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  األول لبابا          

  مقدمة

  البحث الفصل األول: الخلفية

أن اللغة هي أداة للتواصل يف احلياة البشرية ، سواء بشكل فردي أو  احلقيقةيف 

اللغة . بشكل فردي ، اللغة هي أداة للتعبري عن حمتويات األفكار الداخلية لآلخرين. إجتماعية

لكن يف إندونيسيا ، ال يستخدم . بعضااعية هي أداة للتفاعل مع بعضها االجتماعية اجلم

  ندونيسية بل يستخدم اإلجنليزية والعربية و اللغة األماللغة اإل

كما نعلم أن اللغة العربية ليست فقط لغة . اللغة العربية هي لغة خاصة يف أعني العامل

اللغة العربية هي لغة القرآن . احلضارة العربية القدمية ، ولكن اللغة اليت حتبها العلماء الكبار

حىت . اللغة العربية أسهل يف التعلم من اللغات األخرى. جًداب جيد األخطاءالكرمي ولديها 

  (Azhar Arsad, 20073)اللغة العربية ،وكذالك هي لغة اإلسالم.

ألنه كما نعلم ، فإن كتب . اللغة العربية ضرورية للغاية يف تعلم علم الدين اإلسالمية

القرآن واحلديث  . للغة العربيةالدين  اإلسالمية ، خاصة أكثر مشوًال ومشولية ، تكتب عموًما با

كتب العلماء املسلمني يكتبون أن فروع الدين اإلسالمية مكتوبة . كلها تستخدم اللغة العربية

اشتق . يبدو املسلمون بللغة العربية ال ينفصالن بسبب اهللا سبحنه و تعاىل. باللغة العربية

  .٢: ١٢كما بّني يف القرآن الكرمي   مصدر الشريعة اإلسالمية أو القرآن الكرمي باللغة العربية ،

 (Al-Quran, 12 : 2)  نآ أَنـْزَْلَنُه قـُْرَءنًاَعَربِيا لَعلُكْم تـَْعِقُلْونَ إِ 

املذكورة أعاله ميكن أن ينظر إىل أمهية اللغة العربية، وخاصة بالنسبة للمسلمني  ةمن االي

تدريسها يف بعض املدارس يف إندونيسيا يف  لغة أجنبية يتم . واملعلوم أن اللغة العربية هي واحدة

الداخلية عاهد كل من املدن والقرى ، ويتم تدريس معظم اللغات العربية يف املدارس وامل

اإلسالمية املنتشرة يف مجيع أحناء إندونيسيا ، بدءاً من املدارس االبتدائية حّيت اجلامعة. هذا هو 
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من أجل حتقيق أهدافهم املرجوة وعلى مجيع املكان الذي يدرس فيه األطفال يف إندونيسيا 

مستويات التعليم ، وهو بالتأكيد خمتلف يف تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم ، وخاصة يف جمال 

  .اللغة

خيرج من الفم  الصوتيةوغري  الصوتية، وهو صوت  الصوتيةعلم الفنولوجية هي دراسة 

البشري املرتبط باللغويات ويصبح وسيلة للمعلومات. حىت يتمكن البشري من فهم بعضهم 

 البعض.

متسك اللغة دورًا مهًما يف حياة اإلنسان ، وهذا يتوافق مع الوجود البشري كاإلنسان 

رد يكمن تف). حيوانات الكالم(باإلضافة إىل حيوانات الكالم ) حيوانات التفكري(العاقل 

وحكمة اإلنسانية يف القدرة على اكتساب لغة وإتقاا ، بشكل طبيعي ومن خالل عملية 

، غري صحيح و، سواء كان ذلك صحيح أ األخطاءك يف عملية تعلم اللغة الثانية ، هنا. التعلم

أو يف ) األخطاءاحليوانات هلا (ألن البشر ليسوا فقط من العاقل واللواطي بل هم أيًضا مهومو 

  (Batmang, 2015)). األخطاءحمل (املثل العريب أن البشر هم أماكن خاطئة 

من االقتباس أعاله ، ميكن فهم أن اللغة الثانية هي لغة حتتوي بالتأكيد على قاعدة 

حيث يؤثر انتظام اللغة األم على موقف اللغة الثانية ولكن ال يزال ميكن للبشر نطقها  األخطاء

  ات واجلمل ليست مثالية رغم أن بعض الكلم

املوجودة يف بعض الطالب مبعهد أو يف املدارس تصبح  الصوتيةأو  لفنولوجيةا األخطاء

قبل تعلم اللغة العربية ، درسنا اللغات اإلقليمية . عقبات لفهم وتعلم اللغة العربية بشكل مثايل

العقبات اليت حتول دون أو اللغات األمية أو اللغات األجنبية األخرى واليت تعد من إحدى 

  تعلم اللغة العربية بشكل مثايل.

يوجد يف إندونيسيا جمموعة متنوعة من القبائل والثقافات حيث متتلك الثقافة العملية 

التعلم خاصة ا تبدأ من جوانب الثقافة القبلية وجوانب من تعاليم األسرة ، وميكن رؤيتها من 
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اللغة العربية من خالل القرآن الكرمي واحلديث الشريف  جمموعة متنوعة من الثقافات اليت تتعلم

  منذ وصول اإلسالم إىل إندونيسيا. 

عصري ينمو بسرعة يف عدة أجزاء من إندونيسيا  معهدهو  معهد دارالسالم كونتور

احلرم السادس هو  معهد دارالسالم كونتورفروع من البنات ،  ٩من البنني و  عو فر  ١٤ولديه 

اجلنوبية الشرقية،  يسىيا ، وحتديداً يف مقاطعة سوالو الواقعة يف شرق إندونيسأحد فروع كونتور 

اجلنوبية، منطقة موويال افتتحت قرية فوداهو من هذا فندق أنشطة التدريس  بالد كوناوي يف

  .٢٠٠٢والتعلم يف عام 

 كونتوراحلرم السادس هي األلوان هلذه   كونتورالعديد من القبائل يف دار السالم   وأصبح 

الذين لديهم  لطالبالسادس، ولكن يف بيئة التعليم والتعلم وخاصة تعلم اللغة العربية ل

 طالبجمموعات عرقية خمتلفة ال تزال مسألة الذي يريد التعبري عنه بسبب تنوع طرق تعلم كل 

السادس كنداري وجمموعة متنوعة من طرق وأساليب  كونتورعلى حدة يف املدرسة الداخلية  

  املعلمني يف تدريس اللغة العربية.

هو فندق لديه اإلسرتاتيجي جيدة يف تدريس   احلرم السادس معهد دارالسالم كونتور

علم  عنالعربية يف تعلم اللغة  ةقباالذين لديهم ع لطالباللغة العربية ، ولكن هناك بعض ا

كونتور احلرم   لطالبقبة عند ااوهو ما يشكل ع. اللغة العربية حتّدثيف  الصوتيةأو  فونلوجيةال

  باللغة العربية. حتّدث و تنطق احلروف للغة العربية ،خاصةا حتّدث يف السادس

جيب أن يعتمد البحث على املالحظات امليدانية وكذلك املالحظات اليت أدىل ا 

احلصول عليها يف هذا اال إىل جوانب القبلية أو الباحث، بينما تشري املالحظات اليت مت 

وفًقا . كونتور السادس  كنداري  لطالبباللغة األم باإلضافة إال اللغة إندونيسيا  تحّدثثقافة ال

فرباير  ٤أثناء اشرتاك اللغة يف كونتور السادس كندارى، يف التاريخ  ذ برولملقابلة إىل أستا

٢٠٢٠(Ustad Birul, 2020) 
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األخطأ الصوتية اليت تشري إىل العرق اإلثين وثقافة اللغة عربية األم ، ميكن  تعلن عن

 رؤيته من اجلدول على النحو التايل:

  

  لغة رمسية  مثال  مالحظات  اء صوتيةخطاأل   رقم

  " ر "  ١

لقد كان معظم الطالب 
غري قادر على نطق 

" أنه ROاحلروف "
يتصل نطق احلروف 

"RA الذي أن يكون "
  علم األصوات خطأ  

  
  "س املسكنئير "

“raisul 

maskan” 
 

 
 

  "رئيس املسكن"
“Roisu 

maskani” 

  " ذ " " س "  ٢

ميكن لبعض الطالب ال 
" dzaالتمييز بني احلرف "

" ، وهذا saواحلرف "
يرتبط بالتغيريات يف 

  معىن اللغة العربية. 

  
  "" اين األستاس
“al-ustasu”  

 

 
  
  "األستاذاين "

“al-ustadzu” 

  س " " "" ث   ٣

مل  معظم الطالب
يتمكنوا من التمييز بني 

" حبرف TSAاألحرف "
"SA مما جيعل ، "

التغيريات يف املعىن باللغة 
  العربية

  
اسنان  “

  ”سالسة
“isnani 

salasatun” 

  
  

  "اثنان ثالثة"
“itsnani 

talaatsatun” 

  
  
٤  

  
  

 " PA" ف " " 

 الطالبكن بعض مل تتم
من التمييز بني األحرف 

"FA" واحلروف "PA"  

 
  

حّي نقرأ "

 
  

حّي نقرأ "
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  "الفاحتة    
"hayya naqro’ 

al-patihah” 

  "الفاحتة
“hayya naqro’ 

al-fatihah” 
  

   دسهو األخطاء الصوتية التحدث الذي حدث يف الطالب كونتور السا جدولهذا  

    املالحظات من الباحث.ي نفذ ذواحلقائق على األرض النداري ك

لم اللغة العربية هنا يهتم املؤلف الرغبة يف الكشف عن القضايا املذكورة أعاله املتعلقة بتع

معهد دار السالم   لطالبللغة العربية  تحّدثفي  الصوتية األخطاء" :وضوعيف دراسة مب

  " كونتور الحرم السادس كنداري

  الفصل الثاني : تحديد البحث 

  يركز هذا البحث على: وجه التحديد

على طالب معهد دار السالم كونتور احلرم السادس   حتّدث يف الصوتية األخطاءحتديد 

بتعلم اللغة العربية ، ومعرفة كيفية  لطالبكنداري يف تعلم اللغة العربية كحل إلثارة اهتمام ا

كونتور احلرم باللغة العربية لطالب معهد دار السالم   حتّدث الصوتية األخطاءالتغلب على 

  السابع كينداري.

  

  البحث ةكلالفصل الثالث : مش

  بناًء على وصف اخللفية للمشكلة ، ميكن تعريف املشكالت على النحو التايل:  

معهد دار السالم كونتور احلرم  لطالبللغة العربية  حتّدثيف  الصوتية األخطاء أيّ  .١

  السادس كنداري ؟
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معهد  لطالبللغة العربية  حتّدثيف  الصوتية األخطاءما العوامل اليت تؤثر على  .٢

  دار السالم كونتور احلرم السادس كنداري ؟

 لطالبللغة العربية  حتّدثيف  الصوتية األخطاءكيف جهود املعلم للتغلب على  .٣

  معهد دار السالم كونتور احلرم السادس كنداري ؟

  الفصل الرابع : أهداف البحث

يريد نيله معرفته من الدراسات اليت ذكرت يف األهداف احلقيقة هي الرجاء الذى 

  (Nana Sudjana, 2001)اإلعالن ليست يف السؤال.

بناًء على صياغة املشكالت املوضحة . هذا يهدف إىل توفري التوجيه إلجراء البحوث

  أعاله ، يصوغ الباحث األهداف البحثية:

معهد دار السالم   لطالبللغة العربية  حتّدثيف  الصوتية األخطاءملعرفة  .١

  كونتور احلرم السادس كنداري.

 لطالبللغة العربية  حتّدثيف  الصوتية األخطاءملعرفة العوامل اليت تؤثر على  .٢

  معهد دار السالم كونتور احلرم السادس كنداري.

  للغة  حتّدثيف  الصوتية األخطاءملعرفة جهود املعلمون لتغليب على  .٣

  ونتور احلرم السادس كندار.معهد دار السالم ك لطالبالعربية 

  الفصل الخامس : فوائد البحث 

على الوجود هذا البحث ، من املتوقع أن توفر فوائد جلميع املكونات األكادميية على النحو   

  التايل:

  الفوائد النظرية:

  من الناحية النظرية ، من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة ، وهي: 
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اللغة العربية يف املدارس الداخلية اإلسالمية  حتّدثيف  ألخطاءاملسامهة بأفكار لال .١

تستمر يف النمو وفًقا ملتطلبات اتمع ووفًقا الحتياجات التنمية لدى ا  اليت

  .لطالب

باللغة العربية  تحّدثال األخطاءاملسامهة يف تعلم اللغة العربية ، أي صوت  .٢

  لطالبا

يف  تحّدثال األخطاءكموطئ قدم ومرجع يف مزيد من البحوث املتعلقة بصوت  .٣

  العربية السنرتية هو موضوع مزيد من الدراسة.  اللغة

  الفوائد العملية:

كمادة حتفيزية لطالب شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية  .١

  احلكومية  كندري.

شعبة تدريس اللغة العربية يف  طالبكمرجع للدوافع والرؤى اجلديدة جتاه  .٢

اجلامعة  اإلسالمية احلكومية  كندري ، كمدرسني حمتملني للغة العربية يف 

  إندونيسيا. 

واملعلمني معهد دار السالم كونتور احلرم  لطالبميكن أن تعطي نظرة جديدة  .٣

     السادس كنداري.


