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 كلمة الشكر


بسماهللالرمحنالرحيم
الذ اهلل العرياحلمد جعل اليتبية اللغات وأفضل القرآن لغة

ىوينطقهبااإلنسان.والصالةوالسالمعلىحبيبالرمحنسيدناحممد
 بالضاد نطق من هبدايتوأفصح تبعو ومن أمجعني وأصحابو آلو وعلى

وإحسانوإىليومالدين.
وتوفيقو اهلل بإذن العلمي البحث ىذا كتابة الباحثة أمتت فقد

 العنوان طخاءء الححيةة والرريية ي  التبيير الشهه  "تحليل األحتت
 Uleeعحد الاءليءت )دراسة وصهية تحليلة بمبهد بءب الحجءح 

Kareng Banda Aceh) "الشروط لبعض إكماَل الباحثة قدمتها اليت
العربية اللغة تعليم يف ادلاجستري شهادة على للحصول ادلقررة والواجبات

ةبنداأتشية.جبامعةالرانريياإلسالميةاحلكومي
ور الدكتور األستاذ الرانريي اجلامعة دلدير الشكر الباحثة وتقدم

 العليا الدراسات ومدير ادلاجستري عمرالوالني يع حمسن الدكتور األستاذ
إمساعيل عزمان الدكتور األستاذ الكرميني للمشرفني وخاصة ادلاجستري

أنفقاأوقاهتماالثمينةقداللذانادلاجستريوالدكتورنورخالصادلاجستري
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ومساعدهتما وتوجيهما إلشراف البحث إشرافاىذا اهللكامال لعل
هماخرياكثريا.زيجيباركهماوي

باب دلعهد والتقدير الشكر الباحثة تقدم ذلك على إضافة
الفرصة أتاحواين الذين وادلوظفني وادلدرسني الطلبة من فيو ومن النجاح

بياناتإلمتامالبحث.إلجراءالبحثفيوونيلال
 الباحثة ىذاترجو إلمتام والتصوبات اإلصالحات القارئني من

ونعم اهلل حسبنا وفوائد. نوافع ذا البحث ىذا يكون أن وعسى البحث
أعلم واهلل باهلل. إَل وَلقوة وَلحول النصري ونعم ادلوىل نعم الوكيل

بالصواب.واحلمدهللربالعادلني.

م2221ويون25دارالسالم،
ه1442ذوالقعدة
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 مستخلص اليحث


التعبري:موضوعالبحث يف والصرفية النحوية األخطاء حتليل
الطالبات عند حتليليةالشفهي وصفية )دراسة

 النجاح باب  Ulee Kareng Bandaمبعهد

Aceh)
29173583وةنورا/    حل:رقمالقيداَلسم/

األستاذالدكتورعزمانإمساعيل،ادلاجستري:ادلشرفاألول
ورخالصسفيان،ادلاجسترينالدكتور:ادلشرفالثاين

األخطاءالنحويةوالصرفية،التعبريالشفهي:الكلماتاألساسية
 الشفهي التعبري إن اإلنسان ذىن يف ماخطر إلبراز الوسيلة إىلأحد

الشفهي التعبري أنشطة النجاح باب معهد ويف معينة. ألغراض غريىم
منهااجلدالواحملادثةواخلطبةادلنربيةوغريىا.وأجرتالباحثةادلالحظةيف

 وافصولأحد كالمهنلطالبات يف األخطاء تنوع فيها مؤسساوجدت .
أرا ذلك، األخرىدعلى األخطاء تكتشف أن الباحثة ناحيةت من

ألجلاإلصالحاتوالتصويباتولئالتدوماألخطاءيفالنحويةوالصرفية
الشفهية تعبريىن .( ىي: البحث أىداف األخطاء1وأما على (التعرف

( الشفهي. التعبري يف الطالبات عند والصرفية التوضيعو(2النحوية
يإلجراء.واستخدمتالباحثةادلنهجالوصفيالتحليلىاأخطاءألسباب

الب ىذا بأدوات مجيعحث فهي البحث جمتمع وأما وادلقابلة. الوثائق



 

 ط
 

الطالباتمنادلدرسةالعاليةمبعهدبابالنجاح.والعينةىيالطالباتيف
واحملادثفرقيت اجلدال وعددىن والنتائ15ة عليهاطالبة. احملصولة ج

ىي وعددىاالباحثة اإلعراب يف النحوية باألخطاء الطالبة أكثرماحلنت
الفعلوزناألخطاءالصرفيةفهياستخداموأمايف%35لنسبةادلئويةبا

 ادلئوية جمموعهابالنسبة يبلغ مناسب األخطاءوأسباب%.29،23غري
وا النحوية لصرفية إىل قلةتنقسم منها الداخلية ادلفرداتاألسباب

.التدخلاللغوييفالرتاكيبوادلفرداتمنهاةاخلارجيباسباألو
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Oral expression is one of the media to express what comes to one's mind 

to others with a specific purpose. At the Babun Najah Islamic Boarding 

School there are several activities to practice oral expressions including 

debates, conversations and speeches. The researcher made observations 

in one class of students and found various kinds of errors in their speech. 

Therefore, the researcher wanted to uncover other mistakes in term of 

syntactic and morphological in other to make improvments and not 

sustainable . This research aims to : (1) Investigate the syntactic and 

morphological errors in students' oral expressions, (2) Explain the factor 

that causes these errors. The research method used in this thesis is 

descriptive analysis method with the instruments in the form of 

documents and interviews. The population of this research is all students 

of  MAS Babun Najah and the sample is 15 students in debate and 

muhadatsah classes. The results of the research shows the highest number 

of syntax errors occured in I’rab  category with a percentage of 35% and 

the category of word choise  in morphological errors with a percentage of 

29,03%. While the causes of errors are divided into two categories, 

intrinsic errors include lack of vocabulary and extrinsic errors including 

language interference in grammatical and vocabularies. 
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Ungkapan Lisan merupakan salah satu media untuk mengungkapkan apa 

yang terlintas di pikiran seseorang  kepada orang lain dengan tujuan 

tertentu. Di Pesantren Babun Najah terdapat beberapa kegiatan untuk 

mempraktekkan ungkapan lisan diantaranya debat, percakapan dan 

pidato. Peneliti melakukan observasi pada salah satu kelas siswi dan 

mendapati bermacam macam kesalahan pada pembicaraan mereka. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengungkap kesalahan  lainnya dari segi nahwu 

dan sharaf guna melakukan perbaikan dan kesalahan tersebut tidak 

berkelanjutan.  Adapun tujuan dari tesis ini adalah: (1) Mengetahui 

kesalahan sintaksis dan morfologi pada ungkapan lisan siswi, (2) 

Memperjelas penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Metode penelitian 

yang digunakan dalam tesis ini adalah metode deskriptif analisis dengan 

instrumennya berupa dokumen dan wawancara. Populasi penelitian ini 

ialah seluruh siswi MAS Babun Najah dan sampelnya para siswi di kelas 

debat dan muhadatsah yang berjumlah 15 orang. Adapun hasil penelitian 

yang diperoleh adalah kesalahan sintaksis yang paling banyak dilakukan 

siswi pada katagori I’rab dengan persentase 35% dan katagori 

penggunaan kata yang tidak relevan pada kesalahan morfologi dengan 

persentase 29,03%. Sedangkan penyebab terjadinya kesalahan terbagi 

menjadi dua katagori, kesalahan intrinsik diantaranya kurangnya kosa 

kata dan kesalahan ekstrinsik yaitu adanya interferensi bahasa pada tata 

bahasa dan kosa kata. 
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 األول الفصل
 مقدمة

 :البحث مشكلة -أ 
م تصال بينهللإن التعبًن أمر ضروري لدي الناس ليكون وسيلة 

حاجتهم يف حياهتم.  وإللقاء عما خطر يف ذىنهم والكتساب
والتعبًن الشفهي نوع من التعبًن استخدمها الناس إللقاء اجلمل من 

 ذىنهم بوسيلة النطق واللسان.
ويرى زلمد صالح الدين رلاور كما نقلو مشهور اسبيتان يف 
مقالتو يقصد بالتعبًن الشفهي "الكالم ادلنطوق الذي يعرب بو ادلتكلم 

وما يتجول خباطره من مشاعر  عما يف نفسو من ىاجس أو خاطرة،
وإحساسات، وما يزخر بو عقلو من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود 
بو غًنه من معلومات أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة 

بد أن يأيت وخنلص ىذا التعريف ال ٔيف التعبًن وسالمة يف األداء."
بليغا  التعبًن الشفهي دبراعاة القواعد الصحيحة ليكون التعبًن

 ومفهوما لدي السامع  ولئال ينزعج السامع من تعبًنه.
ويهدف التعبًن الشفهي أىدافا كثًنة خاصة منها إىل تشجيع 
الطالب على مواجهة اآلخرين وزلاورهتم بلغة عربية سليمة وتنمية 

______________ 
، رللة جامعة النجاح تفعيل حصة التعبير وأساليب تدريسها مشهور اسبيتان، ٔ

 ٕٓٔٔ-ٜٕٓٔ ص.(ٕٕٔٓ) ٜرقم  ٕٙاجمللد  لألحباث )العلوم اإلنسانية(
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القدرة اخلطابية وتعويد الطالب على قواعد احلديث واإلصغاء 
دثون إليو، وإن خالفوه يف الرأي واحرتام أقوال الناس الذين يتح

الطالب مينعهم من  يإن اخلوف يف التعبًن الشفهي لد ٕواالجتهاد.
تطور يف تعلم اللغة وتأدية حاجتهم حنو اآلخرين، لذا البد من قبل 

 ادلعلم دفعهم وتشجيعهم على التعبًن الشفهي.
يف معهد باب كما يرام أنشطة التعبًن الشفهي ذبري   وإن
ا ادلعهد أحد من ادلعاىد العصرية ببندا أتشيو الذي ىذ النجاح.

يستخدم ثنائي اللغة لتكونا لغة احملادثة اليومية عند الطالب ومها 
اللغة العربية واللغة اإلجنليزية ويستخدم الطالب ىاتٌن لغتٌن أسبوعا 
بأسبوع. ويتعلم الطالب مادة اللغة العربية على نظرية الوحدة 

احملادثة مرة يف  اطشوجيري نل الدراسية. والفروع معا يف الفصو 
يوم األحد وما معهم من معجم "معهدي"،  األسبوع، يف صباح

اخلطابة  اطشطالب مع زمالئهم دبوضوع ماشاء .وجيري نال يتحدث
واخلطابة ادلنربية ، احملادثة واخلميس. وكال النشاطانادلنربية ليلة األحد 

ها. وأما الدرس اإلضايف بد من قبل الطالب مشاركتمن األنشطة ال
فيختار الطالب ادلادة على حسب رغبتهم فيها منها احملادثة العربية 

وىلّم جرى. عالوة على العربية واإلجنليزية واإلجنليزية وادلناظرة 
. فإن يف تطبيق اللغة العربية مشكالت كثًنة األنشطة اللغوية الكثًنة،

______________ 
)لبنان: دار  ،خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف معروف،   ٕ

 ٕٗٓ .(، صمٜٜٛٔالنفائس،
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قواعد اللغة اإلندونيسية. منها تستخدم الطالبات اللغة العربية بنظام 
فأجرت الباحثة ادلالحظة ادلباشرة يف الفصل اخلامس للطالبات لنيل 
الدليل على ذلك. فوجدت بعض األخطاء منها، حينما سألت 
األستاذة داخل الفصل "دلن ىذا الكتاب؟ أجابت إحدى من 

ة يهاُأسْ  دا على عتماتهاذهة". إن رأينا ىذا األسلوب االطالبات "ذلهها عهاِئشه
  نظام اللغة اإلندونيسية فهو صحيح ألنو ترصبة من التعبًن

"kepunyaannya Aisyah"  لكن الصواب من ىذا التعبًن إسنادا على
ٌز"،  ةه". عالوة على ذلك " أنا آكل ُخب ْ قواعد اللغة العربية "ِلعهاِئشه
"أذىب إىل ادلسكن ألرتُب سلعٌة"، "مث اليوم أحد" وغًنىا من 

   األخطاء.
من تلك االشكلية، تريد الباحثة أن تكتشف اكتشافا عميقا 

الطالبات ألجل  من ناحية النحوية والصرفية حنواألخطاء األخرى 
ولئال تدوم األخطاء يف تعبًنىن الشفهية تصويبات اإلصالحات وال

 طوال دراستهن يف ادلعهد.
سابقة تريد الباحثة أن تبحث عن إسنادا على تلك البيانات ال

األخطاء النحوية والصرفية في التعبير الشفهي عند  يلتحل"
 Uleeالطالبات )دراسة وصفية تحليلية بمعهد باب النجاح 

Kareng Banda Aceh )" 

 

 :البحث سؤاال -ب 
 البحث إىل: يتوقع سؤاال
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والصرفية عند الطالبات دبعهد باب  ما األخطاء النحوية  -ٔ
 ؟ Ulee Kareng Banda Acehالنجاح 

يف التعبًن الشفهي  ما أسباب األخطاء النحوية والصرفية  -ٕ
 Ulee Kareng Bandaعند الطالبات دبعهد باب النجاح 

Aceh  ؟ 
 

 :البحث هدفا -ج 
 يهدف ىذا البحث إىل:

عند الطالبات لتعرف على األخطاء النحوية والصرفية ا  -ٔ
  Ulee Kareng Banda Acehدبعهد باب النجاح 

يف التعبًن  النحوية والصرفيةاألخطاء توضيح أسباب   -ٕ
 Ulee Karengعند الطالبات دبعهد باب النجاح الشفهي 

Banda Aceh  
 

 :أهمية البحث -د 
 من الناحية النظرية  -ٔ

علمي يرجى من ىذه الرسالة أن تكون نتائجها عالجا دل
إن واجهت شبيو ىذه االشكلية يف  اللغة العربية األخرين

 تدريس التعبًن الشفهي
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 من الناحية التطبيقية  -ٕ
 :للطالب  -ٔ

لرتقية قدرهتم على إلقاء التعبًن الشفهي يف أنشطهم يف 
 حرم ادلعهد

 :للمعلمٌن  -ٕ
أن تكون نتائج البحث ىذه الرسالة دافعة ذلم يف تعليم 

 اللغة العربية وربسٌن تعبًن الطالب الشفهي.
 :للباحث  -ٖ

أن يكون ىذا البحث إحدى من ادلراجع للباحث التايل 
 ة رلال ربليل األخطاء اللغوييف

 :حدود البحث -ه 
 :احلد ادلوضوعي  -ٔ

 عند الشفهي التعبًن موضوع حبثها يف الباحثةربدد  
. وعالوة على واجلدالاحملادثة الذي ينحصر على  الطالبات

ذلك تدرك الباحثة بضعف كفائتها وزلدودة الفرصة يف إجراء 
النحوية والصرفية ومها األخطاء بحث فرتكز الباحثة حبثها يف ال

 عنصران من التصنيف اللغوي
  :احلد ادلكاين  -ٕ

 Ulee Karengذبري الباحثة حبثها يف معهد باب النجاح 

Banda Aceh 
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 :احلد الزماين  -ٖ

-ٜٕٔٓتبحث الباحثة ىذه الرسالة يف السنة الدراسية 
 م ٕٕٓٓ

 :مصطلحات البحث  -و 
 ىذا البحث:وفيما يلي بعض ادلصطلحات ادلهمة الواردة يف  

 :األخطاء النحوية والصرفية  -ٔ
األخطاء لغة صبع من خطإ يقصد بو يف معجم   

لسان العرب ضد الصواب، ويف التنزيل "وليس عليكم 
عداه بالباء ألنو يف معىن عثرمت  ٖجناح فيما أخطأمت بو"

 أو غلطتم. 
واخلطأ يف أحد من األحاديث النبوية يعىن ب     

احلديث" قتل اخلطإ ديتو كذا كذا ىو "مامل يتعمد"، يف 
ضد اخلطإ" وىو أن تقتل إنسانا بفعلك من غًن أن 

  ٗتقصد قتلو، أو ال تقصد ضربو دبا قتلتو بو.

______________ 
  ٘ اآلية: ، سورة األحزاب  ٖ

، اجلزء اخلامس لسان العرب أبو الفضل صبال الدن زلمد بن مكرم )ابن منظور(، ٗ 
تاريخ   http://library.islam.web.net/newlibraryمتاح على  (ٖٕٓٓ)دار الصادرة: 

 ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٖٕالدخول 

http://library.islam.web.net/newlibrary


ٚ 
 

 

وعند الدكتور فهد خليل  أن اخلطأ مرادف اللحن قدميا 
 ٘وىو مواز القول فيما كانت تلحن فيو العامة واخلاصة

مال وحنوه،  نم ينفقالصرفية يف اجملال ادلالية " ما  
تكاليف " إيردات الشعوب النامية التكفي صرفياهتم"، 
مايصرف دفعة واحدة من الشيئ ادلخزون "مت توزيع 

 ٙصرفية جديدة من األقمشة على احملالت التجارية"
ويراد دبصطلح األخطاء النحوية والصرفية ىي صيغة 
لغوية عند الطالبات اليت زبالف القواعد النحوية 

 فية.والصر 
 :التعبًن الشفهي  -ٕ

التعبًن لغة التفسًن، وىو من عرّب الرؤيا، إذا فّسرىا.   
، والتعبًن أخص ٚومنو قولو تعاىل "إن كنتم للرؤيا تعربون"

يراد بو يف معجم الرائد إظهار األفكار من التأويل. 
 والعواطف بالكالم، أو باحلركات أو قسمات الوجو

______________ 
، )األردن: دار األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئيةفهد خليل زايد،  ٘

 ٛٚ .(، صٕٙٓٓاليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 
6

(  ٕٛٓٓ، )القاىرة: عامل الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرةأضبد سلتار عمر،   
 ٜٕٔٔ .ص

7
 ٖٗ ، اآلية:يوسف سورة   
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التفهم بٌن الناس، يعىن التعبًن اصطالحا وسيلة  
ووسيلة عرض أفكارىم ومشاعرىم، فهو أسلوب صياغة 

  ٛوحن تفكًن.
من كلمة "شفو" على معىن الشفتان  الشفهي مأخوذ 

من اإلنسان: طبقا الفم، الواحدة شفة، منقوصة الم 
الفعل، والمها ىاء، والشفة أصلها شفهة، ألن تصغًنىا 

بن بري رضبو اهلل شفيهة، واجلمع منو شفاه، باذلاء. قال ا
سبو صبع شفة شفاه، مكسر غًن مسلم، وأ :" ادلعروف يف

ىاء عند صبيع البصريٌن، وذلاذا قالوا احلروف الشهية ومل 
   ٜيقولوا الشفوية".

ويراد بادلصطلح التعبًن الشفهي يف ىذا البحث  
استخدام كلمات كمناسبة للسياق والتعبًن زلحددة 

   ٓٔيف تراكيبها. الداللة واستخدام صبل صحيحة
 وخصصت الباحثة يف نشاطي اجلدال واحملادثة. 

 
______________ 

طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها للمرحلة  اذلامشي،عابر توفيق   8
  ٖ٘ٗ .(، صٕ٘ٓٓ، ) بًنوت: مؤسسة الرسالة، الدراسية

 ٖٜٕٕ .)القاىرة: دار ادلعارف، دون سنة(، ص لسان العرب، ابن منظور،  9
د األطفال وأغانيهم في يفاعلية أناشاد احلوامد وعماد توفيق السعدي، زلمود فؤ  10

دراسات العلوم ، مهارات التعبير الشفوي لدي تالميذ الصف األول األساسيتنمية 
 ٕٙ-ٚٗص.(، ٕ٘ٔٓ، )ٔ، العدد ٖٗ، اجمللد الرتبوي
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 :دراسات السابقةال -ز 
 صل مع اخلربات السابقة منها:مت استقراء الدراسات للتوا

، الرسالة ربت ٔٔمىن العجرمي وىالة حسين بيدس  -ٔ
ادلوضوع "ربليل األخطاء اللغوية لدارسي اللغة العربية 

الكورية يف مركز اللغات/ للمستوى الرابع من الطلبة 
اجلامعة األردنية" . هتدف ىذه الرسالة إىل التعرف على 
األخطاء الصوتية والصرفية واإلمالئية والرتكيبية والنحوية 

ع والداللية الشائعة لدي الطلبة الكوريٌن يف ادلستوى الراب
وقوع األخطاء والتعرف وتوضيح األسباب اليت أدت إىل 

خطاء. وأما منهج البحث على احللول لعالج األ
ادلستخدم فهو دراسة وصفية ربليلة وتكون عينية البحث 

طالبا وطلبة من طالب ادلستوى الرابع. وأما نتائج  ٖٓ
( أن إجابة معظم الطلبة يف اختبار ٔالبحث فهي )

على فهم فحوى ة الاالستماع تعتمد على كلمة مشاهب
ربتاج إىل ( أن حصيلة الطلبة اللغوية قليلة ٕالسؤال، )

( ما زالت الطلبة خيلطون بٌن صوامت اللغة ٖالتنمية، )
( أن ٗالعربية وخيلطون بٌن الصوائت القصًنة والطويلة، )

______________ 
تحليل األخطاء اللغوية لدارسي اللغة  مىن العجرمي وىالة حسىن بيدس،  11

دراسات ، العربية للمستوى الرابع من الطلبة الكوريين في مركز اللغات/ الجامعة األردنية
   ٛٓٔٔ -ٚٛٓٔ(، ٕ٘ٔٓ، )ٔ، ملحق ٕٗ، اجمللد العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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اختالف الرتبة يف اللغة العربية عن الكورية يؤدي إىل 
اجرتاح الطلبة بعض األخطاء منها تقدمي الصفة على 

العربية ( ترتبط بعض األخطاء بطبيعة اللغة ٘ادلوصوف، )
 نفسها والدخل فيها.

 والعالقة بٌن البحث احلايل وحبث مىن العجرمي ىي:
البحث احلايل يساوي بالبحث مىن العجمي يف   -أ 

نهج الوصفي ادلمنهج البحث، يستخدم كالمها 
 لتحليل البيانات  يتحليلال

خيتلف البحث احلايل هبذا البحث يف مشكلة  -ب 
البحث. يبحث ىذا البحث عن األخطاء 
اللغوية يف صبيع ادلستويات ىي األخطاء النحوية 
والصرفية والداللية والصوتية واإلمالئية يف مهارة 
االستماع والكالم والكتابة مع أن يركز البحث 
احلايل يف األخطاء النحوية والصرفية يف التعبًن 

 الشفهي.
، الرسالة ربت ادلوضوع ٕٔتوتو سوىارتو وأضبد فوزي  -ٕ

وية يف الكتاب ادلدرسي للغة العربية "ربليل األخطاء النح
للجامعة اإلسالمية". يهدف ىذا البحث إىل اكتشاف 

______________ 
12 Toto Suharto dan Ahmad Fauzi, “ Analisis Kesalahan Sintaksis dalam 

Buku Teks Bahasa Arab untuk Perguruan Tinggi Keagamaaan Islam”, Arabiyat: 

Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kesussastraan, No  4 (1), (2017), 20-37. 
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األخطاء النحوية الواردة يف الكتاب " ادلاىر يف تطبيق 
منهج  االستماع والكالم" وتصويب األخطاء. وأما

. ونتائج البحث ادلستخدم فهو منهج وصفي ربليلي
ىذا الكتاب ( أن األخطاء النحوية يف ٔالبحث ىي )

ربتوي على شبانية أخطاء وىي األخطاء يف اسم اإلشارة 
نعت وادلنعوت والفاعل وعدم اسم ادلوصول وجواب الو 

( ٕعطف وادلعطوف ونائب الفاعل. )الالشرط واخلرب و 
أن التصويب يف ىذا الكتاب إسنادا على القاعدة 

 النحوية.
 والعالقة بٌن البحث احلايل وحبث توتو سوىارتو ىي:

يساوي ىذان حبثان يف منهج البحث ىو منهج  -أ 
 وصفي ربليلي

وخيتلف ىذان حبثان يف مشكلة البحث. يركز   -ب 
البحث احلايل يف األخطاء النحوية والصرفية يف 
التعبًن الشفهي رغم أن حبث توتو سوىارتو يركز 
حبثو يف األخطاء النحوية يف كتاب اللغة العربية 

 م". "ادلاىر يف تطبيق االستماع والكال
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روضة زلمد كوري عبد اهلل وحسن منصور   -ٖ
ليل األخطاء اللغوية ،الرسالة ربت ادلوضوع "ربٖٔأضبد

الطالب األتراك )دراسة وصفية ربليلة(.  الشائعة لدي
يهدف ىذا البحث إىل حصر األخطاء اللغوية الشائعة 
للطالب األتراك وتصنيف األخطاء اعتمادا على ادلنهج 

ء اللغوية والتواصل لنتائج تقيد العلمي لتحليل األخطا
ستخدم يف رلال تعليم اللغات األجنبية. يالباحثان 

الباحثان ادلنهج الوصفي التحليلي يف حبثهما. وإن النتائج 
( سبثلت معظم أخطاء الطالب ٔمن ىذه الرسالة )

الصوتية يف إبدال صامت زلل صامت آخر أو تطويل 
صائت قصًن أو تقصًن صائت طويل أو حذف 

% من عينة الدراسة  ٓٛ( ٕاألصوات الصوائت )
أخطأت يف كتابة حرف "ض" فكتب بدال عنو "ظ" 
وىذا يرجع لعدم وجود حرف الضاد يف لغة الطالب األم 

( احنصرت أخطاء الطالب اإلمالئية يف كتابة احلروف ٖ)
اليت تنطق يف اللغة العربية وال تكتب وحذف التنوين 

( أما ٗمفتوحة والعكس )وإبدال التاء ادلربوطة تاء 

______________ 
تحليل األخطاء اللغوية د اهلل وحسن منصور أضبد سوركيت، روضة زلمد كوري عب ٖٔ
 رللة دراسات اللغوية واألدبية، الطالب األتراك )دراسة وصفية تحليلة( يالشائعة لد

 ٖٕٓ-ٕٚٔ، ٕٛٔٓ( ٔ) ٜٔ، رللد جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
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األخطاء النحوية فتصدرىا حذف اجلر وإبدال ضمًن 
( واألخطاء الصرفية تأيت يف مقدمتها ٘مكان آخر )

استخدام حرف مضارع مكان آخر، مث اشتقاق صيغة ال 
( وأكثر األخطاء األسلوبية عدم ٙتناسب ادلعىن ادلراد )

ترتيب ادلفردات داخل اجلملة واخللط بٌن لفظٌن 
 تباعدين يف ادلعىن وحذف الضمائر.م

 والعالقة بٌن البحث احلايل وحبث روضة ىي:
يساوي ىذان حبثان يف منهج البحث ىو منهج  -أ 

 وصفي ربليلي
وخيتلف ىذان حبثان يف مشكلة البحث. يركز  -ب 

البحث احلايل حبثو يف األخطاء النحوية والصرفية 
فحسب وأما حبث روضة يركز يف صبيع رلال 

 غوية يف كتابة الدارسٌن.األخطاء الل
، الرسالة ربت ادلوضوع ٗٔزلمد فارس عثمان ليب  -ٗ

"األخطاء اللغوية الشائعة لدى طالب ادلرحلة الثانوية يف 
دراسة ربليلية". يهدف ىذا البحث إىل معرفة  -ادلالديف

مستوى طالب ادلرحلة الثانوية يف ادلالديف يف األصوات 

______________ 
، األخطاء اللغوية الشائعة لدي طالب المرحلة فارس عثمان ليب زلمد ٗٔ

جامعة ادلدينة )، غًن ادلنشورة سالة ادلاجستًنر ، دراسة تحليلية -الثانوية في المالديف
   (ٕ٘ٔٓ ،ماليزيا العادلية،
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والنحوية واإلمالئية عند العربية والتعرف األخطاء الصرفية 
طالب ادلرحلة الثانوية يف ادلالديف وكشف أسباب 
األخطاء اللغوية وحلوذلا وعرض نتائج دراسة األخطاء 
اللغوية وتقدمي توصيات لتقوية اللغة العربية لدي طالب 
ادلرحلة الثانوية يف ادلالديف. وأما منهج البحث فهو 

من ىذه  ادلنهج الوصفي التحليلي. ونتائج البحث
قة القوية (  من ادلالحظة أنو توجد العالٔالرسالة ىي )

ادلالديفية( والعربية من حيث بٌن اللغة الديفيهية )
( إن معظم ٕادلفردات واحلروف واحلركات واألرقام )

طالب ادلراحل ادلذكورة يستطيعون أن ينطقوا األصوات 
العربية بنطق صحيح ألن نطق بعض األصوات ادلالديفية 

( إن أغلب الطالب ٖابق لنطق األصوات العربية )تط
من صبيع ادلراحل ادلذكورة يقعون يف األخطاء الصرفية يف  

كتابتهم وخطاهبم بشكل واسع يف تصريف األفعال 
ادلعتلة وتثنية ادلقصورة وادلمدود وصبع الكلمات صبع 

( إن أكثر الطالب من ادلراحل ادلذكورة غًن ٗالتكسًن )
انوي يعانون صعوبات يف ادلبتدأ واخلرب الصف الثاين الث

والنعت والفاعل وادلفعول بو والعدد وادلعدود وأمساء 
 اإلشارة للبعيد من مستوى النحوية. 
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يل وحبث زلمد فارس اإن العالقة بٌن البحث احل 
 فيما يلي:

يشبو البحث احلايل ببحث زلمد فارس يف منهج  -أ 
 البحث ىو ادلنهج الوصفي التحليلي

وخيتلف البحث احلايل ببحث زلمد فارس يف  -ب 
مشكلة البحث. يركز حبث زلمد فارس يف األخطاء 
النحوية والصرفية واإلمالئية يف الكتابة واخلطاب رغم 
أن يركز البحث احلايل يف األخطاء والنحوية الصرفية 

 يف التعبًن الشفهي. 
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

على النمطُت حول ربليل األخطاء اللغوية  يشمل ىذا الفصل 
 والتعبَت الشفهي، ومها فيما يلي:

 :تحليل األخطاء اللغوية -أ 
 :تعريف تحليل األخطاء اللغوية -1

لف كتاب علم مؤ -إبراىيم العصيلي يعرف عبد العزيز بن  
ىو مقبول  ا االضلراف عماألخطاء اللغوية " بأهن -اللغة النفسي

يف اللغة العربية حسب ادلقاييس اليت يتبعها الناطقون بالعربية 
. يقال باخلطأ اللغوي عند رشدي أمحد طعيمة ىو "الفصحى

"أي صيغة لغوية تصدر من الطالب بشكل اليوافق عليو 
ويعرفو كمال زلمد بشر  6وذلك دلخالفة قواعد اللغة". ادلعلم،

قواعد كما نقلو مسراء طيب يف مقالتو بأنو " يعد اخلروج عن ال
عليها لدي أصحاب االختصاص  والضوابط الرمسية ادلتعارف

ومن على شاكلتهم عن ادلعنيُت باللغة وسوء فما خرج عن ىذه 

______________ 
، )دار الفكر ادريسها صعوبتهتت اللغوية مستوياتها االمهار  رشدي أمحد طعيمة، 6

 703( ص. 4002العريب: القاىرة، 
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من خالل تلك التعريفات  4.القواعد أو ما اضلرف عنها"
نستنتج بأن األخطاء اللغوية ىي االنصرف يأيت من الطالب يف  
القواعد اللغوية ادلعروفة طوال تعلمو اللغة سببا عدم سيطرتو 

 على قواعد اللغة كاملة وذلك حسب مستويات األخطاء.
ويف ربليل األخطاء مصطلحات منها زلة اللسان   

واألغالط واألخطاء وقد فرق كل من : كوردر، وسَتفرت، بُت 
 (lapses)، واألخطاء. فزلة اللسان واألغالطزلة اللسان، 

معناىا: األخطاء اليت تنتج من تردد ادلتكلم أو اضطرابو، أما 
م بكالم فهي: اليت تنتج من إتيان ادلتكل (mistakes)األغالط 

فهي: اليت تنتج  (errors)غَت مناسب للموقف، وأما األخطاء 
عن سلالفة قواعد اللغة، وتكون منتظمة خبالف زلة اللسان أو 

 الغلط فهما غَت منتظمُت.
دكتور ىداية إبراىيم كما نقلو بدر بن علي عبد وقالت 

القادر يف مقالتو أن األسباب السابقة لزلة اللسان، أو 
األغالط، أو األخطاء قد ذبتمع معا فتنتج اخلطأ اللغوي. وفيما 

مواصفات االستجابة اللغوية حىت تعترب خطأ  معيار يلي عدة 
 كما كتبو دكتور رشدي أمحد طعيمة يف كتابو منها:

______________ 
، األخطاء اللغوية الشائعة لدي تالميذ السنة الرابعة من التعليم مسراء طيب 2
ادلسيلة،  :، رسالة ماجستَت غَت منشورة، )جامعة زلمد بوضيافأنموذجاالمتوسط 

 66(، ص. 4063
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سلالفة ىذه االستجابة اللغوية الصادرة من الطالب دلا   -6
 ينبغي أن تكون عليو ىذه االستجابة

عدم مناسبة ىذه االستجابة دلقتضى احلال الذي يقال   -4
إما للمخاطب وأىداف الكالم وسياق  –فيو الكالم 

 الكالم وىلم جرى.
تكرار صدور ىذه االستجابة اللغوية فما يصدر مرة   -7

 7خطأ، وإمنا يعترب زلة أو ىفوة.واحدة اليعترب 
سلالفة ىذه االستجابة اللغوية للمقاييس اليت يرتضيها   -2

أصحاب اللغة األصليون الناطقون هبا. وزاد دكتور 
ىداية إبراىيم ىذه نقطة ادلواصفة األخطاء شلا مل يضعو 

 أستاذه دكتور رشدي أمحد طعيمة من قبل.

أخطاء وحبث عن أما ربليل األخطاء فهو دراسة   
أو يف ادلهارات األربع الطالب يف االختبارات اللغوية 

إلحصائها، اليت وجدواىا من ادلدرس يف ادلدرسة الواجبات 
وتصنيفها والتعرف على أسباب سبهيدا للوقاية منها، أو 

ت أو الواجبات الشفهية كاخلطابة اإما االختبار  2معاجلتها.

______________ 
 703ص. ... ت اللغويةاالمهار  رشدي أمحد طعيمة،  3

 حمتا  61ص.  ،، المنهج التقابلي وتحليل األخطاءبدر بن علي العبد القادر 2
  https://members.imamu.edu.sa/staff/baaabdlqadr/fileslibrary/Documentsعلى 

 41/60/40تاريخ الدخول 

https://members.imamu.edu.sa/staff/baaabdlqadr/fileslibrary/Documents
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ادلنربية وادلناظرة واالختبارات التحريرية كاإلنشاء والواجبة 
 ادلنزلية ادلكتوبة.  

 :أهمية دراسة األخطاء -2
، وىو ذو أمهية  ةإن ربليل األخطاء نوع من علم اللغة التطبيقي

 كربى يف برامج تعليم اللغة األجنبية، من أبراز االستفادة ىي:
كيفية تعلم اللغة إن دراسة األخطاء تزود الباحث بأدلة عن   -أ 

أو اكتساهبا، وكذلك االسًتاتيجيات واألساليب اليت 
 يستخدمها الفرد الكتساب اللغة

إن دراسة األخطاء تفيد يف إعداد ادلواد التعليمية، إذ  -ب 
ديكن تصميم ادلواد التعليمية ادلناسبة للناطقُت بكل لغة يف 

 ضوء ماتنتهي إليو دراسات األخطاء اخلاصة هبم
ساعد يف وضع ادلناىج ادلناسبة تاألخطاء إن دراسة  -ج 

للدارسُت سواء من حيث ربديد األىداف أو اختيار 
ذا سيقوم احملتوى أو طرق التدريس أو أساليب التقومي. ل

عتمادا على تلك نتائج دراسة ادلدرس بالتدريس اجليد ا
 األخطاء. 
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إن دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرى   -د 
يستكشف من خالذلا أسباب الضعف الدارسُت يف برامج 

 .1التعليم اللغة الثانية، واقًتاح أساليب العالج ادلناسبة
 :نظرة حول تصويب األخطاء اللغوية الشائعة  -3

كانت البداءة األوىل لتصحيح األخطاء اللغوية الشائعة 
أبو حسن -د إمام أىل الكوفة : الكيسائييف اللغة العربية عن

ه( بكتابو الذي كان األول من  611)ت  -على بن محزة
، وقد كان 1يف ذلك الوقت "ما تلحن فيو العامة" نوعو

ون يف ذلك الوقت سدا الكيسائي وغَته من أئمة اللغة يقف
أمام اللحن الذي بدأ يشيع يف عصر دخلت فيو طوائف من 

م وبلداهنم، حىت وصل األمر هبذه غَت العرب إىل حواضرى
الطوائف إىل اللحن يف القرآن الكرمي، وكثر اللحن بعد ذلك، 
وابتعد الناس عن نقاء اللسان العريب األول، وطغت اللهجات 

جات اليت صارت خليطا من اجلديدة على العربية، تلك الله
 والفارسية والرومية.  العربية أي البعيدة عن القواعد

ى علماء أجالء يدافعون عن العربية، من ذلك انرب 
إصالح ن عنها التعريف والتصحيف، فخرج لألمة "وينفو 

______________ 
  701-703ص.  ، المهارات اللغوية...رشدي أمحد طعيمة 1

، ربقيق: رمضان عبد ماتلحن فيه العامةأيب حسن على بن محزة الكسائي،   1
 7، ص. (6114القاىرة: مكتبة اخلاصلي، )التواب، 
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 ه، و"غلط احملدثُت" 422بن السكيت ادلتو ى سنة ال ادلنطق"
 3ه وغَتىم. 711للخطايب البسيت ادلتو ى سنة 

إلبراىيم اليازجي،  رائد"لغة اجلويف العصر احلديث، صلد "
لشائعة عند الكتاب واإلذاعيُت" ألمحد ة اأخطاء اللغة العربيو"

ت ربريف العامية للفصحى يف القواعد والبنياسلتار عمر، و"
 1لشوقي ضيف، وغَتىا. واحلروف واحلركات"

وذلك تتطور  تصحيح األخطاء من تصحيح اللحن أو 
اخلطإ يف القرآن الكرمي عند العصر القدمي وتصحيح اخلطإ يف 

احلديث. وكلما بدأ أحد أن يتعلم اإلذاعة واجلرائد عند العصر 
لغة ما فاخلطأ اليزال معو طوال عملية تعلمو اللغة حىت سيطر 

 على تلك اللغة سباما.
 مستويات األخطاء: -4

تنقسم مستويات األخطاء إىل مخسة مستويات وبيان   
 لكل منها كما تلي:

 

 

______________ 
، )القاىرة: مكتبة زىر الشرق، والتطور اللغوي لحن العامة رمضان عبد التواب،  3

 601(، ص. 4000
مكتبة اجليل  ، )عمان:، أخطاء لغوية شائعةخالد بن ىالل بن ناصر العربي 1

 64-66 .(،  ص4001الوعيد،
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  :األخطاء الصوتية -أ 
األخطاء اليت تقع يف  يقصد باألخطاء الصوتية ىت

أصوات اللغة العربية وحركاهتا، وما يعًتيها من حذف، 
وإضافة، وإبدال وغَتىا. تشمل األخطاء الصوتية على 
األصوات الصوائت وتتمثل يف تقصَت الصوائت الطويلة 

 وإطالة الصوائت القصَتة وكذلك تشمل على األصوات
ر أو الصوامت، من صورىا استعمال صامت بدال من اآلخ

لصوتية، أخطاء األمثلة التالية من األخطاء ا 1مكان اآلخر
األمثلة  60الكورة"، والصواب "الُكرة"..اإلضافة: يقولون "

رجأنا  " ويقولونمن استعمال صامت بدال من اآلخر:  
بالطائرة" الصواب "رجعنا"، ويقولون " ىذه إمارة عالية" 

 . 66الصواب "عمارة"

______________ 
تحليل األخطاء د اهلل وحسن منصور أشلد سوركيت، روضة زلمد كوري عب   9

رللة الدراسات اللغوية واألدبية ، الطالب األتراك )دراسة وصفية( يالشائعة لد اللغوية
( 6) 61رللة  ،قسم علم اللغة التطبيقية -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كليات اللغات

 470 -463، ص: 4061
  ،تحليل األخطاء في الدراسات اللغوية العربية القديمةجاسم علي جاسم،  10

 607-604م، ص:  4001( 1) 1، العدد جامعة إفريقيا العادلية -العربية للناطقُت بغَتىا
، تحديات تدريس األصوات العربية للناطقين عبد الغٍت أكوريدي عبد احلميد 11

، ادلؤسبر السنوي العاشر عن تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا يف اببغيرها وطرق عالجه
 61م.  ص.  4061مايو   41-41اجلامعات وادلعلهد العادلية. باريس يف 
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 :األخطاء الصرفية -ب 

والصرف اصطالحا الصرف لغة ىو التحويل والتغيَت، 
علم يبحث عن أبنية الكلمة العربية وصيغتها وبيان 
حروفها من أصالة، أوزيادة أو حذف أو صحة  أو إعالل 
أو إبدال وغَت ذلك. وفسر الدكتور الراجحي مايقصد 
باألبنية ىنا ىيئة الكلمة. ومعٌت ذلك أن العرب القدماء 

ى أنو دراسة لبنية الكلمة، وىو فهم فهموا الصرف عل
 64ح يف اإلطار العام للدرس اللغوي.صحي

أضاف أدين أمُت عبد الغٍت بأن علم الصرف خيتص 
باألمساء العربية ادلتمكنة أي ادلعربة، واألفعال ادلتصرفة، فال 
يبحث يف األمساء ادلبنية كالضمائر، وال يف األمساء األعجمية  

ال يف جلامدة كعسى وليس، و كيوسف، وال يف األمساء ا
 67احلروف بأنواعها ادلختلفة.

يقال باألخطاء الصرفية ىي األخطاء اليت تتعلق دبا يف 
 الكلمات العربية  من تغَت إما بزيادة أو نقص يف كلمة شلا

______________ 

مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع، ...(  :الرياض، )التطبيق الصرفي عبد الراجحي، 12 
   3ص.

(، 4060دار التوفيقية للًتاث،  :القاىرة، )الصرف الكافيأدين أمُت عبد الغٍت،   13
 61ص. 
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. واألخطاء الصرفية تؤدي إىل أخطاء 62يؤثر يف مبناىا ومعناه
 دلعجمية واإلمالئية.يف ادلستويات اللغوية والنحوية والداللية وا

ن األخطاء الصرفية وتقاطعها تعزي إىل تداخل اللغة العربية وإ
نفسها، وإىل تداخل اللغوي أو النقل السليب من اللغة األم، 

بُت أبناء اللغة  وأن بعض األخطاء الشائعة قاسم مشًتك
اإلعراب وإمهال  ءا من الناطقُت بغَتىا كأخطاالعربية ومتعلميه

من األمثلة يف األخطاء الصرفية يقولون يف مجع  61مهزة القطع.
 61أفنان، فناءون" الصواب" أفنية". فناء " أفناء، فناآن، فنوء،

  :األخطاء النحوية - ج
قد تكون دبعٌت  منها كلمة ضلو معان كثَتة سلتلفة

"اجلهة" وقد تكون دبعٌت "القصد" وأيضا تكون دبعٌت"الشبو". 
العلم الكلمة بأهنا "ف ىذه ويصطلح العلماء على تعري

بالقواعد اليت يعرف هبا شبط أواخر الكلمات العربية يف حالة 
يقصد بالنحو عند  63تركيبها من حيث اإلعراب والبناء".

______________ 
 3 ....، ص ، تحليل األخطاء منمٌت األعجمي  62

األخطاء الصرفية وأثرها في العملية التعليمية  المرحلة قادة رابح حسنية،    15
، رسالة ادلاجستَت غَت منشورة )جامعة أبو بكر بلقايد، اجلزائر، نموذجا -االبتدائية
 76، ص.(4061

 
 14ص. ... األخطاء اللغوية الشائعةزلمد فارس عثمان ليب،  16

(، 4060، دار التوفيقية للًتاث: ، )القاىرةالنحو الكافيأدين أمُت عبد الغٌت،  63
 61ص. 
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أمحد عبد الستار اجلواري كما نقلو إبراىيم زلمد عطا يف كتابو 
لتعبَت، بأن "علم تركيب اللغة والتعبَت هبا" والغاية منو صحة ا

 61اخلطإ واللحن. وسالمتو من
معجمو األديب ربت مادة ولقد ذكر جبور عبد النور يف 

أن الكلمات قبل أن تدخل يف تراكيب العبارة ال "ضلو" : "
يكون ذلا نصيب من اإلعراب، فإذا انتظمت يف العبارة تغَت 
آخرىا فيقال ذلا معربة. أو يثبت آخرىا يف مجيع األحوال فيقال 

 61ذلا مبنية."

باألخطاء النحوية األخطاء اليت ربدد على ضبط يعٍت 
الكلمات وكتابتها ويشمل فيها قواعد النحو ادلعروفة، واالىتمام 

أي على عبارة  40بنوع الكلمة دون مراعاة إعراهبا يف مجلة.
أخرى أن األخطاء النحوية تشمل على إعراب الكلمة وتذكَت 

ء النحوية ثلة يف األخطامن األموالتأنيث والضمائر وغَتىا. 
ىذا البئر عميق" الصواب "ىذه البئر عميقة" راجع إىل يقولون "

______________ 
، )القاىرة: مكتبة طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةإبراىيم زلمد عطا،   18

  11ص. النهضة ادلصرية، دون سنة(، 
دار ادلعرفة اجلامعية، دون  :، )مصرطرق تدريس اللغة العربيةزكريا إبراىيم،  19 
 406سنة(، ص. 
 36 ....، صاألخطاء الشائعةفهد خليل،  40 
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من سورة احلج "وبئر معطلة وقصر  21قولو تعاىل يف اية 
 46مشيد".

إن لغة الطالب األوىل تؤثر كثَتا يف تعلمهم اللغة الثانية 
اللغة الثانية غَت الواردة يف اللغة  774إما من األصوات يف
ثال"حروف الضاد والصاد واخلاء والثاء األوىل. ونضرب ادل

"وغَتىم من األحروف غَت الواردة يف اللغة األوىل لدي طالب 
اإلندونيسيُت لذلك يؤدي إىل اخلطاء يف األصوات لصعوبتهم 

وكذلك نظام قواعد اللغة بُت اللغة  يف تلفيظ تلك األصوات.
ركيب األوىل والثانية، زبتلف نظام القواعد تؤدي إىل اخلطأ يف ت

 اجلملة واستخدام الكلمات يف اجلملة. 

  :األخطاء الداللية - د
تتمثل األخطاء الداللية تشمل على األسلوب وادلعجم 
والداللة كما كتبتها روضة زلمد كوري يف مقالتها. فاألسلوب 
يتضمن فيو حذف كلمة أو أكثر وزيادة كلمة أو أكثر وترتيب 

ل كلمة استعما ادلفردات داخل اجلملة. وادلعجم يشمل على
شمل على اخلطإ يف صياغة ادلعٌت تمكان اخر. وأما الداللة ف

______________ 

(، 4001، )مكتبة لبنان ناشرون: لبنان، معجم األخطاء الشائعةزلمد العدناين، 46 
 77ص. 
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 44الوارد واستعمال داللة مكان اخر واخللط بُت لفظيم دالليا.
ة من األخطاء الداللية ىي "قد كان كثَت من ادلشاىدات لثاألم

اليت أعجبتٍت" واألصح "ىناك كثَت من ادلشاىدات اليت 
 47أعجبتٍت".

 :اإلمالئيةاألخطاء  - ه
يعٍت باألخطاء اإلمالئية قصور التلميذ عن ادلطابقة الكلية 
أو اجلزئية بُت الصور الصوتية أو الذىنية للحروف والكلمات، 
مدار الكتابة اإلمالئية مع الصور اخلطية ذلا، وفق قواعد الكتابة 

من األمثلة يف األخطاء و  42اإلمالئية احملددة أو ادلتعارف عليها.
ضاف ادل"فاز حامت القرآن الكرمي يف مسابقة" تقدمي ىي  اإلمالئية

 "فاز حامت  لصواب، ا"مسابقة" على ادلضاف"القرآن الكرمي" إليو 
 

______________ 
 سوركيت، "ربليل األخطاء ... روضة زلمد كوري عبد اهلل وحسن منصور أشلد  22

 470 -463ص. 

  
صباح علي سليمان، صناعة ادلعجم العريب واألخطاء الشائعة، دون سنة، متاح   23

/ 4تاريخ الدخول  arabia.com/vb/showthread.php?t=11003-a-http://www.m على
60 /4061 

 36... ص. األخطاء الشائعةفهد خليل،  42

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=11003
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 41.الكرمي" يف مسابقة القرآن
 :عوامل األخطاء النحوية والصرفية  -5

رغبة عما يتعلق ب الدكتور فهد خليل زيد يف تأليفو بُّت 
صعوبة يف تعلمهم  علىم هدلواجهتالطالب عن مادة اللغة العربية 

للقواعد النحوية والصرفية وزلاوالهتم فهمها وتطبيقها. وقد عرف 
العلماء القدماء صعوبة النحو وجفاف قواعده وأحكامو منذ يومها 
األول. وأضاف الدكتور بأن صعوبة مادة النحو وجفافها تعود إىل 

 عوامل فيما يلي:
حسب والتحليل والتقسيم اعتماد مادة النحو على القوانُت ف -أ 

عاهبا قد يواالستبدال شلا يتطلب جهودا فكرية لتعلمها واست
 يضعف الطالب عن الوصول إليها.

 كثرة األوجو اإلعربية ادلختلفة، والتعارف وادلصطلحات -ب 
ىنو، وجيربه إىل ة شلا يثقل كثرة من الطالب وجيهد ذددادلتع

 .ذا حفظها فإن مصَتىا النسيانحفظ تعاريفات، وإ
عدم وجود الصلة بُت النحو والصرف بالقراءة والتعبَت من  -ج 

ربية من جهة ومواد الدراسة األخرى يف غَت مادة اللغة الع

______________ 
25

، تحليل األخطاء الشائعة في مهارة التعبير رابيا بنت حنيفا بن حسن 
، رسالة التحريري لدي طالب بالمرحلة الثانوية بمدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغفورة

ادلاجستَت غَت منشورة، )جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية: ماالنج، 
 37ص.  (،  4062
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طة دبوقف احلياة بشكل عام بتجهة أخرى، لذا ىي غَت مر 
وحبياة الطالب واىتماماتو وميولو وال ربرك يف نفسو أية 

 مشاعر أو عواطف بشكل خاص
ا احلايل على الطالب الصغار دون فرض القواعد بًتتيبه -د 

 ذبريبها من قبل
ىدمها من ادلعلمُت اآلخرين فيما يبينو معلم اللغة العربية،   -ه 

إذ حدث حُت علم ادلعلم ادلادة وىو غَت مأىل يف تلك 
 41ادلادة.

ثنائية اللغة، حيث يدرس الطالب القواعد حصة أم حصتُت  -و 
لغة أمو،  يف األسبوع وما عدا ذلك يدرس اللغة األخرى أم

شلا يؤدي إىل ازدواج قواعد اللغة حىت يشعر الطالب 
 43بالصعوبة يف استيعاهبا

 :مراحل تحليل األخطاء  -6
قبل إجراء البحث فال بد من قبل ادلدرس أن يعرف ادلواد 
التعليمية لدي العينة يف ذلك الدرس والدرس ادلالحق معو. إذ 

عليو أن  أجرى الباحث البحث عن الصرف أو النحو، فال بد
يعرف ادلواد التعليمية يف ذلك الدرس. ألن اخلطأ اللغوي اليعترب 

 خطأ إال إذا قد تعلمها الطالب ادلادة من قبل.
______________ 

 11-13ص:  ...،األخطاء الشائعةفهد خليل،  26
 763ص.  ...طرق تدريس زكريا إبراىيم،  43
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وفيما يلي ثالث مراحل ربليل األخطاء عند س.ب. كوردر 
 وىي:
التعرف على اخلطإ، يقصد بو ربديد اخلطإ الثابتة يف لغة   -6

دة. كتابيا يف فًتة زمنية زلدفويا أو  اليت يتعلمها ادلتعلم ش
فالزم أن يكون اخلطأ معتمدا على  نقاط معيار األخطاء 
األربعة اليت سبقت ذكرىا. عند إجراء البحث ينبغي للباحثة 
أن تعرف مايراد بو الطالب من كالمو، ديكنو أن يطلب من 
الطالب أن يعيد كالمو بلغتو األم إن ما فهمت الباحثة عليو 

يف إجراء مرحلي تصنيف األخطاء  لسهولة الباحثة
 وتصويبها.    

وصف اخلطإ الذي خرق القاعدة اللغوية للغة الثانية، مث   -4
تصنيفو حسب نوعو، قد يكون صوتيا أو صرفيا أو ضلويا أو 

 إمالئيا أو دالليا أي تصنيفو للغة اليت ينتمي إليها
تفسَت اخلطإ، بيان أسباب اخلطإ يف كل مستواىا مع إتيان   -7

عند إجراء التصويب يلزم على الباحثة أن   41تصويببال
 تعتمد على ادلعجم والكتب ادلالحقة دبستويات األخطاء.  

 

______________ 
، تعريب: زلمود إمساعيل صيٍت وإسحاق زلمد تحليل األخطاءس. ب. كوردر،   28

   621-622، ص 6114جامعة ادللك سعود، -الرياض: عمادة شؤون ادلكتباتاألمُت، 
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 :التعبير الشفهي - ب
 :مفهوم التعبير الشفهي وأهميته  -1

إن التعبَت الشفوي ىو ادلهارة الثانية من حيث الًتتيب بُت 
بُت  مهارات اللغة الرئيسية. إذا كان االتصال الشفوي ادلباشر

شخصُت بتطلب مرسال ومستقبال، فإن ادلرسل أو ادلتحدث ىو 
الذي يستخدم مهارة التعبَت الشفوي، وادلستقبل أو ادلستمع ىو 

 الذي يستعمل مهارة الفهم الشفوي.
التعبَت )االستماع )الفهم الشفوي( سابق على الكالم 

مع  مل يكن قادرا على االتصال ادلثمرالشفوي(، لكن الفرد 
ين إال إذا ألتقن ىاتُت ادلهارتُت الرئيسيتُت يف االتصال اآلخر 

لذا كال من مهارتُت مالحقتُت بعضها ببعض  41الشفوي.
 ألجل اللتصال الكامل والواضح.

 :أهداف التعبير الشفهي   -2
إن أىداف خاصة يف التعبَت الشفهي ديكن ربديدىا فيما 

 يلي:
زيادة الثروة اللغوية من األلفاظ الفصيحة  -6

واألساليب اجلميلة، واستخدامها يف رلريات 
 احلديث 

______________ 
، )بَتوت: مؤسسة الرسالة، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربيةسام عمار،  29

 17 .ص (، 4004
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نبذ ادلشكالت النفسية كاخلجل واخلوف والًتدد  -4
 مع تشجيع الطالب على مواجهة اآلخرين 

تدريبهم على صياغة األفكار بأسلوب فصيح  -7
جذاب، وإعانتهم على دقة التعبَت جبمل سهلة 

 ة  واضحة مجيل
تنمية القدرة اخلطابية، دلا ذلا من مواقف حياتية   -2

تستدعيها وتنمية القدرة على االرذبال الكالمي 
وشحذ البديهة عند أصحاهبا، لتساىم يف توالد 

 األفكار واخلواطر
تعويدىم على سالمة النطق وإخراج احلروف من  -1

سلارجها والسرعة ادلناسبة للحديث ودرجة الصوت 
 70ادلناسب

الطالب على قواعد احلديث واإلصغاء تعويد   -1
واحًتام أقوال الناس الذين يتحدثون إليو، وإن 

 76ه يف الرأي واالجتهاداخالفو 

 

 
______________ 

طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها للمرحلة عابد توفيق اذلامشي،   30
  721(، ص.4001، )لبنان، مؤسسة الرسالة، الدراسية

 402 .ص ...خصائص نايف زلمود معروف،  31
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 :ركائز التعبير الشفهي -3
فهي على ركائز أساسية وتقوم عملية التواصل الش

 هي:)مكونات(، ف
 :اجلانب الفكري  -6

يتضمن ىذا اجلانب على االستهالل دبقدمة  
حلول مقًتحات، والتعبَت عن الفكرة  مشوقة، وتقدمي

بوضوح، وترتيب األفكار ترتيبيا منطيقيا، وتوليد فكرة 
 أخرى، واستخالص النتائج

 :اجلانب اللغوي  -4
يتضمن ىذا اجلانب على استخدام كلمات    

مناسبة السياق، والتعبَت بكلمة زلددة الداللة، واستخدام 
متنوعة مجل صحيحة يف تراكيبها، واستخدام أمناط 

ل تعرب عن ادلعٌت، وتوظيف اللجمل، واستخدام مج
 الصور البالغية خدمة ادلعٌت

 :اجلانب الصويت  -7
يتضمن ىذا اجلانب على احلديث بصوت    

واضح، وبثقة يف النفس ودون ارتباك، واستخدام طبقة 
صوتية مناسبة، والتحدث بالسرعة ادلناسبة، ومراعاة 

 ُت الظواىر الصوتيةمواطن الفصل والوصل، والتمييز ب
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 :اجلانب احمللي  -2

يتضمن ىذا اجلانب على ربريك أعضاء اجلسم وفق  
ادلعٌت، واستخدام تعبَتات الوجو وفق ادلعٌت ادلعرب عنو، 

ريك ادلناسبة، ومواجهة ادلستمعُت وربواستخدام إدياءات 
النظر يف مجيع األركان، واستخدام حركات وأشارات تسهم 

  74تمعُت.يف جنب انتباه ادلس

 :مجاالت التعبير الشفهي -4

 وللتعبَت الشفهي رلاالت كثَتة ولعل من أمهها: 

 :احملاضرة  -6
إهنا بيان أنواع ادلعرفة بانتظام بُت ادلدرس والطالب، أو 
بُت الطالب وأنفسهم وادلدرس حيل زلل ادلشرف وادلوجو 

بد أن يراعي الطالب بآداب احلديث عند حُت ذاك وال
 إجراء احملاضرة .  

 :احلوار وادلناقشة  -4
احلوار أمر ضروري للتدريب على التعبَت الشفهي، من 
خطواهتا يستمع الطالب إىل احلوار الذي يقرأه ادلدرس. 
ويكرر ادلدرس قراءة احلوار حسب مستوى الطالب مث 

ل رلموعة يقسم الطالب إىل رلموعات، مث يطلب من ك
______________ 

 
 14-23 ... ديزلمود فؤاد احلوامد وعماد توفيق السعدي، "فاعلية أناش 32
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إعادة احلوار بعد ادلدرس وبعده إعادة احلوار فرديا يف 
وأما ادلناقشة فهي قيام رلموعة من الطالب  77رلموعتو.

تبادل الرأي حلل ادلشكالت ما وبعد إسبامها يـمر بحث و بال
  .ادلدرس ألخذ اخلالصة لكل منها

  :الندوة  -7
تمع فيها الندوة يف اللغة : اجلماعة وادلشاورة والدار اليت جي

رلموعة من األفراد. وادلفهوم التقليدي ذلا ىو إسهام عدة 
صره، كل ( يف احلديث عن موضوع منقسمة عنا2-7أفراد )

يسهم بطرف من احلديث، لئل تتداخل األقوال تتكر لغرض 
 72أن تسهم رلموعة بالوصول إىل قرار مجاعي. 

 :قص القصص واحلكايات  -2
إن قص القصص واحلكايات من األنشطة اجلذابة عند  

الطالب يف أي مراحل التعلم، إما القصص النبوية 
والصحابية والوطنية والتقليدية واخلربة احلياتية. كلما كانت 
القصة تأثر احلياة اليومية عميقة فزادت الرغبة يف حكاية 

 تلك القصة. 
 
 

______________ 
33

 Januddin Sardi dkk, Modul Bersepadu Bahasa Arab Interaktif, 

(Negeri Selangor, Pusat Bahasa Arab, 2013), h. 71 
  724... ص. طرائق تدريس، عابد توفيق اذلامشي 34
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 :التعليق -1
ىو إلقاء الرأي عن شيئ، ونضرب ادلثال: أظهر ادلدرس 
ادللصق أمام الطالب أو غَته من الوسائل التعليمية البصرية 

 وطلب منهم أن يبدأ الرأي عم رأوا أمامهم. 
 :الرحالت -1

الرحلة ىي السفر الذي قام بو الطالب ربت إشراف 
ادلدرس إىل مكان معُت ألجل خربة التعلم خارج 

ل الرحلة إىل ادلتحف وادلصنع أو إىل ادلثا 71الفصل.
من الرحلة  وبعد انتهاء األماكن السياحية يف إقليمهم.

يطلب ادلدرس من الطالب أن يتكلموا عن خربهتم عند 
 الرحلة.

إن رلال التعبَت الشفهي للمرحلة األساسية منها احملادثة 
وادلناقشة وإلقاء الكلمات. ومابعد تلك ادلرحلة قص 
القصص واحلكايات واخلطابة. ويف ادلرحلة األعلى الندوة 
والتعليق. ال بد أن يسبق الطالب ىذه ادلرحلة وما فيها من 

 رلال التعبَت الشفهي متدرجا. 
 

______________ 
، )عمان: دار ادلناىج للنشر ، أساليب وطرق تدريس اللغة العربيةفواد أبو اذلجاء71
 601-603ص:  ( 4004والتوزيع، 
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 الثالث الفصل
 إجراءات البحث الميداني

من منهج البحث ورلتمع البحث وعينة  يتكون ىذا الفصل 
 البحث وطريقة مجع البيانات وأدواهتا وطريقة حتليل البيانات.

 :منهج البحث -أ 
يف حبثها ألن البيانات يف تستخدم الباحثة ادلدخل الكمي 

البحث تتكون من ادلعلومات وليست من العدد. وإن ادلنهج 
 analisis ) ادلنهج الوصفي التحليلي  ىو ادلستخدم يف ىذا البحث

deskriptif .) وحتاول الباحثة وصف العناصر األساسية، وال يشمل
ر ادلنهج الوصفي يف كتابو ذفيو حتقيق الفروض. وعرفو زلمد نا

يف اجملتمع، والنظم وادلواقف ادلعينة "ادلنهج يبحث فيو االشكليات 
 1اثار من ادلظهر.اآلوالصلة بني األنشطة والسلوك واألراء والعملية و 

“Penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat 

serta situasi-situasi tertentu, termasuk dengan hubungan 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta 

proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena”.   

______________ 
1
 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1999), hal: 63-64 
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اخلطوات ستقوم هبا الباحثة فهي مجع األخطاء من  وإن
التعبري الشفهي من قبل الطالبات مث تعرف عليها مث تقسيمها 

 حسب مستويات األخطاء مث تفسريىا مث تصويبها.

 :مجتمع البحث والعينة -ب 
الطالبات من معهد  مجيع ىو ادليداين البحث ذلذا إن اجملتمع 

م. وختتار الباحثة  9191-9115الدراسي  باب النجاح للعام
من ادلدرسة العالية لتكون عينة  واحملاداثةاجلدال  فرقيتالطالبات يف 

أن أساس ببطريقة عمدية تعين طالبات  11وعددىن البحث 
االختيار خربة الباحث ومعرفتو بأن ىذا ادلفردة أو تلك دتثل رلتمع 

رقة ألن اجلدال وتأخذ الباحثة البيانات من تلك الف 9الباحث.
قد واحملاداثة من أنشطة التعبري الشفهي ورلالهتا ولكون الطالبات 

مرحلتهن الثانوية، لذا ذلن العلوم تعلمن ماديت النحو والصرف منذ 
 وادلعلومات حنو تلك ادلادة أكثر من الطالبات يف الفصول الثانوية. 

 
 
 

 

______________ 

 
)الرياض:  ،إلى البحث في العلوم السلوكية ادلدخل، صاحل بن محد العساف 2

 55(، ص: 9112مكتبة العبيكان، 
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 :طريقة جمع البيانات وأدواتها  -ج 

البيانات بطريقة مجع ادلباشر وىي ماتقوم هبا مجعت الباحثة 
واختارت الباحثة األدوات التالية   7الباحثة ذاهتا من خالل تطبيقو.

 يف حبثها وىي: 

 الواثائق: -1

إن الواثائق من إحدى أدوات البحث الكيفي وىي مالحظة 
حدث معني الذي سبق حدواثو. ومن أنواعها الكتابة 

عند أحد. وإن تاريخ احلياة والصور أو ادلألفات ادلشهورة 
 4وادلالحظة اليومية والنظام من األمثلة للواثيقة الكتابية.

وتقوم الباحثة بتحليل الواثيقة بشكل فيديو اليت سجلتها من 
لنيل البيانات إجابة  فرقيت اجلدال يف الدرس اإلضايف واحملاداثة

 عن السؤال البحث األول.

 :ادلقابلة الشخصية -9

إن ادلقابلة اسنبيان منطوقة، ولكن ذلما الفرق األساسي 
أن ادلقابلة تتضمن التفاعل ادلباشر بني الباحث وادلستجيب 
وادلقابلة مرنة وميكن تعديلها حسب ادلوقف، وميكن 

______________ 
 117ص:  ....المدخل ،صاحل بن محد العساف 3

4
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitaf, Kualitatif, 

Kombinasi, R&D  dan Penelitian Pendidikan), edisi ke-3, cet, 1 (Bandung: 

Penerbiat Alfabeta, 2019), Hal. 430 
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. 1استخدامها مع أنواع سلتلفة من ادلشكالت واألشخاص
 ةيف فرق ادلقابلة الشخصية مع بعض الطالباتتقوم الباحثة ب

لنيل إجابة السؤال الثاين من  وادلدرسدلرحلة العالية  اجلدال
 أسئلة البحث.

 :طريقة تحليل البيانات   -د 

 وفيما يلي طريقة حتليل البيانات اليت ستقوم هبا الباحثة:

أن حتضر الباحثة يف األنشطة اللغوية للطالبات منها   -1
 واجلدالاحملاداثة 

يف  التسجيلحتليل الواثائق حنو أن جتري الباحثة    -9
 نشاطي اجلدال واحملاداثة لنيل األخطا يف التعبري الشفهي

أن تقسم األخطاء على حسب ادلستويات مث أن    -7
 تفسرىا

أن تصوب األخطاء النحوية والصرفية  اعتمادا على    -4
كتاب ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة وكتاب 

  جامع الدروس لشيخ مصطفى الغاليني

 وم هبا الباحثة بكتابتها يف الفصلمن اجلداول اليت ستقفيما يلي ادلثال 
 الرابع:

______________ 
5
)القاىرة: دار ، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةرجاء زلمود أبو عالم،  

  477 .ص(، 9111النشر للجامعة، 
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 الخطأ الرقم
 توصيف
 الخطإ

تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

1      

9      

7      

  

وأما طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة 
الرانريي قرره برنامج الدراسات العليا للجامعة الدليل الذي على 

 أتشيو: ااإلسالمية احلكومية دار السالم بند
Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri  Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh tahun 2018. 
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 الرابع الفصل

 نتائج البحث ومناقشتها

 :عرض البيانات -أ 
يتعلق بالنظرية عن ربليل  عم السابق قد حبثت الباحثة يف الفصل

األخطاء والتعبَت الشفهي وما فيو من األنشطة اللغوية ومنهج البحث 
الباحثة عن األخطاء  تبحث العلمية. ويف ىذا الفصله الرسالة ذلذ

النحوية والصرفية الواقعة يف اجلدال وزلادثة الطالبات وكيفية تصويب تلك 
 اء وكذلك تزود الباحثة ىذا الفصل بنتيجة ادلقابلة.األخط
 ميدان البحث:لمحة عن   -1

إن معهد باب النجاح إحدى من ادلعاىد العصرية يف إقليم بندا 
. (Doy)بقرية دوي  (Kebon Raja)يقع يف شارع كوبون راجا أتشية، 

ومؤسسوا ادلعهد ىم احلاج رسلى بنتانج ودكتورندوس تنكو احلاج 
)كنيتو أبو مدينة( ودكتورندوس احلاج زلمد   Lc, M. Aزلمد امسي، 

م. إنو يقوم ربت رعاية ادلؤسسة  ٜٜٗٔأبريل من   ٕٛصاحل يف 
. وىو يضم بُت  ادلنهج ادلعهدي النجاحباب ( YPI) الًتبية السالمية

كمنهج  يطبقو فيو. لذا يكون   الشؤون الدينيةوادلنهج ادلدرسي من 
 الطالب والطالبات ذوي ثقافة دينية وعمومية طوال تعلمهم فيو. 

وفيما يلي ادلباين والوسائل ادلتاحة لتدعيم عملية التعليم والتعلم 
 يف معهد باب النجاح:
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 1-4الجدول: 
 الوسائل في معهد باب النجاح

 البيان العدد الوسائل الرقم
 جيد ٔ ادلصلى ٔ
 جيد ٖٚ سكن الطلبة ٕ
 جيد ٗ الديوان ٖ
 جيد ٔ ادلطبخ ٗ

٘ 
فصول الدراسة للمدرسة 

 العالية
 جيد ٛٔ

 جيد ٔ ادللعب ٙ
 جيد ٔ ادلكتبة ٚ
 جيد ٔ معمل احلاسوب ٛ
 جيد ٗٗ احلمامات وادلراحيض ٜ

 جيد ٔ ادلستوصف ٓٔ
 جيد ٔ ادلقصف ٔٔ
  

-ٕٕٓٓوفيما يلي عدد الطالب والطالبات للسنة الدراسية  
حُت ذبري الباحثة حبثها ووجدت ىذه البيانات من صاحب  ٕٕٔٓ

 اإلدارة للمدرسة العالية معهد باب النجاح.
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 2-4الجدول 
 عدد الطالب والطالبات 

 الفصل
 الجنس

 المجموع
 إناث ذكور

 ٘ٗٔ ٔٚ ٗٚ األول
 ٙ٘ٔ ٜٚ ٚٚ الثاين

 ٓٙٔ ٛٛ ٕٚ الثالث
 ٔٙٗ ٖٕٛ ٖٕٕ رلموع

 

 ومناقشتها: تحليل البيانات -ب 
 فقامت ت،ركزت الباحثة البحث يف التعبَت الشفهي عند الطالبا  

اجلدال وزلادثة الطالبات. وفيما يلي  الباحثة بالبحث يف فرقيت
 البيانات اليت حصلتها الباحثة : 

 :البيانات من الجدالتحليل  -1
أجرت الباحثة التسجيل بفيديو ضلو فرقة اجلدال يف ثالث 
حصص، وتقدمت ست طالبات يف كل حصة لعرض اجلدال. وإليك 

 التفاصيل من البيانات:
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 :الطالبة األوىل  -ٔ
 ما لكم سأشرح اآلن. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم  

 كبَتة رلموعة ىي كورونا. اليوم ادلوضوُعنا معٌت ما ادلوضوع، معٌت
 جيدِ  على والبشار حيوانات تصيب أن ؽلكن الىت الفوضوعات من

 مجل ِمنْ  مراَدَفوْ  غللب. جهازُ  أمضارَ  تسببُ  أن حيث سواءٍ 
 فأنا. األرض من مرادفُ  العامل. سلبية إغلابية أشياءَ  اخلَت. ػلمل
 إىل إنطالقُ  تأجيلُ . ياقتصاد زلور من سأربدث األوىل طالبةُ 

 من يومية أعلية على ونركز مطائر مفتوحُ  غَت ألن األجنبية الدوال
  .ُعَظِمى اقتصادَ  صلد وبذلك الصافر

 من الطلرج ألن قليال أصبح النهابُ  األمٍت احملور يف  
. إندونيسيا يف يطبق بيننا أيضا إغالق رقابةِ  تسديد مع البيوتِنا
 زلور ويف. صراعاتالو  اجلرائم فتَقِللّ . قليال أصبحَ  نهابُ ال وبذلك
 يدينِ  وتغسيلُ  يَدْينِ  وُمَعوِّقُ  كماَّمة نستعملُ  أن ػُلَث   الصحة

 ضرورية والصحة الكورونا عن ظلنعُ  حىت بيوتِنا نُ َنظِّفُ  أن نال والبد
 إىل عبادة ودائما اهللَ  نتذكرُ  دائما الديٍت واحملور. لإلنسان ومهمةُ 

 يتوبُ  معظُمهم كورونا ألن بل ذلك، قبل اهلل اليعبدُ  أنو مع اهلل
 اهلل ورمحة عليكم السالم مٍت. فقط ىذا. كورونا فَتوس ألن خيفا

 .وبركاتو
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 3-4الجدول 
 األخطاء للطالبة األولى

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

 أن حيث ٔ
 تسببُ 
 أمضارَ 
 غللب. جهازُ 
 مراَدَفوْ 

رفع الفعل 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

سبقو  ادلضارع 
أداة نصب "أن 

ادلصدرية" 
 ونصبو بالفتحة

 أن حيث
 تسببَ 
 أمراضَ 
. اجلهازِ 
 مراِدُفوُ  غللب

 أن ػُلَث   ٕ
 نستعملُ 
 كماَّمة

رفع الفعل 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

سبقو  ادلضارع 
أداة نصب "أن 

ادلصدرية" 
 ونصبو بالفتحة

 أن ػُلَث  
 نستعملَ 
 ِكماَمة

رفع الفعل  نُ َنظِّفُ  أن ٖ
حيث 

يقتضي 

خطأ 
 ضلوي

سبقو  ادلضارع 
أداة نصب "أن 

ادلصدرية" 

 نُ َنظِّفَ  أن
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 ونصبو بالفتحة نصبو

 أن حيث ٗ
 تسببُ 
 جهازُ  أمضارَ 

رفع ادلضاف 
إليو حيث 

 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

أن يأيت 
ادلضاف إليو 
بعد ادلضاف 

 رلرورا

 أن حيث
 تسببَ 
 أمراضَ 
 اجلهازِ 

 تأجيلُ  ٘
 انطالقُ 

رفع ادلضاف 
إليو حيث 

 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

أن يأيت 
ادلضاف إليو 
بعد ادلضاف 

 رلرورا

 تأجيلُ 
 انطالقٍ 

ٙ 

 

 أشياءَ  اخلَت
 سلبية إغلابية

نصب اخلرب 
حيث 

 يقتضي رفعو

خطأ 
 ضلوي

رفع اخلرب مادام 
ها كان مل تسبق

وأخواهتا وإن 
 وأخواهتا

 أشياءٌ  اخلَت
 إغلابية

 السلبية

 أن ػُلَث   ٚ
 نستعملَ 
ِكماَمة 
 يَدْينِ  وُمَعوِّقُ 

رفع ادلعطوف 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

أن يتبع 
ادلعطوف 

 معطوف عليو
 رابيف اإلع

 أن ػُلَث  
 نستعملَ 
 ِكماَمة
 يَدْينِ  وُمَعوِّقَ 
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 نُ َنظِّفُ  أن ٛ
 بيوتِنا

جر ادلفعول 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

إن ادلفعول من 
األمساء 

 ادلنصوبات

 نُ َنظِّفُ  أن
 بيوتَنا

 تصيب أن ٜ
 حيوانات
 والبشار

تعريف 
ادلعطوف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن ػلذف 
"ال" يف 

ادلعطوف 
البتاع 

ادلعطوف 
ادلعطوف عليو 

 يف اإلعراب

 تصيب أن
 حيوانات

 ابشر و 

 طالبةُ  فأنا ٓٔ
 األوىل

تعريف 
الصفة حيث 

يقتضي 
 تنكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن ػلذف 
"ال" يف 
الصفة اتباعا 
على ادلوصوف 

 النكرة

 طالبةٌ  فأنا
 أوىل

 معٌت ما ٔٔ
 ادلوضوُعنا

تعريف 
 ادلضاف

يأيت أن خطأ 
ادلضاف نكرة 

 معٌت ما
 موضوِعنا
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حيث  اليوم
يقتضي 

 تنكَته

وادلضاف إليو  ضلوي
 معرفة

 اليوم

 الطلرج ألن ٕٔ
 البيوتِنا من

تعريف 
 ادلضاف
حيث 

يقتضي 
 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

يأيت أن 
ادلضاف نكرة 
وادلضاف إليو 

 معرفة

 الطلرج ألننا
 بيوتِنا من

 اقتصادَ  صلد ٖٔ
 ُعَظِمى

تأنيث 
الصفة حيث 

يقتضي 
 تذكَتىا

خطأ 
 ضلوي

بد أن تطابق ال
الصفة 

موصوفها إما 
 يف التذكَت

 والتأنيث

 االقتصادَ  صلد
 األعَظم

 من ٗٔ
 الفوضوعات

تذكَت صلة 
ادلوصول 

حيث 

خطأ 
 ضلوي

من شروط 
صلة ادلوصول 

يناسبو يف أن 

 من
 الفَتوسات
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 الطالبة الثانية:  -ٕ

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو. احلمد هلل احلمد هلل رب 
العادلُت وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين والصالة والسالم على 
سيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو أمجعُت، أما بعده. جئنا اليوم نريد 

______________ 
، )بَتوت: دار الثقافة اإلسالمية، دون العربيةملخص قواعد اللغة فؤاد نعمة،   1
  ٕ٘ٔسنة(، ص. 

 -، ) مصر: رلمع اللغة العربية المعجم الوسيطإبراىيم أنيس وأصدقاؤه، ،     2
   ٕٕٙ(، ص. ٕٗٓٓمكتبة الشروق الدولية، 

 سبكن الىت ٔوالعدد.النوع  يقتضي تأنيثو ؽلكن الىت

 كورونا ألن ٘ٔ
 معظُمهم

 يتوبُ 

إفراد الفعل 
حيث 

 يقتضي مجعو

خطأ 
 ضلوي

هتمل عالمة 
األفعال 

اخلمسة منها 
 "الواو والنون"  

 كورونا ألن
 معظُمهم

 ونيتوبُ 

 كورونا ألن ٙٔ
 معظُمهم

 خيفا يتوبُ 

اشتقاق 
الصيغة غَت 

 مستخدمة

خطأ 
 صريف

 

مصدر من  إن
فعل خاف 

"خوف،  
 ٕسلاف وخيفة

 كورونا ألن
 معظُمهم

 خوفا يتوبُون
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وقضيتُنا اليوم " كورونا غللب اخلَت  حول القضية اجمللسأن نتظاىَر 
وضلن من فريق ادلعارض نعارض ىذه القضية. وقبل أن  يف العامل".

نقوم بشرح احلجج أريد أن أبُت لكن مامعٌت ادلوضوع. كورونا ىي 
أن تصيب احليوانات رلموعة كبَتة من الفَتوسات اليت ؽلكن 

. أمراَض اجلهاِز التنفسوالبشر على حد سواء حيث تسبب 
 ومثء اإلغلابية.وغللب ىو مرادف من محل ػلمل. واخلَت ىو األشيا

 العامل ىو مرادف من األرض. 

وزلور  ييف زلور الًتبو فأنا كادلتكلمة األوىل سأربدث 
 ومتكلمة الثالث يف زلور االجتماعتتحدث  ومتكلمة الثانية الديٍت

. واآلن يقوم باخلالصة احلججستتكلم يف زلور اقتصاد وبعد ذلك 
بدأ  يور الًتبو يف زلسأشرح لكم عن احملور الًتبوي كما رأينا 

تعطيُل الدراسِة حىت يصعَب الطلبة يف طلب العلم وكذلك ينقص 
رلال للفشال  وقد ػلدثنشاَط والرغبَة يف التعلم ويقلق الوالدين ال

يف الدراسة. ألن ىذه احلالة الطوارئ سبنع احلكومة التدريس  األكرب
لكل الطالبة أن يف ادلدرسة إلجراءات االحًتازية ولذلك البد 

بشبكة إنًتنيت من بيوهتم. وىذا اإلجراء غَت فعال.  على  تعلموني
سيبل ادلثال يفهم الطالب درسو بشكل أسرع إذا كان شخصيا منو 

فيها اليقوم الطالب ولكن  ومعظم ادلَهاِم اليت أخطأعرب اإلنًتنيت. 
 والديهم.  من قبل
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كما عرفنا قد انتشر كوررونا يف   عن احملور الديٍتتكلم  مث أ
ىذه الدنيا. ىناك نقاشة يف كل مكان سواء من حيث أحكام 
وشروط القانون الديٍت.كما يف حالة اجلناية ببحثِة ضحايا كورونا. 

االجتماعي عند صالة اجلماعة. وكذلك أصبح  وغلب أن التباعد
 الناسالكثَت من  حىت يؤجَّلَ سعُر الذىب أكثر تكلفًة منذ كورونا 

الزواج حىت  أن الزنا أصبح الزنا منتشرا أكثر فأكثر. ؽلكن ىذا 
فقط مٍت شكرا كثَتا على اىتمامكم واستماعكم السالم عليكم 

 ورمحة اهلل وبركاتو

 4-4الجدول 
 األخطاء للطالبة الثانية

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

لكل الطالبة  ٔ
 أن يتعلمون

رفع ادلضارع 
بثوب النون 

حيث 
يقتضي 

 نصبو حبذفو

خطأ 
 ضلوي

 سبق ادلضارع
نصب "أن  أداة

ادلصدرية"، 
ويف األفعال 
اخلمسة تنصب 

 وذبزم حبذفو

لكل الطلبة 
 أن يتعلموا
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نريد أن  ٕ
حول نتظاىَر 
القضيِة 
 اجمللس

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يأيت 
ادلضاف نكرة 

إليو اف وادلض
فيما بعده 

 معرفة

نريد أن 
حول نتظاىَر 

 قضيِة اجمللس

حيث تسبب  ٖ
أمراَض اجلهاِز 

 التنفس

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يأيت 
ادلضاف نكرة 

اف إليو وادلض
فيما بعده 

 معرفة

حيث تسبب 
أمراَض جهاِز 

 التنفس

وبعد ذلك  ٗ
يقوم 

باخلالصة 
 احلجج

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يأيت 
ادلضاف نكرة 

اف إليو وادلض
فيما بعده 

 معرفة

وبعد ذلك 
خبالصة تقوم 
 احلجج

يف سأربدث  ٘
 زلور الًتبو

تنكَت اسم 
وىو اجملرور  
ادلوصوف 

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف ادلوصوف 
إلرادة الطالبة 

يف سأربدث 
 احملور الًتبوي
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حيث 
يقتضي 

 تعريفو

أن تعرب الكالم 
بالًتكيب 
الوصفي 
 الاإلضايف

تنكَت  وزلور الديٍت ٙ
ادلعطوف/ 
ادلوصوف 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن الًتكيب 
الكلمة وصفيا 

اتباعا  الإضافيا
على معطوف 
عليو يف 
الًتكيب "احملور 

 الًتبوي"

 واحملور الديٍت

يف كما رأينا  ٛ
 زلور الًتبو

تنكَت اسم 
وىو اجملرور  
ادلوصوف 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف ادلوصوف 
إلرادة الطالبة 
أن تعرب الكالم 

بالًتكيب 
الوصفي 
 الاإلضايف

يف كما رأينا 
 احملور الًتبوي
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ومتكلمة  ٜ
 الثانية

 تتحدث

تنكَت 
ادلوصوف 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف ادلوصوف 
إلرادة الطالبة 
 أن يأيت

الًتكيب 
الوصفي معرفة 
كما يف "أنا  

كادلتكلمة 
 األوىل"

وادلتكلمة 
 الثانية

 تتحدث

ومتكلمة  ٓٔ
 الثالث

 ستتكلم

تنكَت 
ادلوصوف 

حيث 
يقتضي 

وتذكَت  تعريفو
الصفة 

مايقتضي 
 تأنيثها

خطأ 
 ضلوي

يف ادلوصوف 
إلرادة الطالبة 
أن يأيت 

الًتكيب 
الوصفي معرفة 
كما يف "أنا  

كادلتكلمة 
وأن  األوىل"

طابق الصفة ت

وادلتكلمة 
 ةالثالث

 ستتكلم
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 موصوفها

 رلموعة كبَتة ٔٔ
من 

الفَتوسات 
 اليت ؽلكن

تذكَت صلة 
ادلوصول 

حيث 
 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق بُت 
اسم ادلوصول 
وصلة ادلوصول 
يف العدد 

 والنوع

 رلموعة كبَتة
من 

الفَتوسات 
 اليت سبكن

 ومعظم ادلَهامِ  ٕٔ
 اليت أخطأ

 فيها

تأنيث اسم 
ادلوصول 

حيث 
يقتضي 

 تذكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق بُت 
اسم ادلوصول 
وصلة ادلوصول 
يف العدد 

 والنوع

ومعظم ادلَهاِم 
 الذي أخطأ

 فيها

 ذلك وبعد ٖٔ
 يقوم

 باخلالصة
 احلجج

 الفعل تذكَت
 حيث

تأنيثو يقتضي
  

خطأ 
 ضلوي

ال يطايق بُت 
الفعل والفاعل 

 يف النوع

 ذلك وبعد
 خبالصة تقوم

 احلجج

أن وغلب  ٗٔ
التباعد 

استخدام 
حرف غَت 

خطأ 
 ضلوي

أن حرف 
التعدية لفعل 

 وغلب علينا 
التباعد 
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مناسب دلا  االجتماعي
 بعده

 "وجب" ىي 
على" "حرف 

تعٌت كلمة 
وجب على أي 
غلب على 
ينبغي أو لزم 

 .ٖوثبت

 االجتماعي

اجتماع  ومث ٘ٔ
 حريف العطف

خطأ 
 ضلوي

  حرفانكال
فائدتان 
 متفرقتان

 مث

استخدام  ػلدثوقد  ٙٔ
ادلضارع 

 مكان ادلاضي

خطأ 
 صريف

إذا حرف "قد" 
دخلت على 
الفعل ادلضارع 

 ٗتفيد التقليل.

 حدثوقد 

 يؤجِّلَ حىت أن الطالبة خطأ استخدام وزن  حىت يؤجَّلَ  ٚٔ

______________ 
، )القاىرة: علم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد سلتار عمر،   ٖ

 .ٕٓٓٗ(، ص: ٕٛٓٓ
  ٓ٘ٔص.: ... ملخص قواعد فؤاد نعمة،    4
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الكثَت من 
 الناس

الفعل غَت 
 مطابق

التستطيع أن  صريف
تفرق أوزان 

الفعل 
 واستخدامها

كثَت من 
 الناس

 

 :الطالبة الثالثة  -ٖ
 رب هلل احلمد هلل احلمد. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم

 على والسالم والصالة والدين الدينا أمور على نستعُت وبو العادلُت
 متكلمة من أنا. بعده أما أمجعُت، وأصحابو آلو وعلى زلمد سيدنا
 بوجود اآلن عرفنا كما. الصحي زلوار من لكن أبُت أن أريد الثاين
 ولكنَّ  فقط حوذلم وليس ،حوذلم على سَ زُلَار  َأنْ  َعِولَةُ  كورونا ىذا

 أو ادلكان كل يف اآلن رأينا كما. أيضا نفس نظافة على زلاِرس
 حجرة كل ويف اليد تَ ْغسلُ  مكانُ  يوجد ىناك واألدواوين بيوت
 .ذلك وغَت اليدين معقم ىناك

 أو ادلكان كل يف اليد التغسيل ،التَجم عِ  عدمُ  معظم واآلن
 رأينا كما. االجتماعي التباعدُ  نظام ىناك واآلن. األوقات كل يف
 ألن. الُكمَّامة يستعمل ونظام حد ىناك واألسواق أدواوين كل يف

 ىذه يف واآلن. كورونا بفَتوس إصابت أن زُباِوفَ  االن معظم
 إىل وينظر ػُلَارسُ  معظمُ  الفَتوس ىذا بسبب. الطوارئ حالةُ  الدولة
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 والتباعدِ  إغالق بوجود. كورونا فَتوس على خوفا طعاَمهم
 حدثت لقد. احًتازية إجراءات ىذا التجمع عدم أو االجتماعي

  وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم مٍت ىذا ؽلكن الصحي زلور من

 
 5-4الجدول 

 األخطاء للطالبة الثالثة

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

تفسير 
 الخطإ

 التصويب

 إىل وينظر ٔ
 طعاَمهم

رفع اجملرور 
حيث 

 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

أن يأيت اسم 
اجملرور رلرورا 
بعد أن سبقو 

 حرف جر

 إىل وينظر
 طعاِمهم

 ىناك واآلن ٕ
 التباعدُ  نظام

 االجتماعي

رفع ادلضاف 
حيث إليو 

 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

اجلملة من أن 
الًتكيب 

اإلضايف وأن 
يأيت ادلضاف 

 إليو رلرورا

 ىناك واآلن
 التباعدِ  نظام

 االجتماعي
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 من أنا ٖ
 الثاين متكلمة

تنكَت اجملرور 
حيث 

يقتضي 
تعريفو وتذكَت 

 الصفة

خطأ 
 ضلوي

زيادة "ال" 
ادلوصوف يف 

لكونو من 
الًتكيب 
وأن  الوصفي

يتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

 من أنا
 ادلتكلمة

 ةالثاني

 زلوار من ٗ
 الصحي

تنكَت اجملرور 
حيث 

يقتضي 
 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

زيادة "ال" 
ادلوصوف يف 

لكونو من 
الًتكيب 
 الوصفي

 احملوار من
 الصحي

 ىذه يف ٘
 حالةُ  الدولة

 الطوارئ

تنكَت اجملرور 
حيث 

يقتضي 
 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

زيادة "ال" 
ادلوصوف يف 

لكونو من 
الًتكيب 
 الوصفي

 ىذه يف
 احلالةُ  الدولة

 الطوارئ
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 يوجد ىناك ٙ
 تَ ْغسلُ  مكانُ 

 اليد

خطأ  -
 صريف

يف اللغة 
العربية 

مصطلح 
خاص 

باستخدام 
 اسم ادلكان

 يوجد ىناك
مغسلة 
 اليدين

 اليد التغسيل ٚ
 كل يف

 ادلكان

خطأ  -
 صريف

يف اللغة 
العربية 

مصطلح 
خاص 

باستخدام 
 اسم ادلكان

مغسلة اليد 
 كل يف

 ادلكان

استخدام وزن  حدثت لقد ٛ
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

فهوم من ادل
 سياق الكالم

أن تقول 
"ربدث"، 

كلمة و 
"حدث" 

 ربدثت لقد
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و"ربدث" 
ذلما معنيان 

 متفرقان

 معظم ألن ٜ
 زُباِوفَ  االن

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

إن معٌت 
"ؼلاوف" 

جعل أحد 
أن ؼلاف 
وذلك غَت 
مناسب يف 

 ادلعٌت

 معظم ألن
 ؼلاف

 إصابت أن ٓٔ
 بفَتوس
 كورونا

استخدام 
ادلصدر 

 وضع الفعلم

خطأ 
 صريف

أن تستخدم 
صيغة الفعل 

بعد  ادلضارع
 أن ادلصدرية

 يصيبَ  أن
 بفَتوس
 كورونا

 سَ زُلَار  َأنْ  ٔٔ
 حوذلم على

استخدام 
 اسم الفاعل

 وضع الفعلم

خطأ 
 صريف

أن تستخدم 
صيغة الفعل 

بعد  ادلضارع

 سَ ػلار  َأنْ 
 حوذلم على
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 :الطالبة الرابعة -ٗ
 ادلعارض فريقِ  من أنا. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم   
 الغللب كورونا. اجتماعية احملور من احلجج عن كن ُأخربُ  أن أريد
 أثرُ  إىل وغللبون ادلوت من الناسِ  غللبون ولكن اللعامل يف اخلَت

. كورونا فَتوس بسبب ؽلوت الناس من كثَت اآلن عرفنا كما. السلب
 إىل السلبِ  أثرُ  إىل غللب كورونا. كورونا بفَتوس إصابة ألن دلاذا؟
 وأيضا.  ذلك وغَت وأخواتُو وَجوَّارُه اجملتمع إىل لتفاُعلِ  قليال الناس
 يُؤِجلون أن البد العادلُت من ومعظم الُفَقر تزداد مكان أي يف سريقةُ 
 تسعةُ  أكثرُ  حىت إغالقُ  تّ  دولِتنا إن اآلن ادلثال سبيل على. للعمل

 وأدوال إندونيسيا دولتنا يف اإلغلابية احلاالت. أجنبية دولة ومخسون
 القريةُ  ولكن دولتنا إغالق أيضا وليس. دولتنا إىل خوفا آخر األجنبية

 أن ادلصدرية

 ونظام ٕٔ
 يستعمل
 الُكمَّامة

استخدام 
الفعل موضع 

 ادلصدر

خطأ 
 صريف

أن تستخدم 
 صيغة ادلصدر 
لكون الكلمة 
تتكون من 

الًتكيب 
 اإلضايف

 ونظام
 استعمال
 الِكَمامة
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 من ؼلرج اليستطيع رلتمع. كورونا فَتوس ذلك ألن إغالقُ  أيضا
 لقد. بسريع ادلعدية األمراض ىو كورونا. التجمع لعدم خوفا البيوهتم
  الىتمامكم كثَتا شكرا االجتماعي زلور ىذا يف أربدث

 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم. واستماعكم
 

 6-4الجدول 
 األخطاء للطالبة الرابعة

 الخطأ الرقم
يف توص

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

 ُأخربُ  أن أريد ٔ
 كن

رفع الفعل 
ادلضارع 

حيث 
يقتضي 

 نصبو

 خطأ

 ضلوي

 سبق ادلضارع
نصب "أن  أداة

 ادلصدرية"
فتنصب 
 بالفتحة

 أن أريد
 كن ُأخربَ 

 أن البد ٕ
 يُؤِجلون

رفع الفعل 
ادلضارع 

 سبق ادلضارع خطأ
نصب "أن  أداة

 أن البد
 يُؤِجلوا
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حيث  للعمل
يقتضي 

 نصبو

ادلصدرية"،  ضلوي
ألنو من 

األفعال 
اخلمسة 

فنصبو حبذف 
 النون

 للعمل

 غللبون ولكن ٖ
 الناسِ 

رفع ادلفعول 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

 

إن ادلفعول من 
األمساء 

 ادلنصوبات

 ولكن
 غللبون
 الناسَ 

 إىل لتفاُعلِ  ٗ
 وَجوَّارُه اجملتمع
 وأخواتُو

 ادلعطوفرفع 
حيث 

 يقتضي جره
اشتقاق و 

الصيغة غَت 
 مستخدمة

 خطأ

ضلوي 
 وصريف

أن يتبع 
ادلعطوف 

معطوف عليو 
يف اإلعراب/ 
اجلمع من  
كلمة "جار" 
يف معجم 

دلعاين ىي " ا

 إىل لتفاُعلِ 
 اجملتمع
 وأْجَوارِه
 وأخواتِو
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جَتة وجَتان 
 وأجوار"

 إىل وغللبون ٘
 السلب أثرُ 

رفع اجملرور 
حيث 

 يقتضي جره

 خطأ

 ضلوي

زيادة "ال" يف 
ادلوصوف وياء 
النسبة يف 

"السلب" 
لكونو من 

الًتكيب 
 الوصفي

 إىل وغللبون
 األثرِ 

 السليب

 إن اآلن ٙ
 تّ  دولِتنا

 إغالقُ 

جر اسم إن 
حيث 

يقتضي 
 نصبو 

 خطأ

 ضلوي

من عمل إن 
وأخواهتا نصب 
االسم ورفع 

 اخلرب

 إن اآلن
 تّ  دولَتنا

 إغالقُ 

 احلجج عن ٚ
 احملور من

 اجتماعية

تنكَت الصفة 
حيث 

يقتضي 
 تعريفو

 خطأ

 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

 احلجج عن
 احملور من

 االجتماعي
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 وتأنيثها

 من ؼلرج ٛ
 البيوهتم

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

 خطأ

 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 
للتصالو بضمَت 

مضاف وىو 
 إليو

 من ؼلرج
 بيوهتم

 وأدوال ٜ
 آخر األجنبية

تذكَت الصفة 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

صيغة اجلمع و 
غَت مناسب 

 دلفرده

 خطأ

 ضلوي

 أن تتبع الصفة
موصوفها يف 

"أدوال" النوع و
مجع من "داٍل" 
وىي احلرف 
اخلامس من 

حروف 
 التهجي

 والدول
 األجنبية

 أخرى

 الناسِ  غللبون ٓٔ
 ادلوت من

 استخدام
حرف جر 

 غَت مناسب

 خطأ

 ضلوي

استخدام 
ن" مِ حرف "

حيث يقتضيو 

 غللبون
 إىل الناسِ 
 ادلوت
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حرف "إىل" 
بعد الفعل 

 "غللب

استخدام  أربدث لقد ٔٔ
فعل ادلضارع 
 مكان ادلاضي

خطأ 
 صريف

أن الطالبة 
ها تؤكد انتهائ

 من التحدث
فحرف قد 

 تفيد للتوكيد

 ربدث لقد

 رلتمع ٕٔ
 اليستطيع

 ؼلرج

استخدام 
الفعل موضع 

 االسم

 خطأ

 صريف

أن ػلل االسم 
أو  زلل الفعل

أن تزيد "أم 
ادلصدرية" بعد 

 ادلضارع

 رلتمع
 اليستطيع

 / اخلروج

اليستطيع 
 أن ؼلرج

 سريقةُ  وأيضا ٖٔ
 مكان أي يف

اشتقاق 
الصيغة غَت 

 مستخدمة

 خطأ

 ضلوي

إن اسم الفاعل 
من فعل 
"سرق" ىو 

 "سارق"

 وأيضا
 يف سارقةٌ 

 مكان أي
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 الطالبة اخلامسة:  -٘
 رب هلل احلمد هلل، احلمد. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم

 آلو وعلى وادلرسلُت األنبياء أشرف على والسالم والصالة العادلُت
 يف إليكن سأشرح ادلؤيد فريق من أنا. بعده أما. أمجعُت وأصحابو

 الكالم موضوعَ  يكون كورونا جائحةُ  عرفنا كما.االجتماع زلور
 فهو التنفسِ  اجلهازِ  أمراضَ  تسببَ  أن تستطيع ألنو الدنيا يف

 إندونيسيا ُحكَمة وقال. سواء حد على والبشر احليوانات تصيب
 تطبيق إندونيسية ويف ِء.احلمرا ادلناطقِ  تكون اآلن إندونيسيا أن

 والتباعدِ  التجمع وعدم والعناق ادلصافحة وشلنوع إلغالق النظام
  .ادلعدية أمراض من ىو كورونا ىذا ألن االجتماعي

 الكورونا الثاين وادلتكلمة األوىل ادلتكلمة من واالستنباط
 احليوانات تصيب وىو التنفس اجلهازِ  أمراضَ  تسببُ  أن تستطيع
 ودائما اهلل نتذكرُ  دائما ضلن كورونا وألن. سواء حد على والبشر
 وألن. البيوتنا من الطلرج ألننا قليال أصبح والنَّهابُ  اهلل إىل َعباَدة

 إغالق رقابةِ  تشديد مع البيوتِنا من طلرج أن علينا الغلوز كورونا
 فقليلُ . قليال أصبحَ  ََنابُ  وبذلك. إندونيسيا يف يُطبقُ  بيننا أيضا

 والسالم. االجتماعي احملور يف ربدثت لقد صراعاتالو  ائماجلر  إىل
 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم
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 7-4الجدول 
 األخطاء للطالبة الخامسة

 الخطأ الرقم
يف توص

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

 أن تستطيع ٔ
 تسببُ 

رفع الفعل 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

 سبق ادلضارع
نصب "أن  أداة

 ادلصدرية"
فتنصب 
 بالفتحة

 أن تستطيع
 تسببَ 

 ََنابُ  وبذلك ٕ
 قليال أصبحَ 

تنكَت ادلبتدأ 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلبتدأ من اسم 

 معرفة

 وبذلك
 َنهابُ ال

 قليال أصبحَ 

 أمراض من ٖ
 ادلعدية

تنكَت اجملرور 
حيث 

يقتضي 
 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

زيادة "ال" يف 
ادلوصوف 

لكونو من 
 الًتكيب

 مراضاأل من
 ادلعدية
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 الوصفي

 اجلزائم إىل ٗ
 وصراعات

تنكَت 
ادلعطوف 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

تزيد "ال" أن 
يف ادلعطوف 

التباع 
ادلعطوف 

معطوف عليو 
 يف اإلعراب

 اجلرائم إىل
 والصراعات

 أمراضَ  ٘
 اجلهازِ 
 التنفس

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف إليو 
نكرة العتماده 
على ادلضاف 

 إليو ادلعرفة

 جهازِ  أمراضَ 
 التنفس

 من الطلرج ٙ
 البيوتنا

تعريف 
 ادلضاف
حيث 

يقتضي 
 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 
للتصالو بضمَت 
وىو مضاف 

 إليو

 من الطلرج
 بيوتنا
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 وادلتكلمة ٚ
 الثاين

تذكَت الصفة 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

 وادلتكلمة
 ةالثاني

 عرفنا كما ٛ
 جائحةُ 
 يكون كورونا
 موضوعَ 

تذكَت الفعل 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

الفاعل مؤنث 
يعود إىل كلمة 

 "جائحة"

 عرفنا كما
 جائحةُ 
 تكون كورونا
 موضوعَ 

 ُحكَمة وقال ٜ
 إندونيسيا

تذكَت الفعل 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

لفاعل مؤنث ا
يعود إىل كلمة 

 "حكومة"

 وقالت
 ُحكوَمة

 إندونيسيا

 تستطيع ألنو ٓٔ
 تسببَ  أن

إبدال 
الضمَت 
ادلتصل 
للغائبة 

بالضمَت 
ادلتصل 
 للغائب 

خطأ 
 ضلوي

ضمَت "ىو" 
يعود إىل كلمة 

من  "جائحة"
ادلفروض أن 
ػللو ضمَت 

 للغائبةمتصل  

 تستطيع ألَنا
 تسببَ  أن
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إبدال ضمَت  تصيب فهو ٔٔ
الغائب 
للمذكر 
بضمَت 
الغائبة 

 للمؤنث

خطأ 
 ضلوي

ضمَت ىو يعود 
إىل كلمة 

من  "جائحة"
ادلفروض أن 
 ػللو ضمَت
 الغائبة للمؤنث

 تصيب فهي

 سأشرح ٕٔ
 إليكن

إعلال حرف 
جر "الالم 
وإبدالو حبرف 

 إىل  

خطأ 
 ضلوي

إن حرف اجلر 
ادلناسب لفعل  

 شرح "الالم"

 لكن سأشرح

 إندونيسيا أن ٖٔ
 تكون اآلن

 ادلناطقِ 
 ءِ احلمرا

إعلال حرف 
 جر من

خطأ 
 ضلوي

يفهم من 
سياق الكالم 
أن يوضع 
حرف "من" 
قبل كلمة 

 "ادلناطق"

 إندونيسيا أن
تكون  اآلن
 ادلناطقِ  من

 ءِ احلمرا
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 :الطالبة السادسة -ٙ
 من ثالث متكلمة أنا. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم

 كورونا  اليوم وقضيتُنا قضيَتنا حول أتناظر أن أريد معارض فرقة
 غللب كورونا ثاين متكلمة من واالستنباط. العامل يف اخلرب غللب

 ىذا يف مث. ادلوت إىل الناس غللبُ  أكثرُ  ألنو السلبِ  أثرُ  إىل
 ىو أن مع اخلَت غللبُ  ليس كورونا ألن الأوافق أنا ادلوضوع
 كما ألن ىكذا؟ قلت دلاذا. الناس إىل أو العامل يف اخلَت الغللب

 احلاالت أكثر ألن اخلروجِ  يف يفعل صعب الناس اآلن عرفنا
 عدد أكثر أيضا وكذلك االجتماعي التباعد البد وىذا اإلغلابية

  .القتلى
 ألن البد العاملُت من الكثَت االقتصاد زلور يف عرفنا كما

 ادلعلم ادلثال سبيل على. رلتمع ؼلُسر وىذا خارج يف العمل يُؤجلُت
 إىل خوفا ألَنم جاكرتا إىل اليستطيع ىم مث جاكرتا إىل سيذىب

 أوطانُ  أيضا وكذلك.  الناس إىل... وكورونا. كورونا فَتوس
 اجملتمع بُت منخفضا االقتصادُ  بدأَ  مث. آخر إشعارِ  حىت إغالق

 السالم االقتصادي احملور يف ربدثت  لقد. كورونا ألن وىذا
 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم
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 8-4الجدول 
 األخطاء للطالبة السادسة

 الخطأ الرقم
يف صو ت

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب الخطإتفسير 

 يُؤجلُت ألن ٔ
 العمل

رفع ادلضارع 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

 سبق ادلضارع
نصب "أن  أداة

ادلصدرية"، 
ألنو من 

األفعال 
اخلمسة 

فنصبو حبذف 
 النون

 يُؤجلي ألن
 للعمل

 أن أريد ٕ
 حول أتناظر
 قضيَتنا

نصب 
ادلضاف  

حيث 
 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

أن ذبر االسم 
بعد بالكسرة 

  ظرفأن سبقو 
 "حول"

 أن أريد
 حول أتناظر
 قضيِتنا

 إىل غللبزيادة "ال" يف خطأ رفع اسم  إىل غللب ٖ
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اجملرور حيث  السلبِ  أثرُ 
 يقتضي جره

وتنكَت اسم 
اجملرور حيث 

يقتضي 
تعريفو وإعلال 

 ياء النسبة 

ادلوصوف وياء  ضلوي
النسبة يف 
الصفة لكونو 
 من الًتكيب

 الوصفي

 السليب  األثرِ 

 فرقة من ٗ
 معارض

تنكَت 
ادلضاف إليو 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف إليو 
معرفة العتماد 

 ادلضاف عليو

 فرقة من
 ادلعارض

 متكلمة أنا ٘
 ثالث

تذكَت الصفة 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

 متكلمة أنا
 ةثالث

 واالستنباط ٙ
 متكلمة من

تذكَت الصفة 
حيث 

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 واالستنباط
 متكلمة من
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 ةثاني النوع يقتضي تأنيثو ثاين

 ىم ٚ
 اليستطيع

إفراد الفعل 
حيث 

 يقتضي مجعو

خطأ 
 ضلوي

إعلال الطالبة 
 األفعال عالمة

"الواو  اخلمسة
يف  والنون"

 ادلضارع 

 ىم
 وناليستطيع

 

 يف يفعل ٛ
 اخلروجِ 

استخدام 
ادلصدر 

مكان اسم 
 الفاعل 

خطأ 
 صريف

أن وزن الفاعل 
من فعل خرج 

 ىي "خارج"

 يف يفعل
 اخلارجِ 

 ؼلُسر وىذا ٜ
 رلتمع

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

 الفعل وزنأن 
ادلستخدم غَت 

 مطابق

 ؼلِسر وىذا
 رلتمع

 

 :الطالبة السابعة -ٚ
 نؤيد ُمَؤيِّد فريقِ  من ضلن. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم
". العامل يف اخلَت غللب الكورونا"  اليوم وموضوعنا اليوم موضوعنا
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 أنا. فرقيت سأخربكن األول كادلتكلم أنا اليوم موضوعنا أبُتُ  أن قبل
 الثاين كادلتكلم صاحيب وىناك رمحنا أوىل امسي األول كادلتكلم

 .الثالث كادلتكلم ألفي ندا وجانبها سلسبيال عُت امسها
 رلموعة الكورونا. اليوم موضوعنا مامعٌت لكن سأشرح واآلن 

 يسبب حىت ُمَشوَّى التنفس جهاز جعل الذي الفَتوس من كبَتة
 محل من مرادف ىو غللب قّذز عدم أو موت واحليوان البشر
 يف. اإلغلابيات األشياء أو يستفيد للناس أشياء ىو اخلَت. ػلمل
 .الدنيا أو أرض من مرادف ىو العامل

 كورونا. والدينية الصحة احملور عن حججي سأخربكن واآلن
 ػلافظ الناس من كثَت كورونا بسبب دلاذا؟ العامل. يف اخلَت غللب
 والتجارد والسباحة وادلشي اجلري ادلثال سيبل على صحتكم على
 وكثَت الدام عافية ويطلق جوالة أجسادنا غلعل وىذا. آخر وغَت
 اخلضروات، ادلثال سبيل على. جيدا الغذاء تناُولُ  الناس من

 أي يف الكمامة ويستعملون.  آخر وغَت وبيضاء الفواكو اللحوم،
 أيدا ويغسلون اذلواء التلويث من الناس ػلارس وىذا مكان

 واآلن. الفَتوسات من الناس ػلافظ وىذا األيدا ودبعقب بالصابون
 يبايل ال الناس من كثَت قد العامل إىل كورونا جاء قبل عرفنا كما

 تغسل وال ةالكمام تستعمل وال جيدا الغداء تناول وال صحتهم
 الناس يسبب ىذا آخر وغَت تروض وال النظافة على والربافظ أيدا

 .أمراضْ 
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 تقرب الناس من كثَت كورونا بسبب انظرن! ياأيها احلاضرون
 من كثَت هبذا السبب الفَتوس هبذا إصابة خوفا إلن دلاذا؟ اهلل، إىل

 مجيعا انظرن واآلن. أحدكم بُت ويساعد وصدقوا صلوا الناس
 الطالبات من الكثَت النجاح باب معهدنا يف. النجاحِ  بابِ  معهِدنَا

 ػلارس وىذا الُكمامة ويستعملون بالصابون أيدا يغسلون والطالب
 يف اآلن عرفنا وكما اذلواء التلويث من والطالبات الطالب من

 خوفا ألن وىذاالسبب ادلسجد يف يصلو اجملتمع من الكثَت اخلروج
 أن دليل وىذا. الفَتوس هبذا إصابت خوفا ألن الكورونا من

  .العامل يف اخلَت غللب كورونا
 9-4الجدول 

 األخطاء للطالبة السابعة

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

 أبُتُ  أن قبل ٔ
 موضوعنا

 اليوم

 رفع الفعل
ادلضارع 

حيث 
يقتضي 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

 سبق ادلضارع
نصب "أن  أداة

ادلصدرية" 
 فنصبو بالفتحة

 أبُتَ  أن قبل
 موضوعنا

 اليوم
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 واآلن ٕ
 سأخربكن
 حججي

 احملور عن
 الصحة
 والدينية

تأنيث 
الصفة حيث 

يقتضي 
 تذكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

 واآلن
 سأخربكن
 حججي

عن احملور 
الصحي 

 والديٍت

 من ػلارس ٖ
 الطالب

 والطالبات
 التلويث من

 اذلواء

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 

ألن اجلملة من 
الًتكيب 
 اإلضايف

ػلرس 
 الطالب

 والطالبات
تلويث 

 اذلواء

 العامل يف ٗ
 مرادف ىو
 أو أرض من

 الدنيا

تعريف 
ادلعطوف  

حيث 
يقتضي 

 تنكريو

خطأ 
 ضلوي

أن ػلذف 
"ال" يف 

ادلعطوف 
التباع 

 ادلعطوف عليو 

 العامل يف
 مرادف ىو

من أرض 
 أو دنيا

 سبيل على ٘
 ادلثال

تنكَت 
ادلعطوف 

أن ػلذف خطأ 
"ال" يف 

 سبيل على
 ادلثال
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 اخلضروات،
 اللحوم،
 الفواكو
 وبيضاء

 آخر وغَت

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

ادلعطوف  ضلوي
التباع 

 ادلعطوف عليو

 اخلضروات،
 اللحوم،
الفواكو 

والبيضاء 
 وغَت آخر

 من ضلن ٙ
 ُمَؤيِّد فريقِ 

تنكَت 
ادلضاف إليو 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
مضاف إليو 

معرفة إلنو 
يفيد التعريف 
 الالتخصيص

 من ضلن
   َؤيِّد

ُ
 فريقِ  ادل

 من كثَت ٚ
 الناس
 على ػلافظ
 كمصحت

استخدام 
الضمَت غَت 
مطابق إىل 

 مايعود إليو

خطأ 
 ضلوي

أن تأيت الكلمة 
بضمَت ىو ألن 

ادليعاد كلمة 
 "الناس"

كثَت من 
الناس 
 على ػلافظ

 على
 صحتِهمْ 

 من كثَت قد ٛ
 الناس

زيادة احلرف 
 غَت زلتاجة

خطأ 
 ضلوي

ن حرف قد إ
التدخل على 

االسم بل على 

كثَت من 
 الناس
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 الفعل

 انظرن واآلن ٜ
 مجيعا

 معهِدنَا
 بابِ 

 النجاحِ 

إعلال حرف 
 جر  

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد حرف 
"إىل" تعدية 
 لفعل "نظر"

 انظرن واآلن
مجيعا إىل 

معهِدنَا 
بابِ  

 النجاحِ 

 يسبب حىت ٓٔ
 البشر

 واحليوان
 موت

إعلال حرف 
 جر  

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد حرف 
"إىل" تعدية 

 لفعل "سّبب"

 يسبب حىت
 البشر

واحليوان إىل 
  ادلوت

 تستعمل وال ٔٔ
 الكمامة

تأنيث الفعل 
حيث 

يقتضي 
 تذكَته

خطأ 
 ضلوي

ن الفاعل إ
مذكر راجع 

إىل كلمة 
"الناس" يف 
 اجلملة قبلها

 وال
 يستعمل
 الكمامة

 والربافظ ٕٔ
 على

تأنيث الفعل 
حيث 

خطأ 
 ضلوي

أن الفاعل 
مذكر راجع 

والػلافظ 
 على
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يقتضي  النظافة
 تذكَته

إىل كلمة 
"الناس" يف 
 اجلملة قبلها

 النظافة

 كادلتكلم أنا ٖٔ
 األول

تذكَت السياق 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 صريف

ن صاحبة إ
من  الكالم
 اإلناث

 أنا
 كادلتكلمة

 األوىل

 وىناك ٗٔ
 صاحيب

 كادلتكلم
 الثاين

تذكَت السياق 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 صريف

ن صاحبة إ
من  الكالم
 اإلناث

 وىناك
 صاحبيت

 كادلتكلمة
 ةالثاني

 ألفي ندا ٘ٔ
 كادلتكلم

 الثالث

تذكَت السياق 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 صريف

ن صاحبة إ
من  الكالم
 اإلناث

 ألفي ندا
 كادلتكلمة

 الثالثة

 ىو اخلَت ٙٔ
 أشياء

يستفيد 
 للناس

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

إن وزن الفعل 
ادلناسب 

"تفيد" ال 
"يستفيد" 

 ىو اخلَت
أشياء تفيد 

 للناس
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الذي معناه 
ينتفع أي 

أخذ منو ي
 النفعة

 عرفنا كما ٚٔ
 جاء قبل

 كورونا

استخدام 
الفعل موضع 

 االسم

خطأ 
 صريف

أن ػلل االسم 
أي  زلل الفعل

أن يزيد "أن 
ادلصدية" قبل 

 الفعل

 عرفنا كما
قبل رليئ 

/ كورونا
 قبل أن جاء

 يسبب ىذا ٛٔ
 الناس

 أمراضْ 

استخدام 
االسم  صيغة

 غَت مطابق

خطأ 
 صريف

مة أن تأيت الكل
بصيغة اسم 

 الفاعل

 يسبب ىذا
الناس 
 مرضى

 عرفنا وكما ٜٔ
 يف اآلن

 اخلروج

استخدام 
ادلصدر 

مكان اسم 
 الفاعل

خطأ 
 صريف

مة أن تأيت الكل
بصيغة اسم 

 الفاعل

 عرفنا وكما
 يف اآلن

 اخلارج

 من وكثَتإن استخدام خطأ استخدام  من وكثَت ٕٓ



ٛ٘ 

 

 

 تناُولُ  الناس
 جيدا الغذاء

ادلصدر 
 موضع الفعل

غَت  ادلصدر صريف
مناسب بأن 
يكون خرب 

 مبتدإ

الناس تناَولَ  
جيدا الغذاء  

 تناول وال ٕٔ
 جيدا الغداء

استخدام 
دلصدر ا

موضع 
 ادلضارع

خطأ 
 صريف

أن يتبع 
ادلعطوف 

صيغة 
طوف عليو ادلع

 لتطابق اجلملة

وال يتناول 
جيدا الغداء  

 تروض وال ٕٕ
 آخر وغَت

استخدام 
ادلاضي 
موضع 
 ادلضارع

خطأ 
 صريف

أن يتبع 
ادلعطوف 

صيغة 
طوف عليو ادلع

 لتطابق اجلملة

وال يًتوض 
آخر وغَت  

 من كثَت ٕٗ
 صلوا الناس

 وصدقوا

استخدام 
ادلضارع 
موضع 

خطأ 
 صريف

أن يتبع 
ادلعطوف 

صيغة معطوف 
عليو لتطابق 

 من كثَت
 صلوا الناس

 وصدقوا
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 وساعدوا اجلملة ادلاضي ويساعد

     

 :الطالبة الثامنة  -ٛ

 ضلن من فريق معارضالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو. 
. وموضوعنا اليوم كورونا غللب اخلَت يف نا اليومنعارض موُضوعُ 

. كورونا رلموعة كبَتة دلوضوُعنا اليوممعٌت ما العامل. سأشرح لكم 
أن تصيب احليوانات والبشر على حد  الفَتوسات الذي ؽلكنمن 

. غللب مرادف من التنفسحيث تسبب األمراض جهاز سواء 
محل ػلمل. اخلَت أشياء إغلابية. العامل مرادف من أرض. واآلن أنا  

وادلتكلمة الثانية  سأربدث يف زلور الًتبيةكادلتكلمة األوىل 
ذلك وبعد .يف زلوروادلتكلمة ثالثة  ستتحدث يف زلور اقتصادية

 يقوم باخلالصة احلجج. 

الأوافق على ىذا  ، أناعن زلور الًتبيةاآلن سأشرح لكم 
باذلاتف  للتعلم مصاعبِ ادلوضوع ألن كثَت من الطالب والطالبات 

يغفل وأكثر منهم  التباعد االجتماعي مُ لَّ عَ والت َّ واجلوالة بالنفس 
يف اخلارج  أن ادلدرسةَ اذلاتف واجلوالة. من ادلشاىد  لِ باسَتعمِ 
ل بنظام ادلتصل وىم اليستطيعون أن يتعلموا ادلنز  واجبُ  أعمالُ 

وينقص بالدقة. دلاذا؟ ألَنم يتعلمون عرب االنًتنيت ليس بادلباشرة. 
وكل ذلك ألن جاء كورونا يف العامل. على سبيل ادلثال  الثقافتهم
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ومدستُ ُهم أعطََيْت السؤاَل األول أتشيو اجلنوبية  الثانويةُ  ادلدرسةَ 
بل ىم الذي مل يعرفون  كالرياضات  ادلنزل لُيَصي ََّر واجبُ  إليُهم

دبعونة االنًتنيت وىم اليعرفون عن  ادلنزل يعملون ذلك الواجبُ 
ذلك ادلادة واآلخر ىم اليفهمون شيئا، وكل ذلك ألن فَتوس  

ويستطيعوا  يفهُم عن ادلادة َسْهلٌ فكورونا. لوىم يتعلمون بادلباشرة 
. ولكن لو ىم باجليد جُ وغلاد نتائبنفسهم  أن يعملوا واجُب ادلنزل

ال سيما ادلادة كيمياء، و يتعلمون عرب االنًتنيت ىم اليعرفون شيئا 
الرياضيات، الفزياء وغَت ذلك. وضلن النوافق هبذا ادلوضوع ألن  

 كورونا الغللب اخلَت يف العامل.

 11-4الجدول 
 للطالبة الثامنةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب الخطإتفسير 

 نعارض ٔ
 ناموُضوعُ 

 اليوم

رفع ادلفعول 
مايقتضي 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

إن ادلفعول  
من األمساء 

ادلنصوبات 
 ونصبو بالفتحة

 نعارض
 ناموُضوعَ 

 اليوم

 لُيَصي َّرَ إن ادلفعول من خطأ رفع ادلفعول  لُيَصي َّرَ  ٕ
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حيث  ادلنزل واجبُ 
يقتضي 

 نصبو

األمساء  ضلوي
ادلنصوبات 

 ونصبو بالفتحة

 ادلنزل واجبَ 

 نتائجُ وغلاد  ٖ
 باجليد

رفع ادلفعول 
مايقتضي 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

إن ادلفعول من 
األمساء 

ادلنصوبات 
 ونصبو بالفتحة

 نتائجَ وغليدوا 
 باجليد

مل الذي  ٗ
 يعرفون

رفع الفعل 
حيث 

 يقتضي جزمو

خطأ 
 ضلوي

سبق ادلضارع 
أداة جزم "مل" 
وجزم الفعل 
من األفعال 

حبذف اخلمسة 
 النون

مل  نالذي
 ايعرفو 

لكم  سأشرح ٘
معٌت 

دلوضوُعنا 
 اليوم

اسم رفع 
حيث  اجملرور

 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

حلق اسم 
اجملرور أداة 

 اجلر "الالم" 

سأشرح لكم 
معٌت ما 

نا دلوضوعِ 
 اليوم
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تسبب  ٙ
 األمراض

جهاز 
 التنفس

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 
العتماده على 
ادلضاف إليو 

 ادلعرفة 

تسبب 
جهاز  أمراض
 التنفس

يقوم  ٚ
 باخلالصة

 احلجج

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 
وكانت اجلملة 
من الًتكيب 

اإلضايف 
 الالوصفي

 خبالصةقوم ت
 احلجج

وينقص  ٛ
 الثقافتهم

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 
العتماده على 
ادلضاف إليو 
من نوع ضمَت 

 ادلتصل

وينقص 
 ثقافتهم
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 وادلتكلمة ٜ
 ثالثة

تنكَت الصفة 
حيث 

يقتضي 
 تعريفها

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 التعريف

 وادلتكلمة
 ثالثةال

فريق  ضلن من ٓٔ
 معارض

تنكَت 
ادلضاف إليو 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف ادلضاف 
إليو ألنو يفيد 

التعريف 
 الالتخصيص

فريق  ضلن من
 عارضادل

من  ٔٔ
الفَتوسات 
 الذي ؽلكن

تذكَت صلة 
ادلوصول 

حيث 
 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق بُت 
اسم ادلوصول 
وصلة ادلوصول 
يف العدد 

 والنوع

من 
الفَتوسات 

 كنسب يتال

يفهُم  َسْهلٌ ف ٕٔ
 عن ادلادة

إعلال حرف 
 النصب

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد حرف 
 "أن ادلصدرية"

 قبل الفعل

أن  َسْهلٌ ف
عن  وايفهم
 ادلادة
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 يقوم ٖٔ
باخلالصة 

 احلجج

تذكَت الفعل 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

الفاعل يف إن 
الكلمة مؤنث 
راجع إىل كلمة 
قبلها "ادلتكلمة 

 الثالثة".

خبالصة  قومت
 احلجج

نتائج  غلادو  ٗٔ
 باجليد

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مطابق 

خطأ 
 صريف

يقصد ب  "غلاد" 
ػلسن فال 

يطابق الفعل 
 دبا بعده 

نتائج  دُ غلو 
 باجليد

ومدستُ ُهم  ٘ٔ
أعطََيْت 

  السؤالَ 
 إليُهم

 

اشتقاق 
صيغة الفعل 

غَت 
 مستخدمة

خطأ 
 صريف

أصل الفعل إن 
ىو "أعطى" 

وىو من 
األفعال 

ادلتعدية اليت 
تنصب 

مفعولُت 
أصلهما ليس 

 مبتدأ وخرب 

ومدستُ ُهم 
 ُهمْ أعطَت ْ 

 السؤاَل 
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 مُ لَّ عَ الت َّ و  ٙٔ
التباعد 

 االجتماعي

اشتقاق 
صيغة االسم 

غَت 
 مستخدمة

خطأ 
 صريف

إن صيغة 
ادلصدر من 

"تعلَّم"  فعل
ىي "التعل م" 
بضم احلرف 
 ماقبل اآلخر

 مِ ل  عَ ت َّ الو 
لتباعد با

 االجتماعي

وأكثر منهم  ٚٔ
يغفل 

 باسَتعَمل
اذلاتف 
 واجلوالة

استخدام 
ادلاضي مكان 

 ادلصدر

خطأ 
 صريف

إن صيغة 
ادلصدر من 

فعل "استعمل" 
ىي 

 "استعمال"

وأكثر منهم 
عن يغفل 

 لاعمَ استِ 
اذلاتف 
 واجلوالة

 
 الطالبة التاسعة:  -ٜ

فرقة من  متكلم الثاين أناالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو.      
أريد أن أشرح لكم عن ادلوضوع. كورونا غللب اخلَت يف  مؤيد

يف أي مكان  مامةأن يستعمل الكُ  قالت متكلم األوىلالعامل. كما 
وىذا ػلافظ الناس  ويغسل األيدااذلواء  ػلارس الناس من تلويث

 . أمَتاسيةيالس رُ ااحملو جي اآلن أقدم لكم حجامن الفَتوس. و 
ل مَّ أَ إىل تَ  وملكتم وقتٍ إىل اسًتاحة  ملكتم وقتٍ ورئيس مديرية 
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 س.على سبيل ادلثال اختال .ماذا اليت فعلتم منذ توظفتم أَ اخلط
رئيس  اآلن ألن كورونا والتعدلواتركتم الصالة اضطهدت اجملتمع 

أن  لُ ناَ نَ  من زلور االجتماعي مع أسرة. أشد قريبٌ مديرية صرت 
 قاملةمر السيئ على سيبل ادلثال سريق أو ضلن من آثا نبعدَ 

 11-4الجدول 
 األخطاء للطالبة التاسعة

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

أشد صرت  ٔ
 مع أسرة قريبٌ 

رفع التمييز 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

التمييز إن 
اسم نكرة 

منصوب 
يذكر لبيان 
ادلراد من كلمة 

 سابقة مبهمة

صرت 
أشد 

مع  اً قريب
 أسرة

نصب  أَ اخلط لمَّ أَ إىل تَ  ٕ
ادلضاف 

إليو حيف 
 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
مضاف إليو 

 رلرورا

 لم  أَ إىل تَ 
 إاخلط
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جر ادلفعول  وقتٍ  ملكتم ٖ
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

دلفعول من ا
األمساء 

ادلنصوبات 
يأيت بعد 
 الفعل ادلتعدي

 ملكتم
 اً وقت

أقدم لكم  ٗ
جي احج
 رُ ااحملو 
 ياسيةالس

تأنيث 
الصفة 
حيث 

يقتضي 
 تذكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع 
الصفة 

موصوفها يف 
 النوع

أقدم 
لكم 
جي احج
 راحملو يف 
 اسييالس

تذكَت  آثار السيئمن  ٘
الصفة 
حيث 

يقتضي 
تأنيثها 
وإعلال 

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

أن فعل و  النوع
حرف "أثر" لو 

التعدية ىي "يف" 
   ٘أو "ب     "

آثار  من
ة سيئ

 فيو/بو

______________ 

من األخطاء ناصف شاكر سيد، وعبد احلفيظ السيد وأمحد، معتمد علي أمحد،  ٘ 
  ٙٓٔ، )مصر: جامعة أسيوط(، ص. الشائعة
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حرف 
 التعدية

 

قالت كما  ٙ
 األوىل متكلم

تذكَت 
الفاعل 
حيث 

يقتضي 
تأنيثو 

وتنكَت 
 ادلوصوف

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق بُت 
الفعل وفاعلو 
يف النوع 

 والعدد

كما 
قالت 

 ةتكلمادل
 األوىل

تنكَت  فرقة مؤيدمن  ٚ
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

تزيد "ال" أن 
يف ادلضاف 
إليو إلفادة 
على التعريف 

 الالتخصيص

فرقة من 
 ؤيدادل

أنا متكلم  ٜ
 الثاين

تذكَت 
السياق 
حيث 

يقتضي 

خطأ 
 صريف

إن صاحب 
الكالم من 

 اإلناث

 ةتكلمادلأنا 
 ةالثاني
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 تأنيثو

استخدام  أَ اخلط لَ مَّ أَ تَ  إىل ٓٔ
ادلاضي 
مكان 
 ادلصدر

خطأ 
 صريف

إن صيغة 
ادلصدر من 
"تأمَّل" ىو 
"تأم ل" بضم 
احلرف قبل 

 اآلخر 

ل م  أَ تَ  إىل
 إِ اخلط

تركتم الصالة  ٔٔ
اضطهدت 

اجملتمع 
 والتعدلوا

استخدام 
ادلضارع 

مكان 
 ادلاضي

خطأ 
 صريف

أن يتبع 
ادلعطوف 

معطوف عليو 
يف زمن الفعل 

 لتطابق اجلملة

تركتم 
الصالة 

اضطهدت 
اجملتمع 

 لتمعدماو 

 

 :الطالبة العاشرة  -ٓٔ

من فرقة  متكلم ثاينالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو. أنا 
. وقضيتنا اليوم كورونا غللب ناحول قضيتُ  ناظرَ أريد أن أت معارضة

غائب. وفَتوس كورونا  اعرفنا اآلن أن كورون ااخلَت يف العامل. كم
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 ىو يَشوُِّش جهازُ يف العامل. وفَتوس كورونا  خرب اليت ملتهبىو 
 يف العامل.      القتلى دُ اعد أكثرُ واآلن كورونا  التنفس

كورونا غللب اخلَت يف العامل. أنا الأوافق   وادلوضوعنا اآلن 
هبذا ادلوضوع ألن فَتوس كورونا الغللب اخلَت يف العامل. خاصا 

 االقتصادِ  بدأَ للناس واحليوان. دلاذا قلت ىكذا؟ ألن ىذا فَتوس 
وبذلك  َلُهمْ ويَ ن ُْقُص دخْ  وىذا ؼُلِْسُر عليُهمْ منخفضا بُت اجملتمع 

فَتوس كورونا الغللب اخلَت يف العامل. على سبيل ادلثال األستاذ 
و ىو  التوحيد جباكرتا يف معهد دارُ اهلل وىو مدرس  محةرزقي ر 

و وىذا ألن  يف ذلك ادلعهد وينقص دخلَ  اليستطيع أن يعلِّمُ 
. ىذا يف معهد باُب النجاح البد أن يعلمُ . واألستاذ رزقي كورونا

منخفضا بُت اجملتمع.  بدَأ إقتصادِ ألن كورونا. وكورونا يستطيع 
وبذالك ضلن النوافق هبذا ادلوضوع ألن كورونا الغللب اخلَت يف 

لقد ربدثت يف احملور االقتصادي. السالم عليكم ورمحة العامل. 
     .اهلل وبركاتو
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 12-4الجدول 
 العاشرةللطالبة األخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

أن اليستطيع  ٔ
 يعلِّمُ 

رفع ادلضارع 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

سبق ادلضارع 
أداة نصب "أن 

ادلصدرية" 
 فنصبو بالفتحة

اليستطيع 
 أن يعلِّمَ 

رفع ادلضارع  أن يعلمُ  البد ٕ
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

 سبق ادلضارع
أداة نصب "أن 

ادلصدرية" 
 فنصبو بالفتحة

أن  البد
 يعلمَ 

 ىو يَشوِّشُ  ٖ
 جهازُ 

 التنفس

رفع ادلفعول 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

من إن ادلفعول 
األمساء 

ادلنصوبات 
الذي يأيت بعد 

 فعل متعدي

ىو 
 يَشوِّشُ 
 جهازَ 

 التنفس
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 ناظرَ أن أت ٗ
 ناحول قضيتُ 

رفع ادلظروف 
حيث 

 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
رلرورا دلا االسم 

سبقو ظرف 
 الزمان 

 ناظرَ أن أت
حول 
 ناقضيتِ 

رفع اسم  عليُهمْ ؼُلِْسُر  ٘
اجملرور حيث 

 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
رلرورا دلا االسم 

سبقو حرف 
 اجلر

ؼُلِْسُر 
 مْ عليهِ 

يف معهد  ٙ
 باُب النجاح

رفع ادلضاف 
وىو كذلك 

إليو ادلضاف 
حيث 

 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف إليو 
رلرورا إلسناد 

 ادلضاف عليو

يف معهد 
باِب 

 النجاح

 دارُ يف معهد  ٚ
التوحيد 
 جباكرتا

رفع ادلضاف 
وىو كذلك 

إليو ادلضاف 
حيث 

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف إليو 
رلرورا إلسناد 

 ادلضاف عليو

يف معهد 
 دارِ 

التوحيد 
 جباكرتا
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 يقتضي جره

واآلن كورونا  ٛ
 دُ اعد أكثرُ 

يف  القتلى
 العامل

رفع ادلضاف 
وىو كذلك 
ادلضاف إليو 

حيث 
 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف إليو 
رلرورا إلسناد 

 ادلضاف عليو

واآلن  
كورونا 

 عددِ  أكثرُ 
يف  القتلى
 العامل

 االقتصادِ  بدأَ  ٜ
منخفضا بُت 

 اجملتمع

جر الفاعل 
حيث 

 يقتضي رفعو

خطأ 
 ضلوي

الفاعل من إن 
األمساء 

 ادلرفوعات
ولكون الفاعل 
من ادلفرد فرفعو 

 بالضمة

 بدأَ 
 االقتصادُ 

منخفضا 
بُت 

 اجملتمع

وادلوضوعنا  ٓٔ
 اآلن

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 
العتماده على 
ادلضاف إليو 
ادلعرفة وىو من 

وضوعنا مو 
 اآلن
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 نوع الضمَت

من فرقة  ٔٔ
 معارضة

 تنكَت
ادلضاف إليو 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف ادلضاف 
إليو إلفادة 
على التعريف 

 الالتخصيص

من فرقة 
 عارضدلا

خرب اليت  ٕٔ
 ملتهب

عدم 
االحتياج إىل 
 اسم ادلوصول

خطأ 
 ضلوي

إن الًتكيب 
الوصفي 

تتضمن فيو 
معٌت ادلوصول 
لذا الػلتاج 

 إليو

خرب 
 ملتهب

أنا متكلم  ٖٔ
 ثاين

تذكَت السياق 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

أن صاحب 
الكالم من 

 اإلناث

أنا 
 ةمتكلم

 ةثاني

 

 



ٕٔٓ 

 

 

 :الطالبة احلادية عشرة -ٔٔ

. احلمد هلل، احلمد هلل رب السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
أنا كادلتكلم العادلُت الصالة والسالم على أنبيا وادلرسلُت أما بعده. 

وادلتكلمة  ماقال ادلتكلمة األوىلأريد أن أفنَد  من فرقة مؤيد الثالث
غلعل الطالب وىي نتعلم عرب االنًتنيت  من فريق ادلعارض الثاين

وغَت فعالة  أن يسأَل إىل ادلدِرسألن اليستطيع  والطالبات جهال
يف  اليستطيع أن يتعلمواليتعلم باجلد ومن قال بسبب كورونا 

إىل قريتنا. وقبل أن أفند  نرجعاليستطيع أن ادلعهد وادلدرسة أو 
من فريقي وىي  ومتكلم ثاين ماقال متكلم األوىلأريد أن أعارض 

. دلاذا؟ خوفا إصاَبت تقرب إىل اهلل الكثَت من الناسبسبب كورونا 
على سبيل ادلثال  تَ َناُوُل ِغداَء جيدهبذا كورونا.  وكثَُت من الناس 

وىذا تُ َقوِّْي  وغَت ذلك. فواكُو، خضرواُت اللحوم والبيض
من  وىذا ػلارس الناسيف أي مكان  يستعمل الُكمامةالُعَضالَء. 

وىي من زلوار حججي  أن أشرح إليكنتلويث اذلواء. واآلن أريد 
مع  الطلرج من البيوتناألننا  اجلرائم أصبح قليال األمن.

يطبق يف إندونيسيا وبذلك  وإغالِق أيضا بيَتناتشديدِ الرقابة 
إىل الدول تأجيل إنطالُق  زلور االقتصاد. ويف ح قليالاجلرائم أصب

األجنبية ألن غَت مفتوح ادلطائُر ونركز على أعلية يومية من السفر 
   االقتصاَد العظمىوبذلك صليد 
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 13-4الجدول 
 للطالبة الحادية عشرةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

تأجيل  ٔ
إىل  انطالقُ 
الدول 

 األجنبية

رفع ادلضاف 
إليو حيث 

 يقتضي جره

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
مضاف إليو 

 رلرورا

تأجيل 
 انطالقٍ 

إىل الدول 
 األجنبية

 وإغالِق أيضا ٕ
 بيَتنا

نصب ادلضاف 
حيث يقتضي 

 جره

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
مضاف رلرورا 
وكلمة "بيت"  

كذلك 
مضاف إليو 

 لكلمة قبلها

 وإغالِق 
 أيضا بيِتنا

الطلرج من  ٖ
 البيوتنا

تعريف 
ادلضاف حيث 

 يقتضي تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 

تمد ألنو يع

الطلرج من 
 بيوتنا
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إىل ادلضاف 
 رفةإليو ادلع

تنكَت ادلضاف  فرقة مؤيد من ٗ
إليو حيث 

 يقتضي تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف إليو 
معرفة الفادة 
على التعريف 

 الالتخصيص

فرقة  من
 ادلؤيد

على سبيل  ٘
فواكُو، ادلثال 

 خضرواتُ 
اللحوم 

والبيض وغَت 
 ذلك

تنكَت ادلبتدأ 
حيث يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلبتدأ معرفة  
وأن يتبع 

ادلعطوف 
معطوف عليو 

 يف التعريف

على سبيل 
ادلثال 

الفواكُو، 
 اخلضراواتُ 

اللحوم 
والبيض 

 وغَت ذلك

وبذلك صليد  ٙ
االقتصاد 

      العظمى

تأنيث الصفة 
حيث يقتضي 

 تذكَته

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع 
الصفة 

موصوفها يف 

وبذلك 
صلد 

االقتصاد 
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      األعظم النوع

وادلتكلمة  ٚ
 الثاين

تذكَت الصفة 
حيث يقتضي 

 تأنيثها

خطأ 
 ضلوي

 

ع أن تتب
الصفة 

موصوفها يف 
 النوع

وادلتكلمة 
 الثانية

إعلال حرف  إليكنّ أشرح  ٚ
جر الالم 
وإبدالو حبرف 

 إىل 

خطأ 
 ضلوي

إن حرف 
التعدية لفعل 

 شرح "الالم"

 لكنّ أشرح 

ألن  ٛ
 اليستطيع أن

يسأَل إىل 
 ادلدِرس

عدم االحتياج 
 إىل حرف اجلر 

خطأ 
 ضلوي

إن فعل 
"سأل" من 

األفعال 
ادلتعدية اليت 
الربتاج إىل 

 حرف اجلر

ألن 
اليستطيع 

يسأَل  أن
 ادلدِرسَ 

 قال ادلتكلمة ٜ
 األوىل

تذكَت الفعل 
حيث يقتضي 

خطأ 
 ضلوي

عدم التطابق 
بُت الفعل 

قالت 
ادلتكلمة 
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والفاعل يف  تأنيثو
 النوع

 األوىل

 أصبحاجلرائم  ٓٔ
 قليال

تذكَت الفعل 
حيث يقتضي 

 تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

عدم التطابق 
بُت الفعل 
والفاعل يف 

 النوع

اجلرائم 
 أصبحت

 قليال

أن  اليستطيع ٔٔ
نرجع إىل 

 قريتنا

استخدام 
ضمَت غائب 
بداال عن 

 متكلم 

خطأ 
 ضلوي

عدم التطابق 
بُت الفعل 
والفاعل يف 

 النوع

 النستطيع
أن نرجع 

 إىل قريتنا

ماقال متكلم  ٕٔ
األوىل 

 ،ومتكلم ثاين
أنا كادلتكلم 

 الثالث

تذكَت السياق 
حيث يقتضي 

 تأنيثو

خطأ 
 صريف

إن صاحبة 
الكالم من 

 اإلناث

 تماقال
 ةتكلمادل

األوىل 
 ةتكلمادلو 
أنا  ة،ثانيال

كادلتكلمة 
 الثالثة
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غلعل  ٖٔ
الطالب 

والطالبات 
 جهال

استخدام 
صيغة ادلصدر 
بدال عن اسم 

 الفاعل

خطأ 
 صريف

عدم التطابق 
 يف ادلعٌت

غلعل 
الطالب 

والطالبات 
 ءجهال

 
 :الطالبة الثانية عشرة  -ٕٔ

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو. قبل أن أبدَأ بطرح 
. كما قالت متكلمة ماقالت متكلمة الثالثاحلجاج أود أن أفنَد 

ألَنم خوفا إصابت  ىم يُ ْقَرُب إىل اهلل. فريق مؤيدالثالث من 
ليس  يُ ْقَرُب إىل اهلل ألن ضلن. خطأ كبَتةبفَتوس كورونا وذلك 

 مسلم وادلسلمة وِجيُب إىل كل بفَتوس ولكن ذلك خِلوفا إصابت
نعارض  من فريق معارض. واآلن ضلن خِلوفًا إىل اهلل ليس بفَتوس

 أنا كادلتكلمة ثالث"كورونا غللب اخلَت يف العامل"  موضوُعنا اليوم
. وبعد ذلك يقوم باخلالصة احلجاجسأربدث يف زلور اجتماعي 

ذا ادلوضوع . أنا الأوافق هبأن أشرح من زلوار اجتماعيواآلن أريد 
على سبيل ادلثال . يُ َعْرِقَل أنشطَة اجتماِعي ىذا كورونا يوجدألن 

. وهبذا ادلوضوع أنا الأوافق "كورونا يتعاون وادلشاورة وغَت ذلك
دبوجوِد ىذا كورونا فتفاَعْل غللب اخلَت يف العامل ولكن َعْكَسَها 

 .ادلدارستنايف  ضلن الغلوُز ادلصافحةُ . واآلن يُ ْزَداُد صعوبَات
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من  من ادلتكلمة األول أن أشرح عن االستنباطواآلن أريد 
 طالُب ُمَصاِعِب للتعلم. إًذا جاء كورونا من احملوار الًتبيةفريقي 

االجتماِعي وأكثر منهم  والتعلَُّم التباعدُ  باذلاتف أو جوالة بنفسو
 .باستعمال اذلاتف أو اجلوالةيغفل 

من زلور من فريقي  الثاين أن أشرح من متكلمةواآلن أريد 
منخفضا بُت رلتمع ألن معِلم اليستطيع  قتصادِ بدَأ ا. االقتصادي

وينقُص دخَل بذالك فَتوس كورونا  ؼُلِْسُر عليِهمأن يعاَمَل وىذا 
 الغللب اخلرب يف العلم. "ىناك مداخلة؟"

 الطالب والطالبات يسأل السؤال مع ادلدرِّسةكيف  -أ 
 وادلدرسة يف البيت؟

أن أيضا  يستطيع أن يفتحوا االنًتنيت أو تطيعىم يس
وضلن نستطيع أن نسأل من صديُقنا  يسأل إىل ادلدرس

 قريب.
 لو مادَّتُنا الرياضيات؟  -ب 

  ضلن نستطيع أن نشاىد يف يوتوب أو نسأل برنلى
(Brainly)  من إحدى تطبيقات التعلم عرب االنًتنيت 

 لو قريتنا ما يف االنًتنيت؟ وكيف طريق-ج 
 لنتعلم.  إىل قريُة آخرضلن نستطيع أن نذىب 

 ولو كان القرية أبعد من بندا أتشيو؟ -د 
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ذلك ليس مشكلة. أنا أسكن ىناك أيضا ولكن أستطيع 
 أن أعامَل ادلادة.

. ىذا دليل عن احملوار تربية اقتصادية واجتماعية لقد حدثتُ 
 قوي كورونا الغللب اخلَت يف العامل.

 14-4الجدول 
 للطالبة الثانية عشرةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

نعارض  ٔ
موضوُعنا 

 اليوم

رفع ادلفعول 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

ادلفعول من 
األمساء 

 ادلنصوبات
 ونصبو الفتحة

نعارض 
موضوَعنا 

 اليوم

رفع اجملرور  آخر إىل قريةُ  ٕ
حيث 

 يقتضي جره
تذكَت و 

الصفة حيث 

خطأ 
 ضلوي

سم سبق اال
حرف اجلر 
 فالزم جره

وأن تتبع 
الصفة 

 إىل قريةٍ 
 أخرى
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يقتضي 
 تأنيثها

موصوفها يف 
 النوع

أنشطَة  يُ َعْرِقلَ  ٖ
 اجتماعي

نصب 
ادلضارع 

حيث 
 يقتضي رفعو

خطأ 
 ضلوي

إن ادلضارع مل 
يسبقو أداة 

 نصب

 يُ َعْرِقلُ 
أنشطَة 

 اجتماعي

 بدَأ اقتصادِ  ٗ
 منخفضا

جر الفاعل 
حيث 

 يقتضي رفعو

خطأ 
 ضلوي

إن الفاعل من 
األمساء 

ادلرفوعات 
 ورفعو بالضمة

بدأَ 
 االقتصادُ 
 منخفضا

فريق من  ٘
 مؤيد

تنكَت 
ادلضاف إليو 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف مضاف 
إليو إلفادة 
على التعريف 

 الالتخصيص

فريق من 
 ادلؤيد

أو باذلاتف  ٙ
 بنفسو جوالة

تنكَت 
ادلعطوف 

خطأ 
 ضلوي

أن يتبع 
ادلعطوف 

باذلاتف 
 أو اجلوال
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حيث 
يقتضي 

 تعريفو

معطوف عليو 
 يف اإلعراب

 بنفسو

احملور عن  ٚ
تربية 

اقتصادية 
 واجتماعية

تنكَت الصفة 
 وتأنيثها

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع 
الصفة 

موصوفها يف 
اإلعراب 

 والنوع

احملور عن 
الًتبوي 
ي االقتصا

 و
 االجتماعي

مسلم كل  ٛ
 وادلسلمة

تعريف 
ادلعطوف 

حيث 
يقتضي 

  تنكَته

خطأ 
ضلوي 
 وصريف

أن ػلذف 
"ال" يف 

ادلعطوف 
التباع على 
 ادلعطوف عليو

كل 
مسلم 

 ومسلمة

تعريف  ادلدارستنا يف ٜ
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 
إلسناده على 
ادلضاف إليو 

 يف
 مدارستنا
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 ادلعرفة تنكَته

أنا كادلتكلمة  ٓٔ
 ثالث

تذكَت الصفة 
حيث 

يقتضي 
تأنيثها 

 وتنكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع 
الصفة 

موصوفها يف 
 النوع

 أنا كا
دلتكلمة 

 الثالثة

من أن أشرح  ٕٔ
 متكلمة الثاين

تذكَت الصفة 
حيث 

يقتضي 
 تأنيثها

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع 
الصفة 

موصوفها يف 
 النوع

أن أشرح 
من 

متكلمة 
 ثانية

احملوار  من ٖٔ
 الًتبية

تأنيث 
الصفة حيث 

يقتضي 
 تذكَته

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع 
الصفة 

موصوفها يف 
 النوع

احملور  من
 الًتبوي

تأنيث  كبَتةخطأ   ٗٔ
الصفة حيث 

يقتضي 

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع 
الصفة 

موصوفها يف 

خطأ  
 كبَت
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 النوع تذكَته

  وجيب إىل ٘ٔ
 كل مسلم

إعلال حرف 
اجلر "على" 
وإبدالو حبرف 

 "إىل" 

خطأ 
 ضلوي

إن حرف 
التعدية لفعل 

"وجب" 
 حرف على

واجب 
كل   على

 مسلم

 أريد أن أشرح ٙٔ
زلوار من 
 اجتماعي

إعلال حرف 
اجلر "من" 
وإبدالو حبرف 

 "عن"

خطأ 
 ضلوي

إن حرف 
التعدية لفعل 
"شرح" حرف 

 عن

أريد أن 
 أشرح
زلوار عن 

 اجتماعي

الغلوز ضلن  ٚٔ
  ادلصافحة

إعلال حرف 
 اجلر 

خطأ 
 ضلوي

إن حرف 
التعدية لفعل 
"جاز" حرف 

 على

الغلوز  
علينا 

  ادلصافحة

من أن نسأل  ٛٔ
 صديُقنا

 قريب

عدم احتياج 
إىل حرف 

 اجلر

خطأ 
 ضلوي

فعل "سأل" 
غَت زلتاج إىل 
حرف التعدية 
ألنو تعدي 

نسأل أن 
 صديقتَنا

 القريبة
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الفعل بنفسو 
البغَته وىو 

كذلك 
ينصب 

مفعولُت 
ليس أصلهما 

   ٙمبتدأ وخرب

أو يستطيع  ٜٔ
أن أيضا 

يسأل إىل 
 ادلدرس

عدم 
االحتياج إىل 

 حرف اجلر

خطأ 
 ضلوي

فعل "سأل" 
غَت زلتاج إىل 
حرف التعدية 
ألنو تعدي 
الفعل بنفسو 

 البغَته

أو 
يستطيع 

أن أيضا 
يسأل 
 ادلدرس

ؼُلِْسُر وىذا  ٕٔ
 عليِهم

عدم  
االحتياج إىل 

 حرف اجلر

خطأ 
 ضلوي

إن فعل 
"ؼُلِسر" من 

األفعال  

وىذا 
 ؼُلِْسُر ُىم

______________ 

 
، )بَتوت: ادلكتبة العصرية، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغاليُت،  ٙ

   . ٖ٘ى (، ص.  ٜٜٗٔ
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ادلتعدية اليت 
الربتاج إىل 

 حرف اجلر

خِلوفًا إىل اهلل  ٕٕ
 ليس بفَتوس

عدم 
االحتياج إىل 

 حرف اجلر

خطأ 
 ضلوي

الفعل إن 
قبلها "وجب 
على" غَت 
زلتاج إىل 
حرف جر 
ألن كلمة 

"خوف" 
 فاعل منو

خوٌف 
إىل اهلل 

ليس 
 بفَتوس

الطالب  ٖٕ
 والطالبات

السؤال يسأل 
 مع ادلدرِّسة

إفراد الفعل 
حيث 

 يقتضي مجعو

خطأ 
 ضلوي

فعل "سأل" 
غَت زلتاج إىل 
حرف التعدية 
ألنو تعدي 
الفعل بنفسو 

 البغَته

الطالب 
 و

 الطالبات
 يسألون

ادلدرِّسة 
 السؤال 
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إفراد الفعل  يستطيع ىم ٕٗ
حيث 

 يقتضي مجعو

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
 اخلرب مبتدأه

 ىم
 ونيستطيع

 يقوم ٕ٘
باخلالصة 

 احلجاج

استخدام 
ضمَت 

الغائب 
 مكان ادلتكلم

خطأ 
 ضلوي

عدم ادلطابقة 
بُت الفعل 

 والفاعل

 أقوم
باخلالصة 

 احلجاج

ليس خِلوفا  ٕٙ
 إصابة

استخدام 
ضمَت 

الغائب 
 مكان ادلتكلم

خطأ 
 ضلوي

يفهم من 
سياق الكالم 
يف اجلملة 
قبلها أن 

الطالبة 
تستخدم 

 ضمَت ادلتكلم

لسنا 
خوفا 
 إصابة

ىم يُ ْقَرُب  ٕٚ
 إىل اهلل

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

إن معٌت "قرب" 
دنا من شيئ 
لكن وزن الفعل 
غَت مناسب يف 

ىم يتقربُون 
 إىل اهلل
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 ىذه اجلملة

ضلن ألن  ٕٛ
 إىل اهلليُ ْقَرُب 

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مطابق 

خطأ 
 صريف

إن معٌت "قرب" 
دنا من شيئ 
لكن وزن الفعل 
غَت مناسب يف 

 ىذه اجلملة

نتقرُب  ألننا
 إىل اهلل

استخدام وزن  حدثتُ لقد  ٜٕ
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

فهوم من ادل
أن  سياق الكالم

تقول "ربدث"، 
كلمة "حدث" و 

و"ربدث" ذلما 
 معنيان متفرقان

 ربدثتُ لقد 

على سبيل  ٖٓ
يتعاون ادلثال 

 وادلشاورة

استخدام 
 عادلضار 

مكان 
 ادلصدر

خطأ 
 صريف

أن ػلل ادلصدر 
زلل ادلضارع أو 
أن يزيد أن أن 
ادلصدرية قبل 

 ادلضارع

على سبيل 
ادلثال 

التعاون 
 وادلشاورة
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 والتعلَّمُ  ٖٔ
التباعُد 

 االجتماِعي

اشتقاق 
الصيغة غَت 

 مستخدمة

خطأ 
 صريف

صيغة إن 
ادلصدر مم فعل 
"تعلَّم" ىو تعل م 
بضم احلرف ما 

 قبل االخر

والتعل م 
التباعد ب

 االجتماعي

 

 :الطالبة الثالثة عشرة  -ٖٔ
 نؤيد ادلؤيد فرقة من ضلن. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم

. العامل يف اخلَت غللب كورونا اليوم وموضوعنا. اليوم موضوُعنا
  كبَتة رلموعة ىي كورونا. اليوم موضوُعنا مامعٌت لكم أشرح واآلن

 حد على والبشرَ  يواناتاحل تصيب أن كنسب اليت الفَتوسات من
 محل من مرادف غللب. التنفس جهازِ  أمراضَ  تسببُ  حيث سواء
 متكلمة فأنا. أرضِ  من مرادفُ  العامل. إغلابية أشياءَ  خَتَ . ػلمل
 الدين زلور يف. الديٍت احملور يف احلجج خَبالصِ  يقوم أريدُ  اآلن أول
  وباء ىذا ألن

َ
 وأكثرُ  اهلل مع يَقربُ  أن غليدُ   أشخاص معظمُ  يعادل

 ىذا من يُ ْبِعدَ  كما اهلل إىل وندعو بيوت يف ولو عبادة يعملون
 أكثرُ  اآلن نظرنا كما العامل؟ يف اخلَت غللب كورونا دلاذا. فَتوس

 والطلب بالعبادة يقوم وىم. اهلل إىل ويُ ُتذَكِّرَ  يتوبُ  الناسِ  من
 فقط، ىذا ليس. الكورونا من خوفا ألن تعاىل اهلل إىل والرجاء
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 البيت يف الوالدينِ  يَثبتُ  كورونا بوجود ِاْستَ ْغِلى اللتان والَدْينِ  كان
 إىل ابنِئهم استودع دائما الذي استغلى الوالدين كان. اِبنِئهمْ  ويهتم  
 ابنِئهم يُرِبْ  أن غلوز ىم كورونا بسبب. ذلك وغَت ابنِئهم ػلاِرسُ 
 جانبُ  مث. العامل يف اخلَت غللب كورونا ىذه على دليلُ  وىذا

 ادلثال سبيل على احتفالِ  نَنقصُ  أن يستطيع الكورونا من إغلاب
 عن خوفا ادلقهى يف اليَتجلَّسون الناس من أكثر. ادلقهي كفي

 َيسرِقوا أن يريدوا ىم ادلثال سبيل على ارقس ينقصُ  قد. الكورونا
 وكورونا .الكورونا عن خوفا يسرقوا أن اليصلوا ىم كورونا ألن

 كما مث شجرة وقاطعُ  تلويث وينقصُ  مجيلة حىت العامل غلعل أيضا
 واخلضروات والفواكو زىرةال كَتزع زرعا يزرعُ  الناس أكثرُ  اآلن نظرنا
 يف اخلَت غللب كورونا احملور ىذه على قوي دليلُ  وىذا ذلك وغَت
 .وبركاتو اهلل ورمحة عليكم والسالم الكالم هبذا اكتفيت. العامل

 
 15-4الجدول 

 للطالبة الثالثة عشرة األخطاء

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

 نؤيد ٔ
 موضوُعنا

رفع ادلفعول 
حيث يقتضي 

خطأ 
 ضلوي

ادلفعول من 
األمساء 

 نؤيد
 موضوَعنا
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ادلنصوبات اليت  نصبو اليوم
بعد الفعل  تأيت

 ادلتعدي

 اليوم

 مامعٌت ٕ
 موضوُعنا

رفع ادلضاف 
حيث يقتضي 

 جره

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف رلرورا 
وىو كذلك 
مضاف إليو 

 لكلمة قبلها 

 مامعٌت
 موضوِعنا

 أشياءَ  خَتَ  ٖ
 إغلابية

نصب ادلبتدأ 
واخلرب حيث 

 يقتضي رفعو

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق ادلبتدأ 
واخلرب كان 
وأخواهتا وإن 

 وأخواهتا 

 أشياءٌ  خَتٌ 
 إغلابية

 يَثبتُ  ٗ
 يف الوالدينِ 

 البيت

نصب الفاعل 
حيث يقتضي 

 رفعو

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
الفاعل باألبف 

 ألنو من التثنية

 يَثبتُ 
 يف الوالدانِ 

 البيت

 والَدْينِ  كان ٘
 اللتان

نصب اسم  
كان حيث 

خطأ 
 ضلوي

إن عمل كان 
رفع االسم 

 والَدانِ  كان
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ونصب اخلرب  رفعويقتضي  ِاْستَ ْغِلى
ورفع التثنية 

 باأللف

 استودع ٙ
 ابنِئهم

جر ادلفعول 
حيث يقتضي 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

ادلفعول من 
األمساء 

ادلنصوبات اليت 
تأيت بعد الفعل 

 ادلتعدي

 استودع
 ابنَئهم

 نَنقصُ  أن ٚ
 احتفالِ 

جر ادلفعول 
حيث يقتضي 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

ادلفعول من 
األمساء 

ادلنصوبات اليت 
تأيت بعد الفعل 

 ادلتعدي

 نَنقصُ  أن
 احتفالَ 

جزم ادلضارع  يريدوا ىم ٛ
حيث يقتضي 

 رفعو

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق 
ادلضارع أداة 
نصب أو جزم 
فال ػلذف 

 يريدونىم 
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 النون

 متكلمة فأنا ٜ
 أول

تذكَت الصفة 
حيث يقتضي 

 تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

 أن تتبع الصفة
موصوفها يف 

 النوع

 متكلمة فأنا
 أوىل

إفراد الفعل  يقوم وىم ٓٔ
حيث يقتضي 

 مجعو

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
 الفعل فاعلو

وىم 
 يقومون

 أن غلوز ىم ٔٔ
 ابنِئهم يُرِبْ 

إفراد الفعل 
حيث يقتضي 

 مجعو

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
 الفعل فاعلو

ىم غلوزون 
أن يربُوا 

 ابنَئهم

 أن يستطيع ٕٔ
 نَنقصُ 

 احتفالِ 

استخدام 
ضمَت غائب 
بدال عن 

 متكلم

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
 الفعل فاعلو
 يف اجلملة قبلها

أن  نستطيع
ننقص 
 احتفال

 أيضا وكورونا ٖٔ
 العامل غلعل
 مجيلة حىت

عدم االحتياج 
إىل حرف 

 حىت

خطأ 
 ضلوي

إذا دخلت 
"حىت" على 
االسم فتفيد 

 وكورونا
 غلعل أيضا
 مجيلة العامل
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انتهاء الغاية 
فتكون حرف 
عطف أو 

 ٚحرف جر.
ويف ىذه 
اجلملة التفيد 
االنتهاء لذا 
عدم االحتياج 

 إليها

 يقوم أريدُ  ٗٔ
 خَبالصِ 
 احلجج

استخدام 
ادلضارع موضع 

 ادلصدر

خطأ 
 صريف

أن ػلل ادلصدر 
يف زلل 
ادلضارع أي أن 
تزيد حرف 
"أن ادلصدرية" 
قبل ادلضارع 

 الثاين

 أريُد إقامة
 خُبالِصة
 /احلجج

أريد أن 
 أقوم

______________ 

 ٓٗٔو ٜٙ... ص:  قواعد ملخصفؤاد نعمة،   ٚ 
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 ينقصُ  قد ٘ٔ
 سريقُ 

استخدام 
ادلضارع مكان 

 ادلاضي

خطأ 
 صريف

قد إذا دخلت 
على ادلضارع 
تفيد التقليل 
لكن تريد 
الطالبة أن تفيد 
التوكيد فالزم 
أن يدخل على 

 ادلاضي

 قد نقص
 سريقٌ 

 أن غليدُ  ٙٔ
 اهلل مع يَقربُ 

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

إن معٌت غليد 
ػُلسن" ويقرب 
"يدين" لكن  
كال الفعالن 
غَت مناسب 

 يف اجلملة   

غلد أن 
يتقرب إىل 

 اهلل

 إىل ويُ ُتذَكِّرَ  ٚٔ
 اهلل

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

إن استخدام 
الفعل اجملهول 
غَت مناسب 
يف اجلملة لذا 

 ر إىلكَّ ذَ تَ وي َ 
 اهلل
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من الصواب 
أن يستخدم 

 الفعل ادلعلوم 

 أريُد إقامة ٛٔ
 خَبالصِ 
 احلجج

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

إن معٌت 
خالص "صلاة" 
وال يناسب 
ادلعٌت دبا قبلها 

 يف الكلمة

 أريُد إقامة
 خُبالصة
 احلجج

 

 :الطالبة الرابعة عشرة   -ٗٔ
 رب هلل احلمد هلل احلمد. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم

 آلو وعلى وادلرسلُت األنبياء أشرف على والسالم والصالة العادلُت
 وموضوُعنا عارضادل فريق من ضلن. بعده أما أمجعُت، وأصحابو

 مامعٌت لكم أشرح وآلن. العامل يف اخلرب غللب كورونا اليوم
 اليت الفَتوسات من كبَتة رلموعة ىي كورونا. اليوم موضوَعنا

 تسبب حيث سواء حد على والبشر احليوانات َتصيب أن ؽلكن
 زلور يف سأربدثَ  األوىل كادلتكلمة فأنا. التنفَّس جهازِ  أمراضُ 
 الثالث وادلتكلمة الصحة زلور يف سأربدثَ  الثانية وادلتكلمة الًتبوي
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 اآلن. احلّجج باخلالصة يقوم ذلك وبعد الدين زلور يف ستتحدثَ 
 ألن ادلوضوع هبذا الأوافق أنا. الًتبوي احملور عن لكن أبُت أن أريد

 ِبَفَعلٍ  ندُرس أن النستطيع ضلن كورونا فَتوس ىذا بوجود ماذا؟
 ولكن بالدقة نبحث أن نستطيع ال ادلدرس جوالة نستعمل إذا ألن

 بسبب إلينا التبحث وادلدرس بالسؤال إلينا أُعطى فقط ادلدرس
 لقد. العامل يف اخلَت غللب كورونا إًذا الأوافق أنا. ادلشكلة ىذا

 هبذا الأوافق أنا وأخَتا قوي دليل وىذا الًتبوي زلور من ربدثت
 عليكم والسالم اىتمامكم على كثَتا شكرا مٍت ىذا. ادلوضوع

 وبركاتو. اهلل ورمحة
 16-4الجدول 

  للطالبة الرابعة عشرةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

 تسبب ٔ
 جهازِ  أمراضُ 
 التنفَّس

ادلفعول رفع 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

إن ادلفعول من 
األمساء 

ادلنصوبات 
 ونصبو بالفتحة

 تسبب
 جهازِ  أمراضَ 
 التنفَّس

 مامعٌتأن يكون خطأ نصب  مامعٌت ٕ
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 موضوَعنا
 اليوم

ادلضاف 
حيث 

 يقتضي جره

ادلضاف رلرورا  ضلوي
وىو كذلك 
مضاف إليو 

 لكلمة قبلها

 موضوِعنا
 اليوم

 فأنا ٖ
 كادلتكلمة

 األوىل
 سأربدثَ 

نصب الفعل 
حيث 

 يقتضي رفعو

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق 
ادلضارع أداة 

 نصب

 فأنا
 كادلتكلمة

 األوىل
 سأربدثُ 

 وادلتكلمة ٗ
 الثانية

 سأربدثَ 

نصب الفعل 
حيث 

 يقتضي رفعو

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق 
ادلضارع أداة 

 نصب

 وادلتكلمة
 الثانية

 ستتحدثُ 

 وادلتكلمة ٘
 الثالث

 ستتحدثَ 

 نصب الفعل
حيث 

 يقتضي رفعو

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق 
ادلضارع أداة 

 نصب

 وادلتكلمة
 الثالث

 ستتحدثُ 

 يقوم ٙ
 باخلالصة

 احلّجج

تعريف 
ادلضاف 

حيث 

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 
السناده على 

 خبالصة قومأ
 احلجج
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يقتضي 
 تنكَته

مضاف إليو 
 ادلعرفة

 يف سأربدثَ  ٚ
 الًتبوي زلور

تنكَت اسم 
وىو اجملرور  
ادلوصوف 

حيث 
يقتضي 

 تعريفو

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف ادلوصوف 
إلرادة الطالبة 
أن تعرب الكالم 

بالًتكيب 
الوصفي 
 الاإلضايف

 يفسأربدُث 
 تربوي زلور

 وادلتكلمة ٛ
 الثالث

  ستتحدثَ 

تذكَت الصفة 
حيث 

يقتضي 
 تأنيثها

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

 وادلتكلمة
 ةالثالث

 ستتحدثُ 

 يقوم ٓٔ
 باخلالصة

 احلّجج

استخدام 
ضمَت غائب 
بدال عن 

 غائبة

خطأ 
 ضلوي

إن فعل "يقوم" 
معطوف 

لكلمة 
"ستتحدث" 

لذا أن يكون 

خبالصة  قومت
 احلجج
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ضمَت اتباع دلا 
 قبلها 

 نستعمل إذا ٔٔ
 جوالة

استخدام 
ادلضارع 
موضع 
 ادلاضي

خطأ 
 صريف

حرف "إذا" 
التدخل إال 

 على ادلاضي

 استعملناإذا 
 جواال

 فقط ادلدرس ٕٔ
 إلينا أُعطى

 بالسؤال

استخدام 
صيغة اجملهول 

حيث 
يقتضي 

 ادلعلوم

خطأ 
 صريف

إن صيغة 
اجملهول غَت 
مناسب يف 
سياق الكالم 
وفعل "أعطى" 

األفعال من 
ادلتعدية اليت 

تنصب 
مفعولُت 

ادلدرس فقط 
أعطانا 
 السؤال
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أصلهما ليس 
 ٛمبتدأ وخرب

  

 :عشرة الطالبة اخلامسة  -٘ٔ
 من الثاين كادلتكلمة أنا. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم

 يف اخلَت غللب الكورونا عن حججي أقدمَ  أن أريد ادلؤيد فريق
 ادلعدية األمراض من العامل يف رأينا اآلن االقتصادي احملور يف العامل
 ذَبَنَذبَ  ىي مث. التنفس جهازُ  الفَتوس ىو كورونا فَتوس وىو
 مع األشخاص معظم. صحَتنا ضلارس ألن علينا الزم اإلغلابية حالةُ 

 يطبخ أن ؼلتار معظمهم االجتماع..... والقوانُت النظام تطبيق
 .أيضا الفَتوس من زلفوظ وبذلك منفردا

 السرقةُ  متنوعة األمٍت واحملور االجتماعي احملور من مث
 وىذا ودلاذا؟. اجملتمع بُت والينتُشر قليال أصبح والنهابُ  والسلبُ 
 استجمامِ  األماكنِ  معظم مث. بيوهتم يف استقروا أشخاصُ  بسبب
. أيضا اجملتمع بُت والينتشر قليال أصبح معصيةَ  كذلك مقفال
 بعدم الطوارئ حالة يف ضلن حاال عرفنا كما الًتبية احملور يف وحاال

 علينا موانع ليس وىذا. ادلدرسة احلكومة يفتحَ  أن ينبغي التجمع
 شبكةِ  مع نتعلم أن غلعل العصر زمن يف حاال ألن لنتعلم

______________ 
8
 .ٖ٘...، ص: جامع الدروس، لشيخ مصطفى الغاليُتا   
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 معظم عادلي الوباء ىذا ألن  الدين زلور يف وأيضا. االنًتنيت
 يف ولو العبادة يعملون أكثرُ  اهلل مع يَقَربُ  أن غلد األشخاص

 فقط ىذا ؽلكن. فَتوس ىذا من يبعدوا أن اهلل إىل وندعو البيوت
 .وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم مٍت

 17-4الجدول 
 للطالبة الخامسة عشرةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

 متنوعة ٔ
 السرقةُ 

 والسلبُ 

رفع مضاف 
إليو حيث 
 يقتضي جره

واشتقاق وزن 
الفعل غَت 

 مستخدمة

خطأ 
ضلوي 
 وصريف

أن يكون 
ادلضاف إليو 
رلرورا  وأن 
مصدر الفعل 
 "سرق" ىو

 "َسرِق"

 متنوعة
 السََّرقِ 

 والسلبِ 

 ىي مث ٕ
 حالةُ  ذَبَنَذبَ 
 اإلغلابية

تعريف 
الصفة حيث 

يقتضي 
 تنكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 التنكَت

 ىي مث
 حالةٌ  ذَبَنَذبَ 
 إغلابية
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 معظم مث ٗ
 األماكنِ 

 استجمامِ 

تعريف 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
 الضاف وىو

كذلك 
ادلضاف إليو 
رلرورا إلسناده 
على الكلمة 

 بعدىا

 معظم مث
 أماكنِ 

 استجمامٍ 

 ىذا ألن ٘
 عادلي الوباء

تنكَت الصفة 
حيث 

يقتضي 
 تعريفها

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

 ىذا ألن
 العادلي الوباء

 كادلتكلمة أنا ٙ
 الثاين

تذكَت الصفة 
حيث 

يقتضي 
 تأنيثها

خطأ 
 ضلوي

تتبع الصفة  أن
موصوفها يف 

 النوع

 كادلتكلمة أنا
 ةالثاني

 احملور يف ٚ
 الًتبية

تأنيث 
الصفة حيث 

يقتضي 

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 احملور يف
 يو الًتب
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 النوع تذكَتىا

 كذلك ٛ
 معصيةَ 
 قليال أصبح

 والينتشر

تذكَت الفعل 
حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
 الفعل فاعلو

 كذلك
 معصيةَ 

 أصبحت
 قليال

 والتنتشر

 إىل وندعو ٜ
 اهلل

عدم 
االحتياج إىل 

 حرف اجلر

خطأ 
 ضلوي

إن فعل 
"ندعو" من 

األفعال 
ادلتعدية فغَت 
زلتاج إىل 

 حرف اجلر

 اهلل وندعو

 إىل وندعو ٓٔ
 يبعدوا أن اهلل
 ىذا من

 فَتوس

استخدام 
ضمَت غائبُت 
بدال عن 

 غائب

خطأ 
 ضلوي

تعٌت هبذه 
"أن اجلملة 

يبعَد اهلل منا 
 الفَتوس"

 أن اهلل وندعو
 مننا يبعدَ 
 فَتوس ىذا

 أن غلدإن معٌت يقرب خطأ استخدام وزن  يَقَربُ  أن غلد ٔٔ
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الفعل غَت  اهلل مع
 مطابق

لكن  "يدين" صريف
وزن الفعل غَت 
مناسب يف 

 اجلملة

 إىل يَتقرَّبَ 
 اهلل

 

 :الطالبة السادسة عشرة  -ٙٔ
 رب هلل احلمد هلل احلمد. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم

 على والسالم والصالة والدين الدينا أمور على نستعُت وبو العادلُت
 فريق من أنا. بعده أما أمجعُت، وأصحابو آلو وعلى زلمد سيدنا
 اليوم وحجة. احلجج عن مجيعا سأخربكن الثالث مكادلتكل ادلؤيدة
 أنا حججي أقدم أن قبل. العامل يف اخلَت يف غللب كورونا

 كما. مؤيدَ  فريق من األوىل متكلم ماقالت سأفند الثالث كادلتكلم
 اليتعلم والطالبات الطالب مجيع كورونا فَتوس بسبب قالت
 كورونا فَتوس بسبب ولكن  كذلك ليست. فعال غَت أو بالدقة
 ألن دلاذا؟. بالواسع يتعلمون والطالبات الطالب من الكثَتُ 

 ruang يوتوب ادلثال سبيل على. انًتنيت عرب يفتحوا أن يستطيعون

guru بسبب أنَّ  معارض فريق من الثانية متكلم وماقالت. آخر أو 
 ألن دلاذا؟. اخلروج إىل ؼلرجون ال الناس غلعلُ  كورون فَتوس
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 البيت من أفضلُ  ولكن كذلك وليس. كورونا فَتوس من ؼلافون
 .اخلروج من

 بسبب. فرقيت من األوىل متكلم ماقال سأعارض واآلن
 من ؼلافون ألن اهلل إىل تقربون الناس من كثَتُ  كورونا فيَتوس
 اهلل إىل ػلتاجون وىم كورونا بفَتوس إصابت أو كورونا الفَتوس

 أنَّ  فرقيت من الثاين متكلمُ  قالت وكما. الفَتوس ىذا من ليحارسوا
 ألن دلاذا؟. الفصل يف تَ َعلَّمُ  ِمنْ  أفضل االنًتنيت عرب يتعلمُ 

  .يوتوب أو ruang guru  يفتحون أن يستطيعون
 غللب الكورونا. الصحةِ  احملور عن حججي سأقدم واآلن

 ػلافظون الناس من الكثَت كورونا بسبب ألن دلاذا؟. العامل يف اخلَت
 والتجاِدد والسباحة واجلري ادلشيُ  ادلثال سبيل على. صحِتهم على

 سبيل على. اجليدة الغذاء تناول الناس من والكثَت. أيام كل يف
 تقِوي   وىذا. ذلك وغَت البيضة اللحوم اخلضروات الفواكوَ  ادلثال
 أي يف الِكمَّامة يستعملون الناس من والكثَت. الَعْضاَلت على

ُ  دليلُ  وىذا. ىواء التلويث من الناس ػلارس وىذا مكان  أن يُ بَ ُتِّ
 إىل كورونا فَتوس جاء قبل. العامل يف اخلَت غللب كورونا فَتوس
 اجليدة الغذاء والتناولُ  صحتهم علي التباىل الناس من الكثَت العامل

 النظافة على ربافظ وال أيدا والتغسل الكمامة تستعمل وال
 شكرا مٍت ىذا. أمراض الناس يسبب وىذا. ذلك وغَت والتَ َروَّض

 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم اىتمامكم على جزيال
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 18-4لجدول ا

 للطالبة السادسة عشرةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

  يفتحون أن ٔ
ruang guru 

 يوتوب أو

رفع ادلضارع 
حيث يقتضي 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

 سبق ادلضارع
أن ادلصدرية 
وألنو من 

األفعال 
اخلمسة 

فنصبو حبذف 
 النون

  يفتحوا أن
ruang guru 

 يوتوب أو

 فريق من ٕ
 مؤيدَ 

نصب ادلضاف 
 إليو وتنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف إليو 
رلرورا ومعرفة 
إلفادة على 

 التعريف

 فريق من
 ادلؤيد

 ماقالتأن يطابق خطأ تذكَت الفاعل  ماقالت ٖ
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حيث يقتضي  األوىل متكلم
 تأنيثو

 متكلمة الفعل فاعلو ضلوي
 أوىل

 وماقالت ٗ
 الثانية متكلم

تذكَت الفاعل 
يقتضي  حيث
 تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
 الفعل فاعلو

 وماقالت
متكلمة 

 ثانية

 احملور عن ٘
 الصحةِ 

تأنيث الصفة 
حيث يقتضي 

 تذكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

 احملور عن
 الصحي

 من الكثَت ٙ
 التباىل الناس

تأنيث الفعل 
حيث يقتضي 

 تذكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
 الفعل فاعلو

 من الكثَت
 الناس

 اليباىل

 وال تستعمل ٚ
 الكمامة

تأنيث الفعل 
حيث يقتضي 

 تذكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
  الفعل فاعلو

وىو معطوف 
لكلمة قبلها 
"الكثَت من 

 الناس"

وال 
 يستعمل
 الكمامة
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تأنيث الفعل  أيدا والتغسل ٛ
حيث يقتضي 

 تذكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
  الفعل فاعلو

وىو معطوف 
لكلمة قبلها 
"الكثَت من 

 الناس"

 واليغسل
 يدين

 ربافظ وال ٜ
 النظافة على

تأنيث الفعل 
حيث يقتضي 

 تذكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
  الفعل فاعلو

وىو معطوف 
لكلمة قبلها 
"الكثَت من 

 الناس"

 ػلافظ وال
 على

 النظافة

 من كثَتُ  ٓٔ
 تقربون الناس

 اهلل إىل

استخدام 
 ضمَت سلاطبون

بدال عن 
 غائب

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
 الفعل فاعلو

وىو راجع إىل 
 كلمة "كثَت"

 من كثَتُ 
 الناس

يتقرب إىل 
 اهلل

 فريق من أنا ٔٔ
 ادلؤيدة

تذكَت السياق 
حيث يقتضي 

إن صاحب خطأ 
الكالم من 

 فريق من أنا
 ادلؤيد
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 كادلتكلم
 الثالث

 كادلتكلمة اإلناث صريف تأنيثو
 الثالثة

 أنَّ  فرقيت من ٕٔ
 يتعلمُ 

استخدام 
ادلضارع مكان 

 ادلصدر

خطأ 
 صريف

حرف "أّن" 
التدخل على 

 الفعل

 فرقيت من
 تعل مَ  أنَّ 

 والتناولُ  ٖٔ
 اجليدة الغذاء

استخدام 
ادلصدر مكان 

 ادلضارع

خطأ 
 صريف

 أن يتبع
ادلعطوف 

صيغة معطوف 
عليو وىو 

 ادلضارع

 واليتناولُ 
 الغذاء
 اجليدة

 جاء قبل ٗٔ
 فَتوس
 كورونا

استخدام 
ادلاضي مكان 

 ادلصدر

خطأ 
 صريف

أن يأيت االسم 
بعد الظرف أو 
أن يزيد "أن 

ادلصدرية 
 بعدىا

 رليئ  قبل
 فَتوس
/ كورونا

قبل أن 
 جاء

 ؼلرجون ال ٘ٔ
 اخلروج إىل

استخدام 
ادلصدر مكان 

خطأ 
 صريف

إن استخدام 
ادلصدر غَت 

 ؼلرجون ال
 اخلارج إىل
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 مناسب اسم الفاعل 

 يسبب وىذا ٙٔ
 أمراض الناس

استخدام 
ادلصدر مكان 
صفة مشبة 

 اسم الفاعلب

خطأ 
 صريف

إن استخدام 
ادلصدر غَت 

 مناسب

 وىذا
 يسبب
 الناس

 مرضى

 والتَ َروَّض ٚٔ
 ذلك وغَت

استخدام 
ادلاضي مكان 

 ادلضارع

خطأ 
 صريف

 أن يتبع
ادلعطوف 

صيغة معطوف 
عليو وىو 

 ادلضارع

 واليتَ َروَّض
 ذلك وغَت

 ِمنْ  أفضل ٛٔ
 تَ َعلَّمُ 

اشتقاق وزن 
ادلصدر غَت 

 مناسب

خطأ 
 صريف

إن صيغة 
ادلصدر من 
فعل "تعّلم" 
ىو "تعل م" 
بضم احلرف 

 قبل االخر

 ِمنْ  أفضل
 تَ َعل مِ 
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 :الطالبة السابعة عشرة  -ٚٔ

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو. احلمد هلل احلمد هلل رب 
العادلُت وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين والصالة والسالم على 
سيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو أمجعُت، أما بعده. أنا كادلتكلمة 

أريد أن أقدَم حججنا أن فَتوس كورونا  من فريق معارضالثالثة 
امل. قبل أن أبدَأ بطرح احلجج أود أن أفند الغللب اخلَت يف الع

ماقالتها ادلتكلمة األوىل من فريق ادلعارض. أن كثَت من الناس 
. دلاذا؟ ىذا خطأكبَتةيعبدون ويتذكون اهلل بسبب فَتوس كورونا 

أن نعبد ألن أليس واجب علينا على الكل ادلسلمُت وادلسلمات 
ألن اإلسالم  ضلن مسلم ألنويتذكرون اهلل ويتقربون إىل اهلل  اهللِ 

 ليس بسبب كورونا. ديِننا

، لقد ربدثت صديقيت عن احلجَجنا سأتقدمواآلن  ومث 
رلاِل  قد ػلدثُ األوىل عن احملور الًتبوي. أن بسبب كورونا 

يف زلور قد ربدثت صديقيت الثانية  ومثيف الدراسة. األفشِل األكرب 
للعامل يؤجلُت  من العاملُت قد كثَت. أن بسبب كورونا االقتصاد

لكم  سأقدمَ ػلصل اجملتمع. واآلن  وىذا احلالة طوارئيف اخلارج. 
ىناك نقاشٌة يف كل ادلكان سواء  يف احملور الدين. عن احملور الدين

كما يف حالة اجلنايِة جِبِثة   أحكام وشروُط القانون الدينيف حيث 
أصبح َسعُر الذىِب أكثَر تكلفًة منذ ىذا  ومثضياح الكورونا. 
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الكورونا حىت يُ َؤجََّل الكثَت من الناس الزواج.  وىذا حىت يسبب 
 يف زلور الًتبويالزنا أصبح منتشرا أكثر فأكثر.  لقد قدمنا احلجج 

. وبذلك نقول بأن كورونا الغللب واحملور الديٍتواحملور االقتصادي 
. السالم عليكم أن حججنا أقوى وىذا الدليلاخلَت يف العامل. 

 ورمحة اهلل وبركاتو   

 19-4الجدول 
 للطالبة السابعة عشرةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

واآلن  ٔ
 لكم سأقدمَ 

نصب ادلضارع 
حيث يقتضي 

 رفعو

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق 
ادلضارع أداة 

 نصب 

 سأقدمُ واآلن 
 لكم

 واآلن ومث ٕ
 سأتقدم

 عن
 احلجَجنا

نصب اجملرور 
حيث يقتضي 

وتعريف  جره
 ادلضاف

خطأ 
 ضلوي

سبق االسم 
حرف جر 

فالزم جره وأن 
يكون ادلضاف 
نكرة السناده 
على مضاف 

 واآلن ومث
سأتقدم عن 

 حجِجنا
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 إليو ادلعرفة

 ألن ٖ
 اإلسالم

 ديِننا

جر خرب أن 
حيث يقتضي 

 رفعو

خطأ 
 ضلوي

إن عمل إن 
نصب وأخواهتا 

االسم ورفع 
 اخلرب

 اإلسالم ألن
 دينُنا

جر ادلفعول  اهللِ  أن نعبد ٗ
حيث يقتضي 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

إن ادلفعول من 
األمساء 

ادلنصوبات اليت 
حلقتها األفعال 

 ادلتعدية

 اهلل أن نعبد

قد ػلدُث  ٘
رلاِل 

األفشِل 
األكرب يف 

 الدراسة

جر الفاعل 
حيث يقتضي 

 رفعو

خطأ 
 ضلوي

إن الفعل من 
األمساء 

ادلرفوعات 
 ورفعو بالضمة

حدث قد 
رلاُل األفشِل 
األكرب يف 

 الدراسة

لقد قدمنا  ٙ
يف احلجج 

تنكَت 
ادلوصوف 

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف ادلوصوف 

لقد قدمنا 
يف احلجج 
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زلور 
 الًتبوي

حيث يقتضي 
 تعريفو

إلرادة الطالبة 
أن يأيت 

الًتكيب 
 وصفيا 

 ور الًتبوياحمل

 الكل على ٚ
 ادلسلمُت

تعريف 
ادلضاف حيث 

 يقتضي تنكَته

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 
إلسناده على 
االسم ادلعرفة 

 بعده

 كل على
 ادلسلمُت

احلالة وىذا  ٛ
 طوارئ

تنكَت الصفة 
حيث يقتضي 

 تعريفها

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
اتباعا على 

 ادلوصوف

احلالة وىذه 
 الطوارئ

فريق من  ٜ
 معارض

تنكَت ادلضاف 
إليو حيث 

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
مضاف إليو 

فريق من 
 ادلعارض
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معرفة إلفادة  يقتضي تعريفو
 ٜعلى التعريف

احلالة وىذا  ٓٔ
 طوارئ

تذكَت اسم 
اإلشارة حيث 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق اسم 
اإلشارة دبا 

 بعده

احلالة وىذه 
 الطوارئ

 ىذا ٔٔ
 خطأكبَتة

تأنيث الصفة 
يقتضي حيث 
 تذكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

 ىذا
 خطأكبَت

اجتماع حريف   ومث  ٕٔ
 العطف

خطأ 
 ضلوي

إن لكل حرف 
العطف فائدة 
معينة لذا 

 الصلمع بيمها 

  مث

 الدليل وىذا ٖٔ
 حججنا أن

 أقوى

إعلال حرف 
 على" التعدية "

خطأ 
 ضلوي

إن أصل 
االسم ىو فعل 
"دال" الذي لو 

الدليل  وىذا
 أن على

 حججنا

______________ 
 ، متاح علىٕٕٓٓ، إضافة التعريف وإضافة التخصيصأؽلن أمُت عبد الغٌت،   9

Q0gk-https://youtu.be/Qe4anG   ٕٓتاريخ الدخول/ٙ/ٕٕٓٔ  

https://youtu.be/Qe4anG-Q0gk
https://youtu.be/Qe4anG-Q0gk
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التعدية حرف 
 "على"

 أقوى

استخدام  قد كثَت ٗٔ
حرف قد غَت 

 مناسب

خطأ 
 ضلوي

إن حرف  
"قد" تدخل 
على الفعل 

 العلى االسم

 كثَت

 ضلن ألن ٘ٔ
 مسلم

استخدام 
ضمَت غَت 

 مطابق

خطأ 
 ضلوي

إن ذلذه 
الكلمة ضمَت 
متصل بُت  
كلمة "ألن" و 
"ضلن" وىو 

 "ألننا

 مسلم ألننا

 أتقدمس ٙٔ
 عن

 احلجَجنا

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مناسب

خطأ 
 صريف

إن معٌت 
"تقدم" انتقل 
إىل األمام لكن 
الطالبة ستربز 
حجتها لذا 
ىذا الوزن غَت 

 أقدمس
 حجَجنا
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 مناسب

 قد ػلدثُ  ٚٔ
رلاِل 

األفشِل 
 األكرب

استخدام 
ادلضارع مكان 

 ادلاضي

خطأ 
 صريف

إن الطالبة تريد 
تأكيد الكالم 

فيستخدم 
ادلاضي بعد 

 "قد"

 قد حدث 
رلاُل األفشِل 

 األكرب

    

 : تحليل البيانات من المحادثة -2
 :2و  1الطالبة  -أ 

 2الطالبة  1الطالبة 
 وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 إين باخلَت، وأنِت؟ كيف حالك؟
دخلِت أنا باخلَت. ىل أنِت  

 اللغة؟زلكمِة 
 اللغة؟ زلكمةِ  دخلتِ  دلاذا

يف نعم دخلُت إىل زلكمِة اللغة 
 الربػلة

 باللغة الوطنية ألين حدثتُ 
 احلمار أمحرأن أستعمَل  ماعقاب؟

 اأستعمَل احلمار أسبوع تستعملُت احلمار؟ كم يومٍ 
 اآليت أسبوعُ انتهى العقاب  مىت قد انتهى العقاب؟
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ذلك خطايا أنا الأخاف، ألن  أنِت زباف؟ىل 
 ليس خطاُؤىم

 مادخلُت إىل زلكمِة اللغة اللغة دخلِت زلكمةِ وأنِت، ىل 
يف اليوم باللغة  أنِت رَبَدَّثِ ىل 

 العربية؟
 نعم ربدثت باللغة عربية

ادلفردات، ماذا  إذا أنِت التعرفِ 
 تفعلُت أنِت ؟

 القاموس فعلُت فتحتُ 

إذا يف القاموس مايف ادلفردات، 
 أنِت؟ماذا تفعلُت 

 اللغة إىل قسمُ سأسأُل 

 شكرأ كثَتا
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو

 

 21-4الجدول 
 للطالبة األول والثانيةاألخطاء 

 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

رفع الظروف  اآليت أسبوعُ  ٔ
الزمان حيث 

أن يكون خطأ 
الظرف 

 آت أسبوعَ 
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يقتضي نصبو 
 وتعريف الصفة

منصوبا وظرف  ضلوي
"أسبوع" داخل 
يف قسم ظرف 
الزمان ادلختص 
وىو ماأشار 
إىل زمن 

 ٓٔزلدد

دخلِت أنِت   ٕ
 اللغةزلكمِة 

جر ادلفعول 
حيث يقتضي 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

إن ادلفعول من 
األمساء 

ادلنصوبات اليت 
حلقتها األفعال 

ادلتعدية 
 بالفتحةونصبو 

أنِت  
دخلِت 
 اللغةزلكمَة 

جر التمييز  يومٍ  كم ٖ
حيث يقتضي 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

إن التمييز من 
األمساء 

 ادلنصوبات

 يوماً كم 

______________ 
  ٖٛٗ...ص: النحو الكافيأؽلن أمُت عبد الغٌت،   10
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أنِت ىل  ٗ
ثِ   يرَبَدَّ

جزم ادلضارع 
حيث يقتضي 

 رفعو

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق 
ادلضارع أداة 
جزم فال 

 ػلذف النون

أنِت ىل 
ثِ   ُترَبَدَّ

أنِت ىل  ٘
 ؟زبايف

استخدام 
غَت الفعل 

مطابق 
 بالضمَت

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق 
ادلضارع أداة 
جزم فال 

 ػلذف النون

أنِت ىل 
 زبافُت؟

تنكَت الصفة  أمحراحلمار  ٙ
حيث يقتضي 

 تعريفها

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف الصفة 
اتباعا على 

 ادلوصوف

احلمار 
 األمحر

إىل سأسأُل  ٚ
 اللغة قسمُ 

عدم االحتياج 
 إىل حرف اجلر

خطأ 
 ضلوي

إن فعل 
"سأل" من 

األفعال 
ادلتعدية بنفسو 
لذا الػلتاج إىل 

سأسأل 
 قسَم اللغة
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 حرف اجلر

إذا أنِت  ٛ
 التعرفِ 
 ادلفردات

استخدام 
ادلضارع مكان 

 ادلاضي

خطأ 
 صريف

إن حرف "إذا" 
التدخل إال 

 على ادلاضى

 إذا ماعرفتِ 
 ادلفردات

استخدام وزن  حدثتُ ألين  ٜ
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

فهوم من ادل
 سياق الكالم

أن تقول 
"ربدث"، 

كلمة و 
"حدث" 

و"ربدث" ذلما 
 معنيان متفرقان

ألين 
 ربدثت

 
 :4و 3الطالبة  - ب

 4الطالبة  3الطالبة 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 كيف حالك يأخيت نداى؟
وعليكم السالم ورمحة اهلل 

 وبركاتو
احلمد هلل إين باخلَت، كيف 
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 يأخيت تيارا؟حالك 
 دلاذا؟ ماأقبح ىذا الصباح!

ماذا صنعِت ىناك يف زلكمة  اللغة دخلُت زلكمةِ ألنٍت 
 اللغة؟

 كم مفردات حفظِت؟ ادلفردات أحِفظُ أكتب اإلنشاء مث 
 كم جاسوسة حبثِت؟ مفردات ثالثون

 تدخليباللغة حىت تكلم كيف  حبثت جاسوستُت
 إىل زلكمة اللغة؟

تكلمت بلغة إندونيسيا مع 
 اللغة؟ دخلت زلكمةِ صاحبيت. ىل 

دخلُت بل ليس ىذا الليل .أنا 
 دخلُت يف زمن ادلاضي

 عند دخلتىل صنعِت اإلنشاء 
 زلكمِة اللغة؟

ادلًتادفات  حَفظتنعم صنعت، 
واحد مث صنعُت اإلنشاء ال بد 

 اجلاسوسة واحدمث ال بد  قرطاس
 جاسوسة فقط

 ؽلكن ىذا مٍت.
 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتوال 

وعليكم السالم ورمحة اهلل 
 وبركاتو

 
 
 



ٖٔ٘ 

 

 

 21-4الجدول 
 للطالبة الثالثة والرابعةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

 ثالثون ٔ
 مفردات

رفع ادلفعول 
حيث 

يقتضي 
 نصبو 

خطأ 
 ضلوي

ىو  "ثالثون"
مفعول لفعل 

زلذوف 
 "حِفظُت"

 فنصبو بالياء

 ثالثُت
 مفردات

دخلُت  ٕ
 زلكمةِ 

جر ادلفعول 
حيث 

يقتضي 
 نصبو 

خطأ 
 ضلوي

إن ادلفعول من 
األمساء 

ادلنصوبات اليت 
حلقتها األفعال 

ادلتعدية 
 ونصبو بالفتحة

دخلُت 
 زلكمةَ 

اجلاسوسة  ٖ
 واحد

تذكَت الصفة 
 وتنكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف الصفة وأن 

اجلاسوسة 
 الواحدة
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الصفة تتبع 
موصوفها يف 

 النوع

تقدمي الصفة  واحد قرطاس ٗ
على 

 ادلوصوف

خطأ 
 ضلوي

أن تسبق 
الصفة 

 موصوفها 

قرطاس 
 واحد

استخدام  دخلتعند  ٘
ن ادلاضي مكا

 ادلصدر 

خطأ 
 صريف

أن ػلل االسم 
بعد الظرف أو 
أن يزيد حرف 

 "ما" بعده

عند 
/ دخول
عندما 
 دخلت

 أحِفظُ  ٙ
 ادلفردات

استقاق وزن 
الفعل غَت 

 مطابق  

خطأ 
 صريف

أن وزن الفعل 
"حِفظ" ىو  
بفتح عُت 
الفعل يف 

 ادلضارع

 أحَفظُ 
 ادلفردات

 حَفظت ٚ
 ادلًتادفات

استقاق وزن 
الفعل غَت 

خطأ 
 صريف

أن وزن الفعل 
"حِفظ" ىو  

 حِفظت
 ادلًتادفات
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بكسر عُت  مطابق  
الفعل يف 

 ادلاضي

 

 :6و  5الطالبة  -ج

 6الطالبة  5الطالبة 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو 

 ياعيٍت
 صباح اخلَت

وعليكم السالم ورمحة اهلل 
 وبركاتو يا ..
 صباح النور

 احلمد هلل إين باخلَت. وأنِت؟ كيف حالك يف ىذا الصباح؟
 مارأيك عن احملكمة اللغة؟ احلمد هلل إين خبَت أيضا

رأيي عن احملكمة اللغة ندخل إىل 
زلكمة اللغة ضلن نستطيع أن نتكلم 

 أن نعلِّمباللغة مث ضلن نستطيع 
 اإلنشاء وغَت ذلك

 وأنِت ماذا رأيك عن احملكمة اللغة؟

 ضلن ندخلَ رأَي يف زلكمة اللغة 
إىل زلكمة اللغة ذلك تعطينا 
مفردات كثَتا وىناك ضلن صلعل 

 إىل مجلة
نستطيع ضلن  ذلك زلكمةومن 

ونتكلم إنشاء إىل إمالء  إىل
 باللغة اجليدة.



ٔ٘ٙ 

 

 

ىل أنِت مرة دخلِت إىل زلكمة 
 اللغة؟

دلَّا، يف ىذا السنة دلا دخلُت إىل 
 زلكمة اللغة، وأنِت؟

احلمد هلل يف ىذا السنة  مادخلُت 
إىل زلكمة اللغة، ولكن ماعرفت 

 يف يوم ادلستقبل.

ىل أنِت غضبِت إذا جاسوسة 
 امسِك؟كتبت 

 ماغَضبتُ وأنا أيضا. أنا  ال ألن ذلك خطائي، وأنِت؟
جاسوسة كتبت امسي إىل زلكمة 
اللغة، ألن ذلك خطائي أيضا. 
ؽلكن يف ذلك اليوم تكلمت أو 
ربدثت باللغة الدائرة أو بلغة 
إندونيسيا ومث دخلُت إىل زلكمِة 

 ربب باللغة؟اللغة. ىل أنِت 

  نعم أحب أن أتكلم باللغة. وأنتِ 
 يف معهد؟ عن اللغُتككيف 

رببِّ احلمد هلل كذلك. أي لغة 
 يف ىذا ادلعهد؟

العربية. كيف عن  أحب اللغةُ أنا 
اللغة واجب علينا أن نتكلم يف 

 ادلعهد؟

أن نتكلم باللغة. إذا  واجب إلينا
جلسَت يف الفصل السادس 

ضلتاج إىل شفهي وربرير. إذا يف 
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إذا أستاذا شهفي ضلن ىناك 
 وغليب إلينا يسأل إليناوأستاذة 
باللغة. ولكن زلكمِة  أن صَليبُ 

إىل جيد إىل  يؤدي إلينااللغة 
 طيب

 وعليكم السالم السالم عليكم
 

 22-4الجدول 

 للطالبة الخامسة والسادسةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

رفع ادلفعول  أحب اللغةُ  ٔ
تضي حيث يق

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

إن ادلفعول من 
األمساء 

ادلنصوبات اليت 
سبقتها األفعال 

 ادلتعدية

أحب 
 اللغةَ 

 عن لغِتكأن غلر االسم خطأ رفع اجملرور  اللغُتكعن  ٕ
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وتعريف 
 ادلضاف

بعد حرف جر  ضلوي
وأن ػلذف 
"ال" يف 

ادلضاف 
إلسناده على 
مضاف إليو 

 ادلعرفة 

رفع ادلضارع  صَليبُ أن  ٖ
يقتضي حيث 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

سبق ادلضارع 
أداة نصب "أن 

ادلصدرية" 
 ونصبو بالفتحة

 صليبَ أن 

نصب  ندخلَ ضلن  ٗ
ادلضارع حيث 

 يقتضي رفعو 

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق 
ادلضارع أداة 

 نصب

ضلن 
 ندخلُ 

يوم يف  ٘
 ادلستقبل

تعريف 
ادلوصوف 

حيث يقتضي 

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 التنكَت

يف يوم 
 ستقبلم
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 هتنكَت 

اسم تذكَت  ذلك زلكمة ٙ
حيث إشارة 

 يقتضي تأنيثو

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق اسم 
اإلشارة كلمة 

 بعده

تلك 
 زلكمة

ونتكلم  ٚ
 باللغة

 اجليدة.

 الصفةتأنيث 
حيث يقتضي 

 تذكَته
 وتعريفها

خطأ 
 ضلوي

إن تقدير 
اجلملة 

"ونتكلم باللغة 
تكلما جيدا"، 
لذا تكون 

 الصفة مذكر

ونتكلم 
باللغة 
 جيدا

ربب أنِت  ٛ
 باللغة؟

استخدام 
الفعل غَت 

مطابق 
 بالضمَت

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
 الفعل فاعلو

أنت 
رببُت 
 اللغة؟

استخدام  إلينايؤدي  ٜ
حرف جر 

 خَت مطابق

خطأ 
 ضلوي

إن فعل 
"يؤدي" من 

األفعال 

 إىل يؤدينا
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ادلتعدية بنفسها 
لذا اليفصل 
بينو وادلفعول 

 حرف جر 

استخدام  إلينا واجب ٓٔ
حرف جر 

 خَت مطابق

خطأ 
 ضلوي

إن حرف 
التعدية فعل 
"وجب" على 
 ال حرف "إىل"

واجب 
 علينا

نستطيع ضلن  ٔٔ
 نشاءاإل إىل

عدم االحتياج 
 إىل حرف جر

خطأ 
 ضلوي

إن حرف اجلر 
 ينزعج الكالم

ضلن 
 نستطيع 

 نشاءاإل

أستاذا  إذا ٕٔ
 وأستاذة

 يسأل إلينا

استخدام 
ادلضارع مكان 

 ادلاضي

خطأ 
 صريف

حرف "إذا" 
التدخل إال 

 على ادلاضي

إذا سألنا 
األستاذ 

 واألستاذة

أن نستطيع  ٖٔ
 نعلِّم

استخدام وزن 
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

تريد الطالبة 
التعل م 

والالتعليم لذا 

نستطيع 
 أن نتعلم



ٔٙٔ 

 

 

وزن الفعل غَت 
 مطابق

استخدام وزن  ماغَضبتُ أنا  ٗٔ
الفعل غَت 

 مطابق

خطأ 
 صريف

أن وزن فعل 
"غِضب" ىو 
كسر عُت 
الفعل يف 
ادلاضي وفتحو 

 يف ادلضارع.

أنا 
 ماغِضبتُ 

 

 :8و  7الطالبة  - د
 8الطالبة  7الطالبة 

 صباح النور صباح اخلَت
 احلمد هلل باخلَت. وأنِت يا.. كيف حالك ياأوىل

 احلمد هلل. 
 كيف وجدِت عن زلكمة اللغة؟

عن زلكمة اللغة شديٌد وجدِت 
 وقطيعٌ 

 دلاذا شديٌد؟
 

ولغة  تكلم لغَة الرمسيةألن من 
 .محار محراءأتشيو ستستعمل 

 يف فصِل أوىلاحلمد هلل دخلُت  ىل دخلِت زلكمة اللغة؟



ٕٔٙ 

 

 

 خطإي تكلمت باللغة الرمسية ماذا خطُأك؟
 لغة إندونيسيا وىو

 ال ألن خطإي ؟تغضيبىل 
شكرا يأوىل. ىذا سؤاىل. السالم 

 اهلل وبركاتوعليكم ورمحة 
وعليكم السالم ورمحة اهلل 

 وبركاتو
 

 23-4الجدول 

 األخطاء للطالبة السابعة والثامنة

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

جزم ادلضارع  تغضيبىل  ٔ
حيث يقتضي 

 رفعو

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق 
ادلضارع أداة 

 نصب أو جزم

 تغضبُتىل 

لغَة  تكلم ٕ
 الرمسية

تعريف 
الصفة حيث 

يقتضي 
 تنكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 التنكَت 

تكلم لغة 
 رمسية



ٖٔٙ 

 

 

ستستعمل  ٖ
 ار محراءمخ

تأنيث الصفة 
حيث يقتضي 

 تذكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

ستستعمل 
 ار أمحرمخ

تأنيث الصفة  فصِل أوىليف  ٗ
حيث يقتضي 

 تذكَتىا

خطأ 
 ضلوي

أن تتبع الصفة 
موصوفها يف 

 النوع

يف فصل 
 أول

لغة  وىو ٘
 إندونيسيا

تذكَت الضمَت 
حيث يقتضي 

 وتأنيث

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق 
ادلبتدأ خربه يف 

 النوع

لغة  وىو
 إندونيسيا

عن وجدِت  ٙ
 زلكمة اللغة

استخدام 
ضمَت 

سلاطب مكان 
 متكلم

خطأ 
 ضلوي

إن ىذه اجلملة 
 إجابة لسؤال

"ماذا 
وجدت..؟ لذا 
أن تكون 

اإلجابة 
باستخدام 

 ضمَت متكلم

وجدُت عن 
 زلكمة اللغة
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 :11و  9الطالبة  - ه
 11الطالبة  9الطالبة 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو.  
 كيف حالك؟

وعليكم السالم ورمحة اهلل 
وبركاتو. احلمد هلل إين خبَت. 

 وأنِت كيف حالك؟
 ياأُلفى؟دلاذا  احلمد هلل إين خبَت

اللغة  دخلُت  زلكمةُ سأخربك أنٍت 
 يف الربػلة

أستغفر اهلل. دلاذا ياألفى؟ ماذا 
 خطأك؟

 ؟من القسم اللغةمث ماذا جزاءك  خطإي تكلمت باللغة الدائرة
جزائي الكشف بادلرتكبتُت ولكن 

 يعز  عليَّ أن أكتَب اسم زميليت
 اسم مرتكبَ  مْل تكتبإن 

ياألفى تفُسد نظام يف ىذا 
ادلعهد، ذلك البد عليك وعلى  
كل الطلبة يف ىذا ادلعهد أن 

أو لغُة تتكلم باللغِة العربية 
جبيٍد. لذلك تعلمي  اإلصلليزية

 جيٍد ياألفى
نعم يامفتاح. جزاك اهلل خَتا على  

 كل نصحِتك
 عفوا ياألفى
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 وعليكم السالم السالم عليكم
 

 24-4الجدول 

 األخطاء للطالبة التاسعة العاشرة 

 توصيف الخطإ الخطأ الرقم
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

أنٍت  ٔ
دخلُت  

 زلكمةُ 
 اللغة

رفع ادلفعول 
حيث يقتضي 

 نصبو

خطأ 
 ضلوي

إن ادلفعول من 
األمساء 

ادلنصوبات اليت 
سبقتها األفعال 

 ادلتعدية

دخلُت  أنٍت 
 اللغةزلكمَة 

لغُة أو  ٕ
 اإلصلليزية

رفع اجملرور 
حيث يقتضي 
جره وتنكَت 

 ادلوصوف

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلعطوف رلورا 
ومعرفة اتباعا 
على معطوف 

 عليو

اللغِة أو 
 اإلصلليزية

اسم أن يكون خطأ نصب ادلضاف  اسمَ  ٖ
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إليو حيث  مرتكبَ 
 يقتضي جره

مضاف إليو  ضلوي
رلرورا دلا سبقو 

 ادلضاف  

 مرتكبٍ 

القسم من  ٗ
 اللغة

تعريف ادلضاف 
حيث يقتضي 

 تنكَته 

خطأ 
 ضلوي

أن يكون 
ادلضاف نكرة 
إلسناده على 
مضاف إليو 

 ادلعرفة 

من قسم 
 اللغة

مْل إن  ٘
 تكتب

الفعل استخدام 
غَت مناسب 

 بالضمَت 

خطأ 
 ضلوي

إن الفاعل من 
اإلناث لذا 
اليطابق الفعل 

 فاعلو

إن مل 
 تكتيب 

 

 :12و  11الطالبة  - و
 12الطالبة  11الطالبة 

 السالم وعليكم عليكم السالم
 احلمد هلل إين خبَت، وأنِت؟ كيف حالك يف ىذا اليوم؟
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 اللغة؟ ىل أنِت ربب احلمد هلل إين خبَت
 ىل دخلِت زلكمة اللغة؟ ال، ألن عرفت اللغة قليال

دخلُت زلكمة اللغة ألين تكلمت 
 باللغة وطنية

 ماذا خطأك؟

 جزاءك؟ ماذا باللغة وطنيةتكلمُت 
مًتادفات وباجلملة  أحفظ ثالثون

 وجاسوسة
ؽلكن ىذا. السالم عليكم ورمحة 

 اهلل وبركاتو
  وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو

 

 25-4الجدول 
 األخطاء للطالبة الحادية عشرة والثانية عشرة

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

أحفظ  ٔ
 ثالثون

 مًتادفات

رفع ادلفعول 
حيث 

يقتضي 
 نصبو

خطأ 
 ضلوي

أن نصب 
 العدد بالياء

 أحفظ ثالثُت
 مًتادفات
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تكلمُت  ٕ
باللغة 
 وطنية

تنكَت 
الصفة حيث 

يقتضي 
 تعريفها

خطأ 
 ضلوي

أن تزيد "ال" 
يف الصفة 
اتباعا على 

 ادلوصوف

باللغة تكلمُت 
 الوطنية

ىل أنِت  ٖ
 اللغة ربب

استخدام 
الفعل غَت 

 مطابق
 بالضمَت

خطأ 
 ضلوي

أن الفاعل من 
اإلناث لذا 
البد أن 
يطابق الفعل 

 فاعلو

 ىل أنت رببُت

 
 14و  13الطالبة  - ز

 14الطالبة  13الطالبة 
 السالم وعليكم السالم عليكم

 احلمد هلل إين خبَت، وأنِت؟ كيف حالك ياأخيت ...
احلمد هلل إين خبَت. ىل أنِت مرة 

 تدخلي إىل زلكمة اللغة؟
 مرة. نعم

 مرة زلكمة لغة؟ أنِت تدخليكم مرة 
 ثالثون مفردات ومجلة  اللغة؟ قسمُ  أخت عقاب إىلماذا 
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 ال دلا ؟ذلك ادلفرداتىل حفظِت 
 دلاذا؟

 
 أختمع  سأحِفظإن شاء اهلل 

 اللغة قسمُ 
ذلك التنسي ياأخيت حلفظ 

ألن لو أنِت الربفظُت  مفردات
بعٍد أنت تدخلُت   ذلك مفردات

 كما إىل زلكمة اللغة

 ىل دخلت إىل زلكمة اللغة؟

 مىت؟ دخلتُ 
 أي عقاب؟ يف البارحة

العقاب ثالثون مفردات وأحفظ 
 ذلك مفردات

كم مرة دخلِت إىل زلكمة 
 اللغة؟

 شكرا احلمد هلل فقط مرة
 السالم عليكم عفوا ياأخيت

  وعليكم السالم
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 26 -4الجدول 
 للطالبة الثالثة عشرة والرابعة عشرةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

 أختمع  ٔ
 اللغة قسمُ 

رفع 
ادلضاف 

حيث 
يقتضي 

 جره

خطأ 
 ضلوي

ألن يكون 
ادلضاف رلرورا 
وىو كذلك 
مضاف إليو 

 لكلمة قبلها 

مع أخيت 
 اللغة قسمِ 

كم مرة  ٕ
أنِت 

 تدخلي

جزم 
ادلضارع 

 حيث
يقتضي 

 رفعو

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق ادلضارع 
أداة نصب 
والجزم فال 

 ػلذف النون

كم مرة أنِت 
 تدخلُت

ذلك  ٖ
 ادلفردات

اسم تذكَت 
 إشارة

حيث 

خطأ 
 ضلوي

أن يطابق اسم 
 اإلشارة دبا بعده

تلك 
 ادلفردات
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يقتضي 
 تأنيثو

ماذا  ٗ
 عقاب إىل

قسُم  أخت
 اللغة

استخدام 
حرف اجلر 

َت غ
 مناسب

خطأ 
 ضلوي

أن ػلل حرف 
"من" دلطابقة 

 اجلملة

عقاب ماذا 
أخت من 

 قسم اللغة

إن شاء  ٘
اهلل 

 سأحِفظ

استخدام 
وزن الفعل 
 غَت مطابق

خطأ 
 صريف

إن وزن فعل 
"حِفظ" بكسر 
عُت الفعل يف 
ادلاضس وفتحو 

 يف ادلضارع

إن شاء اهلل 
 سأحَفظ

 

 16و  15الطالبة   - ح
 17الطالبة  16الطالبة 

 السالم وعليكم عليكم السالم
 وأنِت؟ خبَت، إين هلل احلمد ... أخيت يا حالك كيف
 نعم أنا مرة يف زلكمة اللغةأنت مرة ىل  .خبَت إين هلل احلمد
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 يف زلكمة اللغة؟ تدخلي
إذ اتدخلي ىل أنت غضبت 

 زلكمة اللغة؟
ال أنا الأغضب، ألن ذلك 

 خطإي
 مرتُتدخلت يف زلكمة اللغة  زلكمة اللغة؟ تدخليكم مرة 

زلكمة  إذا تدخليماجزاءك 
 اللغة؟

 جزائي الكشف بادلرتكبتُت

 أيها يا عُت!
 وعليكم السالم

 شكرا ياسلسا، السالم عليكم
 

 
 27 -4الجدول 

 للطالبة الخامسة عشرة والسادسة عشرةاألخطاء 

 الخطأ الرقم
توصيف 

 الخطإ
تصنيف 
 الخطإ

 التصويب تفسير الخطإ

كم مرة  ٔ
 تدخلي

ادلضارع جزم 
حيث 

 يقتضي رفعو

خطأ 
 ضلوي

مل يسبق 
ادلضارع أداة 
نصب أو جزم 
لذا الػلذف 

 النون 

كم مرة 
 تدخلُت
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تدخلي  اإذ ٕ
زلكمة 

 اللغة؟

استخدام 
ادلضارع 

مكان 
 ادلاضي 

خطأ 
 صريف

إن حرف "إذا" 
ال تدخل إال 

 على ادلاضي

إذا دخلِت 
 زلكمة اللغة؟

 

يف فرقيت اجلدال وقد قامت الباحثة بتحليل البيانات   
واحملادثة، وبعدىا فستصنف األخطاء النحوية والصرفية يف كل من 

 التصنيفات ادلربزة يف اجلداول التايل مع العدد والنسبة ادلئوية.

 29 -4الجدول:
 األخطاء النحوية

 النسبة المئوية العدد تصنيف الخطإ الرقم
 %ٖ٘ ٕٛ اإلعراب ٔ
 %ٖٛ،ٓٔ ٕٙ الًتكيب اإلضايف ٕ
 %٘ٚ،ٛٔ ٘ٗ الًتكيب الوصفي ٖ
 %٘ٚ،ٖ ٜ تركيب العطف ٗ
 % ٖٛ،ٓ ٕ الًتكيب اإلسنادي ٘
 %ٕٗ،٘ٔ ٖٚ الضمَت ٙ
 %ٕ٘،ٔ ٖ اسم اإلشارة ٚ
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 %ٛٓ،ٕ ٘ اسم ادلوصول ٛ
 %ٛٓ،ٕٔ ٜٕ حروف ٜ

 %ٓٓٔ ٕٓٗ رلموع
 

 
 

 31 -4الجدول:
 يةاألخطاء الصرف

 النسبة المئوية العدد تصنيف الخطإ الرقم

 %ٙٓ،ٛ ٘ استخدام االسم مكان الفعل ٔ

 %ٖٔ،ٙٔ ٓٔ استخدام الفعل مكان االسم ٕ

 %ٜٔ،ٕٗ ٘ٔ استخدام الفعل مكان الفعل ٖ

 اإلعراب

 الًتكيب اإلضايف

 الًتكيب الوصفي

 تركيب العطف

الًتكيب 
 اإلسنادي

 الضمَت
 اسم اإلشارة
 حروف اسم ادلوصول

 األخطاء النحوية
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 %ٙٓ،ٛ ٘ استخدام االسم مكان االسم ٗ

 %ٖٓ،ٜٕ ٛٔ وزن الفعل غَت مناسب ٘

 %ٜٓ،ٕٔ ٛ اشتقاق الوزن غَت مستخدمة  ٙ

 %ٔٙ،ٔ ٔ صيغة االسم/الفعل غَت مناسب ٚ

 %ٓٓٔ ٕٙ رلموع

 

أسباب األخطاء النحوية والصرفية عند الطالبات في التعبير  - ج
  :الشفهي بمعهد باب النجاح

جبانب ادلناظرة واحملادثة الصباحية أجرت الباحثة ادلقالبة   
الشخصية لدي مدرس ادلناظرة وبعض الطالبات يف نفس الفصل 

الباحثة األظلاط لنيل أسباب األخطاء النحوية والصرفية. فوجدت 
 اآلتية اليت ذبيب عن ذلك سؤال البحث، وىي:

استخدام االسم 
 مكان الفعل

استخدام الفعل 
 مكان االسم

استخدام الفعل 
 مكان الفعل

استخدام االسم 
 مكان االسم

وزن الفعل غَت 
 مناسب

 األخطاء الصرفية
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 :األسباب الداخلية -أ 
األسباب اليت تصدر من الطالبة نفسها وىي  تعٌت هبا 

 فيما يلي:
 :ادلفردات قلة -ٔ

ادلفردات أمر من األمور ذات أعلية كربى لتعلم   
اللغة ما، لكوَنا تساعد الطالبات على فهم الكالم 
والكتابة من تلك اللغة. إذا قلت ادلفردات فصعب عليها 
أن تفهم الشرح والبيان من ادلدرس وأن تعرب ماخطر يف 
ذىنها عند احملادثة الصباحية وادلناظرة وغَتعلا يف 

ية والتحريرية كما حدث عند الطالبة يف التعبَتات الشفه
فصل ادلناظرة أَنا تركز على مقالة ادلناظرة وحينما نسيت 
عنها فصعب عليها أن تستمر بإبراز آراءىا. فتؤدي إىل 
انزعاج الكالم ضلو السامع ويكون كالمها غَت بليغ 

 للسامع. 
 :على القواعد النادر االستيعاب  -ٕ

خطَتا بتعلم النحو  حُت الهتتم الطالبة اىتماما  
االستيعاب على القاعدة  نوادروالصرف فتسبب إىل 

وكذلك كثرة األخطاء النحوية والصرفية. من الواقع الذي 
ألقاه أستاذ رفق رزق اهلل يف ادلقابلة أن الطالبات تتساءلن 
بعضهن بعضا عن صحة األراء اليت كتنب من حيث 
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يضا يف القاعدة حُت ترمجة األراء. ووجدت الباحثة أ
ادلناظرة على سبيل ادلثال أن الطالبة تستخدم فعل 
"حدث" يف كالمها بدال عن "ربدث" يف كالمها لتعبَت 
ماتكلمت رغم أن كال الفعال ذلما معنايان غَت متساويان 

 والوزنان متفرقان.

 :إعلال شلارسة القواعد  -ٖ
جبانب االستيعاب على القاعدة فتحتاج الطالبة  

ريب وادلمارسة لكون مهارة الكالم من إىل التطبيق والتد
ادلهارات االنتاجية. ومن ادلظاىر كثَت من الطالبات قد 
استوعب على القواعد ومل ؽلارس على تطبيقها فيؤدي 
إىل األخطاء يف كالمها. ولكثرة األخطاء غلعل تطبيق 
زبطيط تعلم ادلناظرة زلدودا ألن يوم السبت ادلدرس 

ليت أخطأت الطالبة كثَتا يعلم ماديت النحو والصرف ا
فيها بعد عرضهن يف ادلناظرة يوم اجلمعة. مثال ىن 
يتعودن باخلطإ يف اجلملة البسيطة، "إىل قريُة أخر" بينما 
ادلفروض "إىل قريٍة أخرى" جبر اسم اجملرور دلا سبقو 

 حرف جر.
 :األسباب اخلارجية  -ب 

بيئة الطالبة وىي   األسباب من حيثتقصد هبا   
 لي: كما ت
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 التدخل اللغوي يف الًتكيب: -ٔ
من ادلعلوم أن اللغة األم قد تؤثر بتعلم اللغة  
أو يسمى بعبارة التدخل اللغوي لكون الطالب  الثانية

أكثر سيطرة واستيعابا على اللغة األم كما جرى عند 
الطالبات يف ىذ البحث. إن تركيب اللغة األم يؤثر هبن 

مثال ترمجة بية. عند ترمجة اجلمل اإلندونيسية إىل العر 
فًتمجت الطالبة "تسأل   "dia bertanya kepada"مجلة 

وىو ترمجة من كلمة  إىل ادلدرس" باستخدام حرف إىل 
"kepada"  أَنا نوع من اسم ادلوصول يف تركيب اللغة

بينما ادلفروض يف اللغة العربية أن فعل اإلندونيسية. 
"سأل" من األفعال ادلتعدية الذي ينصب مفعولُت 

الػلتاج ذلك الفعل إىل  أصلهما ليس ادلبتدأ واخلرب. لذا
 حرف اجلر

 التدخل اللغوي يف ادلفردات:  -ٕ
إن اللغة األم واللغة العربية زبتلف على تذكَت 
األشياء وتأنيثها. يف اللغة األم المفردة خاصة سبيز بُت 
األشياء الذكور واإلناث رغم أن يف اللغة العربية 
مًتادفات كثَتة سبيز بينمها علي سبيل ادلثال يف نوع 
الصفة. وذلك السبب يؤدي الطالبة إىل اخلطإ يف اختار 

كما وجدت الباحثة يف اجلدال "أنا متكلم ادلفردات.  
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 أول" مع ادلتكلمة من اإلناث ويف الًتكيب "ذلك
 خطايا، ىذا خطأ كبَتة، ىذا حالة".

 دور احملكمة يف تطبيق اللغة   -ٖ
إن زلكمة اللغة تلعب دورا مهما يف تطبيق اللغة 
حول حرام ادلعهد كإلقاء الطالبات ادلفرادات والعقاب 

م اللغة بعدم استخدامها يوميا. من اليت زبالف نظا
بينما أن وجدت الباحثة من خالل ادلقابلة أن زلكمة 
اللغة مل تلعب بأحسن دورىا يف تطبيق اللغة وىذه 
احلالة تظهر من قلة ادلفردات اليت سيطرت عليها 
الطالبات حىت تصعب على فهم ادلادة يف داخل الفصل 

 وإلقاء الكالم يف نشاطي اجلدال واحملادثة.
  يف تعليم ادلادة الوسائلالطريقة و   -ٗ

إن الطريقة والوسائل اليت استخدمها ادلدرس تؤثر  
كثَتا  بسيطرة الطالبات على ادلادة ألَنا تساعد على 
فهم ادلادة ادلدروسة. وأساسا على البيانات من ادلقابلة 
إن اللغة ادلستخدمة يف ترديس ادلادة ىي اللغة 

 فهي مستخدمة فيو اإلندونيسية وأما الوسائل غَت
فذلك يؤدي إىل كثرة وقوع األخطاء لعدم سيطرة 
الطالبات على ادلادة وخاصة يف اإلعراب كما وجدت 

 الباحثة من نتائج البحث.  
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 الفصل الخامس

 الخاتمة
  
وبعد أن قامت الباحثة بعرض البيانات ومناقشتها وحتليلها عن   

األخطاء النحوية والصرفية يف فرقيت اجلدال واحملادثة وأسباهبا عند 
نتائج البحث اليت حصلب  الطالبات مبعهد باب النجاح فتقدم الباحثة

 عليها واالقًتاحات كما يلي:
 :نتائج البحث -أ 

إن األخطاء النحوية عند الطالبات تشمل على بعض  -0
تصنيفات األخطاء هي اإلعراب والًتكيب اإلضايف 
والوصفي واإلسنادي وتركيب العطف والضمري واسم 
اإلشارة واسم ادلوصول واحلروف. وأكثرها اليت ارتكبتها 

بنسبتها ادلئوية  73يف اإلعراب يبلغ عددها  الطالبات
 34% والًتكيب الوصفي فيما تليها بيلغ رلموعها 24

 26% والضمري ويبلغ رلموعها 07،64بنسبتها ادلئوية 
 % .04،31بنسبتها ادلئوية 

إن األخطاء الصرفية عند الطالبات تتكون من التصنيفات   -1
مكان اآلتية هي استخدام االسم مكان الفعل والفعل 

االسم ووزن االسم والفعل مكان الفعل واالسم مكان 



070 
 

 
 

الفعل غري مناسب واشتقاق الوزن غري مستخدمة وصيغة 
االسم/الفعل غري مناسب. وأكثرها اليت قامت هبا الطالبة 

بنسبتها  07يف استخدام الوزن غري مناسب يبلغ عددها 
% وتليها استخدام الفعل مكان الفعل يبلغ 18،12ادلئوية 

واستخدام الفعل % 13،08بنسبتها ادلؤوية  04دها عد
بنسبتها ادلئوية  01يبلغ رلموعها مكان االسم 

05،02 .% 
وأسباب األخطاء النحوية والصرفية عند الطالبات يف   -2

هي تنقسم إىل قسمني  التعبري الشفهي مبعهد باب النجاح
االستيعاب أوذلا األسباب الداخلية منها قلة ادلفردات و 

وإمهال ممارسة القواعد ومن األسباب  على القواعد نادرال
اخلارجية هي التدخل اللغوي يف الًتكيب وادلفردات ودور 

 .يف تعليم ادلادة الوسائلاحملكمة يف تطبيق اللغة والطريقة و 
 

 :االقتراحات -ب 
الباحثة يف أن مؤسسا على نتائج البحث السابقة، ترغب   

 :التالية تواجه بعض االقًتاحات
على ادلدرس يف معهد باب النجاح أن يقوم بانتقاء   -0

الطالبات بعد تسجيلهن لتعلم اجلدال يف الدرس 
اإلضايف لتحقيق األهداف ادلرجوة يف اجلدال وأن 
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يهتم هبن اهتماما كبريا عند اجلدال إلجرا 
 اإلصالحات يف تعبريهن لئال تدوم األخطاء.

للغة على الطالبات أن يتعلمن بكل دقة يف تعلم ا  -1
العربية وخاصة يف اجلدال ألن فيه متارس الطالبات 

 ادلهارات األربع من اللغة العربية.
أن يكون هذا البحث من إحدى مراجع البحث   -2

لذا وإن وجدوا اخلطايا فيها فأن يصلحوا حىت يكون 
 هذا البحث أكثر فائدة يف رلال التعليم والتعلم

 
 
 
 
 
 
 

 



3:5 

 

 

 المراجع
 المراجع العربية-أ

مصر: رلمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط، م أنيس وأصدقاؤهإبراهي
  4006مكتبة الشروق الدولية،  -

، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةإبراهيم زلمد عطا، 
 مكتبة النهضة ادلصرية، دون سنةالقاهرة: 

 )القاهرة: دار ادلعارف، دون سنة لسان العرب، ابن منظور،
، حتقيق: ماتلحن فيه العامةأيب حسن على بن محزة الكسائي، 

 4:;3القاهرة: مكتبة اخلاصلي، )رمضان عبد التواب، 
القاهرة: عامل ، معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد سلتار عمر، 

 :400الكتب، 
القاهرة: علم ، معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد سلتار عمر، 

 :400الكتب، 
، دار التوفيقية للرتاث: ، القاهرةالنحو الكافيأمين أمٌن عبد الغىن، 

4030 
دار التوفيقية  :القاهرة، الصرف الكافيأمين أمٌن عبد الغين، 

 4030للرتاث، 
اللغوية العربية تحليل األخطاء في الدراسات جاسم علي جاسم، 

جامعة إفريقيا العادلية،  -العربية للناطقٌن بغًنها  ،القديمة
 م ;400( 8) :العدد 
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، عمان: ، أخطاء لغوية شائعةخالد بن هالل بن ناصر العربي
 4008مكتبة اجليل الوعيد،

، تحليل األخطاء الشائعة في مهارة رابيا بنت حنيفا بن حسن
بالمرحلة الثانوية بمدرسة التعبير التحريري لدي طالب 

 ، رسالة ادلاجستًن غًن منشورة،اإلرشاد اإلسالمية بسنغفورة
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية: ماالنج، 

4036 
دريسها تت اللغوية مستوياتها االمهار  رشدي أمحد طعيمة،

 4006، دار الفكر العريب: القاهرة، اصعوبته
، القاهرة: مكتبة والتطور اللغوي لعامة لحن ارمضان عبد التواب، 

 4000زهر الشرق، 
تحليل روضة زلمد كوري عبد اهلل وحسن منصور أمحد سوركيت، 

الطالب األتراك )دراسة  ياألخطاء اللغوية الشائعة لد
جامعة السودان  ، رللة دراسات اللغوية واألدبيةوصفية تحليلة(

 :403( 3) ;3، رللد للعلوم والتكنولوجيا
تحليل روضة زلمد كوري عبد اهلل وحسن منصور أشلد سوركيت، 

األخطاء اللغوية الشائعة لدى الطالب األتراك )دراسة 
، رللة الدراسات اللغوية واألدبية جامعة السودان وصفية(

قسم علم اللغة التطبيقية،  -للعلوم والتكنولوجيا كليات اللغات
 :403( 3) ;3رللة 
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دار ادلعرفة  :، مصرس اللغة العربيةطرق تدريزكريا إبراهيم، 
 اجلامعية، دون سنة

، تعريب: زلمود إمساعيل صيين تحليل األخطاءس. ب. كوردر، 
-وإسحاق زلمد األمٌن، الرياض: عمادة شؤون ادلكتبات

  4:;3جامعة ادللك سعود، 
بًنوت: ، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربيةسام عمار، 

 4004مؤسسة الرسالة، 
، األخطاء اللغوية الشائعة لدي تالميذ السنة الرابعة من مسراء طيب

، رسالة ماجستًن غًن منشورة، التعليم المتوسط أنموذجا
 4039ادلسيلة،  :جامعة زلمد بوضياف
بًنوت: ادلكتبة ، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغاليٌن، 

 هـ 6;;3العصرية، 
 ،إلى البحث في العلوم السلوكية ادلدخل، صاحل بن محد العساف

 4008الرياض: مكتبة العبيكان، 
طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها عابد توفيق اذلامشي، 

 4007لبنان، مؤسسة الرسالة، ، للمرحلة الدراسية
طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها  عابر توفيق اذلامشي،

 4007ة الرسالة، بًنوت: مؤسس، للمرحلة الدراسية
مكتبة ادلعارف للنشر  :الرياض، التطبيق الصرفي عبد الراجحي،
  دون سنة والتوزيع، 
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، تحديات تدريس األصوات عبد الغين أكوريدي عبد احلميد
، ادلؤمتر السنوي العاشر العربية للناطقين ببغيرها وطرق عالجه

دلعلهد عن تعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنها يف اجلامعات وا
 م 4038مايو   ;4-:4العادلية. باريس يف 

، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئيةفهد خليل زايد، 
 4008األردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 

عمان: دار ، ، أساليب وطرق تدريس اللغة العربيةفواد أبو اذلجاء
 4004ادلناهج للنشر والتوزيع، 

بًنوت: دار الثقافة ، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 
 اإلسالمية، دون سنة

األخطاء الصرفية وأثرها في العملية التعليمية  قادة رابح حسنية، 
 ،، رسالة ادلاجستًن غًن منشورةنموذجا -المرحلة االبتدائية

 4038جامعة أبو بكر بلقايد، اجلزائر، 
كتبة لبنان ناشرون: م، معجم األخطاء الشائعةزلمد العدناين، 

 :400لبنان، 
، األخطاء اللغوية الشائعة لدي طالب زلمد فارس عثمان ليب

سالة ر ، دراسة تحليلية -المرحلة الثانوية في المالديف
 4037 ،ماليزيا ، جامعة ادلدينة العادلية،غًن ادلنشورة ادلاجستًن

د األطفال يفاعلية أناشزلمود فؤاد احلوامد وعماد توفيق السعدي، 
وأغانيهم في تنمية مهارات التعبير الشفوي لدي تالميذ 
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، 65، اجمللد ، دراسات العلوم الرتبويالصف األول األساسي
 4037، 3العدد 

، رللة تفعيل حصة التعبير وأساليب تدريسها مشهور اسبيتان،
، ;رقم  48اجمللد  جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(

4034 
تحليل األخطاء اللغوية لدارسي ي وهالة حسىن بيدس،  مىن العجرم

اللغة العربية للمستوى الرابع من الطلبة الكوريين في مركز 
، دراسات العلوم اإلنسانية اللغات/ الجامعة األردنية

  4037، 3، ملحق 64، اجمللد واالجتماعية
لبنان: دار  ،خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف معروف، 

 406م:;;3النفائس،
 
 المراجع اإلندونيسية -ب 

Januddin Sardi dkk, Modul Bersepadu Bahasa Arab Interaktif, 

Negeri Selangor, Pusat Bahasa Arab, 2013 

Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1999 

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitaf, Kualitatif, 

Kombinasi, R&D  dan Penelitian Pendidikan), edisi ke-3, cet, 

1 Bandung: Penerbiat Alfabeta, 2019 

Toto Suharto dan Ahmad Fauzi, “ Analisis Kesalahan Sintaksis 

dalam Buku Teks Bahasa Arab untuk Perguruan Tinggi 

Keagamaaan Islam”, Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa 

Arab dan Kesussastraan, No  4 (1), 2017 
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 المراجع اإللكترونية -ج 
لسان  أبو الفضل مجال الدن زلمد بن مكرم )ابن منظور(،

متاح على  (4005، اجلزء اخلامس )دار الصادرة: العرب
http://library.islam.web.net/newlibrary  تاريخ الدخول 

45/30/403: 

، إضافة التعريف وإضافة التخصيصأمين أمٌن عبد الغىن، 
  Q0gk-https://youtu.be/Qe4anG على، متاح 4040

  40/8/4043تاريخ الدخول 

 ،، المنهج التقابلي وتحليل األخطاءبدر بن علي العبد القادر
على  حمتا  37ص. 

https://members.imamu.edu.sa/staff/baaabdlqadr/filesli

brary/Documents 

صباح علي سليمان، صناعة ادلعجم العريب واألخطاء الشائعة، 
 دون سنة، متاح على

 t=11003arabia.com/vb/showthread.php?-a-http://www.m  
 ;403/ 30/ 4تاريخ الدخول 

 
 

 

http://library.islam.web.net/newlibrary%20%20تاريخ%20الدخول%2023/10/2018
http://library.islam.web.net/newlibrary%20%20تاريخ%20الدخول%2023/10/2018
https://youtu.be/Qe4anG-Q0gk
https://members.imamu.edu.sa/staff/baaabdlqadr/fileslibrary/Documents
https://members.imamu.edu.sa/staff/baaabdlqadr/fileslibrary/Documents
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=11003


 

 

TRANSKRIP WAWANCARA GURU DEBAT 

BAHASA ARAB 

Narasumber  : Rifqi Rizqullah, S. Pd 

1. Bagaimana proses pembelajaran debat yang anda terapkan 

di kelas? 

 

Jawab: 

Proses yang kami terapkan di kelas merujuk pada sistem 

utama peraturan debat secara umum. Sistem debat itu 

merujuk ke system Qatar. Ada pro ada kontra kemudian 

terkait bagaimana tata caranya kemudian satu lagi ada 

system yang maklum di Indonesia. Satu pro satu kontra. 

Kalau system Qatar 2 pro 2 kontra. Dari sini maka proses 

belajarnya mengikuti system tersebut. Kemudian belajarnya 

itu pertama anak-anak diberitahukan tentang kedua system 

tersebut. Kemudian kita berikan kosa kata penting yang 

terkait debat, hal-hal yang sering akan dibicarakan di debat 

seperti pro, apa bahasa arabnya, kontra, saya mendukung, 

saya tidak mendukung, intrupsi dan sebagainya kosa kata 

yang diperlukan yang sering muncul di debat. Kemudian 

pertemuan selanjutnya anak-anak diajarkan bagaimana 

menyususn gagasan atau ide, meliputi segi-segi. Jadi kalau 

ingin berdebat kita rujuk ke system Qatar atau system yang 

maklum di Indonesia. Jadi tidak boleh langsung saya setuju. 

Langsung dipaparkan point per point akan tetapi dia harus 

jelas. Segi ekonomi apa-apa saja, segi social. Kemudian 

bagaimana cara menggabungkan antara fakta- fakta yang 

terjadi dengan merumuskan gagasan tadi. Kemudian 

pertemuan selanjutnya karena anak-anak sudah mampu 

membangun ide, anak-anak  mulai membahas suatu pokok 

judul. Misalnya “التعلم عبر االنترنيت أفضل من التعلم المباشر”. 

Disitu kita langsung praktek kepada anak-anak bagaimana 

membangun ide. Kalau seperti ini begini caranya. Diambil 



 

 

pokok pembahsannya dulu kemudian dimasukkan ke setiap 

seginya, segi social, segi ekonomi begitu jga kontra. 

Kemudian mereka menerjemahkan ke dalam bahasa arab. 

Pertemuan selanjutnya menerjemahkan ke dalam bahasa 

arab dan dibimbing mereka untuk menerjemahkan. Kosa 

kata yang meliput judul kita berikan kepada anak-anak. 

 

2. Di samping adanya latihan debat, apakah diajarkan juga 

materi nahwu dan sharaf sebagai penunjang pemahaman 

serta kemampuan siswa dalam berbicara? 

 

Jawab: 

Tentu, karena dengan berjalannya waktu terkadang syllabus 

ini terhambat karena kemampuan anak-anak yang masuk di 

grup debat tidaklah sama bahkan ada yang memang perlu 

diperkuat bahkan ada yang sangat perlu  diperkuat materi 

nahwu sharaf. Ada hal-hal kecil yang salahnya berulang 

ulang kemudian tarkib kalimatnya masih salah. Kemudian 

fiil madhi, mudhari bahkan ada yang belum bias 

membiasakan ketika berbicara dalam melakukan hiwar 

ketika memaparkan ide, sangat banyak kesalahan yang 

muncul ketika demonstrasi anak-anak untuk debat. Jadi 

merujuk kepada hal itu, di samping belajar strategi debat 

system Qatar atau Indonesia jd anak-anak juga belajar 

nahwu sharaf seperti tadi. Karena debat ini tertinggi 

tingktanya. Sebenarnya yang masuk ke kelas debat itu yang 

sudah mampu keempat maharah itu. Maharah kalam, 

maharah kitabah, jadi mereka harus mempu semua itu.  

Istimah’ mendengar gagasan orang, hiwar ngomong 

muhadatsah dia harus mampu untuk memaparkan ide, 

kemudian kitabah ia harus mampu untuk pernah menulis 

ide. Jadi memang sebenarnya seprti itu yang masuk ke kelas 

debat. Tapi tidak apa-apa  karena ini lebih ke pembelajaran, 

di samping anak-anak belajar debat belajar bahasa arab. 



 

 

Lebih kurang yang kami lihat lebih diterapkan  تعليم اللغت

  .العربيت بالمناظرة 

  

3. Apakah pelajaran debat dapat mengurangi kesalahan 

morfologi dan sintaksis pada siswa? 

 

Jawab: 

Tentu, karena mereka lansung mempraktekkannya. Karena 

terkadang nahwu sharaf itu baik tingkat SMP SMA bahkan 

di dunia kampus pun ada yang memahami teori namun sulit 

untuk praktek. Ya benar memang dapat mengurangi 

kesalahan. Karena ketika mereka memaparkan ide disitu 

kita mengontrol, kita mendengarkan baik-baik kesalahan-

kesalahan itu kita perbaiki. Dan itu menjadi bahan untuk 

kami untuk memperkuat qawaid. Karena anak-nak perlu 

diperkuatkan lagi dari segi kebahasaan, kosa kata juga 

masih kurang jadi perlu diperbanyak. Bahkan fashahah 

anak2 perlu diperbaiki lagi. Apalagi masalah nahwu sharaf,  

banyak yang mengusai teori namun ketika praktek disini 

kesulitannya yang perlu kepada pembiasaan. Nah, melalui 

proses debat ini anak-anak dilatih untuk terhindar dari pada 

kesalahan morfologi maupun sintaksis ini.  

 

4. Apa  yang menyebabkan terjadinya banyak kesalahan 

morfologi dan sintaksis  pada siswa saat berbicara? 

 

Jawab: 

Yang pertama faktornya tidak serius belajar, belum 

mengusai teori itu pasti akan terjadi kesalahan. Yang kedua 

barang kali sudah menguasai teori akan tetap pembiasaan 

akan mempraktekkannya itu tidak ada. Jadi qawaid selain 

teori butuh kepada praktek. Karena banyak yang terjadi 

teori kita acungi jempol tetapi pada saat praktek tidak biasa 

maka akan terjadi kesalahan. Jadi debat bahasa arab ini akan 



 

 

melatih mereka dan tentunya akan mengurangi kesalahan-

kesalahan tsb. Dan sudah kita lihat Alhamdulillah sudah 

banyak mulai yang memperbaiki. Ataupun baru sedikit 

yang mereka perbaiki tetapi lama kelamaan menjadi 

banyak. Sedikit sedikit lama-lama jadi bukit. 

 

5. Apa kesulitan yang dihadapi siswa terkait materi nahwu dan 

sharaf dalam pelajaran debat dan apa upaya anda untuk 

mengatasinya? 

 

Jawab: 

Sebelum kita mengarahkan perhatian ke qawaid anak-nak 

menulis ide hampir satu atau 2 kertas, namun ketika kita 

tekankan kepada qawaid mereka sudah mulai terkekang 

ketika menulis gagasan atau ide.  Karena teori mereka 

masih perlu diperkuat apalagi pembiasaannya, jadi ketika 

ditekankan qawaid mereka mulai bertanya- tanya apakah ini 

betul(gagasannya). Jadi bahkan kami sudah mengambil 

waktu, disana kami masuk hari jumat dan sabtu. Hari jumat 

membahas ide, diskusi bersama anak2, gagasan terkait judul 

yang dipaparkan kemudian kami berikan kosa kata yang 

diperlukan terkait judul tersebut. Besoknya focus kepada 

nahwu sharaf plus mereka menyusun itu. Mereka tanyak 

bagaimana cara. Oh itu masuk ke bab itu. Jadi lebih seperti 

itu. Jadi tidak belajar materi per bab, hari ini mubtada 

khabar, anna’tu. Jadi tidak seperti itu. Jadi memang lebih 

kepada memperkuat apa yang sudah ada pada mereka. Jika 

sedikit ditambah.  

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SANTRIWATI 

MAS BABUN NAJAH 

Narasumber  : Responden 1: Elfi Mahara 

  Responden 2 : Khairunnisak 

  Responden 3 : Rahmatul Miftah 

1. Apakah kamu paham materi sharaf dan bahwu yang 

disampaikan gurumu? 

 

Jawab: 

R 1: Materi sharaf Alhamdulillah mengerti apa yang guru saya 

sampaikan. Karena sambil belajar langsung diberikan contoh 

oleh ust. Kalau nahwu saya tidak mengerti sedikit pun, bukan 

hanya ana tapi kawan2 ana juga. Saya kurang tau sebabnya 

apakah karna guru atau saya sendiri yang belum paham nahwu. 

Bahasa yang dipakai guru saat menjelaskan tidak saya mengerti 

sedikit pun  

 

R 2: Alhamdulillah saya mengerti materi nahwu dan sharaf yang 

disampaikan guru di kelas 

 

R 3: Alhamdulillah ana lumayan memahami materi nahwu dan 

Sharaf yg ana pelajari, tetapi terkadang ana juga kurang 

menguasai materinya karena kurangnya kesadaran ana untuk 

menerapkan dalam kehidupan sehari hari di ma'had 

 

2. Apakah kamu menerapkan/mempraktekkan materi nahwu dan 

sharaf di keseharianmu? 

 

Jawab: 

R 1: Untuk praktek nahwu kurang, tapi kalau sharaf 

Alhamdulillah ada. Karena saat bicara di linkungan pesantren 



 

 

kana da fiil madhi dan mudhari’nya jadi Alhamdulillah ada 

praktek 

 

R 2: Apabila saya sudah saya pelajari materi sharaf dan nahwu 

ada saya praktekkan di keseharian saya 

 

TR 3: Terkadang ana mempraktekkan materi nahwu dan shorof 

yg telah ana pelajari dalam muhadasah sehari-hari, terkadang 

juga tidak, bisa dikatakan penerapan nahwu Sharaf dalam 

keseharian ana masih belum maksimal 

 

3. Apakah kamu mengulang materi nahwu dan sharaf di luar kelas? 

 

Jawab: 

R 1: Alhamdulillah ada ush yang jurusan bahasa arab juga jadi 

ketika kami tidak paham saat diberikan tugas, kami belajar 

dengan beliau ataupun kami mengulang materi yang sudah 

diberikan tapi kami belum paham dengan beliau 

 

R 2: Ada mengulang mengulang pelajaran, kalau saya tidak 

paham materinya akan saya tanyakan kepada kawan-kawan 

yang paham materi tsb 

 

R 3: Alhamdulillah ketika ada waktu luang ana menyempatkan 

diri untuk mengulang materi nahwu Sharaf yg ana pelajari, 

walaupun tidak terlalu sering, tapi ana senang mengulang dan 

mempelajari ilmu nahwu Sharaf 

 

4. Materi apa yag paling sulit dipahami dan diterapkan dari nahwu 

dan sharaf? 

 

Jawab: 

R 1: Materi yang sulit dipahami materi nahwu karena bnyak 

I’rabnya, saya tidak mengerti sedikit pun tentang itu.  



 

 

 

R 2: Materi sharaf ana kurang paham di fiil  mujarrad, di nahwu 

di materi syibhul jumlah 

 

R 3: Dalam nahwu ana lebih sering kurang dalam materi mabni 

dan mu'rab karena dalam penerapan sehari hari ana kurang 

memperhatikannya sehingga bingung akan materi tsb, dalam 

Sharaf ana kesulitan memahami kapan kita harus memakai 

wazan فعل menjadi wazan أفعل atau فّعل dan seterusnya, ana masih 

belum bisa mengingat perbedaan makna wazan" tsb secara baik 

 

5. Apa kesulitan yang kamu alami saat berbicara di kegiatan debat 

dan muhadatsah pagi? 

 

Jawab: 

R 1: Kurangnya kosa kata dan kurangnya pengawasan dari 

ush2nya yang hanya mengawasi hanya ukhty dari OSIS. Bisa 

jadi saat ukhti nya menyampaikan informasi kepada kami masih 

ada salah, jadi saran ana langsung ush aja yang mengecek atau 

mengawasi 

 

R 2: Kurang mengetahui banyak kosa kata jdi saat debat masih 

focus kepada teksnya  

 

R 3: Kesulitan dalam debat dan muhadasah yang sering ana 

alami yakni kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab, 

sehingga sulit untuk bercakap cakap 
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