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امللخص
يدور النقاش يف ىذه ادلقالة حول ربليل األخطاء النحوية خبصوص استعمال "أما" وجواهبا يف
البحوث العلمية للطلبة يف شعبة تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب .وهتدف
كتابة ىذه ادلقالة إىل معرفة شروط استعمال "أما" باإلضافة إىل وصف أخطاء الطلبة يف
استعمالو .وهنج الباحث يف ىذه ادلقالة منهج البحث الكيفي الوصفي باإلضافة إىل ربليل
األخطاء لكوردر .ومن أىم نتائج ىذه ادلقالة :أوال ،تأيت "أما" حرف شرط وإخبار ،ولذلك
احتاج اجلواب إىل الفاء كما يف الشرط ،فقد نابت "أما" مكان أداة الشرط (مهما) وفعل
الشرط اجملزوم (يكن) ولذلك ظهر جواب الشرط دون أن يظهر الشرط ،حنو( :أما خالد
فمسافر) أي :مهما يكن من شيء فخالد مسافر .وجيب اقرتان جواب "أما" بالفاء الزائدة
الرابطة إال إذا دخلت على فعل قول زلذوف مقرتن هبا .ثانيا ،أخطاء الطلبة يف استعمال "أما"
وجواهبا فتتمثل يف عدم ذكرىم الفاء الرابطة الزائدة جلواهبا واستعمال بعضهم مهزة وصل بدل
مهزة قطع .أخطأت الطالبة الطالبة األوىل يف  66موضعا والطالب الثاين يف  65موضعا
والطالب الثالث يف  61موضعا والطالبة الرابعة يف  6مواضع والطالبة اخلامسة يف  65موضعا
والطالبة السادسة يف 15

الكلمات الرئيسية :ربليل األخطاء ،األخطاء النحوية" ،أما" وجواهبا.
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Abstrak
Artikel ini berbicara seputar analisis kesalahan sintaksis dalam
penggunaan lafad " "أماdan jawabnya pada skripsi yang ditulis oleh
mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA IAIN Jember).
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui syarat penggunaan ""أما
dan juga untuk menganalisis kesalahan mahasiswa dalam penggunaan
lafad tersebut. Pada artikel ini penulis menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif untuk mengetahui kesalahan mahasiswa dalam
penggunaan lafad tersebut. Hasil dari penelitian ini (1) lafad

""أما

berfungsi sebagai huruf syarath dan ikhbar yang mana khobarnya harus
diiringi dengan " "فjawab, (2) kesalahan mahasiswa dalam penggunaan
lafad ini yaitu tidak menggunakan

""ف

jawab pada khobarnya dan

menggunakan hamzah washal pada lafad tersebut.
Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Kesalahan Sintaksis. Amma dan
jawabnya.

:اخللفية
 ذلك ألهنا.ذبدر اإلشارة إىل أن الكتابة من أكثر ادلهارات اللغوية ضرورة للطلبة
 ولقد اجتمعت يف ىذه ادلهارة العناصر.تلعب بدور ىام يف ترقية كفاءة الطلبة وتنميتها
اللغوية ادلهمة ا ليت يلزم على الدارسٌن استيعاهبا من ادلفردات الكافية وفهم القواعد
الصحيحة واختيار األساليب ادلالئمة لألوضاع والظروف وكذلك استيعاهبم يف اللغة اليت
.ىم بصددىا اآلن
من ادلعلوم لدى اجلميع أن الكتابة باللغة العربية للناطقٌن بغًنىا تعترب أصعب
 فالعٌن تنظر واليد، ذلك ألن الكتابة ربتاج إىل قدرة عقلية عليا.ادلهارات اللغوية األربع
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زبط والعقل يتابع وىذه القدرات تفوق القراءة وغًنىا من الفنون وىذا أدى إىل القول
"من ديلك القدرة على الكتابة ديلك القدرة على القراءة وليس العكس 6.وقال سوفارنو
بأن من أىم أىداف الكتابة أن يصل الكاتب إىل أغراضو أمهها إخبار اآلخرين حبدوث
شيئ وغًن ذلك من األعمال اليت ربتاج إىل اللغة ادلكتوبة .وكانت ىذه ادلهارة أيضا
تساعد الدارسٌن على ترسيخ ما عندىم من ادلعلومات وادلعارف .فإذا أجادوا الكتابة
وأحسنوا فيها وتعودوا سهلت عليهم نقل اآلراء وادلشاعر الكامنة يف أنفسهم بشكل
سليم واضح.
شلا ال يغيب عن إدراك كل دارس اللغات األجنبية أن تعليم مهارة الكتابة ىي آخر
مهارة دير هبا يف مراحل تعلمو للغة أجنبية معينة .ويظل تعليم اللغة العربية خبصوص تعليم
ىذه ادلهارة يعاين من مشاكل عديدة .فهذه ادلهارة اعتربىا كثًن من الدارسٌن يف
ادلستويات ادلختلفة أصعب ادلهارات على غًنىا من ادلهارات األخرى .ذلك ألهنا تتطلب
من كل كاتب أن يستخدم كل معلوماتو خبصوص استعمال بعض األلفاظ العربية بطريقة
سليمة عند الشروع يف كتابة أي شيء من الرسالة أو البحث أو غًنىا من الوظائف
والواجبات .وبعد االطالع على بعض البحوث العلمية اليت كتبها الطلبة اللغة العربية
باجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب للدرجة اجلامعية األوىل وجد الباحث األخطاء يف
 .1عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد ،ألاساليب الحديثت في حعليم اللغت العربيت( ،الكىيت.107 ،)1998 ،
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استعماذلم لفظ "أما" للتفصيل والتوكيد حيث كان استعماذلم ذلذا اللفظ ال يستويف
شروط استعمالو 1.اعتمادا على ادلشكلة السابق ذكرىا يود الباحث يف كتابة مقالتو ربت
عنوان  :استعمال "أما" وجواهبا يف البحوث العلمية .ويدور الكالم يف ىذه ادلقالة على
الشروط الالزمة يف استعمال "أما" للتفصيل والتوكيد باإلضافة إىل أخطاء الطلبة يف
استعمال "أما" للتفصيل والتوكيد .وهتدف ىذه ادلقالة إىل إجابة السؤالٌن التاليٌن ىو ما
شروط استعمال "وجواهبا"؟ وما أخطاء الطلبة يف استعمال "أما" وجواهبا؟.
مهارة الكتابة
مهارة ا لكتابة مركب من كلمتٌن تركيبا إيضافيا .مها ادلهارة والكتابة .أما ادلهارة فهي
كما قال بورجر وسيبورن اإلشارة إىل نشاط معقد معٌن يتطلب فرتة من التدريب ادلقصود
وادلمارسة ادلنظمة واخلربة ادلضبوطة وعادة ما يكون لو وظيفة مفيدة3.والكتابة مرحلة
متقدمة من مراحل تطور احلضارة اإلنسانية ،فهي تلي مرحلة احلديث الشفوي الذي
يتوسل باللغة احملكية ،ألن احلديث الشفوي يتم غالبا دون طول أمل أو تفكًن .فهو
عفوي سبليو احلاجة الراىنية وتقتضيو متطلبات اللحظة ،لذا فإنو يرتبط بقضاء الضروريات
احلياتية العاجلة ،أو التعبًن عن ادلشاعر التلقائية الفورية ،أما الكتابة تستلزم الروية والتمهل
 .2املالحظت ،الجمعت ،جمبر 11 .هىفمبر .2019
 .3رشدي أحمد طعيمت ،املهاراث اللغىيت مسخىياتها ،جدريسها ،صعىبتها( ،القاهرة :دار الفكر العربي،)2004 ،
.30
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ومداومة التفكًن والنظر ،وذلا قواعدىا ومواضعاهتا ،إذ تعتمد على تنظيم األفكار بعد
بلورهتا وصياغتها ،والتحقق من سباسكها وترابطها ،ولغة الكتاب زبتلف عن لغة التعبًن
اليومي فتختفي فيها مظاىر االرذبال والسرعة ،وقد واكبت نضج العقل اإلنساين وارتقاء
إدراكو وتكامل مفاىيمو.

4

وعلم من البيان السابق أن مهارة الكتابة ىي نشاط معقد يتطلب فرتة من التدريب
ادلقصود وادلمارسة ادلنظمة واخلربة ادلضبوطة اليت ربتاج إىل الروية والتمهل ومداومة التفكًن
والنظر ،وذلا قواعدىا ومواضعاهتا.
أنواع الكتابة
تنقسم مهارة الكتابة إىل نوعٌن ،5مها الكتابة اإلجرائية العملية والكتابة اإلبداعية
الفنية .أما األوىل فهي تتعلق بادلعامالت والتاريخ والتوثيق ،وىي ضرورة للمنافع العلمية
وادلكاتبات الرمسية ،ذلا قواعد زلددة ،وأصول مقننة وتقاليد متعارف عليها ،كالتقرير
والرسالة اإل دارية والبحث العلمي وما إىل ذلك ،ولغة ىذا النوع من الكتابةة منضبطة يف
قوالب خاصة زلددة ال إحياء فيها وال ظالل .ودالالت األلفاظ والصيغ يف متنها قاطعة
باترة ال ربتمل التأويل .وذلذا فهي ال تستلزم موىبة خاصة أو ملكة متميزة ،غًن أن
 .4دمحم صالح الشنطي ،فن الخحرير العربي ضىابطه وأهماطه (اململكت العربيت السعىديت :دار ألاهدلس للنشر
والخىزيع.24 ،)2001 ،
 .5املرجع هفسه.24 ،
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بعضها قد يقتضي قدرا من التأثًن والإلقناع لبيان حاجة وقضاء أمر.وأما الثانية فهي
ربتاج إىل قدرات فطرية مركوزة يف النفس وقارة يف الوجدان .فهي تعرب عن رؤية متفردة
ذات أبعاد شعورية ونفسية فكرية ،تنم عن حساسية خاصة ذباه التجارب اإلنسانية،
وتقوم على االبتكار ال التقليد ،وجيب أن تتوفر يف صاحبها استعدادات خاصة ،وخربة
فنية ومجالية ذلا جذورىا الكامنة يف القرحية .وىذه الكتابة اإلبداعية تشمل أنواعا أدبية
متعددة :كالشعر والقصة وادلسرحية وادلقالة الذاتية وغًنىا .ولكل من ىذه الفنون أصولو
العامة وقواعدىا اخلاصة ولكنها مجيع زبضع للتغيًن والتطوير ،وليست جامدة زلددة.
والكتابة اإلبداعية ربتاج إىل دربة ومران وصقل وتوجيو.
أغراض الكتابة وفوائدها
لتعليم مهارة الكتابة أغراض عديدة ،من أمهها 6الغرض الفسيولوجي ،وىو تنمية
عادات عض لية للقدرة على إجادة اخلط .والغرض النفسي ،وىو القدرة على تدوين
األفكار بطريقة منظمة ،والقدرة على صحة رسم احلروف وسرعة الكتابة والتعبًن عن
األفكار وتدوينها وحفظها .وأما فوائدىا فهي وسيلة للتفاىم والتخاطب بٌن الناس،
فبواستطها تدون العلوم وتنتشر الثقافة وتنتقل من جيل إىل جيل ،وىناك ارتباط بٌن
الكتابة وفهم األفكار اليت ربتويها ،فاخلطأ يف رسم احلروف وقبح الكتابة يشوىان صورة
 .6محمىد علي السمان ،الخىجيه في جدريس اللغت العربيت (القاهرة :دار املعارف.225 )1983 ،
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الفكر ويفسدان تنمية ذلك ادلكتوب يف نظر القارئ ،وقد يصبح اخلطأ يف رسم الكلمات
أو قبح اخلط سبب يف قلب ادلعىن.

7

مفهوم حتليل األخطاء
ذبدر اإلشارة إىل أن ادلصطلحات ادلستعملة يف رلال ربليل األخطاء كثًنة .من
أكثرىا استعماال وشيوعا الغلط واخلطأ .وأما ادلراد بالغلط فهو أن خيالف شخص القواعد
اللغوية لعوامل داخلية من السهو والتعب والضعف وتغًن العاطفية وباألدق أن ىذه
ادلخالفة سببها ليس اجلهل بالقواعد اللغوية .ومثل ىذه ادلخالفة يقع فيو الناطقون
وغًنىم .وأما اخلطأ فهو أن خيالف شخص القواعد اللغوية اجلارية سلالفة متكررة.
وصارت ىذه ادلخالفة دليال على استيعابو للغة معينة .

8

شلا سبق بيانو علم أن الغلط حدث ألسباب نفسية ال يتعمد عليها ادلتكلم ال جلهلو
بالقواعد والنظم اللغوية .خبالف اخلطأ ،فكل من ارتكبو كان سببو اجلهل بالقواعد والنظم
اللغوية .يتمثل ذلك يف من بدأ يتعلم اللغة العربية ألول مرة .فال شك يف أنو ال يفهم
اجلملة امسية كانت أم فعلية وصيغة اجلمع وغًن ذلك .ومثل ىذا الرجل إذا وقع يف سلالفة
القواعد اللغوية مسيت سلالفتو خطأ .ولكن الواقع يقول بأنو يصعب على اللغويٌن اجلزم
 .7املرجع هفسه.24 ،
8

. Moh Ainin, Analisa Bahasa Pembelajar Bahasa Arab sebagai Bahasa Asing
(Malang: Misykat, 2011), 55.
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باخلطأ أو الغلط يف سلالفة يرتكبها الدارسون ألن ذلك حيتاج إىل دقة من التحليل .وقال
كوردر موضحا الفرق بٌن األخطاء واألغالط وزلة اللسان بأن
ومن اجلدير بالذكر أن ربليل األخطاء جزءا ال يتجزأ عن تعليم اللغة األجنبية.
ذلك ألن دارسي اللغة األجنبية ال خيلون عن اخلطأ أثناء تعلمهم ذلذه اللغة األجنبية.
فكان اللغويون ومدرسو اللغة األجنبية اتفق رأيهم على أن األخطاء اللغوية أصبحت
مانعة من ربقيق األىداف الدراسية ادلرجوة من تعلم تلك اللغة .لذلك ،من األمهية دبكان
أن ينقص األخطاء اللغوية اليت ارتكبها دارسو اللغة إن مل يستأصلها من جذورىا أصال.
اللغويون وادلدرسون ىم الذين ربملوا عبء ىذه ادلسؤولية .فإن معرفة األخطاء اليت
ارتكبها الطلبة كثًنا تعينهم على تعيٌن حلول مناسبة لنقص تلك األخطاء بل استئصاذلا
عن جذورىا .وىذه العملية دبا فيها من اخلطوات ادلرتابطة بعضها من بعض ىي ادلراد
بتحليل األخطاء.

9

مراحل حتليل األخطاء وفوائدها
سبر دراسة األخطاء بثالثة مراحل ،ىي 60تعريف اخلطأ يقصد بو ربديد ادلواطن اليت
تنحرف فيها استجابات الطالب عن مقاييس االستخدام اللغوي الصحيح.مث توصيف
9

. Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa
(Malang: Angkasa, 2011), 60.

 .10رشدي أحمد طعيمت ،املهاراث اللغىيت مسخىياتها ،جدريسها ،صعىبتها.306 ،...،
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اخلطأ ويقصد بو بيان أوجو االحنراف عن القاعدة وتصنيفو للفئة اليت ينتمي إليها ربديد
موقع األخطاء من ادلباحث اللغوية ويف هناية ادلطاف اإلتيان بتفسًن اخلطأ ويقصد بو بيان
العوامل اليت أدت إىل ىذا اخلطأ وادلصادر اليت يعزى إليها.
إن دارسة األخطاء وربليلها ليس ترفا ذىنيا ديارسها الباحثون يف أوقات فراغهم.
وإمنا ىي عمل جاد مفيد يشكل جزءا أساسيا من علم اللغة التطبيقي .ومن خالل ربليل
األخطاء تعود علينا عديد من الفوائد العلمية،أمهها 66الكشف عن إسرتاتيجيات التعليم
عند الطالب وادلساعدة عند إعداد ادلواد الدراسية على أسس علمية سليمة والوصول إىل
األساليب السليمة يف تقومي اإلنتاج اللغوي للدارسٌن.
"أما" وجوابه
تأيت "أما" حرف شرط وإخبار ،ولذلك احتاج اجلواب إىل الفاء كما يف الشرط،
فقد نابت "أما" مكان أداة الشرط (مهما) وفعل الشرط اجملزوم (يكن) ولذلك ظهر
جواب الشرط دون أن يظهر الشرط ،حنو( :أما خالد فمسافر) أي :مهما يكن من شيء

 .11عمر صديق عبد هللا ،جحليل ألاخطاء اللغىيت الخحريريت لدي طالب معهد الخرطىم الدولي للغت العربيت
الناطقين باللغاث ألاخري( ،معهد الخرطىم الدولي ،السىدان).11 – 10 ،
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فخالد مسافر.

61

وقال أميل بديع يعقوب يف كتابو بوجوب اقرتان جواب "أما" بالفاء

الزائدة الرابطة إال إذا دخلت على فعل قول زلذوف مقرتن هبا.

63

مدخل البحث
من اجلدير بالذكر أن الباحث هنج ادلنهج الكيفي الوصفي من أجل احلصول على
البيانات ادلتعلقة باألخطاء يف حبوث الطلبة .ذلك ألنو حاول على أن يبينا ويصف ما يف
تلك البحوث من األخطاء النحوية خبصوص استعمال أما وجواهبا .وعٌن الباحث
البحوث العلمية لثالث طلبة يف شعبة تعليم اللغة العربية زبرجوا العام الدراسي
1010\1069م وخطة البحوث لثالث طالبات للمرحلة السابعة للعام الدراسي
 1067\1066م وقد وضع الباحث نصب عينو ف الباب الثاين من البحث لتكون
مصدر البيانات .وأما ربليل البيانات فاختار طريقة ربليل األخطاء لكوردر بعد سبام
احلصول على البيانات الكافية يف حبوثهم العلمية .وتتكون ىذه الطريقة من عدة مراحل،
ىي ربديد األخطاء وتصويبها وتصنيفها وبالتايل وصفها .كان الباحث يرتكز يف
استعمال أما وجواهبا.
عرض البيانات وحتليلها

 .12طاهر يىسف الخطيب ،املعجم املفصل في إلاعراب( ،إهدوهيسيا :الحرمين ،بدون سنت).70 ،
 .13أميل بديع يعقىب،مىسىعت النحى والصرف وإلاعراب( ،بيروث :دار العلم للماليين.150 ،)1994 ،
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سيعرض الباحث يف ىذا الفصل ربليل احملتوى من أجل معرفة أخطاء استعمال
"أما" الواردة يف البحوث العلمية للطالب بشعبة تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية
احلكومية جبمرب للدرجة اجلامعية األوىل وبالتايل يقوم الباحث بتصويب ىذه األخطاء
وكذلك خطوات ربليل األخطاء األخرى .بدأ الباحث بالبحث العلمي األول حيث وجد
فيو أخطاء يف استعمال "أما" .تتمثل تلك األخطاء يف قوذلا "وأما يف حياة اجملتمع أن
اللغة أداة التفاىم بٌن األفراد واجلماعات" والصواب ىو "وأما يف حياة اجملتمع فإن اللغة
أداة التفاىم بٌن األفراد واجلماعات" بزيادة الفاء يف خربىا وكذلك يف قوذلا "وأما ىدف
دراسة اللغة العربية تطوير ادلهارات اللغوية األربع" والصواب ىو "وأما ىدف دراسة اللغة
العربية ف تطوير ادلهارات اللغوية األربع" مث يف قوذلا "وأما ىدفها تطوير ادلهارات اللغوية
خاصة يف مهارة الكالم" والصواب ىو " وأما ىدفها فتطوير ادلهارات اللغوية خاصة يف
مهارة الكالم" مث " وأما اذلدف هبا تطوير الكفاءة اللغوية وترقيتها لدى الطلبة يف الصف
ِّ
ادلتفوق وزلاولة لتكوين البيئة اللغوية" والصواب ىو " وأما اذلدف هبا فهو تطوير الكفاءة
اللغوية وترقيتها لدى الطلبة يف الصف ِّ
ادلتفوق وزلاولة لتكوين البيئة اللغوية" مث يف قوذلا
"وأما احللقة الدراسية نشاط الزمة ومتفوقة يف ىذه ادلدرسة" والصواب " وأما احللقة
الدراسية ف هو نشاط الزمة ومتفوقة يف ىذه ادلدرسة" .واحلاصل أن صاحبة البحث
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أخطأت يف  66موضعا حيث مل يذكر بعد "أما" الفاء الرابطة .وىذه األخطاء كلها
حنوية حيث مل يذكر عند استعماذلا "أما" الفاء الرابطة اللجواب.
مث انتقل الباحث إىل البحث الثاين حيث إنو قد أخطأ يف عديد من ادلواضع عند
استعمالو أما وخربىا .منها قولو "وأما اصطالحا ىو طريقة يعرب هبا بالتفكًن أو التعبًن"
والصواب ىو "وأما اصطالحا فهو طريقة يعرب هبا بالتفكًن التعبًن" مث قولو "أما االستعارة
ىي االستعمال اللفظ يف غًن ما وضع لو لعالقة ادلنشاهبة بٌن ادلعىن ادلنقول عنو وادلعىن
ادلستعمل فيو " والصواب ىو "أما االستعارة فهي االستعمال اللفظ يف غًن ما وضع لو
لعالقة ادلنشاهبة بٌن ادلعىن ادلنقول عنو وادلعىن ادلستعمل فيو" مث قولو ط أما يف ادلعجم
التطبيق دبعىن التنفيد والتقومي" والصواب ىو "أما يف ادلعجم التطبيق فبمعىن التنفيد
والتقومي" مث قولو " وأما ادلقصود بادلهارة الكتابة ىنا مهارة الكتابة لدى الطلبة اليت كانت
وسيلة إلظهار أفكارىم وخواطرىم يف الكتابةط والصواب ىو "وأما ادلقصود بادلهارة
الكتابة ىنا فهي مهارة الكتابة لدى الطلبة اليت كانت وسيلة إلظهار أفكارىم وخواطرىم
يف الكتابة مث قولو " وأما الدراسة السابقة ىي الدراسة ذلا صلة أو عالقة ذلذه الدراسة"
والصواب ىو " وأما الدراسة السابقة فهي الدراسة ذلا صلة أو عالقة هبذه الدراسة"
واحلاصل أن صاحب ىذا البحث قد أخطأ يف استعمال أما يف  65موضعا حيث .وىذه
األخطاء كلها حنوية حيث مل يذكر عند استعماذلا "أما" الفاء الرابطة اللجواب.
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مث الحظ الباحث البحث الثالث فوجد فيو عديدا من األخطاء ،منها "وأما البالغة
ىي تأدية ادلعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة وفصيحة "والصواب وأما البالغة فهي
تأدية ادلعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة وفصيحة" مث "أما االستعارة ىي االستعمال
اللفظ يف غًن ما وضع لو لعالقة ادلنشاهبة بٌن ادلعىن ادلنقول عنو وادلعىن ادلستعمل فيو"
والصواب "أما االستعارة فهي االستعمال اللفظ يف غًن ما وضع لو لعالقة ادلنشاهبة بٌن
ادلعىن ادلنقول عنو وادلعىن ادلستعمل فيو" مث "أما يف ادلعجم التطبيق دبعىن التنفيد والتقوديط
والصواب "أما يف ادلعجم التطبيق فبمعىن التنفيد والتقومي" مث قولو "وأما ادلقصود بادلهارة
الكتابة ىنا مهارة الكتابة لدى الطلبة اليت كانت وسيلة إلظهار أفكارىم وخواطرىم يف
الكتابة" والصواب "وأما ادلقصود بادلهارة الكتابة ىنا فهي مهارة الكتابة لدى الطلبة اليت
كانت وسيلة إلظهار أفكارىم وخواطرىم يف الكتابة" مث قولو " وأما الدراسة السابقة ىي
الدراسة ذلا وصيلة أو علقة ىذه الدراسة" والصواب " وأما الدراسة السابقة فهي الدراسة
ذلا وصيلة أو علقة ىذه الدراسة" .واحلاصل أن صاحب البحث الثالث أخطأ يف 61
موضعا .وىذه األخطاء كلها حنوية حيث مل يذكر عند استعماذلا "أما" الفاء الرابطة
اللجواب.
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مث الحظ الباحث البحث الرابع فوجد فيو عديدا من األخطاء ،منها قوذلا "أما يف
ىذا البحث يبٌن عن ربليل عوامل الصعوبات لدي الطلبة يف ترمجة النصوص العربية إىل
اإلندونيسية بقسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب" والصواب" أما
يف ىذا البحث فيبٌن عن ربليل عوامل الصعوبات لدي الطلبة يف ترمجة النصوص العربية
إىل اإل ندونيسية بقسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب" مث قوذلا
"ما احلاصل يف ىذا البحث كثًن األخطاء من ناحية التشكل و بناء اجلملة اليت سوف
تؤثر على التغًن يف ادلعىن" والصواب "أما احلاصل يف ىذا البحث فكثًن من األخطاء من
ناحية التشكل و بناء اجلملة اليت سوف تؤثر على التغًن يف ادلعىن" مث قوذلا " وأما ادلبحث
الثاين يشتمل على عوامل الصعوبات يف الرتمجةط والصواب "وأما ادلبحث الثاين فيشتمل
على عوامل الصعوبات يف الرتمجة" مث قولو " أما ادلثال كما يلي" والصواب " أما ادلثال
فكما يلي"وكذلك "اما ىذا البحث يستخدم مدخل الكيفي الوصفي" والصواب " اما
ىذا البحث يستخدم مدخل الكيفي الوصفي" .واحلاصل أن صاحب البحث الثالث
أخطأ يف  6مواضع وىذه األخطاء كلها حنوية حيث مل يذكر عند استعماذلا "أما" الفاء
الرابطة اللجواب.
انتقل الباحث إىل البحث اخلامس حيث إنو قد أخطأ يف عديد من ادلواضع عند
استعمالو أما وخربىا ،منها قولو " أما دور مهارة الكالم مهم جدا هبذه األحوال"
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والصواب " أما دور مهارة الكالم فمهم جدا هبذه األحوال" و"أما ادلناظرة العربية يف
شعبة تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب ىي مادة من ادلود ادلوجودة
اليت ستدرسها الطلبة" والصواب " أما ادلناظرة العربية يف شعبة تعليم اللغة العربية يف
اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب فهي مادة من ادلود ادلوجودة اليت ستدرسها الطلبة"
ومثال " أما مشكلة حبثها ىي كيف تطبيق طريقة ادلناظرة يف تعليم مهارة الكالم العريب
لدى الطالبات يف مركز تعليم اللغة العربية دبعهد دار اللغة والكرامة" والصواب " أما
مشكلة حبثها فهي كيف تطبيق طريقة ادلناظرة يف تعليم مهارة الكالم العريب لدى
الطالبات يف مركز تعليم اللغة العربية دبعهد دار اللغة والكرامة" مث قولو "أما مشكالت
حبثها فهي كيف تنفيذ اسرتاتيجية فن ادلناظرة" .واحلاصل أن صاحب البحث الثالث
أخطأ يف  65موضعا وىذه األخطاء كلها حنوية حيث مل يذكر عند استعماذلا "أما" الفاء
الرابطة اللجواب.
وأما البحث السادس فوجد فيو الباحث أخطاء حنوية وإمالئية تتمثل فيما يلي ،قولو
""واما اللغة ىي من اخلصائص قوم ما" و" اما احتمال تعليم اللغة العربية يف ادلستقبل
ديكن التحقيقو" و" اما مهارة الكتابة تنقسم ثالث االشياء" و"اما ادلدرسة ادلنتظمة قد
بين منذ عشر سنوات ماضيا" و" واما اصطالحا ىو العلم يعرف بو كيفية استنباط ادلعىن
وتأليفها مع اإلنشاء منها بلفظ الئق بادلقام" وغًن ذلك من األخطاء .والصواب من ىذه
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األمثال اخلاطئة ىي" :وأما اللغة فهي من اخلصائص قوم ما" و"أما احتمال تعليم اللغة
العربية يف ادلستقبل فيمكن التحقيقو ".و " أما مهارة الكتابة فتنقسم ثالث االشياء"
و"أما ادلدرسة ادلنتظمة فقد بين منذ عشر سنوات ماضيا" و" وأما اصطالحا فهو العلم
يعرف بو كيفية استنباط ادلعىن وتأليفها مع اإلنشاء منها بلفظ الئق بادلقام" وغًن ذلك
من األخطاء .ويف ىذا البحث أخطأ صاحبو يف  15موضعا وىذه األخطاء كلها حنوية
وإمالئية حيث مل يذكر عند استعماذلا "أما" الفاء الرابطة اللجواب باإلضافة إىل إبدال
مهزة قطع هبمزة وصل.
اخلالصة
تأيت "أما" حرف شرط وإخبار ،ولذلك احتاج اجلواب إىل الفاء كما يف الشرط ،فقد
نابت "أما" مكان أداة الشرط (مهما) وفعل الشرط اجملزوم (يكن) ولذلك ظهر جواب
الشرط دون أن يظهر الشرط ،حنو( :أما خالد فمسافر) أي :مهما يكن من شيء فخالد
مسافر .وق ال أميل بديع يعقوب يف كتابو بوجوب اقرتان جواب "أما" بالفاء الزائدة
الرابطة إال إذا دخلت على فعل قول زلذوف مقرتن هبا .وأما أخطاء الطلبة يف استعمال
"أما" وجواهبا فتتمثل يف عدم ذكرىم الفاء الرابطة الزائدة جلواهبا واستعمال بعضهم مهزة
وصل بدل مهزة قطع .أخطأت الطالبة الطالبة األوىل يف  66موضعا والطالب الثاين يف
 65موضعا والطالب الثالث يف  61موضعا والطالبة الرابعة يف  6مواضع والطالبة
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اخلامسة يف  65موضعا والطالبة السادسة يف  15موضعا والطالبة السابعة يف 66
موضعا.
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