
 

المدرسة  طالب لدي اللغة العربية قراءةحليل األخطاء النحوية في ت
 سنجاسري ماالنج الّسلفية يةالدين

 

 البحث الجامعي
 

 اعداد :
 ؿبمد فاتح اإلحساف

 َُُُِِّّ : رقم القيد
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 العربية اللغة تعليم قسم
 الًتبية ك التعليم علـو كلية

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
َُِٕ
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طالب المدرسة  لدي اللغة العربية تحليل األخطاء النحوية في قراءة
 نجاسري ماالنجس الّسلفية الدينية

 البحث الجامعي
 (S1)مقدـ الستيفاء شركط اإلختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجانا 

 كلية علـو الًتبية ك التعليمتعليم اللغة العربية  يف قسم 
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج

 
 :اعداد
 (َُُُِِّٓؿبمد فاتح اإلحساف )
 :ةالمشرف

 لوءة اغبسنة اؼباجسًتالدكتورة فب
 (َََََََُُُِِِّْٕٗٓ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 العربية اللغة تعليم قسم
 الًتبية ك التعليم علـو كلية

 اغبكومية ماالنج اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة

َُِٕ 
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 استهالل

 

 

 

 

                       

     

 ((ّْ))سورة النحل : 
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 إهداء

 

 

 :إلى الجامعي البحث ىذا أىدي

 

 حةصال :احملبوبة أمي

مند صغارم كبدكف رضاىا كحبها  ربتٍت قد اليت كاآلخرة الدنيا يف يرضبها أف اهلل ىعس (
 ما كجدت النجاح(

 

 (عبد الكريم )المغفرلو :الكرمي أيب 

كاغسلو باؼباء الثلج  ،لوككسع مدخ ،كأكـر نزلو كاعف عنو ،كعافولو كارضبو لهم اغفر )ال
، كأبدلو دارا خَتا من داره، من الدنسكنقو من اػبطايا كما ينقى الثوب األبيض  ،كالربد

 (كأىال خَتا من أىلو، كادخلو اعبنو، كأعذه من عداب القرب كمن عذاب النار

 

  محمد عفيف الدين و محمد زمراني: الكبَت  يكإىل أخ

 ليلة الفائزة وزيادة الفارحةكأخيت الكبَتة : 

صاغبُت كالصاغبات كمن اهلل من ال كاآلخرة كهبعلهم الدنيا يف يرضبهم أف اهلل )عسى
 (الناجحُت كالناجحات يف اؼبستقبل

 

 

 

 

 



 د 
 

  تقديرالشكر و ال كلمة
 الٌرحيم الٌرضبن اهلل بسم

 

اغبمد هلل رب العاؼبُت، كالصالة كالسالـ على عبده نبينا األمُت، ؿبمد بن عبد اهلل 
 أما بعد. ،اؼببعوث رضبة للعاؼبُت، كعلى آلو كصحبو أصبعُت

حىت قد انتهيت  كالفرصة كالصحة القوة نعمو على كجلٌ  عزٌ  اهلل إىل شكرا أشكر
لدم  القراءة اللغة العربية ربليل األخطاء النحوية يف " من البحث اعبامعي باؼبوضوع

 اعبامعي البحث ىذا كقد انتهى.  " سنجاسرم ماالنج الٌسلفيةطالب اؼبدرسة الدينية 
 الباحث الشكر إىل: يقدـ كلذلك اآلخر، مساعدة بدكف إسبامو كال يبكن

إبراىيم  مالك موالنا جامعة مدير راىارجو اؼباجستَت، الدكتور اغباج موجيا فضيلة .ُ
 .ماالنج اغبكومية اإلسالمية

 جبامعة عميد كلية علـو الًتبية ك التعليم الدكتور اغباج نور على اؼباجستَت، فضيلة .ِ

 .ماالنج اغبكومية إبراىيم اإلسالمية مالك موالنا

 جبامعة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة  اؼباجستَت، اغبسنة فبلوءة الدكتورة فضيلة .ّ

ك مشرفة على كتابة ىذا البحث.  .ماالنج اغبكومية إبراىيم اإلسالمية مالك موالنا
كأقوؿ شكرا على إشرافها. على كل ما قدمتو من اؼبساعدة كنعمة من اهلل سبحانو 

ء اعبيدة اليت ربصل على مكافأة من اهلل سبحانو كتعاىل حىت يتسٌت عبميع األشيا
 الباحث فكرة بداية منذ اعبامعي البحث ىذا مراحل إعداد كل يف كتوجيو .كتعاىل

 .االنتهاء منو حىت

إبراىيم  موالنا مالك جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف كاألستاذات األساتيذ صبيع .ْ
 .ماالنج اغبكومية اإلسالمية

 سنجاسرم الٌسلفيةتاذ شريف عبد اػبالق مشسرم ، مؤسس معهد فضيلة أس .ٓ

 .ماالنج

 .سنجاسرم ماالنج الٌسلفيةفضيلة أستاذ مظهر، مدير اؼبدرسة  .ٔ

سنجاسرم  الٌسلفيةالدينية  فضيلة أستاذ ؿبٌمد منطا، معلم علم النحو يف اؼبدرسة .ٕ
 ماالنج



 ق 
 

 سنجاسرم ماالنج الٌسلفيةدينية يف اؼبدرسة الخاصة  فصل الثاين التالميذ من صبيع .ٖ

إبراىيم  موالنا مالك جبامعة َُِِالعربية  اللغة تعليم قسم يف أصحايب صبيع .ٗ
 . ماالنج اغبكومية اإلسالمية

إبن  َُِِ( PMIIأصحايب حركة الطالب اإلسالمية اإلسالمية اإلندكنيسية ) صبيع .َُ
 مالك

 الدينية مفتح اؽبدم ماالنج من الفصل األكؿ العليا مدرسة أصحايب صبيع .ُُ

 ج كاسيك ماالنجٔيف الشارع جاندم   Anak Jalanan أصحايب صبيع .ُِ

 

أدرؾ  ،ك أخَتا .الثواب حبسن يثيبنا كأف ؽبا الحد رضبتو علينا يبن أف اهلل عسى
يتوقع التقرير  ،الباحث أف كتابة ىذا البحث اعبامعي كىناؾ بالتأكيد الضعف أك القصور

كىذا قد يكوف البحث  ،قًتاحات بناءة من أم طرؼ ؼبزيد من التحسنانتقادات كا
 .اعبزاء أحسن كثَتا خَتا اهلل جزاكم .العاؼبُت آمُت يارب .اعبامعي مفيدة لنا صبيعا

 

 

 الباحث
 

 

 محّمد فاتح اإلحسان
َُُُِِّٓرقم القيد :   
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 م 
 

 
 
 
 



 ؾ 
 

 
 
 
 



 ؿ 
 

 البحث محتويات

 

 صفحة الغالؼ
 أ  ........................................................... صفحة العنواف 

 ب  ................................................................ إستهالؿ 
 ج  .................................................................. إىداء 

 د  .................................................... كلمة الشكر كالتقدير 
 ك  ............................................................ تقرير اؼبشرفة 

 ز  ....................................... تقرير عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم 
 ح  ....................................... الرئيسة قسم تعليم اللغة العربية  تقرير

 ط  ............................................................. إقرار الطالب
 م  ......................................................... مواعيد اإلشراؼ 

 ؾ  ...................................................... موافقة عبنة اؼبناقشة 
 ؿ  .......................................................... ؿبتويات البحث
 س   ........................................................... قائمة اعبدكاؿ 

 ع  ........................................................ مستخلص البحث
 ؼ  ........................................... باإلندكنيسية  مستخلص البحث
 ص  .............................................. باإلقبليزية  ثمستخلص البح

 

 الفصل األول

 مقدمة  

 ُ .................................................... خلفية البحث  . أ
 ِ .................................................... أسئلة البحث  . ب
 ّ ................................................... أىداؼ البحث  . ج
 ّ ...................................................... أنبية البحث . د

 ْ .................................................... حدكد البحثىػ. 



 ـ 
 

     ٓ ................................................ ربديد اؼبصطلحات . ك
 ٔ ................................................... السابقة  ةز. الدراس

 

 الفصل الثانى

 اإلطار النظرى

 ُّ .............................................. ربليل األخطاء اللغوية . أ
 ُّ ................................... اء اللغويةتعريف ربليل األخط .ُ
 ُٔ .................................. خطوات ربليل األخطاء اللغوية .ِ
 ُٗ ...................................... مستويات األخطاء اللغوية .ّ
 ِٖ ............................................................ النحو . ب

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 ُّ .............................................. مدخل البحث كنوعو . أ
 ُّ ................................................ البيانات كمصادرىا . ب
 ِّ .............................................. أسلوب صبع البيانات . ج
 ّّ ............................................. أسلوب ربليل البيانات . د

 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 ّٓ ............. حملة عامة عن اؼبدرسة الدينية سنجاسرم ماالنج :اؼببحث األكؿ . أ
 ّٓ .......................... الدينية سنجاسرم ماالنجتاريخ عن اؼبدرسة  .ُ
 ّٕ ........................ الدينية سنجاسرم ماالنجاؼبدرسة الرؤية كالبعثة  .ِ
 َْ ................... الدينية سنجاسرم ماالنجاؽبيكاؿ التنظيمي اؼبدرسة  .ّ
 ُْ  ......................... اؼبدرسة الوسائل كاألنشطة اليومية ك اؼبدرسوف .ْ
 ِْ ................................ اؼببحث الثاين: أشكاؿ األخطاء النحوية . ب



 ف 
 

 44 ................................... ج. اؼببحث الثالث: أسباب األخطاء النحوية

 

 

 الفصل الخامس
 مناقشة البحث

 ُٓ .................................................. مناقشة البحث
 

 الفصل السادس
 اإلختتام
 ٕٓ ..................................................... نتائج البحث . أ

 ٕٓ ........................................ أشكاؿ األخطاء النحوية .ُ
 ٕٓ ........................................ أسباب األخطاء النحوية .ِ
  ٖٓ ....................................................... اإلقًتاحات . ب
 َٔ  ........................................................... اؼبراجع . ج

 

 

  



 س 
 

 قائمة الجداول
 : اؼبتساكل كالفرؽ بُت الدراسات السابقة كالبحث  (ُ.ُ) اعبدكاؿ

 : عملية كصوؿ األخطاء باإلنساف (ُ.ِ) اعبدكاؿ

 : عملية كصوؿ األخطاء باإلنساف  (ِ.ِ) اعبدكاؿ

 : األخطاء النحوية (ُ.ّ) اعبدكاؿ

 خطاء النحوية( :  ربليل النيانات عن ألِ.ّاعبدكاؿ)

 الدينية سنججاسرم ماالنجاؼبدرسة ( : قائمة األساتذ ُ.ْاعبدكاؿ)

 : قائمة الطلبة من الفصل الثاين (ِ.ْاعبدكاؿ)

 الدينية سنججاسرم ماالنجاؼبدرسة : األداكات يف  (ّ.ْاعبدكاؿ)

 ربليل البيانات لألخطاء النحوية:  (ْ.ْاعبدكاؿ)
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 مستخلص البحث
اؼبدرسة الدينية  طالبلدم  ربليل األخطاء النحوية يف قراءةالقراءة اللغة العربية. َُِٕإلحساف. ؿبمد،  فاتح

البحث اعبامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية العلـو الًتبية كالتعليم. جامعة موالنا . سنجاسرم ماالنج الٌسلفية
 . إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج مالك

 .: الدكتورة فبلوءة اغبسنة، اؼباجستَتاؼبشرفة

 : ربليل األخطاء، كبو، القراءةاإلشارية الكلمة 

أحيانا ىبطأ الطالب يف قراءة اللغة العربية، إما األخطاء اليت تسبب فال يعرفو يف القواعد النحوية كضعف كفائة 
تقع يف قراءة اللغة العربية يف تطبيق منها.اؽبدؼ من ىذا البحث كصف أشكاؿ األخطاء النحوية كأسباب اليت 

 سنجاسارم ماالنج، كغبلوؿ اؼبشكلة يف قراءة الطالب. الٌسلفيةالفصل الثاين اؼبدرسة الدينية 

قراءة اللغة  كتصنيفها كربليلها يف األخطاء النحوية أشكاؿ كصف -ُالبحث يف ىذا البحث فهي  ىداؼأما أ
كتصنيفها  سباب األخطاء النحويةأ كصف -ِ؟  جاسرم ماالنجسن الٌسلفيةاؼبدرسة الدينية لدم طالب  العربية
 ؟ سنجاسرم ماالنج الٌسلفيةاؼبدرسة الدينية  لدم طالب القراءة اللغة العربية يف كربليلها

يستطيع أف  ، ّٔذا النمودجPit Corderعن  على مبودجالكيفي  اؼبنهج اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو مدخل
الب. مناسب دبنهج البحث فاستخداـ أدكات البحث عن اؼبالحظة ة الطخطاء يف قراءيشرح أشكاؿ األ

يف ىذا البحث ىو صبيع الطالب يف الفصل الثاين اؼبدرسة الدينية  كاالختبار كاؼبقابلة كدعم نتائج البحث. ك
 سنجاسرم ماالنج. الٌسلفية

 األكؿىي  األخطاءطبسة ب من يف قراءة الطالالنحوية ( 1)حث يقوؿ إف أشكاؿ األخطاء االبنتائج حلوؿ من ك 

ؽبا ثانية  مفعوؿ بو الرابع، ؽبا تسعة أخطاء فاعلال الثالث، ؽبا طبسة أخطاء بتدأالثاين اؼب، ؽبا شبانية أخطاء ضافةاإل
األخطاء اليت سبثل  (1 ىي ثالثة أمورعلى  (2) . أما أسباب األخطاءؽبا ثانية أخطاء اسم إف اػبامس، أخطاء

( األخطاء اليت سبثل التداخل اللغوم ِ، أمور ؽبا سبعة عشر (Intralingual) تداخل اللغة نفسها
(Interference)  األخطاء اليت سبثل أخطاء التطوير اللغوم ّ، أمورؽبا طبسة )(Development Error)  ؽبا

ع للطالب يف قليل فبارسة القراءة للطالب يف اؼبدرسة، كعدـ الٌتشجي فهي: النحويةأسباب األخطاء ك . أمورستة 
تعليم اللغة العربية اػباصة يف مهارة القراءة، كثَت من الطالب أف اللغة العربية صعوبة، يشعر صعوبة يف النحو ك 

 .الصرؼ
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ABSTRAK 

 

Fatihul Ihsan, Mohammad. 7112. Analisis Kesalahan Nahwu pada Bacaan 

Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Assalafiyah Singosari Malang. Pendidikan 

Bahasa Arab. Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

Pembimbing: Dr. Mamluatul Hasanah. M.Pd 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Nahwu, Membaca  

Dalam membaca Bahasa Arab siswa sering kali melakukan kesalahan-kesalahan, 

baik itu kesalahan yang terjadi akibat ketidak tahuan dalam kaidah nahwu maupun 

akibat lemahnya kemampuan aplikasi dari kaidah tersebut. Penelitian Ini 

Bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan nahwu dan sebab-

sebab yang terjadi dalam bacaan siswa Madrasah Diniyah Assalafiyah Singosari 

Malang, dan sebagai upaya untuk pemecahan masalah yang terjadi pada bacaan 

siswa. 

Adapun tujuan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bentuk 

bentuk kesalahan-kesalahan Nahwu pada siswa Madrasah Diniyah Assalafiyah 

Singosari Malang, 7. Untuk mengetahui penyebab kesalahan-kesalahan Nahwu 

pada siswa Madrasah Diniyah Assalafiyah Singosari Malang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Penelitian Kualitatif 

dengan pendekatan Deskriptif dalam model Analisis Kesalahan Perspektif Pit 

Corder, dengan metode ini bentuk-bentuk kesalahan nahwu siswa dapat 

dijelaskan, sesusai dengan metode penelitian dalam penelitian ini, instrumen 

penelitian yang digunakan ialah Instrumen Observasi, Instrumen Tes dan 

Wawancara sebagai pendukung perolehan hasil penelitian. Dan Subyek dalam 

penelitian ini ialah siswa Madrasah Diniyah Assalafiyah Singosari Malang. 

Dari hasil analisis peneliti ini menyatakan, bahwa bentuk – bentuk  kesalahan 

nahwu (1) dalam bacaan siswa  ini terdapat 5 (lima) kesalahan yaitu: pertama, 

Idhofah terdapat 8 kesalahan, kedua, Mubtada’ terdapat 5 kesalahan, ketiga, Fail  

terdapat 9 kesalahan, keempat, Maf’ul bih terdapat 7 kesalahan, kelima, Isim Inna 

terdapat 4 kesalahan. Adapun penyebab kesalahan (7)  ada 3 (tiga) istilah yaitu: 

pertama, kesalahan Intralingual terdapat 12 kesalahan, kedua, kesalahan 

Interference terdapat 5 kesalahan, ketiga kesalahan Development Error terdapat 6 

keslahan. Dan penyebab munculnya kesalahan nahwu adalah kurangnya 

pembiasaan membaca siswa di Madrasah, tidak ada motivasi untuk siswa dalam 

pembelajaran bahasa arab khususnya maharah qiroah, banyak dari murid murid 

yang menyangka bahasa arab itu sulit, merasa sulit dalam nahwu dan shorof, tidak 

ada perhatian siswa dalam pembelajaran bahasa arab banyak yang berfikiran 

bahasa arab tidak penting, kurangnya kosa kata. 
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ABSTRACT 

 

Fatihul Ihsan, Mohammad. 7112. Error Analysis of Nahwu on Arabic Text in 

Madrasah Diniyah Assalafiyah Singosari Malang. Thesis. Arabic Language 

Education. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University, Malang. 

 Advisor: Dr. Mamluatul Hasanah. M.Pd 

Keywords: Error Analysis, Nahwu, Reading 

The students often make mistakes when they read Arabic. These mistakes happen 

because of two factors. Firstly, the students do not understand the rules of nahwu. 

Secondly, the students have bad ability of applying  the rules of nahwu. 

Furthermore, this study aims to describe the types of error on nahwu and the 

causes that happen on the texts of students in Madrasah Diniyah Assalafiyah 

Singosari Malang. It also aims to solve the problems that happen on the texts of 

the students. 

In addition, based on research questions, this study has two purposes. Firstly, this 

study aims to know the types of errors on nahwu on the students in Madrasah 

Diniyah Assalafiyah Singosari Malang. Secondly, this study aims to know the 

causes of errors on nahwu on the students in Madrasah Diniyah Assaalafiyah 

Singosari Malang. 

Methodologically, this study adopts qualitative as the research design and 

descriptive, especially on Error Analysis Pit Corder Perspective model as the 

approach. Through this method, the types of students’ errors on nahwu can be 

clearly explained. In addition, since this study uses descriptive qualitative method, 

the instrument of this study is observation instrument. To support the result of this 

study, test and interview instrument is also applied in this study. Moreover, the 

subject of this study is students in Madrasah Diniyah Assalafiyah Singosari 

Malang. 

The results show that the types of error on nahwu are five (1( on the students’ 

texts, including eight errors on Idhofah, five errors on Mubtada’, nine errors on 

Fail, two errors on Maf’ul bih, and four errors on Isim Inna. Additionally, the 

causes of errors (7) are divided into three. Firstly, intralingual errors occur for 

seventeen times, secondly, interference errors occur for five times, and thirdly, 

development errors occur for six times. These errors happen because of some 

factors, including lack of the habit of reading in Madrasah, secondly, lack of 

motivation towards students on arabic learning, especially on maharah qiroah 

(reading), thirdly, many students assume that arabic is a difficult subject, many 

students assume that nahwu and shorof are two difficult parts of arabic so they 

cannot understand it easily, lack of arabic learning that causes students’ 

assumption that learning arabic is not important for them, and lack of arabic 

vocabularies. 

 

 



1 
 

 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

العربية من إحدل اللغات اؼبستخدمة يف العامل. كىي من اللغات الرظبية اللغة 
اؼبستخدمة يف ىيئة األمم اؼبتحدة. أما يف إندكنسيا، تكوف اللغة العربية من الدركس 

يف العامل كىو اللغة  يا ىو دكلة بنسبة اؼبسلمُت آّتمعف إندكنسألالالزمة يف اؼبدارس. 
صدرم اغبكـو األساسي للمسلمُت كنبا القرآف اؼبلغة الاؼبتحدة عند اؼبسلمُت. ىي 

الكرمي كحديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسٌلم. فلذلك، من القرف السابق، تعٌلمت 
 اللغة العربية يف اؼبدارس كاؼبعهد اإلسالمية كاؼبدرسة الدينية باألىداؼ اؼبتعددة.

 1.قراءة كالكتابةأما اؼبهارات اللغوية تتكوف من مهارات اإلستماع كالكالـ كال

تتكوف اللغة من العناصر اللغوية، كىي عناصر لغوية  -ككما يف تعليم اللغة األخرل
ة من القواعد اللغوية كاؼبفردات كالنطق كمهارات لغوية. تتكوف العناصر اللغوي

كاألصوات العربية. الًتاكيب ىي إحدل العناصر اؼبهة يف تعليم اللغة العربية. يتكوف 
الًتاكيب من قواعد النحوية كالقواعد الصرفية. تكوف القواعد النحوية مهمة ألهنا 

تطيع شرط أساسي للشخص الذم يدرس اللغة العربية. بعض اإلنساف يبكن أف يس
 لقراءة النص العريب عندما يتم فهمو لقواعد اللغة العربية.

تعٌدد ألخطاء اللغوية أنو من عليهم كتعليم كالتعٌلم، إما رظبيا كغَت رظبي. 
األخطاء اليت توجد يف عملية التعليم كالتعلم ذبعل التعليم مل تتصل إىل غايتو. كلما 

                                                           
1
 H. M Abdul hamid, M.A, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Metode, Strategi, Materi, dan Media, 

(Malang:UIN-Malang Press), hal.161 
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صلها اؼبعلم. أما األخطاء الطالب يف تزداد كمية ألخطاء اللغوية فتقل غاية اليت يت
اللغة فالبد أف تقل حىت أقٌل حٌد، بل البد أف تضاع ىذا يبكن أف وبصل إذا يبحث 

 2اللغوية.  اؼبعلم حبثا عميقا عن كل كجهة األخطاء

ىدؼ تعٌلم اللغة العاـ ىو القدرة على استخداـ اللغة جيدا كصحيحا إما يف 
 اؼبواصالت اللسانية كإما قراءة. األخطاء النحوية تصنيف العربية إىل سبعة أجزاء:

 األخطاء النكرة كاؼبعرفة -

 اؼبذكر كاؼبؤنث األخطاء -

 األخطاء اإلستعمالية اغبرفية اؼبعنوية -

 األخطاء اإلستعماؿ الضمائر -

 األخطاء مفراد كمثٌت كصبع -

 األخطاء اإلعراب -

 األخطاء ىيئة الفعل -

ماالنج ىي ؿباؿ البحث  سنجاسرمُُرقم  ِيف الشارع تومافيل  الٌسلفيةمعهد 
كفيو اؼبدرسة الدينية يف الفصل الثاين. ألف تعلم اللغة العربية بالكتاب العمرطي. 

 ص قراءة الكتب من جهة النحوية خاصة يف اإلعراب.اؼبوضوع ن الباحث ىذا إحتار

 أسئلة البحث .ب 

 لغة العربيةال كتصنيفها كربليلها يف قراءة األخطاء النحوية أشكاؿ ىي ما .ُ

 ؟ سنجاسرم ماالنج الٌسلفيةاؼبدرسة الدينية  لدم طالب

                                                           
2
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 غة العربيةلال يف قراءة كتصنيفها كربليلها سباب األخطاء النحويةأ ىي ما .ِ

 ؟ سنجاسرم ماالنج الٌسلفيةاؼبدرسة الدينية  لدم طالب

 

 أىداف البحث . ج

يف القراءة اللغة العربية  أخطاء النحوية كتصنيفها كربليلها أشكاؿ كصف .ُ
 سنجاسرم ماالنج الٌسلفية اؼبدرسة الدينية لدم طالب

 اللغة العربيةيف القراءة  النحوية كتصنيفها كربليلها األخطاء سبابأ كصف .ِ

 سنجاسرم ماالنج الٌسلفيةاؼبدرسة الدينية  لدم طالب

 

 أىمية البحث . د

 إف أنبية البحث فيما يلى:

 األنبية النظرية .1

ىذا البحث مفيد لبحث جديد لتطوير تعليم اللغة العربية أف تكوف 
مسانبة اؼبتعلم اللغة العربية عن األخطاء النحوية يف اإلدخاؿ كالفكر ككذلك 
التصحيحات عليو يف القراءة الكتب العربية. فخاصة يف القراءة بينما تلعب 
الناطقة باللغة العربية يف الفًتة اؼبقبلة. ىذا البحث مفيد أيضا كمادة مرجعية 
للطالب الذين وبملوف على حبث كاألخطاء النحوية كاألخطاء اللغوية 

 األخرل.
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 األنبية التطبيقية .2

كن أف يكوف اؼباٌدة التفكَتيٌة يف ربسُت كترقية نتيجة ىذا البحث يب
عملٌية تعليم الٌلغة العربٌية، خصوصا يف تعليم مهارة القراءة كالبحث عن 

 األخطاء النحوية يف اعبامعات أك اؼبدارس.   

على حٌل اؼبشكلة يف مشكالت  عرب ىذا البحث سيحصل الباحث
 خطاء النحوية.تعليم مهارة القراءة بسبب أكجو االختالؼ يف األ

 

  حدود البحث. ه

 اغبدكد اؼبوضوعية .ُ

قدـ ىذا البحث ربت اؼبوضوع " ربليل األخطاء النحوية يف قراءة اللغة 
سنجاسرم ماالنج". يقصد  الٌسلفيةالعربية لدم طالب اؼبدرسة الدينية 

يعٍت الفصل الثاين بعدد عشرة  الٌسلفيةالباحث طالب اؼبدرسة الدينية 
 الطالب.

النص اؼبقركء يف ىذا البحث، كتاب فتح القريب يف باب الطهارة يف أما 
فاؼبراد باألخطاء النحوية )إضافة ، مبتدأ، فاعل، مفعوؿ بو،  ٗ-ٓصفحة 
 اسم إٌف( 

 اغبدكد اؼبكانية .ِ



5 
 

تسهيال ؼبعملية البحث العلم الذم عٌلمها الباحث فتحددىا يف الفصل 
  جاسرم ماالنجسن الٌسلفيةالثاين من اؼبدرسة الدينية 

 اغبدكد الزمانية .ّ

من حيث اغبدكد الزمانية، حدد الباحث ؽبذه عملية البحث يف السنة 
 اؼبالدية. َُِٔ-َُِٓالدراسية 

 

 تحديد المصطلحات . و

 ربليل األخطاء .1

األنشطة لتحليل األخطاء اليت فيها أربع أنشطات كىي صبع البيانات 
ة لتعريف تقدـ اللغة بالكتابة كتصنيف كتعريفها ككصفها كإصالحها. أك طريق

 . األخطاء الشخص أك الفرقة

 النحوية .2

، كالنحوم القصد كالطريق، يبكن ظرفا كيكوف 3اعراب الكالـ العريب
ت  اظبا، كباه ينحوه كينحاه كبوا كانتحاه، كالنحو العربية منو إمبا ىو انتحاء ظب

كالـ العرب يف تصرفو من اعراب كغَته كالتثنية كاعبمع كالتحقَت كالتكبَت 
كاإلضافة كالنسب كغَت ذلك، ليلحق من ليس من أىل العربية يف الفصاحة 

كيف البحث،  .فينطق ّٔا، كإف مل يكن منهم، أك إف شذ بعضهم عنها ردبو إليها

                                                           
3
 ِْٓ، ص صاحب معجم لساف العربابن منظور اؼبصرم،   
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إضافة، ) طبس أشياء على ربليل األخطاء النحوية عن اإلعراب يبحث الباحث
 مبتدأ، فاعل، مفعوؿ بو، اسم إف(

 قراءة الطلبة .3

من الرموز اؼبرئية )اغبركؼ( إىل مدلوالتو. كىذا يعٍت  ةربويل النظم اللغوي
أف مفهـو القراءة ليس إجادة نطق اغبركؼ، كإال ألصبح معظم العرب 

 4هبيدكف اللغة الفارسة كاألردية ألهنم يستطيعوف قراءة حركفها

القراءة علمية معرفية تقـو على تفكَت رموز تسى حركفا لتكوين معٌت 
 كاؼبوصوؿ إىل مرحلة الفهم كاإلدراؾ. كىي جزء من اللغة كاللغة ىي كسيلة
للتواصل أك الفهم. كتتكوف اللغة من حركؼ كأرقاـ كرموز معركفة كمتداكلة 

 للتواصل بُت الناس

 

 الدراسة السابقة . ز

عن تصميم اؼبواد الدراسية كما حوؽبا، ذكر  بدكضوع تتعلق اليت السابقة الدراسة من
 الباحث حبوث عملية كىي :

يف الكتاب التعليمي للغة  . ربليل األخطاء اللغويةَُِٔكيوين دكم لستارم  .ُ
العربية لطالب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية كوندانج ليكي ماالنج. كلية علـو 
الًتبية كالتعليم بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

( أشكاؿ األخطاء اليت ُاغبكومية دباالنج. نتائج ىذا البحث ىي : )
سة، األكؿ األخطاء اإلمالئٌية كىي تشمل على إنباؿ كجدهتا الباحثة ىي طب

                                                           
4
. الرياض. ُط:  .إضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغَت لغَت الناطقُت ّٔا ،عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف 

 ُْٗص:   ـ. َُُِ
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كتابة رأس العُت يف موضع نبزة القطع ككذلك كتابة رأس العُت يف موضع 
نبزة الوصل، الثاين ىي اػبطاء الصرفية كىي تشمل على استعماؿ الوزف  

يػىٍفعيلي "  –يىٍكًنسي " الصحيح ىو يتبع من كزف " فػىعىلى  –كلفظ " كىنىسى 
يىٍكنيسي "، الثالث األخطاء النحويٌة كىي تشمل على  –كىنىسى فصار "  

ًر  استعماؿ القواعد النحوية، ـبصوصة يف معرب الكلمة كلفظ "دبىٍصدى
" الصحيح ىي " دبىٍصدىرو مينىاًسبو " كصلة اؼبوصوؿ كىي " استمع اىل  مينىاًسبو

قراءه استمع إىل ما  ما قراءة األستاذ مث احك بعبارتك!" الصحيح ىو "
الرابع ىي األخطاء اؼبفردات كىي تشمل على  "، األستاذ مث احك بعبارتك!

استعماؿ اعبمع كاؼبصدر، اػبامس ىي األخطاء الداللٌية كىي تشمل على 
استعماؿ األسلوب عبملة األمر بأسلوب إندكنيسي، كليس بأسلوب عريب  

لصٍَّلًب!" ك كلفظ " اخًت اإلجابة اؼبناسبة بُت أ،ب،ج،د،ق بوضعو عالمةو ا
اللفظ " استمع إىل قراءة اؼبدرس " الصحيح ىو " اخًت اإلجابة اؼبناسبة 

 .5" بوضع دائرةو حوؿى اغبرؼ اؼبناسب! " ك " استمع قراءة األستاذ
، ربليل األخطاء يف تعليم قواعد اللغة العربية يف اؼبدرسة َُِٔعُت اؼبرضية  .ِ

ية كالتعليم بقسم كلية علـو الًتباؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية تورين ماالنج.  
تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج. 
كجدت الباحثة األخطاء يف تعليم قواعج اللغة العربية مث صٌنفت الباحثة 

، أنًت(. ك  اإلختبار األخطاء النحوية يف الضمائر )أنا، كبن، ىو، ىي، أنتى
 ذباد كثَت من األخطاء يف مستتَت الضمَت ك تتكٌوف من استخداـ ضمائر اليت

اؼبثاؿ عند مستتَت الضمَت "ىو " كلكن يف ىذا اإلختبار يستخدـ الضمَت" 
                                                           

. ربليل األخطاء اللغوية يف الكتاب التعليمي للغة العربية لطالب اؼبدرسة الثانوية َُِٔكيوين دكم لستارم ٓ
ج ليكي ماالنج. كلية علـو الًتبية كالتعليم بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اغبكومية كوندان

  اإلسالمية اغبكومية دباالنج
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ىي"  ك النحو تقرأ )يقرأ(. ك اكثر األخطاء يف ىذا اإلختبار يف الضمَت 
 6"أنت".

، ربليل األخطاء النحوية يف مهارة الكتابة َُِٔؿبمد فهمي ؿبفوظي  .ّ
" اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج. قسم تعليم اللغة  لطالب مدرسة "نور العلـو
العربية. كلية علـو الًتبية كالتعليم. جامعة موالنا مالك اإلسالمية اغبكومية 

كانت أشكاؿ األخطاء النحوية لدل ( ُ) . كنتائج ىذا البحث ىيمالنج
الثامن ىي أربعة أشكاؿ كىي  الفصلطالب مدرسة اؼبتوسطة  نور العلـو يف 

: األخطاء يف تركيب اإلضافية، األخطاء ؼبفعوؿ بو، األخطاء يف اؼبذكر ك 
علم م قاـ ّٔا( كطريقة حل اؼبشكلة الىت ِاؼبؤنث، األخطاء يف الضمائر. )

اللغة العربية يف مدرسة اؼبتوسطة نور العلـو ىي بزيادة سبرينات ك شرح عن 
 ٕاألخطاء على الطالب لكي يفهم الطالب قواعد علم النحو بدقة.

من قبل اؼبدرس يف  ، ربليل األخطاء النحوية كالصرفيةَُِٓصرم حسن ب .ْ
لطالب معهد الدراسات القرآنية سنجاسارم ماالنج.   مهارة الكتابة التحريرية

كلية علـو الًتبية كالتعليم. جامعة موالنا مالك اإلسالمية اغبكومية مالنق. اما 
بتدأ كتعريف خرب أشكاؿ األخطاء الواقعة يف كتابة الطالب منها: تنكَت اؼب

مكاف اؼبفرد  كإعرأّما كعند دخوؿ عوامل النواسخ إليهما، كاستخداـ اعبمع
أك العكس، كاستخداـ اؼبفردات اػبطيئة أك نقصاهنا، كعدـ "أف اؼبصدرية" 

                                                           
6
اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية تورين  ، ربليل األخطاء يف تعليم قواعد اللغة العربية يف اؼبدرسةَُِٔعُت اؼبرضية  

 ماالنج.

7
" اؼبتوسطة َُِٔؿبمد فهمي ؿبفوظي    ، ربليل األخطاء النحوية يف مهارة الكتابة لطالب مدرسة "نور العلـو

 اإلسالمية ماالنج
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حيث يقتضى السياؽ ذكره أك العكس، كاستخداـ الفعل يف مكاف غَت 
لفعل اؼبتعدم أك العكس، مناسب استخدامو كإعرابو، كاستخداـ اغبرؼ بعد ا

 8كاستخداـ الضمائر اػبطيئة.

. ربليل األخطاء يف استعماؿ العدد كاؼبعدكد َُِٓفائز األحسن. ؿبمد،  .ٓ
كتابة الطالب يف اللغة العربية دبدرسة الطركسية الثانوية اإلسالمية   على

فندغالغ بننت. البحث اعبامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية العلـو الًتبية 
كالنتيجة احملصولة كالتعليم. جامعة موالنا مالك اإلسالمية اغبكومية مالنج. 
العدد كاؼبعدكد يف من ىذا البحث ىي أشكاؿ األخطاء اليت تتكوف من 

التذكَت كالتػأنيث، العدد كاؼبعدكد يف اإلضافة، مث العدد كاؼبعدكد يف التمييز،  
كحلوؿ مشكالهتا تصميم اؼبادة األساسية عن العدد كاؼبعدكد يف ضوء ربليل 

 9األخطاء تطيبيقا كتعليما  للطالب من أجل زبفيف األخطاء.

 

 

 

 

 ُ.ُاعبدكاؿ 
 اؼبتساكل كالفرؽ بُت الدراسات السابقة كالبحث

                                                           
8
لطالب معهد  من قبل اؼبدرس يف مهارة الكتابة التحريرية ، ربليل األخطاء النحوية كالصرفيةَُِٓحسن بصرم  

 .ماالنجالدراسات القرآنية سنجاسارم 

9
ء يف استعماؿ العدد كاؼبعدكد على كتابة الطالب يف اللغة العربية . ربليل األخطآَُِفائز األحسن. ؿبمد،  

 دبدرسة الطركسية الثانوية اإلسالمية فندغالغ بننت.
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اسم الباحث )بحث جامعي  رقم
 والموضوع و الطبعة و السنة(

 المخالفة المعادلة

، َُِٔلستارم كيوين دكم  ُ
ربليل األخطاء اللغوية يف 

الكتاب التعليمي للغة العربية 
لطالب اؼبدرسة الثانوية 
اغبكومية كوندانج ليكي 
ماالنج. كلية علـو الًتبية 

كالتعليم بقسم تعليم اللغة العربية 
جبامعة موالنا مالك إبراىيم 
 اإلسالمية اغبكومية دباالنج.

 ربليل األخطاء -

ػمدخل البحث الػػػػ-
 الكيفػػػػػػي

الكتاب التعليمي -
 للغة العربية 

اؼبدرسة الثانوية  -
 اغبكومية كوندانج

 الدراسة اؼبكتبية -

، ربليل َُِٔعُت اؼبرضية  ِ
األخطاء يف تعليم قواعد اللغة 
العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
اإلسالمية اغبكومية تورين 

 ماالنج

ربليل األخطاء  -
يف تعليم قواعد 

 ة العربيةاللغ

البحث  -
 الػػػػػمدخل الكيفػػػػػػي

  باؼبنهج الوصفي

اؼبدرسة اؼبتوسطة  -
اإلسالمية اغبكومية 

 تورين ماالنج

. َُِٔؿبمد فهمي ؿبفوظي  ّ
األخطاء النحوية يف مهارة  ربليل

الكتابة لطالب مدرسة "نور 

األخطاء  ربليل -
 النحوية

اؼبدخل الكيفي  -

 مهارة الكتابة -
مدرسة "نور  -

" اؼبتوسطة  العلـو
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" اؼبتوسطة اإلسالمية  العلـو
ماالنج. قسم تعليم اللغة 

علـو الًتبية  العربية. كلية
كالتعليم. جامعة موالنا مالك 
 اإلسالمية اغبكومية مالنج.

 

 باؼبنهج الوصفي
 

 اإلسالمية ماالنج

، ربليل َُِٓحسن بصرم  ْ
من  األخطاء النحوية كالصرفية

ارة الكتابة قبل اؼبدرس يف مه
لطالب معهد  التحريرية

الدراسات القرآنية سنجاسارم 
ماالنج. كلية علـو الًتبية 

كالتعليم. جامعة موالنا مالك 
 اإلسالمية اغبكومية مالنق. 

ربليل األخطاء  -
 النحوية

اؼبدخل الكيفي  -
 باؼبنهج الوصفي

مهارة   -
 الكتابة التحريرية

معهد   -
الدراسات 
القرآنية 
م سنجاسار 
 ماالنج

. َُِٓفائز األحسن. ؿبمد،  ٓ
ربليل األخطاء يف استعماؿ 
العدد كاؼبعدكد على كتابة 

الطالب يف اللغة العربية دبدرسة 
الطركسية الثانوية اإلسالمية 

فندغالغ بننت. البحث 
اعبامعي. قسم تعليم اللغة 

 ربليل األخطاء -
اؼبدخل الكيفي  -

 باؼبنهج الوصفي

ربليل   -
األخطاء يف 

استعماؿ العدد 
كاؼبعدكد على  

 كتابة
مدرسة   -
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العربية. كلية العلـو الًتبية 
كالتعليم. جامعة موالنا مالك 

 ة اغبكومية مالنج.اإلسالمي

الطركسية الثانوية 
اإلسالمية 

 فندغالغ بننت.
 

الفرؽ بُت ىذا البحث ك الدراسات السابقة ىي أف ىذ البحث ليبحث 
 اؼبدرسة الدينية لدم طالب لغة العربيةقراءة الربليل األخطاء النحوية يف 

 .سنجاسرم ماالنج الٌسلفية
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 تحليل األخطاء اللغوية . أ

 تعريف تحليل األخطاء اللغوية .1
ربليل األخطاء اليت فيها أربع أنشطات كىي صبع البيانات كتعريفها 

قة لتعريف تقدـ اللغة بالكتابة كتصنيف األخطاء ككصفها كإصالحها. أك طري
 10  (Pit Corder) الشخص أك الفرقة. تعريف األخطاء الذم شرح أىل اللغة

 يعٌت معرفة عن "ما ىو األخطاء؟" الذم صنفو إىل ثالثة أنواع فيما يلي:
 (Lapse)ساف زلة الل (ُ

 األخطاء الناذبة من تردد اؼبتكلم كما شابو ذلك
 (Mistake) األغالط (ِ

 ىي الناذبة عن إتياف اؼبتكلم بكالـ غَت مناسب للموقف
 (Error)األخطاء (ّ

 ىو الذم ىبالف فيو اؼبتحدث أك الكاتب قواعد اللغة
ن عملية ( هبب أف يعطي تفصيال عPit Corderال ينتهي إىل ذلك التعريف، ىو)

كما   اعبدكاؿالوصوؿ حىت يكوف بزلة اللساف، األغالط، األخطاء بالشرح يف 
 11يلي:

 ُ.ِاعبدكاؿ 

 عملية كصوؿ األخطاء باإلنساف

 زلة اللساف ) اؽبفوات(
Slip of tongue 

 ءاألخطا
Errors 

 األغالط
Mistakes 

  غَت منتظمة  غَت منتظمة   غَت منتظمة
                                                           

11
 َّٔ. ص ََِٗ،كَتا: دار ا الفكر العريب،اؼبهارات اللغويةرشدم أضبد،   

11
 Corder, S. Pit.Introducing Aplied Linguistic . New York: Pingguin Books Ltd.1923. Hal 94 
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 تتعلق باألداء دكف 

 الكفاية

  سببها التوتر
النفسي،ك زبطيط 

 الدماغ للكالـ

 طارثة( تتغلق بالكفاية( 

 تتعلق باألداء دكف 

 الكفاية

  تتصل باؼبوقف
 اللغوياإلجتماعي

 

 

ق، أف فاعل األخطاء الناس ك كاف الساب اعبدكاؿتصوير األخطاء يف 
السابق شرح دكتور الراشد أف األخطاء ك  اعبدكاؿاألمر أمر طبيعي. استمرار من 

 12األغالط فيهما إختالؼ، كما تصنيفو ما يلي:

 ِ.ِ اعبدكاؿ
 باإلنسافعملية كصوؿ األخطاء 

 تشوىات

(Distortion) 

 أغالط

(Faults) 

  تتعلق فبا مت تعلمو من قوانُت ك
 قواعد ك مود اللغوم

  علمو بعديتتتعلق دبا مل 

 

أما التعريف التايل الذم جاء من ؿبمود أمُت ك إظباعيل صٌت إف 
األخطاء تعترب انعكاسا لقدرة الدارس للغة الوسيطة ك ىي ترجع إىل اكبرافات 

ؼبنظمة ك اؼبستمرة ك تعترب صورة كفاءة الدارس للغة اؽبدؼ يف اؼبرحلة اؼبعينة. ا
يسببها عدـ معرفتو لقواعد اللغة اؽبدؼ. ك يوافق ىذا ما قالو  ىذا األخطاءك   13

                                                           

 ُٔ، جامعة مالك سعود. ص اللغوم ك ربليل األخطاء التقابل راشد بن  عبد الرضبن،  12 
13

BaradjaM.F, Peranan Analisis Kontrastif dan Analisis Kesalahan Dalam Pengajaran Bahasa, 

Bahan Penataran Lokakarya Tahap II.P3G Departemen P&K, Jakarta. 1981. Hal 94 
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صيٍت ك األمُت، إف األخطاء نوع من أنواع الىت ىبالف فيها اؼبتكلم أك الكاتب 
 14قواعد اللغة.

إىل ما سبق أف أىل اللغة يتوفق على أف األخطاء يف اؼبتكلم يقع  نظراك 
على نوعاف، األخطاء الذم تصدر للعوامل اؼبعرفة يعٍت عن القواعد اللغة 

 الضعيفة ك األخطاء الذم تصدر لغَت اؼبعرفة اللغوية.   

ىناؾ نظرة يقوؿ: إٌف األخطاء ستظل تظهر مهما كانت احملاكالت اليت 
( ال يبكن أحد أف يتعلم   Burt( ك بورت ) Dulay) الجتنأّا. قاؿ دالل تبذؿ

دكف أف يقع يف األخطاء، ىذه النظرة بنيت على اكتشاؼ جديد يف ؾباؿ العلم 
النفسي اؼبعريف الذم ذكر أف كل األطفاؿ الذين يكتسبوف ك يتعلموف اللغة 

 اع أك االبتداع.الثانية كانوا يبنوف اللغة على طريق عملية تكوين االخًت 

من ىذه النظرة يبكننا أف نستنتج أٌف اػبطأ ىو أمر طبيعي مر بالدارس 
أثناء عملية االكتساب ك التعلم ك التعليم للغة الثانية. ىذا نتيجة منطقية لعملية 

  تكوين االخًتاع أك االبتداع.

 

 خطوات تحليل األخطاء اللغوية .2

( ُف من ثالث مراحل، منها: )اػبطوات يف عملية ربليل األخطاء تتكو 
( مرحلة تفسَت ّ( مرحلة كصف اػبطأ كتصنيفو )ِمرحلة التعرؼ على األخطاء )

 15األخطاء.

                                                           
14

، الرياض: اؼبملكة العربية التقابل اللغوم ك ربليل األخطاءإظباعيل صيٍت، إسحاؽ ؿبمد األمُت ،  
  ُِ. صُِٖٗالسعودية،

15
األخطاء اللغوية التحريرية لطالب اؼبستول اؼبتقدـ يف معهد اللغة العربية جبامعة أـ عبد اهلل سليماف اعبربوع.  

 ٕٗ. مكة اؼبكرمة: ص:القرل
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ناؾ ثالث مراحل لتحليل األخطاء: التعريف كالوصف كيساكم بكوردر أف ى
كالتفسَت كىي تعتمد منطقيا على بعضها البعض. كيرم معظم اؼبعلمُت أف 
باستطاعتهم التعرؼ على خطأ ما عند كقوعو، كىو ردبا كانوا ـبطئُت يف ىدا 
الزعم حيث أف الدارس قد يأيت بتعبَتات حسنة الصياغة ظاىريا كلكنها ال تعرب 

قاصده اليت أرادىا منها، كمن اؼبمكنو دائمان أف تفسر تلك التعبَتات تفسَتا عن م
خاطئان لذلك فإف التعريف على اػبطاء يعتمد اعتمادان  كبَتان على التفسَت الصحيح 
ؼبقاصد الدارس. كال يبكن أف يبدأ الوصف إال بعد ىذا التعريف، كمن الواضح أف 

و )القواعد( الذم يرمي إىل ربط أنسب مبوذج نظرم لوصف اػبطأ ىو النح
عن طريق ؾبموعة  surface structureالًتكيب الداليل للجملة بًتكيبها السطحي 

من القواعد الواضحة طاؼبا أننا نرغب يف علمية التصحيح أف نبُت للدارس كيف 
 16أخفق يف إدراؾ الرسالة اؼبقصودة )قارف التحليل التقابلي(.

كتفسَت اػبطأ يبكن أف يعترب مشكالت لغوية، أم تقريران اليت خالف ّٔا 
)أكالنطق( يف اللغة اؽبدؼ عند صياغة اعبملة،   realizationالتحقيق الدارس قواعد

أم تعريفان بالقاعدة اليت خالفها أكاستبدؿ ّٔا غَتىا أك ذباىلها، كما يبكن أيضان 
بار التفسَت مشكلة لغوية نفسية تتعلق باألسباب اليت أدت بالدارس إىل ـبالفة اعت

 القاعدة يف اللغة اؽبدؼ أك ذباىلو اؽبا.
 اؼبرحلة األكىل كىي التعريف على اػبطأ. .ُ

التعريف على اػبطأ يعتمد بصورة أساسية على قياـ احمللل بتفسَت 
نتحدث عن تعبَتات  صحيص للمعاين اليت يقصدىا الدارس. كيبكننا أف

)أم ؿبرفة ظاىريان( أك  overtly erroneousالدرس بوصفها ظاىرة اػبطأ 
)جيدة الصياغة ظاىريان كلكنها ال تعٍت  covertly erroneousباطنة اػبطأ 

                                                           
16

  ُّْ. ص: اؼبرجع السابقاألمُت.  إظباعيل صيٍت، إسحاؽ ؿبمد  
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ما يقصده الدارس(. كىذه الصعوبة يف التعريف على اػبطأ تنسب إىل 
 التفسَت. –مكاهنا الطبيعي 

اػبطأ ىي إحدل العماليات اؼبرتبطة دبقارنة كعملية التعرؼ على 
التعبَتات األصلية )الصادرة عن الدارس( باألبنية اؼبقبولة كاؼبعتمدة مث 
 –التعرؼ على االختالؼ بينها كىو مصدر اؼبعلومات للخطوة التالية 

كىذا عمل يقـو بو ذككاػبربة من اؼبعلمُت بطريقة تكاد أف تكوف 
 14تلقائية.

 اؼبرحلة الثانية كىي كصف اػبطأ .ِ

كصف اػبطأ ىو يف األساس عمالية مقارنة، مادهتا اؼبعبارات اػباطئة 
كالعبارات اؼبصححة، كتسَت العملية على كبو يشبو العمل يف التحليل 

دراسات التقابلي كذلك بغض النظر عن حقيقة أنو قد توجد لدينا 
كصفية متعددة )كفق مدارس كبوية ـبتلفة( للغة اؽبدؼ بينما ال توجد 

 18لدينا أية دراسة كصفة للغة الدارس.

 اؼبرحلة الثاثة كىي تفسَت األخطأ .ّ

ىل بعد ربديدىا ككصفها، كالوصوؿ إ –منطقيان  –تفسَت األخطأ يأيت 
 19تفسَت صحيح يعُت بال اإلفادة من ىذا التحليل.

 ىناؾ ثالثة معايَت يف ىذه اؼبرحلة، كىي:
يم، فلمتعلم طأ يف ضوء التعلألكؿ: كىو اؼبعيار الذم يفٌسر اػباؼبعيار ا

يتلقى ما يتعلم من اللغة من عينات معينة ـبتارة من ىذه اللغة كقد تنجم 

                                                           
14

 ُْٓ-ُْْ. ص: اؼبرجع السابقإسحاؽ ؿبمد األمُت. إظباعيل صيٍت،  

18
 ُْٓ. ص: اؼبرجع السابقإظباعيل صيٍت، إسحاؽ ؿبمد األمُت.  

19
. الرياض. ُ. ط: إضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔاعبد الرضبن إبراىيم الفوزاف،  

 َٗـ.ص  َُُِ



18 
 

ىذه األخطاء بسبب طبيعة ىذه العينات، كتصنيفها، كطريقة تقديبها. 
 )كلعل ىذا من األسباب اؼبللحوظة يف أخطاء تعليم العربية األبنائها(.

إذا إٌف كالن منٌا يتبع  اؼبعيار الثاين: كىو القدرة اؼبعرفية عند اؼبتعلم،
إسًتاتيجية معينة يف التعلم، يف ىذه اإلسًتاجية ما ىوكلي مشارؾ بُت 
البشر، كمنها ما ىو خاص بكل متعلم. أما الكلي فقد دارت عليو 
دراسات نافعة لكنها ال تزاؿ جزئية، كأما اػباص فليس من السهل 

عمليات ال يزاؿ الوصوؿ إليو، ىذا إىل أٌف ما هبرم أعماؽ اؼبتعلم كم 
 العلم يطمح إىل الكشف عنو يومانما.

اؼبعيار الثالث : كىو موضع نقاش كاسع، كىوايل يتمسك بو الباحثوف يف 
ألنو هبعل دائرة التحليل أكثر تناسقان فضالن عن أنو يبٌدنا  –الوقت نفسو 

ببعض النتائج اؼبلموسة. ىذا العيار ىو الذم يعرؼ بالتدخل، كتدكر 
اؼببدأ اآليت: إنٌنا نتعلم مهارة جديدة على أساس مهارة فكرتو على 

 20موجودة تعلمناىا قبالن.
 

 ستويات األخطاء اللغويةم .ّ

كقعت األخطأ اللغوية يف مستويات كثرة يف األمور اللغوية من عناصرىا  
 األخطاء اللغوية كما يلي:إىل مهارهتا. كمن تلك اؼبستويات يف 

 األخطاء اإلمالئية (ُ

كالنموذج يف ىذه األخطاء ىي ما تتعلق ّٔا من ظواىر ـبتلفة مثل: 
تقصَت الصوائت الطويلة الصوائت القصَتة أك إبداؿ صائت  طويل 
بصائت آخر طويل أككتابة اغباء ىاء أككتابة اؽبمزة عينا أكالعكس أك 

                                                           
20

  َٗ. ص:اؼبرجع السابقعبد الرضبن إبراىيم الفوزاف.  
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ػبلط بُت السُت كالصاد. أك كتابة السُت اػبلط بُت القاؼ كالكاؼ أك ا
شيئا أك كتابة اغباء عينا أك كتابة الواك ميما أك كتابة التاء طاء أك العكس، 
أك كتابة الداؿ ضادا أك العكس أككتابة الالـ راء أك العكس أكتوىم صوت 

 لف اؼبقصورة فتحة   تاء مربوطة.غَت موجود، أك كتابة األ

 األخطاء الصرفية (ِ

موذج يف ىذه األخطاء ىي ما تتعلق ّٔا من ظواىر مثل: اػبلط بُت كالن
الصيغتُت من أصل كاحد، كاػبلط بُت صيغتُت ليستا من أصل كاحد، 
كزمن الفعل أك اػبطأ يف إسناد الفعل إىل الضمائر اؼبختلفة أك اػبطأ يف 

 حركؼ اؼبضارعة. 

 األخطاء النحوية (ّ

ق ّٔا من ظواىر سبثل جزئياهتا كالنموذج يف ىذه األخطاء ىي ما تتعل
كعالقات اإلعراب،  –اؼبختلفة من كبو ظاىرة التذكَت كالتأنيت كالتنكَت 

كتركيب اعبملة كبنائها أك األسلوب. كالعدد )إفراد كتثنية ك  –كحوؼ اعبر 
كالعطف. كمتفرقات أخرل غَت ما سبق مثل: استخداـ ضمَت  –صبع( 

داـ ضمَت منفصل بدال من متصل الغائب بدال من ضمَت اؼبتكلم، استخ
 أك استخداـ ماذا اظبا موصوال كغَتىا.

 األخطاء الداللية (ْ

كالنموذج يف ىذه األخطاء ىي ما تتعلق باستعماؿ داللة مكاف أخرل 
 أك اػبلط بُت لفظُت متباعدين دالليا كىكذا.

 أف خطوات ربليل األخطاء فهي:  Pit Corderقاؿ كوردير   
 ألخطاءصبع بيانات ا .أ 

 تعريف األخطاء كالتقسيمها .ب 

 كصف األخطاء .ج 
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 ؿباسبة األخطاء .د 

 21تقسيم األخطاء .ق 

أف ىناؾ طبس خطواب يف ربليل األخطاء اللغوية،  Ellisقاؿ أليس 
 فهي:

 نات األخطاءصبع عي

 تعريف األخطاء .أ 

 كصف األخطاء  .ب 

 تقسيم األخطاء .ج 

 22تقومي األخطاء .د 

 اما تقومي األاخطاء على ستة أشياء فمايلى
إضافة على ثالثة أقساـ: منها ما يقدر بالالـ كىو األكثر كبو  .ُ

كثوب بكر، كمنها ما يقدر دبن كذلك كثَت كبو :  غالـ زيد،
 ثوب خز، كباب ساج كخامت حديد

كهبوز يف ىذا النوع نصب اؼبضاؼ إليو على التمييز كما تقدـ يف 
بابو، كهبوز رفعو على أنو تابع للمضاؼ. كمنها ما يقدر بفي 

كىو قليل كبو:بل مكر الليل، كصاحيب السجن، كاإلضافة نوعاف 
ة فاللفظية ضابطها أمراف: أف يكوف اؼبضاؼ إليو لفظية كمعنوي

معموال لتلك الصفة، كاؼبراد بالصفة اسم الفاعل كبو: ضارب 
زيد، كاسم اؼبفعوؿ كبو مضركب العبد،كالصفة اؼبشبهة كبو: 

                                                           
21

 Sujinah, Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia, (Surabaya:714), 

h.13 
22

 Taringan, dkk, Analisis Kesalahan Berbahasa. Jakarta. h. 75 
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حسن الوجو.كاؼبعنوية ما انتفى فيها األمراف كبو:غالـ زيد، أك 
اضي، كتسمى ىذه كبو: إكراـ زيدو، أك الثاين فقط كبو كاتب الق

اإلضافة: ؿبضة، كتفيد تعريف اؼبضاؼ إف كاف اؼبضاؼ إليو 
معرفة كبو: عالـي زيًد، كزبصيص اؼبضاؼ إف كا اؼبضاؼ إليو 

. كأما اإلضافة اللفظية فال تفيد تعريفان كال  نكرة كبو: غالـي رجلو
 زبصيصان، كإمبا تفيد التخفيف يف اللفظ كتسمى: غَت ؿبضة.

اؼ إليو ؾبركر باؼبضاؼ ال باإلضافة، كتابع كالصحيح أف اؼبض
 23اؼبخفوض يأيت يف التوابع إف شاء اهلل.

مبتدأ ىو اإلسم اؼبرفوع العارم عن العوامل اللفظية كىو قسماف:  .ِ
و اليت تقدمت يف فصل ظاىر كمضمر، فاؼبضمر أنا كأخوات

اؼبضمر، كالظاىر قسماف: مبتدأ لو خرب، كمبتدأ لو مرفوع سد 
مسد اػبرب، فاألكؿ: كبو: اللَّوي رىبػُّنىا

، ؿبُّىمَّده رَّسيوؿي اللًَّو،24
25 

ؼبفعوؿ إذا تقدـ عليهما نفي أك كالثاين ىو اسم الفاعل كاسم ا
استفهاـ كبو: أ قائم زيد؟ كما قائم الزيداف، كىل مضركب 

العمراف؟ كما مضركب العمراف، كال يكوف اؼببتدأ نكرةن إال دبسوغ، 
كاؼبسوغات كثَتة منها: أف يتقدـ على النكرة نفي، أك استفهاـ 

كبو: ما رجل قائم، كىل رجل جالس؟ ، كمنها أف تكوف 

                                                           
 ّّ، ص:  متممة األجركمية أيب عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الرضبن اغبطاب الرُّعيٍت، 23

24
 ُٓانظر إىل قرآف الكرمي، سورة الشورل   

25
 ِٗانظر إىل قرآف الكرمي، سورة الفتح   
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،موصوف يػٍره مّْن مٍُّشرًؾو ة كبو: كىلىعىٍبده مٍُّؤًمنه خى
كمنها أف تكوف  26

مضافة كبو: "طبسي صلواتو كتبهن اهلل"، كمنها أف يكوف اػبرب 
ظرفان أك جارا كؾبركران مقدمُت على النكرة كبو: عندؾ رجل، كيف 

يٍػنىا مى  عىلىى أىٍبصىارًًىٍم ًغشىاكىةه، 24زًيده،الدار امرأة، ككبو: كىلىدى
28  

كقد يكوف اؼببتدأ مصدران مؤكال من أف كالفعل كبو: كىأىف تىصيوميواٍ 
يػٍره لَّكيٍم، خى

 30أم: صوموا خَت لكم. 29

فاعل ىو االسم اؼبرفوع قبلو فعل اك ما يف تأكيا الفعل كىو على  .ّ
قسمُت ظاىر  كمضمر، فالظاىر كبو: ًإٍذ قىاؿى الٌلوي ،

كىيػىٍومىًئذو  31
ٍفرىحي اٍلميٍؤًمنيوفى،يػى 

قاؿ أبوىم، كاؼبضمر كبو قولك ضربت   32
 كضربنا إىل آخره، كما تقدـ يف فصل اؼبضمر.

كالذم يف تأكيل الفعل كبو: أقائم الزيداف، كـبتلف ألوانو، 
كللفاعل أحكاـ منها أنو ال هبوز حذفو ألنو عمدة فإف ظهر يف 

كبو:  قاـ زيد كالزيداف قاما فذاؾ كإال فهو مستًت كبو زيد  اللفظ
 قاـ.

كمنها أنو تقدمو على الفعل فإف  كجد ما ظاىره أنو فاعل مقدـ 
كجب تقدير الفاعل ضمَتان مستًتان كيكوف اؼبقدـ إما مبتدأن كبو 
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 ُِِانظر إىل قرآف الكرمي، سورة البقرة  

24
 ّٓانظر إىل قرآف الكرمي، سورة ؽ   

28
 ٕالبقرة  انظر إىل قرآف الكرمي، سورة  

29
 ُْٖانظر إىل قرآف الكرمي، سورة البقرة   

30
 ُٕ، ص: اؼبرجع السابقأيب عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الرضبن اغبطاب الرُّعيٍت،   

31
 ٓٓانظر إىل قرآف الكرمي، سورة آؿ عمراف   

32
 ْانظر إىل قرآف الكرمي، سورة الرـك   
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زيد قاـ كإما فاعال لفعلو ؿبذكؼ كبو: كىًإٍف أىحىده مّْنى اٍلميٍشرًًكُتى 
جىارىؾى فىأىًجٍرهي،اٍستى 

 ألف أداة الشرط ال تدخل على اؼببتدأ. 33
كمنها أف فعلو يوحد على تثنيتو كصبعو كما يوحد مع إفراده 

فتقوؿ قاـ الزيداف كقاـ الزيدكف كما تقوؿ  قاـ زيد، قاؿ رجالًف، 
 كقاؿ الظاؼبوفى، كقاؿ ًنٍسوىةه.

يلحق الفعل عالمة التثنية كاعبمع إذا كاف الفاعل  كمن العرب من
مثٌت أك ؾبموعان فتقوؿ:  قاما الزيداف ، كقاموا الزيدكف، كقمن 

اؽبندات، كتسمى لغة أكلوين الرباغيث ألف ىذا اللفظ ظبع من 
بعضهم كمنو اغبديث " يتعاقبوف فيكم مالئكة بالليل كالنهار" 

دالة على التثنية كاعبمع  كالصحيح أف األلف كالواك كالنوف أحرؼ
 كأف الفاعل ما بعدىا.

كمنها انو هبب تأنيث الفعل بتاء ساكنة يف آخر اؼباضي كبتاء 
اؼبضارعة يف أكؿ اؼبضارع إذا كاف الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث 
كبو: قامت ىند كتقـو ىند، كهبوز ترؾ التاء إذا كاف الفاعل 

افى صىالىتػيهيٍم ًعندى اٍلبػىٍيًت ؾبازم التأنيث كبو: طلع الشمس، كىمىا كى 
ًإالَّ ميكىاء كىتىٍصًديىةن،

كحكم اؼبثٌت كآّموع صبع تصحيح حكم  34
اؼبفرد فتقوؿ: قاـ الزياف كقاـ الزيدكف كقامت اؼبسلمتاف كقامت 
اؼبسلمات، كأما صبع التكسَت فحكمو حكم آّازم التأنيث 

 قاـ الرجاؿ كقامت الرجاؿ كقاـ اؽبنود كقامت اؽبنود.تقوؿ: 
                                                           

33
 ٔانظر إىل قرآف الكرمي، سورة التوبة   

34
 ّٓانظر إىل قرآف الكرمي، سورة األنفاؿ   
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كمنها أف األصل فيو أف يلي فعلو مث يذكر اؼبفعوؿ كبو: كىكىًرثى 
سيلىٍيمىافي دىاكيكدى،

قد يتأخر الفاعل كيتقدـ اؼبفعوؿ  على الفاعل  35
، جوازان كبو: كىلىقىٍد جىاء آؿى ًفٍرعىٍوفى  النُّذيري

نىا  36 ككجوبا كبو: شىغىلىتػٍ
أىٍموىالينىا،

كقد يتقدـ اؼبفعوؿ على الفعل كالفاعل جوازان كبو:  34
فىرًيقنا كىذَّبيواٍ كىفىرًيقنا يػىٍقتػيليوفى،

ككجوبا كبو: فىأىمَّ آيىاًت اللًَّو  38
تينًكريكفى،

 40ألف اسم االستفهاـ لو صدر الكالـ. 39

زيدان،  و: ضربتمفعوؿ بو ىو االسم الذم يقع عليو الفعل كب .ْ
كركبت الفرس، كاتقوا اهلل، يقيموف الصالة، كىو على قسمُت: 
ظاىر كمضمر، فالظاىر ما تقدـ ذكره، كاؼبضمر قسماف متصل 
كبو أكرمٍت كأخوتو، كمنفصل لبو: إيام كإخوتو،كقد تقدـ ذلك 

كرث ل يف أف يتأخر عن الفاعل كبو : ك يف فصل اؼبضمر، كاألص
دـ على الفاعل جوازان كبو: ضرب سعدل سليماف داككد،كقد يتق

موسى، ك كجوبان كبو: زاف الشجرة نوره، كقد يتقدـ على الفعل 
كالفاعل كمنو ما اضمر عاملو جوازان كبو: قالوا خَتان ك كجوبان يف 
مواضع منها باب االشتغاؿ كحقيقتو أف يتقدـ اسم كيتأخر عنو 

أك يف فعل أك كصف مشتغل بالعمل يف ضمَت االسم السابق 
مالبسو عن العمل يف االسم السابق كبو : زيدان اضربو، ك زيدا 
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 ُٔانظر إىل قرآف الكرمي، سورة النمل   

36
 ُْانظر إىل قرآف الكرمي، سورة القمر   

34
 ُُانظر إىل قرآف الكرمي، سورة الفتح   

38
 َٕئدة انظر إىل قرآف الكرمي، سورة اؼبا  

39
 ُٖغافر  انظر إىل قرآف الكرمي، سورة  

40
 ُٔ-ُٓ، ص:  اؼبرجع السابقأيب عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الرضبن اغبطاب الرُّعيٍت،   
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أنا ضاربو اآلف أك غدان، كزيدان ضربت غالمو، كقولو تعاىل: كىكيلَّ 
ًإنسىافو أىٍلزىٍمنىاهي طىآئًرىهي يف عينيًقًو،

فالنصب يف ذلك كلو دبحذكؼ  41
ا بعده كالتقدير : اضر زيدان اضربو، أنا ضارب كجوبان يفسره م

زيدان أنا ضاربو، أىنت زيدان ضربت غالمو، كألزمنا كل إنساف 
 42ألزمناه.

إف كأخواهتا فتنصب اؼببتدأ كيسمى اظبها كترفع اػبرب كيسمى  .ٓ
ىا كىي ستة أحرؼ: إفَّ كأفَّ كنبا لتوكيد النسبة كنفي الشك خرب 
كبو: فإف اهلل غفور رحيم، ذلك بأف اهلل ىو اغبق، ككأف  43عنها

 للتشبيو اؼبؤكد كبو: كأف زيدا أسد، لكن لالستدراؾ كبو: زيد
شجاع كلكنو خبيل، ليت للتمٍت كبو ليت الشباب عائد، لعل 
للًتجي كبو لعل زيدان قادـ كللتوقع كبو لعل عمرى ىالك، كال 

يتقدـ خرب ىذه اغبرؼ عليها كال يتوسط بينها كبُت اظبها إال إذا  
، يٍػنىا أىنكىاالن إف يف ذلك  44كاف ظرفان أك جاران كؾبركران كبو: ًإفَّ لىدى

لعربة، كتتعُت إف اؼبكسورة يف االبتداء كبو إنا أنزلناه، كبعد أال 
اليت يستفتح ّٔا الكالـ كبو: أال إف أكلياء اهلل، كبعد حيث كبو: 

جلست حيث إف زيدان جالس، كبعد القسم كبو: كىاٍلًكتىاًب 
اٍلميًبًُت،

كإذا دخلت   46كبعد القوؿ كبو : قىاؿى ًإينّْ عىٍبدي اللًَّو، 45
                                                           

41
 ُّانظر إىل قرآف الكرمي، سورة اإلسراء   

42
 ِٔ، ص:  اؼبرجع السابقأيب عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الرضبن اغبطاب الرُّعيٍت،   

43
 ِِ-ُِ، ص: اؼبرجع السابقأيب عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الرضبن اغبطاب الرُّعيٍت،   

44
 ُِسورة اؼبزمل  انظر إىل قرآف الكرمي،  

45
 ِانظر إىل قرآف الكرمي، سورة الدخاف   

46
 َّانظر إىل قرآف الكرمي، سورة مرمي   
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الالـ يف خربىا كبو: كىاللَّوي يػىٍعلىمي ًإنَّكى لىرىسيوليوي كىاللَّوي يىٍشهىدي ًإفَّ 
اًذبيوفى، اٍلمينىاًفًقُتى لىكى

تعُت أف اؼبفتوحة إذا حلت ؿبل الفاعل كت 44
كبو: أىكىملٍى يىٍكًفًهٍم أىنَّا أىنزىٍلنىا

،أك ؿبل اؼبفعوؿ كبو: كىالى زبىىافيوفى  48
أىنَّكيٍم أىٍشرىٍكتيم بًالٌلًو،

عليها حرؼ اعبر أك ؿبل اؼببتدا أك دخل  49
ذىًلكى بًأىفَّ اللَّوى ىيوى اغبٍىقُّ، كبو:

كهبوز األمراف بعد فاء اعبزاء  50
الىةو مثيَّ تىابى ًمن بػىٍعًدًه كىأىٍصلىحى فىأىنَّوي  كبو: مىن عىًملى ًمنكيٍم سيوءنا جًبىهى

غىفيوره رًَّحيمه،
كبعد إذا الفجائية كبو: خرجت فإذا أىفَّ زيدان  51

قائم، ككذلك إذا كقعت موقع التعليل كبو: نىٍدعيوهي ًإنَّوي ىيوى اٍلبػىرُّ 
الرًَّحيمي،

 كلبيك أف اغبمد كالنعمة لك.  52
ربعة أشياء: على كتدخل الـ االبتداء بعد إف اؼبكسورة  على أ

خربىا بشرط كونو مؤخران مثبتان كبو: ًإفَّ رىبَّكى لىسىرًيعي اٍلًعقىاًب كىًإنَّوي 
لىغىفيوره رًَّحيمه،

ًإفَّ  كعلى اظبها بشرط أف يتأخر عن اػبرب كبو: 53
يٍكيل األىٍبصىاًر، يف ذىًلكى لىًعبػٍرىةن ألَّ

كعلى ضمَت الفصل كبو: ًإفَّ  54
ا ؽبىيوى اٍلقىصىصي اغبٍىقُّ، ىىذى

كعلى معموؿ اػبرب بشرط تقدمو على  55
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 ُانظر إىل قرآف الكرمي، سورةاؼبنافقوف   

48
 ُٓانظر إىل قرآف الكرمي، سورة العنكبوت   

49
 ُٖانظر إىل قرآف الكرمي، سورة األنعاـ   

50
 ٔانظر إىل قرآف الكرمي، سورة اغبج   

51
 ْٓسورة األنعاـ  انظر إىل قرآف الكرمي،  

52
  ِٖانظر إىل قرآف الكرمي، سورة الطور   

53
 ُٕٔانظر إىل قرآف الكرمي، سورة األعراؼ   

54
  ُّر إىل قرآف الكرمي، سورة آؿ عمراف انظ  

55
 ِٔانظر إىل قرآف الكرمي، سورة آؿ عمراف   
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اػبرب كبو: إف زيدان لعمر ضارب، كتنفصل ما الزائدة ّٔذه 
ا الٌلوي إًلىوه كىاًحده،األحرؼ فيبطل عملها كبو: ًإمبَّى 

كأمبا زيد    56
قائم، إال ليت فيجوز فيها اإلعماؿ  كاإلنباؿ كبو: ليتما زيد 

 قائم بنصب زيد كرفعو.
كزبفف إف اؼبكسورة فيكثر إنباؽبا كبو: ًإف كيلُّ نػىٍفسو لَّمَّا عىلىيػٍهىا 

حىاًفظه 
، كيقل إعماؽبا كبو: كىًإفَّ كيالِّ لَّمَّا لىيػيوىفػّْيػىنػَّهيٍم، 54

يف قراءة  58
من خفف إف كؼبا يف اآليتُت كتلـز كالالـ يف خربىا إذا أنبلت، 
كإف خففت اؼبفتوحة بقي إعماؽبا كلكن هبب اف يكوف اظبها 

كاف يكوف ؿبذكفان، كهبب أف يكوف خربىا صبلة  ضمَت الشأف
كبو:  عىًلمى أىف سىيىكيوفي.

59 
 

 النحو . ب

إًذ اٍلكىالىـي دكنىوي لىٍن يػيٍفهىمىا -كىالنٍَّحوي أىٍكىلى أىكَّالن أىٍف يػيٍعلىمىا 
60

  

الذم بأصولو كقواعدة تعرؼ أحواؿ بنية  الكلمة يف النحو ىو العلم 
كىو أحد من قواعد اللغة العربية. ككاف يعرؼ النحو  61حاؿ اإلفراد كالًتاكيب.

وؿ تعرؼ بأهنعلم تعرؼ بو أحواؿ الكلمات العربية مردة كمركبة. كىو علم بأص
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ّٔا أحواؿ الكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبناء. أم من حيث ما يعرض 
ؽبا يف حاؿ تركيبها. فيو ما يعرؼ ما هبب عليو أف يكوف اخر الكلمة من رفع، 
، أك لزـك حالة كاحدة، بعد انتظامها يف اعبملة.  62أك نصب، أك جر، أك جـز

كخالصة القوؿ أف كبو ىو علم يتعلم بو اعبملة كالًتاكب كأحواؿ أك اخر 
الكلمات. كما قل قؤاد نعمة: "علم يعرؼ بو كظيفة كل كلمة داخل اعبملة 

 63كضبط أك اخر الكلملت ككيفية إعرأّا".

النحو ىو القواعد اللغوية تولد بعد اللغة. ىذه القواعد تولد من 
اػبطيأت يف استخداـ اللغة. فلذلك، أف النحو تعٌلم كي بقدر مستخدـ اللغة 
لتعبَت اللغة كيفهمها صحيحا قي الكتابة )القراءة كالكتابة صحيحا( كالنطق 

النحوية فقط، كلكن )الكالـ فصيحا(. إذف ال يكفي الطالب أف وبفظ القواعد 
هبب على الطالب أف يطبق القواعد يف قراءة اللغة العربية ككتابتها. إف قدرة 

  64القواعد النحوية ىي كوسيلة اللغة ليس الغاية من تعليم اللغة.

فالقواعد النحوية ليست غاية يف حد ذاهتا، بل كسيلة لغاكية أخرل. 
فهي تعُت على تعبَت السليم كالقراءة الصحيحة كفهم اؼبقركء كاؼبسموع فهما 
كاضحا. فالنحو كما كصفو ابن خلدكف يف فبقدمتو من العلـو االلية اليت ال 

لغَتىا. نشأ النحو من خطيأت ينبغي أف ينظر فيها إال من حيث ىي كسيلة 
مستخدـ اللغة العربية. فالنحو ليس غاية تعلم اللغة كلكنو كسيلة تساعد 

 مستخدـ اللغة ليقرأ كيكتب كيتكلم اللغة العربية صحيحا جيدا.
ؽبا طبيعة خاصة تتكوف من ؾبموعة من القوانُت   كإف اؼبادة النحوية

للغوية العربية، كتؤدم إىل فهم اؼبعٌت كالضوابط اليت ربكم بناء اعبملة كالًتاكب ا
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ك إفهامو، كتفاىم بدرجة كبَتة يف التعبَت  الصحيح عن اؼبعٌت. فالنحو مادة 
اللغوية تعٍت بالكلمة إذا جاءت يف سياؽ الكالـ، كاؼبراد ىو جعلها سبيال أىل 
تصحيح الكالـ كضبطو، كأدراؾ مقاصده، كفهم قهما صحيحا تستقر بو 

كإنو كسيلة قي تعليم اللغة العربية ككذلك يف تعليم  65اؼبتعلم. اؼبفاىيم يف ذىن
العلـو الشرعية اليت تصدر من القرأف كاغبديث ككتب الًتاث، كذلك باللغة 
ـ العربية. إذا وبصل خطء اؼبعٌت كسوءه، فيسبب اػبطأ اؼبهلك يف فهم العلو 

 الدينية.
كما ىو اؼبعركؼ أف عناصر اللغة العربية ثالث كىي األصوات كاؼبفردلت 
كالًتاكب. كال تقـو تعليم اللغة العربية إال ّٔذا العناصر. كأما النحو يشمل يف 
عنصر األخر فهو الًتاكب. فهذا العنصر ىو عنصر  أعلى يف تعليمها . كتدرج 

ؼبفردات. أنو كعلم متكامل يف تعليم اللغة تعليم النحو ىو بعد تعليم األصوات كا
 العربية.

، ةضاف( إُالحو عن النحو عن طبس جانب : كصف الباحث ك ص
مبتدأ، فاعل، مفعوؿ بو، اسم إف( كلهم يف إلعراب خاصة. أما طبس جانب 
مضاؼ إليو نصب اؼبضاؼ إليو على التمييز كما تقدـ يف بابو، كهبوز رفعو على 

نها ما يقدر بفي كىو قليل كبو:بل مكر الليل، كصاحيب أنو تابع للمضاؼ. كم
 السجن. 

كاؼببتدأ ىو اإلسم اؼبرفوع العارم عن العوامل اللفظية كىو قسماف: ظاىر 
كمضمر، فاؼبضمر أنا كأخواتو اليت تقدمت يف فصل اؼبضمر، كالظاىر قسماف: 

 مبتدأ لو خرب، كمبتدأ لو مرفوع سد مسد اػبرب.
ؼبرفوع قبلو فعل اك ما يف تأكيا الفعل كىو على كالفاعل ىو االسم ا

قسمُت ظاىر  كمضمر. فالظاىر كقاؿ ؿبمد زيدا. كاؼبضمر كقولك زيدا. 
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زيدان. كاسم إف تنصب  كاؼبفعوؿ بو  بو ىو االسم الذم يقع عليو الفعل كضربت
 االسم كترفع اػبرب كأف زيد أسد.
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 الثالث الفصل

 بحثال منهجية

 

 ونوعو البحث مدخل . أ

 إليها ربتاج اليت البيانات ألف ،الكيفػػػػػػي الػػػػػمدخل البحث يف الػػػػباحث ستخدـا

 البيانية اؼبعلومات صورة على تكوف بل. ككميػػػػػة عددية صورة على تكوف ال الباحث

 .اؼبدخل مضموف عن كالتفصيلية

ألف أراد  (Deskriptif-Analitis) لػػػػػيالتحلي الوصػػػػػفي فهو البحث ىذا نوع كأما
 ّٔا رباكؿ ، األخطاء عالج يف اؼبعلمُت كؿباكلة منظمُت كالتحليلي الوصفيالباحث عن 

 عملية فإف الفركض، لتحقيق يوجو كال ىي، كما األساسية العناصر كصف الباحث

 كالكتابة عرضال علػػػػػى يتػػػػػضمن البحث من الوصفي التصميم إف التصميم ّٔذا البحث

 .66اؼبستقبل اغباؿ يف الوقائع عن كالتفسَت كالتحليل

 

 ومصادرىا البيانات . ب

 Human)اإلنسانية  اؼبصادر من البيانات على الباحث وبصل الكيفي البحث يف

Resource) ليست اليت البحث مصادر كذلك توجد كىناؾ. اؼبقابلة ك اؼبالحظة بوسيلة 

 ك اغبكومة، كقانوف اؼبكتوبة، الوثائق من منها (،Human Non Resource) اإلنساف من
 يف عليها احملصوؿ ىي الصحيحة البحث مصادر ك. ذلك أشبو ما ك الرظبية، الرسائل
 .(Natural Setting) طبيعية حالة

(. مصادر البيانات الرئيسية يف البحث النوعي ْٕ: ُْٖٗكما قاؿ لوفالف )
 من كأفعاؿ أقواؿ. ىي أقواؿ كأفعاؿ، كالباقي ىو بيانات إضافية مثل الوثائق كغَتىا
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 البيانات مصادر كيسجل. األساسي البيانات مصدر مع مقابالت أك يلحظوف الذين

 64.أفالـ أك صورة أك الفيديو تسجيل خالؿ من أك مكتوبة تمذكرا خالؿ من الرئيسية

فتح  يف الكتاب القراءة نص يف اإلختبار يعٍت البحث ؽبذا البيانات مصادر إف
ـ. كىناؾ اؼبصادر  َُِٔ/َُِٓينية القريب "باب الطهارة" انواع اؼبياه يف اؼبدرسة الد

يف اؼبدرسة الدينية البيانات األخرل يعٍت من اؼبعٌلم اللغة العربية الذم يتعلم اللغة العربية 
 سنجاسرم ماالنج. الٌسلفيةاإلسالمية 
 

 أسلوب جمع البيانات ج.

 فبا كىي البحث ىذا يف اؼبطلوبة البيانات أسلوب صبع إىل بشٌدة الباحث وبتاج

 :يلي

 الوثائق  .ُ

سنجاسرم  الٌسلفيةاؼبدرسة الدينية اإلسالمية  إىل دبالحظة الباحث يعمل
   الثاين فصل يف التعلم ك التعليم عملية عن ؼبعرفة ماالنج

تعريف كتصنيف ككصف األخطاء كتصحيحها توجد اإلختبار عن قراءة 
 ٌسلفيةاليف اؼبدرسة الدينية اإلسالمية   َُِّالنحوية اليت تناسب دبنهج 

ـ.  كىذه األساليب  َُِٔ/َُِٓسنجاسرم ماالنج يف العاـ الدراسي 
 Tehnik)اؼبستخدمة عبمع البيانات تسمى أيضا بػػػػػ "األساليب التوثيقية" 

Dokumentasi) التوثيق من تصدر اإلعالنػػػات ألف (Dokumen)  يعٍت اإلختبار
الدينية اإلسالمية  يف اؼبدرسة  َُِّعن مادة الضمائر اليت تناسب دبنهج 

 َُِٔ/َُِٓمستول الثاين يف العاـ الدراسي  سنجاسرم ماالنج يف الٌسلفية
 ـ.

، مبتدأ، فاعل، ةضافإحٌدد الباحث األخطاء إىل األخطاء النحوية )
 مفعوؿ بو، اسم اٌف(. 
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 .اؼبوجودة األخطاء ربليل يف تسهيال اإلجراءات جدكؿ الباحث ىبطط

 األخطاء عالج يف ؿباكلتها ؼبعرفة العربية اللغة تعٌلم ذمال اؼبعلم مع اؼبقابلة .ِ

 (.افٌ  اسم بو، مفعوؿ فاعل، مبتدأ، ، ةإضاف) النحوية

 

 أسلوب تحليل البيانات د.

 ( دبعٌت أف الباحثInduktifربليل البيانات يف ىذا البحث متصف باالستدالؿ ) 

 أما ك ػػػػػصفة الػخاصة.يصف اغبقائق مث يصنع التحليل العاـ حىت وبصل على نتيجة ب

كما   (Content analysis) احملتول ربليل ىو البحث ىذا يف البيانات ربليل أسلوب
يعرؼ بَتلسوف ربليل احملتول بقولو إنٌو " أسلوب من أساليب البحث العلمي الذم 

   68يستهدؼ الوصف اؼبوضوعي اؼبنظم كالكمي للمضموف الظاىر ؼبادة االتصاؿ".

كانت تقنية ربليل البيانات اليت يعمل الباحث بطريقة تعريف البيانات، فهي 
"باب اإلختبار يف نص القراءة يف الكتاب فتح القريب البيانات اليت تناؿ من ربليل 

يف ىذا ـ   َُِٔ/َُِٓ يف الفصل الثاين الطهارة" انواع اؼبياه يف اؼبدرسة الدينية
األخطاء النحوية  البحث. صبع الباحث األخطاء بستة الشكل، مٌث تصٌنف الباحث 

 ، مبتدأ، فاعل، مفعوؿ بو، اسم اٌف(. ة)إضاف
كبعد ذلك، شرح الباحث على األخطاء يف اإلختبار عن مادة الضمائر بتشريح 

الباحث تلك األخطاء ك يعطي أيضا اغبٌجة كضع اػبطأ يؤسس على النظرية مٌث يصٌحح 
لتصحيحها باستخداـ كتاب النحو" الكواكب الدرية شرح متممة األجركمية"  من 

 Pit جانب األخطاء النحوية. يف ربليل البيانات، يستخدـ الباحث ربليل األخطاء عن

Corder 

 بحثال أدكات إىل الباحث فيحتاج السابقة، البيانات ربليل تقنية على يؤسس

 :يلي كما جدكؿ بشكل
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  3.1الجدوال 
69األخطاء النحوية

 

رقم 
الورقة 

 )الطالب(

الجملة 
المشتملة على 

 الخطأ

 الجملة

  مصححة

 وصف الخطأ موضوع الخطأ

فيها حجر  1
 األسود 

فيها اغبجر 
 األسود

التعريف 
 كالتنكَت

تنكَت اؼبوصوؼ 
مع تعريف 

 الصفة

فيها كعبة  2
 اؼبشرفة 

فيها الكعبة 
 اؼبشرفة

,, ,, 

 

 3.2الجدوال 
 تحليل النيانات عن ألخطاء النحوية

 البيانات اإلسم الرقم

 تصنيف األخطاء النحوية
األخطاء  وصف

 وتصحيحها
 تفسير

اإض
 فة

   اسم انّ  مفعول بو فاعل مبتدأ

1          

2           
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

 

سنجاسري  الّسلفيةالمدرسة الدينية  البحث األول: لمحة عامة عن . أ
 ماالنج

 سنجاسري ماالنج الّسلفيةتأسيس المدرسة الدينية  تاريخ .ُ

سنجاسرم  الٌسلفية ، كاف مريب كمؤسس معهد71من بناء تارىبي
يدخل  ُٕٔٗيف سنة  مشسرم الشيخ اغباج عبد اػبالق ماالنج

ػبدـ يف ىذا  مشسرمسنجاسرم الذم بعثو الشيخ اغباج عبد اػبالق 
. من ىذا اؼبكاف عملية التعليم باؼبنهج التقليدم ألف ِالشارع  تومافيل 

اؾ الوقت يهتم التعليم بدكف اؼبنهج الوضيح. كىذا اؼبنهج يسر من سنة ذ
إىل سنة. قاؿ آّتمع حوؿ اؼبعهد إف الطالب األكؿ ىم الطالب حوؿ 

شهر يونيو يزيد  ُِٗٗاؼبعهد. كاؼببٌت يزاؿ يف مصلى الوقف. يف سنة 
 سنجاسرم الٌسلفيةالدينية  مائيت طالب حىت ثالشبائة طالب فبٍت اؼبدرسة

هبعل ىذا اغباؿ اخًتاقا جديدا للمعهد من ابن الشيخ، كىو يأمر  ماجل
 الطالب القديبوف للخدـ يف اؼبدرسة الدينية.

 ، قد كجد برنامج اللغة العربية اػباصة يف اؼبعهدُٕٗٗيف سنة 

، بدؿ باللغة اإلقبليزية. كطبق برنامج ََِّكلكن فراغا يف سنة  الٌسلفية
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لمرة الثانية، اؽبدؼ منو لكي الطالب يستطيعوف اللغة العربية اػباصة  ل
أف وبدثوا اللغة العربية بالسهولة. ك اؼبعلم من اؼبعهد دار اللغة كالدعوة 

 فيبدأ الطالب أف وبدثوا اللغة العربية فبارسة. باغيل راجي

إما الكتاب الذم يستخدمو فكتاب احملاكرة اغبديثة باللغة العربية األكؿ 
بيب حسن ابن اضبد ّٔاركف. كتاب اؼبخاكرة األكؿ كالثاين للمؤلف اغب

لفصل اإلعداد كالفصل األكؿ، أما الفصل الثاين فيستخدـ كتاب 
اؼبخاكرة الثاين. فكتاب النحو يستخدـ كتاب شرح العمرطي يعٍت فواكح 

 اعبناية.

تعليم اللغة العربية يف ىذا اؼبعهد يزاؿ أف يستخدـ اؼبنهج التقليدم )ليس 
 استخداـ اللغة العربية إال لقراءة الكتب كماال ليس لليومية، العرب( يعٍت

 حىت يشعركا الطالب ناقصا يف احملادثة باللغة العربية.

اإلنساف اؼباىر يف قراءة الكتب الصفراء مل يستطيع أف يتحدث اللغة 
اؼبشكلة يف تعليم اللغة العربية باؼبعهد ية ألف البيئة ليس البيئة العربية. العرب
تقع يف الشخصية، ألف الشخصية ىذا اؼبعهد ـبلفة باؼبعهد  لفيةالسٌ 

العصرم. شخصية اؼبعهد السلفي بسيطة من أم جهة. ىبتلف باؼبعهد 
كاألكل  باغيل الذم صبيعو معد العصرم ىو دار اللغة كالدعوة راجي

 فلذلك يزاؿ اؼبعهد أف ينقل شخشية اإلنساف العريب بثقافة السلف.
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إنشاء مبوذج  سنجاسرم ماالنج الٌسلفيةالدينية درسة اؼب الغرض من أما
يف العقيدة كالعبادة  أىل السنة كاعبماعة أىل السنة كاعبماعة على اؼبنهج

  كاألخالؽ كاؼبعاملة كالدعوة اإلسالمية

 

 جنسنجاسري ماال الّسلفيةالرؤية والبعثة المدرسة الدينية  .2

 جنماال سنجاسرم الٌسلفيةاؼبدرسة الدينية  الرؤية -

تشٌكل اؼبؤسسة التعليمٌية كالدعوة اإلسالمية دبنهج أىل السنة 
 كاعبماعة

 جنسنجاسرم ماال الٌسلفيةاؼبدرسة الدينية  البعثة -

 الٌسلفيةترسل الرسالة اإلسالمية من سبيل التعليم يف اؼبعهد 
 جنسنجاسرم ماال

 

 4.1الجدوال 

 ي ماالنجسنجاسر  الّسلفيةقائمة األساتذ المدرسة الدينية 

 اإلسم األساتذ الرقم
 المواضع

فصل 
 إبتدأ

فصل 
 األول

فصل 
 الثاني

فصل 
 الثالث

فصل 
 الرابع

فصل 
 الخامس

       األستاذ بصرين  ُ

       األستاذ ناصحُت ِ

تصٌوؼ،       األستاذ إماـ سوكرلن ّ
  تارخ

فقو،      األستاذ ؿبمد نور  ْ
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قاعدة  سليم
 فقو

  توحيد توحيد كبو   نطااألستاذ ؿبمد مي ٓ

      إمالء األستاذ اضبد رضي ٔ

كبو،  كبو     األستاذ عبد القادير ٕ
 توحيد

تفسَت،  تفسَت    األستاذ اضبد بيحقي ٖ
 حديث

 

 األستاذ بصرم ٗ
 

اللغة 
 العربية

     

عاقدة    األستاذ فتحاف فهمي َُ
 اخالؽ

علـو 
 القراف

علـو 
 القراف

 

أىل  فقو كبو تفسَت   ظهراألستاذ ؿبمد م ُُ
 السنة 

حديث     األستاذ سلطاف ُِ
 ، فقة،

 مفاىم تارخ

قواعد     األستاذ ذكرك متُت ُّ
 اإلعراب

  

ذبويد،  األستاذ لطفي زيٍت ُْ
 القراف

     ذبويد

    فقو اخالؽ اخالؽ  األستاذ أديب فنٍت ُٓ

قرائة   األستاذ اضبد سليم ُٔ
 الكتب

فقو،  
قاعدة 

قاعدة 
 الصرفية
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 ية الصرف
     توحيد  األستاذ عرفاف فؤدم ُٕ

قرائة    األستاذ اضبد أنواغبق ُٖ
 الكتب

قرائة 
 الكتب

حديث، 
قاعدة 
 الفقو 

 

     كبو فقو األستاذ اضبد توفيق ُٗ

األستاذ ؿبمد فضل  َِ
 رضبن

    صرؼ  كبو

     فقو  األستاذ سيف الفؤد ُِ

األستاذ اضبد فيساؿ  ِِ
 حارس

      توحيد

قواعد    األستاذ ؿبمد صاحل ِّ
 اإلعالؿ

   

األستاذ فاتح  ِْ
 اإلصالح

      

األستاذ الصحاب  ِٓ
 الكهفي

      الدياء

 

تسعة كتسعوف  الٌسلفيةمدرسة  يف الطالب يعٌلم الذين كاؼبعلموف
 ماالنجسنجاسارم  الٌسلفيةباؼبائة ـبرجوف من اؼبعهد 
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 4.2الجدوال 

 لبة من الفصل الثانيقائمة الط

 اسم الطالب نمرة
 عبد ريب الزكاردم ُ
 عارؼ ىالؿ الدين  ِ
 نبزة ّ
 ؿبمد عُت  الرضى ْ
 ؿبمد ىالؿ الصديقي ٓ
 ؿبمد موكيت ٔ
 ؿبمد نيل نور فوأدم ٕ
 ؿبمد نور اغبرمُت ٖ
 ؿبمد فريياكوغ لينوكم ٗ
 ؿبمد رزقي الفا َُ

 

 سنجاسري ماالنج الّسلفيةالمدرسة الدينية الهيكل التنظيمي  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير المعهد
اػبالق اغباج عبد الشيخ 

 الشمسرم
 

 مدير المدرسة
 ؿبمد مظهر

 
 وزير 

 أضبد ساؼبم
 
 

 أمين الصندوق

 أنوار اغبق
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 الّسلفيةالمدرسة الدينية  الوسائل واألنشطة اليومية والمدرسون في .ْ

 سنجاسري ماالنج

 :اعبدكاؿ يعٍت كما يف

 ّ.ْجدكؿ  ( أ

 سنجاسرم ماجل الٌسلفيةاؼبدرسة الدينية األداكات يف 
 العداد أسماء الوسائل الرقم
 ٓ الفصل ُ
 ُ اؼبكتبة ِ
 ّ غرفة رئيس اؼبدرسة ّ
 ّ غرفة اؼبدرسة ْ
 ُ غرفة اؼبوظف ٓ
 ُ غرفة نائب رئيس اؼبدرسة ٔ
 ُ شركة التالميذ ٕ
 ِ ضباـ اؼبدرس ٖ
 َِ درسةضباـ اؼب ٗ
 ْ غسيل َُ
 ُ اؼبطبخ ُُ
 ُ بيت اؼبدير ُِ
 ُ مصلى ُّ
 ُ مقصف ُْ
 ُ ؿبل االتصاالت ُٓ
 ُ الدكاف ُٔ
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لدي  ألخطاء النحوية في قراءة اللغة العربيةا أشكالالمبحث الثاني :  . ب
 سينجاسري ماالنج الّسلفية المدرسة الدينية طالب

 

البيانات اليت قد صبعها الباب تقابل الباحث يف عرض  يف ىذا
على طبسة  سينجاسرم ماالنج الٌسلفية الدينيةالباحث من طالب مدرسة 

  أما عرض البيانات األخطاء للطالب ىي كاآليت. الكثَتةاألخطاء 

، فيما ةركة اآلخر اغبيف  اإلضافة ؛ تقع األخطاء الكثَتةيف  األخطاء .ُ
 يلي:

-  

ألهنا اسناد اسم اىل غَته بتنزيلو من األكؿ منزلة التنوين فبا  اي صفة  
71قبلو

  

-   

ألهنا اسناد اسم اىل غَته بتنزيلو من األكؿ منزلة التنوين فبا  بئر  كماء ال
 قبلو 

-   

 د اسم اىل غَته بتنزيلو من األكؿ منزلة التنوين فبا قبلو. ألهنا اسنا أوصاف و  

-   
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 ْٕ، ص ميةفواكو اعبناية من شرح اعبرك الفاكهي الشافعي،  اهلل عبد  
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ه بتنزيلو من األكؿ منزلة التنوين فبا ألهنا اسناد اسم اىل غَت  اسم الماء  
 . قبلو

-   

 ألكؿ منزلة التنوين فبا قبلو. ألهنا اسناد اسم اىل غَته بتنزيلو من ا رْطل  

-   

 نوين فبا قبلو. ألهنا اسناد اسم اىل غَته بتنزيلو من األكؿ منزلة الت الميتة  

-   

 ألهنا اسناد اسم اىل غَته بتنزيلو من األكؿ منزلة التنوين فبا قبلو.  ضرورة  

-   

ألهنا اسناد اسم اىل غَته بتنزيلو من األكؿ منزلة التنوين فبا  استعمال  
 قبلو. 

 

 يف حركة اآلخر، فيما يلي: ةَت كث؛ تقع األخطاء اليف اؼببتدأ األخطاء .ِ

-   

 42العوامل اللفظي ألهنا اسم مرفوع العارم عن المياه  
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 مراجع النفسي  
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-   

 ألهنا اسم مرفوع العارم عن العوامل اللفظي احدى َما

-   

 ألهنا اسم مرفوع العارم عن العوامل اللفظي فك ل  

-   

 اسم مرفوع العارم عن العوامل اللفظي ألهنا الميتة  

-   

 ألهنا اسم مرفوع العارم عن العوامل اللفظي غير ه  

 

 يف حركة اآلخر، فيما يلي: ةَت كث؛ تقع األخطاء الفاعلاليف  ألخطاءا .ّ

-   

73"زالٍت" فوع اؼبذكر قبل الفعلألهنا ىو االسم اؼبر  الكرىة  
 

-   

  "يزٍد" ألهنا ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكر قبل الفعل وزن و  

-   
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 ّٕ، ص فواكو اعبناية من شرح اعبركميةعبد اهلل الفاكهي الشافعي،   
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74ألهنا ىو مبتدأ مؤخر اتصاؿ باؼببتدأ الميتة  
 

-   

 ألهنا ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكر قبل الفعل "استثٌت" قَ ْول و  

-   

 ألهنا ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكر قبل الفعل من لفظ "هبوز" اْست ْعَمال و  

-  

" استعمال    ألهنا ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكر قبل الفعل " وبـر

-   

" استعمال    ألهنا ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكر قبل الفعل " وبـر

-   

" اتخذ ه    ألهنا ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكر قبل الفعل " وبـر

-   

" اإلناء    ألهنا ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكر قبل الفعل "وبـر

 يف حركة اآلخر، فيما يلي: ةَت كث؛ تقع األخطاء اليف مفعوؿ بو األخطاء .ْ
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 ُٖٗ، ص جامع الدركس العربية شيخ مصطفى غالييٍت،  
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-   

75ألهنا ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكر قبل الفعل من لفظ " يوافق" ماء  
 

-   

 ألهنا ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكر قبل الفعل من لفظ "يستغٌت" الماءَ 

 

 يف حركة اآلخر، فيما يلي: ةَت كث؛ تقع األخطاء الافٌ  يف اسم األخطاء .ٓ

-   

76ألهنا اٌف كأخواهتا فتنصب اؼببتدأ كيسمى اظبها كترفع اػبربىا طاىر  
 

-   

 ألهنا اٌف كأخواهتا فتنصب اؼببتدأ كيسمى اظبها كترفع اػبربىا باق  

-   

 ألهنا اٌف كأخواهتا فتنصب اؼببتدأ كيسمى اظبها كترفع اػبربىا ماء  

-   

 ألهنا اٌف كأخواهتا فتنصب اؼببتدأ كيسمى اظبها كترفع اػبربىا طاى ر  
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 ّٕ، ص فواكو اعبناية من شرح اعبركمية، عبد اهلل الفاكهي الشافعي  

46
 ِٕ، ص مراجع السابقة ،الشافعي الفاكهي اهلل عبد  
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لدي ربية الع لغةألخطاء النحوية في قراءة الأسباب ا:  المبحث الثالث. ج
 سينجاسري ماالنج الّسلفيةالدينية  المدرسة طالب

الباب تقابل الباحث يف عرض البيانات اليت قد صبعها الباحث من  يف ىذا
( األخطاء ُ :ثالثة أمور  على سينجاسرم ماالنج الٌسلفية الدينيةطالب مدرسة 

ل التداخل ( األخطاء اليت سبثِ، (Intralingual)اليت سبثل تداخل اللغة نفسها 
( األخطاء اليت سبثل أخطاء التطوير اللغوم ّ، (Interference) اللغوم

(Development Error) أما عرض البيانات األخطاء للطالب ىي كما يف اعبدكاؿ: 
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 4.4الجدوال 

 ويةانات لألخطاء النتحليل البي

 البيانات اإلسم الرقم
وصف األخطاء  نحويةتصنيف األخطاء ال

 وتصحيحها
 تفسير

 خبر انّ  مفعول بو فاعل مبتدأ إضافة

 عارؼ ىالؿ الدين  ُ
 

 ًصفىةه أم 
     

 Intralingual  ًصفىةو 

  Development اؼبًػيىاهي       اؼبًػيىاهً مثيَّ  عبد ريب الزكاردم ِ

Error 

 Intralingual كىمىاءي الًبئىرً       الًبئػىري كىمىاءي  ّ

كىًإذىا بىرًدى زىالىًت  عُت  الرضى ؿبمد ْ
ةً   الكىرىىى

     
ةي    Development الكىرىىى

Error 

  Development كىزىنيوي       كىزىنىوي كىملٍى يىزًٍد  ٓ

error 

ىالؿ  ؿبمد ٔ
 الصديقي

 Interference أىٍكصىاًفوً       أىٍكصىافىوي أىٍحدي 

ؽي  ٕ  Interference اٍسًم اؼبػىاءً       اؼبػىاًء  اٍسمي ًإٍطالى
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 Interference طىاًىره ألهنا      طىاًىرى فىًإنَّوي  ٖ

 Interference يػيوىاًفقي اؼباىءي       اؼباىءً أىٍك دبىا يػيوىاًفقي  موكيت ؿبمد ٗ

  Development بػىقىاءه       اءى ًبقى فىًإنَّوي  َُ

error 

 Interference اؼبػىاءى       اؼبػىاءً الى يىٍستػىٍغًٍت  ُُ

نيل نور  ؿبمد ُِ
 فوأدم

  Development أىحىدينبيىا      أىحىدىنبيىاًقٍسمىاًف: 

error 

 Interference مىاءي       مىاءى أىنَّوي  ُّ

ا  ُْ كيستثٌت ًمٍن ىىذى
 اؼبػىػٍيتىةً القىٍسًم 

     
  Development اؼبػىػٍيتىةي 

error 

 Interference فىكيلّّ       ًمنػٍهيمىالى فىكُّ  ُٓ

 رىطىلى طبىٍسيًمائىةو  نور اغبرمُت ؿبمد ُٔ

      بػىٍغدىاًدم
 Interference رًٍطلو 

فريياكوغ  ؿبمد ُٕ
 لينوكم

ا   Intralingual اؼبػىٍيتىةي       اؼبػىٍيتىةً كىكىذى

ا  ُٖ  Intralingual غىيػٍريهي       غىٍَتًهً كىكىذى
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 Intralingual اؼبػىٍيتىًة       قػىٍولىوي  اؼبػىٍيتىةى ًمٍن شىٍعرى  ُٗ

 Intralingual قػىٍوليوي       قػىٍولىوي ًمٍن شىٍعرى اؼبػىٍيتىةى  َِ

  ظىاًىرٍ فىًإفَّ شىٍعرىهي  ُِ
ٍيتىتىوي        كىمى

 Intralingual ظىاًىره 

الىوي مىا وبىٍريـي  رزقي الفا ؿبمد ِِ اليوي       اٍسًتٍعمى  Intralingual اٍسًتٍعمى

 Interference ضىريٍكرىةو       ضىريٍكرىةن يف غىٍَتً  ِّ

 Intralingual اٍسًتٍعمىاؿي       اٍسًتٍعمىاؿى ال هبىيزي  ِْ

 Intralingual ًاٍسًتٍعمىاؿي       ًاٍسًتٍعمىاؿى كىمىا وبىٍريـي  ِٓ

 Intralingual ازٍبىاذيهي       ازٍبىاذىهي ـي مىا ذىكىرى وبىٍري  ِٔ

 Interference اٍسًتٍعمىاؿي       اٍسًتٍعمىاؿى ًمٍن غىٍَتً  ِٕ

 Intralingual اإًلنىاءً       اإًلنىاءى كىوبىٍريـي أىٍيضنا  ِٖ
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 الفصل الخامس

 مناقشة البحث

 

 مدرسةبعد اف نظر الباحث إىل أنواع األخطاء النحوية اؼبوجودة يف قراءة الطالب 
لكي يستطيع اؼبعلم يف تعليم اللغة العربية كقواعدىا إىل حلوؿ األخطاء  الٌسلفيةالدينية 
ة مستهدفة على تسهيل الطالب يف أنشطالبحث  يف ىذاكحلوؿ األخطاء . بسهولة

 .يف اؼبهارة القراءة اؼبوسعة التعليم اللغة العربية خاصة

أف  ، أراد الباحث أف يقٌدـ األخطاء لوؿقبل اف يقـو الباحث ىذا البحث حب
أسباب ظهور تلك األخطاء لكي يسهل لنا يف إهباد الطريقة ربليل اؼبناسبة. كجد 

 على ثالثة أمور الٌسلفيةرسة الدينية مدالقراءة لدل طالب  يف اءالباحث أسباب األخط

77األخطاء اليت سبثل تداخل اللغة نفسها -ُ
 (Intralingual)  ىي األخطاء اليت تقع

 ب الذم لديو الكفاءة اؼبنخفضية، كاللثغة، كتركيزبسبب تأثَت من اػبارج، كالطال

 تعليم الطالب ـبتال. كاؼبعلم الذم مل يتقن اؼبادة كطريقة التعليم.

فبارس الطالب كالما فصيحا،   تداخل اللغة نفسها أخطاء يف نقصاف كحلوؿ
ككرر حرؼ الراء دائما، كبيئة الفصل تفضية، البد أف يفهم اؼبعلم اؼبادة كطريقة 

 . يمالتعل

78األخطاء اليت سبثل التداخل اللغوم -ِ
 (Interference)  ىي األخطاء اليت تقع بسبب

 اللحجة، كالنطق. من لغة األـ أك اللغة األكىل كمثل تأثَت
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 ٓٗ، جامعة أـ القرل، ص األخطاء اللغة اللغوية التحريريةالدكتور البدراكم عبد الوىاب زىراف،   
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فبارس الطالب كالما  خطاءأ يف نقصاف أخطاء التداخل اللغوم يف نقصاف كحلوؿ
ك اؼبخالفة  (Asimilasi)عن اؼبماثلة  كمثل لساف العرب، كفهم كنطق فصيحا

(Disimilasi) كالدفع إليهما ىو اإلقتصاد يف اعبهد العضلي أثناء النطق . 

79األخطاء اليت سبثل أخطاء التطور اللغوم -ّ
 (Development Error)  ىي األخطاء

القواعد كىيكاؿ اللغة بنفسو، كالطالب ال  من خالط اليت تقع بسبب تأثَت
يستطيع أف يفرؽ بُت اإلضافة كنعة منعوت ألهنما اإلسم، كمعلـو كؾبهوؿ ألف من 

 .دأ كاػبرب، كالفعل كالفاعلجهة الكتابة متساكيا كاؼبختلف ىو اغبركة، كاؼببت

فهم علم الصرؼ كالنحو، كتطبيق  أخطاء التطور اللغوم ىو يف نقصاف كحلوؿ
أخطاء  االستمرار بعد حصة الدراسة، كيدرب األسئلة اػباصة يف اؼبادة اليت تقع

 التطور اللغوم

 أسباب األخطاء النحوية ( أ

ؿبمد أستاذ  ينة كىولباحث دبصاحل كافة األطراؼ اؼبعالبناء على مقابلة ا
كجد الباحث أف ىناؾ .80ذم يقـو بدكر كمدرس علم النحوال مينطا

الدينية  لدل طالب اؼبدرسةيف أشكاؿ األخطاء النحوية أسباب الظهور 
 : بسبب كما يلى الٌسلفية

 رسة.دطالب يف اؼبلل اءةقليل فبارسة القر  -

 اػباصة يف مهارة القراءة للطالب يف تعليم اللغة العربية الٌتشجيععدـ  -
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 ٓٗالدكتور البدراكم عبد الوىاب زىراف، مراجع السابق، جامعة أـ القرل، ص   

49
 ٓٗ، جامعة أـ القرل، ص لغوية التحريريةاألخطاء اللغة الالدكتور البدراكم عبد الوىاب زىراف،   
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 ةبو كثَت من الطالب أف اللغة العربية صع -

 يشعر صعوبة يف النحو ك الصرؼ -

 عدـ اإلىتماـ الطالب يف تعليم الغة العربية -

 لطالب أف اللغة العربية غَت مهيمزعم كثَت من ا -

 فرداتاؼب لنقص عنا -

 طريقة حلوؿ األخطاء ( ب

الدينية البناء على مقابلة الباحث باألستاذ الذم يعلم اللغة العربية دبدرسة 
فوجد الباحث  َُِٔأغسطس  ُٖيف تاريخ   ؿبمد مينطاأستاذ  كىو الٌسلفية

ىي تكثَت سبرينات ك أحباث األخطاء يف  ألخطاءبعض طريقة يف حٌل تلك ا
 . ىذا النمودج اؼبهٌم لكي يفهم الطالب بأخطاءىم كيبارسسبرين الطالب

الدينية  مدرسة التعٌلم النحو لطالب يف، مبتدأ ك خرب، إىل ذلك، باإلضافة
كل يـو بعد الدرس الدينية   يدمج بتعليم اؼبعهد الذم يتعلم النحو الٌسلفية

 خاصة يف مهارة القراءة.

الدينية الب اؼبدرسة يف حٌل اؼبشكالت عن األخطاء الذم يًتكبها ط
 ، استعمل الباحث خطوات حٌل اؼبشكالت فيما يلي :يف فصل الثاين الٌسلفية

 علم النحودرس الالتوزيع للوراقة التعليم عن قواعد بعض  .ُ

 شرح اؼبعلم اؼبادة شفاىيا ك تطبيقيا من كراقة التعليم .ِ

 يًتكز على اؼبادة النحوية : .ّ

  اإلضافة -

 اؼببتدأ  -
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 اعلالف -

  مفعوؿ بو -

  اسم افٌ  -

القواعد ال سبنع  شرح القاعدة شرحا كافيا كالتطبيق عليها، ألف دراسة .ْ
 التطبيق عليها. ةر سبرهتا إال بكث

كلتسهيل تعليم النحو ك التسهَت يف فهمها فنحتاج إىل تصميم 
اؼبادة اػباصة السهولة لفهمها. إحدل ؿباكلة الباحث عند حٌل 

 الٌسلفيةالدينية طاء الذم يًتكلها الطالب اؼبدرسة اؼبشكلة على األخ
ىي إصناع اؼبادة السهولة لفهم الطالب يف معرفة بعض قواعد علم 

 النحو خاصة ك تطبيقو.

  81أما اؽبدؼ يف تصميم اؼبادة ىي إجعاؿ عملية التعليم النشاط،
زبفيف كجود األخطاء يف القواعد النحو كلسهولة فهم اؼبادة عن 
بعض علم النحو. كيف إصناع ىذا اؼبادة األساسية يبسك الباحث 
أخطاء الطالب يف كتأّا ألف كجود ىذه اؼبادة بناء على ظهور 

ر العلـو اؼبتوسطة. كمن تصميم نو  األخطاء النحوية الطالب مدرسة
 اؼبادة األساسية لفهم بعض القواعد النحو ىي :

 

 

                                                           
81
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 جملة االسميةالفي 

  مبتدأ + خبر

 المعنى المثل الجملة رقم

 Masjid itu besar اؼبسجد كبَت مبتدأ + خبر 1

 Dikamar ada Hamdi يف الغرفة ؿبدم خبر + مبتدأ 2

 

 :شرح

 كمضمر؛ ظاىر: قسماف كىو اللفظية العوامل عن العارم اؼبرفوع االسمىو  اؼببتدأ -

 خرب، لو مبتدأ: قسماف كالظاىر اؼبضمر؛ فصل يف تقدمت ليتا كأخواتو أنا فاؼبضمر

 .اػبرب مسد سد مرفوع لو كمبتدأ

 .مفرد كغَت مفرد: قسماف كىو مبتدأ مع الفائدة بو يتمم الذم اعبزء ىو اػبرب -

 
 
 

 الجملة

إسمية جملة  

 

 فعلية جملة
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 جملة الفعليةالفي 

 فعل + فاعل + مفعول بو
 المعنى المثال رقم
-Muhammad membaca al قػىرىأى ؿبهىمىده القرأىفى  1

Qur’an 

ًٍيدً   وضأى ضبىًٍدم ماءى ت 2  Hamdi wudhu dengan air الربى

 

 

 :شرح

 الفعلية ىي اعبملة اليت تًتكب من الفاعل كالفعل  اعبملة -

 كمضمر،  ظاىر قسمُت على كىو الفعل تأكيا يف ما اك فعل قبلو اؼبرفوع االسم -

 فالظاىر

 اللفظ يف ظهر فإف عمدة ألنو حذفو هبوز ال أنو منها أحكاـ كللفاعل -

 تقدير كجب مقدـ فاعل أنو ظاىره ما كجد  فإف الفعل على تقدمو أنو كمنها -

 مبتدأ إما اؼبقدـ كيكوف مستًتان  ضمَتان  الفاعل

إفراده مع يوحد كما كصبعو تثنيتو على يوحد فعلو أف كمنها -
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 الفصل السادس

 اإلختتام

 

 نتائج البحث . أ

ؿ ها من خاللبعد حاكؿ الباحث يف عرض البيانات اليت مت صبعها ك ربلي
، كجد الباحث الٌسلفية الدينيةرسة دربليل األخطاء النحوية لطالب اؼب
 اػبالصة ؽبذا البحث ىي كاأليت :

 الدينية مدرسة شكاؿ األخطاء النحوية لدل يف عملية قراء الطالبأ .ُ

 :ىي فصل الثاينيف ال الٌسلفية

 شبانية أخطاءؽبا  اإلضافة -

 ؽبا طبسة أخطاءاؼببتدأ  -

 ؽبا تسعة أخطاءالفاعل  -

 ؽبا ثانية أخطاء مفعوؿ بو -

 ؽبا ثانية أخطاء اسم افٌ  -

 :أسباب األخطاء على ثالثة أمور .ِ

سبعة  ؽبا( Intralingual) األخطاء اليت سبثل تداخل اللغة نفسها -
 عشر

 طبسة ؽبا( Interference)  سبثل التداخل اللغوماألخطاء اليت -

( Development Error) كاألخطاء اليت سبثل أخطاء التطور اللغوم -

 ستة ؽبا
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أستاذ  البناء على مقابلة الباحث دبصاحل كافة األطراؼ اؼبعينة كىو
كجد الباحث أف  .82الذم يقـو بدكر كمدرس علم النحو ؿبمد مينطا

 أشكاؿ األخطاء النحوية لدل طالب اؼبدرسةيف ىناؾ أسباب الظهور 

 : كما يلى الٌسلفيةالدينية 

 رسة.دطالب يف اؼبلل قليل فبارسة القراءة -

اػباصة يف مهارة  للطالب يف تعليم اللغة العربية الٌتشجيععدـ  -
 القراءة

 ةبو َت من الطالب أف اللغة العربية صعكث -

 يشعر صعوبة يف النحو ك الصرؼ -

 عدـ اإلىتماـ الطالب يف تعليم الغة العربية -

 لطالب أف اللغة العربية غَت مهيمزعم كثَت من ا -

 فرداتاؼب النقص عن -

 

 اإلقتراحات . ب

كيف ىذا االختتاـ يقدـ الباحث االقًتاحات لتكوف عربة للمدرسُت 
دارسُت لتحقيق أغراض تعليم اللغة العربية يف األياـ اؼبستقبلة كال سيما كال

 قًتحات اليت يقدمها الباحث منها: لتعليم النحو ك الكتابة العربية. أما اال

                                                           
 َُِٔاغسطس  ُٖيات تعليم اللغة العربية. األستاذ ؿبمد مينطا. إشكال مع مقابلة82
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 الٌسلفية الدينية على اؼبعلم ترقية فعالية لتعليم اللغة العربية من مدرسة .ُ
الطالب يف تعليم اللغة  أف يهتموا بالصعوبات كاؼبشكالت اليت يوجهها

 العربية خاصة يف تعليم النحو.

أف يعد مدير اؼبدرسة كسائل التعليم اليت تساعد على قباح التعليم عامة  .ِ
 .كتعليم اللغة العربية خاصة

على اؼبعلم أف وبسن طرؽ تدريس القواعد اؼبوجودة كطريقة السمعية  .ّ
النحو كغَتىا من الطرؽ  الشفوية كاالستقرائية كالقياسية يف تعليم علم
 خاصة. فصل الثاينكفقا للمواقف التعليمية لكل فصوؿ عامة كلل
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 المراجع

 المراجع العربية

 .صاحب معجم لساف العرب

 القرآف الكرمي

إضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغَت لغَت عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف، 

 ـ. َُُِ. . الرياضُ. ط: الناطقُت ّٔا

. ربليل األخطاء اللغوية يف الكتاب التعليمي للغة العربية َُِٔكيوين دكم لستارم 

لطالب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية كوندانج ليكي ماالنج. كلية علـو الًتبية 

كالتعليم بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية 

 دباالنج

، ربليل األخطاء يف تعليم قواعد اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة َُِٔة عُت اؼبرضي

 اإلسالمية اغبكومية تورين ماالنج.

، ربليل األخطاء النحوية يف مهارة الكتابة لطالب مدرسة َُِٔؿبمد فهمي ؿبفوظي 

" اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج  "نور العلـو

من قبل اؼبدرس يف مهارة  لصرفية، ربليل األخطاء النحوية كآَُِحسن بصرم 

 لطالب معهد الدراسات القرآنية سنجاسارم ماالنق. الكتابة التحريرية



61 
 

. ربليل األخطاء يف استعماؿ العدد كاؼبعدكد على كتابة َُِٓفائز األحسن. ؿبمد،  

 الطالب يف اللغة العربية دبدرسة الطركسية الثانوية اإلسالمية فندغالغ بننت.

 . ََِٗ،كَتا: دار ا الفكر العريب،اللغوية هاراترشدم أضبد، اؼب

 ، جامعة مالك سعود.التقابل اللغوم ك ربليل األخطاء راشد بن  عبد الرضبن، 

، التقابل اللغوم ك ربليل األخطاءإظباعيل صيٍت، كؿبمود األمينمحمد إسحاؽ ، 

 .ُِٖٗالرياض: اؼبملكة العربية السعودية،

خطاء اللغوية التحريرية لطالب اؼبستول اؼبتقدـ يف معهد عبد اهلل سليماف اعبربوع. األ

 اللغة العربية جبامعة أـ القرل. مكة اؼبكرمة.

 أيب عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الرضبن اغبطاب الرُّعيٍت، متممة األجركمية

 ُٕٕٗدكتور أمُت علي السيد. يف علم النحو اعبزء األكىل. القاىرة: دار العرفز

 الغال يٍت. جامع الدركس العربية ، دار الكتب العلمية. الشيخ مصطفى

 قؤاد نعمة. ملخص قواعد اللغة العربية ، ثوكو كتاب اؽبداية.

 ـ. َُٖٗالدكتور رشدم أضبد طعيمة. دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية. مكة: 

ية لطالب الدكتور الربدكل عبدالوىاب زىراف، الدراسة اللغوية يف ؾباؿ األخطاء التحرير 

 اؼبستول اؼبتقدـ، جامعة أـ القرل.

 .فواكو اعبناية من شرح اعبركميةعبد اهلل الفاكهي الشافعي، 
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