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مدرسة "نور العلوم" ب لنحوية في مهارة الكتابة لطّل ا ليل األخطاءتح
  نجاإلسلمية ماال المتوسطة

 
 البحث الجامعي

 
 اعداد :

 زلمد فهمي زلفوظي
 ََُُُّٔٓ: تسجيلالرقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العربية اللغة تعليم قسم
 الًتبية ك التعليم علـو كلية

 ماالنج احلكومية اإلسبلمية إبراىيم كمال موالنا جامعة
َُِٔ 
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مدرسة "نور العلوم" لنحوية في مهارة الكتابة لطلب ا ليل األخطاءتح
 نجاإلسلمية ماال المتوسطة

 البحث الجامعي
 S1) مقدـ الستيفاء شركط اإلختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجانا )

 ك التعليمكلية علـو الًتبية تعليم اللغة العربية  يف قسم 
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

 
 اعداد :

 (ََُُُّٔٓ) زلمد فهمي زلفوظي
 المشرف

 (ََََََُُُُِِِِّٖٕٗعبد العزيز ادلاجستَت ) 
 
 
 
 
 
 

 العربية اللغة تعليم قسم
 الًتبية ك التعليم علـو كلية

 ماالنج احلكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة
َُِٔ  
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 استهبلؿ
 

 

 ال يلدع ادلؤمن من جحر كاحد مرتُت
 )ركاه الشيخاف(

 

“Seorang mukmin itu tidak akan jatuh kedalam lubang 

(kesalahan) yang sama untuk kali kedua” 

(H.R. Bukhori Muslim) 
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 دهداءاإل

 
 أدهدي دهذا البحث الجامعي إلى:

 والدي ووالدتي

 أبي الكريم الحاج عمر مصطفى وأمي الكريمة الحاجة روضة الجنة

ا وحفظهما اهلل وأبقادهما في سلمة الدين والدنيا لعل اهلل يرحمهما كما ربياني صغير 
 واآلخرة

 و

أخويني الفخرين أحمد حسن شهراني ومحمد كمال دهادى مع زوجتهما سهلهم اهلل 
 بجميع أموردهم

 و

 األساتيذ واألستاذات

 قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبرادهيم اإلسلمية الحكومية ماالنج

 سعا الذي علمونى علما وا
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 كلمة الشكر كالتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

حلمد هلل الذم أنعم بنعمة اإلدياف كاإلسبلـ كالصبلة كالسبلـ على سيد العرب كالعجم ا
 كعلى آلو كصحبو أىل الصدؽ كالبياف، أما بعد.

حىت ينتهى الباحث ىذا البحث اجلامعي ٖتت ادلوضوع  افقد أنعم اهلل علينا نعما كثَت 
ل األخطاء النحوية في مهارة الكتابة لطلب مدرسة "نور العلوم" المتوسطة تحلي"

. فلو سبحانو كتعاىل احلمد كالثناء كأشكره جزيل الشكر على مجيع اإلسلمية ماالنج"
نعمك يا اهلل كعظيم عطائك. كيسٌرين أيضا أف أقٌدـ جزيل الشكر كالتقدير دلن ال تعب 

 البحث باإلخبلص كالسعادة، منهم: كال سيم على استعانة انتهاء ىذا

مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا رىارجو ادلاجستَت, مدير جامعة موالنا مالك  .1
 إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

مساحة الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة  .2
 حلكومية ماالنج.موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية ا

مساحة الدكتورة شللوءة احلسنة, رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية  .3
 كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

مساحة األستاذ عبد العزيز ادلاجستَت، كأنو مشرؼ الذم يشرفٍت كيعطٍت  .4
ية كتابة البحث حىت انتهاءه، جزاه اهلل أحسن اإلصبلحات كاإلقًتاحات منذ بدا

 اجلزاء كمن اهلل إليو عظيم الشكر كالتقدير.
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مساحة األساتيذ احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم  .5
فلهم كل الشكر كالتقدير  ،جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

 جزاىم اهلل خَت اجلزاء. ،من العلـو كادلعارؼ كالدكافع على ما قدموين
مجيع مشاخيي ٔتعهد "مفتاح اذلدل" غادينج ماالنج كىم: الشيخ احلاج عبد فضيلة  .6

الرمحن حيِت، كالشيخ احلاج أمحد عارؼ حيِت، كالشيخ احلاج بيضاكم مصلح، 
 على كالشيخ احلاج صاحب الكهف، كاحلاج زلمد "غوس باركؾ". شكرا جزيبل

 إرشاداهتم يف أمور ديٍت.
" كاجوؾ ماالنج كىم:فضيلة  .7  الشيخ احلاجادلغفورلو  مجيع مشاخيي ٔتعهد "نور العلـو

السيدة األـ خليفة الزىراء، كالشيخ احلاج أمحد فوزم شفاء،  أمحد سيوطي دحبلف،
كالشيخ احلاج علي مصطفى أسدل، كالشيخ احلاج أمحد زلٌب الرضا، كالشيخ احلاج 
سلطاف رفيعي، كالشيخ احلاج مشٌفع أسدل، كالشيخ احلاج مالك سبلـ أمُت، 
كالشيخ احلاج حيضار حناف، كالشيخ احلاج سيف الدين أسدل، شكرا جزيبل على 

 إرشاداهتم يف أمور ديٍت.
 معهد مفتاح اذلدل ك مساحة األساتيذ كاألستاذات يف معهد نور العلـو اإلسبلمية .8

م كل الشكر كالتقدير على ما علمٍت من العلـو كادلعارؼ, , فله غادينج ماالنج
 جزاىم اهلل خَتا كثَتا.

أصحايب الكرمي احملبوبُت يف قسم تعليم اللغة العربية، اليت تصاحبٍت كتشجعٍت يف  .9
 طلب العلم، فلهم كل الشكر ك التقدير، جزاىم اهلل أحسن اجلزاء.

أخي الكبَت فائق  (Jhepret Club Fotografi)أصدقائي يف "جيفريت كلوب"  .11
، "K2"فهمي إدريس  حسب اهلل ىدل، اإلحساف، علي مربكر، ماىندرا فرادانا،

زيٌن  ناكفاؿ رلدد، بدر السبلـ، كأخي الصغَت أكنيغ أسوة حسنة مرضات اهلل،
 حسن البنا، كغَتىم. اجتهدكا كالتفرقوا بيننا. أحدية،
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سعادة األبادية، عامل مبارؾ، عا" ىهههو : يسر اذلنا ك القهوة مأصدقائي "لشرب  .11
مشهودم، فتح الرمحن، أمحد شهريل، زلمد زمزامي، فريد أمريزا، زٌكي مواليف، نرج 

 الناجح، زدين، فوزكؿ، إندرا، ديهليس. بارؾ اهلل يف مجعنا.
 كأصدقائي الذين ال أستطيع أف أذكرىم كاحدا فواحدا. شكرا جزيبل. جزاىم اهلل .12

 أحسن اجلزاء. أمُت.
 

 كاهلل ادلوفق إىل أقـو الطريق

 

 

 

 

 

 ىػ َُِٔيونيو ُّماالنج، 
 الباحث،

  

 

 محمد فهمي محفوظي

 ََُُُّٔٓرقم القيد :



8 
 

  



9 
 

 
 

 



11 
 

 
 

 



11 
 

 
 

 



12 
 

 
 

 



13 
 

 
 

 



14 
 

 محتويات البحث
 

  الغبلؼ صفحة

 العنواف صفحة

 أ ................................................................... ستهبلؿا

 ب .................................................................  ىداءاإل

 ج ...................................................... كالتقدير الشكر كلمة

 ك .............................................................. ادلشرؼ تقرير

 ز ............................................................... الباحث إقرار

 ح .......................................... العربية اللغة تعليم قسم رئيسة تقرير

 ط ........................................ كالتعليم الًتبية علـو كلية عميد تقرير

 م ........................................................... ؼاشر اإل مواعيد

 ؾ  ........................................................ ادلناقشة جلنة تقرير

 ؿ ..........................................................  البحث توياتزل

 ؼ ...........................................  العربية باللغة البحث مستخلص

 ؽ .......................................  اإلندكنيسية باللغة البحث مستخلص



15 
 

 ر ...........................................  اإلصلليزية باللغة البحث مستخلص

 

األول الفصل  

 المقدمة

 ُ .........................................................  البحث خلفية .أ 
 ِ ........................................................  البحث أسئلة .ب 
 ّ ....................................................... البحث أىداؼ .ج 
 ّ .......................................................... البحث أمهية .د 
 ْ ........................................................  البحث حدكد .ق 
 ْ .................................................... ادلصطلحات ٖتديد .ك 
 ٓ ..................................................... السابقة لدراساتا .ز 

 
 الثاني فصلال

 النظري اإلطار 

 ٖ ........................................ اللغوية األخطاء:  األكؿ ادلبحث
 ٖ ................................................... األخطاء تعريف .1
 ُُ............................................. األخطاء ٖتليل تعريف .2
 ُِ............................................. األخطاء ٖتليل مفهـو .3
 1ِ ........................................ األخطاء ٖتليل من اذلدؼ .4
 ُّ.............................................. األخطاء ٖتليل منهج .5
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 14 ............................................. األخطاء ٖتليل عملية .6
 ُٓ............................................. األخطاء ٖتليل أجناس .7

 ُٔ......................................  النحوية طاءخاأل:  الثاين ادلبحث
 ُٔ..................................................... النحو مفهـو .1
 ُٔ........................................... النحوية األخطاء أشكاؿ .2
 ُٖ........................................... ادلشكبلت حل:  الثالث ادلبحث

 18 ...................................... العربية اللغة تعليم مشكبلت. ُ

 20 ................................. العربية اللغة تعليم مشكبلت أنواع. ِ

 27 .................................. العربية اللغة تعليم مشكبلت حل. ّ

 30 ............................................. الكتابة مهارة:  الرابع ادلبحث

 30 .................................................... الكتابة مفهـو .1
 31 ................................................. الكتابة صعوبات .2

 

 الثالث فصلال

 البحث منهجية

 35 .......................................... كمنهجيتو البحث مدخل .ُ
 36 .................................................... البحث رلتمع .ِ
 36 ......................................... كمصادرىا البحث بيانات .ّ
 37 .............................................. البيانات مجع أدكات .ْ
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 38 .............................................. الببانات ٖتليل طريقة .ٓ
 38 .................................................. البيانات تصديق .ٔ

 

 الرابع الفصل

 وتحليلها البيانات عرض

 40 .....  اإلسلمية المتوسطة العلوم نور مدرسة عن لمحة: األول حثالمب. 1

 40 ..............................  اإلسبلمية ادلتوسطة العلـو نور مدرسة .أ 
 ُْ............ ماالنج اإلسبلمية العلـو نور ادلتوسطة ادلدرسة كالرسالة الرأية .ب 
 ِْ............................................... كادلوظف ادلعلم حالة .ج 
 لطلب كتابةال مهارة في النحوية طاءخلأل البيانات عرض:  الثاني المبحث. 2

 46 ............................ ماالنج اإلسلمية المتوسطة العلوم نور مدرسة

 ْٔ................................................. األخطاء ٖتليل بياف .أ 
 ْٕ.... كمناقشتها العلـو نور مدرسة طبلب كتابةل النحوية األخطاء أشكاؿ .ب 

 ْٕ..................................... اإلضايف تركيب يف األخطاء .1
 َٓ.........................................  بو ادلفعوؿ يف األخطاء .2
 ٕٓ...................................... كادلؤنث ادلذكر يف األخطاء .3
  ٗٓ........................................... الضمائر يف األخطاء .4
 َٔ.......... العلـو نور مدرسة طبلب لكتابة النحوية لؤلخطاء ادلناقشة. ٓ

 ُٔ..... العلـو نور مدرسة لطبلب الكتابة يف النحوية األخطاء مشكلة حلٌ . ج
 ِٔ........................................ النحوية األخطاء أسباب. ُ
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 ّٔ............................................. ادلشكلة حلٌ  طريقة. ِ

 

 الخامس الفصل

 االختتام 

 ٕٔ.............................................................  اخلبلصة . أ
 ٖٔ.........................................................  اإلقًتاحات . ب

 ٗٔ.............................................   ادلصادر كادلراجع قائمة
 ادلبلحق
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 ص البحثلخستم
النحوية في مهارة الكتابة لطلب تحليل األخطاء  .َُِٔ . زلمد،فهمي زلفوظي

قسم تعليم اللغة . البحث اجلامعي. مدرسة نور العلوم المتوسطة اإلسلمية ماالنج
 احلكومية مالنج. علـو الًتبية كالتعليم. جامعة موالنا مالك اإلسبلميةالعربية. كلية 

 ادلشرؼ:  عبد العزيز ادلاجستَت
 الكلمة الرئيسية: ٖتليل األخطاء، األخطاء النحوية، اللغة العربية

إٌف اللغة العربية أىٌم الدركس لتعٌلمها كيف تعليم اللغة العربية ىناؾ تعليم 
يف كتابة اللغة العربية يستعمل ك . ابةيم ادلهارة الكتفيها تعلالك درسوا ذادلهارات. ل

الطبلب األخطاء، إما األخطاء بأسباب عدـ ادلعرفة يف القاعدة أك األخطاء بأسباب 
مدرسة نور العلـو األخطاء اليت ٖتدث يف طبلب من  ضعف الطبلب يف تطبيق القاعدة.

 ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج ىي األخطاء النحوية.
يف مهارة ما أشكاؿ األخطاء النحوية الواقعة  (ُ: البحث ىيذلذا  سئلةاألك 

كيف حل ( ِ. ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج؟الكتابة لطبلب مدرسة نور العلـو 
ادلتوسطة  يف مهارة الكتابة لطبلب مدرسة نور العلـومشكبلت األخطاء النحوية 

 .اإلسبلمية ماالنج؟
ة اللغة العربية  كتابالبحث ىو كصف أشكاؿ األخطاء الواقعة يفكاألىدؼ ذلذا 

ت األخطاء النحوية كحٌل ادلشكبل مدرسة نور العلـو ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج،لطبلب 
 مدرسة نور العلـو ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج.الواقعة لطبلب 

أما ادلدخل ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي بادلنهج الوصفي، كأداة 
 بحث ىي ادلبلحظة كاإلختبار  كادلقابلة ألخد البيانات، أماالبحث ادلستخدـ يف ىذا ال

مدرسة نور العلـو ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج يف رلتمع ىذا البحث ىو مجيع طبلب 
  الفصل الثامن.
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شكاؿ األخطاء النحوية لدل طبلب كانت أ (ُ)كنتائج ىذا البحث ىي
أشكاؿ كىي : األخطاء يف  ىي أربعة الثامن فصلالمدرسة ادلتوسطة  نور العلـو يف 

، األخطاء يف ادلذكر ك ادلؤنث، األخطاء يف ضافية، األخطاء دلفعوؿ بوتركيب اإل
معلم اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة  قاـ هباكطريقة حل ادلشكلة الىت ( ِ)الضمائر. 

نور العلـو ىي بزيادة ٘ترينات ك شرح عن األخطاء على الطبلب لكي يفهم الطبلب 
 د علم النحو بدقة.قواع
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ABSTRAK 

Fahmi Mahfudzi, Muhammad. 2016. Analisis Kesalahan Nahwu Pada Penulisan 

Siswa MTs Nurul Ulum Malang. Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Tarbiah dan 

Ilmu Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Abd. Aziz , M.Pd 

 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Kesalahan Nahwu, Bahasa Arab 

Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang sangat penting, dan di dalam  

pembelajaran Bahasa Arab terdapat pembelajaran keterampilan. Bahasa Arab 

merupakan pelajaran yang dipelajari di MTs Nurul Ulum dan tentunya 

didalamnya terdapat pembelajaran keterampilan menulis. Dalam menulis Bahasa 

Arab siswa selalu melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan yang terjadi 

akibat ketidak tahuan dalam kaidah maupun akibat lemahnya kemampuan aplikasi 

dari kaidah tersebut. Diantara kesalahan yang terjadi di siswa MTs Nurul Ulum 

Malang adalah kesalahan Nahwu. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa bentuk 

kesalahan nahwu yang terdapat dalam penulisan siswa kelas VIII MTs Nurul 

Ulum Malang. 2) Bagaimana penyelesaian masalah terhadap kesalahan Nahwu 

dalam penulisan siswa kelas VIII MTs Nurul Ulum Malang. 

Penelitian Ini Bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan 

nahwu yang terjadi pada Siswa MTs Nurul Ulum Malang, dan upaya untuk 

pemecahan masalah yang terjadi pada siswa MTs Nurul Ulum Malang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Penelitian 

Kualitatif Deskriptif, dengan metode ini bentuk-bentuk kesalahan siswa dapat 

dijelaskan. Sesuai dengan metode dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang 

digunakan ialah instrumen Observasi, instrumen Tes dan Wawancara sebagai 

pendukung perolehan hasil penelitian. Dan Subyek dalam penelitian ini ialah 

seluruh siswa kelas VIII MTs Nurul Ulum. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat bentuk kesalahan 

nahwu yang terjadi pada siswa kelas VIII MTs Nurul Ulum Malang, adapun 

kesalahan tersebut antara lain : kesalahan tarkib idhafy, kesalahan dalam Jumlah 

Fi’liyah, kesalahan pada penggunaan Mudzakar dan Muannats, kesalahan dalam 

penggunaan Dhamir. Sedangkan penyelesaian masalah dari masalah tersebut 

sebagaimana yang disarankan oleh beberapa pengajar MTs Nurul Ulum antara 

lain dengan memperbanyak latihan dan penjelasan atas kesalahan-kesalahan 

nahwu para siswa agar siswa lebih memahami nahwu dengan lebih rinci. 
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ABSTRACT 

Fahmi Mahfudzi, Muhammad. 2016. Nahwu False Analysis on Writing Skill 

of Student of Islamic Junior High School (MTs) of Nurul Ulum Malang. 

Arabic Language Education. Faculty of Tarbiyah and Teaching Science. 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: Abd. Aziz, M.Pd 

Keywords: False Analysis, nahwu False, Arabic 

Arabic is a very important subject, and in learning the Arabic language are 

learning writing skills. Arabic is lessons learned at MTs Nurul Ulum and 

absolutely the learning of writing skills. In the writing Arabic, students always 

makes mistakes, whether it is a mistake caused by ignorance of the rules or due to 

lack of ability of the application of the rules. The false that happen in students of 

MTs Nurul Ulum Malang is Nahwu mistake. 

The Statements problems of this research are: 1) what is the forms of 

nahwu errors that occurred on Students of MTs Nurul Ulum Malang. 2) how to 

solve the forms of nahwu errors that occurred on Students of MTs Nurul Ulum 

Malang 

This study aimed to describe the forms of nahwu errors that occurred on 

Students of MTs Nurul Ulum Malang, and effort to solving problems that occured 

in students of MTs Nurul Ulum Malang. 

The method used Descriptive qualitative research methods, with this 

method forms, students' mistakes can be explained, according to the research 

method in this study, the research instrument used was observations instrument, 

tests instrument and interviews to support the acquisition of research results, and 

the subjects in this study were all students of class VIII of MTs Nurul Ulum. 

The results of this study, there were four forms Nahwu false that occured 

in class VIII of MTs Nurul Ulum Malang, while these errors included: idhafy 

tarkib error, an error in the Fi'liyah writing, errors in Mudzakar and Muannats 

use, errors in Dhamir use. As suggested by some teachers MTs Nurul Ulum to 

solve these problems with extending the exercise and explanation of the errors 

nahwu the students so that students better detail to understand nahwu. 
 

 

 

 

 



23 
 

 األول الفصل

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

لة للتواصل كالتعليم تعترب اللغة ظاىرة إنسيانية تعكس شخصية ادلتكلم. كىي كسي
دركس لتعٌلمها ألٌّنا كالتعلم . كىي أساس العلم كادلعارؼ كالثقافة. إٌف اللغة العربية أىٌم ال

يف التعلم بكٌلٌية علـو الًتبية ك التعليم قسم  تعليم اللغة العربٌية ، كيرجي إىل  اللغة األكىل
 ا ك قراءة.مجيع طبٌلهبا تغطية اللغة العربية كبلما ك كتابة كاستماع

مدرسة ة اليت كتبها طبٌلب الفصل الثامن يف كجد الباحث بعض الكتابات العربيٌ 
" ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج. قد كتب اإلعتماد على القواعد العربية  ىا بدكفو "نور العلـو

 كثَتة.أخطاء  األساسية الصحيحة، فكانت ذلا 

بية ك اللغة اإلصلليزية يف الباحث ىذه ادلدرسة ألّنا استخدمت اللغة العر ر اختا
 فيها. ةية، كاللغة العربية ىي اللغة األساساحملادثة اليومي

ىو فرع من فركع علم اللغة التطبيقي   ”Error Analysis“ٖتليل األخطاء 
“Applied Linguistics”  و ىو العامل اللغوم راسات اللغوية العربية، كأٌف مؤلفيف الد

 ُيف كتابتو عن ٖتليل األخطاء. (Corder)ردر األمريكي الفرنسي األصلي: كو 

                                                           
1
 الجامعة بها، الناطقين لغير العربية اللغة تعليم معهد العربي، الترا في األخطاء تحليل نظرية جاسم، على جاسم دكتور األستاذ 

 المنورة بالمدينة اإلسالمية
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 كرٔتا أسباب األخطاء يف كتابة الطبلب أف الكاتب عجم، كىو يكتب الكتابة
العربية، كليست العربية لغتو ادلستعملة يف أيامو أك ليست ىي لغة أٌمو. كىذه األخطاء 

 ىي األخطاء اللغويٌة اليت توج

د من غَت الناطقُت هبا. مثل: التدخيل، كالنقل من اللغة األـ إىل اللغة اذلدؼ، 
فًتا  اخلاط،، سة، كاإلة ادلدر أسلوب التعليم، كالدراسة، كالتعود، كالتعميم، ك طبيعة اللغ

 كغَتىا.

من العمل ىو ، ك أف األخطاء قاـ الباحث بدارسة العلمية كعبلجا ذلذه ادلشكلة
 اإلنساين كلكن كجب علينا أف ّنتم هبا حىت ال تستمر كتعتاد يف األياـ ادلستقبلة. 

ىكذا ما يلـز أف يعر  يف كتابة ىذا البحث ٖتت العنواف "ٖتليل األخطاء النحوية 
" ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنجلطبلب الكتابة  يف مهارة  .مدرسة "نور العلـو

 

 أسئلة البحث .ب

 اعتمادا على خلفية البحث، فقدـ الباحث أسئلة البحث ىي:

نور “يف مهارة الكتابة لطبلب مدرسة ما أشكاؿ األخطاء النحوية الواقعة  (1
 ؟ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج” العلـو

نور “يف مهارة الكتابة لطبلب مدرسة خطاء النحوية مشكبلت األكيف حل  (2
 ؟ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج” العلـو
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 ادهداف البحث .ج
 أىداؼ البحث من أسئلة البحث فيما يلي : ك
مدرسة "نور الواقعة يف مهارة الكتابة لطبلب  كصف أشكاؿ األخطاء النحوية (1

" ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج  العلـو
طبلب مدرسة "نور لادلشكبلت األخطاء النحوية يف مهارة الكتابة  كصف حل  (2

" ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج  العلـو
 

 ادهمية البحث .د

 ذلذاالبحث أمهية، كىي:

 للباحث (1
 مفهـو أشكاؿ ٖتليل األخطاء يهٌم الباحث أف تعلمو .أ 
 مفهـو أسبابو .ب 

" ادلتوسطة اإلسبلميةللم (2  درسة "نور العلـو
 مفهـو حدكد الدراسة يف درس الكتابة يف ادلدرسة ادلتوسطة .أ 
 مفهـو اللغة العربية يهٌم ادلدٌرس أف يعلٌمها .ب 
 مفهـو ماٌدة النحو يهٌم ادلدٌرس أف يعلٌمها .ج 

 للطبلب (3
 معرفة الطبلب على قدرهتم يف درس النحو .أ 
 تعٌود الطبلب أف يكتبوا كتابة عربية صحيحة .ب 
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 لبحثحدود ا .ه
 نهجية.ادلإف درس األخطاء من حيث التحديد كالوصف كالتصحيح يتبع قواعد  (1
 حدد الباحث يف ىذا البحث عن األخطاء النحوية كما يلي: (2

 اإلمسيةمجلة  يف -أ 
 الفعليةمجلة يف  -ب 

فصل يف ال طبلبلكتابة للإف ىذا البحث يركز يف األخطاء النحوية يف مهارة ا (3
"  درسةٔت الثامن  ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج. "نور العلـو

 حاتتحديد المصطل .و
 ٖتليل األخطاء (1

حدثت مث كيف عبلجها   البحث يف األخطاء خاصة با للغة، يف أم نوع ك دلاذا
كانت دراسة ٖتليل األ خطاء تدخل ٖتت علم اللغة التطبيقي،  ك يذكر معا 

 ِباسم التقابل اللغاكم ك ٖتليل الؤلخطاء.
 األخطاء النحوية (2

ما كاف الًتكيب ال يوافق ك خيالف القواعد النحوية كىذا حيدث بوجود الكلمة 
غَت تابعة دلا قرر علم النحو من إعراهبا األربع ىي الرفع ك النصب ك اجلر ك اجلـز 

 يسمى بناء كىو من مبا حث علم النحو ك ىناؾ ما

  

                                                           
 ِّ(، ص. َُٖٗمد شاىُت, توفيق, علم اللغة العاـ، )القاىرة: دار التضامن للطباعة، زل2
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 مهارة الكتابة (3
إف مهارة الكتابة ىي تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية الدقيقة 
كٕتنب األخطاء اذلجائية كاإلمبلئية، كىذا يطلب تطوير التفكَت كزيادة حصيلة 

 ّمعلومات اللغوية كترقية األسلوب يف الكتابة.
 

 الدراسات السابقة .ز
 ب شعبة اللغةالعربية بكليةاللغة ٖتليل األخطاء النحوية يف مهارة الكتابة لطبل (1

،سًتياكف ٖتت إشراؼ: ََِْالآلدب يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ماالنج ك 
( الدكتور أندكس احلاج زلمد ِالدكتوراحلاج زلمد موجب ادلاجستَت )( ُ)

ىاركف زيٍت. كنتائجها: كجد الباحث األخطاء يف اجلملة الفعلية أكثر كقوعا من 
( ك ُِْ( مث تليها على الًتتيب األخطاء يف النعت ك ادلنعوت)ُٖٓغَتىا )

وف األخطاء كلها (. كمن حيث أثر اإلتصاؿ, تكْٖاألخطاء يف اجلملة اإلمسية)
 جزئية, كمن حيث مصدر ظهورىا تكوف األخطاء كلها األخطاءداخل اللغة.

ٖتليل األخطاء يف استعماؿ الًتكيب الوصفي يف اللغة العربية )دراسة يف اإلنشاء  (2
لطلبة الصف الثالث بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية النموذجية 

تاذ الدكتورندكس احلاج زلمد  ،مسلمُت.ٖتت إشراؼ: األسََِّمكسار(
كاسَـت ادلاجستَت. كنتائجها: )أ( أضرب األخطاء يف استعماؿ الًتكيب الوصفي 
تقع على األخطاء يف استعماؿ الًتكيب الوصفي ادلفرد ال اجلمع اليت تشتمل 

( أخطاء ِ( أخطاء استعماؿ النعت ادلعرفة يف ادلنعوت ك النكرة )ُعلى )

                                                           
3
 Ahmad Mahfud Effendy, Metedologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: Al-Misykat, 2009, 

Hal.170 
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( أخطاء استعماؿ النعت ادلؤنث ّادلنعوت ادلعرفة ك ) استعماؿ النعت النكرة يف
( أخطاء استعماؿ النعت ادلؤنث ادلؤنث ْالنكرة يف ادلنعوت ادلذكر النكرة ك )

( أخطاء استعماؿ النعت ادلذكر النكرة يف ادلمنعوت ٓادلعرفة يف ادلذكر ادلعرفة ك )
ادلنعوت ادلؤنث  ( أخطاء استعماؿ النعت ادلذكر ادلعرفة يفٔادلؤنث النكرة ك)

( ٖ( أخطاء استعماؿ ادلنعوت النكرة يف ادلنعوت ادلؤنث النكرة ك)ٕادلعرفة ك)
( أخطاء صياغية ٗأخطاء استعماؿ ادلنعوت  النكرة الذل يتبعو النعت ادلعرفة ك)

( أخطاء كتابية يف ادلنعوت ْتذؼ أك زيادة عنصر َُيف النعت ك ادلنعوت ك)
حدكث األخطاء يف استعماؿ تركيب الوصفي من عناصر اللغة,ك )ب( أسباب 
( قلة الدارسُت يف اإلستيعاب على القواعد ُترجع إىل ثبلثة أمور ىامة كىي )

( نقصاف ّ( قلة الدارسُت يف التدريبات شفهية كانت ٖتريرية ك)ِالعربية ك)
ادلعلم يف تكييف تنوع طرؽ التدريس, كاإلتياف باألمثلة كاستخداـ كسائل 

ا قاـ الدارسوف باإلستيعاب على القواعد العربية ك ادلدرس يكثف اإليضاح. كإذ
التدريبات شفهية كانت أـ ٖتريرية ك يتكيف يف الطرؽ ادلتنوعة ىف التدريس 

 فكانت األخطاء ديكن تقليلها.
األخطاء النطقية ك النحوية يف القراءة لطبلب جامعة يودرتا بباسوركاف لقسم  (3

سيف ََِٓـ ََِّ/ََِِالثاين للعاـ الدارسي  اللغة اللعربية يف ادلستول
اهلل. كنتائجها : كجد الباحث أف األخطاء النحوية ادلوجودة يف القراءة تشتمل 
على الفاعل مي العطف مث اإلضافة مث اخلرب مث ادلفعوؿ بو ك النعت مث اسم إف ك 

ارع خرب كاف ك البدؿ ك نصب ادلضارع مث بناء ادلاضي ك بناء األمر ك جـز ادلض
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و كاحلاؿ. كجيد الباحث أيضا األخطاء الصوتية ادلوجودة يف ب مث ادلبتدأ ك ادلفعوؿ
 القراءة تشتمل على اإلبداؿ مث احلذؼ مث زيادة احلرؼ مث ادلد ك ترؾ التشديد. 
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

 ْتثا ية، يود الباحث أم يبحث كللوصوؿ إىل الصورة الواضحة عن ٖتليل األخطاء اللغو 
خطاء اللغوية )تعريف األيكوف أساسا لغويا ذلذا البحث، كىذا البحث مشتمل عن 

األخطاء، تعريف ٖتليل األخطاء، مفهـو ٖتليل األخطاء، اذلدؼ من ٖتليل األخطاء، 
 منهج ٖتليل األخطاء، عملية ٖتليل األخطاء، أجناس يف ٖتليل األخطاء(

 : األخطاء اللغوية المبحث األول

 ف األخطاء تعري .1

يعٌت معرفة عن "ما ىو ( Corder)  شرح أىل اللغةأما تعريف األخطاء اليت
 األخطاء؟" الذم صنفو إىل ثبلثة أنواع فيما يلي:

 (Lapse)زلة اللساف  (1
 األخطاء النإتة من تردد ادلتكلم كما شابو ذلك

 (Mistake)األغبلط  (2
 للموقفىي النإتة عن إتياف ادلتكلم بكبلـ غَت مناسب 

 (Error)األخطاء  (3
 ْىو الذم خيالف فيو ادلتحدث أك الكاتب قواعد اللغة.

  

                                                           
 . َّٔكَتا: دار الفكر العريب، ص، ادلهارات اللغوية، . ََِٗرشدم أمحد.   ْ
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جيرب أف يعطي تفصيبل عن  (Corder)ال ينتهي إىل ذلك التعريف، ىو 
األخطاء بالشرح يف اجلدكؿ  عملية الوصوؿ حىت يكوف بزلة اللساف، األغبلط، ك 

 كما يلي:

 اجلدكؿ األكؿ
 عملية كصوؿ ا ألخطاء باإلنساف

 

 زلة اللساف )اذلفوات(
Slip of tongue 

 األخطاء
Errors 

 األغبلط
Mistakes 

 غَت منتظمة  -
تتعلق باألداء دكف  -

 الكفاية
سببها التوتر النفسي،  -

 كٗتطيط الدماغ للكبلـ

 منتظمة -
 ةتتعلق بالكفاي -

 غَت منتظمة )طارثة( -
تتعلق باألداء دكف  -

 الكفاية
تتصل بادلوقف اللغوم  -

 االجتماعي
أما تصوير األخطاء يف اجلدكؿ السابق ، أف فاعل األخطء الناس ككاف 

  ٓاألمر أمر طبيعي.

استمرارا من اجلدكؿ السابق شرح دكتور الراشد أف األخطاء ك األغبلط 
 ٔفيهما إختبلؼ، كما تصنيفو مايلى :

 
                                                           

 مًتجم من  ٓ
Corder, S.Pit, 1973,  Introducing Aplied Linguistics, New York: Pingguin Books Ltd. Hal. 94 

 ُٔ التقابل اللغوم كٖتليل األخطاء.جامعة مالك سعود، ص.راشد بن عبد الرمحن،  ٔ
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 اجلدكؿ الثاين
 اختبلؼ األخطاء كاألغبلط

 

 ىاتتشو 
(Distortion) 

 أغبلط
(Faults) 

تتعلق شلا مت تعلمو من قوانُت كقواعد  -
 كمود اللغوم

 تتعلق ٔتا مل يتم تعلمو بعد -

 

أما التعريف التايل الذم جاء من زلمود أمُت ك إمساعيل صٌت إف  
األخطاء تعترب انعكاسا لقدرة الدارس للغة الوسيطة كىي ترجع إىل اضلرافات ادلنظمة 

طاء كىذا األخ ٕستمرة كتعترب صورة كفاءة الدارس للغة اذلدؼ يف ادلرحلة ادلعينة.كادل
يسببها عدـ معرفتو لقواعد اللغة اذلدؼ. كيوافق ىذا ماقالو صيٍت كاألمُت، إف 

 ٖاألخطاء نوع من أنواع اليت خيالف فيها ادلتكلم أك الكاتب قواعد اللغة.

ا تأملنا إىل ما سبق أف أىل اللغة يتوفق على أف األخطاء يف ادلتكلم كإذ  
يقع على نوعاف، األخطاء الذم تصدر للعوامل ادلعرفة يعٍت عن القواعد اللغة 

 الضعيفة كاألخطاء الذم تصدر لغَت ادلعرفة اللغوية.

                                                           
 مًتجم من  ٕ

Baradjam M.F, 1981,  Perranan Analisis Kontrastif dan Analisis Kesalahan Dalam Pengajaran 
Bahasa, Bahan Penataran Lokakarya Tahap II. P3G Departemen P&K, Jakarta, Hal. 94. 

الرباط: جامعة ادللك التقابل كٖتليل األخطاء، ،  ُِٖٗإمساعيل صٍت، كزلمود األمُت زلمد إسحاؽ،   ٖ
 ُِسعود، ص. 
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 تعريف ٖتليل األخطاء .2

كادلعلموف يف مجع عينة  ٖتليل األخطاء اللغوية ىو إجراء يستعملو الباحثوف 
اللغة الدارس، كمعرفة األخطاء ادلوجودة يف العينة ادلذكورة، ككصف تلك األخطاء، 

 ٗكالتفريق على أسباهبا ادلفًتضة، كالتقومي على خطورة تلك األخطاء.

بيقية. ىذه ٖتليل األخطاء ىو حقل الدراسة الىت تقع ىف اللغويات التط
الدراسة ىي ليست الواقعة اجلديدة دلدرس اللغة، ألف نتائج التطبيق ٖتليل األخطاء 
استخدامها لتحسُت عملية التعليم اللغة، ككذلك لتصحيح األخطاء الىت عملت 

 َُادلتعلم ك دلساعدة ادلعلم على تطوير اسًتاتيجيات التعليم ادلناسب.

( أف ىناؾ خطأ كثَت يفعلو ادلرء ىف ُّْ: ُٓٗٗقاؿ دكيل )تاريغاف، 
تعليم اللغة خصوصا اللغة األجنبية أك اللغة الثانية. ك كاف األخطاء ىي من جزء 

 .ُُالتحويل ادلنحرؼ من بعض ادلعايَت ادلختارة من العادة اللغوية الناضجُت

  

                                                           
 مًتجم من ٗ

Tarigan, Guntur H. Loc.Cit. 

 مًتجم من  َُ
Imam Santoso, Analisis Kesalahan Kebahasaan Hasil Terjemahan Google-Translate Teks Bahasa 
Indonesia Ke Dalam Bahasa Jerman. Pdf-Adobe Reader 

 أيكا سسًتا مسلم. مفهـو اللغة العربية. مأخوذ من : ُُ
http://arabionline.blogspot.com/2012/01/blog-post_17.html.  

http://arabionline.blogspot.com/2012/01/blog-post_17.html
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 مفهـو ٖتليل األخطاء  .3

 وىناككيت الص النظامٖتكم  قواعد اللغات من لغة لكل أن،  عرفنا كما
نُت قوا ىناك أن كما. النحوي للنظام قواعد وىناكريف الص للنظام نُتقوا

 أخرىكانُت ق ىناك اللغوية القواعدايف . ك ّتانب الثقادلستول واليل الد للمستوى
 ينبغي ولذا. للغاية مهمة اللغة استخداميف  اإلجتماعية والقواعد.  اإلجتماعية عن

 اللغة أىل يستهجنوايف ثق حرجيف  يقعوا الحىت  األجنابية اللغاتدلتعلمي  تعليمها
 ُِاللغوياخلطاء  نعرف أنديكن  سبق ما على. كالبناء 

 اذلدؼ من ٖتليل األخطاء  .4

شرح ىندركسن أف األخطاء اللغوية ليست من األشياء اليت يلـز أف نبتعد 
عنها مطلقا كإمنا ىي شيء يهمنا أف ندرسو. كبدراستو ىذه األخطاء حيصل ادلعلم 

 ُّى ثبلث معلومات:عل

التغدية ادلرتدة للمعلم يعٍت ما ىي مدل ادلسافة اليت البد أف قطعها  .1
 الدارس للوصوؿ إىل اذلدؼ كما ىي ادلادة اليت تلـز أف يتعلمها

 يل للباحث عن كيفية اكتساب اللغة كتعلمها ألم شخص.الدل .2
ادلداخبلت أف اخلطأ ىو أمر الديكن اإلجتناب عنو يف اإلكتساب كالتعلم  .3

كالتعليم اللغوم كىو من إحدل اسًتاتيجيات يستخدمها الدارس 
 الكتساب اللغة.

                                                           
الدكيل للغة . ٖتليل األخطاء اللغوية )التحريرية لدل طبلب معهد اخلرطـو َََِعمر الصديق عبداهلل، ُِ

  ُُ)العربية الناطقُت باللغات األخرل )معهد اخلرطـو الدكيل للغة العربية(.ص. 

 مًتجم منُّ
Nurhadi, Roekhan. 1990. Dimensi-dimensi dalam Belajar Bahasa Kedua,Bandung: Sinar Baru 
Hal. 58 
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ذكر ترجاف: أف ٖتليل األخطاء الذم ترتكب الطلبة تفيد فائدة خاصة، ألف 
الفهم يف األخطاء ىي تغدية ادلرتدة اليت ذلا قيمة عالية للتقومي كالتخطيط يف 

 ُْتصنيف ادلادة كاسًتإتية التعليم يف الفصل.

 منهج ٖتليل األخطاء .5

كفق مراحل عامة ك اخلطوات بعضها بعضا، ك كادلنهج ىف ٖتليل األخطاء 
كتفصيل منهج يف ٖتليل األخطاء ُٓ.مراحل ثبلث اعتمدا بعضها على بعض من

 يعٍت:

 ف على اخلطأ.يحلة التعر مر  -
 مرحلة كصف اخلطأ ك تصنيفو. -
 مرحلة تفسَت اخلطأ. -

التعرؼ ك الوصف كالتفسَت كىي اعتمد على منطق بعضعها البعض. كيرل 
معظم ادلعلمُت أنو باستطاعتهم التعرؼ على خطأ ما عند كقوعو، كىم رٔتا كانوا 

حسنة الصياغة ظاىريا  سلطئُت يف ىذا الزعم حيث أف الدارس قد يأيت بتغَتات
كلكنها التعرب عن مقاصده اليت أرادىا منها، كمن ادلمكن دائما أف تفسَت تلك 
التعبَتات تفسَتا خاطئا لذلك فإف التعرؼ على اخلطأ يعتمد إعتمادا كبَتا على 
التفسَت الصحيح دلقاصد الدارس. كالديكن أف يبدأ الوصف إال ىذا التعرؼ، كمن 

ذج نظرم لوصف اخلطأ ىو النحو )القواعد( الذم يرمي إىل الواضح أف أنسب منو 

                                                           
 مًتجم من ُْ

Tarigan, Guntur H. 1998. Pengajaran Pemerolehan Bahasa. Bandung: Angkasa. Hal 69 
(. القاىرة: دار اآلفاؽ. علم اللغة التطبيقي يف اجملاؿ التقابلي )ٖتليل اإلخطاء. ََِٖالبدراكم زىراف،  ُٓ

 ُِص. 
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ربط الًتكيب الداليل للجملة بًتكيبها السطحي عن طريقة رلموعة من القواعد 
الواضحة طادلا أننا نرغب يف عملية التصحيح فعلينا أف نبُت للدارس كيف أخفق يف 

 إدراؾ الرسالة.

تقريرا للطريقة اليت خالف  كتفسَت اخلطأ ديكن أف يعترب مشكلة اللغوية، أم
هبا الدارس قواعد التحقيق )اك النطق( يف اللغة ادلستهدفة عند صياغة اجلملة.  
تعريفا بالقاعدة اليت خالفها أك استبدؿ هبا غَتىا أك ٕتاىلها، كما ديكن أيضا اعتبار 
التفسَت ادلشكلة اللغوية النفسية تتعلق باألسباب اليت أدت بالدارس إىل سلالفة 

 القاعدة يف اللغة ادلستهدفة.

 :ُٔتشمل ما يلي حسب اخلطوات الىت األخطاء حيللوف اللغة علماء ىناؾ
 مجع البيانات. -
  ٖتديد األخطاء. -
  تفسَت األخطاء. -
  يف األخطاء.تصن -
 تقومي األخطاء. -

 
 عملية ٖتليل األخطاء .6

األخطاء اللغوية بُت الطبلب الذين يدرسوف اللغات خاصة يدرسوف اللغة 
دراسة األخطاء اللغوية اليت ديكن أف ينظر إىل أف يرتبط ارتباطا كثيقا  من،الثانية

                                                           
 مًتجم من ُٔ

Nanik Setyawati. 2010. Analisis Kesalahan Bahasa Indonesia. Surakarta: PT Yuma Pressindo. 
Hal.17 
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أعرا  اللغة اخلطأ ىوعر  من . بعملية األخطاء اللغوية يف عملية تعلم اللغة
، ال من األخطاء اللغوية العملية الداخلية مع اللغة لعملية التعلم، لذلك مفهـو

 تعلم اللغة.ل دلفاىيم، فإنو حيتاج اللطبلب ادلتعلمُت اللغة سيما

 أجناس ٖتليل األخطاء .7

 :ُٕعلى أساس عنصر اللغة، أخطاء ادلتكلم اللغة على ستة أقساـ ىي

 األخطاء اإلمبلئية ك الصوتية. -
 األخطاء الصرفية. -
 األخطاء النحوية. -
 األخطاء ادلعجمي.  -

  

                                                           
 ِِ-ُِرجع السابق، . ادلََِٖالبدراكم زىراف.  ُٕ



38 
 

 : األخطاء النحوية المبحث الثاني

 مفهوم النحو -1

كاصتبلحا أم علم النحو ىو علم  ُٖالنحو لغة مشتق من ضلا ينحو أم قصد 
 راب كبلـ العرب ألنو يكوف ادلتكلم يتحو بو منهاج كبلمهم إفرادا كتركيباإع

ك مسي مصطفى الغبليُت ىذا العلم إعرابا , كىو علم با أصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ 
 ُٗالكلمات العربية من حيث ما يعر  ذلا يف حاؿ تركيبها

يف أخرىا على ما  َِحو ىو يبحث يف الكلمة عند تركيبهاك بعبارة أخرل أف الن
يقتضيو منهج العرب يف كبلمهم من رفع أك نصب أك جر أك جـز أك بقاء على حالو 

 رابكاحدة فالكلمة عند ٕتردىا فبل ْتث يف اإلع

فاألخطاء النحوية ىي ما كاف الًتكيب ال يوافق ك خيالف القواعد النحوية كىذا 
حيدث بوجود الكلمة غَت تابعة دلا قرر علم النحو من إعراهبا األربع ىي الرفع ك النصب 

الباحث ك اجلر ك اجلـز ك ىناؾ ما يسمى بناء كىو من مباحث علم النحو أيضا كلكن 
 ثبحال يأخذه جزءا من ىذا ال

 أشكال األخطاء النحوية  -2
 أشكاؿ األخطاء النحوية، ىي:

 الًتكيب اإلضايف (1

                                                           
 ٕٓٗمألوؼ, ادلرجع السابق, ص. ُٖ
 الغبليُت , مصطفى, جامع الدركس اللغة العربيةُٗ
 ّ, ص. ُُٖٗالدحداح , أنطواف, معجم قواعد اللغة العربية يف جداكؿ ك لوحات , مكتبة لبناف, بَتكت, َِ



39 
 

الًتكيب اإلضايف ىو ما تركب من ادلضاؼ كادلضاؼ إليو. كحكم جزء  
 ُِالثاين منو أنو رلركر أبدان.

نسبة بُت امسُت، على تقدير حرؼ اجلر، توجب جٌر الثاين اإلضافة ىي  
أبدا. ضلو : ىذا كتابي التلميًذ. كيسمى األكؿ مضافان كالثاين مضاؼ إليو. 
فادلضاؼ إليو : امساف بينهما حرؼ جر مقدر. كعامل اجلر يف ادلضاؼ 

 ِِإليو ىو ادلضاؼ، ال حرؼ اجلر ادلقدر بينهما على الصحسح.
 (اجلملة الفعلية ) مفعوؿ بو  (2

الفعل ك الفاعل تتألف منهما مجلة مفيدة اليت تسمى ّتملة فعلية كال بد  
أف يكوف الفعل مقدما على الفاعل . الفعل ينقسم علي ثبلثة أقساـ كىي 
ادلاضي ك ادلضارع ك األمر. فادلاضي يدؿ على حدث مضي كانقطع , ضلو 

تاء التأنيث ككتبٍت ك تاء الفاعل ككتبًت.   : كتب. ك عبلمتو أف يقبل
كادلضارع ما يدؿ على حدث يف زمن احلاؿ أك اإلستقباؿ , ك يعينو للحاؿ 
ال ـ التوكيد كما النافية , ضلو ليكتب , ك يعنيو لئلستقباؿ السُت ك سوؼ 

 كلن كأف كإف, ضلو سيكتب.
 

 التذكَت كالتأنيث (3
فظ الداؿ على الذكر مذكر كالداؿ إذا ٘تيز يف الشي، ذكر كأنثى قيل لل

على األنثى مؤنث كخيتلف حكمهما يف الضمَت كاالشارة كادلوصوؿ 
 كالصفة كغَت ذلك.

                                                           
21

 13. ص(. 2111 العصرية، مكتبة:  بيروت. )العربية الدروس جامع. الغاليين مصطفى.  
22

 574 .ص. المرجع نفس.  
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كعبلمة التأنيث تاء متحركة كامرءة كفاضلة، أك الف مقصورة كسلمى ك 
 ِّفضلى، أك الف شلدكدة كامساء ك حسناء.

 الضمائر (4
الضمَت: ما يكٍت بو عن متكلم أك سلاطب أك غائب، فهو قائم مقاـ ما 
يكٍت بو عنو، مثل: )أنا ك أنت ك كىو( ك كالتاء من )كتبتي ك كتبتى ك  

  كتبًت( ككالواك من )يكتبوف(.

 المبحث الثالث : حّل المشكلت
 اللغة العربية مشكبلت تعليم  .1

كتعلم لغة أجنبية ليس باألمر السهل أك اذلُت ، لكنو مع البحث 
كالدراسة أمكن الوصوؿ إىل عدة طرؽ لتعليم اللغة يف كقت قصَت كّتهد معقوؿ، 
كلقد كضعت ىذه الطرؽ موضع التجربة، ككانت  النتائج يف بعض األحياف 

  ِْمرضية للغاية.
كٗتتلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسن الدارس كالبيئة اليت يعيش 
فيها أثناء تعلمو للغة، كٗتتلف أيضا صعوبة تعلم اللغة األجنبية حسب طبيعتها 

دارس األصلية ، من حيث مشاهبتها أك اختبلفها يف الصوت أك الكتابة للغة ال
كمن مث يسهل على العريب مثبل تعلم اللغة الفارسية أك األردية ، كيشق عليو تعلم 

  ِٓاللغات األكربية أك اللغة الصينية.

                                                           
23

 Hifni Bek Dayyab, Muhammad Bek Dayyab, Kaidah Tata Bahasa Arab, Darul Ulum Press. 
Hal.176. 

 ِْجامعة بنجاب: الىور، ص. م اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، صعوبات تعليمهداين، حامد أشرؼ،   ِْ

 نفس ادلرجع.  ِٓ
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كاالختبلؼ أك التشابو بُت لغة كأخرل يكوف يف األصوات أك يف طبيعة 
 كتابة. تركيب اللغة أك يف األمناط السائدة فيها أك يف شكل ال

كالدارس يف ميداف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ىو القضية 
كادلشكلة الذم يصاحبنا يف كل احملاضرات فنحاكؿ دائمان أف نتعرؼ على 
ادلشكبلت اليت تواجو الدارس األجنيب عند دراستو اللغة العربية أك أم لغة 

  ِٔلعبلج ادلناسب .أخرل، مث ضلاكؿ أف نفسر ىذه ادلشكبلت كبعدىا نضع ا

كالدارس عندما يبدأ بتعلم لغة أجنبية فإنو بالطبع ال يتقنها يف ادلرحلة  
األكىل ، كبالتايل فإننا إذا الحظنا لغة الدارس يف ىذه ادلرحلة نلحظ عجبان ألنو 
 يتكلم لغة غربية ال ىي اللغة اذلدؼ اليت تعلمها كال ىي اللغة األصلية لو، كيطلق

عليها اللغة االنتقالية . كذلذه اللغة صفات أمهها : أّنا ٕتمع خصائص لغة 
الدارس األـ كبعض خصائص اللغة ادلنشودة، كلكن دلاذا ٕتمع بعض خصائص 

 اللغة األصلية ؟

ألنو حياكؿ أف ينقل إىل لغتو من اللغة اذلدؼ ، ىذا يف ادلرحلة األكىل ،  
مجيع اجلوانب اللغوية من أصوات ينطقها بلغتو  كعملية التأثر باللغة األـ تتأثر يف

األـ كتراكيب حياكؿ استخدامها بًتاكيبو ادلعركفة يف لغتو ، كأف جيمع بعض 
 ِٕالكلمات على أكزاف لغتو أك غَت ذلك فهو حياكؿ أف يعمم قاعدة لنفسو.

  

                                                           
 نفس ادلرجع.  ِٔ

 ِٓنفس ادلرجع. ص.   ِٕ
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 أنواع مشكبلت تعليم اللغة العربية .2
للغة العربية ذلا أنواع سلتلفة ك متعددة، كالوجود من من مشكبلت تعليم ا

ىذه ادلشكبلت تظهر من الصعوبات الذم يًتكبها ادلتعلم اللغة العربية. أما أنواع 
 مشكبلت تعليم اللغة العربية تشرح فيما يلي:

 ِٖمن ادلشكبلت العامة (1
 ازدحاـ الفصوؿ بالطبلب. -
 انتماء طبلب الفصل إىل خلفيات لغوية كثقافية متعددة. -
 اختبلؼ مستول الطبلب اللغوم يف الصف الواحد. -
 كثرة الفركؽ الفردية بُت الطبلب. -
 ضعف ٕتاكب الطبلب مع ادلدرس. -
 هرىم.عدـ اىتماـ الطبلب ٔتظ -
 بعض الطبلب ال يشارؾ يف األنشطة التعليمية. -
 كجود إتاىات سلبية ضلو اللغة العربية من بعض الطبلب. -
 عدـ كجود كتب كمواد تعليمية مناسبة. -
 ضعف دافعية الطبلب ضلو تعلم اللغة العربية. -
 ضعف ادلدرس يف بعض مهارات اللغة كعناصرىا. -
 ال يستحضر إجابتها. توجيو الطبلب أسئلة للمدرس, -
 تدريس األطفاؿ. -
 تدريس ادلبتدئُت. -
 عدـ قياـ بعض الطبلب بأداء الواجبات ادلنزلية. -
 عدـ توفر الوسائل التعليمية. -

                                                           
دل متعلمي العربية األجانب بعض األخطاء اللغوية لمقاؿ الدكتور زلمد منصف عبدااهلل القماطي:   ِٖ

 ّص  دراسة ٖتليلية،
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 قلة إدلاـ ادلدرس باجلوانب الًتبوية احلديثة. -
 ِٗمن ادلشكبلت اخلاصة  (2

 ند تعلم النظاـ الصويت للغة العربية.ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب, ع -
 ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب, عند تعلم النظاـ النحوم للغة العربية. -
 ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب, عند تعلم النظاـ الداليل للغة العربية. -
 ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب, يف فهم ثقافة اللغة العربية. -
ها الطبلب, كىم يتعلموف مهارات االستماع باللغة ادلشكبلت اليت يواجه -

 العربية.
ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب, كىم يتعلموف مهارات القراءة باللغة  -

 العربية.
ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب, كىم يتعلموف مهارات احلديث باللغة  -

 العربية.
لكتابة باللغة ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب, كىم يتعلموف مهارات ا -

 العربية.
 مشكبلت خاصة باجلانب الًتبوم كالتعليمي كالنفسي -

  َّمشكػلة تعليم النحػو كالصرؼ  (3
 كالًتاكيب اللغوية ؟  ككيف نعلمها ؟ ماذا نعلم من القواعد 

 كالختيار زلتوم دراسي جيب أف ضلدد ما يلي :

 أىداؼ ادلقرر .   -
 الوقت ادلتاح لتعليم ادلقرر . -

                                                           
 ْ. ص. نفس ادلرجع  ِٗ

جامعة سونن  .األسس اللغوية لبناء منهج تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا .نصرالدين إدريس جوىر  َّ
 أمبيل اإلسبلمية احلكومية سورابايا



44 
 

 ادلستول العاـ التعليمي . -
 نوع ادلدرسة فيجب أف يكوف مؤثران يف اختيار احملتول . -
 خصائص ادلتعلم كاألنثى تغاير الرجل .  -

األخطاء تكوف يف عملية أداء التعريف كالتنكَت كىي ظاىرة  إف أكثر 
موجودة بالفعل؛ ففي اللغة األردية ال يستخدموف أداة للتعريف ، كيفهم 
التعريف من سياؽ الكبلـ ، فيتوقع منهم إما إمهاؿ استخداـ أداة التعريف أك 

 . اخلطأ ، أك ادلبالغة يف استخدامها فيضعوف أداة التعريف يف ادلوضعُت
   ُّمشكبلت الكتابة  (4

يذىب كثَت من الباحثُت إىل أف أكؿ ما يواجو ادلتعلم للغة العربية ىو  تشابو 
نها ىو احلركؼ: حيث جيد ادلتعلم حركفا متشاهبة يف الكتابة ، كمعيار الفرؽ بي

 النطق ،كاختبلؼ النقط. كمثاؿ ذلك: ب ت ث ، ج خ ح ، غ ع . 

كما أٌف احلرؼ يتغَت شكلو يف أكؿ الكلمة عنو يف أخرىا، فاحلرؼ الواحد 
قد يأخذ عند الكتابة أشكاال سلتلفة ، فحرؼ العُت مثبل يأخذ أكثر من شكل. 

 عند، معو، باع ، إصبع. 

 تالية اليت يقع فيها ادلتعلموف:ألخطاء الكديكن أف صلمل مشكبلت الكتابة يف ا
 كتابة اذلمزة ادلتوسطة يف غَت موقعها.   -ُ

 إبداؿ حرؼ بأخر.  -ِ

 عدـ التمييز بُت مهزيت الوصل كالقطع.  -ّ

 فصل ما حقو الوصل.  -ْ
                                                           

 ُّ جامعة بنجاب: الىور، ص.صعوبات تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، مهداين، حامد أشرؼ،   31
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 حذؼ حرؼ أك أكثر من الكلمة.  -ٓ

 إضافة حرؼ أك أكثر يف الكلمة.  -ٔ

 ادلقصورة. اخللط بُت األلف ادلمدكدة ك  -ٕ

 التنوين ،حيث يكتب نونان.  -ٖ

 كتابة مهزة ادلد مهزة عادية.   -ٗ

 كتابة التاء ادلفتوحة تاء مربوطة.   -َُ

 كتابة التاء ادلربوطة تاء مفتوحة.   -ُُ

 كتابة اذلمزة ادلتطرفة يف غَت موقعها.   -ُِ

 كصل ما حقو الفصل.  -ُّ

 إثبات مهزة " ابن " بُت علمُت مذكورين.  -ُْ

 اخللط بُت اذلاء كالتاء ادلربوطة .  -ُٓ

 عدـ كتابة األلف الفارقة بُت كاك اجلماعة كاك الفعل.  -ُٔ

 عدـ كتابة الواك يف كلمة " عمرك" . -ُٕ

 كتابة الشدة ْترفُت .   -ُٖ

إف تعليم اللغة العربية اليت قامت هبا ادلؤسسات الًتبوية بإندكنيسياإىل ىذه الدقيقة 
ت ألف الواقع أف تعليم اللغة العربية ذلا عبلقاهتا ادلتيئة بالعوامل. من الٗتلو من ادلشكبل
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. كاما الشرح عن ادلشكبلت من ناحية الدارسُت ك ِّادلعلم ك ادلتعلم ك سائل ك الطريقة
 ادلعلمُت، كما يلي : 

 شكلة الدارسُتم  (1
 خلفية الدارسُت الثقافية كالعلمية.  -ُ

 خلفية الدارسُت االجتماعية.  -ِ

 الفركؽ الفردية.   -ّ

 خلفية الدارسُت اللغوية ٔتعٌت لغتهم األـ. -ْ

 اختبلؼ دكافع الدارسُت كأىدافهم من تعلم العربية. -ٓ

 اختبلؼ جنسياهتم.  -ٔ

 مشكلة ادلعلمُت  (2
لى تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا غالبا غَت مؤىلُت    أف القائمُت ع  -1

 عمليان كتربويان كلغويان كىي فئة غالبة لؤلسف. 
قلة األْتاث ادلطركحة يف ميداف تعليم العربية بالنسبة للمعلم كإعداده تؤدم  -2

 إىل أف يقف ادلدرسوف ادلؤىلوف يف مكاّنم كال يربحونو. 
بية اليت تقاـ لغر  رفع كفاءة ادلعلمُت ادلؤىلُت كغَت قلة الدكرات التدري -3

 ادلؤىلُت. 
كىذه مشكبلت ديكن حلها بسهولة، كلكن شلا يعوؽ حٌلها ىركب 

 العديد من ادلؤىلُت يف ىذا اجملاؿ على الرغم من قلتهم .
                                                           

32
 ُٓ(، ص. ََِٔعبد العزيز ادلعايطة، مشكبلت تربوية معاصرة، )عماف : دار الثقافة،  
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 أمثلة لؤلخطاء اللغوية لدل متعلمي العربية الناطقُت باللغات األخرل   (3
 وتية:من األخطاء الص

 الصواب   خلطأا      
 رجعنا   بالطائرة. رجأنا -

 عمارة  عالية. إمارةىذه  -

 حيواف  ضخم. ىيوافالفيل  -

 احلماية  .اذلمايةعاشوا ٖتت  -

 نظر  إىل الصورة. نذر -

 ضخم  .دخمىذا حيواف  -

 ادلطار  .ادلتارغادرت الطائرة  -

 قلب ادلريض. كلبفحص الطبيب   -

 أثاثان  جديدا للبيت. أساسان اشًتيت  -

 أسكني   يف بيت كاسع. أسكونو -

 القميص  ؟القميسبكم ىذا  -
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 من األخطاء يف الًتاكيب النحوية:

 

 الثالثة   .ثبلثةالساعة  -

 اخلامس عشر .مخسة عشرأسكن يف الدكر  -

 ثلثان  .ثلثالساعة الثامنة إالٌ  -

 يف السيارة  بنت ككلد. السيارة يف -

 العطلة  صيفية.ال عطلةبدأت  -

 الشهرم ؟الشهَتمىت يبدأ االختبار  -

 اللغة  العربية. لغةأٖتدث  -

 مدينة  الريا . ادلدينةزرت  -

 اذلند  .ىندسنسافر إىل  -

 شخص كاحد  .كاحد شخصسافر  -

 طباخوف كثَتكف  .طباخ كثَتىناؾ  -

 طالبان  .طبلبيف الصف عشركف  -

 ادللك سعود. ملكىذه جامعة  -

 السعودية .السعودمكة العربية ادلمل -
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 :من األخطاء يف ادلفردات

  بصديقي صديقي أمس . يفاٌتصلت  -

 عنو  . عليوأخفيت السٌر  -

 لك  أكالد ؟ عندؾىل  -

 الفت للنظر . ملفتىذا منظر  -

 جيب علينا شكر اهلل . يتوٌجب -

ناخ -
ى
ناخ سلتلف يف ببلدم . ادل

ي
 ادل

 الًقصاص . صاصبالقى حكم القاضي على اجلاين  -

 ًخطبة ابنو. خيطبةغدان يقاـ حفل  -

 هتوم إىل األر . هتولانتبو حىت ال  -

 غىيبة طويلة. ًغيبةرجع األب بعد  -

 تعليم اللغة العربية  مشكبلتحٌل  .5
نظرية يف حل مشكبلت ذلا أساس على نظرية البنائية لفهم ك ٗتفيف سوء 

. العملية ادلستخدمة يبدأ من الفكرة الفهم، مث ٗتفيف ادلشكبلت يف نفس الطبلب
االستنتاجي ك احلثي. التستخدـ حل ادلشكبلت دلساعدة ادلعلم على إعطاء 

 ّّادلعلمات إىل الطبلب. أما ىدؼ حل ادلشكبلت يعٍت:

                                                           
 مًتجم من     ّّ
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  الطبلب يف عملية حل ادلشكبلت دلساعدة ترقية تفكَت (1
 تعليم دكر البالغ حقيقيا (2
 يكوف ادلتعلم ادلستقل  (3

، استعماؿ حل ادلشكبلت ينقسم إىل ثبلثة ََِّككما قاؿ بيامُت 
أنواع كىي الًتبية للطبلب حلل ادلشكبلت، الًتبية للطبلب باستخداـ حل 

 ادلشكبلت، نظاـ تعليم بأساس ادلشكبلت.

ل ادلشكبلت األكىل ىو التأكيد على حل ادلشكبلت، أما كيفية ح 
كالثاين ىو التأكيد يف تعليم الطبلب عن طريق حل ادلشكبلت، كالثالث ىو  
عملية تعليم ادلبدكء من مهارة حل ادلشكبلت ادلوجودة. ك الكيفية الثالثة 

 تستخدـ كأداة ٖتليل ادلشكبلت لفهم مادة التعليم.

 مراحل حل ادلشكبلت -
 ّْاحل حل ادلشكبلت فيما يلي:أما مر 

 فهم ادلشكبلت (1
أم ادلشكبلت ادلوجودة ؟  ككيف حالة البيانات؟ ككيف إختيار حالة 
ادلشكبلت؟ دكف كجود الفهم من ادلشكبلت اليت تعطى إىل الطبلب، حىت 

 الطبلب اليستطيع أف ينتهي ادلشكبلت.

  

                                                                                                                                                               
Sumiati, Asra. 2007. Metode Pelajaran. Bandung : CV Wacana Prima Hal.  

34
 . المرجع نفس   
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 تركيب تصميم  (2
يانات باألحواؿ الذل مل يعرؼ، أىناؾ تشابة بُت جيد العبلقة بُت الب

ادلشكبلت؟ كبعد الطبلب يفهموف ادلشكبلت صحيحة، ىم يستمركف أف 
يركب تصميم حل ادلشكبلت. كفاءة إعماؿ ىذه ادلرحلة تقع على اخلربة يف 
حل مشكبلت الطبلب، كإذا أكثر خربة يف تصميم حل ادلشكبلت فًتكب 

 تصميم حل ادلشكبلت إبتكارا.
 ٖتقيق التصميم  (3

يقـو التصميم إلجياد حل ادلشكبلت، كيفحص لكل خطوات لتحقيق صحة 
الطريقة. إذا أقامت حطة حل ادلشكبلت كتابة أـ دكف الكتابة، مث أقاـ حل 

 ادلشكبلت ادلناسبة باخلطة.
 فحص ٖتقيق التصميم (4

ت كاخلطوة األخَتة من عملية حل ادلشكبلت ىي التقييم على حل ادلشكبل
ادلأخوذة ك يفحص على ما أقاـ من خطوة األكىل حىت الثالثة . كهبذه 
الطريقة يستطيع أف يصح أنواع األخطاء الذم يًتكبها الطبلب مناسبا 

 بادلشكبلت ادلوجودة.

أما حل ادلشكبلت يف النحوية يشبو من النظريات كما سبق يف األعلى   
.تركيب ِت يف النحوية . فهم ادلشكبلُيعٌت أف خطوات جعل حل ادلشكبلت 

. فحص ٖتقيق ْ. ٖتقيق تصميم ادلادة عن النحوية ّتصميم ادلادة عن النحوية 
 تصميم ادلادة عن النحوية.

  



52 
 

 مهارة الكتابة  :المبحث الرابع

 مفهـو الكتابة -1

إف تعريف الكتابة ىنا أمر بالغ األمهية , حىت اليظن ظاف أف الكتابة ىي التعبَت 
فقط, كىو ما يطلق عليو ) التعبَت احلريرم( لذالك أنو من الضركرة اف  الكتايب ادلدرسي

 .ضلدد مفهـو الكتابة الشامل ىنا

فالكتابة يف اللغة تعٍت اجلمع كالشد كالتنظيم, كما تعٍت: اإلتفاؽ على احلرية, 
فالرجل يكاتب عبده على ماؿ يؤديو منجما, أل يتفق معو على حريتو مقابل مبلغ من 

ا تعٍت: القضاء كاإللزاـ كاإلجياب, قاؿ تعاىل )كتب اهلل ألغبلن أنا كرسلي إف ادلاؿ. كم
  ُِاهلل قوم عزيز( اجملادلة : 

كادلعٌت اإلصطبلحي ّتمع ىذه الداللت ادلتنوعة : فالشد ك اجلمع كالتنظيم أمر 
 ضركرم للكتابة. ألف الكتابة ال تقـو إالعلى الصياغة احملكمة، كمعٌت احلرية يتمثل يف

رغبة اإلنساف القائمة يف نفسو، كمعٌت اإللزاـ يتمثل يف أف الكلمة ادلكتوبة ملزمة 
 . لصاحبها, كتعترب شاىدا كدليبل يقضى بو عليو

فا لكتابة إذف : )أداء منظم ك زلكم يعرب بو اإلنساف عن أفكاره كمشاعره 
 ) عليواحملبوسة يف نفسو، كتكوف دليبل على كجهة نظره, كسببا يف حكم الناس 

 : مًتلة الكتابة ك أمهيتها

الكتابة مرحلة متقدمة من مراحل تطور احلضارة اإلنسانية، كتعترب مفخرة العقل 
البشرم، كأعظم ماأنتجو العقل اإلنساف، كال نغايل إذا قلنا : إف اإلنساف حُت اخًتع 
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ة، ككم الكتابة بدأ تارخيو اخلقيقي ، فكم ضاع من تراث األمم بسبب عدـ تسجيلو كتاب
 .من أمم خلدىا التاريخ بسبب تسجيل تراثها كتابة

 صعوبات الكتابة -2

وف نظاـ الكتابة العربية منذ أقدـ العصور، فمنهم من رضي عنها، ثتناكؿ الباح
كمنهم من رأل فيها اعواجاجا حيتاج إىل بعض اإلصبلح، كمنهم من ضاؽ هبا مجلة 

ك أف ىناؾ صعوبات يف الكتابة، كتفصيبل. كبعض النظر عن ىذا االختبلؼ فبل ش
كىذه الصعوبات منها: ما سببو رسم احلركؼ العربية/، كما سببو احلركات اليت توضع 
على ىذه احلركؼ سواء كانت يف بنية الكلمات أـ أكاخرىا، كمنها ماسببو النقط اليت 

 .توضع على بعض احلركؼ

 : الصعوبات ادلتعلقة برسم احلركؼ .1
حلرؼ باختبلؼ موضعو من الكلمة تعددت صور بعض اختبلؼ صورة ا .أ 

احلركؼ يف الكلمة باختبلؼ موضعها يف الكلمة، فهناؾ حركؼ تبقى على 
صورة كاحدة يف أم موقع ذلا من الكلمة، مثبل : د ، ذ ، ر  ، ز ، ط ، ظ 
، ك. كىناـ حركؼ لكل منها صورتاف حسب موقعها من الكلمة، كىناؾ 

 .كىناؾ حركؼ لكل منها أربع صور حركؼ لكل منها ثبلث صور،
 : كصل احلركؼ كفصلها .ب 

تتكوف الكلمات العربية من حركؼ جيب كصل بعضها ٔتا قبلو، أك 
 .ٔتا بعده، كحركؼ جيب فصل بعضها
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 : اختبلؼ النطق عن الكتابة .ج 

إف رسم احلركؼ يكوف مطابقا ألصواهتا ْتيث إف كل ما ينطق 
لكننا صلد أف ىناؾ يف اللغة العربية كلمات يكتب، ك ماال ينطق اليكتب، ك 

فيها أحرؼ ينطق كال تكتب مثل : لكن، ذلك، طو، يس، ...، ككلمات 
أخرل فيها أحرؼ تكتب كالتنطق مثل: أكلئك، اىتدكا، ككلمات ثالثة فيها 
أحرؼ تكتب ٓتبلؼ ما تنطق مثل رسم األلف اللينة: سعى، رمى، قضى، 

الشك أف ادلخالفة بُت النطق كالكتابة ٘تثل فإّنا تنطق ألفا كترسم ياء. ك 
 صعوبة يف الكتابة

 قواعد اإلمبلء .د 

كثر الكبلـ ككثرت الدراسات حوؿ قواعد اإلمبلء، على أّنا تشمل 
 :صعوبات الكتابة كديكن تلحيص ىذه الصعوبات فيما يلي

تعقد قواعد اإلمبلء ككثرة االستثناء فيها: فاذلمزة ادلتوسطة باألصالة  (1
ثل: سأؿ، تساءؿ. أك متوسطة تأكيبل مثل: أبناءىم، مررت ٔتاءىم، م

 .أعجبٍت ماؤىم
االختبلؼ يف قواعد اإلمبلء: اختلف العلماء يف بعض قواعد اإلمبلء،  (2

فاذلمزة يف كلمة يقرءكف مثبل ترسم على ثبلثة أكجو )يقرءكف، يقرؤكف، 
 .يقرأكف( ككلها رسم صائب

نحو ك الصرؼ: فالذم يكتب عليو أف يعرؼ ارتباط قواعد اإلمبلء بال (3
قبل أف يكتب، أصل االشتقاؽ، كادلوقع اإلعرايب للكلمة، كنوع احلرؼ 
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الذم يكتبو، كباإلضايف إىل ذلك كىناؾ كثَت من الناس اليدرسوف 
 .قواعد النحو كالصرؼ كعليهم أف يكتبوا

 :الصعوبات ادلتعلقة باحلركات .2
لضبط الصريف )) كضع احلركات القصار على الضبط الصريف: ادلقصود با .أ 

احلركؼ (( كاحلركات القصار ىي: الضمة كالفتحة كالكسرة. كالصعوبة 
 .تتمثل يف أف معٌت الكلمة يتغَت بتغَت شكلها

الضبط النحوم: يقصد بالضبط النحوم )) تغَت أكاخر الكلمات بتغَت  .ب 
دلعرب: يرفع كينصب موقعها يف اجلمل، كىو ما مسي باإلعراب (( فاإلسم ا

 .كجير
استخداـ الصوائت القصار: يقصد بالصوائت القصار ))احلركات(( كىي:  .ج 

الضمة ك الفتحة ك الكسرة. أما الصوائت الطولب فهي: إشباع ىذه 
احلركات بادلد لتأيت الواك بعد الضمة، كاأللف بعد الفتحة، كالياء بعد 

ائت الطواؿ خطوات متأخرة يف الكسرة، كتعترب حركؼ العلة اليت ٘تثل الصو 
 .الكتابة

 الصعوبات ادلتعلقة بالنقط .3

اإلعجاـ: يقصد باإلعجاـ: كضع النقط على احلركؼ، كادلبلحظ أف بعض 
حركؼ اذلجاء معجم، كبعضها األخر غَت معجم، كاحلركؼ ادلعجمة خيتلف فيها 

ىذه  عدد النقط باختبلؼ احلركؼ ادلنطوقة، كأف كضع النقط خيتلف باختبلؼ
 احلركؼ أيضا، كما خيتلف باختبلؼ اخلط )النسخ ك الرقعة(.
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 :الصعوبات األخرل .4
عبلمات الًتقيم: ال شك أف عبلمات الًتقيم مهمة يف الكتابة، كعدـ  .أ 

معرفتها ديثل صعوبة يف الكتابة، كعبلمات الًتقيم يف الكتابة عوص عن 
الستفهاـ، كالتعجب، التنغيم الصويت يف الكبلـ ك القراءة، عبلمات ا

كالفاصبلت، كعبلمات التنصيص، ككضع اجلمل االعًتاضية بُت قوسُت أك 
شرطُت، ك النقطة، كالفاصلة ادلنقوطة، كل ىذه العبلمات كغَتىا ٘تثل 

 .صعوبة يف الكتابة
اختبلؼ ىجاء ادلصحف الشريف عن اذلجاء العادم يظهر كثَتا يف بعض  .ب 

الصور القرأنية ) امل، ادلص، ادلر، طو،   الكلمات مثل: بديات كثَتا من
كهيعص، حك عسق، ف، ؽ( كمثل: بسم اهلل الرمحن الرحيم، كبينت، 
الصلوة، السموات، الرمحن، الزكوة، امرأت، كغَت ذلك من الكلمات الكثَتة 
ادلوجودة يف ادلصحف العثماين. كىذا االختبلؼ بُت نوعي اذلجاء )اذلجاء 

 العادم ك العجاء ادلصحف(.
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 الثالث الفصل

 منهجية البحث
 

يعر  الباحث يف ىذا البحث منهجية الدراسة النظامية: مدخل البحث كنوعو 
كبيانات البحث كمصادرىا كأدكات مجع البيانات كطريقة مجع البيانات كطريقة ٖتليل 

 البيانات كتصديق البيانات كخطوات البحث.
 مدخل البحث كمنهجيتو -1

دخل الكيفي أك النوعي الذم ال يتناكؿ بياناهتا عن كاف ىذا البحث من ادل
كادلدخل الذم يستخدمو الباحث ىو ادلنهج الكيفي   ّٓطريقة معاجلة رقيمة إحصائية.

ة عن أكصاؼ األفراد كاحلوادث يعٍت اإلجراء تنتج البيانات الوصفية ادلتصورة أك ادلقول
   ّٔكاألسباب من اجملمع ادلعُت.

كالشكل من ىذا البحث ْتث كيفي، ألف الباحث حياكؿ أف يصف كفاءة 
اللغة العربية ببحث األخطاء ادلوجودة للطبلب عند   الطبلب يف فهم النحوية على كتابة

كتابة اللغة العربية يف ...... كالنوع ىذا البحث نوع كصفي ألف ىذا البحث زلاكلة 
الباحث لينظر تركَت ادلشكلة باحلث، بناء على مشكبلت الفرعية بوصف ك ربط، 

يانات الكلمات، الورقات كبقارنة، مث إعطاء ادلعٌت من البيانات التحليلية. ألف أشكاؿ الب
 ّٕكالصور.

                                                           
35

Ghony Almansyur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2012),25. 
36

 Moloeng Lexy, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2000), 22. 
37

 M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Prestasi 

Pustakarya, 2012), 154 
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ىناؾ األنواع ادلوجودة من الدراسة الوصفية تنقسم إىل مخسة أنواع كىي )أ(. 
دية )ب(. الدراسة اإلرتباطية )ج(. الدراسة الدراسة الوصفية اجملردة أك الدراسة االستغرا

من ىذه الدراسة  ّٖ)ق(. الدراسة التقوديية. (Tracer Study)ادلقارنة )د(. دراسة البحوث 
 االستغراديةيستخدـ الباحث عن الدراسة الوصفية اجملردة أـ الدراسة 

ادلراد بالدراسة الوصفية اجملردة أـ الدراسة االستغرادية يعٍت البحث الذم يشرح 
عن احلالة الواقعية ادلوجودة حوؿ ادليداف ك النطاؽ ادلعُت. مث تقسم البيانات اجملموعة 
على فرؽ متعددة من حبلؿ جنسها ك صفتها. مث تضع النتيجة حُت تلك البيانات ٕتمع  

     ّٗكاملة.

 رلتمع البحث -2
"  إف رلتمع ىذا البحث مجيع الطبلب من الفصل الثامن ٔتدرسة "نور العلـو

 ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج
 بيانات البحث كمصادرىا -3

  (Data Primer)مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكٌوف  من البيانات األساسية 
  َْعها الباحث كاستنباطها كتوضيحاهتا من ادلصادر األكىل.ىي البيانات اليت ٕتم

كبيانات ىذا البحث ىي أخطاء الطبلب. فادلصادر األكىل ىي مأخوذة من أكراؽ كتابة 
" ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج.اإلنشاء لدل طبلب مدرسة "نور الع  لـو

  

                                                           
38Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 3 

39 Suharsimi Arikunto, ibid. 
40

Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 137. 
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 أدكات مجع البيانات -4
استخداـ األدكات جلمع البيانات زلتاج إىل شرحها يف جزء تقنية مجع البيانات. 

خطاء النحوية أما ىذا البحث دخل الباحث أدكات البحث جلمع البيانات يف ٖتليل األ
" ادلتوسطة يف مهارة الكتابة  اإلسبلمية ماالنج،كىذه البيانات لطبلب مدرسة "نور العلـو

 فيما يلي: 

 ادلقابلة .1

استخدـ الباحث ىذا النوع ألف البحث الوصفي حيتاج إىل مقابلة معلم 
اللغة العربية على سلوؾ االطبلب يف كتابة اللغة العربية لنيل احلاصل ادلتوفر من ىذا 

 النوع.

 اإلختبار .2
بيانات دلعرفة األخطاء استخدـ الباحث اإلختبار على خطوات مجع ال

الذم يعمل الطبلب كيقصد الباحث أف خيرب كفاءة الطبلب. كاستخدـ الباحث 
وضوع ٖتليل األخطاء ادلصفي حيتاج إىل اإلختبار بعلى ىذا النوع ألف البحث الو 

" اإلسبلمية ماالنج ألف ىذا  النحوية يف مهارة الكتابة لطبلب مدرسة "نور العلـو
 ُْعيُت األخطاء اليت كقعت من الطبلب على ربط النحوية.النوع غاية ادلهم لت

  

                                                           
 ّٖنفس ادلرجع . ص. ُْ
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 طريقة ٖتليل البيانات -5
طريقة ٖتليل البيانات اليت تستخدمها الباحث ىي طريقة التحليل الكيفي عند 

كيتكوف ٖتليل البيانات من ثبلث خطوات،    (Miles dan Huberman )ميلس كىوبَتماف 
 ِْكىي:
ٖتديد البيانات: كىنا خيتار الباحث من البيانات عن األخطاء النحوية يف مهارة  (ُ

" ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج، ما تراىا مهمةلالكتابة   طبلب مدرسة "نور العلـو
 كأساسية كأقول صلة بأسئلة البحث.

تصنيف البيانات: مها تصنيف الباحث البيانات عن األخطاء النحوية يف مهارة  (ِ
" ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج، حسب النقاط لالكتابة  طبلب مدرسة "نور العلـو

 يف أسئلة البحث.
عن األخطاء عرضها البيانات كٖتليلها كمناقشتها: ىنا تعر  الباحث البيانات  (ّ

" ادلتوسطة اإلسبلمية لالنحوية يف مهارة الكتابة  طبلب مدرسة "نور العلـو
 ماالنج، مث تفسَتىا أك تصفها، مث تناقشها كتربطها بالنظريات اليت ذلا عبلقة هبا.

 تصديق البيانات -6
إف البيانات اليت مٌت مجعها كٖتليلها ٖتتاج إىل التصديق، كتتبع الباحث يف 

 يانات فب ىذا البحث الطرائق التالية:تصديق الب
الفصل الثامن مراجعة مصادر البيانات كىي أكراؽ كتابة اإلنشاء لدل طبلب  (1

" ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج، ال سيما كتابة الطبلب يف  مدرسة "نور العلـو
 الذين يتعلموف يف الفصل الثامن.

                                                           
42

 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jkarta: PT. Rineka Cipta, 
1996), 231. 
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ربط البيانات عن األخطاء  الرباط بُت البيانات اليت مت مجعها ٔتصادرىا أم (2
" ادلتوسطة اإلسبلمية لالنحوية يف مهارة الكتابة  طبلب مدرسة "نور العلـو

 ماالنج، ال سيما كتابة الطبلب الذين يتعلموف يف الفصل الثامن.
مناقشة البيانات مع الزمبلء كادلشرؼ أم مناقشة البيانات عن األخطاء النحوية  (3

" ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج، ال طبلب مدر ليف مهارة الكتابة  سة "نور العلـو
سيما كتابة الطبلب الذين يتعلموف يف الفصل الثامن)اليت مت مجعها كٖتليلها( مع 

 الزمبلء كادلشرؼ.
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 الرابع فصلال
 عرض البيانات و تحليلها

 اإلسلميةالمتوسطة  نور العلوم مدرسةالمبحث األول : لمحة عن  .1
 اإلسلميةلعلوم المتوسطة نور ا مدرسة . أ

ىي إحدل ادلدارس يف مدينة  ادلتوسطة اإلسبلميةنور العلـو  مدرسةكانت 
 ـ و نور العلمدرسة . كقد بدأت  َُِ.َّ.ٕٓ.ِّ.ُ.ُِماالنج برقم اإلحصاء 
التأسيس سيدة رمحة نور، كتتبع  على ُٖٓٗطبلب منذ سنة الادلتوسطة دكرىا يف تربية 

وسطة اإلسبلمية مناىج التعليم الدرلي بُت مناىج الدراسية اليت ادلت نور العلـو مدرسة
. عهد نٔتية اإلندكنيسيا ك مناىج التعليم ف الدينية ّتمهور ك كضعتها كزارة الشؤ  ور العلـو

ادلتوسطة اإلسبلمية تقـو على نفس ادلؤسسة  نور العلـو  مدرسةكىذا األمر بسبب أف 
.  ٔتعهد نور العلـو

ادلتوسطة اإلسبلمية يف الشارع أيبدا ساتسوم توبوف لـو نور الع مدرسةكقعت 
(Aipda Satsui Tubun)  قرية كبوف سارم، سوكوف، ماالنجُٕرقم ، (Kebon Sari, 

Sukun, Malang .) نور  ادلتوسطة مدرسةكىن  ثبلث مدرساتككقعت يف ىذا ادلكاف
، ك  مدرسة الثانوية،  العلـو  .ـنور العلو  مدرسة الدينيةنور العلـو

جودة خدمتها  تطويرادلتوسطة اإلسبلمية يف  نور العلـو مدرسةلقد حاكلت 
 نور العلـو يف زيادة كسيلة لتعليمية كمعٌلم يف تلك ادلدرسة حىت أصبحت مدرسةٔتحاكلة 

اإلسبلمية مدرسة متوفقة من غَتىا كتكوف إحدل ادلدارس ادلتقدمة يف مدينة ادلتوسطة 
 ماالنج.
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ادلتوسطة اإلسبلمية طريقة درلية بُت  نور العلـو درسةيتعلم مجيع الطبلب ٔت
منهج التعليم الوطٍت ك منهج التعليم ادلعهدم حيت يتعلموا يف تلك ادلدرسة علوما كثَتة 
كعميقة يف العلـو الدينية خاصة يف العلـو اللغة العربية كقواعدىا دلن يسكن يف معهد نور 

 كز يف تعليم علم اللغة العربية كقواعدىا.العلـو اإلسبلمية ألٌف يف ذلك ادلعهد يًت 

ادلتوسطة اإلسبلمية ٖتت رءاسة مدير ادلدرسة زلمد ور العلـو ن مدرسةككانت 
يف تقومي إدارة التعليم للجمهورية   (A)موعيز ادلاجيسًت حصل على درجة شلتازة 

سطة ادلتو . باإلضافة إىل ذلك، أثبتت مدرسة نور العلـو ََُِاإلندكنيسية يف عاـ 
 اإلسبلمية نوعية التعليم ْتصوؿ على اإلصلازات العديدة، منها :

 .َُُِمسابقة الدينية يف جاكا الشرقية لعاـ الفائز األكؿ يف  .1
 .َُِِمسابقة البنجرم يف ماالنج لعاـ الفائز الثاين يف  .2
 .َُِِيف ماالنج لعاـ   IPNUمسابقة العلـو الطبيعية الفائز األكؿ يف  .3
 .َُِِائز األكؿ يف مسابقة تبلكة القرآف يف ماالنج لعاـ الف .4

 
 المتوسطة اإلسلمية ماالنج. نور العلوم مدرسةالرسالة لالرؤية و  . ب
 المتوسطة اإلسلمية ماالنج نور العلوم مدرسةالرؤية ل -

 ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج رؤية خاصة، كىي :نور العلـو درسة دل

 مية، الشعوبية، ادلستقٌلة، ادلٍوثيوقٌية يف مجيع اجملاالت.التشكيل للشخصية اإلسبل

  



64 
 

 المتوسطة اإلسلمية ماالنجنور العلوم مدرسة ل الرسالة -

 ادلتوسطة اإلسبلمية ماالنج ىي :نور العلـو درسة دلأما الرسالة 

 التطبيق للتعليمية ادلمتازة.  .1
تنافسية ضد كل احتياجات إلنتاج اخلرجيُت الذين لديهم االستقبلؿ كمبتكرة ك  .2

 التنمية.
 التدريب لؤلفعاؿ ك السلوؾ األمانة بأخبلؽ الكردية ك أساس التفكَت العلمية. .3
 القدرة على التوفَت ادلزايا قيمة يف اجملتمع كاألمة كالدكلة كالدين. .4

 حالة المعلم والموظف. ج

اإلسبلمية  كافيان،  ادلتوسطةنور العلـو مدرسة االف، حالة ادلعلم كادلوضف يف إمج
ادلتوسطة  نور العلـو مدرسةبية كادلصدقة اجليدة. كانوا يف باستحقاؽ الكفاءة الًت 

 ، بتفصيل األيت :(PNS)معٌلمنا ككلهم حصلوا على الدرجة  ْٔاإلسبلمية ىناؾ 

 عدد ادلرأة الرجل مرحلة العليم رقم
ُ S2/S3 2 6 8 
ِ S1 14 21 35 
ّ D4   0 
ْ D3 1  1 
5 D2   0 
6 D1   0 
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7 >SMA  2  2 
8 Pesantren   0 

 46 العدد
 

كادلعلموف الذين يعٌلم الطبلب يف مدرسة ادلتوسطة نور العلـو معظمهم يعلم 
يف ادلائة من ادلعلمُت بالتدريس كفقا  نسبة كاحد ك تسعوفالبوافق اجملاؿ الًتيسيو مع 

 خلرباهتم. كىم كاأليت :

 

No Nama Guru 
Latar belakang pendidikan/ bidang 

keahlian 

 Mata pelajaran yang 

diampu 

Keses

uaian 

Y

a 

T

id

a

k 

1 M. Khoirul Hanafi, S.T Sarjana Pertanian / Akta IV Matematika √ 
  

2 Khoirul Anam, S.Ag Sarjana Agama/ Akta IV Fikih √ 
  

3 Dra. Marsiti Sarjana PMP dan KN PKn √ 
  

4 M. Atho'ullah, S.Hum Magister Pendidikan B. Arab TIK   √ 

5 Sutriasih, S.Pd Magister Pendidikan IPS IPS √ 
  

6 Kujayanah, M.Pd Magister Pend.  B. Inggris Bahasa Inggris √ 
  

7 Drs. Marwah Junaedi Sarjana Pendidikan IPS Bahasa Daerah √ 
  

8 M. Asriati Desy, S.Pd Sarjana Pend. B. Indonesia Bahasa Indonesia √ 
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9 Drs. Misnaji Sarjana Pend. B. Indonesia Bahasa Indonesia √ 
  

10 Zainul Huda, S.T 
Sarjana Pend. Teknologi dan 

Kejuruan 
Seni Budaya √ 

  

11 Nur Faizah, S.Pd Sarjana Pend. B. Inggris Bahasa Inggris √ 
  

12 Tri Kurniawati, S.Pd Sarjana Pend. Matematika Matematika √ 
  

13 Salamin S. Ag, S.Pd Sarjana Agama/ Akta IV Bahasa Arab √ 
  

14 A. Nur Yahya, S.Pd Sarjana Pend. Sejarah IPS √ 
  

15 Bambang W, S.Pd Sarjana Pend. B. Inggris Bahasa Inggris √ 
  

16 Astri Trisnawati, S.Pd Sarjana Pend. B. Indonesia Bahasa Indonesia √ 
  

17 Lilik Sholiha, S. PdI Sarjana Pend. Islam SKI √ 
  

18 Himmatul M. S.Ag Sarjana Agama/ Akta IV Qur'an Hadist √ 
  

19 Enny Kusumawati S.Pd Magister Sains/ Akta IV IPA √ 
  

20 Yuyun Nailufar   Prakarya   √ 

21 Yahmi Ira S, S.Tp Magister Sains/ Akta IV IPA √ 
  

22 Nur Laili.S.Pd Sarjana Pend. Sejarah IPS √ 
  

23 Miftahul Fauzi, S.Si Sarjana  Sains/ Akta IV Matematika √ 
  

24 Dra. I Made Sarassati Magister Pendidikan IPS IPS √ 
  

25 
Bagus Eko Wardani, 

S.HI. 
Sarjana Hukum Islam/ Akta IV Akidah Akhlak √ 

  

26 Roni Alim B. S.Pd 
Magister Kebijakan dan 

Pengembangan Pendidikan 
IPS √ 

  

27 Miftakh Royyani, M. Si Magister Sains/ Akta IV IPA √ 
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28 Mutmainah,S.PdI Sarjana Pend. Islam Bahasa Arab √ 
  

29 Ahmad Ulin Nuha, Lc Sarjana Agama Akidah Akhlak √ 
  

30 
Muhammad Mahmud, 

S.Ag 
Sarjana Agama Aswaja √ 

  

31 Samsul Ghufron, S.PdI Sarjana Pend. Islam Aswaja √ 
  

32 
Ahmad Muhidin A, 

A.MA 
Ahli Madya Teknik Komputer TIK √ 

  

33 Hadi Mustaka Sarjana Agama/ Akta IV Bahasa Arab √ 
  

34 Harun Ar Rosyid, S.Pd Sarjana PJK Penjaskes √ 
  

35 Arie Permana, S.Pd Sarjana Pend Ekonomi IPS √   

36 Eko Kusmardianto, S.Pd Sarjana Pend Ekonomi IPS √ 
  

37 Zahroul Arifah, S.Si Sarjana Matematika Matematika √ 
  

38 Hendra Eka P, S.Pd Sarjana Pend Fisika IPA √ 
  

39 Suhartini, A.Ma Sarjana Pend. B. Indonesia Bahasa Indonesia √   

40 Munisa, S.si Sarjana Sains/ Akta IV TIK   √ 

41 Ani Lutviana, S.si  Sarjana Matematika Matematika   √ 

42 Ahmad Sayuthi, S.Pd Sarjana Pend. B. Indonesia Bahasa Indonesia √ 
  

43 Vivit Novia H.A., S. Pd. Sarjana Pend. Geografi IPS √ 
  

44 Drs. Neyluk Izdian Sarjana Pend. Biologi IPA √ 
  

45 Nasrullah Hadits, S. Pd. Sarjana Pendidikan Kimia IPA √ 
  

46 Rofiatul Mufidah, S, Pd. Sarjana PJK Penjaskes √ 
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في مهارة الكتابة لطلب المبحث الثاني : عرض البيانات لألخطاء النحوية  .2
 المتوسطة اإلسلمية ماالنج” نور العلوم“مدرسة 

اليت قد مجعها الباحث من  احث يف ٖتليل البياناتيف ىذا الباب حٌوؿ الب
. كىذه زلاكلة الباحث يف اإلجابة رسة ادلتوسطة نور العلـو يف الفصل الثامنمدطبلب 

 على األسئلة اليت تتناكؿ يف ىذا البحث، أما تفصيل مراحل اإلجابة لتلك األسئلة ىي :

 بياف ٖتليل األخطاء. .1
 كصف كٖتليل أشكاؿ األخطاء. .2
 كصف من حٌل ادلشكبلت. .3

كادلرحلة األكىل ك الثانية مها زلاكلة لئلجابة من األسئلة األكىل كىي تعيُت األخطاء 
النحوية لدل طبلب ادلدرسة ادلتوسطة نور العلـو اإلسبلمية، كأما مرحلة الثالثة ىي زلاكلة 

 لئلجابة من األسئلة الثانية كىي طريقة حٌل ادلشكلة.

 طاءألخبيان تحليل ا . أ

ادلنهج يف ٖتليل األخطاء ىو ادلرحلة العامة يف تنفيد عملية البحث، كادلراحل يف 
 ٖتليل األخطاء تنقسم إىل ثبلث مراحل اليت سيسلكها الباحث، كىي :

 كنكتبها صلمعها أك ٖتتها، خط بوضع األخطاء ٖتديد ىي اخلطأ تعريف مرحلة .1
 .الورقة األخرل على
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 قد اليت ادلوجودة النحوية األخطاء الباحث تصحح أف ىي اخلطأ تصويب مرحلة .2
 .اخلطأ تعريف يف مرحلة حددىا

 .النحوية األخطاء شكل شرح ىي اخلطأ توصيف مرحلة .3
 

مدرسة "نور العلوم" المتوسطة طلب أشكال األخطاء النحوية لكتابة   . ب
 وماقشتها اإلسلمية ماالنج

مدرسة ادلتوسطة نور اء النحوية لدل طبلب على األخط يقـو ىذا البحث بتحليلو  
. كبيانات اليت مجعها الباحث لعلـو اإلسبلمية يف الفصل الثامن ككلهم تسعة عشر طالباا

 .  أما األشكاؿ األخطاء للطبلب ىي كاأليت :"عماؿ اليومية"األىي كتابة الطبلب عن 

  األخطاء في تركيب اإلضافي .1
طاء الًتكيب اإلضايف ادلوجود يف يف ىذه ادلادة كصف الباحث األخ

اإلسبلمية يف ادلتوسطة  نور العلـو مدرسةنات اليت مجعها الباحث من طبلب بيا
. كادلراد بأخطاء الًتكيب اإلضايف ىي أخطاء الطبلب يف تعيُت  الفصل الثامن

 ادلقاـ مضاؼ ك مضاؼ إليو ككذلك إعراهبما يف اجلملة.
ىت مجعها فوجد الباحث أف أخطاء البناء على ٖتقيق الباحث لبيانات ال

  ىي كاأليت : اإلسبلمية يف الفصل الثامنادلتوسطة  نور العلـو مدرسةطبلب 
 

 الخطأ تصحيح الخطأ تفسير وصف الخطاء الخطأ اسم الطلب رقم
 أىٍدخيلي ًقٍسًميٍ أىنىا هم بقاعدة مل يف "اؿ" استخداـ - القسميأدخل أىنىا أمحد ريزاؿ  ُ
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كىو  ادلضاؼ يف أفندم
مضاؼ إىل "ياء 

 ادلتكٌلم"
 

العاـ لًتكيب 
 اإلضافة

أمحد ريزاؿ  ِ
 أفندم

 "اؿ" استخداـ - البييتأرجع إىل أىنىا 
كىو  ادلضاؼ يف

مضاؼ إىل "ياء 
 ادلتكٌلم"

 

مل يفهم بقاعدة 
العاـ لًتكيب 

 اإلضافة

 أرًجعي ًإىلى بػىٍييًتٍ أىنىا 

أمحد ريزاؿ  ّ
 أفندم

 "اؿ" استخداـ -  احلجريتـ يف أىنىامثٌ 
كىو  ادلضاؼ يف

مضاؼ إىل "ياء 
 ادلتكٌلم"

-  

مل يفهم بقاعدة 
العاـ لًتكيب 

 اإلضافة

 يتٍ رى جٍ حي ـي يفٍ أىنىامثٌ 

أمحد ريزاؿ  ْ
 أفندم

 "اؿ" استخداـ - رً عصٍ  بلةً الصٌ  بعد
كىو  ادلضاؼ يف

مضاؼ إىل 
 مضاؼ إليو

مل يفهم بقاعدة 
العاـ لًتكيب 

 اإلضافة

 عىٍصًر ًة الٍ بػىٍعدى صىبلى 

يرفع مضاؼ  - حجرة الستةى يف  يودا سابوترا ٓ
 إليو

 يفهم بقاعدة مل
العاـ لًتكيب 

 ةً ت  السً  ةً رى جٍ حي يف 
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 اإلضافة 
 رمضاف إيكا ٔ

 بوترا
إليو مضاؼ  - صيٍبحً إىل أذاًف 

"اؿ" أك بدكف 
 "التنوين"

مل يفهم بقاعدة 
العاـ لًتكيب 

 اإلضافة

 ٍبحً ص  إىل أذاًف ال

 اف إيكارمض ٕ
 بوترا

 "اؿ" استخداـ - مجاعةن  لص بلًة صبحً لً 
كىو  ادلضاؼ يف

مضاؼ إىل 
 مضاؼ إليو

مل يفهم بقاعدة 
العاـ لًتكيب 

 اإلضافة

 مجاعةن  حً بٍ ص  الًة بلى صى لً 

 رمضاف إيكا ٖ
 بوترا

 "اؿ" استخداـ - رً هٍ الظ  للص بلًة 
كىو  ادلضاؼ يف

مضاؼ إىل 
 مضاؼ إليو

مل يفهم بقاعدة 
لًتكيب  العاـ

 اإلضافة

ًة الظ ٍهرً   ًلصىبلى

يرفع مضاؼ  - الل غىةي اٍلعىرىبًي ةي ًحص ةي  رديانشاهايودا  ٗ
 إليو
 

مل يفهم بقاعدة 
العاـ لًتكيب 

 اإلضافة

 ًحص ةي الل غىًة اٍلعىرىبًي ةً 

يرفع مضاؼ  - علمي ضلوي أتعٌلمي  نور يوقا َُ
 إليو

مضاؼ إليو  -
بدكف "اؿ" أك 

 ""التنوين

مل يفهم  -
بقاعدة العاـ 

لًتكيب 
 اإلضافة.

 

 أتعل مي ًعٍلمى الن ٍحوً 
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 المفعول بهاألخطاء في   .2

فعوؿ بو ادلوجود يف بيانات اليت ادليف ىذه ادلادة كصف الباحث األخطاء يف 
.  طة نور العلـو اإلسبلمية يف الفصل الثامنمدرسة ادلتوسبلب مجعها الباحث من ط

ىي أخطاء الطبلب يف تعيُت مفعوؿ بو ككذلك إعرابو يف مفعوؿ بو ء يف كادلراد باألخطا
 تركيب اجلملة.

ىت مجعها فوجد الباحث أف أخطاء طبلب البناء على ٖتقيق الباحث لبيانات ال
 ىي كاأليت : سبلمية يف الفصل الثامنادلتوسطة اإل نور العلـو مدرسة

 اسم الطلب رقم
 

 الخطأ
 

 وصف الخطاء
 

 أالخط تفسير
 

 الخطأ تصحيح
 

ىيدار بينتا  ُ
 باالديوا

أنا أتعلمي 
 العربيةً اللغًة 

مفعوؿ بو 
 بإعراب اجلرٌ 

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو

ةى غى مي الل  أنا أتعل  
 ةى ربيٌ العى 

ىيدار بينتا  ِ
 باالديوا

اسًتل 
 الطعاـً 

مفعوؿ بو 
 بإعراب اجلرٌ 

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو

ـى عى الط  ل رى تػى اشٍ   ا

ىيدار بينتا  ّ
 باالديوا

كرًة ألعب  
 القدـً 

مفعوؿ بو 
 بإعراب اجلرٌ 

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو

 ـً دى قى ةى الٍ رى كي   بي عى لٍ أى 

 مى سٍ قً الٍ  لي خي دٍ أى  ضاتاالفًتاحرؼ  استخداـإىل  أدخلأمحد أمُت اهلل  ْ
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إىل" يف " اجلر قسمه  أمحد
 ادلفعوؿ مكاف

 بو، كاألصل
 فعل متعدم

 إىل مباشرة
 بو مفعوؿ

 حوؿ اخلاطئة
 اذلدؼ اللغة

زلمد فجر  ٓ
 الدين

اىفى التػ عىلىميٍو 
 جيريًمي ةه 

كتابة أنا  -
بدكف "ا" 

حرؼ يف 
 نوفال

خطاء يف  -
كتابة 
 أىتعٌلم

استخدـ  -
حركة ضمة 
يف مفعوؿ 

بو كىو 
منصوب 

 فتحة الب

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو
 

 

مي أنىا أتعل  
 ةى ي  مً ري جي اآل

 فى آرٍ قي مي الٍ ل  عى تػى أنىا أى مل يفهم كتابة أنا  -اىفى التػ عىلىميٍو زلمد فجر  ٔ
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ف "ا" ك بد القرأفي  الدين
حرؼ يف 

 نوفال
خطاء يف  -

كتابة 
 أىتعٌلم

استخدـ  -
حركة 

ضمة يف ال
مفعوؿ بو 

كىو 
منصوب 

 فتحة الب

بقاعدة العاـ 
 للمفعوؿ بو

أندريىن عزيز  ٕ
 مفيد

 أفى أيصىبلً 
 ديىرً 

كتابة أنا  -
ف "ا" ك بد

حرؼ يف 
 نوفال

خطاء يف  -
كتابة 
 أىصلى

مل يعرؼ  -
قواعد 

الكتابة 
بعض 

مفردات 
اللغة 
 العربية

ةى  ىى أنىا أيصىل    صىبلى
 رً هٍ ظ  ال
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استخدـ  -
حركة  

كسرة 
دلفعوؿ بو 

كىو 
منصوب 

 بالفتحة

مل يفهم  -
بقاعدة 

العاـ 
لمفعوؿ ل

 بو

فرم نيشى  ٖ
 بوترا أرقي

استخدـ  - رً أصلى كت
حركة 

كسرة ال
دلفعوؿ بو 

كىو 
منصوب 

 بالفتحة

مل يفهم  -
بقاعدة 

العاـ 
لمفعوؿ ل

 بو

ةى ى أصلٌ  صىبلى
 وًٍترً ال

فرم نيشى  ٗ
 بوترا أرقي

أصلى 
 الصبحً 

استخدـ  -
حركة 

كسرة ال
دلفعوؿ بو 

كىو 
منصوب 

مل يفهم  -
بقاعدة 

العاـ 
لمفعوؿ ل

 بو

ةى  ىى ل  صى أي   صىبلى
 حً بٍ الص  
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 بالفتحة
زلمد كَتم  َُ

 ىداية اهلل
استخدـ  - ظيهيرً أصلى 

حركة 
كسرة ال

دلفعوؿ بو 
كىو 

منصوب 
 بالفتحة

مل يفهم  -
بقاعدة 

العاـ 
لمفعوؿ ل

 بو

ةى  ىى ل  صى أي  صىبلى
 الظ ٍهرً 

زلمد كَتم  ُُ
 ىداية اهلل

أتناكؿ 
 الفطوري 

استخدـ  -
حركة 

ضمة ال
دلفعوؿ بو 

كىو 
منصوب 

 بالفتحة

مل يفهم 
 بقاعدة العاـ
 للمفعوؿ بو

 الفطورى  أتناكؿي 

فائق أكرب  ُِ
 رزقيانشاه

استخدـ  - أتعلمي النحوً 
حركة 

كسرة ال
دلفعوؿ بو 

كىو 

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

  للمفعوؿ بو

 وى حٍ مي الن  أتعلٌ 
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منصوب 
 بالفتحة

زلمد عبد  ُّ
 الرمحن

استخدـ  - القرأفٍ أتعلم 
حركة 

سكوف ال
دلفعوؿ بو 

كىو 
منصوب 

 بالفتحة

 مل يفهم
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو

 فى أىتػىعىل مي اٍلقيٍرآ

أذخل  عبد العزيز ُْ
 القسمي 

استخدـ  -
حركة 

ضمة ال
دلفعوؿ بو 

كىو 
منصوب 

 بالفتحة

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو

 الًقٍسمى  خلي أد

أستعد  عبد العزيز ُٓ
الصبلًة 

 الظهرى 

استخدـ  -
حركة 

كسرة ال
دلفعوؿ بو 

كىو 

 يفهم مل
بقاعدة العاـ 

  للمفعوؿ بو

 صبلةى  أستعد  
 هرً الظٌ 
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منصوب 
 بالفتحة

أذٍف أنتظر  محدف كايف ُٔ
 الصبحً 

استخدـ  -
حركة 

سكوف ال
دلفعوؿ بو 

كىو 
منصوب 

 بالفتحة

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو

فى اذى أنتظر أى 
 حً بٍ الص  

استخدـ  - الطعاـٍ آكلي  محدف كايف ُٕ
حركة 

سكوف ال
دلفعوؿ بو 

كىو 
وب منص

 بالفتحة

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو

ـى عى آكل الط    ا

زلمد رحياف  ُٖ
 شوؽ الفتح

استخدـ  - الوترً أصلى 
حركة 

كسرة ال
دلفعوؿ بو 

كىو 
منصوب 

 بالفتحة

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو

ةى  ىل  صى أي   صىبلى
 رً تٍ الوً 
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الغتي أتعلم   ُٗ
 العربية

استخدـ  -
حركة 

ضمة ال
 دلفعوؿ بو

كىو 
منصوب 

 بالفتحة
اخلطاء يف  -

كتابة 
 "اللغة"

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو

ةى غى ل  م الأتعلٌ 
ةى العربي    

زلمد رحياف  َِ
 شوؽ الفتح

استخدـ  - أتعلم القرأفٍ 
حركة 

سكوف ال
دلفعوؿ بو 

كىو 
منصوب 

 بالفتحة

مل يفهم 
بقاعدة العاـ 

 للمفعوؿ بو

 فى آالقر  مي أتعل  

 

 ي المذكر و المؤنثاألخطاء ف .3

إف األخطاء يف ادلذكر كادلؤنث ىي األخطاء اليت معظمهم حيدث بسبب   
اإلمهاؿ كعدـ كجود الكتاب يف زلاكلة اإلنشاء أك الكتابة. كقعت ىذه األخطاء أكثرىم 
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يف كتابة النعت ك ادلنعوت ألف بينها يساكياف كحالة اإلعرابية ك مذكره أك مؤنثو ك أكثر 
 يف ذلك األمر.  الناس تنسوا

وجد الباحث أف أخطاء طبلب البناء على ٖتقيق الباحث لبيانات الىت مجعها ف
 ىي كاأليت : اإلسبلمية يف الفصل الثامنادلتوسطة نور العلـو مدرسة 

 

 اسم الطلب رقم
 

 الخطأ
 

 وصف الخطاء
 

 تفسير
 الخطأ

 

 الخطأ تصحيح
 

زلمد ريزاؿ  1
 أفندم

 اليتبع - الساعة الثالث
 عوتومن

 يف للنعت
 أك تذكَته
 تأنيثو

مل يفهم 
بالقاعدة 

 كقيودىا

 ةي ثى الً الث   ةي اعى الس  

زلمد ريزاؿ  2
 أفندم

 منعوتو اليتبع الساعة الثاين
 يف للنعت
 تأنيثو أك تذكَته

مل يفهم 
بالقاعدة 

 كقيودىا

 انيةاعة الثٌ السٌ 

ىيدار بينتا  3
 باالديوا

 منعوتو اليتبع الساعة الثالث
 يف للنعت
 تأنيثو أك تذكَته

مل يفهم 
بالقاعدة 

 كقيودىا

 الثةاعة الثٌ السٌ 

فرم نيشى  4
 بوترا أرقي

الساعة 
 السادس

 منعوتو اليتبع
 يف للنعت

مل يفهم 
بالقاعدة 

 ادسةاعة السٌ السٌ 
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 كقيودىا تأنيثو أك تذكَته
زلمد فردكس  5

 زاكي
 منعوتو اليتبع الساعة الثالث

 يف للنعت
 تأنيثو أك تذكَته

فهم مل ي
بالقاعدة 

 كقيودىا

 الثةاعة الثٌ السٌ 

فئق أكرب  6
 ركقيانشو

 منعوتو اليتبع الساعة الثاين
 يف للنعت
 تأنيثو أك تذكَته

مل يفهم 
بالقاعدة 

 كقيودىا

 ةانياعة الثٌ السٌ 

 

 األخطاء في الضمائر .4

كف يف إشكاليات الضمَت ىي اإلشكالية اليت شائع ك ٕتاىلها كثَت من ادلؤلفُت ألّنم يًتكز 
 األمور األخرل اليت ٘تيل إىل التقليل من األشياء األساسية مثل استخداـ الضمائر.

ىت مجعها فوجد الباحث أف أخطاء طبلب بناء على ٖتقيق الباحث للبيانات الال
 ىي كاأليت : اإلسبلمية يف الفصل الثامنادلتوسطة  نور العلـو مدرسة

 

اسم  رقم
 الطلب

 

 الخطأ
 

وصف 
 الخطاء

 

 يرتفس
 الخطأ

 

 تصحيح
 الخطأ

 
أمحد أمُت  ُ

 اهلل محد
استخدـ  - أنا نتعلم

فعل 
بضمَت 

يفهم مل 
بالقاعدة 

 كقيودىا

 مي ل  عى تػى أنا أى 
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 ضلن
لفاعل 

 أنا
زلمد كَتم  ِ

 ىداية اهلل
ناكؿ أنا تت

 الفطور
استخدـ  -

فعل 
بضمَت 

أنت 
لفاعل 

 أنا

مل يفهم 
بالقاعدة 

 كقيودىا

أنا أىتػىنىاكىؿي 
 اٍلفيطيٍورى 

 

مدرسة "نور العلوم" المتوسطة لطلب لكتابة المناقشة لألخطاء النحوية . 5
 اإلسلمية ماالنج.

لطبلب  العربية اللغة كتابة يف ضلوية أخطاء أربعة كجدت الباحث حل أف كبعد
األخطاء يف تركيب اإلضايف،  كىي يف الفصل الثامنادلتوسطة نور العلـو مدرسة 

بو، كاألخطاء يف الضمائر، األخطاء يف مذكر ك ادلؤنث. كاألخطاء يف إعراب مفعوؿ 
 بتفصيلها األيت :

 
 الدرجة األخطاء النحوية
 َُ األخطاء يف الًتكيب اإلضايف
 َِ األخطاء يف إعراب مفعوؿ بو

 ٔ األحطاء يف مذكر كادلؤنث
 ِ األخطاء يف الضمائر
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جدنا أف ىناؾ  كأما األسباب ظهور تلك األخطاء بناء على تفتيش الباحث ك 
اإلضافة، كمل  وية كىي مل يفهم بقواعد العاـ لًتكيبحمخسة أسباب لظهور األخطاء الن

مفردات اللغة العربية، كمل يفهم بقواعد العاـ للمفعوؿ بو، كاإلقًتا  يفهم بكتابة بعض 
 . كتفصيلها ىي كاأليت :مل يفهم بالقاعدة كقيودىااخلاطئة حوؿ لغة اذلدؼ، ك 
 الدرجة خطاء النحويةاألسباب األ

 َُ مل يفهم بقواعد العاـ لًتكيب اإلضافة
 ْ مفردات اللغة العربيةمل يفهم بكتابة بعض 

 ُٗ مل يفهم بقواعد العاـ للمفعوؿ بو
 ُ اإلقًتا  اخلاطئة حوؿ لغة اذلدؼ

 ٖ مل يفهم بالقاعدة كقيودىا
 

نور العلوم" مدرسة "لكتابة لطلب في احّل مشكلة األخطاء النحوية ج. 
 المتوسطة اإلسلمية ماالنج

طبلب لكتابة الإىل أشكاؿ األخطاء النحوية ادلوجودة يف  بعد اف نظر الباحث
ادلشكلة لكي يستطيع ادلعلم يف تعليم اللغة  إىل حل توسطة فنحتاجادل نور العلـو مدرسة

على تسهيل  مستهدفةالعربية كقواعدىا بسهولة كتركيزية. كحٌل ادلشكلة يف ىذا البحث 
يف تطبيق قواعد اللغة العربية يف شكل ك  ة التعليم اللغة العربية خاصةالطبلب يف أنشط

 الكتابة.
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أف أسباب  ٌل ادلشكلة، أراد الباحث أف يقٌدـقبل اف يقـو الباحث ىذا البحث ْت
ظهور تلك األخطاء لكي يسهل لنا يف إجياد الطريقة ٖتليل ادلناسبة. كجد الباحث 

 .رسة ادلتوسطة نور العلـو يف الفصل الثامنمدالكتابة لدل طبلب  يف خطاءأسباب األ

 أسباب األخطاء النحوية. .1

ة كىم مشس الغفراف لباحث ٔتصاحل كافة األطراؼ ادلعينالبناء على مقابلة ا
. كجد ْْ، كسبلمُت البكالوريوسّْالبكالوريوس الذم يقـو بدكر كمدرس اللغة العربية

األشكاؿ األخطاء النحوية لدل طبلب ادلدرسة يف الباحث أف ىناؾ أسباب الظهور 
 بسبب على : امنطة نور العلـو اإلسبلمية يف الفصل الثادلتوس

 رسة.دطبلب يف ادللشلارسة الكتابة لقليل  .1
 للطبلب يف تعليم اللغة العربية. ٌتشجيعالعدـ  .2
 .ةبو زعم كثَت من الطبلب أف اللغة العربية صع .3
 يشعر صعوبة يف النحو ك الصرؼ. .4
 عدـ اإلىتماـ الطبلب يف تعليم الغة العربية. .5
 غة العربية غَت مهيم.زعم كثَت من الطبلب أف الل .6
7. .  الطبلب غَت متجانسة كليس كل الطبلب ىم طبلب ادلعهد نور العلـو
 فرداتادلالنقص يف  .8

  

                                                           
 .َُِٔأبريل ُٖتعليم اللغة العربية. . مقابلة. مشس الغفراف البكالوريوس. إشكاليات  ّْ

 .َُِٔأبريل ُٖمقابلة. سبلمُت البكالوريوس. لغة العربية بُت النظرية ك التطبيق.  ْْ
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 طريقة حّل المشكلة .2

ادلتوسطة اإلسبلمية ىي إحدل أفضل ادلدارس يف مدينة  نور العلـو مدرسةإٌف 
عليمي ادلوحد بُت منهج ماالنج كقد اشتهر عند اجملتمعة ماالنج بأّنا لديها منهج الت

معهد اإلسبلمية  نور م ادلعهدل ألّنا يقـو ٖتت مؤسسة التعليم الوطٌت ك منهج التعلي
.  العلـو

البناء على مقابلة الباحث باألستاذ الذم يعلم اللغة العربية ٔتدرسة ادلتوسطة نور 
بعض  فوجد الباحث َُِٔأبريل ُٖالعلـو كىو مشس الغفراف البكالوريوس يف تاريخ  

طريقة يف حٌل تلك ادلشكلة ىي تكثَت ٘ترينات ك أْتاث األخطاء يف ٘ترين الطبلب. ىذا 
النمودج ادلهٌم لكي يفهم الطبلب بأخطاءىم كديارس مهارة الكتابة. باإلضافة إىل ذلك، 

مدرسة ادلتوسطة نور العلـو يدمج بتعليم ادلعهد الذم يتعلم  التعٌلم النحو لطبلب يف
 اح.النحو كل الصب

كما ادلشهور عند الناس أف يف ادلعهد يتعلم كثَت عن علم النحو كالطبلب ال 
يشجع يف تعليم النحو يف ادلدرسة بل يشجعوف الطبلب يف تعليم النحو حينما يتعلم يف 
ادلعهد. لذلك، كاف ادلنهج التعليمي ادلوحد ىي ادلنهج األفضل يف حل ىذه ادلشكلة.يف 

لذم يًتكبها طبلب ادلدرسة ادلتوسطة نور العلـو يف مرحلة حٌل ادلشكبلت عن األخطاء ا
 الثامنة، استعمل الباحث خطوات حٌل ادلشكبلت فيما يلي :

 التوزيع للوراقة التعليم عن قواعد بعض علم النحو. .1
 شرح ادلعلم ادلادة شفاىيا ك تطبيقيا من كراقة التعليم. .2
 يًتكز على ادلادة النحوية : .3
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 إلضايف.يف تركيب ا -
 يف الضمائر. -
 يف مفعوؿ بو. -
 يف مذكر ك مؤنث -

القواعد ال ٘تنع ٘ترهتا إال  شرح القاعدة شرحا كافيا كالتطبيق عليها، ألف دراسة .4
 التطبيق عليها. ةر بكث

كلتسهيل تعليم النحو ك التسهَت يف فهمها فنحتاج إىل تصميم ادلادة اخلاصة 
حث عند حٌل ادلشكلة على األخطاء الذم يًتكلها السهولة لفهمها. إحدل زلاكلة البا

الطبلب ادلدرسة ادلتوسطة نور العلـو اإلسبلمية يف مرحلة الثامنة  ىي إصناع ادلادة 
 السهولة لفهم الطبلب يف معرفة بعض قواعد علم النحو خاصة ك تطبيقو.

ٗتفيف كجود   ْٓأما اذلدؼ يف تصميم ادلادة ىي إجعاؿ عملية التعليم النشاط،
األخطاء يف القواعد النحو كلسهولة فهم ادلادة عن بعض علم النحو. كيف إصناع ىذا 

لى ادلادة األساسية ديسك الباحث أخطاء الطبلب يف كتاهبا ألف كجود ىذه ادلادة بناء ع
ادلتوسطة. كمن تصميم ادلادة  نور العلـو مدرسةظهور األخطاء النحوية الطبلب 

 األساسية لفهم بعض القواعد النحو ىي :

 

 

 
                                                           
45

. Pribadi A. Beni.  Model Desain Sistem Pendidikan. (Jakarta : Penerbit Dian Rakyat, 2009), Hal. 

182 
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 في جملة االسمية

Rumus Umum :    مبتدأ + خبر 
  ادلعٌت ادلثل اجلملة  رقم
  Sekolah itu besar ادلدرسةي كبَتةه  مبتدأ + خرب ُ
  Dimasjid Ada Muhammad يف ادلسجًد زلمده  خرب + مبدأ ِ
  Dua orang itu adalah ustadz  أيٍستاىذافً  فً الر جيبلى   ّ

 

Keterangan : 

- Mubtada’ adalah subyek pada jumlah ismiyah dan terletak diawal jumlah. 

Sifat dari mubtada' adalah : Harus berupa isim ma'rifat serta beri’rob rofa’ 

- Khobar adalah predikat pada jumlah ismiyah dan berfungsi untuk 

menerangkan keadaan mubtada' serta bisa berupa kata ataupun kalimat 

)sebagai anak kalimat). I'robnya khobar juga rofa'. 

- Mubtada’ dan Khobar harus sama dalam hal bilangan dan jenisnya. Apabila 

mubtada’nya isim mudzakar (laki-laki), khobarnya harus isim mudzakar. 

- Begitu pula apabila mubtada’ berupa isim mufrod (kata tunggal), khobarnya 

juga harus isim mufrod. 
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 في جملة الفعلية

Rumus Umum : فعل + فاعل + مفعول به 
 ادلعٌت ادلثاؿ رقم

-Muhammad membaca al زلهىمىده القرأىفى قػىرىأى   .1

Qur’an 

ا أىيب ذلىىبو كىتىب    .2  Binasalah kedua tangan Abu تػىب ٍت يىدى

Lahab dan sesungguhnya dia 

akan binasa 

 
Keterangan : 

- Jumlah Fi’liyyah adalah jumlah yang diawali dengan kalimah fi’il. 

Terdiri dari fi’il (kata kerja) dan fa’il (pelaku). 

- Fa’il/subyek adalah isim yang terletak setelah fi’il ma’lum ( Kata kerja aktif) 

dan berfungsi sebagai pelaku kata kerja tersebut. 

- Apabila fa’il berbentuk muannats ( feminim) maka fi’il juga harus muannats. 

Begitu juga apabila berbentuk mudzakar. 

- Namun apabila fa’il berbentuk mutsanna (ganda) ataupun jamak (banyak) 

maka fi’il harus tetap mufrod (tunggal). 

- Apabila setelah fail terdapat Maf’ul bih (objek) maka Maf’ul harus dibaca 

nashab. 
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الخامس الفصل  
ختتاماإل  

 لخلصةا . أ
ؿ من خبل هالمجعها ك ٖتلي ات اليت متيانحاكؿ الباحث يف عر  الب أف بعد

، كجد فصل الثامنالادلتوسطة يف نور العلـو مدرسة ٖتليل األخطاء النحوية لطبلب 
 الباحث اخلبلصة ذلذا البحث ىي كاأليت :

  دلتوسطة ا نور العلـو مدرسةشكاؿ األخطاء النحوية لدل طبلب أكانت  .1
 ىي أربعة أشكاؿ كىي : فصل الثامناليف 
 األخطاء يف تركيب اإلضافية. -
 ملة الفعلية.اجلاألخطاء يف  -
 ذكر ك ادلؤنث.ادلاألخطاء يف  -
 ضمائر.الاألخطاء يف  -

 نور العلـو معلم اللغة العربية يف مدرسة كطريقة حل ادلشكلة الىت قاـ هبا .2
الطبلب لكي يفهم ك شرح عن األخطاء على  ٘ترينات ىي بزيادةادلتوسطة 

 ة.الطبلب قواعد علم النحو بدق
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 اإلقتراحات . ب

للمدرسُت كالدارسُت  كيف ىذا االختتاـ يقدـ الباحث االقًتاحات لتكوف عربة
كال سيما لتعليم النحو ك الكتابة  ةتعليم اللغة العربية يف األياـ ادلستقبل لتحقيق أغرا 
 ًتحات اليت يقدمها الباحث منها :العربية. أما االق

ادلتوسطة أف  نور العلـو من مدرسةلية لتعليم اللغة العربية فعا على ادلعلم ترقية .1
يهتموا بالصعوبات كادلشكبلت اليت يوجهها الطبلب يف تعليم اللغة العربية 

 خاصة يف تعليم النحو.
اح التعليم عامة كتعليم أف يعد مدير ادلدرسة كسائل التعليم اليت تساعد على صل .2

 .خاصة اللغة العربية
طريقة السمعية الشفوية على ادلعلم أف حيسن طرؽ تدريس القواعد ادلوجودة ك .3

حو كغَتىا من الطرؽ كفقا للمواقف يف تعليم علم الن كاالستقرائية كالقياسية
  فصل الثامن خاصة.للكل فصوؿ عامة كل التعليمية
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