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 الباب االول 

 المقدمة

 تمهيد البحث ۱۰۱

 تعلم خالل من ، هكذاو  .تهالغ حروف ندرس سوف ، أجنبية اتغل ندرس

 جبن بناء على ذلك، .العربية الحروف نتعلم ان علينا يجباوال  ، العربية اللغة

 جبت التي المهارات من واحدة هي القراءة لن ، حرفال  قراءةعلى  ستطعن أن

  العربي النص   قراءة كأعزم،ليس  .اللغة تعلم في درسهاعلينا ان ت
ا
 مثل سهال

 أصغر هي الفونيمات .مختلفة صوتيات لها لغة كل لن .الالتينية الحرف قراءة

ا ، المعنى زيتمي  هايمكن التي الصوات او رموز  الصوت رموز  هيف الحروف ام 

هي فوتيم  ”bata“و الكلمة  ”batu“ ةكلمتمييز ال، اإلندونيسية في ، مثال .فونيمال

/u/  و فونيم/a/. 

 هما كلمتين ميز، ت ”أليم”و “ عليم”كلمة  هي العربية باللغة أخرى  أمثلة

يملك  ، ذلك ومع .جدا واضح اختالف لديها المفردات كتابة في. /أ/و  /ع/فونيم 

 بعض يسبب أن يمكن هذا .الحلق من هيأتي الذي الصوت نفس نطقهما

 .صوتية أخطاء إلى الخطاء هذه تصنيف يمكن .العربي النص اءةقر  في الخطاء

 ۲۱۰۲) سوهيرمانبناء على ذلك، قال  .بالصوت تتعلق دراسة هو الصوات علم

 اللغة أصوات هاتدرس التي اللسانيات من فرعي فرع هو الصوات  أن  ( ۲۰،ص. 

 . ال أم معنىال بطريق رعاية
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، ۲۱۱٩) يدشالر  يقول  .ةصوتيال منال تفلت  الصوات سك  في ان   نا موم

 الهجائية، الحروف نطقة لقواعد كبير  رعية التي يعطيها الصوات أن ( ۰٩٩ص. 

 ، نجد أن ندرس اللغةتاصو ال ها.  بصوت كل وخصائص ،هاالتشكيل وعملية

 ها و الصفتها.النطق من صحيح بشكل

 في خطأ كان إذا .المعنى تمييز في مؤثرا كون تس هالن جدا ةمهمال تاصو ال 

 .خاصة اللفظي ةاصلمو   .ةواصلمال أو القراءة فهم فيها سوء سيكون  ، النطق

 الجزء يه تاصو ال أن  (۰٧-۰٦، ص. ۲۱۰۱) نسوتيون  قالبناء على ذلك، 

 فاللغة التي تنطقها الصوتي العنصر هذا اعتبار يتم لم إذا اللغة، من الرئيس ي

ا كون ت قد أو صحيح، بشكل يفهم لن ا، مختلف عنىبم مفهوما تدل على  أو تماما

كل  اإلنسان يملك الرغبة الذي يجب عليه لتعبير إلى شخص  .لها بدون معنى

 (.٧٤، ص. ۲۰۰۲االخر )ثوري، 

 الصوات تحتج إلى التفاهم أو مخرج الحروف. التفاهم هو

  .(٩۳،ص. ۲۱۱۲)سوفرنو،  اللغوية اتصوأ المنطقة التي تكون فيها تكوين

ىرأي ال نفس مخرج الحروف هو  أن (۲۱۰، ص. ۲۱۱٩) يدشالر ب يسم 

 .حروف القرآن منه

 نظام إلى باإلضافة ةخاص خصائص الصوت نظام يملك ، ااإلندونيسي في

 هدايات رأي مع يتفق وهذا .مختلفة خصائص وله العربية اللغة في الصوت

 خصائص له العربية اللغة صوتنظام  أنيه عل ينص الذي (٩٨، ص. ۲۱۰۲)

 الحروف صوت مثل خاصةخصائص  واحد لديه ،كل النطقه طريقة في تلفةمخ

 .غيرهو اللثان  بين الصوت ةصف ، الحلق من الخارجة
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ا الصوتيات ترتبط
ا
 في .القراءة ذلك في بما اللغوية، بالمهارات ارتباط

ا بالطبع الصوتيات لعبت القراءة، ا دورا  الصوات يفحص الصوتيات في النه مهما

 في أخطاء وبالطبع ، الخطاء من تفلت ال اللغة في. قارئة ال بها ثيتحد التي

 .أيضا الصوتي

 .القراءة في الصوتي في خطأ وأحدها ، لغة تعلم في سيئة هي اللغة أخطاء

 الكالم أو المعنى على تأثير له سيكون  لنه الصوتي الخطأ هذا النظرعلى  يجب

  .الخطأ تحليل طريق هي الخطاء هذه لفحص طرق واحدة من  .المفهوم غير

 معلمي أو الباحثين من العمل المستخدمة طريقة هو اللغوية الخطاء تحليل

 اللغة خطورة مستوى  وتقييم ،هاتصنيفو  ها، وتحديد البيانات، لجمع اللغات

 الخطاء تحليل بحثال اهذ ستخدمي ، لذلك. (۰٦۳،ص. ۲۱۰٤)هدايات، 

 .اللغة خطورة مستوى  على للحصول 

 اللغة مدرس ي مع قصيرةال مقابالتال وإجراء مراقبة المؤلف يقوم أن بعد

 التالميذ أن مشكلة م . يعرضالتعل في مشاكل وجدي ، التالميذ وبعض العربية

 عقبة أصبحت حتى العربية الصوات بعض قراءة في وأخطاء صعوبات واجهوا

 لها العربية اللغة أن من الرغم على .الفصل في العربية اللغة تعلم عملية في

 وهذا .المسلمين وخاصة ، العبادة أنشطة في اليومية الحياة في هامة وظيفة

 في العبادة لغة هي العربية اللغة أن( ۲٧، ص. ۲۱۰۲) ساهرمان رأي مع يتفق

 في اإلسالمي  كتاب في الكريم القرآن من المستخدمة اللغة لنها اإلسالم دين

 .العالم أنحاء جميع
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 تفاهمال على سيؤثر ه هذافإن ، النطق أخطاء من التالميذ قيالي عندما

 أن من بالرغم القرآن في لن القرآن، معانى من سيغير و ، القرآن قراءة عند

 .القرآن في المقصود المعنى سيغير  الخطاء قليل

روف وفقا خ كل يكون  أنعلى  يجب ، العربية قراءة في والخير طالقةل

 فهم سوء أو معنىتمييز ال إلى النطق في الخطاء ببيس أن يمكنلتفاهمهه  .

الحالة أيضا، يمكن ان يسبب الخطاء   أيضا. في الكلمة معنى عدم و القراءة

 .( ۲٩، ص. ۲۱۱٩، لوهيودي( المفعول 

نحو،  ، بحثال الهذ الغة وفقا علماء يضنع سابقال البحث نتائج لىبناء ع

 اللغة تحدث في الصوتية الخطاءهذا البحث يبحث في  (، ۲۱۰۳َبْتَمْنج ) البحث

 والعوامل مقطعيةال فوق  المستويات و المقطعية مستويات شكل في العربية

 ، مقطعية مستويات شكل في أخطاء هي الدراسة هذه نتائج .الخطأ في المسببة

 ۳ مجموعها إضافة وأخطاء خطأ ۰٧ مجموعها االستبدال في أخطاء وهناك

 .أخطاء ٨ من إضافة وخطأ خطأ ۰۰ هناك القطعي فوق  المستوى  في .أخطاء

 مع الولى اللغة تأثير هو عليه العثور  تم الذي الخطأ سبب ، نفسه الوقت وفي

 .أخطاء ٧ من الهدف اللغة تسببها وأخطاء أخطاء ٩ عدد

زي ) آخر، البحث رَّ
ُ
ْحت

َ
 وتعلم تعليم عملية في المشكالتيشرح ( ۲۱۰٤ف

 ، الصوتيات مثل ةللغوي المشاكل قديموت .العربية اللغة السيما ، اللغة

 ، التدريس وأساليب ، التعلم دافع مثل اللغوية غير اما ، والبنية مورفولوجياو 

 العربية اللغة تعليم مشكلة عن يكشف المقال هذا في .وغيرها التعلم ووقت

 عدم ىإل أدت العوامل من العديد أن إلى الدراسة نتائج خلصت .الحل وكذلك
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 ، التعلم ومرافق ، التعلم طرق  ذلك في بما ، العربية اللغة تعلم في النجاح كفاية

َجْرَسري  دراسة أوضحت .والكمالية المعلم وكفاءة ، والدافع ، والبيئة
ْ
أن

 الخطاء ووجدت التالميذ كتابات في اإلندونيسية أخطاء( ۲۱۰۳وآخرون )

 هذه في االستنتاجات .الخطاء ذهه وأسباب التالميذ بها قام التي المسيطرة

 والداللية والمورفولوجية اإلمالئية الخطاء إلى تنقسم الخطاء أن الدراسة

 مثل الجوهرية العوامل :فئتين إلى الخطاء هذه أسباب تنقسم .والنحوية

 ، اللغة وخصائص ، اللغوية المواهب / واإلمكانات ، المنخفض الحافز

 .اللغة تعلم ووقت ، الناقص علمالت مثل الخارجية والعوامل

 والجمل والكالم تهجئةل الخطاء بحثوان في ( ۲۱۰٦) وآخرون ايوديا

 التالميذ كتابة أنشطة على تركز الدراسة هذه في .السببية العوامل و والفقرات

 التهجئة في أخطاء هي الدراسة هذه في النتائج .اللغوية وغير اللغوية الجوانب في

 ، االختصارات ، الكالم ، المائل الخط ، الكبيرة الحرف داماستخ ذلك في بما

 ما غالبا التي اإلمالء في أخطاء ، ذلك على عالوة .الترقيم وعالمات االختصارات

 جمل في أخطاء ، ذلك إلى باإلضافة .الكلمة وانتشار ، الكلمة دقة تشمل تحدث

 .االقتصادية غير والجمل المكتملة غير الجمل استخدام مثل الدراسة هذه في

ا  خطأ ۰۲ وهي الدراسة هذه في عليها العثور  تم الفقرة في أخطاء توجد ، وأخيرا

 ، الخطاء هذه من .الفقرات في واالكتمال والترابط التماسك مشكلة تتضمن

 وعدم ، المفردات وجود عدم مثل عوامل عدة أيضا الدراسة هذه في وجدت

 .الكتابة في الدافع وجود وعدم المالحظة التالميذ وجود
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ا( ۲۱۰۳) إندراساري  أجرته الذي البحث في  الصوتية الخطاء ، يشرحأيضا

 كوتاغيدي. االبتدائية مدرسةال في الثالث لصفال تالميذل إنشاء اللغة الجاوية

 الكتابة ذلك في بما الصوتيات لصوات الكتابة أخطاء هي الدراسة هذه نتائج

 يجري  / i/ ،/u/يجري  /o/ ،/e/ يجري  / e/ ،/a/يجري  / e/ ،/i/ يجري   /a،  /إلى

/o/ ،/o /  يجري /u./ يتم التي الكتابة أخطاء الساكن الصوت في الكتابة خطأ 

 كتابة وأخطاء/. t/يجري  / dh/ ،/th/يجري  / d/ ،/d/ يجري  / dh/ كتابتها

 استخدام / .nyoko/ ،/krama/ ،/inggil/ المعجم الخطأ تتضمن المعجم

 .اإلمالء وأخطاء اللهجة

 يشرحون  (۲۱۰٧ن )وآخرو  ، لطيفة أجرته الذي البحث ، غير ذلكوب

 في الخطأ ركزمو  .العربي النص قراءة عند إجراؤها تم التي الصوتية الخطاء

 ، الصوتية والموجات الحروف خصائصو  ، اهمالتف نقطة على الدراسة هذه

 وكانت .النص في العربي الحتكاكا الصوت هو فحصه يجري  الذي والصوت

 ص ، ، ش ، خ خ ح ح ح مثل االحتكارية الحروف قراءة في أخطاء الدراسة نتائج

 كانت الدراسة هذه في ، ط ، ض ، ق الحروف على الصوت واندفاع ، ف و ،

  الكثر الخطاء
ا
 . ض و ع الحروف في شيوعا

 جهود( ۲۱۰٨) سوديارتي أجراه الذي البحث يصف ، ذلك إلى باإلضافة

 والنماط اإلجراءات باستخدام الصلع العربي للنص قراءةال لمهارات زيادةال

 في زيادة توجد ال أنه وأوضح الدراسة هذه مع .اللغة قواعد على تعتمد التي

 والتحسينات التغييرات هي الدراسة هذه نتائج .اإلجراء هذا مع القراءة مهارات
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 من %٩٦ بنسبة العارية العربية النصوص قراءة في التالميذ على طرأت التي

 .منخفضة قدرة لديهم% ٩ و العالية القدرة ذوي  التالميذ

 هذه في .الصوتية الخطاء تحليل المؤلف يعتزم ، بناء على كل ذلك

ا أكثر يكون  سوف الدراسة  اءةقر في  التالميذ نشاط في الصوتي للحقل تخصصا

 نطق كيفية الدراسة هذه ناقش.  ت praat برنمج باستخدام العربي النص

 الصوت كان ، الدراسة هذه في .لألخطاء المسببة والعوامل العربية الصوات

 وسطها الكلمة بداية في الموجودة العربية االحتكاكية الصوات هو المدروس

 لصواتا خطأأ تحليل" موضوعب المشكلة هذه ةالباحث تصاغ لذلك .ونهايتها

 ."ربيةلغة العالب النص قراءة في

 صياغة البحث ۱۰۱

 من ، الخطاء من تفلت لن ، العربية وخاصة ، الجنبية اللغات تعلم في

 الرئيسية المشاكل صياغة يمكن ، لذلك .الجادة الشياء إلى الصغيرة الشياء

  :التالي النحو على الدراسة هذه في الواردة

 اللغة العربية؟بنص الكيف أخطاء الصوات فى قراءة   ۲۰۲۰۲

 ربية؟عاللغة البنص ال قراءة  ما سبب أخطاء الصوات فى  ۲۰۲۰۲

 خطأ الصوات؟أ بسببتغير المعنى  كيف  ۲۰۲۰۲

 أهداف البحث ۱۰۱
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تحليل الخطاء الصوتية في أنشطة  يمن هذا البحث ه ةهداف العامال 

شكل الخطاء الصوتية،  تعريف يه الخاصة فاهداما ال .  للتالميذقراءة ال

 تغيير فيمكن ، معروفة الشياء هذه كل كانت إذا لذلك .هاتغير معنى و ها،وأسباب

 يساعد أن يمكن للمدرس بالنسبة خاصة .فيها تحدث التي هاوتصحيح الخطاء

 يجب التي اللغة جوانب يقمع أن ويمكن ، وتقنياته التدريس أساليب تغيير في

ا يكون  أن كنيم ، ذلك إلى باإلضافة .التدريس خطط وتطوير ، تعلمها  أيضا

ا  .المنزلية الواجبات توفير وفي والتعلم التعليم وتفاعالت الدروس إدارة في مرجعا

 فوائد البحث ۱۰٤

 الناحية من .والعلمية النظرية الفوائد تشمل الدراسة هذه فوائد

 في العلوم تطوير في مفيدة الدراسة هذه نتائج تكون  أن المتوقع من ، النظرية

 ، العربية الصوتيات بنطق يتعلق فيما وخاصة عام بشكل العربية اللغة دراسة

 باللغة والتحدث والقراءة القرآن لقراءة والتالوة ، الحروف حيث من وخاصة

 .العربية

 ال ، العربية اللغة تطويرل  المساهمة في البحث لهذا العلمية الفائدة اما

 الثناوية لمدرسةاو  ةالعربي اللغة تعليم قسم في اللغوية الدراسات في سيما

 .جباندون ، سوكاجادي ، الرحمه

 بحثهيمل تنظيم ال ۱۰٥
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 ، إعدادها أساس هي التي البنية عن بعيدة ليست الطروحة كتابة في

 عدة من تتكون  الطروحة كتابة بنية أو للهياكل العريضة الخطوط لذلك

 :وهي ،  البواب

 (ج البحث؛  صياغة (ب ؛ لبحثتمهيد ا (أ من تتكون  التي المقدم :الول  بابال

 .البحث تنظيم هيكل  (ه ؛البحث فوائد (د البحث؛ أهداف

 .الصلة ذات البحوث (ب نظرية؛ دراسة (أ من تتكون  التي النظرية :الثاني بابال

 المشاركون  (ب ؛ البحث تصميم (أ من المكونة البحث منهج :الثالث بابال

 .البيانات تحليل د( ؛ البيانات جمع  (ج البحوث؛ ومواقع

 مناقشة)ب ؛من أ( نتائج البحث فتتأل لتيا لمناقشةوا ثلبحا: نتائج  بعرالا بابلا

 .البحث نتائج

 (ب و خالصةال (أ من تتألف التي : الخالصة  و اإلفتراحات الخامس بابال 

 .الدبية المراجع وأغلقت فتراحاتاإل 

 


