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 الشكر والتقدير  
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 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

فضيلة الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجسًت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا   .3
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

، ادلشرف احملًتم الذي أرشد خطوايت حىت جاء ىذا  ج شهداء ادلاجستَتالدكتور احلا  .4
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إىل والدّي احلنونُت واحملًتمُت، أيب وحيودي وأمي فاطمة، قد ربّياين ودفعاين يف   .6
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 مستخلص البحث 

. حتليل األخطاء يف تعليم قواعد اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة ٕٙٔٓعيناء ادلرضية: 
اإلسالمية احلكومية توربن ماالنج. كلية علوم الًتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالج. 

 جستَت ادلشرف: الدكتور احلاج شهداء ادلا

 الكلمات األساسية : تحليل األخطاء، تعليم قواعد اللغة العربية

وكانت نظرية حتليل األخطاء مع نظرية االخرى يكثر نظرية تعلم اللغة الثانية يف  
التعليم ، وأما الناجح يقع من األخطاء و باستخدامو جيد التداخل من بيئة احلياة، و 

يصال الغرض ادلطلوب.وأما أسئلة البحث يف ىذا البحث بالتداخل يكّون احملاولة احلديثة ال
قواعد اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية  ( ما اشكال األخطاء يف تعليمٔىي: 

( ما زلاولة ادلعلم يف عالج األخطاء يف تعليم قواعد اللغة العربية ٕاحلكومية تورين ماالنج ؟
 ية تورين ماالنج؟يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكوم

ألن  (.pendekatan kualitatifتستعمل ال    باحثة يف البحث ال     مدخل الكيف      ي)
البيانات اليت حتتاج إليها الباحثة ال تكون على صورة عددية وكمي     ة. بل تكون على صورة 

ت     صميم ادلعلومات البيانية والتفصيلية عن مضمون ادلدخل. وأما نوع ىذا البحث فهو ال
 للتبيُت وحتليل األخطاء يف اإلختبار.  (deskriptif-analitis)الوص     في التحليل     ي 

أغلبت األخطاء النحوية  يف ىذا اإلختبار تتكّون من  ونتائج ىذا البحث ىي
استخدام ضمائر اليت جتاد كثَت من األخطاء يف مستتَت الضمَت و ادلثال عند مستتَت الضمَت 
"ىو " ولكن يف ىذا اإلختبار يستخدم الضمَت" ىي"  و النحو تقرأ )يقرأ(. و اكثر 
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لعالج األخطاء  اأّن زلاولته ةادلعّلم تشرحو األخطاء يف ىذا اإلختبار يف الضمَت "أنت". 
 .التحريرية بتصحيح األخطاء

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Ayna'ul Mardiyyah.2016. Error Analysis in Learning Qowaid of Arabic Language of 

faculty of Tarbiyah and Teaching sciences of Arabic Education Department of State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Dr. H. Syuhadak, MA. 

Key words: Error Analysis, Arabic Language Grammar 

 

Error analysis theory with another theory enriches the theory of second 

language in learning success where it comes from those mistakes and from the errors 

also get feedback from the environment, as well as establish new efforts to achieve 

the goal. The formulation of the problems in this research: 1) what kind of mistakes 

in the learning of the qowaid of Arabic language in MTsN Turen Malang? 2) What is 

the solution of teachers in solving errors in qowaid of Arabic in MTsN Turen 

Malang. 

In this study, researcher used a qualitative approach because the data that was 

needed by researcher didn’t use quantitative figures. It formed information and details 

on the contents of such an approach. The type of research was descriptive-analysis 

due to explain and analyze errors in the test. 

The results of this study were nahwu error in the use of dhomir , example of 

dhomir ”he (male) (هو) but the mistakes of “she” dhomir of (هي) and most of the 

errors contained in dhomir أنت and teachers in treating errors was to justify the error. 

  



 
 

 
 

ABSTRAK 

 

Ayna’ul Mardiyyah 2016.  Analisis Kesalahan Pada Pembelajatan Qowaid Bahasa 

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing : Dr. H.Syuhadak, MA 

 

Kata Kunci : Analisis kesalahan, Qowaid Bahasa arab  

Teori analisis kesalahan dengan teori yang lain itu  memperkarya teori belajar 

bahasa kedua dalam pembelajaran dimana keberhasilan itu datang dari kesalahan 

tersebut dan dengan kesalahan juga mendapatkan umpan balik dari lingkungan hidup, 

serta membentuk upaya baru untuk mencapai tujuan yang di maksud. Adapun 

rumusan masalah pada penelitian ini : 1) apa bentuk kesalahan dalam pembelajaran 

qowaid bahasa arab di Mtsn Turen Malang? 2) apa solusi guru dalam mengobati 

kesalahan dalam pembelajaran qowaid bahasa arab di Mtsn Turen Malang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Karena data 

yang dibutuhkan oleh peneliti tidak menggunakan angka-angka kuantitatif. Akan 

tetapi menggunakan data-data yang dapat memberikan informasi dan rincian dari isi 

pendekatan tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analisis karena 

untuk menjelaskan dan menganlisis kesalahan-kesalahan dalam tes tersebut. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah kesalahan nahwu dalam penggunaan 

dhomir misalnya menyimpan dhomir dia laki-laki )هو( namun kesalahannya 

menyimpan dhomir dia perempuan )هي( dan kebanyakan kesalahan terdapat pada 

dhomir   أنت  dan solusi guru dalam mengobati kesalahan adalah dengan membenarkan 

keslahan tersebut.  
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث. . أ
كان تصحيح االخطاء  يف تعليم اللغة االجنبية من عملية التعليم ادلهمة. و 

حتليل األخطاء و نظريتو و يرون أن لكن االساتيذ و االستاذات تعرف كثَتا عن 
األخطاء الذي ال ينقص ىو سالب و ىم ديولون اىل التصحيح سريعا بعد أن جيدوا  
كل االشياء. ولو كان يعملون رلتهدا و يقضون وقتهم و  طاقتهم اىل تصحيح 
االخطاء فسعيهم غَت مؤثر ، و الطالب ال يواثق أن ذلم منافع. و الطالب يشعرون 

هنم جيدون غَت مناسبة بينهم وبُت االساتيذ يف األخطاء و فهم تصحيح متضابقا أ
 االخطاء.

و كان حتليل األخطاء ىو ما لتشريح األخطاء اليت توجد يف الكتابة و 
( أّن حتليل األخطاء التدريس الذي ٜٙ:ٜ٘ٛٔو رأى رجياد ات.ال ) ٕالتكّلم.

لتعريف كيف متعلم يعرف  -يعمل متعلم اللغة الثانية. و كان حتليل األخطاء يعمل أ
لنيل ادلعلومات عن  -لتعريف كيف متعلم تعّلم اللغة. ج -اللغة جيدا. ب

كيب ادلادة. وكان األخطاء الصعوبات العامة يف تعلم اللغة، دلساعدة يف التعليم و تر 
اللغة يف تعليم اللغة األجنبية االشياء الصعوبة للتعريض.وكذالك االشياء يسبب يف 

. التأثَت يف اللغة القددية. مبعٌت أّن أخطاء اللغة بسبب ٔ: ٖعمل االخطاء ، منها 
ة األم ختّلط لغة األّم اىل لغة الثانية. و ادلقصود ىنا مصادرىا تقع الفرق بُت نظام لغ

. غَت مفهوم الناطقُت اىل لغتهمبمعٌت األخطاء يف تطبيق قواعد ٕو لغة الثانية. 
                                                            
2 Sunardi hasyim , eror analysis in the theaching of English, volume 4, Nomor 1, Juni 2002: 

42-50 
3Nanik Setyawati,  Analisis  Kesalahan Berbahasa Indonesia Teri dan Praktik  (Kadipuro 

Surakarta: Yuma Pustaka),  hal.15 
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و أسببها  (intralingualeror)اللغة، وذالك األخطاء تسمى "خطاء داخل اللغة"  
:التعميم ادلبالغ،غَت معرفة يف حتديد القواعد،تطبيق القواعد غَت كامل،اخلطاء يف 

للغة غَت كامل،وىذا متعّلق مباّدة الدراسية و طريقة ادائها، . تعليم اٖفرضية الفكرة .
وماّدة الدراسية تتعلق بادلصادر و الًتتيب و الًتكيب و ادلدخل. و طريقة ادائها 

 تتعلق باخلطوات و االلة يف التعليم.
و ينبغي على ادلعلم اللغة االجنبية أن يرتقي  كيفية التعليم لنقصان األخطاء 

ب.  م ولو أن األخطاء ىي األشياء السّيئة يف تعّلم اللغة االجنبية. الذي يعمل الطال
و أن حتليل األخطاء لو منفعة للمعلم و الطالب. و لطالب أن حتليل األخطاء 
لداللة اليهم عن الصعوبة يف قواعد اللغة  م للمعلم لتقومي ىل ناجح أم ال ؟ يف 

 تعّلم اللغة االجنبية.  التعليم. فلذالك أن حتليل األخطاء يهتم جدا يف 
وأن تعليم اللغة كلغة أجنبية يعٍت أن اللغة تعّلم يف ادلدارس كمقرر دراسي 
أي كمادة من مواد الدراسة و يكون اذلدف من تعليمها تزويد الدارسُت بالقدرة و 
الكفاءة اللغوية اليت دتكنهم من استخدمها يف واحد من أغراض متعددة كقراءة 

الفنية أو االستماع اىل ادلذياع و فهم احلوار يف العروض األدب و األعمال 
السينمائية، أو استخدام اللغة بصفة عامة يف االتصال مبن يتكلمون هبا. ىذا ادلعٌت 
ينطبق على تعليم اللغة اإلصللزية يف كثَت من البلدان االسيوية و االفرقية مثل اليابان و 

د صلد أن الطالب يقبلون على اللغة الدومنكان و تايالدند ومصر. ففي ىذه البال
حبماس شديد ولكنو محاس جتاه االستخدام العملي للغة و ليست كوسيلة فعالة 

 ٗلفهم الثقافات األخرى.

                                                            

،)جامعة أم القرى ( ص: طرق تدريسو-مداخلو-رى أسسوتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخزلمود كامل الناقة، 
ٖٕ-ٖٔ 4  
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إىل بعض الدراسات اليت بينت بالفعل  األخطاء تحليلوقد استند القائلون ب
تكبوا أخطاء أن الدارسُت من ذوي لغات أم متعددة ويدرسون لغة ىدفا واحدة قد ار 

متماثلة، األمر الذي أّدى إىل االستنتاج أن األخطاء عادلية وال عالقة ذلا بالفوارق بُت 
 .٘اللغات أي ليست من قبيل التداخل اللغوي

حتليل األخطاء يف تعليم قواعد اللغة العربية يف  يف ىذا البحث تبحث الباحثة
ألّن يوجد  أكثر من األخطاء يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تورين ماالنج

 تعليم قواعد اللغة العربية خاصة يف النحو يف استخدام ضمائر.
 أسئلة البحث . ب

 : لبحث ىيالباحثة مشكلة ت السابقة فاقتصرالبحث اعلى خلفية دا عتماا
درسة ادلتوسطة االسالمية ادلقواعد اللغة العربية يف  يف تعليم ما اشكال األخطاء .1

 ماالنج ؟ نياحلكومية تور 
درسة ادلتوسطة ادليف تعليم قواعد اللغة العربية يف ما زلاولة ادلعلم يف عالج األخطاء  .2

 ن ماالنج؟ياالسالمية احلكومية تور 
 أهداف البحث . ج

درسة ادلتوسطة االسالمية ادليف تعليم قواعد اللغة العربية يف  اشكال األخطاء دلعرفة .1
 ن ماالنج.ياحلكومية تور 

درسة ادليف تعليم قواعد اللغة العربية يف  ادلعلم يف عالج األخطاءزلاولة عرفة دل .2
 ن ماالنج.يادلتوسطة االسالمية احلكومية تور 

 أهمية البحث . د

 ىذا البحث لديو أىداف، ل     :
                                                            

 ٛٗص.   ، دون السنةجامعة مالك سعود رياض: ،التقابل اللغوي وحتليل األخطاء عبد الرمحن الدويش ،  5
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يف تعليم قواعد اللغة  اشكال األخطاءالباحثة: ىذا البحث ىو وسائل اإلعالم دلعرفة  .1
 ن ماالنج.ياالسالمية احلكومية تور درسة ادلتوسطة ادلالعربية يف 

 العربية يف تعليم قواعد اللغة ىذا البحث سيؤّدي إىل وصف األخطاء : ادلعّلم .2
 للمعّلم ويستطيع أن يصّححو

 قواعد اللغة العربية تعليم ىذا البحث سيساعد مسؤولُت ادلدرسة يف تنميةادلؤسسة:  .3

 حدود البحثه. 

 احلدود ادلوضوعيّ  .1

درسة ادليبحث ىذا البحث حتت ادلوضوع حتليل األخطاء اىل تعليم اللغة العربّية  يف 
ن ماالنج . ويراد حتليل األخطاء اىل تعليم قواعد اللغة يادلتوسطة االسالمية احلكومية تور 

 اليت ختّصص يف استخدام الضمَت . النحوالعربّية ىنا حتليل األخطاء يف تعليم قواعد 

 ةاحلدود ادلكاني .2

ن بدرسة ادلتوسطة احلكومية تور ادلتسهيال لعملية البحث اليت عملتها الباحثة فحّددتو يف 
 ماالنج.

 احلدود الزمانية  .3

من حيث احلدود الزمانية، حتّددت الباحثة ذلذه عملية البحث يف العام الدراسي 
 من ديسامبَت اىل يوين ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

 تحديد المصطلحاتو. 

أو تقنية لتعرف و وصف والتفسَت البيانات أو احلقائق ىي طريقة حتليل األخطاء: .1
تبعا لنظام خاص يف أخطاء يرتكبها الدارسون باستعمال اإلجراءات 
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أخطاءاللغة يعرف بأهنا الضلراف ادلعيار يللغة جيدة وصحيحة وفقا ٙ.ادلوجودة
 . ٚالناطقُت هبا

صحة النطق و تعليم قواعد اللغة العربية : ىي القواعد وسيلة حلفظ الكالم، و  .2
الكتابة، و ىي ليست غاية مقصودة لذاهتا بل ىي وسيلة من الوسائل اليت تعُت 

 ٛادلتعّلمُت على التحّدث و الكتابة بلغة صحيحة.
 الدرسات السابقة . ز

حتليل الألخطاء النحوية )دراسة حالية يف مهارة الكتابة لطالب شعبة اللغة العربية  (ٔ
مية احلكومية ماالنج( سًتياوان، رسالة بكلية اللغة و االدب للجامعة اإلسال

" بعد انتهاء إجراء التحليل  ٕٗٓٓادلاجسًت، بااجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج 
وجد الباحث، بأن االخطاء يف اجلملة فعلية أكثر وقوعا،  م تليها على الًتتيب 

 األخطاء يف النعت و ادلنعوت،  م األخطاء يف اجلملة االمسية." 
عيٍت، عنوان البحث : حتليل األخطاء اإلمالئية و اخلطيئة يف الكتابة العربية نور  (ٕ

م. أسئلة ٕٚٓٓلطلبة ادلدرسة الثناوية االسالمية احلكومية باتشية دار اإلسالم 
البحث: ما األخطاء اإلمالئية و اخلطية يف الكتابة العربية لطلبة ادلدرسة الثناوية 

ىدف ىذا البحث: لوصف األخطاء اإلمالءية و باتشية دار اإلسالم. و  احلكومية
اخلطية يف الكتابة العربية لطلبة ادلدرسة الثناوية احلكوميةباتشية دار اإلسالم. ومنهج 

                                                            
ص.  م(، ٜٚٛٔجامعة ادلالك سعود،  ، )الرياض، ، للنحو العريب الربامج للتعليم الذايتزلمود إمساعيل صييت وآخرينٙ

ٕٔٙ 
 ٔ. بَتوت: دون السنة. ص: الفروق اللغوية  األشكري.ٚ
، ٕ، ط: اللغة العربية مناىجها و طرائق تدريسها  طو على حسن الدليمي و سعاد عبد احلكرمي عباس الوائلي، ٛ

 ٘ٔ( ص : ٕ٘ٓٓ)االردان: دار الشروع، 
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ىذا البحث الوصف الكيفي. ونتيجة البحث فيما يلي: األخطاء يف انفصال أو 
 اتصال احلروف، و تبديل احلروف، وزيادة احلروف، و حذف احلروف.

. تعليم قواعد اللغة العربية يف معهد الرب ساصلاررجا ٕٕٔٓزلمد رفق.  جنيدي، (ٖ
فندان فاسوروان. أسئلة البحث: كيف عملية تعليم قواعد اللغة العربية يف معهد الرب 
ساصلاررجا فندان فاسوروان. وىدف ىذا البحث بيان عملية تعليم قواعد اللغة 

وان. ومنهج ىذا البحث الوصف العربية يف معهد الرب ساصلاررجا فندان فاسور 
الكيفي. ونتيجة البحث فيما يلي: أن تعليم قواعد اللغة العربية يف ىذ ادلعهد ينقسم 
على نوعُت أوال التعليم النظري فيها اعطى األستاذ الطالب ادلواد اجلديدة. ثانيا 

 التعليم التطبيقي.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 تعليم قواعد اللغة المبحث األول :

 مفهوم القواعد  . أ
من ناحية اللغوية القواعد ىي مجع من كلمة القاعدةمبعٌت األساس و الطريقة و األسلوب و 

استخدام النظام. ومن ناحية االصطالحّية ىي أساس الكلمة و أسلوب اللغة اليت تنّظم 
اللغة قولية كانت أم كتابية.و يف اللغة العربية كانت القواعد حتتوى النحو و الصرف. عامة  
كان اىل اللغة يقول أّن تعّلم القواعد مهمة ولو كانت صعوبة، ألهنا القواعد عناصر يف 

 ٜاللغة و النظام ادلرّبط اىل استخدام اللغة و ادلساعدة يف فهم الكلمة و تركيبها.
 اف تعليم القواعد أهد  . ب

 : ٓٔخاصة كان تعليم القواعد لو األىداف و منها
 : حفظ اللغة من اللحن.  االول
 : القواعد ذلا تأثَت يف قواعد اللغة.  الثاين
 :  متعّلقة بعناصر الغة األخرى.  الثالث
 : القواعد تتجو اىل فهم معٌت اللغة.  الرابع

يف الكالم أو الكتابة مناسبة يف  : التمرين للمتعّلم ليفصح لغتو   اخلامس
 كفائتو.
 : القواعد تدّل على التعبَت يف اخطاء اللغة.  السادس

                                                            
9HayatiNufus,  PembelajaranGramatika Arab Dengan Comunicative Grammar . Jurnal Studi 

Islam,Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2013: 160-178 
10HayatiNufus,  PembelajaranGramatika Arab Dengan Comunicative Grammar.  Jurnal 

Studi Islam,Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2013: 160-178 
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 : الزيادة يف ادلفردات و الًتاكيب و اسلوب الكلمة من النصوص.  السابع
 : لًتقية كفاءة الفكرة عند التحليل .  الثامن

 نصوص اللغة األجنبية.وبذالك ، تعّلم القواعد واجبة ألّن ىدفها الستطاع قراءة 
 طرق تعليم القواعد . ج

. نظرا ألمهية 11الطريقة ىي عبارة عن خطة عامة الختيار و تنظيم و عرض ادلادة الغوية
القواعد فإن التخصيصن و ادلهتمُت بطرائق التعليم وضعوا طرائق كثَتة لتعليمها. إذا حبثنا يف 

نتقلت انتقاال مهمة ففي بداية القرن  الطرق اليت اتبعت يف نصف القرن األخَت ألفينا أهنا ا
كانت الطريقة القياسية و اإلستقرائية،  م ظهرت اخَتا الطريقة ادلعدلة القائمة على تدريس 

بأسس ذالك تنقسم الباحثة طرائق تعليم القواعد 12القواعد من خالل النصوص ادلتكملة،
و طرائق تعليم القواعد  إىل قسمُت ىي طرائق تعليم القواعد اليت قد استعملت يف القددية

 اليت قد استعملت يف احلديثة. 
 طريقة تعليم القواعد القديمة  -أوال

وأما يف القددية استعمل مجيع ادلعلمُت يف تعليم قواعد اللغوية ىي طريقة القياسية و 
 اإلستقرائية.

 طريقة القياسية (ٔ
تسمى ىذه الطريقة أيضا بالطريقة اإلستنتاجية، وىي يستهل ادلدرسون 
الدرس بذكر القاعدة أو التعريف أو ادلبدأ العام،  م يوضحون ىذه القاعدة 
بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق عليها، ليعقب ذالك التطبيق على القاعدة، 

                                                            
)إيسيسكو : منشورة ادلنظمة طرائق تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا   زلمود الكامل الناقة. رشدي أمحد طبيعية، ٔٔ

 ٙٗص:   (ٖٕٓٓ  اإلسالمية للًتبية و العلوم والثقافة،
ٕٛٓص:   (،ٖٜٜٔالقاىرة الدار ادلصرية للبنائية، )  .تعليم اللغة العربية النظرية و التطبيق  حسن شحتة، ٕٔ
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وىي 13ة.ويتم هبا انتقال الفكر من احلكم على كلي إىل احلكم على جزئي
 أقدام الطرق، وقد احتلت مكانة عظيمة يف التعليم القواعد قدديا.

و أما األساس الذي تقوم عليو فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها 
من احلقيقة العامة إىل احلقيقة اجلزئية، ومن القنون العام إىل احلاالت 

وىي بذالك  اخلاصة، ومن الكلى إىل اجلزئي، ومن ادلبادئ إىل النتائج،
إحدى طرق التفكَت اليت يسلكها العقل يف الوصول من ادلعلوم إىل اجملهول، 
و لقد كانت سائدة يف تدريس القواعد النحوية يف مطلع ىذه 

وأيضا تقوم ألساس ىذه الطريقة النظرية انتقال أثر التدريب كما 14القرن.
ذاهتا و ليست أهنا تستهدف حتفيظ القواعد و استظهرىا باعتبارىا غاية يف 

 15وسيلة.
أىداف ىذه الطريقة ىو استيعاب القواعد و حفظ الشواىد أو األمثلة اليت 

بالرغم من سهولة و سرعة حفظ القواعد إال أهنا تعّود  16تنطبق عليها
التالميذ على حفظ و احملاكة العمياء و عدم اإلعتماد على النفس و 

رة على اإلبداء و االستقالل يف البحث، كما أهنا تضعف فيهم القد
أن ىذه الطريقة دتتاز بسهولة السَت فيها على وفق خطواهتا  17اإلبتكار.

ادلقررة،فالطالب الذي يفهم القاعدة فهما جيدا ديكن ان يستقتدمي لسانو 

                                                            

ٕٕٚ( ص: ٖٜٛٔ، )بَتوت ادلؤسسة الرسالة، دلدرس اللغة العربية ادلوجهة العملىعابد توفيق اذلامشي،  13  
 ٕٛٓص:  ادلراجع السابق، حسن شحتة، ٗٔ
 ٖٖٚص:   (ٜٙٗٔ)القاىرة :دار الفكر العريب،  ، تدريس فنون اللغة العربية  ،على أمحد مركوز ٘ٔ
) القاىرة: دار  ، و الًتبية الدينية اساسات تعليم اللغة العربية  فتحى على يونس،زلمود كامل، على امحد مركوز،  ٙٔ

 ٖٕٓص:   الثقافة (
ٖٖٚص: ادلراجع السابق،   ،على أمحد مركوز  ٚٔ
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أكثر بكثَت من الذي يستنبط القاعدة من أمثلة توضح لو قبل ذكرىا،وىي 
ال. لقد الفت كتب كثَتة أيضا طريقة سريعة ألهنا ال تستغرق وقتا طوي

لتدريس قواعد اللغة العربية على وفق ىذه الطريقة، ومن أمثلة ىذه الكتب  
 كتاب " مجيع الدروس العربية" و كتاب النحو الوىف" و غَت ذالك.

وتقوم ىذه القاعدة على اخلطوات التدريس التالية: التمهيد،عرض القاعدة، 
 18تفصيل القاعدة، التطبيق.

 رائيةطريقة االستق (ٕ
لقد أطلق بعض الباحثُت على ىذه الطريقة باسم " الطريقة االستنباطية أو 
الطريقة االستنتاجية"، وىي يقوم ادلعلم على البدء باألمثلة اليت تشرح و 
تناقص  م تستنبط منها القاعدة، ىذا ىو ادلتبع غالبا يف مناىج النحو يف 

ة فدروس النحو غالبا ما تبداء ادلرحلة الثانوية، أما يف ادلتوسطة أو االعدادي
تورد األمثلة أوال  م يلتفت نظر ادلتعلمون إىل أجزاء معينة من 19بنص كامل،

ىذه األمثلة ليالخطها،  م جتمع ىذه ادلالحظات يف قاعدة واحدة، 
 تسجل، و تطبيق على أمثلة جديدة.
العامل النفسي االدلاين اليت سيطرت -وأساس ىذه الطريقة طريقة ىاربارت

على الًتبية فكريا و عمليا حىت مستهل القرن العشرين، وقد كانت مهمة 
ادلعلم يف ذالك تبداء باستثارة ادلعلومات القددية،  م االنتقال إىل عرض 

ادلعلومات القددية،  م ربط القدمي باجلديد عن  ادلادة اجلديدة،و مقارنتها با
للمادة  طريق التعميم،  م تطبيق ىذه القاعدة على مادة شلثلة

                                                            
)جوردان: علم  ، اجتاىات احلديثة يف تدريس اللغة العربية  طو على حسن الديلمي و سعاد عبد الكرمي الوائلى،  ٛٔ

 ٕٕٓص:   (ٜٕٓٓ الكتاب احلديث
 ٖٗٓص:  ادلراجع السابق، على أمحد مركوز،   ٜٔ 
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تعُت ىذه الطريقة بفكرة تداعي ادلعاين باإلفادة من ادلعلمومات 20اجلديدة.
 21ادلاضية و ضمها إىل ادلعلومات اجلديدة لتكون كتلة عملية موحدة.

وادلطلوب من ادلتعلم باستعمال ىذه القاعدة أن يسَت وراء ادلعلم يف اإلتيان 
ينفرد بعد ذالك يف التطبيق و باألسئلة و يف القيام بادلالحظة، وإلستنتاج، م 

معظم كتب النحو اليت تروهنا اليوم يف ادلدارس دتثل ىذه ادلرحلة من مراحل 
ومن شليزات ىذه الطريقة ان الطالب يشًتك يف استخدام 22تطور الطريقة.

القاعدة و صياغتها و أتو ديارس اللغة فعال من حالل قراءة و كتابة اجلمل 
 23يصبح التعليم مفهوما لديو و ذا داللة.ادلتضمنة للقاعدة، ولذالك 

وتقوم ىذه القاعدة على اخلطوات التدريس العرض، الرباط و ادلوازانة 
االستنتاج و االستنباط، التطبيق. ومن أشهر الكتاب اليت الفت وفقا 

 للطريقة األستقرائية كتاب " النحو الواضح" لألستاذ على اجلرمي.
 ديثةالح طريقة تعليم القواعد -ثانيا

 الطريقة ادلعادلة (ٔ
وىي احداث الطرائق الثالث من جهة الًتتيب التارخي سوى طريقة 
قياسية و استقرائية، وقد نشأت نتيجة التعديل يف طريقة التدريس 
السابقة، وىي تقوم على تدريس القواعد النحوية من حالل األساليب 

طعة  من القراءة ادلتصلة ال األساليب ادلتفرقة، ويراد باألساليب ادلتصلة ق

                                                            
 ٖٗٓص:  ادلراجع السابق،  ،على أمحد مركوز  ٕٓ
 ٖٕٔص:  ( ٖٜٛٔ)بَتوت ادلؤسسة الرسالة،  ، ادلوجهة العملى دلدرس اللغة العربية  عابد توفيق اذلامشي،  ٕٔ
 ٖٖٓص: ادلراجع السابق،  فتحى على يونس،زلمود كامل، على امحد مركوز،   ٕٕ
( ٜ٘ٛٔ) مكة ادلكرمة: مجيعة أم القرى،   ،تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى زلمود كامل الناقة،   ٖٕ
 ٖٖٖص:
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يف موضوع واحد أو النص من النصوص، يقراء الطالب و يفهمون 
معناه  م يسار اجلمل و ما فيها من اخلصائص،ويعقب ذالك استنباط 

  24القاعدة منها، و أخَتا تأيت مرحلة التطبيق.
ومن الصور اليت اختذهتا ىذه الطريقة معاجلة بعض أبواب منهج لنحو 

العمل دون حاجة إىل شرح قواعدىا، أما ما عداىا من بطريقة التطبيق 
األبواب فيحب أن يدرس على الطريقة االستقرائية، و لكن ليس يف ظل 
ىذه األمثلة ادلتكفلة ادلبتورة اليت تنتزع من أودية سلتلفة ال جيمع شتاهتا 
جامع، والدتثل معٌت يشعر الطالب أنو يف حاجة اليو، بل جيب أن 

للغة و األدب خالل عبارة قيمة كتبت يف موضوع تدريس يف ظالل ا
أو من دروسهم فس  حيويتهم الطلبة ختتار من كتبهم يف ادلطالعة،

التاريخ أو غَته من مواد الدراسة، أو من صحف اليوم  التاريخ أو غَته 
 25و رلالت األسبوع شلا يتصل باحلوادث اجلارية بُت مسعهم و بصرىم.

طريقة امنا جياري تعليم اللغة نفسها، اذا أنو و تعليم القواعد وفق ىذه ال
من الثابت الذي ال جدال فيو أن تعليم اللغة امنا جييء عن طريقة 
معاجلة اللغة نفسها، ومزاولة عبارهتا، فليكن تعليم القواعد اذن على ىذه 
النهج الذي ترتكز فيو على اللغة الصحيحة، و معاجلتها، وعرضها على 

 دترين االسنة و االقالم استخدمها. االمساع و االنظار و
و يف احلقيقة ال فرق بُت الطريقة االستقرائية و ادلعادلة من حيث 
األىداف العامة، لكن الفرق الوحيد بُت ىاتُت الطريقتُت يف النص الذي 
يعتمد عليو، نرى النص يف الطريقة االستقرائية رلموعة من األمثلة اليت 
                                                            

ٗٛٗص:  ( ٜٜٚٔ)منشورات جامعة دمشق، ٕط: ،طرائق تدريس اللغة العربية  زلمود امحد السيد،  ٕٗ

 ٕٕٔحسن شحتة، ادلراجع السابق، ص:   ٕ٘
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ة ادلعادلة نصا متكامال يعرب عن فكرة الربط بينها، نراه يف الطريق
متكاملة أما اخلطوات الرئيسية يف الطريقتُت فهي واحدة، و علر ذالك 

 26تعتقد أنو الدعى للفصل بُت ىاتُت الطريقتُت.
 الطريقة حتليل اجلملة (ٕ

تعتمد ىذه الطريقة أسلوبا جديدا يف تدريس القواعد يقوم على حتليل 
ادلعٌت أساسا، أي أهنا تعتمد التحليل على اجلملة، و ىي تعتمد فهم 

وفق فلسفة ادلعٌت يف تدريس النحو و سنأيت على توضيح ىذه الفلسفة 
الحقا. قيح يقول يف األول أن ىذه الطريقة تعتمد ادلعٌت أساسا، أي أن 
حيلل الطلبة بالتعاون مع ادلعلم النص، سواء كان ذالك النص اية 

من السعَت،أو قوال مأثورا، أم مجلة  قرأنية،أم حديثا نبويا أو بيت
اعتيادية، حتليال يقوم على فهم ادلعٌت، اذ ان فهم ادلعٌت من غَت شك 
يسَت للطالب الوصول اىل حتديد موقع اللفظة أو اجلملة من االعراب. 
يقول أحد ادلهتمُت بالدراسات النحوية : أن النظام النحوي يف العربية 

 يدور حول فكرة االعراب.
وضع موقع اللفظة بعد ذلك يعٍت أن الطالب ديكن ان يتوصل اىل أن ت

االستنتاج الصحيح القاعدة النحوية، وأن التحليل سوف جبعل الطالب 
على الًتكيز و الدقة فهم النص، و اعمال الفكر فيو،  وحتريك قدرة النقد 
ليديو،شلا يؤدي بتكرار ىذه العملية اىل النظر اىل اجلمل النحوية بعانية 
أكثر. و اىتمام أفضل و بالتاىل الفهم الصحيح و بالطالق األحكام 

 السليمة للغة.

                                                            
ٖ٘ٓص: زلمود كامل، على امحد مركوز، ادلراجع السابق،  فتحى على يونس،  ٕٙ
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وىكذا يستطيع الطالب أن يركب اجلمل تركيبا صحيحا، و أن يضبط 
األلفاظ أو الكلمات، و يتذوق النصوص و انو يستطيع أن يكتب 

 27بطريقة خالية من األخطاء.
 طريقة التطبيقات اللغوية (ٖ

اللغوي ىو تطبيق على ما تناولو الطالب من معلومات ادلقصود بالتطبيق 
يف اللغة و القواعد النحوية، و التطبيقات اللغوية ىي أىم ماجيب أن 
تتجو اليها عناية ادلعلم اذا ان القواعد ال قيمة ذلا اال بإلكثار من التطبيق 

 عليها.
و التطبيق اللغوية نوعان: شفهي وىو احدى الوساءئل يف أن تصبح 

ة القواعد النحوية مهارة ال حتتاج معها اىل كثَت من تأمل و التفكَت، مراع
فا التطبيق الشفهي يقصد منو تدريب الطلبة على صحة الضبط مع 
السرعة، و ىذا النوع من التطبيق الذي جبيب أن يعتمد عليو أوال جلعل 
القواعد مباشرة، ويكرر بُت اونة و أخرى أو كالما داعت احلاجة اىل 

ه، و طريقة ىذا التطبيق أن يعد ادلعلم لكل قاعدة يشرحها عددا  تكرار 
كبَتا من األمثلة قد يطبعها و يوزعها على الطلبة عقب شرح القاعدة 

 لتبداء عملية التدريس.
وأما التطبيق التحريري فهو جيب أن يناقش أو يشرح اال بعد أن جييب 

الطلبة اىل عنو الطلبة و ينتهي ادلعلم من اصالحو، وعندىا يرشد 
أخطائهم  م يقومون بتوصيبها. ان اذلدف من ىذه التطبيق التحريري 
االعتماد على النفس و القدرة على التفكَت و القياس و االستنباط، و 
                                                            

 ٖٕٓص:  طو على حسن الديلمي و سعاد عبد الكرمي الوائلى، ادلراجع السابق،  ٕٚ
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فيو أيضا يتعلم الطالب دقة ادلالحظة و تنظيم األفكار و يستطيع ادلعلم 
تفادتو فيو أيضا الوقوف على ادلستوى كل طالب بدقة و على مدى اس

 28من دروس القواعد.
 تقويم تعليم القواعد . د

التقومي لو دور ىام دلعرفة مدى نتائج الطالب يف كفائتهم اللغوية ادلختلفة و تقدير مدى 
فاعلية التعليم و ادلساعدة يف اختاذ قرارت مناسبة حول مالئمة و كفاية العمل الًتبوي و 

جراءت اليت يتم بواسأطها مجع بيانات العملية الًتبوية. عند رشدي طعيمة ىو رلموعة اإل
خاصة بفرد أو مبشروع أو بظاىرة و دراسة ىذه البيانات بأسلوب علمي للتأكيد مدى 

 29حقيق أىداف زلدودة سلفا من أجل اختاذ قرارات معينة.
لتقومي القواعد اكثر تركيزه على اختبار تكوين الكلمة )صرف( و اجلملة )ضلو(. اختبار 

توي على اختبار مفهوم الطالب عن كيفية تكوين الكلمة حتتوي يف اللغة تكوين الكلمة حت
العربية. حتتوي ىذا االختبار أيضا على تكوين النثر، ىو كيف يرتكب الطالب الكلمة اىل 

يرتكب النثر اىل اجلملة ادلفهومة. يف ىذا تقومي القواعد أيضا اإلختبار التطبيقي يعٍت  النثر و
دلعرفة كيف يطبق الطالب مواد قواعدىم يف قراءة اجلملة العربية مباشرة استخدمو األساتيذ 

و اىل تكلمهم باستخدام اللغة العربية الصحيحة من ناحية قواعدىا. من ىنا سوف نعرف 
 ىل الطالب قد استطع على يفيد علم قواعده يف عملية اللغويتهم.

على فهم القواعد و استخدامو يف يهدف ىذا تقومي قواعد اللغة العربية على كفائة الطالب 
تكوين الكلمة و النثر و اجلملة ادلفهومة. و اما الشكل ادلناسب ذلذا تقوم القواعد ىو 
                                                            

)األردان:  ، ٕط:  ، اللغة العربية مناىجها و طرائق تدريسها،طو على حسن الديلمي و سعاد عبد الكرمي الوائلى  ٕٛ
 ٖ٘ٔص:   (ٕ٘ٓٓدار الشروع،

 )مصر: منشورات ادلنظمة االسالمية للًتبية و العلوم و الثقافة  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا رشدى أمحد طبيعة،   ٜٕ
ٔٚص:   ( م ٜٜٛٔ،



16 
 

 
 

ألن يقدم يف ىذ اإلختبار على فهم  (multiple choice)باستخدام االختبار اختيار ادلضّعف 
 الطالب عن مداهتا ىي قواعد اللغة العربية. 

 القواعد يمفي تعلالمزايا و العيوب  .ه
 :ٖٓيف تعلم القواعد ادلزايا 

يعّود الطالب حلفظ قواعد اللغة العربية الستطاعة التكّلم باللغة العربية الفصيحة  .1
 و الكتابة اجليدة.

 يعّود الطالب  النضباط و النشاط يف تعليم اللغة. .2
 : ٖٔيف تعلم القواعد العيوب

يقّدم مبعرفة القواعد ولكن التقليد يف ىذا التعّلم يعارض احلقيقة، معرفة اللغة ال  .1
 التكّلم.

 .لقواعد ال يستعيب التكّلم بنفسهااستيعاب ا .2
 الضمير . ه
 الضمَت أو ادلضمر .ٔ

الضمَت ىو اسم دلا وضع دلتكلم كأنا_ أو دلخاطاب كأنت أو لغائب  . أ
كهو_ أو دلخاطاب تارة،و لغائب أخرى و ىي األلف و الواو و النون  

 ٕٖقوموا وقاموا و قمن و يقمن.كقوما و قاما و 

 مستًت .-: بارزٖٖوينقسم الضمَت اىل قسمُت

                                                            
30 http://megainfo92.blogspot.co.id/2013/mtode-pembelajaran-qowaid-bahasa-arab.html/m=1 
31 http://megainfo92.blogspot.co.id/2013/mtode-pembelajaran-qowaid-bahasa-arab.html/m=1 

 ٜٚص. لبانون: مار الكتب العلمّية(-) بَتوت  القواعد االسالمية للغة العربية  ،السيد أمحد اذلامّشيٕٖ
 ٜٚنفس ادلراجع .ص.ٖٖ
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-متصلو كان الضمَت البارز ىو الذي لو صورة يف اللفظ، و ىو نوعان: 
 ، منفصل

 مااليفتتح بو النطق، وال يقع بعد إاّل، و إمّن ا يك ون ك اجلزء م ن فادلتصل :
-و ادلتص  لٖٗس  لنيو.الكلم  ة الس  ابقة كي  اء اب  ٍت. وك  اف أكرم  ك. و ى  اء 

-إثن   ا عش   ر: منه   ا يف زل   ل رف   ع وى   ي: كتب   تُ .ٖ٘س   تة و ثالث   ون ض   مَتا
-كتب  ا-كتب  تْ -كت  ب-كتب  نت-كتب  تم-كتبتم  ا-كتب  تِ -كتب  تَ -كتبن  ا
-عّلمن   ا-كت    .و إثن   ا عش   ر: منه   ا يف زل   ل نص   ب وى   ي:عّلمٍت-كتب   وا
-عّلمه م-عّلمهم ا-عّلم و-عّلمكن-عّلمكِ -عّلمكم-عّلمكما-عّلمك
-ثن    ا عش    ر: منه    ا يف زل    ل ج    ر وى    ي: ى    ذاوطٍتعّلمه    ن.و إ-عّلمهم    ا
-وطنه    ا-وطن    و-وط    نكن-وط    نكم-وطنكم    ا-وطن    كِ -وطن    ك-وطنن    ا
 وطنهم وطنهن.-وطنهما

 كأنا و ضلن. وىو -: مايبتدأُبو و يقع بعد ااّل يف االختيارو ادلنفصل
-ضلن-إثنا عشر: منها سلتص بالرفع وىي أناٖٙأربعة و عشرون ضمَتا.

ىّن.وإثنا عشر: منها -ىم-مها-ىي-ىو-أننتّ -أنتم-أنتما-أنتِ -أنتَ 
-إيّاكنّ -إيّاكم-إيّاكما-إيّاكِ -إيّاكَ -إيّانا-سلتص بالنصب وىي إيّاي

 إيّاىن.-إيّاىم-إيّاىا-إيّاه

                                                            
 ٜٚنفس ادلراجع .ص.ٖٗ
 ٜٚنفس ادلراجع .ص.ٖ٘
 ٓٛنفس ادلراجع .ص.ٖٙ
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وكان الضمَت ادلستًت ىو الذي ليس لو صورة يف اللفظ، كالضمَت ادللحوظ يف ضلو: 
 ٖٚجوازا.ومستًت -ِإفهم درسَك. وينقسم ادلستًت إىل قسمُت مستًتوجوبا

 ٖٛادلستًتوجوبا ىو الذي الخيلفو ظاىر،والضمَت منفصل منها: 
 مرفوع أمر الواحد، ضلو: اجتهد .1
 مرفوع ادلضارع ادلبدوء بتاء اخلاطب الواحد، ضلو: أنت تفهم .2
 مرفوع ادلضارع ادلبدوء هبمزة ادلتكلم، ضلو : أَفَهمُ  .3
 مرفوع ادلضارع ادلبدوء بالنون، ضلو: نفهم .4
 ٜٖذي خيلفو ظاىرأو الضمَت ادلنفصل منهاادلستًتجوازاىو ال: 
 مرفوع فعل الغائب، ضلو: خليٌل صلح .1
 مرفوع فعل الغائب، ضلو: عائشة صلحتْ  .2

 التطوير في نظرية تحليل األخطاء : الثانيالمبحث 
 تحليل األخطاء .أ 

، اىل اللغة أمريك روبيت الدو  يبدأ التعليم عن األخطاء و يتطور  ٜٓ٘ٔيف السنة 
النظرية عن تطوير حتليل األخطاء و التقابلى. وفروض حتليل التقابلى أن ادلانع يف اكتساب 
اللغة ىو اختالل من نظام اللغة األول و اللغة الثاين، و ادلقارنة بُت اللغتان ديكن أن ادلرأ 

أن االنسان   strukturalismeو   behviorismeادلسئلة و ما دون ادلسئلة، ومن  يشرح ما
يتعلم اللغة لتغيَت العادة ادلاضي و نشأة العادة احلديثة.  ووقوع األخطاء عند اليبال 

                                                            
 ٔٛنفس ادلراجع .صٖٚ
 ٔٛنفس ادلراجع .صٖٛ
 ٔٛنفس ادلراجع .صٜٖ
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الطالب التحريك  يف اللغة الثاين. اذا كان األخطاء كالعادة السيئة فال جيوز. فلذالك 
 ٓٗتًتكز اىل التمرين و زلاولة لتصحيح األخطاء.التعليم يف الفصل 

و يف حتليل األخطاء للطالب فيعرف الفرق بُت الألغالط و األخطاء ،رأى نبابن 
و  (eror)و األخطاء  (mistake)( األخطاء يف اللغة نوعان ومها األغلط ٜٔ:ٜٜٗٔ)

مثل التعب و  األغلط ىو  ما الذي يسبب بالعناصر كقصر التذكَت و  التلفظ و الوجداين
 الّشاك . و األخطاء ىو اشكال اللغة ال يصاب قوال او كتابة او استماعا او قراءة.

و عن جنس ىذه اللغة يقال نبابن كان من اىل اللغة فيت. س. كوردر ىو يفّرق نوعُت يف 
األخطاء األّول أخطاء اللغة غَت ترتيب يف الناطق و الثّاين أخطاء اللغة ترتيبا اىل الناطق 

 الذي يتعّلم اللغة. 

وكان حتليل األخطاء يف تعّلم لغة األجنبّية ىو  من النظرية البنائّية اليت تبُّت عملية التحليل 
من اكتساب اللغة األجنبّية. و كانت النظرية البنائّية مقّدمتو من فرضية البنائية الذي مني 

ألخطاء يف تعّلم اللغة ( ومها يقوالن أّن اٜٚ٘ٔ( و روبيت الدو )ٜ٘ٗٔ"كرليس فريس" )
األجنبية بسبب التفريق بُت لغة األّم و لغة األجنبّية و عادة،ىذه األخطاء بسبب وجود 

 .ٔٗادلشكلة يف مستوية تركيب اللغة ادلختلفة بينهما

الّدراسة و التحليل الذي يبُّت األخطاء يعمل ويف معجم اللغة أّن حتليل األخطاء تسّمى " 
42متعّلم اللغة األجنبية

(”the study and analysis of the errors made by second language 

learners)  . 

                                                            
40 Xie Fang,JIANG Xue –mei,  Analisis Kesalahan dan pengajaran di kelas EFL, Volume 4, 

No 9. September 2007. 
41Abdul Chaer,  linguistic Umum,  2007  (Jakarta:Rineka Cipta)  
42Jack. CRichard, Longman dictionary  of language teaching and applied linguistic,  (Great 

Britain, 2010),  hal:  210 



21 
 

 
 

األخطاء اللغويّة ( اخطاء اللغة يفّرق نوعُت : األوىل ٕٛٓٓاختالفا، مبا قال فخر الرزي )
ىي األخطاء تنشاء من األخطاء غَت  اللغويّة ىي األخطاء تنشاء من مكّون اللغة. و الثاين

 خارج اللغة.

 األخطاء اللغويّة:  (1
  الصوت 
 ادلفردات 
 النحو 
 الصرف 
 األخطاء غَت  اللغويّة:  (2
 مسئلة عن النفسية مثل التشجيع أو مهة 
 مسئلة عن التفريق بُت الشخص و الطالب يف الفصل 
  وسيلة التعّلم 
 كفاءة ادلعّلم 
  طريقة التعّلم 
 الوقت 

من اللغة   transfer intralingualاخلطوة األوىل يف تعليم اللغة الثانية انتقال داخل اللغة 
االصلى. و اللغة االصلى من وحدة اللغة ادلكتسبة . ومن اجناس األخطاء توجد من كل 

 ناحية تعليم اللغة. و كان انتقال داخل اللغة األسباب األوىل يف أخطاء اللغة.
 ءمراحل تحليل األخطا .ب 
 من ادلؤلف يعٍت ىو ما خطوات معينة .خطوات معينة لديو العمل ىو إجراء اخلطأ حتليل
يف  ثالث خطوات اليت اقًتحها( Error Analysisحتليل األخطا. كوردر يف كتبو ) منهجية
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 identivication)حتديد ووصف  (،Collectionمجع البيانات ) وىي اللغوية، األخطاء حتليل

and description ،) وشرح(explanation)ٖٗ . 
اثنُت من اللغويُت اآلخرين الذين قدموا أيضا اخلطوات يف حتليل اخلطأ وعالوة على ذلك 

، (Collecting data)مجع البيانات غاس وسيلُت كَت، مع بعض االضافات واليت تشمل: 
 قياس(، Classifying Errorsأخطاء ) تصنيف، (identifying errorsاألخطاء )وحتديد 
 ،(Analyzing Source of Errorsأخطاء ) مصدر حتليل (،Quantifying Errors)أخطاء 
(Remediating for Errors)خطاء لأل وعالج

44
 . 

ما  حتليل األخطاء أن منهجية، فمن ادلفهوم أعاله اللغويُت بعض التدابَت اليت اقًتحها من
 :يلي

 .متعلم اللغة اليت أدىل هبا اللغوية األخطاء البيانات ىو مجع .1
حتديد وتصنيف األخطاء من خالل حتديد وفرز حسب الفئة أخطاء لغوية،  .2

 مثل النطق األخطاء، تشكيل كلمة، دمج النصوص، وإعداد احلكم.
 .الصحيح ادلثال وإعطاء اخلطأ، وسبب موقع اخلطأ، ووصف اخلطأ ويوضح .3
 ىالقضاء عل، وإذا أمكن اخلطأ تصحيح، حل اخلطأ، عالجية اخلطأ يل .4

أساليب التدريس و ، جيد دليل، وىو ادلواد ادلناسبة من خالل إعداد األخطاء
 .مطابقة

 األخطاء اللغوية . ج
يف عملية االتصال، كانت قلة كفاءة ادلهارات اللغوية من إحدى العراقيل اليت أّدت إىل  

 األخطاء اللغوية. وقد حتدث األخطاء اللغوية يف كالم أو كتابة الدراس. 

                                                            
43 Corder, S.Pit.  Error Analysis.  (London: Oxford Univ Press, 1974),  Hal : 122 
44 Moreover, Gass & Selinker.  Discourse Analysis for Language Teachers.  (New York: 

Cambridge Univ. Press, 1991), Hal : 67 
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دتثل جانبا من عيوب كالم أو كتابة الدراسي، وتلك األخطاء من جزائيات األخطاء 
 .٘ٗالًتاكيب اليت تنحرف عن القاعدة الثابتة أو القاعدة ادلختارة من عمل كبَت

اعترب بعض زلدثى اللغة أن مصطلح الغلظ واخلطأ يصبح يف نفس ادلصطلح، ال حظ 
اخلطأ. واخلصائص ادلميزة لألغالطهي ىي نبابان، أن ىناك فرق شائع بُت الغلط أو اذلفوة و 

عدم عمد متحدثها وقابلة للتصحيح يصححها ىو نفسو عندما يالحظها أو يصححها 
. وأما عند كوردير أن األغالط ىي االضلرفات عن القواعد يف استخدام اللغة بأن ٙٗسامعوىا

 يكرر ويلتبس صاحبها ويزل لسانو بسبب التعب واإلرىاق وما إىل ذالك.
ا األخطاء ىي ما قالو متحدث اللغة اذلدف لكنو ال يشعر بأنو خاطئ حىت يصلحو وأم

وعند كوردر األخطاء تعترب انعكاسا لقدرة الدارس للغة الوسيطة وىي ترجع  ٚٗبنفسو حاال.
إىل االضلرافات ادلنطوقة وادلستمرة، وتعترب صورة كفاءة الدارس للغة اذلدف يف ادلراحل 

 أسباب عدم معرفتو لقواعد اللغة اذلدف ادلطردة. . وىذا سبب منٛٗادلعينة
 : ٜٗدوالي وبورت يقسم األخطاء اللغوية إىل

( ىي األخطاء اليت تعكس ألفاظ أو Interfence Like Goofsاألخطاء داخل اللغة ) .ٔ
( وال توجد يف بيانات اكتساب اللغة Native Languageتركيب اللغة األصلية )

 ادلستهدفة.االوىل اليت تأصلت من اللغة 
( ىي األخطاء اليت تعكس ألفاظ Li Development Goofsتأثَت األخطاء التطورية ) .ٕ

 أو تراكيب اللغة األم، غَت أنو توجد يف بيانات اكتساب اللغة االوىل ادلستهدفة.

                                                            
45 Tarigan, Henry Guntur. Pengajaran Kompetensi Bahasa. (Bandung: Angkasa. 1989). Hal: 272  
46 Nababan, Sri Utari Subakyo. Metodologi Pengajaran Bahasa. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 1993). Hal: 133 
 ٖٗٔص.  ادلراجعنفس  ٚٗ

48 M.F. Baradja, Kapita Selekta Pengajaran Bahasa.( Malang: IKIP Malang.1990). Hal. 94,  
49 Tarigan, Henry Guntur. Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa.  )Bandung: Angkasa, 1988).  

Hal:273 
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( ىي األخطاء اليت ديكن اعتبارىا من Ambigous Gooofsاألخطاء الثنائية اللغة ) .ٖ
 من تأثَت األخطاء التطويرية.األخطاء داخل اللغة أو 

( ىي األخطاء اليت ال تعكس اللغة االوىل، وال Unique Goofsاألخطاء الفريدة ) .ٗ
 توجد أيضا يف بيانات اكتساب اللغة األوىل اللغة ادلستهدفة.

: أن األخطاء ستظل تظهر مهما كانت ادل حاوالت اليت تبذل الجنتاهبا، ىناك نظرة تقول
ديكن أحد أن يتعلم دون أن يقع يف األخطاء، ىذه النظرة بينت على قال دوالي وبورت ال 

اكتشاف جديد يف رلال العلم النفسي ادلعريف الذي ذكر أن كل األطفال الذين يكتسبون 
 .ٓ٘ويتعلمون اللغة الثانية كانوا يبنون اللغة على طريق عملية تكوين االخًتاع أو االبتداع

ن األخطاء أمر طبيعي مر بالدراس أثناء عملية من ىذه النظرة مبكننا أن نستنتج أ
االكتساب والتعلم والتعليم للغة الثانية. ىذا نتيجة منطقية لعملية تكوين االخًتاع أو 

 .ٔ٘االبتداع
 أهداف تحليل األخطاء اللغوية . د
غرض أ. األىداف العمليةالنظرية و  األىداف مها، ىدفان حتليل األخطاء أن كوردر يقول
 ىو أي النظرية ىدف، يف حُت أن التحليل التقليدي أغراض خيتلف كثَتا عنال  ىو عملي
  .ضلللها  م اخلطأ ادلهم أن االكتشاف، وىو للمعلم. ٕ٘تعلم لغة ثانيةفهم عملية زلاولة ل
  .التعلم عملية متابعةيتم مفيدة جدا ل التحليل ىي نتائج

األخطاء اليت  أنواع دلعرفة اللغةمعلمي  مساعدة حتليل اخلطأ إجراء ديكن عالوة على ذلك،
 ادلعلمُت وجدت عندما .سبب اخلطأو ، ومصدر اخلطأ، اخلطأ طبيعة، ادلنطقةواخلطأ  ارتكبت

                                                            
50 Nurhadi, Roekhan. Dimensi-dimensi Dalam Bahasa Kedua. (Bandung: Sinar Baru. Bandung YA. 3 

Malang. 1990). 57 
 ٚ٘نفس ادلراجع. ص   51

52 Tarigan, Henry Guntur. Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa.  )Bandung: Angkasa, 1988).  

Hal: 12 
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حيتاج  اللغة اليت جوانب ديكن قمع، ادلستخدمة ادلواد التعليمية تغيَت للمعلم أخطاء، وديكن
 .نفسهاتعليم اللغة ل وضع برنامج، وديكن إىل توضيح
 اليت حيملها أو اليت وقعت األخطاء األوىل التقابلي. أبرز التحليل خيتلف عن األخطاءحتليل 

لغة  أخطاء يف قد تنشأ األشياء اليت وتوقع الستباق الثاين يسعى يف حُت، ادلستخدم
خطأ  تواجو واحد ال حبيث للمستخدمُتتعطي درسا و  دلعاجلة األول وادلقصود .ادلستخدم
اليت  األجنبية واللغة اللغة األم بُت الفرق() التقابلي اجلوانب الثاين يعطي، يف حُت مشاهبة

 .األخطاء لتجنب جتري دراستها
، والعثور خطأ مبا فيها اللغة العربية، اللغوية حتليل األخطاء غرض يتم تعيُت وبعبارة أخرى

 األخطاء وجتنب احلد من السعي إىل ومن  م، اليت تسببت يف اخلطأ ادلهيمنة العواملعلى 
تعليم اللغة العربية لتوفَت حل حتليل األخطاء و  من خالل .الشفوية والكتابية، سواء اللغوية
 .يذىب على ضلو خاطئ غالبا ما اللغة اليت جوانب، وخصوصا يف األخطاء اللغوية لتجنب

 أهمية و تحديد تحليل األخطاء في تعليم اللغة. و

ادلعلومات كلها عن أخطاء الطالب فينبغي للمعلم أن أوال، بتحليل األخطاء كان ادلعلم جيد 
ينقص األخطاء. ثانيا، وباألخطاء خيرب للمعلم ما مدى التطوير و العاقبة اليصال غرض 

  ٖ٘التعليم. ثالثا،األخطاء لطالب نفسو ألّن وقوع األخطاء وسيلة الطالب لتعّلم.
علم اللغة الثانية يف التعليم ، وكانت نظرية حتليل األخطاء مع نظرية االخرى يكثر نظرية ت

وأما الناجح يقع من األخطاء و باستخدامو جيد التداخل من بيئة احلياة، و بالتداخل يكّون 
 ٗ٘احملاولة احلديثة اليصال الغرض ادلطلوب. 

                                                            
53 Xie Fang,JIANG Xue –mei,  Analisis Kesalahan dan pengajaran di kelas EFL, Volume 4, 

No 9. September 2007. 
54 Xie Fang,JIANG Xue –mei,  Analisis Kesalahan dan pengajaran di kelas EFL, Volume 4, 

No 9. September 2007. 
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وأما حتديد األخطاء أوال،كثَت  اىتمام اخطاء اىل الطالب و ادلعلم دييل أن يشغل باألخطاء 
ة. وأما عند األخطاء نقصان فهو الرتقاء كفاءة اللغة، و الغرض األخَت من يف اللغة الثاني

تعّلم اللغة الثانية ىو ايصال طلق اللسان يف اللغة. و احلقيقة يف فهم اللغة سواء كانت 
 مهمتو باحلصيلة. ثالثا الفشل لًتجيح اسًتايتجية التعريض.
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 الفصل الثالث
 ثالبح يةمنهج

 
 مدخل البحث ونوعه . أ

(. ألن البيانات اليت pendekatan kualitatif)ي      مدخل الكيفال      تستخدم ال    باحثة يف البحث
حتتاج إليها الباحثة ال تكون على صورة عددية وكمي     ة. بل تكون على صورة ادلعلومات 

 البيانية والتفصيلية عن مضمون ادلدخل.
( ألن الوصفي deskriptif-analitisالت     صميم الوص     في التحليل     ي ) هوفوأما نوع ىذا البحث 

والتحليلي منظمُت وزلاولة ادلعلمُت يف عالج األخطاء ، حتاول هبا الباحثة وصف العناصر 
األساسية كما ىي، وال يوجو لتحقيق الفروض، فإن عملية البحث هبذا التصميم إن 

   ضمن عل     ى العرض والكتابة والتحليل والتفسَت عن الوقائع التصميم الوصفي من البحث تت  
  .٘٘يف احلال ادلستقبل

 البيانات ومصادرها . ب

 (Human Resource) يف البحث الكيفي حتصل الباحثة على البيانات من ادلصادر اإلنسانية
 بوسيلة ادلالحظة و ادلقابلة. وىناك توجد كذلك مصادر البحث اليت ليست من اإلنسان

(Human Non Resource) منها من الوثائق ادلكتوبة، وقانون احلكومة، و الرسائل الرمسية، و ،
 Naturalة )ما أشبو ذلك. و مصادر البحث الصحيحة ىي احملصول عليها يف حالة طبيعي

Setting.) 
(. "مصادر البيانات الرئيسية يف البحث النوعي ىي أقوال ٚٗ: ٜٗٛٔكما قال لوفالن )

وغَتىا. أقوال وأفعال من الذين يلحظون أو  الوثائقوأفعال، والباقي ىو بيانات إضافية مثل 

                                                            
55 Best. John W, Reaserch in Education,( London: Prentice Hall International Inc, 1981) Hal:135 
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مقابالت مع مصدر البيانات األساسي. وتسجل مصادر البيانات الرئيسية من خالل 
 ٙ٘ل تسجيل الفيديو أو صورة أو أفالم.مذكرات مكتوبة أو من خال

  ٖٕٔٓاإلختبار عن مادة الضمائر اليت تناسب مبنهج  عٍتذا البحث يذل مصادر البياناتإن 
 الثاينمستوى  يف ن ماالنجيدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية تور ادليف  السابع الفصل   يف

اللغة األخرى يعٍت من ادلعّلم صادر البيانات م. وىناك ادل ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓيف العام الدراسي 
درسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية ادليف  السابع الفصل   يفم اللغة العربية الذي يتعلالعربية 
 .ن ماالنجيتور 
 خطوات البحث   . ج

 حتتاج الباحثة بشّدة إىل عدة األساليب لنيل البيانات ادلطلوبة يف ىذا البحث وىي شلا يلي:
 ن ماالنجيدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية تور ادلحثة مبالحظة إىل تعمل البا .ٔ

 دلعرفة عن عملية التعليم و التعلم يف فصل السابع  

اإلختبار عن مادة الضمائر توجد ها تعريف وتصنيف ووصف األخطاء وتصحيح .ٕ
درسة ادلتوسطة االسالمية ادليف  السابع الفصل   يف  ٖٕٔٓاليت تناسب مبنهج 

و م. ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓيف العام الدراسي  الثاينمستوى  يف ن ماالنجياحلكومية تور 
ىذه األساليب ادلستخدمة جلمع البيانات تسمى أيضا ب      "األساليب التوثيقية" 

(Tehnik Dokumentasi( ألن اإلعالن   ات تصدر من التوثيق )Dokumen يعٍت )
يف  السابع الفصل   يف  ٖٕٔٓاإلختبار عن مادة الضمائر اليت تناسب مبنهج 

يف العام  الثاينمستوى  يف ن ماالنجيدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية تور ادل
 م. ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراسي 

حّددت الباحثة األخطاء إىل األخطاء النحوية يف الضمائر )أنا، ضلن، ىو، ىي،  .ٖ
 أنَت، أنِت(. 

                                                            
56 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2011) Hal. 157 
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 اء ادلوجودة.ختطط الباحثة جدول اإلجراءات تسهيال يف حتليل األخط .ٗ

ادلقابلة مع ادلعلمة اليت تعّلم اللغة العربية دلعرفة زلاولتها يف عالج األخطاء النحوية يف 
 الضمائر )أنا، ضلن، ىو، ىي، أنَت، أنِت(.

 تحليل البيانات و أسلوبها   . د

( مبعٌت أن الباحثة تصف Induktifحتليل البيانات يف ىذا البحث متصف باالستدالل )
و أما أسلوب حتليل  تصنع التحليل العام حىت حتصل على نتيجة ب     صفة ال خاصة.احلقائق  م 

كما يعرف بَتلسون حتليل   (Content analysis)البيانات يف ىذا البحث ىو حتليل احملتوى 
احملتوى بقولو إنّو " أسلوب من أساليب البحث العلمي الذي يستهدف الوصف ادلوضوعي 

   ٚ٘.الظاىر دلادة االتصال"ي للمضمون ادلنظم والكم

كانت تقنية حتليل البيانات اليت تعمل الباحثة بطريقة تعريف البيانات، فهي البيانات اليت 
يف ىذا البحث.   ٖٕٔٓاإلختبار عن مادة الضمائر اليت تناسب مبنهج تنال من حتليل 

الضمائر )أنا، األخطاء النحوية يف مجعت الباحثة األخطاء بشكل واحد،  ّم تصّنف الباحثة 
 ضلن، ىو، ىي، أنَت، أنِت(.

وبعد ذلك، شرحت الباحثة على األخطاء يف اإلختبار عن مادة الضمائر بتشريح وضع 
اخلطأ يؤسس على النظرية  ّم تصّحح الباحثة تلك األخطاء و تعطي أيضا احلّجة 

جانب لتصحيحها باستخدام كتاب النحو" الكواكب الدرية شرح متممة األجرومية"  من 
 األخطاء النحوية.

يؤسس على تقنية حتليل البيانات السابقة، فتحتاج الباحثة إىل أدوات البحث بشكل جدول  
 كما يلي:

 

                                                            


37م.ص:1981الدكتوررشديأحمدطعيمة.دليلعملفيإعدادالموادالتعليمية.مكة: 57
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 2الجدوال 
 تحليل البيانات عن األخطاء النحوية في الضمائر

 األخطاء وصف تصنيف األخطاء النحوية في الضمائر البيانات اإلسم الرقم
 وتصحيحها

  أنت   أنت   هي هو نحن أنا   
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

 المبحث األول :  لمحة عامة عن مدرسة المتوسطة اإلسالمة الحكومية تورن ماالنج

 تاريخية عن المدرسة  . أ
ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية تورين بدأت بإقامة ادلدرسة ادلتوسطة كانت قائمة 

يف قرية "سدايو" وىذه ادلكان دلدرسة اإلبتدائية  ٜٗٛٔاالسالمية تورين الذي ينشاء يف عام
. ألنو (.Sepanjang Gondanglegiاألن،ومؤسسها "سليمان" من سفاصلاع كونداع لكي )

بدل "عبد الغاين  ٜٓ٘ٔماالنج  م يف عام IIاالسالمية احلكومية ادلعلم يف مدرسة ادلتوسطة 
 مجهوري" وىو الطالب يف معهد كونتور.

يتسّلم إىل عبد SMIويكون  "عبد الغاين مجهوري" معلم الدين يف وزارة الدينية ومؤسس 
الفتاح من وجاء وىو الطالب يف معهد كونتور. ويف ىذا العصر ىو يف عصر التحّول الذي 

. وىذا التحّول (PGAP)ّول من مدرسة ادلتوسطة االسالمية اىل تربية معلم الدين األول حي
 باسوكي وعلى موافقة الطلبة. -على رأي اللجنة الًتبية الدينية ماالنج

لو عزم أنو ينتقل إىل بوكور لبناء ادلعهد مع زمالئو من  ٜٓٙٔوكان عبد الفتاح يف عام 
"درما " ٜٚٙٔسّلم إىل عبد الغاين مجهري وكان يف عام يت PGAPمعهد كونتور،فالرئيس 

فرئيس PGAPاىل ماالنج و الرئيس يف قسم الدين ماالنج يوّظف إىل  NTBينتقل من 
من أربعة  PGAPتغيَت التعليم يف  ٜٓٚٔيتسلم إىل "درما".وكان يف عام  PGAPادلدرسة 

ة ينتقل من شارع ديوان إىل و موقيع ادلدرس PGALب PGAPسنة إىل ستة سنة  م يسمى 
صاحب تربية الدينية ٜٙٚٔتورين. وكان درما  يف عام  ٚٙشارع فاعليما سودرمان رقم 

إمام سوفاردي ىو معلم الدين ٜٙٚٔفرئيس ادلدرسة يبدل احلاج معصوم زين. وكان يف عام 
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مام ، ويف ىذه السنة مقام رئيس ادلدرسة يتسّلم إىل إPGALيف مدرسة اإلبتدائية إىل 
 سوفاردي.

برسالة  ادلقرر مع ثالثة وزارة )وزارة الدين، وزارة الًتبية، وزارة  ٜٛٚٔويقع التحول يف عام 
ماريس  ٙٔيف التاريخ  ٜٛٚٔسنة  ٙٔالثقافة و وزارة يف داخل البالد( رقم رسالة  ادلقرر :

درسة اخلاصة يف اندونيسيا يف فصل االول و الثاين و الثالث جيعل ادلPGA، أن ٜٛٚٔ
 ادلتوسطة اخلاصة و فصل الرابع و اخلامس و السادس جيعل ادلدرسة الثانوية اخلاصة. 

مدرسة ادلتوسطة احلكومية يف اندونسييا يعطى الفرصة لفتح فصل ٜٛٚٔوكان يف عام 
جيدة ولو موقع لبناء عمارة فيجعل حكومية، وىذه أما فصل البعيدة(Kelas Filial)البعيدة

يف التاريخ  ٜٜٔٔ/ٖٚٔالفرصة يعمل امام سوفاردي.وبعد ذالك تنزل رسالة ادلقرر برقم : 
 . ٜٜٔٔيويل  ٔٔ
 درسة مالجغرفي ال . ب
تورين  ٙٔدرسة ادلتواسطة احلكومية اإلسالمية، والعنوان : شارع كانوصلوساري رقم ادلتقع 
      .ماالنج

 المنهج الدراسي . ج
 ٖٕٔٓوادلنهج الدراسي  درسة ادلتواسطة احلكومية اإلسالمية  تورين ماالنجادلتستخدم 

م. وتقوم ىذه ادلدرسة بتدريس العلوم الدينية والعلوم  ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓللعام الدراسي 
 الرمسية.

 اللغة العربية في المدرسةو. 

اللغة العربية ىي إحدى اللغة اليت تدرس من اللغات ادلتنوعة يف ىذه ادلدرسة، وبدأ درس 
اللغة العربية من الفصل السابع إىل الفصل التاسع. وىذه شيئ مهم ألن أحسن تعرف اللغة 
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العربية منذ أول ادلرحلة يعٌت من الفصل السابع.ويف الواقع، معظم التالميذ عدم احلب 
دريس اللغة العربية بأسباب متنوعة، وشعروا بأن اللغة العربية لغة شلتعة شللة، والسرور عند ت

ولذلك ينبغي ألساتيذ اللغة العربية أن جيعلواىم محاسة حُت جرى التدريس بأي طرق 
 التدريس كانت.

خصائص تعليم قواعد اللغة العربية في الفصل السابع في المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 .ن ماالنجالحكومية توري

يف الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يقوم تعليم قواعد اللغة العربية 
 الذي يشتمل الكفائة األساسية و الكفائة الرئيسية.  ٖٕٔٓباستخدام منهج  تورين ماالنج

   1الجدوال

في الفصل السابع في  1522الكفائة األساسية و الكفائة الرئيسية  بمنهج 
 لمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية تورين ماالنج في المستوى الثاني ا

 الكفائة األساسية الكفائة الرئيسية  
ٔ 
 

الشكر على فرصة لتعليم اللغة العربية    ٔ.ٔ اخلربة الباطنية و عمل تعليم اإلسالمية
كلغة االتصال العادلّي و لغة اإلسالمية 

 اليت توجد يف محاسة التعليم.
اخلربة الباطنية و عمل الصدق و  ٕ

اإلنضباط والقابلية و الذمة و العاونية 
و اذلودة و الصلح و ادلؤدب و تظهَت 
السلك كجزء من احلل على 
ادلشكالت يف التفاعل باإلجيابية مع 

اخللق الصدق و ثقة  الداللة على ٔ.ٕ
النفس باإلتصال مع بيئة اجملتمع حول 

 البيت و ادلدرسة.
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البيئة اإلجتماعية و الطبيعية،وكذالك 
يف وضع نفسها على أهنا انكاس لألمة 

 يف اجلمعية.
للتفهيم و التطبيق و حتليل ادلعرفية  ٖ

احلقيقية و ادلفاىيمية و اإلجرائية على 
أساس الفصول حول العلوم و 
التكنولوجي و الفن والثقافة  و العلوم 
اإلنسانية و بالبصَتة اإلنسانية و 

لة و أسباب تتعلق الوطنية و الدو 
حضارة الظواىر و األحداث و فضال 
عن تطبيق ادلعرفة اإلجرائية يف رلال 
الدراسة اليت زلددة وفقا للمواىب و 

 مصاحل حلل على مشكالت.

الداللة على التشجيع لتطوير كفائة  ٕ.ٕ
 اللغة.

اجلهاز و الفقرة و تقدم يف رلال  ٗ
احلقيقة و ادلوجاز الذي يرتبط التطوير 

التعليم يف ادلدرسة ادلستقلة و  من
القدرة على استخدام األسلوب وفقا 

 لقواعد العلم.

الداللة على التضامن يف تطبيق اللغة  ٖ.ٕ
العربية ألهنا كلغة االتصال العادلّي و 

 لغة اإلسالمية

ايصال ادلعلومات عن العنوان ، بييت،  ٗ.ٗ  
 من يوميات األسرة  كتابة 

تركيب النص عن العنوان ، بييت، من  ٘.ٗ  
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يوميات األسرة  خالصة باىتمام 
تكوين النص و عناصر اللغة 

 الصحيحة.
 

أّن تعليم قواعد اللغة العربية يف فصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تورين 
تابة. ومن جهة ال يكون دراسة نفسية و لكن تعليم قواعد اللغة العربية يدخل يف مهارة الك

األخرى حقيقة أن الطالب أن يطلب ماىرة يف الكتابة و كذالك أن يطلب لفهم قواعد 
 اللغة العربية حىت يكتب الطالب كتابة صحيحة .

وأن يف تعليم قواعد اللغة العربية يف فصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
لقواعد كلها ولكن مناسبة بادلوضوع و ادلنهج ادلعُت تورين ال يشرح تفصيال أو اليبُت مادة ا

 حىت يف تبيُت قواعد اللغة العربية اليواسع اىل غَتىا. 

ويف ادلستوى الثاين يف فصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تورين أن قواعد 
م( و ادلبتداء ،خرب مقدم )اجلهات ، عند، الال ٓٓٔ-ٔاللغة العربية تشتمل اىل األرقام 

  مؤخر ،النعت ادلفراد، ادلبتداء، )ادلفراد + ضلن( + اخلرب )فعل ادلضارع(.

 اشكال األخطاء في تعليم قواعد اللغة العربية.:  الثانيالمبحث 

البيانات اليت حتّللها الباحثة يف ىذا البحث تتعلق باألخطاء النحوية عن مادة الضمائر يف 
اإلختبار ذلذا البحث. اخلطوة األوىل اليت عملتها الباحثة لتحليل اإلختبار ىي تعريف 
األخطاء ادلوجودة يف اإلختبار ذلذا البحث.  ّم اخلطوة الثانية ىي مجعت الباحثة األخطاء 
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األخطاء النحوية يف الضمائر )أنا، ضلن، ىو، ىي، أنَت، حد،  ّم صّنفت الباحثة بشكل وا
 أنِت(.

إىل األخطاء النحوية يف الضمائر )أنا، ضلن، ىو،  يف اإلختباروصنفت الباحثة األخطاء 
ىي، أنَت، أنِت(،  ّم صّححت الباحثة تلك األخطاء بإعطاء احلّجة لتصحيحها باستخدام  

 لدرية شرح متممة األجرومية" من جانب األخطاء النحوية.كتاب " الكواكب ا
إىل األخطاء النحوية يف  يف اإلختباربعد ما عملت الباحثة اخلطوات لتحليل األخطاء 

يف فصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  الضمائر )أنا، ضلن، ىو، ىي، أنَت، أنِت(
النحوية يف الضمائر )أنا، ضلن، األخطاء احلكومية تورين ، فعرضت الباحثة البيانات عن 

 يف اجلدول التايل:  ىو، ىي، أنَت، أنِت(

 وتصحيحها األخطاء وصف تصنيف األخطاء النحوية في الضمائر البيانات اإلسم الرقم

نح أنا
 ن

  انت   انت   هي هو

  .مالبس2 فنيا دييا انندا ٔ

√ 
)ألنو ضمَت بارز  مالبسي      

متصل الذي يضمن ضمَت أنا 
.وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٛٗاألجرومية، ص: 
 

     .أخته1
√ 

)ألنو ضمَت بارز متصل اختها   
.وصدر  ىيالذي يضمن ضمَت 
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الكواكب ىذا البيان من كتاب 
الدرية شرح متممة األجرومية، 

 ٛٗص: 
 مستًت جوازا)ألنو ضمَت نغسل      √  يغسل ولدان واحد شاه 1

 ضلنالذي يضمن ضمَت 
.وصدر ىذا البيان من كتاب (

الكواكب الدرية شرح متممة 
 ٛٗاألجرومية، ص: 

مستًت )ألنو ضمَت تسكنين  √      تسكين اعكر ولدان.و. 2
 ضلنالذي يضمن ضمَت  جوازا
.وصدر ىذا البيان من كتاب (

 الكواكب الدرية شرح متممة
 ٛٗاألجرومية، ص: 

 مستًت جوابا)ألنو ضمَت تقرأ  √     تقرئين ديا مال اجيع.ر. 3
الذي يضمن ضمَت 

.وصدر ىذا البيان من  أنَت(
الكواكب الدرية شرح كتاب 

 ٚٗمتممة األجرومية، ص: 
مستًت )ألنو ضمَت تجلسين √      تجلس زلمد فائز 4

الذي يضمن ضمَت جوازا 
.وصدر ىذا البيان من  أنَت(
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الكواكب الدرية شرح كتاب 
 ٛٗمتممة األجرومية، ص: 

مستًت )ألنو ضمَت تغسلين  √      تغسل اردان رمضان 5
الذي يضمن ضمَت جوازا 
.وصدر ىذا البيان من  أنِت(

الكواكب الدرية شرح كتاب 
 ٛٗمتممة األجرومية، ص: 

مستًت )ألنو ضمَت تأكلين  √      تأكل نستبق الفًتي 6
الذي يضمن ضمَت جوازا 
.وصدر ىذا البيان من  أنِت(

الكواكب الدرية شرح كتاب 
 ٛٗمتممة األجرومية، ص: 

 مستًت جوابا)ألنو ضمَت أكل       √ يأكل فيك دوي فرلينا 7
.وصدر أنا(الذي يضمن ضمَت 
الكواكب ىذا البيان من كتاب 

الدرية شرح متممة األجرومية، 
 ٚٗص: 

 مستًت جوابا)ألنو ضمَت نغسل      √  يغسل كجيتا ادين 8
 .ضلن(الذي يضمن ضمَت 

وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 



38 
 

 
 

  ٚٗاألجرومية، ص: 
مستًت جوازا )ألنو ضمَت تكتبين √      تكتب رييو ادي فراستيو 25

 .أنِت(الذي يضمن ضمَت 
وصدر ىذا البيان من كتاب 

الدرية شرح متممة الكواكب 
 ٛٗاألجرومية، ص: 

عائشة فوتري  22
 ادلية

مستًت )ألنو ضمَت تسكنين √      تسكن
الذي يضمن ضمَت جوازا 
وصدر ىذا البيان من   .أنِت(

الكواكب الدرية شرح كتاب 
 ٛٗمتممة األجرومية، ص: 

رزكي جاندرى   21
 كرسان

مستًت جوازا )ألنو ضمَت تجلس    √    يجلس
 .ىي(الذي يضمن ضمَت 

وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٛٗاألجرومية، ص: 
علية رمحة  22

 سلسبيال
مستًت جوازا )ألنو ضمَت يكتب    √   نكتب

 .ىو(الذي يضمن ضمَت 
وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٛٗاألجرومية، ص: 
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مستًت )ألنو ضمَت تطبخين √      تطبخ ايرما رمحاوايت 23
الذي يضمن ضمَت جوازا 
.وصدر ىذا البيان من  أنِت(

الكواكب الدرية شرح كتاب 
 ٛٗمتممة األجرومية، ص: 

 مستًت جوابا)ألنو ضمَت ندرس      √  يدرس سًتييا اندراياناس 24
 .ضلن(الذي يضمن ضمَت 

وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٚٗاألجرومية، ص: 
تري ملياين  25

 اوكتافيا
مستًت جوازا )ألنو ضمَت تدرس    √    يدرس

.وصدر ىي(الذي يضمن ضمَت 
الكواكب ىذا البيان من كتاب 

الدرية شرح متممة األجرومية، 
 ٛٗص: 

مستًت )ألنو ضمَت تأكلين  √      تأكل انتان فرمتا ساري 26
الذي يضمن ضمَت جوازا 
.وصدر ىذا البيان من  أنِت(

الكواكب الدرية شرح كتاب 
 ٛٗمتممة األجرومية، ص: 

مستًت جوازا )ألنو ضمَت يغسلين √      يغسل مَتنا نور كريسما 27
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 .أنِت(الذي يضمن ضمَت 
وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٛٗاألجرومية، ص: 
ايكو باكوس  28

 سًتييا
مستًت )ألنو ضمَت تطبخين  √      تطبخ

الذي يضمن ضمَت جوازا 
وصدر ىذا البيان من   .أنِت(

الكواكب الدرية شرح كتاب 
 ٛٗمتممة األجرومية، ص: 

مستًت جوازا )ألنو ضمَت تجلس    √    تجلسين ميسا سينتا دوي 15
 .ىي(الذي يضمن ضمَت 

وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٛٗة، ص: األجرومي
 مستًت جوابا)ألنو ضمَت نغسل      √  تغسل اوكتافيا رسكاوايت 12

 .ضلن(الذي يضمن ضمَت 
وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٚٗاألجرومية، ص: 
 مستًت جوابا)ألنو ضمَت تدرس  √     يدرس نوفان باكوس راما 11

 .أنَت(الذي يضمن ضمَت 
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وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٚٗاألجرومية، ص: 
مستًت جوازا )ألنو ضمَت تقرئين √      تقرأ نور فضيلة 12

 .أنِت(الذي يضمن ضمَت 
وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٛٗاألجرومية، ص: 
مستًت جوازا )ألنو ضمَت تكتبين √      تكتب سلسا سابَتا 13

 .أنِت(الذي يضمن ضمَت 
وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٛٗاألجرومية، ص: 
مستًت جوازا )ألنو ضمَت يسكن    √   تسكن ايكا ايتا فضيلة 14

 .ىو(الذي يضمن ضمَت 
وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 

 ٛٗاألجرومية، ص: 
مستًت )ألنو ضمَت تطبخين  √      يطبخ ريديحنس  15

الذي يضمن ضمَت جوازا 
وصدر ىذا البيان من   .أنِت(
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الكواكب الدرية شرح كتاب 
 ٛٗمتممة األجرومية، ص: 

زلمد مهدي  16
 ىاشيمي

مستًت جوازا )ألنو ضمَت تغسلين √      تغسل
 .أنت(الذي يضمن ضمَت 

وصدر ىذا البيان من كتاب 
شرح متممة  الكواكب الدرية
 ٛٗاألجرومية، ص: 

مستًت )ألنو ضمَت تسكنين √      تسكن زلمد عزام 17
الذي يضمن ضمَت جوازا 
وصدر ىذا البيان من   .أنِت(

الكواكب الدرية شرح كتاب 
 ٛٗمتممة األجرومية، ص: 

زلمد فردن  18
 االكرب

مستًت جوابا )ألنو ضمَت أدرس      √ تدرس
وصدر  .أنا(الذي يضمن ضمَت 

الكواكب ىذا البيان من كتاب 
الدرية شرح متممة األجرومية، 

 ٚٗص: 
مستًت جوازا )ألنو ضمَت يقرأ    √   نقرأ يوسا امحد داين 25

 .ىو(الذي يضمن ضمَت 
وصدر ىذا البيان من كتاب 
الكواكب الدرية شرح متممة 
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 ٛٗاألجرومية، ص: 
الذي مستًت جوازا )ألنو ضمَت  √      يطبخ يودا نور اسروري 22

وصدر  .أنِت(يضمن ضمَت 
الكواكب ىذا البيان من كتاب 

الدرية شرح متممة األجرومية، 
 ٛٗص: 

 

األخطاء النحوية يف الضمائر )أنا، ضلن، ىو، إذا الحظنا اجلدول وجدنا أن الباحثة تصّنف 
األخطاء ادلوجودة أرادت الباحثة أن حتّلل ذاك  ة. وبعد صّنفت الباحثىي، أنَت، أنِت(،

 األخطاء.
 النحويةاألخطاء .أ 

استخدام ضمائر اليت جتاد كثَت من  تتكّون من اإلختباريف ىذا  النحوية أغلبت األخطاء 
األخطاء يف مستتَت الضمَت و ادلثال عند مستتَت الضمَت "ىو " ولكن يف ىذا اإلختبار 

و تقرأ )يقرأ(. و اكثر األخطاء يف ىذا اإلختبار يف الضمَت يستخدم الضمَت" ىي"  و النح
 "أنت". وىذا قد أخلف النظريات اليت تتعّلق بالضمائر كما يلي:  

الضمَت ىو اسم دلا وضع دلتكلم كأنا_ أو دلخاطاب كأنت أو لغائب كهو_ أو . أ
قوموا وقاموا و دلخاطاب تارة،و لغائب أخرى و ىي األلف و الواو و النون كقوما و قاما و 

 ٛ٘قمن و يقمن.

 مستًت .-: بارزٜ٘وينقسم الضمَت اىل قسمُت

                                                            
 ٜٚص. لبانون: مار الكتب العلمّية(-) بَتوت  القواعد االسالمية للغة العربية  ،السيد أمحد اذلامّشيٛ٘
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 ، منفصل-متصلو كان الضمَت البارز ىو الذي لو صورة يف اللفظ، و ىو نوعان: 

 مااليفتتح بو النطق، وال يقع بعد إاّل، و إمّن ا يك ون ك اجلزء م ن فادلتصل :
-و ادلتص  لٓٙس  لنيو.الكلم  ة الس  ابقة كي  اء اب  ٍت. وك  اف أكرم  ك. و ى  اء 

-إثن   ا عش   ر: منه   ا يف زل   ل رف   ع وى   ي: كتب   تُ .ٔٙس   تة و ثالث   ون ض   مَتا
-كتب  ا-كتب  تْ -كت  ب-كتب  نت-كتب  تم-كتبتم  ا-كتب  تِ -كتب  تَ -كتبن  ا
-عّلمن   ا-كت    .و إثن   ا عش   ر: منه   ا يف زل   ل نص   ب وى   ي:عّلمٍت-كتب   وا
-عّلمه م-عّلمهم ا-عّلم و-عّلمكن-عّلمكِ -عّلمكم-عّلمكما-عّلمك
-ثن    ا عش    ر: منه    ا يف زل    ل ج    ر وى    ي: ى    ذاوطٍتعّلمه    ن.و إ-عّلمهم    ا
-وطنه    ا-وطن    و-وط    نكن-وط    نكم-وطنكم    ا-وطن    كِ -وطن    ك-وطنن    ا
 وطنهم وطنهن.-وطنهما

 كأنا و ضلن. وىو -: مايبتدأُبو و يقع بعد ااّل يف االختيارو ادلنفصل
-ضلن-إثنا عشر: منها سلتص بالرفع وىي أنإٙأربعة و عشرون ضمَتا.

ىّن.وإثنا عشر: منها -ىم-مها-ىي-ىو-أننتّ -أنتم-أنتما-أنتِ -أنتَ 
-إيّاكنّ -إيّاكم-إيّاكما-إيّاكِ -إيّاكَ -إيّانا-سلتص بالنصب وىي إيّاي

 إيّاىن.-إيّاىم-إيّاىا-إيّاه

                                                                                                                                                                          
 ٜٚادلراجع .ص. نفسٜ٘
 ٜٚنفس ادلراجع .ص.ٓٙ
 ٜٚنفس ادلراجع .ص.ٔٙ
 ٓٛنفس ادلراجع .ص.ٕٙ
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وكان الضمَت ادلستًت ىو الذي ليس لو صورة يف اللفظ، كالضمَت ادللحوظ يف ضلو: ِإفهم 
 ٖٙجوازا.ومستًت -درسَك. وينقسم ادلستًت إىل قسمُت مستًتوجوبا

 ٗٙادلستًتوجوبا ىو الذي الخيلفو ظاىر،والضمَت منفصل منها: 
 مرفوع أمر الواحد، ضلو: اجتهد .ٔ
 مرفوع ادلضارع ادلبدوء بتاء اخلاطب الواحد، ضلو: أنت تفهم .ٕ
 مرفوع ادلضارع ادلبدوء هبمزة ادلتكلم، ضلو : أَفَهمُ  .ٖ
 مرفوع ادلضارع ادلبدوء بالنون، ضلو: نفهم .ٗ
  ٘ٙالذي خيلفو ظاىرأو الضمَت ادلنفصل منهاادلستًتجوازاىو: 
 مرفوع فعل الغائب، ضلو: خليٌل صلح .ٔ
 مرفوع فعل الغائب، ضلو: عائشة صلحتْ  .ٕ

 في تعليم قواعد اللغة العربيةالمبحث الثالث: محاولة المعلمين في عالج األخطاء 
يف تعليم قواعد اللغة العربية تشرح الباحثة يف ىذا ادلبحث عن زلاولة ادلعّلم لعالج األخطاء 

يف تعليم قواعد  تتضمن األخطاء ن ماالنج.يدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية تور ادليف 
 خاصة يف النحو يف الضمائر )أنا، ضلن، ىو، ىي، أنَت، أنِت(.  اللغة العربية

رسة ادلتوسطة دادليف ل السابع للفصاللغة العربية  ةبعدما عملت الباحثة ادلقابلة إىل معّلم
حصلت الباحثة البيانات تتعلق مبحاولة ادلعّلم لعالج  ن ماالنج.ياالسالمية احلكومية تور 

يف تعليم  لعالج األخطاء اأّن زلاولته ةشرح ادلعّلميف تعليم قواعد اللغة العربية األخطاء 

                                                            
 ٛنفس ادلراجع .صٖٙ
 ٔٛنفس ادلراجع .صٗٙ
 ٔٛنفس ادلراجع .ص٘ٙ
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بوجود تصحيح األخطاء فورا فأفهم الطالب من  ألنو تصحيح األخطاءبقواعد اللغة العربية 
 خطيئتو و معرفة تصحيحو باجتاه و البيان من ادلعلم. 

الهنما لو الرابطة فيو.  وأن تصحيح األخطاء يف الفصل كان لو اتصال بُت ادلعلم و الطالب
ويف ىذا،الطالب أنشط من ادلعلم ألن بتعريف اخلطيئات فيعرف أن يصححها باجتاه و 

 من ادلعلم .البيان 
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 الفصل الخامس
 خاتمة

 ملخص البحث . أ
فتكون  يف تعليم قواعد اللغة العربية اعتمادا على ما الذي حصلت الباحثة حتليل األخطاء

 الباحثة أن تتلخص باختصار فيما يأيت:
 اشكال األخطاء في تعليم قواعد اللغة العربية .ٔ

وجدت الباحثة ، يف مادة الضمائر يف فصل السابع  اإلختباربعد ما الحظت الباحثة إىل 
األخطاء النحوية يف الضمائر )أنا، الباحثة األخطاء يف تعليم قواعج اللغة العربية  م صّنفت 

األخطاء ادلوجودة أرادت الباحثة أن  ة. وبعد صّنفت الباحثضلن، ىو، ىي، أنَت، أنِت(،
 حتّلل ذاك األخطاء.

 النحويةاألخطاء .أ 
استخدام ضمائر اليت جتاد كثَت من  تتكّون من اإلختباريف ىذا  النحوية أغلبت األخطاء 

األخطاء يف مستتَت الضمَت و ادلثال عند مستتَت الضمَت "ىو " ولكن يف ىذا اإلختبار 
يستخدم الضمَت" ىي"  و النحو تقرأ )يقرأ(. و اكثر األخطاء يف ىذا اإلختبار يف الضمَت 

 "أنت".
 في تعليم قواعد اللغة العربيةالمعلمين في عالج األخطاء محاولة  .ٕ

 تصحيح األخطاءبيف تعليم قواعد اللغة العربية  لعالج األخطاء هاأّن زلاولت شرحت ادلعلمة
بوجود تصحيح األخطاء فورا فأفهم الطالب من خطيئتو و معرفة تصحيحو باجتاه و  ألنو

 البيان من ادلعلم. 
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الهنما لو الرابطة فيو.  الفصل كان لو اتصال بُت ادلعلم و الطالبوأن تصحيح األخطاء يف 
ويف ىذا،الطالب أنشط من ادلعلم ألن بتعريف اخلطيئات فيعرف أن يصححها باجتاه و 

 البيان من ادلعلم .
 

 االقتراحات . ب
 بعد إجراء ىذا البحث، قدمت الباحثة االقًتاحات اآلتية:

قواعد اللغة العربية أخرى أن حيلل  يبحثون حيسن على الباحثُت اآلخرين مستقبال  .ٔ
بشكل عام الذي يناسب مبنهج يف ادلدرسة حىت الباحثة تقّسم اخلطيئات ادلثال األخطاء 

 الصرفية، األخطاء اإلمالئية، األخطاء الداللة
من األحسن للمدرسُت أن يصحح األخطاء مباشرة حُت تعليم اللغة العربية، أن يصحح 

 خياف يف تصحيحو. حسب ما تصحيحو وال

  



 

 
 

 المراجعقائمة المصادر و 

 المراجع العربية:
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 (ٔم،ط ٕٚٓٓ) االسكندرية: دار العقيدة،  ، الدروس النحويةحفٍت ناصف

 ٜٜٙٔالقاىرة الدار ادلصرية للبنائية،  .تعليم اللغة العربية النظرية و التطبيقحسن شحتة، 

مصر: منشورات ادلنظمة االسالمية  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدى أمحد طبيعة، 
 م ٜٜٛٔللًتبية و العلوم و الثقافة،
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 .( ٕ٘ٓٓ. )األردان :دار الشروع للنشر و التوزيع،تدريسها

اساسات تعليم اللغة العربية و الًتبية فتحى على يونس،زلمود كامل، على امحد مركوز، 
 ،  القاىرة: دار الثقافة  الدينية

) الرياض: دار ادلعارج رخيوتاالوجيز يف التعريف بالصرف و عبد الكرمي زلمد األسعد، 
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 أدواتو، ، العلمي مفهومو البحث،كايدعبداحلقو  عدسوذوقان عبيدات الرمحن عبد
 (ٖه،طٙٔٗٔ)الرياض:دارأسامة للنشروالتوزيع،،أساليبو

 ٖٜٛٔ، بَتوت ادلؤسسة الرسالة، ادلوجهة العملى دلدرس اللغة العربيةعابد توفيق اذلامشي، 

، جامعة اإلمام زلمد بن مسعود، التقابل اللغوي و حتليل األخطاءزلمود امساعيل صيٍت، 
  ٕٜٛٔرياض 

طرق -مداخلو-تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى أسسوزلمود كامل الناقة، 
 ٜ٘ٛٔ،)جامعة أم القرى ( تدريسو

 ٜٜٚٔمنشورات جامعة دمشق، ٕ،ط:طرائق تدريس اللغة العربيةزلمود امحد السيد، 

)ماالنق: مطبعة جامعة مولنا مالك إبراىيم  علم الصرف نظريتو و تطبيقاتوجية، معرفة من
 (  ٔم، ط ٖٕٔٓاإلسالمية احلكومية مباالنق،
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 ادلالحق
  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 اإلختبار 

( على الترتيب  بّدل )أنا( ب  ) ،أنت  نحن،حامد )هو(، أمينة )هي(، أنت 
 مع تغيير ما يلزم!

أنَا َأْسُكُن يف بَ ْيِت سوربايا، اُْنظُْر.. أنَا أْجِلُس و ّأُكُل يفْ ُغرَفِة اأَلْكِل َو ِعْندْي  .ٔ

ْكَتِب و  خاِدمة ُتَساِعُدنا َعلَى الطَّْبِخ َو ِإْعَداِد الطََّعاِم َو أَنَا أَقْ رَاُء و َأْكُتبُ 
َ
يفْ ُغْرَفِة ادل

َْكَتِب َو يفْ الَبيِت محَّام، َأْغِسُل ِفْيِو مالَِبِسْي.
 َتْدُرُس ُأْخيِت كذالك يفْ ُغرَفة ادل

 اختر الصحيح مّما بين القوسين!

 نَ ْقَرأُ ( الُقْراّن الَكِرميِْ  –أَقْ َرأُ  -الطَّاِلب )يَ ْقَرأُ  .ٔ

 ِلِسُْتَ ( َعَلى الُكْرِسي  جتَْ  –صَلِْلُس  –َعاِئَشُة ) جَتِْلُس  .ٕ

ْطَبخِ  –َأْطَبُخ  –أَْنِت ) َيْطَبُخ  .ٖ
َ
 َتْطَبِخُْتَ ( الطََّعام يفْ ادل

 َ٘يسُكُن ( يفْ شارع وجيايا رقم  –َنسُكُن  –ضَلُْن ) َتسُكُن  .ٗ

َذاَكَرةْ  –َتْدُرُس  –أَنَا ) َتْدُرِسُْتَ  .٘
ُ
 أَْدُرُس ( يف ُغرَفِة ادل

  



 

 
 

Pedoman wawancara 

A. Guru mata pelajaran Bahasa Arab MTSn Turen Malang (Lilik 

Maslichah, S.Pd) 

 

1. Bagaimana proses pembelajaran Bahasa Arab khususnya qowaid bahasa arab di 

MTSn turen Malang? 

2. Metode apa yang biasa di lakukan guru dalam pembelajaran Bahasa Arab 

khususnya qowaid bahasa arab di MTSn turen Malang? 

3. Upaya apa yang dilakukan guru ketika menemui banyak kesalahan dalam 

pembelajaran qowaid Bahasa Arab? 
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