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Abstract: The difficulties in learning maharah kalam at the level of suprsegmental phonemes
are found when students learn Arabic. Intonation errors, stress, and pausing. Therefore, this
research was conducted to find out these mistakes and the solutions given by teacher in SMP
Muhammadiyah 4 Surabaya. This research is a qualitative descriptive with the population of 8 th
grade student and the sampling is 8th grade C. Data collection techniques used in this research
are using the method of observation, interview and questionnaire. Data analysis techniques
used aredata reduction, data display, and data verification. The results showed: 1) errors in
word stress were 49 errors; 2) errors in intonation were 30 errors; 3) errors at pauses were 55
errors. The solutions given by teacher with these mistakes were: 1) instructing students to
repeat the dialogue to use the right intonation, stress, dan pause; 2) translating the text of
theconversation and students writing the translation in their books, then the students will
better understand the difference in meaning from the differences in intonation, stress, dan
pause; 3) the teacher gives examples of the correct pronounciation of words according to the
right intonation, stress, and pause.
Keywords: difficulties learning, suprasegmental phonemes, interlanguage.
Abstrak: Kesulitan belajar pada maharah kalam pada tataran fonem suprasegmental banyak
ditemukan ketika siswa belajar bahasa Arab, yaitu kesalahan intonasi, tekanan, dan jeda.
Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut
serta solusi yang diberikan guru dalam mengatasinya di SMP Muhammadiyah 4 Surabaya.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan populasi siswa kelas 8 dan
sampling adalah kelas 8 C. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu dengan menggunakan metode observasi, interview, dan angket. Teknik analisis data
yang digunakan adalah rediksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) kesalahan pada tekanan (stress) kata sebanyak 49 kesalahan; 2)
kesalahan pada intonasi sebanyak 30 kesalahan; dan 3) kesalahan pada jeda sebanyak 55
kesalahan. Solusi yang diberikan guru ketika berhadapan dengan kesalahan-kesalahamn
tersebut adalah: 1) menginstruksikan pada siswa agar mengulangi dialog hingga
menggunakan intonasi, tekanan dan jeda yang tepat; 2) menerjemahkan teks percakapan
dan siswa menuliskan terjemahan tersebut di buku mereka, maka siswa akan lebih
memahami perbedaan makna akibat dari perbedaan intonasi, tekanan dan jeda; 3) guru
memberi contoh pengucapan kata yang tepat sesuai dengan intonasi, tekanan, dan jeda yang
tepat.
Kata Kunci: kesulitan belajar mengajar. Fonem suprasegmental, interlanguage.
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امللدمة
انوغة امـرتَة يه املكٌلت اميت ًـربهبا امـرب ؾن أؾراضِم 1.وانوغة امـرتَة ذات أمهَة كطوى املسومني,
ًدرشف اجملمتؽ
ويه مغة املران امكرمي وامس ية مـروف ابلساس الومني مِذا ادلٍن .وانوغة انوـرتَة يه انوغة ّ
الإهدوهُسة لكغة دًًِة جاءت مزتامٌة مؽ دخول الإسالم يف إاهدوهُس َة .واملسومني يف اإهدوهُس َة ًخـومون اونوغة
امـرتَة يف املـاُد واملدارس واجلامـات.
وامالكم أمه همارة يف ثـومي انوغة خطوضا ما ًخـوق ابثطال امَومِة لن امالكم ُو كدرة امشخص ؿىل
ُضم أو فِم املكٌلت أو اجلةل ,اميت ًخحدث هبا ضدًق أو وسائل اإؿالم مـَية .وأُداف ثـومي همارة امالكم يه:
 )١اإكدار الفراد ؿىل املِام جبمَؽ أموان امًشاط انوغوي اميت ًخعوهبا مهنم اجملمتؽ ,وامخـود ؿىل اميعق امسومي نوغة،
 )٢متكن الفراد من امخـبري ؾٌل يف هفوسِم أو ؾٌل ٌشاُدوهَ تـبارة سومية )٣ ،ثواس َؽ دائرة أفاكرمه )٤ ،ثـوًد
الفاكر ؿىل امخفكري امليعلي ,وامخـود ؿىل امرسؿة ؿىل امخفكري وامخـبري ,وكَفِة مواهجة املواكف امعائرة واملفاجئة,
وثـوًدمه ؿىل ثيؼمي ثـبريمه ؾن ظرًق ثدرٍهبم ؿىل مجَؽ الفاكر واس خفاهئا ,وحرثُهبا حرثُبا مٌعلِا ,ورتعلِا ,ورتط
تـضِا تبـظ )٥ ،املدرة ؿىل مواجة اﻵخرٍن ,وحمنَة امثلفة ابميفس ,والإؿداد نومواكف احلَوًة اميت ثخعوة
فطاحة انوسان ,واملدرة ؿىل الارجتال ,وامخـود ؿىل الاهعالق يف احلدًر وامعالكة يف امخـبري ؾٌل يف اميفس
جبرأة وضدق ,وحمنَة املدرة ؿىل الاس خلالل يف امرأي )٦ ،اجساع دائرة امخكِف ملواكف احلَاة )٧ ،اإثلان
املالحؼة امسومية ؾيد وضف الش َاء والحداث وثيوؾِا وثًس َلِا )٨،هتذًة اموجدان وامشـور ,وممارسة
امخخَل والاتخاكر ,وامخـبري امطحَح ؾن الحاسُس واملشاؾر والفاكر يف أسووب واحض راق ومؤثر.
وانوغة املرحوَة يه اميؼام انوغوي مٌفطل ودلًَ هؼام مغوي خاص تَ وُو مٌفطل ؾن انوغة الوىل و
انوغة امثاهَة 2.وهتؼِر انوغة املرحوَة فامي ًفِمَ ادلارس الجٌبَة وًًذجَ الكما وكخاتة يف مرحةل ثـومَ انوغة امثاهَة أو
انوغة الجٌبَة.
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ًخـمل امعالب الإهدوهُس َني انوغة امـرتَة يف املدرسة ,ؾيد امخحدث ابس خخدام انوغة امِدف (انوغة
امـرتَة) ومكن امخيغمي ؾيد امخحدث ُو امخيغمي انوغة الإهدوهُس َة .واملثال كال امعالب " ،امسالم ؿوَمك" اس خخدم
انوغة امـرتَة ومكن امخيغمي اس خخدم انوغة الإهدوهُس َة .وُذٍ يه انوغة املرحوَة.
ٍرى ُرني جوهبور اترجيان أن امخحوَل امخلاتًل ُو امخحوَل الٌشعة أو الوشعة اميت ملارهَ َُلك
انوغة الوىل وَُلك انوغة الجٌبَة مخحدًد الاخذالفات تني انوغخني املكدس بة وًمت اإهخاهجا من خالل امخحوَل
امخلاتًل ,ميكن أن جس خخدم كساس يف امخًبؤ أو ثوكؽ الخعاء اميت سوف ًواهجِا امعالب يف مجَؽ املدارس ,ل
س امي يف امخـومي انوغة الجٌبَة مخـومي انوغة.

4

وحتوَل الخعاء مطعوحة ﺁخر ٌس خخدمَ ؿمل انوغة امخعبَلي يف ثـومي انوغة ,وُو اخلعوة امخامَة نوخحوَل
امخلاتًل ,وملهل مثرة من مثراثَ ,مكٌَ خيخوف ؾيَ وؾن امللارهة ادلاخوَة يف أهنٌل ًدرسان انوغة ,أما ُو فِدس انوغة
املخـمل هفسَ ,ل هلطدمغخَ الوىل ,وإامنا هلطد مغخَ اميت ًًذجِا وُو ًخـمل.

5

امفوهاميت فوق املعـَة ىه امفوهاميت اميت ثطاحة امفوهاميت املعـ َّة أو اميت ثيعق مزتامٌة مؽ هعق
امفوهاميت املعـ َّة ويه غري كاتةل نوخلعَؽ اإىل أجزاء ,وجسمى أًضا ابمفوهاميت فوق امرتكَهب َّة .ويه جشمل اميّرب
واميّغمة وامخّيغمي واملفطل.

6

وجدت امباحثة املشالكت يف مدرسة َلدًة  ٤املخوسعوة ويه امعالب يف امفطل امثامن ج ًطـبون
مفِم املادة خاضة ؿىل مس خوى امفوهامي فوق املعـَة .فاكهت امباحثة املِمتة دلراسة ومٌاكسة يف ُذا امبحر امـومي

حتت املوضوع " الخعاء يف ثـومي همارة امالكم وحوِا ؾيد انوغة املرحوَة ابملس خوى امفوهاميت فوق املعـَة
نوعالب امفطل امثامن ج مبدرسة َلدًة  4املخوسعة سورااباي "

Logman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics

Longman : 1992) page 189.

4

Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm 5.
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مٌاجه امبحر
ُذا امبحر من امبحر امكِفي ( )Qualitative Reaserchوامبحر اموضف دراسة انوغة املرحوَة
اميت من أمه سٌلثَ أهَ لثياول تَاهخَ ؾن امعرًلة مـاجلة كميَ اإضادرُا .وامبحر اموضف امخحوًَل وظرًلة
اس خخداهما امباحثة يف حتوَل ُذٍ املـوومات امـامة من الحوال امواكـة يف ادلةل يف انوغخني ثـرض امبَاانت ؿىل
ظرًلة امخحوًَل مهنا .وامبحر اتهوؾي ُو امبحر ادلال ؿىل ثوضَف املؼاُر واحلوادث والوشعة الاجامتؾَة
وامثلة واملفِوم وامفكر فردا اكن أم جٌلؿة.

7

جممتؽ امبحر يف ُذا امبحر ًـين ظالب امفطل امثامن ج مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي .وظرًلة
امـَيات اذلي ٌس خخدمَ يف ُذا امبحر ُو ظرًلة ؾَيات امدش بؽ ) .(sampling jenuhوُذٍ امـَية امبحر
يه  ٣٣ظالب امفطل امثامن ج مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي.
اس خخدامت امباحثة امعرائق املخـددة دلؽ امبَاانت يف ُذا امبحر امـومي ويه )١ :ظرًلة املالحعة
املدرسة امخـمل امفطل امثامن ج ,وؾن أوشعة امخـومي
) :(Observasiيف ُذا امبحر لحؼت امباحثة كَف ثلدم ّ
املدرسة وامعالب يف امخـمل ,و ؾيد ثـمل همارة
وامخـمل يف امفطل ج ,و اإذا اكهت ُياك فرص نوخـمل والإجاتة تني ّ
امالكم ،واس خخدمت امباحثة ظرًلة املالحؼة نومشارك ) )٢ :(Observation participantظرًلة امللاتةل
) :(Interviewواس خخدمت امباحثة ظرًق مجؽ امبَاانت ملاتةل مٌؼمة (,)wawancara terstruktur
نوحطول ؿىل امبَاانت كبل اإجراء امللاتةل ؾن ا إلؿداد اذلي كامت تَ املدرسة كبل امخـمل املِارة امالكم انوغة
امـرتَة .واس مترت امللاتةل امخامَة تـد امخـمل ملـرفة ضـوابت ثـومي املِارة امالكم انوغة امـرتَة امفطل ج مبدسة َلدًة
 ٤املخوسعة سورااباي )٣ :وظرًلة الاس خعالع ) :(Angketاس خخدمت امباحثة الاس خالع نوحطول ؿىل
امبَاانت يف امفطل  ٨ج مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي .واكهت ؾَية امبحر اميت اخذارُا امباحثة مَكون
مطدر الاس خالع  ٢٢امعالب ابمفطل امثامن ج )٤ :ظرًلة امواثئق ) :(Dokumentasiاس خخدامت امباحثة

7

Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hlm
60.
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ُذٍ امعرًلة نوحطول نوخوزَق من خالل مسجل امطوت ) (rekaman suaraاحلوار ابنوغة امـرتَة تني امعالب
أزياء امخـمل ,واملـوومة ؾن اترخي ثبسُس مدرسة ,وحاةل املـمل واملخـمل يف مدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي.
حتوَل امبَاانت يف ُذا امبحر امـومي فِو امخحوَل امخفاؿًل ) (interactive modelوفلا مِوز )(Miles
وُوتريمان ) , .(Hubermanامًشاط حتوَل امبَاانت كٌل ًًل:
امطورة  ١.١امخحوَل امخفاؿًل )(Interactive Analysis

أخذت امباحثة ُذا امطورة تخرصف من كخاب “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan

”R&D

هخاجئ امبحر
أشاكل ضـوابت ثـومي همارة امالكم ؾيد انوغة املرحوَة يف مس خوى امفوهاميت فوق املعـَة نوعالب امفطل امثامن
ج مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي.
امبَاانت يف ُذٍ امبحر يف شلك احملادزة تخًس َق  ,mp3لن موضوع امبحر يه امالكم ومُس انوغة
املكذوتة .من أجل جسَِل امباحثة ؾيد حتوَل امبَاانت ,مث كامت امباحثة تًسخِا اإىل مغة مكذوتة .وامبَاانت اميت
احلطول ؿوهيا يف شلك حماداثت  ٢٢امعالب امثامن ج مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي ؾن املوضوع
"الؾٌلل امَومِة".
اجلدول  : ١.١احلوار "الؾٌلل امَومِة"
ؿادل  :اي فِطل ,مىت جسدِلغ؟
فِطل  :أسدِلغ ؾيد امفجر.
ؿادل  :أٍن ثطًل امطبح؟
فِطل  :أضًل امطبح يف املسجد.
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ؿادل  :ماذا ثفـل تـد امطالة؟
فِطل  :أكرأ املرﺁن
ؿادل  :ومىت ثذُة اإىل املدرسة؟
امساتـة.
امساؿة ّ
فِطل  :أذُة اإىل املدرسة يف ّ
حمارض حماداثت امعالب جسرتشد اإىل أجبدًة ضوثَة دومَة ؾرتَة (Arabic International
8

) Phonetic Alphabet/AIPAو أجبدًة ضوثَة دومَة امليلحة (International Phonetic 8108

).Alphabet/IPA revised 2018
امفوهاميت فوق املعـ َّة يف انوّغة امـرت َّة يه امفوهاميت اميت ثطاحة امفوهاميت املعـ َّة أو اميت ثيعق مزتامٌة
مؽ هعق امفوهاميت املعـَة ويه غري كاتةل نوخلعَؽ اإىل أجزاء ,وجسمى أًضا ابمفوهاميت فوق امرتكَهبَة .ويه جشمل
اميّرب ) (tekananواميّغمة ) (nadaوامخّيغمي ) (intonasiواملفطل ).(jeda

9

أشاكل ضـوابت اميرب يف احلوار.
ؾرف كٌلل ثرش ( )٢٣٣٣ :٥١٢اميّرب تبهَ هعق ملعؽ من ملاظؽ املكمة تطورة أوحض وأجىل وسبِا من
ًلِة امللعؽ اميت جتاورٍ .وأشار اإىل ما ًوحض ذكل .اإن ملاظؽ ثخفاوت يف تُهنا يف اميعق كوة وضـفا .فامطوت أو
ملاظؽ امليبور ًيعق تبذل ظاكة أكرث وسبِا وًخعوة من أؾضاء اميعق جمِودا أشد ,لحغ مثال امفرق يف كوة
اميعق وضـفَ تني امللاظؽ امثالزة يف «رضب» (ض-ر-ب)ً .الحظ أن امللاظؽ الول َ
(ض) ًيعق ابرحاكز أكرب
من امللعؽ امثاين وامثامر يف لكمة هفسِا (ر-ب).

10

اجلدول( ١.٢ح )١
املكمة
فِطل
امطبح
امطالة
املدرسة
(Design of computer codes

9
10

IPA
/faisˤol/
/ʔasˤsˤubħa/
/ʔasˤsˤholaːh/
/ʔalmadrosah/
8

to represent the International Phonetic in Alphabet
Sciences.2016) Vol. 16, Number Page 27-64.
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ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِام ,مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا ،مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح» ,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرأن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
اجلدول ( ١.٣ح )٢
IPA
املكمة
/tastaiqizˤu/
جسدِلغ
امطبح
/ʔasˤsˤubħa/
املدرسة
/ʔalmadrosah/
ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِا ,مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا ,مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح» ,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرﺁن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
املكمة

اجلدول ( ١.٤ح )٣
IPA

/jaː/
اي
فِطل
/faisˤol/
املدرسة
/ʔalmadrosah/
ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِا مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح» ,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرﺁن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
اجلدول (١.٥ح )٤
IPA
املكمة
/tastaiqizˤu/
جسدِلغ
امطبح
/ʔasˤsˤubħa/
تـد
/ʔasˤsˤholaːh/
امطالة
/baʕda/
ثذُة
/taðhabu/
ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِام مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا ,مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح» ,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرﺁن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
املكمة
Volume 4 Nomor 2 Juni Tahun 2020 616

اجلدول (١.٦ح )٥
IPA
alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفاظنا

Inti Fadah Suniyah, Muhammad Thohir

األخطأ فى تعليم مهارة الكالم

/ʔasˤsˤubħa/
امطبح
امطالة
/ʔasˤsˤholaːh/
ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِا ,مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا ,مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح» ,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرﺁن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
املكمة

اجلدول ( ١.٧ح )٦
IPA

/ʕinda/
ؾيد
/ʔasˤsˤholaːh/
امطالة
اإىل
/ʔilaː/
املدرسة
/ʔalmadrosah/
ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِام ,مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا ,مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح» ,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرﺁن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
اجلدول ( ١.٨ح )٧
IPA
املكمة
/tastaiqizˤu/
جسدِلغ
امطبح
/ʔasˤsˤubħa/
امطالة
/ʔasˤsˤholaːh/
ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِام مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح» ,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرﺁن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
اجلدول( ١.٩ح )٨
IPA
املكمة
/tastaiqizˤu/
جسدِلغ
امطالة
/ʔasˤsˤholaːh/
املدرسة
/ʔalmadrosah/
ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِام مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح» ,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرﺁن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
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اجلدول ( ١.١٣ح )٨
IPA
املكمة
امطالة
/ʔasˤsˤholaːh/
ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِام مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا ,مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح» ,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرﺁن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
املكمة

اجلدول( ١.١١ح )٨
IPA

/jaː/
اي
فِطل
/faisˤol/
امطبح
/ʔasˤsˤubħa/
ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِام مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا ,مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح» ,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرﺁن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
اجلدول (١.١٢ح)٨
IPA
املكمة
/ʔasˤsˤubħa/
امطبح
امطالة
/ʔasˤsˤholaːh/
اإىل
/ʔilaː/
املدرسة
/ʔalmadrosah/
ًلؽ اميرب ؿىل أداوات الاس خفِام مثل يف املكٌلت« :مىت» ,و«أٍن» ,و«ماذا» .وًلؽ اميرب ؿىل أًة املكمة يف ادلةل
ٍراد ثوكَد مـياُا ,مثل ذكل «امفجر» ,و«امطبح»,و«املسجد»,و«أكرأ»,و«املرﺁن»,و«امساؿة»,و«امساتـة».
أشاكل ضـوابت امخيغمي يف احلوار
امخيغمي أوًدؾى أًضا «موس َلي» فوهمي فوق كعـي هل وػَفة مغوًة حمتثل يف كدرثَ ؿىل اهمتَزي تني املـاين.
وامخيغمي كٌل س بق ذكرٍ حيدث ؿىل مس خوى ادلةل خبالف اميغمة اميت ًلؽ ؿىل مس خوى املكمة .ذلا ميكن ثـرًف
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امخيغمي تبهَ ثوزًؽ اميغٌلت (ظبلات امطوت) يف ادلةل أو ثخاتؽ خمخوفة أهواع امعبلات امطوثَة ؿىل مجةل اكمةل ,وُو
وضف نوجمةل وأجزاهئا ومُس نولكٌلت امليـزةل.

11

يف ُذا املبحر جس خخدم امباحثة ؾرض امبَاانت ؾن أشاكل ضـوابت ثـومي همارة امالكم ؿىل مس خوى
امخيغمي من حوار امعالب امفطل امثامن ج مبدرسة َلدًة  4املخوسعة سورااباي مبوضوع الؾٌلل امَومِة .ومدسَِل
حتوَل امبَاانت ,مث هلوت امباحثة اإىل مغة مكذوتة .وامخيغمي امـادي ٍرمز مِا ]↓[ و وامخيغمي فوق امـايل ٍرمز مِا
]↑[ ويه كٌل ًًل:
املكمة

اجلدول ( ١.١٣ح )١
IPA

/tastaiqizˤu/
جسدِلغ
/ʔalmasdʒid↓/
املسجد
امفجر
/ʔalfadʒr↓/
املرﺁن
/ʔalqurʔaːn↓/
امساتـة
/ʔassaːbiʕah↓/
جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام .وجية أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال.
اجلدول ( ١.١٤ح )٢
IPA

املكمة
/ʔalfadʒr↓/
امفجر
امساتـة
/ʔassaːbiʕah↓/
جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام .وجية أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال.
11
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اجلدول( ١.١٥ح )٣
IPA

املكمة
/tastaiqizˤu/
جسدِلغ
امفجر
/ʔalfadʒr↓/
جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام .وجية أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال.
املكمة

اجلدول ( ١.١٦ح )٤
IPA

/tastaiqizˤu↑/
جسدِلغ
امطبح
/ʔasˤsˤubħa↑/
امطالة
/ʔasˤsˤholaːh↑/
املدرسة
/ʔalmadrosah↑/
جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام .وجية أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال
اجلدول ( ١.١٧ح )٥
IPA

املكمة
/ʔalfadʒr↓/
امفجر
املسجد
/ʔalmasdʒid↓/
املرﺁن
/ʔalqurʔaːn↑/
جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام .وجية أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال.
املكمة
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/tastaiqizˤu↓/
جسدِلغ
امفجر
/ʔalfadʒr↓/
املدرسة
/ʔalmadrosah↓/
امطبح
/ʔasˤsˤubħa/
جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام .وي;جة أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال.
املكمة

اجلدول( ١.١٩ح )٧
IPA

/tastaiqizˤu/
جسدِلغ
/ʔalfadʒr/
امفجر
امطالة
/ʔasˤsˤubħa/
امساتـة
/ʔassaːbiʕah↓/
جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام .وجية أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال.
اجلدول (١.٢٣ح )٨
IPA

املكمة
جسدِلغ
/tastaiqizˤu↓/
جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام وجية أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال.
املكمة
جسدِلغ
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جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام .وجية أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال.
اجلدول ( ١.٢٢ح )١٣
IPA

املكمة
امطالة
/ʔasˤsˤholaːh/
جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام وجية أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال.
املكمة

اجلدول ( ١.٢٣ح )١١
IPA

/tastaiqizˤu↓/
جسدِلغ
امطبح
/ʔasˤsˤubħa↓/
امطالة
/ʔasˤsˤholaːh↓/
جية أن ٌس خخدم امخيغمي امليخفظ يف املكمة «جسدِلغ» و املكمة «امطبح» و املكمة «امطالة» و
املكمة «املدرسة» لن هناًة مجةل ا إلس خفِام .وجية أن ٌس خخدم امخيغمي امـادي يف املكمة «امفجر» و املكمة
«املسجد» و املكمة «املرﺁن» و املكمة «امساتـة» ,لن امالكم ؿىل مس خوى غري اهفـال.
أشاكل ضـوابت املفطل يف احلوار
املفطل ُو «سكٌخَ خفِفة تني لكٌلت أو ملاظؽ يف حدث الكيم مبلطد ادللةل ؿىل ماكن اىهتاء مفغ ما
أو ملعؽ ما ,وتداًة ﺁخر« .وأشار تـظ امباحثني اإىل ُذٍ امؼاُرة انوغوًة ؿىل ُذا امفِوم تدسمَات خمخوفة مهنا:
اهخلال  ,فاضل ,وسكذةٌ .سمى ابمفاضل أو امسكذة م إالشارة اإىل أهَ هوع مٌامسكون اذلي ًلؽ تني ٍلوؿات ضوثَة.
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وٌسمى ابلهخلال م إالشارة اإىل أهَ -يف اموكت هفسَ -ميثل هلعة الاهخلال من ٍلوؿة الكمِة اإىل أخوى موجود
الارثباط تُهنٌل من حِر املـىن واملبىن.

12

اجلدول( ١.٢٤ح )١
IPA

املكمة
/maːðaː// /
ماذا
مىت
/mataː// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
اجلدول( ١.٢٥ح )٢
IPA

املكمة
أسدِلغ
/ʔastaiqizˤu// /
ثفـل
/tafʕal// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
اجلدول( ١.٢٦ح)٣
IPA

املكمة
/ʔastaiqizˤu// /
أسدِلغ
/ʔusolli// /
أضًل
ماذا
/maːðaː// /
ثفـل
/tafʕal// /
ثذُة
/tað:ha:bu// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
اجلدول (١.٢٧ح )٤
IPA
املكمة
/ʔastaiqizˤu// /
أسدِلغ
مىت
/mataː// /
أٍن
/ʔaina// /
أضًل
/ʔusolli// /
املدرسة
/ʔalmadrosah// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
12
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اجلدول( ١.٢٨ح )٥
IPA

املكمة
/tusˤolli// /
ثطًل
/tafʕal// /
ثفـل
/baʕda// /
تـد
مىت
/mataː// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
اجلدول ( ١.٢٩ح)٦
IPA
املكمة
/mataː// /
مىت
/ʔastaiqizˤu// /
أسدِلغ
ماذا
/maːðaː// /
امطبح
/ʔasˤsˤubħa// /
ثفـل
/tafʕal// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
اجلدول ( ١.٣٣ح )٧
IPA
املكمة
/fiː// /
يف
/ʔaðhabu// /
أذُة
/ʔalmadrosah// /
املدرسة
امساؿة
/ʔassaːʕah// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
اجلدول( ١.٣١ح )٨
IPA
املكمة
/ʔastaiqizˤu// /
أسدِلغ
ثطًل
/tusˤolli// /
أضًل
/ʔusolli// /
امطبح
/ʔasˤsˤubħa// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
اجلدول ( ١.٣٢ح )٩
IPA
املكمة
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/ʔastaiqizˤu// /
أسدِلغ
/ʔusolli// /
أضًل
/ʔasˤsˤubħa// /
امطبح
يف
/fiː// /
ثفـل
/tafʕal// /
أكرأ
/ʔaqroʔu// /
و
/wa// /
مىت
/mataː// /
يف
/fiː// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
اجلدول( ١.٣٣ح )١٣
IPA
املكمة
/ʔastaiqizˤu// /
أسدِلغ
امطبح
/ʔasˤsˤubħa// /
يف
/fiː// /
أذُة
/ʔaðhabu// /
املدرسة
/ʔalmadrosah// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
اجلدول (١.٣٤ح )١١
IPA
املكمة
/ʔastaiqizˤu// /
أسدِلغ
/ʔusolli// /
أضًل
/tafʕal// /
ثفـل
/wa// /
و
/ʔaqroʔu// /
أكرأ
مىت
/mataː// /
املدرسة
/ʔalmadrosah// /
يف
/fiː// /
ل ًوجد املفطل يف ادلةل  8و ادلةل  3و 4ادلةل و 5ادلةل و 6ادلةل و 7ادلةل و ادلةل .8
اجلدول  : ١.٣٥ؿدد الخعاء امفوهاميت فوق املعـَة
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ادلةل
اي فِطل ,مىت
١
جسدِلغ؟
أسدِلغ ؾيد
٢
امفجر.
أٍن ثطًل
٣
امطبح؟

اخلعب يف اميرب
١١
اي فِطل ,مىت جسدِلغ؟
اي فِطل ,مىت جسدِلغ؟
اي فِطل ,مىت جسدِلغ؟

Inti Fadah Suniyah, Muhammad Thohir

اخلعب يف امخيغمي

٧
اي فِطل ,مىت جسدِلغ؟ ٢
اي فِطل مىت جسدِلغ؟
اي فِطل ,مىت جسدِلغ↑

٦
٦
أسدِلغ ؾيد امفجر .أسدِلغ
أسدِلغ ؾيد امفجر↓
ؾيد امفجر.
١١
أٍن ثطًل امطبح؟

أضًل امطبح يف ٦
٤
أضًل امطبح يف املسجد.
املسجد.

ماذا ثفـل تـد
٥
امطالة؟

١١
ماذا ثفـل تـد امطالة؟
ماذا ثفـل تـد امطالة؟

 ٦أكرأ املرﺁن

١٣
أكرأ املرﺁن

٥
أٍن ثطًل امطبح؟↑
أٍن ثطًل امطبح؟
٤
أضًل امطبح يف
املسجد↓
٤
ماذا ثفـل تـد امطالة؟
ماذا ثفـل تـد
امطالة؟↑
١
أكرأ املرﺁن↑

١١
ومىت ثذُة اإىل ومىت ثذُة اإىل املدرسة؟
٧
ومىت ثذُة اإىل املدرسة؟
املدرسة؟
ومىت ثذُة اإىل املدرسة؟

١
ومىت ثذُة اإىل
املدرسة؟ ↑

أذُة اإىل
 ٨املدرسة يف
امساتـة.
امساؿة ّ
ّ

٢
أذُة اإىل املدرسة يف
امساؿة امساتـة↓
ّ

٨
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٨
أسدِلغ //ؾيد امفجر.
٣
أٍن//ثطًل امطبح؟
أٍن ثطًل //امطبح؟
١٢
أضًل //امطبح يف املسجد.
أضًل امطبح //يف املسجد.
أضًل امطبح يف //املسجد.
١٣
ماذا ثفـل //تـد امطالة؟
ماذا //ثفـل //تـد امطالة؟
٢
أكرأ //املرﺁن
٩
ومىت //ثذُة اإىل املدرسة؟
ومىت ثذ:ه:ب //اإىل
املدرسة؟
و//مىت //ثذُة اإىل
املدرسة؟
١٣
أذُة //اإىل املدرسة //يف
امساتـة.
امساؿة ّ
ّ
أذُة اإىل املدرسة يف//
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ادلةل

اخلعب يف اميرب

اخلعب يف امخيغمي

٣٣

٧٤

اخلعب يف املفطل
امساتـة.
امساؿة ّ
ّ
أذُة اإىل املدرسة //يف//
امساتـة.
امساؿة ّ
ّ
٥٦

كَف ح ّل ضـوابت يف ثـومي همارة امالكم ؾيد انوغة املرحوَة يف ابملس خوى امفوهاميت فوق املعـَة نوعالب امفطل
امثامن ج مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي
وح ّل ضـوابت يف ثـومي همارة امالكم وحوِا ؾيد انوغة املرحوَة ابملس خوى امفوهاميت فوق املعـَة نوعالب
امفطل امثامن ج مبدرسة َلدًة  4املخوسعة سوراابايً ,ـين )١ :املِام تامترٍن حىت ٍمتكن امعالب من احلوار
دون رؤًة اميص .ؿىل امرمغ من أن هبذٍ امعرًلة ٌس خغرق وكذا أظول .وفلًا نومدرسة ،ثـخرب ُذٍ امعرًلة فـاةل
مخدرًة امعالب ؿىل همارات انوغة ,وخاضة همارة امالكم .وؾيدما ًبدي امباحثة مالحؼاة يف امفطل ,ثلوم أس خذة
املدرسة وامعالب هص احلوار ؿدة
حمكة مؽ امعالب تخكرار املفردات ؾن املوضوع "الؾٌلل امَومِة" .وًلرأ ّ
مرات حىت ًفِم امعالب وحيفؼون هص احلوار ؾن املوضوع "الؾٌلل امَومِة" .مث اهخلل اإىل امباب اجلدًد)٢ :
نومدرسة حرمجة اميص ٌرسع ثشلك فـال
املدرسة ترتمجة هص احلوار حىت ًفِم امعالب ما ًلوموهَ .وفلا ّ
ثلوم ّ
امعالب حفغ اميص احلوار ,تـد مـرفة مـىن هص احلوار  ،ميكن نوعالب فِم امفوهاميت فوق املعـَة انوغة
مذخرجة من جامـة دار
امـرتَة .اإؾعاء ّ
املدرسة أمثةل ؿىل احلوار اميت ثخوافق مؽ اميص احلوار يف امكذاب.ويه ّ
امسالم غوهخور يف شـبة ثـومي ادلٍن الإساليم.
حتوَل امبَاانت ضـوابت يف ثـومي همارة امالكم وحوِا ؾيد انوغة املرحوَة ابملس خوى امفوهاميت فوق املعـَة
نوعالب امفطل امثامن ج مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي
مخحوَل امـَيات  ،اؾمتدت ثطيَف دولي ( )Dulayوتوروت ( )Burtوكراشن ()Krashen
( )١٩٨٢لسرتاثَجَة امسعح  ،واميت ثلرتح أرتؽ ظرق رئُس َة ميكن هبا ملخـومي انوغة امثاهَة اكنوغة امـرتَة ثـدًل
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أشاكل ؿمل الضوات نوغة املس هتدفة )١13:وأخعاء احلذف ) :(omissionؿدم وجود ؾيرص أسايس جية
اإدراجَ يف مجةل مشلكة ثشلك حصَح )٢ ،وأخعاء الإضافة ) :, (additionوجود ؾيرص غري رضوري جية
اسدبـادٍ يف مجةل مشلكة ثشلك حصَح )٣ ،وأخعاء حترًف اموضؽ) : (misformationاس خخدام امشلك غري
امطحَح مفـل أو جشفري أو تًِة يف ادلةل )٤.وأخعاء امخلدمي وامخبخري ( : (misoderingاملوضؽ غري امطحَح
نوفـل أو َُلك يف ادلةل.
حتوَل أشاكل ضـوابت اميرب يف احلوار
اجلدول  : ١.٣٦فئة شلك خعب ؿىل مس خوى اميرب
ٍلوع )(€x
الخعاء
امرمق
30
 0أخعاء احلذف )(omission
88
 8أخعاء الإضافة )(addition
 3أخعاء حترًف اموضؽ )(misformation
0
 4أخعاء امخلدمي وامخبخري )(misodering
74

ادلرجة)(%
% 57
% 40
%8
%011

امخطيَف امسعحي) (surface strategy taxonomiوُو امالكم ؾن اسرتاثَجَة ومِول ادلرايس يف

اكدساب انوغة امثاهَة ,وذكل ٌشمل ؿىل أخعاء احلذف ) , (omissionو أخعاء الإضافة ),(addition
وأخعاء حترًف اموضؽ ) , (misformationوأخعاء امخلدمي وامخبخري) . (misoderingأول :وأخعاء احلذف
) (omissionيه اإذا اكن مل اس خخدمت امعالب اميرب ؿىل املكٌلت اميت جية أن ًلؽ اميرب ؿوهيا ,املثال ًلؽ ؿىل
املبخدأ أو اخلرب وفلا نوس َاق انوغوي اذلي وردت فَِ ادلةل أو ًلؽ اميرب ؿىل أًة لكمة يف ادلةل ٍراد ثوكَد
مـاانُا.وًلؽ اميرب يف املكٌلت« :مىت» ,و«امفجر» ,و«أٍن» ,و«املسجد» ,و«ماذا» ,و«أكرأ املرﺁن»,
و«مىت».و«امساؿة» ,و«امساتـة» .من اجلدول ميكٌيا أن ىرى خعب احلذف ُو  ٤٩خعب أو  .%٦٦اثهَا:
وأخعاء الإضافة )ُ , (additionو وضؽ امعالب اميرب يف املكٌلت اميت ل ًًبغي اميرب ؿوهيا .اثمثا :وأخعاء
حترًف اموضؽ )ُ (misformationو جشكِل اميرب اخلاظئ .ل ثوجد أخعاء حترًف اموضؽ .راتـا :وأخعاء
امخلدمي وامخبخري )ً . (misoderingضؽ امعالب اميرب يف املاكن اخلعب  ،واملكٌلت اميت جية امخبكَد ؿوهيا دون
13

Writing
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اميري ؿوهيا .مثل ذكل« :فِطل» ,و«جسدِلغ» ,و«امطبح» ,و«املدرسة» .من اجلدول ميكٌيا أن ىرى وأخعاء
امخلدمي وامخبخري ُو  ٢٥خعب أو .%٣٤
رمس تَاين ٢.١أشاكل ضـوابت ابملس خوى اميرب

وإان أكرث الخعاء اميت ٍرحكهبا امعالب يف امفطل ج مبدرسة َلدًة  4سورااباي ًـين أخعاء وأخعاء

احلذف ).(omission
حتوَل أشاكل ضـوابت امخيغمي يف احلوار
اجلدول  : ١.٣٧فئة شلك خعب ؿىل مس خوى امخيغمي
ادلرجة)(%
ٍلوع )(€x
الخعاء
امرمق
 0أخعاء احلذف )(omission
 8أخعاء الإضافة )(addition
 3أخعاء حترًف اموضؽ )(misformation
% 011
31
 4أخعاء امخلدمي وامخبخري )(misodering
%011
31
امخطيَف امسعحي ) (surface strategy taxonomiوُو امالكم ؾن اسرتاثَجَة ومِول ادلرايس يف

اكدساب انوغة امثاهَة ,وذكل ٌشمل ؿىل أخعاء احلذف ) , (omissionو أخعاء الإضافة ),(addition
وأخعاء حترًف اموضؽ ) , (misformationوأخعاء امخلدمي وامخبخري) . (misoderingأول :وأخعاء احلذف
) (omissionيه اإذا اكن مل اس خخدمت امعالب امخيغمي ؿىل املكٌلت اميت جية وامخيغمي امـادي أو امخيغمي امـامَة
ؿوهيا .اثهَا :وأخعاء الإضافة )ُ , (additionو وضؽ امعالب امخَغمي يف املكٌلت اميت ل ًًبغي امخيغمي امـادي أو
امخيغمي امـامَة ؿوهيا ,مكن امعالب ًـعي امخيغمي امـادي أو امخيغمي امـامَة .اثمثا :وأخعاء حترًف اموضؽ
)ُ(misformationو جشكِل امخيغمي اخلاظئ .ل ثوجد أخعاء حترًف اموضؽ .راتـا :وأخعاء امخلدمي وامخبخري
)ً .(misoderingضؽ امعالب امخيغمي يف املاكن اخلعب  ،واملكٌلت اميت جية امخيغمي فوق امـايل ؿوهيا دون
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امخيغمي امـادي وامخيغمي امليخفظ .مثل ذكل« :جسدِلغ» ,و«امطالة» ,و«امطبح» ,و«املدرسة» .من اجلدول
ميكٌيا أن ىرى وأخعاء امخلدمي وامخبخري ُو  31خعب أو .%011
رمس تَاين ٢.٢أشاكل ضـوابت ابملس خوى امخيغمي

وإان أكرث الخعاء اميت ٍرحكهبا امعالب يف امفطل ج مبدرسة َلدًة  4سورااباي ًـين وأخعاء امخلدمي
وامخبخري ). (misodering
حتوَل أشاكل ضـوابت املفطل يف احلوار
اجلدول  : ١.٣٨فئة شلك خعب ؿىل مس خوى املفطل
ادلرجة)(%
ٍلوع )(€x
الخعاء
امرمق
%8
0
 0أخعاء احلذف )(omission
% 98
55
 8أخعاء الإضافة )(addition
 3أخعاء حترًف اموضؽ )(misformation
 4أخعاء امخلدمي وامخبخري )(misodering
%011
56
امخطيَف امسعحي ) (surface strategy taxonomiوُو امالكم ؾن اسرتاثَجَة ومِول ادلرايس

يف اكدساب انوغة امثاهَة ,وذكل ٌشمل ؿىل أخعاء احلذف ) , (omissionو أخعاء الإضافة ),(addition
وأخعاء حترًف اموضؽ ) , (misformationوأخعاء امخلدمي وامخبخري) . (misoderingأول :وأخعاء احلذف
) (omissionيه اإذا اكن مل اس خخدمت امعالب املفطل ؿىل املكٌلت اميت جية املفطل ؿوهيا ,املثال ذكل:
«فِطل» .ومن اجلدول ميكٌيا أن ىرى خعب احلذف ُو  ١خعب أو  .%٢اثهَا :وأخعاء الإضافة
)ُ ,(additionو وضؽ امعالب املفطل يف املكٌلت اميت ل ًًبغي ثوكف ؿوهيا .مثل ذكل« :أسدِلغ» ,و«ماذا»,
و«ثفـل» ,و«أضًل» .ومن اجلدول ميكٌيا أن ىرى خعب الإضافة ُو  ٥٥خعب أو  .%٩٨اثمثا :وأخعاء حترًف
اموضؽ )ُ (misformationو جشكِل امخيغمي اخلاظئ .ل ثوجد أخعاء حترًف اموضؽ .راتـا :وأخعاء امخلدمي
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وامخبخري )ً . (misoderingضؽ امعالب امخيغمي يف املاكن اخلعب  ،واملكٌلت اميت جية امخيغمي امـوَة ؿوهيا دون
امخيغمي امـوَة ؿوهيا.
رمس تَاين ٢.٣أشاكل ضـوابت ابملس خوى املفطل

وابمخايل فاإن أكرث الخعاء اميت ٍرحكهبا امعالب يف امفطل ج مبدرسة َلدًة  4سورااباي ًـين وأخعاء

الإضافة ). (addition
املدرس اإىل الخعاء ؿىل مس خوى امفوهاميت فوق املعـَة
ثوحض ُذٍ امبحر أهَ ل ًًبغي أن ًيؼر ّ
املدرس ابؾخبارُا ثـمل انوغة امثاهَة  ،وًًبغي أن
املوجودة يف ؾَية احلوار امعالب امفطل امثامن ج ثشلك سويب ّ
ًيؼر اإههيا ؿىل أهنا اإجياتَة من كبل املدرس كدمَل ؿىل امبياء امًشط وثفسري انوغات اجلدًدة وهجود امعالب يف
ثـمل انوغة امـرتَة لكغة اثهَة.
املدرس حماًدً ا يف الاس خجاتة ملخعاء والخعاء اميت ًواهجِا ظالب امفطل
حتوَل انوغة امرحوَة جيـل ّ
فورا من حوار امعالب امفطل ج مؽ اميرب,
امثامن ج مبدرسة َلدًة  4املخوسعة سورااباي .ل ٌسخر املدرس ً
وامخيغمي ,واملفطل املؤكت تـَدً ا من اميرب ,وامخيغمي ,واملفطل انوغة امـرتَة .وثسبة وجود أخعاء ؾيد ثـمل انوغة
امِدف  ،وفلًا مـسوَيكر يه معوَة لإثلان انوغة امـرتَة .انوغة املرحوَة ؾيد سوَيكر كدمَل مٌفطل ؿىل هؼام انوغة
ؾيدما حياول امعالب انوغة امثاهَة مخـبري ؾن املـىن يف انوغة ومه معوَة امخـمل.
جية ؿىل املدرس مـاجلة أخعاء امعالب كيؼام مغوي مٌفطل وخيخوف ؾن امفوهاميت فوق املعـَة انوغة
الإهدوهُس َة مؽ انوغة امـرتَة .كٌل أوحض امباحثة يف افرتاضات انوغة املرحوَة" ,أن هؼام ملواؿد انوغة املرحوَة مُس
هؼام انوغة الوىل ول هؼام انوغة امثاهَة من كبل املخـمل يف لك مرحةل من مراحل معوَة ثـمل انوغةُ .ذا اميؼام ُو
هؼام مغوي مٌفطل"
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وح ّل املدرس مطـوابت ثـومي همارة امالكم مبس خوى امفوهاميت فوق املعـَة نوعالب امفطل امثامن ج
مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سوراابايً ,ـين )١ :كرر امعالب احلوار اإىل أن امعالب ابس خخدام امفوهاميت فوق
املعـَة انوغة امـرتَة تطحَح )٢ .املدرس ًرتمج هص احملادزة ,مث ٍكذة امعالب امرتمجة يف كخاهبم .امِدف ُو أن
ًفِم امعالب احملوارً )٣ .ـعي املدرس مثال ؾن كَفِة احلوار ابس خخدام امفوهاميت فوق املعـَة انوغة امـرتَة
حصَحا.
اخلالضة
أشاكل ضـوابت ثـومي همارة امالكم ؾيد انوغة املرحوَة يف مس خوى امفوهاميت فوق املعـَة نوعالب امفطل
امثامن ج مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي فامي ًًل :أول :اإن أكرث الخعاء ابملس خوى اميرب اميت ٍرحكهبا
امعالب يف امفطل ج مبدرسة َلدًة  ٤سورااباي ًـين أخعاء احلذف ) .(omissionوأخعاء احلذف
) (omissionيه اإذا اكن مل اس خخدمت امعالب اميرب ؿىل املكٌلت اميت جية أن ًلؽ امخيغمي ؿوهيا ,من اجلدول
ميكٌيا أن ىرى خعب احلذف ُو  ٤٩خعب أو  .%٦٦اثهَا :اإن أكرث الخعاء ابملس خوى امخيغمي اميت ٍرحكهبا
امعالب يف امفطل ج مبدرسة َلدًة  4سورااباي ًـين وأخعاء امخلدمي وامخبخري ) . (misoderingوأخعاء
امخلدمي وامخبخري )ً . (misoderingضؽ امعالب امخيغمي يف املاكن اخلعب  ،واملكٌلت اميت جية امخيغمي امـوَة ؿوهيا
دون امخيغمي امـوَة ؿوهيا .من اجلدول ميكٌيا أن ىرى خعب احلذف ُو  ٣٣خعب أو  .%١٣٣اثمثا :اإن أكرث
الخعاء اميت ٍرحكهبا امعالب يف امفطل ج مبدرسة َلدًة  ٤سورااباي ًـين وأخعاء ا إلضافة )ُ , (additionو
وضؽ امعالب املفطل يف املكٌلت اميت ل ًًبغي ثوكف ؿوهيا .ميكٌيا أن ىرى خعب الإضافة ُو  ٥٥خعب أو
املدرس حماًدً ا يف الاس خجاتة ملخعاء والخعاء اميت ًواهجِا ظالب امفطل
 .%٩٨حتوَل انوغة امرحوَة جيـل ّ
امثامن ج مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي.
ح ّل ضـوابت ثـومي همارة امالكم ؾيد انوغة املرحوَة هؼر سوَيكر يف مس خوى امفوهاميت فوق املعـَة
نوعالب امفطل امثامن ج مبدرسة َلدًة  ٤املخوسعة سورااباي ,أول :كرر امعالب احلوار اإىل أن امعالب
ابس خخدام امفوهاميت فوق املعـَة انوغة امـرتَة تطحَح .اثهَا :املدرس ًرتمج هص احملادزة ,مث ٍكذة امعالب
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