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 ملخص البحث

في قراءة  نطق الحروفتحليل أخطاء " بعنواف۱7۰۱۰۱۰۲۰76 :نورالشمسية

 "كنداري  المخلصينبالمدرسة  الثانوية دار  8الفصل  البطدى نص اللغة العربية ل

شعبة تدريس الّلغة العربية، قسم تدريس الّلغة, كلية الًتبية كعلم التدريس، اٞتامعة 

 ، ا١تاجسًت. عبد العزيزاإلسالمية اٟتكومية كندارل. ا١تشرؼ: 

  

 اٟتركؼ كفقنا لقواعداء يف نطق ٖتليل األخط ١تعرفةك   يهدؼ البحث لوصف

 يف  8فصل الالب من لطدل الالعربية  اللغة النصوصيف قراءة  ٥تارج اٟتركؼ

اليت يبذ٢تا اٞتهود العوامل ا١تسببة لذلك  ك ك ا١تدرسة الثانوية دار ا١تخلصُت كندارم

ا١تنهج ا١تستخدـ يف ىذا البحث نوعية كصفية. تتكوف  يف حل ا١تشكالت.ا١تعلم 

رئيس  2معلم ك  2طالب ك  02عدة الطالب يف ىذا البحثعينة البحث 

أشكل أخطاء نطق اٟتركؼ يف قراءة النص العربية  نتائج البحث تدؿ اف  ا١تدرسة.

ؼ اٟتلق   بنسبة  ك يف ىذ البحث  ينقسم إىل ٜتسة فئات كىي  أخطاء نطق حر 

خطأ,  08من  20بنسبة  ؼ اللسافك خطأ ، مث أخطاء نطق حر  08من  29

ؼ ك ر خطأ, أخطاء نطق ح 08من  2الشفتاف   بنسبة   أخطاء نطق حرؼ

من  2ك أخطاء نطق حرؼ ا٠تيسـو  بنسبة    ,خطأ 08من  5اٞتوؼ   بنسبة  



 ج

 

شكل أخطاء حركؼ اٟتلق أكثر من األخر  كما يف نتائج اعاله أف خطأ. 08

 الطالب نطق  اٟتركؼأخطاء على  العوامل اليت تسبب خطأ. 08من  29بنسبة  

عوامل يعٍت  4ينقسم عن  رماكندا١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت   يف 8الفصل 

 .النقل بُت اللغات ، النقل داخل اللغة ، سياؽ التعلم ، ك اسًتاتيجيات االتصاؿ

يف قراءة  نطق اٟتركؼاألخطاء على يف حل ا١تشكالت اٞتهود اليت يبذ٢تا ا١تعلم 

يعٍت  با١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت 8الفصل  البلطدل انص اللغة العربية ل

التصحيح يف ك  تصحيح قدرات الطالب, ساسيةاٟتتصحيح , الفعاؿ تصحيح

  (.مت تصحيح ما قالو الطالب  ك  ١تاذا يقولوف ذلك (خطوتُت 

 قراءة نص اللغة العربىة,نطق الحروف، أخطاء، تحليلالكلمة األساسية : 
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  تمهيديةالكلمة 

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

ك سبحاف الذم أعطانا اٟتمد هلل الذل ىدانا ٢تذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل، 

كالصالة كالسالـ على حبيب  .علما نافعا ال علم لنا إال ما علمتنا إنو ىو السميع العليم

 .اهلل ٤تمد صلى اهلل عليو كالسالـ كعلى آلو كصحبو أٚتعُت

ستيفاء إلالبسيطة  طة البحثأمكن كتابة ا٠تقو فبهداية اهلل تعاىل ك عنايتو ك توفي

بعض الشركط ا١تطلوبة للحصوؿ على شهادة سرجانا الًتبية بشعبة تدريس اللغة العربية  

ٔتناسبة ٘تاـ كتابة ىذه كلية الًتبية ك علم التدريس اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية كندارم. 

دم الكرديُت الذين ربياين تربية كالحًتاـ إىل إللة الشكر ككفائق ا، أقدـ جزيطة البحثا٠ت

الدعاء ا٠تالص منهما إىل كعلى كل التوجيو ك  صاٟتة ك أدباين تأديبا إىل سن البليغ ا١ترشد

ك أدعو اهلل أف يرٛتهما كما ربياين صغَتا.  البحث يف كقت معُت طةا٠ت هكتابة ىذ  مأّف أ٘تّ 

 ككشكر إىل : 

اٞتامعة  مديرة ا١تاجستَت. ض,او عبنت  األستاذة الفركفيسور الدكتورة فائزة .2

 حافزا يف كسائل تعليم  الطالب. تاإلسالمية اٟتكومية كندارم اليت قد أعطاء



 خ

 

الدكتور مسدين ,ا١تاجستَت. عميد كلية الًتبية ك علم التدريس اٞتامعة  األستاذ .0

جهوده لتطوير كلية الًتبية ك علم  ية اٟتكومية كندارم الذم قد بذؿاإلسالم

 التدريس. 

ا١تاجستَت. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية ك  عبد العزيز، ستاذاأل .0

 ةقد فضل باإلشراف ذمالّ ك علم التدريس اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية كندارم.

 إىل أف أمت البحث. اك تعليمه االتاـ ك ا١تراجعة الدقيقة على البحث بإرشادى

ًتمُت الذين علموين العلـو الكثَتة احمل ك ا١توظفُت ةتذاذ ك األسيٚتيع األسات .4

 ا١تفيدة حىت أستطيع أف أمت دراسيت يف اٞتامعة.

ٞتميع الطالب ك الطالبات يف كلية الًتبية ك علم التدريس الذين قد فضلوا ٔتد  .5

 عنوية يف إ٘تاـ ىذا البحث.أيدم معونتهم ا١تادية ك ا١ت

ك أخَتا, أسأؿ اهلل تعاىل أف يقبل أعمايل ك أعما٢تم, ك جزانا خَت اٞتزاء ك ىدانا        
  الصراط ا١تستقيم ك اٟتمد هلل رب العا١تُت.    إىل 

0202 نوفمرب 9كندارل،    

ةتوقيع الباحث  
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    27222220226      
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