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 الثاني الباب
 االطار النظري

 تحليل األخطاء اللغوية . أ

 تعريف األخطاء .1

ىف الكتاب "ادلهارة اللغوية". ثالث أنواع الكلمة الىت  ركشدم أمحد رأل دكتور
 مرتبطة باألخطاء منها:

 زالة اللساف ( أ

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

 األغالط ( ب

الغلط أف تعيا بالشيء فال تعرؼ كجو  لساف العربمعٌت غلط يف 
كأغلطو غَته كالعرب تقوؿ غلط  لط غلطاغمر ييف األ طلالصواب فيو كقد غ

طا كغلتا كبعضهم جيعلهما لغتُت مبعٌت قاؿ لاحلساب غ منطقو كغلت ىف ىف
ابن  احلساب قاؿ احلساب ككل شيء كالغلت ال يكوف ًإال ىف ط ىفلكالغ

سيده كرأىيت ابن جٍت قد مجعو على غالط قاؿ كال أىدرم كجو ذلك كقاؿ 
ن جهة صوابو من غَت تعمد كقد يا اإًلنساف عط كل شيء يعلالليث الغ

فيو كييغالىطي بو كمنو  طو مغالطة كادلغلطة كاألغلوطة الكالـ الذم يغلطغال
ثٍػتيو حديثان ليس باألىغالًيًط كالتٍغًليطي أىف تقوؿ للرجل غىًلٍطتى  قوذلم حىدَّ

ىٍغلىطةي كاأليٍغليوطةي ما ييغالىطي بو م
احلديث  ن ادلسائل كاجلمع األىغالًيطي كىفكادل

ركاية األيٍغليوطاًت قاؿ  ى عن الغىليوطاًت كىفأىنو صٌلى الٌلو عليو كسٌلم نى 
مىري بًتؾ اذلمزة قاؿ  اذلركٌم الغىليوطاتي تيركت منها اذلمزة كما تقوؿ جاء حلٍى
كقد غىًلطى مىن قاؿ ًإنا مجع غىليوطةو كقاؿ اخلطايب يقاؿ مسأىلة غىليوطه ًإذا كاف 

جعلتها امسان زًٍدتى فيها  يػيٍغلىطي فيها كما يقاؿ شاة حىليوبه كفرىس رىكيوب فًإذا

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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اذلاء فقلت غىليوطة كما يقاؿ حىلوبة كرىكوبة كأىراد ادلسائل اليت ييغالىطي هبا 
الدِّين  ا نىى عنها ألىنا غَت نافعة ىفالعلماء ليىزًلُّوا فيىًهيجى بذلك شىرٌّ كًفتنة كًإمن

ٍرتيكم ًصعابى  كال تكاد تكوف ًإال فيما ال يقع كمثلو قوؿ ابن مسعود أىٍنذى
ٍنًطق يريد ادلسائلى الدَّقيقةى الغاًمضةى فأىما األيٍغليوطاتي فهي مجع أيٍغلوطة 

ى
ادل

 1 .أيٍفعولة من الغىلىط كاأليٍحديكثًة كاأليٍعجيوبةً 
األمر من باب  غ ؿ ط : غىًلطى ىف سلتار الصحاح معٌت غلط ىف

احلساب  منطقو كغًلت ىف لىطىوي غَته كالعرب تقوؿ غىًلط ىفطًرب ك أغٍ 
ها لغتُت مبعٌت ك غىالىطىوي ميغىالىطىةن ك غىلَّطىوي تغليطا قاؿ لو غىًلطت كبعضهم جيعل

ك األٍغليوطىةي بالضم ما ييغلط بو من ادلسائل كقد نى النيب صلى اهلل عليو ك 
 2.سلم عن األغلوطات
: أخطأ كجو الصواب. يقاؿ: ػى غىلىطان  ادلعجم الوسيط معٌت غىًلطى ىف

فهو غلطاف.) أٍغلىطىو (: ادلنطق.  احلساب، أك ىف األمر، أك ىف غلط ىف
لَّطىو (: أغلطو. كػ الغلط.) غالىطىو ( ميغالطة، كًغالطان: أغلطو.) غى  أكقعو ىف

قاؿ لو: غلطت. كػ نسبو إىل الغلط.) األيٍغلوطة (: ما يغلط فيو، أك ما 
أغاليط.) الغىٍلطىة (: ادلرٌة من الغلط. )  ( يغالط بو من الكالـ ادلبهم. ) ج

الكثَت الغلط.) الغىليوط (: يقاؿ: مسألة غلوط:  (: ج ( غلطات.) الغىالَّط
  (: يغلط فيها.) ادلًٍغالط

ى
 ٍغلىطايٌن (: الذم يغالط الناس ىفالكثَت الغلط.) ادل

ىٍغلىطىة
يعٍت أف أغالط ىف ىذا الباب ىي الناجتة  .3األغلوطة (: حساهبم.) ادل

 4.عن إتياف ادلتكلم بكالـ غَت مناسب للموقف
 
 

                                                 
1
  474, ص: ق 1414, بَتكت – صادر دار, لساف العرب ,زلمد بن مكـر بن علي بن أمحد بن حبقة األنصارم اإلفريقيابن منظور  

2
 339,  ص: صيدا - بَتكت النموذجية، الدار - العصرية ادلكتبة, سلتار الصحيحزلمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم,   

3
 769,ص:  ـ 3122صوراؽ الدكلية, مصر: مكتبة , ادلعجم الوسيطشوقي ضعيف,   

4
 .204، ص1994، ترمجة: عبده الراجحي كعلي علي أمحد شعباف، بَتكت: دار النهضة العربية، أسس تعلم اللغة كتعليمهابراكف، ىػ دكغالس،  

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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 األخطاء ( ج

ىي استطراد الشكل الفطرم من اذليكل الفصيح الذل عيمل ادلتكلم 
من الشرح 5اللغة( ألنو مل يستوعب دتاما قواعد اللغة.ك الكاتب )مستعمل 

ادلاضي, عرفنا أف األخطاء اللغوية ىف الناس شيء طبيعي ىف ادلمارسة 
اللغوية. كاف الفرؽ بُت األخطاء ك األغالط. من العمـو أف األغالط تيسبَّب 

ىف ذكر شيء يسبب األغالط عند نطق الصوت  ًقصىرمن عنصر التطبيق. 
الكلمة أك سياؽ الكلمة ك تأكيدىا أك اجلملة ك غَتىا. األغالط اللغوم أك 

عادة تستطيع تصحيحها عند الطالب إذا كانوا حياسبوف على نفسهم. ىف 
احلقيقة أف الطالب يعرفوف النظاـ اللغوم الذم يستعملونو ك لكن شيء 
فيهم يسبب نسياف على النطاـ اللغوم ذلك. ىذا النسياف عادة ليس لوقت 

ك لتلك األغالط أيضا ال تكوف طويلة. ك على العكس أف األخطاء طويل 
تيسبَّب من عنصر الكفاءة. مبعٌت أف الطالب مل يفهمو النظاـ اللغوم الذم 
يستعملونو. حدثت األخطاء باستمرار ك ىي إذا ال ديكن تصحيحها دتكن 

بسبب ذلك, البد على ادلدرسُت لينقصُت 6استمرارىا لوقت طويل.
دلوجودة ىف الطالب بالتقوًن التدرجيي ألجل حتقيق أىداؼ األخطاء ا

 التعليمية اجليدة.

 أسباب األخطاء اللغوية. . ب

أصل أسباب األخطاء اللغوية تقع ىف الرجل الذل يستعمل اللغة ك ال تقع ىف 
اللغة الىت ايستعملت. ىناؾ ثالثة أسباب زلتملة لرجل ديكن أف يكوف خطأ ىف 

 7التحدث منها:

                                                 
5
 Rusydi Ahmad, al-Maharat al-Lugawiyyah, Kairo: dar al-Fikr al-Arabiyy, 2009, H. 309. 

6
 Heri Guntur dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa,.......... H. 68. 

7
 Nunik Setiawaty, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia, Surakarta: Yuma Pustaka, 2010, H. 

15-16. 
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باللغة اليت يستوعب قبل تلك اللغة. مبعٌت أف األخطاء اللغوية تيسبَّب متأثر  .1
بتدخل اللغة األـ أك اللغة األكىل إىل اللغة الثانية الىت تيتعلَّم ىف الطالب. بعبارة 
أخرل أف مصدر األخطاء ديكن ىف االختالفات ىف النظاـ اللغوم األكؿ ك 

 النظاـ اللغوم الثاين.

ة باللغة اليت يستعملونا. األخطاء اليت تعكس خصائص عدـ فهم مستعمل اللغ .2
القواعد اللغوية ادلتعلمة. بعبارة أخرل أف األخطاء ك األغالط ىي من القواعد 
اللغوية. ادلثل: أخطاء اإلمجاؿ ك تطبيق القواعد اللغوية بغَت كامل ك فشل ىف 

ذكر مرا ُي را تعلم أحواؿ على تطبيق القواعد اللغوية. ىذه األخطاء تي
باصطالح أخطاء داخل اللغة. أسباب ىذه األخطاء منها: )أ( تعميم فائق 
)ب( جهل حتديد القواعد )ج( تطبيق القواعد بغَت كامل )د( خطأ ىف افًتاض 

 فكرة.

تعليم اللغة بسهو أك أقل من الكماؿ. ىذا يتعلق بادلواد الىت تيتعلم أك دترس ك  .3
تعلقة مبشكالت ادلصدر ك االختيار ك طريقة أداء التعليم. األدكات التعليمية م

التأليف ك الًتتيب ك التأكيد. ك الطريقة التعليمية متعلقة مبشكالت على 
اختيار الطريقة التقدديية ك ترتيبها ك الكثافة ك التعليمية ادلقررة ك األدكات 

 ادلستخدمة ىف التعليم.

 .تعريف تحليل األخطاء اللغوية و طريقته . ج

( تعرؼ حتليل األخطاء اللغوية بتعريف تفصيلية 2011أيليس )ىف تاريغاف: 
منها: حتليل األخطاء اللغوية ىو ادلنهج ادلستعمل للباحثُت ك ادلدرسُت الذم 
مشتمل بإمجاع منوذج لغة الطالب ك تعرؼ األخطاء ىف النموذج ك كصفها ك 

 8تصنيفها باألسباب ادلفًتضة  ك تقوًن دقتها.

                                                 
8
 Heri Guntur dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa,.......... H. 153. 
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نتور تاريغاف يبُت عن الدكر اليت جيب أف على أساس التعريف ادلاضي, غو 
 9يسلك لتحليل األخطاء اللغوية. فهذه الدكر منها:

 اختيار البيانات اللغوية. .1

 ىذه عملية مشتملة بالدكر منها:
 تقرير كسيع النموذج ( أ

 تقرير الوسائل النموذجية ( ب

تقرير التجانس النموذجي )متعلق بأسناف الطالب ك خلفيتهم ىف اللغة  ( ت
 دكر التقدـ ك غَتىا.األكىل ك 

 إدراؾ األخطاء ىف البيانات. .2

ىذه اجلمل تكوف الفقهي بشكل علٍت أم النقيصة ادلنحرفة ىف ىدؼ 
القواعد اللغوية. ك الفقهي بسرية أم أنو جيد إذا نظر بلحظة ك لكن إذا نظر 

 بدقة أنو غَت صحيح.

 تصنيف األخطاء. .3

عطاء النحوم لكل عملية ىف ىذه الدكر مشتملة بتقرير أك تعيُت اإل
 األخطاء منها:

 األخطاء اإلمالئية ك الصوتية ( أ

 األخطاء الصرفية ( ب

 األخطاء النحوية ( ت

 األخطاء الداللية ك الكلمة ( ث

 شرح األخطاء. .4

عملية ىف ىذه الدكر ىي زلاكلة التعارؼ عن أسباب علم اللغة النفسي ىف 
 تلك األخطاء.

                                                 
9
 Ibid, H. 152 
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 تصحيح األخطاء. .5

اجلد كل األخطاء لكي يأخذ التقرير عملية ىف ىذه الدكر مشتملة بتقوًن 
 للتعليم اللغوية.

( 1رأل دكسقفى ك ركسيفل أف حتليل األخطاء أيضا جيب ليستطيع )
حتليل مصدر األخطاء )مثل التداخل أك االنتقاؿ من اللغة األكىل ك األمجاؿ ك 

( تعيُت دكر 2عدـ االستقرار ىف التقرير أك نظاـ تقرير اللغة التعليمية( ك )
ؿ الذم يكوف سببا ىف األخطاء االرتباطية بادلواصالت ك معيار اختال

 10االستعماؿ.

 أهداف تحليل األخطاء اللغوية. . د

رأل دكالم ىف كتاب تاريغاف أف حتليل األخطاء اللغوية كانت ىدفاف رئيسياف 
 11مها:
لتحصيل البيانات ادلستعملة ىف تصنيع أك استنتاج احلقيقة ىف عملية التعامل  .1

 اللغوم.

إلعطاء اإلشارة إىل ادلتعلمُت 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.

من اذلدفُت ادلاضيُت نصتطيع أف حتليل األخطاء اللغوية كانت مساندة كبَتة 
 ك الطالب ك ادلهتمُت باللغة لقواـ التقوًن التعليمي. لكل ادلتعلمُت

 تفصيل األخطاء فى تصنيف الطبقة اللغوية . ه

 الصوتية .1

                                                 
10

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

Jakarta: Erlangga, 1986, H. 53. 
11

 Heri Guntur dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa,.......... H. 126. 
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التصنيف األكؿ فالطبقة اللغوية ىي ىف كجح الصوتية. الصوتية ىي من 
 12أقساـ البحث اللغوم الذم يدرس ك حيلل ك يتكلم عن األصوات اللغوية.

 :13ف مهااألخطاء الصوتية متميزة بالطبقا
 أخطاء النطق ( أ

 أخطاء اذلجاء ( ب

ك لكن ىف ىذا البحث أف الباحث ال حيلل ىف الطبقة الصوتية ألف 
البيانات اجملموعة من نتيجة الكتابة فقط. ىذا ادلبحث لزيادة ادلعلومة عن 

 ادلقومات اللغوية. 
 الصرفية .2

الصرفية ىي أقساـ علم اللغة اليت تدرس خصوصيات الكلمة ك 
تغيَتات كظيفية ىف الكلمة إما ىف شكل تلك الكلمة ك إما ىف عمومياهتا ك 

ىف تعليم اللغة العربية أف الصرؼ ىو علم يبحث  14كظيفية حنوية ك الداللة.
 15عن الكلمات ىف ناحية التصريف ك اإلعالؿ ك تغيَتات احلركؼ.

الصرؼ ىو قواعد يعرؼ هبا أحواؿ أبنية الكلم ك غَت اإلعراب كالتثنية ك 
التصغَت ك النسب ك اإلعالؿ. ك يدخل ىف االسم ادلتمكن ك الفعل  اجلمع ك

دكف احلرؼ ك شبهو. ك األبنية ىي الصيغ هبيآهتا. ك أبنية االسم األصلية 
ثاللثية ك رباعية ك مخاسية. ك أبنية الفعل األصلية ثالثية ك رباعية. ك ىذه 

 16اء ك العُت ك الالـ.األبنية ذلا موازين توزف هبا. ك حركؼ ادليزاف ثالثة ىي الف
 ىف ىذ البحث أف األخطاء الصرفية اليت حبثت ىي:

                                                 
12

 Abdul Chaer, linguistik Umum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, H. 102. 
13

 Heri Guntur dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa,.......... H. 179. 
14

 Ramlan. M. Morfologi Suatu Tinjauan Diskriptis, Yogyakarta: CV, Karyono, 1983, H. 16-17. 
15

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

dan Morfologi), Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2004, H. 88. 
16

 7-5, ص: 6839السادلية: مكتبة األمل,  -, الكوية عنواف الظرؼ ىف علم الصرؼىاركف عبد الرازؽ,  
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ك اسم ادلفعوؿ ك اسم  سم الفاعلاألخطاء ىف األكزاف الصرفية كا ( أ
التفضيل ك ظرؼ الزماف ك ادلكاف ك ادلفرد ك التثنية ك اجلمع ك فعل 

 ادلاضي ك فعل ادلضارع ك األمر.

. ىذه القائمة ادلتعلقة األخطاء ىف كتابة الضمَت الذم يعود عليو ( ب
 بالضمَت:

 استخدم فى الضمائر
 مفرد مذكر غائب يفعل –فعل  –ىو 
 تثنية مذكر غائب يفعالف –فعال  –مها 
 مجع مذكر غائب يفعلوف –فعلوا  –ىم 
 مفرد مؤنث غائبة تفعل –فعلٍت  –ىي 
 تثنية مؤنث غائبة تفعالف –فعلتا  –مها 
 غائبة مجع مؤنث يفعلن –فعلن  –ىٌن 
 مفرد مذكر سلاطب تفعل –فعٍلتى  –انتى 
 تثنية مذكر سلاطب تفعالف –فعلتما  –انتما 
 مجع مذكر سلاطب تفعلوف –فعلتم  –انتم 
 مفرد مؤنث سلاطبة تفعلُت –فػىعىٍلًت  –انًت 
 تثنية مؤنث سلاطبة تفعالف –فعلتما  –انتما 
 مجع مؤنث سلاطبة تفعلن –فعلنٌت  –اننٌت 
 متكلم كحده افعل –انا 

 متكلم مع الغَت نفعل –حنن 
 

 النحوية .3
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النحوية ىي أقساـ علم اللغة ادلتكلمة خصوصيات ك عموميات البياف ك 
اجلملة ك البند ك العبارة. فهذه سلتلفة بالصرفية اليت تبحث تدرس خصوصيات 

النحوية ىف اللغة العربية تسمى بعلم النحو.  17ك عموميات الكلمة ك مورفيم.
فعلم النحو ىو علم يبحث فيو عن أحكاـ الكلمة ك مكانتها ىف اجلملة أك 

فوأد نعمة يعرؼ أف علم النحو ىو قواعد  18النسخ مع تقسيم اجلملة ك غَتىا.
ك الذم يتعلق بعلم   19ألدراؾ مكانة الكلمة ىف كل اجلملة ك طرؽ إعراهبا.

: عالمة اإلعراب ك مجلة الفعلية ك االمسية ك ادلفعوؿ بو ك النعت ك النحو منها
 العطف ك األضافة.

ىف ىذا البحث أف األخطاء النحوية اليت ستقـو حتليلها ىي االضافة ك 
 النعت ك ادلنعوت ك عالمة اإلعراب فقط.

 االضافة ( أ

أم جييب جتريد ادلضاؼ من التنوين ك من نوين التثنية ك اجلمع. ك 
فض ادلضاؼ إليو حنو: "أىٍىليكيٍم أىٍىليٍونىا" حبذؼ التنوين ك جيب خ

 النوف. ك األصل: "أٍىله لكم أىلوفى لىنىا".
 النعت ك ادلنعوت  ( ب

النعت ىو التابع ادلكمل متبوعو ببياف صفة من صفاتو حنو "مررت 
" أك من صفات ما تعلق بو حنو "مررت برجلو كرًنو ابيوهي".  برجلو كرًنو

 نعت أف يتبع منعوتو ىف أربعة من عشرة خصاؿ:أم جيب ىف ال
ىف أكجو اإلعراب من رفع أك نصب أك خفض حنو: أسكن ىف  (1

 البيًت اجلديًد 

 ىف اإلفراد ك التثنية ك اجلمع حنو: الطالب ادلسلموف (2

 ىف التذكَت ك التأنيث حنو: مسلمة مجيلة (3
                                                 
17

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

 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, Malang: UIN-Malang Press, 2008, H. 13. 
19

 Fu’ad Ni’mah, Mulakhos (Qawaid Lughoh Al-„Arabiyah, Beirut: Dar Ats-Tsaqafah, t.t, H. 17. 
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 ىف التعريف ك التنكَت حنو: جاء الغالـ الفاضل (4

 عالمة اإلعراب ( ج

اإلعراب ىو تغيَت أكاخر الكلمة الختالؼ العوامل الداخلة عليها 
لفظا أك تقديرا. أقساـ اإلعراب أربعة : رفع ك نصب ك خفض/جر 
. ك ىذه األربعة تقع ىف األمساء إال اجلـز حنو جىاءى زليىمَّده ك  ك جـز

ا ك مىرىٍرتي مبيحىمَّدو. ك تدخل على األفعاؿ إال اجلر حنو  رىأىٍيتي زليىمَّدن
أىٍضًربي ك لىٍن أىٍضًربى كى ملٍى أىٍضًرٍب. يعٍت أف الرفع ك النصب يشًتؾ 

.  فيهما االسم ك الفعل ك خيتص االسم باخلفض ك الفعل باجلـز
للرفع أربع عالمات : الضمة ك الواك ك األلف ك النوف. فأما الضمة 
فتكوف عالمة للرفع ىف أربعة مواضع ىي ىف االسم ادلفرد ك مجع 

سَت ك مجع ادلؤنث السامل ك فعل ادلضارع الذم مل يتصل بآخره التك
شيء. ك أما الواك فتكوف عالمة للرفع ىف موضعُت مها ىف مجع 
ادلذكر السامل ك األمساء اخلمسة. ك أما األلف فتكوف عالمة للرفع 
ىف ادلثٌت. ك أما النوف فتكوف عالمة للرفع ىف الفعل ادلضارع إذا 

أك ضمَت مجع أك ضمَت مؤنث سلاطبة اتصل بو ضمَت تثنية 
 )اشتهرت ىذه األكزاف اخلمسة باألفعاؿ اخلمسة(.

للنصب مخس عالمات : الفتحة ك األلف ك الكسرة ك الياء ك 
حذؼ النوف. فأما الفتحة فتكوف عالمة للنصب فيما قد رفع 
بالضمة إال مجع ادلؤنث السامل يعٍت ىف االسم ادلفرد ك مجع التكسَت 

دلضارع إذا دخل عليو ناصب ك مل يتصل بآخره شيء. ك ك الفعل ا
أما اإللف فتكوف عالمة للنصب ىف األمساء اخلمسة. ك أما الكسرة 
فتكوف عالمة للنصب ىف مجع ادلؤنث السامل. ك أما الياء فتكوف 
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عالمة للنصب ىف ادلثٌت ك مجع ادلذكر السامل. ك حذؼ النوف يكوف 
 عالمة للنصب ىف األفعاؿ اخلمسة.

للخفض أك اجلر ثالث عالمات: الكسرة ك الياء ك الفتحة. ك 
الكسرة فتكوف عالمة للخفذ ىف ثالثة مواضع ك ىي االسم ادلفرد 
ادلنصرؼ ك مجع التكسَت ادلنصرؼ ك مجع ادلؤنث السامل. ك أما الياء 
تكوف عالمة للخفض ىف ادلثٌت ك مجع ادلذكر السامل ك األمساء 

المة للخفض ىف االسم الذم ال اخلمسة. ك الفتحة تكوف ع
 ينصرؼ.

ك للجـز عالمتاف: السكوف ك احلذؼ )حذؼ النوف ك حرؼ 
العلة(. ك السكوف فيكوف عالمة للجـز ىف الفعل ادلضارع الصحيح 
اآلخر إذا دخل عليو جاـز ك مل يتصل بآخره شيء. فأما حذؼ 
النوف فيكوف عالمة للجـز ىف األفعاؿ اخلمسة. ك حذؼ حرؼ 

يكوف عالمة للجـز ىف الفعل ادلضارع ادلعتل اآلخر إذا دخل العلة 
 20عليو جاـز ك مل يتصل بآخره شيء.

 علم الداللة .4

الداللة ىي األنواع اللغوية اليت تعلم معٌت الكلمة ك ترجيمها. ىذه 
ىف علـو اللغة العربية أف تعريف الداللة لغة  21الداللة متعلقة بادلفردات العربية.

ريف بو ىل الشيء كالتعإرشاد مادًة دلل اليت تدؿ على اإل، من من دؿٌ ىي: 
22ليو(إم سدده أكمن ذلك )دلو على الطريق 

كمن اجملاز "الداٌؿ على اخلَت   
 23كفاعلو" ، "كدلو على الصراط ادلستقيم"

                                                 
20

 .27-18، ص. 2012إندونيسيا،  –، دار اللغة و الدعوة، باغيل المواهب الربانيةح الدين هاشم، محمد صال 
21

 Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab, Yogyakarta,: 

Tiara Wacana, 2004, H. 65. 
22

  . 5:9ػ  5:8ص  39، طبعة الكويت، ج تاج العركسالزبيدل،  
23

 .245ص  ,8991لبناف,  – بَتكت العلمية، الكتب دار، أساس البالغةالزسلشرل ،  
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داللة  -يدؿٌ  –دٌؿ علم الداللة لغة يأخذ من اللغة العربية أم من كلمة 
الكلمات ك اجلمل, كىو أحد  يبحث ىف معاينالح ىو علم ادلعاين صتأـ ىف اال

. كىو موضوع متشعب حيث إف لو جوانب فلسفية ك ةفركع علم اللغة النظري
 24نفسية ك لغوية ك إجتماعية متعددة.

 كوف ىى: "ىػ927 اجلرجاىن عرفها كما الداللة: اصطالحا الداللة كأما
، الداؿ ىو األكؿ كالشئ، آخر بشئ العلم، بو العلم من يلـز، حبالة الشئ
 مث آخر شئ على داال كاف،  عيلم إذا رمز لكل عاـ معٌت كىذا" ادلدلوؿ كالثاىن
 من باعتبارىا باأللفاظ خاص معٌت إىل، العاـ ادلعٌت ىذا من بالداللة ينتقل
، اللغة ىف بداللتو االصطالح ىف" الداللة" لفظ داللة كترتبط 25.الدالة الرموز
 معٌت إىل، حسى معٌت كىو، الطريق على الداللة معٌت من اللفظة انتقلت حيث
 .رلرد عقلى معٌت كىو، األلفاظ معاىن على الداللة
 اليت الطبيعية الصوتية الداللة ىي: الصوتية الداللةمنها  الدالالت نواعأ

 يرجع الفهم ىذا مثل ىف كالفضل. )كادلعٌت اللفظ بُت مػػػػا مناسبة بوجود تعٌت
 الكالـ ىف خرلأ على االصوات من رلموعة كأ خػرأ على صوت يثارأ ىلأ

 الوحػػدات لتغَت تبعػػػا ادلعٌت هبا يتغَت حتليلية صوتية داللة كىناؾ. (بو ادلنطوؽ
 النرب كاف ذاإ( امسان ) تستعمل فقد النرب الصوتية الداللة مظاىر كمن. )الصوتيػػة

 اللغات ىف يكثر كالنرب (فعال تصبح النرب انتقل ذافإ، منها كؿاأل ادلقطع على
 ىذا الصوتية الداللة كأ كالنرب. مثالن  كالصينية الشرقية اللغات كبعض كركبيةاأل
 كاضح فالنرب االمر بو تقصد فعالن  قلت نكأ فلو، كالتجربة العقل بو يقر ما

 مثالن  نقوؿ فعندما العلة حركؼ دكف الصحيحة احلركؼ على شديدان  تركيزان  كيركز
 اجلوؼ حرؼ منو فيحذؼ ادعي  ماأ، الباء حرؼ على الًتكيز يكوف اكتب

                                                 
24

   .235ص. ب. ح  929األردف:  الناشر دار الفالح للنشر ك التوزيع علم اللغة,زلمد علي اخلويل,  
25

 22ـ،ص:  3116، مكتبة اآلداب، القاىرة، دراسة نظرية كتطبيقية  علم الداللةفريد عوض حيدر،  



18 

 

 جٍت ابن عليها اطلق الصوتية كالداللة. فيو نرب فال عليو تشد فأ ديكن ال نكأل
 .عنده اللفظ تعريف عليو ينطبق ما كىذا اللفظية الداللة

 الداللة الصرؼ علماء عليها اطلق الصرفية كالداللة: الصرفية الداللة
 رجع: مثالن  كقولنا اللفظ بصرؼ تعٌت اليت كىي، جٍت ابن كمنهم الصناعية

 كىذه، ارجع مأ افعل كزف على كاف لو داللتو تتغَت فالفعل، فعل كزف على
 ذافإ، فاعل كزف على كاىب قولنا اك، التعدية اىل اللزـك من انتقلت الصيغة
 .ادلبالغة ىلإ الداللة تغَتت، فعاؿ كزف على بدلناىا

، مثالن  مسيةا اك، فعلية تكوف فأ ماأ نظامها ىف اجلمل فأ النحوية الداللة
 ما كىذا، جديدان  منطان  تولد ك تتغَت، الفعلية اىل االمسية من التغيَت عند فالداللة

 اللغة ىف الًتكيب ك اجلملة نظاـ فأ ادلؤكد كمن، العربية اللغة علماء ليوإ سبق
 .مراأل ىذا ىف غَتىم من ابرع فالعرب دقيقة كبنيتو، كاسع العربية

 أك معجمية داللة من كلمة كلٌ  ختلو ال كاالجتماعية ادلعجمية الداللة
 من صيغتها اك، الكلمة ىذه صواتأ توصلو مبا االخرل عن تستقل اجتماعية
 عند كاضحة نراىا ادلعجمية فالداللة، االساسية الداللة على زائدة دالالت
 من اجلملة تًتكب حُت فنلحظها االجتماعية الداللة ماأ اللفظ معٌت ىلإ رجوعنا

 النحوم الًتكيب ىلإ ذلك يؤدم، معينان  شكالن  كلمة كل تتخذ كلمات عدة
 بالداللة احلديث العصر ىف اللغة علماء اىتم كقد، كظيفة كلمة كلكل

 ما كمثاؿ. لفاظاأل داللة لعلم كاسست اللغة ىف افقان  كلدت يلإ االجتماعية
 ادلعجم ىف كاليد، الكف مبعٌت العرب لساف ىف معناىا كرد فقد يد كلمة تقدـ

 الذم فادلعٌت، صابعاأل طراؼأ ىلإ ادلنكب من كىي اجلسد عضاءأ من الوسيط
 صحابأ عند خرلأ داللة لو اخر معٌت كىناؾ، ادلعجمي ادلعٌت ىو ذكرناه
 زيد مثالن  نقوؿ السياؽ ففي، االجتماعية الداللة مع يتفق ما كىذا، السياؽ
. األخطاء ىف ندـ فادلعٌت يده ىف سقط قلت كلو، مسحان  كنعٍت اليد طويل
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ك الذم يتعلق بعلم  26الداللة ىي األخطاء ىف استعماؿ الكلمة بغَت كماؿ.
 الداللة منها: مدد ادلعٌت ك ضيق ادلعٌت ك انتقاؿ ادلعٌت.

 المشكالت فى تعليم اللغة العربية. . و

تعليم ك تعلم اللغة العربية. ىذه  كاف ادلدرس أك الطالب ذلما مشكالت ىف
ادلشكالت حتتاج إىل احمللوؿ ك الطرؽ الصحيحة ىف حتقيقها. ىف رؤكس األقالـ،  
كانت ادلشكالت ىف التعليم اللغة العربية ذلا كجهاف مها ادلشكالت اللغوية ك 

 ادلشكالت غَت اللغوية أك ادلنهجية.
 ادلشكالت اللغوية. .1

اللغوية تكوف مانعا كاقعا ىف تعليم اللغة العربية ىف األساس أف ادلشكالت 
اليت سببت فارقة بُت اخلصائصية الداخلية اللغوية العربية ك اللغة األندكنيسية. 

 العنصر ىف اللغوية مشتملة ب:
 نظاـ الصوت ( أ

نظاـ الصوت يكوف أساسا للتوصل إىل كفاءة مهارة نظاـ الصوت 
ف أساسا أيضا ىف تعلم علم التجويد ىف اللغة العربية أك اإلندكنيسية ك يكو 

الذم يبحث أف سلارج احلركؼ. تدريب مرارا ىف رفِّ احلركؼ العربية من 
 سلرجو يكوف زللوال لتحصيل الصوت الصحيح بصفات احلركؼ العربية.

متعلق بنظاـ الصوت, ىناؾ مشكالت ىف نظاـ الصوت الذم 
وتية العربية اليت ال حيتاج اىتماما للمتعلم لغَت الناطقُت أحدىا ىف الص

توجد مثابتها ىف اللغة إندكنيسيا ك ماليا ك بركنام مثل حركؼ ث )ثاء( ك 
ق )ىاء( ك خ )خاء( ك ذ )ذاء( ك ض )ضاء( ك ص )صاء( ك ط )طاء( 

 27ك ظ )ظاء( ك ع )عُت( ك غ )غُت(.
 

                                                 
26

 Heri Guntur dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa,.......... H. 181 
27

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011, H. 101. 
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 ادلفردة ( ب

ادلفردة ادلتبعة كثَتا إىل اللغة اإلندكنيسية تكوف نتيجة زائدة للسكاف 
اإلندكنسيا ىف تعليم اللغة العربية بسهلة. ألف مزيد ادلفردة العربية ادلستعملة 
ىف اللغة الوطنية اإلندكنيسية يسهل اإلندكنيسيوف ليبٍت ك يعرؼ ك يذاكر 
تلك ادلفردة. كلكن انتقاؿ من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية يسبب 

 ادلشكالت, منها:
ىف اللغة العربية تقوؿ  masyarakatتغيَت ادلعٌت. مثل لفظ  (1

 )ادلشاركة( اليت معنها اإلشًتاؾ أك الشراكة.

ىف اللغة العربية  berkatلفظو متغَت بصوت األصل مثل اللفظ  (2
 ىف اللغة العربية تسمى )خرب(. kabarتسمى )بركة( ك اللفظ 

لفظو سواسي كلكنو متغَت ىف ادلعٌت مثل الفظ )كلمة( ىف اإلندكنيسيا  (3
 28ادلفيدة. ك لكن ىف اللغة العربية مبعٌت الكلمات.مبعٌت اجلملة 

 نظاـ اجلملة ( ت

نظاـ اجلملة أك قواعد اللغة العربية تكوف مسامهة أساسية لفهم 
الكتابة العربية. هبذه القواعد يستطيع القارء ليقرأ صحيحا. علم القواعد 
اللغة العربية ينقسم إىل حبثُت مها النحو ك الصرؼ. ىف احلقيقة أف علم 

لنحو ال يتعلق باإلعراب ك البناء فقط فحسب بل يتعلق أيضا بًتتيب ا
اجلملة حىت تشتمل القواعد بأنواع أخر دكف اإلعراب ك البناء مثل: الفعل 
الذم يقع ىف أماـ )يقع قبل الفاعل( ك كجب على اخلرب ليقع بعد ادلبتدأ 

خلرب على إال إذا كاف اخلرب يكوف ظرفا أك جارا أك رلركرا فوجب ابتداء ا
 29ادلبتدأ.

 

                                                 
28

 Ibid, H. 101-102. 
29

 Ibid, H. 104. 
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 الكتابة ( ث

الفرؽ بُت الكتابة العربية ك الكتابة الالتينية تكوف مشكلة نفسية 
عند الطالب غَت الناطقُت خصوصا من الطالب األندكنسيُت. الكتابة 
الالتينية تؤكؿ من جانب األدين إىل الشماؿ فأـ الكتابة العربية تؤكؿ من 

الالتينية ذلا شاكلتاف فقط مها جانب الشماؿ إىل األدين. األحرؼ 
األحرؼ الكبَتة ك الصغَتة. أما األحرؼ العربية ذلا شاكالت متنوعة ىي 
شاكلة قائمة بنفسها ك شاكلة مقدمة ك شاكلة متوسطة ك شاكلة آخرة 

( عشاكلة مقدمة ك ) (ع) منها حرؼ العُت )ع( شاكلة قائمة بنفسها ك
 30( شاكلة آخرة.عشاكلة متوسطة ك )

 الت غَت اللغوية أك ادلنهجية.ادلشك .2

تعليم اللغة العربية ىف اإلندكنسيا خصوصا ىف ادلدرسة لو مشكالت أيضا 
ىف ادلنهجية. ك اليت تقصد بادلنهجية ىي األشياء متعلقة بادلقومات ىف تعلم 

 31اللغة العربية. فهذه ادلشكالت منها:
 ادلشكالت األىدافية ( أ

ائية ك الثانوية ك العالية أف ذكر ىف ادلناىج العربية مستول اإلبتد
األىداؼ التعليمية العربية فيها لكي يكوف الطالب ماىركف ىف احملاكرة 
العربية نشيطا كاف أك منفعال. األمهار ىف اللغة العربية تقسم باالستماع ك 
الكالـ ك القراءة ك الكتابة. ك لكن عاصف جدا أف ىذه األىداؼ مل 

 تكن متحققا ىف الطالب.

 ادلشكالت الوقتية ( ب

ىف ىذا الوقت, تدرس اللغة العربية ساعتُت أك ثالث ساعات كل 
أسبوع مبدة مخسة ك أربعُت دقيقة كل درس كاحد. طلب ادلدرس ىف اللغة 
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العربية لتصنيع التعليمية النافذة كي األىداؼ ك الكفاءة األساسية ىف 
 التعليمية العربية متحققة بتلك مدة اإلجيازة.

 ىف ادلدرس ادلشكالت ( ت

كثَت من ادلدرسُت ال يستوعبوا نظاـ العلم ىف العربية. كاف ادلدرس 
ماىر ىف أحد األمهار العربية ك لكنو ال يصدر عن ادلؤسسة الًتبوية العربية 
بالرغم أنو يستطيع باللغة العربية ك لكنو ضائقة ىف تعليم اللغة العربية إىل 

 الطالب.

 ادلشكالت ىف الطالب ( ث

ة ىف تربية الطالب تكوف مشكلة عند تعليم اللغة العربية خلفية متنوع
 ىف ادلدرسة.

 ادلشكالت ىف الوسائل التعليمية ( ج

نقش تعليم اللغة اليت كانت تقليدية التزاؿ مستعملة عند تعليم اللغة 
العربية ىف ادلدارس. كثَت من ادلدرسُت ىف اللغة العربية ال يصنعوف ك 

وجودة اآلف طواؿ الوقت. كلكنهم يستعملوف الوسائل التعليمية ادل
 يستعملوف الكتاب ك السبورة للوسائل.

 ادلشكالت ىف الطرؽ ( ح

ىف النظرية أف الطرؽ التعليمية متقدمة. أنواع الطرؽ ك 
اإلسًتاتيجيات ك التقنيات اجلديدة قد تعرفت ك جتربت. بالطبع أف ىذه 

ن عاصف جدا الطرؽ متألفة لفعالية تعليم اللغة النافدة ك الفاعلة. ك لك
أف حقيقة اليت حدثت ىف ادلدرسة غَت تقدـ. كثَت من ادلدرس يستعمل 

 الطريقة السهلة فيو كلكنها صعب ىف الطالب.
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 ادلشكالت ىف التصحيح التعليمي ( خ

كفاءة ىف عمل التصحيح التعليمي العريب مطلوب جدا لكيل درجة 
 النتيجة ىف تعليم اللغة العربية طواؿ الوقت.

 ة األربعة فى اللغة العربية.تعريف مهار  . ز

 منها: مهارة األربعةنعرؼ أف اللعة العربية كانت 

 مهارة االستماع .1

مهارة االستماع ىي كفاءة الناس ىف فهم الكلمة أك اجلملة ادلنطوقتُت 
بادلتكلم أك الوسائل ادلعينة. ىذا التدريب حقيقة يستطيع حتققو بالتمرين ادلقرر 

 عناصر الكلمة مبخارج احلركؼ الصحيحة.  االستماعالستماع أنواع الصوت ك 
ىو فعلية استماع اللساف باالىتماـ ك الفهم ك الشاكر ك التفسَت لتحصيل 

  32ادلعلومة ك احملتول ك فهم معٌت ادلواصالت غَت ادلوجهة من ادلتكلم باللساف.
 مهارة الكالـ .2

دير الفكر مهارة الكالـ ىي كفاءة تعبَت أصوات ادلفاصل أك الكلمات لتق
مثل اخلاطر أك الرأم أك اإلرادة أك الذكؽ إىل شريك ادلتكلم. من العمـو أف 
أىداؼ مهارة الكالـ ىي أف يكوف الطالب يستوعبوف ادلواصالت اللسانية 

 33الصحيحة ك عدلة باللغة ادلعلمة فيهم.
 مهارة الكتابة .3

عريف الكتابة ىي شيء مهم ىف حياتنا ألنا تعبَت مكتوب من الكاتب. ت
الكتابة لغة ىي مجع ادلعٌت ادلركب ك النظامي. ك معٌت الكتابة اصطالحا ىي 
مجع الكلمات ادلركبة اليت زلتوية بادلعٌت. ألنا لن تشكل إال بالكلمات ادلركبة. 
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بالكتابة يستطيع الناس ذلطل مظهر قلوهبم بركيد مع تفكَتىم حىت يستطيع 
 34القارئ ليفهم اإلرادة ىف الكاتب.

 35ات ىف الكتابة ىي:ناحي
 القواعد مثل النحو ك الصرؼ ( أ

 اإلمالء ( ب

 اخلاط. ( ت
 مهارة القراءة  .4

مهارة القراءة ىي مقدمة ادلدة التعليمية بالقراءة يعٌت ادلدرسوف يقرؤكف 
رؤكس أقالـ القراءة مث الطالب يتبعونم. ىف التعريف األخر أف القراءة ىي كفاءة 

فظ أك التخمة ىف القلب. الكتابة أيضا ىي اإلدراؾ ك فهم األشياء ادلكتوبة بالتل
فعلية استخداـ القارئ لتحصيل الرسالة اليت ترسل بوسائل الكلمات أك اللغة 

 36الكتابية.
 تعريف اإلنشاء و أنواعه. . ح

اإلنشاء ىو من شعوب مهارة الكتابة ادلصنفة بادلهارة اإلنتاجية. اإلنشاء لغة 
إنشاء( الذم لو -ينشئ-فصار )نشأىو ادلصدر من )نشأ( زاد عليو حرؼ اذلمزة 

 37منا(. -ترعرع-فائدة تعدية. ىف ادلعجم، تعريف لفظ )نشأ( ىو )شب
ىذا  38أما تعريف اإلنشاء اصتالحا ىو تعبَت ىف قلب لفظي بأغراض ادلتكلم.

التعريف يدؿ على أف الكتابة ىف طبقة اإلنشاء ىي تعبَت الفكر أك الرأم النفسي إىل 
 شاء إىل قسمُت مها إنشاء ادلوجهة ك إنشاء احلر.الكتابة. ينقسم اإلن
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 إنشاء ادلوجهة .1

إنشاء ادلوجهة ىو صناعة اجلملة أك الفقرة ادلبينة بالتوفيق ادلعُت مثل 
التوجيهات حنو اجلملة غَت الكامل ك غَتىا. إنشاء ادلوجهة ىو يسمى أيضا 

ال يطلب ادلدرس  باإلنشاء ادلقيد ألنو يقتصر بادلقايس ادلكسبة من األسئلة. هبذا
الطالب لتطور فكرىم. كانت طرؽ تدريب إنشاء ادلوجهة ادلعركفة ىف تعليم اللغة 

 العربية منها:
 التبديل ( أ

 إمالء الفراغ ( ب

 الًتتيب ( ت

 تقوين اجلملة ( ث

 اإلجابة. ( ج

 إنشاء احلر .2

إنشاء احلر ىو صناعة اجلملة أك الفقرة بغَت ادلوجهة. هبذا، يكسب 
يء معُت. ىذا اإلنشاء أطلع طبقة من إنشاء الطالب احلر لتعبَت الفكر عن ش

ادلوجهة. كلكن أف كفاءة إنشاء احلر مقسومة من كفاءة إنشاء ادلوجهة ىف 
 ادلمارسة ألف ذلا كيفيات ك مناىج ك تدبَتات معينة.

 كانت طرؽ التدريب اليت البد اجتازىا لوصل إىل مهارة إنشاء احلر منها:
 ة(تختياريالتلخيس )اختصار القراءة ال ( أ

 كتابة ملخص القراءة باللغة العربية ىف الطالب.

 القصة ( ب

حكاية زلتول الصورة ادلنظورة. فهي عملية يومية من استيقاظ النـو 
 حىت إرادتو.
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 اإلضة ( ت

 ىي تشريح العمل ادليسور ىف الطالب عند األحواؿ ادلعينة.
بعد العهد ىف تلك ادلرحالت, يذىب إىل طبقة إنشاء احلر عن ادلشكالت 
ادلعركفة ىف الطالب. ىذه الطبقة أصعب من ثالث الطبقات األخرل ألنا ال 
موركطة بثالث ادلهارات السابقة ك ال موركطة مبهارة دراسة اخلط ك قواعد اللغة ك 

 ادلفردات فحسب بل مهطولة ادلعلومة الوسيعة عن ادلشكلة ادلبحوثة.
 اإلستراتيجيات فى تعليم اإلنشاء. . ط

 تعليم اإلنشاء تسلك بادلرحالت التالية منها:اإلسًتاتيجيات ىف 
أعطى الطالب احلر لقصر االشتماؿ على الدرس ك ادلوضوع  الذاف يريدكف   .1

 كتابتهما.

 أعطى ادلدرس التوجيو إىل الطالب لبحث ادلصدر أك ادلراجع ىف الدرس ادلتعلق. .2

 .أعطى الطالب الفرصة ىف ساعة الدرس التايل لشرح نتيجة اإلنشاء باللساف .3

 تكميل اجلملة بشرح أك يشرح عن شيء. .4

تصحيح نتيجة الكتابة ادلناسبة لألىداؼ ادلقررة ك ادلناسبة بادلهارة اليت يريد  .5
 39استيعاهبا الطالب.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
39

 Nur Hadi, al-Muwajjih Lita‟limi al-Maharat al-Lugawiyyah, Malang: UIN MALIKI press, 

2011, H. 128. 


