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 االول الباب
 املقدمة

 خلفية البحث . أ
اللغة هي أداة اتصال يومية.    1.أغراضهماللغة هي أصوات يعرب كل قوم عن  

توفر إمكانيات واسعة جًدا عند  اللغة  املعىن ألن  لنقل  اللغة وسيلة  تعد  لذلك، 
واإلشارات ذات األعالم أو الشعارات مقارنتها ابلطرق األخرى، مثل اإلمياءات  

والدخان وما إىل ذلك. لذلك، فإن اللغة هي أداة اتصال يف شكل نظام إشارة أو 
نظام رموز ينتجه جهاز الكالم البشري يف شكل أصوات منطوقة وحتتوي على 
مع  بطالقة  التواصل  من  نتمكن  حىت  للتعلم،  جًدا  مهمة  اللغة  لذلك،  معىن. 

 2.اآلخرين

هي نظام عريب من رموز وعالمات يستغلها الناس يف اتصال بعضهم اللغة  
ببعض ويف التعبري عن أفكارهم أو هي أصوات اليت يتحدثها جهاز النطق اإلنساين 

 3واليت تدركها األذن فتؤدي دالالت اصطالحية معينة يف اجملتمع املعني. 

تسمى اللغة من  يعرب البشر عن حمتوايت قلوهبم وأفكارهم ومشاعرهم أبداة  
خالل عملية الكالم. تسمى نتيجة النطق ابلكلمة، وهي مجلة أو جزء من مجلة 
الكالم  خالل  من  واملشاعر  واألفكار  القلب  حمتوايت  عن  التعبري  نطقها.  يتم 

 4البشري.
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ادة اللغوية  تسمى التعبريات البشرية لغة. وميكن أن يُفهم من البيان أن امل 
هي يف شكل أصوات كالم. يتم التحقيق يف هذه الدراسة املتعمقة ألصوات الكالم 

. يُطلق على علم األصوات أيًضا  5من قبل فرع من اللغوايت يسمى علم األصوات
جمال علم اللغة الذي يدرس وحيلل ويناقش تسلسل أصوات اللغة. يف اللغة، يتكون 

اليت تعين الصوت، واللوجي، واليت تعين العلم. ، و )فغو(علم األصوات من كلمة  
ميكن استنتاج أن علم األصوات هو دراسة أصوات الكالم. من حيث التسلسل 
اهلرمي للوحدات الصوتية اليت هي موضوع الدراسة، ينقسم علم األصوات إىل علم 

 6الصوتيات والصوتيات.

وت املعين  علم األصوات هو فرع من علم اللغة يتعامل مع الصوت. الص
هو الكالم. من املؤكد أن اخلطاب اجليد والصحيح سيفهمه املستمعون. تعد دقة 
النطق يف الكالم أمرًا مهًما ألهنا ميكن أن تؤثر على املعىن الذي يقصده املتحدث. 
التمكن من نطق أصوات احلروف  الواضح أنه من أجل  للبيان أعاله، من  وفًقا 

ل الضروري  من  وصحيح،  صحيح  علم بشكل  بدراسة  يبدأ  أن  لغة  متعلم  كل 
أواًل،   األصوات  علم  اللغة  متعلمي  يدرس  مل  إذا  أخرى،  انحية  من  األصوات. 
التعلم إىل أخطاء خمتلفة. ميكن أن تؤثر األخطاء يف  فسيؤدي ابلطبع يف عملية 
نطق احلروف على املعىن الداليل. لذلك من الواضح جًدا أن عنصر الصوت يف 

يص العربية  مع اللغة  يتوافق  العربية  احلروف  نطق  أن  بنية  للتعلم  للغاية  مهًما  بح 
 7القواعد املعمول هبا.

بشكل عام، الغرض من تعلم اللغة هو التمكن من استخدام اللغة بشكل  
رأي   عن  عرب  والكتايب. كما  الشفوي  التواصل  يف  وصحيح  ُسوَماْرِدي  صحيح 
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"ابلنسبة للهدف الذي جيب حتقيقه من قبل شخص يدرس لغة أجنبية،   ُموجَلانْ ُتو
فإن اهلدف النهائي هو أن تكون قادرًا على استخدام اللغة شفهًيا وكتابًيا بشكل 

إنه أيًضا   8مناسب وطالقة والتواصل حبرية مع األشخاص الذين يستخدمون اللغة.
ب ذلك، فإن اللغة العربية هدف لألشخاص الذين يتعلمون اللغة العربية. إىل جان

هي أيًضا املفتاح الرئيسي لفتح آفاق املعرفة، وخاصة للمسلمني، ألن العديد من 
الكتب يف املعرفة اإلسالمية واملعرفة العامة مكتوبة ابللغة العربية. عالوة على ذلك، 
أيًضا  مكتوب  اإلسالمية،  للتعاليم  الرئيسية  املصادر  ومها  واحلديث،  القرآن  فإن 

بشكل صحيح اب العربية  اللغة  نتقن  أن  نفهم حمتوايهتا، جيب  العربية. حىت  للغة 
 وصحيح. 

العربية   النصوص  نطق  املتعلقة ابألخطاء يف  املشكالت  ما حتدث  غالًبا 
بسبب االختالفات الصوتية بني العربية واإلندونيسية. حتدث هذه املشكلة أيًضا 

الثسنا ابملدرسة  السابع  الصف  طالب  يف  وسط غالًبا  مع  قارية  اإلملي  دار  وية 
كاليمانتان. ابلنسبة ملشاكل مثل صعوابت القراءة لدى هؤالء الطالب، غالًبا ما  
حتظى ابهتمام أقل من املعلم. مييل املعلمون أو املعلمون الذين يشاركون يف عملية 
التعليم كل يوم إىل عدم فهم الطالب الذين يعانون من صعوابت يف التعلم بشكل 

 9. صحيح

النص العريب ليست خطأ املعلم فقط،    ةإن ظاهرة األخطاء يف نطق قراء
ألن عادة نطق الطالب حلرف ما تتأثر أيًضا ابلبيئة اليت يعيشون فيها. ابإلضافة 
إىل ذلك، فإن استخدام اللغة املطبقة يف أسرة الطفل يؤثر أيًضا على عادة نطق  

أم ال، فسيظل املصب التعليمي   احلرف لدى الطالب. ومع ذلك، سواء أدركنا ذلك 
للطالب يُنسب إىل املدرسة. يف هذه احلالة ، فإن األخطاء يف نطق النصوص ابللغة  

 
8  Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjaun Dari Segi Metodologis 

(Jakarta: Bulan Bintang 1974), hlm 56 
9 Sunaryo Kartadinata, dkk. Bimbingan di Sekolah Dasar. (Jakarta: Depdikbud Dirjen 

Dikti 1998/1999), hlm. 9 
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العربية الناجتة عن عادة نطق حرف ما من قبل الطالب بشكل عام ستظل تؤول 
 إىل املعلمني يف جمال الدراسات العربية. 

الباحث على  لذلك  الشائعة يف   " عنوان    رفعت  حتليل األخطاء الصوتية 
العلم املتوسطة اإلسالمية   السابع مبدرسة دار  النص العريب لطالب الصف  قراءة 

". ميكن استخدام نتائج هذه فوجل فيسو فانديح ابتو ساكهانية كاليمانتان الوسطي
الدراسة من قبل املدارس كمالحظات ملعرفة مدى األخطاء يف نطق احلروف يف 

ا االنصوص  معلمي  قبل  من  تطبيقها  مت  اليت  واحللول  يف ى   لعربية  العربية   للغة 
اإلسالمية  امل املتوسطة  العلم  دار  ابتو  درسة  فانديح  فيسو  ساكهانية فوجل 

 . كاليمانتان الوسطي

 أسئلة البحث  . ب
بناًء على خلفية املشكالت املذكورة أعاله، حبيث ميكن إجراء هذا البحث 
 بطريقة مركزة ومتعمقة ، فإن صياغة املشكلة املراد دراستها يف هذه الدراسة هي: 

األخطاء الصوتية الشائعة يف قراءة النص العريب لطالب الصف  ما هي   .1
اإلسالمية املتوسطة  العلم  دار  مبدرسة  فيس   السابع  ابتو فوجل  فانديح    و 

 ساكهانية كاليمانتان الوسطي؟

هي   .2 على  ملواالعما  النص    املؤثرة  قراءة  يف  الشائعة  الصوتية  األخطاء 
فوجل    العريب لطالب الصف السابع مبدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية

 ساكهانية كاليمانتان الوسطي؟ فيسو فانديح ابتو 

 

 

 



5 

 

 أهداف البحث  . ج
بناًء على صياغة املشكلة أعاله، سيعطي الباحث ماذا الغرض من املشكلة 
يف  ليتم فحصها  املشكلة  من  الغرض  مث  عميقة،  و  موجه  الباحث  قصدها  اليت 

 البحث كما األتى: 

األخطاء الصوتية الشائعة يف قراءة النص العريب لطالب الصف    ةعرفم .1
اإلسالمية   املتوسطة  العلم  دار  مبدرسة  ابتو فالسابع  فانديح  فيسو    وجل 

 ساكهانية كاليمانتان الوسطي.

األخطاء الصوتية الشائعة يف قراءة النص العريب   امل الؤثرة علىو الع  ةعرفم .2
فوجل فيسو  لطالب الصف السابع مبدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية  

 ساكهانية كاليمانتان الوسطي.   فانديح ابتو

 البحث  ة يأمه . د
أتثري حتقيق أهداف البحث. بشكل عام، تتكون أمهية  أمهية البحث هو  

البحث من أمهية علمية موجهة حنو تطوير العلم أو االستخدام النظري؛ والتطبيق 
قيد  الكائن  يف  املوجودة  املشاكل  وتوقع  حل  يف  املساعدة  أي  الكبري،  العملي 

األخطاء   الدراسة. مبعىن آخر، فإن نقطة البحث اخلاصة بكتابة الرسالة موجهة إىل
 يف نطق احلروف يف النص العريب واحللول اليت مت تطبيقها. 

األخطاء   يف  خاصة  املعلم  مساعدة  يف  املنفذ  البحث  يساهم  أن  ميكن 
حتسينات  البحث  هذا  يوفر  أن  ميكن  العربية.  اللغة  قراءة  اختبارات  يف  الصوتية 

كيفية حل التغلب تقدمها نتائج البحث، يف هذه الدراسة ميكن للباحثني وصف  
 على األخطاء الصوتية أو تقليلها يف اللغة العربية.
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هلذا السبب ميكن من خالل هذا البحث حتسني أو إضافة بعض املبتكرين  
 للنجاح الذي يريد الباحث حتقيقه.

 إجرائي  ديدحت . ه
لتجنب سوء الفهم واألخطاء اليت قد حتدث يف فهم العنوان واملشاكل املراد  
 دراستها ، يقدم الباحث شرًحا بسيطًا حول العنوان الذي كتبته على النحو التايل. 

 القراءة .1

 أو القراءة  ءة اجلهرية   ، استخدم الباحث نوع القرا  بحثيف هذه ال
حتليل األخطاء الصوتية يف قراءة النص    يريد عنبصوت عال  ألن الباحث  

 العربية.

 علم األصوات .2

الشائعة يف    الباحث بتحليل األخطاء الصوتية  يريد  بحثيف هذه ال (1
قراءة النص العريب لطالب الصف السابع مبدرسة دار العلم املتوسطة 

   .انية كاليمانتان الوسطيساكه فوجل فيسو فانديح ابتواإلسالمية 

يف علم األصوات حيلل الباحث أخطاء النطق يف احلروف اهلجائية   (2
أو وهي    ثالثة وينقسم إىل   النطق  أو   احلروف وإضافة  افرتع    النطق 

 احلروف. النطق أو احلروف واستبدال

واستبدال   الصوتيات،  تقليل  هي  الصوتية  األخطاء  فإن  لذلك، 
 الصوتيات ، وإضافة الصوتيات.

 العريب اللغة نص .3
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النص هو ترتيب يتكون من كلمات مباشرة أو مكتوبة. النص  
هو اخلطاب الذي يتم تقدميه يف شكل مكتوب. النص له العديد من  

الق الشخص  على  تسهل  أن  ميكن  اليت  واألنواع  أبنشطة  األشكال  يام 
 خمتلفة.

النص العريب هو نص بسيط يف شكل عريب حول األنشطة اليومية  
ببنية كاملة ومجل قصرية ومفردات متت دراستها من قبل شخص ما من 

 قبل وينتمي إىل فئة الصعوبة املتوسطة. 

قراءة  يف  الصوتية  األخطاء  الباحثة  اختارت  الدراسة  هذه  يف 
اللغة العربية    الدروس  النصوص العربية من كتاب النصوص العربية وأخذت  

 .2021/2022 سنة دراسية مدرسة  املتوسطة اإلسالمية 

 الدراسات السابقة  . و
بناًء على إجنازات األدبيات اليت أجراها املؤلف، هناك العديد من نتائج  

 البحث السابقة املتعلقة هبذا البحث ، منها: 

"تعليم قراءة اللغة العربية لطلبة الصف  بعنوان    نِِنْيَم أُروم ساري   حبث أجراه
ابنتول  الثامن بُِيونغان  يف   )ز(  القراءة  اختبارات  يف  الصوتية  األخطاء  )حتليل 

اختبارات اللغة العربية(". تظهر هذه الدراسة أن هناك ثالثة أنواع من األخطاء يف 
ات.  قراءة النصوص العربية وهي تغيري الصوتيات وحذف الصوتيات وإضافة الصوتي

العوامل املسببة ألخطاء يف قراءة اختبارات اللغة العربية هي خصائص اللغة العربية 
اليت ختتلف عن اللغات اإلندونيسية واإلقليمية يف إندونيسيا، واللغة العربية درس 

 جديد للطالب، وعدم حتفيز الطالب يف دروس اللغة العربية.
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قرا "تعلم  بعنوان  إيوان فشري  السيد  أجراه  العربية لطالب  حبث  اللغة  ءة 
الدراسي   العام  يف  سيمارانج  اإلسالمية  اإلرشاد  يف كلية  ب  اخلامس  الصف 

)حتليل األخطاء الصوتية يف اختبارات قراءة اللغة العربية(. نتائج    2018/2019
هذه الدراسة تشري إىل أن شكل أخطاء القراءة هو النصوص العربية اليت حتدث يف 

وهي التغيريات الصوتية وتقليل   2ئية سيمارانج مقسمة إىل  مدرسة اإلرشاد االبتدا
الصوت ، والعوامل املسببة ألخطاء يف قراءة النصوص العربية هي مواد تعليمية غري 
جذابة، وجيد الطالب صعوبة يف الرتكيز، االفرتاض أبن اللغة العربية مادة صعبة 

دعم ونقص  التحتية،  والبنية  املرافق  وعدم كفاية  اللغة    التعلم،  لدروس  الوالدين 
العربية، واللغة األم والعوامل البيئية، وعدم االهتمام بتعلم الطالب. اهتمام خاص 
العربية، وإعداد مرافقهم وبنيتهم   اللغة  يفتقرون إىل قراءة نصوص  الذين  ابلطلبة 

 التحتية اخلاصة اليت مل تتوفر بعد.

الثالث نورول أواتمي   البحث   (، وهو طالب من11420075)أجرى 
يوجياكارات   احلكومية  اإلسالمية  األخطاء جامعة سوانن كاليجاغا  "حتليل  بعنوان 

متعددي اللغات الصف الثامن مدرسة   مدرسة املتوسطة اإلسالمية العربية لطالب 
العام الدراسي". استخدمت الدراسة   2014/2015املعلم حممدية يوجياكارات،  

 بياانت املستخدمة بطريقة املالحظة واملقابالت والتوثيق.البحث النوعي ومجع ال

أم سلمة   املأخوذة من سكن  العينات  الدراسة من عدد  نتائج  أظهرت 
طالًبا أن هناك أربعة أشكال من أخطاء اللغة العربية لدى طالب   32ابرات البالغ  

لشكل.  الصف الثامن مبدرسة املعلم احملمدية يوجياكارات، وهي أخطاء صوتية يف ا
يف  صرفية  أخطاء  الصوت.  وتقصري  الساكن  واالختزال  الساكنة،  التغيريات  من 
الفائل.   واختيار  احلي  التشريف  يف  وأخطاء  الضمائر،  اختيار  يف  أخطاء  شكل 
أخطاء حنوية يف شكل أخطاء يف حتضري النعت وعدد اإلمساعيلية وعمل نواصب.  

 هناية اجلمل وأخطاء داللّية ابإلضافة إىل ذلك، هناك أخطاء يف إعطاء حركات يف 
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يف شكل استخدام كلمات ال تتفق مع املوقف وترتيب األعداد اليت ال تتبع قواعد 
 اللغة العربية، وابلتايل تغيري املعىن.

من الدراسات الثالث املذكورة أعاله، هناك أوجه تشابه يف الدراسة، وهي  
للط العربية  األصوات  علم  يف  احلالة  ودراسات  هذه التحليل  أساس  على  الب. 

العربية يف البحث ابللغة  الباحث يف املساعدة يف  مبدرسة دار    التشاهبات، أيمل 
.  ساكهانية كاليمانتان الوسطيفوجل فيسو فانديح ابتو    العلم املتوسطة اإلسالمية

الباحثون الثالثة أعاله أيًضا بشخصية حبثية مع   ابإلضافة إىل أوجه التشابه، يتمتع
الذي مجعه الباحثون. بصرف النظر عن ذلك، هناك أيًضا اختالفات. أي البحث  

 من حيث املدرسة والفصل والوقت وطريقة البحث املستخدمة.

 األساسية وفرضيات البحث سلماتامل . ز
 االفرتاضات األساسية للبحث .1

فرضيات البحث الذي قام به املؤلف هي أشكال األخطاء الصوتية  
عوامل اليت حتدث يف األخطاء الصوتية يف قراءة  اليت حتدث عند الطالب، وال
 النصوص العربية للطالب.

 فرضية البحث .2

أن الفرضية هي إجابة مؤقتة ملشكلة حبث تعترب    على   مارجونو   ينص
 10نظراًي األكثر ترجيًحا أو لديها مستوى عال  من احلقيقة.

األخطاء   املؤلف  ويناقش  الدراسة،  أسئلة  على  املؤلف  جييب  وهبذا 
 الصوتية يف قراءة اللغة العربية، ومن أمثلة األخطاء على النحو التايل: 

 
 

10  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal.67 
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 طاء الصوتية اخل علىمثال  :   1،1 دولاجل

 خطا صحيح
 الفسل  الفصل 
 صباها  صباحا 
 أحيه  أخيه 

 

 البحث  هيكل . ح
 هذا إعداد البحث يتضمن مبا أييت : 

أسئلة :   الباب األول  تشغيل،  تعريف  البحث،  خلفية  من  تتكون  املقدمة 
فرضية  و  األساسية  املسلمات  السابقة،  الدراسات  البحث،  أهداف  البحث، 

 البحث، هيكل البحث.

اإلطار النظرى عن االلتفات حتت العنوان حتليل األخطاء  :  الباب الثاين 
العالية دار العلم الصوتية يف قراءة النص العربية لطالب الصف السابع ابملدرسة 

 ساكهانية كاليمانتان الوسط. 

: منهج البحث تتكون من نوع و مدخل البحث، تصميم البحث،  الباب الثالث 
مجع  أساليب  مصادرها،  و  البياانت  عينته،  و  البحث  جمتمع  البحث،  موضوع 

 .البياانت، تصميم القياسات، أسلوب حتليل البياانت 

الب:   الباب الرابع  ميدان  عن  البياانت  حملة  حتليل  البياانت،  تقدمي  حث، 
 والتفسريها.

 : حالصة البحث، مقرتحات البحث.  الباب اخلامس




