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 ادللخص

األخطاء ىف قراءة النصوص العربية لطبلب . ٜٕٔٓنور ادلكرمة. 
الصف السابع "ب" ابدلدرسة الثانوية اإلسبلمية مفتاح 
السبلـ سبلىوع فونوركجو السنة الدراسية 

ث . البح)دراسة كصفية ربليلية( ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ
العلمى قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك العلـو 
التعليمية ىف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية فونوركجو. 

 ادلشرفة ألباء احلسٌت ادلاجسًت.

 الكلمة األساسية: حتليل األخطاء، القراءة
كانت القراءة مهارة مهّمة ىف تعليم اللغة العربية، ك ال 

تعليم اللغة العربية. ك لكن صلد ديكن انشّق ىذه ادلهارة من 
ادلشكبلت ىف تعليم اللغة العربية لغَت انطقُت هبا، منها اخلطأ ىف 
القراءة. حيدث ىذا األمر ألف لغة العربية ليس من لغة أمي 

ادلشكلة ىف ىذه فصعبة عليهم لفهم تلك اللغة كاملة. ك كانت 
 "ب" ابدلدرسة النصوص العربية لطبلب الصف السابعقراءة 

 الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركجو. 
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تنفيذ تعليم مهارة ( ٔإىل كصف ) يهدؼ ىذا البحث
سة الثانوية مفتاح السبلـ ىف ادلدر "ب" القراءة للصف السابع 

األخطاء ىف قراءة النصوص العربية الىت يواجهها ( ٕسبلىوع )
األخطاء ىف قراءة النصوص العربية الىت  ( أسبابٖ) الطبلب

 ( الطريقة حلل ىذه ادلشكبلت.ٗ) جهها الطبلبيوا
ك للحصوؿ على النتيجة ادلرجوه، استخدمت الباحثة 
ادلنهج الطبيعي ك مدخل البحث على سبيل ادلدخل الكيفّي. ك 
أما نوع البحث ىو البحث ادليداين ىف رلاؿ الًتبية. ك مصادر 
البياانت ىف ىذا البحث الكيفي ىي الكلمات ك العملّية الىت 

 تستخدما توجد من طريقة ادلقابلة ك ادلبلحظة ك التوثيق.
الباحثة ىف ىذا البحث أساليب ربليل البياانت منوذج ميلس ك 

 .ىوبرماف
ىف تعليم مهارة القراءة نفذ فنتيجة ىذا البحث ىي: 

إىل  بعض األشياء ربتاج الصف السابع "ب" جّيدا، ك ىناؾ
ل التعليم، ألجل أف ائربسُت منها استخداـ منهج التعليم ك كس

 ٖٓكجدت الباحثة  ك بطبلقة ك مؤثّر ك صلاح. تنفيذ التعليم
خطاء ىف قراءة النصوص العربية لطبلب الصف السابع "ب" 
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ابدلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركجو الىت تتكوف 
 ( األخطاءٕ، خطاء ٛٔ( األخطاء ىف فئة سلارج احلركؼ ٔمن: 

فئة  ( األخطاء ىفٖ، خطاء ٓٔك القصَتة  الطويلة شكلىف فئة 
. ك أما أسباب األخطاء ىف قراءة تقليل ك زايدة احلركؼ خطائُت

الطبلب مل طبلب الصف السابع "ب" ىي: أ( النصوص العربية ل
 حيفظوا حركؼ اذلجائية ك مل يفهموا سلارج احلركؼ ابلضبط، ب(

كا ضلو النص طبلب عند القراءة حىت ال يرّكز لل الناقصة ثقة النفس
ىذه حلل ك القراءة اخلاطئة.  د الطبلب علىتعوّ ادلقركء، ج( 

اىتماـ الطبلب ضلو قراءة  (ٔادلشكلة تكوف احملاكالت ىي: 
 (ٕ .الشكلالنص الصحيحة، إما من انحية سلارج احلركؼ أك 

ترقية اإلشراؼ ضلو الطبلب الذين مل يستطيعوا القراءة الصحيحة 
 العربية النصوص قراءة على لطبلبا دتعوي( ٖام الفصيحة. 

 ( زايدةٗ .فقط ابدلادة ادلتعلقة النصوص كايقرؤ  ال ك ادلختلفة
اعطاء ادلفردات ( ٘. على القراءة تدريبلل اإلضافية امجالب 

لتدريب اب ( القياـٙ. بوسائل الصور ىف األماكن العامة ابدلدرسة
  .دلنفصلةا احلركؼ قراءة على بيتدر ال( ٚالسريعة.  القراءة على



 

v 
 

 



 

vi 
 



 

vii 
 

 



 

viii 
 

 



 
 

1 

 

 الباب األول
 ادلقدمة
 

 خلفية البحث  ﴾أ﴿
اللغة العربية ىي لغة القرآف كاحلديث ك ىي 
مصدر السريعة اإلسبلمية ك تعاليمها. ىكذا ادلسلم الذم 
يريد أف يفهم القرآف كاحلديث ينبغى أف يتقن اللغة 
العرابية. ك كثَتة من الكتب اإلسبلمي كتبها علماء 

 تلغة العربية أيضا. كسول ذلك، استخدمادلسلم ابل
اللغة العربية لئلتصاؿ. كما معٌت اللغة ىي أداة اإلتصاؿ 

ىف الفكر شفهية أك  مع اآلخر ليخرج اخلاطرلتتكلم 
 ٔ.ربريرية

اللغة  تعّلملغة العامل، ألّف اللغة العربية  تثبت
. بدأ تعليم اللغة العربية غَت العربية ىف دكؿكثَتة  العربية

اللغة العربية ىف  ، عندما تدريسٚٔالعربية ىف القرف  لغَت
                                                           

1
 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف ادلصطفى،  

(، ٕٔٔٓ،)ماالنق: جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنق فريس، 
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اللغة يزية. أما ىف أمريكا بدأ اىتماـ جامعة كامبيدج إصلل
ىف مدارس اجليش  ٜٚٗٔالعربية كتطورىا ىف السنة 

ل اللغة العربية مع دخوؿ ك ىف إندكنيسيا دخ ٕأمريكي.
ربية اللغة الع تثبت ثّ  ،اللغة العربية بدأ دراسةف اإلسبلـ.

 عاىد.ادلدارس اإلسبلمية أك ىف ادلىف  نهج الدراسةإىل م
 دارس العمومية.ادلحىت اآلف يوجد تعليم اللغة العربية ىف 

أّف  ،٘ٙٔية رقم الدين الشؤكف إىل نظاـ كزير انظر 
تشجيع ك ة اللغة العربية ىي الّدراسة اليت غايتها لسادر 

موقف توجيو ك تطوير ك تقوية مهارات اللغة ك تنوية 
 ةس. هتدؼ دراية تقببل ك منتجةاللغة العرب إجيايّب على

ة درسة اإلسبلمية إىل تطوير كفاءادلاللغة العربية ىف 
ربريرية. ك تعليم اللغة تصاؿ ابللغة العربية شفهّية أك اإل

ىي مهارة ك مهارات اللغويّة  ةأربع العربية حيتول على

                                                           
، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabىارماكاف،  أجيف ٕ

 .ٜٜ(، ٕٗٔٓ)ابندكع: رماجا ركسدا كاراي، 
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مهارة  اإلستماع ك مهارة الكبلـ ك مهارة القراءة ك
 ٖالكتابة.

كانت القراءة مهارة مهّمة ىف تعليم اللغة العربية، 
ك ال ديكن انشّق ىذه ادلهارة من تعليم اللغة العربية. ك 
القراءة عملّية مهّمة لفهم كثَت من ادلعلومات ىف الكتابة، 

عملية القراءة بكفاءة فهم النص ك ال ك ربتاج ىف 
النص. فالكفاءة يستطيع لفهمها إال بكفاءة فهم فقرة 

 فية من أىداؼ الرئيسية ىف تعليم القراءة ىف اللغة العربية.
العربية لغَت انطقُت صلد ادلشكبلت ىف تعليم اللغة 

ألف لغة العربية ليس من لغة أمي فصعبة لفهم تلك  هبا
ما اللغة كاملة. يسبب ىذه ادلشكبلت من سببُت فه  

ىف  نعرؼ أفّ ك أسباب الداخلى ك أسباب اخلارجى. 
 النواحى اللغوية كما الصوت ك ادلفردة ك النحو ك الداللة

ىف لغة العربية ليس مرادفها ىف لغة اإلندكنيسيا، ك ديكن 

                                                           

عن  ٕٗٔٓعاـ  ٘ٙٔارة الدين رقم تنظيم كز مبلحق  ٖ
Standar Isi PAI dan Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyyah, Tsanawiyah 

dan Aliyah ،ٖٛ. 
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ك سول  خصوصا للمتعلم ادلبتدئ. تتظهر ادلشكبل
ذلك يسبب ظهور ادلشكبلت ىف تعليم اللغة العربية 
بسبب منهج التعليم غَت مناسب، ك ىذا من أسباب 

القراءة النصوص العربية صعبة لغَت انطقُت  ٗاخلارجى.
ألف إختبلؼ ىف الشكل ك الصوت بُت كتابة العربية ك  
كتابة البلتنية، فهذا يسبب األخطاء اللغوية ىف القراءة. ك 
حدثت ادلشكلة ىف ادلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ 

ادلكاف ذلذا البحث فيو زبتار الباحثة  .سبلىوع فونوركجو
نهج ادلعهد الدينّية درسة األىلّية دبادلسة ىي ىذه ادلدر ألف 

اإلسبلمّية ك ىذه ادلدرسة ىي من إحدل ادلدارس فيها 
.   ٘تعليم الكتب الكبلسيكية ك تثبت حىت اليـو

الىت قامت هبا  بلحظة األكليةادلإىل نتيجة  انظر 
ادلشكبلت، منها ىف مهارة القراءة كانت  تالباحثة كجد

                                                           
 Metodologi dan Strategi Alternatif راضية زين الدين، 4

Pembelajaran Bahasa Arab ، ،جَتبوف: فوستاكا رحلة غركؼ(ٕٓٓ٘ ،)ٕٓ. 

ة ىف مدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع، نتيجة من مبلحظة األكلي٘
 .ٕٛٔٓاكتوبر  ٚٔ
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ا من قراءة الكتاابت العربية، الطبلب الذين مل يتمّكنو 
ىذه ادلشكلة عند أتمر ادلدّرسة أف يستمعوا إىل  تظهر 

ادلفردات الىت تقّدمها ادلدّرسة. كاضطراب الطبلب 
ليكتشف ادلفردات الىت قراءهتا. كاآلَخر عند أتمر ادلدّرسة 
الطبلب أف يقرأ القراءة فإف قراءهتم غَت فصيحا ككاف 

التعليم دلساعدة  استعماؿ كسائل ّف ادلدّرسة تبدأاخلطأ. أ
الطبلب على فهم ادلاّدة اللغة العربية، كلكن مل يتم 

 ٙتنفيذىا.
طاء ىف تعليم اللغة العربية ليس األمر تكوف األخ
لكن  ك جزء من عملية التعليم،ىو  الغريب ألف اخلطأ

يم ىذه األخطاء اللغوية ستؤثر على ربقيق أىداؼ تعل
حىت مل ىذه األخطاء  ف يقّللأاللغة، فلذالك  ال بّد 

. قائمة على التعبَت ادلذكور، تريد ىف ادلستقبل يستمر
الباحثة أف تبحث عن األخطاء ىف مهارة القراءة للطبلب 

ت ىف قراءة النصوص كيف الطريقة حلل ادلشكبل ك
ًتّكز الباحثة ىف مهارة . تطبلبالواجهها العربية الىت ي

                                                           
6
 .نفس ادلرجع 
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دارس اإلسبلمية ادلمن  ُتتخّرجادلالطبلب  ألفّ القراءة 
من ادلتخّرجُت الدينية أكثر من الطبلب  العلـو هملدي
 ادلؤشرات العلمية من كفاءة لدارس العاّمة. كرؤية احدادل

سباب األخرل ألف من أسباب قراءة الكتابة العربية. ك أ
رغبة أقّل فهم الطبلب ىف مادة الدرس ىو ضعف 

أسباب عدـ ما تسألوف عن  الطبلب ىف القراءة. ك عند
عادة ما تقوؿ ألهنم مل يستطعوا القراءة. لذالك  ،قرائتهم

النهاية  يصبح تعليم القراءة مسألة ربتاج إىل اإلىتماـ. ىف
النصوص  قراءةىف األخطاء  "أخذت الباحثة ادلوضوع 

ابدلدرسة الثانوية  "ب" لطالب الصف السابعالعربية 
سنة ال فونوروجو مفتاح السالم سالهوع اإلسالمية
  ٚ." )دراسة وصفية حتليلية( 8108/8109الدراسية 

                                                           
7
 .نفس ادلرجع 
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 أسئلة البحث ﴾ب﴿
كيف تنفيذ تعليم مهارة القراءة للصف السابع ىف  .ٔ

 ؟وفونوركج ادلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع
ء ىف قراءة النصوص العربية الىت ما ىي األخطا .ٕ

واجهها طبلب الصف السابع ىف ادلدرسة الثانوية ي
 ؟وفونوركج ـ سبلىوعمفتاح السبل

ب األخطاء ىف قراءة النصوص العربية اسبأما ىي  .ٖ
الىت يواجهها طبلب الصف السابع ىف ادلدرسة 

 الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركجو؟
واجهها طبلب ت الىت يكيف الطريقة حلل ادلشكبل .ٗ

الصف السابع ىف ادلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ 
 ؟النصوص العربية  و ىف قراءةفونوركج سبلىوع

 أهداف البحث ﴾ج﴿
فيذ تعليم مهارة القراءة للصف السابع ىف تندلعرفة  .ٔ

 فونوركجو سة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوعادلدر 
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ء ىف قراءة النصوص العربية الىت األخطا دلعرفة .ٕ
طبلب الصف السابع ىف ادلدرسة الثانوية الواجهها ي

 وفونوركج مفتاح السبلـ سبلىوع
ب األخطاء ىف قراءة النصوص العربية الىت اسبأدلعرفة  .ٖ

يواجهها طبلب الصف السابع ىف ادلدرسة الثانوية 
 مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركجو

ت ىف قراءة النصوص الطريقة حلل ادلشكبل دلعرفة .ٗ
طبلب الصف السابع ىف الواجهها العربية الىت ي

 وفونوركج ادلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع
 ئد البحثفوا ﴾د﴿

 الفوائد النظرية ىي:
 للمحاكلة إبتكار العلمّي ك يتوّسع حزانة العلمية .ٔ
متعّمد أف تكوف نتائج ىذا البحث مصدرا ىف  .ٕ

 األحباث ادلستقبلية
 الفوائد العلمية ىي:

 اء اللغوية كلزايدة ذبربة ك نظرة الباحثة عن األخط .ٔ
 عليها كيف الطريقة حلل ادلشكبلت
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 دارس ىف تنّفذ التعليم اإلبتكار أخذ بعُت اإلعتبار للم .ٕ
للمواد اإلعبلمية لرئيس ادلدرسة ىف ربسُت جودة  .ٖ

 التعليم
 تنظيم كتابة تقرير البحث ﴾ه﴿

، تنقسم لتسهيل تركيب خطة البحث العلميّ 
 ىي: الباحثة إىل سادسة أبواب

 ابب األكؿ
 

قّدمة تًتّكب على خلفية البحث ك ادل :
 كث ك فوائد البحث أسئلة البح

 .ظيم كتابة تقرير البحثتن
 بحوث السابقة ك اإلطار النظرمّ : فيو ال ابب الثاىن

ربليل الذم يشتمل على نظرية 
 األخطاء ك القراءة ك النّص العربية.

: يبحث عن منهج البحث الذل يًتّكب  ابب الثالث
على مدخل ك نوع البحث ك حضور 
الباحثة ك مكاف البحث ك مصادر 

ع البياانت ك البياانت ك أساليب مج
أساليب ربليل البياانت ك مراجعة صّحة 
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 البياانت ك خطوات البحث.
 ك البياانت: عرض البياانت ك ربليلها،  ابب الرابع

ربتول يشتمل اتريخ قياـ ادلدرسة  العامة
ك موقعها اجلغرافية ك نظامها ك أحواؿ 
ادلدرسة ك طبلب فيها، ك البياانت 

دلتعلقة على البياانت ااخلاصة ربتول 
 أبسئلة البحث الىت ذكرهتا الباحثة.

ربتول على ربليل  ك : ربليل البياانت ابب اخلامس
األخطاء ىف قراءة النصوص العربية 
لطبلب الصف السابع ابدلدرسة الثانوية 
اإلسبلمية مفتاح السبلـ سبلىوع السنة 

 .ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالدراسية 
 نتيجة ىذاك تشتمل على  اسبةاخل:  ابب السادس

 البحث ك اإلقًتاحات لئلصبلح بعدىا.
  



 

ٔٔ 

 الباب الثاىن
 البحوث السابقة واإلطار النظريّ 

 
 البحوث السابقة ﴾أ﴿

نظرا إىل دراسة ادلراجع احملاكلة العلمية ك نتائج 
البحث احلاىل، كجدت الباحثة البحوث السابقة ادلتصلة 

 دبوضوع ىذا البحث، منها:
ليل "ربالبحث قاـ دبيدم ربت ادلوضوع 

األخطاء ىف مهارة القراءة ىف تعليم اللغة العربية ىف 
الصف الثامن من ادلدرسة الثانوية احلكومية عليفار 

، البحث العلمّي تعليم اللغة غونوع كيدكؿ يوكياكرات"
العربية اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سوانف كاليجاغا 

. قائمة على تقدًن اخللفية ٖٕٔٓيوكياكرات ىف عاـ 
قاـ هبذا البحث ألف كجد الباحث ادلشكبلت  البحث،

احلكومية عليفار  ىف تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية
غونوع كيدكؿ يوكياكرات. تعليم مهارة القراءة ىف ىذه 
ادلدرسة ليس رلّرد نطق أصوات احلركؼ حوؿ عبلمات 
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الًتقيم، بل يتطّلب أيضا فهم النص. بعد ادلبلحظة يتبُّت 
كثَتة من الطبلب مل يستطيعوا ىف قراءة النص   أف ىناؾ

العربية. أخذ الباحث من ىذا ادلوضوع دلعرفة تعليم مهارة 
القراءة ك قدرة الطبلب ىف ىذه ادلدرسة، ك معرفة  أنواع 
األخطاء الىت توجد، ّث تطلب طريقة حلل ىذه 
األخطاء. يدّؿ نتائج الدراسة أف كثَتة من الطبلب 

لنص العربية يقع ىف رلاالت علم خيطئوف ىف قراءة ا
األصوات ك علم الداللة ك علم الصرؼ ك علم النحو. 

 ٛث أقواـ ادلدرسة جهودا متعّددة حلل ىذا األمر.
ربليل "البحث ننُت أرـك سارم ابدلوضوع 

األخطاء األصوات ىف قراءة النّص العربية لطبلب الصف 
، "توؿالثامن ابدلدرسة الثانوية احلكومية فييوعاف ابن

البحث العلمّي تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسبلمية 

                                                           
-Analisis Kesalahan Terhadap Kemahiran Maharal Al، ميدم ٛ

qiraah dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas VIII MTsN Nglipar 

Gunung Kidul Yogyakarta Tahun Ajaran 2102/2102لبحث العلمّي تعليم ، ا
. ٖٕٔٓاللغة العربية اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سوانف كاليجاجا يوكياكرات ىف عاـ 

http://digilib.uin.suka.ac.id.   

http://digilib.uin.suka.ac.id/
http://digilib.uin.suka.ac.id/
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. ٕٙٔٓاحلكومية سوانف كاليجاغا يوكياكرات ىف عاـ 
تقدًن اخللفية ذلذا البحث ألّف تكوف األخطاء اللغوية ىف 
تعليم اللغة العربية ىي ىف مهارة القراءة. تكوف ىذه 
األخطاء ألف إختبلؼ ىف الشكل ك الصوت بُت اللغة 

لعربية ك اللغة اإلندكنيسيا. ك إذا ينخذؿ ىذه األخطاء ا
ستؤثر على ربقيق أىداؼ تعليم اللغة فلذالك ينبغى 
على يقلل ىذه األخطاء ىو بتحليل تفاصيل األخطاء 
لتبحث عن حّلها. لذالك أىداؼ ىذا البحث لتعرؼ 
عن األخطاء األصوات ك أسباهبا ك طريقة حلل 

أّف اخلطاء ىف قراءة النّص األخطاء. يدّؿ نتيجة البحث 
العربية ثبلث ىي تغيَت األصوات ك تقصَت األصوات ك 
زايدة األصوات. ك ىف ىذا البحث العلمّي أيضا بُّت عن 

 ٜعوامل األسباب األخطاء ك كيف الطريقة حللها.

                                                           
 Analisis Kesalahan Fonologi dalam Membaca أرـك سارم، ننُت ٜ

Teks Bahasa Arab Siswa Kelas VIII G MTsN Piyungan Bantul  البحث ،
كاليجاجا يوكياكرات ىف   العلمّي تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سوانف

  .http://digilib.uin.suka.ac.id. ٕٙٔٓعاـ 

http://digilib.uin.suka.ac.id/
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ربليل األخطاء "البحث سوفينا صاحلة ابدلوضوع 
ة العربية سلارج احلركؼ ىف مهارة القراءة على تعليم اللغ

لطبلب الصف السابع ابدلدرسة الثانوية نور اإلصبلح 
، البحث العلمّي تعليم اللغة "غغبلع لومبوؾ الغربيّة

العربية اجلامعة اإلسبلمية احلكومية متاراـ ىف عاـ 
. تقدًن اخللفية ىذا البحث ىي تكوف الصعوبة ٕٚٔٓ

ىف تعليم اللغة العربية خصوصا ىف نطق ادلخارج احلركؼ 
تعليم مهارة القراءة لطبلب الصف السابع. ألف  ىف

تكوف ىذه األخطاء على الطبلب ادلبتدئ ك خياؼ أف 
يكوف شّذ ادلعٌت، فلذالك إختار الباحثة ىف ىذا ادلوضوع 
لكي تكوف األخطاء مل يستمر ىف ادلستقبل. كترغب أف 
يعرؼ الطبلب عن أخطائهم. ك أىدؼ ىذا البحث 

كؼ احللق ك سلارج احلركؼ ليعرؼ كيف نطق سلارج احلر 
اللساف لطبلب، ىف تعليم مهارة القراءة. تدّؿ نتيجة 
البحث أّف طبلب الصف السابع ابدلدرسة الثانوية نور 
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اإلصبلح لديكم الصعوبة ك خطاء نطق سلارج احللق ك 
 ٓٔاللساف بسبب عديد العوامل.

من عديد الدراسة السابقة الىت أخذت الباحثة 
وف اإلختبلؼ بُت ىذا البحث الىت ك دلواّد ادلراجع، يك

البحوث السابقة ىو ىف ربديد البحث. يرّكز البحث 
العلمّي األكؿ على األخطاء اللغوية ىف الناحية علم 
اللغة، ث ترّكز الباحثة ىف حبث العلمّي الثاىن على 
األخطاء اللغوية ىف رلاؿ األصوات، ترّكز الباحثة ىف 

اء نطق ادلخارج حبث العلمّي الثالث على األخط
احلركؼ. أّما ىف ىذا البحث ترّكز الباحثة على األخطاء 
ىف قراءة النصوص العربية ىف رلاؿ األصوات ادلتعلقة 
ابلنطق الصحيح أحرؼ العربية ك نطق عبلمة الًتقيم. 

                                                           
 Analisis Kesalahan Makharijul Huruf dalam ،سوفينا صاحلة ٓٔ

Kemampuan Membaca pada Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas 

VIII MTs Nurul Ishlah Gegelang Lombok Barat Tahun Pelajaran 

، البحث العلمّي تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسبلمية احلكومية متاراـ ىف 210//210
  http://etheses.uinmataram.ac.id ..ٕٚٔٓعاـ 

http://etheses.uinmataram.ac.id/
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احلركؼ فقط لذالك ال يبحث ىذا البحث عن سلارج 
 الطوؿ ك القصَت. شكل بل ستبحث أيضا عن

 النظريّ اإلطار  ﴾ب﴿
 حتليل األخطاء  .0

 مفهـو اخلطأ .أ 
فيما يلى قائمة بعدد من التعريفات الىت 

 قدمها الباحثوف للمفهـو اخلطأ:
أكضع كوردر ىف كتابة : تعريف كوردر

الفرؽ بُت زلة اللساف، كاألغبلط، كاألخطاء. 
معناىا األخطاء الناذبة من   (lapse)فزلة اللساف

األغبلط تردد ادلتكلم، كما شابو ذلك. أما 
(mistakes)  فهي الناذبة عن إتياف ادلتكلم بكبلـ

أم اخلطاء (error) غَت مناسب للموقف. أما 
فهو ذلك النوع من األخطاء الىت خيالف فيها 

 ادلتحدث أك الكاتب قواعد اللغة.
ىو أم استعماؿ خاطئ  :كتعرفو سَتفرت

للقواعد. أك سوء استخداـ القواعد الصحيحة، 
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ذ )اإلستثناءات( من القواعد. أك اجلهل ابلشوا
شلا ينتج عنو ظهور أخطاء تتمثل ىف احلذؼ، أك 
اإلضافة، أك اإلبداؿ، ك كذالك ىف تغيَت 

 األماكن احلركؼ.
األخطاء  :ك يعرفو عبد العزيز العصيلى

يقصد هبا االضلراؼ عما ىو مقبوؿ ىف اللغة 
العربية حسب ادلقاييس الىت يتبعها الناطقوف 

 حى. ابلعربية الفص
كمن ىذه التعريفات تتضح لنا عدة 
مواصفات لبلستجابة اللغوية حىت تعتب خطأ 

 منها:
سلالفة االستجابة اللغوية الصادرة من  (ٔ

الطالب دلا ينبغى أف تكوف عليو ىذه 
 االستجابة.

عدـ مناسبة ىذه االستجابة ىف بعض  (ٕ
 ادلوقف.
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تكرار صدكر ىذه االستجاابت، فما يصدر  (ٖ
 خطأ، ك إمنا يعتب زلة مرة كاحدة ال يعتب

 أك ىفوة
كىف ضوء ىذا كلو ديكن تعريف اخلطأ 
الغوم: أم صيغة لغوية تصدر من الطالب 
بشكل ال يوافق عليو ادلعلم، ك ذلك دلخالفة 

 ٔٔقواعد اللغة.
 مفهـو ربليل األخطاء  .ب 

اللغوية ربليل األخطاء  عّرؼ إيلس أف
 وف ىف مجعك ادلعّلم ىو إجراء يستعملو الباحثوف

العينة لغة ادلتعّلم ك معرفة األخطاء ادلوجودة ىف 
العينة ادلذكورة ك كصف تلك األخطاء ك 
التصنيف على أسباهبا ادلفًتضة ك التقوًن على 
خطورة تلك األخطاء. ك قاؿ ىانرم ك ليليس 
أف ربليل األخطاء اللغوية ىو إجراء العمل 

                                                           
ادلراجع يف مناىج تعليم رشدل أمحد طعيمة ك على أمحد مدكور،  ٔٔ

 .ٔٙ٘(، ٕٓٔٓ، )القاىرة: دار الفكر العريب، اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل
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يستعملو عموما للباحث أك ادلعّلم اللغة ك ىو 
ك يتعرؼ اخلطأ ك يبُت ىذا اخلطأ  العينة من مجع

ك التصنيف ىذا األخطاء ك التقوًن على خطورة 
 تلك األخطاء.

ربليل األخطاء ىو العملية أتّسس على 
ربليل األخطاء ادلتعّلم اللغة. ألف يساعد ربليل 
األخطاء على السهل برانمج التدريس. معنها 

يقابلو.  بتحليل األخطاء حيّل ادلتعّلم الصعوبة الىت
ىذا اخلطأ غالبا معُّت على القاعدة اللغة 
يدرسو. إذا مستخدـ ادلتعّلم الكلمة أك اجلملة مل 
مناسب مع القاعدة فيقاؿ جيعل ادلتعلم اخلطأ. 
قاؿ ىانرم، ينبغي أف يقلل اخلطأ على ادلتعلم 
اللغة حىت عدـ عليها. ىذا األمر حيدث إذا 

لدراسة يدرس إىل كل انحية األخطاء، ك ىذه ا
 ٕٔيسّمى بتحليل األخطاء اللغوية.

                                                           
 ,Analisis Kesalahan Berbahasa Arab (Teoriكحي حنفي،  ٕٔ

Metodologi, dan Implementasi) ،فونوركجو: انات كاراي( ،ٕٓٔٚ ،)ٜٔ. 
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 تصنيف اخلطأ .ج 
نظر إىل علم اللغة، تصنيف األخطاء إىل  (ٔ

أخطاء ىف رلاالت علم األصوات ك الصرفية 
 ك النحوية ك الداللة ك احملاضرة.

نظر إىل مهارات اللغوية، تصنيفها إىل  (ٕ
األخطاء ىف اإلستماع ك الكبلـ ك القراءة 

 كالكتابة.
أك نوع اللغة، ىي األخطاء نظر إىل كسائل  (ٖ

 الشفهية ك التحريرية. 
نظر إىل سبب األخطاء، تصنيفها إىل  (ٗ

 أخطاء بسبب التدريس ك بسبب التدّخل.
نظر إىل تكرار حدكثها، تصنيفها ألخطاء  (٘

الىت ربدث ىف كثَت ك معتدلة ك اندر 
 ٖٔاحلدكث.

  
                                                           

13
 ,Analisis Kesalahan Berbahasa Arab (Teoriكحي حنفي،  

Metodologi, dan Implementasi) ،ٔ٘ 
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 انحية اخلطأ .د 
 انحية الفئة اللغوية (ٔ

ستند كاف نواحي األخطاء اللغوية ا
إىل علم اللغة متأثّر ابخلطأ. يصّنف ىذه 
نواحي الفئة اللغوية األخطاء اللغوية 

 ابلعناصر اللغة ادلعينة الىت تتأثر ابخلطأ. 
 انحية اخلطة السطح (ٕ

إىل كيف  رّكز انحية اخلطة السطح
الطرائق تتغيَت تركيب السطح. قد يتخلص 
الطبلب من أشياء مهمة أك يزيدكف شيئا 

ك حيرّفوف ىذه األشياء أك غَت ضركرم أ
يشّوىوهنا. ك لكن الحظ الباحثوف أف 
عناصر سطح اللغة تتغَت بطرائق زلددة ك 

 منهجية.  
 انحية ادلقارنة (ٖ

يعتمد تصنيف األخطاء ىف انحية 
ادلقارنة على مقارانت بُت بنية اخلطأ ىف 
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اللغة الثانية ك أنواع معينة من البناء. على 
ا انحية ادلقارنة سبيل ادلثاؿ، إذا استخدمن

لتصنيف أخطاء الطبلب اإلندكنيسية الذين 
يتعلموف اللغة اإلصلليزية، فيمكننا مقارنة بنية 
أخطاء الطالب مع األخطاء الىت يرتكبها 
الطبلب الذين حيصلوف على اللغة اإلصلليزية 

 ابللغة األكىل.
 انحية التأثَت اإلتصاؿ (ٗ

نظر انحية التأثَت اإلتصاؿ ك يواجو 
ء من منظور أتثَتىا للمستمع ك األخطا

القرّاء. زلطة اإلنظار على الفرؽ بُت 
األخطاء كأف تسبب سوء الفهم ك ال 
تسبب سوء الفهم. اخلطأ الذل يؤثّر على 
تنظيم اجلملة كلو يضايق حصوؿ اإلتصاؿ، 
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ك أما اخلطأ الذل يؤثر فقط على عنصور 
 ٗٔاجلملة عادة ال يضايق اإلتصاؿ.

 مصادر األخطاء  .ق 
بركف ثبلث مصادر األخطاء  عرؼ
 اللغوية ىي: 

لغة بُت اللغتُت بسبب مزالة النظـو  اخلطأ (ٔ
ادلصدر إىل لغة اذلدؼ. كىذا اخلطاء يسمى 

 .interferensi))تدّخل 
اخلطأ ألف مل يتقن الطبلب النظاـ لغة  (ٕ

اذلدؼ. ىذا اخلطأ معركؼ أبفراط اخلطأ 
التعليم ابلنظاـ  ىف اإلمجاؿ ألف استعمل

 ٘ٔ ع الظرؼ من الواقع.على أكس

                                                           
14

 Pengajaran Analisisىانرم غونتور اتريغاف ك جاغو اتريغاف،  

Kesalahan Berbahasa ،ابندكع: أعكاسا( ،ٕٓٔٔ ،)ٕٜٔ. 

 Teori Belajar Bahasa untuk Guru Bahasa danوكك، فران ٘ٔ

Mahasiswa Jurusan Bahasa ،يوكياكرات: فوستاكا فبلجار( ،ٕٓٔ٘ ،)ٔٔٛ. 
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 ن سياؽ التعليم. معنها اخلطأاخلطأ ينتج م (ٖ
ألف تنفيذ التعليم مل بكاؼ. ىذه تثَت 
ابلعوامل كما منهج التعليم ك طريقة 

 ٙٔالتدريس ك الوسائل ك تعليمها.
 أىداؼ ربليل األخطاء  .ك 

 ىي: ؼ األساسّي ربليل األخطاءأىدا
الىت مستعمل  حصل على البياانتلت (ٔ

 احلقيقة تعليم اللغة لتستنتج عن
عطى اإلشارة إىل ادلدارس ك الناشر منهج لت (ٕ

الدراسة ىف أم جزء الصعب عن لغة 
اذلدؼ ك أم  جنس خطأ اللغوية متعب 

 ابلناجعللطبلب ليّتصل 
ك أما فائدة معرؼ اخلطأ اللغوية 

 الطبلب ىي:
 ليعرؼ سبب ىذا اخلطأ لتفهم خلفّيتو (ٔ

                                                           
16

 Metodologi dan Strategi Alternatif راضية زين الدين،  

Pembelajaran Bahasa Arab ،20. 
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 الطبلب هايعمل ليصّحح األخطاء الىت (ٕ
 ٚٔلينهى اخلطأ ىف ادلستقبل. (ٖ

 مراحل لتحليل األخطاء .ز 
إف اذلدؼ من ربليل األخطاء ىو 
التعرؼ على اخلطأ، ك كصفو، ك تفسَته لغواي ك 

 نفسا هبدؼ مساعدة الدراس على التعليم.
تعرؼ اخلطأ، ك يقصد بو ربديد ادلواطن  (ٔ

الىت تنحرؼ فيها استجاابت الطبلب عن 
 يح. مقاييس اإلستخداـ اللغوم الصح

توصيف اخلطأ،  ك يقصد بو بياف أكجو  (ٕ
االضلراؼ عن القاعدة، ك تصنيفة للفئة الىت 
ينتمي إليها، ك ربديد موقع األخطاء من 

 .ادلباحث اللغوية

                                                           
 Pengajaran Analisisىانرم غونتور اتريغاف ك جاغو اتريغاف،  ٚٔ

Kesalahan Berbahasa ،ٕٔٙ. 
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تفسَت اخلطأ، ك يقصد بو بياف العوامل الىت  (ٖ
أدت إىل ىذا اخلطأ ك ادلصادر الىت ي عزل 

 إليها.
ك ترتيب ىذه ادلراحل ترتيب متعمد، 

ف ىذه ادلراحل كل منها يؤسس لآلخر، أل
فالتفسَت الصحيح دلقاصد الدارس يعتمد 
اعتمادا كبَتا على الوصف الصحيح دلقاصد 
الدراس ك لؤلفكار الىت أراد التعبَت عنها. ك 
ال ديكن أف يبدأ الوصف إال بعد التعريف 
على األخطاء. كال ديكن التفسَت إال بعد 

 ٛٔالوصف.
  

                                                           
ادلراجع يف مناىج تعليم رشدل أمحد طعيمة ك على أمحد مدكور،  ٛٔ

 .ٙٙ٘، اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل
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 القراءة .8
 القراءة مفهـو مهارة .أ 

مهارة القراءة ىي القدرة لتعرؼ ك تفهم 
 ٜٔابلنطق أك يفهم ىف القلب. احملتوايت التحريرية

ارة القراءة ىي درس القراءة ك مهأف قاؿ عزّا 
ها ألجل أف يقرأ الطبلب ابلصحيح ك يفهم هنايت

ك أما طريقتها ىي يعرض الدرس ما يقرأ. 
. يرجى يستطيع ابلقراءة الصوتية أك القلبية

الطبلب أف يقوؿ ادلفردات ك اجلملة ىف اللغة 
 ٕٓالعربية ابلصّح ك الطبلقة ك الفصيح.

تعليم مهارة القراءة ليس تعّلم القراءة ث 
أيمر إىل الطبلب أف حيفظوا فقط، ك لكن أكثر 

                                                           
-Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metodeسوايتنو،  ٜٔ

metodenya ،يوكياكرات: تَتاس( ،ٕٜٓٓ ،)ٜٛ. 
21

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف ادلصطفى،  
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من ذلك يعّد الطبلب الفاىم إذا كانوا حصل 
 على ادلؤّشر. ك ىذا ادلؤشر ىو:

 لعربية ابلسديديقدر الطبلب أف يقرأ نّص ا (ٔ
 أف يفهم القراءة ابلسديد بيقدر الطبل (ٕ
 القراءة ابلسديد بلب أف يًتجميستطيع الط (ٖ
يعرؼ الطبلب مقاـ القراءة كل كلمة ك  (ٗ

 ٕٔيقدر أف يقّص ابللغتهم.
 أىداؼ تدريس القراءة .ب 

من كل سبق ديكن أف نستخلص أف من 
أىداؼ تدريس القراءة ىف الصفوؼ األكىل من 

 بتدائي ما أيي:مرحلة التعليم اال
 تكوين العادات األساسية ىف القراءة مثل:

اكتساب عادات التعرؼ البصرم على  (ٔ
الكلمات، كالتعريف على الكلمة من 
شكلها، ك لتعريف على الكلمة من ربليل 

 بنيتها ك فهم مدلوذلا.
                                                           

 .نفس ادلرجع21
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فهم الكلمة، ك اجلملة، ك النصوص  (ٕ
 البسيط.

بناء رصيد مناسب من ادلفردات الىت  (ٖ
لى فهم القطع الىت قد سبتد إىل تساعد ع

 عدة فقرات.
تنمية الرغبة ك الشوؽ إىل القراءة ك  (ٗ

االطبلع، ك البحث عن ادلواد القرائية 
 اجلديدة.

سبلمة النطق ىف القراءة اجلهرية ك معرفة  (٘
احلركؼ ك أصواهتا، ك نطقها، ك صحة 

 القراءة.
التدريب على عبلمات الًتقيم ك كظيفتها  (ٙ

 ٕٕىف القراءة.

                                                           
، )القاىرة: دار الشواؼ تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أمحد سوكور،  ٕٕ

 .ٚٗٔ(، ٜٜٔٔللنشر ك التوزيع، 
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تمكن من استنتاج ادلعٌت العاـ مباشرة أف ي (ٚ
من الصفحة ادلطبوعة ك إدراؾ تغَت ادلعٌت 

 بتغَت الًتكيب.
أف يتعرؼ معاىن ادلفردات من معاىن  (ٛ

السياؽ، ك الفرؽ بُت مفردات احلديث ك 
 مفردات الكتابة.

أف يفهم معاىن اجلمل ىف الفقرات ك إدراؾ  (ٜ
 عبلقات ادلعٌت الىت تربط بينها.

م ك انطبلؽ دكف أف تعرؼ أف يقرأ بفه (ٓٔ
 ذلك قواعد اللغة ك صرفها.

أف يفهم األفكار اجلزئية ك التفاصيل ك أف  (ٔٔ
 يدرؾ العبلقات ادلكونة للفكرة الرئيسة.

أف يقرأ بطبلقة دكف االستعانة ابدلعاجم أك  (ٕٔ
 قوائم مفردات مًتمجة إىل اللغتُت.

أف يقرأ قراءة كاسعة ابتداء من قراءة  (ٖٔ
دب ك التاريخ ك الصحيفة إىل قراءة األ

العلـو ك األحداث اجلارية مع إدراؾ 
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األحداث ك ربديد النتائج ك ربليل ادلعاىن 
ك نقدىا ك ربط القراءة الواسعة ابلثقلفة 

 ٖٕالعربية ك اإلسبلمية.
 أنواع القراءة .ج 

 تنقسم القراءة نوعاف مها:
 القراءة الصوتية )اجلهرية اللسانية( (ٔ

 صلهر ىي القراءة البانية الواعية الىت
هبا، بواسطة اجلهاز الصوي عند اإلنساف، 

 فنسمعها ك نسمعها لآلخرين.
ك لكي تتحّقق القراءة اجلهرية 
السليمة اجلّيدة، ينبغى أف تتوافر ذلا الشركط 

 التالية:
رؤية ادلاّدة ادلكتوبة بكّلياهتا ك جزئياهتا  (أ 

 بشكل كاضح.

                                                           
طرائق تدريس اللغة العربية زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة،  ٖٕ

بية ك العلـو ك الثقافة ، )مصر: منشورات ادلنظمة اإلسبلمية للًت لغَت الناطقُت هبا
   .ٔ٘ٔ(، ٖٕٓٓإيسيسكو، 
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إخراج احلركؼ من سلارجها الصوتية  (ب 
 األصلية الصحيحة.

ضبط حركات القراءة ك سكناهتا ك  (ج 
ضوابطها األخرل حسب قواعد 

 اإلعراب ك األحكاـ اللغوية.
مراعاة عبلمات الوقف ك االلتزاـ هبا،  (د 

نظرأ دلا تًتكو من أتثَت على جوذة 
 القراءة ك معناىا.

تسكُت أكاخر الكلمات عند الوقف  (ق 
يف آخر اجلملة )العرب ال تقف على 

 متحرؾ(.
ىن ادلتكافئة ك أثرىا ىف التعبَت عن ادلعا (ك 

نفس القارئ ابللهجة ادلناسبة صعودا ك 
 ىبوطا، كانفعاال ك سبثيبل.

مراعاة السرعة ادلناسبة لواقع احلاؿ  (ز 
)طبيعة مادة القراءة ك أىدافها ك 

 مستول طبلب الصف(.
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ك دلا كنا نستهدؼ الوصوؿ ابلقارئ، 
إىل القراءة اجلهرية الواعية، أم أف 

رأ ك يظهر على يدرؾ مضامُت ما يق
سلوكو، كاف ال بّد من استيعاب عن 
القراءة: أبلفاظو، ك عباراتو، ك مجلو، 
ك تراكيبو، ك أفكاره، ك معانيو، ك 

 ربليلو، ك نقده ك تقوديو.
 القراءة القلبية )العينية الصامتة( (ٕ

ىي القراءة اللستيعابية اجلوانية الىت 
القراءة ال يستخدـ فيها اجلهاز الصوتى. 

ة ىي الىت تتم فقط عن طريق العُت الصامت
ك العقل حيث تلتفط العُت الرموز ادلكتوبة 
ليفسرىا العقل مباشرة ك حيوذلا إىل معاف، 
أم أهنا قراءة الفهم ك ىي تعتب من أىم 
مهارات القراءة الىت ينبغى اكتساهبا ىف أثناء 

 دراسة اللغة.
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الىت سبيزىا عن ك من اخلصائص 
 ى:القراءة اجلهرية ما يل

إهنا أكثر كظيفية ك استخداما ىف اخلياة  (أ 
اخلاصة ك العامة، بدءا من احلياة 
ادلدرسة، مركرا بساعات العمل اليومية، 

 ك انتهاءن أبكقات الفراغ البعدية.
توّفر الوقت على القارئ، إذ ىي أسرع  (ب 

ىف األداء، لتخّلصها من أعباء النطق ك 
 بعض أحكاـ اإلعراب.

لصاحبها،  ذبلب الراحة ك اإلستماع (ج 
بعيدا عن إزعاج اآلخرين أك النزعاج 

 هبم.
تتيح للقارئ القياـ بعمليات التفكَت  (د 

العليا هبدكء ك انسجاـ، إذ يستطيع 
التحليل ك الًتكيب ك اإلستنتاج، كما 
تتيح لو تقّصي ادلعاىن ادلتوارية بُت 

 السطور ك ىف ثنااي األلفاظ.



35 
 

 
 

إهنا الرسالة ادلضمونة الىت ال يفضها إال  (ق 
احبها، كال يعرؼ زلتواىم إال قارئها، ص

يعلن ما يريد إعبلنو، ك يطوم ىف قلب 
 ٕٗما يرغب ىف كتمانو.

 هارة القراءةدلالنواحى  .د 
 مهارة ادليكانكية )لفظ ادلقركء( (ٔ

 احتول ىذه ادلهارة عن:
 تعّرؼ شكل احلرؼ (أ 
 تعّرؼ عناصر اللغوية (ب 
لصوت عبلقة التصميم ك االتعّرؼ  (ج 

 (ريرية)مهارة نطق ادلاّدة التح
 القراءة ىف تنغيم ال السرعة أك (د 

 مهارة الفهمية )فهم ادلقركء( (ٕ
ىف فهم النصوص العربية جيب 

ابلعلم النحو ك الصرؼ  القارلء أف يتقن
                                                           

، )لبناف: دار خصائص العربية ك طرائق تدريسهاانيف زلمور معركؼ،  ٕٗ
 .ٜٓالنفائس،___(، 
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ألف مها قواعد األساس ىف أتليف اجلملة. 
النحو يفيد ليعرؼ مقاـ الكلمة ىف اجلملة 
ألف تتغَّت معٌت الكلمة مناسب على تغيَت 

مة. كأما الصرؼ يفيد ليعرؼ مقاـ ىف الكل
بناء ك صغة الكلمة الذل يؤثر أىل تغيَت 

  ٕ٘معٌت الكلمة.
 طريقة تدريس القراءة .ق 

 مهارة تغيَت رمز التحريرية إىل الصوتية (ٔ
بية نظاـ ادلختلف ديلك ىجائية العر 

. اإلختبلؼ منها النظاـ مع ىجائية البلتينية
إىل  أتليف اللغة العربية يبدأ من اليمُت

لتبدأ مجلة  ل كال يعرؼ حركؼ التاجاليسر 
حديدة ك يكتب اإلسم الناس أك ادلكاف. ك 
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اختبلؼ شكل األخركؼ العربية عند تقاـ 
ابلنفسها ك ىف أكؿ الكلمة ك ىف الوسطى ك 

 ىف األخر الكلمة.
يثَت ىذه اإلختبلؼ الصعوبة 
للطبلب الذل يتعّود ابحلركؼ التنية. 

اتقاف فلذالك يتعّلق مهارة القراءة على 
 الطبلب ىف ادلفردات ك النحومّ 

 مهارة يفهم معٌت القراءة (ٕ
ثبلث عناصر اإلىتماـ ك يطّور ىف 

نصور الكلمة ك اجلملة تدريس القراءة ىي ع
من ادلعٌت  ك الفقرة. يوزر ثبلثة عناصر اللغة

ءة. لكي تكوف ىذه تدريس ادلادة ادلقرك 
ينبغى  هارة القراءة للفهم جّذاب ك مفرح،م

ءة مناسبة ابلرغبة ك قرك ادة ادلادل أف ربتار
   ٕٙدرجة التطّور ك عمر الطبلب.

                                                           
 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف ادلصطفى،  ٕٙ

 ،ٔٙٛ.  
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 ةالنصوص العربي .3
 مفهـو النص العريب .أ 

على أساس  كتوبشيء م النّص ىو
إعطاء الدركس. النّص ىو ادلخطوط من الكاتب 

منها القراطيس ك  ك يواجو إىل القرّاء ابلوسائل،
الكتب ك اجملبلت ك غَتىا. النصوص العربية ىو 

قواعد معُّت ك  لكتابة ت كتب أبحرؼ العربية معا
 الدركس. تستخدـ دلادة إعطاء

ىف النّص العربية جيب أف يكوف  كأما
ادلعايَت من أجل أف يصبح التواصل ك سهل 

إعداد النّص  الفهم للقارئ . فوظيفة ادلدّرس ىي
ادلناسب لطبلب. يعلن دككتور على القامسي أّف 

 ن ب:النّص العربية جيب أف يتضم
القراءة ادلتعلقة حبياة الطبلب ىف ادلدرسة أك  (ٔ

 ىف البيت أك ىف اجملتمع.
 التمارين، ىو سبرين شفهية أك ربريرية. (ٕ
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ادلعجم القصَت حيتول عن الكلمات اجلديدة  (ٖ
 ٕٚك الصعبة ىف النّص.

نعرؼ أّف يكوف إختبلؼ ىف الشكل ك 
الصوت بُت الكتابة العربية ىف اللغة العربية ك 

 بلتينية ىف اللغة اإلندك نيسية. فلذالكالكتابة ال
 خاصة الدراسة، ىف األصوات فهم على تسهيبل

 أقدـ العربية ابللغة الناطقُت لغَت ادلتعلمُت على
لكن  .يسيةاإلندكن ك العربية بُت األصوات مقارنة

لغة العربية على قبلها سأقّدـ عدد األصوات ىف ال
 كجو كامل كاآلي

 لعربية ك عملية نطقهاعدد األصوات ىف اللغة ا .ب 
إف اللغة العربية تتألف من ألفاظها أك 
أصواهتا، ك ألفاظ أك أصوات اللغة ىي ادلادة الىت 
تصنع منها الصور ادلنطوقة. فأصل احلركؼ 
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العربية تسعة ك عشركف حرفا. ك ىو اذلمزة ك 
األلف، ك اذلاء ك العُت ك احلاء ك الغُت ك اخلاء، 

ك اجليم كالشُت ك  ك الكاؼ ك القاؼ، ك الضاد
الياء، ك البلـ ك الراء ك النوف، ك الطاء ك الداؿ ك 
التاء، ك الصاد ك الزاء ك السُت، ك الظاء ك الذاؿ 

 ك الثاء، ك الفاء ك الباء ك ادليم ك الواك.
ك قد حصر اخلليل احلركؼ العربية ىف 
تسعة ك عشرين حرفا، منها مخسة ك عشركف 

ج، ك أربع ىوائية، حرفا صحاحا ذلا أحياز ك مدار 
ك ترتب الصحاح على ىذا النحو : ع، ح، ق، 
خ، غ، ؽ، ؾ، ج، ش، ض، ص، س، ز، ط، 
د، ت، ظ، ذ، ث، ر، ؿ، ف، ؼ، ب، ـ. ك 
أما اذلوائية فليس حّيز تنسب إليو إال اذلواء، كىي 

 : ك، ا، م، ء. 
ك لقد رأل سيبويو، ك ىو رأل شيوخة ك 

ة يبلغ أصحابو كذلك، أف أصوؿ حركؼ العربي
عددىا تسعة ك عشرين حرفا ىي : ء، ا، ق، 
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ع، ح، غ، خ، ؾ، ؽ، ض، ج، ش، م، ؿ، 
ر، ف، ط، د، ت، ص، ز، س، ظ، ذ، ث، 

 ٕٛؼ، ب، ـ، ك.
إىل سلارج احلركؼ، ينقسم حركؼ  انظر 

 العربية إىل ثبلثة أقساـ ىي:
احللق : ء، ق )أقصى احللق(، ع، ح  (ٔ

 )كسط احللق(، غ، خ )أدىن احللق(.
ؽ، ؾ )أقصى اللساف(، ج، ش، :  اللساف (ٕ

م )كسط اللساف(، ت، د، ط، ث، ذ، 
ظ، ف، ؿ، ر، س، ز، ص )طرؼ 

 ، ض )حافة اللساف(.اللساف(
 الشفتاف : ؼ، ب، ـ، ك. (ٖ
الصوت من أصل األنف اخليشـو : خيرج  (ٗ

 ٜٕالعليا، ىو سلرج مجيع األصوات الغّنة.
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ة مع علم األصوات النطقي )نظرية ك مقارنعبد الوىاب رشيدم،  
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ٕٓٔٓ ،)ٜٛ. 
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ك ينبغى لنا أف نعرؼ كصف عملية 
ألصوات ك ذلك كما جهاز النطق ىف إنتاج ا

 يلى:
 صوت الباء

 سلرجو ك صفاتو : شفوم، انفجارم، رلهور. (ٔ
كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو:  (ٕ

يقف اذلواء الصادر من الرئتُت كقوفا اتما عند 
الشفتُت، ك تنطبق الشفتاف انطبقا اتما ك 
يضغط اذلواء زلاكال اخلركج ث تنفرج الشفتاف 

ذبذب الوتراف فيندفع اذلواء من الفم، ك يت
 الصوتياف أثناء النطق.

 

                                                                                                                     
29
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 صوت الباء: كصف الصورة عن ٔ.ٕالصورة 

 صوت شفوم، انفجارل، رلهور

 صوت التاء  
سلرجو ك صفاتو: صوت أسناين لثوم  (ٔ

 انفجارم مهموس.
كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو:  (ٕ

يقف اذلواء كقوفا اتما عند نطقة التقاء طرؼ 
ليا ك مقدـ اللثة، ك اللساف أبصوؿ الثنااي الع

يغضط اذلواء مدة من الزمن، ث ينفصل 
اللساف فجأة اتركا نقطة االلتقاء. ك ال 

 يتذبذب الوتراف الصوتياف حاؿ النطق بو. 
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 صوت التاء: كصف الصورة عن ٕ.ٕالصورة 

 صوت أسناين لثوم انفجارم مهموس

 صوت الثاء
أسناين، احتكاكي،  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 مهموس، منخفض.
كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: ال  (ٕ

يهتز الوتراف الصوتياف، ك ينخفض اللساف 
عن احلنك األعلى، ك حيدث احتكاؾ يشبو 

 الصفَت بُت األسناف.

 
 : كصف الصورة عن صوت الثاءٖ.ٕالصورة 

 صوت أسناين، احتكاكي، مهموس، منخفض
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 صوت اجليم
صوت لثول حنكى مركب  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

  حتكاكى( رلهور.)انفجارل ا
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

يرتفع مقدـ اللساف ذباه مؤخر اللثة ك مقدـ 
احلنك حىت يتصل هبما زلتجزا كراءه اذلواء 

 اخلارج من الرئتُت.
اجليم ىو الصوت الذل يندفع معو 
اذلواء إىل احلنجرة فيحرؾ الوترين الصوتيُت، 

يصل إىل ث يتخذ رلراه ىف احللق ك الفم حىت 
ادلخرج ك ىو التقاء طرؼ اللساف بوسط 
احلنك األعلى )الغار( التقاء ينحبس معو 

 رلرل اذلواء.
ك لعلماء العربية القدامى رأل خيتلف 
عما قررانه ىنا ابلنسبة لصوت اجليم من 
حيث حالة شلر اذلوائية. اجليم صوات مركبا، 
أل انفجاراي احتكاكيا، فهو صوت ينحبس 
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نطق بو. ك ىناؾ تفسَتاف دلا اذلواء عند ال
 ذىب إلية العلماء:

صوت شديد أل انفجارل راجع اجليم  (أ 
إىل أتثرىم ابجلزء األكؿ من نطق ىذا 
الصوت، ك ىذا اجلزء يتمثل ىف اضلباس 

 اذلواء عند بداية النطق بو.
ك ىو التفسَت الراجح ىف نظران. ردبا   (ب 

كانت اجليم تنطق ىف القدًن دبا يشبو 
ىف اللغة العامية، ك (g) ة اجليم القاىري

 ىذا اجليم األخَتة شديدة أل انفجارية.

 
 : كصف الصورة عن صوت اجليمٗ.ٕ الصورة

 صوت لثول حنكى مركب )انفجارل احتكاكى( رلهور
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 صوت الدال
صمت أسناىن لثول  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 انفجارل رلهور.
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

ُت مارا ابحلنجرة فيحرؾ يندفع اذلواء من الرئت
الوترين الصوتيُت ث دير ابحللق ك اللساف إىل 
أف يصل إىل سلارج الصوت كىو طرؼ 
اللساف اللتقى أبصوؿ الثنااي العليا، فينحبس 

 اذلواء فًتة قصَتة.

 
 صوت الداؿ: كصف الصورة عن ٘.ٕالصورة 

 رلهور صوت أسناين لثوم انفجارم
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 صوت الذال
أسناين، احتكاكي، رلهور،  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 منخفض.
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

يهتز الوتراف الصوتياف، ك ينخفض اللساف 
عن احلنك األعلى ك حيدث احتكاؾ يشبو 

 الصفَت بُت األسناف.

 
 عن صوت الذاؿ الصورة: كصف ٙ.ٕالصورة 

 ، منخفضصوت أسناين، احتكاكي، رلهور

 صوت الراء
 تلثوم مكّرر رلهور.صو  سلرجو ك صفاتو: (ٔ
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

التقاء طرؼ اللساف حبافة احلنك شلا يلى 
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الثنااي العليا يتكرر ىف اتناء النطق هبا، ك 
يطرؽ طرؼ اللساف حافة احلنك طرفا لينا 
يسَتا مرتُت أك ثبلث مرات. ك يندفع اذلواء 
عند النطق هبا من الرئتُت ك دير ابحلنجرة 

الوترين الصوتيُت ث أيخذ رلراه ىف  فيحرؾ
احللق ك الفم حىت يصل إىل سلرجو ك ىو 
طرؼ اللساف فيلتقى اللساف عند حبافة 
احلنك األعلى فيضيق رلرل اذلواء ك يتكرر 

 طرؼ اللساف للحنك عند النطق هبا.

 
 : كصف الصورة عن صوت الراءٚ.ٕالصورة 

 صوت لثوم مكّرر رلهور

  



51 
 

 
 

 صوت االزى
صوت لثول طرىف  صفاتو:سلرجو ك  (ٔ

 احتكاكى رلهور
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

يندفع اذلواء من الرئتُت ك دير ابحلنجرة فيحرؾ 
الوترين الصوتيُت ث يتخذ رلراه من احللق ك 
الفم حىت يصل إىل طرؼ اللساف فيضيق 
رلرل اذلواء ك يلتقى اللساف عند ابلثنااي 

بُت اللساف ك السفلى أك العليا حبيث يكوف 
 الثنااي رلرل ضيقا جدا يندفع خبللو اذلواء.

 
 : كصف الصورة عن صوت الزاءٛ.ٕالصورة 

 صوت لثول طرىف احتكاكى رلهور
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 صوت السني
صوت لثوم احتكاكى  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 مهموس
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

يعتمد طرؼ اللساف خلف األسناف العليا مع 
ابللثة العليا، مع كجود منفذ التقاء مقدمة 

ضيق اذلواء، ك يرفع أقصى احلنك حىت دينع 
مركر اذلواء من األنف، ك ال تتذبذب األكاتر 

 الصوتية.

 
 : كصف الصورة عن صوت السُتٜ.ٕالصورة 

 صوت لثول طرىف احتكاكى مهموس

 
 



52 
 

 
 

 صوت الغني
صوت من أقصى احلنك  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 احتكاكى رلهور.
رفع  النطق عند النطق بو: كصف عمل جهاز (ٕ

أقصى اللساف حبيث يكاد يلتصق أبقصى 
احلنك ك حبيث يكوف ىناؾ فراغ ضيق 
يسمح اذلواء ابلنفاذ مع حدكث إحتكاكى، 

 ك تتذبذب األكاتر الصوتية.

 
 صوت الغُت: كصف الصورة عن ٓٔ.ٕالصورة 

 صوت من أقصى احلنك احتكاكى رلهور

 صوت الفاء
ول أسناىن صوت شف سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 احتكاكى رلهور
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 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ
كضع أطراؼ الثنااي العليا على الشفة السفلى 
بصورة تسمح للهواء أف ينفذ من خبلذلا ك 
من خبلؿ الثنااي مع عدـ السماع للهواء 
ابدلركر من األنف. ك تتذبذب األكاتر 

 الصوتية.

 
 : كصف الصورة عن صوت الفاءٔٔ.ٕالصورة 

 صوت شفول أسناىن احتكاكى رلهور

 صوت القاف
صوت ذلول انفجارل  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 مهموس
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

يندفع اذلواء من الرئتُت مارا ابحلنجرة فبل 
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حيرؾ األكاتر الصوتية، ث يتخذ رلراه ىف احللق 
حىت يصل أدىن احللق من الفم. ك ىناؾ 

دىن احللق دبا ىف ينحبس اذلواء ابلتصاؿ أ
ذلك اللهاة أبقصى اللساف ك بعد ضغط 
اذلواء مدة من الزمن يطلق سراح اذلواء أبف 
ينخفض أقصى اللساف، ك ال يتذبذب 

 الوتراف الصوتياف.

 
 : كصف الصورة عن صوت القاؼٕٔ.ٕالصورة 

 صوت ذلول انفجارل مهموس

 صوت الكاف
صوت حنكى قصى  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 انفجارل مهموس
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رفع  صف عمل جهاز النطق عند النطق بو:ك  (ٕ
أقصى احلنك األعلى أك احلنك اللُت ك 
التصاقة بو مع ارتفاع أقصى احلنك األعلى 
نفسو ليسد رلرل اذلواء من األنف ث يضغط 
اذلواء دلدة من الزمن ث يطلق سراح رلرل 

 اذلواء، ك ال يتذبذب الوتراف الصوتياف.

 
 وت الكاؼص: كصف الصورة عن ٖٔ.ٕالصورة 

 صوت حنكى قصى انفجارل مهموس

 صوت الالم
صوت أسناىن لثول جانىب  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 رلهور
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

يعتمد طرؼ اللساف على أصوؿ األسناف 
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العليا مع اللثة، حبيث توجد عقبة ىف كسط 
الفم سبنع مركر اذلواء منو، ك لكن مع ترؾ 

انىب الفم أك من منفذ ذلذا اذلواء من ج
أحدمها. ك تتذبذب األكاتر الصوتية عند 

 النطق.

 
 : كصف الصورة عن صوت البلـٗٔ.ٕالصورة 

 صوت أسناىن لثول جانىب رلهور

 صوت ادليم
 صوت أنفى شفول رلهور سلرجو ك صفاتو: (ٔ
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

تنطبق الشفتاف انطبقا اتما، فيحبس اذلواء 
 الفم، ك لكن خيفض احلنك حبسا اتما ىف

اللُت أك احلنك األقصى، فيتمكن اذلواء 
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اخلارج من الرئتُت من ادلركر عن طريق األنف 
بسبب ما يعًتية من ضغط. ك يتذبذب 

 الوتراف الصوتياف.

 
 : كصف الصورة عن صوت ادليم٘ٔ.ٕالصورة 

 صوت أنفى شفول رلهور

 صوت النون
فى صوت أسناىن لثول أن سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 احتكاكى رلهور
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

يعتمد طرؼ اللساف على أصوؿ األسناف 
العليا مع اللثة ك خيفض احلنك اللُت فيتمكن 
اذلواء اخلارج من الرئتُت من ادلركر عن طريق 

 األنف، ك يتذبذب الوتراف الصوتياف.
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 : كصف الصورة عن صوت النوفٙٔ.ٕرة الصو 

 ل أنفى احتكاكى رلهورصوت أسناىن لثو 

 صوت اذلاء
صوت حنجرل احتكاكى  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 مهموس
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

يرفع احلنك اللُت، فبل دير اذلواء من األنف ك 
ال تتذبذب األكاتر الصوتية حيث دير اذلواء 
خبلؿ إنفراج كاسع ىف الوترين الصوتيُت، ك 

يتخذه حُت ينفتح الفم متخذا الشكل الذل 
 النطق ابلفتحة.
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 : كصف الصورة عن صوت اذلاءٚٔ.ٕالصورة 

 صوت حنجرل احتكاكى مهموس

 صوت الواو
صائت شفول حنكى  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 كسطى رلهور
 كصف عمل جهاز النطق عند النطق بو: (ٕ

تتخذ أعضاء النطق الوضع ادلناسب من 
الضمة ث تًتؾ ىذا الوضع بسرعة إىل حركة 

الشفتاف ك يسد الطريق إىل  أخرل، ك تضم
األنف برفع احلنك اللُت ك يتذبذب الوتراف 
الصوتياف. فالواك إذف صوت صامت أك 

 نصف حركة من أقصى اللساف رلهور.
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 : كصف الصورة عن صوت الواكٛٔ.ٕالصورة 

 صائت شفول حنكى كسطى رلهور

 صوت الياء
صائت حنكى كسيط  سلرجو ك صفاتو: (ٔ

 رلهور
 نطق عند النطق بو:كصف عمل جهاز ال (ٕ

تتخذ أعضاء النطق الوضع ادلناسب لنطق 
نوع من الكسرة، اتركة ىذا الوضع إىل حركة 
أخرل بسرعة ملحوظة. ك يتجو أكسط 
اللساف ضلو كسط احلنك، ك تتفرج الشفتاف 
ك يسد الطريق إىل األنف، ك تتذبذب األكاتر 
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الصوتية. فالياء صوت صامت أك نصف 
 ٖٓ.حركة حنكى كسيط رلهور

 
 : كصف الصورة عن صوت الياءٜٔ.ٕالصورة 

 صائت حنكى كسيط رلهور
 

 عبلمات الكتابة ابللغة العربية . ج

ضمة ك ) ٔتعرؼ على عبلمات الًتقيم  (ٔ
 فتحة ك كسرة ك سكوف ك تشديد(

ية إال إذا ائحج حركؼ لن ترفّ 
ىي  . ىذه العبلماتأعطيت عبلمة الًتقيم

 ك السكوف ك الضمة ك ك الكسرةالفتحة 
ىي عبلمات الًتقيم أك  شكلال .يدشدالتك 

                                                           
31

 .  ٖٓ .نفس ادلرجع 
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العربية عبلمات التشكيل على احلركؼ 
 ستخدـت .ركؼكنطق احل شكلاللتوضيح 

لتسهيل قراءة احلركؼ العربية  شكلال
 ،لؤلشخاص العاديُت أك ادلبتدئُت أك الطبلب

 كعادة ما يتم كتابتو على الكتب التعليمية ك
 ، على الرغم ىفكتب األطفاؿ كالقرآف

، ألنو شكلال ستخدـتكتابة اليومية ال ال
، لكن الكتابة اليت يقرؤكهنام العرب فه   غالبا

تأكيد على ليتم استخدامها أيضنا  أحياان
، خاصة على الكلمات األقل الكلمة

 .ب أخطاء القراءةنّ جَ استخدامنا لتَ 
 ضمة (أ 

 waw حرؼك شكلال يى ضمة
 عريب،اليوضع على حرؼ  ( )  صغَت 

عندما  ./u/ ت صو  الضمة شكلرمز 
 الضمة، شكلال رؼاحليتم إعطاء 

حلرؼ . ا / u- / تصو  فيصّوت احلرؼ
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لتقى إذا ا   الضمة الذم حيتوم على
 / u- / صوت سَتمز   waw)ك(  حرؼ
. ي قرأالذم   طويبلن

 ةفتح (ب 
على شكل  شكلالفتحة ىي 

أعلى احلرؼ  ( )َ  صغَت يّ ق  ف  خط أَ 
.  / a / العريب الذم يرمز إىل الصوت

، تعٍت الفتحة نفسها الفتح، مثل ينافحر 
عندما .  / a / فم عند قوؿ صوتالفتح 

فيصّوت  ،الفتحة شكللااحلرؼ ي عطى 
حة مكتوبة فت. / a- / تصو  احلرؼ

األلف أيضنا كخط عمودم مثل حرؼ 
الذم يرمز فتحة مد يسمى  ( )ٰ  صغَت

.ليت ت قا / a / صوت إىل احلرؼ  رأ طويبلن
إذا مّتبع الفتحة  شكلحيتول على 

الذم  / a /ت أيضنا الصو  ابأللف يرمز
. تقرأ  طويبلن
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 كسرة (ج 
على شكل  الضبطىي  كسرة 
موضوعة ربت  )  (فقي صغَت خط أ

رمز إىل ت كسرة شكل، عريبالحرؼ 
تعٍت  ة، الكسر حرفينا. / i / الصوت

 شكلإعطاء  احلرؼالكسر. عندما 
. / i / يصوت احلرؼ صوت ، سكسرة

 إذا كاف لكسرةحيتول اب احلرؼ الذم
 / i- / صوت سَتمز إىل)م(  ابحلرؼ

 .الذم يقرأ طويبلن 
 سكوف (د 

ىو شكل دائرم مثل سكوف  
حرؼ دلكتوب على ا ha (ه)  احلرؼ
إىل صوت  سكوف شكلترمز . العريب

 صامتةك احلركؼ الاحلركؼ الساكنة أ
اليت  مد ادلثاؿ يف الكلمة ،للحرؼ

 فتحة  شكلابلحرؼ ادليم تتكوف من 
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ؼ متبع حبر ك  ، / ma /  صوت إلنتاج
اليت تنتج احلركؼ  الداؿ السكوف

ينتج .  /mad/ لذلك يصبح /d/ الساكنة
 أيضنا صوت اإلصبع  سكوف شكل

(diftong)مثل ، / au /  ك / ai / ،  ادلثاؿ
 .النـو يف الكلمة

 تشديد (ق 
شكل على   شكلال ىو تشديد 

 أك مثل رأس احلرؼ w مثل احلرؼ
مز إىل التأكيد ير  تشديد شكلالسُت. 

حرؼ ساكن مكتوب برمز ساكن  على
 .مزدكج

  )التنوين(  ٕمعرفة عبلمات الًتقيم  (ٕ
 تنوين ( أ

 النوف السكوف  ىو صوتتنوين 
("n")  .مثل  ابلتتابعيف هناية الكلمة

 كىي التنوين، الرمز أعبله ، ىناؾ ثبلثة
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كسرة تنوين ك ضمة تنوين ك فتحة 
 يف ذه عبلمة الًتقيم. يظهر ىتنوين

 أيضنا ىذا غَت مؤكد( كاإلسم النكرة )
تغيَت الـ التعريف، ف مدخوؿ اإلسم
الفتحة أك  أكالضمة  إىل التنوين عبلمة

 ًتقيمالعبلمة  تنوين ىو فقط. الكسرة
لتوضيح أف احلرؼ يف  ةيف النص العربي

 يواجوكما   منطوؽو هناية الكلمة ى
 نوف الساكن. ابحلرؼ

  الطويلة شكلالعلى تعرؼ  (ٖ
ابللغة  رؼدان إطالة قراءة احلإذا أر 

 رؼبعد احلحرؼ مد العربية، فإننا نضيف 
، حركؼ مد ها. ىناؾ ثبلثةطويلد تنري ذلال

 تسبق ء. حرؼ األلفاي كاك ك ك كىي ألف
 شكلابل احلرؼ كاك تسبق ك فتحوال شكلابل
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 شكلابلك احلرؼ ايء تسبق  الضمة
 ٖٔالكسرة.

 بيةالتقابل بُت األصوات اإلندكنيسية ك العر  . د
ما ىي األصوات العربية اليت ذلا نظَت ىف 
اإلندكنيسية؟ ك ما ىي األصوات اليت ذلا التشابة 
بينهما؟ ك كذلك ما ىي األصوات العربية اليت ال 
نظَت ذلا ىف اإلندكنيسية؟ من ادلبحث السابق 
يبدكلنا بوضوح أف لكلتا اللغتُت العربية ك 

ت اإلندكنيسية تشابو ابنقسامهما إىل األصوا
الصامتة ك الصائتة، كالفرؽ بينهما يقع ىف تعيُت 
نوعها. ما كانت األصوات الصامتة ىف العربية إال 
احلركؼ فحسب، ك ما األصوات الصائتة ما  
كانت األصوات الصامتة ىف العربية إال احلركؼ 
فحسب، ك ما األصوات الصائتة ال احلركات. 
 خببلؼ اللغة اإلندكنيسية فإف األصوات الصامتة

                                                           
 Tanda-tanda penulisan dalam Bahasa، الال حليمة ك آخركفٖٔ

Arab dan Tata Cara Penulisan Arab yang Baik dan Benar ، (Online) 

.html529//925https://docplayer.info/  

https://docplayer.info/54966925.html
https://docplayer.info/54966925.html


68 
 

 
 

ىف ىذه اللغة ىي األصوات اليت كانت كقت 
خركجو ال تتعلق بدكف اللساف ك كاف اذلواء 
ينحبس. ك أما الصائتات فهي األصوات اليت 
تدكر فيها اللساف دكرا كبَتا، ك ذلذه األصوات 
رموز تكتب ككتابة أحرؼ أخرل من احلركؼ 

 األجبدية.
ك ابلنسبة إىل عدد رلموعة ادلخارج اليت 

األصوات فهناؾ فرؽ بُت العربية ك  زبرج منها
اإلندكنيسية. يظهر من خبلؿ عرض السابق أف 
األصوات العربية أحد عشر سلرجا ك أما 
لئلندكنيسية ستة رلموعة من ادلخارج. ىف 
اإلندكنيسية إذف ال يوجد سلرج حلقي اليت خرج 
منها صوت )ع( ك )ح(.ك فيها يلى التقابل بُت  

 ة ك اإلندكنيسية:كل صوت من األصوات العربي
الصوت / ب / ـ / ك / ىف اللغة العربية 
أصوات شفوية بينما األصوات الشفوية فو 

 p  /w  /m/  اإلندكنيسية ىناؾ أربع أصوات ك ىو
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/ b  ىناؾ صوت ./p/  ىف اإلندكنيسية بينهما ىذا
الصوت ال يوجد ىف العربية. إذا ىناؾ التشابو بُت 

/  w  /m  /b/ ك  أصوات /ب/ ـ / ك / ىف العربية

ىف اإلندكنيسية /  p/ ىف اإلندكنيسية. ك أما صوت 
 ال نظَت لو ىف العربية.

كاف صوت / ؼ / ىف العربية صوات 
أسنانية شفوية، ك ذلذا الصوت نظَت ىف 

الذم خيرج من نفس  / f/ اإلندكنيسية ىي صوت 
 ادلخرج.

كاف شلا بُت األسناف زبرج أصوات / ظ 
ية بينما ىف اإلندكنيسية ال / ذ / ث / ىف العرب

توجد ىذه األصوات ىف ىذا ادلخرج. ك احلاصل 
ال نظَت ذلذه األصوات العربية ىف األصوات 

 اإلندكنيسية.
كاف ىف العربية سلرج ما يسمى أبسنانية 
لثويو، خيرج منو أصوات / ض / د / ت / ؿ / 
ف / ز / ص / س / ر /، بينما ىف اإلندكنيسية 
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بنفس ادلعٌت. ك لكن ال يوجد يسمى ىذا ادلخرج 
من ىذا ادلخرج صوت / ض / ص / ط / ىف 
اإلندكنيسية. ك أما الباقية من األصوات فهناؾ 
نظائرىا. ك اخلبلصة من ىذا ادلخرج ىناؾ تشابو 
ك نظائر بُت األصوات العربية ك اإلندكنيسية إال 
صوت الثالثة السابقة الىت زبرج من ىذا ادلخرج 

 اإلندكنيسية. ليس ذلا نظائر ىف
يعرؼ ىف العربية ادلخرج ادلسمى بلثوية 
حنكية، ك خيرج منو صوت / ش / ك / ج / 
بينما ىف اإلندكنيسية ال يوجد صوت / ش / ىف 

/ فيخرج   jاإلندكنيسية. ك أمل صوت / ج/ = /
ىف اإلندكنيسية من ادلخرج الذل أشتهر ابسم 
الغارية ك معو أصوات أخرل من األصوات 

/. من  y  /n`  /cسية ك ىي أصوات / اإلندكني
العرض السابق يبدكلنا أف ىف العربية ليس ىناؾ 

/ كما أف ىف  `n/ ك صوت /  cصوت / 
اإلندكنيسية ال يوجد صوت / ش / الذل ىو 
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/  yمن خصائص العربية. ك أما صوت / 
اإلندكنيسية فهناؾ نظَت ىف العربية الذل خيرج من 

 كسط احلنك.
نك ىف العربية أصوات خيرج من أقصى احل

/ ؾ / غ / خ / بينما ىف اإلندكنيسية خيرج 
/ ك ىو نظَت صوت / ؾ / من  kصوت / 

ادلخرج الذل أشتهر ابسن طبقية. ك كذالك خيرج 
/. ك اخلبلصة أف ىف  g  /n,  /xمنو صوت / 

 kىذه احلالة ىناؾ تشابو بُت صوت / ؾ / ك / 
/  / بُت اللغتُت. ك لكن كاف لصوت / ع / ك

خ / ليس لكلتيهما نظائر ىف اإلندكنيسية يل 
ىناؾ أصوات إندكنيسية ال تعرؼ ىف العربية ك 

 /. g  /n,  /xىو صوت / 
ىناؾ سلرج ىف العربية اشتهر دبخرج ذلوية، 
ك خيرج منو صوت / ؽ / ك ال يوجد ىذا ادلخرج 
ىف إندكنيسية ك كذالك الصوت الذل خيرج منو. 
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نظَت ىف  ك احلاصل ليس لصوت / ؽ /
 اإلندكنيسية.

كاف ىف العربية سلرج من ادلخارج الذل 
أشتهر ابحللقية، ك خيرج منو صوت / ع / ك 
صوت / ح /. ك كاف ىف اإلندكنيسية ال يعرؼ 
ىذا ادلخرج مع الصوتُت السابقُت. لذلك ليس 
لكلتيهما نظائر ىف اإلندكنيسية، ك ردبا ىذاف 

 ية.الصوتياف من خصائص أصوات اللغة العرب
كاف صوت / ق / ىف العربية صوت 
حنجرم، بينما ىف اإلندكنيسية ىناؾ نفس 

الذل ىو نظَت صوت / ق  / h/ ادلخرج  صوت 
/ ىف العربية. ك اخلبلصة كاف ىف ىذه احلالة 
تشابو بُت العربية ك اإلندكنيسية فو صوت / ق / 

اإلندكنيسية. ك لكن ىناؾ زايدة  / h/ العربية ك 
أف ىف نفس ادلخرج خيرج كذلك  ىف اإلندكنيسية

/ ك ىو رمز لصوت الذل يقع ىف  ?صوت / 
ىف  "saat"ك كسط لفظ  "bapak"أخر لفظ 
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اإلندكنيسية، ك ىذاف الصوتياف ليس لو نظَت ىف 
 العربية.

ك من ىنا نستطيع أف نقوؿ أف األصوات 
العربية اليت ذلا نظَت ىف اإلندكنيسية ىي األصوات 

ب / ـ / ؼ / ت / د / س  / -التالية: العربية 
/ ز / ف / ؿ / ج / م / ؾ / ق / ك 

 /n  / l / j / y / k / h / b / m / w / f  /اإلندؤنيسية:

t  / d / s / z/. 
ك األصوات العربية اليت ليس ذلا نظَت ىف 
اإلندكنيسية ىي األصوات التالية: / ث / ذ / ظ 
/ ض / ص / ط / ش / غ / خ / ؽ / ع / ح 

ألصوات اإلندكنيسية اليت ليس ذلا نظَت /. ك أما ا
. ك  / p / c / n’ / x / n, / g / ? / ىف العربية فهي: 

 كذلك األصوات الصائتة، كانت ىف العربية ىي
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احلركات فحسب، بينما األصوات 
 / u / e / الصائتة ىف اإلندكنيسية تعرؼ ابلرموز: 

o/ i /a  /.ٖٕ 
  

                                                           
32

علم األصوات النطقي )نظرية ك مقارنة مع رشيدم،  عبد الوىاب 
 .ٔٗٔتطبيق ىف القرآف الكرًن(. 



 

ٚ٘ 

 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 ونوع البحثمدخل  ﴾أ﴿

الباحثة مدخل البحث ذلذا البحث  تستخدما
العلمّي على سبيل مدخل الكيفّي. ىذا ادلدخل ىو 

على حالة الطبيعّية. ألّف يعمل  البحث الطبيعيّ منهج 
ادلدخل الكيفّي ىو مدخل البحث مستخدـ ليبحث 
على حالة ادلوضع الطبيعّية، كالباحثة ىي أداة البحث 

 ٖٖاألساسّية.
وع البحث ذلذا البحث ىو البحث ك أّما ن

عرفة ادلعلومات عن دل ك يهدؼادليدايّن ىف رلاؿ الًتبّية 
ربليل األخطاء ىف قراءة النصوص العربية كأسباهبا حىت 
تواجد على الطريقة حلل ادلشكبلت الىت يواجهها 

 الطبلب.

                                                           
 Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatanسوغيونو، ٖٖ

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ،ابندكع: الفابيتا( ،ٕٓٔ٘ ،)ٔ٘. 
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 حضور الباحثة  ﴾ب﴿
ىف ميداف البحث على  احثة ضركريّةحضور الب

 ألّف الباحثة أداة البحث جلمع ،البحث الكيفيّ 
من  ىف البحث الكيفيّ  ستبحث الباايانت. كل الشيء
بُّت ك يقُت، مصادر البياانت ك  مل موضع البحث مسأذلا

سوؼ  نتيجتها كلهم مل بُّت. خطّة البحث دلّدة قصَتة
تتطور بعد تدخل الباحثة إىل موضع البحث. ككذالك ىف 

 اة البحث قبل بياففّي مل تطّور أدىذا البحث الكي
 the research“مسأذلا. فلذالك ىف ىذا البحث الكيفّي 

is the key instrumen”،  فصار الباحثة أداة البحث
أداة أيضا مستخدـ ك  ٖٗاألساسّية ىف البحث الكيفّي.

 البحث سول الناس، كلكن كظيفتها مساعد إىل الباحثة.
زلّل الباحثة ىف ىذا البحث ىي مراقبة غَت 

كُت، معنها ال تصبح الباحثة سباما عضو الفرقة الذل مشًت 
تبلحظ، كلكن ال يزاؿ تعمل بوظيفة ادلبلحظة. ك 

                                                           
 .ٖٙٓ، نفس ادلرجع ٖٗ
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فيو حالة الباحثة معركفة  ٖ٘حاالت السّر معرفة.
ابدلبحث. حىت يفسح ادلباحثوف طوعا للباحثة دلبلحظة 
األحداث فيها، ك يدركوف أف ىناؾ َمن تبلحظ األشياء 

 الذل يقوموف هبا.
 مكان البحث ﴾ج﴿

ذا البحث ىف ادلدرسة ادلكاف ذلزبتار الباحثة 
. ىذه ادلدرسة فونوركغو الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع

نهج ادلعهد الدينّية اإلسبلمّية. كىذه درسة األىلّية دبادلىي 
ادلدرسة ىي من إحدل ادلدارس فيها تعليم الكتب 

.  الكبلسيكية ك تثبت حىت اليـو
 مصادر البياانت ﴾د﴿

الكيفّي ىي  مصادر البياانت ىف ىذا البحث
الكلمات ك العملّية، معنها الكلمات كالعملية من الذين 

                                                           
، Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktikإماـ غوانكاف،  ٖ٘

 .ٙٗٔ(، ٖٕٔٓ)جاكرات: بومى أكسارا، 
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تبلحظ أك تقابل. كاآلخر ىي البياانت الزايدة منها كثيقة 
 ٖٙكغَتىا.

ها الباحثة البياانت الىت ربتاج على ؿللحصو 
 مصادر البياانت ىف ىذا البحث ىي:ف

ياانت عن الصورة الب موّظف اإلدارة للحصوؿ على .ٔ
ك  ها،خيمنها تصّور ادلدرسة كاتر  ادلدرسة عند اجلانبّية

الغياب ك غَت ذلك  كاثئق منها السّجبلت ك كشف
 التوثيق. الىت توجد من

البياانت عن  مدّرسة اللغة العربية للحصوؿ على .ٕ
 تعليم اللغة العربية الىت توجد من ادلقابلة 

حداث طبلب ك معاملة ك موقف ظرؼ ك حالة ك أ .ٖ
 الىت توجد من ادلقابلة ك ادلبلحظة.

 أساليب مجع البياانت ﴾ه﴿
الباحثة األساليب مجع البياانت كما  تستخدما

 يلى:
                                                           

، )ابندكع: Metodologi Penelitian Kualitatifالكسي موليوع،  ٖٙ
 .ٚ٘ٔ(، ٜٕٓٓرماجا ركسداكراي، 



79 
 

 
 

 (Observasi)طريقة ادلبلحظة  .0

طريقة ادلبلحظة ىي تنزؿ الباحثة إىل ميداف 
البحث مباشرة لتبلحظ معاملة ك أنشطة األفراد ىف 

البحث  . تسّجل الباحثة ىف ىذامكاف البحث
ابلًتكيب أك ال ابلًتكيب عن األنشطة ىف مكاف 

استخدمت الباحثة ىف ىذا البحث نو ع  ٖٚالبحث.
ادلبلحظة غَت مشًتكُت ىي تبلحظ الباحثة بدكف 

 معاملة فرقة ادلّتبع.
  (Wawancara) طريقة ادلقابلة .ٕ

ال طريقة ادلقابلة تعمل لتأخذ ادلعلومات الىت 
الباحثة ال تبلحظ  توجد من طريقة ادلبلحظة ألّف 

كلهم. كال كل البياانت توجد ابدلبلحظة. فلذالك 
تقّدـ الباحثة السؤاؿ إىل ادلستجيب. السؤاؿ مهّم 
ليفهم أحساسا ك فكرا ك رأاي ك شعورا من الناس عن 

                                                           
 Research Design Pendekatan metodeجوف جريسويل،  ٖٚ

Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuranايي ، ترمجة أمحد فوائد ك ريياان
 .ٕٗ٘(، ٕٗٔٓفاصلاسارم، )يوكياكرات: فوستاكا فبلجار، 
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ض كاحلادث ك الظاىرة. بتقّدـ السؤاؿ، تدخل العر 
الباحثة إىل عامل الفكر اآلخر، أتخذ ما ىف فكرىم ك 

تستخدـ الباحثة ىف ىذا  ٖٛتفهم ما يفتكرىم.
البحث نوع ادلقابلة غب تركيب معنها رخص ك 

 جهر.
 تقابل الباحثة ىف ىذا البحث إىل:

مدّرسة اللغة العربية  لتحّصل البياانت عن تعليم  .أ 
 للغة العربية ا

لتحّصل البياانت عن معاملة ك الظرؼ  طبلب .ب 
 ك احلاؿ ك احلادث

  (Dokumentasi) طريقة التوثيق .ٖ
الواثئق ىي ملحوظة احلادثة ادلاضى. 
ادلشّكل ادللحوظة ابلكتابة كالصورة أك رائعة من 

. الواثئق ىو متّمم من طريقة ادلبلحظة ك شخص
لتوثيق نتيجة طريقة ادلقابلة ىف البحث الكيفّي. اب

                                                           
38

 Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakter, danراكو،  

Keunggulannya ،جاكرات: كراسيندك( ،ٕٓٔٓ ،)ٔٔٙ. 
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البحث من ادلبلحظة ك ادلقابلة سيكوف جدير 
أما نوع البياانت الىت توجد ابلتوثيق ىي  ٜٖابلثقة.

تصّور ادلدرسة ك عملية التدريس ك عملية البحث ك 
 غَت ذلك.

 أساليب حتليل البياانت ﴾و﴿
الباحثة ىف ىذا البحث أساليب  تستخدما

ىف   تعبَت ك ،ربليل البياانت منوذج ميلس ك ىوبرماف
 ٓٗخطوة ربليل البياانت فهو كما ىف ىذا ادلخطط:

                                                           
 Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatanسوغيونو،  ٜٖ

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ،ٖٕٜ. 
، Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktikإماـ غوانكاف،  ٓٗ

ٕٔٓ. 
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 (Data Redution)زبفيض البياانت  .ٔ

زبفيض البياانت ىي عملّية تعانق ك زبتار 
األحواؿ األساسّي ك تًتكز إىل األحواؿ ادلهّم ك 

 تبحث عن ادلوضوع ك نقشها.
  (Data Display) عرض البياانت .ٕ

سألة يتقّدـ فهم ادلمستعمل عرض البياانت ل
  الفهم ك ربليل ك مصدر أيخذ العمل تستنذ إىل

عرض البياانت. يعرض البياانت ىذا البحث ىف 
 الشكل الشرح الذل يساعد ابلقالب شبكة العمل.

 عرض البياانت مجع البياانت

 استنتاج البياانت

 زبفيض البياانت

 مكونة ىف ربليل البياانت ميلس ك ىوبرماف: 3.1خطط ـ

 دج فعاليةمنو
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  (Conclusion Drawing/ Verifying)استنتاج البياانت .ٖ
الذل  استنتاج البياانت ىي نتيجة البحث

يب مركز البحث تستنذ إ  نتيجة ربليل البياانت. ىلجي 
يعرض نتائج ىف الشكل الوصفّية أغراض البحث 

 بطريقة منط إىل الدراسة البحث.
 مراجعة صّحة البياانت  ﴾ز﴿

اانت ربتاج إىل طريقة ادلراجعة. لتثّبت صّحة البي
الباحثة ىف ىذا البحث منهج التثليثي ىي  تستخدما

البياانت،  طريقة ادلراجعة ابنتفع الشيء اآلخر من خارج
 ٔٗحلاجة مراجعة صّحة البياانت أك ادلقارنة إىل البياانت.

الباحثة ىف ىذا البحث إىل ثبلث منهج  تستخدما
 التثليثي، ىو: 

منهج التثليث ادلصدر، معنها يقارف ك يراجع مبلغ  .ٔ
الثقة ادلعلومة الىت تواجد من كقت ك أداة ادلخالفة ىف 

 ٕٗالبحث الكيفي.
                                                           

 .ٜٕٔ، نفس ادلرجعٔٗ
 .ٖٖٓ، Metodologi Penelitian Kualitatifالكسي موليوع، ٕٗ
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، ىو استعماؿ الطريقة ادلتنوعة منهج التثليث الطريقة .ٕ
ليبحث عن الشيء، كما طريقة ادلقابلة ك طريقة 

 ادلبلحظة.
ثليث النظرية، ىو استعماؿ النظرية ادلختلفة منهج الت .ٖ

 ٖٗ ّكد عّدؿ البياانت الىت ذبمع.لتأ
 خطوات البحث ﴾ح﴿

 خطوة زبطيط البحث، ىذه اخلطوة تنفيذ أبمور أتية: .ٔ
 تعليم اللغة تبحث عن ادلشكبلت ادلمتعة ىف .أ 

 العربية للموضوع البحث
ادلوضوع  ت الباحثةمن تلك ادلشكبلت ث اختار  .ب 

ربليل األخطاء اللغوية ىف تعليم مهارة القراءة 
لطبلب الصف السابع ابدلدرسة الثانوية 

 اإلسبلمية مفتاح السبلـ سبلىوع
 تعمل ادلطالعة ادلطبوعة .ج 
 تثبت مادة البحث .د 

                                                           
 Metodologi Penelitianكبٍت أمحد سيباين،  عفيف الدينٖٗ

Kualitatif ،ابندكع: فوستاكا ستيا( ،ٕٕٓٔ ،)ٔٗٗ. 
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 ادلشرؼ تقّدـ خطّة البحث كاستشارة مع .ق 
بعد ادلوافقة ّث تقاـ الندكة خطة البحث ك يدير  .ك 

 ترخيص البحث 
خطوة تنفيذ البحث، ىذه اخلطوة ىي دراسة ادلركز  .ٕ

ىف ميداف البحث ابلعملية اإلجتماع البياانت بطريقة 
ادلقابلة ك ادلبلحظة ك التوثيق ك لتأخذ ادلعلومات 

 الكاملة.
را لتختار خطوة ربليل البحث، ىي ابلعملية قرأ تكرا .ٖ

البياانت ادلعلقة ابدلركز البحث ك يعطى الرموز يستنذ 
 إىل جزء ادلركز البحث ك مصدرىا. 

خطوة ربقيق البحث، ىي نتائج اخلطوات قبلها  .ٗ
ابدلسّودة نتائج البحث ك قائمة ادلراجع ك ادلنهج 
البحث ك عرض البياانت البحث ك مطالعة 

 .مكتشف البحث ك نتائج البحث تكتب ابحلكاية
  



 

ٛٙ 

 الباب الرابع
 عرض البياانت

 
 عرض البياانت العامة ﴾أ﴿

اح السالم" اتريخ أتسيس ادلدرسة الثانوية "مفت .0
 وسالهوع فونوروج

كاف قياـ ادلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ ال زبّلص 
ـ، رائدىا  ٜ٘ٙٔمن قياـ ادلعهد مفتاح السبلـ ىف سنة 

تاح السبلـ خلفية قياـ ادلدرسة مف ىو اجلاج أمحد ديريب.
. عندئد  (PKI)من ظهور احلزب الشيوعي اإلندكنيسي

احتمى الطبلب ىف ادلدرسة ك يؤلفوف ادلقاكمة إىل احلزب 
. ك بعد كقوؼ حركة احلزب (PKI)الشيوعي اإلندكنيسي 

بتدائية أتسيس ادلدرسة اإل (PKI)الشيوعي اإلندكنيسي 
السنوات قامت ادلدرسة  مفتاح السبلـ. ك بعد بضع

 كانت ادلرةـ. ك   ٜٓٚٔسنة نوية مفتاح السبلـ ىف الثا
 األكىل بقيادة احلاج أمحد ديريب.
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حىت اآلف قامت ادلدرسة  ٜٓٚٔىف خبلؿ 
الثانوية مفتاح السبلـ، تبديل رئيس ادلدرسة مرتُت. بدأ 
من احلاج أمحد ديريب ث تبّدؿ األستاذ زين العارفُت 

 ٗٗادلاجستَت.
 

ية "مفتاح السالم" انو ادلوقع اجلغرايف ادلدرسة الث .8
 وسالهوع فونوروج

تقع ادلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع 
فونوركغو ىف الشارع سوبورجيو كامبع سبلىوع فونوركغو، 

 ابلتفاصيل ادلوقع اجلغرايف كما يلى:
 (Duri): حيّددىا بقرية دكرم  من اجلهة الشمالية (ٔ
 (Broto): حيّددىا بقرية بركتو  من اجلهة اجلنوبية (ٕ
 (Wates): حيّددىا بقرية كاتيس  من اجلهة الغربية (ٖ
: حيّددىا بقرية ميعجارم  من اجلهة الشرقية (ٗ

(Menggare) 
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ىف ملحق ىذا  ٔٓ/II-ٕٓ/D/ٜٕٔٓ الوثيقة : أنظر إىل نسخة  
 البحث
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كيلومًتا   ٕ٘رلّمع ىذه ادلدرسة ىف قرية كامبع، 
تقريبا من اجلهة اجلنوبية ادلدينة فونوركغو. ألّف رلتمعها 

ة اجملتمع الريفّي فادلهنة األغلبية ىو الفبلح. سول ادلدرس
الثانوية، كانت ىناؾ ادلؤّسسة الًتبّية األخرل ىي ادلدرسة 
اإلبتدائية ك ادلدرسة الثانوية ك ادلدرسة الّدينّية ك الركضة 

 ٘ٗاألطفاؿ.
 

ية "مفتاح الرؤية و البعثة و الغرض ادلدرسة الثانو  .3
 والسالم" سالهوع فونوروج

 رؤية ادلدرسة .أ 
"ربقيق متخرّج ادلدرسة مؤمنا ك عادلا ك عمبل 
صاحلا ك لديهم الكفاءة ىف رلاالت العلـو ك 
تكنولوجيا ك الرايضة البدنية ك إتقاف العلومية 

 الكبلسيكية ك مبصر البيئة.
 مؤّشر الرؤية فيما يلى:
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ىف ملحق ىذا   ٕٓ/II-ٕٓ/D/ٜٕٔٓ أنظر إىل نسخة الوثيقة :  
 البحث
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 نشيط ىف أتسيس الدين اإلسبلـ (ٔ
 نشيط ىف إتقاف العلـو ك التكنولوجي (ٕ
 متقن ىف اإلجازات الرايضة البدنية (ٖ
 ةمتقن ىف العلومية الكبلسيكيّ  (ٗ
 متقن ىف تطبيق األخبلؽ الكردية (٘

 بعثة ادلدرسة .ب 
 ي نمي ادلوقف ك السلوكيات اإلسبلمية (ٔ
ينّفذ التوجيو ك التعليم بنشاط ك خبّلؽ ك مؤثّر  (ٕ

ك سركر، حىت يتمّكن الطبلب التطّور ابألمثل 
 مناسب ابحتماؿ لديهم

 خيلف البيئة ادلدرسة الصّحة ك النظيفة ك اجلميلة (ٖ
 تية ىف كل أنشطة تربيةيتطور ادلهارات احليا (ٗ
 يتعّود الطبلب أبخبلؽ كردية (٘

 غرض ادلدرسة .ج 
يتمّكن  الطبلب أداء العبادة ابجلّيدة ك  (ٔ

 الصحيحة ك لديهم أخبلؽ كردية
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يراجع إىل الرؤية ك البعثة ك األغراض الًتبية  (ٕ
 الوطنية ك كثيق ابحلاجات اإلجتماعية

يراجع أىل معايَت الكفاءة التخرجية الىت خ لقها  (ٖ
 درسة ك احلكومةادل

يتكّيف اإلقًتاح من كل جهات يهّمو األمر دبا  (ٗ
فيو جلنة ادلدرسة ك يقررىا رللس ادلعلمُت بقيادة 

 رئيس ادلدرسة
يتمكن الطبلب يفهم خزانة العلمية  (٘

 ٙٗالكبلسيكية
 

ية "مفتاح السالم" نظمة ادلدرسة الثانو تركيب م .4
 وسالهوع فونوروج

ة األستاذ ادلدرسة مفتاح السبلـ سبلىوع بقياد
زين العارفُت ىي ادلدرسة األىلية ربت رعاية التعليمية 
معارؼ هنضة العلماء. ك االضبلع دبسؤكليتو، يتم 
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ىف ملحق ىذا  ٖٓ/II-ٔٚ/D/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة الوثيقة :   
 البحث
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مساعدة رئيس ادلدرسة من األركاف الذين يقوموف بتنفيذ 
الوظيفة كفقا جملاالهتم. تركيب منظمة ادلدرسة الثا نوية 

ؼ يظهر من أشكاؿ التعاكف لتحقيق ىدمفتاح السبلـ 
التعليمي. أما تركيب ادلنظمة الكامل دلدرسة مفتاح 

 ٚٗالسبلـ، انظر إىل ادللحق.
 

ية "مفتاح السالم" سالهوع وسائل ادلدرسة الثانو  .5
 وفونوروج

الثانوية مفتاح السبلـ تعضد  ادلدرسةقد كانت 
ما األنشطة التعليمية. ك أىف تساعد  ابلوسائل الىت

الفصل ك ادلكتبة ك  غرفة :الوسائل ادلوجودة فيها كما ىي
معمل الكمبيوتر ك معمل علم الطبيعية ك غرفة رئيس 
ادلدرسة ك مكتبة األساتيذ ك ادلسجد ك غَت ذلك، كلهم 
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. ىف ملحق ىذا ٗ/ II-ٔٚ/D/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة الوثيقة :  
 البحث
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ىف حالة اجليدة. ك ظهر صور الوسائل ىف ادلدرسة الثانوية 
 ٛٗمفتاح السبلـ كمكتوب ىف ادللحق.

 

ية "مفتاح السالم" أحوال ادلدّرسني ىف ادلدرسة الثانو  .6
 وهوع فونوروجسال

قد كانت األنشطة التعليمية ىف ادلدرسة الثانوية 
 مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركغو تغضد ابدلدرسُت الذين

 ٜٗفهم كما يلى: يعّلموف فيها. ك أما ادلدرسُت فيها
 ٔ.ٗجدكاؿ 

 أحواؿ ادلدّرسُت ىف ادلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ

 اجملموع معيار مؤشر الرقم

 م أىلية التعلي  .ٔ
 ٖٔ سارجاان
 ٕ ماجستَت

 ٚ رجل اجلنس  .ٕ
                                                           

48
ىف ملحق ىذا  ٘ٓ/II-ٔٚ/D/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة الوثيقة :  

 البحث

49
. ىف ملحق ىذا ٙ/III-ٕٗ/D/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة الوثيقة : 

 البحث



93 
 

 
 

 اجملموع معيار مؤشر الرقم
 ٛ مرأة

 كضع ادلوظفُت  .ٖ
 ٔ موظف احلكومي
 ٔٔ مدّرس الثابت

 ٖ مدّرس غَت الثابت
 

ية "مفتاح السالم" أحوال الطالب ىف ادلدرسة الثانو  .7
 وسالهوع فونوروج

ىذه السنة اجملموع الكّلي الطبلب ىف ادلدرسة 
طالب  ٕٚىي  ٖٓٔكغو مفتاح السبلـ سبلىوع فونور 

  ٓ٘طالبة. فالبياف التفصيلى على ذلك كما يلى: ٛ٘ك 
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. ىف ملحق ىذا ٚ/III-ٕٗ/D/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة الوثيقة : 
 البحث
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 ٕ.ٗاجلدكؿ 
 رسة مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركجواجملموع الكّلي الطبلب ىف ادلد

 

 الفصل
 عدد الطالب

 اجملموع
 طالبة طالب

 ٘٘ ٕٗ ٖٔ السابع
 ٗٗ ٕٕ ٕٕ الثامن
 ٖٔ ٕٔ ٜٔ التاسع
 031 58 78 اجملموع

 

 عرض البياانت اخلاصة ﴾ب﴿
تنفيذ تعليم مهارة القراءة للصف البياانت عن  .0

نوية مفتاح السالم ىف ادلدرسة الثا"ب" السابع 
 وسالهوع فونوروج

ىف تعليم اللغة، القراءة ىي عملّية مهّمة لفهم  
كل ادلعلومات ىف الكتابة ادلتنّوعة. كربتاج مطلقا ىف 
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اءة احملتول. القراءة ابإلضافة إىل الكفاءة على قر 
بدكف كفاءة على فهم زلتوايت القراءة ال ديتّص 
ادلعلومات ابلسديد ك السرعة. ربتول مهارة القراءة 
أساسا على جانبُت، ىي تغيَت رمز الكتابة إىل رمز 
الصوت ك يفهم ادلعٌت مجيع األحواؿ الذم يرمز إليها 
رمز الكتابة. اذلدؼ من تعليم ادلهارة القراءة ىو 

لى قراءة النصوص العربية بفصيح ك القدرة القدرة ع
 على الًتمجة ك القدرة على فهمها بطّيب ك بطبلقة.

كفقا لبعض الطبلب الصف السابع "ب" 
دبدرسة مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركجو، تعتب اللغة 
العربية ىي الدرس ادلمتع لكنهم أحياان يواجهوف 

 ٔ٘يلى: الصعوابت. كما قالت الطالبة ىف ادلقابلة فيما
شلتع علّي فأان أحّبو، لكن  درس اللغة العربية"

ىف الًتمجة ألنٌت مل أحفظ ابلصعوبة  شعرت
 ادلفردات"
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 ٔٓ/II-ٔٚ/W/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة ادلقابلة  الرقم :  
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إىل نتائج ادلبلحظة الىت تقاـ هبا الباحثة،  انظر 
فإّف أنشطة تعليم مهارة القراءة ىف الصف السابع 
"ب" ادلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ ىي أّف ادلدّرسة 

نصوص ادلتاحة ث يقّلد الطبلب إليها. تقرأ أكال ال
يقّلد الطبلب القراءة من خبلؿ النظر ىف كتبهم. بعد 
ذلك تطلب ادلدّرسة من الطالب شلارسة القراءة ك 
تطلب من الطبلب اآلخرين اإلستماع. ث تطلب 
ادلدّرسة من الطالب التوقف ىف منتصف القراءة، ك 

ىكذا واصلة القراءة، ك دلتطلب الطالب اآلخرين 
القراءة، ىناؾ قرأ بعض  حىت تنتهى القراءة. ك عند

طبلقة ك أصواهتم أقل صوات. لذالك الطبلب  غَت 
بعد ذلك أشارت تقـو ادلدّرسة بتوجيو الطبلب. 

أماـ الفصل لقراءة النصوص مرة ادلدّرسة الطالبتُت إىل 
  ٕ٘مع الطبلب اآلخركف.تيس عاؿ كبصوت  أخرل

 ادلدّرسة أفّ  ة تشَتإىل البياانت ادلذكور  انظر 
الطريقة التكرار، ىي طريقة التعليم ابلتكرار  تستخدـ
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 ٔٓ/II-ٔٚ/O/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة ادلبلحظة  الرقم :  
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ألجل أف يناؿ الطبلب التقوية ىف تلك ادلادة، ادلاّدة 
حىت يتمّكنوا النطق ابلكلمات ك اجل مل العربية 
الصحيح ك الطبلقة ك الفصيح. كما قالت ادلدّرسة 

  ٖ٘ىف مقابلة كما يلى:
مرارا حىت ستمعوف "ألف ىف تعليم التكرار سي

 حفظ ادلفردات".يعّودكف ك سأسرع على 
فإف الفائض من استخداـ الطريقة التكرار  

 ىي كما يلى:
ىف الذاكرة الطبلب  فهما ستكوف مادة التعلم . أ

ألّف ت رّكز كل األفكار ك ادلشاعر ك الرغبة على 
 الدركس الذل تبّلغ.

تكوف الرقابة ك اإلرشاد ك التصحيح من ادلدّرسة  . ب
جلة مباشرة، فيمكن يصلح الطبلب اخلطاء عا

ىف ىذا الوقت حىت يعرؼ الطبلب إصلازهتم 
 مباشرة.
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 ٕٓ/II-ٔٚ/W /ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة ادلقابلة  الرقم :  
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ك بعد القراءة ابدلناكبة، تدعوا ادلدّرسة 
الطبلب ليًتجم النّص معا ك تطلب الطبلب ليكتبوف 
ترمجاهتم على كرّاستهم. ث تطلب ادلدّرسة الطبلب 

لنصوص، ىف الًتمجة ا .ليجيب التدريبات عن القراءة
التعليم مل يركز إىل الطبلب. ك ىذا ظهر عند تًتجم 
ادلدرسة النصوص مباشرة دكف أف تطلب أكال 
الطبلب ليًتجم أنفسهم ابدلعجم. ىذا األمر جيعل 
الطبلب الصعوبة ىف الًتمجة ىف ادلستول التايل من 
التعلم، ألهنم مل يعتادكا حبث عن ادلفردات ىف ادلعجم 

 ٗ٘اجلملة الًتمجة بنفسو.ك مل يعتادكف يرّكب 
 طرائق سول طريقة التكرار، تستخدـ ادلدّرسة

ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف مهارة القراءة،  أخرل
 ٘٘ك ىي كما قالت ادلدّرسة ما يلى:
تطبيق ىف تعليم  ةق"حىت اآلف، تكوف طري
 CTL (Contextualاللغة العربية، منها طريقة 
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 ٔٓ/II-ٔٚ/O/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة ادلبلحظة  الرقم :  
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 ٕٓ/II-ٔٚ/W/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة ادلقابلة  الرقم :  
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Teaching and Learning)، التعليم  ىي ربط
ىف الفصل مع األنشطة خارج الفصل. إذا  
كنت ىف الفصل أعطى ادلفردات ك يقّلد 
الطبلب. ث ربطها ابألنشطة خارج الفصل 
أم أنٌت انشدىم استخداـ ادلفردات الىت 
تعّلمها ىف األنشطة ادلناسبة خارج الفصل، 

 لذالك أصبح شلارسة".
من  العرض التقدديي، استنتاج أف تعليم 

القراءة ىف الصف السابع "ب" ادلدرسة الثانوية  مهارة
مفتاح السبلـ كاف يسَت على ما يراـ، ك لكن كاف 
ىناؾ األشياء الىت ربتاج إىل ربسُت منها ىف استخداـ 
الطرائق التعليم ك كسائل التعليم ينبغى إىل التقّدـ 

 ألجل أف يكوف التعليم بطبلقة ك مؤثّر ك صلاح.
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ة النصوص العربية ىف قراء األخطاء البياانت عن .8
ىف  "ب" طالب الصف السابعالىت يواجهها 

 ونوية مفتاح السالم سالهوع فونوروجادلدرسة الثا
ىف الصف السابع "ب"  بعض الطبلب كاف

دلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركغو اب
خيطأكف ىف قراءة النصوص العربية. ك األخطاء منها 

ركؼ، ك ىف حركة الطويلة ك خطأ ىف نطق سلارج احل
القصَتة، ك ىف تقليل ك زايدة احلركؼ إىل كلمة 
معينة. نظر إىل نتائج ادلبلحظة ك إختبارة القراءة الىت 

 ٙ٘تقاـ هبا الباحثة، ك جد األخطاء ك ىي فيما يلى:
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 ٕٓ/III-ٕٗ/O/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة ادلبلحظة  الرقم :  
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 ٖ.ٗاجلدكؿ 
 األخطاء ىف القراءة الطبلب  عن البياانت

 الصف السابع "ب"

 اخلطاء لقراءةنوع األخطاء ا الرقم
 ٓٔ شكل ٔ
 ٛٔ سلارج احلركؼ ٕ
 ٕ زايدة ك تقليل احلركؼ ٖ

 31 رلموع
 

األخطاء ىف قراءة النصوص  أسباب البياانت عن .3
العربية الىت يواجهها طالب الصف السابع "ب" 
ىف ادلدرسة الثانوية مفتاح السالم سالهوع 

 فونوروجو
إىل اجلدكؿ ادلذكور نعرؼ أف كانت  انظر 

السابع "ب" اء ىف القراءة الطبلب الصف األخط
. ادلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركغو
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حدثت األخطاء بسبب األسباب منها ألف الطبلب 
مل حيفظوا حركؼ اذلجائية، كما قالت ادلدّرسة فيما 

 ٚ٘يلى:
"ىف العاّمة، الطبلب الذين مل يتمّكنوا من 

ية ك القراءة ألهنم مل حيفظوا حركؼ اذلجائ
 عند قراءة القرآف يستخدموف اإلقراء".

سول ذالك، بعض الطبلب قد يقلق عند 
القراءة ك جيعلهم أقل تركيزا إىل القراءة لغاية يرتكبوف 

  ٛ٘األخطاء. كما قالت الطالبة فيما يلى:
"أحياان قد أقلق عندما أقرأ ك جيعلٍت اخلطأ 
ىف نطق احلركؼ ادلعُت، ك أيضا قد أنسى 

 حلركؼ"أمساء بعض ا
السابع الصف  اختلف قدرة القراءة طبلب

دلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع اب"ب" 
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 ٖٓ/III-ٕٗ/W/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة ادلقابلة  الرقم :  
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 ٗٓ/III-ٕٗ/W/ٜٕٔٓر إىل نسخة ادلقابلة  الرقم : أنظ 
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خبلفية التعليمية السابقة. كما  . ك ىذا مؤثرفونوركغو
 ٜ٘قالت ادلدّرسة فيما يلى:

"اختلف قدرة الطبلب على القراءة ألف  
لديهم خلفية التعليمية ادلختلفة، بعضهم أيي 

دائية احلكومية ك البعض من ادلدرسة اإلبت
اآلخر من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية. 
كىذا من ادلمكن أثّر ىف قدرهتم على قراءة 
القرآف الذل يتأثّر أيضا إىل مهارة القراءة. 
ىف العاّمة، ىم يستطعوف على القراءة ك لكن  
كاف بعض الطبلب الذين حيتاجوف إىل 

 التوجيو اخلاص."
 

  

                                                           
59

 ٖٓ/III-ٕٗ/W/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة ادلقابلة  الرقم :  
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ة حلل ادلشكالت الىت يواجهها الطريقالبياانت عن  .4
نوية مفتاح الطالب الصف السابع ىف ادلدرسة الثا

و ىف قراءة النصوص السالم سالهوع فونوروج
 العربية

القراءة الطبلب، كاف جهود ىف األخطاء حلل 
اليت بذلت، سواء من الطبلب ك ادلدّرسة ك ادلدرسة. 
من ادلدرسة ىي كاف برانمج قراءة القرآف كل صباح 

دقيقة.   ٕٓل الساعة التدريس األكىل طوؿ مّدة قب
 ٓٙكما قالت ادلدّرسة فيما يلى:

"من ادلدرسة كاف برانمج خاص دلشكلة 
قراءة القرآف، ك الذل سيؤثر على مهارة 
القراءة، أم أف ىناؾ برانمج للقراءة القرآف 
قبل الساعة التدريس األكىل الذل يبدأ من 

صباحا. ىذه  ٕٓ:ٚٓ-ٓٓ:ٚٓالساعة 
ساعة سلصصة لقراءة القرآف ك كّتل ال
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 ٘ٓ/IV-ٕٔ/W/ٜٕٔٓأنظر إىل نسخة ادلقابلة  الرقم :  
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الطبلب الذين مل يقرأكا بطبلقة ك مل حيفظوا 
 حركؼ اذلجائية ىف الفصل اخلاص".

أما حل من ادلدّرسة ىي ابلتوجيو الصديق 
النظَت. أم تطلب ادلدّرسة الطبلب الطبلقة القراءة 
للمساعدة ىف تعليم أصدقائهم الذين مل يتمّكنوا 

 ٔٙدّرسة قيما يلى:القراءة. كما قالت ادل
"أستفيد من الطبلب الطبلقة القراءة، أطلب 
إليهم للتوجيو أصدقاء الذين مل يتمّكنوا من 
القراءة، لذا فإف ادلصطلح التوجيو الصديق 

 النظَت".
ك أما من الطبلب أنفسهم ىي ينّشطوف 
التعلُّم، لو أهنم مل يتمّكنوا القراءة لكن يهتّموف جيدا 

تبلغ ادلدّرسة. كما بياف ادلدّرسة  ابدلادة الدرس الىت
 ٕٙفيما يلى:
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"ىف البداية اكتشفت أهنم غَت متمّكنُت على 
القراءة ىي ىف أثناء اإلمتحاف الشفهي، 
اختاركا قائمة اإلنتظار األخَتة ك عندما 
أطلبهم بقراءة النص العربية، قالوا إهنم مل 
يتمّكنوف. أخَتا، سألتهم ابللغة اإلندكنيسية، 

يشرحوا زلتوايت النص القراءة. أطلب أف 
طادلا أالحظ أف يعتمدكف أكثر على 
مبلحظتهم. عندما يكونوف ىف الفصل 
يهتّموف جيدا الدرس ك ىذا جيعلهم يقًتفوف 

 اإلمتحاف".
  



 

ٔٓٚ 

 اخلامس لبابا
 حتليل البياانت

 
 صفيف ال تعليم مهارة القراءةتطبيق عن بياانت الحتليل  .0

سالهوع  مفتاح السالم الثانويةدرسة ابدل "ب" السابع
 فونوروجو

غَت العربية، كاحدة منها  ىف دكؿاللغة العربية  تعليم
ة تطوير مهار ل اللغة العربية ميتعلؼ يف إندكنيسيا. يهد

م اللغة يتعل فكوّ يتلغة العربية شفهيان ككتابيان. االتصاؿ ابل
رة االستماع كمها ةىي مهار  كلغوية الأربع مهارات  العربية
القراءة ىي  ةالكتابة. مهار  ةالقراءة كمهار  ةهار كم الكبلـ

اللغة  أف يتقنها متعلمكاحدة من األشياء ادلهمة اليت جيب 
م يم القراءة ىي عملية دلساعدة الطبلب على تعليالعربية. تعل
عن ادلواد  بلغعلى  ميالتعلىذا يد. ال يقتصر جلالقراءة اب

أيضنا أف  لمع، بل جيب على ادلقطقراءة النصوص العربية فال
حىت تصبح الرغبة ك الدافع الطبلب لى إاثرة يكوف قادرنا ع

القراءة ليس  القراءة نشاطنا سهبلن كشلتعنا، ألف ةهار متعليم 
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. إلاثرة دكافع لغة العربيةادلتعلم ال السهولة ليتقنها هارةادل
 طريقةحيتاج ادلعلم إىل ال طبعا  ميالتعلىف هم رغبت الطبلب ك

 .الدرس تعليمكسائل ال ك ةكاالسًتاتيجي
ها ارة القراءة ىي درس القراءة ك هنايتمهأف قاؿ عزّا 

ك أما ألجل أف يقرأ الطبلب ابلصحيح ك يفهم ما يقرأ. 
. يرجى طريقتها ىي يعرض الدرس ابلقراءة الصوتية أك القلبية

يستطيع الطبلب أف يقوؿ ادلفردات ك اجلملة ىف اللغة العربية 
تعليم مهارة القراءة ليس تعّلم  الفصيح.ابلصّح ك الطبلقة ك 

القراءة ث أيمر إىل الطبلب أف حيفظوا فقط، ك لكن أكثر 
من ذلك يعّد الطبلب الفاىم إذا كانوا حصل على ادلؤّشر. 

يقدر الطبلب أف يقرأ نّص العربية ( ٔك ىذا ادلؤشر ىو: )
( ٖ، )يقدر الطبلب أف يفهم القراءة ابلسديد( ٕ، )ابلسديد

يعرؼ ( ٗ، )ع الطبلب أف يًتجم القراءة ابلسديديستطي
 ٖٙالطبلب مقاـ القراءة كل كلمة ك يقدر أف يقّص ابللغتهم.

                                                           
63

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف ادلصطفى،  
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يف تعليم مهارة القراءة كاف ،  ةنتائج ادلبلحظ إىل انظر 
ىوع "ب" ابدلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبل الصف السابع

ة تقرأ ادلدّرسطريقة التكرار ىي أّف فونوركجو تنّفذ ابستخداـ 
يقّلد  ٗٙة ث يقّلد الطبلب إليها.أكال النصوص ادلستعدّ 

الطبلب القراءة من خبلؿ النظر ىف كتبهم. بعد ذلك تطلب 
ادلدّرسة من الطالب شلارسة القراءة ك تطلب من الطبلب 
اآلخرين اإلستماع، عند منتصف القراءة تطلب ادلدّرسة من 

لة القراءة، الطالب التوقف، ك تطلب الطالب اآلخرين مواص
بعد ذلك أشارت ادلدّرسة ك ىكذا حىت تنتهى القراءة. 

بصوت  أماـ الفصل لقراءة النصوص مرة أخرلالطالبتُت إىل 
ك عند القراءة، ىناؾ  مع الطبلب اآلخركف.تيس عاؿ ك

بعض الطبلب الذين ال قرأ بطبلقة ك أصواهتم أقل صوات، 
 لذالك تقـو ادلدّرسة بتوجيو الطبلب.

لتكرار ىف الصف السابع "ب" ابدلدرسة يقة اتنفيذ طر 
. يف تنفيذ ابلسلس الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركجو
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. من حيث الفضيلة ك النقصىناؾ طبعا  ىذه الطريقة
يف ذكرايت واد الدرس تضمُت ادل تمّ سي  ، فإف الفضيلة منها

ابلتكرار ىي بتطلب الطبلب ادلادة تبليغ الطبلب، ألف 
على  اعتادايصبح الطبلب  وص ابدلناكبة حىتلقراءة النص

أسرع يف نصوص القراءة ك ديكنوف يف  إىل ادلفردات االستماع
أشارت ادلدّرسة  دلناكبةحفظ ادلفردات. كعند القراءة اب

حياكؿ  ة، لذلك غَت مباشر عشوائي دلواصلة القراءةبالطبلب 
االستماع كاالىتماـ ابألصدقاء الذين قرأكا مسبقنا الطبلب 

. أبلغادلشاعر كالرغبة على الدرس حىت تًتكز مجيع األفكار ك 
التصحيح  ك رشاداإل رقابة كىي كجود ال خرلالفضيلة األ

ىناؾ  عندما يكوف. كما للمدّرسة تنفيذىا مباشرة ك الفورم
 دّرسةادل كّجهتالقراءة،   طبلقتوابعض الطبلب الذين مل

ا يعرؼ دم. ىذا ضركرم ألنو عنهتمقراءك تصّحح إبخبلص 
يصلح الطبلب األخطاء كالعيوب، سيحاكؿ الطبلب 

يعرؼ الطبلب إصلازاهتم  األخطاء يف ذلك الوقت حىت
ك أما من قدراهتم.  كجيعلهم أكثر ربفيزنا لتحسُت مباشرة

التكرار )التمرين( الذم تكرار ىي يف طريقة الحيث النقص 
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إىل ادللل يف  سببيف بيئة خطَتة ت ك فيذه لفًتة طويلةتن
، سيقللوف من شغفهم التعلم. بعد يشعر الطبلب ابدللل

. ىف التعليم كسوؿسبب ذلم حاالت نفسية  ي م كيابلتعل
أف يسبب مشاعر  ذلك، ديكن للتدريب الثقيل سول

 .للدرس أك للمدّرسة، سواء لدل الطبلب الكراىية
ك بعد القراءة ابدلناكبة، تدعوا ادلدّرسة الطبلب 

بوف ترمجاهتم على  الطبلب ليكت ليًتجم النّص معا ك تطلب
ترمجة النصوص، التعليم مل يركز إىل الطبلب. ك كرّاستهم. ىف 

ىذا ظهر عند تًتجم ادلدرسة النصوص مباشرة دكف أف 
تطلب أكال الطبلب ليًتجم أنفسهم ابدلعجم. ىذا األمر 
جيعل الطبلب الصعوبة ىف الًتمجة ىف ادلستول التايل من 

ب الطبلب على تدري دّرسةى ادللذلك، جيب عل التعليم.
ترتيب احلركؼ األجبدية يف ، كتعليم ادلعجم العربيةاستخداـ 

عرفوف  ، حىت ي احبث عن الكلمات كفقنا جلذكرى ك عجمادل
، أم ابلرجوع إىل جذر احلركؼ معٌت الكلمة طلبفية كي

 يقتصر فقط على البحث عن ال عجماستخداـ ادل .الثبلثة
 ككسرهتا   ك ن اجلذرية الكلمات، بل حىت البحث عادلعٌت
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، احلاجة ذلك سولالكلمات كاستخدامها. ىجائها كموضع 
أف نفسو ىي تدريب الطبلب على ترمجة النصوص بإىل 

لها يعرؼ الطبلب تركيبة اجلمل ابللغة العربية ككيفية تشكي
بطريقة  ىف اللغة العربية اجلمل كتدريب الطبلب على تكوين

، ديكن قادرين على القياـ بذلك ف الطبلبة. إذا كاقمتماس
لنص من انقاط الرئيسية كاجلمل التوضيحية للطبلب معرفة ال

 .واد الدرسفهم معٌت ادل حىت يسهل
سول الطريقة التكرار، كانت طرائق أخرل 
مستخدمة ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف مهارة القراءة، 

 CTLقة تكوف الطرائق تطبيق ىف تعليم اللغة العربية، ىي طري
(Contextual Teaching and Learning) .تنفيذ ىذه الطريقة 

 ٘ٙىي ربط التعليم ىف الفصل مع األنشطة خارج الفصل.
لكن تنفيذ ىذه الطريقة ىف الصف السابع "ب" ابدلدرسة 

بسبب عدد األمر حيدث ىذا الثانوية مفتاح السبلـ مل أكمل.
ادلفردات  بليغيف ت لمن األشياء، ىي عدـ استخداـ الوسائ
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 الدافع ىتماـ أك أقلإللطبلب أقل ايكوف ا حىتلطبلب إىل ا
مل  عطاء ادلفردات ث بعدم. يؽ أنشطة التعلو ، كىذا سيع

ؿ فصو  منهاها في تطبيق الذليكن ىناؾ نشاط أك مراقبة 
 ك رسةالعربية كلغة يومية يف ادلد كاستخداـ اللغة اللغة
فهم ال قويّةت لةحملاك  ك غَت ذلكاللغة العربية  قاتمساب

العربية، لذلك سوؼ ينسى الطبلب  اللغة الطبلب للمواد
 ة إىل ادلفردات أعطى إليهم. بسهول

تعليم مهارة القراءة ىف الصف  أف نستنتج أف ك
ابألكمل ألف يسَت مل  السابع "ب" ابدلدرسة مفتاح السبلـ

ىناؾ  فلذالك، الىت جيب ربقيقها مستوؼ للمؤشر مل ىناؾ
 طريقة استخداـ منهاء اليت ربتاج إىل ربسُت بعض األشيا

ألجل أف اليت ربتاج إىل ربسُت  ميالتعل كسائل م كيالتعل
 صلاح. ك تعليم تنّفذ بطبلقة ك مؤثّر
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ىف  ةالعربي وصقراءة النص األخطاء ىفعن  بياانتالحتليل  .8
الصف السابع "ب" ابدلدرسة الثانوية مفتاح السالم 

 سالهوع فونوروجو
ألخطاء يف قراءة النصوص العربية لطالب أشكال ا .أ 

 اوحتليله "ب"الصف السابع 
عّرؼ إيلس أف ربليل األخطاء اللغوية ىو إجراء 
يستعملو الباحثوف ك ادلعّلموف ىف مجع العينة لغة ادلتعّلم ك 
معرفة األخطاء ادلوجودة ىف العينة ادلذكورة ك كصف تلك 

التقوًن على  األخطاء ك التصنيف على أسباهبا ادلفًتضة ك
خطورة تلك األخطاء. ك قاؿ ىانرم ك ليليس أف ربليل 
األخطاء اللغوية ىو إجراء العمل يستعملو عموما 
للباحث أك ادلعّلم اللغة ك ىو من مجع العينة ك يتعرؼ 
اخلطأ ك يبُت ىذا اخلطأ ك التصنيف ىذا األخطاء ك 

إف اذلدؼ من  ٙٙالتقوًن على خطورة تلك األخطاء.
خطاء ىو التعرؼ على اخلطأ، ك كصفو، ك ربليل األ

                                                           
 ,Analisis Kesalahan Berbahasa Arab (Teoriكحي حنفي،  ٙٙ

Metodologi, dan Implementasi) ،ٜٔ. 
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تفسَته لغواي ك نفسا هبدؼ مساعدة الدراس على 
يقصد بو ربديد ادلواطن الىت تنحرؼ تعرؼ اخلطأ  التعليم.

مقاييس اإلستخداـ اللغوم فيها استجاابت الطبلب عن 
يقصد بو بياف أكجو  ث توصيف اخلطأ الصحيح.

ة الىت ينتمي إليها، االضلراؼ عن القاعدة، ك تصنيفة للفئ
 ٚٙك ربديد موقع األخطاء من ادلباحث اللغوية.

نات األخطاء ىف ىذا البحث مع  العيّ ذب
طبلب، اشًتؾ  ٕٛمن رلموع . ابإلختبار ك ادلبلحظة

البياانت عن األخطاء ىف  أما طالبا. ك ٓٔىف اإلختبار 
ادلبلحظة قراءة النصوص العربية الىت حصلتها الباحثة من 

دلدرسة لطبلب الصف السابع "ب" ابة القراءة ك إختبار 
ك ، خطأ ٖٓالثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركجو 

 تنقسم ىذه األخطاء ىف القراءة إىل ثبلثة أقساـ كىي:
خطاء، ك األخطاء ىف فئة سلارج  ٓٔ شكلالاألخطاء ىف 

                                                           
اىج تعليم ادلراجع يف منرشدل أمحد طعيمة ك على أمحد مدكور،  ٚٙ

 .ٙٙ٘، اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل
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خطاء، ك األخطاء ىف زايدة ك تقليل  ٛٔاحلركؼ 
 ٛٙاحلركؼ خطئُت.

 شكلال األخطاء ىف (0
إال إذا أعطيت حركؼ اذلجائية  لن ترفّ 

ك العبلمات ىي الفتحة  (.شكل) عبلمة الًتقيم
ديد. شالتك السكوف  ك التنوينك رة ك الضمة الكش

لتسهيل قراءة األحرؼ العربية  ركةت ستخدـ احل
على بلب. لؤلشخاص العاديُت أك ادلبتدئُت أك الط

العرب بة اليومية، ال يستخدـ رغم أنو يف الكتا
 .يفهموف الكتاابت اليت قرأكىا ألف العرب شكلال

 لصفا لطبلب الشكلىف  ألخطاءا حدثت
، ك ىذه ىي األمثلة من كل  خطأ ٓٔ" ب" السابع

 :كلمة أخطأ الطبلب فيها
 ٚكالقصَتة ) طويلةال شكلالقراءة  خطأ يف (أ 

 خطاء(
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 أنظر إىل البياانت عن األخطاء القراءة ىف ملحق ىذا البحث 
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ىف  اْلَمْدَرَسة    طَل ْيبه : َأاَن  ةالكلمة ادلقركء
يَّة  اْلم تَػَوسّ   يَّة  احْل ك ْوم  ْسبَلم   طَة  اإْل 

ىف  اْلَمْدَرَسة    به طَال  : َأاَن  الصواب
يَّة   يَّة  احْل ك ْوم  ْسبَلم  طَة  اإْل   اْلم تَػَوسّ 

ؼ "ؿ" احلر  ىفىذه الكلمة خطأ ألف 
 إىل قراءة غَتالذم جيب أف يقرأ قصَت لكن يت

جيب أف تقرأ  "ط"احلرؼ  ىف. ك شكل ٕ طويلة
 األلف الذم يتبعو ابلقتحة الشكلألف طويبل 

 .لكن يتغَت إىل قراءة قصَتة
 

ـَ بَػْييت  ف ناَءه  ةالكلمة ادلقركء ْيعه : أََما  َكس 
ـَ بَػْييت  ف ناَءه  الصواب  عه َكاس  : أََما

 ىف الشكلتغيَت خطأ ألف  كلمةال ىذه
يقرأ طويبلن يف  كاجب الذم "كاسع"لكلمة ا

 "س"احلرؼ  على لقصَتيقرأ ابك  "ك" احلرؼ
يقرأ طويبلن  " كك"قصَتان على احلرؼ يقرأ يتغَت 

 ."س"يف احلرؼ 
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 ٔ)  الكلمة بًتكيب اإلضافةقراءة خطأ ىف  (ب 
 خطاء(

َها  ةالكلمة ادلقركء نػْ  غ ْرَفةه َأْكل  : م 
َها  الصواب نػْ  ْكل  اأْلَ  غ ْرَفة  : م 

 شكلالتغيَت  خطأ ألف كلمةىذه ال
. َت إىل التنوينغتيغَت التنوين  اليت جيب أف تقرأ

ىف " تركيبها إضافة فلذلك غ ْرَفة  اأْلَْكل  الكلمة "
الكلمة "غرفة" غَت "اؿ" ك ىف الكلمة "األكل" 
ب"اؿ" ك عند الكلمتُت جيتمع فواجب قراءهتا 

إىل  يتغَت ضمة التنوين شكل" غ ْرَفة  اأْلَْكل  " 
 .ألف يدمج إىل "اؿ"ضمة 

 
 ائُت()خط األخرل شكلالمع  شكلالتغيَت   (ج 

 َعْبد  للا   إ مْس وَ َأيب   : ةالكلمة ادلقركء
 َعْبد  للا   إ مْس و  َأيب   : الصواب

ىو  شكلال فئة ىف قراءةال يوجد خطأ
 ادلذاكر ضمَت "و " الشكل  يف صوتَتتغي
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اخلطأ . ىذا النوع من ادلؤنث ضمَت ا"ىَ " يصبح
 .عند مستمع ديكن أف يؤدم إىل تغيَت معٌت

 ج احلروفاألخطاء ىف خمار  (8
إف اللغة العربية تتألف من ألفاظها أك 
أصواهتا، ك ألفاظ أك أصوات اللغة ىي ادلادة الىت 

ادلخرج ىو ادلوضع من ك تصنع منها الصور ادلنطوقة. 
ينقسم  ٜٙالفم ك نواحيو الذل خيرج منو احلركؼ.

( ٔسلارج احلركؼ العربية إىل ثبلثة أقساـ، ىي :)
ع، ح )كسط  احللق : ء، ق )أقصى احللق(،

اللساف : ؽ، ؾ ( ٕ) احللق(، غ، خ )أدىن احللق(.
)أقصى اللساف(، ج، ش، م )كسط اللساف(، ت، 
د، ط، ث، ذ، ظ، ف، ؿ، ر، س، ز، ص )طرؼ 
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الشفتاف : ؼ، ( ٖ) اللساف(، ض )حافة اللساف(.
ـّ، ّف.:  ( اخليشـوٗ) ب، ـ، ك.

ٚٓ 
 لطبلب ىف سلارج احلركؼ األخطاء حدثت

، ك ىذه ىي األمثلة اءخط ٛٔ "ب" السابع لصفا
 :من كل كلمة أخطأ الطبلب فيها

 احللق (أ 
ـَ بَػْييت   : ةالكلمة ادلقركء  ف َناعه أََما

ـَ بَػْييت   : الصواب  ف َناءه أََما
سلارج احلرؼ ىي فئة  ىفالقراءة  خطأ

ىي كلمة ، "َع"الصوت يتغَت إىل  "ء"حرؼ 
 . حيدث ىذا اخلطأ بسبب"ف َناعه" قرأىا "فناء"

ك أما سلرج  .خركج احلرؼع قو ادلطأ يف كضع خ
 الصحيح حرؼ "ء" ىو ىف أقصى احللق.
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121 
 

 
 

( ""قَ  )الصوت يت  أ ى كَ  : ةالكلمة ادلقركء
َرةا يػْ  ("ج" )الصوت لصَّج 

 َك أ ْخيت  الصَّغ يػْرَة : الصواب
 سلارجفئة  ىفالقراءة  ىي خطأ الكلمتُت

نطق  الكلمة "أخيت" ىف ىي يف احلركؼ. ك
صوت  اقًتب الذم يتغَت إىل "خ"احلرؼ 
ىو الصحيح  "خ" احلرؼرج سل. "ق"احلرؼ 

 ىف"الصغَتة" خطأ ث يف الكلمة . ىف أدىن احللق
 . النطق"ج"الذم يتغَت إىل احلرؼ  "غ"احلرؼ 

  سلارج احلرؼ "غ" ادلناسب ىو ىف أدىن احللق.
 

 اللساف (ب 
يػْرَةه ىف  ب ْييت  غ َرؼه   : ةالكلمة ادلقركء  َكس 

 َكث يػْرَةه ىف  ب ْييت  غ َرؼه   : الصواب
فئة  ىفالقراءة  ىي خطأكلمة ىذه ال

 "ث"التغيَت يف نطق احلرؼ  ىياحلركؼ. سلارج 
 "ث" احلرؼك أما سلرج . "س"إىل احلرؼ 
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طرؼ للساف مع بُت طرؼ ا للقاءمناسب ىو ا
على أك طرؼ اللساف ىف موقع لصق األ األسناف

أسناين،  صوت، على طرؼ اللساف األعلى
 .احتكاكي، مهموس، منخفض

 
 م تَػنَػوّ َعةه  َأْسَهاره  : ةالكلمة ادلقركء

 م تَػنَػوّ َعةه  َىاره أَزْ  : الصواب
فئة  ىفالقراءة  ىي خطأ الكلمة ىذه

يصبح  "ز"ىي نطق احلرؼ ، احلركؼ سلارج
سلرج احلرؼ "ز" ادلناسب . "س"صوت احلرؼ 

ث  طرؼ اللساف على موقع أسناف األسفل ىفىو 
رج من خبلؿ بُت اسناف األسفل ك الصوت خي

، صوت لثول طرىف احتكاكى أسناف األعلى
 .رلهور
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 الشفتاف (ج 
 اْلم ْسَتْشَفا: ى َو طَب ْيبه يَػْعَمل  ىف   الكلمة ادلقركءة
 " (pa)الصوت فَا "

: ى َو طَب ْيبه يَػْعَمل  ىف   الصواب
 اْلم ْسَتْشَفى
فئة  ىفالقراءة  ىي خطأ الكلمة ىذه

يف كلمة  "ؼ"كؼ، ىي نطق احلرؼ احلر  سلارج
 .("pa"فا )يتغَت إىل صوت احلرؼ  "مستشفى"

كضع أطراؼ  الصحيح سلارج احلرؼ "ؼ" نطق
الثنااي العليا على الشفة السفلى بصورة تسمح 
للهواء أف ينفذ من خبلذلا ك من خبلؿ الثنااي 
مع عدـ السماع للهواء ابدلركر من األنف. ك 

 تتذبذب األكاتر الصوتية.
 

 اخليشـو (د 
 َماـ  غ ْرَفة  اجْل ل ْوس  َك احلَْ  : ةالكلمة ادلقركء

 اـ  مَّ غ ْرَفة  اجْل ل ْوس  َك احلَْ  : الصواب



124 
 

 
 

 فئة ىفىي خطأ القراءة كلمة ىذه ال
يف  خطأركؼ. ربدث احل ك سلارج الشكل
اليت حذفها أك  شديدالت ركةح ىو ىف "ـ"احلرؼ 

وجد ال ي حىت ي سمعال يوجد أتكيد على النطق 
". النطق ميم غّنة ـ"احلرؼ  ىف تشديد

الصحيحة ىي خيرج الصوت من أقصى األنف 
 األعلى.

 األخطاء ىف زايدة و تقليل احلرف (3
 إ مْس و  َسْلم اف َصد يْػَقةه ىل   : ةالكلمة ادلقركء

 إ مْس و  َسْلم اف َصد ْيقه ىل   :  الصواب
فئة  ىفالقراءة  خطأىي شكل  الكلمةىذه 

يف هناية  "صديق"كلمة ي ىف  ى. ؼإضافة احلر 
لذم سيغَت معٌت ا "ة" الكلمة ىناؾ إضافة للحرؼ

 .مؤنث كر إىلذ الكلمة من شكل م
 

: ى َي م َدرّ سه ىف  اْلَمْدَرَسة   ةالكلمة ادلقركء
ْبت د    ئَةاإْل 
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: ى َي م َدرّ سه ىف  اْلَمْدَرَسة    الصواب
ْبت دَ   ةيَّ ئ  ااإْل 

. تقليل احلرؼ ئةف ىف قراءةال خطأ كلمةال ىذه
د" جيب أف يقرأ احلرؼ "، "اإلبتدائية"كلمة   ىف ىي

 " كاحلرؼ "م" بعدةر س"فتحية" كلكن تغيَته إىل "الك
 ئة ".تصبح" اإلبتدحذفها  ء""

 

 وصقراءة النص األخطاء ىف أسباب عن بياانتالحتليل  .3
ىف الصف السابع "ب" ابدلدرسة الثانوية مفتاح  ةالعربي

 وروجوالسالم سالهوع فون
تعريف اخلطأ ك كصفو، ادلرحلة الثالثة من بعد 

يقصد بو بياف العوامل ربليل األخطاء ىي تفسَت اخلطأ، 
 ٔٚالىت أدت إىل ىذا اخلطأ ك ادلصادر الىت ي عزل إليها.

إىل البياانت الىت حصلت الباحثة، ىناؾ األسباب  انظر 
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األخطاء ىف قراءة النصوص العربية لطبلب الصف 
 كىي كما يلي:ابدلدرسة مفتاح السبلـ السابع "ب" 

جائية أك أهنم ألف الطبلب مل حيفظوا حركؼ اذل (ٔ
سلارج لكنهم ال يفهموف  جائيةحفظوا حركؼ اذل

 األمر ألف بعضحيدث ىذا  ٕٚابلضبط. احلركؼ
" ابدلدرسة مفتاح ب"السابع  الصفالطبلب يف 

عامة الدرسة من ادل يتهمتعليمة الذين خلفي السبلـ
س ابللغة العامة ال توجد در  ةرس ادلدأف يف رؼنع

لذلك  .ابدلكثفة العربية أك دركس يف قراءة القرآف
 ارج احلركؼ يتغَت صوهتاعند قراءة العديد سل

 احلرؼ. خركج  عوقادلطأ يف كضع اخلبسبب 
ال  حىتلطبلب عند القراءة ل النفس الناقصة ثقة (ٕ

يعرؼ  ىف احلقيقة. قركءالنص ادل ضلوالطالب يركزكا 
صحيح، لكن ألهنم للطبلب كيفية القراءة ابا

 خيطئوف. يصبحوف غَت مرّكزين كيشعركف ابلتوتر 
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أف  ىذا د الطبلب على القراءة اخلاطئة. ديكنتعوّ  (ٖ
حيدث ألنو يف بداية التعلم يرتكبوف األخطاء كال 

لو هم ادلعلم حىت يصبح اخلطأ عادة. لذلك صححي
  رل.فإهنم ينسوف أحياانن كخيطئوف مرة أخصحح 

 

 وصيف قراءة النص حل ادلشكلةكيفية   عنحتليل البياانت  .4
 الثانويةدرسة ابدل "ب"السابع  لصفا ة  لطالبالعربي

 .سالهوع فونوروجو مفتاح السالم
ربليل األخطاء ىو العملية أتّسس على ربليل 
األخطاء ادلتعّلم اللغة. ألف يساعد ربليل األخطاء على 

بتحليل األخطاء حيّل ادلتعّلم  السهل برانمج التدريس. معنها
ألف هبذا التحليل، اخلطأ الطبلب ديكن  الصعوبة الىت يقابلو.

الغرض من استخداـ اللغة  أف يكوف بّينو ك تقديره ألجل
  ٖٚ.مكثفا
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األخطاء كربليلها ابلتفصيل دكف بذؿ أف طلب 
ىو نشاط غَت كامل عند النظر  جهود إلجراء التحسينات

. دبعٌت آخر، جيب تصحيح اللغة ريسالتد ك تعليم جهةمن 
. بعد معرفة أشكاؿ األخطاء اللغوية ربسينواخلطأ ، كجيب 

على حلل ادلشكلة كأسباهبا ، فإف اخلطوة األخَتة ىي كيفية 
درس اللغة لعادة بناء اإيهدؼ إىل  األمر ىذه األخطاء. ىذا

 التعليم. مهم ألف مهم يف ديرأك التق تحسُت. الحسنجلعلو أ
صلاح التعلم كقدرة الطبلب  عرفةخدـ دلستي ديرالتقأنشطة 

س لتحسُت أنشطة ادلدرّ  لتغذية راجعة ، كوادعلى فهم ادل
 .التعلم

 ،اكالتاحمل تكوف القراءة لطبلب ىف ل ادلشكلةحل
ك أما احملاكالت ىي كما  مستمر. حىت ال ربدث األخطاء

 يلى:
اىتماـ الطبلب ضلو قراءة النص الصحيحة، إما من  .أ 

 خطأ حدكث عند دبعٌت. ة سلارج احلركؼ أك احلركةانحي
 .اخلطأ يستمر ال حىت الفور على تصحيحو جيب القراءة،
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ترقية األشراؼ ضلو الطبلب مل يستطيعوا القراءة   .ب 
 الصحيحة ام الفصيحة.

 ال ك ادلختلفة العربية النصوص قراءة على الطبلب دتعوي .ج 
 ادلثاؿ، لسبي على. فقط ابدلادة ادلتعلقة النصوص كايقرؤ 

ك  العربية كاألخبار العريب كالشعر العربية القصص كتب
 ديداجل الوضع على الطبلب حيصل حبيث ، ذلك غَت
 .ادلقركء النص من

 سبيل على ،على القراءة تدريبلل اإلضافية امجالب  زايدة .د 
 .العربية اللغة ةقابسم عقد ادلثاؿ

اعطاء ادلفردات بوسائل الصور ىف األماكن العامة  .ق 
 يعرؼ ك العربية اللغة ابستخداـ الطبلب لتعريف دلدرسةاب

 .ادلنطوقة ادلفردات يف الكتابة رمز الطبلب
 أتليف ادلثاؿ ، ىفالسريعة القراءة لتدريب علىاب القياـ .ك 

 ادلثاؿ: .قراءهتا كيفية تقريبا تشبو اليت ادلفردات مع مجل
 مدارج-جرادة -دارجة-دراجة

 صلة-مسألة-شلة-سلة
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 من يطلب ث .ادلنفصلة احلركؼ قراءة على بيتدر ال .ز 
  ادلثاؿ: .اجلملة ادلفيدة يف يتوحدكا أف الطبلب

 : َمْدَرَسةه   ـَ ْد َر َس ةه  (ٔ
 : َسبػُّْورَةه  َس بُّ ْك َر ةه  (ٕ

  



 

ٖٔٔ 

 الباب السادس
 اخلامتة
 

 نتائج البحث . أ
كفقا بنتائج البحث استخلصت الباحثة عن ربليل 

ب الصف السابع األخطاء ىف قراءة النصوص العرببية لطبل
"ب" ابدلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركجو 

 ، كما يلى:ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالسنة الدراسية 
ىف الصف السابع "ب" تعليم مهارة القراءة قد تنفيذ  .ٔ

ىناؾ بعض األشياء الىت ربتاج إىل ربسُت منها  ، كجبّيد
استخداـ منهج التعليم ك كسائل التعليم الىت ربتاج إىل 

  ألجل أف تعليم تنّفذ بطبلقة ك مؤثّر ك صلاح.ربسُت
خطاء ىف قراءة النصوص العربية  ٖٓكجدت الباحثة  .ٕ

لطبلب الصف السابع "ب" ابدلدرسة الثانوية مفتاح 
خطاء ( األٔ :السبلـ سبلىوع فونوركجو الىت تتكوف من

( األخطاء ىف فئة ٕ، خطاء ٛٔ ىف فئة سلارج احلركؼ
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( األخطاء ىف ٖ، خطاء ٓٔ الطويلة ك القصَتة شكل
 .زايدة احلركؼ خطائُت فئة تقليل ك

ك أسباب األخطاء ىف قراءة النصوص العربية لطبلب   .ٖ
الصف السابع "ب" ىي: أ( الطبلب مل حيفظوا حركؼ 
اذلجائية ك مل يفهموا سلارج احلركؼ ابلضبط، ب( ثقة 
النفس الناقصة للطبلب عند القراءة حىت ال يرّكزكا ضلو 

 ( تعّود الطبلب على القراءة اخلاطئة.ٖركء، النص ادلق
اىتماـ  (ٔ ادلشكلة تكوف احملاكالت ىي:ىذه حلل  .ٗ

الطبلب ضلو قراءة النص الصحيحة، إما من انحية سلارج 
شراؼ ضلو الطبلب ترقية اإل (ٕ .احلركؼ أك احلركة

( ٖمل يستطيعوا القراءة الصحيحة ام الفصيحة. الذين 
 ال ك ادلختلفة العربية لنصوصا قراءة على الطبلب دتعوي
 امجالب  ( زايدةٗ .فقط ابدلادة ادلتعلقة النصوص كايقرؤ 

اعطاء ادلفردات ( ٘. على القراءة تدريبلل اإلضافية
 ( القياـٙ. بوسائل الصور ىف األماكن العامة ابدلدرسة

 قراءة على بيتدر ال( ٚالسريعة.  القراءة لتدريب علىاب
 .ادلنفصلة احلركؼ
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 حاتاإلقرتا  . ب
بعد معرفة الباحثة فهمتو مجيع ادلسائل الواقعة تتعلق 
ىف ربليل األخطاء ىف قراءة النصوص العربية لطبلب الصف 
السابع "ب" ابدلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع 

. فالباحثة تقدـ ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓفونوركجو السنة الدراسية 
 اإلقًتاحات ىي:

 للمدرسة .ٔ
حة عملية التعليم األدكات التدريس دلصلأف تكمل  ( أ

ابدلدرسة الثانوية مفتاح السبلـ سبلىوع فونوركجو 
 خاصة يتعلق بتعليم القراءة 

الىت جيلب الرغبة الطبلب ينّفذ األنشطة اللغوية  ( ب
 األنشطة ىذه يف ُتادلدرس كيشًتؾ

 للمدّرس .ٕ
سهلة ك  العربية اللغة تعلم أبف الطبلب افًتاض َتغيّ ي (أ 

 صعبةليس 
 اللغة تعلم يف للطبلب كالدافع احلماس يعطى  (ب 

 ةالعربي
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 التعليم اللغة العربية يف تعةشل متنوعة مناىج ـيستخد (ج 
 كفهم العربية النصوص قراءة على الطبلب ثحي (د 

 معانيها
 للطبلب .ٖ

 العربية اللغة تعلم يف كبَت محاس يهمعل ينبغى (أ 
 فهم لتسهيل اللغة ادلفردات ينبغى عليهم أف يكثر  (ب 

 ادلواد الدرس
 تعلم أبمهية الذاي الوعي يكثر ينبغى عليهم أف  (ج 

 العربية اللغة
 النصوص قراءة شلارسة على عتادينبغى عليهم ا  (د 

  ادلنزؿ يف أك ادلدرسة يف سواء العربية
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 ادلراجع
 

 ادلراجع العربية
 

علم األصوات النطقي )نظرية ك مقارنة  .عبد الوىاب رشيدم،
 ماالنق: جامعة موالان. مع تطبيق ىف القرآف الكرًن(

 .ٕٓٔٓ لك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية.م

ىرة: دار القا. تدريس فنوف اللغة العربية .أمحد على سوكور،
 .ٜٜٔٔ الشواؼ للنشر ك التوزيع.

ادلراجع يف مناىج  ك على أمحد مدكور. أمحد رشدل، طعيمة
. القاىرة: دار تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل

 .ٕٓٔٓالفكر العريب. 

. خصائص العربية ك طرائق تدريسها .زلمور انيف معركؼ،
 ___.لبناف: دار النفائس.

طرائق تدريس اللغة  ك رشدم أمحد طعيمة.كامل  زلمود، الناقة
مصر: منشورات ادلنظمة . العربية لغَت الناطقُت هبا
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 بية ك العلـو ك الثقافة إيسيسكو.اإلسبلمية للًت 
ٕٖٓٓ.  

 ادلراجع األجنبية
 

 Analisis Faktor Kesulitan ساترييا. بيبُت دمحم أرداينشاه،

Membaca Teks Berbahasa Arab pada Siswa Kelas 

X IIS 0 MAN Wonokromo Bantul Yogyakarta 

Tahun Ajaran 210//2102.   البحث العلمّي تعليم
اللغة العربية اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سوانف  

  .ٚٔ. ٕٚٔٓكاليجاجا يوكياكرات ىف عاـ 

http://digilib.uin.suka.ac.id.  

 Analisis Kesalahan Fonologi dalam .ننُت أرـك سارم،

Membaca Teks Bahasa Arab Siswa Kelas VIII G 

MTsN Piyungan Bantul  البحث العلمّي تعليم اللغة ،
ة سوانف كاليجاجا العربية اجلامعة اإلسبلمية احلكومي

. ٕٙٔٓيوكياكرات ىف عاـ 
http://digilib.uin.suka.ac.id . 

 Wafa Belajar al-Quran Metode Otak Kananبيهقي، دمحم. 

Buku Tilawah, Tajwid, dan Ghorib untuk 

http://digilib.uin.suka.ac.id/
http://digilib.uin.suka.ac.id/
http://digilib.uin.suka.ac.id/
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SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Dewasa dan Umum. 
 .ٕٛٔٓ: ايايساف شفاعة القرآف. سورااباي

 Research Design Pendekatan metodeجوف  جريسويل،

Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. د ترمجة أمح
فوائد ك ريياانايي فاصلاسارم. يوكياكرات: فوستاكا 

 .ٕٗٔٓ فبلجار.

 Tanda-tanda penulisan dalam Bahasa ف.ك آخرك الال  ،حليمة

Arab dan Tata Cara Penulisan Arab yang Baik 

dan Benar.  (Online) 

.html529//925https://docplayer.info/ 
 ,Analisis Kesalahan Berbahasa Arab (Teori .كحيحنفي، 

Metodologi, dan Implementasi)  فونوركجو: انات .
 .ٕٚٔٓ كاراي

 Metodologi Penelitian ، كبٍت أمحد سيباين.الدين عفيف

Kualitatif .ابندكع: فوستاكا ستيا .ٕٕٓٔ. 

 Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakter, dan راكو.

Keunggulannya.جاكرات: كراسيندك . ٕٓٔٓ. 

https://docplayer.info/54966925.html
https://docplayer.info/54966925.html
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 Metodologi dan Strategi Alternatif  .راضية زين الدين،

Pembelajaran Bahasa Arab . جَتبوف: فوستاكا
 .ٕ٘ٓٓ .رحلة غركؼ

-Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode سوايتنو.

metodenya.يوكياكرات: تَتاس . ٕٜٓٓ. 

 Analisis Kesalahan Makharijul Huruf dalam .سوفينا صاحلة،

Kemampuan Membaca pada Pembelajaran 

Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Nurul Ishlah 

Gegelang Lombok Barat Tahun Pelajaran 

، البحث العلمّي تعليم اللغة العربية 2102//210
 .ٕٚٔٓاجلامعة اإلسبلمية احلكومية متاراـ ىف عاـ 

. http://etheses.uinmataram.ac.id 

 Metode Penelitian Kualitatif Teori dan .إماـ غوانكاف،

Praktik.جاكرات: بومى أكسارا . ٕٖٓٔ. 

 Pengajaran Analisis ك جاغو اتريغاف. ىانرم، غونتور اتريغاف

Kesalahan Berbahasa.ابندكع: أعكاسا . ٕٓٔٔ. 

http://etheses.uinmataram.ac.id/
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 Teori Belajar Bahasa untuk Guru Bahasa dan فرانوكك.

Mahasiswa Jurusan Bahasa يوكياكرات: فوستاكا .
 .ٕ٘ٔٓ بلجار.ف

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab .طفىادلصسيف 

Inovatif. ماالنق: جامعة موالان مالك إبراىيم 
 .(ٕٔٔٓاإلسبلمية احلكومية ماالنق فريس. 

 Standarعن  ٕٗٔٓعاـ  ٘ٙٔمبلحق تنظيم كزارة الدين رقم 

Isi PAI dan Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyyah, Tsanawiyah dan Aliyah. 

. ابندكع: Metodologi Penelitian Kualitatif .الكسي موليوع،
 .ٜٕٓٓ رماجا ركسداكراي.

 Analisis Kesalahan Terhadap Kemahiran Maharal ميدم.

Al-qiraah dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

Kelas VIII MTsN Nglipar Gunung Kidul 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2102/2102 البحث ،
العلمّي تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسبلمية احلكومية 

. ٖٕٔٓسوانف كاليجاجا يوكياكرات ىف عاـ 
http://digilib.uin.suka.ac.id  . 

http://digilib.uin.suka.ac.id/
http://digilib.uin.suka.ac.id/
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. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab .أجيف ىارماكاف،
 .ٕٗٔٓراي. كاابندكع: رماجا ركسدا  


