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باتو جاوى  مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكوميةالبفي مهارة الكالم  اللغوية اءليل األخطحت
 الشرقية 

   
 رسالة الماجستير

 اإلسالمية اضتكومية ماالنجبراىيم إجامعة موالنا مالك إىل  ةقدمم
 الستيفاء شرط من شروط اضتصول على درجة اظتاجستَت

 يف تعليم اللغة العربية
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                      مدرسة المتوسطة اإلسالمية البفي مهارة الكالم  اللغوية اءليل األخطحت

 باتو جاوى الشرقية الحكومية
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 275527060224220220رقم التوظيف : 
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 استهالل

 بسم اهلل الرزتن الرحيم

 (ٚفَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصْب ) اإلنشراح: 
Artinya: “Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 

urusan yang lain)” 

 (  ٚ) اإلنشراح:
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 إهداء

 اضتمد هلل رب العاظتُت على رتيع النعم الوافرة،

 الصالة والسالم على سيدنا ػتمد صلى اهلل عليو وسلم.        

 الباحثة ىذه الرسالة إىل :أىدت 

 ذين ربيا الباحثة منذ     لال السيد موليادي والسيدة مانتاسييااألب واألم احملبوبُت،                

صغارىا

 وأعطياىا اعتمة يف رتيع األحوال ورزتاىا ونصحاىا بالصرب والرفق حىت اآلن. 

 عسى اهلل أن يرزتهما ويبارك عتما دائما آمُت.

***

  مطيعة، ابنة أخيت رفي سوسيالوانتيأيالكبَتة  ها، أختيأيدي مرحاالكبَت احملبوب  هاأخي             

 الباحثة التشجيع االذين قد أعطوى حافظ أيروانساو  حافظة الجهرة ،الجهرة                     

 يف طلب العلم، دعا الباحثة عتا بالنجاح يف رتيع األمور.                                 

***

 جزاكم اهلل أحسن اصتزاء رتيعا وعتم

 آمُت                                                     
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 وتقدير شكر

اضتمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات الىت ينطق هبا اظتسلمون. والصالة والسالم 
على حبيب اهلل ػتمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو أرتعُت ومن تبعو هبدايتو وإحسانو إىل 

يشكر اهلل من ال يشكر ، وقال تعاىل : الٚيوم الدين.  قال تعاىل : )لئن  شكرمت ألزيدنكم( إبراىيم : 
الناس، تسر الباحثة انتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، وىنا تريد أن تقدم من صميم قلبها 

 العميق أجزل الشكر وأذتن التقدير ظتن قد ساىم وساعدىا على كتابة ىذه الرسالة، 

 وىم :

سالمية اضتكومية ماالنج على شتاحة أ. د. عبد اضتارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإل  .ٔ
 إتاحيت الفرصة لطلب العلم يف ىذه اصتامعة اظتباركة.

شتاحة أ. د. أمي شتبولة، عميد كلية الدراسات العليا ود. ولدانا وركاديناتا، رئيس قسم تعليم   .ٕ
لكلية اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج، ظتا قاما بو من إدارة ا

 والقسم.
شتاحة د. ولدانا وركاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا   .ٖ

 مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج.
ذين قد أنفقا لفطرياين، اظتشرفة الثانية، ال يشتاحة د. أوريل حبر الدين، اظتشرف األول ود. ليل  .ٗ

جهودمها إلشراف ىذه الرسالة إشرافا كامال، عسى أن يباركهما اهلل وجيزيهما خَت أوقاهتما وبذال 
 اصتزاء.

شتاحة األساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم   .٘
م اإلسالمية اضتكومية ماالنج، فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموا من العلو 

 م اهلل خَت اصتزاء.كواظتعرفة والتشجيع وجزا 



 

 ي

 

رئ   يس ونائ   ب اظتدرس   ة اظتتوس   طة اإلس   المية اضتكومي   ة ب   اتو ومعل   م اللغ   ة العربي   ة ورتي   ع األس   اتذة   .ٙ
 والطلبة الذين ساعدوا الباحثة يف كتابة الرسالة.

ال ذين ق د  ٕٛٔٓزمالئي احملبوبُت يف فصل "أ" وكل الزمالء يف قسم تعليم اللغة العربي ة للمرحل ة   .ٚ
 ساعدوا بتقدًن بعض افكارىم النافعة ودفعوا إىل إدتام كتابة ىذه الرسالة.

أخوايت احملبوبات مفتاح الرزت ة، وحي وين، م ورين س اري ريطنج ا، س وجي رزتض ان فيربين ا. ج زاىم   .ٛ
   اهلل أحسن اصتزاء.

البن  ائي  واالقًتاح  ات ى  ذا، وأس  هللل اهلل تك  ون أعم  اعتم مقبول  ة ومثاب  ة، وترج  وا الباحث  ة النق  د  
م   ن الق   ارئُت إلكم   ال ى   ذه الرس   الة وختت   تم بال   دعاء عس   ى اهلل أن جيع   ل ى   ذه الرس   الة نافع   ة للن   اس 
أرتع  ُت. حس  بنا اهلل ونع  م الوكي  ل نع  م اظت  وىل ونع  م النص  َت والحول  ول وال ق  وة إال ب  اهلل العل  ي الع   يم 

 واضتمد هلل رب العاظتُت.

 

 الباحثة،

 

 بىرااأيرميال سوسانيت ى
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 مستخلص البحث

درسة اظتتوسطة اإلسالمية اظتبيف مهارة الكالم  اللغوية اءليل األخطحت. 0202 هاراهب، أيرميال سوسانتي
الشرقية، رسالة اظتاجستَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة  باتو جاوى اضتكومية

 .فطرياين يد. ليل (ٕ) ،د. أوريل حبر الدين( ٔموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج، اظتشرف: )

 اللغوية، مهارة الكالماظتفتاحية: حتليل األخطاء  اتكلمال

عملية التعرف والوصف والتفسَت لألخطاء اللغوية اليت يرتكبها الدارس عند دراستو باللغة حتليل األخطاء ىو 
أثناء قيام ىذه  األجنبية كلغة ثانية. تكون األخطاء اللغوية يف رتيع اظتهارات اللغوية والسيما يف مهارة الكالم. ويف

طاء األصوات واظتفردات والًتاكيب. وذلك أرادت يف األخطاء اللغوية اليت تتكون من األخ ذاظتهارة وقع بعض التالمي
باتو  درسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكوميةالتالميذ فصل الثامن اظتالباحثة أن يكشف ىذه األخطاء كلها وحتليلها لدى 

 الشرقية. جاوى

اظتفردات،  وأما أىداف ىذا البحث لتحليل أنواع األخطاء اللغوية من حيث األخطاء يف األصوات،
 ، وظتعرفة تصنيف األخطاء، مث كشف أسباب وقوع تلك األخطاء اللغوية.والًتاكيب يف كالم التالميذ فصل الثامن

و الكيفي، وأما منهجو فهو الوصفي. وأسلوب رتع البيانات ىذا البحث ىي حتليل وأما مدخل ىذا البحث ى
ويف ىذا البحث  الميذ فصل الثامن ومعلم اللغة العربية.اظتالح ة واظتقابلة. واظتصدر البيانات ىي كالم اللغة العربية الت

يف مستوى األصوات واظتفردات والًتاكيب. وتصنيف تلك وجدت الباحثة أنواع األخطاء اللغوية يف كالم التالميذ 
: إبدال اظتد قصرا والقصر مدا، وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهو، ومن اظتفردات: عدم األخطاء ىي: من األصوات

ار اظتفردات اظتناسبة، ومن الًتاكيب: عدم اظتطابقة بُت اطترب واظتبتدأ يف التذكَت، عدم اظتطابقة بُت الصفة اختي
واظتوصوف يف التهللنيث والتذكَت، عدم اظتطابقة بُت الفعل والفاعل، األخطاء يف عوامل اظتنصوبات، األخطاء يف حروف 

 اجملرورات. 

عدم ؽتارسة على كالم العربية، : ذالتالميجانب  انب:إىل أربعة اصتو وأما أسباب وقوع تلك األخطاء تصدر 
نطق اللغة   يككد اظتعلم على أمهية تطبيقمل:جانب اظتعلم ، عدم االىتمام بالتعليم والدافع. اظتتنوعة خلفيات التعليمية

أدوات من جانب البنية التحتية:و . ذالتالمي ديارس اظتعلم يف تصحي  كالم ملالعربية، ال يستخدم اظتعلم الطرق اظتتنوعة، 
لتحسُت قدرة مهارات  ذلتالميفإن البيئة مكثرة جداً  مث من جانب البيئة:  التعلم ىي عوامل داعمة مهمة جدا.

 الكالم.



 

 ل

 

ABSTRACT 

Ermila Susanti Harahap, 0202. Analysis Of Speaking Error In Student Speaking Skills In 

Madrasah Tsanawiyah Batu, East Java. Thesis, Arabic Language Education Study 

Program, Postgraduate, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor (1): Dr. H. Uril Bahruddin, Lc., M.A. Advisor (0): Dr. Laily Fitriani, M.Pd. 

 

Keyword: The Analisis of Error Language, Speaking 

 Error analysis is a process that aims to know, classify and interpret the mistakes of 

learners in learning a foreign language as a second language. Language errors can occur at any 

level of language learning such as speaking ability. In the practice many of the learner who 

experience erros in speaking That consist of mistakes in language sounds, on vocabulary and on 

structures. Researchers want to uncover all the mistakes and analyze them in graders VIII at 

Madrasah Tsanawiyah in the Batu East Java.   

 The purposes of this study are to analyze the from of language error in the speaking 

Grade VIII students in the Madrasah Tsanawiyah East Java Errors in the language, errors in the 

vocabulary, and errors in the structure, And to find out the classifications of errors, and then to 

uncover the cause of errors from the language. The introduction of this research is qualitative, 

and its approach is descriptive. And the researchers collects data obtained by observation and 

interviews sourced from students and teachers. The result of this research is that researchers 

found some from of error that students did that are errors in the sound of the language, mistakes 

on the vocabulary and errors in the structure. And the classifications of these errors are the first 

of the errors of language sounds include: a) Replace the long letters to short and replace the short 

letters to long, b) Change the sound of the language with a sound that, The second of the 

vocabulary error: a) Not choose the right vocabulary, The third of the structural faults include: a) 

There is no conformity between mubtada and khobar on tazkir, b) There is no conformity 

between sifat and mausuf  on ta’nis and tazkir, c) There is no conformity between fi’il and fa’il, 

d) Error on ‘awamil mansub, e) Error on harfu jar. 

 As for the occurrence of erros in the skills of speech grade VIII students Madrasah 

Tsanawiyah Batu East Java consist of several aspects: Student aspects include: a) Less often 

students speak Arabic, b) Different student educational background, c) Lack of interest and 

motivation for students in Arabic language learning,  Aspects of the teacher include: a)  Teachers 

do not emphasize to students the importance of Arabic language narrative, b) Teachers do not 

use varied methods when learning Arabic, c) Teachers are less accustomed to providing 

correction to students,  Then from infrastructures that means infrastructure is a learning tool that 

is a very important supporting factor in learning,  And then from the environmental aspect that is 

a very impressive aspect for students to improve the skill of speaking skills. 
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ABSTRAK 

Ermila Susanti Harahap, 0202. Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Keterampilan Berbicara 

Siswa di Madrasah Tsanawiyah Batu Jawa Timur. Tesis, Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri  Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing (1): Dr. H. Uril Bahruddin, Lc., M.A Pembimbing (0): Dr. Laily Fitriani, 

M.Pd 

 Kata Kunci: Analisis Kesalahan Berbahasa, Keterampilan Berbicara 

 Analisis kesalahan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengetahui, 

mengklasifikasikan dan manafsirkan kesalahan pembelajar dalam mempelajari  bahasa asing 

sebagai bahasa keduanya. Kesalahan berbahasa dapat terjadi pada setiap tingkatan kebahasaan 

seperti keterampilan berbicara. Dalam prakteknya banyak dari para pembelajar yang mengalami 

kesalahan dalam berbicara yang terdiri dari kesalahan pada bunyi bahasa, pada kosa kata dan 

pada struktur. Peneliti ingin mengungkap semua kesalahan yang terjadi  dan menganalisisnya 

pada siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri  Batu Jawa Timur. 

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kesalahan bahasa dalam 

keterampilan berbicara siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Jawa Timur dari 

aspek kesalahan pada bunyi bahasa, kesalahan pada kosa kata, dan kesalahan pada struktur, dan 

untuk mengetahui pengklasifikasian kesalahan, dan kemudian untuk menyingkap penyebab 

terjadinya kesalahan dari bahasa tersebut. Model penelitian yang digunakan dalam penelitin ini 

adalah Kualitatif dengan pendekatan yang bersifat Deskriptif. Peneliti mengumpulkan data yang 

diperoleh dengan observsi dan wawancara yang bersumber dari Siswa dan Guru. Adapun hasil 

dari penelitian ini adalah Peneliti menemukan beberapa  bentuk-bentuk kesalahan yang 

dilakukan siswa yaitu kesalahan pada bunyi bahasa, kesalahan pada kosa kata dan kesalahan 

pada struktur. Dan pengklasifikasian dari kesalahan tersebut yaitu yang pertama dari kesalahan 

bunyi bahasa meliputi: a) mengganti huruf yang panjang menjadi pendek dan mengganti huruf 

yang pendek menjadi panjang, b) mengganti bunyi bahasa dengan bunyi yang menyerupainya, 

yang kedua dari kesalahan kosa kata yaitu: a) tidak memilih kosa kata yang tepat, yang ketiga 

dari kesalahan struktur meliputi: a) tidak ada kesesuaian antara mubtada dan khobar pada tazkir , 

b) tidak ada kesesuaian antara sifat dan mausuf pada ta’nis dan tazkir, c) tidak ada kesesuian 

antara fi’il dan fa’il, d) kesalahan pada ‘awamil mansub, e) kesalahan pada harfu jar. 

Adapun Sebab terjadinya  kesalahan pada keterampilan berbicara siswa kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Jawa Timur terdiri dari beberapa aspek yaitu: aspek siswa 

meliputi: a) kurang terbiasanya siswa berbicara bahasa arab, b) latar belakang pendidikan siswa  

yang berbeda, c) kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa arab, aspek 

guru meliputi: a) guru tidak menekankan kepada siswa akan pentingnya penuturan bahasa arab, 

b) guru tidak menggunakan metode yang bervariasi ketika pembelajaran bahasa arab, c) guru 

kurang terbiasa memberikan koreksi pada perkataan siswa, kemudian dari aspek sarana prasarana 

yaitu sarana prasarana merupakan Alat pembelajaran yang merupakan faktor pendukung yang 

sangat penting dalam pembelajaran dan kemudian dari aspek lingkungan yaitu aspek yang  

sangat mengesankan bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara. 
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 محتويات البحث

 أ........................................................................................شعار

 د.............................................................................ة المشرففقموا

  ه................................................................. .... اعتماد لجنة المناقشة

 و..........................................................................إقرار أصالة البحث

 ز....................................................................................استهالل

 ح......................................................................................إهداء

 ط...............................................................................شكر وتقدير

  ك...................................................................باللغة العربية مستخلصال

 ل.................................................................المستخلص باللغة اإلنجلزية

 م......................................................................المستخلص اإلندونسية

 ن...........................................................................محتويات البحث

  والدراسات السابقة العام الفصل األول : اإلطار

  ٔ ........................................................................ اظتقدمة .أ 
 ٙ .................................................................. أسئلة البحث .ب 
  ٙ ................................................................ أىداف البحث .ج 
 ٙ ................................................................... أمهية البحث .د 
 ٚ ................................................................. حدود البحث .ه 



 

 س

 

 ٛ ............................................................. حتديد اظتصطلحات .و 
 ٛ .............................................................. الدراسات السابقة .ز 

 
 النظري الثاني  : اإلطارالفصل 

 المبحث األول: تحليل األخطاء
 ٘ٔ...............................................................ألخطاءمفهوم ا .أ 
 ٙٔ................................................مفهوم حتليل األخطاء......... .ب 
 ٚٔ........................أنواع األخطاء اللغة................................... .ج 
 ٛٔ..........................تصنيف األخطاء اللغوية............................. .د 
 ٛٔ ........................................................ األخطاءمراحل حتليل  .ه 
 ي: مهارة الكالمنالمبحث الثا        

 ٕٓ.....................................................مفهوم مهارة الكالم..... .أ 
 ٕٔ.....................................................أىداف مهارة الكالم.... .ب 
 ٕٕ....................العريبية....................أمهية مهارة الكالم ىف تعليم اللغة  .ج 
  ٕٗ.................................................يقة تعليم مهارة الكالم.....ر ط .د 
 ٕٙ......................اظتبادئ يف تعليم مهارة الكالم............................ .ه 
 ٕٚ..................................................مشكالت تعليم مهارة الكالم .و 

  الثالث : منهجية البحثفصل ال
 ٜٕ ........................................................ مدخل البحث ومنهجو .أ 
 ٖٓ ............................................................... حضور الباحث .ب 
 ٖٓ ............................................................... البياناتمصادر  .ج 
 ٖٓ .......................................................... أسلوب رتع البيانات .د 
 ٕٖ ................................................................ حتليل البيانات .ه 
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 وتحليلها عرض البيانات الفصل الرابع : 
الكالم لدى تالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة            أنواع األخطاء اللغوية يف مهارة  : المبحث األول

 اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية
 ٖٖ......................................................األخطاء يف األصوات......... .أ 
 ٖٖ..........................األخطاء يف اظتفردات...................................... .ب 
 ٖٖ.........................األخطاء يف الًتاكيب....................................... .ج 
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 األولالفصل 

 األطار العام والدراسات السابقة

 المقدمة .أ 
اللغة آلة االتصال بُت شخص وآخر. تكدي  نآلاالناس  ةاللغة مهمة ونافعة ضتياإن 

اللغة وظائف متعددة يف حياة الفرد واجملتمع، فهي وسيلة الفرد للتعبَت عن مشاعره وعواطفو 
بو يف اجملتمع الذي حييا فيو، وأفكاره، وهبا يقتضي حاجاتو، وينفذ مطالبو، وحيقق مآر 

وبواسطتها ينقل جتربتو إىل اآلخرين، كما أنو يطلع على جتارهبم اضتاضرة واظتاضية وعلى 
 جتارب األمم األخرى وخرباهتا.

ك أن اللغة وسيلة اظترء للتحكم يف بيئتو ألهنا أداة التفكَت وذترتو، وهبا ليضاف إىل ذ
واالنصهار الفكري بُت أفرد اجملتمع واألمة، وىي تسهل عمليات التفاعل االجتماعي 

وعرفنا ان العلوم ليست  ٔمستودع تراث األمة ألن كل كلمة حتمل يف طياهتا خربة بشرية.
بلغتنا يعٌت اللغة اإلندونسية فحسب، بل بلغة اخرى أيضا مثل اللغة العربية. لذلك البد لنا 

 أن نتعلم وهنتم هبذه اللغة.
ىي إحدى اللغات األجنبية اليت تدرس باظتدارس واصتامعات يف  إن اللغة العربية 

بالد إندونيسيا. يهتم اظتسلمون اىتماما كبَتا بتعليم اللغة العربية ألن اللغة العربية لغة الدين 
وىي لغة القرآن واألحادث النبوية. تعليم الغة العربية كاللغة األجنبية ىو العملية واالكتساب 

جديدة ليكون متعلم ىذا اللغة قادر على التفاعل والتواصل مع صاحب  لتهللسيس وبناء حالة
 اللغة أجنبية أو الناطقُت هبا.

                                                 
 .ٜٔ(، ص.ٜٜٚٔػتمد أزتد سيد، يف طرائق تدريس اللغة العربية )دمشق: جامعة دمشق، 1
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ولتهللكيد إن عملية تعليم اللغة العربية ىي عملية حتمل الطالب أو اظتتعلمون من 
على أن تكون عتم القدرة على التحدث باللغة العربية أو  اضتال الذي ليس لديهم القدرة

 خرى.مهارات األ
ىناك أربع مهارات يف تعليم اللغة العربية وىي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة 
القراءة ومهارة الكتابة، ومن أىم اظتهارات وىي مهارة الكالم. كما يشَت ذلك إىل أن العناية 
 األساسية يف تعليم اللغة ىي العناية بتعليم الكالم. وترجع تلك العناية عند الفوزان إىل

( أن الطفل يبدأ ٕ( أن األنسان عرف الكالم قبل أن يعرف الكتابة، ٔأسباب من أمهها:
( أن مع م الناس يستطيعون أن يتحدثوا بلغتهم ٖتعلم الكالم قبل أن يتعلم الكتابة، 

  ٕ( أن ىناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غَت مكتوبة.ٗباظتقارنة مع القراءة والكتابة فيها، 
م أمهية كبَتة، تتمثل يف أهنا مهارة أساسية البد من إتقاهنا متعلموا اللغة وظتهارة الكال

العربية. واشتدت اضتاجة إىل مهارة الكالم عندما زاد االتصال الشفهي بُت الناس. ومن ىنا 
تتهللكد ضرورة االىتمام هبا يف برامج تعليم اللغة العربية، وعلى وجو اطتصوص إذا كنا اعتدف 

دف األقوى. ومع ىذه األمهية ظتهارة الكالم، يالح  أن ىناك ظاىرة تشَت االتصايل ىو اعت
إىل وجود األخطاء اللغوية يف مهارة الكالم لدى كثَت متعلمي اللغة العربية الذين ىم يف 

 اظتستقبل سيصبحون معلم اللغة العربية. 
Kridalaksana)كريدالكسانا   عندفأما  أن ادلفهوم األساسي لتحليل   Nurhadiيف(

األخطاء اللغوية ىو أسلوب لقياس مدى تقدم الطالب يف التعلم من خالل تسجيل 
ويف الوقت نفسو، وصف  3وتصنيف أخطاءه اليت يرتكبها شخص بشخص أو فرقة بفرقة.

                                                 
     اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج، أوريل حبر الدين، ىالوموان: حتليل األخطاء الشفهية لدى طالب قسم تعليم.  ٕ

Vol. ٗ  .ٜٕٔٓديسمبَت  ٕ، رقم.  
3
 Harimurti Kridalaksana dalam Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan: Landasan penyusunan Pelajaran Bahasa 

(Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 032 
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Tarigan  أن حتليل األخطاء على النحو التايل: إجراءات العمل اليت تستخدم لدي الباحثني
سي اللغات، ويتضمن جبمع العينات، وحتديد األخطاء الواردة يف العينة، شرحا على ومدر 

تلك األخطاء، وتصنيف األخطاء استنادا إىل سببها، وكذلك تقييم أو تقدير درجة اخلطورة  
    4يف ذلك اخلطأ.

تقنية لتحديد وتصنيف وتنفيذ  فهوCrystalألخطاء اللغوية عند اوإما حتليل 
األخطاء اليت يرتكبها التالميذ الذين يتعلمون لغة أجنبية أو لغة ثانية باستخدام ن رية أو 
إجراءات لغوية. األخطاء اللغوية الشائعة ىي اصتانب اظتعيب من اظتهارة الكالم والكتابة 

 العربية، ومن أمهيها كما يلي : أن لتحليل األخطاء أمهية كبَت يف غتال تعليم اللغة ٘التالميذ.
تفيد دراسة حتليل األخطاء الباحث يف إعداد اظتواد التعلمية، إذ ديكن تصميم اظتواد التعليمية 
اظتناسبة للنطقُت بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إليو دراسات األخطاء اطتاصة هبم. وتساعد 

رسُت سواء من حيث حتديد دراسة حتليل األخطاء الباحث يف وضع اظتنهاج اظتناسبة للدا
أىداف أو اختيار احملتوى أو طرق التدريس أو أساليب التقوًن. وتفت  دراسة حتليل األخطاء 
الباب لدراسات أخرى نستكشف من خالعتا أسباب ضعف الدارسُت يف برامج تعليم اللغة 

  ٙالثانية، واقًتاح أساليب العالج اظتناسبة.
ئد عملية وفوائد نظرية عامة. الفوائد العملية لتحليل وحتليل األخطاء اللغوية ذلا فوا

 تدريس اللغة، ىي:على  األخطاء اللغوية فيما يتعلق
 كمدخل إلعداد ادلواد يف تعليم اللغة، مثل: .ٔ

                                                 
4
 Henry Guntur Tarigan dan DjagoTarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa (Yogyakarya: UGM Press, 

0222), 62 
5
 Fauzul Muna, Kesalahan Berbahasa Dalam Percakapan Bahasa Arab Sehari-hari Oleh Siswa MAPK MAN 1 

SURAKARTA, (Universitas UIN Sunan Kalijaga, Karya Tulis Ilmiah, 0212 ) h.ٖ 
ية ماالنج،       أوريل حبر الدين، ىالوموان: حتليل األخطاء الشفهية لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكوم.  ٙ

Volٗ  .ٜٕٔٓديسمبَت  ٕرقم.
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 تقرير النقاط ادلناسبة يف تعليم اللغة وفقا على طبقة صعوبتها وسهولتها يف التعلم .أ 
 غة اذلدفحتديد النقاط اليت حتتاج إىل توضيح يف ل .ب 
 حتديد حبوب التدريس يف تعليمها .ج 

 كالتمارين العالجية .ٕ
 كأداة الختيار احلبات إلتقان التقييم أو اختبارا دلهارة الطالب. .ٖ

فإن الفوائد النظرية ىي حماولة إلعطاء ادلسندة الصلبة على اكتساب لغة الطفل أو 
 7عملية تدريس اللغة الثانية.الطالب، ويصف تطوير استيالء لغة األم أو اللغة الثانية يف 

وأما األخطاء اللغوية اليت تعٍت ىذ البحث ىو استخدم اللغة الشفهية الذي ينحرف 
القواعد اللغة الصحيحة، ففي ىذه اضتالة ىي قواعد اللغة العربية من حيث األصوات 

العربية يف ألن قد قمت مبالح ة االوىل بتلك اظتدرسة عند تعليم اللغة  واظتفردات والًتاكيب.
نقص ألن بعض من أسباهبا  ٛ.الفصل، لذلك وجدت األخطاء كالم طالب باللغة العربية

من الوقت عند تعليم  ، وقليلاظتفردات أو الكلمات اظتعروفة وصعوبة جتميع الكلمات يف رتل
يف تعليم اطتاصة ايضا ويف ىذه اظتدرسة  ٜ.ثالث ساعات فقط يف أسبوعاللغة العربية وىي 

ليوفر الدوافع لتحسُت اظتدرس  مثال لًتقية مهارة الكالم طالب العربية اظتدرسون جيتهدوناللغة 
ويقصد بتحليل األخطاء الشفهية ىنا  .يشدد اظتدرس على أمهية تطبيق اللغة العربية، مث الكالم

بدراسة أخطاء متعلمي اللغة العربية وىم تالميذ فصل الثامن مبدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 
ومية باتو، بغية الوصول إىل النتائج لالستفادة منها يف تعليم اللغة يف البيئة اظتدارس يف اضتك

 إندونيسيا بشكل العام.
                                                 

7
 Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan : Landasan Penyusunan Pelajaran Bahasa,(Semarang: IKIP Semarang 

Press,1995), hlm. 035 
 ٕٕٓٓفربايَت  ٓٔاظتالح ة يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية تاريخ   ٛ
 ٕٕٓٓفربايَت  ٙٔاظتقابلة مع معلم اللغة العربية األستاذ احملفوظ، تاريخ   ٜ
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انطالقا من اظتشكالت السابقة الذكر حول البحث اإلجابة عن السكال: ما 
 األخطاء اللغوية الشفهية لدى التالميذ فصل الثامن مبدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية

( ما أنواع األخطاء الغوية الشفهية لدى تالميذ فصل ٔباتو؟ ويتفرق عن ىذا األسئلة التالية: 
( ما أسباب ٖ( ما تصنيف األخطاء اللغوية الشفهية لدى تالميذ فصل الثامن؟ ٕالثامن؟ 

 األخطاء اللغوية  الشفهية لدى تالميذ فصل الثامن؟

يعتمدان على نتائج دراستهما كما نقلت عنها خرجية  Fadelو Trilling كما أن 
سييت زبيدة فكان التالميذ يف مرحلة اظتتوسطة والدراسات الباكولوريوس والدراسات العليا أن 

( التفكَت النقدي وحل ٕ( التواصل الشفوي والكتايب، )ٔأقل كفاءة يف األمور التالية : )
، فهناك اظتهارات اظتطلوبة بشدة يف القرن اضتادي اظتشكالت. حىت لو ن رنا إىل ؼتتلف اظتراجع

والعشرين. فاظتثال من ىذه ال روف، تكون اظتهارات اللغوية األجنبية شفهيا وكتابيا إحدى 
فيما يتعلق بتعليم اللغة، فإن نتائج الدراسة  ٓٔاظتهارات اظتهمة إلتقاهنا من قبل اظتتعلمُت.
 أن حي ى باىتمام جيد.  السابقة ىي دليل على أن تعليم اللغة جييب

ظتهارة الكالم. وانطالقا من ىذه يف خطاء اللغوية األمن ذلك، تريد الباحثة أن حتلل 
ة يف مهارة : حتليل األخطاء اللغويموضوع حبثها حتت العنوان ن تركزأالفكرة فًتيد الباحثة 

 باظتدرسة اظتتوسطة األسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية.الكالم 
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 أسئلة البحث    . ب
 ؟ما أنواع األخطاء اللغوية يف مهارة الكالم باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو .1
  ؟ رسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكوميةباظتد يف مهارة الكالم اللغوية األخطاء ما تصنيف .0
 باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية ؟ يف مهارة الكالم  ما أسباب األخطاء اللغوية .3

 أهداف البحث .  ج
 باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو يف مهارة الكالم وصف أنواع األخطاء اللغوية  .1
   باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكوميةيف مهارة الكالم  للغوية وصف تصنيف األخطاء .0
 باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية الكالم  يف مهارة وصف أسباب األخطاء اللغوية .3

 د.  أهمية البحث
مهية التطبقية. وىذان شيئان واأل مهية الن رية،األوبالطبع أن ىذا البحث العلمي أمهيتان. 

 يفصالن فيما يلي:
 مهية الن ريةاأل .1

باألخطاء اللغوية بالنسبة لنتائج ىذا البحث تفيد منها إعطاء تهللييد وتثبيت الن رية اظتتعلقة 
 العربية يف مهارة الكالم خاصة يف اللغة العربية كاللغة الثانية لدى الطلبة اإلندونيسُت.

 التطبقية مهيةاأل .0
 سوف يستفد منها اصتوانب األتية:فوأما نتائج ىذا البحث 

  .أن تعطى مسامهة لتطوير علوم اللغة يف تعليم اللغة العربية وترقية مهارة الكالم .أ 
مُت اللغة العربية باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو، سوف يستفيد منها للمعل  .ب 

اللغة العربية يف استخدام اللغات األجنبية يف تطوير اسًتاتيجيات التعليم لتقليل  امعلمو 
 األخطاء.
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للباحثة سوف يفيد ىذا البحث الباحثة من خالل العلوم واظتعرفة اصتديدة عن حتليل   .ج 
للغوية خاصة فيما يتعلق باألخطاء اللغوية العربية يف مهارة الكالم التالميذ األخطاء ا

ت، اصو ألفصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو من حيث األخطاء ا
 األخطاء اظتفردات واألخطاء الًتاكيب.

 ه. حدود البحث 

اظتشكلة اليت  الباحثةفال بد حددت  ليكون ىذا البحث ال يشتمل غتاال مبقتضاه  
 ستبحث فيها الباحثة وتركز عليها، وىي كما يلي:

  يف مهارة الكالم  اضتدود اظتوضوعية : موضوع ىذا البحث يعٍت حتليل األخطاء اللغوية .ٔ
 باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو. حتدد الباحثة كما يلي :

 واظتفردات والًتاكيب.حتليل األخطاء اللغوية الشفهية يف األصوات  -
األداء اللغوي العريب، حتدد الباحثة األداء ظتهارة الكالم لدى التالميذ يف اظتدرسة اظتتوسطة  -

اإلسالمية  اضتكومية باتو الذي حتصل الباحثة يف مكان معُت، منها عند عملية تدريس اللغة 
 العربية يف الفصل.

مية باتو، حتدد الباحثة التالميذ يف الفصل التالميذ يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكو  -
 . ٕٖعددىم  الثامن

اضتدود اظتكانية : جتري الباحثة عملية حبثها يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو.  .ٕ
وىي إحدى اظتدارس يف باتو الىت هتتم بإىتمام شديد يف تطوير اللغة العربية حىت اآلن. 

 عملية البحث يف ىذه اظتدرسة.   فهذا األمر دافع الباحثة إىل 
مايو  إىل ٜٕٔٓ اضتدود الزمنية : يقعد زمان البحث يف ىذا البحث من شهر ديسمبَت .ٖ

ٕٕٓٓ. 
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 و. تحديد المصطلحات
بعض اظتصطلحات اظتناسبة واظتتعلقة هبذا البحث كدليل لفهم ما حيتوي عليو موضوع 

 البحث. واظتصطلحات اظتقصودة ىي:
عملية التعرف والوصف والتفسَت لألخطاء اللغوية اليت يرتكبها الدارس حتليل األخطاء ىو  .ٔ

 عند دراستو باللغة األجنبية كلغة ثانية.
األخطاء اللغوية ىي صيغة لغوية تصدر من الطالب بشكل ال يوافق عليها الناطقون بتلك  .ٕ

 اللغة وذالك ظتخالفة قواعد اللغة.
مهارة الكالم ىي مهارة لنقل الرسالة لف يا  مهارة الكالم : كما قال شيف اظتصطفى تعريف .ٖ

الذي يتهللثر العوامل اليت عمليا ديكن ان نرى، ىو النطق، التنغيم، اختيار الكلمة، تركيب 
 ٔٔاصتمل، وخطوات احملادثة.

 ز. الدراسات السابقة

 ىناك بعض الباحثُت قد حبثوا فيما يتعلق بتحليل األخطاء اللغوية وما يشبهو منها :  
 الدراسة األوىل .1

( العنوان: حتليل األخطاء الشائعة يف ٕٗٔٓالبحث قامت رابيا بنت حنيفا بن حسن )
مهارة التعبَت التحريري لدى طالب اظترحلة الثانوية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية بستغافورة. 
أىداف ىذا البحث لتحليل أنواع األخطاء الشائعة من حيث األخطاء يف اظتعٌت، 

 الضمائر واألخطاء يف النحوية يف مهارة التعبَت التحريري لدى طالب واألخطاء يف
اظترحلة الثانوية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية بستغافورة. استخدمت الباحثة اظتدخل الكمي 
ظتنهج الوصفي التقوديي. ونتيجة ىذا البحث أن األخطاء الشائعة تتكون من اطتطهلل يف 
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ومعانيها، ؼتالفة أسلوب اللغة العربية، وضع حروف  اظتعٌت، التنافر يف تركيب الكلمات
اصتر قبل الفعل، الصغة التناسب مع اظتوصوف، تقدًن الصغة على اظتوصوف، استعمال 
حرف اصتر غَت اظتناسب موقعها يف اصتملة، اطتطاء يف الضمائر مثل ألنو وألهنا، تهللخَت 

بسياق اصتملة، أخطاء الفعل والفاعل، )أن( يدخل على الفعل، عدم مناسبة الفعل 
. ؿتوية يف اسم اظتكنث واظتذكر، استخدام كلمات يف غَت ػتلها، واطتطهلل يف اظتذكر واظتكنث

وفرقو هبذا البحث ىو ىذا البحث يركزه الباحثة يف ظواىر األخطاء اللغوية الشفهية يف 
سالمية توسطة األاألصوات واظتفردات والًتاكيب لدى التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظت

 اضتكومية باتو.

 الدراسة الثانية .0

( العنوان: حتليل األخطاء الصوتية يف ػتادثة اللغة ٜٕٓٓالبحث قام أزتد النواوي ) 
العربية الطالب مبعهد األمام فونوروغا جاوى الشرقية. أىداف ىذا البحث لتحليل 

العربية  األخطاء الصوتية وخيتص ىذا البحث اىل طالب الذي يتحدث اليومية باللغة
مبعهد األمام فونوروغا جاوى الشرقية. استخدم الباحث اظتدخل الكيفي ومنهج 
الوصفي. أما بالنسبة لنتائج حبثو فهناك كثَت من األخطاء يف اللغة العربية ، خاصة 

كثَت بسبب عن تعليم اللغة العربية اليت ناقصة إىل    األخطاء اللغوية التصنيف الصويت،
اللغوية العربية اظتوجودة، يف تعليم اللغة اظتوجودة. يف ىذا البحث أن االىتمام بالبنيات 

أن ىذا  .عوامل التعريب واإلندونيسية من احملادثات اليت جرت بُت الطالب يذكر
البحث ايضا يبحث عن األخطاء اللغة العربية، ولكن الباحث خيتص حبثو يف الصويت 

فرقو هبذا البحث ىو ىذا البحث و  ة.عند الطالب الذي يتحدث اليومية بللغة العربي
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يركزه الباحثة يف ظواىر األخطاء اللغوية الشفهية يف األصوات واظتفردات والًتاكيب لدى 
 التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة األسالمية اضتكومية باتو.   

 الدراسة الثالثة .3

العربية )دراسة ( العنوان: حتليل األخطاء اللغة ٕٓٔٓالبحث قامت فينا سعادة )
األخطاء التطبيق النحوي يف األطروحة قسم اللغة العربية يف اصتامعة األسالمية اضتكومية 

(. أىداف ىذا البحث لتحليل األخطاء اللغة العربية )دراسة ٜٕٓٓ-ٕٚٓٓوايل سوغا 
األخطاء التطبيق النحوي يف األطروحة قسم اللغة العربية يف اصتامعة األسالمية اضتكومية 

ايل سوغا. استخدمت الباحثة ظتنهج الوصفي التقوديي اظتدخل الكمي. ونتائج ىذا و 
األخطاء مع  البحث يعرف من األخطاء اللغة العربية يف العام لذالك النحوية، سبب من

فرقو هبذا البحث ىو ىذا البحث يركزه الباحثة يف ظواىر األخطاء . و التقوًن لتعليم آتية
وات واظتفردات والًتاكيب لدى التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اللغوية الشفهية يف األص

 اظتتوسطة األسالمية اضتكومية باتو.

 الدراسة الرابعة .4

( حتت العنوان: تدخل اللغوية يف مهارة الكالم ٕ٘ٔٓمت خارس وحيوين )االبحث ق
مية والكتابة )دراسة حتليل طالب قسم التعليم اللغة العربية يف جامعة األسالمية اضتكو 

(. أىدف ىذا البحث يبحث من حتليل تدخل ٕٗٔٓالسنة  ٘وايل سوغا اظتستوى 
اللغة يف مهارة الكالم والكتابة يف طالب قسم التعليم اللغة العربية مع العوامل بسببو. 
استخدمت الباحثة اظتدخل الكمي ظتنهج الوصفي التقوديي. ونتائج ىذا البحث أن اظتعلم 

تعليم اللغة العربية اصتيدة وبعيد عن تدخل. وفرقو هبذا  يستطيع ويعريف كيف كيفية
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البحث ىو ىذا البحث يركزه الباحثة يف ظواىر األخطاء اللغوية الشفهية يف األصوات 
واظتفردات والًتاكيب لدى التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة األسالمية اضتكومية 

 باتو.

 الدراسة اطتامسة  .5

: حتليل األخطاء الشفهية العنوان (ٜٕٔٓالدين و ىالوموان )البحث قاما أوريل حبر 
الشائعة لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
اضتكومية ماالنج. أىدف ىذا البحث يبحث أنواع األخطاء الشفهية، وتصنيفها، 

لعربية يف جامعة موالنا مالك ونسبتها الئوية، وأسباهبا لدى طالب قسم تعليم اللغة ا
إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج. استخدمت اظتدخل الكيفي واظتنهج الوصفي، وعينة 

( أنواع ٔطالبا من الطالب اظتستوى الثالث. ونتائج الدراسة ىي: ) ٙٔالدراسة 
( وتصنيف األخطاء ٕاألخطاء ثالثة ىي األخطاء يف األصوات واظتفردات والًتاكب. )

حيث األصوات: إبدال اظتد والقصر اظتدا، وإبدال الصوت بآخر يشبهو، وإبدال  من
حركة الفعل بهللخرى. ومن حيث اظتفردات: عدم تناسب اظتفردات واستخدم اللف  
اإلندونيسي. ومن حيث الًتاكب: األخطاء يف إعراب األشتاء، وعدم اظتطابقة بُت 

( ٖيب اإلندونيسية يف تكوين اصتمل. )التذكَت والتهللنيث يف اإلشارة، واستخدم األسال
% يف الًتاكيب. ٗٚ% يف اظتفردات، وٚٔ% يف األصوات، وٛنسبة األخطاء الشفهية 

علم، تداخل اللغة العربية ( وأسباب األخطاء ىي: النقل عن اللغة األم، البيئة، اظتٗ)
للغوية وفرقو هبذا البحث ىو ىذا البحث يركزه الباحثة يف ظواىر األخطاء ا. نفسها

الشفهية يف األصوات واظتفردات والًتاكيب لدى التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة 
 . األسالمية اضتكومية باتو
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 الجدوال األول

 الدراسات السابقة

 اإلختالف التساوي  واظتوضوع البحث اسم، سنة، رقم 

،  ٕٗٔٓرابيا بنت حنيفا بن حسن  ٔ
 حتليل األخطاء الشائعة يف مهارة
التعبَت التحريري لدى طالب اظترحلة 
الثانوية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية 

 بستغافورة

حتليل األخطاء 
الشائعة يف مهارة 

من    التعبَت التحريري
حيث األخطاء يف 
اظتعٌت، يف الضمائر و 

 يف النحوية

حتليل األخطاء 
اللغوية الشفهية من 
حيث األصوات 

لًتاكيب واظتفردات وا
فصل  لدى التالميذ

باظتدرسة  الثامن
اظتتوسطة األسالمية 

 اضتكومية باتو

حتليل ، ٜٕٓٓ نواويأزتد ال ٕ
األخطاء الصوتية يف ػتادثة اللغة 
العربية الطالب مبعهد األمام 

   فونوروغا جاوى الشرقية

حتليل األخطاء 
الصوتية يف ػتادثة 
اللغة العربية وتركيزه 
ىف مهارة الكالم 

 فحسب

أن الباحث خيتص 
حبثو يف الصويت عند 
الطالب الذي 
يتحدث اليومية بللغة 
العربية وأما الباحثة 
خيتص من حيث 
األصوات واظتفردات 



 

13 

 

والًتاكيب عند 
التعليم اللغة العربية 

 يف الفصل

حتليل األخطاء ، ٕٓٔٓفينا سعادة  ٖ
اللغة العربية )دراسة األخطاء التطبيق 

اللغة النحوي يف األطروحة قسم 
العربية يف اصتامعة األسالمية 

-ٕٚٓٓاضتكومية وايل سوغا 
ٕٜٓٓ.) 

لتحليل األخطاء اللغة 
العربية )دراسة 
األخطاء التطبيق 
النحوي يف األطروحة 
قسم اللغة العربية يف 
اصتامعة األسالمية 
 اضتكومية وايل سوغا.

استخدمت الباحثة 
ظتنهج الوصفي 
التقوديي اظتدخل 

ىذا الكمي. ونتائج 
البحث يعرف من 
األخطاء اللغة العربية 
يف العام لذالك 
 النحوية، سبب من
األخطاء مع التقوًن 

 .لتعليم آتية

تدخل ، ٕ٘ٔٓ خارس وحيوين ٗ
اللغوية يف مهارة الكالم والكتابة 
)دراسة حتليل طالب قسم التعليم 
اللغة العربية يف جامعة األسالمية 
 ٘اضتكومية وايل سوغا اظتستوى 

 (.ٕٗٔٓالسنة 

حتليل تدخل اللغة يف 
مهارة الكالم 
والكتابة يف طالب 
قسم التعليم اللغة 
العربية مع العوامل 

 بسببو.

استخدمت الباحثة 
اظتدخل الكمي ظتنهج 
الوصفي التقوديي. 
ونتائج ىذا البحث 
أن اظتعلم يستطيع 
ويعريف كيف كيفية 
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تعليم اللغة العربية 
اصتيدة وبعيد عن 

 تدخل.

 ٜٕٔٓ وريل حبر الدين و ىالوموانأ ٘
حتليل األخطاء الشفهية الشائعة ، 

لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية 
يف جامعة موالنا مالك إبراىيم 

 اإلسالمية اضتكومية ماالنج

حتليل األخطاء 
الشفهية الشائعة لدى 
طالب قسم تعليم 

 اللغة العربية

جير ىذا البحث لدى 
طالب قسم تعليم 

العربية يف اللغة 
جامعة موالنا مالك 
إبراىيم اإلسالمية 
اضتكومية ماالنج من 
طالب اظتستوى 
الثالث وأما الباحثة 
ختتص لدى التالميذ 
فصل الثامن باظتدرسة 
اظتتوسطة األسالمية 

 اضتكومية باتو

 

  ىذا ومن البحوث السابقة، أن ىذا البحث خيتلف عن حبوث السابقة، ألن الباحثة ركزت 
فصل الثامن من حيث األخطاء يف لدى التالميذ  األخطاء اللغوية يف مهارة الكالمالبحث على حتليل 

 .اضتكومية باتو جاوى الشرقية اإلسالمية درسة اظتتوسطةاألصوات واظتفردات والًتاكيب يف اظت
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري

 المبحث األول : تحليل األخطاء

  ألخطاءمفهوم ا .أ 
األخطاء مهمة جدا ألننا حتلل هبا األخطاء ولذلك يلزم على مدرس اللغة  إن معرفة

أن يهتم بتصويب أخطاء التالميذ يف تعليمهم، وأن يهتم بعادة الدرس ويالح ها لتصويب 
 األخطاء اظتستمرة والشائعة.

 ٕٔاألخطاء لغة رتع من "اطتطهلل" ضد الصواب مبعٌت الذنب، وقيل ما مل يعتمد منو.
رف اللغويون اطتطهلل بهللنو اؿتراف عما ىو مقبول يف اللغة حسب اظتقاييس اليت واصطالحا ع

يتبعها الناطقون بتلك اللغة. فاطتطهلل اللغوي ىو أي صيغة لغوية تصدر من الطالب بشكل ال 
اللغة وذلك ظتخالفة قواعد اللغة. ولقد قدمت للخطهلل  ٖٔيوافق عليها الناطقون هبذه اللغة.

َتة نستخلص منها عدة مواصفات لالستجابة اللغوية حىت تعترب اللغوي تعريفات أخرى كث
 خطهلل منها :

 ؼتالفة االستجابة اللغوية الصادرة من الطالب ظتا ينبغي أن تكون عليو ىذه االستجابة  .ٔ
 عدم مناسبة ىذه االستجابة يف بعض اظتواقف. .ٕ
رب زلة أو تكرار صدور ىذه االستجابة. فما يصدر مرة واحدة اليعترب خطهلل، وإمنا يعت .ٖ

 ىفوة. 

                                                 
  ٙٛٔ(،ص. ٜٚٙٔ)بَتوت: دار اظتسرف، اظتنجد يف اللغة واألعالملويس مهلللوف، ٕٔ
  . ٖ٘، ص.تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو،وأساليبورشدي أزتد طعيمة،  ٖٔ
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ويف ضوء ىذا ديكن تعريف اطتطهلل اللغوي كما يلي : " أي صيغة لغوية تصدر من 
 الطالب بشكل ال يوافق عليو اظتعلم وذلك ظتخالفة قواعد اللغة".

وىناك البد أن نعرف أن ىناك فرقا بُت زلة اللسان، والغلط، واطتطهلل. ويقصد بزلة 
من تردد اظتتكلم وما شابو ذلك. ويقصد باألغالط : األخطاء الناجتة  (apses) اللسان 

(mistakes) ىي الناجتة عن إتيان اظتتكلم بكالم غَت مناسب للموقف. واألخطاء :(errors)  :
 ٗٔفهي ذلك النوع من األخطاء اليت خيالف فيها اظتتحدث أو الكاتب قواعد اللغة.

  ألخطاءمفهوم تحليل ا .ب 
الدراسة التقابلية، أنو اليفًتض أن تدخل اللغة إن حتليل األخطاء فطبعا خيتلف عن 

األوىل ىو اظتصدر األول لوقوع األخطاء اللغوية. وقد درج الباحثون على رتع أخطاء 
الدارسُت وتصنيفها إىل فئات. وأن أخطاء التدخل الدتثل إال نوعا واحدا من أنواع 

التقابلية اليت ترى أن  ىذا يدل على أن عملية حتليل األخطاء تعارض الدراسة ٘ٔاألخطاء.
 أسباب األخطاء اللغوية ىي التدخل اللغوي.

وقال عمر الصديق كما نقلو دمياطي إن حتليل األخطاء ىو منهج ظهر يف العقد 
السابع من القرن العشرين يعمل على استدراك ىفوات التحليل التقابلي يف الن ر إىل األخطاء 

دي يعتمد على اإلنتاج اللغوي الفعلي ظتتعلم اللغة اليت يرتكبها متعلمو اللغة وىو حتليل بع
وىذا يبُت لنا أن عملية حتليل األخطاء ىي العملية اليت يقوم  ٙٔاظتنشودة وليس حتليال قبليا.

هبا الباحثون لكشف األخطاء اليت يرتكبها متعلموا اللغة بعد أن وقع متعلموا اللغة يف 
 األخطاء اللغوية.

                                                 
 .ٖ٘، ص.اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو،وأساليبوتعليم رشدي أزتد طعيمة، ٗٔ
 .ٗٙٔ(،ص،ٜٚٛٔ)الرياض: عمادة شكون اظتكتبات، التقابل اللغوي وحتليل األخطاءػتمد إشتاعيل صيٍت، اسحاق ػتمد األمُت،  ٘ٔ
 . ٗٓٔ-ٖٓٔ(، ص.  ٕٓٔٓ)سورابايا : دار العلوم اللغوية، ػتاضرة يف علم اللغة اإلجتماعيػتمد عفيف الدين دمياطي،  ٙٔ
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نيك أن حتليل األخطاء ىو عملية اليت يستخدمها الباحثون وأكد تارجيان كما نقلو ن
أو معلموا اللغة لكشف اطتطهلل. وجتري ىذه العملية رتع األخطاء، ووصف اطتطهلل، وشرح 

 ٚٔاألخطاء، وتصنيف األخطاء، وتقوًن اطتطهلل.
إذن، أن مفهوم حتليل األخطاء ىو عملية لتحليل األخطاء اللغوية اليت واجهها 

لثانية باخطوات اطتاصة. وأما نتائج ىذا التحليل سوف يستخدمها معلموا متعلموا اللغة ا
 اللغة لتحديد اظتادة التعليمية أو تصميمها لكي اليقع الطالب يف األخطاء اللغوية.

 أنواع األخطاء اللغوية  .ج 
إن األخطاء كثَتة الوريد بصرف الن ر عن اطتلفية اللغوية للدارسُت وديكن أن يقال عنها 

 طاء التدخل اللغوي وأخطاء داخل اللغة.أهنا أخ
 (Interlanguage Error)أخطاء التدخل اللغوي  .ٔ

أخطاء التدخل اللغوي ىي األخطاء اليت سببها تدخل اللغة الدارس يف اللغة الثانية اليت 
 يتعلمها.

 (Intralanguage)أخطاء داخل اللغة  .ٕ
العامة يف القواعد اظتدرسة كانت أخطاء داخل اللغة ىي األخطاء اليت تعكس العالمات 

مثل التطبيق الناقص للقاعدة، اظتبالغة يف التعميم، وعدم معرفة السياقات اليت تنطبق 
عليها القوانُت. وأما أسباب أخطاء داخل اللغة ىي : اظتبالغة يف التعميم، اصتهل بقيود 

 ٛٔالقاعدة، التطبيق الناقص للقواعد، اإلقًتاضيات اطتاصة.
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Nanik Setyawati, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia (Surakarta; Yuma Pustaka, 0212), h.12. 
 ٕٚٔ.-ٕٔٔ،ص. التقابل اللغوي وحتليل األخطاءػتمد إشتاعيل صيٍت، اسحاق ػتمد األمُت،  ٛٔ
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 اللغوية  اءتصنيف األخط .د 
قسم تارجيان أربع تصنيفات لألخطاء اللغوية، وىي : التصنيف اللغوي، والتصنيفي 

ويركز الباحثة يف ىذا  ٜٔالسطحي )شكل ال اىر(، والتصنيف اظتقارن، والتصنيف اإلتصايل.
 البحث من حيث التصنيف اللغوي.

ى التصنيف اللغوي، وىو وصف األخطاء على حسب الفئات اللغوية وتشمل عل
ىذا يدل على أن  ٕٓاألخطاء يف القواعد أو اإلمالء أو الكلمات أو الداللة أو األصوات.

 التصنيف اللغوي يتعلق بقواعد لغة. 
ولقد صنف اللغويون العرب القدامي األخطاء يف مكلفاهتم بدقة باللغة وىي كما يلي 

األخطاء ، الغيةٍ األخطاء الب، األخطاء الصوتية، األخطاء الصرفية، األخطاء النحوية:ٍ 
 ٕٔاألخطاء اصتزئية.، األخطاء الكلية، األخطاء اإلمالئية، األخطاء اظتعجمية، األسلوبية

 مراحل تحليل األخطاء .ه 
ؿتتاج عملية حتليل األخطاء اىل اطتطوات. ىناك ثالث خطوات لتحليل األخطاء، 

تعرف اطتطهلل ىو يقصد بو حتديد اظتواطن اليت تنحرف  ٕٕوىي : التعرف والوصف والتفسَت.
فيها استجابات الطالب عن مقاييس اإلستخدام اللغوي الصحي . وأما وصف اطتطهلل يقصد 
بو بيان أوجو اإلؿتراف عن القاعدة، وتصنيفو للفئة اليت ينتمي إليها حتديد موقع األخطاء من  

يان العوامل اليت أدت إىل ىذا اطتطهلل واظتصدر اظتباحثة اللغوية. وأما تفسَت اطتطهلل يقصد بو ب
 ٖٕاليت يعزي إليها.
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 Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, h. 109. 
 .ٗٓٔاإلجتماعي،ص، ػتاضرة يف علم اللغة ػتمد عفيف الدين دمياطي،  ٕٓ
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 .ٗ٘، ص.تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو،وأساليبورشدي أزتد طعيمة،  ٖٕ
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ستسة خطوات لتحليل األخطاء اللغوية كما نقلو تارجيان  (Ellis)وضعت أليس 
  ٕٗوىي:

رتع البيانات: وىذه اطتطوة يبُت الباحث عددعينة البحث ووسائل رتع البيانات  .2
 )كتابيا أم شفهيا(.

اطتطوة األوىل يف دراسة األخطاء حيث يقوم تعرف اطتطهلل: تعد ىذه اظترحلة  .0
اظتعلم بالن ر إىل اإلنتاج اللغوي للطالب وحيدد مكان اطتطهلل. أي يقوم بتحديد 

 اظتكان الذي خرج فيو الطالب القواعد اليت حتكم اإلستخدام اللغوي.
تصنيف اطتطهلل: ىذه اطتطوة تتكون من تصنيف أو تفريق األخطاء حسب  .1

حق اظتعرفة عنها، كهللن يصنف الباحث األخطاء احملصولة  أنواعها ليعرف الباحث
 إىل التصنيف الصويت، أوالنحوي، أو الصريف، أو الداللة وما إىل ذلك.

شرح اطتطهلل: إن وصف األخطاء ععملية لغوية صرفة، بينما شرحها عملية لغوية  .2
نفسية بامتياز. ولذلك جيب أن تقدم وصفا شامال حول أسباب األخطاء وكيفية 

وعها، وىل األخطاء اظتوجودة دتثل األخطاء التدخل اللغوي أو اظتبالغة يف وق
 التعميم وما إىل ذلك.

تقوًن اطتطهلل: تتكون ىذه اطتطوة على عملية التقييم اصتادة على كل نوع من  .3
األخطاء بهللن يهدف هبا تعيُت مادة التعليم. واظتراد ىنا إعطاء االصالحات أو 

 طاء اظتوجودة.التصويبات لكل خطهلل من األخ
ويف ىذا البحث يستخدم الباحثة ستسة خطوات لتحليل األخطاء اللغوية كما 

ء، تعرف األخطاء، تصنيف األخطا ،األخطاء رتعقدمتها أليس السابقة، وىي 
 .شرح األخطاء، تقوًن األخطاء
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 المبحث الثاني : مهارة الكالم 

جيو وتنمية الكفاءة والسلوك اللغة العربية ىي إحدى اظتواد الىت تكون أغراضها لتو 
اإلجيايب استقبالية وانتاجية. أما الكفاءة االستقبالية فتهدف إىل فهم االستماع والقراءة. وأما الكفاءة 
االنتاجية فتهدف إىل استخدام اللغة كهللداة االتصال شفهيا أم حتريريا. فامراد من اظتهارة االنتاجية ىي 

 ٕ٘مهارة الكالم والكتابة.

 مهارة الكالممفهوم  .أ 
مهارة. مهارة الكالم يتكون من مهارة  -ديهر -أما اظتراد اظتهارة ىي مصدر  من مهر

الكالم ىو الشكل الرئيس لالتصال االجتماعي عند اإلنسان عتذا يعترب أىم جزء ىف  ٕٙاللغة.
م ىو مهارة إنتاجية تتطلب من اظتتعلم أو اظتتكل فمهارة الكالم ٕٚؽتارسة اللغة واستجدامها.

القدرة على استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ون ام لًتتيب الكلمات الىت 
 ٕٛتشاعد على التعبَت عما يريد أن يقولو ىف مواقف اضتديث.

الكالم لغة اضتديث والقول. والكالم كذلك ىو مبعٌت اصتملة. واظتراد اصتملة ىنا فهي 
الكلمات أو األلفاظ أو اظتفردات. وقال كامل  رتلة مفيدة، ولكل كالم تركيب، وىو تركيب

الناقة إن الكالم ىي مهارة انتاجية تتطلب من اظتتعلم أو اظتتكلم القدرة على استخدام األصوات 
على التعبَت عما يريد أن بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ون ام لًتتيب الكلمات اليت تساعده 

بارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم مث ع يف مواقف اضتديث. أى أن الكالم يقولو
مضمونا للحديث مث ن اما لغويا بوساطتو يًتجم الدافع اظتضمون يف شكل كالم. وكل ىذه 

                                                 
 ٖٛ(، ص. ٕٗٔٓعة وزارة الشكون الدينية، )جاكرتا: مطب ٘ٙٔ، تقرير وزارة الشكون الدينية للمدرسة اإلسالمية ٖٕٔٓصتنة تهللليف اظتنهج  25
 ( ٜٓٛ( ، ص  ٕٜٚٔلويس معلوف ، اظتنجد ىف اللغة واالعالم ، )بَتوت : داراظتشرف ،  ٕٙ
 (ٖٕٗم( ص .  ٖٜٛٔالدكتور عبد اجمليد سيد أزتد منصور علم اللغة النفسي ، )الرياض: اظتلكة العربية السعودية ،  ٕٚ
 اظتراجع نفسو ٕٛ



 

01 

 

لعمليات ال ديكن مالح تها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية. ولذات قال عبد 
ث ىف اللغة. وأكد صربى إبراىيم السيد اجمليد سيد ازتد منصور إن الكالم ىو ديثل جانب التحد

 ما قدمو أزتد منصور حيث قال إن الكالم ىو جزء من التفاعل االجتماعى.
 أهداف المهارة الكالم  .ب 

 أىداف الكالم من ثالث مراحل:
 اظترحلة اإلبتدائّية (أ 

 تعريف األصوات عن اظتفردات الدراسي شفويّا. (ٔ
 الدراسي.تعريف اظتعٌت من التعبَتات عن اظتوضوع  (ٕ
 تلّف  اظتفردات عن اظتوضوع الدراسي. (ٖ
 حتفي  اظتعٌت من التعبَتات عن اظتوضوع الدراسي. (ٗ

 اظترحلة الثانويّة (ب 
 تلّف  اضتروف والكلمات واصتمل اليت تتعلق باظتوضوع. (ٔ
تبليغ اإلاعتبارات بشكل بسيط اليت تتعلق باظتوضوع بإىتمام القواعد والعناصر اللغويّة   (ٕ

 النص.صحيحا ومناسبا ب
 تبليغ اظتعلومات بشكل بسيط شفويّا. (ٖ

 اظترحلة العالّية (ج 
 تلّف  اضتروف والكلمات واصتمل اليت تتعلق باظتوضوع. (ٔ
 إجياد اظتعٌت من تعبَت اضتروف والكلمات واصتمل اليت تتعلق باظتوضوع. (ٕ
 ايصال اضتوار اظتناسب بنطق صحي . (ٖ
 إيصال اظتعلومات البسيطة شفويّا.  (ٗ
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 ٜٕلتعبَت األسئلة واألجوبة.توليد النص الشفوي  (٘
  أهمية مهارة الكالم فى تعليم اللغة العريبية  . ج

الكالم من اظتهارات األساسية، الىت يسعى الطالب إىل إتقاهنا ىف اللغات األجنبية ولقد 
اشتدت اضتاجة إىل ىذه اظتهارة ىف الفًتة األخَتة، عند ما زادت أمهية االتصال الشفهى بُت 

ظتكان عند تعلم اللغة العربية، االىتمام باصتاتب الشفهى، وىذا ىو االجتاه،  الناس، ومن الضروية
الذي نرجو أن يسلكو مدرس اللغة العربية وأن جيعل مهو األول، دتكُت الطالب من اضتديث 
بالعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها ماليُت الناس ىف العام، وال حجة ظتن يهمل اصتانب 

اصتانب الكتايب، مدعيا أن اللغة الغربية الفصيحة ال وجود عتا، وال أحد الشفهى، ويهتم ب
 يتكلمها.

 ٖٓقال أبراىيم ػتمد عطا ان أمهية الكالم ىي كما تلي:
 إن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة ىف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب.          .1
على اظتباداءة  بَت عن أفكاره والقدرةالتدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة ىف التع .0

 ومواجهة اصتماىَت.
اضتياة اظتعاصرة مبا فيها من حرية ثقافة ىف حاجة ماسة إىل اظتناسبة وايداء الراى واإلقاناع  .3

 والسبيل إىل التعبَت الواض  عما ىف النفس. 
الكالم حصوصا ىف ىذا العصر الذى بعددى فيو وسائل التقل والواصالت  ليس وسيلة  .4

لطمهللنة الناطقُت فقط، بل طمهللنة أىليهم وذريتهم، إلقناع االتصال يداية اطتطر. 
فااظتغًتب واظتسافر عند ما بكلم أىلو بااعتاتف يطمئتهم, وبكلمهم رفاقو وأصدقائو 

 فبطمئن عليهم وبطمئنون عليو. 
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لكالم مكشر صادق اىل حدما للحكم على اظتتكلم ومعرفة مستواه القايف وطبقتة وا .5
االجتماعية ومهنتو أو حرفتو، ذلك ألن اظتتكلمُت على اختالف أنواعهم وامنا 

فإن الكالم ىو اإلنسان،  ىنا يستخدمون اصطالحات لغوية تتيئ عن عملهم. ومن
 اطق.ولذلك قال بعض علماء اظتنطق ان اإلنسان حوان ن

الكالم وسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بُت اظتتكلم واحملاطب، ويبدو ذلك واضحا من  .6
تعدد الفضايا اظتطرفة للمناقشة بُت اظتتكلمُت أوا اظتشكالت اطتاصة والعامة الىت تكون 

 ػتال للخالف.
سة الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألن تعبَت الفرد عن نفسو، ولو كان حيدث يف .7

 الىت بتعرض عتا.  عالج يفسي خيفف من حدة األزمة الىت يعانيها أواظتوقف
الكالم نشاط إنساين يقوم بو الصغَت والكبَت، واظتتعلم واصتامل، والذكر واألنثى، حيث  .2

 بنتي  للفرد فرصة أكثر ىف التامل مع اضتياة، والتعبَت عن مطالبة الضرورية.
لتعليمية ىف ؼتتلف مراىلها، الديكن أن يستغٌت عنو الكالم وسيلة رئيسية ىف العملية ا .9

 معلم ىف أية مادة من اظتادة من اظتواد للشرح والتوضي . 
من السابقة تبُت الباحثة أن الكالم يف اللغة العربية من اظتهارات األساسية اليت دتثل غاية 

 من غايات الدراسة اللغوية. 
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 طريقة تعليم مهارة الكالم . د
 كثَتة ديكن استحدامها لتعليم مهارة الكالم منها :  ىناك طرائق

طريقة األسئلة واألجوبة : تعتَت طريقة األسئلة واألجوبة من أنسب الطرق وأبسطها  -
وأكثرىا فعالية يف تدريس احملادثة باللغة العربية. وعادة يبدأ اظتعلم بهللن يلقي سكاال يف 

على  َتة حسب قدرة الطالبموضوع ما يعرف الطالب، والطالب جييبون إجابات قص
اإلجابة للمواقف الشهوية وينتقل اظتدرس إىل مراحل أكثر تقدما. وتتدرج األسئلة من 
السهلة إىل الصعبة ومن البسيطة إىل اظتعقدة، ومن اظتواقف الصغَتة إىل مواقف جوىرية 

 تستغرق عدة دقائق.
أكثر حول موضوع معُت، وحيف  طريقة احملادثة : احملادثة ىي احملاورة بُت الشخصُت أو  -

الطالب اضتوار يف البيت مث ديثلونو يف األسبوع التايل. وينبغي على اظتعلم أن خيتار اظتوضوع 
اظتناسب لقدرة الطالب، ويوزع اظتعلم اجملموعة، ويراعي يف إجابات الطالب ويصح  ما 

  .رتيبهايقع فيو الطالب من أخطاء لغوية وأسلوبية أو أخطاء يف األفكار أو ت
طريقة اظتباشرة: ىي طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلزم اظتعلم واظتتعلم استعمال اللغة  -

اعتدف مباشرة دون استعمال باللغة األم. وىدف التدريس ىو تعلم كيفية استعمال اللغة 
األجنبية لالتصال والتخاطب. وإذا وجدت صعوبة يف اظتفردات على اظتتعلم فيشرحها 

باستعمال وسائل اإليضاح أو باضتركة أو بالصور أو ما إىل ذلك )ديان الدسون، اظتعلم 
(. وأما إجراءات تطبيق الطريقة اظتباشرة فهي: يبدأ اظتعلم استحدامها ٕٔم:ٜٜٚٔفرمان، 

بنطق أشتاء األشياء يف حجرة الدراسة أو األشياء حول اظتدرسة مث يطلب من الدارسُت 
األشياء ببعض ما حيدث يف الفصل، فمثال: ينطق أشتاء  تريدىا وبعد ذلك يربط ىذه 

كتاب ودفًت وكرسي وسبورة وغَتىا من األشياء اظتوجودة يف الفصل، ويربط ىذه األشتاء 
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بكلمة ما، أين، أوىل، مثل: ما ىذا؟ ىذا كتاب، أين السبورة؟ السبورة على اضتائط، ىل 
.ىذا كرسي؟ نعم، ىذا كرسي
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:ىذه الطريقة مثل الطرقة اظتباشرة خيتلف ىدفها دتاما عن طريقة طريقة السمعية الشفهية  -
النحو والًترتة، فقد بدأت الطريقة السمعية الشفهية يف الواليات اظتتحدة إبان اضترب 
العاظتية الثانية، وألسباب عسكرية احتاج الناس يف ذلك الوقت إىل أسلوب سريع لتعلم 

 .اللغة األجنبية
اقشة يف أحسن صورىا إرتاع عدد من العقول حول مشكلة من طريقة اظتناقشة: واظتن -

اظتشكالت أو قضية من القضايات، ودراستها دراسة من مة )حسن شحاتة، 
(. وأما إجراءات تطبيق طريقة اظتناقشة فهي: عرض اظتعلم مشكلة ويطلب ٖٔم:ٖٜٜٔ

زية. ويوزع اظتعلم من الطالب أن يناقشوا ليحلها، مثل: اللغة العربية أىم من اللغة اإلؾتلي
الطالب على غتموعتُت وىي غتموعة اظتوافقة وغتموعة اظتعارضة، وخيتار اظتعلم الوسيط  

 .كرئيس اصتلسة، وينبغي على الوسيط أن يهتم بهللصدقائو كي يعربوا عن آرائهم متبادال
طريقة القصة: تعترب القصة إحدى طرق التدريس، فعن طريقها تقدم األخبار واطتربات  -

ارب يف شكل حي معرب مشوق جذاب مكثر. والقصة حكاية نشرية تستمد أحداثها والتج
من اطتيال أو الواقع أو منهما معا. وتطبيق ىذه الطريقة لتشجيع الطالب على التعبَت يف 

 ٕٖ.دروسهم وإفادهتم منو
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 المبادئ في تعليم مهارة الكالم . ه
 اظتبادئ  يف تعليم مهارة الكالم ىي:

 أن  ديلك قدرة عالية عن ىذه اظتهارةينبغي على اظتدّرس  (أ 
 يبدأ باألصوات اظتتساوية  بُت اللغتُت )اللغة األصلّية واللغة األجنبّية( (ب 
 يهتّم اظتدّرس بالدرجة يف تدريس الكالم (ج 
 تُبدأ اظتفردة السهلة (د 
وصحيحا، مث يفّرق ق األصوات من ؼتارجها جّيدا  يًتّكز يف جهة الكالم، كمثل نط (ه 

ة واضتركة القصَتة، مث يعرّب أفكار صحيحا باىتمام القواعد اظتوجودة، بُت اضتركة الطويل
 وديارس التالميذ كيف يبدأ ويهللخر الكالم صحيحا.

 ٖٖيكثر التدريبات. (و 
 اصتوانب اظتهمة يف تعليم مهارة الكالم (ٔ

 اصتوانب اظتهّمة يف تعليم  مهارة الكالم فهي:
 اظتفردات (أ 

أىداف أي خطّة لتعليم لغة أجنبّية، ذلك أّن تعّد تنمية الثروة اللف ّية ىدفا من 
اظتفردات ىي أدوات زتل اظتعٌت كما أهّنا يف ذات الوقت وسائل للتفكَت، فاظتفردات يستطيع 

 اظتتكّلم أن يفّكر مث يًتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد.
 النطق  (ب 

ى لتعليم النطق من أىّم ىذه اصتوانب اصتانب الصويت، إذا يرى الًتبويون األمهّية الكرب 
منذ بداية تعليما صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغيَته أو تصحيحو بعد 
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تعّلمو بشكل خاطىء. وليكون واضحا يف األذىان أنّو ليس اظتطلوب يف النطق أن ينطق 
الدارس بشكل كامل وتام، أي يسيطر على الن ام الصويت للغة سيطرة متحديها، ولكّن 

ا تعٌت الق درة على إخراج األصوات بالشكل الذي ديكن اظتتعّلم من الكالم مع السيطرة ىن
 أبناء اللغة بصرف الن ر عن الدّقة الكاملة يف إخراج أصواهتم ونبارهتم  وتنغينهم.

 
 القواعد  (ج 

اإلشارة  إىل القواعد، بل نرى بعضهم  كثَتا ما يهمل اظتهتمون بتعليم اللغة األجنبّية
أما اظتتعلمون للغة األجنبية فكثَتا ما يصرحون بهللن القواعد ليست ضروريّة يف ينكرىا دتاما. 

تعّلم باستخدام اللغة، أي ليست ضروريّة للتحّدث باللغة. ومهما يكن األمر فثمت حقيقة 
ال ديكن إنكارىا وىي أّن اللغة حتكمها غتموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرّفها جيدا 

ب أيضا أن يعرفها الراغب يف تعّلمها سواء مت ذلك يف وقت مبّكر أو اظتتكّلم هبا والىت جي
 ٖٗوقت متهللخر، وسواء مت بوعي أو بغَت وعي.

 مشكالت تعليم مهارة الكالم  . و
 مشكالت تعليم مهارة الكالم تنقسم إىل نوعُت:

 مشكالت اللغوي .ٔ
 قلة استعاب اظتفردات .أ 

أسئلة عن اظتفردات من اظتعلم، وجدت الباحثة بعض الطالب ال يستطيعون أن جيبون 
 ألهنم ال يعرفون مفردات اللغة العربية.

 ضعف يف نطق اضتروف .ب 
حينما يهللمر اظتعلم الطالب لنطق اضتروف، بعض الطالب لنطق اضتروف، بعض الطالب 

 يضعف يف نطق. مثل: حروف "د" مقروء "ذ"، "س" مقروء "ش".
                                                 

 .ٖٙٔ-ٓٙٔ، ص. اظترجع السابقم ح مود كامل الناقة ،  ٖٗ
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 مشكالت غَت اللغوي .ٕ
 اللغوي تعٍت:اظتشاكل من جهة غَت    
 خلفية تربية اظتعلم . أ

خلفية تربية اظتعلم أن يكون من أحد مشكالت تعليم اللغة العربية يف اظتدرسة اظتتوسطة 
اإلسالمية اضتكومية باتو. معلم ليس متخرج من قسم تعليم اللغة العربية يسبب نتائج 

 مهارة الكالم عند الطالب ضعيف.
 عدم وجود دوافع الطالب.  . ب

مل موجود دافع. عندما تقدم الدرس، الطالب جيلسون يف أمام الفصل، بعض الطالب 
 ولكن بعضهم يلعبون مع أصدقائهم وىم ينامون وال شجاعة

 أقل نشاطا من الطالب يف الفصلج. 
 بعضهم مل يفهموا على اظتواد الذيحينما يعلم اظتعلم، يتقدموا الطالب خائف ومشوشا و     
 ح أي شيء. بعض الطالب أقل نشاط يف الفصل. تعلمو واض  عندىم مل يشر      
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجية  .أ 
الكيفي. اظتدخل  تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىو اظتدخل الذيإن مدخل البحث 

صول على النتائج أو الكشف عما الديكن حصولو بطريقة الذي يريد اضت الكيفي ىو البحث
حيث يبدأ الباحثة من البيانات وقد يستخدم الن رية العلمية للتوضي  وينتهي إىل إحصائية، 

  ٖ٘الن رية اصتديدة تكيد ماقبلها أو تبطلها.
وكذلك قال سوغيونو أنو ىو اظتدخل الذي يصور الباحثة تبعا لن ام خاص اظتتعلقة 

ومن ىنا أن  ٖٙالبيانات.باضتواديث اظتتناولة يف اظتكان وما شعره وما فكره اظتبحوثُت كمصادر 
اظتدخل الكيفي ىو اظتدخل الذي يرتكز عميقا باظتشكالت أو األحوال اليت حدثت يف ميدان 

 البحث.
 واستخدمت .حتليلي الباحثة ىو منهج وصفياستخدمتوأما منهج البحث الذي 

الباحثة ىذا اظتنهج كما أنو يعتمد على دراسة الواقع أو ال اىرة كما توجد يف الواقع ويهتم 
بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبَتا كيفيا. ويف ىذا البحث ستعرب الباحثة ظواىر يف أنواع 

م والنسبة األخطاء وأسباب وقوع األخطاء اللغوية العربية يف الكال  األخطاء وتصنيف األخطاء
 التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة األسالمية اضتكومية باتو.
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 .  حضور الباحثب
إن من إحدى خصائص البحث الكيفي ىي أن الباحث نفسو يكون آلة رئيسية يف   

البحث وىو أعلم عما حيتاجو من البيانات اظتطلوبة. وكذالك أن البحث الكيفي حبث مشًتك، 
الزم، يعتربه سعيا وراء البايانات أو جتميعها بهللوثق ؽتكن وخاصة من  لذلك حضور الباحث شيء

خلفية البحث الكيفي. لذلك جيب على الباحثة أن حتضر إىل غتتمع البحث وإلشًتاك معهم يف 
أنشطتهم اليومية لتكون البيانات اظتطلوبة صحي . وأما دور الباحثة فيها ىي جتمع كل البينة من 

 حبثها واإلشًتاك مع غتتمع البحث. البيانات اظتطلوبة من
 البيانات  مصادر.  ج

البيانات أمر مهم للباحثة، ألن صحة إختيار مصادر البيانات تساعد ر أما مصاد 
مبصادرىا. أما مصادر  الباحثة على إجراء البحث ورتع البيانات الكثَتة. والجتمع البيانات إال

 البيانات يف ىذا البحث كما يلي :
اللغوية يف مهارة الكالم اللغة العربية لدى التالميذ فصل الثامن  باظتدرسة اظتتوسطة أخطاء  .ٔ

 . التالميذ ٕٖعددىم األسالمية اضتكومية باتو
التالميذ،  ٕٖالفصل الثامن عددىم  التالميذ، مقابلة مع معلم اللغة العربيةمقابلة مع  .ٕ

كمصادر البيانات ظتعرفة  أن ىذا  ومالح ة التالميذ عند التعليم اللغة الربية يف الفصل،
أسباب وقوع األخطاء اللغوية العربية يف مهارة الكالم  باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 

 اضتكومية باتو.
 .   أسلوب جمع البيانات د

انطلق على أن ىذا البحث من ظواىر األخطاء اللغوية يف مهارة الكالم لدى التالميذ   
سطة اإلسالمية اضتكومية باتو، فتستخدم الباحثة األساليب اظتناسبة فصل الثامن باظتدرسة اظتتو 
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صتمع البيانات. وىي طريقة اظتالح ة واظتقابلة. وتستخدم الباحثة ىذين أسلبُت وفقا عتذا البحث 
الذي ىو يف حتليل األخطاء اللغوية الشفهية لدى التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة 

 تو. األساليب اظتستخدم تفصيل فيما يلي:  اإلسالمية اضتكومية با
 (Observation) اظتالح ة .ٔ

وعددىم  عند تعليم اللغة العربية الثامن يف الفصل مهارة الكالم ظتالح ةاستخدمت الباحثة ا 
ألخذ البيانات عن أشكال األخطاء اللغوية العربية من حيث األخطاء  ،التالميذ ٕٖ
الًتاكيب يف مهارة الكالم التالميذ فصل الثامن  يف اظتفردات، واألخطاء يف صوات، األخطاءألا

تعليم اللغة   مبالح ة ثالث مرات وتقوم الباحثة باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو.
 .يف الفصلاللغة العربية عند تعليم  بطريقة مباشرة يف الفصل الثامن وىي العربية

 (Interviewاظتقابلة ) .ٕ
عن تعليم اظتهارة الكالم يف  فصل الثامنالوالتالميذ   مع اظتدرس اللغة العربيةتكون اظتقابلة 

من الطرق الرئيسية صتمع البيانات اظتطلوبة، فعن طريقة اظتقابلة  التالميذ، ٕٖعددىم و  الفصل
الباحثة  تتستطيع الباحثة أن تتعرف على أفكار ومشاعر واآلراء من اظتبحوثُت حىت وجد

 البيانات اليت مل جيدىا بطريقة اظتالح ة اظتباشرة. 
تستخدم الباحثة ىذه الطريقة لكشف البيانات عن أسباب حدوث األخطاء اللغوية العربية 

 الًتاكيب يف مهارة الكالم يف اظتفردات، واألخطاء يف صوات، األخطاءألمن حيث األخطاء ا
 اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو. وتقوم الباحثة مبقابلةفصل الثامن باظتدرسة الالتالميذ عند 
ألخذ البيانات بطريقة مباشرة بتقدًن بعض فصل الثامن الوالتالميذ  معلم اللغة العربية مع

 األسئلة.
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 .   تحليل البياناته
للحصول على صورة فكرية عن األخطاء اللغوية العربية من حيث األخطاء الصويت،   

اظتفردات واألخطاء الًتاكيب يف مهارة الكالم التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة األخطاء 
اإلسالمية اضتكومية باتو، فطبعا تسلك الباحثة اطتطوات اظتناسبة لتحليل البيانات احملصولة. 

( كما نقلو تارجيان Ellisاطتطوات اليت تستخدمها الباحثة ىي اطتطوة اليت وضعتها أليس )
   ٖٚوىي:

        رتع البيانات وىذه اطتطوة جتمع الباحثة األخطاء اللغوية مبهارة الكالم التالميذ فصل الثامن. 2
 باظتدرسة اظتتوسطة األسالمية اضتكومية باتو.

. تعرف اطتطهلل : تعد ىذه اطتطوة بهللن تفتش الباحثة من األخطاء اللغوية واحدا فواحدا، ٕ
 لباحثة فيها األخطاء اللغوية.ويالح ها مالح ة دقيقة حىت جتيد ا

. تصنيف اطتطهلل، ىذه اطتطوة تتكون من تصنيف أو تفريق األخطاء حسب أنواعها ليعرف ٖ
الباحثة حق اظتعرفة عنها. ويصنف الباحثة ىنا األخطاء اللغوية احملصولة إىل األخطاء 

 صوات، األخطاء اظتفردات واألخطاء الًتاكيب.ألا
صوات، ألطوة تشرح الباحثة األخطاء اللغوية من حيث األخطاء ا. شرح اطتطهلل : يف ىذه اطتٗ

األخطاء اظتفردات واألخطاء الًتاكيب مث توض  األخطاء، وتعرض الباحثة وقوع األخطاء، 
 وبعد ذالك تقوم الباحثة بتصويب تلك األخطاء.

طاء بهللن . تقوًن اطتطاء تتكون ىذه اطتطوة على عملية التقييم اصتادة على كل نوع من األخ٘
يهدف هبا تعيُت مادة التعليم، أي أن اظتراد من تقوًن اطتطهلل ىو إعطاء اإلصالحات أو 

 التصويبات لكل خطهلل من األخطاء.
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 الفصل الرابع
 تحليلها عرض البيانات و 

أنواع األخطاء اللغوية في مهارة الكالم لدى التالميذ فصل الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  .أ 
 جاوى الشرقية. الحكومية باتو

لتحليل أنواع األخطاء اللغوية يف مهارة الكالم التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 
 اضتكومية باتو جاوى الشرقية، مر الباحثة اطتطوات كما يلي:

يجمع الباحثة كالم التالميذ فصل الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو  (2
 .جاوى الشرقية

 . ىذا الكالمعند التعليم يف الفصل يف ىذه اطتطوات جيمع الباحثة كالم التالميذ باللغة العربية
يكون مصدرا أساسيا للباحثة لتعرف ما ىي األخطاء اللغوية العربية اظتوجودة يف كالمهم من حيث 

 األخطاء يف األصوات، واألخطاء يف اظتفردات، واألخطاء يف الًتاكيب.
لثامن بالمدرسة المتوسطة اللغوية الموجودة في كالم التالميذ فصل ا تعرف األخطاء (0

 اإلسالمية الحكومية باتو جاوى الشرقية.
تعد ىذه اطتطوة بهللن حتلل الباحثة كالم التالميذ واحدا فواحدا، ويالح ها مالح ة دقيقة حىت 

ووجد فيها أنواع األخطاء  الباحثة كالم التالميذ تجتد الباحثة فيها األخطاء اللغوية. وبعد أن حلل
 اللغوية، مث وضعت الباحثة أنواع ىذه األخطاء اللغوية يف اصتدوال التايل.    
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 الجدوال األول
 تعرف األخطاء اللغوية في كالم التالميذ

 الخطأ اسم الطالب/ الطالبة  رقم 

 بئمل - نسفا شحوة الصافية 2
 رةق -
 اديواح -
 ندمي -

 تموع - نسرياين الزىَتة 0
 تشو  -
 رعةشب -
 سعةو  -

 رةق - نور خافيضة عُت النهائ 1
 بهللسل -
 رابعةألا -
 رعةشب -
 دايحاو  -

 الناس يذىبون - رفنا أولياء نشوة 2
 ندمي -
 رعةش -
 رتيلمدرسة  -
 دايحاو  -

 دايواح - عائيشة الطفيلة 3
 ندمي -
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 رتيلمدرسة  -
 لمئات -

 رعةشب - فاتُت دارويسي فجري 4
 ندمي -
 رابعةألا -
 كنى -
 بهللسل -

 ندمي - فارح أولياء رزتتك 5
 لمئات -
ال يريدون أن  -

 دخلوني
 ةر اظتبا -

 لمئات - زلفة سلسبيلة 6
 رابعةألا -
 كنى -
 دثةهاظت -
 طتامساليوم ا -
 رتيلمدرسة  -

 كنى - انتان بيال فيربيانسا 7
 دثةهاظت -
 رابعةألا -
ال يريدون أن  -

 دخلوني
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 ن يفةميدان  -
 سعةو  -

 بهللسل - سلي رسالينا 22
 لمئات -
 دفق -
 الناس يذىبون -
 ةر اظتبا -
 دثةهاظت -

 رابعةألا - أليا زىرة 22
 ةر اظتبا -
 دفق -
 رتيلمدرسة  -

 دثةهاظت - عُت رزتة 20
 دفق -
 ةر اظتبا -
 الناس يذىبون -
ال يريدون أن  -

 دخلوني
 سعةو  -
 طتامساليوم ا -

 دفق - نيال أحتنيا 21
 طتامساليوم ا -
 ةر اظتبا -
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 سعةو  -
 ن يفةميدان  -
 اللغة العربيةعامل  -
ال يريدون أن  -

 دخلوني
 كيربةاظتسجد   -

 سعةو  - موالنا أدي سافوترا 22
 طتامساليوم ا -
 ةر اظتبا -
ال يريدون أن  -

 دخلوني
 الطعامَ و  الشرابَ عن  -
   اللغة العربيةعامل  -

 ةر اظتبا - تيتان نليندا موالنا 23
 رتيلمدرسة  -
 دفق -
 الطعامَ و  الشرابَ عن  -
 دثةهاظت -
 رعةش -
 كيربةاظتسجد   -
 اللغة العربيةعامل  -

 طتامساليوم ا - ديال جهيا كرنيايت 24
 دايواح -
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 دفق -
 سعةو  -
 ن يفةميدان  -
 رابعةألا -
 لمئات -
 رتيلمدرسة  -

 اللغة العربيةعامل  - نوفا كاملة 25
 رعةشب -
 رةق -
 لمئات -
 دفق -
 بئمل -
 الناس يذىبون -
 ةر اظتبا -
 سعةو  -
 الطعامَ و  الشرابَ عن  -

ال يريدون أن  - نور يوحانيزا فراديسا 26
 دخلوني
 سعةو  -
 رتيلمدرسة  -
 الناس يذىبون -
 لمئات -
 ةر اظتبا -
 اللغة العربيةعامل  -
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 الطعامَ و  الشرابَ عن  - برايوغواػتمد فندوا  27
 دايواح -
 كنى -
 دثةهاظت -
 رابعةألا -
 ن يفةميدان  -
 كيربةاظتسجد   -
 لمئات -
 الناس يذىبون -
 دايواح -
 طتامساليوم ا -

 رتيلمدرسة  - سييت فاضيلة 02
 كيربةاظتسجد   -
 سعةو  -
 دفق -
 لمئات -
 دثةهاظت -
 بهللسل -
 ن يفةميدان  -

 كيربةاظتسجد   - سبيال نور عزيزة 02
 دفق -
 طتامساليوم ا -
 رعةش -
 تشو  -
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 الناس يذىبون - ريفالونا ىبساري 00
 دفق -
 رتيلمدرسة  -
 طتامساليوم ا -
 ةر اظتبا -
 سعةو  -

 ن يفةميدان  - ػتمد زيدا 01
 ةر اظتبا -
 لمئات -
ال يريدون أن  -

 دخلوني
 ةر اظتبا -

 سعةو  - تيتانيا ستيوا نغروم 02
 ن يفةميدان  -
 رابعةألا -
 لمئات -
 الناس يذىبون -
 رتيلمدرسة  -
 كيربةاظتسجد   -

 كنى - وايتكيسيال مندا  03
 دثةهاظت -
 رابعةألا -
ال يريدون أن  -
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 دخلوني
 الطعامَ و  الشرابَ عن  -
 دثةهاظت -
 رعةش -

 دثةهاظت - نديا الزىرة 04
 طتامساليوم ا -
 رتيلمدرسة  -
 الناس يذىبون -
 دفق -
 رابعةألا -

 رعةش - عزيزة مغفرة 05
 رتيلمدرسة  -
 دايحاو  -
 تموع -
 تشو  -

 رتيلمدرسة  - نديا أيوا 06
 الناس يذىبون -
 لمئات -
 ةر اظتبا -
 اللغة العربيةعامل  -
 كنى -
 دثةهاظت -

 دفق - فينيتا دحليا  07
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 بئمل -
 الناس يذىبون -
 لمئات -
 ةر اظتبا -

 كيربةاظتسجد   - نيال مهرديكا 12
 دفق -
 طتامساليوم ا -
 رتيلمدرسة  -
 رعةش -
 تشو  -

ال يريدون أن  - ليلي سنجايا 12
 دخلوني
 الطعامَ و  الشرابَ عن  -
 دثةهاظت -
 ن يفةميدان  -
 ةر اظتبا -
 لمئات -

 سعةو  - الرزتانتوفيق  10
 ن يفةميدان  -
 اللغة العربيةعامل  -
ال يريدون أن  -

 دخلوني
 طتامساليوم ا -
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 دفق -
 

تصنيف األخطاء اللغوية في كالم التالميذ فصل الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  (1
 الحكومية باتو جاوى الشرقية  

باظتدرسة اظتتوسطة بعد أن تعرف الباحثة األخطاء اللغوية يف كالم التالميذ فصل الثامن 
مث صنفت الباحثة ىذه األخطاء كلها إىل ثالث  اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية

تصنيفات وىي تصنيف األخطاء يف األصوات، وتصنيف األخطاء يف اظتفردات، وتصنيف 
 األخطاء يف الًتاكيب. وىنا شرحت الباحثة من ىذه التصنيفات:

التالميذ فصل الثامن األحطاء اظتالح  عليها عند كالم  من:  األخطاء في األصوات .أ
ىي األخطاء يف نطق  باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية

األصوات. وعلى سبيل اظتثال ان طالب يقول: "ملئب" )باعتمزة(، وىو يريد ان يقول: 
ومثال آخر أن ىناك  "ملعب" )بالعُت(. وال شك أن ىذا اطتطهلل واقع يف نطق الصوت.

من يقول: "موعت" )بالتاء(، ويريد ان يقول: "موعد" )بالدال(، مث مثال آخر: "قرة" 
)يقراء حبرف القاف(، ويريد ان يقول: "كرة" )حبرف الكاف(، مث ان طالب يقول: 
"شوت" )بالتاء(، يريد ان يقول: "شوط" )الطاء(، مث يقول ايضا: "واحيدا" )زيادة حرف 

ريد ان يقول: "واحدا" )حذف حرف الياء(، مث من طالب يقول: "بشرعة" الياء(، ي
)بالشاء(، يريد ان يقول: "بسرعة" )بالساء(، وىناك من يقول: "ميدن" )بقصر الدال(، 
يريد ان يقول: "ميدان" )مبد الدال(، مث من يقول: "اتئلم" )باعتزة(، ويريد ان يقول: 

ك" )بقصر النون(، ويريد ان يقول: "ىناك" )مبد "اتعلم" )بالعُت(، مث يقول ايضا: "ىن
النون(، مث يقول "لبهللس" )بقصر االم(، يريد ان يقول: "البهللس" )مبد االم(، مث يقول 
ايضا: "األرابعة" )زيادة اعتمزة(، يريد ان يقول: "الرابعة" )حذف اعتمزة(، مث "اظتهدثة" 
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ومده(، مث يقول: "فقد" )بالدال(، يريد )بااعتاء وقصره(، يريد ان يقول: "احملادثة" )باضتاء 
ان يقول: "فقط" ) بالطاء(،  مث "وسعة" )بقصر الواو(، يريد ان يقول: "واسعة" )مبد 

 الواو(، مث يقول: "اظتبارة" )بقصر حرف الراء(، يريد أن يقول: "اظتباراة" )مبد الراء(. 
 الجدوال الثاني

 تصنيف األخطاء من حيث األخطاء في األصوات
 الخطأ العناصر

  دايحاو  - إبدال اظتد قصرا والقصر مدا
  ندمي -
 كنى -
 بهللسل -
 سعةو  -
 ةر اظتبا -

  بئمل - وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهو
 تموع -
 رةق -
 تشو  -
 رعةشب -
 لمئات -
 رابعةألا -
 دثةهاظت -
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 دفق -
 

التالميذ فصل الثامن باظتدرسة األخطاء اليت وقع فيها ومن األخطاء في المفردات :    .ب
ىي اظتفردات، مثل: "اليوم اطتامس" مع  اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقيةاظتتوسطة 

أنو يريد أن يقول: "اليوم اطتميس" وىي الصحيحة، مث: "عامل اللغة العربية" يريد ان 
 يقول: "علم اللغة العربية " وىي الصحيحة.

 الجدوال الثالث
 تصنيف األخطاء من حيث األخطاء في المفردات

 الخطأ العناصر

  طتامساليوم ا - اختيار اظتفردات اظتناسبةعدم 
 اللغة العربيةعامل  -

 
التالميذ فصل الثامن باظتدرسة األخطاء اليت وقع فيها ومن األخطاء في التراكيب :   .ج

ىي الًتاكيب، كما قال أحد من  اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية
طالب: كلمة "ال يريدون أن يدخلون" يريد ان يقول: "ال يريدون أن يدخلوا" وىي 
الصحيحة، مث كلمة: "يتعلمون جيد" يريد ان يقول: "يتعلمون جيدا" وىي الصحيحة، مث  
مث  كلمة: "عن الشراَب والطعاَم" يريد ان يقول: "عن الشراِب والطعاِم" وىي الصحبحة، 

كلمة: "اظتسجد كبَتة" ويريد ان يقول: "اظتسجد كبَت" وىي الصحيحة، مث كلمة: 
"مدرسة رتيل" يريد ان يقول: "مدرسة رتيلة" وىي الصحيحة، مث كلمة: "يذىبون 
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الناس" يريد ان يقول: "يذىب الناس" وىي الصحيحة، مث كلمة: "ميدان ن يفة" يريد ان 
 يقول: "ميدان ن يف" وىي الصحيحة.

 
 الجدوال الرابع

 تصنيف األخطاء من حيث األخطاء في التراكيب
 الخطأ العناصر

 كيربةاظتسجد   - بُت اطترب واظتبتدأ يف التذكَت  م اظتطابقة عد

 رتيلمدرسة  - عدم اظتطابقة بُت الصفة واظتوصوف يف التهللنيث و التذكَت
 ن يفةميدان  -

 الناس يذىبون - عدم اظتطابقة بُت الفعل والفاعل

 دخلونال يريدون أن ي - األخطاء يف عوامل اظتنصوبات

 الطعامَ و  الشرابَ عن  - األخطاء يف حروف اجملرورات

 
كالم التالميذ فصل الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية شرح األخطاء وتصويبها  في   (2

 الحكومية باتو جاوى الشرقية
أن صنفت الباحثة األخطاء اللغوية من حيث األخطاء يف األصوات، واألخطاء يف  بعد

اظتفردات، واطتطاء يف الًتاكيب مث تشرح الباحثة يف ىذه اطتطوة كل خطيئة من األخطاء مث 
 تصويبها. وىنا ستشرح الباحثة بعضا من تلك األخطاء.
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ب" يقول باعتمزة ولكن ئلقال أحد من الطالب، كلمة: "م كما صوات :ألألخطاء في اا .أ
الصحيحة ىي "ملعب"، يعٍت: استبدال حرف اعتمزة إىل حرف العُت، مث أحد من 

" يقول بالتاء ولكن الصحيحة ىي "موعد" استبدال حرف تالطالب يقول: كلمة "موع
رة" يقول حبرف القاف ولكن الصحيحة ىي قالتاء إىل حرف الدال، مث يقول ايضا: "

" يقول بالتاء ولكن تالقاف إىل حرف الكاف، مث كلمة: "شو رة" اسبدال حرف ك"
دا" يقول يالصحيحة ىي "شوط" استبدال حرف التاء إىل حرف الطاء، مث كلمة: "واح
رعة" يقول شبزيادة الياء ولكن الصحيحة ىي "واحدا" حذف حرف الياء، مث كلمة: "ب

الساء، مث كلمة: بالشاء ولكن الصحيحة ىي "بسرعة" استبدل حرف الشاء إىل حرف 
ن" يقول بقصر حرف الدال ولكن الصحيحة ىي "ميدان" مبد حرف الدال، مث  د"مي

لم" يقول باعتمزة ولكن الصحيحة ىي "اتعلم" استبدل حرف اعتمزة إىل حرف ئكلمة: "ات
ك" يقول بقصر حرف النون ولكن الصحيحة ىي "ىناك" مبد حرف نالعُت، مث كلمة: "ى
" يقول بقصر حرف االم ولكن الصحيحة ىي "البهللس" مبد حرف هللسلبالنون، مث كلمة: "
ربعة" يقول بزيادة حرف اعتمزة ولكن الصحيحة ىي "الرابعة" حذف االم، مث كلمة: "األ

دثة" يقول باعتاء وقصره ولكن الصحيحة ىي : "احملادثة" هحرف اعتمزة، مث كلمة: "اظت
لكن الصحيحة ىي "فقط" استبدل " يقول بالدال و دباضترف اضتاء ومده، مث كلمة: "فق

سعة" يقول بقصر حرف الواو ولكن الصحيحة و حرف الدال إىل حرف الطاء، مث كلمة: "
ة" يقول بقصر حرف الراء ولكن الصحيصة ر ىي "واسعة" مبد حرف الواو، مث كلمة: "اظتبا

 ة" مبد حرف الراء.راىي "اظتبا
مس" يقول مبد حرف ايوم اطتكما قال أحد من الطالب "ال : األخطاء في المفردات .ب

س" بقصر حرف اطتاء مث زيادة حرف الياء، مث : مياطتاء، ولكن الصحي  : "اليوم اطت
لم اللغة العربية" بقصر ع اللغة العربية" يقول مبد حرف العُت ولكن الصحي : "عامل"

 حرف العُت.
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" أن كلمة حتتها جيدقال أحد من الطالب "يتعلمون  كمااألخطاء في التراكيب :  .ج
"  اجيدً خط ىي مفعول بو، ومفعول بو البد أن يكون منصوبا، الصحي : "يتعلمون 

 أن كلمة حتتها خط ىي اسم غترور " " الطعامَ و  الشرابَ بنصب حرف الدال، مث "عن 
" بكسر الطعامِ و  الشرابِ بعن". واسم اجملرور البد أن يكون غترورا، الصحي : "عن 

" أن كلمة حتتها خط ىي خرب، واطترب البد أن يتبع كبَتة "اظتسجد  حرف الباء واظتيم، مث
" والتفسَت من ىذه البيانات عدم كبَتاظتبتدأ يف التذكَت والتهللنيث، الصحي : " اظتسجد 
" أن كلمة حتتها خط ىي الصفة، رتيلاظتطابقة بُت اطترب واظتبتدأ يف التذكَت، مث "مدرسة 

"، رتيلةوالصفة البد أن يتبع اظتوصوف يف التذكَت والتهللنيث، والصحي : " مدرسة 
والتفسَت من من ىذه البيانات عدم اظتطابقة بُت الصفة واظتوصوف يف التهللنيث، مث 

الناس" أن كلمة حتتها خط ىي الفعل، والفعل الذي يقع قبل فاعل رتع  يذىبون"
الناس"، والتفسَت من ىذه  يذىبالبد أن يستخدم الوزن ىو، الصحي : " التكثَت

" أن كلمة حتتها خط ىي ن يفةالبيانات عدم اظتطابقة بُت الفعل والفاعل، مث "ميدان 
الصفة، والصفة البد أن يتبع اظتوصوف يف يف التذكَت والتهللنيث وكذلك يف اإلعراب، 

ذه البيانات عدم اظتطابقة بُت الصفة "، والتفسَت من من ىن يفالصحي : "ميدان 
 واظتوصوف يف التذكَت.

التالميذ فصل الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية تقويم األخطاء اللغوية في الكالم  (3
 الحكومية باتو جاوى الشرقية

تتكون ىذه اطتطوة على عملية التقييم اصتادة على كل نوع من األخطاء. وحتتاج ىذه 
ة كل عنصر من األخطاء اللغوية اظتوجودة يف كالم التالميذ فصل الثامن اطتطوة لتحديد كمي
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باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية من حيث األخطاء يف األصوات، 
 واألخطاء يف اظتفردات، واألخطاء يف الًتاكيب. وتتض  ىذه اطتطوة بن ر إىل اصتدوال التايل.

 الخامسالجدوال 
 األخطاء اللغوية في كالم التالميذتقويم 

 الصواب الخطاء اسم الطالب

 بئمل - سفا شحوة الصافيةن    
 رةق -
 دايواح -
 ندمي -

 بعمل -
 رةك -
 داحوا -
 ندامي -

 تموع - نسرياين الزىَتة
 تشو  -
 رعةشب -
 سعةو  -

 دموع -
  طشو  -
 رعة سب -
 سعة وا -

 رةق - خافيضة عُت النهائ ن  
 بهللسل -
 رابعةألا -
 رعةشب -
 دايواح -

 رةك -
 بهللسال -
 بعةراال -
 رعةسب -
 داحوا -

 الناس يذىبون - رفنا أولياء نشوة
 ندمي -
 رعةشب -
 رتيلمدرسة  -
 دايواح -

  الناس يذىب -
 ندامي -
 رعةسب -
 رتيلةمدرسة  -
 داحوا -
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 دايواح - عائيشة الطفيلة
 ندمي -
 رتيلمدرسة  -
 لمئات -

 داحوا -
 ندامي -
 رتيلةمدرسة  -
 لمعات -

 رعةشب - فاتُت دارويسي فجري      
 ندمي -
 رابعةألا -
 كنى -
 بهللسل -

 رعةسب -
 ندامي -
 بعةراال -
 كناى -
 بهللسال -

 ندمي - فارح أولياء رزتتك
 لمئات -
 دخلونال يريدون أن ي -
 ةر اظتبا -

 ندامي -
 لمعات -
 يدخلواال يريدون ان  -
 ةرااظتبا -

 لمئات - زلفة سلسبيلة
 رابعةألا -
 كنى -
 دثةهاظت -
 طتامساليوم ا -
 رتيلمدرسة  -

 لمعات -
 بعةراال -
 كناى -
 دثةااحمل -
 اطتميساليوم  -
 رتيلةمدرسة  -

 كنى - فيربيانساانتان بيال 
 دثةهاظت -
 رابعةألا -
 دخلونال يريدون أن ي -

 كناى -
 دثةااحمل -
 بعةراال -
 يدخلواال يريدون ان  -
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 ن يفةميدان  -
 سعةو  -

 ن يفميدان  -
 سعةوا -

 بهللسل - سلي رسالينا
 لمئات -
 دفق -
 الناس يذىبون -
 ةر اظتبا -
 دثةهاظت -

 بهللسال -
 لمعات -
 طفق -
 الناس يذىب -
 ةرااظتبا -
 دثةااحمل -

 رابعةألا - أليا زىرة
 ةر اظتبا -
 دفق -
 رتيلمدرسة  -

 بعةراال -
 ةرااظتبا -
 طفق -
 رتيلةمدرسة  -

 دثةهاظت - عُت رزتة
 دفق -
 ةر اظتبا -
 الناس يذىبون -
 دخلونال يريدون أن ي -
 سعةو  -
 طتامساليوم ا -

 دثةااحمل -
 طفق -
 ةرااظتبا -
 الناس يذىب -
 يدخلواال يريدون ان  -
 سعةوا -
 اطتميساليوم   -

 دفق - نيال أحتنيا
 طتامساليوم ا -
 ةر اظتبا -
 سعةو  -

 طفق -
 اطتميساليوم  -
 ةرااظتبا -
 سعةوا -
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 ن يفةميدان  -
 اللغة العربيةعامل  -
 دخلونال يريدون أن ي -
 كيربةاظتسجد   -

 ن يفميدان  -
 اللغة العربيةعلم  -
 يدخلواال يريدون ان  -
 كبَتاظتسجد   -

 سعةو  - موالنا أدي سافوترا
 طتامساليوم ا -
 ةر اظتبا -
 دخلونال يريدون أن ي -
 الطعامَ و  الشرابَ عن  -
 اللغة العربية  عامل  -

 سعةوا -
 اطتميساليوم  -
 ةرااظتبا -
 يدخلواال يريدون ان  -
 الطعامِ و  الشرابِ عن  -
 اللغة العربيةعلم  -

 ةر اظتبا - تيتان نليندا موالنا
 رتيلمدرسة  -
 دفق -
 الطعامَ و  الشرابَ عن  -
 دثةهاظت -
 رعةش -
 كيربةاظتسجد   -
 اللغة العربيةعامل  -

 ةرااظتبا -
 رتيلةمدرسة  -
 طفق -
 الطعامِ و  الشرابِ عن  -
 دثةااحمل -
 رعةسب -
 كبَتاظتسجد   -
 اللغة العربيةعلم  -

 طتامساليوم ا - ديال جهيا كرنيايت
 دايواح -
 دفق -
 سعةو  -
 ن يفةميدان  -

 اطتميساليوم  -
 داحوا -
 طفق -
 سعةوا -
 ن يفميدان  -
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 رابعةألا -
 لمئات -
 رتيلمدرسة  -

 بعةراال -
 لمعات -
 رتيلةمدرسة  -

 اللغة العربيةعامل  - نوفا كاملة
 رعةشب -
 رةق -
 لمئات -
 دفق -
 بئمل -
 الناس يذىبون -
 ةر اظتبا -
 سعةو  -
 الطعامَ و  الشرابَ عن  -

 اللغة العربيةعلم  -
 رعةسب -
 رةك -
 لمعات -
 طفق -
 بعمل -
 الناس يذىب -
 ةرااظتبا -
 سعةوا -
 الطعامِ و  الشرابِ عن  -

 دخلونال يريدون أن ي - نور يوحانيزا فراديسا
 سعةو  -
 رتيلمدرسة  -
 الناس يذىبون -
 لمئات -
 ةر اظتبا -
 اللغة العربيةعامل  -

 يدخلواال يريدون ان  -
 سعةوا -
 رتيلةمدرسة  -
 الناس يذىب -
 لمعات -
 ةرااظتبا -
 اللغة العربيةعلم  -

 الطعامَ و  الشرابَ عن  - ػتمد فندوا برايوغوا
 دايواح -
 كنى -

 الطعامِ و  الشرابِ عن  -
 داحوا -
 كناى -
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 دثةهاظت -
 رابعةألا -
 ن يفةميدان  -
 كيربةاظتسجد   -
 لمئات -
 الناس يذىبون -
 طتامساليوم ا -

 دثةااحمل -
 بعةراال -
 ن يفميدان  -
 كبَتاظتسجد   -
 لمعات -
 الناس يذىب -
 اطتميساليوم  -

 رتيلمدرسة  - سييت فاضيلة
 كيربةاظتسجد   -
 سعةو  -
 دفق -
 لمئات -
 دثةهاظت -
 بهللسل -
 ن يفةميدان  -

 رتيلةمدرسة  -
 كبَتاظتسجد   -
 سعةوا -
 طفق -
 لمعات -
 دثةااحمل -
 بهللسال -
 ن يفميدان  -

 كيربةاظتسجد   - سبيال نور عزيزة
 دفق -
 طتامساليوم ا -
 رعةشب -
 تشو  -

 كبَتاظتسجد   -
 طفق -
 اطتميساليوم  -
 رعةسب -
 طشو  -

 الناس يذىبون - ريفالونا ىبساري
 دفق -
 رتيلمدرسة  -

 الناس يذىب -
 طفق -
 رتيلةمدرسة  -
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 طتامساليوم ا -
 ةر اظتبا -
 سعةو  -

 اطتميساليوم  -
 ةرااظتبا -
 سعةوا -

 ن يفةميدان  - ػتمد زيدا
 ةر اظتبا -
 لمئات -
 دخلونال يريدون أن ي -

 ن يفميدان  -
 ةرااظتبا -
 لمعات -
 يدخلواال يريدون ان  -

 سعةو  - تيتانيا ستيوا نغروم
 ن يفةميدان  -
 رابعةألا -
 لمئات -
 الناس يذىبون -
 رتيلمدرسة  -
 كيربةاظتسجد   -

 سعةوا -
 ن يفميدان  -
 بعةراال -
 لمعات -
 الناس يذىب -
 رتيلةمدرسة  -
 كبَتاظتسجد   -

 كنى - كيسيال مندا وايت
 دثةهاظت -
 رابعةألا -
 دخلونال يريدون أن ي -
 الطعامَ و  الشرابَ عن  -
 دثةهاظت -
 رعةشب -

 كناى -
 دثةااحمل -
 بعةراال -
 يدخلواال يريدون ان  -
 الطعامِ و  الشرابِ عن  -
 دثةااحمل -
 رعةسب -

 دثةهاظت - نديا الزىرة
 طتامساليوم ا -

 دثةااحمل -
 اطتميساليوم  -
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 رتيلمدرسة  -
 الناس يذىبون -
 دفق -
 رابعةألا -

 رتيلةمدرسة  -
 الناس يذىب -
 طفق -
 بعةراال -

 رعةشب - عزيزة مغفرة
 رتيلمدرسة  -
 دايحاو  -
 تموع -
 تشو  -

 رعةسب -
 رتيلةمدرسة  -
 داحوا -
 دموع -
 طشو  -

 رتيلمدرسة  - نديا أيوا
 الناس يذىبون -
 لمئات -
 ةر اظتبا -
 اللغة العربيةعامل  -
 كنى -
 دثةهاظت -

 رتيلةمدرسة  -
 الناس يذىب -
 لمعات -
 ةرااظتبا -
 اللغة العربيةعلم  -
 كناى -
 دثةااحمل -

 دفق - فينيتا دحليا 
 بئمل -
 الناس يذىبون -
 لمئات -
 ةر اظتبا -

 طفق -
 بعمل -
 الناس يذىب -
 لمعات -
 ةرااظتبا -

 كيربةاظتسجد   - نيال مهرديكا
 دفق -

 كبَتاظتسجد   -
 طفق -
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 طتامساليوم ا -
 رتيلمدرسة  -
 رعةشب -
 تشو  -

 اطتميساليوم  -
 رتيلةمدرسة  -
 رعةسب -
 طشو  -

 طتامساليوم ا - ليلي سنجايا
 رتيلمدرسة  -
 رعةشب -
 تشو  -

 اطتميساليوم  -
 رتيلةمدرسة  -
 رعةسب -
 طشو  -

 سعةو  - توفيق الرزتان
 ن يفةميدان  -
 اللغة العربيةعامل  -
 دخلونيريدون أن يال  -
 طتامساليوم ا -
 دفق -

 سعةوا -
 ن يفميدان  -
 اللغة العربيةعلم  -
 يدخلواال يريدون ان  -
 اطتميساليوم  -
 طفق -

 

ذ بلخطوات السابقة، وجدت الباحثة األخطاء يف وبعد أن حللت الباحثة كالم التالمي
، واألخطاء يف الًتاكيب تبلغ ٕ، واألخطاء يف اظتفردات تبلغ عددىا ٘ٔاألصوات تبلغ عددىا 

. ومن رتيع األخطاء اليت أكثر من األخطاء وىي األخطاء يف األصوات مث األخطاء ٙعددىا 
 يف الًتكيب واألخر األخطاء يف اظتفردات. 

من اصتدوال السابق، يتض  لنا أن األخطاء اللغوية من حيث األخطاء يف  انطالقا 
األصوات أكثر من األخطاء اظتفردات والًتاكيب. وعناصر األخطاء األصوات اليت توجد فيها 

. وأما وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهوأكثر اطتطهلل من العناصر األخرى ىي األخطاء يف 
اختيار اظتفردات اظتناسبة. وأما عدم فيها واحدة وىي يف عناصر األخطاء يف اظتفردات توجد 
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عناصر األخطاء يف  الًتاكيب اليت توجد فيها أكثر من العناصر األخرى ىي األخطاء يف عدم 
 اظتطابقة بُت الصفة واظتوصوف يف التهللنيث و التذكَت. 

خاصة ورتيع معلم  من البيانات السابقة ترجوا الباحثة أن يستفيد منها اظتعلم اللغة العربية
يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية ااضتكومية باتو جاوى الشرقية. عسى أن تكون ىذه البيانات 
التغذية الراجعة يف تصميم منهج وكذلك يف إجراء عملية تعلم وتعليم اللغة العربية خاصة يف 

 تعليم مهارة الكالم.  
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تصنيف األخطاء اللغوية في مهارة الكالم لدى التالميذ فصل الثامن بالمدرسة المتوسطة  .ب 
 اإلسالمية الحكومية باتو جاوى الشرقية 

من البيانات اليت مث رتعها من الكالم التالميذ مث حتليلها، تبُت أن ىناك ثالثة أنواع من األخطاء 
والًتاكيب. فيما يتعلق بنوع اطتطهلل األول وىو اطتطهلل يف يف كالمهم، فهي األخطاء يف األصوات واظتفردات 

األصوات أن أخطاء التالميذ الواردة يف األصوات تقع يف نوعُت، مها: إبدال اظتد قصرا والقصر مدا، 
 وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهو.

األخطاء وأما األخطاء يف استخدام اظتفردات فبعد حتليل اظتفردات اليت نطق هبا التالميذ تبُت أن 
اختيار اظتفردات اظتناسبة، فيختار التلميذ لف  "اطتامس" والصحي  عدم الواردة يف اظتفردات ىي: 

 "اطتاميس"، كما اختار كلمة "عامل" مع أن اللف  اظتناسب ىو "علم".
وأما األخطاء يف الًتاكيب فبعد حتليل األخطاء الواردة يف تطبيق التالميذ على الًتاكيب العربية 

بُت اطترب واظتبتدأ يف التذكَت، عدم اظتطابقة بُت الصفة عدم اظتطابقة أن تصنف األخطاء يف  تبُت
واظتوصوف يف التهللنيث، عدم اظتطابقة بُت الفعل والفاعل، األخطاء يف عوامل اظتنصوبات، األخطاء يف 

 :  بن ر إىل اصتدوال التايلالبيانات وتتض  ىذه حروف اجملرورات. 
 

 الجدوال السادس
 تصنيف األخطاء الكالم

 تصنيف األخطاء الكالم نوع األخطاء الكالم

  إبدال اظتد قصرا والقصر مدا  خطاء يف األصواتألا
 وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهو 

 اختيار اظتفردات اظتناسبةعدم   األخطاء يف اظتفردات

 بُت اطترب واظتبتدأ يف التذكَت عدم اظتطابقة   األخطاء يف الًتاكيب
 اظتطابقة بُت الصفة واظتوصوف يف التهللنيث  عدم
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 والتذكَت
 عدم اظتطابقة بُت الفعل والفاعل 
 األخطاء يف عوامل اظتنصوبات 
 األخطاء يف حروف اجملرورات  

 
ومن البيانات السابقة تبُت ان تصنيف األخطاء الكالم لدى التالميذ فصل الثامن باظتدرسة 

ىي : من حيث األصوات تكون يف إبدال اظتد قصرا  الشرقية اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى
. ومن حيث اظتفردات تكون يف عدم اختيار اظتفردات وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهووالقصر مدا، 

بُت اطترب واظتبتدأ يف التذكَت، عدم عدم اظتطابقة اظتناسبة. ومن حيث الًتاكيب تكون يف األخطاء يف 
واظتوصوف يف التهللنيث، عدم اظتطابقة بُت الفعل والفاعل، األخطاء يف عوامل اظتطابقة بُت الصفة 

وظتعرفة أكثر األخطاء من حيث األصوات واظتفردات  اظتنصوبات، األخطاء يف حروف اجملرورات.
 والًتاكيب، أن ر إىل األشكال اآليت: 

 
والًتاكيب وىو أكرب من البيانات من ىذا األشكال أن األخطاء من حيث األصوات واظتفردات 

 .حيث الًتاكيب مث من حيث األصوات وإما أصغر من حيث اظتفردات

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

 من التراكيب من المفردات من األصوات
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أسباب وقوع األخطاء اللغوية في مهارة الكالم لدى التالميذ فصل الثامن بالمدرسة المتوسطة  .ج 

 اإلسالمية الحكومية باتو جاوى الشرقية 
اظتصادفة، وباظتثل،  اظتختلفة والعقباتيف عملية تعليم اللغة العربية ال ينفصل عن الصعوبات 

ترتبيط عملية تعلم اللغة العربية بشكل أساسي مبهارات اللغة العربية. بناء على نتائج اظتقابلة واظتالح ة 
وأما أسباب وقوع التالميذ  اليت أجراىا الباحثة ىناك عدة أسباب لوقوع األخطاء الكالم لدى التالميذ.

 ة، منها:على تلك األخطاء وىي كثَت 
 ، وىي:التالميذتصدر األخطاء اللغوية من جانب  األول:
 عدم ؽتارسة على كالم العربية  .ٔ

حبيث تكثر على الطالقة يف نطق اظتفردات عند التحدث باللغة العربية، ىذا ما قالو أستاذ 
ػتفوظ عندما قابلها الباحثة عن العوامل اليت تسبب األخطاء اللغوية يف كالم الطلبة. إن 

ظتهارات اللغوية من مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة والكتابة البد باظتمارسة ا
الكتسبها. وال سيما أن من أىداف تعليم الكالم يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 
اضتكومية باتو جاوى الشرقية وىي القدرة عل الكالم بشكل صحي  وىذا ال يصلها 

 ٖٛالطلبة االّ باظتمارسة.
 خلفيات تعليمية متنوعة، .ٕ

 اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقيةإن الطلبة الذين يدرسون يف 
بعضهم متخرجُت من اظتدرسة األبتدائية العامة اليت ال تعلم فيها اللغة العربية، وبعضهم 
متخرجُت من اظتدرسة األبتدائية اإلسالمية، فإن أكثر نشاطا جتاه تعلم اللغة العربية ىو 
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يف الغالب من اظتدرسة األبتدائية اإلسالمية. وىذا اصتانب يكّدى إىل وقوع األخطاء 
 ٜٖالكالم ألن بعض الطلبة مبتدءون يف تعلم اللغة العربية.اللغوية يف 

 عدم االىتمام بالتعليم والدافع .ٖ
بعدم االىتمام والدافع يشعر الطلبة بصعوبة تعلم اللغة العربية ؽتا جيعلهم كساىل يف 
تعلمها، كما قالو الطالب اشتو فاطُت درويسي فجري قابلها الباحثة عن العوامل اليت 

لغوية يف الكالم وىي قلة اظتفردات، خطهلل يف قراءة اضتروف وصعوبة يف تسبب األخطاء ا
فهم اظتعٌت اظتفردات لذلك تواجو صعوبة يف تركيب اصتملة وتكّدي إىل األخطاء يف تكلم 

 ٓٗاللغة اللعربية.
 تصدر األخطاء اللغوية من جانب اظتعلم، وىي:الثاني: 
 عربية  مل يككد اظتعلم على أمهية تطبيق النطق اللغة ال .ٔ

استدالال على نتائج اظتقابلة مع بعض الطلبة، منها اظتقابلة مع ديال جهيا حيث قالت أن 
وكذلك قال طالب آخر  ٔٗاظتعلم مل ديارس وكذلك مل يهتم يف تطبيق النطق اللغة العربية.

اشتو ػتمد بندوا برىيوغوا أن اظتعلم أحيانا يهتم بكيفية الكالم ولكن مل يهتم يف 
   ٕٗوالفردات، والًتكيب يف كالم طالبو.األصوات، 

 ال يستخدم اظتعلم الطرق اظتتنوعة  .ٕ
إن الطريقة مهمة إليصال اظتعلومات إىل الطالب. لذلك البد للمعلم أن خيتار أو 
يستخدم الطرق اظتناسبة. وقال أستاذ ػتفوظ أنو حينما يقوم بتعليم اللغة العربية خاص يف 

باشرة وىي اظتعلم شرح امام الفصل مث بالسبورة  فقط وال مهارة الكالم يستخدم طريقة اظت
                                                 

 ٕٕٓٓابريل  ٖٔالعربية، ػتفوظ تاريخ غة  اظتقابلة مع معلم الل  ٜٖ
ٕٕٓٓابريل  ٘ٔاظتقابلة مع الطلبة فصل الثامن، فاطُت درويسي فجري   ٓٗ

41
ٕٕٓٓابريل  ٘ٔاظتقابلة مع الطلبة فصل الثامن، ديال جهيا  

  ٕٕٓٓابريل  ٘ٔتاريخ اظتقابلة مع الطلبة فصل الثامن، ػتمد بندوا برايوغوا   ٕٗ
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يشرح أنو يطبق طريقة أخرى  إاّل طريقة اظتباشرة وأن الوقت لتعلم مادة اللغة العربية قليال 
وترى الباحثة أن ىذه من اظتشكالت اليت تكدى إىل  ٖٗ.ثالث ساعات يف األسبوعوىي 

لتالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة وقوع األخطاء اللغوية يف مهارة الكالم لدى ا
 اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الرقية.  

 مل ديارس اظتعلم يف تصحي  كالم الطلبة. .ٖ
حقيقة ينبغي على معلم اللغة العربية حاص يف مهارة الكالم أن يتعامل بكالم طالبو مث 

ال يكرر الطلبة  قام بتصحيحها، لكي يعرف الطلبة ىي األخطاء اللغوية يف كالمهم حىت
تلك األخطاء يف الكالم األخرى والسيما أن اظتعلم قد عرف ضعف قدرة بعض طالبو. 
ومن نتائج اظتقابلة مع الطلبة منها مع موالنا أدي سبًتا الوينسا، حيث أنو قال: إن اظتعلم 

مثال بوضع الكلمة أن ىذه من األخطاء يف  ٗٗمل ديارس يف تصحي  كالم الطلبة.
  اظتفردات، ويف الًتكيب وشيئ آخر.  األصوات، يف

 األخطاء اللغوية من جانب البنية التحتية، وىي: تصدر الثالث :
ال تقل أمهية يف دعم عملية التعلم السلس، ألهنا  والبنية التحتية اظتعلمو  جبانب طالب

   منصة لعملية التعلم. وأدوات التعلم ىي عوامل داعمة مهمة جدا.
والبنية التحتية، ولكن ليست كافية مبا فيو الكفاية ألن اظتعلم الذي شرح ظترافق الكافية با

إىل  سوف توفر اطتدمةلكن اظتدرسة. واستخدام السبورةالطريقة اظتباشرة  الدرس ال يزال يستخدم
على الرغم من أنو ال تزال ىناك الطلبة اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية 

 ٘ٗ.ر فيما يتعلق بتلبية اظتشورة وقضايا البنية التحتية لدعم التعلم السلس للغة العربيةأوجو قصو 
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وذلك وفقا لبيان مدير اظتدرسة أنو يف عملية التعلم حددت اضتاجة إىل ؼتتلف اظترافق 
واظتعدات واألدوات واظتواد وكذلك الوقت الكايف، يف حُت أن اظتدرسة غَت كافية حبيث أن ما 

اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية  أقل من اضتد األقصى، وؿتن من اظتدرسةنتوقعو 
 ٙٗأن نسعى جاىدين صتعل اظترافق يف ىذه اظتدرسة وفقا ظتا ندركو.

  األخطاء اللغوية من جانب البيئة، وىي:تصدر  الرابع :
ا حىت يتمكن الطالب من باإلضافة إىل اىتمامات التعلم والبنية التحتية ، تدعم البيئة أيضً 

إذا مل يتمكن الطالب من نطق اظتفردات بعناية ، من . تطبيق اللغة العربية اصتيدة والصحيحة
باإلضافة إىل ذلك ال ديكن للطالب التحدث باللغة  الكالم. الواض  أهنم لن حيققوا مهاراهتم يف 

ومع ذلك فإن البيئة مكثرة جداً  للطالب ، العربية بسبب بيئة مدارسهم باستخدام لغة منطقة
 الكالم.لتحسُت قدرة مهارات 

أعاله ديكن استنتاج أن بعض الطالب قادرون ة اليت قدمها الباحث ةواظتالح  لةمن اظتقاب
على الكالم بشكل جيد وبعضهم غَت قادر على الكالم بشكل جيد، باإلضافة إىل ذلك، ىناك 

اليت ىي الكالم بة يف تعلم اللغة العربية خاصة على مهارات أيضا بعض العقبات اليت تسبب صعو 
الطالب وتهلليت أيضا من اطتارج )الداخلي واطتارجي( من داخل الداخل  العقبات اليت تهلليت من

عدم الكالم، شعرت ، الطالب مثل ىذا العجز عن التمييز بُت نطق اضترف ونطق اظتفردات العربية
الطالب مثل البنية التحتية  ومن اطتارج  علم اللغة العربية.بصعوبة العرب وعدم االىتمام يف ت

 .والبيئة
 
ومن البيانات السابقة توصلت الدارسة إىل أن األسباب اليت دتكن األخطاء يف الكالم  

، وعدم الفروق الفرديةعدم ؽتارسة على كالم العربية، الطلبة وىي: من جانب الطلبة منها: 
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مث من جانب اظتعلم منها: مل يككد اظتعلم على أمهية تطبيق النطق اللغة االىتمام بالتعليم والدافع. 
العربية، ال يستخدم اظتعلم الطرق اظتتنوعة، ومل ديارس اظتعلم يف تصحي  كالم الطلبة. مث من جانب 

 البنية التحتية والبيئة.
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 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج البحث

 
األخطاء دف معرفة يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو عتبالبحث  قامت الباحثة

ثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية ال فصلاليف  التالميذلدى كالم ال ةار ، أي مهالكالم
الكيفي. اظتدخل  تستخدمها الباحثة ىو اظتدخل الذيإن مدخل البحث  باتو جاوى الشرقية.
صول على النتائج أو الكشف عما الديكن حصولو بطريقة يد اضتالذي ير  الكيفي ىو البحث

إحصائية، حيث يبدأ الباحثة من البيانات وقد يستخدم الن رية العلمية للتوضي  وينتهي إىل 
الباحثة ىو منهج استخدمتوأما منهج البحث الذي  الن رية اصتديدة تكيد ماقبلها أو تبطلها.

الباحثة ىذا اظتنهج كما أنو يعتمد على دراسة الواقع أو ال اىرة كما توجد  واستخدمت الوصفي.
يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبَتا كيفيا. ويف ىذا البحث ستعرب الباحثة ظواىر 

والنسبة األخطاء وأسباب وقوع األخطاء اللغوية العربية يف   يف أنواع األخطاء وتصنيف األخطاء
اظتالح ة و من خالل  م التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة األسالمية اضتكومية باتو.الكال
اظتقابلة مع اظتعلم ، مث ظتالح ة الطالب عند التعليم اللغة العربية يف الفصلقامت الباحثة . اظتقابلة

المية اضتكومية باتو التالميذ الفصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلس وىو اطتاص معلم اللغة العربية و
 ومناقشة البحث كما يلي: يذ.التالممن  ٕٖجاوى الشرقية عددىم 

أنواع األخطاء اللغوية في مهارة الكالم لدى التالميذ فصل الثامن بالمدرسة المتوسطة           .أ 
 اإلسالمية الحكومية باتو جاوى الشرقية.

انطالقا من اصتدوال السابق، يتض  لنا أن األخطاء اللغوية من حيث األخطاء يف   
األصوات أكثر من األخطاء اظتفردات والًتاكيب. وعناصر األخطاء األصوات اليت توجد فيها أكثر 

. وأما عناصر وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهواطتطهلل من العناصر األخرى ىي األخطاء يف 
اختيار اظتفردات اظتناسبة. وأما عناصر عدم ات توجد فيها واحدة وىي يف األخطاء يف اظتفرد
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األخطاء يف  الًتاكيب اليت توجد فيها أكثر من العناصر األخرى ىي األخطاء يف عدم اظتطابقة 
 بُت الصفة واظتوصوف يف التهللنيث و التذكَت.

العربية خاصة ورتيع معلم  من البيانات السابقة ترجوا الباحثة أن يستفيد منها اظتعلم اللغة 
يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية ااضتكومية باتو جاوى الشرقية. عسى أن تكون ىذه البيانات 
التغذية الراجعة يف تصميم منهج وكذلك يف إجراء عملية تعلم وتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم 

 مهارة الكالم.
. وىذا تالميذديكن أن تتهللثر بالبيئة والدافع وخلفية ال كالمال ةمهار  أنّ  ةالباحث تالح 

  ٚٗ.، الدافعالبيئة، الذكاء :ىناك عوامل أساسية العوامل األخرى كشفت أنّ  يتفق مع القول بهللنّ 

                                           لديهم اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكوميةيف  تالميذال أنّ  باحثةال تالح 
. بعد ذلك، عربيةباللغة ال كالمال ةىو أحد العوامل اليت حتدد مهار  لفيات تعليمية متنوعة، وىذاخ

اختبار تقسيم ل ثةوجو الباحتضئيلة للغاية، ي هر ىذا عندما  العربيةم لغة يتكون الرغبة يف تعل
 . أظهروا عدم الرغبة يف إجراء االختبار اظتوصوف.عندىم كالمال ةمهار 

، واليت يتم فصلها ساعات ٖالعربية يف اظتدرسة ظتدة مل آخر ىو ساعات الدراسة العوا
مع عدم وجود وقت يف اليوم الذي ال يوجد سوى ساعة واحدة  تالميذخالل يومُت. ىذا يًتك ال

 تالميذوىو تشجيع اظتعلم على تشجيع ال تالميذال ةة. ىناك عامل آخر يكثر على مهار من الدراس
اللغة ، يستخدم اظتعلم مياضتقيقة ىي أنو يف عملية التعل ٛٗأجنبية بنشاط. على إنتاج لغات

. العوامل تالميذإنتاج اللغة اليت ديتلكها ال ةيف تدريس اظتادة. ىذا تهللثَت على نقص مهار  اإلندونيسية
 لكالما ةم من مهار يالبيئية ال تقل أمهية عن توفَت أقصى قدر من اإلخراج على نتائج التعل

 اليت ديكنها توفَت دور يف إنتاج اللغة. لالبيئة ىي إحدى الوسائ . ألنّ ذتالميلل
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تصنيف األخطاء اللغوية في مهارة الكالم لدى التالميذ فصل الثامن بالمدرسة  .ب 
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو جاوى الشرقية.

الثامن ومن البيانات السابقة تبُت ان تصنيف األخطاء الكالم لدى التالميذ فصل 
باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية ىي : من حيث األصوات تكون يف 
إبدال اظتد قصرا والقصر مدا، وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهو. ومن حيث اظتفردات تكون يف 

طترب عدم اختيار اظتفردات اظتناسبة. ومن حيث الًتاكيب تكون يف األخطاء يف عدم اظتطابقة بُت ا
واظتبتدأ يف التذكَت، عدم اظتطابقة بُت الصفة واظتوصوف يف التهللنيث، عدم اظتطابقة بُت الفعل 

 والفاعل، األخطاء يف عوامل اظتنصوبات، األخطاء يف حروف اجملرورات.

القواعد و  مارسةواظت فردات الكثَتةديكن أن تتهللثر باظت الكالم ةمهار  أنّ  ةالباحث تالح 
 :العوامل األخرى ىناك عوامل أساسية . وىذا يتفق مع القول بهللنّ ملة اظتفيدةاظتستخدمة صتعل اصت

  ٜٗ.واظتواىب، والتحفيز، والبيئة

                                           لديهم اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكوميةيف  تالميذال أنّ  باحثةال تالح 
. بعد ذلك، عربيةباللغة ال الكالم ةىو أحد العوامل اليت حتدد مهار  خلفيات تعليمية متنوعة، وىذا

اختبار تقسيم ل ثةوجو الباحتضئيلة للغاية، ي هر ىذا عندما  العربيةم لغة يتكون الرغبة يف تعل
 .عندىم الكالم ةمهار 

، واليت يتم فصلها ساعات ٖالعربية يف اظتدرسة ظتدة مل آخر ىو ساعات الدراسة العوا
مع عدم وجود وقت يف اليوم الذي ال يوجد سوى ساعة واحدة  تالميذيومُت. ىذا يًتك الخالل 

وىو تشجيع اظتعلم على تشجيع  الكالم تالميذال ةة. ىناك عامل آخر يكثر على مهار من الدراس
. ظتدة ، يتم إعطاء القليل من الوقت الكالم ةمهار  يف ٓ٘على إنتاج لغات أجنبية بنشاط. تالميذال

م اللغة العربية يف أسبوع واحد. ىذا حيد اظتعلم من تقسيم ي، يتم تعلساعات من الدراسةثالث 

                                                 
49

 Syah dalam Untung Subekti , Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi, UNY, 0213), 12. 
52

 Nazanin Mirhadizadeh, Internal and External Factors in Language Learning, International Journal of Modern 

Language Teaching and Learning, Vo.1, Issue 5, 0216, ISSN: 0367-9302., 12-196. 



 

69 

 

ضئيلة  الكالم ةة من حيث مهار ويم على أربع مهارات أخرى. حبيث تكون اللغيعملية التعل
 .للغاية

أسباب وقوع األخطاء اللغوية في مهارة الكالم لدى التالميذ فصل الثامن بالمدرسة  .ج 
  سالمية الحكومية باتو جاوى الشرقيةالمتوسطة اإل
أعاله ديكن استنتاج أن بعض الطالب قادرون ة اليت قدمها الباحث ةواظتالح  لةمن اظتقاب

على الكالم بشكل جيد وبعضهم غَت قادر على الكالم بشكل جيد، باإلضافة إىل ذلك، ىناك 
اليت ىي الكالم أيضا بعض العقبات اليت تسبب صعوبة يف تعلم اللغة العربية خاصة على مهارات 

طتارج )الداخلي واطتارجي( من داخل الطالب وتهلليت أيضا من االداخل  العقبات اليت تهلليت من
عدم الكالم، شعرت ، الطالب مثل ىذا العجز عن التمييز بُت نطق اضترف ونطق اظتفردات العربية

الطالب مثل البنية التحتية  ومن اطتارج  بصعوبة العرب وعدم االىتمام يف تعلم اللغة العربية.
 .والبيئة

ومن البيانات السابقة توصلت الدارسة إىل أن األسباب اليت دتكن األخطاء يف الكالم  
 خلفيات تعليمية متنوعة،عدم ؽتارسة على كالم العربية، الطلبة وىي: من جانب الطلبة منها: 

 وعدم االىتمام بالتعليم والدافع. مث من جانب اظتعلم منها: مل يككد اظتعلم على أمهية تطبيق النطق
اللغة العربية، ال يستخدم اظتعلم الطرق اظتتنوعة، ومل ديارس اظتعلم يف تصحي  كالم الطلبة. مث من 

 جانب البنية التحتية والبيئة.
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 الفصل السادس
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث .أ 
بعد أن قامت الباحثة بتحليل أنواع األخطاء اللغوية يف كالم لدى تالميذ فصل الثامن باظتدرسة 
 اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية وأسباب وقوع تلك األخطاء وجدت الباحثة ما يلي:

أنواع األخطاء اللغوية يف كالم لدى تالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية  .ٔ
األصوات  نطق األخطاء يف الثة أنواع:ث على اضتكومية باتو جاوى الشرقية تتكون

  الًتاكيب.استخدام فردات واألخطاء يف اظت استخدام واألخطاء يف
أن تصنيف األخطاء الكالم لدى التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية  .ٕ

، إبدال اظتد قصرا والقصر مدااضتكومية باتو جاوى الشرقية ىي: من حيث األصوات تكون 
اختيار اظتفردات عدم . ومن حيث اظتفردات تكون يف وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهو

بُت اطترب واظتبتدأ يف التذكَت، عدم عدم اظتطابقة اظتناسبة. ومن حيث الًتاكيب تكون يف 
، األخطاء يف اظتطابقة بُت الصفة واظتوصوف يف التهللنيث، عدم اظتطابقة بُت الفعل والفاعل

 عوامل اظتنصوبات، األخطاء يف حروف اجملرورات.
لدى التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة وأما أسباب وقوع األخطاء اللغوية يف كالم  .ٖ

من اظتعلم،  ،ذى الشرقية تصدر من أربعة اصتوانب: من التالمياإلسالمية اضتكومية باتو جاو 
من البنية التحتية، ومن البيئة. وأما أسباب وقوع األخطاء اللغوية يف كالم التالميذ فصل 

ىي:  ذالتالميالثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية من جانب 
أما أسباب ، الفروق الفردية، عدم االىتمام بالتعليم والدافع. و عدم ؽتارسة على كالم العربية

التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية وقوع األخطاء اللغوية يف كالم 
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 يككد اظتعلم على أمهية تطبيق النطق اللغة ملباتو جاوى الشرقية من جانب اظتعلم ىي: 
. مث من ذالتالمي  ديارس اظتعلم يف تصحي  كالمملالعربية، ال يستخدم اظتعلم الطرق اظتتنوعة، 

ال تقل أمهية يف دعم عملية التعلم السلس، ألهنا منصة  والبنية التحتيةجانب البنية التحتية: 
البيئة مهة مث من جانب البيئة:  لعملية التعلم. وأدوات التعلم ىي عوامل داعمة مهمة جدا.

، منطقةالتحدث باللغة العربية بسبب بيئة مدارسهم باستخدام لغة  ذللتالميديكن  الجدا 
                      الكالم.لتحسُت قدرة مهارات  ذلتالميومع ذلك فإن البيئة مكثرة جداً  

 حاتاقتر إلالتوصيات وا .ب 
 ات وإلقًتاحات كما يلي:وصيبعد أن قامت الباحثة بالبحث يف ىذا اظتوضوع تقدم الباحثة الت

 أن يصمم اظتعلم اظتادة أو اطتطة الدراسية قبل التعليم. .ٔ
 وقدرهتم وحاجتهم يف مهارة الكالم. ذالتالميأن يهتم اظتعلم بشخصية  .ٕ
 أن يراعي اظتعلم طلبتو يف الكالم تدرجيا. .ٖ
 أن خيتار اظتعلم طرق التعليم اظتناسبة ويطبقها يف تعليم الكالم. .ٗ
أنواع  ذالتالميويهتم يف تصحيحها حىت يعرف  ذتالميأن يراعي اظتعلم األخطاء اللغوية لكل  .٘

 اهبم عن األخطاء مثلها.م يف الكالم واجتنأخطاءى
بكالم  ذالتالميأن يهتم اظتعلم عن األخطاء يف األصوات واظتفردات والًتاكيب قبل أن يهللمر  .ٙ

 العربية.
كونوا غتدين يف تعلم الكالم ويستفيدوا من كل وسيلة من الوسائل أن ي ذعلى التالميو  .ٚ

 التعليمية لًتقية مهارهتم الكالم.
أيضا أن ديارسوا أنفسهم يف كالم العربية وتطبيق باألخطاء األصوات  ذالتالميوعلى  .ٛ

 واظتفردات والًتاكيب فيها.
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 قائمة المصادر والمراجع
 أوال: المراجع العربية

 القرآن الكرًن.
أوريل حبر الدين، ىالوموان: حتليل األخطاء الشفهية لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا 

 .ٜٕٔٓديسمبَت  ٕرقم.  ٗ.Volمالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج، 
 تعليم الغربية  لغَت الناطقُت هبا رشدي أزتد طعيمة،

 إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان
 ٖٜٛٔ، )الرياض: اظتلكة العربية السعودية ، علم اللغة النفسي عبد اجمليد سيد أزتد منصور 

 ٖٓٗٔدار اظتّسرا،  تدريس فنون اللغة العربية الت رية والتطبيق،علي أزتد مدكور، 
جاكرتا: مطبعة وزارة  ٘ٙٔرير وزارة الشكون الدينية تق ،للمدرسة اإلسالمية ٖٕٔٓصتنة تهللليف اظتنهج 

 ٕٗٔٓالشكون الدينية، 
 ٕٜٚٔ، )بَتوت : داراظتشرف ،  اظتنجد ىف اللغة واالعالم لويس معلوف ،

 ٜٜٚٔدمشق، دمشق: جامعة يف طرائق تدريس اللغة العربيةػتمد أزتد سيد، 
الرياض: عمادة شكون األخطاء  وحتليلالتقابل اللغوي  ػتمد إشتاعيل صيٍت، اسحاق ػتمد األمُت،

 ٜٚٛٔاظتكتبات،
 حائل: دار األندلس للنشر والتوزيع ،اظتهارات اللغوية ػتمد صاحل الشنطي،

 ٕٓٔٓسورابايا : دار العلوم اللغوية، ػتاضرة يف علم اللغة اإلجتماعيػتمد عفيف الدين دمياطي، 
لتنمية التعلم الذايت بالتطبيق على الطلبة يف  تطوير مادة اإلمالء يف ضوء األخطاء اإلمالئية معصمة،

جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية  قسم اللغة العربية وأدهبا وتعليم اللغة العربية
 ٕٗٔٓغَت منشورة، –رسالة الدكتورة  ماالنج.
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جامعة موالنا مالك  ،تطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيقو على مهارة الكتابة ،ػتمد علي الكامل
 إبراىيم ماالنج
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 المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو جاوى الشرقيةمحة عن ل .أ 
كانت اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو تسمى باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية بإعداد 

 ٕبعد ستس سنوات من التشغيل، يف  .ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓاضتكومة. بُنيت ىذه اظتدرسة منذ العام الدراسي 
، مت افتتاح شرط إنفاذ اظتدارس رشتًيا ٜٕٓٓلعام  ٛٗ-وزارة الدينية رقم بناًء على مرسوم ال ٜٕٓٓإبريل 

بناء . اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية باتومن قبل رئيس الوزارة الدينية جاوى الشرقية وأيًضا من قبل عميد 
باتو على اظتعلومات السابقة أن ىذه اظتدرسة رشتيًا وضعها إىل اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية 

اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو، اعتماد اظتدرسة  اسم اظتدرسة: اظتدرسة جاوى الشرقية يف مدينة باتو.
  ٖٕٕٖٔٔ٘ٔٗٓ، التليفون ٜٕٓٓ إبريل ٕأ، عنوان اظتدرسة شارع برونويودو، قامت منذ 

هج ومن حتت وزارة الشكون الدينية. ٖٕٔٓومنهج ىذه اظتدرسة، أن اظتدرسة تستخدم منهج 
حتسُت جودة الطالب يف غتال االمتياز والعلوم  الربامج اليت مت إنشاؤىا ىي: اظتدرسة كما يلي:

زيادة فهم ، زيادة التحصيل الفٍت، زيادة التحصيل الرياضي، حتسُت جودة خترج الطالب، والتكنولوجيا
حتسُت اطتدمة اظتمتازة بطرق ، تعزيز صورة مدرسة موثوق هبا، حتسُت اظترافق والبنية التحتية، القيم الدينية

 .ؼتتلفة لدعم عمليات التعلم والعمل اظتتناغمة
وأما األىداف والغايات يف ىذه اظتدرسة، كما يلي: حتسُت جودة اظتواقف واظتمارسات الدينية 
اإلسالمية يف اظتدارس، زيادة عدد الطالب على قراءة القرآن والقدرة على قراءة القرآن بشكل صحي ، 

، الطالب الذين لديهم UNAS، زيادة عشرات PTKيادة اظتعلم التعلم السياقي والقيام بو نفذت ز 
اىتمامات ومواىب وقدرات يف العلوم الطبيعية باللغتُت العربية واإلؾتليزية يتزايدون وأصبحوا قادرين على 

ظتعلمُت أن يصبحوا طالب ماجستَت وإلقاء خطابات يف العلوم الطبيعية، زيادة حضور الطالب وا
واظتوظفُت، لديك فريق فٍت قادر على األداء يف اضتدث اظتستوى األدىن رجينسي / اظتدينة،  لديك فريق 
رياضي قادر على أن يصب  هنائًيا على مستوى اظتقاطعة، لديك فريق اجملموعة العلمية للشباب قادر على 

مية اظترافق / البنية التحتية واظترافق أن يصب  مستوى هنائي / بطل احملاف ات / الوطنية، زيادة جودة وك
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اليت تدعم حتسُت اإلؾتازات األكادديية وغَت األكادديية. زيادة وعي سكان اظتدارس بالن افة واصتمال يف 
 .بيئة اظتدرسة
وأحوال التالميذ يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية  ألساتيذا، وأحوال حوال الوسائلأمث 

 ظتعرفة حالة اظتذكورة ستصورىا الباحثة كما يلي: باتو جاوى الشرقية متنوعة.
 أحوال الوسائل .ٔ

 البيان المجموع أجناس الوسائل رقم

 جّيدة ٔ إدارة اظتركزيّ  ٔ

 جّيدة ٔ إدارة رئيس اظتدرسة ٕ

 جيدة ٔ إدارة اظتعّلمُت ٖ

 جّيدة ٔ اظتكتبة ٗ

 جّيد ٔ معمل اضتاسب ٘

 جّيد ٔ معمل اللغة ٙ

 جّيدة ٔ غرفة الصحة/دار الشفاء ٚ

 جّيد ٔ اظتصّلى ٛ
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 جّيد ٕ مرحاض اظتعّلم ٜ

 جّيد ٘ ذمرحاض التالمي ٓٔ

 جّيدة ٔ القاعة ٔٔ

 جّيدة ٔ تعاونة اظتدرسة ٕٔ

 جّيد ٔ اظتخزن ٖٔ

 جّيدة ٔ غرفة الفن ٗٔ

 جّيدة ٔٔ غرفة التعليم ٘ٔ

 جّيدة ٔ غرفة كرّة الطاولة ٙٔ

 جّيدة ٔ غرفة اظترافق ٚٔ

 جّيدة ٔ ملعب كرّة السّلة ٛٔ

 جّيدة ٔ ملعب كرّة القدم  ٜٔ

 جّيدة ٔ الئحة اإلعالن ٕٚ

 جّيدة موجودة  وسيلة الرّياضة ٕٛ
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 األساتيذأحوال  .ٕ

 اضتكومية باتو جاوى الشرقية كما يلي:يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية عدد األساتيذ  

 عدد أحوال األساتيذ رقم

 أشخاص ٙ٘ اظتعلم .ٔ

 أشخاص ٖٔ اظتوظف .ٕ

 أشخاص ٖ األنشطة الالمنهجيةمشرف  .ٖ
 

 التالميذأحوال  .ٖ
 :يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية كما يلي تالميذوعدد ال

 عدد أحوال التالميذ رقم

 أشخاص ٖٛٗ التالميذ يف الصف السابع .ٔ

 أشخاص ٜٕٛ التالميذ يف الصف الثامن .ٕ

 أشخاص ٕٚٙ التالميذ يف الصف التاسع .ٖ

  المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو جاوى الشرقية يةؤ ر    .ب 
 والعلومالعلوم والتقوى غتال يف اظتتميزة واظتدارس جودة رئية اظتدرسة ىذه اظتدرسة ىي حتقيق

 :ىي . و اظتكشرات"البيئية والتكنولوجيا والبصَتة
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 .اليومية للحياة ومواقف ن ر وجهات اإلسالم ةوقيم تعاليم جعل .ٔ
 .الوطٍت االمتحان حتقيق حتسُت يف اصتودة .ٕ
 .والعلوم الطبيعية واإلؾتليزية العربية اللغة إؾتازات يف اصتودة .ٖ
 .والرياضة الفن إؾتازات يف اصتودة .ٗ
 .العلوم أوظتبياد إؾتازات يف التنافسية القدرة لديوكان الطلبة  .٘
 .للتعلم ومفضية مرحية إسالمية بيئة لديك يكون أن .ٙ
 .للبيئة كبَت قلق لديك .ٚ
 .اجملتمع ثقة نيل .ٛ

 المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو جاوى الشرقية رسالة المدرسة  . ج
 والتكنولوجيا والعلوم غتال العلوم والتقوى يف واإلؾتاز اظتتفوق التعليم رسالة اظتدرسة ىي تنفيذ

 البيئية. وتعريف على
 :يلي كما تتحلل تررتة أن حُت يف

 .األخالق مع البشر وتشكيل اإلسالمية واظتمارسات اظتواقف تنامي .ٔ
 .الطالب كفاءات لتحسُت واظتبتكر اإلبداعي التعلم تنفيذ .ٕ
 .اظتدرسة سكان صتميع واظتن مة النقدية والثقافة ،اإلؾتاز روح تعزيز .ٖ
 .الرياضية واظتواىب الثقافية الفنون لتطوير الالصفية األنشطة تعزيز .ٗ
 .ومتناغمة ومفضية وصحية علمية تعليمية بيئة خلق .٘
 .التعليم يف القياسية الوطنية اظتدارس تطوير يف اظتصلحة أصحاب دور زيادة .ٙ
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 دليل اظتقابلة مع مدرس اللغة العربية

األخطاء اللغوية يف مهارة الكالم لدى التالميذ فصل  عوامل اليت تسبب اظتقابلة ظتعرفة هأىداف ىذ
 الثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية.

 البيانات الشخصية :  

      :  االسم

 :  تاريخ اظتقابلة

  : اظتكان

 كيف تعليم اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة ؟ .ٔ
ىداف التعليم مهارة الكالم لدى التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية ما ىو أ .ٕ

 باتو جاوى الشرقية ؟
 ىل للمهارة الكالم كتاب اطتاص يف تعليمو ؟  .ٖ
 أي الطريقة اظتستخدمة يف تعليم الكالم ؟ .ٗ
 ما اظتشكالت الىت يواجهها التالميذ يف تعليم الكالم ؟ .٘
 األسبوع لتعليم اللغة العربية ؟ كم حصة دراسية يف .ٙ
أسباب وقوع األخطاء يف الكالم لدى التالميذ فصل الثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية  ىو ما .ٚ

 اضتكومية باتو جاوى الشرقية ؟    
 يم يف تعليم الكالم ؟يكيف تق .ٛ
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  ذالتالميدليل اظتقابلة مع 

األخطاء اللغوية يف مهارة الكالم لدى التالميذ فصل  عوامل اليت تسبب اظتقابلة ظتعرفة هأىداف ىذ
 الثامن باظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية باتو جاوى الشرقية.

 البيانات الشخصية :  

      :  االسم

 :  تاريخ اظتقابلة

  : اظتكان

 ؟ الكالم م مهارةىل تستمتع بتعل .ٔ
 ؟عربية غة اللانت كثَت يتحدث با ىل .ٕ
 باللغة العربية ؟عند التحدث ما ىي الصعوبات اليت تواجهها  .ٖ
 ؟ ىل انت كثَت من األخطاء عند التحدث بالغة العربية  .ٗ
 ؟ ىي اسباب األخطاء ما .٘
 ؟ الكالم مهارة يف تعليماظتدرس  الطريقة اظتستخدمةما ىي  .ٙ
 ؟   ىل يقدم اظتدرس ليوفر الدوافع لتحسُت الكالم  .ٚ
 ؟ىل يشدد اظتدرس على أمهية تطبيق اللغة العربية  .ٛ
 ؟ يف تعليم الكالميقيم اظتدرس كيف  .ٜ

 



 

20 

 

 



 

23 

 

 للباحثة رة الذاتيةسيال

 ٕ٘، ويوم ميالدىها األربعاء بتاريخ سوسانيت ىاراىب رميالأي
إسم أيب ىو موليادي ىارىاب  .سيهوفوربقرية  مٜٜ٘ٔأغوسطوس 

 وأمي منتا سيا باتو بارا.

   . مث                    مٕٚٓٓ يف سنةنافا  ٖٕٓٓٓٔ اضتكوميةاظتدرسة اإلبتدائية  رجتخت

معهد . مث إلتحاق إىل مٕٓٔٓيف سنة  ومتخرج اآلنصار ماننجج جولوا مبعهددراستها إلتحاقت 
م. مث إلتحاق درستها إىل اظتستوى اصتامعي يف ٖٕٔٓومتخرج يف سنة اآلنصار ماننجج جولوا أيضا 

وأخذت ختصصو يف كلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية  األسالمية اضتكومية بادنج سيدمبوان جامعة
م إلتحاق دراستها بكلية الدراسات العليا ٕٛٔٓم. ويف السنة ٕٚٔٓومتخرج من تلك اصتامعة يف السنة 

م. عسى اهلل ان ٕٕٓٓومتخرج يف السنة  جقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالن
يرزقها وأىلها وأسرهتا وأساتيذىا وذرياهتا طول العمر يف التقوى ويف الصحة والعافية وان جيعلهم من 
الصاضتُت واظتتقُت ومن العلماء العاملُت، وكذلك ظتن يقول آمُت على ىذا الدعاء، وأدخلنا اصتنة مع 

مد صلى اهلل عليو وسلم. واهلل اظتستعان، والحول األبرار برزتتك يا أرحم الرازتُت جباه النيب البشَت ػت
  والقوة إال باهلل العلي الع يم. واضتمد هلل رب العاظتُت.

 


