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 الباب األول

 المقّدمة

البحث ةفيأ.خل  

اهلل  قال كان ىف القرأن الكرمي  . على تعلم اللغة العربية اهلل ادلسلمني شّجع

نًا َعَربِّيا لََّعلَُّكم َتعِقُلوَن  تعاىل: } {. و رسول اهلل صلى (2)يوسف:   ٢ِإنَّا أَنزَلنََُٰو قُرءََٰ

والتكلم هبا، و ابن تيمية يشجعنا قائال: اهلل عليو وسلم يشجعنا على تعلم اللغة العربية 

إّن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرٌض واجٌب ، فإّن فهم الكتاب والسّنة 

 1«.فرٌض، وال يُفهم إالّ بفهم اللغة العربية ، وما ال يتّم الواجب إالّ بو فهو واجب

حدى اللغات . و ىي إادلسلمني تعّلم اللغة العربية واجب  فمن ادلعروف أنّ 

األجنبية اذلامة ىف إندونيسيا و ىي لغة الثقافة اإلسالمية و االتصالية ادلستخدمة ىف 

اإلسالمية. و ىذه اللغة تكون درسا من الدروس األساسية ىف ادلدارس وادلعاىد  دانالبل

للغة اأن  سيا. وبالنظر إىل أمهية اللغة العربية تطلب تعّلمها و تعليمها.ينو اإلسالمية ىف إند

العربية احدى من دروس ىف كل ادلدرسة ىف إندونيسيا. كانت مادة اللغة العربية  مكتوبا 
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عن ادلنهج ادلدرسية   0902سنة   999000ىف قانون وزير الشؤون الدينية رقم 

 2درس تعليم الدين اإلسالمي و اللغة العربية.ل 0902

لعربية لغة عسرية، دلا فيها إندونيسيا يظنون أن اللغة اىف إّن كثريا من التالميذ 

و  همأمّ  ةذه اللغة، وفيها اختالفات بني لغعند تعّلم ى ىف وجهة نظرىممن ادلشكالت  

 .الكثرية تسبب األخطاء عندىم وىذه االختالفات .اللغة ادلتعّلمة

قليل منهم يستخدموىا. مثال  بلكان كثري من التالميذ يتعلمون اللغة العريبة 

سة الثانوية يتعلمون  اللغة العريبة سواء أكان الكالم أم االستماع أم التالميذ ىف ادلدر 

مثال جعل  من يريد فهم اللغة العربية باجليد فيفهم القواعد أوال. الكتابة أم القواعد.

على أم ادلضارع. اجلملة كاجلملة االمسية و الفعلية، فيها فعل، سواء أكان فعل ادلاضي 

ادلضارع  الفعل ية يستطيعون أن يستخدموا الفعل ادلاضي واألقل، طالب ادلدرسة الثانو 

    . ولكنو قد يعملون األخطاء ىف استخدامهما ىف اجلملة أم اإلنشاء.

س اليت يواألخطاء اللغوية ىي االحنراف عما ىو مقبول ىف اللغة حسب ادلقاي

م عن األخطاء وال شك ىف أن التالميذ مل يفروا ىف وقوعه  3يتبعها الناطقون هبذه اللغة.

                                                           
2
 http://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/khit1413864329.pdf 

3
، )منشورات المتظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجة و أساليب رشدي أحمد طعية، 
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اللغوية. و لذا، اىتمام ىذه ادلشكالت متام االىتمام لكوهنا دليال على صعوبة التالميذ 

. إذا عرفنا ما أخطاء الطاّلب فعرفنا صعوباهتم ىف تعّلم دروسةعلى استخدام اللغة ادل

  اللغة العربية. و ادلدرس يرّقْي الدرَس و األخطاء خمفضة.

ادلاضى و ادلضارع مثّ  ألخطاء ىف استخدام الفعل رغب ىف حبث ات الباحثة فإن

و ترغب ىف اختيار الطالب ىف الفصل احلادى عشر ألهنم  .امّث حتّل ما أسباهب هاليتفص

تريد  ولذلك،  و ادلضارع. اضيادل وا الفعلقوطبّ  واوفهم وام، وتعلّ واقد مسعل على األق

تحليل األخطاء فى "أن تقوم ببحث علمي عن ىذه ادلسألة حتت ادلوضوع  الباحثة

لتالميذ الصف الحادى  فى التركيب أو الجملة استخدام الفعل الماضى والمضارع

 .عشر فى المدرسة الثانوية روضة الجنة باالنكارايا"

 

البحث سؤاالنب.   

 :التالية، فهي لةاألسئ يف أن تصاغ ميكن ىذه الدراسة مع تتعلق اليت ادلشكلة
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ىف ادلدرسة  الصف احلادى عشرها تالميذ وضعما األخطاء اللغوية الشائعة اليت  .0

ىف الرتكيب أو  ىف استخدام الفعل ادلاضى وادلضارع بالنكاراياالثانوية روضة اجلنة 

 ؟ اجلملة

الصف احلادى عشرىف تالميذ  كبهاير األخطاء اللغوية الشائعة اليت ما ىي أسباب  . 0

ىف   استخدام الفعل ادلاضى وادلضارعىف بالنكاراياادلدرسة الثانوية روضة اجلنة 

 ؟ الرتكيب أو اجلملة

 

البحث هدفانج.   

ما يلي:يالبحث فهي ف انفىدأما   

الصف احلادى عشرىف ادلدرسة تالميذ  هاوضعاألخطاء اللغوية الشائعة اليت دلعرفة  . 0

ىف الرتكيب أو  ستخدام الفعل ادلاضى وادلضارعىف ا  بالنكاراياالثانوية روضة اجلنة 

 .اجلملة

الصف احلادى عشرىف كبها تالميذ ير األخطاء اللغوية الشائعة اليت . دلعرفة أسباب 0

ىف  ىف استخدام الفعل ادلاضى وادلضارع  بالنكاراياادلدرسة الثانوية روضة اجلنة 

 .الرتكيب أو اجلملة
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 . فوائد البحثد 

 يأيت : ما كون ىذا البحث العلميأن ت الباحثةترجو 

ادلدخالت دلدرس اللغة العربية عن استخدام الفعل ادلاضى و ادلضارع ىف ادلدرسة  .0

 الثانوية روضة اجلنة باالنكارايا.

 .التعليم وحتسني نظام وجتديد إصالحادلسامهة يف و  .0

 .قوأعم أبعد من ذلك ادلشكلة لنفس األحباث لتطوير ادلادية وادلعلومات ادلفيدة .2

  رجعية إلجراء مزيد من البحوث.ادلو  وعلى سبيل ادلقارنة .4

 

 . هيكل البحثه

 ىيكل البحث ىف ىذا البحث منها: 

 .وو ىيكل هو فوائد وو أىداف توول يتكون من خلفية البحث و أسئلىف الباب األ .0

و ىف الباب الثاين يتكون من تعاريف التحليل و األخطاء اللغوية و تعريف الفعل  .0

 ادلضارع.  ادلاضي و
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 أسلوبو  وو طريقة تعيين وو صفات البحث و ىف الباب الثالث يتكون من أنواع .2

 رعي البيانات و حتليلها.  أسلوبمجع البيانات و 

 .عرض البيانات و ادلناقشةمن  يتكونالباب الرابع و ىف  .4

 من اخلالصة و اإلقرتاحات.  يتكونالباب اخلامس  و ىف  .5

 


