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 1101150039 : الطالبرقم 
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 ( ) الماجستير فى العلوم: أمحدي،  ادلمتحن األول  .2

 ( ) الماجستير فى التربية: نور الوحدة،  ادلمتحنة الثانية  .3

 ( ) الماجستير فى التربية: زلمد أرين،  الكاتب  .4
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، الماجستير فى التربيةيفهم  
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 اإلقرار
 

 الكتابة على مهارة العربية تحليل األخطاء فى تصنيف الطبقة اللغويةأقر بأن ىذا البحث مبوضوع : 

أصلي يل وحدي مل عمل  بالنكا رايا النموذجيةالحكومية للطالب فى الفصل الثالث بالمدرسة الثانوية 

يسبقو نشره أو كتابتو، وإذا ثبت يوما أن ىذا البحث من عمل غريي، أنا مستعد لقبول أية عقوبات 

 أكادميية حسب ما نصبو لوائج اجلامعة.
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 الشعار
 

 َعَلْيِو َوَسل َم َمْن َخرََج  ي لََلِب اْلِعْلِم َكاَن  يْ اهللُ  ىاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصل  قَ  اْبِن َماِلك   َعْن أََنس  
 (رواه الًتمذي) َسِبْيِل اهلِل َحىت  يَ ْرِجعَ 

 

Artinya: “Dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah saw : “barangsiapa  

keluar (pergi) untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sehingga kembali 

(HR. Tirmidzi). 
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 اإلهدى
 

 أعطيت ىذه الرسالة جلميع األسرة خصوصا لوالدّي و جلامعيت احملبوبة
 جامعة بالنكارايا االسالمية احلكومية خصوصا

 الًتبية و العلوم التدريسيةكلية ىف  
 تعليم اللغة العربية قسم
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 التمهيد
 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذى صدقنا وعده و نصر عبده و جعل العربية لغة أىل اجلنة و حفظها 
بالقرأن و السنة، أشهد أن ال الو إال اهلل وحده ال شريك لو و أشهد أن زلمدا عبده و رسولو 

صلى و سلم على سيدنا و نبينا و شفيعنا و قرة أعيوننا زلمد سيد ادلرسلني  ال نيب بعده، الّلهم
 و إمام ادلهتدين و قائد اجملاىدين و على الو و أصحابو أمجعني. أما بعد:

محدا و شكرا هلل على النعام و اذلداية حىت يكون الباحث يستطيع النتهاء كتابة الرسالة 
 طالبلل الكتابة على مهارة العربية تصنيف الطبقة اللغويةحتليل األخطاء ىف  حتت ادلوضوع: "

 احلكومية النموذجية بالنكا رايا". ةالثانويادلدرسة الفصل الثالث ب ىف
الصالة و السالم على سيدنا رسول اهلل و على الو و صحبو و من تبعو إىل يوم القيامة. 

دون من أول الكتابة ىذه ىف كتابة ىذه الرسالة، وقف الباحث على األصحاب الذين يساع
 الرسالة و آخرىا. ولذلك يريد الباحث ليقول الشكر ذلم ىف ىذه الفرصة:

بن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس ىف احلقوق. ادلاجستري ىف فضيلة السيد الدكتور ا .1
 .مدير اجلامعة بالنكارايا اإلسالمية احلكومية. كاحلقوق

ىف  الًتبية و العلوم التدريسيةكعمدة كلية   فضيلة السيد فهمي. ادلاجستري ىف الًتبية. .2
 .اجلامعة بالنكارايا اإلسالمية احلكومية

 .فضيلة السيد أمحدي ،ادلاجستري ىف العلوم. كعميد قسم تدريس اللغة .3
 .نور الوحدة، ادلاجستري ىف الًتبّية، كادلشرفة األوىلفضيلة السيدة  .4
 .كادلشرف الثاينزلمد أرين، ادلاجستري ىف الًتبّية،  فضيلة السيد  .5
اإلسالمية  كل ادلدرسني و ادلوظيفني لشعبة تدريس اللغة العربية ىف اجلامعة بالنكارايا .6

 احلكومية.
فضيلة السيدة احلاجة سوسيال وايت، ادلاجستري ىف الًتبية ،كمدير ادلدرسة الثانوية  .7

 بالنكارايا. النموذجيةاحلكومية 



 ط
 

الدينية و خليد فًتي، الباحث ىف الًتبية فضيلة السيدين زلمد راملي، الباحث ىف  .8
االسالمية، كمدّرسني اللغة العربية للفصل الثالث ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية النموذجية 

 بالنكارايا.
لالب الفصل الثالث ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية النموذجية بالنكارايا على اسًتاكهم ىف  .9

 انتهاء ىذه الرسالة.
الدعاء و النصائح و العالفة حيت يكون انة و ين اإلععائاليت اّلذين قد أعطو و أّمي و أيب  .10

  الباحث جيتهد كثريا ىف التعّلم.
مؤسس معهد دار اللغة و الدعوة مريب و روحي و جسدي الدعي إىل اهلل أبوي احلبيب  .11

حسن بن أمحد باىارون و خليفتو مدير ادلعهد سعادة احملًتم أبوي احلبيب على زين 
ابدين ابن احلبيب حسن بن باىارون حيث أهنم يورثون علومهم حني تعّلم الباحث ىف الع

 ذلك ادلعهد.
 األصدقاء ىف شعبة تعليم اللغة العربية، عسى اهلل يقّوي أخوتنا أبدا. .12
 و مجيع األصحاب الذين حيفزونين و يساعدونين ىف انتهاء ىذه الرسالة. .13

ساعدة ىف الدنيا واآلخرة ويغفر ذلم ذنوهبم ويكتب ذلم ىذا ونسأل اهلل أن يوفقهم ويوفر ذلم ادل
نا إىل اجلّنة. وللتحسني اآليت حيتاج حىّت حَيِْملُ  احلسناة وجيزيهم خري اجلزاء ويعينهم ىف أعماذلم.

َفِتَحة. آخرًا، يتوك ل الباحث إىل اهلل كي إىل التوصّيات واالقًتحات واالِ  الباحث نِْتقاد بادلن ْ
 .لة النافعَة لنا خصوصا للباحثرساكون ىذه السي

 2015سبتمرب  7بالنكارايا،
 
 

 محفوظ رزقي مبارك
رقم الطالب: 

5505510011 
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على مهارة  الكتابة للطالب فى الفصل  العربية تحليل األخطاء فى تصنيف الطبقة اللغوية
 الحكومية النموذجية بالنكا راياالثالث بالمدرسة الثانوية 

 
 ص البحثلخم

 حتليل األخطاء ىف تصنيف الطبقة اللغوية(. 1101150039زلفوظ رزقي مبارك )

احلكومية النموذجية  ةالثانويادلدرسة الفصل الثالث ب ىف طالبلل الكتابة على مهارة العربية
. الرسالة لكلية الًتبية و العلوم التدريسية ىف قسم اللغة شعبة تعليم اللغة العربية بالنكا رايا
 بالنكارايا اإلسالمية احلكومية.باجلامعة 

 العربية ىف تصنيف الطبقة اللغويةو أغراض ىذا البحث ىي دلعرفة أشكال األخطاء 
 احلكومية النموذجية بالنكا رايا ةالثانويادلدرسة الفصل الثالث ب ىف طالبلل الكتابة على مهارة

 و أسباب وقوعها.
حث لريقة االمتحان و لريقة يكون ىذا البحث حبثا كميا وصفيا. و استخدم البا
لتحصيل نتيجة كتابة درس اللغة التوثيق جلمع البيانات ىف ىذا البحث. غرض االمتحان ىنا 

العربية. الوثيقة ىف ىذا البحث  الطبقة اللغويةالعربية ىف الطالب مث حتليل أنواع األخطاء خالل 
 مشتملة بنتيجة االختبار أو إنشاء الطالب.

 طالبلل الكتابة بحث على أن األخطاء اللغوية العربية على مهارةدّلت نتيجة ىذا ال
احلكومية النموذجية بالنكا رايا تصنيفها منها: أخطاء  ةالثانويادلدرسة الفصل الثالث ب ىف

% و أخطاء الكتابة ىف الطبقة الصرفية  22خطأ أو  205الكتابة ىف الطبقة النحوية عددىا 
 11خطأ أو  85أخطاء الكتابة ىف لبقة الداللة عددىا % و  55خطأ أو  072عددىا 

عدم الفهم ( 2الطالب من قبل  هاتأثري اللغات اليت استوعب( 1%. فأسباب وقوعها: 
أي اللغة العربية )ادلقصود ىنا ىو عدم الفهم ىف قواعد  مستعمل اللغة إىل اللغة ادلستعملة عليو

 .اللغة العربية
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THE ERROR ANALYSIS OF ARABIC LANGUAGE ON TAXONOMY 

LINGUISTIC A SPECTS WRITING SKILLS STUDENT OF THIRD  

GRADE IN ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL MODEL 

 PALANGKA RAYA 

 

ABSTRACT 

 

Mahfuz Rizqi Mubarak (1101150039). The Error Analysis of Arabic Language 

on Taxonomy Linguistic a Spects Writing Skills Student of Third Grade in Islamic 

Senior High School Model Palangka Raya. This Study in Arabic Language Education 

Tarbiyah Faculity and Teacher Training State Islamic Institut of Palangka Raya 2015. 

 

The study aimed to determine the forms and the cause of error analysis of arabic 

language on linguistic taxonomy aspect learning writing of students third grade in 

Islamic Senior High School Model Palangka Raya. 

 

This study is descriptive quantitative research. Collecting data in this study used 

the test and documentation. Test aimed to get resulth kitabah (writing) then performed 

the analysis process for categorization of these results. Where as the documentation 

phase of this research included documentator replicates or student essays. 

 

The results of the study showed thats the errors in the arabic language writing 

skills can be categorized as follows: syntactical errors as many as 513 or 66%, 

morphology errors as many as 176 or 23%, and semantics errors as many as 85 or 11%. 

As for cause of the errors, among others: 1) Affected first language mastered 2) Less of 

user understanding of the language he uses language that is arabic language (it is meant 

here is the lest of understanding the rules of the arabic language). 
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ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA ARAB PADA ASPEK TAKSONOMI 

LINGUISTIK MAHARAH KITABAH SISWA KELAS XII DI MAN MODEL 

PALANGKA RAYA 

 

ABSTRAK 

 

Mahfuz Rizqi Mubarak (1101150039). Analisis Kesalahan Berbahasa Arab pada 

Aspek Taksonomi Linguistik Maharah Kitabah Siswa Kelas XII di Man Model 

Palangka Raya. Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Palangka Raya, 2015. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk serta penyebab 

terjadinya kesalahan berbahasa arab pada aspek taksonomi linguistik pembelajaran 

kitabah siswa kelas XII di MAN Model Palangka Raya. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data 

pada penelitian ini dengan menggunakan tes dan dokumentasi. Tes di sini bertujuan 

untuk mendapatkan hasil kitabah yang kemudian dilakukan proses analisis untuk 

pengkategorian dari hasil tersebut. Sedangkan tahap dokumentasi pada penelitian ini 

mencakup pendokumentasian hasil ulangan, atau karangan siswa. 

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan berbahasa arab pada 

maharah kitabah dapat dikategorikan sebagai berikut: Sintaksis sebanyak 513 kesalahan 

atau 66 %, kesalahan morfologi sebanyak 176 kesalahan atau 23 %, dan kesalahan 

semantik sebanyak 85 kesalahan atau 11 %. Adapun penyebab terjadinya kesalahan 

tersebut antara lain: 1) Terpengaruh bahasa yang lebih dulu dikuasainya 2) 

Kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya yaitu bahasa Arab 

(yang dimaksud di sini adalah kekurangan pahaman dalam kaidah-kaidah bahasa Arab). 
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 محتويات البحث
 

 الغطاء
 مواقف الرسالة

 المواقف المشرفة
 موافق لجنة المناقشة

 اإلقرار
 الشعار

 اإلهدى
 التمهيد

 ملخص البحث
 محتويات البحث

 قائمة الجداول
 قائمة المالحق
 )المقدمة( الباب األول 
 1  ........................................... خلفية البحث. أ

 3  .......................................... حدودية البحث. ب
 4  ............................................ أسئلة البحث. ج
 4  .......................................... أىداف البحث. د
 4  ............................................. أمهية البحث. ه
 5  ........................................... ىيكل البحث. و
 االطار النظري() الباب الثاني 
 6  .................................... حتليل األخطاء اللغوية. أ

 8  ................................... أسباب األخطاء اللغوية. ب



 ن
 

  9  ..................... تعريف حتليل األخطاء اللغوية و لريقتو. ج

 11  ............................. أىداف حتليل األخطاء اللغوية. د

 11  .................. تفصيل األخطاء ىف تصنيف الطبقة اللغوية. ه

 19  .......................... العربية.ادلشكالت ىف تعليم اللغة . و

 23  ........................ تعريف مهارة األربعة ىف اللغة العربية. ز

 24  ................................... تعريف اإلنشاء و أنواعو. ح

 26  ........................... اإلسًتاتيجيات ىف تعليم اإلنشاء. ط

 الثالث )منهجية البحث( بابال
 27  ............................................. زلل البحث. أ

 27  .......................................... مصادر البيانات. ب

 27  .................................... رلتمع البحث و عينتو. ج

 28  ............................................. أداة البحث. د

 29  ............................................ مجع البيانات. ه

 29  ........................................... حتليل البيانات. و

 31  ......................................... مراحل الدراسات. ز

 (نتيجة البحث و تحليلهاالباب الرابع )
على  اللغوية العربية ىف تصنيف الطبقة اللغوية ءأشكال األخطا. أ

للطالب ىف الفصل الثالث بادلدرسة الثانوية  الكتابةمهارة 
 32  ............................ .بالنكا رايا النموذجيةاحلكومية 

 34  ........................... أخطاء الكتابة ىف الطبقة النحوية. ب

 42  ........................... ىف الطبقة الصرفيةأخطاء الكتابة . ج

 47  .................................. األخطاء ىف لبقة الداللة. د



 س
 

 على اللغوية العربية ىف تصنيف الطبقة اللغوية ءاألخطاأسباب . ه
للطالب ىف الفصل الثالث بادلدرسة الثانوية  الكتابة مهارة

 54  ............................. بالنكا رايا النموذجيةاحلكومية 

 54  ................. تأثري اللغات اليت استوعب الطالب من قبل. و

أي اللغة  مستعمل اللغة إىل اللغة ادلستعملة عليوعدم الفهم . ز
 55  ................................................... العربية

 56  ........................ أصوار األخطاء ادلوقوعة ىف الطالب. ح

 الباب الخامس )اإلختتام(
 61  ............................................... االختصار. أ

 62  ................................................. النصائح. ب

 المراجع
 المالحق
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 قائمة الجداول
 

 32  .............................. : األخطاء اللغوية العربية  اجلدوال األّول
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