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 باب األول

 المقّدمة

 خهفية انبحدأ. 

اللغة ىي أداة اتصاؿ يستخدمها البشر للتواصل كاحلصوؿ على ادلعلومات،  

فضال عن تلبية احتياجاهتم اليومية. اللغة ادلستخدمة ىي اللغة األـ لالحتياجات 

  اليومية كاللغة الثانية ىي اللغة ادلستخدمة للحصوؿ على ادلعلومات التعليمية، أم

 (5: 2004)فوعد نعمة،  حد منهم ىو اللغة العربيةكا

اصة بالنسبة للمسلمُت، ألف اللغة العربية اخلجدا،  مهماللغة العربية ذلا دكر  

ىي لغة ادلعرفة كالعلـو الدينية كالعلـو األخرل. لذلك تعلم اللغة العربية أمر لكل 

 ( 2)يوسف: يٌا لَّعىلَّكيم تىعًقليوفى  ًإنَّا أىنزىلنىَٰوي قيرءىَٰننا عىرىبً  مسلم. كما يقوؿ اهلل:

يف ىذه اآلية يتم توجيهو للمسلمُت لتعلم اللغة العربية لفهم القرآف، لذلك  

تعلم اللغة العربية مع بُت عشية كضحاىا ينصح بشدة من أجل تطبيق ادلعرفة 

نهيية. ؿ اللغة العربية ىناؾ خطأ يف الطبيعة ادلاصتاأل كادلعرفة يف تعلم اللغة العربية.

إذا كاف ينظر إىل األخطاء من األخطاء ادلنهيية اليت ينظر إليها من الكفاءة اليت 
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ىي يف التحدث أك الكتابة. للتعبَت عن ادلشاعر من خالؿ اللغة كفقا لقواعد اللغة 

ادلعموؿ هبا. اللغة ادلستخدمة ىي الكلمات كاجلمل كادلعاين ادللموسة اليت تدعمها. 

 لعبارات اليت دتيز األصوات ادلميزة الفونيمات.كتسمى الكلمات كا

مع األخذ يف االعتبار التوضيح أعاله، كاألخطاء اليت حتتاج إىل حتليل تشمل  

كىناؾ حاجة إىل القدرة على الكالـ باللغة  .علم األصوات، التشكل، كدالالت

ن أف على الرغم م .العربية بسبب كلمات سلتلفة مث معٌت سلتلف يف اللغة العربية

اللغة ىي أداة التواصل اليت يفهم كل منهما اآلخر، كلكن استخداـ اللغة كفقا 

  .للقواعد ىو أفضل

علم الدالالت ىو مصطلح يستخدـ يف رلاؿ اللغويات اليت تدرس ادلعٌت أك  

يف الدراسات اللغوية، كضلن ندرؾ  .(190: 2007ادلعٌت يف اللغة )عبد الشاعر، 

 (ناىو-ألشوات(، التشكل )الشرؼ(، كبناء اجلملة )أفما يسمى علم األصوات )ا

علم الدالالت كفرع من اللغويات لو عالقة كثيقة مع ثالثة فركع اللغويات أعاله .

كىذا يعٍت أف معٌت كلمة أك عبارة حيددىا  .()علم األصوات، التشكل، كبناء اجلملة

تاؿ(، أك عنصر الصوت )ضغط الصوت، ذلية الصوت أك أكثر شيوعا سوبراسيمن

كبالتايل، ال ديكن فصل الدالالت عن فركع لغوية أخرل أك  .صياغة يف اجلمل

 )9: 2014إماـ أسركرم،  &العكس بالعكس )مو إيٍت 
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اخلطأ يف علم الدالالت ىو تفسَت خاطئ للكلمة اليت ال تعرؼ أك ليست صحيحة 

 .لة ادلنطوقةخطأ يف اختيار كلمة ديكن أف يسبب  الغموض من معٌت يف اجلم .دتاما

عة اإلسالمية اليت تشكل مااجلمعهد ف الذم ينفذ البيئة اللغوية ىو كادلكا 

كتطبق مجعية اجلماعة العربية كاإلصلليزية كل  .حاكية يف حتسُت األخالؽ كنوعية اللغة

حيث أف مجيع الطالب فيها معيزة الستخداـ اللغة  .يـو اثنُت إىل يـو السبت

ائما كفقا لربنامج الدراسة اليت اختذكىا، من أجل ادلساعدة يف العربية أك اإلصلليزية د

جامعة اإلسالمية تطوير اللغة العربية أك اللغة اإلصلليزية، ألف احلـر اجلامعي لل 

 .باالنغكارايا يتطلب اختاذ دكرة اللغة العربية كاإلصلليزية احلكومية للبنات بالنكارايا

ية أك اإلصلليزية يتحدث، على دراية، من أجل خلق اخلرجيُت ادلؤىلُت )العرب

 (. مكرسة

اجلماعة  معهديف  ةعربياللغة الخطأ  ةج ادلالحظات األكلية كجد الباحثمن نتائ 

 :مثل اكاراينبال اإلسالمية احلكومية

صديق مريض، ىي  يسأؿالعبارة اليت يشيع استخدامها من قبل الطالب ل 

ل دقة على الرغم من ادلستمع بارة أقالنحوية عغَت أف  "أنت مريضة ماذا؟"عبارة 

لذا فإف كلمة إستيفهاـ اليت كانت  ة.ادلناسب ةالعربيتقصد لًتكيب القعدة اللغة  يفهم

 "ماذا مرضك؟الصحيح" ،يف األصل كراء اجلملة
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خطأ غَت مناسب يف اختيار  "أنت كنسة أين؟"  مررا  اليت استخدامها العبارة 
لغة اإلندكنيسية اليت يشيع استخدامها من قبل الطالب، كمتابعة منط ال فعل  األفعاؿ أك

يف الواقع، قاؿ تانيا جيب أف يكوف يف بداية اجلملة حبيث  .كىي كضع هناية اجلملة تانيا
باإلضافة إىل ما سبق ىناؾ العديد من ادلشاكل  .اجلملة الصحيحة ىي أين تكنسُت ؟

 تحليل أخطاء   عمق حوؿ "بشكل أ و، لذلك سيبحث الباحثالفاعل  ، إسمفعل  مثل
 جامعة اإلسالمية طالب سعبة اللغة العربية  فى معهد العند  اللغة العربية كالم

 .فى اللغوية العربية" 2012  /2012سية  ادر   سنة بالنكارايا  الحكومية

 

 جحذيذ انبحدة. 

 فيما يتعلق بتحديد نطاؽ ادلشكلة البحث التالية، فهي: 

ىف معهد  2017ادلرحلة  العربيةشعبة اللعة  ىو الطالبيتم ىذا البحث  .1
 بالنكارايا جلامعة اإلسالمية احلكوميةا

ىذه الدراسة على ادلكوف اللغوم النحوم ك الصرؼ ادلرتبطة بالفاعل، عناصر  .2

 .استيفهاـفعل ، كاستخداـ حركؼ 

 أسئهة انبحد ج. 
لية، التا األسئلة يف أف تصاغ ديكن ىذه الدراسة مع تتعلق اليت ادلشكلة

 :فهي
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مية و اجلامعة اإلسالمية احلك معهدىف اللغة العربية  ـكاللاألخطاء ىي ما  .1

 ؟ يةك الصرف من الناحية بالنكارايا

اجلامعة اإلسالمية  معهدىف اللغة العربية ب األخطاء اأسب كيف كانت .2

 ؟ىف الكالـ مية بالنكاراياو احلك

 

 أهذاف انبحد د. 
 ، فهي:أىداؼ البحث

معهد اجلامعة اإلسالمية ىف اللغة العربية  لكالـخطاء األىي ما تعريف  .1

 .يةك الصرف من الناحية مية بالنكاراياو احلك

اجلامعة اإلسالمية  معهدىف اللغة العربية ب األخطاء اأسبكيف كانت  يصف .2

 ىف الكالـ. مية بالنكاراياو احلك

 

 فىائذ انبحدِ. 
 ، فهي:فوائد البحث

  النظرم   فوائد .1
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اجلامعة اإلسالمية  معهدالطالبات خطأ اللغة ادلستخدمة ة معرف للباحثة . أ

 .احلكمية بالنكارايا

تتحدث اللغة أحبث عن حلوؿ لتقليل األخطاء  إدراة ادلعهد ك ثة للباح . ب

 .اجلامعة اإلسالمية احلكمية بالنكارايا معهد

اجلامعة  معهدمن أجل أال تصبح عادة خاطئة يف اللغة يف  الباتللط . ت

 ة بالنكارايا.احلكمياإلسالمية 

معهد اجلامعة اإلسالمية احلكمية اللغة العربية يف حتسُت جودة للمعهد  . ث

 بالنكارايا.

 فوائد العمايل، فهي: .2

 إضافة ذخَتة علمية من األخطاء العربية . أ

 كمقارنة كادلواد ادلرجعية دلزيد من البحث  . ب

 

 هيكم انبحدو. 

  :منها البحث ىذا ىف البحث ىيكل
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 ك البحث أسئلة ك البحث حدكدية ك البحث خلفية من يتكوف األكؿ الباب ىف

 من يتكوف الثاين الباب ىف ك.البحث ىيكل ك البحث أمهية ك البحث أىداؼ

 الباب ىف ك . أسباب أخطاء اللغةاللغة ك  علم ك األخطاء ك التحليل تعاريف

 مجع طريقة ك ادلبحث تعيُت طريقة ك البحث صفات ك أنواع من يتكوف الثالث

 أشكاؿ من يتكوف الرابع الباب ىف ك .حتليلها ك البيانات رعي طريقة ك ناتالبيا

 الفصل ىف الكتابة رة مها على اللغوية الطبقة تصنيف ىف العربية اللغوية األخطاء

 ىف ك .أخطاءىا أسباب ك بالنكارايا النموذجية احلكومية الثانوية بادلدرسة الثالث

 .لنصائحا ك االختصار من يتكوف اخلامس الباب
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 باب الثاني

 االطار النظري

 انبحىخ انسببمةأ. 
 السابقة اليت تتعلق بطريقة تدريس اللغة العربية كما يلي : البحوث

قامت ربيعة العدكية ) متخرجة من جامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية  .1

حتت ادلوضوع "حتليل األخطاء ىف  بالبحث العلمي 0202 ىف السنة  )جاكرتا

تخداـ الضمائر ىف اإلنشاء ادلوجو لدم تالميذ الصف الثاىن من ادلدرسة اس

ادلتوسطة اإلسالمية جاكرتا الشرقية. اخلالصة ىف ىذا البحث ىي  17احلكومية 

إف األخطاء اللغوية الشائعة اليت ارتكبها تالميذ الصف الثاىن من ادلدرسة 

ستخداـ الضمائر ىف ادلتوسطة اإلسالمية جاكرتا الشرقية ىف ا 17الوطنية 

%(، حذؼ ماحقو مؤنث 48) اإلنشاء ادلوجو، ىي ضمَت ادلذكر ك ادلؤنث 

%(،عدـ الضمَت 31%(، ضمَت متكلم مع الغَت ماحقو مفرد سلاطب )68)

%(، ضمَت مفردة مؤنث سلاطبة 82%(، ضمَت متكلم كحده )13)

%(، ضمَت مجع مذكر غائب 31%(، ضمَت مفرد مذكر سلاطب )37)

 %(.34%(، ضمَت مفرد غائبة )81ضمَت مجع مذكر سلاطب )%(، 55)
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 ىف السنة  )قاـ أمحد عبد القدير العلوم ) متخرج من اجلامعة احلكومية  سيمارنج .2

 Analisis Kesalahan Pemakaian Isimحتت ادلوضوع " بالبحث العلمي  0202

Dhamir pada Muhadatsah film tugas akhir mata kuliah Tafa’ul Itishaliy 

Mahasiswa Bahasa Arab Univrsitas Negeri Semarang Tahun 2010”   .

خطػأ. أخطاء استخداـ اسم  121اخلالصة من ىذا البحث ىي كجد الباحث 

خطػأ كاحد ىف  1خطػأ غَت مناسب باالسم النائب ك 120ضمَت من 

 استخداـ اسم ضمَت الذم غَت مناسب بقاعدة الضمَت.

ىف  )رؾ ) متخرج من اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكاراياقاـ زلفوظ رزقي مبا .3

"حتليل األخطاء ىف تصنيف الطبقة  حتت ادلوضوع بالبحث العلمي  0202 السنة 

على مهارة الكتابة للطالب ىف الفصل الثالث بادلدرسة الثانوية  العربية اللغوية

دٌلت نتيية ىذا ي اخلالصة من ىذا البحث ىاحلكومية النموذجية بالنكا رايا". 

على أف األخطاء اللغوية العربية على مهارة الكتابة للطالب ىف الفصل  البحث 

احلكومية النموذجية بالنكا رايا تصنيفها منها: أخطاء الثالث بادلدرسة الثانوية 

% ك أخطاء الكتابة ىف  66خطأ أك  315الكتابة ىف الطبقة النحوية عددىا 

أخطاء الكتابة ىف طبقة % ك  35خطأ أك  176الطبقة الصرفية عددىا 
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( تأثَت اللغات اليت 1%. فأسباب كقوعها:  11خطأ أك  85الداللة عددىا 

 ( عدـ الفهم ىف قواعد اللغة العربية.2استوعبها الطالب من قبل 

ىف  )متخرج من اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا ليموتوقامت ناتلُت دكل ك .4

حتليل األخطاء ىف استخداـ  " حتت ادلوضوع ث العلميبالبح  0202 السنة 

لتالميذ الصف احلادل عشر ىف  ىف الًتكيب أك اجلملة  الفعل ادلاضى كادلضارع

دٌلت نتيية اخلالصة من ىذا البحث ىي  "ادلدرسة الثانوية ركضة اجلنة بالنكارايا

 الوثيقة ىف ىذا البحث مشتملة كثيقة أكراؽ نتيية اختبار ىذا البحث

استخداـ دٌلت نتيية ىذا البحث على أف األخطاء اللغوية العربية ىف .تالميذال

كادلضارع لتالميذ الصف احلادل عشر ىف ادلدرسة الثانوية ركضة  الفعل ادلاضى

سوء ىف نوع  التالميذ كضعهااألخطاء اليت  تكانمنها:   اجلنة بالنكارايا

االفًتاض  نوعىف ك  ،(%60،15) 157بالتكرار   (misformating)التنظيم

(misordering) ضافة اإل نوعىف %(، ك 18،77) 49 بالتكرار (addition)بالتكرار 

 27 بالتكرار (omission) ذؼاحل نوعىف ك  %(، ك10،73) 28

 التالميذ اليت يستوعب األكىل متأثر باللغة( 1. فأسباب كقوعها: %(10،34)

 غة األكىل إىل لغة اذلدؼ عليو( عدـ الفهم ىف استعماؿ الل2العربية  قبل اللغة

 (.أم اللغة العربية )ىف قواعد اللغة العربية
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كاستنادا إىل التفسَت ادلذكور أعاله، فإف ىذا البحث لو اختالفات   

خطأ اللغة على كمعادالت. ادلعادلة مع ىذا البحث حتلل بالتساكم حوؿ 

 أف االختالؼ خطأ اللغة، يف حُتأب اسبأكمعرفة  صرفيةكال الناحية جانب من 

( 3 ،( على جانب من الكالـ ال يكتب2( مكاف البحث سلتلف، 1ىي: 

اليت  نكارايابالجامعة اإلسالمية احلكومية أماه "كاف  البطالىو  كجيٍوهثها كحبو 

 غالبا ما يكوف ذلا أخطاء يف اللغة العربية.

 

 أهذف جعهيى انهغة انعربية فً انجبيعةة. 
ديها كاجب كمنتج أك مصنع الذم يعاًف التعليم العايل ىو مؤسسة ل

الشعب اإلندكنيسي أف يكوف اجلودة كعامل كادلهنية كادلطور كنشر للعلـو 

 .كالتكنولوجيا، كيف الوقت نفسو تطبيق العلـو كالتكنولوجيا للميتمع األكسع

 1، بشأف التعليم العايل، ادلادة 1999لسنة  60 (ppالالئحة احلكومية )

عايل ىو كحدة تعليمية تنظم التعليم العايل. الغرض من اجلامعات ( أف التعليم ال2)

 (، كىي:1) 2يف إجراء التعليم العايل ىو: ادلادة 
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لديهم القدرة األكادديية ك /  إعداد ادلتعلمُت ليصبحوا أعضاء يف اجملتمع الذين .1

 خلق العلم كالتكنولوجيا ك / أك الفن. أك

أك الفن كالسعي إىل استخدامها لتحسُت تطوير كنشر العلم كالتكنولوجيا ك /   .2

 حياة الناس كإثراء الثقافة الوطنية.

كباإلضافة إىل ذلك، فإف اذلدؼ الذم يتعُت حتقيقو يف عملية التعليم 

الوطٍت ىو حتقيق اندكنيسيا الذين يؤمنوف كالتقول إىل اهلل سبحانو كتعاىل، 

ار اجملتمع. كبالتايل فإف دكر عالية التفكَت كادلاجستَت العلـو كالتكنولوجيا كازدى

التعليم العايل، مبا يف ذلك كلية الدين اإلسالمي ىو ملحة للغاية. كبالنظر إىل 

نظاـ القيم ادلطبق يف اجلامعات احململة باألخالؽ الدينية، فإف تعلم الدين بعلم 

البنتونية ىو أكلوية قصول. كمن الواضح أف الفرؽ بُت التعليم العايل كالتعليم 

: 2012بولسيسا، ) بشرية كمواد الدراسةعايل اإلسادلي يكمن يف ادلوارد الال

311-313.) 

 :اللغة العربية يف اجلامعات، كىي ضركرة تعلم

 التحوؿ العلمي يف التعليم العايل. - أ

 اللغة العربية كلغة علمية. - ب
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 اللغة العربية كدليل للدين كمجعية موحدة. - ت

 

 جعريف جحهيم األخطبء انهغةج. 
 حتليل األخطاءتعريف  .1

التحليل ىو التحقيق يف حدث )مقاؿ، كالعمل، كما إىل ذلك( دلعرفة 

الوضع الفعلي )السببية، كاجللوس، كىلم جرا(. كفقا لتحليل اللغة كيب قاموس 

اللغة االندكنيسية ىو حتلل موضوع على أجزاء سلتلفة كدراسة اجلزء نفسو 

  فهم معٌت الكل. كالعالقة بُت األجزاء للحصوؿ على فهم سليم أك

لغويا، حتليل أك حتليل موجود على لغة لفحص بنية اللغة يف العمق. كيتم 

التحليل اللغوم على اللغة أك على ضلو أدؽ على مجيع مستويات اللغة، علم 

 األصوات، الدالالت كبناء اجلملة.

( على حتليل األخطاء، كحتليل 26: 1998كفقا لتارجياف )يف أرديانا، 

 اللغة ىو عملية عمل يستخدمها ادلعلموف كالباحثوف يف اللغة مع األخطاء يف

خطوات مجع البيانات، كحتديد اخلطأ القائم على السبب، كتقييم مستول 

 .خطورة اخلطأ
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 تعريف اللغة .2

اللغة ىي نظاـ. كما ىو احلاؿ مع أم نظاـ آخر، تتكوف اللغة من 

اليت يتم مجعها عشوائيا  عناصر مرتبة بانتظاـ. اللغة ليست عددا من العناصر

أك بشكل غَت منتظم. يتم ترتيب عناصر اللغة مثل أمناط متكررة، حبيث إذا مل 

  يظهر عنصر كاحد، ديكن االشتباه يف العنصر كلو.

كبعبارة أخرل تتكوف اللغة من النظم الفرعية، كىي: النظاـ الفرعي 

رعي يف لينغوستك الصويت، بناء اجلملة، كادلعيمية. كيعرؼ ىذا ادلستول الف

-3: 2013باسم ادلستول اللغوم أك اللغوم )أمحد ىب & أليك عبداهلل،

4.) 

 األخطاء تعريف  .3

 أنواع ثالث ."اللغوية ادلهارة" الكتاب ىف أمحد ركشدم دكتور رأل

 :منها باألخطاء مرتبطة الىت الكلمة

 اللساف زالة .  )أ

 الكالـ ىف دلوضوعا اىتماـ مركز حتوؿ بسبب الوالدة شكل استطراد ىي

 .برىة
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 األغالط.  )ب

 كجو تعرؼ فال بالشيء تعيا أف الغلط العرب لساف يف غلط معٌت

 تقوؿ كالعرب غَته كأغلطو غلطا يغلط األمر يف غلط كقد فيو الصواب

 لغتُت جيعلهما كبعضهم كغلتا غلطا احلساب ىف كغلت منطقو ىف غلط

 احلساب ىف ًإال يكوف ال كالغلت شيء ككل احلساب ىف كالغلط قاؿ مبعٌت

 كجو أىدرم كال قاؿ غالط على مجعو قد جٍت ابن كرأىيت سيده ابن قاؿ

 غَت من صوابو جهة عن اإًلنساف يعيا شيء كل الغلط الليث كقاؿ ذلك

 فيو يغلط الذم الكالـ كاألغلوطة كادلغلطة مغالطة غالطو كقد تعمد

 تقوؿ أىف كالتٍغًليطي  باألىغالًيطً  سلي حديثان  تيو حىدَّثٍ  قوذلم كمنو بو كييغالىطي 

ىٍغلىطةي  غىًلٍطتى  للرجل
 كاجلمع ادلسائل من بو ييغالىطي  ما كاأليٍغليوطةي  كادل

ى كسٌلم عليو الٌلو صٌلى أىنو احلديث كىف األىغالًيطي   كىف الغىليوطاتً  عن هنى

 جاء تقوؿ كما اذلمزة منها تيركت الغىليوطاتي  اذلركمٌ  قاؿ األيٍغليوطاتً  ركاية

مىري   اخلطايب كقاؿ غىليوطةو  مجع ًإهنا قاؿ مىن غىًلطى  كقد قاؿ اذلمزة بًتؾ حلٍى

 .يقاؿ

 األخطاء.  )ج
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 ادلتكلم عيمل الذل الفصيح اذليكل من الفطرم الشكل استطراد ىي

 من 12 .اللغة قواعد دتاما يستوعب مل ألنو )اللغة مستعمل( الكاتب ك

 ادلمارسة ىف طبيعي شيء الناس ىف غويةالل األخطاء أف عرفنا ,ادلاضي الشرح

 تيسبَّب األغالط أف العمـو من .األغالط ك األخطاء بُت الفرؽ كاف .اللغوية

 الصوت نطق عند األغالط يسبب شيء ذكر ىف ًقصىر .التطبيق عنصر من

 األغالط .غَتىا ك اجلملة أك تأكيدىا ك الكلمة سياؽ أك الكلمة أك اللغوم

 ىف .نفسهم على حياسبوف كانوا إذا الطالب عند تصحيحها تستطيع عادة

 شيء لكن ك يستعملونو الذم اللغوم النظاـ يعرفوف الطالب أف احلقيقة

 لوقت ليس عادة النسياف ىذا .ذلك اللغوم النطاـ على نسياف يسبب فيهم

 األخطاء أف العكس على ك .طويلة تكوف ال أيضا األغالط لتلك ك طويل

 الذم اللغوم النظاـ يفهمو مل الطالب أف مبعٌت .اءةالكف عنصر من تيسبَّب

 دتكن تصحيحها ديكن ال إذا ىي ك باستمرار األخطاء حدثت .يستعملونو

 األخطاء لينقصُت ادلدرسُت على البد ,ذلك بسبب .طويل لوقت استمرارىا

 .اجليدة التعليمية أىداؼ حتقيق ألجل التدرجيي بالتقوًن الطالب ىف ادلوجودة
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 .انهغىية األخطبء بةأسبد. 

 ال ك اللغة يستعمل الذل الرجل ىف تقع اللغوية األخطاء أسباب أصل

 يكوف أف ديكن لرجل زلتملة أسباب ثالثة ىناؾ .ايستعملت الىت اللغة ىف تقع

 :منها التحدث ىف خطأ

 تيسبَّب اللغوية األخطاء أف مبعٌت .اللغة تلك قبل يستوعب اليت باللغة متأثر .1

 بعبارة .الطالب ىف تيتعلَّم الىت الثانية اللغة إىل األكىل اللغة أك األـ اللغة بتدخل

 ك األكؿ اللغوم النظاـ ىف االختالفات ىف ديكن األخطاء مصدر أف أخرل

 .الثاين اللغوم النظاـ

 تعكس اليت األخطاء .يستعملوهنا اليت باللغة اللغة مستعمل فهم عدـ .2

 ىي األغالط ك األخطاء أف أخرل بارةبع .ادلتعلمة اللغوية القواعد خصائص

 كامل بغَت اللغوية القواعد تطبيق ك اإلمجاؿ أخطاء :ادلثل .اللغوية القواعد من

 مرارا ذيكرت األخطاء ىذه .اللغوية القواعد تطبيق على أحواؿ تعلم ىف فشل ك

 فائق تعميم )أ( :منها األخطاء ىذه أسباب .اللغة داخل أخطاء باصطالح

 ىف خطأ )د( كامل بغَت القواعد تطبيق )ج( القواعد يدحتد جهل )ب(

 .فكرة افًتاض
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 ك دترس أك تيتعلم الىت بادلواد يتعلق ىذا .الكماؿ من أقل أك بسهو اللغة تعليم .3

 ك االختيار ك ادلصدر مبشكالت متعلقة التعليمية األدكات .التعليم أداء طريقة

 على مبشكالت متعلقة ميةالتعلي الطريقة ك .التأكيد ك الًتتيب ك التأليف

 األدكات ك ادلقررة التعليمية ك الكثافة ك ترتيبها ك التقدديية الطريقة اختيار

 .التعليم ىف ادلستخدمة

 

 .انهغىية األخطبء جحهيم أهذافِ. 

 ىدفاف كانت اللغوية األخطاء حتليل أف تاريغاف كتاب ىف دكالم رأل

 :مها رئيسياف

 التعامل عملية ىف احلقيقة استنتاج أك تصنيع ىف ادلستعملة البيانات لتحصيل .1

 .اللغوم

 اذلدفية اللغة على التعليمي ادلنهج مطورين ك ادلتعلمُت إىل اإلشارة إلعطاء .2

 أك ادلتبعة األخطاء نوع ك للطالب صحيحا جيدا تصنيعها أصعب اليت

 أف نصتطيع ادلاضيُت اذلدفُت من .بادلؤثر الطالب مواصالت قدرة ىف ادلنقصة

 ك الطالب ك ادلتعلمُت لكل كبَتة مساندة كانت اللغوية األخطاء ليلحت

 .التعليمي التقوًن لقواـ باللغة ادلهتمُت
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 انهغىية انطبمة جصُيف فً األخطبء جفصيمو. 
 الصوتية .1

 من ىي الصوتية .الصوتية كجح ىف ىي اللغوية فالطبقة األكؿ التصنيف

 : اللغوية األصوات عن لميتك ك حيلل ك يدرس الذم اللغوم البحث أقساـ

 ا:مه بالطبقاف متميزة الصوتية األخطاء

 النطق أخطاء - أ

 اذلياء أخطاء - ب

 ألف الصوتية الطبقة ىف حيلل ال الباحث أف البحث ىذا ىف لكن ك

 عن ادلعلومة لزيادة ادلبحث ىذا .فقط الكتابة نتيية من اجملموعة البيانات

 .اللغوية ادلقومات

 الصرفية .2

 ك الكلمة خصوصيات تدرس اليت اللغة علم ـأقسا ىي الصرفية

 ىف إما ك الكلمة تلك شكل ىف إما الكلمة ىف كظيفية تغيَتات ك عمومياهتا

 عن يبحث علم ىو الصرؼ أف العربية اللغة تعليم ىف .الداللة ك ضلوية كظيفية

 .احلركؼ تغيَتات ك اإلعالؿ ك التصريف ناحية ىف الكلمات
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 كالتثنية اإلعراب غَت ك الكلم أبنية حواؿأ هبا يعرؼ قواعد ىو الصرؼ

 الفعل ك ادلتمكن االسم ىف يدخل ك .اإلعالؿ ك النسب ك التصغَت ك اجلمع ك

 ثاللثية األصلية االسم أبنية ك .هبيآهتا الصيغ ىي األبنية ك .شبهو ك احلرؼ دكف

 ذلا األبنية ىذه ك .رباعية ك ثالثية األصلية الفعل أبنية ك .مخاسية ك رباعية ك

 .الالـ ك العُت ك الفاء ىي ثالثة ادليزاف حركؼ ك .هبا توزف موازين

 :ىي حبثت اليت الصرفية األخطاء أف البحث ىذ ىف

 اسم ك ادلفعوؿ اسم ك الفاعل كاسم الصرفية كزاف األ ىف األخطاء - أ

 فعل ك اجلمع ك التثنية ك ادلفرد ك ادلكاف ك الزماف ظرؼ ك التفضيل

 .األمر ك عادلضار  فعل ك ادلاضي

 ادلتعلقة القائمة ىذه .عليو يعود الذم الضمَت كتابة ىف األخطاء - ب

 :بالضمَت

 فى استخدم الضمائر

 غائب مذكر مفرد يفعل – فعل – ىو

 غائب مذكر تثنية يفعالف – فعال – مها
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 غائب مذكر مجع يفعلوف – فعلوا – ىم

 غائبة مؤنث مفرد تفعل – فعلتٍ  – ىي

  غائبة مؤنث تثنية تفعالف – فعلتا – مها 

 غائبة مؤنث مجع يفعلن – فعلن – ىنٌ 

 سلاطب مذكر مفرد تفعل – فعٍلتى  – انتى 

 سلاطب مذكر تثنية تفعالف – فعلتما – انتما

 سلاطب مذكر مجع تفعلوف – فعلتم – انتم

 سلاطبة مؤنث مفرد تفعلُت – عىٍلتً  ؼى  – انتً 

 سلاطبة مؤنث تثنية تفعالف – فعلتما – انتما

 سلاطبة مؤنث مجع تفعلن – فعلتٌ  – انتٌ 

 كحده متكلم افعل – انا

 الغَت مع متكلم نفعل – ضلن

 النحوية .3
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  ك البياف عموميات ك خصوصيات ادلتكلمة اللغة علم أقساـ ىي النحوية

 خصوصيات تدرس تبحث اليت بالصرفية سلتلفة فهذه .العبارة ك البند ك اجلملة

 فعلم .النحو بعلم تسمى العربية اللغة ىف ويةالنح .مورفيم ك الكلمة عموميات ك

 النسخ أك اجلملة ىف مكانتها ك الكلمة أحكاـ عن فيو يبحث علم ىو النحو

 ألدراؾ قواعد ىو النحو علم أف يعرؼ نعمة فوأد .غَتىا ك اجلملة تقسيم مع

 :منها النحو بعلم يتعلق الذم ك .إعراهبا طرؽ ك اجلملة كل ىف الكلمة مكانة

 ك العطف ك النعت ك بو ادلفعوؿ ك االمسية ك الفعلية مجلة ك اإلعراب عالمة

 .األضافة

 ك االضافة ىي حتليلها ستقـو اليت النحوية األخطاء أف البحث ىذا ىف

 .فقط اإلعراب عالمة ك ادلنعوت ك النعت

  االضافة - أ

 ك .اجلمع ك التثنية نوين من ك التنوين من ادلضاؼ جتريد جييب أم

 .النوف ك التنوين حبذؼ "أىٍىليٍونىا أىٍىليكيمٍ " :ضلو إليو اؼادلض خفض جيب

 ."لىنىا أىلوفى  لكم أٍىله " :األصل ك

 ادلنعوت ك النعت  - ب
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 برجلو  مررت" ضلو صفاتو من صفة ببياف متبوعو ادلكمل التابع ىو النعت

 ىف جيب أم ."ابيوهي  كرًنو  برجلو  مررت" ضلو بو تعلق ما صفات من أك " كرًنو 

 :خصاؿ عشرة من أربعة ىف منعوتو يتبع أف النعت

 البيتً  ىف أسكن :ضلو خفض أك نصب أك رفع من اإلعراب أكجو ىف -1

 اجلديدً 

 ادلسلموف الطالب :ضلو اجلمع ك التثنية ك اإلفراد ىف -2

 مجيلة مسلمة :ضلو التأنيث ك التذكَت ىف -3

 الفاضل الغالـ جاء :ضلو التنكَت ك التعريف ىف -4

 اباإلعر  عالمة- ج

 لفظا عليها الداخلة العوامل الختالؼ الكلمة أكاخر تغيَت ىو اإلعراب

 ك .جـز ك جر/خفض ك نصب ك رفع : أربعة اإلعراب أقساـ .تقديرا أك

ا ـي  رىأىٍيتي  ك زليىمَّده  جىاءى  ضلو اجلـز إال األمساء ىف تقع األربعة ىذه  مىرىٍرتي  ك محىَّدن

 ملىٍ  كى  أىٍضًربى  لىنٍ  ك أىٍضًربي  ضلو اجلر إال األفعاؿ على تدخل ك .مبيحىمَّدو 
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 خيتص ك الفعل ك االسم فيهما يشًتؾ النصب ك الرفع أف يعٍت .أىٍضًربٍ 

 .باجلـز الفعل ك باخلفض االسم

 الضمة فأما .النوف ك األلف ك الواك ك الضمة : عالمات أربع للرفع

 ك التكسَت مجع ك ادلفرد االسم ىف ىي مواضع أربعة ىف للرفع عالمة فتكوف

 الواك أما ك .شيء بآخره يتصل مل الذم ادلضارع فعل ك السامل ادلؤنث مجع

 .اخلمسة األمساء ك السامل ادلذكر مجع ىف مها موضعُت ىف للرفع عالمة فتكوف

 ىف للرفع عالمة فتكوف النوف أما ك .ادلثٌت ىف للرفع عالمة فتكوف األلف أما ك

 سلاطبة مؤنث ضمَت أك مجع ضمَت أك نيةتث ضمَت بو اتصل إذا ادلضارع الفعل

 .)اخلمسة باألفعاؿ اخلمسة األكزاف ىذه اشتهرت(

 حذؼ ك الياء ك الكسرة ك األلف ك الفتحة : عالمات مخس للنصب

 مجع إال بالضمة رفع قد فيما للنصب عالمة فتكوف الفتحة فأما .النوف

 إذا ادلضارع علالف ك التكسَت مجع ك ادلفرد االسم ىف يعٍت السامل ادلؤنث

 عالمة فتكوف اإللف أما ك .شيء بآخره يتصل مل ك ناصب عليو دخل

 مجع ىف للنصب عالمة فتكوف الكسرة أما ك .اخلمسة األمساء ىف للنصب
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 ادلذكر مجع ك ادلثٌت ىف للنصب عالمة فتكوف الياء أما ك .السامل ادلؤنث

  .مسةاخل األفعاؿ ىف للنصب عالمة يكوف النوف حذؼ ك .السامل

 الكسرة ك .الفتحة ك الياء ك الكسرة :عالمات ثالث اجلر أك للخفض

 مجع ك ادلنصرؼ ادلفرد االسم ىي ك مواضع ثالثة ىف للخفذ عالمة فتكوف

 ىف للخفض عالمة تكوف الياء أما ك .السامل ادلؤنث مجع ك ادلنصرؼ التكسَت

 للخفض عالمة كوفت الفتحة ك .اخلمسة األمساء ك السامل ادلذكر مجع ك ادلثٌت

 .ينصرؼ ال الذم االسم ىف

 ك .)العلة حرؼ ك النوف حذؼ( احلذؼ ك السكوف :عالمتاف لليـز ك

 عليو دخل إذا اآلخر الصحيح ادلضارع الفعل ىف لليـز عالمة فيكوف السكوف

 ىف لليـز عالمة فيكوف النوف حذؼ فأما .شيء بآخره يتصل مل ك جاـز

 ادلضارع الفعل ىف لليـز عالمة يكوف لعلةا حرؼ حذؼ ك .اخلمسة األفعاؿ

 .شيء بآخره يتصل مل ك جاـز عليو دخل إذا اآلخر ادلعتل

 الداللة علم .4

 ىى" : ق 816 اجلرجاىن عرفها كما الداللة :اصطالحا الداللة كأما

 الداؿ، ىو األكؿ كالشئ آخر، بشئ العلم بو، العلم من يلـز حبالة، الشئ كوف
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 مث آخر شئ على داال كاف عيلم، إذا رمز لكل عاـ معٌت كىذا "ادلدلوؿ كالثاىن

 من باعتبارىا باأللفاظ خاص معٌت إىل العاـ، ادلعٌت ىذا من بالداللة ينتقل

 اللغة، ىف بداللتو االصطالح ىف "الداللة" لفظ داللة كترتبط .الدالة الرموز

 معٌت إىل حسى، معٌت كىو الطريق، على الداللة معٌت من اللفظة انتقلت حيث

 .رلرد عقلى معٌت كىو األلفاظ، معاىن على الداللة

 

 .انعربية انهغة جعهيى فً انًشكالتٌ. 

 ىذه .العربية اللغة تعلم ك تعليم ىف مشكالت ذلما الطالب أك ادلدرس كاف

 األقالـ، رؤكس ىف .حتقيقها ىف الصحيحة الطرؽ ك احمللوؿ إىل حتتاج ادلشكالت

 ك اللغوية ادلشكالت مها كجهاف ذلا العربية اللغة التعليم ىف ادلشكالت كانت

 .ادلنهيية أك اللغوية غَت ادلشكالت

 .اللغوية ادلشكالت .1

 العربية اللغة تعليم ىف كاقعا مانعا تكوف اللغوية ادلشكالت أف األساس ىف

 .األندكنيسية اللغة ك العربية اللغوية الداخلية اخلصائصية بُت فارقة سببت اليت

 :مشتملة للغويةا ىف العنصر
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 الصوت نظاـ  )أ

 ىف الصوت نظاـ مهارة كفاءة إىل للتوصل أساسا يكوف الصوت نظاـ

 الذم التيويد علم تعلم ىف أيضا أساسا يكوف ك اإلندكنيسية أك العربية اللغة

 يك سلرجو من العربية احلركؼ رف   ىف مرارا تدريب .احلركؼ سلارج أف يبحث

 .العربية احلركؼ بصفات حيحالص الصوت لتحصيل زللوال كف

 ادلفردة )ب

 للسكاف زائدة نتيية تكوف اإلندكنيسية اللغة إىل كثَتا ادلتبعة ادلفردة

 ىف ادلستعملة العربية ادلفردة مزيد ألف .بسهلة العربية اللغة تعليم ىف اإلندكنسيا

 تلك يذاكر ك يعرؼ ك ليبٍت اإلندكنيسيوف يسهل اإلندكنيسية الوطنية اللغة

 ,ادلشكالت يسبب العربية اللغة إىل األجنبية اللغة من انتقاؿ كلكن .فردةادل

  :منها

 اإلشًتاؾ معنها اليت )ادلشاركة)Masyarakat  لفظ مثل .ادلعٌت تغيَت(. 1

 العربية اللغة ىف .الشراكة أك

 العربية اللغة ىف Berkat اللفظ مثل األصل بصوت متغَت لفظو(. 2

   (خرب) تسمى العربية اللغة ىف Kabar اللفظ ك)بركة(  تسمى
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 اإلندكنيسيا ىف )كلمة( الفظ مثل ادلعٌت ىف متغَت كلكنو سواسي لفظو(. 3

 .الكلمات مبعٌت العربية اللغة ىف لكن ك .ادلفيدة اجلملة مبعٌت

 اجلملة نظاـ )ت

 لفهم أساسية مسامهة تكوف العربية اللغة قواعد أك اجلملة نظاـ

 اللغة القواعد علم .صحيحا ليقرأ القارء يستطيع القواعد هبذه .العربية الكتابة

 ال النحو علم أف احلقيقة ىف .الصرؼ ك النحو مها حبثُت إىل ينقسم العربية

 حىت اجلملة بًتتيب أيضا يتعلق بل فحسب فقط البناء ك باإلعراب يتعلق

 ىف يقع الذم الفعل :مثل البناء ك اإلعراب دكف أخر بأنواع القواعد تشتمل

 اخلرب كاف إذا إال ادلبتدأ بعد ليقع اخلرب على كجب ك )الفاعل قبل يقع( أماـ

 .ادلبتدأ على اخلرب ابتداء فوجب رلركرا أك جارا أك ظرفا يكوف

 الكتابة  )ث

 عند نفسية مشكلة تكوف الالتينية الكتابة ك العربية الكتابة بُت الفرؽ

 الالتينية الكتابة .سيُتاألندكن الطالب من خصوصا الناطقُت غَت الطالب

 جانب من تؤكؿ العربية الكتابة فأـ الشماؿ إىل األدين جانب من تؤكؿ

 الكبَتة األحرؼ مها فقط شاكلتاف ذلا الالتينية األحرؼ .األدين إىل الشماؿ

 قائمة شاكلة ىي متنوعة شاكالت ذلا العربية األحرؼ أما .الصغَتة ك
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 العُت حرؼ منها آخرة شاكلة ك ةمتوسط شاكلة ك مقدمة شاكلة ك بنفسها

 شاكلة ) ىعى( ك مقدمة شاكلة )ىع( ك بنفسها قائمة شاكلة )ع(

 .آخرة شاكلة ) ىع( ك متوسطة

 .ادلنهيية أك اللغوية غَت ادلشكالت .2

 أيضا مشكالت لو ادلدرسة ىف خصوصا اإلندكنسيا ىف العربية اللغة تعليم
 اللغة تعلم ىف بادلقومات متعلقة ياءاألش ىي بادلنهيية تقصد اليت ك .ادلنهيية ىف

 :منها ادلشكالت فهذه .العربية
 األىدافية ادلشكالت ( أ

 األىداؼ أف العالية ك الثانوية ك اإلبتدائية مستول العربية ادلناىج ىف ذكر

 نشيطا العربية احملاكرة ىف ماىركف الطالب يكوف لكي فيها العربية التعليمية

 القراءة ك الكالـ ك باالستماع تقسم العربية غةالل ىف األمهار .منفعال أك كاف

 ىف متحققا تكن مل األىداؼ ىذه أف جدا عاصف لكن ك .الكتابة ك

 .الطالب

 الوقتية ادلشكالت ( ب

 أسبوع كل ساعات ثالث أك ساعتُت العربية اللغة تدرس ,الوقت ىذا ىف

 العربية اللغة ىف ادلدرس طلب .كاحد درس كل دقيقة أربعُت ك مخسة مبدة
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 التعليمية ىف األساسية الكفاءة ك األىداؼ كي النافذة التعليمية لتصنيع

 .اإلجيازة مدة بتلك متحققة العربية

 ادلدرس ىف ادلشكالت ( ت
 ماىر ادلدرس كاف .العربية ىف العلم نظاـ يستوعبوا ال ادلدرسُت من كثَت

 العربية كية الًتب ادلؤسسة عن يصدر ال لكنو ك العربية األمهار أحد ىف
 إىل العربية اللغة تعليم ىف ضائقة لكنو ك العربية باللغة يستطيع أنو بالرغم

 .الطالب
 الطالب ىف ادلشكالت ( ث

 ىف العربية اللغة تعليم عند مشكلة تكوف الطالب تربية ىف متنوعة خلفية
 .ادلدرسة

 التعليمية الوسائل ىف ادلشكالت ( ج
 اللغة تعليم عند مستعملة التزاؿ تقليدية كانت اليت اللغة تعليم نقش

 ك يصنعوف ال العربية اللغة ىف ادلدرسُت من كثَت .ادلدارس ىف العربية
 يستعملوف كلكنهم .الوقت طواؿ اآلف ادلوجودة التعليمية الوسائل يستعملوف

 .للوسائل السبورة ك الكتاب
 الطرؽ ىف ادلشكالت ( ح

 ك يياتاإلسًتاتي ك الطرؽ أنواع .متقدمة التعليمية الطرؽ أف النظرية ىف

 لفعالية متألفة الطرؽ ىذه أف بالطبع .جتربت ك تعرفت قد اجلديدة التقنيات

 حدثت اليت حقيقة أف جدا عاصف لكن ك .الفاعلة ك النافدة اللغة تعليم
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 كلكنها فيو السهلة الطريقة يستعمل ادلدرس من كثَت .تقدـ غَت ادلدرسة ىف

 .الطالب ىف صعب

 التعليمي التصحيح ىف ادلشكالت ( خ
 درجة لكيل جدا مطلوب العريب التعليمي التصحيح عمل ىف فاءةك

 .الوقت طواؿ العربية اللغة تعليم ىف النتيية
 

 جعريف أربع انًهبرات فً انهغة انعربية. ز

 . مهارة اإلستماع1

اإلستماع ىي قدرة دتكن مستخدـ اللغة من فهم اللغة ادلستخدمة شفهيان. 

ية يف تعلم اللغة األجنبية أك اللغة األـ. إذف ، االستماع جيدا ىو ادلهارات األساس

شخص ال ديلك ىذه القدرة ، مث ال يستطيع أف يتعلم اللغة مبباين جيدة كقدرة أقل 

 (.51: 1981)الوىاب الرشيدم يف ناشَت عبد الغايل ، 
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االستماع ىو يف األساس مبٍت على رد الفعل السليب ، مبعٌت أف مبادرة 

اهتا خاصة ، كلكن اآلخرين يف ادلقاـ األكؿ ىو مساع كفهم التواصل ليست يف حد ذ

 ما يتم مساعو.

 . مهارة الكالـ2

مهارة الكالـ ىي أىم ادلهارات يف اللغة. ألف التحدث ىو جزء من ادلهارات 

اليت تعلمها الطالب ، لذلك تعترب مهارات التحدث جزءنا أساسينا من تعلم اللغات 

 األجنبية.

م فعاؿ دلستخدـ لغة يتطلب احلدس احلقيقي يف التحدث ىو نشاط لغو 

 استخداـ اللغة للتعبَت عن شعور داخلي لفظينا.

لغويا ، فإف الرسالة اللفظية اليت يتم نقلها عن طريق التحدث ىي استخداـ  

الكلمات ادلختارة كفقا للنية اليت جيب كشفها. يتم الوصوؿ إىل الكلمات يف ترتيب 

 ، كيتم نطقها كفقنا لقواعد النطق ادلناسبة.معُت كفقنا لقواعد اللغة 
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 تعريف الكالـ -أ

ىو نطق األصوات العربية بشكل صحيح كبشكل صحيح كفقا لألصوات 

أنيق ىو أف يتكلم ادلستمدة من سلرج  ادلعركفة من قبل علم اللغة. كالـ متوسط 

اب باستمرار دكف توقف دكف تكرار نفس ادلفردات باستعماؿ الوحي الصويت )كى

 (.89-88: 2012ركزيدم ، 

 الكالـ ةمهار  الغرض من تعليم  -ب

بشكل عاـ ، الغرض من تعلم الكالـ ىو أف ادلتعلمُت لديهم القدرة على 

تكوين مجل مثالية كفقنا لقواعد اللغة العربية احلقيقية ، كقادركف على اختيار 

 غة العربية.الكلمات الصحيحة كالسياقية كالقادرين على التفكَت كالقوؿ بالل

الغرض من مهارة الكالـ ىو كسيلة للتفاعل مع اآلخرين كفهم ما يريده 

ادلتحدث. يبدأ ىذا التعلم بعد أف يعرؼ الطالب أصوات احلركؼ العربية ، كيعرفوف 

الفرؽ بُت أصوات كاحدة كاألصوات األخرل ، مث يتعلموف القواعد العربية 
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وت مرتبة بشكل صحيح كفقا الصحيحة ، حبيث ديكن أف تبقى مكربات الص

 (.90: 2012للقواعد العربية احلقيقية )الوىاب الركزيدم ، 

ديكن أف ينقسم علم الكالـ أساسنا إىل قسمُت مبعٌت احلوار مبعٌت الكلمة.  

كلمة يف ادلعٌت مونولوج ىو أبسط ، كلكن جيب أف تكوف منهيية ، بسبب اختيار 

 .اجلملة كأسلوب اللغة ادلستخدمة

من مهارة الكالـ ىو كسيلة للتفاعل مع اآلخرين كفهم ما يريده الغرض 

ادلتحدث. يبدأ ىذا التعلم بعد أف يعرؼ الطالب أصوات احلركؼ العربية ، كيعرفوف 

الفرؽ بُت أصوات كاحدة كاألصوات األخرل ، مث يتعلموف القواعد العربية 

كفقا  الصحيحة ، حبيث ديكن أف تبقى مكربات الصوت مرتبة بشكل صحيح

 (.90: 2012للقواعد العربية احلقيقية )الوىاب الركزيدم ، 

ديكن أف ينقسم علم الكالـ أساسنا إىل قسمُت مبعٌت احلوار مبعٌت الكلمة.  

كلمة يف ادلعٌت مونولوج ىو أبسط ، كلكن جيب أف تكوف منهيية ، بسبب اختيار 
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ة ادلستمع. الكالـ اجلملة كأسلوب اللغة ادلستخدمة من خالؿ حتديد جودة كجاذبي

يف معٌت احلوار أكثر تعقيدا ، كمقاضاة رلموعة متنوعة من ادلواضيع ، كالذكاء لفهم 

الشخص اآلخر. الكالـ مبعٌت احلوار أكثر تعقيدا ، ألنو يتطلب رلموعة متنوعة من 

 (.41-40: 2017ادلواضيع ، كالذكاء لفهم الشخص اآلخر )منَت ، 

 يقيس قدرة كالـ -ت

 تلفة من قدرات القياس.أنواع سل  

( التحدث بإجياز ىو مقدـ االختبار الذم يضع مجلة أك خطابنا قصَتنا يلتقط 1

الظركؼ أك األحداث اليت حتدث كما ىو مبُت يف الصورة ادلقدمة أك موضوع زلدد 

 مسبقنا.

( إعادة قراءة ذلك ، يقرأ ادلمتحن خطابنا موجودنا يف القراءة أك يستمع إىل 2

التسييل ، مث يكشف احملتويات بلغتو اخلاصة عن طريق إعطاء األكلوية  اخلطاب يف

 لألجزاء ادلهمة من التالكة أك التسييل
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( التحدث حبرية أف ادلتعلمُت يعطوف عدة مواضيع كخيتاركف أحد ادلوضوعات اليت 3

تناسب أذكاقهم كمعرفتهم. مث قم بتكوين بعض األفكار ادلتعلقة بادلوضوع ادلختار 

 دـ نقاط التفكَت ىذه للتحدث لبضع دقائق.كاستخ

( احملادثة ىي شكل من أشكاؿ االختبار عن طريق سؤاؿ اثنُت أك أكثر من 4

ادلشاركُت للتحدث حوؿ موضوع أك عن الظركؼ ، رمبا مبساعدة الصورة. بُت 

االختبار كالسؤاؿ بعضهم البعض كاإلجابة ، كأعطاء بعض ادلنشطات كادلستييبُت. 

 ىي حباؿ التواصل بُت كاحد كاخلط. ىذه النقطة

( ادلقابلة ىي شكل من أشكاؿ االختبار من خالؿ طلب اإلجابة أك اإلجابة 5

، كىاب ركزيدم) على األسئلة ادلعركضة لو حوؿ موضوع أك معلومات يعرفها شفويان 

2012 :149-150) 

 مهارةالقراءة( 3
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الب الذين يتفوقوف يف القراءة ىي أىم ادلواد بُت ادلوضوع. يتفوؽ الط ةمهارا

تعلم القراءة يف التقييمات األخرل على مجيع مستويات التعليم. القراءة ىي نشاط 

 يتضمن عقلية كقيمة التحليل كحل ادلشكالت.

قراءة القراءة من حيث التسليم تنقسم إىل قسمُت: أكال ، القراءة بصوت عاؿ )

الشفوم ، الشفتُت ، احللق إلزالة ( تقرأ مع الًتكيز على أنشطة أعضاء الكالـ: اجلهرية

الصوت. ثانيان ، القراءة يف القلب )قردة الشومعة( تقرأ بالنظر إىل احلركؼ كفهم معٌت 

 القراءة دكف احلديث عن النشاط.

 مهارة الكتبة( 4

الكتابة ىي كاحدة من أربع مهارات لغوية. كفقا للكتابة ركسيانا ىو القدرة على 

رسالة )يوس ركسيانا يف راىدم استخداـ أمناط مكتوبة من الكتابة للتعبَت عن فكرة أك 

الكتابة كعملية لوصف لغة حبيث ديكن تىرًيٍػغىن . حسب تعريف (97: 2012رحاب ، 
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: 1989ندرم جونتور تارجياف، ح)من قبل القارئ فهم الرسالة اليت ينقلها ادلؤلف 

21.) 

من الفهم أعاله ديكن استنتاج أف كالمها لو معٌت أف الكتابة ىي نشاط إنتاج  

ادلنتيات اليت تكوف أنشطتها من األيدم الرجالية كاألفكار يف إصدار اآلراء. الكتابة ىي 

 .عبارة عن حاكية يف احلاؿ نتيية للفكر

 إطبر انحفكير. ح

( لن يتم فصل مع لغة اخلطأ، ىو شيء B2يف تعلم اللغة العربية أك اللغة الثانية ) 

معقوؿ يف التعلم. يف ىذا التحليل خطأ اللغة ديكن تقسيمها إىل فئتُت: خطأ منهيي 

كليس ستيماتيك. العالقة مع حتليل خطأ اللغة اليت ديكن حتليلها ىو خطأ منهيي. يف 

باالنغكا راية ىناؾ عنرب يوفر بيئة اللغة  لبنات بالنكاراياجامعة اإلسالمية احلكومية ل

 ، كبالتأكيد لن اذلركب يف أخطاء اللغة.B2لتطوير 

 :دلزيد من التفاصيل ديكن أف ينظر إليو من ادلخطط التايل
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 انبحد  سؤال. ط
كلالطالع على حتليل األخطاء العربية اليت قاـ هبا الطالب مع اجلماعة 

قاـ ادلؤلفوف  باالنغكا راية، ة اإلسالمية احلكومية للبنات بالنكاراياجامعاجلامعية 

 بصياغة بعض األسئلة البحثية على النحو التايل:

ما األخطاء للكالمية اللغة العربية ىف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكمية  .1

 ؟ الصرؼ , النحول بالنكارايا لليانب

امعة اإلسالمية احلكمية اجل معهدىف اللغة العربية ما أسبب األخطاء  .2

 ؟ىف الكالـ بالنكارايا

 



 

 

 باب الثالث

 منهج البحث

 انبحد يكبٌ ولث وأ. 
 كقت البحث  .1

يف كقت مجع البيانات على  ةمت ختصيص الوقت الالـز من قبل الباحث 

لطالب  جامعة اإلسالمية احلكوميةهد اجلامعة  معحتليل اخلطأ العريب يف

اجلامعة اإلسالمية من إصدار تصريح البحث من بدءا  دلدة شهرين  بالنكارايا

 .احلكمية بالنكارايا

 مكاف البحث .2

جامعة اإلسالمية احلكومية هد اجلامعة معيقع موقع ىذا البحث يف 

. أكبوس التاسع، بالنكا رايا، كاليمانتاف غ. ىف شارع،  للبنات بالنكارايا

 الوسطى

 انُهج، وجىِ و انًىضىعبنبحديحم ة.  

  .ىف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية للبنات بالنكارايا ىفالبحث  زلل ىذا قعك 
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  النهجزلل  .1

يقدـ  .طريقة البحث ادلستخدمة ىي مزيج من البحث الكمي كالنوعي

 “ ( تعريفنا ألساليب البحث التيميعية التالية2007جونسوف ككريستنسن )

Research that involve the mixing of quantitative and qualitative 

approach”جىرىٍسوًٍيل   يوفر .دراسة جتمع بُت ادلقاربات الكمية كالنوعية

 is an approch to inquiry that“ تعريفا ألسلوب البحث ادلشًتؾ ىو( 2009)

combines associated both qualitative quantitative forms of research. It 

involves philosophical assumptions the use of quantitatine and qualitative 

approaches, and the mixing of both approached in a stydy”  طريقة البحث

ادلشًتؾ ىي هنج يف البحث جيمع أك يربط بُت أساليب البحث الكمي 

كىذا يشمل األساس الفلسفي ، كاستخداـ النهج النوعية كالكمية  .كالكيفي

 .(٤َ٤: ٢َُِسوغيونو ،  ) البحثكجيمع بُت النهيُت يف

 فاعل البحث .2
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 ول حنال)على جوانب  ةخطأ العربيككاف اذلدؼ من الدراسة ىو   

رؼ( اليت يستخدمها طالب اجلماعة إين باالنغكا راية احلصوؿ عليها من صكال

 خالؿ نتائج االختبار كادلقابالت.

 موضوع البحث .3

اللغة العربية موضوع ىذا البحث ىو الطالب الذين يستخدموف   

صل دراسي كاحد. ف بالنكارايا جلامعة اإلسالمية احلكومية لطالبمعهد ايف 

طالبا. استخداـ أخذ العينات ادلتعمدة مع ادلعايَت  23 كيبلغ عدد السكاف

 .شخصا 23 الب الذين غالبا ما يكوف خطأ منالط

 

 طرق انبحدج. 

 .وعيطريقة البحث ادلستخدمة ىي مزيج من البحث الكمي كالن

نتائج ىذه الدراسة دلعرفة ما ىي أخطاء كالـ اللغة العربية اليت أجرهتا رابطة العيب كرة 

كما  بالنكارايا جلامعة اإلسالمية احلكومية لطالبمعهد االقدـ الذين يعيشوف يف اجلامعة 

تسبب يف اخلطأ. مع ىذا البحث ، يعرؼ الكاتب ما ىي أخطاء كالـ اللغة العربية 
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يتم من قبل الطالب الناطقُت الكالـ ( كأسباب خطأ النحول ك الصرؼ  )على جوانب

 .بالنكارايا جلامعة اإلسالمية احلكومية لطالبمعهد ابالعربية الذين يعيشوف يف 

 

 طريك جًع انبيبَبتد. 

التقنيات ادلستخدمة يف مجع البيانات عن أساليب البحث النوعي طريق 

 كالكمي بصفة عامة، فهي:

 بار طريقة االخت .1

طريقة االختبار ىي طريقة لسلسلة من األسئلة أك التدريبات ككذلك 

األدكات األخرل ادلستخدمة لقياس ادلهارات ، كمعرفة الذكاء أك القدرات أك 

ادلواىب اليت ديتلكها األفراد أك اجملموعات. شكل االختبار يف ىذه الدراسة ىو 

 د منهم ىو اختبار مبحادثةاالختبارات الشفوية لكاالـ كاح .االختبار الشفهي

اليت ىي شكل من أشكاؿ اختبار الكيفية اليت ديكن أف تطلب من )زلدثة(  

شخصُت أك أكثر من ادلشاركُت التحدث عن موضوع أك عن ظركؼ قد تكوف 
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مبساعدة الصور. بُت ادلشاركُت يف االختبار يستيوبوف بعضهم البعض بُت 

كىاب ركزيدم كماملت )ناقشة اإلجابات ، أك ديكن أف يكوف مع شكل ادل

 :مؤشرات التقييم ىي .(150: 2012النعمة ، 

من األفضل أف تكوف مع أصدقائك ، كذلك باستخداـ اللغة اليت 

تستخدمها غالبنا عند التحدث يف صالة نـو مشًتكة كل يـو عن طريق اختيار 

  !أحد ادلوضوعات أدناه

 اـ ، ادلطبخ ، إخلاألنشطة اليومية يف عنرب )يف الغرفة ، احلم -أ

 بيئة احلـر اجلامعي )عند التعلم ، عن الدركس ، إخل -ب

 .قصفيف ادل  -ت

 . .ىف التعارؼ. -ث

 طريقة ادلقابلة .2
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( طريقة ادلقابلة ىي طريقة جلمع 2003:165 ،مىٍرغيٍونػيٍو، سؿ )كفقا

البيانات عن طريق الباحث ينفذ اإلجابة مباشرة على اجمليبُت جلمع البيانات 

الوضع ادلرتبط بادلشكلة يف العرض. أنواع ادلقابالت اليت يستخدمها ادلؤلف حوؿ 

ىي مقابلة رلانية موجهة، كىذا يعٍت أف ادلؤلف ىو رلرد إعداد اخلطوط العريضة 

من األسئلة الرئيسية كدليل هبدؼ ادلخربين ديكن اإلجابة على األسئلة اليت 

لك، يستخدـ ىذا األسلوب طرحت اسًتخاء كليس االكتئاب. كباإلضافة إىل ذ

 ادلقابلة أيضا تعميق ادلالحظات اليت مت استخدامها.

يستخدـ ادلؤلف ىذه التقنية للحصوؿ على بيانات من ادلستييبُت 

 ادلتعلقة مبا يلي:

 مىت تعلمت اللغة العربية ألكؿ مرة ، كأم من خرجييها؟ -أ

 ىل تفكر يف البنية الصحيحة للغة العربية عند التحدث؟ -ب

 لغة العربية ، أنت زلمولة باللغةعندما تتحدث ، ىل تستخدـ ال -ت

 إخل؟ ، pang  ،lah األـ ، على سبيل ادلثاؿ ، مثل



46 

 

 

 

كيف تفكر يف تدريس اللغة العربية يف ىذا ادلهد ، ىل يكفي أف  -ث

 !تتحدث لغتك العربية؟ احلل ىل تعتقد

 

 الوثائق .3

كسيلة جلمع  ( الوثائق ىي2008،158ؿ )باسركم كسواندم، كفقا

البيانات اليت تنتج السيالت اذلامة ادلتعلقة بادلشكلة قيد الدراسة، حبيث سيتم 

احلصوؿ على بيانات كاملة، صاحلة كليس على أساس التقديرات. يتم استخداـ 

ىذه الطريقة جلمع البيانات يف شكل نتائج االختبار يف شكل تسييل ككتابة 

 اسياكا يف بيئة معاذ.ككذلك صور من األنشطة اليومية من زل

 كتشمل الوثائق ادلطلوبة ما يلي:

 .دليل للتعلم يف ادلهد - أ

 نتائج االختبار يف شكل نتائج حتليل الصور - ب

 نتائج ادلقابلة  - ت

 .صور ألنشطة الطالب اليومية يف ادلهد - ث
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 انححمك يٍ صحة انبيبَبتِ. 
صحة البيانات ىو التأكد من أف كل ما لوحظ كفحص من قبل ادلؤلف 

مناسب أك ذات الصلة إىل حقيقة كحدث بالفعل. كيتم ذلك من قبل ىو 

ادلؤلفُت للحفاظ على كضماف أف البيانات كادلعلومات اليت مت مجعها / مجعها 

 موجودة حقا.

( للحصوؿ على بيانات 178: 2004، ميليونغ، Jكفقا ؿ )ليكسي 

طريقة صحيحة، قارف ادلؤلفوف بُت مصدر كاحد مع مصدر آخر. كتسمى ىذه ال

التثليث، أم مقارنة كفحص درجة الثقة يف ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها من 

خالؿ أكقات كأدكات سلتلفة يف األساليب النوعية. كديكن حتقيق ذلك باتباع ما 

 يلي:

 مقارنة بيانات نتائج االختبار مع نتائج ادلقابلة. - أ

 قارف نتائج ادلقابالت مع زلتويات كثيقة ذات صلة. - ب
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 ىات انبحدخطو. 
( يقدـ تعريفا مفصال لتحليل األخطاء 53: 2011إليس )يف تارجياف، 

اللغوية: "حتليل أخطاء اللغة ىو إجراء يستخدمو الباحثوف كادلعلموف يتضمن 

مجع عينات لغة الطالب، كإدخاؿ أخطاء يف العينة ، كاصفا األخطاء، كتصنيفها 

 ادلفًتضة، كتقييم جديتها " على أساس األسباب 

كبناء على ىذا الفهم، أكضح ىنرم الرعد اخلطوات اليت جيب اختاذىا يف 

 حتليل خطأ اللغة. كتشمل ىذه اخلطوات ما يلي:

 لديو لغة اإلحضار .1

 كتشمل األنشطة يف ىذه ادلرحلة - أ

 على جوانب ناىو كالشوركؼ من الكالـ 35منطقة العينة  - ب

 حتديد كسائل اإلعالـ عينة )اختبار عن طريق الفم( - ت

 جتانس العينة )ادلتعلقة باخللفية(. حتديد .2

اجلمل ادلفرطة علنية بشكل علٍت اليت لديها عيوب اليت حتيد عن 

اللغة ادلستهدفة كادلعايَت الفقهي سرا يف دترير اليت ىي جيدة كلكن عندما 

 يتم اختبار سياؽ استخدامها كفحصها ليست ضلوية.

 تصنيف األخطاء. .3
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يد أك حتديد منح ضلوم ألم كتشمل األنشطة يف ىذه ادلرحلة حتد

 خطأ، على سبيل ادلثاؿ:

 خطأ يف رلاؿ التشكل    - أ

 خطأ يف رلاؿ بناء اجلملة - ب

 اشرح اخلطأ .4

النشاط يف ىذه ادلرحلة ىو زلاكلة للتعرؼ على األسباب النفسية 

 اللغوية لتلك األخطاء.

 تقييم األخطاء  .5

كتشمل األنشطة يف ىذه ادلرحلة تفسَت خطورة أم خطأ من أجل 

 (.53: 1986ختاذ قرارات لتدريس اللغة. )خوسيو دانياؿ باريرا، ا

 P = F / n x 100٪ : الصيغة للحصوؿ على النسبة ادلئوية ىي



 

 

 باب رابع

 نتائج البحث والتحليل

كما ىو  .يف الفصل الرابع سيتم عرض ىذا حوؿ نتائج حبثو كحتليلو لالخًتاع

، استخدـ الباحثوف ثالثة تقنيات ىي موضح يف الفصل الثالث أنو جلمع نتائج البحث 

استخدـ الباحث تقنية االختبار للحصوؿ على نتيية  .االختبارات كادلقابالت كالوثائق

صرفية  تحليل كتصنيف اخلطأ يف أم جانب ،خطأ الطالب ، كالذم قاـ بعد ذلك ب

 .اجلملة ، كذلك للحصوؿ على النسبة ادلئوية للخطأ اللغوم لكضلو 

دلقابلة دلعرفة سبب اخلطأ .. كتقنيات التوثيق ادلستخدمة من يستخدـ أسلوب ا

قبل الباحثُت فيما يتعلق جبمع البيانات يف شكل نتائج اختبار يف شكل تسييل ككتابة 

التفاصيل التالية نتائج الدراسة  .كصورة لألنشطة اليومية للطالب يف بيئة اللغة ادلهدية

 .كفقا لصياغة ادلشكلة يف الفصل
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 انكالوأ. خطبء 

معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا ىف جانب خطاء الكالـ طالب 

 الصرؼ ك النحول.

 الصحيح الخطاء رقم

1-  Rida, rida!  عرفًتlah  انفناsister 

erna  بىبسًك، قػىلىٍت دلاذا انًت الى اىلى
؟   ادلصلىى

اٍخىت ارىنىا  ،انفنا !يىا رًدىا! ىٍل عىرىٍفتً 
بً  اذاٍت ًلمى لى اتػىبىسيًك: قى   ٍُتى انت  الى تىٍدىى

 اىل ادلصلىى؟

 ؟ انت مىرًٍيضىةٍ  ىىلٍ  صحيٍح انًت مريضًة؟  -2

الداكء؟ انفنا، صباحنا  lahصىرىٍبتً   -3
 خلص!

ىف  وي نػىعىٍم،  شىرىبٍػتي  ؟ىىٍل شرىٍبًت الداكءى 
 !الصباح

انا  sister ernaمىعى  lahكىلىٍمًت تى   -4
 مىرًيضىٍة؟

 يهامىرًٍيضىةه الى انىا اذفىىٍل تىكىلىٍمًت،
 ؟(اخىت ًاٍرنىا)

 سىاىمٍجىلي! انا اريد كك؟  -5

6-   Hah مريضة ماذا !ridhaانا هلل، مىا مىرًٍيضىتػيهىا؟ ؟ 

 ىىٍل اىكىٍلًت؟ ؟خىلىٍص يىاٍكيلي ىىٍل انًت   -7
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ا؟موناى   -8 ا؟  kah ، ضلىٍني نىٍذخيلي غىدن  مونىا! ىىٍل نىٍدخيلي اٍلفىٍصلى غىدن

بػىٍر فػىقىطٍ ًظري ! نػىٍنتى مىا عىرىٍفتي   -9 ! نػىٍنتىًظري اخلىبػىرى فػىقىطى! !خى  الى عىرىٍفتي

يىا   -10 يىا نػىٍنظيري ىًف الفرقًة كىٍسأىبى ! ! grupنػىٍنظيري ًإىلى ىى  ىى

 .نىٍدخيلي ىًف الساعًة السىابعٍ ضلىٍنى   -11

ا!   يىا اهلل صىبىاحنا ًجدن

نىٍدخيلي اٍلفىٍصلى ىًف الساعًة السىابعىًة 
 يىا اهلل صىبىاحنا ًجدنا! صىبىاحنا.

ٍلًت؟  -12  ىىٍل أىكى

 ! ، مىا أىكىٍلتً نػىعىمٍ 

! ٍلًت؟ نػىعىٍم، أىكىٍلتي  ىىٍل أىكى

 ، لًبػييػيٍوًع اٍلمىاءى؟دٍ قو لىٍستى بًالني ىىٍل  -13

  !دٍ قو الني ًعٍنًدى مىا 

 دى، لًبييوًع اٍلمىاءى؟قو لىدىٍيكى الن   ىىلٍ  

 ! دى قو الني مىا ًعٍنًدل  

ًثيػٍرٍ  دٍ قو الني ل ًعٍندً  -14 تيرًٍيدي أىٍف . لىٍو كى
 !عىلىٍيكٍ . فػىيىا تػىفىضىٍل تىٍستىًعٍرل

ًثيػٍري  دى قو الني ًعٍنًدل  ، لىٍو سىيىٍستىًعرىل الكى
!عى نػيوٍكيٍوًدل فػىيىا تػىفىضىٍل   لىٍيكى

 أنىا كى رًدىل سىتىكىلىمىاف اللغىةى اٍلعىرًيةى  أنىا كى رًدىل سىتىكىلىمي اللغىةي اٍلعىرًيةي  -15

ا النػ وٍكيٍد؟  -16  ؟لنػ وٍكيدً  يدفعي مىىتى   مىىتى تػىٍرًجٍع ىىذى

 ىًف أىمىاًف اهلل قػىٍلًب ىًف الطَّرًٍيقً -قػىٍلبً   -17

 . خطأ كالـ3اجلدكؿ 
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 جحهيم األخطبء كالو انهغة انعريبة فً انصرف و انُحىي . ة

 رقم الجملة الخطاء

 حرؼ الندل استخداـ .1

 مفردات صغَتة  .2

 ة زلاىل اللغ .3

  اضافة .4

 استقدـ حرؼ اإلستفهاـ .5

Rida, rida!  عرفًتlah  انفناsister erna 

؟   بىبسًك، قػىلىٍت دلاذا انًت الى اىلى ادلصلىى

1-  

 مفردات صغَتة  .1

 استقدـ التصريف  .2

  قعيدة مل ادلناسب .3

 استقدـ حرؼ اإلستفهاـ .4

  -2 صحيٍح انًت مريضًة؟

 مفردات صغَتة  .1

 استقدـ حرؼ اإلستفهاـ  .2

 زلاىل اللغة  .3

 استقدـ التصريف  .4

 الداكء؟  lahَصَرْبت  

 انفنا، صباحنا خلص!

3-  
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 قعيدة مل ادلناسب .5

 زلاىل اللغة  .1

  اضافة .2

 استقدـ حرؼ اإلستفهاـ  .3

 قعيدة مل ادلناسب .4

  -4 انا مىرًيضىٍة؟ sister ernaمىعى  lahكىلىٍمًت تى 

 مفردات صغَتة  .1

 قعيدة مل ادلناسب .2

 

  -5 انا اريد كك؟

 زلاىل اللغة  .1

 الندلحرؼ  استخداـ .2

  قعيدة مل ادلناسب .3

 استقدـ حرؼ اإلستفهاـ  .4

 قعيدة مل ادلناسب .5

 Hah مريضة ماذا !ridha6 ؟-  

 استقدـ التصريف  .1

 قعيدة مل ادلناسب .2

  -7 ؟خىلىٍص يىاٍكيلي ىىٍل انًت 
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 حملاىل اللغة .1

 استقدـ حرؼ اإلستفهاـ  .2

  قعيدة مل ادلناسب .3

 حرؼ اللغة استخداـ .4

ا؟kah ، ضلىٍني نىٍذخيلي موناى    -8 غىدن

 مفردات صغَتة  .1

 قعيدة مل ادلناسب .2

 مفردات صغَتة .3

بػىٍر فػىقىطٍ ! نػىٍنتىًظري مىا عىرىٍفتي    -9 !خى

 مفردات صغَتة  .1

 قعيدة مل ادلناسب

 قعيدة مل ادلناسب

يىا    -grup ! 10نػىٍنظيري ًإىلى ىى

 نعت ك منعوت  .1

 قعيدة مل ادلناسب .2

. يىا اهلل نىٍدخيلي ىًف الساعًة السىابعٍ ضلىٍنى 

ا!صىبىاحنا   ًجدن

11-  

 مفردات صغَتة  .1

 استقدـ التصريف .2

ٍلًت؟ نػىعىمٍ   -12 ! ، مىا أىكىٍلتً ىىٍل أىكى

 -13 ، لًبػييػيٍوًع اٍلمىاءى؟لىٍستى بًالنػيوٍكيدٍ ىىٍل  قعيدة مل ادلناسب  .1
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 مفردات صغَتة  .2

  اضافة .3

 نعت ك منعوت .4

 ! النػ وٍكيدٍ مىا ًعٍنًدل  

 قعيدة مل ادلناسب .

 استقدـ التصريف 

 ات صغَتةمفرد .

 

ًثيػٍرٍ ًعٍنًدل  . تيرًٍيدي أىٍف تىٍستىًعٍرل. لىٍو النػ وٍكيٍد كى

 !عىلىٍيكٍ فػىيىا تػىفىضىٍل 

14- 

 استقدـ التصريف  .1

 نعت ك منعوت  .2

 قعيدة مل ادلناسب .3

 -15 أنىا كى رًدىل سىتىكىلىمي اللغىةي اٍلعىرًيةي 

 مفردات صغَتة .1

  قعيدة مل ادلناسب

 اضافة

ا ا  -16 لنػ وٍكيٍد؟مىىتى تػىٍرًجٍع ىىذى

 مفردات صغَتة 1

 

 -17 قػىٍلًب ىًف الطَّرًٍيقً -قػىٍلبً 



57 

 

 

ب سعبة اللغة العربية ك جانب النحول من الناجتة حبثت الباحثة خطاء الكالـ لطال

  ك الصرؼ تيلي:

 

 

 

 

 

 

 

 ادلفرادات قليل 

 قعيدة مل ادلناسب 

 حملاىل اللغة 

 اضافة 

 نعت ك منعوت

حرؼ  استخداـ
 اإلستفهاـ

 التصريف استخداـ

 حرؼ الندل استخداـ

 الضمائر استخداـ
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 جصُيف انخطأ. ج

 

 عداد جانب األخطاء

 11 . مفردات صغَتة 1

 14 .  قعيدة مل ادلناسب2

 5 اللغة  ىلزلا. 3

 4 . اضافة4

 3 . نعت ك منعوت 5

 6 . استقدـ حرؼ اإلستفهاـ6

 6 . استقدـ التصريف7

 3 . استقدـ حرؼ الندل8

 - . استقدـ الضمائر9

 22 عدد
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P= F/n x 100%. 

= 11/52 x 100=21،15 %  ادلفرادات قليل 

 =14/52 x 100 =%26،92 %  قعيدة مل ادلناسب 

 =5/52 x 100 =9،61%  حملاىل اللغة 

 =4/52 x 100 = %7،69%  اضافة 

 =3/52 x 100 =%5،76% نعت ك منعوت 

 =6/52 x 100 =%11،53% حرؼ  داـاستخ

 اإلستفهاـ

 =6/52 x 100 = %11،53% التصريف استخداـ 

 =3/53 x 100 =%5،76 % حرؼ الندل استخداـ 
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 =0/52 x 100 = %0،00% الضمائر استخداـ 

 

 

 . جحهيم األخطأد

كالـ على اجلوانب ادلورفولوجية كصياغة البيانات  ديكن كصف حتليل اخلطأ
 :أعاله ، كما يلي

ًاٍرنىا اىنًفنا تػىبىسيًك، قػىلىٍت ًلمىاذىا اٍنًت الى ًإىلى  لىوٍ ًسسٍتػىرٍ دىا رًدىا! عىرىٍفًت رً فى الجملة ) -1

 (؟ميصىلىى

 :تحليل

ىل  !ىذه اجلملة إلخبار أصدقائو عن ادلعلومات ، كادلعٌت ىو "يا ريدا

تعرفت ، التقيت أخيت إيرنا ، كقالت إهنا )أنثى( دلاذا ال تذىب إىل ادلسيد؟ "اخلطأ 

ىذا ادلقدار ىو عدـ استخداـ احلركؼ ، كعدـ كجود ادلفردات للكلمة التقى  يف

تقريبت( ، مث ال تستخدـ االستبياف ككلمة سؤاؿ تقـو  (باستخداـ كلمة )تببسك
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بتعميم بنية اللغة بالكامل ، كأخطاء يف استخداـ بنية قواعد اللغة ادلناسبة حىت 

 .تنتهك بنية اللغة العربية

 :تقييم

: قػىلىٍت ًلمىذأ انت  تقابلتي  اٍخىت ارىنىا ،انفنا !يىا رًدىا! ىٍل عىرىٍفتى  صحيح ىومجلة ال

من 'اسم الندل   من خالؿ إعطاء األكلوية خلطابات البداية ؟الى تىٍدىىٍب اىل ادلصلىى

ادلناسب   الفعل  مثل كلمة السؤاؿ ، كاستخداـاستفهم  الطبيعة ، مث استخداـ

 سألتها امرأة كفعل يف الفعل  عاؿ السابقة ، كاستخداـكاذلدؼ الذم يشَت إىل األف

 غائب.

 (صحيٍح انًت مريضًة؟فى الجملة ) -2

 حتليل:

اذلدؼ من ىذا العدد ىو ، ادلبلغ الذم يظهر اإلحساس بادلفاجأة ألنو اتضح 

أف صديقو مل يقم باجمليد ألنو مريض حقا "أنت مريض؟" ىذا اخلطأ مطبوع على 
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سؤاؿ االستفهاـ ، نقص ادلفردات ، استخداـ القواعد ادلناسبة الكلمة جيب أف يقاؿ 

 .، كاستخداـ التصريف

 تقييم:

اجلملة الصحيحة ىي ىل صحيح ، ما مريضتك؟ "" مسبوقنا برسالة 

الضمَت  االستشفاء لإلشارة إىل السؤاؿ ، الذم يتبعو بعد ذلك اجلمع بينو كبُت

 .كما طلب الفايلادلتصل  

 ًت لىٍو  الدكاٍء؟ انفان، صبىاحنا خىلىٍص!()صىرىفٍ ىف اجلملة  -3

  تحليل:

معٌت ىذا ادلقدار ىو ، ىل تريد أف تسأؿ صديقو "ىل كنت تأخذ الدكاء؟" مث 

أجاب "ىذا الصباح كنت قد تناكلت الدكاء" كلكن ألنو يتأثر باللغة األكىل لذلك 

 فردات حىت كلمةفإف كلمة "اله" حتل زلل اجلملة اليت يطلبها االستيفاـ ، كنقص ادل
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شربت( يصبح )صربت( ككذلك عدـ االستخداـ الصحيح للطارد الذم جيب أف )

 (يستخدـ فيئيل ادلهد ، لكنو يستخدـ كلمة )خلص

 تقييم:

 !الصحيح لليمل أعاله ىو ىل شربت الداكء؟ نعم، شربت صباحا ملةاجل

يل كما الذم يسبقو احلرؼ أستيفاـ كفيئيل ماضي دكمَت لك نساء كمفوؿ من فيئ

تطالب اجلملة ، يتم تعزيز اجلملة الثانية بكلمة نعاـ كعالمة أخذت دكاء من 

 .ادلهدم ادلذىل كالظركؼ تناكؿ الدكاء ىذا الصباح

 (انا مىرًيضىٍة؟ ًسسٍتػىٍر ًارٍنىا مىعى  لىوٍ  تىكىلىٍمتً ىف اجلملة ) -4

 حتليل:

مسَتيفة أنو القصد من ىذا ادلبلغ ىو التساؤؿ عما إذا كاف صديقو يقوؿ لل

مريض عندما ييسأؿ عنو يف حُت أف ما يعنيو ىو "ىل أخربت أخيت إيرنا أنٍت 

 "lah" مع كلمة B2 إىل B1 اخلطأ يف ىذا ادلقدار ىو استخداـ اللغة ."مريض؟
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حبيث حيدث خطأ يف استخداـ احلرؼ كما  "ىل" اليت ينبغي أف تكوف كلمة سؤاؿ

الحق كاف خطأ يف ادلفردات ادلفًتضة يف كقت  .توجد احلركؼ يف بداية اجلملة

 ."ادلفًتضة )أخيت ارنا( لتكوف كلمة "اخت ايرنا

 تقييم:

 اخىت) اليها مريضة انا اذف ، تكلمت ىل ىي الصحيحة اجلملة ، إذان 

 مجلة أهنا على كعالمة ، اجلملة بداية يف االستشفاء حركؼ توجد ؟(ارنا

 بديال أف ذلم ادلعركؼ من ألنو( ارنا أخىت) كبديل( حبق) كلمة كاستخداـ

   (.ىا) ىو( ارنا أخيت) للضمَت

  انا اريد كك؟ىف اجلملة  -5

 حتليل: 

معٌت ىذه العبارة ىو أنو يريد أف يقوؿ إنٍت أريد أف أختلق "أريد أف 

أختلق أكالن" كلكن يصبح خطأ بسبب نقص ادلفردات اليت جتعل "الواك" باللغة 
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االستمالة" اليت تشكل يف "معٌت  ة حبيث إذاالعربية "ك" مث مضاعفة كلمة كاحد

 .اإلندكنيسية

 :تقييم

احلركؼ )س( اليت ديكن أف تدخل  ."يف اللغة العربية الصحيحة ىي "سأمجل

فعل ادلضارع  اليت ذلا معٌت "الرغبة" اليت ىي رلهزة بعد ذلك معفعل ادلضارع  يف

  "جيمل( الذم يعٍت "مجيل -مجل ) 

ٍو! رً )ىف اجلملة  -6  (ذىا؟ادىا مىًرضىٍة مى ىى

 حتليل: 

 صديقو كاف إذا بالصدمة الشعور إظهار ىو ادلبلغ ىذا من القصد

 ىو ادلبلغ ىذا يف اخلطأ" ذلك؟ يف اخلطأ ما! ىوة" ىو كادلعٌت ، مريضنا

 تكوف أف جيب اليت األستفاـ رسالة تكوف حبيث احمللية اللغة قاعدة استخداـ

  ادلقدمة يف
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 :تقييم

اسم  كاستفهاـ  باحلرفُت يبدأ الذم( مرضتها؟ ما) ىو يحالصح العدد

 (.مرئي غَت) لوالضمَت  بإهناء ادلنتصف يففاعل 

 ؟"لىٍص يىٍأكيلي خى ىىٍل اىٍنًت ىف مجلة " -7

 حتليل:

القصد من ىذا ادلبلغ ىو أف تسأؿ "ىل أكلت؟" كلكن كاف ىناؾ خطأ 

ىذا اخلطأ يكمن يف  .بسبب افتقاره إىل االستخداـ الصحيح للقواعد العربية

لكن عفل ادلاصى  استخداـ القواعد اليت جيب أف تكوف كافية الستخداـ

يأكل( مث يساعد بكلمة )خلص( ككلمة فعل ادلضارع ) ادلتحدث يستخدـ

 .تفسَتية بالفعل
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 تقييم:

 اجلملة الصحيحة ىي ىل اكلت؟ الذم يسبقو حرؼ االستشفاـ كيتبعو

ضمَت   ت( بدالن منالضمَت ادلتصل ) كمعاكل( الذم يظهر اجلملة األخَتة )

 (.انت)

الىوٍ ، ضلىٍني نىٍذخيلي موناى  ىف مجلة " -8  "غىدن

 حتليل: 

 يف نذىب ىل ، مٌت يا" مبعٌت شيئان  نسأؿ أف ىو العبارة ىذه من كالغرض

 مث ، اتصاؿ ككلمة نيدا احلرؼ استخداـ عدـ يف خطأ ىناؾ كلكن" الغد؟

 اللغة قواعد يف أخطاء ىناؾ يكوف حىت" اله" B2 أك احمللية اللغة استخداـ

 .ب.ادلتأثرة األكىل اللغة مع ، الصحيحة

 غدا؟ الفصل ندخل ىل! مونا ىو اجلملة ىذه يف الصحيح العدد: تقييم 

بػىٍر فػىقىطٍ  ىف اجلملة " -9 ! نػىٍنتىًظري خى  !"مىا عىرىٍفتي
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 حتليل:

غدا نذىب إىل اذلدؼ من ىذا العدد ىو اإلجابة على سؤاؿ صديقو "ىل 

نرل إشعارات "كلكن ىناؾ خطأ يف  !الكلية؟" فأجاب "ال أعرؼ

، إذا   فعل كليسىو اسم كىو ما يعٍت" ال "كلكن الشريك ""ما" "استخداـ

 ) من ادلفًتضمفردات  ، كاخلطأ يف عدـ كجود"ال "مث الشريك ىو فغل  كاف

 .اعد ادلناسبةإختبارا( كلكنها تستخدـ كلمة )خرب( كأخطاء يف استخداـ القو 

! نػىٍنتىًظري  " اجلملة الصحيحة ىي : تقييم ! ًإٍخًتبىارناالى عىرىٍفتي  "فػىقىطى

يىا  ىف اجلملة " -10  " !غىريٍكبٍ نػىٍنظيري ًإىلى ىى

 حتليل:

 الكلية إىل الذىاب كاف إذا ما دلعرفة صديقو دعوة ىو ادلبلغ ىذا من القصد

؟  خطأ ىناؾ كاف!" اب كاتس موعةرل يف نرل دعونا" ىو ادلقصود ادلعٌت اليـو

 .ادلفرداتب نقص بسبب ادلبلغ ىذا يف
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يىا نػىٍنظيري ىًف الفرقةً  " ىو الصحيح ادلبلغ : تقييم   "!كىٍسأىبى  ىى

ا ىف اجلملة " -11  !"ضلىٍنى نىٍدخيلي ىًف الساعًة السىابٍع. يىا اهلل صىبىاحنا ًجدن

 حتليل: 

 ،" صباحا 7:00 الساعة يف (الفصل) ندخل ضلن" يقوؿ أف يريد الرقم ىذا

 ادلفردات تضيف أف جيب اليت ادلفردات كجود عدـ يف خطأ لو العدد ىذا

 يكوف أف ينبغي الذم الرقم كاستخداـ اذلدؼ أك اذلدؼ كهدؼ( الفصل)

 .(السابعة الساعة ىف) نعت ك منعوت 

 : تقييم 

السىابعىًة نىٍدخيلي اٍلفىٍصلى ىًف الساعًة " ىو اجلملة ىذه يف الصحيح العدد

ا!  ."صىبىاحنا. يىا اهلل صىبىاحنا ًجدن

 "نػىعىٍم، مىا أىكىٍلتً ىىٍل أىكىٍلًت؟ الجملة "فى  -00

 حتليل :
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اذلدؼ من ىذا العدد ىو اإلجابة على سؤاؿ صديقها ليخربىا أهنا قد أكلت 

نعم ، لقد أكلت "كلكن ىناؾ خطأ يف عدـ استخداـ الكلمة  ""ىل أكلت؟

ليس فييل ، االسم  "شلا يدؿ على" ال "لكن الشريك ىوكاستخداـ كلمة" ما 

لذلك يصبح خطأ على قواعد "ال هنى  "مث الشريك ىو الفعل  إذا كاف

 .الكتابة

 تقييم

 الفعل ادلاضى ىذا ىو استخدام !ادلبلغ الصحيح ىو ىل أكلت؟ نعم، أكلت

 ت((الضمائر ادلتصل  بيت ك

 !"ا ًعٍنًدل الن كيدٍ لًبػييػيٍوًع اٍلمىاءى؟ مى  ىىٍل لىٍستى بًالنػيوٍكيٍد،ىف اجلملة "  -13

 حتليل:

القصد من ىذا ادلبلغ ىو الشخصاف اللذاف يتحدثاف عن اقًتاض ادلاؿ ألف 

أحد أمواذلما ينتظر أف يتم إرسالو يـو األحد ، مث يعرض صديقو اقًتاض ادلاؿ 
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اء ادلياه لو ألنو لديو ادلاؿ الذم يكوف العديد من اجلمل "ىل لديك ادلاؿ ، لشر 

كقواعد اللغة ادلقابلة ، كذلك  اعراب ليس لدم ماؿ!" "ىناؾ خطأ يف"؟ 

 "لست "باستخداـ كلمة

 تقييم

، لًبػي  لىدىٍيكى  ىىلٍ "  إلظهار لك "لديك" جيب أف يكوف مىاءى؟ مىا ييوًع الٍ النػ وٍكيدى

 "!ًعٍنًدل النػ وٍكيدى 

ٍر. لىٍو ًعٍنًدل  ىف اجلملة " -14 ًثيػٍ  "!تيرًٍيدي أىٍف تىٍستىًعٍرل. فػىيىا تػىفىضىٍل عىلىٍيكٍ النػ وٍكيٍد كى

 حتليل:

معٌت ىذه اجلملة ىو أف نقوؿ أف لديو الكثَت من ادلاؿ كيريد أف يقرض إذا كاف 

إذا كنت ترغب يف استعارهتا ، من  !صديقو حيتاج لعبارة "لدم الكثَت من ادلاؿ

جيب أف  اليتالتصريف  فضلك! "كلكن ىناؾ خطأ ىو خطأ يف استخداـ

 ىو اجلاين الثاين ىو ذكر ، فضال عن"ت "تستخدـ" نعم "كلكن استخداـ
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مث يبقى "علت  "، كلكن ألف ىناؾ حرؼجـز  جيب"أف "بعد الرسالةحركة 

 "فتحة "القانوف

 تقييم 

ًثيػٍري  ًعٍنًدل النػ وٍكيدي  " ادلبلغ الصحيح ىو ل نػيوٍكيٍوًدل فػىيىا تػىفىضىٍل ، لىٍو سىيىٍستىًعرى الكى

!لى عى   "ٍيكى

 أنىا كى رًدىل سىتىكىلىمي اللغىةي اٍلعىرًيةي" ىف اجلملة " -15

 حتليل:

فعل  تستخدـ أف جيب كاليتتصريف  استخداـ يف خطأ على الرقم ىذا حيتوم

 الذم الفاعل كاحد يستخدـ كلكن ، ادلمثلُت من اثنُت على يدؿ الذمادلاضى 

 اعرب  ك( لمافستك) تستخدـ أف جيب كاليت( ستكلم) الكلمة على ىو

 كهدؼ مافعلية كوهنا بسبب( اللغة العرية) ادلفًتض مع الصحيحة القاعدة

 (.اللغة العرية) ادلقدار تستخدـ كلكنها للعمل



73 

 

 

 : تقييم 

 العرية اللغة ستكلماف ردل ك أنا ىي احلقيقة ، أعاله ادلذكورة األكقات يف

ا النػ وٍكيٍد؟ىف اجلملة "  -16  "مىىتى تػىٍرًجٍع ىىذى

 ليل: حت

ىذا ادلبلغ يريد يف الواقع أف يكشف "مىت تدفع ىذه األمواؿ؟" اخلطأ يف ىذا 

دلعٌت "االنعكاس" الذم جيب أف يستخدـ  فعلادلبلغ ىو االختيار الصحيح لػ

 .الثراء )الدفع( كاالستخداـ ادلناسب للقواعد

 :تقييم

لذم ادلبلغ الصحيح ىو مىت يدفع نوكدل؟ يسبق ذلك احلرؼ "إيستيفاـ" ا 

يستمر بعد ذلك يف العمل كفعل كينتهي باخلموؿ اخلموؿ الذم يشَت إىل 

 .ملكية ادلاؿ

 قلب ىف الطريق"-قلب ىف اجلملة " -17



74 

 

 

 ىذه اجلملة ترغب يف نقل صالة "كن حذرا يف الشارع" كلكن بسبب عدـ كجود

ردات ف اليت تعٍت اللب ىو اسم  ىناؾ خطأ ىو أف كلمةاصلب  العربية ك م

نساف ال يعٍت أنو ديكن استخدامها الختاذ مسار دقيق ، مث إنو أف قلب اإل

 .خطأ حقيقي اهلل ىذه عبارة مشهورة تستخدـ يف احملادثة

 أغلب يف يتم الذمالكالـ  اخلطأ أف ، يستنتيوا أف للباحثُت ديكن ىل

 جوانب يفالكالـ  خطأ ىو 2017الطالب سعبة اللغة العريبة  بواسطة األحياف

 من العديد ىناؾ مث ، للقواعد ادلالئم االستخداـ مستول على تكوف اليت اجلملة بناء

 اجلوانب يف ادلناسبة اللغة يف كاحد خطأ تصبح اليت احمللية للغات االستخدامات

 يف قصد غَت عن خيطئوف لذااألـ  اللغة من ينيرفوف زالوا ما ،. كادلورفولوجية النحوية

 .كحقيقي جيدالكالـ 
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 ه. اسباب األخطأ

أم أخطاء حتدث  .خطأ كالـ الطالب ماعاد اجلامعو اياف باالصلكا رايو

كما نعلم أف سيتياكايت يف كتابو حتليل خطأ  .للطالب جيب أف يكوف ذلا سبب

 :اللغة االندكنيسية يكشف عن عدة عوامل تسبب خطأ اللغة مثل

 اللغة األكىل ادلتضررة ادلستخدمة  -1

 التسوية ادلفرطة -2

 .مي اللغة على اللغة اليت يستخدمهافهم مستخد -3

 .تعليم اللغة ىو أقل دقة أك أقل مثالية-4

 :نتائج البحث الذم قاـ بو الباحثوف ، أما سبب اخلطأ يف الكالـ فهي

 تأثرت اللغة أكال يتقن  -1

زلملوف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية سعبة اللغة العربية  ال يزاؿ طالب

 .فهم ال يدركوف القواعد الصحيحة عند التحدث ، لذا ـاأل بأجواء لغة



76 

 

 

بىبسًك، قػىلىٍت دلاذا انًت الى اىلى  sister ernaانفنا  lahعرفًت  !Rida, rida :مثل

؟  ادلصلىى

 التسوية ادلفرطة -2

الثانية مع قاعدة اللغة  يقـو الطالب أيضنا بالتسوية ادلفرطة ، ألهنا تعمم قواعد لغة

 .من األخطاء عند التحدث / البقاء، حبيث حتدث العديد ـ األ

 قػىٍلًب ىًف الطىرًٍيقٍ  -قػىٍلبً  :مثل العبارة

 تعليم اللغة ىو أقل دقة أك أقل مثالية-3

 تعليم اللغة غَت الكايف أك األقل كماالن ىو السبب التايل جلنحة الطالب ، ألنو يف

لبهم فقط ، لذلك يتم طادلفردات مباشرة كال حيفظاحملادثة  يقـو بتدريسادلعهد 

الذم ادلفردات  اليت مت ترتيبها بدقة كالطالب ليس لديهم حتفيظاحملادثة  حلفظ

األسبقية ادلفردات  ، جيبادلفردات  يسبب أخطاء يف اختيار الكلمات أك اجلهل

 انا اريد كك؟  مفردات مثل: معكالـ  / ألف أكؿ تعلم الكالـ
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  أقل قواعد كتنفيذ القواعد بتقييد اجلهل -4

 غَت كالتطبيق الطالب سلوؾ سوء يف سببنا بالقواعد اجلهل كماليصبحال من

 كادلدرسةمعهد  إخراج ىو خلفيتهم متوسط أف من الرغم على ، للقواعد السليم

 لغة أىم أف كيعتقدكف. اللغة يف األخطاء ارتكاب لعدـ الطالب على يؤثر الالعالية 

. االىتماـ توليها ال اليت دللقواع الصحيحة احلدكد معرفة تكوف حىت فهمها ديكن

لغة األـ  كىو ، للقواعد الدقيق احلد كليس ، اللغة يف خلطأ األخَت السبب ىو ىذا

 .أنىا كى رًدىل سىتىكىلىمي اللغىةي اٍلعىرًيةي مثل:  .ك لغة الثاىن

ىل ديكن للباحثُت أف يستنتيوا أف الباحثُت كجدكا بعض النتائج اليت 

يية ادلقابلة لسبب خطأ الطالب ىو األكؿ ، فهو مل حيتاجوف إىل تصحيحها من نت

الذم ديكنهم ادلفردات  يف بداية التعلم كذلك لسبب نقصادلفردات  يدرس

ثانيان ، إف اخللفية مع خرجيي الكليات أك ادلدارس العليا ليس ذلا أم  .استخدامو

 (Arbiter) تأثَت على حقيقة كالـ ألهنم يعتقدكف أف كالـ ال ديكن فهمو أك حتكيمو
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ثالثنا ، غالبنا ما يتم  .حىت ال يستخدـ التفكَت القاعدة الصحيحة كال يتضمن خطأ

اخلطأ على مستول بناء اجلملة نظرنا جلهل حدكد قواعد اللغة ادلناسبة ، كادلورفولوجية 

أك اللغة احمللية  lرابعنا ، تتأثر اللغة األ .اليت تكمن يف اخلطأ يف استخداـ الطيفرم

 .استخداـ القواعد العربية الصحيحة كالصحيحة فوضوينا حبيث يصبح



 

 

 باب الخامس

 اإلختتام 

 

 انخالصةأ. 

استنادنا إىل نتائج األحباث اليت كصفها ادلؤلفوف يف الفصوؿ السابقة ، فإف 

االستنتاجات ادلستخلصة اليت مت التوصل إليها كفقنا لصياغة ادلشكلة يف البحث 

 :ىي

معهد اجلامعة اإلسالمية الب ط اللغة العربية عند كالـ  نتائج حتليل أخطاء من -1

ل ك نب النحو ا، األخطاء يف ج 2018-2017احلكومية بالنكارايا سنة 

 :كما يلي  الصرؼ

 %21،15 ادلفراداتنقص 

 %  26،92قعيدة مل ادلناسب 
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 %9،61حملاىل اللغة 

 %7،69اضافة 

 %5،76 نعت ك منعوت

 %11،53 داـ حرؼ اإلستفهاـخاست

 %11،53 التصريف استخداـ

 %5،76 حرؼ الندل استخداـ

 %0،00 الضمائر استخداـ

 

جيب أف يكوف لكل خطأ سبب. انطالقا من بعض األخطاء اليت حتدث يف كتاب   -3

 الطالب ، يقـو ادلؤلفوف بصياغة بعض أسباب اخلطأ:
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دث بسبب ثر على اللغة اليت أتقنها أكالنقد يعٍت ىذا أف خطأ اللغة حيتأ  -أ

 ( اليت يدرسها الطالب. B2( للغة الثانية )B1)ـ تدخل اللغة األـ أك اللغة األ

األخطاء اليت تعكس  .افتقار مستخدـ اللغة إىل فهم اللغة اليت يستخدمها -ب

كبعبارة أخرل ، خطأ أك غَت صحيح  .السمات ادلشًتكة لقواعد اللغة ادلستفادة

ؿ: أخطاء التعميم ، كتطبيقات قواعد اللغة على سبيل ادلثا .تطبيق قواعد اللغة

 .غَت الكاملة ، كعدـ تعلم شركط تطبيق قواعد اللغة

تعليم لغة غَت الئق أك أقل من الكماؿ ، مثل تعليم الكلمات مباشرة إىل   -ث

 التصريف  احملادثة دكف إعطاء ادلفردات السابقة كالتعلم عن تغيَتات

 اإلقتراحات -ة

 عهدبالنسبة دلدير ادل -1

كالـ  ، كاليت إذا أرادكاادلفردات سيكوف من اللطيف إذا بدأ تعلم اللغة بإعطاء

مث بالنسبة إىل ادلشرقيُت ، كخاصةن  .محادثة يف شكلمفردات  ديكن تطبيق
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ادلصريفة ، يتعلموف أف يكونوا أعضاءن على سبيل ادلثاؿ ليكونوا قادرين على 

كاف يتكلموف فيو باستخداـ التحدث بلغة جيدة من خالؿ عدـ البحث عن م

اللغة احمللية يف منطقة اللغة ، لكي يصبحوا أعضاءن مثاليُت ليكونوا قادرين على 

 .التحدث باللغة العربية

 للطالب -2

، ألف اللغة كفقنا للقواعد  الكالـ ضاء على فكرة أف اللغة مهمة للفهمعاأل

غة العربية ، التطبيق يف تعلم اللفهما  الصحيحة اليت ديكن أف تساعد يف تسريع

ليس مهمنا فقط ييفهم  B2 ألف التعل م .ادلناسب عند احلصوؿ على ادلعرفة كتطبيقها

 .بل يتعلم أيضنا اخلطر كفقنا للقواعد الصحيحةلغة األـ   كاللغة األكىل

 للقارئ / الباحث القادـ -3 
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ر  تطوينأمل أف حتل ىذه ادلشكلة ، من خالؿ القياـ مبزيد من البحث كمعٌت يف

 اإلسالمية احلكومية بالنكارايا. .هد اجلامعةكحدة تعلم اللغة العربية يف مع
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