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درجة احلصول على الشروط لتكميل العلمي البحث هذا أن أقرر
تعليم قسم يف جبامعةاملاجستري العليا الدراسات برانمج العربية اللغة

:الرانريياإلسالميةاحلكوميةبنداأتشيه،حتتاملوضوع
 دراسة وصفية)ريبات حتليل األخطاء النحوية لدى الطالب يف التد

 (Cot Tarom Bireuenبــــ اإلسالمية العالية دار السعادةمدرسة  حتليلية يف
بيدينفسيوال وكتبتها الدرجاتحضرهتا أية على للحصول أقدمها

أعدها اليت واألراء التأليفات فيها وليس ما، جامعات يف األكادميية
يفاملراجع املذكورة البحوثالعلمية مببادئوإعداد وفقا إال األخرون،

العلمية انتحال. من عليها يقذف فيما العقوابت لنيل مستعدة وأان
.املؤلفات
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 هداءإ

:أهديهذهالرسالة

إىلالوالديناحملبوبنيالكرمينيدمحمنصريونيالواتىاللذينقد
 هللا لعل مجيال، أتديبا وأدابىن حسنة تربية اجلزاءربياىن خري جيزيهما

.وأحسنإليهمايفالدنياواآلخرية

ملاجسترياملشرفنيالكرمينيمهاالدكتوردمحمفجرالفالحاإىل
ليعقدبذالجهودمهاوأوقاهتماإشرافا .املاجستريوالدكتورنورخالص

يفإعدادهذهالرسالةمنبدايتهاإىلهنايتها،لعلهللايباركهماوجيزيهما
.سناجزاءح

 احملبوبتنيإىل أختني مجيعفرت وإىل النساء ولياة إحساىن
.يتاحملبوبةعضاءأسرأ

للدراساتالعليا العربية اللغة تعليم أصدقائييف إىلمجيع
.جامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةبندأتشيه
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 شكر وتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 هدىللناسوبيناتاحلمدهللالذيأنزلالقرآنعربيا مبينا

آله دمحمملسو هيلع هللا ىلصوعلى سيدان على والسالم والصالة والفرقان، اهلدى من
.وأصحابهأمجعنيومنتبعهمإىليومالدين

الرسالة وقدانتهتالباحثةإبذنهللاوتوفيقهمنأتليفهذه
ميةاحلكوميةةاليتتقدمهاللدراساتالعلياجبامعةالرانريياإلسالزالوجي

شهادة على للحصول الطلبة على املقررة الدراسية املواد من كمادة
العربية اللغة تعليم يف .املاجستري املوضوع الباحثة إختارت حتليل "وقد

دراسة وصفية حتليلية )ريبات األخطاء النحوية لدى الطالب يف التد
 "(Cot Tarom Bireuenبــــ اإلسالمية العالية دار السعادةمدرسة يف 

.هلذهالرسالة،عسىأنتكونانفعةللباحثةخاصةوللقارئنيعامة
جزيلالشكرللمشرفنيالكرمينيمهاالفاضلالدكتوردمحمفجر

خالصاملاجستريالفالح نور بذالاملاجستري والدكتور قد اللذين
من كامال إشرافا الرسالة هذه إعداد على إلشرافه وأوقاهتما جهودمها

.بدايتهاإىلهنايتها،لعلهللاأنيباركهماوجيزيهماجزءاحسنا
لعل انفعا، هتذيبا وهذابه حسنة تربية الوالداناحملبوابنربياه

.ةهللاجيزيهماخرياجلزاءوأحسنإليهمايفالدنياواآلخر
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ويفهذاالبحثترجوالباحثةمنالقارئنينقدابناءوإصالحا
عباده من جيعلنا أن هللا ولعل األخطاء فيها وجد إذا إلكماهلا انفعا

نعماملوىلونعمالنصريوالحولوالقوةالصاحلني،وحسبناهللاونعمالوكيل
.إالابهللالعليالعظيمواحلمدهللرابالعاملني


0900يونيو09بندأتشيه،

،الباحثة


روضةاجلنة













 ح
 

 قائمة احملتوايت

 أ   ...................
 ب  .............................................. ة قرار اللجنةموافق

 ج ......................................................إقرار الباحثة
 د  .........................................................استهالل

 ه  ............................................................هداءإ
 و  .....................................................شكر وتقدير

 ح  ...................................................قائمة احملتوايت
 ك  ....................................................ولاقائمة اجلد

 ن  ...................................................لحقاتقائمة امل
 س  ...................................ابللغة العربية مستخلص البحث
 ع  ..............................ابللغة اإلندونيسية مستخلص البحث
 ف  ..................................ابللغة اإلجنلزية مستخلص البحث

 أساسية البحث: الفصل األول 
 0 .............................................مشكلةالبحث - أ

 1 ...............................................أسئلةالبحث - ب
5 ...............................................أهدافالبحث -ج
6 ..................................................أمهيةالبحث -د
7 ...........................................البحثمصطلحات -ه
00 .................................................البحثحدود -و

................................موافقة املشرفني  



 ط
 

00 .............................................سابقةالراساتالد -ز
06 ............................................قةكتابةالرسالةيطر-ح

 اإلطار النظري: الفصل الثاين 
 07 .....................................ومباحثهااألخطاءحتليل - أ

 07 ......................................مفهومالتحليل -1
 07 ........................................مفهوماخلطأ -2
 00 ................................أمهيةدراسةاألخطاء -3
 00 ...............................مراحلدراسةاألخطاء -4
 01 ......................................حتليلاألخطاء -5

 07 ..................................ومباحثهااألخطاءالنحوية - ب
 07 ......................................مفهومالنحو -1
 10 .............................أهدافتدريسالنحو -2
 11 .....................حماوالتتيسريالقواعدالنحوية -3
 16 ............................مفهوماألخطاءالنحوية -4
 16 ...........................األخطاءالنحويةأشكال -5

 10 ........................................ومباحثهاالتدريبات - ج
 10 ..................................تعريفالتدريبات -1
 19 .................................أهدافالتدريبات -2
 10 ....................................أمهيةالتدريبات -3

 امليداين بحثإجراءات ال: الفصل الثالث 
 11 .............................................منهجالبحث - أ



 ي
 

 11 .............................................جمتمعالبحث - ب
15 .................................................عينةالبحث  -ج
16 ...........................................مجعالبياانتطريقة-د
10 ..........................................طريقةحتليلالبياانت -ه

ومناقشتهانتائجالبحث:الفصلالرابع
 59 .......................................حملةعنميدانالبحث - أ

 51 ....................................ومناقشتهاحتليلالبياانت - ب
 51طاءالنحوية -1
 007 ...................لدىالطالبأسباباألخطاءالنحوية -2
 009 ............األخطاءالنحويةمشكالتالطالبيفعالج -3

 اخلامتة: الفصل اخلامس 
 000 .............................................نتائجالبحث - أ

 000 ...............احات - ب
001 ...........................................................املراجع

 
 
 
 
 
 

لدىالطالبيفالتدريبات  .............. األخ

االقرت      ................................



 ك
 

ولاقائمة اجلد
الصفحةلاوعنواناجلدالرقم
ملساعدة0-جدول املعينة الوسائل

عمليةالتعليموالتعلم
50

مدرساتاللغةالعربيةيف0-جدول
السعادةمدرسة دار
اإلسالميةالعالية

50

عددالطالبيفمدرسة 1-جدول
السعادة العاليةدار

اإلسالمية

51

ألخطاءيفمجلةفعليةا1-جدول
(إعرابالفعل)

51

األخطاءيفمجلةفعلية5-جدول
(إعرابالفاعل)

55

اجلملة6-جدول يف األخطاء
اإلمسية

(إعراباملبتدأ)

56

اجلملة7-جدول يف 56األخطاء



 ل
 

اإلمسية
(إعراباخلرب)

إعراب8-جدول يف األخطاء
اإلضافة

57

إعراباجلراألخطاءيف0-جدول
واجملرور

58

إعراب09-جدول يف األخطاء
مفعولبه

50

إعراب00-جدول يف األخطاء
النعتواملنعوت

69

إعراب00-جدول يف األخطاء
العطف

60

األخطاء01-جدول حتليل قائمة
0النحويةعندالطالب

66

األخطاء01-جدول حتليل قائمة
0الطالبالنحويةعند

70

األخطاء05-جدول حتليل قائمة
1النحويةعندالطالب

70



 م
 

األخطاء06-جدول حتليل قائمة
1النحويةعندالطالب

81

األخطاء07-جدول حتليل قائمة
5النحويةعندالطالب

09

األخطاء08-جدول حتليل قائمة
6النحويةعندالطالب

05

األخطاء00-جدول حتليل قائمة
7النحويةعندالطالب

090

األخطاء09-جدول حتليل قائمة
8النحويةعندالطالب

096

األخطاء00-جدول حتليل قائمة
0النحويةعندالطالب

000

األخطاء00-جدول حتليل قائمة
الطالب عند النحوية

09

006


 
 



 ن
 

 حقاتقائمة املل
العنوانالرقم

العليا0 الدراسات مدير اإلسالميةجبامعةإفادة الرانريي
احلكوميةبندأتشيهعلىتعينياملشرفني

العليا0 الدراسات برانمج اإلسالميةجبامعةإفادة الرانريي
احلكوميةبندأتشيهعلىقيامالبحث

إفادةمديرالوزاراتالدينيةبريونعلىقيامالبحث1
رئيس1 السعادةإفادة دار  Cotبـــــاإلسالميةالعاليةمدرسة

Taromبريونعلىإمتامالبحث




 

 



 س
 

 مستخلص البحث

(Cot Tarom Bireuenبــــاملدرسةالعالية"دارالسعادة"اإلسالمية
رقمالقيد/اإلسم
املشرفاألول
الثايناملشرف
رئيسيةالكلماتال

يفاملدرسةالعاليةداريفكتابةالتدريباتلدىالطالبحتليلاألخطاءالنحويةكانالبحثيف
املCot Taromبــــــاإلسالميةالسعادة يف. منىذاشكلة النحوية البحثىيوقوعالطالبعلىاألخطاء

أنقدتعلمالطالبقواعدالنحويةال مبا التدريبات، بالتدريبات.معندإجراء القواعدقبلقيام ولذلكادة
يفالتعلموإنمليكنذلكفتكثراألخطاءلديهم،ولذلكحيتاجلاألوقاتيؤدىإىلإعادةاملادةحىتيطي

وعالجها. وأسباهبا اشكاهلا من املشكلة األخطاءإىلحل أشكال معرفة البحثفهي أىدافىذا وأما
السعادة دار العالية املدرسة الطالبيف عند الواقعة عوامل Cot Taromبــــاإلسالميةالنحوية وقوع وعلى

تستخدمىذهالرسالةحبثاوصفياوىويعملوصفاوحتليللطالب.اوعالجهاعندالنحويةالواقعةاألخطاء
 Cot Taromبــــاإلسالميةاألخطاءالنحويةيفتدريباتالكتابةلدىالطالبيفاملدرسةالعاليةدارالسعادة

وال واملقابلة املالحظة أدواتالبحثمنها واالختباروثائقباستخدام نتائجالبحثفهي. األخطاءنأوأما
والفاعلواملبتدأواخلربواإلضافةواجلرواجملرورومفعولبووالنعت إعرابالفعلالطالبالنحويةاليتيقعفيها

أسبابالعطف.واملنعوتو الوأما فهم بسببعدم لدىالطالبفهيخطأ النحوية طالبعناألخطاء
ال يف النحوية والكتابةتدريباتقواعد جيدا اعدم العربية اللغة إتقان الطالببتعلم لذكرىتمام وكسالن

املشكالتفهي عالجىذه وأما قبلدروسهم. التدريباتمن قبلتقدمي االسئلة الطالبمبضموم افهام
نالقواعدزيادةالواجبةاملنزليةعراقبةلديالطالبعندإجراءالتدريبات،املاملعلم،مداومةمالحظةاملعلمو
الدوافعوامليول وترقية العربيةالنحوية يفتعلمخصةوجيبعلىالطالبأنجيتعنإتقاناللغة مادةهدوا

 .الصحيحةالكتابةتدريباتيفقواعدال

 

 

 

عنوانالبحث:حتليلاألخطاءالنحويةلدىالطالبيفالتدريبات)دراسةوصفيةحتليليةيف
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ABSTRAK 

Judul Thesis  : Analisis Kesalahan Nahwu pada Siswa dalam Latihan (Studi 

Deskriptif Analitis di MA Darussa’adah Cot Tarom Bireuen) 

Nama/NIM :  Raudhatul Jannah/191004004 

Pembimbing : 1. Moch. Fajarul Falah, MA., Ph.D 

  2. Dr. Nur Chalis, MA 

Kata Kunci : Analisis kesalahan, kesalahan nahwu, Latihan. 

 

Penelitian ini membahas tentang analisis kesalahan siswa dalam 

menjawab soal-soal latihan nahwu di Madrasah Aliyah Darussaadah Cot Tarom. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah siswa melakukan kesalahan 

nahwu dari segi qawaid nahwiyyah pada saat mengerjakan soal latihan, padahal 

sebelum siswa mengerjakan latihan yang diberikan, siswa telah belajar tentang 

materi qawaidnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, terjadi pengulangan materi 

sehingga menghabiskan banyak waktu pembelajaran, jika tidak dilakukan 

pengulangan materi maka kesalahan mereka akan meningkat, oleh karena itu 

permasalahan ini perlu dipecahkan dari segi bentuk, penyebab dan solusinya. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kesalahan nahwu 

yang dilakukan oleh siswa di Madrasah Aliyah Darussaadah Cot Tarom, 

penyebab kesalahan siswa dan solusi dari permasalahan tersebut. Adapun 

metodologi penelitian dalam pembahasan ini menggunakan studi deskriptif 

analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kesalahan-kesalahan nahwu 

dalam penulisan latihan siswa di Madrasah Aliyah Darussaadah Cot Tarom 

dengan menggunakan instrument penelitian diantaranya observasi, wawancara, 

dokumentasi dan tes. Adapun hasil penelitian yang disimpulkan adalah bahwa 

bentuk kesalahan nahwu yang dilakukan oleh siswa adalah : i’rab fi’il, fa’il, 

mubtada, khabar, idhafah, jar majrur, maf’ul bih, naat dan man’ut, serta athaf. 

Dan sebab siswa melakukan kesalahan nahwu diantaranya adalah kurangnya 

pemahaman siswa tentang qawaid nahwiyyah dalam mengerjakan soal-soal 

latihan dengan baik dan benar, kurangnya minat belajar siswa dalam menguasai 

bahasa Arab serta  adanya rasa malas dalam mengulang pelajaran. Solusi 

permasalahan ini adalah: guru menginformasikan kepada siswa tentang isi 

pertanyaan sebelum siswa mengerjakan latihan, guru melakukan pengamatan 

secara terus menerus terhadap siswa ketika proses  tadriibat, memperbanyak PR 

soal-soal latihan tentang qawaid nahwiyyah, meningkatkan motivasi dan 

kecenderungan siswa tentang penguasaan bahasa Arab terutama bidang nahwu 

serta siswa wajib bersungguh-sumgguh dalam belajar qawaid nahwiiyah dalam 

penulisan latihan secara benar. 
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ABSTRACT 

Thesis Title : Analysis of grammatical errors among students in practice 

(Analytical descriptive study at Madrasah Aliyah Darussaadah 

Cot Tarom Bireuen) 

Name/NIM : Raudhatul Jannah / 191004004 

Supervisors : 1. Moch. Fajarul Falah, MA., Ph.D 

  2. Dr. Nur Chalis, MA 

Keywords : Error analysis, grammatical errors, practice 

This study discusses about the problem of students error analysis in 

answering exercises of nahwu at Madrasah Aliyah Darussaadah Cot Tarom. The 

problem in this study is that students make nahwu errors in terms of qawaid 

nahwiyyah when working on practice questions, even though before students do 

the given exercises, students have learned about the qawaid material first. 

Therefore, repetition of material occurs so that it takes a lot of learning time, if 

the material is not repeated, their errors will increase, therefore this problem 

needs to be solved in terms of form, cause and solution. The purpose of this 

research is to find out the form of nahwu mistakes made by students at Madrasah 

Aliyah Darussaadah Cot Tarom, the cause of student errors and solutions to the 

problem. The methodology of research in this discussion uses descriptive 

analytical studies that describe and analyze nahwu mistakes in writing student 

exercises in Madrasah Aliyah Darussaadah Cot Tarom by using research 

instruments such as observations, interviews, documentation and tests. The 

results of the research concluded that the form of nahwu error made by students 

are: i'rab fi'il, fa'il, mubtada, khabar, idhafah, jar majrur, maf'ul bih, naat and 

man'ut, and athaf. The reasons of students making mistakes nahwu include the 

lack of understanding of students about qawaid nahwiyyah in doing the exercises 

well and correctly, the lack of interest in learning students in mastering Arabic 

and the lazyness in repeating lessons. The solution to this problem is: the teacher 

informs the students about the content of the question before the student does the 

exercise, the teacher makes continuous observations of the students during the 

training process, reproduces the homework of the practice questions about 

qawaid nahwiyyah, increases the motivation and tendency of students about the 

mastery of Arabic, especially the field of nahwu and students must be serious in 

learning qawaid nahwiiyah in writing exercises correctly. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 : البحث مشكلة - أ

اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. واللغات كثَتة. 
وىي سلتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث ادلعٌت، أي أن ادلعٌت 

واحد ولكن كل قوم يعربون عنو بلفظ  الواحد الذي خياجل ضمائر الناس
 ٔغَت لفظ االخرين.

أما اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. 
وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القران الكرًن واالحاديث 

اللغة العربية ىي  ٕرواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.الشريفة، وما 
لغة القران ولغة النيب ولغة أىل اجلنة، كما قال رسول اهلل : أحبوا الغرب 

                                                             

، )بَتوت: ادلكتبة العصرية، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٍت،  ٔ
 .ٚ.م(، صٜٜٗٔ

  .ٛ.ص ،نفس ادلرجع ٕ
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وكما قال  ٖلثالث، ألين عريب وألن القرأن عريب وكالم أىل اجلنة عريب.
 ٗاهلل تعاذل "إنا أنزلنو قرءاناً عربياً لعلكم تعقلوَن.

ة يف اجملتمع للغة العربية ىي لغة أجنبية معروفة منذ فًتة طويلا
ال ينكار أن الشخص الذي يتعلم لغة أجنبية سَتتكب  .اإلندونيسي

أخطاء ديكن تقليل ىذه األخطاء إذا كان لديو عوامل دافعة قوية جدا أو 
 بعبارة أخرى لديو رغبة قوية يف تعلم اللغة ، وحده تعلم اللغة العربية.

                                                             

)مسارانج: كريا طو فوترا، رلهول  مختار األحاديث النبوية،أضبد اذلامشي،  ٖ
 .ٚ.السنة(، ص

 .ٕسورة يوسف، االية: ٗ
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تعلم اللغة العربية ليس سهال على الطالب، ألن اللغة العربية ىي 
لغة أجنبية يف آذان الطالب، وخاصة الطالب يف إندونيسيا. كما يواجو 
الطالب صعوبة يف تطبيقو يف حياهتم اليومية. ألن لغة الطالب ىي 

ة. الطالب يف التواصل اليومي باستخدام اللغة اإلندونيسية، اإلندونيسي
وليس باستخدام اللغة العربية. لذا، من الصعب على الطالب الذين 

اللغة العربية  يستخدمون اللغة اليومية اإلندونيسية استخدام اللغة العربية.
فإن  اللغة العربية، فهم وإتقانلكي نكون قادرين على لديها ثراء ضلوي. 

 مها شيئان جيب أن يتقنهما الذين يتعلمون اللغة العربية. حو والصرفلنا
النحو ىو العلم بالقواعد الىت يعرف هبا ضبط أو أخر الكلمات العربية 

مهم جدا  لنحويةتعلم قواعد ايف حالة تركيبها من حيث اإلعراب والبناء. 
ىي علم أساسي ديكن أن يعرف  نحويةيف تعلم اللغة العربية ألن قواعد ال

الدليل الذي خيربنا كيف ينبغي أن  وى علم النحو بو يف هناية الكلمة.
 تكون احلالة النهائية للكلمات بعد أن تتألف يف صبلة.

 اإلسالمية العالية دار السعادة يف ادلدرسة ةالحظادلبناء على 
ــ ى األخطاء ادلشكلة ىي وقوع الطالب عل ةالباحث توجد ،Cot Taromبــ

وذلك يؤدى إذل إعادة ادلادة حىت يطيل النحوية عند إجراء التدريبات، 



ٗ 
 

 

 

التعلم وإن دل يكن ذلك فتكثر األخطاء لديهم، ولذلك األوقات يف 
 .حيتاج إذل حل ادلشكلة من اشكاذلا وأسباهبا وعالجها

 ىذه حلل خاصة دراسة ربليلية حيتاج إذل ،بناء على ماسبق
 ربليل دراسة ىي العربية اللغة تدريس رلال يف يةربليل ودراسة ادلشكلة،
عن األخطاء النحوية لدى  إجراء البحثفأرادت الباحثة  .األخطاء

ــ اإلسالمية طالب الفصل الثاين يف ادلدرسة العالية دار السعادة  Cotبــ

Tarom Bireuen.  فأخذت الباحثة ادلوضوع "ربليل األخطاء النحوية
يف تدريبات الكتابة )دراسة وصفية ربليلية يف ادلدرسة  لدى الطالب

ــ اإلسالمية دار السعادةالعالية   ".Cot Tarom Bireuenبــ

 : أسئلة البحث - ب
 :رباول الباحثة اإلجابة عليها فهيأما أسئلة البحث اليت سوف 

الفصل  يف الكتابة اتيف تدريب األخطاء النحوية لدى طالب ما -ٔ
ــ اإلسالمية العالية ةدار السعادمدرسة يف الثاين   Cot Tarom Bireuenبــ
 ؟ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓسنة 

 يف الكتابة اتيف تدريب لدى طالبأسباب األخطاء النحوية  ما -ٕ
ــ العالية اإلسالمية ةدار السعادمدرسة يف الفصل الثاين   Cotبــ

Tarom Bireuen  ؟ٕٕٔٓ /ٕٕٓٓسنة 
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الفصل  يف الكتابة اتتدريبيف  لدى طالبما ىي عالج األخطاء  -ٖ
ــ اإلسالميةالعالية  دار السعادةمدرسة يف الثاين   Cot Taromبــ

Bireuen  ؟ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓسنة 

 : أهداف البحث  -ج

 : فهي ف البحثأما أىداو  

 الكتابة اتيف تدريب األخطاء النحوية لدى طالب لتعرف علىل  -ٔ
ــ اإلسالميةالعالية  ةدار السعادمدرسة يف الفصل الثاين يف   Cotبــ

Tarom Bireuen ؟ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ سنة 
 اتيف تدريب أسباب األخطاء النحوية لدى طالبعلى  لتعرفل  -ٕ

 العالية اإلسالمية ةدار السعادمدرسة يف الفصل الثاين يف  الكتابة
ــ  ؟ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ  سنة Cot Tarom Bireuenبــ

 يف الكتابة اتيف تدريب لدى طالبعالج األخطاء  لتعرف علىل  -ٖ
ــ العالية اإلسالمية ةدار السعادمدرسة يف الفصل الثاين   Cotبــ

Tarom Bireuen  ؟ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓسنة 
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 : أهمية البحث  -د

إن معظم األخطاء اليت يقع ادلتعلمون فيها أخطاء ضلوية، سواء يف 
قواعد النحوية ضلو: صبلة إمسية )مبتدأ وخرب( وصبلة فعلية )فعل وفاعل( 

واإلضافة وحرف اجلروالنعت والعطف. وىذا يدل على ومفعول بو 
صعوبة توظيفهم ذلذه القواعد يف اجلمل والًتاكيب، وكذلك سبييزىم 

 للفروق الداللية فيها.

النحوي يف خطأ مركب، تًتتب عليو أخطاء  أمن ادلعروف أن اخلط
متعددة يف النظام اللغوي دبستوياتو األربعة: الصوتية والصرفية والنحوية 

الداللية، لذا عٍت البحث بتحديد األخطاء النحوية يف التدريبات لدى و 
الطالب، وربليلها وبيان أثرىا يف مستويات اللغة السابق ذكرىا. وتأٌب 

 أمهية ىذا البحث لعدة أسباب ىي:

الدراسات ادلتخصصة اليت عاجلت األخطاء الكتابية على ة قل-أوالً 
عاجلتها على مستوى الصرف  مستوى النحوي، مقارنة بالدراسات اليت

واإلمالء، لذا صلد أن ىناك حاجة لوجود دراسة حول طبيعة األخطاء 
 النحوية، وتقاطعها مع األخطاء اللغوية األخرى دون عزذلا عن سياقاهتا.
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مساعدة البحث ادلعلمُت وادلتعلمُت والباحثُت على ربديد -ثانياً 
خطة عملية دلعاجلة  الصعوبات اليت تواجههم، وىذا يساعدىم على وضع

 الضعف يف األداء.

تقدًن البحث اقًتاحات تساعد ادلتعلمُت يف معرفة االستخدام -ثالثاً 
تقليل األخطاء النحوية  يف ُتادلعلم ةساعدمالقواعد النحوية الصحيحة و 

الطالب كتعليقات  تدريبتصنيف أخطاء لدى الطالب يف التدريبات و 
( لًتتيب ٔعلى سبيل ادلثال )، التاليةألغراض إعداد مواد التعلم النحوي 

( ربديد ٕ)، دليل التعلم وعرض ادلواد على أساس سهولة وصعوبة
لنحوية، قواعد اال عن األسئلةمستوى التفسَت والًتكيز والتدريب على 

( إعداد التدريب والدروس للتغلب على الصعوبات اليت يواجهها ٖ)
 ٘.لنحويةقواعد االالطالب يف تعلم 

 : البحث مصطلحات -ه

 هي:ف البحث وأما مصطلحات 

 : ربليل األخطاء -ٔ
                                                             

إديان تيب و وىيبة وىيب، أمهية ربليل األخطاء يف تعليمية اللغة العربية، ادلركز اجلامعي  ٘
 ٖٜٕ-ٜٕٔ، ص. vol.ٛ ٕٓٔٚ Aleph, langues, médias et sociétésمغنية، 
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التحليل لغة : حلل العقدة، فكها، وحلل الشئ: أرجعو إذل 
عناصره، وحلل نفسية فالن: درسها لكشف خباياىا، وربليل 

 اجلملة : بيان أجزائها ووظيفة كل منها.
واصطالحا : على وجهُت، وجو العموم ووجو اخلصوص. فعلى 

العموم ىو إرجاع ظاىرة مركبة إذل أبسط عناصرىا أو وجو 
أجزائها. وأما على وجو اخلصوص فيستخدم يف علوم إنسانية 
وطبيعية كثَتة دبعان متعددة، لكنها صبيعا ترتبط هبذا ادلعٌت 
العام. وقال إن التحليل ىو عملية مالزمة للفكر اإلنساين، 

ل عزل تستهدف إدراك األشياء والظاىرات بوضوح من خال
عناصرىا بعضها عن بعض، ومعرفة خصائص أو مسات ىذه 
العناصر وطبيعة العالقات اليت تقوم بينها. وىذه ىي الفكرة 

 العامة لتعلمية التحليل.
سو اللغة ر اي دراسة األخطاء الٍت يرتكبها دربليل األخطاء ى

 ٙوزلاولة أسباب تلك األخطاء دلعلجتها.
 
 

                                                             

)الرياض: ادلملكة العربية السعودية،  اللغة النفسي،علم عبد اجمليد سيد أضبد منصور،  ٙ
 .ٕٔ.م(، ص ٕٜٛٔ
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 : األخطاء النحوية -ٕ
كودير، إن األخطاء حيصل عليها ادلتعلم يف لغة يعرف من  

وىو اخلطأ   Lapses( ما يسمى بٔاذلدف ثالثة أقسام : )
ادلتعلم لنقلو يف طريقة إلقائية الكالم قبل الذي حيصل عليو 

وىو  error( ما يسمى ب ٕسبامو، وىذا اخلطأ ليس بعمد، )
للغة اخلطأ الذي حيصل عليو ادلتعلم لعدم معرفتو عن القاعدة 

وىو اخلطأ الذي حيصل  mistake( ما يسمى ب ٖاذلدف، )
 عليو ادلتعلم بغَت عمد مع معرفتو عن القاعدة للغة اذلدف.

إن األخطاء تعترب انعكاسا لقدرة الدارس للغة الوسيطة وىي 
ترجع إذل اضلرافات ادلنظمة وادلستمرة وتعترب صورة كفاءة الدارس 
لغة اذلدف يف ادلرحلة ادلعينة. وىذه األخطاء يسببها عدم معرفتو 
لقواعد لغة اذلدف ادلطردة. ويوافق ىذا ما قالو صيٍت واألمُت، 

واع الىت خيالف فيها ادلتكلم أو كاتب إن األخطاء نوع من أن
 قواعد اللغة.

األخطاء النحوية ىي األخطاء اليت تتناول موضوعات النحو  
 ٚكالتذكَت والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع وغَتىا.

                                                             

ادلدينة ) النظرية والتطبيق، :حليل التقابلي وتحليل األخطاءالتجاسم علي جاسم،  ٚ
 .ٜ٘ٔ.(، صهٖٙٗٔ: مكتبة ادلنتيب، ادلنورة
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 : التدريب -ٖ
التدريب ىو نشاط يهتم بنقل التعليمات وادلعلومات، هبدف 

و مساعدتو على الوصول تطوير األداء اخلاص بالفرد ادلتلقي ذلا أ
إذل مرحلة معينة من ادلهارات وادلعارف. ويعرف التدريب بأنو 
عملية هتدف إذل تعليم رلموعة من ادلهارات اجلديدة لألفراد، 
من أجل تنفيذ نشاط أو عمل ما. من التعريفات األخرى 
للتدريب ىو تزويد األفراد باخلربات ادلناسبة اليت تساعدىم على 

ات اخلاصة هبم، وزيادة معرفتهم، من خالل االعتماد تنمية ادلهار 
 بأكثر الوسائل كفاءة.على تطبيق العملية التدريبية 

يف ىذا البحث، أرادت الباحثة العثور على شكل وسبب 
يف الفصل الثاين  لدى الطالب يفالكتابة  اتاألخطاء يف تدريب
ــ اإلسالمية دار السعادةادلدرسة العالية   Cot Tarom Bireuenبــ

من خالل صبع البيانات من كتابة الطالب لتحديد األخطاء 
 .الواردة يف الكتابة

 : ادلدرسة العالية -ٗ
 Cot Tarom اليت تقع يف  اإلسالمية العالية دار السعادةادلدرسة 

Bireuen. 
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 : البحث حدود -و

وضع ألجلو واليتسع إطارا وموضوعا فحددت  البحثتكز ولَت 
 الباحثة يف ضوء ما يلي:

 : احلدود ادلوضوعية -ٔ
 حددت الباحثة يف ىذا البحث عن األخطاء النحوية كما يلي:

 ادلبتدأ واخلرب )اجلملة اإلمسية( (ٔ
 الفعل والفاعل )اجلملة الفعلية( (ٕ
 وادلفعول بو (ٖ
 ادلضاف وادلضاف إليو )اإلضافة( (ٗ
 عليو حرف اجلراإلسم الذي دخل  (٘
 والنعت (ٙ
 والعطف (ٚ

 : احلدود ادلكنية -ٕ
لدى طالب الفصل  إن ىذا البحث يركز يف األخطاء النحوية

ــ اإلسالمية العالية مدرسة دار السعادةالثاين يف   Cot Taromبــ

Bireuen  ٕٕٓٓدراسيةسنة/ٕٕٓٔ 
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 : الدراسات السابقة -ز

العلوم العصري بندا  الرسالة : ربليل األخطاء اإلنشائية دبعهد دار -ٔ
 أتشيو

 : أمساء احلسٌت  الباحثة 

 مٕٗٔٓالعام الدراسي : 

ويهدف ىذا البحث دلعرفة أنواع األخطاء اإلنشئية دبعهد دار  
العلوم العصري بندا أتشيو، ودلعرفة زلاوالت لعالج ىذه ادلشكلة. وأما 
منهج البحث يف ىذا البحث فهو مدخل وصفي كيفي. وأما نتائج 

فهي إن األخطاء اإلنشائية عند الطلبة دبعهد دار العلوم ثالثة  البحث
أقسام منها األخطاء يف النحو واألخطاء يف الصرف واألخطاء يف 

 األسلوب.

ومن األخطاء النحوية: خيطئ الطالب يف استخدام ادلفعول بو  
بعد بادلفرد أو ادلثٌت، واإلضافة، واإلسم اجملرور بادلفرد أو ادلثٌت، واحلركة 

حروف اجلر، واجلملة الفعلية ويستخدم الطلبة فعلُت متتابعُت بدون 
 حروف "أن".
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ومن األخطاء الصرفية: خيطئ الطلبة يف استخدام الضمَت "ىو 
 وىي ومها" يف الفعل ادلاضي وادلضارع.

ومن األخطاء يف األسلوب: خيطئ الطلبة يف استخدام أسلوب 
ن اللغة اإلندونيسية إذل أسلوب اللغة اللغة العربية، ىم يًتصبون إنشائهم م

وأسباب حدوث األخطاء اإلنشائية منها: الكفائة واألداء. ومن العربية. 
الكفائة أن الطلبة دل يسيطروا على قواعد اللغة العربية وعناصر اللغة 
وعلوم اللغة ومهارة اللغة وأسلوب اللغة. ومن األداء أن الطلبة خيطؤون 

 ٛيف كتابة إنشائهم.

 الرسالة : ربليل األخطاء اللغوية يف التعبَت التحريري -ٕ

 : إسوان فضلُت الباحث

 مٖٕٔٓالعام الدراسي : 

وخيتار الباحث ادلوضوع للبحث من أن تكون عملية التعليم اللغة  
العربية مهمة وكان ادلدرس دبعهد دار اإلحسان حيتاج احتياج إذل ربليل 

                                                             

 تحليل األخطاء اإلنشائية بمعهد دار العلوم العصري بندا أتشيه،أمساء احلسٌت،  ٛ
 )رسالة مقدمة لربنامج الدراسة العليا جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية(
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األخطاء اللغوية يف التعبَت التحريري. ويرى الباحث أيضا أن األخطاء 
بالًتاكيب اإلندونيسية. وكانت تقع يف تركيب اجلملة العربية ىو تتصق 

األىداف ادلرموزة ىي التعرف على األخطاء اللغوية يف التعبَتي بُت لدي 
الطلبة معهد دار اإلحسان والتعرف على العوامل اليت تسبب حدوث 
األخطاء اللغوية بُت لدي الطالبات وأخَت التعرف على العالج ادلقًتح يف 
إصالخ األخطاء اللغوية بالتعبَت التحريري. ويكون ادلنهج ادلستعمل ىو 
ادلنهج الوصفي وىو منهج يتصف بصفات الكيفية وىو ذبري ميدانية 

ث عن طريق تطبيق االختبار وادلقابلة. وحيصل الباحث على النتائج للبح
وىي أن الطلبة يتأثرون بنظام قواعد اللغة األوذل يف ربرير الكتابة وأهنم 

ورىم عن تطبيق قواعد اللغة اذلدف وأما يتأثرون بنظام اللغة الثانية لقص
األسباب اليت تسبب احلدوث على األخطاء اللغوية ىي كفاء الطلبة 

 ٜالضعيفة وأداءىم يف تأليف الكتابة.

 خطاء اإلمالئية واخلطية يف الكتابة العربيةالرسالة : ربليل األ -ٖ

 الباحثة : زىرة احلياة

                                                             

رسالة ماجستَت غَت  تحليل األخطاء اللغوية في التعبير التحريري،إسوان فضلُت،  ٜ
 م(ٖٕٔٓمنشور )برنامج الدراسات العليا جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، 
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 مٕٙٔٓالعام الدراسي : 

إن اختيار موضوع الرسالة لسبب وقوع الطلبة على األخطاء  
الكثَتة يف الكتابة العربية منها األخطاء اإلمالئية واخلطية مع أن اإلمالء 

ىداف ىذا البحث واخلط أمران أساسيان يف تعليم الكتابة. ومن أ
التعرف عن أنواع األخطاء اإلمالئية واخلطية يف الكتابة العربية وعوامل 
وقوعها واحملاوالت الىت ال بد أن يقوم هبا ادلدرسون يف عالجها. تستخدم 
ىذه الرسالة حبثا وصفيا وىو يعمل وصفا وربليل األخطاء اإلمالئية 

 MTs Syamsuddhuha Aceh Utaraة واخلطية يف الكتابة العربية لطلب
باستخدام أدوات البحث منها ادلالحظة وادلقابلة واالختبار. ومن نتائج 
البحث احملصولة فهي القائمة السابقة فيها معرفة األخطاء وأنواعها منها 

ىي األخطاء يف إنفصال احلرف األخطاء الىت يقع عليها الطلبة 
احلرف وحذف احلرف.  واألخطاء يف تبديل احلرف واألخطاء يف زيادة

أما عوامل األخطاء اإلمالئية واخلطية يف الكتابة العربية فهي تدريس 
اإلمالء واخلط دل جيريا على الطريقة التدرجيية. جبانب ذلك، تدريب 
الطلبة على اإلمالء قليل فيسبب ىذه العوامل إذل أن يقع يف األخطاء. 

الطلبة يف الكتابة وأما درس اخلط فهو دل يكن مهما يف حركات أيدي 
ودل يكن فيو سبرينات كثَتة يعملوهنا يف ادلسكن. من احملاوالت الىت البد 
أن يقوم هبا ادلدرسون يف عالج ىذه األخطاء اإلمالئية واخلطية يف 
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اإلمالء من السهل  الكتابة العربية ىيعلى ادلدرس بأن يسعوا يف تدريب
حلروف ادلدروسة كثَتة كاملة يأتوا باألمثلة الكثَتة ضلو اإذل الصعب وأن 

معرفة أشكال احلروف يف كل  فهذه احملاوالت تساعدىم أوال يف
األحوال، ويأٌب بطريقة حركة اليد وتقليدىا عند الطلبة، وتدريباهتا  

 ٓٔكثَتة.

 : قة كتابة الرسالةيطر  -ح

وأما طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على ما 
بدار  االسالمية احلكومية راسات العليا جلامعة الرانَتيقرره برنامج الد

 :السالم بيدا أتشية
“Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ” 

 

                                                             

رسالة ماجستَت  ئية والخطية في الكتابة العربية،تحليل األخطاء اإلمالزىرة احلياة، ٓٔ
 م(ٕٙٔٓغَت منشور )برنامج الدراسة العليا جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، 
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 الثاني فصلال

 اإلطار النظري

 : تحليل األخطاء - أ
 : مفهوم التحليل -1

صرح ادلعجم اللغة اإلندونسية أن التحليل ىو البحث أو التفتيش 
 عن الواقعة دلعرفة احلالة احلقيقية )السبب وادلسبب، ادلسألة وغَت ذلك(.

 : مفهوم الخطأ -2

تعريف كوردر، أن ىناك الفرق بُت زلة اللسان واألغالط 
معنها األخطاء الناذبة من تردد ادلتكلم،  Lapseواألخطاء. فزلة اللسان 

فهي الناذبة عن إتيان ادلتكلم  Mistakesوما شابو ذلك. أما األغالط 
أي اخلطأ بادلعٌت الذي يستعملو  Errorبكالم غَت مناسب للموقف، أما 
خيالف فيها ادلتحدث أو الكتاب قواعد فهو ذلك النوع من األخطاء اليت 

 ٔٔاللغة.

                                                             

)القاىرة:  مهارات اللغوية مستوياتها وتدريسها وصعوباتها،رشدي أضبد طعيمة،   ٔٔ
 ٖٙٓ .م(، صٕٓٓٓدار الفكر العرىب، 
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إن األخطاء تعترب انعكاسا لقدرة الدارس للغة الوسيطة وىي 
ترجع إذل اضلرافات ادلنظمة وادلستمرة وتعترب صورة كفاءة الدارس لغة 

ألخطاء يسببها عدم معرفتو لقواعد لغة اذلدف يف ادلرحلة ادلعينة. وىذه ا
اذلدف ادلطردة. ويوافق ىذا ما قالو صيٍت واألمُت، إن األخطاء نوع من 

 أنواع الىت خيالف فيها ادلتكلم أو كاتب قواعد اللغة.

وتعريف اخلطأ عند سَتفرت ىو أي استعمال خاطئ للقواعد أو 
ستثناءات( من سوء استخدام القواعد الصحيحة أو اجلهل بالشواذ )اال

القواعد. شلا ينتج عنو ظهور أخطاء تتمثل يف احلذف أو اإلضافة أو 
اإلبدال وكذلك يف تغيَت أماكن احلروف، وىناك اختالف بُت األخطاء 
واألغالط، فاخلطأ يف التهجي أو الكتابة الذي حيدث بانتظام عرب 

 ردبا يرجع إذل نقص يف معرفتو بطبيعة اللغة Errorالكتابة يسمى 
 ٕٔوقواعدىا.

                                                             

 .ص المهارات اللغوية مستوياتها وتدريسها وصعوباتها...،رشدي أضبد طعيمة،  ٕٔ
ٖٓٚ 
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األخطاء  -ويعرفو عبد العزيز العصيلي: األخطاء يقصدىا هبا
اللغوية أي االضلراف عما ىو مقبول يف اللغة العربية حسب ادلقاييس اليت 

 ٖٔيتبعها الناطقون بالعربية الفصحى.

ومن ىذه التعريفات تتضح لنا عدة مواصفات لالستجابة اللغوية 
 حىت تعترب خطأ منها:

اإلستجابة اللغوية الصادرة من الطالب دلا ينبغي أن تكون سلالفة   - أ
 عليو ىذه االستجابة.

 عدم مناسبة ىذه االستجابة يف بعض ادلواقف. - ب

تكرار صدور ىذه االستجابات، فما يصدر مرة واحدة ال يعترب  -ج
 خطأ، وإمنا يعترب زلة أو ىفوة.

 ويف ضوء ىذا كلو ديكن تعريف اخلطأ اللغوي كما يلي:

صيغة لغوية تصدر من طالب بشكل ال يوافق عليو ادلعلم، أي  
 وذلك دلخالفة قواعد اللغة، وىذا النوع ىو موضوع الدراسة احلالية.

 
                                                             

 ٖٛٓ.ص ،نفس ادلرجع ٖٔ
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 ٗٔأسباب ربليل األخطاء فيما يلي:

 : ادلبالغة يف التعميم (ٔ
استعمال االسًتاتيجيات السابقة يف مواقف جديدة ويف تعليم اللغة 

التعميم تشمل احلاالت اليت يأٌب فيها الدراس الثانية. وادلبالغة يف 
 ببنية خاطئة على أساس ذبربتو مع أبنية أخرى يف اللغة ادلدرسة.

األستاذ يف الفصل )الصحيح : ضرب  األستاذ إبراىيمامثل : ضرب 
 يف الفصل(. إبراىيم

 : اجلهل بقيود القاعدة (ٕ
أي تطبيق يرتبط بتعميم األبنية اخلاطئة عدم مراعاة قيود األبنية، 

بعض القواعد يف سياقات ال تنطبق عليها، أن الدراس يستخدم 
قاعدة سبق لو اكتساهبا وىو يطبقها ىنا يف موقف جديد، قد تكون 

 ناذبة عن استظهار القواعد عن ظهر قلب دون فهم ذلا.
 فاطمة(. جائتفاطمة )الصحيح :  جاءمثل : 

 
 

                                                             

ٔٗ Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan 

Berbahasa, (Bandung: Angkasa, ٕٓٔٔ), hal. ٚٚ-ٜٚ 
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 : التطبيق الناقص للقواعد (ٖ
حدوث تراكيب ديثل التحريف فيها درجة تطور القواعد ادلطلوبة 
ألداء صبل مقبولة فيمكننا مثال أن نالحظ الصعوبة ادلنتظمة يف 
استعمال األسئلة لدى ادلتحدثُت بلغات سلتلفة، فهم قد يستعملون 

 وبرغم اإلكثار من تدريس صيغيت السؤال واخلرب.الصيغة اخلربية 
 ستاذ ؟(يا أ؟ )الصحيح : كيف حالك ستاذ أمثل : كيف حالك 

 : االفًتاضات اخلاطئة (ٗ
داخل اللغة ذات العالقة بالتعلم اخلاطئي للقواعد على األخطاء 

مستويات سلتلفة فهناك نوع من األخطاء التطويرية ناتج عن فهم 
 خاطئي ألسس التمييز يف اللغة اذلدف. 

 (.أخر)الصحيح : يف وقت  أخرىمثل : يف وقت 
 : دراسة األخطاءأهمية  -3

لتحليل األخطاء أمهية كبَتة يف برامج تعليم اللغات 
 األجنبية. ومن أبرز رلاالت االستفادة من ربليل األخطاء مايلي:

إن دراسة األخطاء تزود الباحثة بأدلة عن كيفية تعليم اللغة أو  - أ
اكتساهبا، وكذلك االسًتاتيجيات واألساليب اليت يستخدمها 

 غة.الفرد الكتساب الل
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إن دراسة األخطاء تفيد يف إعداد ادلواد التعليمية، إذ ديكن  - ب
تصميم ادلواد التعليمية ادلناسبة للناطقُت بكل لغة يف ضوء ما 

 تنتهي إليو دراسات األخطاء خلاصة هبم.

إن دراسة األخطاء تساعد يف وضع ادلناىج ادلناسبة للدراسُت   -ج
احملتوى أو طرق سواء من حيث ربديد األىداف أو اختيار 

 التدريس أو أساليب التقوًن.

األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرى نستكشف من إن دراسة   -د
خالذلا أسباب ضعف الدراسُت يف برامج تعليم اللغة الثانية، 

 ٘ٔوافًتاح أساليب العالج ادلناسبة.

 : مراحل دراسة األخطاء -4
 وسبر دراسة األخطاء بثالث مراحل ىي:

ويقصد بو ربديد ادلواطن اليت تنحرف فيها تعريف اخلطأ:  - أ
 استجابات الطالب عن مقاييس االستخدام اللغوي الصحيح.

                                                             

، ...المهارات اللغوية: مستوياتها وتدريسها وصعوبتهارشدي أضبد طعيمة،  ٘ٔ
 .ٖٛٓ. ص
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االضلراف عن توصيف اخلطأ: ويقصد بو بيان أوجو  - ب
القاعدة، وتصنيفو للفئة اليت ينتمي إليها ربديد موقع األخطاء 

 من ادلباحث اللغوية.

أدت إذل ىذا  تفسَت اخلطأ: ويقصد بو بيان العوامل اليت  -ج
 ٙٔاخلطأ وادلصادر اليت يعزي إليها.

وىناك مدخالن لتفسَت األخطاء: األول ويهتم دبصادر اخلطأ.  
وىناك مصدران أساسيان لألخطاء الشئعة. فاخلطأ قد يكون نتيجة نقل 
اخلربة من اللغة األوذل إذل اللغة الثانية. وىذا النوع من األخطاء يسمى 

قد يكون اخلطأ ناذبا عن عجز الدراس عن بأخطاء ما بُت اللغات، و 
االستخدام اللغوي الصحيح يف مرحلة معينة من تعلمو ىذه اللغة، أي 
أن اخلطأ اليعزى إذل عمليات النقل من لغة إذل أخرى قدر ما يعزى إذل 

بينهما يف عقل الدراس يف اجلهل بقواعد اللغة اجلديدة، أو التداخل 
اء يسمى باألخطاء التطورية أو أخطاء مرحلة ما. وىذا النوع من األخط

داخل اللغة ذاهتا. أما ادلدخل الثاين لتفسَت األخطاء فيهتم بتأثَت اخلطأ. 

                                                             

 ٜٖٓ .، صنفس ادلرجع ٙٔ
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ويقصد بالتأثَت ىنا دور اخلطأ يف تشويو الرسالة اليت يريد ادلرسل 
 ٚٔإبالغها.

 : تحليل األخطاء -5
أن ربليل األخطاء يدخل إذل علم اللغة التطبقي فَتى علماء 

يف أوروبا وأمريكا أن علم اللغة التطبقي ىو نتاج حضارهتم احلديثة، اللغة 
وخاصة ربليل األخطاء. ويدعون أن ىذه النظرية ظهرت وتأسست يف 

 ٛٔالقرن العشرين. وأن مؤسسها ىو عادل الغوي األمريكي الفرنسي.
بينما يرى أصحاب نظرية ربليل األخطاء: أنو عن طريقة 

أن نتعرف على حقيقة ادلشكالت يتواجو ربليل األخطاء فقط نستطيع 
الدارسُت أثناء تعلمهم اللغة، ومن نسبة ودور األخطاء نستطيع أن 
نتعرف على مدى صعوبة ادلشكالت أو سهولتها، وبناء على ىذا 

 فالحاجة لنا إذل ربليل التقابل.

                                                             

 المهارات اللغوية مستوياتها وتدريسها وصعوبتها...،رشدي أضبد طعيمة،   ٚٔ
 ٜٖٓ .ص

 النظرية والتطبيق، :حليل التقابلي وتحليل األخطاءالتجاسم علي جاسم،  ٛٔ
 ٘ٓٔ.م(، صٕ٘ٔٓ)ادلدينة ادلنورة: مكتبة ادلنتيب، 
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وتسمى دراسة األخطاء يف أحاديث الطالب أى كتابتهم 
 تتصف ما حدث وليس ما تتوقع حديثا.بالتحليل البعدي. إذا أهنا 

ولقد شهد ميدان تعليم العربية كلغة ثانية دراسات كثَتة 
حول األخطاء اللغوية الشائعة عند الدارسُت وىم يتعلمون العربية. ولقد  
كان تركيز ىذه الدراسات على األخطاء الشائعة وليس على األخطاء 

 الفردية لعدة اعتبارات، منها:
ائعة ىي اليت تعرب عن ظاىرة تستحق أن األخطاء الش

 الدراسة. وأهنا ىي اليت تلقى الضوء بسهولة على أسباب األخطاء.
فإذا كانت األخطاء عند رلموعة متجانسة من الدراسُت 
أهنم دلوا على وجود سبب مشًتك تعزى إليو األخطاء، فقد تعزى إليو 

حد الذي مستوى الدراسي الوااللغة القومية عند الدراسُت أو إذل 
ينخرطون فيو. وىكذا كما أن األخطاء الشائعة ىي اليت تستحق أن تبٍت 

 ادلناىج على أسسها وتستأىل اجلهد الذي يبذل فيو السبيل.
وأما مصطلح اخلطاء اللغوي لو معاىن متنوعة، لذلك البد 

 corderلنا أن تعرف حدود اخلطاء يف اللغوي، فحدوده عما يرى 
 أن احلدود اخلطاء: ٜٗٚٔ

 : زلة اللسان Lapses - أ
 اخلطاء  Eror - ب
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 : الغلط Mistake -ج

زلة اللسان ىي اخلطاء بسبب القائل الذي ينقل الكيفية ليعرب شيئا   -أ
قبل أن ينتهي كل صبلة سباما ومن ناحية اللساين إصطلح ىذا اخلطاء 

ىذا اخلطاء ". وأما من ناحية الكتابة إصطلح Slip of the tongue"ب 
" فكان ىذا اخلطاء بسبب القائل الذي ال يعتمد Slip of the penب "

 وال يشعر أنو خيطئ. ضلو: يقتدر ثانوية.

وما قصد باخلطاء ىو اخلطاء يف اللغوي بسبب القائل الذي اليتبع   -ب
". وظهر ىذا اخلطاء Breaches of codeقاعدة أو قانون النحو "

اعدة النحو ادلختلفة بالقانون األخر بسبب القائل الذي ينطلق ق
 لذلك وقع النقصان عند القائل. ضلو: رأت الباحث.

أما الغلظ، فظهر ىذا النوع بسبب القائل الذي ال يضبط يف   -ج
اختيار الكلمة أو العبارة حلالة معينة وكذلك أن ىذا اخلطأ دييل إذل 

نو فإخطأ القائل الذي ال يضبط يف إستعمال قاعدة بصحيحها، 
ليس بسبب النقصان يف مهارة اللغة الثانية. ضلو: صلى على 

 ادلسجد.

 



ٕٚ 
 

 

 

 : األخطاء النحوية -ب

 : مفهوم النحو -1

كان النحو علما من علوم اللغة العربية يف تعريف عالمة 
أواخر الكلمات العربية. النحو خيتلف عن أخيو الصرف يف أنو علم 

أنواع تغيَتاهتا يبحث عن عالمة قبل أواخر الكلمات مع معرفة 
والبالغة اليت تبحث يف معاين التعبَت وأساليب توصيل الرساالت إذل 
سلاطب. كالىم حيتاجان إذل علم النحو لصحة فصاحة الكالم فهم 

 ادلخاطب.

ليس كما ىو يف العصور القددية. فإنو انتشر النحو اليوم 
لم دل يكن علما قائما بنفسو كما كان علم التفسَت وغَته ويتطور ع

النحو من حاجات ادلسلمُت إذل مناولة القراءة احلسنة ضلو القرأن. 
القراءة ربتمل إذل إضاعة صحة القران حىت أن أخرج علي بن أيب 
طالب رؤية جيدة لوضع عالمة النقاط يف ادلصحف الطاىر ويعملو 

 أبو أسود إخل.

ىذا التاريخ دليل على أن النحو يسَت مسَتة على مرور 
صبح علما قام بنفسو على األسس ادلعينة. وأما اليوم الزمان حىت أ

فكان النحو زلتاجا عند كل الطالب الذين يتعمقون علوم الدين 
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وادلهارات اللغوية. ىذا شرط من الشروط الواجبة توفَتىا عندىم، 
 إذان من الواجب أن يقدروا على سيطرة ىذا العلم سيطرة تامة.

ء وضُلُوٌّ، والقصد، النحو لغة الطريق واجلهة )ج(: أضلا
يكون ظرفا وامسا، ومنو ضلو العربية، وصبعو ضلو وضلية كدلو ودلية 

يف )ضلاه( ينحوه وينحتو قصده )وهنا( مال على احد شقيو أو اضلٌت 
قوس. )واالنتحاء( اعتماد االبل يف سَتىا على أيرىا )القاموس 

 ٜٔاحمليط(.

وزبتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل 
اجلملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا، أى أن قواعد النحو 
تنظر إذل الكلمة العربية من حيث أهنا معربة )أى يتغَت شكل اخرىا 
بتغَت موقعها يف اجلملة( أو مبنية )أى اليتغَت شكل اخرىا بتغَت 

 ٕٓموقعها يف الكالم(.

                                                             

)عمان: دار ادلناىج،  لترقيم،تعلم النحو واإلمالء واعبد الرضبن اذلامشي،  ٜٔ
 ٜٕم(، ص: ٕٛٓٓ

)ادلكتب العلم للتأليف والًتصبة،  ملخص قواعد اللغة العربية،فؤد نعمة،  ٕٓ
 ٖرلهول السنة(، ص: 
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يقول ابن جٍت انتحاء مست كالم العرب، يف تعرفو من 
وغَته، كالتثنية واجلمع والتكسَت واإلضافة والنسب والًتكيب  اعراب

ليلحق من ليس من أىل العربية بأىلها يف الفصاحة فينطق هبا، وإن 
 دل يكن منهم.

ويقول األمشوين ىو العلم ادلستخرج بادلقاييس من استقراء  
 كالم العرب ادلوصلة إذل معرفة أحكام أجزائها اليت إئتلف منها.

دون فيقول وخوفا على فساد ملكة السماع أما ابن خل
استنبط من رلاري كالم العرب قوانُت لتلك ادللكة مطردة شبو 
الكلمات والقواعد، يقيس عليها سائر أنواع الكالم، ويلحقون 
األشباه باألشياء فالفاعل مرفوع وادلفعول بو منصوب وادلبتدأ مرفوع، 

لذلك التغَت عامال  فاصطلحوا على تسميتها إعرابا، وتسمية ادلوجب
وصارت كلها اصطالحات خاصة هبم، فقيدوىا بالكتاب، وجعلوىا 

 ٕٔصناعة ذلم سلصوصة واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو العريب.

ومن ىنا تتضح لنا أمهية القواعد النحوية يف ربقيق بعض 
منهج اللغة العربية إذل ربقيقها، فادلتعلم لن  األىداف اليت يسعى

                                                             

  ٜٕ.، ص...تعلم النحوعبد الرضبن اذلامشي،  ٕٔ
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يقرأ قراءة خالية من األخطاء اللغوية، ولن يستطيع أن يستطيع أن 
يكتب كتابة صحيحة، أو أن يعرب عن ذاتو إال إذا كان ملما 
بالقواعد األساسية الالزمة، ومراعاة ىذه القواعد يف قراءة وكتابة 

 ٕٕوحديثة.

القواعد النحوية وسيلة لضبط الكالم وصحة النطق 
ة لدى التالميذ من خالل والكتابة، وتكون عادات اللغوية صحيح

تدريبهم على استعمل األلفاظ واجلمل والعبارات، استعماال صحيحا 
يف احلديث والكتابة والقراءة، وسبيز اخلطأ من الصواب بقدر ما 

 تسمح بو.

وتعلم النحو يرتبط بسكولوجية النمو عند التلميذ، 
طيع أن وخباصة النمو اللغوي، فالتلميذ يف ادلرحلة اإلبتدائية ال يست

النحوية من ذبريد وتعميم وربليل وتطبيق، ومن يلم دبا يف القواعد 
ىنا ديكن أن يقال إن النحو يف الصفوف األربعة، األول يف ادلرحلة 
األساسية ال مكان لو إال ما يتعلق جبزيئات منو ذبري يف حياة 
التلميذ اليومية، ويتم بالتدريب العملي باستخدام الوسائل األساسية 

                                                             

)األردان:  األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية،فهد خليل زايدا،  ٕٕ
 ٙٛٔ-٘ٛٔ .م(، صٕٙٓٓادلكتبة الوطنية، 
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 تكسب التلميذ ادلهارة اللغوية كالقراءة والكتابة، أما النحو اليت
الذي حيتاج إذل قواعد عامة تتعلق بضبط أو اخر الكلمات أو 
بًتبيب الكلمات بعضها مع بعض، فيمكن أن يتم باختيار السهل 
منو ٍب يتدرج بو يف مراحل أعلى، ولذلك جيب أن يراعى يف منهج 

ٌب: مراعاة النحو العقلي للتالميذ فيما النحو يف اللغة العربية مايأ
يعرض عليو من قواعد. واإلكثار من التدريبات ادلنظمة لكي 
يكتسب التالميذ ادلهارات ادلختلفة يف القواعد ومهارات تطبيقيا يف 

 ٖٕرلاالت فنون اللغة ادلختلفة.

 : أهداف تدريس النحو -2

صيغت األىداف لتعليم القواعد العربية لتوضيح أوجاه التعليم 
لئال خيرج م اخلطط الرسية الًتبوية ألن وجود النحو من ضباسة العلماء 
حلفظ القران. وقبل استغراض اراء الباحثُت يف ىذا األمر، جيدر بنا رصد 
أىداف تدريس القواعد العربية الوظيفية، ليصار إذل تيسَتىا واختيار 

                                                             

 ٙٛٔ .، صنفس ادلرجع ٖٕ
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. وتبدو لنا ىذه األىداف كما طرائق ادلالئمة لتدريسها يف ضوئهاال
 ٕٗ:يلي

إدراك أمهية النحو يف عصمة اللسان العريب من اللحن، حرصًا على  (ٔ
 سالمة اللغة العربية وصوهنا منعبثا لعابثُت.

النحو من النظام اللغوي العام الذي بدوره ديثل الكيان  إدراك موقع (ٕ
 اإلنساين بأوجهو ادلختلفة.

إدراك الصلة العضوية بُت النحو الوظيفي وفروع اللغة األخرى  (ٖ
 لتحقيق التكامل اللغوي.

فهم الدالالت اللغوية أحيانًا واستيعاب مضامينها الفكرية، مع ما  (ٗ
االستدالرل يف ادلعاين  يتبع ذلك من ارتياح لدى القارئ لدوره

 ادلتكافئة.
تدريب التالميذ على ضبط لغتهم حديثاً وقراءة وكتابة بشكل يتالءم  (٘

 مع تدرج مستواىم العقلي واللغوي يف سلم التعلم التصاعدي.

                                                             

)درا النفائ: لبنان،  خصائص العربية وطرائق تدريسها،نايف معروف،  ٕٗ
 ٚٗ.م(، صٜٜٛٔ/هٛٔٗٔ
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القدرة على اكتشاف اخلطأ اللغوي عند مشاىدتو مكتوبًا نظراً، أو  (ٙ
، ٍب ادلبادرة إذل مساعو أذنًا أو عند الوقوع فيو عن غَت قصد منو

 تصحيحو، إذا كان ادلوقف يستدعىي ذلك.
إثراء ثروة الطالب اللغوية دبا يكتسبوه من مفردات وتراكيب وأمناط،  (ٚ

من خالل النصوص اليت تستخدم يف الدروس والتطبيقات 
 والتمرينات.

تنمية القدرة على التفكَت السليم، دبا حيققو لداسو من التحليل  (ٛ
 اء والقياس.والًتكيب، واالستقر 

 : محاوالت تيسير القواعد النحوية  -3

إذا كان للقواعد النحوية كل ىذه األىداف السامية، فإن 
القول باالستغناء عنها ال خيتلف عن الدعوة إذل القضاء على اللغة ذاهتا، 
إذا أن زلنة العربية ليست قائمة يف قوانُت ضلوىا ادلستساغة، وإمنا ىي 

ًتاهبم عنها، ٍب يف جزئياهتا وألغازىا اليت يُلزم قائمة يف ذبٍت أىلها باغ
الطالب يف تعلمها، يف حُت ديكن االستغناء عن الكثَت منها، ورصدىا 

 ٕ٘ألىل االختصاص يف ادلرحلة اجلامعية الالحقة.

                                                             

 ٛٗ، ص.فس ادلرجعن ٕ٘
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ومن ىنا فقد قامت زلاوالت عديدة لتيسر تدريس ضلوىا، ودل 
تكن ىذه احملاوالت حديثة العهد كما يظن كثَتون، بل تعود إذل القرون 
السالفة، فهذا ابن مضاء القرطيب يدعو إذل إلغاء نظرية العامل غَت 
الواقعية، كما اعًتض على تقدير العوامل احملذوفة، ومتعلقات اجملرورات، 

ئر ادلستًتة يف ادلشتقات، ٍب طالب بإلغاء التمرينات غَت الوظيفية والضما
واالقتصار على ما يفيد اللغة واقعا وفعال. وقد سبق وأشرنا إذل رأي ابن 

اإلعراب اليت ال تسمن اللغة خلدون الداعي إذل عدم االنشغال بقوانُت 
 وال تغنيها.

لنحو فال وقدم نصيحة دلدرسي اللغة العربية حُت يقول: وأما ا
تشغل قلب الصيب إال دبقدار ما يؤديو إذل السالمة من فاحش اللحن 

 ٕٙوعويص النحو ال جيدي يف ادلعامالت وال يضطر إليو يف شيء.

أما زلاوالت تيسَت القواعد يف العصر احلديث فال تعدو أن 
تكون صدى آلراء القدامى يف ىذا السبيل. فبدءًا من زلاولة األستاذ 

الداعية إذل البعد عن الفلسفة وإلغاء نظرية العامل،  إبراىيم مصطفى
واالحتكام يف اإلعراب إذل ادلعٌت. وما قامت بو جلنة تيسَت قواعد اللغة 

ه واقًتاحها إلغاء اإلعراب التقديري ٖٚ٘ٔ/مٖٜٛٔيف مصر العربية 
                                                             

 ٛٗ، ص.فس ادلرجعن ٕٙ
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واحمللي والضمَت ادلستًت جوازًا ووجوباً، وجعل ادلبتدأ والفاعل ونائب 
 باب واحد امسو "باب ادلسند إليو".الفاعل يف 

ومروراً باحملاولة اجلادة اليت قام هبا مؤسبر مفتشي اللغة العربية يف 
م لتذليل صعوبات القواعد النحوية، واليت دعا فيها إذل ٜٚ٘ٔالقاىرة 

تبٍت هنج جديد يف تدريس النحو، يقوم على أساس أن الكالم العريب كلو 
. أما اجلمل فإن لكل منها ركنُت ساليبمكون من صبل ومكمالت وأ

أساسيُت مها: ادلسند وادلسند إليو، وادلكمالت ىي كل لفظ يضيف إذل 
معٌت اجلملة األساسي معٌت يكملو، واألساليب ىي األمناط اللغوية اليت 
نطق هبا العرب على الصورة اليت وصلت إلينا، وضلن ضلفظها ونقيس 

و من جديد، فيجمع كل ما عليها، وقد رمت دعوهتم إذل تبويب النح
 يتعلق بادلعٌت الواحد يف باب واحد يسمى "أسلوبا".

باحملاوالت األخرى اليت قام هبا عاملون آخرون يف وانتهاًء 
حقال تدريس اللغة العربية ىنا وىناك، لعل أىم ما ورد فيها دعوهتم إذل 

من  تأجيل تدريس القواعد إذل ما بعد ادلرحلة اإلبتدائية، إذ يرى فريق
رجال الًتبية أن تدريس القواعد ال يناسب األطفال يف ادلدارس األولية 
واإلبتدائية، كما يدعون إذل إلغاء بعض ادلوضوعات من ادلناىج ادلدرسية، 

 ٍب ربسُت أساليب تدريسها.
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 : مفهوم األخطاء النحوية -4

األخطاء النحوية ىي األخطاء اليت تتناول موضوعات النحو، 
 ٕٚيث وإلفراد والتثنية واجلمع وغَتىا.كالتذكَت والتأن

 : أشكال األخطاء النحوية -5

للنحو أبواب كثَتة منها اإلعراب، الكالم وما يتألف منو، 
اإلستثناء وىلم جرا. فحدد الباحثة يف حبثها أبواب النحو اليت تشتمل 
على الفعل، الفاعل وادلفعول بو )اجلملة الفعلية(، وادلبتدأ واخلرب )اجلملة 

 ية(، وادلضاف وادلضاف إليو )اإلضافة(، والعطف والنعت.اإلمس

 : الفعل والفاعل وادلفعول بو )اجلملة الفعلية( - أ
 اقرأ. -يقرا  –األفعال ثالثة ماض ومضارع وأمر، ضلو : قرأ 

 فادلاضي مفتوح االخر أبدا (ٔ
 واألمر رلزوم أبدا. (ٕ
 ٕٛوادلضارع ما كان يف أولو إحدى الزوائد األربع جيمعها قولك (ٖ

                                                             

 ٜ٘ٔ، ص: ...التحليل التقابليجاسم علي جاسم،  ٕٚ

)ادلغرب: دار الفكر،  متن األجرومية،زلمد بن زلمد بن داود الصنهاجي،  ٕٛ
 ٙم(، ص: ٕٖٗٔ
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 زلمدٌ ، ضلو: قرأ ٜٕالفاعل ىو االسم ادلرفوع ادلذكور قبلو فعلو
 القران

. ضلو: قرأ ٖٓوادلفعول ىو االسم ادلنصوب الذي يقع بو الفعل
 القران. زلمد

 : ادلبتدأ واخلرب )اجلملة اإلمسية( - ب
ادلبتدأ ىو االسم ادلرفوع العاري عن العوامل اللفظية. واخلرب ىو 

 . ضلو: زيد قائم.ٖٔاالسم ادلرفوع ادلسند إليو

 : اإلضافة )ادلضاف وادلضاف إليو( -ج

اإلضافة ىي نسبة بُت امسُت، على تقدير حرف اجلر، توجب  
 جر الثاين أبدا، ضلو: ىذا كتاب التلميذ.

ويسمى األول مضافا، والثاين مضافا إليو. فادلضاف وادلضاف  
 إليو: امسان بينهما حرف جر مقدر.

                                                             

 ٛ-ٙص:  ،نفس ادلرجع ٜٕ

  ٓٔص: ،نفس ادلرجع ٖٓ

 ٚص:  ،نفس ادلرجع ٖٔ
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يو ىو ادلضاف، ال حرف اجلر ادلقدر وعامل اجلر يف ادلضاف إل 
 ٕٖبينهما على الصحيح.

 ادلدرسِة.اجلر واإلسم الذي دخل عليو حرف اجلر ضلو: أذىب إذل  -د

العطف ىو ما تألف من ادلعطوف وادلعطوف عليو، بتوسط حرف  -ه
 ٖٖالعطف بينهما.

 وتاجرًا.ضلو: أريد أن أكون مدرًسا 

النعت ىو ما يذكر بعد اسم ليبُت بعض أحوالو أو أحوال ما يتعلق  -و
 ٖٗبو.

 .اجملتهدُ ضلو: جاء األستاذ 

 

                                                             

)لبنان: دار الكتب العلمية،  جامع الدروس العربية،، مصطفى الغالييٍت ٕٖ
 ٛٓٔم(، ص: ٜٔٚٔ

 ٕٔ .ص ،نفس ادلرجع ٖٖ

 ٜٙٔ .ص ،نفس ادلرجع ٖٗ
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 التدريبات -ج

 : تعريف التدريبات -1

التدريبات ىي صبع من التدريب. التدريب ىو نشاط يهتم بنقل 
التعليمات وادلعلومات، هبدف تطوير األداء اخلاص بالفرد ادلتلقي ذلا أو 

على الوصول إذل مرحلة معينة من ادلهارات وادلعارف. ويعرف مساعدتو 
التدريب بأنو عملية هتدف إذل تعليم رلموعة من ادلهارات اجلديدة 
لألفراد، من أجل تنفيذ نشاط أو عمل ما. من التعريفات األخرى 
للتدريب ىو تزويد األفراد باخلربات ادلناسبة اليت تساعدىم على تنمية 

هبم، وزيادة معرفتهم، من خالل االعتماد على تطبيق ادلهارات اخلاصة 
 العملية التدريبية بأكثر الوسائل كفاءة.

 يتميز التدريب خبصائص متعددة، ومنها :

التعلم باألىداف :ىو تصميم التدريب حىت يهتم باألىداف  (ٔ
اخلاصة بالتعلم، حيث ربتاج برامج التدريب إذل وجود أىداف 

ادلدربُت، ويتم ربطها مع ادلهارات  معينة جيب ربقيقها من خالل
 األساسية اليت حيتاجها ادلتدربون ليصبحوا ناجحُت يف وظائفهم.
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ادلشاركة : ىي من اخلصائص الفعالة لكافة برامج التدريب،  (ٕ
حيث هتتم بتفعيل دور ادلشاركة بُت كافة األفراد ادلشاركُت هبا، 

 وتعتمد ىذه ادلشاركة على تنفيذ 
اعد تعزيز التعاون بُت ادلتدربُت، من خالل سبرينات وجلسات تس

تنفيذ العديد من األدوار والنشاطات اليت تشمل حل 
 ادلشكالت.

فرصة للمشاركة يف اخلربات : إذ يهتم التدريب بتبادل اخلربات  (ٖ
بُت ادلتدربُت، شلا يساىم بتعزيز فهم ادلفاىيم اجلديدة اليت من 

 ادلمكن مراجعتها ومناقشتها.
من الوسائل ادلمتعة : حيث جيعل التدريب من يعد التدريب  (ٗ

التعلم والتعليم وسائل ذات متعة كبَتة، فقد يعتمد على 
استخدام األلعاب أو تطبيق نشاطات إبداعية، شلا يساىم يف 

 تعزيز االستماع عند ادلتدربُت أثناء تعلمهم دلهارات جديدة.
 : اتأهداف التدريب -2

 األىداف ومنها :يهتم التدريب بتحقيق رلموعة من 
تعزيز تطبيق العمل بشكل فعال، والسعي إذل حل الثغرات ادلوجودة  (ٔ

 بُت ادلعايَت احملددة وبُت األداء احلقيقي للموظفُت.
دعم انتماء ادلوظفُت إذل وظائفهم، من خالل ربط زيادة اإلنتاج مع  (ٕ

 األداء الوظيفي.
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ادلناسبة تطوير مهارات ادلوظفُت، ودعمهم للحصول على ادلؤىالت  (ٖ
 ٖ٘للًتقية بوظائفهم.

 : أهمية التدريب -3
توجد أمهية كبَتة للتدريب يف العديد من اجملاالت ادلتنوعة، 
وخصوصا يف رلال األعمال واخلدمات، وتوضع النقاط األتية أمهية 

 التدريب :
زيادة اإلنتاجية : ىي رفع معدل اإلنتاج وتقليل التكلفة اإلنتاجية من  (ٔ

يف السوق، فيساعد التدريب على رفع اإلنتاجية أجل مواكبة ادلنافسة 
 اخلاصة بادلوظفُت، من خالل تزويدىم بادلهارات ادلناسبة لذلك.

تطوير اجلودة : ىي دور التدريب يف ربفيز التحسُت ادلستمر جلودة  (ٕ
 ادلنتجات، من خالل تقدًن التدريب ادلناسب للعمال.

 تطوير تعامل تعزيز السالمة الصناعية : وىي مسامهة التدريب يف (ٖ
العمال مع االالت بطرق أكثر أمانا، حيث يستطيعون استخدام 
األجهزة يف مكان العمل وخصوصا اخلاصة بالسالمة يف بيئة العمل، 

 شلا يؤدي إذل تقليل تعرضهم للحوادث.

                                                             

عالقة التدريب بأداء األفراد العاملين في اإلدارة الوسطى نعمان، عائدة  ٖ٘
 ٖٕ-ٚٔ .(، صٕٛٓٓ)األردان: جامعة الشرق األوسط،  )دراسة(،
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ادلسامهة بالتطوير التكنولوجي : وىي تأثَت وتأثر التدريب  (ٗ
بصفتو عملية تستمر بالتكنولوجيا، فيجب النظر إذل التدريب 

بالتطوير، من خالل االعتماد على العديد من الوسائل واألساليب 
 اجلديدة.

تفعيل دور اإلدارة الفعالة : أي استخدام التدريب بصفتو أداة مناسبة  (٘
للرقابة والتخطيط، من خالل االعتماد على تطوير ادلهارات اخلاصة 

الوظائف سواء يف  بادلوظفُت والعمال، من أجل هتيئتهم للتعامل مع
 الوقت احلارل أو ادلستقبلي.
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 الثالث فصلال

 الميدانيبحث إجراءات ال

 : منهج البحث - أ
كان الذي يذكر باحث اخلطوات اليت اتبعها إن منهج البحث ىو ادل

وقال عبد الرضبن سيد سليمان أن  ٖٙبالضبط إلختيار فروضة أو أسئلة.
منهج البحث ىو اخلطة اليت يتخذىا الباحث بعد ان وضعها سلفا 
للحصول على البيانات وربليلها بفرض الوقوف على طبيعة مشكلة من 

 ٖٚادلشكالت.
جا لباحثة يف كتابة ىذه الرسالة منهو اتومنهج البحث الذي اتبع

يتم تطبيقها من أجل الوصول وصفيا ربليليا، أي "عبارة عن طريقة حبث 
 ٖٛإذل وصف كفي ىادف ومنظم حملتوى أسلوب اإلتصال.

                                                             

)القاىرة:  مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية،رجاء زلمود أبو عالم،  ٖٙ
 ٕٜٙ .(. صٕٔٔٓدار النشر للجامعة، 

)القاىرة: عادل  البحث العلمي خطوات والمهارات،سليمان،  عبد الرضبن سيد ٖٚ
 ٖٚ .(، صٜٕٓٓالكتب، 

المدخل إلى بحث في العلوم السلوكية، الطبعة صاحل بن زلمد العساق،  ٖٛ
 ٜٜ .(، صٕٓٓٓ)الرياض: مكتبة العبيكان،  الثانية
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كان منهج البحث نوعان: منهج البحث الكمي والكيفي. 
والبحوث الكيفية ىي  ٜٖوالبحوث الكمية ىي ربليل إحصاء للبيانات.

الباحثة ىو  ام. فادلنهج الذي استعملتورقاألالتستخدم البحوث اليت 
ادلنهج الكيفي يعٍت اإلجراء الذي تنتج البيانات الوصفية ادلتصورة أو 
ادلقولة عن أوصاف األفراد واحلوادث واألسباب من اجملموع ادلعُت. أما 

كثَتة نوعو ىذا البحث فهو ربليل األخطاء النحوية، ومن أنواع البحث  
الباحثة التحليل  تمنها التحليل الصريف والبالغي والدالرل. فاستعمل

 النحوي.
وأما طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على ما 

 قرره برنامج الدراسات العليا جلامعة الرانَتي بدار السالم بيدا أتشية.
 : مجتمع البحث - ب

اجملتمع ىو اذلدف األساسي من الدراسة حيث أن الباحث يعمم 
وأما اجملتمع الذي اختارت الباحثة يف ىذا  ٓٗيف النهاية النتائج عليو.

دار درسة مدرسون وادلوظفون والتالميذ يف البحث ىو رئيس ادلدرسة وادل
 نفرا. ٕ٘ٔاإلسالمية جوة تروم بَتون وعددىا العالية  السعادة

                                                             

 .ص مناهج البحث في العلوم النفسية والتربية...،أبو عالم،  رجاء زلمد ٜٖ
ٕٛ٘ 

 ٖٙٔ .ص ،نفس ادلرجع ٓٗ
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في الكلمات والشراحات يف الرسالة فوأما بيانات ىذا البحث 
الكلمات واجلمل أو النصوص القصَتة. فالبيانات يف ىذه الرسالة ىي 

مدرسة دار خطاء لدى طالب الفصل الثاين يف اليت تدل على ربليل األ
بَتون. أما مصادر  جوة تروم ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓاإلسالمية  العالية السعادة

بيانات ىذا البحث ىي أوراق طلبة تلك ادلدرسة حيث كانت فيها 
 إذل اللغة العربية.ترصبوا من النصوص اإلندونيسية 

 : عينة البحث  -ج

جزئية من اجملتمع العينة ىي رلموعة جزئية من اجملتمع أو رلموعة 
والعينة جزء من اجملتمع اليت جيري اختيارىا وفق  ٔٗلو خصائص مشًتكة.

فأخذت  ٕٗقواعد وطرق علمية، حبيث سبثل اجملتمع سبثيال صحيحا.
ي مدرس (. وىPurposive Samplingالباحثة كالعينة بالطريقة العمدية )

دار  الثاين دبدرسة فصلومن معو من الطالب يف ال ٔاللغة العربية وعدده 
ويسمى طالبا.  ٗٚبَتون وعدده  جوة تروماإلسالمية  العالية السعادة

ىذه الطريقة بالطريقة ادلقصودة أو اإلختيار باخلربة وىي أساس اإلختيار 
                                                             

 ٕٙٔ .ص ،نفس ادلرجع ٔٗ

الطبعة األوذل )الرياض:   مبادئ البحث التربوي،مساعد بن عبد اهلل النوح،  ٕٗ
 ٕٜ.ه( ، صٕ٘ٗٔ-مٕٗٓٓكلية ادلعلمُت، 
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تتمثل رلتمع من خربة الباحثة ومعرفتو بأن ىذه ادلفردة أو تلك 
 ٖٗالبحث.

 : جمع البيانات ةقيطر   -د

إن عملية صبع البيانات ىي خطوة مهمة يف إجراء البحوث، ولكي 
جيمع الباحث البيانات ادلتعلقة دبوضوع حبثو على ضلو علمي منظم فإنو 
يدقق يف اختيار أدوات حبثو أو يعدىا بنفسو لتناسب مشكلة حبثو 

اختيارىا لتنفيذ ىذا البحث، وذلك ليتمكن وىدفو وطريقة البحث اليت 
من إثبات فروضو مع تفسَت نتائجو. فأدوات البحث وسائل مساعدة 

 ٗٗللحصول على البيانات الالزمة دلوضوع البحث.

أسلوب أو طرق البحث جلمع البيانات فتعتمد الباحثة على وأما 
 :األدوات التالية

 : ادلالحظة -ٔ

                                                             

 ٜٜ .، ص...المدخل إلى البحثصاحل بن زلمد العساق،  ٖٗ

 .م(، صٖٕٓٓفلسطُت،  -)غزة مناهج البحث العلمي،سهيل رزق دياب،  ٗٗ
ٗٙ 
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للحصول على البيانات اليت تتعلق الحظة وتقوم الباحثة ىذه ادل
بأنشطة الطالب يف عملية التعليم والتعلم. فادلالحظة عما تعٍت اإلنتباه 
لشىئ ما والنظر إليو. وأما ادلالحظة إصطالحا فَتتبط بقرينة البحث 
العلمي حيث تشَت إذل أداة من أدوات البحث ذبمع بواسطتها 

عن أسئلة البحث واختبار ادلعلوشلات اليت سبكن الباحثة من اإلجابة 
فروضة، فهي تعٍت اإلنتباه ادلقصود وادلوجو ضلو سلوك فردي أو صباعي 

 ٘ٗمعُت بصد متابعتو ورصد تغَتاتو.
 : ادلقابلة -ٕ

ادلقابلة ىي احلوار بُت الباحثة والشخص دلعرفة موقفو وميولو 
بادلوضوع ادلبحوث. وتستخدم للتأكيد من بيانات ومعلومات حصل 

 ٙٗث من مصادر أخرى مستقلة.عليها الباح
وتعمل الباحثة يف ميدان البحث ادلقابلة الشخصية يف ادلدرسة  
وىي أسئلة تتجو يف البحث عن األسباب األخطاء النحوية لدى 

 يف تدريبات الكتابة. الطالب

                                                             

 ٙٓٗ .ص ،...المدخل إلى البحثصاحل بن ضبد العساف،  ٘ٗ

مناهج البحث في التربية وعلم جابر عبد احلميد جابر وأضبد خَتي كاظيم،  ٙٗ
  ٕ٘ٙ .(، صٜٛٚٔالطبعة الثانية )القاىرة : دار النهضة العربية،  النفس،
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 : الوثائق -ٖ
ــ اإلسالمية دار السعادةيف ادلدرسة العالية الوثائق   Cot Taromبــ

Bireuen  اليت تتعلق هبذا البحث. وأدواهتا ىي زبطيط التعليم للفصل
 الثاين ومقرر التعليم وبيانات ادلدرسة وكتاب اللغة العربية للفصل الثاين.

مدرسة دار ىي أن يضم الباحثة أوراق طالب ويقصد بالوثائق 
جوة تروم بَتون. وتسجل  ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓاإلسالمية سنة  العالية السعادة

 ية كالبيانات اليت تريدىا وربللها.األخطاء النحو 
 : االختبار -ٗ

واإلختبار ىو أحد األدوات اليت ديكن أن تستخدمها الباحثة 
جلمع ادلعلومات اليت حيتاجها إلجابة أسئلة البحث، بل إن 
االختبارات أىم وأكثر األدوات اليت ًب استخدمها جلمع ادلعلومات 

 ٚٗ.يف البحث الًتبوي
تقوم الباحثة هبذه االختبارات للحصول على البيانات عن قدرة 
الطالب ودلعرفة مهاراهتم يف تدريبات الكتابة العربية.  فتقوم الباحثة 
ىنا باالختبار  بالتدريبات أن يكمل احلركات يف اجلملة بالقواعد 

                                                             

  ٕٛٗ، ص.المدخل إلى البحث... صاحل ابن ضبد العساف، ٚٗ
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 النحوية ادلناسبة ٍب  ربلل الباحثة األخطاء النحوية من الفعل
 بتدأ واخلرب واإلضافة واجلر والنعت والعطف.والفاعل وادل

 : طريقة تحليل البيانات  -ه

التحليل وطريقة البيانات اليت تستخدمها الباحثة ىي طريقة  
 منها: ٛٗالبيانات على ثالثة خطوات، الكيفي وتتكون

قوم الباحثة بالنظر إذل اإلنتاج اللغوي للطالب تربديد البيانات، وىي  -ٔ
قوم بتحديد ادلكان الذي خرج فيو الطالب توربدد مكان اخلطأ أو 

 على القواعد اليت ربكم االستخدام اللغوي.
تصنيف البيانات، يعٍت أن يعترب الباحثة بتوضح أوجو االضلراف عن  -ٕ

 القاعدة معينة.
ة يف َت عرض البيانات ومناقشتها، تفسَت اخلطأ سبثل ادلرحلة األخ -ٖ

ة َت وتبُت الباحثة يف ىذه اخلطوة األخسلسلة دراسة األخطاء، 
 .بالطالب إذل ارتكاب األخطاء ،لطالبلأدوات تكن األسباب اليت 

                                                             

 ٖٕٙ .، ص...مناهج البحثود أبو عالم، مرجاء زل ٛٗ
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 الرابع الفصل

 هاتومناقشنتائج البحث 

 : لمحة عن ميدان البحث - أ
ــ اإلسالمية العالية دار السعادةإن ادلدرسة   Cot Tarom Bireuenبــ

قرية جوت بندا أتشيو  –العالية تقع يف شارع ميدان  ادلدارسمدرسة من 
انشئت ىذه  مقاطعة كوتا جواع مديرية بَتون زلافظة أتشيو. تاروم

درسة بادلدرسة العالية دار وتسمى ىذه ادل ٕٕٔٓادلدرسة يف السنة 
 .السعادة

ــ اإلسالمية العالية دار السعادةمدرسة  ىي  Cot Tarom Bireuenبــ
كادلدارس العالية األخرى يف إندونيسيا أي أوسط ادلستويات من التعليم 
الرمسي يف إندونيسيا، الذي ينظمها من قبل وزارة الشؤون الدينية. ومدة 
التعلم هبذه ادلدرسة ثالث سنوات، بدءا من الصف األول إذل الصف 
 الثالث. وديكن خلرجيي ىذه ادلدرسة مواصلة الدراسة إذل اجلامعة

 اإلسالمية أو اجلامعات ادلستويات هبا.
فصال وغرفة  ستاذ رضوان. ذلذه ادلدرسة ستةوناظر ادلدرسة اآلن أ

لألساتذة وغرفة لناظر ادلدرسة. وىناك مكتبة واحدة وفيها كتب متعددة 
 حيث تكتفى للطلبة واألساتذة قرائتها.
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وللحصول على األغراض واألىداف الًتبوية ادلرجوة فقد أعدت 
 ٔه ادلدرسة بعض الوسائل التعليمية، وىي كما ذكر يف جدول ىذ

 التارل:

 1جدول 

 الوسائل المعينة لمساعدة عملية التعليم والتعلم

 الحال عدد المبني رقم
 جيد ٙ غرفة الدراسة ٔ
 جيد ٔ غرفة ادلدرسُت ٕ
 جيد ٔ عرفة الصحة للطلبة ٖ
 جيد ٔ غرفة اإلستشارة ٗ
 جيد ٔ عرفة مدير ادلدرسة ٘
 جيد ٖ ادلعمل ٙ
 جيد ٔ ادلكتبة ٚ
 جيد ٔ سلترب احلاسوب ٛ
 جيد ٔ دورة ادلياه دلدير ادلدرسة ٜ

 جيد ٔ دورة ادلياه للمدرسُت ٓٔ
 جيد ٚ دورة ادلياه للطلبة ٔٔ
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 جيد ٔ الغرفة اإلدارية ٕٔ
 جيد ٕٕٛ مكتب الطلبة ٖٔ
 جيد ٕ٘ مكتب ادلدرسُت ٗٔ
 جيد ٖ ادلقصف ٘ٔ
 جيد ٖ ادللعب ٙٔ

ــ اإلسالمية العالية دار السعادةمدرسة ادلرجع: وثائق   Cotبــ

Tarom Bireuen 
 العالية دار السعادة ل قائمة أن الوسائل ادلعينة يف مدرسةتد
ــ اإلسالمية طور معيار دلساعدة عملية التعليم  Cot Tarom Bireuenبــ

 والتعلم منظمة واالتصالية.
ئل التعليمية يف على أن ادلباىن والوساومن ىذا البحث يدل 

ــ اإلسالمية العالية دار السعادة مدرسة يكفى  Cot Tarom Bireuenبــ
 للغاية.

ذكر مدرسا، وىي كما  ٕ٘وعدد ادلدرسُت يف ىذه ادلدرسة 
ــ اإلسالمية العالية دار السعادة ادلدرسات اللغة العربية يف مدرسة  Cotبــ

Tarom Bireuen  التارل: ٕيف جدول 

 2جدول 

 اإلسالمية العالية السعادةدار  مدرسات اللغة العربية في مدرسة
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 متخرجة سم المدرسةإ رقم
 جامعة اإلسالمية احلكومية الرانَتى الدكتورندا اليا ٔ
 جامعة اإلسالمية احلكومية الرانَتى الدكتورندا نذارياتى ٕ
 الرانَتىجامعة اإلسالمية احلكومية  أرفيدا أوتامى ٖ

ــ دار السعادةادلرجع: وثائق ادلدرسة    Cotالعالية اإلسالمية بــ

Tarom Bireuen 

طالبا. وقدمت الباحثة  ٕٕٛوعدد الطالب يف ىذه ادلدرسة  
ــ اإلسالمية العالية دار السعادةعدد الطالب ادلدرسة   Cot Taromبــ

Bireuen :مطابقة مع عدد الفصول.وىي كما يلي 

 3جدول 

 اإلسالمية العالية دار السعادةمدرسة  في الطالبعدد 

 المجموعة ناثاإل الذكور الفصل
ٔ ٖٛ ٗٓ ٚٛ 
ٕ ٖٙ ٖٛ ٚٗ 
ٖ ٖٛ ٖٛ ٚٙ 
ــ اإلسالمية العالية دار السعادةمدرسة ادلرجع: وثائق    Cotبــ

Tarom Bireuen 
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دار مدرسة ة حاالت ادلدرسون وادلوظفُت يف وقدمت الباحث 
ــ اإلسالمية العالية السعادة  .Cot Tarom Bireuenبــ

 : ومناقشتها تحليل البيانات - ب
ىذا الفصل سوف تتم الباحثة اإلجابة عن األىداف الواردة يف 

يف الفصل األول وذلك بالتحليل وادلناقشة. وىي حاولت الباحثة أن 
 .تعرض البيانات اليت قد وضحتها يف الفصل الثاين وربليلها ومناقشتها

ب ا طاللباحثة األخطاء النحوية اليت أنزلقهتوضح اوفيما يلي 
ــ اإلسالمية العالية دار السعادة يف تدريبات اللغة العربية يف مدرسة  Cotبــ

Tarom Bireuen م.ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓل الثاين من العام الدراسي يف الفص 
 : األخطاء النحوية لدى الطالب في تدريبات الكتابة -ٔ

 : فعليةالملة اجلاألخطاء يف  -ٔ
 : إعراب الفعل - أ

 الصواب اخلطأ اسم الطالب الرقم
 تُرِْيدُ  تُرِْيدَ  (ٔ)الب الط ٔ
 َأُكْونَ  َأُكْونُ  (ٕ) الطالب ٕ
 اَُواِصلَ  اَُواِصلُ  (ٖ) الطالب ٖ

 تـَُواِصلُ  تـَُواِصلِ 
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 تُرِْيدُ  تُرِْيدَ  (ٗ) الطالب ٗ

 اَُواِصلَ  اَُواِصلُ 

 اَُواِصلَ  اَُواِصلُ  (٘) الطالب ٘
 تُرِْيدُ  تُرِْيدَ  (ٙ) الطالب ٙ
 َأُكْونَ  َأُكْونُ  (ٚ) الطالب ٚ
 تُرِْيدُ  تُرِْيدَ  (ٛ) الطالب ٛ
 تُرِْيدُ  تُرِْيدَ  (ٜ) الطالب ٜ

 تُرِْيدُ  تُرِْيدَ  (ٓٔ) الطالب ٓٔ
 

 : إعراب الفاعل  - ب

 الصواب اخلطأ اسم الطالب الرقم
 َعاِئَشةُ  َعاِئَشةِ  (ٔ) الطالب ٔ
 فَاِطَمةُ  فَاِطَمةَ  (ٕ) الطالب ٕ

 ُسَلْيَمانُ  ُسَلْيَمانِ 

 َعاِئَشةُ  َعاِئَشةِ  (ٖ) الطالب ٖ
 ُسَلْيَمانُ  ُسَلْيَمانِ  (ٗ) الطالب ٗ
 َعاِئَشةُ  َعاِئَشةِ  (ٙ) الطالب ٘
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 ُعَمرُ  ُعَمرَ  (ٚ) الطالب ٙ
 

 : مسيةملة االاجلاألخطاء يف  -ٕ
 : إعراب ادلبتدأ - أ

 الصواب اخلطأ اسم الطالب الرقم
 اَْلَمْزَرَعةُ  اَْلَمْزَرَعةِ  (ٔ) الطالب ٔ
 اَْلَمْزَرَعةُ  اَْلَمْزَرَعةِ  (ٙ) الطالب ٕ
 اَْلَمْزَرَعةُ  اَْلَمْزَرَعةِ  (ٚ) الطالب ٖ
 اَْلَمْزَرَعةُ  اَْلَمْزَرَعةِ  (ٛ) الطالب ٗ
 اَْلَمْزَرَعةُ  اَْلَمْزَرَعةِ   (ٜ)الطالب  ٘
 اَْلَمْزَرَعةُ  اَْلَمْزَرَعةِ  (ٓٔ) الطالب ٙ

 

 : إعراب اخلرب  - ب

 الصواب اخلطأ إسم الطالب الرقم
 َكِبيـْرَةٌ  َكِبيـْرَةً  (ٔ) الطالب ٔ

َلةِ  يـْ َلةٌ  صبَِ يـْ  صبَِ
 َكِبيـْرَةٌ  َكِبيـْرَةً  (ٕ) الطالب ٕ

َلةِ  يـْ َلةٌ  صبَِ يـْ  صبَِ
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 َكِبيـْرَةٌ  َكِبيـْرَةِ  (ٖ) الطالب ٖ
 َكِبيـْرَةٌ  َكِبيـْرَةً  (ٙ) الطالب ٗ

َلةِ  يـْ َلةٌ  صبَِ يـْ  صبَِ
 َكِبيـْرَةٌ  َكِبيـْرَةً  (ٛ) الطالب ٘
 َكِبيـْرَةٌ  َكِبيـْرَةً  (ٜ) الطالب ٙ
 َكِبيـْرَةٌ  َكِبيـْرَةً  (ٓٔ) الطالب ٚ

 

 : األخطاء يف إعراب اإلضافة -ٖ

 الصواب اخلطأ سم الطالبإ الرقم
 ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  (ٔ) الطالب ٔ
 ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  (ٕ) الطالب ٕ

 َمْرَحَلةُ  َمْرَحَلةِ 

 ِصحَّةُ  ِصحَّةِ  (ٖ) الطالب ٖ

 ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ 
 أَْعَمالُ  أَْعَمالَ 

 ِصحَّةُ  ِصحَّةِ  (ٗ)الطالب  ٗ
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 َمْرَحَلةُ  َمْرَحَلةَ 
 ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ 

 ِصحَّةُ  ِصحَّةِ  (٘) الطالب ٘
 ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ 
 َمْرَحَلةُ  َمْرَحَلةِ 
 أَْعَمالُ  أَْعَمالَ 

 ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  (ٙ) الطالب ٙ
 ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  (ٚ)الطالب  ٚ
 ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  (ٛ) الطالب ٛ
 ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  (ٜ) الطالب ٜ

 ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  (ٓٔ) الطالب ٓٔ
 

 : واجملروراألخطاء يف إعراب اجلر  -ٗ

 الصواب اخلطأ إسم الطالب الرقم
 ِمَن اْلَفَواِكوِ  ِمَن اْلَفَواِكوُ  (ٔ) الطالب ٔ

 يف اْلَقْريَةِ  يف اْلَقْريَةَ 
 يف اْلَقْريَةِ  يف اْلَقْريَةَ  (ٕ) الطالب ٕ
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 َعْشَرةِ  َعَشَرةُ  (ٖ) الطالب ٖ
 يف اْلَقْريَةِ  يف اْلَقْريَةَ  (ٗ) الطالب ٗ

 ِإذَل اْلَمِديـَْنةِ  ِإذَل اْلَمِديـَْنةَ 

 ِمَن اْلَفَواِكوِ  ِمَن اْلَفَواِكوُ  (ٙ) الطالب ٘

 يف اْلَقْريَةِ  يف اْلَقْريَةَ 

 ِمَن اْلَفَواِكوِ  ِمَن اْلَفَواِكوَ  (ٚ) الطالب ٙ
 يف اْلَقْريَةِ  يف اْلَقْريَةَ  (ٛ) الطالب ٚ
 اْلَقْريَةِ يف  يف اْلَقْريَةَ  (ٜ) الطالب ٛ
 ِمَن اْلَفَواِكوِ  ِمَن اْلَفَواِكوَ  (ٓٔ) الطالب ٜ

 

 : األخطاء يف إعراب مفعول بو -٘

 الصواب اخلطأ إسم الطالب الرقم
(ٔ) الطالب ٔ  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  
(ٕ) الطالب ٕ  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  
(ٖ)الطالب  ٖ  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  
(ٗ)الطالب  ٗ  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  
(٘)الطالب  ٘  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  
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(ٙ)الطالب  ٙ  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  
(ٚ)الطالب  ٚ  اْلُقْرآنَ  اْلُقْرآنِ  

 الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ 

(ٛ)الطالب  ٛ  اْلُقْرآنَ  اْلُقْرآنِ  
(ٜ)الطالب  ٜ  اْلُقْرآنَ  اْلُقْرآنِ  

 

 : النعت وادلنعوتاألخطاء يف إعراب  -ٙ

 الصواب اخلطأ إسم الطالب الرقم
 الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  (ٔ) الطالب ٔ

 الطَّالَِباتِ  الطَّالَِباتُ 

 الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  (ٕ) الطالب ٕ

 الطَّالَِباتِ  الطَّالَِباتُ 
 الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطَّيِّبِ الطََّعاَم  (ٖ) الطالب ٖ

 الطَّالَِباتِ  الطَّالَِباتُ 
 الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  (ٗ) الطالب ٗ
 الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  (٘) الطالب ٘
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 الطَّالَِباتِ  الطَّالَِباتُ 

 الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  (ٙ) الطالب ٙ
 الطَّالَِباتِ  الطَّالَِباتُ  (ٛ) الطالب ٚ
 الطَّالَِباتِ  الطَّالَِباتُ  (ٜ) الطالب ٛ

 

 : األخطاء يف إعراب العطف -ٚ

 الصواب اخلطأ إسم الطالب الرقم
 اأَلْسَواقَ  اأَلْسَواقُ  (ٔ) الطالب ٔ

 اجْلَرَاِئدَ  اجْلَرَاِئدُ 

 اأَلْسَواقَ  اأَلْسَواقُ  (ٕ) الطالب ٕ

 اجْلَرَاِئدَ  اجْلَرَاِئدُ 
 اجْلَرَاِئدَ  اجْلَرَاِئدِ  (ٖ) الطالب ٖ
 اجْلَرَاِئدَ  اجْلَرَاِئدُ  (ٛ) الطالب ٗ
 اجْلَرَاِئدَ  اجْلَرَاِئدُ  (ٜ) الطالب ٘
 اجْلَرَاِئدَ  اجْلَرَاِئدُ  (ٓٔ) الطالب ٙ
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 ٔ الطالب:  اإلسم (ٔ

 تدريبات

 مناسبة !القواعد النحوية الب لجمل االتيةل الحركات أكمل

 : إعراب الفعل

 يف اْلُمْستَـْقَبِل ؟ اُمَدرِّسً  نَ َأْن َتُكوْ  تُرِْيدَ َىْل  -ٔ
 ) التصويب : تُرِْيُد (

ات ارَ مَ عِ الْ وَ  رَ وْ سُ اجلُْ وَ  عَ اِر وَ  الشَّ ٍِت بْ أِلَ  ةً سَ دِ نْ هَ مُ  َأُكْونَ  نْ أَ  دُ يْ رِ ، أُ الَ  -ٕ
 اةَ نَ قَ الْ وَ  قَ ادِ نَ فَ الْ وَ 

 ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ الل   مِ سْ قِ بِ  ةِ يَّ بِ رْ التـَّ  ةِ يَّ لِّ  كُ  يف يِت اسَ رَ دِ  َأُكْونَ  نْ  أَ ٌتَّ سبََ أَ  -ٖ
 ةً بَ يْ بِ طَ  نَ وْ كُ أَ  نْ أَ  دُ يْ رِ أُ وَ  بِّ الطِّ  ةِ يَّ لِّ  كُ ذَل  إِ يِت اسَ رَ دِ  أَُواِصلَ  نْ أَ  ب  حِ أُ  -ٗ
 ى ؟لَ يْـ ا لَ يَ  كِ تَ اسَ رَ دِ  تـَُواِصلُ  ةٍ عَ امِ ي جَ  أَ يف  -٘
 ةِ لَ حَ رْ مَ  دَ عْ بَـ  ةُ لَ حَ رْ مَ  يَ ىِ ، وَ ةِ قَ اىَ رَ مُ الْ  ةَ لَ حَ رْ مَ  بـََلْغُتمْ  نَ اآْل  مْ تُ نْـ أَ  -ٙ

 ؟الٌ مَ آ مْ كُ دَ نْ عِ  لْ ، ىَ ةِ لَ وْ فُ الط  
 ا.عً يْـ رِ ا سَ و  منُُ  ةلَ حَ رْ مَ الْ  هِ ذِ  ىَ يف  مْ كُ لُ وْ قُ عُ وَ  مْ كُ امُ سَ جْ أَ  وتـَْنمُ  -ٚ

 : إعراب الفاعل

 ةيَّ مِ الَ سْ ة إِ عَ امِ  جَ ذَل ا إِ هَ تَـ اسَ رَ دِ  لَ اصِ وَ تُـ  نْ أَ  ةُ مَ اطِ فَ  ب  ربُِ  -ٔ



ٖٙ 
 

 

 

 ايً فِ حَ صَ  نَ وْ كُ يَ  نْ أَ  عُ يْ طِ تَ سْ يَ  رُ مَ عُ  -ٕ
 تِ يْ بَـ  الْ ا يف هَ سَ وْ رُ دُ  بَ تُ كْ تَ  نْ أَ  َعاِئَشةِ  دُ يْ رِ تُ  -ٖ

 ) التصويب : َعاِئَشُة (
 ةِ بَ تَ كْ مَ  الْ يف  بَ تُ الكُ  فُ يْ رِ شَ  أُ رَ قْ يَـ  -ٗ
 اتَ رْ اكَ جِبَ  ةٍ رَ يْـ بِ كَ   ةٍ دَ يْ عِ سَ  ةٍ رَ سْ  أُ يف  انُ مَ يْ لَ سُ  شُ يْ عِ يَ  -٘

 : جملة اإلسميةالفي  إعراب المبتدأ

 ةٌ عَ اسِ وَ  ةِ عَ رَ زْ مَ لْ اَ  -ٔ
 )التصويب : اَْلَمْزَرَعُة (

 ةٌ رَ يْـ بِ كَ   ةُ بَ تَ كْ مَ لْ اَ  -ٕ
 ةٌ لَ يْـ صبَِ  ةُ دَ رْ وَ لْ اَ  -ٖ

 : جملة اإلسميةالإعراب الخبر في 

 ) التصويب : َكِبيـْرٌَة ( ةً رَ يْـ بِ كَ  ةُ رَ جَ الشَّ  -ٔ
 ةٌ عَ اسِ وَ  ةُ عَ رَ زْ مَ لْ اَ  -ٕ
َلٌة () التصويب :  ةِ لَ يْـ صبَِ  ةُ دَ رْ الوَ  -ٖ يـْ  صبَِ

 : إعراب اإلضافة

 مِ الَ سْ إلِ  اْ يف  مِ سْ اجلِْ  ةُ حَّ صِ  -ٔ
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 انِ نَ سْ ألَ اْ  ةِ شَ رْ فُ بِ  انِ نَ سْ اأْلَ وَ  مِّ فَ الْ  فَ يْ م تنظِ الَ سْ اإْلِ  رُ مُ أْ يَ فَـ  -ٕ
 امِ عَ الطَّ  اءِ نَ إِ  ةِ افَ ظَ نَ بِ  رُ مُ أْ يَ وَ  ابِ رَ الشَّ وَ  امِ عَ الطَّ  ةِ افَ ظَ نَ بِ  مُ الَ سْ إلِ اْ  رُ مُ أْ يَ  -ٖ

 امَ هِ لِ سْ غَ وَ  ابِ رَ والشَّ 
 ىفَ شْ تَ سْ  مُ ي يف اضِ مَ الْ  رِ هْ  الشَّ يف  ةِ ضَ يْ رِ مَ الْ  ةِ ادَ يَ عِ  -ٗ

 ) التصويب : ِعَياَدُة اْلَمرِْيَضِة (
 مْ كُ امِ سَ جْ أَ  اءِ نَ  بِ يف وَ  مْ كُ اتِ يَ  حَ يف  ةٌ مَّ هِ مُ  ةٌ لَ حَ رْ مَ  يَ ىِ  ةِ قَ اىَ رَ مُ الْ  ةُ لَ حَ رْ مَ  -٘

 مْ كُ لِ وْ قُ عُ وَ 
 ةٌ فَ لِ تَ سلُْ  ُْتَ قِ اىِ رَ مُ الْ  الُ مَ آ -ٙ
 مٍ وْ يَـ  لَّ كُ   ةٌ عَ وِّ نَـ تَـ مُ  ُْتَ مِ لِ سْ مُ الْ  الُ مَ عْ أَ  -ٚ

 : إعراب الجر والجرور

 ةِ دَ ائِ مَ ى الْ لَ عَ  ةُ هَ اكِ الفَ  -ٔ
 وُ اكِ وَ فَ الْ  نَ مِ  بُ نَ العِ  -ٕ

 ) التصويب : ِمَن اْلَفوَاِكِو (
 ةَ يَ رْ قَ  الْ يف  نُ كُ سْ تَ  ةُ لَ ائِ العَ  -ٖ

 : يف اْلَقْريَِة () التصويب 
 ةِ نَ يْـ دِ مَ  الْ ذَل إِ  بُ ىَ ذْ يَ  ىّ لِ عَ  -ٗ
 اصٍ خَ شْ أَ  ةِ رَ شْ عَ  نْ مِ  نُ وَّ كَ تَ تَـ  ةُ لَ ائِ العَ  -٘
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 : إعراب مفعول به

 اامً مَ تِ ىْ إِ  ةِ افَ ظَ النَّ بِ  مُ الَ سْ إلِ اْ  م  تَ هْ يَـ  -ٔ
 ةِ بَ تَ كْ مَ  الْ يف  لِ ائِ سَ الرَ  دُ ضبَْ أَ  أُ رَ قْ يَـ  -ٕ

 ) التصويب : الَرَساِئَل (
 ابَ الرِّ  اهللُ  مَ رَّ حَ  -ٖ
 نَ آرْ قُ الْ  لُ جُ الرَّ  ظَ فِ حَ  -ٗ
 دٍ مَّ ى زلَُ لَ عَ  نَ آرْ قُ الْ  اهللُ  لَ زَ نْـ أَ  -٘

 : المنعوتو إعراب النعت 

 بِ يِّ الطَّ  امَ عَ الطَّ  او لُ كُ أْ تَ  نْ أَ  مْ كُ بِ  نُ سُ حْ يَ فَـ  -ٔ
 الطََّعاَم الطَّيَِّب () التصويب : 

 ةِ يَ رْ قَ الْ  هِ ذِ  ىَ يف  فٌ وْ رُ عْ مَ  بٌ يْ بِ طَ  مُ يْ اىِ رَ بْـ ور إِ تُ كْ الد   -ٕ
 ُْتَ صِ لِ خْ مُ الْ  ُْتَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ب  حيُِ  اهللَ  نَّ إِ  -ٖ
 اتِ دَّ جِ مُ الْ  اتُ بَ الِ الطَّ  ب  حيُِ  سُ رِّ دَ مُ لْ اَ  -ٗ

اِت (  ) التصويب : الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّ
 ةِ نَ يْـ دِ مَ الْ  هِ ذِ  ىَ يف  ةٌ رَ وْ هُ شْ مَ  ةٌ بَ يْ بِ طَ  ةُ شَ ائِ عَ  ةُ دَ يِّ السَّ  -٘
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 : إعراب العطف

 يف  اتِ قَ اىِ رَ مُ الْ وَ  ُْتَ قِ اىِ رَ مُ الْ  امَ مَ أَ  ةً امَّ عَ  ةً رَ اضَ زلَُ  دُ ضبَْ أَ  خُ يْ ي الشَّ قَ لْ أَ  -ٔ
 ةِ اعَ قَ الْ 

 عَ انِ صَ مَ الْ وَ  اقُ وَ سْ األَ وَ  عَ اِر وَ الشَّ  ٍِت بْ أِلَ  ةً سَ دِ نْ هَ مُ  نَ وْ كُ أَ  نْ أَ  دُ يْ رِ أُ  -ٕ
 قَ ادِ نَ فَ الْ وَ 

َوارَِع َواأَلْسَواَق (  ) التصويب : الشَّ
 ةِ بَ تَ كْ مَ  الْ يف  دُ ائِ رَ اجلَْ وَ  لَ ائِ سَ الرَّ  دُ ضبَْ أَ  أُ رَ قْ يَـ  -ٖ

 ) التصويب : الرََّساِئَل َواجْلَرَاِئَد (

 : ٔ الطالب: قائمة ربليل األخطاء النحوية عند  ٖٔ جدول

 ادلالحظة التصويب األخطاء النحوية الرقم
فعل ادلضارع يف :  تُرِْيدُ  تُرِْيدَ  ٔ

 ادلعرفة مرفوع
 فعل ادلضارع

مرفوع يف  فاعلَعاِئَشُة :  َعاِئَشةِ  ٕ
 عرفةادل

 فاعل

 مبتدأ  : مبتدأ مرفوع اَْلَمْزَرَعةُ  اَْلَمْزَرَعةِ  ٖ
 خرب : خرب مرفوع َكِبيـْرَةٌ  َكِبيـْرَةً  ٗ
َلةِ  ٘ يـْ َلةٌ  صبَِ يـْ  خرب : خرب مرفوع صبَِ
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 مضاف مرفوع: مضاف  ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  ٙ
الكلمة :  اْلَفَواِكوِ ِمَن  ِمَن اْلَفَواِكوُ  ٚ

بعد حرف اجلر باحلركة 
 الكسرة

 جر رلرور

الكلمة بعد :  يف اْلَقْريَةِ  يف اْلَقْريَةَ  ٛ
حرف اجلر باحلركة 

 الكسرة

 ر رلروررل

مفعول بو :  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  ٜ
 مفتوح

 مفعول بو

نعت :  الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  ٓٔ
البد أن يتبع منعوتو يف 

 التعريف والتنكَت 

 نعت

 الطَّالَِباتُ  ٔٔ
 اْلُمِجدَّاتِ 

:  الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّاتِ 
نعت البد أن يتبع 
منعوتو يف التعريف 

 والتنكَت

النعت 
 نعوتوادل

عطف البد :  اأَلْسَواقَ  اأَلْسَواقُ  ٕٔ
أن يتبع معطوفو يف 

 التعريف والتنكَت

 عطف
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عطف البد أن :  اجْلَرَاِئدَ  اجْلَرَاِئدُ  ٖٔ
يتبع معطوفو يف التعريف 

 والتنكَت

 عطف

  ٕ الطالب : اإلسم (ٕ

 تدريبات

 مناسبة !القواعد النحوية اللجمل االتية بل الحركات أكمل

 : إعراب الفعل

 َىْل تُرِْيُد َأْن َتُكْوَن ُمَدرًِّسا يف اْلُمْستَـْقَبِل ؟ -ٔ
َوارَِع َواجلُُْسْوَر َواْلِعَمارَات  َأُكْونُ الَ، أُرِْيُد َأْن  -ٕ ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ

 َواْلَفَناِدَق َواْلَقَناةَ 
 ( ) التصويب : َأُكْونَ 

 أسََبٌتَّ َأْن َأُكْوَن ِدرَاَسيِت يف ُكلِّيَِّة التـَّْربِيَِّة ِبِقْسِم الل َغِة اْلَعرَبِيَّةِ  -ٖ
 ُكْوَن طَِبْيَبةً ِدرَاَسيِت ِإذَل ُكلِّيَِّة الطِّبِّ َوأُرِْيُد َأْن أَ ُأِحب  َأْن أَُواِصَل  -ٗ
 يف َأي َجاِمَعٍة تـَُواِصُل ِدرَاَسَتِك يَا لَيـَْلى ؟ -٘
أَنـُْتْم اآْلَن بـََلْغُتْم َمْرَحَلَة اْلُمرَاَىَقِة، َوِىَي َمْرَحَلُة بـَْعَد َمْرَحَلِة  -ٙ

 الط ُفْولَِة، َىْل ِعْندَُكْم آَماٌل؟
 تـَْنُمو َأْجَساُمُكْم َوُعُقْوُلُكْم يف َىِذِه اْلَمْرَحَلة مُنُو ا َسرِيـًْعا. -ٚ
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 : إعراب الفاعل

 َأْن تـَُواِصَل ِدرَاَستَـَها ِإذَل َجاِمَعة ِإْساَلِميَّة فَاِطَمةَ ربُِب   -ٔ
 ) التصويب : فَاِطَمُة (

 ُعَمُر َيْسَتِطْيُع َأْن َيُكْوَن َصَحِفيًا -ٕ
 َأْن َتْكُتَب ُدُرْوَسَها يف اْلبَـْيتِ  َعاِئَشةُ تُرِْيُد  -ٖ
 يـَْقرَأُ َشرِْيُف الُكُتَب يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٗ
 يف ُأْسرٍَة َسِعْيَدٍة َكِبيـْرٍَة جِبَاَكْرتَا ُسَلْيَمانِ يَعِْيُش  -٘

 ) التصويب : ُسَلْيَماُن (

 : سميةاإلجملة الفي  إعراب المبتدأ

 اَْلَمْزَرَعُة َواِسَعةٌ  -ٔ
 اَْلَمْكَتَبُة َكبِيـْرَةٌ  -ٕ
َلةٌ  ْلَوْرَدةُ اَ  -ٖ يـْ  صبَِ

 : سميةاإلجملة الإعراب الخبر في 

 ) التصويب : َكِبيـْرٌَة ( َكِبيـْرَةً الشََّجَرُة   -ٔ
 اَْلَمْزَرَعُة َواِسَعةٌ  -ٕ
َلةِ الَوْرَدُة  -ٖ يـْ َلٌة ( صبَِ يـْ  ) التصويب : صبَِ
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 : إعراب اإلضافة

 ِصحَُّة اجلِْْسِم يف ْاإِلْساَلمِ  -ٔ
ْسالَم تنِظيْ  -ٕ  ُفْرَشِة ْاأَلْسَنانِ َف اْلَفمِّ َواأْلَْسَناِن بِ فـََيْأُمُر اإْلِ
يَْأُمُر ْاإِلْسالَُم بَِنظَاَفِة الطََّعاِم َوالشَّرَاِب َويَْأُمُر بَِنظَاَفِة إِنَاِء الطََّعاِم  -ٖ

 والشَّرَاِب َوَغْسِلِهَما
ْهِر اْلَماِضي يف  ِعَياَدِة اْلَمرِْيَضةِ  -ٗ   ُمْسَتْشَفىيف الشَّ

 ) التصويب : ِعَياَدُة اْلَمرِْيَضِة (
ِىَي َمْرَحَلٌة ُمِهمٌَّة يف َحَياِتُكْم َويف بَِناِء َأْجَساِمُكْم  اْلُمرَاَىَقةِ  َمْرَحَلةِ  -٘

  َوُعُقْوِلُكمْ 
 ) التصويب : َمْرَحَلُة اْلُمرَاَىَقِة (

 آَماُل اْلُمرَاِىِقُْتَ سُلَْتِلَفةٌ  -ٙ
 اْلُمْسِلِمُْتَ ُمتَـنَـوَِّعٌة ُكلَّ يـَْومٍ أَْعَماُل  -ٚ

 : إعراب الجر والجرور

 الَفاِكَهُة َعَلى اْلَماِئَدةِ  -ٔ
 ِمَن اْلَفَواِكوِ الِعَنُب  -ٕ
 يف اْلَقْريَةَ الَعائَِلُة َتْسُكُن  -ٖ

 يف اْلَقْريَِة () التصويب : 
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 َعِلّى َيْذَىُب ِإذَل اْلَمِديـَْنةِ  -ٗ
 َعْشرَِة َأْشَخاصٍ الَعائَِلُة تـََتَكوَُّن ِمْن  -٘

 : إعراب مفعول به

 يـَْهَتم  ْاإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة ِإْىِتَماًما -ٔ
 يف اْلَمْكَتَبةِ  الَرَساِئلِ يـَْقرَأُ َأضْبَُد  -ٕ

 ) التصويب : الَرَساِئَل (
 َحرََّم اهللُ الرِّبَا -ٖ
 َحِفَظ الرَُّجُل اْلُقْرآنَ  -ٗ
 أَنـَْزَل اهللُ اْلُقْرآَن َعَلى زُلَمَّدٍ  -٘

 : المنعوتو إعراب النعت 

 الطََّعاَم الطَّيِّبِ  افـََيْحُسُن ِبُكْم َأْن تَْأُكُلو  -ٔ
 ) التصويب : الطََّعاَم الطَّيَِّب (

 الد ْكُتور إِبـْرَاِىْيُم طَِبْيٌب َمْعُرْوٌف يف َىِذِه اْلَقْريَةِ  -ٕ
 ِإنَّ اهلَل حيُِب  اْلُمْؤِمِنُْتَ اْلُمْخِلِصُْتَ  -ٖ
 الطَّالَِباُت اْلُمِجدَّاتِ اَْلُمَدرُِّس حيُِب   -ٗ

اِت (  ) التصويب : الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّ
يَِّدُة َعاِئَشُة طَِبْيَبٌة َمْشُهْورٌَة يف َىِذِه اْلَمِديـَْنةِ  -٘  السَّ
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 : إعراب العطف

ْيُخ َأضْبَُد زُلَاَضرًَة َعامًَّة أََماَم اْلُمرَاِىِقُْتَ َوالْ  -ٔ ُمرَاِىَقاِت يف أَْلَقي الشَّ
 اْلَقاَعةِ 

َوارَِع َواأَلْسَواقُ أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت  -ٕ َواْلَمَصاِنَع  الشَّ
 َواْلَفَناِدقَ 

َوارَِع َواأَلْسَواَق () التصويب :   الشَّ
 يف اْلَمْكَتَبةِ الرََّساِئَل َواجْلَرَاِئُد يـَْقرَأُ َأضْبَُد  -ٖ

 الرََّساِئَل َواجْلَرَاِئَد () التصويب : 

 : ٕ الطالب: قائمة ربليل األخطاء النحوية عند  ٗٔ جدول

 ادلالحظة تصويبال خطاء النحويةاأل الرقم
فعل ادلضارع :  َأُكْونَ أن  َأُكْونُ َأن  ٔ

منصوب بسبب حرف 
 النصب " َأن"

 فعل

فاعل مرفوع يف :  فَاِطَمةُ  فَاِطَمةَ  ٕ
 عرفةادل

 فاعل

فاعل مرفوع يف :  ُسَلْيَمانُ  ُسَلْيَمانِ  ٖ
 عرفةادل

 فاعل
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 خرب مرفوعخرب :  َكِبيـْرَةٌ  َكِبيـْرَةً  ٗ
َلةِ  ٘ يـْ َلةٌ  صبَِ يـْ  خرب مرفوعخرب :  صبَِ
: مضاف  اْلَمرِْيَضةِ  ِعَياَدةُ  اْلَمرِْيَضةِ  ِعَياَدةِ  ٙ

 مرفوع
 مضاف

: مضاف   اْلُمرَاَىَقةِ َمْرَحَلُة  اْلُمرَاَىَقةِ  َمْرَحَلةِ  ٚ
 مرفوع

 مضاف

الكلمة بعد  : يف اْلَقْريَةِ  يف اْلَقْريَةَ  ٛ
حرف اجلر باحلركة 

 الكسرة

 جر رلرور

مفعول بو :  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  ٜ
 مفتوح

 مفعول بو

نعت :  الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  ٓٔ
البد أن يتبع منعوتو يف 

 والتنكَتالتعريف 

 نعت

 الطَّالَِباتُ  ٔٔ
 اْلُمِجدَّاتِ 

:  الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّاتِ 
نعت البد أن يتبع منعوتو 

 يف التعريف والتنكَت

النعت 
 نعوتوادل

َوارَِع  ٕٔ َوارَِع و الشَّ  عطف:  اأَلْسَواقَ الشَّ
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عطف البد أن يتبع  اأَلْسَواقُ و 
معطوفو يف التعريف 

 والتنكَت
:  اجْلَرَاِئدَ الرََّساِئَل وَ   َواجْلَرَاِئدُ  الرََّساِئلَ  ٖٔ

عطف البد أن يتبع 
معطوفو يف التعريف 

 والتنكَت

 عطف

 ٖ الطالب:  اإلسم (ٖ

 تدريبات

 مناسبة !القواعد النحوية اللجمل االتية بل أكمل الحركات

 : إعراب الفعل

 َأْن َتُكْوَن ُمَدرًِّسا يف اْلُمْستَـْقَبِل ؟ َىْل تُرِْيدُ  -ٔ
َوارَِع َواجلُُْسْوَر َواْلِعَمارَات الَ،  -ٕ أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ

 َواْلَفَناِدَق َواْلَقَناةَ 
 أسََبٌتَّ َأْن َأُكْوَن ِدرَاَسيِت يف ُكلِّيَِّة التـَّْربِيَِّة ِبِقْسِم الل َغِة اْلَعرَبِيَّةِ  -ٖ
 ُكْوَن طَِبْيَبةً ُكلِّيَِّة الطِّبِّ َوأُرِْيُد َأْن أَ ِدرَاَسيِت ِإذَل   أَُواِصلُ ُأِحب  َأْن  -ٗ

 ) التصويب : اَُواِصَل (
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 ِدرَاَسَتِك يَا لَيـَْلى ؟ تـَُواِصلِ يف َأي َجاِمَعٍة  -٘
 ) التصويب : تـَُواِصُل (

أَنـُْتْم اآْلَن بـََلْغُتْم َمْرَحَلَة اْلُمرَاَىَقِة، َوِىَي َمْرَحَلُة بـَْعَد َمْرَحَلِة  -ٙ
 الط ُفْولَِة، َىْل ِعْندَُكْم آَماٌل؟

 تـَْنُمو َأْجَساُمُكْم َوُعُقْوُلُكْم يف َىِذِه اْلَمْرَحَلة مُنُو ا َسرِيـًْعا. -ٚ

 : إعراب الفاعل

 ربُِب  فَاِطَمُة َأْن تـَُواِصَل ِدرَاَستَـَها ِإذَل َجاِمَعة ِإْساَلِميَّة -ٙ
 ُعَمُر َيْسَتِطْيُع َأْن َيُكْوَن َصَحِفيًا -ٚ
 َأْن َتْكُتَب ُدُرْوَسَها يف اْلبَـْيتِ  َعاِئَشةِ تُرِْيُد  -ٛ

 ) التصويب : َعاِئَشُة (
 يـَْقرَأُ َشرِْيُف الُكُتَب يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٜ

 يَعِْيُش ُسَلْيَماُن يف ُأْسرٍَة َسِعْيَدٍة َكِبيـْرٍَة جِبَاَكْرتَا -ٓٔ

 : جملة اإلسميةالفي  إعراب المبتدأ

 َواِسَعةٌ  اَْلَمْزَرَعةُ  -ٔ
 اَْلَمْكَتَبُة َكبِيـْرَةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  اَْلَوْرَدُة صبَِ
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 : جملة اإلسميةالإعراب الخبر في 

  َكِبيـْرَةِ الشََّجَرُة   -ٔ
 ) التصويب : َكبِيـْرٌَة (

 اَْلَمْزَرَعُة َواِسَعةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  الَوْرَدُة صبَِ

 : إعراب اإلضافة

 يف ْاإِلْساَلمِ  اجلِْْسمِ  ِصحَّةِ  -ٔ
 اجلِْْسِم ()التصويب : ِصحَُّة 

ْسالَم تنِظيْ  -ٕ  ُفْرَشِة ْاأَلْسَنانِ َف اْلَفمِّ َواأْلَْسَناِن بِ فـََيْأُمُر اإْلِ
يَْأُمُر ْاإِلْسالَُم بَِنظَاَفِة الطََّعاِم َوالشَّرَاِب َويَْأُمُر بَِنظَاَفِة إِنَاِء الطََّعاِم  -ٖ

 والشَّرَاِب َوَغْسِلِهَما
ْهِر  ِعَياَدِة اْلَمرِْيَضةِ  -ٗ  اْلَماِضي يف ُمْسَتْشَفىيف الشَّ

 ) التصويب : ِعَياَدُة اْلَمرِْيَضِة (
َمْرَحَلُة اْلُمرَاَىَقِة ِىَي َمْرَحَلٌة ُمِهمٌَّة يف َحَياِتُكْم َويف بَِناِء َأْجَساِمُكْم  -٘

 َوُعُقْوِلُكمْ 
 آَماُل اْلُمرَاِىِقُْتَ سُلَْتِلَفةٌ  -ٙ
 يـَْومٍ  ُمتَـنَـوَِّعٌة ُكلَّ  اْلُمْسِلِمُْتَ  أَْعَمالَ  -ٚ
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 ) التصويب : أَْعَماُل اْلُمْسِلِمُْتَ (

 : إعراب الجر والجرور

 الَفاِكَهُة َعَلى اْلَماِئَدةِ  -ٔ
 الِعَنُب ِمَن اْلَفَواِكوِ  -ٕ
 الَعائَِلُة َتْسُكُن يف اْلَقْريَةِ  -ٖ
 َعِلّى َيْذَىُب ِإذَل اْلَمِديـَْنةِ  -ٗ
 َأْشَخاصٍ  رَةُ ِمْن َعشَ الَعائَِلُة تـََتَكوَُّن  -٘

 التصويب : ِمْن َعَشرَِة () 

 : إعراب مفعول به

 يـَْهَتم  ْاإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة ِإْىِتَماًما -ٔ
 يف اْلَمْكَتَبةِ  الَرَساِئلِ يـَْقرَأُ َأضْبَُد  -ٕ

 ) التصويب : الَرَساِئَل (
 َحرََّم اهللُ الرِّبَا -ٖ
 َحِفَظ الرَُّجُل اْلُقْرآنَ  -ٗ
 زُلَمَّدٍ أَنـَْزَل اهللُ اْلُقْرآَن َعَلى  -٘
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 : المنعوتو إعراب النعت 

 الطََّعاَم الطَّيِّبِ  افـََيْحُسُن ِبُكْم َأْن تَْأُكُلو  -ٔ
 ) التصويب : الطََّعاَم الطَّيَِّب (

 الد ْكُتور إِبـْرَاِىْيُم طَِبْيٌب َمْعُرْوٌف يف َىِذِه اْلَقْريَةِ  -ٕ
 ِإنَّ اهلَل حيُِب  اْلُمْؤِمِنُْتَ اْلُمْخِلِصُْتَ  -ٖ
 الطَّالَِباُت اْلُمِجدَّاتِ اَْلُمَدرُِّس حيُِب   -ٗ

اِت (  ) التصويب : الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّ
يَِّدُة َعاِئَشُة طَِبْيَبٌة َمْشُهْورٌَة يف َىِذِه اْلَمِديـَْنةِ  -٘  السَّ

 : إعراب العطف

ْيُخ َأضْبَُد زُلَاَضرًَة َعامًَّة أََماَم اْلُمرَاِىِقُْتَ  -ٔ َواْلُمرَاِىَقاِت يف أَْلَقي الشَّ
 اْلَقاَعةِ 

َوارَِع َواأَلْسَواقَ  -ٕ َواْلَمَصاِنَع  أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدقَ 

 يف اْلَمْكَتَبةِ  الرََّساِئَل َواجْلَرَاِئدِ يـَْقرَأُ َأضْبَُد  -ٖ
 ) التصويب : الرََّساِئَل َواجْلَرَاِئَد (
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 : ٖ الطالب: قائمة ربليل األخطاء النحوية عند  ٘ٔ جدول

 ادلالحظة التصويب األخطاء النحوية الرقم
فعل ادلضارع  أن اَُواِصَل : اَُواِصلُ أن  ٔ

منصوب بسبب حرف 
 النصب " َأن"

 فعل

فعل ادلضارع :  تـَُواِصلُ  تـَُواِصلِ  ٕ
 مرفوع

 فعل

 فاعل فاعل مرفوعَعاِئَشُة :  َعاِئَشةِ  ٖ
 خرب مرفوعخرب :  َكِبيـْرَةٌ  َكِبيـْرَةِ  ٗ
 مضاف مرفوع: مضاف  ِصحَّةُ  ِصحَّةِ  ٘
 مضاف مرفوع: مضاف  ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  ٙ
 مضاف مرفوع: مضاف  أَْعَمالُ  أَْعَمالَ  ٚ
الكلمة بعد :  َعْشرَةِ  َعَشَرةُ  ٛ

حرف اجلر باحلركة 
 الكسرة

 جر رلرور

مفعول بو :  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  ٜ
 مفتوح

 مفعول بو

 نعتنعت :  الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  ٓٔ
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البد أن يتبع منعوتو يف 
 التعريف والتنكَت

عطف البد :  الطَّالَِباتِ  الطَّالَِباتُ  ٔٔ
أن يتبع معتوفو يف 

 التعريف والتنكَت

النعت 
 نعوتوادل

أن عطف البد :  اجْلَرَاِئدَ  اجْلَرَاِئدِ  ٕٔ
يتبع معتوفو يف التعريف 

 والتنكَت

 عطف

 ٗ الطالب: اإلسم  (ٗ

 تدريبات

 مناسبة !القواعد النحوية اللجمل االتية بل أكمل الحركات

 : إعراب الفعل

 َأْن َتُكْوَن ُمَدرًِّسا يف اْلُمْستَـْقَبِل ؟ تُرِْيدَ َىْل  -ٔ
 ) التصويب : تُرِْيُد (

َوارَِع َواجلُُْسْوَر َواْلِعَمارَات الَ، أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن  -ٕ ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدَق َواْلَقَناةَ 

 أسََبٌتَّ َأْن َأُكْوَن ِدرَاَسيِت يف ُكلِّيَِّة التـَّْربِيَِّة ِبِقْسِم الل َغِة اْلَعرَبِيَّةِ  -ٖ
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 ُكْوَن طَِبْيَبةً رِْيُد َأْن أَ ِدرَاَسيِت ِإذَل ُكلِّيَِّة الطِّبِّ َوأُ  أَُواِصلُ ُأِحب  َأْن  -ٗ
 ) التصويب : اَُواِصَل (

 يف َأي َجاِمَعٍة تـَُواِصُل ِدرَاَسَتِك يَا لَيـَْلى ؟ -٘
أَنـُْتْم اآْلَن بـََلْغُتْم َمْرَحَلَة اْلُمرَاَىَقِة، َوِىَي َمْرَحَلُة بـَْعَد َمْرَحَلِة  -ٙ

 الط ُفْولَِة، َىْل ِعْندَُكْم آَماٌل؟
 َأْجَساُمُكْم َوُعُقْوُلُكْم يف َىِذِه اْلَمْرَحَلة مُنُو ا َسرِيـًْعا.تـَْنُمو  -ٚ

 : إعراب الفاعل

 ربُِب  فَاِطَمُة َأْن تـَُواِصَل ِدرَاَستَـَها ِإذَل َجاِمَعة ِإْساَلِميَّة -ٔ
 ُعَمُر َيْسَتِطْيُع َأْن َيُكْوَن َصَحِفيًا -ٕ
 َأْن َتْكُتَب ُدُرْوَسَها يف اْلبَـْيتِ  تُرِْيُد َعاِئَشةُ  -ٖ
 يـَْقرَأُ َشرِْيُف الُكُتَب يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٗ
 يف ُأْسرٍَة َسِعْيَدٍة َكِبيـْرٍَة جِبَاَكْرتَا ُسَلْيَمانِ يَعِْيُش  -٘

 ) التصويب : ُسَلْيَماُن (

 : سميةاإلجملة الفي  إعراب المبتدأ

 َواِسَعةٌ  اَْلَمْزَرَعةُ  -ٔ
 َكبِيـْرَةٌ اَْلَمْكَتَبُة   -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  اَْلَوْرَدُة صبَِ
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 : سميةاإلجملة الإعراب الخبر في 

 الشََّجَرُة َكِبيـْرَةٌ  -ٔ
 اَْلَمْزَرَعُة َواِسَعةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  الَوْرَدُة صبَِ

 : إعراب اإلضافة

 يف ْاإِلْساَلمِ  اجلِْْسمِ  ِصحَّةِ  -ٔ
 ) التصويب : ِصحَُّة اجلِْْسِم (

ْسالَم تنِظْيَف اْلَفمِّ َواأْلَْسَناِن  -ٕ  ُفْرَشِة ْاأَلْسَنانِ بِ فـََيْأُمُر اإْلِ
يَْأُمُر ْاإِلْسالَُم بَِنظَاَفِة الطََّعاِم َوالشَّرَاِب َويَْأُمُر بَِنظَاَفِة إِنَاِء الطََّعاِم  -ٖ

 والشَّرَاِب َوَغْسِلِهَما
ْهِر اْلَماِضي يف  ِعَياَدِة اْلَمرِْيَضةِ  -ٗ   ُمْسَتْشَفىيف الشَّ

 ) التصويب : ِعَياَدُة اْلَمرِْيَضِة (
ِىَي َمْرَحَلٌة ُمِهمٌَّة يف َحَياِتُكْم َويف بَِناِء َأْجَساِمُكْم  اْلُمرَاَىَقةِ  َمْرَحَلةَ  -٘

 َوُعُقْوِلُكمْ 
 ) التصويب : َمْرَحَلُة اْلُمرَاَىَقِة (

 آَماُل اْلُمرَاِىِقُْتَ سُلَْتِلَفةٌ  -ٙ
 ِلِمُْتَ ُمتَـنَـوَِّعٌة ُكلَّ يـَْومٍ أَْعَماُل اْلُمسْ  -ٚ
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 : إعراب الجر والجرور

 الَفاِكَهُة َعَلى اْلَماِئَدةِ  -ٔ
 الِعَنُب ِمَن اْلَفَواِكوِ  -ٕ
 يف اْلَقْريَةَ الَعائَِلُة َتْسُكُن  -ٖ

 ) التصويب : يف اْلَقْريَِة (
 ِإذَل اْلَمِديـَْنةَ َعِلّى َيْذَىُب  -ٗ

 ) التصويب : ِإذَل اْلَمِديـَْنِة (
 الَعائَِلُة تـََتَكوَُّن ِمْن َعْشرَِة َأْشَخاصٍ  -٘

 : إعراب مفعول به

 يـَْهَتم  ْاإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة ِإْىِتَماًما -ٔ
 يف اْلَمْكَتَبةِ  الَرَساِئلِ يـَْقرَأُ َأضْبَُد  -ٕ

 ) التصويب : الَرَساِئَل (
 َحرََّم اهللُ الرِّبَا -ٖ
 َحِفَظ الرَُّجُل اْلُقْرآنَ  -ٗ
 اْلُقْرآَن َعَلى زُلَمَّدٍ أَنـَْزَل اهللُ  -٘
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 : المنعوتو إعراب النعت 

 الطََّعاَم الطَّيِّبِ  افـََيْحُسُن ِبُكْم َأْن تَْأُكُلو  -ٔ
 ) التصويب : الطََّعاَم الطَّيَِّب (

 الد ْكُتور إِبـْرَاِىْيُم طَِبْيٌب َمْعُرْوٌف يف َىِذِه اْلَقْريَةِ  -ٕ
 اْلُمْخِلِصُْتَ ِإنَّ اهلَل حيُِب  اْلُمْؤِمِنُْتَ  -ٖ
 اْلُمِجدَّاتِ  اَْلُمَدرُِّس حيُِب  الطَّالَِباتِ  -ٗ
يَِّدُة َعاِئَشُة طَِبْيَبٌة َمْشُهْورٌَة يف َىِذِه اْلَمِديـَْنةِ  -٘  السَّ

 : إعراب العطف

ْيُخ َأضْبَُد زُلَاَضرًَة َعامًَّة أََماَم اْلُمرَاِىِقُْتَ َواْلُمرَاِىَقاِت يف  -ٔ أَْلَقي الشَّ
 اْلَقاَعةِ 

َوارَِع َواأَلْسَواقَ  -ٕ َواْلَمَصاِنَع  أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدقَ 

 يف اْلَمْكَتَبةِ  يـَْقرَأُ َأضْبَُد الرََّساِئَل َواجْلَرَاِئدَ  -ٖ

 : ٗ عند الطالب : قائمة ربليل األخطاء النحوية ٙٔ جدول

 ادلالحظة التصويب األخطاء النحوية الرقم
 فعلفعل ادلضارع يف :  تُرِْيدُ  تُرِْيدَ  ٔ
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 ادلعرفة مرفوع
فعل ادلضارع :  أَُواِصلَ  أَُواِصلُ  ٕ

منصوب بسبب حرف 
 النصب " َأن"

 فعل

فاعل مرفوع يف :  ُسَلْيَمانُ  ُسَلْيَمانِ  ٖ
 ادلعرفة

 فاعل

 مضاف مرفوع: مضاف  ِصحَّةُ  ِصحَّةِ  ٗ
 مضاف مرفوع: مضاف  َمْرَحَلةُ  َمْرَحَلةَ  ٘
 مضاف مرفوع: مضاف  ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  ٙ
الكلمة بعد :  يف اْلَقْريَةِ  يف اْلَقْريَةَ  ٚ

حرف اجلر باحلركة 
 الكسرة

 جر رلرور

الكلمة بعد :  ِإذَل اْلَمِديـَْنةِ  ِإذَل اْلَمِديـَْنةَ  ٛ
حرف اجلر باحلركة 

 الكسرة

 جر رلرور

مفعول بو :  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  ٜ
 مفتوح

 مفعول بو

 نعتنعت :  الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  ٓٔ
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البد أن يتبع منعوتو يف 
 التعريف والتنكَت

  ٘ الطالب:  اإلسم (٘

 تدريبات

 مناسبة !القواعد النحوية اللجمل االتية بل أكمل الحركات

 : إعراب الفعل

 َأْن َتُكْوَن ُمَدرًِّسا يف اْلُمْستَـْقَبِل ؟ َىْل تُرِْيدُ  -ٔ
َوارَِع َواجلُُْسْوَر َواْلِعَمارَات  -ٕ الَ، أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ

 َواْلَفَناِدَق َواْلَقَناةَ 
 اْلَعرَبِيَّةِ أسََبٌتَّ َأْن َأُكْوَن ِدرَاَسيِت يف ُكلِّيَِّة التـَّْربِيَِّة ِبِقْسِم الل َغِة  -ٖ
 ُكْوَن طَِبْيَبةً ِدرَاَسيِت ِإذَل ُكلِّيَِّة الطِّبِّ َوأُرِْيُد َأْن أَ  أَُواِصلُ ُأِحب  َأْن  -ٗ

 ) التصويب : أَُواِصَل (
 يف َأي َجاِمَعٍة تـَُواِصُل ِدرَاَسَتِك يَا لَيـَْلى ؟ -٘
َمْرَحَلُة بـَْعَد َمْرَحَلِة أَنـُْتْم اآْلَن بـََلْغُتْم َمْرَحَلَة اْلُمرَاَىَقِة، َوِىَي  -ٙ

 الط ُفْولَِة، َىْل ِعْندَُكْم آَماٌل؟
 تـَْنُمو َأْجَساُمُكْم َوُعُقْوُلُكْم يف َىِذِه اْلَمْرَحَلة مُنُو ا َسرِيـًْعا. -ٚ
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 : إعراب الفاعل

 ب  فَاِطَمُة َأْن تـَُواِصَل ِدرَاَستَـَها ِإذَل َجاِمَعة ِإْساَلِميَّةربُِ  -ٔ
 ُع َأْن َيُكْوَن َصَحِفيًاُعَمُر َيْسَتِطيْ  -ٕ
 َأْن َتْكُتَب ُدُرْوَسَها يف اْلبَـْيتِ  تُرِْيُد َعاِئَشةُ  -ٖ
 يـَْقرَأُ َشرِْيُف الُكُتَب يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٗ
 يَعِْيُش ُسَلْيَماُن يف ُأْسرٍَة َسِعْيَدٍة َكِبيـْرٍَة جِبَاَكْرتَا -٘

 : جملة اإلسميةالفي  إعراب المبتدأ

 َواِسَعةٌ  اَْلَمْزَرَعةُ  -ٔ
 اَْلَمْكَتَبُة َكبِيـْرَةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  اَْلَوْرَدُة صبَِ

 : جملة اإلسميةالإعراب الخبر في 

 الشََّجَرُة َكِبيـْرَةٌ  -ٔ
 اَْلَمْزَرَعُة َواِسَعةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  الَوْرَدُة صبَِ
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 : إعراب اإلضافة

 يف ْاإِلْساَلمِ  اجلِْْسمِ  ِصحَّةِ  -ٔ
 ) التصويب : ِصحَُّة اجلِْْسِم (

ْسالَم تنِظْيَف اْلَفمِّ  -ٕ  ُفْرَشِة ْاأَلْسَنانِ َواأْلَْسَناِن بِ فـََيْأُمُر اإْلِ
يَْأُمُر ْاإِلْسالَُم بَِنظَاَفِة الطََّعاِم َوالشَّرَاِب َويَْأُمُر بَِنظَاَفِة إِنَاِء الطََّعاِم  -ٖ

 والشَّرَاِب َوَغْسِلِهَما
ْهِر اْلَماِضي يف ُمْسَتْشَفى ِعَياَدِة اْلَمرِْيَضةِ  -ٗ  يف الشَّ

 ) التصويب : ِعَياَدُة اْلَمرِْيَضِة (
ِىَي َمْرَحَلٌة ُمِهمٌَّة يف َحَياِتُكْم َويف بَِناِء َأْجَساِمُكْم  اْلُمرَاَىَقةِ  َمْرَحَلةِ  -٘

 َوُعُقْوِلُكمْ 
 ) التصويب : َمْرَحَلُة اْلُمرَاَىَقِة (

 َتِلَفةٌ آَماُل اْلُمرَاِىِقُْتَ سلُْ  -ٙ
 ُمتَـنَـوَِّعٌة ُكلَّ يـَْومٍ  اْلُمْسِلِمُْتَ  أَْعَمالَ  -ٚ

 ) التصويب : أَْعَماُل اْلُمْسِلِمُْتَ (

 : إعراب الجر والجرور

 الَفاِكَهُة َعَلى اْلَماِئَدةِ  -ٔ
 الِعَنُب ِمَن اْلَفَواِكوِ  -ٕ
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 الَعائَِلُة َتْسُكُن يف اْلَقْريَةِ  -ٖ
 َعِلّى َيْذَىُب ِإذَل اْلَمِديـَْنةِ  -ٗ
 الَعائَِلُة تـََتَكوَُّن ِمْن َعْشرَِة َأْشَخاصٍ  -٘

 : إعراب مفعول به

 يـَْهَتم  ْاإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة ِإْىِتَماًما -ٔ
 يف اْلَمْكَتَبةِ  الَرَساِئلِ يـَْقرَأُ َأضْبَُد  -ٕ

 الَرَساِئَل () التصويب : 
 َحرََّم اهللُ الرِّبَا -ٖ
 َحِفَظ الرَُّجُل اْلُقْرآنَ  -ٗ
 اْلُقْرآَن َعَلى زُلَمَّدٍ أَنـَْزَل اهللُ  -٘

 : المنعوتو إعراب النعت 

 الطََّعاَم الطَّيِّبِ  افـََيْحُسُن ِبُكْم َأْن تَْأُكُلو  -ٔ
 ) التصويب : الطََّعاَم الطَّيَِّب (

 الد ْكُتور إِبـْرَاِىْيُم طَِبْيٌب َمْعُرْوٌف يف َىِذِه اْلَقْريَةِ  -ٕ
 اْلُمْخِلِصُْتَ ِإنَّ اهلَل حيُِب  اْلُمْؤِمِنُْتَ  -ٖ
 اْلُمِجدَّاتِ  الطَّالَِباتُ اَْلُمَدرُِّس حيُِب   -ٗ

اِت (  ) التصويب : الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّ
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يَِّدُة َعاِئَشُة طَِبْيَبٌة َمْشُهْورٌَة يف َىِذِه اْلَمِديـَْنةِ  -٘  السَّ

 : إعراب العطف

ْيُخ َأضْبَُد زُلَاَضرًَة َعامًَّة أََماَم اْلُمرَ  -ٔ اِىِقُْتَ َواْلُمرَاِىَقاِت يف أَْلَقي الشَّ
 اْلَقاَعةِ 

َوارَِع َواأَلْسَواقَ  -ٕ َواْلَمَصاِنَع  أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدقَ 

 يف اْلَمْكَتَبةِ  يـَْقرَأُ َأضْبَُد الرََّساِئَل َواجْلَرَاِئدَ  -ٖ

 : ٘ الطالب: قائمة ربليل األخطاء النحوية عند  ٚٔ جدول

 ادلالحظة التصويب األخطاء النحوية الرقم
فعل ادلضارع :  أَُواِصلَ  أَُواِصلُ  ٔ

منصوب بسبب حرف 
 النصب " َأن"

 فعل

 مضاف مرفوع: مضاف  ِصحَّةُ  ِصحَّةِ  ٕ
 مضاف مرفوع: مضاف  ِعَياَدةُ  ِعَياَدةِ  ٖ
 مضاف مرفوع: مضاف  َمْرَحَلةُ  َمْرَحَلةِ  ٗ
 مضاف مرفوعأَْعَماُل : مضاف  أَْعَمالَ  ٘
 مفعول بومفعول بو :  الَرَساِئلَ  الَرَساِئلِ  ٙ
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 مفتوح
نعت :  الطََّعاَم الطَّيِّبَ  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  ٚ

البد أن يتبع منعوتو يف 
 التعريف والتنكَت

 نعت

نعت البد :  الطَّالَِباتِ  الطَّالَِباتُ  ٛ
أن يتبع منعوتو يف 

 التعريف والتنكَت

النعت 
 وادلنعوت

 ٙاإلسم : الطالب  (ٙ

 تدريبات

 أكمل الحركات للجمل االتية بالقواعد النحوية المناسبة !

 : إعراب الفعل

 َأْن َتُكْوَن ُمَدرًِّسا يف اْلُمْستَـْقَبِل ؟ تُرِْيدَ َىْل  -ٔ
 ) التصويب : تُرِْيُد (

َوارِعَ  -ٕ َواجلُُْسْوَر َواْلِعَمارَات  الَ، أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدَق َواْلَقَناةَ 

 أسََبٌتَّ َأْن َأُكْوَن ِدرَاَسيِت يف ُكلِّيَِّة التـَّْربِيَِّة ِبِقْسِم الل َغِة اْلَعرَبِيَّةِ  -ٖ
 ُكْوَن طَِبْيَبةً ُأِحب  َأْن أَُواِصَل ِدرَاَسيِت ِإذَل ُكلِّيَِّة الطِّبِّ َوأُرِْيُد َأْن أَ  -ٗ
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  َأي َجاِمَعٍة تـَُواِصُل ِدرَاَسَتِك يَا لَيـَْلى ؟يف  -٘
أَنـُْتْم اآْلَن بـََلْغُتْم َمْرَحَلَة اْلُمرَاَىَقِة، َوِىَي َمْرَحَلُة بـَْعَد َمْرَحَلِة  -ٙ

 الط ُفْولَِة، َىْل ِعْندَُكْم آَماٌل؟
 ًعا.تـَْنُمو َأْجَساُمُكْم َوُعُقْوُلُكْم يف َىِذِه اْلَمْرَحَلة مُنُو ا َسرِيْـ  -ٚ

 : إعراب الفاعل

 ربُِب  فَاِطَمُة َأْن تـَُواِصَل ِدرَاَستَـَها ِإذَل َجاِمَعة ِإْساَلِميَّة -ٔ
 ُعَمُر َيْسَتِطْيُع َأْن َيُكْوَن َصَحِفيًا -ٕ
 َأْن َتْكُتَب ُدُرْوَسَها يف اْلبَـْيتِ  َعاِئَشةِ تُرِْيُد  -ٖ

 ) التصويب : َعاِئَشُة (
 اْلَمْكَتَبةِ يـَْقرَأُ َشرِْيُف الُكُتَب يف  -ٗ
 يَعِْيُش ُسَلْيَماُن يف ُأْسرٍَة َسِعْيَدٍة َكِبيـْرٍَة جِبَاَكْرتَا -٘

 : إعراب المبتدأ في الجملة اإلسمية

 َواِسَعةٌ  اَْلَمْزَرَعةِ  -ٔ
 ) التصويب : اَْلَمْزَرَعُة (

 اَْلَمْكَتَبُة َكبِيـْرَةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  اَْلَوْرَدُة صبَِ
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 : إعراب الخبر في الجملة اإلسمية

 َكِبيـْرَةً الشََّجَرُة   -ٔ
 ) التصويب : َكبِيـْرٌَة (

 اَْلَمْزَرَعُة َواِسَعةٌ  -ٕ
َلةِ  -ٖ يـْ  الَوْرَدُة صبَِ

َلٌة ( يـْ  ) التصويب : صبَِ

 : إعراب اإلضافة

 اجلِْْسِم يف ْاإِلْساَلمِ ِصحَُّة  -ٔ
ْسالَم تنِظْيَف اْلَفمِّ َواأْلَْسَناِن ِبُفْرَشِة ْاأَلْسَنانِ  -ٕ  فـََيْأُمُر اإْلِ
يَْأُمُر ْاإِلْسالَُم بَِنظَاَفِة الطََّعاِم َوالشَّرَاِب َويَْأُمُر بَِنظَاَفِة إِنَاِء الطََّعاِم  -ٖ

 والشَّرَاِب َوَغْسِلِهَما
ْهِر اْلَماِضي يف ُمْسَتْشَفى ِعَياَدِة اْلَمرِْيَضةِ  -ٗ  يف الشَّ

 ) التصويب : ِعَياَدُة اْلَمرِْيَضِة (
اْلُمرَاَىَقِة ِىَي َمْرَحَلٌة ُمِهمٌَّة يف َحَياِتُكْم َويف بَِناِء َأْجَساِمُكْم  َمْرَحَلةُ  -٘

 َوُعُقْوِلُكمْ 
 آَماُل اْلُمرَاِىِقُْتَ سُلَْتِلَفةٌ  -ٙ
 اْلُمْسِلِمُْتَ ُمتَـنَـوَِّعٌة ُكلَّ يـَْومٍ  أَْعَمالُ  -ٚ
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 : إعراب الجر والجرور

 الَفاِكَهُة َعَلى اْلَماِئَدةِ  -ٔ
 اْلَفَواِكوُ  الِعَنُب ِمنَ  -ٕ

 ) التصويب : ِمَن اْلَفوَاِكِو (
 يف اْلَقْريَةَ ائَِلُة َتْسُكُن العَ  -ٖ

 ) التصويب : يف اْلَقْريَِة (
 َعِلّى َيْذَىُب ِإذَل اْلَمِديـَْنةِ  -ٗ
 الَعائَِلُة تـََتَكوَُّن ِمْن َعْشرَِة َأْشَخاصٍ  -٘

 : إعراب مفعول به

 ِإْىِتَماًمايـَْهَتم  ْاإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة  -ٔ
 يف اْلَمْكَتَبةِ  الَرَساِئلِ يـَْقرَأُ َأضْبَُد  -ٕ

 ) التصويب : الَرَساِئَل (
 َحرََّم اهللُ الرِّبَا -ٖ
 َحِفَظ الرَُّجُل اْلُقْرآنَ  -ٗ
 أَنـَْزَل اهللُ اْلُقْرآَن َعَلى زُلَمَّدٍ  -٘
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 : إعراب النعت والمنعوت

 الطَّيِّبِ الطََّعاَم فـََيْحُسُن ِبُكْم َأْن تَْأُكُلوا  -ٔ
 ) التصويب : الطََّعاَم الطَّيَِّب (

 الد ْكُتور إِبـْرَاِىْيُم طَِبْيٌب َمْعُرْوٌف يف َىِذِه اْلَقْريَةِ  -ٕ
 ِإنَّ اهلَل حيُِب  اْلُمْؤِمِنُْتَ اْلُمْخِلِصُْتَ  -ٖ
 اْلُمِجدَّاتِ  اَْلُمَدرُِّس حيُِب  الطَّالَِباتِ  -ٗ
يَِّدُة َعاِئَشُة طَِبْيَبٌة  -٘  َمْشُهْورٌَة يف َىِذِه اْلَمِديـَْنةِ السَّ

 : إعراب العطف

ْيُخ َأضْبَُد زُلَاَضرًَة َعامًَّة أََماَم اْلُمرَاِىِقُْتَ َواْلُمرَاِىَقاِت يف  -ٔ أَْلَقي الشَّ
 اْلَقاَعةِ 

َوارَِع َواأَلْسَواَق َواْلَمَصاِنَع  -ٕ أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدقَ 

 يـَْقرَأُ َأضْبَُد الرََّساِئَل َواجْلَرَاِئَد يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٖ

 : ٙليل األخطاء النحوية عند الطالب : قائمة رب ٛٔ جدول

 ادلالحظة التصويب األخطاء النحوية الرقم
 ادلضارع فعلتُرِْيُد : فعل ادلضارع  تُرِْيدَ  ٔ
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 يف ادلعرفة مرفوع
َعاِئَشُة : فاعل مرفوع  َعاِئَشةِ  ٕ

 يف ادلعرفة
 فاعل

 مبتدأ اَْلَمْزَرَعُة : مبتدأ مرفوع اَْلَمْزَرَعةِ  ٖ
 خرب َكِبيـْرٌَة : خرب مرفوع َكِبيـْرَةً  ٗ
َلةِ  ٘ يـْ َلٌة : خرب مرفوع صبَِ يـْ  خرب صبَِ
 ضافم ِعَياَدُة : مضاف مرفوع ِعَياَدةِ  ٙ
الكلمة ِمَن اْلَفَواِكِو :  ِمَن اْلَفَواِكوُ  ٚ

بعد حرف اجلر باحلركة 
 الكسرة

 جر رلرور

يف اْلَقْريَِة : الكلمة بعد  يف اْلَقْريَةَ  ٛ
حرف اجلر باحلركة 

 الكسرة

 جر رلرور

الَرَساِئَل : مفعول بو  الَرَساِئلِ  ٜ
 مفتوح

 مفعول بو

الطََّعاَم الطَّيَِّب : نعت  الطََّعاَم الطَّيِّبِ  ٓٔ
البد أن يتبع منعوتو 

 التعريف والتنكَتيف 

 نعت
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 ٚاإلسم : الطالب  (ٚ

 تدريبات

 أكمل الحركات للجمل االتية بالقواعد النحوية المناسبة !

 : إعراب الفعل

 َأْن َتُكْوَن ُمَدرًِّسا يف اْلُمْستَـْقَبِل ؟ َىْل تُرِْيدُ  -ٔ
َوارَِع َواجلُُْسْوَر َواْلِعَمارَات  َأْن َأُكْونُ الَ، أُرِْيُد  -ٕ ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ

 َواْلَفَناِدَق َواْلَقَناةَ 
 ) التصويب : َأْن َأُكْوَن (

 أسََبٌتَّ َأْن َأُكْوَن ِدرَاَسيِت يف ُكلِّيَِّة التـَّْربِيَِّة ِبِقْسِم الل َغِة اْلَعرَبِيَّةِ  -ٖ
 ُكْوَن طَِبْيَبةً ِإذَل ُكلِّيَِّة الطِّبِّ َوأُرِْيُد َأْن أَ ُأِحب  َأْن أَُواِصَل ِدرَاَسيِت  -ٗ
 يف َأي َجاِمَعٍة تـَُواِصُل ِدرَاَسَتِك يَا لَيـَْلى ؟ -٘
أَنـُْتْم اآْلَن بـََلْغُتْم َمْرَحَلَة اْلُمرَاَىَقِة، َوِىَي َمْرَحَلُة بـَْعَد َمْرَحَلِة  -ٙ

 الط ُفْولَِة، َىْل ِعْندَُكْم آَماٌل؟
 َساُمُكْم َوُعُقْوُلُكْم يف َىِذِه اْلَمْرَحَلة مُنُو ا َسرِيـًْعا.تـَْنُمو َأجْ  -ٚ

 : إعراب الفاعل

 ربُِب  فَاِطَمُة َأْن تـَُواِصَل ِدرَاَستَـَها ِإذَل َجاِمَعة ِإْساَلِميَّة -ٔ
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 َيْسَتِطْيُع َأْن َيُكْوَن َصَحِفيًا ُعَمرَ  -ٕ
 ) التصويب : ُعَمُر (

 َتْكُتَب ُدُرْوَسَها يف اْلبَـْيتِ تُرِْيُد َعاِئَشُة َأْن  -ٖ
 يـَْقرَأُ َشرِْيُف الُكُتَب يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٗ
 يَعِْيُش ُسَلْيَماُن يف ُأْسرٍَة َسِعْيَدٍة َكِبيـْرٍَة جِبَاَكْرتَا -٘

 : إعراب المبتدأ في الجملة اإلسمية

 َواِسَعةٌ  اَْلَمْزَرَعةِ  -ٔ
 )التصويب : اَْلَمْزَرَعُة (

 َكبِيـْرَةٌ اَْلَمْكَتَبُة   -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  اَْلَوْرَدُة صبَِ

 : إعراب الخبر في الجملة اإلسمية

 الشََّجَرُة َكِبيـْرَةٌ  -ٔ
 اَْلَمْزَرَعُة َواِسَعةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  الَوْرَدُة صبَِ

 : إعراب اإلضافة

 ِصحَُّة اجلِْْسِم يف ْاإِلْساَلمِ  -ٔ



ٜٜ 
 

 

 

ْسالَم تنِظْيَف اْلَفمِّ َواأْلَْسَناِن ِبُفْرَشِة اْ  -ٕ  أَلْسَنانِ فـََيْأُمُر اإْلِ
يَْأُمُر ْاإِلْسالَُم بَِنظَاَفِة الطََّعاِم َوالشَّرَاِب َويَْأُمُر بَِنظَاَفِة إِنَاِء الطََّعاِم  -ٖ

 والشَّرَاِب َوَغْسِلِهَما
ْهِر اْلَماِضي يف ُمْسَتْشَفى ِعَياَدِة اْلَمرِْيَضةِ  -ٗ  يف الشَّ

 ) التصويب : ِعَياَدُة اْلَمرِْيَضِة (
اْلُمرَاَىَقِة ِىَي َمْرَحَلٌة ُمِهمٌَّة يف َحَياِتُكْم َويف بَِناِء َأْجَساِمُكْم َمْرَحَلُة  -٘

 َوُعُقْوِلُكمْ 
 آَماُل اْلُمرَاِىِقُْتَ سُلَْتِلَفةٌ  -ٙ
 أَْعَماُل اْلُمْسِلِمُْتَ ُمتَـنَـوَِّعٌة ُكلَّ يـَْومٍ  -ٚ

 : إعراب الجر والجرور

 الَفاِكَهُة َعَلى اْلَماِئَدةِ  -ٔ
 اْلَفَواِكوَ ِمَن الِعَنُب  -ٕ

 ) التصويب : ِمَن اْلَفوَاِكِو (
 اْلَقْريَِة  الَعائَِلُة َتْسُكُن يف  -ٖ
 َعِلّى َيْذَىُب ِإذَل اْلَمِديـَْنةِ  -ٗ
 الَعائَِلُة تـََتَكوَُّن ِمْن َعْشرَِة َأْشَخاصٍ  -٘

 : إعراب مفعول به
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 يـَْهَتم  ْاإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة ِإْىِتَماًما -ٔ
 يف اْلَمْكَتَبةِ  الَرَساِئلِ يـَْقرَأُ َأضْبَُد  -ٕ

 ) التصويب : الَرَساِئَل (
 َحرََّم اهللُ الرِّبَا -ٖ
 اْلُقْرآنِ َحِفَظ الرَُّجُل  -ٗ

 ) التصويب : اْلُقْرآَن (
 أَنـَْزَل اهللُ اْلُقْرآَن َعَلى زُلَمَّدٍ  -٘

 : إعراب النعت والمنعوت

 الطََّعاَم الطَّيِّبَ  فـََيْحُسُن ِبُكْم َأْن تَْأُكُلوا -ٔ
 الد ْكُتور إِبـْرَاِىْيُم طَِبْيٌب َمْعُرْوٌف يف َىِذِه اْلَقْريَةِ  -ٕ
 ِإنَّ اهلَل حيُِب  اْلُمْؤِمِنُْتَ اْلُمْخِلِصُْتَ  -ٖ
 الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّاتِ  اَْلُمَدرُِّس حيُِب   -ٗ
يَِّدُة َعاِئَشُة طَِبْيَبٌة َمْشُهْورٌَة يف َىِذِه اْلَمِديـَْنةِ  -٘  السَّ

 : إعراب العطف

ْيُخ َأضْبَُد زُلَاَضرًَة َعامًَّة أََماَم اْلُمرَاِىِقُْتَ َواْلُمرَاِىَقاِت يف  -ٔ أَْلَقي الشَّ
 اْلَقاَعةِ 
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َوارَِع َواأَلْسَواقَ  -ٕ َواْلَمَصاِنَع  أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدقَ 

 يف اْلَمْكَتَبةِ  يـَْقرَأُ َأضْبَُد الرََّساِئَل َواجْلَرَاِئدَ  -ٖ

 : ٚ : قائمة ربليل األخطاء النحوية عند الطالب ٜٔ جدول

 ادلالحظة التصويب األخطاء النحوية الرقم
أن َأُكْوَن : فعل  َأن َأُكْونُ  ٔ

ادلضارع منصوب 
بسبب حرف النصب " 

 َأن"

 فعل

فاعل مرفوع يف  ُعَمُر : َمرَ عُ  ٕ
 ادلعرفة

 فاعل

 مبتدأ اَْلَمْزَرَعُة : مبتدأ مرفوع  اَْلَمْزَرَعةِ  ٖ
 مضاف ِعَياَدُة : مضاف مرفوع ِعَياَدةِ  ٗ
ِمَن اْلَفَواِكِو : الكلمة  ِمَن اْلَفَواِكوَ  ٘

بعد حرف اجلر باحلركة 
 الكسرة

 جر رلرور

اْلُقْرآَن : مفعول بو  اْلُقْرآنِ  ٙ
 مفتوح

 مفعول بو
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الَرَساِئَل : مفعول بو  الَرَساِئلِ  ٚ
 مفتوح

 مفعول بو

 ٛاإلسم : الطالب  (ٛ

 تدريبات

 أكمل الحركات للجمل االتية بالقواعد النحوية المناسبة !

 : إعراب الفعل

 َأْن َتُكْوَن ُمَدرًِّسا يف اْلُمْستَـْقَبِل ؟ تُرِْيدَ َىْل  -ٔ
 ) التصويب : تُرِْيُد (

َوارَِع  -ٕ َواجلُُْسْوَر َواْلِعَمارَات الَ، أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدَق َواْلَقَناةَ 

 أسََبٌتَّ َأْن َأُكْوَن ِدرَاَسيِت يف ُكلِّيَِّة التـَّْربِيَِّة ِبِقْسِم الل َغِة اْلَعرَبِيَّةِ  -ٖ
 ُكْوَن طَِبْيَبةً ُأِحب  َأْن أَُواِصَل ِدرَاَسيِت ِإذَل ُكلِّيَِّة الطِّبِّ َوأُرِْيُد َأْن أَ  -ٗ
 َأي َجاِمَعٍة تـَُواِصُل ِدرَاَسَتِك يَا لَيـَْلى ؟ يف  -٘
أَنـُْتْم اآْلَن بـََلْغُتْم َمْرَحَلَة اْلُمرَاَىَقِة، َوِىَي َمْرَحَلُة بـَْعَد َمْرَحَلِة  -ٙ

 الط ُفْولَِة، َىْل ِعْندَُكْم آَماٌل؟
 ًعا.تـَْنُمو َأْجَساُمُكْم َوُعُقْوُلُكْم يف َىِذِه اْلَمْرَحَلة مُنُو ا َسرِيْـ  -ٚ
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 : إعراب الفاعل

 ربُِب  فَاِطَمُة َأْن تـَُواِصَل ِدرَاَستَـَها ِإذَل َجاِمَعة ِإْساَلِميَّة -ٔ
 ُعَمُر َيْسَتِطْيُع َأْن َيُكْوَن َصَحِفيًا -ٕ
 تُرِْيُد َعاِئَشُة َأْن َتْكُتَب ُدُرْوَسَها يف اْلبَـْيتِ  -ٖ
 يـَْقرَأُ َشرِْيُف الُكُتَب يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٗ
 ْيَماُن يف ُأْسرٍَة َسِعْيَدٍة َكِبيـْرٍَة جِبَاَكْرتَايَعِْيُش ُسلَ  -٘

 : إعراب المبتدأ في الجملة اإلسمية

 َواِسَعةٌ  اَْلَمْزَرَعةِ  -ٔ
 ) التصويب : اَْلَمْزَرَعُة (

 اَْلَمْكَتَبُة َكبِيـْرَةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  اَْلَوْرَدُة صبَِ

 : إعراب الخبر في الجملة اإلسمية

 الشََّجَرُة َكِبيـْرَةً  -ٔ
 التصويب : َكبِيـْرٌَة () 

 اَْلَمْزَرَعُة َواِسَعةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  الَوْرَدُة صبَِ
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 : إعراب اإلضافة

 ِصحَُّة اجلِْْسِم يف ْاإِلْساَلمِ  -ٔ
ْسالَم تنِظْيَف اْلَفمِّ َواأْلَْسَناِن ِبُفْرَشِة ْاأَلْسَنانِ  -ٕ  فـََيْأُمُر اإْلِ
ِب َويَْأُمُر بَِنظَاَفِة إِنَاِء الطََّعاِم يَْأُمُر ْاإِلْسالَُم بَِنظَاَفِة الطََّعاِم َوالشَّرَا -ٖ

 والشَّرَاِب َوَغْسِلِهَما
ْهِر اْلَماِضي يف ُمْسَتْشَفى ِعَياَدِة اْلَمرِْيَضةِ  -ٗ  يف الشَّ

 ) التصويب : ِعَياَدُة اْلَمرِْيَضِة (
ْجَساِمُكْم َمْرَحَلُة اْلُمرَاَىَقِة ِىَي َمْرَحَلٌة ُمِهمٌَّة يف َحَياِتُكْم َويف بَِناِء أَ  -٘

 َوُعُقْوِلُكمْ 
 آَماُل اْلُمرَاِىِقُْتَ سُلَْتِلَفةٌ  -ٙ
 أَْعَماُل اْلُمْسِلِمُْتَ ُمتَـنَـوَِّعٌة ُكلَّ يـَْومٍ  -ٚ

 : إعراب الجر والجرور

 الَفاِكَهُة َعَلى اْلَماِئَدةِ  -ٔ
 الِعَنُب ِمَن اْلَفَواِكوِ  -ٕ
 يف اْلَقْريَةَ الَعائَِلُة َتْسُكُن  -ٖ

 اْلَقْريَِة () التصويب : يف 
 َعِلّى َيْذَىُب ِإذَل اْلَمِديـَْنةِ  -ٗ
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 الَعائَِلُة تـََتَكوَُّن ِمْن َعْشرَِة َأْشَخاصٍ  -٘

 : إعراب مفعول به

 يـَْهَتم  ْاإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة ِإْىِتَماًما -ٔ
 يف اْلَمْكَتَبةِ  يـَْقرَأُ َأضْبَُد الَرَساِئلَ  -ٕ
 َحرََّم اهللُ الرِّبَا -ٖ
 اْلُقْرآنِ َحِفَظ الرَُّجُل  -ٗ

 ) التصويب : اْلُقْرآَن (
 أَنـَْزَل اهللُ اْلُقْرآَن َعَلى زُلَمَّدٍ  -٘

 : إعراب النعت والمنعوت

 فـََيْحُسُن ِبُكْم َأْن تَْأُكُلوا الطََّعاَم الطَّيِّبَ  -ٔ
 الد ْكُتور إِبـْرَاِىْيُم طَِبْيٌب َمْعُرْوٌف يف َىِذِه اْلَقْريَةِ  -ٕ
 اْلُمْؤِمِنُْتَ اْلُمْخِلِصُْتَ ِإنَّ اهلَل حيُِب   -ٖ
 اْلُمِجدَّاتِ  الطَّالَِباتُ اَْلُمَدرُِّس حيُِب   -ٗ

اِت (  ) التصويب : الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّ
يَِّدُة َعاِئَشُة طَِبْيَبٌة َمْشُهْورٌَة يف َىِذِه اْلَمِديـَْنةِ  -٘  السَّ
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 : إعراب العطف

ْيُخ َأضْبَُد زُلَاَضرًَة  -ٔ َعامًَّة أََماَم اْلُمرَاِىِقُْتَ َواْلُمرَاِىَقاِت يف أَْلَقي الشَّ
 اْلَقاَعةِ 

َوارَِع َواأَلْسَواَق َواْلَمَصاِنَع  -ٕ أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدقَ 

 يف اْلَمْكَتَبةِ  َواجْلَرَاِئدُ ُد الرََّساِئَل يـَْقرَأُ َأضبَْ  -ٖ
 اجْلَرَاِئَد () التصويب : 

 : ٛ: قائمة ربليل األخطاء النحوية عند الطالب  ٕٓ جدول

 ادلالحظة التصويب األخطاء النحوية الرقم
تُرِْيُد : فعل ادلضارع  تُرِْيدَ  ٔ

 يف ادلعرفة مرفوع
 فعل ادلضارع

 مبتدأ اَْلَمْزَرَعُة : مبتدأ مرفوع اَْلَمْزَرَعةِ  ٕ
 خرب مرفوعَكِبيـْرٌَة : خرب  َكِبيـْرَةً  ٖ
 مضاف ِعَياَدُة : مضاف مرفوع ِعَياَدةِ  ٗ
يف اْلَقْريَِة : الكلمة بعد  يف اْلَقْريَةَ  ٘

حرف اجلر باحلركة 
 الكسرة

 جر رلرور
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: مفعول بو  اْلُقْرآنَ  اْلُقْرآنِ  ٙ
 مفتوح

 مفعول بو

الطَّالَِباُت  ٚ
 اْلُمِجدَّاتِ 

اِت :  الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّ
يتبع نعت البد أن 

منعوتو يف التعريف 
 والتنكَت

النعت 
 وادلنعوت

اجْلَرَاِئَد : عطف البد  اجْلَرَاِئدُ  ٛ
أن يتبع معطوفو يف 

 التعريف والتنكَت

 عطف

 

 ٜاإلسم : الطالب  (ٜ

 تدريبات

 أكمل الحركات للجمل االتية بالقواعد النحوية المناسبة !

 : إعراب الفعل

 َأْن َتُكْوَن ُمَدرًِّسا يف اْلُمْستَـْقَبِل ؟ تُرِْيدَ َىْل  -ٔ
 ) التصويب : تُرِْيُد (
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َوارَِع َواجلُُْسْوَر َواْلِعَمارَات  -ٕ الَ، أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدَق َواْلَقَناةَ 

 التـَّْربِيَِّة ِبِقْسِم الل َغِة اْلَعرَبِيَّةِ أسََبٌتَّ َأْن َأُكْوَن ِدرَاَسيِت يف ُكلِّيَِّة  -ٖ
 ُكْوَن طَِبْيَبةً ُأِحب  َأْن أَُواِصَل ِدرَاَسيِت ِإذَل ُكلِّيَِّة الطِّبِّ َوأُرِْيُد َأْن أَ  -ٗ
 يف َأي َجاِمَعٍة تـَُواِصُل ِدرَاَسَتِك يَا لَيـَْلى ؟ -٘
َي َمْرَحَلُة بـَْعَد َمْرَحَلِة أَنـُْتْم اآْلَن بـََلْغُتْم َمْرَحَلَة اْلُمرَاَىَقِة، َوىِ  -ٙ

 الط ُفْولَِة، َىْل ِعْندَُكْم آَماٌل؟
 تـَْنُمو َأْجَساُمُكْم َوُعُقْوُلُكْم يف َىِذِه اْلَمْرَحَلة مُنُو ا َسرِيـًْعا. -ٚ

 : إعراب الفاعل

 ربُِب  فَاِطَمُة َأْن تـَُواِصَل ِدرَاَستَـَها ِإذَل َجاِمَعة ِإْساَلِميَّة -ٔ
 ِطْيُع َأْن َيُكْوَن َصَحِفيًاُعَمُر َيْستَ  -ٕ
 تُرِْيُد َعاِئَشُة َأْن َتْكُتَب ُدُرْوَسَها يف اْلبَـْيتِ  -ٖ
 يـَْقرَأُ َشرِْيُف الُكُتَب يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٗ
 يَعِْيُش ُسَلْيَماُن يف ُأْسرٍَة َسِعْيَدٍة َكِبيـْرٍَة جِبَاَكْرتَا -٘

 : إعراب المبتدأ في الجملة اإلسمية

 َواِسَعةٌ  اَْلَمْزَرَعةِ  -ٔ
 ) التصويب : اَْلَمْزَرَعُة (
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 اَْلَمْكَتَبُة َكبِيـْرَةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  اَْلَوْرَدُة صبَِ

 : إعراب الخبر في الجملة اإلسمية

 الشََّجَرُة َكِبيـْرَةً  -ٔ
 ) التصويب : َكبِيـْرٌَة (

 اَْلَمْزَرَعُة َواِسَعةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  الَوْرَدُة صبَِ

 : إعراب اإلضافة

 ْاإِلْساَلمِ ِصحَُّة اجلِْْسِم يف  -ٔ
ْسالَم تنِظْيَف اْلَفمِّ َواأْلَْسَناِن ِبُفْرَشِة ْاأَلْسَنانِ  -ٕ  فـََيْأُمُر اإْلِ
يَْأُمُر ْاإِلْسالَُم بَِنظَاَفِة الطََّعاِم َوالشَّرَاِب َويَْأُمُر بَِنظَاَفِة إِنَاِء الطََّعاِم  -ٖ

 والشَّرَاِب َوَغْسِلِهَما
 اْلَماِضي يف ُمْسَتْشَفى يف الشَّْهرِ  ِعَياَدِة اْلَمرِْيَضةِ  -ٗ

 ) التصويب : ِعَياَدُة اْلَمرِْيَضِة (
َمْرَحَلُة اْلُمرَاَىَقِة ِىَي َمْرَحَلٌة ُمِهمٌَّة يف َحَياِتُكْم َويف بَِناِء َأْجَساِمُكْم  -٘

 َوُعُقْوِلُكمْ 
 آَماُل اْلُمرَاِىِقُْتَ سُلَْتِلَفةٌ  -ٙ
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 يـَْومٍ  أَْعَماُل اْلُمْسِلِمُْتَ ُمتَـنَـوَِّعٌة ُكلَّ  -ٚ

 : إعراب الجر والجرور

 الَفاِكَهُة َعَلى اْلَماِئَدةِ  -ٔ
 الِعَنُب ِمَن اْلَفَواِكوِ  -ٕ
 يف اْلَقْريَةَ الَعائَِلُة َتْسُكُن  -ٖ

 ) التصويب : يف اْلَقْريَِة (
 َعِلّى َيْذَىُب ِإذَل اْلَمِديـَْنةِ  -ٗ
 الَعائَِلُة تـََتَكوَُّن ِمْن َعْشرَِة َأْشَخاصٍ  -٘

 : إعراب مفعول به

 يـَْهَتم  ْاإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة ِإْىِتَماًما -ٔ
 يـَْقرَأُ َأضْبَُد الَرَساِئَل يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٕ
 َحرََّم اهللُ الرِّبَا -ٖ
 اْلُقْرآنِ َحِفَظ الرَُّجُل  -ٗ

 ) التصويب : اْلُقْرآَن (
 أَنـَْزَل اهللُ اْلُقْرآَن َعَلى زُلَمَّدٍ  -٘
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 : إعراب النعت والمنعوت

 ِبُكْم َأْن تَْأُكُلوا الطََّعاَم الطَّيِّبَ فـََيْحُسُن  -ٔ
 الد ْكُتور إِبـْرَاِىْيُم طَِبْيٌب َمْعُرْوٌف يف َىِذِه اْلَقْريَةِ  -ٕ
 ِإنَّ اهلَل حيُِب  اْلُمْؤِمِنُْتَ اْلُمْخِلِصُْتَ  -ٖ
 الطَّالَِباُت اْلُمِجدَّاتِ اَْلُمَدرُِّس حيُِب   -ٗ

اِت   () التصويب : الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّ
يَِّدُة َعاِئَشُة طَِبْيَبٌة َمْشُهْورٌَة يف َىِذِه اْلَمِديـَْنةِ  -٘  السَّ

 : إعراب العطف

ْيُخ َأضْبَُد زُلَاَضرًَة َعامًَّة أََماَم اْلُمرَاِىِقُْتَ َواْلُمرَاِىَقاِت يف  -ٔ أَْلَقي الشَّ
 اْلَقاَعةِ 

َوارَِع َوا -ٕ أَلْسَواَق َواْلَمَصاِنَع أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدقَ 

 يف اْلَمْكَتَبةِ  َواجْلَرَاِئدُ يـَْقرَأُ َأضْبَُد الرََّساِئَل  -ٖ
 ) التصويب : اجْلَرَاِئَد (

 : ٜليل األخطاء النحوية عند الطالب : قائمة رب ٕٔ جدول

 ادلالحظة التصويب األخطاء النحوية الرقم
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ادلضارع يف تُرِْيُد : فعل  تُرِْيدَ  ٔ
 ادلعرفة مرفوع

فعل 
 ادلضارع

 مبتدأ اَْلَمْزَرَعُة : مبتدأ مرفوع اَْلَمْزَرَعةِ  ٕ
 خرب َكِبيـْرٌَة : خرب مرفوع َكِبيـْرَةً  ٖ
 مضاف ِعَياَدُة : مضاف مرفوع ِعَياَدةِ  ٗ
يف اْلَقْريَِة : الكلمة بعد  يف اْلَقْريَةَ  ٘

 حرف اجلر باحلركة الكسرة
 جر رلرور

 مفعول بو اْلُقْرآَن : مفعول بو مفتوح اْلُقْرآنِ  ٙ
الطَّالَِباُت  ٚ

 اْلُمِجدَّاتِ 
اِت :  الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّ

نعت البد أن يتبع منعوتو 
 يف التعريف والتنكَت

النعت 
 وادلنعوت

اجْلَرَاِئَد : عطف البد أن  اجْلَرَاِئدُ  ٛ
يتبع معطوفو يف التعريف 

 والتنكَت

 عطف

 ٓٔالطالب اإلسم :  (ٓٔ

 تدريبات

 أكمل الحركات للجمل االتية بالقواعد النحوية المناسبة !
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 : إعراب الفعل

 َأْن َتُكْوَن ُمَدرًِّسا يف اْلُمْستَـْقَبِل ؟ تُرِْيدَ َىْل  -ٔ
 ) التصويب : تُرِْيُد (

َوارَِع َواجلُُْسْوَر  -ٕ َواْلِعَمارَات الَ، أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهْنِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدَق َواْلَقَناةَ 

 أسََبٌتَّ َأْن َأُكْوَن ِدرَاَسيِت يف ُكلِّيَِّة التـَّْربِيَِّة ِبِقْسِم الل َغِة اْلَعرَبِيَّةِ  -ٖ
 ُكْوَن طَِبْيَبةً ُأِحب  َأْن أَُواِصَل ِدرَاَسيِت ِإذَل ُكلِّيَِّة الطِّبِّ َوأُرِْيُد َأْن أَ  -ٗ
 تـَُواِصُل ِدرَاَسَتِك يَا لَيـَْلى ؟ يف َأي َجاِمَعةٍ  -٘
أَنـُْتْم اآْلَن بـََلْغُتْم َمْرَحَلَة اْلُمرَاَىَقِة، َوِىَي َمْرَحَلُة بـَْعَد َمْرَحَلِة  -ٙ

 الط ُفْولَِة، َىْل ِعْندَُكْم آَماٌل؟
 تـَْنُمو َأْجَساُمُكْم َوُعُقْوُلُكْم يف َىِذِه اْلَمْرَحَلة مُنُو ا َسرِيـًْعا. -ٚ

 : اعلإعراب الف

 ربُِب  فَاِطَمُة َأْن تـَُواِصَل ِدرَاَستَـَها ِإذَل َجاِمَعة ِإْساَلِميَّة -ٔ
 ُعَمُر َيْسَتِطْيُع َأْن َيُكْوَن َصَحِفيًا -ٕ
 تُرِْيُد َعاِئَشُة َأْن َتْكُتَب ُدُرْوَسَها يف اْلبَـْيتِ  -ٖ
 يـَْقرَأُ َشرِْيُف الُكُتَب يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٗ
 ُأْسرٍَة َسِعْيَدٍة َكِبيـْرٍَة جِبَاَكْرتَايَعِْيُش ُسَلْيَماُن يف  -٘
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 : إعراب المبتدأ في الجملة اإلسمية

 َواِسَعةٌ  اَْلَمْزَرَعةِ  -ٔ
 ) التصويب : اَْلَمْزَرَعُة (

 اَْلَمْكَتَبُة َكبِيـْرَةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  اَْلَوْرَدُة صبَِ

 : إعراب الخبر في الجملة اإلسمية

 الشََّجَرُة َكِبيـْرَةً  -ٔ
 َكبِيـْرٌَة () التصويب :  

 اَْلَمْزَرَعُة َواِسَعةٌ  -ٕ
َلةٌ  -ٖ يـْ  الَوْرَدُة صبَِ

 : إعراب اإلضافة

 ِصحَُّة اجلِْْسِم يف ْاإِلْساَلمِ  -ٔ
ْسالَم تنِظْيَف اْلَفمِّ َواأْلَْسَناِن ِبُفْرَشِة ْاأَلْسَنانِ  -ٕ  فـََيْأُمُر اإْلِ
ُر بَِنظَاَفِة إِنَاِء الطََّعاِم يَْأُمُر ْاإِلْسالَُم بَِنظَاَفِة الطََّعاِم َوالشَّرَاِب َويَْأمُ  -ٖ

 والشَّرَاِب َوَغْسِلِهَما
ْهِر اْلَماِضي يف ُمْسَتْشَفى ِعَياَدِة اْلَمرِْيَضةِ  -ٗ  يف الشَّ
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 ) التصويب : ِعَياَدُة اْلَمرِْيَضِة (
ْم َمْرَحَلُة اْلُمرَاَىَقِة ِىَي َمْرَحَلٌة ُمِهمٌَّة يف َحَياِتُكْم َويف بَِناِء َأْجَساِمكُ  -٘

 َوُعُقْوِلُكمْ 
 آَماُل اْلُمرَاِىِقُْتَ سُلَْتِلَفةٌ  -ٙ
 أَْعَماُل اْلُمْسِلِمُْتَ ُمتَـنَـوَِّعٌة ُكلَّ يـَْومٍ  -ٚ

 : إعراب الجر والجرور

 الَفاِكَهُة َعَلى اْلَماِئَدةِ  -ٔ
 ِمَن اْلَفَواِكوَ الِعَنُب  -ٕ

 ) التصويب : ِمَن اْلَفوَاِكِو (
 الَعائَِلُة َتْسُكُن يف اْلَقْريَةِ  -ٖ
 َعِلّى َيْذَىُب ِإذَل اْلَمِديـَْنةِ  -ٗ
 الَعائَِلُة تـََتَكوَُّن ِمْن َعْشرَِة َأْشَخاصٍ  -٘

 : إعراب مفعول به

 يـَْهَتم  ْاإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة ِإْىِتَماًما -ٔ
 يـَْقرَأُ َأضْبَُد الَرَساِئَل يف اْلَمْكَتَبةِ  -ٕ
 َحرََّم اهللُ الرِّبَا -ٖ
 َحِفَظ الرَُّجُل اْلُقْرآنَ  -ٗ
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 أَنـَْزَل اهللُ اْلُقْرآَن َعَلى زُلَمَّدٍ  -٘

 : إعراب النعت والمنعوت

 فـََيْحُسُن ِبُكْم َأْن تَْأُكُلوا الطََّعاَم الطَّيِّبَ  -ٔ
 الد ْكُتور إِبـْرَاِىْيُم طَِبْيٌب َمْعُرْوٌف يف َىِذِه اْلَقْريَةِ  -ٕ
 ِإنَّ اهلَل حيُِب  اْلُمْؤِمِنُْتَ اْلُمْخِلِصُْتَ  -ٖ
 حيُِب  الطَّالَِباِت اْلُمِجدَّاتِ اَْلُمَدرُِّس  -ٗ
يَِّدُة َعاِئَشُة طَِبْيَبٌة َمْشُهْورٌَة يف َىِذِه اْلَمِديـَْنةِ  -٘  السَّ

 : إعراب العطف

ْيُخ َأضْبَُد زُلَاَضرًَة َعامًَّة أََماَم اْلُمرَاِىِقُْتَ َواْلُمرَاِىَقاِت يف  -ٔ أَْلَقي الشَّ
 اْلَقاَعةِ 

َوارَِع َواأَلْسَواَق َواْلَمَصاِنَع أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَهنْ  -ٕ ِدَسًة أِلَْبٍِت الشَّ
 َواْلَفَناِدقَ 

 يف اْلَمْكَتَبةِ  َواجْلَرَاِئدُ يـَْقرَأُ َأضْبَُد الرََّساِئَل  -ٖ
 ) التصويب : اجْلَرَاِئَد (

 : ٓٔ: قائمة ربليل األخطاء النحوية عند الطالب  ٕٕجدول 

 ادلالحظة التصويب األخطاء النحوية الرقم
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تُرِْيُد : فعل ادلضارع يف  تُرِْيدَ  ٔ
 ادلعرفة مرفوع

 فعل ادلضارع

 مبتدأ اَْلَمْزَرَعُة : مبتدأ مرفوع اَْلَمْزَرَعةِ  ٕ
 خرب َكِبيـْرٌَة : خرب مرفوع َكِبيـْرَةً  ٖ
 مضاف ِعَياَدُة : مضاف مرفوع ِعَياَدةِ  ٗ
ِمَن اْلَفَواِكِو : الكلمة  ِمَن اْلَفَواِكوَ  ٘

بعد حرف اجلر باحلركة 
 الكسرة

 جر رلرور

اجْلَرَاِئَد : عطف البد  اجْلَرَاِئدُ  ٙ
أن يتبع معطوفو يف 

 التعريف والتنكَت

 عطف

 

 : في تدريبات الكتابة النحوية لدى الطالب األخطاءأسباب  -ب
 ؟ دلاذا وقعت على األخطاء النحوية يف كتابة التدريبات -ٔ

 إجابة الطالب من السؤال :
يريد الطالب أن يسرع إلجابة األسئلة وال يهتم   (ٔ)طالب 

 لإلجابة مرة أخرى.
يفهم القواعد النحوية  يشعر الطالب أنو ال (ٕ)طالب 

قليال من  األسئلة و حىت خيطئ يف إجابة
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 .الوقت ذلم لإلجابة على األسئلة
ال يفهم الطالب يف إكمال التدريبات النحوية  (ٖ)طالب 

أقل حرًصا يف فهم ادلشكلة يكون الطالب  و
 حىت ال جييب على السؤال بشكل صحيح.

أقل إثارة  ال يفهم الطالب القواعد النحوية ألن (ٗ)طالب 
 .ىذه ادلادةيف الطالب لالىتمام 

ئلة على أس ال يفهم الطالب كيفية إجابة  (٘)طالب 
اإلجابة اليت  التدريب حبيث خيمن الطالب

 يعتقد أهنا صحيحة.
 

ــ اإلسالمية لم يف ادلدرسة العالية دار السعادةعوادلقابلة مع ادل  Cotبــ

Tarom : 
ب يف أداء التدريبات عن كيف العمليات اليت يقوم هبا الطال -ٕ

 ؟النحوية
 ىناك طالب صامتون وىادئون ومتحمسون ومشوشون.

 ىل الطالب متحمسون إلسبام التدريبات عن النحوية ؟ -ٖ
لتعلم اللغة العربية بسبب القواعد العديدة اليت كثَت منهم أقل ضباًسا 

جيب عليهم فهمها باللغة العربية، ولكن ىناك طالب متحمسون 
 أيضا دلن ديكنهم اإلجابة عن األسئلة.

 ماذا يواجو الطالب أخطاء يف اإلجابة على أسئلة التدريبات ؟ -ٗ
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ألن الطالب ال ديارسون بعد يرجعون من ادلدرسة، يكون الطالب 
 والً ويقل اىتمام الطالب بادلناقشات دلعرفة اليت ال يعرفوهنا.أقل مش

 ما أسباب األخطاء النحوية لدى الطالب يف التدريبات ؟ -٘
 قواعد النحوية يف تدريبات الكتابة العدم فهم الطالب عن  (ٔ
 قلة احلصة يف تعلم اللغة العربية (ٕ
 قلة الوجبات ادلنزلية وقلة ادليول والدوافع وكسالن (ٖ
 الطالب بأصدقائهم غَت ادلتحمسُتيتأثر  (ٗ
الطالب ال حيبون دروس اللغة العربية ألن ىذه الدروس غَت  (٘

 مدرجة يف االمتحان الوطٍت.
الطالب ال يستفيدون من التكنولوجيا ادلتطورة حالًيا مثل  (ٙ

اإلنًتنت كمكان ذلم للبحث عن مراجع للدراسة ولكن بدالً 
فقط يف ادلدرسة  من ذلك يستخدموهنا لالخرين حبيث يتعلمون

 وال يستفيدون من الوقت ادلتاح يف ادلدرسة.
ما ادلشكالت لدى الطالب يف التدريبات خاصة يف تدريبات الكتابة  -ٙ

 عن النحوية ؟
ادلشكالت من لوازم احلياة، فأما ادلشكالت اليت تواجهها الطالب 

وعدم اىتمام الطالب بتعلم  ىي عدم فهم عن األسئلة من السؤال
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معظم الطالب ليسوا من ومشكلة خارجية  غة العربيةإتقان الل
 ادلدارس اليت لديها التعلم النحوي من البداية.

 : ةاألخطاء النحوي مشكالت الطالب في عالج -ج
 الكتابة تدريباتت عن األخطاء النحوية يف بعد معرفة البيانا

لطالب الفصل الثاين وأسباب ىذه ادلشكالت، فبحثت الباحثة عن 
 ، وىي كما يلي:الكتابة تدريباتيف  عالج ىذه ادلشكالت

افهام الطالب دبضموم االسئلة قبل تقدًن التدريبات من قبل  -ٔ
 ادلعلم

 راقبة لدي الطالب عند إجراء التدريباتممداومة مالحظة ادلعلم و  -ٕ
 يفهموا قواعد النحوية والصرفيةينبغي على الطالب أن  -ٖ
اعد النحوية حىت يستطيعوا ينبغي على الطالب أن يفهموا قو  -ٗ

 صحيحة. الكتابة تدريبات
 ينبغي على الطالب أن حيفظوا قواعد النحوية والصرفية -٘
 الكتابة تدريباتحوية يف ينبغي على الطالب أن حيفظوا قواعد الن -ٙ

 جيدوا أخطاء النحوية يف من كل موضوع، حىت يكون الطالب دل
 . حىت يسهيلوا الطالب يف كتابة التدريبات.الكتابة تدريبات

النحوية وأن  جيب على الطالب أن جيتهدوا يف تعلم خصة قواعد -ٚ
الصحيحة إما داخل الفصل أم  الكتابة تدريباتديارسوا يف 

 خارجو.
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 الخامس الفصل

 الخاتمة

 : البحثنتائج  - أ
ن البحث  إن نتائج البحث اليت حصلت عليها الباحثة يف ميدا

 :كثَتة وىي
الثاين يف  إن أشكال األخطاء النحوية لدى الطالب الفصل (ٔ

ــ اإلسالمية العالية دار السعادة تدريبات الكتابة يف مدرسة  Cotبــ

Tarom Bireuen م تتكون من األخطاء ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ دراسية سنة
خطأ )أي يف الفعل  حيث بلغ عددىا تسعة عشر صبلة فعلية يف

مسية يف صبلة إ خطأ(، واألخطاء خطأ و يف الفاعل سبعة إثنا عشر
حيث بلغ عددىا ستة عشر خطأ )أي يف ادلبتدأ ستة خطأ و يف 

واألخطاء يف اإلضافة شبانية عشر خطأ، خطأ(،  ةعشر اخلرب 
خطأ، واألخطاء يف ادلفعول بو عشر  واألخطاء يف حرف اجلر إثنا

النعت وادلنعوت إثنا عشر خطأ، خطأ، واألخطاء يف  ةعشر 
 خطأ. واألخطاء يف العطف شبانية

الثاين يف األخطاء النحوية لدى الطالب الفصل  أما أسباب  (ٕ
ــ اإلسالمية العالية دار السعادة تدريبات الكتابة يف مدرسة  Cotبــ

Tarom Bireuen بسبب خطأ م فهي ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ دراسية سنة
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 عدم فهم الطالب عن قواعد النحوية يف كتابة التدريبات جيدا
ونقصان ادلمارسة  وعدم اىتمام الطالب بتعلم إتقان اللغة العربية

 وكسالن لذكر دروسهم.
فهي افهام الطالب دبضموم االسئلة قبل ىذه ادلشكالت أما عالج  (ٖ

راقبة ادلمالحظة ادلعلم و تقدًن التدريبات من قبل ادلعلم، مداومة 
زيادة الواجبة ادلنزلية عن لدي الطالب عند إجراء التدريبات، 

وجيب  عن إتقان اللغة العربية القواعد النحوية وترقية الدوافع وادليول
على الطالب أن جيتهدوا يف تعلم خصة قواعد النحوية يف تدريبات 

 .الصحيحة الكتابة
 : االقتراحات - ب

 الباحثة فهي :ما ادلقًتحات من أ
أن يزيل شعور اخلجل وينموا نفسهم يف تطبيق  ينبغي للطالب (ٔ

 قواعد اللغة
ىتمام بالتدريبات ادلوجهة يرجي على كافة مدرسيت الًتكيز واال (ٕ

إذل كيفية وضع الكلمات يف اجلمل السليمة والًتكيب 
 .الصحيح

خيتصون دراسهتهم يف تعليم خرون الذين حيسن بالباحثُت اال (ٖ
ستمرار يف تعمقو كل العمق يف ادلستقبل.اللغة العربية إذل اال
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 المراجع

 ادلراجع العربية: - أ

 القران الكرًن

)مسارانج: كريا طو فوترا،  مختار األحاديث النبوية،أضبد اذلامشي، 
 رلهول السنة(

العصري تحليل األخطاء اإلنشائية بمعهد دار العلوم أمساء احلسٌت، 
)رسالة مقدمة لربنامج الدراسة العليا جبامعة الرانَتي  بندا أتشيه،

 (مٕٗٔٓ، اإلسالمية احلكومية

رسالة  تحليل األخطاء اللغوية في التعبير التحريري،إسوان فضلُت، 
ماجستَت غَت منشور )برنامج الدراسات العليا جبامعة الرانَتي 

 م(ٖٕٔٓاإلسالمية احلكومية، 

التحليل التقابلي وتحليل األخطاء النظرية سم، جاسم علي جا
 م(ٕ٘ٔٓ)رياض: مكتبة ادلنتيب،  والتطبيقية،

 مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية،رجاء زلمود أبو عالم، 
 ٕٔٔٓالقاىرة: دار النشر للجامعة، 
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 مهارات اللغوية مستوياتها وتدريسها وصعوباتها،رشدي أضبد طعيمة، 
 مٕٓٓٓلفكر العرىب، القاىرة: دار ا

 تحليل األخطاء اإلمالئية والخطية في الكتابة العربية،زىرة احلياة، 
رسالة ماجستَت غَت منشور )برنامج الدراسة العليا جبامعة الرانَتي 

 م(ٕٙٔٓاإلسالمية احلكومية، 

 مٖٕٓٓفلسطُت،  -، غزةمناهج البحث العلميسهيل رزق دياب، 

)بَتوت: ادلكتبة  الدروس العربية،جامع الشيخ مصطفى الغالييٍت، 
 م(ٖٜٜٔالعصرية، 

، بحث في العلوم السلوكيةالالمدخل إلى صاحل بن زلمد العساق، 
 ٕٓٓٓالطبعة الثانية الرياض: مكتبة العبيكان، 

)الرياض: ادلملكة  ،علم اللغة النفسيعبد اجمليد سيد أضبد منصور، 
 م( ٕٜٛٔالعربية السعودية، 

عمان: دار ادلناىج،  تعلم النحو واإلمالء والترقيم،، عبد الرضبن اذلامشي
 مٕٛٓٓ
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 البحث العلمي خطوات والمهارات،عبد الرضبن سيد سليمان، 
 ٜٕٓٓالقاىرة: عادل الكتب، 

 ة النحوية والصرفية واإلمالئية،األخطاء الشائعفهد خليل زايدا، 
 مٕٙٓٓلوطنية، األردان: ادلكتبة ا

ادلغرب: دار  متن األجرومية،ن داود الصنهاجي، زلمد بن زلمد ب
 مٕٖٗٔالفكر، 

الرياض: عمادة  ،التقابل اللغوي وتحليل األخطاءزلمود إمساعيل صٍت، 
 مٕٜٛٔشؤون ادلكتبات، 

، الطبعة األوذل ئ البحث التربويمبادمساعد بن عبد اهلل النوح، 
 هٕ٘ٗٔ-مٕٗٓٓة ادلعلمُت، الرياض: كلي

 :ادلراجع األجنبية - ب
Henry Guntur Tarigan,  Djago Tarigan, Pengajaran Analisis 

Kesalahan Berbahasa, Bandung: Angkasa, ٕٓٔٔ 
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