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 مستخلص البحث
 

طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج  كتابة ربليل األخطاء اللغوية ُب. ٕٚٔٓت. عبد، ، اغبافظ
ة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة ، رسالة اؼباجستَت، قسم تعليم اللغ)دراسة وصفية ربليلية تقوديية(

( ٕ اؼباجستَت ،أضبد مزكيالدكتور  (ٔموالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرف: 
 .معصمة، اؼباجستَت ةالدكتور 

 
 : ربليل األخطاء اللغوية، مهارة الكتابةالكلمات المفتاحية          

وصف والتفسَت لؤلخطاء اللغوية اليت يرتكبها الدارس عند دراستو ربليل األخطاء ىو عملية التعرف وال
باللغة األجنبية كلغة ثانية. تكون األخطاء اللغوية ُب صبيع اؼبهارات اللغوية والسيما ُب مهارة الكتابة. وُب أثناء 

فية واإلمبلئية. وذلك قيام ىذه اؼبهارة وقع بعض الطلبة ُب األخطاء اللغوية اليت تتكون من األخطاء النحوية والصر 
 أراد الباحث أن يكشف ىذه األخطاء كلها وربليلها لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج.

وأما أىداف ىذا البحث لتحليل أنواع األخطاء اللغوية من حيث األخطاء النحوية، واألخطاء الصرفية، 
اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج، وكشف أسباب وقوع تلك  واألخطاء اإلمبلئية ُب كتابة طلبة قسم تعليم

 األخطاء اللغوية ٍبّ إعطاء اغبلول ؼبعاعبة  ىذه األخطاء.
وأما مدخل ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي، وأما منهجو فهو وصفي ربليلي تقوديي. وأسلوب صبع 

لبيانات ىي وثائق كتابة طلبة قسم تعليم اللغة البيانات ُب ىذا البحث ىي ربليل الوثائق واؼبقابلة. واؼبصادر ا
 العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج ومعلمي اللغة العربية وخاصة معلم الكتابة. 

وُب ىذا البحث وجد الباحث أنواع األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
باب وقوع تلك األخطاء تصدر من جانبُت مها من . وأسءُب مستوى النحو والصرف واإلمبل ؿبمدية ماالنج

الطلبة ومن اؼبعلم. وأما أسباب وقوع األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج 
من جانب الطلبة ىي: عدم فبارسة الطلبة بكتابة العربية، وخلفية تربوية الطلبة، وضعف قدرة الطلبة ُب استخدام 
القواعد العربية. وأما أسباب وقوع األخطاء اللغوية من جانب اؼبعلم ىي: مل ديارس اؼبعلم تطبيق القواعد العربية ُب 

 الكتابة، ومل ديارس اؼبعلم تصحيح كتابة الطلبة وكذلك مل يطبق الطرق التعليمية اؼبختلفة ُب تعليم الكتابة.
ُب مهارة الكتابة لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وأما اغبلول اؼبقًتحة ؼبعاعبة األخطاء اللغوية 

وأن ديارس اؼبعلم تصحيح   (بالقواعد العربية ُب الكتابة، )( أن ديارس اؼبعلم ويهتم  تطبيق أؿبمدية ماالنج ىي: )
 .ُب تعليم الكتابة( وأن يطبق اؼبعلم الطرق التعليمية اؼبختلفة جكل كتابة الطلبة، )
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ABSTRACT 

 

Hafis, T. Abdul, 2017. Analiysis of language error in Arabic Writing on Students 

of Arabic Language Education Department of Muhammadiyah University 

of Malang (Study descriptive evaluatif analysis). Thesis, Graduet Program 

of Arabic Language study of  the State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (1) Dr. Ahmad Muzakki, MA. (2) Dr. 

Muashomah, M.Pd. 

 

Key Word: The Analysis of Error Language, Writing. 

 

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

mistakes of learners in learning a foreign language as a second language. 

Language errors can occur at any level of language learning such as writing 

ability. In the practice many of the learners who experience errors in writing such 

as syntax errors, morphology and rules of writing (imla '). Therefore the authors 

want to reveal and analyze the forms of language errors that occur in the writing 

of students majoring in Arabic Teaching University  of Muhammadiyah Malang. 

The purposes of this study are to analyze the forms of language errors in 

the writing students majoring in Arabic Language Education University of 

Muhammadiyah Malang, to reveal the causes of errors, and to describe the 

solution to solve the error. 

This research uses descriptive qualitative evaluative research design, and 

the data collection is done by analysis of documentation and interview. The data 

source is the writings of students and lecturers of arabic especially lecturers who 

teach the kitabah course. 

In this study, the researcher found errors in the field of syntax, 

morphology and rules of writing (imla '). The causes of  errors in the writing of 

students majoring in Arabic Language Education University of Muhammadiyah 

Malang are less accustomed to students in writing Arabic language, educational 

background, then there is also the cause that comes from lecturers ie lecturers do 

not provide corrections to students' writing, The importance of grammar 

application in students writing and the emphasize not varied methods used. The 

solutions that the researcher offers are: (a) providing corrections to each student's 

writing, (b) emphasizing the application of grammar in writing, and (c) using 

varied methods in learning. 
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ABSTRAK 

 

Hafis, T. Abdul, 2017. Analisis Kesalahan Berbahasa  dalam Tulisan Bahasa Arab 

pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas 

Muhammadiyah Malang (Studi Dekriptif Analisis Evaluatif). Tesis, 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. 

Ahmad Muzakki, MA. (2) Dr. Muashomah, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Analisis Kesalahan Berbahasa, Keterampilan Menulis. 

 

Analisis kesalahan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengetahui, 

mengklasifikasikan dan menafsirkan kesalahan pembelajar dalam mempelajari 

bahasa asing sebagai bahasa keduanya. Kesalahan berbahasa dapat terjadi pada 

setiap tingkatan kebahasaan seperti kemampuan menulis. Dalam prakteknya 

banyak dari para pembelajar yang mengalami kesalahan dalam menulis seperti 

kesalahan sintaksis, morfologi dan kaidah penulisan (imla’). Oleh karena itu 

penulis ingin menyingkap dan menganalisis bentuk-bentuk kesalahan bahasa 

tersebut yang terjadi pada tulisan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk 

kesalahan bahasa dalam tulisan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Muhammadiyah Malang, menyingkap sebab-sebab terjadinya 

kesalahan berbahasa dan mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kesalahan 

berbahasa tersebut. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, evaluatif dan 

pengumpulan datanya dilakukan dengan analisis dokumentasi dan wawancara. 

Sumber datanya adalah tulisan mahasiswa dan dosen bahasa arab terkhusus dosen 

yang mengampu mata kuliah kitabah. 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bentuk-bentuk kesalahan 

berbahasa pada tataran sintaksis, morfologi dan kaidah penulisan (imla’). Sebab-

sebab terjadinya  kesalahan berbahasa dalam tulisan mahasiswa jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Malang yaitu kurang 

terbiasanya mahasiswa dalam menulis bahasa arab, latar belakang pendidikan, 

kemudian ada juga penyebab yang bersumber dari dosen yaitu dosen tidak 

memberikan koreksi terhadap tulisan mahasiswa, tidak menekankan akan 

pentingnya penerapan tata bahasa di dalam tulisan mahasiswa dan penggunaan 

metode yang tidak variatif. Adapun solusi yang peneliti tawarkan adalah: (a) 

memberikan koreksi pada setiap tulisan mahasiswa, (b) menekankan penerapan 

tata bahasa dalam tulisan, dan (c) menggunakan metode yang bervariatif dalam 

pembelajaran. 
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 شكر و تقدير

اغبمد هلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلم على أشرف ، بسم اهلل الرضبن الرحيم
 األنبياء واؼبرسلُت وعلى آلو وأصحابو أصبعُت، وبعد.

ريد لعلمية للماجستَت، وىنا يلرسالة اسر الباحث إنتهاء كتابة ىذه اي  
 وقدم من صميم قلبو العميق أجزل الشكر و أشبن التقدير ؼبن قد سامهأن ي الباحث

 وساعده على كتابة ىذه الرسالة، وىم :
اإلسبلمية موالنا مالك إبراىيم جامعة  ، مديريسور الدكتور اغباج عبد اغبارسوفالب  .ٔ

 دباالنج.ومية كاغب

ولدانا والدكتور اغباج  ج حبر الدين، مدير الدراسات العلياالدكتور اغبا البفيسور  .ٕ
اإلسبلمية موالنا مالك إبراىيم ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة ورغاديناتا

 دباالنج.ومية كاغب

 ةاؼبشرف ا، بصفتهصفتو اؼبشرف األول. والدكتورة معصمة، بالدكتور أضبد مزكي .ٖ
بكل اىتمام وصب وحكمة ُب   ه وأشرفا عليوأرشداالباحث و  وجها، اللذان ةالثاني

 كتابة ىذه الرسالة.

ة أن ستطيع الباحثاحملًتمُت، واألصدقاء ومن ال تعليا ال الدراساتصبيع األساتذة ُب  .ٗ
 ذكرىم صبيعا ىنا.ت

كون رسالة اؼباجستَت ىذه ن تكون أعماؽبم مقبولة ومثابة، وتاهلل أ ىذا، وأسأل
 آمُت. نافعة ومفيدة للعباد والببلد،



 ل 
 

 محتويات البحث
   
           

 أ صفحة الغبلف .....................................................
 ب صفحة اؼبوضوع .....................................................

 موافقة اؼبشرف ......................................................    ج
 عتماد من عبنة اؼبناقشة .....................................    دواإلاؼبوافقة 

 إقرار الطالب ........................................................    ه
 و استهبلل ...........................................................

 ز ...........................إىداء ...................................
 ح ............................................بالعربية البحث  مستخلص
 ط ..........................................باإلقبليزية البحث  مستخلص
 ي ......................................باإلندونيسية  البحث  مستخلص

 ................................................    كشكر وتقدير ........
 ل ..................................................... ؿبتويات البحث

 والدراسات السابقة : اإلطار العام الفصل األول
 ٔ     ........................................... مقدمة .أ 

 ٗ ...................................... أسئلة البحث .ب 

 ٗ .....................................أىداف البحث .ج 

 ٘ ...................................... فوائد البحث .د 

 ٙ ..................................... حدود البحث .ه 

 ٚ ..................................الدراسات السابقة .و 

 ٜ .................................ربديد اؼبصطلحات .ز 



 م 
 

 : اإلطار النظري الفصل الثاني
  ٓٔ ....................ربليل األخطاء ................. .أ 

 ٓٔ .................مفهوم اػبطأ .................. .ٔ

 ٔٔ مفهوم ربليل األخطاء ........................... .ٕ

 ٕٔ ............أنواع األخطاء اللغوية ............... .ٖ

  ٗٔتصنيف األخطاء اللغوية ........................    .ٗ

 ٕٔمراحل ربليل األخطاء ..........................    .٘

 ٖٕ مهارة الكتابة ...................................... .ب 

 ٖٕ مفهوم مهارة الكتابة ............................ .ٔ

 ٕٗ ..............أىداف تعليم مهارة الكتابة ........ .ٕ

 ٕ٘ أنواع الكتابة وؾباالتو ............................ .ٖ

 ٕٛ مواد تعليم مهارة الكتابة ......................... .ٗ

 ٖٓتصحيح الكتابة ................................   .٘

 ٖٔتقوَل مهارة الكتابة ..............................  .ٙ
 بحث: منهجية ال الفصل الثالث

 ٖٗ ............................. مدخل البحث ومنهجو .أ 

 ٖ٘ؾبتمع البحث وعينتو ..............................     .ب 

 ٖ٘ حضور الباحث..................................... .ج 

 ٖ٘ مصادر البيانات..................................... .د 

 ٖٙ ................................صبع البيانات أسلوب .ه 

 ٖٚ ..................................... ربليل البيانات .و 
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 ومناقشتهاوتحليلها نتائج البحث عرض :  الفصل الرابع
 المبحث األول: عرض البيانات عن قسم تعليم اللغة العربية

   ٜٖ.  ... حملة عن قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج .أ 

 ٓٗ ..جبامعة ؿبمدية ماالنج...... م اللغة العربيةقسم تعلي رأية .ب 

 ٓٗ............   رسالة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية .ج 

 ومناقشتها تحليل البيانات: المبحث الثاني

 طلبة قسم تعليم لدى كتابة مهارة الأنواع األخطاء اللغوية ُب  .أ 

  ٓٗ  .................جبامعة ؿبمدية ماالنج ..... اللغة العربية
 قسم كتابة طلبةال مهارة وقوع األخطاء اللغوية ُبأسباب  .ب 

 ٔٛ ..............اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج تعليم    
 بةكتاال مهارة  اغبلول اؼبقًتحة  ؼبعاعبة األخطاء اللغوية ُب .ج 

  ٗٛ لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج.  

 : الخاتمةخامسالالفصل 
  ٚٛ ملخص نتائج البحث ............................... . أ

  ٛٛ ............................. االقًتاحاتالتوصيات و  . ب

 ٜٛ........................................................   قائمة المراجع
 قائمة المالحق
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 الفصل األّول
 سات السابقةوالدرا اإلطار العام

 أ. مقّدمة 
بُت شخص وآخر.  االتصال آلة اللغة ألن الناس غبياة نافعةو  مهمة اللغة نّ إ

تؤدي اللغة وظائف متعددة ُب حياة الفرد واجملتمع، فهي وسيلة الفرد للتعبَت عن مشاعره 
ا وعواطفو وأفكاره، وهبا يقتضي حاجاتو، وينفذ مطالبو، وحيقق مآربو ُب اجملتمع الذي حيي

فيو، وبواسطتها ينقل ذبربتو إىل اآلخرين، كما أنو يطلع على ذبارهبم اغباضرة واؼباضية 
 وعلى ذبارب األمم األخرى وخباهتا.

يضاف إىل ذلك أن اللغة وسيلة اؼبرء للتحكم ُب بيئتو ألهنا أداة التفكَت وشبرتو، 
اجملتمع واألمة، وهبا تسهل عمليات التفاعل االجتماعي واالنصهار الفكري بُت أفرد 

 العلوم ان وعرفنا ٔ.كلمة ربمل ُب طياهتا خبة بشرية  وىي مستودع تراث األمة ألن كل
ة. العربي اللغة مثل أيضا اخرى بل بلغة فحسب، اللغة اإلندونيسية يعٌت ليست بلغتنا

 .لذلك البد لنا أن نتعلم وهنتّم هبذه اللغة
 ُب باؼبدارس واعبامعات ُتدرس اليت األجنبية اللغات إحدى ىي العربية اللغةإّن 

 لغة العربية اللغة ألن العربية اللغة بتعليم كبَتا اىتماما اؼبسلمون يهتم. إندونيسيا  ببلد
العملية  ىو األجنيبة  عربية كاللغةال اللغة تعليم. قرآن واألحاديث النبويةال لغةوىي  الدين

 التفاعل على قادر ىذه اللغةمتعلم  كونيل جديدة حالة وبناء لتأسيس الكتساباو 
 العربية اللغة تعليم عملية إنوللتأكيد . أو الناطقُت هبا أجنبية اللغة صاحب مع والتواصل

 تكون أن على القدرة لديهم ليس الذي اغبال من أو اؼبتعلمون الطبلب ملرب عملية ىي
 .أو مهارات األخرى العربية باللغة التحدث على القدرة ؽبم

                                                           
 .ٜٔ(، ص. ٜٜٚٔ)دمشق: جامعة دمشق،  ُب طرائق تدريس اللغة العربيةمد أضبد سيد، ؿبٔ
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 الكبلم ومهارة اإلستماع مهارة وىي العربية اللغة تعليم ُبهارات م أربع ىناك
 وسيلة ىي الكتابة، ومن أىم اؼبهارات ىي مهارة الكتابة. الكتابة ومهارة القراءة ومهارة

فرد وغَته، فبن تفصلو عنهم اؼبسافات الزمانية أو اؼبكانية، ال بُت التصالا من وسائل
 للتعليم، مهمة ىي الكتابة ٕيد الزمان دون اؼبكان.خببلف الكبلم الذي حيتاج إىل توح

 وتعميق اؼبنتظم، الناقد التفكَت على وتشجيعهم للتفكَت الطبلب اعدتس ألهنا
 ُب أيضا تساعد قد ة الكتابو . هاواجه اليت اؼبشاكل حل على القدرة ُتكوسب االستجابة،

 أو اللغة ُب اإلنتاجية وانباعب أحد إيل الكتابة تشَت. عنها التعبَت ليتم األفكار تفسَت
حىت ينتفع بو كثَت من  ناس يستطيع هبا لينشر العلومأن ال حيث اإلرسال فنون أحد

 الناس.
مهارة الكتابة ىي إحدى اؼبهارات اإلجيابية أو اإلبداعية. تبدأ مراحلها برسم 

 وىذه اؼبهارة ربتاج إىل ٖاغبروف والكلمات واعبمل وتنتهي بالتعبَت اغبر اػببلق.
عمليات ذىنية وتناسق حسي حركي يشاهبان إىل حد بعيد ما ربتاج إليو مهارة النطق 
واغبديث، فبل بد للكاتب واؼبتحدث من ترصبة أفكاره إىل رموز منطوقة ُب حالة اغبديث 
ومدونة ُب حالة الكتابة حىت يوفر للسامع أو القارئ وسيلة اتصال تعينو على فهم ما 

ابة مهارة إجيابية إنتاجية تتطلب فيمن يزاوؽبا معرفة بعناصر اللغة من يعينو. ولذا تعتب الكت
قواعد ومفردات ومقدرة تامة على حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار اليت يريد 

  ٗالكاتب التعبَت عنها.

                                                           
وريل حبر الدين، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابة )ماالنق، مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية إٔ

 .ٗٙ(، ص. ٕٓٔٓاغبكومية، 
(، ٜٚٛٔ، )القاىرة: دار الفكر، ىات اؼبعاصرة ُب تدريس اللغة العربية واللغات اغبية األخرى لغَت الناطقُت هبااالذبا ادة إبراىيم،ضبٖ

  ٜٕٗص. 
 ۰ٛٔ(، ص. ٜٔٛٔ، )لبنان: مكتبة لبنان، تعلم اللغات اغبية وتعليمهابلح عبد اجمليد العريب، صٗ
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 كان وإذاوىذا توضح لنا أن الكتابة ربتاج إىل معرفة القواعد العربية الصحيحة، 
كتابتهم   ُب اء اللغوية خاصةخطباأل وا إىل ما يسّمىفيقعهبا   كوايتمس مل الطبلب
اكبراف عّما ىو مقبول ُب اللغة حسب اؼبقاييس اليت يتبعها  يى اء اللغويةخطاألالعربية. 

الناطقون بتلك اللغة. فاػبطأ اللغوي ىو أي صيغة لغوية تصدر من الطالب بشكل ال 
 ٘ؼبخالفة قواعد اللغة. يوافق عليها الناطقون بتلك اللغة وذلك

اللغة العربية كاللغة الثانية لدى طبّلهبا ىي  تدرساإلسبلمية اليت امعات ومن اعب
يتعلمون  امعة خاصة ُب قسم تعليم اللغة العربيةاعب هماالنج. الطبلب هبذجامعة ؿبمدية 

فيواجهون  عند تعلمهم كتابية العربية اللغة يستخدمون وعندما، اللغة العربية كلغة الثانية
ى عل حيصلوا مل الطبلب ألنّ . وظهر ذلك كتابتهم العربيةاؼبشكبلت حىت أخطئوا أثناء  

 خاصة ُب استخدام قواعد النحوية أو الصرفية أو اإلمبلئية الكتابة ُب الكافية األنشطة
. ىذه الظواىر من األخطاء اللغوية أو ألن كثَتا منهم متخرجُت من اؼبدارس العامة

الىت البّد  ماالنجقسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية  ةى كثَت من طلباؼبشكبلت لد
وصبيع من يهتمون باللغة العربية حىت تكون اللغة  علمواؼب طالبمن إىتمامها وحلها من ال
. بناء على ىذا، أراد الباحث أن يبحث ما يتعلق بظواىر تالعربية تستخدم كما كان

يث األخطاء النحوية، األخطاء الصرفية، واألخطاء األخطاء اللغوية العربية من ح
 .وحلها ماالنج ة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمديةطلباإلمبلئية ُب كتابات ال

 
 
 

                                                           
 ًتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو، منشورات اؼبنظمة اإلسبلمية للوأساليبو تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجوشدي أضبد طعيمة، ر ٘
  .ٖ٘(، ص. ٜٜٛٔمصر: جامعة منصورة، )
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 ب. أسئلة البحث
بناء على مقدمة البحث السابقة أّن اؼبشكلة الرئيسية َب ىذا البحث ىي ظواىر 

 .ماالنجقسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية  ةطلبلغوية العربية ُب كتابات الاألخطاء ال
 انطبلقا من ذلك فيفّصل الباحث أسئلة البحث اىل األمور اآلتية:

طلبة قسم لدى كتابة مهارة الُب  نحوية، الصرفية، واإلمبلئيةاألخطاء ال ىي  ما .ٔ
 ماالنج؟تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية 

طلبة قسم تعليم اللغة لدى كتابة مهارة الُب  ّلغويةما عوامل وقوع األخطاء ال .ٕ
 ماالنج؟العربية جبامعة ؿبّمدية 

طلبة قسم لدى كتابة مهارة ال ما ىي اغبلول اؼبقًتحة ؼبعاعبة األخطاء اللغوية ُب .ٖ
 ماالنج؟تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية 

 ج. أهداف البحث
ىذا البحث إىل انطبلقا من أسئلة البحث اليت قد سبق ذكرىا فيستهدف 

طلبة قسم تعليم اللغة العربية كتابة   ُب ّلغويةاألخطاء ال وصف وربليل ظواىر األخطاء
 ل الباحث أىداف البحث إىل األمور اآلتية:ماالنج. ؽبذا يفصّ جبامعة ؿبّمدية 

طلبة  كتابة ُب   نحوية، الصرفية، واإلمبلئيةاألخطاء ال أنواع الوصف والتحليل عن .ٔ
 .ماالنجة العربية جبامعة ؿبّمدية قسم تعليم اللغ

طلبة قسم لدى كتابة  ُب ّلغويةالوصف والتحليل عن عوامل وقوع األخطاء ال .ٕ
 .ماالنجتعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية 

طلبة قسم تعليم كتابة   ُب ّلغويةاألخطاء الالوصف عن اغبلول اؼبقًتحة ؼبعاعبة  .ٖ
 .ماالنجاللغة العربية جبامعة ؿبّمدية 
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 د. فوائد البحث
وبالطبع أن للبحث العلمي فائـــــــــــــدتان. الفائدة األوىل ترجع إىل الفائدة النظرية، 

 والفائدة الثانية ترجع إىل الفائدة التطبيقية. وىذان شيئان يفصبلن فيما يلي: 
 الفائدة النظرية .ٔ

ؼبتعلقة منها إعطاء تأييد وتثبيت النظرية ا تفيدبالنسبة لنتائج ىذا البحث 
خاصة ُب تعلم اللغة العربية كاللغة األخطاء اللغوية العربية ُب مهارة الكتابة با

 الثانية لدى الطلبة اإلندونيسُت.
 الفائدة الثانية .ٕ

 اعبوانب اآلتية:سوف يستفيد منها البحث وأما نتائج ىذا 
األخطاء  زيادة اؼبرجع عن نتائج البحث كونت: أن امعة ؿبّمدية ماالنجعب (أ 

ُب كتابات الطّلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية  غوية العربيةاللّ 
 .ماالنج

سوف يستفيد منها معلمو ، امعة ؿبّمدية ماالنجؼبعلمى اللغة العربية جب  (ب 
 ّل اؼبشكبلت من حادثة أو وقوعغب اللغة العربية خاص ؼبعلم الكتابة

م اللغة العربية جبامعة ة قسم تعليلبُب كتابة ط األخطاء الّلغوية العربية
 .أو لتصميم اؼبواد التعليمية ماالنجؿبّمدية 

لقسم تعليم اللغة العربية للدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم  (ج 
اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. سوف يفيد ىذا البحث زيادة البحوث 

ة قسم لبطال ُب كتابات لغوية العربيةالاألخطاء والدراسات اؼبتعلقة بظواىر 
 .ماالنجتعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية 
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للباحث من خبلل العلوم واؼبعرفة سوف يفيد ىذا البحث للباحث:  (د 
األخطاء الّلغوية خاصة فيما يتعلق ب ةاللغوي خطاءاألربليل اعبديدة عن 
 ماالنجة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية لبط ُب كتابة العربية الّشائعة

 حيث األخطاء الّنحوية، األخطاء الّصرفية، واألخطاء اإلمبلئية.من 
 ه. حدود البحث

قة بالبحث وىي حدود اؼبوضوعية، وحدود لقد قام الباحث بتحديد اعبوانب اؼبتعلّ 
 مانية.اؼبكانية، وحدود الزّ 

 . اغبدود اؼبوضوعية ٔ
لبة  كتابة طُبالّلغوية العربية الّشائعة  خيتّص ىذا البحث على ظواىر األخطاء

. وحيّدد الباحث وحلها وعوامل وقوعها ماالنجقسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية 
ىنا األخطاء الّلغوية العربية من حيث األخطاء الّنحوية اليت تتكّون من األخطاء ُب 
الًتكيب )اؼببتدأ واػبب، والصفة واؼبوصوف، والفعل والفاعل، وتعدية األفعال، واؼبضاف 

ضاف إليو( واإلعراب )مرفوعات، منصوبات، ؾبرورات، وؾبزومات، واألخطاء الّصرفية م
اليت تتكّون من األخطاء ُب وزن األفعال واألظباء، واألخطاء اإلمبلئية اليت تتكّون من 
األخطاء ُب كتابة اؽبمزة ُب أول الكلمة )مهزة الوصل ومهزة القطع(، اؽبمزة ُب وسط 

 ر الكلمة أو اؽبمزة اؼبتطرفة. الكلمة، واؽبمزة ُب آخ
 . اغبدود اؼبكانيةٕ
جاوى  – ماالنجُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية ىذا البحث  رتكزي

 الشرقية.
 . اغبدود الزمانية ٖ

 م.   ٕٚٔٓ -ٕٙٔٓ امعيُب العام اعب بحثالالباحث زمان  حيدد
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 و. الدراسات السابقة
وما  يةاللغو  تحليل األخطاءوا فيما يتعلق بىناك بعض الباحثُت الذين قد حبث

 يشبهو، منها:
( رسالة اؼباجستَت، ربت ٕٗٔٓ) لبحث قامت بو رابيا بنت حنيفا بن حسنا .ٔ

الشائعة ُب مهارة التعبَت التحريري لدى طبلب اؼبرحلة  ربليل األخطاء" اؼبوضوع
دخل الكمي ة" استخدمت الباحثة اؼببسنغافور  الثانوية دبدرسة اإلرشاد اإلسبلمية

الشائعة تتكون من  األخطاء. ونتيجة ىذا البحث أن ؼبنهج الوصفي التقوديي
اػبطأ ُب اؼبعٌت، التنافر ُب تركيب الكلمات ومعانيها، ـبالفة أسلوب اللغة 
العربية، وضع حرف اعبر قبل الفعل، الصفة ال تناسب مع اؼبوصوف، تقدَل 

مناسب موقعها ُب اعبملة، الصفة على اؼبوصوف، استعمال حرف اعبر غَت 
اػبطأ ُب الضمائر مثل ألنو و ألهنا، تأخَت الفعل والفاعل، )أّن( يدخل على 
الفعل، عدم مناسبة الفعل والفاعل بسياق اعبملة، أخطاء كبوية ُب اسم اؼبؤنث 

وفرقو هبذا . واؼبذكر، استخدام كلمات ُب غَت ؿبلها، واػبطأ ُب اؼبذكر واؼبؤنث
ظواىر األخطاء اللغوية ُب مهارة بحث يركزه الباحث ُب البحث ىو ىذا ال

لدى الكتابة من حيث األخطاء النحوية، األخطاء الصرفية، واألخطاء اإلمبلئية 
 ماالنج.ة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية طلب

ربليل ( رسالة اؼباجستَت، ربت اؼبوضوع "ٕٕٔٓ) ـبلصُت نوريالبحث قام بو  .ٕ
ة ُب قراءة الطلبة بالبنامج اؼبكثف لتعليم اللغة العربية ُب اعبامعة األخطاء النحوي

. ىذا البحث يركز على حبث اإلسبلمية اغبكومية سبلتيجا جباوى الوسطى"
ظواىر األخطاء النحوية من حيث األخطاء ُب مرفوعة األظباء، منصوبات 

يلي . استخدم الباحث اؼبنهج الوصفي التحلاألظباء، وـبفوضات األظباء
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ظواىر  عنللمدخل الكيفي. وفرقو هبذا البحث ىو ىذا البحث يركزه الباحث 
األخطاء اللغوية من حيث األخطاء النحوية، الصرفية، واإلمبلئية ُب كتابة طلبة 

 ماالنج.قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية 
اء ( رسالة اؼباجستَت، ربت اؼبوضوع "األخطٕٔٔٓالبحث قام بو ؿبمد سعيد ) .ٖ

النحوية ُب قراءة األذكار والصلوات ُب اجمللس األسبوعي بقرية بومي أيو 
ظواىر األخطاء النحوية من ىذا البحث يركز على حبث )اؼبشكبلت واغبلول(". 

حيث األخطاء ُب إعراب مضاف مضاف إليو، األخطاء ُب اؼبنادى، األخطاء 
كر السامل الغائبُت، ُب الفعل اؼباضي اؼبعتل اآلخَت إذا اتصل بو ضمَت اؼبذ 

 قوديي. استخدم الباحث اؼبنهج الوصفي التواألخطاء ُب العطف واؼبعطوف عليو
ظواىر  عن. وفرقو هبذا البحث ىو ىذا البحث يركزه الباحث ميللمدخل الك

األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة من حيث األخطاء النحوية، األخطاء الصرفية، 
 ماالنج.سم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ق ةلدى طلبواألخطاء اإلمبلئية 

ربليل إنطبلقا من الدراسات السابقة، فالبحث الذي سيقوم بو الباحث ىو: 
ماالنج. األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية 

ظواىر الذي يرتكز على  فطبعا، ىذا البحث ـبتلف من الدراسات السابقة
طاء اللغوية ُب مهارة الكتابة من حيث األخطاء النحوية، األخطاء الصرفية، األخ

 واألخطاء اإلمبلئية.
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 ز. تحديد المصطلحات
عرض الباحث بعض اؼبصطلحات اؼبناسبة واؼبتعلقة هبذا البحث كدليل لفهم ما 

 حيتوي عليو موضوع البحث. واؼبصطلحات اؼبقصودة ىي:
عرف والوصف والتفسَت لؤلخطاء اللغوية اليت ربليل األخطاء ىو عملية الت .ٔ

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

 .لغةالناطقون بتلك اللغة وذلك ؼبخالفة قواعد ال
عن أفكارىم ومشاعرىم  بة، واؼبراد هبا قدرة الطلبة على التعبَتكتامهارة ال .ٖ

 ىنا البحث عن الكتابة اإلبداعية. حيدد الباحثبالكتابة. و 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

   األخطاءتحليل  المبحث األول:
 أالخط مو أ. مفه

 مدرس على لذلك يلزم و األخطاء اهب كبلل ألننا جدا مهمة األخطاء معرفة إنّ 
يبلحظها  و الدرس بعادة يهتم تعليمهم، وأن ُب التبلميذ أخطاء بتصويب يهتم اللغة أن

 .والشائعة  اؼبستمرة لتصويب األخطاء
األخطاء لغة صبع من "اػبطأ" ضّد الصواب دبعٌت الذنب، وقيل ما مل يعتمد 

 ".َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأًُبْ بِوِ وقال تعاىل: " ٙمنو.
كبراف عّما ىو مقبول ُب اللغة حسب واصطبلحا عّرف اللغويون اػبطأ بأنّو ا

اؼبقاييس اليت يتبعها الناطقون بتلك اللغة. فاػبطأ اللغوي ىو أي صيغة لغوية تصدر من 
. اللغة وذلك ؼبخالفة قواعد اللغة ٚ،اللغة ذهالطالب بشكل ال يوافق عليها الناطقون هب

صفات ولقد قدمت للخطأ اللغوي تعريفات أخرى كثَتة نستخلص منها عدة موا
 لبلستجابة اللغوية حىت تعتب خطأ منها:

ـبالفة االستجابة اللغوية الصادرة من الطالب ؼبا بنبغي أن تكون عليو ىذه  .ٔ
 االستجابة.

 عدم مناسبة ىذه االستجابة ُب بعض اؼبواقف. .ٕ
ب خطأ، وإمنا يعتب تكرار صدور ىذه االستجابة. فما يصدر مرة واحدة ال يعت .ٖ

 ة.زلة أو ىفو 
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لي: "أي صيغة لغوية تصدر من ديكن تعريف اػبطأ اللغوي كما ي ء ىذاوُب ضو 
 ."الطالب بشكل ال يوافق عليو اؼبعلم وذلك ؼبخالفة قواعد اللغة

أن ىناك فرقًا بُت زلة اللسان، والغلط، واػبطأ. ويقصد بزلة وىنا البد أن نعرف 
 ك. ويقصد باألغبلط: األخطاء الناذبة من تردد اؼبتكلم وما شابو ذل(apses) اللسان

(mistakes)ىي الناذبة عن إتيان اؼبتكلم بكبلم غَت مناسب للموقف. واألخطاء : 
(errors) :هي ذلك النوع من األخطاء اليت خيالف فيها اؼبتحدث أو الكاتب قواعد ف

 ٛاللغة.
 ب. مفهوم تحليل األخطاء

يفًتض أّن تدخل  ربليل األخطاء فطبعا خيتلف عن الدراسة التقابلية، أنّو الإّن 
اللغة األوىل ىو اؼبصدر األول لوقوع األخطاء اللغوية. وقد درج الباحثون على صبع 
أخطاء الدارسُت وتصنيفها إىل فئات. وأّن أخطاء التدخل ال سبثل إاّل نوعا واحدا من 

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

عمر الصديق كما نقلو  دمياطي إن ربليل األخطاء ىو منهج ظهر ُب  وقال
العقد السابع من القرن العشرين يعمل على استدراك ىفوات التحليل التقابلي ُب النظر 

نتاج اللغوي إىل األخطاء اليت يرتكبها متعلمو اللغة وىو ربليل بعدّي يعتمد على اإل
وىذا يبُت لنا أّن عملية ربليل األخطاء  ٓٔالفعلي ؼبتعلم اللغة اؼبنشودة وليس ربليبل قبليا.

                                                           
  .ٖ٘، ص. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبوي أضبد طعيمة، شدر 8

(، ص. ٕٜٛٔ)الرياض : عمادة شؤون اؼبكتبات،  التقابل اللغوي وربليل األخطاءمد إظباعيل صيٍت، اسحاق ؿبمد األمُت، ؿبٜ
ٔٙٗ. 

 .ٗٓٔ-ٖٓٔ(، ص. ٕٓٔٓة دار العلوم اللغوية، )سورابايا: مطبع ؿباضرة ُب علم اللغة اإلجتماعيمد عفيف الدين دمياطي، ؿبٓٔ
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ىي العملية اليت يقوم هبا الباحثون لكشف األخطاء اليت يرتكبها متعلمو اللغة بعد أن 
 وقع متعلمو اللغة ُب األخطاء اللغوية.

عملية اليت يستخدمها ىو  ألخطاءا ربليل نّ تارجيان كما نقلتو ننيك أ وأّكد
الباحثون أو معلمو اللغة لكشف اػبطأ. وذبري ىذه العملية جبمع اللخطأ، ووصف 

 ٔٔاػبطأ، وشرح اػبطأ، وتصنيف اػبطأ، وتقوَل اػبطأ.
يت واجهها لتحليل األخطاء اللغوية العملية ربليل األخطاء ىو  مفهوم إذن، أّن 

اصة. وأما نتائج ىذا التحليل سوف يستخدمها معلمو باخطوات اػب متعلموا اللغة الثانية
 اللغة لتحديد اؼبادة التعليمية أو تصميمها لكي ال يقع الطبلب ُب األخطاء اللغوية.

 اللغوية األخطاء أنواع. ج
إن األخطاء كثَتة الورود بصرف النظر عن اػبلفية اللغوية للدارسُت وديكن أن 

 وي وأخطاء داخل اللغة. يقال عنها أهنا أخطاء التدخل اللغ
 ( Interlanguage Errorالتدخل اللغوي ) أخطاء .ٔ

غوي ىي األخطاء اليت سببها تدخل اللغة الدارس ُب اللغة الل دخلالت أخطاء
 الثانية اليت يتعلمها.

 (Intralanguage Errorداخل اللغة ) أخطاء .ٕ
 القواعد ُب العامة العبلمات تعكس الىت األخطاء ىي اللغة داخل أخطاء كانت

 معرفة وعدم التعميم، ، اؼببالغة ُبلقاعدةل الناقص التطبيقاؼبدروسة مثل 
 :ٕٔوأما أسباب أخطاء داخل اللغة ىي .القوانُت عليها تنطبق الىت السياقات
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 التعميم ُب اؼببالغة (أ 
 السابقة استعمل اإلسًتاجيات" بأنو النقل او التعميم جاكوبفتش يعرف

 يفيد االسًتاجيات بعض الثانية فإن اللغة يمتعل وُب .جديدة ُب مواقف
 وغَت مضلبل يكون فقد األخر أما بعضها االلغة اغبقائق حول ُب تنظيم

 الدارس فيها يأٌب اليت اغباالت ُب التعميم تثمل واؼببالغة .قابل للتطبيق
 اؼبدرسية. ُب اللغة أخرى أبنية مع ذبربتو خاطئة على أساس ببنية

 ةالقاعد بقيود اعبهل  (ب 
 بعض أي تطبيق األبنية، قيود مراعاة عدم اػباطئة األبنية بتعميم يرتبط

 سبق قاعدة الدارس يستخدم أن إذ عليها، التنطبق سياقات القواعد ُب
 بعض نفسر أن جديد وديكننا موقف ُب يطبقها ىنا وىو اهبلو اكتسا

 تكون قد أخرى وىناك حاالت القياس، ضؤ ُب قيود القاعدة أخطاء
 .ؽبا فهم قلب دون زىر عن استزىار القواعد عن ناذبة

 للقواعد الناقص التطبيق (ج 
االتصال  االساس على ُب ىتمامو ا ينصب الذي الثانية اللغة دارس كان

األولية  القواعد ماخيرج عن اىل حاجة دون ناجحا اتصاال حيقق ديكنو أن
 الصحة دافع يفوق اللغوي قد االتصال االستفهام، فدافع الستعمال

 .اللغوية
 اػباصة اإلفًتاضيات (د 

ُب  ألساس التمييز خاطئ فهم عن ناتج من تنبت األخطاء ىذه كانت
 اؼبوضوعات. ُب تدريس التدرج سؤ إىل أحيانا ىذا ويعزر اللغة اؽبدف،
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 د. تصنيف األخطاء اللغوية
( أربع تصنيفات لؤلخطاء اللغوية، وىي: التصنيف Tariganقسم تارجيان )

يف السطحي )شكل الظاىر(، والتصنيف اؼبقارن، والتصنيف اللغوي، والتصن
 ويرتكز الباحث  ُب ىذا البحث من حيث التصنيف اللغوي. ٖٔاإلتصايل.

للغوية وتشمل التصنيف اللغوي، وىو وصف األخطاء على حسب الفئات ا
ىذا يدل  ٗٔ.على األخطاء ُب القواعد أو اإلمبلء أو الكلمات أو الداللة أو األصوات

 علق بقواعد لغة ما.ّن التصنيف اللغوي يتعلى أ
ولقد صنف اللغويون العرب القدامي األخطاء ُب مؤلفاهتم بدقة باللغة، وىي كما 

 يلي:
 األخطاء النحوية .ٔ
 األخطاء الصرفية .ٕ
 األخطاء الصوتية .ٖ
 األخطاء الببلغية .ٗ
 األخطاء األسلوبية .٘
 األخطاء اؼبعجمية .ٙ
 األخطاء اإلمبلئية .ٚ
 األخطاء الكلية .ٛ
 ٘ٔء اعبزئية.األخطا .ٜ
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لصرفية، وُب ىذا البحث خيتّص الباحث حبثو عن األخطاء النحوية، األخطاء ا
واألخطاء اإلمبلئية فحسب، ىذا ليسهل الباحث ُب كشف األخطاء اللغوية اؼبوجودة ُب  
كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج. وىنا سيبُت الباحث ما يتعلق 

 ية، واألخطاء الصرفية، واألخطاء اإلمبلئية.باألخطاء النحو 
 األخطاء النحوية .ٔ

 أ. مفهوم النحو
 العريب، الكبلم إعراب": الّنحو"كبو ماّدة العرب لسان ُب جاءالنحو لغة كما 

 وكبو وانتحاه، كَبًْوا وينحاه ينحو كباه اظبا، ويكون ظرفا ويكون والطريق، القصد والّنحو
 واعبمع كالتثنية وغَته إعراب من تصرّفو ُب العرب كبلم ظبت اءانتح ىو إمّنا منو، العربية

 العربية اللغة أىل من ليس من ليلتحق ذلك، وغَت والنسب واإلضافة والّتكسَت والّتحقَت
 نوت أيّ  شائع مصدر األصل ُب وىو منهم، يكن مل وإن اهب فينطق الفصاحة ُب بأىلها

 قليل وىذا بُعتـُو   شبهوىا" :سبويو قال ،و  وكبُُ  أكباء واعبمع قصدا، قصدت كقولك كبوا
 أكبى ويقال. الّنحو من ضروب ُب أيّ  كثَتة كُبُو   ُب تنظرون الكم العرب كبلم بعض وُب

 على اعتمد أيّ  وانتحى وكبى أكبى: رايب األع بن عليو، اعتمد إذا عليو وانتحى عليو
 ينحوه بصره إليو وكبا ...تحىوان كبالو دبعٌت وتنحى اعتمد :لو وتنحى لو وانتحى الشيء
 ٙٔ.عدلتو بصري إليو واكبيت صرفو: وينحاه

 علم ىو" :بأنو النحو "العربية الدروس جامع" ُب جاءكما والنحو اصطبلحا  
   ٚٔ.والبناء اإلعراب حيث من العربيةت الكلما أحوال اهب تعرف بأصول
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 واؽبدف وبناء، إعرابا الكلمات أواخر ُب يبحث علم ىو العريب الّنحو أنّ  ىذا،
 اللغة على اغبفاظ أجل من أّسس فهو واعبمل، الكلمات ؽباتو الضبط ىو العلم ىذا من

 .الكبلم ُب الّلحن وذبّنب الّلسان وإقامة اهتومستويا
وأما النحو ُب اللغة اإلندونيسية ىو علم يبحث عن أحوال اعبملة، والعبارة 

 ٛٔوالًتكيب.
 الّنحوية األخطاء أنواعب. 

 ؾبال ُب متعّددة، تصنيفات عّدة ؽبا ومتشّعبة ومتنّوعة ـبتلفة الّنحوية ءاألخطا
 عبلمات ُب واألخطاء األفعال وؾبال وماتاجملز و  روراتاجملو  واؼبنصوبات اؼبرفوعات
 ىذه يستوعب أن يستطيع العربية اللغة ُب قارئ أيّ  ألنّ  والفرعية، األصلية اإلعراب

 نوعا فيها قبد اليت األخرى بالّتصنيفات مقارنة لوحده، ؾبال كل صّنف حيث األخطاء،
 يصعب بينها فيما متداخلة أنو قبد أخرى جهة ومن جهة، من والتشّعب التوّسع من

 ٜٔ.وىضمها عاهبااستي الكثَت على
 المرفوعات أخطاء: أوال

ون ىذا األخطاء كاػبطأ ُب الفاعل. والفاعل ثبلثة أنواع إما اسم ظاىر، يتك
 .واػبباؼببتدأ  تتَت، ومصدر مؤول. وكذلك األخطاء ُبضمَت بارز أو مس

 المنصوبات أخطاء: ثانيا
، مفعول بو الثاٍل، اسم  بو مفعولومن األخطاء اؼبنصوبات ىي األخطاء ُب 

 كان، خب إن وأخواهتا، اؼبستثٌت، اسم إّن.
 المجرورات أخطاء: ثالثا

 زبتصّ  اعبرّ  حروف .باغبرف اجملرورومن االخطاء اجملرورات ىي األخطاء ُب 
 الباء، الكاف، البلم، على، ِمْن، :ىي اعبرّ  وحروف فتجّرىا فقط األظباء على بالدخول
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وكذلك األخطاء ُب اجملرور  .حاشا عدا، فبل، ُرب، منذ، مذ، حىت، التاء، الواو،
 ضافة.باإل

 المجزومات أخطاء: رابعا
 فعل جيزم ما وىي اعبزم، ةأدا عليها الداخلة اؼبضارعة األفعال من وىي زوماتاجمل

 اؼبضارع الفعل جيزم إعرابية، عبلمة فاعبزم النهي، ط األمر، الم ؼبا، مل،: وىي واحد
 وال العّلة، حرف حبذف وجيزم اآلخر، معتلّ  كان وإن اآلخر، صحيح كان إذا بالسكون

وكذلك من األخطاء النحوية عدم  ٕٓ.اػبمسة األفعال من كان إذا النون حبرف جيزم
 فاعل والفعل وبُت اؼببتدأ واػبب، بُت الصفة واؼبوصوف وىلم جرى.طابقة ي ن الاؼب

 األخطاء الصرفية .ٕ
 أ. مفهوم الصرف

الصرف لغة مأخوذ من اؼبادة اؼبعجمية )ص ر ف( ومن ذلك قوؽبم: ال يقبل 
منو صرف وال عدل...وقوؽبم: ألنّو ليتصرف ُب األمور...وصرف الدىر حدثانو ونوائبو. 

ف: الل ن ينصرف بو عن الضرع حارا إذا حلب... والصَتف احملتال اؼبتصرف ُب والصري
األمور... والصَتاُب: الصراف من اؼبصارفة، وغَتىا من الًتاكيب اللغوية اليت تدل على 

 ٕٔمعٌت التحويل والتغيَت واإلنتقال من حال إىل حال.
أمثلة ـبتلفة   والصرف اصطبلحا باؼبعٌت العلمي ىو ربويل األصل  الواحد إىل

ؼبعان مقصودة ال ربصل إال هبا كاظبي الفاعل واؼبفعول واسم التفضيل والتثنية واعبمع 
ويعرف علماء العربية علم الصرف بانو العلم تعرف بو كيفية صياغة  ٕٕوإىل غَت ذلك.

األبنية العربية وأحواؽبا اليت ليست إعرابا وال بناء. قال الغبلييٍت فالصرف: علم بأصول 
 .عرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواؽبا اليت ليست بإعراب وال بناءت

م من حيث ما يعرض لو من تصريف وإعبلل وإدغام فهو علم يبحث عن الكبل
ومن شبرة  وإبدال وبو نعرف ما جيب أن تكون عليو بنية الكلمة قبل إنتظامها ُب اعبملة.
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عربية أو النطق هبا واؼبساعدة على ىذا العلم ىو اؼبنع من اػبطأ ُب كتابة الكلمات ال
 ٖٕمعرفة األصل والزائد من حروفها.

 ب. أنواع األخطاء الصرفية
 ٕٗمن األخطاء الصرفة ىي األخطاء ُب وزن األفعال وُب وزن األظبآء.

األخطاء ُب وزن األفعال. من األخطاء ُب وزن األفعال ىي األخطاء ُب  (ٔ
 و.استخدام األفعال ُب اعبملة لكن خطأ ُب وزن

 الفعل الصحيح السامل (أ 
 الفعل الصحيح اؼبهموز  (ب 
 الفعل الصحيح اؼبضعف  (ج 
 الفعل اؼبعتل اؼبثال (د 
 الفعل اؼبعتل األجوف (ه 
 الفعل اؼبعتل الناقص (و 
 الفعل اللفيف اؼبفروق (ز 
 الفعل اللفيف اؼبقرون (ح 

األخطاء ُب وزن األظباء. من األخطاء ُب وزن األظباء ىي األخطاء ُب اغبركات،  (ٕ
 ومنها:

 ساكنربريك ال (أ 
 تسكُت اؼبتحرك  (ب 
 .تغيَت حركة أول االسم (ج 

 
 
 

                                                           
(، ص. ٕٙٔٓعرفة منجية، علم الصرف نظارياتو وتطبيقاتو )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية، م23
ٗ. 

 . ٚ-ٙ(، ص. ٜٜٗٔ)الرياض: اعبامعة اؼبلك سعود،  أخطاء الطبلب ُب اؼبيزان الصرُببراىيم سليمان رشيد الشمسان، إٕٗ
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 األخطاء اإلمالئية .ٖ
  أ. مفهوم اإلمالء
ىو اإلمهال والتأخَت، وإطالة الوقت والعمر حىت يتسع الزمن للتمتع  لغةاإلمبلء 

بالشيئ احملبوب. وإلمبلء اصطبلحا: ىو تصوير اللفظ حبروف ىجائية بأن يطابق 
، وتراعى ُب ذلك القواعد اػباصة الىت استعمدت من فاؼبكتوب اؼبنطوق ُب ذوات اغبرو 

الرسم العثماٍل للمصحف، ومن علمي النحو والصرف ضبطا وصحة وإعبلال وإبداال 
وقال وليد أضبد جابر أّن اإلمبلء ىو عملية التدريب على الكتابة الصحيحة  ٕ٘وتأصيبل.

مشاعره وحاجاتو وما لتصبح عادة يعتادىا اؼبتعلم، ويتمكن بواسطتها من نقل آرائو و 
 ٕٙيطلب إليو نقلو إىل اآلخرين بكريقة صحيحة.

فرع ىام من فروع اللغة العربية، وىو من األسس اؽبامة ُب التعبَت  ولئلمبلء
الكتايب، ووسيلة اإلتصال اليت يعب هبا الفرد عن أفكاره. وتعليم اإلمبلء ىو خطوات 

ارة كتابية معينة، تتكون لديو من منظمة يقوم هبا الطالب سبكنو من فهم واستعاب مه
  خبلؽبا القدرة على رسم الكلمات رظبا صحيحا.

 ب. أنواع األخطاء اإلمالئية
ال بد على كل معلم اللغة العربية أن يهتم بكتابات طلبتو، وإّن أكثر اػبطأ 

 ٕٚاإلمبلئية شيوعا ىي على الًتتيب اآلٌب، الغايل ونقلتو معصمة:
اؼبختلفة سواء كانت ُب وسط الكلمة أم ُب هنايتها  اػبطأ ُب كتابات اؽبمزات (ٔ

)اؼبتطرفة( أم كانت ُب بدايتها، كما أن الدارسُت ال يستطيعون التمييز بُت مهزٌب 
 الوصل والقطع.

                                                           
 .ٚ(، ص. ٕٔٔٓ)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية،  اإلمبلء نظريتو وتطبيقوضوان، ر ٕ٘
 .ٕٙٓ(، ص. ٕٕٓٓ)عمان: دار الفكر،  تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عمليةليد أضبد جابر، و ٕٙ
اء اإلمبلئية لتنمية التعلم الذاٌب بالتطبيق على الطلبة ُب قسم اللغة العربية وأدهبا تطوير مادة اإلمبلء ُب ضوء األخط معصمة،27

 .ٔٙ-ٓٙص.  ،وتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
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حذف أحد حروف الكلمة، أو إبدال حرف بآخر، أو زيادة حرف على حروف  (ٕ
 الكلمة.

 لتاء اؼبفتوحة.عدم التمييز بُت ىاء التأنيث والتاء اؼبربوطة، وا (ٖ
 اػبلط بُت األلف اؼبقصورة واؼبمدودة. (ٗ

مثل ىذه القضايا اإلمبلئية واليت يشيع اػبطأ فيها ينبغي الًتكيز عليها عند تعليم 
اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا وألبنائها أيضا. كما ينبغي الًتكَت على اؼبشكبلت اليت 

 تتعلق بالكتابة العربية مثل:
 ن رظبو مثل )ىذا، ىؤالء، ليلى، سلمى، موسى(.ما خيتلف نطقو ع (ٔ
ما يرتبط تعليمو بالقواعد مثل كتابة ألف بعد واو اعبماعة، وكتابات الًتاكيب  (ٕ

 السليمة.
 اختبلف اؽبجاء العادي عن ىجاء اؼبصحف الشريف )القرآن الكرَل(. (ٖ
 عبلمات الًتقيم. (ٗ
 حروف اعبر ُب التعبَت، واختيار اغبروف اؼبناسب. (٘
 رف باختبلف موضعو من الكلمات.معرفة اغب (ٙ
 وصل اغبروف وفصلها. (ٚ

الكلمة اليت وخيتص الباحث األخطاء اإلمبلئية ىنا من حيث كتابة اؽبمزة ُب أول 
تتكون من مهزة الوصل ومهزة القطع. الوصل مأخوذ من لفظ )صل( فهي إشارة إىل 

عُت  والقطع مأخوذ من )قطع( ألن توضع صورة رأس ٕٛسقوط اؽبمزة حال الوصل،
 صغَتة فوق مهزة القطع.

 

                                                           
 .٘ٙٔ(، ص. ٜ٘ٛٔ)بَتوت: دار القلم،  كتاب اإلمبلءسُت وايل، ح28
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 ه. مراحل تحليل األخطاء
ربتاج عملية ربليل األخطاء اىل اػبطوات. ىناك ثبلث خطوات لتحليل 

تعرف اػبطأ ىو يقصد بو ربديد اؼبواطن  ٜٕاألخطاء، وىي: التعرف والوصف والتفسَت.
أما اليت تنحرف فيها استجابات الطبلب عن مقاييس اإلستخدام اللغوي الصحيح. و 

وصف اػبطأ يقصد بو بيان أوجو اإلكبراف عن القاعدة، وتصنيفو للفئة الىت ينتمي إليها 
ربديد موقع األخطاء من اؼبباحث اللغوية. وأّما تفسَت اػبطأ يقصد بو بيان العوامل اليت 

 ٖٓأدت إىل ىذا اػبطأ واؼبصادر اليت يعزى إليها.
خطوات. وىذه  طبسيقية على يعتمد ؿبللو األخطاء ُب حبوثهم اللغوية التطبو 
 ٖٔ:ديكن إصباؽبا فيما يلي وضعها جاسم كما نقلتها معصمة اػبطوات

 صبع اؼبادة .ٔ
 ربديد اػبطأ .ٕ
 تصنيف اػبطأ .ٖ
 وصف اػبطأ .ٗ
 شرح اػبطأ .٘

( طبس خطوات لتحليل األخطاء اللغوية  كما نقلو Ellisووضعت ألّيس )
 ٕٖتارجيان وىي:

                                                           
(، ص. ٕٜٛٔادة شؤون اؼبكتبات، )الرياض : عم التقابل اللغوي وربليل األخطاءاألمُت،  مد إظباعيل صيٍت، اسحاق ؿبمدؿبٜٕ

ٖٔٓ. 
 .ٗ٘، ص. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبوشدي أضبد طعيمة، ر  ٖٓ

قسم اللغة العربية وأدهبا  تطوير مادة اإلمبلء ُب ضوء األخطاء اإلمبلئية لتنمية التعلم الذاٌب بالتطبيق على الطلبة ُب معصمة، ٖٔ
 .ٚ٘-٘٘ص.  ،وتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج

32
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa (Bandung: ANGKASA, 1988), hal. 

299-300. 
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دد عينة البحث ووسائل صبع صبع البيانات، وىذه اػبطوة يبُت الباحث ع .ٔ
 البيانات )كتابيا أم شفهيا(. 

 يقوم حيث األخطاء دراسة ُب األوىل اػبطوة اؼبرحلة ىذه تعدتعرف اػبطأ:  .ٕ
 بتحديد يقوم أي .اػبطأ مكان وحيدد للطالب اللغوي اإلنتاج إىل بالنظر اؼبعلم

 .اللغوي اإلستخدام ربكم اليت القواعد الطالب فيو خرج الذي اؼبكان
تصنيف اػبطأ، ىذه اػبطوة تتكون من تصنيف أو تفريق األخطاء حسب  .ٖ

أنواعها ليعرف الباحث حّق اؼبعرفة عنها، كأن يصنف الباحث األخطاء احملصولة 
 إىل التصنيف الصوٌب، أو الصرُب، أو النحوي، أو الداليل وما إىل ذلك. 

ا عملية لغوية شرح اػبطأ: إّن وصف األخطاء عملية لغوية صرفة، بينما شرحه .ٗ
نفسية بامتياز. ولذلك جيب أن نقدم وصفا شامبل حول أسباب األخطاء وكيفية 
وقوعها، وىل األخطاء اؼبوجودة سبثل األخطاء التدخل اللغوي أو اؼببالغة ُب 

 التعميم وما إىل ذلك.
تقوَل اػبطأ. تتكون ىذه اػبطوة على عملية التقييم اعبادة على كل نوع من  .٘

واؼبراد ىنا إعطاء االصبلحات أو  يهدف هبا تعيُت مادة التعليم.األخطاء بأن 
 التصويبات لكل خطإ من األخطاء اؼبوجودة.

اللغوية كما وُب ىذا البحث يستخدم الباحث طبس خطوات لتحليل األخطاء 
اء وشرح ، وىي: صبع األخطاء، وتعرف األخطاء، وتصنيف األخطقدمتها أليس السابقة

 خطاء.األخطاء وتقوَل األ
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 المبحث الثاني: مهارة الكتابة
 أ. مهارة الكتابة

 مفهوم مهارة الكتابة .ٔ
تعتب الكتابة حبق أكثر مهارات اللغة األربع تعقيدا، ففي االستماع يقوم الطبلب 
بتفسَت وربليل ما ظبعوه أو قرأوه، وُب التحدث يكون الطبلب مشغولُت بإيصال 

حالة االتصال من خبلل الكلمة اؼبكتوبة  أفكارىم وأحاسيسهم لآلخرين، أما ُب
فتستحوذ على درجة معينة من اعبسم، ويطلب مقدرة من الكاتب لكي تكون مؤثرة، 

 ٖٖوعلى ذلك كثَتا ما يفشل الطبلب ُب التمكن من مهارة الكتابة ُب لغتهم األصلية.
م مهارة الكتابة ىي إحدى اؼبهارات اإلجيابية أو اإلبداعية. تبدأ مراحلها برس

وىذه اؼبهارة ربتاج إىل  ٖٗاغبروف والكلمات واعبمل وتنتهي بالتعبَت اغبر اػببلق.
عمليات ذىنية وتناسق حسي حركي يشاهبان إىل حد بعيد ما ربتاج إليو مهارة النطق 
واغبديث، فبل بد للكاتب واؼبتحدث من ترصبة أفكاره إىل رموز منطوقة ُب حالة اغبديث 

ىت يوفر للسامع أو القارئ وسيلة اتصال تعينو على فهم ما ومدونة ُب حالة الكتابة ح
يعينو. ولذا تعتب الكتابة مهارة إجيابية إنتاجية تتطلب فيمن يزاوؽبا معرفة بعناصر اللغة من 
قواعد ومفردات ومقدرة تامة على حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار اليت يريد 

 ٖ٘الكاتب التعبَت عنها.
الكتابة نشاط حركي ونشاط ل كما نقلتو عيدا نور ضبيدة أّن بُت ؿبمود كامو 

فكري ومها معا يكونان اؼبهارة الكلية للكتابة اليت تنقسم بدورىا إىل مهارتُت: اؼبهارة 
                                                           

ليم اللغة العربية لؤلجانب من النظرية إىل التطبيق )القاىرة: مكتبة وىبة، تحي علي يونس وؿبمد عبد الرؤوف الشيخ، اؼبرجع ُب تعف33
 .ٚٛٔ(، ص. ٖٕٓٓ

، )القاىرة: دار الفكر، االذباىات اؼبعاصرة ُب تدريس اللغة العربية واللغات اغبية األخرى لغَت الناطقُت هبا ادة إبراىيم،ضبٖٗ
  ٜٕٗ(، ص. ٜٚٛٔ

 ۰ٛٔ(، ص. ٜٔٛٔ، )لبنان: مكتبة لبنان، اغبية وتعليمها تعلم اللغاتبلح عبد اجمليد العريب، صٖ٘
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اغبركية ٍب اؼبهارة الفكرية، وىنا جيدر بنا اإلرشارة إىل أمر مهم نفرق بو بُت مفهوم اؼبهارة 
اؼبهارة الفكرية ُب كتابة اللغة األجنبية ومدلول ىذه اؼبهارة الفكرية ُب كتابة اللغة األم و 

اؼبستوى الذي ديكن الوصول إليو ُب اللغة الثانية، ولعل ىذا األمر يتطلب منا أن نعود 
إىل ما سبق أن من أن الكتابة وسيلة لبلتصال وللتعبَت عن التفكَت، فمن خبلل الكتابة 

التفكَت الغامض والتفكَت الناضج، فالكاتب يستطيع الفرد أن يصل إىل التمييز بُت 
يسجل فكره وجيتهد ليعب عن ـبتلف اؼبشاعر واؼبفاىيم والصور اليت يريد أن زبرج من 
عقلو مستخدما ُب ذلك الكلمات مسطرة على الورق، ومسطرة على تسلسل أفكاره، 

أو  هبدف ربقيق عملية االتصال، بواسطتها ديكن جعل الفكرة الواحدة ملكا لشخص
أكثر، ويعٍت ىذا أن التعبَت الكتايب )التعبَت واإلنشاء( حيقق وظيفتُت من وظائف اللغة: 

 ٖٙاألوىل ىي االتصال، والثانية ىي التفكَت.
مهارة إجيابية إنتاجية تتطلب فيمن يزاوؽبا معرفة  ىي الكتابةىنا أّن عتب ولذا ن

ختيار ما يتناسب منها مع بعناصر اللغة من قواعد ومفردات ومقدرة تامة على حسن ا
 ا.األفكار اليت يريد الكاتب التعبَت عنه

 أهداف تعليم مهارة الكتابة .ٕ
 :ٖٚأىّم األىداف اؼبرذباة من تعليم التعبَت التعبَتي أو الكتابة ما يلي منو 

إقدار اؼبتعلم على التعبَت عن كل ما خيتلج ُب نفسو أو جيول خباطره بعبارات  . أ
 ربقق الغرض وتفي باؼبطلوب. سليمة ُب مبناىا ومعناىا

                                                           
تدّخل اللغة اإلندونيسية ُب كتابة اللغة العربية لدى طلبة اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية باتو )دراسة وصفية  عيدا نور ضبيدة،ٖٙ

 .ٛٔ-ٚٔغَت منشورة، ص.  -. رسالة ماجستَتربليلية(
رات اللغوية لغَت الناطقُت هبا )ماالنق، مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية، ور ىادي، اؼبوجو لتعليم اؼبهانٖٚ

 .ٛٓٔ-ٚٓٔ(، ص. ٕٔٔٓ
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سبكُت اؼبتعلم من االستجابة للمواقف االجتماعية اليت تلح عليو للتفاعل معها   . ب
والكتابة فيها مثل: كتابة اؼبذاكرات واؼبلخصات، والتقارير والرسائل، والبقيات، 

 والنشرات، واإلرشادات، وؿباضرات االجتماعات، وملء االستمارات ... إخل.
   اؼبتعلم على ترتيب أفكاره وترابطها وتسلسلها، حبيث تسَت ُب سياق مساعدة ج. 

موصول ال نتوء فيو وال أعوجاج، على أن يقسم اؼبوضوع إىل فقرات، تبٌت فيو 
الفكرة على سابقتها، وسبهد لليت تليها، مع مراعاة رسم اغبروف ووضوحها، 

 واستخدام عبلمات الًتقيم.
اظ دبا ربصل عليو من خبات وحقائق وتصورات د. مساعدة اؼبتعلم على االحتف

 . ومعارف أطول فًتة زمنية فبكنة
ه. تعويد اؼبتعلم على استقبللية الفكر، حيث حياكم ما يعرض لو من رصيد ثقاُب 
وفكري وينقده كتابة، ويعب عنو بلغة من عنده، وال يقع فريسة ألفكاره ضالة، أو 

 .صيدا سهبل لدعاوي مغرضة
 تعلم على دقة اؼببلحظة  عند توظيف ما يعرض لو من خبات.و. تدريب اؼب

ز. تدريب اؼبتعلم على اغبصول على اغبقائق والتصورات واؼبعارف واؼبعلومات اليت 
 .يريد أن يكتب  عنها من مظاهنا الصحيحة، ومصادرىا اؼبعتمدة اؼبوثوق هبا

اجهة اؼبواقف الكتابية ح. تعويد اؼبتعلم على السرعة ُب التفكَت والتعبَت، وكيفية مو 
 .الطارئة

 مجاالتهاو  الكتابة أنواع .ٖ
انطبلقا من األىداف اليت البد أن يضعها اؼبدرس وىو يدرس التعبَت الكتايب، 

 فالكتابة تنقسم حبسب أسلوهبا وؾباالهتا إىل ثبلثة أنواع، وىي:
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 الوظيفية الكتابة( أ
اإلدارية، وىو ضروري ُب ىذا النوع من الكتابة يتعلق باؼبعامبلت واؼبتطلبات 

اغبياة للمنافع العامة واػباصة، واؼبكتبات الرظبية ُب اؼبصارف والشريكات والدواوين 
 اغبكومية وغَتىا. وأما خصائص الكتابة الوظيفية ىي:

 ظبلل وال فيها إحياء ال ؿبددة خاصة قوالب َب منضبطة الكتابة ىذه لغة أن .ٔ
 التأويل ربتمل ال و قاطعة، فيحها الصيغ و اللفظ دالالت .ٕ
 اؼبوحية العبارات من خال الغالب َب علمي أسلوهبا .ٖ
 متميزة. موىبة أو ، معُت استعداد أو خاص، مهارة لكتاهبا ليس .ٗ

 كتابةو  اؼبوضوعات، تلخيص منها ، اغبياة َب متعددة ؾباالت الوظيفة للكتابة
 ملء و الشخصية، اتاؼبذكر  كتابة و اػبتامية، و اإلفتتاحية الكلمات اعدادو  اػبطابات،

 .اجملاالت تلك بعض عن توضيح يلى فيما و. غَتىا و البقيات كتابة االستمارات،
 زبل ال قليلة عبارة ُب للموضوع األساية األفكار عن التعبَت ىو التلخيص .ٔ

 صياغة األصلي النص صياغة إعادة ىو فالتلخيص. اؼبعٌت تبهم وال باؼبضمون
 جوىره على احملافظة مع والعبارات اعبمل و الكلمات من أقل عدد َب جديدة
 .األساسي أفكارهو  معانيو على واإلبقاء

 موضوع حول اؼبعلومات و اغبقائق من قدرا يتضمن الكتابة من نوع ىو التقرير .ٕ
 لغرض وقفا أو ؿبددة، الطالب على بنا معينة، حالة أو معُت شخص أو معُت،

 تارخيي، علمي،: معُت موضوع عن يتحدث :منها واسع، ؾبال وللتقرير. مقصود
 عن يتحدث فلسفية علمية قانونية، مرضية، :معينة حالة عن يتحدث اجتماعي

 وضع اثبات بو يقصد تقرير داعية قائد، زعيم، عامل، موظف،: معُت شخص
 .معينة غبادثة توثيقا أو إلقباز أوبيانا لواقعة، تأكيدا أو للشبهة، درءا معُت
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 فيها يراعى أن ينبغي و القلم، بلسان الغائب زباطب اليت اؼبكاتبة ىي الرسالة .ٖ
 ما اغبديث العصر َب و. بينهما العبلقة نوع و اليو، اؼبكتوب و الكاتب، أحوال
 و الفاكسات و اؽباتف وجود رغم التواصل ُب اساسية مكانة ربتل الرسالة زالت

 الدولية الشبكة عب اإللكًتونية الرسائل استحداث مع خاصة تطويرىا
 (.اإلنًتنيت)

 كثَتا تلزم اليت الوظيفية الكتابة اجملاالت من نوعا تعتب ىي الشخصية اؼبذكرات .ٗ
 حياهتم ُب الناس من

 معضم تلزم اليت الوظيفية الكتابة ؾباالت من مهم ؾبال ىي اإلستمارات ملء .٘
 استمارات و العامة االمتحانات استمارات ملء أنواعها منو  .حياهتم ُب الناس

 اؼبعامبلت استمارات و وظيفة لشغل التقدم استمارات و اؼبكتبات من اإلعارة
 .اؼبختلفة واؼبؤسسات البد مكاتب و الشركات و البنوكك ُب

 على التعقيب او التقدَل ًل نوع ىو اػبتامية و االفتتاحية الكلمات إعداد .ٙ
 .غَتىا و االستقباالت و االحتبلفات: مثل اػباصة اؼبناسبات من مناسبة

 اإلبداعية الكتابة (ب
 أحاسيسو و عواطفو و انفعاالتو و مشاعره خبللو من الكاتب ينقل الذي وىو

 األفكار اصالة و اللغة صباليات فيها يراعي، موشات وعبارات منقات، كلمات ُب
 :فهي اػبصائص ببعض الكتابة ىذه تتميزة. الديباج وحسن
 اعبمالية الصور و األديب وباألسل على تعتمد و التقليد، ال اإلبتكار على تقوم .ٔ

 .اؼبوحي األسلوبو  اؼبعبة،
 صبالية و فنية خبة و خاصة، استعدادات صاحبها ُب تتوفر .ٕ
 .التطور و للتغيَت زبضع و اغبياة، معاناة و الثقافة و اإلطبلع على تعتمد .ٖ
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 الشعر، قرض: ىي النوع ىذا الكاتب خبلؽبا من ديارس اليت اجملاالت وتتنوع
 اؼبذكرات اليوميات، السَت، الًتاجم، اؼبسرحية، اؼبقال، و الرواية، ،القصة كتابة

 .الشخصية
 اإلبداعية الوظيفة الكتابة .ج

 فن: منها متعددة النوع ىذا ؾباالت و اإلبداع، و الوظيفة بُت جامع الذي ىو
 قالةاؼب .الندوة إدارة فن و البحث، فن التعليق،و فن و احملاضرة، إعداد وفن اؼبقالة، كتابة

 لوو  الكاتب، شخصية فيو تظهر معُت موضوع حول يدور الطول، ؿبدود نثري نص ىي
 صياغتها تكون أن األساسي وشرطها اػباسبة، و والعرض اؼبقدمة، ُب تتمثل مقومات

 مباشرة احملاضر فيو يتحدث تعليمي أسلوب ىي احملاضرةو  .القارئ تستهوى سلسة أدبية
 حول احملاورة و احملاضرة بُت ذبمع فهي الندوة أماة. معين امدة انقطاع دون اؼبيتمعُت مع

 و الباىن. و باألدلة مدعمة اؼبعارضة و اؼبؤيدة النظر وجهات طرح مع معينة قضية
 موضوع أو موقف حول معينة نظر وجهة يتضمن موجز تثري نص عن عبارة ىو التعليق

 يقدمو نتكامل تقرير ىو البحث. مثارة قضية أو مقدم طلب أو حدث أو مشكلة أو
 دراستو ُب الباحث مرهبا اليت اؼبراحل كل التقرير يشمل أن على أسبة، عمل عن الباحث

 و باألدلة مدعم منطقي تسلسل ُب اليها توصل الىت النتائج حىت للموضوع اختيار منذ
 ٖٛاؼبراجع. و باؼبصادر وموثق الباىن
 مواد تعليم مهارة الكتابة .ٗ

لكتايب )مهارة الكتابة( من حيث اؼبواد التعليمية إىل ينقسم تعليم التعبَت ا
 ٜٖمرحلتُت مها: اؼبرحلة األوىل وىي الكتابة اؼبوجهة واؼبرحلة الثانية وىي الكتابة اغبرة.

                                                           
 .ٔٛ-ٖٚ، ص. تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابةوريل حبر الدين، أ38
(، ص. ٕٓٔٓاإلسبلمية اغبكومية، جامعة موالنا مالك إبراىيم  )ماالنق: مطبعة تعليم )اإلنشاء اؼبشكبلت واغبلول(كية عارفة، ز ٜٖ

ٗٚ-ٜٗ.  
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 أ. اؼبرحلة األوىل وىي الكتابة اؼبوجهة
ُب ىذه اؼبرحلة يكون الطبلب قد عرفوا ىجاء بضع مئات من الكلمات، 

ها، ومنت لديهم كثَت من اؼبفاىيم اليت درسوىا ُب اللغة، وهتيئوا وحصلوا ثروة كبَتة من
ؼبمارسة الكتابة مستخدمُت الصيغ النحوية والًتاكيب اللغوية إىل مارسوىا ُب اغبديث 
والقراءة والكتابة اؽبجائية. وُب ىذه اؼبرحلة يعطي الطالب بعض اغبرية ُب اختيار 

للتدريب على الكتابة ولكن ُب إطار ال الكلمات، والًتاكيب، والصياغات اللغوية 
يسمح لو بأن يكتب تعبَتا على من مستواه ُب اللغة، أي أّن الطالب يبدأ كتابة فقرة أو 
فقرتُت  ُب إطار ما ظبعو وقرأه، ومع زيادة قدرتو على السيطرة على فنيات وأساليب 

غبر أي كتابة الكتابة يصبح مستعدا للتقدم للمرحلة الثانية وىي مرحلة التعبَت ا
 موضوعات اإلنشاء معب فيو عن مشاعره وأفكاره ىو بلغة عربية مقبولة.

والكتابة ُب ىذه اؼبرحلة ينبغي أن تظل ربت إشراف األستاذ. فاألستاذ مطالب 
دبتابعة كتابات الطبلب ليطئن على أّن الطالب مل يندفع ُب الكتابة العربية مستخدما 

غة العربية، أو مستخدما اؼبعاجم الثنائية، وأنو جيتهد عادة الًتصبة من لغتو إىل الل
الستخدام ما يعرفو فقط وما استطاع أن يتعلمو من أمناط وصيغ تقوم على أساسها  
كتابتو اؼبوجهة، إن ترك الطبلب ُب ىذه اؼبرحلة وشأهنم ُب الكتابة يؤدي إىل  وشأهنم ُب 

ولة الوصول إىل مستوى من التعبَت الكتابة يؤدي إىل إنطبلقهم السريع كبو اؼبعجم وؿبا
يفوق معلوماهتم يلجأون فيو إىل الًتصبة فبا يؤّدي إىل ىدم ما بناه األستاذ من عادات 

 الكتابة اعبيدة.
 ب. اؼبرحلة الثانية وىي الكتابة اغبرة

ىذه اؼبرحلة يًتك للطالب فيها حرية اختيار أفكاره ومفرداتو وتراكيبو عندما  
 ه اغبرية أن الطالب قد قد وصلوا إىل مرحلة ال حيتاج فيها إىل توجيويكتب، وال تعٍت ىذ
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وتعٌت عن الكتابة اغبرة ىي إعطاء الفرصة للطلبة أن يبتكر ُب كتاباهتم  ومساعدة.
 العربية.
 تصحيح الكتابة .٘

إذا كتب الطبلب فيجب على اؼبدرس أن يصحح ؽبم كتاباهتم. فإذا مل يستطيع 
ُت أو ثبلثة، ويصحح كتابات كل ؾبموعة  منهم بالتبادل. فليقسم الطبلب إىل ؾبموعت

 والعبة ىنا، أن يصحح اؼبدرس ما يستطيع تصحيحو من الكراسات بطريقة جيدة.
ىناك صور متنوعة لتصحيح كتابات الطبلب ُب ؾبال التعبَت، فبعض اؼبدرسُت 

قومون بتصويب يقومون بتحديد األخطاء اليت يقع فيها الطبلب ُب مهارات التعبَت كما ي
ىذه األخطاء، ٍب يردون كراسات التعبَت إىل الطبلب إلعادة ىذه اعبمل أو العبارات اليت 
وقع فيها اػبطأ ُب صورة سليمة. وبعض اؼبدرسُت يناقشون الطبلب ُب أخطائهم حىت 
يهتدوا إىل سبب خطئهم، فيتحاشوه ُب موضوعات تالية، باعتبار أنو ال خَت ُب إصبلح 

طالب أساسو، و الَب صواب ال يكتبو الطالب بنفسو، وىذا ما ديكن أن ال يدرك ال
 ٓٗنطلق عليو التعليم الفردي اإلرشادى.

وبعض اؼبوجهُت يرون االكتفاء بوضع خطوط ربت مواطن اػبطأ، و يوضع َب 
ىامش الصفحات رمز يشَت إىل نوع اػبطأ على أن يقوم الطالب نفسو بإصبلح اػبطأ، 

وانب اؼبهمة اليت جيب االلتفات إليها عند تصحيح التعبَت الكتايب غَت أن ىناك بعض اعب
 و ىذه اعبوانب ىي :

ينبغى االىتمام بنوع واحد من األخطاء اؼبرتبطة دبهارات التعبَت الكتايب َب درس  (أ 
 واحد أو عدة دروس متتالية.

                                                           
تدّخل اللغة اإلندونيسية ُب كتابة اللغة العربية لدى طلبة اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية باتو )دراسة وصفية  عيدا نور ضبيدة،ٓٗ

 .ٕٕ، ص. ربليلية(
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يعٌت اؼبدرس بتقييد ما يراه من أخطاء شائعة، ويعرضها على طبلبو، ويناقشها   (ب 
 معهم َب حصة خاصة باإلرشاد.

جيب أن يضيف اؼبدرس اؼببلحظات الكتابية اػباصة بأخطاء الطالب أو   (ج 
باعبوانب اعبيدة َب تعبَته إىل العبلمات والدرجات اليت دينحها لو َب موضوعو 

 الذي كتبو.
جيب أن يرتبط تصويب األخطاء َب التعبَت الكتاىب بقائمة اؼبهارات اليت جيب أن  (د 

 ٔٗيها الطالب َب الصف الدراسى.يتدرب عل
أن يصحح اؼبدرس دفاتر وكذلك أّكد ؿبمود معروف ُب تصحيح الكتابة/اإلمبلء 

الطبلب خارج غرفة الصف، بعيدا عن أعُت التبلميذ، ويكتب ؽبم الصواب، 
 ٕٗعلى أن يكلفهم بتصحيح أخطائهم فيما بعد.

 تقويم مهارة الكتابة .ٙ
أداء اإلختبار. من اإلختبارات لقياس مهارة ومن عملية تقوَل مهارة الكتابة ىي 

 ٖٗالكتابة ىي:
 (:Copying testاختبار النسخ ) (أ 

فيعرض على التلميذ قطعة من النص اؼبكتوب أو فقرة معينة منو ٍب يطلب منو نسخ 
 القطعة أو الفقرة خبط يده.

 (:Spelling testاختبارات اؽبجاء ) (ب 

 عبارات ٍب يطلب من التبلميذ أن يكتبوىا.ُب ىذا االختبار يقرأ اؼبدرس الكلمات أو ال

                                                           
 ٕ٘ٚ-ٕٗٚ(، ص. ٖٜٜٔ)طبقة مزيدة و منقحة، الدار اؼبصرية اللبنانية،  تطبيقتعليم اللغة العربية بُت النظرية والحسن شحاتة، ٔٗ

.  
 .ٓٚ)لبنان: دار النفائس، دون السنة(، ص.  خصائص العربية وطرائق تدريسهامعروف،  ؿبمودٕٗ
لتحميل ُب (، ًب اhttp://www.lisanarabi.net" ُب )تدخل اللغة اإلندونيسية ُب اللغة العربيةصر الدين إدرس جوىر، "ن43

 .ٕٚٔٓأبريل  ٕٚالتاريخ 
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 اختبار بناء اعبملة: (ج 

وُب ىذا االختبار يطلب من التلميذ بناء صبلة من عدة أجزاء مثل الفعل، 
 والفاعل، والضمَت، والصفة، والظرف.

 اختبار ربط اعبمل: (د 

ُب ىذا االختبار يعطى التلميذ صبلتُت أو أكثر ٍب يطلب منو ربط ىذه اعبمل 
 حروف العطف واألظباء اؼبوصولة.مستخدما 

 (:Controlled compositionالتعبيَت التحريري اؼبقيد ) (ه 

ُب ىذا االختبار يطلب من التلميذ أن يكتب حوارًا أو فقرات كاملة وفقا 
 إلرشادات أو تعليمات ؿبددة، مثل: استخدام مفردات معينة، أو تراكيب معينة.

 (Guided compositionالتعبيَت التحريري اؼبوجو ) (و 

ُب ىذا االختبار يطلب من التلميذ كتابة النصوص وفقا لؤلشكال احملددة مثل: 
 اغبوار، أو اؼبذكرات، أو اػبطابات الشخصية، أو خطابات الطلب.

 (:Free compositionالتعبَت التحريري اغبر ) (ز 

ُب ىذا االختبار يطلب من التلميذ كتابة حول أي موضوع يثَت أىتمامو. 
ىذا النوع من االختبارات يقدم التوجيو للتلميذ أثناء االختيار للتعبَت عن  واؼبدرس ُب

 نفسو وليس كبو ما سوف يكتبو.
( كما نقلها زكية أّن تقيم كتابة الطالب Donald Knappويقًتح دونا لدناب )

 ٗٗعلى أساس قائمة الضبط التالية:
 النواحي الشكلية واػبطية: (أ 

 احملتوى. . العنوان مبُت بوضوح ويدل علىٔ
 . اؽبوامش وبداية الفقرات واضحة اؼبعامل.ٕ
 . اػبط واضح تسهل قراءتو.ٖ
 

                                                           
 .ٕٛ-ٔٛ، ص. تعليم )اإلنشاء اؼبشكبلت واغبلول(عارفة، زكية ٗٗ
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 معاعبة الفكرة الرئيسية ُب كل فقرة:  (ب 
 . تدل اعبملة األوىل على اؼبوضوع الذي تتناولو الفقرة.ٔ
 . تساعد اعبمل األخرى على شرح ىذا اؼبوضوع.ٕ
 والصياغة.. يوجد الًتابط بُت كل صبلة وأخرى ُب األفكار ٖ

 األداء اللغوي: (ج 
 . حروف العطف والروابط األخرى تبُت الصلة بُت العبارات.ٔ
 . تستخدم مفردات ـبتارة للتعبَت السليم عن األفكار.ٕ
 . صياغة اعبمل متنوعة ذبعل األسلوب مشوقا.ٖ
 . اؽبجاء سليم.ٗ
 . األعداد وعبلمات الوقف تستخدم بكفاءة.٘
 لرئيسية وتعززىا.. التفصيبلت تشرح األفكار اٙ
 . خاسبة الفقرة تكمل األفكار الرئيسية فيها.ٚ

 األفكار واحملتوى: (د 
 . وضوح األفكار يساعد القارئ على فهمها.ٔ
 . احملتوى يرتفع إىل مستوى اإلتصال بُت الكبار.ٕ
توى فيو وتلقائية وخلق وابتكر.. احملٖ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 أ. مدخل البحث ومنهجه
. و اؼبدخل الكيفيمدخل البحث اّلذي يستخدمو الباحث ُب ىذا البحث ىإّن   

وىو البحث للحصول على الّنتائج أو الكشف عّما الديكن حصولو اؼبدخل الكيفي 
بطريقة إحصائية، حيث يبدأ الباحث من البيانات وقد يستخدم الّنظرية العملية للّتوضيح 

   ٘ٗأو تبطلها. وينتهي إىل الّنظرية اعبديدة تؤيّد ماقبلها
تبعا لنظام خاص  الباحث أنّو ىو اؼبدخل اّلذى يصّور سوغيونوذلك قال وك  

 ٙٗكمصادر البيانات.  وما شعره وما فكره اؼببحوثُتاؼبتعّلق باغبوادث اؼبتناولة َب اؼبكان 
يرتكز عميقا باؼبشكبلت أو  ومن ىنا نفهم أّن اؼبدخل الكيفي ىو اؼبدخل الذي

 ُب ميدان البحث.   األحوال اليت حدثت
. تقوديي وأما منهج البحث الذي يستخدمو الباحث ىو منهج وصفي ربليلي  

ويستخدم الباحث ىذا اؼبنهج كما أنو يعتمد على دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد ُب 
الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعب عنها تعبَتا كيفيا. وُب ىذا البحث سيعب 

األخطاء اللغوية العربية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية كال الباحث ظواىر أش
األخطاء اللغوية العربية من خبلل كتابة طلبة قسم وأسباب وقوع جبامعة ؿبّمدية ماالنج 

 ية جبامعة ؿبّمدية ماالنج وحّلها.تعليم اللغة العرب
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 مجتمع البحث وعينتهب.
ُب قسم تعليم اللغة  ؼبستوى الرابعا البحث ىو طلبة اإن ؾبتمع البحث ُب ىذ

العربية جبامعة ؿبّمدية ماالنج، ووصل عدد اؼبشًتكُت ُب ىذا البحث إىل اثنان وثبلثُت 
طالبا، يأخذ الباحث صبيع الطلبة ليكونوا  ٓٓٔطالبا. انطبلقا على أن عددىم أقل من 

ئة، يستحسن ( : للمجتمع الذي يقل من ماArikuntoعينة البحث، كما قال اريكونتو )
  ٚٗأن تستخدم عينة صباعية.

 حضور الباحثج. 
إّن من إحدى خصائص البحث النوعي ىي أّن الباحث نفسو يكون آلة   

رئيسية ُب البحث وىو أعلم عّما حيتاجو من البيانات اؼبطلوبة. وكذلك أّن البحث 
ات أو النوعي  حبث مشًتك، لذلك حضور الباحث شيئ الزم، يعتبه سعيا وراء البيان

ذبميعها بأوثق فبكن وخاصة من خلفية البحث النوعي. لذلك جيب على الباحث أن 
حيضر إىل ؾبتمع البحث واإلشًتاك معهم ُب أنشطتهم اليومية لتكون البيانات اؼبطلوبة 
صحيحة. وأّما دور الباحث فيو ىو جيمع كل البينة من البيانات اؼبطلوبة من حبثو 

 واإلشًتاك مع ؾبتمع البحث.
 . مصادر البياناتد

الفهم إىل مصادر البيانات أمر مهّم للباحث، ألّن صّحة إختيار مصادر 
البيانات تساعد الباحث على إجراء البحث وصبع البيانات الكثَتة. وال ذبمع البيانات 
إاّل دبصادرىا. وأّما مصادر البيانات اليت حيصل منها البيانات واؼبعلومات ُب ىذا البحث 

 مصدرين، ومها:يتكون من 
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 (وىلالبيانات األساسية )األ .ٔ
 أّما مصدر البيانات األساسية يتكون من مصدرين أساسيُت، مها:

امعة ؿبّمدية جب ة قسم تعليم اللغة العربية ُب اؼبستوى الثاٍلطلبكتابة    (أ 
 .األخطاء اللغوية العربية ُب  مهارة الكتابة ماالنج ألخذ بيانات

األخطاء ر البيانات ؼبعرفة عوامل وقوع اللغة العربية كمصاد علميم (ب 
اللغوية العربية ُب مهارة الكتابة لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

 .ؿبّمدية ماالنج
اؼبكتوبة اليت تتكون ىذه البيانات من الوثائق )الثانية(،  اإلضافية البيانات .ٕ

سيس اعبامعة ؿبمدية تتعلق بتعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج وتاريخ تأ
 ماالنج وكذلك الكشف عن عدد الطلبة واؼبدرسُت واؼبدرسات وما إىل ذلك.

 . أسلوب جمع البياناته
األخطاء  من ظواىر لنفسينطبلقا على أّن ىذا البحث من حبث علم اللغة ا ا 

باحث فيستخدم الاللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية ماالنج،  
، واؼبقابلة. ويستخدم ربليل الوثائق األساليب اؼبناسبة عبمع البيانات. أال وىي طريقة

األخطاء اللغوية ُب   وقفا ؽبذا البحث الذي ىو حبث ُب ظواىر وبُتأسل ينالباحث ىذ
. األساليب اؼبستخدمة تفصل كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية ماالنج

 فيما يلي:
 ليل الوثائقرب .ٔ

يستخدم الباحث ربليل الوثائق ألخذ البيانات عن أشكال األخطاء اللغوية 
العربية من حيث األخطاء النحوية، واألخطاء الصرفية، واألخطاء اإلمبلئية ُب  

 طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج.كتابة 
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 (Interviewاؼبقابلة ) .ٕ
، فعن طريقة اؼبقابلة اؼبطلوبة ئيسية  عبمع البياناتاؼبقابلة من الطّرق الرّ  كونت

واآلراء من اؼببحوثُت حىت وجد يستطيع الباحث أن يتعّرف على أفكار ومشاعر 
 الباحث البيانات اليت مل جيدىا بطريقة اؼببلحظة اؼبباشرة.

يستخدم الباحث ىذه الطريقة لكشف البيانات عن أسباب حدوث األخطاء 
لشائعة من حيث األخطاء النحوية، األخطاء الصرفية، واألخطاء اللغوية العربية ا

ماالنج. ويقوم اإلمبلئية ُب كتابات الطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية 
معلمي اللغة العربية ألخذ البيانات بطريقة مباشرة بتقدَل بعض  الباحث دبقابلة

 األسئلة.
 . تحليل البياناتو

ية عن األخطاء اللغوية العربية من حيث األخطاء للحصول على صورة فكر 
النحوية، األخطاء الصرفية، واألخطاء اإلمبلئية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
جبامعة ؿبمدية ماالنج، فطبعا يسلك الباحث اػبطوات اؼبناسبة لتحليل البيانات 

(   Ellisألّيس )وضعتها احملصولة. واػبطوات اليت يستخدمها الباحث ىي اػبطوة اليت 
 ٛٗكما نقلو تارجيان وىي:

صبع البيانات، وىذه اػبطوة جيمع الباحث األخطاء كتابات طلبة قسم تعليم  (ٔ
 اللغة العربية جبامعة ؿبّمدية ماالنج.

ىذه اػبطوة بأن يقرأ الباحث كتابات الطلبة واحدا فواحدا،  تعدتعرف اػبطأ:  (ٕ
 ث فيها األخطاء اللغوية. ويبلحظها مبلحظة دقيقة حىت جيد الباح
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تصنيف اػبطأ، ىذه اػبطوة تتكون من تصنيف أو تفريق األخطاء حسب  (ٖ
أنواعها ليعرف الباحث حّق اؼبعرفة عنها. ويصنف الباحث ىنا األخطاء اللغوية 

 احملصولة إىل األخطاء النحوية، األخطاء الصرفية، واألخطاء اإلمبلئية.
باحث األخطاء اللغوية العربية الشائعة من شرح اػبطأ: ُب ىذه اػبطوة يشرح ال (ٗ

حيث األخطاء النحوية، واألخطاء الصرفية، واألخطاء اإلمبلئية ٍب يوضح 
األخطاء، ويعرض الباحث وقوع األخطاء، وبعد ذلك يقوم الباحث بتصويب 

 تلك األخطاء.
تقوَل اػبطأ. تتكون ىذه اػبطوة على عملية التقييم اعبادة على كل نوع من  (٘

طاء بأن يهدف هبا تعيُت مادة التعليم، أي أّن اؼبراد من تقوَل اػبطأ ىو األخ
 أو التصويبات لكل خطإ من األخطاء.إعطاء اإلصبلحات 
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 الفصل الرابع
 عرض نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها

 المبحث األول: عرض البيانات عن قسم تعليم اللغة العربية
 معة محمدية ماالنجلمحة عن قسم تعليم اللغة العربية بجا . أ

 راساتلداكلية   ماالنج ربت ؿبمديةامعة جب تعليم للغة العربيةقسم  إنّ 
ناحية اؼبعلمُت، ؽبم  منوكذلك عتماد عليها للتنافس. جبودة اليت ديكن اال يةاإلسبلم

 .ذي قام بو ىذا القسمالدويل الفضبل عن عدد كبَت من التعاون و ، ات اعبيدةكفاءال
قوي جداً،  ىذا القسم، أدت إىل إنشاء  ٍلطاأضبد ف لغة العربية،تعليم ال رئيس قال

كلفت كلية السنة،   ىذه. منذ ٜٜٛٔ سنةمنذ  معمل اللغة العربيةبُت إنشاء 
 الدراسات اإلسبلمية طبلهبا لتعلم اللغة العربية.

ٍبّ  الثاٍل ستوىاؼبُب ، و اؼبستوى األولىو ُب  اللغة العربية تعليمذبري عملية 
ؼبعمل اللغة ، ٜٜٛٔ ستة. ومنذ على كل طالب دةشهاال دراسة بتسليمسبت ال

اؼبملكة العربية السعودية على تعاوهنا مع بعربية من أكادديية اغبرمُت الب الناطقون
"حكومة اؼبملكة العربية السعودية" واؼبلحق العسكري للدين من "سفارة اؼبملكة 

ملكة العربية السعودية"، وقد "حكومة اؼبالعربية السعودية". باإلضافة إىل التعاون مع 
أيضا مشروعا مشًتكًا مع عدد من اعبامعات واؼبؤسسات قامت جامعة ؿبمدية 

تعليم  تأثَت حقيقي على جودة إىل ، وىذا يؤديواؼبنشآت ُب اؼبملكة العربية السعودية
 .اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج

، باإلضافة إىل عدد من علمُتست م واآلن، لقسم تعليم اللغة العربية
احملاضرين اؼبعلقة وأعضاء ىيئة التدريس الناطقُت من اؼبملكة العربية السعودية. معظم 

 طاٍل" شروط التدريس أداة قوية جداً، قال فعلماء اللغة العربية لو ُب الواقع، حىت ُب
 أنّ ىتمام، . من اؼبثَت لبلابلاأحد عشر من ط درس فيو، افتتاحوُب السنة األوىل من 

 درسة اؼب الطبلب الذين يتعلون ُب قسم تعليم اللغة العربية ىم متخرجُت من  معظم
ولكن الطبلب الذين يدرسون ُب قسم تعليم اللغة ،عادةً  ةسبلمية أو عربية بليغاإل
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 العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج معظمهم متخرجُت من اؼبدارس العامة وىم 
 ٜٗ.طاٍل،" يقول فجامعة ؿبمدية ماالنجعربية ُب اللغة ال واتعلميأن  ونريدي

 رأية قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية ماالنج . ب
كونو قسم تعليم اللغة العربية اؼبفضل والتسابق ُب تطوير تكنولوجيا تعليم اللغة 

 على اؼبستوى الوطٍت. ٕٕٙٓالعربية سنة 
 النجج. رسالة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية ما

عقد التعليم، والبحث، وخدمة اجملتمع ُب ؾبال تعليم اللغة العربية اؼبؤىل واؼبعتمد  .ٔ
 على تكنولوجيا.

 .تطوير تكنولوجيا تعليم اللغة العربية الفعال .ٕ
 نشر البحوث العلمية ُب ؾبال تعليم اللغة العربية. .ٖ
 ويل.تقوم بالتعاون ُب ؾبال تعليم اللغة العربية على اؼبستوى الوطٍت والد .ٗ

 المبحث الثاني: تحليل البيانات وتحليلها
أ. أنواع األخطاء اللغوية في كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية 

  ماالنج.
لتحليل أنواع األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

 ؿبمدية ماالنج، مر الباحث اػبطوات كما يلي:
 ث كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية ماالنج.يجمع الباح (ٔ

ُب ىذه اػبطوة جيمع الباحث كتابة الطلبة بطريقة تكليف الطلبة على كتابة 
العربية ُب موضوعُت ومها عن "جامعة ؿبمدية ماالنج" و عن " قبول شهر رمضان".ىذه 

اللغوية العربية اؼبوجودة ُب   الكتابة تكون مصدرا أساسيا للباحث ليعرف ما ىي األخطاء
 كتابتهم من حيث األخطاء النحوية، واألخطاء الصرفية، واألخطاء اإلمبلئية.
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تعرف األخطاء اللغوية الموجودة في كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية  (ٕ
 بجامعة محمدية ماالنج.

ا ىذه اػبطوة بأن يقرأ الباحث كتابات الطلبة واحدا فواحدا، ويبلحظه تعد
مبلحظة دقيقة حىت جيد الباحث فيها األخطاء اللغوية. وبعد أن قرأ الباحث كتابة الطلبة 
ووجد فيها أنواع األخطاء اللغوية، ٍب وضع الباحث أنواع ىذه األخطاء اللغوية ُب 

 اعبدول التايل. 
 الجدول األول

 تعرف األخطاء اللغوية في كتابة الطلبة 
 اػبطأ اسم الطالب/ الطالبة رقم
 رمضان َشْهرَ قـَبـُْوُل  - إيسا ديان رضبة اهلل ٔ

 َرَمَضانُ َشْهُر  -
 َرَمَضانِ َوُبْ  -
 العبادات يـَْعَملُ اَْلُمْسِلُمْوَن  -
 الًتاويح َصبَلتِ كَ  -
 اْلَكرَلِْ  القرآنَ َوِقرَاَءِة  -
ِطْيَئةُ ِإَذا ذبَُِد  -  اػبَْ
بويةِ  ُعُلْومُ وكليُة  -  الًتر
 ُبْ قسِم تعليمِ  اَْدُرسُ وَ  -
 ْحَدىاِ ِمْن  -
 اعبامعةُ فَِإنر ىذه  -
 َواُِحب   -
 ةُ واؼبكتب فُ َكْاؼبْقصَ  -
 ُكنُ َاسْ َوَلْو  -
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  منطقٍة بعيدٍ ُب  -
 َشْهِر َرَمَضانَ  قَبولِ  - أقبجا شهفوترا ٕ

 َأنر ِصَياِمِهمْ  -
 َتبـُُهمْ ُبْ كِ  -
 َأْخِلُصْواالرِذْيَن  -
 َجيِّدٌ يـَتَـَعلرُمْوَن  -
ْيلٌ َمَناَرٌة  ْاؼبْسِجدُ أََماَم  -  صبَِ
 الل َغةُ كليرِة ُب   -
 َجاِمَعةُ َأنر  -
ْيلٌ َجاِمَعٌة  -  صبَِ

 ُب كلية ْدُرسُ اَ  - نور عيٍت نوونّا ٖ
 الل َغُة اْلَعَربِيرةُ ُب دوراِت  -
 كبَتٌة َوصبيلةٌ اؼبسجُد   -
 شعبان َشْهرُ  بـَْعدَ  -
 الشرَراَب والطعامَ َعِن  -
 اْلَوْحيِ َفِفْيِو َبَدأَ  -
 اْلُقْرآنَ ِمَن  -
َلةُ  ُبْ  -  رِ اْلَقدْ  لَيـْ

 َرمضانَ  قـَبـُْوٌل َشْهرُ  - فيصل ٗ
 والشرْهُر َرَمَضانَ  -
 لُقْرآنُ أُْنزَِل ِفْيِو اْ  -
َباَركُ  وىي ليلةُ  -

ُ
 ْاؼب

 اَْدُرسَ أن  -
 َاْخَتارُ  -
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 اِلَنر  -
 َوفـَْهمُ عن اػبطِأ ُبْ كبلِم العربيِة  -

 َوْقَت َخاصر ِإنرُو  - نور القمرية ٘
كُ  -  َمَساء ل  ُب ْ
ْيِع  -  لَعاملَِ اْ  َأكْبَاءَ ُبْ صبَِ
 الكرَلِ  اْلُقْرآنَ إىل  -
 ل  َمَع كُ  -
 اْلُقْرآنُ  ُب الصربَلِة َأْو ِتبَلَوةِ  -
 َيْشارُكْونَ الذين  -
 الصَِّيمُ  -
 اعْبَاِمَعِة قَاَمْت ىِذِه  -
رَاَسةُ  كليةُ  -  اْلِقْسُم الدِّ
 َوالتـرْعِلِميرةِ ِقْسُم التـرْربِيرِة  -

 الناسُ  يـَْقرَأُْونَ  - لطفي بديلة فوزي ٙ
 الناسُ  ْونَ ُيَصل   -
 الناسُ  َيْسُحُرْونَ  -
 ْاؼبْسِلُمْونَ ِمَن  -
 رمضانِ ِلَشْهِر  -
 اَْلَعربِيرةِ أَتـََعلرُم  -
 نظيفةٌ َمْيَداٌن  -

 تـََقعُ  اعْبَاِمَعةِ ىِذِه  - نوُب ليبل ٚ
 الل َغِة العربيةِ  اْلِقْسمِ ُب  -
 اؼبباركَ ىَذا الَشْهُر  -
 القرآنِ  لترْدرِْيسِ َكا -
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 اآلَخرُ َد ُيَساع َواَل تـَْنَسى َأنْ  -
 يـَْعَملَ علينا َأْن  -
 رمضانَ  َشْهرُ  قـَبـُْولُ  -

 الثاٍلُ اعبامعُة  - نور رضبة النساء ٛ
 الثالثُ  اعبامعةُ  -
 اؼبزكزِياعبامعُة  -
 رمضان شهرُ  قبولُ  -
 الشهُر الرمضانِ  -
 صاموناؼبسلمون  -

 ُكُتبٌ  َأْسَتِعرُ  - فجيتا سوريا ٜ
 رمضانَ  الشهرِ ُبْ ىَذا  -
 وِاستعدادِ بتعلم  -
 َواِلَدْيٍِت َوفـَرََح  -

 كليةُ وَُكْنُت ُبْ   - ؿبمد عبيد اهلل ٓٔ
 َحَدْرُت /حضرت -
 الفصلَ ُب  -
 القرآنِ  نظولُ أّن  -
 الشهِر اؼبباركَ  ُب ىذا -

 ؿبمديةِ  َجاِمَعةِ  - نور نعمة إؽبية ٔٔ
 النرفِسي ِعْلمُ  وكليةُ  -
ُقوُ ربَْ  رِْيدُ اُ  -  ِقيـْ
 القرآنِ َأْحَفَظ  -
 أُرِْيُد ُأَساِعدُ  -

 مشهورٌ عٌة ىي جام - منة اهلل ٕٔ
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 فيها الكليةِ ىِذِه  -
 الل َغةِ  التـرْربِيرةُ ِقْسُم  -
 اعباِمَعةُ ألنر ىِذِه  -
 َىَدفٌ يلْ  -
 َوِقرَاَءتُوُ غِبِْفِظ القرآِن  -
 أُزَائِدُ  أُرِْيُد َأنْ  -
 اهللِ  أُِمرَ  -
 العبادةِ  لُِنَكثِـّرُ  -
 َقوِيرةٌ عِبِْسٍم  -

 إعدادَ إىل  - مكرمة ٖٔ
 نظيفٌ قـَْلٍب  -
 واحًداُبْ  -
 ْعِلْيمُ تَـ ُب  -

 بناُء اعبديدُ ؽبا  - ليلي ىداية الفردنية ٗٔ
 الثانيةِ جانَب البناِء  -
 ؿبمدية جامعةُ ٍبّ ُب  -
 رٌ َاضبَْ ٌض و اَبـْيَ  -
 اؼبكتبُة واسعةُ ؽبا  -
 رمضان شهرُ قبوُل  -
 لقرآنُ ا ربفضُ ان  اريد -
 اعبماعةِ  صبلةُ بـَْعَد  -
 رمضانَ  شهرُ ُب  -
 تـَْتَبعَ  اَنْ  اُرِْيدُ  -
 التهجدِ اُرِْيُد اَْن ُاَصلىِّ  -
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 ايضاً وؽبا  - راتنو ألفا خَتٍل ٘ٔ
 َواَنَا اَْدُرسُ  -
 رمضانَ  َشْهرُ  بولِ قَ  -
 بالنية الطيبة -
 نـَتَـَوجروَ  اَنْ  -
 بَِأْجٌر مضاعفٍ  -
 الذنوبُ سوف يـََناُل  -
 اغبسنةَ  َعَملُ وَُكل   -
 ُنْصِلحَ  اَنْ  -
 رمضان َشْهرُ أِلَنر  -

 تعاىل اهللِ  الَ كما كَ  - ؿبمد فاقبي أديفورا ٙٔ
 ليالٍ  ألفَ مْن  - الب حبيب ٚٔ

 الدراسات اإلسبلمية الكليةمن أقسام 
 غبديثةٍ للجامعة تسهيبلٌت ا - ديوي نور ديانا ٛٔ

 اآلن اناو  -
 اللغِة العربيةِ  الًتبيةِ ِقْسُم  -
 شاَء اهلل نْ اِ  -
 نتوجوَ  اَنْ قـَْبَل  -
 ياَناً حْ اَ  -
 اهلل نشكرُ قلوبنا و  نـَُتَطهِّرَ ان  -

 العلمَ لِنَـْيِل  - رزقي عبد الرضبة ٜٔ
 اؼبسجدُ  َقعُ تَـ  -
 اندونيسياِمْن  -
 ايضا -
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 الببلدِ  ارِجَ ِمْن خَ  -
 رمضانشهُر قبوُل  -
 رمضان الشهرِ  ُب ىذا -
 القرآنَ نـََزَل  -

 مشهورٌ ىي جامعٌة  - وردة النصيحة ٕٓ
 عايلٌ  ومنارةٌ  -
 الطبلبِ بالرغبِة واؼبوىبِة  -
 شهِر رمضانَ  قبولِ  -
 رمضانَ  الشرْهرُ قد َجاَء  -
 نـَْفُسهميُِعد  اؼبسلمون  -

 رمضان شهرُ قبوُل  - نور اإلندرا ياٌب ٕٔ
 رمضان شهرُ ُب  -
 رمضانُ شهُر  -
 إلبادةِ  -
 واحدُ اعبامعُة  -
 اعبامعةُ أمام  -
 كبٌَت ومشهورٌ اعبامعُة   -

 ىِذِه اعبامعةُ  َوَقعَ  - أولو العلم ٕٕ
 الشريعةُ قسُم  -
 اللغُة العربيةُ  التعليمُ قسُم  -
 رمضانَ  الشهرِ ُب  -
 القرآنَ ُأْكِمُل قراءَة  -
 الشهرُ  ىذه -
 رمضانِ ُب  -
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 اهللِ ِإْن شاء  -
 كبٌَت اعبامعُة   - مفتاح الفضيلة ٖٕ

 الشريعةُ قسُم  -
 الًتبيُة اللغُة العربيةُ قسُم  -
 اعبامعةَ  ىذه -
 رمضانَ  شهرُ ألنر  -
 ىذه الشهرِ وُب  -
 ُتْكِثرُ َأْن أعمَل َأْو  -

 اللغة قسمُ وأختاُر  - نور عفيفة ٕٗ
 من العلوم كثَتةٌ أناُل   -
 من األصدقاء كثَتٌ وألتقي   -
 عبادةٌ ٌر شه -
 نـَُنظرَم نـَْفِسَناَأِن  -
 يفعلَ  اَنْ  -
 حيبطُ  اَوْ  -

 اإلسبلمية الدراسةُ كليُة  - فَتوس حسُت ٕ٘
 ُب جامعةِ  -
 التدريسِ  ىيئةُ  اَْعَضاءِ من  -
 تَْأَسَستْ  -
 صبيُع أكباءَ العاملْ ُب  -
 الصيامُ ُب شهِر  -
 صيامَ إىل  -
 النهارَ ُب الصباِح وخبلِل  -
 الطَِّعامُ لتناوِل  -
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 سُ الشم شروقُ ِمْن  -
 الشمسِ  غروبُ عند  -
 اْلُفُجْورُ ِمَن  -

 رمضانَ  شهرُ قبوُل  - ؿبمد إيوان فوزي ٕٙ
 رمضانَ  الشهرُ  -
 القرآنِ نزَل  -
 رمضانَ  شهرُ وصوُم  -
 اإلسبلمِ  اَرْكانُ  -
 ضلُ اف -
 واعُ ان -
 ؿبمدية جامعةُ َكاَن  -
 يـََقعُ َكاَن جامعُة ؿبمدية  -
 واسعةٌ اؼبسجُد كبٌَت و  -

 رمضانَ  َشْهرِ  - أالنشو حبر الدين ٕٚ
 ديكنُ كبُن و  -
 مدرسة اَورلُ  -
 جامعاتَ ىناك ثبلَث  -

 اعبامعةُ  ىي أحسنُ  - ؿبمد فرحا عزيزي ٕٛ
 كثَتا  أَْأُكلُ سوف  -
 هنٍر كبَتٍ فيها  -

 سعداءِ لنكوَن  - أضبد فاتح عزيز ٜٕ
 العاملَ ُب ـبتلِف أكباِء  -
 الستقبال -
 احملروقةُ األرَض  -
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 ُٖب اؼببٌِت  -
 اعضاِء ىيئةُ  ُب -
 ُٕ٘ٔٓب عام  اَْدُخلُ  -
 َتَخَدمَ َوَيسْ  -

 الدراساتُ  كليةُ وأدرس ُب   - مشيطة ٖٓ
 الل َغةُ ُبْ ِقْسِم  -
 ماالنج ؿبمرديرةُ َجاِمَعُة  -
  القرآنُ  أَفـَْهمْ َأْن  -
 حالَ  َيُكْونُ َأْن  -
 القرآن َشْهرُ يَا  -
 اْلَغَفرَانِ و  الصرَبِ  شهرُ يا  -
 أفضلُ  الصَِّيامُ بـَْعَد  -

 َرمضانَ  َشْهرُ ُبْ  - فَتا نور سانيت ٖٔ
 القرأنُ  أُ اَقـْرَ  -
 ْاؼبْسِجدِ  ُب  -
 القرآنُ  َاْحَفظُ  -
 الليلةُ ُب وقِت  -
 اَْيًضا -
 كثَتةٌ   اعبامعةُ ُب  -

 احملمديةُ  أعبامعةُ  - إحياء علوم الدين ٕٖ
 القرآنَ نزل فيو  -
 َعٍتِّ  َفْأفُ  -
 رمضان شهرُ قـَبـُْوُل  -
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 تصنيف األخطاء اللغوية (ٖ
ليم اللغة العربية بعد أن تعرف الباحث األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تع

جبامعة ؿبمدية ماالنج ٍب صنف الباحث ىذه األخطاء كلها إىل ثبلث تصنيفات وىي 
تصنيف األخطاء النحوية، وتصنيف األخطاء الصرفية، وتصنيف األخطاء اإلمبلئية. 

 وىنا فصل الباحث ىذه التصنيفات ُب اعبداول اآلتية:
 أ. األخطاء النحوية

 الجدول الثاني:
 تصنيف األخطاء من حيث األخطاء النحوية

 الخطأ العناصر رقم
 َرمضانَ  َشْهرِ  - مرفوعات  ٔ

 شهِر رمضانَ  قبولِ  -
 ؿبمديةِ  َجاِمَعةِ  -
 تعاىل اهللِ كما قال  -
 اْلَوْحيِ َبَدأَ  -
 هنٍر كبَتٍ فيها  -
 اهللِ  أُِمرَ  -
 القرآنِ  لَ زَ نَـ  -

ِطْيَئةُ ِإَذا ذبَُِد  - منصوبات ٕ  اػبَْ
 دٌ َجيِّ يـَتَـَعلرُمْوَن  -
 اَْلَعربِيرةِ أَتـََعلرُم  -
 اآلَخرُ َأْن ُيَساعَد  -
 ُكُتبٌ   َأْسَتِعرّ  -

 اْلُقْرآنَ ِمَن  - ؾبرورات ٖ
 الشرَراَب والطعامَ َعِن  -
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َلةُ  ُبْ  -  اْلَقْدرِ  لَيـْ
 ْاؼبْسِلُمْونَ ِمَن  -
 مضاعفٍ بَِأْجٌر  -
 اْلُفُجْورُ ِمَن  -
 واؼبكتبةُ  ؼبْقَصفُ َكاْ  -
-  

  ؾبزومات ٗ
اؼببتدأ  عدم اؼبطابقة بُت ٘

 واػبب
 ومشهورٌ  كبَتٌ اعبامعُة   -
 كبَتةٌ اؼبسجُد   -

عدم اؼبطابقة بُت الصفة  ٙ
 واؼبوصوف

 منطقٍة بعيدٍ ُب  -
 َقوِيرةٌ عِبِْسٍم  -
ْيلٌ أََماَم ْاؼبْسِجد َمَناَرٌة  -  صبَِ
 نظيفةٌ َمْيَداٌن  -
 مشهورٌ جامعٌة  -
 غبديثةٍ للجامعة تسهيبلٌت ا -
 عايلٌ  ومنارةٌ  -

ل عدم اؼبطابقة بُت الفع ٚ
 والفاعل

 الناسُ  يـَْقرَأُْونَ  -
 الناسُ  ُيَصل ْونَ  -
 دَ ُيَساع َواَل تـَْنَسى َأنْ  -
َنا َأْن  -  يـَْعَملَ َعَليـْ
 اؼبسجدُ  َقعُ تَـ  -
 جامعُة ؿبمدية َكانَ  -
 ىِذِه اعبامعةُ  َوَقعَ  -

 ْاؼبْسِجدُ أََماَم  - اؼبضاف ومضاعف إليو ٛ
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 الشمسِ  غروبُ عند  -
 رمضان َشْهرَ قـَبـُْوُل  -
 اْلَكرَلِْ  القرآنَ َوِقرَاَءِة  -
 العلمَ لِنَـْيِل  -
 النرفِسي ِعْلمُ  وكليةُ  -

 ب. األخطاء الصرفية
خطأ، ومن بعض  ٕٙاألخطاء الصرفية اليت توجد ُب كتابات الطلبة تبلغ عددىا 

 أخطائها ىي كما ُب اعبدول.
 الجدول الثالث

 نصنيف األخطاء من حيث األخطاء الصرفية
 اػبطأ العناصر رقم
 َأْخِلُصْوا - فعالاألخطاء ُب األ ٔ

 َوَيْسَتَخَدمَ  -
 أُزَائِدُ  أُرِْيُد َأنْ  -
 كثَتا  أَْأُكلُ سوف  -
 نـَْفِسَنا نـَُنظرمَ  -

  الصَِّيُم() - األخطاء ُب األظباء ٕ
 الصرَبِ  يا شهرُ  -
 اْلَغَفرَانِ و   -

 
 ج. األخطاء اإلمالئية

خطأ، اليت  ٜٖاألخطاء اإلمبلئية اليت توجد ُب كتابات الطلبة تبلغ عددىا 
تكون من األخطاء ُب كتابة مهزة الوصل والقطع. ومن بعض أخطائها ىي كما ُب ت

 اعبدول.
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 الجدول الرابع
 نصنيف األخطاء من حيث األخطاء اإلمالئية

 اػبطأ العناصر رقم
 َوِاْسِتْعَدادِ بتعلم  - كتابة مهزة الوصل ٔ
 ْخَتاُر()اَ  - كتابة مهزة القطع ٕ

 اإلسبلمِ  اَرْكانُ   -
 رُ َاضبَْ و   -
 ضُ يَ اَبْـ  -
 افضلُ  -

 
من اعبداول السابقة يتضح للباحث أن األخطاء اللغوية توجد ُب كتابة الطلبة 
إما من حيث األخطاء النحوية، األخطاء الصرفية وإما األخطاء اإلمبلئية. وعدد ىذه 
األخطاء سوف يستفيد منها الباحث لتحديد كمية كل عنصر من األخطاء اللغوية ُب 

 خطوة تقوَل الكتابة.
 رح األخطاء اللغوية وتصويبهاش (ٗ

بعد أن صّنف الباحث األخطاء اللغوية من حيث األخطاء النحوية، واألخطاء  
الصرفية، واألخطاء اإلمبلئية ٍبّ يشرح الباحث ُب ىذه اػبطوة كل خطيئة من األخطاء ٍب 

 الباحث بعضا من تلك األخطاء. وىنا سيشرح يصوهبا.
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 أ( األخطاء النحوية
 الباحث البيانات فيما يلي:سيعرض 

 . أخطاء مرفوعاتٔ
 ، وبعض البيانات فيما يلي:ت األخطاء النحوية من حيث اؼبرفوعاتوقع

 َرمضاَن( َشْهرِ : ) ٔ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )الشهر( ىي مبتدأ. واؼببتدأ 

اَن" برفع الراء. والتفسَت من ىذه البّد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول " شهُر رمض
 البيانات جّر ما يقتضي السياق رفعو.

 شهِر رمضاَن( قبولِ : )ٕ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )قَبوِل( ىي مبتدأ. واؼببتدأ البّد 

من أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول " قـَبـُْوُل شهِر رمضاَن" برفع البلم. والتفسَت 
 ىذه البيانات جّر ما يقتضي السياق رفعو.

 ؿبمديِة( َجاِمَعةِ : )ٖالبيانات 
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )جامعِة( ىي مبتدأ. واؼببتدأ 
البّد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول " َجاِمَعُة" برفع تاء مربوطة. والتفسَت من ىذه 

 ياق رفعو.البيانات جّر ما يقتضي الس
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )الشهر( ىي مبتدأ ويكون 
 مضافا فحسب. واؼببتدأ الذي يكون مضافا ال يكتب فيو "ال". والصحيح أن نقول "

شهُر رمضاَن "، كما قال اهلل تعاىل )شهُر رمضاَن الرِذْي أنزل فيو القرآُن(. والتفسَت من 
 "ال" ما يقتضي حذفو.ىذه البيانات وجود 

 اْلَوْحِي(: )َبَدأَ ٗ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اْلَوْحِي( ىي فاعل. والفعل 
البّد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول " اْلَوْحُي " برفع الياء. والتفسَت من ىذه 

 البيانات جّر ما يقتضي السياق رفعو.
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 اهلِل( رَ : )أُمِ ٘البيانات 
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اْلَوْحِي( ىي نائب الفاعل. 

" برفع اؽباء.  َر اهللُ ونائب الفاعل البّد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول " أُمِ 
 والتفسَت من ىذه البيانات جر ما يقتضي السياق رفعو.

 القرآَن(: )نـََزَل ٙالبيانات 
قة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )القرآَن( ىي الفاعل. والفاعل البيانات الساب

البّد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول " نـََزَل اْلُقْرآُن" برفع النون. والتفسَت من ىذه 
 البيانات نصب ما يقتضي السياق رفعو.

 هنٍر كبٍَت(: )فيها ٚ البيانات
)هنر( ىي مبتدأ مؤخر. واؼببتدأ  البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط

البّد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول " هنٌر كبٌَت" برفع الراء. والتفسَت من ىذه 
 البيانات جّر ما يقتضي السياق رفعو.

 تعاىل( اهللِ : )كما قال ٛ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اهلِل( ىي فاعل. والفاعل البّد 
أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول " كما قال اهلُل تعاىل " برفع اؽباء. والتفسَت من 

 ىذه البيانات جّر ما يقتضي السياق رفعو.
 . أخطاء منصوباتٕ

ِطْيَئةُ : )ِإَذا ذبَُِد ٔ البيانات  (اػبَْ
ِطْيَئُة( ىي مفعول بو.  البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اػبَْ

ِطْيَئةَ ل بو البّد أن يكون منصوبا. والصحيح أن نكتب " ِإَذا ذبَُِد ومفعو  " بنصب تاء  اػبَْ
 اؼبربوطة. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق نصبو.
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 (َجيِّدٌ : )يـَتَـَعلرُمْوَن ٕ البيانات
عول ( ىي مفعول بو. ومفَجيِّدٌ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )

" بنصب الدال.  َجيًِّدابو البّد أن يكون منصوبا. والصحيح أن نكتب " يـَتَـَعلرُمْوَن 
 والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق نصبو.

 (اَْلَعربِيرةِ : )أَتـََعلرُم ٖ البيانات
( ىي مفعول بو. اَْلَعربِيرةِ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )

عول بو البّد أن يكون منصوبا. والصحيح أن نكتب " أَتـََعلرُم اَْلَعربِيرَة " بنصب تاء ومف
 اؼبربوطة. والتفسَت من ىذه البيانات جر ما يقتضي السياق نصبو.

 (اآلَخرُ : )َأْن ُيَساعَد ٗ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اآلَخُر( ىي مفعول بو. 

بو البّد أن يكون منصوبا. والصحيح أن نكتب " َأْن ُيَساعَد اآلَخَر " بنصب ومفعول 
 الراء. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق نصبو.

 (ُكُتبٌ   : )َأْسَتِعرّ ٘ البيانات
ُتٌب( ىي مفعول بو. البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )كُ 

وبا. والصحيح أن نكتب " َأْسَتِعّر ُكتُبًا " بنصب الباء. ومفعول بو البّد أن يكون منص
 والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق نصبو.

 . أخطاء مجروراتٖ
 اْلُقْرآَن(: )ِمَن ٔ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )القرآَن( ىي اسم ؾبرور بفي. 
رورا. والصحيح أن نقول " ِمَن اْلُقْرآِن" بكسر النون. واسم اجملرور البّد أن يكون ؾب

 والتفسَت من ىذه البيانات نصب ما يقتضي السياق جره أو كسره.
 الشررَاَب والطعاَم(: )َعِن ٕ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )الشررَاَب والطعاَم( ىي اسم 
ّد أن يكون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " َعِن الشررَاِب ؾبرور بــ "عن". واسم اجملرور الب
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والطعاِم " بكسر الباء. والتفسَت من ىذه البيانات نصب ما يقتضي السياق جره أو  
 كسره.

َلةُ  : )ُبْ ٖ البيانات  اْلَقْدِر( لَيـْ
َلُة( ىي اسم ؾبرور بــ "ُب".  البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )لَيـْ

َلِة اْلَقْدِر " بكسر تاء واسم  اجملرور البّد أن يكون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " : ُبْ لَيـْ
 اؼبربوطة. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق جره أو كسره.

 ْاؼبْسِلُمْوَن(: )ِمَن ٗ البيانات
رور بــ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اؼبْسِلموَن( ىي اسم ؾب

"من". واسم اجملرور البّد أن يكون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " ِمَن ْاؼبْسِلمَُت" بكسر 
 اؼبيم. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق جره أو كسره.

 مضاعٍف(بَِأْجٌر : )٘ البيانات
"ِب".  البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )َأْجٌر( ىي اسم ؾبرور بــ

واسم اجملرور البّد أن يكون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " بَِأْجٍر مضاعٍف " بكسر الراء. 
 والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق جره أو كسره.

 اْلُفُجْوُر(: )ِمَن ٙ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )الفجوُر( ىي اسم ؾبرور بــ 

واسم اجملرور البّد أن يكون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " ِمَن اْلُفُجْوِر " بكسر  "من".
 الراء. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق جره أو كسره.

 َرَمَضاِن(: )َوُبْ ٚ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )َرَمَضاِن( ىي اسم ؾبرور بــ 

بلمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنو اسم غَت منصرف. والصحيح أن نقول "ُب"، وع
 " َوُبْ َرَمَضاَن " بنصب النون. والتفسَت من ىذه البيانات جر ما يقتضي السياق نصبو.
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 واؼبكتبُة( ؼبْقَصفُ : )َكاْ ٛ البيانات
ر بــ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اؼبقصُف( ىي اسم ؾبرو 

"َك". واسم اجملرور البّد أن يكون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " َكْاؼبْقَصِف" بكسر الفاء. 
 والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق جره أو كسره.

 . عدم المطابقة بين المبتدأ والخبرٗ
 وقعت األخطاء النحوية من حيث اؼببتدأ، وبعض البيانات فيما يلي:

 ومشهوٌر( كبَتٌ )اعبامعُة   :ٔالبيانات 
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )كبَت( ىي خٌب. واػبب البد 
أن يتبع اؼببتدأ ُب التذكَت والتأنيث. والصحيح أن نقول " كبَتٌة ". والتفسَت من ىذه 

 .البيانات عدم اؼبطابقة بُت اػبب واؼببتدأ ُب التذكَت ما يقتضي اؼبطابقة بينهما
 كبَتٌة(: )اؼبسجُد  ٕالبيانات 

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )كبَتة( ىي خٌب. واػبب البد 
أن يتبع اؼببتدأ ُب التذكَت والتأنيث. والصحيح أن نقول " كبٌَت ". والتفسَت من ىذه 

 ينهما.البيانات عدم اؼبطابقة بُت اػبب واؼببتدأ ُب التذكَت ما يقتضي اؼبطابقة ب
 . األخطاء في الصفة والموصوف٘

 منطقٍة بعيٍد(: )ُب ٔالبيانات 
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )بعيد( ىي الصفة. والصفة 
البد أن يتبع اؼبوصوف ُب التذكَت والتأنيث. والصحيح أن نقول " بعيدٍة ". والتفسَت من 

 وصوف ُب التأنيث ما يقتضي اؼبطابقة بينهما.ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼب
ْيٌل(: )أََماَم ْاؼبْسِجد َمَناَرٌة ٕ البيانات  صبَِ

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )صبيل( ىي الصفة. والصفة 
البد أن يتبع اؼبوصوف ُب التذكَت والتأنيث. والصحيح أن نقول " صبيلٌة ". والتفسَت من 

 ت عدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼبوصوف ُب التأنيث ما يقتضي اؼبطابقة بينهما.ىذه البيانا
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ْيٌل(: )َجاِمَعٌة ٖ البيانات  صبَِ
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )صبيل( ىي الصفة. والصفة 
البد أن يتبع اؼبوصوف ُب التذكَت والتأنيث. والصحيح أن نقول " صبيلٌة ". والتفسَت من 

 ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼبوصوف ُب التأنيث ما يقتضي اؼبطابقة بينهما.
(: )ِإنرُو َوْقَت ٗالبيانات   َخاصر

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )خاص( ىي الصفة. والصفة 
نقول " البد أن يتبع اؼبوصوف ُب التذكَت والتأنيث وكذلك ُب اإلعراب. والصحيح أن 

َوْقٌت َخاص  ". والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼبوصوف ُب 
 اإلعراب ما يقتضي اؼبطابقة بينهما.

 نظيفٌة(: )َمْيَداٌن ٘البيانات 
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )نظيفة( ىي الصفة. والصفة 

نيث وكذلك ُب اإلعراب. والصحيح أن نقول " البد أن يتبع اؼبوصوف ُب التذكَت والتأ
نظيٌف ". والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼبوصوف ُب التذكَت ما 

 يقتضي اؼبطابقة بينهما.
 مشهوٌر(: )جامعٌة ٙالبيانات 

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )مشهورة( ىي الصفة. والصفة 
ؼبوصوف ُب التذكَت والتأنيث وكذلك ُب اإلعراب. والصحيح أن نقول " البد أن يتبع ا

مشهورٌة ". والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼبوصوف ُب التذكَت ما 
 يقتضي اؼبطابقة بينهما.

 َقوِيرٌة(: )عِبِْسٍم ٚالبيانات 
الصفة. والصفة البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )قوية( ىي 

البد أن يتبع اؼبوصوف ُب التذكَت والتأنيث وكذلك ُب اإلعراب. والصحيح أن نقول " 
قوي  ". والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼبوصوف ُب التذكَت ما 

 يقتضي اؼبطابقة بينهما.
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 نظيٌف(: )قـَْلٍب ٛ البيانات
ربتها خط )نظيف( ىي الصفة. والصفة  البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة

البد أن يتبع اؼبوصوف ُب التذكَت والتأنيث وكذلك ُب اإلعراب. والصحيح أن نقول " 
نظيٍف ". والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼبوصوف ُب اإلعراب ما 

 يقتضي اؼبطابقة بينهما.
 الثانيِة(: )جانَب البناِء ٜالبيانات 

نات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )الثانية( ىي الصفة. والصفة البيا
البد أن يتبع اؼبوصوف ُب التذكَت والتأنيث وكذلك ُب اإلعراب. والصحيح أن نقول " 
الثاٍل ". والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼبوصوف ُب التذكَت ما 

 يقتضي اؼبطابقة بينهما.
 غبديثٍة(: )للجامعة تسهيبلٌت آٔ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اغبديثة( ىي الصفة. والصفة 
البد أن يتبع اؼبوصوف ُب التذكَت والتأنيث وكذلك ُب اإلعراب. والصحيح أن نقول " 

نيث و حديثٌة ". والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼبوصوف ُب التأ
 اإلعراب ما يقتضي اؼبطابقة بينهما.

 . عدم المطابقة بين الفعل والفاعلٙ
 الناُس( يـَْقرَأُْونَ : )ٔ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )يقرأون( ىي الفعل. والفعل 
 الذي يقع قبل فاعل صبع التكثَت البد أن يستخدم الوزن ىو. والصحيح أن نقول " يقرأُ 

النراُس "، كما قال اهلل تعاىل: )يوَم يكوُن النراُس كالفراِش اؼببثوِث(.  والتفسَت من ىذه 
 البيانات عدم اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل  وما يقتضي السياق اؼبطابقة بينهما.

 الناُس( ُيَصل ْونَ : )ٕ البيانات
الفعل. والفعل البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )يصلون( ىي 

الذي يقع قبل فاعل صبع التكثَت البد أن يستخدم الوزن ىو. والصحيح أن نقول " 
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ُيَصلِّى النراُس ".  والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل  وما 
 يقتضي السياق اؼبطابقة بينهما.

 َد( ُيَساع : )َواَل تـَْنَسى َأنْ ٖ البيانات
بقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )يساعد( ىي الفعل، وأّما البيانات السا

فاعلو أَْنَت. الفاعل والفعل ُب اعبملة البد أن يطابق بينهما، والصحيح أن نقول " أْن 
ُتَساِعَد ".  والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل  وما يقتضي 

 السياق اؼبطابقة بينهما.
 يـَْعَمَل(علينا َأْن : )ٖ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )يـَْعَمَل( ىي الفعل، وأّما فاعلو 
َنا َأْن  كَبُْن. الفاعل والفعل ُب اعبملة البد أن يطابق بينهما، والصحيح أن نقول " َعَليـْ

وما يقتضي نـَْعَمَل ".  والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل  
 السياق اؼبطابقة بينهما.

 القرآن( ربفظ : )أريد أنٖ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )ربفظ( ىي الفعل، وأّما فاعلو 
أنا. الفاعل والفعل ُب اعبملة البد أن يطابق بينهما، والصحيح أن نقول " أُرِْيُد َأْن 

ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل  وما  َأْحَفَظ القرآن ".  والتفسَت من
 يقتضي السياق اؼبطابقة بينهما.

 تـَْتَبَع(: )اُرِْيُد اَْن ٗ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )تتبع( ىي الفعل، وأّما فاعلو 

ل " أُرِْيُد اَْن أَتْـَبَع أنا. الفاعل والفعل ُب اعبملة البد أن يطابق بينهما، والصحيح أن نقو 
".  والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل  وما يقتضي السياق 

 اؼبطابقة بينهما.
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 اؼبسجُد( َقعُ : )تَـ ٘البيانات 
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )تقُع( ىي الفعل، وأّما فاعلو 

ملة البد أن يطابق بينهما، والصحيح أن نقول " يـََقُع اؼبسجُد. الفاعل والفعل ُب اعب
اْلَمْسِجُد ".  والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل  وما يقتضي 

 السياق اؼبطابقة بينهما.
 ىِذِه اعبامعُة( َوَقعَ : )ٙالبيانات 

وأّما فاعلو البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )وقَع( ىي الفعل، 
اعبامعُة. الفاعل والفعل ُب اعبملة البد أن يطابق بينهما، والصحيح أن نقول " وقـََعِت 
ىذه اعْبَاِمَعُة ".  والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل  وما 

 يقتضي السياق اؼبطابقة بينهما.
  ُتْكِثَر(: )َأْن أعمَل َأْو ٚ البيانات

لسابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )ُتْكِثَر( ىي الفعل، وأّما فاعلو البيانات ا
أنا. الفاعل والفعل ُب اعبملة البد أن يطابق بينهما، والصحيح أن نقول " َأْن أعمَل َأْو 
ُأْكِثَر ".  والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل  وما يقتضي 

 السياق اؼبطابقة بينهما.
 جامعُة ؿبمدية( َكانَ : )ٛالبيانات 

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )َكاَنْت( ىي الفعل، وأّما 
فاعلو جامعُة ؿبمدية . الفاعل والفعل ُب اعبملة البد أن يطابق بينهما، والصحيح أن 

بُت الفعل نقول " َكاَنْت جامعُة ؿبمدية ".  والتفسَت من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة 
 والفاعل  وما يقتضي السياق اؼبطابقة بينهما.

 ديكُن(: )وكبُن ٜالبيانات 
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )دُيِْكُن( ىي الفعل، وأّما فاعلو 
كَبُْن . الفاعل والفعل ُب اعبملة البد أن يطابق بينهما، والصحيح أن نقول " وكبُن مُنِْكُن 
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 من ىذه البيانات عدم اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل  وما يقتضي السياق ".  والتفسَت
 اؼبطابقة بينهما.

 . األخطاء في اإلضافةٚ
 ْاؼبْسِجُد(: )أََماَم ٔ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اؼبسجُد( ىي مضاف إليو / 
ورا. والصحيح أن نقول " أََماَم اإلضافة بظرف اؼبكان. واإلضافة البّد أن تكون ؾبر 

ؼبْسِجِد " بكسر الدال. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق جره أو  اْ 
 كسره.

 شعبان َشْهرُ  : بـَْعدَ ٕالبيانات 
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط ) َشْهُر( ىي مضاف إليو / 

ون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " بـَْعَد َشْهِر اإلضافة بظرف الزمن. واإلضافة البّد أن تك
 شعبان" بكسر الراء. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق جره أو كسره.

 الشمسِ  غروبُ : عند ٖالبيانات 
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )غروُب( ىي مضاف إليو / 

كون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " عند غروِب اإلضافة بظرف الزمن. واإلضافة البّد أن ت
 الشمِس " بكسر الباء. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق جره أو كسره.

 رمضان( َشْهرَ : )قـَبـُْوُل ٗ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط ) َشْهَر( ىي مضاف إليو / 

ؾبرورا. والصحيح أن نقول " قـَبـُْوُل َشْهِر رمضان "  اإلضافة. واإلضافة البّد أن تكون
 بكسر الباء. والتفسَت من ىذه البيانات نصب ما يقتضي السياق جره أو كسره.

( القرآنَ : ))َوِقرَاَءِة ٘ البيانات  اْلَكرَلِْ
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )القرآَن( ىي مضاف إليو / 

البّد أن تكون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " َوِقرَاَءِة القرآِن اْلَكرَلِْ " اإلضافة. واإلضافة 
 بكسر النون. والتفسَت من ىذه البيانات نصب ما يقتضي السياق جره أو كسره.
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 الل َغُة(: )ُب كليرِة ٙ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط ) َشْهُر( ىي مضاف إليو / 

بظرف الزمن. واإلضافة البّد أن تكون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " بـَْعَد َشْهِر  اإلضافة
 شعبان" بكسر الراء. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق جره أو كسره.

 اللغِة العربيةِ  الًتبيةِ : ِقْسُم ٚالبيانات 
مضاف. البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )الًتبيِة( ىي 

واؼبضاف البّد أن يكون حبذف "ال". والصحيح أن نقول " ِقْسُم تربيِة اللغِة العربيِة". 
 والتفسَت من ىذه البيانات وجود "ال تعريف" ما يقتضي السياق حذفو.

ْيِع ٛ البيانات ( َأكْبَاءَ : )ُبْ صبَِ  اْلَعاملَِ
( ىي مضاف إليو / البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )َأكْبَاءَ 

ْيِع َأكْبَاِء اْلَعاملَِ "  اإلضافة. واإلضافة البّد أن تكون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " ُبْ صبَِ
 بكسر اؽبمزة. والتفسَت من ىذه البيانات نصب ما يقتضي السياق جره أو كسره.

 النرفِسي( ِعْلمُ  : )وكليةُ ٜ البيانات
ربتها خط )ِعْلُم( ىي مضاف إليو /  البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة

اإلضافة. واإلضافة البّد أن تكون ؾبرورا. والصحيح أن نقول " وكليُة ِعْلِم النرفِسي" 
 بكسر اؼبيم. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما يقتضي السياق جره أو كسره.

 ب( األخطاء الصرفية
 . األخطاء في األفعالٔ

 ِلُصْوا(َأخْ : )الرِذْيَن ٔ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )َأْخِلُصْو( ىي الفعل اؼباضي 
الرباعي على وزن "أَفـَْعَل". والصحيح أن نكتب " َأْخَلُصْوا ". والتفسَت من ىذه البيانات 

 خطأ ُب استخدام الفعل اؼباضي الرباعي.
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 َصاُمْوَن(: )الرِذْيَن ٕ البيانات
بقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )َصاُمْوَن( ىي الفعل اؼباضي البيانات السا

يـَْفُعُل" الذي يتصل بضمَت واو اعبماعة بدون زيادة النون.  -الثبلثي على وزن "فـََعلَ 
والصحيح أن نكتب " َصاُمْوا ". والتفسَت من ىذه البيانات خطأ ُب تصريف الفعل 

 اؼباضي.
 َيْشارُكْوَن(: )الذين ٖالبيانات 

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )َيْشارُكْوَن( ىي الفعل اؼباضارع 
يشارك". والصحيح -يـَُفاِعُل"، إذا سياق ىذا الفعل ىو "شارك-الرباعي على وزن "فَاَعلَ 

أن نكتب " ُيَشارُكْوَن ". والتفسَت من ىذه البيانات استخدام الفعل اؼبضارع الرباعي بغَت 
 ملة.وزنو ُب اعب

 أُزَائُِد( : )أُرِْيُد َأنْ ٗ البيانات
( ىي الفعل اؼباضي أُزَاِئدُ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )

".  أُزِْيدُ يـُْفِعُل"  اؼببدوء بألف اؼبضارعة. والصحيح أن نكتب " -الرباعي على وزن "أَفـَْعلَ 
 ضي الرباعي.والتفسَت من ىذه البيانات خطأ ُب استخدام الفعل اؼبا

 نـَُتَطهَِّر(ن أ: )٘ البيانات
( ىي الفعل اؼبضارع نـَُتَطهِّرَ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )

 نـََتَطهررَ يـَتَـَفعرُل"  اؼببدوء بنون اؼبتكلم. والصحيح أن نكتب "-اػبماسي على وزن "تـََفعرلَ 
ل اؼبضارع اػبماسي مع ضمَته نون ". والتفسَت من ىذه البيانات خطأ ُب استخدام الفع

 اؼبتكلم.
 نـَْفِسَنا( نـَُنظرمَ : )ٙ البيانات

( ىي الفعل اؼبضارع نـَُنظرمَ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )
يـَُفعُِّل"  اؼببدوء بنون اؼبتكلم. والصحيح أن نكتب " نـَُنظَِّم ". -الرباعي على وزن "فعرلَ 

 يانات استخدام الفعل اؼبضارع الرباعي بغَت وزنو ُب اعبملة.والتفسَت من ىذه الب
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 كثَتا(  أَْأُكلُ : )سوف ٚ البيانات
( ىي الفعل اؼباضارع أَْأُكلُ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )

يـَْفُعُل" اؼببدوء بألف اؼبضارعة. وإذا التقي ألفان ُب ىذا الفعل  -الثبلثي على وزن "فـََعلَ 
". والتفسَت من ىذه البيانات  آُكلُ د حبذف ألف الفعل. والصحيح أن نكتب " الب

 خطأ ُب تصريف الفعل اؼباضارع الناقص.
 ىذه اعبامعة( تَْأَسَستْ : )ٛ البيانات

( ىي الفعل اؼباضي تَْأَسَستْ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )
 تََأَسَستْ  اؼبتصل بتاء الغائبة. والصحيح أن نكتب "  يـَتَـَفعرُل"-اػبماسي على وزن "تـََفعرلَ 

 ". والتفسَت من ىذه البيانات خطأ ُب استخدام وزن الفعل اؼبضارع اػبماسي.
 َوَيْسَتَخَدَم(: )ٜ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )َوَيْسَتَخَدَم( ىي الفعل 
َيْستَـْفِعُل". والصحيح أن نكتب َوَيْسَتْخِدَم ". -َعلَ اؼباضارع السداسي على وزن "ِاْستَـفْ 

 والتفسَت من ىذه البيانات خطأ ُب استخدام وزن الفعل اؼبضارع السداسي.
 . األخطاء في األسماءٕ

 الصَِّيُم(: )ٔ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )الصَِّيُم( ىي اسم مصدر من 

". والتفسَت من ىذه  الصَِّيامُ  َوِصَياًما. والصحيح أن نكتب "-َصْوًما-مُ َيُصوْ -فعل "َصامَ 
 البيانات خطأ ُب استخدام مصدر الفعل.

 (الصرَبِ  : )يا شهرُ ٕ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )الصرَبِ( ىي اسم مصدر من 

" الصرْبِ ". والتفسَت من ىذه البيانات  َصبـْرًا. والصحيح أن نكتب-َيْصِبُ -فعل "َصبَـرَ 
 خطأ ُب استخدام وزن اسم اؼبصدر.
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 اْلَغَفرَاِن(: )و ٖ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )واْلَغَفرَاِن( ىي صبع من اسم 

". والتفسَت من ىذه البيانات خطأ ُب  اْلُغْفرَانِ مصدر َغْفًرا. والصحيح أن نكتب و 
 استخدام وزن صبع من اسم اؼبصدر.

 ج( األخطاء اإلمالئية
 . األخطاء في همزة القطعٔ

 ُبْ قسِم تعليِم( اَْدُرسُ : )وَ  ٔ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )َواَْدُرُس( ىي فعل اؼبضارع من 

أٌّل وجدت، ولذا الفعل الثبلثي بدأ بألف اؼبضارعة. ومهزتو مهزة قطع تكتب وتنطق 
وضعت العُت البًتاء فوق األلف. والصحيح أن نكتب " َوأَْدُرُس ". والتفسَت من ىذه 

 البيانات عدم العُت البًتاء فوق األلف ما يقتضي السياق وضعو.
 (اُرِْيدُ : )ٕ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اُرِْيُد( ىي فعل اؼبضارع من 
الثبلثي بدأ بألف اؼبضارعة. ومهزتو مهزة قطع تكتب وتنطق أٌّل وجدت، ولذا الفعل 

". والتفسَت من ىذه  رِْيدُ أُ  وضعت العُت البًتاء فوق األلف. والصحيح أن نكتب "
 البيانات عدم العُت البًتاء فوق األلف ما يقتضي السياق وضعو.

 ِاْحَدى(: )ِمْن ٖ البيانات
أّن الكلمة ربتها خط )ِاْحَدى( ىي اسم الذي أولو  البيانات السابقة تدل على

مهزة قطع تكتب وتنطق أٌّل وجدت، ولذا وضعت العُت البًتاء ربت األلف. والصحيح 
أن نكتب "ِإْحَدى". والتفسَت من ىذه البيانات عدم العُت البًتاء ربت األلف ما يقتضي 

 السياق وضعو.
 يفعَل( اَنْ : )ٗ البيانات

ة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اَْن( ىي حرف الذي أولو مهزة البيانات السابق
قطع تكتب وتنطق أٌّل وجدت، ولذا وضعت العُت البًتاء فوق األلف. والصحيح أن 



ٜٙ 
 

  
 

يفعَل". والتفسَت من ىذه البيانات عدم العُت البًتاء فوق األلف ما يقتضي  َأنْ نكتب "
 السياق وضعو.

 حيبُط( اَوْ  :)٘ البيانات
ات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اَْو( ىي حرف الذي أولو مهزة البيان

قطع تكتب وتنطق أٌّل وجدت، ولذا وضعت العُت البًتاء فوق األلف. والصحيح أن 
نكتب " أَْو حيبُط ". والتفسَت من ىذه البيانات عدم العُت البًتاء فوق األلف ما يقتضي 

 السياق وضعو.
 ( ضُ اَبـْيَ : )ٙ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )اَبـَْيٌض( ىي اسم الذي أولو 
أللف. والصحيح مهزة قطع تكتب وتنطق أٌّل وجدت، ولذا وضعت العُت البًتاء فوق ا

". والتفسَت من ىذه البيانات عدم العُت البًتاء فوق األلف ما  أن نكتب " أَبـَْيضُ 
 يقتضي السياق وضعو.

 (رُ َاضبَْ : )و ٚ البيانات
البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )وَاضْبٌَر( ىي اسم الذي أولو 

لف. والصحيح مهزة قطع تكتب وتنطق أٌّل وجدت، ولذا وضعت العُت البًتاء فوق األ
". والتفسَت من ىذه البيانات عدم العُت البًتاء فوق األلف ما  أن نكتب " َوَأضْبَرُ 

 وضعو. يقتضي السياق
 ْخَتاُر(: )اَ ٛ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )َاْخَتاُر( ىي الفعل اؼبضارع 
اؼببدوء بألف اؼبضارعة من الثبلثي أو غَت الثبلثي. ومهزتو مهزة قطع تكتب وتنطق أٌّل 

والتفسَت  ْخَتاُر ".ء فوق األلف. والصحيح أن نكتب "أَ وجدت، ولذا وضعت العُت البًتا
 من ىذه البيانات عدم العُت البًتاء فوق األلف ما يقتضي السياق وضعو.
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 اإلسبلِم( اَرْكانُ : )ٜ البيانات
( ىي اسم الذي أولو اَرْكانُ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )

 مهزة قطع تكتب وتنطق أٌّل وجدت، ولذا وضعت العُت البًتاء فوق األلف. والصحيح
أن نكتب " أَرْكاُن ". والتفسَت من ىذه البيانات عدم العُت البًتاء فوق األلف ما يقتضي 

 السياق وضعو.
 (افضلُ : )ٓٔ البيانات

البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )افضُل( ىي اسم الذي أولو 
الصحيح مهزة قطع تكتب وتنطق أٌّل وجدت، ولذا وضعت العُت البًتاء فوق األلف. و 

أن نكتب " أَْفَضُل ". والتفسَت من ىذه البيانات عدم العُت البًتاء فوق األلف ما 
 يقتضي السياق وضعو.

 . األخطاء في همزة الوصلٕ
 (َوِاْسِتْعَدادِ : )بتعلم ٓٔ البيانات

( ىي اسم اؼبصدر َوِاْسِتْعَدادِ البيانات السابقة تدل على أّن الكلمة ربتها خط )
سورة. ىذه اؽبمزة فيها تثبت عند النطق بالكلمة وحدىا أو ُب بداية يبدأ هبمزة مك

 َواْسِتْعَدادِ الكبلم وزبتفي لفظا ال خطا عند اتصال الكبلم. والصحيح أن نكتب " بتعلم 
 ". والتفسَت من ىذه البيانات وضع خط األلف ما يقتضي حذفو.

 تقويم األخطاء اللغوية في كتابة الطلبة (٘
على عملية التقييم اعبادة على كل نوع من األخطاء بأن  تتكون ىذه اػبطوة

يهدف هبا تعيُت مادة التعليم. وربتاج ىذه اػبطوة لتحديد كمية كل عنصر من األخطاء 
اللغوية اؼبوجودة ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية من حيث األخطاء النحوية، 

 اػبطوة بنظر إىل اعبدول التايل. واألخطاء الصرفية، واألخطاء اإلمبلئية. وتتضح ىذه
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 الجدول الخامس
 األخطاء اللغوية في كتابة الطلبة  تقويم

 الصواب اػبطأ اسم الطالب
 رمضان َشْهرَ قـَبـُْوُل  - إيسا ديان رضبة اهلل

 َرَمَضانُ َشْهُر  -
 َرَمَضانِ َوُبْ  -
 يـَْعَملُ اَْلُمْسِلُمْوَن  -

 العبادات
 الًتاويح َصبَلتِ كَ  -
 اْلَكرَلِْ  قرآنَ الَوِقرَاَءِة  -
ِطْيَئةُ ِإَذا ذبَُِد  -  اػبَْ
بويةِ  ُعُلْومُ وكليُة  -  الًتر
 ُبْ قسمِ  اَْدُرسُ وَ  -
 ِاْحَدىِمْن  -
 اعبامعةُ فَِإنر ىذه  -
 َواُِحب   -
 ةُ واؼبكتب فُ َكْاؼبْقصَ  -
 ُكنُ َاسْ َوَلْو  -
 منطقٍة بعيدٍ ُب  -

 قـَبـُْوُل َشْهِر رمضان -
 َشْهُر َرَمَضانَ  -
 َوُبْ َرَمَضانَ  -
ِلُمْوَن يـَْعَمُلْوَن اَْلُمسْ  -

 العبادات
 َكَصبَلِة الًتاويحِ  -
 َوِقرَاَءِة القرآِن اْلَكرَلِْ  -
ِطْيَئةَ  -  ِإَذا ذبَُِد اػبَْ
بويةِ  -  وكليُة ُعُلْوِم الًتر
 َوأَْدُرُس ُبْ قسمِ  -
 ِمْن ِإْحَدى -
 فَِإنر ىذه اعبامعةَ  -
 َوُأِحب   -
 َكْاؼبْقَصِف واؼبكتبةِ  -
 َوَلْو َأْسُكنُ  -
  َدةٍ ُب منطقٍة بعي -

 َشْهِر َرَمَضانَ  قَبولِ  - أقبجا شهفوترا
 َأنر ِصَياِمِهمْ  -
 َتبـُُهمْ ُبْ كِ  -
 َأْخِلُصْواالرِذْيَن  -
 َجيِّدٌ يـَتَـَعلرُمْوَن  -

 قَبوُل َشْهِر َرَمَضانَ  -
 ُهمْ َأنر ِصَيامَ  -
 ُبْ ُكتُِبِهمْ  -
 الرِذْيَن َأْخَلُصْوا -
 يـَتَـَعلرُمْوَن َجيًِّدا -
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ْيلٌ َمَناَرٌة  ْاؼبْسِجدُ أََماَم  -  صبَِ
 الل َغةُ ُب كليرِة  -
 َجاِمَعةُ َأنر  -
ْيلٌ َجاِمَعٌة  -  صبَِ

ْيلةٌ  -  أََماَم ْاؼبْسِجِد َمَناَرٌة صبَِ
 ُب كليرِة الل َغةِ  -
 َأنر َجاِمَعةَ  -
ْيلةٌ  -  َجاِمَعٌة صبَِ

 ُبْ كليةِ  ْدُرسُ اَ  - نور عيٍت نوونّا
 الل َغُة اْلَعَربِيرةُ ُب دوراِت  -
 يلةٌ كبَتٌة َوصباؼبسجُد   -
 شعبان َشْهرُ  بـَْعدَ  -
 الشرَراَب والطعامَ َعِن  -
 اْلَوْحيِ َفِفْيِو َبَدأَ  -
 اْلُقْرآنَ ِمَن  -
َلةُ  ُبْ  -  اْلَقْدرِ  لَيـْ

 أَْدُرُس ُب كلية -
 ُب دوراِت الل َغِة اْلَعَربِيرةِ  -
 اؼبسجُد كبٌَت َوصبيلٌ  -
 بـَْعَد َشْهِر شعبان -
 َعِن الشرَراِب والطرَعامِ  -
 لَوْحيُ َفِفْيِو َبَدأَ اْ  -
 ِمَن اْلُقْرآنِ  -
َلِة اْلَقْدرِ  -  ُبْ لَيـْ

 َرمضانَ  قـَبـُْوٌل َشْهرُ  - فيصل
 والشرْهُر َرَمَضانَ  -
َباَركُ  وىي ليلةُ  -

ُ
 ْاؼب

 اَْدُرسَ أن  -
 َاْخَتارُ  -
 اِلَنر  -
عن اػبطِأ ُبْ كبلِم العربيِة  -

 َوفـَْهمُ 

 قـَبـُْوُل َشْهِر َرمضانَ  -
 وَشْهُر َرَمَضانَ  -
 وىي ليلٌة ُمَبارَكةٌ  -
 ن أَْدُرسَ أ -
 َأْخَتارُ  -
 أِلَنر  -
عن اػبطِأ ُبْ كبلِم  -

 العربيِة َوفـَْهمِ 
 َوْقَت َخاصر ِإنرُو  - نور القمرية

كُ  -  َمَساءٍ  لر ُب ْ
ْيِع  -  اْلَعاملَِ  َأكْبَاءَ ُبْ صبَِ
 الكرَلِ  اْلُقْرآنَ إىل  -

 ِإنرُو َوْقٌت َخاص   -
ُكلِّ َمَساءٍ  -  ُب ْ
ْيِع َأكْبَاِء اْلَعاملَِ  -  ُبْ صبَِ
 إىل اْلُقْرآِن الكرَلِ  -
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 ل  َمَع كُ  -
 ُب الصربَلِة َأْو ِتبَلَوةِ  -

 اْلُقْرآنُ 
 َيْشارُكْونَ الذين  -
 َيمُ الصِّ  -
 اعْبَاِمَعِة قَاَمْت ىِذِه  -
رَاَسةُ  كليةُ  -  اْلِقْسُم الدِّ
 َوالتـرْعِلِميرةِ ِقْسُم التـرْربِيرِة  -

 َمَع ُكلِّ  -
ُب الصربَلِة أَْو ِتبَلَوِة  -

 اْلُقْرآنِ 
 ذين ُيَشارُكْونَ ال -
 الصَِّيامُ  -
 قَاَمْت ىِذِه اعْبَاِمَعُة  -
رَاَسةِ  -  كليُة ِقْسِم الدِّ
 ِقْسُم التـرْربِيرِة َوالتـرْعِلْيِميرةِ  -

 الناسُ  يـَْقرَأُْونَ  - لطفي بديلة فوزي
 الناسُ  ُيَصل ْونَ  -
 الناسُ  َيْسُحُرْونَ  -
 ْاؼبْسِلُمْونَ ِمَن  -
 رمضانِ ِلَشْهِر  -
 بِيرةِ اَْلَعر أَتـََعلرُم  -
 نظيفةٌ َمْيَداٌن  -

 يـَْقرَأُ الناسُ  -
 ُيَصلِّى الناسُ  -
 َيْسُحُر الناسُ  -
 ِمَن ْاؼبْسِلِمُْتَ  -
 ِلَشْهِر رمضانَ  -
 أَتـََعلرُم اَْلَعربِيرةَ  -
 َمْيَداٌن نظيفٌ  -

 تـََقعُ  اعْبَاِمَعةِ ىِذِه  - نوُب ليبل
 الل َغِة العربيةِ  اْلِقْسمِ ُب  -
 اؼبباركَ ىَذا الَشْهُر  -
 القرآنِ  سِ لترْدرِيْ َكا -
َد ُيَساع َواَل تـَْنَسى َأنْ  -

 اآلَخرُ 
 يـَْعَملَ علينا َأْن  -
 رمضانَ  َشْهرُ  قـَبـُْولُ  -

 ىِذِه اعْبَاِمَعُة تـََقعُ  -
 ُب ِقْسِم الل َغِة العربيةِ  -
 ىَذا َشْهُر اؼبباركِ  -
 َكَتْدرِْيِس القرآنِ  -
َواَل تـَْنَسى َأْن ُتَساِعَد  -

 اآلَخرَ 
 علينا َأْن نـَْعَملَ  -
 ْهِر رمضانَ قـَبـُْوُل شَ  -

 اعبامعُة الثانيةُ  - الثاٍلُ اعبامعُة  - نور رضبة النساء
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 الثالثُ  اعبامعةُ  -
 اؼبزكزِياعبامعُة  -
 رمضان شهرُ  قبولُ  -
 الشهُر الرمضانِ  -
 صاموناؼبسلمون  -

 اعبامعُة الثالثةُ  -
 اعبامعُة اؼبركزِيةُ  -
 قبوُل شهِر رمضان -
 شهُر رمضانَ  -
 َصاَم اؼبسلمون  -

 ُتبٌ كُ  َأْسَتِعرُ  - فجيتا سوريا
 رمضانَ  الشهرِ ُبْ ىَذا  -
 وِاستعدادِ بِتَـَعل ِم  -
 َوفـَرََح َواِلَدْيٍِت  -

 َأْسَتِعر  ُكتُباً  -
 ُبْ شهِر رمضانَ  -
 بِتَـَعل ِم واْستعدادِ  -
 َوَفرَِح َواِلَداٍل  -

 كليةُ وَُكْنُت ُبْ   - ؿبمد عبيد اهلل
 َحَدْرتُ  -
 الفصلَ ُب  -
 القرآنِ  نظولُ أّن  -
 الشهِر اؼبباركَ  ُب ىذا -

 ُت ُبْ كليةِ وَُكنْ  -
 َحَضْرتُ  -
 ُب الفصلِ  -
 أّن نـُُزْوَل القرآنِ  -
َباَركِ  -

ُ
 ُب ىذا الشهِر اؼب

 ؿبمديةِ  َجاِمَعةِ  - نور نعمة إؽبية
 النرفِسي ِعْلمُ  وكليةُ  -
ُقوُ ربَْ  رِْيدُ اُ  -  ِقيـْ
 القرآنِ َأْحَفَظ  -
 أُرِْيُد ُأَساِعدُ  -

 َجاِمَعُة ؿبمديةُ  -
 وكليُة ِعْلِم النرفِسي -
 َقوُ أُرِْيُد رَبِْقيْـ  -
 َأْحَفَظ القرآنَ  -
 أُرِْيُد أْن ُأَساِعدَ  -

 مشهورٌ ىي جامعٌة  - منة اهلل
 فيها الكليةِ ىِذِه  -
 الل َغةِ  التـرْربِيرةُ ِقْسُم  -
 اعباِمَعةُ ألنر ىِذِه  -
 َىَدفٌ يلْ  -

 ىي جامعٌة مشهوَرةٌ  -
 ىِذِه الكليُة فيها -
 ِقْسُم تـَْربِيرِة الل َغةِ  -
 ألنر ىِذِه اعباِمَعةَ  -
 يلْ َىْدفٌ  -
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 َوِقرَاَءتُوُ غِبِْفِظ القرآِن  -
 أُزَائِدُ  أُرِْيُد َأنْ  -
 اهللِ  أُِمرَ  -
 العبادةِ  لُِنَكثِـّرُ  -
 َقوِيرةٌ عِبِْسٍم  -

 غِبِْفِظ القرآِن َوِقرَاَءتِوِ  -
 أُرِْيُد َأْن أُزِْيدَ  -
 أََمَر اهللُ  -
 لُِنَكثِـَّر العبادةَ  -
 عِبِْسٍم َقِوي   -

 إعدادَ إىل  - مكرمة
 نظيفٌ قـَْلٍب  -
 ْيمُ تـَْعلِ ُب  -

 إىل إعدادِ  -
 قـَْلٍب نظيفٍ  -
 ُب تـَْعِلْيمِ  -

 بناُء اعبديدُ ؽبا  - ليلي ىداية الفردنية
 الثانيةِ جانَب البناِء  -
 ؿبمدية جامعةُ ٍبّ ُب  -
 رٌ َاضبَْ ٌض و اَبـْيَ  -
 اؼبكتبُة واسعةُ ؽبا  -
 رمضان شهرُ قبوُل  -
 اريد ان ربفُض القرآنُ  -
 اعبماعةِ  صبلةُ بـَْعَد  -
 رمضانَ  شهرُ ُب  -
 تـَْتَبعَ  اَنْ  اُرِْيدُ  -
 اُرِْيُد اَْن ُاَصلىِّ التهجدِ  -

 ؽبا بناٌء جديدٌ  -
 جانَب البناِء الثاٍل -
 ٍبّ ُب جامعِة ؿبمديةِ  -
 أَبـَْيُض وَأضْبَرُ  -
 ؽبا مكتبٌة واسعةٌ  -
 قبوُل شهِر رمضان -
 أُريُد َأْن أحفَظ القرآنَ  -
 بـَْعَد صبلِة اعبماعةِ  -
 ُب شهِر رمضانَ  -
 أُرِْيُد َأْن أَتْـَبعَ  -
 لىِّ التهج دَ أُرِْيُد َأْن ُأصَ  -

 ايضاً وؽبا  - راتنو ألفا خَتٍل
 َواَنَا اَْدُرسُ  -
 رمضانَ  َشْهرُ  بولِ قَ  -
 نـَتَـَوجروَ  اَنْ  -
 بَِأْجٌر مضاعفٍ  -

 وؽبا أَيضاً  -
 َوأَنَا أَْدُرسُ  -
 قَبوُل َشْهِر رمضانَ  -
 وَ َأْن نـَتَـَوجر  -
 بَِأْجٍر مضاعفٍ  -
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 الذنوبُ سوف يـََناُل  -
 اغبسنةَ  َعَملُ وَُكل   -
 ُنْصِلحَ  اَنْ  -
 رمضان َشْهرُ أِلَنر  -

 سوف يـََناُل الذنوبَ  -
 وَُكل  َحَسَنةٍ  -
 َأْن ُنْصِلحَ  -
 أِلَنر َشْهَر رمضان -

 كما قَاَل اهللُ تعاىل - تعاىل اهللِ  الَ كما كَ  - ؿبمد فاقبي أديفورا
 ليالٍ  ألفَ مْن  - حبيب الب

 الكليةمن أقسام  -
 الدراسات اإلسبلمية

 مْن ألِف ليلٍ  -
من أقساِم كليِة  -

 اإلسبلمية الدراسات
للجامعة تسهيبلٌت  - ديوي نور ديانا

 غبديثةٍ ا
 اآلن اناو  -
 اللغِة العربيةِ  الًتبيةِ ِقْسُم  -
 شاَء اهلل نْ اِ  -
 نتوجوَ  اَنْ قـَْبَل  -
 ياَناً حْ اَ  -
 نشكرُ قـُُلْوبـََنا و  نـَُتَطهِّرَ ان  -

 اهللَ 

للجامعة تسهيبلٌت  -
 حديثةٌ 

 وأَنا اآلن -
 ِقْسُم تربيِة اللغِة العربيةِ  -
 هللُ ِإْن شاَء ا -
 قـَْبَل َأْن نتوجوَ  -
 َأْحياَناً  -
َأن نَُطهَِّر قلوبنا ونشكَر  -

 اهللَ 
 العلمَ لِنَـْيِل  - رزقي عبد الرضبة

 اؼبسجدُ  َقعُ تَـ  -
 اندونيسياِمْن  -
 ايضا -
 الببلدِ  ارِجَ ِمْن خَ  -
 رمضانشهُر قبوُل  -
 رمضان الشهرِ  ُب ىذا -

 لِنَـْيِل العلمِ  -
 يـََقُع اؼبسجدُ  -
 ِمْن إندونيسيا -
 أَيضا -
 ِمْن َخارِِج الببلدِ  -
 قبوُل شهِر رمضان -
 ُب شهِر رمضان -
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 نـََزَل القرآنُ  - القرآنَ نـََزَل  -
 مشهورٌ ىي جامعٌة  - وردة النصيحة

 عايلٌ  ومنارةٌ  -
 الطبلبِ  لرغبِة واؼبوىبةِ با -
 شهِر رمضانَ  قبولِ  -
 رمضانَ  الشرْهرُ قد َجاَء  -
 نـَْفُسهميُِعد  اؼبسلمون  -

 ىي جامعٌة مشهورةٌ  -
 ومنارٌة عاليةٌ  -
 موىبِة الطبلبِ برغبِة و  -
 قبوُل شهِر رمضانَ  -
 قد َجاَء َشْهُر رمضانَ  -
 يُِعد  اؼبسلمون أَنـُْفَسهم -

 رمضان شهرُ قبوُل  - نور اإلندرا ياٌب
 رمضان شهرُ ُب  -
 رمضانُ شهُر  -
 إلبادةِ  -
 واحدُ اعبامعُة  -
 اعبامعةُ أمام  -
 كبٌَت ومشهورٌ اعبامعُة   -

 قبوُل شهِر رمضان -
 ُب شهِر رمضان -
 شهُر رمضانَ  -
 لِعبادةٍ  -
 اعبامعُة األوىل -
 أماَم اعبامعةِ  -
 اعبامعُة كبَتٌة ومشهورةٌ  -

 ىِذِه اعبامعةُ  َوَقعَ  - أولو العلم
 الشريعةُ قسُم  -
 اللغةُ  التعليمُ قسُم  -
 رمضانَ  الشهرِ ُب  -
 القرآنَ ُأْكِمُل قراءَة  -
 الشهرُ  ىذه -
 رمضانِ ُب  -
 اهللِ ِإْن شاء  -

 َوقـََعْت ىِذِه اعبامعةُ  -
 قسُم الشريعةِ  -
 غِة العربيةِ قسُم تعليِم الل -
 ُب شهِر رمضانَ  -
 ُأْكِمُل قراءَة القرآنِ  -
 ىذا الشهرُ  -
 ُب رمضانَ  -
 ِإْن شاء اهللُ  -

 كبٌَت اعبامعُة   - مفتاح الفضيلة
 الشريعةُ قسُم  -

 اعبامعُة كبَتةٌ  -
 شريعةِ قسُم ال -
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 الًتبيُة اللغُة العربيةُ قسُم  -
 اعبامعةَ  ىذه -
 رمضانَ  شهرُ ألنر  -
 ىذه الشهرِ وُب  -
 ُتْكِثرُ َأْن أعمَل َأْو  -

 قسُم تربيِة اللغِة العربيةِ  -
 ىذه اعبامعةُ  -
 ألنر شهَر رمضانَ  -
 وُب ىذا الشهرِ  -
 َأْن أعمَل َأْو ُأْكِثرَ  -

 اللغة قسمُ وأختاُر  - نور عفيفة
 من العلوم كثَتةٌ أناُل   -
من  كثَتٌ وألتقي   -

 األصدقاء
 عبادةٌ شهٌر  -
 نـَُنظرَم نـَْفِسَناَأِن  -
 يفعلَ  اَنْ  -
 حيبطُ  اَوْ  -

 اللغةوأختاُر قسَم  -
 أناُل كثَتًة من العلوم -
وألتقي كثًَت من  -

 األصدقاء
 شهُر العبادةِ  -
 َأْن نـَُنظَِّم أَنـُْفَسَنا -
 َأْن يفعلَ  -
 َأْو حيبطُ  -

 اإلسبلمية الدراسةُ كليُة  - فَتوس حسُت
 ىيئةُ  اَْعَضاءِ من  -

 التدريسِ 
 تَْأَسَستْ  -
 صبيُع أكباءَ العاملْ ُب  -
 الصيامُ ُب شهِر  -
 صيامَ إىل  -
بلِل ُب الصباِح وخ -

 النهارَ 
 الطَِّعامُ لتناوِل  -
 الشمسُ  شروقُ ِمْن  -

 كليُة الدراسِة اإلسبلميةِ  -
من أَْعَضاِء ىيئِة  -

 التدريسِ 
 تََأسرَستْ  -
 ُب صبيِع أكباِء العاملِ  -
 ُب شهِر الصِّيامِ  -
 إىل صيامِ  -
ُب الصباِح وخبلِل  -

 النهارِ 
 لتناوِل الطَِّعامِ  -
 ْوِق الشمسِ ِمْن ُشرُ  -
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 الشمسِ  غروبُ عند  -
 اْلُفُجْورُ ِمَن  -

 عند غروِب الشمسِ  -
 ِمَن اْلُفُجْورِ  -

 رمضانَ  شهرُ قبوُل  - ؿبمد إيوان فوزي
 رمضانَ  الشهرُ  -
 القرآنِ نزَل  -
 رمضانَ  شهرُ وصوُم  -
 اإلسبلمِ  اَرْكانُ  -
 ضلُ اف -
 واعُ ان -
 ؿبمدية جامعةُ َكاَن  -
 جامعُة ؿبمدية َكانَ  -

 يـََقعُ 
 واسعةٌ اؼبسجُد كبٌَت و  -

 قبوُل شهِر رمضانَ  -
 شهُر رمضانَ  -
 نزَل القرآنُ  -
 وصوُم شهِر رمضانَ  -
 أركاُن اإلسبلمِ  -
 أَفضلُ  -
 أَنواعُ  -
 َكاَنْت جامعُة ؿبمدية -
 َكاَنْت جامعُة ؿبمدية -

 تـََقعُ 
 اؼبسجُد كبٌَت وواسعٌ  -

 رمضانَ  َشْهرِ  - أالنشو حبر الدين
 ديكنُ وكبُن  -
 مدرسة اَورلُ  -
 جامعاتَ ىناك ثبلَث  -

 َشْهُر رمضانَ  -
 وكبُن مُنْكنُ  -
 َأورُل مدرسة -
 ك ثبلَث جامعاتٍ ىنا -

 اعبامعةُ  ىي أحسنُ  - ؿبمد فرحا عزيزي
 كثَتا  أَْأُكلُ سوف  -
 هنٍر كبَتٍ فيها  -

 ىي أحسُن اعبامعةِ  -
 سوف آُكُل كثَتا -
 فيها هنٌر كبَتٌ  -

 سعداءِ لنكوَن  - أضبد فاتح عزيز
 العاملَ ُب ـبتلِف أكباِء  -
 احملروقةُ األرَض  -
 ٖ اؼببٌِت  ُب -

 لنكوَن سعداءَ  -
 ُب ـبتلِف أكباِء العاملِ  -
 األرَض احملروقةَ  -
 ُٖب اؼببٌَت  -
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 اعضاِء ىيئةُ  ُب -
 ُٕ٘ٔٓب عام  اَْدُخلُ  -
 َوَيْسَتَخَدمَ  -

 ُب أَعضاِء ىيئةِ  -
 ٕ٘ٔٓأَْدُخُل ُب عام  -
 َوَيْسَتْخِدمَ  -

 كليةُ وأدرس ُب   - مشيطة
 الدراساتُ 

 الل َغةُ ُبْ ِقْسِم  -
  القرآنُ  أَفـَْهمْ َأْن  -
 حالَ  َيُكْونُ َأْن  -
 القرآن َشْهرُ يَا  -
 اْلَغَفرَانِ و  الصرَبِ  شهرُ يا  -
 أفضلُ  الصَِّيامُ بـَْعَد  -

وأدرس ُب كليِة  -
 الدراساتِ 

 ُبْ ِقْسِم الل َغةِ  -
 َأْن أَفـَْهَم القرآَن  -
 َأْن َيُكْوَن حالَ  -
 يَا َشْهَر القرآنِ  -
 يا شهَر الصرْبِ واْلُغَفرَانِ  -
 بـَْعَد الصَِّياِم أفضلُ  -

 َرمضانَ  َشْهرُ ُبْ  - فَتا نور سانيت
 القرأنُ  رَأُ اَقْـ  -
 القرآنُ  َاْحَفظُ  -
 الليلةُ ُب وقِت  -
 اَْيًضا -
 كثَتةٌ   اعبامعةُ ُب  -

 ُبْ َشْهِر َرمضانَ  -
 أَقـْرَأُ القرأنَ  -
 َأْحَفُظ القرآنَ  -
 ُب وقِت الليلةِ  -
 أَْيًضا -
 ُب اعبامعِة كثَتةٌ  -

 احملمديةُ  أعبامعةُ  - إحياء علوم الدين
 القرآنَ نزل فيو  -
 َعٍتِّ  َفْأفُ  -
 نرمضا شهرُ قـَبـُْوُل  -

 اعبامعُة احملمديةُ  -
 نزل فيو القرآنُ  -
 فـَْعُف َعٍتِّ  -
 قـَبـُْوُل شهِر رمضان -
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، وجد الباحث األخطاء ابات الطلبة بلخطوات السابقةالباحث كت أن حلل وبعد 
، واألخطاء اإلمبلئية تبلغ ٕٙ، واألخطاء الصرفية تبلغ عددىا ٛٗٔالنحوية تبلغ عددىا 

 . ٖٛعددىا 
ابق، يتضح لنا أّن األخطاء اللغوية من حيث األخطاء انطبلقا من اعبدول الس

النحوية أكثر من األخطاء الصرفية واإلمبلئية. وعناصر األخطاء النحوية اليت توجد فيها 
أكثر اػبطأ من العناصر األخرى ىي األخطاء ُب اإلضافة واجملرورات. وأّما عناصر 

ال واألخطاء ُب األظباء. وأّما األخطاء الصرفية  توجد متساوية بُت األخطاء ُب األفع
عناصر األخطاء الصرفية اليت توجد فيها أكثر اػبطأ من العناصر األخرى ىي األخطاء 

 ابة مهزة القطع.ُب كت
من البيانات السابقة برجو الباحث أن يستفيد منها معلم الكتابة خاصة ومعلمي 

البيانات التغذية الراجعة  اللغة العربية عامة جبامعة ؿبمدية ماالنج. عسى أن تكون ىذه
ُب تصميم منهج التعليم وكذلك ُب إجراء عملية تعلم وتعليم اللغة العربية خاصة ُب 

 تعليم مهارة الكتابة.
ب. العوامل التي تسبب األخطاء اللغوية في كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية 

 بجامعة محمدية ماالنج.
كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية لكشف أسباب وقوع األخطاء اللغوية َب  

جبامعة ؿبمدية ماالنج قد قام الباحث دبقابلة مع معلم اللغة العربية )معلم مهارة الكتابة، 
واظبو أستاذ صبال بكر الشوع، اؼباجستَت واؼبقابلة مع بعض الطلبة الذين ُب كتابتهم 

 .األخطاء اللغوية
تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية تصدر األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم 

 ماالنج من جانبُت، ومها:
 األّول: تصدر األخطاء اللغوية من جانب الطلبة، وىي:

 
 



ٕٛ 
 

  
 

 عدم فبارسة الطلبة على كتابة العربية .ٔ
ىذا ما قالو أستاذ صبال بكر الشوع عندما قابلو الباحث عن العوامل 

اؼبهارات اللغوية من اليت تسبب األخطاء اللغوية ُب كتابة الطلبة. إّن 
مهارة االستماع، مهارة الكبلم، مهارة القراءة والكتابة ال بد باؼبمارسة 
الكتساهبا. والسيما أّن من أىداف تعليم الكتابة ُب قسم تعليم اللغة 
العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج وىي القدرة على الكتابة بشكل صحيح 

 ٓ٘وىذا ال يصلها الطلبة إالّ باؼبمارسة.
 فروق الفرديةال .ٕ

إّن الطلبة الذين يدرسون ُب قسم تعليم اللغة العربية بعضهم متخرجُت 
من اؼبدرسة الثانوية العامة اليت ال تـَُعلرُم فيها اللغة العربية، وبعضهم 
متخرجُت من اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية واؼبهاىد اإلسبلمية. وىذا 

كتابة ألّن بعض الطلبة اعبانب يؤّدى إىل وقوع األخطاء اللغوية ُب ال
 ٔ٘مبتدءون ُب تعلم اللغة العربية.

ويؤكد ىذا القول دبا قالو أحد معلم ُب قسم تعليم اللغة العربية وىو 
أستاذ أضبد فطاٍل أّن من مشكبلت تعليم اللغة العربية ومنها تعليم 
مهارة الكتابة ىي اختبلف خلفية تربوية الطلبة وال ديكننا أن نقسمهم 

 ٕ٘ألن عددىم حوايل ثبلثُت طالبا. إىل فصلُت
 ضعف قدرة بعض الطلبة ُب القواعد العربية .ٖ

إن الكتابة العربية الصحيحة ربتاج  إىل استخدام القواعد الصحيحة 
فطبعا، لكن بعض الطلبة ال حيبون تعلم القواعد كالنحو بسبب ظنهم 

 ٖ٘أّن تعلم النحو صعٌب.
                                                           

 ٕٚٔٓمايو  ٖٓمع معلم الكتابة صبال بكري شوع تاريخ  اؼبقابلة50

 ٕٚٔٓمايو  ٖٓشوع تاريخ  صبال بكرمع معلم الكتابة  ابلةاؼبق51

 ٕٚٔٓ نيويو  ٘تاريخ  أستاذ أضبد فطاٍلمع اؼبقابلة 52

 ٕٚٔٓمايو  ٖٓمع معلم الكتابة صبال بكري شوع تاريخ  اؼبقابلة53
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طبعا يؤدي إىل ضعف بعض ٍب كذلك أّن اختبلف خلفية تربوية الطلبة ف
ووجدوا اؼبشكبلت ُب تطبيقها عند   الطلبة ُب استخدام القواعد العربية

 .  كتابة العربية
 : تصدر األخطاء اللغوية من جانب اؼبدرس، وىي:الثاني  

اؼبعلم تطبيق القواعد النحوية، الصرفية واإلمبلئية ُب كتابة  يؤّكد مل .ٔ
 الطلبة.

لة مع بعض الطلبة، منها اؼبقابلة مع لطفي استدالال على نتائج اؼبقاب
فضيلة حيث قالت أّن اؼبعلم مل ديارس وكذلك مل يهتم كثَتا ُب تطبيق 

وكذلك قال طالب آخر اظبو مكرمة أّن  ٗ٘القواعد العربية ُب الكتابة.
اؼبعلم أحيانا يهتم بكيفية الكتابة لكن مل يهتم ُب استخدام القواعد 

 ٘٘مبلئية ُب كتابة طبلبو.النحوية أو الصرفية أو اإل
 مل ديارس اؼبعلم ُب تصحيح كتابة الطلبة. .ٕ

حقيقة ينبغي على معلم الكتابة أن يتعامل بكتابة طبلبو ٍّب قام 
بتصحيحها، لكي يعرف الطلبة ما ىي األخطاء اللغوية ُب كتابتهم حىت 
ال يكرر الطلبة تلك األخطاء ُب الكتابة األخرى والسيما أّن اؼبعلم قد 

ف ضعف قدرة بعض طبلبو. ومن نتائج اؼبقابلة مع الطلبة منها مع عر 
أضبد فاتح عزيز، حيث أنو قال: إّن اؼبعلم مل ديارس ُب تصحيح كتابة 

مثبل بوضع الكلمة أن ىذه من األخطاء النحوية، ىذه من  ٙ٘الطلبة،
 األخطاء اإلمبلئية وشيئ آخر. 

 تدريباتال يستخدم اؼبعلم الطرق اؼبتنوعة إال طريقة ال .ٖ
إّن الطريقة مهمة إليصال اؼبعلومات إىل الطبلب. لذلك البد للمعلم أن 
خيتار أو يستخدم الطرق اؼبناسبة. وقال أستاذ صبال بكر الشوع أنو 

                                                           
54

 ٕٚٔٓمايو  ٕٗتاريخ  الطلبةمع  اؼبقابلة 

 ٕٚٔٓ مايو ٕٗتاريخ  مكرمة طالب ُب اؼبستوى الرابع مع اؼبقابلة55

 ٕٚٔٓمايو  ٕٗتاريخ  طالب ُب اؼبستوى الرابع أضبد فاتح عزيزاؼبقابلة مع 56
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حينما يقوم بتعليم الكتابة يستخدم طريقة التدريبات وال يشرح أنو يطبق 
من  أّن ىذه ويرى الباحث ٚ٘طريقة أخرى إاّل طريقة التدريبات.

تؤدى إىل وقوع األخطاء اللغوية لدى الطلبة، ألّن اؼبعلم  اليت اؼبشكبلت
يريد اؼبعلم بأن يقدر طبلبو  ال يعلم إاّل بأن يأمر الطلبة بكتابة العربية.

 ُب الكتابة هبذه الطريقة وال يهتم دبا كتبو الطبلب.
بجامعة محمدية ج. حلول األخطاء اللغوية في كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية 

 ماالنج.

وبعد أن كشف الباحث أسباب وقوع األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم 
اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج، وُب ىذا الباب سيقدم الباحث اغبلول ؼبشكبلت 
تلك األخطاء اللغوية. وبناء على أسباب وقوع األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم 

 ة العربية سيقدم الباحث اغبلول كما يلي:اللغ
 أن يهتم المعلم بتصحيح كتابة الطلبة. .ٔ

أن معلم الكتابة مل ديارس ُب تصحيح كتابة الطلبة، حىت مل يعرف كثَت من 
الطلبة األخطاء اللغوية اليت كتبواىا. وقال ؿبمود كامل ناقة كما نقلتها زكية أّن 

عادات الطبلب اػباطئة ُب استخدام إمهال عملية التصحيح يؤدي إىل تثبيت 
اللغة وبالتايل إىل صعوبة بل استحالة معاعبة ىذه العادات اػباطئة 

فعلى اؼبعلم أن يقرأ أوراق الطلبة وكل خطأه خارخ الفصل ٍب  ٛ٘وتصحيحها.
خيطو اؼبعلم أن ىذه اعبملة خطأ ٍب يصححها كي ال يقع فيها الطلبة مرة أخرى، 

 جعهم على الكتابة اعبيدة.ٍب يرشدىم ويقًتحهم ويش
ٍب ينبغي على اؼبعلم أن يعلق ويقًتح كتابة كل طالب ُب أوراقهم. والتعليق فيو 
باعتبار صبلة مستهدفة للطالب، حىت يشعر الطالب باإلرشاد واإلىتمام شخصيا 
من األستاذ. فيظهر اإلتصال اعبيد بُت اؼبعلم وطالبو. مثال التعليق: "يا أضبد  

                                                           
 ٕٚٔٓمايو  ٖٓشوع تاريخ  صبال بكرمع معلم الكتابة  اؼبقابلة57

 .ٕٛ-ٔٛ، ص. تعليم )اإلنشاء اؼبشكبلت واغبلول(عارفة،  زكية58
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القواعد اإلمبلئية الصحيحة" أو  لكن كتابتك ربتاج إىل استخدام كتابتك صبيلة،
 عّلق اؼبعلم ُب كتابة الطلبة "عليك أن هتتّم دبطابقة الفعل والفاعل ُب الكباتة".

ن حينما يصحح اؼبعلم كتابة الطلبة ُب الفصل، يضع اؼبعلم اعبدول  مكومن اؼب
 كالتايل:

 اؼببلحظة الصواب اػبطأ نوع اػبطأ رقم
رفع ما يقتضي  ُب ْاؼبْسِجدِ  ُب ْاؼبْسِجدُ  اإلعراب ٔ

 السياق جره
خطأ ُب استخدام  َفرَِح ؿبمدٌ  فـَرََح ؿبمدٌ  اؼبفردات ٕ

 وزن الفعل
 

 أن يستخدم المعلم الطريقة التعليمية المتنوعة .ٕ
للمعلم دور كبَت ُب استخدام أو تطبيق الطريقة. جيعل اؼبعلم الطلبة إجيابيُت ُب 

الكتابة. فيها يصبح اؼبعلم مرشدا ؽبم ُب الكتابة. وىذا اغبال  عملية تعليم
حيتاج إىل معرفة األستاذ أو اؼبعلم ألنواع الطرق واالسًتاتيجية ٍب اختيار الطرق 

 ٜ٘اؼبناسبة الفعالة.
ينبغي على اؼبعلم أن يطبق الطرق اؼبتنوعة اؼبناسبة ُب عملية تعليم الكتابة. 

ُب صورة ؾبموعات صغَتة حيال موضوع ديكن استخدام النقاش الشفوي 
معُت، حيث يوفر للطبلب الرجعة )التغذية الراجعة( لكتابة بعضهم البعض، أو 
ُب طريقة ربادْث ٍب اكتب، يتم تكليف الطبلب مناقشة أفكار موضوع ما ُب 
ؾبموعات صغَتة، حبيث يستفيد كل طالب من أفكار وآراء غَته قبل الكتابة. 

الطريقة  على شكل آخر وىو فّكر واكتب وتناقش وأعْد وديكن أن ربقق ىذه 
 الكتابة.
 

                                                           
 .ٓٗٔ، ص. تعليم )اإلنشاء اؼبشكبلت واغبلول(عارفة،  كية59
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 .أن يهتم المعلم بفروق فردية الطلبة .ٖ
أن يهتم معلم الكتابة بشخصية طبلبو والسيما أهنم اآلن ُب اؼبستوى الرابع، 
ألّن بعضهم ضعيف ُب القواعد العربية. لذلك أن خيتار اؼبعلم موضوع الكتابة 

م بكتابة شيئا بعيدا من حياهتم حىت ال يستطيع الطلبة مناسبة ؽبم وال يكلفه
أن يعبوا أفكارىم جيدة. وكذلك أن يشجع اؼبعلم طبلبو والسيما على من 

 ضعيف منهم أن يتعلموا كثَتا عن الكتابة اعبيدة ويرشدىم إليها.
 تطبيق القواعد العربية في كتابة الطلبة.تأكبد أن يهتم المعلم ب .ٗ

بيق القواعد العربية خاصة من حيث القواعد النحوية، أن يرتكز اؼبعلم تط
والقواعد الصرفية، والقواعد اإلمبلئية ُب كتابة الطلبة. وىذا أن يطبق اؼبعلم 
بعد أن يعرف األخطاء الشائعة ُب كتابة طبلبو، مثبل قبل أن يأمر الطلبة 

علم بالكتابة، يشرح اؼبعلم القواعد النحوية من حيث اجملرورات ٍب قال اؼب
"انتبهوا هبذه القاعدة ٍبّ طبقواىا ُب كتابتكم". ونرى أّن اىتمام تطبيق القواعد 

 العربية شيئ الزم ُب صبيع اؼبهارات العربية.
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحثأ. 

بعد أن قام الباحث بتحليل أنواع األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة 
 ة ؿبمدية ماالنج وأسباب وقوع تلك األخطاء وجد الباحث ما يلي:العربية جبامع

أنواع األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية  .ٔ
ماالنج تتكون من األخطاء النحوية واألخطاء الصرفية واألخطاء اإلمبلئية. 

، وبات، واجملروراتتتكون من األخطاء ُب اؼبرفوعات، واؼبنص األخطاء النحويةو 
عدم  وعدم اؼبطابقة بُت الصفة واؼبوصوف، وعدم اؼبطابقة بُت اؼببتدأ واػبب، 

تكون ت أّما األخطاء الصرفيةو  اؼبطابقة بُت الفعل والفاعل، واػبطأ ُب اإلضافة.
تكون من تاء اإلمبلئية ألخطوأما امن األخطاء ُب وزن األفعال واألظباء. 

  الوصل ومهزة القطع.األخطاء ُب كتابة مهزة 

وأما أسباب وقوع األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  .ٕ
ؿبمدية ماالنج تصدر من جانبُت مها من الطلبة ومن اؼبعلم. وأما أسباب وقوع 
األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج 

ة ىي: عدم فبارسة الطلبة بكتابة العربية، وخلفية تربوية الطلبة، من جانب الطلب
وضعف قدرة الطلبة ُب استخدام القواعد العربية. وأما أسباب وقوع األخطاء 
اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج من جانب 

 الكتابة، ومل ديارس اؼبعلم اؼبعلم ىي: مل ديارس اؼبعلم تطبيق القواعد العربية ُب
تصحيح كتابة الطلبة وكذلك مل يطبق الطرق التعليمية اؼبختلفة ُب تعليم 

 الكتابة.

وأما اغبلول اؼبقًتحة ؼبعاعبة األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة  .ٖ
العربية جبامعة ؿبمدية ىي أن ديارس اؼبعلم ويهتم  تطبيق القواعد العربية ُب
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ابة، وأن ديارس اؼبعلم تصحيح كل كتابة الطلبة، وأن يطبق اؼبعلم الطرق الكت
 .التعليمية اؼبختلفة ُب تعليم الكتابة

 التوصيات واإلقتراحاتب. 

بعد أن قام الباحث بالبحث ُب ىذا اؼبوضوع يقدم الباحث التوصيات 
 واإلقًتاحات كما يلي:

 تعليم.أن يصمم اؼبعلم اؼبادة أو اػبطة الدراسية قبل ال .ٔ

 أن يهتم اؼبعلم بشخصية الطلبة وقدرهتم وحاجتتهم ُب مهارة الكتابة. .ٕ

 أن يراعي اؼبعلم طلبتو ُب الكتابة تدرجيا. .ٖ

 أن خيتار اؼبعلم طرق التعليم اؼبناسبة ويطبقها ُب تعليم الكتابة. .ٗ

أن يراعي اؼبعلم األخطاء اللغوية لكل طالب ويهتم ُب تصحيحها حىت يعرف  .٘
 خطاءىم ُب الكتابة واجتناهبم عن األخطاء مثلها.الطلبة أنواع أ

أن يهتم اؼبعلم بقواعد النحوية، والصرفية، واإلمبلئية قبل أن يأمر الطلبة بكتابة  .ٙ
 العربية.

وعلى الطلبة أن يكونوا ؾبدين ُب تعلم الكتابة ويستفيدوا من كل وسيلة من  .ٚ
 الوسائل التعليمية لًتقية مهارهتم الكتابة.

أيضا أن ديارسوا أنفسهم ُب كتابة العربية وتطبيق القواعد النحوية أو وعلى الطلبة  .ٛ
 الصرفية واإلمبلئية فيها.

ربية وىم أن يهتّم الطلبة كتابتهم العربية والسيما أهنم ُب قسم تعليم اللغة الع .ٜ
 يسكونون مدرسُت العربية
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 قائمة المصادر والمراجع
 صادر:الم

 القرآن الكرَل.
ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم ، ُب علم الصرفاؽبدى  ،مزكيأضبد 

 .ٕٓٔٓاإلسبلمية اغبكومية، 
 :ماالنق، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابةأوريل حبر الدين، 

 .ٕٓٔٓمطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية، 
جامعة ، وية ُب التعليم السنة األوىل اؼبوسط أمنوذجااألخطاء اإلمبلئية والنحبوزي عمارة، 

 .ٕٙٔٓأيب بكر بلقايد: مذكرة اؼباسًت، 
طبقة مزيدة و منقحة، الدار ، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 

  .ٖٜٜٔة اللبنانية، اؼبصري
 .ٜ٘ٛٔبَتوت: دار القلم، ، كتاب اإلمبلءحسُت وايل، 

االذباىات اؼبعاصرة ُب تدريس اللغة العربية واللغات اغبية األخرى لغَت  ، إبراىيمضبادة 
 .ٜٚٛٔ، القاىرة: دار الفكر، الناطقُت هبا

، منشورات اؼبنظمة تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو ، أضبد طعيمةرشدي 
 .ٜٜٛٔمصر: جامعة منصورة، ) اإلسبلمية للًتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو

)مكة: جامعة  اؼبرجع ُب تعليم اللغة العربية لناطقُت بلغات أخرى ،أضبد طعيمةرشدي 
 .ٜٙٛٔأم القرى، 

ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية ، اإلمبلء نظريتو وتطبيقورضوان، 
 .ٕٔٔٓاغبكومية، 

جامعة موالنا مالك ماالنق: مطبعة ، اؼبشكبلت واغبلول() تعليم اإلنشاء ،عارفةزكية 
 .ٕٓٔٓإبراىيم اإلسبلمية اغبكومية، 
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ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم ، البداية ُب علم الصرف ،دارينسبلمت 
 .ٕٕٔٓاإلسبلمية اغبكومية، 

 .ٜٔٛٔلبنان: مكتبة لبنان، ، تعلم اللغات اغبية وتعليمهاصبلح عبد اجمليد العريب، 
غة اإلندونيسية ُب كتابة اللغة العربية لدى طلبة اؼبدرسة تدّخل الل عيدا نور ضبيدة،

غَت  -. رسالة ماجستَتالثانوية اإلسبلمية اغبكومية باتو )دراسة وصفية ربليلية(
 .ٕٙٔٓمنشورة، 

اؼبرجع ُب تعليم اللغة العربية لؤلجانب من فتحي علي يونس وؿبمد عبد الرؤوف الشيخ، 
 .ٖٕٓٓبة وىبة، القاىرة: مكت، النظرية إىل التطبيق

 .ٜٚٙٔ)بَتوت: دار اؼبسرف،  اؼبنجد ُب اللغة واألعبلم ،مألوفلويس 
 .ٜٜٚٔ: جامعة دمشق، )دمشق ُب طرائق تدريس اللغة العربيةؿبمد أضبد سيد، 

)الرياض :  التقابل اللغوي وربليل األخطاء، اسحاق ؿبمد األمُت، صيٍت ؿبمد إظباعيل
 ٕٜٛٔعمادة شؤون اؼبكتبات، 

ة دار سورابايا: مطبع، ؿباضرة ُب علم اللغة اإلجتماعيعفيف الدين دمياطي، ؿبمد 
 .ٕٓٔٓالعلوم اللغوية، 

الرياض: اؼبملكة السعودية العربية، ، اغبياة مع لغتُت )الثنائية اللغوية، اػبويلؿبمد علي 
ٜٔٛٛ. 

 .دار النفائس، دون السنة لبنان:، خصائص العربية وطرائق تدريسهامعروف،  ؿبمود
 .ٜٜ٘ٔ بَتوت، العصرية، اؼبكتبة العربية، الدروس جامع ،الغبلييٍتمصطفى 

ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك ، علم الصرف نظارياتو وتطبيقاتومعرفة منجية، 
 .ٕٙٔٓاإلسبلمية اغبكومية، إبراىيم 

بيق تطوير مادة اإلمبلء ُب ضوء األخطاء اإلمبلئية لتنمية التعلم الذاٌب بالتط معصمة،
على الطلبة ُب قسم اللغة العربية وأدهبا وتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك 

 .ٕٗٔٓغَت منشورة،  -سالة الدكتورةر إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. 
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ماالنق، مطبعة جامعة موالنا ، ارات اللغوية لغَت الناطقُت هباور ىادي، اؼبوجو لتعليم اؼبهن
 .ٕٔٔٓمية اغبكومية، بلمالك إبراىيم اإلس

عمان: دار  ،تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عمليةوليد أضبد جابر، 
 .ٕٕٓٓالفكر، 
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 دليل المقابلة مع مدرس اللغة العربية

ية ُب كتابة طلبة اليت تسبب األخطاء اللغو  أىداف ىذه اؼبقابلة ؼبعرفة عوامل
 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿبمدية ماالنج.

 البيانات الشخصية
 :   االسم

 :  تاريخ اؼبقابلة
 :   اؼبكان

1. Apa tujuan pembelajaran kitabah (menulis) pada jurusan PBA Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

2. Apakah anda mengajar sesuai dengan silabus yang ada? 

3. Apa saja metode pembelajaran yang anda terapkan dalam pengajaran 

kitabah? 

4. Apa saja kesulitan yang anda hadapi dalam pengajaran kitabah? 

5. Apa saja kesalahan berbahasa yang anda temukan dalam tulisan bahasa 

Arab mahasiswa PBA? 

6. Dari kesalahan berbahasa yang ada, mana yang lebih tinggi tingkat 

prosentasenya? 

7. Menurut anda apa faktor penyebab terjadinya kesalahan berbahasa pada 

tulisan bahasa Arab mahasiswa PBA? 

8. Apa solusi yang anda berikan untuk mengatasi faktor penyebab kesalahan 

berbahasa tersebut? 

9. Apa media pembelajaran yang anda gunakan dalam pengajaran kitabah? 

10. Bagaimana evaluasi yang diterapkan dalam pengajaran kitabah? 

 

 

 



 

 

 الطلبة ل المقابلة معدلي

اليت تسبب األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة أىداف ىذه اؼبقابلة ؼبعرفة عوامل 
 مدية ماالنج.قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ؿب

 البيانات الشخصية
 :   االسم

 :  تاريخ اؼبقابلة
 :   اؼبكان

1. Apakah anda senang belajar kitabah? 

2. Apakah anda sering menulis dalam bahasa arab? 

3. Kesulitan apa yang hadapi dalam kitabah bahasa Arab? 

4. Apakah anda sering melakukan  kesalahan berbahasa (nahwu, shorof,dan 

imla’) dalam tulisan bahasa Arab? 

5. Apa penyebabnya? 

6. Apakah anda memahami qowaid nahwu, shorof dan imla’? 

7. Apakah anda menerapkan qowaid nahwu, shorof, dan imla’ dalam kitabah 

bahasa Arab? 

8. Metode apa yang dipakai dosen dalam pengajaran kitabah? 

9. Apakah dosen sering menekankan akan pentingnya penerapan nahwu, 

shorof, dan imla’ dalam kitabah? 

10. Apakah dosen sering memotivasi mahasiswa untuk selalu meningkatkan 

kualitas kitabah? 

11. Bagaimana dosen mengevaluasi kitabah mahasiswa? 

 

 

 



 

 

 (مقابلة عع الطلبة)

 

 

 



 

 

 (مقابلة مع معلم الكتابة)

 

  

 في الفصل عملية تعليم الكتابة
 

 



 

 

 :كتابات الطلبة

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 للباحث السيرة الذاتية
 

 ت. عبد اغبافظ:   سم الطالب ا
 ٖٕٔٓٓٚ٘ٔ:  تسجيلرقم ال

 فبايَت ٘ٔ، تنجونج ماقبانج:   احملل وتاريخ اؼبيبلد
ٜٔٛٙ 

                       : ت. أنوار   اسم األب
 : آسية اسم األم

ميدان، سومطرة  ٚٔشارع حاج ؿبمد ديُت رقم :   انالعنو 
 الشمالية.

 :  تعليم اللغة العربية  القسم
 ٖٕٕٙٓٓٚ٘ٚ٘ٛٓ:  رقم اؽباتف 

 tengku86hafid@gmail.com:  البيد اإللكًتوٍل
 

تنجونج اغبكومية اؼبدرسة االبتدائية حصل على شهادة التعليم اإلبتدائي ُب  .ٔ
 .ٜٜٛٔ أتشيو تاميانج سنة - ماقبنج

" اؼبتوسطة اإلسبلمية  ؾباىدينمدرسة "حصل على شهادة التعليم اؼبتوسط ُب  .ٕ
 .ٕٔٓٓ أتشيو تاميانج سنة -كارنج بارو

" الثانوية اإلسبلمية  اجملاىدينمدرسة "حصل على شهادة التعليم الثانوي ُب  .ٖ
 .ٕٗٓٓسنة  أتشيو تاميانج -كارنج بارو

امعة اعبب حصل على شهادة الليسانس ُب كلية الًتبية، قسم تعليم اللغة العربية، .ٗ
 .ٜٕٓٓسنة  ااإلسبلمية اغبكومية ميدان سومطرة الشمالية

 
 

 


