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 الباب الثاني

 طار النظرياإل

 الفصل األّول: النظرية الوصفية

 قراءة النص اللغة العربية .7

 قراءةتعريفال . أ

مهارة اللغة اليت أنشطتها التدريبية يتم إجراؤىا بعد التدريب على  ىي القراءة 

الكفاءة ٖتدث. بشكل عاـ ، أنشطة القراءة ىي عملية اتصاؿ بُت القارئ من قبل 

ا١تؤلف عرب النص قراءة.ككشف ٣تيب كنيلور أف من أىم ا١تهارات اللغوية ىي 

القراءة ، ديكن ٖتديد  مع مهارات. ( 70: 0229 :مهارات القراءة )رمضاف كزخَتة

٧تاح الطالب يف عملية التدريس كالتعلم يف ا١تدرسة من خالؿ إتقاف الطالب. من 

ة ىي جانب من جوانب ا١تهارات اليت جيب ٖتقيقها يف اءمهارة القر  .ىذه ا١تهارات

مومهارات الكتابة. يتم  تعلم اللغة العربية باإلضافة إىل مهارة االستماع كمهارة الكال

كمهرة الكالـ. بشكل عاـ ،  عا مة بعد تعلم مهارة االستاءعلم مهارة القر ت تدريس

يُعترب أف الطالب لديهم القدرة على أف يكونوا قراءات إذا كانوا قادرين على ترٚتة 
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النص العريب كفقنا لبنية ا١تخرج كاٞتمل ككذلك القدرة على فهم معٌت الكلمات أك 

 .اٞتمل اليت يتم قراءهتا

اؼ يف القراءة قدمها أندرسوف كنقلت عنها تارجياف على النحو أىد 7ىناؾ 

 ( 22: 0225)فريدل رحيم: :التايل

 (اٟتصوؿ على التفاصيل أك اٟتقائق )قراءة التفاصيل أك اٟتقائق (2

 (اٟتصوؿ على األفكار الرئيسية )قراءة األفكار الرئيسية (0

 (أك ا١تنظمة تعرؼ على الًتتيب أك ا٢تدؼ ، تنظيم القصة )القراءة للتسلسل (0

 (القراءة لتلخيص احملتويات الواردة يف القراءة )القراءة لالستدالؿ (4

 تصنيف أك تصنيف أنواع القراءات )القراءة للتصنيف( (5

 (تقييم أك تقييم ٤تتويات ا١تقابلة أك القراءة )القراءة للتقييم (6

 ا١تقارنة(مقارنة أك مقارنة ٤تتويات القراءة باٟتياة الواقعية )القراءة مقابل  (7

تتوافق ىذه األىداؼ مع أىداؼ البحث اليت درسها الباحثوف كىي 

لقة باألخطاء اٟتصوؿ على اٟتقائق كمقارنتها بالقراءات الواردة يف النظرية ا١تتع

ْتيث ديكن اٟتصوؿ على نتائج ْتث .العربيةاللغة نصوصالصوتية يف قراءة 

القراءة أنواع ٥تتلفة . ٖتديدىاصحيحة من ا١تقارنة بُت اٟتقائق كالنظريات اليت مت

 (22: 0228حسب الغرض من قراءة النص من القارئ. )ىنرم غنتور تريغاف:
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قالت فريدة رحيم إف األمر جار قراءة ىناؾ ثالثة مكونات أساسية ، كىي 

تسجيل يشَت إىل الكلمات ك اٞتمل ، مث ربطها .التسجيل ، فك التشفَت كا١تعٌت

ة ا١تتبع أثناء العملية يشَت فك التشفَت  إىل عملية باألصوات حسب نظاـ الكتاب

عملية التسجيل ك فك التشفَت ىو ما مت .ترٚتة سلسلة من الرسومات إىل كلمات

تعلمو يف قراءة البداية يف الصف ا١تبكركيف الوقت نفسو، عملية فهم ا١تعٌت تعلمت 

 (0225:22)فريدرحيم:.يف مزيد من القراءة يف الدرجة العالية

 قراءة نص اللغة العربيةجوانب .  ب

اللغة العربية مطلوب باستيعاب أربعة األمهار اللغوية اليت معركفة ٔتهارة األربعة كه م 

. )أجيب مهارة االستماع ؾ مهارة الكالػ ؾ مهارة القراءة ؾ مهارة الكتابة

(.  القراءة ىي عملية يقـو هبا القارئ كيستخدمها للحصوؿ 252:0222حَتماكاف:

الرسالةينقل الكاتب عرب كسائط الكلمات / اللغة ا١تنطوقة. تبدأ عملية القراءة على 

بتفسَت رموز اللغة ا١تتفق عليها ك٘تثيل ا١تعٌت ، ْتيث يتم اٟتصوؿ على ا١تعلومات من 

 (7:2979 :عملية الًتٚتة. )ىنريغنتور تريغاف

ا١تؤشرات ، كما إتقاف الطالب للقراءة ديكن رؤية النص العريب من عدة جهات 

 مت الكشف عنها أمُت سانتوسو كبالتحديد :

 ةاءمل ا١توجودة الواردة يف نص القر اصوات اٟتركؼ كالكلمات كاٞت .)2
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يتعرؼ بنية اٞتملة ، بإعطاءشكلعلى اٟتركؼ كالكلمات كاٞتمل الواردة يف نص .(0

 القرعة

الطالب لديو مهارات ا١تعٌت ديكن أف يقاؿ أف .ٕتد معٌت النص الذم يتم قراءتو .(0 

على العكس من .قراءة جيدة إذا استطاع بعد التقييم تفعل ا١تؤشرات الثالثة مع حسن

ذلك ، إذا مل يستطع الطالب قم بعمل ٚتيع ا١تؤشرات الثالثة ا١تذكورة أعاله ، إذف 

أمُت سانتوسو ) .ديكن القوؿ أنو مل يكن لديو إتقاف القراءة كهدؼ تعلم القراءة

0222 :55) 

 أنواع قراءة اللغة العربية . ج

(  00:0228تريغاف )ىريدم:  تقسيم أنشطة القراءة كمهارة إىل عدة أنواع. دييز
 .أنشطة القراءة إىل نوعُت

 القراءة اٞتهرية .2

اليت تعترب مناسبة لتحقيق األىداؼ الواردة يف ا١تهارات ا١تيكانيكية القراءة اٞتهرية
 اصر اللغويةمثل التعرؼ على أشكاؿ اٟتركؼ كالعن

 . القراة الصامتة 0

مرتفع إىل  ةتامصالقيق أىداؼ مفهومة. هتدؼ القراءة من أجل ٖتالصامتة القراءة 

ٖتديد الطالقة يف نطق اٟتركؼ العربية بشكل صحيح ، كمعرفة طوؿ كقصر 
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القراءة كاستخداـ التنغيم الصحيح يف القراءة. جيب على القراء االنصياع لقواعد 

ىي مهارة قراءة  ةمتاصال. القراءة كالتوقف كالتجويد كالتعبَت كما إىل ذلكالنطق 

ىدفها الرئيسي ىو اٟتصوؿ على ا١تعلومات. ينقسم نشاط القراءة الصامتة إىل 

قسمُت ، أم قراءة كاحدة كاسعة النطاؽ. يتضمن موضوعو القراءة قدر اإلمكاف 

القراءة ا١تكثفة ىي  ك ٦تكنةيف أقصر كقت ٦تكن كبالتايل جعل القراءة الفعالة 

 القراءة بعناية كالدراسة كالتعامل الدقيق كا١تفصل.

 ةوياللغ تحليل األخطاء .1

خطأ اللغة ىو ا٨تراؼ يتم عن طريق ا٠تطأ كال ديكن للمتحدث تصحيح ا٠تطأ  

. للعثور على أخطاء  )04: 0220بنفسو ، فهو ناتج عن اٞتهل )ٚتيث يف با٘تنغ: 

، من الضركرم ٖتليل أخطاء كاستخداـ اللغة ا٢تدؼأك عمليات خطأ يف التعلم 

اللغة.ٖتليل أخطاء اللغة ىو عملية فحص األخطاء اليت ٖتدث يف تعلم لغة ثانية كاليت 

هتدؼ إىل تقليل كمنع األخطاء، كمعرفة تعلم اللغة العملية،كالعثورعلى االسًتاتيجيات، 

، كتقييمها. ٢تذا السبب، يعد ٖتليل ا٠تطأ اللغوم جزءنا من علم اللغة كتصنيفها

النفسي لتعلم اللغة. من خالؿ ٖتليل األخطاء اللغوية ، سيتم اٟتصوؿ على حملة عامة 

 عن تطور لغة الشخص.
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خطوات ٖتليل األخطاء تشمل ٚتع أف )62: 0222إيليس يف تاريغاف ) تنص

 .خطاء كتصنيف األخطاء كتقييم األخطاءينات كٖتديد األخطاء كشرح األبال

 أ(. ٚتع البينات

تتضمن ىذه ا١ترحلة عدة أمور ، كىي: ٖتديد منطقة العينة ، كٖتديد شكل 

العينة )شفهينا أك كتابينا( ، كٖتديد ٕتانس العينة )ا١تتعلقة بعمر ا١تتعلم ، كخلفية اللغة 

 .(األكىل ، كمرحلة النمو ، كما إىل ذلك

 ب(. ٖتديد األخطاء 

تتم ىذه ا٠تطوة الثانية عن طريق تسجيل كل خطأ يظهر يف البيانات /   

كىذا يتطلب إتقاننا عالينا من جانب الباحث للغة ا٢تدؼ ، باإلضافة إىل .اٞتسم

إذا مل يكن األمر كذلك ، .اٟتساسية كالدقة للتعرؼ على األشكاؿ غَت الصحيحة

ا أف يتم تفوي ت العديد من األخطاء ْتيث ال تكوف نتائج التحليل فمن احملتمل جدن

ديكن ٖتديد األخطاء بطريقة تكاملية تشمل ٚتيع جوانب اللغة يف كقت كاحد .مثالية

على  -؛أك بشكل منفصل ، أم يقتصر على جانب كاحد أك عدة جوانب معينة 

قيود على ديكن حىت أف تؤخذ ال.سبيل ا١تثاؿ ، اٞتوانب الصوتية فقط ، أك البنية فقط

قسم فرعي معُت من اٞتانب اللغوم ، على سبيل ا١تثاؿ خطأ يف جانب الوقت يف 
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يعٍت القيد ا١تتخذ أف ٚتيع األخطاء اليت تظهر يف جوانب أخرل مل .استخداـ األفعاؿ

 .يتم تضمينها يف موضوع التحليل

 ج(. شرح األخطاء 

ا٠تطأ ىي نفسية لغوية بطبيعتها هبدؼ ٖتديد مصدر كأسباب ىذه  شرح 

األخطاء ، على سبيل ا١تثاؿ: التحويل من اللغة األكىل للغة ا٢تدؼ ، كعملية التطوير ، 

 .كإتقاف اللغة ا٢تدؼ ، كعملية التعليم كالتعلم ، كغَتىا

 د(. تصنيف األخطاء

عدة فئات بناءن على تتم ىذه ا١ترحلة من خالؿ ٕتميع األخطاء يف   

مث يتم حساب .تشاهبها يف الشكل أك الطبيعة كفقنا للقيود اليت اٗتذىا الباحث

من ىذه ا٠تطوة ، .حدكث كل ٣تموعة أخطاء حىت ديكن معرفة مدل خطورهتا

ديكن استخالص استنتاجات حوؿ مناطق اللغة ا١تستهدفة ا١تعرضة ألخطاء 

 .ا١تتعلمُت

 تقييم ا٠تطأ ق.

األخَتة من ٖتليل ا٠تطأ ، يتم إجراء تقييم لنتائج التحليل يف ا١ترحلة 

ْتيث ديكن تطوير اقًتاحات لتحسُت تعلم اللغة يف ا١تستقبلوبالتايل من ا١تتوقع أف 

 .يوفر ٖتليل األخطاء اللغوية قيمة تربوية لتحسُت جودة ا١تتعلمُت
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 الحروف أخطاء نطق .3

 حروف العربية . أ

( أف كلمة :حرؼ أك حركؼ" مأخوذة من اللغة 0222:0) قاؿ ٤تي الدين 

ب  –ا : ىناؾ  حرفنا ىجائينا ، كىيالعربية. اٟتركؼ العربية تسمى باٟتركؼ ا٢تجائية.

ط  –ض  –ص  –ش  -س  –ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح  –ج  –ث  –ت  –

 م . –ء   -  ال –ق  –ك  –ف  –ـ  –ؿ  –ؾ  –ؽ  –ؼ  –غ  –ع  –ظ  –

 اٟتركؼ ا٢تجائية يتصاؿ ٔتخارج اٟتركؼ.نطق . ا

 مخار الحروف . ب

ىي األماكن ٗترج اٟتركؼ أك تعابَت  رؼ٥ترج اٟت فإف( 0226:02تيكاف ) كفقنا

عند نطقها. من كجهة نظر الصحافة أعاله ، فإنو يوضح أف حرؼ ٥تورجيوؿ ىو 

 ا١تكاف الذم خيرج فيو اٟترؼ ا٢تجائي ، حيث يكوف بُت حرؼ كآخر مكاف ٥تتلف

اٞتوؼ ,اٟتلق ,اللساف  : توجد ٜتسة أماكن للرسائل عا١تيان .للخركج أك التعبَت

. )عبد العزيزعبد :، كىي 27بينما بالتفصيل ىناؾ  ,الشفتاف ك ا٠تيسـو

 (00: 0222الرئوؼ

 :اٟتركؼ اليت ٗترج من ٕتويف الفم ىي حركؼ جنوف كىي . الجوفأ(.  

ا (2  النطق بفتح الفم   :َ 
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 طريق خفض الشفة السفلى :  النطق عنم(. ِ 0 

 : النطق بشفاه مدببة ك(. ُ   0     

 :أما اٟتركؼ اليت ٗترج من اٟتلق  فهي كالتايلب(. الحلق. 

 خارج اٟتلق :ء : -ق  (. 2

 خيرج من منتصف اٟتلق. ح ع : (0

 خيرج من أعلى اٟتلقخ غ : (. 0

 :أما اٟتركؼ اليت ٗترج من اللساف  فهياللسان.  ج(.

 قاعدة اللساف )بالقرب من اٟتلق( برفعو فوؽ اٟتنكاخرج من ؽ: (2

 مثل ٥ترج اٟترؼ  "ؽ"  كلكن قاعدة اللساف منخفضةؾ:  (0

 خيرج من منتصف اللساف يلتقي باٟتنكم: -ش-ج (0

 خيرج  من جانيب اللساف أك يلتقي أحدمها باألضراسض:  (4

 خيرج عن طريق ٖتريك كل اللساف كتلبية طرؼ اٟتنكؿ:  (5

 "اف ٖتت ٥ترج اٟترؼ "ؿخيرج من طرؼ اللسف:   (6

خيرج من طرؼ اللساف ٦تاثالن للحرؼ "ف" ا عن طريق إدخاؿ اٞتزء ا٠تلفي ر:  (7

 من اللساف

 من طرؼ اللساف الذم يلتقي باألسناف العلوية  وفخيرجط: -د-ت (8
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بارز من طرؼ اللساف يربز طرؼ اللساف قليالن كيلتقي بطرؼ ظ: -ذ-ث (9

 األسناف األمامية العلوية

من طرؼ اللساف الذم يكاد يلتقي باألسناف األمامية خيرج ز: -س-ص (22

 السفلية

 :أما اٟتركؼ اليت ٗترج من اللساف  فهيالشفتان.د(.  (2

 خيرج من الشفة السفلية الداخلية اليت تلتقي بطرؼ القواطع العلويةؼ:   (0

ب  خيرجاف من شفتُت مغلقتُت معنا ، بينما اٟتركؼ ك   -اٟتركؼ ـ ك: -ب-ـ (0

 ذات شفاه مضغوطة

 اليت ٗترج من ٕتويف األنف ىي أحرؼ الغّنة , الخيسوم ق(.

 أخطاء نطق الحروف(. ج

ديكن أف تؤدم أخطاء النطق إىل حدكث أخطاء إمالئية ، كىذا خطأ  

ستكوف ىناؾ أخطاء على ا١تستول الصويت عندما يتحدث شخص ما لغة .شائع

أخطاء النطق ا١تبنية على .أخطاء النطق بسبب ا٠تلفية اللغوية األكىل للشخص.أجنبية

اٞتانب الصويت ىي أخطاء يف العناصر ا١تقطعية ، تشَت إىل مشاكل ساكن باإلضافة إىل 

حركؼ العلة ا١تقطعية كاألخطاء يف العناصر فوؽ القطعية ، كىذا يف ظاىرة الًتكيز على 

  .النطق )الًتكيز على الكلمات كاٞتمل( كاإليقاع كالتجويد
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 حذؼ عناصر مهمة ىي األخطاء ىناؾ أربع فئات يف جيمسٓتالؼ ذلك   

(omission) غَت مهمة ، إضافة عناصر (addition)  كتنسيق العناصر بشكل غَت ،

 . (misodering)، ك سوء ترتيب العناصر  (missformation)صحيح 

 ( 05:0220)با٘تنغ: 

 نطق الحروف عوامل المؤثرة في األخطاء ال.4

إىل حدكث أخطاء إمالئية ، كىذا ىو يصبح خطأ  كن أف تؤدم أخطاء النطقدي 

 عندما ٖتدث  ك نطق اٟتركؼ ستكوف ىناؾ أخطاء على ا١تستول علم األصوات .شائع

    .خطأ يف النطق بسبب ا٠تلفية اللغوية األكىل اليت ديتلكها الشخص .لغة أجنبية

 النقل بُت اللغات ماٞتزء ، كىسبب ا٠تطأ ألربعة  ) 004: 0222يعّرؼ براكف )

((interlingual transfer, النقل داخل اللغة (intralingual transfer)  سياؽ ،

 communication) ، ك اسًتاتيجيات االتصاؿ(context of learning)التعلم 

strategies.) 

سبب ا٠تطأ عامل حيدث النقل بُت اللغات بشكل عاـ بسبب ىناؾ تدخل من  

حيدث ىذا ا٠تطأ بسبب ىناؾ اختالفات يف نظاـ اللغة األـ ك نظاـ  .اللغة األـ ا١تتعلم

قبل تعلم  .حيدث ىذا يف ا١تراحل ا١تبكرة يف عملية تعلم اللغة الثانية. اللغة قيد الدراسة

، ا١تتعلم أتقن النظاـ األـ / اللغة األكىل ، حىت مىت إنتاج ٚتل بلغة  ةلغة / لغة ثانية أجنبي



21 

 

: 0222)براكف  .م دييل إىل استخداـ اللغة األـ / نظاـ اللغة أكالن علمت ، ال يزاؿ ا١تتعل

004) 

خطأ بسبب العوامل داخل اللغة النقل ىو خطأ حدث بسبب نظاـ اللغة قيد  

حيدث بسبب نظاـ األزمنة يف  .العامل ىو عامل رئيسي يف ا٠تطأ قاـ بو ا١تتعلم .الدراسة

حيدث ا٠تطأ بسبب ىذا العامل  .، بينما إندكنيسيا ليس لديها نظاـ متوتر عربية ال اللغة

 (004: 0222ركاف :ب (.بسبب يعمم ا١تتعلم القواعد يف اللغة اليت يدرسها 

خطأ ناتج عن ىذا العامل ىو خطأ حيدث نتيجة  .العامل الثالث بُت اللغات 

العامل األخَت ىو  العربية(. االختالؼ أكؿ نظاـ ٨توم للمتعلم مع ا٢تدؼ النحوم )الغة

 . ا٠تطأ الذم حدث ليس بسبب العوامل الثالثة السابقة .العامل اجملهوؿ

كفقنا لداليونو ، تنقسم العوامل اليت تسبب  أيضا يف قراءة النصوص العربية

 .، كمها العوامل الداخلية كا٠تارجية 0صعوبات التعلم  إىل 

 العوامل الداخلية . أ

العوامل الداخلية ىي عوامل من داخل الطالب ، كٖتديدان العوامل اٞتسدية ، 

على سبيل ا١تثاؿ: بسبب ا١ترض ، أم أثناء التعلم ، سواء كاف الطالب يف حالة 

صحية أك مريضنا ، فإف اإلعاقة اٞتسدية تعٍت أف الطالب ال يعانوف من تشوىات 

العوامل الركحية على سبيل ا١تثاؿ: جسدية تسبب صعوبة يف لفظ األصوات العربية. ك 
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الصحة النفسية كعدـ ا١تعاناة من االضطرابات النفسية اليت ديكن أف تعيق عملية 

التعلم ، كالذكاء ا١ترتبط ٔتستول ذكاء الطالب ، كا١توىبة ، أم القدرة األكلية على 

حيث تعلم اللغة العربية ، كاالىتماـ ، أم ظهور اىتماـ الطالب بالتعلم شيء من 

ىذا ىو تعلم قراءة اللغة العربية ، الدافع الذم ىو ا٢تدؼ من تعلم اللغة العربية كالذم 

 .ديكن أف يؤدم إىل عملية التعلم

 عوامل خارجية. ب

العوامل ا٠تارجية ىي عوامل تأيت من خارج الطالب كىي: العوامل األسرية  

با١تعلمُت ، كاألساليب ، ا١تتعلقة بدعم تعلم اللغة العربية. عامل ا١تدرسة كىو تتعلق 

كا١تواد التعليمية ، كالبيئة ، كا١ترافق كالبنية التحتية ، كاألصدقاء الذين يدعموف عملية 

تعلم اللغة العربية. آخرىا البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها الطالب ، سواء كانت 

 ( 009: 2997تدعم تعلم اللغة العربية أـ ال. )داليونو: 

م اللغة العربية ، خاصة يف مهارات القراءة ، جزءنا من عملية تعترب صعوبة تعل

التعلم. لذلك ، ديكن القوؿ أف العوامل اليت تؤثر على صعوبات التعلم ىي العوامل 

 )009: 2997)داليونو: .اليت تؤثر على األخطاء الصوتية يف قراءة النصوص العربية
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 الغوية خطاءأتصحيح  .4

إجراء ٖتليل ا٠تطأ ىو ٖتديد ا١تبادئ اليت ديكن أف خطاء أحد أغراض أتصحيح 

 .توجو التصحيح بشكل فعاؿ ،  يتم تطبيق تصحيح ا٠تطأ ا١تبدئي ٖتليل األخطاء

 :خيارات كمبادئ متعددة يف تصحيح ا٠تطأ ىذا ىو

التصحيح الفعاؿ استخداـ تقنيات التصحيح يف زيادة الدقة كالتقنية  .. أ

 استخداـ فعاؿ

لتصحيح حساسية جيب على ا١تتحدث األصلي أف جيب أف يكوف ا . . ب

 تصحيح الكالـ كالتجويد .يصحح بشكل عفوم طالب

تصحيح قدرات الطالب طريقة أخرل للتمثيل من قبل الطالب يف الكتابة  ج. 

 ك ردكد الفعل يف كتاباهتم

)با٘تنغ:  .١تاذا يقولوف ذلك ك  مت تصحيح ما قالو الطالب ,التصحيح يف خطوتُتد. 

06:0220 ) 

 ةدراسات السابقالل الثاني: الص

يف إجراء البحوث حوؿ ىذه الدراسة ا١تعجمية، استلهم الباحث من عدة دراسات 

 سابقة، كىي:



24 

 

لطالبات غوية اللة ئليل أخطاء احملدثة يف بيبعنواف "ٖت ,0226, أرينا رزقي حسنة .7

هتدؼ ىذه الدراسة إىل ".تربية ا١تكمُت كراكيتاف سالـ ماجالنج اإلسالميةمعهد 

امعهد التعرؼ على أشكاؿ األخطاء يف احملدثة يف بيئة لغوية اليت ارتكبتها طالبات 

توضح الدراسة نتائج ىذه الدراسة.تربية ا١تكمُت كراكيتاف سالـ ماجالنج اإلسالمية

أف أخطاء احملدثة تشمل اٞتوانب اللغوية اليت تشمل علم األصوات يف شكل 

كل من الصوتيات البؤرية كالساكنة ، كاٞتوانب ا١تورفولوجية يف   استبداؿ الصوت ،

شكل األخطاء العصبية كالنحوية كالنحوية كاألخطاء الداللية كاألخطاء النإتة عن 

أخطاء يف اسًتاتيجيات السطح. القضايا ا١تتخذة تتعلق با١تهارات ككالمها حيلل 

ذم أجرتو أرينا رزقي حسن االختالؼ مع ىذه الدراسة ىو أف البحث ال .األخطاء

تربية  اإلسالميةمعهد  يناقش أخطاء ٤تدثة ، كموضوعات البحث على طالبات

  ةئقر نطق اٟتركؼ يف كالباحث يناقشوف أخطاء  ا١تكمُت كراكيتاف سالـ ماجالنج

 .8 يف الفصل طالب كموضوعات البحث نص اللغة العربية

يف  8فصليف طالب ال اللغوية ,  بعنواف "ٖتليل األخطاء 0225نور العتامي,  .1

". 0224/0225مدرسة ا١تعلم ٤تمدية احملمدية يوجياكارتا للعاـ األكادديي 

هتدؼ من ىذه الدراسة ىو شرح أشكاؿ األخطاء اللغوية الشفوية كا١تكتوبة لدل 

مدرسة   مدرسة معلم ٤تمدية يوجياكارتايف  متعدد اللغات 8فصلطالب ال
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اسة أخطاء صوتية تشمل التغَتات الساكنة كتقصَت تضمنت نتائج الدر .احملمدية 

كتشمل األخطاء النحوية أخطاء يف ترتيب النعت  كعدد األصوات الطويلة

اإلٝتاعيلية ك عامل نواصب ، كما أف ىناؾ أخطاء يف إعطاء اٟتركات يف ّناية 

اٞتملة )العرؽ( ، كاألخطاء الصرفية اليت تشمل أخطاء يف اختيار الضمائر ، 

التشريف االستالحي ، كاالختيار الفائلي الذم ال يتماشى مع تشمل  كأخطاء

األخطاء الداللية أخطاء يف استخداـ الكلمات اليت ال تتفق مع ا١توقف كترتيب 

تشابو ىذه  25األرقاـ اليت ال تتبع قواعد اللغة العربية ْتيث ديكن تغيَت ا١تعٌت .

ؼ يف ىذه الدراسة ىو أف ْتث الدراسة ىو كالمها يناقش ٖتليل ا٠تطأ. كاالختال

األخت نور العتامي أكسع ألنو يناقش ٖتليل األخطاء العربية ا١توجودة يف 

االستماع كالتحدث كالكتابة كالقراءة بينما حيدد الباحث البحث يف ٖتليل أخطاء 

القرعة فقط. ديكن القوؿ بأف ىذا البحث أصلي ألف البحث الذم أجراه ىذا 

راسات السابقة. تبحث ىذه الدراسة يف أخطاء القرعة يف الباحث ٥تتلف عن الد

 جوانب علم األصوات كالنحو كالصرؼ كالدالالت يف تعلم اللغة العربية. 

م اللغة العربية ة يف تعلاءالقر  اءخطاأل، بعنواف "ٖتليل  0229نيسدا فخركنيسا ،  .3

فيل دديك للعاـ األكادديي  شادمهارات اإلر  يف ا١تدرسة العالية22الفصل 

يهدؼ ىذا البحث ١تدعرفةأشكاؿ أخطاء القراءة يف أسبع ".0228/0229
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نواحي، كىي : علم األصوات، بناء اٞتملة، التشكل، علم الداللة كالعوامل اليت 

تسبب أخطاء القراءة كجهود التحديد منها.ىذا البحث ىو ْتث نوعي الذم 

شاد الثانوية اإلةالمية غاجو دماؾ. كيستخدـ أستكب با١تددسةة ا١تدىاستية اإلس

ا١تدالحظة كا١تدقابالت كالتوثيق كاالختباساتلجمع البياناتو.تشَت نتيجة ىذا 

البحث إىل أف ٚتيع طالب يف الصف اٟتادم عشر للعلـو اإلجتماعية الثانية 

تقريبا عانوامن أخطاء القراءة يف كل ناحية، منها أحد عشر طالبا عانوا من 

ع( ألنو ،خصوصا كثَت يف صوت حركؼ اٟتلق )ح,خ ,غ ء يف الصوتيةأخطا

ك ٙتانية ك ثالثوف طالبا عانوا من أخطاء يف الناحية النحوية، ك  صعوبة لصوتو

تسعة ك ثالثوف طالبا عانوا من أخطاء يف الناحية ا١تدكسفولوجية ك تسعة ك 

اليت تسبب أخطاء ثالثوف طالبا عانوا من أخطاء يف الناحية الداللية.العوامل 

  العالية با١تددسةة القراءة للطالب يف الصف اٟتاديعشر للعلـو اإلجتماعية الثانية

ا١تدىاستية اإلسشاد الثانوية اإلةالمية غاجو دماؾ ىي خلفيات ٥تتلفة، ال توجد 

ا١تددسةة الدينية فَتاىم ، كٗتصيص ٤تدكد من كقت تعلم اللغةالعربية، كخطأ يف 

يددم إىل ترٚتة خاطةة ك قلة اٟتما للطالب يف الدسو فهمالكلمة اليت 

العربية.اّمأاٞتهود لتقليل أخطاء القراءة يف تعلم اللغة العربية يف الصف اٟتادم 

عشر للعلـو اإلجتماعية الثانيةالعالية با١تددسةة ا١تدىاستية اإلسشاد الثانوية 
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ك التحكم للطالب  اإلةالمية غاجو دماؾ ىو مدس اللغة العربية ةيقـو بالعناية

مستمرا، كةكؼ تطبق ا١تددسةة ةاعة كاحدة من التعلم احملتول احمللي بكتابة القرآف 

الكرًن ك قراءهتا يف كل يـو قبل أف يبدأ التعلم،ةيكوف طالب يف الصف اٟتادم 

عشر للعلـو اإلجتماعية الثانية أكثر نشاانطبسببو يف تعلم اللغة العربية ك٦تاسةة 

 عريب تكرارا.قراءة النص ال

الفرؽ مع ىذا .كجو الشبو مع ىذا البحث أف كالمها يناقش أخطاء القرعة

البحث ىو عمل األطركحة تناقش نسدا فخركنيسا أخطاء القرعة بًتتيب أكثر 

بينما .عمومية ، كىي علم األصوات ، كعلم الدالالت ، كالصرؼ ، كالنحو

الًتكيز على ترتيب  يناقش ْتث ا١تؤلف أخطاء القرعة بشكل ٥تركطي ، مع

 .أخطاء نطق اٟتركففقط

, بعنواف "ٖتليل األخطاء  0202ريزكا اغوستينا ك زخرل  فية النجاح ، أ .4

الدالالت للرسالة  طالب شعبة تدريس اللغة العربية يف اٞتامعة اإلسالمية 

اٟتكومية رادين اينتاف ١تبونج .هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف شكل األخطاء 

لة  طالب شعبة تدريس اللغة العربية يف اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية الداللية للرسا

رادين اينتاف ١تبونج . مع مصدر بيانات البحث ، كىي الرسالة الطالب يف برنامج  
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. ىذا البحث ىو ْتث كصفي نوعي يستخدـ أسلوب  0227-0225الدراسة 

 68ما يصل إىل  ٖتليل احملتول للخطأ الداليل. بناءن على نتائج الدراسة كجدت

خطأ. كبالتايل ، فإف األخطاء يف استخداـ ا١تصطلحات ا١تستخدمة من قبل 

الباحثُت ىي نفسها. ٔتعٌت آخر ، األخطاء الداللية ، خاصة األخطاء الداللية 

ا١تعجمية يف أطركحة طالب قسم تعليم اللغة العربية ، كلية الًتبية ك علم التد 

مية رادين اينتاف ١تبونج ىي ا١تعرفة احملدكدة ريس فياٞتامعة اإلسالمية اٟتكو 

للباحثُت السابقُت يف استخداـ ا١تصطلحات العربية يف كتابة ا١تقاالت العلمية 

كخاصة كتابة الرسائل اٞتامعية كىي شائعة عند العرب. التشابو يف ىذا البحث 

ىو أف كالمها يناقش ٖتليل ا٠تطأ. االختالؼ يف ىذه الدراسة ىو أف البحث 

الذم أجرتو األختاف زخركفياتوف ٧تاح كأريزكا أجوستينا ركز على األخطاء الداللية 

يف أطركحة الطالبة ، بينما حدد الباحث ْتثنا عن أخطاء نطق الطالب يف قراءة 

 .النصوص العربية

بعنواف "ٖتليل أخطاء اللغة العربية طالب اٞتامعة , 0228إيدل لطفة األمرة,  .5

اللغة العربية. هتدؼ ىذه الدراسة شعبة تدريس اإلسالمية داركؿ أكلـو المونغاف 

إىل ٖتديد شكل األخطاء اللغوية يف اللغة العربية. تستخدـ ىذه الدراسة ا١تنهج 

األخطاء اليت أف ىناؾ أربعة أنواع من  يف ىذه الدراسة النوعي  كأظهرت النتائج
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ارتكبها الطالب كىي: أخطاء صوتية ، صرفية ، األخطاء النحوية كالداللية ، مثل 

يف عبارة "٧تم البحر"   اضافية الصوت / ش / مكتوب بالفونيم / س / ، تكوين

كسرة على الكىو الصحيح يف القواعد العربية ىو "٧تم البحر" ، ٦تا يعطيحركات 

األخطاء يف استعماؿ حركؼ مث  بو كىي الفتحة  الصورِة " كموقعها مفعل"لفظ 

" ك٨تو ذلك التشابو يف ىذا  .اٞتر  كإستعماؿ "إىن" اليت جيب أف تكوف "ؼن

البحث ىو أف كالمها يناقش ٖتليل ا٠تطأ. االختالؼ يف ىذه الدراسة ىو أف 

يركز على أخطاء الكتابة يف الفئة اللغوية  إيدل لطفة األمرةالبحث الذم أجرهت

تشمل األخطاء الصوتية كالصرفية كالنحوية كموضوع الدراسة ىو الطالب.  اليت

ة بشكل ٥تركطي حيث يركز على اءالقر بينما يركز ْتث ا١تؤلف على أخطاء 

 .8فصلالبلطالترتيب األخطاء يف نطق اٟتركؼ كيكوف ا١توضوع 

من الدراسات ا٠تمس ا١تذكورة أعاله ، ىناؾ أكجو تشابو يف الدراسة ، كىي 

ليل األخطاء العربية من جوانب ٥تتلفة ، حىت مع الًتكيز على ٖتليل األخطاء ٖت

بصرؼ النظر .كالكتابة كالـعلى ا١تهارات ا١تختلفة ، سواء يف مهارات القراءة كال

كبالتحديد من حيث موقع البحث .عن أكجو التشابو ، ىناؾ أيضنا اختالفات

ككقت البحث كموضوعات البحث كطرؽ البحث ا١تستخدمة.من بُت الدراسات 

ا٠تمس ذات اٟتاالت ا١تماثلة كاليت ال تزاؿ ضمن نطاؽ ٖتليل األخطاء اللغوية 
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اليت مت إجراؤىا سابقنا ، من ىنا ديكن للباحث أف يستنتج أف األمور مهمة 

مة جدا. باإلضافة إىل ذلك ، ديكن أيضنا استخداـ ىذا ا١تتعلقة بأخطاء اللغة مه

البحث كمرجع إذا كانت ىناؾ مشاكل ٦تاثلة يف ا١تستقبل يف ا١تدرسة اليت يتم 

 .البحث فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 


