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 :مستلخص البحث

هتدف هذه الدراسة إىل حتليل األخطاء الفنولوجي أو األخطاء الصوتية من األطفال عند 
وُيستخَدم تقنية التسجيل جلمع . البحث املستخدمة هي حتليل احملتوى طريقة. قراءة املفردات العربية

طريقة حتليل . سنوات11عمر  بلا طف 11البحث يف هذه الدراسة هي  عينة كانت. البيانات
ر هأظ. (Huberman)وهوبريمان  (Miles)ريقة التحليل الكيفية عند ميلس ط هي ةستخدماملالبيانات 

  .غ، ق ع، ظ، ط، ض، ص، ث، ح، خ، ذ، ز،النتائج أن األخطاء الصوتية حتدث غالبايف نطق 
 ، حروف هحائيةاألخطاء الفنولوجي :كلمة الرئيسيةال
 

Abstract: 

The purpose of this study was to analyze phonological errors by children in the Arabic 

vocabulary reading. This study involved five children at the age of ten years old as the 

subjects. The content-analysis method was used to analyze the vocabularies fromprepared 

recording. Futhermore, the data were analyzed by using the triangulation theory from Miles 

and Huberman. The results informed that the phonological errors generally occur on several 

hijaiyah pronunciation such as ،غ، ق ع، ظ، ط، ض، ص، ث، ح، خ، ذ، ز .  
Keyword: Phonological error, Arabic alphabet 

 
Abstrak:  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan fonologis yang dilakukan oleh 

anak saat membaca kosakata Arab. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi 

(content analysis). Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik rekaman 

pada kosakata yang telah disiapkan. Subjek penelitian yang digunakan adalah anak-anak usia 

10 tahun sebanyak 5 anak. Analisis data menggunakan triangulasi teori Miles dan Huberman. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan fonologis sering terjadi dalam mengucapkan 

huruf hijaiyah ،غ، ق ع، ،ظ ط، ض، ص، ث، ح، خ، ذ، ز .  
Kata kunci: Kesalahan fonologis, huruf hijaiyah 

 
 مقدمة

اللغة ظاهرة إنسانية عامة، يف اجملتمعات البشرية كلها، وهي تتكون من أصوات منتظمة يف  
علم اللغة العام هو دراسة (. Linguistique)بعلم اللغة  ملو أللغة علم م 1.مجل، لتأدية املعاين املختلفة

، املفردات (Phonology) الصوت: علم اللغة احلديث عناصر اللغةيعّلم و . على حنو علمياللغة 
(Lexicologie)النحو /، وقواعد التنظيم(Syntaxe)الصرف /، وقواعد البنية(Morphologie) وقواعد ،

  (.Stylistique)البلغة /األسلوب
يف . ومهارة القراءة ومهارة الكتابةللغة أربعة مهارات هي مهارة اإلستماع ومهارة الكلم  

والقراءة، حتدث األخطاء غالبا مثل األخطاء الفنولوجي أو األخطاء الصوتية يف  تعليم مهارة الكلم
ستطيعوا نطق احلروف اهلجائية فصيحة سنوات ألهنم مل ي 11األطفال  عندالعربية  نطق احلروف

إىل القراءة بإطالة أو تقصري كل  ومييلوا نطق األصوات املتشاهبة جيدا واستطيعوا أن مييز يومل  ووضيحة
األخطاء  .ماطار/ وكلمة مطر تصبح مطار إمثتصبح  اسمكلمة : على سبيل املثال .حرف

األخطاء اللغوية ليست شيئا غريبا .  هاأن نرتك لنا فلذلك البد. على املعىن ؤثرالفنولوجي متكن أن ت
حتليل األخطاء "حبثا تفصيل عن  بالبحثوانطلقا على هذه املشكلة، يُ َقاُم  .مولكنها جزء من التعل

 ."سنوات 11األطفال يف قراءة الكلمة العربية لدى  (fonologi)الفنولوجي 
 

 مفهوم األخطاء الفنولوجي
الفنولوجي ينقسم إىل قسمني، . هو دراسة أصوات الكلم املنطوق الفنولوجيعلم األصوات  

الكلمة ون لكن بعض اللغوّيني يستخدم. (phonemic)والفونيميك  (phonetic)مها الفونيتيك 
، يعين أصوات اللغة  (Phonem)موضع حبث الفونيميك هو الفونيم   .الفنولوجي إىل معىن الفونيميك

يف   (Abdul Chaer)عبد اخلري   .مفهي الفوني يهامعن متفرقا عناألصوات كانت   إذا. كتمييز املعىن
                                                             

 11: ص. املكتوبة العصرية: صيدافقهللغة مناهل ومسائله، م،  2111، حممد اسعد النادري 1
   

 121: ، ص(م  211هندة مصر للطباعة والنضر والتوزيع، : القاهرة)، فقه اللغةعلى عبد الواحد واىف، 2
3
  Abdul chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 102 
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، الفنولوجي هي علم الذي يبحث وحيلل صوت اللغة، وتشّكلت Linguistik Umumكتابه باملوضوع 
 .مبعىن العلم logiمبعىن الصوت وكلمة  fonمن كلمة 

ينقسم هذا العلم إىل علم . تصنيف علم األصوات على أساس مادية األصوات ووظيفتها 
يف حد ذاته وهو علم ( phonetic)فونيتيك (. phonology)والفنولوجي ( phonetic)األصوات فونيتيك 

وهو علم الذي  (phonology)فنولوجي و . الذي ينظر يف حد ذاهتا ويدرس صفاهتا من حيث اخراجها
  .يدرس األصوات من حيث وظائفها يف االستعمال اللغوي

علم هو  من متكلم إىل سامع تصنيف علم األصوات من حيث كوهنا مادة منطوقة مرسلة 
خيتص هذا . (Psysiological / Articulatory Phonetic)( الوظائفى أو النطقى) يولوجناألصوات الف

 Acoustic)علم األصوات الفيزياء أو األكوستيكى و  .علم بدراسة مرحلة نطق الصوت أو إنتاجهال

Phonetics) . اخلارجة من جهاز النطق، وكيفية  علم بدراسة مرحلة املوجات الصوتيةالخيتص هذا
 Auditory and) علم األصوات السمعى واإلدراكىو  .انتقاهلا إىل األذن وما يأثر عليها من عوامل

Perceptual phonetics.)  علم بدراسة مرحلة جهاز السمعي عند اإلنسان وكيفية حتليله الخيتص هذا
 .لألصوات املنطوقة

التصحيف، والتحريف، واللحن، وغريها لتشري : اجملال من املصطلحات اليت شاعت يف هذا 
قال براون أن اخلطأ هو احنراف عن القواعد النحوية اليت . إىل األخطاء اليت يقع فيها الناس
أن هناك فرقا بني زلة اللسان، والغلط، : لقد ذكر صيين واألمني. يستخدمها الكبار يف لغتهم األم

وأهنا تنتج من . األخطاء الناجتة من تردد املتكلم وما شابه ذلك هي (Lapses)زلة اللسان  .واخلطأ
، واإلرهاق (short memory)، وقصرة الذاكرة (lack of concentration)عدم الرتكيز: العوامل التالية

(fatigue.)  األغلط و(Mistake )مّسى . سّبب من عوامل التعبت اليت هيchomsky (5691) 

. خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد اللغة: (Errors)األخطاء و .mistakeبأخطاء املظهر أو 
وهي اليت خيرج متعلم اللغة فيها على قاعدة معينة من القواعد اليت حتكم النظام اللغوي مثل عدم 

 .التزامة بنظام اجلملة يف اللغة العربية

                                                             
 11: ص، (  11اجلامعة التونسية، : تونس)، دروس في علم أصوات العربيةجان كانتينو،   
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   1: ، ص(جمهول السنة: السعودية )، نظرية تحليل األخطاء في التراث العربيجاسم علي جاسم،  



  

 

العربية وحركاهتا، وما يعرتيها  يقصد باألخطاء الصوتية هو األخطاء اليت تقع يف أصوات اللغة 
يتعلم الطفل لغة البيئة اليت ينشأ فيها، قد تكون لغته األّم أو  1.من حذف، وإضافة، وإبدال، وغريها

الغة الثانية املكتسبة، ويعتمد ذلك على مساعها واستعماهلا يف مواقف حياتّية، أما متعلم اللغة الثانية 
 .توجد يف لغة األمّ  أصواهتا اليت مل من الكبار فيواجه صعوبة يف نطق بعض

 
 منهج البحث

 content)احملتوى  حتليلبأسلوب  يف هذه الرسالة هو منهج وصفى حتليلي بحثالإن منهج 

analysis) . املنهج التحليلي هو املنهج الذي يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسريها وتوضيح
الظاهر أو نقول بعبارة أخرى بأنه منهخ  الكامنة وراءالعلقة ومقدارها وحماولة اكتشاف األسباب 

 1.الذي يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسريها
يف قراءة الكلمة العربية ( fonologis)الفنولوجي  األخطاء فيمنهاج وصفي حتليلي لتعر  ذُ خَ تُأ  

املعلومات عن هذه  وهذا املنهج يساعد الباحثة على الوصول إىل. لدى األطفال وأسباهبا وعواملها
 .الرسالة

 
 طريقة تحليل البيانات

 (Miles)ريقة التحليل الكيفية عند ميلس طهي يف هذه الرسالة بيانات ال طريقة حتليلإن 
 :الذي يتضمن من الثلثة اخلطوات التالية. (Huberman)وهوبريمان 
 (data reduction) اخنفاض البيانات -1

البيانات مبعىن تلخيص واختار األشياء الرئيسية والرتكيز على األشياء املهمة اخنفاض 
 وبذلك، البيانات احملدودة ستعطي صورة واضحة وتسهل الباحثني. املوضوع واألمناط وتعيني

 1.إليه جا جلمع البيانات والبحث عنها إذا حتت
 
 

                                                             
 

 112: ، ص(2111: اخلرطوم)، العربية للناطقني بغريها، تحليل األخطاء في الدراسات اللغوي العربية القديمةجاسم علي جاسم،  
 111 :، ص  ، الطبعة (2111مكتبة،: الرياض) العلوم السلوكية،المدخل إلى البحث في صاحل بن حممد العساف،  1

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 338.  



  

 

 (data display)عرض البيانات  -2
عرض البيانات يف  ميكن أن يتم. هي عرض البياناتالبيانات اخلطوة بعد اخنفاض 

بواسطة هذه اخلطة، فيسهل فهم ملا . شكل اخللصة، والرسم البياين، والعلقة القاطعة وغريه
يف عرض البيانات، باإلضافة . حيدث، وختطيط العمل التايل اعتمادا على أساس ما مت فهمه

 11.ية وغريهاإىل النص القصصي، ميكن أن يكون أيضاا رسوم بيان
 

 (conclusion drawing/verification)االستنتاج  - 
 (Huberman)وهوبريمان  (Miles)حتليل البيانات الوصفية عند ميلس الثالثة يف  اخلطوة

حصول نتائج جديدة مل تكن موجودة من  أما االستنتاج يف الدراسة التحليلية. االستنتاجهي 
الوصفي اليت مل تكن واضحة فتصبح تلك البيانات ميكن أن تكون النتائج يف شكل . قبل

 .واضحة بعد احمللول يف شكل علقات أو الفروض أو النظريات
 

 نتائج البيانات ومناقشاتها
لإلندونيسي، حتدث األخطاء يف تعليم اللغة .األخطاء الفنولوجي هي األخطاء اليت حتدث يف النطق
وجد كل . ص، ض، ظ، ع، غ، ق ذ، ز،العربية عند نطق احلروف الصعب، كحروف ث، ح، 

فلذلك حتدث األخطاء الفنولوجي يف نطق . يف اللغة األم دجياألطفال صعوبة يف نطقهم ألهنم مل 
 .احلروف احلجائية

 
 د نطقهانالمفردات التي يصّحف الطفل ع: 0جدول ال
 الطفل

 11 1 1 1         2 1 املفردات

           مطر
           مطار
           مريض
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           مريد
           قلب
           كلب
           ظهر
           زهر
           قلم
           كلم
           عليم
           أليم
           قّرر
           كّرر
           قطر 
           ترك
           اسم
           إمث
           حدّ 
           هدّ 
           حجر
           هجر

 
 الطفل

 11 11 11  1  1  1  1 12 11 املفردات

          مطر
          مطار
          مريض



1 

 

          مريد
          قلب
          كلب
          ظهر
          زهر
          قلم
          كلم
          عليم
          أليم
          قّرر
          كّرر
          قطر 
          ترك
          اسم
          إمث
          حدّ 
          هدّ 
          حجر
          هجر

 
إطالة ، و تقصري صوت طويل أما أشكال األخطاء الصوتية املوجودة تتكون على أخطاء يف 

، (__ _)السكون  ، وعدم هلل(__ّ_)التشديد  ، وعدم هللإبدال صوت بآخر، و صوت قصري
 .إبدال احلركة و
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 الكلمة الخاطئة التي ينطق بها الطفل: 2الجدوال 
 اخلطاء الصواب
 ماطار /مدر /مضر /ماطر /مهار /مظر/ مطار /مطو مطر
 ماطار /مدار /مضار /ماطر /مطر /مطو مطار
 مراياض /ماريد/ماريض/ ماييب /مارض /مريز /مريد /مييض مريض
 مراياد /ماريد/ هتيذ /مارد /مريز /مييد مريد
 قلب /خلب /كلب  /قاب قلب
 كاب  /خلب /قلب /قاب كلب
 ضاب /زهر /ضهر /طهر ظهر
 جهاب /ظهر /ذار /ذهر زهر
 قاالم /كلم  /قلم /قامل قلم
 قلم /كاالم  /كامل  /قلم /كلم كلم
 عليام /علم/عاليم /عدمي /عامل /عِدم /عّلم عليم
 علم/ ليماأ /ملاأ /عليم /أمل أليم
 قار /قارر/ قرار /كّرر  /كو رر  /كرار  /قُرر /قرر /قوو قّرر
 قار /كرار  /قُرر /كرر  /كوو كّرر
 طارق /ضراق /تارق /طاراك /طُرق /طراق /ترك /طوق طرق
 تارك /تراك /طُرق /تراق /توك ترك
 اسام /اشم /إمث اسم
 إيسيم /اشم /اسم إمث
 هذ/ هادد /هاد /هدّ  /حاد حدّ 
 هادد /هاد /حاد /حدّ  هدّ 
 حّجر /هّجر /هجار/ هاجر /هجر /هخر حجر
 هّجر /هجار/ هاجر /هخر/ حجر /حجو هجر
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ينطق  (ث)احلرف  يف نطق بآخر إبدال الصوت ظهرت األخطاء يف ومن قائمة التالية، 
احلرف ، (ز/ذ)ينطق ( د)احلرف  ،(ه/خ/ج)ينطق ( ح)احلرف  ،(خ)ينطق ( ج)احلرف  ،(ش/س)
ينطق ( ض)احلرف  ،(ش/ث)ينطق ( س)رف احل ،(ج/ظ/ذ)ينطق ( ز)احلرف  ،(و/ي)ينطق ( ر)
ينطق ( ق)، احلرف (ط/ض/ز)ينطق ( ظ)احلرف  ،(ظ/ض/ت)ينطق ( ط)احلرف  ،(ب/ض/ز/د)
األخطاء يف إبدال احلركة يف الكلمة  .(ح) ينطق( ه)رف احل ،(ق/خ)ينطق ( ك)احلرف ، (خ/ك)
، الكلمة (إيسيم)ينطق ( إمث)، الكلمة (طُرق)ينطق ( ترك/طرق)، الكلمة (رقرُ )ينطق ( ّررك /قّرر)
 (.اسام)ينطق ( اسم)
 
: الشكل كحروفمن ناحية  وسبب حدوث هذه األخطاء هو عدم معرفة احلروف اهلجائية 
-ش، س-ش، ث-ع، س-أ: كحروفواألصوات املتقاربة   ض،-ظ-ش، ط-ذ، س-دخ، -ح-ج

وسبب اآلخر حدوث هذه . ظ-ضه، -ط، ح-خ، ت-ك، ق-ظ، ق-ز-ك، ذ-ث، ث
 .النطق عند األطفالاألخطاء هو ضعف أعضاء 

 
يقرأ ( مريض)، الكلمة (ماطر /مطو)يقرأ ( مطار)يف الكلمة  تقصري صوت طويلاألخطاء يف  
يقرأ ( عليم)، الكلمة (كامل/ قلم/ كلم)يقرأ ( كلم)، الكلمة (مارد)يقرأ ( مريد)، الكلمة (مارض)
/ ماطر/ مطار)يقرأ ( مطر)الكلمة  إطالة صوت قصريو  ،(ملاأ /أمل)يقرأ ( أليم)، الكلمة (عامل /علم)

، الكلمة (ماريض/ مارض)يقرأ ( مريض)الكلمة  ،(ماطار/ ماطر)يقرأ ( مطار)الكلمة  ،(ماطار
/ تراك)يقرأ ( ترك)الكلمة ،(طارق/ طاراك/ طراق)يقرأ  (طرق)، الكلمة (ماريد/ مارد)يقرأ ( مريد)

األخطاء يف  .(هجار/ هاجر)يقرأ ( هجر)، الكلمة (هجار/ هاجر)يقرأ ( حجر)الكلمة ، (تارك
يقرأ ( عليم)كلمة ال، (كاب)يقرأ ( كلب)كلمة ال، (قاب)يقرأ  (قلب)كلمة الكالكلمة املتسلسل  

 .(عدمي)
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. طويل" ر"هو ينطق حرف ". طرق"يف كلمة " ر"نطق حرف خيطأ الطفل يف : 1الصورة  

 ".طراق"تصبح " طرق"فكلمة  

 
هو ينطق حرف ". عامل"يقرأ " عليم"يف إطالة صوت قصري يف كلمة  خيطأ الطفل: 2الصورة  
 .طويل" ع"
 
: مطر)كلمة ،  (bandara: مطار)تصبح ( hujan: مطر)يف كلمة  هناك إبدال املعىن يفو  

hujan ) تصبح(مهار :keterampilan)،  كلمة(مطار :bandara ) تصبح(مطر :hujan)  ، كلمة
: كلب)كلمة ،  (anjing: كلب)تصيح  (hati: قلب)كلمة ،  (ukuran: قاب)تصبح ( hati: قلب)

anjing ) تصبح(قلب :hati)  ، كلمة(زهر :bunga ) تصبح(ظهر :punggung) كلم)، كلمة :
perkataan ) تصبح(قلم :pulpen)  ، كلمة(عليم :yang maha mengetahui ) عامل)تصبح :orang 
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yang berilmu وعّلم :mengajarkan)،  كلمة(طرق :mengetuk ) تصبح(ترك :meninggalkan)  ،
: حدّ )كلمة ،  (nama: اسم)تصبح ( dosa: إمث)كلمة  ،(dosa: إمث)تصبح ( nama: اسم)كلمة 
batas ) تصبح( ّهد :runtuh)  ، كلمة( ّهد :runtuh ) تصبح( ّحد :batas) كلمة ،(هجر :hijrah )
 (.batu: حجر)تصبح 

 
 VII SMP نتائج البحث للدراسة األخرى عن األخطاء الفنولوجي، أن الطلبة من الفصل 

Plus Baiturrahman 2  ألّن احلرفني مل يوجدا يف اللغة " ع"وحرف " ض"يصّحف يف نطق حرف
يصّحف يف نطق حروف  Dayak, Jawa, Melayu, Sunda, Mbojoونتائج البحث لدى قبيلة . األمّ 

ومن عوامل حدوث األخطاء يف تعليم اللغة العربية هي االفرتاض أن اللغة . غ، ض، ع، ط، ص
 العربية صعبة

 
 الخاتمة

احملتوى، اختتم البحث أن يف تعليم اللغة العربية حتدث أخطاء يف  حتليلىل حصول بنسبة إ 
وجد األخطاء الفنولوجي أو األخطاء الصوتية يف نطق احلروف اليت مل جيد  . نطق احلروف احلجائية

، واألخطاء ض، ط، ظ، ع، غ، قص، ث، ح، خ، ذ، ز،  كاحلروف( اللغة األم)يف اللغة األوىل 
احلروف املتقربة، وعجز أعضاء نطق احلروف، ومل يراجع األطفال على نطق احلروف يف استماع 

 .على املعىن يف بعض املفردات تأثروهذه األخطاء أيضا متكن أن . العربية يف البيت
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