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 ملخص البحث 
العريب   .2022حممد رزقي رمضاين،   النص  قراءة  الشائعة يف  الصوتية  األخطاء  حتليل 

فوجل فيسو فانديح    لطالب الصف السابع مبدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية
. البحث العلمى، قسم تعليم اللغة العربية، ساكهانية كاليمانتان الوسطيابتو 

ملاجستري. املشرف الدكتور حامدي إهلامي، اكلية الرتبية و التعليم. املشرف األول:  
 الثاين: احلاج حممد كامل رما أنصار، املاجستري. 

 قراءة النص العريب واألخطاء الصوتية العربية. مفتاح الكلمة: 
حتليل األخطاء الصوتية يف النصوص العربية. يركز هذا البحث على    البحث يبحث عن  هذ

مهارات القراءة. هتدف هذه الدراسة إىل حتديد أشكال األخطاء يف قراءة النصوص العربية  
الصف   اإلسالميةلطالب  املتوسطة  العلم  دار  مبدرسة  ابتو    السابع  فانديح  فيسو  فوجل 

الوسطي املستوى  ساكهانية كاليمانتان  القراءة،    على  ألخطاء  املسببة  والعوامل  الصويت، 
واجلهود املبذولة لتقليل األخطاء يف قراءة النصوص العربية. هذا البحث هو حبث نوعي. 

والتوثيق. مت حتليل البياانت عن   ةأثناء مجع البياانت ابستخدام أسلوب املالحظة واملقابل 
أشكال األخطاء يف قراءة النصوص    طريق التحليل الوصفي. تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن 

ساكهانية  فوجل فيسو فانديح ابتو    دار العلم املتوسطة اإلسالمية  العربية اليت حتدث يف مدرسة 
، وهي التغيريات الصوتية، واالختزال الصويت،  تنقسم إىل ثالثة أقسام  كاليمانتان الوسطي

لعربية هي املواد التعليمية  واجلمع الصويت. العوامل اليت تسبب أخطاء يف قراءة النصوص ا
األقل جاذبية، حيث جيد الطالب صعوبة يف الرتكيز، واالفرتاض أن اللغة العربية هي درس 
صعب التعلم، وعدم كفاية املرافق والبنية التحتية، ونقص الدعم األبوي لدروس اللغة العربية 

 .، واللغة األم والبيئة العوامل، وقلة اهتمام الطالب ابلتعلم
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ABSTRAK 

M Rizqi Rahmadhani, 2022. Analisis Kesalahan Fonologi Membaca Teks Bahasa 

Arab Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Darul Ilmi Karya 

Bersama Kalimantan Tengah. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pembimbing 1: Dr. Hamidi 
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Kata kunci: membaca teks Bahasa arab, dan kesalahan fonologi Bahasa arab. 

Penelitian ini membahas tentang analisis kesalahan fonologi dalam teks 

Bahasa arab. Penelitian ini fokus dalam hal keterampilan membaca. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan membaca teks bahasa Arab 

siswa kelas VII Darul Ilmi dalam tataran fonologi, faktor-faktor penyebab 

kesalahan membaca dan upaya untuk meminimalisasi kesalahan membaca teks 

bahasa Arab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan 

pengumpulan datanya dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa bentuk kesalahan membaca teks berbahasa Arab yang 

terjadi di sekolah Darul Ilmi Karya Berama Kalimantan Tengah dikelompokan 

menjadi tiga, yaitu perubahan fonem, pengurangan fonem dan penambahan fonem. 

Faktor penyebab kesalahan membaca teks bahasa Arab adalah bahan pembelajaran 

yang kurang menarik, siswa sulit berkonsentrasi, anggapan bahwa bahasa Arab 

adalah pelajaran yang sulit dipelajari, sarana dan prasarana yang kurang memadai, 

kurangnya dukungan orang tua pada pelajaran bahasa Arab, faktor bahasa ibu dan 

lingkungan, dan kurangnya minat belajar siswa.  

 

 

 

 
 
 




