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ABSTRAK 

 

نطق احلروف العربية عند قراءة سورة الكهف لدى طالب حتليل األخطاء الصوتية يف 
 اإلسالمية احلكومية سومنب الثانوية معهد العليا اإلسالمى مبدرسة

 

Analisis Kesalahan Fonologi dalam Pelafalan Huruf Arab Ketika Pembacaan 

Surah Al-Kahfi oleh Siswa Ma’had Al-Ulya MAN Sumenep 

Kata Kunci : Analisis Kesalahan Fonologi, Surah Al-Kahfi 

Kesalahan dalam mempelajari bahasa asing terutama bahasa Arab sering 

terjadi di kalangan siswa dan hal tersebut merupakan hal yang wajar. Salah satu 

contoh kesalahan yang sering terjadi yaitu pelafalan huruf Arab ketika membaca 

Al-Qur‟an.  

Oleh karena itu peneliti bertujuan melakukan penelitian untuk mengetahui 

bentuk dan sebab-sebab kesalahan fonologi dalam pelafalan huruf Arab ketika 

membaca Surah Al-Kahfi oleh siswa Ma‟had Al-Ulya MAN Sumenep. Objek 

penelitian ini yaitu siswa-siswa Ma‟had Al-Ulya MAN Sumenep dan sumber data 

penelitian ini yaitu hasil rekaman pembacaan Surah Al-Kahfi oleh siswa Ma‟had 

Al-Ulya MAN Sumenep. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan 

pengumpulan data menggunakan rekaman suara pembacaan Surah Al-Kahfi oleh 

siswa Ma‟had Al-Ulya MAN Sumenep, kemudian data yang didapat dianalisis 

untuk mencari bentuk kesalahan yang terjadi dalam bacaan tersebut. 

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu bentuk kesalahan 

fonologi dalam pelafalan huruf Arab ketika pembacaan Surah Al-Kahfi oleh siswa 

Ma‟had Al-Ulya MAN Sumenep adalah Ibdal (12 huruf(, At-Tasywih (1 huruf), 

Hadzfu (2 huruf) dan Ziyadah (2 huruf). Sebab-sebab terjadinya kesalahan dari 

penelitian ini yaitu pengaruh bahasa ibu, tidak menerapkan kaidah yang dipelajari.  
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

،كيرجعذلكإىلعدةعوامل ا ،األخطاءيفنطقاللغاتاألجنبيةشائعةجدن

ة.دبايفذلكاالختالؼبُتالصوتياتادلوجودةيفاللغةاألـكفونيماتاللغةاألجنبي

علماألصواتىوفرعمنعلماللغةيناقشالصوت.يركزىذاالبحثعلىالتعرؼ

علىاألخطاءالصوتيةبناءنعلىنقطةالتعبَتكخصائصاحلركؼكادلوجاتالصوتية.

إىلربديداألخطاء، البحثهتدؼىذابإلضافة األخطاءا إىلتصنيفىذه أيضنا

 .ككصفها

إذفغلب القراءاتالقرآنية، منها: نذكر كثَتة، لعلماألصواترلاالتتطبيقية

هب العناية طريقة.اعلينا الداخلُتيفاإلسالـ استخدمتاألصواتيفتعليم كقدؽلا

 ذلم يتسٌت حىت ألسنتهم كتقومي الفصيح العريب اللساف بشكلنطق القرآف قراءة

القرآففصيحاُسليم. التأثَتابلقرآفكقراءة كيؤثرشدة علماألصواتيرتبطكثَتا

الباحث كلذلكاعتقد الذمةكصحيحا. األصواتخاصة يتعلقأفالبحثيفعلم

                                                           
مطبعةاجلامعةموالانمالكإبراىيم).علماألصواتالنطقينظريةكمقارنةمعتطبيقيفالقرافالكرميعبدالوىابرشيد. 1

 صق.(۰۲۰۲اإلسالميةاحلكوميةدباالنج،
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حبث القرآف معنابقراءة الفهم سوء إىل يؤدم القرآف القراءة يف اخلطأ ألف مهم،

القرآف.

الص يفالتصنيفاخلطأ تضمينو الذميتم ويتىوشكلمنأشكاؿاخلطأ

اتأكاللغوم.ربدثىذهاألخطاءعلىمستولالصوتسواءعلىمستولالكلم

.ربدثأخطاءيفاجلانبالصويتيفنطقاآلايتالقرآنية.فيماالعباراتأكاجلمل

 القرآف. يفنطقاحلركؼيفقراءة نطقلف بعضمنهمؼلطئيفيليمثاؿخلطأ

،كنطقلف "يوحي"ابحلاءينطقة"يوىي"ابذلاء،كُتينطقة"أمل"ابذلمزة"علم"ابلع

نطقلف "يثخن"ابلثاءكاخلاءينطقة"يسحن"ابلسُتكاحلاء،كغَتذلك.

حدثىذااخلطأالصويتيفإحدلادلدارسبناءنعلىنتائجادلالحظاتمع

معهد الطالبيف من االعديد دبدرسةالعليا احلكوميةالعاليةإلسالمى اإلسالمية

بصوتاحلركؼمنبسو كالنطق التمييز يف صعوبة كاجهوا كشفالطالبأهنم ،

احلركؼ نطق على معتادنا يكن مل اللساف أساسأف بشكلصحيحعلى اذلجائية

،اللغاتالعربيةالصعبةأكالعربية،كاالرتباؾمعاحلركؼاألخرل،كافًتاضاحلركؼ

كاىتماـ ، األـ كعاداتاللغة ، نطقاحلركؼالعربية قواعد أك قواعد معرفة كعدـ

.اإلندكنيسيُتبدراسةالقرآف
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كىياحدلمن كمائة. عشرة القرآفالكرميكآايهتا الكهفمنسور سورة

من أصحابالكهف. قصة العجبية القصة يعٍت الرابنية معجزة فيها ادلكية، سور

قصةموسىمعاخلضركقصةذمالقرنُت.انحيةأخرلىناؾ

األخطاء عن حبث إبجراء الباحثة اىتمت ، ادلشكلة ىذه من كانطالقان

الصو لدل الكرميطالبتية القرآف آايت يف العربية اللغة نطق سورةيف خاصة

ربتادلوضوعدلعرفةأسبابىذهادلشكالتكمعاجلتها.لذلكأخذالباحثالكهف

نطقاحلركؼالعربيةعندقراءةسورةالكهفلدلطالبلصوتيةيفربليلاألخطاءا"

 ."اإلسالميةاحلكوميةسومنبالثانويةمعهدالعليااإلسالمىدبدرسة

 أسئلة البحث . ب

: أماأسئلةالبحثيفىذاادلوضوعفهيكماتلى

نطقاحلركؼالعربيةعندقراءةسورةالكهفيفاألخطاءالصوتيةماأشكاؿ .ُ

طالب دبدرسةلدل اإلسالمى العليا احلكوميةالثانويةمعهد اإلسالمية

 ؟سومنب

نطقاحلركؼالعربيةعندقراءةسورةالكهفيفماأسباباألخطاءالصوتية .ِ

دبدرسة اإلسالمى العليا معهد طالب احلكوميةالثانويةلدل اإلسالمية

 ؟سومنب
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 أىداف البحث . ج

:أماأىداؼالبحثيفىذاادلوضوعكمااتىل

دلعرفة .ُ أشكاؿ الصوتية األخطاء سورةيف قراءة عند العربية احلركؼ نطق

دبدرسة اإلسالمى العليا معهد طالب لدل اإلسالميةالثانويةالكهف

 .احلكوميةسومنب

ِ.  الصوتية األخطاء أسباب دلعرفة سورةيف قراءة عند العربية احلركؼ نطق

دبدرسة اإلسالمى العليا معهد طالب لدل اإلسالميةلثانويةاالكهف

 .احلكوميةسومنب

 أمهية البحث . د

 أعليةالنظرية .ُ

حوؿ التعليم عملية كػلسن اثبقة البحثنظرة يضيفىذا أف ادلتوقع من

النطقاذلجائيادلتعلقأبتقافالنطقالعريبكؽلكناستخداموكمصدرمرجعي

للقراءكخاصةمتعلماللغةالعربية.
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 قيةيأعليةالتطب .ِ

 الطالب 

احلركؼمن نطق معرفة البحثالطالبعلى ىذا يساعد أف ادلتوقع

العربيةبشكلصحيح،منأجلربسُتكفاءةالطالبيفمهارةالكالـ

 كالقراءة.

 للمدرسة 

للمدرسةيفصناعةسياسات البحثافًتاحا منادلتوقعأفيكوفىذا

كاسًتاتيجياتلتمنيةمهاراتالكالـكالقراءة.

 الباحثة 

ادلتو للطالب،من إعالمية مواد أك البحثأبفكار ىذا يساىم أف قع

فيمايتعلقبتحليلاألخطاءالصويت.خاصةللباحثُتأنفسهم

 حدود البحث . ه

 احلدكدادلوضوعية .ُ

يف البحثحددتالباحثة أشكاؿىذا ىو الصوتية األخطاء التحليل عن

العربية احلركؼ نطق يف األخطاء كأسباب الكهف سورة قراءة لدلعند
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دبدرسة اإلسالمى العليا سومنبالثانويةطالبمعهد احلكومية اإلسالمية

دكفغَتىا.،فقط

 احلدكدادلكانية .ِ

البحثيركزيفاألخطاءالصوتيةيفادل اإلسالمىدبدرسةيفىذا عهدالعليا

.خباصةالفصلاألكؿاإلسالميةاحلكوميةسومنبالثانوية

 احلدكدالزمانية .ّ

البحث اإلسالميةاحلكوميةالثانويةدرسةيفماألكؿيركزيفالفصليفىذا

 .َِِِ-َُِِللعاـالدراسيسومنب

 مصطلحات البحث . و

ىودراسةيفتعليمالطالبدلعرفةاألشكاؿكاألسباباألخطاءحتليل األخطاء : 

 الذينلديهمخلفيةالدراسةاللغويةادلختلفة.

.وضوعاتالصوتيةىياألخطاءأتيتادلاألخطاء الصوتية : 

ىوالعلمالذميدرساألصواتاللغويةمنانحيةكصفسلارجهاعلم األصوات: 

ككيفيةحدكثهاكصفاهتاادلختلفةاليتيتميزدباصوتعنصوت.

كآايهتاعشرةكمائة.يفالقرآفالكرمياحدلمنسورادلكيةسورة الكهف : 
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ال   معهد العليا اإلسالمى : اإلسالمي معهد الثانويةىو ادلدرسة ضمنتو ذم

احلكوميةسومنب

 دراسات السابقة . ز

اليدعيافىذاالباحثىواألكؿالباحثيفدراسةربليلاألخطاءالصوتية.

هبدؼعرضخريطة السابقة الدراسات تلك التالية السطور يف الباحثة كيسجل

كم البحث ىذا بُت ادلميزة النقاط كإبراز ادلوضوع ىذا يف منالدراسات سبقو ا

 الدراسات:

."األخطاءالنطقيةيفقراءةالقرآفلدلاألمهاتيفرلليسََِِحناكغلااي.

األخطاء("، ربالؿ )دراسة الوسطى جاكة اذلدلبواتتبويواليل نور القرآف تعليم

اإلنسانية،جامعةقسماللغةكاآلداب،شعبةاللغةالعربيةكأدهبا، كليةاآلدابكالعلـو

يفىذهالدراسةادلعادلةىيمنافشةأخطاءيلاإلسالميةاحلكوميةسورااباي.أمبننوس

القرآف يفقراءة الصوتية البحثىوموضوعالبحث،حيث، كاإلختالفاتيفىذا

ىو الدراسة البحث بواتتموضوع اذلدل نور القرآف تعليم رلليس يف األمهات

الوسطى الدراسةموض،بويواليلجاكة معهدالعلياطالبالوعالبحثىوكيفىذه

.اإلسالميةاحلكوميةسومنبالعاليةاإلسالمىدبدرسة
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 النصالعريبلطالبَُِٗدمحمخليفاحلكيم. يفقراءة الصوتية "األخطاء .

فونولوجية("، األىليةكايلسوعوسيدكأرجو)دراسة الثانوية الصفالعاشرابدلدرسة

اإلنسانية،جامعةموالانمالكإبراىيماإلسالميةقسماللغةالعربيةكأدهبا،كلية العلـو

 ماالنج. منااحلكومية ىي ادلعادلة الدراسة ىذه ،قيف الصوتية أخطاء شة

البحثىوكاإلختال ذلكالبحثانقشتأفاألخطاء،الباحثاتفاتيفىذا أما

البحثانقشتأفربليلاألخط اءالصوتيةالصوتيةيفقراءةالناصالعريب،كيفىذا

عندقراءةالقرآف.

 فَتايوغو. لدلَُِٗفرسكاؿ القراءة مهارة يف الصوتية األخطاء "ربليل .

الًتبية طالبمعهداألئمةالعايلمرجوسارم"،قسمالتعليماللغةالعربية،كليةالعلـو

 ماالنج. احلكومية اإلسالمية مالكإبراىيم موالان جامعة الدراسةكالتعليم، يفىذه

أما،الباحثاتفاتيفىذاالبحثىوشةأخطاءالصوتية،كاإلختالقادلعادلةىيمنا

ذلكالبحثانقشتأفربليلاألخطاءالصوتيةيفتعليمادلفردات،كيفىذاالبحث

انقشتأفربليلاألخطاءالصوتيةتعليمالقرآف.

فالكرميلدلقرأ."ربليلاألخطاءالصوتيةيفقراءةالَُِِنوفيارضبةاذلداية.

اللغة قسم كادهبا، العربية اللغة شعبة طوابف"، العلـو منبع القرآف مدرسة طالب

 اإلنسانية، كعلـو األداب كلية سكاألداب، أمبوجامعة احلكوميةنن اإلسالمية يل
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القرآفسورااباي. قراءة يف الصوتية أخطاء منافشة ىي ادلعادلة الدراسة ىذه ،يف

ذاالبحثىوموضوعالبحث،حيثموضوعالبحثالدراسةىوكاإلختالفاتيفى

 طوابف، العلـو منبع القرآف مدرسة ىوطالب البحث موضوع الدراسة ىذه كيف

.اإلسالميةاحلكوميةسومنبالعاليةمعهدالعليااإلسالمىدبدرسةطالب

 لوبيس. جنة "َُِٖنور . )دراسة الصوتية األخطاء علربليل كظائفيف م

اإلسالميةاألصو ادلتوسطة ادلدرسة يف السابع ابلصف العربية النص قراءة يف ات(

اجل الًتبيةادلعلمُت العلـو كلية العربية اللغة التدريس شعية ميداف"، الوصلية امعة

 ميداف. الشاملية سومطرة احلكومية اإلسالمية اجلامعة الدراسةكالتعليم، ىذه يف

أما،الباحثاتفاتيفىذاالبحثىو،كاإلختالشةأخطاءالصوتيةقادلعادلةىيمنا

البحث ذلكالبحثانقشتأفاألخطاءالصوتيةيفقراءةالناصالعريب،كيفىذا

انقشتأفربليلاألخطاءالصوتيةعندقراءةالقرآف.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 األخطاء اللغويةادلبحث األول : 

 الللغوية ءمفهوم األخطا .8

 اليتقاؿعمر اللغة اللغومىوخركجعلىقواعداستخداـ الصديقأفاخلطأ

اللغة الناطقوف ىيِ.ارتضاىا اللغوية األخطاء فإف العصيلي العزيز عبد عرفو

الناتقوؼ يتبعها ادلقاييساليت حسب العربية اللغو يف مقبوؿ ىو االضلرافاتعما

 ّابلعربيةالفصحى.

 أنواع األخطاء اللغوية .0

األخطاءاإلمالئيةىياألخطاءيفكتابةكلمةخاطئةأك.إلمالئيةاألخطاءا (ُ

غَتصحيحة،كزايدةاحلركؼ،أكحذفها،أكابداذلا،أككضعهايفغَتمكاهنا

 ْيفالكلمة

                                                           
الدكيللعمرالصديقعبدهللا. ِ .لغةالعربيةالناطقُتابللغاتاألخرلربليلاألخطاءاللغويةالكتابيةلدلطالبمعهداخلرطـو
7.ص(۰۲۲۲جامعةالدكؿالعربية،)
)،تعليماللغةاتصاليابُتادلناىجكاالسًتاربياترشدلأضبدطعيمةكزلمودكاملالناقة، ّ نشوراتادلنظمةاإلسالميةللًتبيةكالعلـو

ِٕٔص:(ـََِٔإيسيسكو،-كالثقافة
َُُففيالدراسةاللغويةالعربيةالقدؽلة...،ص:جاسمعلىجاسم،ربليلاألخطاء ْ
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ىياألخطاءاليتتتحدثعنالصرؼ،األخطاءالصرفية.األخطاءالصرفية (ِ

 ٓكتصغَت،كنسبة،كغَتىا

اليتتتحدثعنالنحوػ،النحويةىياألخطاءاألخطاء.األخطاءالنحوية (ّ

ٔكتذكَت،كأتنيث،كاإلفراد،كتثنية،كاجلمع،كغَتىا

األخطاءالبالغيةىياألخطاءاليتتتحدثعنالبالغة،.األخطاءالبالغية (ْ

 ٕكجناس،كتضمُت،كتنافر،كطباؽ،كغَتىا

ابستخداـاليتمرتبطاألخطاءالدالليةىياألخطاء.األخطاءالداللية (ٓ

الدالالتيفمكافآخر،أكاخللطبنمصطلحمعمصطلحاتأخرل

بعيدة.

األخطاءالصوتيةىياألخطاءاليتربدثفساألصوات.األخطاءالصوتية (ٔ

ٖاللغةالعربيةكحركتهاكماتعًتيهامنخذؼكإضافةكأستبداؿكغَتىا

ذهلتسهلكيفىذهالبحثزبتصالباحثةحبيثوعناألخطاءالصوتيةى

.قراءةسورةالكهفلدلطالبمعهدالعليااإلسالمىالباحثةيف

 
                                                           

َُِ...،ص:ربليلاألخطاءففيالدراسةاللغويةالعربيةالقدؽلةجاسمعلىجاسم، ٓ
6
ٗٗ...،ص:،ربليلاألخطاءففيالدراسةاللغويةالعربيةالقدؽلةجاسمعلىجاسم 

َُْ...،ص:القدؽلةربليلاألخطاءففيالدراسةاللغويةالعربيةجاسمعلىجاسم، ٕ
َُِ...،ص:ربليلاألخطاءففيالدراسةاللغويةالعربيةالقدؽلةجاسمعلىجاسم، ٖ
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 األخطاء الصوتية .3

ال ابألخطاء توصيقصد العربيةية اللغة أصوات يف تقع اليت األخطاء ىو

ٗ.كحركاهتا،كمايعًتيهامنحدم،كإضافة،كإبداؿ،كغَتىا

لغة تكوف قد فيها، ينشأ اليت البيئة لغة الطفل الثانيةيتعلم اللغة أك األـ

اللغة متعلم أمنا يفمواقفحياتية، كاستعماذلا يعتمدذلكعلىمساعها ادلكتسبية،

اليتالتوجديفلغتواألـ، الثانيةمنالكبارفيواجوصعوبةيفتعلقبعضأصواهتا

.ابإلضافةإىلصعوبةتكيفجهازهالصويتللغةاجلديدةمعتقدـالعمر

اليتتنجمعنالتفاعلاخلاطئبُتاألصواتاليتسبثلمادةكتلكاألخطاء

تبد أك إضافة، أك حذؼ، من يتعريها كما أكليالكلسية، صائتقصَتة كإطالة ،

كاإلدغاـ كاإلبداؿ اإلعالؿ عمليات يف اخلطأ عن انىيك  طويل صائت تقصَت

 َُ.كغَتىا،شلايؤدمإىلخلليفالبنيةالصرفية

 طقيةأشكال األخطاء الن .1

،ىياألخطاءاليتانتجعناستبداؿالصوتكالذم(Subtitution)اإلبداؿ (ُ

ؽلكنبعدذلكتغيَتادلعٌت،كاالستبداؿاليتػلدثغالباىيأفاالستبداؿ

                                                           
:جامعةإفريقياالعادلية،).العربيةالناطقُتبغَتىاجاسمعليجاسم. ٗ ۰۲2-۰۲۰.ص(۰۲۲9اخلرطـو

اإلنسانية).منالطلبةالكوريُتيفمركزاللغاتاللويةلدارسياللغةالعربيةللمستولالرابعبدكفاتريخ.مٌتالعجرمي. َُ العلـو
9ص(۰۲۰۲كاالجتماعية:اجلامعةاألردنية،
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هناية يف االستبداؿ من أكثر األحياف من كثَت ػلدثيف الكلمة هناية يف

 (.مثلكىاٍصِبٍتقرأ"ص"ب"س")كىاٍسِبٍ الكلمة.

،ىياألخطاءاليتػلدثعندمايؤثرعنصرصويتآخر(Distortion)التشويو (ِ

علىنطقالصوتحبيثتدخلعناصرأخرلفيوكتغَتالصوتبصوتآخر

 مثلعىضيدانتقرأ"الضاد"مشاهبةابحلرؼالبعده)الداؿ(.بسببتشاهبو.

ثر،كؽلكن،ىواألخطاءاليتيغفلادلتحدثكلمةأكأك(Omission)احلذؼ (ّ

الصوت ألف معناىا، ذلك يغَت مظهره.أف يف يظهر تقرأال نػىقيصُّ مثل

 "الصاد"بدكفالتشديد.

فيوادلتحدثإبضافةصوتإىل(Addition)الزايدة (ْ ،ىياألخطاءاليتيقـو

ادلعٌت. يغَت أف ؽلكن ابلطبع ىذا ك ما كلمة "ؽمثل تقرأ بزايدةايٍشرًؽي "

 احلرؼالواك.

 ألخطاء اللغويةأسباب ا .7

داخل األخطاء األكؿ قسمُت. إىل سبباخلطأ ينقسم دمحمإمساعيل، قاؿ

مثلالتعميماتفَت للتعليماتالقاعدة تعكساخلصائصالعامة اللغة،ىيأخطاء

القانوف. فيو ينطبق سياؽ كجود كعدـ للقواعد، الكامل فَت كالتطبيق الصحيحة،

إىلزلاكالتالطالبلبناءافًتاضاتحوؿاللغةكالثايناألخطاءالتطورية،ىيتشَت
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تستخدـ.يفىذهالبحث،ُُربتواحملدكدةمعهايفالفصوؿأكالكتباجملدكلةمنذب

الباحثةأسباباألخطاءاللغوية.فيمااييل:

 (Overgeneralization)ادلبالغةيفالتعميم (ُ

 بفتش جاكو يعرؼ السابقة اإلستَتاجيات استعماؿ مواقفالتعميم، يف

علىُِجديدة التعميمىوأفالطالبيتعلمالقاعدةمثػلاكؿأفبعممها .

صبيعاحلاالتاألخرلاليتتكوفسلتلفةسباماعناحلالةالسابقة.أمحيثما

يتعِبشخصماكلنفسدكفأيةاستثناءات.

 (Ignorance of rule restrictions)اجلهلبقيودالقاعدة (ِ

الًتاكي الصحيحةكيقصدبو القاعدة عنقيود اخلاطئة أة أمُّبادلنحرفة .

 حيثاليفهمالشخصعنقواعداللغةاليتيستخدمهابشكلصحيح.

 (Incomplete application of rules)التطبيقالناقصللقواعد (ّ

التطبيقالناقصللقاعدىوسببأخطاءاللغويةالذمتعلمقواعداللغةتعلمو

 مو.كلكنونسيمامتتعل

 (False concept hypothesized)االفًتاضاتاخلاطئة (ْ

                                                           
ُُِ(،ص:ُِٖٗ.)الرايض:ادلملكةالعربيةالسعودية،ادلقابلاللغومكربليلاألخطاءإمساعيلصيبكإسحاؽدمحماألمُت. ُُ
ُُِ(،ص:ُِٖٗ.)الرايض:ادلملكةالعربيةالسعودية،كربليلاألخطاءادلقابلاللغومإمساعيلصيبكإسحاؽدمحماألمُت. ُِ
ِٕٓ(،ص:ُِٖٗ.)الرايض:ادلملكةالعربيةالسعودية،ادلقابلاللغومكربليلاألخطاءإمساعيلصيبكإسحاؽدمحماألمُت. ُّ
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االفًتاضاتاخلاطئةىوكجوداألخطاءاللغويةالذميفًتضشخصماأهنا

التتوافقمعالقواعد.

كأسباباألخطاءاللغويةادلتعلقةابدلتحدثُتىي:

 يتماحلصوؿعلىأتثَتاللغةاألـحبيثتؤثرعلىاللغةاألجنبية. (ُ

ادلتحدثُتأكمستخدمياللغةادلستخدمة،كىناؾأخطاءيفأساسعدـفهم (ِ

 اللغةاليتمتتعلمها.

 مليكلمتعليماللغة،لذلكالؽلكنإتقافمادةاللغةبشكلصحيح. (ّ

 أمهية دراسية األخطاء .6

أضبدطعيمةكمانقلعنوعفيفالدينأفالتحليلاألخطاءأعليةقاؿرشدم

غةالعربية.كمنأبرزرلاالتاالستفادةمنربليلاألخطاءماكبَتةيفبرامجتعليمالل

 :يلي

۰) ، امتساهبا أك اللغة تعلم عنكيفية الباحثأبدلة تزكد األخطاء دراسة إف

 ككذلكاالسًتاتيجيةكاألساليباليتيستخدمهاالفردالكتساباللغة.

ؽلكن (۰ إذ التعليمية، ادلواد إعداد يف يفيد األخطاء ربليل ادلوادإف تصميم

اخلاصة األخطاء نتائجدراسة يفضوء لغة للناطقُتبكل ادلناسبة التعليمية

 م.هب
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إفربليلاألخطاءيساعديفكضعادلناىجادلناسبةللدارسُتسواءمنحيث (2

 ربديداألىداؼأكاختياراحملتولأكطرؽالتدريسأكأساليبالتقومي.

البابلدرا (4 يفتح األخطاء ربليل خالإف تستكشفمن ساتأخرل ذلاؿ

الثانية اللغة كاقًتاحأساليبالعالجأسببضعفالدارسُتيفبرامجتعليم

 .ادلناسبة

 ادلبحث الثاين : حتليل األخطاء

 ليل األخطاء تعريف حت .8

ربليلاألخطاءىوعمليةيعتمدعليهاربليلاألخطاءادلتحدثأكالكاتب

كربليلاألخطاءاللغويةىوعملية.ةاألـاألجنبيةأكادلتعلماللغةاذلدؼ،كانتلغ

الطالبالذينلديهم تعليم الصعوابتكادلشكالتيفعملية اخلاصدلعرفة كالنظاـ

ُْ.خلفيةالدراسةاللغويةادلختلفة

ربليلاألخطاءمصطلحاخريستخدموعلماللغةالتطبيقييفتعليماللغة،

التق للتحليل التالية اخلطوة كعنكىو ؼلتلفعنو لكنو شبراتو، من شبرة كلعلو ابلي،

نفسوال ادلتعلم ىوفيدرسلغة أما يدرسافاللغة، الداخليةيفأهنما قصدنادلقارنة

                                                           
الرايض:فهرسةمكتبةادللكفهدالوطئيةأثناء).إضاءاتدلعلمياللغةالعربيةلغَتالناطقُتهباعبدالرضبنبنإبراىيمالفوزاف. 14

 88ص.(۰۲۰۰صالنشر،
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صبيعا أننا كالذمالشكفيو يتعلم، كىو اليتينتجها نقصدلغتو األكىلكإظلا لغتو

ك اللغةطلطلطئ، ،كمنطىعندتعلمنا أمرمثفإفدرسكعنداستعمالناىا اخلطأ

ُٓمشركعيفحقذاتو.

أفدراسةاخلطأخزءمنالبحثيفتعليماللغة،كىي (Corder) ذکرکوردر

يفىذهالناحيةتشابومنحيثطريقةالبحثدراسةاكتساباللغةاألصلية،كىي

تعلمكقدتعطيناأيضاإشاراتإىلاسًتاتيجياتال،تعطيناصورةللتطوراللغومللدارم

كيفىذااجملاؿقديكوفربليلاألخطاءكاحدمنكاحدمناألنشطةاألساسية.لديو

ُٔ.يفدراساتعلماللغةالنفسيادلتعلقبتعلماللغة

ىومنهجظهرفيالعقدالسابعمنالقرف (Error Analysis) إفربليلاألخطاء

النظ يف التقابلي ىفواتالتحليل استدراؾ على يعمل اليتالعشرين إىلاألخطاء ر

درس فإف مث اللغة متعلمو اللغوميرتكبها االنتاج على يعتمد بعدم ربليل كىو

ُٕ.الفعليملتعلماللغةادلنشودةكليسربليالقبليا



                                                           
الرايض:فهرسةمكتبةادللكفهدالوطئيةأثناء).إضاءاتدلعلمياللغةالعربيةلغَتالناطقُتهباعبدالرضبنبنإبراىيمالفوزاف. 15

 98ص.(۰۲۰۰صالنشر،
 ۰4۰ص.(۰98۰الرايض:ادلملكةالعربيةالسعودية،).لاللغومكربليلاألخطاءالتقابإمساعيلصيٍت،إسحاؽدمحماألمُت. 16
الدكيلللغةالعربيةالناطقُتابللغاتاألخرلعمرالصديقعبدهللا. 17 .ربليلاألخطاءاللغويةالكتابيةلدلطالبمعهداخلرطـو
 ۰۲.ص(۰۲۲۲جامعةالدكؿالعربية،)
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 أىداف حتليل األخطاء وفوائده .0

من كعملية. نظرية فوائد لو األخطاء ربليل الراجحي، عبده دكتور قاؿ

يفحصرب النظرية، اللغةالناحية انتقاؿ لتأثَت النفسية اللغوية النظرية األخطاء ليل

يقدـربليلاألـ،كييثنتصحتهاأكخطأىا،كىوعنصرمهميفدراسةتعلماللغة.

األخطاءأيضامساعلةجيدةيفاإلصبالياخلصائصاليتؽلتلكهاتعليماللغةاألجنبية.

ابللغةاألعليةابلنسبةللمدرس،كىومنالناحيةالعملية،يعتِبربليلاألخطاءمهمة

عملمستمريساعدهعلىتغيَتأساليبو،أكتطويرادلمواد،أكتعديلالبيئةاليتيتعلم

يف التخطيط من األعلى ادلستوايت ىو األكِب االىتماـ يكوف فد كلكن فيها.

 .ُٖلأثناءالعمالدكرات،كالدكراتالعالجية،كإعادكةالتعليم،كتدريبادلدرسُت

 مراحل حتليل األخطاء .3

ىناؾأربعةمراحلربليلاألخطاء،منها:

                                                           
(،َُِٓ.)لسافالضاد،علماللغةالتقابليكربليلاألخطاء.علماللغةالتطبيغيكتعليمالعربيةادلقارفبُتيكيسورايدارما. ُٖ
ُٕص:



 

ُٗ 
 

ىياخلطوةاألكىليفدراسةربليلاألخطاء،ألفادلعلم،تعرؼعلىاخلطأ (ُ

ينظرإىلاإلنتاجاللغومللطالبكػلددمكافاخلطاء،أمأنوػلددمكاف

 ُٗالطالبعلىالقواعداليتربكماالاستخداـاللغوم

ىومرحلةلشرحجوانباإلضلرافاتعنالقوائدكتصنيفها،طأتوصيفاخل (ِ

للفئاتاليتينتميإليهامنأجلربديدموقعاألخطاءيفالتحقيقات

 َِاللغوية

يقصدبوىوربديدالعواملادلسببةذلذااخلطأكادلصادراليت،تفسَتاخلطأ (ّ

 ُِتسبباخلطأ

ِِاطئةغلعلاجلملةالتصحيحيةمناجلملاخل،تصويباخلطأ (ْ

 : علم األصوات ادلبحث الثالث

 مفهوم علم األصوات  .ُ

كصف انحية من اللغوية األصوات يدرس الذم العلم ىو األصوات علم

كعلم صوت، صوتعن دبا يتميز اليت ادلختلفة كصفاهتا حدكثها ككيفية سلارجها

                                                           
الدكيلللغةالعربيةالناطقُتابللغاتعمرالصديقعبدهللا. ُٗ ربليلاألخطاءاللغويةالكتابيةلدلطالبمعهداخلطـو

ٗ...،ص:األخرل
ٔ...،ص:قسمالتعليماللغةالعربية"،التقابلاللغةكربليلاألخطاءربليلاألخطاءلطلبةمعلمكغليا. َِ
ٔ،ص:(التقابلاللغةكربليلاألخطاء...)،ةلطلبةقسمالتعليماللغةالعربيربليلاألخطاءمعلمكغليا. ُِ
ٗ...،ص:ربليلاألخطاءاللغويةالكتابيةلدمطالبعمرالصديقعبدهللا. ِِ



 

َِ 
 

انتقالو الصوت، الذميدرسالقاء العلم سيوطيىو أضبد الدكتور األصواتعند

كاستقبالو.كعندالدكتورصبيلعلوشكادلستولالصويتيدرساحلركؼمنحيثىي

اللغاتكيف لغة إىلكل ابلنسبة كتطورىا كقوانُتتبدذلا فيبحثكصفاهتا أصوات.

ىناؾتعريفاتكثَتةلعلماألصوات)يطلقعليوأيضا.رلموعاللعاتالقدؽلةكاحلديثة

علماألصواتفرعِّ.هناتتفقابختالؼصياغتهاالصوتيات(إالأعلمالصوتياتأك

منفركععلماللغةالعاـكمهمتودراسةالكالـ.كالكالـىوالوسيلةاللغويةالوحيدة

 أفراد بُت لالتصاؿ عادليا ادلصابُتاجلنسادلستخدمة ىؤالء من )يستثٌت البشرم

 .ابلعاىاتالنطقيةأكالسمعيةأكالعقلية(

 فروع علم األصوات  .ِ

تصنيفعلمِْ:فركععلماألصواتكثَتة،يتفرععلماألصواتإىلفركعكبيتها

األصواتعلىأساسماديةاألصواتككظيفينها،كتصنيفعلماألصواتمنحيث

ادلنهجادلتبعلدراسةاألصوات،كتصنيفعلماألصواتمنحيثمسَتةاألصواتيف

.عمليةالكالـ

                                                           
.ص(۰۲۰ْسيدكرجوا:مكتبةلسافعريب،)مناإلندكنسيُتعلماألصواتالدراسياللغةالعربية.نصرالدينإدريسجوىر ِّ
ُِ
ص.(۰۲۰ْسيدكرجوا:مكتبةلسافعريب،)مناإلندكنسيُتعلماألصواتالدراسياللغةالعربيةنصرالدينإدريسجوىر. 24
ُِ-ِٗ 



 

ُِ 
 

أساسمادي .ُ األصواتعلى األصواتككظيفيتهاتصنيفعلم علم:ة يتفرع

 (Phonetics), األصواتعلىىذالتصنيفإىلفرعُتيطلقعليهماالفوانتيك

 (Phonology) كالفونولوجيا

بعيدة (Phonetics) الفوانتيك- كىيمعزكلة يدرسأصواتاللغة ىو

اللغوية،حيثػلددعلماءاألصواتطبيعةالصوتاللغوم، عنالبنية

ك كالصفاتكمصدره ادلختلفة األصوات نطق كمواضع ػلدث كيف

النطقيةكالسمعيةادلصاحبةذلا.

ىوالعلمالذميدرسالصوتاللغومكىو (Phenology) الغنولوجيا-

ادلعٌت ذلك كعالقتو توزيعة ك كظيفتو حيث من اللغوية البنية داخل

.كالقوانُتالعامةاليتحبكمذلك

ثادلنهجادلتبعلدراسةاألصوات:تندرجربتتصنيفعلماألصواتمنحي .ِ

ىذاالتصنيفتغريعاتالعلماألصوات،ىي:

األصواتالوصفي - يصفأصوات (Ilmu bunyi deskriptif) علم كىو

اللغةادلعينةكماينطقهاأىلهايفبيئتهااخلاصةكذلكبطريقةموضوعية

 Ilmu bunyi) عيارمدكفاللجوءإىلالتحليلكالتأىيل،كأمااألصواتادل



 

ِِ 
 

norrnatif / preskriptif)  بيئتها يف ادلعينة اللغة األصوات يدرس كىو

اخلاصةهبدؼربديدقواعدكضوابطللهاؽلكناالعتمادعليهاكالتحكم

.دبايفنطقأصواتىذهاللغة

السکركيل - األصوات كىو (Ilmu bunyi sinkronik / Deskriptif) علم

 Ilmu) دلعينةخالؿمدةزمنيةزلددة،الدايكركيناللغةايدرسأصوات

bunyi diakronis / Historis)  كىويدرسأصواتاللغةادلعينةمنحيث

 تطورىاكماطرأعليومنتغَتاتعِبالعصوركاألزمنة.

كىو (Ilmu bunyi Komparatif / Perbandingan) علماألصواتادلقارف -

اللغاتاليتتنتميإىلأسرةلغويةيدرستشابواألصواتكإختالفهايف

كاحدة،مثلمقارنةاألصواتبُتاللغتُتاإلصلليزيةكالفرنسية.كأماعلم

التقابلي أصوات (Ilmu Bunyi Kontrastif)األصوات يدرس كىو

التشابو اكتشاؼ هبدؼ سلتلفة لغوية أسر إىل تنتمي اليت اللغات

األصو بُت تقابل مثل بينها، األصواتكاإلختالؼ ك العربية ات

اإلندكنيسية.



 

ِّ 
 

تصنيفعلماألصواتمنحيثمسَتةاألصواتيفعمليةالكالـ،يتفرع .ّ

، علماألصواتالنطقيعلماألصواتعلىىذاالتنيفإىلثالثةفركعىي:

 .صواتالسمعيكعلماأل،  كعلماألصواتاألكوستکی

 : األصوات العربية ادلبحث الرابع

  مفهوم األصوات .ُ

 سينا ابن مناؼمهدمدمحم)–عرفو الصوتىو-(ُّـ:ُٖٗٗنقلو "

أنيس إبراىيم عرؼ ك كاف". سبب أم من كسرعة بقوة كدفعو اذلواء سبوج

.علماألصواتىوفؤعمنِٓ(الصوتأبف"ظاىرةطبيعيةندرؾكنههاٗـ:ُُٔٗ)

ساألصواتفركععلماللغةاليتيدرساألصواتاللغة.علماألصواتىوعلميدر

.علىالنظرايتكادلعرفةادلستمدةكربليلهاككصفهاكتفصَتىابناءالبشريةلتصنيفها







 

                                                           
(َُِْةالعربيةمناإلندكنيسية.)سيدكرجوا:مكتبةلسافعريب،نصرالدينإدريسجوىر.علماألصواتلدراسياللغ ِٓ
ُِص:



 

ِْ 
 

 أنواع األصوات العربية .ِ

(منابنجٍت،ىيَِِـ:َََِاحلركاتأكالصوائت،كماؿبشرقاؿ) ( أ

ابحلركة كإذا بدكفحركةالؽلكننطقة، الصوت"ـ" ربرؾاحلركؼتقلقلة.

ـىربرؾكأصبحقا ـي"-ـً-بالللنطق"
ِٔ. 

 أماأنواعاحلركاتيفاللغةالعربيةىي:

 الفتحةالقصَتة،ضلو:مىن (ُ

 الكسرةالقصَتة،ضلو:ًمن (ِ

 الضمةالقصَتة،ضلو:قيل (ّ

 الفتحةالطويلة/ألفادلد،ضلو:أمىا (ْ

 الكسرةالطويلة/ايءادلد،ضلو:يف (ٓ

 الضمةالطويلة/كاكادلد،ضلو:فريكع (ٔ

يفالصو ( ب كلي أك جزئي انسداد هبا النطق حاؿ ػلدث أصوات ىي امت

سلرجها. العربية اللغة يف اذلجائيةِٖالصوامت حركؼ نقوؿ أمإِما .

 تصنيفالصوامتالعربيةككصفهاىي:

                                                           
(َُِْنصرالدينإدريسجوىر.علماألصواتلدراسياللغةالعربيةمناإلندكنيسية.)سيدكرجوا:مكتبةلسافعريب، ِٔ
ٖٗص:



 

ِٓ 
 

 الصوامتالشفتانية 

الباء)ب(=صوتالباءىوشفتاين،انفجارم،رلهور.

،رلهورادليم)ـ(=صوتادليمىوشفتاين،أنفي

 األسنانية–الصوامتالشفهية 

أسناين،احتكاكي،مهموس.-الفاء)ؼ(=صوتالفاءىوشفوم

 الصوامتبُتاألسنانية 

،مهموس.حتكاكي)ث(=صوتالثاءىوبُتأسناين،االثاء

الذاؿ)ذ(=صوتالذاؿىوبيمأسناين،احتكاكي،رلهور.

احتكاكي،رلهور،مطبق.الظاء)ظ(=صوتالظاءىوبُتأسناين،

 اللثوية–األسنانية–الصوامتالذلقية 

 ذلقي ىو التاء صوت = )ت( لثوم،انفجارم،–التاء أسناين،

مهموس.

 ذلقي ىو الداؿ صوت  = )د( انفجارم،–الداؿ لثوم، أسناين،

رلهور.

                                                                                                                                                               
(َُِْكرجوا:مكتبةلسافعريب،نصرالدينإدريسجوىر.علماألصواتلدراسياللغةالعربيةمناإلندكنيسية.)سيد ِٕ
ٓٔص:



 

ِٔ 
 

 ذلقي ىو الطاء صوت = )ط( انفجارم،–الطاء لثوم، أسناين،

مهموس،مطبق.

ذلقيالضاد ىو =صوتالضاد انفجارم،-أسناين–)ض( لثوم،

رلهور،مطبق.

لثوم،جانيب،رلهور.–أسناين–الالـ)ؿ(=صوتالالـىوذلقي

لثوم،أنفي،رلهور.–أسناين–النوف)ف(=صوتالنوفىوذلقي

 اللثوية–الصوامتالذلقية 

هور.لثوم،احتكاكي،رل–الزاء)ز(=صوتالزاءذلقي

لثوم،احتكاكي،مهموس.–السُت)س(=صوتالسُتىوذلقي

احتكاكي،مهموس،لثوم،–الصاد)ص(=صوتالصادىوذلقي

مطبق.

لثوم،تكرارم،رلهور.–الراء)ر(=صوتالراءذلقي

 الغارية–الصوامتالطرفية 

غارم،مركب،رلهور.–اجليم)ج(=صوتاجليمىوطريف

غارم،احتكاكي،مهموس.–=صوتالشُتىوطريفالشُت)ش(

 الغارية–الصوامتالوسطية 



 

ِٕ 
 

 كسطي  ىو صوتالياء = )م( رلهور،–الياء احتكاكي، غارم،

نصفحركة.

 الطبقية–الصوامتالقصية 

 طبقي،احتكاكي،مهموس.–اخلاء)خ(=صوتاخلاءىوقصي

 كي،رلهور.طبقي،احتكا–الغُت)غ(=صوتالغُتىوقصي

 طبقي،انفجارم،مهموس.–الكاؼ)ؾ(=صوتالكاؼىوقصي

طبقي،احتكاكي،رلهور،نصف–الواك)ك(=صوتالواكىوقصي

حركة.

 اللهوية–الصوامتالقصية 

ذلوم،انفجارم،مهموس.–القاؼ)ؽ(=صوتالقاؼىوقصي

 احللقية–الصوامتاجلذرية 

حلقي،احتكاكي،مهموس.–جذرماحلاء)ح(=صوتاحلاءىو

حلقي،احتكاكي،رلهور.–العُت)ع(=صوتالعُتىوجذرم

 الصوامتاحلنجرية 

اذلمزة)ء(=صوتاذلمزةىوحنجرم،انفجاريظنبُتالابجملهوركال

ابدلهموس.



 

ِٖ 
 

 مهموس.اذلاء)ق(=صوتاذلاءىوحنجارم،احتكاكي،

 سورة الكهف:  ادلبحث اخلامس

يفالقرآفالعديدمناألحداثالتارؼليةاليتحدثتقبلفًتةطويلةمنيوجد

كمنالرسائلاليت  نزؿالقرآف. حدثتعندما أفىناؾأحدااثن كما  اإلسالـ. كجود

 تركمأحدااثناترؼليةحدثتيفادلاضيىيسورةالكهف.

كربتومعلى يفالقرآف، الواردة الثامنعشر الكهفىيالسورة َُُسورة

آايتكىيمكيةنزؿيفمدينةمكة.كمنالقصصاليتنزلتيفسورةالكهفقصة

الذين الشباب من رلموعة الشبابىم كىؤالء الكهف، شباف الكهفأك أشابيل

ابتعدكاعنمضايقاتكالةزماهنملعدـاتفاقهممعهم.معتقداتدينية.يفالقصة،مت

ا الكهفيف سببدخوذلم خلفية الكهفيفُٔ-ُّآلايتشرح يف كحالتهم ،

،كموقفهم.َِ-ُٗ،كالوضعالذماستيقظوامننومهميفاآلايتُٖ-ُٕاآلايت

،كطوؿفًتةِِ-ُِبعدمعرفتهمكماحدثمننزاعػلدثيفعددىميفاآلايت

 .ِِٖٓكجودىميفالكهفيفاآلايت
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ِٗ 
 

كم ، العديدمنالفضائلدلنيقرأىا الكهفذلا منادلسيحسورة احلماية نها:

القيامة،كسيعطيهللاسبحانوكتعاىلالنور الدجاؿ،سوؼتضيءابطنالقدمُتيـو

كيسأؿ ، احلياة يسلم كتعاىل هللاسبحانو ، اجلمعة التايل. اليـو الذنوبحىت كيغفر

 .ِٗادلالئكةالرضبةحىتالفجر

 معهد العليا اإلسالمي:  ادلبحث السادس

ىومعهدربميومدرسةكاليةسومنبالعالية.يقعمعهدالعليايفمعهدالعليا

ابنغاراصلافسومينيب.مقدـالرعايةاحلاجأضبدُٗشارعكياىيحاجيأغوساليمرقم

توفيقالرضبن،ـ.أسسوكزارةالديندبدينةسومنبالسيدمفتوحابشوينادلاجستَتيف

سهلالوصوؿإليها.رلهزةابدلرافقكالبنية.يقعيفمكافاسًتاتيجيلذايََِٕعاـ

التحتيةالكافيةجلعلاألنشطةالطالبيةيفمعهدمرػلةيفتنفيذاألنشطةالتعليمية.يتم

منقبلمدرسُتزلًتفُتكذكمخِبة.تشملاألنشطة إرشادالطالبيفمعهدأيضنا

ينية،كدراسةالكتاب،كبرانمجالطالبيةاليتيتمإجراؤىايفادلعهدصالةاجلماعة،كالد

الذين الطالب عدد إصبايل  كغَتىا. ، القرآف كربسُت ، اجملتمع كخدمة ، التحف 

 طالبكطالبة.َُُيعيشوفيفمعهديفىذاالوقتىو
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َّ 
 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعو .أ 

يىوالبحثالكيفتعريفالبحثمنهجاكيفيا.ىذايفإستخدمتالباحثة

الظواىحب فهم يهدؼإىل ث األكصاؼر طريق عن للبحث، الباحثة هبا ؽلر اليت

.َّإبستخداـالكلماتكاللغة

البحثيف األخطاءالصوتيةيفىوليلاألخطاءربمنحيثنوعونوعىذا

اإلسالمى العليا الكهفلدلطالبمعهد سورة قراءة عند احلركؼالعربية نطق

 .ميةاحلكوميةسومنباإلسالالثانويةدبدرسة

 خطوات البحث . ب

بتصميمها، .ُ كتقـو موضوعحبثها، بتحديد الباحثة تقـو : اإلستعداد مرحلة

كتديدأدكاهتا،ككضعالدراساتالسابقةاليتذلاعالقةبو،كتناكؿالنظرايت

 اليتذلاعالقةببحثالتحليلاألخطاء.

كمص .ِ البياانت، غلمع الباحثة تقـو : التنفيذ كربليلها،مرحلة ادرىا،

 كمناقشتها.
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ُّ 
 

بتغليفوكذبليده.مثتتقدـللمناقشة .ّ مرحلةاإلهناء:تكملالباحثةحبثهاكتقـو

بتعديلوكتصحيحوعلىأساسمالحظاتادلناقشُت.للدفاععنو  ،كتقـو

 رلتمع البحث وعينتو . ج

البحث اإلسالمىدبدرسةىيالطالبيفرلتمعمنىذه الثانويةمعهدالعليا

سومنبا احلكومية البحثإلسالمية منىذه عينتو كأما .ُٓ ََُالطالبمن

 .اإلسالميةاحلكوميةسومنبالثانويةمعهدالعليااإلسالمىدبدرسةالطالبيف

 بياانت البحث ومصادرىا . د

 أما أك الصببياانتالبحثىيكلمة منخربيتلة عليها عمليةالصل ؿ

معينةدلا مصادر البحثعن أك كراقبة ىناؾغلميليالبحثالتكيف. تكوف بأف

كبياان  .اهتمصادر الرئيسة البياانت مصادر الكلماتيففإف ىي الكيفي البحث

إضا كالباقي ايفكاألفعاؿ، ادل، الوثيقة،مصادر كغدلثاؿ اإحلصاء صور، َتكتوبة،

.ُّذلك

يلالتحليفرلعهامتيتمنالبياانتالاالبحثىذيفيتكوفمصدرالبياانت

كانتبياانتألكصدرادلمناثُتتوضيحمنقبلالباحيفك بينما البحثؿ، ىذا

اإلسالمىدبدرسةادلعهدطالبلدلسورةالكهفعلىشكلقراءة الثانويةالعليا
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ِّ 
 

سومنب احلكومية كالاإلسالمية يت، النطق أخطاء على يفاحتوت سورةقراءة

 .سورةالكهفىوثبحالاىذيف،ككافمصدرالبياانتالكهف

 أدوات مجع البياانت . ه

يف الباحثة يستخدمها أداة البياانتىو كالجلىيكلرلع البياانت، يتمع

ؽل تكوف أف مقابيفكن كأدلة ، استبياانت مكتبيةالشكل كأدكات ككتب ، ت

.ِّستخدمةلتسجيلأكالتقاطالصوردلاللكامرايت

لبياانتعلىشكلالقرآفعاصبأدكاتبحثالاىذيفالباحثةتاستخدم

خمتالذم من العربية للقراءة كمصدر كالاستخدامو البحث، موضوع واتفاذلؿ

اماحا لتسجيلدلمولة كالكتبكالقرطاسية ، القرآف قراءة أنشطة لتسجيل ستخدمة

 .لدراسةكقتايفبتسجيلهاغليتالبياانتال

 البياانت حتليل طريق . و

يستخدمها طرؽ أك طرؽ ىي تقنيات البياانتحلايفالباحثة على صوؿ

تماعي،ىناؾالعديدمنالجالبحثايفلالدراسة.زليدانيةمنمصدرالبياانتدلا
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ادلا اتالتقني مثل ، بشكلشائع االستخدمة تالقابدلدبياتكاألستبياانتكدراسة

 .ّّحظاتالكادل

 االبحثاىذيفاستخدمتالباحثة حيثأبدتالباحثدلالحطريقة ، ةظة

الم قراءة على الكهفحظات دبدرسةلدلسورة اإلسالمى العليا معهد طالب

ا:طاءىنألخليلاربيفكطريقةرلعالبياانت .اإلسالميةاحلكوميةسومنبالثانوية

 أطخلالتعرؼا .ُ

طاءالذمحيدثخلطاءكشكلاخلالتعرؼعلىكجودايىيفىذهادلرحلة

طالبيفتسجيلمثحددأخطاءيسمعالباحثةأثناءقراءةال.طاءخلا

 الطالبككضعهايفعلماألصوات.مثل:عىٍبًدًه،تعريفعلىاخلطأ:اىٍبًدهً

 أطخلكصفا .ِ

.تفقعليهااملالقواعديفابستخداـالقواعدالواردةأطخليتمكصفا

تشرحالباحثةاألخطاءاليتربدثعندالطالب.مثل:اىٍبًدًه،كصفاخلطأ:

ذلمزة.نطقالعُتاب
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ّْ 
 

 أطخلاَتتفس .ّ

سببةللخطأدلشرحالعواملاأكسبابألمايتمعملوىوشرحايفىذهادلرحلة

تبُتالباحثةالعواملادلسببةللخطأكبياف.أطخلحدكثاىلأدتإيتال

 سَتاخلطأ:تداخلاللغةاألـ.دتإىلاخلطأ.مثل:اىٍبًدًه،تفاألسباباليتأ

 أطخلتصويبا .ْ

ِبرالباحثةت.دثربيتطاءالألخعالبياانتمناصبىيمرحلةةىذهادلرحل

اىٍبًدًه،تصويباخلطأ:عىٍبًدهًاجلملةاخلطئة.مثل:



 

ّٓ 
 

 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 عرض البياانت . أ

لدل الكهف سورة قراءة عند العربية احلركؼ نطق يف الصوتية األخطاء

.لثانويةلبإسالميةاحلكوميةسومنبطالبمعهدالعليااإلسالميدبدرسةا

اىحلٍىمٍ"قالوا: .ُ اىنٍػزىؿى أىديلًِلٌهًالًَّذمٍْٓ  "...ٍبًدهًأىىله

اىحلٍىمٍ:تعريفعلىاخلطأ اىنٍػزىؿى أىديلًِلٌهًالًَّذمٍْٓ  ٍبًدهًأىىله

 نطقالعُتابذلمزة:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

اىحلٍى:تصويباخلطأ اىنٍػزىؿى  عىلهىعىٍبًدهًٍمديلًِلٌهًالًَّذمٍْٓ

ٍنًدٍيدناسىأبىٍسنارىزًلًٌيػينٍقػىيًٌمنا"قالوا: .ِ  "...اٍلميٍؤًمًنٍُتىرىسًٌكىيػيبىوٍلَّديضٍليمًٌ

ٍنًدٍيدناسىأبىٍسنارىزًلًٌيػينٍقػىيًٌمنا:تعريفعلىاخلطأ  اٍلميٍؤًمًنٍُتىرىسًٌكىيػيبىحيلَّدينٍمًٌ

الذاؿ:كصفاخلطأ الشُتابلنطق كنطق ابحلاء اذلاء كنطق زام

 كتقرأاذلاءبزايدةالواكابلسُت



 

ّٔ 
 

كاإلفًتضاتالتطبيقالناقصللقواعدكتداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

 اخلاطئة

اأبىٍسنالًٌيػيٍنًذرىقػىيًٌمنا:تصويباخلطأ رىلَّديٍنويمًٌٍنشىًدٍيدن  اٍلميٍؤًمًنٍُتىكىيػيبىشًٌ

بػيرىٍتكىًلمىةنربىٍ..."وا:قال .ّ  "...ًمٍناىفػٍوىاًىًهمٍريجيكى

بػيرىٍتكىًلمىةنربىٍ:تعريفعلىاخلطأ  ًمٍناىفػٍوىاًىًهمٍريجيكى

 نطقاخلاءابحلاء:كصفاخلطأ

 التطبيقالناقصللقواعد:تفسَتاخلطأ

بػيرىٍتكىًلمىةنزبىٍ:تصويباخلطأ ًمٍناىفػٍوىاًىًهمٍريجيكى

ااحلٍىًدٍيًثاىسىفنايػيٍؤًمنيًاٍفملٍَّلوا:"...قا .ْ  "هًبهذى

ااحلٍىًدٍيًثاىسىفنايػيٍؤًمنيًاٍفملٍَّ:تعريفعلىاخلطأ  هًبهذى

 تقرأالنوفبدكفالواكالسكوف:كصفاخلطأ

 اإلفًتضاتاخلاطئة:تفسَتاخلطأ

ااحلٍىًديٍيػيٍؤًمنػيٍواًاٍفملٍَّ:تصويباخلطأ  ًثاىسىفناهًبهذى

جلىى"قالوا: .ٓ ائًصىلىيػٍهىاأىمىاليٍوفىئًاكىًاانَّ  "جيريزناٍيدن

:طأتعريفعلىاخل ائًصىلىيػٍهىاأىمىاليٍوفىئًجلىىاكىًاانَّ  جيريزناٍيدن

 نطقالعُتابذلمزة:كصفاخلطأ



 

ّٕ 
 

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ اعىلىيػٍهىامىاجلىىاًعليٍوفىكىًاانَّ  جيريزناصىًعٍيدن

"قالوا: .ٔ بىسٍاىاىانَّاىـٍحىًسٍبتى  "...فًحٍاٍلكىحه

:تعريفعلىاخلطأ بىسٍاىاىفَّاىـٍحىًسٍبتى  فًحٍاٍلكىحه

ابلسُت:كصفاخلطأ الصاد ابحلاءنطق اذلاء بزايدةكنطق تقرأ ك

 احلرؼاألليف

 اخلاطئةكاإلفًتضاتتداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ بىاىفَّاىـٍحىًسٍبتى  اٍلكىٍهفًاىٍصحه

هيمٍسٍعىبػى"قالوا: .ٕ  "...لًنػىٍعلىمىاىمُّاحٍلًٍزبػىٍُتًنػه

هيمٍسٍبػىعى:تعريفعلىاخلطأ  لًنػىٍعلىمىاىمُّاحٍلًٍزبػىٍُتًنػه

 نطقالثاءابلسُت:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

هيمٍ:تصويباخلطأ  لًنػىٍعلىمىاىمُّاحٍلًٍزبػىٍُتًبػىعىثٍػنػه

نػىبىاىىيٍمسُّكينىضلىٍني"قالوا: .ٖ  "كًٌاًبحلٍىعىلىٍيكى

نػىبىاىىيٍمسُّكينىضلىٍني:لىاخلطأتعريفع  كًٌاًبحلٍىعىلىٍيكى

 قالقاؼابلكاؼكنطقالصادابلسُتنط:كصفاخلطأ



 

ّٖ 
 

 تداخلاللغةاألـالتطبيقالناقصللقواعدك:تفسَتاخلطأ

نػىبىاىىيٍمنػىقيصُّضلىٍني:تصويباخلطأ  اًبحلٍىقًٌعىلىٍيكى

 "...عىلهىقػيليٍوهًبًٍمًاٍذقىاميٍواٍتىكَّرىبػى"قالوا: .ٗ

 عىلهىقػيليٍوهًبًٍمًاٍذقىاميٍواٍتىكَّرىبػى:تعريفعلىاخلطأ

 سكوفكتقرأالنوفيدكفاألليفالنطقالطاءابلتاء:كصفاخلطأ

 كاإلفًتضاتاخلاطئةالتطبيقالناقصللقواعد:تفسَتاخلطأ

 عىلهىقػيليٍوهًبًٍمًاٍذقىاميٍواكَّرىبىٍطنىا:تصويباخلطأ

اٍليىًمٍُتًكىاًذىاغىرىبىٍت..."قالوا: .َُ  "...ىيمٍديرًكٍتَّذىاتى

اٍليىًمٍُتًكىًاذىاغىرىبىٍت:أتعريفعلىاخلط  ىيمٍديرًكٍتَّذىاتى

 نطقالقاؼابلكاؼكنطقالضادابلداؿ:كصفاخلطأ

 التطبيقالناقصللقواعد:تفسَتاخلطأ

اٍليىًمٍُتًكىًاذىاغىرىبىٍت:تصويباخلطأ  تػٍَّقًرضيهيمٍذىاتى

ٍلبػيهيٍم...كى"قالوا: .ُُ سًكى  "...ٍيدًسًاًبٍلوىًذرىاعىٍيًوتهابى

ٍلبػيهيٍمكى:تعريفعلىاخلطأ سًكى  ٍيدًسًاًبٍلوىاعىٍيًوًذرىتهابى

 قالطاءابلتاءكنطقالصادابلسُتنط:كصفاخلطأ

 التطبيقالناقصللقواعدكتداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ



 

ّٗ 
 

ٍلبػيهيٍمكى:تصويباخلطأ ًسطهكى  اًبٍلوىًصٍيدًًذرىاعىٍيًوابى

"قالوا: .ُِ ًلكى هيمٍسٍبػىعىكىكىذه نػىهيمٍنػه  "لًيػىتىسىۤاءىليٍوابػىيػٍ

:فعلىاخلطأتعري ًلكى هيمٍسٍبػىعىكىكىذه نػىهيمٍنػه  لًيػىتىسىۤاءىليٍوابػىيػٍ

 نطقالثاءابلسُت:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ ًلكى هيمٍكىكىذه نػىهيمٍبػىعىثٍػنػه  لًيػىتىسىۤاءىليٍوابػىيػٍ

..."قالوا: .ُّ اًبكيٍماىحىرىفَّئًسٍييكىٍليػىتػىلىطٍَّفكىالى  "دن

:تعريفعلىاخلطأ ارىفَّئًسٍييكىٍليػىتػىلىطٍَّفكىالى  ًبكيٍماىحىدن

 كنطقالعُتابذلمزةنطقالشُتابلسُت:كصفاخلطأ

 التطبيقالناقصللقواعدكتداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ اييٍشًعرىفَّكىٍليػىتػىلىطٍَّفكىالى  ًبكيٍماىحىدن

كىكىذه"قالوا: .ُْ  "...عىلىٍيًهٍملًيػىٍعلىميوٍْٓاٍرانىسىاىعًٍلكى

:تعريفعلىاخلطأ ًلكى  عىلىٍيًهٍملًيػىٍعلىميوٍْٓاٍرانىسىاىعٍكىكىذه

 نطقالثاءابلسُت:كصفاخلطأ

 تداخلاللغىاألـ:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ ًلكى  عىلىٍيًهٍملًيػىٍعلىميوٍْٓااىٍعثػىٍرانىكىكىذه



 

َْ 
 

غىلىبػيٍواعىلهْٓىاىٍمرًًىٍمقى..."قالوا: .ُٓ الًَّذٍينى اعىلىٍيًهمٍفَّدىحًلىنػىتَّاؿى  "مٍَّسًجدن

غىلىبػيٍواعىلهْٓىاىٍمرًًىٍم:تعريفعلىاخلطأ الًَّذٍينى اعىلىٍيًهمٍفَّدىحًلىنػىتَّقىاؿى  مٍَّسًجدن

 كنطقالذاؿابلداؿنطقاخلاءابحلاء:صفاخلطأك

 ناقصللقواعدالتطبيقال:تفسَتاخلطأ

غىلىبػيٍواعىلهْٓىاىٍمرًًىٍم:تصويباخلطأ الًَّذٍينى اعىلىٍيًهمٍلىنػىتًَّخذىفَّقىاؿى  مٍَّسًجدن

ٍلبػيهيمٍةهسىلهسىسىيػىقيٍوليٍوفى"قالوا: .ُٔ  "...رَّابًعيهيٍمكى

يػىقيٍوليٍوفى:تعريفعلىاخلطأ ٍلبػيهيمٍةهسىلهسىسى  رَّاًبعيهيٍمكى

 لثاءابلسُتنطقا:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

يػىقيٍوليٍوفى:تصويباخلطأ ٍلبػيهيمٍثػىلهثىةهسى  رَّاًبعيهيٍمكى

تػىقيٍولىنَّ"قالوا: .ُٕ ٍٍيءوسىلًكىالى الهئًفىاًايٌنً غىدن  "ذهًلكى

تػىقيٍولىنَّ:ىاخلطأتعريفعل ٍٍيءوسىلًكىالى الهئًفىاًايٌنً غىدن  ذهًلكى

 كنطقالعُتابذلمزةنطقالشُتابلسُت:أكصفاخلط

 التطبيقالناقصللقواعدكتداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

تػىقيٍولىنَّ:تصويباخلطأ ًٍلشىٍيءوكىالى افىاًعلهًايٌنً غىدن ذهًلكى

 



 

ُْ 
 

كيرٍٍزاكى..."قالوا: .ُٖ  "...نىًسٍيتىازىاًرَّبَّكى

 نىًسٍيتىازىاًرَّبَّكىكيرٍٍزاكى:تعريفعلىاخلطأ

 ابلزامنطقالذاؿ:كصفاخلطأ

 التطبيقالناقصللقواعد:تفسَتاخلطأ

كىاذٍكيرٍ:تصويباخلطأ  نىًسٍيتىًاذىارَّبَّكى

كىاٍزدىاديٍكاًتٍسعناسىلهسىًفًهمٍحٍكىيفٍسيكىلىبً"قالوا: .ُٗ  "ًمائىةوًسًنٍُتى

كىاٍزدىاديٍكاًتٍسعناسىلهسىمًٍفهًحٍكىيفٍسيكىلىبً:تعريفعلىاخلطأ  ًمائىةوًسًنٍُتى

الثاءبدكفكنطقاذلاءابحلاءنطقالثاءابلسُت:كصفاخلطأ كتقرأ

 الواكالسكوف

 كاإلفًتاضاتاخلاطئةتداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

ٍهًفًهمٍيفٍكىلىًبثػيٍوا:تصويباخلطأ كىاٍزدىاديثػىلهثىكى  ٍكاًتٍسعناًمائىةوًسًنٍُتى

ًمٍنًكتىاًبرىبًٌكىيىىًايكٍمىآْوٍكىاتٍػلي"قالوا: .َِ  "...اًلىٍيكى

ًمٍنًكتىاًبرىبًٌكىيىىًايكٍمىآْوٍكىاتٍػلي:تعريفعلىاخلطأ  اًلىٍيكى

 كتقرأالالـبزايدةالواكنطقاحلاءابذلاء:كصفاخلطأ

 ةكاإلفًتضاتاخلاطئتداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

ًمٍنًكتىاًبرىبًٌكىايٍكًحيىمىآْكىاٍتلي:تصويباخلطأ  اًلىٍيكى



 

ِْ 
 

يىٍدعيٍوفىرىبػَّهيمٍِبٍسٍاكى"قالوا: .ُِ مىعىالًَّذٍينى  "...نػىٍفسىكى

يىٍدعيٍوفىرىبػَّهيمٍِبٍسٍاكى:تعريفعلىاخلطأ مىعىالًَّذٍينى  نػىٍفسىكى

 نطقالصادابلسُت:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

يىٍدعيٍوفىرىبػَّهيمٍاٍصِبٍكى:تصويباخلطأ مىعىالًَّذٍينى  نػىٍفسىكى

 "...ًمٍنرَّبًٌكيمٍكًُّلاحلٍىكيكى"قالوا: .ِِ

 ًمٍنرَّبًٌكيمٍكًُّلاحلٍىكيكى:تعريفعلىاخلطأ

 نطقالقاؼابلكاؼ:كصفاخلطأ

 التطبيقالناقصللقواعد:تفسَتاخلطأ

 ًمٍنرَّبًٌكيمٍكىقيًلاحلٍىقُّ:ويباخلطأتص

اٍلميادبىۤاءووٍسييػيغىاٍواسييٍَّستىًغيٍكىًاٍف"قالوا: .ِّ  "حىاٍلويجيوًٍولسٍيىلًحٍكى

اٍلميادبىۤاءووٍسييػيغىاٍواسييٍَّستىًغيٍكىًاٍف:تعريفعلىاخلطأ  حىاٍلويجيوًٍولسٍيىلًحٍكى

:كصفاخلطأ ابلسُت الثاء الشُتنطق كنطق ابحلاء اذلاء كنطق

 ابلسُت

 تداخلاللغةاألـكالتطبيقالناقصللقواعد:تفسَتاخلطأ

ثػيٍواكىًاٍف:تصويباخلطأ اٍلميٍهلًادبىۤاءويػيغىاثػيوٍيٍَّستىًغيػٍ  اٍلويجيٍوهىيىٍشًولكى



 

ّْ 
 

..."قالوا: .ِْ الى مىٍناىٍحسىنىعىمىالنٍيعيدًنيًاانَّ  "اىٍجرى

:اخلطأتعريفعلى الى مىٍناىٍحسىنىعىمىالنٍيعيدًنيًاانَّ  اىٍجرى

 نطقالضادابلداؿ:كصفاخلطأ

 التطبيقالناقصللقواعد:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ الى مىٍناىٍحسىنىعىمىالننيًضٍيعيًاانَّ  اىٍجرى

 "...ارَّجيلىٍُتًجىعىٍلنىااًلىحىًدعًلىالنسىمَّذلىيٍمًربٍدٍاكى"قالوا: .ِٓ

 رَّجيلىٍُتًجىعىٍلنىااًلىحىًدعًلىاالنسىمَّذلىيٍمًربٍدٍكىا:علىاخلطأتعريف

 قالضادابلداؿكنطقالثاءابلسُتنط:كصفاخلطأ

 التطبيقالناقصللقواعدكتداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

 اًلىحىًدعًلىارَّجيلىٍُتًجىعىٍلنىامَّثىالنذلىيٍمكىاٍضًربٍ:تصويباخلطأ

ٍكىالىْٓاي"قالوا: .ِٔ يرىيبًٌ الِلٌه ارًؾيسٍلهًكنَّ۠اىيوى ٍْٓاىحىدن  "ًبرىيبًٌ

ٍكىالىْٓاي:تعريفعلىاخلطأ يرىيبًٌ الِلٌه ارًؾيسٍلهًكنَّ۠اىيوى ٍْٓاىحىدن  ًبرىيبًٌ

 نطقالشُتابلسُت:كصفاخلطأ

 التطبيقالناقصللقواعد:تفسَتاخلطأ

ٍكىالىْٓاي:تصويباخلطأ يرىيبًٌ الِلٌه اٍشرًؾيلهًكنَّ۠اىيوى ٍْٓاىحىدن ًبرىيبًٌ

 



 

ْْ 
 

"قالوا: .ِٕ نػَّتىكى جى يٍلتىكيكىلىٍوالىًْٓاٍذدىخىٍلتى  "مىاشىۤاءىالِلٌه

:تعريفعلىاخلطأ نػَّتىكى جى يٍلتىكيكىلىٍوالىْٓاًٍذدىخىٍلتى  مىاشىۤاءىالِلٌه

 نطقالقاؼابلكاؼ:كصفاخلطأ

 التطبيقالناصللقواعد:اخلطأتفسَت

:تصويباخلطأ نػَّتىكى جى يقػيٍلتىكىلىٍوالىْٓاًٍذدىخىٍلتى  مىاشىۤاءىالِلٌه

ۤاًء..."قالوا: .ِٖ السَّمى مًٌنى ازىلىقنااًبحىسٍفػىتيكىيػيٍرًسلىعىلىيػٍهىاحيٍسبىاانن  "صىًعٍيدن

مًٌ:تعريفعلىاخلطأ ۤاًءكىيػيٍرًسلىعىلىيػٍهىاحيٍسبىاانن السَّمى ازىلىقنااًبحىسٍفػىتينى  صىًعٍيدن

 كتقرأاحلاءبزايدةاألليفنطقالصادابلسُت:كصفاخلطأ

 كاإلفًتضاتاخلاطئةتداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

ۤاًء:تصويباخلطأ السَّمى مًٌنى ازىلىقنافػىتيٍصًبحىكىيػيٍرًسلىعىلىيػٍهىاحيٍسبىاانن  صىًعٍيدن

..."قالوا: .ِٗ يػٍره خى وىاابنسىىيوى يػٍره  "بناكٍعيكَّخى

:تعريفعلىاخلطأ يػٍره خى وىاابنسىىيوى يػٍره  بناكٍعيكَّخى

 نطقالثاءابلسُتكنطقالقاؼابلكاؼ:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـكالتطبيقالناصللقواعد:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ يػٍره خى ثػىوىاابنىيوى يػٍره اعيٍقبنكَّخى

 



 

ْٓ 
 

..."قالوا: .َّ يعىلهىكيلًٌ  "تىًدرناكٍمٍُّيءوسىكىكىافىالِلٌه

:تعريفعلىاخلطأ يعىلهىكيلًٌ  تىًدرناكٍمٍُّيءوسىكىكىافىالِلٌه

 نطقالشُتابلسُتكنطقالقاؼابلكاؼ:كصفاخلطأ

 التطبيقالناصللقواعد:تفسَتاخلطأ

يعىلهىكي:تصويباخلطأ كىكىافىالِلٌه  مٍُّقتىًدرناشىٍيءولًٌ

ميٍشًفًقٍُتىعىدًكيكى"قالوا: .ُّ فػىتػىرىلاٍلميٍجرًًمٍُتى  "...اٍلًكتهبي

ميٍشًفًقٍُتىعىدًكيكى:تعريفعلىاخلطأ فػىتػىرىلاٍلميٍجرًًمٍُتى  اٍلًكتهبي

 نطقالضادابلداؿ:كصفاخلطأ

 التطبيقالناقصللقواعد:تفسَتاخلطأ

ميٍشًفًقٍُتىعىكيضًكى:تصويباخلطأ فػىتػىرىلاٍلميٍجرًًمٍُتى  اٍلًكتهبي

مي..."قالوا: .ِّ  "دناديعىلًٌٍُتىدًاٍلميذىحًتَّكىمىاكيٍنتي

مي:تعريفعلىاخلطأ  دناديعىلًٌٍُتىدًاٍلميذىحًتَّكىمىاكيٍنتي

 نطقاخلاءابحلاءكنطقالضادابلداؿ:كصفاخلطأ

 واعدالتطبيقالناصللق:تفسَتاخلطأ

مي:تصويباخلطأ اعىاٍلميًضلًٌٍُتىتًَّخذىكىمىاكيٍنتي ضيدن

 



 

ْٔ 
 

ٍنسىافي..."قالوا: .ّّ ااٍلً  "شىٍيءوجىدىالنرىسىاىكٍكىكىافى

ٍنسىافي:طأتعريفعلىاخل ااٍلً  شىٍيءوجىدىالنرىسىاىككىكىافى

 نطقالثاءابلسُت:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

ٍنسىافي:اخلطأتصويب ااٍلً  شىٍيءوجىدىالناىٍكثػىرىكىكىافى

اىٍفيػٍُّؤًمنػيوٍْٓاًاٍذ"قالوا: .ّْ ۤاءىكىمىامىنىعىالنَّاسى لمياحلٍحيجى  "...ده

اىٍفيػٍُّؤًمنػيوٍْٓاًاٍذ:اخلطأتعريفعلى ۤاءىكىمىامىنىعىالنَّاسى لمياحٍليحيجى  ده

 نطقاذلاءابحلاء:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:طأتفسَتاخل

اىٍفيػٍُّؤًمنػيوٍْٓاًاٍذ:تصويباخلطأ لكىمىامىنىعىالنَّاسى ۤاءىىيمياذٍليده  جى

"قالوا: .ّٓ هيمٍرهْٓلكيالٍكىتًٍلكى  "...اىٍىلىٍكنػه

:تعريفعلىاخلطأ هيمٍرهْٓلكيالٍكىتًٍلكى  اىٍىلىٍكنػه

 نطقالقاؼابلكاؼ:كصفاخلطأ

 قالناصللقواعدالتطبي:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ هيمٍاٍلقيرهْٓلكىتًٍلكى اىٍىلىٍكنػه

 



 

ْٕ 
 

نىاكًلىلىقىٍد..."قالوا: .ّٔ انىصىبنايػٍ ذى ىه  "ًمٍنسىفىرانى

نىاكًلىلىقىٍد:تعريفعلىاخلطأ انىصىبنايػٍ ذى ىه  ًمٍنسىفىرانى

 نطقالقاؼابلكاؼ:كصفاخلطأ

 دالتطبيقالناصللقواع:تفسَتاخلطأ

نىالىقىٍد:تصويباخلطأ انىصىبنالىًقيػٍ ذى ىه  ًمٍنسىفىرانى

"قالوا: .ّٕ اًٍذاىكىيٍػنىآًْاىلى اىرىاىٍيتى احٍليٍوتىرىةًحٍالصَّقىاؿى ٍنىًسٍيتي  "...فىًايٌنً

:تعريفعلىاخلطأ ًاٍذاىكىيٍػنىآًْاىلى اىرىاىٍيتى احٍليٍوتىرىةًحٍالصَّقىاؿى ٍنىًسٍيتي  فىًايٌنً

 نطقاخلاءابحلاء:صفاخلطأك

 التطبيقالناصللقواعد:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ ًاٍذاىكىيٍػنىآًْاىلى اىرىاىٍيتى احٍليٍوتىالصٍَّخرىةًقىاؿى ٍنىًسٍيتي  فىًايٌنً

لىٍنتىٍستىًطٍيعى"قالوا: .ّٖ اًنَّكى  "صىبػٍرنايىئًمىقىاؿى

لىٍن:تعريفعلىاخلطأ اًنَّكى  صىبػٍرنايىئًمىتىٍستىًطٍيعىقىاؿى

 نطقالعُتابذلمزة:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

لىٍنتىٍستىًطٍيعى:تصويباخلطأ اًنَّكى صىبػٍرنامىًعيىقىاؿى

 



 

ْٖ 
 

يصىاًبرناكَّالىْٓ"قالوا: .ّٗ سىتىًجديينًٍْٓاٍفشىۤاءىالِلٌه اىٍمرنايٍسًاىعٍقىاؿى  "لىكى

يصىاًبرناكَّالىْٓ:طأتعريفعلىاخل سىتىًجديينًٍْٓاٍفشىۤاءىالِلٌه اىٍمرنايٍسًاىعٍقىاؿى  لىكى

 نطقالصادابلسُت:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

يصىاًبرناكَّالىْٓ:تصويباخلطأ سىتىًجديينًٍْٓاٍفشىۤاءىالِلٌه اىٍمرنااىٍعًصيٍقىاؿى  لىكى

"قالوا: .َْ تىٍسػ ىٍلًٍتٍعىٍنشىٍيءوتىًٍتٍئػٍاتػَّبػىفىًاًفقىاؿى  "...فىالى

فىًاًف:تعريفعلىاخلطأ تىٍسػ ىٍلًٍتٍعىٍنشىٍيءوتىًٍتٍئػٍاتػَّبػىقىاؿى  فىالى

 نطقالعُتابذلمزة:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

فىًاًف:تصويباخلطأ تىٍسػ ىاتػَّبػىٍعتىًٍتٍقىاؿى  ٍلًٍتٍعىٍنشىٍيءوفىالى

"قالوا: .ُْ اىخىرىقػٍتػىهىالًتػيٍغرًؽى  "...لىهىاحٍاىقىاؿى

:تعريفعلىاخلطأ الًتػيٍغرًؽى اىخىرىقػٍتػىهى  لىهىاحٍاىقىاؿى

 نطقاذلاءابحلاء:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:اخلطأتفسَت

:تصويباخلطأ الًتػيٍغرًؽى اىخىرىقػٍتػىهى اىٍىلىهىاقىاؿى

 



 

ْٗ 
 

"وا:قال .ِْ كىالى تػيؤىاًخٍذينٍدبىانىًسٍيتي الى  "ًمٍناىٍمرًٍمعيٍسرناٍقًٍتٍحًتػيرٍقىاؿى

:تعريفعلىاخلطأ كىالى تػيؤىاًخٍذينٍدبىانىًسٍيتي الى  ًمٍناىٍمرًٍمعيٍسرناٍقًٍتٍحًتػيرٍقىاؿى

 نطقاذلاءابحلاء:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

:طأتصويباخل كىالى تػيؤىاًخٍذينٍدبىانىًسٍيتي الى  ًمٍناىٍمرًٍمعيٍسرناتػيٍرًىٍقًٍتٍقىاؿى

ا"قالوا: .ّْ ذى ىه  "...بػىٍيًٍتٍكىبػىٍيًنكىؾيًفرىاقىاؿى

ا:تعريفعلىاخلطأ ذى ىه  بػىٍيًٍتٍكىبػىٍيًنكىؾيًفرىاقىاؿى

 نطقالقاؼابلكاؼ:كصفاخلطأ

 اصللقواعدالتطبيقالن:تفسَتاخلطأ

ا:تصويباخلطأ ذى ىه  بػىٍيًٍتٍكىبػىٍيًنكىًفرىاؽيقىاؿى

بػىبناأىفىاىتٍػبى"قالوا: .ْْ  "سى

بػىبناأىفىاىتٍػبى:تعريفعلىاخلطأ  سى

 نطقالعُتابذلمزة:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

سىبػىبنافىاىتٍػبىعى:تصويباخلطأ

 



 

َٓ 
 

كىاىمَّامىٍناه"قالوا: .ْٓ  "...صىاحًلناًملىأىكىمىنى

:تعريفعلىاخلطأ  صىاحًلناًملىأىكىكىاىمَّامىٍناهمىنى

 نطقالعُتابذلمزة:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ  صىاحًلناكىعىًملىكىاىمَّامىٍناهمىنى

ًفرًانىدٍكَّعىرى"قالوا: .ْٔ ذولًٌٍلكه نَّمىيػىٍومىىِٕ  "ٍينىعىٍرضناجىهى

ًفرًٍينىعىٍرضناانىدٍكَّعىرى:تعريفعلىاخلطأ ذولًٌٍلكه نَّمىيػىٍومىىِٕ  جىهى

 نطقالضاءابلداؿ:كصفاخلطأ

 التطبيقالناصللقواعد:تفسَتاخلطأ

ًفرًٍينىعىٍرضناكَّعىرىٍضنىا:تصويباخلطأ ذولًٌٍلكه نَّمىيػىٍومىىِٕ  جىهى

 "...يفًٍغطىۤاءويػينػيهيمٍئػٍانىٍتاىالًَّذٍينىكى"قالوا: .ْٕ

انىٍتاى:تعريفعلىاخلطأ  يفًٍغطىۤاءويػينػيهيمٍئػٍالًَّذٍينىكى

 نطقالعُتابذلمزة:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

انىٍتاى:تصويباخلطأ يفًٍغطىۤاءوٍعيػينػيهيمٍالًَّذٍينىكى

 



 

ُٓ 
 

نػيزيالنتىٍدانىئػٍاىًاانَّْٓ"قالوا: .ْٖ ًفرًٍينى نَّمىلًٍلكه  "جىهى

نػيزيالنتىٍدانىئػٍاىًاانَّْٓ:تعريفعلىاخلطأ ًفرًٍينى  جىهىنَّمىلًٍلكه

 نطقالعُتابذلمزة:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

نػيزيالناىٍعتىٍدانىًاانَّْٓ:تصويباخلطأ ًفرًٍينى نَّمىلًٍلكه  جىهى

اىنػَّهيٍمػليًٍسنػيٍوفىكىىيمٍ..."قالوا: .ْٗ بػيٍوفى  "نػٍعناسيػلىٍسى

اىنػَّهيٍمػليًٍسنػيٍوفى:تعريفعلىاخلطأ بػيٍوفى  نػٍعناسيكىىيٍمػلىٍسى

 نطقالصادابلسُت:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

اىنػَّهيٍمػليًٍسنػيٍوفى:تصويباخلطأ بػيٍوفى  صينػٍعناكىىيٍمػلىٍسى

ةًاٍلكًيػىٍوـىذلىيمٍٍيميكًنيفىالى"قالوا: .َٓ  "كىٍزاننيهمى

ةًاٍلكًيػىٍوـىذلىيمٍٍيميكًنيفىالى:تعريفعلىاخلطأ  كىٍزاننيهمى

 نطقالقاؼابلكاؼ:كصفاخلطأ

 التطبيقالناصللقواعد:تفسَتاخلطأ

كىٍزانناٍلًقيهمىةًيػىٍوـىذلىيمًٍقٍيمينيفىالى:تصويباخلطأ
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"قالوا: .ُٓ بىشىره
۠
 "...كَّاًحدهًالههكيمًٍاحلهييػيٍوحهْٓىًايلىَّاىظلَّىآْليكيمٍسٍمًٌقيٍلًاظلَّىآْاىانى

:تعريفعلىاخلطأ بىشىره
۠
 كَّاًحدهًالههكيمًٍاحلهييػيٍوحهْٓىًايلىَّاىظلَّىآْليكيمٍسٍمًٌقيٍلًاظلَّىآْاىانى

 حلاءنطقالثاءابلسُتكنطقاذلاءاب:كصفاخلطأ

 تداخلاللغةاألـ:تفسَتاخلطأ

:تصويباخلطأ بىشىره
۠
ثٍػليكيمٍقيٍلًاظلَّىآْاىانى كَّاًحدهًاذلهيكيٍماًلهوهيػيٍوحهْٓىًايلىَّاىظلَّىآْمًٌ

 حتليل البياانت . ب

نطق احلروف العربية عند قراءة سورة الكهف الصوتية يف أشكال األخطاء  .8

اإلسالمية احلكومية  الثانوية درسةدلاب لدى طالب معهد العليا اإلسالمى

 سومنب

 الكهفلدلأشكاؿاألخطاء الصوتيةيفنطقاحلركؼالعربيةعندقراءةسورة

.كمااإلسالميةاحلكوميةسومنبالثانويةدرسةدلطالبمعهدالعليااإلسالمىاب

يلي:

 اإلبدال . أ

 حرف العني ابذلمزة (أ

اىنٍػزىؿى" (ُ أىاىحلٍىٍمديلًِلٌهًالًَّذمٍْٓ ...")ٍبًدهًأىىله اىنٍػزىؿى  (عىلهىعىٍبًدهًاىحلٍىٍمديلًِلٌهًالًَّذمٍْٓ
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الطالبيفىذهاخلطأ تقرأ ىيأف الطالبتقرأعىلهىعىٍبًدهًاآلية ،

 اخلطاء، كىو "اذلمزة"، ب ىو"العُت" )ء( اذلمزة الصوت ألف

الصوت اما ابدلهموس. ال ك ابجملهور ال بُت انفجارم، حنجرم،

حلقي،احتكاكي،رلهور.-عُت)ع(ىوجذرمال

جلىى" (ِ ليٍوفىئًاكىًاانَّ ائًصىلىيػٍهىاأىمىا )جيريزناٍيدن " جلىىاًعليٍوفىكىًاانَّ صىًعٍيدناعىلىيػٍهىامىا

 (جيريزنا

اعًصىكالىيػٍهىعىكليٍوفىعًجلىىايفىذهاآليةىيأفتقرأالطالباخلطأ ،ٍيدن

"العُت"ب"اذلمزة كىواخلطاء،ألفالصوتاذلمزةالطالبتقرأ ،"

اما ابدلهموس. ال ك ابجملهور ال بُت انفجارم، حنجرم، ىو )ء(

حلقي،احتكاكي،رلهور.-الصوتالعُت)ع(ىوجذرم

ّ) ..." كىالى ارىفَّئًشٍييكىٍليػىتػىلىطٍَّف اىحىدن )ًبكيٍم " كىالى ًبكيٍمييٍشًعرىفَّكىٍليػىتػىلىطٍَّف

ا  (اىحىدن

ااخلطأ ىذه يف الطالب تقرأ أف ىي ييٍشًعرىفَّآلية تقرأ، الطالب

ىو )ء( اذلمزة الصوت ألف اخلطاء، كىو "اذلمزة"، ب "العُت"

الصوت اما ابدلهموس. ال ك ابجملهور ال بُت انفجارم، حنجرم،

حلقي،احتكاكي،رلهور.-العُت)ع(ىوجذرم
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تػىقيٍولىنَّ" (ْ ٍيءوشىلًكىالى ٍ غىدنلهئًفىاًايٌنً )اذهًلكى تػىقيٍولىنَّ" ًلشىٍيءوكىالى ٍ فىاًعلهًايٌنً

ا غىدن  (ذهًلكى

الطالبتقرأ"العُت"،فىاًعلهيفىذهاآليةىيأفتقرأالطالباخلطأ

حنجرم، ىو )ء( اذلمزة الصوت ألف اخلطاء، كىو "اذلمزة"، ب

انفجارم،بُتالابجملهوركالابدلهموس.اماالصوتالعُت)ع(ىو

،احتكاكي،رلهور.حلقي-جذرم

لىٍنتىٍستىًطٍيعى" (ٓ اًنَّكى لىٍنتىٍستىًطٍيعى")صىبػٍرنايىئًمىقىاؿى اًنَّكى  (صىبػٍرنامىًعيىقىاؿى

الطالبتقرأ"العُت"،مىًعيىيفىذهاآليةىيأفتقرأالطالباخلطأ

حنجرم، ىو )ء( اذلمزة الصوت ألف اخلطاء، كىو "اذلمزة"، ب

هوركالابدلهموس.اماالصوتالعُت)ع(ىوانفجارم،بُتالابجمل

حلقي،احتكاكي،رلهور.-جذرم

ٔ) " فىًاًف شىٍيءوتىًٍتٍئػٍاتػَّبػىقىاؿى عىٍن تىٍسػ ىٍلًٍتٍ )فىالى "... فىًاًف اتػَّبػىٍعتىًٍتٍقىاؿى فىالى

 (تىٍسػ ىٍلًٍتٍعىٍنشىٍيءو

الطالباخلطأ تقرأ أف ىي اآلية ىذه اتػَّبػىٍعتىًٍتٍيف تقرأالطال، ب

ىو )ء( اذلمزة الصوت ألف اخلطاء، كىو "اذلمزة"، ب "العُت"
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الصوت اما ابدلهموس. ال ك ابجملهور ال بُت انفجارم، حنجرم،

حلقي،احتكاكي،رلهور.-العُت)ع(ىوجذرم

بػىبنافىاىتٍػبىعى)"سىبػىبناأىفىاىتٍػبى" (ٕ  (سى

البتقرأ"العُت"الط،فىاىتٍػبىعىيفىذهاآليةىيأفتقرأالطالباخلطأ

حنجرم، ىو )ء( اذلمزة الصوت ألف اخلطاء، كىو "اذلمزة"، ب

انفجارم،بُتالابجملهوركالابدلهموس.اماالصوتالعُت)ع(ىو

حلقي،احتكاكي،رلهور.-جذرم

ٖ) " ...")صىاحًلناًملىأىكىكىاىمَّامىٍناهمىنى  (صىاحًلناكىعىًملىكىاىمَّامىٍناهمىنى

أاخلط الطالبيف تقرأ أف ىي اآلية كىعىًملىىذه تقرأ، الطالب

ىو )ء( اذلمزة الصوت ألف اخلطاء، كىو "اذلمزة"، ب "العُت"

الصوت اما ابدلهموس. ال ك ابجملهور ال بُت انفجارم، حنجرم،

حلقي،احتكاكي،رلهور.-العُت)ع(ىوجذرم

انىٍتاى" (ٗ انىٍتاى...")يفًٍغطىۤاءويػينػيهيمٍئػٍالًَّذٍينىكى  (يفًٍغطىۤاءوٍعيػينػيهيمٍالًَّذٍينىكى

الطالباخلطأ تقرأ أف ىي اآلية ىذه ٍعيػينػيهيمٍاىيف تقرأ، الطالب

ىو )ء( اذلمزة الصوت ألف اخلطاء، كىو "اذلمزة"، ب "العُت"
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الصوت اما ابدلهموس. ال ك ابجملهور ال بُت انفجارم، حنجرم،

رلهور.حلقي،احتكاكي،-العُت)ع(ىوجذرم

نػيزيالنتىٍدانىئػٍاىًاانَّْٓ" (َُ ًفرًٍينى نَّمىلًٍلكه نػيزيالناىٍعتىٍدانىًاانَّْٓ")جىهى ًفرًٍينى  (جىهىنَّمىلًٍلكه

الطالباخلطأ تقرأ أف ىي اآلية ىذه اىٍعتىٍدانىيف تقرأ، الطالب

ىو )ء( اذلمزة الصوت ألف اخلطاء، كىو "اذلمزة"، ب "العُت"

بُت انفجارم، الصوتحنجرم، اما ابدلهموس. ال ك ابجملهور ال

حلقي،احتكاكي،رلهور.-العُت)ع(ىوجذرم

 حرف الثاء ابلسني ( ب

هيمٍسٍبػىعى" (ُ هيمٍ...")لًنػىٍعلىمىاىمُّاحٍلًٍزبػىٍُتًنػه  (لًنػىٍعلىمىاىمُّاحٍلًٍزبػىٍُتًبػىعىثٍػنػه

هيمٍىذهاآليةىيأفتقرأالطالبيفاخلطأ لثاء"،الطالبتقرأ"ابػىعىثٍػنػه

بُتأثناين، ىو )ث( الصوتالثاء ألف اخلطاء، كىو ب"السُت"،

ذلقي ىو )س( السُت الصوت أما مهموس. لثوم،-احتكاكي،

احتكاكي،مهموس.

ِ) " ًلكى هيمٍسٍبػىعىكىكىذه نػىهيمٍنػه ")لًيػىتىسىۤاءىليٍوابػىيػٍ ًلكى هيمٍكىكىذه نػىهيمٍبػىعىثٍػنػه  (لًيػىتىسىۤاءىليٍوابػىيػٍ

هيمٍىذهاآليةىيأفتقرأالطالبيفاخلطأ ،الطالبتقرأ"الثاء"بػىعىثٍػنػه

بُتأثناين، ىو )ث( الصوتالثاء ألف اخلطاء، كىو ب"السُت"،
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ذلقي ىو )س( السُت الصوت أما مهموس. لثوم،-احتكاكي،

احتكاكي،مهموس.

ّ) " ًلكى ...")عىلىٍيًهٍملًيػىٍعلىميوٍْٓاٍرانىسىاىعٍكىكىذه ًلكى  (عىلىٍيًهٍملًيػىٍعلىميوٍْٓاٍعثػىٍرانىاىكىكىذه

،الطالبتقرأ"الثاء"اىٍعثػىٍرانىىذهاآليةىيأفتقرأالطالبيفاخلطأ

بُتأثناين، ىو )ث( الصوتالثاء ألف اخلطاء، كىو ب"السُت"،

ذلقي ىو )س( السُت الصوت أما مهموس. لثوم،-احتكاكي،

احتكاكي،مهموس.

يػىقيٍوليٍوفى" (ْ ٍلبػيهيمٍةهسىلهسىسى ٍلبػيهيمٍثػىلهثىةهسىيػىقيٍوليٍوفى...")رَّاًبعيهيٍمكى  (رَّابًعيهيٍمكى

،الطالبتقرأ"الثاء"ثػىلهثىةهىذهاآليةىيأفتقرأالطالبيفاخلطأ

بُتأثناين، ىو )ث( الصوتالثاء ألف اخلطاء، كىو ب"السُت"،

ذلقي ىو )س( السُت الصوت أما مهموس. لثوم،-احتكاكي،

احتكاكي،مهموس.

ٍواسيكىلىبً" (ٓ ًتٍسعناسىلهسىًفًهمٍهٍكىيفٍ كىاٍزدىاديٍكا ًسًنٍُتى )ًمائىةو يفٍكىلىًبثػيٍوا:"

ٍهًفًهمٍ كىاٍزدىاديٍكاًتٍسعناثػىلهثىكى  ًمائىةوًسًنٍُتى

،الطالبتقرأثػىلهثىككىلىًبثػيٍواىذهاآليةىيأفتقرأالطالبيفاخلطأ

ب"الس بُت"الثاء" ىو )ث( الصوتالثاء ألف اخلطاء، كىو ُت"،
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ذلقي ىو )س( السُت الصوت أما مهموس. احتكاكي، -أثناين،

لثوم،احتكاكي،مهموس.

ٔ) " وٍسييػيغىاٍواسييٍَّستىًغيٍكىًاٍف دبىۤاءو اٍلميا يىهٍكى اٍلويجيوٍشًٍل )هىًول " ثػيٍواكىًاٍف يٍَّستىًغيػٍ

اٍلميٍهًليىادبىۤاءويػيغىاثػيوٍ  (ٍشًولاٍلويجيٍوهىكى

الطالبيفاخلطأ ثػيٍواىذهاآليةىيأفتقرأ ،الطالبايػيغىاثػيوٍيٍَّستىًغيػٍ

ىو )ث( ألفالصوتالثاء اخلطاء، كىو "الثاء"ب"السُت"، تقرأ

-بُتأثناين،احتكاكي،مهموس.أماالصوتالسُت)س(ىوذلقي

لثوم،احتكاكي،مهموس.

ًربٍضٍاكى" (ٕ اًلىحىًدعًلىاالنسىمَّذلىيٍم جىعىٍلنىا كىاٍضًربٍ)..."رَّجيلىٍُتً مَّثىالنذلىيٍم

 (رَّجيلىٍُتًجىعىٍلنىااًلىحىًدعًلىا

،الطالبتقرأ"الثاء"مَّثىالنىذهاآليةىيأفتقرأالطالبيفاخلطأ

بُتأثناين، ىو )ث( الصوتالثاء ألف اخلطاء، كىو ب"السُت"،

الصو أما مهموس. ذلقياحتكاكي، ىو )س( السُت لثوم،-ت

احتكاكي،مهموس.

ٖ) ..." يػٍره خى يػٍرهوىاابنسىىيوى ")بناقٍعيكَّخى يػٍره خى ثػىوىاابنىيوى يػٍره  (عيٍقبناكَّخى
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الطالبىيفاخلطأ اآليةىيأفتقرأ "الثاء"وىاابنثػىىذه ،الطالبتقرأ

بُتأثناين، ىو )ث( الصوتالثاء ألف اخلطاء، كىو ب"السُت"،

ذلقيا ىو )س( السُت الصوت أما مهموس. لثوم،-حتكاكي،

احتكاكي،مهموس.

ٗ) ..." ٍنسىافي ااٍلً جىدىالنرىسىاىكٍكىكىافى )شىٍيءو " ااٍلًٍنسىافي شىٍيءواىٍكثػىرىكىكىافى

 (جىدىالن

،الطالبتقرأ"الثاء"اىٍكثػىرىىذهاآليةىيأفتقرأالطالبىيفاخلطأ

 اخلطاء، كىو بُتأثناين،ب"السُت"، ىو )ث( الصوتالثاء ألف

ذلقي ىو )س( السُت الصوت أما مهموس. لثوم،-احتكاكي،

احتكاكي،مهموس.

َُ) " بىشىره
۠
...")كَّاًحدهوهكيٍماًلهًاذلهييػيٍوحهْٓىًايلىَّاىظلَّىآْليكيمٍسٍمًٌقيٍلًاظلَّىآْاىانى قيٍلًاظلَّىآْاىانى۠

 ثٍػليكيمٍبىشىره  (كَّاًحدهًاذلهيكيٍماًلهوهاىظلَّىآْيػيٍوحهْٓىًايلىَّمًٌ

ثٍػليكيمٍىذهاآليةىيأفتقرأالطالبىيفاخلطأ ،الطالبتقرأ"الثاء"مًٌ

بُتأثناين، ىو )ث( الصوتالثاء ألف اخلطاء، كىو ب"السُت"،

ذلقي ىو )س( السُت الصوت أما مهموس. لثوم،-احتكاكي،

احتكاكي،مهموس.
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 القاف ابلكاف ( ج

نػىبىاىىيٍمصُّكينىنيضلىٍ" (ُ نػىبىاىىيٍمنػىقيصُّضلىٍني")كًٌاًبحلٍىعىلىٍيكى  (اًبحلٍىقًٌعىلىٍيكى

،الطالبتقرأحلٍىقًٌابكقيصُّنػىىذهاآليةىيأفتقرأالطالبيفاخلطأ

ىو ألفالصوتالقاؼ)ؽ( اخلطاء، كىو ب"الكاؼ"، "القاؼ"

 الصوتا–قصي أما مهموس. انفجارم، ىوذلوم، لكاؼ)ؾ(

طبقي،انفجارم،مهموس.–قصي

غىرىبىٍت"... (ِ كىًاذىا اٍليىًمٍُتً غىرىبىٍت...")هيمٍضيرًكٍتَّذىاتى كىًاذىا اٍليىًمٍُتً ذىاتى

 (تػٍَّقًرضيهيمٍ

الطالبيفاخلطأ تقرأ أف ىي اآلية الطالبتقرأتػٍَّقًرضيهيمٍىذه ،

ألفالصوتا اخلطاء، كىو ب"الكاؼ"، ىو"القاؼ" لقاؼ)ؽ(

 ىو–قصي الصوتالكاؼ)ؾ( أما مهموس. انفجارم، ذلوم،

طبقي،انفجارم،مهموس.–قصي

 (ًمٍنرَّبًٌكيمٍكىقيًلاحلٍىقُّ...")ًمٍنرَّبًٌكيمٍكًُّلاحلٍىكيكى" (ّ

الطالبيفاخلطأ ىيأفتقرأ اآلية احلٍىقُّىذه الطالبتقرأكىقيًل ،

اخل كىو ب"الكاؼ"، ىو"القاؼ" ألفالصوتالقاؼ)ؽ( طاء،
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 ىو–قصي الصوتالكاؼ)ؾ( أما مهموس. انفجارم، ذلوم،

طبقي،انفجارم،مهموس.–قصي

ْ) " نػَّتىكى جى يٍلتىكيكىلىٍوالىْٓاًٍذدىخىٍلتى ")مىاشىۤاءىالِلٌه نػَّتىكى جى كىلىٍوالىْٓاًٍذدىخىٍلتى

يقػيٍلتى  (مىاشىۤاءىالِلٌه

أيفاخلطأ ىي اآلية الطالبىذه تقرأ تقرأقػيٍلتىف الطالب ،

ىو ألفالصوتالقاؼ)ؽ( اخلطاء، كىو ب"الكاؼ"، "القاؼ"

 ىو–قصي الصوتالكاؼ)ؾ( أما مهموس. انفجارم، ذلوم،

طبقي،انفجارم،مهموس.–قصي

ٓ) ..." ىيوى يػٍره وىاابنثػىخى يػٍره يػٍره")بناكٍعيكَّخى خى ثػىوىاابنىيوى يػٍره  (عيٍقبناكَّخى

الطالبيفطأاخل تقرأ أف ىي اآلية تقرأعيٍقبناىذه الطالب ،

ىو ألفالصوتالقاؼ)ؽ( اخلطاء، كىو ب"الكاؼ"، "القاؼ"

 ىو–قصي الصوتالكاؼ)ؾ( أما مهموس. انفجارم، ذلوم،

طبقي،انفجارم،مهموس.–قصي

ٔ) ..." كيلًٌ عىلهى ي الِلٌه )تىًدرناكٍمٍُّيءوشىكىكىافى ي" الِلٌه كىكىافى كيلًٌ شىٍيءوعىلهى

 (مٍُّقتىًدرنا
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الطالبيفاخلطأ تقرأ أف ىي اآلية تقرأمٍُّقتىًدرناىذه الطالب ،

ىو ألفالصوتالقاؼ)ؽ( اخلطاء، كىو ب"الكاؼ"، "القاؼ"

 ىو–قصي الصوتالكاؼ)ؾ( أما مهموس. انفجارم، ذلوم،

طبقي،انفجارم،مهموس.–قصي

ٕ) " هيمٍاىرهْٓلكيالٍكىتًٍلكى ...")ٍىلىٍكنػه هيمٍاٍلقيرهْٓلكىتًٍلكى  (اىٍىلىٍكنػه

يف الطالباخلطاء تقرأ أف ىي اآلية تقرأاٍلقيرهْٓلىذه الطالب ،

ىو ألفالصوتالقاؼ)ؽ( اخلطاء، كىو ب"الكاؼ"، "القاؼ"

 ىو–قصي الصوتالكاؼ)ؾ( أما مهموس. انفجارم، ذلوم،

طبقي،انفجارم،مهموس.–قصي

نىاكًلىقىٍدلى"... (ٖ انىصىبنايػٍ ذى ىه نىالىقىٍد")ًمٍنسىفىرانى انىصىبنالىًقيػٍ ذى ىه  (ًمٍنسىفىرانى

الطالبيفاخلطأ تقرأ أف ىي اآلية نىاىذه تقرألىًقيػٍ الطالب ،

ىو ألفالصوتالقاؼ)ؽ( اخلطاء، كىو ب"الكاؼ"، "القاؼ"

 –قصي الصوتالكاؼ)ؾ( أما مهموس. انفجارم، ىوذلوم،

طبقي،انفجارم،مهموس.–قصي

ا" (ٗ ذى ىه ا...")بػىٍيًٍتٍكىبػىٍيًنكىؾيًفرىاقىاؿى ذى ىه  (بػىٍيًٍتٍكىبػىٍيًنكىًفرىاؽيقىاؿى
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الطالبيفاخلطأ تقرأ أف ىي اآلية تقرأًفرىاؽيىذه الطالب ،

ىو ألفالصوتالقاؼ)ؽ( اخلطاء، كىو ب"الكاؼ"، "القاؼ"

 مهمو–قصي انفجارم، ىوذلوم، الصوتالكاؼ)ؾ( أما س.

طبقي،انفجارم،مهموس.–قصي

 (كىٍزانناٍلًقيهمىةًيػىٍوـىذلىيمًٍقٍيمينيفىالى")كىٍزاننيهمىةًاٍلكًيػىٍوـىذلىيمٍٍيميكًنيفىالى" (َُ

،الطالبتقرأاٍلًقيهمىةً،نيًقٍيميالطالبىذهاآليةىيأفتقرأيفاخلطأ

اخلط كىو ب"الكاؼ"، ىو"القاؼ" ألفالصوتالقاؼ)ؽ( اء،

 ىو–قصي الصوتالكاؼ)ؾ( أما مهموس. انفجارم، ذلوم،

 طبقي،انفجارم،مهموس.–قصي

 حرف اذلاء ابحلاء ( د

لًٌيػينٍ" (ُ أبىٍسناذًقػىيًٌمنا ٍنشىرى مًٌ ا اٍلميٍؤًمًنٍُتىشًٌكىيػيبىحيلَّدينًٍدٍيدن ...")رى لًٌيػيٍنًذرى قػىيًٌمنا

امًٌنٍ اٍلميٍؤًمًنٍُتىلَّديٍنويأبىٍسناشىًدٍيدن رى  (كىيػيبىشًٌ

الطالباخلطأ أفتقرأ اآلية "اذلاء"بلَّديٍنوييفىذه الطالبتقرأ ،

"احلاء"،كىواخلطاءألفالصوتاذلاء)ق(ىوحنجرم،احتكاكي،

ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما احنكاكي،–مهموس. حلقي،

مهموس.
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اى" (ِ اىفَّ حىًسٍبتى صٍاىـٍ بى )فًحٍٍلكىاحه "... بى اىٍصحه اىفَّ حىًسٍبتى اىـٍ

 (اٍلكىٍهفً

الطالباخلطأ "اذلاء"اٍلكىٍهفًيفىذهاآليةأفتقرأ ،الطالبتقرأ

حنجرم، ىو )ق( اذلاء الصوت ألف اخلطاء كىو "احلاء"، ب

ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما مهموس. حلقي،–احتكاكي،

احنكاكي،مهموس.

كىاٍزدىاديٍكاًتٍسعناثػىلهثىًفًهمٍحٍكىيفٍكىلىًبثػيٍوا" (ّ كىلىًبثػيٍوا")ًمائىةوًسًنٍُتى ٍهًفًهمٍيفٍ كى

كىاٍزدىاديٍكاًتٍسعناثػىلهثى  (ًمائىةوًسًنٍُتى

،الطالبتقرأ"اذلاء"بًهمٍكىٍهفًيفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

احتكاكي،"احلاء"،كىواخلطاءألفالصوتاذلاء)ق(ىوحنجرم،

ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما احنكاكي،–مهموس. حلقي،

مهموس.

يػيغىاثػيٍوا" (ْ ثػيٍوا يٍَّستىًغيػٍ كىًاٍف اٍلميدبىۤاءو )حىاٍلويجيوٍيىٍشًوللًحٍكى ثػيٍوا" يٍَّستىًغيػٍ كىًاٍف

اٍلميٍهلًدبىۤاءويػيغىاثػيٍوا  (اٍلويجيٍوهىيىٍشًولكى

الطالاخلطأ أفتقرأ اآلية اٍلميٍهلًبيفىذه الطالباٍلويجيٍوهىككى  ،

ىو )ق( اذلاء الصوت ألف اخلطاء كىو "احلاء"، ب "اذلاء" تقرأ
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–حنجرم،احتكاكي،مهموس.أماالصوتاحلاء)ح(ىوجذرم

 حلقي،احنكاكي،مهموس.

ٓ) " ًاٍذ يػٍُّؤًمنػيوٍْٓا اىٍف النَّاسى مىنىعى ۤاءىكىمىا احٍليحيجى لمي )ده ا" مىنىعى اىٍفكىمىا لنَّاسى

ليػٍُّؤًمنػيوٍْٓاًاٍذ ۤاءىىيمياذٍليده  (جى

الطالباخلطأ ليفىذهاآليةأفتقرأ اذٍليده ۤاءىىيمي ،الطالبتقرأجى

"اذلاء"ب"احلاء"،كىواخلطاءألفالصوتاذلاء)ق(ىوحنجرم،

ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما مهموس. حلقي،–احتكاكي،

احنكاكي،مهموس.

قىاؿى" (ٔ الًتػيٍغرًؽى )"لىهىاحٍاىاىخىرىقػٍتػىهى اىخىرىقػٍتػىهىالًتػيٍغرًؽى  (اىٍىلىهىاقىاؿى

،الطالبتقرأ"اذلاء"باىٍىلىهىايفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

"احلاء"،كىواخلطاءألفالصوتاذلاء)ق(ىوحنجرم،احتكاكي،

ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما احنك–مهموس. اكي،حلقي،

مهموس.

ٕ) " كىالى نىًسٍيتي دبىا تػيؤىاًخٍذينٍ الى عيٍسرناٍقًٍتٍحًتػيرٍقىاؿى اىٍمرًٍم )ًمٍن " الى قىاؿى

 كىالى  (ًمٍناىٍمرًٍمعيٍسرناتػيٍرًىٍقًٍتٍتػيؤىاًخٍذينٍدبىانىًسٍيتي
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الطالباخلطأ "اذلاء"تػيٍرًىٍقًٍتٍيفىذهاآليةأفتقرأ ،الطالبتقرأ

"احلاء" حنجرم،ب ىو )ق( اذلاء الصوت ألف اخلطاء كىو ،

ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما مهموس. حلقي،–احتكاكي،

احنكاكي،مهموس.

ٖ) " ثٍػليكيمٍقيٍلًاظلَّىآْاىانى۠ مًٌ قيٍلًاظلَّىآْاىانى۠")كَّاًحدهكيٍمًالههًاحلهييػيٍوحهْٓىًايلىَّاىظلَّىآْبىشىره

ثٍػليكيمٍ مًٌ  (كَّاًحدهًاذلهيكيٍماًلهوهىًايلىَّاىظلَّىآْيػيٍوحهْٓبىشىره

،الطالبتقرأ"اذلاء"ًاذلهيكيٍماًلهوهيفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

حنجرم، ىو )ق( اذلاء الصوت ألف اخلطاء كىو "احلاء"، ب

ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما مهموس. حلقي،–احتكاكي،

احنكاكي،مهموس.

 لسنيحرف الصاد اب ( ه

اىفَّ" (ُ بىسٍاىاىـٍحىًسٍبتى اىفَّ")اٍلكىٍهفًحه بىاىـٍحىًسٍبتى  (اٍلكىٍهفًاىٍصحه

بىيفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ ،الطالبتقرأ"الصاد"اىٍصحه

ذلقي ىو )ص( الصوتالصاد ألف اخلطاء، كىو –ب"السُت"،

ىو )س( السُت الصوت أما مطبق. مهموس، احتكاكي، لثوم،

لثوم،احتكاكي،مهموس.–ذلقي
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نػىبىاىىيٍماًبحلٍىقًٌسُّنػىقيضلىٍني" (ِ نػىبىاىىيٍماًبحلٍىقًٌنػىقيصُّضلىٍني")عىلىٍيكى  (عىلىٍيكى

الطالباخلطأ أفتقرأ اآلية "الصاد"نػىقيصُّيفىذه الطالبتقرأ ،

ذلقي ىو )ص( الصوتالصاد ألف اخلطاء، كىو –ب"السُت"،

احتكاكي ىولثوم، )س( السُت الصوت أما مطبق. مهموس، ،

لثوم،احتكاكي،مهموس.–ذلقي

ًسطهكى" (ّ ٍلبػيهيٍمابى ًسطهكى)"ٍيدًسًاًبٍلوىًذرىاعىٍيًوكى ٍلبػيهيٍمابى  (اًبٍلوىًصٍيدًًذرىاعىٍيًوكى

،الطالبتقرأ"الصاد"اًبٍلوىًصٍيدًيفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

اخلطا كىو ذلقيب"السُت"، ىو )ص( الصوتالصاد ألف –ء،

ىو )س( السُت الصوت أما مطبق. مهموس، احتكاكي، لثوم،

لثوم،احتكاكي،مهموس.–ذلقي

رىبػَّهيمٍِبٍسٍاكى" (ْ يىٍدعيٍوفى الًَّذٍينى مىعى )نػىٍفسىكى اٍصِبٍكى" الًَّذٍينى مىعى نػىٍفسىكى

 (يىٍدعيٍوفىرىبػَّهيمٍ

"الصاد"اٍصِبٍكىالطالبيفىذهاآليةأفتقرأاخلطأ ،الطالبتقرأ

ذلقي ىو )ص( الصوتالصاد ألف اخلطاء، كىو –ب"السُت"،

ىو )س( السُت الصوت أما مطبق. مهموس، احتكاكي، لثوم،

لثوم،احتكاكي،مهموس.–ذلقي
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ٓ) " ۤاًء السَّمى مًٌنى حيٍسبىاانن عىلىيػٍهىا زىلىقناًبحىسٍفػىتيكىيػيٍرًسلى ا )صىًعٍيدن كىيػيٍرًسلى"

ۤاًء السَّمى مًٌنى ازىلىقنافػىتيٍصًبحىعىلىيػٍهىاحيٍسبىاانن  (صىًعٍيدن

الطالباخلطأ "الصاد"فػىتيٍصًبحىيفىذهاآليةأفتقرأ ،الطالبتقرأ

ذلقي ىو )ص( الصوتالصاد ألف اخلطاء، كىو –ب"السُت"،

ىو )س( السُت الصوت أما مطبق. مهموس، احتكاكي، لثوم،

لثوم،احتكاكي،مهموس.–ذلقي

يصىاًبرناكَّالىْٓ" (ٔ سىتىًجديينًٍْٓاٍفشىۤاءىالِلٌه اىٍمرنايٍسًاىعٍقىاؿى سىتىًجديينٍْٓ")لىكى قىاؿى

يصىاًبرناكَّالىْٓ اىٍمرنااىٍعًصيًٍاٍفشىۤاءىالِلٌه  (لىكى

الطالباخلطأ أفتقرأ اآلية "الصاد"اىٍعًصيٍيفىذه الطالبتقرأ ،

ذلقيب"الس ىو )ص( الصوتالصاد ألف اخلطاء، كىو –ُت"،

ىو )س( السُت الصوت أما مطبق. مهموس، احتكاكي، لثوم،

لثوم،احتكاكي،مهموس.–ذلقي

ٕ) " ػليًٍسنػيٍوفى اىنػَّهيٍم بػيٍوفى ػلىٍسى )نػٍعناسيكىىيٍم ػليًٍسنػيٍوفى" اىنػَّهيٍم بػيٍوفى ػلىٍسى كىىيٍم

 (صينػٍعنا

،الطالبتقرأ"الصاد"بصينػٍعناتقرأالطالبيفىذهاآليةأفاخلطأ

لثوم،–"السُت"،كىواخلطاء،ألفالصوتالصاد)ص(ىوذلقي
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ذلقي ىو الصوتالسُت)س( أما مطبق. مهموس، –احتكاكي،

لثوم،احتكاكي،مهموس.

 حرف الضاد ابلدال ( و

اٍليىًمٍُتًكىًاذىاغىرىبىٍت" (ُ اٍليىمً")ىيمٍديتػٍَّقرًذىاتى  (تػٍَّقًرضيهيمٍٍُتًكىًاذىاغىرىبىٍتذىاتى

،الطالبتقرأ"الضاد"تػٍَّقًرضيهيمٍيفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

 ذلقي ىو )ض( الصوتالضاد ألف اخلطاء، كىو –ب"الداؿ"،

لثوم،انفجارم،رلهور،مطبق.أماالصوتالداؿ)د(ىو–أسناين

أسناين،لثوم،انفجارم،رلهور.–ذلقي

ِ) " الى عىمىالنٍيعيدًنيًاانَّ اىٍحسىنى مىٍن ")اىٍجرى الى نيًضٍيعيًاانَّ اىٍحسىنى مىٍن اىٍجرى

 (عىمىالن

،الطالبتقرأ"الضاد"بنيًضٍيعييفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

أسناين–"الداؿ"،كىواخلطاء،ألفالصوتالضاد)ض(ىوذلقي

.أماالصوتالداؿ)د(ىوذلقيلثوم،انفجارم،رلهور،مطبق–

أسناين،لثوم،انفجارم،رلهور.–

ًربٍدٍكىا" (ّ ذلىيٍم اًلىحىًدعًلىامَّثىالن جىعىٍلنىا )رَّجيلىٍُتً ذلىيمٍكىاٍضًربٍ" رَّجيلىٍُتًمَّثىالن

 (جىعىٍلنىااًلىحىًدعًلىا
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الطالباخلطأ "الضاد"،كىاٍضًربٍيفىذهاآليةأفتقرأ الطالبتقرأ

 ذلقي ىو )ض( الصوتالضاد ألف اخلطاء، كىو –ب"الداؿ"،

لثوم،انفجارم،رلهور،مطبق.أماالصوتالداؿ)د(ىو–أسناين

 أسناين،لثوم،انفجارم،رلهور.–ذلقي

ميٍشًفًقٍُتىعىدًكيكى" (ْ اٍلميٍجرًًمٍُتى فػىتػىرىل )اٍلًكتهبي فػىتػىرىلكيًضعىكى" اٍلًكتهبي

ميشٍ  (ًفًقٍُتىاٍلميٍجرًًمٍُتى

الطالباخلطأ "الضاد"،كيًضعىكىيفىذهاآليةأفتقرأ الطالبتقرأ

 ذلقي ىو )ض( الصوتالضاد ألف اخلطاء، كىو –ب"الداؿ"،

لثوم،انفجارم،رلهور،مطبق.أماالصوتالداؿ)د(ىو–أسناين

أسناين،لثوم،انفجارم،رلهور.–ذلقي

ٓ) " الًٌٍُتىدًاٍلميميتًَّخذىكىمىاكيٍنتي ميتًَّخذىكىمىا)"عىضيدن ااٍلميًضلًٌٍُتىكيٍنتي  (عىضيدن

الطالبتقرأ"الضاد"،اٍلميًضلًٌٍُتىيفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

 ذلقي ىو )ض( الصوتالضاد ألف اخلطاء، كىو –ب"الداؿ"،

لثوم،انفجارم،رلهور،مطبق.أماالصوتالداؿ)د(ىو–أسناين

أسناين،لثوم،انفجارم،رلهور.–ذلقي
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عىٍرضناانىدٍكَّعىرى" (ٔ ًفرًٍينى ذولًٌٍلكه نَّمىيػىٍومىىِٕ كَّعىرىٍضنىا")جىهى ًفرًٍينى ذولًٌٍلكه جىهىنَّمىيػىٍومىىِٕ

 (عىٍرضنا

الطالباخلطأ "الضاد"،كَّعىرىٍضنىايفىذهاآليةأفتقرأ الطالبتقرأ

الصوتا ألف اخلطاء، كىو ذلقيب"الداؿ"، ىو )ض( –لضاد

لثوم،انفجارم،رلهور،مطبق.أماالصوتالداؿ)د(ىو–أسناين

أسناين،لثوم،انفجارم،رلهور.–ذلقي

 حرف الشني ابلسني ( ز

أبىٍسنا" (ُ الًٌيػيٍنًذرى ٍنلَّديٍنويًدٍيدناسىقػىيًٌمن أبىٍسنا")اٍلميٍؤًمًنٍُتىرىسًٌكىيػيبىمًٌ الًٌيػيٍنًذرى قػىيًٌمن

ٍنلَّديٍنوياشىًدٍيدن رىمًٌ  (اٍلميٍؤًمًنٍُتىكىيػيبىشًٌ

الطالباخلطأ رىكشىًدٍيدنايفىذهاآليةأفتقرأ ،الطالبتقرأكىيػيبىشًٌ

ىو الصوتالشُت)ش( ألف اخلطاء، كىو ب"السُت"، "الشُت"

ىو–طريف الصوتالسُت)س( أما مهموس. احتكاكي، غارم،

لثوم،احتكاكي،مهموس.–ذلقي

ِ) " اًعرىفَّسٍييكىٍليػىتػىلىطٍَّفكىالى ")ًبكيٍماىحىدن اييٍشًعرىفَّكىٍليػىتػىلىطٍَّفكىالى  (ًبكيٍماىحىدن

"الشُت"ييٍشًعرىفَّيفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ ،الطالبتقرأ

 طريف ىو الصوتالشُت)ش( ألف اخلطاء، كىو –ب"السُت"،
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الصوتال أما مهموس. احتكاكي، ذلقيغارم، ىو –سُت)س(

لثوم،احتكاكي،مهموس.

ّ) " تػىقيٍولىنَّ ٍٍيءوسىلًكىالى افىاًعلهذهًايٌنً غىدن ")ًلكى تػىقيٍولىنَّ ًٍلشىٍيءوكىالى فىاًعلهًايٌنً

ا غىدن  (ذهًلكى

الطالباخلطأ "الشُت"ًلشىٍيءويفىذهاآليةأفتقرأ ،الطالبتقرأ

الصوتا ألف اخلطاء، كىو طريفب"السُت"، ىو –لشُت)ش(

ذلقي ىو الصوتالسُت)س( أما مهموس. احتكاكي، –غارم،

لثوم،احتكاكي،مهموس.

ْ) " اٍلميٍهلًكىًاٍف كى دبىۤاءو يػيغىاثػيٍوا ثػيٍوا )"اٍلويجيٍوهىًولسٍيىيٍَّستىًغيػٍ ثػيٍواكىًاٍف يٍَّستىًغيػٍ

اٍلميٍهًل  (اٍلويجيٍوهىيىٍشًوليػيغىاثػيٍوادبىۤاءوكى

الطالباخلطأ "الشُت"يىٍشًوليفىذهاآليةأفتقرأ ،الطالبتقرأ

 طريف ىو الصوتالشُت)ش( ألف اخلطاء، كىو –ب"السُت"،

ذلقي ىو الصوتالسُت)س( أما مهموس. احتكاكي، –غارم،

لثوم،احتكاكي،مهموس.

كىالىْٓاي" (ٓ ٍ يرىيبًٌ الِلٌه ارًؾيسٍلهًكنَّ۠اىيوى اىحىدن ٍْٓ كىالىْٓايله")ًبرىيبًٌ ٍ يرىيبًٌ الِلٌه ٍشرًؾيًكنَّ۠اىيوى

ا ٍْٓاىحىدن  (ًبرىيبًٌ
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،الطالبتقرأ"الشُت"بٍشرًؾياييفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

غارم،–"السُت"،كىواخلطاء،ألفالصوتالشُت)ش(ىوطريف

 ذلقي ىو الصوتالسُت)س( أما مهموس. لثوم،–احتكاكي،

.احتكاكي،مهموس

ٔ) " يعىلهىكيلًٌ ")مٍُّقتىًدرناٍيءوسىكىكىافىالِلٌه يعىلهىكيلًٌ  (مٍُّقتىًدرناشىٍيءوكىكىافىالِلٌه

،الطالبتقرأ"الشُت"بشىٍيءويفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

غارم،–"السُت"،كىواخلطاء،ألفالصوتالشُت)ش(ىوطريف

الصوتالسُت أما مهموس. احتكاكي، ذلقي ىو لثوم،–)س(

احتكاكي،مهموس.

 حرف اخلاء ابحلاء ( ح

بػيرىٍتكىًلمىةنربىٍ" (ُ بػيرىٍتكىًلمىةنزبىٍ")ًمٍناىفػٍوىاًىًهمٍريجيكى  (ًمٍناىفػٍوىاًىًهمٍريجيكى

الطالبزبىٍاخلطأ "اخلاء"بريجييفىذهاآليةأفتقرأ ،الطالبتقرأ

)خ الصوتاخلاء ألف اخلطاء، كىو قصي"احلاء"، ىو طبقي،-(

ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما مهموس. حلقي،–احتكاكي،

احتكاكي،مهموس.
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ِ) " عىلهْٓىاىٍمرًًىٍم غىلىبػيٍوا الًَّذٍينى اعىلىٍيًهمٍذىفَّحًلىنػىتَّقىاؿى )مٍَّسًجدن الًَّذٍينى" قىاؿى

اعىلىٍيًهمٍلىنػىتًَّخذىفَّغىلىبػيٍواعىلهْٓىاىٍمرًًىٍم  (مٍَّسًجدن

،الطالبتقرأ"اخلاء"لىنػىتًَّخذىفَّيفىذهاآليةأفتقرأالطالبطأاخل

طبقي،-ب"احلاء"،كىواخلطاء،ألفالصوتاخلاء)خ(ىوقصي

ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما مهموس. حلقي،–احتكاكي،

احتكاكي،مهموس.

مي" (ّ كيٍنتي اذىحًتَّكىمىا عىضيدن )اٍلميًضلًٌٍُتى " كيٍنتي تًَّخذىميكىمىا اٍلميًضلًٌٍُتى

ا  (عىضيدن

،الطالبتقرأ"اخلاء"بتًَّخذىمييفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

قصي ىو )خ( الصوتاخلاء ألف اخلطاء، كىو طبقي،-"احلاء"،

ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما مهموس. حلقي،–احتكاكي،

احتكاكي،مهموس.

ًاٍذاىكىيٍػنى" (ْ اىرىاىٍيتى قىاؿى احٍليٍوتىرىةًحٍالصَّآًْاىلى ٍنىًسٍيتي اًٍذ")فىًايٌنً اىرىاىٍيتى قىاؿى

 احٍليٍوتىالصٍَّخرىةًاىكىيٍػنىآًْاىلى ٍنىًسٍيتي  (فىًايٌنً

،الطالبتقرأ"اخلاء"الصٍَّخرىةًيفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

ي،طبق-ب"احلاء"،كىواخلطاء،ألفالصوتاخلاء)خ(ىوقصي
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ىوجذرم )ح( الصوتاحلاء أما مهموس. حلقي،–احتكاكي،

احتكاكي،مهموس.

 حرف الطاء ابلتاء ( ط

 (عىلهىقػيليٍوهًبًٍمًاٍذقىاميٍواكَّرىبىٍطنىا")عىلهىقػيليٍوهًبًٍمًاٍذقىاميٍوانىاتػٍكَّرىبػى" (ُ

،الطالبتقرأ"الطاء"بكَّرىبىٍطنىايفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

أسناين،-"التاء"،كىواخلطاء،ألفالصوتالطاء)ط(ىوذلقي

لثوم،انفجارم،مهموس،مطبق.أماالصوتالتاء)ت(ىوذلقي

أسناين،لثوم،انفجارم،مهموس.–

ٍلبػيهيٍم"كى (ِ سًكى ٍلبػيهيٍم")كىًذرىاعىٍيًواًبٍلوىًصٍيدًتهابى ًسطهكى  (ًذرىاعىٍيًواًبٍلوىًصٍيدًابى

ًسطهذهاآليةأفتقرأالطالبيفىاخلطأ ،الطالبتقرأ"الطاء"بابى

أسناين،-"التاء"،كىواخلطاء،ألفالصوتالطاء)ط(ىوذلقي

لثوم،انفجارم،مهموس،مطبق.أماالصوتالتاء)ت(ىوذلقي

أسناين،لثوم،انفجارم،مهموس.–

 حرف الذال ابلزاي ( ي

اٍلميٍؤًمًنٍُتىأبىٍسناشىًديٍرىزًلًٌيػينٍقػىيًٌمنا" (ُ رى ٍنلَّديٍنويكىيػيبىشًٌ امًٌ أبىٍسنالًٌيػيٍنًذرىقػىيًٌمنا")دن

اٍلميٍؤًمًنٍُتى رى ٍنلَّديٍنويكىيػيبىشًٌ امًٌ  (شىًدٍيدن
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الطالبتقرأ"الذاؿ"ب،لًٌيػيٍنًذرىيفىذهاآليةأفتقرأالطالباخلطأ

أسنا بُت ىو )ذ( الذاؿ الصوت ألف احلطاء، كىو ين،"الزام"،

 ذلقي ىو )ز( الزام الصوت أما رلهور. لثوم،–احتكاكي،

احتكاكي،رلهور.

كيرٍٍزكىا" (ِ كىاذٍكيرٍ")نىًسٍيتىازىاًرَّبَّكى  (نىًسٍيتىًاذىارَّبَّكى

اخلطأ الطالب تقرأ أف اآلية ىذه اذٍكيركىيف تقرأ،ذىااًك الطالب

الصوتالذاؿ ألف احلطاء، كىو ب"الزام"، بُت"الذاؿ" ىو )ذ(

لثوم،–أسناين،احتكاكي،رلهور.أماالصوتالزام)ز(ىوذلقي

 احتكاكي،رلهور.

 حرف الذال ابلدال ( ك

ُ) " عىلهْٓىاىٍمرًًىٍم غىلىبػيٍوا الًَّذٍينى اعىلىٍيًهمٍفَّدىلىنػىتَّخًقىاؿى )مٍَّسًجدن الًَّذٍينى" قىاؿى

اًهمٍعىلىيٍلىنػىتًَّخذىفَّغىلىبػيٍواعىلهْٓىاىٍمرًًىٍم  (مٍَّسًجدن

الطالبلىاخلطأ "الذاؿ"،نػىتًَّخذىفَّيفىذهاآليةأفتقرأ الطالبتقرأ

ىوبُتأسناين، ألفالصوتالذاؿ)ذ( اخلطاء، كىو ب"الداؿ"،

أسناين،لثوم،–احتكاكي،رلهور.أماالصوتالداؿ)د(ىوذلقي

انفجارم،رلهور.



 

ٕٕ 
 

 حرف حاء ابذلاء ( ل

مىآْ" (ُ ًكتىاًبرىبًٌكىيىىًايكٍكىاٍتلي ًمٍن اًلىٍيكى مىآَْ" ًمٍنايٍكًحيىكىاٍتلي اًلىٍيكى

 (ًكتىاًبرىبًٌكى

الطالبتقرأ"احلاء"ب،ٍكًحيىيفىذهاآليةأفتقرأالطالباياخلطأ

ىوجذرم )ح( كىواخلطاءألفالصوتاحلاء حلقي،–"اذلاء"،

احتك حنجرم، ىو )ق( اذلاء أما مهموس. اكي،احنكاكي،

 مهموس.

 التشويو . ب

اٍلميًضلًٌٍُتىعى" (ُ ميتًَّخذى اٍلميًضلًٌٍُتىعى")دناديكىمىاكيٍنتي ميتًَّخذى اكىمىاكيٍنتي  (ضيدن

الطالباخلطأ أفتقرأ اآلية اعىيفىذه "الضاد"،ضيدن الطالبتقرأ

ا ابحلركؼ اخلطأمشاهبة كىو "الداؿ"، الضادلبعده الصوت ألف

 ابلداؿسلتلفة.

 فاحلذ . ج

ااحلٍىًدٍيًثاىسىفنايػيٍؤًمنيًاٍفملٍَّ"... (ُ ااحلٍىًدٍيًثاىسىفناٍوايػيٍؤًمنػيًاٍفملٍَّ)"هًبهذى  (هًبهذى

 الواك.احلرؼبدكفٍوايػيٍؤًمنػياخلطأيفىذهاآليةأفتقرأالطالب

 (اًٍذقىاميٍواعىلهىقػيليٍوهًبًٍمانىطٍكَّرىبى)..."عىلهىقػيليٍوهًبًٍمًاٍذقىاميٍوانىطٍكَّرىبى" (ِ
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 األليف.احلرؼبدكفانىطٍرىبىكَّاخلطأيفىذهاآليةأفتقرأالطالب

كىلىًبثي" (ّ ٍهًفًهٍمثػىلهثىيفٍ كىاٍزدىاديٍكاًتٍسعناكى ًسًنٍُتى واكىلىًبثي)"ًمائىةو ٍهًفًهٍميفٍ كى

كىاٍزدىاديٍكاًتٍسعنثػىلهثى  ا(ًمائىةوًسًنٍُتى

 الواك.احلرؼبدكفٍواكىلىًبثػيالطالباخلطأيفىذهاآليةأفتقرأ

 الزايدة . د

8) " ٍن مًٌ ا شىًدٍيدن أبىٍسنا لًٌيػيٍنًذرى اٍلميٍؤًمًنٍُتىوٍلَّدينٍػهيقػىيًٌمنا رى قػىيًٌمنا)..."كىيػيبىشًٌ

ٍن امًٌ أبىٍسناشىًدٍيدن ٍنويلًٌيػيٍنًذرى اٍلميٍؤًمًنٍُتىلَّدي رى  (كىيػيبىشًٌ

الطالب تقرأ أف اآلية يفىذه ىوبديٍنويلَّاخلطأ احلرؼالواك، زايدة

 .ادلفركدتقرأبدكفاحلرؼالواكالسكوف

0) " حىًسٍبتى اٍلكىٍهفًاىانَّاىـٍ بى )..."اىٍصحه حىًسٍبتى اىفَّاىـٍ بى اىٍصحه

 (اٍلكىٍهفً

الطالب تقرأ أف اآلية يفىذه احلرؼباىفَّاخلطأ ىواألليفزايدة ،

 .كوفالساألليفادلفركدتقرأبدكفاحلرؼ

ًمٍنًكتىاًبرىبًٌكىايٍكًحيىمىآْوٍكىاتٍػلي" (3 ًمٍنايٍكًحيىمىآْكىاٍتلي)..."اًلىٍيكى اًلىٍيكى

 (ًكتىاًبرىبًٌكى
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الطالب تقرأ أف اآلية يفىذه ىوبكىاٍتلياخلطأ احلرؼالواك، زايدة

 .ادلفركدتقرأبدكفاحلرؼالواكالسكوف

1) " ۤاًءكىيػيٍرًسلىعىلىيػٍهىاحيٍسبىاانن السَّمى ازىلىقناافػىتيٍصًبحىمًٌنى  "صىًعٍيدن

الطالب ،األليفزايدةاحلرؼبافػىتيٍصًبحىاخلطأيفىذهاآليةأفتقرأ

 .السكوفاألليفىوادلفركدتقرأبدكفاحلرؼ

نطق احلروف العربية عند قراءة سورة الكهف الصوتية يف  أسباب األخطاء .0

اإلسالمية احلكومية  الثانوية درسةدللدى طالب معهد العليا اإلسالمى اب

 بسومن

 داخل اللغة األمت ( أ

ُ) " اىنٍػزىؿى أىاىحلٍىٍمديلًِلٌهًالًَّذمٍْٓ ...")ٍبًدهًأىىله اىنٍػزىؿى  (عىلهىعىٍبًدهًاىحلٍىٍمديلًِلٌهًالًَّذمٍْٓ

أىبعىلهىعىٍبًدهًيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ ،ىذاٍبًدهًأىىله

كىذاتساكلحبرؼAلغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼسببتداخلال

اذلمزةابلفتحة)أى(.

جلىى" (ِ ائًصىلىيػٍهىاأىمىاليٍوفىئًاكىًاانَّ ")جيريزناٍيدن اعىلىيػٍهىامىاجلىىاًعليٍوفىكىًاانَّ  (جيريزناصىًعٍيدن
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باصىًعٍيدنكعىلىيػٍهىاكجلىىاًعليٍوفىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

ائًصىكالىيػٍهىأىكليٍوفىئًجلىىا ،ىذاسببتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـٍيدن

 كىذاتساكلحبرؼاذلمزةابلفتحة)أى(.Aحرؼ

ّ) ..." ارىفَّئًشٍييكىٍليػىتػىلىطٍَّفكىالى ")ًبكيٍماىحىدن اييٍشًعرىفَّكىٍليػىتػىلىطٍَّفكىالى  (ًبكيٍماىحىدن

،ىذاسببرىفَّئًشٍييبييٍشًعرىفَّوأفالطالبتقرأيفىذهاآليةىاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاذلمزةAتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 ابلفتحة)أى(.

تػىقيٍولىنَّ" (ْ ٍٍيءوشىلًكىالى الهئًفىاًايٌنً غىدن تػىقيٍولىنَّ")ذهًلكى ًٍلشىٍيءوكىالى فىاًعلهًايٌنً ذهًلكى

ا  (غىدن

،ىذاسببلهئًفىابفىاًعلهىذهاآليةىوأفالطالبتقرأيفاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاذلمزةAتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 ابلفتحة)أى(.

لىٍنتىٍستىًطٍيعى" (ٓ اًنَّكى لىٍنتىٍستىًطٍيعى")صىبػٍرنايىئًمىقىاؿى اًنَّكى  (صىبػٍرنامىًعيىقىاؿى

،ىذاسببيىئًمىبمىًعيىفالطالبتقرأيفىذهاآليةىوأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاذلمزةAتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 ابلفتحة)أى(.



 

ُٖ 
 

فىًاًف" (ٔ تىٍسػ ىٍلًٍتٍعىٍنشىٍيءوتىًٍتٍئػٍاتػَّبػىقىاؿى فىًاًف...")فىالى اتػَّبػىٍعتىًٍتٍقىاؿى تىٍسػ ىٍلًٍتٍ فىالى

 (عىٍنشىٍيءو

،ىذاسببتىًٍتٍئػٍاتػَّبػىباتػَّبػىٍعتىًٍتٍهاآليةىوأفالطالبتقرأيفىذاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاذلمزةAتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 ابلفتحة)أى(.

بػىبنافىاىتٍػبىعى)"سىبػىبناأىفىاىتٍػبى" (ٕ  (سى

سبب،ىذاأىتٍػبىفىاىبفىاىتٍػبىعىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاذلمزةAتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 ابلفتحة)أى(.

ٖ) " ...")صىاحًلناًملىأىكىكىاىمَّامىٍناهمىنى  (صىاحًلناكىعىًملىكىاىمَّامىٍناهمىنى

،ىذاسببًملىأىكىبكىعىًملىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاذلمزةAاللغةاألـحرؼتداخلاللغةاألـ،أفيف

 ابلفتحة)أى(.

انىٍتاى" (ٗ انىٍتاى...")يفًٍغطىۤاءويػينػيهيمٍئػٍالًَّذٍينىكى  (يفًٍغطىۤاءوٍعيػينػيهيمٍالًَّذٍينىكى



 

ِٖ 
 

،ىذاسببيػينػيهيمٍئػٍاىبيػينػيهيمٍاىعٍيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاذلمزةAلغةاألـحرؼتداخلاللغةاألـ،أفيفال

 ابلفتحة)أى(.

نػيزيالنتىٍدانىئػٍاىًاانَّْٓ" (َُ ًفرًٍينى نَّمىلًٍلكه نػيزيالناىٍعتىٍدانىًاانَّْٓ")جىهى ًفرًٍينى  (جىهىنَّمىلًٍلكه

،ىذاسببتىٍدانىئػٍاىباىٍعتىٍدانىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاذلمزةAيفاللغةاألـحرؼتداخلاللغةاألـ،أف

ابلفتحة)أى(.

هيمٍسٍعىبػى" (ُُ هيمٍ...")لًنػىٍعلىمىاىمُّاحٍلًٍزبػىٍُتًنػه  (لًنػىٍعلىمىاىمُّاحٍلًٍزبػىٍُتًبػىعىثٍػنػه

هيمٍيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ هيمٍسٍعىبػىببػىعىثٍػنػه ،ىذاسببنػه

كىذاتساكلحبرؼالسُتSاألـحرؼتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغة

 )س(.

ُِ) " ًلكى هيمٍسٍبػىعىكىكىذه نػىهيمٍنػه ")لًيػىتىسىۤاءىليٍوابػىيػٍ ًلكى هيمٍكىكىذه نػىهيمٍبػىعىثٍػنػه  (لًيػىتىسىۤاءىليٍوابػىيػٍ

هيمٍيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ هيمٍسٍعىبػىببػىعىثٍػنػه ،ىذاسببنػه

كىذاتساكلحبرؼالسُتSـحرؼتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاأل

 )س(.

ُّ) " ًلكى ...")عىلىٍيًهٍملًيػىٍعلىميوٍْٓاٍرانىسىاىعٍكىكىذه ًلكى  (عىلىٍيًهٍملًيػىٍعلىميوٍْٓااىٍعثػىٍرانىكىكىذه



 

ّٖ 
 

،ىذاسببٍرانىسىاىعٍباىٍعثػىٍرانىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

ىذاتساكلحبرؼالسُتكSتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )س(.

يػىقيٍوليٍوفى" (ُْ ٍلبػيهيمٍةهسىلهسىسى ٍلبػيهيمٍثػىلهثىةهسىيػىقيٍوليٍوفى...")رَّاًبعيهيٍمكى  (رَّابًعيهيٍمكى

،ىذاسببةهسىلهسىبثػىلهثىةهيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

ُتكىذاتساكلحبرؼالسSتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )س(.

ٍهًفًهمٍيفٍكىلىًبثػيٍوا:")ًمائىةوًسًنٍُتىكىاٍزدىاديٍكاًتٍسعناسىلهسىًفًهمٍهٍكىيفٍٍواسيكىلىبً" (ُٓ كى

كىاٍزدىاديٍكاًتٍسعناثػىلهثى  (ًمائىةوًسًنٍُتى

كٍواسيكىلىبًبثػىلهثىككىلىًبثػيٍوايفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاSاخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ،ىذاسببتدسىلهسى

 تساكلحبرؼالسُت)س(.

اٍلميادبىۤاءووٍسييػيغىاٍواسييٍَّستىًغيٍكىًاٍف" (ُٔ ثػيٍواكىًاٍف")هىًولاٍلويجيوٍشًٍليىهٍكى ايػيغىاثػيوٍيٍَّستىًغيػٍ

اٍلميٍهًليىٍشًولاٍلويجيٍوهىدبىۤاءو  (كى



 

ْٖ 
 

ثػيٍوارأيفىذهاآليةىوأفالطالبتقاخلطأ ٍواسييٍَّستىًغيٍبايػيغىاثػيوٍيٍَّستىًغيػٍ

كىذاS،ىذاسببتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼاوٍسييػيغىا

 تساكلحبرؼالسُت)س(.

رَّجيلىٍُتًمَّثىالنذلىيٍمكىاٍضًربٍ...")رَّجيلىٍُتًجىعىٍلنىااًلىحىًدعًلىاالنسىمَّذلىيٍمًربٍضٍاكى" (ُٕ

 (حىًدعًلىاجىعىٍلنىااًلى

،ىذاسببالنسىمَّبمَّثىالنيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼالسُتSتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )س(.

ُٖ) ..." يػٍره خى يػٍرهوىاابنسىىيوى ")بناقٍعيكَّخى يػٍره خى ثػىوىاابنىيوى يػٍره  (عيٍقبناكَّخى

،ىذاسببوىاابنسىبثػىوىاابنأفالطالبتقرأيفىذهاآليةىواخلطأ

كىذاتساكلحبرؼالسُتSتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )س(.

ٍنسىافي"... (ُٗ ااٍلً ٍنسىافي")شىٍيءوجىدىالنرىسىاىكٍكىكىافى ااٍلً شىٍيءواىٍكثػىرىكىكىافى

 (جىدىالن



 

ٖٓ 
 

،ىذاسببرىسىاىكٍباىٍكثػىرىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼالسُتSتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )س(.

َِ) " بىشىره
۠
...")كَّاًحدهوهكيٍماًلهًاذلهييػيٍوحهْٓىًايلىَّاىظلَّىآْليكيمٍسٍمًٌقيٍلًاظلَّىآْاىانى قيٍلًاظلَّىآْاىانى۠

 ثٍػليكيمٍبىشىره  (كَّاًحدهًاذلهيكيٍماًلهوهآْيػيٍوحهْٓىًايلىَّاىظلَّىمًٌ

ثٍػليكيمٍيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ ،ىذاسببليكيمٍسٍمًٌبمًٌ

كىذاتساكلحبرؼالسُتSتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )س(.

ُِ) " بىسٍاىاىفَّاىـٍحىًسٍبتى )"اٍلكىٍهفًحه بىاىفَّاىـٍحىًسٍبتى  (اٍلكىٍهفًاىٍصحه

بىاىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ بىسٍاىبٍصحه ،ىذاحه

كىذاتساكلحبرؼSسببتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 السُت)س(.

نػىبىاىىيٍمسُّنػىقيضلىٍني" (ِِ نػىبىاىىيٍمنػىقيصُّضلىٍني)"اًبحلٍىقًٌعىلىٍيكى  (اًبحلٍىقًٌعىلىٍيكى

،ىذاسببسُّنػىقيبنػىقيصُّالطالبتقرأيفىذهاآليةىوأفاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼالسُتSتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )س(.



 

ٖٔ 
 

ًسطهكى" (ِّ ٍلبػيهيٍمابى ًسطهكى)"ٍيدًسًاًبٍلوىًذرىاعىٍيًوكى ٍلبػيهيٍمابى  (اًبٍلوىًصٍيدًًذرىاعىٍيًوكى

،ىذاٍيدًسًاًبٍلوىباًبٍلوىًصٍيدًيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼSسببتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 السُت)س(.

يىٍدعيٍوفىرىبػَّهيمٍِبٍسٍاكى" (ِْ مىعىالًَّذٍينى اٍصِبٍكى")نػىٍفسىكى مىعىالًَّذٍينى نػىٍفسىكى

 (يىٍدعيٍوفىرىبػَّهيمٍ

،ىذاٍيدًسًاًبٍلوىبًصٍيدًاًبٍلوىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼSسببتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 السُت)س(.

ۤاًء" (ِٓ السَّمى مًٌنى ازىلىقناًبحىسٍفػىتيكىيػيٍرًسلىعىلىيػٍهىاحيٍسبىاانن كىيػيٍرًسلىعىلىيػٍهىا")صىًعٍيدن

ۤاًء السَّمى مًٌنى افػىتيٍصًبحىحيٍسبىاانن  (زىلىقناصىًعٍيدن

،ىذاسببًبحىسٍفػىتيبفػىتيٍصًبحىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼالسُتSتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )س(.

يصىاًبرناكَّالىْٓ" (ِٔ سىتىًجديينًٍْٓاٍفشىۤاءىالِلٌه اىٍمرنايٍسًاىعٍقىاؿى سىتىًجديينًٍْٓاٍف")لىكى قىاؿى

يصىاًبرناكَّالىْٓ اىٍمرنااىٍعًصيٍشىۤاءىالِلٌه  (لىكى



 

ٖٕ 
 

،ىذاسببًبحىسٍفػىتيبفػىتيٍصًبحىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼالسُتSتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )س(.

اىنػَّهيٍمػليًٍسنػيٍوفى" (ِٕ بػيٍوفى اىنػَّهيٍمػليًٍسنػيٍوفىكىىيٍم")نػٍعناسيكىىيٍمػلىٍسى بػيٍوفى  (صينػٍعناػلىٍسى

،ىذاسببنػٍعناسيبصينػٍعنايفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼالسُتSتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )س(.

ًمٍنًكتىاًبرىبًٌكىيىىًايكٍكىاٍتليمىآْ" (ِٖ ًمٍنًكتىاًبايٍكًحيىكىاٍتليمىآْ")اًلىٍيكى اًلىٍيكى

 (رىبًٌكى

،ىذاسببيىىًايكٍبايٍكًحيىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاحلاءHتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

)ح(.

الًٌيػينٍ" (ِٗ أبىٍسناذًقػىيًٌمن ٍنًدٍيدناشىرى شًٌكىيػيبىحيلَّدينٍمًٌ الًٌيػيٍنًذرىقػى...")اٍلميٍؤًمًنٍُتىرى يًٌمن

ا ٍنأبىٍسناشىًدٍيدن رىلَّديٍنويمًٌ  (اٍلميٍؤًمًنٍُتىكىيػيبىشًٌ



 

ٖٖ 
 

،ىذاسببحيلَّدينٍبلَّديٍنوييفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاحلاءHتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )ح(.

َّ) " بىصٍاىفَّاىاىـٍحىًسٍبتى بىاىـٍ...")فًحٍاٍلكىحه اىفَّاىٍصحه  (اٍلكىٍهفًحىًسٍبتى

،ىذافًحٍاٍلكىباٍلكىٍهفًيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼHسببتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 احلاء)ح(.

كىاٍزدىاديٍكاتًثػىلهثىًفًهمٍحٍكىيفٍكىلىًبثػيٍوا" (ُّ ٍهًفًهمٍيفٍكىلىًبثػيٍوا")ٍسعناًمائىةوًسًنٍُتى كى

كىاٍزدىاديٍكاًتٍسعناثػىلهثى  (ًمائىةوًسًنٍُتى

،ىذاًهمٍفًحٍاٍلكىبًهمٍاٍلكىٍهفًيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼHسببتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 احلاء)ح(.

ثػيٍوايػي" (ِّ اٍلميدبىۤاءوغىاثػيٍواكىًاٍفيٍَّستىًغيػٍ ثػيٍوايػيغىاثػيٍوا")حىاٍلويجيوٍيىٍشًوللًحٍكى كىًاٍفيٍَّستىًغيػٍ

اٍلميٍهلًدبىۤاءو  (اٍلويجيٍوهىيىٍشًولكى



 

ٖٗ 
 

اٍلميٍهلًيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ لًحٍاٍلميكىباٍلويجيٍوهىككى

Hللغةاألـحرؼ،ىذاسببتداخلاللغةاألـ،أفيفاحىاٍلويجيوٍك

 كىذاتساكلحبرؼاحلاء)ح(.

اىٍفيػٍُّؤًمنػيوٍْٓاًاٍذ" (ّّ ۤاءىكىمىامىنىعىالنَّاسى لمياحٍليحيجى اىٍفيػٍُّؤًمنػيوٍْٓا")ده كىمىامىنىعىالنَّاسى

لًاٍذ ۤاءىىيمياذٍليده  (جى

ۤاءىيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ لمياحٍليحيجى ۤاءىىيميبده جى

كىذاH،ىذاسببتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼلاذٍليده

 تساكلحبرؼاحلاء)ح(.

ّْ) " الًتػيٍغرًؽى اىخىرىقػٍتػىهى )"لىهىاحٍاىقىاؿى اىخىرىقػٍتػىهىالًتػيٍغرًؽى  (اىٍىلىهىاقىاؿى

،ىذاسببلىهىاحٍاىباىٍىلىهىايفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاحلاءHفيفاللغةاألـحرؼتداخلاللغةاألـ،أ

 )ح(.

ّٓ) " كىالى تػيؤىاًخٍذينٍدبىانىًسٍيتي الى ")ًمٍناىٍمرًٍمعيٍسرناٍقًٍتٍحًتػيرٍقىاؿى الى قىاؿى

 كىالى  (ًمٍناىٍمرًٍمعيٍسرناتػيٍرًىٍقًٍتٍتػيؤىاًخٍذينٍدبىانىًسٍيتي
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،ىذاسببتػيٍرًىٍقًٍتٍبٍقًٍتٍحًرٍيفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأتػياخلطأ

كىذاتساكلحبرؼاحلاءHتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

 )ح(.

ّٔ) " ثٍػليكيمٍقيٍلًاظلَّىآْاىانى۠ مًٌ ")كَّاًحدهكيٍمًالههًاحلهييػيٍوحهْٓىًايلىَّاىظلَّىآْبىشىره قيٍلًاظلَّىآْاىانى۠ بىشىره

ثٍػليكيمٍ  (كَّاًحدهًاذلهيكيٍماًلهوهاىظلَّىآْيػيٍوحهْٓىًايلىَّمًٌ

،ىذاًاذلهيكيٍماًلهوهبكيٍمًالههًاحلهييفىذهاآليةىوأفالطالبتقرأاخلطأ

كىذاتساكلحبرؼHسببتداخلاللغةاألـ،أفيفاللغةاألـحرؼ

احلاء)ح(.

 التطبيق الناقص للقواعد ( ب

نػىبىاىىيٍمصُّكينىضلىٍني" (ُ نػىبىاىىيٍمنػىقيصُّضلىٍني")كًٌاًبحلٍىعىلىٍيكى  (اًبحلٍىقًٌعىلىٍيكى

اخلطأ ىيأفالطالبتقرأ اآلية كصُّكينىبحلٍىقًٌابكقيصُّنػىيفىذه

الصوتكًٌاًبحلٍى قواعد تدرس الطالب الناقصللقواعد. التطبيق ىذا ،

 القاؼ)ؽ(كلكنهمملتطبقيفالقراءة.

كىًاذىا"... (ِ اٍليىًمٍُتً ذىاتى )هيمٍضيرًكٍتَّغىرىبىٍت غىرىبىٍت..." كىًاذىا اٍليىًمٍُتً ذىاتى

 (تػٍَّقًرضيهيمٍ
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ىيأفالطالبتقرأَّاخلطأ اآلية ىذاهيمٍضيرًكٍتَّبٍقًرضيهيمٍتػىيفىذه ،

)ؽ( القاؼ الصوت قواعد تدرس الطالب الناقصللقواعد. التطبيق

 كلكنهمملتطبقيفالقراءة.

 (ًمٍنرَّبًٌكيمٍكىقيًلاحلٍىقُّ...")ًمٍنرَّبًٌكيمٍكًُّلاحلٍىكيكى" (ّ

،ىذاكًُّلاحلٍىكيكىبكىقيًلاحلٍىقُّيفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأَّاخلطأ

)ؽ( القاؼ الصوت قواعد تدرس الطالب الناقصللقواعد. التطبيق

 كلكنهمملتطبقيفالقراءة.

ْ) " نػَّتىكى جى دىخىٍلتى ًاٍذ يٍلتىكيكىلىٍوالىْٓ الِلٌه شىۤاءى )مىا " نػَّتىكى جى دىخىٍلتى ًاٍذ كىلىٍوالىْٓ

يقػيٍلتى  (مىاشىۤاءىالِلٌه

التطبيقٍلتىكيبقػيٍلتىيفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأَّاخلطأ ،ىذا

الناقصللقواعد.الطالبتدرسقواعدالصوتالقاؼ)ؽ(كلكنهممل

 تطبقيفالقراءة.

ٓ) ..." ىيوى يػٍره اابنوىثػىخى يػٍره يػٍره")بناكٍعيكَّخى خى ثػىوىاابنىيوى يػٍره  (عيٍقبناكَّخى

التطبيقبناكٍعيبعيٍقبنايفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأَّاخلطأ ،ىذا

الناقصللقواعد.الطالبتدرسقواعدالصوتالقاؼ)ؽ(كلكنهممل

 تطبقيفالقراءة.
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ٔ) ..." يعىلهىكيلًٌ ")تىًدرناكٍمٍُّيءوشىكىكىافىالِلٌه يعىلهىكيلًٌ  (مٍُّقتىًدرناشىٍيءوكىكىافىالِلٌه

تقرأَّاخلطأ الطالب أف ىي اآلية ىذه ٍقتىًدرنامييف ىذاتىًدرناكٍمُّب ،

)ؽ( القاؼ الصوت قواعد تدرس الطالب الناقصللقواعد. التطبيق

 كلكنهمملتطبقيفالقراءة.

ٕ) " هيمٍرهْٓلكيالٍكىتًٍلكى )..."اىٍىلىٍكنػه هيمٍاٍلقيرهْٓلكىتًٍلكى  (اىٍىلىٍكنػه

تقرأَّاخلطأ الطالب أف ىي اآلية ىذه اٍلقيرهْٓليف ىذارهْٓلكيالٍب ،

)ؽ( القاؼ الصوت قواعد تدرس الطالب الناقصللقواعد. التطبيق

 .كلكنهمملتطبقيفالقراءة

نىاكًلىلىقىٍد"... (ٖ انىصىبنايػٍ ذى ىه انىصىبنانىالىًقيػٍلىقىٍد")ًمٍنسىفىرانى ذى ىه  (ًمٍنسىفىرانى

نىايفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأاخلطأ نىاكًلىبلىًقيػٍ التطبيقيػٍ ،ىذا

الناقصللقواعد.الطالبتدرسقواعدالصوتالقاؼ)ؽ(كلكنهممل

 .تطبقيفالقراءة

ا" (ٗ ذى ىه ا...")بػىٍيًٍتٍكىبػىٍيًنكىؾيًفرىاقىاؿى ذى ىه  (كىبػىٍيًنكىبػىٍيًٍتًٍفرىاؽيقىاؿى

اخلطأ اآليةىيأفالطالبتقرأ التطبيقؾيًفرىابًفرىاؽييفىذه ،ىذا

الناقصللقواعد.الطالبتدرسقواعدالصوتالقاؼ)ؽ(كلكنهممل

 .تطبقيفالقراءة
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 (ٍزاننكىاٍلًقيهمىةًيػىٍوـىذلىيمًٍقٍيمينيفىالى")كىٍزاننيهمىةًاٍلكًيػىٍوـىذلىيمٍٍيميكًنيفىالى" (َُ

اخلطأ الطالبتقرأ أف ىي اآلية ىذه نيًقٍيمييف اٍلًقيهمىةًك كٍيميكًنيب

الطالبتدرسقواعدالصوتيهمىةًاٍلكً التطبيقالناقصللقواعد. ىذا ،

القاؼ)ؽ(كلكنهمملتطبقيفالقراءة.

اٍليىًمٍُتًكىًاذىاغىرىبىٍت" (ُُ اٍليىًمٍُتًكى")ىيمٍديتػٍَّقرًذىاتى  (تػٍَّقًرضيهيمًٍاذىاغىرىبىٍتذىاتى

،ىذاالتطبيقىيمٍديتػٍَّقرًبتػٍَّقًرضيهيمٍيفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأاخلطأ

)ضالناقصللقواع الطالبتدرسقواعدالصوتالضاد ملد. كلكنهم )

 تطبقيفالقراءة.

ُِ) " الى عىمىالنٍيعيدًنيًاانَّ اىٍحسىنى مىٍن )اىٍجرى " الى عينيًضيًٍاانَّ اىٍحسىنى مىٍن اىٍجرى

 (عىمىالن

اخلطأ اآليةىيأفالطالبتقرأ التطبيقٍيعيدًنيبنيًضٍيعييفىذه ،ىذا

)ضالناقصللقواع الطالبتدرسقواعدالصوتالضاد ملد. كلكنهم )

 تطبقيفالقراءة.

ًربٍدٍكىا" (ُّ ذلىيٍم اًلىحىًدعًلىامَّثىالن جىعىٍلنىا )رَّجيلىٍُتً ذلىيمٍكىاٍضًربٍ" رَّجيلىٍُتًمَّثىالن

 (جىعىٍلنىااًلىحىًدعًلىا
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،ىذاالتطبيقًربٍدٍكىابكىاٍضًربٍيفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأاخلطأ

)ضالناقصللقواع الطالبتدرسقواعدالصوتالضاد ملد. كلكنهم )

 تطبقيفالقراءة.

ميٍشفًعىدًكيكى" (ُْ اٍلميٍجرًًمٍُتى فػىتػىرىل )ًقٍُتىاٍلًكتهبي فػىتػىرىلكيًضعىكى" اٍلًكتهبي

ميٍشًفًقٍُتى  (اٍلميٍجرًًمٍُتى

التطبيقعىدًكيكىبكيًضعىكىيفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأاخلطأ ،ىذا

)ضالناقصللقواع الطالبتدرسقواعدالصوتالضاد ملد. كلكنهم )

 تطبقيفالقراءة.

ُٓ) " اعىلًٌٍُتىدًاٍلميميتًَّخذىكىمىاكيٍنتي ميتًَّخذىكىمىا)"ضيدن ااٍلميًضلًٌٍُتىكيٍنتي  (عىضيدن

اخلطأ الطالبتقرأ أف ىي اآلية ىذه ىذالًٌٍُتىدًاٍلميباٍلميًضلًٌٍُتىيف ،

للقواع الناقص )ضالتطبيق الضاد الصوت قواعد تدرس الطالب (د.

 كلكنهمملتطبقيفالقراءة.

لًٌلٍانىدٍكَّعىرى" (ُٔ ذو يػىٍومىىِٕ نَّمى عىٍرضناجىهى ًفرًٍينى )كه ًفرًٍينىكَّعىرىٍضنىا" لًٌٍلكه ذو يػىٍومىىِٕ جىهىنَّمى

(عىٍرضنا
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اخلطأ الطالبتقرأ ىيأف اآلية ىذاانىدٍكَّعىرى"بكَّعىرىٍضنىايفىذه ،

الناقصللقواع )ضالتطبيق الصوتالضاد قواعد الطالبتدرس (د.

كلكنهمملتطبقيفالقراءة.

لًٌيػي" (ُٕ ا لَّديٍنويًدٍيدناسىأبىٍسناٍنًذرىقػىيًٌمن ٍن أبىٍسنا")اٍلميٍؤًمًنٍُتىرىسًٌكىيػيبىمًٌ لًٌيػيٍنًذرى قػىيًٌمنا

ا ٍنلَّديٍنويشىًدٍيدن رىمًٌ  (اٍلميٍؤًمًنٍُتىكىيػيبىشًٌ

اخلطأ اآليةىيأفالطالبتقرأ رىكشىًدٍيدنايفىذه كًدٍيدناسىبكىيػيبىشًٌ

رىسًٌكىيػيبى التطبيق ىذا الصوتالناقصللقواع، قواعد تدرس الطالب د.

 .(كلكنهمملتطبقيفالقراءةالشُت)ش

ُٖ) " اًعرىفَّسٍييكىٍليػىتػىلىطٍَّفكىالى ")ًبكيٍماىحىدن اييٍشًعرىفَّكىٍليػىتػىلىطٍَّفكىالى  (ًبكيٍماىحىدن

،ىذاالتطبيقًعرىفَّسٍييبييٍشًعرىفَّيفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأاخلطأ

الصوتالشُت)شالناقصللقواع الطالبتدرسقواعد ملد. كلكنهم )

 .تطبقيفالقراءة

ُٗ) " تػىقيٍولىنَّ ٍيءوسىلًكىالى ٍ ذهًايٌنً افىاًعله غىدن )ًلكى " تػىقيٍولىنَّ ًلشىٍيءوكىالى ٍ فىاًعلهًايٌنً

ا غىدن  (ذهًلكى
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التطبيق،ىذاٍيءوسىلًبًلشىٍيءيفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأاخلطأ

الصوتالشُت)شالناقصللقواع الطالبتدرسقواعد ملد. كلكنهم )

 .تطبقيفالقراءة

اٍلميٍهلًكىًاٍف" (َِ كى ثػيٍوايػيغىاثػيٍوادبىۤاءو ثػيٍوايػيغىاثػيٍواكىًاٍف)"اٍلويجيٍوهىًولسٍيىيٍَّستىًغيػٍ يٍَّستىًغيػٍ

اٍلميٍهًل  (اٍلويجيٍوهىيىٍشًولدبىۤاءوكى

،ىذاالتطبيقًولسٍيىبيىٍشًولاآليةىيأفالطالبتقرأيفىذهاخلطأ

الصوتالشُت)شالناقصللقواع الطالبتدرسقواعد ملد. كلكنهم )

 .تطبقيفالقراءة

كىالىْٓاي" (ُِ ٍ يرىيبًٌ الِلٌه ىيوى ارًؾيسٍلهًكنَّ۠ا اىحىدن ٍْٓ )ًبرىيبًٌ كىالىْٓاي" ٍ يرىيبًٌ الِلٌه ىيوى ٍشرًؾيلهًكنَّ۠ا

ٍْٓ اًبرىيبًٌ  (اىحىدن

اخلطأ التطبيقرًؾيسٍايبٍشرًؾياييفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأ ،ىذا

الصوتالشُت)شالناقصللقواع الطالبتدرسقواعد ملد. كلكنهم )

 .تطبقيفالقراءة

ِِ) " يعىلهىكيلًٌ ")مٍُّقتىًدرناٍيءوسىكىكىافىالِلٌه يعىلهىكيلًٌ  (ًدرنامٍُّقتىشىٍيءوكىكىافىالِلٌه



 

ٕٗ 
 

اخلطأ التطبيقرًؾيسٍايبٍشرًؾياييفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأ ،ىذا

الصوتالشُت)شالناقصللقواع الطالبتدرسقواعد ملد. كلكنهم )

.تطبقيفالقراءة

 (عىلهىقػيليٍوهًبًٍمًاٍذقىاميٍواكَّرىبىٍطنىا")عىلهىقػيليٍوهًبًٍمًاٍذقىاميٍوانىاتػٍكَّرىبػى" (ِّ

التطبيقنىاتػٍكَّرىبػىبكَّرىبىٍطنىايفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأأاخلط ،ىذا

)طالناقصللقواع الطاء الصوت قواعد تدرس الطالب ملد. كلكنهم )

 .تطبقيفالقراءة

ٍلبػيهيٍمكى" (ِْ سًكى ٍلبػيهيٍم)كى"ًذرىاعىٍيًواًبٍلوىًصٍيدًتهابى ًسطهكى  (اًبٍلوىًصٍيدًًذرىاعىٍيًوابى

ًسطهيفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأاخلطأ سًبابى ،ىذاالتطبيقتهابى

)طالناقصللقواع الطاء الصوت قواعد تدرس الطالب ملد. كلكنهم )

.تطبقيفالقراءة

ِٓ) " رىزًلًٌيػينٍقػىيًٌمنا رىأبىٍسنا لَّديٍنويكىيػيبىشًٌ ٍن مًٌ ا )اٍلميٍؤًمًنٍُتىشىًدٍيدن " أبىٍسنالًٌيػيٍنًذرىقػىيًٌمنا

رى ٍنلَّديٍنويكىيػيبىشًٌ امًٌ  (اٍلميٍؤًمًنٍُتىشىًدٍيدن

اخلطأ اآليةىيأفالطالبتقرأ التطبيقرىزًلًٌيػينٍبلًٌيػيٍنًذرىيفىذه ،ىذا

للقواع )ذالناقص الذاؿ الصوت قواعد تدرس الطالب ملد. كلكنهم )

 .تطبقيفالقراءة
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كيرٍٍزكىا" (ِٔ كىاذٍكيرٍ")نىًسٍيتىازىاًرَّبَّكى  (نىًسٍيتىًاذىارَّبَّكى

،ىذااًازىككيرٍزاكىبذىااًكاذٍكيركىيفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأاخلطأ

(كلكنهمد.الطالبتدرسقواعدالصوتالذاؿ)ذالتطبيقالناقصللقواع

.ملتطبقيفالقراءة

غىلىبػيٍواعىلهْٓىاىٍمرًًىٍم" (ِٕ الًَّذٍينى اٍيًهمٍعىلىفَّدىلىنػىتَّخًقىاؿى غىلىبػيٍوا")مٍَّسًجدن الًَّذٍينى قىاؿى

اعىلىٍيًهمٍلىنػىتًَّخذىفَّعىلهْٓىاىٍمرًًىٍم  (مٍَّسًجدن

اخلطأ الطالبتقرأ أف ىي اآلية ىذه ىذالىنػىتًَّخذىفَّبفَّدىلىنػىتَّخًيف ،

(كلكنهمد.الطالبتدرسقواعدالصوتالذاؿ)ذالتطبيقالناقصللقواع

.لقراءةملتطبقيفا

بػيرىٍتكىًلمىةنربىٍ" (ِٖ بػيرىٍتكىًلمىةنزبىٍ")ًمٍناىفػٍوىاًىًهمٍريجيكى  (ًمٍناىفػٍوىاًىًهمٍريجيكى

اخلطأ الطالبتقرأ ىيأف اآلية التطبيقريجيربىٍبريجيزبىٍيفىذه ىذا ،

)خالناقصللقواع اخلاء الصوت قواعد تدرس الطالب ملد. كلكنهم )

 .تطبقيفالقراءة

غىلىبػيٍواعىلهْٓىاىٍمرًًىٍمقى" (ِٗ الًَّذٍينى اعىلىٍيًهمٍذىفَّحًلىنػىتَّاؿى غىلىبػيٍوا")مٍَّسًجدن الًَّذٍينى قىاؿى

اعىلىٍيًهمٍلىنػىتًَّخذىفَّعىلهْٓىاىٍمرًًىٍم  (مٍَّسًجدن
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اخلطأ الطالبتقرأ أف ىي اآلية ىذه ىذالىنػىتًَّخذىفَّبذىفَّحًلىنػىتَّيف ،

 الناقص )خللقواعالتطبيق اخلاء الصوت قواعد تدرس الطالب (د.

 .كلكنهمملتطبقيفالقراءة

مي" (َّ اذىحًتَّكىمىاكيٍنتي مي")اٍلميًضلًٌٍُتىعىضيدن اتًَّخذىكىمىاكيٍنتي  (اٍلميًضلًٌٍُتىعىضيدن

،ىذاالتطبيقذىحًتَّميبتًَّخذىمييفىذهاآليةىيأفالطالبتقرأاخلطأ

الناقصللقواع )خد. اخلاء الصوت قواعد تدرس ملالطالب كلكنهم )

 .تطبقيفالقراءة

ُّ) " اىكىيٍػنىآًْاىلى ًاٍذ اىرىاىٍيتى احٍليٍوتىرىةًحٍالصَّقىاؿى نىًسٍيتي ٍ )فىًايٌنً اًٍذ" اىرىاىٍيتى قىاؿى

 احٍليٍوتىالصٍَّخرىةًاىكىيٍػنىآًْاىلى ٍنىًسٍيتي  (فىًايٌنً

الطالاخلطأ أف ىي اآلية ىذه يف تقرأ ىذارىةًحٍالصَّبالصٍَّخرىةًب ،

للقواع الناقص )خالتطبيق اخلاء الصوت قواعد تدرس الطالب (د.

.كلكنهمملتطبقيفالقراءة

اٍلميًضلًٌٍُتىكىمىا" (ِّ ميتًَّخذى اٍلميًضلًٌٍُتىكىمىا")دناديعىكيٍنتي ميتًَّخذى اعىكيٍنتي  (ضيدن

اعىأيفىذهاآليةىيأفالطالبتقراخلطأ التطبيقدناديعىبضيدن ،ىذا

)ضالناقصللقواع الطالبتدرسقواعدالصوتالضاد ملد. كلكنهم )

.تطبقيفالقراءة
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 اإلفرتضات اخلاطئة ( ج

ااحلٍىًدٍيًثاىسىفنايػيٍؤًمنيًاٍفملٍَّ"... (ُ ااحلٍىًدٍيًثاىسىفناٍوايػيٍؤًمنػيًاٍفملٍَّ")هًبهذى  (هًبهذى

أ اآلية ىذه يف اخلطأ الطالب تقرأ يػيٍؤًمنػيف ىوٍوا الواك. احلرؼ بدكف

 اإلفًتضاتاخلاطئة.

 (عىلهىقػيليٍوهًبًٍماًٍذقىاميٍواانىطٍكَّرىبى...")عىلهىقػيليٍوهًبًٍمًاٍذقىاميٍوانىطٍكَّرىبى" (ِ

الطالب تقرأ أف اآلية يفىذه ىوانىطٍرىبىكَّاخلطأ بدكفاحلرؼاألليف.

 اإلفًتضاتاخلاطئة.

ًتٍسعنالىًبثيكى" (ّ كىاٍزدىاديٍكا ًسًنٍُتى ًمائىةو ثػىلهثى ٍهًفًهٍم كى )يفٍ ٍهًفًهٍمواكىلىًبثي" كى يفٍ

كىاٍزدىاديٍكاًتٍسعن ًمائىةوًسًنٍُتى  ا(ثػىلهثى

 الطالب تقرأ أف اآلية ىذه يف ىوٍواكىلىًبثػياخلطأ الواك. احلرؼ بدكف

 اإلفًتضاتاخلاطئة.

أبىٍ" (ْ لًٌيػيٍنًذرى ا قػىيًٌمن ٍن مًٌ ا شىًدٍيدن اٍلميٍؤًمًنٍُتىوٍلَّدينٍػهيسنا رى ...")كىيػيبىشًٌ لًٌيػيٍنًذرى ا قػىيًٌمن

ٍن امًٌ اٍلميٍؤًمًنٍُتىلَّديٍنويأبىٍسناشىًدٍيدن رى  (كىيػيبىشًٌ

زايدةاحلرؼالواك،ىوادلفركدبديٍنويلَّاخلطأيفىذهاآليةأفتقرأالطالب

 ىواإلفًتضاتاخلاطئة..تقرأبدكفاحلرؼالواكالسكوف
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ٓ) " اٍلكىٍهفًاىانَّاىـٍحىًسٍبتى بى ...")اىٍصحه اٍلكىٍهفًاىفَّاىـٍحىًسٍبتى بى  (اىٍصحه

،ىوادلفركداألليفزايدةاحلرؼباىفَّاخلطأيفىذهاآليةأفتقرأالطالب

 .ىواإلفًتضاتاخلاطئة.السكوفاألليفتقرأبدكفاحلرؼ

ايكٍوٍكىاتٍػلي" (ٔ رىبًٌكىمىآْ ًكتىاًب ًمٍن اًلىٍيكى )ًحيى ًمٍنكىاٍتلي..." اًلىٍيكى ايٍكًحيى مىآْ

 (ًكتىاًبرىبًٌكى

زايدةاحلرؼالواك،ىوادلفركدبكىاٍتلياخلطأيفىذهاآليةأفتقرأالطالب

 .ىواإلفًتضاتاخلاطئة.تقرأبدكفاحلرؼالواكالسكوف

مًٌنى" (ٕ ۤاًءكىيػيٍرًسلىعىلىيػٍهىاحيٍسبىاانن ازىلىقناافػىتيٍصًبحىالسَّمى  "صىًعٍيدن

بزايدةاحلرؼاألليف،ىوافػىتيٍصًبحىاخلطأيفىذهاآليةأفتقرأالطالب

 ىواإلفًتضاتاخلاطئة.ادلفركدتقرأبدكفاحلرؼاألليفالسكوف.
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث . أ

نطقاحلركؼالعربيةعندقراءةالصوتيةيفاألخطاءبعدأفحبثتالباحثةالتحليل

اإلسالمىاب اإلسالميةاحلكوميةالثانويةدرسةدلسورةالكهفلدلطالبمعهدالعليا

 ،توصلالباحثةإىلالنتائجالتالية:سومنب

الصوتيةيفنطقاحلركؼالعربيةعندقراءةسورةالكهفلدلأشكاؿاألخطاء .ُ

اإلسالمىدبدرسة العليا سومنبنويةالثاطالبمعهد احلكومية ىياإلسالمية

(ُّ)حرؼالعُتابذلمزةاإلبداؿ) ابلسُت، (ُْ)حرؼالثاء حرؼالقاؼ،

(ُّ)ابلكاؼ ابحلاء، (ُُ)حرؼاذلاء ابلسُت، (ٕ)حرؼالصاد حرؼ،

حرؼ،(ْ)حرؼاخلاءابحلاء،(ٕ)حرؼالشُتابلسُت،(ٔ)الضادابلداؿ

ابلتاء (ِ)الطاء اب، (ّ)لزامحرؼالذاؿ ابلداؿ، (ُ)حرؼالذاؿ حرؼ،

ابذلاء )(ُ)احلاء كالتشويو ) ابلداؿالضاد اخلاطئة(ُ)مشاهبة كاإلفًتضات )

 .((ْ(كالزايدة)ّ)احلذؼ)



 

َُّ 
 

الصوتيةيفنطقاحلركؼالعربيةعندقراءةسورةالكهفلدلاألخطاءأسباب .ِ

اإلسالمىدبدرسة العليا سومنبالثانويةطالبمعهد احلكومية ىياإلسالمية

 .كاإلفًتضاتاخلاطئةغةاألـكالتطبيقالناقصللقواعدلتداخل

 اإلفرتاحات . ب

 البحثربتالعنوافاحلمدهللربالعادلُت، أفتكملىذا استطاعتالباحثة

 األخطاء الكهفربليل سورة قراءة عند يفنطقاحلركؼالعربية لدلطالبالصوتية

ا اإلسالمىمعهد سومنبالثانويةدرسةدبلعليا احلكومية الاإلسالمية يزاؿيفموعده.

عن بعيدا ابلطبع البحث النقدىذا لقدمي القراء من الباحثة تطلب لذلك الكماؿ.

كاالقًتاحات.

أنٍتالأنسىأفأشكرإىل البحثمناألستاذكما منيعينهايفكتابةىذا

علىالدكتورةاحلاجةجويريةدحالفادلاجستَتة األستاذةةكاألصدقاءكخصوصاإىلفضيل

يفاىتمام التكميليها البحث ىذا أسباـ البحث ىذا يكوف أف آمل جلميع. مفيدا

كهللاأعلمابلصواب.األطراؼخاصةلطالباللغةالعربية.
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 ادلراجع

 ادلراجع العربية . أ

...ةالعربيةالقدؽلةربليلاألخطاءففيالدراسةاللغويجاسمعلىجاسم،

سيدك.علماألصواتالدراسياللغةالعربيةمناإلندكنسيُتنصرالدينإدريس.،جوىر

ـ.۰۲۰ْرجوا:مكتبةلسافعريب،

،سورايدارما التقابليكربليلاألخطاءيكي. اللغة ادلقارفبُتعلم علم التطبيغي. اللغة

ـ.َُِٓلسافالضاد،كتعليمالعربية.

ادلقابلاللغومكربليلاألخطاءعيلكإسحاؽدمحماألمُت.مسا،اصيب ادلملكة. الرايض:

ـ.ُِٖٗالعربيةالسعودية،

.تعليماللغةاتصاليابُتادلناىجكاالسًتاربيات.أضبدكزلمودكاملالناقةرشدل،طعيمة

كالثقافة .ـََِٔإيسيسكو،-نشوراتادلنظمةاإلسالميةللًتبيةكالعلـو

هللا عبد ، الصديق. عمر اخلرطـو معهد طالب لدل الكتابية اللغوية األخطاء ربليل

ـ.۰۲۲۲.جامعةالدكؿالعربية،الدكيلللغةالعربيةالناطقُتابللغاتاألخرل

اللويةلدارسياللغةالعربيةللمستولالرابعمنالطلبةالكوريُتيفمركز.مٌت،العجرمي

اإلنسانيةكاالجتماعاللغات ـ.۰۲۰۲ية:اجلامعةاألردنية،.العلـو
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.الرايض:إضاءاتدلعلمياللغةالعربيةلغَتالناطقُتهباعبدالرضبنبنإبراىيم.،الفوزاف

ـ.۰۲۰۰صفهرسةمكتبةادللكفهدالوطئيةأثناءالنشر،

كغليا. العربيةمعلم اللغة التعليم قسم لطلبة األخطاء كربليلربليل اللغة التقابل ،

 ..،.األخطاء
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