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 الرابع بابال
 نتيجة البحث و تحليلها

ىف ىذا الفصل يقّدم الباحث عن نتيجة البحث و حتليلها كما عّّب ىف الفصل 
مستعمل بتقنيتُت مها االمتحان و التوثيق.استعمل الباحث تقنية  مجع النتيجةالثالث أن 

االمتحان لتحصيل نتائج الطالب ىف درس اللغة العربية مث حيللها الكتشاف األخطاء ىف 
نتائج  معو تقنية التوثيق مستعملة جل .الكتابة العربية على مهارة تصنيف الطبقة اللغوية

النتيجة ليلها بالتصنيف ادلناس.. صّصل الباحث اإلنشاء أو االختبار ىف الطالب مع حت
 األول منها: بابالبحث ادلشروح ىف ال اليت تناس. أسئلة

على مهارة  اللغوية العربية فى تصنيف الطبقة اللغوية ءأشكال األخطا . أ
نوية الحكومية النموذجية للطالب فى الفصل الثالث بالمدرسة الثا الكتابة
 رايا.بالنكا

أنواع و ىي الصوت و كما عرصنا أن التقاومي اللغوية تتكون من اربعة 
تقاومي ىذا البحث حّدد الباحث بثالثة  و الداللة ولكن ىف الصرف و النحو

 الكتابة و الداللة ألن البيانات اليت مجعت ىي من و ىي الصرف و النحوصقط 
 بالنكا رايا. النموذجيةللطالب ىف الفصل الثالث بادلدرسة الثانوية احلكومية 

ىف ىذه البيانات، حصل الباحث األخطاء ادلتنوعة ىف الطبقة الصرصية و 
النحوية و الداللة. صفّصل الباحث نتيجة البحث بالقائمة لتيسَت الباحث نفسو 

 و القارئ.
 األخطاء

 الرقم اسم
 النحو الصرف الداللة

 1 إحسان صَتمادي 23 6 4
 2 صورناماأديتيا  25 13 4
 3 زلمد موعاذ حاصظ 21 6 3
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 4 إمسا عزيزة 33 4 7
 5 راحايو صوجي أستويت 24 3 5
 6 أريف 13 11 4
 7 وحيو موالنا 26 17 5
 8 دانيا أعلى 19 3 4
 9 اسناين 25 8 6
 10 ليا ماحدالينا 34 17 2
 11 زلمد صَتحاين 29 10 2
 12 أمحد حارس 32 11 5
 13 خدجية 24 8 2
 14 مناورة 22 8 4
 15 زلمد رمضاين 14 11 3
 16 رمسا بودي سرياين 19 7 3
 17 موليانا 24 3 3
 18 سوحاريت 17 9 4
 19 مايا كانيتا 21 6 2
 20 نيتا 15 3 4
 21 ساندريان 31 4 5
 22 رمحة ىداية 22 8 4

;8 6:9 865 
 المجموع

::7 
ىف الطبقة النحوية  513 نعرف أن خطأ الطالبالقائمة السابقة، من 

 ىف طبقة الداللة. تفصيلها: 85ىف الطبقة الصرصية و  176و 
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ويّة لكل طبقة ئة، كان الباحث يفعل صعلية نسبة مىف ادلرحلة التالي

 (p= f/n x 100%))%( ىو  مئويّةاألخطاء. صالرمز لتحصيل نسبة 
F ىو الًتّدد لكل الطبقة : 
n  :اجملموع 

 % x 100  =66 513/774النحوية: 
 % x 100  =23 176/774الصرصية: 
 % x 100  =11 85/774الداللة: 

أن األخطاء ىف الطبقة النحوية  نعرفالنتيجة السابقة، نستطيع من 
خطأ أو  176% و ىف الطبقة الصرصية عددىا  66خطأ أو  513عددىا 

%. صالتوصيف من ىذه  11خطأ أو  85% و ىف طبقة الداللة عددىا  23
 طاء ىف كل الطبقة منها:األخ

 أخطاء الكتابة ىف الطبقة النحوية .1
اليت  القواعدحّدد الباحث ىنا  مثّ عرصنا أن قواعد اللغة كثَتة 

 .بثالثة قواعد بالنكارايا النموذجية الثانويةدرس ىا الطالب ىف ادلدرسة 
 تفصيل اإلضاصة و النعت و ادلنعوت و عالمة اإلعراب. و ىي

 :بالقائمةعدد األخطاء لكل الطبقات 
 

66% 

23% 

11% 

 األخطاء اللغوية العربية

 النحوية

 الصرفية

 الداللة
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 فى النحو األخطاء

عالمة  الرقم اسم
 اإلعراب

النعت و 
 المنعوت

مضاف 
و 

مضاف 
 إليه

 1 إحسان صَتمادي 4 3 16
 2 أديتيا صورناما 2 1 22
 3 زلمد موعاذ حاصظ 4 1 16
 4 إمسا عزيزة 5 2 26
 5 راحايو صوجي أستويت 4 1 19
 6 أريف 2 1 10
 7 وحيو موالنا 3 2 21
 8 دانيا أعلى 1 5 13
 9 اسناين 4 3 18
 10 ليا ماحدالينا 2 1 31
 11 زلمد صَتحاين 2 2 25
 12 أمحد حارس 5 6 21
 13 خدجية 3 2 19
 14 مناورة 5 4 13
 15 زلمد رمضاين 2 1 11
 16 رمسا بودي سرياين 4 5 10
 17 موليانا 3 4 17
 18 سوحاريت 4 3 10
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 19 مايا كانيتا 2 2 17
 20 نيتا 3 2 10
 21 ساندريان 4 7 20
 22 رمحة ىداية 1 2 19

5;7 96 9< 
 المجموع

865 
 513 ىف النحوالطالب  نعرف أن خطأالقائمة السابقة، من 

خطأ ىف النعت و  60خطأ ىف اإلضاصة و  69خطأ. صالتفصيلها 
 :تفصيلها. خطأ ىف عالمة اإلعراب 384عوت و ادلن

 
 

 p= f/n x)لكل طبقة األخطاء ىي  مئويّةصفعلية نسبة 
100%) 

 % x 100  =13 69/513اإلضاصة : 
 % x 100  =12 60/513: النعت و ادلنعوت 

 % x 100  =75 384/513: عالمة اإلعراب 

13% 
12% 

75% 

 األخطاء النحوية

 اإلضافة

 النعت و المنعوت

 عالمة اإلعراب
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% ىف  13صنختصر أن نسبة مئويّة األخطاء لكل الطبقات ىي: 
ىف عالمة اإلعراب. %  75% ىف النعت و ادلنعوت و  12اإلضاصة و 

 تشرحيها منها:
 (ضاف و ادلضاف إليوادلاألخطاء ىف كتابة اإلضاصة ) ( أ

اإلضاصة ىي أنواع الطبقات ىف علم قواعد اللغة العربية. 
%( ىف البيانات ادلوجودة  13خطأ ) 69اكتشف الباحث 

للطالب ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية النموذجية بالنكارايا. 
طبقة مثل اجلملة )َمْعَمٌل لَُغِة( و )ُمَكيٌِّف َىَواِء( ىف ىذه ال األخطاء

ىذان مثاالن ال يصّحان ىف قواعد اللغة العربية لإلضاصة ألهنما 
يكونان مضاصان و ال جيوزا التنوين. صهذان ادلثاالن الصحيحان 

 ٍء(.)َمْعَمُل اللَُّغِة أو َمْعَمُل لَُغٍة( و )ُمَكيُِّف اذْلََواِء أو ُمَكيُِّف َىَوا
األخطاء األخرى مثل اجلملة )َمَقاِبُر أَْىَلَنا( . ىذه اجلملة 
ال تصح ىف قواعد اللغة العربية لإلضاصة. الكلمة "أَْىَلَنا" اليت تكون 
مضاصا سلطوؤة ألهنا ال ختفض/جتّر صوجبت عليها خفض/جّر. 

 صادلثال الصحيح من ىذه اجلملة ىي )َمَقاِبُر أَْىِلَنا(.
 دلوقوعة للطالب و تصحيحهاصهذه األخطاء ا

 األخطاء فى اإلضافة الكتابة الصحيحة

 ُمَكيٌِّف َىَواءِ  ُمَكيُِّف اذْلََواءِ 

 َمْعَمٌل لَُغةِ  َمْعَمُل اللَُّغةِ 

 َمَقاِبُر أَْىَلَنا َمَقاِبُر أَْىِلَنا

رَاِن/ِجي ْرَانٍ   ىِف اْلبَ ْيِت ِجي ْرَانٍ  ىِف بَ ْيِت اجْلِي ْ
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ْيُع  رَاِن/ِجي ْرَانٍ مجَِ ْيُع ِجي ْرَانِ  اجْلِي ْ  مجَِ

 بَ ْعَد آَذاَن اْلَفْجرِ  بَ ْعَد آَذاِن اْلَفْجرِ 

ُر اأْلَْصِدقَاءِ  ُر اأَلْصِدقَاءِ  َكِثي ْ  اْلَكِثي ْ

 بَ ْعَد الصَّاَلِة َعْصرِ  بَ ْعَد َصاَلِة اْلَعْصرِ 

 بَ ْعَد آُكلُ  بَ ْعَد اَْكٍل/االَْكلِ 

رَاُن ُأْسَرتَِنا رَاُن ُأْسَرتَِنا َخِطي ْ ِطي ْ  اخلَْ

 
 األخطاء ىف كتابة النعت و ادلنعوت ( ب

النعت ىو التابع ادلكمل متبوعو ببيان صفة من صفاتو أو 
من صفت ما تعلق بو. أي جي. ىف النعت أن يتبع منعوتو ىف 

 األحوال منها:
 ىف أوجو اإلعراب مثل رصع أو نص. أو خفض (1
 ىف اإلصراد و التثنية و اجلمع (2
 التذكَت و التأنيثىف  (3
 ىف التنكَت و التعريف. (4

يقول أن النعت ىو من االسم  كتاب الكواك. الدريةىف  
ادلشتق. و ادلراد بادلشتق ىو اسم الفاعل و اسم ادلفعول و الصفة 

%( ىف  12خطأ ) 60ادلشبهة. ىف ىذه الطبقة، اكتشف الباحث 
ا. صاألخطاء كتابة الطالب ىف ادلدرسة الثانوية النموذجية بالنكاراي

ىف ىذه الطبقة مثل اجلملة )مالبس اجلديد(، ىذه الكلمة ذلا 
خطئان. اخلطأ األول مثل الكلمة "اجلديد"  ادلكّونة بغَت التنكَت 
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)بدون الف "ا" و الم "ل"(.  و اخلطأ الثاين يقع ىف الكلمة 
"اجلديد" أيضا. "اجلديد" سلطوء ألنو ال يتبع منعوتو "مالبس" 

 .  صاجلملة الصحيحة ىنا )مالبس جديدة(.جبمع التكسَت
و اخلطأ اآلخر من ىذه الطبقة مثل اجلملة )الساعة أربعة(. 
ىذا اخلطأ يقع مرارا للطالب. الكلمة )أربعة( سلطوءة ألهنا ال 
تناس. بقواعد النعت. كما ذكر ىف السابق أن النعت ىو من 

دلشبهة. االسم ادلشتق مثل اسم الفاعل و اسم ادلفعول و الصفة ا
صالكلمة الصحيحة من )اربعة( ىي )رابعة(. و اجلملة الصحيحة 

 من ىذا اخلطأ ىي )الساعة الرابعة(.

 األخطاء فى النعت و المنعوت الكتابة الصحيحة

 َماَلِبُس اجلَِْدْيدِ  اْلَماَلِبُس اجلَِْدْيَدةُ 

 السَّاَعُة اَْربَ َعةُ  السَّاَعُة الرَّاِبَعةُ 

 السَّاَعُة الثَّاَلثَةُ  الثَّالِثَةُ السَّاَعُة 

 السَّاَعُة الِتْسَعةُ  السَّاَعُة التَّاِسَعةُ 

 أَص َْعاُل اْليَ ْوِميَّةِ  األَص َْعاُل اْليَ ْوِميَّةُ 

 مُهَا ُمْؤِمَناِن َخاِشعٌ  مُهَا ُمْؤِمَناِن َخاِشَعانِ 

 َساَعُة السَّاِدَسةِ  السَّاَعُة السَّاِدَسةُ 

ْساَلِميَّةُ ال َمْدَرَسُة  ْساَلِميَّةِ  ااْلِ  َمْدَرَسُة ااْلِ

 ىِف تَارٍِخ ثَانَِيةٍ   ىِف تَارِْيٍخ ثَانٍ 
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 أخطاء الكتابة ىف طبقة عالمات اإلعراب )حركة أواخر الكلمة( ( ج
اإلعراب ىو تغيَت أواخر الكلمة الختالف العوامل الداخلة 

احلركات ىف عليها لفظا أو تقديرا. و ادلقصود باإلعراب أنو تغيَت 
أواخر الكلمة ادلناسبة بالعوامل الداخلة عليها لفظا كان أو تقديرا.  
كما عرصنا أن اإلعراب لو عالمات منها الرصع و النص. و 
اخلفض/اجلر و اجلزم. ىف ىذه الطبقة، اكتشف الباحث أخطاء  

خطأ  384كثَتة ىف كتابة الطالب. األخطاء ىف ىذه الطبقة تبلغ 
خطأ بادلقارنة مع طبقة اإلضاصة و النعت و  %(. ىذا أكثر 75)

 ادلنعوت. صهذه أمثال األخطاء ادلوقوعة ىف الطالب:
)ىِف َمَقَصٌف و ىِف َمْلَعٌ. و ىِف َمْكَتَبٌة( اجلمل السابقة 
تكون  أمثاال ىف طبقة اإلعراب. كما عرصنا أن حرف "ىف" ىو من 

ها أحرف اجلر. إذا وقعت الكلمة بعد حروف جر صوجبت علي
جر. صاجلمل الصحيحة من تلك األمثال )ىِف َمْقَصٍف و ىِف َمْلَعٍ. 

 و ىِف َمْكَتَبٍة(.
و ادلثال اآلخر ادلتعلق بأخطاء اإلعراب مثل الكلمة 
)لِتَ َعلَُّم(. ىذا ادلثال ادلرّك. بُت صعل ادلضارع و عوامل النص.. 

ق عوامل النص. ىي عوامل اليت تنّص. صعال بعدىا. صادلثال الساب
سلطوء ألن حركتو/تشكيلو ال يناس. بوظيفة عوامل النص.. 
صادلثال الصحيح منو ىو )لِتُ َعلَِّم( بتنصي. حرف ادليم )م( ىف 

 األخَت.
األخطاء األخَتة اليت تقع مرارا ىف كتابة الطالب ىي كتابة 
التشكيل األخَت ىف مفعول بو مثل اجلملة )ُأَصِلْي اْلَفْجِر(. ىف علم 

عول بو ىو من منصوبات األمساء. كلمة "الفجر" ىف النحو أن مف
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اجلملة السابقة تكون مفعوال بو من كلمة "أصلي" صوج. على 
"الفجَر" منصوب. صاجلملة الصحيحة من السابقة ىي )ُأَصلِّي 

 اْلَفْجَر(.

 األخطاء فى عالمات اإلعراب الكتابة الصحيحة

 ىِف َمْقَصفٌ  ىِف َمْقَصفٍ 

 َمْلَع.ٌ ىِف  ىِف َمْلَع.ٍ 

 ىِف َمْكَتَبةٌ  ىِف َمْكَتَبةٍ 

 لِتَ َعلَّمُ  لِتُ َعلِّمَ 

 ُاَصلِّي اْلَفْجرِ  ُاَصلِّي اْلَفْجرَ 

 اَْلِبَس اْلَماَلِبَس اجلَِْدْيَدةَ  اَْلِبُس اْلَماَلِبَس اجلَِْدْيَدةَ 

 َمَع ُأْسَريتْ ىِف قَ ْريَةٌ  َمَع ُأْسَريتْ ىِف قَ ْريَةٍ 

اْلِفْطِر ىِف ُاَصلِّْي ِعْيَد 
ْسِجدِ 

َ
 ادل

ْسِجدِ 
َ
 ُاَصلِّْي ِعيِد اْلِفْطِر ىِف ادل

نَ تَ َناَوُل اْلطََّعاَم ىِف بَ ْيِت 
 َجارٍ 

 نَ تَ َناَوُل اْلطََّعاَم ىِف بَ ْيِت َجارٌ 

زلمد و علي و حسن 
ُمَوظَُّفْوَن. ُىْم ُمْؤِمنُ ْوَن 

 َخاِشُعْونَ 

زلمد و علي و حسن ُمَوظَُّفْوَن. ُىْم 
 َخاِشٌع  ُمْؤِمنٌ 

زين. و خدجية 
 ُمَوظََّفَتانِ 

 زين. و خدجية ُمَوظََّفاتٌ 
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ِلْ ُأْسَرٌة تَ َتَكوَُّن ِمْن َاٍب 
 َو اٍُم َو اَخٍ 

 ِلْ ُأْسَرٌة تَ َتَكوَُّن ِمْن َاٌب َو اٌُم َو اٌَخ 

َو َاْسَتِطْيُع َأْن اَُساِعَد 
 اْلُمْحَتاِجُْتَ 

 اْلُمْحَتاِجُْتَ َو َاْسَتِطْيُع َأْن اَُساِعُد 

 أخطاء الكتابة ىف الطبقة الصرصية .2
جبان. على األخطاء النحوية، اكتشف أيضا الباحث األخطاء 
ىف الطبقة الصرصية. حّدد الباحث ىنا ىف كتابة األوزان الصرصية و 

" و 1الضمَت صقط. األخطاء ىف األوزان الصرصية اّتسم بعدد الواحد "
". صّصل عدد األخطاء الصرصية ىنا 2" األخطاء ىف الضمَت اّتسم بعدد

 هبذه القائمة:
 فى الصرف األخطاء

 الرقم اسم
2 6 
 1 إحسان صَتمادي 5 0
 2 أديتيا صورناما 13 0
 3 زلمد موعاذ حاصظ 7 1
 4 إمسا عزيزة 6 0
 5 راحايو صوجي أستويت 4 1
 6 أريف 10 0
 7 وحيو موالنا 15 0
 8 دانيا أعلى 3 0
 9 اسناين 9 1
 10 ليا ماحدالينا 17 0
 11 زلمد صَتحاين 9 0
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 12 أمحد حارس 9 0
 13 خدجية 10 0
 14 مناورة 6 0
 15 زلمد رمضاين 10 0
 16 رمسا بودي سرياين 7 0
 17 موليانا 3 0
 18 سوحاريت 9 0
 19 مايا كانيتا 6 0
 20 نيتا 3 0
 21 ساندريان 4 0
 22 رمحة ىداية 8 0
 6:9 المجموع 373 3

 ىف الصرف  176 الطالب نعرف أن خطأالقائمة السابقة، من 
ىف  أخطاء 3و  كتابة األوزان الصرصيةخطأ ىف   173. صالتفصيلها 

 :تفصيلها. الضمَت

 

98% 

2% 

 الصرفية

 األوزان الصرفية

 الضمير
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 p= f/n x)لكل طبقة األخطاء ىي  مئويّةصفعلية نسبة 
100%) 

 % x 100  =98 173/176:  األوزان الصرصية
 % x 100  =2 3/176: الّضمَت

% ىف  98صنختصر أن نسبة مئويّة األخطاء لكل الطبقات ىي: 
 % ىف الضمَت. تشرحيها منها: 2األوزان الصرصية و 

 األخطاء ىف كتابة األوزان الصرصية ( أ
األخطاء ادلقصودة ىنا ىو من أخطاء األوزان كاسم الفاعل 
و اسم ادلفعول و ادلصدر و غَتىا. ىنا اكتشف الباحث أخطاء  

خصوصا ىف كتابة اسم الفاعل مثل الكلمة )َخِشُعْوَن(. ىذه كثَتة 
الكتابة سلطوءة ألن صعل الثالث اجملرد إذا غَّت إىل اسم الفاعل 
صشكل وزنو صَاِعٌل أو صَ َعٌل. صالكتابة الصحيحة منها ىي 

 )َخاِشُعْوَن( بزيادة حرف ألف "ا" بعد خاء "خ".
من  األخطاء األخرى ىنا، ىي ككتابة شكل ادلصدر

َيْطُلُ.(. كان الطالب يكتبون مصدره بالكلمة -الكلمة )طََل.َ 
)طَِلُ.(. صهذه الكتابة سلطوءة ألن صعل الثالث اجملرد على وزن 

يَ ْفُعُل( إذا غَّت إىل اسم الصدر صشكل وزنو صَ ْعاًل أو صَ َعاًل أو -)صَ َعلَ 
َيْطُلُ.( ىي -َمْفَعاًل. صالكتابة الصحيحة من الكلمة )طََل.َ 

 َلً.(.)طَ 

 الكتابة الصحيحة
األخطاء فى كتابة األوزان 

 الصرفية

 بَِنِشطَةٍ  بَِنَشاطٍ 
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 َخِشُعْونَ  َخاِشُعْونَ 

 َجِددٌ  َجِدْيدٌ 

 ِإنَُو طَِلُ. اْلُمَساَعَدةِ  ِإنَُو طَاِلُ. اْلُمَساَعَدةِ 

رَاَن بَ ْعَد َصاَلِة  أَنَا اَُزْوُر اجلِي ْ
 اْلِعْيدِ 

رَاَن بَ ْعَد َصاَلِة أَنَا اَُزْوُرْو  اجْلِي ْ
 اْلِعْيدِ 

اَلِبَس اجلَِْدْيَدةَ  أَنَا اَْلَبُس ادل اََلِبَس اجلَِْدْيَدةَ 
َ
 أَنَا اَْلِبُس ادل

 اْلَكِثرُ  اْلَكِثي ْرُ 

 يَ ُزْوُرْوانَ  يَ ُزْوُرْونَ 

رَاَن بَ ْعَد  اَنَا َو ُأْسَريتْ نَ ُزْورُ  اجلِي ْ
 َصاَلِة اْلِعْيدِ 

رَاَن بَ ْعَد يُ َزيَارَُة اَنَا َو ُأْسَريتْ  اجْلَي ْ
 َصاَلِة اْلِعْيدِ 

 اجْلِي ْرَانَ  اَُزْوُروْ اَنَا  اَنَا اَُزْوُر اجلِي ْرَانَ 

 األخطاء ىف كتابة الضمَت الذي يعود عليو ( ب
ادلقصود ىنا ىو األخطاء أو عدم ادلناسبة بُت الضمَت و 

الباحث أخطاء قليلة جدا ادلضمر منو. ىف ىذه األخطاء، اكتشف 
ىف كتابة الطالب. صهذه على تثبيت عدد األخطاء اليت تقع ىف 

%( صقط. صهذه أمثال األخطاء  2أخطاء ) 3الطالب حوِل 
 ادلوقوعة ىف الطالب:

 مؤمنات خاشعات ىمزين. و خدجية و مروة موظفات 
الضمَت )ىم( ىف ىذه اجلملة غَت ادلناس. مبضمر منو. ىذا 

ن استخدامو ىف مجع ادلذكر السامل صقط. أم ادلضمر منو الضمَت ميك
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ىف ىذه الكلمة يدل على مجع ادلؤنث السامل. صالضمَت ادلناس. 
 هبذه اجلملة ىي ضمَت )ىنَّ(.

 مؤمنات خاشعات نّ ىزين. و خدجية و مروة موظفات 
 األخطاء األخرى من ىذه الطبقة مثل اجلملة:

 مقابر اسرتنا يزورونحنن 
)يَ ُزْوُرْوَن( صهذه اجلملة ال تناس. بالضمَت "حنن" الكلمة 

ألن الكلمة )يَ ُزْوُرْوَن( يستطيع استعماذلا ىف ضمَت مجع ادلذكر 
للغائ. صقط. أم الضمَت ىف اجلملة السابقة يدّل على ضمَت 

 للمتكلم مع الغَت. صاجلملة الصحيحة منها:
 مقابر أسرتنا نزورحنن 

 ة مثل اجلملة:األخطاء األخَتة من ىذه الطبق
 َصاَلَة الصُّْبحِ  ُيَصلِّيْ مُثَّ اَتَ َوضَّأُ َو 

الكلمة )ُيَصلِّْي( صهذه اجلملة ال دتكن استعماذلا ألهنا ال 
تناس. بضمَته. ىف احلقيقة أن الكلمة )ُيَصلِّْي( ىنا تدّل على 
الضمَت "أنا". الضمَت "أنا" إذا غَّت إىل صعل ادلضارع تقدَِّم حبرف 

 ىف اجلملة الصحيحة من ىذه األخطاء: األلف "ا".
 َصاَلَة الصُّْبحِ  َصلِّيْ اُ مُثَّ اَتَ َوضَّأُ َو 

 

 الكتابة الصحيحة
األخطاء ىف كتابة الضمَت 

 الذي يعود عليو

زين. و خدجية و مروة 
مؤمنات  ُىنَّ موظفات 

زين. و خدجية و مروة موظفات 
 مؤمنات خاشعات ىم
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 خاشعات
 مقابر اسرتنا يزورونحنن  بر اسرتناامق نزورحنن 

َصاَلَة  ُاَصلِّيْ مُثَّ اَتَ َوضَّأُ َو 
 الصُّْبحِ 

 َصاَلَة الصُّْبحِ  ُيَصلِّيْ مُثَّ اَتَ َوضَّأُ َو 

 األخطاء ىف طبقة الداللة .3
الطبقة األخَتة ىف ىذا البحث ىي طبقة الداللة. ىف ىذه الطبقة 

ادلفردات و ختليط رّكز الباحث على نوعُت منهما األخطاء ىف اختيار 
" 1اللغات ىف اجلملة. األخطاء ىف اختيار ادلفردات اّتسم بعدد الواحد "

". و عدد األخطاء لكل 2و األخطاء ىف ختليط اللغات اّتسم بعدد "
 الشعبة تفصيلها ىف ىذه القائمة األتية:

 فى الداللة األخطاء
 الرقم اسم

2 6 
 1 إحسان صَتمادي 3 1
 2 صورناماأديتيا  2 2
 3 زلمد موعاذ حاصظ 2 1
 4 إمسا عزيزة 4 3
 5 راحايو صوجي أستويت 2 3
 6 أريف 3 1
 7 وحيو موالنا 3 2
 8 دانيا أعلى 1 3
 9 اسناين 2 4
 10 ليا ماحدالينا 1 1
 11 زلمد صَتحاين 2 0
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 12 أمحد حارس 2 3
 13 خدجية 2 0
 14 مناورة 2 2
 15 زلمد رمضاين 2 1
 16 رمسا بودي سرياين 2 1
 17 موليانا 1 2
 18 سوحاريت 2 2
 19 مايا كانيتا 2 0
 20 نيتا 3 1
 21 ساندريان 2 3
 22 رمحة ىداية 3 1
 8; المجموع 84 37

. الداللةىف  85 الطالب نعرف أن خطأالقائمة السابقة،  من
ختليط ىف  أخطاء 37و  اختيار ادلفرداتخطأ ىف  48صالتفصيلها 

 :تفصيلها. اللغات

 
 p= f/n x)لكل طبقة األخطاء ىي  مئويّةصفعلية نسبة 

100%) 

56% 

44% 

 الداللة

 اختيار المفردات

 تخليط اللغات
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 % x 100  =56 48/85: اختيار ادلفردات
 % x 100  =44 37/85: ختليط اللغات

%  56صنختصر أن نسبة مئويّة األخطاء لكل الطبقات ىي: 
 % ىف ختليط اللغات. تشرحيها منها: 44ىف اختيار ادلفردات و 

 األخطاء ىف اختيار ادلفردات ( أ
اللغة العربية غنية عن ادلفردات. ادلفردة الواحدة ىف العربية 
أحيانا ذلا مائة ادلعاين و كذالك ادلفردة الواحدة ىف اإلندونيسي ذلا 

 48ادلفردات الكثَتة ىف العربية. ىف ىذه الشعبة اكتشف الباحث 
كال % الذي يقع ىف كتابة الطالب. صهذه أش 56خطأ أو 

 األخطاء ىف اختيار ادلفردات للطالب:
 ىف شهر رمضان؟ مزدحم شهرىل تصوم 

(Apakah kamu puasa sebulan penuh dalam bulan romadhon?) 

استعمل الطالب ىنا الكلمة "مزدىم شهر" لًتمجة الكلمة 
"sebulan penuh صهذاه الكلمة سلطوءة ألن الكلمة "مزدىم" ىف ."

". و الًتمجة الصحيحة منها ىي penuh" اإلندونسي ليس مبعٌت
 الكلمة )شهر كامل(. صاجلملة الصحيحة صيها ىي:

 ىف شهر رمضان؟ شهرا كامالىل تصوم 
 األخطاء األخرى من ىذه الشعبة:

 ألجل ذى. إىل ادلدرسة
لًتمجة " ألجل ذى. استعمل الطالب ىنا الكلمة "

". الًتمجة الصحيحة من ىذه الكلمة ىي untuk pergiالكلمة "
 ذى. إىل ادلدرسةأل"ألذى." بإزالة الكلمة "أجل". 
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األخطاء األخَتة ادلوقوعة ىف الطالب مثل استعمال الكلمة 
 "ىل" ذلذه اجلملة:

 تشعر بعد اختتام صوم رمضان؟ َىلْ 
 apa yangىف احلقيقة أن الطالب يقصد لًتمجة اجلملة "

kamu rasakan setelah mengakhiri puasa? " ولكنهم خاطؤون ىف
" باستخدام الكلمة "ىل". ىف apaاختيار مفردة الكلمة "

". و ادلفردة ادلناسبة apakahمبعٌت "  اإلندونسي أن الكملة "ىل"
" ىي الكلمة ما أو ماذا. صالًتمجة الصحيحة من ىذه apaبكلمة "
 اجلملة:

 تشعر بعد اختتام صوم رمضان؟ما/ماذا 
 األخطاء فى اختيار المفردات الكتابة الصحيحة

ىل تصوم َشْهرا َكاِمال ىف 
 .شهر رمضان؟

ىف شهر  مزدحم شهرىل تصوم 
 رمضان؟

(Apakah kamu puasa sebulan 

penuh dalam bulan romadhon?) 

 

  إىل ادلدرسة ألجل ذى. أَلْذَىَ. إىل ادلدرسة
(untuk pergi ke sekolah) 

 انتهاءتشعر بعد  ماذ
 صوم رمضان؟

 تشعر بعد اختتام صوم رمضان؟ َىلْ 
(apa yang kamu rasakan setelah 

mengakhiri puasa romadhon?) 
 أَص َْعاٌل يَ ْوِميَّةٌ  ْنِديْ عِ  ِلْ أَص َْعاٌل يَ ْوِميَّةٌ 

(Aku memiliki beberapa kegiatan 

sehari-hari) 

 َمْنُمْوِد اْلبَ َلْنَك َريَااَْدُرُس ىِف اْلَمْدَسِة  ةِ يَّ وِ انَ الثَّ  اَْدُرُس ىِف اْلَمْدَسةِ 



51 

 

 النموذجية ةِ يَّ مِ وْ كُ احلُْ 
 بالنكا رايا

(Saya belajar di MAN MODEL 

PALANGKA RAYA) 

استيقظ من النوم ىف 
 الساعة الرابعة

 من النوم ىف الساعة الرابعة انا اقوم
(Saya bangun tidur pada jam 

04.00) 

ُب  ُب  اْلُمْسِلُمْونَ الُطالَّ ْسِلُمْونَ ُطالَّ
ُ
 الَِّذْيَن ادل

(Para pelajar yang muslim) 

َمَقابَِر  حَنُْن نَ ُزْوُر أَْيًضا
 ُأْسَرتَِنا

 ُأْسرَتَِناقُ بُ ْوَر  حَنُْن نَ ُزْوُر أَْيًضا
(Kami juga mengunjungi 

kuburan-kuburan keluarga kami) 

اْنِتَهاِء َماَذ َتْشُعُر بَ ْعَد 
 َصْوِم رمضان؟

 َصْوِم رمضان؟ اَنْ َهرِ َماَذ َتْشُعُر بَ ْعَد 
(Apa yang kamu rasakan setelah 

mengakhiri puasa romadhon?) 

 ختليط اللغات ىف اجلملة ( ب
ادلقصود ىنا، ىو ختليط اللغات بُت اللغة األوىل "لغة األم" 

أن اللغة العربية ذلا قواعد إىل اللغة الثانية "اللغة العربية". كما عرصنا 
خاصة هبا و كذالك اللغة اإلندونيسية ذلا قواعد خاصة هبا. صهذه 
تكون أساسا أن كل اللغات ذلا قواعد خاصة هبا. ىف ىذه الشعبة، 
الطالب ال يفوتون أيضا من ىذه األخطاء. و ىذا ما يتضح 

%. صهذه  44خطأ أو  37الباحث عن األخطاء ادلوقوعة ذلم ب    
 عض األخطاء ادلوقوعة للطالب:ب
 مًثَّ بَ ْعَد اَنَا ىِف اْلبَ ْيِت اُساِعُد َواِلَديتْ ىِف اْلبَ ْيتِ  

(kemudian setelah saya di rumah, saya membantu orang tua saya) 

ىذه اجلملة سلطوءة ألهنا ال تواصق بقواعد اللغة العربية. 
استعمل الطالب قواعد اللغة اإلندونسية لًتجيم اجلملة السابقة.  



52 

 

كما ذكر ىف ادلاضى أن اللغة العربية ذلا قواعد خاصة هبا و ال 
 تستطيع ترجيمها بالقواعد ادلتفرقة. صاجلملة الصحيحة منها ىي:

 البَ ْيِت اَُساِعُد َواِلَديتْ. بَ ْعَد ُوُصْوِلْ ِإىَل 
 األخطاء األخرى من ىذه الشعبة مثل اجلملة:

 من النوم ىف الساعة الرابعة انا اقوم
(Saya bangun tidur pukul 04.00) 

ىذه اجلملة سلطوءة أيضا ألهنا اسراف ىف استعمال 
 sayaالكلمات. استعمل الطالب الكلمة "أنا اقوم" لًتجيم "

bangunة "أقوم" ىف اللغة العربية قد استطاع تفسَتىا ب     ". الكلم
"saya bangun."بدون زيادة الكلمة "أنا " 

 تخليط اللغات فى الجملة الكتابة الصحيحة

ُب اْلُمْسِلُمْونَ  ْسِلُمْونَ  الُطالَّ
ُ
ُب الَِّذْيَن ادل  ُطالَّ

(Para pelajar yang muslim) 

بَ ْعَد ُوُصْوِلْ ِإىَل البَ ْيِت 
 اَُساِعُد َواِلَديتْ.

مًثَّ بَ ْعَد اَنَا ىِف اْلبَ ْيِت اُساِعُد 
 َواِلَديتْ ىِف اْلبَ ْيتِ 

(kemudian setelah saya di rumah, 

saya membantu orang tua saya). 

من النوم ىف  اقوم
 الساعة الرابعة

 

 من النوم ىف الساعة الرابعة انا اقوم
(Saya bangun tidur pukul 04.00) 

 

َاْسُكُن ىِف اْلَمِديْ َنِة َمَع   اَنَا َاْسُكُن ىِف اْلَمِديْ َنِة َمَع ُأْسَريتْ 
(Saya tinggal bersama keluargaku 
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 ُأْسَريتْ 
 

di kota) 

اَُشاِىُد الت ِّْلَفاَز ىِف الَساَعِة 
 التَّاِسَعِة لَْياًل مُثَّ أَنَاُم.

التَّاِسَعِة لَْياًل اَُشاِىُد الت ِّْلَفاَز ىِف الَساَعِة 
 َو أَنَاُم ىِف الَساَعِة التَّاِسَعِة لَْياًل 

(Saya menonton TV pada jam 9 

malam dan tidur pada jam 9 

malam) 

 َو مُثَّ ُأَصلِّْي اْلَفْجَر ىِف اْلبَ ْيتِ  مُثَّ ُأَصلِّْي اْلَفْجَر ىِف اْلبَ ْيتِ 
(Dan kemudian saya sholat 

shubuh di rumah) 

َكاَن اأَلْصِدقَاُء ىِف 
اْلَمْدَرَسِة َصاحِلُْتَ َو 
 رُلَْتِهِدْيَن َو أَْيًضا صَاِضِحُْتَ 

َر اأَلْصِدقَاِء َصاحِلًا  ىِف اْلَمْدَرَسِة اْلَكِثي ْ
 َو اجْلَادُّ َبْل أَْيًضا َسر  

(Di sekolah banyak teman-teman 

yang baik, rajin, akan tetapi ada 

juga yang nakal) 

بَ ْعَد ِقَياِم ِمَن الن َّْوِم 
 صَاْغَتِسُل َو ُأَصلِّْي الصُّْبَح.

ٌر ِاْغَتَسَل َو  بَ ْعَد أَقُ ْوُم ِمَن الن َّْوِم ُمَبشِّ
 َصاَلِة الصُّْبحِ 

(Setelah bangun tidur saya 

langsung mandi dan sholat 

shubuh) 

اُرِْيُد َأْن اَُكْوَن طَبِيبًا 
 اْلَمْرَضىاِلَُعاِلَج 

اُرِْيُد َأْن اَُكْوَن طَبِيًبا أِلَنٍَِّتْ اُرِْيُد َأْن 
 اَُعاِلَج اْلَمْرَضى

(Saya ingin menjadi dokter karena 

saya ingin mengobati pasien) 

 
 



54 

 

على مهارة  اللغوية العربية فى تصنيف الطبقة اللغوية ءاألخطاأسباب  . ب
 النموذجيةللطالب فى الفصل الثالث بالمدرسة الثانوية الحكومية  الكتابة

 .بالنكا رايا
لكل األخطاء ادلوقوعة ىف الطالب ذلا أسباب. صّصل الباحث أسباب 

 األخطاء ادلوقوعة ىف الطالب بنظر إىل أنواع األخطاء السابقة منها:
 تأثير اللغات التي استوعب الطالب من قبل .6

ىف ىذا الباب، رأى الباحث بأن األخطاء اللغوية تأثّر باللغات  
اليت استوع. الطالب قبلهم. ادلقصود هبا أن األخطاء اللغوية تسّب. 
بتدّخل لغة األم )اللغة األوىل( إىل اللغة الثانية ادلتعّلمة للطالب. ىذا الرأي 

ه أخطاء على دليل أخطاء اللغة ادلوقوعة للطالب ىف نصيف الداللة. ىذ
 الداللة اليت تكون دليال ذلا:

 مًثَّ بَ ْعَد اَنَا ىِف اْلبَ ْيِت اُساِعُد َواِلَديتْ ىِف اْلبَ ْيتِ 
(kemudian setelah saya di rumah, saya membantu orang tua saya). 

ىف ىذه األخطاء، كان الطالب يتأثرون باللغة اليت استعملواىا ىف  
كون اللغة العربية اليت ترمجتهم ال تواصق اليوميات )لغة األم( حىت ت

بقواعدىا. ىذا ادلثال األيت يكون أيضا الّدليل األخر ىف تأثَت اللغة اليت 
 استوعبواىا من قبل:

 من النوم ىف الساعة الرابعة انا اقوم
(Saya bangun tidur pukul 04.00) 

ىذه اجلملة سلطوءة أيضا ألهنا اسراف ىف استعمال الكلمات. 
". الكلمة "أقوم" saya bangunاستعمل الطالب الكلمة "أنا اقوم" لًتجيم "

" بدون زيادة الكلمة saya bangunىف اللغة العربية قد استطاع تفسَتىا ب     "
"أنا". تأثَت اللغة اليت استوع. الطالب قبلهم أيضا يكون سببا ىف وقوع 

نيسية مكّونة من ىذه األخطاء. كانت اجلملة الصحيحة ىف اللغة اإلندو 
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 sayaو لذا أن الكلمة " )صاعل و صعل و مفعول و خّب( SPOKالًتتي. 

bangunىف قواعد اللغة اإلندونيسية مواصقة هبا و لكن غَت / أنا أقوم "
مواصقة ىف قواعد اللغة العربية. و الًتتي. الصحيح ىف مجلة اللغة العربية ىو 

يعٍت أن اجلملة "أقوم" ىف اللغة يتكون من نقشُت مثل الفعلية أو االمسية. 
 " بدون زيادة الكلمة "أنا".saya bangunالعربية قد استطاع تفسَتىا ب     "

أي اللغة  اللغة إلى اللغة المستعملة عليه فى استعمالعدم الفهم  .2
 .العربية

ىف ىذا الباب، شرح الباحث أن األخطاء ادلوقوعة ىف الطالب 
قواعد اللغة ادلتعّلمة. بالكلمة األخرى أن تسّب. بعكس األنواع العامة ىف 

الطالب خاطؤون ىف تعبَت قواعد اللغة مثل: األخطاء ىف اإلمجال و تعبَت 
قواعد اللغة بغَت كامل و الفشل ىف تعّلم األحوال لتعبَت قواعد اللغة. 
األخطاء ىف عالمة اإلعراب كما ذكر البحث السابق تكون دليال ىف ىذه 

السابق أن الكلمة ك    "ىِف َمْقَصٌف و ىِف َمْلَعُ. و ىِف  األسباب. ىف البحث
َمْكَتَبٌة" سلطوءة ألهنا ال تواصق بقواعدىا. ىف حبث القواعد العربية، أذا أّولت 
الكلمة بأحرف اجلار صوجبت عليها احلركة احملاسبة بقواعدىا. األخطاء 

ْجِر". الكلمة األخرى ككتابة حركة ادلفعول بو ىف اجلملة "ُأَصلِّْي اْلفَ 
"الفْجِر" ىنا تكون مفعوال بو للكلمة "ُأَصلِّْي"وىي سلطوءة ألن حركتها ال 
يواصق بقواعد مفعول بو. ىف علم النحو أن ادلفعول بو ىو من منصوبات 

 االمساء صوج. عليو احلراكات ادلواصقة بالنص..
 الدليل اآلخر ىف ىذا الباب كاألمثال السابقة ىف ترتي. اإلضاصة و

النعت و ادلنعوت. ادلثال األول كاألخطاء ىف كتابة ترتي. اإلضاصة "َمْعَمٌل 
لَُغٍة و ُمَكيٌِّف َىَواِء". تلك األمثال سلطوءة ألهنا ال حتاس. بقواعد 
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اإلضاصة. الكلمة "معمٌل و مكّيٌف" تكونان مضاصا. و كل مضاف ال جيوز 
 عليو حركة التنوين.

تابة ترتي. النعت و ادلنعوت "مالبس و ادلثال الثاين كاألخطاء ىف ك
اجلديد". كما ذكر ىف السابق أن النعت ىو تابع للمنعوت ىف األحوال 

 منها:
 ىف أوجو اإلعراب مثل رصع أو نص. أو خفض ( أ

 ىف اإلصراد و التثنية و اجلمع ( ب
 ىف التذكَت و التأنيث ( ت
 ىف التنكَت و التعريف. ( ث

أن الطالب ال العنصرين. األول: بسب. ىذه األخطاء ادلذكورة 
يفهمون كثَتا عن قواعد اللغة العربية. الثاين: أن الطالب يفشلون ىف تعّلم 
األحوال عن تعبَت قواعد اللغة العربية. ىذا الباب يكون أكثر أسباب 

كتابة للطالب ىف الفصل الثالث بادلدرسة الثانوية الىف  ادلوقوعة األخطاء
 .بالنكا رايا النموذجيةاحلكومية 

 خطاء الموقوعة فى الطالبصور األ
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