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 إلهداء ا

احملبوب  .1 املكرم   أيب  الدنيا  هذه  يف  وجودي  سبب  وإىل 
نور  هللا    حممد  لكما رمحه  هللا  ابرك  رمحنية  املكرمة  وأمي 

 وحفظكما هللا يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة.
احملبوبة عائشة  .2 وإىل أخي احملبوب حممد رضا أوليا وأخيت 

الدين  سالمة  يف  هللا  وحفظكما  لكما  هللا  ابرك  الرضية 
 والدنيا واآلخرة، وإىل كل أسريت حفظكم هللا.  

لرانريي اإلسالمية احلكومية وإىل مجيع املعلمني يف جامعة ا .3
وأرشدوين  واملفيدة  النافعة  العلوم  أنواع  علموين  قد  الذين 

 إرشاداً ابرك هللا لكم وجزاكم هللا خري اجلزاء 
للدراسات  .4 العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف  أصدقائ  مجيع 

جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند أتشيه.  البكلريوس
ات يف معهد املنار والطالبات وإىل مجيع املدرسون واملدرس

على   جزيالً   للمرحلة العالية أشكر شكراً   ثاينيف الصف ال
 هلذه الرسالة.  تمساعدة على احلصول البياان
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 االستهالل 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 ( 286نَ ْفًسا إ لا و ْسَعَها )سورة البقرة، آية  هللا   ف  ل   كَ  ي  َل 

أَنْ زَْلَناه  قرآانً َعرَبً يًّا َلَعلاك ْم تَ ْعق ل ْونَ   إ انا
 

 2سورة يوسف آية 
َوهللا  َخَلَقك ْم ُث ا يَ تَ َوفاك ْم َوم ْنك ْم ماْن ي  َردُّ إ ىَل اَْرَذل  اْلع م ر  ل َكْي َل 

 " 70 يَ ْعَلَم بَ ْعَد ع ْلٍم َشْيئاً إ نا هللَا َعل ْيٌم َقد يْ ٌر سورة النحل آية"
 )صدق هللا العظيم( 

 
 قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه:

اَ ج ْزٌء م ْن د ي ْنك مْ  اْلَعرَب ياةَ  اللَُّغةَ  َعلُّم  ا ْحر ص ْوا َعَلى ت َ "  " فَإ َّنا
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 وتقدير شكر 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

اللغات   احلمد وأفضل  القرآن  لغة  العربية  جعل  الذي  هلل 
والسالم على سيدان حممد   والصالة  ينطق هبا اإلنسان وأوشعها. 
صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته  

 وإحسانه إىل يوم الدين. 

الباحثة انتهت  الوجيزة    فقد  وعونه  الرسالة  هللا  اليت إبذن 
ال لكلية  اإلسالمية  قدمتها  الرانريي  جبامعة  املعلمني  وأتهيل  رتبية 

والطالبات   الطالب  على  اجلامعة  قررهتا  اليت  املواد  من  كمادة 
شهادة   على  املعلمني  (S.Pd) للحصول  وأتهيل  الرتبية  يف كلية 

" املوضوع  لدى  حتت  احملادثة  يف  اللغوية  األخطاء  حتليل 
مبعهد  العصرى  الطالبات  حتليليةاملنار  )دراسة  املنار    "  مبعهد 

 .العصرى(



 
 

 خ
 

الباحثة   تقدم  السعيدة  الفرصة  هذه   العميق  لشكرابويف 
الف املاجستري اللمشرفني  مسناويت  الدكتورة  األستاذة  مها  ضلني، 

الغالية يف  وأوقاهتما  املاجستري على مساعدهتما  واألستاذة صفرية 
هللا   لعل  الرسالة،  هذه  لكتابة  الباحثة  خري أن  إشراف  جيزيهما 

موظفي  ءاجلزا أيضاً  الباحثة  تشكر  الشكر  جزيالً  تقدم  وكما   .
املكتبة الذين قد ساعدوها يف إعارة الكتب احملتاجة إىل إمتام هذه  

 الرسالة. 

إىل   الشكر  خبالص  الباحثة  املنار    األساتذة وتقدم  مبعهد 
على  العصرى للرتبية اإلسالمية الذين قد بذلوا أوقاهتم وساعدوها  

إعدا يف  البياانت  تقدم  مجع  وكذلك  الرسلة.  هذه  يف  الباحثة  د 
بعض  احملبون الذي قد ساعدوها بتقدمي  زميالت والزمالء  ل لالشكر  

 أفكارهم النافعة و إىل إمتام كتابة هذه الرسالة. 

الباحثة من القارئ الذي تقع بني    نيويف هذه الرسالة ترجوا 
نقداً  الرسالة  الرسالة،    انفعاً   وإصالحاً   بنائياً   يديه  هذه  إلكمال 

وعسى هللا أن جيعلها انفعة للباحثة خاصة للقارئ عامة. وحسبنا 
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هللا ونعم الوكيل فهو نعم املوىل ونعم النصري ول حول ول قوة إل  
 هلل رب العاملني.  ابهلل العلي العظيم واحلمد
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             الباحثة،
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اللغوية يف احملادثة لدى  حتليل األخطاء ث     : عنواع البح

املنار العصري )حبث وصفي  طالبات معهد
 حتليلي(

 : فرتي محرياء    السم الكامل  
 170202145:      رقم القيد      

إن موضوع هذه الرسالة "حتليل األخطاء اللغوية يف احملادثة 
أما  مبطالبات  اللدى   حتليلي(  وصفي  )حبث  العصري  املنار  عهد 

أن مهارات   جيب  اليت  اللغوية  املهارات  أهم  من  فهي  التحدث 
املتعلمون، األخطاء   يتقنها  تعرف  إىل  الرسالة  هذه  هتدف  ُث 

اللغوية فيها. ومنهج البحث الذي تعتمد عليها الباحثة هو حتليل  
الوصفي   منهج  من   التحليلي،على  البياانت  عن  لتبحث  وهي 
ميداين   حبث  الباحثة   ”Field Research“خالل  قامت  حيث 

امليداين إىل  ابستخدام    مباشرة  البياانت  مجع  وأسلوب  البحث، 
الباحثة   وأخذت  والواثئق.  والتسجيل،  لسنة   لبةط  36املقابلة 

توجهون   "ج"5  ثانويةال الطالبات  يزال  ل  الواقع  يف  لكن  عينة، 



 
 

 ظ
 

العربية.  ابللغة  التحدث  عند  واألخطاء  الصعوابت  من  العديدة 
أتثري   هي،  الدلليةاملستوي    األخطاء    تؤدي إىلاليت  العوامل  ومن  

حيث إَّنن يستخدمن السياق ،  يف اللغة العربية  اللغة اإلندونسية
األخطاء  أن  الباحثة  فتقول  العربية.  اللغة  سياق  يف  اإلندونسية 

تبلغ نسبة األخطاء الدللية فالدللية أكثر من األخطاء النحوية  
الن  (،59،71%) األخطاء  إىل  تؤدى  اليت  عدم ،  ويةحوالعوامل 

حوية.  معرفة الطالبات حنو قواعد اللغة العربية، وإمهال الرتكيب الن
 .(%4،28أما األخطاء النحوية فتبلغ بنسبة )

األساسية الدللية،    :الكلمات  احملادثة،  يف  األخطاء  حتليل 
 والنحوية
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Abstract 

 

  Research Title : The Analysis of Languange Error in   

Students’ Speaking Conversation in  

Al- Manar Islamic Boarding School of 

Name : Putri Humairah 

NIM : 170202145 

        This thesis is entitled “Analysis of Language Errors in 

Students’ Speaking skill in Al-Manar Islamic Boarding 

School”. The speaking skill is one of the important language 

skill to be mastered by learners, The purpose of writing this 

thesis is to analyze Language errors and describe the forms 

of errors that often occur and know the factors that cause 

errors in the language of students. The method used in this 

study is qualitative descriptive method with the type of field 

research where the author directly involve to the field. This 

research conducted interviews, voice recorder, and 

documentation as a data collection techniques. The research 

took a sample of 36 students of class 5C,The factors that 

cause language errors in students’ speaking are: due to lake 

of vocabulary, mastered by female students, the influence of 

the Indonesia language, lack of structure knowledge, 

ignoring structure knowledge, school background, and lack 

of willingness to speak Arabic, The result of this study that 

researcher found errors that were often madely students 

during speaking, namely dalali errors with a percentage of 

71,59%, nahwi errors with a percentage of 28,4%.  
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  Keyword: Analysis of Language Errors in Students’ 

Speaking, Dalaliyah, Nahwiyah 
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Abstrak 

 

Judul Skripsi               : Analisis Kesalahan Bahasa 

PadMuhadatsah Santriwati    

Pesantren  Modern Al- Manar 

Nama : Putri Humairah 

NIM                           : 170202145           

Skripsi  ini berjudul “Analisis Kesalahan Bahasa Pada 

Muhadatsah Santri Pesantren Modern Al-Manar”Adapun 

keterampilan Berbicara Merupakan salah satu 

keterampilan bahasa yang penting, harus dikuasai oleh 

pembelajar. Adapun Tujuan penulisan skripsi ini adalah 

untuk menganalisis kesalahan berbahasa serta 

mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan yang sering 

terjadi serta mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 

kesalahan pada bahasa santri, Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, 

dengan jenis penelitian lapangan (field research) dimana 

penulis secara langsung turun ke lapangan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, alat perekam 

suara, dan dokumentasi. Peneliti mengambil sampel 36 

santriwati kelas 5C. Berdasarkan hasil pengamatan 

ditemukan bahwa santriwati pesantren modern Al- Manar 

masih mendapatkan kesulitan dan kesalahan dalam 

berbicara Bahasa Arab, Faktor penyebab tejadinya 

kesalahan dari Aspek dalaliyah saat muhadatsah santri 

antara lain: karena pengaruh bahasa Indonesia. 

bahwasannya peneliti menemukan kesalahan yang sering 
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dilakukan santri saat bermuhadatsah yaitu kesalahan pada 

aspek dalaliyah dengan persentase 71,59%, Adapun faktor 

penyebab terjadinya kesalahan dalam aspek nahwu ialah 

tidak mengetahui tarkib nahwu, menghiraukan qawaid 

dengan persentase 28,4% . 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan pada Muhadatsah, 

Dalaliyah, Nahwiyah 
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 ول األ فصلال

 البحث أساسية
 البحث مشكلة -أ

 ويف  إندونسيا.  جمتمع  عند   أجنبية  لغة  هي  العربية  اللغة  إن 
  املدارس  يف  الطالب   يتعلمها  اليت  املواد  من  مادة  أَّنا  نفسه  الوقت

  اإلسالمية.   العلوم  على   للحصول  ووسيلة  اإلسالمية  واملعاهد
 والقراءة  والكالم   الستماع  وهي  مهارات   أربع  هلا  العربية  واللغة

  مايتعلق   كل ألن  املهارت   أهم  هي  الكالم  مهارة  إن  والكتابة.
  لكى   اآلخر  الشخص  إىل   سنبلغها  الىت  والكلمات   ابألصوات 

 الكالم  إن  الكالم.  رةمها  ابستعمال  ببالنا  ماخطر  الطالب   يعلموا
 دللة  له  شيء  عن  به  يعرب  صوت   من  اإلنسان  عن  يصدر  ما  هو
  فيه  وتراعى املتكلم ذهن  يف أقل على أو والسامع، املتكلم ذهن يف

 .1املنطوقة اللغة قواعد

 
الطبيعة   ،املهارات الللغوية ما هيهات وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد عليان، 1

70(، ص2010الرابعة، )رايض: دار املسلم،
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 فهي  اإلنسانية،  اللغات   من  كثري  عن  العربية  اللغة  تازمت
  غري   من  للغة  جديد  متعلم  أي  فإن  لذلك   تصريفية،  اشتقاقية  لغة

  هذه  فهم  عدم  نتيجة  اللغوية  األخطاء  بعض  جيرتح  أن  هبا  انطقني
  والنحوية  والصرفية  الصوتية   وهي  املختلفة  مستوايهتا  يف  اللغة

 .2والدللية  اإلمالئيةو 
  دخول   منذ  بدأ   قد  إندونيسا  يف  العربية  اللغة  تعلم  إن
 ومبرور  العبادة.  هي  تعلمها  من   األول  الغرض  وكان  اإلسالم.

  آلة   ليكون  ولكن  فحسب  للعبادة  تعلمها  من  الغرض  ليس  الزمان
  قد  كما  العربية.  اللغة  علوم  تطويرو   األخرى  ابلشعوب   التصال

  البتدائية   املرحلة  من  واملعاهد  املدارس   يف  العربية  اللغة  تعلم  جرى
 .لعاليةوا الثانويةو  املتواسطةو 

 
حتليل األخطاء اللغوية لدارس اللغة العربية للمستوى مىن العجرمي،  2

1087(، ص.  2015، )األردن: جامعة األردن، الرابع من الطلبة الكوريني
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 يشرتك   أَّنا  كما   بينهم  التصال  وسيلة  احملادثة  وتكون
 سابق،  إعداد  دون  شيء   عن  احلديث  يف  أكثر  أو  شخصان
 فاملتحدث   أكثر،  أو  ومستمع  متحدث   بني   تتم  عملية  والكالم

  يف   رٌ دو   له  منهما  وكل  للفكرة،  مستقبل  واملستمع  للفكرة،  مرسل
  بينهم   ويتصلوا  يتحدثوا  ألن  الطلبة  قدرة  وهي  .1التصال  عملية
 .وسليمة صحيحة العربية اللغة بتعبري

 العربية  اللغة  فيه  تدرس   الذي  املعاهد  أحد  املنار  معهد  إن  
  واإلنشاء   والبالغة  والصرف  النحو   علم  من  الفروعية  املناهج  على

  يف   نجيلس   يتلا  البات الط  فيتعلمه  احملادثة  درس   .واحملادثة  واإلمالء
  يف   ةساع  أربع  احملادثة  مادة  البات الط  تتعلم  .امساخل  الصف  

  يف   البات الط  أن  األوىل  مالحظتها  أثناء  الباحثة  ورأت   األسبوع.
 من  اكثريً   العربية،  اللغة  تكلم  يف  بةصعابل  يشعرن   املعهد  هذا

 البات الط  بعض  وكان  احملادثة.  يف  نأخيط  امسةاخل  السنة  البات ط
  استخدام   يف  مثال   اإلندونسيا.  بلهجة  العربية  ةاللغ  نيتكلم

 هن  بك"  "ملاذا  ،"ةْ لَ وْ ج  خَ   نْ ك  تَ   "َل ينطقن  منهن  كثريًا  أسلوب 

 
. 8ص  ...،املهارات الللغوية أمحد فؤاد عليان،1
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  يف   أخطأ  وكذلك   "  sich  ملاذ  "أنت  قط"،  حياء  "حياء  تعملنيس 
  أنت "  ،أتكلني"  ل  "أنت  املثال  سبيل  على  الضمري  استخدام

  مع   أدع   أنت"  أكل"،  ل   "أنت  نيستعمل  هن  أبستاذة"  مدعوة
  حتليل "   حتاول  أن  الباحثة  أرادت   هذا  على  بناء  ".ذةاألستا
 العصري".  املنار معهد البات ط  لدى احملادثة يف اللغوية اءاألخط

 البحث أسئلة -ب
  كما   الرسالة  هذه  يف  ألةاملس   د دحت  أن  الباحثة  تقام  سبق  مم ا  نظرا
 يلى:

  الباتالط  لدى  حمادثة  يف  اللغوية  طاءاألخ  أنواع  ما  -1
 املنار؟ مبعهد

  الباتالط  لدى  األخطاء  إىل  هاتسب ب  ال ىت  العوامل  ما  -2
 ؟  احملادثة يف

 البحث أهداف -ج
 يلي:  فيما البحث أهداف ومن

  الباتالط  لدى  اللغوية  األخطاء  أنواع  نع  كشف ال -1
 احملادثة.  يف
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 األخطاء   إىل  تسب ب  ال ىت  العوامل  نع  كشفال -2
 احملادثة.  يف البات الط لدى اللغوية

  البحث أمهية -د
 هي: البحث أمهية وأما

 طالباتلل  -1
   احملادثة يف الطلبة عند اللغوية األخطاء أسباب  تقليل  -2
 الطلبة  كالم  ليصلحوا  املدرسني  إىل  املعلومات  إعطاء  -3

 احملادثة  يف األخطاء عند
 على  الطلبة  قدرة   لرتقية  املناسبة  املعلومات   إكتشاف  -4

 احملادثة 
 للمدرس  -5

  مصدرا   وتكون  والتعلم  التعليم  عملية  يف  منياملعل  تساعد
 التعليم.  عملية تطوير يف لديهم  ومرجعا

 للمدرسة  -6
 لتحسني  والدخالت   اإلهلام  توفر  أن  ميكن   البحث  هذا

 حسنة.  بلهجة الكالم وتطوير
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 ةللباحث  -7
 واملعارف  العلوم زايدة  -1
  درجة  على   وللحصول  الرتبية  كلية  لدراسةا  إمتام  -2

 احلكومية  اإلسالمية  الرانريي  جامعة  يف  ريوس لالبك
 أتشيه.  ببندا

 والفروض  األساسى االعتبار -ه
  إىل   اجحتت  الكالم  مهارة  على  طالبات ال  سيطرة  ترقية  نإ
  العوامل   أو  الداخيلية  العوامل  كانت  سواء  املؤثرة  العوامل

 اخلارجية.
 فهي:  الباحثة هاإقرتض اليت الفروض أماو 

  .العربية اللغة ادثةحم يف رياً كث  خيطأن الطالبات  نإ  -أ
  الطالبات  لدى  اللغوية  األخطأ  أنواع  من  كثرياً   يوجد-ب 

   احملادثة يف
 اللغوي   ة األخط   أ تس   ببها ال  ىت عوام   لال م   ن كث   رياً   يوج  د-ج

 احملادثة.  يف  الطالبات  لدي
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 م  ن درس  الك  الم أن   ه  و البح  ث ه  ذا األساس  ى العتب  ار
 ك  ل  عل  ى جي  ب ال  يت اللغوي   ة املهارات   من  أحد  ألن ه  املهم ة  الدروس 

 يستوليها. أن  ات الطالب
 البحث  حدود -و

 عن  البحث  هذا  يف  الباحثة  حتدد  املوضوعية:  احلدود -1
 لدى  احملادثة  يف  والنحو  الدليل  ستوىامل  على  األخطاء
  الكالم. مهارة يف  الطالبات  لرتقية املنار عهدمب الطالبات 

 توسطةامل  للمرحلة  الرسالة  هذه  حتدد  املكانية:  احلدود -2
 العصري.  املنار مبعهد خلامسا الفصل يف

 السنة  يف  الرسالة   هذه  تبحت  الباحثة  إن  ةالزماني  احلدود -3
 م 2021-2020 الدراسية

 البحث مصطلحت -ز
  املتعلقة   األشياء  عن  تفصيلًيا  حبثًا  الباحثة  تبحث  أن  قبل  

  من   املصطلحات   معاين  بعض  تشرح  أن  هبا  حيسن  املوضوع  هبذا
  الىت   معانيها  ؤونالقار   ليفهم  املوضوع  هذا   يف  تكون   اليت  الكلمات 

 وهي:  الباحثة. هبا يقصد
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 اللغوية  األخطاء -1
  ويف   أخطأ،  وقد  الصواب   ضد   واخلطاء:  خلطأا  :لغة    األخطاء

 ألنه   ابلباء  عداه  به((  أخطأمت  فيما  جناح  عليكم  ))وليس  :التنزيل
 : رؤبة وقول غلطتم، أو عثرمت معىن يف
، إ نْ  َرب   ايَ   .2مَت ْوت   َوَل  تَ ْنَسى، لَ  فَأَْنتَ  نسيت، أو ًأْخطَْأت 

  وزن   على  ل ْغَوةٌ   أصلها  هي  اللغوية  لفظ  :لغة    أصلها  ويةاللغ
  إذا  يَ ْلَغي،  :َلْغيَ   ومنها  ل ْغَوٌن.  لغات،  ا:مجعه  يف  وقيل  ف  ْعَلٌة.

  (كراماً   ابللغو   مروا  )وإذا  تعاىل:  قال  فقد   اللغو،  وكذلك   هذى.
  يف   قال  )من  الشريف:  احلديث  يف   وجاء  ابلباطل.  مر وا  أي

  َول غ ْوٌن:   ولغات  ل ًغي  ج  واللغة  .3تكلم(  أي  لغاً،  فقد  :اجلمعة
 .4لغوي اللغة إىل والنسبة قوم، كل   بني عليه املصطلح الكالم

 
أيب فضل مجال الدين حممدابن مكرم ابن   لسان العرب، ابن منظور 2

 . 65(، صم1300دار صادر،  بريوت:منظور االفريقى املصرى، )
طبعة مزيدة  خصائص العربية وطرائق تدريسها، انيف حممد يونوس،  3

.10م(، ص 1982ومنفتحة، )بريوت: دار للماليني، 
طبعة جديدة منفتحة، املنجد يف اللغة واألعالم، اجلسر الواطي،  4

 . 625م(، ص 2003)بريوت: دار املشرق،  
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  مقبول   هو  عما  الحنراف  هي  :اصطالحا    اللغوية  األخطاء
 ابلعربية  الناطقون  يتبعها  اليت  املقاييس  حسب  العربية  اللغة  يف
 بشكل  الطالب  من  تصدر   لغوية  غةصي  هبا:يقصد   فصحى.كماال
 التعريف   وهذا  .اللغة  قواعد  ملخالفتها  وذلك   املعلم،  عليه  يوافقل

 .5الدراسة وهدف يتفق
  سوء   أو  للقواعد.  حاطئ  الاستعم  أي  :سريفرت   تعرف 

  الستشاءات  ابلشواذ.  جهل  أو  الصحيحة،  القواعد  الستخدام
 أو  احلذف،  يف  تتمثل  األخطاء  ظهور  عنه  ينتح  مما  القواعد،  من

  وهناك   احلروف،  أمكان  تغيري  يف  وكذلك   اإلبدال،  أو  اإلضافة،
 الكتابة. أو جيالته يف فاخلطأ واألغالط األخطاء بني اختالف

  هي  األخطاء  أن   نقول  أن  نستطيع  السابقة  التعريفات   من 
 يف  العربية  بغري  الناطقون  يستعملها  عربية  وعبارة  وكلمة  لفظ  كل

  هي   أخرى   بعبارة  قبل.  من  العرب   ميارسها  مل  وهي  اليومية  حياهتم

 
دار الكتاب 19)الرايض : ، حتليل األخطاء اللغات األجنببيةأمحد على مهام، 5

. 22(، صم71العلمية،  
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 القواعد  من  خرج  حيث  حتريراي  أم  شفهيا  كانت  سواء  لغوية  بدعة
 الالزمة.

 ابب   من  حمادثة-حيادث -حادث   فعل  من  :لغة    احملادثة .2
 ىحدإ  واحملادثة  وأخرب.   تكلم   مبعىن  مفاعلة-يفاعل-فاعل

 مهارة  على  الطالب   لرتقية   العربية  اللغة  دروس   من  الدرس 
  الكالم.

 ومصطفي  اإلسكندرى  أمحد  قال  كما  :اصطالحا    احملادثة
 إصالح  يف  بعض  مع  الناس   بعض  بني  يدور  حديث  هي  عناىن
 هي  ادثةواحمل  .6واملنافع  املصاحل  ضروب   واجتالب   املعيشة  شؤون

  من   لديه  ما  لنقل  اإلنسان  يستخدمها  اليت   األوىل  اللغوية  الوسيلة
 واحملادثة   اآلخرين،  إىل  أحاسيس  من  نفسه  يف  يدور  ما   أو  أفكار

 املوقف  يف  يقرتانن  غالباً   إذا  لالستماع،  املقابلة  الوسيلة  هي

 
  ، الوسيط يف األدب العريب واتؤخيه  ، أمحد السكندرى ومصطفي عناىن 6

 . 21ص  ،(م1916  ،دار املعارف )مصر: ،10ط
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  اجتماعية   تفاعل  وحدة  أبَّنا  ديك"  "فإن  عرفها  وقد  .7اللغوي
  بسياق   ارتباطاً   وتتحدث   أحدث   من  متشعبة  سلسلة  من  تتكون

  ذي ال  التفاعل  خالل  من  وذلك   ابملنطوق  مرتبطة  إَّنا   اجتماعي.
  تطلب  واحملادثة  بينهم   كالمي  تبادل   يتم   حيث  املشاركون  ينتجه

  .8ويتفاعل  بينهما يتناوب  حىت وموضوع األقل على شخصني
 السابقة  الدراسات -ح

 اليت  البحث  أساسيات   أهم  من  السابقة  الدراسات   تعترب 
 البحث  وإجيابية  الدراسة  أسلوب   معرفة  على  الباحثة  تساعد

 يساعد  وكذلك   تالفية.  حماولة  ُث  ومن  فيه  يقع   قد  الذي  والنقص
 احلالية  دراسة  بني  الفرق   جوانب  ومعرفة  النتائج  مقارنة  على

 السابقني. الدارسني خربات  من واإلستفادة السابقة  والدراسات 

 
املهارات اللغوية مستوايهتا تدريسها صعوابت، رشدي أمحد طعيمة، 7

 ،1ط  وتدريساى،صعوابهتا، 
 . 22(، ص م2013  ،)القاهرة:مدينة نصر 

احملادثة ودورها يف تنمية مهارة   صايش كاهينة ويوسف خوجة سعيدة،8
. 46م(، ص 2016)اجلزائر: جامعة جباية، التحدث يف مرحلة التعليم اإلبتدائي، 
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  معهد   يف  احملادثة  تدريس"  موضوع  عن  حبث  يوسف  حممد -1
 حبثة   أهداف  أما  ".Samalanga  اإلسالمية  الدينية  العلوم

 احملادثة   تدريس  عند   تستعمل  الىت  والكتاب   املواد  ملعرفة  فهي
  الطرق   ملعرفة  ُث  Samalanga  اإلسالمية  الدينية  العلوم  مبعهد

 يف   البحث  ومنهج  احملادثة.  تدريس  يف  املدرس   لستعمي  اليت
 الوصفي  املنهج  هي  الباحث  جيريها   اليت  الرسالة  هذه

 مبعهد  احملادثة  تدريس  هدف  منها  البحث  ونتائج  التحليلي.
 الطلبة  مساعدة  هي  Samalanga  اإلسالمية  الدينية  العلوم
  فصيحة   بطالقة  اللسان  وتدريب  العربية  الكتب  قراءة  على

 .9اليوم احلاجة حسب الكالم العربية اللغة تكلم يف
 ولقد  وأهدافها.  ميداَّنا  عن  ختتلفان  أَّنما  إل  الباحثة  رأت   

  الطلبة  معرفة  يف   حبثه  جناح  لتحقيق  البحث  هذا  استخدم
  فصيحة   بطالقة  اللسان  وتدريب  العربية  الكتب  قراءة  على

 
، Mudi Mesra Samalanga تدريس احملادثة مبعهد  ،حممد يوسف 9

  ، حتليلية،حبث غري منشور درجة البكلريوس يف تعليم اللغة العربيةدراسة وصفية 
 م. 2011 لسالمية اإل ي ري بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الران ه:بند أتشي
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 السابقة  الدراسة  بني  التشابه  ووجوه  العربية.  اللغة  تكلم  يف
 البحث. منهج حيث من احلالية ابلدراسة الثانية

  الدراسة   هذه  يف   يوسوف  حممد  الباحث  يبحث  بينهما  فرق
  الدينية   العلوم  معهد   يف  احملادثة  تدريس  عن  السابقة

  املواد   معرفة  املدرس   على  تكون  أن  Samalanga  اإلسالمية
 قدرة   لرتقية  احملادثة،  سي تدر   عند  يستعملها  الىت  والكتاب 
  اللغة   ادثةاحمل  تكونل  جيداً.  العربية  اللغة  تكلم  على   الطالب 

 . Samalanga اإلسالمي  الدينية العلوم معهد يف فعالة العربية
 األخطاء  عن  تتكلم  سوف   البحث  هذا  يف  الباحثة  أما

 األخطاء  أنواع  البحث  هذا  أهدافو   ،احملادثة  يف  اللغوية
   احملادثة. يف الطلبة األخطاء إىل تسبب اليت والعوامل اللغوية

  يف   اللغوية  األخطاء  حتليل  موضوع"  عن  تحبث  ،نريا  سرة -2
 Ruhul  مبعهد  ،حتليلية(  وصفية  الطالبات")دراسة   حمادثة

Islam Anak Bangsa Aceh Besar.  هاحبث  أهداف  أما 
  الطالبات  حمادثة  يف  اللغوية  األخطاء  على  التعرف  فهي

  وتدعم   ،Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar  مبعهد
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 وفهموا  درسوا  قد  عما  واملمارسة  لتطبيق  الطلبة   اللغوية  البيئة
 اللغوية.  الطلبة  ثورة  تنمية  ُث  ،قاً طن  العربية  اللغة  مادة  من

 هي   ةالباحث  جيريها  اليت  الرسالة  هذه  يف  البحث  ومنهج
  األخطاء   حتليل  إن  هاحبث  ونتائج  التحليلي.  الوصفي  املنهج
 Ruhul Islam Anak  .بةالالط  عند  احملادثة  يف  اللغوية

Bangsa Aceh Besar  النطق  على  لطالبات ا  مساعدة  هي 
 يف   أخطائهن   عن   البةللط  معرفة  ُث   ،صحيح  بلهجة  العريب
  ابللغة   يتحدثن  ألن  ةالطالب  ودفع  صعوابهتن  وإزالة  حمادثة
 .10قواعدها  على ابهتمام العربية

 موضوعو   وأهدافها  ميدان  عن  ختتلفان  أَّنما  إل  الباحثة  رأت  
  احلالية   ابلدراسة  ختتلف  السابقة  سةاالدر   هذه  أن  البحث

  ولقد   وميداَّنا.  وأهداف  البحث  موضوع  حيث  من
 

 Ruhul Islamت اطاء اللغوية يف حمادثة الطالبخحتليل األسرة منريا، 10

Anak Bangsa Aceh Besar ، ،حبث غري منشور درجة  دراسة وصفية حتليلية
بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة  ه:بند أتشي ، البكلريوس يف تعليم اللغة العربية 

 م. 2016 سالمية إلي اري الران
  



14 
 

 
 

 اللغة   نطق  يف  سهولة   الطلبة  ملساعدة  البحث  هذا  استخدم
 Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh  طلبة   عند  ة أجنبي

Besar. 
  الدراسة   هذه  يف  منريا  سرة  الباحثة  تبحث  بينهما  فرق 

 Ruhul Islam Anak  مبعهد  اللغوية  األخطاء  السابقة

Bangsa Aceh Besar  الطالبة   معرفة  البحث   جئنتا  تكون  أن  
  الطالبات  ودفع  صعوبتهن  وإزالة  احملادثة  يف  أخطائهن  عن
  وأن   قواعدها.  على  ابهتمام  العربية  ابللغة  ايتحدثو   ألن

  يف  الطالبات   احملادثة  برانمج  على  اتقوميً   البحث  نتائج  تكون
 معاجلة  يف  مساعدة  البحث  نتائج  تكون  أن  املعهد.  هذا

 الطالبات. 
  اللغوية  األخطاء  عن   الباحثة  هاتبحث   الىت  احلالية  دراسةلا  وأما 

 البحث   نتائج  تكون  أن  العصري  املنار  مبعهد  احملادثة  يف
 احملادثة،  يف  أخطائهن  لعالج  ،العربية  اللغة  نطق  يف  الرغبة
 جيداً.  بيةالعر  ابللغة لتكلم العريب يقدم
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 "حتليل  موضوع  عن   بحثت  الذي   ،مغفرة  داين -3
  دراسة   العربية ابللغة  التحدث  يف  الطلبة  صعوابت  عوامل
  أما   ."1Aceh Besar  احلكومية  العالية  ابملدرسة  حتليلية
  التحدث   يف  الصعوابت  على  التعرف  فهي  هاحبث  أهداف

  1  احلكومية  العالية   ابملدرسة  الطلبة  لدى  العربية  ابللغة
Aceh Besar  يف  الصعوابت   جتعل  اليت  العوامل  على  والتعرف 

  العالية  ابملدرسة  الطلبة  لدى  العربية  ابللغة  التحدث 
  الرسالة   هذه  يف  البحث  ومنهج  Aceh Besar  1  احلكومية

 أماو   .التحليلي  الوصفي  املنهج  يه  ةالباحث  اريهجت  اليت
  التحدث   يف  الطلبة  صعوابت   عوامل  حتليل  بحثال  نتائج
  احلكومية   العالية  ابملدرسة  حتليلية  دراسة  العربية  ابللغة

1Aceh Besar  لغةال  حتدث   يف  الصعوابت   عوامل  معرفة  يه 
 اللغة  حتدث   حني  غةالل  يكون   ألن  اللغة  إصالح  ُث  العربية.
   .اجيدً  العربية
 البحث  وموضوع  يداَّنام  عن  ختتلفان  أَّنما  إل  الباحثة  رأت 

  موضوع   حيث  من  احلالية  ابلدراسة   ختتلف  بحثال  اهذ  أن
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 لوجود  البحث  هذا  تاستخدم  ولقد  وميداَّنا.  البحث
  الطالبات   جيعل  ُث   العربية،  ابللغة  حتدث   يف   الطالبات   رغبة

 .11عريب  كالم  النطق يف سهولة
  حتليل   عن  السابقة  الدراسة  هذه  يف  مغفرة  داين  حبث  إن

  املدرسة  يف  ةالعربي  اللغة  حتدث   يف  الطلبة  صعوابت   عوامل
 دونجت  كان  حيث  Aceh Besar 1احلكومية  العالية

  عندهم  املفردات   لقلة  العربية  اللغة  حتدث   يف  الصعوابت 
 عن  البحث  يف  الرغبة  وعدم   أنفسهم  من  للمحادثة  املبادرة

   معروفة. غري الصعوبة املفردات 
  احملادثة   يف  اللغوية  خطأاأل  حتليل  عن  ستبحث   البحث  هذا

 للتغلب   املعلم  اولةحم  العصري  املنار  معهد  البات ط  لدى
 العربية. اللغة حتدث  يف الصعوابت  على

 
حتليل عوامل صعوابت الطلبة يف التحدث اللغة العربية  داين مغفرة، 11

حبث غري  دراسة وصفية حتليلية، ، Aceh Besarاحلكومية  يف املدرسة العالية
بكلية الرتبية وأتهيل    ه:بند أتشي ، منشور درجة البكلريوس يف تعليم اللغة العربية 

 م. 2016 لسالمية اإلي اري املعلمني جامعة الران
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 الرسالة  كتابة  طريقة -3
 النظام  على  الباحثة  فاعتمدت   الرسالة  هذه  كتابىة  كيفية  أما

  الرانري   جلامعة  املعلمني  أتهيلو  كلية  وضعته  الذى
 كتاب:   يف مذكور  النظام وهذا احلكومية. اإلسالمية

 Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan UIN Ar- Raniry Banda Aceh 2021. 
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 الثاين  فصلال

 للبحث  الّنظريّ  اإلطار
 غوية لال  األخطاء ممفهو  -أ

   :لغة   األخطاء
  خطأ:   –  خلطأ  ءااخلط  مجع  اللغة  يف  األخطاء  لفظ  جاء
  اخلطأ   أميت  عن  رفع  شريف  حديث  احلديث:  ويف  اخلطاء.
  أخطاء. واجلمع: ان.والنسي

  عن  بعد  .2  خطئ   مصدر  .1  أخطاء:  ،ج  –  خطأ
 مفاهيم  إىل  نسبة  خمتلفة  معان  على  تنطوي  خطأ  كلمة  الصواب.

  أو   "احلائر"  هو  الالتينيه  الكلمة  "  "خطأ  معىن  كثرية. تطبيقية
  ، خيطئ  يف  أخطأ  –  عن  أخطأ  )فعل(  أخطأ  أما  "الشرود".

 خطئ  أخطاء:  معىن  .12خمطأ   واملفعول  ،خمطئ  فهو  ،إخطاء
  فله  فأخطأ  اجتهد   من   احلديث:  يف  الصواب،  عن  حاد  وغلظ

 
12 http://www.almaany.com 
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  طلب   ملن  يضرب   مثل  نوءك"  "أخطأ  يصيب  مل  حنوه  اهلدف  أجر.
 .13عليها  يقدر فلم حاجة

 : اصطالحا   اءواألخط
 قواعد  على  اخلروج  وتعن   اخلطأ  مفردها  األخطاء  كلمة
  وعر ف   .14اللغة   بتلك   الناطقون  ارتضاها  اليت  اللغة  استخدام

  أوالكاتب   املتحدث   فيها   خيالف  اليت  األخطاء  من  نوع  أنه  كوردر
 .15اللغة قواعد

 شابه  وما  ،املتكلم  تردد  من  الناجتة  ،اءاألخط  معناها   اللسان  فزلة
 غري  بكالم  املتكلم  اتيان   عن   الناجتة  فهي  أغالظ  أما   ،ذلك 

 . للموقف مناسب
 

 
، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية  4طاملعجم الوسيط، شوقي ضيف، 13

  .242م(، ص 2004
حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب  هللا،  الصديق عبدعمر  14

)السودان: معهد  الدويل للغة العربية الناطقني ابللغات األخرى، معهد اخلرطوم 
 . 7م(،  2004اخلرطوم الدويل 

 . 306ص املهارات اللغوية...، رشدي أمحد طعيممة،  15
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   :لغة   اللغوية
 ابألمر  َلًغى  يَ ْلَغى  َلغ يَ   به.  تكلم  بكذا:  لغواً   يلغ  لغو:  لفظ

  استنطقه   ف اَلاًن:  إ ْستَ ْلَغي  نغمت،  أبصواهتا:  الطري   ت -و  به  هلج
  ولغون:   ولغات   ل ًغى  ج   اللغة  الصوت.  :  مص  الَلَغا  لغته.  واستمع
 .16ل َغو ي اللغة إىل والنسبة قوم، كل   بني عليه املصطلح الكالم

   :اصطالحا   اللغوية
  على  اللغة  علم  يطلق  وقد  املفردات،   ضاع  وأ  معرفة  هو

  ما   اي  املعجهات  هي  اللغة:  كتب  العربية،  العلوم  قسامأ  مجيع
 كانت  ورمبا  هبا.  املعلومات   هم   اللغة:  اهل  ابلقواميس،   يعرفونه

 اللغو  كلمة  ومعناها  اليواننية   لوغوس   لفظة  من  مأخوذة  لغة  لفظة
 .القطا  لغط اللغوى الصوت  اللغة الكلب، نباح

   :اصطالحا   اللغوية األخطأ
  اخلطاء  مفهوم  نإ  طعيمة  أمحد  قال   كما  ةاللغوي  األخطاء 

  الطالب استجاابت  فيها تنحرف  اليت  املواطن حتديد به يقصد هو

 
 . 726...، صاملنجد يف اللغةاجلسر الواطي،  16
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 التايل  يف  قسب  كما  .17الصحيح   اللغوي  الستخدام  مقاييس  عن
  اليت   املقياس   حسب  العربية  اللغة  يف  مقبول  هو  عما  الحنراف  يأ

  تتضح  التعريفات   هذه  ومن  .18الفصحى   ابلعربية  الناطقون  يتبعها
 منها:  خطأ تعترب حىت اللغوية لالستجابة مواصفات  عدة لنا

  ملا   الطالب  من  الصادرة  يةاللغو   الستجابة  خمالفة -1
 الستجابة.  عليه تكون نأ ينبغي

 املواقف. بعض يف الستجابة هذه مناسبة عدم -2
 واحدة  مرة  يصدر  فما  الستجابة  هذه  صدور  تكرار -3

  .19هفوةو أ زلة يعترب وإمنا ،خطاء يعترب ل
 اللغة  قواعد  عن  ملحوظ   احنراف  هي  يةاللغو   األخطاء  مفهومو 

  مقبول   هو  عما  الحنراف  هبا  ويقصد   األصلي،  ابملتحدث   اخلاصة
 

التقابل اللغوي وحتليل حممود إمساعيل صبن وإسحاق حممد األمني،  17
(، ص  1986جامعة امللك السعود، -)الرايض: عمادة الشؤون الكتباتاألخطاء، 

30 . 
املهارات اللغوية مستوايهنا تدريسها  الدكتور رشدى أمحد طعيمة، 18

. 307 ( ص2004)القاهرة. دار الفكرالعرىب ، صعوبتها
. 308ص  ...، املهارات اللغوية مستواينه الدكتور رشدى أمحد طعيمة،19
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 ابلعربية  الناطقون  يتبعها  اليت  املقاييس  حسب  العربية  اللغة  يف
  الطالب  من  تصدر  لغوية   صيغة  أي  هبا:  يقصد  كما  الفصحى

 وهذا   اللغة.  قواعد  ملخالفتها  وذلك   املعلم،  عليه  يوافق  ل  بشكل
 الدراسة. وهدف يتفق التعريف
  سباقني   للهجرة  الثاين   القرن  منذ  القدمى  العرب   علماء  كان

 هذا   يف  العلمي  منهجهم  ويتميز  األخطاء  حتليل  اجتاه  ظهور  يف
 خاصة  الشفوية  األخطاء  بعضهم  تناول  فقد  ابألصالة  اجملل

 كتابه  يف  ه189  املتوىف  الكسائ  ومنهم  ابلدراسة  عامة  والكتابية
  اهتمامهم   على  تدل  كتبهم  عناوين  أن  كما  العامة"  فيه  تلحن  "ما

  تستعمل  مل   وإن  والكتابية  الشفوية  الناس   فيها  يقع  اليت  ابألخطاء
 واإلبدال   والتحريف  اللسان   أعوجاج  كقوهلم  فيها  خطاء  كلمة

  األخطاء   إىل  تشري  وغريها  املصطلحات   تلك  وكل  واللحن
  أبنه   التحريف  اجلن  ابن  عرف  املثال  سبيل  فعلى  هبا  والهتمام

 .20األصلي معناه عن للفظ تغيري 
 

حتليل األخطاء اللغوية لدارس اللغة العربية للمستوى  ،من العجرمي 20
 1090ص ،(2015،)األردن:جامعة األردن ، الرابع من الطلبة الكوريني



23 
 

 
 

 اللغوية  األخطاء  دراسة  يف  القدمي  العرب   املنهج  يقوم
 األخطاء  وإحصاء  املادة  مجع  وهي  خطوات   ست  على  وتفسريها
  صنفوا   وقد  أسباهبا.  وتفسريها  ووصفها  صنيفهاوت   وحتديدها

  يةلغو   وغري  والتصحيف  واإلعجام  النطق  كعدم  يةلغو   إىل  أسباهبا
 .21األسنان كسقوط   العضويةأو  واللغة ومنهاالعى كالنفسية

 الستينات   وأخر  يف  اإلجتاه  هذا  ظهر  فقد   الغربني   عند  أما
  أبنه  ابخلطأ   لء هؤ   ويقصد   املاضي  القرن  من  السبعينات   وأوائل
  ويردون   مرامست  منسق  بشكل  اللغة  قواعد  من  لقاعدة  خرق

 .22الثانية اللغة يف اللغوية القاعدة قانإت لعدم ذلك  يف السبب

 
)سعود:  نظرية حتليل األخطاء يف الرتاث العريب، جاسم علي جاسم،  21

 . 242، ص ( 2010اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
،  اللسانية التطبقية وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباوليد العنايت،  22

. 179-178، ص ( 2003)عمان: داراجلوهرة للنشر والتوزيع، 
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 اللغوية  األخطاء أنواع -ب
 يف  أنواع  ثةالث  إىل  العربية  اللغة  يف  اللغوية  األخطاء  تنقسم

  قد   األخطاء  وهذه  .ودللية   وصرفية  وإمالئية  وحنوية  لغوية  جمملها:
 املتبعية:  األخطاء بسبب أو الكاتب من جهل عن تنتج

  قلب   يف  املسبب  اخلطأ  ذلك   هو  يةاإلمالئ  ألخطاءا -1
 هجاء  دائماً   يقع  والذي   الفكرة،  وعموض  املعىن،

  مبىن   من  وقلب  للحروف  حذف  أو  وزايدة  الكلمات 
 احلركات   وقلب  احلروف  وإبدال  التفخيم  ويف  الكلمات 
  متابعة   عن  املتعلم   يغيق  فهو  لذا  طوال،  إىل  اللقصار
 ابرز  هذه  .23أخرى  إىل  مرحلة  من  والنتقال   دراسته

  إمهال  املتعلمني.  أغلب  فيها  ييقع  اليت  اإلمالئية  األخطاء
 الوصل. مهزة وبني بينها واخللط القطع، مهزة كتابة

  الكلمة  ضبط  يف  قصور  هي  ةالنحوي  ألخطاءا -2
  دون   الكلمة  بنوع  والهتمام  النحو  قواعد  ضمن  وكتابتها

 
وية املعاصرة يف تدريس اللغة  االجتاهات الرتبفضل هللا حممد رجب،  23

 . 71م(، ص1997)القاهرة: عامل الكتب،  ،  1طالعربية، 
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  عدم   أو  نقص  هي  النحوية  واألخطاء  اجلملة.  يف  إعراهبا
  يف   كاخللط  النحوية  للقاعدة   وفقا  الكلمة  يف  التحكيم
  أو   اجملرورات   يف  األخطاء  أو  اإلعرابية  احلركات   استعمال

 من  غريها  أو   النواسخ  أو  اجملزومات   أو  املنصوابت 
 .24نحويةال األخطاء

 ابلتغيريات   التلميذ  معرفة  عدم  هو  الصرفية  ألخطاءا -3
 أو  اجلملة  يف  موقعها  على  بناء  الكلمة،  يف  تقع  قد  اليت

 الصرفية  العلل  من  لعلة  األصلية  الكلمة  بنية  يف  لتغيري 
 َمه ْوبٌ   أو  َمه يبٌ   فصواهبا:  م هَابٌ   مثل:  املعروفة،
ي   فصواهبا  وصحايف    القناة   فصواهبا  األكرب  ولقناة  ،ص حَايف 

 .25الكربى 

 
 ،األخطاء اللغوية يف املرحلة اإلبتدائيةصباح طريعة وبشرى وقاص،  24

 . 8  م(، ص2016)البويرة: جامعة البويرة، 
األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، فهد خليل زيد،  25

 . 182م(، ص2004)بريوت: لبنان، 
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 طريقة  يف  ومنظمة  اثبتة  أخطاء  هي  ةالدللي  األخطاء -4
 هناك  أبن  تفسر  للنطق  املصاحبة  اخلاطئة  واحلركات   نطقها
  العادي   الصوت   مكان  أيخذ  خاطئ  لصوت   إنتاج

 أن  املفروض  من  كان   الذي  الساكنة  لألصوات   الطبيعي
 .26ي نتج 

 األخطاء  حتليل مراحل -ج
 .27األخطاء  حتليل مراحل أما

 تنحرف  اليت   املواطن  حتديد  به  يقصد  اخلطاء:  يفتعر  (1
  اللغوي   الستخدام  مقايس  عن  الطالبات  استجاابت  فيها

  دراسة   يف  األوىل   اخلطوة  املرحلة  هذا  تعد  الصحيح
 اللغوي  اإلنتاج  إىل  ابلنظر  املعلم  يقوم  حيث  األخطاء
  املكان   بتحديد  يقوم  أي   ،اخلطأ  مكان   وحتدد  للطالب

 
، تاألرطوفونيا: علم اضطراابت اللغة والكالم والصو حممد حولة،  26

 . 30م(، ص2008)اجلزائر، دار هومه للنشروالتوضيع،، 1ط
حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى الطالب   ،عمر الصديق عبد هللا27

)معهد اخلرطوم   ،معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية الناطقني ابللغات األخر
 . 9ص. ، م(2000الدويل للغة العربية 
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 حتكم  اليت  القواعد   على  الطالب  فيه  خرج  الذي
 اللغوي. الستخدام

 اخلطوة   املرحلة  هذه  تعد   وتصنيفه  :اخلطأ  وصيفت (2
 عن   الحنراف  وجهأ  بتوضيح  الباحث  هبا  يقوم  اليت  الثانية

  حتديد  إليها  يتمن   اليت  للفئة   وتصنيفه   ،املعينة  القاعدة
 اللغوية. املباحث من األخطاء موقع

  إىل  أدت   اليت  العوامل   بيان  به  ويقصد  : اخلطأ  تفسري (3
  الدكتور   عند  أما  .28إليها   يعزي  اليت  واملصادر  اخلطأ  هذا
  على   التعرف  وهي:  مراحل  مخس  على  فهي  الصديق  عمر

 اخلطأ،  توصيف  اخلطأ،   تصنيف  اخلطأ،  تصويب  اخلطأ،
 .29اخلطأ  وتفسري

 
املهارات اللغوية رشدي أمحد طعيمة وأمحد مجعة حممود أبو شنب،  28

)مكة املكرمة: جامعة أم القرى:   ومستويتها حتليل نفسي لغوي دراسة ميدنية، 
 . 306م(، ص1990

معهد اخلرطوم  حماضرات الدبلوم العايل، )لصديق عبدهللا، عمر ا 29
 . 109م(، ص 2010الدويل،
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 أمهيتهاو  احملادثة مفهوم -خ
 لفظة   معان،  على  اللغة  يف  لفظ  جاء  لغة :  احملادثة 

 وهو  واحد  مبعىن  حمدث، و   وحديث  حدث   أحدث   من  مشتقة
  والقوم   حدثك   فالن  ويقال  السياق،  وحسن  احلديث  أكثر

  حادث  مصدر  وهي  التحدث.  وتركب  ويتحدثون  يتحادثون،
 معني،   شيء  عن  الكالم  يف  أكثر  أو  اشخصً   يشارك  أن  وتعن
 اخلطوة  وتعد  الكبار.  للصغار  النشاط  أهم  من  احملادثة  وتعد

  احملادثة   على  األفراد  والتسجيع  العربية،  اللغة  معرفة  يف  األوىل
 أنواع   من   نوع   ييقلتحق  متاحة  فرص  هناك  يكون  أن  حيسن
 حمادثة،-حيادث -حادث   من   مصدر   واحملادثة  ،احلرة  احملادثة

  حتدث   تكليما،-يتكلم -تكلم   ومبعىن  نطقا،-ينطق -نطق  مبعىن
  .30تكلم  مبعىن الشئ

 بعض  مع  الناس   بعض  بني  تصالا  هي  :اصطالحا    حملادثةا
  حممد   قال  كما  واملمخاطب  املتكلم  فيما  التفاهم  منها  الغرض

 
الطبعة الثامنة  ، املنجد يف اللغة العربية واألعالم ،لويس معلوف 30
 . 222ص ،م( 1787 ،املكتبة الشرقية : )بريوت والعشرون
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  عملية   هامة  مكانة  حتتل  احملادثة  أبن  الشنطى  صاحل
  وسيلة   واحملادثة  .31إعداد  هتيؤو  إىل  حتتاج  وهي  والجتماعية

 فيه  حيي  الذي  اجملتمعع   يف  مطلوبته  وتنفيد  حاجته  للوصول
  حياة   يف  واستعمالً   وممارسة  تكرارًا  األكثر  األداة  وهي  الناس،
  اليت  األداة  وهي  اجملتمع.  اإلتصال  يف  قيمة  وأكثر  الناس،

 .32السواء على والكبار الصغار استخدامها
  وتعد   والكبار  للصغار   النشاط  ألوان  أهم  من   احملادثة  وتعد  

  احملادثة   يف  ويرعى  العربية.   اللغة  معرفة  يف  األوىل  اخلطوة
 اآلتية: املهارات  على التدريب

 احملادثة. يف الغري جماملة على القدرة تنمية .1
 احلديث.  جمرى تغيري على القدرة تنمية .2
 فيها. الكالم  ينبغي ل الىت واألوقات  األماكن معرفة .3

 
املهارات اللغوية: مدخل إىل خصائص   ،حممد صاحل الشنطى 31

 ،دار األندلس للنشر والتوزيع )الرايض: ،الطبعة اخلامسة ، اللغةالعربيةو فنوهنا
 . 198 ص ،ه( 1417

، )دمشق: جامعة دمشق،  يف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،  32
 .  295م(، 1996
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 آخر. يتكلم عندما والسكوت  األخرين، رأي حرتاما .4
 .33احلاضرين من السخرية وعدم  احلوار، يف النظام مراعاة .5

  وسيلة   هي  بل  فحسب،  دراسية  مادة  يست ل  العربية  اللغة  إن 
  والكالم  التعليم.  مراحل  خمتلف  يف  تدرس   الىت  األخرى  لدراسة

  واسطة   وهو  ،األجنبية  اللغة  تعليم  هجمن  يف  اأساسيً   جزء  يعترب
 بدون  له  ولحياة  اجتماعى  خملوق  اإلنسان  وإن  .34اإلتصال 

 املعاملة   يف  غريه  مع  يتصل  أن  اإلنسان  ييستطيع  وهبا  اللغة،
  مبساعدة   وناملتكلم  يقدر   لإلنسان.  ضرورية  حاجة  الجتماعية

 بعبارة  يشاهدون  عما  أم  نفوسهم  يف  عما  التعبري  على  احملادثة
  من   إليهم  يواجه  ما  فهم  على  يقدرون  كما  صحيحة  سليمة

 أما  صحيحة.  بعبارةو   سريعة  إجابة  ابألجوبةعنها  أتونفي  األسئلة،
  الىت   اللغة  مهارات   من  مهارة  فهي  املعهد  يف   املستعملة  احملادثة

 
 . 88 ص،...، املهارات اللغوية ، أمحد فؤاد عليان 33

  الطبعة التاسعة،  ، إنكليز-عريب-العصرىقاموس  ،إلياس أنطون إلياس 34
 (،  1992)القاهرة دار املعارف، 

 . 148 ص
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 العربيية  اللغة  علوم  فروع  فهم  على  السيطرة   إىل  الطالب   تدفع
 .35والستماع والقراءة الكتابة من األخرى

 احملادثة  أخطاء أسباب -د
ا  جمتمعة  عوامل  عد ة  إىل  الكالمي  اخلطأ  أسباب   ترجع   إلَّن 

 إن    إذ  بعض،بعضهاال  عن  فصلها  يصح    ول   ومتشاكبة  متداخلة
 على  ابلتبعة   يلقى  أن  ولينبغي  الص لة،  وثيقة  بينها  العالقة

 :وأمهها غريه، العناصردون هذه عنصرمن
  ضعفال  من  به  يرتبط  وما  نفسه،  الباتالط    إىل  مايعود .1

  أوضحالة   الكالمي،  املرن   لىع  املواظبة  وقل ة  املستوى،
 وتقديره  املبالته  وعدم  إمهاله  أو  فكره،  شروده  أو  ذكائه

  املعلم   عليه  ميلى   عندما  مسعه  إرهاف  دمع  أو  للمسؤولية،
 وقد   وارتكابه،  وخوفه  لرتدده  نتيجة  أو  املختارة،  القطعة
  يفوت   مما  احملادثة  بطيء  أو   مسع  أو  البصر  ضعيف  يكون
 الكلمات.  بعض احملادثة فرص عليه

 
35 Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi 

Islam Departemen Agama, (Jakarta: IAIN, 1979), Hal. 163. 
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  الكالم،   قطعة  يف   ممثلة  ذاهتا  الل غة  خصائص  إىل  يعود  ما .2
  القاعدة   على  للتطبيق  املختارة  ةالقطع  تكون  فأحياان

 أو  أسلواب،و   فكرة  البات الط  مستوى  من  أعلى  الكالمية
  وقواعدها   شكلها،  يف  لصعبةا  الكلمات   فيه  تكثر

  موضوعه   ابختالف  احلروف  صور  واختالف  الكالمية،
 احلروف  فصل  أو   "النطق"   اإلعجام  نتيجة  أو   الكلمة،  من

 ووصلها. 
 أوخافت  الن طق  سريع  يكون  فقد  املعل م  إىل  يعود  ما .3

  النهوض   يف  الفردية  األساليب  ابت باع  املعن  غري  أو  الص وت 
  بني   للحروف  نطقه  عند  ميي ز  ل  أو  املبطئني،  أو  ابلضعفاء

  األصوات  املتقاربة  احلروف  وخاصة  البعض،  بعضها
 غري  اللغوي  إعداده   يف  ضعيفا  املعلم  يكون  قدو   واملخارج.

  يف   جي داً   أسلواب  ليت بع  أو  العلمي ة،  مادته  من  متمكن
  ل   قد  األخرى  املواد  مدرسي  أن    إىل  أضعف  تدريسه،



33 
 

 
 

  إىل   وارشادهم  ،البات الط  طاء أخ  إىل  بل  يلقون
 .36الصواب 
 حياتك  طوال  متأصلة كانت  اليت احملادثة عادات  تغيري

 األخطاء  ومبعرفة  الوقت،  بعض  األمر  منك   يستغرق
  يف   ذلك   سيساعدك  احملادثة،  أثناء   تفاديها  جيب  اليت

  ذكرها   أخطاء  8  وهنا   التحدث،  يف  مهاراتك   حتسني
Blog Positivity موقع

37
. 

 وعدم   الصرب،  بفارغ  للتحدث   دورك  انتظار  -1
  ابهتمام. اإلصغاء

 اآلخر   الطرف  وإشعار  األسئلة  من  الكثري  طرح  -2
 تستجوبه. وكأنك 

 لنفسك. النتباه جلب وحماولة املقاطعة كثرة  -3

 
الرايض:  التقابلي اللغوي وحتليل األخطاء، ) صني، حممد إمساعيل 36

    .126-121م(، ص  1982عمادة شؤون الكتاابت، 
37 http://makkahnewspaper.com . 
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  صحة   على  واإلصرار  موضوع  كل  يف  اجلدل  -4
 رأيك.

  لشخص   سليب  أو  غريب  موضوع   عن   التحدث   -5
 األوىل. للمرة تقابله

 واحد.  موضوع إىل بيأس  التشبث -6
 قصرية. جبمل واإلجابة برأسك  ابإلمياء الكتفاء -7
 مبهم. أو خاطئ بشكل مفهومك  توصيل -8

 احملادثة  تدريس أهداف -ه
 وكذلك   خاصة  أهداف  هلا  الدراسية  وادامل  من  مادة  لكل
 إليها تصل َّناية أو غاية هي  األهداف وإن احملادثة. تعليم
  رمى  أو  إليه  أسرع  شيء  أو  نشاطه  إليها  تتجه  أو  عملية

 له اهدفً  وجعله إليه
 الرتبوية  علماء  قدمها  كما  احملادثة  تعليم  أهداف  أما

   .والتعليم
  نتظار ا  دون  التحدث   يف  املبادأة  على  الطلبة  قدرة  تنمية .1

  بذالك.  يبدؤهم ملن مستمر
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  معرفتهم   توظيف  من  متكينهم  اللغوية.  الطلبة  ثروة  تنمية .2
  لديهم   يشبع  مما  والرتاكيب  كاملفردات  وهي  ابللغة

 اإلجناز. على والقدرة لتقدم واحلاجة ابلثقافة اإلحساس 
  املواقف   يف  والتصرف  بتكارلا  على  الدارسني  قدرة  تنمية .3

 فيها  الصاحلة  والبدائل  الردود  أنسب  واختيار  املختلفة.
 حدة.  على مواقف لكل

  الشؤون   وإدارة  واملشاعر  األفكار  عن  التعبري  من  التمكني .4
 بثقة. ويسر بسهولة والعامة اخلاصة

تمل  الىت  املختلفة  للمواقف  الدارسني  تعريض .5   مرورهم   حي 
   اللغة. ممارسة إىل فيها حيتاجون والىت هبا.

  على   الطالب   وتدريب  للغة  التصايل  املفهوم  ترمجة .6
   ابلعربية. الناطقني الفعاملع التصال

 وتشجيع   ابحلديث.  اخلاصة  النفسية  اجلوانب  املعاجلة .7
  .38لغة غري بلغة يتكلم على الطالب

 
)القاهرة:  تعليم العربية لغري الناطقني هبا، رشدي أمحد طعيمة،  38

 .  166-160م(، ص 1989منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة، 
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  تعليم  األهداف  عن  الباحثة  خلصت  السابق  النظري  من
 الطلبة، اللغوية تنمية التحدث، يف القدرة تنمية يعىن احملادثة
  املفردات  عن  املعروفة  ولزايدة  البتكار،  على  قدرة  تنمية

 املفهوم  طالبات ال ترمجة أن الطالبات  يستطيع حىت والرتكيب
 الطلبة  وتدريب  التصايل.  على   الطلبة  وتدريب  التصايل،

   الفعايل. التصال على
   احملادثة عناصر -و
  اليت   أبصوات   إل  التحدث   عملية  تتم  ل  إذا  :الصوت   -1

 التواصل  عملية إحداث  على وتساعد األفكار حتمل
 حروف  من  مكونة  رموز  عن  عبارة  فاألصوات   :اللغة  -2

 عبارة  النهاية  يف  أَّنا   أي   دللهتا،  وهلا   ومجل،  وكلمات 
 وواضحة. مفهومة لغة عن

  التحدث  عناصر  من  ومهم  رئيس  عناصر  وهو  :األداء  -3
  ويتمثل   املراد،  املعىن  ويعكسه  واإلقتناع،  التأثري  يف  يسهم
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 تعبريات   ابستخدام  عنه  والتعبري  املعىن  متثيل  يف  األداء
 .39الصوت  ودرجة الوجه،

   احملادثة تعليم مستوايت -ز
 ثالثة  أخرى  بلغات   للناطقني  تعليم  برامج  يف   للمحادثة

 تفاوت لاب  ئصهاوخصا  متطالبها  تنفاوت   رئيسية  ايت مستو 
   للدارسني: اللغوي

  ينتظمون  الذين  اجلدد  ابلدارسني  اخلاص  األول:  املستوى -1
 يقرؤها  .أوًل   احملادثة  املعلم  يلقى  فيه  العربية  اللغة  برامج  يف

  من   يطلب  ُث   فيه  تكلف  ل  طبيعي  وأبداء  سليمة  قراءة
  تكليف   أو  متثيلها،  أو  مجلة  احملادثة  هذه  تكرار  الدراسي
  الدارس  أيلف  أن  هنا  املهم  منها.  حيفظون  بذكرما  بعضهم
 الكالم   منط  على  يعرتف  وأن  ومفردهتا  اللغة  أصوات 
  من   األول  املستوى   هذا  يف  املعلم  وعلى  فيها.  والتعبري 
 يف  اللغوية  للمواقف  خمتلفة  بدائل  يقدم  أن  احملادثة  تدريس 

 
 : دار عامل الكتب،القاهرة)  تعليم اللغة العربية املعاصرة، سعيد ليف،  39

 . 256 ص ،( م2010
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 أن   عليه  أن  كما  اللغوي.  ورصيده  الدارس   فهم  حدود
 أبن   الثقة  متام  يثق  أن  قبل  البدائل  هذه  بني ينتقل  أل  عليه

 أمامه. ارستهامم واستطاعوا منها  كال  استوعبوا قد الداربني
 حمادثة  تدور  ،سابقه  من  درجة  أعلى   هو  الثاين:  ىاملستو  -2

  أكثر   ومواقف  اعقد  وقضااي  أوسع  موضوعات   حول  عادة
  موضوعات  حول   املستوى  هذا  يف  احملادثة  وتدور  .اجتريدً 

 واصطالحات   متعينة  التعبريا  وحتفيظ  املناقشة   مثل  وافكار
 خاصة.

  مستوايت  من   مستوى  أعلى  هذا   الثالث:  املستوى  -3
 يتوقع  املستوى  هذا  يف  اثنية.   كلغة  العربية  تعليم  يف  احملادثة

 من  للمحادثة  تناوله  ابملفهوم  احملادثة  ممارسة  الدارسني  من
  يف   واملعلم  األراء.  اختالف  يف   أفرادها  بني  حرة  مناقشة

  يقلده  حىت  احلوار  إلقاء  دوره  يعتدر  املستوى  هذا
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 ويضبط  جمراه  يرقب  للحديث.  موجه  جمرد  إنه  ،الدارسون
 .40فيه الفكر تيار ويوجه ،اخطاءه ويصحح ،حدوده

 اجليدة  احملادثة  إعداد مراحل -ح
  اخلطوات  املرحلة  هذه  وتتضمن  للحديث  اإلعداد
 .41التالية:

 فهو  الفرد  يتحدث   عندما  احلديث.  من  اهلدف  حتديد -1
  حتديدو   لإلقناع  أو  لإلمتاع  سواء  خريناآل  يف  للتأثري  يسعى

 املتحدث   جتمع  الذي  هو  اجليد  فاحلديث  اهلدف.
 مشرتكة.  رابطة فيه واملستمع

  النتائج   احلديث  حيقق  لكي  ،احلديث  إلقاء  مواعد  حتديد  -2
 مناسبا  يكون  حمدد  موعد  على  التفاق   ينبغي منه  املرجوءة

 واملتلقي. للمتحدث 
 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجة  ، رشدى أمحد طعيمة  40
،  (م 1989 ،املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثاقافة )مصرى: منشورات  ، وأساليبه

     . 168ص
، املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،على سامي احلالق41

. 160ص  (،م2020: جامعة األردن، األردن  -)عمان
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  املكان   بتوفري  الهتمام  ينبغي  املناسب.  املكان  اختيار  -3
  املستلزمات  وتوفري   جيدا  إعدادا  وإعداده  املناسب
 عن  والبعد  والتسجيل  الصوت   تكبري  جهزة  كا  الضرورية

 املزعجة.  الصوتية املؤثرة
 جيب  احلديث  مادة   ختيارا  عند  احلديث.  مادة  اختيار  -4

 إبهتمام  احلديث  موضوع   خيطى  يكون  أن  :على  احلرص
  املعلومات  تكون  أن   ،واملستمع  املتحدث   بني  مشرتك
 ومتصلة  وكافية  وصادقة  جديدةو   صحيحة  املقدمة

 للحديث. الرئئس ابملوضوع
 احملادثة  يف النجاح عوامل -ط

  عملية   لتكون  املتحدث   لدى  العوامل  عدة  توافر  من  بد  ل
 .42منها:  انجهة التحدث 

  إىل  يعتمد  التحدث  عملية  جناح  إن  التحدث:  يف  الرغبة -1
 كانت   فإذا  احلديث   يف  املتحدث   رغبة  على  كبري   حد

 
، املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،على سامي احلالق42

. 107(، ص.م2010، لبنان: املؤسسة احلديثة للكتابة -طراابس)
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  يف   ذلك   ويظهر  جيدا  حديثا  أنتجت  قوية  الرغبة  هذه
  أما   واحلوار.  املشاركة  ويف  للحديث  املستمعني  فعل  ردود

  أن   كما  فاترا  ابهتا  احلديث  كان  ضعيفة  الرغبة  كانت  إذا
 ضعيفة.  ابهتاة تكون نتائجه

 خيطط   أن  البدهية  األمور  من  للحديث:  اإلعداد -2
 مليا   يفكر  أن   عليه  جيب  لذا  به  سيتحدث   ملا  املتحدث 

 كان   إذا  خاصة   به  سيتحدث   ما  تفاصيل  ويعرف
 املستمعني. لدى معروفا احلديث موضوع

  يتوقف   اليت  املهمة  األمور  من  الثقة  تعد  ابلنفس:  الثقة -3
 الضرورية   األمور  من  وهي  التحدث  عملية  جناح  عليها

 اجلمهور   ثقة  لكسب  متحدث   كل  إليها  حيتاج  اليت
 حديثة. أثناء يف هبدوء يفكر أن يستطيع وحىت

 مدركا  املتحدث   يكون أن  ينبغي  الرئيسة:  األفكار  تذكر  -4
 فيها   التحدث   ينوي  اليت  الرئيس  واملعاين  األفكار  جلميع
  أن   للمتحدث   إخراجا   األمور  أكثر  من  أن  ذلك 

 عن  يسهو  أو  التالية   الفكرة  ينسى  ُث   فكرة  عن  يتحدث 
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 تلك  يف  نظره  وجهة  تقوي  اليت  واألمثلة  األدلة  بعض
 .الفكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
 

 الثالث  فصللا

 البحث مناهج
 البحث طريقة -أ

 وهو  حتليلي  وصفي   الرسالة  ههذ  يف  البحث  منهج  أما
  موضوع   للظاهرة  الراهنة  ابحلالة  تتعلق  معلومات   على  احلصول
  العالقات  على  والتعرف  ظاهرة  تلك   طبيعة   لتحديد  الدراسة

  املؤثرة   املتغريات   وحتليل  وتصويرها  ووصفها  حدوثها  يف  املتداخلة
 بقصد   معاصرة  بظاهرة  يرتبط  الذى  املنهج  .ومنوها  نشوءها  يف

  اكتشاف   وحماولة  ومقدارها  العالقة   وتوضيح  وتتفسريها  وصفها
  منهج   ن هأب  أخرى  بعبارة  نقول  أو  الظاهر  وراء  الكامنة  األسباب 

  .43وتفسريها وصفها بقصد معاصرة بظاهرة يرتبط

 

املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، بن حممد العساف،  صاحل43
.189م(، ص 2000) الرايض: مكتبة العبيكان، 2ط
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 وعينته  البحث جمتمع -ب
 هى   امليداىن  البحث   يف  والعينة  اجملتمع  أن  فيها  شك   ل  مما

 مجيع   البحث  هذا  من  اجملتمع  ت.والبياان   املعلومات   مصادر
 دراسيةال  لسنةل  املنار  مبعهد   ثانويةال  للمرحلة  الب طال

  عددهن   الطالبات   كل   .اطالب  160  معدده  2020/2021
 الصف  من  وهو  الطالبات   بعض  الباحثة  أخذتفس   طالبة،  501

 البحث   هلذا  قصدية  أو  غرضية  أو  نيةعي  ثانويةال  درسة امل  من  ثاينال
  الباحثة   قومتو   منهم.  %6،. 1  أو  ةطالب  36  عددهم  كان  والعينة

ا  أساس   على  احرًّ   اختيارا  العينة  هذه  ابختيار   أغراض   حتقق  أَّن 
 .44هبا يقوم اليت الدراسة

 Teknik sampling “:   يلي  كما  كتابه   يف  عني   حممد  قال  وكما

pertimbangan adalah satu teknik pengambilan sampel yang 

didasarkan pada suatu realitas, bahwa sampel yang di pilih 

atau ditetapkan oleh peneliti didasarkan pada pertimbangan 

 
، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأسالبهذوقان عبيدات وآخرون،  44

 . 101ص  ،م( 2008)عمان : دار الفكر، الطبعة العاشرة، 
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tertentu, pertimbangan yang di maksud biasanya terkait 

.45“ penelitian tujuan dan masalah dengan 
 

  أخذها  ميكن  األساليب  من   أسلوب   هى  الغرضية  العينة"
 الباحثة  اهتاختار   اليت  العينة  إن    ،الواقع  على  مادابعت  البحث  كعينة 

 البحث."  أهدافو  أبمور ترتبط الىت املعينة املوازنة  على ابعتماد

 
45 Suharsimi arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendakatan 

Praktik, (Jakarta: Rinela Cipta, 2006), hal: 231. 
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   أدواهتاو  البياانت مجع  طريقة -ج
  إجراء يف مهمة خطوة البياانت  مجع عملية تعتمر

 مبوضوع املتعلقة  البياانت  الباحثة جتمع ولكي البحوث،
  مشكلة لتناسب البحث أدوات  اختيار يف تدقق فإَّنا البحث

  البحث. هذا  لتنفيذ اختارها الىت وطريقة وأغراضها بحثال
  احلقائق لنيل  واملستوى النظامى جراءاإل هو البياانت  ومجع

  على للحصول مساعدة وسائل البحث فاألدوات  املهتاجة.
  البحث. ملوضوع زمةالال البياانت 

 هذا يف الباحثة ختتارها اليت البياانت  مجع طريقة وأما 
 هي:  البحث

 املقابلة  -1
  هبا  قوم ت  مواجهة   حمادثة  وهى  البحث  أدوات   من  ةاأد  املقابلة  إن 

 أنواع  ستشارةا هدفها أخرين أشخاص أو أخر شخص مع الباحثة
 هبا  ستعانةالل  أو  علمي  حبث  يف  لستغالهلا  املعلومات   من  معينة

 .46والتشخيص  التوجيه يف
 

 . 100ص  ، ... البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات و آخرون،   46
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 األخطاء  عن  املتعلقة  األسئلة  لتقدمي  املقابلة  الباحثة  تستخدم
  يف   اللغة  مبشرفة  البحث  هذا  يف  املقابلة  وجتري  احملادثة.  يف  الطلبة

  السنة   يف  الطلبات  وبعض  العربية  اللغة  ومعلم  الطالبات   مسكن
 .احملصولة املعلومات  لتدقيق الثانية
 التسجيل -2

 ذلك   تمتو   البات الط  حمادثة  الباحثة   تسجل  الحظةامل  بعد
 ببعض  ابملقابلة  الباحثة  تقومدقيقة.  بياانت   على  للحصول
  الطالبات  الصوت   لتسجيل  التسجيل  آلة  خدمتواست  الطالبات 

  field research  ميداين  حبث  خالل  من  كذلك العربية،  احملادسة  يف

 تظهر  اليت  اللغوية  األخطاء   من  اانت البي  لنيل  الطريقة  هذه  في
 .احملادثة من الطالبات 

 الواثئق -3
  السجالت  بصورة  ما  بياانت   عن  حبث   يف  طريقة  هي  الواثئق

  هذه   .وغريها  واملذكرات   والرسائل  واجلرائد  واجملالت   والكتب
 واملنظمة  املعهد  أحوال  عن  البياانت   لنيل  مستخدمة  الطريقة
  بصور   يتعلق  عما  ذلك   وغري  واملوظف  املدرس   والقائمة  املعهد
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 أنشطة  توثيق  على  البحث  هذا  يف  التوثيق  ويشتمل  .املعهد
 .واملقابلة حمادثة عند  خاصة الطالبات 

 البياانت حتليل طريقة -د
 املعينة،  البياانب   لتحليل   ةمستخدم  طريقة  هو  البياانت   حتليل

  من  واهلدف  عنها،  اخلالصة  خذأت  أن  ةالباحث  ستطيعت  حىت
  لتكون   كتشافات   ال  وحتديد  تضييق   هو   البحث  يف  التحليل

 .الستفادة ريوكث  منظ مة بياانت 
 اخلطوة  إىل  الباحثة   خطو تف  البياانت   مجع   مت    أن  وبعد

 :املوجودة  البياانت  حتليل وهو البحث يف التالية

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan  lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain 47. 

 
47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal:46. 
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  البياانت  ومجع  منهجي  بشكل  البحث  عملية  هى  البياانت   "حتليل
 والواثئق  امليدانية،  واملالحظة  املقابالت،  من  عليها  احلصول  مت    اليت
 ىف  وتنظيم  جتميع  وحدات،  إىل  وترمجتها  البياانت   تنطيم  طريقة  عن

  يفهم   يك  الستنتاجات   وجعل  وسيتعلم،  همم  أمر  واختيار  منط.
 .واآلخرين" لنفسه

 يلى: كما  هي البياانت  حتليل طريقة وأم ا
  أسلوب  ابستخدام  وحتلل  ستصرف   املالحظة  بياانت 

 ابلصدق   الر سالة  هذه  ىف  ستكتب  املالحظة  بياانت   وكل   حتليل،
  ترأ   الختبار  من  األجوبة  وكل    البحث.   ميدان  يف  بوجودها  وفقا

 يف   الباحثة  كتبهات  مخسة.   إىل  ويقسمها  األخطاء  أكثر  الباحثة
 ذالك  وبعد  مأوي.  أسلوب   ابستخدام  الباحثة  حيسب  ُث  اجلداول
 الباحثة   ميكن  حىت  املقصودة  األجوبة  كل    من  وتستنبط  ستحلل

 .48  البي نة احلقيقة وصول يف استخدامها

 
48 Neon Muhajir, Metode Penelitian Kuantitatif, (Yokyakarta: Raka 

Sarasin, 1996), hal:15 . 
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  الباحثة  تبعتف  الرسالة  هبذه  والكتابة  التأليف  طريقة  وأما
  الكتاب  يف  املقررة  رانريىال  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  اجلارية  الطريقة
 :مسم ى
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 الرابع  الفصل
 ومناقشتها  البحث نتائج

 حملة ميدان البحث  -أ
 انميد  حملة  حتضر  أن   تريد  البياانت   الباحثة   تعرض  أن  قبل
 يف   الباحثة  توشرح  البحث.  فيها  الباحثة  قامت  الذي  البحث
  الطالبات  حمادثة  يف  اللغوية  ابألخطاء  النظرية  عن  الثاين  الباب 
  ة الباحث  قامت   فقد  البياانت  على  للحصول  املنار.  مبعهد  اليومية

  على   اعتمادا  .2022/ 2021  الدراسية  للسنة  املعهد  هذا  يف
    -Bرقم  احلكومية  اإلسالمية  الرانرييجبامعة  ملتعلمنيا  عميد  إفادة

16882/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2021:   ًفقد   سبق  مما  انطالقا  
 التايل:  كما  البياانت  جبميع الباحثة فقامت
 البحث  حقل عن عامة صورة -ب
 ل  الذي  اإلسالمية  للرتبية  عصري  معهد  هو  املنار  معهد  إن
 مؤسسة  رائسة  حتت خيتضع  هو  بل  سياسي،  حزب   أي  إىل  ينتمي
 أزهر  احلاج  املعهد  هذا  مؤسسة  ورئيس  األمة.  زعماء  وكبار  املعهد
  فخر   تنكو  املعهد  خارج  رئيس  وأما  ( H. Azhar Manyak)  مايع
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 ,Tgk. Fakhruddin Lahmuddin  )  سترياملاج  الدين  حلم  الدين

M.A)  املاجسرت  أمني   حممد  إكرام  تنكو  املعهد  خلدا  ورئيس 
(Tgk. Ikhram M. Amin, MPd.)  2000  سنة  املعهد  هذا   أسس  

  امليالدية.   2001  يوىل  22  التاريخ  يف  أنشطته  وتبدأ  امليالدية
  سيوطي   الدكتوراندوس   الكربى  آتشيه  منطقة  رئيس  وافتتحه
 (. Drs. Sayuti Ismail ) سترياملاج  إمساعيل
  إري   جوت   (Lampermai)  ملفرمي  قرية  يف  املعهد  هذا  يقع

(Cot Irie)  كرينخ  أويل  (Ulee Kareng)  يف   الكربى  أتشيه  منطقة  
  منهج   مها  منهجان  املعهد   اوهلذ  السالم.  دار  أتشيه  نغرو  حمافظة
 وكان  الدينية  الشؤون  وزارة  ومنهج  كونتور   العصري  عهدمب  الدراسة

 متخرجون  وهم  مدرسا  115  واملدرسون  طالبا  1011الطلبة  عدد
 العصري  واملعهد  املنار  العصري  ومعهد  كونتور  العصري  معهد  يف

 العصري  واملعهد  احلكمة  نور  ومعهد  داين   عمر  شيك   تنكو
 اإلسالمية  الرانريي  وجامعة  الزاهدين.  دار  واملعهد  العلوم  مصباح
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 شرق  يف  واجلامعات   احلكومية  كواىل  شيخ   وجامعة   احلكومية
 .49مان ع سودان، مغريب، كويت،  تونيسيا. مصري، يعن األوسط
 فهي: املعهد هلذا التعليمية األهداف وأما

 اإلسالمية  سيطرة  من  لديها  مبا  اإلنسانية  القدرة  ترقية -1
  القرآن   على  تؤسس  اليت  والثقافة  والفنية  والتكنولوجية

 والسنة.
 النافعة. ابلعلوم وترقيتهم املتقني املسلمني األجيال إعداد -2
 احلياة   مواجهة  على  املستعدين  املسلمني  األجيال  إعداد -3

 والنشاط. الكفاءة من  لديهم مبا الواقيعية
  حلة املر   ومها  مرحلتان  املنار  ملعهد  التعليمية  املرحلة  أما

  بني   فيها  الدراسية  املناهج  ويندمج  ،املتوسطة  واملرحلة  الثانوية
  التعليم   عملية  وكانت  الدينية.  الشؤون  والوزارة  التعليمية  الوزارة
 الساعة   من  اخلميس  يوم  حىت  السبت  يوم  من  الفصل  داخل

07:30-13:10   
 

سبتمرب   30املقابلة الشخصية مع مدرسة املدرسة املتوسطة مبعهد املنار يف اتريخ  49
 م.  2021
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  العربية  العلوم  من  فتكون   املعهد  هذا  يف  ةسو املدر   املواد  وأما
  واإلمالء  واحملفوظات  واملطالعة  والصرف  النحو  وهي  واإلسالمية،

 واللغة  والفقه  العربية  واللغة  والتفسري  والتوحيد  واإلمالء  واإلنشاء
 احلديث.  وعلوم والبالغة اإلجنليزية

 10  وله  مدرسا  115  املعهد  هذا  يف  املدرسني  عددو 
 الطلبة   عدد  وكان  فيها.  واإلدارة  التعليم  عملية  ملساعدة   موظفني

  412  منها  والطالب  طالباً،  813  املعهد  هلذا  ثانويةال  املرحلة  يف
  املرحلة   يف  الطلبة  عدد  وأما  طالبة،  401  منها  والطالبات   طالبا

 طالبا،  90  منها  والطالبون  طالبا،  198  املعهد  هلذا  املتوسطة
 طالبة.  108 نهام والطالبات 
 التايل:  اجلدول إىل النظر فيمكن
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 1-4 اجلدول:
 .50العصرى  املنار معهد درسةامل يف الطلبة عدد

 
املتواسطة   للمرحلة الصفوف الرقم

  الثانويةو 
 الطلبة عدد

 34 )أ( األول 1
 32 )ب( األول 2
 32 )ج( األول 3
 32 )د( األول 4
 36 (ه) األول 5
 36 ( و) األول 6
 36 (ز) األول 7
 38 (ح) األول 8
 36 )أ(  الثاين 9

 
أكترب   2املتوسطة مبعهد املنار يف التاريخ املقابلة الشخصية مع مدرسة املدرسة 50

م.  2021
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 36 )ب(  الثاين 10
 35 )ج(  الثاين 11
 29 )د(  الثاين 12
 38 (ه) الثاين 13
 37 (و) الثاين 14
 38 (ز) الثاين 15
 33 (ه) الثاين 16
 38 )أ(  الثالث 17
 38 )ب(  الثالث 18
 38 )ج(  الثالث 19
 35 )د(  الثالث 20
 38 (ه) الثالث 21
 36 (و) الثالث 22
 35 (ز) الثالث 23
 24 )أ(  الرابع 24
 21 )ب(  الرابع 25
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 21 )ج(  الرابع 26
 16 )د(  الرابع 27
 29 )أ( اخلامس 28
 31 )ب( اخلامس 29
 16 )أ(  السادس  30
 21 )ب(  السادس  31
 19 )ج(  السادس  32

 1011 جمموع 
 

 2-4 اجلدول
 2021/2022العصري املنار مبعهد العربية ةغالل معلمي أمساء

 
 املتخرج    الدرس  اإلسم  الرقم

  حممد  إكرم توكو 1
 أمني

  اإلسالمية جامعة التوحيد 
 الرانري 
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  اإلسالمية جامعة النحو مولدي  إونري 2
 الرانري 

 أومان جامعة العربية اللغة الرضى  شهر 3
 علوم الدين أول 4

 احلديث
 مليزاي جامعة

  زيتونة جامعة االفقه أصول الرمضان  شهر 5
  تونيسيا

 األزهر جامعة العربية اللغة مهاجر 6
 بقاهرة 

 السودان  جامعة البالغة زواخلري  7
  حممد سيدي جامعة اءاإلنش  لقااخل هداية رفقي 8

 مغريب  هللا عبد بن
 األزهر جامعة العربية اللغة األكرب  مؤزن 9

 بقاهرة 
  اإلسالمية جامعة العربية اللغة األكرب  رجيس 10

 الرانري 
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  اإلسالمية جامعة اإلمالء  زليمور  11
 الرانري 

  اإلسالمية جامعة الصرف  سودة  12
 الرانري 

  اإلسالمية جامعة العربية اللغة مسهرا  يوليا 13
 الرانري 

  اإلسالمية جامعة العربية اللغة الفهم  نورل 14
 الرانري 

  اإلسالمية جامعة العربية اللغة محك أفندي 15
 الرانري 

 األزهر جامعة العربية اللغة يسرويت 16
 بقاهرة 

  اإلسالمية جامعة العربية اللغة رمحدي 17
 ملغ
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 املعهد  هذا يف والوسائل املباين -1
 التعليم  عملية  جناح  دعمت  اليت   الوسائل  بعض  املنار  معهد  يعد

 التايل:  اجلدول يف ذكر كما  وهي والتتعلم،
 3-4 اجلدول

 املنار  معهد يف والوسائل املباين
 

 البيان العدد الوسائل  الرقم
 جيد  1 املسجد  1
 جيد  4 املدرسة  إدارة 2
 جيد  29 للدراسة  الصفوف 3
 جيد  1 احلاسوب معمل 4
 جيد  1 املكتبة 5
 جيد  1 اإلجتماعية القاعة 6
 جيد  1 اإلدارة  7
 جيد  2 املقصف 8
 جيد  2 الطلبة  شركة 9
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 جيد  6 والفنون الرايضة ملعب 10
 جيد  3 املطعم  11
 جيد  45 احلمام 12
 جيد  5 الطالب  مسكن 13
 جيد  3 الباتالط مسكن 14
15 El craft 1  جيد 
 جيد  1 استوديو 16
 جيد  1 لضيوف ل غرفة 17
 جيد  1 الطلبة  صرافة 18
 جيد  1 ة يصح عيادة 19
 جيد  1 ة يبيعالط العلوم معمل 20

 110 اجملموع
 

  املنار ملدرسةا اإلدرة قسم : مصدر
  لرتقية   الدافعية  التعليمية  والوسائل  املباين  أن السابق  اجلدول  دل

   والتعليم. الرتبية غرض
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 البياانت عرض -ج
   املقابلة ياانت ب .1

 البياانت   جلمع  هي  طريقة  هذه  الباحثة  استخدمت  قد
 املتعلقة  البياانت   على  حلصول  األسئلة  بعض  بتقدمي  "املقابلة"
 مبعهد   الطالبات   حمادثة  يف  اللغوية  األخطأ  تسبب  اليت  ابلعوامل

  لتنبأ  قوية  عالقة  ،شخصية  ملقابلةا  الباحثة  وجتري  العصرى.  املنار
لرتقية   الطالبات   إىل  ورجن  ُث  العربية  اللغة  نطق  يف  الطالبات   امليول
 يف  ةومشرف  العربية  اللغة  يمعلم  وهم  كالمها،  يف  املنار  مبعهد

  اللغة   إشراف   قسم  من  املنظمة  الطالبات   وبعض  الطالبات   مسكن
  قائمة   الباحثة  فأعدت   املقابلة  إلجراء  وأما  العصري.  املنار  مبعهد

 يلي: كما  األسئلة
 الدراسة حال حيث من أخيت نظراً  وجهة ما .1
 املنار معهد ختتار مل العربية، اللغة تعلم إطار يف .2
  احملادثة   يف  املستعملتان  للغتان  هناك  املنار  معهد  يف .3

 ترغبني،  أيهما  اإلجنليزية،  واللغة  العربية  اللغة  ومها  اليومية،
 ملاذا 
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 وما   هنا،  تدرس   حني  حتزاها  مل  اليت  الغاية  هناك  هل .4
 عراقيلها 

  ستواصل   أين  إىل  املعهد،  هذا  يف  دراستك   َّناية   بعد .5
 دراستك

 إىل  املنار  معهد  يف  دراستك   من  النتيجة  تطبيق  كيف .6
 اجملتمع
  الثاين   للصف  الطالبات   بعض  مع  املقابلة  الباحثة  وقامت

  أتشيه.   ببندا  احلكومية  الثانوية   املدرسة  من  خترجت  قالت:  حيث
 هو  املعهد  يف  طالبات   بل  العربية  ابللغة  للتحدث  اهلدف  وأما

  يف   حتتاجها  الىت  العاملية  اللغة  على  الطالبات   قدرة  لتحسني
 يفهمن  ل  هي  الطالبات   تواجهها  الصعوابت  وكانت  املستقبال.

  يف   مراراً   الطالبات   ترتكبها  واألخطاء  مفردات.  وقلة  اللغة  قواعد
 .ةالدللي  األخطاء  النحوية  األخطاء  الصرفية  األخطاء  هي   احملادثة
  قلة   هي   احملادثة  يف  اللغوية  األخطاء  تسبب  العوامل  وكانت

 يرغنب  الطالبات   وبعض  اندراً   استماع  يكون   والبيئة  مفردات 
 هي   املشكلة  هذه  عالجها   أما  العربية.  اللغة  تعلم  يف  اإلجنليزية
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 اللغة  درس   لفهم  الطالبات   لتسهيل  املناسبة  التدريس  طريقة  تطبيق
 .51باشرة امل

  املالحظة بياانت  .2
  طلبة عند ال  احملادثة  يف   اللغوية  األخطاء  البياانت  على  لتحصل

  البياانت  مجع  عملية  يف  الباحثة  قامت  فقد  اإلسالمية  املنار  مبعهد
  حظت   ل  الباحثة  كانت  والواثئق.  لوالتسجي  ابملقابلة  امليدان  يف

 ُث  أبداة  وسجلتها  اليومية  أنشطتهن  يف  الطالبات   تدور  اليت  احملادثة
  ورقة   إىل  ونقلتها  الطالبات   كالم  من  اللغوية  األخطاء  اختارت 

  األخطأ   تصنيفها  حسب  بتصنيفها  الباحثة  متكن  حىت  معينة
  مع   ابملقابلة  الباحثة  قامت  ذلك   على  وعالوة  املعتمدة.  اللغوية

  من   األخرى  البياانت   على  حلصول  العربية  ابللغة  الطالبات 
 . املراقب شاركمب ويسمى اللغوية األخطاء

 األخطاء  من  البياانت   عرض  يلي  وفيما  املالحظة  بياانت 
 العصري. مبعهد  الطالبات  حمادثة يف اللغوية
 

 
. 2021نوفمبري  8يف التاريخ  ثانوية مع إحدى الطالبات للصف الثاين ال املقابلة 51
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 ومناقشتها البياانت حتليل -ذ
   طالباتال حمادثة يف اللغوية خطاءألا -1

 عند  ادثةاحمل  يف  اللغوية   األخطاء  عن  الباحثة  تشرح  أن  قبل
 اخلاصة  اللغة  صرعنا  العربية  اللغة  إن  املنار،  مبعهد  الطالبات 
 ول  لسيطرهتا.  اللغة  دارس  كل  يلزم  اليت  األربعة  اللغوية  واملهارات 

 العربية  اللغة  تعلم  خالل  اللغوية  األخطاء  من  الدارس   يفوت 
  يف   أيضاً   األخطاء  وحتدث   نطقاً.  أو  كتابة  كانت  سواء  واستيعاهبا

 نطقاً.  اللغة  ممارسة  يف  الصعوابت   توجيه  ألن  الدارس   حمادثة
  لتصال   الطلبة  يالزم  الذي  اإلسالمية  املعاهد   أحد  املنار  واملعهد
  يف   أن  غري  عملية  يف  أن  غري  املعهد  بئة  يف  واإلجنليزية  العربية  ابللغة
  يف   خاصة  اللغوية  األخطاء  من  عديد  يوجد   التصال  عملية

 ملعرفة  األخطاء  بتحليل  القيام  إىل  حيتاج  .للطالبات   اليومية  ادثةاحمل
  خذتوأ  الطالبات.  ترتكبها  الىت  األخطاء  األشكال  ووصف
  البحث   هذا  قام  .وواثئق  التسجيل، و   ،املقابلة  من  البياانت   الباحثة

 لسنة  الثاين  الصف  يف  الطالبات   حمادثة  يف  اللغوية  األخطاء  أن
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 املقابلة  األسئلة  إلجراء  طالبات   36  الباحثة  وأخذت   سطةملتو ا
 املعينة. 

 دراسة   هو  األخطاء  حتليل  إن  يقول:  اخلوايل  علي  الدكتور
  فيها   دخل  -أفراد  جمتمعة  أو  فرد  يرتكبها  اللغوية  لألخطاء  حتليلية

  والثاين  األوىل  اللغة  إنتاج   أثناء  –  الثانية  اللغة  املتعلم  الطالب 
  من   األخطاء  بتصنيف  التحليل  هذا  ويهتم  .كتاابً   أو   كالماً 

  أو   ء،اإلمال  أو  القواعد  يف  )خطأ  السيب  التصنيف  مها:  جانبني،
  مرد   )خطأ  السيب  والتصنيف  األصوات(،  أو  الدللة  أو  الكلمات 

 أو  الثانية  اللغة  إىل  خطأ   أو  الثانية(  اللغة  إىل  أو  األوىل  اللغة  إىل
  .52األخطاء سبب معرفة جماولة أي صديف خطأ

 الثاين   الصف  من  طالبات   حمادثة  يف  األخطاء  الباحثة  ستقدم
 اآليت: ولاداجل يف وستستعرضها العصري. املنار مبعهد

 
 
 

 
 .  10ص حتليل األخطاء اللغوية...، العجرمي، من  52
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 4-4 اجلدول
 املنار مبعهد طالبات  حمادثة يف النحوية األخطاء توضح

 
  الرقم

   الطالبة
 تصويب اخلطأ  حتديد

 األخطاء
  تصنيف 
 األخطاء

 توصيف 
 األخطاء

  َسأ َجر  ب   1
لُّلَغة   حَتَداث    اب 

  أن سأجرب 
 أحتدث 
 العربية ابللغة

 يف إمهال ةحنوي
  الضمري

  فعل
 املضارع

ُث أستمر إىل   2
  نار  معهد امل
 العصري

ُث أستمر 
إىل معهد  

املنار  
 العصري

رفع  حنوية
مايقتضي  

السياق 
 نصبه 

جر مكان   حنويةألنن صعبة    ألنن صعبة 3
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احلفظ  من
 املفردات

حلفظ 
 املفردات

 أخر

  أسافرْ  أريد أن 4
 إىل املصر 

أريد أن 
أسافَر إىل  

 املصر

رفع ما  حنوية
يقتضي  
السياق 

 نصبه 
كما عرفنا أن   5

 عربيةاللغة 
هي للغة 

 القرآن 

كما عرفنا  
أن اللغة  

العربية هي 
 لغة القرآن

تنكري ما   حنوية
يقتضي  
السياق 

 تعريفه 
يف هذه  6

 املعهد
يف هذا 

 املعهد
تذكري   حنوية

اسم 
اإلشارة  

حني 
يقتضي  
السياق 
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 أتنيثة 
أواصل  7

  يف الدراسة
قسم التفسري 

 القرآن 

أواصل 
الدراسة إىل  
 قسم تفسري 

استعمال  حنوية
حرف  

 جر عري

ل نستطيع   8
 نتغريْ 

نستطيع  ل 
 أن نتغريَ 

زايدة   حنوية
حرف  
 النصب

  نستطيع أن 9
 نساعدْ 

نستطيع أن  
 نساعدَ 

جزم ما  حنوية
يقتضي  
السياق 

 نصبه 
سأدخل إىل  10

 حتفيظ  
سأدخل إىل 
 فرقة احل ف اظ 

إفراد ما   حنوية
يقتضي  
السياق 

 مجعه
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 معة ابجلا 11
(Akamigas) 

  جبامعة

Akamigas) 
زايدة   حنوية

حرف  
"ل" غري 

 مناسب
 ألساعدْ  12

 والدي
 ألساعدَ 
 والدي

جزم ما  حنوية
يقتضي  
السياق 

 نصبه 
  مع كذلك  13

 اإلحنليزية
كذلك 

 ابإلحنليزية 
استعمال  حنوية

حرف  
جر غري 
 مناسب

 أكون أريد 14
 مدرسة

أريد أن  
أكون 
 مدرسة

جميء  حنوية
الفعلني 
متواليني  

دون  
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 فاصلة 
ست  سنة ست 15

 سنوات 
مفرد ما  حنوية

يقتضي  
السياق 

 مجع
ست  سنة ست 16

 سنوات 
مفرد ما  حنوية

يقتضي  
السياق 

 مجع
درست يف   17

  دار  معهد 
 العلوم

درست يف  
  دار  معهد 
 العلوم

رفع ما  حنوية
يقتضي  
السياق 

 جره
 األستاذ أمهر 18

 الطلبات  مع
األستاذ 

أمهر من  
 الطلبات

استعمال  حنوية
حرف  

جر غري 
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 مناسب
  أعرف   أان مل 19

 القواعد النحو
أان مل أعرف  
 قواعد النحو

رفغ ما  حنوية
يقتضي  
السياق 

 جزمه
هي تكتب  20

 رسالةٌ 
هي تكتب 

 رسالةَ ل
 رسالةَ ال

رفع ما  حنوية
يقتضيه  
 النصب

أان من أتشيه  21
 شرقية

أان من 
أتشيه 
 الشرقية 

تنكري ما   حنوية
يقتضي  
السياق 

 تعريفه 
أان ل أعرف   22

النحو  القواعد
 والصرف 

أان ل أعرف  
النحو  قواعد

 والصرف 

تعريف ما  حنوية
يقتضي  
السياق 

 تنكريه
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كنت يف  23
القصل  

 السادسة 

كنت يف 
الفصل  
 السادس

أتنيث  حنوية
العدد 
حني 

يقتضي  
السياق 

 تذكريه 
 

 خيطؤون  الطالبات   معظم   أن  قالساب  اجلدول  من   لنا  يتضح 
  جر  ويليها  (%4،13)   خطأ   3  عددها  تبلغ   والتنكري   التعريف  يف

  املضارع  فعل  ورفع  ويليها  (%4،13)   خطأ  3  عددها  تبلغ  جمرور
  خطأ   3  واجلمع  وإفراد  (%73،13)  خطأ  5  عددها  تبلغ

 .(% 39،17) خطأ 4 الفعل وزمان (4،13%)
 ،النحوية  األخطاء  هذه  إىل  إيل  تؤدي  اليت  األسباب   ومن

 النحوية   ابلقواعد  هتمامال  عدم  ومن  القاعدة  بقيود  اجلهل  يه
 اللغة  يف   األم  اللغة  تدخل   ومنها  القواعد،   هبذه  املعرفة  وعدم

  ة اإلندونسي  اللغتني  بني   النحوية   القواعد  ختالفا  ك وذل  اهلدف،



74 
 

 
 

  اللغة  ملتعلم  الصعوبة  تسبب  النحوية  القواعد  وتعدد  والعربية،
 األجنبية.  اللغة بوصفها العربية

 
 5-4 اجلدول

 طالبات لدى حمادثة يف اللغوية لألخطاء املئوية والنسبة العدد
 

 املئوية  النسبة العدد  األخطاء  نوع الرقم 
 % 4،13 3 جمرور جر مجلة 1
 % 4،13 3 املضارع  فعل رفع 2
 % 73،13 5 واجلمع  فراداإل 3
 % 4،13 3 والتنكري  التعريف 4
 % 39،17 4 الفعل زمان 5

 % 100 18 اجملموع
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 6-4 لاجلدو 
 املنار مبعهد طالبات  حمادثة يف الدللية األخطاء وضحي

 
 تصويب اخلطأ  حتديد الرقم 

 األحطاء
  تصنيف 
 األخطاء

 توصيف 
 اخلطأ

 أحتاج  ألن 1
 بعدٍ 

 اجأحت
 يوماً 

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  نعيد   نعيد  ل 2
   أستاذة

 بدون
 اي تكرير

 أستاذة 

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  القرآن نتعلم  3
  لإلرتفاع

 عماان 

  نتعلم
  القرآن
  ليزداد
 إمياننا 

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 يف اخلطأ دليل يف يكفين  اللغة   يف  إذا 4
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 اللغة   يكفين
 العربية

 صياغة
 املراد  املعىن

 صعبة أان ُث 5
 قليل

 أشعر
 ابلصعب

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  فقد   ماذا  ماذا 6
 جائز

 أيهما
 جائز

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 كذلك   ل 7
 ee أنت

 يتفعل ل
 أخيت اي

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 غري أستاذة  مايف 8
 اي موجود
 أستاذة 

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  خلص   أان 9
 أمس  أفعل

  لَقدْ 
 فَ َعْلت  

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
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 املراد  املعىن . أمس
 أتوعد  نعم 10

 معك 
 أعدك
 بشريف 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 تَ نْ سَ حْ أَ  11
 بْ هَ ذْ تَ 

 

 أن حيسن
 تنصرف

 

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 نْ م   صْ لَ خَ  12
 ب  ل  طْ تَ  رْي  غَ 

 يوَ فْ العَ 

 

 يف  اخلطأ دليل تعتذر  ل
 صياغة
 املراد  املعىن

  من مع تلقي 13
 حديثاً 

 

 يف اخلطأ دليل قابلت من
 صياغة
 املراد  املعىن

 أين  يف  أنت 14
 حديثاً 

  زايدة دليل كنت   أين
  جر   حرف
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  ل   حيث
  يقتضيه
 السياق

  نعم   صعب 15
 ذلك  تبني

 يف أصعب
 التعبري 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 أين أين  يف جتد 16
 وجدت 

 ذلك

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  جداً  أفرح 17
  معك  ألتقي
 كمن 

  سعيد أان
 بلقائك 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  تقسم   كيف 18
 وقتك 

 كيف
  تنظم

 أوقاتك

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 يف  اخلطأ دليل بك  ما ملاذا  أنت 19
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 صياغة
 املراد  املعىن

 اجلس فقد  إجلس 20
  من

 فضلك 

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 يف  اخلطأ دليل خمطئ أان خطأ الذي أان 21
 صياغة
 املراد  املعىن

 يف اخلطأ دليل خبري  كل خري  مجيعا 22
 صياغة
 املراد  املعىن

 يف  اخلطأ دليل رأيك ما عندك كيف 23
 صياغة
 املراد  املعىن

  جدا   أفرح 24
 أمساع

  يسرين
 اخلرب

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
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 املراد  املعىن
 هذا  مثل 25

 حايل 
 هو  هذا

 هظي
 يف  اخلطأ دليل

 صياغة
 املراد  املعىن

 ماذا  أحب  ل 26
 ماذا 

 أحب ل
 وذاك  هذا

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 ل  خلص 27
 ختف

 يف  اخلطأ دليل ختف ل
 صياغة
 املراد  املعىن

  غري   اآلن  أان 28
 جيداً 

  لست
   ريخب

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 غري  هذا 29
 عادل 

 يف  اخلطأ دليل عدل غري
 صياغة
 املراد  املعىن
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 طوال اليوم طيلة 30
 اليوم

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  أخذ   أن  جائز 31
 هذا

 ممكن  هل
 ذأخ أن

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  كمن  مفي 32
 ستخرب الذي

  ماذا
 سخربين

 األخر

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  معي   تتكلم  ل 33
 هذا  مثل

  إنطقي
 ابألدب 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 أان  تعطي 34
 كمن  فرصة

 أعطن
 فرصةً 
 أخرى 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 يف  اخلطأ دليل إصربي  نعم  إصرب 35
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 صياغة
 املراد  املعىن

 أسعي خلص سعيت 36
 بكل
 جهد 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 سعدين  اآلن 37
 نعم 

  نيساعد
  من

 فضلك 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 يف  اخلطأ دليل احلماسة  احلماس 38
 صياغة
 املراد  املعىن

  سوف   أنت بعد  تندم 39
 تندم 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 أنت   ستدخل  أنت   40
 ستدخلني

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
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 املراد  املعىن
  أن   هيهات  41

 أعطيه
 أعطيه  ل

 أبداً 
 يف  اخلطأ دليل

 صياغة
 املراد  املعىن

 ما  صح هاذا  صحيحاً  42
 قلت

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 زكاة  موجود 43
 أمس الىت زكاة

  هناك هل
 مبحث

 الزكاة عن

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 وقت  مفي 44
 للراحة 

  لدي ليس
 وقت

 للراحة 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  أولً   قليل 45
 أستاذة 

  نتعلم
 قليالً 

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن



84 
 

 
 

 يف  إلنسان  كا 46
 اخلارج 

  مثل
 طالب 
 خارخ
 املعهد

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  مفي   بل 47
 أستاذة 

 لكن
  أستاذة

 غري
 موجودة

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  جتب   فقد 48
 الزكاة

 تعلمت
 عن الفقه
 جتب
 الزكاة

  دليل

  أستاذة 49
   kan ستجلس

  ستجلسني
 أستاذة  اي

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 يف  اخلطأ دليل أين  إىل حديثاٍ   أين  إىل 50
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  تذهبني أفرا  أنت
 آنفاً 

 صياغة
 املراد  املعىن

  جداً   قرية  ل 51
kan 

 تكون  ل
 قراويةً 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  جداً   كبري  ل 52
 صوت

 ل
 تتصوت 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

  نظفي هذا إنظفي 53
  هذا

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 غري كمن   مفي 54
 موجود

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 أتخذ دائماً  55
 أتخذ

  دائماً  هي
 أتخذ

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
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 لصديقتها لإلنسان
 إذن  بدون

 املراد  املعىن

 حمطئة  هي لغة  خطأ 56
 يف

 استخدام
 اللغة

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 من الطلبة بعيد إنسان 57
 خارخ

 منطوقة 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 أان جداً  أكره 58
 أخيت مع

 ذلك

 أكره أان
   هامع

 يف اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن

 تنظر  ماذا 59
 تنظر 

  ماذا
 تنظرين 

 يف  اخلطأ دليل
 صياغة
 املراد  املعىن
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  بلغت  قد  الدللية  األخطاء  أن  على   السابق  اجلدول  يدل
  الباحثة   وترى  املراد،  املعىن  صياغة  يف  هذا  وميثل   %74،69  نسبتها

  األم،   للغة  السليب  التدخل  هو  األخطاء  هلذه  يةالرئيس   السبب  أن
 أمناط   عن  ختتلف  اإلندونيسية  اللغة  يف   اجلملة  أمناط   إن  حيث
  عدم   املفردات،  قلة  القواعد،  معرفة  عدم  العربية،  اللغة  يف  اجلملة
 يف  السياق  معرفة  وعدم  اخلطئ  التعميم  العربية،  اللغة  يف  الرغبة
 تؤدي  اإلندونسية  اللغة  يف  املصطلحات   بعض  انعدم  العربية،  اللغة
  اخلطاء. وقوع إىل

  أن   طالبات   احملادثة  يف   غويةلال  األخطاء  الباحثة  صنفت  قد
 مستقل  اجلدول  يف  جعلت  حيث  والنحوية،  الدللية  األخطاء
 يف  اللغوية  الألحطاءئوية  امل  النسبة  عدد  توضح  اآليت  واجلدول

 . املنار مبعهد الطالبات  حمادثة
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 7-4 ولاجلد
 الطالبات حمادثة يف اللغوية لألخطاء ئويةامل والنسبة العدد

 
 ية ئو امل النسبة العدد  اخلطاء  نوع الرقم 
 % 95،71   59 الدليل 1
 % 4،28 23 النحوي 2

 % 100 82 اجملموع 
 

  حمادثة   يف  اللغوية  طاءاألخ  أن  السابق  لاجلدو   على  اعتمد
  األخطاء  يف  كبري  بعدد  حتدث   العصري،  املنار  مبعهد  الطالبات 

 تبلغ  الدللية  طاءاألخ  أن  الباحثة  وجدت   والدللية.  النحوية
 النحوية   األخطاء  هاويلي   (%74،69)  املئوية  بنسبتها  83  عددها

  النسبة   الباحثة  حوتوض  ،(%25،30)  خطأ  36  عددها  تبلغ
 التايل: البياين الرسم يف كما  اللغوية لألخطاء املئوية
  الطالبات  حمادثة  يف  اللغوية  لألخطاء  املئوية  النسبة  البياين:  الرسم
 العصري املنار مبعهد
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 اخلامس  الفصل

 اخلامتة 

 البياانت،  عرض  من  السابقة  األبواب   يف  ثةالباح  تناولت   
 لتغلب  ،حمادثة  يف  اللغوية  األخطاء  حتليل   عن  وحتليلها  ومناقشتها،

 الباحثةوجدت    الباب   هذا  يف  الشفهي.  التعبري  على  الطالبات 
 يلي: كما  والقرتاحات  النتائج

 البحث نتائج -أ
 مبعهد  الطالبات   لدى  ادثةاحمل  يف  اللغوية  األخطاء  إن -1

 الدللية  األخطاء  ومتثل  ومتنوعة،  كثرية  العصرى  املنار
 يف  النحوية  األخطاء  ومتثل  املراد.  املعىن  صياغة  يف

  (، %31،81)   خطأ  7  عددها  تبلغ و   والتنكري   التعريف
  (، %72،22)   خطأ  5  عددها  تبلغ  جمرور  جر  ويليها
  خطأ   3  عددها  تبلغ  املضارع  فعل  ورفع  ويليها

  (، %63،13)   خطأ  3  واجلمع  وإفراد  (،63،13%)
  أن  الباحثة فتقول (.%18،18) خطأ 4 الفعل وزمان
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 حيث  النحوية  األخطاء  من  أكثر  الدللية  األخطاء
 أما  (،% 69،73)   الدللية  األخطاء  نسبة  تبلغ

 . (%30،35)  بنسبة فتبلغ النحوية األخطاء
 هي  الدللية  األخطاء  إىل  تؤدي  اليت  العوامل   ومن -2

 إَّنن  حيث  العربية،   اللغة  يف  اإلندونسية  اللغة  أتثري
 العربية.  اللغة   سياق  يف  اإلندونسية  السياق  يستخدمن

 عدم  هي  النحوية  األخطاء  إىل  تؤدي  اليت  العواملو 
 إمهال و   ،العربية  اللغة  قواعد  حنو  الطالبات   معرفة
 . ويةالنح بيالرتك

 قرتاحات اال -ب
تية: على النتائج السابقة تقدمت الباحثة القرتاحات اآل  بناء

  
 أن  املنار  مبعهد  العربية  اللغة  نيللمدرس  الباحثة  تنبغي  -1

 يف  اللغة  تعلم  بعد  اللغة  ريتطو   على  كثري  ابهتمام  يهتموا
 ،اللغة  ترقية  على  مهماً   دوراً   كونت  واألساتذة  فصلهن،
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 حمادثة   يف  اللغوية  األخطاء  ملعلجة  احملاولت   حتتاج  وهلذا
 الستمرار. على األخطاء يف الوقوع لعدم أي طالبات،

 البحث  هذا  يطوروا  أن  األخرين   للباحثني   الباحثة  ترجو  -2
  األخطاء   عالجهاو   اللغة  تعليم   يف  تطبيقها  ميكن  الذي

 . طالبات  حمادثة يف اللغوية
الباحثون الذين ستتمون  أتمل الباحثة أن أتيت على أثرها   -3

 .تفصريات هذا البحث
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 املراجع
 العربية  املراجع -أ

 . املعارف دار  القاهرة: ،2 ط،اللغة مقاييس ،2006 ،فارس  ابن

 األدب   يف  الوسيط  ، 1916  ،عناىن  ومصطفي  السكندرى  أمحد
 .املعارف دار مصر: ،1  ط ،واتؤخيه العريب

  وطرلئق   ماهيهات  اللغوية  املهارات  ،2010  ،عليان  فؤاد  أمحد
 املسلم.  دار رايض: ،4 ط ،تنميتها

 بريوت:  ،9  ط  ،اللغة  معرفة  إىل  مدخل  ،1990  ،ظاظا  حسن
 . الشامية الدار

  مفهومه   العلمي  البحث  ،م2008  ،وآخرون  عبيدات   ذوقان
 .الفكر دار ان:عم ،10 ط ،أسالبهو  وأدواته
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 الناطقني  ريلغ  العربية  اللغة  تعليم  ،1989  طعيمة،  أمحد  رشدى
 املنظمة   منشورات   مصرى:  وأساليبه،  مناهجة  هبا

 .والثاقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية

  ، 1990  ،شنب  أبو  حممد   مجعة  وأمحد  طعيمة  أمحد  رشدي
  دراسة  لغوية  حتليل  زمستويتها   اللغوية   املهارات 
 .القرى أم جامعة املكرمة: مكة ،ميدديية

  دار   :القاهرة  املعاصرة،  العربية  اللغة  تعليم  ،2010  ليف،  سعيد
 . الكتب عامل

 يف  البحث  إىل  املدخل  ،م2000  ،العساف  حممد  بن  صاحل
 ،العبيكان  مكتبة  الرايض:  ،2  ط  ،السلوكية  العلوم
 . الثانية الطبعة

  اللغوية   األخطاء  حتليل   ،م2000  ،هللا  عبد  الصديق  عمر
  للغة   الدويل  اخلرطوم  معهد  الطالب  لدى  التحريرية
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  الدويل   اخلرطوم  معهد  ،األخر  ابللغات  الناطقني  العربية
  .العربية للغة

  اللغوية األخطاء حتليل  ،2004 هللا، عبد الصديق عمر
  العربية للغة   الدويل خلرطوما   معهد طالب لدى التحريرية 
 الدويل.  اخلرطوم معهد السودان: األخرى، ابللغات الناطقني

  يف  املعاصرة الرتبوية االجتاهات ،م1997 رجب، حممد هللا فضل
 .الكتب عامل القاهرة: ،1ط العربية، اللغة تدريس

  التقابل   ،1399  ،األمني   حممد  وإسحاق  صين  عيلإمسا  حممد
 الرايض   جامعة  الرايض:  ،األخطاء  وحتليل  اللغوى

 . العربية اللغة معهد

 ،النفس  الرتبيةوعلم  أصول  ،وأصحابه  عفيفي  اهلاوى  حممد
 . مصر مكتبة :الناشر

  ، العربية  اللغة  تعليم  طرق  ، 1979  ،أمحد  القادر  د عب  حممد
 . املصرية النحضة مكتبة ،1طبعة
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  اللغة   لدارس   اللغوية   األخطاء  حتليل  ، 2015  ،العجرمي  من
  ،الكوريني  الطلبة   من  الرابع  للمستوى  العربية

 .األردن األردن:جامعة

  العربية   اللغة  وتعليم  التطبقية  اللسانية  ،2003  ،العنايت  وليد
 .والتوزيع للنشر داراجلوهرة عمان: ،هبا الناطقني لغري

  ودورها   احملادثة  ،2016  سعيدة،  خوجة  ويوسف  كاهينة  صايش
  اإلبتدائي،  التعليم  مرحلة  يف  التحدث  مهارة  تنمية  يف

 .جباية جامعة اجلزائر:

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

 العربية  غري املراجع -ب
Abdul Hamid, 2008, Pembelajaran Bahasa Arab, 

Pemikiran, metode,  strategi, Materi dan Media, 

Yogyakarta: UIN- Malang Press. 

 Anas Sudijono, 2009, Pengantar statistik pendidikan, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Departemen Agama, 1979, Pedoman Pengajaran Bahasa 

Arab pada Perguruan Tinggi Islam, Jakarta: IAIN. 

https://makalahnewspaper.com Diakses pada 15/11/2018 

18:45 

https://almaany,com Diakses pada Tahun 1989  

Neon Muhajir, 1996, Metode Penelitian Kuantitatif, 

Yokyakarta: Raka Sarasin. 

Suharsimi arikunto, 2006, Prosedur penelitian Suatu 

Pendakatan Praktik, Jakarta: Rinela Cipta. 

Wayan Nurkancana dan Sunartana, 1986, Evaluasi 

Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional. 

 

 

 

https://makalahnewspaper.com/
https://almaany,com/


98 
 

 
 

 

 

 



99 
 

 
 

 

 

 



100 
 

 
 

 




