
 
 

 1 

 لو األ بابال

 مقدمةال

 ة البحثفيخل .أ 

. كلها سلتلفة  إضافة إىل ذلك لغة كل قوم سلتلفة شعوبا وقبائلخلق اهلل الناس 

 لغري الناطقني هبا اللغة العربية ة األخطاء ىف استخدامىل عديؤدى إ ىذا اإلختالفو 

اللغة ىي أدوات اتصال اإلنسان لتعبري  تركيب الكلمة أم ترتيبها. أكانت خطأ سواء

ادلقصود. الرجل إذا كان يعرب الغاية أو ادلقصود لرجل آخر بوسيلة اللغة. ولذالك نعرف 

أمر مهم لنا و جيب علينا تعلمها و استعماذلا ىف احملاورة  العادلية كالعربية أن اللغة

عرب هبا كل قوم عن الدروس العربية أن اللغة ألفاظ ي ب جامععند كتا اليومية.

 1مقاصدىم.

 هبا عنايةلالكرمي و هبا نزل على خامت ادلرسلني فاالعربية ىي لغة القرآن  اللغة

اهلل تعاىل. و دراستها و التمرس فيها عون على فهم آيات كتاب اهلل  عناية بكتاب

 2الكرمي و أحاديث سيد ادلرسلني.
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ا يقال عن ةو بعيد منا ةوىي قريب نيإلندونسيلىي اللغة األجنبية  العربيةاللغة 

لغري ألّّنا صعبة عنا و يقال بعيد  لعباداتصّلي و ندعو وغريىا من امنا ألّن هبا نقريب 

إىل معرفة اليت توسِّلُنا  الوحيدة لغةاللكن اللغة العربّية ىي 3.تعّلمهانحني الناطقني هبا 

كي نعبد الّلو   اإلسالم وىف  ادلعامالت أنواععلم حقيقة اإلسالم و هبما نالقرآن والسنة و 

قال شيخ اإلسالم ابن تيميو اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. فإّن  حّقا

ومااليتم الواجب إال بو فهو  اليفهمان إال بفهم اللغة العربيةفهم الكتاب والسنة فرض و 

التعبدية ويتمكن  امعرفة اللغة العربية ضرورة لكل مسلم كي يقوم بشعائرى نواجب.إذ

نًا :قال تعاىل4.باللغة العربيةاهلل من تالوة الكتاب الكرمي الذي أنزلو  هُ قُۡرَءَٰ إِنَّآ أَنَزۡلنََٰ

ا لََّعلَُّكۡم تَۡعقِلُونَ   5.(۲)سورة يوسف االية :َعَربِيّّٗ

مستوى اإلبتدائية منذ م ىف ادلدارس اإلسالمية إن اللغة العربية ىف إندونسيا تعل

 ىف فهم تعاليم اإلسالم ويُرَجى منو . تعليم اللغة العربية ىو زلاولة لطالبةيحىت اجلامع

 .ةأخالق كرمي بالالطأن يكون 
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اللغوية اليت معروفة مبهارة  ادلهارات بية مطلوب باستيعاب أربعتعليم اللغة العر 

من تلك األربعة و ىي مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.

تصال ادلباشر أن وظيفة اللغة مستعملة ألدوات اإل واعرفالطالب لي ستطيعي ادلهارات

مشتملة من تصال ادلباشر )الشفهي( ىي )الشفهي( و غري ادلباشر )الكتابة(. أدوات اإل

تصال غري ادلباشر )الكتابة( ىي مشتملة من أدوات اإل امهارة االستماع و الكالم. أم

اع غري ثالثة أنو  إىلمهارة القراءة و الكتابة. مهارة الكتابة ىف تعليم اللغة العربية تنقسم 

 6ط و اإلنشاء.مالزم منها اإلمالء و اخل

الطالب صعبة. إذا  االيت اعتربى مهاراتأن الكتابة ىي من قال أجيف ىريماوان 

يستطيع قبول أو فهم  سان )الكالم( كان ادلخاطبعرب الطالب اللغة األجنبية بالل

ب عربه الطالب و إن مل يكن كامال أو غري وفق للقواعد.  و لكن  إذا عرب الطال الذي

 ب وي عربه الطالال يستطيع قبول أو فهم الذ اللغة األجنبية بالكتابة فيمكن ادلخاطب

 7.إن يكن كامال
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درسة ادلتوسطة. ادلىف مادة اللغة العربية ىي إحدى من مادة واجبة كخاصية 

 دامخاست من القران و السنة. ويُرجى من اذلدف لتسهيل ىف فهم مصادر تعاليم اإلسالم

وفقا هارة الكتابة . لتحقيق ىدفو, الطالب يعّلم مبىف احلياة اليومية نطق هبااللغة العربية ي

 دلعايري الكفاءة ىف ادلدرسة ادلتوسطة.

ادلتوسطة ادلدرسة  لعربية يفإن مدرس اللغة ا بناء على ادلالحظات ادلبدئية،

 من ناحية الصرف مادة اللغة العربية ن. إاثنان اننكارايا نفر مسلمات ّنضة العلماء بال

غري ألّنم للطالب،المسّهل  ىف مهارة الكتابة )فعل ادلاضى و فعل ادلضارع و ادلصدر(

عند  .مفرد يسبب مغايرة السلوك ىف التعل. فرق الاوين يف الفهم. وىذا العاملمتس

 8سيبويو جزء من الصرف الذي ىو جزء من أجزاء النحو.

ادلدرسة  اللغوية العربية اليت تُعلم يف الفصل الثامن يف ىي من ادلهارات كتابةال

كما   ةساويتادلاالعتماد  للمدرسة درجة نإ. نكارايادلتوسطة مسلمات ّنضة العلماء بالا

دينية و . ىذه ادلدرسة حتصل مناقبا كثرية ىف أنواع ادلسابقات الكوميةاحلمدرسة لل

خصوصا ىف مهارة يف الفصل الثامن أن درس اللغة العربية  اللغوية  و غريىا. و لكن،

                                                           
8
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ما يتحقق من أخطاء با عند الطالب ىف تلك ادلدرسة. ىذا الكتابة تكون درسا صع

ينبغي على  كان من ادلفروضنتائج اختبار الطالب و إنشائهم ىف مهارة الكتابة.

و عليهم أن يفهموا أيضا قواعد  ية الصرفب أن يتقنوا مهارة الكتابة من ناحالطال

 تساعدىم إلنشاء الكتابة اجليدة. اللغة ألّنا

فعل  يف األخطاءحتدادا عن مهموم ليبحث ىذه الدراسة ا كاتبال إذن،

الذى يسخدمو الطالب ىف الفصل مهارة الكتابة ىف  ادلاضى وفعل ادلضارع وادلصدر

تحليل  " حتت ادلوضوع نكاراياالعلماء بال ّنضةادلدرسة ادلتوسطة مسلمات ىف  الثامن

 مهارة الكتابة يففعل الماضى و المضارع والمصدر استخدام الاألخطاء في 

 " لنكارايااهضة العلماء بنالمدرسة المتوسطة مسلمات  يالفصل الثامن ف طالبل

 حدودية البحث .ب 

للطالب ىف الفصل الثامن  بةاتالك الباحث حيلل نتيجة ،ىف ىذا البحث

. أما األخطاء 2015-2016 ة العلماء بالنكارايا سنة دراسيةبادلدرسة ادلتوسطة ّنض

 ىف إحدى ادلقومات اللغوية اللغوية العربية اليت حتللها الباحث حتدد بأخطاء الطالب

 الصرفية )فعل ادلاضى و فعل ادلضارع و ادلصدر(.
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 أسئلة البحث .ج 

 مهارة الكتابةىف  فعل ادلاضى و ادلضارع و ادلصدرال استخدام األخطاء يفما ىي  .0

 ؟نكارايالاالعلماء ب ّنضةادلدرسة ادلتوسطة مسلمات الفصل الثامن ىف  طالبل

مهارة ىف  و ادلضارع و ادلصدرفعل ادلاضى استخدام ال األخطاء يفما ىي أسباب  .3

العلماء  ّنضةادلدرسة ادلتوسطة مسلمات الفصل الثامن ىف  طالبل الكتابة

 ؟نكارايالاب

 أهداف البحثد. 

مهارة الكتابة ىف  ادلضارع و ادلصدرفعل ادلاضى و استخدام ال عند ألخطاءا دلعرفة .1

 .نكارايالاالعلماء ب ّنضةادلدرسة ادلتوسطة مسلمات الفصل الثامن ىف  لطالب

مهارة ىف  ادلضارع و ادلصدرفعل ادلاضى و استخدام الاألخطاء عند أسباب  دلعرفة .2

العلماء  ّنضةادلدرسة ادلتوسطة مسلمات الفصل الثامن ىف  لطالبالكتابة 

 .نكارايالاب
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 البحث . أهميةه

 مهارة الكتابة عند فعل ادلضارع و ادلصدرفعل ادلاضى و يف األخطاء أنواع  دلعرفة .1

 .للطالب

فعل ادلاضى و يف خصوصا مهارة الكتابة  لطالب عندن أخطاء اإلشارة ادلدرس ع .2

 ليستطيع أن يصلحها ىف اإلستقبال. فعل ادلضارع و ادلصدر

مهارة فى يةاألخطاء الصرفحىت يتمكنوا اإلحذار من لطالب إعطاء التحريض ل .3

 .الكتابة

 رين يف ادلستقبل.ادلعلومات يف حبوث آخلزيادة  .4

 البحث هيكل. و

ل ىيكالبحث اجلامعي فقام الكاتب بتقدمي  حلصول على الوصف العام ذلذا

 : البحث كما يلي

أسئلة البحث و و حدودية البحثتوي على خلفية البحث و حي ادلقدمة الباب األول .0

 أىداف البحث و أمهية البحث و ىيكل البحث.
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 تاج الكاتبالنظري حيتوي على الدراسات السابقة و نظرية مبا حيالباب الثاين اإلطار  .3

 ىف أنشطة الدراسات. إليها

مصادر البيانات و  زلل و وقت البحثحيتوى على  الباب الثالث منهج البحث .2

 وحتليل البيانات.ومجع البيانات  ورلتمع البحث وأدة البحث

 البحث. مناقشة راسات وحيتوى على حاصل الد الباب الرابع .4

 اخلالصة و اإلقًتاحات. باب اخلامس ىو اإلختتام حيتوي  علىال .5

 

 

 

 

 

 

 

 


