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 الباب األّول

 مقدمةال

 الفصل األّول: خلفية البحث

اللغة ىي العوامل العامة لإلتصاؿ الفكر، ألف الفكر يرشد الناس إىل اٟتياة 

مر نعرؼ أف اللغة أ ,لذالكاٞتيدةكباللغة أيضا ٘تكن لإلنساف أف يعرب أراءىم إرادهتم. 

استعما٢تا ىف احملاكرة اليومية. اللغة تساعدعلى الناس مهم لنا ك جيب علينا تعلمها ك 

الغاليُت "بأف اللغة ىي الكلمة أكاٞتملة اليت تستعملها مساعدة مهمة. يقوؿ مصطفى 

اللغة   (.0: 0228مصطفى الغاليُت:  (على كل اإلنساف لتعبَت ا١تقصود أك اإلرادة

نوعها كثَتة، أحدىا اللغة العربية، كىذه اللغة نظمو كقاعدتو متنوعة حيثيحصل الناس لغة 

)دكين اللغة النفسيةكالداللة كغَت ذلك. ٚتيلة من العربية، منها علم الصرؼ كالنحو كعلم 

 (2: 0224أٛتد رمضاف: 

كلغة .اللغة العربية ىي إحدل اللغات اليت تعلمتها إندكنيسياباإلضافة إىل لغة ثانية

ثانية، ال تزاؿ العربيةاعتربىا ا١تراجعوف "صعبة" ، على الرغم من أف غالبية سكاف 

صعوبة استخداـ اللغة .باللغة العربية إندكنيسياىو مسلم كالكتاب ا١تقدس ىو القرآف

العربية ىي بسبب اللغة العربية كاللغةاإلندكنيسية لغتاف ليستا متماثلتُت ، سواء من حيث 
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من حيث أنظمة الصوت على سبيل ا١تثاؿ ،  .علم األصوات كالصرؼ ،٨توم كدالالت

العربية اليت مل ىذا ألف ىناؾ عدة أصواتاللغة  .ن الصعب نطق سوؼ يفعل بعض الناٝت

 .يتم العثور عليها باإلندكنيسية

ىناؾ  حرفنا ىجائينا ، .اٟتركؼ ا٢تجائية  02تستخدـ األّتدية العربية أحرفنا تسمى 

 –ص  –ش  -س  –ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح  –ج  –ث  –ت  –ب  –ا :كىي

ء   -  ال – ق –ك  –ف  –ـ  –ؿ  –ؾ  –ؽ  –ؼ  –غ  –ع  –ظ  –ط  –ض 

االختالؼ الواضح بُت اللغة العربية كاللغات األخرل مثل اإلندكنيسية يف يكمن .م  –

يف اللغة العربية  ٗتتلف طريقة نطق كل حرؼ من حرؼ إىل .حيث ٗترج اٟتركؼ اٟتركؼ

ىناؾ حركؼ جيب دقها يف اٟتلق ، بُت .آخر ، على الرغم من أف األحرؼ تبدك متشاهبة

ا١تشكلة ىي أف  .الشفتُت ك٨تو ذلكطرؼ اللساف كطرؼ األسناف ، بالضغط على 

بصفتنا متحدثُت للغة العربية ، فإننا .اإلندكنيسيُت ليسوا متحدثُت أصليُت للغة العربية

حىت أف بعض الناس يف كثَت من األحياف .ركؼما نقع يف األخطاء عند نطق اٟتغالبنا 

لعربية ديكن يقللوف من شأف ىذه ا١تشكلة ، على الرغم من أف النطق ا٠تاطئ لألحرؼ ا

 .أف يسبب ا٨ترافات يف ا١تعٌت
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خطأ اللغة ىو ا٨تراؼ يتم عن طريق ا٠تطأ كال ديكن للمتحدث تصحيحو بنفسو 

، فهو ناتج عن اٞتهألخطاء النطق ديكن أف تؤدم األخطاء اإلمالئية إىل أخطاء إمالئية 

اٟتركؼ "ذ "يف   يف اللغة العربية ، كىي نطق اٟتركؼ ىنا مثاؿ على أخطاء النطق.كمعٌت

. حدث ىذا ا٠تطأ الصويت أيضنا يف مدرسة حركؼ ز اك مزاكرة يصبحكلمة مذاكرة  

كاحدة بناءن على نتائج ا١تالحظات ا١تباشرة اليت أجراىا الباحث يف كقت استكماؿ ا١تهمة 

مدرسة  من 8فصلال البالنهائية لدكرة تقييم تعلم اللغة العربية مع العديد من ط

تمكنوا من ٘تييز تمل الب الطبعض  كجدت الباحثة. ك كيندارم  ١تخلصُتدار االثانوية

 من الناحيتُت الشفوية كا١تكتوبة بشكل صحيح حسب ا١تخارج ةاٟترؼ ا٢تجائي كنطق

حركؼ ع يف كلمة عنواف كلكن  مثل يف قراءة نص اللغة العربية كقواعد التجويد ركؼٟتا

يقرء أنواف, حركؼ ث يف كلمة مث كلكن يقرء سم, ك حركؼ ش يف كلمة نشاىد كلكن 

ْتيث تصبح مشكلة يف عملية تعلم اللغة العربية. على الرغم من كجود يقرء نساىد. 

توجهات كثَتة لتعلم اللغة العربية. من التوجهات الصحيحة للطالب أف يكونوا قادرين 

 ).  220:0225لوبيس: ( .فهم ا١تعرفة الدينية الواردة يف القرآفعلى 

نصوص العربية بشكل صحيح كفقنا لقواعد علم الطالب على قراءة  فقرةإف عدـ 

دار يف ا١تدرسة الثانوية  8، خاصة يف الفصل الطبقة العلياالتجويد حدث بالفعل يف 

الباحث  ةُت من مالحظدار ا١تخلص عهدزاؿ يف بيئة متال  تكان  يتا١تخلصُت ال
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 ركؼيف ىذا الفصل ال يؤكد على صحة نطق اٟت أف تعلم اللغة العربية معنها.السابق

ْتث ، ألف األخطاء كعينة  8الطالب الفصل للفئة ةالعريب.ىذا ىو سبب اختيار الباحث

كواحد من عبارات "تصحيح ما قبل ذلك .ا سيتم تصحيحها بسهولةتن ا١تكتشفة مسبق

ْتيث ال ٖتدث  8صل ن األسهل تصحيح األخطاء اليت ٖتدث يف الفسيكوف م."أفضل

عالقة بتحجر أخطاء اللغة ، أم األخطاء اليت ال ديكن  8  صلمرة أخرل الحقنا يف الف

 (التحجر ىو حالة مستقرة على مستول الكفاءة  كليس اللغة ا١تستهدفة.استعادهتا

 ( 0225:  02 :مغفور ك فوزيايت.

األخطاء اليت يرتكبها الطالب يف عملية التعلم على أّنا أخطاء ال ديكن اعتبار 

إف ظاىرة األخطاء يف نطق .بارىا جزءنا من اسًتاتيجية التعلمطلقة ، كلكن جيب اعت

قراءات النص العريب ليست يف اٟتقيقة خطأ ا١تعلم فقط ، ألف عادة نطق الطالب ٟترؼ 

سواء أدركنا ذلك أـ ال ، فسيظل ا١تصب  كلكن.ما تتأثر أيضنا بالبيئة اليت يعيشوف فيها

يف ىذه اٟتالة ، فإف األخطاء يف نطق النص باللغة .التعليمي للطالب يُعزل إىل ا١تدرسة

العربية بسبب عادة نطق حرؼ ما من قبل الطالب بشكل عاـ ستظل مفوضة إىل 

 (4: 0225كاىيوين: ).مدرس اللغة العربية

بإجراء ْتث كرؤية مباشرة  ةتم الباحثهت، سابقةبناءن على الوصف ا١توصوؼ 

باا١تدرسة الثانوية   8 الفصلللطالب ةالعربي اللغة نصلألخطاء ا١تختلفة يف نطق قراءة 
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ىناؾ ثالثة .على ا١تالحظات السابقة ١تتابعة نتائج البحثكيندارم  خلصُتا١تدارؿ 

أكالن ،تلعب أسباب مهمة لذلكيجب إجراء البحث حوؿ ٖتليل األخطاء اللغوية ، كىي: 

نتائج ٖتليل ا٠تطأ دكرنا مهمنا للمتعلم، ألنو يستطيعمعرفة مدل ٖتقيق التعلم كما جيب أف 

تكوف عليو األمورلتحسُت جودة ٥ترجات التعلم. ديكن استخداـ ىذامن قبل ا١تتعلمُت 

ثانينا، ديكن أف يساعد ا١تتعلمُت على التعلم كالفهماللغة من .لقياس ا١تهارات اللغوية

اشكاؿ  ؿ األخطاء اليت تقـو هبا كإصالحها. ىذا كثَتمهم جدا ، ألنو من دكفخال

معرفة األخطاء ، يصعب على ا١تتعلمُت ذلكتصحيح اللغة. ثالثا ، مع  األحطاء يف القراءة

نتائج ٖتليل ا٠تطأ،مدرسيمكنك معرفة كيف يتعلم ا١تتعلموف اللغة أك 

ستخدمها ا١تتعلموف يف التعلملغة. بناءن على يكتسبوّناكاالسًتاتيجيات أك العمليات اليت ي

ىذه األسباب الثالثة ، من الضركرم التأكيد على ذلكيجب أف يكوف معلمو اللغة 

كا١تتعلمُت على دراية باألخطاءاللغة اليت يفعلها ا١تتعلموف. ىذا لتحسُت جودة تعلم اللغة 

 (24: 0226: ريتانيمي غام تَت كنأمل أال مزيد من األخطاءا١تتعلم يفعل. ) ت

تحليل ال" بناء على ا٠تلفية البحث أعاله، يريد الباحث إجراء البحث بعنواف

بالمدرسة   8الفصل  البطدى العربية ل نص اللغةفي قراءة  نطق الحروفأخطاء 

 نطقث على التعرؼ على األخطاء اليركز ىذا البح. " كنداري الثانوية دار المخلصين

 2معلم ك  2طالب ك  02عدة الطالب يف ىذا البحث .بناءن على نقطة التعبَت كطبيعة
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باإلضافة إىل ٖتديد األخطاء، هتدؼ ىذه الدراسة أيضنا إىل تصنيف رئيس ا١تدرسة. 

ا١تدرس  هودكاٞت نطقمل اليت تؤثر يف فصوؿ علم الككصف األخطاء كفقنا للنظرية كالعوا

 يف األخطاء النطق يف التغلب على عادة لثانوية دارؿ ا١تخلصُتيف ا١تدرسة االلغة العربية 

ديكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة من قبل ا١تدارس كمالحظات .اللغة العربية نصقراءة ال

واٟتلوؿ اليت مت تنفيذىا من قبل اء يف نطق اٟتركؼ يف النص العربي١تعرفة مدل األخط

 نوية دارؿ ٥تلصُت.ا١تدرسة الثا معلمي مادة اللغة العربية يف

 الفصل الثاني: تحديد المشكلة

٥تارج  اٟتركؼ كفقنا لقواعداء يف نطق ركزت ىذه الدراسة على ٖتليل األخط 

ا١تدرسة  يفب(  8) 8فصل ال الب من كاحدلطدل الالنصوص العربية يف قراءة  اٟتركؼ

يف اليت يبذ٢تا ا١تعلم اٞتهود العوامل ا١تسببة لذلك  ك ك الثانوية دارؿ ا١تخلصُت كندارم

  حل ا١تشكالت

 الفصل الثالث: مشكالت البحث

 يف ىذا البحث ىي: أما صياغة اشكل

 البطدل العربية ل نص اللغةقراءة يف  نطق اٟتركؼأخطاء اشكاؿ كيف  .2

 ؟ رماكندبا١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت  ب  8 الفصل
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دل لنص اللغة العربية قراءة  يف نطق اٟتركؼتسبب يف أخطاء  ما العوامل اليت .0

 رم ؟اكند  با١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُتب  8الفصل  البط

يف  نطق اٟتركؼاألخطاء على يف حل ا١تشكالت اٞتهود اليت يبذ٢تا ا١تعلم كيف  .0

با١تدرسة  الثانوية دار ب  8الفصل  البطدل ل اللغة العربيةقراءة نص 

 ؟  رماكند  ا١تخلصُت

 أىداف البحثالفصل الرابع: 

  :أما أىداؼ البحث يف ىذا البحث  

 البطدل اللغة العربية ل نصقراءة يف  نطق اٟتركؼاألخطاء  اشكاؿ معرفة .2

 كندرمبا١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت  ب  8الفصل 

دل لنص اللغة العربية راءة يف قنطق اٟتركؼ تسبب أخطاء العوامل اليت معرفة  .0

 كندرم  با١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت ب  8الفصل   البط

نص ة يف قراء نطق اٟتركؼاألخطاء حل مشكالت  يف ُتا١تعلم جهود معرفة .0

با١تدرسة  الثانوية دار ب  8 الفصل البالعريب  يف تعلم  اللغة العربية ط

 كندرما١تخلصُت  
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 الفصل الخامس: فوائد البحث

 فوائد ىذا البحث ديكن تقتسيمها إىل القسمُت ك مها:  

 فوائد النظريّة  .2

أف يضيف ىذا البحث إىل خزينة ا١تعرفة يف ٣تاؿ التعليم األساسي،  ديكن

خاصة أف نتائج ىذه الدراسة ديكن استخدامها كمواد مرجعية يف ٤تاكلة للتغلب على 

رفة مكاف من خالؿ مع البلطدل النص العريب يف قراءة  نطق اٟتركؼ األخطاء

من أجل ٖتقيق أىداؼ التعلم ا١تثلى. ىناؾ فائدة أخرل  البأخطاء القراءة لدل الط

تتعلق بصلتها بقسم تعليم ا١تدرسُت يف ا١تدرسة الًتبوية ، كىي مرجع يف البحث حوؿ 

 ا١تدرسة ، ْتيث ديكن استخدامو كمرجع يف مزيد من قضايا علم األصوات العربية يف

 صوتية العربية يف ا١تدرسة.صة يف سياؽ األخطاء البحث ، خا

 عمليةفوائد  .0

 من 8الفصل  قراءة نص العريب من قبل طالب قدـ إيضاحنا للمعلم حوؿ سوء. أ

ا١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت، حىت يتمكن معلمو اللغة العربية من اٗتاذ 

 .اإلجراءات ا١تناسبة للتغلب على ىذه ا١تشاكل

 .بشكل صحيح حىت ال ٖتدث األخطاء يف معناىا  . ب

كإجياد اٟتل الصحيح  البمعرفة األخطاء يف نطق النصوص العربية للطج. 
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دل لنص العريب  يف تعلم  اللغة العربية يف قراءة    نطقللتغلب على األخطاء ال

 .با١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت  ب 8 الفصل   البط

يف قدرهتم على قراءة اللغة العربية من حيث  البحالة الطمة عن تقدًن حملة عاد. 

، ْتيث ديكن أخذىا يف االعتبار عند ٖتديد سياسة ا١تدارس لدعم  نطقعلم ال

 .عملية ٖتسُت التعلم يف ا١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت

 تعريف الموضوعالفصل السادس: 

 األخطاء ٖتليل .2

أما بالنسبة ٢تذه الدراسة ، فسوؼ يقـو الباحثوف بتحديد كتصنيف ككصف 

نصوص العربية كالعوامل ا١تسببة الطالب يف نطق اٟتركؼ يف قراءة أشكاؿ أخطاء 

 .٢تا كاٞتهود اليت يبذ٢تا ا١تعلم للتعامل مع ىذه ا١تشكالت

 اللغة العربية قراءة نص   .0

ة ىي مهارات الطالب يف قراءة إف القراءة اليت مت فحصها يف ىذه الدراس

فصل ليف ادرسية للمواد العربية أحد نصوص القراءة العربية ا١توجودة يف الكتب ا١ت

 ب. 8

 

 


