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 ملخص
مِفم موالدَللية مواإلمالئية موالصرفية مالنحوية ماألخطاء معن مالكشف مإىل مالبحث مهذا يهدف
متعليمماللغةمالعربيةمكليةمالَتبيةم مالسنةمالدراسيةمالسادسةمقسم مطالب الكتابةماإلنشائيةملدى

وأمامتصميممهذامالبحثمفهوم. سلطانمالشريفمقاسمماإلسالميةماحلكوميةالوالتعليممجامعةم
واملدخلماملستخدممإلنتاجمالبياناتممنماملصدرمالرئيسيماعتمدمالباحثمعلىم.ميِبثموصف

مالكيفية. ممطريقة مالبحث ممنم38وأفراد مبتلكممطالبا مالسادسة مالدراسية مالسنة مطالب مجيع
م ماجلامعة مطالبام117وعددهم م، مالطالبممنم%43يعىن مطريقمم.مجيع معن مالبيانات ومجع

مبتحليلو الوثائق. مالباحث مقام مأن ماإلنشائيممبعد مالكتاِب مالتعبري مِف مالطالب أخطاء
ماآلتية: مالنتائج معلى مموتفسريها،حصل مالطالب ملدى مالنحوية ماألخطاء خطأمم122وعدد

مواألخطاءماإلمالئيةم(%3)خطأمم9،مواألخطاءمالصرفيةم(33%) واألخطاءمم،(%38)خطأمم139،
م مم96الدَللية م(%26)خطأ ماألخطاء موأكثر مالط، ملدى مالتحريرية األخطاءممالباللغوية

 ماإلمالئية.

 كتابةماإلنشاء،ممالتحريريةماللغويةمحتليلماألخطاء:مالكلمةمالدَللية
 

mailto:sahlanpatijateng@gmail.com
mailto:edisuyanto244345@gmail.com
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ممقّدمة

 خلفية البحث -أ

مالعربيةم ماللغة موكانت مالقدم. ممنذ ماملشهورة مالسامية ماللغة مإحدى متعد مالعربية اللغة
المحينمامهيملغةمعادمومثودموكانتممنتشرةمِفماليمنموالعراقموبلغتمالنضجموالسموموالكم

موهبام ماإلسالم ملغة مهي مصارت محينما مجمدها مأوج متبلغ مأن مِا مقدر مُث ماحلجاز. مِف استقرت
مومعرفتهامفرضم نزلمالقرآنمالكري،مقالمشيخماإلسالممابنمتيميةمأنماللغةمالعربيةممنمالدين،
ميتمم مَل موما مالعربية، ماللغة مبفهم مإَل ميفهمان موَل مفرض، موالسنة مالكتاب مفهم مفإن واجب

ميقومممالواجب مكي ممسلم ملكل مضرورة مالعربية ماللغة ممعرفة مفصارت مإذا مواجب. مفهو مبه إَل
م) م مالعربية. مباللغة ماهلل مأنزله مالذي مالكري مالكتاب متالوة ممن مويتمكن مالتعبدية أْحدمبشعائره

ُلْوَنمكمامقالمتعاىل:م﴿مإينَّامأَنْ زَْلَناُهمقُرآنًامَعَربيًيامَلَعلَّكُم،مم(9مه ،مص.1412،ممعبدماهللمالباتلي ْممتَ ْعقي
 (.2القرآنمالكري،مسورةميوسف:م﴾م)

ماملسلمنيم حتلمإندونيسيا بالدنا ِف العربية اللغة ممائيت ممن مأكثر معند مالعزيزة مكانة
ألسبابمأمههامأهناملغةمالقرآن،مألنمالقرآنمحمورمحياةماملسلمنيميقرؤونهموفقمقواعدمضوابطةم

مك مفدفعهم ممنه ماألحكام مواستنباط مفهمه مونشائتمموُياولون مالعربية، ماللغة مدرس مإىل مذلك ل
كلمالعلوممتقريبامخدمةمللنصمالقرآنمالكري،محيثمظهرتمعلوممالقراءاتموالتجويدملضبطم
موعلومم مواللغةمملعرفةمالقواننيماليتمتسريمعليهامالعربية، موالنحو موعلوممالصرف أحكاممالتالوة،

ماجل مأسرار معن مللكشف مالبالغة موعلوم ممعانيه، ملفهم ماألصولمالتفسري موعلم مفيه، مال
َلستنباطماألحكاممالفقهيةممنه،موتفرعمعنمكلمذلكمعلوممإنسانيةمكثريةمكالتاريخمواجلغرافيام

مالعاّل. معلى ماإلنفتاح مإىل مدفعا ماملسلمني مدفع مالقرآن مإذا مالعمران، مالراجحيموشؤون م،)عبده
م.(8ه  ،مص.مم1428م–مم2007
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مَلقَم :اهلل قال فكما الشريف، احلديث وكذلك مأُْسَوٌةم﴿ ماللَّهي مَرُسولي مِفي مَلُكْم مَكاَن ْد
م) م﴾ مَكثيريًا ماللََّه مَوذََكَر َر ماآْلَخي مَواْليَ ْوَم ماللََّه ميَ ْرُجو مَكاَن مليَمْن مسورةمَحَسَنٌة م، مالكري القرآن

م  ويعبد نبيه، فعله ما على بناء ويعمل يتخلق أن ِف يسعى مسلم فكل ،(21األحزاب:

.ممثله أو النِب شرحها وتفصيلها العبادة كيفيات بعض بل نبيه لعبادة موافقا ربهماملسلم
صلىم حممد نبيه مثل كامال مسلما شخصا يكون أن يريد من لكل مرجعا احلديث فيصبح

مالنبوي عليه اهلل موسلمواحلديث متعاىل: مقال مكما مَعَربييًّام﴿، مقُ ْرآنًا مإيلَْيَك َنا مأَْوَحي ْ م﴾موََكَذليَك
مالش مسورة مالكري، م)القرآن م(7ورى: ماْلَعَربي مأَْفَصُح مأَنَا م) موسلم: معليه ماهلل مصلى مالنِب موقال ،

م( مقُ َرْيٍش ْن ممي مَأِنِّ ماْلدريمبَ نْيَ مسعيد مأِب معن مالطرباِن متتعبدونم ومنها (،)أخرجه ملغة َيعلها
مهبامِفمصالهتمموذكرهممودعائهممومامأشبهمذلك.

متش مفهي مواملعرفة مالعلم مِف ماإلسالمي مالَتاث ملغة مأهنا مالكنوزموكما ممفتاح مل
ممصادرهام ممن ماإلسالمية مالشريعة مأحكام ميستخرج مأن مأراد ممن مكل مأن محيث اإلسالمية
مواملعارفم موالفنون مالعلوم مكافة مِف مالصاحل مالسلف معن منقل معما ميعرف مأن مأراد مأو الصافية

متاما مإملاما مهبا موملما مالعربية مِف مضليعا ميكون مأن مفعليه ماإلنسانية ماهللمواحلضارة مهداية م)أْحد
م م1991زركاشي، مص مالعاّلم11م، ملغة مِف مخاصة ممكانة مالعربية ماللغة مإن ماْلويل مقال موكما ،)

ماحلديثم مولغة مالصالة مولغة مالقرآن ملغة مهي موأسباهبا ماحلاضر، معصرنا مِف ميوم مبعد ميوما وتزيد
م ماْلويل، معلي محممد م) ماإلسالمية مالدول مِف مثانية مولغة مللعرب ماإلقتصادية م،م2000واملكانة

م م20ص. ميقومونح(، مبل مدينهم مشريعة ملقيام ممنه ماَلستفادة ميستتطيعوا  بينهممباملعاملة يت

م به جاء ِبا متمسكني و عاملني وبسببمذلكماللغةمالعربيةمِفمبالدنامم.تعاىل اهلل من رسِو
متصبحملغةممهمةموحمتاجةمإليهامخاصةمللمسلمني.

موهي:ماَلستماع،موالكالم،موالق راءة،موالكتابة.متعتربمأنماللغةمالعربيةمأربعممهارات،
ممنم مرئيسا مهدفا مالكتابة معلى مالقدرة متعترب مكما ماألخرى، ماللغة مملهارات متطبيقا الكتابة
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مالقراءة.م مأو ماحلديث معن مأمهية متقل مَل ملغوي مكفن موالكتابة ماألجنبية. ماللغة متعلم أهداف
م موالفكر. مالنفس معن موالتعبري ماَلتصال موسائل ممن مكوسيلة ممهمة مكانت مإن مأنمرغوالكتابة م

موّلم متنل مّل مولكن مإندونيسيا، مِف مماض مزمان ممنذ مموجودة مكانت مقد مالعربية ماللغة تعليم
مالتعبري مِف ماألخطاء مجند ممازلنا مألننا مكاملة، منتيجة مأومحتصل مكتبهاممالتحريري ماليت الكتاِب

موم ماجلامعية، مبالنظاممالطالب ماملعرفة منقص مِف مأو مالتعلم مِف معوامل مإىل ماألخطاء مهذه ترجع
م ميتعلمهاللغوي ممنمالذي موالتمكن مالسيطرة مفيه متتم متعلم مإىل محتتاج ملغة مأي مِف موالكفاءة .

متتأثرمم مِبيث مببعض، مبعضها ممرتبطة ممهارات موهي موكتابة، موقراءة، موْساعا، محتدثا، مهاراهتا:
ماألخرى. مباملهارة ممهارة مالكتابةممكل ممن مفئة مهو ماإلنشاء ماإلنشاء. مهي مالكتابة ماملهارة ومن

مال مإىل مترمي موهلمماليت مواملشاعر، موالرسائل، ماألفكار، مشكل مِف مالرئيسية ماألفكار معن تعبري
مجرامإىلملغةممكتوبةموليسمهناكمتصويرممنمشكلماحلروفمأومالكلمات،مأوماجلملمفقط.

مالطالبم ميكتب مكلما ماللغة، مقواعد مِف مالكفاءات ملَتقية مجيد مأسلوب مهو اإلنشاء
اجلملةماليتمِاممعنا.متعليمماإلنشاءمهومهمميستعملونممعارفمالقواعدملَتكيبمالكلماتمأوم

عمليةمالتعليمموالتعّلمملَتقيةمقدرةمالطالبمعلىممهاراتمالكتابة،محَّتميتمكنمالطالبمتعبريم
ماختيارم مِف مالكافية مالكفاءة مأّوَل ممنها: مأمور ماىل مُيتاج مالكتابة متعليم مأن مبالكتابة. أفكارهم

مث مهبا، مالناطقني معند مالشائعة ماملناسبة مرسممالكلمات ممعرفة مثالثا ماللغوية، مالقواعد ممعرفة انيا
وإذاممم(.533ممص.مم٢0١4مأوريلمِبرمالدينمومغريه،احلروفمالعربية،مرابعامتنظيممالعبارات.م)

كانمالطالبمّلميتمسكوامهبذهماألمورمفيقعمخطأمِفمإنشائهم.ملذالكمكثريممنمالطالبمّلم
أنمالكتابةماإلنشائيةمتدلمعلىمالقدرةماملعروفمومُيصلوامعليماألنشطةمالكافيةمِفمالكتابة.مم

ماألخطاءم موجود مهناك مجند مقد مولكن مالعربية، ماللغة متعليم مقسم مطالب ملدى مواللغوية املعرفية
ماملنهجم مِف متكون مقد ماألخطاء موهذه ماجلامعي، مالطالب ميكتبها ماليت مالكتابة مِف املتعددة

م.والدَلليةمفيةمواإلمالئيةالعلميمأومِفماألسلوبموَلسيمامماألخطاءماللغويةمالنحويةموالصرم
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موعمام مذاته، معن ميعرب مولن مصحيحة، مكتابة ميكتب مأن ميستطيع ملن مالطالب كان
يطلبممنه،مولنميتمكنممنماإلجابةمعنمأيمسؤالميواجهمإليهمخاصةمِفمامتحاهنممبعباراتم
موالدَللية.م مواإلمالئية، موالصرفية، مالنحوية، ماإلساسية مبالقواعد مملما مكان مإذا مإَل سليمة

تابةماإلنشائيةمإحدىماملهاراتماليتمَيبمأنميستوعبهامطالبمقسمماللغةمالعربيةمجبامعةموالك
م مالباحثالالسلطان ممالحظة مبعد مولكن مرياو، ماحلكومية ماإلسالمية مقاسم مكتابةمممشريف من

مامتحاناهتم مفرأىممالسابقمكراسات مكتابتهم. مِف ماملتناثرة ماملتنوعة ماللغوية ماألخطاء وجد
مممبدراسةمهذهماألخطاء،مومنمُثمالقياممبتحديدهاموحتليلهاموتفسريها.مالباحثمضرورةمالقيا

 أهداف البحث -ب

مفاألهدافماليتميريدهامالباحثمِفمهذهماملقالةمفيماميلي:
الضمائر،موالتعريفممنمناحيةمللكشفمعنماألخطاءماللغويةمالتحريريةمالنحويةم .1

اعل،موتعديمالفعلموالتنكري،مواسمماإلشارة،مكانموأخواهتا،موالفاعل،مونائبمالف
ِفمكتابةماإلنشاءملطالبمالسنةمولزومه،موحروفماجلر،موالنعت،موالعطف،مواإلعرابم

الدراسيةمالسادسةمقسمماللغةمالعربيةمجبامعةمالسلطانمالشريفمقاسمماإلسالميةم
 احلكوميةمرياو.

ِفمكتابةممالصيغموالنسبمللكشفمعنماألخطاءماللغويةمالتحريريةمالصرفيةممنمناحية .2
شاءملطالبمالسنةمالدراسيةمالسادسةمقسمماللغةمالعربيةمجبامعةمالسلطانمالشريفماإلن

 قاسمماإلسالميةماحلكوميةمرياو.

إمهالممهزةمالقطعمأومللكشفمعنماألخطاءماللغويةمالتحريريةماإلمالئيةممنمناحيةم .3
ءم،متقصريممهزةماملد،مإبدالمالتاءماملربوطةمهاء،مإبدالمالياخطأمِفمرسمماِمزة،مالوصل

ِفمكتابةماإلنشاءملطالبمالسنةمألفاملينة،مقلبماحلروف،مزيادةمحرف،محذفمحرفم
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الدراسيةمالسادسةمقسمماللغةمالعربيةمجبامعةمالسلطانمالشريفمقاسمماإلسالميةم
 احلكوميةمرياو.

والدَللةممواملعجمماألسلوبللكشفمعنماألخطاءماللغويةمالتحريريةمالدَلليةممنمناحيةم .4
طالبمالسنةمالدراسيةمالسادسةمقسمماللغةمالعربيةمجبامعةمالسلطانمِفمكتابةماإلنشاءمل

 الشريفمقاسمماإلسالميةماحلكوميةمرياو.

 

ماإلطار الّنظريّ 
 األخطاء اللغويةمفهوم  .1

ممنم معدد ميلي موفيما ممفهومه، موبينوا ماْلطاء مِف مكتبوا مالذين مالباحثون تعدد
م ماْلطاء: مملفهوم مالباحثون مقدمها ماليت ممالتعريفات مكتابهمتعريف مِف مكوردر مأوضح كوردر:

ممنم مالناَتة ماألخطاء ممعناها ماللسان مفزلة مواألخطاء. مواألغالط، ماللسان، مزلة مبني الفرق
مغريم مبكالم ماملتكلم مإتيان معن مالناَتة مفهي ماألغالط مأما مذلك، مشابه موما ماملتكلم، تردد

ماألخطاء ممن مالنوع مذلك مفهو ميستعمله، مالذي مباملعىن ماْلطأ مأما مللموقف، اليتمممناسب
ماستعمالم مأي مهو مسريفرت: موتعرفه ماللغة. مقواعد مالكاتب مأو ماملتحدث مفيها َيالف
مبالشواذم ماجلهل مأو مالصحيحة، مالقواعد ماستخدام مسوء مأو مللقواعد، خاطئ
مواإلضافة،م ماحلذف، مِف متتمثل مأخطاء مظهور معنه مينتج ممما مالقواعد، ممن )اَلستثناءات(

موم ماحلروف. مأماكن متغيري مِف موكذلك مواألغالط،مواإلبدال، ماألخطاء مبني ماختالف هناك
مِفم منقص مإىل ميرجع مرِبا مالكتابة معرب مبانتظام مُيدث مالذي مالكتابة مأو مالتهجي مِف فاْلطأ
مهبام ميقصد ماألخطاء مالعصيلي: معبدالعزيز مويعرفه موقواعدها. ماللغة مبطبيعة مالدارس معرفة

محس  ب مالعربية ماللغة مِف ممقبول مهو معما ماَلَنراف مأي ماللغوية؛ ماليتمماألخطاء املقاييس
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ممواصفاتم معدة ملنا متتضح مالتعريفات مهذه مومن مالفصحى. مبالعربية مالناطقون يتبعها
 لالستجابةماللغويةمحَّتمتعتربمخطأ،ممنهام:م

خمالفةماَلستجابةماللغويةمالصادرةممنمالطالبمملامينبغيمأنمتكونمعليهمهذهم (1
 اَلستجابة.

 عدمممناسبةمهذهماَلستجابةمِفمبعضماملواقف. (2

صدورمه  ذهماَلستجابات،مفماميصدرممرةمواحدةمَلميعتربمخطأ،موإَّناميعتربمتكرارم (3
زلةمأومهفوة.موِفمضوءمهذامكلهمميكنمتعريفماْلطأماللغويمكماميلي:مأيمصيغةملغويةم

تصدرممنمالطالبمبشكلمَلميوافقمعليهماملعلم،موذلكمملخالفتهامقواعدماللغة،موهذام
م(.307-306م،مصم2004أْحدمطعيمة،ممرشديالنوعمهومموضوعمالدراسةماحلالية.م)

ماستخدامم مقواعد معن مخروج مبأنه ماللغوّي ماْلطأ ميعّرف مأن مميكن مهذا معلى بناء
ماللغةماليتمارتضاهامالّناطقونمبتلكماللغةمأومأهلها.

 أسباب حدوث األخطاء .2

التداخلماللغويمبنيماللغةماألممواللغةماِدف.متنطلقمفكرةمالتداخلمبنيماللغةماألمم .أ
ِدفممنمأنمعناصرمالنظامماللغويماملتشاهبةمبنيماللغتنيمتكونمأسهلمِفمواللغةما

عمليةمالتعلم،مِفمحنيمتكونمالعناصرماملختلفةمأكثرمصعوبةمِفمذلك،مفالطالبم
يقوممبنقلمبنيتهمالذهنيةمللغتهمإىلماللغةماِدف،مومنمهناميركزمعلىمالتحليلم

ختالف،موعليهميتمماحلدسمالتقابليمبنيماللغتنيمبغيةمحتديدمنقاطمالتشابهمواَل
باألخطاءماحملتملة،مإَلمأنمكثرياممنمالتجاربمدلتمعلىمأنمالتقابلماللغويمِبقدورهم
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منماألخطاءماحلقيقية،مكمامأنهمقدميتنبأمبأخطاءمم(%60-50)أنميتنبأمفقطمِبامنسبتهم
 َلمحتدثمفعلياموقدمَلميتنبأمبأخطاءمحتدثمفعلياً.

 ِامبالتداخلمميكنمإمجاِامفيماميأِت:هناكمأسبابملغويةمولكنمَلمعالقةم .ب

التعميم:مميكنمأنميكونمالتعميمم)وهوممنماَلسَتاتيجياتماليتميتبعهام .1
الطالبمِفماستعمالماللغة،مويقصدمبهماستعمالمقاعدةميعرفهامالطالبمِفم

موطنميتوهممأهنامتطبقمفيه(مميكنمأنميكونمإَيابيامعندماميساهممِفمعمليةم
سلبيا،مويقصدمبالتعميممالسلِبماستعمالمالقاعدةممالتواصل،موميكنمأنميكون

 ِفمغريممكاهنا،ممامأطلقمعليهمرتشاردماملبالغةمِفمالتعميم.

اجلهلمبالقاعدةموقيودهاموالشروطماليتمتطبقمفيها،مأومالتطبيقمالناقصم .2
للقاعدةموهوممرتبطمبدرجةمتطورمالكفايةماللغويةمعندمالطالبمإلنتاجممجلم

 مقبولة.

اطئةمحولماللغةماِدفموهذهماَلفَتاضاتمناَتةمعنمسوءماَلفَتاضاتماْل .3
األداءماَلستقبايلمعندمالطالب،مويكونمذلكمعائدامألسبابمذاتيةمأحيانا،م

 وأحيانامأخرىملسوءمتقديماملادةماللغويةموتدرجها.

هناكمأخطاءممردهاماللغةماِدف،مكتشعبمالقواعدموكثرهتاموالتداخلمفيمام .4
فاعليةمكمامسيتضحمعندمعرضمأخطاءمالطلبةممبينها،موهيماألسبابماألكثر

 .(15م-14)عبدمالعظيممحممدمعبدماهللمعبدمالعزيز،صممِفممركبمالعدد.

 مستوايات األخطاء اللغوية .3
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معناصرهام ممن ماللغوية ماألمور مِف مكثرية ممستويات مِف موقعت ماللغوية ماألخطاء إن
 إىلممهاراهتا.مومنمتلكماملستوياتمِفماألخطاءماللغويةمكماميلي:

 األخطاءمعلىممستوىماألصوات .1

مِفم ماْلطأ ممنها مالصوتية ماألخطاء مِف ميقعون مالعربية ماللغة ممتعلموا ميكون قد
ماملتشا ماألصوات مو"ط"،ممهبةنطق م"ت" موصوت مو"ث"، مو"ش" م"س" مصوت مثل

وصوتم"د"مو"ذ"،موغريها.موخاصةمللناطقنيمباللغةماألصليةماليتمليسمِامحروفم
مهجائية.

 رفاألخطاءمعلىممستوىمالص .2

ماألخطاءم مِف مالعربية ماللغة ممتعلموا مأيضا ميقع مقد مالصوتية، ماألخطاء جبانب
م"قدم م: ممثل ماجلملة، مِف ماملصدر مإىل ماملاضي مالفعل ماستخدام مخطأ ممثل الصرفية

منوم"،موالصحيحم"قدمنام".
 األخطاءمعلىممستوىمالنحو .3

إنماألخطاءمعلىممستوىمالنحومكثريةمجدامللطالبماإلندونيسينيمِفمتعلمم
ماإلندونيسية.مالل مواللغة مالعربية ماللغة مبني مكبري ماختالف مهناك مألن موذلك مالعربية، غة

مللصفةم مموصوف موتنكري موالالم مباأللف ماملضاف مإتيان مالنحوية ماألخطاء ومثال
ماملعرفةموغريمها.

 األخطاءمعلىممستوىمالدَللة .4

مإنماألخطاءمعلىمهذاماملستوىمتتعلقمِبعىن،مقدميكونممتعلمواماللغةمالعربية
م"أَلبسم مَنو: مالصحيح محملها مِف مالكلمات ماستخدام ممثل مالدَللة مأخطاء مِف يقعون
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مألنم مخطأ مهذا م"ألبس" مكلمة مفاستخدام مالعربية"، ماللغة متعليم مِف ماجليدة الطريقة
م"موالصحيحمأنمتستخدممكلمةم"استخدم".استعمالماللباسمعناهام"

 األخطاءمعلىممستوىماإلمالء .5

يةمأوماجلزئيةمبنيمالصورمالصوتيةمأومالذهنيةمقصورمالطالبمعنماملطابقةمالكل
مقواعدم موفق مِا، ماْلطية مالصور ممع ماإلمالئية مالكتابة ممدار موالكلمات، للحروف

م.(71ص.ممفهدمخليلمزايد،الكتابةماإلمالئيةماحملددةمأوماملتعارفمعليها.م)
 أهمية دراسة األخطاء اللغوية .4

مالتحليلمالتقابلي، ممنممثرات موعنماملقارنةممحتليلماألخطاءممثرة مَيتلفمعنه لكنه
ماميدرسانم"اللغة".مأمامهومفيدرسملغةماملتعلممنفسه،مومَلميقصدمهناماللغةممالداخلية،

األوىل،موإَّناميقصدملغتهماليتمينتجهاموهوميتعلم.موالذيمَلشكمفيهمأنناممجيعام"خنطئ"م
لمِفمذاته،معندمتعلمناماللغةموعندماستعمالنامِا،مومنمُثمفإنمدرسم"اْلطأ"مدرسمأصي

مأبرز مومن ماألجنبية، ماللغة متدريس مِف مكثرية موفوائد مأمهية ممنمموله ماَلستفادة جماَلت
 .(90،مصم2015)هاجرمخامسمهارون،ممحتليلماألخطاءمماميأِت

إنمدراسةماألخطاءمتفيدمِفمإعدادماملوادمالتعليمية،مإذمميكنمتصميمماملوادمالتعليميةمم -1
 امينتهيمإليهمدراساتماألخطاءماْلاصةمهبم.للناطقنيمبكلملغةمِفمضوءممماملناسبة

إنمدراسةماألخطاءمتساعدمِفموضعماملناهجماملناسبةمللدارسني،مسواءممنمحيثم -2
 األهداف،مأوماختيارماحملتوى،مأومطرقمالتدريسمأومأساليبمالتقوي.محتديد

إنمدراسةماألخطاءمتفتحمالبابملدراساتمأخرى،متكشفممنمخالِامأسبابم -3
 برامجمتعلمماللغةمالثانية،مواقَتاحمأساليبمالعالجماملناسبة.ضعفمالدارسنيمِفم

 الكشفمعنماسَتاتيجياتمالتعلممعندمالطالب. -4
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 يساعدمِفمكشفماْلصائصمالعامةماملشَتكةمبنيماللغات. -5

 منهجية البحث

 تصميم البحث -أ

وهومأحدماملناهجمِفماملنهجماملستخدممِفمكتابةمهذامالبحثمهوماملنهجمالوصفيم
ماجلامعي مِفممالبحث ميوجد ماّلذي ماملوضوع مأو مالّناس مطائفة مأحوال معلى ميعتمد الذي

م مموليونغ، م)لكسي م2015الواقع. مص. ممنم4، مالبيانات مإلنتاج ماملستخدم ماملدخل موأما .)
م مطريقة معلى مالباحث ماعتمد مالرئيسي ماملصدر مالنوعية. مأو  بالطريقة ويقصدالكيفية

 .وهيمطريقةملتحليلماحلقائقموَلمرقمامفيهامالكيفية:

 أفراد البحث  -ب

م مطالب مفهو مالبحث مأفراد م"ب.أما مالصف مِف مالسادسة مالدراسية "م6السنة
م"ه. موالصف مطالبا موعشرون ممخسة م6وعددهم مطالبا. معشر مثالثة موعددهم مكلم" وعدد

م ممن ممكون مم117األفراد ماختيار مِف موأرغب مم38طالبا ميعىن أفرادمممجيعممنم%43طالبا،
مالبحث ماختيار موأسباب م. مالدطالب ماملوادمالسنة مدراسة مَتت مقد مألهنم مالسادسة راسية

اإلنشائيموالقواعدماللغويةمالنحويةمأومالصرفيةمأوماإلمالئيةمأومالدَلليةمنظريامأومتطبيقيا،م
ماملتكافئةم مالفرصة ممن ممتسع ملديهم مكان موذلك مالرسالة، مكتابة مِف ممشغولة متكونوا وّل

مللقياممبإَتاممالبياناتماملطلوبةملرسالةمالباحث.م
 ت جمع البياناتأدوا -ج

أمامِفممجعمالبياناتميستخدممالباحثمِفممجعمبياناتمطريقةمالوثائق،موهيمطريقةم
ممادة مِف مالطالب متعبريات ممن مالوثائق مطريقة معلى مواملعلومات مالبيانات اإلنشاءممجلمع
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ماإلسالميةم مقاسم مالشريف مالسلطان مباجلامعة مالعربية ماللغة متعليم مقسم مِف مبالعربية املكتوبة
 ةمرياو.موموضوعاتماإلنشاءمفيماميلي:ماحلكومي

مموضوعاتماإلنشاءم(1)اجلدولم
دةهذهماملوضوعاتماليتمختتارمالطالبمواحداممنها،مُثمتكتبونمعلىماألقلمفقرةمواح       

يتاحملاضرمِفمجامع  الطالب الصوم أِبماحملبوب أميماحملبوبة 
 حممول الوسائلماَلجتماعي األخالق العقيدة العلم

سرةاأل الكتاب  اإلسالم الشباب الصديق 
 املدينة القرية الوقت اللغةمالعربية املسجد
 الصالة حبمالوطن جامعيت معهدي مدرسيت

ةاألنشطةماليومي اِواية العبادة  النظافة التعاون 
محتديدم ميتطلب مكمنهج موهو مالبحث ممناهج مأقدم ميعترب مالوثائق مطريقة ولعل

مواملعلوم ماحلقائق موَتميع مالبحث ممصادرممشكلة موحتديد ماملشكلة، مبتلك ماملتعلقة ات
موتفسريها. مالنتائج معرض مُث مبينها مفيما مالعالقة موإَياد موحتليلها ماحلقائق )أْحدممهذه

 (.273م،ممص.م1982بدر،م

 أسلوب تحليل البيانات -د

ماملضمون محتليل مفهي مالرسالة مهذه مِف مالبيانات محتليل مطريقة موأّما محيث يقومم،
مالبيان ممضمون مبتحليل ميسمحماتالباحث ماملضمون محتليل مأن مباد مريتشاد معن مونقل .

متزيدم مأخرى معملية مأية مدون مُيّدده ماّلذي مالوقت مِف مالّرسالة ميالحظ مأن للباحث
م(.11،مص.م1993موضوعيةمالبحثم)أْحدمأوزي،

م منقل ممLexy Moleongوقد مالبحثيةمWeber عن مالطريقة مهو ماملضمون محتليل أن
مك ممن مالصحيحة مالنتائج مألخذ مهتدف ماليت مموليونغ، م)لكسي مملف مأو ،م2015تاب

ماملراحلمالّثالثماآلتية:ِاممهذهمالرسالة(.موطريقةمحتليلمالبياناتمِفم220ص.م
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 الّتعرفمعلىماْلطأ .1

هذهماملرحلةممرحلةمأوىلمِفمدراسةماألخطاء.محيثميقوممالباحثمبالّنظرمإىلم
مالد مالسنة ملطالب ماإلنشاء مكتابة مِف مالتحريرية ماللغوية مالكتابة راسيةمنصوص

ماإلسالميةم مقاسم مالشريف مالسلطان مجامعة مالعربية ماللغة متعليم مقسم السادسة
ممقايسم معن مالطالب مفيها متنحرف ماليت ماألخطاء مبتحديد مويقوم مرياو، احلكومية

ماَلستخدامماللغويمالصحيح.
 توصيفماْلطأ .2

مِفم مالباحث ميقوم محيث مالرسالة، مهذه مبيانات محتليل مِف مثانية ممرحلة هذه
مب ماملرحلة مإليهامهذه مينتمي ماليت مللفئة موتصنيفه مالقاعدة، معن ماَلَنراف مأوجه تبيني

محتديدمموقعماإلخطاءممنماملباحثماللغوية.
متفسريماْلطأ .3

مالباحثم ميبنّي محيث مالرسالة، مهذه مدراسة مسلسلة مِف مأخرية ممرحلة هذه
موعالجها. مإليها ميعزى ماليت مواملصادر ماْلطاء مهذا مإىل مأدت ماليت )رشديممالعوامل

م.(54م،مص.م1989ة،أْحدمطعيم
 

 تحليل البيانات 

مأخطاءمم ممن موتوصيفها موتصويبها مالبيانات متصنيف مِف ماملبحث مهذا مِف مالباحث يقوم
ماليت ماجلملة محتت مخط مبوضع مفيها ماْلطأ موحتديد مالباحثني، ممكل ميصنفمهبا محيث اْلطأ،

ماألخطاء ممنها مجداول مكل موُيمل ماألخطاء، ممن ملكل موالصواب ماْلطأ ممنممالباحث الواقعة
الطالبموتصويبها،موتوصيفهاممنمتعبرياهتممالكتابيةماإلنشائية.مُثمبعدمذلكمبتبينيمتفسريهام
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موالدَليل،م مواإلمالئي موالصرِف مالنحوي مأبواب محتت ماألخطاء مترتيب معلى مويرتبها وعالجها
مواجلداولمالتاليةمتوضحمذلك:

 تحليل األخطاء النحوية وتفسيرها  -1

والتعريفموالتنكري،مواسمماإلشارة،ممالضمائر،مموتتمثلمِفمأخطاءماستخدام
كانموأخواهتا،موالفاعل،مونائبمالفاعل،موتعديمالفعلمولزومه،موحروفماجلر،م

 .والنعت،موالعطف،مواإلعراب

 تحليل األخطاء الضمائر وتفسيرها وعالجها  .أ

 يوضح األخطاء في الضمائر المشتركة بين الطالب ( 2) جدول رقم 

مالضمائروصف أخطاء  الصوابمالخطأمالرقم
 عدمممطابقةمالضمريمملرجعهماستماعمغناء،مومنه:مممومنها:استماعمغناء،مم1

 عدمممطابقةمالضمريمملرجعهممدرسيتمهيماملكانماملكانمهومدرسيتمم2

الفصل،ممفيهمدرسيتمكبريةمم3
م...

مدرسيتمكبريةمفيهامالفصل،م
م...

 عدمممطابقةمالضمريمملرجعه

 عدمممطابقةمالضمريمملرجعهمشيءممهممالنظافةمهيمشيئممهممهوالنظافةمم4

 عدمممطابقةمالضمريمملرجعهماحملمولمهومآلةمآلةمهياحملمولمم5

مَلنمفمنميقرأمالكتابم6
ماملعرفةممنعرفسوفم

ألنممنميقرأمالكتابمسوفم
ميعرفماملعرفة

 استعمالمالضمريمغريممناسب

 لسياقماجلملة

نقرأمالكتابمجيداممكانإذاممم7
مماميتعلق...ميعرفسوفم

إذامكنامنقرأمالكتابمجيدام
مسوف

منعرفمماميتعلق...م

 استعمالمالضمريمغريممناسب

ملسياقماجلملة

سوفمتندممفيمامبعضمإذاممم8
 بالكتامنقرأَلممكان

سوفمتندممفيمامبعدمإذامم
مكنتمَلمتقرأمالكتاب

 استعمالمالضمريمغريممناسب

ملسياق
ماجلملة
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خطاءمِفمرسممضمريممتكلمممعممماإلسالممُيثنامعلىمالعلمعلىمالعلممُيثناإلسالممم9
 الغري

وقع الطالب في األخطاء عند استعمالهم للضمائر العربية، وهي من األخطاء النحوية 
وتتركز هذه األخطاء في عدم  ال تؤثر كثيرا في معنى الجملة، ولكنها يعتد غير صحيحة لغويا. التي

الجملة ، وخطاء في رسم لسياق  مطابقة الضمير ملرجعه، واستعمال الضمير غير مناسب
 ضمير متكلم مع الغير.

 

 تحليل أخطاء التعريف والتنكير وتفسيرها وعالجها  .ب

 يوضح األخطاء في التعريف والتنكير المشتركة بين الطالب (4)جدول رقم 

مالتعريف والتنكيرموصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم
ميقتضيهمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَلمهواييتماِواييتم1

 السياق

يقتضيهممإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَلمِفميوممالعطلةمالعطلةماليومِفمم2
مالسياق

يقتضيهممإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَلمِفمحياِتمِفماحلياِتم3
مالسياق

يقتضيهممإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَلمنلنامعلوماممكثريةمكثريةمممالعلومنلنامم4
مالسياق

يقتضيهممإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَلمالنحومأحبمدرسمالنحومالدرسأحبمم5
مالسياق

مالعلومِبثمماملكانوهومم6
مالدين

وهوممكانمِبثمعلومم
مالدين

تضيهميقمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَل
 السياق

تضيهميقمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَل ِفميومماإلثننيمإثننيماليومىفمم7
 السياق

مالكتابالفقه،ممالكتابم8
مالتفسري

بمالفقه،مكتابمكتا
مالتفسري

تضيهميقمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَل
 السياق
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تضيهميقمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَلمهواياِتممنهاممنهاماِواياِتم8
 السياق

تضيهميقمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَل ِفمسورةمالبقرةممالبقرةممالسورةِفمم9
 السياق

تضيهميقميفمعلىمماَلإدخالمأداةمالتعرمميتماهللبماهللمالبيتم10
 السياق

تضيهميقمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَلمإىلمجامعيتماجلامعيتإىلمم11
 السياق

تضيهميقمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَلمرسولماهللماهللمالرسولمم12
 السياق

تضيهميقمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَل تعلممعلممالصرفمالصرفمالعلمتعلممم13
 السياق

تضيهميقمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَلمِفممدرسيتميتاملدرسِفمم14
 السياق

تضيهميقمإدخالمأداةمالتعريفمعلىمماَلمَننمهناكمتعلممالعلمممممالعلمممالتعلمَننمهناكمم15
 السياق

مالعربية،م ماللغة مملتعلمي مبالنسبة ممهما مجانبا متشكل موالتنكري مالتعريف ممشكلة إن
ماْلطأ ممنموهذا ماللغوي مالتدخل معن ممنهاممناجم ماْلربة منقل مأو ماِدف، ماللغة مِف ماألم اللغة

مبطريقةممموإليها. مالقواعد مهذه معلى ميركز مَل محني ماألخطاء مهذه مِف مكبريا مدورا مللمعلم مأن كما
مَلميعطىماملقررممجيدة؛ موقد مواْلربة. مِبكممالقاعدة ملهمأشياءميسرية،مفهوميستعملها بالنسبة

 الكاِفمِفمالتدريبات.محقه

 

 اإلشارة وتفسيرها وعالجها تحليل أخطاء اسم  .ج

 يوضح األخطاء في اسم اإلشارة المشتركة بين الطالب (6)جدول رقم 

ماسم اإلشارةموصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم
 عدمممطابقةماسمماإلشارةمللمشارمإليهمِفمالتأنيثمهذهمالدنيامدنيامهذام1
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ماإلش ممطابقة معدم مهو ماإلشارة مِف مالباحث موجده مالذي ماْلطأ مباملشارمموضوع ارة
مبذيموذهمتامعلىماألنثىماقتصرمممممممم***مممموقالمابنممالك:مبذامملفردٍمممذكرمأشر إليه

مب "ذي"م ماملؤنثة ماملفردة موإىل مب  "ذا"، ماملفرد مإىل ميشار مبقوله: مالبيت مهذا معقيل مابن مشرح قد
م(74،مص.م1.مو"ِت"مو"تا"،م...اخل.م)هباءمالدينمالعقيلي،مجم-بالسكون-و"ذيْه"م

 وتفسيرها  كان وأخواتهاليل أخطاء  تح .د

 المشتركة بين الطالب كان وأخواتهايوضح األخطاء في   (8)جدول رقم 

مكان وأخواتها موصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم
 إتيانمخربمستكونممرفوعمستكونمجهالمجهلستكونمم1

م"ستكون"م مخرب مإتيان مهي موأخواهتا مكان مِف مالباحث موجدها ماليت ماألخطاء مواضع
متنصبهمككانمسيداًممعمرم*مممممفوعامكمامقالمابنممالك:مترفعمكانماملبتداماْساًممواْلربمرم

 وتفسيرها  الفاعلتحليل أخطاء  .ه

 المشتركة بين الطالب الفاعليوضح األخطاء في  (10)جدول رقم 

مالفاعلموصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم
فاعلممنمعدمممطابقةمالفعلمللمالعاّلميستطيعمالعاّلميستطيعونم1

 حيثمالعدد

عدمممطابقةمالفعلمللفاعلممنممواجلاهلمَلميستطيعمواجلاهلمَلميستطيعونم2
محيثمالعدد

مهوميستطيعمأنميتكلممبأخيهم3
مباشرةمأينممامومَّتممامم

ميريدون

هوميستطيعمأنميتكلمممعم
أخيهممباشرةمأينممامومَّتممام

ميريد

لممنمعدمممطابقةمالفعلمللفاع
 حيثمالعدد

لممنمعدمممطابقةمالفعلمللفاعمالناسمُيتاجونمإىلمالعلممالعلممتاجالناسمُيم4
 حيثمالعدد

وبعضمكثريمالطالبمألنممم5
مإىلماملسجدميذهباجملتمعم

ألنمكثريمالطالبموبعضم
ماجملتمع

لممنمعدمممطابقةمالفعلمللفاع
 حيثمالعدد
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 يذهبونمإىلماملسجدم
اعلممنمعدمممطابقةمالفعلمللفمميستطيعمالناسمالناسميستطيعونم6

 حيثمالعدد

عدمممطابقةمالفعلمللفاعلممنممالناسمُيتاجونمإىلمالعلممالعلممُيتاجالناسمم7
محيثمالعدد

النظافةمهومشيئممهممأنمم8
مىفمحياتنامُيفظ

النظافةمهيمشيءممهممأنم
مَنفظمِفمحياتنا

عدمممطابقةمالفعلمللفاعلممنم
محيثمالضمري

فعلمللفاعلممنمعدمممطابقةمالماإلسالمميطلبمتطلباإلسالممم9
 حيثمالضمري

عدمممطابقةمالفعلمللفاعلممنم َننمدخلنامِفمالساعة...مِفمالساعة...ممَننمدخلم10
 حيثمالضمري

مجامعةمسلطانمشريفمقاسمم11
مىفميقعاَلسالميةماحلكوميةمم
مشارعمسوبرنتاسم

جامعةمالسلطانمالشريفم
مقاسم

اَلسالميةماحلكوميةمتقعمم
مِفمشارعمسوبرنتاس

ةمالفعلمللفاعلممنمعدمممطابق
 حيثمالضمري

ُثمنورمهوايتهامبستنةمكلمم12
مالصباح

مالزهرةميزرعم

ُثمنورمهوايتهامبستنةمكلم
مالصباح

 تزرعمالزهرةم

منممعدمممطابقةمالفعلمللفاعل
 حيثمالضمري

مالفعلم ممطابقة معدم محيث ممن موالفاعل مالفعل مِف مالباحث موجده مالذي ماْلطأ موضوعا
مم مسواء مالعدد محيث ممن مواجلمعللفاعل ماإلفراد مِف مللفاعل كان مالفعل ممطابقة منمموعدم

سواءمكانمالغائبمأومالغائبةمأوماملتكلمموحدةمواملتكلمممعمالغري،موتأنيثمأوم حيثمالضمري
موجوبم. وتذكري مأحكام: مسبعة موله مشبهه، مأو ممعلوم متام مفعل مبعد مإليه ماملسند مهو الفاعل

مالكالم مِف موَلبد ماملسند، مبعد موقوعه مووجوب مراجعممرفعه، مضمري مفهو موإَل مفذاك مظهر إن
موإنمم مالواحد مبصغة ممعه مالفعل ميبقى مأن موَيب معليه، مدالة ملقرينة مفعل موُيذف ماملذكور، إىل

ممؤنثا.م مالفاعل مكان مإن مالفعل موأنث مبفعله، مالفاعل ماتصال مواألصل مجمموعا، مأو ممثىن كان
م(.239-233)الشيخممصطفىمالغالييين،مص.م
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 يرها وعالجها وتفس نائب الفاعلتحليل أخطاء  .و

 المشتركة بين الطالبنائب الفاعل يوضح األخطاء في  (12)جدول رقم 

مالفاعلموصف أخطاء نائبمالصوابمالخطأمالرقم
متوجبصوممالرمضانمم1

معلىمكلماملسلمني
صوممرمضانميوجبمعلىم

مكلماملسلمني
عدمممطابقةمالفعلماجملهولملنائبم

 الفاعلماملستَتممنمحيثمالتذكري

طأمالذيموجدهمالباحثمِفمالنائبمعنمالفاعلمهومعدمممطابقةموموضوعماْل
والنائبمعنمالفاعلمهوماملسندمإليهم. الفعلماجملهولملنائبمالفاعلماملستَتممنمحيثمالتذكري

بعدمالفعلماجملهولمأومشبهه.موأحكامهمكلمأحكاممالفاعل.م)الشيخممصطفىمالغالييين،م
م.(253وم246مص.

 

 وتفسيرها وعالجها  تعدية واللزومتحليل أخطاء ال .ز

 المشتركة بين الطالبتعدية واللزوم يوضح األخطاء في ال (14)جدول رقم 

التعدية موصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم
مواللزوم

 ُيتاجم"ِبرفمإىلم" تعديةمفعلمالناسمُيتاجونمإىلمالعلممالعلممُيتاجالناسمم1

صحممستعلقألنمالنظافةمم2
مجسمنا

ألنمالنظافةمتتعلقمبصحةم
مجسمنا

متعلق"مِبرفمالباء" تعديةمفعل

بدونموسيلةم  ومواضعماْلطأماليتموجدهامالباحثمِفمالتعديةمواللزوممهيمتعديةمفعل
م ممثل مذكره مالسياق مويقتضي موم"حرف مإىل، مِبرف ميتعدى م" مِبرفم"ُيتاج ميبتعدى م تعلق"

امالفعلمالواقعمالباء.ماملتعديمهومماميتعدىمأثرهمفاعلهمويتجاوزهمإىلماملفعولمبه.مويسمىمأيض
واجملاوز.موهومنوعانمإماممتعدمبنفسهموإماممتعدمبغريه.موينقسممإىلمثالثةمأقساممباعتبارمعددم
ممصطفىم م)الشيخ ممفاعيل مثالثة موإىل ماملفعولني موإىل مواحد ممفعول مإىل ممتعد مبه: املفعول

عولمبه،مبلم،موالالزممهوممامَلميتعدىمأثرهمفاعلهموَلميتجاوزهمإىلماملف(35-34الغالييين،مص.م
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مالفعلم مويكون ماجملاوز. موغري مالواقع موغري مالقاصر مالفعل مأيضا مويسمى مفاعله. منفس مِف يبقى
معرضم مأو مدنس مأو منظافة مأو مهيئة معلى مدل مأو موالغرائز، مالسجايا مأفعال ممن مكان مإذا َلزما
غريمَلزمموَلمهومحركةمأوملونمأومعيبمأومحليةمأوممطاوعةملفعلممتعدمإىلمواحد،مأومكانم

موم مالالزممعلى مالفعل مويصري مو"افعنلل". مو"افعلل" مو"افعال" مو"افعل" مو"انفعل" م"فُعل" زن
ممصطفىم م)الشيخ ماجلر. محرف مبواسطة مأو م م"تفعيل" مأو م"إفعال" مباب مإىل مبنقله متعديا

 (.48-46مالغالييينم،مص.

 وتفسيرها وعالجها  تحليل أخطاء حروف الجر .ح

 تركة بين الطالبالمش يوضح األخطاء في حروف الجر (16)جدول رقم 

محروف الجرموصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم
 مناسبماستعمالمحرفماجلرمغريماهتمماإلسالممبالعلممالعلمممعلىاهتمماإلسالممم1

ماستعمالمحرفماجلرمغريممناسبمالعلمممهممجدامىفمحياةمالناسمالناسمحلياةالعلمممهممجدامم2
بكليةمالَتبيةموالتعليممم3

م...مجلامعة
ماستعمالمحرفماجلرمغريممناسبةمالَتبيةموالتعليممجبامعة...بكليةم

ماستعمالمحرفماجلرمغريممناسب منميريدمالتكلمممعمأخيهممبأخيهمنميريدمالتكلممم4
محرفماجلرمغريممناسب استعمالمماميتعلقمبالعلممماميتعلقمعنمالعلمم5
محرفماجلرمغريممناسب استعمال ماميتعلقمباحلياةمالدنيامماحلياةمالدنيامماميتعلقمِفم6
محرفماجلرمغريممناسب استعمال َلمتتكاسلمِفمقراءةمالكتبمالكتبملقراءةَلمتتكسلمم7
 استعمالمحرفماجلرمغريممناسبمواجبممعلىمكلممسلمممسلمملكلواجبممم8

هوميستطيعمأنميتكلممم9
مبأخيه

ماستعمالمحرفماجلرمغريممناسب معمأخيه هوميستطيعمأنميتكلم

حذفمحرفماجلرموالسياقممالناسمُيتاجونمإىلمالعلمماجمالعلمُيتالناسمم10
 يقتضيمذكره

صحةممستعلقألنمالنظافةمم11
مجسمنا

ألنمالنظافةمتتعلقمبصحةم
مجسمنا

حذفمحرفماجلرموالسياقم
ميقتضيمذكره
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زيادةمحرفماجلرموالسياقمَلمماإلسالممهيمركنممنمأركانمهيممنمأركانمىفماإلسالمم12
 يقتضيمذكره

مالبي موَتثلمتكشف ماملعاِن، محروف ممن ماجلر محروف مِف مالنحوية ماألخطاء مأعاله انات
مِبيثميؤديمهذاممهذهماألخطاء مِفمالتحصيلماللغويملدىمهؤَلءمالطالب، املظاهرمالسلبية

متؤديمماَلستعمال ماليت مالفكرة موضوح موعدم ماجلمل متفكك مإىل ماألحيان مغالب مِف اْلاطئ
مإىل ممأحيانا مهذه موَتثلت مللجملة. مالفهم مِفسوء مغريمماألخطاء ماجلر محرف استعمال

مممناسب، مذكره ميقتضي موالسياق ماجلر محرف موموحذف مَلم، موالسياق ماجلر محرف زيادة
مذكره. م)ميقتضي مالتقابلية مالدراسة موتؤكد م)أمةاهلل(، مهارون مخامس مص.م2015هاجر م،

ماللغوي(157 مالتداخل مهو مالظاهرة مهذه ممبعث مأن م. ماْلربة، ماللغةممونقل مإىل ماألم ماللغة من
ماألدواتمم مبني ممن ماملعاِن محروف ممن مجر محروف مأن مالدراسة مأثبتته مفمما مالعربية. اِدف

مأبعادم موتظهر ماألم، ملغاهتم ماختالف معلى ممجيعهم مللطالب مبالنسبة ممشكلة مَتثل كلها،
مبينها: ممن مجوانب معدة مِف ماستعمالممماملشكلة موكيفية ماحلروف، مومعاِن ماحلروف، معدد كثرة

ماحلروف. مووظائف مفينتجموينماحلروف، ماحلروف، مِذه مالطالب ماستعمال معلى مذلك عكس
ممنها: مظواهر معدة مذلك مفيها،معن مِا مضرورة مَل ممواضع مِف مواستعماِا ماحلروف معدد مزيادة

ماحلروف،وم ماستعمال مِف ماألفعالمومماْلطأ متعدية مِف مواْلطأ مآخر، ممكان محرف استعمال
مباحلروف.

 

 وتفسيرها وعالجها  تحليل أخطاء النعت .ط

 المشتركة بين الطالب يوضح األخطاء في النعت (18)جدول رقم 

مالنعتموصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم
عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثمممنذمفَتةمطويلةمطويلمنذمفَتةمم1

مالتأنيث
عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثممفيهامكتبمكثريةمكتبمكثريافيهاممم2

 التأنيثمواإلعراب
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مالسبعِفمالساعةمم3
مصباح

ِفمالساعةمالسابعةم
 صباحا

عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثمالصفةم
موالتأنيث

مالسبعِفمالساعةمم4
مصباح

ِفمالساعةمالسابعةم
 صباحا

عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثمالصفةم
موالتأنيث

عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثممأخيتمالصغريةمصغرياخَّتممم5
 التعريفموالتأنيث

مالسبعِفمالساعةمم6
مصباح

ِفمالساعةمالسابعةم
 صباحا

عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثمالصفةم
موالتأنيث

 عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثمالتذكريمأجواءماجلدماجلميلماجلميلةأجواءماجلدمم7

مقريبىفمامليدانمم8
ممنمالبيت

ِفمامليدانمالقريبممنم
مالبيت

عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثم
مالتعريف

عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثممنلنامالعلوممالكثريةمنلنامالعلومممكثريام9
مالتعريف

عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثم واألعمالماليوميةموأعمالماليوميةم10
مالتعريف

عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثممالكتبمالكثرية الكتبمكثريام11
مالتعريف

مطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثممعدم أخيمالصغريمصغريماخىم12
مالتعريف

وكانمذلكممثاَلمم13
مالقليل

عدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثمالتنكريم وكانمذلكممثاَلمقليال
مواإلعراب

ممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثمالصفة عدممالتعلممالعلممالديينمالدينالتعلممالعلممم14
ممممطابقةمالنعتمللمنعوتممنمحيثمالصفةعد ِفمالساعةمالثالثةمالثالثةمِفمالساعةم15

موضوعماْلطأمالذيموجدهمالباحثمِفمالنعتمهومعدمممطابقةمالنعتمللمنعوتممنم
.موينقسممإىلمالنعتماحلقيقيموالسبِب.موالصفة حيثمالتأنيثموالتذكريموالتعريفموالتنكري

  (.224-221)الشيخممصطفىمالغالييين،مص.م
 ربعةمأمور:فالنعتماحلقيقيميتبعممنعوتهمِفمأ
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 العدد:ممفردامأوممثىنمأومجعا، -

 النوع:مالتذكريمأومالتأنيث، -

 التعريفمأومالتنكري، -

 .(158ماإلعراب:مرفعامأومنصبامأومجرام)سليمانمفياض،مص. -

 

 وتفسيرها وعالجها  تحليل أخطاء العطف .ي

 المشتركة بين الطالب يوضح األخطاء في العطف (20)جدول رقم 

مالعطفمخطاءوصف أمالصوابمالخطأمالرقم
عدمممطابقةماملعطوفمللمعطوفمعليهممنمممنها:مقراءةمورسممقراءة،ميرسممنها:مم1

محيثماللفظ
صديقيت،مالصحابة،مم2

مشيخ
صديقيت،مصحابيت،م

مشيخيت
عدمممطابقةماملعطوفمللمعطوفمعليهممنم

محيثماللفظ
عدمممطابقةماملعطوفمللمعطوفمعليهممنممإلصرارموالصربماإلصرارموصربم3

ملفظحيثمال
اجلسمموبيئةممنمم4

مونفس
منماجلسمموالبيئةم

 والنفس
عدمممطابقةماملعطوفمللمعطوفمعليهممنم

محيثماللفظ
عدمممطابقةماملعطوفمللمعطوفمعليهممنممكليةمالَتبيةموالتعليمموتعليممكليةمالَتبيةم5

محيثماللفظ
مسلممعلىمكلمم6

مواملسلمات
علىمكلممسلمم

مومسلمة
عليهممنممعدمممطابقةماملعطوفمللمعطوف

 حيثماللفظ

عدمممطابقةماملعطوفمللمعطوفمعليهممنم منماملسلممواملسلمةماملسلممواملسلماتمنمم7
محيثماللفظ
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ِفماحلياةيمالدنيامم8
وأعماُلماليوميةيم

والتاريُخماملاضيموغرُيم
مذلك

ِفماحلياةيمالدنيام
ماليوميةيم  واألعمالي

ماملاضي م والتاريخي وغريي
  ذلك

م
محيثماإلعرابمعدمممطابقةمالعطفممن

م

كاملدرس،مواملدرسة،مم9
مم...البواب،ماملستخدم

كاملدرس،مواملدرسة،م
والبواب،م

 واملستخدم...م

حذفمحرفمالعطفمِفمبعضمالكلمةمغريم
ممناسبة

تابعميتوسطمبينهموبنيممتبوعهمحرفممنمحروفمالعطف.مَنو:مهوممعطفمالنسق
وَلميتبعمم"مالواوم".أْحدممعطوفمعلىمخالدمِبرفمالعطفموهوممحضرمخالدموأْحدم.

 املعطوفماملعطوفمعليهمإَلمِفماإلعرابم.أحرفمالعطف:

مالواوم،مالفاءم،مُثم،محَّتم،مأمم،مأوم،مَلم،مبلم،مولكنم.
مأقساممأحرفمالعطفم:

الواوم،موالفاءمنموُثم،ممماميشركماملعطوفممعماملعطوفمإليهمحكمامولفظاموهيم: .1
نمالواومِفماملثالمالسابقمنالحظمأموحَّت.مَنوم:مأكلميوسفموحممدمالطعام.

عطفتمحممدمعلىميوسف،موأشركتهمامِفماحلكممواللفظ،مِبعىنمأنماَلثننيمقدم
 اشَتكامِفماألكلمواإلعراب.

أمم،موأوم،موَلم،موبلم،مممامتشركماملعطوفممعماملعطوفمعليهملفظامفقطموهي: .2
هناممفالرغبةمَنو:مأكلتمخبزامَلمأرزا.مومامجاءِنمعلّيمبلمحممود.موإمام،مولكن.

 ثابتةمألحدمهامومنفيةمعنماآلخر.

 

 وتفسيرها وعالجها  تحليل أخطاء اإلعراب .ك

 المشتركة بين الطالب يوضح األخطاء في اإلعراب( 22)جدول رقم 
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مالفاعلموصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم

ماْلطأمِفماإلعرابممواَلميانمبالقدرمخرييهموشرِّهمهموشرُّهخريُمواَلميانمبالقدرمم1
ماْلطأمِفماإلعرابماناممسرورةمجدامجدسرورةماناممم2

بقواعدماللغةممكانتمعددمأخطاءماإلعرابمِفمالعينةمإثننيمفقط.مويرىمالباحثمأنماجلهل
يتعلمونممالعربية،موالتعليممالناقصمهومالسببمالرئيسمِفمهذاماْلطأ؛محيثمإنمالطالب

تساهممِفممكثرةمقواعدهااللغةمالعربيةموم النحومفيصعبمعليهممإعرابماجلمل،مكمامأنمطبيعة
 الوقوعمِفمهذهماألخطاء.

م
 تحليل األخطاء الصرفية وتفسيرها  -2

متشملماألخطاءمالصرفيةمالصيغموالنسب.
 وتفسيرها  تحليل أخطاء الصيغ .أ

 المشتركة بين الطالب يوضح األخطاء في الصيغ (24)جدول رقم 

مالفاعلموصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم
ممادة من أخرى مكان كلمة استعمالمأشاهدماألفالمممِفماملنزلممأشهدمفلمم1

مواحدة
ممادة من أخرى مكان كلمة استعمالمألنمأسرِتمهيمسعادِتمسعيدِتألنماسرِتمهيمم2

مواحدة
ماْللطمبنيمصيغتنيممنمأصلمواحدمّلمألقاهامألقيهاّلمم3
بعدمولدتمأخويينممالتوأممأخيينبعدمولدتمم4

مالتوأم
مواحداْللطمبنيمصيغتنيممنمأصلم

ماْللطمبنيمالصيغتنيممنمأصلمواحدمواإلميانمباليومماآلخرماآلخريواَلميانمباليوممم5
مواحد أصل من صيغني بني اْللطممبالفائدةيأِت بالفائدةميأتم6
 اْللطمبنيمصيغتنيممنمأصلمواحدِفمسورةمالبقرةماآليةمماَلياةِفمالسورةمالبقرةمم7
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م183م183
مْللطمبنيمصيغتنيممنمأصلمواحدا يذاكرمالدروسمالدروسميذكرم8

 

مِف موَتثلت مالصيغ، مِف ماألخطاء مالبحث، مهذا مِف مظهرت ماليت مالصرفية ماألخطاء مومن
مأخرى. ممكان مكلمة مبنيمماستعمال ماَلختالف مإىل ماألخطاء مهذه مورود مِف مالسبب ويعزى

ماللغتني مِف مالصرِف مالصمالنظام مالعناصر متداخل مإىل مإضافة ماألم(، مواللغة مالعربية رفيةم)اللغة
ماِدف، ماللغة مويعدممداخل ماْلطأ. مِف مالوقوع ممن مخوفا مالتبسيط مإىل مالطالب مجلوء وكذلك

ماللغة مأنظمة ممن ممصدرينممالنقل مالصرفية، مللقواعد ماْلاطئ موالقياس ماِدف، ماللغة مإىل األم
مأساسينيممنممصادرماألخطاءمالصرفية.

 وتفسيرها  تحليل أخطاء النسب .ب

 المشتركة بين الطالب النسب يوضح األخطاء في (26)جدول رقم 

مالنسبموصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم
الدينماملسجدمهوماملركزممم1

ماإلسالم
املسجدمهوماملركزمالديينم

مياإلسالم
إمهالمياءمالنسبموالسياقم

 يقتضيمذكره

 

 تحليل األخطاء اإلمالئية وتفسيرها -3

ةمِفمأثناءمهومعدممقدرةمالطالبمعلىمَتثلمالقواعدماإلمالئيةمبصورةمسليم
اإلمالئيميؤديمإىلمحتريفماملعىنموغموضمالفكرة،مويشوهمالكتابة،ممالكتابة.مواْلطأ

مويعوقمفهمماجلملة،مويدعومإىلمزعزعةمثقةمالقارئمبالكاتب.
 وتفسيرها وعالجها  تحليل أخطاء اإلمالء بأنواعها .أ

 المشتركة بين الطالب يوضح األخطاء في اإلمالئية( 28)جدول رقم 

مبأنواعهاماإلمالءموصف أخطاءمالصوابمخطأالمالرقم



يل ل ح طاء ت ة األخ غوي ل ة ال ري تحري ي ال ة ف تاب شاء ك طالب اإلن نة ل س ية ال س درا سة ال ساد سم ال  ق
يم ل ع غة ت ل ية ال عرب ية ال ل ية ك ترب يم ال ل ع ت لطان جامعة وال س ف ال شري سم ال ا ية ق سالم ية اإل كوم ح  ال

Mohamad Sahlan Bin Thohir, Edi Suyanto, Sariyati, Slamet Mulyani 

406 

مإمهالممهزةمالقطعمإماممالشافعيمالشافعيمامامم1
مإمهالممهزةمالقطع ومنمأرادماآلخرةماآلخرةمارادومنمم2
مإمهالممهزةمالقطعمنعرفمأنمالعلممالعلمماننعرفمم3
 إمهالممهزةمالقطعمهمملنامألنم...الكتابممم...مَلنمالكتابممهمملنامم4

 إمهالممهزةمالقطعماإلميانمباهللمباهللماَلميانم5

 إمهالممهزةمالقطعمأولمأركانماإلميانمباهللمباهللماَلميانأولمأركانمم6

 إمهالممهزةمالقطعماإلميانمباملالئكةممباملالئكةماَلميانمم7

مإمهالممهزةمالقطعمأحياناماحيانام8
 إمهالممهزةمالقطعمأنميطلبمالعلمميطلبمالعلممانم9

 إمهالممهزةمالقطعم...أدرسمىفمجامعةمىفمجامعة...مادرسم10

مامُياسبمماولالصالةممم11
مبه...م

الصالةمأولممامُياسبم
مبه...

 إمهالممهزةمالقطع

 إمهالممهزةمالقطعمإذنماذنم12

مإمهالممهزةمالقطع أنمُيافظمُيفظمانم13
مالممهزةمالقطعإمه أحبمأسرِتماحبماسرِتم14

منمخاللماجلدولمأعاله،مَلحظمالباحثمأنماألخطاءمِفمإبدالمالياءمألفاملينةمأكثرم
ِفمكتاباتمالطالبمُثمإمهالممهزةمالقطع.موهيمالسمةماملشَتكةمبنيمكلمأفرادمالعينة.ممشيوعا

والسببمِفمذلكمأنمالطالبمقليلماَلهتماممبكتابةمالياءمالصحيحمحَّتمإمهالمالنقطةمفصارم
مُثأل م"ِف". محرف مكتابة مِف مخاصة ملينة مالكتابة،ممفا مِف موالقطع مالوصل ممهزِت مبني ميفرقون َل

ماستيعاهبا. موعدم مذلك محتكم ماليت مالقاعدة مفهم معدم ممن مناتج موهذا مواحدا مشيئا مفيحددوهنا
م ماحلروف، مقلب مِف ماألخطاء متلي ماليت ماألخطاء ماِمزةومن مرسم مِف محرف،موخطأ موحذف ،

م ماملربوطة مالتاء محرفوإبدال موزيادة ماملد، ممهزة موتقصري مهاء، م ماليتم. مالرئيسة ماألسباب ومن
مالقواعد مهذه منظام مأن ماألخطاء، مهذه ممثل مِف مالوقوع مإىل مبصفةممتؤدي مَلتدرس اإلمالئية

متشّكل مالعربية ماللغة مِف ماإلمالئية مالقواعد موأن مالطالب، ملدى مبعضممجيدة ملدى صعوبة
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م مالناقص، مالتعليم مإىل مباإلضافة مالدراسياملتعّلمني، ماملقرر موجود ماإلمالءمموعدم مقواعد لتعليم
موتوظيفهامِفمالكتابة.

 تحليل األخطاء الداللية وتفسيرها وعالجها -4

 وتتمثلمِفماآلِت:

األسلوب:ميتضمنمحذفمكلمةمأومأكثر،موزيادةمكلمةمأومأكثر،موترتيبمم -1
 اجلملة.ماملفرداتمداخل

 املعجم:ممنمأبرزمصورهماستعمالمكلمةممكانمأخرى.م -2

لدَللة:موتشملماْلطأمِفمصياغةماملعىنماملراد،مواستعمالمدَللةممكانمأخرى،مام -3
م2012)هاجرمخامسمهارونم)أمةماهلل(مملفظنيممتباعدينمدَلليامواْللطمبني

م(161ص.م

 وتفسيرها  تحليل أخطاء األسلوب .أ

 المشتركة بين الطالب يوضح األخطاء في اإلسلوب (30)جدول رقم 

ماألسلوبمخطاءوصف أمالصوابمالخطأمالرقم
منممالفرقمبنيمالناسمواحليوانم1

معلمه
الفرقمبنيمالناسمواحليوانمهوم

مالعلم
ماْلطأمِفمصياغةماجلملة

لةاْلطأمِفمصياغةماجلم هوممركزمعبادةماهللمهوماملركزمالعبادةمإىلماهللم2  

ماجلملة مصياغة مِف مللخطأ مبالنسبة ماألسلوب مِف ماألخطاء موالسببمعدد ِفممخطآن،
ماألخطا مِفمهذه مواملبالغة ماألم، مواللغة مالعربية ماللغة مبني مالدَللية ماألنظمة ماختالف مهو ء

ميؤديممالتصويب، مما مالعربية، ماللغة مداخل ماألم مباللغة ماْلاصة ماألنظمة ماستخدام مإىل إضافة
مإىلمشيوعماألخطاءملدىمالطالب.
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 وتفسيرها  تحليل األخطاء المعجمية .ب

 المشتركة بين الطالب يةيوضح األخطاء في المعجم (32)جدول رقم 

موصف أخطاءمالصوابمالخطأمالرقم
مالمعجمية

استعمالمكلمةممكانم ِفماملزرعة أىبمكلماليومميزرعماملدرسةاىبمكلماليومميزرعمىفمم1
مأخرى

استعمالمكلمةممكانم هيمتتعلممِفماملدرسةمالثانويةمالثناويةهيمتتعلممىفماملدرسةمم2
مأخرى

كلمةممكانممماستعمالمَتِبممقليممقليمتيفيم3
مأخرى

استعمالمكلمةممكانممبنيماحلقموالباطلموالباطلمالصحبنيمم4
 أخرى

استعمالمكلمةممكانممبنيمالظلمموالعدلماملنريبنيمالظلممومم5
 أخرى

استعمالمكلمةممكانمماملساواةمبنيماجلاهلموالعاّلمبنيماجلاهلموالعاّلماملستوىم6
 أخرى

مكانماستعمالمكلمةممالشريفمقاسممقاسممسارفم7
مأخرى

 مكان كلمة استعمالمرياومريوم8

مأخرى
 مكان كلمة استعمالمسومطرةمسومَتم9

مأخرى
 مكان كلمة استعمالمبوكيتمتنجيمبوكتمتيغيم10

مأخرى
استعمالمكلمةممكانممكلممنميريدمالتكلممممنميريدمالتكلممبأخيهمفردم11
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مأخرى
كانماحملمولملهممنافعموفوائدمممملوم12

مامأضراركثريةملكنمهناكمأيض
فبالرغممأنماحملمولملهممنافعم

وفوائدمكثريةملكنمهناكمأيضام
 أضرار

استعمالمكلمةممكانم
 أخرى

م
استعمالمكلمةممكانم أصابماملسلمماليومماملسلمماليوممكأنأصابممم13

مأخرى
استعمالمكلمةممكانمميعملونمبالعلممبالعلمميفعلونمم14

 أخرى

 مكان كلمة استعمالمهدىملعاصينورماهللمَلميملعاصيمُيدىنورماهللمَلمم15

مأخرى
منمخاللماجلدولمأعالهمتبنيملنامأنماألخطاءماملعجميةمتَتكزمِفمأمرين:ماستعمالممم

كلمةممكانمأخرى،مواستعمالمكلمةممكانمأخرىممنممادةمواحدة.موهذامنتيجةملعدممقدرةم
ماملعىن مِف مخمتلفة موهي مالواحد ماَلشتقاق مذات مالكلمات مبني مالتفريق معلى مإضافةمالطالب .

ماملعاجم،م مِف مالكلمات معن مالبحث مكيفية ممعرفة موعدم مالعربية، ماملعاجم ماستعمال مقلة إىل
موالقياسماْلاطئمِفماستعمالمالكلماتمداخلماجلمل.

 

 وتفسيرها وعالجها  تحليل أخطاء الداللة .ج

 المشتركة بين الطالب يوضح األخطاء في الداللة (34)جدول رقم 

مالداللةمطاءوصف أخمالصوابمالخطأمالرقم
املرادمخطأمِفمصياغةماملعىنمأنواعماِواياتمفهيمكثريةممِفماألرضمأكثرماِوايةم1  

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىنماستماعمغناءمموأمامهواييتماستماعمغيناءِفمهواييتمم2  

مكوريا،مم3 مومنها: مغناء استماع
مإينديا،معرب

مومنها:م ماألغاِن، استماع
مغناءمكوري،موهندي،موعرِب

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىن  

مِفمم4 مميكن ماألصدقاء ممع أذهب
مالسوقمومولموغريه

ماألصدقاءم ممع مأذهب وأحيانا
مإىلمالسوقمومولموغريه

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىن  
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مفلمممم5 مومنها: ماملنزل مِف مفلم أشهد
مكوريا،مإنديام

ماملنزل،م مِف ماألفالم أشاهد
مومنها:مكوري،موهنديم

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىن  

مأفضليةممنساءمأفضلةممأميماحملبوبةمهيم6 مهي ماحملبوبة أمي
مالنساء

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىن  

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىنمخاصةمِفمحياِتماْلاصيتمِفماحلياِتم7  

مأيضنمم8 مولكن ميل مأمي مفقط ليس
مصديقيتم

موالدِتم مهي مأمي مفقط ليس
مولكنهامأيضامصديقيتم

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىن  

مأوَلدكمم9 متعليمنا مِف موصرب اإلصرار
مَيعليميشكرمجدا

متعليمم مِف موالصرب اإلصرار
مأوَلدهاممَتعلينمأشكرمجدا

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىن  

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىنمولنمأتوقفمعنمشكرهامولنمتوقفمليشكرم10  

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىنمحَّتميقضىمأجليمحَّتمقضىمأجليم11  

مأبعدمم12 مإىل مأسعد مسوف موعد أنا
ماحلدود

مأميم مأسعد مسوف موعد علي
مإىلمأبعدماحلدود

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىن  

مليسمم13 مالعلم معلى ماإلسالم اهتم
ماملستوىمبنيماجلاهلموالعاّل

مليسم مبالعلم ماإلسالم اهتم
ماجلاهلم مبني ممساواة فيه

موالعاّل

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىن  

مإىلمممالعلممثل:مُيتجمإىلم14 مَنتاج منأكل مملا مثال:
مالعلم

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىن  

ممنممأنامرابعممنمعمريوحينئذمم15 مرابع مِف مأنا وحينئذ
معمريم

املرادمخطأمِفمصياغةماملعىن  

مصياغة مِف موكلها مالطالب، مبني ماملشَتكة ماألخطاء منسبة متوضح مأعاله ماجلدول منتيجة
يعزىمالسببمِفمهذهماألخطاءمموعامِفماألخطاءمالدَللية.املعىنماملرادموهيمأكثرماألخطاءمشي

مبنيماللغةمالعربية مالدَللية مإىلماختالفماألنظمة مواملبالغةممالدَللية ولغةمالطالبم)إندونيسيا(،
يقعمفيها.موأيضامكثرةماألخطاءممِفمالتصويب،محيثمُياولمالطالبمتفاديماألخطاءمولكنه

مإىلماألخطاءمالدَللية.ملةماللغويةمماميؤديالنحويةموالصرفية،مإضافةمإىلمضعفماحلصي
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مينبغيم ملذا مالعربية؛ ماللغة مِف ماملتخصصة مالطالب ملدى مكربى مأمهية مالكتاِب للتعبري
مغايةم ميبذلوا مأن ماجلامعة مهبذه مالعربية ماللغة متعليم مقسم مِف مبالتدريس مللقائمني مأو للمحاضر

مالتحريري مالتعبري مِف مالطالب ممستوى متطوير مِف مباجلامعةمجهدهم ميلتحقون مالذين مألن ،
مذلك مِف مالسبب مولعل ماجلانب. مهذا مِف مقصور ملديهم مالتطبيقاتمأهنميكون مميارسوا مّل م

مقليلاجلامعةمإَلمقليال.موعليهممأنميبتعدوامعنماستخدامماللغةماحملليةمومماللغويةمِفماملرحلةمقبل
مِف مالفصحى مالعربية مباللغة مالباحثماَللتزام مقام مأن موبعد مالطالبممالتدريس. مأخطاء بتحليل

 ِفمالتعبريمالكتاِبماإلنشائيموتفسريهام،محصلمعلىمالنتائجماآلتية:

السنةمالدراسيةماألخطاءمالنحويةماليتموقعمفيهامطالبمقسممتعليمماللغةمالعربيةم -1
ميالديةمم2016السادسةمجبامعةمالسلطانمالشريفمقاسمماإلسالميةماحلكوميةمِفمسنةم

الضمائر،موالتعريفموالتنكري،مواسمماإلشارة،ممممنهاماستخدامكثرية،مِفمكتابةماإلنشاءمم
كانموأخواهتا،موالفاعل،مونائبمالفاعل،موتعديمالفعلمولزومه،موحروفماجلر،م

 والنعت،موالعطف،مواإلعراب

واألخطاءمالصرفيةمأقلممنماألخطاءمالنحوية،محيثمأخطاءمالطالبمِفمالصيغم -2
 موالنسبمفحسب.

خطاءمِفمهذامالبحثممنماألخطاءمالنحويةموالصرفيةمواألخطاءماإلمالئيةمأكثرماأل -3
والدَللية.مومنمحيثماألخطأماإلمالئيةملدىمالطالبمِفمكتابةممهزةمالقطعمومهزةم

 مالوصلموالتاءماملربوطةموالياءمواإلبدالموالزيادةمواحلذف.

،مواملعجمممنماْلطأمِفمصياغةماجلملةاألسلوبممنمحيثمواألخطاءمالدَلليةممنم -4
اْلطأمِفمصياغةمم،موالدَللةممنمحيثاستعمالمكلمةممكانمخرىِفمحيثماْلطأم

 ماملعىنماملراد.
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