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  الثاني الباب

  إطار النظريّ 

  اللغة العربية تحّدثالفصل األول : 

  .طبيعة الكالم .١
الكلمات . هو عملية صب األفكار يف شكل كالم تحّدثبشكل عام ، ال    

  .اليت تظهر هي جتسيد لألفكار اليت كانت قبل ذلك على مستوى األفكار

تصبح املعىن ضرورة إذا مت . االختبار املقصود هو أصوات لغة ذات معىن    

األحيان يقول البشر إن يف بعض . حتّدثتصنيف أصوات اللغة على أا أنشطة 

ال ميكن تصنيف العطس على أنه  األواين تنتج أصواتًا ال تدعم معىن مثل العطس،

. صوت اللغة ، ألنه ال يدعم املعىن ، على الرغم أنه ميكن إعطاء العطس معىن

 املشاعر إىل شكل من أشكال الكالم ، هو عملية تغيري األفكار أو تحّدثال

(Suhendar, 1992)  

 الصوتيةال ينطوي فقط على تعاون األدوات املنطوقة إلنتاج  تحّدثفال    

يعد صوت اللغة املرتبط . ينطوي أيًضا على جوانب ذهنية تحّدثاللغوية ، ولكن ال

  .مهارة منفصلة تحّدثبالفكرة اليت أشار إليها امل

من . أو التعبري عن الرأي شفهياً  تحّدثهو نشاط للقول أو ال تحّدثال    

ميكن للبشر صب األفكار و املشاعر لآلخرين حبيث ميكن أن ينتج  تحّدثخالل ال

  .تفاعًال يف جمتمع

أو الكلمات املفصلية للتعبري عن  الصوتيةهو القدرة على نطق  تحّدثال    

   (Tarigan, Henri Guntur, 1983) .األفكار واألراء واملشاعر والتعبري عنها ونقلها
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وسيلة للتواصل ألن البشر كائنات ميكن أن تتواصل مع لغة  تحّدثيعد ال    

واحدة ولغات أخرى مثل اإلجنليزية والعربية أو لغات أخرى ، واليت تصبح اللغة مهمة 

  .للغاية لتعلمها

هو النشاط اللغوي الثاين الذي يقوم به البشر يف حياة اللغة بعد  تحّدثال    

،  حتّدثبناًء على أصوات اللغة اليت يسمعها البشر ، يتعلمون . أنشطة االستماع

  (Nurgiantoro, Burhan, 20071) .ويكونون قادرين على الكالم

من األراء أعاله ، ميكن استنتاج أن التكلم هو نشاط يقوم به البشر لنقل     

  .يثمن خالل التواصل بني زمالئه الكائنات احلية احلد. األفكار واألراء واملشاعر

  طبيعة اللغة  .٢

ذه اللغة ، . ألن. طبيعة اللغة هي شيء واحد مهم للغاية يف حياة اإلنسان    

خيتلف معىن اللغة ، اعتماًدا . ميكن للبشر التواصل ونقل األفكار وحمتويات عقوهلم

  (Ulin Nuha, 2012) .على املنظور الذي يعطي معىن للغة والدوافع اليت تريد حتقيقها

    "Bahasa " باللغة اإلندونيسية ، هي نفس مصطلح"taal " ، باللغة اهلولندية

"Languange " ، باللغة اإلجنليزية"Langue " ، باللغة الفرنسية"sprach " ، باللغة األملانية

"kokugo " يف اللغة العربية" لغة"باللغة اليابانية ، و.(Chatibul Umam, dkk, 195السادس) 

من هذه املصطلحات ، ميكن استنتاج أن كل لغة هلا خصائصها اخلاصة من بعضها 

  .البعض

اللغة وفًقا لقاموس الوسيط هي رمز للصوت الذي يستخدمه الناس للتعبري     

  ).األفكار واملشاعر وحمتويات قلوم(عن نواياهم وأهدافهم 

الذي هو  تيةالصو من الوصف أعاله ، ميكن أن نستنتج أن اللغة هي رمز     

احلكم ، واليت ميكن استخدامها من قبل جمموعة من الناس للحصول على 
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مع وجود اللغة ، ميكن للناس تبادل األفكار وحل مشاكل بعضهم . املعلومات

  .البعض ، من التواصل بني البشر

  .فهم اللغة العربية .٣

 حسب الغاليني ، العربية هي اجلمل الذي يستخدمها العرب للتعبري عن    

  (Mustafa Al-ghaliyin, 20075) .أهداف أفكارهم ومشاعرهم

ني يف عائلة من تحّدثاللغة العربية هي اللغة اليت تنتشر من حيث عدد امل     

شكل احلروف اهلجائية اليت يستخدمها العرب يف التواصل والتفاعل . لغات مسيتك

. اللغة هلا مكانة متساويةوهذا يعين أن . يهاتحّدثكل لغة التواصل مل. شفهيًا وخطياً 

  .كل لغة ، بطبيعة احلال ، تتطلب التفاهم بني جهات االتصال

  فونلوجّية اللغة العربية .٤

هي جمال يف علم اللغة يدرس أصوات اللغة وفًقا  الصوتيةتعلم  الصوتيةعلم     

باللغة العربية ميكن اإلشارة  الصوتيةعلم (Harmurti Kridalaksana, 1995) .لوظائفها

املخرج هو صيغة اجلمع للمخراج مما يعين . إليها أيًضا على أا رسائل خمورجيول

الذي يؤثر  الصوتيةيف حني أن احلروف هي صيغة اجلمع اليت تعين . مكان اخلروج

بات اهلداية عند األخطاءإذن خمرج احلرف هي األماكن اليت تظهر ا . على املراج

بناًء على ذلك ، ميكن استنتاج أن العالقة بني  (السادسAbd Wadud, 199) .ارنينه

وقد ظهر هذا . االصوتيةترتبط ارتباطًا وثيًقا وتصبح علًما  الصوتيةو  الصوتيةمصدر 

يف تعلم قراءة القرآن الكرمي . باللغة العربية الصوتيةب املعىن ، النظرة األخطاءيف 

 Abu ) :هي السادس١باستخدام عثماين، موضحا أن آل إلكرتونية خمراج رقم 

Najibullah Saiful Bahri Al-Gorumy, 2003)  

  املثال  املخراج      رقم
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  ا ي و  جتويف الفم واحللق  ١

  ء ه  احلنجر  ٢

  ع ح  املركزياحللق  ٣

  غ خ  يطلق النار علõاحللق  ٤

  ق  اللسان على احلنك علىقاعدة   ٥

  ك  قاعدة اللسان إىل األمام إىل حد ما من سقف  ٦

  ي ش ج  األوسط اللسان على احلنك  ٧

  ض  اجلانب األمين من لسانه األيسر على األسنان من الداخل  ٨

  ل  اجلانب للجزء األمامي من اللسان عن اللثة األسنان األمامية  ٩

  ر  السلسلة األوىل علىطرف اللسان إىل حد ما يف اللثة   ١٠

  ن  يف طرف اللسان على اللثة السلسلة األوىل على  ١١

  ط د ت  فرقة طرف اللسان على قاعدة لألسنانالسلسلة األوىل على حني اللثة  ١٢

  س ص ز  طرف اللسان تواجه ويقرتب من بني القواطع العلوية والسفلية  ١٣

  ظ تظ   طرف اللسان وطرف القزمتني العلويتني األوىل  ١٤

  ف  الشفة السفلية الداخلية على طرف األسنان العليا  ١٥

  و ب م  ثانية والعليا والشفة السفلى  ١٦

حر   ف عنه   قاعدة جتويف األنف  ١٧
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  "ن م"

  ف  الشفة السفلية الداخلية على طرف األسنان العليا  ١٨

  

  :الرسائل كما هو احلال يف اللغة العربية واإلندونيسية على النحو التايل  

  احلروف أحبديّة  احلروف اهلجائّية  رقم

  A  أ  ١

  B  ب  ٢

  C  ت  ٣

  D  ث  ٤

  E  ج  ٥

  F  ح  ٦

  G  خ  ٧

 H  د  ٨

  I  ذ  ٩

  J  ر  ١٠

  K  ز  ١١

  L  س  ١٢
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  M  ش  ١٣

  N  ص  ١٤

  O  ض  ١٥

  P  ط  ١٦

  Q  ظ  ١٧

  R  ع  ١٨

  S  غ  ١٩

  T  ف  ٢٠

  U  ك  ٢١

  V  ق  ٢٢

  W  ل  ٢٣

  X  م  ٢٤

  Y  ن  ٢٥

  Z  و  ٢٦

    ه  ٢٧

    ء  ٢٨

    ي  ٢٩



 

14 
 

 و "ة"  "ال"إضايف إلكرتوين هو  اهلجاعية ٢٩ميكننا أن ننظر إىل احلروف وجمموعها     

  ٢٦أنه يف أحرف األجبدية املرقمة    يف حني

من بني النظريات املختلفة املوجودة أعاله ميكن استنتاج أن قواعد اللغة العربية ختتلف     

اللغة العربية بينما يف اإلندونيسية عن اللغة اإلندونيسية حيث تستخدم احلروف اهلجائية يف 

هذه النظرية . تستخدم احلروف األجبدية ، لذلك جيب إجراء الدراسات العربية على وجه التحديد

 باللغة العربية. الصوتية األخطاءوثيقة الصلة بالبحث يف 

  الفونولجّية األخطاءالفصل الثاني: 

  الفونوجلّية األخطاء .١

يف تعلم اللغة موجودة دائًما وخاصة بالنسبة للشخص الذي يتعلم  األخطاءستكون   

يف اللغة طبيعية وخاصة  األخطاءكعملية ، تعترب . لغة أجنبية ، يف هذا السياق باللغة العربية

  .هي سبب ال مفر منه لتعلم اللغة األخطاءلذلك ، . إذا كان ما مت تعلمه هو لغة جديدة

يف أي مستوى لغوي ، وليس على مستوى  اللغة األخطاء حتّدثميكن أن   

اللغوية األكثر شيوًعا بسبب احنرافات قواعد اللغة  األخطاء حتّدث. حتّدثات أو الصوتية

هي اجلانب الذي  األخطاءوهذا يتماشى مع رأي تارجيان الذي ينص على أن . لفظًيا وكتابًيا

  Henry Guntur Tarigan ) .(1984 ب الطالب أو كتابتهاألخطاءله عيب يف 

هو جمال اللغويات الذي يدرس وحيلل ويناقش  الصوتيةوفًقا عبد الشعر ، فإن علم   

واملنطق ،  الصوتية،  fonتسلسل أصوات اللغة ، والذي يتكون من كلمة مشتقة من كلمة 

  (Abdul Chaer, 1994 ) .العلم

 .هو حقل يف علم اللغة يبحث يف أصوات اللغة وفًقا لوظائفها الصوتيةعلم   

)Harmurti Kridalaksana, هو دراسة لصوت الكلمات  الصوتيةميكن أن نستنتج أن علم  (١٩٩٥

اليت تتعلق الدراسات بكيفية عملية صوت اللغة لكيفية استجابة صوت اللغة املنطوقة حبيث 
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هذا هو عامل التحليل يف . يف كل عملية تدريس األخطاءميكن حتديد ما إذا كان هناك 

  .الصوتيةاملستوى 

وبالتايل ، تعترب . تُعترب أصوات الكلمات جمرد لغة من الوسائط مثل األشياء أو املواد  

كمادة خام ، مثل احلجر والرمل واإلمسنت كمادة خام ، مثل احلجر والرمل األمسنت   الصوتية

الذي يستعرض أصوات الكلمات ُيطلق عليه عادة  صوتيةالعلم . كمادة خام لبناء املنازل

أصوات الكلمات هي أصغر . تعترب أصوات الكلمات جزًءا من نظام اللغة. اتالصوتية

يُطلق . العناصر املادية اليت تشكل جزءًا من بنية الكلمات واليت تعمل أيًضا على متييز املعىن

 .جزء من نظام اللغة امسًا شائًعاالذي ينظر إىل أصوات الكلمات ك الصوتيةعلى علم 

)Mansur, Muslich ,٢٠١٤(  

اللغوية عموًما ، سواء تلك اليت تدرس  الصوتيةهو فرعي لغوي يدرس  الصوتيةعلم   

  (Soeparno, 20072) .اللغوية اليت تتجاهل املعىن أم ال الصوتية

هو فرع أو قسم  الصوتيةاستناًدا إىل بعض املصادر أعاله ، ميكن استنتاج أن علم   

من االنضباط اللغوي أو اللغويات الذي يبحث ويدرس وحيلل ويناقش تسلسل أصوات اللغة 

  ، فونيمك  كجزء من نظام للغة الشائعة تسمى  الصوتيةهو  الصوتيةوعلم 

  فونيمي  . أ

وأوضح صومتيفي غورس كريف كتاب بعنوان الرتكيب اليت صومتي هو    

  .والشعور االختالفاتدراسة أصوات الكالم ووظائفها، 

املقطعي  الصوتيةيشمل صوتان ، مها  الصوتيةيف دراسة علم     

يعتمد التصنيف القطاعي على جمموعة متنوعة . والفونيمات املقطوعة أعاله

) ٣(آلية اهلواء ) ٢(وجود أو عدم وجود تداخل ، ) ١(من املعايري ، وهي 

آلية ) ٦(من خالل ،  الصوتيةفتحة  )٥(،  الصوتيةاحلبال ) ٤(اجتاه اهلواء ، 
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الظهر واخللف من اللسان ، ) ٨(الطريق اضطرابات ، ) السادس(التعبري ، 

بينما يتم جتميع . شكل الشفاه) ١٠(اللسان العايل واملنخفض ، ) ٩(

، ) نغمات(العالية واملنخفضة  الصوتيةالعناصر العليا يف أربعة أنواع ، هي 

، ) اإليقاع(القصرية  الصوتية، أطوال ) طالضغ(العالية والضعيفة  الصوتية

  (٢٠١٤ ,Mansur, Muslich( ).اإليقاف املؤقت(الصمت 

  فونيتك  . ب

ات هي علم دراسة وحتليل أصوات الكالم املستخدمة يف الصوتية    

 .باستخدام أدوات الكالم البشري الصوتيةالكالم  و تعلم كيفية إنتاج هذه 

(Gorys Keraf, 1993)  

اليت تدرس أصوات اللغة  الصوتيةات هي فرع من الدراسات الصوتية    

 ,Abdul Chaer(  .بغض النظر عما إذا كانت هلا وظيفة كمفرق للمعىن أم ال

١٩٩٤)  

هي جمال يف  الصوتية، ميكن استنتاج أن علم السابقةوفًقا للخرباء     

  علم اللغة يدرس أصوات اللغة ، أي حول كيفية نطق طبيعة الرسالة ما إذا

كان يؤثر على املعىن أم ال ، لذلك ال يوجد أي معلومات خاطئة تتسبب 

    .يف إعاقة اللغة

 العربية اللغة تحّدثالشائعة ت األخطاءالفصل الثالث: 

  .العربية تحّدثالشائعة ت األخطاء .١

اللغة العربية على مستوى اللغويات اليت تغطي  األخطاء حتّدثميكن أن   

ات والنحو. بشكل عام ، الصوتيةواملورفولوجيا والدالالت و  الصوتيةجماالت علم 

   :يف اللغة العربية إىل عدة أجزاء ، يف حني أن األقسام هي األخطاءتنقسم 

 من شكل الكلمة (مورفولوجيا / شرف). األخطاء .١
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يغري مورفولوجيا شكل الكلمات إىل أنواع خمتلفة للحصول على معاين   

  (اA@?دس٢٠١ ,Sakholid Nasitoin)لن تظهر املعاين املختلفةخمتلفة. بدون هذا التغيري ، 

  .باللغة العربية الشعبية املعروفة باسم اننظاو انصرًف أو عهى االشتقاق

  النحو)./ من تكوين اجلملة (بناء اجلملة األخطاء .٢

يف العربية ، فإن الرتتيب بني اجلمل يف اجلمل أو بني اجلمل يف مجلة أو     

يف الواقع ، ال تؤدي العالقة فقط إىل املعىن  النحو. دراسة لعلمب هو األخطاء

 النحوي ، ولكنها تؤثر أيًضا على السطر األخري من كل كلمة واليت تسمى بعد ذلك

  (Sakholid Nasitoin, 20076) .إعرب

  .املستوى النحوي الذي يتضمن مشاكل الوظائف والفئات واألدوار النحوية    

  )الصوتية(علم  يةالصوتيف شكل  األخطاء .٣

). ولكن غالًبا ما الصوتيةكامتصاص للغة اإلجنليزية (علم   الصوتيةعلم     

 Sakholid) ".الصوتيةانتنٍظًم" أو "عهى وظائف  الصوتيةيستخدم مصطلح "عهى 

Nasitoin, 201السادس)  

كال" و " لفظ   :على النحو التايل الصوتيةميكن التعبري عن مناقشة علم     

ات" ، ألم مييزون بني املعاين. "كال" الصوتيةأصوات "ك" و "ق" كالمها ""قال" ، 

ات احلروف املتحركة: الصوتية"قال". من أمثلة  تحّدثتعين القياس / الوزن بينما ي

الكلمات "ب ر" و "ُرب" ، حروف العلة / أ / و / ش / باللغة العربية هي نفس 

  .احلركات ، ولكن ميكن أن متيز املعاين

  )الصوتية( خمرج احلروف خطاءاأل .٤

 الصوتيةالذي يعاجل على وجه التحديد مشكلة  الصوتيةهو أحد فروع علم      

ومعناه باإلضافة إىل إنتاج صوت وخمرج  الصوتيةدون االنتباه إىل وظيفة 

  (Ifnanilka, 2013).وطبيعته
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  يف ترتيب املعين (الداللة) األخطاء .٥

الكلمات واجلمل ، وهو أحد فروع هو العلم الذي يناقش معىن / معىن     

  (Muhammad Ali al-Khuli, 1993) .اللغويات النظرية

  

  .المختلفة بالعربية األخطاءأنواع  .٢

بناًء  الصوتية حتّدثاللغوية على مستوى  األخطاءمت يف هذه الدراسة حتليل   

أوجه منها هلا  ١٦ات) ، الصوتيةصوتًا ( ٢٨على دقة املخرج. يوجد يف اللغة العربية 

 /،/د  /، /ج /، /ت /، /ب/ات) اإلندونيسية ، وهي: الصوتيةتشابه مع أصوات (
ال جيد  ./ي /،/ء /،/ه /،/و /،/ن /،/م /،/ل /،/ك /،/ف /،/س /،/ز /،/ر

صوتًا عربًيا يف أعاله بسبب أوجه التشابه بني  ١٦الطالب عموًما صعوبة يف قول 

   .اإلندونيسيةوالفونيمات  ١٦ات العربية ال الصوتية

ات) اللغة اإلندونيسية. الصوتيةصوتًا من بينها ختتلف عن أصوات ( ١٢    

ات متشاة أو متشاة يف الصوتيةصوتًا ال يوجد منها  ١٢وبعبارة أخرى ، هناك 

 /ظ/، /ط/، /ض/، /ص /،/ش /،/ذ /،/خ /،/ح /،/ث /اإلندونيسية ، وهي:
 ./ف/، /ع/،

 

  اللغة العربية تحّدثفي ال الصوتية األخطاءالفصل الرابع: العوامل التي تؤثر على 

اليت ميكن العثور عليها يف عملية تعلم  األخطاءهناك ثالثة أشكال من فئات     

معروف عادة أو بوعي من قبل  األخطاءهو  األخطاءأن ) ١(لغة ثانية ، وهي 

الناتج  األخطاءهو شكل  األخطاء) ٢(اللغة مث يتم تصحيحه على الفور ،  تحّدثم

ميكن  األخطاءالقسيمة عبارة عن ) ٣(عن قلة الرتكيز واإلمهال وعدم دقة السماعة ، 
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 ,B. Batmang) .ني آخرينتحّدثتصحيحه بواسطة مكرب صوت دون مالحظات من م

2015)  

العوامل اليت تؤثر يتكلم اللغة الثانية هي واسعة جدا ولكن يف هذه احلالة     

هو اللغة األم لإلعاقة من أجهزة  األخطاء الصوتيةالعوامل اليت أدت إىل علم 

  يف نطق   " اللسان"

  اللغة األم اللسان  .١

ا لغة تعلم أوال حيث لغة ثانية ال خيلو من تأثري اللغة األوىل مت إتقاا مسبقً     

  (F. Sadah, 2016) .أو املعروفة باسم النقل

  العجز اللغة  .٢

اإلنسان يف  الصوتية األخطاءالعجز اللغة هي أيضا عامل واحد يسبب     

  .للغة اليت متكن العثور عليها قلة من امللحقات يف نطق اللغة حتّدث

للشخص  الصوتية األخطاءمن الوصف أعاله ، ميكن استنتاج أن عوامل   

 .  متكن أن تُرى من خالل تعليم اللغة األم أو إعاقة اللغة واللغة األوىل

  الفصل الخامس: الدراسات السابقة   

كمادة للمقارنة يف هذه الدراسة ، فحص املؤلفون العديد من الدراسات   

) بعنوان ١٠٤٢٠١٠٨السابقة. أجريت الدراسة األوىل من قبل أهالنا دار مقومة (

التبايين ألصوات اللغة العربية واجلاوية وتأثريها يف تدريس اللغة العربية". هذا "التحليل 

النوع من البحث هو حبث املكتبة (حبث املكتبة). والطريقة املستخدمة يف هذا 

  البحث هي حتليل اللغة املتناقضة.

تشري نتائج الدراسة إىل أن هناك ستة أحرف العلة العربية اليت تنقسم إىل   

،  iلعلة القصرية واحلروف الطويلة. تتكون أحرف العلة القصرية من أحرف ، أحرف ا
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u  وتتكون أحرف العلة الطويلة من ،ā و ī و ū .جاوية أحرف ستة هناك بينما ، 

واحلروف اجلاوية العربية هلا  الصوتية. من اللغتني oو  ǝ و e و u و i: وهي

اختالفات يف حروف العلة الطويلة ، حيث يف اللغة العربية لديهم حروف العلة 

الطويلة واجلاوية ال. للحروف الساكنة باللغة العربية هناك مثانية وعشرون ، وهي: ب 

، ط ، ظ ، ع ، ض، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ,

ل، م، ن، و، ه، ء، ي. وهناك ثالثة وعشرون احلروف الساكنة غ، ف ، ق، ك، 

 / p، / /b،/  /m،/    /f / ،w /  / ،t /  / ،d /  / ،nيف اجلاوية ، وهي / 
 / ،l /  / ،r  / و /ṭ  /،  /ḍ  /،  /s  / /z/ ،c / / ،y /  / ،h  / ، /ŋ،  /

ň  /،  /j،  /g  /،  /k/،  /wاليت ختتلف عن اللغة  ، /. احلروف الساكنة العربية

/، / غ /، / ع / /، ظ /، / ط /، / ض /، / ص /، / ش /، / س  :اجلاوية هي
، /  / ، ج / ، / ث / و / ، / ن / ، / ق / ، / ف ح/، / ز /، / ذ / و / خ / 

/ وغريها هي نفسها. من هذا االختالف ، سيواجه الطالب اجلاويون صعوبات أو 
للطالب  الصوتيةختلفة. مث يبدأ تدريس اللغة العربية امل الصوتيةيف نطق  األخطاء

  ات اليت هلا اختالفات.الصوتيةاليت هلا أوجه تشابه وتستمر ب الصوتيةاجلاويني ب

يف  األخطاءمن هذا االختالف ، سيواجه الطالب اجلاويون صعوبات أو   

للطالب اجلاويني  الصوتيةاملختلفة. مث يبدأ تدريس اللغة العربية  الصوتيةنطق 

 Ahalana Darol) ات اليت هلا اختالفاتالصوتيةاليت هلا أوجه تشابه وتستمر ب الصوتيةب

Muqomah, 2014).  

أما البحث الثاين فقد أجراه نينني أروم ساري . ر ، تعليم اللغة العربية يف   

يف قراءة النصوص العربية من  الصوتية األخطاءحتليل "بعنوان   جامعة سنن كاليجاغا

طالب الصف الثامن زاي من طالب مدرسة ثناوية يف بيوجنان بانتول" هذا النوع من 
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البحث هو دراسة الوصفية النوعية. يتم مجع البيانات باستخدام طريقة املالحظة 

  واملقابالت والوثائق واالختبارات.

القراءة يف  األخطاءتشري نتائج هذه الدراسة إىل وجود ثالثة أشكال من   

، يتضمن فونيمي / ح / مت تغيريه إىل / ه / ،  الصوتيةالنص العريب. أول تغيري 

فونيمي / ط / مت تغيريه إىل / ت / ، فونيمي / ذ / مت تغيريه إىل / ظ / ، فونيمي / 

س / مت تغيريه إىل / ص / ، فونيمي / ء / مت تغيريه إىل / ع / اإلزالة الثانية للصوت 
لألحرف ماد / ا ، و ، ي / اإلضافة الثالثة للفونيم ،  الصوتيةاليت تشمل اإلزالة ، و 

  إىل رسائل ماد /. ا ، و ، ي / الصوتيةواليت تتضمن إضافة أصوات 

يف قراءة النصوص العربية هي خصائص اللغة  األخطاءالعوامل اليت تسبب    

غة العربية هي لغة تعلم جديدة العربية خمتلفة عن اللغة اإلندونيسية واجلاوية ، والل

للطالب ، ونقص الدافع لدى الطالب لتعلم اللغة العربية. اجلهود اليت يبذهلا املعلم 

يف قراءة النصوص العربية للطالب يف تعلم طالب اللغة العربية من  األخطاءلتقليل 

الب الفصل الثامن "غ" مدرسة ثانوية يف بيوجنان بانتول ، وزيادة مساعدة إقرء للط

اليت لديها مشاكل مماثلة ، حيفز   MGMPواملعلمني الذين يتشاركون مع منتديات  

 Nenin Arum) املعلمون الطالب على أن يكونوا متحمسني يف التعلم اللغة العربية.

Sari, 2016)   

) ، وهو طالب ٥السادس١١٤٢٠٠٧وأجرى البحث الثالث نورول أوتامي (  

اللغة العربية يف الدورة التدريبية  ألخطاءبعنوان "حتليل المن اجلامعة سونان كاليجاغا 

متعددة اللغات من الفئة الثامنة. املدرسة الثامنة مدرسة حممدية يوجياكارتا 

". تستخدم الدراسة البحث النوعي ومجع البيانات املستخدمة وهي ٢٠١٤/٢٠١٥

  طريقة املالحظة واملقابالت والوثائق.
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العينات املأخوذة من عنابر غرب سالمة أمه واليت أظهرت نتائج دراسة عدد   

اللغة العربية لدى طالب املرحلة الثامنة يف  األخطاءطالًبا أن أشكال  ٣٢بلغت 

يف شكل تغيريات  الصوتية األخطاءمدرسة احملمدية يوجياكرتا كانت أربعة ، وهي 

 خطاءاألمنذ فرتة طويلة. تأخذ  الصوتيةوتقصري  الصوتيةمتناسقة ، وتقليل 

يف النصوص اإلهلية  األخطاءيف اختيار الضمائر ، و  األخطاءاملورفولوجية شكل 

  واالختيار فعل.

يف حتضري الناعيات ، عدد اإلمساعيلية  األخطاءاحلواس يف شكل  األخطاء  

الداللية يف  األخطاءإعطاء حراكة يف اية اجلملة و  األخطاءوامل النوايب. أيضا يف 

شكل استخدام الكلمات اليت ال تتفق مع الوضع وجتميع األرقام اليت ال تتبع قواعد 

  اللغة العربية ، وبالتايل تغيري املعىن. 

يف اللغة العربية هي اخلصائص العربية اليت  األخطاءالعوامل اليت تسبب   

وس العربية أقل تطبيًقا ختتلف عن اللغة اإلندونيسية ، والدافع املنخفض يف اللغة والدر 

هي زيادة الدافع يف  األخطاءيف احلياة الداخلية. اجلهود اليت ميكن بذهلا للحد من 

  ات. كما احتفظت بإصالح اللوجه.طالباللغة العربية للمعلمني ، واملصحف ، وال

(Nurul Utami, 2015)   

وهي  من الدراسات الثالث املذكورة أعاله ، هناك أوجه تشابه يف البحث  

العربية للطالب. بناًء على  الصوتيةفيما يتعلق بالتحليل ودراسات احلالة يف علم 

أن يكونوا قادرين على املساعدة يف البحث يف  ثأوجه التشابه هذه ، يأمل الباح

. إىل جانب وجود أوجه التشابه ، معهد دار السالم كونتور احلرم السابع كينداري

فإن الباحثني الثالثة أعاله لديهم أيًضا شخصية حبثية مع البحث الذي رتبه 
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الباحثون. باإلضافة إىل ذلك هناك اختالفات أيًضا. أي من حيث املدرسة ، الفصل 

  ، الوقت ، وأساليب البحث املستخدمة. 

ت مماثلة مت إجراؤها من خالل العديد من الدراسات اليت أجريت مع حاال  

 الصوتية األخطاءمن قبل ، ميكن للباحث من هنا استنتاج أن املسائل املتعلقة ب

الناطق باللغة العربية حيتاج الطالب حًقا إىل البحث. كما ميكن استخدامه كمرجع 

   إذا كانت هناك مشاكل مماثلة يف املستقبل يف املدارس اليت تتم استخدامها كبحث.

   


