
أ

3,5dari
tepi atas
kertas

تحليل األخطاء الشائعة في مهارة التعبير التحريري لدى 
طالبالمرحلة الثانوية بمدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة

2

2 cm

رسالة الماجستير 0,5-1 cm

3 cm

إعداد
حسن بن رابيا بنت حنيفا 

١٢٧٢٠١٠٤: رقم التسجيل
1,5 cm

3 cm

3 cm

3 cm

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
٢٠١٤

2,5 cm

3 cm dari
tepi
bawah
kertas



ب

تحليل األخطاء الشائعة فيمهارة التعبيرالتحريري لدى

اإلسالمية بسنغافورةطالبالمرحلة الثانوية بمدرسة اإلرشاد 

2,5 cm

3,5 cm

رسالة الماجستير
تقدم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري 
يف تعليم اللغة العربية

3,5 cm

3 ,5 cm

إعداد
حسنبنرابيا بنت حنيفا

١٢٧٢٠١٠٤: رقم التسجيل
1,5 cm

3 cm

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
٢٠١٤سبتمبر

2,5 cm

3 cm
dari tepi
bawah
kertas



ج

موافقة المشرف

ا الطالببعد االطالع على رسالة املاجستري اليت :ةأعد
رابيا بنت حنيفا بن حسن: االسم

١٢٧٢٠١٠٤: رقم التسجيل
حتليل األخطاء الشائعة يف مهارة التعبري التحريري لدى طالباملرحلة : العنوان

.الثانوية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة
.ناقشةاملوافق املشرف على تقدميها إىل جملس 

______________ماالنج، 
،املشرف األول

األستاذ الدكتور مهيمن
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥:ظيفو رقم الت

______________ماالنج، 
،املشرف الثاين

الدكتور زلفي مبارك
١٩٧٣١٠١٧٢٠٠٠٠٣١٠٠١:ظيفو رقم الت

االعتماد
رئيس قسم تعليم اللغة العربية 

الدكتور ولدانا ورغاديناتا
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١:رقم التوظيف



د

إقرار الطالبة

:أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
رابيا بنت حنيفا بن حسن: االسم

١٢٧٢٠١٠٤: رقم التسجيل
: العنوان

حتليالألخطاءالشائعةفيمهارةالتعبريالتحريريلدىطالباملرحلةالثانويةمبدرسةاإلر 
شاداإلسالميةبسنغافورة

ا لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يف  أقر بأن هذه الرسالة اليت حضر
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

ا  ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخرتكتبو ماالنج، حضر واذا ادعى . ها بنفسي وما زور
ا ا فعال ليست من حبثي فأنا أأحد استقباال أ مل املسؤولية على حتمن تأليفه وتبني أ

وعلى كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا أذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف 
.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

.جيربين أحد على ذلكإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وملهذا، وحررت هذا ا

.م٢٠١٤سبتمرب٩، وبات
،ةاملقر ةالطالب

رابيا بنت حنيفا بن حسن



ه

إســــــــــــتهالل

١وهذا لسان عريب مبني: قال تعاىل

٢بنيمبيّ ر عسانلب: قال تعاىل

،"٣العربيةفهوعريبتكلممن"وقدجاءحديث

.العربّيةأن العريب هو من تكلَّم 

١٠٣:آية -النخل سورة ١
١٩٥: الشعراء سورة ٢
.٩٢٦:حديث رقم،سلسلة األحاديث الضعيف واملوضوع،البايننصرالدين٣



و

إهــــداء

نرباساً  ، وكانا يل من تعهداين  بالرتبية  يف الصغرإىلهذه الرسالة أهدي 

إىل من رمحه اهللا،وأيب،ا اهللاحفظهالتوجيه  يف الكربأميفكري  بالنصح، و يضيء

زوجي روحي وإبين وبنايت، مشلوين بالعطف، وأمدوين بالعون، وحفزوين للتقدم،

إخويت، وأخواتريعاهم اللهإلىكل من علمين حرفاً، وأخذبيدي  يف سبيل إىل

إليهم مجيعاً  أهدي  مثرة  جهدي، ونتاج  حبثي  .حتصيل  العلم، واملعرفة

.املتواضع



ز

مستخلص البحث
حتليل األخطاء الشائعة يف مهارة التعبري التحريري .  م٢٠١٤رابيا حنيفا حسن، 
: املشرف األول . الثانوية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورةلدى طالباملرحلة 
، لفى مباركز الدكتور : املشرف الثاين.املاجستري،مهيمناألستاذ الدكتور 

.املاجستري
.مهارة التعبري التحريري، حتليل األخطاء الشائعة: الكلمات األساسية 

الطلبةفيدفاترالتعبريمنموضوعاتهوأحدأنواعالتعبري، التحريريالتعبري  .وهومايدو
نظرة جديدة لدى معلم اللغة العربية يف حتسني مهارة التعبري البحثهذا أمهية أما

التحريري ولعل هذا البحث سيكون عالجا وحال ملعلمى اللغة العربية الذي 
.يتعرضون ملثل هذه املشكالت التعليمية

، استخدمت ريتحرييف التعبري العةالشائاألخطاء ةعرفيهدف هذا البحث مل
اقرتاح الطرق الباحثة إجراءات البحث الوصفي والتقوميي لتحليل األخطاء مث 

ول األعينة الدراسةطالبو .على ظاهرةاألخطاءالشائعةفيالتعبريالتحريريالعالجية 
.طالبا وطالبة)٢٥(وقد بلغ عددهم" خبارى"في فصل الثانوي

اخلطأ يف -: تحربريهيالفيالتعبري األخطاء الشائعة من بعض: نتائج هذا البحث
خمالفة أسلوب اللغة العربية، - ٣، التنافر يف تركيب الكلمات ومعانيها- ٢، املعىن

مناسب موقعها حرف اجلر غري استعمال -٥الصفة ال تناسب مع املوصوف، - ٤
أنه يركز نظرا هلذا البحث .عدم تناسب الفعل والفاعل بسياق اجلملة- ٦يف اجلملة، 

صعوبات التعبري وأسباب األخطاء و لى حماولة معرفة األخطاء الشائعةع
.يف مهارة التعبري التحريريءة الطالبلرتقية كفاوذلك ،التحريري
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ABSTRACT

Rabia Hanifa Hassan, 2014. Analysis of the common errors in the written
expression skills of students at the secondary school of Madrasah Al Irsyad Al
Islamiah in Singapore. First Supervisor : Prof. Dr. Muhaimin, MA. Supervisor II :
Dr. Zulfi Mubarak, MA.

Key words: Analysis of common mistakes, writing skill of expression.
___________________________________________________

Expression, which possess the ability to transfer the idea or feeling,
who works in the mind or the heart to the listener was done orally or in
writing. The written expression is one of the types of expression, which
students write in the books of expression . The importance of this research
as a new look at the Arabic language teacher in improving the skill of
writing expression and perhaps this research will be a cure and a solution
for Arabic language teachers who are exposed to such educational issues
as contained in this research.

This research aims to find out the common mistakes in the writning
expression of students at the secondary school of Madrasah Al Irsyad Al
Islamiah in Singapore, and to clarify the reasons for students to commit to
their difficulties and errors in the written expression of students at the
secondary school of Madrasah Al Irsyad Al Islamiah. Researcher used
research procedures and descriptive for common errors analysis as a
method or technique to know the description and interpretation of the
graphics or the facts so as to turn to a special system in common errors
committed by students using existing procedures and then propose
therapeutic approaches to the phenomenon of the common mistakes in the
expression of writing of students at the secondary school of Madrasah Al
Irsyad Al Islamiah. The research community in this research is to all the
students of the first stage of secondary school of Madrasah Al Irsyad Al
Islamiah for the academic year 2013, and is the first study sample of
secondary students in the class "Bukhara" . The total number of students
are (25) pupils.

The results of this research: Some of the common mistakes in the
writing expression of students at the secondary school of Madrasah Al
Irsyad Al Islamiah are :   1-error in meaning, 2-disorder in the composition
of words and their meanings, 3-mistake in arabic style, 4-character does
not fit with the prescribed, 5-use of preposition  inappropriate position in
the sentence, 6- the context of verb and noun does not fit in the sentence.
Due to this research that focuses on trying to figure out the causes of the
common mistakes and errors and difficulties of writing expression, so as to
upgrade the efficiency of the students in the writing skill of expression.
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ABSTRAK

Rabia Hanifa Hassan, 2014 Analisis kesalahan-kesalahan umum
dalamketerampilan ungkapan tertulis dari siswa di sekolah menengah Madrasah
Al Irsyad Al Islamiah di Singapura. Pembimbing  I: Prof  Dr Muhaimin, MA.
Pembimbing  II: Dr Zulfi Mubarak, MA.

Kata kunci: Analisis kesalahan biasa, keterampilan ungkapan tertulis.

Ungkapan, yang memiliki kemampuan untuk mentransfer idea atau
perasaan, yang bekerja dalam pikiran atau dalam hati kepada pendengar dan itu
jenis-jenis eksprasi, yang ditulis siswa dalam buku latihan ungkapan.
Kepentingan penelitian ini sebagai pandangan baru kepada guru bahasa  Arab
dalam meningkatkan keterampilan ungkapan tertulis dan mungkin penelitian ini
akan menjadi penawar dan solusi untuk guru-guru Bahasa Arab yang terkena
masalah pendidikan seperti yang terkandung di dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui kesalahan-kesalahan umum
dalam menulis ungkapan dari siswa di sekolah menengah Madrasah Al Irsyad Al
Islamiah di Singapura,  dan untuk menjelaskan alasan bagi siswa  yang
melakukan kesalahan-kesalahan umum dan kesulitan mereka dalam ungkapan
tertulis. Peneliti menggunakan prosedur penelitian dan deskriptif untuk
menganalisis kesalahan-kesalahan umum dalam ungkapan tertulis sebagai satu
metode atau teknik untuk mengurai dan mentafsirkan grafik atau fakta-fakta yang
akan mengikuti satu sistem khusus dengan meggunakan prosedur yang ada dan
kemudian mengusulkan pendekatan terapeutik pada fonomena kesalahan-
kesalahan biasa dalam ungkapan tertulis siswa Madrasah Al Irsyad Al Islamiah.
Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah untuk semua siswa tingkat
menengah satu di Madrasah Al Irsyad Al Islamiah untuk tahun akademik 2013,
dan sempel penelitiannya adalah siswa tingkat menengah dalam kelas “Bukhara”
yang berjumlah (25) siswa.

Hasil penelitian ini: beberapa kesalahan-kesalahan umum dalam menulis
ungkapan oleh siswa menengah satu di Madrasah Al Irsyad Al Islamiah adalah:
1- kesalahan dalam makna, 2-tidak tersusun dalam komposisi kata dan
maknanya, 3- kesalahan gaya Bahasa Arab, 4- karakter tidak sesuai dengan
subjek, 5- penggunaan kata sendi yang tidak sesuai dalam ayat, 6- tidak sesuai
dalam konteks perbuatan dan pembuat.

Oleh kerana itu penelitian ini difokuskan pada pada usaha-usaha untuk
memahami penyebab kesalahan-kesalahan biasa dan kesulitan dalam ungkapan
tertulis, juga untuk meningkatkan efisiensi siswa dalam keterampilan ungkapan
tertulis.
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شكر و تقدير

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف ، بسم اهللا الرمحن الرحيم
.األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد

يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث أن 
ساهم وساعده على  يقدم من صميم قلبه العميق أجزل الشكر و أمثن التقدير ملن قد 

:كتابة هذه الرسالة، وهم 
موالنا مالك إبراهيم جامعة موجيا راهرجو، املاجستريمديرالربفيسور الدكتور احلاج .١

.مباالنجاحلومية اإلسالمية 
ولدانا والدكتور احلاج الدكتور احلاج مهيمن، املاجستري مدير الدراسة العلياالربفيسور .٢

موالنا مالك إبراهيم قسم تعليم اللغة العربية جامعة ، املاجستري رئيس ورغاديناتا
.مباالنجاحلومية اإلسالمية 

والدكتور زلفي . صفته املشرف األول، املاجستري بالدكتور احلاج مهيمنالربفيسور .٣
أرشداه وأشرفا عليهالباحث و وجها، املاجستري بصفته املشرف الثاين، اللذان مبارك

.بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة
املالحظات الذي أعطى اللغة العربيةبصفته خبري دكتورفيصل حممود آدم ال.٤

.التعليمي الذي قام الباحث بتطويرهوتصحيح الكتاب واالقرتاحات الستكمال
ت بصفته خبري املواد الدراسية الذي أعطى التعليقاالربفيسور  الدكتور حممد عينني .٥

.بتطويرهواالقرتاحات إلصالح وتصحيح الكتاب التعليمي الذي قام الباحث 
اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم رئيس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة .٦

والطالبات يف ذلك الربنامج مجيع األساتذة واألستاذات والطالبمباالنج و احلكومية 
.ة املاجستري هذهالذين ساعدوا الباحث يف كتابة رسال



ك

عليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث أن الدراساتالمجيع األساتذة يف .٧
.يذكرهم مجيعا هنا

كون رسالة املاجستري هذه ن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتهذا، وأسأالهللا أ
.نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني

.م٢٠١٤سبتمرب ٩ماالنج، 
،ةالباحث

رابيا بنت خنيفا بن حسن
١٢٧٢٠١٠٤:رقم التسجيل



 الفصل األول

 اإلطار العام
 مقدمة: - أ

احلمد هلل رب العاملني الذي أنزل كتابه بلسان عريب مبني وشرف العربية بأن 
جعلها وعاء لكتابه املستبني. أمحده تعاىل مبا هو له أهل من احلمد وأثين عليه وأستغفره 

له ومن  من مجيع الذنوب وأتوب إليه وأومن به وأتوكل عليه.  من يهده اهلل فال مضل
يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده 
ورسوله أفصح العرب والعجم صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني وعلى تابعيهم 

 بإحسان إىل يوم الدين : أما بعد

لصالت فمن املعلوم أن اللغة هي رباط شاء اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعله من ا
هو معلوم جنس  . وهذا ألن اجلنس البشري كمااليت تشد البشر بعضهم إىل بعضالقوية 

فهو حباجة إىل التفاهم  ومدنيا بطبعه ،ألن يكون اجتماعيا بفطرته ؛اختاره اهلل تعاىل
  وما يتبع هذا من التعاون والتواصل. ،واالتصال

َُن َعلََّم  ولذلك امنت اهلل سبحانه يف كتابه الكرمي بتعليم الناس البيان: )) الرَّمحم
نَساَن َعلََّمُه المبَ َياَن  ومن مظاهر تكرميه  (( فالبيان من مزايا هذا اْلنسان، 1المُقرمآَن َخَلَق اْلمِ
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املبدأ  على سائر املخلوقات. ولئن كانت اللغة هبذا القدر ؛فإن الناس الذين جيمعهم
الواحد أو الفكر الواحد هم حباجة إىل أن تكون هلم لغة تربط مجيع فئاهتم وتصل بني 

ه اللغة بني مجيع أطرافهم واملسلمون من بني هؤالء البشر هم حباجة إىل لغة تصل هذ
 .وتكون هذه اللغة وسيلة التفاهم بني املسلمني أمجع ،مجيع الشعوب املسلمة

 ألهنا قبل كل شيء هي لغة القرآن،، اللغة العربية لغة ترشح لذلك إالوليست 
ألن املسلم أيا كان عندما ميثل بني ، والقرآن هو كتاب املسلمني مجيعا مث هي لغة العبادة

ُبُد وإِيَّاَك  يدي اهلل سبحانه وتعاىل خياطب اهلل بلسان عريب مبني فيقول: ))إِيَّاَك نَ عم
َتِعنُي  يب وأعجمي وال فرق بني أبيض وأسود وال بني ال فرق يف ذلك بني عر  ،((2َنسم

  .جاهل وعامل

وقد شاء اهلل سبحانه أن متر العربية كغريها من اللغات مبراحل فقد هذبتها 
األلسن العربية وطورهتا طورا بعد طور إىل أن هتيأت ألن تكون وعاًء لكالم اهلل سبحانه 

وقد شاء اهلل سبحانه  ،عليه وسلم لى قلب النيب صلى اهللوتعاىل عندما نزل هبا القرآن ع
أن يكون من إعجاز هذا الكتاب الكرمي املنزل على عبده ورسوله حممد عليه وعلى آله 

 .وصحبه أفضل الصالة والتسليم اْلعجاز البياين

وحتداهم بأن يأتوا  فقد أخرس ألسن العرب حيث حتداهم بأن يأتوا مبثله فعجزوا،
وقد كان  ،أتوا بسورة واحدة من مثله فعجزواوحتداهم بأن يبعشر سور من مثله فعجزوا 

 ،م وال حيتاجون إىل وضع ضوابط هلاالعرب بالسليقة وباملمارسة يتقنون التعبري بلغته
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فلذلك  ألهنم ينشأون عليها من أول األمر وألهنم ما كانت تشوهبم عجمة يف حديثهم،
يعرف خطأه فيما بينهم ولكن  مل يكونوا حباجة إىل وضع أي ضوابط إذ كان املخطيء

عندما دخلت الشعوب يف دين اهلل أفواجا كما أراد اهلل سبحانه وتعاىل احتاج الناس إىل 
ذلك ألن تلك الشعوب مل تكن عندها امللكة العربية اليت كانت عند  ،ضوابط هلذه اللغة

العرب هذا من ناحية وألن العرب أنفسهم بسبب اختالطهم بتلك الشعوب شابت 
ربيتهم شوائب من العجمة فاحتاجوا إىل وضع هذه الضوابط الكثرية، وما ذلك إال من ع

أجل خدمة القرآن الكرمي ولو مل ينزل القرآن هبذه اللغة العربية ملا نالت هذا االهتمام وملا  
كانت هلا هذه العناية البالغة هبا وإمنا كان كل ذلك من أجل خدمة القرآن ومن أجل 

ة معانيه ومن أجل االطالع على إعجاز مبانيه فشاء اهلل سبحانه احلفاظ على معرف
 وتعاىل أن حيفظ كتابه بذلك.

 ،أي األسد  هكذا كان حال اللغة العربية وأهلها يف الزمن املاضي هي بيت العرين
حيث  لكن يف زماننا هذه تنقلب املوازين، ،وهم ضراغمها الذين يذبون عنها وينافحون

حىت بدأ الضعف واالحنراف اللغوي  ويتخلى عنها أبناؤها، وراء الظهور، تنبذ اللغة العربية
ولعل أبسط  صور هذه العقوق  يف كتاباهتم وأحاديثهم، يدب يف أوساط اخلاصة والعامة،

 .  تفشي قطعان من األخطاء يف التعبري التحريري واالنتكاس اللغوي،

فكيف حنن أعجمي وأبناء لغة األم؟ واللغة  هكذا كان حال اللغة العربية وأهلهاو 
وتدارس  ،ة العربيةلغالما أحوجنا إىل إعادة النظر يف ة لنا لغة الثانية. وبذلك بالعربية بنس

ولقد يكون من املفيد هنا تقدمي تصور جملموعة . ومعرفة واقع تعليمها ومتعلميها حاهلا،
 االستماع وهيهارات الرئيسية األربع اليت تنضوي حتت امل ْلجيازيةمن املهارات اللغوية ا
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. وهنا  أن  الباحثة قد اختارت مهارة الرابع وهي مهارة الكتابة الكتابةو  القراءةو  الكالمو 
 وخصوصا ىف مهارة التعبري التحريري.

  ،التعبري التحريري مهارةولعل مما ينبغي النظر إليه بعني األمهية ضعف الطالب يف 
التعبري  مهارةة وأمهي تالحم هذا الفرع من اللغة العربية،فال خيفى على ذي بصرية 

تأيت مهارة الكتابة . الكربى إىل جانب فروع ومهارات اللغة العربية األخرى التحريري
. ونشري هنا إىل أن ارة القراءةمتأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات؛ فهي تأيت بعد مه

آلخر عقلي. والشق اآليل حيتوي على الكتابة عملية ذات شقني؛ أحدمها آيل، وا
املهارات اآللية )احلرّكية( اخلاصة برسم حروف اللغة العربية، ومعرفة التهجئة، والرتقيم يف 

 العربية. أما اجلانب العقلي، فيتطلب املعرفة اجليدة بالنحو، واملفردات، واستخدام اللغة.

حقل مشكلة الضعف  بغية رصد ظاهرة مهمة يف ولذا طرقت دراسيت هذا الباب، 
وهي حصر قدر اْلمكان أهم األخطاء الشائعة يف التعابري  ،ارة التعبري التحريريمه

ستوى املوهم اآلن يف  اْلبتدائيالكتابية لدى طالب مرحلة ما بعد التعليم التحريرية أو 
واألسباب اليت تقف وراء هذه الظاهرة من وجهة معلمي اللغة العربية  ،األول الثانوى

 وال ريب أهنا مسامهة بسيطة يف سبيل االرتقاء مبستوى طالب ومقرتحاهتم لعالجها،
ومما خصوصا ىف مهارة التعبري التحريري.  يف مهارات اللغة العربية 3املدرسة بسنغافورة

  :وعلى رأسها اآليت مجلة من األسباب، دفعين حقيقة إىل دراسة هذه املشكلة،

                                                             
 ,الناشر مكتبة العبيكان,   55 " صانتشار اْلسالم يف اسيا "،موسى علي إمساعيل و حممد علي اهلمشري والسيد أبو الفتوح  3

 1995 عامالطبع األوىل   ،الرياض
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ومدى  وهم يف مراحل دراسية متقدمة، ،همالذين أقوم بتدريسواقع الطالب  -1
حىت  وتفشي ذلك يف كتاباهتم، ،التعربيةضعفهم وجهلهم بأجبديات الكتابة 

 وجتهد العني ويكل العقل لفهم كتاباهتم، تعاف نفسك التصحيح لكراساهتم،
 .يف ما يكتبون أي أيضا وذلك سيان

 الكتايب التعبري من الطالب متكن عدم أن التدريس، أثناء حقيقة يل ظهرت -2
 التعبري فرع تدريس عند قاطع بشكل عندي ذلك ثبت فيه، وقد واالسرتسال

 يف والثقافية العاطفية مكنوناته عن التنفيس يف راغبا الطالب جتد الكتايب، حيث
 احلصيلة شحيح لكونه ليس كتابيا متثيلها عن عاجزا جتده لكن التعبري، موضوع

 منه املعىن، وإيقانا عن املعربة الكلمات تلك رسم يف لضعفه لكن ,فقط اللغوية
 يف آخر مثال كتابته، وإليك فهم سوء من خجال تصل، أو لن رسالته أن

 إال التواصل يعرف الرسالة، وال كتابة عن الكثري يعزف حيث اهلاتف استخدام
 من أدل رأسا، وليس الكتابة عن كليا بعضهم يعزف الشفوي، بل باالتصال

 فارغة. اْلجابة خانات من تصل، وكثريا اليت االختبار أوراق ذلك
 املادة تقدميه يف والتطبيق النظرية بني اجلمع يف العربية اللغة منهاج ومجود قصور -3

 أن أنفي ، وال الكتايب التعبري املختلفة، وخاصة العربية اللغة ملهارات اللغوية
  واملنهاج. والطالب املعلم بني مشرتكة املسؤولية

 التوقف تستحق خطرية ظاهرة -لألسف -الكتايب التعبري يف الضعف أصبح -4
 على شهادة أعظم الواقع مرارة وبكل أبعادها، وأقول على والتعرف، عندها

 شعري وليت ,التعبريي للتخلف السيئة الصور أقبح يضرب احلاضر ذلك، واجليل
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 طالب إىل اهلزال هذا يصل املدارس، بل طالب عند الظاهرة هذه مدى يقف
 لذلك العربية، اللغة حقول يف املتخصصون ومدرسيها، واألدهى اجلامعات

 تطعيم على الظاهرة، والرتكيز هذه عالج أمهية تأكيد لزيادة دراسيت جاءت
 إىل والكلمات احلروف رسم والدة لعملية املشوه الفريوس هذا محله قبل النشء
 نتائج من بعدها وما قبلها ما هلا الظاهرة ودراسته، فهذه عمره من متقدمة مراحل

 .سلبية
 اليت املشكلة هلذه األنظار الضوء، ولفت اجلهود، وتسليط تكثيف على احلرص -5

وتعلما يف جمتمع  تعليما العربية اللغة خدمة يف البناءة ظاهرة، واملسامهة أصبحت
التعليم،  ميادين يف تواجهها اليت املشكالت اْلسالمي بسنغافورة، وتذليل

 داء على الدواء نزيفه، وتسقط يزداد جرح على اليد لتضع الدراسة هذه فجاءت
الكتايب،  التعبري يف األخطاء ظاهرة وخميف، إهنا رهيب بشكل االنتشار يف آخذ

 .مراحل وال حدود حتدها ال ملموسة مشكلة

يف هذا البحث هو مجيع الطلبة املرحلة األوىل من ىل جمتمع الدراسة ونرجع إ
 مبدرسة اْلرشاد اْلسالمية ألهنم قد درسوا اللغة العربية يف املرحلة اْلبتدئية الثانويةاملرحلة 

مبدرسة اْلرشاد اْلسالمية أيضاَ. رغم أهنم قد درسوا اللغة العربية ملدة  سنوات( 6)مبدة 
حىت ال تضيعها  من قبل دارسي  ستة السنوات ولكن فرصتهم الباقية يف املرحلة الثانوية،

ال بد أن يبذلوا جهدهم يف ترقية  وجهة املسؤولية يف التعليم املدرسي. كل جهةومدرسي 
مية مستوى التعليم اللغة العربية حىت حصول على  اهلدف املطلوب. ومن هنا ارادت وتن

الباحثة أن تساهم يف ترقي مستوى التعليم اللغة العربية ويف نفس الوقت لرتقي كفائة 
 دارسى.
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أحد مدرسة من املدارس  ملاذا؟ ألهنا هيو ، 4اْلسالميةمدرسة اْلرشاد وأما 
من بني املدارس  6األول ، وهي ستكون اخليار5الذين يتعلمون اللغة العربية يف سنغافورة

احمللية. وجتعلها أن تطور منهاج و وسائل التعليم واسلوهبا دائما لتدافع نقدمهم يف 
املدرسة حىت أستطيع أن أساهم يف مستوى التعليم  اللغة العربية. وبذلك اخرتت هذه 

 ترقية مستوى تعليمها وحصوصا اللغة العربية. 

أردهتا  ت حوهلا هذه الدراسة املتواضعة.وأجري لذلك طرقت باب هذه القضية،
أقصد مجيع ، أن تكون صرخة لعلها خترتق جدار الصمت الذي حييط بصناع القرار

فتوقد فيهم شرارة الغرية على رسم اللغة العربية  ،العاملني يف احلقل التعليمي والرتبوي
وتقدح يف أذهاهنم أمانة املسؤولية  ،التعبري الكتايبالذي عفت عليه غبار وآفات الضعف 

 يف إنقاذ فلذات األكباد من حضيض هذا التخلف التعبري التحريري يف كتاباهتم.  

رة تستحق التوقف لقد أدى انتشار أخطاء التعبري التحريري إىل اعتبارها ظاه
 أن توطئة لتحديد أسباهبا واقرتاح أوجه العالج املناسب هلا. عندها وتعرف أبعادها،

مبدرسة اْلرشاد اْلسالمية غري قادرين على  طالب هذه املرحلة مبرحلة الثانوية  بعض
حصوصا  وأرجوا أال ميتد األمر إىل طالب اجلامعات والكليات، الكتابة السليمة حتريرا،

 .دارسي ومدرسي اللغة العربية أنفسهمإىل 

من مدرسي اللغة العربية  لفت انتباهها إىل ضعف الطلبة يف اللغة  اكما أن كثري 
العربية وخباصة التعبري التحريري وهم يدعون إىل ضرورة معرفة أسباب الضعف ووضع 

                                                             
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Madrasah_Al-Irsyad_Al-Islamiah    ( 2511112/13) 

 1/5 : ص م3//2،الطبع الثانية  ،دمشق، سوريا، دار الفكر ،  "أطلس دول العامل اْلسالمي"، شوقي أبوخليل 5

6 http://www.irsyad.sg/?p=292  , first choice madrasah, ( 2511111/13)   

http://en.wikipedia.org/wiki/Madrasah_Al-Irsyad_Al-Islamiah
http://www.irsyad.sg/?p=892
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لتسهيل  وما تقسيمها إىل فروع إال فاللغة العربية كل ال يتجزأ، اخلطط العالجية هلا،
ومما جيدر ذكره هنا أن سائر فروع اللغة  ال لعزل كل فرع عن الفروع األخرى. تدريسها،

 .و التعبري التحريري أهم الوسائل املوصلة هلذه الغاية فهو مبثابة الغاية، يف خدمة التعبري،

الباحثة أن تكون األخطاء يف التعبري التحريري هو موضوع الدراسة ملا  توقد آثر 
أخطاء التعبري التحريري وجود  له من أمهية باعتباره وسيلة فعال من وسائل االتصال،

 االتصال بشكل الفعال واملطلوب. عائق حيول دون حتقيق هذا
 

 أسئلة البحث  - ب

 : شكلة املطروحة ، وهيهتدف الدراسة إىل اْلجابة عن أسئلة يف صلب امل

مبدرسة اْلرشاد  املرحلة الثانوية التحريري لدى طالب التعبري األخطاء الشائعة يف ما .1
 ؟  اْلسالمية

مبدرسة  املرحلة الثانويةالتعبري التحريري لدى طالب  صعوباتما أسباب األخطاء و  .2
  ؟ اْلرشاد اْلسالمية

ة يف التعبري التحريري لدى الشائعما هي احللول واملقرتحات لعالج ظاهرة األخطاء  .3
 ؟ مبدرسة اْلرشاد اْلسالمية املرحلة الثانويةطالب 

حيث تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة يف رفع مستوى أداء الطلبة يف املهارات 
حيث أهنا ستحدد األخطاء  ،وخباصة مهارة التعبري التحريري التحريرية  أو الكتابية،

 ا الطلبة إىل مساعدة وتوجيه .الشائعة  اليت حيتاج فيه
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 أهداف البحث : - ج
 املرحلة الثانويةطالب لدى  تحربرييف التعبري ال الشائعةاألخطاء  ةعرفمل -1

  مبدرسة اْلرشاد اْلسالمية.
لدى  التحريري التعبري يفاهتم صعوبو  توضيح أسباب ارتكاب الطلبة لألخطاء -2

 مبدرسة اْلرشاد اْلسالمية. املرحلة الثانويةطالب 
لدى  التحريري التعبري يف الشائعة األخطاء ظاهرةعلى اقرتاح الطرق العالجية  -3

 مبدرسة اْلرشاد اْلسالمية. املرحلة الثانويةطالب 
 

 أهمية البحث:  - د
 ناحية النظرية : المن  -1

أن تكون نتائج البحث نظرة جديدة لدى معلم اللغة العربية يف حتسني مهارة 
البحث سيكون عالجا وحال ملعلمى اللغة العربية التعبري التحريري ولعل هذا 

 الذي يتعرضون ملثل هذه املشكالت التعليمية كما وردت يف هذا البحث.
 

 ناحية التطبيقية : المن  -2
 للطالب : - أ

 لرتقية كفائتهم يف مهارة التعبري التحريري.
 للمعلمني : - ب

أن يعرفوا املشكالت التعليمية احلقيقة خاصة يف التعبري  -1
 التحريري. 
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أن تكون هذه النتائج دافعة هلم لتحديد وحتسني كيفية تعليم  -2
 اللغة العربية خاصة يف التعبري التحريري.

 للباحث : - ج
تالية وتطور املعرفة واخلربة يف الجلعل هذا البحث مصدرا يف البحوث 

 خاصة يف التعبري التحريري.تعليم اللغة العربية 
 للمدرسة :  - د

إعطاء املعلومات عن األخطاء الشائعة يف مهارة التعبري التحريري 
 لدى طالب املرحلة الثانوية مبدرسة اْلرشاد اْلسالمية.

 حدود البحث: - ه
 احلدود املوضوعية : -1

يف تراكب اجلمل الين مارسوها حتدد الباحثة موضوع هذا البحث 
وخصوصا يف مرحلة التعبري التحريري املقيد  الطالب يف الكتابة،

 واملوجة.
 : املكانية  احلدود -2

 املرحلة الثانوية رسة اْلرشاد اْلسالمية بسنغافورةالباحثة املد ددحت
 دون اْلبتدائية.

 : نية الزما احلدود -3
هذا البحث جيري من شهر إبريل إىل غاية سبتمرب للعام الدراسي 

 م .2/13
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 تحديد المصطلحات: - و
 :طاءخألحتليل ا -1

تقنيىة لتعرف ووصف وتفسري البيانيات أو احلقائق  أو هي طريقة
تباعا لنظام خاص يف أخطاء يرتكبها الطالب باستعمال 

 .5اْلجراءات املوجودة
 :مهارة التعبري التحريري -2

 الذي اْلحساس أو الفكرة نقل على القدرة امتالك هوو  التعبري
 أو شفوياً  ذلك يتم وقد السامع إىل الصدر أو الذهن يف يعمل

 .كتابياً 
 الطلبة يدونه ما وهو التعبري، أنواع أحد هو التحريري التعبريوأما 

 .موضوعات من التعبري دفاتر يف

 الدراسات السابقة: -ز

  2 1952 ،حسن سيد شحاتةدراسة  -1

األخطاء الشائعة يف اْلمالء يف الصفوف الثالثة األخرية من  :موضوع الدراسة
 .املرحلة االبتدائية:تشخيصها وعالجها

                                                             
-ص 1925 حممد امساعيل صيين وآخرون للنحو العريب الربامج للتعليم الذايت ) الرياض: جامعة امللك السعود, 5

162. 
اْلمالء يف الصفوف الثالثة األخرية من املرحلة االبتدائية:تشخيصها :" األخطاء الشائعة يف شحاتة حسن سيد 2

 .م1952وعالجها"رسالة ماجستري غري منشورة،كلية الرتبية،جامعة عني مشس،
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هتدف هذه الدراسة إىل تعرف األخطاء اْلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصفوف 
الثالثة األخرية من املرحلة االبتدائية وتصنيفها وتعرف العوامل اليت تنشأ عنها 

 .للتمكن من عالجهاهذه األخطاء وذلك 

( من تالميذ //11وقد اعتمد الباحث يف دراسته على كتاب ألف ومائة )
الصفوف األخرية من املرحلة األخرية جبمهورية مصر العربية فأعد لكل تلميذ 
بطاقة ترصد فيها أخطاءه وقام حبساب النسبة املئوية لكل نوع من أنواع األخطاء 

 .وحدد الشائع منها وغري الشائع

واعتمد الباحث يف مجع أسباب اخلطأ اْلمالئي على مقابلة بعض املعلمني 
واملوجهني يف املرحلة االبتدائية ومراجعة أهم النتائج الدراسات السابقة يف هذا 

 .اجملال

 :ومن أهم نتائج الدراسة

أن بعض األخطاء اْلمالئية يقل تدرجيا بانتقال الطالب إىل    - أ
  أعلىمستوى 

ليس مميزا يف نسب األخطاء اْلمالئية لكن أن عامل اجلنس  - ب
اختالف املستوى االقتصادي االجتماعي يؤثر يف نسبة األخطاء 

 .اْلمالئية
إن اخلطأ اْلمالئي يف كتابات التالميذ تركز يف وسط الكلمة ويف   - ج

 .آخرها
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إن هناك صعوبات مشرتكة من حيث املستوى بني الطالب    - د
ملتوسط كهمزة الوصل وبعض أنواع الصفني الثاين املتوسط والرابع ا

اهلمزة املتوسطة واملتطرفة واأللف اللينة والتاء املربوطة والواو األصلية 
 .يف الفعل

 19229،إبراهيم أحمد عبد ربه القيسيدراسة  -2

الدراسة إىل حتديد األخطاء اْلمالئية األكثر شيوعا يف التعبري الكتايب هدفت هذه 
لدى طلبة الصف األول اْلعدادي والصف الثاين اْلعدادي مث تصنيفها وحتليلها إىل 

 :االسرتاتيجيات التالية

 النظام الكتايب   - أ
 النظام الصريف - ب

 النظام النحوي  - ج
 ) اللهجة )  نظام الفصحى والعامية  - ه

 استخدام عالمات الرتقيمنظام  - و

طالبا وطالبة من الصفوف الثالثة املذكورة آنفا  (/25وتكونت عينة الدراسة من )
 .192511922يف مدينة أربد التابعة لوكالة الغوث الدولية يف العام الدراسي 

                                                             
: "األخطاء الشائعة لدى طالب املرحلة اْلعدادية على مستوى اْلمالء يف التعبري القيسي إبراهيم أمحد 9

 .م 1922  منشورة،الكتايب"رسالة ماجستري غري 
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وقد دلت النتائج إمجاال أن األخطاء اليت وقع فيها طالب الصف األول اْلعدادي 
صف الثاين والثالث اْلعدادي،وأخطاء الثاين اْلعدادي أكثر من أكثر من طالب ال

ويشري ذلك حسب افرتاض الباحث أن األخطاء تقل كلما  الثالث اْلعدادي ،
ويدل على أن صف الثالث اْلعدادي قد اكتسبوا املهارات  ارتفع املستوى التعليمي،

 .اللغوية أكثر ممن سبق يف املستوى

احث جمموعة من التوصيات للمعملني واجلهات الرتبوية واستنادا ملا سبق وجه الب
 .املعنية يف األردن

 /1م1992 بدرية عبد الرحيم المنصوري دراسة: -3

يهدف هذا البحث إىل حتديد األخطاء اْلمالئية الشائعة يف كتابات طالب الصف 
حياول البحث اْلجابة عن  ويف ثنايا العمل على حتقيق هذا اهلدف، الثالث الثانوي،

 :األسئلة التالية

ما املوضوعات اْلمالئية اليت تشيع فيها األخطاء اْلمالئية يف كتابات طالب الصف 
 الثالث الثانوي؟

 ئعة؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية البنني والبنات يف األخطاء اْلمالئية الشا

                                                             
، :" األخطاء اْلمالئية الشائعة يف كتابات طالب الصف الثالث الثانوي"املنصوري بدرية عبد الرحيم 10

 .م1992جامعة البحرين، رسالة ماجستري غري منشورة،كلية الرتبية،
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب الفروع  املختلفة اليت تتضمنها 
 املرحلة الثانوية يف األخطاء اْلمالئية الشائعة؟

والتجرييب يف البعض  ،الدراسة املنهج الوصفي التحليلي حيث اتبع الباحث يف منهج
 .اآلخر

 منهج الدارسة والعينة

طالبا وطالبة من طالب الصف الثالث  (354) حيث بلغ حجم عينة هذا البحث
 .وهي عينة ممثلة جلملة األفراد،وقد اختريت بطريقة عشوائية الثانوي،

 :نتائج الدراسة

األخطاء اْلمالئية الشائعة يف كتابات طالب الصف الثالث الثانوي تغطى معظم 
 .املوضوعات اْلمالئية اليت سبقت دراستها

تعزى إىل اجلنس يف األخطاء اْلمالئية الشائعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 .يف كتابات طالب الصف الثالث الثانوي

توجد فروق داللة إحصائية بني طالب الفرع العلمي وطالب الفرع األديب يف 
األخطاء اْلمالئية الشائعة يف كتابات طالب الصف الثالث الثانوي لصاحل طالب 

 .يف املستوى اْلمالئية يلحق طالب الفرعنيالفرع العلمي على الرغم من أن التدين 

 .واستنادا على ذلك فقد مت توجيه جمموعة من التوصيات هذه ابرز نتائج الدراسة،
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 11سالم بن سبيت بن ربيع البور سعيدي دراسة: -4

األخطاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب لدى طلبة املرحلة   موضوع الدراسة:
 الثانوية

كر الباحث أن املوضوعات اليت تضمنتها الرسالة جاءت حول يذ  ملخص الدراسة:
األخطاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب لدى طلبة املرحلة الثانوية بالسلطنة 
وتناولت الرسالة مشكلة الدراسة وأمهيتها وخطوات إجرائها واْلطار النظري من 

عربية وحقيقة صعوبته حيث مفهوم النحو ونشأته وأمهيته وعالقته بفروع اللغة ال
وحماوالت تيسريه ومظاهر ضعف طلبة املرحلة الثانوية وأسبابه والتغلب على صعوبته 
واالجتاهات احلديثة لتدريس النحو وتأثري املهارات النحوية يف الكتابة وموقع النحو 
يف مناهج اللغة العربية بالسلطنة باْلضافة إىل الدراسات السابقة ومدى اْلفادة منها 

ضافة إىل الطريقة واْلجراءات من اختيار جمتمع الدراسة وعينة الدراسة وإعداد إ
 :أدوات الدراسة وبالتحديد حاولت هذه الدراسة اْلجابة عن األسئلة التالية

ما األخطاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب لدى طلبة املرحلة الثانوية بالسلطنة؟ 
وهل ختتلف نوعية األخطاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب باختالف الصف 
الدراسي )األول   الثاين   الثالث( الذي ينتمي إليه طلبة املرحلة الثانوية؟ وهل ختتلف 

ية الشائعة يف التعبري الكتايب باختالف التخصص )علمي   نوعية األخطاء النحو 
أديب( امللتحق به طلبة املرحلة الثانوية ؟ وهل ختتلف نوعية األخطاء النحوية الشائعة 

                                                             
رسالة ، املرحلة الثانوية األخطاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب لدى طلبة :البوسعيدي، بن ربيع سامل سبيت 11

 (.1992) جامعة السلطان قابوس ماجستري غري منشورة،كلية الرتبية،
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إناث( الذي ينتمي إليه طلبة  وكتايب باختالف جنس الطلبة )ذكور يف التعبري ال
يف التعبري الكتايب لدى طلبة املرحلة الثانوية؟ وما أسباب شيوع األخطاء النحوية 

املرحلة الثانوية من وجهة نظر موجهي اللغة العربية ومعلميها؟ ما التصور املقرتح 
لعالج األخطاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب لدى طلبة املرحلة الثانوية من 

 وجهة نظر موجهي اللغة العربية ومعلميها؟

عداد الرسالة وذلك من خالل حتديد املشكلة وأضاف : أن اْلجراءات اليت مت هبا إ
واْلطار النظري للبحث عن الدراسات السابقة املتعلقة بالدراسة وبيان جمتمع الدراسة 
ومصادر مادهتا وطريقة اختيار العينة مث القيام بتحليل حمتوى كراسات التعبري الكتايب 

ووضع مقرتحات  للتوصل إىل قائمة باألخطاء النحوية الشائعة ومعرفة أسباهبا
 .عالجها

وحول ما أضافته الدراسة من توصيات يف جمال الرتبية والتعليم أضاف ضرورة اهتمام  
كتب التطبيقات اللغوية باملوضوعات النحوية اليت شاع فيها اخلطأ اليت أسفرت عنها 
الدراسة وضرورة تدريب الطلبة على االلتزام بالتحدث باللغة العربية الفصحى وتكامل 

األخرى يف حني تركزت أهم مقرتحات الدراسة يف تعرف  النحو بفروع اللغة العربية
األخطاء النحوية الشائعة يف التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة الثانوية وضرورة بناء 
برنامج مقرتح لعالج األخطاء النحوية الشائعة يف التعبريين الكتايب والشفوي لدى 

عداد معلمي اللغة العربية طلبة املرحلتني )اْلعدادية والثانوية( ودراسة عالقة إ
باألخطاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب لدى طلبة املرحلة الثانوية ودراسة اثر 
استخدام الوسائل التعليمية يف عالج األخطاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب 

 .لدى طلبة املرحلة الثانوية
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سالم ناجي باقر  ،داود عبد السالم صبري نجم عبداهلل غالي الموسوي، -5
األخطاء اْلمالئية الشائعة لدى تالميذ املرحلة   موضوع الدراسة:12الغضبان

 . نظر معلمي املادة ومعلماهتا االبتدائية من وجهة

يهدف هذا البحث إىل معرفة األخطاء اْلمالئية الشائعة لدى   ملخص الدراسة:
، حتدد البحث مبعلمي ومعلماهتاوجهة نظر معلمي املادة تالميذ املرحلة االبتدائية من 

مادة اْلمالء ومعلماهتا يف املدارس االبتدائية يف التابعة للمديرية العامة لرتبية حمافظة 
 . 6//2 -//2ميسان وللعام الدراسي 

(  /4( معلمًا ومعلمًة اختار الباحثون منها )  /2تكونت عينة البحث من )
رضوا عليهم االستبانة املفتوحة اليت معلمًا ومعلمًة على أهنم عينة استطالعية ع

احتوت السؤال اآليت : ما األخطاء اْلمالئية اليت تواجه تالميذ املرحلة االبتدائية ؟ 
واعتمادا على إجابة االستبانة املفتوحة مت إعداد االستبانة األصلية اليت تأكد 

وطرائ ق  الباحثون من صدقها بعرضها على جمموعة من اخلرباء املختصني يف مناه ج
، أما الثبات فق د ُحسب النفس الرتبوي والقياس والتقومي تدريس اللغة العربية وعلم

، وبعد ذلك طبق ( /, 25وبلغت درجته )  ( Test / Re- test ) بطريق ة اْلع ادة
( معلماً  /4تكونت من )  الباحثون االستبانة على عينة البحث األصلية اليت

، وأوضحت النتائج إىل أنَّ هناك جمموعة البيانات إحصائياً عاجل الباحثون ، مث ومعلمةً 

                                                             
األخطاء اْلمالئية " :جنم عبداهلل غايل املوسوي، داود عبد السالم صربي، سالم ناجي باقر الغضبان 12

 . "ومعلماهتا املادة معلمي نظر الشائعة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من وجهة
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، واستنادا إىل النتائج قدم ة بني تالميذ املرحلة االبتدائيةمن األخطاء اْلمالئية الشائع
 الباحثون جمموعة من التوصيات واملقرتحات.

 13مهدي صالح هجرس: دراسة -6

الصفوف الثالثة موضوع الدراسة: األخطاء اْلمالئية الشائعة لدى تالميذ 
 .األخرية من املرحلة االبتدائية

أجريت هذه الدراسة يف العراق وهدفت إىل معرفة األخطاء اْلمالئية الشائعة 
  . لدى تالميذ الصفوف الثالثة األخرية من املرحلة االبتدائية

وكانت االستبانة  االبتدائية ومعلماهتا يف بغداد  حدد الباحث دراسته مبعلمي املرحلة
ي أداة حبثه إذ عرضها على جمموعة من اخلرباء املختصني يف اللغة العربية وطرائق ه

( معلمًا ومعلمًة من الذين يقومون فعالً  /4تدريسها ، بلغت عينة الدراسة ) 
بتدريس اللغة العربية ليعرف منهم مباشرًة أسباب الوقوع يف اخلطأ اْلمالئي عند 

  .الكتابة

من األسباب منها ما خيص املعلم وطريقة تدريسه  وتوصل الباحث إىل جمموعة
ومنها ما خيص املنهج الدراسي وكذلك أسباب متعلقة بالقطعة اْلمالئية وهناك 

  أسباب متعلقة بالتالميذ أنفسهم.

                                                             
األخطاء اْلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصفوف الثالثة األخرية من املرحلة ": هجرسمهدي صاحل  13

 .م 1959، رسالة ماجسرت غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة بغداد "االبتدائية
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،  Pearson وقد استخدم الباحث الوسائل اْلحصائية اآلتية : ) معامل إرتباط
، ويف هناية الدراسة قدم الباحث جمموعة ئوي (الوسط املرجح، النسبة املئوية، الوزن امل

 . من التوصيات واملقرتحات لتعميم الفائدة

 .14وعبدالحميد صفوت إبراهيم إبراهيم محمد الشافعي، دراسة: -5

موضوع الدراسة: األخطاء الشائعة يف اهلجاء واْلمالء بني تالميذ املرحلة 
 االبتدائية مبنطقة الرياض التعليمية.

الدراسة إىل حصر األخطاء اهلجائية واْلمالئية اليت يقع فيها تالميذ هتدف هذه 
 .وحتديد الشائع منها واحلاد بني التالميذ املرحلة االبتدائية مبنطقة الرياض التعليمية،

واحصر تلك األخطاء مت إمالء قطع معدة من قبل بعض املختصني يف اللغة 
هذه القطع اْلمالء املنقول واملنظور وتشمل  العربية طبقا ملا درسه تالميذ كل صف،

واالختباري. ومشلت عينة الدراسة تالميذ ثالث وثالثني مدرسة من مدارس منطقة 
 .الرياض التعليمية

 :ومن أهم نتائج الدراسة

 بنسبة الصفوف مجيع ويف التالميذ كل كتابة يف وجدا خطأين هناك أن - أ
 رسم يف واخلطأ واملربوطة، املفتوحة التاءين كتابة يف اخلطأ : ومها كبرية،

                                                             
تالميذ ، األخطاء الشائعة يف اهلجاء واْلمالء بني  إبراهيم حممد الشافعي، وعبداحلميد صفوت إبراهيم 14

 .ه 14/5 مطابع جامعة امللك سعود، املرحلة االبتدائية مبنطقة الرياض التعليمية،
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 يوصل ان جيب ما وصل وعدم والعكس، ينقط ما تنقيط بعدم احلروف
 .والعكس

 احلركة ومد املتقاربة، احلروف بني واخلط اهلمزات، كتابة يف اخلطأ أن - ب
 .التالميذ بني الشائعة األخطاء أكثر من القصرية،

 
وصفية تقوميية  دراسةطاء اْلمالئية )األخوضوعه حتليل وم :15شكري دراسة -2

 ة أوجونج تنجونج روكن هيلريلدى طلبة املدرسة املتوسطة اْلسالمية احلكومي
 سومطرة (.رياو 

  اْلمالء   األخطاء حتليل:  األساسية الكلمات

  evaluative  Descriptive هذا البحث من نوع البحث الوصفي التقومييومنهج  

املدرسة املتوسطة اْلسالمية احلكومية  أما جمتمع هذا البحث فيتكون من التالميذ يف
. ومن األدوات جلمع 12/11  /2/1اوجونج تنجونج روكن هيلري رياو العام الدراسي 

 ( املقابلة.2( اْلختبار )1البيانات :  )

 : توجد األخطاء اْلمالئية لإلمالء املنقول هي :  1أما نتائج هذا البحث  

اْلستفهام )؟( وعالمة التعجب )!(  األخطاء يف عالمة الرتقيم يعين عالمة  -1
(45  )% 

 %( 35التنوين  ) يف األخطاء -1 -2
                                                             

موالنا  باجلامعةجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية وحبث تكميلي لنيل در ، طاء اْلمالئيةاألخحتليل ، شكري 15
 م.2/11، عام  ماالتج ةياحلكوم اْلسالميةمالك إبراهيم 
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 %( .12األخطاء يف تبديل احلرف  ) -3

 5:  األخطاء اْلمالئية لإلمالء املنظور يف انفصال احلرف ) 2ونتائج البحث 
%(،  وزيادة احلروف  39%( ، وتبديل احلروف ) 25%( واتصال احلرف )

 %( .  14%( ، وحذف احلروف ) 15)

 وأما العوامل الداعية هلذه األخطاء منها :  

 املدرسة ،  منهم من ال يتعلم اللغة العربية قبل دخوهلم إىل هذه -1
 فكرة الطالب أن اللغة العربية صعبة ،  -2
 نقصان التدريبات ،  -3
 قلة حصة دراسية للغة العربية يعين ساعتني يف كل اسبوع .  -4

 
: حتليل األخطاء اْلمالئية واخلطية يف الكتابة العربية لطلبة  16 ورعينين دراسة -9

 املدرسة الثانوية اْلسالمية احلكومية بأتشية الشمالية. 
 الكلمات األساسية : حتليل األخطاء، اْلمالء، اخلط العريب، الكتابة العربية.

من أهم نتائج البحث أن األخطاء اْلمالئية تتعلق بانفصال أو اتصال 
احلرف، وتبديل احلرف، وحذف احلرف وزيادة احلرف. األخطاء يف حذف 

                                                             

األخطاء اْلمالئىة واخلطية يف الكتابية العربية لطلبة املدرسة الثانوية اْلسالمية  حتليل، نورعيين16 
جة املاجستري يف تعليم اللغة وحبث تكميلي لنيل در ، كومية بأتشية الشمالية ننجوري أتشية دارالسالماحل

 م5//612//2عام ، ماالتج ةياحلكوم اْلسالميةموالنا مالك إبراهيم  باجلامعةالعربية 
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مث حرف احلرف، أكثر من األخطاء األخرى تتعلق حبرف 1ا1 ، مث حرف 1ي1، 
1و1 . مث تليها األخطاء يف تبديل احلرف، تعين حرف 1ت1 ، 1ث1 ، 1ج1 ، 
1ز1 ، 1ش1 ، 1ض1 ، 1ك1 ، 1 ن1 . مث زيادة احلروف مثل حرف 1ا1 ، 1ب1 ، 
1ك1 ، 1ل1 ، 1و1 ، 1ي1 ، واألخطاء األخرى وقعت على انفصال واتصال 

 احلرف. 
رف يف أول الكلمة، وأما األخطاء اخلطية أخطاء يف صور احلروف )احل 

ووسطها وأخرها( وحتسني الكتابة )وضوح الكتابة احلرف، أحجام احلروف، 
 إمهال النقط وسرعة الكتابة(.

عدم التدرج يف تنظيم املواد الدراسية  أهم أسباب هذه األخطاءومن 
 وتقدميها، وقصور معرفة املدرسني عن قواعد اخلط العريب .

التدرُّج يف تنظيم املواد وتقدميها يف تعليم اْلمالء وأطروحة هذا البحث هي أن 
واخلط العريب يقلل األخطاء يف اْلمالء ويف كتابة اخلط العريب، ويساعد يف إسراع 

 استيعاب الطلبة يف تعليم اخلط العريب واْلمالء.
وموضوعه حتليل األخطاء اللغوية   :17محمد خيرالدين دراسة -/1

لى معهد دار السالم احلديث كونتور جاوى يف التعبري الشفوية )بالتطبيق ع
 األخطاء اللغوية، التعبري الشفوية.  حتليل:  األساسية الشرقية( الكلمات

بديهي لدارس اللغة األجنبية أن يواجه األخطاء اللغوية من خالل 
تعّلمها واستيعاهبا، سواء كان كتابة أم نطقا . وتكون تلك األخطاء وهي عدم 

                                                             
 اللغة تعليم يف املاجستري جةدر  لنيل تكميلي حبث، الشفوية التعبري يف اللغوية األخطاء حتليل، حممد خريالدين 15

 م.9//212//2، عام ماالتج ةياحلكوم اْلسالميةموالنا مالك إبراهيم  باجلامعة العربية
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اللغة الناتج ونظام اللغة اهلدف. ولوصف أشكال األخطاء الوافقة بني نظام 
 اللغوية يقوم الباحث بتحليلها  ومعاجلتها بتوفري البيئة اللغوية اجليدة .

واستخدم الباحث املنهجني الوصف والتحليلي لوصف أشكال األخطاء  
اللغوية الشفوية لدى الطلبة وحتليلها هادفا إىل معرفة عن أشكال األخطاء 

وية يف التعبري الشفوي والعوامل املؤدية إىل حدوثها واحملاوالت اليت قام هبا اللغ
 املعهد ملعاجلة تلك األخطاء.

وجمتمع البحث يف هذه الدراسة الطلبة مبعهد كونتور احلديث. وعينته  
الطلبة الدارسون يف السنوات الثانية إىل السادسة. وترتكز عملية البحث 

ج الفصل وهو يف األنشطة اليومية الالصفية،  علىتحليل األخطاء يف خار 
 كاحملادثة األسبوعية واخلطابة املنربية وكالم الطلبة من خالل التعامل بينهم.

ومن أهم نتائج هذا البحث هي أن األخطاء اللغوية الشفوية اليت هي  
أكثر ارتكابا لدى  الطلبة حسب الرتتيب كما يلي : األخطاء الصرفية ، وتليها 

 global)، وتليها األخطاء الكلية (misformation)ء يف حتريف الوضع األخطا

errors)  مث تليها األخطاء النحوية، واألخطاء يف اجلملة ،(misordering) ،
، واألخري (omission)، واألخطاء يف احلذف (local errors)واألخطاء اجلزئية 

 .  (addition)األخطاء يف الزيادة 
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استخدم حتليل األخطاء اْلمالئية والرتكبية لتنمية : 18.سموسى دراسة -11
 مهارة الكتابة. حبث جترييب يف مدرسة دار السعادة العالية اْلسالمية كوبو

 كالكاه بوجنوكوسومو مباالنج جاوى الشرقية. 
 الكلمات األساسية : حتليل األخطاء، اْلمالء، الرتكيب، الكتابة العربية.

العربية نظام خاص إما يف احلروف أو قواعدها من املعروف يف الكتابة 
خاصة يف اْلمالء والرتكيب، و كل هذا النظام يسبب صعوبات يف ترقية مهارة 
الكتابة. رغم ذلك ال بد أن يكون الدارس قادرا على رسم احلروف رمسا 
صحيحا و على كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أهل اللعة، وأن يكون 

الكلمات ووضعها يف نظام خاص، وإاّل استحال له فهم املعاين  على اختيار
 واألفكار  اليت تشتمل عليها وتعذرت ترمجتها إىل مدلوالهتا.

وحتليل األخطاء اْلمالئية والرتكيبية يستخدمه الباحث كمدخل يف تنمية 
 مهارة الكتابة لدى الطلبة الذين يشعرون بالصعوبة يف الكتابة العربية مع أهنم قد

يستطيعون التعبري عنها شفهيا، هذا انطالقا من كون أمهية التجربة كأهم عوامل 
جناح التعليم حيث أن الطلبة تدرّبوا فيه على الوقوف يف أخطائهم ويتعرفون 

 عليها مث يصحوهنا بأنفسهم بطريقة مناسبة يعدها املعلم.  فاألخطاء   جتربة  و
رس من رعى نفسه من االنزالق أكثر التجربة خري معّلم لدى أّي دارس وخري دا

من مرة. من حيث املنهج استخدم الباحث األسلوب التجرييب باملدخل الكّمي، 

                                                             
جة حبث تكملي لنيل در  ،"الكتابةاستخدام حتليل األخطاء اْلمالئية والرتكيبية لتنمية مهارة موسى.س، "  18

 م2/11عام  .ماالتج ةياحلكوم اْلسالميةموالنا مالك إبراهيم  باجلامعة املاجستري يف تعليم اللغة العربية،
 



26 
 

ألنه جلأ إىل استخدام املعايري اْلحصائية مثل املتوسط احلسايب واالحنراف 
 املعياري لكل عامل مؤثر على امل جموعتني  التجريبية  والضابطة.         

األخطاء النحوية يف األذكار والصلوات يف  ،19محمد سعيد دراسة -12
اجمللس األسبوعي بقرية بومي أبو "املشكالت واحللول" ) دراسة وصفية تقوميية 

 يف قرية بومي أبو كدونج كاندانج مالنج جاوى الشرقية.

 الكلمات األساسية : األخطاء النحوية، األذكار والصلوات

ا صعوبة ممارسته اجلمل العربية مشكالت تعليم اللغة العربية يف إندونيسي
يف احلياة اليومية، حىت كثري من متعلمي اللغة العربية ولكنهم ال ينتفعون مبعارفهم 
إذا واجهوا اجلمل العربية. ويف هذا البحث، ركز الباحث حتليل األخطاء النحوية 

 يف قراءة وتعبري األذكار والصلوات وبالنظر إىل أن هذه املعاجلة مهمة وحمتاجة
جدا ليكشف تلك األخطاء حىت أصبح تعبريهم صحيحا، وقد مت انتشار تلك 
األخطاء يف اجملتمع، غالبا هؤالء يقرأون ويعربون واألذكار والصلوات اليت 

 مصادرها اللغة العربية يف حياهتم اليومية.

( إن األخطاء 1أما النتائج هذا البحث فيمكن أن تتخلص فيما يأيت : )
م وتعبريهم عن األذكار والصلوات قد شاعت وتتلحم بقرية النحوية يف قراءهت

( إن 2% أو درجة اخلطورة الكامنة النحوية، و )96بومي أيو حىت وصل إىل 
أعضاء اجمللس األسبوعي قد قرأوا وعربوا عن أذكار والصلوات باعتقاد أهنم قد 

                                                             
 تكملي حبث أيو، بومي بقرية األسبوعي اجمللس يف والصلوات األذكار قراءة يف النحوية حممد سعيد، األخطاء 19

 م2/11 ،ماالتج ةياحلكوم اْلسالميةموالنا مالك إبراهيم  باجلامعة العربية، اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل
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واها من أعضاء اجمللس األسبوعي قد قرأوا عرب  ( وإن3عربومها تعبريا صحيحا، و)
( إن أعضاء اجمللس األسبوعي ليس عندهم كفاءة 4استماع املعرب اخلاطئ، و )

( إن تصحيح األذكار والصلوات املستخدمتان 5وافية يف القواعد النحوية، و )
خاصة يف قرية  بومي أيو واجب على عامل اللغة العربية حيث ال يقرأون 

( إن 6ياق الكالم املقصود، و )ويعربوهنما تعبريا فاسدا وال يغريون تراكيب س
تعليم اللغة العربية خاصة القواعد النحوية حمتاج جدا ألعضاء اجمللس األسبوعي 
يف قرية  بومي أيو، حيث يعرفوهنا كيفية تعبري األذكار والصلوات تعبريا صحيحا 
وهم حيتاطون حينما يقرأون يعربون األذكار والصلوات خاصة بالليت تتعلقان 

( إن اجمللس األسبوعي حيتاج فيه معلم اللغة العربية 5ملبادئ الدينية، و )بتغري أو ا
الذي يعطي الفتاوى اللغوية يف كل الربامج، أو حيتاج امللقن اللغوي عندما يقرأ 

 يعربمها أعضاء اجمللس األسبوعي.

 التعبري الكتايب لدى الطلبة  :  20زاريما بنت محمد زكربا دراسة -13
املاليزيني باملدارس الثانوية الدينية بسالجنور "دراسة وصفية حتليلية". حبث تكملي 

 .اجلامعة اْلسالمية العاملية ماليزيا –لنيل درجة ماجستري 
اليت تواجه الطلبة املالزيني هتدف هذه الدراسة إىل  إبراز املشكالت 

ارس الثانوية الدينية الذين يدرسون اللغة العربية لتطوير مهارة الكتابة يف املد
صفي التحليلي الذي بقوم على ور. وقد اتبعت الباحثة املنهج الو بسالجن

االختبارات التشخيصية لدراسة النقاط األساسية املرتيط بضعف املهارات 
                                                             

 وصفية دراسة" بسالجنور الدينية الثانوية باملدارس املاليزيني الطلبة لدى الكتايب التعبريزارميا بنت حممد زكربا   /2
 م5//2، عام ماليزيا العاملية اْلسالمية اجلامعة ،ماجستري درجة لنيل تكملي حبث ،"حتليلية
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الكتابية للطلبة املاليزيني، واملتمثلة يف كثرة األخطاء النحوية واْلمالئية والصرفية 
عينية البحث اربع مدارس ثانوية دينية تابعة ْلدارة واألسلوبية. وقد مشلت 

الشؤون اْلسالمية بسالجنور، ومائة وستني طالبا وطالبة، واثىن عشر معلما 
ومعلمة للغة العربية. وكان االستبيان يتكون من ستة وعشرين سؤاال عرضت على 

ة األسئلة أفراد العينة املختارة من املعلمني وطلبة السنة الرابعة, وترتبط التسع
األوىل من القسم األول باملعلومات الشخصية للمعلمني ومؤهالهتم العلمية يف 
جمال ملهارات الكتابية. والسبعة عشر سؤاال من القسم الثاين عن مشكالت 

 املهارات الكتابية لدى الطلبة ومصادرها وكيفية عالجها. أما استبيان الطلبة يف
مات الشخصية ومشكالت الكتابة نكون من ثالثة عشر سؤاال عن املعلو 

اْلنشائية. وقد دلت نتائج الدراسة على أن الطلبة حيتاجون إىل إتقان مهارة 
الكتابة بكثرة التدريبات املتواصلة لزيادة حصيلتهم العلمية يف اللغة العربية 
ومفرداهتا. ويناءا على هذه النتائج، استطاعت الباحثة أن تقدم عدة اقرتاحات 

سني مستوى تعليم اللغة العربية يف املدارس الثانوية الدينية يف وتوصيات لتح
 سالجنور.

 التعليقات على الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات اليت أجريت يف جمال اْلمالء يف هذا العصر وخصوصا 

فقد زادت إسهامات الباحثني يف هذا امليدان بعد انتشار األخطاء  السنوات العشر،
وامتدادها إىل طالب اجلامعات بشكل  الطالب يف مراحل التعليم املختلفة،اْلمالئية بني 

مما يشري إىل أمهية تلك  ملحوظ بل إىل العاملني يف الوزارات واملؤسسات املختلفة،
 .املشكلة ويعزز مواصلة البحث فيها
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وقد اجتهت هذه الدراسات إىل حتديد األخطاء اْلمالئية وحتليلها أو جتريب 
س لإلسهام يف التخفيف من مشكالت الضعف اْلمالئي أو بناء برامج طرائق تدري

 .لعالج بعض الصعوبات اْلمالئية
 :ومن خالل ما وقع يف يدي من دراسات تبني يل اآليت

وتركزت يف الصفوف الثالثة  معظم الدراسات أجريت يف املرحل االبتدائية، -أ 
 الثانوية فكان نصيبها قليل جدا،أما املرحلة  مث تلتها املرحلة اْلعدادية، األخرية،

  ة.وحسب علم الباحث
 فقطأربعة دراسات وما إال عم السابقة يف املرحلة الثانوية ال توجد دراسة -ب 

تناولت هذه  ،(زارميا دراسةو  تورعيين دراسةو  دراسة بدرية ودراسة سامل ) وهم
األخطاء  صدبر  وقد وجدت دراسة لكنها تتعلق املشكلة يف إطار املرحلة الثانوية،

يف املرحلة الثانوية. إذا اخرتت صف األول الثانوي برصد  النحوية واْلمالئية
 .التعبري التحريرياألخطاء 

ألنه ال ميكن وضع حلول  حتديد األخطاء اْلمالئية  تصدر ساحة الدراسات؛-ج 
 .ما مل يتم حصر األخطاء اْلمالئية اليت يقع فيها الطالب للمشكلة،

التعبري و  استخدمها الباحثون يف حصر األخطاء اْلمالئيةتنوع األدوات اليت  -د 
 الكتايب.

وخاصة يف ما يتعلق مبنهج  استفادة كربى من هذه الدراسات، تاستفاد ةالباحث -ه 
 .وضع الرؤية التشخيصية والعالجية يف آن واحد توحاول الدراسة وبناء أدواهتا،

 

 

 



 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري
 

 المبحث األول: تحليل األخطاء
 

 :1مفهوم تحليل األخطاء -أ 

حتليل األخطاء هو حقل الدراسة الىت تقع ىف اللغويات التطبيقية. هذه الدراسة 
هي ليست الواقعة اجلديدة ملدرس اللغة، ألن نتائج التطبيق حتليل األخطاء استخدامها 
لتحسني عملية التعليم اللغة، وكذلك لتصحيح األخطاء الىت عملت املتعلم و ملساعدة 

 ت التعليم املناسب. املعلم على تطوير اسرتاتيجيا
قال دويل  أن هناك خطأ كثري يفعله املرء ىف تعليم اللغة خصوصا اللغة األجنبية 
أو اللغة الثانية. و كان األخطاء هي من جزء التحويل املنحرف من بعض املعايري املختارة 

 من العادة اللغوية الناضجني. 
( و اخلطأ Errorذهب فيت طوردير إىل أن األخطاء نوعان، مها الغلط )

(Mistake( الغلط .)Error)  هو الذى بسبب عوامل التعب و نقصان االهتمام بشيئ و
 التحديد ىف ذكره أو النسيان. و هذا اخلطأ يسمى بالعادة اخلاطئة. 

( فهو يسببه بنقصان املعرفة عن قواعد اللغة. هذا اخلطأ Mistakeو أما اخلطأ )
أو اللغة الثانية )لغة معرفة الدارس على اللغة األجنبية بسبب املعرفة عن قواعد اللغة أو 

  هذا مناسب مبا قاله طوردير ىف تاريغاناهلدف(. و 

                                                             
1
 http://arabionline.blogspot.com/2012101/blog-post_11.html,  )Eka Sastra Muslim S.Pd.I Jurusan 

PBA Universitas Darussalam Gontor(  ( 8 /312016) 
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أن حتليل األخطاء هو اإلجراء الذى يستخدمه الباحثون و مدرسي  قدم تارغان
اللغة العربية عادة. و هي تشتمل على مجع العينة و بيان تلك األخطاء و تصنيفها 

 . أسبابه و تقومي األخطاء اعتمادا على
     قال عرب أن التعريف حتليل األخطاء هو:        

”the fact  that learners do make errors and these errors can be observed, analyzed 

and classified to reveal something of the system operating within the learner led to 

a surge of study of learners’ errors called ‘error analysis”. 

وتصنيف  لتحديد األسلوب أن التعريف حتليل األخطاء هو:  و مث قال رور
اللغة  أو اللغة األجنبية يتعلم أن املتعلم يصنع الذى ةاملنهجي األخطاء وتفسري
 لغوي. على أساس واإلجراءات  باستخدام النظريات الثانية

 
 :2األخطاءعملية تحليل  -ب 

من  األخطاء اللغوية بني الطالب الذين يدرسون تعلم اللغات وخاصة لغة ثانية،
دراسة األخطاء اللغوية اليت ميكن أن ينظر إىل أن يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية األخطاء 

عرض من أعراض لغة داخلية مع لغة عملية  اخلطأ هو .اللغوية يف عملية تعلم اللغة
الطالب املتعلمني اللغة، فإنه  اللغوية، ال سيما ءمن األخطا عملية تعلم، لذلك لفهمال

 لتعلم اللغة.   حيتاج املفاهيم
اكتساب اللغة، إما اللغة األوىل واللغة الثانية اليت مت احلصول عليها من خالل 

والثانية. أّن عملية  األوىل  بني عملية اكتساب اللغة يفرق عملية التعلم. بعض العلماء
ب اللغة األوىل تتم بدون وجود خطة منظمة. تناول األطفال مباشرة من خالل اكتسا

 احلياة اليومية داخل األسرة واجملتمع.  
عملية  واكتساب اللغة الثانية حيدث بعد أن يكون الشخص قد أتقن لغة األوىل.

 تعلم اللغة الثانية عموما يأخذ مكانا يف برنامج منظم يف املدرسة من خالل التخطيط
 للتعليم والتدريس يتم ترتيبه عمدا هلذا الغرض. 

                                                             
2
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الفرق بني اكتساب اللغة على أساس وجود أو غياب الوعي للمتعلم ليست يف 
احلقيقة فرقا جوهريا ومنفصلة. سواء ذلك يف عملية اكتساب اللغة األوىل واللغة الثانية، 

نية على أساس ما إذا كان وباملثال، فإن االختالفات يف اكتساب اللغة األوىل واللغة الثا
تعليم اللغة منظم العملية ليست دائما صحيحة. اللغة ميكن أيضا أن حيدث عملية 
التعلم بشكل طبيعي. هذا هو، واملتعلمني تعلم لغة ثانية مباشرة من خالل احلياة اليومية 

 يف بيئة اجملتمع. 
اجلوانب املادية  يرتبط ارتباطا وثيقا هبذه العملية إىل. عملية تعلم لغة معقدة

اللغة هو عملية عقلية حيتوي على  فيما يتعلق باجلوانب النفسية، وتعلم والنفسية للمتعلم
لتعلم اللغة ترتبط مع تطور  النشاط النفسي، يف حني أنه يف اتصال مع اجلوانب املادية،

د سواء يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية األخطاء اللغوية على ح .نضج خمتلف األجهزة التعبري
 يف اجلوانب النفسية فضال عن اجلانب املادي. 

 
 3أغراض تحليل األخطاء -ج 

حتليل اخلطأ من حماولة املناقشة ملعلم الفصول، وهو يهدف إىل حتليل األخطاء 
اللغوية اليت عملها معلمو اللغة الثانية. ومن الواقع أن نتائج هذا التحليل ملساعدة 
املعلمني من حيث حتديد تسلسل املواد التعليمية، مع الرتكيز على حتديد وتوضيح 

والتمارين، وعناصر حتديد الكفاءة اللغوية  لعالجيا واملمارسة حسب احلاجة، وتوفري
 الثانية جتربة للمتعلمني. 

الفهم  معينة بسبب فوائد وضوحب الطالب اليت قدمها اللغوية خطاءاأل بتحليل 
يف  التخطيط واسرتاتيجيات التدريس املواد وتعديل جدا آراء قيمة هو تقييم اخلطأ بأن

 إىل:  فالتحليل يهد الفصول الدراسية. وهذا
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والكتب  الفصول الدراسية تدريسها يف العناصر اليت يتم ترتيب عرض حتديد -1
 الصعب. السهل اىل لتسلسل مثال املدرسية

يف التأكيد، والتفسري،  املستوى النسيب من حتديد الرتتيب -2
 جمموعة متنوعة. التدريس ملواد واملمارسة

 العالجي. والتعليم خطة التدريب -3
 للطالب. الكفاءة المتحان العناصرحتديد  -4

 

 

 

 4منهج تحليل األخطاء -د 
واملنهج ىف حتليل األخطاء وفق مراحل عامة و اخلطوات بعضها بعضا، و من 

 مراحل ثالث اعتمد بعضها على بعض: 
 مرحلة التعرف على اخلطأ. -1
 مرحلة وصف اخلطأ و تصنيفه. -2
 ) تصويب( مرحلة تفسري اخلطأ. -3

 تشمل ما يلي:  حسب اخلطوات الىت األخطاء حيللون اللغة علماء هناك
 مجع البيانات. -1
  حتديد األخطاء. -2
  تفسري األخطاء. -3
 تصنيف األخطاء.  -4
 تقييم األخطاء.  -5
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 5أجناس تحليل األخطاء -ه 
 على أساس عنصر اللغة، أخطاء متكلم اللغة على ستة أقسام هي: 

 األخطاء اإلمالئية و الصوتية. -1
 األخطاء الصرفية. -2
 األخطاء النحوية. -3
 األخطاء الداللية و الكلمات.  -4
 األخطاء املعجمي. -5
 األخطاء اخلطاب.  -6

 
 :األخطاء أسباب -و 

أكثر من التقابل اللغوي جاك ريتشاردز طاء  من بني الذين اهتموا بتحليل األخ
(Jack Richards 1718  الذي درس أخطاء متعلمي اللغة االجنليزية ممن هلم ) لغات أم

 6خمتلفة وقام بتصنيفها حسب أسباب حدوثها إىل أربعة أصناف:

 املبالغة يف تعميم قوانني اللغة اهلدف. -1
 اجلهل بالقيود املفروضة على قوانني اللغة اهلدف. -2
 القصور يف تطبيق قوانني اللغة اهلدف, -3
 تكوين الدارسني مفاهيم أو أنظمة مغلوظة عن اللغة اهلدف، مث استنتج أمرين: -4

 األخطاء عاملية: وبالتايل فهي ليست من قبيل التداخل اللغوي. -أ 

                                                             
5 http://arabionline.blogspot.com/2012101/blog-post_11.html (8 \6\  2013) 
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ال يوجد بني األنواع األربعة من هذه األخطاء ما يتصل باللغة  -ب 
 األم.

غري أن هذين االستنتاجني تعرضا للنقد والتساؤل من قبل بعض 
 الباحثني.

األم تتنوع األخطاء بتنوع أسباهبا، فيمكن أن تكون بسبب تداخل لغة الدارس 
أو املبالغة يف تعميم قوانني اللغة اهلدف أو اسرتاتيجيات التعلم أو اسرتاتيجيات 
االتصال أو أسالب التدريس أو مواد التدريس أو جهل أو عدم اإلهتمام أو احلاالت 

 اإلنفعالية عند الطالب مثل القلق واخلوف والضغوط النفسية والغضب و اإلجتهاد.

 
 7األخطاء:أفكار مهمة في شأن تحليل  -ز 

 
 اللغوي أو املدرس أن ينتبه إليها: هناك بعض األفكار  ينبغي للمحلل

برغم حماولة كثري من حمللي األخطاء إرجاع األخطاء إىل أسباب أخرى غري تلك  -1
املتعلقة بالتداخل اللغوي إال أنه من املهم االهتمام بظاهرة التداخل اللغوي على 

 أهنا من أهم أسباب أخطاء الدارسني.
ينبغي أخذ لغة الدارسني األم يف احلسبان عند دراسة أخطائهم كما ينبغي أن  -2

حتلل أخطاء الدارسني على أساس أن لغتهم األم واحدة، ليس أخطاء الدارسني 
من ذوي لغات أم خمتلفة. كما أنه من املفيد أن يكون  الدارسون متشاهبني يف 

                                                             
 50 .ص املرجع،نفس  1
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اللغة وثقافتها وأهلها ويف املستوى التعليمي واالجتماعي ويف مواقفهم جتاه 
 قابليتهم للتعلم وسائر الفروق الفردية كلما كان ذلك ممكنا.

(    systematic   (ينبغي عمل كل ما ميكن الكتشاف األخطاء املنتظمة      -3
 وليست األخطاء العشوائية.
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 المبحث الثاني: تعليم مهارة التعبير التحريري
 

 8التحريري: مفهوم التعبير -أ 
اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكار  التعبري لفظا هو"هو

"العمل املدرسي املنهجي الذي  والتعبري اصطالحا هو ومشاعر حبيث يفهمه اآلخرين"
للوصول بالطالب إىل مستوى ميكنه ترمجة أفكاره ومشاعره  يسري وفق خطة متكاملة،

وفق نسق فكري  احلياتية شفاهة وكتابة بلغة سليمة، وأحاسيسه ومشاهداته وخرباته
 معني".

التعبري هو امتالك القدرة على نقل الفكرة أو اإلحساس الذي يعتمل يف الذهن أو 
 الصدر إىل السامع وقد يتم ذلك شفوياً أو كتابياً.

وهو ما يدونه الطلبة يف دفاتر التعبري من  التعبري الكتايب هو أحد أنواع التعبري،
 حيث يكون التلميذ قد اشتد عوده، ،اإلبتدائيويبدأ تعلمه أواخر مرحلة  وضوعات،م

 ومتكن من أجبديات اللغة.
 
 أنواع التعبير التحريري الكتابي: -ب 

 9يقسم التعبري اىل ثالثة أنواع:

 التعبري الوظفي: -أ 

                                                             
 بتصرف م.2001يونيو  ،هـ 1428مجادى الثانية  ،سالة الرتبية، العدد اخلامس عشرر  8
 .368-361، صكلية الرتبية جامعة دمشق  "،يف طرائق تدريس اللغة العربية ، "حممود أمحد السيد  9
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وهو الذي يؤدي خدمة لإلنسان يف جمتعه. فيقضي حاجاته وينفذ متطلباته 
 بين جنسه و يكون التعبري الوظفي شفويا وكتابيا ويتجلى يف:بالتفاهم مع 

 .احملادثة واملناقشة -1
 .قص القصص -2
 .سرد األخبار -3
 اعطاء التعلمات والتوجهات وإلرشادات. -4
 القاء الكلمات يف املناسبة املختلفة, -5
 .كتابة التقارير -6
 كتابة املذكرات. -1
 وملخصات عنها. اعداد حماضر اجللسات -8
 واإلعالنات والالفتاتكتابة النشرات  -9

 كتابة بطاقات الدعوة واإلعتذار. -10
 حترير الرسائل الدوانية. -11
 ملء االستمارات. -12
 أصول تقدمي الطليات. -13

 : التعبري اإلبداعي   -ب 
وهوذلك الون من التعبري الذى يصور املشاعر واألفكار واخلربات اخلاصة 

 : بداعي يفعلى حنو تظهر فيه شخصية الكاتب وعاطفته. ويتجلى التعبري اال
 نظم الشعر -1
 كتابة املقاالت الذاتية -2
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 كتابة املذكرات الشخصية. -3
 كتابة القصص العاطفية واملسرحية. -4
 كتابة الرسائل الوجدانية. -5

 
 : التعبري اإلبتكاري-ج 

االبتكاري. وهناك من ال يفرق  والنوع الثالث من التعبري يتمثل يف التعبري
ال أن نفرا آخر إ إذ يعدوهنما شئا واحدا. بداعي واإلبتكاري،بني التعبريين: اإل

قد يكون يف  يرى أن التعبري اإلبتكاري يشتمل كما يدل عليه أنه على ابتكار
ن قبل أو فاذا كان مثة معىن جديدة مل يشر اليه أحد م املعىن أو يف األسلوب،

وأحرج يف قالب جديد  معىن كان معروفا من قبل، ولكنه صيغ صياغة جديدة،
وإذا كانت هناك صورة جديدة  ونا من ألوان التعبري اإلبتكاري،لعد ذلك 

 دا فيه شيء من االصالة واالبتكار،أوصورة معروفة سابقا وأخرجت اخراجا جدي
 عد ذلك أيضا من ضروب التعبري االبتكاري.

 عان من حيث االخراج:يقسم التعبري أيضا اىل نو 

 الشفوي التعبري -1
 التعبري الكتايب -2
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 بفىن اللغوى التعبري ويرتبط والكتابة، والقراءة واحلديث اإلستماع: فنون أربعة للغةا
 ارتبط وإذا الشفوى، التعبري أو اجملادثة فهو باحلديث التعبري ارتبط فإذا. والكتابة احلديث
 10. الكتاىب التعبري فهو بالكتابة التعبري

 عن النظر بقطع اإلنسان وأخيه اإلنسان بني لالتصال وسيلة هو: الكتاىب التعبري
  .وإبداعى وظيفى: نوعان التعبري وهذا واملكان، الزمان بعدى

 وقضاء حياهتم لتنظيم ببعض؛ بعضهم الناس اتصال حيقق الوظيفى فالتعبري
 وكتابة االستمارات وملء االجتماعات وحماضر والرب الرسائل كتابة مثل حاجتهم،
  .والتقارير والنشرات املذكرات

 يأسلوب اآلخرين إىل النفسية واخلواطر واألحاسيس املشاعر ينقل اإلبداعى والتعبري
 .األدىب والقصص والتمثيليات والرتاجم الشعر كتابة مثل ومثري، مشوق أدىب

 

 الكتابي:و مراحل التعبير التحريري  -ج 

 11مراحل التدريب  على التعبري

: وضع األساس بتزويد الدارس باملفردات والتعبريات والرتاكيب وتديبه عليها من  أوال
 خالل سياق مفهوم ونص ذى معىن ) احلوارات وقطع القراءة وتدريبات(.

                                                             
 244-243.ص  ،حسن شحاتة ، التعليم اللغة العربية بني النظربة والتطبيق  10

مرشد املعلم يف تدريس اللغة العربية مصطفى عبد العزيز، خمتار طاهر حسني، " ناضف حممود إمساعيل صيين، 11
 151-156 مكتب الرتبية العريب لدول اخلاليج، الطبعة الثانية، ص. ،"لغري الناتقني هبا
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 : التدريب الشفهي املكثف عن طريق: ثانيا

 السؤال واجلواب. -أ 
 .أسئلة عن النص املدروسوضع   -ب 
 اإلجابة عن أسئلة-ج 
 توجيه أسئلة -د 
 الفرصةإتاحة  -ه 
 التدريب على بعض األمناط اللغوية -و 
 التكلم على سبل النصرف  -ز 
 إعادة النص -ح 
 التعبري الشفهي املصور -ط 
 تنمية اجلملة -ي 
 األلعاب اللغوية الشفهية -ك 

 ثالثا : التدريب على التعبري الكتايب:

يأيت التعبري الكتايب بعد التدريب املكثف على التعبري السفهي بأنواعه ليدرب التلميذ  
 كتابيا على:

ل املالءمة وملء الفراغ وتكوين اجلمل ندريب الربط و جداو  بناء اجلملة: -أ 
  وإعادة كتابة اجلملة.

 كتابة الفقرة: -ب 
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للنص عن طريق اإلجابة عن أسئلة جزئية, مث جتميع  التلخيص املوجة -1
اإلجابات بعد حذف التكرار والربط بينهما  يف نسيج متماسك, 

 افظة على األفكار الرئسية للنص.يعىن جبودة األسلوب وباحمل
 تلخيص حوار مل يسبق دراسته مع االعتماد على اإلجابة عن أسئلة. -2

 
 التعبري التحريري املوجة:-ج 

 ملء الفراغ يف نص. -1
 كتابة موضوع مع االستعانة باإلجابة عن أسئلة. -2
 كتابة بطاقة هتنئة وفقا للنموذج. -3
 تعبئة استبيان. -4
 إكمال الناقص يف حمادثة. -5
 رسالة وفقا للنموذج. كتابة -6
 كتابة قصة مع االستعانة بالعناصر أو األسئلة. -1

كتابة قصة قصرية مع االستعانة مبجموعة من الصور   التعبري التحريري املصور: -د 
 املتتالية واإلجابة عن أسئلة.

: الكتابة احلرة يف موضوع خيتار من بني عدد من موضوعات هلا التعبري احلر -ه 
 و من اختيار املعلم أو الدارس )موضوعات حرة(صلة مبا درسه الطالب, أ
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 12أهمية التعبير: -د 
يعد التعبري من أهم أمناط النشاط اللغوي وأكثرها انتشارا ليس ألنه وسيلة 

بل ألنه كذلك عامل  من وسائل االتصال بني األفراد واجلماعات فحسب،
 أساسي من عوامل مجع الناس وارتباطهم. 

فروع اللغة العربية فهو غاية بينها وما هي إال لذلك يعد التعبري من أهم 
 فإذا كانت املطالعة تزود القارئ باملادة اللغوية والثقافية، وسائل مساعدة عليه،

وإذا كانت القواعد النحوية وسيلة  وإذا كانت النصوص منحا للثروة األدبية،
 وإذا كان اإلمالء وسيلة لرسم الكلمات لصون اللسان والقلم عن اخلطأ،

واحلروف رمسا صحيحا فان التعبري غاية هذه الفروع جمتمعة وهو غاية حتقيق هذه 
 الوسائل.

إن التعبري كما يقال رياضة الذهن فاألفكار واملعاين غالبا ما تكون غامضة 
واإلنسان عندما يضطر إىل التعبري فهو يضطر إىل إعمال  وغري حمددة يف الذهن،

توضيحها والتعبري عنها شفهيا أو الكتابة فيها الذهن لتحديد األفكار واملعاين و 
 حتريرا. 

 وميكن تلخيص أمهية التعبري يف النقاط التالية:
 أنه أهم الغايات املنشودة من دراسة اللغات. -1
وأداة لتقوية الروابط الفكرية واالجتماعية بني  أنه وسيلة اتصال الفرد بغريه، -2

 سواء.فهو نشاط أديب واجتماعي على حد  األفراد،
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امتالك زمامهما  ، ويعتمدفنون اللغة مها احلديث والكتابة أنه يغطي فنني من -3
 .على فين اللغة اآلخرين االستماع والقراءة

، بالنفس ، وفقد الثقةعبري أثر كبري يف إخفاق التالميذأن العجز عن الت -4
 .وتأخر منوهم االجتماعي والفكري

 الفرص وضياع الفائدة.عليه فوات  أن عدم الدقة يف التعبري يرتتب -5
 بني الفرد واجلماعة، فبواسطته يستطيع إفهامهم ما يريد. أنه وسيلة التصال -6
 غريه. أن التعبري عماد الشخص يف حتقيق ذاتيته وشخصيته وتفاعله مع -1
مل ميلكوها ما سلكوا الطريق إىل  أن الكلمة املعربة عماد الرواد والقادة ولو -8

 العقول والقلوب.
 

 13ر:أهداف التعبي -ه 
 :الطالب ، أن يتقنهدف التدريب على التعبري الكتايبي

 املهارات اللغوية املختلفة اليت اكتسبها من خالل تعلم فروع اللغة استخدام -1
 .املختلفة

واستقصاءها من جوانبها املختلفة بتعمق يتناسب مع مستوى  حتديد الفكرة -2
 .منوه اللغوي

 .والعبارة بشكل سليم بناء اجلملة -3
بعضها ببعض بشكل متساوي يقود إىل البناء الكلي للفكرة أو  الفقراتربط  -4

 .عنه اإلحساس املعرب
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 .األمناط اللغوية املختلفة القادرة على نقل ما يريد أن يعرب عنه استخدام -5
 .الفنية اجلميلة مما يضفي على املوضوع مجاال استخدام الصور -6
 .عنه وضوع املعرباالستفادة من قراءاته وخرباته يف إثراء مضمون امل -1
 االستشهاد مبحفوظة من القران الكرمي واحلديث الشريف والشعر والنثر -8

 .املختلفة واحلكم واألمثال إلغناء مواضيع التعبري
مع  ، مما ييسر على القارئ التفاعلاستخدام عالمات الرتقيم املختلفة -9

 املوضوع. 
 

 14:نقاط مهمة في تدريس التعبير -و 
املعلم  ، أي أن يهتمعلى املعىن ال على اللفظ هتمامناينبغي أن نركز ا -1

 . ورغم أمهية اللفظ إال أنه خادم للفكرة معرب عنها. باألفكار
يستعمل فيها  ينبغي أن يتم تعليم التعبري يف مواقف طبيعية مثل املواقف اليت -2

 التلميذ اللغة يف حياته.
 معينه للتدريب على ألوان النشاط اللغوي املختلف. ختصيص حصص -3
وتوجيههم  استغالل املواقف العرضية  يف تدريب التالميذ على ممارسة التعبري -4

 للتعبري عن أنفسهم أوالً . وإمدادهم باخلربات الالزمة اليت تساعدهم على
 ذلك.
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، أو مذكرة أو ككتابة رسالة تزويد التالميذ حبساسية املواقف املختلفة -5
 حكاية.

ب أو يتكلم فهو منوذج للتعبري أن يهتم بتعبريه حني يكت جيب على املعلم -6
 البسيط. الواضح

يف الغايات املطلوب وصوهلم  ينبغي وضع معايري ومستويات أمام التالميذ -1
 إليهم أو وصول إنتاجهم  إىل حد معني.

والرتدد يف  ، والعمل على إزالة اخلوفظيف فروع اللغة يف تعليم التعبريتو  -8
 نفوس التالميذ.

يف التعبري الكتايب أو الشفهي حسب ترتيب  الشائعة الوقوف على األخطاء -9
 األخطاء وأمهيتها.

 الكتابة. تذليل كل العقبات اليت تثبط رغبة التلميذ يف الكالم أو -10
وا عن ري احلرية يف تعريهم حىت يعب ينبغي على املعلم أن يعطي التالميذ -11

 أنفسهم ال عما يريده.
وخلق الدافع  ،الكتابةيف اختيار املوضوعات عند إعطاء الطالب احلرية  -12

 التحدث. للتعبري وخلق املناسبات الطبيعية اليت تدفع التالميذ للكتابة أو
، وباملواد الدراسية األخرى ربط موضوعات التعبري ببقية فروع اللغة -13

 وتوظيف موضوعات األدب والقراءة يف ذلك.
، يذالتالم ، حىت تتسع دائرة ثقافةد التالميذ على اإلطالع والقراءةتعوي -14

 وبالتايل يكون لديهم قدر من األفكار واأللفاظ اليت تعينهم بالكتابة
 والتحدث.
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ري الشفهي حول ما والكتابة والتعب املناقشات اليت تعقب مواقف القراءة -15
 مناسبة. ، وأفكار وكلماتتتضمنه من معان

وإزالة اخلوف والرتدد من نفوس  ،ث والكتابةكثرة التدريب على التحد -16
  ىت الطرق املمكنة.التالميذ بش

،  املعلم تفهم التالميذ أبعاد املوضوع التعبريي وارتفاع لغة احلديث لدى -11
 كلها تسهم يف ارتفاع املستوى التعبريي لديهم.

اللغوية  ، وتكوين الثروةتصحيح األخطاء، وتقومي األسلوب واالرتقاء به -18
 وإثراءها.

 



 ثالث  الفصل ال

 منهجية البحث 
 

 ومدخله: منهج البحث - أ
حث الكمي عملية بيف ال ،البحث املدخل الكميهذا الباحثة يف  تستعملا

تصحيح د العام لإلختضار وتعليق البيانات. وهلا إجراءات منها: التحليل هلا املقصو 
 1إعطاء البناءات البيانات.تابة البناءات وتبسيط البيانات و البيانات وك

ع وصفي وتقوميي وهو تصميم وخطة التقييم يف اجلم منهج هذا البحث هوو 
يجة م لتعيني النتيجة والقيمة من عملية الرتبية وتطبيقها. وتلك النتوالتحليل املنظ

ة محع البيانات باستخدام املعايري املعينة اء على نتيجوالفائدة من تطبيق الرتبية بن
املطلقة. البحث التقوميي على وجه العام لتخطيط عملية الرتبية وتكميلها وجتربتها 

 وتنفيذها.
يهتم املنهج الوصفي قي تصوير الوضع الراهن وحتديد العالقات املنهج الوصفي: 

، النمو أو التطور والتغيري رريق اليت توجد بني الظاهرات واالجتاهات اليت تسري يف
، ميكن وضع تنبؤات عن األوضاع قاتوانطالقًا من هذا التصور والتحديد للعال

                                                             
املتوسطة اإلسالمية دراسة وصفية تقوميية لدى رلبة املدرسة ، م، حتليل األحطاء اإلمالئية 1111ي،شكر  1

 12ص  احلكومية أوجونج تنجونج روكن هيلري رياو سومطرة
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، أو تدريس مادة من املواد يت ستكون عليها اإلدارة املدرسية، مثالً، أو املنهجاملقبلة ال
  .1املختلفة يف املدرسة

سحية اليت تؤكد على الدراسات امل: واملنهج الوصفي يف البحث على أنواع منها
   . دراسة املشكلة من مجيع جوانبها

التقييم يف اجلمع والتحليل  منهج هذا البحث هو التقوميي. وهو تصميم وخطةو 
يجة والفائدة من م لتعيني النتيجة والقيمة من عملية الرتبية وتطبيقها. وتلك النتاملنظ

املعايري املعينة املطلقة. البحث اء على نتيجة محع البيانات باستخدام تطبيق الرتبية بن
 التقوميي على وجه العام لتخطيط عملية الرتبية وتكميلها وجتربتها وتنفيذها.

يبني األدوات اليت و  ،وصفا موجزا عن جمتمع الدراسة بحثيتناول هذا املو 
 .استخدمها فيها

 : مجتمع الدراسة - ب
 الثانوية املرحلةاألوىل من يف هذا البحث هو مجيع رلبة املرحلة  جمتمع البحث

مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية ألهنم قد درسوا اللغة العربية يف املرحلة اإلبتدئية مبدرسة 
الباحثة أن تطور كفاءهتم يف اللغة العربية  إذا أرادت اإلرشاد اإلسالمية أيضاَ.

 .وخصوصا يف مهارة التعبري التحريري أو الكتايب
حيث يتكون جمتمع  الدراسة هي جمتمع الدراسة،يف هذه الدراسة تعد عينة 

 (12) وقد بلغ عددهم م،1111الدراسة من رالب باملرحلة الثانوية للعام الدراسي 
كذلك يشمل جمتمع الدراسة جمموعة ( يوضح ذلك.  1واجلدول رقم ) .رالبا ورالبة

                                                             
  111هـ ،ص 1144القاضي ،  1
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هم وقد بلغ عددمدرسة اإلرشاد اإلسالمية من معلمي ومعلمات اللغة العربية من 
 ات.معلم(  2 ني و)معلم (2)

 .م1111للعام الدراسي  األوىل باملرحلة الثانوية بيان توزيع رالب( 1اجلدول رقم )

 جمموع الطالب اسم الفصل
 12 خبارى

 
يف فصل الثانوية أول  وقد مت توزيع األدوات على مجيع أفراد العينة )رالب

، ألهنم يف ذلك اللغة العربيةمعلمي ومعلمات ال  ( اليت اختريت بشكل قصديخبارى
الوقت مشغول باألمور املدرسة واإلمتحان و أسبوع لتصحيح  أوراق إجابة اإلمتحان 
مث يلي بعد ذلك بنشارات مع الطالب يف خارج املدرسة قبل األجازة. وعلى كل 

 حال أن الظروف يضطرين أن أعمل بذلك .
 

 :أدوات الدراسة - ج
    االختبارات -1

جمموعة من املثريات تقدم للمفحوص هبدف احلصول  هي  االختبارات
وعلى  على استجابات كمية يتوقف عليها احلكم على فرد أو جمموعة أفراد،

ن أ البحو  الرتبوية والنفسية إال الرغم من كثرة االختبارات اليت تستخدم يف
, فهناك لقياس االستعدادات وأخرى لقياس أهدافها ختتلف من اختبار آلخر

رابعة لقياس  و االجتاهات وثالثة لقياس القدرات العقلية ) الذكاء (امليول و 
 . القدرات والعددية واملكانية وخامسة لقياس التحصيل وهكذا
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 أهداف هذه اإلختبارات : 
يهدف اإلختبار إىل قياس حتصيل الطالب أو مدى إتقانه  :قياس التحصيل - أ

 .فالعبارة بشكل سليمبناء اجلملة ملهارة التعبري التحريري، وهي 
التشخيص يستخدم اإلختبار، بعد حتليل البندي، يف مساعدة الباحثة  - ب

درسة اإلرشاد يف على معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة لدى رالب امل
 .استعمل حرف اجلر

يهدف اإلختبار إىل قياس حتصيل الطالب أو مدى  قياس التحصيل:   - ج
 .بناء اجلملة فالعبارة بشكل سليمإتقانه ملهارة التعبري التحريري، وهي 

 
 : أسلوب إعداد االختبار - أ

حتديد اجملال الذي يراد قياسه ليكون إرار يشتق منه عينة ممثلة  -1
 .للمخرجات املرغوبة

انتقاء عناصر االختبار حبيث تكون ممثلة جلميع عناصر اجملال ويراعى   -1
درجة هنا حتديد أمهية كل عنصر ووزنة النسيب الذي يبىن على أساس 

 . أمهية العنصر وروله
 

 : صياغة بنود االختبار بشكل علمي وذلك على النحو التالي - ب
عزل  حىت ميكن لوب يناسب النواتج املراد قياسهاأن تصاغ األسئلة بأس -1

 . املراد إظهارها الصفه
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االختبار إىل  د بشكل ينسجم من اهلدف الذي يسعىأن تصمم البنو  -1
 . حتقيقة

 . ية لكل بند من بنود االختبارظأن تراعى السالمة اللف -1
 . أن يراعى الوضوح وعدم الغموض يف كل بند من بنود االختبار -2
وضع احلدود الزمنية املالئمة لالختبار ويتم ذلك من خالل تطبيقه على  -2

عينة حمدودة غري عينة البحث ويشرتط  أن تكون من نفس اجملتمع 
 . األصل

صني املطلوب منهم من وضع تعليمات االختبار بشكل يوضح للمفحو  -6
حيث رريقة تسجيل اإلجابات والوقت احملدد لإلجابة مع إعطاء أمثلة 

 . لكل نوع من أنواع األسئلة

ملا كان الغرض من هذه  اختبار حتريري يف التعبري الكتايب  موجهة للطالب،
يف الثانوية أول  الشائعة لدى رالب تعبريية التحريريةالدراسة هو التعرف على األخطاء ال

بتكليف الطلبة أفراد  تقام ةن الباحثسنغافورة. إبفصل خبارى مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية 
 كما يايل:  اليت مت اختريت بشكل قصدي إلجابة عن اإلختباراتالعينة ا

 كون من كلمات من كل سطر لتكون مجلة مفيدة.األول:   ختباراال

 .رف اجلر املناسب من بني القوسنيالثاين: أكمل اجلمل األتية بوضع ح ختباراال

من اجلدول حبيث تأخذ من عمود   مفيدة مخس مجل كون الثالث: ختباراال
 .كلمة واحدة
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 االستبانة  -2

على نطاق واسع حد وسائل البحث العلمي املستعملة أيعترب االستبيان 
و ميوهلم أ بالصعوبات الكتابيةمعلومات تتعلق و أجل احلصول على بيانات أمن 
غم مما يتعرض وتأيت أمهية االستبيان كأدوات جلمع املعلومات بالر جتاهاهتم، إو أ

ذا ما قورن باملقابلة إنه اقتصادي يف اجلهد والوقت إله من انتقادات من 
ستمارة حتتوي على جمموعة من الفقرات يقوم  إفاالستبيان يتألف من  واملالحظة،

تعترب . إذا حدأن مو تدخل أعليها بنفسه دون مساعدة كل مشارك باإلجابة 
االستبانة أداة مالئمة للحصول على املعلومات والبيانات واحلقائق املرتبطة بواقع 

 معني.
 حلصول على: االستبانة موجهة إىل الطالب -1

مدرسة اإلرشاد  نيغوية اليت تواجه الدارسلالصعوبات ال -أ 
 للغة العربية.ا معند تعلمه اإلسالمية

حلصول  معلمي ومعلمات اللغة العربيةستبانة موجهة إىل اال -1
 على:
األخطاء الشائعة يف التعبري التحريري لدى رالب  - أ

 باملرحلة الثانوية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية.
إقرتاحهم لعالج ظاهرة األخطاء يف التعبري  - ب

 .التحريري لدى رالب باملرحلة الثانوية
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    المقابلة -3

هي استبيان شفوي يتم فيه التبادل اللفظي بني القائم باملقابلة وبني فرد  املقابلة  
أو عدة أفراد للحصول على معلومات  ترتبط بآراء أو اجتاهات أو مشاعر أو دوافع 

وتستخدم املقابلة مع معظم أنواع البحو  الرتبوية إال أهنا ختتلف يف  أو سلوك،
فعلى سبيل املثال تعترب من أنسب األدوات أمهيتها حسب املنهج املتبع يف الدراسة، 
ن أإال  ،ا فيها يتعلق ببحو  دراسة احلالةاستخداما يف املنهج الوصفي وال سيم

 . أمهيتها تقل يف دراسات املنهج التارخيي واملنهج التجرييب

 املدرسة اإلرشاد اإلسالمية:مع معلمي اللغة العربية  املقابلة   -أ 
األخطاء الشائعة يف مهارة التعبري الكتايب بني هتم عن رب خمن ملعرفة  - أ

 دارسي املدرسة اإلرشاد اإلسالمية.
هتم أسالب تصويب األخطاء  يف مهارة التعبري رب خمن ملعرفة   - ب

 الكتايب بني دارسي املدرسة اإلرشاد اإلسالمية.
هتم عن أسباب حدو  األخطاء يف مهارة التعبري رب خمن ملعرفة - ج

 درسة اإلرشاد اإلسالمية.الكتايب بني دارسي امل
ملعرفة احللول ومقرتحاهتم لعالج ظاهرة األخطاء الشائعة يف التعبري  - د

 التحريري لدى رالب باملرحلة الثانوية.
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 مصادر البيانات  - د
 أما البيانات يف هذا البحث مما بلي: 

نتيجة يف هذا البحث نتيحة اإلختبارات من الطلبة و  البياناتتتكون  -1
يف املدرسة اإلرشاد رالبا ورالبة  12اإلستبيان من الطلبة وعددهم 
 م.1111اإلسالمية بسنغافورة. عام دراسي 

تتكون البيانات يف هذا البحث نتيحة اإلستبيان ومقابلة املدرسني اللغة  -1
  العربية يف املدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة. 

 
 أسلوب تحليل البيانات - ه

هو التحليلي  يف حبثها أسلوب حتليل البيانات الباحثةاستخدمت 
لتصنيف األخطاء على حسب الفئات واألنواع املالئمة، ويف عمليتها الكمي 

األخطاء هناك عدة مقاييس وضعتها الباحثة لتمييز ما فيه من األخطاء،  حليللت
 وتلك املقاييس تتكون من كتب ومعجم اللغة العربية.  

مجع البيانات السابقة وهي األساليب التوثيقية، فوسائل  انطالقا من أساليب
البحث اليت تستخدمها الباحثة يف حبثها تتكون من كتابة الطلبة باملدرسة 

 اإلرشاد  اإلسالمية بسنغافورة للفصل األول الثانوي. 

 أنشطة حتليل البيانات يف هذا البحث تستخدم على ثالثة مراحل :
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رتبها ترتيبا مناسبا، مث ة حتلل البيانات، وتالباحثيعين أن  تسجيل البيانات : -1
 املسألة املستهدفة.  تعرض

عرض املعلومات واحلقائق املرتبة اليت تساعد ة تقوم الباحثعرض البيانات : ت -1
صولة على سبيل املقابلة يف حتليل النتائج، وكذلك بعرض البيانات احمل

 التدرجيية.، وحصيلة تعلم الطلبة بعد تطبيق الطريقة الشخصية
ملراجعة مجيع البيانات  ةدف الباحثبعد مجع البيانات هت: مراجعة البيانات -1

والتطوير على التحليل مث تأكيد التحليل السابق اليت مجعها وكذلك االصالح 
 حىت تستطيع أن تأخذ الباحثة نتائج البحث.

 
 

 :إجراءات البحث - و
 متثلت إجراءات الدراسة يف اخلطوات التالية:

 اخلطوات واإلجراءات التالية: ةالباحث تعن أسئلة الدراسة اتبع لإلجابة
 بالنسبة للسؤال األول -أ 

 إعطائه للطلبة أفراد مثبتصميم اختبار حتريري تعبريي  ةالباحث تقام
وكان لتعدد املوضوعات أثر يف اجياد  العينة، مرفقا به جمموعة من اإلرشادات،

 مدة عطيت املوضوعات للطلبة مجيعهم،وقد أ الدافعية لدى الطلبة أفراد العينة،
 أي حصة دراسية واحدة للكتابة يف أحد املوضوعات املختارة، دقيقة، (11)

ت وقد قام وجتمع األوراق بعد انتهاء الوقت، بدأ بالكتابة يف وقت واحد،تحبيث 
 على إجراء االختبار ومجع األوراق.  الباحثة
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 ولتحليل البيانات:

اهلدف منها حتديد  بقراءة كل موضوع قراءة متأنية، ةالباحث تقام
مث حتليل هذه األخطاء وتصنيفها مع وضع توصيات  األخطاء يف كل موضوع،

باحلكم على وجود  ةالباحث توقد قام ومقرتحات حمددة ملعاجلة هذه املشكلة،
 بقواعد اللغة العربية وأساليبها السليمة. اخطأ اعتمادا على معرفته

 للسؤال الثاني:بالنسبة  -ب 
للطلبة أفراد العينة،  هاائإعط , مثبتصميم استبانة مفتوحة ةالباحث تقام

, بتصميم استبانة مفتوحة أيضا ةالباحث تقام. و مرفقا به جمموعة من اإلرشادات
 توزيعها على جمموعة من معلمي ومعلمات اللغة العربية يف صورة ورقية وأخرى مث

بتحليل وتسجيل أبراز األسباب  ةالباحث تعها قامبعد مج اكرتونية حلكم املسافة.
وررق معاجلتها من وجهة معلمي ومعلمات اللغة  ،التعبرييةلشيوع األخطاء 

 العربية.
 

 مراحل تنفيذ الدراسة - ز
 بيان مراحل تنفيذ الدراسة. (1اجلدول رقم )

إبريل  أكتوبر نوفمرب ديسمرب
ومايو 
 ويونيو

  األنشطة
 رقم
 

2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
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 يوليو
ليل املشكالت الدراسة التمهيدية: حت /            

وحاجات الطالب واملعلمني يف مهارة التعبري 
 التحريري

1 

اختبار يف مهارة التعبري الكتايب  موجهة  /            
 (1للطالب )

1 

 1 االستبانة موجهة إىل الطالب /            
موجهة إىل معلمي ومعلمات اللغة االستبانة  /            

 العربية و مقابلتهم
2 

 2 كتابة خطة البحث ومناقشتها مع املشرف /            
            

/ 
مهارة التعبري الكتايب  إعداد االختبارات يف 

 (1موجهة للطالب )
6 

تبارات للتحدبد مستوى خالقيام بتصحيح اال  /           
 التحصيل 

1 

القيام بتحليل البيانات املتوفرة من خالل    /          
 االستبانة

5 

موجهة إىل معلمي اليت  القيام بتحليل البيانات    /         
 ومعلمات اللغة العربية و مقابلتهم

4 

القيام بتحليل حمتوى كراسات التعبري الكتايب      /        
قائمة باألخطاء الشائعة ومعرفة  للتوصل إىل
 أسباهبا.

11 

حتديد األخطاء التعبري األكثر شيوعا يف       /       
التعبري الكتايب لدى رلبة الصف األول 

11 
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  .الثانوي مث تصنيفها وحتليلها
عرض البيانات  : تفسري النتائج ومناقشتها       /      

ويتضمن هذا الفصل  وحتليلها ومناقشتها
تفسري النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة 

 ومناقشتها.

11 

كتابة عرض البيانيات وحتليلها بعد استشارة            /  
 .وتوجيه من املشرفني

11 

مراجعة البحث املكتوب وتصحيح األخطاء             / 
 .يف الكتابة باإلشراف من املشرفني

12 

البحث للمناقشة اليت يقوم هبا جملس  تسجيل             /
 .اجلامعة

12 

 16 .تنفيذ املناقشة             /
 11 .تصحيح كتابة البحث بعد املناقشة             /

 

 

 
 



 الفصل الرابع 

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 اإلرشاد اإلسالمي  عن مدرس  و:  لمح األ مبحثال
 الموقع الجغرفي  -1

يوه  ايف منطقة توا ف 111555ةتقع هذه املدرسة اإلرشاد اإلسالمية يف سنغافور    
 شارع برادل .711رقم 

 تاريخ نشأة المدرس  وتطورها  -2

 ( 5111-5191اإلرشاد ) معاهد

 Hindhedeاإلرشاد يف   معاهدملدرسة اإلرشاد االسالمية كما اتأسست املدارس الدينية 

الطريق )قبالة العليا الطريق بوكيت تيماه( حيث كان يسمى قرية كامبونج حمجر أن 
طالبا وأنشئت لتوفري املعرفة  11يكون. وكانت مدرسة القرية الصغرية مع التحاق حنو 

اإلسالمية األساسية والقرآن ألهل القرية. اعتمد نظامها التعليمي من جوهور، ماليزيا، 
يوسف بناء على اقرتاح من آنذاك رئيس سنغافورة السيد  ،5191ولكن بدءا من عام 

اسحق، مت تغيريه تدرجييا لتتناسب مع احتياجاته. وعلى عكس املدارس الدينية األخرى 
مل متول مدرسة اإلرشاد من قبل األثرياء العرب، وبالتايل كان عليه  السقاق، مثل اجلنيد و

املدرسة من أي وقت مضى منذ  أن النضال من أجل مجع األموال الالزمة لصيانة
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اإلرشاد يف  معاهدألستاذ إدريس بن احلاج أمحد، مدير املدرسة من ل  تأسيسها. وفقا
، واملدرسني والقرويني املستخدمة جلمع األموال من خالل بيع م5191و  م5111

مثل غيالنغ، جاالن املتفحم  اليويالزهور ورقة من الباب إىل الباب يف املناطق امل
 ر سباق. ومضما

 ( 5119-5115) الطريق وودالندز اجلامعي ىف واحلرم ، االسالمية اإلرشاد مدرسة

 ، اإلرشاد مدرسة يف كان قرية ذلك يف مبا ، القرى من العديد تأثرت ، 5115 عام يف
 املدارس و القدمي، إىل الدينية املدارس حتولت وقد. احلضرية التطوير مشاريع خالل من

 اىل الدينية املدارس تسمية إعادة و الطريق املشجرة األراضي يف املستخدمة غري احلكومية
 االلتحاق معدالت وزادت االبتدائي التعليم على تركز اليت و.  االسالمية اإلرشاد مدرسة

 ذلك وحبلول. املدرسية الدورة واحد يزال ال أنه من الرغم على ، طالب 911 حوايل ل
 اجمللس باسم أيضا املعروف اإلسالم، اجمللس إدارة حتت أيضا تأيت قد فإنه ، الوقت
 عن املسؤول مع التعامل يف قانوين جملس هو MUIS.  سنغافورة يف اإلسالمي الديين
 . سلمامل شؤون

 املثال، سبيل على.  أوليات بعض إجناز الدينية املدارس أن اجلامعي احلرم هذا يف وكان
 ، دينية وضوعاتمل  مكرسة تزال ال الدراسية املناهج من٪  11 أن من الرغم على

 للطالب ميكن حبيث العلمانية للمواد والتعليم الرتبية وزارة من العام املنهج واعتمد
 مدرسة رئيس ذلك بعد و ، Sonhadji حممد أمحد األستاذ .PSLE  اإلمتحان اجللوس
"  إقرأ إدخال طريق عن سنغافورة يف مسلم السكان يف كبري حد إىل سامهت ، اإلرشاد

 . بسرعة الكرمي القرآن قراءة لتعلم منهجية هي"  إقرأ. 
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 Windstedt (5119-7112 )الطريق  درسة اإلرشاد االسالميةامل

، فقط  5119يف عام  الطريق Windstedtمدرسة اإلرشاد االسالمية يف البوابة الرئيسية لل
عندما كان مدرسة اإلرشاد يستقر يف احلرم اجلامعي ودالندز هلا ، وبناء نظام مرتو 
األنفاق استتبع اتساع األراضي املشجرة الطريق، وأجرب مدرسة اإلرشاد للتحول مرة 

  Windstedtاثنني القدمية املباين يف الطريقأخرى. هذه املرة، مت نقل ذلك إىل واحد من 
دارس الدينية اجلنيد آل االسالمية مث احتالل مبىن آخر . تسبب التغيري يف مكان و امل

التحول إىل جلسات املزدوج نظرا ل ضيق املساحة و إدخال الزي املدرسي املوحد 
 للتمييز بني مدرسة اإلرشاد و اجلنيد الطالب. 

را لزيادة نظ 5، وكان مدرسة اإلرشاد أول دفعة من طالب الثانوية  5112يف عام 
طالب وطالبة. سابقا  111هذه الزيادة يف التحاق ب على التعليم املدارس الدينية .الطل

، فإن معظم خرجيي مدرسة اإلرشاد واصلت تعليمهم الثانوي يف املدارس الدينية اجلنيد 
االسالمية . مت تصميم املناهج الدراسية لطالب املدارس الثانوية حبيث أن اجللوس 

( اليت   Sijil Thanawi Empat  STEانوية أربعة شهادة ) املعروفة أكثر باسم المتحان الث
( يف هناية الثانوية  GCE ' O'Level ) O'Level' ، و الشهادة العامة للتعليم  MUISأجرهتا 

1  . 

نهج املرحلة االبتدائية مع املواد اإلسالمية يف ، مت إجراء تغيريات أخرى مل 5111 يف عام
 بتدائية الدنيا اليت جيري تدريسها يف املاليو بدال من اللغة العربية. املرحلة اال

( القانون. مبوجب هذا  CE، نفذت وزارة الرتبية و التعليم اإللزامي ) 7112يف عام 
القانون ، مجيع األطفال ، بغض النظر عن أولئك الذين حيضرون املدارس أو املدارس 
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إعداد أفضل هلذا االحتمال ، وكان مدرسة  PSLE الدينية الوطنية ، جيب أن جنلس
اإلرشاد يف املدارس الدينية األوىل إلدخال املناهج الدينية املتكامل اجلديد للمدرسة 

 تعليم. تخدم اللغة اإلجنليزية كوسيلة للو يس MUISاالبتدائية. وقد وضعت واليت تنتجها 

 إىل الوقت احلاضر(  7111اإلرشاد االسالمية حمور اإلسالمية سنغافورة ) ةمدرس

، انتقلت مدرسة اإلرشاد اإلسالمية إىل حمور سنغافورة. لديها العديد من 7111يف عام 
التحسينات مثل: خمترب العلوم اجلديدة، ومكتبة، خمترب حاسوب، مقصف وملعب لكرة 

 القدم.

 عدد الطلب  -3

 5299حوايل  7152يبلغ عدد الطلبة يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية للعام الدراسي 
طالبا، ويبلغ طلبة الصف التاين حوايل  719طالبا، ويتكون الطالبة الصف األول حوايل 

طلبة، ويبلغ طلبة الصف الرابع  521طالبا، ويبلغ طلبة الصف الثالث حوايل   517
طالبا، ويبلغ طلبة الصف  521ف اخلامس حوايل طلبة ويبلغ طلبة الص 511حوايل  

 طالبا.  19السادس حوايل

طالبا، ويبلغ طلبة املرحلة الثانية الثانويية  11ويبلغ طلبة املرحلة األوىل الثانويية حوايل 
طالبا. ويبلغ طلبة املرحلة  12طالبا. ويبلغ طلبة املرحلة الثالثة الثانويية حوايل  19حوايل 

 92طالبا. ويبلغ طلبة املرحلة اخلامسة السادسة حوايل  11يية حوايل اخلامسة الثانو 
 طالبا.

 كما يف اجلدول اآليت: 
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 (2)دول رقم: اجل

 ۳۱۰۲عدد الطالبة للسنة الدراسية 

عدد  عدد الطلبة الصف الرقم
 الطالبات

 اجملموع عدد فصول

 719 9 27 579 الصف األول 5
 517 9 21 511 الصف التاين 7
الصف  2

 الثالث
511 21 9 521 

 511 9 11 12 الصف الرابع 9
الصف  1

 اخلامس
11 11 9 521 

الصف  9
 السادس

11 99 2 19 

األوىل  1
 الثانويية

72 71 7 11 

الثانية  2
 الثانويية

75 71 7 19 

الثالثة  1
 الثانويية

77 29 7 12 

 11 7 29 51 الرابع الثانوي 51
اخلامس  55

 الثانوي
79 99 7 92 
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 عدد المدرسين -4

يف مرحلة  99ومنهم  مدرس 29أما املدرسون يف هذه املدرسة فيبلغ عددهم    
 يف مرحلة اإلبتدائية للغة العربيةوأما مدرس ايف مرحلة الثانوية.  52اإلبتدائية ومنهم 

 أشخاص. 2 عددهميف مرحلة الثانوي  للغة العربيةوأما مدرس اشخصا 52 عددهم

   يالمرافق المدرس -5

 إدارةو  العامة على : إدارةاألدوات املدرسية اليت توجد يف هذه املدرسة تشمل      
 ومعمل اللغة العربية لإلبتدائي ملرحلة  املتكامل  العلوم تربخماملدرسني و  غرفةو  املدير

 وقاعة العامة وشبكة العنكبوتية مثل:املكتبة املسجد وغرف الدراسية و و 

www.irsyad.sg  

www.fitrah.sg  

    اللغ  العربي المنهج الدراس -9

على كتاب النحوى والصرف واللغة العربية  مدرسة اإلرشاد  اإلسالميةتعتمد     
 للمدارس اإلسالمية السنغافورية.

 :االبتدائي الرابع للصف النحو

 7 مسسرت - 5 مسسرت: املوضوعات

     وأقسامها الكلمة .5
      اجلملة .7

http://www.irsyad.sg/
http://www.fitrah.sg/
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      الفعل أقسام .2
      الفاعل .9
      به املفعول .1
 واملتعدى الالزم الفعل .9
   اجلر حروف .1
 املفرد االسم .2
 التكسري مجع .1

  السامل املؤنث مجع .51
 املثىن .55
  السامل املذكر مجع .57

 االبتدائي اخلامس للصف النحو

 7 مسسرت - 5 مسسرت: املوضوعات

 واملعرفة النكرة .5
 واخلرب املبتدأ .7
 اإلضافة .2
 واجلوازم النواصب ـ املضارع الفعل حكم .9
  اخلمسة األفعال .1
 واملنقوص املقصور .9
 املعتل املضارع .1
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 املتكّلم ياء إىل املضاف .2
 الظرف .1

  االبتدائي السادس للصف النحو

 7 مسسرت - 5 مسسرت:  املوضوعات

 اخلرب أقسام .5
   واملبين املعرب .7
 األمر فعل بناء .2
   املضارع الفعل بناء .9
 وأخوهتا كان .1
 وأخواهتا إن .9

  مدرس  اإلرشاد اإلسالمي صف األو: الثانوي بالفي منهاج تعليم اللغ  العربي  

 .فهم النص وتدريبات شفوية .5
 .التعبري عن الصورة .7
 .املهارات اللغوية .2
 .تدريبات كتابية .9
 .تدريبات إنشائية .1
 .وتدريبات شفويةفهم النص  .9
 .التعبري عن الصورة .1
 .املهارات اللغوية .2
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األمساء اليت مسع عن  –املذكر واملؤنث  –عالمات االسم  –أقسام الكلمة  .1
 .العرب تأنيثها

 –حرف جر  –املفعول به  –الفاعل  –)الفعل   ترتيب اجلملة الفعلية .51
 .اجملرور(

 –مفرد مثىن مجع  اخلرب(تر تيب اجلملة اإلمسية ) املبتدأ واخلرب و أقسام  .55
 .املضاف إىل ياء املتكلم –األمساء اخلمسة  –اإلضافة 

   .أهداف تعليم مهارة الكتاب  -٨

   .أهداف تعليم مهارة الكتابة (9)دول رقم: اجل

السادس صف 
 اإلبتدائى

 كلمة  511أن يكتب اإلنشاء احلرة  .5

صف اخلامس 
 اإلبتدائى

 يكتب اإلنشاء مستعينا بالقصة أن .5
 ترمجة القصة اىل اللغة العربية أن .7
 تكتب اجلملة اإلمسية والفعلية أن .2

 يكتب القصة القصرية مستعينا بالكلمات أو األسئلة أن .5 صف الرابع اإلبتدائى
يكتب اجلملة الفعلية باستعمال فعل املاضى أو  أن .7

 مضارع، وفعل ومفعول مفردا.
 استعمل الكلمة السهلة يف اجلملة املفيدة أن .5 صف الثالث اإلبتدائى

 يكتب عدد من اجلملة يف تكمل القصة أن .7
 اإلمالئية القصرية العربية اجلملة يكتب أن .5 صف الثاين اإلبتدائى

 تركيب الكلمات العربية لتكون مجلة مفيدة أن .7
 تكمل القصة باإلمالء حمل الفراغ أن .2
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 كتابة صحيحة  روف اهلجائةيكتب احل أن .9 صف األول اإلبتدائى
 يكتب الكلمة العربية أن .1
 يكتب الكلمة العربية اإلمالئية أن .9

 

 .مراحل التدريب على التعبيرو   طريق  تعليم مهارة الكتاب  -٩

وضع األساس بتزويد الدارس باملفردات والتعبريات والرتاكيب وتديبه عليها من  أوال :
 خالل سياق مفهوم ونص ذى معىن ) احلوارات وقطع القراءة وتدريبات(.

 : التدريب الشفهي املكثف عن طريق:ثانيا 

 السؤال واجلواب. .أ 
 وضع أسئلة عن النص املدروس.  .ب 
 .اإلجابة عن أسئلة .ج 
 .توجيه أسئلة .د 
 .الفرصةإتاحة  .ه 
 .التدريب على بعض األمناط اللغوية .و 
  .التكلم على سبل النصرف .ز 
  .إعادة النص .ح 
 .التعبري الشفهي املصور .ط 
 .تنمية اجلملة .ي 
 .األلعاب اللغوية الشفهية .ك 
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 ثالثا : التدريب على التعبري الكتايب:

ذ  فهي بأنواعه ليدرب التلميشيأيت التعبري الكتايب بعد التدريب املكثف على التعبري ال
 كتابيا على:

ندريب الربط و جداول املالءمة وملء الفراغ وتكوين اجلمل وإعادة   بناء اجلملة: .أ 
  كتابة اجلملة.

 كتابة الفقرة: .ب 
التلخيص املوجة للنص عن طريق اإلجابة عن أسئلة جزئية, مث جتميع  .5

اإلجابات بعد حذف التكرار والربط بينهما  يف نسيج متماسك, يعىن 
 وباحملافظة على األفكار الرئسية للنص.جبودة األسلوب 

 تلخيص حوار مل يسبق دراسته مع االعتماد على اإلجابة عن أسئلة. .7
 التعبري التحريري املوجة: .ج 

 ملء الفراغ يف نص. .5
 كتابة موضوع مع االستعانة باإلجابة عن أسئلة. .7
 كتابة بطاقة هتنئة وفقا للنموذج. .2
 تعبئة استبيان. .9
 إكمال الناقص يف حمادثة. .1
 كتابة رسالة وفقا للنموذج. .9
 كتابة قصة مع االستعانة بالعناصر أو األسئلة. .1

: كتابة قصة قصرية مع االستعانة مبجموعة من الصور التعبري التحريري املصور .د 
 املتتالية واإلجابة عن أسئلة.
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: الكتابة احلرة يف موضوع خيتار من بني عدد من موضوعات هلا صلة التعبري احلر .ه 
 لب, أو من اختيار املعلم أو الدارس ) موضوعات حرة(مبا درسه الطا

 

 وسيل  تعليم مهارة الكتاب  -۱۱

سوب اوالكتب املسلسل واحل وكرسة العملأما الوسيلة يف هذه املدرسة هي سبورة        
  .والشاشة
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  الشائع األخطاء ثاني   ال مبحثال
اختبار يف هذا الفصل البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من  الباحثة تقدم 

ه لتنمية مهارة الكتابة يف اللغة العربية فيوأسباهبا  ملعرفة أخطاء الطلبة لتعبري التحريريا
 .رسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورةاملد لطلبة

 االختبار  عرض بيانات -1

بحث تناسب هبدف ال عرض عن نتائج حتليل البيانات هلذا قامت الباحثة
يف التعبري األخطاء الشائعة البحث الذي سبق ذكره يف الفصل األول، وهو وصف 

يف املدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة، الفصل األول الثانوي  لطلبة التحريري
 باستخدام أساليب حتليل البيانات اليت قد ذكرت يف الفصل الثالث. 

لتعبري اختبار اوأما بيانات اجملموعة يف هذا البحث فهي مأخوذة من حصيلة  
 "خبارى" الفصل األول الثانوي رشاد اإلسالمية بسنغافروة لطالبدرسة اإلمب التحريري

البيانات ومعرفة قدراهتم يف نتائج  الباحثة هبذه العملية ستعرض  .م 7152عام دراسي 
 .  لتعبري التحريريا مهارة 

 وجدت الباحثة األخطاء الشائعة يف اختبار التعبري التحريري املتعلقة برتكيب 
الكلمات لتكون مجلة مفيدة، واكمال اجلمل بوضع حرف اجلر املناسب، وتكوين اجلمل 

 املفيدة من الكلمات يف اجلدول، ووصف الصورة مستعينا باألسئلة. 

 (،9) (،1) (،9جداول )يف وأما البيانات يف األخطاء الشائعة بالتفصيل توجد  
(1(  ،)2،) (1،) (51،) (55،) (57،) (52( ،)59( ،)51). 
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"خبارى"،  الفصل األول الثانوي ن يفطالبا، الذي 71الباحثة عينته على  تستخدما
  لي:والبيانات يف نوع األخطاء كما ي دقيقة. 21يف حصة اللغة العربية مبدة 

 مفيدة األخطاء في تركيب الكلمات لتكون جمل  - أ

اختبار التعبري  يفألول الثانوي الفصل اأنواع األخطاء اليت وقع فيها الطالب يف 

: )رجوع تركيب الكلمات لتكون مجلة مفيدة ( يف9/1/7152) 5التحريري املقيد 

 (.9)رقم دول اجلالتفصيل يف ب األخطاء . أما بياناتيف املالحق( 5التعبري

 .الكلمات لتكون مجلة مفيدةاألخطاء يف تركيب :  (1) رقم دولاجل

 رقم
 السؤا:

عدد  أسباب األخطاء األخطاء
 األخطاء

  عدد الصواب
 الصواب

فاز حامت القرآن الكرمي يف  1
 مسابقة.

تقدمي مضاف إليه على 
 املضاف.

فاز حامت يف  1
مسابقة القرآن 

 الكرمي.

51 

فاز يف مسابقة حامت القرآن 
 الكرمي.

فاصل بني الفعل 
 باجلر واجملرور.والفاعل 

1 

فاز الكرمي يف مسابقة حامت 
 القرآن.

تقدمي الصفة على 
 املوصوف.

5 

 طالبا  25=  11+  15المجموع                                                                 
اإلميان واحد إىل اإلسالم يدعو  2

 بإلـه.
 التنافر يف معاين الكلمات

 وتراكيبها.
يدعو اإلسالم إىل  9

 اإلميان بإلـه واحد.
 

9 

يدعو واحد اإلميان بإلـه إىل 
 اإلسالم.

 التنافر يف معاين الكلمات
 وتراكيبها.

9 
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يدعو اإلميان إىل اإلسالم بإلـه 
 واحد.

 2 التنافر يف معاين الكلمات

يدعو اإلسالم بإلـه واحد 
 إىل اإلميان.

التنافر يف معاين 
 الكلمات

2 

اإلميان اإلسالم واحد إىل 
 يدعو بإلـه.

وضع حرف اجلر قبل 
 الفعل

5 

 9 - ال جييب شيئا
 طالبا  25=  6+  1٩المجموع                                                            
قادم األردن من املدرس  3

 اللغة العربية.
املدرس اللغة  1 . اخلطأ يف املعىن

قادم من العربية 
 األردن.

 

5 

قادم املدرس من األردن 
 اللغة العربية.

الرتكيب.  اخلطأ يف
 "قادم" ليس فعل.

51 

املدرس األردن من قادم 
 اللغة العربية.

الصفة ال تناسب مع 
 املوصوف.

9 

 1 - ال جييب شيئا
 طالبا  25=    1+  24المجموع                                                           

4 
 
 
 

جتلس البنت من الباب 
 بالقرب.

تنافر يف تركيب الكلمات 
 ومعانيها.

جتلس البنت  9
 بالقرب من الباب. 

 

51 

البنت من جتلس بالقرب 
 الباب.

خمالفة أسلوب اللغة 
 العربية.

5 

 5 - ال جييب شيئا.
 طالبا  25=    1٩+  6المجموع                                                            

أن ستمطر اليوم قرأت  5
 السماء يف الصحف.

تأخري الفعل والفاعل 
 )قرأت(.

 قرأت يف الصحف 5
اليوم أن السماء 

1 
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قرأت أن ستمطر يف 
 الصحف اليوم السماء.

)أّن( ال يدخل على 
الفعل بل على 

 اإلسم.

 ستمطر. 2

قرأت يف الصحف السماء 
 أن ستمطر اليوم.

الصفة واملوصوف ال 
 تناسب يف املعىن.

1 

أن  قرأت يف الصحف
 السماء ستمطر اليوم.

تأخري )اليوم( تأثريا 
 بلغة األم.

9 

 1 - ال جييب شيئا.
 طالبا  25=    1 + 25المجموع                                                          

جيب أن حتافظ عليك على  6
 صحتك.

انفصال بني كلمة 
 "جيب" و "عليك" .

جيب عليك أن  1
حتافظ على 

 صحتك.

59 

أن حتافظ صحتك على 
 جيب عليك.

وضع حرف اجلر قبل 
 الفعل.

5 

 5 - ال جييب شيئا.
 طالبا  25=    14+  11المجموع                                                           

جاء الطلبة من أحناء دورة  7
 إىل البالد اللغة العربية.

خمالفة أسلوب اللغة 
 العربية.

جاء الطلبة إىل  52
دورة اللغة العربية 
 من أحناء البالد.

5 

جاء البالد إىل دورة الطلبة 
 من أحناء اللغة العربية.

خمالفة أسلوب اللغة 
 العربية.

5 

الطلبة اللغة العربية دورة 
 جاء إىل من أحناء البالد.

تنافر يف تركيب 
 الكلمات ومعانيها.

9 

 9 - ال جييب شيئا.
 طالبا  25=    1+  24المجموع                                                               
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أصبح التلفزون مهما جزءا  ٨
 يف حياتنا اليومية.

خمالفة أسلوب اللغة 
 العربية.

أصبح التلفزون جزءا  9
مهما يف حياتنا 

 اليومية. 

2 

أصبح جزءا اليومية التلفزون 
 مهما يف حياتنا.

تنافر يف تركيب 
 الكلمات ومعانيها.

1 

أصبح اليومية مهما التلفزون 
 جزءا يف حياتنا.

تنافر يف تركيب 
 الكلمات ومعانيها.

7 

 1 - ال جييب شيئا.
 طالبا  25=    3+  22المجموع                                                             

دخل القارة اهلندية اإلسالم  ٩
 منذ األول القرن اهلجري.

وضع الفاعل ال 
يناسب هنا من 

 حيث املعىن.

دخل اإلسالم  1
القارة اهلندية منذ 

القرن األول 
 اهلجري.

5 

دخل اإلسالم األول القرن 
 اهلجري منذ القارة اهلندية. 

تنافر يف تركيب 
 الكلمات ومعانيها.

9 

القارة اهلندية دخل اإلسالم 
 منذ األول اهلجري القرن.

تقدمي مفعول به على 
 الفعل والفاعل

7 

 1 - ال جييب شيئا.
 طالبا  25=    1+  24المجموع     

 

       وتفسيرها  ( 1)بيانات االختبار تحليل 
يف التعبري التحريري  األخطاء الشائعة وجدت الباحثة(، 1)رقم نظرا إىل جدول   

اليت تناسب  الكلمات الطالب يعين ال يكتبالكلمات  برتكيباملتعلقة  اليت 5املقيد
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. وهذه األخطاء تدل على مجلة مفيدة يف الرتكيب الصحيح حىت تكون بسياق اجلملة
 عدم سيطرة املفردات يف الكتابة اللغوية.

 عند الطالب : توجد املشكلةالحظت الباحثة أن 

  فهم معاين الكلمات العربية عدم -

 يف الرتاكيب اللغوية ةصعوبال -

 األسلوب العريب تأثريا باللغة األجنبية أو لغة األم خمالفة استعمال األسلوب  -

 ال يستطيعون تركيب الكلمات الكثرية حىت تكون اجلملة الطويلة -
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 (.5)رجوع التعبري  ئةيف االجابة الصحيحة و اخلاط عدد الطالب:  ( 9)رقم دول اجل

 

 سئل   /  واالجاب  الصحيح ألمحتوى ا أجوب 
 

 رقم
أخط السؤا:  صحيح 

القرآن . –حامت  –الكرمي  –فاز  –يف  –مسابقة  5۱ 51  
فاز حاتم في مسابق  القرآن الكريم. =  

5 

 بإله . –يدعو  -واحد  –اإلميان  -اإلسالم   -إىل  9 51
 د.يدعو اإلسالم إلى اإليمان بإلـه واح =

7 

من. –املدرس  –العربية  -اللغة  –األردن  –قادم  2 77  
 المدرس اللغ  العربي  قادم من األردن.=  

2 

جتلس . –بالقرب  –من  –الباب  –البنت  51 9  
 تجلس البنت بالقرب من الباب. =

9 

اليوم . –السماء  –قرأت  –ستمطر  –أن  –يف الصحف  9 75  
اليوم أن السماء ستمطر. قرأت في الصحف=   

1 

أن . –حتافظ  –على = جيب  –صحتك  –عليك  59 55  
يجب عليك أن تحافظ على صحتك.=   

9 

 جاء –أحناء  –من  –العربية  –الطلبة  –إىل  –دورة  –اللغة  –البالد  5 79
 جاء الطلب  إلى دورة اللغ  العربي  من أنحاء البالد.= 

1 

مهما. –التلفزون  –يف حياتنا  –أصبح  –اليومية  –جزءا  2 77  
أصبح التلفزون جزءا مهما في حياتنا اليومي .=   

2 

  . اهلجري - منذ –القرن  –دخل  –القارة اهلندية  –األول  –اإلسالم  5 79
 دخل اإلسالم القارة الهندي  منذ القرن األو: الهجري.= 

1 
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االجابة الصحيحة وجدت الباحثة عدد الطالب يف (، 9)رقم دول اجلنظرا إىل 
 باللغة العربية.طاقة الطالب خمتلفة حسب مستوى  واخلاطئة

 كما يلي:  خطاءاأل هذه أسباب ومن 

يف  ضعيفاملستوى الوبعض اآلخر يف  املستوى املتوسطبعض الطالب يف  -
 استيعاهبم باللغة العربية

ة كما يف سؤال رقم توسطبعضها مو ة سهلبعضها تعترب ومستوى صعوبة األسئلة  -
 79اإلجابة اخلاطئة ( وعدد 1( و )1فقط، وسؤال رقم ) 9( وعدد اخلاطئة 9)

 إجابة.
( 1)كما يف سؤال رقم والكلمات الصعوبة والنادرة عند الطالب   اجلملة الطويلة -

 جوابا صحيحا. فقط من الطالب أن جييب 5(، ألن يوجد 1و )

 و الحظت الباحثة إىل تصنيف الطالب كما يلي: 

 جييب مجيع األسئلة وأكثر االجابة صحيحة. -5
 االجابة خطاء. جييب مجيع األسئلة وأكثر -7
 .يف أكثر األسئلة ال جييب شيئا -2

  

(، ألهنا استخدمت 1) رقم دولاجلتعرض الباحثة معايري النتيجة لالختبار هنا 
مدرسة اإلرشاد اإلسالمية يف النظام حلصول نتيجة االمتحان. واستعملت الباحثة هذه 

 ذكره يف عرض البيانات.املعايري لتقييم اختبار الطالب يف التعبري التحريري الذي سبق 
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  معايري النتيجة لالختبار( : 1)رقم دول اجل  
 

Grading System (Ukhrawi) 
 

  معايير النتيج  لالختبار 
Grade تقديرال  Marks (x)  مساف  تحديد النتيج 

MS  فممتاز شر  09 ≤ x ≤099 >_511  x  11>_  
M 09 ممتاز ≤ x <09   >11  x  21   >_  
JJ 09 جيد جدا ≤ x < 09  >21   x    11 >_  
J 09 جيد ≤ x < 09 >11  x  91 >_  

MQ 09 مقبول ≤ x < 09 >91   x  11 >_  
N 09 جناح ≤ x < 09 >11  x  91 >_  
D 9 ضعيف x < 09 1 X 91>     

 

 النتيجة مسافةوقد قسمت الباحثة معيار النتائج لالختبار هو ممتاز شرف يف 
>_511  x  11>_  ، 11<  يف مسافة النتيجة  ممتازو  x 21  >_ ، و جيد جدا يف

،  _< x  91  11<و جيد يف مسافة النتيجة ،  _< x    11   21< مسافة النتيجة 

، _< x  91  11<وجناح يف مسافة النتيجة ،  _< x  11   91<ومقبول يف مسافة النتيجة 

 .   <X 91 1و ضعيف يف مسافة النتيجة 
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 تركيب الكلماتيف  5( : الرسم البيان لنتيجة االختبار 2)رقم دول اجل

 
(، يتضح أن نتائج الطالب يف اختبار 2نظرا إىل الرسم البيان يف اجلدول السابق )

يف  5تركيب الكلمات لتكون مجلة مفيدة : )رجوع التعبري يف  5التعبري التحريري املقيد 
 ميكن تصنيفها إىل :  و،  املالحق(

 ال يناهلا أحد(MS)  درجة ممتاز شرف  -5
 ال يناهلا أحد   (M)درجة ممتاز -7
 ال يناهلا أحد(JJ)  درجة جيد جدا  -2
 ( طالبان7ناهلا )(J)  درجة جيد  -9
 ال يناهلا أحد(Q)  درجة مقبول  -1
 ال يناهلا أحد (N)  درجة جناح -9
 طالبا 72ناهلا   (D)درجة ضعيف -1

كما عرضت الباحثة يف   5نتائج االختبار النسبة املائوية من درجات توضيحا ملعرفة 
 اجلدول اآليت :

 

0 0 0 
2 

0 0 

23 

0

5

10

15

20

25

MS M JJ J MQ N D
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تركيب يف  5( : النسبة املائوية من درجات نتائج االختبار 1)رقم دول اجل         
 الكلمات

(، توضح أن نتيجة مهارة التعبري 1يف اجلدول السابق )النسبة املائوية نظرا إىل 
الكلمات يف تركيب  7152التحريري للطالب يف الفصل األول الثانوي خبارى سنة 

 (.%17)طالبا  71من  72تنال النتائج الضعيفة ألن عدد الراسبني  لتكون مجلة مفيدة

 الكلمات لتكون مجلة مفيدةيف تركيب  5 االختبارنتيجة الحظت الباحثة أن 
، ألن (D)ضعيفأن قدرة الطالب يف مهارة التعبري التحريري على مستوى هنا تتضح 

 (.<x91 1من )  النتيجة مسافةحصول درجاهتم يف 

 وهذه تدل على األسباب املختلفة منها : 

Grade Marks (x) 
تقديرال  عدد الطالب 

(25)  
Percentage 

المائوي  النسب   
MS 09 ≤ x ≤099  فممتاز شر  1 9090 

M 09 ≤ x <09 9090 1 ممتاز 

JJ 09 ≤ x < 09 9090 1 جيد جدا 

J 09 ≤ x < 09 0090 2 جيد 

MQ 09 ≤ x < 09 9090 1 مقبول 

N 09 ≤ x < 09 9090 1 جناح 

D 9 x < 09 00090 23 ضعيف 

Pass  جحنا  2 0090 

Fail  00090 23 راسب 
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بني الطالب خصوصا مهارة التعبري  عاب اللغة العربيةياستسيطرة املفردات و أن  -
   ةلفالتحريري خمت

الطالب ضعيفة جدا يف تركيب الكلمات بسبب وقت حصة التعليم ال  أن -
  دقيقة 21أي يكفي هلم 

  ت العربيةمعاين الكلماأكثر الطالب ال يفهمون  أن -
أن الباحثة قامت االختبار مفاجأة يف هذا الفصل بدون  أيضا و من أسباهبا -

 ذلك تأثر يف استعدادهماملعلوم السابق، ول
 

 الجر المناسب في الجمل  في وضع حرفاألخطاء  - ب

اختبار  يف خبارى الفصل األول الثانوي يف طالبالأنواع األخطاء اليت وقع فيها 
: املناسب يف اجلملة وضع حرف اجلر ( يف55/1/7152) 7التعبيىر التحريري املقيد 

األخطاء يف وضع حرف اجلر املناسب يف  تحدث .يف املالحق( 7)رجوع التعبري 
  كما يلي :  ( 51)رقم التفصيل يف جدول ب األخطاء بياناتأما ، ةاجلمل

 وضع حرف اجلر املناسب يف اجلملة( : األخطاء يف 51)رقم  دول اجل   

 رقم
 السؤا:

عدد  أسباب األخطاء األخطاء
 األخطاء

  عدد الصواب
 الصواب

 يف وصل املوظفون 1
 الشركة.

حرف اجلر "يف" ال تناسب هنا 
 ألهنا ال تدل على انتهاء الغاية. 

 إىل وصل املوظفون 52
 .الشركة

57 

 طالبا  25=  12+  13المجموع                                                             
 إىل وضعت الكتاب 2

 احلقيبة.  
حرف اجلر "إىل" ال تناسب 

هنا ألهنا ليست للظرفية 
 يف وضعت الكتاب 9

 احلقيبة.  
51 
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  املكانية. 
 طالبا  25=  1٩+  6المجموع                                                         
 إىل أخذت الكتاب 3

 مسري.
 

حرف اجلر "إىل" ال تناسب 
هنا ألهنا ال تدل على االبتداء 

 التبعيض.أو 

 من أخذت الكتاب 9
 مسري.

 

75 

 طالبا  25=    21+  4المجموع                                                        
4 

 
 
 

  شرب املريض الدواء 
 ملعقة.ـلايف 

حرف اجلر "يف" ال تناسب هنا 
 ألهنا ال تدل على االستعانة.

 شرب املريض الدواء  57
 ملعقة.ـلابــ

52 

 طالبا 25=    13+  12المجموع                                                         

 على جلس املعلم 5
 الكرسي.  

 اجلواب صحيح 
ألن حرف اجلر "على" تدل 

 على االستعالء .

 على جلس املعلم 1
 الكرسي.

71 

 طالبا  25=    25 + 1المجموع                                                        
 منخرج املسلم  6

 املسجد.
 

حرف اجلر "من" ال تناسب 
هنا ألهنا ال تدل على انتهاء 

 الغاية.

 إىل خرج املسلم 1  
 املسجد.

 

71 

 طالبا  25=    21+  5المجموع                                                       
 يكتب حممد الدرس 7

 .السبورة يف
 اجلواب صحيح 

ألن حرف اجلر "يف" للطرفية 
 املكانية.

 يكتب حممد الدرس 1
 .السبورة يف

71 

 طالبا  25=   25+  1المجموع                                                        
يقرأ سعيد  ٨

 الصحيفة. بـــ  
 

" ال تناسب  حرف اجلر "ب 
ال تدل للطرفية  هنا ألهنا
 املكانية.

 يفيقرأ سعيد  51
 الصحيفة. 

 

2 
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 طالبا  25=    2+  51المجموع                                                        
هذه الساعة يزيد  ٩

 ألف درهم. إىلمثنها 
حرف اجلر "إىل" ال تناسب 

هنا ألهنا ال تدل على 
 التعويض.

هذه الساعة يزيد  59
 لف درهم.أبــ   مثنها

1 

 طالبا  25=    1+  59المجموع                                                         
اشرتى والدي السيارة  11

 اليبان . إىل
حرف اجلر "إىل" ال تناسب 

هنا ألهنا ال تدل على االبتداء 
 أو التبعيض.

 اشرتى والدي السيارة 1
 .اليبان من

52 

 طالبا  25=    52+  7المجموع                                                        
 

  وتفسيرها  ( 2)بيانات االختبار تحليل 

يف التعبري  األخطاء الشائعة وجدت الباحثة(، 51) رقم دولاجلنظرا إىل 
يف  7)رجوع التعبري : املناسب يف اجلملة ضع حرف اجلربو املتعلقة  اليت 7التحريري املقيد

 حرف اجلر يف حملها املناسب.  الطالب يعين ال يكتب املالحق(،

 كما يلي:  وعدد األخطاء عدد الصوابتوضيحا ملعرفة 

 يف استيعاهبم حبروف اجلر متوسطمستوى الطالب   -
 ةتوسطبعضها مو ة سهلبعضها ومستوى صعوبة األسئلة  -
، 75 ،51 وعدد الصواب( 51(، )1(، )9(، )1(، )2(، )7أما سؤال رقم )  -

 الكلمات عادة ما تستخدم بني الطالبطالبا ألن  52، 71، 71، 71
طالبا  59، 51، 57، 52 وعدد األخطاء( 1(، )2(، )9(، )5سؤال رقم ) أما -

 اللغوية االدراك لفهم القواعدألهنم عدم 
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 األخطاء تدل على:الحظت الباحثة أن هذه 

 واستعماهلا يف اللغة العربية عدم معرفة الغرض واملعاين حلروف اجلر -

 عدم االستيعاب باستعمال حروف اجلر يف اجلملة -

 سياق اجلملة عدم سيطرة املفردات يف -

 وضع حرف اجلر املناسب يف اجلملةصعوبات يف ال -

 يف اجلملة  ووضع حرف اجلر غري مناسب  فهم معاين الكلمات العربية عدم -

 فيها حىت تكون التنافر يف معاين اجلملة   

 يف اجلدول اآليت :عرضت الباحثة الرسم البيان لتقييم بيانات لالختبار كما 

 ضع حرف اجلريف و  7 ( : الرسم البيان لنتيجة االختبار55)رقم دول اجل
 املناسب 

            

5 

3 3 

10 

2 2 

0 
0

2

4

6

8

10

12

MS M JJ J MQ N D
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(، يتضح أن نتائج الطالب يف 55يف اجلدول السابق ) نظرا إىل الرسم البيان
: )رجوع التعبري اجلملة يف املناسب ضع حرف اجلريف و  7 اختبار التعبري التحريري املقيد

 ميكن تصنيفها إىل :  ويف املالحق( ،  7

 بطال 1اهلا ن(MS)   فدرجة ممتاز شر  -5
 بطال 2ناهلا    (M)درجة ممتاز -7
 بطال 2 ناهلا (JJ)  درجة جيد جدا  -2
 بطال 51ناهلا  (J)  درجة جيد  -9
 ( طالبان7ناهلا ) (Q)  درجة مقبول  -1
 ( طالبان7ناهلا ) (N)  درجة جناح -9
 ال يناهلا أحد  (D)درجة ضعيف -1

ا عرضت الباحثة يف كم  7النسبة املائوية من درجات نتائج االختبار توضيحا ملعرفة 
 اجلدول اآليت :

 حرف اجلرضع و يف  7النسبة املائوية من درجات نتائج االختبار (:57)رقم  دولاجل
 املناسب

Grade Marks (x) 
تقديرال  عدد الطالب 

(25)  
Percentage 

 المائوي  النسب 
MS 09 ≤ x ≤099  فممتاز شر  5 09090 

M 09 ≤ x <09 00090 3 ممتاز 

JJ 09 ≤ x < 09 00090 3 جيد جدا 

J 09 ≤ x < 09 09090 11 جيد 

MQ 09 ≤ x < 09 0090 2 مقبول 

N 09 ≤ x < 09 0090 2 جناح 
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(، توضح أن نتيجة مهارة التعبري 57يف اجلدول السابق )النسبة املائوية نظرا إىل 
 ضع حرف اجلرو م يف 7152التحريري للطالب يف الفصل األول الثانوي خبارى سنة 

 (.%17) اطالب 71من  7تنال النتائج الناجحة ألن عدد الراسبني يف اجلملة،  املناسب

اجلملة  يف املناسب ضع حرف اجلرو يف  7 االختبارنتيجة الحظت الباحثة أن 
ألن  (J)جيد هنا تتضح أن قدرة الطالب يف مهارة التعبري التحريري على مستوى 

 (._< x  91  11<من )  النتيجة مسافةحصول درجاهتم يف 

 

 جمل مفيدة من الجدو:تكوين في األخطاء  - ج

أنواع األخطاء اليت وقع فيها الطالب يف الفصل األول الثانوي خبارى يف اختبار 
 ( يف تكوين مخس مجل مفيدة من اجلدول9/55/7152) 2التعبيىر التحريري املقيد 

يف املالحق(.              2)رجوع التعبري  : حبيث تأخذ من كل عمود كلمة واحدة
 ( اآليت :52كما يف جدول )  2واالختبار 

 

 

D 9 x < 09 9090 1 ضعيف 

Pass  جحنا  23 00090 

Fail  0090 2 راسب 
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مجل مفيدة من اجلدول حبيث تأخذ من كل عمود كلمة  كون مخس 2اختبار (:52)رقم  دولاجل
 واحدة.

 5  7 2 9 1 
 السوق الربيع الصيف لطيف ستبدأ

 شهر يف عطلة مع الطقس
 األيام إىل والدي عطلة قضيت

 القادم؟ هذه لطيفا ستقضي سأذهب
 احلديقة بعد يف يوما أين

حبيث تأخذ من كل عمود كلمة  تكوين مجل مفيدة من اجلدولاألخطاء يف  تحدث 
 :( اآليت59أما بيانات األخطاء بالتفصيل يف جدول )،  واحدة

 تكوين مجل مفيدة من اجلدول( : األخطاء يف 59جدول )   

 رقم
 السؤا:

عدد  أسباب األخطاء األخطاء
 األخطاء

  عدد الصواب
 الصواب

الصيف  ستبدأ لطيف 1
 الربيع السوق.

عدم تناسب الفعل والفاعل 
 بسياق اجلملة.

ف يستبدأ عطلة الص 75
 بعد شهر.

9 

 طالبا  25المجموع                                                                                     
الطقس لطيف يف  2

 هذه السوق.
اسم  أخطاء حنوية يف
 املؤنث واملذكر.

الطقس لطيف يف  75
 هذه األيام.

9 

 طالبا  25المجموع                                                                                  
قضيت لطيف لطيفا  3

 هذه احلديقة.
عدم تناسب الفعل والفاعل 

 بسياق اجلملة.
قضيت يوما لطيفا يف  75

 احلديقة.
9 

 طالبا  25المجموع                                                                               
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يف  لطيفسأذهب  4
 .شهرإىل 

عدم تناسب الفعل والفاعل 
 بسياق اجلملة.

سأذهب مع والدي  52
 إىل السوق.

57 

 طالبا  25المجموع                                                                                     
أين ستقضي عطلة   5

 هذه القادم؟
أين ستقضي عطلة  51 أخطاء حنوية / تركيبية

 الربيع القادم؟
9 

 طالبا  25المجموع                                                                              
 

  وتفسيرها  ( 3)بيانات االختبار تحليل 

يف التعبري التحريري  األخطاء الشائعة وجدت الباحثة(، 59نظرا إىل جدول )
حبيث تأخذ من كل عمود كلمة  تكوين مجل مفيدة من اجلدولباملتعلقة  اليت 2املقيد

 الطالب يعين ال يكتب يف املالحق(، 2( سابقا و )رجوع التعبري 52يف جدول ) واحدة
 اجلملة الصحيحة باستخدام الكلمات يف العمود. 

 كما يلي:  وعدد األخطاء عدد الصوابتوضيحا ملعرفة 

 و األخطاء الصوابة تأثريا لعدد توسطبعضها مو ة سهلبعضها األسئلة  مستوى -
 طالبا ألن الكلمات عادة تدور بني الطالب 57 وعدد الصواب( 9سؤال رقم ) -
طالبا  51و  75، 75، 75 وعدد األخطاء( 1(، )2(، )7(، )5أما سؤال رقم ) -

 لعدم الطاقة واالدراك لفهم القواعد اللغوية.

 الحظت الباحثة أن هذه األخطاء تدل على:

 متوسطة. مستوىالكلمات يف اجلدول على  صعوبة -
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 .مستوى طاقة الطالب وقدرهتم على الفهم واستيعاب الكتابة اللغوية -

 سياق اجلملة. عدم سيطرة املفردات يف -

 يف اجلملة حىت تكون التنافر يف معاين اجلملة. فهم معاين الكلمات العربية عدم -

 اآليت :يف اجلدول عرضت الباحثة الرسم البيان لتقييم بيانات لالختبار كما 

 

 

 تكوين مجل مفيدة من اجلدوليف  2 ( : الرسم البيان لنتيجة االختبار51جدول )   

            
(، يتضح أن نتائج الطالب يف 51نظرا إىل الرسم البيان يف اجلدول السابق )

يف  2: )رجوع التعبري تكوين مجل مفيدة من اجلدوليف  2 اختبار التعبري التحريري املقيد
 ميكن تصنيفها إىل :  واملالحق( ، 

 

 ( طالبان7)ناهلا (MS)  ف درجة ممتاز شر  -5
 ال يناهلا أحد   (M)درجة ممتاز -7

2 
0 0 

1 
0 

2 

20 

0
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25
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 ال يناهلا أحد (JJ)  درجة جيد جدا  -2
 ( طالب واحد5ناهلا ) (J)  درجة جيد  -9
 ال يناهلا أحد (Q)  درجة مقبول  -1
 ( طالبان7ناهلا ) (N)  درجة جناح -9
 طالب 71ناهلا   (D)درجة ضعيف -1

 

ا عرضت الباحثة يف كم  2النسبة املائوية من درجات نتائج االختبار توضيحا ملعرفة 
 اجلدول اآليت :

تكوين مجل مفيدة من يف  2(: النسبة املائوية من درجات نتائج االختبار59جدول )
 اجلدول

 

Grade Marks (x) 
تقديرال  عدد الطالب 

(25)  
Percentage 

المائوي  النسب   
MS 09 ≤ x ≤099  فممتاز شر  2 0090 

M 09 ≤ x <09 9090 1 ممتاز 

JJ 09 ≤ x < 09 9090 1 جيد جدا 

J 09 ≤ x < 09 0090 1 جيد 

MQ 09 ≤ x < 09 9090 1 مقبول 

N 09 ≤ x < 09 0090 2 جناح 

D 9 x < 09 09090 21 ضعيف 

Pass  جحنا  3 00090 

Fail  00090 22 راسب 
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(، توضح أن نتيجة مهارة التعبري 59يف اجلدول السابق )النسبة املائوية نظرا إىل 
تكوين مجل م يف 7152التحريري للطالب يف الفصل األول الثانوي خبارى سنة 

طالب  71من  77ة ألن عدد الراسبني نال النتائج الضعيفت، مفيدة من اجلدول
(22%.) 

هنا تتضح  مجل مفيدة من اجلدولتكوين يف  2 االختبارنتيجة الحظت الباحثة أن 
ألن حصول   (D)ضعيفأن قدرة الطالب يف مهارة التعبري التحريري على مستوى 

 (.<X 91 1من )  النتيجة مسافةدرجاهتم يف 
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 أسباب األخطاء وصعوبات التعبير التحريري ثالث ال مبحثال
من طالب مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية، وهم من عينة البحث.  نةااالستب .5

وهذه االستبانة للحصول على الصعوبات الىت تواجه الطالب أثناء 
 تعلمهم اللغة العربية مبدرسة اإلرشاد.

اإلرشاد  مبدرسة طالبالصعوبات اللغوية الىت تواجه   :وإجابتها 1ستبيان أسئل  اال
درسة مباللغة العربية  انة من طالبنتيجة اإلستبوهذه هي  عند تعلمه للغة العربية.

 اإلرشاد اإلسالمية:

 وإجابتها. 5أسئلة االستبيان (: 51)رقم دول اجل

النسب  
 المائوي 

النسب   ال
 المائوي 

 األسئل  نعم

%09  09 %09  0 

 
صعوبة يف متييز بعض احلروف  .5

ث(  –ش –) س اهلجائية، ومثله: 
ح  –ط(  ) هــ  –) د   ت ( –ط )
 ق( -)ك  أ( –)ع   (

%00  00 %00  .صعوبة الكتابة .7 0 
%00  01 %00 صعوبة يف تكوين  الكلمة لتكون   .2 00 

 .مجلة مفيدة
%00  00 %00  .قليل املفردات العربية  .9 01 
%00  00 %00  .حتضر الكلمة العربيةو  تذكر صعوبة .1 0 
%07  00 %00 الكتاب صعوبة يف فهم القصة و   .9 0 

  .العربية
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%00  00 %00  .نطق يف اللغة العربيةصعوبة كالم و   .1 0 
%09  09 %09  .قلة الرغبة  اىل اللغة العربية  .2 0 
%00  00 %0 قلة وقت وحصة تدارس اللغة العربية   .1 0 

 .يف املدرسة
00%  00 00%  طروق التدريس معلم غري  .51 0 

 .فعالة
70%  0 00%   .عدم مساعدة من األبوين  .55 00 
09%  0 09% عدم ممارسة اللغة العربية يف   .57 09 

 .املدرسة والبيت
00%  00 70% صعوب  يف استعمال   .52 0 

 .القاموس العربية
00%  00 70% عدم وجود مواد و  قليل  .59 0 

 .التدريس
70%  0 00% واجملالت قليل الكتب   .51 00 

 .العربية يف مكتبة
00%  00 00% جعية من املدرسة شقلة ت  .59 0 

 .األباءواألساتذة و 
09%  0 09% هل أنت حتب إذا فتحت   .51 09 

 الكتاب العربية؟
09%  0 09% هل احسست يف سعادة إذا   .52 09 

 حان حصة اللغة العربية؟
0%  0 00% هل احسست بالفخر والعزة   .51 01 

تعلمت اللغة العربية يف مدرسة 
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 اإلرشاد؟
%00  00 %00 حل يوجد أحد يساعدك   .71 0 

 يف أداء الواجب املنزيل؟
 

لعدم ممارسة اللغة العربية  ،التعبري الكتايب% موافقون الصعوبة يف 21الحظت الباحثة أن 
 يف املدرسة والبيت.

 .التعبري الكتايب% موافقون صعوبتهم لعدم مساعدة من األبوين يف 92أما 

قليل  موافقون أهنم يواجهون الصعوبة حلصول على مراجع التعبري الكتايب ألن% 99وأما 
 جملالت العربية يف مكتبة مدرسة اإلرشاد.  الكتب وا

قليل املفردات  يواجهون الصعوبة  يف التعبري الكتايب بسبب قون أهنممواف% 17وأما 
 العربية.

 % موافقون صعوبتهم يف تكوين  الكلمة لتكون مجلة مفيدة.92أما 

 
مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية ومها: األستاذ الفاضل عبد  االستبانة من مدرسي .7

الرحيم بن أبو الناصر واألستاذ الفاضل ازهري بن يعقوب. وهذه االستبانة 
للحصول على األخطاء الشائعة يف التعبري التحريري لدى طالب املرحلة الثانوية 
مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية وكيف تصحح هذه األخطاء وهل توجد احلصة 

اصة يف تدريب التعبري الكتايب وهل يوجد منهاج تعليم التعبري الكتايب وما اخل
 اقرتاحاهتم لعالج ظاهرة األخطاء.
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ي اللغة انة من مدرسستبنتيجة االوهذه هي   وإجابتها 2ستبيان أسئل  اال
 درسة اإلرشاد اإلسالمية:مب العربية باملرحلة الثانوية

 .وإجابتها 7أسئلة االستبيان (: 52)رقم دول اجل

 اجلواب األسئلة الرقم
ة يف التعبري طاء الشائعألخما ا  .5

وية املرحلة الثانالتحريري لدى طالب 
 مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية؟

 تركيب اجلملة  .أ 
 الضمائر .ب 
 الرتمجة احلرفية .ج 

 
 .التصويب شفويا وحتريرا .أ  ؟طاءألخاكيف تصحح هذه   .7

نالحظ يف الكتاب  .ب 
 .اخلاصة

 يكتب اجلملة الصحيحة. .ج 
 .توضيح األخطاء عموما .د 

هل توجد احلصة اخلاصة يف تدريب   .2
 التعبري الكتايب؟ وكم حصته أسبوعيا؟

 نعم، توجد حصتان .أ 

هل يوجد منهاج تعليم التعبري   .9
الكتايب؟ إذا وجد، هل يناسب 

 ملستوى الطلبة؟

 يناسب  .أ 

ما اقرتاحك لعالج ظاهرة األخطاء   .1
يف التعبري الكتايب لدى طالب 

 الثانوية؟باملرحلة 

 زيادة احلصة. .أ 
 .كثرة التدريبات .ب 
ينبغي على كل مدرس   .ج 

اللغة العربية أن يطلب من 
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الطالب أن يكتب كتابة 
 العربية الصحيحة. 

 
يف التعبري الكتايب لدى  أن األخطاء الشائعة ،الحظت الباحثة من االستبانة مع املدرسني

 .احلرفية الرتمجة:  األخطاء أسبابو  الضمائرتركيب اجلملة و يف  : وياملرحلة الثان طالب

زيادة احلصة وكثرة التدريبات ودور مدرس اللغة العربية أن يطلب من ب : واقرتح املدرسان
لعالج ظاهرة األخطاء يف التعبري الكتايب لدى  أن يكتب كتابة العربية الصحيحة الطالب
 وية.املرحلة الثان طالب

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 والمقترحاتالحلو: رابع  ال مبحثال
 :للغة العربية مبدرسة اإلرشاد وهما يقامت الباحثة مبقابلة مدرس

الفاضلة األستاذة روحان بنت إثنني وهي نائبة مدير املدرسة اإلرشاد. جرت هذه  .5
م ويف 72/2/7159املقابلة يف مدرسة اإلرشاد، وذلك يف يوم اإلثنني املوافق 

 صباحا.51الساعة 
وهو رئيس قسم اللغة العربية والرتبية  بن رمليخالد إدهام ستاذ ألالفاضل ا .7

اإلسالمية. وجرت هذه املقابلة يف غرفة املدرسني مبدرسة اإلرشاد، وذلك يف يوم 
 صباحا. 1،91م ، ويف الساعة 5/9/7159الثالثاء، املوافق 

الفاضل األستاذ بدر الفىت مستشار املدرس يف املدرسة اإلرشاد. وجرت هذه  .2
م ، ويف الساعة 71/2/7159عرفته، وذلك يف يوم الثالثاء، املوافق املقابلة يف 

 رابعة مساء.
الفاضل األستاذ علينا بدرالدين بايل. وهو مدرس يف املرحلة الثانوية. وجرت هذه  .9

املقابلة يف عرفة املعلم يف املدرسة اإلرشاد، وذلك يف يوم اإلثنني املوافق 
 صباحا.  51م، ويف الساعة9/2/7159

هي أسباب األخطاء وما هي األخطاء الشائعة ت هبا حلصول على ما وقصد
احللول  وماهيوصعوبات يف التعبري التحريري لدى طالب باملرحلة الثانوية 

 وهذه الثالثة األسئلة )رجوع املقابلة يف املالحق( : ومقرتحاهتم لعالج هذه ظاهرة.

املرحلة الثانوية مبدرسة اإلرشاد ما األخطاء الشائعة يف التعبري التحريري لدى طالب  .5
 اإلسالمية ؟

 ما أسباب األخطاء و صعوبات يف التعبري التحريري لدى طالب باملرحلة الثانوية ؟ .7
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ما هي احللول واملقرتحات لعالج ظاهرة األخطاء الشائعة يف التعبري التحريري لدى  .2
 طالب باملرحلة الثانوية ؟

 غة العربية يف مدرسة اإلرشاد:  مدرسني الل عقابلة ماملنتيجة وهذه هي 

 مدرسني اللغة العربية. عقابلة ماملنتيجة (: 51) رقم دولاجل

ما األخطاء الشائعة يف التعبري   .5
التحريري لدى طالب املرحلة 

 الثانوية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية ؟

 ألهنا. ألنه و مثل ضمري .5
حمله، مثل  غري يف كلمات استخدام .7

 . السجائر شرب
 من، إىل، مثل. اجلر حرف استخدام .2

 ...استعمال مىت عن،
 .  احلروف خمرج:   )ق( و )ج( .9
 املثال سبيل على اإلمالئية األخطاء .1

 .ثناوي تكتب( ثانوي)
 النحو(.) الرتكيبية األخطاء .9
 أو األسلوب يف الركاكة األسلوب .1

 املاليوية. باللغة التأثر
  .استخدام حرف اجلر .2
ضعف القدرة على الفرق بني  .1

 أاإلضافة والصفة فوقعوا يف اخلط
 .بينهما

استخدام املشتقات العربية  .51
مثل : اسم فاعل ، واملصدر ، واسم 

 .مفعول
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 حروف واو مع إسم. .55
 مهزة قطع ومهزة وصل. .57
العدد واملعدود كدرجات أو  .52

 درجة.
أليف واالم )ال( يدل على  .59

 املعرفة. 
ما أسباب األخطاء والصعوبات يف   .7

ى طالب التعبري التحريري لد
 باملرحلة الثانوية ؟

 جنبيةاأل لغة إىل األم لغةب اتأثري  .5
 . اللغوية التداخلو 

 داج مهم شيء من املؤنث و املذكر .7
 . يةالعرب اللغة يف

 . األم بلغة اتأثري  مجةبالرت  التعلم طريقة .2
 .نفسه درساملقبل  من ءأخطا .9
 .االفتقار إىل املفردات .1
 .عدم اإلملام باملوضوع  .9
  .فقدان التصور للموضوع  .1
 فهم يف الدقة وعدم ، املفردات قلة .2

 .العربية املشتقات معاين
 وعدم االستماع مهارة يف ضعف .1

 .الشفهي بريالتع على القدرة
 النصوص إىل طالعاال قلة .51

 .الفصل خارج العربية
 ضعف يف القواعد  .55
 ال يوجد مادة رسم اخلط  .57
اليوجد منهاج تعليم اللغة  .52
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 .انويتدائي والثبني اإلب العربية املوحد
غري كثري لكن  اللغة تعليم .59

 .الدقيق
ما هي احللول واملقرتحات لعالج   .2

ظاهرة األخطاء الشائعة يف التعبري 
التحريري لدى طالب باملرحلة 

 الثانوية ؟

علم التشابه يالبد املعلم أن  .5
 اللغة األم واللغة نيواالختالف ب

 . يةنباألج
يف كتابة   ءاألخطال احملاملعلم يتأكد  .7

 . الطالب
املعلم نقلل الرتمجة حنن ك حسنألا من .2

 . تأثريا من لغة األم
أهم الشيء نفسه، و خطاء املدرسني أ .9

 حتسني مستوى املدرسني .
لقة إعطاء الطالب املفردات الكافية املتع .1

 باملوضوع اإلنشائي .
املوضوعات اليت تكون قريبة يف  ءاعطا .9

ورهم أو طالب أو يف حدود تصال نذه
ة أخرى اعطاء املوضوعات اليت هلا بعبار 

 عالقة بواقع احلياة . 
 االستماع مهارة تنمية إىل االهتمام .1

 ، والكتابة القراءة قبل والكالم
 التعبري من ناتج التحريري فالتعبري

 الشفهي
 أساليب عن التدريب من اإلكثار .2

 التدريب طريق عن اللغوية والرتاكيب
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 النمطي
 للمعلم. الدورة اخلاصة .1

عدم تغيري نظام ومنهاج  .51
 مفاجأة.

يف الحظت الباحثة من املقابلة اليت جرت بني املدرسني وهم متفقون باألخطاء الشائعة 

 كما يلي : التعبري التحريري

 الضمائر  .5
 حملها غري يف كلماتال داماستخ .7
 اجلر حرف استخدام .2
 النحو() الرتكيبية األخطاء .9
 املاليوية. باللغة التأثر أو الركاكة األسلوب .1

 

سباب األخطاء الحظت الباحثة أيضا من املقابلة السابقة أن املدرسني متفقون بأ

 كما يلي :  والصعوبات يف التعبري التحريري

 . العربية اللغة يف جدا مهم شيء من املؤنث و املذكر .5
 . األم بلغة اتأثري  بالرتمجة التعلم طريقة .7
 .نفسه قبل املدرس من أخطاء .2
 .العربية املشتقات معاين فهم يف الدقة وعدم ، املفردات قلة .9
 .الشفهي بريالتع على القدرة وعدم االستماع مهارة يف ضعف .1
 .ضعف يف القواعد  .9
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 .انويتدائي والثيوجد منهاج تعليم اللغة العربية املوحد بني اإلب ال .1
 

باحللول واملقرتحات لعالج والحظت الباحثة أيضا من املقابلة السابقة أن املدرسني متفقون 

 كما يلي :ظاهرة األخطاء الشائعة يف التعبري التحريري 
 

 . يف كتابة  الطالب ءل األخطااحملاملعلم يتأكد  .5
 . املعلم نقلل الرتمجة تأثريا من لغة األمحنن ك حسنألا من .7
 أهم الشيء حتسني مستوى املدرسني .نفسه، و خطاء املدرسني أ .2
 فالتعبري ، والكتابة القراءة قبل والكالم االستماع مهارة تنمية إىل االهتمام .9

 .الشفهي التعبري من ناتج التحريري
 .النمطي التدريب طريق عن اللغوية والرتاكيب أساليب عن التدريب من اإلكثار .1
 اخلاصة للمعلم. ةدور ال .0



 خامسالفصل ال
 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

نتائج البحث الفصل بعد البحث الطويل يف الصفحات السابقة، تعرض الباحثة يف هذا 
  والبيان كما يلي : والتوصيات واالقرتاحات

 نتائج البحث -1

التعبري التحريري لدى طالب املرحلة الثانوية مبدرسة اإلرشاد يف األخطاء الشائعة  -أ
خمالفة أسلوب  ،التنافر يف تركيب الكلمات ومعانيها ،هي: اخلطأ يف املعىن اإلسالمية

، الصفة ال تناسب مع املوصوف، تقدمي وضع حرف اجلر قبل الفعلاللغة العربية، 
اخلطأ يف اجلر غري مناسب موقعها يف اجلملة، حرف استعمال الصفة على املوصوف، 

عدم ، )أّن( يدخل على الفعل، الفعل والفاعلتأخري ألهنا،  ألنه و الضمائر مثل

 استخداماسم املؤنث واملذكر،  أخطاء حنوية يفناسب الفعل والفاعل بسياق اجلملة، ت
  .  املؤنث و املذكراخلطأ يف ، حملها غري يف كلمات

 

       يف التعبري التحريري لدى طالب باملرحلة الثانوية  والصعوبات األخطاء أسباب -ب    

   عدم معرفة الغرض عدم فهم معاين الكلمات العربية،  هي: مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية    

    األجنبية لغة إىل األم بلغة تأثرياواستعماهلا يف اللغة العربية،  واملعاين حلروف اجلر   
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           استعمال ضعف يف القواعد، ، يف الرتاكيب اللغوية ةصعوبال، اللغوية والتداخل   
ال يستطيعون تركيب اللغة األجنبية أو لغة األم، األسلوب العريب تأثريا بخمالفة األسلوب 

املستوى بعض الطالب يف حىت تكون اجلملة الطويلة الصحيحة، الكلمات الكثرية 
مات الصعوبة الكل، يف استيعاهبم باللغة العربية ضعيفاملستوى الوبعضهم يف  املتوسط

استيعاب اللغة العربية بني الطالب خصوصا مهارة التعبري والنادرة عند الطالب، 
لعدم  ،التعبري الكتايبالصعوبة يف سبب وقت حصة التعليم ال يكفي، بة، التحريري خمتلف

يواجهون الصعوبة حلصول على  الطالب أن، اللغة العربية يف املدرسة والبيتممارسة 
 ضعف، لعربية يف مكتبة مدرسة اإلرشادقليل الكتب واجملالت ا مراجع التعبري الكتايب ألن

أثريا يف مهارة التعبري التحريري، الشفهي ت التعبري على القدرة وعدم االستماع مهارة يف
 اليوجد منهاج تعليم اللغة العربية املوحد.

 

لعالج ظاهرة األخطاء الشائعة يف التعبري التحريري لدى طالب  احللول واملقرتحات -ج
بد  الكثرة التدريبات، زيادة احلصة، هي:  مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية باملرحلة الثانوية

ل املعلم يتأكد احمل، يةنب لغة األم واللغة األجنيعلم التشابه واالختالف بياملعلم أن 
 عن اللغوية والرتاكيب أساليب عن التدريب من اإلكثار، يف كتابة الطالب ءاألخطا

التصويب ، الدورة اخلاصة للمدرسني، املدرسنيحتسني مستوى ، النمطي التدريب طريق
 توضيح األخطاء عموما.، يالحظ يف الكتاب اخلاص، شفويا وحتريرا
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 :التوصيات -2
 اقرتحت الباحثة لتنمية كفاءة الطالب التعبري التحريري مبا يأيت : 

أن يهتم املدرس بدراسة التعبري التحريري ألهنا مهمة جدا يف اللغة  -6
 العربية.

املدرس الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة التعبري   أن يدفع -2
 التحريري حىت تكون اللغة العربية يف ذهنهم سهلة.

 التدريبات للتعبري التحريري . املدرسأن يكثر  -3
 أن تزيد املدرسة حصة تعليم اللغة العربية. -4

 

 :االقتراحات -3

وأسباب األخطاء  لى حماولة معرفة األخطاء الشائعةنظرا هلذا البحث أنه يركز ع
ينبغي للباحثني األخرين أن يطوروا هذا ف املقيد واملوجة،  صعوبات التعبري التحريريو 

التعبري البحث حملاولة هذه املشكالت يف واقع تدريس اللغة العربية خاصة لدراسة 
 احلر. التحريري
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 جعمراالو  قائمة المصادر
 المصادر .أ 

 القرآن الكرمي

 احلديث الشريف

 املعاجم والقوامس

 دار املعارف القاهرة. لسان العرب, ابن منظور

الكبري معجم اللغة اإلجنليزية املعاصرة حسن سعيد الكرمي, املغين 
 واحلديثة ,مكتبة لبنان

طبعة ثانية منقحة,مكتبة لبنان ,  معجم األخطاء الشائعة حممد العدناين,
 بريوت

مكتبة لبنان  حممد العدناين, معجم األغالط اللغة العربية املعاصرة
 بريوت.

بعة الثالثة عام إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة، الط,املعجم الوسيط 
8991 

 دار مشرق بريوت. 72املنجد يف اللغة , الطبعة 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
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 جع العربيةمراال .ب 

  كتب

 حماضرة مسعية مفرغة، اخلليلي:أخطاء لغوية شائعة يف اللغة العربية، أمحد بن محد
 .رسالة املسجد

إمساعيل أيالة، اللغة العربية للمدارس اإلسالمية السنغافورية، الصف السادس 
 اإلبتدائي، اجمللس اإلسالمي السنغافوري.

وزارة  للصفوف اخلامس والسادس والسابع والثامن، دليل معلم اللغة العربية،
 .م7002الرتبية والتعليم،سلطنة عمان,

راشد بن عبد الرمحن الدوؤيش،التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، جامعة امللك 
 سعود

 املتوسط من غري الناطقني بالعربية. طه حممد حممود، التعبري املوجه للمستوى

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 
 ه.8347الرياض

مركز الدراسات  – عبد الغين بن عبد اجلليل, دروس يف اللغة )الكتاب األول(
 اإلسالمية والعربية بوالبة جهور ) مرسة(.

 عد اللغة العربية، الطبعة الثالثة والعشرون.فوءاد نعمة، ملخض قوا
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حممد صاحل الشنطي، املهارات اللغوية مدخل اىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا، 
 م. 8991دار األندلس  4ط

حممد صاحل الشنطي، املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا. 
 م.8993دار األندلس 

 م.7000ات اللغوية، الناشر دار الفالح حممد علي اخلويل، االختبار 

حممد علي اخلويل، االختبارات اللغوية، دار الفالح للنشر والتوزيع، صويلح 
 األردن.

حممد حممود داود، العربية وعلم اللغة احلديث، كلية الرتبية جامعة قناة السويس، 
 دار غريب للطبع والنشر القاهرة.

 للغة العربية، الطبعة الثانية، جامعة دمشق.حممود أمحد السيد، يف طرائق تدريس ا

حممود إمساعيل صيين، إسحاق حممد األمني، التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، 
 عمادة شؤؤن املكتبات، جامعة امللك سعود.

حممود إمساعيل صيين، ناصف مصطفى، خمتار الطاهر جسني، مرشد املعلم يف 
الطبعة الثانية، مكتبة الرتبية العريب لدول تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 

 اخلليج.

مصطفى رسالن، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، كلية الرتبية جامعة عني 
 م8912مشس
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 بحوث

القيسي: "األخطاء الشائعة لدى طالب املرحلة اإلعدادية على  إبراهيم أمحد
 .م8911غري منشورة،مستوى اإلمالء يف التعبري الكتايب"رسالة ماجستري 

الشافعي ،وإبراهيم،عبد احلميد صفوت، األخطاء الشائعة يف اهلجاء  إبرهيم حممد
مطابع جامعة  واإلمالء بني تالميذ املرحلة االبتدائية مبنطقة الرياض التعليمية،

 .ه 8302امللك سعود،

)  ريلغياب املنهج املدرسي املناسب طالبات الثانوية عاجزات عن التعب، أمحد زين
 (7008/  2/  1الرياض: الوطن 

املنصوري،:" األخطاء اإلمالئية الشائعة يف كتابات طالب  بدرية عبد الرحيم
الصف الثالث الثانوي"رسالة ماجستري غري منشورة،كلية الرتبية،جامعة 

 .م8997البحرين،

 الغفار حممد: عبد الشيزاوي، حممد حممود، موسى، العيسوي، مجال مصطفى
دار الكتاب  ،8بعة ط اللغة العربية مبرحلة التعليم األساسي، طرق تدريس

 .م 7009العني، اجلامعي،

:" األخطاء الشائعة يف اإلمالء يف الصفوف الثالثة األخرية  شحاتة حسن سيد
من املرحلة االبتدائية:تشخيصها وعالجها"رسالة ماجستري غري منشورة،كلية 

 .م8921الرتبية،جامعة عني مشس،



887 
 

املاليزيني  التعبري الكتايب لدى الطلبةم(:  7001نت حممد زكربا  )زارميا ب
باملدارس الثانوية الدينية بسالجنور "دراسة وصفية حتليلية". حبث تكملي لنيل 

 اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا.–درجة ماجستري 

لبة البوسعيدي:" األخطاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب لدى ط سامل سبيت
املرحلة الثانوية"رسالة ماجستري غري منشورة،كلية الرتبية،جامعة السلطان 

 .(8991قابوس)

طرائق تدريس االدب والبالغة والتعبري بني التنظري  الوائلي: سعاد عبد الكرمي
وحبث تكميلي لنيل دراجة  .م7003عمان، دار الشروق، ،8ط والتطبيق،

                                          املاجستري يف تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم.

شكري: وموضوعه حتليل األحطاء اإلمالئية ) دراسة وصفية تقوميية لدى طلبة 
هيلري رياو سومطرة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية أوجونج تنجونج روكن 

م. وحبث تكميلي لنيل دراجة املاجستري يف تعليم اللغة 7088يونيو  77( 
 العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم.

صاحلة العتيط حكموايت، تطوير لوحة لوجيكوفكلو للتعليم مهارة الكالم حبث 
الشرقية،  ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية باتو جاوي تطويري وجتربيت يف مدرسة

حبث تكميلي للحصول على درجة املاجستري جامعة موالنا مالك إبراهيم،  العام 
 .7084اجلامعي 

برنامج مقرتح لعالج أخطاء الطالب   :عبد الرمحن كامل عبد الرمحن حممود
 املعلمني املتخصصني يف اللغة العربية يف كلية الرتبية يف الفيوم.
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سالم ناجي:"  الغضبان، د عبد السالم،داو  صربي، املوسوي، عبداهلل غايل
نظر معلمي  األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من وجهة

 .م7002املادة ومعلماهتا"رسالة ماجستري غري منشورة،

 عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاها تعليمها وتقوميها، فضل اهلل، حممد رجب،
 .م7004-ه8،8374القاهرة،ط عامل الكتاب،

لطيفة حانوم إندرأستوتى، تطوير مواد التعليمية لربنامج"صباح اللغة" على أساس 
الثقافة اإلندونيسية للرتقية مهارة الكالم,حبث نطويري وجتربيت مبعهد سونان أميل 
العايل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومة ماالنج جاوي 

 .7084معيالشرقية,العام اجلا

حممد خريالدين:  وموضوعه حتليل األحطاء اللغوية يف التعبري الشفوية )بالتطبيق 
على معهد دار السالم احلديث كونتور جاوى الشرقية( حبث تكميلي لنيل دراجة 

 املاجستري يف تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم.

ذكار والصلوات يف اجمللس م، األخطاء النحوية يف األ7088حممد سعيد 
األسبوعي بقرية بومي أبو "املشكالت واحللول" ) دراسة وصفية تقوميية يف قرية 

 بومي أبو كدونج كاندانج مالنج جاوى الشرقية.

 ،8ط أساليب تدريس اللغة العربية بني التطبيق والنظرية، احلوامدة،: حممد فؤاد
 ./7004عمان، دار املسري،
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خطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصفوف الثالثة مهدي صاحل هجرس: األ
األخرية من املرحلة االبتدائية ، رسالة ماجسرت غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة 

 .م 8929بغداد 

، استخدم حتليل األخطاء اإلمالئية والرتكبية لتنمية مهارة الكتابة. 7080موسى 
اإلسالمية كوبوكالكاه بوجنوكوسومو  حبث جترييب يف مدرسة دار السعادة العالية

مباالنج جاوى الشرقية. رسالة املاجستري برنامج الدراسات العليا باجلامعة 
 اإلسالمية احلكومة ماالتج.

نورعيين : موضوعها حتليل األخطاء اإلمالئية واخلطية يف الكتابة العربية لطلبة 
، حبث تكميلي لنيل دراجة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بأتشية الشمالية

 م. 7002املاجستري يف تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم، 

هاشم أشعري، إعداد املواد التعليمية ملهارة القراءة، حبث نطويري يف إعداد املواد 
 ,7084التعليمية ملهارة القراءة مبدرسة "دار الصالح". العام الدراسي 

 مجلة

 ISSN .8              7002للدراسة اإلسالمية   السنة الرابعة/ العدد:اجلديد جملة 

3961-3311 
 .م7002يونيو  -هـ 8371مجادى الثانية  –رسالة الرتبية، العدد اخلامس عشر 
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 اإلنرتنت: شبكة على موقع

Eka Sastra Muslim S.Pd.I  (Jurusan PBA Universitas Darussalam Gontor) - 

http://arabionline.blogspot.com/2032103/blog-post_33.html 

http://alrashid2222gmailcom.blogspot.com/ 2033109 /blog-post_09.html 

http://ar.wikipedia.org/wiki/    (  2113312031)     

http://lughaarabiyyah.blogspot.com/2006109/blog-post_22.html 

http://www.hayah.cc/forum/t84238.html 

http://www.minbr.com/list-l-1-30.php 

 

http://arabionline.blogspot.com/2012/01/blog-post_17.html
http://alrashid2222gmailcom.blogspot.com/2011/06/blog-post_06.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://lughaarabiyyah.blogspot.com/2009/06/blog-post_22.html
http://www.hayah.cc/forum/t85248.html
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 .م0211للعام الدراسي  األوىل باملرحلة الثانوية بيان توزيع طالب( 1اجلدول رقم )

 جمموع الطالب اسم الفصل
 02 خبارى

 

 بيان مراحل تنفيذ الدراسة. (0اجلدول رقم )

إبريل  أكتوبر نوفمرب ديسمرب
ومايو 
 ويونيو
 يوليو

  األنشطة
 رقم
 

4 1 0 1 4 1 0 1 4 1 0 1 

ليل املشكالت الدراسة التمهيدية: حت /            
وحاجات الطالب واملعلمني يف مهارة التعبري 

 التحريري

1 

اختبار يف مهارة التعبري الكتايب  موجهة  /            
 (1للطالب )

0 

 1 االستبانة موجهة إىل الطالب /            
االستبانة موجهة إىل معلمي ومعلمات اللغة  /            

 العربية و مقابلتهم
4 

 2 كتابة خطة البحث ومناقشتها مع املشرف /            
            

/ 
مهارة التعبري الكتايب  إعداد االختبارات يف 

 (0موجهة للطالب )
6 

تبارات للتحدبد مستوى خالقيام بتصحيح اال  /           
  التحصيل

7 



القيام بتحليل البيانات املتوفرة من خالل    /          
 االستبانة

8 

موجهة إىل معلمي اليت  القيام بتحليل البيانات    /         
 ومعلمات اللغة العربية و مقابلتهم

9 

القيام بتحليل حمتوى كراسات التعبري الكتايب      /        
ومعرفة  قائمة باألخطاء الشائعة للتوصل إىل

 أسباهبا.

12 

حتديد األخطاء التعبري األكثر شيوعا يف       /       
التعبري الكتايب لدى طلبة الصف األول 

  .الثانوي مث تصنيفها وحتليلها

11 

عرض البيانات  : تفسري النتائج ومناقشتها       /      
ويتضمن هذا الفصل  وحتليلها ومناقشتها

عنها الدراسة  تفسري النتائج اليت أسفرت
 ومناقشتها.

10 

كتابة عرض البيانيات وحتليلها بعد استشارة            /  
 .وتوجيه من املشرفني

11 

مراجعة البحث املكتوب وتصحيح األخطاء             / 
 .يف الكتابة باإلشراف من املشرفني

14 

تسجيل البحث للمناقشة اليت يقوم هبا جملس              /
 .اجلامعة

12 

 16 .تنفيذ املناقشة             /
 17 .تصحيح كتابة البحث بعد املناقشة             /

 



 (1اجلدول رقم: )

 ۳۱۰۲عدد الطالبة للسنة الدراسية 

عدد  عدد الطلبة الصف الرقم
 الطالبات

 اجملموع عدد فصول

 026 6 80 104 الصف األول 1
 190 6 87 122 الصف التاين 0
الصف  1

 ثالثال
122 82 6 182 

 192 6 97 98 الصف الرابع 4
الصف  2

 اخلامس
92 92 6 182 

الصف  6
 السادس

22 44 1 94 

األوىل  7
 الثانويية

08 09 0 27 

الثانية  8
 الثانويية

01 02 0 26 

الثالثة  9
 الثانويية

00 16 0 28 

 22 0 16 19 الرابع الثانوي 12
اخلامس  11

 الثانوي
04 44 0 68 



   .أهداف تعليم مهارة الكتابة (4)دول رقم: اجل

صف السادس 
 اإلبتدائى

 كلمة  122أن يكتب اإلنشاء احلرة  .1

صف اخلامس 
 اإلبتدائى

 أن يكتب اإلنشاء مستعينا بالقصة .1
 أن ترمجة القصة اىل اللغة العربية .0
 أن تكتب اجلملة اإلمسية والفعلية .1

 تعينا بالكلمات أو األسئلةأن يكتب القصة القصرية مس .1 صف الرابع اإلبتدائى
أن يكتب اجلملة الفعلية باستعمال فعل املاضى أو  .0

 مضارع، وفعل ومفعول مفردا.
 أن استعمل الكلمة السهلة يف اجلملة املفيدة .1 صف الثالث اإلبتدائى

 أن يكتب عدد من اجلملة يف تكمل القصة .0
 يةأن يكتب اجلملة العربية القصرية اإلمالئ .1 صف الثاين اإلبتدائى

 أن تركيب الكلمات العربية لتكون مجلة مفيدة .0
 أن تكمل القصة باإلمالء حمل الفراغ .1

 أن يكتب احلروف اهلجائة كتابة صحيحة .4 صف األول اإلبتدائى
 أن يكتب الكلمة العربية .2
 أن يكتب الكلمة العربية اإلمالئية .6

 

 

 



 .األخطاء يف تركيب الكلمات لتكون مجلة مفيدة:  (2) رقم دولاجل

 مرق
 السؤال

عدد  أسباب األخطاء األخطاء
 األخطاء

 عدد  الصواب
 الصواب

فاز حامت القرآن الكرمي يف  1
 مسابقة.

تقدمي مضاف إليه على 
 املضاف.

فاز حامت يف  9
مسابقة القرآن 

 الكرمي.

12 

فاز يف مسابقة حامت القرآن 
 الكرمي.

فاصل بني الفعل والفاعل 
 باجلر واجملرور.

2 

 يف مسابقة حامت فاز الكرمي
 القرآن.

تقدمي الصفة على 
 املوصوف.

1 

 طالبا  51=  11+  11المجموعة :                                                              
اإلميان واحد إىل اإلسالم يدعو  5

 بإلـه.
التنافر يف معاين الكلمات 

 وتراكيبها.
يدعو اإلسالم إىل  4

 واحد. اإلميان بإلـه
 

6 

يدعو واحد اإلميان بإلـه إىل 
 اإلسالم.

التنافر يف معاين الكلمات 
 وتراكيبها.

4 

يدعو اإلميان إىل اإلسالم بإلـه 
 واحد.

 1 التنافر يف معاين الكلمات

يدعو اإلسالم بإلـه واحد إىل 
 اإلميان.

 1 التنافر يف معاين الكلمات

 اإلميان اإلسالم واحد إىل يدعو
 بإلـه.

 1 وضع حرف اجلر قبل الفعل

 4 - ال جييب شيئا
 طالبا  51=  6+  11المجموعة :                                                         
قادم األردن من املدرس اللغة  3

 العربية.
املدرس اللغة  2 اخلطأ يف املعىن .

العربية قادم من 
 األردن.

1 

 12اخلطأ يف الرتكيب. "قادم" من األردن اللغة  قادم املدرس



  ليس فعل. العربية.
املدرس األردن من قادم اللغة 

 العربية.
الصفة ال تناسب مع 

 املوصوف.
4 

 2 - ال جييب شيئا
 طالبا  51=    1+  52المجموعة :                                                        

2 
 
 
 

البنت من الباب جتلس 
 بالقرب.

تنافر يف تركيب الكلمات 
 ومعانيها.

جتلس البنت بالقرب  4
 من الباب. 
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البنت من جتلس بالقرب 
 الباب.

خمالفة أسلوب اللغة 
 العربية.

1 

 1 - ال جييب شيئا.
 طالبا  51=    11+  6المجموعة :                                                         

أن ستمطر اليوم قرأت السماء  1
 يف الصحف.

تأخري الفعل والفاعل 
 )قرأت(.

 قرأت يف الصحف 1
اليوم أن السماء 

 ستمطر.

2 

قرأت أن ستمطر يف الصحف 
 اليوم السماء.

)أّن( ال يدخل على 
 الفعل بل على اإلسم.

8 

قرأت يف الصحف السماء أن 
 ستمطر اليوم.

الصفة واملوصوف ال 
 تناسب يف املعىن.

2 

أن السماء  قرأت يف الصحف
 ستمطر اليوم.

تأخري )اليوم( تأثريا بلغة 
 األم.

4 

 7 - ال جييب شيئا.
 طالبا  51=    1+  51المجموعة :                                                       

جيب أن حتافظ عليك على  6
 صحتك.

انفصال بني كلمة 
 ب" و "عليك" ."جي

جيب عليك أن  9
حتافظ على 

 صحتك.

14 

أن حتافظ صحتك على جيب 
 عليك.

وضع حرف اجلر قبل 
 الفعل.

1 

 1 - ال جييب شيئا.



 طالبا  51=    12+  11المجموعة :                                                        
جاء الطلبة من أحناء دورة إىل  7

 اللغة العربية.البالد 
خمالفة أسلوب اللغة 

 العربية.
جاء الطلبة إىل دورة  11

اللغة العربية من أحناء 
 البالد.

1 

جاء البالد إىل دورة الطلبة من 
 أحناء اللغة العربية.

خمالفة أسلوب اللغة 
 العربية.

1 

الطلبة اللغة العربية دورة جاء 
 إىل من أحناء البالد.

تنافر يف تركيب 
 مات ومعانيها.الكل

4 

 6 - ال جييب شيئا.
 طالبا  51=    1+  52المجموعة :                                                            

أصبح التلفزون مهما جزءا يف  8
 حياتنا اليومية.

خمالفة أسلوب اللغة 
 العربية.

أصبح التلفزون جزءا  6
مهما يف حياتنا 

 اليومية. 

1 

أصبح جزءا اليومية التلفزون 
 مهما يف حياتنا.

تنافر يف تركيب 
 الكلمات ومعانيها.

7 

التلفزون أصبح اليومية مهما 
 جزءا يف حياتنا.

تنافر يف تركيب 
 الكلمات ومعانيها.

0 

 7 - ال جييب شيئا.
 طالبا  51=    3+  55المجموعة :                                                          

دخل القارة اهلندية اإلسالم  1
 منذ األول القرن اهلجري.

وضع الفاعل ال يناسب 
 هنا من حيث املعىن.

دخل اإلسالم القارة  9
اهلندية منذ القرن 

 األول اهلجري.

1 

دخل اإلسالم األول القرن 
 اهلجري منذ القارة اهلندية. 

تنافر يف تركيب 
 الكلمات ومعانيها.

6 

القارة اهلندية دخل اإلسالم 
 منذ األول اهلجري القرن.

تقدمي مفعول به على 
 الفعل والفاعل

0 

 7 - ال جييب شيئا.
 طالبا  51=    1+  52المجموعة :  



 (.1)رجوع التعبري  ئةيف االجابة الصحيحة واخلاط عدد الطالب:  ( 6)رقم دول اجل

 

 

 بة الصحيحةسئلة  /  واالجاألمحتوى ا أجوبة
 

 رقم
أخط السؤال  صحيح 

القرآن . –حامت  –الكرمي  –فاز  –يف  –مسابقة  1۱ 12  
فاز حاتم في مسابقة القرآن الكريم. =  

1 

 بإله . –يدعو  -واحد  –اإلميان  -اإلسالم   -إىل  6 19
 د.يدعو اإلسالم إلى اإليمان بإلـه واح =

0 

من. –املدرس  –ة العربي -اللغة  –األردن  –قادم  1 00  
 المدرس اللغة العربية قادم من األردن.=  

1 

جتلس . –بالقرب  –من  –الباب  –البنت  19 6  
 تجلس البنت بالقرب من الباب. =

4 

اليوم . –السماء  –قرأت  –ستمطر  –أن  –يف الصحف  4 01  
اليوم أن السماء ستمطر. قرأت في الصحف=   

2 

أن . –حتافظ  –جيب على =  –صحتك  –عليك  14 11  
يجب عليك أن تحافظ على صحتك.=   

6 

 جاء –أحناء  –من  –العربية  –الطلبة  –إىل  –دورة  –اللغة  –البالد  1 04
 جاء الطلبة إلى دورة اللغة العربية من أنحاء البالد.= 

7 

مهما. –التلفزون  –يف حياتنا  –أصبح  –اليومية  –جزءا  1 00  
ا مهما في حياتنا اليومية.أصبح التلفزون جزء=   

8 

  . اهلجري -منذ  –القرن  –دخل  –القارة اهلندية  –األول  –اإلسالم  1 04
 دخل اإلسالم القارة الهندية منذ القرن األول الهجري.= 

9 



 معايري النتيجة لالختبار( : 7)رقم دول اجل  
 Grading System 

(Ukhrawi) 
 

  معايير النتيجة لالختبار 
Grade تقديرال  Marks (x) مسافة تحديد النتيجة 

MS 09 ممتاز شرف ≤ x ≤099 >_122  x  92>_  
M 09 ممتاز ≤ x <09   >92  x  82   >_  
JJ 09 جيد جدا ≤ x < 09  >82   x    72 >_  
J 09 جيد ≤ x < 09 >72  x  62 >_  

MQ 09 مقبول ≤ x < 09 >62   x  22 >_  
N 09 جناح ≤ x < 09 >22  x  42 >_  
D 9 ضعيف x < 09 2 X 42>     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تركيب الكلماتيف  1( : الرسم البيان لنتيجة االختبار 8اجلدول رقم )
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 تركيب الكلماتيف  1( : النسبة املائوية من درجات نتائج االختبار 9اجلدول رقم )     

 

 

 

 

 

    

 

Grade 
Marks 

(x) 

تقديرال  عدد الطالب 
(51)  

Percentage 

المائوية النسبة  

MS 
09 ≤ x 
≤099 

 1 ممتاز شرف
9090 

M 
09 ≤ x 
<09 

 1 ممتاز
9090 

JJ 
09 ≤ x < 

09 
 1 جيد جدا

9090 

J 
09 ≤ x < 

09 
 5 جيد

0090 

MQ 
09 ≤ x < 

09 
 1 مقبول

9090 

N 
09 ≤ x < 

09 
 1 جناح

9090 

D 9 x < 09 00090 53 ضعيف 

Pass  جحنا  5 0090 

Fail  00090 53 راسب 



 وضع حرف اجلر املناسب يف اجلملة( : األخطاء يف 12)رقم  دول اجل

 رقم
 السؤال

عدد  أسباب األخطاء األخطاء
 األخطاء

  عدد الصواب
 الصواب

 يف وصل املوظفون 1
 الشركة.

حرف اجلر "يف" ال تناسب هنا 
 ألهنا ال تدل على انتهاء الغاية. 

 إىل وصل املوظفون 11
 .الشركة

10 

 طالبا  51=  15+  13المجموعة :                                                          
 إىل وضعت الكتاب 5

 احلقيبة.  
 

حرف اجلر "إىل" ال تناسب 
هنا ألهنا ليست للظرفية 

 املكانية.

 يف وضعت الكتاب 6
 احلقيبة.  
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 طالبا  51=  11+  6المجموعة :                                                      
 إىل أخذت الكتاب 3

 مسري.
 

حرف اجلر "إىل" ال تناسب 
هنا ألهنا ال تدل على االبتداء 

 أو التبعيض.

 من أخذت الكتاب 4
 مسري.

 

01 

 طالبا  51=    51+  2المجموعة :                                                     
2 

 
 
 

  ب املريض الدواء شر 
 ملعقة.ـلايف 

حرف اجلر "يف" ال تناسب هنا 
 ألهنا ال تدل على االستعانة.

 شرب املريض الدواء  10
 ملعقة.ـلابــ

11 

 طالبا 51=    13+  15المجموعة :                                                      

 على جلس املعلم 1
 الكرسي.  

 اجلواب صحيح 
حرف اجلر "على" تدل ألن 

 على االستعالء .

 على جلس املعلم 2
 الكرسي.

02 

 طالبا  51=    51 + 1المجموعة :                                                     
 منخرج املسلم  6

 املسجد.
حرف اجلر "من" ال تناسب 
هنا ألهنا ال تدل على انتهاء 

 إىل خرج املسلم 2  
 سجد.امل

02 



  الغاية. 
 طالبا  51=    51+  1المجموعة :                                                    

 يكتب حممد الدرس 7
 .السبورة يف

 اجلواب صحيح 
ألن حرف اجلر "يف" للطرفية 

 املكانية.

 يكتب حممد الدرس 2
 .السبورة يف

02 

 طالبا  51=   51+  1المجموعة :                                                     
يقرأ سعيد  8

 الصحيفة. بـــ  
 

" ال تناسب  حرف اجلر "ب 
هنا ألهنا ال تدل للطرفية 

 املكانية.

 يفيقرأ سعيد  17
 الصحيفة. 

 

8 

 طالبا  51=    8+  17المجموعة :                                                     
هذه الساعة يزيد  1

 ألف درهم. إىلمثنها 
حرف اجلر "إىل" ال تناسب 

هنا ألهنا ال تدل على 
 التعويض.

هذه الساعة يزيد  16
 لف درهم.أبــ   مثنها

9 

 طالبا  51=    9+  16المجموعة :                                                      
اشرتى والدي السيارة  11

 اليبان . إىل
رف اجلر "إىل" ال تناسب ح

هنا ألهنا ال تدل على االبتداء 
 أو التبعيض.

 اشرتى والدي السيارة 7
 .اليبان من

18 

 طالبا  51=    18+  7المجموعة :                                                     
 

 

 

 

 



 رضع حرف اجليف و  0 ( : الرسم البيان لنتيجة االختبار11)رقم دول اجل
 املناسب 
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 حرف اجلرضع و يف  0النسبة املائوية من درجات نتائج االختبار(: 10)رقم  اجلدول
 املناسب

 

 

 

 

 

Grade 
Marks 

(x) 

تقديرال  عدد الطالب 
(51)  

Percentage 

 المائوية النسبة

MS 
09 ≤ x 
≤099 

 09090 1 ممتاز شرف

M 
09 ≤ x 
<09 

 00090 3 ممتاز

JJ 
09 ≤ x < 

09 
اجيد جد  3 00090 

J 
09 ≤ x < 

09 
 09090 11 جيد

MQ 
09 ≤ x < 

09 
 0090 5 مقبول

N 
09 ≤ x < 

09 
 0090 5 جناح

D 9 x < 09 9090 1 ضعيف 

Pass  جحنا  53 00090 

Fail  0090 5 راسب 



مجل مفيدة من اجلدول حبيث تأخذ من كل  كون مخس  1(: اختبار11اجلدول رقم )
 عمود كلمة واحدة.

 1  0 1 4 2 
 السوق الربيع الصيف لطيف ستبدأ

 شهر يف عطلة مع الطقس
 األيام إىل والدي عطلة قضيت

 القادم؟ هذه لطيفا ستقضي سأذهب
 احلديقة بعد يف يوما أين
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تكوين مجل مفيدة من اجلدول( : األخطاء يف 14جدول )

 رقم
 السؤال

عدد  أسباب األخطاء األخطاء
 األخطاء

  عدد ابالصو 
 الصواب

الصيف  ستبدأ لطيف 1
 الربيع السوق.

عدم تناسب الفعل والفاعل 
 بسياق اجلملة.

ف يستبدأ عطلة الص 01
 بعد شهر.

4 

 طالبا  51المجموعة :                                                                                  
الطقس لطيف يف  5

 هذه السوق.
اسم  حنوية يفأخطاء 

 املؤنث واملذكر.
الطقس لطيف يف  01

 هذه األيام.
4 

 طالبا  51المجموعة :                                                                               
قضيت لطيف لطيفا  3

 هذه احلديقة.
عدم تناسب الفعل والفاعل 

 بسياق اجلملة.
قضيت يوما لطيفا يف  01

 يقة.احلد
4 

 طالبا  51المجموعة :                                                                            
يف  لطيفسأذهب  2

 .شهرإىل 
عدم تناسب الفعل والفاعل 

 بسياق اجلملة.
سأذهب مع والدي  11

 إىل السوق.
10 

 طالبا  51المجموعة :                                                                                  
أين ستقضي عطلة   1

 هذه القادم؟
أين ستقضي عطلة  19 أخطاء حنوية / تركيبية

 الربيع القادم؟
6 

 طالبا  51المجموعة :                                                                           
 

 

 



 تكوين مجل مفيدة من اجلدوليف  1 سم البيان لنتيجة االختبار( : الر 12جدول )   
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تكوين مجل يف  1(: النسبة املائوية من درجات نتائج االختبار16)رقم دول اجل
 .مفيدة من اجلدول

 

 

 

 

 

Grade 
Marks 

(x) 

تقديرال  عدد الطالب 
(51)  

Percentage 

المائوية النسبة  

MS 
09 ≤ x 
≤099 

 %009 5 ممتاز شرف

M 
09 ≤ x 
<09 

 9090 1 ممتاز

JJ 
09 ≤ x < 

09 
 9090 1 جيد جدا

J 
09 ≤ x < 

09 
 0090 1 جيد

MQ 
09 ≤ x < 

09 
 9090 1 مقبول

N 
09 ≤ x < 

09 
 0090 5 جناح

D 9 x < 09 09090 51 ضعيف 

Pass  جحنا  3 00090 

Fail  00090 55 راسب 



 ها.وإجابت 1أسئلة االستبيان (: 17اجلدول رقم )

النسبة 
 المائوية

النسبة  ال
 المائوية

 األسئلة نعم

%09  09 %09  0 

 
صعوبة يف متييز بعض احلروف  .1

ث(  –ش –) س اهلجائية، ومثله: 
ح  –ط(  ) هــ  –) د   ت ( –ط )
 ق( -)ك  أ( –)ع   (

%00  00 %00  .صعوبة الكتابة .0 0 
%00  01 %00 صعوبة يف تكوين  الكلمة لتكون   .1 00 

 .مجلة مفيدة
%00  00 %00  .قليل املفردات العربية  .4 01 
%00  00 %00  .حتضر الكلمة العربيةو  تذكر صعوبة .2 0 
%07  00 %00 الكتاب صعوبة يف فهم القصة و   .6 0 

  .العربية
%00  00 %00  .نطق يف اللغة العربيةصعوبة كالم و   .7 0 
%09  09 %09  .قلة الرغبة  اىل اللغة العربية  .8 0 
%00  00 %0 حصة تدارس اللغة العربية قلة وقت و   .9 0 

 .يف املدرسة
00%  00 00%  طروق التدريس معلم غري  .12 0 

 .فعالة
70%  0 00%   .عدم مساعدة من األبوين  .11 00 
09%  0 09% عدم ممارسة اللغة العربية يف   .10 09 

 .املدرسة والبيت



00%  00 70% صعوب  يف استعمال   .11 0 
 .القاموس العربية

00%  00 70% مواد  عدم وجودو  قليل  .14 0 
 .التدريس

70%  0 00% واجملالت قليل الكتب   .12 00 
 .العربية يف مكتبة

00%  00 00% جعية من املدرسة شقلة ت  .16 0 
 .األباءواألساتذة و 

09%  0 09% هل أنت حتب إذا فتحت   .17 09 
 الكتاب العربية؟

09%  0 09% هل احسست يف سعادة إذا   .18 09 
 حان حصة اللغة العربية؟

0%  0 00% ت بالفخر والعزة هل احسس  .19 01 
تعلمت اللغة العربية يف مدرسة 

 اإلرشاد؟
%00  00 %00 حل يوجد أحد يساعدك   .02 0 

 يف أداء الواجب املنزيل؟
 

 

 

 

 



 .وإجابتها 0أسئلة االستبيان (: 18اجلدول رقم )

 اجلواب األسئلة الرقم
ة يف التعبري طاء الشائعألخما ا  .1

وية املرحلة الثانالتحريري لدى طالب 
 ة اإلرشاد اإلسالمية؟مبدرس

 تركيب اجلملة  .أ 
 الضمائر .ب 
 الرتمجة احلرفية .ج 
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