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 األول الباب
 المقدمة

 خلفية البحث . أ
. الرجل إذا كان يعرب الغاية 1اللغة ىي أدوات اتصال اإلنسان لتعبري ادلقصود

أو ادلقصود لرجل آخر بوسيلة اللغة. ولذالك, نعرف أن اللغة أمر مهم لنا و جيب 
اللغة تساعد على الناس مساعدة  علينا تعلمها و استعماذلا ىف احملاورة اليومية.

مهمة. يقول مصطفى الغاليني "بأن اللغة ىي الكلمة أو اجلملة اليت تستعملها 
  2.لتعبري ادلقصود أو اإلرادة"على كل اإلنسان 

كوهنا لغة عادلية و كذلك لغة   كما عرفنا أن اللغة العربية باإلضافة إىل
 تعلم اللغة العربية ىو امر مهمالعجمي أن  عبودية" للمسلمني حىت يرى ادلسلم"

بسبب أساس اإلسالم مثل القرأن و احلديث مكتوبان هبا و كثري من تآليف  ذلم
العلماء الىت تستعمل ىف مراجع العلوم اإلسالمية مكتوبة هبا أيضا. و بذلك إذا 

 ىف اللغة العربية.  وىبةاراد اإلنسان ليتعلم و يطالع مصادر اإلسالم حيتاج إىل ادل
ادلعروف أيضا أن اللغة العربية ىي لغة اإلسالم و ادلسلمني منذ بزوغ  فمن

مث إهنا أقدم لغة حية ىف العامل  ا دحدث خا م النبيني و ادلرسلني،فجر اإلسالم. و هب
مل يعًتىا التغيري و التبديل. فكانت طوال أربعة عشر قرنا من الزمان وعاء للحضارة 

ض و مغارهبا. كما أنو فوق ىذا كلو قد اكتسبت اإلسالمية العادلية ىف مشارق األر 
اللغة العربية مكانة عادلية بني اللغات ادلعروفة )حيث أهنا إحدى اللغات القليلة 
ادلعًتف هبا رمسيا ىف ادلنظمات الدولية(. فالعربية إذا ليست لغة دين و حضارة 

 3فحسب, بل ىي لغة اتصال عادلي.
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اب أربعة األمهار اللغوية اليت معروفة مبهارة تعليم اللغة العربية مطلوب باستيع
من  األربعة و ىي مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.

تلك األمهار نستطيع لنعرف أن وظيفة اللغة مستعملة ألدوات التصال ادلباشر 
ىي مشتملة  )الشفهي( و غري ادلباشر )الكتابة(. أدوات التصال ادلباشر )الشفهي(

من مهارة االستماع و الكالم. أم أدوات التصال غري ادلباشر )الكتابة( ىي مشتملة 
من مهارة القراءة و الكتابة. مهارة الكتابة ىف تعليم اللغة العربية تنقسم من ثالثة 

 4أنواع غري مالزم منها اإلمالء و اخلاط و اإلنشاء.
أمهار اليت اعتربه الطالب صعبة. أجيف ىريماوان يقول أن الكتابة ىي من 

إذا عرب الطالب اللغة األجنبية باللسان )الكالم( كان الناطق يستطيع لقبول أو فهم 
اليت عربه الطالب و إن مل يكن كامال أو غري وفق للقواعد.  و لكن  إذا عرب 
الطالب اللغة األجنبية بالكتابة كان الناطق ال يستطيع لقبول أو فهم اليت عربه 

 5لطالب و إن يكن كامال أو غري وفق للقواعد.ا

ىي من األمهار اللغوية العربية اليت تُعلم ىف ادلدرسة الثانوية النموذجية  الكتابة
بالنكارايا. كما عرفنا أهنا من ادلدارس الفاخرة ىف أقسام العلوم الًتبوية. ىذه ادلدرسة 

وية  و غريىا. و لكن, أن درس دحصل مناقبا كثرية ىف أنواع ادلسابقات الدينية و اللغ
اللغة العربية خصوصا ىف مهارة الكتابة تكون درسا صعيبا عند الطالب ىف تلك 
ادلدرسة. ىذا ما يتحقق من أخطاء نتائج اختبار الطالب و إنشائهم ىف مهارة 

 الكتابة.
اللغويون و ادلدرسون نفس الرأي بأن األخطاء اللغوية تكون مشكلة ىف اجناز 

ها ة "بأن األخطاء اللغوية اليت فعلتعاليم اللغوية حىت ىناك بيان النهايأىداف ال
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بالطبع أن ىناك أسباب ىف األخطاء  6الطالب تدل على الفشل ىف التعليم اللغوية.
 7اللغوية عند الطالب.  عربت سيتياوايت أن ىناك أسباب ىف األخطاء اللغوية منها:

األخطاء اللغوية تسبب من تداخل اللغة  متأثر باللغة اليت تقدر قبلو. مبعٌت أن .1
 األوىل إىل اللغة الثانية اليت تعلمو.

 عدم الفهم ىف استعمال اللغة. .2

 السهو ىف تعليم اللغة. .3

بسبب ذلك, يهتم الباحث ببحث ىذه األخطاء اللغوية خصوصا ىف مهارة 
الكتابة للطالب ىف تلك ادلدرسة. أىداف ىذا البحث ال خيرج من رأي غونتور 

 تاريغان منها:
 لتعرف تلك أسباب األخطاء اللغوية  و فهم خلفيتها. .1

 لتحقيق األخطاء اليت فعلها الطالب. .2

 دلنع األخطاء ادلتساوية ىف ادلستقبل. .3

تحليل األخطاء فى "ىذه األمهية تكون سببا للباحث ىف اختار ادلوضوع 
للطالب فى الفصل الثالث  الكتابةعلى مهارة  العربية تصنيف الطبقة اللغوية

 ."بالنكا رايا النموذجيةالحكومية  الثانويةبالمدرسة 
 حدودية البحث . ب

للطالب ىف الفصل الثالث بادلدرسة  الكاتبة ىف ىذا البحث, الباحث حيلل نتيجة
. أما األخطاء 4102-4102الثانوية احلكومية النموذجية بالنكارايا سنة التعليم 

اللغوية العربية اليت دحللها الباحث دحدد بأخطاء الطالب ىف ادلقومات اللغوية. 
اليت  ادلقومات اللغوية منها الصرفية و النحوية و الداللة دون الصوتية ألن البيانات

 ُُجعت ىي نتيجة الكتابة.  
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 أسئلة البحث . ج
 كما ذكرت ىف خلفية البحث السابقة, فأسئلة البحث ىي:

 طالبلل الكتابة على مهارةما األخطاء اللغوية العربية ىف تصنيف الطبقة اللغوية  .0
 ؟بالنكا رايا النموذجيةاحلكومية  ثانويةبادلدرسة ال ىف الفصل الثالث

 الكتابةعلى مهارة األخطاء اللغوية العربية ىف تصنيف الطبقة اللغوية ما أسباب  .4
 ؟بالنكا رايا النموذجيةاحلكومية  ثانويةبادلدرسة ال ىف الفصل الثالث طالبلل

 أهداف البحث . د
 كما ذكرت ىف أسئلة البحث, فأىداف البحث ىي:

 الكتابة مهارةعلى دلعرفة األخطاء اللغوية العربية ىف تصنيف الطبقة اللغوية  .0
 .بالنكا رايا النموذجيةاحلكومية  ثانويةبادلدرسة ال ىف الفصل الثالث طالبلل

 الكتابة على مهارةدلعرفة األخطاء اللغوية العربية ىف تصنيف الطبقة اللغوية  .4
 .بالنكا رايا النموذجيةاحلكومية  ثانويةبادلدرسة ال ىف الفصل الثالث طالبلل

 أهمية البحث . ه
 ل بفوائد منها:يرجى التحلي

خصوصا  أي يكون الطالب يعرفون حمل األخطاء اللغوية اليت يفعلوهنا منذ زمان .0
 .الكتابة ىف مهارة

اليت تستخدم فيو قال عن  الكتابة لكي تكون الكتابةترمم ادلدرسة نظام تعليم  .4
 أخطاء القوائد.

بالنكا رايا  النموذجيةاحلكومية  الثانويةلزيادة ادلعلومات على الطالب بادلدرسة  .3
 خصوصا لزيادة ادلهارة ىف اللغة العربية.

 ألساس ادلقابلة و اخللفية ىف التحليل لألخرين. .2
 
 



5 

 

 هيكل البحث . و

ىيكل البحث ىف ىذا البحث منها: ىف الباب األول يتكون من خلفية 
أسئلة البحث و أىداف البحث و أمهية البحث و  حدودية البحث و البحث و

ىيكل البحث. و ىف الباب الثاين يتكون من تعاريف التحليل و األخطاء و علم 
األصوات و علم الصرف و علم النحو و تصنيف الطبقة اللغوية. و ىف الباب 

أنواع و صفات البحث و طريقة تعيني ادلبحث و طريقة ُجع الثالث يتكون من 
و ىف الباب الرابع يتكون من أشكال  .و طريقة رعي البيانات و دحليلها البيانات

األخطاء اللغوية العربية ىف تصنيف الطبقة اللغوية على مهارة الكتابة ىف الفصل 
الثالث بادلدرسة الثانوية احلكومية النموذجية بالنكارايا و أسباب أخطاءىا. و ىف 

 النصائح.الباب اخلامس يتكون من االختصار و 

 


