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Abstract 
This study aims to describe the oral errors of Arabic department students which include 

types, classification, percentage and cause of errors. This study used a qualitative approach 

with descriptive type. Data is taken from 16 of arabic department’s students in third 

semester. The results of this study (1) There are three types of verbal errors, namely: 

phonological, vocabulary and structure, (2) Phonology errors include misreading of 

diacritical mark and sounds that have similarities and replacing verbs diacritical mark. 

Vocabulary errors include improper use and use of the Indonesian language. Structural 

errors include i'rob, alif and lam in the mudlof and the use of Indonesian language 

structures, (3) Percentage of errors includes 8% in phonolgical, 17% in vocabulary,  and 

74% in structure, (4) The cause of error is due to: the influence of the mother tongue, the 

environment that does not support, the teacher who does not set an example and the 

interference in Arabic. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan jenis, klasifikasi, persentase dan sebab 

kesalahan lisan mahasiswa PBA UIN Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diambil dari 16 mahasiswa semester tiga. Hasil 

penelitian ini (1) Ada tiga jenis kesalahan lisan, yaitu: bunyi, kosa kata dan struktur. (2) 

Kesalahan bunyi meliputi kesalahan membaca harakat dan bunyi yang memiliki kesamaan 

serta mengganti harakat fi’il. Kesalahan kosakata meliputi penggunaan yang tidak tepat 

dan pemakaian bahasa Indonesia. Kesalahan struktur meliputi i’ra>b, mudzakar dan 

muannas, alif dan lam pada mudlof, tidak ada kesesuaian antara fi’il dan ism, mudzakar 

dan muannas dan penggunaan stuktur bahasa Indonesia (3) Persentase kesalahan meliputi 

8% pada bunyi, 17 % kosa kata, dan 74% dalam penggunakan struktur. (4) Sebab 

kesalahan karena pengaruh bahasa ibu, lingkungan yang tidak mendukung, guru yang tidak 

memberi contoh dan adanya interferensi dalam bahasa Arab.   

Kata Kunci: kesalahan lisan, popular, bahasa Arab, berbicara 
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 مقدمة
تعليم اللغة  فيومبا يهدف قسم تعليم اللغة العربية إىل إعداد الطالب القادرين على أداء العمل التعليمي اجليد، 

العربية. وحىت يستطيع أن يؤدي الوظيفة التعليمية بشكل جيد ال بد أن تتأكد لدى ادلعلمُت الكفاءات الالزمة، حيث 
الكفاءة ادلهنية والتعليمية والشخصية واالجتماعية. ومن أنواع الكفاءات ادلهنية الالزم توافرىا لدى معلمي اللغة العربية 

للغة، ففاقد الشيء ال يعطي. ومن أىم خصائص اللغة الطبيعة الصوتية، مبعٌت أن اللغة يف األساس استيعاهبم على تلك ا
ىي الكالم، كما يشَت ذلك إىل أن العناية األساسية يف تعليم اللغة ىي العناية بتعليم الكالم. وترجع تلك العناية عند 

( أن اإلنسان عرف الكالم قبل أن 5(: )97 :ه5341زان، عبد الرمحن بن إبراىيم الفو الفوزان إىل األسباب من أمهها )
( أن معظم الناس يستطيعون أن يتحدثوا بلغتهم 4( أن الطفل يبدأ تعلم الكالم قبل أن يتعلم الكتابة، )2يعرف الكتابة، )

 ( أن ىناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غَت مكتوبة.3ابدلقارنة مع القراءة والكتابة فيها، )
متعلمو اللغة العربية. واشتدت احلاجة  أن يتقنهالكالم أمهية كبَتة، تتمثل يف أهنا مهارة أساسية ال بد من ودلهارة ا

إىل مهارة الكالم عندما زاد االتصال الشفهي بُت الناس. ومن ىنا تتأكد ضرورة االىتمام هبا يف برامج تعليم اللغة العربية، 
ىو اذلدف األقوى. ومع ىذه األمهية دلهارة الكالم، يالحظ أن ىناك وعلى وجو اخلصوص إذا كان اذلدف االتصايل 

قبل سيصبحون معلمي ظاىرة تشَت إىل وجود األخطاء الشفهية لدى كثَت من متعلمي اللغة العربية الذين ىم يف ادلست
  .واخلطأ اللغوي اللغة العربية

حيث ىناك من العلماء من يعترب أن مدلول ، Mistakeو أ Error تعٍت كلمة اخلطأ يف اللغة اإلصلليزية تقابل كلمة
، وكالمها مبعٌت اخلطأ. Mistake مرادف كلمة Errorأن كلمة  ((Tarigan, 1990 ادلصطلحُت واحد. وقد أشار اتريغان

ويف اللغة العربية أيضا ىناك كلمات عديدة تشَت إىل معٌت واحد، فمنها اخلطأ والغلط والزلة والسقطة. ذكر صاحب 
. وقد (https://www.almaany.com)قاموس ادلعاين أن السقط أييت مبعنة اخلطأ، فقال: سقط يف الكالم مبعٌت "أخطأ" 

ىو زلة متكررة ارتكبها الطالب ومل يقدروا على تصحيحها إذا مل يساعدىم ادلعلم يف حلها.   أشار نوريس  إىل أن اخلطأ
كما أشار بروون إىل إن اخلطأ ىو زلة عامة اربكتها ادلتعلمون، وىي يف الوقت نفسو أصبحت مؤشرة من مؤشرات  

 .كفاءهتم يف اللغة
للغة الشفهية الذي ينحرف عن القواعد اللغوية وأما األخطاء اللغوية اليت تعٍت ىذه الدراسة ىي استخدام ا

ويقصد بتحليل األخطاء  الصحيحة، ففي ىذه احلالة ىي قواعد اللغة العربية من حيث األصوات وادلفردات والًتاكيب.
الشفهية ىنا بدراسة أخطاء متعلمي اللغة العربية وىم طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم 

سالمية احلكومية ماالنق، بغية الوصول إىل النتائج لالستفادة منها يف تعليم اللغة يف البيئة اجلامعية يف إندونيسيا بشكل اإل
 عام.

ما األخطاء اللغوية الشائعة يف احلديث ل: اولت الدراسة اإلجابة عن السؤاانطالقا من ادلشكالت السابقة الذكر ح
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق؟ ويتفرع عن ىذا  جبامعة موالان العربيةاللغة قسم تعليم الشفهي لدى طالب 
تصنيف ( ما 2؟، )الشفهية يف كالم طالب قسم تعليم اللغة العربية( ما أنواع األخطاء 5): السؤال األسئلة التالية
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ما نسبة األخطاء الشفهية لدى طالب تعليم اللغة العربية؟ ( 4) ؟الشفهية لدى طالب قسم تعليم اللغة العربيةاألخطاء 
 .؟اليت دتكن وقوع طالب قسم تعليم اللغة العربية من األخطاء الشفهيةما األسباب ( 3)

دراسات تسبق ىذا البحث، منها ما قام بو نصر سعود األمحدي أبنو ركز حبثو يف األخطاء الشفهية يف ىناك عدة 
وما قام بو أليزت. ديوسن، موسا م. أمَتة ومها  ،(Al-Ahmadi, 2014:84)ية لدى طالب السعودية الًتاكيب للغة اإلصلليز 

 ,Dyson, A. T., & Amayreh, M. M)يبحث عن األخطاء الصوتية وإبدال الصوت يف التكلم العريب لدى األطفال 

 ,.Yen, Y. C)وحبث أخر ابستخدام سكيف يف تعليم اللغة اإلصلليزية لتقليل أخطاء الطالب يف التكلم  (،79 :2000

Hou, H. T., & Chang, K. E, 2013: 3،)  وقلق اللغة األجنبية يف فصل أنشطة التكلم(Occhipinti, A, 2009) 
ة يف اختبار التكلم يف اختبار اللغة اإلصلليزية واألخطاء الًتكيبي (،Ferguson, 1957 460)ومشكلتُت يف الصوت العريب 

وحتليل األخطاء النحوية يف ترمجة   (،Yoon, H. K, 2012:4)للتواصل الدويل لدى الطالب الكوريُت للغة اإلصلليزية األوىل 
تعقيده وحبث عن أثر اخلريطة الذىنية والتدريبات على دقة التحدث و  (،Gunawan, F, 2015: 71)كتاب نصائح العباد 

(Kazemi, A., & Moradi, A, 2019)  مقياس الزميل ادلصاحب مباشرة يف ورشة العمل يف رلال التحدث أمام اجلمهور
(Nicolini, K. M., & Cole, A. W, 2019: 80 )حول اإلصلليزية لغَت الناطقُت ابللغة ادلعلمُت إدراك واستكشاف 

أن وقد اتضح لنا  (.Rahimi, M., & Zhang, L. J, 2015: 111)اإلصلليزية  ابللغة احملادثة تعليم يف التصحيحية اإلجابة
ىذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة من انحية احملتوايت والنتائج واللغات مع أن بعض ىذه الدراسات جتري يف 

يا أم كتابيا وأن اللغة العربية اللغة اإلصلليزية ولكنها متعلقة هبذه الدراسة أبن ىذه الدراسات تدرس عن األخطاء إما شفه
ث عن األخطاء الشفهية من ثالث رلاالت ىو ب اإلندونيسيُت. وىذه الدراسة تبحاإلصلليزية كالمها لغة اثنية للطالو 

األخطاء يف األصوات واألخطاء يف ادلفردات واألخطاء يف الًتاكيب. وونتيجة ىذه الدراسة تقًتح إلصالح مادة الدراسة 
  ادلعلم إىل الطالب ووضع منهج الدراسة اخلاصة يف تعلم مهارة الكالم لتقليل األخطاء بل إزالة األخطاء.اليت يقدمها 

 
 النظري اإلطار
 األخطاء حتليل

اإلمام دمحم بن (، أوضد الصواب )232: 2003رلمع اللغة العربية، األخطاء مجع من اخلطأ مبعٌت الذنب والغلط )
(، واخلطأ اصطالحيا يتحور حول خرق القاعدة ادلوضوع عليها يف رلال 223: 5773 الرازى،أبو بكر بن عبد القادر 

معُت، وكان اخلطأ والغلط مبعٌت واحد. وجاء يف معجم اللغة العربية ادلعاصرة أن الغلط : أن تعيا ابلشيء فال تعرف وجو 
 (.453 :5790أمحد رضا، الصواب من غَت تعمد )

كما ىو ادلعروف، أن لكل لغة من اللغات قواعد حتكم النظام الصويت وىناك قوانُت للنظام الصريف وىناك قواعد 
للنظام النحوي. كما أن ىناك قوانُت للموستوى الداليل وادلستوى الثقايف. وجبانب القواعد اللغوية ىناك قوانُت أخرى عن 

اللغة مهمة للغاية. ولذلك، ينبغى تعليمها دلتعلمى اللغات األجنبية حىت اإلجتماعية. والقواعد االجتماعية يف استخدام 
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ال يقعوا ىف حرج ثقايف يستهجنو أىل اللغة. وبناء على ما سبق ديكن أن نعرف اخلطأ اللغوي، أبنو خروج على قواعد 
 (.9: 2000عمر الصديق عبد هللا،استخدام اللغة الىت ارتضاىا الناطقون بتلك اللغة )

سلالفة االستجابة ( 5) :ذه التعريفات تتضح لنا عدة مواصفات لالستجابة اللغوية حىت تعترب خطأ، منهاومن ى
، عدم مناسبة ىذه االستجابة يف بعض ادلواقف( 2، )اللغوية الصادرة من الطالب دلا ينبغي أن تكون عليو ىذه االستجابة

 . يعترب خطأ، وإاما يعترب زلة أو ىفوةتكرار صدور ىــذه االستجاابت، فما يصدر مرة واحدة ال( 4)
أي صيغة لغوية تصدر من الطالب بشكل ال يوافق عليو ادلعلم، أنو ويف ضوء ىذا كلو ديكن تعريف اخلطأ اللغوي 

 .وذلك دلخالفتها قواعد اللغة، وىذا النوع ىو موضوع الدراسة احلالية
 

 أمهية دراسة األخطاء
وحتليلها فهي للكشف عن استَتاتيجيات التعلم عند الطالب، ودلساعدة إعداد  وأما أمهية دراسة األخطاء اللغوية

عمر ادلواد الدراسية على أسس عملية سليمة، وللوصوال إىل األساليب السليمة يف تقومي اإلنتاج اللغوي للدارسُت )
 (.8: 2000الصديق عبد هللا،

وقال اتريغان أن حتليل األخطاء الىت يرتكبها الطالب يفيد فائدة خاصة، ألن الفهم يف األخطاء تغذية مرتدة ذلا 
 :Guntur Tarigan Hendri, 1988)قيمة عالية للتقومي والتخطيط يف تصنيف ادلادة واستَتاتيجيات التعليم يف الفصل 

69-71 .) 
 :ا ما يلياهتأمهي . ومناللغة العربيةتعليم  رلاللتحليل األخطاء أمهية كبَتة يف ومن البياانت السابقة تبُت أن 

اكتساهبا، وكذلك االسًتاتيجيات واألساليب اليت  الباحث أبدلة عن كيفية تعلم اللغة أو تزود دراسة حتليل األخطاء -
 .اللغة يستخدمها الفرد الكتساب

ادلواد التعليمية ادلناسبة للناطقُت بكل  يف إعداد ادلواد التعليمية، إذ ديكن تصميم الباحثاألخطاء حتليل دراسة تفيد  -
 .األخطاء اخلاصة هبم لغة يف ضوء ما تنتهي إليو دراسات

حيث حتديد األىداف أو اختيار  يف وضع ادلناىج ادلناسبة للدارسُت سواء منالباحث األخطاء حتليل دراسة  تساعد -
 .س أو أساليب التقومياحملتوى أو طرق التدري

ضعف الدارسُت يف برامج تعليم  األخطاء الباب لدراسات أخرى نستكشف من خالذلا أسباب حتليل دراسةتفتح  -
 .ادلناسبة اللغة الثانية، واقًتاح أساليب العالج

ء الشائعة األخطا، وذلك ألن األخطاء الشائعة وليس على األخطاء الفرديةيز دراسة حتليل األخطاء على مث إن ترك
كما أن األخطاء الشائعة ،  ىي اليت تلقي الضوء بسهولة على أسباب األخطاء، و ىي اليت تعرب عن ظاىرة تستحق الدراسة

 .ىي اليت تستحق أن تبٌت ادلناىج على أساسها، وتستأىل اجلهد الذي يبذل يف سبيل ذلك
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 تصنيف األخطاء
( زالت أو ىفوات اللسان وىي 5(: )8-9: 2000الصديق عبد هللا،عمر ثالثة أنواع )إىل م األخطاء يف اللغة تقس

( األغالط، ويطلق مصطلح 2اخلطأ الذي ذكر جون نوريش أهنا تنتج من عدم الًتكيز، وقصر الذاكرة، واإلرىاق. )
ون اجلملة ادلواقف الىت يستخدم فيها ادلتعلم اللغة يف موقف غَت مالئم فقد تك األغالط على ذلك النوع من األخطاء أو

( األخطاء، ىذا اخلطأ من 4ادلستخدمة صحيحة من حيث السياق اللغوي ولكنها خطأ من حيث سياق اخلطاب. )
ا قالو طوردير يف ة أو اللغة الثانية. فهذا مطابق دلنقصان ادلعرفة عن قواعد اللغة أو معرفة الدارس على اللغة األجنبي

ىي ضرابن: أداء اإلنتاج وأداء وعان : أخطاء القدرة وأخطاء األدة. و اتريغان. وقال مصنف "إضاءات" أن األخطاء ن
 (.409 :2055عبد الرمحن إبراىيم فوزان، ستقبال )اال

 
 مستوايت األخطاء اللغوية

إن األخطاء اللغوية يف مستوايت كثَتة يف األمور اللغوية من عناصرىا إىل مهارهتا. ومن تلك ادلستوايت يف األخطاء 
 يلى : اللغوية كما

األخطاء على مستوى األصوات: قد يكون متعلموا اللغة العربية يقعون يف األخطاء الصوتية من اخلطأ يف نطق  -
األصوات ادلتشاهبة، مثل : صوت "س"و"ش"و"ت"، وصوت "ت"و"ط"، وصوت "د"و"ذ" وغَتىا. وخاصة 

 للناطقُت ابللغة العربية األصلية الىت ليس ذلا حروف ىجائية.
ى مستوى الكلمة: حبانب األخطاء الصوتية، قد يقع أيضا متعلموا اللغة العربية يف األخطاء الصرفية مثل األخطاء عل -

خطأ استخدام فعل ادلضارع يف اجلملة بل فعل األمر يف ادلاضى، مثل : "يستخدم فيو الباحث الرموز"، والصواب 
 "استخدم فيو الباحث الرموز" وغَته.

طالب قسم تلعيم اللغة العربية خيطئون طاء على مستوى الًتكيب كثَت من ويف األخ األخطاء على مستوى الًتكيب: -
ندونيسية. إما يف اإلضافة أو يف النعت وادلنعوت أو يف عوامل النواسخ عن األساليب اإلألن األساليب العربية سلتلفة 

 أو غَتىا.
، وقد يكون الطالب خيطئون لق ابدلعايناألخطاء على مستوى الداللة: قد كانت األخطاء على ىذا ادلستوى متع -

مثل عدم استخدام الكلمات يف زللها الصحيح، مثل كلمة "فعالية" يف"فعالية طريقة الصامتة"، والصحيح ىو 
 "أتثَت" وغَت ذلك.  

 
 مهارة الكالم

 مكانة مهارة الكالم من اللغة
ىو ادلعٌت القائم ابلنفس الذي يعرب عنو أبلفاظ، الكالم يف أصل اللغة عبارة عن: األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمُت 

أما التعريف االصطالحي للكالم فهو ما (. و 827:م5781إبراىيم مدكور، ) ويف اصطالح النحاة اجلملة ادلركبة ادلفيدة
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 أمحد) يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع، أو على األقل يف ذىن ادلتكلم
 .(89:م5772فؤاد عليان، 

شباع حاجاتو وتنفيذ متطلباتو يف اجملتمع الذي حييا فيو، وىي الكالم ىو وسيلة ادلرء إل"إنَّ وقال زلمود أمحد السيد 
زلمود أمحد " )األداة األكثر تكرارا وشلارسة واستعماال يف حياة الناس، وأكثر قيمة يف االتصال االجتماعي من الكتابة

(. فاألصل عندئذ ىو الكالم، وأما الكتابة فتقوم مقام الكالم عندما ال تسمح الظروف لتنفيذ 271 :م5779 السيد،
 الكالم.

وأكد أمحد فؤاد عليان أن الكالم ليس رلموعا من ادلهارات اللغوية ادلتنوعة اليت جيب أن يتقنها الفرد، حىت يصبح 
بعد آخر غَت ىذا البعد اللغوي، وىو البعد ادلعريف: وىذا البعد  متمكنا شلا يريد أن يعرب عنو يف يسر، بل إن الكالم لو

ادلعريف يرتبط بتحصيل ادلعلومات واحلقائق واألفكار واخلربات عن طريق القراءة ادلتنوعة الواعية، وىذا البعد ادلعريف يكسب 
فقرات، وترتيبها وىذا يستدعى التنبيو ادلتكلم عند الكالم الطالقة اللغوية، والقدرة على تكوين اجلمل، وبناء العبارات وال

 على االىتمام ابلقراءة العامة، والربط بُت ما يقرؤه اإلنسان، وما يتكلم فيو.
 على ذلك ما ةلدهي زلاولة لتمثيل الكالم، واألفاللغة يف األساس ىي الكالم، أما الكتابة للكالم أمهية كبَتة، وأن 

الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل حيث  عرف اإلنسان ( أن2055فوزان، عبد الرمحن بن إبراىيم الذكره الفوزان )
الكالم قبل أن أيخذ يف تعلم الكتابة اليت يبدأ يف  يتعلم الطفل ، وأنظهرت الكتابة يف فًتة متأخرة من اتريخ اإلنسان

يوجد عدد كبَت من الناس ال يعرفون مجيع الناس االسوايء يتحدثون لغاهتم األم بطالقة و ، وأن تعلمها عند دخول ادلدرسة
  بعض اللغات ما زالت منطوقة غَت مكتوبة.، وأن الكتابة بلغاهتم

ودون انتظار مستمر  تعلمُتادلالطالب تنمية القدرة على ادلبادأة يف التحدث عند : يهدف تعليم الكالم إىل حتقيق
معرفتهم ابللغة، مفردات وتراكيب شلا يشبع لديهم دتكينهم من توظيف ، و تنمية ثروهتم اللغوية، و دلن يبدؤىم بذلك

بتكار والتصرف يف ادلواقف على اال تعلمُتادل الطالب تنمية قدرة، و اإلحساس ابلثقة، واحلاجة للتقدم والقدرة على اإلصلاز
للمواقف  تعريض الدارسُت، و ادلختلفة، واختيار أنسب الردود والتمييز بُت البدائل الصاحلة فيها لكل موقف على حدة

تدريب الطالب على االتصال الفعال مع الناطقُت ، و ادلختلفة الىت حيتمل مرورىم هبا والىت حيتاجون فيها إىل شلارسة اللغة
ويف ىذه احلالة اللغة -معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة ابحلديث، وتشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة غَت لغتو ، و ابلعربية
 (.54: م5787 رشدي أمحد طعيمة،ئو )زمالاألصدقاء و إىل حد ما وأمام  يحصحويف موقف ، -العربية

 
 الكالممهارة طريقة تعليم 

 ىناك طرائق كثَتة ديكن استخدامها لتعليم مهارة الكالم منها:
تعتَت طريقة األسئلة واألجوبة من أنسب الطرق وأبسطها وأكثرىا فعالية يف تدريس : األسئلة واألجوبةطريقة  -

إجاابت  عن احملادثة ابللغة العربية. وعادة يبدأ ادلعلم أبن يلقي سؤاال يف موضوع ما يعرفو الطالب، والطالب جييبون
تدرج األسئلة من توية وينتقل ادلدرس إىل مراحل أكثر تقدما. و هقدرة الطالب على اإلجابة للمواقف الش حسب قصَتة
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رشدي أمحد ) ومن ادلواقف الصغَتة إىل مواقف جوىرية تستغرق عدة دقائقطة إىل ادلعقدة، يالسهلة إىل الصعبة ومن البس
 .    (م5787طعيمة، 
احلوار يف البيت  الطالب ، وحيفظعُتموضوع ماحملادثة ىي احملاورة بُت الشخصُت أو أكثر حول : احملادثةطريقة  -

قدرة الطالب، ويوزع ادلعلم اجملموعة، ويراعي لمث ديثلونو يف األسبوع التايل. وينبغي على ادلعلم أن خيتار ادلوضوع ادلناسب 
 يف إجاابت الطالب ويصحح ما يقع فيو الطالب من أخطاء  لغوية  وأسلوبية أو أخطاء يف األفكار أو ترتيبها

(Effendy, 2004: 115.) 
ادلتعلم استعمال اللغة اذلدف مباشرة دون لغة األجنبية اليت تلزم ادلعلم و ىي طريقة تعليم ال: طريقة املباشرةال -

تصال والتخاطب. وإذا وجدت صعوبة استعمال ابللغة األم. وىدف التدريس ىو تعلم كيفية استعمال اللغة األجنبية لال
 الدسون) ابستعمال وسائل اإليضاح أو ابحلركة أو ابلصور أو ما إىل ذلكيف ادلفردات على ادلتعلم فيشرحها ادلعلم 

 (.25:م5779فرمان، و 
ييبدأ ادلعلم استخدامها بنطق أمساء األشياء يف حجرة الدراسة أو األشياء  هي:فالطريقة ادلباشرة  تطبيقإجراءات وأما 

شياء ببعض ما حيدث يف الفصل، فمثال: ينطق حول ادلدرسة مث يطلب من الدارسُت ترديدىا وبعد ذلك يربط ىذه األ
أمساء كتاب ودفًت وكرسي وسبورة وغَتىا من األشياء ادلوجودة يف الفصل، ويربط ىذه األمساء بكلمة ما، أين، أو ىل، 

 (.Effendy, 2004) ىذا كرسي سبورة ؟ السبورة على احلائط، ىل ىذا كرسي؟ نعم،المثل: ما ىذا؟  ىذا كتاب، أين 
الًتمجة، عن طريقة النحو و  ىذه الطريقة مثل الطريقة ادلباشرة  خيتلف ىدفها دتاما: الطريقة السمعية الشفهية  -

فقد بدأت الطريقة السمعية الشفهية يف الوالايت ادلتحدة إابن احلرب العادلية الثانية، وألسباب عسكرية احتاج الناس يف 
  .(م5779الدسون، ) جنبيةذلك الوقت إىل أسلوب سريع لتعلم اللغة األ

مجاع عدد من العقول حول مشكلة من ادلشكالت أو قضية من إوادلناقشة يف أحسن صورىا : املناقشةطريقة  -
عرض : هيفطريقة ادلناقشة تطبيق إجراءات وأما  .(45: م5774حسن شحاتة، ) القضاايت، ودراستها دراسة منظمة

الطالب أن يناقشوا ليحلها، مثل:"اللغة العربية أىم من اللغة اإلصلليزية". ويوزع ادلعلم الطالب ويطلب  من  ادلعلم مشكلة 
، وخيتار ادلعلم الوسيط كرئيس اجللسة، وينبغي على الوسيط أن ادلعارضةعلى رلموعتُت وىي رلموعة ادلوافقة ورلموعة 

  .(Effendy, 2004) يهتم أبصدقائو كي يعربوا عن آرائهم متبادال
تعترب القصة إحدى طرق التدريس، فعن طريقها تقدم األخبار واخلربات والتجارب يف شكل حي : القصةطريقة  -

معرب مشوق جذاب مؤثر. والقصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا. وتطبيق ىذه الطريقة 
 .(45: م5774شحاتة، منو )لتشجيع الطالب على التعبَت يف دروسهم وإفادهتم 

 
 منهج البحث

، حيث تصف الدراسة ظاىرة األخطاء الشفهية اليت ارتكبها الطالب عند  ادلنهج الوصفي التحليلي دراسةال تاتبع
طالب ادلستوى  الثالث قسم  عينة الدراسةكالمهم، مث قام الباحثان بتحليلها حسب أىداف الدراسة األربعة. وتكون 
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وطالبة. وكانت أساليب مجع البياانت تتكون من  ستة عشر طالبا يف ادلرحلة اجلامعية. وكان عددىمتعليم اللغة العربية 
 ادلقابلة الشخصية وذلك عند اختبار مهارة الكالم النصفي.

 التالية:  جراءاتوأما خطوات حتليل األخطاء يف ىذه الدراسة فتمت حسب اإل
 إىل دقيقتُت.  دقيقة بُت طالبكل من   ومدة الكالم تسجيل الكالم ادلسموع من كل طالب، -5
 .الكالم ادلسموع إىل رموز مكتوبة ترمجة -2
 والًتاكيب(.  ،األوراق يف ضوء التقسيمات الثالثة لألخطاء )األصوات، ادلفردات تصحيح -4
، ونسبة تكراره إىل طالبلشيوع اخلطأ بُت ال األخطاء داخل كل نوع، ووضعت جداول دلعرفة النسبة ادلئوية تصنيف -3

 .نوع يف كل لطالبرلموعة أخطاء ا
 

 ومناقشتها نتائج البحث
 أنواع األخطاء الشفهية الشائعة لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية

ىناك ثالثة أنواع من األخطاء الشفهية الشائعة اليت وقع فيها طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك 
الشفهية يف نطق األصوات، واستخدام ادلفردات، واستخدام الًتاكيب. وىذه األنواع من إبراىيم اإلسالمية، وىي األخطاء 

األخطاء الشفهية عند طالب قسم تعليم اللغة العربية ىي األنواع الشائعة وادلشهورة لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية. 
 ند البعض وال توجد عن البعض اآلخر.وقد جيد الباحثان أنواعا أخرى من األخطاء وىي ليست شائعة، حيث توجد ع

من األخطاء ادلالحظ عليها عند كالم طالب قسم تعليم اللغة العربية ىي األخطاء يف ألخطاء يف األصوات: ا -5
نطق األصوات. وعلى سبيل ادلثال أن الطالب يقول: "مودوع" )ابلدال(، وىو يريد أن يقول: "موضوع" )ابلضاد(. وال 

قع يف نطق الصوت. ومثال آخر أن ىناك من يقول: "مدَّة" )بقصر ادليم وتشديد الدال(، ويبدو أنو شك أن ىذا اخلطأ وا
يريد أن يقول: "مادة" )مبد ادليم وختفيف الدال(. وىناك من يقول: "إمكنية" )بقصر الكاف(، وىو يريد أن يقول: 

والصحيح أن النطق ابلعُت "العلمية". كما نطق "إمكانية" )مبد الكاف(. ومن الطالب من يقول: "اإلدلية" )ابذلمزة(، 
 بعضهم: "األفضال" )ابدلد( والصحيح بدون ادلد "األفضل".

ومن األخطاء الىت وقع فيها طالب قسم تعليم اللغة العربية ىي ادلفردات، مثل: األخطاء يف املفردات:  -2
ة تعليم اللغة العربية" والصحيح ىو "قسم تعليم "يتقنون" مع أنو يريد أن يقول: "يقنون" وىهي الصحيحة، وكلمة: "شعب

اللغة العربية" أبن كلمة "شعبة" غَت مناسبة يف ىذه اجلملة. ومثال آخر، ىناك من يقول: "البالد" مع أن ىذه الكلمة 
غَت صحيحة والصحيح ىو "البلد". ومثل آخر كلمة: "اخللوس" وىو يريد أن يقول: "أصالة" مع أن كلمة "أصالة" 

 ة.صحيح
ومن األخطاء الىت وقع فيها طالب قسم تعليم اللغة العربية ىي الًتاكيب من كل األخطاء يف الرتاكيب:  -3

الناحيات كما قال أحد من الطالب: "إذا كان التطبيق التعليم العلوم" )بدخول األلف والالم يف كلمة "التطبيق" 
"إذا كان تطبيق تعليم العلوم" )بدون األلف والالم يف كلمة  و"التعليم"( ىذه اجلملة خطأ يف الًتكيب اإلضايف والصحيح
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فاعلها( ل"تطبيق" و"تعليم"(. ومثال آخر، ىناك من يقول: "الطالب تواجو" )إبفراد كلمة "تواجو" مع أهنا غَت مطابقة 
الب: "ألن والصحيح " الطالب يواجهون" أبن تكون كلمة "يواجهون" مجع ادلذكر السامل. ومثال آخر، قال أحد الط

اللغة الدولة" )ابستخدام اسم اإلشارة "ىذا" و"ىذا يشَت إىل ادلذكر"( بل أن ادلشار إليو مؤنث  للغة العربية ىذها
 فالصحيح "ألن اللغة العربية ىذه لغة الدولة" ابستخدام اسم اإلشارة "ىذه" ألن ادلشار إليو مؤنث.

ثالثة نتائج البحث للطالبة خنفر نورة، حيث إهنا قسمت وقد وافقت على ىذه األنواع من األخطاء اللغوية ال
األخطاء إىل ثالثة أقسام، ىي: األخطاء الصوتية، وأخطاء الصيغ الصرفية، واألخطاء النحوية. وإذا كانت األخطاء يف 

 (.https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui)الكتابة، فإن ىناك نوع رابع يف األخطاء وىو األخطاء اإلمالئية 
 

 تصنيف األخطاء الشفهية لطالب قسم تعليم اللغة العربية
من البياانت اليت مت مجعها من كالم الطالب مث حتليلها بعد ذلك، تبُت أن ىناك ثالثة أنواع من األخطاء  الشفهية 

يف األصوات يف كالمهم، فهي األخطاء يف األصوات وادلفردات والًتاكيب. ففيما يتعلق بنوع اخلطأ األول وىو اخلطأ 
توصلت الدرسة أن أخطاء الطالب الواردة يف األصوات تقع يف ثالثة أنواع، ىي: إبدال ادلد قصرا والقصر مدا، وإبدال 

 الصوت بصوت آخر يشبهو، وإبدال حركة الفعل حبركة أخرى.
اء الواردة يف ادلفردات وأما األخطاء يف استخدام ادلفردات فبعد حتليل ادلفردات اليت نطق هبا الطالب تبُت أن األخط

معظها يقع يف: عدم اختيار ادلفردات ادلناسبة، فيختار الطالب لفظ "ادلدرسة" والصحيح "ادلدارس"، كما اختار كلمة 
"العلوم" مع أن اللفظ ادلناسب ىو "العلماء". ومن الطالب من استخدم اللفظ اإلندونيسي بدال من اللفظ العريب، ولعلو 

 يب ادلطلوب.غاب عنو اللفظ العر 
وأما األخطاء يف الًتاكيب فبعد حتليل األخطاء الواردة يف تطبيق الطالب على الًتاكيب العربية تبُت أن تصنف 
األخطاء يف إعراب األمساء، استخدام التذكَت والتأنيث يف غَت موضعهما، زايدة األلف والالم يف اإلضافة، عدم ادلطابقة 

بُت التذكَت والتأنيث يف اإلشارة، واستخدام األساليب اإلندونيسية يف تركيب اجلمل  بُت الفعل واالسم، وعدم ادلطابقة
 العربية. وللمزيد من التوضيح ديكن إظهار تصنيف األخطاء الشفهية لدى الطالب كالتايل:

 (5اجلدول )
 تصنيف األخطاء الشفهية

 تصنيف األخطاء الشفهية نوع األخطاء الشفهية م
 إبدال ادلد قصرا والقصر مدا - األصواتاألخطاء يف  5

 وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهو -
 وإبدال حركة الفعل حبركة أخرى -

 عدم اختيار ادلفردات ادلناسبة - األخطاء يف ادلفردات 2
 بدال من اللفظ العربية استخدم اللفظ اإلندونيسي -

 اخلطأ يف إعراب األمساء - األخطاء يف الًتاكيب 4
 استخدام التذكَت والتأنيث يف غَت موضعهما -
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 زايدة األلف والالم يف اإلضافة  -
 عدم ادلطابقة بُت الفعل واالسم  -
 وعدم ادلطابقة بُت التذكَت والتأنيث يف اإلشارة -
 واستخدام األساليب اإلندونيسية -

اللغة العربية ىي: من حيث  ومن البياانت السابقة تبُت أن تصنيف األخطاء الشفهية لدى طالب قسم تعليم
األصوات تكون يف إبدال ادلد قصرا والقصر مدا، وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهو، وإبدال حركة الفعل حبركة أخرى. 
ومن حيث ادلفردات تكون يف عدم اختيار ادلفردات ادلناسبة استخدم اللفظ اإلندونيسي بدال من اللفظ العربية. ومن 

ألخطاء يف إعراب األمساء، استخدام التذكَت والتأنيث يف غَت موضعهما، زايدة األلف والالم حيث الًتاكيب تكون يف ا
يف اإلضافة، عدم ادلطابقة بُت الفعل واالسم، وعدم ادلطابقة بُت التذكَت والتأنيث يف اإلشارة، واستخدام األساليب 

 اإلندونيسية يف تركيب اجلمل العربية.
 

 قسم تعليم اللغة العربية نسبة األخطاء الشفهية لطالب
يتبُت من البياانت السابقة ظهور بسبة األخطاء الشفهية لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية، وىي أن نسبة أخطاء 

%  8الطالب يف األصوات ليست كبَتة ابدلقارنة مع أنواع األخطاء األخرى. فقد وصلت نسبة األخطاء الصوتية إىل 
أن معظم الطالب لديهم قدرة على نطق األصوات العربية الصحيحة نطقا صحيحا.  فحسب. ىذه النسبة تشَت إىل

علموا األصوات بشكل صحيح عندما كانوا يتعلمون لطالب أكثرىم إن مل يكن كلهم قد تويعود السبب يف ذلك ألن ا
 القرآن يف الصغار.

دلت على أن نسبية األخطاء يف %. فهذه النسبية  59قد وصلت إىل فوأما نسبة أخطاء الطالب يف ادلفردات 
ادلفردات ليست كبَتة بل ىي بُت األخطاء يف األصوات واألخطاء يف الًتاكيب. وبعبارة آخرى أن أخطاء الطالب يف 

 ادلفردات تكون متوسطة بُت األصوات والًتاكيب. 
عظم الطالب خيطئون % وىي كبَتة. ىذه تشَت إىل أن م 93وأما نسبة أخطاء الطالب يف الًتاكيب قد وصلت إىل 

يف يف إعراب األمساء، استخدام التذكَت والتأنيث يف غَت موضعهما، زايدة األلف والالم يف اإلضافة، عدم ادلطابقة بُت 
 الفعل واالسم، وعدم ادلطابقة بُت التذكَت والتأنيث يف اإلشارة، واستخدام األساليب اإلندونيسية يف تركيب اجلمل العربية.

 بيان ديكن توضيح نسبة األخطاء الشفهية على النحو التايل:وللمزيد من ال
 (2اجلدول )

 نسبة األخطاء الشفهية
 نسبة األخطاء الشفهية نوع األخطاء الشفهية م
 %8 األخطاء يف األصوات 5
 %59 األخطاء يف ادلفردات 2
 %93 األخطاء يف الًتاكيب 4
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الشفهية لدى كالم طالب قسم تعليم اللغة العربية أكثرىا يف األخطاء ومن البياانت السابقة تبُت أن نسبة األخطاء 
%، وتعترب األخطاء يف الًتاكيب عندئذ من األخطاء الشائعة ابدلقارنة مع نوعي 93يف الًتاكيب، حيث وصل إىل 

من ادلقًتح أن األخطاء الشفهية اآلخرين. وانطالقا من نسبة األخطاء الشفهية لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية، 
يكون االىتمام بتدريب الًتاكيب عند تعليم اللغة العربية ومهارة الكالم بشكل خاص أكثر من تدريبات األصوات 

 وادلفردات.
وقد أكد دمحم زجب النجار وغَته ىذا الرأي أن األخطاء الشائعة تعود إىل قصور يف ادلعرفة ابلقواعد الصحيحة يف 

عبارة واجلمل، كما تعود إىل شيوع تعبَتات مولدة ابلًتمجة الضعيفة اليت ال تراعي ىذه القواعد صياغة الكلمة أو يف بناء ال
(. ومن ىنا يتطلب إتقان القواعد وتطبيقها يف الًتاكيب ادلتنوعة، وذلك من خالل 555: 2005)النجار وغَته، 

 التمارين والتدريبات ادلستمرة.
 

 اللغة العربية أسباب األخطاء الشفهية لطالب قسم تعليم
 تلك األخطاء وىي كثَتة جدا، منها:  يفوأما أسباب وقوع الطالب 

، حيث يتعود الطالب ابستخدام اللغة األم، فيفكرون يف اللغة األم، فيتأثرون هبا عندما النقل عن اللغة األم( 1
إذا كان ابللغة اإلصلليزية" ولعل الصحيح يتكلمون ابللغة العربية. ومن العبارات اليت أتثر الطالب ابللغة األم قولو "ولكن 

ابألسلوب العربية: "ولكن التعليم ابستخدام اللغة اإلصلليزية". كذلك قولو: "قد كان ماىرا بينهما"، ولعل الطالب يريد أن 
غة العربية يقول ابألسلوب العربية: "يكون ماىرا يف العلوم واللغة العربية". إضافة إىل ذلك، يعود السبب إىل أن نظام الل

خيتلف عن نظام اللغة اإلندونيسية، وعلى سبيل ادلثال ال توجد اجلملة الفعلية يف اللغة اإلندونيسية بينما يوجد نوع تلك 
 اجلمل يف اللغة العربية.

حيث إهنا ال تساعد الطالب على استخدام اللغة العربية كل يوم، فمن ادلالحظ من خالل كالم ، البيئة( 2
الطالقة يف الكالم. وبسبب عدم وجود البيئة ادلناسبة أيضا لتطبيق الكالم، فيصعب على الطالب تطبيق الطالب عدم 

القواعد العربية اليت تعلموا قبل ذلك يف الفصول مع معلميهم. فمن ادلالحظ ىناك أخطاء كثَتة يف كالم الطالب من 
كيب اإلضايف، وما إىل ذلك من تصنيف األخطاء انحية التذكَت والتأنيث، ويف تناسب الصفة وادلوصوف، ويف الًت 

 الشفهية. كل ىذه األخطاء قد حتدث بسبب عدم وجود البيئة اليت يكتسب فيها الطالب مهارة الكالم.
حيث إن لو دورا كبَتا يف تقدمي النماذج احلية للكالم أمام طالبو. فإذا كان ادلعلم ليس عنده بضاعة  ، املعلم( 3

لغة العربية، فإن الطالب يصعب عليهم تقليد معلمهم يف الكالم ابللغة العربية العربية. وعند ما ال جيد كافية يف الكالم ابل
الطالب من ادلعلمُت من يعودىم الكالم ابللغة العربية فال توجد الدافعية لديهم على استخدام اللغة العربية يف احلياة 

كالمو، وحينئذ يقلده طالبو تلك األخطاء، فبذلك قد يسبب   اليومية. ويف جانب آخر قد يرتكب ادلعلم األخطاء يف
 ادلعلم حدوث اخلطأ يف كالم الطالب.

"تداخلت األشياء مداخلة: دخل  فمعٌت التداخل كما جاء يف ادلعجم الوسيطنفسها،  العربية تداخل اللغة( 4
(. وكثَتا ما 593: 2003لعربية، رلمع اللغة ابعضها يف بعض، تداخلت األشياء: دخلت األمور والتبست وتشاهبت")
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حيدث التداخل اللغوي يكون بُت لغة وأخرى الختالف النظام اللغوي بُت اللغتُت. ويقصد ابلتداخل ىنا تداخل اللغة 
العربية نفسها، حيث دخول اجلمل يف بعضها البعض، أو تفرع مجلة عن مجلة أخرى، أي وجود مجلة فرعية داخل مجلة 

 سببا حلدوث األخطاء اللغوية الشفهية لدى طالب اللغة العربية.  أصلية. وىذا قد يكون
وقد أكد دمحم النجار وغَته أن تداخل اللغة العربية نوع من أنواع األسباب اليت تؤدي إىل حدوث األخطاء يف اللغة 

سلتلفتُت من حروفها بصورة العربية. وللهجات احمللية أتثَت على النطق ببعض أصوات اللغة العربية، ينشأ عنو النطق حبرفُت 
: 2005واحدة، وتتجلى ىذه الظاىرة يف زوجينو من األحرف مها: الضاد والظاء، والغُت والقاف )النجار وغَته، 

555.) 
ومن البياانت السابقة توصلت الدراسة إىل أن األسباب اليت دتكن الطالب من وقوع األخطاء يف الكالم الشفهي 

لعربية، ابوالبيئة اليت ال تساعد على تطبيق اللغة العربية، وادلعلم الذي ليس لو كفاءة يف الكالم ىي: النقل عن اللغة األم، 
 وتداخل اللغة العربية نفسها.

 
 اخلالصة

بعد عرض البياانت وحتليلها توصلت الدراسة إىل أىم النتائج، وىي تتلخص يف التايل: أن ىناك ثالثة أنواع من 
األخطاء الشفهية الشائعة اليت وقع فيها طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية، وىي 

دات، واختيار الًتاكيب. وأن تصنيف األخطاء الشفهية لدى طالب األخطاء الشفهية يف نطق األصوات، واستخدام ادلفر 
قسم تعليم اللغة العربية ىي: من حيث األصوات تكون يف إبدال ادلد قصرا والقصر مدا، وإبدال الصوت بصوت آخر 

اللفظ  يشبهو، وإبدال حركة الفعل حبركة أخرى. ومن حيث ادلفردات تكون يف عدم اختيار ادلفردات ادلناسبة استخدم
. ومن حيث الًتاكيب تكون يف األخطاء يف إعراب األمساء، استخدام التذكَت والتأنيث اإلندونيسي بدال من اللفظ العريب

يف غَت موضعهما، زايدة األلف والالم يف اإلضافة، عدم ادلطابقة بُت الفعل واالسم، وعدم ادلطابقة بُت التذكَت والتأنيث 
يب اإلندونيسية يف تركيب اجلمل العربية. وأن نسبة األخطاء الشفهية لدى كالم طالب يف اإلشارة، واستخدام األسال

%، وتعترب األخطاء يف الًتاكيب عندئذ من 93قسم تعليم اللغة العربية أكثرىا يف األخطاء يف الًتاكيب، حيث وصل إىل 
اليت دتكن الطالب من وقوع األخطاء يف  األخطاء الشائعة ابدلقارنة مع نوعي األخطاء الشفهية اآلخرين. وأن األسباب

الكالم الشفهي ىي: النقل عن اللغة األم، والبيئة اليت ال تساعد على تطبيق الكالم ابللغة العربية، وادلعلم الذي ليس لو  
 ][كفاءة يف الكالم العربية ادلناسب، وتداخل اللغة العربية نفسها.
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