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ABSTRAK 
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Judul Skripsi  : Tahlilu Al-Akhtha-i As-Shautiyyati (Dirasatun Fi „Ilmi 

  Wazhaifi Al-Ashwati) Fi Qiraati An-Nashi Al-„Arabiyyati  

  Bi As-Shaffi As-Sabi‟i Fi Al-Madrasati  

  Al-Mutawassithati  Al-Islamiyyati Al-Mu‟allimina 

  Al-Jami‟ati Al-Washliyyati Midani. 

  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan berbahasa (studi 

kajian fonologi) dalam membaca teks berbahasa Arab siswa kelas VII MTs. 

Muallimin UNIVA Medan. 

Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif yang mengambil latar penelitian di MTs. Muallimin UNIVA Medan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes lisan dan perekam 

suara. Adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu dengan rumus  

p = f x 100% 

      n         

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diketahui beberapa 

hasil yang ditemukan yaitu, Pertama: bentuk-bentuk kesalahan fonologi yang 

ditemukan pada kelas VII di MTs. Muallimin UNIVA Medan pada huruf  

ح، ع، غ، ظ، ز ط، ض، ذ، ش، . Kedua: adanya faktor-faktor yang 

menyebabkan kesalahan fonologi dalam membaca teks berbahasa Arab pada kelas 

VII di MTs. Muallimin UNIVA Medan yaitu: (1) kurangnya kemampuan guru 

dalam melafalkan bahasa Arab dengan baik. (2) kurangnya minat siswa dalam 

mempelajari bahasa Arab. (3) karakteristik bahasa Arab berbeda dengan bahasa 

Indonesia. (4) banyaknya siswa yang belum tamat Al-quran.  

Mengetahui  

Pembimbing I 

 

Dr. Zulheddi, MA. 

                    NIP. 197603032009011010
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 الويهيرد

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ضبدا كشكرا هلل الذم أنعم نعما كثَتة كقدرة كافية، كالصالة كالسالـ على صفوة 

اػبلق، حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذم أخرج الناس من الظلمات إىل النور كأرشدىم إىل 

 الصراط اؼبستقيم كعلى آلو كأصحابو أصبعُت. كبعد.

"حتليل لبحث العلمي من أكؽبا إىل آخرىا دبوضوع قد سبت الكاتبة كتابة ا

األخطاء الصوتية )دراسة يف علم وظائف األصوات( يف قراءة النص العربية ابلصف 

كىو السابع يف ادلردرسة ادلووسطة اسإسمايية ادلعلين اجلايعة الوصلية ييردان" 

لية الًتبية بقسم الستيفاء أحد الشركط اؼبقررة للحصوؿ على درجة اإلجازة اعبامعية يف ك

 تعليم اللغة العربية يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية ميداف.

كقد من هللا على ابالنتهاء من إعداد ىذا البحث العلمي، فلو سبحانو ابغبمد 

كالثناء، كبعده أف تقدـ ابلشكر كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كاف ؽبم فضل يف كتابة ىذا 

 خبصوص على عدة اؼبشرفُت، فلذلك تقدـ الشكر كالتقدير إىل: البحث العلمي

كالدين احملبوبُت أيب أمَت نبزة لوبيس كأمي فريدة ىانـو فنجايتاف الذاف قد ربياين  .ٔ

 صغَتا. كنبا قد ربياين بًتبية حسنة.



 ب
 

أسرٌب مثل أخيت الكبَتة فًتايان لوبيس ككلداف كريثة لوبيس كأـ ضبَتة لوبيس  .ٕ

 كف شاه فوترا الذين ساعدكين يف دراسيت كحياٌب.كأخي الصغَت إر 

فضيلة الدكتور ذك اؽبادم، اؼباجستَت كاؼبشرؼ األكؿ، كألفُت سَتهبار، اؼباجستَت   .ٖ

كاؼبشرؼ الثاين. نبا قد أشرفا للكاتبة كأعطا اإلرشادات كالتوجيهات الغالية 

 لكتابة ىذا البحث العلمي.

سالـ الدين، اؼباجستَت، كموظفوىا  فضيلة رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية، .ٗ

كاألساتذ كاألساتذة يف شعبة تدريس اللغة العربية بكلية الًتبية يف اعبامعة 

 اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية ميداف، الذين قد علموين.

فضيلة رئيس اؼبسكن العادلة الفرايب عبد اػبالق، اؼباجستَت كاألساتذ كاألساتذة  .٘

 الذين قد علموين.

أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية ابلصف الثاين الذين ساعدكين يف الدراسة  .ٙ

 كيف إسباـ كتابة ىذا البحث.

أصدقائي يف مسكن عادلة الفرايب الذين ساعدكين يف الدراسة كيف إسباـ كتابة ىذا  .ٚ

 البحث.



 ج
 

صادقات احملبوابت ىنا: نور ماال سارم، زيٍت أفٍت، راي سرم أستوٌب، نوركؿ  .ٛ

لة ابتو ابرا، يوسرينا انسوتيوف، رقية ىاسيبواف، أمي فضيلة انسوتيوف، نور فضي

 أفٍت ىاسيبواف.

أرجوا أف يكوف ىذا البحث العلمي انفع للكاتبة كللقراء كؼبن يهمو األمر، كهللا 

 اؼبوافق جزاىم هللا خَت اعبزاء. 
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 الباب األول

 ادلقردية

 خلفية البحث .أ 

اؼبتعارؼ ىي عبارة اللغة يف  ٔ.أغراضهم عن قـو كل يعرب أصوات ىي اللغة

اؼبتكلم عن مقصوده، كتلك العبار فعل لساين انشئة عن القصد. أما اللغة فهي كل ما 

يبكن أف يدخل يف نطاؽ النشاط اللغوم، من رمز صوٌب، أك كتاىب، أك إشارة، أك 

   ٕإصطالحي.

 ببعض بعضهم يف اتصاؿ الناس كعالمات يستغلها رموز من عريب نظاـ ىي اللغة

 تدركها كاليت النطق اإلنساين جهاز اليت يتحدثها أصوات ىي أك أفكارىم عن بَتالتع كيف

 التعريفات ىذه اػبالصة من ٖاؼبعُت. اجملتمع يف معنية اصطالحية دالالت فتؤدم األذف

 .السامع فهمها كيستطيع اإلنساف فم من خرج الذم الصوت ىي اللغة أف

 اللغة، تًتاكح بُت اللغة العربية ك اتكتوجد على ىذه األرض طائفة كاسعة من اللغ

  Kridalaksana (Harimurti) ارمورٌب كريداالكساانكغَتىا. ى كاللغة اليبانيةاالندكنيسية 

                                                             
 .ٔ ص. ، ٔ ط. ، )ٔٔٛٔالثقافية،  الفيصل دار الرايض:) ،  واكوسااب تردريسا اللغة ،السيد أضبد ؿبمود ٔ 

2
 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab (Sidoarjo: CV. Lisan Arabi, 

2017), h. 39-40. 

  .ٛ .ص ،ٔط. ، )ٖٕٓٓ التوبة، مكتبة  :الرايض)  ،العربية اللغة تعليم رائقط اػبطيب، ابراىيم دمحم ٖ 
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كلكن حىت اآلف  .اتلغ ٚٙٔ، تتألف اللغات الرئيسية يف العامل من كفقا لذلك

اللغة ال ينفصل استخداـ اللغة األكىل يف العامل ال يزاؿ غَت معركؼ ابلتأكيد. ألف ظهور 

عن الوجود البشرم. كمع ذلك، ىناؾ بعض النظرايت اليت تقوؿ أف اللغة األكىل يف العامل 

 .ىي كاحدة من اللغات األربع، العربية أك العربية، أك لغة األرامية بو

 امن اللغة األكىل يف العامل، ألهن كلكن، يعتقد أف اللغة العربية ىي اؼبرشح األقول

من اؼبعركؼ أف صبيع الدكؿ أتٌب من شبو اعبزيرة العربية. ىذا  انساب فإهنإذا نظر من األ

يف العامل. كاللغة  ال ينفصل عن كالدة النيب آدـ عليو السالـ الذم ىو أكؿ إنساف

نيب آدـ عليو السالـ ىي اللغة العربية، ألف ىذه اللغة كفقا لبعض العلماء ىي اؼبستخدمة 

 ب اعبنة.االلغة أصح

اللغة العربية ىي  ٗأغراضهم. عن العرب هبا يعرب اليت الكلمات ىي عربيةال اللغة 

كاحدة من اللغات السامية، اليت تتم إىل األسرة السامية كىي ذات صلة ابللغة العربية 

عاـ.  كقد حددت منظمة  ٖٜٚٔاللغة العربية ىي اللغة العاؼبي منذ  كاللغة نيو أرامي.

، يف ٜٖٓٔمن خالؿ تصميمها رقم  (UNESCO)الثقافة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلم ك 

  ديسمرب من كل عاـ كاليـو العاؼبي اللغة العربية.  ٛٔيـو 

                                                             
 .ٚ .ص(، ٗٔٗٔ العصرية، اؼبكتبة: بَتكت) ،العربية الردروس جايع الغالييٌت، سليم دمحم بن مصطفى ٗ  
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اللغة اختارىا هللا ؽبذا  ىي العربية فإف اإلنساف، مهّم ليتعّلمها أمر العربية اللغة  

 كجل يف سورة يوسف: عز هللا هبا، فقاؿ الكرًن القرأف كأنزؿ ٘الدين.

                  .ٙ 

لك اللغة اليت وبتجها كل يت نزؿ هبا القرآف الكرًن كىي بذاللغة العربية ىي اللغة ال

مسلم ليقرأ أك يفهم القرآف الذم يستمد منو اؼبسلم األكامر كالنواىي كاألحكاـ 

رضبة كاسعة يف كتاب العربية بُت يديك: "معلـو  كما قاؿ ابن تيمية رضبو هللا  ٚالشرعية.

أف تعلم اللغة العربية كتعليمها فرض على الكفاية كإف اللغة العربية من الدين كمعرفتها 

فرض كاجب، فإف فهم الكتاب كالسنة فرض كال يفهم إال ابللغة العربية. فالعبادة من 

سالـ ال تؤدم كليت فهمنا صالة كدعاء كتالكة القرآف الكرًن، ككثَت من شعائر اإل

  ٛكتدبرىا إال ابللغة العربية".

فال شك أف تعلم اللغة العربية كتعليمها مهم لكل مسلم ككوهنا لغة الدين كىي 

لغة القرآف الكرًن كاألحاديث النبوية كنبا مصدراف ؽبذا الدين كال بد لكل مسلم أف 

مهما إال بفهم اللغة العربية. األمر هبعلهما دليلُت يف حياهتم يف الدنيا، كال يبكن يف تعل
                                                             

  .ٙ .ص ،)ٕٚٓٓ ة،احملفوظ حقوؽ الطبع :مصر) ،الصرف ين ادلقصود نظم شرح يف ادلعبود هون ،ابراىيم الرضبن عبد ابن ٘ 
 .ٕ: ٕٔالكرًن،  القرآف ٙ

 .ٖٜٖـ(، ص. ٕٓٓٓ، )مؤسسة الرسالة: تيسري الكرًن الرمحن يف تفسري كمام ال ادلنانعبد الرضبن بن انصر بن عبد هللا السعدم،  ٚ 

(، ٕ٘ٓٓئيس مؤسسة الوقف اإلسالمي، ، )اؼبملك العربية السعودية: اؼبكتبة الر العربية بن يرديك عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف كآخركف، ٛ 

 ص. ب.
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يف تعلم اللغة العربية كأمر تعلم القرآف كاألحاديث، قاؿ عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر: "تعلموا 

  ٜالعربية فإهنا من دينكم كتثبت العقل، كتزيد يف اؼبركءة" )ركاه البيهقي(.

صوات كاأللفاظ اللغة العربية ؽبا فبيزة خاصة. كىي سبتلك أربعة عناصر منها األ

اللغوية كىي االستماع كالكالـ كالقراءة  كاعبمل كالًتاكيب. كإف اللغة العربية أربع مهارات

 كالكتابة.

، فإف أكؿ شيئ ىو اف اللغة العربية بشكل جيد كصحيحلتكوف قادرة على إتق

قرءاة اغبركؼ كالنص العريب. كشخص غَت عريب، حقيقتو للقراءة النص العريب صعيبا 

دا. شكل اغبركؼ كاألصوات اليت زبتلف ابللغة اإلندكنيسية كىي أسباب بعض عدي

 كظائف األصوات يف كل حرؼ عريب. علم األخطاء اللغوية، كىي األخطاء الصوتية أك

السابع يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  فصلككما كاف اغباؿ يف الطالب اب

العديد من دراسة اللغة العربية.  اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف الذم هبرم حاليا

 لصفيف الطالب اب كظائف األصواتاألخطاء دبا يف ذلك اػبطاء اؼبصادفة يف علم 

 وصلية ميداف يف قراءة النصالسابع يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة ال

 العربية.

                                                             
9
 Radliyah Zainudin, dkk, Metedologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 1. 
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كاحدة من  ، ىياؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف

إنشاء جيل الشباب يبكن أف تنهض كتلعب دكرا يف اجملتمع كاليت هتدؼ  اؼبدارس اليت

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة ك  تكوف اعبيل التايل من األمة كالدين.

ىي إحدل اؼبدارس اليت ال تزاؿ موجودة كتطور يف خضم اغبضارة  الوصلية ميداف

اؼبدرسة ىي مدرسة يف شكل مدرسة عادية كليس اؼبعهد، كلكن تفرد ىذه اغبديثة. ك 

تستخدـ الكتاب الًتاث ابعتبارىا مرجعا يف التدريس. كتصنيف التدريس اللغة العربية 

 على كجو التحديد، مثلها قواعد النحو كعلم الصرؼ كاحملادثة كغَت ذلك.

األخطاء  و كاحد منكظائف األصوات ى علم األخطاء الصوتية أك األخطاء يف

نبغي أف ذبانبها ألهنا سوؼ تؤثر على خطاء اؼبعٌت. موجود األخطاء يف ياللغوية اليت 

 ، ألف األخطاء ىي جزء من عملية التدريس.ليس شيئا غريباتعلم اللغة 

من كجود دكر اؼبعلمُت  حددىن أيبكن أف تقلل إىل ؤكد أف ىذه األخطاء كمن اؼب

ال تقدـ نفسها، القدرة كالكفاءة  كالكفاءات.دبجموعة من القدرات  الذين يبلكوف

 بسبب عملية التدريب كاؼبهنية.سبلك شخصا  اكلكنه

 لك، هبب القضاء على األخطاء اليت ارتكبها الطالب بقدر اإلمكاف.لذ

 اءللخط ةكـبارج ىذه األخطاء إلهباد تسوي سيتحقق ذلك عندما يتم ربليل خصوصيات

كمن مستداما،  اػبطاء يكوف ال حبيث الًتقب ؿأشكا من كشكل الذم ارتكبو الطالب
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لتقييم كزبطيط اعداد اؼبواد كاالسًتاتيجيات لتعلم  ةقيم ةف تصبح ردكد فعل عاليأأجل 

 .اللغة العربية

األخطاء حتليل الباحثة لبحث ىذا اؼبوضوع كىو " تنظرا إىل أنبية البحث، أراد

يف  سابعصف الابلالعربية  لنصقراءة ايف علم وظائف األصوات( دراسة يف ) الصوتية

 ".اجلايعة الوصلية ييردان سطة اسإسمايية ادلعلينردرسة ادلوو ادل

 حترديرد البحث .ب 

علم يف دراسة ) الصوتيةاألخطاء ربليل الباحثة يف ىذا البحث إىل  تكحدد

سطة اإلسالمية اؼبتو  درسةاؼبيف  سابعصف الابلالعربية  قراءة النصيف  كظائف األصوات(

 ألف ال يتوسع ذىن القارئ حُت يقرأ ىذا البحث.اعبامعة الوصلية ميداف  اؼبعلمُت

 أسئلة البحث .ج 

 لي:تة البحث يف ىذا اؼبوضوع فهي كما أما أسئل

اليت علم كظائف األصوات( دراسة يف )الصوتية ما ىي أشكاؿ األخطاء  .ٔ

اعبامعة  اؼبعلمُتدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼب يف السابع لصفابتوجهها 

 ية ميداف؟الوصل
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علم كظائف دراسة يف )الصوتية سبب أخطاء ما ىي العوامل اليت ت .ٕ

درسة اؼبتوسطة اؼب يفالسابع لصف اب يف قراءة النص العربية األصوات(

 اعبامعة الوصلية ميداف؟ اؼبعلمُتاإلسالمية 

 أهرداف البحث .د 

 أما أىداؼ البحث هبذا اؼبوضوع فمنها:

اليت علم كظائف األصوات( ة يف دراس) الصوتيةأشكاؿ األخطاء ؼبعرفة  .ٔ

اعبامعة  اؼبعلمُتدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبيف   السابعلصف ابتوجهها 

 .الوصلية ميداف

علم كظائف دراسة يف ) الصوتية العوامل اليت تسبب أخطاءؼبعرفة   .ٕ

درسة اؼبتوسطة اؼب يفالسابع لصف اب يف قراءة النص العربيةاألصوات( 

 .عبامعة الوصلية ميدافا اؼبعلمُتاإلسالمية 

 فوائرد البحث .ه 

 فوائرد النظرية .أ 

تعلم اللغة العربية  ةؤدم البحث إىل ربسُت كتطوير عمليف يأمن اؼبتوقع  .ٔ

 .علم كظائف األصوات() اؼبتعلقة إبتقاف نطق اللغة العربية
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كمن اؼبتوقع أف تقدـ البحوث مسانبة يف علم األصوات كخاصة يف  .ٕ

 العربية. ؾباؿ علم كظائف األصوات اللغة

كمن اؼبتوقع أف تكوف الدراسة السابقة يف إعداد الورقات العلمية يف  .ٖ

 اؼبستقبل.

 فوائرد العيلية .ب 

اؼبتوسطة أنمل أف يكوف ىذا البحث يبكن أف تصبح معلومات دبدرسة  .ٔ

 .اعبامعة الوصلية ميداف اؼبعلمُتاإلسالمية 

 يبكن أف تكمل كتثرم العلم للمدرسُت كالطالب. .ٕ

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 الثاينالباب 

 الردراسة النظرية

 اسإطار النظري .أ 

 تعريف الوردريس اللغة العربية .0

التدريس لغة تشتق كلمة التدريس من الفعل )َدرََّس(. يقصد ابلفعل درس يف  

اإلقبليزية أف تعطي دركسا لطالب ؼبساعدهتم على تعلم شيئ ما إبعطائهم معلومات 

 عنو.

اليت تنظم هبا اؼبناىج الدراسية يف ىبتلف مفهـو التدريس كفقا للفلسفة الًتبوية 

دكؿ العامل اؼبختلفة كاليت غالبا ما ينظر إليها من اذباىُت أحدنبا يطلق عليو االذباه 

 التقليدم كاآلخر يطلق عليو االذباه التقديبي.

كيف ضوء االذباه التقدمي أصبحت النظرة إىل التدريس تعرؼ أبهنا كل اعبهود 

مساعدة التالميذ على النمو اؼبتكامل كل كفق ظركفو اؼببذكلة من اؼبعلم من أجل 

 كاستعداداتو كإمكاانتو.

كاؼبتابع ألدبيات البحث العلمي يف ؾباؿ الًتبية يالحظ اىتماـ اؼبربيُت النظر إىل 

التدريس كعملية ككنظاـ أك نسق يتكوف من األنشطة اليت يقـو هبا اؼبعلم كالتالميذ 
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اؼ معينة، كيبكن حصر اذباىات ربديد معٌت التدريس ؼبساعدة التالميذ على ربقيق أىد

 فيما يلي كما أكردىا حسن زيتوف:

 النظر إىل التدريس على أنو عملية نقل معلومات من اؼبعلم للتالميذ. (ٔ

 النظر إىل التدريس على أنو إحداث أك تيسَت التعلم. (ٕ

يذ، تلم ،النظر إىل التدريس على أنو نشاط دينامكي، ذم ثالثة عناصر )معلم (ٖ

 مادة دراسية(.

النظر إىل التدريس على أنو حدث يتم يف شركط معينة بُت عناصر التدريس  (ٗ

 الثالثة.

 النظر إىل التدريس على أنو عملية اتصاؿ إنساين. (٘

 النظر إىل التدريس على أنو نشاط عملي. (ٙ

النظر إىل التدريس على أنو منظومة من العالقات كالتفاعالت الدينامية لعدد  (ٚ

 ر كاؼبكوانت.من العناص

 النظر إىل التدريس على أنو عملية صنع القرار. (ٛ

 النظر إىل التدريس على أنو مهنة يبارسها من يعلموف التالميذ. (ٜ

 النظر إىل التدريس على أنو ؾباؿ معريف منظم.  (ٓٔ



11 
 

كىذا فإف ربديد ككضوح مفهـو التدريس لدل اؼبعلمُت من األساسيات اؽبامة 

يس كيف ضوء ذلك يبكن تعريف التدريس على أنو: "نظاـ كاليت تقـو عليها عملية التدر 

أك نسق يتكوف من ؾبموعة من األنشطة اليت يقـو هبا اؼبعلم بقصد مساعدة التالميذ 

على النمو اؼبتكامل كفق أىداؼ معينة". أك "ىو نشاط ىادؼ يرمي إىل إحداث أتثَت 

إذف، التدريس ىو  رغوب".يف شخصية التلميذ كيعد ىذا النشاط كسيلة غايتها التعلم اؼب

عملية مقصودة كـبططة يقـو هبا اؼبعلم داخل اؼبدرسة أك خارجها ربت إشرافها بقصد 

  ٓٔمساعدة التالميذ على ربقيق أىداؼ معينة.

 كتطوير كتوجيو تشجيع إىل هتدؼ تعليمية عملية التدريس اللغة العربية ىي

 اذباه يف اهبابيا موقفا كيعزز ليبكس بنشاط سواء حد على العربية الطالب قدرات كرعاية

 ٔٔ.العربية الفصحة اللغة ىذه يف العربية اللغة

 

 

 
                                                             

)اإلسكندرية: الدبلـو اػباصة لم وأمناط الوعلم ، إسرتاتيجيات الوردريس ادلوقردية وإسرتاتيجيات الوععبد اغبميد حسن عبد اغبميد شاىُت  ٓٔ

 .ٜٔ-٘ـ(، ص.  ٕٓٔٓيف الًتبية، 
11

 Nandang Sarip Hidayat “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab” diakses dari 

ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/download/315/298 pada tanggal 15 Januari 2018 

pukul 20:35 wib. 
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 اللغة العربية ادلهارة .5

 ة ىياللغويأبكىل من اؼبهارة ك .تسهيل االتصاالت الواضحة كالعاديةلدؼ هتاللغة اؼبهارة 

 الطالبسياؽ لتسهيل ، يف ىذا التمعصاحل كل فرد يف اجمللمل الصحيحة الستخداـ اللغة

 ٕٔ.اللغة يف عملية التعلم

اؼبهارات اللغوية، كىي: اؼبهارات اإلستماع،  ةاللغة العربية تقسم إىل أربع اؼبهارة

 اؼبهارات القراءة كاؼبهارات الكتابة.ك اؼبهارات الكالـ، ك 

 تعريف القراءة .4

القراءة ىي ترصبة اغبركؼ اؼبكتوبة إىل معٌت أك إعطاء معٌت للكلمات اؼبطبوعة 

عملية ذات شقُت. فالكاتب يثَت األفكار يف ذىن القارئ، كالقارئ يًتجم تلك كىي 

 ٖٔاألفكار يف ضوء ذبربتو كخلفيتو الثقافية كاللغوية.

كتعلم القراءة يعٍت تطوير ؾبموعة من العادات اعبسدية كالعقلية، كتلك العادات 

اؿ يف اللغة العربية كسبييز تتضمن تتبع اذباه اؼبادة اؼبركءة من اليمُت إىل اليسار كما ىو اغب

                                                             
12

 Gorys Keraf, Komposisi  (Flores: Penerbit Nusa Indah, 1993), h. 10. 

جامعة اؼبلك سعود: بدكف -عمادة شؤكف اؼبكتبات-)الناشلر ادلعينات البصرية يف تعليم اللغة ؿبمود إظباعيل صبٌت كعمر الصديق عبد هللا،  ٖٔ

 .٘ٓٔسنة(، ص. 
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اغبركؼ كاؼبقاطع كالكلمات كالتعبَتات كاعبمل مع إدراؾ معانيها، كذلك حىت يتم فهم 

 ٗٔاألفكار اليت تشتمل عليها اؼبادة اؼبكتوبة.

 أنواع القراءة .3

اتفق الباحثوف كاؼبتخصصُت يف ؾباؿ اللغة كعلم النفس أف القراءة تنقسم إىل 

 ٘ٔراة اعبهرية كالقراءة الصامتة.نوعُت رئيسيُت نبا: الق

  اجلهرية القراءة ( أ

القراءة اعبهرية ىي ذلك اللوف من الذم يؤديو اؼبرء بصورة شفوية مستخدما فيو 

نطق اغبركؼ كالكلمات كاالداء كتلوين القراءة حبسب اؼبواقف، كالغرض منها تعويد 

الطالقة كالدقة يف التالميذ على صحة القراءة كجودة النطق كحسن االداء، كىي مفتاح 

  ٙٔالقراءة الصامتة.

عندما يطلب اؼبعلم من الطالب أف يقرأ النص قراءة جهرية يف غرفة الصف، فإنو 

 يهدؼ من كراء ذلك ربقيق ىدؼ كاحد أك أكثر من األىداؼ اآلتية:

 لألصوات العربية كتصحيحو إذا أخطاء. يريد اؼبعلم تقييم نطق الطالب (ٔ

                                                             
 .٘ٓٔ..... ص.  ادلعينات البصرية يف تعليم اللغة د هللا،ؿبمود إظباعيل صبٌت كعمر الصديق عب  ٗٔ

 .ٕٓٓ(، ص. ٕٓٔٓ)القاىرة: مكتبة األقبلو اؼبصرية،  ادلرجع يف صعوابت الوعليم سليماف عبد الواحد يوسف إبراىيم، ٘ٔ 
 .ٖٖٖـ(، ص.  ٜٜٙٔ)منشورات جامعة دمشق،   يف طرائق تردريس اللغة العربيةدمحم كأضبد رشيد،  16



14 
 

 لطالب لنربات الكلمات كاعبمل كتصحيحو إذا أخطاء.يريد اؼبعلم تقييم نطق ا  (ٕ

 ٚٔكتصحيحو إذا أخطاء. تقييم نطق الطالب لتغييم اعبمل يريد اؼبعلم (ٖ

يف التدريب على القراءة اعبهرية، يبدأ اؼبدرس بقراءة كل فقرة على حدة قراءة 

مبوذجية تتسم ابلوضح، كإخراج اغبركؼ من ـبارجها، كالضبط ابلشكل، كمالحظة 

ة الًتقيم أثناء القراءة، كسبثيل اؼبعٌت، أم تلوين الصوت دبا يتفق مع اؼبعاىن اؼبقركءة عالم

 دكف تكلف.

ٍب يقرأ التالميذ الفقرة بعد ذلك كاحد تلو اآلخر، فإذا أخطاء التلميذ يف القراءة 

أك فقو اؼبعلم يف هناية اعبملة، كصوب لو اػبطء مع مناقشة السبب يف التصويب كربطو 

و النحوية، كيستمر التدريب بعد ذلك إىل أف تنتهى الفقرة اليت ربمل الفكرة ٍب بقاعدت

 ٛٔاليت تليها. كىكذا إىل أف ينتهي التدريب على النص كلو.

 الصايوةالقراءة  ( ب

قاؿ عبد العليم إبراىيم القراءة الصامتة ىي عملية فكرية ال دخل للصوت فيها، 

سهولة كدقة، كليس رفع الصوت فيها ابلكلمات ألهنا حل الرموز اؼبكتوبة كفهم معانيها ب

                                                             
،  أساليب تردريس اللغة العربية علي اػبوايل، دمحم  ٚٔ  .ٚٔٔ، ص. ٕـ(، ط.  ٜٙٛٔ)الرايض: دار العلـو
 .ٔٗٔـ(، ص.  ٕٕٓٓ)القاىرة: دار الفكر العريب،  تردريس فنون اللغة العربية علي أضبد مدكور،  ٛٔ
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إال عمال إضافيا، ككما أف رؤية الكلب مثال كافية إلدراكو دكف حاجة إىل النطق ابظبو، 

 فكذلك رؤية الكلمة اؼبكتوبة.

كالقراءة الصامتة يظهر فيها انتقاؿ العُت فوقف الكلمات، كإدراؾ القارئ 

أه ألجابك، كإذف فهي سرية ليس فيها صوت كال ؼبدلوالهتا حبيث لو سألتو يف معٌت ما قر 

من انحية الفهم، القراءة الصامتة أعوف على الفهم  نبس كال ربريك لساف أك شفة.

كزايدة التحصيل، كذلك ألف الذىن متفرغ متهيئ متخفف من األعماؿ العقلية األخرل 

 ٜٔاليت يف القراءة اعبهرية.

ة الرموز، كإدراؾ معانيها، كاإلنتقاؿ يعتمد القارئ يف القراءة الصامتة على رؤي

منها إىل الفهم بكل أنواعو كمستوايتو، كإىل سائر األنشطة القرائية، من تذّكؽ كربليل 

كنقد كتقوًن دكف إشراؾ أعضاء النطق يف ىذه العملية كيعّد الفهم العنصر األبرز يف 

  ٕٓالقراءة الصامتة.

 

 

                                                             
 .ٔٙـ(، ص.  ٜٔٔٔ: دار اؼبعارؼ دبصر، )القاىرة، الطبعة العاشرة ادلوجه الفىن دلردرسى اللغة العربية عبد العليم إبراىيم،  ٜٔ
)دمسق: اؽبيئة العامة السورية للكتاب،  تنيية يهارات القراءة والكوابة: اسرتاتيجيات يوعرددة للوردريس والوقوًن  حاًب حسُت البصيص، ٕٓ

 .ٓٙـ(، ص.  ٕٔٔٓ
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 (ف األصواتعلم وظائدراسة يف ) الصوتية حتليل األخطاء .2

شكاؿ تبسيط أىو شكل من  علم كظائف األصواتمن  األخطاءربليل 

األخطاء اللغوية  .من اؼبناظر الطبيعية علم كظائف األصواتاألخطاء اللغوية يف ربليل 

أك  ٕٔدبعٌت الذنب كالغلط. طاء كاللغوية. فاألخطاء صبع اػبطاءتتكوف من كلمة األخ

 ن كلمة اللغة.كاللغوية اسم منسوب م ٕٕضد الصواب،

من اؼبعلـو أف لكل لغة من اللغات قواعد ربكم نظامها الشامل كأنظمتها 

كقواعد ربكم النظاـ الصريف كقواعد ربكم  الفرعية، فهناؾ قواعد ربكم النظاـ الصوٌب

النظاـ النحوم. كجبانب القواعد اللغوية ىناؾ قوانُت أخرل كىي اجتماعية. كالقواعد 

ـ اللغة مهمة للغاية. كلذا ينبغي تعليمها ؼبتعلمي اللغة العربية كي االجتماعية يف استخدا

 ٖٕال يقعوا يف حرج ثقايف يستهجئو أىل اللغة.

اللغوم أبنو اػبركج عن قواعد استخداـ  يبكن أف يعرؼ اػبطاء على ىذابناء 

 اللغة اليت ارتضاىا الناطقوف بتلك اللغة أك أىلها.

                                                             
 .ٕٕٗ(، ص. ٕٗٓٓ)القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية،  ادلعجم الوسيطؾبمع اللغة العربية،   ٕٔ
 .ٕٕٗ، ص. ٔ(، الطبعة، ٜٜٗٔ)بَتكت: دار الكتب العلمية،  سلوار الصحاحاإلماـ دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم،   ٕٕ
حتليل األخطاء اللغوية الوحريرية يف كوابة البحث الوكييلي لردى طماب قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية والوعليم مشس اغبق،   ٖٕ

ـ(،  ٕٙٔٓ)رايك: كلية الدراسات العليا جبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية برايك،  سإسمايية احلكويية سويطرة الشيالية ييردانابجلايعة ا

 .ٔٔص: 
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م اللغة التقابلي كإمبا ىو يدرس اللغة اؼبنتجة كربليل األخطاء شبرة من شبرات عل

من متعلمي اللغة الثانية عند تعلمها كاستعماؽبا ال لغتو األكىل. كالفرؽ بُت التحليل 

التقابلي كربليل األخطاء ىو أف علم اللغة التقابلي يكوف قبلي كيدرس اللغة ذاهتا كال 

ف ابلعكس أم أف يكوف بعدم هبرم إال من يعرؼ اللغتُت، كأما ربليل األخطاء فيكو 

 ٕٗاؼبتعلم كهبرم من يعرؼ اللغتُت أك كمن مل يعرؼ لغة اؼبتعلم.كيدرس اللغة اليت ينتجها 

وية ، كلكن األخطاء اللغالتدريس كالتعلم ةرب األخطاء اللغوية جزءا من عمليكتعت

للغات ف الغرض من تدريس اأالتدريس كالتعلم تشَت إىل  ةاليت ارتكبها الطالب يف عملي

 .مل وبقق بعد كامل إمكاانتو

. ةكل عنصر ىائل  ىعل ء، ٍب احتماؿ اػبطارف اللغة لديها العديد من العناصأل

 يف الًتكيز ففإ ذلك، كمعيف األخطاء اللغوية ىناؾ موجود بشكل منظم كغَت منظم. 

 ،علم كظائف األصوات يف ابنتظاـ وبيط الذم ءطااػب ىو عاـ بشكل ءخطااأل ربليل

 .علم الداللةك علم النحو ك  ،اإلشتقاؽعلم 

، كنبا التحية أك فئتُت فمستواي ىعل علم كظائف األصواتييز األخطاء يف يتم سب

، شفويةيف استخداـ اللغة ال النطقخطاء األربدث ة. أخطاء النطق كاألخطاء االمالئيه

 .يف استخداـ اللغة يف الكتابة ةبينما ربدث األخطاء االمالئي
                                                             

 .ٖٜ-ٛٛ(، ص. ٕٔٔٓ)الرايض: العربية للجميع،  إضاءات دلعليي اللغة العربية لغري الناطقن هباعبد الرضبن إبراىيم فوزاف،   ٕٗ
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 :التالية ىيك  ،رئيسية أسباب ثالثة يف اللغوية األخطاء سببتت عاـ، كبوجو

 وجدي حيث النقل، ذبربو أك اللغوية اػبربة بُت التفاعل عن الناجم ءخطاألا (ٔ

 .تغيَتىا كيصعب تتبلور حديثة عادات ابلفعل

 الصيغة يف عليها عثرت مل اليت ـاأل اللغة عناصر ادراج عن الناجم ءخطااأل (ٕ

يريد أف يتكلم  عندما اإلندكنيسية، اللغة على اعتاد لذمالشخص ا .اؼبستهدفة

 اللغة تعلم عند ٍب .يف كلمة غزيرة الكالـ أطالو ببساطة نوإالغزيرة،  األمطار

يقوؿ "نزؿ اؼبطر"  قصد كبدكف بعيدا نفذت اليت اػبربات على كاغبصوؿ العربية،

 يكوف )نزؿ اؼبطار(.

 مثل ،األجنبية لغةال تعلمال عملية يف ربدث اليت التطورات عن الناجم ءخطااأل (ٖ

 .أجنبية لغة كافًتاض ،كاملة غَت قاعدة كتطبيق اؼبفرط، التعميم

 :ليت اليت ىي كماربليل األخطاء  يف اػبطوات كأما

 مجع العينة .أ 

اختيار اؼبواد )يبكن  يل منلتحلا ةعلم أكال كقبل كل شيء توفَت أداأك اؼب ةالباحث

، طلب كبعد ذلك .( اليت سيتم قراءهتاقراءة النص العربيةأك  ةف يكوف مقتطف من اآليأ
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يل بتشغ قـوت، ٍب القراءات ةسجل الباحثتغضوف ذلك، كيف  .قراءهتالمن الطالب 

  ن يف الطالب.وبدث ألخطاء اليتا تكتبمرات ك  ةالسجالت عد

 ةالعين عينت .ب 

 فأ بذب ،كلذلك.اغبقيقة تعرؼ الباحثة تكان إذا احملددة األخطاء تعيُت كيبكن

 لذا، .اؼبستهدفة اللغة ضد اغبق ىو الكتابة أك النطخ عن كافية معلومات لديها كوفت

( فحصها هبرم مكالذ) بالطال بُت التعبَت مقارنة عمليةاألخطاء ىي  عملية ففإ

 اؼبشار كالوصف التعبَت بُت الفرؽ ذلك، بعد .دراستها ذبرم اليت للغةا الصحيح كالشكل

 .ليوإ

 األخطاء وصف .ج 

 بذب حيث ،(studi kontrastif) التناقضات دراسات لعملية فباثلة العملية كىذه

فكتبت الباحثة  .دراستها ذبرم اليت اللغة عن كافية معلومات الباحثة لدل سبتلك فأ

 العملية ىذه يف األخطاء ٍب ،األكىل اؼبالحظة عملية يف ربدث اليتعلى االختالفات 

 .الصحيح لوصفاب  هافراق أك األخطاء أنواع عن تكتب
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 تصنيف األخطاء .د 

 الباحثة تقـو .ربدث اليت األخطاء تصنيف ىو كابلتايل خطاء،ألا تعيُت بعد

 إىل استنادا خطاء كل تسجيل يتم ال حبيث يف ؾبموعتها األخطاء أنواع إبدخاؿ

 .اجملموعات ابػبطاء كفقا كلكن األكلية، القراءات

 تفسري األخطاء .ه 

 كطريقة سبب على تدكر اليت التطبيقية العلم اللغة نم جزء ىي العملية ىذه

 سابقتُت عمليتُتمن  تكميلية بعملية تعترب العملية ىذه ففإ كلذلك، .ءاػبطا حدكث

 اليت األسباب على القضاء ذلك، إىل اإلضافة .لوؿاغب عن للبحث قصدال عن سبت

 ٕ٘.حواجز كدكف جيد بشكل التعلم من الطالب يتمكن حىت األخطاء، تسبب

 تعريف علم وظائف األصوات .3

ىي  نولوجيا )اللغة اإلندكنيسية( يبتص من اللغة اإلقبليزية،و الكلمات ف

"phonology" لغةدكنيسية، كىو "ؾباؿ العلم الالذم يعٍت نفس اؼبعٌت الوارد يف اللغة اإلن 

 ؽبذا علم اللغةاؼبصطلح ال ،غات كفقا لوظائفها". يف بدايةيف أصوات الل ستطلعاليت ت

                                                             
25

 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Fonetik dan Fonologi Alquran (Jakarta: Amzah, 

2012), h. 106-109. 
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 لفونولوجيااب اؼبصطلحالوقت اغباضر أكثر ، يف (fonemik) اجملاؿ ذكر فومبيك

(fonologi).ٕٙ 

 مصطلح لو عدة ترصبات من بينها: (fonologi) نولوجياو فكال ،يف األداب اللغوية

اللغوية الوظيفي، كعلم األصوات التنظيمي، كعلم كظائف األصوات، علم األصوات 

م األصوات الوظيفي أك الوظائفي، كعلم األصوات كعلم األصوات التشكيلي، كعل

 ٕٚالًتكييب.

جزء من علم اللغة، يدرس األصوات اإلنسانية من  (fonologi) أف الفونولوجيا

حيث كظيفتها يف سياؽ الكالـ، لذلك ظباه بعض اللغويُت علم كظائف األصوات، ألنو 

يث قيم ىذه األصوات يدرس النظم الصوتية اللغة معينة كاللغة العربية مثال، من ح

كمعانيها، كقوانينها الصوتية، كىبضعها للتقعيد كالتنظيم. كتتسع دائرتو ليدرس مع الفونيم، 

ربديد معٌت الكلمة، أك العبارة، كسبييزه ىذا كاؼبقطع كالنرب، كالنغم. كدكر كل أكلئك يف 

  ٕٛمن ذاؾ، كذلك بواسطة عمليات عّدة.

                                                             
26

 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab (Sidoarjo: CV. Lisan Arabi, 

2017), h. 91. 

 .ٖٕٔـ(، ص.  ٕٓٓٓتبة اعبامعية: األزاريطة اإلسكندرية مصر، )اؼبك يباحث يف علم اللغة ويناهج البحث اللغوينور اؽبدل لوشن،   ٕٚ
 .ٖ٘(، ص. ٕٜٜٔ)بَتكت: دار الفكر البناين،  علم وظائف األصوات اللغوية الفنولوجياعصاـ نور الدين،   ٕٛ



22 
 

أف علم كظائف األصوات ىي تلك  (Umar) عمر كما نقل(Brog) قاؿ بركغ 

الفرع من علم اللغة اليت تعاجل الظواىر الصوتية من انحية كظيفتها اللغوية. كأما عند 

 اليت علم األصوات يف اػباصة اجملاالتأف علم كظائف األصوات ىي  (Verhaar)فرىار 

  ٜٕ.اللغة كتل يف اؼبعجمي اؼبعٌت لتمييز لوظيفتها كفقا معينة لغة من األصوات تالحظ

أف  (Linguistik Umum) يف كتابو علم اللغة العامة (Abdul Chaer) قاؿ عبد اػبَت

تعلم كربليل كربدث  اليت األصوات علم يف اػباصة اجملاالتعلم كظائف األصوات ىي 

 ٖٓ.)علم( logi )صوت( ك fonاألصوات من اللغة، كىي العلم مصطلحا من الكلمات 

أف علم كظائف األصوات ىي العلم الذم  يصإىل بعض اؼبصادر يبكن تلخ

يبحث يف كظائف أصوات اللساف البشرم، ككظيفة الصوت ال تظهر إال يف الًتكيب أك 

كأصغر جزء من علم كظائف  التشكيل أك التنظيم يف ؾبموعات صوتية ذات صلة.

 األصوات يسمى ابلصوتيات اليت يبثلها الرمز / /.

علم  لدراسة ايموضوع أصبحت اليت الصوت كحدات من اؽبرمي للتسلسل كفقا 

 ٖٔ.(fonemik) كاغبركؼ الصوتيات (fonetik) تاصو على علم األ تفرؽ كظائف األصوات

 

                                                             
29

 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab ..... h. 92. 

30
 Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 102. 

31
 Abdul Chaer, Linguistik Umum ..... h. 102. 
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  (fonetik) علم األصوات (0

ىو  phonetics اإلقبليزية اللغة من يبتص( اإلندكنيسية اللغة) نيتيكفو  الكلمات

رابح( األصوات. أك ببساطة تسمى اليت تبحث عن حوؿ النطق )األ اجملاؿ يف علم اللغة

  ٕٖ"النظاـ الصوٌب اللغة".

، يف األداب اللغوية، كالفونيتيك يعرؼ عند أغلب العلماء بعلم األصوات العاـ

أك علم األصوات اللغوية. أما علم األصوات ىي العلم الذم يدرس األصوات اللغوية 

 تراد فيو، فيقـو بدراسة البسيطة كوحدات صوتية ؾبردة منعزلة عن السياؽ الصوٌب اليت

اعبهاز النطقي عند اإلنساف كيسجل اغبركات العفوية اليت يقـو هبا ىذا اعبهاز أثناء 

 ٖٖالنطق، ككذلك اآلاثر السمعية اؼبصاحبة ؽبذه اغبركات.

أف علم األصوات ىي دراسة األصوات من حيث   (Kamal Bisr) قاؿ كماؿ بصر

 ظبعي معُت دكف النظر يف قيم ىذه األصوات أك كوهنا أحدااث منطوقة ابلفعل ؽبا أتثَت

معانيها يف اللغة اؼبعينة إنو دبعٌت ابؼبادة الصوتية ال ابلقوانُت الصوتية، كخبواص ىذه اؼبادة 

 الصوت اللغة من اللغات.أك األصوات بوصفها ضوضاء، ال بوظائفها يف الًتكيب 
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لذم يدرس كوبلل أف علم األصوات ىي العلم ا (Mukhtar) كأما عند ـبتار

إىل كيفية  إىل تطورىا التارىبي، كحيث يبحث نف األصوات الكالمية من غَت تتعلقكيص

 .)حرؼ( ها كإنتقاؽبا كاستقباؽبايتإنتاج

يقسم علم األصوات إىل ثالثة  (Verhaar) العلماء اللغويُت مثل اللغوم الفرىار

 أنواع:

يف الصوت اللغة كفقا  حليلىو الت (fonetik akuistik) كواستيكال الفونيتيك ا

الصوتية ككيفية . أك بعبارة أخرل، دراسة اؼبوجة عبوانبها اؼبادية كاالىتزازات من الصوت

 ظباعها من قبل األذف البشرية.

 استقباؿ كيفية يف ربليل اليت (fonetik auditoris)اغبساابت  اؼبراجعةونيتيكالف

 األصوات تصور الدراسات فأ علم أخرل، بعبارة أك. للغةا كتصور ذفابأل األصوات

  .الصوتك اليت تدخل البياانت ؼبعاعبة الدماغ كيف كخصوصا

 اليت األصوات اللغة كيفية يف ربليل اليت(fonetik organis)الفونيتيك النظرية 

 كغَتىا كاللساف الشفاة كحركة موقف دراسة ففإ أخرل، بعبارة أك.جهاز النطق تهاحصل

  .اللغة صوت أك صوتال تنتج اليت البشرية األعضاء من
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علم  من ثالثة أنواع مع يتعلق الذم العلم االنضباط جوانب من استعراض

 :ليكما ي يقاؿ فأ يبكن أعاله، األصوات

تضمن يف دراسة الفيزايء، ألنو ي (fonetik akuistik) االكواستيك الفونيتيك -ٔ

 الفونيتيكك، صوات اللغة. كلذلاأل يةيتعلق على كظيفة اؽبواء يف إنتاج

 علم اللغة بُت أيضا التخصصات اؼبتعددة(fonetik akuistik) االكواستيك

 .كالفيزايء

ما يتم أف يتضمن يف  (fonetik auditoris)اغبساابت  اؼبراجعة الفونيتيك -ٕ

تتعلق على كظيفة العصب يف  ادراسات األعصاب )علم األعصاب(، ألهن

 ذف.األ عضاءربليل أم صوت اغبصوؿ من خالؿ أ

من  اؿ العديد من اؼبناطق اليت سبتزجكاجمل(fonetik organis) النظرية الفونيتيك -ٖ

 . النطق جهازمن خالؿ  ربصلتعلق بكيفية األصوات اليت ا تعلم اللغة، ألهن

 الثالثة النقطة يعرؼ يف فأ يبكن أعاله، االكاديبية النزاىة جهود خالؿ كمن  

 اليت األصوات اللغة كيفية مسألة مع يتعاملعلم ال ىذا بسببعلم اللغة.  دراسة ستكوف

 كالغرض من دراسة علم األصوات ىي كما تلي:  ٖٗ.اإلنساف ربدث أك تحصل
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 النطق جهاز ( أ

 اليت (Biologi) البيولوجية جهاز الواقع يف ىو النطق جهاز يسمى اعبسم عضاءأ

 ىيك  ،اتؾبموع ةثالث يف النطق جهاز ذبميع كيبكن .الشخص بقاء ضماف على تعمل

 ٖ٘على اغبنجرة. النطق جهازك التنفسية ك اغبنجرة  جهاز

 العربية سلارج األصوات ( ب

فقاؿ ؿبمود بن على بسة اؼبصرم اؼبخرج لغة ؿبل اػبركج كاصطالحا ؿبل اػبركج 

ـبارج اغبركؼ سبعة عشر على  ٖٙالذم ينقطع عنده الصوت النطق بو فيتميز عن غَته.

 ٖٚالذم ىبتاره من اخترب.

رج اغبركؼ ىي زبرج حركؼ اؽبجاء العربية من الفم، كفق أكضاع سبق إذف، ـبا

أف تعرضنا ؽبا، كعلى الدارس أف يتأكد من ـبرج كل حرؼ من فمو، كأف يتعرؼ على 

  ضاء النطق اليت اشًتكت يف إخراجو.أع

 التوضيح عن ـبارج األصوات العربية فيما تلي:أما 
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 .كمنها زبرج )ك، ـ، ب( ،شفتائية (ٔ

 نانية، كمنها زبرج )ؼ(.شفوية أس (ٕ

 طرؼ اللساف كبُت األسنانية، كمنها زبرج )ظ، ذ، ث(. (ٖ

 طرؼ اللساف كأصوؿ األسناف، كمنو ىبرج )ف، ؿ، ض، د، ط، ت(. (ٗ

 طرؼ اللساف كاللثة، كمنها زبرج )ز، ص، س، ر(. (٘

 ، كمنو ىبرج )ج، ش(.طرؼ اللساف كاغبنك الصليب (ٙ

 كسط اللساف كاغبنك الصليب، كمنو ىبرج )م(. (ٚ

 مؤخر اللساف كاغبنك اللُت، كمنو ىبرج )خ، غ، ؾ(. (ٛ

 مؤخر اللساف كاللهاة، كمنها زبرج )ؽ(. (ٜ

 اغبلقية، كمنها زبرج )ح، ع(. (ٓٔ

 ٖٛاغبنجرية، كمنها زبرج )ق، ء(. (ٔٔ

 العربية صفات األصوات ( ت

فقاؿ ؿبمود بن علي بسة اؼبصرم الصفة لغة ما قامت ابلغَت كاصطالحا اغبالة 

  ٜٖنطق بو.اليت تعرض للحرؼ عند ال
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كىي  ٓٗصفات اغبركؼ كىي الكيفيات العارضة ؽبا عند حصوؽبا يف ـبارجها.

 قسمُت:

 قسم له  ضرد .0

 الصفات اليت ؽبا ضد طبس كىي:

 اعبهر كضده اؽبمس( أ

اعبهر ىو اكبباس النفس يف اؼبخرج عند النطق ابغبرؼ، فيكوف اكبصاره قواي فيو 

ذ ر ز ض ط ظ ع غ ؿ ـ ف  فيصدر الصوت ؾبهورا كاضحا قواي. كحركفو: )أ ب د

 م(.

كاؽبمس ضد اعبهر كىو الصوت اػبفي لضعف اكبصاره يف اؼبخرج. كحركفو 

 )فحثو شخص سكت(.

 الشدة كالتواسط كضدىا الرخاكة ( ب

الشدة ىي اكبباس الصوت ٍب خركجو يف قوة. كحركؼ الشدة صبعها ابن اعبزرم 

 لشدة، كىي )لن عمر(.يف )أجد قط بكت(. كالتوسط ىو حركؼ تنطق بُت الرخاكة كا
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كالرخاكة ىي ضد الشدة كىي جرايف الصوت. كحركؼ الرخاكة )ث ح خ ذ ر 

 ز س ش ص ض ظ ع غ ؼ ـ ف ق م(.

 االستعالء أك التفخيم كضده االستفاؿ أك الًتقيق ( ت

االستعالء أك التفخيم ىو اغبرؼ عند النطق بو حىت يرتفع اللساف أك معظمو. 

(. كاالستفاؿ أك الًتقيق ىو ضد االستعالء كىو كحركؼ االستعالء )خص، ضغط، قظ

البفاض اللساف أك معظمو عند النطق ابغبرؼ. كحركؼ االستفاؿ ىي )أ ب ت ث ج 

 ح د ذ ر ز ع ؿ ـ ف م(.  

 االطباؽ كضده االنفتاح ( ث

االطباؽ ىو زايدة درجة ارتفاع اللساف حىت يكاد ينطبق مع اغبنك األعلى 

 الصوت قواي، كحركؼ االطباؽ )ص ض ط ظ(.فينحصر اؽبواء بينهما. فيخرج 

كاالنفتاح ضد اإلطباؽ كىو ابتعاد اللساف عن اغبنك عند النطق اتركا فتحة يبر 

منها اؽبواء كالصوت. كحركؼ االنفتاح ىي )أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ع غ 

 ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ق ك م(.
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 اإلذالؽ كضده االصمات ( ج

رؼ اللساف يف سهولة كيسر أك من اإلذالؽ ىو سرعة النطق ابغبرؼ من ط

الشفتُت: )الالـ، الراء، النوف من طرؼ اللساف(، )الفاء، الباء، اؼبيم من الشفتُت(. 

 كصبعها ابن اعبوازم يف )فر من لب(.

كاالصمات ىو ضد اإلذالؽ، كاؼبعٌت لغة اإلسكات أك اؼبنع من الكالـ. 

كلمة يف لغة العرب حركفها أكثر كاصطالحا امتناع اغبركؼ اؼبصمتو عن أف زبتص ببناء  

من ثالثة، كحركؼ االصمات ىي )أ ت ث ج ح خ د ذ ز س ش ص ض ط ظ ع غ 

 ؽ ؾ ق ك م(.

 قسم ال ضرد له .5

  الصفات اليت ال ضد ؽبا سبع، كىي:

 الصفَت ( أ

الصفَت ىو الصوت الزائد الذم يشبو الصفَت، كوبدث عند نطق )الزام، السُت، 

 الصاد(.
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 القلقلة ( ب

أف تنتهي نطق اغبرؼ الساكن )الذم عليو سكوف( حبركة خفيفة.  القلقلة ىي

 كصبعها ابن اعبزرم يف )قطب جد(. 

 االكبراؼ ( ت

االكبراؼ ىو حرؼ إىل ـبرج حرؼ آخر كوبدث عند نطق )الالـ، الراء(. كلذا 

 وبًتس عند نطقمها.

 التكرير ( ث

نطق  التكرير ىو أال يستقر طرؼ اللساف عند النطق ابغبرؼ كوبدث ىذا عند

 )الراء(. 

 اللُت ( ج

اللُت ىو خركج الصوت يف سهولة كامتداد كوبدث عند خركج )الواك، الياء( 

 بشرط أف يكوف اغبرؼ ساكنا بعد فتح.
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 التفشى ( ح

التفشى ىو أف ينتشر اؽبواء بُت الفم كاألسناف عند النطق ابغبرؼ كوبدث عند 

 نطق حرؼ )الشُت(.

 االستطالة ( خ

ت عند النطق كوبدث ىذا عند نطق حرؼ االستطالة ىي امتداد الصو 

 ٔٗ)الضاد(.

 (fonemik) الصوتيات (5

 (Rahlina Musykar) يف رحلينا مشكار (Gorys Keraf) قاؿ غاريش كراؼ

 فأ يبكن اليت الكالـ أصوات من ربدث اليت الوحدات أصغر ىي ( الصوتياتٜٜٜٔ)

 على تعمل اليت وتالص كحدات ىي الصوتيات (Verhaar) كأما عند فرىار .اؼبعٌت تفرؽ

 .خراآل الكلمات من الكلمات سبييز

 أصغر ىي الصوتيات تعريف فأ تلخيص يبكن أعاله، التعريف بعض خالؿ من

 .اؼبميزة اؼبعاين يف تعمل فأ يبكن اليت اللغة األصوات النظاـ يف سليمة كحدة

                                                             
 .ٜٖ-ٖ٘(، ص. ٜٜٗٔ)اؼبنصورة: دار الوفاء،  اللغة العربية أداء ونطقا وإيماء وكوابةفخرم دمحم صاحل،   ٔٗ
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 :إىل قسمُت الصوتياتكيف دراسة علم كظائف األصوات، يبكن أف تصنيف 

 fonem supra) فوؽ القطعية كالصوتيات (fonem segmental) ت القطعياتالصوتيا

segmental)قاؿ كريدالكساان . (Kridalaksana)  أف الصوتيات القطعيات(fonem 

segmental ) فوؽ القطعية الصوتياتىي اغبركات كاغبركؼ يف علم كظائف األصوات. ك 

(fonem supra segmental) الكلمة اؼبعٌت يبيز فأ يبكن الذم تالصو  ترتيب أك ارتباط ىي 

  ٕٗ.أخرل الكلمة إىل

 ىناؾ ليس( ٔ: )كىي، متنوعة ؾبموعة إىل( segmental) عيةالقط كتصنيف

 ثقوبك ( ٘) الصوتية، كاغبباؿ( ٗ) اعبوم، االذباهك ( ٖ) ،تقنيةالك ( ٕ) ،االكبرافات

 ماـاأل إىلك ( ٛ) ،االكبرافات كطريقة (ٚ) الصياغة، تقنيةالك ( ٙ) الصوت، الوطن

 فوؽالعناصر .الشفاة شكلك ( ٓٔ) اللساف، منخفضك  ارتفاعك ( ٜ) اللساف، سحبك 

 اؼبنخفضة العالية ك كىي أنواع، أربعة يف ذبميعها حُت (supra segmental) القطعية

 الصوت )الواتئر(، كالقصَتة الطويلة ،الصوت )نربة( كالضعيف الثابت ،(نغمة) الصوت

 ٖٗ)كقفة(. كالصمت
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 ياهتااحلروف الصوت تصنيف إىل تسونرد اليت العربية الصوتياتين تع (4

 احلركات الصوتيات -0

 الصوتيات، تضمن العربية اللغةيف  اغبركات األصوات كانت إذا ما كإلثبات

 :التايل إىل نظرأف ي يبكن

 / ك /م/ توزيعها كما التايل:ِـ/  ---ةاغبرك( أ

 " sinnun/  " umum, gigi /  : ِسن   يف األكؿ

 " huruf s( س" )  /sin /  ِسُْت  :  

 " kasyifa/ " cerai / َكِشفَ   : الوسط يف

 "kasyif/  " yang terbuka / : َكِشْيفه   

 نفسها ىي اليت صوتياتال من اثنُت ىي العربية ابللغة /م/ ك/ ِـ/  ---ةاغبرك

 .معٌت تفرؽ فأ يبكن كلكنها تقريبا،

 :تايلال كما توزيعها / ا/ ك / َـ/  ---ةاغبرك ( ب

 "naşara/ "  dia telah, menolong /  : َنَصرَ  يف األكؿ

 "nâşara/  " saling menolong/   اَنَصرَ  :  

 "safara/  " menggosongkan /  َسَفرَ  : يف الوسط
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 "saffâra/  "  tukang barang-barang kuningan /  : َسفَّارَ   

 نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة / ا/  ك/ َـ/  ---ةاغبرك

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها تقريبا،

 :التايل كما توزيعهاْك/ / ك /ُـ/  ---ةاغبرك ( ت

 " nŭşira/ "  dia telah, menolong/   : ُنِصرَ  يف األكؿ

 "nūşira/  " saling menolong/  : نُػْوِصرَ    

 "nuzurun/  " peringatan /  : نُُذره  يف الوسط

 "nuzŭrun/  " nazar/   ْكره : نُذُ    

 "yaktubu/  " dia menulis (lk) /  : َيْكُتبُ  يف األخر

 "yaktubŭna/ " ( mereka menulis (lk /  : َيْكتُػبُػْوفَ    

 نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة /كْ / ك/ ُـ/  ---ةاغبرك

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها تقريبا،

 :التايل كما توزيعها/ َـ/ ك / ِـ/  ---ةاغبرك ( ث

 "min/   " dari /   : ِمنْ  يف األكؿ
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 "man/  " siapa  /  : َمنْ   

 "katifa/ "  berjalan pelan-pelan /   : َكِتفَ  يف الوسط

 " katafun/  "bahu, pundak /   : َكَتفه   

 ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة/ َـ/ ك / ِـ/  ---ةاغبرك

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها تقريبا، سهانف

 :التايل كما توزيعها/ ُـ/ ك / ِـ/  ---ةاغبرك( ج

 " birrun/  "kebaikan /   : بِر   يف األكؿ

 " burrun /  "gandum/   : بُػر    

 " ba’ida /  "mati/   : بَِعدَ  يف الوسط

 " ba’uda /  "jauh/   : بَػُعدَ   

 ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي لعربيةا ابللغة/ ُـ/ ك / ِـ/  ---ةاغبرك

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها تقريبا، نفسها

 :التايل كما توزيعها/ ُـ/ ك / َـ/  ---ةاغبرك( ح

 " barrun /  "daratan/   : بَػر   يف األكؿ

 " burrun /  "gandum/   : بُػر    
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 يى اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة /ُـ/  ك/ َـ/  ---ةاغبرك

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها تقريبا، نفسها

 احلروف الصوتيات -5

 :التايل كما امتوزيعه "ت" ك "ط"  اغبرؼ( أ

 " tîn /   "buah tin/   : ِتُْت  يف األكؿ

 " thîn /  "tanah/   : ِطُْت   

 "fâtir / "  yang hangat-hangat kuku/   : فَاتِر يف الوسط

 " fâthir /  "yang menciptakan/   : فَاِطر  

 " sabtun /  "bakul, keranjang/   : َسْبته  يف األخر

 " sabthun /  "yang tidak keriting/   : َسْبطه   

 نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة"ت" ك "ط"  اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها تقريبا،

 "ت" ك "د" توزيعهما كما التايل: اغبرؼ ( ب

 " tabba /  "celaka, binasa/   : َتبَّ  يف األكؿ

 " dabba /  "merangkak, merayap/   : َدبَّ   

 " khatama /  "selesai, menurut/   : َخَتمَ  يف الوسط
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ـَ     " khadama /  "melayani/   : َخَد

 " mawâdun /  "barang-barang/   : َمَواده  يف األخر

 " mawâtun /  "yang tiada bernyawa/   : َمَواته   

 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة"ت" ك "د"  اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها

 "ؾ" ك "ؽ" توزيعهما كما التايل: اغبرؼ ( ت

 " kalbun /  "anjing/   : َكْلبه  يف األكؿ

 " qalbun /  "hati/   : قَػْلبه   

 " bakaratun /  "katrol, kerek/   : َبَكرَةه  يف الوسط

 " baqaratun /  "lembu, sapi/   : بَػَقرَةه   

 " halaka /  "yang hitam pekat/   : َحَلكَ  يف األخر

 " halaqa /  "mencukur/   : َحَلقَ   

 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة "ؽ" ك" ؾ" اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها
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 "د" ك "ض" توزيعهما كما التايل: اغبرؼ ( ث

 " dalla /  "beragumentasi/   : َدؿَّ  يف األكؿ

 " dhalla /  "menyesatkan/   : َضلَّ   

 " adâlah‘ /  "keadilan/   : َعَدالَة يف الوسط

 " adhâlah‘ /  "urat yang keras / : َعَضالَة  

 " bâda /  "binasa/   : اَبدَ  يف األخر

 " bâdha /  "bertelur/   ضَ : ابَ   

 نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة"د" ك "ض"  اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها تقريبا،

 "ث" ك "ذ" توزيعهما كما التايل: اغبرؼ( ج

 " tsamma /  "disana/   : ٍَبَّ  يف األكؿ

َـّ     " zamma /  "mencela/   : َذ

 " atsâr /  "bekas, pengaruh/   : َأاَثر يف الوسط

 " azâr /  "bulan maret/   : أََذار  

 " gatstsa /  "kurus /  : َغثَّ  يف األخر

 " gazza /  "memberi makan/   : َغذَّ   
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 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة "ذ" ك" ث" اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها

 " ك "ظ" توزيعهما كما التايل:"ذ اغبرؼ( ح

 " zalîl /  "yang hina/   : َذلِْيل يف األكؿ

 " zhalîl /  "yang melindungi/   : ظَِليل  

 " izlâl /  "kehinaan/   : ِإْذاَلؿ يف الوسط

 " izhlâl /  "bayangan, naungan/  : ِإْظاَلؿ  

 " hazza /  "memotong/   : َحذَّ  يف األخر

 " hazzha /  "jadi beruntung/   : َحظَّ   

 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة"ذ" ك "ظ"  اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها

 "س" ك "ص" توزيعهما كما التايل: اغبرؼ( خ

 " sâra /  "berjalan/   : َسارَ  يف األكؿ

 " shâra /  "menjadi/   : َصارَ 

 " nasrun /  "burung garuda/   ره : َنسْ  يف الوسط
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 " nashrun /  "pertolongan/   : َنْصره   

 " harasa /  "menjaga/   : َحَرسَ   يف األخر

 " harasha /  "harasha/  : َحَرصَ   

 نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة"س" ك "ص"  اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها تقريبا،

 "س" ك "ش" توزيعهما كما التايل: اغبرؼ( د

 " sarra /  "membuat senang/   : َسرَّ  يف األكؿ

 " syarra /  "jeruk, buruk/   : َشرَّ   

 " basara /  "mengerutkan/   : َبَسرَ  يف الوسط

 " basyara /  "mengupas/   : َبَشرَ   

 " harasa /  "menjaga/   : َحَرسَ  يف األخر

 " harasya /  "memburu /  : َحَرشَ   

 نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة"س" ك "ش"  اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها تقريبا،
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 "ح" ك "ىػ" توزيعهما كما التايل: اغبرؼ( ذ

 " harra /  "panas/   : َحرَّ  يف األكؿ

 " harra /  "menderu/   : َىرَّ   

 " nahara /  "menyembelih/   : كَبَرَ  يف الوسط

 " nahara /  "membentak/   : نَػَهرَ   

 " sabbaha /  "bertasbih/   : َسبَّحَ  يف األخر

 " syabbaha /  "meyerupai/   : َشّبوَ   

 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة"ح" ك "ىػ"  اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها

 ك "ع" توزيعهما كما التايل:"ح"  اغبرؼ( ر

 " hâlun /  "keadaan/   : َحاؿه  يف األكؿ

 " âlun‘ /  "tinggi/   : َعاؿه   

 " nahlun /  "lebah/   : كَبْله  يف الوسط

 " na’lun /  "sendal/   : نَػْعله   

 " bariha /  "meninggalkan/   : بَرِحَ  يف األخر

 " bari’a /  "kepintaran/   : بَرِعَ   
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 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة"ح" ك "ع"  اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها

 "ء" ك "ىػ" توزيعهما كما التايل: اغبرؼ( ز

 " alamun /  "sakit/   : أملَه  يف األكؿ

 " halamun /  "marilah/   : َىَلمه   

 " sa ala /  "bertanya/   : َسَأؿَ  يف الوسط

 " sahala /  "mudah/   :َسَهلَ   

 " sâ a /   "jelek/   : َساءَ  يف األخر

 " sâha /  "melupakan/   : َساهَ   

 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغة"ء" ك "ىػ"  اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها

 "ء" ك "ع" كتوزيعهما كما التايل: اغبرؼ ( س

 " alamun /  "sakit/   : أملَه  يف األكؿ

 " alamun‘ /  "dunia/   : َعَلمه   

 " sa ala /  "bertanya/   : َسَأؿَ  يف الوسط

 " sa’ala /  "sigap, tangkas/   : َسَعلَ   
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 " bada a /  "memulai/   : َبَدأَ  يف األخر

 " bada’a /  "menciptakan/   : َبدَعَ   

 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي عربيةال ابللغة "ع" ك" ء" اغبرؼ

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها

 اغبرؼ "ؾ" ك "خ" كتوزيعهما كما التايل: ( ش

 " kalîlun /  "yang tumpul/   له يْ لِ : كَ  يف األكؿ

 " khalîlun /  "teman, kekasih/   َخِلْيله :    

 " akbarun /  "lebih besar/   : َأْكبَػرُ  يف الوسط

 " akhbarun /  "mengabarkan/   : َأْخبَػرُ   

 " sâka /  "menggosok/   : َساؾَ  يف األخر

 " sâkha /  "terbenam/   : َساخَ   

 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغةاغبرؼ "ؾ" ك "خ" 

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها

 :اغبرؼ "خ" ك "غ" كتوزيعهما كما التايل( ص

 " khâna /  "berkhianat/   : َخافَ  يف األكؿ
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 " gâna /  "menjadi kaya/   : َغافَ   

 " bikhair /  "dengan baik/   : خِبََْت  يف الوسط

 " bigair /  "dengan yang lain/   : ِبَغَْت   

 " afrakh /  "menetes/   أَفْػرَخ:  يف األخر

 " afrag /  "mencurahkan/   : أَفْػرَغ  

 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغةاغبرؼ "خ" ك "غ" 

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها

 اغبرؼ "ث" ك "س" كتوزيعهما كما التايل:( ض

 " tsaljun /  "air es/   : ثَػْلجه  يف األكؿ

 " saljun /  "pemberian/   : َسْلجه   

 " latsama /  "mencium/   : لَثَمَ  يف الوسط

 " lasama /  "mengecap/   : َلَسمَ   

 " rafatsa /  "berkata kotor/   : َرَفثَ  يف األكؿ

 " rafasa /  "menyepak/   : َرَفسَ   

 نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغةاغبرؼ "ث" ك "س" 

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها تقريبا،
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 التايل: اغبرؼ "ز" ك "ج" كتوزيعهما كما( ط

 " zâra /  "berkunjung/   : زَارَ  يف األكؿ

 " jâra /   "bertindak zalim/   : َجارَ   

 " mazallah /  "tempat yang licin/   َمزَلَّة:  يف الوسط

 " majallah /  "majalah/   : ؾَبَلَّة  

 " hazza /  "memotong/   : َحزَّ  يف األخر

 " hajja /  "menunaikan haji/   : َحجَّ   

 تقريبا، نفسها ىي اليت الصوتيات من اثنُت ىي العربية ابللغةاغبرؼ "ز" ك "ج" 

 .معٌت تفرؽ أف يبكن كلكنها

ىو ب، ر، ؼ، ؿ، ـ، ف، ك،  التفسَت يف األصوات اغبركؼ ، ال ترادالوقت كيف

 أك النطق كأسلوب النطق عن نفسها،توجد يف  ا الم، الذم ىو يكوف الصوتيات ألهن

 غَت جزء الصوت الذم ىبطر مشاركو.

 من ككل العربية، اللغةالصوت  كل فأ فًتاضالا يبكن أعاله التفسَت إىل نظر

 ٗٗاؼبعٌت. تبُت فأ يبكن األهنيبكن أف يتضمن يف الصوتيات،  اغبركؼاغبركات ك 
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 الردراسات السابقات . ب

رة اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومط . كىي طالبة منفطرم مودة ابكو .ٔ

حتليل األخطاء يف "دبوضوع (: ٕٙٔٓ) الشمالية ميداف متخرجة يف عاـ

احلكية الروضة العربية اسإسمايية الكمام العربية لردى الطلبة مبعهرد دار 

تتعلق عن الباحثة فيها  ،، أما يف ىذا البحث‘"حترديرد لفصل اخلايس’

األخطاء الكالـ بسبب التعب نتيجة اإلرىاؽ، أك عدـ االستماع إىل 

اؼبناقشات أك تفكَت شيئ آخر كانقص اؼبعرفة يف قواعد اللغة كخاصة قواعد 

 اللغة العربية ككاف اؼبتكلم أيضا انقص يف معرفة اؼبفردات اللغة العربية.

2. Nenin Arum Sari R. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN 

KALIJAGA YOGYAKARTA (2016): dengan judul “ANALISIS 

KESALAHAN FONOLOGI DALAM MEMBACA TEKS 

BAHASA ARAB SISWA KELAS VIII G MTSN PIYUNGAN 

BANTUL”, peneliti membahas mengenai analisis kesalahan fonologi 

dengan merumuskan permasalahan menjadi bentuk-bentuk kesalahan 

fonologi, dan faktor-faktor kesalahan fonologi. Dan adapun bentuk dan 

faktor kesalahan fonologi meliputi perubahan fonem, penghilangan 

fonem, dan penambahan fonem. Sedangkan faktor penyebab kesalahan 

fonologi yaitu karakteristik bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa 

Indonesia, dan minimnya semangat siswa dalam pembelajaran bahasa 

Arab.



 
 

 
 

 الباب الثالث

 ينهجية البحث

 نوع البحث وتقريبه .أ 

 .الكميالوصفي ك  البحث  منهجيف ىذا البحث ىو  الذم يستخدـث البحنوع 

م تللتحليل من خالؿ كصف أك تصور البياانت اليت ت طريقةالطريقة الوصفية الكمية ىي 

 قاؿ سورايان  .عبمهورا علىصبعها كما ىي دكف التوصل إىل استنتاجات تنطبق 

(Suryana)ت كصفا اؼبستخدمة للبحث عن عناصر طريقة ، طريقة الوصفية ىي

تفسَت ك  ،مع صبع البياانت، كربليل البياانت ىذه الطريقة يبدأكخصائص الظاىرة. 

 البياانت.
45

 

 Kasiram) فهو النهج الكمي. ىذا البحثما فيما يتعلق ابلنهج اؼبستخدـ يف أ

البحث لتعريف  metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif  ابوكتيف   (2008:14

اكتشاؼ اؼبعرفة اليت تستخدـ البياانت يف شكل أرقاـ كوسيلة لتحليل  عمليةالكمي ىو 

 46.اؼبعلومات
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 Suryana, Metodologi Penelitian (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 
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 Kuntjojo, Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), h. 11. 
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 يكان البحث .ب 

 اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف،يف اؼبدرسة اؼبتوسطة البحث  ىذا

اعبامعة  اجملمع KM. ٘.٘ (Sisingamangaraja KM. 5.5)يعامعاراجا يف سيسالذم يقع 

 (Medan Amplas)أمبالس  ميداف (Harjosari I) ٔىارجوسارم  قرية  ميداف الوصلية

 .ٕٛٔٓ مارسجراء البحوث يف شهر فرباير حىت إلالوقت اؼبستخدـ سومطرة الشمالية. 

 تعريف تشغيل يوغري .ج 

 البحث. اؼبتغَت ىو ؼبعرفة متغَت حباجةت لتحقيق أىداؼ ىذا البحث، كليس

اليت لديها بعض االختالفات  األنشطةأك  موضوع ،األشخاص قيمةأك طبيعة أك  خّلة

 ٚٗ.وستنتاجااستخالص ك اؼبعينة من قبل الباحثُت لدراسة 

التشغيل يف ىذا . التشغيل اؼبتغَت من البحث، يلـز كضع تعريف متغَتكلتوضيح 

 لصوتية )دراسة يف علم كظائف األصوات(كاحد، كىو ربليل اتكوف من متغَت ي البحث

ربليل األخطاء من علم كظائف األصوات ىو شكل من أشكاؿ  ة.العربي النصقراءة يف 

األخطاء  .تبسيط األخطاء اللغوية يف ربليل علم كظائف األصوات من اؼبناظر الطبيعية
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), cet. 19, h. 38. 
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ع اػبطاء دبعٌت الذنب كالغلط. اللغوية تتكوف من كلمة األخطاء كاللغوية. فاألخطاء صب

 أك ضد الصواب، كاللغوية اسم منسوب من كلمة اللغة.

 ػٍْخٍٗجَ٘ػٍخ .د

لف من تتأاليت  اجملموعية ىي كالية االصبالية ،Sugiyono يونوقاؿ سوجي

للتعلم  الباحثوفكاػبصائص اليت حددىا  اعبودات/اؼبواضيع اليت لديها بعض اؼبوضوع

يف اؼبدرسة يف ىذا البحث ىو الصف السابع  موعية اجملٛٗ استخالص االستنتاج.ك 

 ٕٕٔيف ىذا البحث  اجملموعية  اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف.

 ص.اشخأ

اؼبستخدمة  عينة ىذا البحث، يف  ٜٗ.اجملموعيةالعينة ىي جزء من ىذا العدد من 

، عندما يكوف اؼبوضوع (Suharsimi Arikunto 2006:134)م لرأجيبا. كفقا ستم ٕٕمن 

كمع ذلك، إذا  كيسمى ابلبحث اجملموع. ازبذت كل ما لديو من البحث ،ٓٓٔ قل منأ

ٝ  ٕ٘--ٝ ٕٓٝ أك  ٘ٔ--ٝ ٓٔإىل أف يتخذ كاف عدد كبَت من اؼبوضوع، يبكن 

 عشوائية عينةأخذ  ىيما أخذ العينات اؼبستخدمة أالباحث.  قدرة علىأك أكثر اعتمادا 

(random sampling  لكي تؤخذ  اجملموعيةعبميع  االحتماؿأك  ةالفرص يعطيم أ(

  عيناهتم.
                                                             

48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ...... h. 389. 
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 أداة مجع البياانت .ه 

. ىذا البحث ىو أساسا البحثتستخدـ عبمع البياانت يف  أداةىي  األداة

ما أ اؼبناسبة. ةااألدف يكوف أقياس الظواىر االجتماعية، ٍب يف ىذا البحث هبب لالقياـ 

 .تسجيلآلة الاالختبارات الشفوية ك  تقنيةا البحث ىو اؼبستخدمة يف ىذ ةاألدا

 اجلردوال األول

 ليل الصوتيةأداة االخوبارات الشفوية يف حت

 

Berikut ini pembobotan dari masing-masing alternatif jawaban yang 

menggunakan skala likert: 

Kalimat 

Fonetik Fonemik 

Skor 
Makharijul 

Huruf 
Sifatul Huruf Fonem Vokal 

Fonem 

Konsonan 

 حه الِ صَ  طه يْ شِ نَ  ذه يْ مِ لْ تِ  افه وَ ضْ رِ 
     

ْنَسانِ  بَةُ  يَّةُ اإْلِ اْلَعاِدلَُة اْلُمَهذَّ       

ِة النػَّْوـِ فَ رْ غُ  يفْ  حُ يْ ًتَِ سْ يَ  ُىوَ   
     

      َعِن النػََّباِء اْلَعِظْيمِ 

ُكْم أَْزَكاجناا َكَخَلْقنَ        
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 .(skala likert)ليكَتت  يف شكل تقييم النموذج اؼبقياس األداة كقد كضعت ىذه

ىي أساليب القياس اؼبستخدمة لقياس اؼبواقف كاآلراء  (skala likert)ليكَتت  اؼبقياس

. اؼبقياس ليكَتت الظواىر االجتماعية عن األشخاص ؾبموعةكالتصورات لشخص أك 

(skala likert)  ىنا ىو ترجيح   ٓ٘(.كثَتةأك   ليلةق) الذم يرتب على درجات مقياسىو

(:skala likert)ليكَتت كل بديل ابستخداـ اإلجاابت مقياس 

 اجلردوال الثاين

 اسإصاابت اسإجاابت

 يقياس اسإجاابت اسإصابة
 فبتاز ٘
 جيد ٗ
 مقبوؿ ٖ
 راسب ٕ
 فاشل ٔ

 

للعنصر أبكملو، استخدـ الصيغة  (kriterium) غبساب مقدار الدرجة اؼبثالية

 :اليةالت

Skor Kriterium = Nilai skala x Jumlah responden 

                                                             
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 

2012), h. 93. 
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 ، ٍب يبكن صياغتو ليكوف:ٕٕكعدد اؼبستجيبُت ىو  ٘كالدرجة األعلى ىي 

 اجلردوال الثالث

 الردرجة األعلى

 صيغة يقياس
 ٓٔٔ=   ٕٕ x ٘ فبتاز
 ٛٛ=  ٕٕ x ٗ جيد
 ٙٙ=  ٕٕ x ٖ مقبوؿ
 ٗٗ=  ٕٕ x ٕ راسب
 ٕٕ=  ٕٕ x ٔ فاشل

 

 كما تلي: (rating scale)دالة مقياس دىا، اإلصابة تدخل إىل بع

0   22        44  66   88       110 

 

 

كاؼبقابالت  االستبياف نتائج بياانت ةؼبعرف (rating scale) مقياس دالةالتصنيف 

 كاؼبقابالت. ابلشركط التالية: االستبياف من تقييم الذم يوجد بشكل عاـ 

 



54 
 

 رابعاجلردوال ال

 الردرجات االجاابت

 الردرجات االجاابت يقياس
 ٓٔٔ – ٜٛ فبتاز
 ٛٛ – ٚٙ جيد
 ٙٙ – ٘ٗ مقبوؿ
 ٗٗ – ٖٕ راسب
 ٕٕ – ٓ فاشل

 

 طريقة مجع البياانت .و 

ف اؽبدؼ ألصبع البياانت ىي اػبطوة األكثر اسًتاتيجية يف البحث،  طريقة

ىذا البياانت الالزمة يف  علىالبياانت. للحصوؿ  علىالرئيسي من البحث ىو اغبصوؿ 

كاألداة اؼبراقبة، كاؼبقابالت،  البحث، تستخدـ الباحثة على طرائق جبمع البياانت ىي 

 كآلة التسجيل. االختبارات الشفوية

1) Observasi  

Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan sebagai 

pengamatan dan pencatatan dengan fenomena-fenomena yang diselidiki.
51

 Metode 

ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gerak-gerak alam dan 

                                                             
51

 Sutrisno Hadi,   Metodologi  Research,  (Yogyakarta:  Andi  offset, 1993),  h.136. 
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biasanya responden yang diamati tidak terlalu luas. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang kondisi fisik, letak geografis, sarana dan prasarana, 

proses belajar-mengajar, dan kegiatan siswa di MTS Muallimin UNIVA Medan. 

ٕذا .اىظ٘إزٍغٗاىزسجٍواىَالدظبدفًىيزذقٍقرسزخذًطزٌقًٕٔاىَزاقجخٗطزٌقٔ

اٌُالدظٍبٗػبدٓاىطجٍؼخاالقززاحٗاىذزمخ،اىؼَوٗػَئٍ،اىجشزياىسي٘كٍغٌزؼبٍواألسي٘ة

اىجغزافًاىَ٘قغدبىٔػِثٍبّبدػيًىيذظ٘هاىطزٌقخٕذٓٗرسزخذً.جذاٗاسؼٔىٍسذٍٔػياىَذػً

األطزافاىَزؼذداىزجبرياىْظبًفًٗاىطالة،ٗاىزؼيٌاىزؼيٌٍٗػَئٍ،اىزذزٍخٗاىجٍْخ،اىَبدي

Muallimin UNIVAاىزضبرٌس. 

2) Wawancara/Interview 

Metode interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.
52

 

اىَقبثيخ)اىَقبثيخًٕٗ،اىطزفٍِقجوٍٍِذذدٍّٓخٍغٍذبدصًٕٔاىَقبثيخطزٌقٔ مَب(

pengaju/ٍٔٗقبثالداىَؼطًاالسئي(interviewee)االسئئػيًىإلجبثبداىَبّخث٘طفٖب. 

Dengan demikian, metode ini merupakan wawancara langsung dengan 

tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi 

(interviewee). Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap 

interviewer harus mampu menciptakan hubungan baik dengan interviewee. Disini 

peneliti menggunakan metode interview tak berstruktur, karena interview ini 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Interview ini bersifat luwes dan 

                                                             
52

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

h. 127. 
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biasanya direncanakan agar sesuai dengan subyek dan suasana pada saat interview 

dilaksanakan. 

اىَؼيٍ٘بدػِاىجبدضٍِثٍِى٘جٔٗجٖبٍقبثالدٍجبشزًٕٓاىطزٌقخٕذٓفبُ،ٕٗنذا

ٌْجغًاىَقبثيخموٍِٗاىٖذفذٍذخاىظاىَؼيٍ٘بدػيًىيذظ٘ه (.interviewee)ٗاىَ٘ارد(اىَقبثيخ)

،ٍٍٖنئىٍسذاىَقبثيخطزٌقٔثبسزخذاًاىجبدضٍِْٕب.intervieweeٍغػالقخخيقػيًقبدرٓرنُ٘اُ

ىيَقبثيخاىزخطٍظٌجزيٍبٗػبدٓ.طزدٖبسٍزٌاىزًاىؼزٌضخاىخط٘طػيًاالرذز٘يالاىَقبثيخٕذٓالُ

 .اىَقبثيخاجزاءٗقذاىج٘يٗاىغالفاىَ٘ض٘عىزالئٌٍٗزّٗزٖب

 

3) Teknik Tes 

Teknik tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subyek yang 

diperlukan datanya.
53

 Adapun teknik tes yang digunakan peneliti pada penelitian 

ini yaitu tes lisan dengan memberikan lima kalimat berbahasa arab kepada sampel 

yang diteliti. 

ٍَٖخأٗاىَذج٘سحٍِفٍضإػطبءطزٌقػٌِزٌاىجٍبّبدجَغرقًٍْٕٔاىْٖذسخاخزجبر

االخزجبرىزقٍْبدثبىْسجخاٍب.اىجٍبّبدإىىٌذزبجُ٘اىذٌِىألشخبصاالداادٍِغٍزٕبػِفضال

اىؼٍْبدػيًىيذنٌثبىؼزثٍخاىْبطقخخَسٍٔغشف٘ياخزجبراجزاءٕ٘اىجبدضٍِثذ٘سفًاىَسزخذٍخ

 .فذظٖبرٌاىزً

4) Rekam Suara 

                                                             
53

 Kuntjojo, Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), h. 35. 
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Peneliti melakukan rekam suara pada saat siswa membaca wacana (teks). 

Hal ini dilakukan penulis dua kali dalam 1 minggu pada saat melakukan 

penelitian. 

اىجالؽطبدتٌٗقً٘(.ّض)خطبثباىطالةفٌٍٔقزااىذياى٘قذفًط٘رباىجبدضٌُ٘سجوٗىٌ

 .اىجذ٘ساجزاءٗقذأسج٘ػٍِغضُ٘فًٍزرٍِثذىل

 Teknik Analisis Data .س

اىزًزجبراالخثٍبّبد--االخزجبرػيًاالج٘ثٔػيًاىؼض٘رٕ٘اىسؤاهفًاىجٍبّبدرذيٍورقٍْبد

اىْ٘عٕذافبُ،أثذبصٔإىىٗاسزْبدارذيٍيٖبصٌاىَزيقٍخاىَسزجٍجٍِاخزجبرّزبئجٍِػيٍٖباىذظ٘هرٌ

اىجٍبّبدرذيٍوٌزٌصٌ.اىفَ٘ياالخزجبرأدٗادرقٌٍْٔسزخذًاىذياىنًَاى٘طفًاىجذشٕ٘اىجذ٘سٍِ

 :اىظٍغخثبسزخذاًػيٍٖباىذظ٘هرٌاىزً

p =  f  x 100% 

      n 

 

 

 

Keterangan:  

p : presentase  

F : Frekuensi dari setiap jawaban angket 

n : Jumlah skor ideal 
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100 : Bilangan tetap
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع

 وصف البياانت ونوائج البحث

 النوائج العاية .أ 

                                                             
54 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 95.  
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 صورة ادلردرسة .0

 بياانت ادلردرسة( أ

 سالمية : اؼبدرسة اؼبتوسطة اإل   اسم اؼبدرسي .ٔ

 اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف

 : األىلية   حالة اؼبدرسة .ٕ

ٖ. NSM     :ٕٔ.ٔ.ٕٔ.ٕٚ.ٔٓ.ٓٓٗ 

ٗ. NPSN    :ٕٜٜٙٓٚٚٓ 

٘. NPWP    :ٕٓٔٛٚٗٓٛٛ-ٕٔٓٓٓ 

 : ؾبموعة )الصباح كالنهار(   كقت الدراسة .ٙ

 عنوان ادلردرسة  ( ب

 ٘،٘: سيسيعامعاراجا     شارع .ٔ
(Sisingamangaraja KM 5,5) 

 مطرة الشمالية: سو     دائرة .ٕ

 : ميداف   مناطق/مدينة .ٖ

 : ميداف أمبلس    انحية .ٗ

 ٔ: ىرجوسارم     قرية .٘

 ٖٜٖٓٚٛٚ-ٔٙٓ:    اتفرقم اؽب .ٙ
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 ٕٚٗٔٓ:    الرمز الربيدم .ٚ

 ادلواقع والربيرد اسإكرتوين ادلردرسي  ( ت

 -:   عنواف اؼبواقع اؼبدرسي .ٔ

 mts muallimin@yahoo.com:  عنواف الربيد اإلكًتكين اؼبدرسي .ٕ

 الواثئق الرتخيص واالعوياد ادلردرسي  ( ث

 ٜٗ: رقم حجة    رقم اؼبوقف .ٔ

 ٕٗٓٓ/ٙٓ/ٕٛ:    اتريخ اؼبوقف .ٕ

 ـ ٕ٘ٔٓعاـ  ٖٕ٘ٓ:    رقم التشغيل .ٖ

 ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٔٓ:    اتريخ التشغيل .ٗ

  (A) أ:    حالة اإلعتماد .٘

 /BAP-SM/PROVSU/645:    رقم اإلعتماد .ٙ
    LL/X/2015 

 ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٙٔ:    اتريخ اإلعتماد .ٚ

  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔ:  اؼبنتهى اتريخ اإلعتماد .ٛ

 حالة ادلردرسن .0.0

 ايساجلردوال اخل

mailto:muallimin@yahoo.com
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عردد ادلردرسن وادلوظفن يف ادلردرسة ادلووسطة اسإسمايية ادلعلين اجلايعة الوصلية 
 5304/5305السنة الردراسة  ييردان

 األمساء الرقم
 اجلنس

 الوظيفة الرتبية
 ىأنث ذكر

 رئيس اؼبدرسة    S2 كسراف اؼباجستَت ٔ

    S2 ؿبّياف اؼباجستَت ٕ

 انئب رئيس اؼبدرسة

 )الناحية اؼبنهجية(

 اؼبدرس    S1 عبد العزيز ٖ

 اؼبدرس    S2 أفرجاؿ اؼباجستَت ٗ

 اؼبدرس    S1 اغبج علي ٘

 اؼبدرس    S1 أسبات ٙ

 اؼبدرسة   S1  دىليا ٚ

 اؼبدرسة   S1  إلفي زىارا ٛ

 اؼبدرسة   S1  حليمة السعدية ٜ

 اؼبدرس    S1 اغبج ىاركف الرشبد ٓٔ

 اؼبدرس    S1 إرحاـ عـز ٔٔ



62 
 

 اؼبدرس    S1 إركاف ٕٔ

 اؼبدرس    S2 كاملُت اؼباجستَت ٖٔ

 اؼبدرسة   S1  كرتيٍت ٗٔ

 اؼبدرسة   S1  خَتكان ٘ٔ

 اؼبدرس    D3 اغبج شكور أبرازين ٙٔ

 درساؼب    S1 اغبج مركاف إينجاه ٚٔ

 اؼبدرس    S1 اغبج دمحم رشدم ٛٔ

 اؼبدرس    S1 ّدين مشكورؿبي ٜٔ

 اؼبدرسة   S1  نلمي ىراتٌب سرهبار ٕٓ

 اؼبدرسة   S1  نوىل أفٍت أكتوفيا ٕٔ

 اؼبدرسة   S2  نوداي يولتيسا اؼباجستَت ٕٕ

 اؼبدرس    S1 نغره فرااتما ٖٕ

 اؼبدرس    S1 دايةاغبج رضبة ى ٕٗ

 اؼبدرسة   S1  افركسداين ىاسيبو  ٕ٘

 اؼبدرسة   S1  ركسليال ٕٙ

 اؼبدرس    S1 سلداف ٕٚ
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 اؼبدرس    S2 سيبويهي اؼباجستَت ٕٛ

 اؼبدرسة   S1  سرم ىنداايين ٜٕ

 اؼبدرس    S1 سوفرايدم ٖٓ

 اؼبدرسة   S1  أكلفا عيٍت ٖٔ

 اؼبدرسة   S1  ديوم فوسفيتا سارم ٕٖ

 اؼبدرس    S1 فتح الرضباف أنصارم ٖٖ

 اؼبدرسة   S1  نيندا سرتيكايي ٖٗ

 اؼبدرسة   S1  يوسنيتا أنوار انسوتيوف ٖ٘

 اؼبدرسة   S1  نور ىداية ٖٙ

 اؼبدرس    S2 أفّاف سويدم اؼباجستَت ٖٚ

 اؼبدرس    S1 ؿبمود عزيز ٖٛ

 اؼبدرسة   S1  فاضلة ىاايين ٜٖ

 اؼبدرس    MAS لقماف أقبا ٓٗ

 عردد الطماب .0.5

 اجلردوال السادس

 ادلردرسة ادلووسطة اسإسمايية ادلعلين اجلايعة الوصلية ييردان يف الطمابعردد 
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 5304/5305السنة الردراسة  

 رليوع الفصل السابع الفصل الثاين الفصل السابع

 النساء الرجاؿ النساء الرجاؿ النساء الرجاؿ النساء الرجاؿ
الرجاؿ + 

 النساء

ٕٔٛ ٜٖ ٜٛ ٜٚ ٛٛ ٙٙ ٖٔٗ ٕ٘ٙ ٘ٚٓ 

 

 سرية ادلردرسة .5

اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف ىي اؼبدرسة  اؼبدرسة

. توجو يف نظاـ التدريس الوطٍت كنظاـ التدريسية ٜٛ٘ٔاؼبتقنية، توقف يف السنة 

الوصلية اليت سبلك خصائص ابستعراض الكتب الًتاثيُت. تستند إىل رسالة اؼبقررة عن 

/ ٘ٗٙة الشمالية، رقم: دائرة سومطر ( BAN/SMاإلعتماد الوطن اؼبدرسي )

645/BAP-SM/PROVSU/LL/X/2015  مدرسة ٕ٘ٔٓأكتوبَت  ٙٔيف اتريخ ،

 ." A " اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف ابإلعتماد 

يف ىذا الوقت، اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف تنّفذ 

ند إىل كفاءة العلمية كالعملية لتجاكب متطلبات اؼبنهج التعليم بنظاـ مشًتؾ الذم يست
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الدراسي ككفاءة متخرجية، اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت الوصلية ميداف تنّفذ كما 

 تلي: 

 تعديل اؼبنهج الدراسي يف التدريس الدين( أ

 إطرد التعلم النظرية كالعملية ( ب

 تركيز على مهارة اللغة العربية كاإلقبليزية. ( ت

 نفيذ اؼبدرس الذم يتمّرس ككفاءة دبهنتو.ت ( ث

 الكفاءات ادلوخرجيات .4

 يتفهم على أصوؿ الدين. (ٔ

 أجزاء( ٖربفيظ القرآف )أقل   (ٕ

 يتقن على نشاط الدين.  (ٖ

 يتسّلط على تقٍت  (ٗ

 أخالؽ الكريبة (٘

 

 

 الرؤية وادلأيورية .3
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 الرؤية ( أ

 .لكريبوا كاألخالؽ كتعاىل، سبحانو هللا إىل اغبب أساس على النوعية، يف متفوقة

 ادلأيورية  ( ب

 تطّبق ابلتعليم اإلحساف كاؼبغَت كاؼبؤثر كاؼبسؤكؿ. -ٔ

 تدير اؼبدرسة إبدارة اغبديثة كاؼبتكاملة. -ٕ

 .كالتحفيظ الكرًن فالقرآ إلتقاف احملاكلة -ٖ

 كاغبديث. كالتحفيظ الكرًن فالقرآ إلتقافاحملاكلة  -ٗ

 اللغة العربية كاإلقبليزية. إلتقافاحملاكلة  -٘

 .كاؼبهارات لفنوفا بتطوير االضطالع -ٙ

 احملاكلة على أساسيات العلم التقٍت. -ٚ

كالكياسة كاآلداب كالتهذيب كاألساس يف  األخالؽ علهب -ٛ

 .الدينية اؼبدارس مواطٍت أنشطة

 

 

 النوائج اخلاصة .ب 
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اليت علم وظائف األصوات( دراسة يف ) الصوتيةأشكال األخطاء  .0

ادلعلين اجلايعة ردرسة ادلووسطة اسإسمايية ادل يف  السابعلصف ابتوجهها 

 الوصلية ييردان

 علم وظائف األصوات(دراسة يف ) قائية نوائج األخطاء الصوتية .أ 

 اجلردوال السابع

 نوائج األخطاء الصوتيات

 اسإصابة الصوتيات علم اللغة اسإسم الرقم

اليت تتكوف على ـبارج علم اللغة  كينندا شاه عارؼ ٔ

أما اغبركؼ كصفات اغبركؼ. 

نطق اػبطاء  األحرؼ اليت ىو ي

)ض، ذ، ش، ط، كما يلي: 

  ح، غ، ظ، ز(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

/ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل  على

/ط/ إىل /ز/، /ش/ إىل /س/، 

/ع/ إىل /ء/، /ح/ إىل /ت/، 

/ق/، /غ/ إىل /خ/، /ظ/ إىل 

 /. ج/ إىل /ز/ز/، /

 ( تقصَت اغبركة الصوتية ٕ)

٘ٗ 
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( تزيد  اغبركة ٖ)ك /م/.  /ا/

 /ا/.الصوتية 

  

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  جوىاف فريبا أكليا ٕ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ، ش، ط، 

 ع، ح، غ، ظ(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

على /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل 

/ط/ إىل /ز/، /ش/ إىل /س/، 

 /ع/ إىل /ء/، /ح/ إىل/ت/، 

/غ/ إىل /خ/، /ظ/ إىل /ق/، 

( تقصَت اغبركة ٕ/ز/. )

( تزيد  ٖ)/م/.  الصوتية 

 اغبركة الصوتية /ا/.

ٕ٘ 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  شاريفة نداي أسغاؼ ٖ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ، ش، ط، 

 ع، ح، غ، ظ(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

ى /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل عل

/ط/ إىل /ز/، /ش/ إىل /س/، 

/ع/ إىل /ء/، /ح/ إىل /ت/، 

/ق/، /غ/ إىل /خ/، /ظ/ إىل 

ٜٗ 
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 /.ج/ إىل /ز/ز/، /

 ( تقصَت اغبركة الصوتية ٕ) 

( تزيد اغبركة الصوتية ٖ) /م/.

 /ا/.

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  كييب فوترم إراكاف ٗ

أما اغبركؼ كصفات اغبركؼ. 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

 كما يلي: )ذ، ع، ح، غ، ظ(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

على /ذ/ إىل /ز/، /ع/ إىل 

/ء/، /ح/ إىل /ق/، /غ/ إىل 

 /خ/، /ظ/ إىل /ز/.

ٙ٘ 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  أدندا خنزا الّزىر ٘

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

ء  األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطا

كما يلي: )ض، ذ، ع،  ش، 

 ط، ح، غ، ظ، ز(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

على /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل 

/ط/ إىل /ز/، /ش/ إىل /س/، 

/ح/ إىل /ق/، /غ/ إىل  /ت/،

/ إىل ز/خ/، /ظ/ إىل /ز/، /

( تقصَت اغبركة ٕج/. )/

 ( تزيد ٖ/ا/ ك /م/. )الصوتية 

 /ا/. اغبركة الصوتية 

ٗ٘ 



70 
 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  أديرا دمحم رفلي ٙ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ، ع،  ش، 

 ط، ح، غ، ظ، ز(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

على /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل 

/ط/ إىل /ز/، /ش/ إىل /س/، 

 /ع/ إىل /ء/، /ح/ إىل/ت/، 

 /ق/، /غ/ إىل /خ/، /ظ/ إىل

( تقصَت اغبركة ٕ/ز/. )

 ( تزيد ٖ/م/. ) الصوتية

 /ا/. اغبركة الصوتية 

٘ٔ 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  عبد الرضباف غفار ٚ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ، ع، د،  

 ش، ط، ح، غ، ظ، ز(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

/ذ/ إىل  على /ض/ إىل /د/،

/ط/ إىل /ز/، /ش/ إىل /س/، 

/د/ إىل /ع/ إىل /ء/، /ت/، 

/، /غ/ خ/ح/ إىل //ض/، 

/ زإىل /خ/، /ظ/ إىل /ز/، /

 /. جإىل /

ٗٛ 

 ٛٙتيات تتضمن ( تغيَت الصو ٔ)علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  قبول أكليا ٛ
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اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

 كما يلي: )ذ، ح، غ، ظ(.

 /ح/ إىل /ذ/ إىل /ز/،على 

/ق/، /غ/ إىل /خ/، /ظ/ إىل 

 /ز/. 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  فرحاف صّدؽ ٜ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ذ، ع،  ش،غ، 

 ظ(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

على /ذ/ إىل /ز/، /ش/ إىل 

/خ/، /ظ/ إىل  /غ/ إىل/س/، 

( تقصَت اغبركة ٕ/ز/. )

 ( تزيد ٖ/م/. )الصوتية 

 /ا/. اغبركة الصوتية 

ٕٙ 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  دمحم ىارس ٓٔ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ، ع،  ش، 

 ط، ح، غ، ظ، ز(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

/د/، /ذ/ إىل على /ض/ إىل 

/ط/ إىل /ز/، /ش/ إىل /س/، 

 /ع/ إىل /ء/، /ح/ إىل/ت/، 

/ق/، /غ/ إىل /خ/، /ظ/ إىل 

( تقصَت اغبركة ٕ/ز/. )

 ( تزيد ٖ/م/. )الصوتية 

٘ٓ 
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 /ا/. اغبركة الصوتية 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  دمحم فرحاف عبيد ٔٔ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

اػبطاء  األحرؼ اليت ىو ينطق 

كما يلي: )ض، ذ، ع،  ش، 

 ط، ح، غ، ظ، ز(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

/، /ش/ إىل جعلى /ذ/ إىل /

/ع/  /ط/ إىل /ت/، /س/،

إىل /ء/، /ح/ إىل /ق/، /غ/ 

ز/ إىل /خ/، /ظ/ إىل /ز/، /

( تقصَت اغبركة ٕج/. )/إىل 

 ( تزيد ٖ/م/. )الصوتية 

 .ك /م/ /ا/ اغبركة الصوتية 

٘ٙ 

أما األحرؼ اليت ىو  علم اللغة  فاضلة فرح ٕٔ

اليت تتكوف على ـبارج اغبركؼ 

كصفات اغبركؼ. ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ،  ش، ط، 

 ح، غ، ظ(.

 

 

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

على /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل 

/ح/ إىل  ت/،/ إىل /ط/ز/، /

/ق/، /غ/ إىل /خ/، /ظ/ إىل 

( تقصَت اغبركة ٕ. )/ز/

 ( تزيد ٖ) /م/.ة الصوتي

 /ا/. اغبركة الصوتية 

٘ٚ 
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علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  نيلى حسنة ٖٔ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

 كما يلي: )ط، غ، ظ، ز(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

/، /ذ/ إىل ت/ إىل /طعلى /

/غ/ إىل /خ/، /ظ/ إىل /ز/، 

 /.ج/ إىل /ز//ز/، 

ٙ٘ 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  انمَتا الشفاء ٗٔ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ، ع،  ش، 

 ط، ح، غ، ظ، ز(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

على /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل 

/ط/ إىل /ز/، /ش/ إىل /س/، 

/ع/ إىل /ء/، /ح/ إىل /ت/، 

/خ/، /ظ/ إىل  /ق/، /غ/ إىل

 /.ج/ إىل /ز/ز/، /

 اغبركة الصوتية  ( تقصَتٕ) 

 اغبركة الصوتية  ( تزيدٖ/م/. )

 /ا/.

ٗٛ 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  دمحم الفرازم ٘ٔ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

لى /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل ع

/، /ع/ إىل ت/ إىل /ط/ز/، /

٘ٔ 
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كما يلي: )ض، ذ، ع،  ط، 

 ح، غ، ظ(.

/ء/، /ح/ إىل /ق/، /غ/ إىل 

 /خ/، /ظ/ إىل /ز/. 

( تقصَت اغبركة الصوتية ٕ)

 اغبركة الصوتية ( تزيد ٖ/م/. )

 /ا/.

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  أضبد قبيب ٙٔ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

ما يلي: )ض، ذ، ع،  ش، ك

 ط، ح، غ، ظ(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

/، /ذ/ إىل طعلى /ض/ إىل /

/ط/ إىل /ز/، /ش/ إىل /س/، 

/ح/ إىل /ق/، /غ/ إىل /ت/، 

 /خ/، /ظ/ إىل /ز/، 

( تقصَت اغبركة الصوتية ٕ)

 اغبركة الصوتية ( تزيد ٖ/م/. )

 /ا/.

 

 

٘ٚ 

 ٔ٘( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)على ـبارج  علم اللغة اليت تتكوف فاطمة زىرة ٚٔ



75 
 

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ، ع،  ط، 

 ح، غ، ظ، ز(.

على /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل 

/ط/ إىل  /ز/، /ش/ إىل /س/،

/ع/ إىل /ء/، /ح/ إىل  /ت/،

إىل /ق/، /غ/ إىل /خ/، /ظ/ 

( ٕ/ز/، /ج/ إىل /ز/. )

/م/. غبركة الصوتية تقصَت ا

 /ا/. اغبركة الصوتية  ( تزيد ٖ)

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  أبيب سنجااي ٛٔ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ، ط، ح، غ، 

 ظ(.

 

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

على /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل 

 /ط/ إىل/ز/، /ش/ إىل /س/، 

، /ح/ إىل /ق/، /غ/ إىل /ت/

 ./خ/، /ظ/ إىل /ز/

اغبركة الصوتية ( تقصَت ٕ)

 اغبركة الصوتية ( تزيد ٖ/م/. )

 /ا/.

٘ٚ 

 ٔ٘ات تتضمن ( تغيَت الصوتئ)علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  سهال ألفية ٜٔ
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اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ، ع،  ط، 

 ح، غ، ظ(.

على /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل 

/ع/ /ط/ إىل /ت/، /، ج/

إىل /ء/، /ح/ إىل /ق/، /غ/ 

  /خ/، /ظ/ إىل /ز/.إىل

( تقصَت اغبركة الصوتية ٕ)

 اغبركة الصوتية ( تزيد ٖ/م/. )

 /ا/.

 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  سرم ضبَتة ٕٓ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

ق اػبطاء  األحرؼ اليت ىو ينط

كما يلي: )ض، ذ، ع،  ط، 

 ح، غ، ظ، ز(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

على /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل 

/ط/ إىل  /ز/، /ش/ إىل /س/،

/ع/ إىل /ء/، /ح/ إىل  /ت/،

/ق/، /غ/ إىل /خ/، /ظ/ إىل 

 /. ج/ إىل /ز/ز/، /

 اغبركة الصوتية  ( تقصَتٕ)

اغبركة الصوتية ( تزيد ٖ/م/. )

ٗٛ 
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 /ا/.

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  مصطفى البصرم ٕٔ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

 كما يلي: )ذ، ط، غ، ظ(.

 

 

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

/ط/ إىل على /ذ/ إىل /ز/،

/ت/، /غ/ إىل /خ/، /ظ/ 

ركة ( تقصَت اغبٕ). /ج/إىل 

ركة ( تزيد اغبٖ/م/. ) الصوتية

 /ا/. ةالصوتي

 

ٖٙ 

علم اللغة اليت تتكوف على ـبارج  النساء السلسبيال ٕٕ

اغبركؼ كصفات اغبركؼ. أما 

األحرؼ اليت ىو ينطق اػبطاء  

كما يلي: )ض، ذ، ع،  ط، 

 ح، غ، ظ، ز(.

( تغيَت الصوتيات تتضمن ٔ)

على /ض/ إىل /د/، /ذ/ إىل 

/ط/ إىل  /ز/، /ش/ إىل /س/،

/ع/ إىل /ء/، /ح/ إىل  /ت/،

، /غ/ إىل /خ/، /ظ/ إىل /ق/

 /. ج/ إىل /ز/ز/، /

 اغبركة الصوتية ( تقصَتٕ)

 تيةالصو  اغبركة ( تزيدٖ/م/. )

ٗٛ 
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 حتليل البياانت  .ب 

كلقد عرفت الباحثة من جدكؿ السابق أف كفاءة النطق الطالب للصف السابع 

. كخصصت الباحثة إىل سطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميدافيف اؼبدرسة اؼبتو 

 طبسة أقساـ: 

 فبتاز .ٔ

 جيد .ٕ

 مقبوؿ .ٖ

 راسب .ٗ

 فاشل .٘

 دبعاملة إحصائية ما يلي:لتعريف طوؿ الفئة من كل قسم، استعانت الباحثة 

 /ا/.

 35  أعلى النويجة

 32  أدىن النويجة

 0063  اجمليوع
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p =  f  x 100% 

      n 

 
Keterangan:  

p : presentase  

F : Frekuensi dari setiap jawaban angket 

n : Jumlah skor ideal 

100 : Bilangan tetap 

 كمن النتيجة الفئة ما يلي:

 4.0جردوال 

 الووزيع الوكراري لنويجة أخطاء الصوتية حسب الفئة ادلطلوب

 % الوكرار الفئة القسم

 - - ٓٔٔ-ٜٛ فبتاز

 ٘.ٗ ٔ ٛٛ-ٚٙ جيد

 ٗ.ٜ٘ ٕٔ ٙٙ-٘ٗ مقبوؿ

 - - ٗٗ-ٖٕ راسب

 - - ٕٕ-ٓ فاشل

أف كفاءة النطق الطالب للصف السابع يف فت الباحثة من البياانت السابقة عر 

-٘ٗتكوف يف الفئة بُت  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف
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%، كفًتة "جيد" نسبتها ٗ.ٜ٘. كىي تكوف يف الفًتة "مقبوؿ" كنسبتها يف ٙٙ

ٗ.٘.% 

 علم وظائف األصوات(اسة يف در )الصوتية  العوايل اليت تسبب أخطاء .5

ردرسة ادلووسطة اسإسمايية السابع يف ادللصف يف قراءة النص العربية اب

 ادلعلين اجلايعة الوصلية ييردان

شكاؿ تبسيط أىو شكل من  (علم كظائف األصوات) الصوتية األخطاءربليل 

ألخطاء كلكن ا. من اؼبناظر الطبيعية علم كظائف األصواتاألخطاء اللغوية يف ربليل 

ف الغرض من تدريس أالتدريس كالتعلم تشَت إىل  ةوية اليت ارتكبها الطالب يف عملياللغ

 .اللغات مل وبقق بعد كامل إمكاانتو

 .ىائلة عنصر كل على اػبطاء احتماؿ ٍب العناصر، من العديد لديها اللغة ألف

 كنيسية، العواملاالند اللغة عامل من كبَت لقاموس كتلك األخطاء تسبب ابلعوامل. كفقا

 ٘٘.شيء حدكث على( تؤثر) تسبب اليت االحداث أك ىي األشياء كالظركؼ

أف األخطاء الصوتية )علم كظائف األصوات( يف قراءة النص العربية اليت توجهها 

ابلصف السابع يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف ال ربدث 

                                                             
55

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari https://kbbi.web.id pada tanggal 

20 Maret 2018 pukul 21:13 wib. 

https://kbbi.web.id/
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لصف اباليت تسبب أخطاء يف قراءة النص العربية مل. أما العوامل بذاتو، كلكنها أتثر بعوا

 من كجدت اليت درسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميدافاؼب يفالسابع 

 :التايل النحو على ـبتلفة مصادر من كاؼبقابالت اؼبالحظات

 .جيد بشكل العربية ابللغة النطق على اؼبدرسُت قدرة عدـ (ٔ

 يف الرئيسي الرقم دة. كىوبل حضارة على بناء شيء كل كقبل أكال ىو درساؼب

 يرشد الذم ىو اؼبدرس .كالفهم القراءة يبكنهم الذين للطالب اؽبجائية اغبركؼ إدخاؿ

 اؼبدرس ىو فأ اػبرباء صبيع كيتفق .طالبو من على كل حاؿ كيؤدمىو هبد  األجياؿ،

 .وعلى كتف التعليمية لعمليةا نجاحال .كالتعلم التدريس عملية لنجاح قلب

 اؼبناىج إىل ابإلضافة العربية اللغة تعلمال نجاحعلى ال درساؼب وبدد ندكنيسيا،إ يفك 

إىل  اؼبسؤكؿ فأل اؼبهيمن اعبزء على درساؼب كحصل .يةاؼبنهج صياغةالك  الدراسية

 .الطالب يفهمهم لكي اؼبادة الدراسية ينقل الطالب. كىو

 .(ability and capability) اؼبهاراتك  الكفاءة من بتطل مهنة اليت ىو اؼبدرس

بعملية التدريب كاإلحًتاؼ  شخصية لكسب تككان. نفسهاب تقدـ ال كاؼبهارات الكفاءة

  ٙ٘الذم يفهم عن اؼبهارات يف ؾباؿ كاحد.

                                                             
56

 Asep M Tamam, “Program Penyiapan dan Pembinaan Guru Bahasa Arab Profesional 

di Indonesia”, dalam http://journal.uinjkt.ac.id, diakses pada 18 Januari 2018.  
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اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت  من العربية اللغة اؼبادة يف اؼبدرسُت ماأ

الرئيس  انئب عنوكرد  ككما ال يتقنوف يف النطق اللغة العربية. يدافاعبامعة الوصلية م

اؼباجستَت كما  موىاايف السيداؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف 

  يلي:

ـبارج اغبركؼ  حيث من خصوصا ىي زبتلف ابللغة اإلندكنيسية. العربية اللغة

اؼبدرسة اؼبتوسطة  يف العربية اللغة وفرسمد ككذلككصفات اغبركؼ كغَت ذلك. 

 ليس القارئوف كالقارءات. كلكنهم يستطيعوف اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف

 أضافت ،ذلك على كللتغلب على النطق العربية، كلكنهم ليسوا يف فئات ماىرات.

 ؾباؿ يف مؤىل خصش ىو قدموا الذين اؼبعلموف. التدريس التالكة مادة يف الًتدد اؼبدرسة

مادة الدراسة  من اؼبعلمُت دكر وجودب كيبكن. ةارئكالق/القارئ الكرًن فالقرآ من الًتدد

 ٚ٘.العربية اللغة نطق حيث من التحسُت كجود من ،التالكة

 :كىو ما،اتبرا نوغره السيد اؼبدرس اؼبادة اللغة العربية )احملادثة( أيضا عنها كيعرب

 كثَت يف هبا النطق حىت. الكفاية فيو دبا الصعب من يتال اللغة ىي العربية اللغة

 بقدر كلكن. العربية اللغة للمادة كمدرس يل ابلنسبة كخاصو. أخطاء األحياف من
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 يبكن الطالب ،ءاػبطا يقرأ اؼبدرس كاف إذا ألنو. ءاػبطا وبدث لن حبيث اإلمكاف

 ٛ٘كذالك.

 العربية اللغة بتعلم الطالب اىتماـ عدـ (ٕ

 لكل كفقا كالتنمية النمو عملية يف ىي اليت اؼبخلوقات ىم تعلمُتاؼب أك الطالب

 القدرة كبو كمتواصال مستمرا ربسنا يبثل الذم كالتوجيو التوجيو إىل حباجة كىم. طبيعي

 للتعليم، كموضوع أيضا مباكإ( أىداؼ) كائنات ؾبرد ليسوا كاؼبتعلموف .الفتنة على اؼبثلي

 ٜ٘.التعلم عملية يف اؼبشاكل حل يف اشراكهم طريق عن كيعاملوف

 الطالب جانب من التعلم عملية على تؤثر فأ يبكن اليت العوامل إىل كينظر

 ككذلك pupil formative experiencesيسمى  Dunkin ؼبا كفقا الطالب خلفية تغطية

 األساسية اعبوانب كتشمل (.pupil properties) الطالب لكهاسب اليت الطبيعية العوامل

 االقتصادم االجتماعي كاؼبستول اؼبقيمُت الطالب كمكاف الوالدة كمكاف طاليبال اعبنس

 اليت اؼبمتلكات من اآلراء فأ حُت يف. كغَتىم الطالب منها ٌبأي اليت ةكاألسر  للطلبة،

 ٓٙ.كاؼبوقف األساسية اؼبعرفة قدرة تشمل الطالب يبلكها
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اؼبدرسة  يف( ادثةاحمل) بيةالعر  اللغة ؼبادة مدرسا بصفتو ،ابر دمحم السيد كصف ككما

 :كىو ،اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف

 ةارتفاع على قادرة كىناؾ ،ـبتلفات قدرات لديو طالب كل إنكار يبكن ال

 بدافع اليت سبيزت العالية القدرة إىل ينتموف الذين الطالب كعادة. كمنخفضة كمتوسطة

 الطالب ففإ ذلك، من العكس كعلى. كغَتىا الدركس اعاتب يف كاعبدية التعلم، يف عاؿ

 إىل كاالفتقار للتعلم، دكافع كجود بعدـ سبيزت اليت اؼبنخفضة القدرة إىل ينتموف الذين

 .التالية الدركس يف اعبدية

 فأ يبكن آخر جانب أيضا ىو الدراسية الفصوؿ يف الطالب كمظهر موقف

 طالب أيضا كىناؾ ،(hyperkinetic) جدا طةنش الطالب كجدكا. التعلم عملية على تؤثر

. التعلم يف منخفضة دكافع لديهم الذين الطالب كجدت أيضا قلهاأ كليس متحفظ،

 .الدراسية الفصوؿ يف التعلم عملية على ذلك كل سيؤثر

السابع من  الفصل يف األحياف من كثَت يف وبدث الذم الشيء من النوع ىذا

 اللغة تدريس تنفيذ يف علمُت اعبامعة الوصلية ميدافاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼب

 دكافع لديها اليت أيضا كىناؾ العربية، اللغة تعلم يف عاؿ دافع لديو شخص مأ. العربية

 الدرس تطالب كانت اليت هبم اػباصة التفكَت أمباط إىل ذلك يرجع ما كعادة. منخفضة
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 األشياء على السهل فمن ذلكل. مفهـو كغَت صعب ىو الذم الدرس ىي العربية اللغة

 ٔٙ.الصعب من هناأ دائما تفًتض اليت اغبركؼ اؽبجائية نطق مثل

 .اللغة اإلندكنيسية من زبتلف العربية اللغة خصائص (ٖ

اللغة العربية ؽبا فبيزة خاصة. كىي سبتلك أربعة عناصر منها األصوات كاأللفاظ 

اللغوية كىي االستماع كالكالـ كالقراءة  كاعبمل كالًتاكيب. كإف اللغة العربية أربع مهارات

 كالكتابة.

اؼبدرسة  من يف الفصل السابع( احملادثة) العربية اللغة مدرس عنو أعرب ككما

 :كىو ،وصلية ميدافاؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة ال

كشخص غَت عريب، حقيقتو للقراءة النص العريب صعيبا عديدا. شكل اغبركؼ 

زبتلف ابللغة اإلندكنيسية كىي أسباب بعض األخطاء اللغوية، كىي كاألصوات اليت 

 كظائف األصوات يف كل حرؼ عريب. علم األخطاء الصوتية أك

اغبركؼ  ماأ. كظائف األصوات علم يف األخطاء من الكثَت يزاؿ ال ىنا الطالب

توجهها األخطاء منها ىي ث، س، ش، ص، ذ، ع. حىت اآلف، أملك  اليتالعربية 

 ٕٙ.نطقهال عديدة بةصعي العربية طاء يف النطق اغبركؼ. ألف اغبركؼاألخ

                                                             
مارس  ٖٔـو الثلثاء دبدرس اللغة العربية يف  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف األستاذ دمحم ابر، ي نتيجة اغبوار  ٔٙ

 ٕٓ.ٗٓ، الساعة ٕٛٔٓ
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 .الكرًن فالقرآ واىبتم مل الذين الطالب عدد (ٗ

اللغة العربية ىي اللغة اليت نزؿ هبا القرآف الكرًن كىي بذالك اللغة اليت وبتجها  

ـ كل مسلم ليقرأ أك يفهم القرآف الذم يستمد منو اؼبسلم األكامر كالنواىي كاألحكا

 ٖٙالشرعية.

فال شك أف تعلم اللغة العربية كتعليمها مهم لكل مسلم ككوهنا لغة الدين كىي 

لغة القرآف الكرًن كاألحاديث النبوية كنبا مصدراف ؽبذا الدين كال بد لكل مسلم أف 

 هبعلهما دليلُت يف حياهتم يف الدنيا، كال يبكن يف تعلمهما إال بفهم اللغة العربية. 

 ستاذة أكلفا عيٍت كمدرسة اللغة العربية يعٍت:ت األأعرب كما

 يبكن أف يقرأ الكرًن، فالقرآ زبتم مل كانت إذا لذا، اللغة العربية ىي اللغة القرآف.

إذف، فيقرأ  على حركفها. األخطاء من الكثَت تزاؿ كال بسالسة تكن مل الكرًن فالقرآ

وصلية ية اؼبعلمُت اعبامعة الاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالم .كذلك أيضا العريب النص قراءة

 مأ أجزاء. ٖىي التحفيظ القرآف  الكفاءات اؼبتخرجياتىي مدرسة اليت سبلك  ميداف

                                                                                                                                                                       
 ٗٔدبدرس اللغة العربية يف  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف األستاذ نوغره برااتما، يـو األربعاء  نتيجة اغبوار  ٕٙ

 ٘ٗ.ٖٓ، الساعة ٕٛٔٓمارس 
 .464...... ص.  رمحن يف تفسري كمام ال ادلنانتيسري الكرًن ال عبد الرضبن بن انصر بن عبد هللا السعدم،  ٖٙ
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 وصلية ميدافاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة ال من سيتخرج الذم طالب

  جزء.  ٖٓأجزاء تبدأ من  ٖكجب للتحفيظ القرآف أقّل 

. الكرًن فالقرآ ىبتموا مل الذين الطالب عدد كانيةام يغطي الاغباؿ  ىذا كلكن

 اؼبستول ىو السابع صفال إىل ابلنظر. السابع الصف يفىذه اؼبسألة اليت توجد كثَتا 

 ىذا ففإ لتايل،كاب .وصلية ميدافاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة اليف  األكىل

ٗٙكظائف األصوات. علم يف أخطاء ثربد اليت العوامل من كاحدا يكوف فأ هبب اغباؿ

                                                             
مارس  ٗٔدبدرسة اللغة العربية يف  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف األستاذة أكلفا عيٍت، يـو األربعاء  نتيجة اغبوار  ٗٙ

 ٘ٔ.ٓٔ، الساعة ٕٛٔٓ





 
 

 
 

 الباب اخلايس

 االخووام

  اخلماصة .أ 

 ىذا الباب ىو ابب اػباسبة. فاػبالصة من كتابة ىذا البحث ىي:

راءة يف ق( دراسة يف علم كظائف األصواتأشكاؿ األخطاء الصوتية ) .ٔ

 النص العربية تقسم إىل ثالثة أقساـ، كىي:

، /ذ/ إىل /ز/، /ش/ تغيَت الصوتيات تتضمن على /ض/ إىل /د/.أ 

/ع/ إىل /ء/، /ح/ إىل /ق/، /غ/ إىل /ط/ إىل /ت/، إىل /س/، 

 /خ/، /ظ/ إىل /ز/، /ج/ إىل /ز/.

اليت تسَت كاغبرؼ اؼباد، كىي: )أ( تقصَت  اغبركة الصوتيةتقصَت .ب 

 /م/. اغبركة الصوتية/ا/، )ب( تقصَت  اغبركة الصوتية

اغبركة اد، كىي: )أ( تزيد اليت تسَت كاغبرؼ اؼب اغبركة الصوتيةتزيد .ج 

 /م/. اغبركة الصوتية/ا/، )ب( تزيد  الصوتية

 يف السابع للصف الطالب النطق كفاءة أف السابقة البياانت من الباحثة عرفت

-٘ٗ بُت الفئة يف تكوف ميداف الوصلية اعبامعة اؼبعلمُت اإلسالمية اؼبتوسطة اؼبدرسة
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 نسبتها" جيد" كفًتة ،%ٗ.ٜ٘ يف كنسبتها" مقبوؿ" الفًتة يف تكوف كىي. ٙٙ

ٗ.٘.% 

دراسة يف علم كظائف الصوتية ) أما العوامل اليت تسبب أخطاء .ٕ

درسة اؼبتوسطة السابع يف اؼبلصف يف قراءة النص العربية اب (األصوات

 ىي تقسم إىل أربعة أقساـ: اإلسالمية اؼبعلمُت اعبامعة الوصلية ميداف

 .جيد بشكل لعربيةا ابللغة النطق على اؼبدرسُت قدرة عدـ (ٔ

 .العربية اللغة بتعلم الطالب اىتماـ عدـ (ٕ

 .اللغة اإلندكنيسية من زبتلف العربية اللغة خصائص (ٖ

 .الكرًن فالقرآ واىبتم مل الذين الطالب عدد (ٗ

 االقرتاحات . ب

 يرجي اىتماـ من اؼبدارس يف تعليم اللغة العربية فبتازة. .ٔ

 ىتماما جيدا.يرجي اىتماـ من الطالب يف تعلم اللغة العربية ا .ٕ

 يرجي من اؼبدرسة أف يطور اؼبنهج الدراسة خاص يف تعليم اللغة العربية. .ٖ
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 ادلراجع

 ادلراجع ابللغة العربية .0

 القرآف الكرًن

بَتكت: دار . ـبتار الصحاح .ٖٜٜٔ. بن أيب بكر بن عبد القادر الرازماإلماـ دمحم 

 .الكتب العلمية

: مصر. الصرؼ من اؼبقصود نظم شرح يف بوداؼبع ىوف .ٕٚٓٓ. ابراىيم الرضبن عبد ابن

 .احملفوظة حقوؽ الطبع

تنمية مهارات القراءة كالكتابة: اسًتاتيجيات متعددة   .ٕٔٔٓ. حاًب حسُت البصيص

 .دمسق: اؽبيئة العامة السورية للكتاب. للتدريس كالتقوًن

اىرة: الق. اؼبرجع يف صعوابت التعليم . ٕٓٔٓ. سليماف عبد الواحد يوسف إبراىيم

 .ؼبصريةمكتبة األقبلو ا

ربليل األخطاء اللغوية التحريرية يف كتابة البحث التكميلي لدل  .ٕٙٔٓ. مشس اغبق

طالب قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية كالتعليم ابعبامعة اإلسالمية 

رايك: كلية الدراسات العليا جبامعة السلطاف . اغبكومية سومطرة الشمالية ميداف

 .يف قاسم اإلسالمية اغبكومية برايكالشر 
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منظومة اؼبقدمة فيما  .ٕٔٓٓ. دمحم بن دمحم بن يوسفك بن اعبزرممشس الدين أبو اػبَت ا

 .اعبزرية: دار اؼبغٍت. هبب على القارئ أف يعلمو

. فتح رب الربية شرح اؼبقدمة اعبزرية يف علم التجويد .ٖٕٓٓ. صفوت ؿبمود سامل

 .ر نور اؼبكتباتسعودية: دااؼبملكة العربية ال -جدة

إسًتاتيجيات التدريس اؼبتقدمة . ٕٓٔٓ. عبد اغبميد حسن عبد اغبميد شاىُت

 .اإلسكندرية: الدبلـو اػباصة يف الًتبية. كإسًتاتيجيات التعلم كأمباط التعلم

. إضاءات ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .ٕٔٔٓ. عبد الرضبن إبراىيم فوزاف

 .لعربية للجميعالرايض: ا

اؼبملك العربية . العربية بُت يديك .ٕ٘ٓٓ. عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف كآخركف

 .سة الوقف اإلسالميالسعودية: اؼبكتبة الرئيس مؤس

تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كالـ  .ٕٓٓٓ. عبد الرضبن بن انصر بن عبد هللا السعدم

 .مؤسسة الرسالة .اؿ اؼبناف

ر اؼبعارؼ القاىرة: دا .اؼبوجو الفٌت ؼبدرسى اللغة العربية .ٜٔٔٔ. براىيمعبد العليم إ

 .دبصر

بَتكت: دار الفكر ا. علم كظائف األصوات اللغوية الفنولوجي .ٕٜٜٔ. عصاـ نور الدين

 .البناين
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 .مصر: دار الثقافة القاىرة. علم اللغة بُت الًتاث كاؼبعاصرة .ٜٚٛٔ. عاطف مدكور

 .الفكر العريب القاىرة: دار. تدريس فنوف اللغة العربية .ٕٕٓٓ. علي أضبد مدكور

 .ة: دار الوفاءاؼبنصور . اللغة العربية أداء كنطقا كإمالء ككتابة .ٜٜٗٔ. فخرم دمحم صاحل

 .القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية .اؼبعجم الوسيط .ٖٕٓٓ. ؾبمع اللغة العربية

 .التوبة مكتبة  :الرايض .العربية ةاللغ تعليم طرائق .ٖٕٓٓ. اػبطيب ابراىيم دمحم

 .الرايض: دار العلـو .أساليب تدريس اللغة العربية .ٜٙٛٔ. دمحم علي اػبوايل

 .منشورات جامعة دمشق .يف طرائق تدريس اللغة العربية .ٜٜٙٔ. دمحم كأضبد رشيد

 .الثقافية الفيصل دار الرايض: .كاكتسااب تدريسا اللغة. ٔٔٛٔ. السيد أضبد ؿبمود

ار الناش .اؼبعينات البصرية يف تعليم اللغة .مود إظباعيل صبٌت كعمر الصديق عبد هللاؿب

 .اؼبلك سعود: بدكف سنة جامعة-عمادة شؤكف اؼبكتبات

 بَتكت: اؼبكتبة. العربية الدركس جامع .ٗٔٗٔ. الغالييٌت سليم دمحم بن مصطفى 

  .العصرية

اؼبكتبة . اىج البحث اللغوممباحث يف علم اللغة كمن .ٕٓٓٓ. نور اؽبدل لوشن

 .إلسكندرية مصراعبامعية: األزاريطة ا
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