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 الباب الثاني

 االطار النظري

 السابقة البحوث .أ 

 تدريس اللغة العربية كما يلي :السابقة اليت تتعلق بطريقة  البحوث

من جامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية  ةربيعة العدكية ) متخرجت قام .1

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

 17 احلكوميةدرسة ادلتالميذ الصف الثاىن من  ائر ىف اإلنشاء ادلوجو لدمالضم

خطاء اخلالصة ىف ىذا البحث ىي إف األادلتوسطة اإلسالمية جاكرتا الشرقية. 

ادلتوسطة  17درسة الوننية ادلاللغوية الشائعة اليت ارتكبها تالميذ الصف الثاىن من 

ىي ضمًن مائر ىف اإلنشاء ادلوجو، اإلسالمية جاكرتا الشرقية ىف استخداـ الض

%(، ضمًن متكلم مع الغًن 68)مؤنث  %(، حذؼ ماحقو48دلؤنث )ك اذكر ادل

%(، ضمًن متكلم كحده 13%(،عدـ الضمًن )31مفرد سلانب ) ماحقو

%(، ضمًن مفرد مذكر سلانب 37%(، ضمًن مفردة مؤنث سلانبة )82)
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%(، 81كر سلانب )%(، ضمًن مجع مذ 55ضمًن مجع مذكر غائب )%(، 31)

 %(.34ضمًن مفرد غائبة )

  السنة ىف )أمحد عبد القدير العلوم ) متخرج من اجلامعة احلكومية  سيمارنجقاـ  .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”   .

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

استخداـ  خطػأ كاحد ىف 1غًن مناسب باالسم النائب ك خطػأ 120ضمًن من 

 غًن مناسب بقاعدة الضمًن. الذماسم ضمًن 

ىف  )من اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايارزقي مبارؾ ) متخرج  فوظزلقاـ   .3

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

على مهارة الكتابة للطالب ىف الفصل الثالث بادلدرسة الثانوية  العربية اللغوية

ة ىذا دٌلت نتيجىذا البحث ىي  اخلالصة مناحلكومية النموذجية بالنكا رايا". 

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

احلكومية النموذجية بالنكا رايا تصنيفها منها: أخطاء الثالث بادلدرسة الثانوية 
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% ك أخطاء الكتابة ىف  66خطأ أك  513الكتابة ىف الطبقة النحوية عددىا 

أخطاء الكتابة ىف نبقة الداللة ك  % 23خطأ أك  176الطبقة الصرفية عددىا 

اليت استوعبها  ( تأثًن اللغات1%. فأسباب كقوعها:  11خطأ أك  55عددىا 

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

أم  ادلوضوع العاـصلة بٌن البحوث السابقة ك ىذا البحث ىي يسول ىف 

ك ىذا البحث ىو البحوث  بقة، كلكن فرؽ بٌن البحوث الساعن حتليل األخطاء

، حتليل حتليل األخطاء ىف استخداـ الضمائر ىف اإلنشاء ادلوجو السابقة حبثت عن

تصنيف الطبقة األخطاء ىف استخداـ اسم ضمًن، حتليل األخطاء ىف استخداـ 

حتليل األخطاء ىف يبحث عن  ىذا البحث ، كعلى مهارة الكتابة العربية اللغوية

السابقة ك ىذا  البحوث بٌن البحث. ك زلل اضى كادلضارعاستخداـ الفعل ادل

 .ةفارقمالبحث 
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 تحليل األخطاء اللغوية .ب 

 تعريف التحليل .1

ىو تقسيم الشيء إىل أجزائو من عناصر أك صفات أك خصائص،  التحليل

أك عزؿ بعضها عن بعض، مث دراستها كاحدان كاحدان للوصوؿ إىل معرفة العالقة 

ينقسم التحليل إىل قسمٌن مها: التحليل ادلادم  تقسيمو: ًنىا.القائمة بينها كبٌن غ

 )الطبيعي( كالتحليل العقلي )ادلنطقي(.

 التحليل ادلادم:  - 1

ىو تقسيم الشيء إىل أجزائو أك عزؿ عناصره بعضها عن بعض يف الواقع 

 اخلارجي.

 مثالو:

بنسبة  إىل عنصر األككسجٌن كعنصر اذليدركجٌن -كيميائيا   -كتحليل ادلاء 

 ( من اذليدركجٌن )كزنان(.1( من األككسجٌن إىل )5)

( أجزاء 6( جزءان من األككسجٌن ك)61كحتليل حامض الكاربونيك إىل )

 من الكربوف )كزنان( .
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 التحليل العقلي:  - 2

 ىو عزؿ أجزاء الشيء أك صفاتو أك خصائصو بعضها عن بعض يف الذىن.

 مثالو:

يبحث يف الفضة كخواصها، عندما حيللها كتحليل العامل الكيميائي الذم 

إىل صفة اللوف )البياض( كيعزؿ ىذه الصفة يف ذىنو كيتأكد من كجودىا يف أفراد 

أخرل من الفضة، مث حيللها إىل خاصية )قبوؿ الفضة للطرؽ( كيعزذلا كذلك 

كيتأكد من كجودىا أيضا يف أفراد أخرل من الفضة، مث حيللها إىل خاصية )سرعة 

فضة للحرارة كالربكدة كالكهرباء( كيعزذلا كيتأكد منها كما فعل سابقان، توصيل ال

كىكذا يعمل يف بقية الصفات كاخلواص حٌّت ينتهي إىل رلموعة من الصفات 

 3كاخلصائص تعطي صورة كاملة للفضة.

 تعريف األخطاء .2

رأل ركشدم أمحد ىف الكتاب "ادلهارة اللغوية". ثالث أنواع الكلمة الّت مرتبطة 

 األخطاء منها:ب

                                                           
3 http://www.elibrary4arab.com/ebooks/manteq-w-falsafa/manteq-alfadly/ta7leel-

tarkeeb.htm 

http://www.elibrary4arab.com/ebooks/manteq-w-falsafa/manteq-alfadly/ta7leel-tarkeeb.htm
http://www.elibrary4arab.com/ebooks/manteq-w-falsafa/manteq-alfadly/ta7leel-tarkeeb.htm
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 لة اللسافز  ( أ

 ىي استطراد شكل الوالدة بسبب حتوؿ مركز اىتماـ ادلوضوع ىف الكالـ برىة.

 األغالط ( ب

طي أىف تػىٍعيا بالشيء فال تػىٍعًرؼى كجو الغىلى  لساف العربمعىن غلط يف 

كالعرب تقوؿ غىًلطى  .الصواب فيو كقد غىًلطى يف األمر يػىٍغلىطي غىلىطان كأىٍغلىطىو غًنه

قاؿ  .يف مىٍنًطًقو كغىًلتى يف احًلساب غىلىطان كغىلىتان كبعضهم جيعليهما لغتٌن مبعىنن 

قاؿ ابن  .ًإال يف احلساب كالغىلىتي ال يكوف .كالغىلىطي يف احًلساب ككلِّ شيءو 

كقاؿ  .قاؿ كال أىٍدرم كٍجوى ذلك .سيده كرأىيت ابن جين قد مجعىو على ًغالطو 

كقد غالىطىو  .الليث الغىلىطي كل شيءو يػىٍعيا اإًلنساف عن جهة صوابو من غًن تعمد

ىٍغلىطةي كاأليٍغليونةي الكالـ الذم يػيٍغلىطي فيو
وذلم كييغالىطي بو كمنو ق .ميغالىطةن كادل

ثٍػتيو حديثان ليس باألىغالًيطً   .حىدَّ

ىٍغلىطةي كاأليٍغليونةي ما ييغالىطي بو من  
كالتٍغًليطي أىف تقوؿ للرجل غىًلٍطتى كادل

ى عن  .كاجلمع األىغالًيطي  .ادلسائل كيف احلديث أىنو صٌلى الٌلو عليو كسٌلم َنى

اتي تيركت منها اذلمزة كما قاؿ اذلركٌم الغىليون .كيف ركاية األيٍغليوناتً  .الغىليوناتً 

مىري برتؾ اذلمزة قاؿ كقد غىًلطى مىن قاؿ ًإَنا مجع غىليونةو   .تقوؿ جاء حلٍى

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%BA%D9%84%D8%B7/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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كقاؿ اخلطايب يقاؿ مسأىلة غىليوطه ًإذا كاف يػيٍغلىطي فيها كما يقاؿ شاة  

حىليوبه كفرىس رىكيوب فًإذا جعلتها امسان زًٍدتى فيها اذلاء فقلت غىليونة كما يقاؿ 

 .كأىراد ادلسائل اليت ييغالىطي هبا العلماء ليىزًلُّوا فيىًهيجى بذلك شىرٌّ كًفتنة .كرىكوبةحىلوبة 

كمثلو  .كًإمنا َنىى عنها ألىَنا غًن نافعة يف الدِّين كال تكاد تكوف ًإال فيما ال يقع

ٍنًطق يريد ادلسائلى الدَّقيقةى الغاًمضةى 
ى
ٍرتيكم ًصعابى ادل ا فأىم .قوؿ ابن مسعود أىٍنذى

 4 األيٍغليوناتي فهي مجع أيٍغلونة أيٍفعولة من الغىلىط كاأليٍحديكثًة كاأليٍعجيوبًة.

ًلطى يف األمر من باب نًرب ك غ ؿ ط : غى  سلتار الصحاحمعىن غلط يف 

كالعرب تقوؿ غىًلط يف منطقو كغًلت يف احلساب كبعضهم جيعلها  .أٍغلىطىوي غًنه

لغتٌن مبعىن ك غىالىطىوي ميغىالىطىةن ك غىلَّطىوي تغليطا قاؿ لو غىًلطت ك األٍغليونىةي بالضم 

 5لونات.ما ييغلط بو من ادلسائل كقد َنى النيب صلى اهلل عليو ك سلم عن األغ

ػى غىلىطان: أخطأ كجو الصواب. يقاؿ: غلط  ادلعجم الوسيطمعىن غىًلطى يف 

ساب، أك يف ادلنطق. فهو غلطاف.)أٍغلىطىو(: أكقعو يف يف األمر، أك يف احل

 (: أغلطو. كػ قاؿ لو: غلطت.و( ميغالطة، كًغالنان: أغلطو.)غىلَّطىوغالىطى الغلط.)

                                                           
4
  363ص:  ،ق 1414 ،بًنكت – صادر دار ،لساف العرب ،ابن منظور زلمد بن مكـر بن علي بن أمحد بن حبقة األنصارم اإلفريقي 

5
 002ص:   ،صيدا - ًنكتب النموذجية، الدار - العصرية ادلكتبة ،سلتار الصحيح ،زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم  

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%BA%D9%84%D8%B7/2/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%BA%D9%8E%D9%84%D9%90%D8%B7%D9%8E/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
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ما يغالط بو من الكالـ ادلبهم. (: ما يغلط فيو، أك كػ نسبو إىل الغلط.)األيٍغلونة

الكثًن  (:.)الغىالَّطادلرٌة من الغلط. )ج( غلطات (:أغاليط.)الغىٍلطىة ج()

الكثًن  (:)ادلًٍغالط ألة غلوط: يغلط فيها.(: يقاؿ: مسالغلط.)الغىليوط

ىٍغلىطانٌ 
ىٍغلىطىة(: الغلط.)ادل

يعين  .6األغلونة (:الذم يغالط الناس يف حساهبم.)ادل

أف أغالط ىف ىذا الباب ىي الناجتة عن إتياف ادلتكلم بكالـ غًن مناسب 

 7للموقف.

 األخطاء -

ادلتكلم ك  يرتكبستطراد الشكل الفطرم من اذليكل الفصيح الذل ىي ا

من شرح ادلاضي، 8الكاتب )مستعمل اللغة( ألنو مل يستوعب دتاما قواعد اللغة.

عرفنا أف األخطاء اللغوية ىف الناس شيء نبيعي ىف ادلمارسة اللغوية. كاف الفرؽ 

من عنصر التطبيق. بٌن األخطاء ك األغالط. من العمـو أف األغالط تيسبَّب 

ىف ذكر شيء يسبب األغالط عند نطق الصوت اللغوم أك الكلمة أك  ًقصىر

سياؽ الكلمة ك تأكيدىا أك اجلملة ك غًنىا. األغالط عادة تستطيع تصحيحها 

                                                           
6
 622ص: ، ـ 0200 ،مصر: مكتبة صوراؽ الدكلية ،ادلعجم الوسيط ،شوقي ضعيف  

7
، 1994، ترمجػػة: عبػػده الراجحػػي كعلػػي علػػي أمحػػد شػػعباف، بػػًنكت: دار النهضػػة العربيػػة، أسػػس تعلػػم اللغػػة كتعليمهػػابػػراكف، ىػػػ دكغػػالس،  

 .204ص
8
 Rusydi Ahmad، al-Maharat al-Lugawiyyah، Kairo: dar al-Fikr al-Arabiyy، 2009، H. 309. 



15 
 

 
 

عند الطالب إذا كانوا حياسبوف على نفسهم. ىف احلقيقة أف الطالب يعرفوف 

فيهم يسبب نسياف على النطاـ  النظاـ اللغوم الذم يستعملونو ك لكن شيء

اللغوم ذلك. ىذا النسياف عادة ليس لوقت نويل ك لتلك األغالط أيضا ال 

تيسبَّب من عنصر الكفاءة. مبعىن أف تكوف نويلة. ك على العكس أف األخطاء 

النظاـ اللغوم الذم يستعملونو. حدثت األخطاء باستمرار  االطالب مل يفهمو 

بسبب ذلك، 9دتكن استمرارىا لوقت نويل. ك ىي إذا ال ميكن تصحيحها

البد على ادلدرسٌن لينقصٌن األخطاء ادلوجودة ىف الطالب بالتقومي التدرجيي 

 ألجل حتقيق أىداؼ التعليمية اجليدة.

 

 أسباب األخطاء اللغوية .ج 

ك ال تقع ىف  اللغة ينطق تلك مقع ىف الرجل الذيأصل أسباب األخطاء اللغوية 

خطأ ىف التحدث  قعأف ي ميكنحّت الثة أسباب زلتملة لرجل . ىناؾ ثنفسهااللغة 

 10منها:

                                                           
9
 Heri Guntur dan Djago Tarigan، Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa،.......... H. 68. 

10
 Nunik Setiawaty، Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia، Surakarta: Yuma Pustaka، 

2010، H. 15-16. 



16 
 

 
 

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

الطالب. بعبارة أخرل أف  يتعلمهااللغة األـ أك اللغة األكىل إىل اللغة الثانية الّت 

لنظاـ اللغوم األكؿ ك النظاـ اللغوم مصدر األخطاء ميكن ىف االختالفات ىف ا

 الثان.

. األخطاء اليت تعكس خصائص القواعد اللغوية ثانيةاللغة باللغة ال نانقعدـ فهم  .2

ادلتعلمة. بعبارة أخرل أف األخطاء ك األغالط ىي من القواعد اللغوية. ادلثل: 

اؿ على أخطاء اإلمجاؿ ك تطبيق القواعد اللغوية بغًن كامل ك فشل ىف تعلم أحو 

ذكر مرارا باصطالح أخطاء داخل اللغة.  ُي تطبيق القواعد اللغوية. ىذه األخطاء تي

تطبيق  أسباب ىذه األخطاء منها: )أ( تعميم فائق )ب( جهل حتديد القواعد )ج(

 ىف افرتاض فكرة. أالقواعد بغًن كامل )د( خط

لم أك دترس ك نريقة تعليم اللغة بسهو أك أقل من الكماؿ. ىذا يتعلق بادلواد الّت تيتع .3

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

الرتتيب ك التأكيد. ك الطريقة التعليمية متعلقة مبشكالت على اختيار الطريقة 

 التقدميية ك ترتيبها ك الكثافة ك التعليمية ادلقررة ك األدكات ادلستخدمة ىف التعليم.
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 ف تحليل األخطاء اللغوية و طريقتهتعري .د 

أيليس حتليل األخطاء اللغوية بتعريف تفصيلية منها: حتليل األخطاء تعرؼ 

اللغوية ىو ادلنهج ادلستعمل للباحثٌن ك ادلدرسٌن الذم مشتمل بإمجاع منوذج لغة 

الطالب ك تعرؼ األخطاء ىف النموذج ك كصفها ك تصنيفها باألسباب ادلفرتضة  ك 

 11تها.تقومي دق

 وم جيب أف يسلكذغونتور تاريغاف يبٌن عن الدكر العلى أساس التعريف ادلاضي، 

 12الدكر منها: التحليل األخطاء اللغوية. فهذ

 اختيار البيانات اللغوية .1

 عملية مشتملة بالدكر منها:الىذه 

 البحث عينة عددتقرير  ( أ

 البحث عينةلتقرير الوسائل  ( ب

بأسناف الطالب ك خلفيتهم ىف اللغة )متعلق  البحث عينةلتقرير التجانس  ( ت

 األكىل ك دكر التقدـ ك غًنىا.

 
                                                           

11
 Heri Guntur dan Djago Tarigan، Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa،.......... H. 153. 

12
 Ibid، H. 152 
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 إدراؾ األخطاء ىف البيانات .2

ىذه اجلمل تكوف شكل علين أم النقيصة ادلنحرفة ىف ىدؼ القواعد اللغوية. 

أم أنو جيد إذا نظر بلحظة ك لكن إذا نظر بدقة أنو غًن  سرا ذايت التحساسك 

 صحيح.

 تصنيف األخطاء .3

 الدكر مشتملة بتقرير أك تعيٌن النحوم لكل األخطاء منها: اىف ىذ عملية

 األخطاء اإلمالئية ك الصوتية ( أ

 األخطاء الصرفية ( ب

 األخطاء النحوية ( ت

 الكلمة ىف األخطاء الداللية ك ( ث

 شرح األخطاء .4
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ىف تلك  ةة النفسيويسباب اللغاألالدكر ىي زلاكلة التعارؼ عن  اعملية ىف ىذ

 األخطاء.

 األخطاء تصحيح .5

الدكر مشتملة بتقومي اجلد كل األخطاء لكي يأخذ التقرير  اعملية ىف ىذ

 للتعليم اللغوية.

( حتليل 1رأل دكسقفى ك ركسيفل أف حتليل األخطاء أيضا جيب ليستطيع )

مجاؿ ك عدـ ك االنتقاؿ من اللغة األكىل ك اإلمصدر األخطاء )مثل التداخل أ

( تعيٌن دكر اختالؿ الذم 2غة التعليمية( ك )االستقرار ىف التقرير أك نظاـ تقرير الل

 13يكوف سببا ىف األخطاء االرتبانية بادلواصالت ك معيار االستعماؿ.

 

 أهداف تحليل األخطاء اللغوية .ه 

 14ىدفاف رئيسياف مها: تحليل األخطاء اللغوية لرأل دكالم أف 

 تعامل اللغوم.لتحصيل البيانات ادلستعملة ىف تصنيع أك استنتاج احلقيقة ىف عملية ال .1

                                                           
13

 Jos. Daniel Parera، Linguistik Edukasional : Pendekatan، Konsep dan Teori Pengajaran 

Bahasa، Jakarta: Erlangga، 1986، H. 53. 
14

 Heri Guntur dan Djago Tarigan، Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa،.......... H. 126. 
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إلعطاء اإلشارة إىل ادلتعلمٌن ك مطورين ادلنهج التعليمي على اللغة اذلدفية اليت  .2

أصعب تصنيعها جيدا صحيحا للطالب ك نوع األخطاء ادلتبعة أك ادلنقصة ىف قدرة 

 مواصالت الطالب بادلؤثر.

بًنة أف حتليل األخطاء اللغوية كانت مساندة ك ميكن القوؿمن اذلدفٌن ادلاضيٌن 

 لكل ادلتعلمٌن ك الطالب ك ادلهتمٌن باللغة لقواـ التقومي التعليمي.

 

 تفصيل األخطاء فى تصنيف الطبقة اللغوية .و 

  (fonologi)    الصوتية .1

تية ىي من لصوتية. الصو ا ناحيةالتصنيف األكؿ فالطبقة اللغوية ىي ىف 

 15وية.تكلم عن األصوات اللغتلل ك حتدرس ك ت يتأقساـ البحث اللغوم ال

 :16 مهاٌناألخطاء الصوتية متميزة بالطبق

 أخطاء النطق ( أ

 أخطاء اذلجاء ( ب

  (morfologi) الصرفية .2
                                                           

15
 Abdul Chaer، linguistik Umum، Jakarta: Rineka Cipta، 2007، H. 102. 

16
 Heri Guntur dan Djago Tarigan، Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa،.......... H. 179. 
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الصرفية ىي أقساـ علم اللغة اليت تدرس خصوصيات الكلمة ك عمومياهتا ك 

تغيًنات كظيفية ىف الكلمة إما ىف شكل تلك الكلمة ك إما ىف كظيفية حنوية ك 

بية أف الصرؼ ىو علم يبحث عن الكلمات ىف ىف تعليم اللغة العر  17الداللة.

 18ناحية التصريف ك اإلعالؿ ك تغيًنات احلركؼ.

الصرؼ ىو قواعد يعرؼ هبا أحواؿ أبنية الكلم ك غًن اإلعراب كالتثنية ك 

اجلمع ك التصغًن ك النسب ك اإلعالؿ. ك يدخل ىف االسم ادلتمكن ك الفعل دكف 

ثية ك رباعية أبنية االسم األصلية ثالآهتا. ك احلرؼ ك شبهو. ك األبنية ىي الصيغ هبي

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

 19هبا. ك حركؼ ادليزاف ثالثة ىي الفاء ك العٌن ك الالـ.

بعلم الصرؼ منها: اسم الفاعل ك اسم ادلفعوؿ ك  ادلوضوعات اليت تتعلقك 

ل ادلاضي ك ادلفرد ك التثنية ك اجلمع ك الفعظرؼ الزماف ك ادلكاف  اسم التفضيل ك

 ك ادلضارع ك األمر.

   (sintaksis)النحوية .3
                                                           

17
 Ramlan. M. Morfologi Suatu Tinjauan Diskriptis، Yogyakarta: CV، Karyono، 1983، H. 16-

17. 
18

 Abdul Mu’in، Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah Terhadap 

fonetik dan Morfologi)، Jakarta: Pustaka Alhusna Baru، 2004، H. 88. 
19

 7-5ص:  ،6839 ،السادلية: مكتبة األمل -الكوية  ،عنواف الظرؼ ىف علم الصرؼ ،ىاركف عبد الرازؽ 
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م علم اللغة ادلتكلمة خصوصيات ك عموميات البياف ك النحوية ىي قس

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

النحوية ىف اللغة العربية تسمى بعلم النحو. فعلم  20عموميات الكلمة ك مورفيم.

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

د نعمة يعرؼ أف علم النحو ىو قواعد ألدراؾ مكانة ؤاف 21تقسيم اجلملة ك غًنىا.

: عالمة ك الذم يتعلق بعلم النحو منها  22الكلمة ىف كل اجلملة ك نرؽ إعراهبا.

 ضافة.ادلفعوؿ بو ك النعت ك العطف ك اإلاإلعراب ك مجلة الفعلية ك االمسية ك 

األخطاء ىف النحوية ىي أخطاء أك استطراد القواعد العبارية أك الفقرية أك 

 23اجلملة ك غًن صحيح ىف استعماؿ ادلقاؿ.

   (semantic)علم الداللة .4

لكلمة ك ترجيمها. ىذه الداللة الداللة ىي األنواع اللغوية اليت تعلم معىن ا

من دٌؿ، من ىف علـو اللغة العربية أف الداللة لغة ىي:  24متعلقة بادلفردات العربية.

                                                           
20

 M. Ramlan، Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis، Yogyakarta: CV. Karyono، 2005، H. 18. 
21

 Taufiqurrochman، Leksikologi Bahasa Arab، Malang: UIN-Malang Press، 2008، H. 13. 
22

 Fu’ad Ni’mah، Mulakhos (Qawaid Lughoh Al-‘Arabiyah، Beirut: Dar Ats-Tsaqafah، t.t، H. 

17. 
23

 Heri Guntur dan Djago Tarigan، Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa،.......... H. 181 
24

 Ibnu Burdah، Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab، 

Yogyakarta،: Tiara Wacana، 2004، H. 65. 
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ريف بو كمن ذلك )دلو على رشاد اىل الشيء كالتعمادًة دلل اليت تدؿ على اإل

ٌؿ على اخلًن كفاعلو" ، "كدلو على كمن اجملاز "الد 25ليو(إم سدده أالطريق 

 26"دلستقيمالصراط ا

أـ داللة  -يدؿٌ  –دٌؿ علم الداللة لغة يأخذ من اللغة العربية أم من كلمة 

الح ىو علم ادلعان يبحث يف معان الكلمات ك اجلمل، كىو أحد فركع طىف اإلص

جوانب فلسفية ك نفسية ك علم اللغة النظرم. كىو موضوع متشعب حيث إف لو 

 27جتماعية متعددة.الغوية ك 

اصطالحا: الداللة كما عرفها اجلرجاىن: "ىى كوف الشئ حبالة،  كأما الداللة

يلـز من العلم بو، العلم بشئ آخر، كالشئ األكؿ ىو الداؿ، كالثاىن ادلدلوؿ" كىذا 

معىن عاـ لكل رمز إذا عيلم، كاف داال على شئ آخر مث ينتقل بالداللة من ىذا 

كترتبط داللة  28الرموز الدالة.ادلعىن العاـ، إىل معىن خاص باأللفاظ باعتبارىا من 

لفظ "الداللة" ىف االصطالح بداللتو ىف اللغة، حيث انتقلت اللفظة من معىن 

                                                           
25

  . 792ػ  794ص  02، نبعة الكويت، ج تاج العركسالزبيدل،  
26

 .037ص  ،1995 ،لبناف – بًنكت العلمية، الكتب دار، أساس البالغةالزسلشرل ،  
27

   .007ص. ب. ح  202األردف:  الناشر دار الفالح للنشر ك التوزيع ،علم اللغة ،زلمد علي اخلويل 
28

 00ـ،ص:  0222، مكتبة اآلداب، القاىرة، يقيةدراسة نظرية كتطب  علم الداللةفريد عوض حيدر،  
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الداللة على الطريق، كىو معىن حسى، إىل معىن الداللة على معاىن األلفاظ، كىو 

 .معىن عقلى رلرد

يت تعىن انواع الدالالت منها الداللة الصوتية: ىي الداللة الصوتية الطبيعية ال

يثار إىل إكالفضل يف مثل ىذا الفهم يرجع  بوجود مناسبة مػػػػا بٌن اللفظ كادلعىن.

خرل يف الكالـ ادلنطوؽ بو. أصوات على ك رلموعة من األأخػر أصوت على 

كىناؾ داللة صوتية حتليلية يتغًن هبا ادلعىن تبعػػػا لتغًن الوحػػدات الصوتيػػة. كمن 

كؿ ذا كاف النرب على ادلقطع األإصوتية النرب فقد تستعمل )امسان( مظاىر الداللة ال

 .ذا انتقل النرب تصبح فعالإمنها، ف

كالنرب . كالنرب يكثر يف اللغات االكركبية كبعض اللغات الشرقية كالصينية مثالن  

نك قلت فعالن تقصد بو أك الداللة الصوتية ىذا ما يقر بو العقل كالتجربة، فلو أ

نرب كاضح كيركز تركيزان شديدان على احلركؼ الصحيحة دكف حركؼ العلة مر فالاأل

ما ادعي فيحذؼ منو أؼ الباء، فعندما نقوؿ مثالن اكتب يكوف الرتكيز على حر 

نلق أفال نرب فيو. كالداللة الصوتية  ف تشد عليوأنك ال ميكن حرؼ اجلوؼ أل

 يف اللفظ عنده.عليها ابن جين الداللة اللفظية كىذا ما ينطبق عليو تعر 
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نلق عليها علماء الصرؼ الداللة الصناعية كمنهم ابن أكالداللة الصرفية 

عل تتغًن جين، كىي اليت تعىن بصرؼ اللفظ كقولنا مثالن: رجع على كزف فعل، فالف

ىل إ، كىذه الصيغة انتقلت من اللزـك رجعأفعل ام أداللتو لو كاف على كزف 

ذا بدلناىا على كزف فعاؿ، تغًنت إفاعل، فك قولنا كاىب على كزف أالتعدية، 

 الداللة اىل ادلبالغة.

ف اجلمل يف نظامها اما اف تكوف فعلية، اك امسية مثالن، أالداللة النحوية 

ىل الفعلية، تتغًن ك تولد منطان جديدان، كىذا ما إفالداللة عند التغيًن من االمسية 

ظاـ اجلملة ك الرتكيب يف اللغة العربية سبق اليو علماء اللغة العربية، كمن ادلؤكد اف ن

 كاسع، كبنيتو دقيقة فالعرب ابرع من غًنىم يف ىذا االمر.

ال ختلو كٌل كلمة من داللة معجمية أك فالداللة ادلعجمية كاالجتماعية ك أما 

اجتماعية تستقل عن االخرل مبا توصلو اصوات ىذه الكلمة، اك صيغتها من 

فالداللة ادلعجمية نراىا كاضحة عند رجوعنا  .الساسيةدالالت زائدة على الداللة ا

حظها حٌن ترتكب اجلملة من عدة  اىل معىن اللفظ اما الداللة االجتماعية فنال

الرتكيب النحوم كلكل كلمة  كلمات تتخذ كل كلمة شكالن معينان، يؤدم ذلك اىل
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كلدت  اىلث بالداللة االجتماعية كقد اىتم علماء اللغة يف العصر احلدي .كظيفة

 يف اللغة كاسست لعلم داللة االلفاظ.افقان 

كاليد  .كمثاؿ ما تقدـ كلمة يد فقد كرد معناىا يف لساف العرب مبعىن الكف 

فادلعىن  .صابعنراؼ األأىل إاعضاء اجلسد كىي من ادلنكب  يف ادلعجم الوسيط من

اصحاب  الذم ذكرناه ىو ادلعىن ادلعجمي، كىناؾ معىن اخر لو داللة اخرل عند

مثالن زيد نويل السياؽ، كىذا ما يتفق مع الداللة االجتماعية، ففي السياؽ نقوؿ 

كلو قلت سقط يف يده فادلعىن ندـ. األخطاء ىف الداللة ىي  .اليد كنعين مسحان 

ك الذم يتعلق بعلم الداللة منها: مدد  29األخطاء ىف استعماؿ الكلمة بغًن كماؿ.

 ادلعىن. ادلعىن ك ضيق ادلعىن ك انتقاؿ

 

 المشكالت فى تعليم اللغة العربية .ز 

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

ؤكس األقالـ، كانت لوؿ ك الطرؽ الصحيحة ىف حتقيقها. ىف ر ادلشكالت حتتاج إىل احل

                                                           
29

 Heri Guntur dan Djago Tarigan، Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa،.......... H. 181 



27 
 

 
 

الت غًن تعليم اللغة العربية ذلا كجهاف مها ادلشكالت اللغوية ك ادلشكادلشكالت ىف 

 اللغوية أك ادلنهجية.

 

 ادلشكالت اللغوية .1

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

. العنصر ىف ةسببت فارقة بٌن اخلصائصية الداخلية اللغوية العربية ك اللغة األندكنسي

 :علىاللغوية مشتملة 

 نظاـ الصوت ( أ

لتوصل إىل كفاءة مهارة نظاـ الصوت ىف نظاـ الصوت يكوف أساسا ل

ك يكوف أساسا أيضا ىف تعلم علم التجويد الذم  .اللغة العربية أك اإلندكنسي

مرارا ىف رفِّ احلركؼ العربية من سلرجو باستتدريب اليبحث أف سلارج احلركؼ. 

 يكوف زللوال لتحصيل الصوت الصحيح بالصفات احلركؼ العربية.

اؾ مشكالت ىف نظاـ الصوت الذم حيتاج متعلق بنظاـ الصوت، ىن

اىتماما للمتعلم لغًن النانقٌن أحدىا ىف الصوتية العربية اليت ال توجد مثابتها 

مثل حركؼ ث )ثاء( ك ق )ىاء(  كيةربكناالك  ويةاليادلك  ةندكنيسياإلىف اللغة 
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ك خ )خاء( ك ذ )ذاء( ك ض )ضاء( ك ص )صاء( ك ط )ناء( ك ظ )ظاء( 

 30غ )غٌن(.ك ع )عٌن( ك 

 ادلفردة ( ب

 لسكافتكوف نتيجة زائدة  اليت قد اعتمد من اللغة اإلندكنيسية اتادلفرد

ملة ىف زيد ادلفردة العربية ادلستعمبإندكنسيا ىف تعليم اللغة العربية بسهلة. ألف 

 ليبين ك يعرؼ ك يذاكر تلك ٌنيسهل اإلندكنيسي ةاللغة الوننية اإلندكنيسي

اللغة األجنبية إىل اللغة العربية يسبب ادلشكالت، ادلفردة. كلكن انتقاؿ من 

 منها:

ىف اللغة العربية تقوؿ )ادلشاركة( اليت  masyarakatتغيًن ادلعىن. مثل لفظ  (1

 ىا اإلشرتاؾ أك الشراكة.امعن

ىف اللغة العربية تسمى  berkatمتغًن بصوت األصل مثل اللفظ  لفظال (2

 ى )خرب(.ىف اللغة العربية تسم kabar)بركة( ك اللفظ 

 ة مثل الفظ )كلمة( ىف اإلندكنيسيسواسي كلكنو متغًن ىف ادلعىن لفظال (3

 31مبعىن اجلملة ادلفيدة. ك لكن ىف اللغة العربية مبعىن الكلمات.
                                                           

30
 Acep Hermawan، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya، 2011، H. 101. 
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 نظاـ اجلملة ( ت

نظاـ اجلملة أك القواعد اللغة العربية تكوف مسامهة أساسية لفهم الكتابة 

قواعد اللغة العربية أ صحيحا. علم يقر ل ئربية. هبذه القواعد يستطيع القار الع

ينقسم إىل حبثٌن مها النحو ك الصرؼ. ىف احلقيقة أف علم النحو ال يتعلق 

باإلعراب ك البناء فقط بل يتعلق أيضا برتتيب اجلملة حّت تشتمل القواعد 

)يقع  كؿ الكلمةبناء مثل: الفعل الذم يقع ىف أبأنواع أخر دكف اإلعراب ك ال

ب على اخلرب ليقع بعد ادلبتدأ إال إذا كاف اخلرب يكوف ظرفا قبل الفاعل( ك كج

 32أك جارا أك رلركرا فوجب ابتداء اخلرب على ادلبتدأ.

 الكتابة ( ث

الفرؽ بٌن الكتابة العربية ك الكتابة الالتينية تكوف مشكلة نفسية عند 

. الكتابة الالتينية ٌنخصوصا من الطالب األندكنسي هبا الطالب غًن النانقٌن

الكتابة العربية تؤكؿ من جانب  اؿ من جانب األمين إىل الشماؿ فأمتؤك 

كلتاف فقط مها األحرؼ الكبًنة ك األمين. األحرؼ الالتينية ذلا ش الشماؿ إىل

بنفسها ك  ؿ قائماشكأصغًنة. أما األحرؼ العربية ذلا شكل متنوعة ىي ال
                                                                                                                                                                      

31
 Ibid، H. 101-102. 

32
 Ibid، H. 104. 
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 ئمشكل قامنها حرؼ العٌن )ع(  شكل آخرك  شكل متوسطك  شكل مقدـ

 33.شكل آخر)ع( ك  شكل متوسط)ع( ك  شكل مقدـ)ع(  بنفسها ك

 دلشكالت غًن اللغوية أك ادلنهجيةا .2

درسة لو مشكالت أيضا ىف إندكنسيا خصوصا ىف ادلتعليم اللغة العربية ىف 

تعلقة بادلقومات ىف التعلمية اللغة ادلء ااألشي و كلقصد بادلنهج ىيم ذادلنهج. ك ال

 34ت منها:العربية. فهذه ادلشكال

 ادلشكالت األىدافية ( أ

ك الثانوية أف  توسطةربية مستول اإلبتدائية ك ادلذكر ىف منهج الع

ىف احملاكرة العربية  اعربية فيها لكي يكوف الطالب ماىر األىداؼ التعليمية ال

االستماع ك إىل مهارة قسم نىف اللغة العربية ت هاراتنشيطا كاف أك منفعال. ادل

أف ىذه األىداؼ مل تكن  مع األسفالكتابة. ك لكن  راءة كقالكالـ ك ال

 متحققا ىف الطالب.

 

                                                           
33

 Ibid، H. 105. 
34

 Syamsudin Asyrofi، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، Yogyakarta: Idea Press، 

2010، H. 68. 
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 زمانيةادلشكالت ال ( ب

ىف ىذا الوقت، تدرس اللغة العربية ساعتٌن أك ثالث ساعات كل 

كل درس. نلب ادلدرس ىف اللغة العربية لأسبوع مبدة مخسة ك أربعٌن دقيقة 

ات األساسية ميكن أف لغرض حتديد أك الكفاء تصميم التعلم الفعاؿلتصنيع 

 .يتحقق

 ادلشكالت ىف ادلدرس ( ت

ىناؾ أيضا . العربية نظاـ العلم ىف فكثًن من ادلدرسٌن ال يستوعبو 

من ليسوا  ماللغة العربية، لكنه هاراتممن  احدل ىف ف الذين جييدكفو ادلدرس

كذلك على الرغم  .اللغة العربيةتدريس قسم  (LPTK)معهد موظفي التعليم 

، كلكن من الناحية العربية وايتكلم ين أفقادر  وفقد يكون ٌنمن أف ادلعلم

 .لطالبإىل النظرية كاف لديهم صعوبة يف تعليم العربية 

 ادلشكالت ىف الطالب ( ث

الطالب تكوف مشكلة عند تعليم اللغة العربية  من مجيعخلفية متنوعة 

 ىف ادلدرسة.
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 ادلشكالت ىف الوسائل التعليمية ( ج

عند تعليم اللغة  زاؿ مستعمليال اف تقليديكا  ذمنقش تعليم اللغة ال

اللغة العربية ال يصنعوف ك يستعملوف  درسٌنممن العربية ىف ادلدارس. كثًن 

الوسائل التعليمية ادلوجودة اآلف نواؿ الوقت. كلكنهم يستعملوف الكتاب ك 

 للوسائل. فحسب السبورة

 ادلشكالت ىف الطرؽ ( ح

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

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

أف حقيقة اليت حدثت ىف  مع األسفتعليم اللغة النافدة ك الفاعلة. ك لكن 

يو كلكنها لدن ادلدرس يستعمل الطريقة السهلة تقدـ. كثًن مالادلدرسة غًن 

 .طالبلل بالنسبةصعب 

 ادلشكالت ىف التصحيح التعليمي ( خ

لقياس جدا ىف عمل التصحيح التعليمي العريب مطلوب  جيدة كفاءة

 الوقت. ىذا مدل نسبة جناح تعليم اللغة العربية
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 فى اللغة العربية اتمهار أربع ال تعريف .ح 

 منها: اتهار أربع ادلة العربية غللأف  اشهور م

 مهارة االستماع .1

ناس ىف فهم الكلمة أك اجلملة ادلنطوقتٌن بادلتكلم مهارة االستماع ىي كفاءة ال

يستطيع حتققو بالتمرين ادلقرر الستماع  يقيقاحلأك الوسائل ادلعينة. ىذا التدريب 

ىو فعلية  االستماع  أنواع الصوت ك عناصر الكلمة مبخارج احلركؼ الصحيحة.

فهم معىن  استماع باالىتماـ ك الفهم ك التفسًن لتحصيل ادلعلومة ك احملتول ك

  35ادلواصالت غًن ادلوجهة من ادلتكلم باللساف.

 مهارة الكالـ .2

مهارة الكالـ ىي كفاءة تعبًن أصوات ادلفاصل أك الكلمات لتقدير الفكرمثل 

اخلانر أك الرأم أك اإلرادة أك الذكؽ إىل شريك ادلتكلم. من العمـو أف أىداؼ 

ت اللسانية صحيحة ك مهارة الكالـ ىي أف يكوف الطالب يستوعبوف ادلواصال

 36عدلة بللغة ادلعلمة فيهم.

                                                           
35

 Tarigan، Henry Guntur. 1983. Menyimak Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa، 1985،  H. 19 
36

 Acep Hermawan.metodologi Pembelajaran Bahasa Arab...........H. 135 
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 مهارة الكتابة .3

ابة ىي شيء مهم ىف حياتنا ألَنا تعبًن مكتوب من الكاتب. تعريف تالك

الكتابة لغة ىي مجع ادلعىن ادلركب ك النظامي. ك معىن الكتابة اصطالحا ىي مجع 

 37.كلمات ادلركبةا لن تشكل إال بالالكلمات ادلركبة اليت زلتوية بادلعىن. ألَن

 38ناحيات ىف الكتابة ىي:

 القواعد مثل النحو ك الصرؼ ( أ

 اإلمالء ( ب

 العريب اخلط ( ت

 مهارة القراءة  .4

كف رؤكس أمية بالقراءة يعىن ادلدرسوف يقرٌ دة التعليامهارة القراءة ىي مقدمة ادل

القراءة مث الطالب يتبعوَنم. ىف التعريف األخر أف القراءة ىي كفاءة إدراؾ ك فهم 

                                                           
37

 Ahmad Fuad Mahmud ‘Ulyan، al-Maharah al-Lughowiyah، Mahiyatuha wa Turuqu 

Tadrisuha، Riyadh: Darul Muslim، 1992، H. 156 
38

 .026 . دار الفكر. دمشق. الصفحو0992نرؽ تدريس اللغة العربية.الدكتور جودت الركايب.  
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شياء ادلكتوبة بالتلفظ أك التخمة ىف القلب. الكتابة أيضا ىي فعلية استخدامية األ

 39القارئ لتحصيل الرسالة اليت ترسل الكاتب بوسائل الكلمات أك اللغة الكتابية.

 

 فعل الماضي و المضارعال .ط 

 فعل الماضي و المضارعتعريف ال .1

اضى ؾ"جاء ك اجتهد ك : ما دؿ على معىن ىف نفسو مقرتف بالزماف ادل الفعل ادلاضى

تاء التأنيث الساكنة، مثل: "كتبت" أك تاء الضمًن، مثل عالمتو أف يقبل  ك .تعٌلم"

، كتبًت، كتبتما، كتبتم، كتبنت، كتبتي  " ما دؿ على معىن : الفعل ادلضارعك  ."كتبتى

 ىف نفسو مقرتف بزماف حيتمل احلاؿ ك االستقباؿ، مثل : "جييئ ك جيتهد ك يتعلم" 

و أف يقبل "السٌن" أك "سوؼ" أك "مل" أك "لن" مثل: "سيقوؿ، سوؼ جنيئ، كعالمت

 40مل أكسل، لن أتأخر".

 طريقة صياغته .2

 :41لصياغو الفعل ادلضارع من الفعل ادلاضى يتبع ما يلى

                                                           
39

 Henry Guntur Tarigan، membaca sebagai suatu ketrampilan bahasa Bandung: Angkasa، 

1994، H. 7. 
40

 ، بٍروت: العصرٌةجتمع الذروس العربٍةمصطفى غالٌٍن،  
41

 .77، ص: بٍروت: دار القلم ،÷مختصر الصرفعبذ الهادي الضلً، 
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 ببدؤه بواحد من حركؼ الزيادة األربعة اليت جيمعها قولنا )نأيت( ك ادلعركفة  .أ 

 ذىب ك نذىب ك تذىب ك يذىب.)حركؼ ادلضارعة(، فيقاؿ ىف ذىب: أ

: ييٍكًرـي ك  .ب  حذؼ اذلمزة ادلزيدة من البناء )أفعل(، فيقل ىف أىٍكرىـى ك أىٍحسىنى

 حييًٍسني.

 كء هبا )ادلثاؿ( فيقاؿ  كرث ك كيل: يرث ك يلي.حذؼ الواك من ادلاضى ادلبد .ج 

 42حركة أكلو .3

كـر ك يضم حرؼ ادلضارعة من الفعل إذا كاف ماضيو رباعيا حنو: ييدحرج ك يي  .أ 

 .-كما سيأيت–ييقاتل ك يقدس، ك إذا كاف مبنيا للمجهوؿ 

رباعيا حنو: يىنصر ك يىتعٌلم ك يتقاتل ك  تح حرؼ ادلضارعة إذا مل يكن ماضيايف .ب 

 يىستغفر.

 43حركة ما قبل أخره .4

إذاكاف ماضيو مبدكءا بالتاء الزائدة فتح ما قبل أخره، حنو: يتدحرىج ك يتجلبىب  .أ 

 ك يتقدَّـ ك يتقاتىل.

                                                           
42

Ibid. 
43

 Ibid... H. 78. 
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إذاكاف ماضيو غًن مبدكء بالتاء الزائدة كسر ما قبل أخره، حنو: يدحرىج ك ييكرـو  .ب 

  ك يقدِّـ ك يقاًتل ك يستغًفر.

ك يستعمل الفعل ادلضارع ادلبدكء باذلمزة للمتكلم ادلفرد حنو: أنا أذىب. ك 

ادلبدكء بالنوف للمتكلم غًن ادلفرد، أك لو عند  التعظيم حنو: حنن نذىب. ادلبدكء 

فانمة تذىب. ك للغائبة ادلفردة حنو:  للمخانب ادلفرد حنو: أنت تذىب،لتاء با

 يذىب.ك ادلبدكء باياء للغائب ادلفرد حنو: ىو 


