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 الباب الرابع 
 تقدمي البياانت و مناقشتها

 حملة عن ميدان البحث  . أ
هي مدرسة ذات خصائص إسالمية أتسست املتوسطة اإلسالمية    العلمدار   مدرسة

ابسم  2015يونيو    15يف   يلي  فيما  إليها  واملشار  تسناوية،  املتوسطة    مدرسة  مدرسة 
 .اإلسالمية دار العلم

كراي   هو رد على قلق سكان قرية  مدرسة املتوسطة اإلسالمية دار العلم  إن ظهور
 من االختالط الذي له أتثري كبري على أطفال املدارس. برساما

كراي يف منطقة قرية    مدرسة املتوسطة اإلسالمية دار العلمهذا بسبب عدم وجود  
بناء مدرسة  كحااين  عرب هنر  برساما الذي ظهرت فيه رغبة اجملتمع يف  املكان  . هذا هو 

مدرسة  مله، فقد تقرر إنشاء  مدرسة التسناوية. أخريًا، ولدت الفكرة لتجميع اجملتمع أبك
 . كراي برساما  يف قرية املتوسطة اإلسالمية دار العلم

 امللف الشخصي املدرسة .أ

 : متوسطة اإلسالمية دار العلم   اسم املدرسة 

 ساكا فقط غادر هاملت ساكا فقط :   عالمة املدرسة 

 : كراي برسام  القرية

 فانديح ابتو  :   املقاطعات 

 فيسو : فوجل   املقاطعات 

 كاليمانتان الوسطي:    احملافظة



33 

 

 

 74871:   رمز بريدي

 هوية املدرسة  .ب 

 :  األستاذة ساوية   اسم 

 1985يوين  7: دنداغ،   مكان و اتريخ الوالدة

 : دنداغ  عنوان

 081347593353:   رقم اهلاتف 

 ورسالة وأهداف املدرسةرؤية  .ج

 رؤية املدرسة  .1

والذكاء    - النبيلة  ابلشخصية  ويتمتعون  ابإلميان  يتحلون  طالب  تكوين 
 .واملاهرون ومفيدون للمجتمع

 رسالة املدرسة  .2

 متكني املدارس الدينية كأماكن لتعليم ذوي الشخصية النبيلة.  -

 الصاحلات جعل أبناء األمة عارفني وأمناء وأتقياء وصاحلني وعملوا  -

بني املؤسسة، واآلابء / األوصياء، والطالب،    أخوة اإلسالمية  قم بتنفيذ -
 واجملتمع، واحلكومة. 

 أهداف املدرسة  .3

جعل الطالب هم اجليل القادم من األذكياء واملهرة يف خمتلف جماالت   -
 العلوم والتكنولوجيا.

 خلق بيئة دينية  -
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ليل يف مواجهة عصر تقدمي التوجيه املعنوي والروحي املستمر للطالب كد -
 العوملة. 

 بياانت الطالب  .د

 : بياانت الطالب  1،4اجلدول 

 قاعة اجملرسة جمموع الطالب الفصل
عدد نوابت  

 الغضب
 - 1 16 السابع
 - 1 9 الثامن
 - 1 14 التاسع

 بياانت قبول الطالب اجلدد .ه

 بياانت قبول الطالب اجلدد :   2،4اجلدول 

قبل   تسجيل طالب جديد الطالمجمموع  سنة الدراسة رقم 
 الطالب 

1 2021/2022 16 16 16 
 2021/2022بياانت حالة الطالب لعام   .1

 بياانت حالة الطالب لعام:   3،4اجلدول 

 مقدار  مرأة رجل فصل رقم 
 16 4 12 السابع 1
 9 2 7 الثامن 2
 14 7 7 التاسع 3

 39 13 26 مقدار 



35 

 

 

 دين الطالب .2

 دين الطالب :  4،4اجلدول 

 بوذية  هندي الثليث  نصراين  إسالم  فصل رقم 
 - - - - 16 السابع 1
 - - - - 9 الثامن 2
 - - - - 14 التاسع 3

 

 تقدمي البياانت    . ب
بعد أن أجرى الباحث مالحظات ومقابالت مع املستجيبني )املدراء ومعلمي 

( ونتائج التوثيق،  اإلسالميةن مدرسة املتوسطة  اللغة العربية وطالب الصف السابع م
العربية لطالب  مت احلصول على بياانت حول األخطاء الصوتية يف قراءة النصوص 

لمي ساكانيا ابنديه ابتو بوالنج  عدار ال  مدرسة املتوسطة اإلسالمية  الصف السابع من
 بيساو، كاليمانتان الوسطى.

ا .1 لطالب  الشفوية  واالختبارات  واملقابالت  املالحظات  لصف نتائج 
فوجل فيسو فانديح    مدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية السابع يف  

 كاليمانتان الوسطى. ساكهانية   ابتو 
استناًدا إىل نتائج املالحظات يف الفصل عندما يقرأ الطالب النص العريب  

مبدرسة واملقابالت اليت أجريت مع مجيع طالب الصف السابع    4الوارد يف امللحق  
،  سط ساكهانية كاليمانتان الو   فوجل فيسو فانديح ابتو  دار العلم املتوسطة اإلسالمية

طالًبا على أهنم ارتكبوا أخطاء صوتية يف القراءة  11مت حتديد  وسط كاليمانتان ،
 مث ميكن عرض النصوص العربية على النحو التايل. 
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امسه   (1 السابع  ابلصف  لطالب  العربية  النصوص  قراءة  يف  صوتية  أخطاء 
 .عبدهللا

عاما طالب يف الصف السابع ذكر   13عبد هللا يبلغ من العمر  
، استطاع عبد هللا التعرف على احلروف من اجلنس. من نتائج االختبار 

احلجرية، ولكن غالًبا ما حتدث األخطاء الصوتية يف األحرف املتشاهبة يف  
النطق، وهي احلرف )ق( الذي يُقرأ )ك( يف النطق )فَاُرْوُق(، واحلرف )ذ(  

 يُقرأ )ج( ىف النطق. )َهِذِه(.

وصف   عن  هللا  عبد  مع  أجريت  اليت  املقابالت  نتائج  أسفرت 
لعوامل اليت تسبب أخطاء صوتية متكررة يف قراءة النصوص العربية على ا

عبد هللا ، وهي عدم االهتمام بتعلم اللغة العربية، وعدم الرتكيز على عملية  
اللغة  أبن  االفرتاض  و  التعليمية،  املواد  جاذبية  وعدم  والتعلم،  التدريس 

ربية، ال سيما من العربية صعبة. أما اجلهود اليت بذلت يف تعلم اللغة الع
 ويف املنزل.روضة الرتبية القرانية  خالل التعود على قراءة القرآن يف 

أخطاء صوتية يف قراءة النصوص العربية لطالبة يف الصف السابع تدعى   (2
 سييت حدجية. 

عاًما. من   14سيت هدجية طالبة يف الصف السابع تبلغ من العمر  
احلروف اهلجائية، ولكن    نتائج االختبار، استطاعت هدجية التعرف على

غالًبا ما حتدث األخطاء الصوتية يف األحرف املتشاهبة يف النطق، وهي 
(  شاحلرف )خ( الذي يُقرأ )ح( يف النطق )أِخي(، واحلرف )ص(. يُقرأ )

 ىف النطق )ِامْسُُه(.

أنتجت نتائج املقابالت اليت أجريت مع هدجية وصًفا للعوامل اليت  
العربية يف تسببت يف حدوث أخطاء صو  النصوص  تية متكررة يف قراءة 
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احلديث، وهي افرتاض صعوبة تعلم اللغة العربية وأن املواد التعليمية أقل 
إاثرة لالهتمام. أما اجلهود اليت بذلت يف تعلم اللغة العربية، ال سيما من  

 ويف املنزل.روضة الرتبية القرانية  خالل التعود على قراءة القرآن يف 

يف قراءة النصوص العربية لطالبة يف الصف السابع تدعى    أخطاء صوتية  (3
 زازية حجة. 

عاًما. من   13زازية حجة طالبة يف الصف السابع تبلغ من العمر  
، ولكن غالًبا  املباينمن التعرف على األحرف  زازية  نتائج االختبار، متكنت  

ما حتدث األخطاء الصوتية يف األحرف املتشاهبة يف النطق ، وهي احلرف 
الطويل   احلرف  ويزيل  )ُهَو(،  النطق  يف  )ح(  يُقرأ  الذي  عالمة   2)ه( 

 احلركات وهي احلرف )ا( يف النطق )طالب(. 

وصًفا للعوامل اليت  زازية  أنتجت نتائج املقابالت اليت أجريت مع  
، وهي  زازيةية متكررة يف قراءة النصوص العربية على  تسبب أخطاء صوت

اللغة   أبن  واالفرتاض  اجلذابة،  غري  التعليمية  واملواد  الشفوية،  التشوهات 
العربية صعبة. أما اجلهود اليت بذلت يف تعلم اللغة العربية، وهي عادة قراءة  

 القرآن يف املنزل.

ال  (4 الصف  العربية يف  النصوص  قراءة  امسه حممد  أخطاء صوتية يف  سابع 
 .رزقي

عاًما. من    13حممد رزقي طالب يف الصف السابع يبلغ من العمر  
لكن   اهلجائية،  احلروف  على  التعرف  من  رزقي  متكن  االختبار،  نتائج 
النطق   )أ( يف  املقروءة  )ع(  األحرف  غالًبا يف  الصوتية حتدث  األخطاء 

 )الَعَربَِيُة(. 
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زقي وصًفا للعوامل اليت  أنتجت نتائج املقابالت اليت أجريت مع ر 
تسبب أخطاء صوتية متكررة يف قراءة النصوص العربية على رزقي، وهي 
عدم االهتمام بتعلم اللغة العربية، واملواد التعليمية غري اجلذابة، وافرتاض أن  
اللغة العربية صعبة. أما اجلهود اليت بذلت يف تعلم اللغة العربية، ال سيما  

 ويف املنزل. روضة الرتبية القرانية ة القرآن يف من خالل التعود على قراء

 .خطأ صويت يف قراءة نص عريب يف الصف السابع امسه حممد مسسوري (5

عاًما.    14حممد مسسوري طالب يف الصف السابع يبلغ من العمر  
من خالل املالحظات، متكن حممد من التعرف على احلروف اهلجائية،  

يف األحرف املتشاهبة يف النطق،    ولكن غالًبا ما حتدث األخطاء الصوتية
أي أن احلرف )ك( يُقرأ )ق( يف النطق )َوَذِلَك(، ويقرأ احلرف )ظ( )ج(  

الطويلة   العالمة  وإزالة  )اَنِظُر(،  النطق.  يف  تقرأ    2(  )اَنِظُر(  النطق  يف 
 )َنِظُر(. 

أنتجت نتائج املقابالت اليت أجريت مع حممد وصًفا للعوامل اليت  
طاء صوتية متكررة يف قراءة النصوص العربية على تسببت يف حدوث أخ

حممد، وهي املواد التعليمية غري اجلذابة وقلة التوجيه يف التعلم. أما اجلهود 
قراءة   على  التعود  من خالل  سيما  العربة، ال  اللغة  تعلم  بذلت يف  اليت 

 ويف املنزل. روضة الرتبية القرانية القرآن يف 

النصوص   (6 قراءة  يف  صوتية  امحد  أخطاء  امسه  السابع  الصف  يف  العربية 
 . ارصياد

عاًما.    14أمحد إرشاد طالب يف الصف السابع يبلغ من العمر  
من نتائج املالحظات متكن إرشاد من التعرف على احلروف احلجرية، لكن  
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أن  أي  النطق،  املتشاهبة يف  األحرف  غالًبا يف  الصوتية حتدث  األخطاء 
 َسيُِّد(.احلرف )س( يُقرأ )ص( يف النطق )ال

أنتجت نتائج املقابالت اليت أجريت مع إرشاد وصفاً للعوامل اليت 
العربية يف  النصوص  تسببت يف حدوث أخطاء صوتية متكررة يف قراءة 
إرشاد، وهي عدم االهتمام بتعلم اللغة العربية، واملواد التعليمية غري اجلذابة،  

لعربية من عادة القراءة  وقلة التعود. أما اجلهود اليت بذلت يف تعلم اللغة ا
 ويف املنزل.

 .خطأ صويت يف قراءة النص العريب يف الصف السابع امسه عبد اخلري  (7

عاًما. من  13عبد اخلري طالب يف الصف السابع يبلغ من العمر 
لكن  احلجرية،  احلروف  على  التعرف  من  خري  متكن  املالحظات  نتائج 

املتش  األحرف  غالًبا يف  الصوتية حتدث  أن األخطاء  أي  النطق،  اهبة يف 
 احلرف )ح( يُقرأ )ه( يف النطق )َهْفَصُة(.

أنتجت نتائج املقابالت اليت أجريت مع خري وصًفا للعوامل اليت  
تسبب األخطاء الصوتية املتكررة يف قراءة النصوص العربية على خري، وهي  

فرتاض عدم االهتمام بتعلم اللغة العربية، واملواد التعليمية غري اجلذابة، واال
أبن اللغة العربية صعبة. أما عن اجلهود اليت بذلت يف تعلم اللغة العربية، 

 . روضة الرتبية القرانية  أي التعود على قراءة القرآن يف

 . أخطاء صوتية يف قراءة النص العريب يف الصنف السابع املسمى تيارا  (8

أنثى.  عاًما،    13تيارا هي طالبة يف الصف السابع تبلغ من العمر  
من نتائج املالحظات، متكن تيارا من التعرف على احلروف اهلجائية، لكن  
أن  أي  النطق،  املتشاهبة يف  األحرف  غالًبا يف  الصوتية حتدث  األخطاء 

 احلرف )ع( يُقرأ )أ( يف النطق )ابئُِع(. 
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أنتجت نتائج املقابالت اليت أجريت مع تيارا وصًفا للعوامل اليت 
صوتية متكررة يف قراءة النصوص العربية على تسببت يف حدوث أخطاء  

الرتكيز على عملية  العربية، وعدم  اللغة  بتعلم  تيارا، وهي عدم االهتمام 
العربية   أن  واالفرتاض.  اجلذابة،  غري  التعليمية  واملواد  والتعلم،  التدريس 
صعبة، وقلة اهتمام الوالدين ابلتعلم. أما اجلهود اليت بذلت يف تعلم اللغة  

 ة، أي التعود الذي يقوم به املعلم.العربي

 .خطأ صويت يف قراءة نص عريب يف الصف السابع امسه حممد حسن (9

عاًما.   13حممد حسن طالب يف الصف السابع يبلغ من العمر  
من خالل املالحظات، متكن حسن من التعرف على احلروف احلجرية،  

يف النطق،    ولكن غالًبا ما حتدث األخطاء الصوتية يف األحرف املتشاهبة
أي أن احلرف )ط( يُقرأ )ت( يف النطق )فَاِطَمةن(، واحلرف )د( هو قراءة  

 )ض(. يف النطق )السَِّيُد(. 

أنتجت نتائج املقابالت اليت أجريت مع حسن وصًفا للعوامل اليت  
تسببت يف حدوث أخطاء صوتية متكررة يف قراءة النصوص العربية على 

األق التعليمية  املواد  اللغة حسن، وهي  واالفرتاض أبن  لالهتمام،  إاثرة  ل 
العربية كانت صعبة. أنتجت نتائج املقابالت اليت أجريت مع حسن وصًفا 
للعوامل اليت تسببت يف حدوث أخطاء صوتية متكررة يف قراءة النصوص 
العربية على حسن، وهي املواد التعليمية األقل إاثرة لالهتمام، واالفرتاض 

 ت صعبة. أبن اللغة العربية كان

 . خطأ صويت يف قراءة نص عريب يف الصف السابع امسه حممد الدو (10

عاًما. من   15حممد ألدو طالب يف الصف السابع يبلغ من العمر  
نتائج املالحظات، متكن ألدو من التعرف على احلروف اهلجائية، ولكن  
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غالًبا ما حتدث األخطاء الصوتية يف األحرف املتشاهبة يف النطق، أي أن  
ف )ض( يُقرأ )د( يف النطق )أَْيًض(، واحلرف )أ( هو قراءة )ع( يف  احلر 

(بَ وَ الطويلة يف نطق    حركتنيالنطق )السَّاِئقن( وإزالة عالمة    .ابن تُقرأ )بَ َوبن

أسفرت نتائج املقابالت اليت أجريت مع ألدو عن وصف العوامل 
ة  اليت تسببت يف حدوث أخطاء صوتية متكررة يف قراءة النصوص العربي

على ألدو، وهي املواد التعليمية األقل جاذبية، واالفرتاض أبن اللغة العربية 
العربية، ال  اللغة  كانت صعبة. أما ابلنسبة للجهود اليت بذلت يف تعلم 
سيما من خالل التعود على قراءة القرآن يف املنزل مع معلمي القرآن الكرمي  

 . روضة الرتبية القرانية وكذلك يف

 . قراءة نص عريب يف الصف السابع امسه حممد ريفا سابوتراخطأ صويت يف    (11

  13حممد ريفا سابوترا طالب يف الصف السابع يبلغ من العمر  
احلروف  على  التعرف  من  رفا  متكنت  املالحظات،  نتائج  من  عاًما. 
احلجرية، ولكن غالًبا ما حتدث األخطاء الصوتية يف األحرف املتشاهبة يف  

 يُقرأ )ح( يف النطق )خاِدَمةن(.  النطق، أي أن احلرف )خ( 

أنتجت نتائج املقابالت اليت أجريت مع ريفا وصًفا للعوامل اليت 
تسببت يف حدوث أخطاء صوتية متكررة يف قراءة النص العريب يف رفا، 
العربية كانت  اللغة  أبن  واالفرتاض  جاذبية،  األقل  التعليمية  املواد  وهي 

جريت مع ريفا وصًفا للعوامل اليت  صعبة. أنتجت نتائج املقابالت اليت أ
تسبب أخطاء صوتية متكررة يف قراءة النصوص العربية يف رفا، وهي املواد 

 التعليمية األقل جاذبية، واالفرتاض أبن اللغة العربية صعبة. 
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 جاان(ة )األستاذة ساوسة السر نتائج املقابالت واملالحظات مع مدرس  .2
يف   السابع  الصف  لطالب  العربية  املتوسطة  اللغة  العلم  دار  مدرسة 

 كاليمانتان الوسطى. ساكهانية   فوجل فيسو فانديح ابتو اإلسالمية 
استناًدا إىل نتائج املقابالت واملالحظات اليت أجراها مدرس اللغة العربية 

فوجل فيسو فانديح   مدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالميةلطالب الصف السابع يف  
، غالًبا ما توجد أخطاء صوتية يف قراءة النصوص كاليمانتان الوسطىساكهانية    ابتو

مالحظة ذلك عند حدوث عملية التدريس العربية لطالب الفصل السابع. ميكن  
والتعلم، وغالًبا ما يتم العثور على أخطاء يف النطق، ولكن املعلم يذكر على الفور 

 ويربر الطالب قراءهتم، لذلك يتم إيالء اهتمام أقل هلذا األمر.

الطالب   أن  هي  الصوتية  األخطاء  حالة  الطالب يف  تعيق  اليت  العوامل 
أثناء الدراسة، ويفرتض الطالب ابلفعل أن اللغة العربية   جيدون صعوبة يف الرتكيز

صعبة، وال تزال املرافق والبنية التحتية غري كافية، ونقص اهتمام الوالدين بتعلم اللغة 
العربية، وعوامل اللهجة اللغوية يف الطالب. منطقة اإلقامة اليت تؤثر على تعلم اللغة 

 العربية.

على األخطاء الصوتية يف قراءة النصوص    احلل الذي اختذه املعلم للتغلب
للقضاء على   تعليم وتعلم ممتعة  إنشاء عملية  السابع هو  العربية لطالب الصف 
وصمة العار لدى الطالب بشأن صعوبة تعلم اللغة العربية، مث إيالء اهتمام خاص  

بية  للطالب الذين غالًبا ما يرتكبون أخطاء يف تعلم اللغة العربية. قراءة اللغة العر 
 وحتفيزها.
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دار العلم   األستاذة ساوسة السرجاان( (  مدرسة نتائج مقابلة مع رئيس   .3
اإلسالمية  ابتو  املتوسطة  فانديح  فيسو  كاليمانتان ساكهانية   فوجل 

 . الوسطى

ال دار  اآللية  الرتمجة  ملنظمي  السابع  املدير  مع  مقابلة  إىل  لمي عاستناًدا 
بيساو،   ما توجد أخطاء الوسطى  كاليمانتانساكانيا ابنديه ابتو بوالنج  ، غالًبا 

صوتية يف قراءة النصوص العربية لطالب الصف السابع. ميكن مالحظة ذلك من 
تقرير التعلم ملعلم اللغة العربية للصف السابع حول مهارات القراءة لدى الطالب 
واليت ال تزال تفتقر إىل بعض الطالب على الرغم من حدوث خطأ يف القراءة،  

املعلم إبصالحه على الفور ويستجيب الطالب جيًدا أيًضا، دون التعود. من    يقوم
 األخطاء الصوتية ستظهر مرة أخرى عندما يقرأ الطالب نص اللغة.

العوامل اليت تؤثر على األخطاء الصوتية يف قراءة النصوص العربية لطالب  
بقدر أقل الصف السابع تشمل املنطقة اليت يعيش فيها الطالب الذين يهتمون  

العربية، مث  اللغة  تعلم  الديين، واليت تضرب جبذورها يف  املتعلقة ابلتعليم  ابملسائل 
تتعلق بعدم كفاية املرافق والبنية التحتية، وعوامل أخرى اللغة العربية هي أيًضا لغة 
جديدة وليست لغة يومية للطالب، وعامل الطالب هو عدم االهتمام بتعلم اللغة 

 العربية.

ا منح  تشمل  العربية،  اللغة  بتعلم  يتعلق  فيما  املدرسة  بذلتها  اليت  جلهود 
وحماولة  اآلخرين  الطالب  حتفيز  يتم  حبيث  املتفوقني  للطالب  مكافآت  املدرسة 
التعلم، وتوفري البنية التحتية يف شكل معمل لغة، وزايدة معرفة اللغة العربية يف البيئة 

ا  -املدرسية،   جمال  أكفاء يف  معلمني  اهتمام تكليف  ينمي  العربية، حبيث  للغة 
 الطالب بتعلم اللغة العربية، ويؤدي إىل التطوير املهين للمعلم. 
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مدرسة دار العلم نتائج توثيق بيئة مدرسة لطالب الصف السابع يف    .4
اإلسالمية  ابتو  املتوسطة  فانديح  فيسو  كاليمانتان ساكهانية   فوجل 

 الوسطى. 
صور متعلقة ابملرافق والبنية التحتية على  بناًء على نتائج التوثيق على شكل  

شكل معمل لغة يدعم تعلم اللغة العربية كما ذكر مدير املدرسة أن خمترب اللغة قد  
أقيم ولكنه ال يزال قيد التشغيل لذلك ال ميكن استخدامه. فيما يلي توثيق على 

 شكل صور ملعدات إلكرتونية وغرف خمتربات لغوية ال تزال قيد العمل:

 ل البياانت و تفسريها حتلي . ج
بناًء على املالحظات امليدانية اليت مت إجراؤها حول "حتليل األخطاء الصوتية  

العربية   النصوص  قراءة  يف  يف  السابع  الصف  املتوسطة لطالب  العلم  دار  مدرسة 
" فيما يلي وصف  كاليمانتان الوسطىساكهانية    فوجل فيسو فانديح ابتو  اإلسالمية

 ونتائج حبث.

الصف   .1 لطالب  العريب  النص  قراءة  يف  الصوتية  األخطاء  شكل 
فوجل فيسو فانديح    مدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية السابع يف  

 كاليمانتان الوسطى. ساكهانية   ابتو 
األخطاء اللغوية على املستوى الصويت هي جزء من األخطاء اللغوية 

املستوى الصويت إىل فئتني، ومها  يف الفئة اللغوية. تنقسم األخطاء اللغوية على  
أخطاء النطق أو النطق واألخطاء اإلمالئية. يفحص الكاتب يف هذه الدراسة  
الفئة اليت يستخدمها  العربية. لذا فإن  النصوص  األخطاء الصوتية يف قراءة 
املؤلف هي فئة أخطاء النطق، واليت تتضمن تغيريات الصوت وحذف الصوت  

 عرض التقدميي:وإضافات الصوت. هنا هو ال



45 

 

 

 خطاء الصوتية ىف امليدان :   5،4اجلدول 

 تصنيف اخلطأ  مجلة خطأ الكلمات 

 تغيري الصوت فَاُرْوقن  فَاُرْوكن 

 َهِذهِ  َهِجهِ 

 َأِخي َأِحي

 َصِديَقيِتْ  َسِديَقيِتْ 

 ِإمْسَُها ِإمْسَُحا 

 الَعَربِيَّةِ  اأَلَربِيَّةِ 

 َوَذِلكَ  َوَذِلقَ 

 اَنِظرن  اَنِجرن 

 السَّيِّدُ  الصَّيِّدُ 

 َحْفَصةن  َهْفَصةن 

 اَبئِعن  اَبِعئن 

 فَاِطَمةن  فَامتَةن 

 َسائِعن  َشائِعن 
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 أَْيًضا أَْيًدا

 َمْسُعودن  َمْسُعوضن 

 َخاِدَمةن  َهاِدَمةن 

 ختفيض الصوت بَ وَّابن  بَ وَّبن 

 ُسْورَااَبايَ  ُسَريَبَ 

 طَالَِبةن  طَِلَبةن 

 َمْسُعْودن  َمْسُعدن 

 إضافة الصوت  ِفْطرِيَةن  ِفْطرِيْ َيةن 

 السَّيِّدُ  السَّايِّدُ 

 

بناًء على اجلدول أعاله، ميكن مالحظة أن األخطاء الصوتية يف قراءة  
العربية   يف  النصوص  السابع  الصف  املتوسطة  لطالب  العلم  دار  مدرسة 

ابتو  اإلسالمية فانديح  فيسو  الوسطىساكهانية    فوجل  مت  كاليمانتان  إذا   ،
يتغري  شكل  يف  الصوتية  األخطاء  فإن  األخطاء،  عدد  إمجايل  من  تقدميها 

بنسبة   الصوتية يف شكل   22من    16٪ أو  70الصوت  خطأ، واألخطاء 
خطأ، واألخطاء الصوتية يف شكل    22من    4٪ أو  20تقليل الصوت بنسبة  

طأ. هنا هو التعرض وجدت.  خ  22من    2٪ أو  10إضافة الصوتيات بنسبة  
 بينما سيتم وصف شرح اخلطأ أعاله على النحو التايل:
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يتغري الصوت ابستخدام جداول )ثقيلة( بدالً من األحرف الصوتية الرقيقة   (1
 ( أو العكس.غرفة الفصل)

يصبح   )َوَذِلَك(  والنطق   ) )فَاُرْوكن يصبح   ) )فَاُرْوقن النطق  أن  أي 
)َوَذِلَق(. تغيري الصوتيات )ق( إىل الصوتيات )ك(. الصواتن )ق( و )ك(  

الصوت هلما اختالفات طفيفة حيث تكون األحرف متقاربة تقريًبا. يشمل  
طق  )ق( احلروف اليت خترج من قاعدة اللسان وظهر سقف الفم، فيكون الن

من   فيه  خيرج  الذي  املكان  )ك(  الصوت  يشمل  بينما  ومسيًكا،  مشدًدا 
 قاعدة اللسان. اللسان ووسط سقف الفم فيخف اللفظ. 

األخطاء يف النطق )ابئِعن( والنطق )الَعَربِيَِّة( يتحول الصوت )ع(  
)أ( ألن   و  )ع(  الصوتني  بني  اختالفات طفيفة  توجد  )أ(.  إىل صوت 

ا األحرف متقاربة تقريًبا. تشتمل املقاطع الصوتية  األماكن اليت خترج منه
)ع( على األحرف اليت خترج من منتصف احللق واليت تُنطق بتأكيد، بينما  
واليت   احللق  قاعدة  من  اليت خترج  األحرف  على  )أ(  الفونيمات  تشتمل 

 تكون أخف يف النطق.

ىل  أخطاء يف النطق )ِإمْسَُها( و )َحْفَصةن(، الصوتيات )ه( تتغري إ
الصوتيات )ح( والعكس صحيح. توجد اختالفات طفيفة بني الصوتني 
)ه( و )ح( ألن األماكن اليت خترج منها األحرف متقاربة تقريًبا. تشتمل  
الفونيمات )ه( على احلروف اليت خترج من منتصف احللق ويتم نطقها مع  
قليل من الرتكيز، بينما تشتمل الفونيمات )ح( على األحرف اليت خترج  

 من قاعدة احللق واليت يتم نطقها بشكل أفتح.

إىل  )س(  الصوتيات  تغيري  )َسائِعن(.  النطق  هو  التايل  املثال 
الصوتيات )ش(. توجد اختالفات طفيفة بني الصوتني )ش( و )س( ألن  
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األماكن اليت خترج منها األحرف متقاربة تقريًبا. تشتمل الفونيمات )ش(  
اللسان واليت يتم نطقها مع التأكيد،  على احلروف اليت خترج من منتصف 

بينما تشتمل الفونيمات )س( على األحرف اليت خترج من طرف اللسان 
 واليت تقرتب بني القواطع العلوية والسفلية وتكون أفتح.

( و )َمْسُعْودن(. يتغري  ًضاأمثلة على املزيد من األخطاء يف النطق )أَيْ 
اخ  توجد  والعكس صحيح.  )د(  إىل  بني الصوت )ض(  تالفات طفيفة 

الصوتني )ض( و )د( ألن األماكن اليت خترج منها األحرف متقاربة تقريًبا.  
يشمل الصوت )ض( األحرف اليت خترج من اجلانب )األمين واأليسر( من 
اللسان امللتصقة بلثة األضراس اليت تكون أكثر ضغطًا ومسًكا، بينما تشتمل  

طرف الضرس فاللسان الذي  الفونيمات )د( على األحرف اليت خترج من 
 يصيب القواطع واللثة يكون واضحا أكثر بضوء. 

 تبادل الصوتيات اليت هلا مفاصل قريبة.   (2

إىل   )ص(  الصوتيات  تغيري  )السَّيُِّد(.  و  )َصِديَقيِتْ(  النطق  وهي 
الصوتيات )س( والعكس صحيح. توجد اختالفات طفيفة بني الصوتني 

يه األحرف هو نفسه، أي من )ص( و )س( ألن املكان الذي تظهر ف
طرف اللسان الذي يقرتب بني القواطع العلوية والسفلية، فقط أن الصوت  
)ص( يُنطق بعالمة. الشفتني، بينما ينطق الصوت )س( بتوسيع الشفتني 

 أو اببتسامة خفيفة. 

إىل   )خ(  الصوتيات  تغيري  )َأِخي(.  النطق  على  آخر  مثال 
 الصوتني )خ( و )ح( ألن  الصوتيات )ح(. يوجد اختالف طفيف بني

املكان الذي خترج فيه األحرف هو نفسه، أي من احللق، فقط الصوت  
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)خ( ينطق بطرف احللق ويفتح الفم قلياًل، بينما يتم نطق الصوت )ح( 
 من منتصف احللق ويفتح الفم على مصراعيه.

إىل   )خ(  الصوتيات  تغيري  )َخاِدَمةن(.  النطق  على  آخر  مثال 
وجد اختالف طفيف بني الصوتني )خ( و )ه( ألن  الصوتيات )ح(. ي

املكان الذي خترج فيه األحرف هو نفسه، أي من احللق، فقط الصوت  
)خ( ينطق بطرف احللق ويفتح الفم قليالً لينفخ خارج الريح بينما الصوت 

 )ه( ينطق مع احلنجرة وكبح الريح يف احللق أكثر كبت.

تغيري )فَاِطَمةن(.  النطق  على  آخر  إىل   مثال  )ط(  الصوتيات 
الصوتيات )ت(. توجد اختالفات طفيفة بني الصوتني )ط( و )ت( ألن  
نفس األحرف خترج من جلد اللثة العلوية، فقط الصوت )ط( ينطق بفتح  
الفم قليالً واللسان بني األسنان، بينما الصوت )ت( ( يُنطق مع التصاق  

 طرف اللسان بقاعدة القواطع العلوية.

 جل حبيث تسبب أخطاء يف نطق األصوات.القراءة على ع  (3

أمثلة على األخطاء الصوتية يف النطق )َهِذِه( الفونيمات )ذ( تقرأ 
( أخطاء الصوت )ظ( تقرأ )ج(. من الواضح جًدا   )ج(، يف النطق )اَنِظرن
أن نطق األحرف أعاله خيتلف كثريًا ألهنم يقرؤون النص على عجل، فإنه  

 اخلاطئة لألحرف أو الصوتيات. خيلق خطأ فادًحا، وهو الصياغة

 حذف الصوتيات اليت تعمل كأحرف جنونية.  (4

و   )طَالَِبةن(  و   ) )بَ وَّابن النطق  يف  الصوتية  األخطاء  على  أمثلة 
)ُسْورَااَباَي(، واليت تُقرأ عن طريق إزالة الصوتيات )أ( وأمثلة أخرى يف النطق 

إزالة   طريق  عن  تُقرأ  واليت  أن  )َمْسُعْودن(،  واضح  اخلطأ  )و(.  الصوتيات 
 القراءة ال تتفق مع القواعد. 
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 إن إضافة صوت يعمل كحرف جمنون أو يطيل قراءة ال تتم قراءهتا طوياًل.   (5

أمثلة على األخطاء الصوتية يف النطق )ِفْطرِيَةن( يف النطق )ِفْطرِيْ َيةن(  
لّساَِيُّد( واليت  واليت تُقرأ إبضافة صوت )ي( ويف النطق )السَّيُِّد( يف النطق )ا

حبيث يتسبب يف   مد تُقرأ إبضافة صوت )أ( وهي عالمة طويلة أو حرف
 أخطاء ال تتفق مع قواعد القراءة العربية. 

العوامل اليت تؤثر على حدوث األخطاء الصوتية يف قراءة النصوص   .2
يف   السابع  الصف  لطالب  املتوسطة العربية  العلم  دار  مدرسة 

 كاليمانتان الوسطى. ساكهانية   يح ابتوفوجل فيسو فاند اإلسالمية 
استناًدا إىل املالحظات واملقابالت اليت أجراها املؤلف مع املدير ومعلم  

  مدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية لطالب الصف السابع يف    اللغة العربية
، فإن العوامل اليت تؤثر  كاليمانتان الوسطى ساكهانية    فوجل فيسو فانديح ابتو

 األخطاء الصوتية هي كما يلي: على 

 مواد تعليمية أقل إاثرة لالهتمام (1

يف األساس، ال يزال الطالب يف سن املدرسة االبتدائية حباجة إىل  
العربية. يف   احلالة  أجنبية، يف هذه  لغة  لتعلم  األم  اللغة  أو  التدريس  لغة 

العلم املتوسطة اإلسالمية لطالب الصف السابع يف  كتيب     مدرسة دار 
ابتو فانديح  فيسو  الوسطىساكهانية    فوجل  وسط  كاليمانتان  حيتوي   ،

اإلندونيسية  كالي اللغة  على  وال حيتوي  العربية  الكتابة  على  فقط  مانتان 
 كلغة التدريس. هذا جيعل الطالب أقل اهتماًما بتعلم اللغة العربية.

 . جيد الطالب صعوبة يف الرتكيز أثناء عملية التدريس والتعلم  (2
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يؤثر الرتكيز بشكل كبري على نتائج تعلم الطالب. يف تعلم اللغة 
لغة   العربية هي  اللغة  الرتكيز، ألن  إىل  أيًضا  ماسة  ،هناك حاجة  العربية 
أجنبية للطالب. لذلك جيب الرتكيز يف دراستها حىت ال تقع أخطاء عند 
دراستها. مييل بعض الطالب الذين مت حتديدهم على أهنم يرتكبون أخطاء  

اللعب    صوتية إىل الرتكيز بشكل أقل يف عملية التدريس والتعلم ويفضلون
مبفردهم عندما ال يفهمون الدرس. وعندما حيدث هذا يف بعض األحيان،  

 حيث املعلم الطالب على إيالء املزيد من االهتمام للدرس. 

 . افرتاض أن اللغة العربية درس  (3

للجميع،   ابلنسبة  صعًبا  أمرًا  جديدة  لغة  تعلم  يعد  الصعوابت 
أطفا هم  اللغة  يتعلمون  الذين  أولئك  إىل  املدرسة  ابإلضافة  سن  يف  ل 

 االبتدائية. لذلك يتطلب األمر جهًدا إضافًيا يف تعلم اللغة.

مدرسة دار  لطالب الصف السابع يف  اللغة العربية هي لغة جديدة  
اإلسالمية املتوسطة  ابتو  العلم  فانديح  فيسو  كاليمانتان  ساكهانية    فوجل 

. من نتائج  . يعتقد الكثري منهم أنه من الصعب تعلم اللغة العربيةالوسطى
املقابالت اليت أجريت مع الطالب الذين ارتكبوا أخطاء صوتية، ورد أن  
تعلم اللغة العربية درس صعب خاصة يف مهارات القراءة. لذلك يتطلب 

 األمر جهًدا إضافًيا من املعلم إلزالة وصمة العار. 

 .مرافق وبنية حتتية غري كافية  (4

عملية التدريس والتعلم. كلما   املرافق والبنية التحتية داعمة للغاية يف
اكتملت مرافق التعلم والبنية التحتية، زادت نتائج التعلم إىل أقصى حد. 
يف اللغة العربية نفسها، حتتاج حًقا إىل مرافق وبنية حتتية على شكل خمترب  

 لغوي إلظهار أو االستماع إىل هلجات النطق الصحيحة ابللغة العربية. 
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املتوسطة اإلسالمية  مدرسةيف  نتائج املالحظات   العلم  فوجل    دار 
، وجدت مرافق وبنية حتتية  كاليمانتان الوسطىساكهانية    فيسو فانديح ابتو

يف شكل خمترب لغة ولكنها ال تزال قيد اإلنشاء حىت ال ميكن استخدامها  
أجهزة    10يف التدريس والتعلم. عدد أجهزة الكمبيوتر املتوفرة ابلفعل هو  

بينما ال ُتضاف  لغوي يف طور  وستظل  املستخدمة كمخترب  الغرفة  تزال   
الرسم. ومن املستهدف أن يتم استخدام معمل اللغة للعام الدراسي اجلديد  

2021/2022 . 

 . اللغة األم والعوامل البيئية (5

تؤثر اللغة والبيئة األم بشكل كبري على نتائج تعلم األطفال للغة 
ألن البيئة اليت يعيش فيها    العربية. ومع ذلك، فإن هذا يعترب صعًبا للغاية

األطفال مصنفة على أهنا تفتقر إىل الرتبية اإلسالمية اليت حتتوي ابلطبع  
على تعلم اللغة العربية. لذلك فإن دور الوالدين يف إيالء املزيد من االهتمام  

 للرتبية الدينية ألبنائهم. 

 .عدم االهتمام بتعلم الطالب  (6

ابلتعلم هو كارثة يف عملية التدريس والتعلم.  تزايد اهتمام الطالب  
مدرسة  لطالب الصف السابع يف    يوجد هذا أيًضا يف تعلم اللغة العربية

كاليمانتان  ساكهانية    فوجل فيسو فانديح ابتو  دار العلم املتوسطة اإلسالمية
. ومع ذلك، فقد مت التقليل من هذه املشاكل من خالل جهود  الوسطى

تعليم وتعلم ممتعة. حبيث يصبح اهتمام الطالب أكثر  املعلم خللق عملية  
 أو أقل بتعلم اللغة العربية بشكل أفضل. 

الذي قام به املعلم على تقليل األخطاء الصوتية يف قراءة    احمللوليعمل   .3
مدرسة دار العلم املتوسطة النصوص العربية لطالب الصف السابع يف  
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بناًء   كاليمانتان الوسطى. ساكهانية   فوجل فيسو فانديح ابتو  اإلسالمية 
قدمها  اليت  النظرية  اترجيان  على  هناك  جنتور  أساسية    7،  مبادئ 

 للعالج ميكننا استخدامها من حيث القراءة، مبا يف ذلك: 
 ركز على الشخص  (1

كل طالب يعاين من أخطاء يف القراءة هو شخص فريد له قدرات 
وأه واهتمامات  وخمتلفة.  ومواقف  خمتلفة  ومشكالت  واحتياجات  داف 

 من املهم أن يكون لدى املعلمني معرفة متعمقة بطالهبم.  لذلك،

 أكد على التفسري  (2

جيب أن يركز التفسري الذي يقدمه املعلم على مظهر الطالب أو  
 أدائهم أكثر من الرتكيز على تقييم إجنازاهتم أو النظر يف درجاهتم. 

 قم إبجراء عالج جيد التخطيط  (3

جيب أن خيرب املعلم الطالب عن نية كل درس والغرض منه وكيفية  
إتقان املهارات املتوقعة، وابلتايل مساعدة الطالب على أن يصبحوا قراء  

 جيدين. 

 اخرت املواد التعليمية املناسبة  (4

لتزويد   يكفي  مبا  وسهلة  للطالب  مفيدة  املواد  تكون  أن  جيب 
بفر  مواد الطالب  استخدام  التعلم، ميكن  تقدم  مع  الفوري.  للنجاح  ص 

 أكثر صعوبة قلياًل. 

 ازرع الثقة ابلنفس (5
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لتنمية ثقة الطالب أبنفسهم، ميكن للمدرسني استخدام املبدأ رقم 
،وهو اختيار مواد ممتعة وسهلة. لذلك إذا جنح الطالب، فسوف تزداد    4

 ثقتهم.

 الدافع املتزايد (6

للمعلم يف تعزيز الطالب دافًعا مفيًدا لتحسني   تتمثل املهمة الرئيسية 
 قدرات الطالب. يف هذا السياق هي مهارات القراءة العربية.

 تنسيق اجلهود املدرسية واملنزل (7

املعلم  أو  املدرسة  عاتق  على  األطفال  تعليم  مسؤولية  تقع  ال 
بل تقع أيًضا على عاتق الوالدين. هذا هو السبب يف أن أفضل    فحسب ،

طريقة هي اجلمع بني جهود املعلمني وأولياء األمور. يف املدارس، يوجه  
املعلمون الطالب يف تعلم اللغة العربية. يف املنزل، يبذل اآلابء أيًضا جهوًدا  

مدرسني للطالب لتعلم اللغة العربية، على سبيل املثال من خالل إحضار  
 احلالية. روضة الرتبية القرانية  للغة العربية أو توجيه أطفاهلم لتالوة القرآن يف  

مدرسة دار  نتائج املالحظات واملقابالت لطالب الصف السابع يف   .4
اإلسالمية  املتوسطة  ابتو   العلم  فانديح  فيسو  ساكهانية   فوجل 

  يف حالة األخطاء الصوتية يف قراءة النصوص   كاليمانتان الوسطى
يف   السابع  الصف  لطالب  املتوسطة  العربية  العلم  دار  مدرسة 

كاليمانتان الوسطى. ساكهانية    فوجل فيسو فانديح ابتو  اإلسالمية 
 قام مدرسو اللغة العربية ابجلهود التالية: 

 خلق التعلم املمتع (1



55 

 

 

يف تعلم لغة أجنبية، وهي اللغة العربية، هناك حاجة إىل إيصال 
ل خمتلفة وكسر اجلليد. حىت ال تكون عملية  املعجبني، أي بطرق ووسائ 
 التعليم والتعلم مملة للطالب.

السابع   للصف  العربية  اللغة  مدرس  مع  املقابالت  نتائج  من 
داراللمي لتعزيز اهتمام الطالب وتركيزهم يف التعلم والقضاء على وصمة  

وعة العار أبن اللغة العربية صعبة. يطبق التعلم املمتع ابستخدام جمموعة متن
من األساليب، على سبيل املثال من خالل التعلم خارج الفصل الدراسي  
أحناء   مجيع  يف  املوجودة  األشياء  من  بوضوح  العربية  اللغة  على  للتعرف 
املدرسة. ال يقتصر األمر على األساليب املتنوعة فحسب، بل إنه يستخدم  

ائًما  دائًما الوسائط يف كل درس، وعندما ال يستخدم الوسائط، يقوم د
اجلليدإبعداد   أو كسر  مكافآت  أيًضا  املعلم  مينح  األحيان،  بعض  يف   .

اللغة   جوائز للطالب. حىت ال يكون الطالب سعداء ومتحمسني لتعلم 
 العربية.

تركيز   وتعزيز  ابلتعلم،  الطالب  اهتمام  منو  إىل  ذلك  أدى  وقد 
كن  الطالب يف التعلم، ليصبح مدرًسا حمبواًب من قبل الطالب وهو ما مي

رؤيته يف نتائج املقابالت مع الطالب، وتقليل وصمة العار املتعلقة بصعوبة 
التعلم بشكل أو آبخر عريب. ميكن رؤية كل ذلك من نتائج املالحظات  
 مع وجود عدد قليل فقط من الطالب الذين يعانون من أخطاء صوتية. 

النصوص  (2 قراءة  على  قدرة  أقل  هم  الذين  للطالب  اهتمام خاص  إيالء 
 عربيةال

لديهم   الذين  للطالب  الفرص  لتوفري  خاًصا  اهتماًما  املعلم  يويل 
أخطاء يف علم األصوات للتفاعل أكثر مع اللغة العربية من خالل توفري  



56 

 

 

فرص لقراءة نصوص عربية أكثر من الطالب الذين ال يعانون من أخطاء 
صوتية. طريقة أخرى هي أن املعلم يكرر دائًما نطق األصوات املشاهبة  

دان/ث،/ فونيميس/س/  ك،/  الصوتيات/ق/دان/  حىت    مثل  وهكذا 
 يتمكن الطالب من التعود على النطق العريب الصحيح.

 قم إبعداد املرافق والبنية التحتية اخلاصة بك اليت مل تتوفر بعد يف املدارس (3

يف تعلم اللغة العربية، هناك حاجة إىل مرافق وبنية حتتية خاصة.  
اللغة العربية يتطلب فهم كيفية نطق العرب األصليني للغة  نظرًا ألن تعلم  

أو   فيديو  مقاطع  عرض  خالل  من  الطالب  إىل  نقلها  فيمكن  العربية، 
تشغيل مقاطع صوتية حول األنشطة العربية وكيفية تواصل العرب. مث هناك 

 حاجة ملخترب اللغة.

اللغة العربية أفضل من بني كل اجلهود اليت بذهلا املعلم، فقد جعل تعلم  
العلم املتوسطة اإلسالمية لطالب الصف السابع يف    من ذي قبل  مدرسة دار 

. ومع ذلك ، فإن هذا ال  كاليمانتان الوسطىساكهانية    فوجل فيسو فانديح ابتو
حيل سوى املشكالت يف املدرسة، بينما يقضي األطفال وقًتا أطول يف املنزل أو  

إىل جهود أخرى من املعلم يف شكل تواصل    يف حي الطالب. لذلك هناك حاجة
مع أولياء األمور فيما يتعلق مبتابعة التعلم يف املنزل ودعم تعلم اللغة العربية من  

أو جلب مدرسي القرآن إىل املنزل  روضة الرتبية القرانية  خالل وضع األطفال يف  
مدرس   حبيث يصبح تفاعل األطفال مع اللغة العربية أكثر كثافة. مل يالحظ ذلك 

  مدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية طالب الصف السابع يف  يف  اللغة العربية  
 قيود البحث كاليمانتان الوسطى ساكهانية   فوجل فيسو فانديح ابتو
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يدرك الباحث أن هناك العديد من نقاط الضعف والقصور يف هذه 
نتائج  الدراسة بسبب حمدودية الباحث. بذل الباحثون قصارى جهدهم جلعل  

 هذه الدراسة مثالية واحلصول عليها. تشمل قيود الباحثني ما يلي: 

العربية   (1 ميكن للباحثني فقط فحص األخطاء الصوتية يف قراءة النصوص 
لدى طالب الفصل الواحد وهو الفصل السابع. على الرغم من أن الصف  
يقوم  واملكان،  الوقت  ضيق  بسبب  فئتني،  من  أساًسا  يتكون  السابع 

 إبجراء البحث يف فصل واحد فقط.الباحث 

الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي املقابلة واملالحظة والتوثيق. لقد   (2
نتائج صحيحة   على  للحصول  الطريقة  هذه  من خالل  الباحثون  تعمق 
الصوتية يف   السابع ابألخطاء  الصف  ارتباط موقف طالب  حول كيفية 

بعض نقاط الضعف يف    قراءة النصوص العربية. ومع ذلك، ال تزال هناك 
استخدام هذه الطريقة، مبا يف ذلك من نتائج املقابالت، وأحيااًن توجد  

 إجاابت ال تتطابق مع األسئلة.

ضعف الباحثني يف حتليل وتفسري نتائج البياانت اليت مت احلصول عليها،   (3
واملعرفة اليت ال تزال ضئيلة ونقص األدب والطاقة والوقت جيعل هذا البحث 

يعاين من العديد من نقاط الضعف. ومع ذلك، فإن البياانت اليت    ال يزال
 مت احلصول عليها ال تعين أهنا غري صاحلة. 

 
 
 




