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 تعليم اللغة العربيةقسم 
 والتعليمالتربية  علوم كلية

 اإلسالمية الحكومية بماالنقجامعة موالنا مالك إبراهيم 
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 رابعال ( لطالب الفصلLKS) راسة التدريباتكفي   تحريريةتحليل األخطاء ال
 موجوكرتو -تراواس بتدائية اإلسالميةاالبمدرسة ستيا باكتي 

 
 (S-1)سرجانا  مقدم إلكمال بعض الشروط االختبار للحصول على درجة

 علي  اللغة العربيةبية والتعلي   ي سم   التّ  علوم كلية
 

 إعداد:
 فردوس نزال

(00041111) 
 :ةاملشرف

 ة الحسنة الماجستيرالدكتورة مملوء
 001301141111121110رقم التوظيف: 

 
 
 
 
 
 

 

 تعليم اللغة العربيةقسم 
 والتعليمالتربية  علوم كلية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنق
 م 1104
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(28:ءاسنلاةروس)
 

 

 
 

 

هيلعاوهركتساامونايسنلاوأطخلايتمأنععفر
 (مزحنبا:ثدحملايوارلا)

  



 د
 

إهداء
 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

 مشهودي و أمي احلاجة سوماريةأيب احلاج حسن 

 ،دم الطف ربّاينزوجي أمري ربّاين وابين حممد آو 

حفظهما اهلل يف رمحهما و تشجيع يف كل حال. الوعلى  والنهار ليلالعلى الدعاء يف  

 .سالمة الدين والدنيا واآلخرة

 ةاحملبوب ة الببري يتأخ

فضل اهلل أمحد  لببريوأخي ال موليدية وفينا وىيو لسًتي وفطيمة الزىرية وفاطمة ينور  

 شبرا جزيال، بارك اهلل ذلم. ،و روين فوترا  وأمحد زركشي

 اجلميلةسرة، شبرا كثريا على ىذه األخّوة ومجيع األ 

 

  



 ه

 

 تقديرشكروكلمة

لو ال أن ىدانا اهلل ، وصلى اهلل على  كنا لنهتدي الذي ىدانا ذلذا، ومااحلمد هلل 
 أما بعد :سيـدنا حمّمد وعلى آلو وصحبو وسّلم ومن اىتداه خبري،آمني. 

كتابة ىذا البحث اجلامعي وال ميبن إمتامو دون مساعدة اآلخر، لذلك  قد انتهت
 تقدم الباحثة شبرا كثريا إىل :

جامعة موالنا مالك إبراىيم  ، مديرادلاجستري  رجواراى اجيو فضيلة األستاذ الدكتور م -1
 .جاإلسالمية احلبومية ماالن

جبامعة  يمعلوالتالًتبية علوم ادلاجستري، عميد كلية نور علي  احلاج الدكتور فضيلة -2
 .جموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلبومية ماالن

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  ، رئيسةة احلسنة ادلاجستريمملوء فضيلة الدكتورة -3
الباحثة علميا  ت أفاديتال ةادلشرفو .جموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلبومية ماالن

ها يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي منذ بداية فبرة ـوعمليا وتوجيو خطوات
من اهلل خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشبر  االباحثة حىت اإلنتهاء منو، فله

 والتقدير.

 .علوم الًتبية والتعليمكلية يف   يف قسم تعليم اللغة العربية  ةمجيع األساتذ -4

 -بتدائية اإلسالمية تراواساال ستيا باكيتمدرسة  من ستاذات والطالباألساتيذ و األ -5
 موجوكرتو

 2111يف قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم الًتبية والتعليم للعام الدراسي  الزمالء -6
على ن ىجرية رفيعة األندافية وثريا فاطدية دينة امنة و إيبا رمحوايت و  وخصة

 تشجيعهم فجزاىم اهللمساعدهتم و 
 فواحدا واحدا امسو ذكري مل ودلن -7
 



 و

 

إن توجد يف ىذا البحث اجلامعي كثرية بعض اخلطايا والنقصان ترجو وأخريا 
حىت يصبح ىذا  من القراء األعزاء تصويبا وتصحيحا ألخطائها ادلوجودة فيو الباحثة

 حبثا كامال. وباهلل التوفيق وهلل احلمد يف األوىل واآلخرة. امعيالبحث اجل
 

 
 

 م 2115 يوليو 5، تقريرا دباالنج
 الباحثة

 
 

زالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفردوسن
 11151127رقم القيد: 

 

  

 

 

 



 وزارة الشؤون الدينية
 اللغة العربية قسم تعليم

   تعليمالالتربية و  علوم كلية
 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ

 

 ز
 

 تقرير المشرفة

 إن ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:
 : فردوس نزال   االسم

 00041116:   رقم القيد
( LKS) كراسة التدريباتحتليل األخطاء التحريرية يف  : موضوع

بتدائية اإلسالمية مبدرسة ستيا باكيت اال رابعفصل اللطالب ال
 .موجوكرتو -تراواس

قد نظرنا وأدخلنا بعض التصحيحات واإلصالحات الالزمة ليكون على 
الشكل ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 

(S-1 يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية العلوم الًتبية والتعليم يف العام الدراسي )
 م. 1104

 1104يوليو  4ماالنج، 
 ادلشرفة

 
 

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلسنة ادلاجستيالدكتورة مملـــــــــــــــــــــــــــــوء
 086301141111121110رقم التوظيف: 

 
 
 
 



 وزارة الشؤون الدينية
 اللغة العربية قسم تعليم

   تعليمالالتربية و  علوم كلية
 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ

 

 ح
 

 ةحجة استشارة المشرف
 فردوس نزال:   االسم

   00041116:  رقم القيد
 اللغة العربيةتعليم  : الشعبة
فصل ( لطالب الLKS) كراسة التدريباتحتليل األخطاء التحريرية يف  :  ادلوضوع

 .موجوكرتو -بتدائية اإلسالمية تراواسمبدرسة ستيا باكيت اال رابعال
 ةمملوءة احلسنة ادلاجستي  الدكتورة:  ةادلشرف
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
0.   االّول موضوع و الفصل 1104 فرباير 14 
1.   الفصل األول والثاين 1104مارس  13 
2.   الثاين الفصل 1104يونيو  00 
3.   الثالث الفصل 1104يونيو  02 
4.   تصحيح أدوات مجع البيانات 1104يونيو  03 
5.   الفصل األول حىت الفصل الرابع 1104يونيو  04 
6.   اخلامس الفصلاالّول حىّت  الفصل 1104يونيو  05 

     
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 
 

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلسنة ادلاجستيالدكتورة مملـــــــــــــــــــــــــــــوء
  086301141111121110رقم التوظيف: 



 وزارة الشؤون الدينية
 اللغة العربية قسم تعليم

   تعليمالالتربية و  علوم كلية
 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ

 

 ط
 

 تعليمالعلوم التربية و كلية   عميدتقرير 

 اجلامعي الذي أعدتو الطالبة:البحث التعليم الًتبية و علوم كلية   قد وافق عميد

 فردوس نزال:    االسم

 00041116:   رقم القيد

( LKS) كراسة التدريباتحتليل األخطاء التحريرية يف  :  موضوع
بتدائية اإلسالمية مبدرسة ستيا باكيت اال رابعفصل اللطالب ال
 .موجوكرتو -تراواس

 التعليمالًتبية و  علوم كلية (S-1)سرجانا  ةإلمتام دراستها وللحصول على درج
 مية ماالنجنا مال  إبراىيم اإلسالمية احلكو تعليم اللغة العربية جبامعة مواليف قسم 

 .1104-1103للسنة الدراسية 

 

 1104يوليو  4ماالنج، 

 الًتبية والتعليمكلية   عميد

 

 ادلاجستي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــن الدكتور احلاج
 085413120887120111رقم التوظيف: 

 

 



 وزارة الشؤون الدينية
 اللغة العربية قسم تعليم

   تعليمالالتربية و  علوم كلية
 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ

 

 ي
 

 تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم  تقرير

جامعة موالنا  الًتبية والتعليمكلية تعليم اللغة العربية  ئيسة قسم قد وافقت ر 
 ىذا البحث اجلامعي الذي أعدتو الطالبة: براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمال  إ

 فردوس نزال:    االسم

 00041116:   رقم القيد

( LKS) كراسة التدريباتحتليل األخطاء التحريرية يف  :  موضوع البحث
بتدائية اإلسالمية مبدرسة ستيا باكيت اال رابعفصل اللطالب ال
 .موجوكرتو -تراواس

كلية علوم الًتبية والتعليم   (S-1)إلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا 
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 1104-1103للسنة الدراسية 

 1104يوليو  4ماالنج، 

 ةادلعرف

 تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم 

 

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلسنة ادلاجستيمملـــــــــــــــــــــــــــــوءالدكتورة 
 086301141111121110رقم التوظيف: 

  



 وزارة الشؤون الدينية
 اللغة العربية قسم تعليم

   تعليمالالتربية و  علوم كلية
 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ

 

 ك
 

 إقرار الباحثة
 :أن ادلوقع أدناه وبيانايت كاآليت

 : فردوس نزال  اسم
 00041116:  رقم القيد
 : قسم تعليم اللغة العربية  الشعبة

فصل ( لطالب الLKS) كراسة التدريباتحتليل األخطاء التحريرية يف  موضوع البحث: 
 .موجوكرتو -بتدائية اإلسالمية تراواسمبدرسة ستيا باكيت اال رابعال

أنا موّقفة ادناه بأن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفي شروط النجاح للحصول على 
بكلية علوم الًتبية واعداد ادلعلمني جبامعة يف قسم تعليم اللغة العربية  (S-1)درجة سرجانا 

خطاء التحريرية حتليل األ موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق حتت العنوان: "
بتدائية اإلسالمية مبدرسة ستيا باكيت اال رابعفصل ال( لطالب الLKS) كراسة التدريباتيف  

 ".موجوكرتو -تراواس
بداع غيي أو تأليف اآلخر. واذا ادعى أحد  حضرتو بنفسي وما زورهتا من إ

استقباال أنو من تأليفو وتبني أنو فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذل ، ولن 
تكون ادلسؤولية عليو من جلنة ادلناقشة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مال  

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.
 ار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذل .حرر ىذا اإلقر 

 1104 يوليو 4، ماالنج

 
 زالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفردوس ن

 00041116رقم القيد: 



 وزارة الشؤون الدينية
 اللغة العربية قسم تعليم

   تعليمالالتربية و  علوم كلية
 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ

 

 ل
 

 يتقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامع

 لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذى قدمتو الطالبة : 

 فردوس نزال:   االسم

 00041116:  رقم القيد

فصل ( لطالب الLKS) كراسة التدريباتحتليل األخطاء التحريرية يف  :  ادلوضوع
 .موجوكرتو -بتدائية اإلسالمية تراواسمبدرسة ستيا باكيت اال رابعال

قسم تعليم اللغة  يف (S1)قررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا 
العربية لكلية العلوم الًتبية والتعليم جبامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 م. 1104/ 1103ماالنج للعام الدراسي 

 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة :

 (    )   احلاج زين الدين ادلاجستيالدكتور   .1

 (    )    ادلاجستي لميال حنيادالدكتور   .2

 (    )  ـوءة احلسنة ادلاجستيممل الدكتورة .3

    
   

 

 

 1104يو ليو  4ماالنج، 
 عميد كلية العلوم الًتبية والتعليم

 
 

 الدكتور احلاج نور علي ادلاجستي
 085413120887120111رقم التوظيف : 



 م
 

 مستخلص البحث  


 نزال: األ5102فردوس حتليل . يف التحريرية التدريباتخطاء لطالب(LKS)كراسة
ال تراواسرابعالفصل اإلسالمية االبتدائية باكيت ستيا علوم-مبدرسة كلية موجوكرتو.

احلكوميةاإلسالميةالرتبيةوالتعليمبقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةموالنامالكإبراهيم
.مباالج

ةاحلسنةادلاجستريالدكتورةدملوءادلشرفة:
 كراسة التدريباتالكلمات األساسية : تحليل األخطاء،  

أن بالفعل بينت اليت الدراسات بعض إىل األخطاء بتحليل القائلون استند
أخطاء ارتكبوا قد واحدة هدفا لغة ويدرسون متعددة أم لغات ذوي من الدارسني

بالفوارقبنيمتماثلة، األمرالذيأّدىإىلاالستنتاجأناألخطاءعادليةوالعالقةذلا
اللغاتأيليستمنقبيلالتداخلاللغوي.

كراسةالتدريباتحريريةالعربيةيفيفهذاالبحثتبحثالباحثةحتليلاألخطاءالت
(LKSلطالبال)موجوكرتو.-بتدائيةاإلسالميةتراواسفصلالرابعمبدرسةستياباكيتاال

التحريريةالعربية،أكثرمناألخطاءوخاصةيفوجدتالباحثةكراسةالتدريباتألنيف
لكنوواألخطاءالدالليةيفاألخطاءاإلمالئيةواألخطاءالنحويةواألخطاءالصرفيةمثل

وأماأسئلة ليةالتعليم.(كدليللعمLKS)الكراسةالتدريباتادلعلمنييستمروناستخدام
ما(5سورابايا".-ماشخصيةكراسةالتدريباتاليتأصدرها"ميا(0هذاالبحثهي:

 يف العربية التحريرية التدريباتاألخطاء لطالبالLKS)الكراسة مبدرسة( الرابع فصل
اال باكيت تراواسبتداستيا اإلسالمية موجوكرتو-ئية .3 ادلعلمنييف حماولة ما عالج(

.العربيةاألخطاءالتحريرية
الكيفــــــي) الـــــمدخل البحث يف الــــباحثة ألنpendekatan kualitatifتستعمل .)

والبياناتاليتحتتاجإ عددية التكونعلىصورة الباحثة بلتكونعلىليها كميـــــة.



 ن
 

 البحث هذا نوع وأما ادلدخل. مضمون عن والتفصيلية البيانية ادلعلومات هوفصورة
(ألنالوصفيوالتحليليمنظمنيمثلdeskriptif-analitisالتـــــصميمالوصـــــفيالتحليلـــــي)

(.LKS)كراسةالتدريباتاألخطاءالتحريريةالعربيةيف
-يفكراسةالتدريباتاليتأصدرها"مياتتكونمنضحصيةهيالبحثنتائج

يفالكتبالذييكتبهناكخصائصKTSP5112سورابايا"لدفعلادلنهجالدراسي
 الكتاب واالختباروجه الكفاءات لتحقيق وتدريبات الكفاءات تطوير يعين

واالصالحاتومالخصادلادةالدراسة
ارالتحريريوالثايناالختباروأمانوعمناالختبارهناكأربعأنواع،األولاالختب

التحريرية،يعينمناألخطاءأغلبيةاجرائيوالثالثاالختبارالوظيفيواألخرياإلنتجاء.و
التدريبات يفالكراسة اإلمالئّية رأسالعنييفموضعاألخطاء تتكّونمنإمهالكتابة

كراسةاحثةيفووجدتالبمهزةالقطعوكذلككتابةرأسالعنييفموضعمهزةالوصل.
اليتحتتويعناستعمالالضمريوالتدريبات الصرفية عنحذفتاءيففعلاألخطاء

للمخاطب األمر القواعدو. استعمال من تتكّون الكتاب هذا يف النحويّة األخطاء
الكتابتتكّونمنو.ةنصرفادلوية،خمصةيفاألمساءغريالنح األخطاءالداللّيةيفهذا

شرحادلعّلماستعمالاألسلوبجلملةاألمربأسلوبإندونيسي،وليسبأسلوبعريب.
األخطاء تصحيح بطريقة التحريرية األخطاء لعالج حماولته أّن يف كراسةالتحريرية

موجوكرتو.–تراواسالرابعمنمدرسةستياباكيتاالبتدائيةاإلسالميةصلفللالتدريبات
 من األخطاء ادلعّلم جيد والداللية،اجلواعندما والنحوية، والصرفية، اإلمالئية، نب

الصحيحة بالكتابة اخلطيئة الكتابة ادلعّلم فواحدافيصحح واحدا التدريباتيف كراسة
ادلستخدم العربية اإلسللفصللتعليماللغة باكيتاالبتدائية الميةالرابعمنمدرسةستيا

 .موجوكرتو–تراواس
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ABSTRACT 

 

Firdausi Nujulah. 2015 The Error Analysis  of student work sheet for Fourth Class 

in Setia Bhakti’s Islamic Elementary School Mojokerto Trawas. Faculty of 

Education And Teacher Training Major of Arabic Education. 

Advisor: Dr. Mamluatul Hasanah, M.Pd 

 

Keywords : Error Analysis, Student Work Sheet 

Appropriate expert opinion about the analysis of errors in various studies, 

explains that the students learn the mother language very much, they learn the 

language that purpose one, that is because they have made the same mistake in the 

language. The study states that the errors were spontaneously carried out, and has 

nothing to do with differences in the language not of interbahasa 

In this study, researchers examined the writing error analysis of student 

work sheet for fourth class in MI Setia Bhakti-Mojokerto Trawas. Because in the 

work sheets that are used are mistakes especially in the Arabic writing, the error 

generally exist on aspects of error imlak, shorof, nahwu and dilalah, but teachers 

still use these work sheets as a learning resource. 

The formulation of the problem in this research are: 1. What are 

characteristic of student work sheet from “CV. MIA-SURABAYA? 2. What are 

the mistakes contained of student work sheet for fourth class in Setia Bhakti’s 

Islamic Elementary School Mojokerto Trawas 3. How teachers efforts in tackling 

of student work sheet for fourth class in Setia Bhakti’s Islamic Elementary School 

Mojokerto Trawas. 

In this study, researchers used a qualitative approach. Because the data 

needed by researchers do not use quantitative figures. However, using data that 

can provide information and details of the contents of such an approach. The type 

of research is descriptive-analysis due to explain and menganlisis errors in student 

work sheet. 

From the analysis of the researchers stated, that student work sheet 

published by "CV. MIA-SURABAYA "characteristic is shown on the front page 

of the book include: development of competence, exercise achievement of 

competencies, competency testing, repair, and enrichment, while the assessment 

used in the competency test there are four kinds, including: written tests, 

performance tests, the test project , and the work. that the error dictation 'mostly 

located at the head of the typing error 'ain on hamzah qoth or hamzah washal, and 

error shorof is on making pronouns and disposal ta' the verb commands to the 

single men. Errors nahwu mostly in the use of language and isim rules that can not 

be changed. Like wise with the error dilaliyah mostly on the use of arrangements 



 ع
 

in a sentence command for student assignment that uses the composition 

Indonesian, not Arabic. 

The teacher explains that his efforts in tackling the writing error of student 

work sheet for fourth class in Setia Bhakti’s Islamic Elementary School 

Mojokerto Trawas is by way of justifying his mistakes , when the teacher found 

the error in terms of writing dictation of shorof , nahwu and dilalah , the teacher 

immediately justify it with the correct writing. 
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ABSTRAK 

 

Firdausi Nujulah, 2015. Analisis Kesalahan Tulisan dalam LKS kelas 4 di MI 

Setia Bhakti Trawas-Mojokerto. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Pembimbing : Dr. Mamluatul Hasanah, M.Pd 
 

Kata Kunci : Analisis kesalahan, LKS 

Sesuai pendapat para pakar tentang analisis kesalahan di berbagai penelitian, 

menerangkan bahwa pelajar yang mempelajari bahasa Ibu itu sangat banyak, 

mereka mempelajari bahasa itu tujuannya satu, yaitu dikarenakan mereka telah 

membuat kesalahan yang sama dalam berbahasa. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa kesalahan-kesalahan itu secara spontan dilakukan, dan tidak ada 

hubungannya dengan perbedaan bahasa yang bukan dari interbahasa. 

Di dalam penelitian ini, peneliti meneliti Analisis kesalahan tulisan dalam 

LKS kelas 4 di MI Setia Bhakti Trawas-Mojokerto. 

Karena di dalam LKS yang digunakan terdapat kesalahan-kesalahan terlebih 

dalam kesalahan penulisan Arab, pada umumnya kesalahan itu ada pada aspek 

kesalahan imlak, shorof, nahwu dan dilalah, namun guru tetap menggunakan LKS 

tersebut sebagai sumber belajar. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Apa karakteristik 

dari LKS yang diterbitkan oleh “CV. MIA-SURABAYA”? 2. Apa kesalahan-

kesalahan yang terdapat di LKS kelas 4 MI Setia Bhakti Trawas-Mojokerto. 3. 

Bagaiman usaha guru dalam menanggulangi kesalahn tulisan dalam LKS kelas 4 

di MI Setia Bhakti Trawas-Mojokerto  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Karena 

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

Akan tetapi menggunakan data-data yang dapat memberikan informasi dan rincian 

dari isi pendekatan tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analisis 

karena untuk menjelaskan dan menganlisis kesalahan-kesalahan di dalam LKS. 
 Dari hasil analisis peneliti menyatakan, bahwa LKS yang diterbitkan oleh 

“CV. MIA-SURABAYA” terdapat karakteristik yang tertera di halaman depan 

buku diantaranya: pengembangan kompetensi, latihan pencapaian kompetensi, uji 

kompetensi, perbaikan, dan pengayaan, adapun penilaian yang digunakan dalam 

uji kompetensi ada empat macam, diantaranya: tes tertulis, tes kinerja, tes proyek, 

dan hasil karya. Dan hasil penelitian yang kedua yakni kesalahan imla’ 

kebanyakan berada pada kesalahan penulisan kepala „ain pada hamzah qoth’ atau 

hamzah washal, dan kesalahan shorof adalah pada penggunannan kata ganti dan 

pembuangan ta’ pada kata kerja perintah untuk orang  laki-laki tunggal. 

Kesalahan nahwu kebanyakan dalam penggunaan kaidah kebahasaan dan isim 
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yang tidak dapat berubah. Begitu juga dengan kesalahan dilaliyah kebanyakan 

pada penggunaan tata susunan dalam suatu kalimat perintah untuk tugas siswa 

yang menggunakan susunan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab.  

Adapun hasil penelitian yang ketiga yakni guru menerangkan, bahwa 

usahanya dalam menanggulangi kesalahan tulisan dalam LKS Kelas 4 MI Setia 

Bhakti Trawas Mojokerto adalah dengan cara membenarkan kesalahan-

kesalahannya secara langsung dari segi penulisan imla’, shorof, nahwu dan 

dilalah, 



 ولالفصل األ
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
يف حياة اإلنسان، و ىي  مهماالدراسة والتعلم تلعب دورا  كانت عملية        

وفيها عناصر متنّوعة وإحدى منها ادلواد التعليمية أو  السبيل الوحيد لنيل العلوم.
 ة يف عمليةهمم اءشيأادلواد الدراسية. ادلواد التعليمية أو ادلواد الدراسية ىي 

 .1نتائج الدراسةثر ؤ الدراسة وىي عاملة ت
يف عملية التعليم،  ةادلواد الدراسي عدادإ دلعلمني، جيب على ابشكل عام

األىم من ذلك  لكن، فحسب س الطالبيدلعلم لتدر ليست أداة ا ةادلواد الدراسي
 ة تقدم إىل الكتبلدراسيادلواد ا .متعللالطالب  الذي استخدمو كتابال ىو

نوع ومستوى  الدراسي حسب بادلنهج ناسبالبد أن ت ةب الدراسيلكت. اةالدراسي
 .2ناسبالبد أن ت ةب الدراسيلكتا للتعليم. و

فيستطيع . يتعلم الطالب بسرعة، ةبادلواد الدراسي موثقة تواجو الطالب
التعلم، يف  ونئبطي والطالب الذين. كراسة التدريبات زيادة قدرتو بوسيلة

أن  لمعّلمل البدلك، ذولمرارا وتكرارا.  كراسة التدريباتو يتعلم  أن ونفيستطيع
ر . ومع ذالك، ويف عادلنا احلاضةذلذه ادلواد الدراسي ةادلناسب ةب الدراسيخيتار الكت

 .3 يف مضموهنا األخطاء وىي كثرة ةادلستعملجند أكثر من الكتب الدراسية 
 أثناء حتدث اليت األجنبية اللغات دراسة بأخطاء األخطاء حتليل هتمي
، وىو التصنيف األخطاء الحتماالت مسبق تصنيف على اعتماد دون الدراسية
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ادلبين على نظرية التدخل اللغوي بني قوانني اللغتني األم واذلدف مما ميكن التنبؤ بو 
 من خالل الدراسات التقابلية.
اليت بينت إىل بعض الدراسات  األخطاء تحليلوقد استند القائلون ب

بالفعل أن الدارسني من ذوي لغات أم متعددة ويدرسون لغة ىدفا واحدة قد 
األمر الذي أّدى إىل االستنتاج أن األخطاء عادلية وال ارتكبوا أخطاء متماثلة، 

 .4عالقة ذلا بالفوارق بني اللغات أي ليست من قبيل التداخل اللغوي
كراسة العربية يف   التحريريةخطاء األحتليل  يف ىذا البحث تبحث الباحثة

 بتدائية اإلسالميةاال كيتمبدرسة ستيا با  طالب الفصل الرابعل (LKS) التدريبات
أكثر من األخطاء وخاصة يف  توجد كراسة التدريباتألن يف   .رتوموجوك -تراواس

واإلمالئية األحطاء الصرفية واألخطاء النحوية األخطاء  مثل، العربية التحريرية
 كراسة التدريباتاستخدام   ونادلعلمني يستمر  منذ سنوات لكنواألخطاء الداللية، 

(LKS)  .كدليل لعملية التعليم 
 

 البحث لةأسئ .ب 
لبحث الباحثة مشكلة ت السابقة فاقتصرالبحث اعلى خلفية دا عتماا
 :ىي

طالب الفصل الرابع مبدرسة ستيا ل (LKS) كراسة التدريباتما شخصية   .1
-CV. MIAموجوكرتو اليت أصدرىا " -باكيت االبتدائية اإلسالمية تراواس

SURABAYA؟" 
 طالب الفصل الرابعل (LKS) كراسة التدريباتيف   تحريريةالخطاء ألا ما .2

 رتو؟موجوك -تراواس بتدائية اإلسالميةاال كيتمبدرسة ستيا با 
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 كراسة التدريباتيف  العربية  تحريريةالخطاء األ عالجيف  ادلعلمني ةلزلاو ما  .3
(LKS) بتدائية اإلسالميةاال كيتمبدرسة ستيا با  طالب الفصل الرابعل 

 رتو؟موجوك -تراواس

 

 البحث أهداف .ج 
طالب الفصل الرابع مبدرسة ستيا ل (LKS) كراسة التدريباتشخصية  دلعرفة  .1

-CV. MIAأصدرىا "موجوكرتو اليت  -باكيت االبتدائية اإلسالمية تراواس

SURABAYA." 
طالب ل (LKS) كراسة التدريباتيف  توجد دلعرفة أنواع األخطاء التحريرية اليت  .2

 .موجوكرتو -الفصل الرابع مبدرسة ستيا باكيت االبتدائية اإلسالمية تراواس
 كراسة التدريباتيف  زلاولة ادلعلمني يف عالج األخطاء التحريرية العربية دلعرفة  .3

(LKS) الفصل الرابع مبدرسة ستيا باكيت االبتدائية اإلسالمية تراواس طالبل- 
 موجوكرتو.

 
 البحث أهّمية .د 

 ، لــــ :ىذا البحث لديو أىداف
كراسة يف   األخطاء ةعرفدلعالم ىذا البحث ىو وسائل اإل:  ةالباحث .1

سبب أن تعرف ستطيع ة أيضا تالباحث ت، وكانلغة العربيةل التدريبات
 لغة العربية.  لالتدريباتكراسة األخطاء يف  

 للمعّلم خطاء التحريريةاألوصف إىل ىذا البحث سيؤّدي  : ادلعّلم .2
 حوأن يصحّ  ويستطيع

كراسة  اختيار يف مسؤولني ادلدرسة ساعديس بحثال اىذ : ادلؤسسة .3
 .لطالبو ادلناسبالتدريبات



 تحديد المصطلحات .ه 
البيانات أو  أو تقنية لتعرف و وصف والتفسري ةطريق يى خطاءحتليل األ .1

احلقائق تبعا لنظام خاص يف أخطاء يرتكبها الدارسون باستعمال اإلجراءات 
 وصحيحة جيدة للغة االحنراف ادلعياري اللغة يعرف بأنو أخطاء  5.ادلوجودة

    . 6الناطقني هبا وفقا

بارة عن رلموعة من التدريبات اللغوية اذلادفة، ىي ع الكراسة التدريبات .2
الكتاب األساسى للطالب مع إضاف بعض التدريبات اليت  وادلرتبطة مبادة

بتوقع أن يسأل فيها الطالب، وىي حتتوى على أسئلة متنوعة اذلدف يطلب 
 .7من الطالب حلها ومراجعتها مع ادلعلم يف الفصل

 
 البحث حدود .و 

 يةعو وضادل دحدو الـ .1

 وصفو  ليل وتصنيفعريف وحتتالكتاب و  شخصيةمتعلقة ب ا البحثىذ
طالب ل (LKS) كراسة التدريبات يف وتصحيحها التحريرية العربيةاألخطاء 

. موجوكرتو -الفصل الرابع مبدرسة ستيا باكيت اإلبتدائية اإلسالمية تراواس
يف رلال الطباعة والقواعد لباحثة لتحليل األخطاء التحريرية حددت ا

األخطاء زلاولة ادلعلمني يف عالج كيف و  .حسب واألسلوب وادلفردات
فصل الرابع مبدرسة ستيا طالب الل (LKS)كراسة التدريبات ريرية العربية يفالتح

 . موجوكرتو -بتدائية اإلسالمية تراواسباكيت اال
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 يةكانادل دحدو الـ .2

يت مدرسة ستيا باك يفتسهيال لعملية البحث اليت عملتها الباحثة فحّددتو 
 .موجوكرتو -مية تراواس االبتدائية اإلسال

 يةزمانالحدود الـ .3

العام  عملية البحث يفمن حيث احلدود الزمانية، حتّددت الباحثة ذلذه 
 .2114/2115الدراسي 

 
 السابقات لدراساتا .ز 

 حتليل األخطاء ىي:ومن الدسات السابقات اليت تتعلق عن 
حتت العنوان "حتليل األخطاء النحوية يف التعبري  2116زلمد شاطيب نووي  .1

يف . "بكلية اآلديب جبامعة ماالنق احلكوميةالتحريري لدي طلبة قسم األديب 
حتليل األخطاء اللغوية أجرى  منهج الكمي. يستخدم الباحثىذا البحث  

العربية يف البحوث اليت قدمها الطلبة إىل قسم تعليم اللغة العربية جباوي 
ىذه الدراسة تكشف العديد من األخطاء اللغوية و الشرقية. وكانت نتائج 

اجلمل. وكانت األخطاء بشكل كّمي أكثر ما يقع يف وضع الكلمات يف 
يعين من حيث  ةالفرق بني الدراسة السابقة األوىل والثاني اجلانب النحوي.

إذا كان الدراسة السابقة األوىل يبحث الباحث ومكان  موضوعو  موضيعية
وحبث الباحثة الثانية بالتحليل  األخطاء النحوية يف التعبري التحريريحتليل 

 .األخطاء اإلمالئية واخلطية

حتت العنوان "حتليل األخطاء اإلمالئية واخلطية يف الكتابة  2117نور عيين  .2
احلكومية بآتشيو الشمالية"  العربية لطلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية

 مت الباحثة يف ىذا البحث ادلدخل الوصف الكيفي، ألن الباحثةاستخد
من حيث ادلعلومات تصف األخطاء اإلمالئية واخلطية بصورة وصفية 



وبالتصميم  ادلكتسبة من أنشطة تعليم والتعلم يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية.
الوصفي والتحليلي ألن أنشطة حتليل األخطاء اإلمالئية واخلطية تشتمل 

(. ومن Therapy( والتصويب )Grading( والتدرج )descriptionعلى الوصف )
أىم نتائج البحث أن األخطاء اإلمالئية تتعلق بنفصال أو اتصال احلرف 
وتبديل احلرف وحذف احلرف وزيادة احلرف. واألخطاء يف حذف احلرف 

يف تبديل احلرف مثّ زيادة أكثر وقوعا من األخطاء األخرى مثّ يليها األخطاء 
 حتسني الكتابة.احلرف. أما األخطاء اخلطية فهي أخطاء يف صور احلروف و 

موضيعية وموضوع الفرق بني الدراسة السابقة الثانية والثالثة  يعين من حيث 
باحثة األخطاء اإلمالئية إذا كان الدراسة السابقة الثانية تبحث ال ومكان

 واخلطية وحبث الباحث الثالث بالتحليل األخطاء اللغوية يف التعبري الشفوي.

خطاء اللغوية يف التعبري الشفوي . حتليل األ2119زلمد خري الدين،  .3
)بالتطبيق على معهد الرتبية اإلسالمية احلديثة دار السالم كونرت جاوه 

استخدم الباحث ادلنهجني الوصفي والتحليل لوصف أشكال الشرقية(. 
األخطاء اللغوية الشفوية لدى الطلبة وحتليلها ىادفا إىل معرفة عن أشكال 

الشفوي والعوامل ادلؤدية إىل حدوثها واحملاوالت األخطاء اللغوية يف التعبري 
اليت قام هبا ادلعهد دلعاجلة تلك األخطاء. ومن أىم نتائج ىذا البحث ىي 
أن األخطاء اللغوية الشفوية اليت ىي أكثر ارتكابا لدى الطلبة حسب 
الرتتيب كما يلي: األخطاء الصرفية، وتليها األخطاء يف حتريف الوضع 

(misformation،) ( وتليها األخطاء الكليةglobal error مث تليها األخطاء ،)
 localواألخطاء اجلزئية )(، misorderingالنحوية، واألخطاء يف اجلملة )

error( واألخطاء يف احلذف ،)omission واألخري األخطاء يف الزيادة ،)
(addition.)  



موضيعية وموضوع يعين من حيث  والرابعةالثالثة رق بني الدراسة السابقة الف
تبحث الباحثة األخطاء اإلمالئية  إذا كان الدراسة السابقة الثالثةومكان 

كتاب تعليم اللغة العربية يف السنة تقدمي  بال الرابعة ةواخلطية وحبث الباحث
 .الثالثة

دراسة وصفية عن كتاب تعليم اللغة العربية على موضوع  2113نور آسية  .4
العربية يف السنة الثالثة يف مدرسة ديفونوغورو تقومي كتاب تعليم اللغة 

ادلتوسطة اإلسالمية تومبانق ماالنق بأسئلة البحث كيف تقومي كتاب تعليم 
اللغة العربية يف السنة الثالثة يف مدرسة ديفونوغورو من ناحية عناصر اللغة و 
مهارات اللغة و أمورالثقافية. يستهدف ىذا البحث إىل معرفة تقومي كتاب 

ليم اللغة العربية يف السنة الثالثة يف مدرسة ديفونوغورو من ناحية عناصر تع
وأما منهج ىذا البحث ىو منهج  اللغة و مهارات اللغة و أمورالثقافية.

كتاب تعليم اللغة العربية يف السنة الثالثة يف الوصفي ونتيجتو ىي أن يف  
ف والثاين عناصر اللغة وىي األصوات ودرجتها ضعي مدرسة ديفونوغورو

 ادلفردات ودرجتها متوسطة والثالث الرتاكيب ودرجتها جّيد جّدا. 

الفرق بني الدراسة السابقة الرابعة واخلامسة يعين من حيث موضيعية 
تقومي كتاب وموضوع ومكان إذا كان الدراسة السابقة الرابعة تبحث الباحثة 

وحبث الباحثة  ديفونوغوروتعليم اللغة العربية يف السنة الثالثة يف مدرسة 
ادلواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية مبعهد سونان أمبيل اخلامسة بالتقدمي 

 .العاىل

تقومي ادلواد التعليمية يف تعليم اللغة عن دراسة وصفية  2114 ربيعة العدوية .5
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية جامعة  العربية مبعهد سونان أمبيل العاىل

دلعرفة كيف أسس اإلعداد ادلواد يستهدف ىذا البحث . ماالنق احلكومية
جامعة موالنا مالك  التعليمية يف ادلواد التعليمية مبعهد سونان أمبيل العاىل



 األسس اللغوية والرتبوية.خصوصا يف . إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
 و ستخدم الباحثة مدخل نوعيةتوصفية و  البحث ىو منهج منهجوأما 

ادلواد التعليمية اليت يستخدمها  يف اللغوية والرتبويةاألسس  أنىي  ةجنتي
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  معهد سونان أمبيل العاىل

يف تعليم اللغة العربية تبلغ درجة جّيد جدا. ألّن األسس اللغوية  ماالنق
 يف اعداد ادلواد التعليمية. والرتبويةاللغوية تستوىف مبعيار األسس والرتبوية فيها 

 

من حيث  اليت قدمتها الباحثة ىي ت السابقاتالفرق بني ىذا البحث و الدراساو 
)كراسة التدريبات حتليل األخطاء التحريرية العربية يف   ادلوضوع يعين LKS طالب الفصل ل (

 مدخلمن حيث و  موجوكرتو. -ائية اإلسالمية تراواسبتدالرابع مبدرسة ستيا باكيت اال
) يــــــمدخل الكيفالـــــيعين  البحث ىذا الــــباحثة يف تستخدم يعين pendekatan kualitatif .)

deskriptif-analitisوأما نوع ىذا البحث ىو التـــــصميم الوصـــــفي التحليلـــــي ) . أخريا من (
خطاء التحريرية جدت الباحثة أكثر من األخطاء خصة من األحيث نتائج البحث يعين و 

النحوية واألخطاء الداللية. وأما  خطاء الصرفية واألخطاءألادلثال األخطاء اإلمالئية وا
كراسة يف  التحريرية العربية زلاولة ادلعلمني يف عالج األخطاء عن نتيجة األخرى يعين 

)التدريبات LKS) 



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 ةاللغوي تحليل األخطاء المبحث األول :
 تعريف األخطاء .أ 

اليت تتمحور يف ىذا  األخطاءمن أجل التحاشي عن سوء الفهم يف نظرية         
اللغوية، فيتطلب األمر إىل مزيد من توضيح مصطلح  األخطاءالصدد يف 

ك  ( ومصطلح اخلطأmistakeك ) األخطاء. يفرق كوردير بُت مصطلح اخلطأ
(error فاألول يعزو إىل االضلراف .)( ادلظهري حلصول االنزالقslip أي بعبارة ،)

أخرى أهنا ىي االضلرافات غَت النظامية كاخلطاء يف النطق لسبب عدم االحكام أو 
. وإذا عمل الدراس شيئا من االضلراف اللغوي وكان 1األسباب العصبية أو غَتىا

كعناء أو غَت ناتج عن عدم معرفتو للنظام اللغوي اجلاري وإظلا عن رلرد غفلة منو،  
 مشكلة صحية أو عصبية سافرة وما أشبو ذالك.

وبالعكس، فقد اعترب كوردير أن اخلطأ عبارة عن االنعكس الكفائي لدي 
اللغة الوسيطة وكان ىذا ادلصطلح يعزو إىل االضلراف النظامي الدائم وبصور عن  
كفاءة الدراس يف مستوي خاص، وبالتايل حصل اخلطأ عندما عمل الدراس 

اف اللغوي واالضلراف الناتج عن عدم معرفتو تشويش النظام اللغوي االضلر 
ادلدروس، وكأن مل يعرف الدارس الًتكيب البنائي الصحيح، فيعّد ىذا االضلراف من 

 (. errorاألخطأ ك )
من ناحية أخرى، أشاد كل من دوالي وبورت وكراشيُت بأن الباحثُت قد 

(، والذي اعتربه جومسكي أنو fatiguesعب )يفرقون بُت اخلطأ الناتج عن العناء والت
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ادلظهر واالضلراف الناتج عن قلة معرفة الدارس ادلفردات والًتكيب اللغوية ادلدروسة 
 . 2حيث مساه بالعامل الكفائي

إضافة إىل ذالك، كان دوالي وأصدقاؤه غلري االتفاق مع كوردير على 
ب، ومن جانب آخر فقد . ىذا من جان errorو  mistakeالفرق بُت ادلصطلحُت 

للعزو إىل مجيع أظلا االضلراف اللغوي بغّض النظر إىل  errorاستخدم كلهم مصطلح 
صفات وأسباب حصول االضلراف اللغوي يف األلفاظ والًتاكيب ادلدروسة، ويرجع 
األمر عندىم إىل أنو من الصعب حتديد حقيقة االضلراف اللغوي يف تعبَت شفوي 

حتليل عميق وحذر صارم. وىذا السبب يعٍت بشكل إشاري  وإظلا ػلتاج ذالك إىل
 أن حتديد حقيقة االضلراف ػلتاج إىل وقت طويل.

األخطأ إذن االضلراف عما ىو مقبول يف اللغة حسب ادلقاييس يتبعها 
. ولقد قدمت للخطأ اللغوي تعريفات أخرى كثَتة نستخلص 3الناطقون هبذه اللغة

 لغوية حىت تعترب خطأ منها :منها عدة مواصفات لإلستجابة ال
سلالفة االستجابة اللغوية الصادرة من الطالب دلا ينبغي أن تكون عليو ىذه  .1

 االستجابة.

 عدم مناسبة ىذه االستجابة يف بعض ادلوافق. .2

تكرار صدور ىذه االستجابة، فما يصدر مرة واحدة ال يعترب خطأ وإظلا يعترب  .3
 ىفوة.

للغوي كما يلي : أي صيغة لغوية ويف ضوء ىذا ؽلكن تعريف اخلطأ ا 
. رأى 4تصدر من الطالب بشكل ال يوافق عليو ادلعلم وذالك دلخالفة قواعد اللغة
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الباحث أن األخطاء تنقسم إىل قسمُت، وىم أخطاء التداخل اللغوي واألخطاء 
 .5داخل اللغة

  6الفرق بُت األخطأ واألغالط ( أ

 التصنيف رقم

 األغالط األخطاء من ناحية

 األداء  القدرة ادلصدر 1
 غَت ادلنظمة ادلنظمة الصفة 2
 ادلدة القصَتة  ادلدة الطويلة الوقت 3
 وجود ادلعرفة عدم ادلعرفة النظم 4
 التحريف التحريف النتيجة 5

يصححها ادلدرس التدريبات  التقومي 6
 وغَتىا

يصححها ىو نفسو: 
 بالًتكيز

 

بأن االضلرافات تنقسم إىل قسمُت، األول ىي االضلرافات  ورأى تاريغان
الصادرة من عدم قدرة الدارس تطبيق قواعد اللغة اذلدف، والثاين ىي االضلرافات 
الصادرة من التعب واالرىاق. القسم األوال يسمى باألخطاء والقسم الثاين يسميو 

ذلدف يسميو باألغالط أو اذلفوة. عدم قدرة الدارس تطبيق قواعد اللغة ا
( وأما التعب واإلرىاق فهو يسميها بعوامل competenceجومسكي بعوامل القدرة )

 .7(performanceاألداء )
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 تحليل األخطاء .ب 
منذ النصف الثاين من الستينات بدأت الدراسات ادلعارضة أو ادلتحفظة 

ذلا،  حول قيمة التحليل التقابلي يف رلال تدريس اللغات وإعداد ادلواد التعليمية
فنجد بعضا شلن ال يرون كبَت فائدة ترجي من التحليل التقابلي ومنهم من يرى أن 
التحليل التقابلي مفيد ولكن البد من استكمال نتائجو والتحقيق منها عن طريق 

 حتليل األخطاء.
ىذا ويرى عادة دعاة حتليل األخطاء أن كثَتا من الصعوبات اليت يتنبأ هبا 

تثبيت صعوبتها أثناء التعليم الفعلي لغة من جهة، بينما صلد التحليل التقابلي ال 
من جهة أخرى أن ىناك عددًا من األخطاء اليت التنتج عن تأثَت اللغة األوىل 
للدارسُت )من مث الؽلكن للتحليل التقابلي أن يتنبأ بوقوعها(. ويصدق ىذا األخَت 

ة )اذلدف( نفسها كما صلد على األخطاء اليت تنتج من طبيعة اللغة العربية ادلدروس
مثال يف حاالت الشذوذ عن القواعد العامة )مثل مجع األمساء الشاذة يف 
اإلصللَتية(، وكما صلد يف حاالت غياب القواعد أو كثرهتا )مثل مجع التكثَت يف 
اللغة العربية(، واستعمال حروف اجلر يف اإلصللَتية. فهذه احلاالت متثل مشكلة 

عن خلفياهتم اللغوية وىذا شلا حدا بعدد من اللغوين  للدارسُت بغض النظر
التطبقُت إىل اإلشارة إىل ضرورة التمييز بُت عامل االختالف من جهة وعامل 

   .8الصعوبة من جهة أخرى
يهتّم حتليل األخطاء بأخطاء دراسي اللغات األجنبية اليت حتدث أثناء 

خطاء، وىو التصنيف الدراسة دون اعتماد على تصنيف مسّبق الحتماالت األ
ادلبٍت على نظرية التداخل اللغوي بُت قوانُت اللغتُت األم واذلدف شلا ؽلكن التنبؤ بو 

 من خالل الدراسات التقابلية.
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وقد استند القائلون بتحليل األخطاء إىل بعض الدراسات اليت بينت 
 بالفعل أن الدارسُت من ذوي لغات أم متعددة ويدرسون لغة ىدفا واحدة قد
ارتكبوا أخطاء متماثلة، األمر الذي أّدى إىل االستنتاج أن األخطاء عادلية 

 والعالقة ذلا بالفوارق بُت اللغات أي ليست من قبيل التداخل اللغوي. 
 وفقا وصحيحة جيدة للغة االضلراف ادلعياري اللغة يعرف بأنو أخطاء

 (الطالب) ادلتعلمُت منهجية اليت ىي االضلرافات ىي اللغة أخطاء. 9الناطقُت هبا
 مؤكدا األصوات مثل جوانب اللغة يف أخطاء قد حتدث. 10لغة يستخدم عندما

 والنحو ادلفردات، واستخدام (الكلمات كتابة) التجويد، واإلمالءو  (الًتكيز)
 .والثقافة

 يتكلم اللغة.قانون يشكل انتهاكا لل ىو اخلطأ الذي كوردر قدمها
 معرفة كاملة عدم وجود عالمة على، ولكن أيضا فقط ادلادية ليس االعتداء

ومتت  (سواء) اللغة قواعد استيعاب مل متعلم اللغة .التعليمات الربرلية والتمكن من
 لديهم على حد سواءغَت الناطقُت هبا و  الناطقُت أن من كوردر وقال .دراسة

يف  ىو متأصل ىو الذي أخطأ اللغة يتحدث .التحدث الوقوع يف اخلطأ إمكانية
العديد من  اليت تسببها اللغة أخطاء. وخطيا سواء شفويا استخدام اللغة أي

 .صحيحو  ىو جيد اللغة معيار عن استخدام االضلرافات تؤدي إىل العوامل اليت
 

 مراحل تحليل األخطاء .ج 
 غلري حتليل اخلطأ عادة على مراحل :        

 أوال : حتديد األخطاء ووصفها
التحديد والوصف يتبع قواعد منهجية ػلسن إن درس األخطاء من حيث 

 أن نعرضها على النحو األيت:
                                                           

9
  1. بَتوت: دون السنة. ص: الفروق اللغويةاألشكري.  

10
 Pateda. Mansoer. Analisis Kesalahan. Ende Flores: Nusa Indah, 1989. Hal: 38 



أخطاء الفرد، ألننا  -مع ذالك–إن األخطاء يقع فيها أفراد، وضلن الندرس  . أ
حُت نضع مقررات تعليمية إظلا نضعها جلماعات، وادلفروض أن تكون ىذه 

واللغة األوىل  اجلماعات متجانسة يف معايَت العمر، وادلستوى، وادلعرفة اللغة،
أحيانا، ومن مث فإننا ندرس األخطاء اليت تصدر عن مجاعات متجانسة 

 أيضا، أي األخطاء اليت ذلا صفة الشيوع يف ىذه اجلماعات.
إن السمة األوىل للغة أهنا نظام، وضلن حُت ندرس لغة ادلتعلمُت إظلا ندرس  . ب

ّبا على نطاما أيضا، أي أن الوصف اللغوي لألخطاء البد أن يكون منص
طبيعتها النظامية، فاألخطاء اليت تتصف بذالك ىي اليت تكون رلاال للدرس. 
وقد أثبتت التجربة أن ادلتعلم قد ينتج مجال مقبولة ومالئمة بالصدفة، 
والصدفة المتثل نظاما، ومعٌت ذالك أن اخلطأ والصواب ليس يف الشيئ ذاتو، 

 وإظلا دليل على وجود نظام صحيح أو نظام خاطئ.
يكاد يكون ىناك اتفاق على أن األخطاء نوعا، أخطاء قدرة، وأخطاء أداء،  . ج

ووصف أخطاء القدرة مهم جدا خاصة يف تعليم اللغة األوىل، ولكن معظم 
ضربان، أداء إنتاجي،  -كما ذكرنا–اجلهد يتوجو إىل أخطاء األداء، واألداء 

نها أخطاء وآخر استقبايل. واحلق أن األداء اإلستقبايل لو أخطاؤه، لك
يصعب حتديدىا واإلمساك يها لألسف الشديد، ألن ادلتعلم للغة األجنبية قد 
يتلقى كالما ما فتكون استجابتو إؽلاء أو حركة معينة، وقد يأوي إىل 
الصمت، وليس من السهل أن نعرف أكان استقبالو صحيحا أم خطئا إال 

اء االستقبال فإن إذا أنتج كالما، وحُت نتمكن من معرفة طبيعة أخطاء األد
ذالك سيفيد إفادة حقة يف الكشف عن طبيعة قدرة التلقي اللغوي عند 
اإلنسان. لذلك كلو يًتكز حتليل األخطاء على األداء اإلنتاجي أو األداء 

 التعبَتي كما يسميو بعضهم.



وحيث إن اللغة اتصال فإن أخطاء األداء اإلنتاجي غلب أن تستخلص 
وغلب أن نتنبو إىل أن السلوك اللغوي داخل قاعة  من مواد يف إطار اتصايل،

الدرس ليس كلو سلوكا اتصاليا، ومن مث ال يصلح أن يكون مادة لدرس 
األخطاء، وذالك كالتدريبات اليت تتصف يف كثَت من األحيان باآللية، وإذن 
البد من مادة لغوية ينتجها ادلتعلم تلقائيا مالتعبَت احلر، وكتابة ادلقال، 

واحلوار الشفوي احلر، وإن كان ذالك ال يعٍت استبعاد تصميم  والقصص،
 ظلاذج الستخلص األخطاء.

غلري وصف األخطاء على كل مستويات األداء، يف الكتابة، واألصوات،  . د
. وبدىي أن وصف اخلطأ يتم يف إطار نظام الدالليةوالصرف، والنحو، و 

من قواعد النظام،  اللغة، ؽلعٌت أن خطأ ما إظلا يدل على خلل ما يف قاعدة
فاألخطاء الكتابية مثال ليست رلرد خطأ يف حرف من حروف اذلجاء، 

 لكنها قد تكون دليال قويا على فقدان قاعدة يف نظام اللغة.
حُت ؼلطئ متعلم فيكتب كلمت "كتابة" مصدر كتب هباء "كتابو" إظلا 

دلربوطة ؼلطئ يف قاعدة من قواعد النظام اللغوي ألنو ال يفرق بُت التاء ا
الدالة على التأنيث، واذلاء اليت ىي الضمَت. وادلتعلم األجنيب الذي يقول: 
اشًتيت ثالثة كتاب، بدل أن يقول: ثالثة كتب، إظلا ؼلطئ يف قاعدة من 
قواعد النظام اللغوي اليت تفرق بُت ما يستخدم معدودا وما يستخدم غَت 

 معدود.
وانتهت إىل أن األخطاء تكاد لقد جرد دراسات كثَتة يف حتليل األخطاء،  . ه

تنحصر يف أنواع، حذف عنصر، أو زيادة عنصر، أواختيار عنصر غَت 
صحيح، أو ترتيب العناصر ترتيبا غَت صحيح. لذلك فإن وصف األخطاء 

 تّتجو يف األغلب ىذا التصنبف. 
           



 ثانيا : تفسَتىا األخطاء
بعد حتديدىا ووصفها، والوصول إىل  –منطقيًا  –وتفسَت األخطاء يأيت 

تفسَت صحيح يعُت بال شك على اإلفادة من ىذا التحليل. وليست ىناك كلمة 
جامعة على معايَت التفسَت، إذ كلها موضع نقاش وجدل، ألن الربىنة على صواهبا 

 ليست أمرا سهال.
ضوء  ولعلنا نبدأ أوال مبا ىو قريب ادلنال، وىو ادلعيار الذي يفسر اخلطأ يف

التعليم، فادلتعلم يتلقى ما يتعلمو من عينة معيتة سلتارة من ىذه اللغة وقد تنجم 
ىذه األخطاء بسبب طبيعة ىذه العيناة، وتصنيفها، وطريقة تقدمها. )ولعل ىذا 
من األسباب ادللحوظة يف أخطاء تعليم العربية ألبنائها(. مث إن تعليم اللغة ال 

على فًتات زمنية، وىذا أمر ال مناص منو، فتنشأ ػلدث دفعة واحدة، وإظلا غلري 
األخطاء نتيجة ادلعرفة ادلعرفة اجلزئية باللغة، واللغة كما نعرف نظام داخلي مستقل 
مكتف بذاتو، أي أن أجزاءه كلها مرتبطة ارتباطا داخليا، أو أهنا نظام من 

دلعيار األنظمة، ومعٌت ذالك أن أي شيئ ال ؽلكن أن نتعلمو كامال. ىذا ىو ا
 الذي قد ال طلتلف عليو، والذي ؽلكن معاجلة أسبابو بوسائل سلتلفة.

أما ادلعيار الثاين فهو القدرة ادلعرفية عند ادلتعلم، إذ إّن كاَل منّا يتبع 
اسًتاتيجية معينة يف التعلم، يف ىذه االسًتاتيجية ماىو كلى مشًتك بُت البشر، 

قد دارت عليو دراسات نافعة لكنها ومنها ما ىو خاص بكل متعلم. أما الكلي ف
التزال جزئية، وأما اخلاص فليس من السهل الوصول إليو، ىذا إىل أّن ما غلري يف 

 اعماق ادلتعلم من عمليات اليزال العلم يطمح إىل الكشف عنو يوماَ ما.
أما ادلعيار الثالث فهو موضع نقاش واسع، وىو الذي يتمسك الباحثون 

غلعل دائرة التحليل اكثر تناسقَا فضاَل عن أنو ؽلدنا ببعض يف الوقت نفسو_ ألنو 
النتائج ادللموسة. ىذا ادلعيار ىو الذي يعرف بالتدخل، وتدور فكرتو على ادلبدأ 

 اآليت : إنّنا نتعلم مهارة جديدة على أساس مهارة موجودة تعلمناىا قبالَ.



التعلم، وىذا ومعٌت ذالك أنو البّد أن ػلدث تدخل ما بُت ادلهارتُت عند 
التدخل يكون نتيجة النقل، والنقل قد يكون أماميَا بأن تؤثر ادلهارت ادلوجودة 
على ادلهارة اجلديدة، وقد يكون العكس، وىو ما يسمى ارجتاعيا وكل منهما قد 
يكون إجابيا أوسلبيا. أما اإلجايب فهو تيسَت تعلم مهارة جديدة بسبب الشاهبت 

 فهو إعاقة تعلم مهارة جديدة بسبب اإلختالف بُت بُت ادلهارتُت، وأما السليب
 ادلهارتُت.

وإذا طبقنا ىذا ادلبدأ العام عن ادلهارات على تعلم اللغة قلنا إّن كّل متعلم 
ؽليل ميال طبيعيا إىل أن ينقل بنية لغتو األوىل إىل اللغة األجنبية اليت يتعلمها، ومن 

 ىنا تنشأ ادلقولة النظرية اآلتية.
نستطيع أن نتنبأ مبشكالت تعلم اللغة األجنبية على أساس أوجو "إننا 

االختالف بينها وبُت اللغة األم. ونستطيع أن نفسر ىذه ادلشكالت على أساس 
أوجو االختالف بينها وبُت اللغة األم. ونستطيع أن نفسر ىذه ادلشكالت على 

 االفًتاض أساس أوجو االختالف ىذه". ومن الوضح أن ىذه ادلقولة تستند إىل
 اآليت:

إن فرصة حدوث مشكالت يف تعلم اللغة األجنبية تزيد تسبيَا مع "
االختالف اللغوي بينها وبُت اللغة األم، وتقل ىذه الفرضة بقلة ىذا االختالف أو 

 غيابة".
وحدوث ادلشكالت ىو ما يعرف بالتدخل، وعدم حدوثها يعرف 

 بالتيسَت.
ف والتشابو بُت اللغتُت يتعرض لكثَت على أن مبدأ التدخيل نتيجة االختال

وىو الذي يتكفل بالوصول إىل االختالف  -من النقد، ذالك أن التحليل التقابلي
والتشابو_ يتنبأ مبشكالت ال حتدث على اإلطالق، مث ىناك مشكالت حتدث 

 فعال وال يتنبأ هبا أصال.



م اللغة مث إن االختالفات بُت اللغتُت ال تؤدي آليا إىل مشكالت يف تعل
األجنبية، بل إنـــــها قد تقلل ىذه ادلشكالت، وقد لوحظ أن التدخل بُت اللغات 
ادلتقاربة أقوى منو بُت اللغات غَت ادلتقاربة، وىناك أمثلة كثَتة ذلذا التدخل على 
مستويات الصوت والكلمة واجلملة وادلعجم، مث رصدىا بُت اللغات األوروبية 

دلانية مثاًل، ومنها األمثلة اخلاصة بالنظائر ادلخادعة اليت ادلتقاربة كاإلصلليزية واأل
أشرنا إليها آنفا، وىي التوجد عادة بُت اللغات ادلتباعجة، وكثَت من ىذه 

 ادلشكالت ال ترصد مثال بُت متعلمي اإلصلليزية من أبناء العربية.
ومع ذالك فإن مبدأ التدخل ال يزال معيارا صاحلا لتفسَت كثَت من 

اء إىل أن يكون يف ايدينا معرفة واضحة عن عمليات التعلم الداخلية اليت األخط
 غلريها ادلتعلمون عند تلقيهم اللغة.  

 تصويب األخطاءثالثا : 
من الوضح أن كل شيئ يف علم اللغة التطبيقي يدرس لإلسالم يف خل 
 مشكلة عملية، وعلى ذالك فإن األخطاء التدرس لذهتا، صحيح أهنا تفيد إفادة
زلققة يف الكشف عن طبيعة التعلم، لكن ما يهمنا ىنا ىو كيف نواجو األخطاء، 

 وكيف نتالفها؟
ومن الوضح أيضا أن تصويب األخطاء ال يتم إال بعد معرفة أسباب 
بدرجة تقرب من اليقُت، ألهنا قد ترجع إىل اإلسًتاجتية الداخلية اليت يتبعها ادلتعلم، 

وتصويب األخطاء ال يتم بإعادة تقومي ادلادة مرة  وقد ترجع إىل تدخل اللغة األم.
أخرى، كما ىو حادث مثال فيما يعرف بدروس التقوية يف ادلدرسة العربية، وإظلا 

 يكون مبعرفة مصدر اخلطأ، مث تقدمي ادلادة ادلالئمة.
ومهما يكن من أمر فإن حتليل األخطاء لو فوائد نظرية وأخرى عملية، 

 حتليل األخطاء نظرية علم اللغة النفسي يف تأثَت النقل فعلى اجلانب النظري ؼلترب
من اللغة األم، فتثبت صحتها أو خطأىا، وىو بعد عنصرا مهما يف دراسة تعلم 



اللغة، مث أن حتليل األخطاء يقدم إسهاما طيبا عن اخلصائص الكلية ادلشًتكة يف 
 تعليم اللغة األجنبية، وىو يكشف عن كثَت من الكليات اللغوية:

وعلى اجلانب العملي يعد حتليل األخطاء عمال مهما جدا للمدرس، وىو 
عمل متواصل، يساعده على تغيَت طريقتو أو تطوير ادلادة، أو تعديل احمليط الذي 
يدرس فيو. ولكن أعلية الكربى تكمن على ادلستوى األعلى يف التختيط يف 

، وتدريب ادلعلمُت أثناء ادلقررات الدراسة، وادلقررات العالجية، وإعادة التعليم
 العمل. 

 
 األخطاء اللغوية .د 

يف عملية االتصال، كانت قلة كفاءة ادلهارات اللغوية من إحدى العراقيل         
اليت أّدت إىل األخطاء اللغوية. وقد حتدث األخطاء اللغوية يف كالم أو كتابة 

 الدراس. 
وتلك األخطاء من األخطاء متثل جانبا من عيوب كالم أو كتابة الدراسي، 

جزائيات الًتاكيب اليت تنحرف عن القاعدة الثابتة أو القاعدة ادلختارة من عمل  
 .11كبَت

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

مد متحدثها وقابلة للتصحيح واخلصائص ادلميزة لألغالطهي ىي عدم ع
. وأما عند كوردير 12يصححها ىو نفسو عندما يالحظها أو يصححها سامعوىا

أن األغالط ىي االضلرفات عن القواعد يف استخدام اللغة بأن يكرر ويلتبس 
 صاحبها ويزل لسانو بسبب التعب واإلرىاق وما إىل ذالك.
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و ال يشعر بأنو خاطئ وأما األخطاء ىي ما قالو متحدث اللغة اذلدف لكن
وعند كوردر األخطاء تعترب انعكاسا لقدرة الدارس  13حىت يصلحو بنفسو حاال.

للغة الوسيطة وىي ترجع إىل االضلرافات ادلنطوقة وادلستمرة، وتعترب صورة كفاءة 
. وىذا سبب من أسباب عدم معرفتو 14الدارس للغة اذلدف يف ادلراحل ادلعينة

 دة.لقواعد اللغة اذلدف ادلطر 
 : 15دوالي وبورت يقسم األخطاء اللغوية إىل

( ىي األخطاء اليت تعكس Interfence Like Goofsاألخطاء داخل اللغة ) .1
( وال توجد يف بيانات Native Languageألفاظ أو تركيب اللغة األصلية )

 اكتساب اللغة االوىل اليت تأصلت من اللغة ادلستهدفة.
( ىي األخطاء اليت تعكس Li Development Goofsتأثَت األخطاء التطورية ) .2

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

( ىي األخطاء اليت ؽلكن Ambigous Gooofsاألخطاء الثنائية اللغة ) .3
 اعتبارىا من األخطاء داخل اللغة أو من تأثَت األخطاء التطويرية.

( ىي األخطاء اليت ال تعكس اللغة Unique Goofsالفريدة )األخطاء  .4
 االوىل، وال توجد أيضا يف بيانات اكتساب اللغة األوىل اللغة ادلستهدفة.

: أن األخطاء ستظل تظهر مهما كانت ادلـحاوالت اليت ىناك نظرة تقول
تبذل الجنتاهبا، قال دوالي وبورت ال ؽلكن أحد أن يتعلم دون أن يقع يف 
األخطاء، ىذه النظرة بينت على اكتشاف جديد يف رلال العلم النفسي ادلعريف 
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ن اللغة الذي ذكر أن كل األطفال الذين يكتسبون ويتعلمون اللغة الثانية كانوا يبنو 
 .16على طريق عملية تكوين االخًتاع أو االبتداع

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

 .17االخًتاع أو االبتداع
 

 أهداف تحليل األخطاء اللغوية .ه 
األىداف النظرية و  األىداف علا، ىدفان حتليل األخطاء أن كوردر يقول

، يف حُت التحليل التقليدي أغراض ال ؼلتلف كثَتا عن ىو غرض عمليأ. العملية
، وىو للمعلم. 18تعلم لغة ثانيةفهم عملية زلاولة ل ىو أي النظرية ىدفأن 

 متابعةيتم جدا ل مفيدة التحليل ىي نتائج  .ضلللها مث اخلطأ ادلهم أن االكتشاف
  .التعلم عملية

 دلعرفة معلمي اللغة مساعدة حتليل اخلطأ إجراء ؽلكن عالوة على ذلك،
سبب و ، ومصدر اخلطأ، اخلطأ طبيعة، ادلنطقةواخلطأ  األخطاء اليت ارتكبت أنواع
 ادلواد التعليمية تغيَت للمعلم أخطاء، وؽلكن ادلعلمُت وجدت عندما .اخلطأ

 وضع برنامج، وؽلكن ػلتاج إىل توضيح اللغة اليت جوانب قمعؽلكن ، ادلستخدمة
 .نفسهاتعليم اللغة ل

اليت  األخطاء األوىل التقابلي. أبرز التحليل ؼلتلف عن حتليل األخطاء
 األشياء اليت وتوقع الستباق الثاين يسعى يف حُت، ادلستخدم اليت ػلملها أو وقعت

تعطي درسا و  دلعاجلة األول وادلقصود .لغة ادلستخدم أخطاء يف قد تنشأ
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 اجلوانب الثاين يعطي، يف حُت خطأ مشاهبة تواجو واحد ال حبيث للمستخدمُت
 .األخطاء لتجنب اليت جتري دراستها األجنبية واللغة اللغة األم بُت الفرق() التقابلي

 مبا فيها اللغة العربية، اللغوية حتليل األخطاء غرض يتم تعيُت وبعبارة أخرى
احلد  السعي إىل ومن مث، اليت تسببت يف اخلطأ ادلهيمنة العوامل، والعثور على خطأ
حتليل األخطاء  من خالل .الشفوية والكتابية، سواء اللغوية األخطاء وجتنب من
 جوانب، وخصوصا يف األخطاء اللغوية لتجنبتعليم اللغة العربية لتوفَت حل و 

 .يذىب على ضلو خاطئ غالبا ما اللغة اليت
  

 منهجية تحليل األخطاء .و 
 ىو ما خطوات معينة .خطوات معينة لديو العمل ىو إجراء اخلطأ حتليل

اليت ( Error Analysisكتبو )  كوردر يف. حتليل األخطا منهجية من ادلؤلف يعٍت
مجع البيانات  وىي اللغوية، األخطاء يف حتليل ثالث خطوات اقًتحها

(Collection( حتديد ووصف ،)identivication and description وشرح ،)
(explanation)19 . 

اثنُت من اللغويُت اآلخرين الذين قدموا أيضا اخلطوات يف حتليل اخلطأ 
مجع ل: وعالوة على ذلك غاس وسيلُت كَت، مع بعض االضافات واليت تشم

 تصنيف، (identifying errors)األخطاء ، وحتديد (Collecting data) البيانات
 مصدر حتليل ،(Quantifying Errors)أخطاء  ، قياس(Classifying Errors)أخطاء 
 Remediating for)خطاء لأل وعالج، (Analyzing Source of Errors)أخطاء 

Errors)20 . 

 أن منهجية، فمن ادلفهوم أعاله اللغويُت بعض التدابَت اليت اقًتحها من
 :ما يلي حتليل األخطاء
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 .متعلم اللغة اليت أدىل هبا اللغوية األخطاء البيانات ىو مجع .1
حتديد وتصنيف األخطاء من خالل حتديد وفرز حسب الفئة أخطاء لغوية،  .2

 مثل النطق األخطاء، تشكيل كلمة، دمج النصوص، وإعداد احلكم.
 .الصحيح ادلثال وإعطاء اخلطأ، وسبب موقع اخلطأ، ووصف اخلطأ ويوضح .3

 القضاء على، وإذا أمكن اخلطأ تصحيح، حل اخلطأ، عالجية اخلطأ يل .4
أساليب التدريس و ، جيد دليل، وىو ادلواد ادلناسبة من خالل إعداد األخطاء
 .مطابقة

 
 المبحث الثاني:كراسة التدريبات

 كراسة التدريباتمفهوم   . أ
بارة عن رلموعة من التدريبات اللغوية اذلادفة، ىي ع الكراسة التدريبات

األساسى للطالب مع إضاف بعض التدريبات اليت بتوقع وادلرتبطة مبادة الكتاب 
أن يسأل فيها الطالب، وىي حتتوى على أسئلة متنوعة اذلدف يطلب من الطالب 

 .21حلها ومراجعتها مع ادلعلم يف الفصل
شيئ مهّم يف عملية الدراسة وىي عاملة تتأثر النتائج ىي  دراسيةادلواد ال

معايَت  لتحقيق وسيلة أو أداة دراسيةالد ، تلعب مواومن ناحية أخرى .22الدراسة
 مناسبة الكتب اليت أن ؼلتاروا غلب على ادلعلمُت األساسية. ولذلك، الكفاءات

 بادلادة اليت سيلقيها ادلعلم.

من إحّتاد الًتبية  للمتعلمُت ىي شكل من أشكال اخلدمة دراسيةالادلواد 
 ادلواد اليت مععّلم ادلتعّلمون يت .دراسيةالادلواد  اخلدمة الفردية مع قد حتدث . أيضا

قدرهتم بدراسة  للتعلم، فألئك قادر على حتسُت سريعة وكان ادلتعلمون وثقت. 
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قدرهتم  للتعلم، فألئك قادر على حتسُت . وأّما ادلتعلمون بطيئدراسيةالادلواد  تلك
 من تعظيم االستفادة، ؽلكن أن ػلدث تكرارا. وبالتايل دراسيةالادلواد  بدراسة تلك

 .23 دراسيةالمواد  مع للمتعلم التعلم خدمة
 

 كراسة التدريباتأهّمية   . ب
عنصرا أساسيا من مكونات منهج كراسة التدريبات وادلواد الدراسية أو  

عملية التدريس أيًا كان نوعها أو ظلطها أو مادتـها وزلتواىا تعتمـد اعتمادًا كبَتاً 
للمتعّلم أساساً باقياً لعملية تعّلم منظمـة، على الكتاب ادلدرسي، فهو ؽلثل بالنسـبة 

 . 24وأساساً دائمـاً لتعزيز ىذه العملية
يف عملية التدريس فطبعا مهّم جدا وىي مهم كراسة التدريبات أّما أعلّية  

ألساتذة و الطلبة. يصعب األساتذة يف تنمية الفعالية التدريس بدون ادلواد 
 .25دراسيةيف فهم ادلادة بدون ادلواد ال. وكذلك الطلبة، يصعب الطلبة دراسيةال
 

 كراسة التدريباتمواصفات   . ج
 :26وبإغلاز ىذه بعض مسات الكتاب اجلّيد

 إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامو. -1
 تناسب عمر الدارسُت. دراسيةادلادة ال -2

 عدد الدروس مناسب للمادة الزمنية ادلقًتحة. -3

 الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد لو. -4

 الكتاب العربية الفصحى الصحيحة.لغة  -5

                                                           
23

 Dedeyahya, Makalah Penilaian Buku Ajar (deyahya.blogspot.com, diakses 13 Mei jam 19.01 

wib) 
24

 39م. ص:2011ت دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.  الرياض: الدكتور عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان. إضاءا   
25

 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa ArabPendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media. (Malang: UIN Malang Press, 2008) Hal. 74 

 
26

 63م. ص:2011غة العربية لغَت الناطقُت هبا. الرياض: الدكتورعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، إضاءات دلعلمي الل  



 ال يستخدم الكتاب اللغة الوسيطة. -6

 صور الكتاب مناسبة دلا وضعت لو. -7

 تبٌت الكتاب دلبدأ التدرج وااللتزام بو يف شىت أجزائو ونصوصو وتدريباتو. -8

 يعاجل الكتاب العناصر و ادلهارات اللغوية كلها بصورة متكاملة. -9

 التدريب عليها.يهتم الكتاب باألصوات العربية و  -10

 يهتم الكتاب بادلفردات، ويعرضهــا بتدرج مقبول. -11

 يهتم الكتاب بالًتاكيب، ويعرضهــا بتدرج مقبول. -12

 يهتم الكتاب مبهارة االستماع، وتعرض بصورة متدرجة. -13

 يهتم الكتاب مبهارة الكالم، وتعرض بصورة متدرجة. -14

 درجة.يهتم الكتاب مبهارة القراءة، ويعرضها بصورة مناسبة و مت -15

 يهتم الكتاب مبهارة الكتابة، ويعرضها بصورة مناسبة و متدرجة. -16

 يقّدم الكتاب الثقافة العربية و اإلسالمية بصورة مناسبة. -17

 عدد تدريبات يف الكتاب مناسب. -18

 نصوصو متنّوعة : حوارية، قطع قرائية... -19

 يشتمل الكتاب على عدد كاف من اختبارات التحصيل. -20

 عّلم اللغة .لو مصاحبات مساعدة على ت -21

 يتحقق التكامل بُت ادلواد التعليمية ادلصاحبة. -22

 يعُت كتاب ادلعّلم على رسم اخلطة اليومية والفصيلة. -23
 



 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

 
 ونوعه مدخل البحث . أ

(. pendekatan kualitatif)يــــــمدخل الكيفالـــــ الــــباحثة يف البحث تستخدم
عددية وكميـــــة. بل تكون على صورة ال ألن البيانات اليت حتتاج إليها الباحثة 

 تكون على صورة ادلعلومات البيانية والتفصيلية عن مضمون ادلدخل.
-deskriptifهو التـــــصميم الوصـــــفي التحليلـــــي )فوأما نوع ىذا البحث 

analitis كراسة يف  األخطاء التحريرية العربية تحليلي منظمٌن مثل الوصفي و ال( ألن
كراسة يف  التحريرية العربية ( وحماولة ادلعلمٌن يف عالج األخطاء LKS)التدريبات
(، حتاول هبا الباحثة وصف العناصر األساسية كما ىي، وال يوجو LKS)التدريبات

لتحقيق الفروض، فإن عملية البحث هبذا التصميم إن التصميم الوصفي من 
ــــضمن علـــــى العرض والكتابة والتحليل والتفسًن عن الوقائع يف احلال البحث تتـ
  .1ادلستقبل

  

 ومصادرها البيانات . ب

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

، منها من الوثائق (Human Non Resource) البحث اليت ليست من اإلنسان
ادلكتوبة، وقانون احلكومة، و الرسائل الرمسية، و ما أشبو ذلك. و مصادر البحث 

 (.Natural Settingة )ىي احملصول عليها يف حالة طبيعيالصحيحة 
(. "مصادر البيانات الرئيسية يف البحث 44: 1894لوفالن ) كما قال

وغًنىا. أقوال  الوثائقالنوعي ىي أقوال وأفعال، والباقي ىو بيانات إضافية مثل 
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وأفعال من الذين يلحظون أو مقابالت مع مصدر البيانات األساسي. وتسجل 
تسجيل مصادر البيانات الرئيسية من خالل مذكرات مكتوبة أو من خالل 

 2الفيديو أو صورة أو أفالم.
 (LKS) كراسة التدريبات كتابال عينذا البحث يذل مصادر البياناتإن 

بتدائية اإلسالمية االالفصل الرابع مبدرسة ستيا باكيت   ادلعّلم يف ستخدموي ذيال
م. وىناك  2114/2115 موجوكرتو مستوى األوىل يف العام الدراسي -تراواس

م اللغة العربية يف يتعل الذياللغة العربية األخرى يعين من ادلعّلم صادر البيانات ادل
 .موجوكرتو -بتدائية اإلسالمية تراواساالمبدرسة ستيا باكيت الفصل الرابع 

 

 خطوات البحث   . ج

حتتاج الباحثة بشّدة إىل عدة األساليب لنيل البيانات ادلطلوبة يف ىذا 
 البحث وىي مما يلي:

 -تراواس بتدائية اإلسالميةاال ستيا باكيتمدرسة تعمل الباحثة مبالحظة إىل  .1
 . ىناككتاب الدراسي اليت يستخدمها يف  أو خطأ  دلعرفة عن صّحة موجوكرتو

( LKS)كراسة التدريباتتوجد يف  ها وتصحيحاألخطاء ووصف تعريف وتصنيف  .2
 بتدائية اإلسالميةاال الفصل الرابع مبدرسة ستيا باكيت  ادلعّلم يف ستخدمويي ذال

و  م. 2114/2115 دراسيموجوكرتو مستوى األوىل يف العام ال -تراواس
ىذه األساليب ادلستخدمة جلمع البيانات تسمى أيضا بـــــ "األساليب التوثيقية" 

(Tehnik Dokumentasi( ألن اإلعالنـــات تصدر من التوثيق )Dokumen يعين )
الفصل الرابع مبدرسة ستيا   ستخدمها ادلعّلم يفتاليت  (LKS)كراسة التدريبات

موجوكرتو مستوى األوىل والثانية يف العام  -باكيت اإلبتدائية اإلسالمية تراواس
 م 2114/2115األكادميي 
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( 2( األخطاء اإلمالئية، )1حّددت الباحثة األخطاء إىل أربعة أقسام، فهي: ) .3
ة . تقسيم ىذه ي( األخطاء الدالل4( األخطاء النحوية، )3لصرفية، )األخطاء ا

لطالب ادلستوى  األخطاء اللغوية التحريرية"األخطاء تأخذ الباحثة من كتاب 
 ادلتقدم يف معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى".

 يف حتليل األخطاء ادلوجودة.تسهيال ختطط الباحثة جدول اإلجراءات  .4

يف عالج  دلعرفة حماولتهم اللغة العربية ونمعلّ ي نالذي ٌنعلمادلقابلة مع ادل .5
 (.LKS)كراسة التدريباتيف  التحريرية العربية األخطاء 

 
 و أسلوبها ل البياناتتحلي   . د

( مبعىن أن الباحثة Induktifيف ىذا البحث متصف باالستدالل ) حتليل البيانات
و  ة.نتيجة بـــــصفة الـخاص حىت حتصل علىتصف احلقائق مث تصنع التحليل العام 

  (Content analysis)أما أسلوب حتليل البيانات يف ىذا البحث ىو حتليل احملتوى 

كما يعرف بًنلسون حتليل احملتوى بقولو إنّو " أسلوب من أساليب البحث العلمي 
ي للمضمون الظاىر دلادة الذي يستهدف الوصف ادلوضوعي ادلنظم والكم

    3.االتصال"
كانت تقنية حتليل البيانات اليت تعمل الباحثة بطريقة تعريف البيانات، 

في ىذا البحث. مجعت الباحثة كراسة التدريباتفهي البيانات اليت تنال من حتليل  
األخطاء بشكل واحد، مّث تصّنف الباحثة األخطاء إىل أقسام األخطاء السابق 

( األخطاء 3خطاء الصرفية، )( األ2( األخطاء اإلمالئية، )1)بإشارة كما يلي: 
 ة.ي( األخطاء الدالل4النحوية، )

وبعد ذلك، شرحت الباحثة على األخطاء يف كتاب الدراسي بتشرح وضع 
اخلطأ يؤسس على النظرية يف كتاب حتت ادلوضوع "األخطاء اللغوية التحريرية 
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صّحح لطالب ادلستوى ادلتقدم يف معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى"، مّث ت
الباحثة تلك األخطاء و تعطي أيضا احلّجة لتصحيحها باستخدام كتاب "قواعد 
اإلمالء ونصوصو" من جانب األخطاء اإلمالئية، و كتاب "النحو ادلستطاب 

 سؤال وجواب وإعراب" من جانب األخطاء النحوية.
يؤسس على تقنية حتليل البيانات السابقة، فتحتاج الباحثة إىل أدوات 

 كل جدول كما يلي:البحث بش
 

  كراسة التدريباتاألخطاء في   تحليل:  1جدول 

 البيانات رقم
 وصف تصنيف األخطاء

 األخطاء
 وتصحيحها

 إمالئية
(1) 

 صرفية
(2) 

 نحوية
(3) 

 ةليالدال
(4) 

       
 

       
       
       

 
 



 الفصل الّرابع
 عرض البيانات وتحليلها

  
 سورابايا"-سة التدريبات "مياراشخصية ك :لالمبحث األوّ 

-كراسة التدريبات اليت أصدرىا "مياقبل حتللت الباحثة األخطاء التحريرية، يف  
الكتب الذي طباعة يف خصائص ىناك  ٕٙٓٓ KTSPسورابايا" لدفعل ادلنهج الدراسي 

 :التاليةوجو الكتاب 
 تطوير الكفاءات .ٔ

الدراسة اليت تبٌن  تطوير الكفاءات ىو مظمون ادلواد ادلطروحة يف حطة
  نضامة وكمال وخمتصر وواصحة لتكوين الطالب بالفكرة النافدة واإلبتكار.

 اتءتدريبات لتحقيق الكفا .ٕ
تدريبات لتحقيق الكفاءات ىو عملية اإلجتماع بيداغوغيس. الذي يفعل 

 واجملتمع ليفهم تطوير الكفاءات. الطالب منفردا
 االختبار .ٖ

تطوير الكفاءة. ىناك ثالث أنواع السؤل: االختبار ىو اختبار شامل من 
اختبار من متعدد واختبار ادلقال واالختبار لتقييم. كفاءة لطالب كل أخر 

 باب.
 االصالحات .ٗ

االصالحات ىي تطيبق السعي لتصحيح وإعطاء الفرصة لطالب يف تنمية 
 نتيجة تعلم.

 ملخص ادلادة الدراسة .٘
قدرة الطالب يف تنمية الكفاءة ملخص ادلادة الدراسة لتنمية الفهم ىو اثراء 

 ادلدروسة.



  : ، يعينأنواع االختباراتوأما يف االختبار الكفاءة ىناك أربع من 
 االختبار التحريري  (ٔ

األسئلة بصفة معرفة كالوسيلة دلعرفة فهم الطالب يف  االختبار التحريري فيو
 تنمية القدرة ادلدروسة.

 االختبار اجرائي (ٕ
االختبار اجرائي تشمل فيو الفهم تعميق االجتماع وادلمارسة والوظيفة وقّيم 

 بإعطاء والنتيجة. 
 االختبار الوظيفي (ٖ

االختبار الوظيفي ىذا االختبار هتدف دلعرفة قدرة الطالب يف اندماج 
 القدرات ادلعرفية اليت متلكهم 

 اإلنتاج (ٗ
 اإلنتاج ىو شكل ظاىر من انشطة الطالب

 
  (LKSراسة التدريبات )الكفي شكال األخطاء التحريرية أاني: المبحث الث 

كراسة يف   ةخطاء التحريرياألالبيانات اليت حتّللها الباحثة يف ىذا البحث تتعلق ب
بتدائية ف الرابع يف مدرسة ستيا باكيت االصلمادة اللغة العربية الذي تستخدمو الالتدريبات

 الباحثة لتحليل ىذا الكتاب تهاعملاخلطوة األوىل اليت  موجوكرتو. –اإلسالمية تراواس 
طوة الثانية ىي اخلمّث هذا البحث. لكراسة التدريباتاألخطاء ادلوجودة يف  تعريف  ىي

الباحثة األخطاء إىل أقسام األخطاء  تصّنفالباحثة األخطاء بشكل واحد، مّث مجعت 
( األخطاء ٖ( األخطاء الصرفية، )ٕ)( األخطاء اإلمالئية، ٔ)بإشارة كما يلي:  ةالسابق

 ة.ي( األخطاء الداللٗالنحوية، )
إىل أربعة إشارة، وذلك حسب كراسة التدريباتاألخطاء يف   وصنفت الباحثة

"األخطاء اللغوية التحريرية لطالب ادلستوى ادلتقدم يف معهد  اليت وردت يف كتاب النظرية



احلّجة  لباحثة تلك األخطاء بإعطاءت اصّححالعربية جبامعة أم القرى"، مّث  اللغة
لتصحيحها باستخدام كتاب "قواعد اإلمالء ونصوصو" من جانب األخطاء اإلمالئية، و  

 .والداللية النحويةو  الصرفية " من جانب األخطاءجامع الدروس العربيةكتاب "
كراسة يف   السابقة ةما عملت الباحثة اخلطوات لتحليل األخطاء التحريري بعد

بتدائية ف الرابع يف مدرسة ستيا باكيت االلصا لمادة اللغة العربية اليت تستخدموالتدريبات
يف  ةموجوكرتو، فعرضت الباحثة البيانات عن األخطاء التحريري –اإلسالمية تراواس 

 دول التاي:اجل
  

 البيانات رقم
 تصنيف األخطاء

 األخطاء وصف
 إمالئية وتصحيحها

(1) 
 صرفية

(2) 
 نحوية

(3) 
 ةيالدالل

(4) 

ٔ 
 

    √ االّول

 األّول
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ اىال وسهال ٕ

 أىال وسهال
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
صدر ىذا البيان من  



قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ انا ٖ

 أنا
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ اإلنفرادي ٗ

 االنفرادي
)ألنّو مصدر الفعل 

 اخلماسي(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

  √   تحفظها كالا  ٘

 تحفظ كّلها
كلمات حفظ ألن  )

 (الحيتاج اىل ادلفعولٌن
صدر ىذا البيان من  

كتاب جامع الدروس 
 (ٖٖٙالعربية، ص:

 االشتراكي    √ اإلشتراكي ٙ
)ألنّو مصدر الفعل 



 اخلماسي(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ امام ٚ

 أمام
من ظرف ادلكان )ألنّو 

وكّل اسم يكتب هبمزة 
 قطع إاّل األمساء العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ اصحابك ٛ

 أصحابك
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

ٜ 

عليك أن تقرأ 
القراءة السابقة 
مع اصحابك 

 وتفهمها

   √ 

اقرأ وافهم النص 
 السابق مع أصحابك

و من مجلة األمر )ألن
بأسلوب عريب لوظيفة 

 (الطالب 



صدر ىذا البيان من  
كتاب التقومي يف تعلبم 

 ٕٖٔاللغة العربية، ص: 

ٔٓ 

راجع 
المفردات إذا 
وجدت لفظا 
من الفاظها لم 
 تعرف ترجمتها

   √ 
المفردات إذا  راجع 

 كان النص غير مفهوما
 

    √ الفاظها ٔٔ

 ألفاظها
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

ٕٔ 
ترجم ما يأتي 

من الجمل الى 
 اللغة اندونسيا

  √  

ترجم الجملة اآلتية إلى 
 اللغة اإلندونيسية

)ألنو من مجلة األمر 
بأسلوب عريب لوظيفة 

 الطالب(
صدر ىذا البيان من  

كتاب أساليب تدريس 
 ٗٙٔاللغة العربية، ص: 



    √ لىا ٖٔ

 إلى
)ألنّو من حرف اجلر 
وكل حرف مكتوب 

 هبمزة قطع(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ لقواعدتفهم  ٗٔ
 القواعدتفهم 

)ألنو اخلطاء ادلطبعي من 
 الكتاب الدراسي(

ٔ٘ 

مع طائفتك في 
المطالعة، 

عليك أن تقرأ 
وتفهم لقواعد 

السابقة 
 وأمثلتو

   √ 

اقرأ وافهم القواعد 
السابقة وأمثلتها مع 

 حلقة مطالعتك
)ألنو من مجلة األمر 
بأسلوب عريب لوظيفة 

 الطالب (
صدر ىذا البيان من  

كتاب التقومي يف تعلبم 
 ٕٖٔاللغة العربية، ص: 

ٔٙ 
لقواعد ا

السابقة 
 وأمثلتو

 √   

القواعد السابقة 
 وأمثلتها

)ألن "ُه" يف كلمة 
"أمثلتو" راجع إىل 



القواعد، والصحيح ىو 
 بضمًن "ىا"(

صدر ىذا البيان من  
جامع الدروس كتاب 

 ٚٚالعربية، ص: 

ٔٚ 
مع أصحابك 

 تتكّلم
 √   

 تكّلممع أصحابك 
األمر ألنو من فعل )

 (للمخاطب ادلذكر
صدر ىذا البيان من  

كتاب جامع الدروس 
 ٙٔالعربية، ص:

ٔٛ 

مع أصحابك 
تتكّلم 

بالمحاورة 
السابقة، مّرة 
تكون ىيكل 
ومّرة تكون 

زىرى، وكّررىا 
 حّتى تحفظها

   √ 

أجر الحوار مع 
أصحابك عن الحوار 
السابق. أّوالً تكون 
ىيكل، ثانيا تكون 
 زىرة، ثّم كّرر واحفظ
)ألنو من مجلة األمر 
بأسلوب عريب لوظيفة 

 الطالب(
صدرىا ىذا البيان من  
كتاب الناشئٌن، ص: 

ٔٗٗ 
 أجب    √ اجب ٜٔ



)ألنّو الفعل األمر من 
 الفعل الرّباعي(

صدر ىذا البيان من  
قواعد اإلمالء كتاب 

 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

ٕٓ 
    √ سئلةاال 

 األسئلة
)ألّن كّل اسم يكتب 

إاّل األمساء هبمزة قطع 
 العشرة(

صدر ىذا البيان من  
قواعد اإلمالء كتاب 

 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ جوبةاال ٕٔ

 األجوبة
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ ىرَ ىْ زَ  ٕٕ

 ةٌ رَ ىْ زَ 
عامل ألنو من اسم ال)

 للمؤنث(
صدر ىذا البيان من  



كتاب جامع الدروس، 
 ٕٕٛص: 

    √ الموّجة ٖٕ

 الموّجو
-)ألنو من كلمة "وّجو

 يوّجو"(
صدر ىذا البيان من 

معجم ادلنّور، 
 ٓٗ٘ٔص:

 √    الخيارات ٕٗ

 األجوبة
)ألنو من مجلة األمر 
بأسلوب عريب لوظيفة 

 الطالب (
صدر ىذا البيان من  

كتاب التقومي يف تعلبم 
 ٕٖٔالعربية، ص: اللغة 

    √ كّراشة ٕ٘

 كّراسة
 buku)ألنو يعطي معىن "

tulis)" 
صدر ىذا البيان من 

معجم ادلنّور، 
 ٕٔٓٔص:

 بإحدى    √ باحدى ٕٙ
)ألّن كّل اسم يكتب 



هبمزة قطع إاّل األمساء 
 العشرة(

صدر ىذا البيان من  
قواعد اإلمالء كتاب 

 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ انتَ  ٕٚ

 أنتَ 
)ألنّو ضمًن منفصل كّل 
اسم يكتب هبمزة قطع 

 إاّل األمساء العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ انتِ  ٕٛ

 أنتِ 
)ألّن ضمًن منفصل كّل 
اسم يكتب هبمزة قطع 

 إاّل األمساء العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ اخي ٜٕ

 أخي
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(



صدر ىذا البيان من  
قواعد اإلمالء كتاب 

 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ اختي ٖٓ

 أختي
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ يما ٖٔ

 أّمي
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
 

ٖٕ 

اقرأ حفظك 
امام اصحابك 

وسل من 
اصحابك أن 
يكتبوا عالمة 
"ح" فيما 

حفظت وعالمة 
"ال" فيما لم 

   √ 

قّدم المفردات التي 
حفظت إلى أصحابك. 
وعليو أن يضع عالمة 

 "ح"
إن تحفظ وعالمة "ال" 

 إذا لم تحفظ
)ألنو من مجلة األمر 
بأسلوب عريب لوظيفة 



 الطالب ( تحفظ
صدر ىذا البيان من  

كتاب التقومي يف تعلبم 
 ٜ٘ٔاللغة العربية، ص: 

    √ ذالك ٖٖ

 ذلك
 )ألن من اسم اإلشارة(
صدر ىذا البيان من  

كتاب جامع الدروس، 
 ٖٛص:

    √ في ايّ  ٖٗ

 في أيّ 
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

ٖ٘ 
اجعل جمال 
سؤاال وجوابا 
 كالمثال اآلتي

   √ 

اجعل الحوار كما في 
 المثال

)ألنو من مجلة األمر 
بأسلوب عريب لوظيفة 

 الطالب(
صدر ىذا البيان من  

كتاب أساليب تدريس 



 ٖٛٔاللغة العربية، ص:

  √   بلقيسٌ  ٖٙ

 بلقيسُ 
)ألّّنا أعجمّيا زائدا على 
ثالثة أحرف وىو من 

 اسم غًن منصرف(
صدر ىذا البيان من  

القواعد األساسية كتاب 
   ٖٚٔللغة العربية، ص:ا

ٖٚ 

أجب ىذه 
األسئلة 

بالّصواب 
موافقة 

بالمحاورة 
 السابقة

   √ 

 األسئلة عنأجب 
إجابة صحيحة  اآلتية
 لحوار السابقل طبقا

األمر )ألنو من مجلة 
بأسلوب عريب لوظيفة 

 الطالب (
صدر ىذا البيان من  

كتاب التقومي يف تعلبم 
 ٖٖٔاللغة العربية، ص: 

    √ دواتا ٖٛ

 أدوات
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 



 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ اين ٜٖ

 أين
)ألّن كّل اسم يكتب 
هبمزة قطع إاّل األمساء 

 العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

ٗٓ 
رّكب الكلمات 

اآلتية تكْن 
 جمالً مفيدة

   √ 

 اآلتية رّكب الكلمات
 تكون جملة مفيدةل

)ألنو من مجلة األمر 
بأسلوب عريب لوظيفة 

 الطالب (
صدر ىذا البيان من  

كتاب التقومي يف تعلبم 
 ٕٖٔاللغة العربية، ص: 

ٗٔ 
اجعل واعمل 
كما في المثال  
 كالمثال آلتي

   √ 

أجر الحوار كما في 
 المثال

)ألنو من مجلة األمر 
بأسلوب عريب لوظيفة 

 الطالب(
صدرىا ىذا البيان من  
كتاب الناشئٌن، ص: 



ٔٗٗ 

  √   عمادٍ  ٕٗ

 عمادَ 
)ألنو من اسم العامل، 

 (اسم غًن منصرف
من  صدر ىذا البيان 

كتاب جامع الدروس 
 ٕٕٛالعربية، ص: 

  √   في-حوار ٖٗ

 عن-حوار
 )ألنو من مصطلحا(
صدر ىذا البيان من  

كتاب جامع الدروس 
 ٖٚٓالعربية، ص: 

    √ اكمل ٗٗ

 أكمل
)ألنّو مصدر الفعل 

 الرباعي(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ اتعّلم ٘ٗ

 أتعّلم
يتضّمن على  )ألنّ 

الضمًن أنا وكّل اسم 
يكتب هبمزة قطع إاّل 

 األمساء العشرة(



صدر ىذا البيان من  
قواعد اإلمالء كتاب 

 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ سمي ٙٗ

 اسمي
 )ألنّو من األمساء العشرة(

صدر ىذا البيان من  
قواعد اإلمالء كتاب 

 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

    √ اشتغل ٚٗ

 أشتغل
)ألّن يتضّمن على 

الضمًن أنا وكّل اسم 
يكتب هبمزة قطع إاّل 

 األمساء العشرة(
صدر ىذا البيان من  

قواعد اإلمالء كتاب 
 ٘ٔ-ٗٔص:ونصوصو، 

ٗٛ 

اقرأ المفردات 
السابقة مرارا 
حتى تحفظها 

 كال

   √ 

اقرء المفردات السابقة 
 مرات حتى تحفظ كلها
)ألنو من مجلة األمر 
بأسلوب عريب لوظيفة 

 الطالب(
صدرىا ىذا البيان من  
كتاب الناشئٌن، ص: 



ٔٗٗ 

 
عملية األىلية 

 √    الثانية

 األنشطة المؤىل
)ألنو من مجلة أنشطة 

 الطالب(
صدرىا ىذا البيان من  
كتاب الناشئٌن، ص: 

ٔٗٗ 

 
عملية األىلية 

  √   الثانية

 األنشطة المؤىل
)ألنو من تركيب صفة 

 وموصوف(
صدر ىذا البيان من  

الدروس كتاب جامع 
 ٘ٓٔالعربية، ص: 

 
إذا الحظنا اجلدول وجدنا أن الباحثة تصّنف األخطاء التحريرية إىل أربعة         

تصنيفات وىي األخطاء اإلمالئية واألخطاء الصرفية، واألخطاء النحوية، واألخطاء 
 األخطاء.الّداللّية. وبعد صّنفت الباحث األخطاء ادلوجودة أرادت الباحثة أن حتّلل ذاك 

 األخطاء اإلمالئّية .أ 
يف ىذا الكتاب تتكّون من إمهال كتابة رأس العٌن يف مالئّية األخطاء اإل تأغلب

موضع مهزة القطع وكذلك كتابة رأس العٌن يف موضع مهزة الوصل. وىذا قد 
 أخلف النظريات اليت تتعّلق بكتابة رأس اذلمزة كما يلي:

 ٔمواضع مهزة القطع .ٔ

                                                           
1
 ٖٔطنطاوي، قواعد اإلمالء ونصوصو، ادلقالة من كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، دون السنة. ص:   



مهزة قطع يعين اليت االبتداء والوصل ؛ وىي يف اول الكلمات تكتب على 
ألف إن كانت مفتوحة أو مضمومة وحتتها إن كانت مكسورة. وتكون يف 

 وذلا مواضع معروفة، وىي :غًن ماسبق. 
 يف األمساء: كّل األمساء إالّ األمساء العشرة ( أ

 ليف الفع ( ب
  حنو َأَخذَ  الفعل ادلاضي الثالثي (ٔ
 َأْكَرمَ الفعل ادلاضي الرّباعي حنو  (ٕ
 َأْكرِمْ  حنو الفعل األمر الرّباعي  (ٖ
 ارحَْ : أَ مصدر من الفعل الرباعي (ٗ

 ٕمواضع مهزة الوصل .ٕ
يف الدرج )ومسيت يعين اليت تثبت نطقا يف اإلبتداء وتسقط  مهزة الوصل

فقط دون مهزة بذالك ألنو يتوصل هبا إىل النطق بالساكن( وتكتب ألفا 
  و حتتها. وذلا مواضع معروفة، وىي :عليها أ

وكذا مثىن  -امرءةابنم، امرؤ،  يف األمساء العشرة: اسم، است، ابن، ابنة، ( أ
 واثنان، واثنتان، وامين اهلل. -ىذه األمساء السبعة

 أل جبميع أنواعها، حنو الرَُّجلُ   ( ب
 يف الفعل: ( ت

 حنو اُْكُتبْ  الفعل أمر يف الثالثي (ٔ
 حنو اِْنطََلَقا الفعل ادلاضي اخلماسي (ٕ
 حنو اِْنطَِلقْ  الفعل األمر اخلماسي (ٖ
 حنو اِْنِطاَلقًا مصدر اخلماسي (ٗ
 حنو ِاْسَتْخرَجَ  الفعل ادلاضي السداسي (٘

                                                           
 13السنة. ص: طنطاوي، قواعد اإلمالء ونصوصه، المقالة من كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، دون  2



 حنو ِاْسَتْخرِجْ  الفعل األمر السداسي (ٙ
 حنو ِاْسِتْخرَاًجا مصدر السداسي (ٚ

قبل تصميم  لذلك ينبغي للكاتب أن يفهم عن الفرق بٌن مهزة قطع ومهزة الوصل        
أّما اخلطأ الباقي ىي اخلطأ عن إمهال يف الكتابة األحرف من الكلمة . الكتاب الدراسي
 اليت تفسد ادلعىن.

 
 األخطاء الصرفية .ب 

وجدت الباحثة يف ىذا الكتاب األخطاء الصرفية اليت حتتوي عن استعمال 
. فاخلطأ األّول يتعّلق فعل األمر للمخاطبالضمًن وعن حذف تاء يف 

باستعمال الضمًن الذي أخلف عن نظريتو كما عرفنا أن الضمًن ادلّتصل يف حمّل 
 اجلر، ىو:

 للمتكّلم للمخاطب للغائب
 بك بو

 بكما هبما يب
 بكم هبم
 بك هبا

 بكما هبما بنا
 بكنّ  هبنّ 

 
لقواعد السابقة " بدال من "القواعد السابقة وأمثلتهالذلك أصّح للكاتب أن يكتب "

 ".وأمثلتو
  



 ٖاألخطاء النحوية .ج 
استعمال القواعد النحوية، أغلبت األخطاء النحويّة يف ىذا الكتاب تتكّون من 

. وىذا قد أخلف النظريات اليت تتعّلق بأمساء غًن خمصة يف األمساء غًن منصرف
 منصرف كما يلي:

من فائدة العلم ادلمنوع من الصرف: أن يكون علما مزيدا فيو األلف والنون،  
 كــ))عثمان(( و))عمران(( و))غطفان((. 

 ٗاألخطاء الداللية .د 
أغلبت األخطاء الداللّية يف ىذا الكتاب تتكّون من استعمال األسلوب جلملة 

النظريات اليت ، وليس بأسلوب عريب. وىذا قد أخلف األمر بأسلوب إندونيسي
 تتعّلق بأسلوب جلملة األمر كما يلي:

 األمر يف تدريبات مهارة الكالم "أجر احلوار مع أصحابك عن احلوار السابق".
 األمر يف تدريبات مهارة القراءة "أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة".

 نيسية". األمر يف تدريبات مهارة الكتابة " ترجم اجلملة اآلتية إىل اللغة اإلندو 
 

كراسة في  محاولة المعلمين في عالج األخطاء التحريرية العربية : الثالثالمبحث 
 (LKS)التدريبات

يف   ةتشرح الباحثة يف ىذا ادلبحث عن حماولة ادلعّلم لعالج األخطاء التحريري
 –بتدائية اإلسالمية تراواس درسة ستيا باكيت االصل الرابع مبفلل كراسة التدريبات

( األخطاء ٕ( األخطاء اإلمالئية، )ٔ)موجوكرتو. تتضمن األخطاء بأربعة أقسام، فهي: 
 .الداللية( األخطاء ٗ( األخطاء النحوية، )ٖالصرفية، )

درسة ستيا ع مبالراب صفللمعّلم اللغة العربية بعدما عملت الباحثة ادلقابلة إىل 
، حصلت الباحثة البيانات تتعلق مبحاولة موجوكرتو –بتدائية اإلسالمية تراواس باكيت اال

                                                           
3
 ٕ٘ٛ. ص: ٕٚٓٓدار الفكري، -مصطفى الغالنيي، جامع الدروس العرابية، بًنوت  

 ٖٖٔ. ص: ٕٕٔٓمشكات إندونيسية، -امام أسراري، تقزمي يف تعليم اللغة العربية، ماالنج  ٗ



. شرح ادلعّلم أّن حماولتو لعالج لكتاب الدراسي فيول ةادلعّلم لعالج األخطاء التحريري
بع ف الراصلل كراسة التدريباتيف   ةبطريقة تصحيح األخطاء التحريري ةاألخطاء التحريري

 .تصحيحا مباشرة بالكالم موجوكرتو –بتدائية اإلسالمية تراواس درسة ستيا باكيت االمب
ة، يالداللاإلمالئية، والصرفية، والنحوية، و عندما جيد ادلعّلم األخطاء من جانب 

لتعليم اللغة العربية كراسة التدريباتفيصحح ادلعّلم الكتابة اخلطيئة بالكتابة الصحيحة يف  
 موجوكرتو. –بتدائية اإلسالمية تراواس لصف الرابع من مدرسة ستيا باكيت االل ادلستخدم

 



 الفصل الخامس
 خاتمة
 

 خص البحثالمبحث األول: مل
 الدراسية أثناء حتدث اليت األجنبية اللغات دراسة بأخطاء األخطاء حتليل هتمي

، وهو التصنيف املبين على نظرية األخطاء الحتماالت مسبق تصنيف على اعتماد دون
ديكن التنبؤ به من خالل الدراسات التدخل اللغوي بني قوانني اللغتني األم واهلدف مما 

 التقابلية.
إىل بعض الدراسات اليت بينت بالفعل أن  األخطاء تحليلوقد استند القائلون ب

الدارسني من ذوي لغات أم متعددة ويدرسون لغة هدفا واحدة قد ارتكبوا أخطاء 
متماثلة، األمر الذي أّدى إىل االستنتاج أن األخطاء عاملية وال عالقة هلا بالفوارق بني 

 اللغات أي ليست من قبيل التداخل اللغوي.
 سورابايا"-ياشخصية كراسة التدريبات "م .1

 KTSPسورابايا" لدفعل املنهج الدراسي -يف كراسة التدريبات اليت أصدرها "ميا
يعين تطوير الكفاءات يف وجه الكتاب  الكتب الذي يكتبهناك خصائص  2002

 وتدريبات لتحقيق الكفاءات واالختبار واالصالحات ومالخص املادة الدراسة
األول االختبار التحريري والثاين االختبار  وأما نوع من االختبار هناك أربع أنواع،

 اجرائي والثالث االختبار الوظيفي واألخري اإلنتجاء.
 أشكال األخطاء التحريرية .2

ملادة اللغة العربية للفصل الرابع،  كراسة التدريباتبعد ما الحظت الباحثة إىل  
التحريرية إىل  األخطاء التحريرية يف حمتوياته. وصنفت الباحثة األخطاء وجدت الباحثة

أربعة تصنيفات وهي األخطاء اإلمالئية واألخطاء الصرفية، واألخطاء النحوية، واألخطاء 
 الّداللّية. وبعد صّنفت الباحث األخطاء املوجودة أرادت الباحثة أن حتّلل ذاك األخطاء.



 األخطاء اإلمالئية . أ
س العني يف أغلبت األخطاء اإلمالئّية يف الكتاب تتكّون من إمهال كتابة رأ
 موضع مهزة القطع وكذلك كتابة رأس العني يف موضع مهزة الوصل. 

 األخطاء الصرفية . ب
وجدت الباحثة يف الكتاب األخطاء الصرفية اليت حتتوي عن استعمال الضمري و 

 وعن حذف تاء يف فعل األمر للمخاطب. 
 األخطاء النحوية . ج

استعمال القواعد النحوية، ن من وأغلبت األخطاء النحويّة يف هذا الكتاب تتكوّ 
 صة يف األمساء غري منصرف. اخو 

 األخطاء الدالليةد. 
وأغلبت األخطاء الداللّية يف هذا الكتاب تتكّون من استعمال األسلوب جلملة 

 األمر بأسلوب إندونيسي، وليس بأسلوب عريب. 
 محاولة المعلمين في عالج األخطاء التحريرية .3

شرح املعّلم أّن حماولته لعالج األخطاء التحريرية بطريقة تصحيح األخطاء 
الرابع من مدرسة ستيا باكيت االبتدائية اإلسالمية  لصفلل كراسة التدريباتالتحريرية يف  

اإلمالئية، والصرفية، موجوكرتو. عندما جيد املعّلم األخطاء من جانب  –تراواس 
كراسة والنحوية، والداللية، فيصحح املعّلم الكتابة اخلطيئة بالكتابة الصحيحة يف  

للصف الرابع من مدرسة ستيا باكيت االبتدائية لتعليم اللغة العربية املستخدم  التدريبات
 موجوكرتو. –اإلسالمية تراواس 

 
 المبحث الثاني: االقتراحات
 ، قدمت الباحثة االقرتاحات اآلتية:بعد إجراء هذا البحث



لمادة كراسة التدريباتحيسن على الباحثني اآلخرين مستقبال ببحوث أخرى أن حيلل   .1
اللغة العربية حتليال حتريريا بشكل العام، ليس فقط بتصنيف إىل أربعة تصنفات يف 

 األخطاء اللغوية.
باشرة حني التدريبامتكراسة من األحسن للمدرسني أن يصحح األخطاء التحريرية يف   .2

 تعليم اللغة العربية، أن يصحح حسب ما تصحيحه وال خياف يف تصحيحه. 
ينبغي للكاتب أو املؤلف أن يهتم استخدام اللغة يف كتابة الكتاب الدراسي، ألن   .3

 و مهم ومن املكونات الرئيسية يف التعليم.كراسة التدريباهت
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