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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 الفصل األول : الوصف املفاهيمي للرتكيز والرتكيز الفرعي 

 التحليل أخطاء .1

 تعريف حتليل اخلطأ . أ

 قسيم" وىو األخطاء، حتليل منهج ادلاض، القرن من السبعينات أوائل يف ظهر

 عديّ  ب حتليل ولكنو تقابل،، حتليل ىو بل األجنبية تعليم اللغات يف التقابل، التحليل

 وتفسَتىا األجانب، اللغة من متعلمو فيها يقع اليت األخطاء الفعلية وصف على يقوم

 األم اللغة بّ  التداخل من انجتة األخطاء تلك أكانت سواء احلقيقة، أسباهبا إىل ورّدىا

 .لغوية غَت عوامل بتأثَت أم األجنبية، اللغة يف اخلاطئ القياس من انجتة أم واللغة اذلدف
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 كان وقد .ادلختلفة أسباهبا إىل ويردىا األخطاء اللغوية يستقري ادلنهج فهذا .ٔ

 ىذا نشوء يف فعال دور(   Chomsky) تشومسك بقيادة ادلعرفية للمدرسة

 تعليم يف وأثرىا ، األم اللغة أذنية من ادلدرسة قَ ّللت ىذه حيث االجتاه؛

 شنر مبراحل أن من بد ال الثانية اللغة متعلم أن إىل وذىبت ، الثانية اللغة

 األم  لغتو يكتسب الذي الطفل بذلك شنر كما متعددة

 العملية من بوصفها جزءا اللغوية، لألخطاء اجلديدة النظرة ىذه وأّدت .ٕ

 يساىم فالدارس  (Interlanguage) ادلرحلية اللغة مصطلح ظهور إىل التعليمية

 اليت اللغوية البيئة مع التفاعل طرق عن اللغة تعلم يف فعالة خالقة مساذنة

 طري عن منطقية ومنتظمة بطريقة ويُنشئ األجنبية، واللغة األم لغتو تتضمن

 اللغة تعلم مراحل من مرحلة كل يف بو خاصا لغواي نظاما واخلطأ التجربة
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 كما السليمة األجنبية اللغة من تدررنيا اللغيّت، ويقًتب بّ  وسطا يكون

 اسم اللغة الوسط ىذه على (Selinker) "سلنكر" أطل ولقد أىلها، يتكلمها

 الوسيطة. )أستاذ مشارك و دة سهى نعجة, اجلامعة األردنية( اللغة

 Darmawan) التحليل ىو التحلل أو التحقيق يف حدث دلعرفة الوضع احلقيقي. 

Dkk,2013 h.23.)  وقال لتحليل سرباديل ىو البحث عن األدناط. (Sugiyono, 2010 h. 334.) 

وقال بوغدان أن حتليل البياانت ىو عملية البحث بشكل منهجي وجتميع  

البياانت اليت مت احلصول عليها من ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية وادلواد األخرى ، 

حبيث شنكن فهمها بسهولة ، وشنكن مشاركة النتائج مع اآلخرين. يتم حتليل البياانت من 

ىل وحدات ، وتوليفها ، وترتيبها يف أدناط ، واختيار خالل تنظيم البياانت ، وتقسيمها إ

 ما ىو مهم وما سيتم دراستو ، والتوصل إىل استنتاجات شنكن مشاركتها مع اآلخرين.
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فيما يتعلق بفهم حتليل األخطاء ، تقول كريستال يف حتليل أخطاء اللغة أن  

اليت يرتكبها حتليل األخطاء ىو أسلوب منهجي لتحديد وتوضيح وتفسَت األخطاء 

الطالب الذين يتعلمون لغة اثنية أو لغة أجنبية ابستخدام النظرايت واإلجراءات. 

  ) hasa_5195berba-kesalahan-http://piiekaa.blogspot.co.id/2012/10/analisis(اإلجراءات اللغوية.

من ادلفهوم أعاله ، شنكن فهم أن التحليل ىو عملية ، ويُنظر إليو أيًضا على أنو  

شرح للمكوانت اليت رنب أن تكون يف حتليل البياانت. لذا ، فإن ادلقصود ابلتحليل ىنا 

 ىو التعمق يف معرفة مشكلة ستتم دراستها يف الدراسة.

 

 

http://piiekaa.blogspot.co.id/2012/10/analisis-kesalahan-berbahasa_5195
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لتحقيق فيها ودلاذا وأسباب اخلطأ ، مث النقطة ىي زلاولة لتصحيح األخطاء وا 

حتديد الصواب واخلطأ يف أحرف قراءة ادلفردات وتصحيح الكالم / الكالم ادلنطلق من 

 الفم شلا ينتج عنو أصوات أو مساع كالم أو أصوات زلتواة يف الرموز احلروف او احلروف 

 وكيفية قراءة او قراءة احلروف بشكل صحيح وصحيح.سلرجل 

 حتليل اخلطأخطوات  . ب

 بشكل عام, زنتوي حتليل اخلطأ على اخلطوات التالية:

 أخطاء سلارج احلروف((مجع عينات . ٔ 

يتم عمل ىذه اجملموعة من األخطاء دلعرفة األخطاء اليت حتدث للطالب من  

خالل إعداد ادلادة أواًل أو يف شكل مفردات سيتم إعطاؤىا للطالب لقراءهتا مث تدوين 

 .حتدث للطالب ومجعهااألخطاء اليت 
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 أخطاء سلارج احلروف((حتديد العينات  .ٕ

ىذه اخلطوة ىي العثور على أكثر األخطاء شيوًعا يتم احلصول على األخطاء  

اليت حتدث يف قراءة أو كالم الطالب من عملية مقارنة تعبَت الطالب )قيد الدراسة( 

ة( لذلك ىذه العملية ىي والشكل الصحيح دلفردات اللغة اليت يتم البحث عنها )العربي

 .عملية حبث عن اخلطأ

وحتديد  يتم أيًضا تضمُت خطوات مجع العينة )أخطاء سلارج احلروف ( 

(  العينة )األخطاء( كطرق حبث ، وحتديداً يف تقنية مجع البياانت )أخطاء سلارج احلروف

متبوًعا بتحليل اليت مت احلصول عليها من خالل اختبار قراءة ادلفردات يف ىذه احلالة 

األخطاء ابخلطوات التالية وىي األوصاف واألخطاء وتوضيح األخطاء وتفسَت األخطاء 

 وكذلك اليت تسمح ابخلطوات اإلضافية األخرى اليت شنكن أن توجد
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 وصف اخلطأ .ٖ

ىذه العملية تشبو عملية الدراسة ادلقارنة ، وبعدىا يتم تسجيل الفروق  

مث يف ىذه العملية يتم تدوين أنواع األخطاء أو  اليت حتدث يف العملية األوىل ،

االختالفات مع الوصف الصحيح. وصف اخلطأ يعٍت وصف وشرح األخطاء 

 اليت حتدث للطالب.

 توضيح األخطاء .ٗ

بعد حتديد األخطاء ، اخلطوة التالية ىي توضيح األخطاء اليت حتدث   

ال يتم تسجيل عن طريق إدخال أنواع األخطاء يف رلموعاهتا اخلاصة حبيث 

األخطاء بناًء على بداية القراءة ولكن وفًقا جملموعات األخطاء. جتميع 

 األخطاء بناًء على األخطاء ادلوجودة يف الطالب.
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 تفسَت األخطاء .٘

ىذا التفسَت ىو عملية البحث عن أسباب وطرق األخطاء اليت يتم   

تنفيذىا إلرناد احللول ابإلضافة إىل إزالة األسباب اليت تسبب األخطاء حىت 

 4791Stephen Pit) يتمكن الطالب من التعلم بشكل جيد وبدون عوائق.

Corder) 

لتحليل ( ، ىناك مخس خطوات ٜٚٛٔويف الوقت نفسو ، وفًقا إليليس ) 

 األخطاء اللغوية ، وىي:
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 مجع عينات اخلطأ .ٔ

تتضمن ىذه ادلرحلة عدة أمور ، وىي حتديد منطقة العينة ، وحتديد شكل العينة 

)شفهًيا أو كتابًيا( ، وحتديد مرحلة التطوير. ال تعد البياانت ادلستخدمة يف االختبار 

تعلم حول عناصر اللغة اختبارًا دلهمة أو مكون لغة سنترب فقط القدرة ادلعرفية للم

 ادلستهدفة )ادلفردات والقواعد والصوت(.

 حتديد األخطاء       .ٕ

ىذه اخلطوة الثانية عن طريق تسجيل أي أخطاء تظهر يف البياانت. وىذا 

يتطلب درجة عالية من اإلتقان من جانب الباحث للغة اذلدف ، ابإلضافة إىل احلساسية 

 اخلاطئة.واالىتمام ابلتعرف على األشكال 
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 .   شرح األخطاء ٖ

على النقيض من أوصاف اخلطأ ، واليت ىي لغوية بطبيعتها هبدف حتليل 

األشكال اللغوية لالحنرافات يف كل خطأ ، فإن تفسَت األخطاء يكون لغواًي 

نفسًيا هبدف حتديد مصدر ىذه األخطاء وأسباهبا ، على سبيل ادلثال ، النقل 

وعملية تطوير اإلتقان ، واللغة ادلستهدفة ، وعملية  من األول. لغة للغة اذلدف ،

 .التعليم والتعلم ، وغَتىا

 تصنيف األخطاء .ٔ

تتم ىذه ادلرحلة من خالل جتميع األخطاء يف عدة فئات بناًء على التشابو يف 

الشكل أو الطبيعة وفًقا للقيود اليت اختذىا الباحث. يتم بعد ذلك احتساب حدوث  

 حبيث شنكن حتديد مستوى اخلطورة.كل رلموعة من األخطاء 
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 تقييم األخطاء  .ٕ

يف ادلرحلة األخَتة من حتليل اخلطأ ، يتم إجراء تقييم لنتائج التحليل حبيث شنكن 

تطوير اقًتاحات لتحسُت تعلم اللغة يف ادلستقبل. وابلتايل ، من ادلتوقع أن يوفر حتليل 

 (Walfajiri, 2013/2014)  األخطاء اللغوية قيمة تربوية لتحسُت جودة ادلتعلمُت.

 لفظ خاطئ لألصوات . ت

الصوت ىو أحد العناصر يف اللغة العربية ألنو كما يف تعريف اللغة ىو الصوت ، 

لذلك إذا قلنا اللغة ، فسوف نفهم أن اللغة شيء شنكن مساعو ، لذلك نسميها ببساطة 

 (,Fathur Rohman 2010 ) .صوًًت أو صوًتً 

األخطاء يف ادلفردات على مستوى النطق / الصوت  يف ىذه الدراسة ، مت حتليل 

 بناًء على دقة ادلخرج.
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منها ذلا أوجو تشابو مع األصوات  ٙٔصوًًت ،  ٕٛيوجد يف اللغة العربية  

ه, ء, ي, ا, ب, ت, ج, د, ر اإلندونيسية ، وىي:   ز, س, ف, ك, ل, م, ن, و, 

ال رند الطالب عموًما صعوبة على اإلطالق يف قراءة األحروف الستة عشر  

أعاله بسبب أوجو التشابو بُت األصوات العربية الستة عشر واألصوات اإلندونيسية. 

صوًًت ال توجد أصوات متشاهبة أو متشاهبة يف اإلندونيسية ،  ٕٔمبعٌت آخر ، ىناك 

 .قث, ح, خ, ذ, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, وىي: 

صوًًت عربًيا أعاله ألنو ال توجد  ٕٔيواجو الطالب عموًما صعوبة يف قراءة  

 مقارنة يف األصوات اإلندونيسية.
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ىذا يعٍت أنو للقضاء على األخطاء يف قراءة األصوات العربية يف ادلفردات ، من  

ز. الضروري شلارسة شلارسة قراءة أصوات ادلفردات العربية بشكل متكرر مصحوبة ابلتعزي

ىذا التمرين ليس يف شكل شلارسة لفظ أصوات ادلفردات العربية مبعزل عن سياق 

الكلمات واجلمل ، بل على العكس ، رنب أن يكون يف شكل شلارسة نطق أصوات 

ادلفردات العربية يف سياق كلمات ومجل ذات معٌت. وهبذه الطريقة يتوقع من الطالب أن 

 دلخارجهم وفًقا العربية على قراءة أصوات اللغة يكونوا قادرين

.-al-ashwat-al-penelitian-mathar.blogspot.co.id/2013/04/makalah-http://sulaemah(

)arabiyah.html 

 

 

 

 

 

http://sulaemah-mathar.blogspot.co.id/2013/04/makalah-penelitian-al-ashwat-al-arabiyah.html
http://sulaemah-mathar.blogspot.co.id/2013/04/makalah-penelitian-al-ashwat-al-arabiyah.html
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 علم األصوات .1

تتحقق عادة عند عملية الزفَت, أبن تعًتض األعضاء الصوتية  فأصوات االنسانية 

)أعضاء جهاز النطق( شلر اذلواء. وتقتضي عملية الكالم إطالة الزمن الذي تتم فيو عملية 

الزفَت, ابلنسيبة لعملية الشهيق حىت تصبح الفًتة اليت يستفرقها الزفَت من ثالثة إىل عشرة 

العادي, أما عندما يسًتسل ادلتكلم يف حديث طويل,  أمثال فًتة الشهيق, ىذا يف الكالم

فقد يصبح طول فًتة الزفَت ثالثُت مثال لطول فًتة الشهيق. ) الدكتور عبد العزيز 

 أصوات.( -(, السانيات العامة و اللسانيات العربية: تعاريفٜٜٔٔحليل,)

والصوت اللغوي ذو جانبُت أحد ذنا عضوى واآلخر صويت. أو بعبارة أخرى 

أحدذنا حرعى واآلخر تنفسى. أو بعبارة اثلثة أحداذنا يتصل بعملية النطق والثاين يتصل 

بصفتو. وعملية النطق ىذه حتدث ىف أية نقطة شلا بُت الشفتُت واألوًتر الصوتية ىف 



 

22 
 

م(, دراسة ٜٜٜٔ-هٕٓٗٔاجلهاز القراءة اإلنساىن. )ادكتور حازم على كمال الدين, )

 ىف علم األصوات.(

وقًال ذلوميب ، يف صعوبة نطق احلروف اذلجائية ، يسمى رلال الدراسات اللغوية  

الذي يناقش الًتكيب الصويت للغة علم األصوات. أييت مصطلح علم األصوات من كلمة 

. تعٍت كلمة ىاتف صوت اللغة logyعلم األصوات ، وىو مزيج من الكلمتُت ىاتف و 

الساكنة ، بينما تعٍت كلمة لوجي العلم أو  ، سواء يف شكل أحرف العلة أو األصوات

 الطريقة أو الفكر.

ىناك اختالفات بُت الصوتيات العربية ذات الصوتيات اإلندونيسية ،  

فالصوتيات العربية مكتوبة أبحرف عربية تبدأ كتابتها من اليمُت إىل اليسار ، بينما 

 اليسار إىل اليمُت.تكتب األصوات اإلندونيسية أبحرف التينية تبدأ كتابتها من 
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من االختالفات يف الكتابة ، ابلطبع كانت ىناك صعوابت بسبب وجود بعض  

ذ األصوات العربية اليت مل يكن ذلا رمز يف األجبدية الالتينية. على سبيل ادلثال الصوتيات 

يف للغة " Zالصوت غَت شليز ابللغة اإلندونيسية ، ونشَت إليو ابألحرف "ز و 

يرجع االختالف  ”K“حنن نشَت إليو ببساطة بواسطة ك  وق اإلندونيسية ، الصوت 

يف الصوتيات العربية يف اللغة اإلندونيسية إىل عدم قدرة الشعب اإلندونيسي على قراءة 

ابلنسبة لألشخاص اجلاويُت ، عندما يصدر الصوت ، ح بعض احلروف واحلروف العربية 

ىكذا ىو  ”K“وبدا من قبل اإلندونيسيُت أيًضا خ و حرف  ”K“يتغَت الصوت إىل 

 F”. (Ifka, 2013.)“  ليس اطول ”P“حتولت إىل  فاحلال مع 
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  . تعليم صوت اللغة العربيةٕ

 أ. الصوت ادلفاىيمي 

اللغة ىي رمز لتعبَت الصوت. وأصبح إمجاًعا بشراًي على حتقيق التواصل بينهما  

)الكتاب(. رنب أن تؤخذ عملية تعلم صوت اللغة للطالب يف فاعاًل )الكالم( واستقبااًل 

االعتبار قبل أن يتم تعليمهم مهارات الكتابة. تعلم لغة الصوت )العشوات( ىو تدريب 

الطالب على التعبَت عن أصوات الكلمات واجلمل العربية ابإلضافة إىل االختالفات 

والتواصل بشكل مكثف.  األساسية بشكل صحيح وطالقة ، حىت يتمكنوا من التفاعل

الغرض من تعلم أصوات اللغة ىو مساعدة الطالب على قراءة أصوات اللغة والتعبَت 

 عنها مع الًتكيز على:
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 .( فهم عناصر الصوت للغة واستخدامها ، مثل قراءة األصوات والتشديد والتشديد.ٔ

 .( استخدام اإلشناءات اللغوية ، مثل التعبَت عن الوجوه واإلشناءات.ٕ

 .( فهم استخدام الكلمات ادلتشاهبة والقريبة من بعضها البعض.ٖ

 .( فهم السياق الثقايف ادلعرب عنو يف اجلملة.ٗ

 .( التمييز بُت سياق الواقع واجملازي.٘

 .( فهم بنية اللغة واستخداماهتا القصوى.ٙ

قواعد الصوت العربية مهمة جًدا للتعلم بشكل صحيح ، ألنو عندما يلفظ ادلرء  

أحد األحروف العربية يف الكلمة ، فإن ادلعٌت سيميز ادلعٌت ادلقصود. لذلك رنب أن 

 نكون قادرين على فهم صوت أو صوت احلروف العربية.
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تشمل أىداف تعلم صوت اللغة بشكل عام إتقان نظام الصوت أبكملو ،  

سواء يف شكل التعرف على أصوات اللغة وفهمها بشكل متقبل ، ويف شكل نطق 

ات اللغة واستخدامها بشكل فعال. حىت يصبح تعلم اللغة العربية مصدر قلق كبَت ، أصو 

حبيث تكون كلمات وأصوات الكلمات العربية ادلنطوقة مطابقة لألصل ، يكون الًتكيز 

 (.Ni’mah Dkk, 2012, h.122) على سلرجل حروف.

 . تقنيات تعليم صوت اللغة العربية2 

 شنكن وصف تقنيات التعلم ادللموسة ، وىي:من أىداف التعلم أعاله ،  
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.( تكرار ادلربُت والطالب لشيء ما )احلروف العربية( من خالل ثالث عمليات تكرار ٔ

 )التكرار اجلماعي واجلماعي والفردي(.

يتم إجراء التكرار اجلماعي من قبل مجيع الطالب ، مث يتم إجراء التكرار اجلماعي بواسطة 

مث يتم إجراء عمليات التكرار الفردية بواسطة أفراد يعينهم ادلرب. رلموعات مت تصميمها ، 

 يقول ادلعلمون األمثلة ادلعروضة مرتُت أو ثالث مرات ، بينما يستمع الطالب.

 .( يعطي ادلعلمون إشارة ، مث ُيطلب من الطالب التكرار بشكل مجاعي.ٕ

 .( يكرر ادلرب اإلشارة مث يتبعها الطالب بشكل مجاعي.ٖ

 ( يعطي ادلعلمون إشارة ، مث ُيطلب من الطالب التكرار يف رلموعات..ٗ

 .( يكرر ادلرب اإلشارة ، مث يتبعها الطالب يف رلموعات.٘

 .( يعطي ادلعلمون إشارات ، مث يُطلب من الطالب التكرار بشكل فردي.ٙ
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د ، ينتبو .( يكرر ادلرب اإلشارة مث يتبعها الطالب بشكل فردي. يف عملية تكرار األفراٚ

ادلعلمون إىل ردود الطالب. إذا كان من ادلمكن إجراء حتسينات ، أو التحفيز وحىت 

 (Tarigan, h.119) الثناء ، فيجب أن يتم ذلك كحافز ذلم لتعلم اللغة العربية.

 . املفرداتٖ

 أ. تعريف ادلفردات 

على وأوضح أمحد فؤاد أفندي أن "ادلفردات من العناصر اللغوية اليت رنب  

 (.Effendy, 2003, h.96) متعلمي اللغة األجنبية إتقاهنا من أجل إتقان التواصل بتلك اللغة".
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سواردي إن ادلفردات جزء ال يتجزأ من جوانب أخرى للغة مثل الصوتيات  قال 

وأنظمة القواعد وأنظمة الكتابة والقراءة وتكوين ادلصطلحات اليت رنب على متعلمي 

إتقاهنا من أجل اكتساب الكفاءة يف اللغة. ألن ادلفردات ىي قائمة  اللغة األجنبية 

 (.Notosudirjoa,1991, h.42) كلمات أو ثروة أو مفردات يف شخص أو لغة.

مبعٌت أن ادلفردات عبارة عن رلموعة من الكلمات )ادلفردات( يستخدمها  

ون ربطها بكلمات الشخص ، شفهًيا وكتابًيا ، واليت ذلا ابلفعل معٌت ووصف الًتمجة د

 (.Zulhannan, 2014, h.109) .أخرى وترتيبها ابألجبدية

ادلفردات ادلقصودة يف ىذه الدراسة ىي قدرة الطالب على نطق ادلفردات العربية  

ادلوجودة يف ادلادة الدراسية اليت دتت دراستها يف الفصل ، وليس ادلفردات على نطاق 

 واسع.
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فردات ىو عملية توصيل مادة تعليمية )مادة( وقًال أسف الدين ، فإن تعلم ادل 

يف شكل كلمات أو مفردات كعنصر يف تعلم اللغة العربية. لذلك فإن تعلم اللغة العربية 

الذي يتم إجراؤه يف مؤسسة تعليمية زنتاج إىل إعطاء األولوية لو من خالل تعلم بعض 

 أدناط اجلمل ذات الصلة.

للغة وىي الصوت وادلفردات )ادلفردات( ادلفردات ىي أحد العناصر الثالثة  

والقواعد وىي مهمة جًدا إلتقاهنا ، وتستخدم ىذه ادلفردات يف اللغة ادلنطوقة وادلكتوبة 

 وىي إحدى أدوات تنمية مهارات اللغة العربية.
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وقًال ىورن ، فإن ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تتكون منها اللغة. إن  

ن ادلهارات اللغوية األربع ، وىي إجادة االستماع ، وإتقان التحدث دور ادلفردات يف إتقا

، وإتقان القراءة والكتابة أمر ضروري للغاية ، كما ذكر فالت أن قدرة الشخص على 

فهم أربع مهارات لغوية مثل مهارات االستماع ومهارات التحدث ومهارات القراءة 

 ,Mustofa) ن ادلفردات اليت لديهم.ومهارات الكتابة تعتمد بشكل كبَت على التمكن م

2011, h.61.) 

لذا فإن ادلفردات ىي عدد الكلمات اليت رنب على كل شخص أو كل لغة  

 مساعدهتا يف تطوير اللغة حبيث جتعل التحدث أسهل وأسهل.

الغرض األساسي من تعلم ادلفردات ىو إدخال مفردات جديدة للطالب ، من  

لطالب ليكونوا قادرين على قراءة ادلفردات بشكل صحيح خالل مواد القراءة ، وتدريب ا

وصحيح ألن النطق اجليد والصحيح يؤدي إىل مهارات التحدث والقراءة بشكل صحيح 
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وصحيح. ، فهم معٌت ادلفردات ، إما داللة أو معجمية )قائمة بذاهتا( أو عند 

على تقدير  استخدامها يف سياق مجل معينة )ادلعاين الضمنية والنحوية( ، قادرون

ادلفردات وتشغيلها يف التعبَت الشفهي )التحدث( والكتابة )الكتابة( وفًقا ل  السياق 

صحيح. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اذلدف ىو حتسُت مهارات االتصال ابللغة العربية 

 (.Hamid, 2010, h.33) حتداًث وكتابة. لذلك فإن ىذه ادلفردات ذلا فائدة يف تسهيل التواصل.

 .عليم اللغة العربية ، ال شنكن فصلها عن إتقان ادلفردات العربية )ادلفردات(يف ت 

(Tarigan, 2015, h.43.)   وكذلك يف تعليم اللغة العربية. اخلطوة األوىل يف تقدًن اللغة العربية

ىي تقدًن ادلفردات للطالب ، وىناك أربعة أشياء رنب أخذىا يف االعتبار ، وىي معٌت 

 واستخدام الكلمات ، وتكوين الكلمات ، وتركيب الكلمات.الكلمات ، 
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لن يكون للكلمة معٌت أكرب بدون سياق يكمل معٌت الكلمة. إذا كانت الكلمة  

منفصلة ، سيكون للكلمة معٌت غَت مؤكد ، ألن العديد من الكلمات العربية ذلا أكثر 

، رنب على ادلعلم أيًضا  ذلذا السبب ، عند تقدًن ادلفردات من معٌت يف اللغة العربية.

تقدًن السياق ادلرتبط ابلكلمة. ابإلضافة إىل فهم معٌت الكلمات ، سيفهم الطالب أيًضا 

معٌت الكلمات يف سياق معُت. استخدام الكلمات ال يقل أذنية عن تعليمو للطالب. 

ابستخدام الكلمات الصحيحة ، سيتمكن الطالب من تكوين اتصال ، على األقل 

الصحيحة. الشيء الثالث ىو تكوين الكلمات ، كما نعلم ابلفعل أن الكلمات احملادثة 

شنكن أن تتغَت ، سواء يف ادلعٌت أو يف البنية. رنب أن يعرف الطالب التغيَتات يف الكلمة 

 للحصول على فهم أمشل لسياقات معينة يف اللغة العربية.
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ت. ىناك أنواع سلتلفة آخر ما يتعلق إبدخال الكلمات العربية ىو تركيب الكلما 

من الكلمات يف اللغة العربية ، وىي األمساء )إسم( ، واألفعال )فعل( والصفات. لذلك 

رنب على الطالب فهم بنية الكلمات حىت يتمكنوا من استخدامها يف اجلمل 

 الصحيحة.

ال شنكن فصل ىذه األشياء األربعة عن عملية إدخال ادلفردات العربية. رنب  

ات بشكل صحيح يف سياقها ، واستخدامها يف اجلمل والتغيَتات واذلياكل تقدًن الكلم

 حىت يتمكن الطالب من فهم الكلمة ابلكامل.

 ب. تقنيات تدريس املفردات 

كما مت تدريسو أعاله ، فإن التعرف على الكلمات ابللغة العربية ال يقتصر على  

ادلتوقع أيًضا أن يعرف الطالب  تقدًن الكلمة وإخبار الطالب حبفظها. ومع ذلك ، من 
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كلمة ما ويفهموهنا ويفهموهنا حىت يتمكنوا من معرفة كيفية استخدامها وفًقا دلوقفهم أو 

 موقعهم.

 ىناك ثالثة أمور رنب مراعاهتا عند تدريس ادلفردات ، وىي: 

 .( أدناط التدريسٔ

والسليب. ىناك نوعان من أدناط تدريس اللغة العربية ، وذنا التدريس النشط  

التدريس النشط مناسب دلستوايت الطالب ادلبتدئُت أو األساسيُت اليت تتطلب الكثَت 

من ادلمارسة وشخصية مدرس نشطة. بينما التدريس السليب مناسب للمستوايت 

ادلتوسطة أو العليا. مع التدريس السليب ، من ادلأمول أن يكون الطالب أكثر نشاطًا يف 

 إعطاؤىا. معاجلة الكلمات اليت مت
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 .( العالقة بُت الكلماتٕ 

يف ىذه احلالة ، يُتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على معاجلة الكلمات اليت  

مت إعطاؤىا يف اجلملة واليت من شأهنا زايدة حتفيز ذاكرة الطالب حول معٌت ىذه 

 الكلمات.

 .( تقنيات تدريس معينةٖ 

 أكرب للطالب ، وىي:ىناك طرق سلتلفة لتقدًن الكلمات بسهولة  

 يعرض الواقع ادلوجود ، عالقة الكلمة مع السياق.• 

 ابستخدام الصورة ادلقابلة للكلمة.• 

 استخدم لغة اجلسد العربية النموذجية لوصف أو إظهار معٌت كلمة ما.• 
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 وحبسب أفندي ، ىناك عدة تقنيات لتعليم ادلفردات منها ما يلي: 

 االستماع إىل الكلمات•  

ل ادلرحلة األوىل يف توفَت الفرص للطالب لالستماع إىل الكلمات اليت تتمث 

يتحدث هبا ادلعلم ، سواء بشكل مستقل أو يف اجلمل. إذا كان الطالب قد أتقن عنصر 

الصوت يف الكلمة ، فعندئٍذ يف مرتُت أو ثالث مرات ، يكون الطالب قادرًا على 

 االستماع بشكل صحيح.

 نطق الكلمة•  

التالية ىي إعطاء الطالب الفرصة لقول الكلمات اليت مسعوىا. شنكن أن  ادلرحلة 

 يساعد نطق كلمات جديدة الطالب على تذكرىا لفًتة أطول.
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 احصل على معٌت الكلمة•  

يف ىذه ادلرحلة ، يعطي ادلعلم معٌت الكلمات للطالب من خالل جتنب الًتمجة  

طرح ىذا االقًتاح ، ألنو إذا كان ادلعلم  قدر اإلمكان ، ما مل يكن ىناك طريقة أخرى. مت

يستخدم دائًما اللغة األم للطالب ، فلن يكون ىناك اتصال مباشر ابللغة اليت تتم 

 دراستها ، بينما سينساىا الطالب قريًبا.

 اقرأ الكلمات•  

بعد أن يسمع الطالب ويقولون ويفهمون معٌت الكلمات اجلديدة ، يكتبها  

 بعد ذلك يتم منح الطالب الفرصة لقراءهتا بصوت عاٍل. ادلعلم على السبورة.
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 اكتب كلمات•  

سيكون من ادلفيد جًدا إتقان ادلفردات ، إذا طُلب من الطالب كتابة الكلمات  

اليت تعلموىا للتو عندما كان معٌت ىذه الكلمات ال يزال حاضًرا يف ذكرايت الطالب. 

 ما يكتبو ادلعلم على السبورة. يكتب الطالب يف كتبهم اخلاصة عن طريق تقليد

من حيث الكتابة ، يواجو الطالب صعوبة يف الكتابة ألن كتابة اللغة العربية تبدأ 

من اليمُت إىل اليسار ، بينما تبدأ الكتابة ابللغة اإلندونيسية من اليسار إىل اليمُت. 

نتصف ويف وابدلثل ، ختتلف أشكال احلروف بُت األحرف ادلوجودة يف البداية ويف ادل

 (Wa Muna,2018) .النهاية
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 صنع اجلملة•  

ادلرحلة األخَتة من نشاط تدريس ادلفردات ىي استخدام الكلمات اجلديدة يف  

مجلة كاملة ، شفهًيا أو كتابًيا ، سيساعد االستخدام يف ىذه اجلملة بشكل كبَت على 

 (.Effendy, h.97) .تعزيز فهم الطالب دلعٌت الكلمة

مهًما جًدا يف تطوير ادلفردات ألنو ينطوي على التمييز بُت  يعترب الكالم 

األصوات اليت تتحد لتكوين الكلمات وادلفاىيم. وابلتايل ، رنب أن يكون الطالب 

 (.Tarigan, h.132) قادرين على التمييز بُت األصوات والكلمات.

تعلم اللغة ىناك العديد من ادلشكالت اليت يعاين منها الطالب اإلندونيسيون يف 

العربية ، وىي االختالفات مع لغتهم األم )اإلندونيسية(. من بُت ىذه االختالفات 

 (Wa Muna, 2018) .الكتابة ونظام الصوت وادلفردات وبنية اجلملة
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 تقنيات تعلم املفردات . ث

فيما يتعلق ابدلفردات ، سيجد بعض الطالب صعوبة يف تكوين كلمات سلًتعة 

 (Wa Muna,2018 ) .دم االنطباع بينما تستخدم العربية التصريفألن لغتهم األوىل تستخ

شنكن أن تتم تقنيات تعلم ادلفردات بطريقتُت. أوال ، أدركت من خالل عملية  

التدريب السياقية. ويف الوقت نفسو ، يتم تنفيذ الثانية من خالل عملية تدريب غَت 

 التايل:السياقية. دلزيد من التفاصيل شنكن وصفها على النحو 

 . التمرين السياقئ 

 شنكن للمعلمُت حتقيق ىذا التمرين السياقي بطريقتُت ، وذنا: 

 

 



 

22 
 

 أ. سطر السؤال واجلواب 

يتم تنفيذ ىذا ادلسار بُت ادلعلمُت والطالب ، أو يتم بشكل فردي أو مجاعي.  

 مثال:

  َِواِر ِإْلَياس  أَْيَن رَنِْلْيُس يُ ْوُسُف ؟ رَنِْلُس يُ ْوُسُف جِبِ

 مسار احلوار ب.

يتم حتقيق ىذا ادلسار من خالل وصف احلياة اليومية ، مثل تلك ادلتعلقة ابجملاملة 

 والًتحيب ابلضيوف وما إىل ذلك. مثال:

  ًُمَدرٌَّس : َأْىالً َوَسْهال 

 تِْلِمْيُذ : أَْىالً ِبك 
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 . شلارسة غَت السياقيةٕ

معٌت الكلمات اليت يصعب شنكن للمعلمُت إجراء ىذا التمرين غَت السياقي لشرح 

 شرحها من خالل القنوات السياقية ، أي ابستخدام الوسائط التالية:

 أ( الرسومات والصور والنماذج والعينات.

 ب( احلركة واإلشناءات.

 ت( التمثيل ادلسرحي.

 ث( التعريف ، على سبيل ادلثال:

  ِِعْيُداْلِفْطِر : ِعْيُد يفْ ْاأَلوَِّل ِمْن َشْهِر َشوَّال 

  ِبَ ْغَداْد : َعاِصَمَة الِعَراق 

 ج( ادلرادفات وادلتضادات
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  طَاِلٌب : تِْلِمْيُذ َضيَُّقx   ٌَواِسع 

 ح.(  سلسلة

  َشْيٌخ. –رِْجٌل  –َشاٌب  –َصيبٌّ  –ِطْفٌل  –َشْيٌخ : َرِضْيٌع 

 خ.(  تشكيل الكلمة

  ٌُدْوٌر م َدار 

  ََمْلَعُب : َمَكاُن يَ ْلَعُب ِفْيِو النَّاس 

 مًتجمد.( 

يتم استخدام ىذا النظام كبديل أخَت ، أي إذا كانت الطريقة السياقية وإذا كانت 

 الطرق السبعة غَت السياقية أعاله غَت قادرة على شرح معٌت الكلمة أو اجلملة.
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 . اللغة العربية4 

 أ. فهم اللغة العربية 

الصوتية اليت يتم يف القاموس اإلندونيسي الكبَت ، تعٍت "اللغة" نظاًما من الرموز  

 ,Hamalik) استخدامها بشكل تعسفي وتقليداًي كوسيلة لالتصال لتوليد ادلشاعر واألفكار.

2001, h.199.) 

ابإلضافة إىل وسيلة االتصال ، تعمل اللغة أيًضا كوسيلة للتفكَت أو وسيلة  

أما للتفكَت دلستخدمي اللغة أنفسهم. يتبع تطور اللغة تطور تفكَت مستخدمي اللغة. 

ابلنسبة للبشر فلن يتمكن من حفظ كل الكلمات من لغتو وتطويرىا رغم أنو يتمتع 

مبستوى عاٍل من الذكاء. لذلك ، أحيااًن يكون الشخص غَت قادر على تذكر كلمة أو 

 (.Taufiqorrachman, 2008, h.184) .رند صعوبة يف استدعاء ادلفردات اليت يريدىا
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العربية ىي اللغة اليت حتتوي على أوسع وأغٌت  كشف النجار يف شاىُت أن اللغة 

زلتوى. األوصاف واألوصاف مفصلة للغاية وعميقة. حبيث تصبح اللغة العربية لغة غنية 

ابدلفردات وبنية اللغة ، شلا رنعلها مناسبة للتعبَت عن األفكار والعواطف وكأداة لتعليم 

ألقوال اليت يستخدمها كل شعب سلتلف أنواع ادلعرفة. وحبسب اجلاليُت فإن اللغة ىي ا

 (.Makruf, h. 1) .للتعبَت عن معناىا

 ب. خصائص وخصائص اللغة العربية 

للغة العربية خصائص خاصة ال توجد يف اللغات األخرى. ىذا التخصص رنعل  

-Munif, 2008, h. 42) .اللغة مرنة وذات مرونة عالية. فيما يلي بعض خصائص اللغة العربية

50.) 
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 لديها رلموعة متنوعة من األساليب.( 4

يشمل تنوع أدناط اللغة العربية اختالفات اجتماعية أو اجتماعية وجغرافية  

 وشخصية. تنوع االجتماعية

ىو رلموعة متنوعة من اللغات اليت ُتظهر اخلصائص االقتصادية للمتحدث. ويف الوقت 

فات يف ادلنطقة اجلغرافية نفسو ، التنوع اجلغرايف ىو تنوع اللغات الناجم عن االختال

 للمتحدثُت. يرتبط تنوع ادلصطلحات ابخلصائص الشخصية للمتحدث العرب ادلعٍت.

 .( شنكن التعبَت عنها شفواي وخطيإ

اللغة البشرية الرئيسية ىي اللغة ادلنطوقة ، يف حُت أن اللغة ادلكتوبة ىي يف  

 األساس مشتق من اللغة ادلنطوقة.

 ظام وقواعد زلددة.( أن يكون لديك نٖ
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 .( لو طبيعة احملكمٗ

 .( دائما تطوير منتج وخالق٘

 .( لديو نظام صويت شليزٙ

 .( لديو نظام كتابة فريد لديو نظام إعرابٚ

ىذه بعض خصائص تركيبة اللغة العربية ، واليت شنكن تصنيفها أساًسا بناًء على  

  ل والنحو واإلحصاء.ادلستوى اللغوي إىل تفرد على مستوى علم األصوات والتشكي

 الفصل الثاين : البحوث السابقة

فيما يلي بعض الدراسات اليت قام هبا ابحثون سابقون وادلتعلقة ابلقضااي اليت  

 أثَتت يف ىذه الرسالة للمقارنة.
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بعنوان "تطبيق وسائط الصور يف اجلهود ادلبذولة  ٕٗٔٓنتائج حبث سانيو يف عام  .ٔ

العربية للفئة السابعة ادلدرسة الثانوية نورل ىودا ، لومبك لتحسُت إتقان ادلفردات 

الغرب". يركز ىذا البحث على كيفية تطبيق وسائط الصور يف زلاولة لزايدة 

التمكن من ادلفردات العربية. ويف الوقت نفسو ، يركز ادلؤلف يف حبثو بشكل أكرب 

اسة إىل أن تطبيق على القدرة على نطق ادلفردات العربية. تشَت نتائج ىذه الدر 

وسائط الصور شنكن أن زنسن إتقان الطالب للمفردات اللغوية ، ألنو يف تطبيق 

ىذه الطريقة ، سيحاول الطالب األقل نشاطًا يف البداية أن يكونوا أكثر نشاطًا 

 يف كل تطبيق تعليمي.

بعنوان "تطبيق الوسائط السينمائية لتحسُت  ٕ٘ٔٓنتائج حبث رضوى يف عام  .ٕ

دلفردات العربية لطالب الصف السابع يف ادلدرسة الثانوية الصراط ادلستقيم إتقان ا
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لومبك الوسط". يركز حبث األطروحة على تطبيق وسائل اإلعالم السينمائية 

لتحسُت إتقان ادلفردات العربية بينما يركز ادلؤلف يف حبثو بشكل أكرب على 

عربية. تشَت نتائج ىذه الصعوابت / ادلعوقات اليت تواجو يف نطق ادلفردات ال

الدراسات إىل أن تطبيق وسائط األفالم لزايدة إتقان ادلفردات العربية شنكن إثباتو 

من خالل زايدة نتائج اختبار تعلم الطالب على ادلفردات العربية من كل دورة 

 حبثية.

بعنوان "دور القدرة على التحدث ابدلفردات  ٕٛٔٓنتائج حبث ابيق مردايان يف  .ٖ

لطالب الصف السابع من مدرسة التسناوية يف مدرسة دارشليهُت  العربية

اإلسالمية الداخلية". تركز ىذه األطروحة على كيفية دور القدرة على نطق 

ادلفردات يف مهارات التحدث ابللغة العربية يف حُت أن ادلؤلف يركز حبثو بشكل 
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اسة إىل أن قدرة أكرب على حالة بيئة تعلم اللغة العربية. تشَت نتائج ىذه الدر 

شنكن القول   ادلدرسة الثانوية درصاحلُت  الطالب على نطق ادلفردات العربية يف

ٝ  ٓٛإهنا جيدة جًدا استناًدا إىل االختبار الشفوي الذي مت احلصول عليو أبن 

 من الطالب دتكنوا من نطق ادلفردات بشكل صحيح.

الصوتية يف قراءة النصوص  نتائج حبث اننُت أروم ساري ر بعنوان "حتليل األخطاء .ٗ

العربية لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة الثانوية فيونغان ابنتول". تشَت نتائج ىذه 

 الدراسة إىل شكل قراءة خطأ النص العرب.

بعنوان "حتليل األخطاء يف اللغة العربية  ٜٕٔٓنتائج حبث نور العتامي يف عام  .٘

دمحمية يغياكرًت". أظهرت النتائج لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة الثانوية معل مة 
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أن العوامل ادلسببة للخطأ يف اللغة العربية ىي خصائص اللغة العربية اليت كانت 

 سلتلفة عن األندونيسية ، واخنفاض الدافع يف التحدث ابلعربية.

من شرح البحث أعاله ، جانب ادلعادلة ، ىذه الدراسة مع البحث السابق ختترب 

  .للغة العربية وإتقان ادلفرداتحتليل اخلطأ يف ا

الفرق بُت ىذه الدراسة والباحثُت السابقُت ىو أن ىذا الباحث يركز على خطأ 

 يف قراءة احلروف العربية يف ادلفردات العربية ، وخاصة يف سلارج احلروف سلارج احلروف

 اليت تبدو مشاهبة للصوت.

ن نفذىا ابحثون سابقون ، أما موقف ىذه الورقة أو ىذه األطروحة أنو مل يسبق أ

أي أن ىذا البحث يركز على جوانب مشكلة مشاكل القراءة يف ادلفردات العربية أو 
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، حبيث تكون ىذه األطروحة ىي سنتلف عن الباحثُت  احلروف سلارج أخطاء يف نطق

 .السابقُت

 


