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 إقرار الطالبة

األخطاء حتليل الباحثة ادلوقّعة االسو قررت على أن ىذا البحث العلمي بعنوان  
ادلدرسة الثانوية  8العربية لدى طالب الصف يف قراءة حروف ادلفردات اللغة 

، قد كتبتها بنفسها وإذا أدعى أحد مستقبال أّّنا أتليفها وتبّّي أّّنا  وكاتويب 3احلكومية 
 ليست من حبث بعضها أى كّلو فالبحث والدرجة ادلكتسبة ستبطل ابحلكم.

 

 0202, يناير 7كنداري 

 توقيع الباحثة
 

  هجرية                                                           
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 موافقة ادلشرف

 ،10616161661رقم التسجيل: ،هجرية:إطالع الرسالة ادلقدمة من الطالبة  بعد
العربية لدى طالب الصف األخطاء يف قراءة حروف ادلفردات اللغة حتليل  بعنوان :

بعد إجراء اإلصالحات الالزمة أقرر كادلشرف ، وكاتويب 3ادلدرسة الثانوية احلكومية  8
الرسالة ادلذكورة قد استوفت الشروط العلمية ادلطلوبة وأّنا صاحلة لتقدميها يف  على أن

   امتحان ادلناقشة.
 0202يناير  7كندارى،

 ه  2440من مجادى األوىل  02
 ادلشرف

 

 الدكتور عابس ،س.أغ،م.أ,
297628262999222220رقم التوظيف:   
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 تقرير ادلمتحنني
متحان شعبة تدريس إنلغة إمعربية بلكية إمرتبية وعمل إمتدريس يف إجلامعة إلإسالمية  قررت جلنة إإ

، بعنوإن : 10616161661جهرية، رمق إمتسحيل : إحلكومية كندإري قبول إمرساةل إملقبةل من إمبحث : 

 3إمثانوية إحلكومية إملدرسة  8حتليل إلأخطاء يف قرإءة حروف إملفردإت إنلغة إمعربية دلى طالب إمصف 

متحان واكتويب جرإء إإ م. كرشط من رشوط إملطلوبة منيل شهادة  16 11مايو   4إملناقشة  ، وبعد  إإ

 رسجاان إمرتبية إلإسالمية بلكّية إمرتبية وعمل إمتدريس، شعبة تدريس إنلغة  إمعربية.

 1611مايو  4 كندإري، 

 ه    1441رمضان من  11   

 ادلمتحنون
 الرئيسة الدكتور عباس، ادلاجستري:  (                  )
 اإلعضاء عبد العزيز، ادلاجستري:  (                  )
  الدكتورة زليخا ،  ادلاجستري: (                  )

 وكيل عميدة لكلية الًتبية وعلم التدريس قي اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري
  
 

 
 

 ادلاجستريالدكتور مسدين, 
 130811311333631661زقم التوطيف : 
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 ملخص البحث 
األخطاء يف نطق حروف ادلفردات اللغة العربية حتليل  بعنون" 10616161661: ىجرية

شعبة تدريس اللغة العربية وعلم " وكاتويب 3ادلدرسة الثانوية احلكومية  8لدى طالب الصف 
 .،ادلشرف: عباس،  اجملسًتالتدريس،اجلامعة اإلسالمية اجلكومية كنداري 

حروف ادلفردات العربية لدى  قراءةيهدف ىذا البحث إىل التقليل من اأخطاء  
وكاتويب. ىذا النوع من البحث ىو حبث  2ادلدرسة الثانوية احلكومية  8طالب الصف 

نوعي. أما نتائج ىذا البحث ىي نتائج قراءة حروف ادلفردات لدى طالب ال يزال 
الطالب غري قادرين على التمييز بّي قراءات احلروف يف ادلفردات العربية مثل طول 

طرق مجع البياانت ابستحدام ادلقابالت وادلالحظة اليت تبدومشاهبة ألصواتتها.  احلروف
( اليت تستخدم عدة 2978ليس)أيف حتليل األخطاء اللغوية أستخدم نظرية  والتوثيق

خطوات وىي: مجع عينة من األخطاء, حتديد األخطاء, اشرح األخطاء, توضيح 
ادلفردات يف قدرهتم على القراءة  احلروف أخطاء قراءة حروف األخطاء و تقيم األخطاء. 

نطق الطالب عموما ابلصوت  ظ. وز, ذ, على الصوت ز, ظ, ذ, ص, ث, س, ش. 
متيل إىل أن تكون خطاابت ش و ص, س, اب إلندونيسية, صوت احلروف  zأو ز, 

 ابإلندونيسية. sأو س واضحة 
مبا يف ذلك نقص يف ىناك عوامل سبب خلطأ لفظ احلروف يف ادلفردات العربية,  

أما ابلنسبة ادلمارسة أو مواد القراءة, وقلة االىتمام أو احلماس والتحفيز لدى الطالب. 
لنتائج ىذه الدراسة فكانت: كيفية نطق حروف ادلفردات لدى طالب الفصل الثامن 
تعرضوا ألخطاء كثرية. اخلطأ اللفظي حلروف ادلفردات يف طالب الصف الثامن ىو قراءة 



 

 ح
 

ليت ال تتفق مع قراءة احلروف ، ومن أسباب قراءة احلروف يف ادلفردات أّنا غري احلروف ا
 معتادة على قراءة احلروف.

 
 الكلمة األساسية: خطأ يف قراءة ادلفردات العربية

 حتليل األخطاء اللغوية 
 حروف ادلفردات العريب
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 كلمة متهيدية
ميحرلا نمحرلا هللا  م س  ب

إن احلمد هلل حنمده و نستعينو و نستغفره و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من  
هللا فال مضل لو و من يضل لو فال ىادي لو. و احلمد هلل رب  سيآت أعمالنا من يهده 
العادلّي الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون. و سبحان الذي أعطاان علما انفعا ال علم 

 و السميع العليم.لنا إال ما علمتنا إنو ى
هللا خامت األنبياء و ادلرسلّي ادلبعوث رمحة للعادلّي.  والصالة والسالم على رسول 
هللا تعاىل و عنايتو و توفيقو أمكن كتابة الرسالة البسيطة الستيفاء بعض الشروط  فبهداية 

ية و ادلطلوبة للحصول على شهادة سرجاان الًتبية بشعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتب
مبناسبة متام كتابة ىذه الرسالة، أقدم علم التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. 

دمحم رسول وأمي نور محدة, سلوية والدي الكرميّي،جزيلة الشكر ووفائق االحًتام إىل  أيب 
وعلى   الذين ربياين تربية صاحلة و أدابين أتديبا إىل سن البليغ ادلرشدأم أ.فد, و إبراىم،

و  كل التوجيو والدعاء اخلالص منهما إىل أّن أمتت كتابة ىذا البحث يف وقت معّي
هللا أن يرمحهما كما ربياين صغريا. ووشكر إىل:   أدعو 

األستاذة الدكتورة فائزة بن عواب,ادلاجستري.مديرة اجلامعة اإلسالمية احلكومية   .2
 كنداري اليت قد أعطاء حافزا يف وسائل تعليم  الطالب.

األستاذ الدكتور مسدين ,ادلاجستري. عميد كلية الًتبية و علم التدريس اجلامعة  .0
اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد بذل  جهوده لتطوير كلية الًتبية و علم 

 التدريس. 
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األستاذ دكتور عبد العزيز،ادلاجستري. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية  .2
 اإلسالمية احلكومية كنداري. و علم التدريس اجلامعة 

األستاذ الدكتور عباس ،ادلاجستري. والذي قد فضل ابإلشراف التام و ادلراجعة  .4
 الدقيقة على البحث إبرشاده و تعليمو إىل أن أمت البحث.

زليحة اجملسًت،كادلمتتحّي األستاذ دكتور عبد العزيز،ادلاجستري، األستاذة الدكتور  .5
 النصيحة عند الكتابة حىت النهاية.ىذا البحث، و يعطىيوا 

مجيع األساتذ و األستاذات و ادلوظفّي و احملًتمّي الذين علموين العلوم الكثرية  .6
 ادلفيدة حىت أستطيع أن أمت دراسيت يف اجلامعة.

وكاتويب حج. مجردين س.فد,م.م, الذي قد  2رئيس ادلدرسة الثانوية احلكومية  .7
 أعطاين االستعداد ذلذا البحث.

وكاتويب اللغة العربية حممةاألدوية س.فد الذي  2يس ادلدرسة الثانوية احلكومية مدر  .8
 قد أعطاين االستعداد ذلذا البحث.

عائليت مشسودين س.أغ, أرايين, عبدالرمحن س.فد, ذو الكفل, رمحت المداي  .9
دمحم  س.فد, فتماويت أمد.كاب, عبدالسلم س.فد, نور إنتان س.تر.كاب, 

سداييت س.أ, سراييت س.تر,كاب, ديرمان س.أ رمحاويت بكري, مسلمّي, م.م, 
س.فد, نور إنسان س.كاف, نس, روسل، أيضا أعز أصدقائي, ود.ىارنيال, 
أسلياين س.فد, فاداينة, درسينة الذينيقد موندائًما التشجيعو الدعمال ستكمال 

 ىذا البحث.
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جلميع الطالب و الطالبات يف كلية الًتبية و علم التدريس وحاصة  .22
ألصدقاء ادلتخصصّي يف تعليم اللغة العربية الذين قد فضلوا مبد أيدي معونتهم ا

 ادلادية و ادلعنوية يف إمتام ىذا البحث.       
هللا تعاىل أن يقبل أعمايل و أعماذلم, و جزاان خري اجلزاء و         و أخريا, أسأل 

 ىداان إىل الصراط ادلستقيم و احلمد هلل رب العادلّي

 0202يناير  7كنداري، 
 الكاتبة

 

 هجرية
10616161661 
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