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 .علموما انفعاقد علموين  الذي
 وإىل مجيع أصدقائي الذين قد ساعدوين قي إجناز هذ البحث العلمي، جزاهم  -4
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 شكر وتقدمي

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب الس موات واألر  ورب العلم ني عل ى ك ل وأش كره عل ى نعم ه وفو له املت وال 
والص  الة والس  الم عل  ى رس  ولنا دمحم ب  ن عب  د هللا خ  ري . ال وامل  الوأس  اله ج  زيال الن  وال والثب  ات يف احل  

عهم إىل ي   وم ال   دين الص   ابرين الش   اكرين املعت   ار وعل   ى ال   ه واص   حابه ا ألطه   ار والت   ابعني وم   ن ت   ب
 دأمابع. إبحسان

حتلي   ل األخ    اء ": حت   ح املو    و ذن هللا وتوفيق   ه كتاب   ة ه   ذه الرس   الة فق   د ا   ح الباحث   ة إب
ال يت " (دراس ة الوص فية التحليلي ة ) دثة عن د ال الب ات مبعه د تنك و ش ي  عم ر داين النحوية يف احملا

وأتهي  ل املعلم  ني جامع  ة الران  ري اإلس  المية احلكمي  ة  كلي  ة الرتبي  ةبلقس  م تعل  يم اللغ  ة العربي  ة ق  دمتها 
 .صول على شهادة العامللبعض الشروط والوجبات املقرر للح اااما

األس    تاذ ال    دكتور حلم    ي  مه    ا ش    رفني الكر     ةىل فو    يلة املباحث    ة بش    كر ج    زيال إوتتق    دم ال
املاجستري واألستاذة صفرية املاجستري اللذان قد بذال جهودمها وأنفقا أقاهتم ا لشش راف عل ى أتلي   

 .جلزاءهللا أن يباركهما وُيزيهما أحسن احىت اح الباحثة الرسالة اتما، عسى  هذه الرسالة

ش يه انريي اإلس المية احلكومي ة بن دا أىل فو يلة رئ يس اجلامع ة ال ر تواجه الباحث ة ا الا الش كر إو 
 تعليم اللغة العربية وكذل  جلميعولعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس ومجيع األساتيذ بقسم ال
 . موظفي مكتبة جامعة الرانريي ومكتبة كلية الرتبية وأتهيل املعلمني



 

 ه
 

كرا واحرتام ا لوال دين احملب وبني ال ذين ربياه ا تربي ة حس نة ق دم ش تمث من الواجب على الباحثة أن ت
 . وهذابها تذهيبا انفعا وتسأل هللا أن يبارك عمرمها وُيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة

ق  دم الباحث  ة الش  كر لزمالئه  ا يف قس  م تعل  يم اللغ  ة العربي  ة ال  ذين ق  د س  اعدوها بتق  دمي بع  ض تمث ت
 .  إاام كتابة هذه الرسالةأفكارهم النافعة ودفعوها يف

 معصوم  نياألستاذ معهد تنكو شي  عمر داين وال تنسى الباحثة أن تتقدم شكرا ملدير معهد 
يف مج      ع البي      اانت ح      ني عملي      ة حفظ      ه هللا وجلمي      ع املعلم      ني وال لب      ة في      ه ال      ذين ق      د أعانوه      ا 

 . عسى هللا أن يع يهم أجرا عظيما،البحث

الق  ارءين  أييتونق  ائا فل  ذل  ترج  و ك  ل رج  اء أن  س  الة عي  وبذه الر هل  ة أن ث  وتع  رف الباح
ابقرتاحات والنقدات على ه ذه الرس الة وعس ى أن تك ون كامل ة ومفي دة للباحث ة وللق ارئني ولع ل هللا 

 .أن ير ى بكل عمل وخ وة
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 ،الباحثة
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ح ىت ان بع ض امل دارس م ال  ب . اللغ ة العربي ة درس ا مهم ا يف مجي ع م  دارس اإلس المي يف اندونيس يا
ش ي  عم ر و ان تكون قادرة على  التحدث ابللغة العربية  يف يومية كما  كان يف معهد العصر تنك 

س  واء ب ني طال  ب م ع األص  دقاء او ب ني طال  ب . ي  ة لغ ة ثادث  ة بي نهمو ق د اص  بحح اللغ ة العرب.داين
لك  ن وج  دان يف عملي  ة ال  تعلم بع  ض اخ   اء . م  ع معل  م اثن  اء احملا   رة اي اثن  اء ال  دروس يف الفص  ل

البي  اانت واجملتم   ع م  ن ه   ذا  .وق  د يق   ع يف انحي  ة  وي   ة او ص  وتية او معجمي   ة و   ري ذال    . اللغوي  ة
ه   ذ  دفهت   .املتواس   ة  تنك   و ش  ي  عم  ر داين مبعه  دالث  اين يف  يف الص   ال الب  ات  21 البح  ث

ش  ي  عم  ر داين  و معرف  ة تنك  و  مبعه  د  الب  اتالمعرف  ة ان  و  األخ   اء النحوي  ة عن  د : البح  ث إىل
ابلفح   ا األخ    اء  الدراس   ة الوص   فية التحليلي   ةاملس   تعدمة  لدراس   ةوا .اس  باب األخ    اء النحوي   ة

طرق ة   ه ي   :ادة البح ث اس تعدمح. ات ثالث ني  شعص اك ان ع دد طالب .  الب اتالالنحوية عن د 
األخ     اء  يف  زم    ان الفع    ل بع    د قام    ة الباحث    ة ابلبح    ث  فحص    لح عل    ى إن  .االختب    ار الش    فهي

 %01,62التأني     ث والت     ذكري  %05,62اإلف     راد واجلم    ع  %05,62وعالم    ة اإلع     راب  06,66%
وم     ن  .%2ح     رف ج     ر  %2التعري       و التنك    ري  % 52,27الو     مري   %1,2اس    تعدام النص     ب 

إمه  ال القواع  د، التعم  يم او  اطىء و ع  دم معرف  ة الس  ياب يف اللغ  ة العربي  ة : أس  باب األخ   اء النحوي  ة
تعدد القواعد النحوية تسبب الصعوبة ملتعلم اللغة العربية بوصفها اللغ ة ،اجلهل بقواعد اللغة العربية، 

 .دفيف اللغة اهل( اللغة األم)أتثري اللغة األوىل ،األجنبية

 االخ اء النحوية، احملادثة، عند ال البات  :مفاتيح الكلمة 
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ABSTRACT 

Title  :  The Analysis of Nahwu Errors for Female Student’ Conversation in Islamic 

Boarding  School of Oemar Diyan  Indrapuri Aceh Besar 

Name :  Lia Zulfiani 

NIM     : 170202003 

 
Arabic is a very important lesson in all Islamic schools in Indonesia, even some schools are 

required to be able to speak Arabic in everyday life such as at Tgk Chiek Oemar Diyan Modern 

Islamic Boarding School. Directional language has become the language of their daily 

conversation, both with friends and teachers when lessons take place in class. However, in the 

learning process, of course, there are language errors, such as in terms of nahwiyah, sautiyah, 

mu'jami and others. Based on some students' mistakes above, the researcher focuses on examining 

the nahwiyah errors in the second grade students of Tgk Chiek Oemar Diyan Islamic Boarding 

School with The purpose of this research is to find out the various forms of errors of Nahwu 

santriwati Tgk Chiek Oemar diyan and to find out the causes of Nahwu errors in Muhadasah 

santriwati Tgk Chiek Oemar diyan. The method used in this study is a qualitative method by 

analyzing Nahwu's errors on Muhadasah santriwati Tgk Chiek Oemar diyan, where the researcher 

conducted an oral test to obtain the required data. The samples in this study were all students of the 

second grade of MTsN, totaling 30 people, while the data analysis technique used was a qualitative 

technique where qualitative techniques were used to analyze various kinds of errors and the factors 

that influenced the students' nahwu errors during muhadasah. The results of this study are as 

follows: Nahwu errors on Muhadasah that occur in Tgk Chiek Oemar Diyan Islamic boarding 

school students are in the form of errors in the fiil period of 17.52% Ta'nis and Tazkir 11.33% ta'rif 

and tankir 6.21% in irab 21 ,63 Ifrad wal jam'I 16.48% dhomair 9.27 Istikdamun Nasab 10.3 

harfun Jar 7.21%. As for the error factors for not paying attention to the rules of the Arabic 

language, Lack of knowledge about Nahwu rules, Not understanding the Arabic language rules, 

The number of Arabic language rules making it difficult for foreigners to learn, Influence of Basic 

Language (Mother tongue) 21%. As for the error factors for not paying attention to the rules of the 

Arabic language, Lack of knowledge about Nahwu rules, Not understanding the Arabic language 

rules, The grammar of Arabic language rules making it difficult for foreigners to learn, Influence of 

Basic Language (Mother tongue) 21%. As for the error factors for not paying attention to the rules 

of the Arabic language, Lack of knowledge about Nahwu rules, Not understanding the Arabic 

language rules, The number of Arabic language rules making it difficult for foreigners to learn, 

Influence of Basic Language (Mother tongue). 

Keyword : Nahwu Errors, Conversation, Female Student’ 
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Abstrak 

Judul Penelitian :  Analisis Kesalahan Nahwu pada Muhadasah Santriwati Tgk Chiek 

Oemar Diyan         

Nama :  Lia Zulfiani 

NIM  :  170202003 

 

 Bahasa Arab merupakan pelajaran yang sangat penting diseluruh sekolah islam di 

Indonesia, bahkan sebagian sekolah dituntut untuk bisa berbahasa arab dalam kehidupan 

sehari-sehari seperti di Pesantren Modern Tgk Chiek Oemar Diyan. Bahasa Arab sudah 

menjadi bahasa percakapan mereka sehari-hari baik dengan teman-teman maupun guru-

guru ketika berlangsung pelajaran dikelas. Namun dalam proses pembelajaran tentu  tidak 

luput dari kesalahan berbahasa baik kesalahan dari segi nahwiyah, sautiyah,mu’jami dan 

lain-lain. Dari beberapa kesalahan santriwati di atas, peneliti berfokus untuk meneliti 

kesalahan nahwiyah pada santriwati kelas dua MTsn Pesantren  Tgk Chiek Oemar Diyan,  

adapun  tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui macam-macam bentuk kesalahan 

Nahwu santriwati Tgk Chiek Oemar diyan dan mengetahui sebab-sebab terjadinya 

kesalahan Nahwu pada Muhadasah santriwati Tgk Chiek Oemar diyan. Adapun Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara menganalisis 

kesalahan Nahwu pada  Muhadasah santriwati Tgk Chiek Oemar diyan,dimana peneliti 

melakukan tes lisan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh murid kelas dua mtsn yang berjumlah  orang, adapun Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dimana teknik kualitatif digunakan 

untuk menganalisis macam- macam kesalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesalahan nahwu santriwati ketika bermuhadasah.Adapun hasul penelitian ini sebagai 

berikut  Kesalahan Nahwu pada Muhadasah yang terjadi pada santriwati Pesantren  Tgk 

Chiek Oemar Diyan adalah berupa kesalahan pada Zaman fiil 17,52 % Ta’nis dan Tazkir 

11,33% ta’rif dan tankir 6,21% alamatun irab 21, 63 Ifrad wal jam’I 16,48%  dhomair 9,27 

Istikdamun Nasab 10,3 harfun Jar 7,21 %. Adapun faktor-faktor kesalahan karena tidak 

memperhatikan kaidah Bahasa Arab, Kurangnya Ilmu tentang kaidah Nahwu, Tidak 

mengerti tentang Kaidah Bahasa Arab, Banyaknya kaidah bahasa arab hingga sulit untuk 

dipelajari oleh orang Asing, Pengaruh Bahasa Dasar ( bahasa Ibu) 
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 الفصل األول

 البحث أساسية

 مشكلة البحث - أ
بل . إندونيسيااإلسالمية كانح اللغة العربية درسا مهما واجبا من اجلهة الدينية يف املدارس  
ف م  ن واهل  د. مث  ل املعه  دى العص  رى امل  دارس بع ض ص بحح لغ  ة ر ي  ة ي  تكلم هب  ا ال   الب يفأ

تق  وم اللغ  ة العربي  ة يف ه   ذا و  .ألم  ة يف تس  ابقهوم يف مس  توى ال  دوايذل    ه  و تس  هيل ش  باب ا
املس  توى لرتكي  ة احلي  ة اإلنس  انية م  ن ك  ل جه  ة، إم  ا م  ن جه  ة العل  وم العلي  ة، أو التكنولوجي  ا، أو 

 .الفن والثقافة، تقدم سهم اللغة العربية تقدما سريعا
اجلم  ل  ه  و عل  م يبح  ث يف أص  ول تك  وين و والنح  وى م  ادة أساس  ية يف تعل  يم اللغ  ة العربي  ة  

  ع صائا ال يت تكس بها الكلم ة م ن ذل   املواكما حيدد خ  تها فيمايفلمات و وظالكومموا ع 
أم  س    وء كان    ح خص    ائا  وي    ة ك بت    داء والفاعلي    ة واملفعلي    ة ،أو احلرك    ة أو مكا     ا يف اجلمل    ة

 .ناءبعراب والاما  وية كاالتقدمي والتأخري وإلأحك
 يف اس   تعدام النح   و واو    أ .متاهبوكت    مم   ا ق   رأهتم و كالمه    ىي ب   ت متعلمواللغ   ة العربي   ة النح   و 
  .املناسب يؤد إىل او أ يف املعين

العص رية للرتبي ة اإلس المية يق ع يف  ح د املعاه دأTgk Chiek Oemar Diyan   معه د ن إ    
ه  ذا املعه  د يه  تم بق  درة  وك  ان . أتش  يه الك   ى Indrapuri ح  ي Krueng Lam Kareungقري  ة 

ة ي غو اللوق د أنش أ ه ذا املعه د البيئ ة . اهتمام ا اتم ا ام لكالوا ن ق ا ال لبة على سي رة اللغة العربية
ظم ة ال الب ات عرات البحث ة ان م . يوميا اللغة العربية واإلجنليزية يتحدثون فيه ال الب نحيث ا



2 
 

 
 

اس تعدام   مري , عل ى س بيل املث ال. احملادث ة يومي ةاملناس ب اس ناء  ي ةالنحو  اس تعدام يف ن أخي  
ؤنث واستعدام اسم اشارة املذكر يف مك ان الؤن ث واس تعدام فع ل املا  ي يف املذكر يف مكان امل

 .املوار  واملوار  يف املا ي و ري ذل 

 ويف احملادث    ة  خ     اء النحوي    ةألان حتلي    ل ه    ذه ا ارادت الباحث    ة س    بت ذكره    ا بن    اء عل    ى م    ا      
البللات مبهعدللد تنكللو احملادثللة عنللد الط حتليللل األخطللاء النحويللة يف" املو   و  رت الباحث  ة اخت  إ

 . ."(دراسة وصفية حتليلية) شيك عمر داين الهعصرى

 البحثسوال - ب
 :وأما سواال  البحث اليت تقومبها الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فهي كمايلي 
 ؟العصرى عمر داين شي  وتنك عهدمببات طالعنديف احملادثة  النحويةخ اء األ نوا ما هي أ  .0
 ؟ه األخ اء النحويةىل هذاليت تؤدي إ االسبابما .7

 البحث اهدف -ج

 :الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فهي كمايلي تقوم هبا وأما هدفا البحث اليت
عمر داين عهد تنكو شي  مب باتعند ال الادثة احمل يف النحوية األخ اء التعرف على انوا   .0

 العصرى؟
 ؟اليت تؤدي أىل هذه األخ اء النحوية  االسباب التعرف  .7

 البحث أمهية  -د

 وإزالة  أن تكون نتائج البحث معرفة لل لبة عن أخ ائهن النحوية يف احملادثة -:  لل لبة .0
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  .ودفع ال البات ألن يتحدثن ابللغة العربية ابهتمام على قواعدها صعوابحتن     
 أن تكون نتائج البحث تقوما على برانمج احملادثة لدى ال البات يف هذا  - :بللمدرس  .7

 .ملعهدا          

   نحويةأن تكون نتائج البحث مساعدة يف معاجلة املشاكل املتعلقة ابألخ اء ال -

 .يف احملادثة ال الباب  

 أن تكون . أن تكون ئتائج البحث مدخاال للمعهد يف ثادئة ال البات  - : لمعهدل .2
ة مساعدة لتحسني البيئة اللغوية الىت كانح ال البات تتحدث ابللغة العربي        
.فيها         

 يد معرفتها عن نظرية حتليل لباحثة يف جمال البحث العلمي وتز ترقية خ ة ا -:     للباحثة .4

 .األخ اء النحوية  

ه

- 

 ثحدود البح 

 عهد مب البات اليف احملادثة عند  النحوية يبحث الباحث عن االخ اء:  احلد املو وعي .0
.(الدراسة الوصفية التحليلية)لعصرى عمر داين ا تنكو شي                       

 .عهد تنكو شي  عمر داين العصرىقامح البحثة هبذ البحث يف امل:  احلد املكاىن .7
 .م 7170 -7171الدور الثانيللسنة الدراسة يف  هبذا البحث  ةالباحثقامح :  د الزماناحل .2
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 مهعاين املصطاحلات  -و
اليت حتتاج إىل حتديد معانيها وداللتها حىت وردت الباحثة يف هذا البحث بعض مص لحات      

 :تكون حدودها وا حة، ومن أهم هذه املص لحات يلي 
 حتليل االخ اء (0

، وحتليل لغة يف املنجد الوسيط فهو ما أي حتليال -حيلل -مصدار من حل ل "حتليل"كلمة 
ليل هو البحث صرح املعجم اللغة اإلند نسية أن التح 0.فحا  ايته عزل عناصر تتزكب منها مادة
 (.  السبب و املسبب، املسالة و  ري ذل ) او النفتيش عن الواقعة ملعرفة احلالة احلقيقية

قد عرف سريفرت عن او أ اللغوي يف 7.او أ  د الصواب. األخ اء لغة مجع من او أ
صورة عامة هو استعيال خاطئ للقواعد أو سوء استعدام القواعد الصحيحة، أو اجلهل ابلشواذ 

أو اإلبدال وكذل  يف تغيري أمآئ . مماينتج عنه ظهور أخ اء اإل افة. من القواعد( االستثناءات)
األخ اء يقصد اللغوية أي اال راف عما هو مقبول ىف : وعرف عبد العزيز العصيلي. 2احلروف

كن ويف  وء هذا كله  . 4اللغة العربية حسب املقاييس اليت يتبعها الناطقون ابلعربية الفصحى
املعل وذل   صيغة لغوية تصدر من ال الب بشكل ال يوافت عليه: كما يلي  ةتعري  او أ اللغوي

  .ملعالفة قواعد اللغة، وهذ النو  هو مو و  الدراسة احللية
 مفهم النحو (7

أ اء وحْتٌُو، والقصد،  يكون ظرفا و ا ا، ومنه  و العربية، (: ج)النحو لغة ال ريت و اجلهة 
 يف مال على احد شقيه أو ا ىن( و ا)ينحوه وينحته قصده (  اه)و ية كدلو ودلية ومجعه  و 

                                                             
204.،ص(2003:بيروت,دارالشرق)،المنجد الوسيط في العربية والمعاصرةجميعالحقوقمحفوظة،  
81 .ص(2002دارالمشرق،:بيروت)منجدفياللغةواألعالمال 2
.201.،ص(2004دارالفكرالعربي،:القاهرة)مستوياتها،تدريسها، صعوبتها: المهارات اللغويةرشديأحمدطعيمة، 3
.303.ص...مستوياتها،تدريسها، صعوبتها: المهارات اللغويةرشديأحمدطعيمة، 4
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النحو يف حققته هو  5(.القاموس احمليط)يف سريها على أيرها  بلاعتماد اال( واالنتحاء. )قوس
أدية هو أن تنحو معرفة كيفية الرتكيب فيم بني الكالم لت اعلم أن النحو :يقول السكاكي .الرتكيب

االخطء اليت تتنول : األخ اء النحوية 6.ل املعىن م لقا مبقاييس مستنب ةمن استقرارأص
  .مو وعات النحو كالتذكري، التثنيث،واجلمع، و ريها

أحوال الكلمات العربية من حيث  عرف هبا أصول تعرف هباعلم أبصول ت: النحو هو 
عرف ماُيب عليه أن يكون اخر فيه ن. هلا حل تركيبها أي من حيث ما يعر . اإلعراب والبناء

 .انتجال الكلمة من رفع، أونصب، أو جر، أو خزم، أولزم حالة واحدة بعد 
 احملادثة (2

تعددت التعارف قدمها  ".تكلم وأ خ : "ثادثة  -حيادث -ثكلمة ثادئة مصدر من حاد
 :أن يف كتابه الباحثون للتحدث فأرس و يرى اثادثة كما أخذه على سامى احلالب 

لية تتومن القدرة على التفكري واستعمال اللغة واألداء الصوتى والتعبري امللمحى و هو عم .0
 نظام متعلم وأداء

 .فردي يتم فت إطار اجتماعي نقال للفكر وتعبريا عن املشاعر    

هو القدرة على التعبري الشفوي عن األفكار واملشاعر اإلنسانية واملواق  االجتماعية والساسية  .7
 2.ة والثقافية ب ريقة وظيفية أو إبداعية مع سالمة الن ت وحسن اإلقاءوالقتصادي

 

                                                             
22:ص(م2008دارالمناهج،:عمان)،تعلم النحو واإلمالء والترقيمعبدالرحمنالهاشمي، 5
3  .،ص(2020.مركازالكتاباألكاديمي),النحو والمعاني, مصطفىمنتورانالدكتورعبدهللاعلميالدكتوركمال 1

7Ghufran Akbar, Mumarasah khitabah arabiyah wa alaqotuha bimaharah muhadasah bi maghad Tgk Chik 
Oemar Diyan, (Uin Ar-Raniry,2019),hlm.2 
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 السابقة  اتالدراس  - ز
  الدراس  ات الس  ابقة م  ن أه  م أساس  يات البح  ث ال  يت تس  اعد الباحث  ة عل  ى معرف  ة أس  لوب عت  ت

وك  ذل  يس  اعد عل  ى . الدراس  ة وإُيابي  ة البح  ث وال  نقا ال  ذي ق  د يق  ع في  ه وم  ن مث ثاول  ة تالفي  ة
لدراس    ات الس     ابقة او اب    ة املنبي     ة  الي     ة واومعرف    ة جوان     ب الف    رب ب     ني دراس    ة احلة التت     ائج مقارن    

 .من خ ات الدارسني السابقني واإلستفادة
حتلي    ل األخ     اء النحوي    ة ل    دى طالب    ات الفص    ل الثال    ث مبعه    د  ،ن.سللللر نللللور الهعيللللون ه  .1

أه   داف و  لي   ة يفااحل اتفق   ح الدراس   ة الس   ابقة ع   ن الدرس   ة. للبن   ات بنج   يالن ط   وابن' الس   الم"
أش   كال األخ    اء النحوي   ة ل   دى طالب   ات  أم   ا أه   داف م   نهج عث   ه فه   ي ملعرف   ة. ئجام   نهج و نت   

اب األخ  اء النحوي ة ل دى عرف ة أس بملللبن ات بنج يالن ط وابن مث " الس الم" الفصل الثالث مبعهد
ذه الرس الة ومنهج البح ث يف ه  .للبنات بنحيالن طواين" السالم"طالبات الفصل الثالث مبعهد 

ونتائج عثه ان هداف حتلي ل األخ  اء النحوي ة  .اليت ُيريبهاالبحث هي املنهج الوصفي التحليلي
للبنات بنجيالن طوابن هي مساعدة يف حل بع ض ' السالم"لدى طالبات الفصل الثالث مبعهد 

 .مشكالت تعليم اللغة العربية

  

ق د اس تعدم ه ذ البح ث لتحقي ت جن اح عث ه ول. عن ميدان وأهدافها رأت البحثة إال أ ا ختتلفان
ووج   ه التش   ابه ب   ني الدراس   ة الس   ابقة الثاني   ة . يف معرف   ةحل بع   ض مش   كالت تعل   يم اللغ   ة العربي   ة

 .ابلدراسة احلالية من حيث منهج البحث
دراس   ة )حتلي   ل األخ    اء اللغوي   ة يف احملادث   ة ال الب   ات"ال   ذي يبح   ث ع   ن املو    و  , سلللرن منللل ا  .7

اتفقح الدراس ة الس ابقة ع ن  .مبعهدAceh Besar  Ruhul Islam Anak Bangsa (حتليلية  وصفية 
حتلي ل األخ  اء اللغوي ة "أما أهداف عثه فه ي  .ونتائج البحث الدراسة حالية يف أهداف ومنهج
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وت دعم البيئ ة اللغوي ة  .  Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar مبعه د ال الب اتيف ثادث ة 
مث تنمي ة ث ورة ال لب ات . رسة عما قد درسوا وفهمو من م ادة اللغ ة البي ة ن ق املماال لبة لت بيت وا

نت ئج و . الوصفي التحليلي املنهج هذه الرسالة اليت ُيريها الباحث هي ومنهج البحث يف .اللغوية
  Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besarحتليل األخ اء اللغوية يف ثادث ة ال الب ات مبعه دعثه 

بلهج  ة ص  حيحة مث معرف  ة لل لب  ات ع  ن أخ   ائهم يف  ال الب  ة عل  ى الن   ت الع  ريبه  ي مس  اعدة 
 . ثادثة و إزال صعوبتهوم ودفع ل البات ألن يتحدثن بللغة العربية ابهتمام عل قواعدها

رأت البحث   ة إال أ    ا ختتلف   ان ع   ن مي   دان وأه   دافها ومو    ع البح   ث أن ه   ذه الدرس   ة الس   ابقة   
ولقد استعدام هذا احل ث ملس اعدة  .من حيث املو و  البحث وميدا ا ختتل  ابلدراسة احلالية

 .Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besarال لبة سهوله يف ن ت اللغة أجنيب عند طلبة 

ح

- 

 طريقة كتابة الرسالة 

أما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت البحثة على النظام الذي و عته كلية و التأهيل 
 Panduan: وه   ذه النظ   ام م   ذكور يف كت   اب.ة الرن   ري اإلس   المية احلكمي   ة املعلم   ني جلامع   

Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda 

.Aceh 
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 الفصل الثاين

 االطار النظرى
 ومباحثدا خطاءاأل لحتلي. أ

  اللغوية  خطاءاأل  (1

   أ اللغ  وي كم  ا ق  ال ثم  ود إماعي  ل او 2.ص  وابفه  و    د ال,    أألخ   اء لع  ة مج  ع م  ن اوا
د األمني أنه اال راف عما هو مقبول يف اللغ ة حس ب املق اييس ال يت يتبعه ا ثمو صييت وإسحاب 
   أ ه  و يقص  د ب  ه حتدي  د امل  واطن ورأى رش  دى أمح  د طعيم  ة أن مفه  وم ا أم  ا  1.الن  اطقون ابللغ  ة

وهناك قائم ة . 01عدام اللغوي الصحيحاليت تنحرف فيها استجاابت ال الب عن مقاييس االست
 : وهي, أخرى بعدد من التعريفات اليت قدمها الباحثون للمفهوم او أ

معنه ا األخ  اء الناحت ة م ن ت  ردد  ،اللس ان ه الف رب ب ني زل ةأو  ح ك وردر يف كتاب :  تعري   ك وردر (0
ري مناس   ب فه   ي الناع    ة ع   ن إتي   ان امل   تكلم بك   الم      ،أم   ا األخ   الط ،ل    ذ هبوم   ا ش   ا ،امل   تكلم
ملع  ىن ال  ذي يس  تعمله ه  و ن  و  م  ن األخ   اء ال  يت خي  ال  فيه  ا م  تكلم أو  أم  ا او   أ اب, للموق   

 .كاتب قواعد اللغة
أو اجله ل ، أو س وء اس تعدام القواع د الص حيحة .أي استعمال خ اطئ للقواع د:تعريفه سريفرت  (7

أو  ،يف احل    ذفمث    ل مم    ا ين    تج عن    ه ظه    ور األخ     اء تت .م    ن القواع    د)االستش    اءات  ( ابلش    واذ
وهن     اك اخ     تالف ب     ني األخ      اء  ،ري أمك     ان احل     روف،  وك     ذل  يف تغي     أو اإلب     دال ،اإل      افة

                                                             
8
81 ،ص(2002:دارالمشرق:بيروت)،الطبقةالتاسعةوالثالثون،المنجد في اللغة واألعالملويسمعلوف، 
جامعةالملك-عمادةالشؤونالمكتبات:الرياض)،التقابل اللغوي وتحليل األخطاءمحمودإسماعيلصبنيوإسحاقمحمداالمين، 2

30:الطبقةاأللى،ص(281 السعود،
308:ص,(2004الفكرالعربي،),مستوياتها ، تدريسيها، صعوباتها: ، المهارات اللغوية رشدىأحمدطعيمة 0 
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ع إىل ا يرج فاو  أ يف التهج ي أو الكتاب ة ال ذي حي دث ابنتظ ام ع   الكتاب ة يس مى رمب  الطواأل 
 .نقا يف معرفته ب بعة اللعة وقواعدها

األخ اء اللغوية أي ا  راف عم ا ه و مقب ول يف األخ اء يقصد مبا  :زيز العصيلي تعريفه عبد الع (2
 .الفصحىاللغة العربية حسب املقابيس اليت يتبعها الناطقون ابلعربية 

 أسباب حدوث األخطاء  (1
 :سباب حدود او أء هيأما األ
 املبالغة يف التعميم -
 بالغ ة يفومل. دة ويف تعليم اللغة الثانية دياالسرتاتيحيات السابقة يف مواق  جستعمال ا

حتربي ه م ع أبني ة  ة عل ى أس اساالت اليت أييت فيها الدراسة ببنية خاطئالتعميم تشمل احل
 00.أخر يف ملدرسة

 اجلهل بقيود القواعد  -
أي ت بي   ت بع   ض القواع   د يف ,اطئ   ة ع   دم مراع  اة قي   ود األبني   ة ي  رتبط بتعم   يم األبتي   ة او

ن ا قه ا ها وهوي بعدم قاع دة س بت ل ه اكتس اهبأن الدراس يس تتن ت عليها، سياقات ال 
 . اار القواعد عن ظهر قلب دون فهم هلقد تكون انحتة عن استظه، ديديف موق  ج

 الت بيت الناقا للقواعد  -
د امل لوب  ة ألداء مج  ل مقبول  ة ح  دوث تراكي  ب مبث  ل التحري    فيه  ا درج  ة ت   ور القواع  

بلغ ات  نا مثال أن نالحظ الصعوبة للتتظمة يف اس تعمال األس ئلة ل دى للتح دثنيفيمكن
إلكث   ار م   ن تدريسص   غيت الس   ؤال فه   م ق   د يس   تعملون الص   عوبة او ي   ة وب   ر م ا ،خمتلف   ة
 . واو 

                                                             
.21 - 2 :م،ص282 عمادةشؤونالكتبات،:،الرياضالتقابلي اللغوي وتحليل األخطاءمحمدإسماعاعيلصني،   
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 االفرتا ات اواطئة  -
اطيء للقواع   د عل   ى مس   توايت خمتلف   ة اللغ   ة ذات العالق   ة ابلتعل   يم او    لاألخ    اء دخ   

اللغ    ة اطيء ألس   س التميي   ز فاألخ    اء الت وري   ة انئ    ج ع   ن فه   م خ    فهنال     ن   و  م   ن
  .دفاهل
 مفدوم حتليل األخطاء  (3
،     ا ج   زء م   ن البح   ث يف تعل   يم اللغ   ةإن دراس   ة او Error Analisisحتلي   ل األخ    اء       

كم ا تكش   لن ا ع ن   ، اء اليت تصدر من الدارس تع ينا صورة لت  وره اللغ ويودراسة األخ
تعليمي ة  ا ينبغ ي تقديع ه م ن م ادةفوال ع ن إع ائم ا مؤش رات مل , اسرتاتيحيات التعلم عنده

 .ا جتنب هذا او أ بعد ذل ل لنتكف
 أمهل تدريسها فنشأت و الباحث يست يع بال ريب الوقوف على املهارات اللغوية اليت      

. وذل   امله ارات ال يت انل ح حظ ا م ن اإلهتم ام فت درت معه ا األخ  اء ،  اءعن ذل   األخ
  أ ت مع دل تك رار األخأن يع رتف ع ن طري    اءيع الباحث إذن عن طربت حتلي ل األخيست 

و ي رتجم ه ذا كل ه بع د ذل   إىل مه ارات لغذي ة , على مدى صعوبة املشكالت أو سهولتها
 يكون صعب ،من الناحية ممارسة07.عليها يف كل مرحلة من مراحل تعليم اللغة ُيب الرتكيز

 خ اء بسباب حهل املتحدث بقواعد اللغة املستعد م ةلتمييز بني األخ اء اال راف او األ
ُي ب عل ى البح ث حق ا ملعرف ة حال ة املتح دث بش كل . وهذ يت لب حتليل دقيقا و ملحوظ

 .صحيحة
 مراحل يف حتليل األخطاء (4

 : ليل األح اء بثالث مراحل على النحو اآليتمثر ملراحل ين حت
                                                             

33.،والطبعمحفوظةللمنظة،صتعليم اللغة العربية لغير النطقين به(222 )نابنمحمد،حس 2 



   
 

 

  اءاألخ التعرف على  -
 ظ  ر إىلتع د ه ذه املرحل  ة احل  وة األوىل يف دراس  ة األخ  اء جي ح يق  وم الباح ث ابلن 
رج في  ه ، أي يق  وم بتحدي  د املك  ان ال  ذي خ     أت  اح اللغ  وي لل ال  ب وحي  دد مك  ان اواإلن

ظ ر ة ابلنه ذا األم ر يق وم الباحث  ويف. اللغ وي  مال الب عن القواعد اليت حتكم االستعدا
ويق  وم  معه  د تنك  و ش  ي  عم  ر داين يف   ات الفص  ل الدراس  ي الث  اينب  لاطل  د ثادث  ة إىل 

 . قواعد اللعة العربية  الباتاليت وقع فيها ال   اء النحويةبتحديد األخ
 تصويب األخ اء وتصيفها -
بتوا يح أوجه اال ارف ع ن   ةرحلة احل وة الثانية اليت يقوم فيها الباحثتعد هذه مل  

وما هو  ء أبتو يح ما هو او. األخ اء، وذل  بتصويب ةويقوم فيها الباحث . القاعدة
 اء يقوم الباحث بتصني  األخ  1 ذل  ابإل افة إىلو . ة لصواب يف قواعد اللغة العربيا

 .  اءمو وعات األخإىل عدة 
  اءختفسري األ -

الباح  ث يف و ب  ني .  ة األخ  رية يف سلس  لة دراس  ة األخ   اءث  ل املرحل   فس  ري او   أ ت     
إىل ارتك اب األخ  اء مث ل  ابل الب ات تهذه او وة األخرية األسباب اليت جعلح أو أد

س او   اطئ أو القي   اعن   د تعل   م اللغ   ة اهل   داف أو  الس   ليب قب   ل اللغ   ة األص   لية  الت   دخل: 
األس    باب ال    يت توص    ل إليه    ا الب    احثون يف ه    ذا  م    ن بباإلف    راط يف التعم    يم  أو أي س    

 02حالاجمل
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 أمهيت حتليل األخطا    (5
 ومن أبرز جماالت. تحليل األخ اء أههمية كبرية يف برامج تعليم اللغات األجنبيةل 
    :ستفادة من حتليل  األخ اء ما يلياال  

وك ذل   ،اة عن كيفية تعل م اللغ ة أو اكتس اهبأبدل ةإن دراسة األخ اء تزود الباحث  -0
 . ب اليت يستعدمها الفرد الكتساب اللغةياالسرتاجيات واألسال

واد التعليمي ة مل إذ ك ن تص ميم ا إن دراسة األخ اء تفي د يف إع داد امل واد التعليمي ة  -7
 . ة للناطقني بكل لغة يف  وء ما تنتهي إليه دراسات األخ اء اواصة هبماملناسب

 ني سواء من حيث ياألخ اء تساعد يف و ع املناهج املناسبة للدارس إن دراسة -2
 .حتديد األهداف أو اختيار  احملتوى أو طرب التدريس أو أساليب التقومي    
 خالهلا أسباب  خرتسكش  منتفتح الباب لدراسات أ ءدراسة األخ اان  -4

 04. ع  الدراسيني يف برامج تعليم اللغة األجنبية،واقرتح أساليب العالج املناسبة
 النحوية ومبحثدا . ب

   مفدوم النحو  (1

ومن ه  ، يك ون ظرف ا و ا  ا،والقص ده ،أ  اء جت و  (:ج)لنحو لغ ة ال ري ت و اجله ة ا    
مال عل ى اح د ( و ا)ينحته قصده ينحوه و (  اه)ومجعه  و و ية كدلو ودلية  ، و العربية

الق     اموس )اعتم     اد االب     ل يف س     ريها عل     ى أيره     ا ( واالنتح     اء. )ش     قيه أو ا      ىن يف ق     وس

                                                             
308–303ص,،القهاردارالفكرالعربيالمهارات اللغوية مستوياتها، صعوباتهرشديأحمدطعييمة، 4 
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و   بط أواخ  ر وخت  تا قواع  د النح  و بتحدي  د وظيف  ة ك  ل كلم  ة داخ  ل اجلمل  ة  05(.اللح  يط
عرب ة اء أى أن قواع د النح و تنظ ر إىل الكلم ة العربي ة م ن حي ث أَّن ا مالكلمات وكيفية إعراهب

أى اليتغ ري ش  كل اخره  ا بتغ  ري )أو مبني  ة ( أى يتغ ري ش  كل اخره  ا بتغ ري موقعه  ا يف اجلمل  ة)
يف تعرف    ه م    ن اع    راب  ،يق    ول اب    ن ج    ين انتح    اء      ح ك    الم الع    رب( موقعه    ا يف الك    الم

كالتثني   ة واجلم   ع والتكس   ري واإل    افة والنس   ب والرتكي   ب ليلح   ت م   ن ل   يس م   ن أه   ل ،و ريه
ويق    ول األه    ون ه    و العل    م .وإن مل يك    ون م    نهم احة فين     ت هب    ا،بي    ة أبهله    ا ق    ي الفص    العر 

املستعرج ابملقاييس م ن اس تقراء ك الم الع رب املوص لة إىل معرف ة أحك ام أجزائه ا ال يت إثتل   
 . منها

م  ن جم  اري ك  الم  أم  ا اب  ن خل  دون فيق  ول وخوف  ا عل  ى فس  اد ملك  ة الس  ما  اس  تنبط  
 ،يقيس عليه ا س ائر أن وا  الك الم ات والقواعد،لكة م ردة شبه الكلمامل العرب قوانني لتل 

فاص  لحوا  ،ويلحقون األشباه ابألشياء فالفاع ل مرف و  واملفع ول ب ه منص وب واملبت دأ مرف و 
وتس   مية املوج   ب ل   ذل  التغ   ري ع   امال وص   ارت كله   ا اص    الحات  ،عل   ى تس   ميتها إع   رااب

على تسميتها بعل م  حوام ختصوصة واص لصناعة هلوجعلوها ،فقيدوها ابلكتاب ،مصة هبخا
وم  ن هن  ا تتو  ح لن  ا أمهي  ة القواع  د النحوي  ة يف حتقي  ت بع  ض األه  داف ال  يت  06.النح  و الع  ريب

ف    املتعلم ل    ن يس    ت يع أن يق   رأ ق    راءة خالي    ة م    ن  ،يس   عى م    نهج اللغ    ة العربي    ة إىل حتقيقه   اء
ن أو أن يع ري ع ن ذات ه إال إذا ك ا ،ولن يس ت يع أن يكت ب كتاب ة ص حيحة ،األخ اء اللغوية

 02ومراعاة هذه القواعد يف قراءة وكتابة وحديثه ،ملما ابلقواعد األساسية الالزمة

                                                             
.3:،ص(م2008,دارالمناهج:عمان)،مالء والترقيم، تعلم النحو واالعبدالرحمنالهاشمي 5 
 1
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17Suci Ning Ati, tahlil akhta’ an-nahwiyah laday thullab faslul sani ‘asyar fii madrasah aliyah darul ulum, 
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وإص الحا النحو هو مقياس دقيت، تقاس به الكلمات أثناء و عها يف اجلمل كي   
يستقيم املعىن، وابلنحو تتبني أصول املقاصد ابلداللة فيعرف الفاعل من املفعول، واملبتدأ 

اإلفادة، وكلما كانح اللغة واسعة وانمية ودقيقة، زادت احلاجة إىل  من او ء ولواله جلهل
وقد عرف النحو . فالنحو هو القاعدة األساسية للبناء اللغوي. دراسة قواعدها وأسسها

قد ا أبنه علم الذي يعرف به  بط أواخر الكلمات ومعرفة حالتها إعرااب وبناء وتركيب 
   . اجلملة

 األخطاء النحوية  (1
  وية هي نقا أو عدم التحكم يف كتابة الكلمات وفت القاعدة النحوية،ء النحاالخ ا

استعمال احلركات اإلعرابية أو او أ يف اجملرورات أو املنصوابت أو اجملزومات  كاولط يف
النحو كما يقول أهل اللغة قانون أتلي  الكالم . ية النواسخ و ريها من األخ اء النحو أو

ن عليه الكلمة يف اجلملة واجلملة مع اجلملة حىت تتست العبارة وبيان ملا ُيب أن تكو 
 .من هذا  كن القول أبن علم النحو يهتم بدراسة. وتؤدي معناها

 أشكال األخ اء النحوية 0-
فحدد . لنحو أبواب كثرية منها اإلعراب، الكالم وها يتأل  منه، اإلستثناء و هلم جرا

اجلملة )مل على الفعل، الفاعل، واملفعول به الباحثة يف عثها أبواب النحو اليت تشت
، والع   (اإل افة)، واملواف واملواف إليه (اجلملة اإل ية)، واملبتدأ واو  (الفعلية
 .والنعح

 اقرأ -يقرأ -قرأ( : اجلملة الفعلية)و املفعول به « والفاعل« الفعل -
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يف أول  ه أح  دى ألزوائ  د فاملا   ي مفت  وح اآلخ  ر أب  دا، واألم  ر جم  زوم أب  دا، واملو  ار  مك  ان 
والفع  ل ه  و االس  م . االس  م املرف  و  امل  ذكور قبل  ه فعل  ه: الفاع  ل ه  و. األرب  ع ُيمعه  ا قول   

 .املنصوب الذي يقع به الفعل
 ( اجلملة اإل ية) املبتدأ واو   -

  واو  هو االسم املرفو  املسند إليه.العاري عن العوامل اللفظيةبتدأ هو االسم املرفو  مل

 . ة هي نسبة بني ا ني، على تقدير حرف اجلر، توجب جر الثاين أبدااإل اف -
 ومباحثدا احملادثة  (3

أنش ة االتصال بني البشر، وهو ال رف الثاين من  الكالم نشاط أساسي من أنشاط من
عملية االتصال الشفوي، وإذا كان االستما  وسيلة لتحقيت الفهم، ف ن الكالم وسيلة 

ام طرفا عملية االتصال، ويتسع احلديث عن الكالم ليشمل ن ت والفهم واإلفه. لشفهام
 02.األصوات واملفردات واحلوار والتعبري الشفوي

 مفهوم احملادثة .0
كما اقتبس على سامى )تعددت التعارف مدمها الباحثون للتحدث مأرس و يرى  

عبري التحدث نتاح صويت مصحوب بعمل اويال من أجل أن يكون الت أن( احلالب يف كتابه
 :او هو . صوات له معىن

ه الىت تسهم ىف عملية بها تع ات الوجاألصوات تصح عملية يتم من حالهلا إنتاج (0
رة أو املشاعر وهذه تعلمه صوتيا ودالليا و واي بقصد نقل الفك. التفاعل مع املستمعني
 .رينمن ملتحدث اىل اآلخ

                                                             
81 -85 .،ص(2004دارالفكرالعربي،:القهار)،المهارات اللغويةرشدأحمدطعيمة، 8 
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ء الصوتى والتعبري امللمحى داأو عملية تتومن القدرة على التفكري واستعمال اللعة واأل (7
 .إطار احتماعي نقال للفكر وتعبريا عن املشاعريف م متعلم وأداء فردي يتم و هو نظا

كار واملشاعر اإلنسانية واملواق  االحتماعية لقدرة على التعبري الشفوي عن األفأو هو ا (2
 ت وحسن والساسية والقتصادية والثقافية ب ريقة وظيفية أو إبداعية مع سالمه الن

    01 .اإلقاء
أن التحادث هو قدرة الفرد على نفل  (. "7101)وقال على سامى احلالب  

منظمة جتد ة من قيرين ب ريقة حلع ات واآلراء واالعاهات إىل اآلخوتوصيل املعلومات وا
 ." د املستمعني مع سالمه اللعه وحسن التعبريالقبول واالستحسان عن

 أمهية احملادثة  .7
صال ما لديه من أفكار ة من قبل اإلنسان الييعد التحدث الوسيلة اللغوية األوىل املستعدم 

مرا  ه الثاني  ه  يف يي   نفس  ه م  ن مش  اعر وأحاس  يس لالخ  رين ومه  ارة التح  ادث أتتأو م ي  دور ىف
لتح   دث تعت   ري م   ن أه   م م   ع دل     ف    ن مه   ارة ا. حي   ث كث   رة االس   تحدام  بع   د االس   تما  م   ن

ه  ارة الب د أن يتق  دم امل وي رى العلم  اء أن ه ذ. عل ى االط  البإن مل تك ن أمهه  ا وي  ة امله ارات اللغ
م ن أمهه ا ان االنس ان يتح دث قب  ل أن  عل م امله ارات القرائي ة ألس باب ع ده لع لتعلمه ا عل ى ت

ك  ن تلح  يا أمهي  ة  و  71.ي  تعلم الق  راءة ل  ذاكان الب  د أن يتعلمه  ا ال ف  ل قب  ل أن ي  تعلم الق  راءة
 :شفوي املقاط التالية التحدث أو التعبري ال

ون  ه حاذم  ا فه  و م  دحل األطف  ال دوم فم  ن حي  ث كلتح  دث أو التعي  ري الش  فوي خ  ادم وخم  ا (0
ون  ه م  ن األفك  ار واملف  ردات قب  ل تعل  يمهم الق  راءة والكتاب  ة؛ وم  ن حي  ث كم    و تنمي  ة ث  روهت

                                                             
 2 -
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رى جمتمع  ة م  ن اس  تما  وق  راءة وكتاب  ة تعم  ل متو  افرة م  ن ث  دوما ف   ن مه  ارات اللع  ة اآلخ  
يد والتحدث بلباقه وتزوي ده ابلتعب ريات اجلميل ة والرتكيب ات ل اكني ال فل من التعبري اجلأج

 . ته على تنظيم أفكاره وحسن التعبري عنهااملفيدة وإعان
 . رينحدمها االنسان يف عالقاته مع اآلخعة اليت يستالتحدث هو الوسيلة السهلة والسري  (7
رى إنساان فتعحب  ذهان اآلخرين فقد تالتحدث هو الذي يرسم صورة الشحصية يف أ  (2

 .اما تكلم ف ما أن تزداد به اعحااب أو سقط من نظركهيئته و ته ف ذ
اح يف صيه التحدث  كنه إقنا  اآلخرين بلباقته وكياسة حديقه والنجإن من  تل  ان  (4

 . من األهداف احليوية يف امليادين للحتلفة    التحدث حيقت كثريا 
 . وي ألى إنسان وأهم حزه يف املمارسة اللعويةالرئيسي لالتصال اللغ دث هو الشكلالتح  (5
دي اىل فوات عمد الكالم تؤدي إىل خري كثري بينما اإلخفاب فية يؤ  الدقة يف التعبري  (6

 . الفرص و يا  الفوائد الكثرية ملرحوة
نفسه  همة اليت  كن لشنسان أن يؤكد يها ذاته؛ وير ي هباالتحدث هو أبرز الوسائل لل  (2

 .هة األحرينيف موج
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 باب الثالثال

 إجراءت البحث احلقلي

 طريقة البحث - أ
وه ذ . ةالتحليلي  ةص فيالو  م نهجيف هذا البحث تعتمد الباحث ة يف الرس الة عل ى االس تعدام 

 ةوص   فيالويه  دف امل  نهج  يس  اعد الباحث  ة يف حتلي  ل البي   اانت حينم  ا تق  وم الباحث  ة هب   ذ البح  ث،
لة تفسري هذه احلقئت تفس ريا البياانت عن الظاهرة أوموق  معني مع ثاو مجع احلقائت و  ةالتحليلي
الوص   في املتعم   ت ال   ذي يق   وم ب   ه الباح   ث العلم   ي  ه   و املنه   اج ةالتحليل    ةوامل   نهج الوص   في.ك   ايف

وح   ل الش   كالت والتس   اقالت ال   يت تق   ع يف دائ   رة ,بوص     الظ   واهر واملش   اكل العلمي   ة املعتلف   ة
ح  ىت  ك   ن ,مت مجعه  ا ع  ن طري   ت امل  نهج الوص  في ال  يت لبيااناتل   حمث ي  تم حتلي  ل ا,البح  ث العلم  ي

 .إع اء التفسري والنتائج الناسبة عن تل  الظاهرة
 اجملتتمع والهعينة  - ب

واجملتم ع م ن ه ذا البح ث مجي ع ال الب ات . إن اجملتمع والعينة مصدر املعلومات والبياانت
فتأخ ذ الباحث ة العين ة م نهن ه ي   .املتواس  ة  تنك و ش ي  عم ر داين مبعه ديف الص  الثاين يف 

وال ريقة الىت تستعدمها الباحثة الختيار العينة هي ال ريقة العمدي ة . ال البات يف السنة الثانية
وه   ي تع   ين أن أس   اس اختياره   ا خ    ة الباح   ث ومعرفت   ه أبن املف   ردة اث   ل  ،أو ال ريق  ة املقص   ودة

وعج زن . كن لديهن خ  ة احملادث ة كث رياال البات يف السنة األول مل ت وكانح " '.جمتمع البحث
اللغة اإلندونيسية ابللغة اهلمدف فلذل  مل أتخذ الباحثة طالبات السنة األوىل كالعين ة ق ي ه ذا 

 .البحث
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 البحث  اندألا - ت
ومن أدوات . ثة أدوات البحث وهلا عالقة ابملو ىع3rgrخالل البحث ستتقوم البح
 :الىت تستعدمها يف هذه الرسالة هي

 حظة املباشرةالامل .0
وتقوم الباحثة مبالظة . انت او املعلوماتاملالحظة هي ادة من أدوات البحث جلمع البيا

حىت تست يع ان تنظر على األخ اء اللغوية عند طالبات معهد تنكو . مباشرة يف املن قة
 .شي  عمر داين العصرى

 مقابلة .7
رح الباحثون املقابلة أج. من أجل اكتمال البياانت أو مزيد من العلومات ابلتفصيل

ذ رئس اللغة ألسئلة األسباب املؤدية اىل حدوث تل  األخ اء الشعصية مع االستا
النحوية يف احملادثة عند ال البات مبعهد العصر تنكو شي  عمر داين ومقابلة مع معلم 

عند اللغة العربية ألسئلة احللول اليت يقدمها املعليم لتقليل األخ اء النحوية يف احملادثة 
 .صرىطالبات مبعهد تنكو شي  عمر داين الع

 طريقة حتليل البياانت .3

حىت « حتليل البياانت هو طريقة مستعدمة لتحليل البياانب املعينة حتليل البياانت هو
يست يع الباحث أن أيخذ اوالصة عنهاء واهلدف من التحليل يف البحث هو توييت 

استعدمح الباحث حتليل . كثر االستفادةوحتديد االكتشافات لتكون بياانت منظ مة و 
الكيفية الوصفية وهو طريقة التحليل يستعدم الكلمات الوصفية من البياانت 

س مخيل األخ اء يتكون من فاملنهج لتحل   (20: 0122إيليس )إيليس  عند .املكتسبة
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ي  تصن( 4: بيان األخ اء   ( 2،حتليل األخع اء( 7 ء،ة األخ انمجع بيا  ( 0: خ وات 
.إصالح األخ اء( 5 ،األخ اء

  

أن    (0: منها ،قال هبا عملية مجع البياانت تكون من خالل عدة وسائل. مجع البياانت  -0
أو أن يرتمجوا ( 7م،ا يف أحد املو وعات اليت تقدم هلمو وعا إنشائي اتباليتحدث ال 

ن توجه هلم أ( 4،أو أن يرووا قصة من القصاء ( 2،ق عة من لغة أندوئيسية إىل العربية
وأن تكون املادة شفواي ( 5،أو أن خيتاروا الصحيح منها ،نة وعليها اإلجاابتنقأسئلة م

-45  5110:جاسمء )؛ كما فعل علماء اللغة العربية القدامى  اتبالال خذ من كالم ؤ ت
44 .) 

إن عملية حتديد . حتديد األخ اء قريب من عبارة التعرف على األخ اء. حتديد األخ اء -7
(.  55:7101جاسمء ) اء ليسح ابألمر السهل؛ كما يون بعض علماء اللغة األخ

 .ويدرسها جيدا ،أن يكون عاملا ابللغة اليت يبحث فيها ةولذل  ُيب على الباحث
على تعرف او أء أتقي بعدها عملية توزيع األخ اء  ةبعد مرور الباحث. تصني  األخ اء -2

, جاسم)ة اليت حيب أن يوم إليها ئحيدد الف وأن جنعل او أ .إىل ما تومنها علم اللغة
و كننا أن نصن  األخ اء حتح فدات خمتلفة مثل؛ األخ اء النحوية  ( 067:7101
وية على سبيل   إن األخ اء ال(: الفئة اواصة)الفية الثانوية (. حتليل او اب)واألسلوبية 

 ،حروف النصب: أل التعري « املذكر واملونث: يندرج حتتها تصنيفات كثرية؛ مثل : املثال 
 .أ اء اإلشارةء و ري ذل  من التصنيفات

لقد مرران مبراحل التحليل الثالثة السابقة من مجع املع يات و حتديد . تفسري األخ اء -4
 بعدها مرحلة يتأت. األخ اء أو التعرف علمها وتوزيعها على حسب ورودها يف علم اللغة
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وذل  شرح او أ وشرح أثره احلامت على معناهء . يائماوهي عملية شرح األخ اء وب ،التفسري
  . ليتوصل هبا إىل معرفة سبب من أسباب وقوعها
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رابعالفصل ال  

انتاءج البحث و مناقشتد  

 حملة ميدان البحث . أ
ويف هذا الباب يق دم . الباب السابت كل ما يتعلت أبساليب البحثي قد قدم الباحث ق

العص رى  Tgk Chiek  Oemar Diyan اليت وج دها بع د قي ام البح ث مبعه د ةالباحث نتائج البحث
ابلبح  ث االرتب اطي اعتم ادا عل  ى رس الة عمي د كلي  ة  ة وللحص ول عل ى تل   البي  اانت ق ام الباحث 

  .الرتبية وأتهيل املعلمني جامعه الرانريي دار السالم بندا عن مجع البياانت
يقع هذا  Aceh Besarالرتبوية اإلسالمية يف كان معهد عمر داين العصرى أحد املعاهد 

 0111أسس ه احل اج س عاد ال دين مج ال س نة . ميدان إبن درابوري-املعهد يف الشار  بندا اتشيه 
وه   ذا املعه  د تعل   م في  ه العل   وم العام  ة والعل   وم . م حت  ح رعاي   ة فع  ر ال   دين حل  م ال   دين املاجس  تري

ا يف الفصول الدراسيه وخارجها وهو أكث ر وخيصا هذا املعهد تدريب اللعة ومهارا ،اإلسالمية
 . من املواد األخرى

ذا املعهد مرحلتان دراسيتان مها املرحلة هلو . تنيع هذه املدرسة منهج وزارة الشؤون الدينية
ي  تعلم ال لب  ة ل  يال . لك  ل املرحل  ة ي  تعلم فيه  ا ال لب  ة مل  دة ث  الث س  نوات ،الثانوي  ة واملرحل  ة العالي  ة

 . واارا
حي ث إن ه جعل ح اللغ ة العربي ة إح دى امل ادة . عه د بتعل يم اللغ ة العربي ة اهتمام ا كب ريااهتم هذا امل

وتعل  م ه  ذه امل  ادة م  ن الص    األول إىل الص    الثال  ث لك  ل . التعليمي  ة ُيان  ب اللغ  ة اإلجنلزي  ة
ملعرف  ة أح  وال ه  ذا املعه  د معرف  ة عميق  ة . املرحل  ة إم  ا يف الغرف  ة الدراس  ية وحي  اة ال   الب اليومي  ة

 .واملوظفني دم الباحث عدد ال الب واملدرسنيقفي
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 :كانح الوسائل املدرسة يف معهد تنكو شي  عمر داين العصرى كما يف اجلدول اآليت 

 4-1اجلدول 
 1211-1212عداد وسائل للسنة 

 عداد وسائل رقم

 2 مسكان ال البني -0

 4 مسكان ال البات -7

 7 مسجد -2

 21  رفة الدراسة -4

 7 معمل -5

 0 املكتبة -6

 2 مكتاب االدارة -2

 7 الشركة التعاونية -2

 07 مسكان االساتيذ -1

 2 امليدان -00
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 0 امل بخ -07

 7 امل عام -02

 .م 7170ادارة املدرسة العالية مبعهد تنكو شي  عمر داين العصرى : املصدار
 وأما عداد املدرسني يف معهد عمر داين العصرى كمل يف اجلدول اآليت

 
 1211-1212عداد املدرسني للسنة 
 4-1اجلدول 

 عداد موظفة موظف مدرس رقم

 45 75 71 املوظ  احلكمية 0

 65 21 25 املوظ   ري احلكومية 7

 05 01 5 مراقب العمل 2

 075 65 61 جمموعة

 .م 7170إدارة العاليةمبعهد تنكو شي  عمر داين العصرى : املصدار 
معهد تنكو شي  عمر داين العصرى كما يف اجلدول واما مدرس اللغة العربية ف 

 :اآليت
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 4-3اجلدول 
 1211-1212مدرس الدرس النحو للسنة 

 متخرج اسم رقم

 جامعة الرانري اإلسالمية S.Pd.Iمولدان،  0

 عمر داين رذلد اك  7

 جامعة الرانري اإلسالمية سري جوند 2

 األزهار الشري ، مصر LCيرميحل،  4

 عمر داين  سلسبا شي  5

 .م 7171إدارة املدرسة العلية مبعهد عمر داين العصر :املصدار 
 :وأماعدد ال الب يف معهد تنكو شي  عمر داين العصرى كما يف اجلدول اآليت

 4-4اجلدول 
 1211-1212عداد الطالب للسنة 

 عدد أنثى ذكر مرحلة رقم

 647 226 256 املرحلة الثانوية 0

 651 211 251 املرحلة العالية 7
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 09717 626 216 جممو 

 .م7170إدارة املدرسة العالية مبعهد تن  شي  عمر داين العصر : املصدار 
 :وقام البحثة ابلبحث يف املرحلة العالية وعداد ال الب كما يف اجلدول اآليت

 4-5اجلدول 
 1211-1212عدد الطالب املرحلة الثانوية للسنة 

عالمجمو عداد الطلبة الفصل الرقم  

 الطالبات الطالب  
 756 026 071 الفصل االول 0
 011 011 076 الفصل الثاين 7
 061 011 001 الفصل الثالث 2

 256 اجملمو 
 

226 
 

647 

 

 عرض البياانت -ب

  Tgk Chiek Oemar Diyanملعرفة األخ اء النحوية يف احملدثة عند ال البات مبعهد 
كانح الباحثة ال حظة احملادثة . مليدان ابملالحظة واملقابلةالعصري حرت عملية مجع البياانت يف ا

األخ اء النحوية من احملادثة  اليت تدور ال البات يف أنش تهن اليومية و سجلتها أبداة مث اختيار
ال البات ونقالتها إىل ورقتها معينة حىت اكن الباحثة القيام بتصنيفها حسب تصنيفات األخ اء 



 
 

 
 

23 

الوة على ذل  قامح الباحثة ابملقابلة مع املشرفة قسم الغة العربية حلصول وع. النحوية املتعددة
فيمايلي عر  الباانت من األخ اء النحوية يف . على البياانت األخرى من األخ اء النحوية

 .احملادثة عند ال البات مبعهد تنكو شي  عمر داين

 4-6اجلدول 
 مبهعدد تنكو شيك عمر دايناألخطاء النحوية يف احملدثة عند الطلبات اشكال  

تصنيف  تصويب األخطاء حتديد األخطاء الرقم
 األخطاء

 توصيف اخلطأ

ما   استعدام السكون   وية ال َِباسَ أان أستعمل   لِِباسٌ َأانَ َأْستَ ْعِمُل  0
 يقتويه النصب 

تل  اجلوالة  ليس 7
 لالستاذة

تل  اجلوالة  ليسح  
 لالستاذة 

 تذكري  فعل املا ي  وية
انقا  حني يقتوي 

 السياب التأنيث
أتنيث الفعل مايقتوي    وية مباشرة تعملني اَْنحِ  مباشرة تعملاَْنِح  2

 السياب تذكريه
استعمال حرف جر  ري   وية الشار   من قريببييت  الشار   مع قريببييت  4

 مناسب
استعمال حرف جر  ري   وية احلجرة اىلدخلح  احلجرة يفدخلح  5

 مناسب
استعمال حرف جر  ري   وية من بيتيتك  الفصل ا  بيتيتمع الفصل اك   6

 مناسب
َلةٌ  َهَذ ِكَتابٌ  2 ي ْ تذكري النعح  ما بقتوي   وية ْيلٌ َهَذ ِكتَاٌب مجَِ   مجَِ
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 السياب ال تأنيث
اتنيث الفعل مايقتوي   وية الرز   أَيُْكلُ هو  الرز  أَتُْكُل هو  2

 السياب تذكريه
ايب ُيلس  حتح الشجرة لسجت ايب 1

 حتح الشجرة 
أتنيث الفعل مايقتوي   وية

 السياب تذكريه

تعري  ما يقتوي   وية مروة جرةحاىل ادخلي  مروة جرةاىل احلادخلي  01
 السياب ذكره

 من السوبرجعح   00
 اندرفري

 من سوبرجعح 
 اندرفري

تعري  ما يقتوي   وية
 السياب ذكره

زايدة حرف اجلر حيث   وية قابلح األستاذةهل   تاذةاىل األسهل قابلح  07
 ال يقتوه السياب

 األستاذة نظرتِ  02
 (اَْنحَ )

أتنيث الفعل مايقتوي   وية األستاذة نظرتَ 
 السياب تذكريه

يف  ال الب مشغولون 04
 STBقاعة 

يف  ال الب مشغول
  STB قاعة

تذكري املفرد ما يقتوي   وية
 السياب مجعه 

جميء الفعلني متواليني   وية اشرتي اَْيواا انأريد  اَْيواا اشرتيريد أا 05
 دون فاصلة

ترجع اي ملاذ ال  ترجع اىل احلجرة لنملاذ  06
 احلجرة

" لن"استعدام  النصب   وية
 "ال"بدال من ال النفية  

الصوت االذن  ان اسعأ 02
 بعد قليل

الصوت االذن   عح
 بعد قليل

يف  استعدام املوار   وية
 مكان املا ي
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استعدام املوار  يف   وية اْلَبابَ  فْ َتحْ اِ  تَ ْفَتحُ  اْلَباَب ! 02
 مكان األمر

استعمال  مري خماطب   وية الُرزا  أيُكلُ  ُهوَ   الُرزَ  أَتُْكلُ ُهَو  01
 بدال من  مري  ائب

استعدام الرفع  ما   وية الُرزَ َ ُْن َ ِْمُل  َ ُْن َ ِْمُل ُرزٌ   71
 يقتويه النصب

استعدام املوار  يف   وية انظر رتنظ  70
 مكان األمر

استعدام الومري    وية لُ مِ عْ ت َ سْ نَ نَ ْهُن  لُ مِ عْ ت َ سْ تَ نَ ْهُن  77
خماطب يف ثل متكلم 

 مجع 
تعري  ما يقتوي   وية النحو مدرسة هي النحو املدرسهي  72

 السياب ذكره
يقتوي  تعري  ما  وية هي امي هي االمي 74

 السياب ذكره
هي تتكلم اللغة العربية  75

 وفصيحاجيدة 
اللغة العربية  تتكلم هي

 وفصيحةجيدة  
تذكري ما يقتوي السياقة   وية

 أتنيثه
استعدام املوار  يف   وية احلجرة اكنس احلجرة تكنس 76

 مكان األمر
 مناحلمام قريب  الفصلعن احلمام قريب  72

 الفصل
ف جر  ري استعمال حر   وية

 مناسب
استعدام السكون  ما   وية ِمَن الَص  ِ  الثااين  ِمَن الَص   َأاَن  72
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 يقتويه الكسرة
جميء الفعلني متواليني   وية حتُِب   اَْن تَ ْنظُرُ  حتُِب  تَ ْنظُرُ ِهَي  71

 دون فاصلة
رفع ما يقتوي السياب   وية اريد اَْن اَْذَهبَ  اَْن اَْذَهبُ أريد  21

 صبهن
قبل  الميتَ ْنظُر ااين  20

 قليل
 

قبل  الميا َنظَْرتِ اين 
 قليل
 

استعدام املوار  يف   وية
 مكان املا ي

استعدام املوار  يف   وية القران ابألمس قرأت القران ابألمس اقرأأان  27
 مكان املا ي

استعدام الرفع  ما   وية اْلَماءَ  َشرِْبحُ  َماءٌ َشرِْبُح  22
 صبيقتويه الن

استعدام املوار  يف   وية سقط الكتاب قد تسقطكتاب   24
 مكان املا ي

على الفراش عند  اانم 25
 املساء

على الفراش عند  حَّن
 املساء

استعدام املوار  يف   وية
 مكان املا ي

استعمال حرف جر  ري   وية ال لَغةِ  بِقْسمِ  قسم اللغةمع اجتمع  26
 مناسب

بدال " ال"استعدام   وية  لزيز ري لزيزال  22
 " ري"

استعدام املوار  يف   وية حلظة خذ حلظة أتخذ 22
 مكان األمر
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بدال " ال"استعدام   وية  مسمو  ري تسمعال  21
 " ري"

بدال " ال"استعدام    وية منظور ري  رو منظال  41
 " ري"

بدال " ال"استعدام   وية منري ري   المنري 40
 " ري"

استعدام  مصدار  بدال   وية انئمة هي نومهي  47
 من امث فاعل

استعمال الياء بدال من   وية الكتاب لتعلم أع اان ا الكتاب لتعلمأع ين 42
 الي 

بدال " لن"استعمال   وية تذهب ال ملذا تذهب لن املذ 44
 "ال"عن

قتض السياب نصب ما ي  وية مرمي ُمْشِكَلةُ خَتَْتِلُ   مرمي ُمْشِكَلةِ خَتَْتِلُ   45
 رفعه

استعدام تذكري ما   وية هي ايلة لياهي  46
 يقتض السياب أتنيث

 ايأخي هذاما  42
 (سبورة)

 ايأخي هذهما 
 (سبورة)

تذكري اسم األشارة حني   وية
 يقتوي السياب أتنيثه

تذكري اسم األشارة حني   وية سبورة تل  سبورة ذل   42
 يقتوي السياب أتنيثه

استعدام املوار  مكان   وية إىل القرية رجعا اىل القرية  يرجعان 41
 املا ي
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استعمال حرف جر  ري   وية الفصل نمهي قربة  الفصل عنهي قربة  51
 مناسب

تكتب الرسالة صحيحة  50
 مرتباو 

تكتب الرسالة 
 مرتبةصحيحة و 

تذكري ما يقتويت   وية
 السياب أتنيثه

 اىل األستاذهل زرت  57
  ني

زايدة حرف اجلر حيث   وية  ني األستاذ تهل زر 
 ال يقتوه السياب                                                      

 املدرسةمن أكثر  52
 األخرى

 املدارسةأكثر من 
 األخرى

إفراد ما يقتوي السياب   وية
 مجعه

إفراد ما يقتوي السياب   وية  كتبأكثر من   كتاب من  أكثر  54
 همجع

إفراد ما يقتوي السياب   وية رجال أكثر من رجل من أكثر  55
 مجعه

إفراد ما يقتوي السياب   وية اساتذة أكثر من  استاذةمن أكثر  56
 مجعه

إفراد ما يقتوي السياب   وية أ نياءأكثر من   ينمن أكثر  52
 مجعه

إفراد ما يقتوي السياب   وية  رفأكثر من   رفةمن أكثر  52
 عهمج

إفراد ما يقتوي السياب   وية مساجدأكثر من  مسجدمن أكثر  51
 مجعه

إفراد ما يقتوي السياب   وية نساءأكثر من  مرأةمن أكثر  61 
 مجعه



 
 

 
 

33 

إفراد ما يقتوي السياب   وية بيوتأكثر من  بيحمن أكثر  60
 مجعه

إفراد ما يقتوي السياب   وية مصابيحأكثر من  مصباحمن أكثر  67
 عهمج

إفراد ما يقتوي السياب   وية طالب أكثر من طالبمن أكثر  62
 مجعه

إفراد ما يقتوي السياب   وية كفارأكثر من   كافرمن  أكثر  64
 مجعه

إفراد ما يقتوي السياب   وية اموالأكثر من  مال منأكثر  65
 مجعه

إفراد ما يقتوي السياب   وية اوالدأكثر من  ولدمن أكثر  66
 مجعه

استعمال الياء بدال من   وية العقل لنتفكر وأع اان العقل لنتفكر وأع ينا 62
 األل 

ابب  يف املسجدونصلي  62
 راين

يف مسجد ونصلي 
 ابب راين

تعري  ما يعتوي   وية
 السياب تنكريه

تعري  ما يعتوي   وية بند اشيه يف شار  بند اشيه يف الشار  61
 السياب تنكريه

تعري  ما يعتوي   وية Protokol يف شار  Protokol يف الشار  21
 السياب تنكريه

استعدام املوار  يف   وية نسيح قد انسي 20
 مكان املا ي
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استعدام املوار  يف   وية نظرت انظرقد  27
 مكان املا ي

استعدام املوار  يف   وية كتبح اكتبقد  22
 مكان املا ي

ار  يف استعدام املو  وية فتحح افتحقد 24
 مكان املا ي

استعدام األمر يف مكان   وية ! ايخوات ََّنْنَ  !ايخوات  َّنْنَ  25
 املا ي

استعدام املوار  يف   وية حِ مْ مَ حَ تِ سْ اِ  مْ حِ تَ سْ قد تَ  26
 مكان املا ي

استعدام املوار  يف   وية ابلسرعة بُ جِ اَ  ابلسرعة بُ جتُِ  22
 مكان األمر

رفع مايقتوي السياب   وية اءَ مَ الْ تاذ شرب اس َماءٌ  شرب استاذ 22
 نصبه

استعمال فعل  مري  ري   وية أتكلمأان  اكالم أان 22
 مناسب

جر مايقتوي السياب   وية أتكل اللحمَ  حمِ لأتكل ال 21
 نصبه

رفع مايقتوي السياب   وية على نعمةا  على نعمة   20
 جره

ع مايقتوي السياب رف  وية العشاء قبل صالةُ  العشاء قبل صالةِ  27
 جره
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نصب ما يقتصي   وية أهم مرحلة   لةْ أهم مرح 22
 السياب جره

استعمال  مري املفراد   وية من الفصل خترجنال  من الفصل ال خترخ 24
 املاخاطبة بدال من مجع

استعمل اجلر  ري   وية البالط عليجلسح  البالط يفجلسح  25
 مناسب

ينظر فا يل و  26
 واصدقائَه

نظر فا يل و ي
 واصدقاُقهُ 

نصب مايقتوي السياب   وية
 نصب الفاعل

يصنع العمال و  22
 واصدقائَه

يصنع العمال و 
 واصدقاُقهُ 

نصب مايقتوي السياب   وية
 رفعه

يذهب استاذ  واصدقاَئهيذهب استاذ  22
 واصدقاُقهُ 

نصب مايقتوي السياب   وية
 رفعه

ة وي الُرزا يلعب  ُهوَ   لعبُهَو ت 21 استعمال  مري خماطب  
 بدال من  مري  ائب

استعمال  مري خماطب   وية يكنس  ُهوَ   تكنسُهَو  11
 بدال من  مري  ائب

استعمال  مري خماطب   وية حيور  ُهوَ   حتورُهَو  10
 بدال من  مري  ائب

استعمال  مري خماطب   وية يكتب ُهوَ   تكتبُهَو  17
 بدال من  مري  ائب

استعمال  مري خماطب   وية ُيلس ُهوَ   لسجتُهَو  12
 بدال من  مري  ائب
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استعمال  مري خماطب   وية يصنع ُهوَ   صنعُهَو ت 14
 بدال من  مري  ائب

ما   استعدام السكون   وية ََنْالا أان أستعمل   ََنْلٌ َأانَ َأْستَ ْعِمُل  15
 يقتويه النصب 

ما   استعدام السكون   وية ٌفْستَاانا عمل أان أست  ٌفْستَانٌ َأانَ َأْستَ ْعِمُل  16
 يقتويه النصب 

ما   استعدام السكون   وية مِخاَراا أان أستعمل   مِخاَرٌ َأانَ َأْستَ ْعِمُل  12
 يقتويه النصب 

ما   استعدام السكون   وية اْلَماءَ أان ارفع   َأانَ اَْرَفْع َماءٌ   12
 يقتويه النصب 

   

يف زم ان  كث رية ومتنوع ة وه ي اث ل  خ  اءن معظ ام األأ دوال الس ابقةل اجل م ن خ الال حظة الباحث ة 
عالمات و ، التعري  والتنكريو  ،نيثالتزكري والتأو  ،حروف املعاين، وبعض من حرف النصبو  ,علالف

 .اإلفراد واجلمعو ، األعراب

ود القاع دة اجله ل بقي   ،داتر قل ة املف  :وترى الباحثة أن الوقو  يف هذه األخ اء م ن أس بامبا  
دف وذل   ه ا تت دخل اللغ ة األم يف اللغ ة اهل و من ك المواع د النحوي ة عن د القم ابلم اومنها قلة االهت

  .غة العربيةعدم ر بة الل .الختالف القواعد النحوية بني اللغتني اإلندونيسية والعربية

 بياانت املقابلة -7
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ول عل  ى البي  اانت املتعلق  ة ابلعوام  ل ال  يت تعدم الباحث  ة طريق  ة املقابل  ة بتق  دمي بع  ض األس  ئلة حلص  تس  
وأم ا . العص ري   Tgk Chiek Oemar Diyanتسبب األخ اء اللغوية يف احملدثة عند ال البات مبعهد 

األش  عاص ال  ذين هل  م عالق  ة قوي  ة هب  ذا البح  ث، ه  م معلم  ا اللغ  ة العربي  ة و  املقابل  ة يف ه  ذا البح  ث 
 :اء املقابلة فأعدت الباحثة قائمة األسئلة كمايليوأما إلجر . الغة  يف مسكان ال البات مشرفة

 خلفية الرتبوية -0
 اهلداف يف ت بيت التزام حتدث ابل -7

 4-7اجلدوال 

 ألخطاء النحوية يف احملادثة الطالباتية لؤ الهعداد والنسبة امل

 النسبة املئوية الهعداد نوع األخطاء الرقم

 % 06,66 02 زمن الفعل  -1

 %01,62 00 كريو التذ التأنيث   -1

 %6,26 2 التعري  و التنكري  -3

 %05,62 06 وعالمة اإلعراب  -4

 %05,62 06 اإلفراد واجلمع  -5

 %2,27 1 الومائر  -6

 %1,2 01 استعدام النصب  -7
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 6,26 2 حرف جر   -8

 % 122  88 جممو   

 

 الب  ات مبعه  د تنك  و ال أن  وا  األخ   اء النحوي  ة يف احملادث  ة عن  داجل  دول الس  ابت أن  ي ه  رمن
حت دث بع دد   العص رى،  Tgk Chiek Oemar Diyanمبعه د  اين العص رىش ي  عم ر د

% 05,62اإلف راد واجلم ع % 05,62وعالم ة اإلع راب % 06,66زمان الفعل  األخ اء كبري يف 
التعري     و التنك   ري  % 52,27الو   مري %  1,2اس   تعدام النص   ب % 01,62التأني   ث والت   ذكري 

   %.2حرف جر % 2
 : وهيىل هذه األخ اء النحوية إب اليت تؤدي لقيام بتحليل االسباوبعد ا 
ت   تعلم . وع   دم ر ب   ة يف اللغ   ة العربي   ة ليس   ح اللغ   ة العربي   ة امل   ادة الوحي   دة تتعلمه   ا ال الب   ات معه   د (0

والعل  وم الديني  ة واللغ  ة اإلجنليزي  ة و   ري  راي   يةالعدي  دة م  ن العل  وم س  وى اللغ  ة العربي  ة وه  ي العل  وم ال
املعينة وال حيبنها كما أن بعض ال البات ال ت ر ني يف اللغ ة العربي ة  لكل ال البات حيني املادة. ذل 

وع دم ر ب ة ال الب ات يف اللغ ة العربي ة بس بب قل ه ال دوافع والتحفي ز بي نهن . ويفولن اللغة اإلجنليزية
ة وال ث قيقا وارتك ني األخ  اء ح ني احملادواعتبار أن اللغة العربية صعبة حىت ال يتعلمن اللغه العربية د

وبوج ود واجب ة االتص ال ابللغ ة العربي ة يف املعه د فتتح ادث ال الب ات بي نهن عل ى . يه تمن ابلقاع دة
 .نحويةقدر معرفتهم البتدا  العقاب ر م أن هناك األخ اء الل
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د النحو والصرف أكثر عالعديد من القواعد وأخ اء يف قوااللغة العربية تشمل عدم معرفة القواعد   (7
 تعلم بعض ال البات القواعد اليت علمها املعلم دقيقا حيت ال يقدرن ت بيت ال.ارتكااب لدى ال لبة

 . القواعد يف الكالم وال يعلمن كيفية صيا ة اجلملة املفيدة
تكون اللغة اإلندونيسية لغة األم لبعض ال البات واللغة الوطنية اليت , أتثري اللغة اإلندونيسية  (2

وقد اختل  اللغة اإلندونيسية عن اللغة . ندونيسيةتستعدمنها التصال بينهن سوى اللغة اإل
إن للغة العربية عديد من القواعد واحلروف اليت ال توجد يف اللغة اإلندونيسية كحرف  ء . العربية

 .صء ذء خ و ري ذل 
 اتثيري األخ اء املتوارثة من ال البات السا بقة  (4
  .من الصعبات ئل عما ُيب فيهحيث الحيمل القاموس ليستفيد منه عند ما ُيب محله واليس  (5
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث - أ

عد أن قامح الباحثة بتحليل األخ اء واتوح مبا س بت م ن احل داول الس ابقة املو  حة ع ن ب 
 : أنوا  األخ اء اللغوية حيث توصلح الباحثة إىل املتائح التالية

كث رية   العص رى داينتنكو شي  عم ر عهد مبالبات ة يف احملادثة عند ال نحويالإن انوا  األخ اء   
اإلف  راد % 05,62وعالم  ة اإلع  راب % 06,66زم  ان الفع  ل  ومتنوع  ة وتل    األخ   ا اث  ال يف

الو        مري %  1,2اس        تعدام النص        ب % 01,62التأني        ث والت        ذكري % 05,62واجلم        ع 
 .%2حرف جر % 2التعري  و التنكري %  52,27

ىء إمهال القواعد، التعم يم او اط: احملادثة عند ال الباتيف ومن أسباب األخ اء النحوية 
تع   دد القواع   د النحوي   ة ه   ل بقواع   د اللغ   ة العربي   ة، اجل،و ع   دم معرف   ة الس   ياب يف اللغ   ة العربي   ة 

 .تدخل اللغة األم،تسبب الصعوبة ملتعلم اللغة العربية بوصفها اللغة األجنبية

 تاالقرتحا - ب
احملادث ة عن د ال الب ات حث ة وإس هاما يف األخ  اء النحوي ة البا إليها ان القا من النتائجئسا

:العصرى، فتوصي الباحثة كل من له اهتمام يف قواعد النحو داينتنكو شي  عمر عهد مب

   

 املشرفة قسم االلغة العربية   -0
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     ال يتم إ افة ثاكم . اهتمام خاصة من خالل توبيخ لل البات الذين يرتكبون اخ اء  -
 يستعدم اللعة الر ية، ولكن أيوا ملن يرتكبون أخ اء لغوية اللغة فقد ملن ال

ُي  ب عل  ى ال الب  ات اس  تعدام اللغ  ة االص  الح ح  يت ال يرتك  ب نف  س األخ   اء م  رة  -
 اخري

 ل البات  -7
 احلادث ة وقواع د على ال البات أن ي تعلمن اللغ ة العربي ة تعلم ا دقيق ا حقيق ا خاص ة يف  -

قي   ة ق   دران عل   ى مه   ارة الك   الم حي   ث أن ات وأس   لوب العربي   ة لرت   اللغ   ة وي   زدن التع   
 .حيسننها ويتقننها احلادثة تلعب دورا هاما يف عملية االتصال فال بد لل البات أن

 .خارج الفصل  مون ابالغة العربة إما داخل فصل يرجى من ال البات  أن يتكل -
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 املراجع الهعربية

-01,ص( 7111الفالة للنشر والتوزيع الناشر دار ) اساليب تدريس اللغة الهعربية, دمحم خوي -

71  . 

 26-65ص, 0122انكس : بندغ ,تهعليم حتليل األخطاء اللغوية ،حنر  نرت ترعن مع اصحبه -

 فنربيح قري مدي,س ف,جو تيمر,فسروان,تركيب اللغة الهعربية, سوتراندغ -

 كنجن,جكرت ختطيط النطام تهعليم اللغة الهعربية, منري -
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TRANSKRIP UJIAN LISAN SANTRIWATI KELAS II MTSS OEMAR DIYAN 

1. Apa tujuan diterapkan kewajiban berbicara dalam bahasa Arab di lingkungan 

dayah? 

2. Apakah santriwati mengalami kesulitan saat bermuhadatsah? Dan apa saja kesulitan 

yang dihadapi santriwati? 

3. Apa saja bentuk kesalahan nahwu yang sering dilakukan santriwati saat 

bermuhadasah? 

4. Apa saja factor yang menyebabkan santriwati melakukan kesalahan kaidah-kaidah 

nahwu ketika bermuhadatsah? 

5. Apa usaha yang dapat dijadikan solusi dalam  mengatasi kesalahan santriwati dalam 

berbicara bahasa Arab? 
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