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الباب األول
مقدمة

أ -أهمية البحث
القراءة كنشاط عقلي هدفه العام إكتساب القارئ املعرفة والعلوم والثقافة،
باإلضافة إىل سالمة اللفظ وحسن اإللقاء ،وصارت ترتكز على التعرف والنطق والفهم
اجليد .ان القراءة ليست مهارة آلية بسيطة ،كما إهنا ليست أداة مدرسية ضيقة ..إهنا

أساسا عملية ذهنية تأملية 1.فالقراءة تتطلب القدرة على تعرف األمناط الصوتية من
خالل الرموز املكتوبة ،وادراك العالقات اليت جتمع هذه األمناط والرموز وتكون منها

وحدات لغوية تامة ،ومعرفة دالالت الوحدات من حيث هي أمساء وحروف وأفعال
وظروف زمان ومكان ،وعالمات الرتقيم ،مث متابعة املعىن واستخالصه وتوقع املعاين
التالية من خالل معايشة كاملة للسياق 2.إذن فالقراءة تعين انتقال املعىن مباشرة من
الصفحة املكتوبة إىل عقل القارئ .هي أداة رئيسة لإلنسان يتعلم هبا ،فال علم والثقافة

وال معرفة للفرد بال قراءة ،وهي أداة لإلتصال بني األفراد عن طريق الكتابة .فلذلك
كانت القراءة أمرا مهما لدى اإلنسان ،وأهنا أول ْأم ٍر أمر به اهلل نبينا حممدا صلى اهلل

عليه وسلّم( ".     " :سورة العلق.)1 :
والقراءة يف تعليم اللغة العربية إحدى املهارات اللغوية األساسية األربعة جبانب

اإلستماع والكالم والكتابة .هي تساعد التالميذ على إكتساب املعارف وتثري لديهم
الرغبة يف الكتابة .فمن القراءة تزداد معرفة التالميذ بالكلمات واجلمل والعبارات
املستخدمة يف الكالم والكتابة .و على هذا فهي تساعد الطلبة يف تكوين إحساسهم
 1رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغير الناطقين بها ،منهاج واساليبه( ،منثورات املنظمة اإلسالمية الرتبية
والعلوم والثقافة – إسيسكو 1410 -ه \  1989م) ،ص175 :

 2حممود كامل الناقة وامحد رشدي طعيمة ،طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها( ،مصر :إسيسكو،

2003م) ،ص150-149 :
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اللغوي 3.إذن ،لقد حظيت القراءة ومهاراهتا باهتمام كبري ألهنا نافذة مفتوحة للمعرفة.
وعلى ضوء هذه األمهية فإن تعلمها حظي باهتمام كبري إذ أهنا تزود التالميذ بالقدرة
على التعلم اللغة العربية.
أما صحة القراءة فهي صفة رئيسة من صفات القارئ اجليد الذي يتمكن من
نطق الكلمات نطقا واضحا وسليما .وخري ما يساعد القارئ على إتقان هذه املهارة،
وأن يكون مدركا ملعاين املادة املقروءة هي القراءة اجلهرية ،لذا وجب تدريب التالميذ على
هذه املهارة ،كما قال حسن شحاته" :وهذا يلقي على املدرس عبء التعرف على
عيوب النطق لدى تالميذه ،والعمل على عالجها وأتاحة الفرصة الكافية لكل تلميذ
لكي ميارس االداء ويكرره ويصحح له اخطاءه فيه حىت يأيت أداؤه سليما خاليا من اخللط

4
ات تتحقق يف القارئ ،ومن هذه
واخلطأ" .وإن القراءة الناجحة البد أن تسبقها مهار ٌ
املهارات:

 -1اعتدال الصوت :ألن الصوت الغليظ منفر للسامع  ،والصوت الضعيف متعب له
مبتابعة القارئ ،مث إن الصوت املعتدل يريح القارئ ،وجيذب السامع ،وهو سهل يف
قابل للتكوين ،مناسب للتعبري عن املعاين العاطفية.
اإلخراجٌ ،
 -2سالمة الصوت وصحته :وذلك ببذل األسباب الصحية اليت تكون سببًا يف سالمة
أعضاء النطق ،وذلك باجتناب كل ما يؤثر على الصحة من عادات ،وأفعال
وأحوال صحية ،مع العناية بالصحة العامة ،وتوقي ما يؤثر على الصوت.

أساسا على قدرة املتكلم على تنظيم نفسه،
 -3التنفس :إن عملية الكالم تعتمد ً
وسيطرته على اهلواء املندفع من الرئتني ،وقدرته على التحكم فيه ،وإخضاعه لنظام
خاص يف جريانه من الرئتني ،حىت يصدر من األنف أو الفم .
 3علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية( ،القاهرة :دار الفكر العريب1997 :م) ،ص126 :

 4حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق( ،القاهرة :الدار املصرية اللبنانية 1993م) ،ص:
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 -4الوقف ،وسيأيت احلديث عن السكتات ونوعيها ،وحيسن هنا أن نشري إىل عناية
علماء العربية ،وأهل التجويد بأنواع الوقف ،وأهنم ذكروا القدر الزمين املناسب
للنوعني ،وقد استحسنوه يف مواضع ،ومنها )1 :بعد املنادى ،والقسم ،والقول؛ )2
قبل وبعد اجلملة االعرتاضية أو التفسريية؛  )3عند إرادة زيادة البيان ،أو التوكيد ،أو
التأثري يف السامعني ،وهذا هو املعروف بالوقف التعبريي.
مات يستدل هبا على مواضع الوقف ،ويقصد هبا تقسيم العبارات،
 -5الرتقيم ،وله عال ٌ
أو أجزائها ،وتساعد على توضيح املعىن ،وتعني على إجادة القراءة ،وهذه العالمات
أشبه باالسرتاحات للقارئ ،وجتعله يقسم العبارة ،ويهتم بكل قسم على حدة،
وجتعله يستجمع قوى خمارج فمه ألداء الكالم ،وهذا قد يصلح بعض العيوب،
ويقوي عضالت الفم.
 -6التأثري الصويت من خالل األداء الذي يعرب عن املعىن من خالل القيم املعروفة:
الرتكيز ،والتنغيم ،والتلوين ،والتزمني ،وسيأيت احلديث عنها وشرحها ،وهي أمور
صفات تضفي على األداء حركة
مرجعها الذوق ،وتتكون باملمارسة والتدريب ،وهي
ٌ
5

وحيوية ،وتصنع التجاوب احلي بني القارئ واملستمع.
إذن ،أما مهارة الصحة يف القراءة فهي القراءة بشكل دقيق مكملة للقراءة

الصحيحة .فيقرأ التلميذ الكلمة بشكل دقيق من غري أخطاء حرفية ،كما أهنا تعين
بإخراج احلروف من خمارجها وااللتزام بضبط احلركات لكل حرف من احلروف يف
الكلمة ،وبدقيق الوقف ىف مواضعه وبضبط التنغيم والرتقيم على إعتدال الصوت .وإن
هذا األمر من أميز خصائص الدقة يف القراءة اجلهرية .وثالث مواقع أخطأ التالميذ على

 5سليمان ابن إبراهيم العايد ،القراءة الجهرية بين الواقع وما نتطلع إليه( ،جامعة ام القرى ،دون السنة)،

ص32-29 :

4

املستوى الصويت متثل اجلوانب اآلتية)1 :جانب الرموز والوحدة الصوتية؛ )2جانب
6

التشكيل الصويت؛  )3جانب النظام املقطعي ومواضع االرتكاز وطرق التنغيم.
وباإلضافة إىل ذلك ،سالمة الصوت ىف القراءة متأثرة على املعىن ،وقد تأتى كلمة
واحدة أو مجلة واحدة بأكثر من املعىن عندما ننطق هبا بطرق خمتلفة .كما قال نصر
الدين إدريس جوهر :7فاجلملة "مديرة املدرسة اجلديدة ".مثال حتمل معنيني خيتلف
أحدمها عن األخر باختالف طريقة قراءهتا .فإذا قرأت هذه اجلملة على جزأين "مديرة
املدرسة اجلديدة" تعىن أن املدرسة هي اجلديدة (اجلديدة وصف للمدرسة) ،أما إذا قرأت
على جزأين " مديرة املدرسة اجلديدة" فتعىن أن املديرة هي اجلديدة (اجلديدة وصف
للمديرة) .ومثال آخر اجلملة "عائشة مجيلة ".الىت تأتى مبعنيني خمتلفني أحدمها خربي
تثبييت واآلخر إستفهامي إنكاري وذلك عند قراءهتا بتنغيم خمتلف .إذا قرأت بتنغيم
مرتفع -منخفض تعىن اإلثبات أن عائشة مجيلة فعال .أما إذا قرأت بتنغيم منخفض-
مرتفع فتعىن اإلنكار على مجاهلا .وقال أمحد سيوطي عنصاري ناسوتيون :8إن تغري املعىن
مع تغري النربة كما ىف اجلملة" :ما ىف املطعم طعام لذيذ ".إذا كانت النربة تقع على

الكلمة "طعام" ("ما ىف املطعم طعام لذيذ )".فتعىن الطعام ىف املطعم لذيذ كله .وإذا
كانت النربة تقع على الكلمة "ما" ("ما ىف املطعم طعام لذيذ )".فتعىن كل الطعام ىف
املطعم غري لذيذ.

 6زهران البدراي وآخرون ،األخطاء اللغوية التحريرية لطالب المستوى المتقدم فى معهد اللغة العربية
بجامعة أم القرى( ،أم القرى :معهد تعليم اللغة العربية 1983 ،م) ،ص114 :

 7نصر الدين إدريس جوهر ،علم األصوات لدلرس اللغة العربية من اإلندونيسية ( ،سيدورجو :مكتبة لسان
عريب 2014 ،م) ،ص30 :
8

Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa, ‘Ilm al-Ashwat al-‘Arabiyyah, (Jakarta:
AMZAH, 2010), hal. 21-23

5

ومن املعلوم ،أن األصوات عنصر من عناصر اللغة جبانب املفردات والرتاكيب،

وهي مستوى من مستويات التحليل اللغوي جبانب الصريف والرتكييب والداليل 9،ليست
مهارة من املهارات اللغوية األربعة ،ولكن تقدمي تدريسها موحد ىف تعليم مهارات اللغة
العربية كاإلستماع والكالم والقراءة باإلضافة عدم اهتمام برامج تدريس األصوات حد
ذاته ىف املدرسة.
فرأى هذا البحث إىل األصوات -خصوصا على املستوى الصويت واملفونيمي-
كإحدى العناصر اللغوية الىت توجد تدريسها ىف تعليم مهارة القراءة .وأن املستوى
الصويت -يسمى بالفوناتيك ،-والفونيمي -يسمى بالفوناميك أو الفونولوجيا -فرعان
من فروع علم األصوات بالنظر إىل وظيفتها .أما الفوناتيك فيبحث فيه الصوت ىف حد
ذاته وأما الفوناميك فيبحث فيه وظيفة الصوت ىف الكلمة واجلملة .كما قال نصر
الدين إدريس جوهر:
" الفوناتيك هو علم يدرس األصوات فيزيائيا وعضويا من حيث إنتاجها ،وخمارجها،
وأعضاء نطقها ،وصفاهتا ،وانتقاالهتا .وهو يهتم باألصوات من جانب الصويت
البحث دون نظر خاص إىل ما تنتمي إليه من لغات وال إىل وظيفتها الكالمية ىف
لغة معينة .والفونولوجيا – أو يسمى بالفوناميك -هو علم يدرس األصوات وظيفيا
داخل تراكيب لغة معينة من حيث خصائصها ،وصفاهتا ،ووظيفتها الداللية .أو
بعبارة أخرى إنه علم يدرس وظيفة األصوات الداللية ىف الكلمة وتراكيب اجلمل ىف
لغة من لغات".
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 9عناصر اللغة ويسمها بعضهم «مكونات اللغة» ،وهي ثالث عناصر :األصوات ،واملفردات،
والرتاكيب\القواعد  .وهذه العناصر هي املادة احلقيقية الىت تعني املتعلم على تعلم مهارة اللغة ،ومن مل يسيطر عليها
اليتمكن من السيطرة على مهارات اللغة باملستوياهتا املتعددة( .عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات لمعلمي اللغة
العربية لغير الناطقين بها( ،رياض  :العربية للجميع2011 ،م) ،ص .)146 :وقسم إبراهيم خليل-ىف كتابه "مدخل
إلى علم اللغة" الباب الثالث -املستويات التحليل اللغوي على أربع ( )4املستويات ،وهي املستوى الصويت والصريف
والرتكييب والداليل.
10

نصر الدين إدريس جوهر ،المرجع السابق ،ص22 :

6

وأما اجلوانب املنظورة على املستوى الصويت والفونيمي ىف هذا البحث فهي جانبان:
( )1أصوات الصوامت ،هي أصوات حيدث حال النطق هبا انسداد جزئي أو كلي ىف
11
خمرجها .واألصوات الصامتة ىف اللغة العربية  28صوتا.
( )2أصوات الصوائت ،هي مسيت باحلركات -على حد ما نقل كمال بشر من رأي
12
ابن جين ،ألهنا حترك احلرف أي تقلقله.
ب -مشكلة البحث
ظن الباحث أن كل دارس اللغة العربية ىف إندونيسيا كانت هلم العادة اخلاصة ىف
اللغة اإلندونيسية كاللغة األم املتأثرة ىف تعلم اللغة العربية كاللغة الثانية ،هناك األخطاء
اللغوية على اإلطالق .كما قال زهران البدراوي" :فإن اكتساب عادة لغوية جديدة ال
يتم مبعزل عن العادات اللغوية الىت سبق أن اكتسبها طالب اللغة الثانية -وذلك ألن
تكيف أعضاء النطق ألداء أصوات اللغة األصلية .وانطباع تراكيبها ىف ذهنه يؤثر ىف
تعلمه اللغة اجلديدة بصورة ال إرادية .وهذا هو التداخل اللغوي ( linguistic
 -)interferenceونقل اخلربة اللغوية ( )transfer of experienceمن لغته األم إىل اللغة
الثانية  ..فالنقل من األصلية للدارس مصدر أساسي من مصادر الصعوبة يف تعليم اللغة
الثانية" 13.إذن تداخل اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية يولد صعوبات يف دراسة اللغة
العربية عند التال ميذ ،وهو تأثري العادات اللغوية الصوتية للغة اإلندونيسة ملتعلمي اللغة
العربية يف نطقهم ألصوات اللغة العربية .وميكن وقعت األخطاء اللغوية ىف كل تعلم
مهارات اللغوية ،وكذالك ىف مهارة القراءة اجلهرية.
وانطلق الباحث من رأي رشدي أمحد طعيمة هكذا" :فعلى املستوى الصويت،
على سبيل املثال ،يفرق الباحثون بني نوعني من اخلطأ :اخلطأ الفونيمي وهو الذى يغري
11
12

نصر الدين إدريس جوهر ،المرجع السابق ،ص66 :
كمال بشر ،علم األصوات( ،القاهرة :دار غريب 2000 ،م) ،ص155 :

 13زهران البدراي وآخرون ،المرجع السابق ،ص93:
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حمتوى الرسالة.كأن ينطق الدارس كلمة «طني» بدال من«تني» .والنوع الثاين ويسمى
باخلطأ الصويت الفوناتيكي وهو الذى ال يغري حمتوى الرسالة .كأن ينطلق الدارس الالم
مفخمة أو مرققة عند نطق لفظ اجلاللة (اهلل) 14".إذن ،البد للمعلم أن يهتم إىل صحة
القراءة وسالمة الصوت على املستوى الصويت والفونيمي عند قراءة التالميذ ىف تعليم
مهارة القراءة اجلهرية باهتمام كبري ،وحياول أن يصحح قراءة التالميذ بتحليل األخطاء
عند تنفيذ التعليم ىف املدرسة حىت يستطيع التالميذ أن يقرأ النصوص العربية جيدا
صحيحة.
وقد الحظ الباحث أثناء زياراته امليدانية ىف املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار
المبونج لإلشراف ومتابعة ىف عملية تعليم اللغة العربية 15.وجد ىف هذه املدرسة تنفيذ
برنامج التدريس اخلاص لرتقية مهارة اللغة العربية وجيري منذ سنة  ،2006بزيادة احلصة
لتدريس اللغة العربية على عشر ( )10حصات كل االسبوع ،ىف كل الدرجة (حيث
كانت جمموعتها  32فصال) ثالثة صفوف مشرتكون ىف هذا الربنامج .واليوم ،يقوم
املعلمون تعليم اللغة العربية إستنادا إىل املناهج الدراسية  )K 13( 2013للمدرسة الثانوية
للصف السابع من الدرجة الدروسية حيث كان فيها توزيع احلصة ىف تعليم وتعلم اللغة
العربية على ثالث ( )3حصات كل االسبوع .فبلغ جمموع احلصة ىف تعليم وتعلم اللغة
العربية ىف برنامج التدريس اخلاص للصف السابع ىف هذه املدرسة ثالث عشرة ()13
حصة كل االسبوع .وللصف الثامن وصف التاسع اليزال املعلمون أن يقوموا تعليم اللغة
العربية إستنادا إىل املناهج الدراسية  KTSPحيث كان فيها توزيع احلصة ىف تعليم اللغة
العربية على حصتني كل األسبوع ،فبلغ جمموع احلصة للصف الثامن والصف التاسع ىف
برنامج التدريس اخلاص إثنتا عشرة ( )12حصة كل األسبوع .و أن أهداف تعليم القراءة
يف املدرسة هذه متابعة بأهداف تعليم القراءة يف إندونيسيا هي أن يستطيع الطالب أن
 14رشدي أمحد طعيمة ،المرجع السابق ،ص55 :
 15املالحظة واملقابلة مع نائب مدير املدرسة ومعلمي اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية  2بندار المبونج
(اربعاء 2 ،سفتيمبري  2014م)

8

يفهم أنواعا من النصوص واإلنشاء واحلوار البسيط بالقراءة ،وإدراك الفقرة الرئيس يف نص
القراءة.

16

وحيتاج معلم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج إىل

إسرتاجتية التدريس اليت تناسب حباجات التالميذ إىل تعلم اللغة الىت تتأثر إىل دوافعهم يف
التعليم اللغة العربية ،فيقومون حتديد تقسيم املستويات ومضموهنا اللغوي على % 40
لالستماع والكالم ،و  % 40للقراءة ،و  % 20للكتابة ،كما حدد رشدي أمحد
طعيمة هكذا:
جدول رقم ()1.1
تحديد تقسيم المستويات ومضمونها اللغوي فى التعليم17
نسبة المهارات اللغوية

مستوى
استماع

كالم

قراءة

كتابة

%40

%40

%15

%5

املتوسط

%40

%40

%20

املقدم

%40

%40

%20

اإلبتدائى

17

فبهذا التحديد ينبغى أن يوزع الوقت املخصص ملهارة القراءة ىف املدرسة الثانوية احلكومية
 2بندار المبونج على االقل  %40من وقت الربنامج .إذن ،الوقت املخصص ىف تعليم
مهارة القراءة ىف هذه املدرسة اكثر من وقت تعليم املهارات االخرى .ولكن لبعض
16

Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 912 Tahun 2013,
Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab
& Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Standar
Kelulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab.
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 17رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغير الناطقين بها ،منهاج وأساليبه 1410 ،ه \  1989م ،ص:

9

التالميذ املشرتكون ىف برنامج التدريس اخلاص ىف هذه املدرسة التزال صعوبات ىف
املهارات األساسية للقراءة اجلهرية ،ويشيع يف قراءهتم األخطاء ،توجد منها األخطاء
بإخراج احلروف من خمارجها أو التكرار أو يواجهون صعوبات أخرى يف تعلم القراءة
اجلهرية حسب قدراهتم ،يتكلمون باللغـة العربية بدون خمارج احلروف الصحيحة
كمثل ،ينطق الطالب حبرف "اهلاء" بالصوت "احلاء" ،كما عرفنا أن حرف "اهلاء" كان
خمرجه من "أقصى احللق" وكان حرف "احلاء" من وسط احللق .وكذلك حينما ينطقون
حرف "القاف" ينطقون بالصوت "الكاف" ،على أن بينهما اليساويان بينهما سواء كان
من خمرجهما وصفاهتما ألن حرف " القاف" خيرج من أقصى اللسان وما فوقـه من
احلنك ،وكان حرف "الكاف" من أسفل من موضع القاف من اللسان قليال ومما يليه
من احلنك األعلى ،وكذلك حينما ينطق الطالب حرف "الشني" ينطقون بالصوت
"السني" على أن حرف "الشني" خيرج من وسـط اللسان بينه وبني وسـط احلنك األعلى،
18

وكان حرف "السني" خيرج مما بني طرف اللسان.
ورأى الباحث إن كثرياً من صعوبات القراءة – منها على املستوى الصويت

والفونيمي  -وأخطائها لدى التالميذ ميكن عالجها ،ولكن مل يفعل معلمو اللغة العربية
19
احملاولة لتحليل األخطاء القراءة اجلهرية عند تالميذ ىف برنامج التدريس اخلاص هذا.
ذلك مشكلة خطرية يف ترقية مهارات القراءة عند التالميذ على وجه خاص وىف ترقية
تعليم اللغة العربية ىف املدرسة على وجه عام .فاملعلم يستطيع أن يصحح أو يعاجل
أخطاء التالميذ .هذه الفكرة دفع الباحث لبحث هذه املسألة إىل اختيار املوضوع :
"تحليل أخطاء القراءة لدى تالميذ المدرسة الثانوية الحكومية ( )2بندار المبونج
(دراسة تحليلية على المستوى الصوتي والفونيمي)".

 18املالحظة على نشاط تعليم اللغة العربية (زيارة امليدانية ىف التاريخ مخيس 3 ،سفتيمبري  2014م)
 19املقابلة مع معلمي اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية  2بندار المبونج (مخيس 3 ،سفتيمبري 2014
م)

10

ج-


تحديد المسائل

 -1ما األخطاء الشائعة ىف القراءة على املستوى الصويت والفونيمي لدى تالميذ املدرسة
الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج؟
 -2ما أسباب وقوع تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج ىف أخطاء
القراءة على املستوى الصويت والفونيمي؟
 -3ما اسرتاجتيات التعليم املقرتحة لعالج أخطاء القراءة على املستوى الصويت والفونيمي
لدى تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج؟
د-

أغراض البحث وفوائده

 -1أغراض البحث
 )1كشف األخطاء الشائعة ىف القراءة على املستوى الصويت والفونيمي لدى
تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج.
 )2وصف أسباب وقوع تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج ىف
أخطاء القراءة على املستوى الصويت والفونيمي.
 )3تقدمي اسرتاجتيات التعليم املقرتحة لعالج أخطاء القراءة على املستوى الصويت
والفونيمي لدى تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج.
 -2فوائد البحث
 )1زيادة املعارف الواسعة عند املتعلمني عن قراءة اللغة العربية الصحيحة.
 )2مساعدة املعلمني لتحليل أخطاء القراءة على املستوى الصويت والفونيمي ىف
اللغة العربية عند التالميذ وعالجها.
 )3مسامهة ىف هيئة التدريس لتعيني اسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة لتحقق أهداف
تعليم اللغة العربية.

11

ه -توضيح المصطلحات

األخطاء اللغوية :أوضح كوردر ( )S. Pit Corderىف كتابه
 "Applied Linguisticsأن زلة اللسان  lapseمعاهنا األخطاء الناجتة من تردد املتكلم وما
" Introducing

شابه ذلك ،أما  mistakeأي األغالط فهي الناجتة عن إتيان املتكلم بكالم غري مناسب
للموقف ،أما  errorأي اخلطأ باملعىن الذى يسبعمله فهو ذلك النوع من األخطاء الىت
20

خيالف فيها املتحدث او الكاتب قواعد اللغة.
أخطاء اللغة العربية :اإلحنراف عما هو مقبول ىف اللغة العربية حسب املقايس
21

الىت يتبعها الناطقون بالعربية الفصحى.
تحليل األخطاء اللغة  :مصطالح آخر يستخدمه علم اللغة التطبيقي ىف تعليم
22

اللغة وهو اخلطوة التالية للتحليل التقابلي.
القراءة الجهرية  :القراءة الىت ينطق القارئ خالهلا باملفردات واجلمال املكتوبة،
صحيحة ىف خمارجها ،مضبوطة ىف حراكتها ،مسموعة ىف أدائها ,معربة عن املعاىن الىت
23
تتضمنها.

األخطاء الشائعة :تسجيل األخطاء األكثر تكرارا بني الطالب وختصيص وقت
ملعلجتها أمامهم مجيعا 24.ونسبة شيوع اخلطأ اللغوي لدى طالب حتدد نسبة (- %25

 20حممود إمساعيل صيين و إسحاق حممد األمني ،التقابل اللغوي وتحليل األخطاء( ،الرياض :عمادة شؤون
املكتبات -جامعة امللك سعود ،)1982 ،ص140 .

 21رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة ،تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج واالستراتيجيات( ،اململكة

العربية :منشورات املنظمة اإلسالمية الرتبية والعلوم والثقافة -إسيسكو 2006 ,-م) ،ص275 :
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 22عبده الراجحي ،علم اللغة التطبقي وتعليم العربية( ،إسكندرية  :دار املعرفة اجلامعية1995 ،م) ،ص:
 23وليد جابر ،اساليب تدريس اللغة العربية( ،عمان :دار الفكر) ،ص43 :
 24رشدي أمحد طعيمة ،المرجع السابق ،ص193 :

12

 )% 75أي انه يتكرر لدى  %25حىت  %75من الطالب عينة الدراسة ىف أثناء
25

االختبار.
ويف ضوء ذلك فاألخطاء الشائعة يف هذا البحث هي  :أخطاء القراءة اجلهرية
على املستوى الصويت والفونيمي اليت يقع فيها  %25فأكثر من تالميذ العينة.
المستوى الصوتي والفونيمي:

 مستوى :هو الرتبة الىت تنتمي إليها الوحدة اللغوية .واملستويات اللغوية حسبترتيبها التصاعدي هي املستوى الصويت واملستوى الفونيمي واملستوي الصريف
26

والنحوي واملستوى الداليل.
 -صوتي :له عالقة بالصوت احلقيقي ،أي األلوفون ،وليس له صفة وظيفية .وهو

بذلك خيتلف عن فونيمي 27.ذكره نصر الدين إدريس جوهر الفوناتيك ،هو علم
يدرس اإلصوات فيزيائيا وعضويا من حيث إنتاجها ،وخمارجها ،وأعضاء نطقها،
وصفاهتا ،وإنتقاالهتا ،وهو يهتم باألصوات من جانبها الصويت البحث دون نظر
28
خاص إىل ما تنتمي إليه من لغات وال إىل وظيفتها الكالمية ىف لغة معينة.

 فونيمي :هو صفة من فونيم ،والفونيم هو صوت منوذجي أو صورة عقلية للصوتأو صوت مثايل حتاول تقليده أو هو صوت جمرد .ولقد عرفه البعض على أنه أصغر
وحدة صوتية يؤدي إستبداهلا إىل تغيري معىن الكلمة .والفونيم وحدة صوتية جتريدية
تتح قق عن طريق األلوفونات املختلفة .وما هو فونيم ىف لغة قد ال يكون كذلك ىف
لغة أخرى ،فالوحدة  /p/فونيم ىف اللغة اإلجنليزية وألوفون للوحداة /ب /ىف اللغة
العربية .والفونيم إما قطعي (أي تركييب) أو فوقطعي (أي فو تركييب) .وتشتمل

 25زهران البدروي وآخرون ،المرجع السابق ،ص13 :

 26حممد علي اخلويل ،معجم علم األصوات(،الرياض :جامعة الرياض 1981 ،م) ،ص157 :

 27نفس المرجع ،ص98 :

 28نصر الدين إدريس جوهر ،المرجع السابق ،ص22 :

13

القطعيات الصوائت والصوامت .أما الفوقطعيات فتشتمل الفواصل والنربات واألنغام
(أي النغمات) .ويدعى الفونيم أيضا فونيمة أو صوتيما أو صوتا جمردا.
30
التالميذ :مجع التلميذ الذى من يتعلم منك علما أو صنعته.

29

المدرسة الثانوية الحكومية ( )2بندار المبونج :إحدى املدرسة من املدارس
الثانوية احلكومية املوجودة ىف مدينة بندار المبونج.
إذن ،املراد هبذ املوضوع هو احملاولة لكشف األخطاء ىف نشاط القراءة اجلهرية
لدى تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج ىف العام الدراسي -2014
 2015م ،بتحليل األخطاء اللغوية على املستوى الصويت والفونيمي مع الرتكيز إىل
جانبني )1 :الصوامت؛  )2الصوائت ،و وصف أسباب وقوع تالميذ ىف أخطاء القراءة
على املستوى الصويت والفونيمي ،وتقدمي اسرتاتيجيات املقرتحة لعالجها ىف التعليم.
و -الدراسات السابقة
 -1رسالة املاجستري الىت كتبها إياد حيىي عبد القادر بقيلة ،سنة  2003م ،جبامعة
النجاح الوطنية ىف نابلس فلسطني ،حتت املوضوع" :األخطاء الشائعة ىف قراءة اللغة
العربية اجلهرية لدى طلبة الصف الرابع األساسي ىف املدارس احلكومية ىف مدينة
نابلس" .هدف البحث إىل الكشف عن األخطاء الشائعة ىف قراءة اللغة العربية
لدي بعض الطالب ىف املرحلة األساسية ىف مدينة نابلس فلسطني ،وسعت الدراسة
إىل فحص الفرضيات الصفرية :ترتكز معظم األخطاء الشائعة ىف القراءة اجلهرية ىف
اإلضافة واحلذف واإلبدال؛ والتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0،05 =αفيها تعزى إىل متغري جنس (الطالب) وإىل متغرية خربة املعلم وإىل متغري
املؤهل العلمي للمعلم .املنهجية البحث املستخدمة هي منهج كمي بتصميم
 29حممد علي اخلويل ،المرجع السابق ،ص127 :

 30مصطفى الغاليني ،جامع الدروس العربية( ،بريوت :املكتبة العصرية 1421 ،ه) ،ص64 :
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االختبار القرائي للتالميذ واستبانة للمعلم لكشف أسباب وقوع الطالب ىف أخطاء
القراءة اجلهرية و مقرتحات عالجها .وميكن الفرق مع هذا البحث هو أن اجلوانب
املنظورة فيه هي أخطاء القراءة اجلهرية على املستوى الصوتى والفونيمي مع الرتكيز
إىل أصوات الصوامت والصوائت دون فحص الفرضيات ،و املنهجية املستخدمة هي
منهج البحث املختلط ( ،)Mixed-method researchبتصميم االختبار القرائي
واملالحظة امليدانية واملقابلة مع املعلمني والتوثيق جلمع املادة والبيانات الالزمة
للبحث مث حتليلها.
 -2رسالة املاجستري الىت كتبها حممد احلوامدة ،سنة  2010م ،جبامعة البلقاء إربد،
يوردان ،حتت املوضوع" :أخطاء القراءة اجلهرية ىف اللغة العربية لدي طلبة الصف
الثالث األساسي ىف حمافظة إربد وعالقتها ببعض املتغريات" .هدف البحث إىل
وصف أخطاء القراءة اجلهرية وحتليلها ،لدي طالب الصف الثالث األساسي،
وإظهار اإلسرتاتيجيات القرائية اليت يستخدمها الطالبة ،ودرجة متكنهم من انظمة
اللغة (الرمزي الصويت ،والرتكييب ،والداليل) .املنهجية البحث املستخدمة هي منهج
كمي بقائمة حتليل األخطاء القرائية ( )RMI- Reading Miscue Inventoryاليت
طورها  .Goodman & Burke, 1972وسعت الدراسة إىل فحص الفرضيات الصفرية
ترتكز معظم األخطاء الشائعة ىف القراءة اجلهرية ىف اإلضافة واحلذف واإلبدال
والتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0،05 =αفيها تعزى إىل
متغري جنس الطالب .وميكن الفرق مع هذا البحث هو أن اجلوانب املنظورة فيه هي
أخطاء القراءة اجلهرية على املستوى الصوتى والفونيمي مع الرتكيز إىل أصوات
الصوامت والصوائت دون فحص الفرضيات ،واملنهجية املستخدمة هي منهج
البحث املختلط ( ،)Mixed-method researchبتصميم االختبار القرائي واملالحظة
امليدانية واملقابلة مع املعلمني والتوثيق جلمع املادة والبيانات الالزمة للبحث مث
حتليلها.
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 -3رسالة املاجستري الىت كتبها قمر الزمان ،سنة  2012م ،جبامعة إمام بنجول
احلكومية اإلسالمية بادنج ،حتت املوضوع" :حتليل األخطاء اللغوية ىف مهارة الكتابة
للتالميذ ىف املدرسة العالية احلكومية اإلسالمية كوتو برافك باينج بسيسر اجلنوبية".
هدف البحث إىل وصف عن تعليم مهارة الكتابة ىف املدرسة العالية احلكومية
اإلسالمية كوتو بىرافك ،ووصف األخطاء الشائعة الكتابة ىف اللغة العربية عند
املتعلمني مث حتديد وتصنيف هذه األخطاء ،وتقدمي إقرتاح كاسرتاتيجية التعليم لتقليل
األخطاء اللغوية لعدم تكرارها ىف املستقبل التعليم .وميكن الفرق مع هذا البحث هو
أن اجلوانب املنظورة فيه هي أخطاء القراءة اجلهرية و ليس أخطاء الكتابة.
فرأى هذا البحث أخطاء القراءة على املستوى الصويت –الفوناتيك ،-والفونيمي
–الفوناميك -مع الرتكيز إىل جانبني )1 :الصوامت؛  )2الصوائت .وقام الباحث احملاولة
لوصف أسباب األخطاء و تقدمي اسرتاتيجيات املقرتحة لعالجها ىف عملية التعليم لدى
تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج.
ز -منهجية البحث
املنهج املستخدم هلذه البحث منهج اإلمتزاجي (research

)Mixed-method

منهج كمي كيفي ،قال كريسويل ( )Creswellىف سوجيونو (:)Sugiyono
“Mixed method research is an approach to inquiry that combines or associated both

”qualitative quantitative forms of research.

هو املنهج جلمع وحتليل ومزج كل من البيانات الكمية والبيانات الكيفية يف دراسة واحدة
31

لفهم مشكلة من مشكالت البحث.
واستنادا إىل اإلسرتاتيجية املتزامنة جزءا ال يتجزأ (.. )Concurrent Embedded Strategy
قال كريسويل ( )Creswellىف سوجيونو (:)Sugiyono
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013),

31

hal. 19
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“ Strategy of mixed methods research can be identified by its use data collection
phase, during which both quantitative and qualitative data are collected
simultaneously. Unlike the traditional triangulation model, a concurrent embedded
has primary methods that guides the project and a secondary methods that provide a
”supporting role in the procedure.

وهو إ سرتاتيجية للبحث طرق خمتلطة ميكن حتديدها من قبل مرحلة مجع استخدام
البيانات اخلاصة به ،وخالهلا يتم مجع البيانات الكمية والنوعية يف وقت واحد .خالفا
للنموذج التثليث التقليدية ،و بالتزامن جزءا ال يتجزأ لديها طرق األولية اليت توجه
املشروع و الطرق الثانوية اليت تقدم دورا مساندا يف اإلجراء 32.كما يتضح ىف الرسم
البياين اآليت:

رسم بياني رقم ()1.1

منهج البحث اإلمتااجي33
QUAN
qual

Analysis Of
Finding

33

وقام الباحث املنهج الكمي كاملنهج األساسي ( )the primary methodملناولة
البيانات واملعلومات عن األخطاء لدى تالميذ ،واستخدم املنهج الكيفي كاملنهج
Ibid, hal. 412
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), 2013, hal. 43

32
33
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اإلضايف ( )the secondary methodملناولة البيانات واملعلومات عن أسباب األخطاء
واإلسرتاتيجيات املقرتحة لعالجها .مث أخذ مجع البينات يف وقت واحد ،وحتليلها
واستنباط اخلالصة من حبث هذه الرسالة.
إذن انطلق الباحث من االختبار على القراءة عند التالميذ واملالحظة امليدانية
واملقابلة جلمع املادة والبيانات الالزمة للبحث .وأخذ الباحث هبذا املنهج لتشخيص
األخطاء الشائعة ىف القراءة على املستوى الصويت والفونيمي لدى تالميذ املدرسة الثانوية
احلكومية ( )2بندار المبونج ،ووصف أسباهبا ،وتقدمي اإلسرتاتيجيات املقرتحة لعالجها.
 -1مصادر البيانات
عند سوهرمسي أريكونطا إنقسم مصدر البيانات إىل ثالثة أقسام ،وهي ما تلي:
أ) البشر أو اإلنسان يعين مصدر البيانات الذي يعطي البيانات لسانا كان أم كتابة.
ب) املكان يعين مصدر البيانات الذي يعطي البيانات يف حال ثابت مثل الغرفة و
األدوات فيها ،و يف حال متحرك مثل األنشطة.
34
ج) الكتابة يعين مصدر البيانات يف شكل احلرف أو العدد أو الصورة.
ومصادر البيانات ىف كتابة هذه الرسالة هي :أ) مدير املدرسة (فرد واحد)؛ ب)
معلمو اللغة العربية ( 8أفراد)؛ ج) مجيع التالميذ املشرتكون ىف برنامج التدريس اخلاص
لرتقية مهارة اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج ( 30تلميذا
كعينة البحث).
 -2جمتمع البحث
جمتمع البحث هو جمال التفتيش مثل خمرب لتحصيل املعلومات اليت حتتاج ىف
35
التفتيش ،ويكون جمتمع التفتيش يعىن مجع جمال اجملتمع.
34

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2006), Cet.13, hal.129
35
Suharsimi Arikunto, Ibid., hal. 102
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مشل جمتمع البحث لكشف أخطاء القراءة اجلهرية مجيع التالميذ املشرتكون ىف
برنامج التدريس اخلاص لرتقية مهارة اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار
المبونج للعام الدراسي  2015\2014م وعددهم  280تلميذا .ويوضح جدول اآليت
توزيع تالميذ للمجتمع:

جدول رقم ()1.2
مجتمع البحث

الرقم

العناصر

المجموعة

1

التالميذ ىف الصف السابع

92

2

التالميذ ىف الصف الثامن

95

3

التالميذ ىف الصف التاسع

93

المجموعة

280

 -3عينة البحث
املرا د بالعينة هي القسمة اليت توكل اجملتمع جلمع املعلومات ىف التفتيش ،قال
سوهرمسي اريكونطا :إ ذا كان املفعول أقل من مائة فأخذت العينة كلها ليكون التفتيش
من تفتيش اجملتمع وإذا كان املفعول أكثر من مائة فأخذت العينة  %15-10أو -20
 % 25أو اكثر 36.ففى هذا البحث قد أخذ الباحث عدد التالميذ كما ىف اجلدول
اآليت:

Ibid., hal. 109-112

36

19

جدول رقم ()1.3
عينة البحث

الرقم

العناصر

المجموعة

1

التالميذ ىف الصف السابع

10

2

التالميذ ىف الصف الثامن

10

3

التالميذ ىف الصف التاسع

10

المجموعة

30

 -4أدوات البحث
أدوات البحث الىت استخدمها الباحث ىف اآلت:
أ) االختبار املتدرج ىف القراءة اجلهرية على كتاب تعليم اللغة العربية الذى استخدمه
املعلم ىف املدرسة الثانوية اجلكومية ( )2بندار المبونج .وهدف هذا االختبار إىل
تعرف مهارة القراءة عند تالميذ على املستوى الصويت والفونيمي من جانبني
الصوامت والصوائت.
ب) بطاقة رصد أخطاء القراءة اجلهرية:
هي بطاقة خاصة برصد أخطاء كل التالميذ ىف القراءة اجلهرية ىف االختبار ،وتسجل
األخطاء عليها بوضع عالمة (√) أمام اخلطأ الذى قاع فيه التالميذ.
ج) مسجل صويت ( استخدم الباحث :)handycam
وهو جهاز كهربائي استخدم الباحث لتسجيل قراءات التالميذ ىف اختبار القراءة
اجلهرية ،حىت تسهل إعادة االستماع هلا أكثر من مرة عند رصد أخطاء القراءة
اجلهرية وحتديدها بدقة.

20

د) قائمة األسئلة للمقابلة:
وضعت هذه املقابلة ملدير املدرسة واملعلمني ،وكان اهلدف منها التعرف إىل أسباب وقوع
تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج ىف أخطاء القراءة و اسرتاتيجيات
التعليم املقرتحة لعالج أخطاء القراءة لدى تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار
المبونج وتنفيذ برنامج التدريس اخلاص لرتقية مهارة اللغة العربية عند التالميذ ،و
املعلومات الىت تعلق على كل حال عن املدرسة.
ه) بطاقة املالحظة:
وضعت بطاقة املالحظة لتعرف تنفيذ تعليم وتعلم مهارة القراءة وعلى كل حال تعلق
بأسباب وقوع تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج ىف أخطاء القراءة
واسرتاجيات التعليم املقرتحة لعالج أخطاء القراءة لدى التالميذ وتنفيذ برنامج التدريس
اخلاص لرتقية مهارة اللغة العربية عند التالميذ ،و املعلومات الىت تعلق باملدرسة.
 -5طريقة مجع البيانات
أ) طريقة التوثيق
طريقة التوثيق هي البحث عن البيانات املتغريات الىت تكون منها املذكورة والنسخة
والكتب واجلرائد واجملالت واملذكرة املكتوبة للمشاورة ،وقائمة األساتيذ واجلدوال
37

وغريها.
استخدم الباحث هبذه الطريقة ،للحصول على املعلومات الىت تعلق بكل حال عن
املدرسة و تنفيذ الربنامج اخلاص لرتقية مهارة اللغة العربية فيها.
ب) طريقة اإلختبار
هي جمموعة من املثريات( :أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم) أعدت
لتقيس -بطريقة كمية أو كيفية -سلوكا ما ،واإلختبار يعطى درجة ما أو قيمة ما أو

Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hal. 231

37
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رتبة ما للمفحوص ،وميكن أن يكون اإلختبار جمموعة من األسئلة أو جهازا
38

معينا.
استخدم الباحث هذه الطريقة للحصول على القراءة على املستوى الصويت
والفونيمي قام هبا التالميذ ىف املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج.
ج) طريقة املقابلة
هي تعترب املقابلة استبيانا شفويا تقوم من خالهلا الباحث جيمع املعلومات والبيانات
الشفوية من املفحوص ،وهي أدة هامة للحصول على املعلومات من خالل
39

مصادرها البشرية.
استخدم الباحث املقابلة للحصول على املعلومات التفصيليات واملتعمقات مع املعلمني
ومدير املدرسة عن أسباب وقوع تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج ىف
أخطاء القراءة على املستوى الصويت والفونيمي.
د) طريقة املالحظة
هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادى ىف اكتسابه خلرباته ومعلوماته فنجمع خرباتنا من
40

خالل ما نشاهده أو نسمع عنه.
استخدم الباحث املالحظة للحصول على املعلومات والبيانات اليت تعلق حبال عن
املدرسة و تنفيذ الربنامج اخلاص لرتقية مهارة اللغة العربية فيها وعن أسباب وقوع تالميذ
املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج ىف أخطاء القراءة على املستوى الصويت
والفونيمي.

38

ص158 :

ذوقان عبيدات واصحابه ،البحث العلمي ،مفهومة ،ادواته ،أسليبه( ،عمان :دار الفكر 1434 ،ه)،

 39نفس المرجع ،ص116 :

 40نفس المرجع ص126 :
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 -6طريقة حتليل البيانات
اآلتية:

استخدم الباحث ىف حتليل ما حصل عليه من البيانات واملعلومات بالطرائق،

أ) الطريقة اإلستقرائية
وهي تعىن وجوب عدم إغفال دراسة أي عنصر من عناصر املشكلة ،موضوع
البحث .فقد تتعدد احلدود (العناصر ،األجزياء) ىف املشكلة ،وإمهال دراسة أي
منها ،يعقد األمر ،حبيث يصبح من املعتذر ،إدراك العالقات القائمة فيما بينها،

إدراكا بديهيا ،واستطرادا ،إدراك العالقة القائمة بني املقدمات والنتائج 41.وهبذه
الطريقة قام الباحث بتحليل أخطاء القراءة اجلهرية على املستوى الصويت والفونيمي
املوجودة باستخالصها.
ب) حتليل األخطاء
جيري حتليل األخطاء على املراحل )1 :حتديد األخطاء ووصفها؛  )2تفسريها؛ )3
42
تصويبها وعالجها.
و انطالقا مما سبق استخدم الباحث هذه الطريقة لتحليل األخطاء ىف القراءة على
املستوى الصويت والفونيمي وقع هبا التالميذ ىف املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار
المبونج.
 -7خطوات البحث
اتبع الباحث اخلطوات اآلتية ىف إجراء حبثه:

 41مهدي فضل اهلل ،أصول الكتابة البحث وقواعد التحقيق( ،بريت :دار الطليعة للطباعة والنشر،
1993م) ،ص31-30 :
42

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ، ،إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها( ،رياض :العربية

للجميع2011 ،م) ،ص88 :
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 )1اإلستئذان من مدير الدراسات العليا جبامعة إمام بنجول اإلسالمية احلكومية بادنح
إىل مدير املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار المبونج لتسهيل مهمة الباحث ،فقام
الباحث إىل إجراء البحث ،كما يلى:
(أ) قام املالحظة على تنفيذ الربنامج اخلاص لرتقية مهارة اللغة العربية وتنفيذ تعليم
مهارة القراءة فيه.
(ب) قام اختبارات القراءة لتالميذ الذين اختارهم الباحث كعينة البحث لتعرف
أخطاء القراءة على املستوى الصويت واملفونيمي وقعت فيها.
(ج) قام التحليل على مجيع البيانات املتنولة استخراج التكرارات والنسب املئوية
ملعرفة نسب شيوع أخطاء القراءة على املستوى الصويت والفونيمي بني
التالميذ وعدد التالميذ الواقعني ىف األخطاء بوصف كمية ،وهذا على الرموز
ما يلى:
X 100%

f

= P

N

(د) مجع البيانات عن أسباب وقوع تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار
المبونج ىف أخطاء القراءة على املستوى الصويت والفونيمي ،واملقرتحة املالئمة
لعالج أخطاء القراءة لدى تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية ( )2بندار
المبونج ،وتنفيذ برنامج التدريس اخلاص لرتقية مهارة اللغة العربية عند
التالميذ ،و املعلومات الىت تتعلق بأحوال املدرسة .مبقابلة وعرض اإلستبيان
ملدير املدرسة ومعلمي اللغة العربية.
 )2ا ستنباط اخلالصة من حبث هذه الرسالة واعتمد الباحث ىف كتابة هذه الرسالة
العلمية على الدليل الذى أصدرته جامعة إمام بنجول اإلسالمية احلكومية بادنج
بعنوانPedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tesis & Disertasi), Pascasarjana IAIN :
.Imam Bonjol Padang , 2013
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 -8مكان البحث ووقته
مكان هذا البحث هو املدرسة الثانوية احلكومية () 2بندار المبونج .اختارها
الباحث لوجود يف هذه املدرسة الربنامج اخلاص لرتقية مهارة اللغة العربية ىف كل الصفوف
والقراءة من إحدى املواد الىت تدرس فيها .وجري هذا البحث ملدة مثانية أسبوع ،من يوم
االثنني  9مارس 2015م إىل يوم الثالثاء  5مايو 2015م.

