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  استهالل 

  

قَاَل يََٰقْوِم َأرََءيـُْتْم ِإن ُكنُت َعَلٰى بـَيَِّنٍة مِّن رَّىبِّ َوَرزََقِىن ِمْنُه ِرْزقًا  
َحَسًنا ۚ َوَمآ ُأرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَىلٰ َمآ َأlَْٰىُكْم َعْنُه ۚ ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ  

ْصلََٰح َما ٱْسَتطَْعُت ۚ َوَما تـَْوِفيِقٓى ِإالَّ ِبٱoَِّ ۚ َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه   ٱْإلِ
  ) ٨٨أُنِيُب (سورة هود :

  

َوَسلََّم   َعْنُه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضي هللاُ 
نـَْيا نـَفََّس هللاُ َعْنُه   َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَربِ  قَاَل:  الدُّ

ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر َيسََّر هللاُ  
نـَْيا وَ    [متفق عليه]... إخل    اآلِخَرةِ َعَلْيِه ِيف الدُّ

  

  قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: 

َا ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ  َّlَأْحِرُصوا َعَلى تـََعلُِّم الُّلَغِة الَعَربِيَِّة فَِإ  
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  إهداء

وأمي   إىل أيب املكرم احملبوب مصطفى كمال
ربياين   اللذين  مالحيايت  جوت  احملبوبة  املكرمة 

حيفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا  صغريا  
ومجيع   ذليخى  سيت  احملبوبة  أخيت  وإىل  واآلخرة 

  املقربني.

الرانريي اإلسالمية  يأسات  وإىل ذي يف جامعة 
الذين قد علموين   راحلكومية أشك شكرا جزيال، 

أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم  
  zلكثري تقديرا وإجالال. 

جامعة  يف  وأصدقائي  زمالئي  مجيع  وإىل 
جزيال   شكرا  أقول  احلكومية،  اإلسالمية  الرانريي 
الرسالة، جزاكم   على مساعدتكم يف �ليفي هذه 

 هللا خري اجلزاء.   
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  لتقدير كلمة الشكر وا 

على كل  العاملني  ورب  واألرض  السموات  رب   � احلمد 
حال وأشكره على نعمه وفضله املتوال وأساله جزيل النوال والثبات 
يف احلال واملال. والصالة والسالم على رسولنا حممد بن عبد هللا  
األطهار   وأصحابه  آله  وعلى  املختار  الشاكرين  الصابرين  خري 

  يوم الدين �حسان. أما بعد. والتابعني ومن تبعهم إىل 

فقد مت �ذن هللا وتوفيقه هذه الرسالة اليت يقررها قسم التعليم 
اللغة العربية بكلية الرتبية و�هيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية  
هذه  وختتص  الطلبة.  يتعلمها  املقررة  املواد  من  احلكومية كمادة 

ية يف حمادثة الطالبات  حتليل األخطاء اللغو الرسالة حتت املوضوع  
وصفية    Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar  مبعهد (دراسة 

  .حتليلية)

وتقدم الباحثة شكرا جزيال إىل فضيلة املشرفني مها األستاذ  
حلسن   املاجستري  فضيلة  واألستاذة  املاجستري  نينورسي  ترمذي 
القيمة على هذه الرسالة حىت    إشرافهما وإرشادا�ما وتوجيها�ما 



 

 ز 
 

متت الباحثة الرسالة iما، عسى هللا أن يباركهما وجيزيهما أحسن 
  اجلزاء.

اجلامعة  رئيس  فضيلة  إىل  الشكر  خبالص  الباحثة  وتواجه 
الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه ولعميد كلية الرتبية و�هيل  
املعلمني ورئيس ومجيع األساتيذ بقسم التعليم اللغة العربية وكذلك  

الرتبية و�هيل  جلميع م الرانريي ومكتبة كلية  وظفي مكتبة جامعة 
  املعلمني.

مث من الواجب على الباحثة أن تقدم شكرا واحرتاما لوالدين 
احملبوبني الذين ربياها تربية حسنة وهذzها تذهيبا �فعا وتسأل هللا  

  أن يبارك عمرمها وجيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة. 

مث تقدم الباحثة الشكر لزمالئها يف قسم تعليم اللغة العربية  
الذين قد ساعدوها بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفعوها يف إمتام  

  كتابة هذه الرسالة.  

وال تنسى الباحثة أن تتقدم شكرا ملدير معهد روح اإلسالم 
 ةأ�ك بنجسا األستاذ كسنادي حفظه هللا وجلميع املعلمني والطلب



            بندا أتشيه، ٢٥ 

 سرة منريا  

الباحثة،  

         

  

 

 ح 
 

الذين قد أعانوها يف مجع البيا�ت حني عملية البحث، عسى   فيه
  هللا أن يعطيهم أجرا عظيما.  

وتعرف الباحثة أن هلذه الرسالة عيوب ونقائص فلذلك ترجو  
كل رجاء أن  يت القارءين zقرتاحات والنقدات على هذه الرسالة  

ى  وعسى أن تكون كاملة ومفيدة للباحثة وللقارئني ولعل هللا أن يرض
                    بكل عمل وخطوة.

      
م ٢٠٢٠ نيو يو  
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والنسبة املئوية لألخطاء اللغوية يف حمادثة   :
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  قائمة الرسوم
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الطالبات اللغوية يف حمادثة  النسبةلألخطاء 
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  قائمة امللحقات 

الرانريي   -١ جبامعة  املعلمني  و�هيل  الرتبية  عميد كلية  إفادة 
 اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه على قرار تعيني املشرفني

جبامعة   -٢ املعلمني  و�هيل  الرتبية  عميد كلية  الرانريي  إفادة 
 اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه على القيام zلبحث

إمتام  -٣ على  بنجسا  أ�ك  اإلسالم  روح  املعهد  مدير  إفادة 
 البحث 

 قائمة املالحظة  -٤
 نتيجة املقابلة  -٥
 الصور الفتوغرافية -٦
 السرية الذاتية  -٧
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  مستخلص البحث 

 مبعهدحتليل األخطاء اللغوية يف حمادثة الطالبات    :  عنوان البحث

    
  حتليلية)  وصفية (دراسة

  : سرة منريا   االسم الكامل 

  ١٦٠٢٠٢٠٣٤:   قم القيدر 

إن للغة العربية عناصر اللغة اخلاصة واملهارات اللغوية األربعة اليت  
األخطاء   من  الدارس  يفوت  وال  لسيطر�ا.  اللغة  دارس  يلزم كل 
أو   سواء كانت كتابة  واستيعا¬ا  العربية  اللغة  تعلم  خالل  اللغوية 
توجيه   ألن  الدارس  حمادثة  يف  أيضا  األخطاء  وحتدث  نطقا. 

ا ممارسة  يف  واملعهد  الصعوzت  نطقا.   Ruhul Islam Anakللغة 

Bangsa  للغة   ذيأحد املعاهد اإلسالمية الz يالزم الطلبة التصال
العربية واإلجنليزية يف بئة املعهد غري أن يف عملية االتصال يوجد 

حمادثة   يف  خاصة  اللغوية  األخطاء  من  لعديد  لطالبات. اليومية 

     Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar
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وحيتاج إىل القيام بتحليل األخطاء ملعرفة ووصف أشكال األخطاء  
ا العوامل  ولعرض  احملادثة  يف  الطالبات  ترتكبها  تسبب اليت  ليت 

األخطاء فيها. و�دف هذه الرسالة إىل تعرف األخطاء اللغوية يف  
فيها.   اللغوية  األخطاء  تسبب  العوامل  وتعرف  الطالبات  حمادثة 
الباحثة هو حتليل على منهج   ومنهج البحث الذي تعتمد عليها 
أن   هي  الرسالة  هذه  من  البحث  نتيجة  وأما  الكيفي.  الوصفي 

بعدد كبري  حتدث  املئوية    األخطاء  بنسبتها  النحوية  األخطاء  يف 
والعوامل اليت تسبب األخطاء يف حمادثة لطالبات هي قلة  ٪٥١،٨

وإمهال  القواعد  معرفة  وعدم  اإلندونيسية  اللغة  و�ثري  مفردات 
  القواعد وخلفية التعليمية وعدم رغبة يف تعلم اللغة العربية. 
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Abstract  

Research Title : The Analysis of Language Error in 

Islam Anak Bangsa Aceh Besar 

There are several linguistic elements and skills to be mastered 

by the students in learning Arabic. However, the language 

errors are often faced by the students both in written and oral 

form. In fact, students are often experiencing the language 

errors during oral conversation (Muhadasah). Islamic 

Boarding School of Ruhul Islam Anak Bangsa is one of the 

boarding schools in Aceh that obligates the students to daily 

communicate in bilingual namely Arabic and English. 

Though, the language errors frequently hinder the 

communication process, especially during female students’ 

conversation. Therefore, an analysis on language errors is 

crucial to conduct in figuring out the forms of errors occurred 

and the factors against it. The purpose of this study is to find 

out the language errors in female students’ conversation and 

Islamic Boarding  School  of  Ruhul 

Female Students’ Conversation  in 

NIM : 160202034 

Name   :  Sarah Munira 
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the factors that cause language errors during the conversation 

process. This research employed a qualitative descriptive 

method. Based on the result finding, the main factor of 

language errors among female students during their 

conversation was grammatical error (Qaidah Nahwu) for 

51.8%. In addition, the lack of vocabulary, the interference of 

L1, the limitation in understanding the language rules, the 

language structure ignorance, educational background and 

the lack of interest in learning Arabic were also the other 

factors of students’ language errors. 
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Abstrak 

Judul Penelitian : Analisis Kesalahan Berbahasa pada 

Islam Anak Bangsa Aceh Besar 

Nama Lengkap : Sarah Munira 

NIM   : 160202034 

Bahasa Arab memiliki unsur-unsur kebahasan tertentu dan 

empat keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap 

pembelajar bahasa. Namun dalam proses belajar tentu 

pembelajar tidak luput dari kesalahan berbahasa baik dalam 

tulisan maupun lisan. Pembelajar juga mengalami kesalahan 

berbahasa saat melakukan muhadasah disebabkan sulitnya 

mempraktikkan bahasa secara lisan. Dayah Ruhul Islam 

Anak Bangsa merupakan salah satu dayah yang mewajibkan 

para santrinya untuk berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa Arab dan Inggris di lingkungan dayah walaupun 

dalam prosesnya terdapat banyak kesalahan berbahasa 

khususnya pada muhadasah di lingkungan santriwati. Oleh 

karena itu diperlukan adanya analisis kesalahan berbahasa 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk 

Muhadasah Santriwati Dayah Ruhul 
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kesalahan yang sering terjadi serta menemukan penyebab 

dari masalah ini. Adapun tujuan penulisan skripsi adalah 

untuk mengetahui kesalahan-kesalahan bahasa pada 

muhadasah santriwati dan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa pada saat 

muhadasah. Metode penelitian yang digunakan peneliti 

dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dari 

hasil penelitian, penulis menemukan bahwa kesalahan yang 

sering dilakukan santriwati saat muhadasah adalah kesalahan 

pada qaidah nahwu dengan persentase 51,8 %. Adapun 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan 

berbahasa pada saat muhadasah santriwati adalah kurangnya 

mufradat yang dimiliki santriwati, pengaruh dari bahasa 

Indonesia, tidak mengetahui qaidah bahasa, mengabaikan 

qaidah, latar belakang pendidikan dan tidak adanya minat 

untuk mempelajari bahasa Arab.
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 الفصل األول

   أساسية البحث
 البحث مشكلة   -أ

إن اللغة العربية حتل مكانة خاصة بني لغات العامل، كما أن  
أمهيتها تزيد يوما بعد يوم يف عصر� احلاضر، وهي إحدى اللغات 

وف  اليت منت  العامل  واملعرفة. وكانت قو�ا قيف  اإلجتماعية  بتنمية  ا 
استكشفت يف أنواع النواحي التيت جعلتها حساz يف العامل سوى  

  ١فإ´ا جزء من حياة املسلمني. أداة االتصال.

تتماز اللغة العربية عن كثري من اللغات اإلنسانية، فهي لغة  
غري  من  للغة  جديد  متعلم  أي  فإن  لذلك  تصريفية،  اشتقاقية 
نتيجة عدم فهم هذه  اللغوية  متكلميها أن جيرتح بعض األخطاء 

 
1 Acep Hemawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hal. 6 
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والنحوية   والصرفية  الصوتية  وهي  املختلفة  مستو¤�ا  يف  اللغة 
  ٢اإلمالئية والداللية. و 

دخول  منذ  بدأ  قد  إندونيسي  يف  العربية  اللغة  تعلم  إن 
اإلسالم. وكان الغرض األول من تعلمها العبادة. ومبرور الزمان ليس  
االتصال   آلة  ليكون  ولكن  فحسب  للعبادة  تعلمها  من  الغرض 
zلشعوب األخرى وتطوير علوم اللغة العربية. كما أن قد جرى تعلم  

ا واملتواسطة  اللغة  االبتدائية  املرحلة  من  واملعاهد  املدارس  يف  لعربية 
  والثانوية واجلامعية. 

ويكون معهد كاملؤسسة اخلاصة اليت �تم بتعلم اللغة العربية.  
العربية  اللغة  املعهد وحيتاج روح  العربية احملل األساسي يف  اللغة  حتل 

واللغة   الدين  لغة  أ´ا  شديدا كما  تتعلق احتياجا  اليت  واللغة  العاملية 
بعلوم الدين األخرى. على سبيل املثال علوم القرآن واحلديث والعقيدة  

  والفقه واألخالق والتاريخ اإلسالمي وغريها.

 

العجرمي،   ٢ للمستوى  مىن  العربية  اللغة  لدارس  اللغوية  األخطاء  حتليل 
  ١٠٨٧ص. )، ٢٠١٥، األردن  ، (األردن: جامعةالرابع من الطلبة الكوريني
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معهد   املعاهد   احدك  Ruhul Islam Anak Bangsaكان 
 Darul، حي  Gue Gajahيقع يف قرية    العصرية للرتبية اإلسالمية 

Imarah    الكرب الطلبة على أتشيه  بقدرة  يهتم  املعهد  إن هذا  ى. 
سيطرة اللغة العربية نطقا وكتابة اهتماما iما. وقد أنشأ هذا املعهد 
البيئة اللغوية حيث أن لكل الطلبة ال جيوز هلم أن يتحدثوا يف املعهد 
إال zللغة العربية واإلجنليزية لكي يكون الطلبة مشجوعني يف ممارسة  

ليزي. يلزم على الطلبة أن يتحدثوا zللغة العربية الكالم العريب واإلجن 
النظام الضروري الذي يدور   اللغة الرمسية فيه. وهو من  كما أ´ا 

  على مجيع الطلبة.

وكما هو املعلوم أن البيئة اللغوية كإحدى الوسائل احملتاجة  
يف تعلم اللغة. البيئة اللغوية هي كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده 

zللغة الثانية املدروسة وأما ما تشتمله البيئة اللغوية هي   مما يتعلق
وحني  األصدقاء  مع  واحملاورة  الدكان  أو  املقصف  يف  األحوال 
يف  التعلم  عملية  حني  واألحوال  اجلريدة  وقراءة  التلفاز  مشاهدة 
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وتدعم البيئة اللغوية الطلبة   ٣الفصل وحني قراءة الدروس وغريها.
  درسوا وفهموا من مادة اللغة العربية نطقا.   لتطبيق وملمارسة عما قد

وتكون احملادثة آلة االتصال بينهم كما أ´ا يشرتك شخصان 
أو أكثر يف احلديث عن شيء دون إعداد سابق، والكالم عملية 
للفكرة،  مرسل  فاملتحدث  أكثر،  أو  ومستمع  متحدث  بني  تتم 

  ٤تصال.واملستمع مستقبل للفكرة، وكل منهما له دوره يف عملية اال
العربية  اللغة  بتعبري  بينهم  ويتصلوا  يتحدثوا  الطلبة ألن  وهي قدرة 

  صحيحة وسليمة. 

لغة الثانية يواجه الطلبة لوال شك أن يف تعلم اللغة العربية كا
الصعوzت فيه الىت تؤدي إىل عديدة من األخطاء اللغوية إما هي  

بة مبعهد كانت يف النطق أو الكتابة. وهذه الظاهرة حتدث يف الطل 
Ruhul Islam Anak Bangsa.    يربز املباشرة  املالحظة  أثناء  ويف 

مبعهد   الواقع الطالبات  من  عددا كبريا   Ruhul Islam Anakأن 

 
3  Nur Hadi dan Roekhan, Dimensi-Dimensi dalam Belajar Bahasa 

Kedua, (Bandung: Sinar Baru, 1982) hlm. 21 

، (الر¤ض: دار  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها فؤاد عليان،    أمحد  ٤
    ٨٨. )، ص٢٠١٠املسلم، 
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Bangsa    إ´ن اليومية.  حمادثة  يف  اللغوية  األخطاء  بعض  ينلن 
بقواعدها  اهتمام  دون  املعهد  يف  يوم  العربية كل  zللغة  يتحدثن 
املثال أن يستخدم  وتبدو أ´ن ال يعلمن ¹خطائهن وعلى سبيل 
صحيح   زمان  يف  ليس  والفعل  مناسب  حمل  يف  ليس  الضمري 

اختيار املفردات  واألخطاء يف صيغ الفعل واإلضافة واألخطاء يف  
وغريها. وهذه األخطاء ال بد أن حتلها حىت ال تدوم بني الطالبات 

  وال تؤدي إىل فساد اللغة. 

ما تقدمت الباحثة أرادت لتحليل هذه األخطاء   وبناء على
اللغوية يف حمادثة الطالبات zلبحث العلمي. ولذلك املوضوع هلذا  

 Ruhul  البات مبعهدالبحث حتليل األخطاء اللغوية يف حمادثة الط

Islam Anak Bangsa Aceh Besar  .(دراسة وصفية حتليلية )  

 سؤاال البحث    -ب

  وأما سؤاال البحث يف هذه الرسالة كما يلي:     

مبعهد   -١ الطالبات  اللغوية يف حمادثة  األخطاء   Ruhul  ما هي 

Islam Anak Bangsa  ؟ 
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الطالبات يف حمادثة    للغويةا  ءخطاتسبب األ   ليتا  ملالعو اما    -٢
  ؟  Ruhul Islam Anak Bangsa مبعهد

 هدفا البحث  -ج
وأما هدفا البحث اليت تقوم ¬ا الباحثة يف كتابة هذه الرسالة    

  فهي كما يلي:  
مبعهد  على  التعرف  -١ الطالبات  حمادثة  يف  اللغوية   األخطاء 

Ruhul Islam Anak Bangsa. 
حمادثة  يف    للغويةا  ءخطاتسّبب األ  ليتا  ملالعو ا  على  التعرف  -٢

  Ruhul Islam Anak Bangsa الطالبات مبعهد
 أمهية البحث  -د
للطلبة عن    -:    للطلبة         -أ البحث معرفة  نتائج  تكون  أن 

ودفع   صعو�zن  وإزالة  حمادثة  يف  أخطائهن 
الطالبات ألن يتحدثن zللغة العربية zهتمام  

           على قواعدها. 
أن تكون نتائج البحث تقوميا على بر�مج   -:       للمدرس  - ب 

 احملادثة لدى الطالبات يف هذا املعهد. 
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نتائج البحث مساعدة يف -   عاجلة م  أن تكون 
zألخطاء اللغوية يف حمادثة    ملتعلقةا  ملشاكلا

 الطالبات. 
     لمعهدلمدخاال    البحث    نتائج     تكون  أن    -:    للمعهد  - ج

    حمادثة   الطالبات.  يف    
لتحسني   - مساعدة  البحث  نتائج  تكون  أن 

الطالبات تتحدث   البيئة  اللغوية  الىت كانت 
 zللغة العربية فيها. 

ترقية خربة الباحثة يف جمال البحث العلمي   -:    للباحثة   -د
عن معرفتها  األخطاء    نظرية   وتزويد  حتليل 

   اللغوية.
 حدود البحث  -ه

: إن  الباحثة  تبحث هذه الرسالة  عن    احلد املوضوعي   -١
األخطاء  حتليل  مبعهد  املوضوع   الطالبات  حمادثة  يف    اللغوية 

Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar  وصفية    (دراسة
  حتليلية).
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معهد   احلد املكاين  -٢ يف  البحث  ¬ذا  الباحثة  قامت   :
Ruhul Islam Anak Bangsa   ¹تشيه الكربى .  

: قامت  الباحثة  ¬ذا  البحث يف  الدور    احلد الزماين     -٣
  م.  ٢٠٢٠-٢٠١٩ الثاين  للسنة  الدراسية 

 معاين املصطلحات   - و

وردت الباحثة يف هذا البحث بعض مصطلحات اليت حتتاج        
إىل حتديد معانيها وداللتها حىت تكون حدودها واضحة، ومن أهم 

  هذه املصطلحات ما يلي:

 حتليل األخطاء  -١

حتليال، وحتليل لغة   -حيّلل  -كلمة " حتليل" مصدر من حّلل        
صر ترتكب يف املنجد الوسيط فهو مص أي فحص غايته عزل عنا

تم القيام توأما حتليل هو عملية حتليل البيا�ت اليت   ٥منها مادة. 
يستخدم  أن  ميكن  اليت  املعلومات  إىل  البحث  نتائج  لتغري  به 

 

، (دار املشرق،  واملعاصرة املنجد الوسيط يف العربية  مجيع احلقوق حمفوظة،   ٥ 
  ٢٥٤)، ص.  ٢٠٠٣بريوت: 
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البحث. من  النتائج  هي كل  الستخالص  اللغوية  واألخطاء 
  قوم ¬ا الطالب عن قواعد اللغة العربية. تاملخالفات اللغوية اليت 

األ     حتليل  ووصف  وإن  لتعرف  طقنية  أو  طريقة  هو  خطاء 
والتفسري البيا�ت أو احلقائق تبعا لنظام خاص يف أخطاء يرتكبها  

  ٦الدارسون zستعمال اإلجراءات املوجودة. 

 احملادثة   -٢

"حادث      من  مصدر  وذن  -حيادث-احملادثة  على  حمادثة 
واحملادثة اصطالحا    ٧مفاعلة مبعىن تكلم وأخرب.   -يفاعل  -فاعل

هي حديث يدور بني بعض الناس مع بعض يف إصالح شوؤن  
  املعيشة واجتالب ضروب املصاحل واملنافع.

 

 

وآخرون،   ٦ صين  إمساعيل  الذايت حممد  للتعليم  الربامج  العريب  ،  النحو 
     ١٦٧  ) ص.١٩٨٧(الر¤ض: جامعة امللك سعود، 

، (بريوت: دار املشروف،  املنجد الوسيط يف اللغة واإلعالم،  لويس معلوف  ٧
    ٤٩٥) ص. ١٩٨٧
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 الطلبة   -٣

كلمة الطلبة مجع من الطالب، وهو اسم الفاعل من طلَب     
 مبعىن تلميذ يطلب العلم يف مرحلة التعليم الثانوية. 

 الدراسات السابقة  -ز

اليت        البحث  أساسيات  إحدى  هي  السابقة  الدراسات 
وسلبيتها.   إجابيتها  الدراسة  أسلوب  ملعرفة  الباحثة  استخدمتها 
وهذه الدراسة تساعد الباحثة ملعرفة املقارنة بني نتائج البحث وفرق  

  بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية. 

وع  ) حتت املوض٢۰١٨(حممد نور هادي   البحث الذي كتبه -١
حتليل األخطاء يف القراءة العربية لدى تالميذ الصف اخلامس 
مبدرسة "سومورجو" اإلبتدائية احلكومية كونوع جاتى مساراع.  

) معرفة أشكال األخطاء  ١واألهداف من هذا البحث هي (
مبدرسة   اخلامس  الصف  تالميذ  لدى  العربية  القراءة  يف 

مس جاتى  احلكومية كونوع  اإلبتدائية  ("سومورجو"  )  ٢اراع. 
لدى   العربية  القراءة  يف  األخطاء  تسبب  اليت  العوامل  معرفة 
اإلبتدائية   "سومورجو"  مبدرسة  اخلامس  الصف  تالميذ 
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البحث هو حبث   مساراع.  احلكومية كونوع جاتى ونوع هذا 
نوعي ميداين وصفي وتنقسم طريقة مجع البيا�ت إىل طريقة  

الش  واإلختبار  والتوثيق  واملقابلة  النتيجة  املشاهدة  وأما  فهي. 
) أن األخطاء يف القراءة العربية تنقسم ١من هذه البحث هي (

أخطاء النطق، يعين األخطاء يف   ) ۱إىل ثالثة أقسام، وهي:  
احلروف  وتغيري  "ل"  وحذف  مد  وحذف  احلروف  إخراج 

) اخطاء الفهم يعين أخطاء فهم  ¹٢خرى واإلبدال والتكرير.  
) أخطاء عالمة الرتقيم ۳الكلمة وأخطاء فهم اجلملة البسيطة.  

الفاصلة وأخطاء  النقطة وأخطاء عالمة  يعين أخطاء عالمة 
) والعوامل اليت  ٢عالمة التعجب وأخطاء عالمة االستفهام. (

تسبب األخطاء يف القراءة العربية هي اللغة العربية لغة جديدة  
أجنبية على التالميذ وعدم إتقان املفردات وتواتر تعلم   ولغة

الدراسة يف   عند  الناقص  التعلم  وتركيز  القليلة  العربية  القراءة 
الفصل وليس للتالميذ الناقصني الرب�مج أو السياسية يف تعلم  

و  القراءة.  مهارة  يف  خاصة  العربية  بني اللغة  العالقة  أما 
احلا والدراسات  السابقة  التشابه  من  لةالدراسات  أن    وجوه 

zملنهج الوصفي وتبحث   السابقةو   احلالة لدراسة  ا  ههذ  جتري
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عن نفس التحليل وهو حتليل األخطاء اللغوية، وأما من وجوه 
عن حتليل    الباحث  حبثأن يف الدراسة السابقة  اإلختالف  

األخطاء يف القراءة العربية لدى تالميذ الصف اخلامس مبدرسة  
ئية احلكومية كونوع جاتى مساراع وخيتلف "سومورجو" اإلبتدا

zلدراسة احلالة أن الباحثة تبحث عن حتليل األخطاء اللغوية 
 Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh  يف حمادثة الطالبات مبعهد

Besar . 
الذي كتبته   -٢ حتليل    سفطري  رزقاالبحث  املوضوع  حتت 

غة األخطاء يف كتابة اإلنشاء احلر عند الطلبة قسم تعليم الل 
العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه (دراسة  

)  ١ت األهداف من هذا البحث هي (وقدموصفية حتليلية).  
اللغة  تعليم  قسم  الطلبة  عند  اللغوية  األخطاء  على  التعرف 
العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه  يف تعلم  

) احلر.  يواجهها  )  ٢اإلنشاء  اليت  املشكالت  على  التعرف 
الرانريي جبامعة  العربية  اللغة  تعليم  قسم  اإلسالمية    الطلبة 

احلكومية بندا أتشيه يف تعلم اإلنشاء احلر. واملنهج املستخدم  
يف هذا البحث هو املنهج الوصفي والتحليلي وهو حتليل على  
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والنتائج    .(Mixed Methods)الكمي  -الكيفي  املدخل
ة من هذا البحث هي أن األخطاء حتدث بعدد كثري  احملصول

ومعادلتها   النحوية  واألخطاء  الصرفية  األخطاء  .  ١،٥يف 
واستنادا على خليفتهم الرتبوية حتدث بعدد كثري عند الطلبة 
خرخ من املدرسة اإلسالمية. وأما املشكالت يف تعلم اإلنشاء 

ا اخللفية  أي  zلطلبة  تتعلق  أ´ا  الباحثة  وجدت  لرتبوية  اليت 
الطلبة نفسهم وضعف يف أساليب النحو والصرف (القواعد) 
اللغوية  برتكيب  اهتمام  وعدم  مفردات  وقلة  الصحيحة 

و  العربية.  الكتب  قراءة  وعدم  بني  الصحيحة  العالقة  أما 
  ه هذ  أن  وجوه التشابه   من  الدراسات السابقة والدراسات احلالة

وصفية حتليلية   تنفيذ zلبحث دراسة   السابقةو   احلالةلدراسة  ا
الدراسات   أنيف حتليل األخطاء. وأما من وجوه اإلختالف  

تبحث عن حتليل األخطاء يف كتابة اإلنشاء احلر عند    السابقة
اإلسالمية   الرانريي  جبامعة  العربية  اللغة  تعليم  قسم  الطلبة 

الكيفي املدخل  وتستخدم  أتشيه  بندا  الكمي -احلكومية 
(Mixed Methods).  تبحث عن    الدراسات احلالة  وأما يف هذه

مبعهد الطالبات  حمادثة  يف  اللغوية  األخطاء   Ruhul  حتليل 
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Islam Anak Bangsa Aceh Besar   املدخل وتستخدم 
   الكيفي.

)  zملوضوع حتليل أخطاء ۲۰١۷(  لطيفةالبحث الذي قدمته   -٣
الطالب  بني  مقارنة  (دراسة  احملادثة  يف  االمسية  اجلملة 
وأما   اإلسالمي).  الكونتوري  األمانة  مبعهد  والطالبات 

) هي  البحث  هذا  من  نوع  ١األهداف  عن  الكشف   (
األخطاء اجلملة اإلمسية اليت يرتكبها الطالب والطالبات يف 

) معرفة أخطاء  ٢ة اليومية. (استخدام اجلملة االمسية يف احملادث
)  ٣اجلملة االمسية لدى الطالب من خالل احملادثة اليومية. (

معرفة أخطاء اجلملة االمسية لدى الطلبات من خالل احملادثة  
وتبعت  النوعي  البحث  استخدمت  الباحثة  وكانت  اليومية. 
املنهج الوصفي zستخدام أسلوب الوÍئق واملالحظة املباشرة  

البيا�ت. والنتائج احملصولة من هذا البحث واملقابلة مل عاجلة 
) الطالب ١هي  لدى  االمسية  اجلملة  أسلوب  أخطاء  أن   (

ويف  والتنكري  التعريف  يف  هي  اليومية  احملادثة  يف  والطالبات 
التذكري والتأنيث ويف اإلفراد والتثنية واجلمع ويف حركات أواخر  

) ا¥رورة.  أو  املنصوبة  أو  املرفوعة  أخطاء  ٢الكلمة  إن   (



١٥ 
 

 

الطالب يف اجلملة االمسية من خالل احملادثة اليومية هي يف 
والتأنيث التذكري  ويف  والتنكري  والتثنية    التعريف  اإلفراد  ويف 

أو   املنصوبة  أو  املرفوعة  الكلمة  أواخر  حركات  ويف  واجلمع 
) إن أخطاء الطالبات يف اجلملة االمسية من خالل  ٣ا¥رورة. (

هي يف التعريف والتنكري ويف التذكري والتأنيث  احملادثة اليومية  
ويف اإلفراد والتثنية واجلمع ويف حركات أواخر الكلمة املرفوعة 

املنصوبة أو ا¥رورة. و  السابقة أو  الدراسات  العالقة بني  أما 
احلالة التشابه   من  والدراسات    احلالة لدراسة  ا  ه هذ  أن  وجوه 

نفس حتليل   تستخدم املنهج الوصفي وتبحث عن  السابقةو 
أن  . وأما من وجوه اإلختالف  وهو حتليل األخطاء يف احملادثة

zلدراسة املقارنة وترتكز حبثها يف حتليل  الدراسة السابقة جتري
أخطاء اجلملة االمسية، وكانت الدراسة احلالة جتري zلدراسة  
اجلملة  أخطاء  حتليل  يف  حبثها  ترتكز  وال  التحليلية  الوصفية 

 االمسية فحسب. 
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 طريقة كتابة الرسالة    -ح

التأليف         طريقة  على  الرسالة  هذه  الباحثة يف كتابة  وتعتمد 
الرانريي   جبامعة  املعلمني  و�هيل  الرتبية  يف كلية  املقررة  اجلارية 

  اإلسالمية احلكومية يف كتاب:
''Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016" 
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  الفصل الثاين 

 ي لنظر ا رإلطاا

 حتليل األخطاء       -أ
 نظرية حتليل األخطاء     -١

 اللغة التطبيقيتدرج نظرية حتليل األخطاء ضمن حقل علم       
وهي اخلطوة التالية للتحليل التقابلي إال أنه يوجد إختالف بينهما  
ألن حتليل األخطاء يتعلق بدراسة لغة الدارس اليت تنتج عن تعلمه 
فيه   يقع  قد  مبا  فتتنبأ  التقابلي  التحليل  نظرية  وأما  اهلدف  لغة  يف 

أن   ذلك  ومعىن  الثانية  اللغة  تعلمه  قبل  أخطاء  من  نتائج   املتعلم 
  التحليل التقابلي تنبؤية. 

كان العلماء العرب القدامى منذ القرن الثاين للهجرة سّباقني 
يف ظهور اجتاه حتليل األخطاء ويتميز منهجهم العلمي يف هذا ا¥ال 
zألصالة فقد تناول بعضهم األخطاء الشفوية خاصة والكتابية عامة  

تابه "ما تلحن فيه ه يف ك  z١٨٩لدراسة ومنهم الكسائي املتوىف  
اليت  اهتمامهم zألخطاء  العامة" كما أن عناوين كتبهم تدل على 



١٨ 
 

 

يقع فيها الناس الشفوية منها والكتابية وإن مل تستعمل كلمة خطأ 
فيها كقوهلم اعوجاج اللسان والتحريف واإلبدال واللحن وكل تلك  
املصطلحات وغريها تشري إىل األخطاء واالهتمام ¬ا فعلى سبيل  

  ١ملثال عّرف ابن اجلين التحريف ¹نه تغيري للفظ عن معناه األصلي.ا

اللغوية   األخطاء  دراسة  يف  القدامي  العرب  املنهج  يقوم 
املادة وإحصاء األخطاء   وتفسريها على ست خطوات وهي مجع 
أسبا¬ا   أسبا¬ا. وقد صّنفوا  وحتديدها وتصنيفها ووصفها وتفسري 
إىل لغوية كعدم النطق واإلعجام والتصحيف وغري لغوية كالنفسية  

  ٢قوط األسنان. ومنها العّي واللثغة أو العضوية كس 

أما عند الغربيني فقد ظهر هذا اإلجتاه يف أواخر الستينات  
وأوائل السبعينات من القرن املاضي ويقصد هؤالء zخلطأ ¹نه خرق  

 

حتليل األخطاء اللغوية لدارس اللغة العربية للمستوى الرابع  مىن العجرمي،    ١
    ١٠٩٠.ص. ) ٢٠١٥(األردن: جامعة األردن، من الطلبة الكوريني،  

اجلامعة  سعود:  ( ، نظرية حتليل األخطاء يف الرتاث العريبجاسم علي جاسم،   ٢
  ) ٢٠١٠، اإلسالمية zملدينة املنورة
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السبب يف   اللغة بشكل منّسق مستمر ويردون  لقاعدة من قواعد 
  ٣ذلك لعدم إتقان القاعدة اللغوية يف اللغة الثانية. 

 األخطاءتعريف حتليل  -٢

 وهناك  الصويت  النظام  حتكم  قواعد  اللغات   من  لغة  كان لكل        
  هناك   أن   كما. النحوي  للنظام  قواعد  وهناك  الصريف  للنظام  قوانني
 اللغوية  القواعد  الثقايف. وجبانب  واملستوى  الداليل  للمستوى  قوانني
  يف   اإلجتماعية   والقواعد  . اإلجتماعية  عن  أخرى  قوانني  هناك

  اللغات   ملتعلمي  تعليمها  ينبغي  ولذا  .للغاية  مهمة  اللغة  استخدام
  وبناء   .اللغة  أهل   يستهجنه  ثقايف  حرج  يف  يقعوا  ال  حىت  األجنابية

 قواعد   على  خروج  اللغوي ¹نه   اخلطأ  نعرف  أن   ميكن  سبق  ما  على
  علماء   يرى  ٤اللغة.  بتلك   الناطقون   ارتضاها  اليت  اللغة  استخدام

حضار�م   نتاج  هو  التطبيقي  اللغة  علم  أن   وأمريكا  أوروz  يف  اللغة
 

£االعنايت،  وليد   ٣   الناطقني  لغري  العربة  اللغة  التطبيقية وتعليم    ، اللسانية 
  ١٧٩-١٧٨ص.  )،٢٠٠٣، دار اجلوهرة للنشر والتوزيع (عمان: 
ا�  ٤ عبد  الصديق  لدى طالب    ، عمر  التحريرية  اللغوية  األخطاء  حتليل 

األخرى  �للغات  الناطقني  العربية  للغة  الدويل  اخلرطوم  اخلرطوم    ،معهد  (معهد 
  ٧ص. ، ) ٢٠٠٠، العربية  الدويل للغة 



٢٠ 
 

 

 النظرية   هذه  أن  ويدعون  .األخطاء  حتليل  نظرية  وخاصة  ،احلديثة
 القرن من الستينيات  يف ´اية السبعينات وبداية و�سست ظهرت 
  .  العشرين

من أجل التحاشي عن سوء الفهم يف نظرية األخطاء اليت   
تتمحور يف هذا الصدد يف األخطاء اللغوية فيطلب األمر إىل مزيد 
من توضيح مصطلح األخطاء. وكان كوردر أوضح يف كتابه الفرق  

اللسان   اللسان واألغالظ واألخطاء. فزلة  معناها   Lapseبني فزلة 
املتكلم تردد  من  الناجتة  ذلك.  األخطاء  شبه  أما   وما 

فهي الناجتة عن إتيان املتكلم بكالم غري مناسب    Mistakesاألغالظ
أي اخلطأ فهو ذلك النوع من األخطاء اليت  Error للموقف. وأما

العزيز   عبد  وذكر  اللغة.  قواعد  الكاتب  أو  املتحدث  فيها  خيالف 
العصيلي أن األخطاء يقصد ¬ا االحنراف عما هو مقبول يف اللغة 

    ٥لعربية حسب املقاييس اليت يتبعها الناطقون zلعربية الفصحى. ا

 

طعيمة،   ٥ أمحد  للاملرجع  رشدى  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  اطقني  نيف 
  ٥٦١ص.  ،) ٢٠١٠لقاهرة: دار الفكر العريب، (ا  ،�لغات أخرى 
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كثرية     أخرى  تعريفات  اللغوية  لألخطاء  قدمت  ولقد 
نستخلص منها عدة مواصفات لالستجابة اللغوية حىت يعترب خطأ  

  منها: 

خمالفة االستجابة اللغوية الصادرة من الطالب ملا ينبغي  -١
 أن تكون عليه هذه االستجابة. 

 اسبة هذه االستجابة يف بعض املواقف. عدم من -٢
تكرار صدور هذه االستجابة فما يصدر مرة واحدة ال  -٣

 يعترب خطأ وإمنا يعترب هفوة.

ويف ضوء هذا ميكن تعريف اخلطأ اللغوي كما يلي أي صيغة  
لغوية تصدر من الطالب بشكل ال يوافق عليه املعلم وذلك ملخالفة 

  قواعد اللغة. 

العقد السابع من  وكان حتليل األخطاء هو منهج ظهر يف 
القرن املاضي يعمل على استدراك هفوات التحليل التقابلي يف النظر 

رتكبها متعلموا اللغات. إن حتليل األخطاء هو  إىل األخطاء اليت ي
نوع حدثت مث كيف  أي  zللغة يف  اخلاصة  األخطاء  البحث يف 
اللغة  علم  حتت  تدخل  األخطاء  حتليل  دراسة  عالجها. كانت 
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األخطاء  وحتليل  اللغوي  التقابل  zسم  معا  ويذكر  تطبيقي 
(Constrastive and Error Anaysis).ليل  وحتليل األخطاء هو حت  ٦

بعدي يعتمد على اإلنتاج اللغوي الفعلي ملتعلم اللغة املنشودة وليس  
ويقصد بتحليل   ٧حتليال قبليا كما هو احلال يف التحليل التقابلي.

األخطاء هو دراسة تدرس ¹سلوب علمي األخطاء اليت يرتكبها  
 دارسون اللغة وحماولة التعرف على أسباب تلك األخطاء ملعاجلتها.  

 يل األخطاء أهداف حتل  -٣

اليت  اللغوية  يهدف إىل حتليل األخطاء  إن حتليل األخطاء 
التحليل  هذا  نتائج  أن  الواقع  ومن  الثانية.  اللغة  معلموا  عملها 
مع   التعليمية  املواد  تسلسل  حتديد  حيث  من  املعلمني  ملساعدة 
وتوفري  احلاجة  حسب  واملمارسة  وتوضيح  حتديد  على  الرتكيز 

والتمارين جتربة  وعناص   العالجي  الثانية  اللغوية  الكفاءة  حتديد  ر 
اللغوي   للمتعلمني. للتطور  املدرسني صورة  تعطي  الدراسة  وهذه 

 

)،  ١٩٨٠، (القاهرة: دار التضامن، علم اللغة العامحممد شاهني،  توفيق  ٦
    ٣٢ص. 

  ١٥ص. ...، حتليل األخطاء اللغوية  عمر الصديق عبد ا�،   ٧
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املناسبة   التعلم  للدارسني، كما أ´ا تكشف هلم عن اسرتاتيجيات 
هلم، فضال عن إعطائهم مؤشرات ملا ينبغي تقدميه من مادة تعليمية  

  ٨تكفل هلم جتنب هذه األخطاء.

من يكن  نظرية    ومهما  فوائد  له  األخطاء  حتليل  فإن  أمر 
نظرية   األخطاء  النظري خيترب حتليل  فعلى جانب  وأخرى عملية. 
علم اللغة النفسي يف �ثري النقل من اللغة األم، فتثبت صحتها أو  
خطأها وهو يعد عنصرا مهما يف دراسة تعلم اللغة، مث إن حتليل  

املشرتكة يف تعليم   األخطاء يقدم إسهاما طيبا عن اخلصائص الكلية
وعلى  اللغوية.  الكلية  من  عن كثري  يكشف  وهو  األجنبية  اللغة 
جانب العملي يعد حتليل األخطاء عمال مهما للمدرس وهو عمل  
أو   املادة  وتطوير  إعداد  أو  طريقته  تغيري  على  ويساعده  متواصل 

 ٩تعديل احمليط الذي يدرس فيه. 

 

شنب،   ٨ أبو  حممد  مجعة  وأمحد  طعيمة  أمحد  اللغوية  رشدي  املهارات 
)،  ١٩٩٠، (مكة املكرمة: جامعة أم القرى، ومستويتها حتليل لغوية دراسة ميدنية

  ٤١ص. 
جامعة موال�  :  ماالنج(  ،التقابلي اللغوي وحتيليل األخطاء حممد سعيد،   ٩

  ) ٢٠١٥  ، إبراهيم اإلسالمية احلكوميةمالك 
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 أمهية حتليل األخطاء -٤

األخ        اللغات لتحليل  تعليم  برامج  يف  أمهية كبرية  طاء 
  األجنبية. ومن أبرز جماالت االستفادة من حتليل األخطاء ما يلي:

إن دراسة األخطاء تزود الباحث ¹دلة عن كيفية تعلم     -أ
اللغة أو اكتسا¬ا، وكذلك  االسرتاجيات واألسالب  

 اليت يستخدمها الفرد الكتساب اللغة. 
إن دراسة األخطاء تفيد يف إعداد املواد التعليمية، إذ     - ب 

ميكن تصميم املواد التعليمية املناسبة للناطقني بكل لغة 
 يف ضوء ما تنتهي إليه دراسات األخطاء اخلاصة ¬م. 

املناسبة    إن دراسة األخطاء  - ج املناهج  تساعد يف وضع 
للدارسني سواء من حيث حتديد األهداف أو اختيار  

 . أو طرق التدريس أو أساليب التقومياحملتوى 
أخرى     -د لدراسات  الباب  تفتح  األخطاء  دراسة  إن 

خالهلا أسباب ضعف الدارسني يف برامج    نتكشف من
 .اقرتاح أساليب العالج املناسبةو  تعليم اللغة الثانية
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وتسمى دراسة األخطاء يف أحاديث الطالب أي كتابتهم         
إ إذ  البعدي.  نتوقع   ماتصف    ´ا zلتحليل  ما  وليس  حدث 

  ١٠دوثه. ح

نتائج   تدور  أن  هي  األخطاء  حتليل  من  األخرى  واألمهية 
البحث منه دورا هاما للطالب أ´م يعرفون عن قدر�م يف التعلم 
ويعرفون عما هو الذي ال بد هلم أن يقوم به إلرتفاع جودة نتائج  

خطاء  التعلم ولقياس الكفاءة اللغوية عند الطالب. مث أن حتليل األ
ا  مساعدة الطالب يف تعلم وفهم اللغة عرب أخطائهم اليت يصحح́و
ويكون تصحيح اللغة عند الطالب صعبا إال مبعرفة األخطاء. مث  
نتائج حتليل األخطاء تّعرف املعلم أحوال الطالب يف تعلم وحصول 

يستخدم الىت  العملية  أو  واإلسترياجية  تعلم   للطالب   هااللغة  يف 
  ١١اللغة.

 

 ٥٦٣، ص. ...  يف مناهجاملرجع   رشدي أمحد طعيمة،  ١٠ 
11 Ida Latifatul Umroh, Analisis Kesalahan Berbahasa Arab, (Jawa 

Timur: Unisda, 2018), hlm. 74 
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ى ما تقدم سابقا فعلى املعلمني والطالب إلن يعرفوا بناء عل 
األخطاء اللغوية عند الطالب إلرتفاع جودة تعلم اللغة ويرجى ألن  

  ال توجد األخطاء عندهم ملرة أخرى. 

 منهج حتليل األخطاء     - ه

التطبيقية  إ اللغوية  حبوثهم  يف  يعتمدون  األخطاء  حمللي  ن 
حتديد  بيا�ت و خطوات .وتلك اخلطوات هي: مجع البعض  على  
  وميكن نقاشها فيما يلي :  .  شرح األخطاءو اخلطأ،    تصنيفو   اخلطأ

ال  -أ البحث، وكيفية   بيا�ت: مجع  تتعلق مبنهج  هذه اخلطوة 
مجع املادة اللغوية، وعدد املتعلمني، وغريها من املعلومات 

 عملية مجع البيا�ت تكون من خاللوقال كوردر  املفيدة.  
منها وسائل،  موضوعا )  ١  عدة  الطالب  يتحدث  أن 

أو أن يرتمجوا  )  ٢تقدم هلم،    إنشائيا يف أحد املوضوعات اليت
أو أن يرووا قصة )  ٣  ندونيسية إىل العربية،إ  قطعة من لغة

وعليها  )  ٤القصص،    من مقننة  أسئلة  هلم  توجه  أن 
الصحيح منها أو أن خيتاروا  وأن تكون  )  ٥،  اإلجاzت، 
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كالم الطالب، كما فعل علماء اللغة   املادة شفو¤ تؤخذ من
 ١٢.العربية القدامى

اخلطأ  - ب  zألمر:  حتديد  ليست  األخطاء  حتديد  عملية   إن 
أن   الباحث يف حتليل األخطاء   السهل. ولذلك جيب على

درسها جيدا لكي يبحث فيها، و zللغة اليت ييكون عاملا  
 ال خيطئ الصواب، ويصوب اخلطأ.

التعرف على أخطاء   :تصنيف اخلطأ- ج هذه اخلطوة تشمل 
 اليت  اخلطوة  هذه  وتعد  الدارسني وتصنيفها حسب نوعها

الباحثة   تقوم   القاعدة   عن  فاإلحنرا  أوجه   بتوشيح   ¬ا 
وجيري وصف األخطاء على كل مستو¤ت األداء،   .املعينة

 يف الكتابة، واألصوات، والصرف، والنحو، والداللة. 
إن وصف األخطاء عملية لغوية صرفة،    : شرح األخطاء   -د

بينما شرحها عملية لغوية نفسية zمتياز. ولذلك جيب أن  
 نقدم وصفا شامال حول أسباب األخطاء وكيفية وقوعها.

 

، (جوك  حتليل األخطاء النحوية اللغوية عند احملادثة اليومية روجيل فضيلة،  ١٢   
      ٦٣)، ص. ٢٠١٧٠جاكرi،  دية جوك مجاكرi: جامعة حم
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ويقصد به بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخلطأ واملصادر 
  ١٣اليت يعزى إليه. 

 احملادثة   -ب
 تعريف احملادثة  -١

أشكال التواصلية اليت جتمع zلضرورة احملادثة تعترب شكل من      
القوانني  بني متحدثني أو أكثر، و¬ذا تكون احملادثة عبارة تنظيم 
التسلسل الرتكييب والداليل والتداويل. وقد عرفها "فان ديك" ¹´ا  
أحداث   من  متشعبة  سلسلة  من  تتكون  اجتماعية  تفاعل  وحدة 

نطوق وذلك من وتتحدد ارتباطا بسياق اجتماعي. إ´ا مرتبطة zمل 
خالل التفاعل الذي ينتجه املشاركون حيث يتم تبادل كالمي بينهم  
واحملادثة تتطلب شخصني على األقل وموضوع حىت يتناوب بينهما  

  ١٤ويتفاعل.

 

  ٥٦٣ ص. ...،  يف مناهجاملرجع   ،رشدي أمحد طعيمة ١٣
سعيدة،  ١٤ خوجة  ويوسف  مهارة صايش كهينة  تنمية  يف  ودورها  احملادثة 

    ٤٣)، ص. ٢٠١٦اجلزائر: جامعة جباية، ، (التحدث يف مرحلة التعليم االبتدائي
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إن احملادثة هي أن يشرتك شخصان أو أكثر يف احلديث عن  
شيء دون إعداد سابق، والكالم عملية تتم بني متحدث ومستمع 
أو أكثر، فاملتحدث مرسل للفكرة، واملستمع مستقبل للفكرة، وكل 
منهما له دوره يف عملية االتصال، ودور املتحدث يستخلص يف  

بع  الكلمات  نظم  طريق  عن  أفكاره  يف  توضيح  بعض  مع  ضها 
تساعده على   اليت  التوضيحات  واستخدام  فكرة،  وحدات حتمل 
توضيح كالمه من تعبريات الوجه وإمياءات الرأس وإشارات اليدين 
وغريها، بينما يقوم املستمع zإلصغاء واإلنصات حلديث املتكلم 
يف   الغامض  املعىن  عن  واالستفسار  معانيه  وإدراك  رموزه  وفك 

ا وجماالت  مثل  احلديث.  ا¥تمع  يف  مثلما حيدث  متعددة  حملادثة 
احملادثة اليت جتري يف أثناء الز¤رات ويف األفراح واألحزان والسمر  

  ١٥واحلفالت والرحالت.

 أمهية احملادثة  -٢
وللصغار         للكبار  اللغوي  النشاط  ألوان  أهم  من  احملادثة  إن 

عزلته  من  اخلروج  يف  الطالب  تساعد  أ´ا  حيث  السواء  على 
 

لر¤ض: دار  ، (ااملهارات اللغوية ماهيتها وطرئق تنميتهاأمحد فؤاد عليان،   ١٥ 
  ٨٨ص.  )، ٢٠١٠املسلم، 
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لتكيف االجتماعي مع جمموعة الزمالء وتطلق اللسان من عقاله  وا
تنمية   الرتكيز على  املعلم  ينبغي على  أهدافها  احملادثة  وحىت حتقق 
للمتحدث  االستماع  عند  والرتكيز  االنتباه  وهي  التالية  املهارات 
والطالقة يف التعبري وترتيب األفكار وتواصلها وحسن اختيار األدلة  

هد لتأكيد رأي أو دعم وجهة النظر والتحدث يف  واألمثلة والشوا
    ١٦نقطة حمددة.

فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حيا�م، أي  
أ´م يتكلمون أكثر مما يكتبون. وميكن اعتبار الكالم هو الشكل 
الرئيس لالتصال اللغوي zلنسبة لإلنسان وعلى ذلك يعترب الكالم 

ة واستخدامها. ولتشجيع األفراد على  أهم جزء يف املمارسة اللغوي 
احملادثة حيسن أن تكون هناك فرص متاحة لتحقيق نوع من أنواع 
احملادثة احلرة، ويراعى يف احملادثة التدريب على املهارات اآلتية وهي  
تنمية القدرة على جماملة الغري يف أثناء احملادثة وتنمية القدرة على  

خرين والسكوت عندما يتكلم تغيري جمرى احلديث واحرتام رأي اآل
آخر ومعرفة األماكن واألوقات اليت ال ينبغي الكالم فيها وتنمية  

 

،  املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي احلالق،   ١٦  
    ١٥٣)، ص. ٢٠١٠: املؤسسة احلديثة للكتاب،(لبنان 
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القدرة على تقدمي الناس لبعضهم والتعريف ¬م، ومراعاة النظامي  
احلوار وعدم السخرية من احلاضرين والقدرة على الكالم والتأثري يف  

 ١٧ء.املستمعني وجلب انتبائهم بطيب الكالم وحسن األدا

فهي   حتتل احملادثة مكانة هامة يف احلياة العلمية واالجتماعية 
ىل ضرب من ضروب الثرثرة اليت  إفن حيتاج اىل �يؤ واعداد وحتول  

من هنا كان البد من اعداد نفسي وثقايف وخلقي   .ال طائل حتتها 
ىل تفريغ املناقشة  إنالحظ كثريا من السلبيات اليت تؤدي    اذإتربوي،  

ا، ومن قيمتها الرتبوية االستعالء حيث يضع املتحدث   من مضم́و
راءه أن يفرض عليهم  أنفسه يف مكانة تسمى من حمدثية فيحاول  

حياول   من  وهنا  وٕاصرار،  وبعناء  أجواء  أ فرضا  على  يسيطر  ن 
فات  أفة أخرى من  إان التعامل  zالسرتسال واحلديث واالدعاء، لذا ك

ىل ذلك االستطراد واخلروج من حمور املناقشة مع  إضف  أ احملادثة،  
املدرسة   تنظيمها، ومن واجب  األفكار وعدم  تعود أاضطراب  ن 

طال¬ا على هذا النوع من أنواع التحدث، وذلك يقع على عاتق  
اد  مدرس اللغة العربية يف الدرجة األوىل مث على عاتق مدرسي املو 

 

      ٨٩ ص....،  املهارات اللغوية ماهيتهاأمحد فؤاد عليان،  ١٧  
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الطبيعية واملواقف    ةن يهيئ الطالب الفرصأال البد من  إ .األخرى
  ١٨. احلي مع املادة املدرسة العلمية من خالل التفاعل

 أهداف تعليم مهارات اللمحادثة   -٣

  إن األهداف من تعليم مهارة احملادثة هي:           

متكني الفرد من القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي يف ا¥تمع    -أ
اللغة  تعلم  إىل  يدفعه  مما  للغة  السليم  النطق  على  والتعود 
وقواعدها وتوظيف األلفاظ لدالالت املعاين املتنوعة يف أثناء  

 الكالم وصياغتها يف عبارات الصحيحة. 
متكني األفراد من التعبري عما يف أنفسهم أو عما يشاهدونه    - ب 

فرتتقي  اللغوية  zملادة  تزويدهم  خالل  من  سليمة  بعبارة 
ففتهم ويصبح لديهم القدرة على توضيح األفكار بتزظيف  ل

حتمل  األلفاظ  ألن  األنسب  واألسلوب  املناسبة  الكلمة 
 شنحات معنوية ال تنفصل عنها. 

مما  - ج عنها  املعرب  األفكار  عناصر  تنسيق  األفراد من   متكني 
يضفي عليها مجاال وقوة �ثري يف السامع فضال عن متكينهم  

 

  ٤٥ص.  ...،  احملادثة ودورها يف ، صايش كهينة ويوسف خوجة سعيدة ١٨
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إىل  نظرهم  وجهة  نقل  بتعبري سهل   من  الناس  من  غريهم 
 ومفهوم. 

السرعة يف التفكري املنطقي والتعبري وكيفية مواجهة املواقف   -د
الطارئة واملفاجئة وتعويدهم كذلك على تنظيم تعبريهم عن  
طريق تدريبهم على مجع األفكار وترتيبها ترتيبا منطقيا وربط  

 بعضها ببعض. 
لنفس واإلعداد وتنمية الثقة z   القدرة على مواجهة اآلخرين  - ه

للمواقف احليوية اليت تتطلب الفصاحة والقدرة على االرجتال 
والقدرة  فيه  والطالقة  احلديث  يف  االنتطالق  على  والتعود 
على التعبري عما يف النفس جبرأة وصدق وتنمية القدره على 

 االستقالل يف الرأي.
يتضمن   -و الكالم  احلياة كون  ملواقف  التكيف  دائرة  اتساع 

وا وإلرشادات السؤال  التعليمات  وإلقاء  واملناظرات  جلواب 
 وإدارة احلوار واملناقشات والتعليق على األخبار.

إتقان املالحظات السليمة عند الوصف األشياء واألحداث   -ز
يكون   ال  لكنه  يف كتابته  يدق  فالفرد  وتنسيقها.  وتنوعها 
مدققا بصورة جيدة عندما يتحدث. وهذا اإلتقان جيب أن  
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zلسرعة املناسبة مع انتقاء االلفاظ املناسبة للمعاين يتصف 
كذلك الرتاكيب والعبارات والتزود ¬ا ألن املتكلم سيحتاج 

 إليها يف حياته اللغوية.
�ذيب الوجدان والشعور وممارسة التخيل واالبتكار والتعبري - ح

الصحيح عن األحاسيس واملشاعر واألفكار ¹سلوب واضح  
   ١٩مؤثر.

علم على النطق الصحيح zلشكل الذي ميكن تدريب املت  -ط
املتحدثني بلغة األم من فهم ما يقول واستيعابه، وأن يؤدي  
املتعلم أنواع النرب والتنغيم املختلفة مما يسهم يف جناح عملية  

 االتصال.
إزالة احلاجز النفسي وحتقيق األلفة بني املتعلمني واللغة من   -ي

د املتعلم zخلليفة خالل تنمية قدرا�م على التحدث وتزوي
فاللغة حتمل إرÍ ثقافيا   للناطقني zلعربية،  املناسبة  الثقافية 

 

  ١٥٦، ص. ... املرجع يف تدريس ، علي سامي احلالق  ١٩    
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يؤثر يف املعاين والداللة اللغوية، وال يقتصر تعليم اللغة على 
  ٢٠املعاين املعجمية والرتاكيب النحوية. 

 مستو¤ت تعليم احملادثة -٤

للناطقني بلغات أخرى ثالثة  للمحادثة يف برامج تعليم العربية         
اللغوي  بتفاوت  وخصائصها  متطالبها  تتفاوت  رئيسية  مستو¤ت 

  :  للدارسني

الذين   -أ اجلدد  zلدارسني  اخلاص  األول:  املستوى 
يلقى املعلم احملادثة     ينتظمون يف برامج اللغة العربية فيه  

وال، يقرءوها قراءة سليمة و¹داء طبيعى ال تكلف فيه  أ
لدارس تكرار هذه احملادثة مجلة مجلة أو  مث يطلب من ا

تكليف أو  منها.  بع  متثيلها،  ما حيفظون  بذكر  ضهم 
وأن �ا  املهم هنا أن  لف الدارس أصوات اللغة ومفردا

وعلى املعلم يف  .يعرتف على منط الكالم والتعبري فيها
هذا املستوى االول من تدريس احملادثة أن يقدم بدائل 

 

إمساعيل رمضان،   ٢٠ الناطقني �لعربيةهاىن  احملادثة لغري  :  (كويت  ، تعليم 
  ٢٤٨)، ص. ٢٠١٧جملس النشر العلمي،
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ة يف حدود فهم الدارس ورصيده خمتلفة للمواقف اللغوي
اللغوى. كما أن عليه أال ينتقل بني هذه البدائل قبل 
أن يثق متام الثقة ¹ن الداربني قد استوعبوا كال منها  

 .واستطاعوا ممارستها امامه
تدور    - ب  سابقة،  من  درجة  أعلى  هو  الثاين:  املستوى 

أعقد  وقضا¤  أوسع  موضوعات  حول  عادة  حمادثة 
يدا. وتدور احملادثة يف هذا املستوى  ومواقف أكثر جتر 

وحتفيظ  املناقشة  مثل  وأفكار  موضوعات  حول 
 .التعبريات معينة واصطالحات خاصة

مستو¤ت   - ج من  مستوى  أعلى  هذا  الثالث:  املستوى 
العربية تعليم  املستوى    احملادثة يف  كلغة Íنية. يف هذا 

تناوله   zملفهوم  احملادثة  ممارسة  الدارسني  من  يتوقع 
أفرادمها يف  للمحا بني  مناقشة حرة  ختالف ادثة من 

االراء. واملعلم يف هذا املستوى يعتدر دوره إلقاء احلوار  
حىت يقلده الدارسون، إنه جمرد موجه للحديث. يرقب 
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تيار    جمراه ويضبط حدوده، ويصحح أخطاءه، ويوجه
 ٢١.الفكر فيه

 عوامل النجاح يف التحدث   -٥

لدى   توافر عدة عوامل  بد من  لتكون عملية ال  املتحدث 
  التحدث �جحة منها: 

الرغبة يف التحدث: إن جناح عملية التحدث يعتمد    -أ
فإذا  احلديث  يف  املتحدث  رغبة  على  حد كبري  إىل 
الرغبة قوية أنتجت حديثا جيدا ويظهر   كانت هذه 
ذلك يف ردود فعل املستمعني للحديث ويف املشاركة 

ضعيفة كان الرغبة  إذا كانت  أما  احلديث    واحلوار. 
 zهتا فاترا كما أن نتائجه تكون zهتة ضعيفة. 

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

 

٢١
طعيمة،    أمحد  اللغة  رشدى  مناهجه  تعليم  £ا  الناطقني  لغري  العربية 

، ص.  ) ١٩٨٩(مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،    ، وأساليبه 
١٦٨     
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إذا كان   خاصة  به  سيتحدث  ما  تفاصيل  ويعرف 
موضوع احلديث معروفا لدى املستمعني. كما أن على 

ومنظما   واضحا  يكون  أن  يكون املتحدث  حبيث 
اية وإال خيرج عن املوضوع أو اهلدف   حلديثه بداية ́و
وال ينتقل من فكرة إىل أخرى قبل استيفتيها وأن يكون 
املدعومة   واملهمة  اجلديدة  املعلومات  بعض  لديه 

 zالدلة. 
تعد الثقة من األمور املهمة اليت يتوقف    :الثقة zلنفس  - ج

رورية  عليها جناح عملية التحدث وهي من األمور الض
اجلمهور   ثقة  لكسب  متحدث  إليها كل  حيتاج  اليت 
وحىت يستطيع أن يفكر ¬دوء يف أثناء حديثه. وهذ 
توفرت  إذا  متحدث  لدى كل  يتوفر  أن  ميكن  األمر 

 لديه الرغبة الصادقة يف ذلك.   
املتحدث    -د يكون  أن  وينبغي  الرئيسية  األفكار  تذكر 

ي اليت  الرئيسة  واملعاين  األفكار  جلميع  نوي  مدركا 
إخراجا  األمور  أكثر  من  أن  ذلك  فيها  التحدث 
الفكرة   ينسي  مث  فكرة  عن  يتحدث  أن  للمتحدث 
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التالية أو يسهو عن بعض األدلة واألمثلة اليت تقوي  
  ٢٢وجهة نظره يف تلك الفكرة. 

  

   

 

 

    ١٥٧ص. ...،   املرجع يف تدريس، علي سامي احلالق  ٢٢



 

٤٠ 

 

  الفصل الثالث 

  إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث     -أ

منهج البحث الذي تعتمد عليه الباحثة يف كتابة هذه  وأما      
الرسالة هو منهج وصفي حتليلي وتنتهج املدخل النوعي. ويهدف  
املنهج الوصفي مجع احلقائق والبيا�ت عن ظاهرة أو موقف معني  
الوصفي   واملنهج  تفسريا كافيا.  احلقائق  هذه  تفسري  حماولة  مع 

ي يقوم به الباحث العلمي التحليلي هو املنهج الوصفي املتعمق الذ
املشكالت  وحل  املختلفة،  العلمية  واملشاكل  الظواهر  بوصف 
والتساؤالت اليت تقع يف دائرة البحث العلمي، مث يتم حتليل البيا�ت  
اليت مت مجعها عن طريق املنهج الوصفي، حيت ميكن إعطاء التفسري  

  ١والنتائج املناسبة عن تلك الظاهرة.

 

الوفاق،   ١ يف  أكادميية  وإستخداماته  التحليلي  الوصفي  املنهج  تعريف 
    ٢٠١٩. البحث العلمي 
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ملعلومات اليت حتتاج إليه الباحثة هي طريقة  ومجع البيا�ت وا    
واملقابلة.   املباشرة  واملالحظة  بواسطة  امليداين  القيام  البحث  مث 

بدراستها وحيللها مث يفسرها ويشرحها، ويف األخري كتابة اخلالصة  
  .  من عمليته

 اتمع والعينة   -ب

وا¥تمع من إن ا¥تمع والعينة مصدر املعلومات والبيا�ت.         
هذا البحث مجيع الطالبات من املرحلة الثانوية مبعهد روح اإلسالم 

الدراسية   للسنة  بنجسا  الباحثة  ٢٠٢۰-٢٠١٩أ�ك  فتأخذ  م. 
طريقة الىت تستخدمها الو   العينة منهن هي الطالبات يف السنة الثانية.

املقصودة،   الطريقة  أو  العمدية  الطريقة  العينة هي  الباحثة الختيار 
 خربة الباحث ومعرفته ¹ن املفردة متثلها  ختيار اي تعين أن أساس  وه

وكانت الطالبات يف السنة األوىل مل تكن لديهن   ٢.جمتمع البحث
خربة احملادثة كثريا. وميجزن اللغة اإلندونيسية zللغة اهلدف فلذلك 

  مل �خذ الباحثة طالبات السنة األوىل كالعينة يف هذا البحث.

 

، (الر¤ض:  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية صاحل بن محد العساف،   ٢   
  ٩٩)، ص. ٢٠٠٠مكتبة العبيكان، 
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 البياXت وأدوا¯اطريقة مجع   -ج

تعترب عملية مجع البيا�ت خطوة مهمة يف إجراء البحوث، 
مع الباحثة البيا�ت املتعلقة مبوضوع البحث فإ´ا تدقق  جتولكي  

وطريقة    اختيار أدوات البحث لتناسب مشكلة البحث وأغراضهايف  
جراء النظامى اليت اختارها لتنفيذ هذا البحث. ومجع البيا�ت هو اإل

توى لنيل احلقائق املهتاجة. فاألدوات البحث وسائل مساعدة  واملس 
  للحصول على البيا�ت الالزمة ملوضوع البحث.   

ختتارها الباحثة يف هذا البحث طريقة مجع البيا�ت اليت  أما  و 
  هي :

 املالحظة املباشرة   -١

على   بنظام  وتدوين  مشاهدة  هي  املباشرة  املالحظة  طريقة 
البا واملالحظة هي أسلوب من أساليب  حثة.الظواهر اليت حبثتها 

عن األداة املستخدمة يف مجعها. وهي    ض النظرر مجع البيا�ت بغ
تعتمد على رؤية الباحث أو مساعه لألشياء وتسجيل ما يالحظه،  

اوال يعتمد على استجاzت أفراد العينة ألسئلة أو عبارات يقر   ؤ́و
امل تلقى عليهم يف  أو  اإلستبيان  أو  اإلختبار  أن  يف  قابلة. ومعناه 
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الباحث ال حيصل على اإلستجاzت من املستجيب، ولكن حيصل  
مواقف  يف  العينة  أفراد  سلوك  مالحظة  طريق  عن  بنفسه  عليها 

    ٣طبيعية. 

إتصال خالل  من  البيا�ت  مجع  مباشرة    الباحثة  وأدة 
يدرسها  اليت  األشياء  أو  تستخدمهاzألشخاص  جلمع   .  الباحثة 

ة املباشرة هي قائمة املالحظة بشكل نطاق البيا�ت من املالحظ
  اجلدول

 املقابلة    -٢

حمادثة مواجهة  إ´ا    أدة من أدوات البحث،  هي  املقابلة   طريقة
أشخاص    تقوم أو  استشارة  و خرين،  آالباحثة مع شخص  هدفها 

  لالستعانة   أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا ىف حبث علمي أو
  ٤خيص.ىف التوجيه والتش ¬ا 

 

عالم،   ٣  أبو  حممود  والرتبيةرجاء  النفسية  العلوم  يف  البحث  ،  مناهج 
     ٤٣٩ .)، ص ٢٠١١(القاهرة: دار النشر للجامعات، 

  ٣٨٨ص. ...،   املدخل إىل البحث ، صاحل بن محد العساف ٤ 
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لتقدمي األسئلة املتعلقة عن األخطاء    املقابلة  تستخدم الباحثة
اللغة يف    شرفةمب. وجتري املقابلة يف هذا البحث   احملادثة  الطلبة يف

العربية   اللغة  ومعلم  الطالبات    السنة يف    ات الطلب  بعضو مسكن 
  لتدقيق املعلومات احملصولة. نيةالثا

مع البيا�ت من  وأدة مجع البيا�ت اليت تستخدمها الباحثة جل
ويتم إعداد املقابلة وفقا    .هي قائمة األسئلة للمعلم والعينة  املقابلة

موضوع   أفراد  حتديد  املقابلة،  أهداف  حتديد  التالية:  للخطوات 
املقابلة، حتديد أسئلة املقابلة، وحتديد مكان املقابلة وزما´ا، إعداد  

  . تسجيل والتفسريو بطاقة املقابلة، 

 التسجيل   -٣

ذلك    ويتم  الطالب  حمادثة  الباحثة  تسجل  املالحظة  بعد 
ببعض  zملقابلة  الباحثة  قامت  دقيقة.  بيا�ت  على  للحصول 
الطالبات واستخدمت آلة التسجيل لتسجيل الصوت من كالمهن. 
هذه الطريقة لنيل البيا�ت من األخطاء اللغوية اليت تظهر الطالبات 

  من احملادثة.
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 الوÍئق    -٤

ريقة يف حبث عن بيا�ت ما بصورة السجالت الوÍئق هي ط
وغريها. واملذاكرات  والرسائل  واجلرائد  وا¥الت  هذه    ٥والكتب 

الطريقة مستخدمة لنيل البيا�ت عن أحوال املعهد واملنظمة املعهد  
املعهد.   بصور  يتعلق  عما  ذلك  وغري  واملوظف  املدرس  والقائمة 

شطة الطالبات خاصة  ويشتمل التوثيق يف هذا البحث على توثيق أن
 عند حمادثة واملقابلة.  

 طريقة حتليل البياXت     -د

  ، حتليل البيا�ت هو طريقة مستخدمة لتحليل البيا�ب املعينة
واهلدف من التحليل    ،اخلالصة عنها  ذحىت يستطيع الباحث أن  خ

كتشافات لتكون بيا�ت منّظمة  يف البحث هو تضييق وحتديد اال 
استخدمت الباحث حتليل الكيفية الوصفية وهو    ٦. االستفادةوكثر  

طريقة التحليل يستخدم الكلمات الوصفية من البيا�ت املكتسبة  
 

    5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231 

 6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 205 
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حتليل البيا�ت يف و   من عملية مجع البيا�ت ليشرح الظاهرة املعينة
مجع  بداية  أو  امليداين  احلقل  إىل  الدخول  من  الكيفية    البحوث 

  البيا�ت حىت اخلروج منه أو بعد اإلنتهاء من مجع البيا�ت. 

واملقابلة   املالحظة  البيا�ت  من   والتسجيلانطالقا 
الباحثة   وفقا  استخدمت  التفاعلي  وحربمانالتحليل  .  مليلس 

  ما يلي:واخلطوات يف التحليل التفاعلي ك

 مجع البيا�ت   -١

لل        البيا�ت  مجع  طريقة  إىل  الباحثة   علىل  صو ححتتاج 
املالحظة   وهي  العلمية  الطرق  بغض  وتستخدم  احملتاجة  البيا�ت 
واملقابلة والتسجيل والوÍئق. تقوم الباحثة جبمع البيا�ت من نتائج  

  املالحظة واملقابلة والتسجيل الوÍئق.

 فرز البيا�ت   -٢

لبيا�ت اليت مت احلصول عليها من امليدان هي كثرية، وجتدار ا  
zلعناية   البيا�ت  اإلشارة  للتأكد حتليل  لذلك حنتاج  وzلتفصيل. 

واختيار   تلخيص  يعين  البيا�ت  وفرز  احلد.  خالل  األشياء  من 
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موضوعات  عن  والبحث  مهمة،  أشياء  على  والرتكيز  األساسية، 
وأمناط ورميها غري الضرورية. وzلتايل فإن البيا�ت اليت مت ختفيضها 

 . مجع البيا�ت  تعطي صورة واضحة وتسهل على الباحث إجراء

 عرض البيا�ت  -٣

عرض البيا�ت هو عملية منهجية جلمع املعلومات من أجل  
البحث واختاذ اإلجراءات. وهو  نتائج  احلصول على استنتاجات 
عملية ليعرض البيا�ت قبل يستنتج الباحث اخلالصة. حيتوي عرض  
البيا�ت من عملية التحرير والتنظيم لرتتيب البيا�ت وكذلك عملية  

إىل الفكرة والفصيلة املعينة أو إىل اختصار مجع البيا�ت وتفريقها  
املنتظمة   البيا�ت  البيا�ت كمجموعة  عرض  املعني.  املوضوع 
واملرتبط حىت ميكن من استنباطها وختطيط أية خطوة منها، فبهذا  

 لبيا�ت وتنظيمها. مث تعيني ا  لبيا�ت االعمل تقوم الباحثة بتحرير  
ا النافعة حىت تبقى لديها    لبيا�ت النافعة  النافعة، مث    لبيا�ت اغري 

ا الباحثة  مشكلة   لبيا�ت تتفرق  حسب  على  وتفصلها  ا¥موعة 
  البحث اليت قدمتها. 
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 االستنتاج -٤

وهو نتيجة لتحليل البيا�ت النهائية يف البحث العلمي. يف        
هذه املرحلة من استخالص النتائج يتم عمله �عطاء االستنتاجات  

وتفسري وتقييم األنشطة اليت تشمل لبحث  لنتائج حتليل البيا�ت  
  عليها الباحثة.  تمعىن وشرح البيا�ت اليت حصل 

  

  
  

  

  

  

  

  نظرية ميلس وحربمان  ١-٣الرسم 

  مجع
 البيا�ت 

عرض   ج ا اإلستنت
  ت البيا�

فرض  
 البيا�ت 
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  الفصل الرابع 

 ومناقشتها نتائج البحث 

 يدان البحث محملة   -أ

أن حتضر حملة    تريد  البيا�ت  الباحثة  تعرض  أن  ميدان   قبل 
الباحثة فيها البحث. ويف هذا البحث ستقدم   البحث الذي قامت

األخطاء حتليل  عن  البحث  حمادثة الباحثة  يف    طالبات ال  اللغوية 
  حتليلية). (دراسة وصفية   Ruhul Islam Anak Bangsa مبعهد

معهد       املعاهد   Islam Anak Bangsa  Ruhulكان  أحد 
ويقع يف الشارع    Aceh Besarالعصرية املعروفة للرتبية اإلسالمية يف  

Pintu Air    بقريةGue Gajah  حي دار اإلمارة أتشيه كربى. قد   يف
تنمية املوارد البشرية يف السنة    ١٩٩٧أسس هذا املعهد مؤسسة 

حتت رعاية الربوفيسور مشس الدين حممود وهو حمافظ أتشيه خالل  
م. ويف البداية أن أنشطة التعلم جيري يف   ٢٠٠٠-١٩٩٣السنة  

. ويف مباين قسم تعليم معلم املدرسة اإلبتدائية جلامعة شيح كواال
أتشيه    ٢٠٠٤السنة   اإلمارة  دار  حي  يف  ملعهد  املباين  يستخدم 
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كربى. وكان هذا املعهد قد خترج عشرين مرحلة من الطلبة الذين 
  كانوا انتشروا يف اجلامعات املعروفة احمللية واخلارجية. 

تبدأ عملية التعلم ¬ذا املعهد من الصباح حىت الليل. وينقسم   
لطلبة من قسم العلوم الطبيعية ومن قسم الطلبة إىل قسمني ومها ا

ا يف الصباح والنهار. ويف الليل يتعلم الطلبة   العلوم الدينية ويتعلم́و
العلوم اإلسالمية zملواد الدراسية املتشا¬ة كمادة علم التوحيد وعلم 
الصرف  النحو وعلم  املتعلم وعلم  تعليم  التاريخ وعلم  الفقه وعلم 

بية. وعالوة على ذلك أن أنشطة أخرى وغريها zستخدام كتب العر 
القرآن الكرمي ويلزم الطلبة ألن يتحدثوا zللغة  للطلبة هي حتفيظ 

  Islam Anak Bangsaالعربية واإلجنيليزية يف بيئة املعهد. وكان معهد  
Ruhul    ومها منهجني  الامليستخدم  و ينالوط  دراسينهج  نهج  امل 

  املعهدي. دراسي ال

ملعهد   الرؤية  قيق  هي حت  Islam Anak Bangsa  Ruhulوأما 
الزعيم zلروح اإلسالمية والعلماء واملتوفقون على اإلميان والتقوى  
وعلى العلوم والتكنولوجي. وقد حاول املعهد لتحقيق هذه الرؤية 

  zملناهج املتعددة أعدها وتطورها. 
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طالبا، ويتكون من   ٥٨٣كان عدد الطلبة يف هذا املعهد  
وتوضح الباحثة عدد الطلبة يف اجلدول  طالبة.    ٣١٧طالب و  ٢٦٦
  التايل:

  ١-٤اجلدول 
  Ruhul Islam Anak Bangsaعدد الطلبة مبعهد 

 اموع  عدد الطلبة  الفصل الرقم 
 الطالبات  الطالب

 ٢٣٧ ١٢٨ ١٠٩ األول  ١
 ١٩٥ ١١١ ٨٤ الثاين ٢
 ١٥١ ٧٨ ٧٣ الثالث ٣

 ٥٨٣ ٣١٧ ٢٦٦ اموع 
  ) ٢٠٢٠ئق املدرسة، سنة  Íمصادر البيا�ت من و   ٤-١(                              

معهد     املعلمون يف    ٩٨  Ruhul Islam Anak Bangsaكان 
ال من  اإل�ث    ٤٩ذكور  معلما.  ومن  معلمات. كما    ٤٩معلما 

  يتضح يف اجلدول التايل : 
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  ٢-٤اجلدول 
  Ruhul Islam Anak Bangsa عدد املدرسني مبعهد

 اموع  عدد املدرسني 
 املدرسات  املدرسون 

٩٨ ٤٩ ٤٩ 
  ) ٢٠٢٠مصادر البيا�ت من وÍئق املدرسة، سنة  ٤-٢(                                 

مدرسا. وأغلبهم   ١١وأما املعلمون ملادة اللغة العربية فعددهم  
خترج من جامعة اإلسالمية الرانريي ومنهم من خترج من جامعات 

  أخرى، فهم كما يلي: 

  ٣-٤اجلدول 
  Ruhul Islam Anak Bangsaأمساء معلمي اللغة العربية مبعهد 

 املتخرج الدرس املعلم  االسم الرقم 
 جامعة اإلسالمية الرانريي  اللغة العربية توكو حممد حسن ١
 جامعة اإلسالمية الرانريي  اللغة العربية تنزيل أسري ٢
 جامعة األزهر بقاهرة اللغة العربية ونشوليس �توه  ٣
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معهد اخلرطوم الدويل للغة  اللغة العربية رزقي أمليا ٤
 العربية

 جامعة الزيتونة بتونس  اللغة العربية رمحد مناظر   ٥
اإلسالمية الرانريي جامعة  اللغة العربية رامسة ٦  
 جامعة اإلسالمية الرانريي  اللغة العربية ولفى �جيا  ٧
 جامعة اإلسالمية الرانريي  الصرف اثنان فجر�  ٨
 جامعة اإلسالمية الرانريي  الصرف ارمحين ٩
جامعة اإلسالمية موالن   النحو رين ذهرى  ١٠

 مالك إبراهيم 
بقاهرةجامعة األزهر  النحو أري أدلينشاه  ١١  

     )٢٠٢٠مصادر البيا�ت من وÍئق املدرسة، سنة  ٣-٤(                 

وقد أعد املعهد املباين والوسائل لرتقية غرض الرتبية والتعليم 
  فهي كما ظهرت يف اجلدول   Ruhul Islam Anak Bangsaمعهد  يف  

  التايل:
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  ٤-٤اجلدول 
  Ruhul Islam Anak Bangsaاملباين والوسائل مبعهد 

 عدد نوع من املباين والوسائل التعليمية الرقم 
 ١ املسجد  ١
 ٢٠ الفصل  ٢
 ١ معمل احلاسوب ٣
 ١ معمل اللغة  ٤
 ٣ معمل العلوم الطبيعة  ٥
 ١ املكتبة  ٦
 ١ اإلدارة ٧
 ١ غرفة االجتماع  ٨
 ١ غرفة الوسائط املتعددة  ٩
 ٣ مسكن الطالب ١٠
 ٥ مسكن الطالبات ١١
 ٣ امللعب  ١٢

وحدات ٤١ اموع   
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 عرض البياXت  -ب
 بيا�ت املالحظة   -١

مبعهد    ملعرفة     الطالبات  حمادثة  يف  اللغوية   Ruhulاألخطاء 

Islam Anak Bangsa    امليدان يف  البيا�ت  مجع  عملية  جرت 
والوÍئق. كانت   والتسجيل  واملقابلة  الحظت zملالحظة  الباحثة 

احملادثة اليت تدور الطالبات يف أنشطتهن اليومية وسجلتها ¹داة مث  
اختارت األخطاء اللغوية من كالم الطالبات ونقلتها إىل ورقة معينة  
األخطاء  تصنيفات  حسب  بتصنيفها  القيام  الباحثة  متكن  حىت 
مع   zملقابلة  الباحثة  قامت  ذلك  على  وعالوة  املعتمدة.  اللغوية 

البات zللغة العربية حلصول على البيا�ت األخرى من األخطاء الط
  اللغوية.

حمادثة   يف  اللغوية  األخطاء  من  البيا�ت  عرض  يلي  وفيما 
  : Ruhul Islam Anak Bangsaالطالبات مبعهد 
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  ٥-٤اجلدول 
 Ruhul Islamاألخطاء اللغوية يف حمادثة الطالبات مبعهد 

Anak Bangsa  

  
 اخلطأ  اجلملة املنطوقة  الرقم
 فـُُلْوسٌ  أََ� َأُخُذ فـُُلْوسٌ  ١
َعُة َدقَاِئقٍ  ٢  َسبـَْعةُ  َسبـْ
 َمْوُجْوٌد َرِشْيٌد؟  َهاِتُف َمْوُجْوٌد َرِشْيٌد؟  ٣
أََ� أَْنِت قـَْبَل  ٤ أَ�َ قـَْبَل     
 َما زَاَل َقِدْميٌ ِهيَ  َما زَاَل َقِدْميٌ ِهيَ  ٥
 الَبُدَّ ُسْرَعةٍ  الَبُدَّ ُسْرَعةٍ  ٦
 َوِحٌد ِإْنَساٌن َكَمنْ  َوِحٌد ِإْنَساٌن َكَمنْ  ٧
تَّةُ  ٨ تَّةُ  السَّاَعُة السِّ  السِّ
 ِإْنَساٌن آَخُر قـَرََأْت الدَُّعاءَ  ِإْنَساٌن آَخُر قـَرََأْت الدَُّعاءَ  ٩
 َماِيفْ َختْرُخُ  َماِيفْ َختْرُخُ  ١٠
َتِهْي   ١١ ِسِبْيَدجٌ َقْد يـَنـْ َتِهيْ    َقْد يـَنـْ
 َمرِْيَضٌة قـَْلِيبْ  َمرِْيَضٌة قـَْلِيبْ  ١٢
 الَ َقِدميٌْ  أََ� الَ َقِدميٌْ  ١٣
 َ�ُكلُ  أَْنِت الَ َ�ُكُل؟  ١٤
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مرِْيَضٌة ؟ َما زَاَل َ  أَْنتِ  ١٥  َما زَالَ  
 َتْسَتِحمٌّ  أَْنِت ملَْ َتْسَتِحمٌّ  ١٦
ِشَفاءُ ِلَمْن ذِلَك؟ َهلَا   ١٧  َهلَا ِشَفاءُ  
 َسِإَىل أَْينَ  َسِإَىل أَْيَن َ¤ أُْسَتاَذٌة ؟ ١٨
 الَ أَْدُخلُ  الَ أَْدُخُل (للماضي)  ١٩
 أُْسَتاٌذ تِْلَك ُتِربُ  أُْسَتاٌذ تِْلَك ُتِربُ...  ٢٠
 اثـَْنا َعَشرَ  اآلن السَّاَعُة اثـَْنا َعَشرَ  ٢١
ُكْرِسيٌّ ِيفْ املَصلَّى َكِثْريٌ   ٢٢  َكِثْريٌ ُكْرِسيٌّ  
 الَ َعَرْفتُ  الَ َعَرْفتُ  ٢٣
 الصُّبـُْوحَ  َصلَّْيُت الصُّبـُْوحَ  ٢٤
رِجٍ الزzَُّلَُة ِمْن َخا ٢٥ رِجٍ ِمْن َخا   
َعُة َدقَاِئقٍ  ٢٦ َعُة َدقَاِئقٍ  َقَضْيُت َسبـْ  َسبـْ
 َغًدا ِإَىل املْدَرَسِة نـََعمْ  َغًدا ِإَىل املْدَرَسِة نـََعْم  ٢٧
 َما ِيفْ َماءٌ  َما ِيفْ َماءٌ  ٢٨
أَ�َ أْنِت قـَْبَل  ٢٩ أََ� قـَْبَل     
 َقْد َمْفُتوٌح؟  َقْد َمْفُتوٌح؟  ٣٠
 َتْسُقطُ  ذِلَك َتْسُقطُ  ٣١
 َ�ُْخذُ  َ�ُْخُذ السََّمكَ  ٣٢
نـََعمْ قَِلْيٌلَ َماٌء   ٣٣  قَِلْيٌلَ َماٌء نـََعمْ  
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 َماِيفْ َختْرُُخ الَِّىت  َماِيفْ َختْرُُخ الَِّىت أََ� أَتـََعلَّمُ  ٣٤
 َنْصَنْع َواِجَبٌة َمْنزِلٌ  َنْصَنْع َواِجَبٌة َمْنزِلٌ  ٣٥
 ِلَماَذ أَْنِت َكذِلَك ؟  ِلَماَذ أَْنِت َكذِلَك ؟  ٣٦
 َسِإَىل أَْينَ  أَْنِت َسِإَىل أَْيَن ؟  ٣ ٧
ِلْي ِإَيلَّ  ٣٨ ِلْي ِإَيلَّ  بـَْعُد ِامحِْ  بـَْعُد ِامحِْ
 الَِّىت أَبـَْيُض َال ؟  الَِّىت أَبـَْيُض َال ؟  ٣٩
 تْستَـْيِقظُ  أَْنِت تْستَـْيِقظُ  ٤٠
 أََ� َاْسَتِعْريُ َجيٌْوُز ؟ أََ� َاْسَتِعْريُ َجيٌْوُز ؟ ٤١
 الَ َجيُزْ  الَ َجيُزْ  ٤٢
 َحنُْن نـُْعِطى الِعَقابَ  َحنُْن نـُْعِطى الِعَقاَب(للماضى)  ٤٣
 تـَُنظِّفُ  (ُهنَّ) تـَُنظُِّف املَصلَّى  ٤٤
رًا  ٤٥ رًا اَألخَواُت الَِّىت ُمَتَأخِّ  الَِّىت ُمَتَأخِّ
 َقْد َأَخافُ  َقْد َأَخافُ  أَ�َ  ٤٦
 الَ اَْعِرْف َمنْ  الَ أَْعِرْف َمنْ  ٤٧
حيُِبُّ يـَُوْسِوُسِينْ ُهَو   ٤٨  حيُِبُّ يـَُوْسِوُسِينْ  
 َسَتْذَهبُ  ِإَىل أَْيَن َسَتْذَهُب ؟ (أنِت)  ٤٩
رًا ٥٠ رًا َمْن ِمْنُكنَّ ُمَتَأخِّ  ُمَتَأخِّ
ْي َوَأِخْي ِيف ِإَداَرُ�َا  ٥١  ِيف ِإَداَرُ�َا  ُمثَّ َأِيب يـَُقاِبُل أُمِّ
للماضي)( َسَأْذَهُب ِإَىل املدَرَسةِ  أَ�َ  ٥٢  َسَأْذَهُب  
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 ِيف ِعْندَ  ِيف ِعْنَد اسِرتَاَحةٍ  ٥٣
 اُألسَتاَذِيتْ  أَتـََعلَُّم ِيف الَفصِل مع اُألسَتاَذِيتْ  ٥٤
ُتوا ِمْن ...  ٥٥ ُتوا  ُمثَّ أََ� ِجئـْ  ِجئـْ
 أَْدُخلُ  أَْدُخُل ِإَىل املدَرَسةِ  ٥٦
يِليزِيِّة  ٥٧  ُحمَاِظرَةِ  َسَأُكوُن ُحمَاِظرَِة الُّلَغِة اِإلجنِْ
ِليزِيِّة َنسَتِطيُع َأْن أََتَكلَّمَ  ٥٨  َأْن أََتَكلَّمَ  zِلُّلَغِة اِإلجنِْ
َلةٌ  ٥٩ يـْ َلةٌ  َأنَّ َهَذا املعَهُد مجَِ يـْ  املعَهُد مجَِ
الثَّاِينْ ِمَن الَصفُّ   أََ� ِمَن الَصفُّ الثَّاِينْ  ٦٠  
 ِإَدارِة األُمِّيْ  ُمثَّ يـَُعوُد ِإَىل ِإَدارِة األُمِّيْ  ٦١
 َجيِّدٌ  َجيِّدٌ  أَتـََعلَّمُ  ٦٢
ِيف َمْدَرَستـَُها َحىتَّ َسَعاِة  َأِخْي ِيف َمْدَرَستـَُها َحىتَّ َسَعاِة اخلَِمْيَسةِ  ٦٣

 اخلَِمْيَسةِ 
َشْيٍء َعْن ِعْلمٌ ُكلُّ   َوَجْدُت ُكلَّ َشْيٍء َعْن ِعْلمٌ  ٦٤  
 َعَمِلْي َسَأُكْوُن ُمَدّرًِسا  َعَمِلْي َسَأُكْوُن ُمَدّرًِسا  ٦٥
 ِعْلِم اللَُّغُة الَعَربِيَّةُ  ِيف ِعْلِم اللَُّغُة الَعَربِيَّةُ  ٦٦
 َسَنِة املاِدي  ِيف َسَنِة املاِدي  ٦٧
ْرَس الِفْقهَ  ٦٨  الدَّْرَس الِفْقهَ  أُِحبُّ الدَّ
 َمْعَهِد َصَالُح الدِّْينِ  َختَرَّْجُت ِمْن َمْعَهِد َصَالُح الدِّْينِ  ٦٩
 ِمْثُل َغابٌَة قَِلْيلٌ  الَقْريَُة ِمْثُل َغابٌَة قَِلْيلٌ  ٧٠
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 َأْكثـَُر اَألْشَجرِ  ِألَنَّ َأْكثـَُر اَألْشَجرِ  ٧١
 األُمِّيْ  مسَِْعُت ِمَن األُمِّيْ  ٧٢
املْزَرَعِة ُمثَّ يـَُنظُِّف الُبْسَتانَ َيْذَهُبوَن ِإَىل   ٧٣  يـَُنظِّفُ  
 ِألَنَّ أَ�َ  ِألَنَّ أََ� أرِيُد َأن تـََعلََّم اللغَة العربيةَ  ٧٤
 َخَالٌص َ�ُكلُ  َخَالٌص َ�ُكلُ  ٧٥
 َسَحِفْظتُ  أََ� َسَحِفْظُت الُقْرآنَ  ٧٦
املْفَرَداتِ ملَْ َحيَْفْظَن الَكِثْريًا ِمَن   ٧٧  الَكِثْريًا ِمَن املْفَرَداتِ  
 ِلَصفِّ الثَّاِين  لِكنَّ ِلَصفِّ الثَّاِين َوَجْدُت املْشِكَلةَ  ٧٨
 الَ َحنَْفظْ  الَ َحنَْفْظ الُقْرآنَ  ٧٩
 الَفْصَل املْفَرَداتِ  الَ َنْدُخُل الَفْصَل املْفَرَداتِ  ٨٠
ِليزِيّةُ ِألَنَّ الُّلَغُة   ٨١ اِإلجنِْ َبةٌ   ِليزِيّةُ  َعِجيـْ  الُّلَغُة اِإلجنِْ
 أَتـََعلَّْم ِيف هَذا املْدَرَسةِ  أُِحبُّ َأْن أَتـََعلَّْم ِيف هَذا املْدَرَسةِ  ٨٢
 يـََتَكلَّْمنَ  ِمْثُل الصَّفِّ اَألوَِّل يـََتَكلَّْمَن  ٨٣
النِّيَّةَ ملَْ َوَجْدَ�   ملَْ َوَجْدَ� النِّيََّة  ٨٤  
٨٥  ْ ْ  َمرِْيَضُة ِسينِّ  َمرِْيَضُة ِسينِّ
َبِة لِتـَُفتِّشِ  ٨٦  لِتـَُفتِّشِ  أَْذَهُب ِإَىل الطَِّبيـْ
 بِْيِحيل أََ� َاْستَـْعِمُل بِْيِحيل ٨٧
ُتَسبَُّب لِثَِّيتْ َمرِْيَضةٌ    ٨٨  لِثَِّيتْ َمرِْيَضةٌ  
 لِلتََّكلُِّم اللَُّغةِ  النِّيَُّة لِلتََّكلُِّم اللَُّغةِ  ٨٩
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 ملَْ يـَْعرِْفنَ  َأْكثـَُر ِمنُهنَّ ملَْ يـَْعرِْفَن املْفَرَداتِ  ٩٠
َلةٌ  ٩١ يـْ َلةٌ  ِألَنَّ اللَّْوَن اَألْمحََر مجَِ يـْ  مجَِ
 الَ تـَْنَجحُ  ِألَنَِّينْ الَ تـَْنَجحُ  ٩٢
ِإَيلَّ َذِلَك الَِّيت َجيٌِّد   َذِلَك الَِّيت َجيٌِّد ِإَيلَّ  ٩٣  
 َأْن َتْدُخلَ  ِلَماَذ أَْنِت تُرِْيِدْيَن َأْن َتْدُخَل املَنظََّمَة  ٩٤
 أُرِْيُد أَُعلِّمُ  أََ� أُرِْيُد أَُعلُِّم اِإلْنَساَن  ٩٥
َبةَ  ٩٦  َنْسَتِطْيُع أَْدُخلَ  َنْسَتِطْيُع أَْدُخَل الطَِّبيـْ
اجلَنَّةِ اللَُّغُة الَعَربِيَُّة ِهَي اللَُّغُة   ٩٧  اللَُّغُة اجلَنَّةِ  
 أََ� الَ بُدَّ ُأِحبُّ  أََ� الَ بُدَّ ُأِحبُّ اللَُّغَة الَعَربِيَّةَ  ٩٨
َكاِن الَربِْيدِ  ٩٩

َ
 الَربِْيدِ  الَ َاْسَتِطْيُع َأْن َأْسُكَن ِيف امل

 أَْعَضاِئْي َستَـتَـَعلَّمُ  أَْعَضاِئْي َستَـتَـَعلَُّم النَّْحوَ  ١٠٠
 َتْطُلُب ِإَيلَّ َعْن أَُعلَِّمَها  َتْطُلُب ِإَيلَّ َعْن أَُعلَِّمَها  ١٠١
 َمْوُجْوٌد أُْخِيتْ َوَأٌخ َصِغْريِيْ  أََ� َمْوُجْوٌد أُْخِيتْ َوَأٌخ َصِغْريِيْ  ١٠٢
 تـَْعَمِلنيَ  َأِيب تـَْعَمِلَني ِيف اِإلَدارَةِ  ١٠٣
ْي ُمَدرِّسٌ  ١٠٤  ُمَدرِّسٌ  أُمِّ
ْدَرَسِة اِإلبِْتدائِيَّةِ َأُخ   ١٠٥

َ
َصِغْريِْي َمْدَرَسٌة ِيف امل  َمْدَرَسةٌ  

 َفْصُل الرَّاِبعِ  َأِخْي ِيف َفْصُل الرَّاِبعِ  ١٠٦
ا َأِخْي َصِغْريِْي تِْلَك حتُِبُّ ِجدòا ١٠٧ òَأِخْي َصِغْريِْي تِْلَك حتُِبُّ ِجد 
 ِيف الَتْحتِ  ِهَي ِيف الَتْحِت  ١٠٨
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ا أََ� َلمَّ  ١٠٩  أََ� َلمَّا  
ْي ُهَو ُحمَاِظرَةٌ  ١١٠  ُهَو ُحمَاِظرَةٌ  أُمِّ
 َمْشُغْوٌل ِمْن َأِيبْ  ِهَي َمْشُغْوٌل ِمْن َأِيبْ  ١١١
 َمَع الِقْسِم اَألْمنِ  َاْجَتِمُع َمَع الِقْسِم األَْمنِ  ١١٢
 َأْكثـَُر اجلََبلُ  ُهَناَك َأْكثـَُر اجلََبلُ  ١١٣
 الَفاِكَهُة الَِّيت أُِحبُّ  الَفاِكَهُة الَِّيت أُِحبُّ  ١١٤
 أََ� الَ بُدَّ َأُكُل َكِثْريُ الطََّعامِ  أََ� الَ بُدَّ َأُكُل َكِثْريُ الطََّعامِ  ١١٥
 تـَُوْسِوُسِين  ُهَو تـَُوْسِوُسِين َدائًِما  ١١٦
الَعَربِيَّةُ أََ� الَ بُدَّ أَتـََعلَُّم َعِن اللَُّغُة   ١١٧ َال بُدَّ أَتـََعلَُّم َعِن اللَُّغُة الَعَربِيَّةُ      
َبةَ  ١١٨  َأْن َتُكنْ  َنْسَتِطْيُع َأْن َتُكْن الطَِّبيـْ
َبِتَها ِكَتابَةٌ  ١١٩ َبِتَها ِيف َحِقيـْ  َحِقيـْ
 ِمْصَباُح َمتُْوتُ  ِمْصَباُح َمتُْوتُ  ١٢٠
آَخرٌ َلْوٌن   َسُأَجرُِّب َلْوٌن آَخرٌ  ١٢١  
 َهِذه الِكَتابِ  ِيف َهِذه الِكَتاِب َكتَـْبُت الدَّْرسَ  ١٢٢
 ِهَي َأْطَوُل ِمينِّ  ِهَي َأْطَوُل ِمينِّ  ١٢٣
ا يـََتَكلَّمُ  ١٢٤ òَا ُهَو َكِثْريًا ِجد َّ́ ا يـََتَكلَّمُ  ِألَ òَا ُهَو َكِثْريًا ِجد َّ́  ِألَ
السَِّدْيَسةِ َأِيب يـَُعوُد ِيف السَّاَعِة   ١٢٥  السَّاَعِة السَِّدْيَسةِ  

  



٦٣ 
 

 

 بيا�ت املقابلة  -٢

األسئلة  بتقدمي بعض  املقابلة  الباحثة هذه طريقة  تستخدم 
حلصول على البيا�ت املتعلقة zلعوامل الىت تسبب األخطاء اللغوية 

مبعهد   الطالبات  حمادثة  وجيري  .  Ruhul Islam Anak Bangsaيف 
إىل األشخاص الذين هلم عالقة قوية ¬ذا  املقابلة يف هذا البحث  

البحث، وهم معلما اللغة العربية ومشرفة اللغة يف مسكن الطالبات 
وبعض الطالبات. وأما إلجراء املقابلة فأعدت الباحثة قائمة األسئلة  

  كما يلي: 

 خلفية الرتبوية    -أ
   اهلدف يف تطبيق التزام حتدث zللغة العربية للطالب يف   - ب 

 املعهد
 الصعوzت تواجهها الطالبات يف حمادثة اللغة العربية  - ج
 األخطاء ترتكبها الطالبات مرارا يف حمادثة اللغة العربية  -د
 العوامل الىت تسبب األخطاء اللغوية يف حمادثة الطالبات   - ه
   لغوية يف حمادثة اجلهد الذي يكون احلل لتغلب األخطاء ال  -و

 الطالبات 
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من نتيجة املقابلة مع أستاذ توكو حممد حسن وهو أحد معلم 
يف الصف الثاين   Ruhul Islam Anak Bangsaمبعهد  اللغة العربية  

  وقال:

الرانريي احلكومية اإلسالمية يف   "كنت متخرج من جامعة 
اهلدف األول يف إقامة هذا املعهد هو  بكالوريوس وماجستري، ومن  

لتنمية قدرة الطلبة على اللغة العربية واللغة اإلجنليزية فصيحا. وقد 
م على ٢٠٠٠حدث التقدم يف تطبيق احملادثة العربية حول السنة  

املدرسة   من  الذين خترجوا  الطلبة  إن  zستمرار.  األساتيذ  إشراف 
احلكومية قد استطعوا أن يتحدثوا zللغة العربية فصيحا وأن يتعودوا  

إعالن zالعربية. ولكن قد انتكس تطبيق احملادثة العربية  لتبليغ أي  
الذي   أمرا مهما  الظاهرة  العوامل وتكون هذه  بسببب عدة  اآلن 
اللغة  قسم  وأعضاء  واألساتيذات  األساتيذ  ¬ا  اهتمام  إىل  حيتاج 
مبعهد. والصعوzت اليت تواجهها الطالبات يف احملادثة هي ال يعرفن 

حملادثة بتطبيق القواعد الصحيحة وبعضهن املفردات وال يتعودن يف ا
يفهمن القواعد ولكن ال يطبقن يف احملادثة. وأما األخطاء ترتكبها  
الطالبات مرارا يف احملادثة هي األخطاء النحوية واألخطاء الصرفية 
تسبب   العوامل  وكانت  الداللية.  واألخطاء  الصوتية  واألخطاء 
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دات واستخدام األسلوب األخطاء اللغوية يف احملادثة هي قلة مفر 
احملادثة. واجلهد حلل  القواعد يف  بتطبيق  يتعودن  اإلندونيسي وال 
وز¤دة   املفردات  وز¤دة  مباشرة  اللغة  إصالح  هي  املشكلة  هذه 
األسلوب العربية وارتفاع إشراف األستاذة مبحادثة الطالبات وكان  

ير املادة  يف بداية التعلم يف الفصل أقوم zحملادثة مع الطالبات لتكر 
     ١ألسبوع املاضي". 

اللغة        وقد جرت املقابلة مع أستاذة ولفى جنيا وهي معلمة 
  وتسكن يف املعهد وقالت: يف الصف الثاينالعربية 

و    الشريفني  احلرمني  خادم  مهعد  من  خترجت  جامعة "إين 
تطبيق الرانريي احلكومية اإلسالمية يف بكالوريوس. وكان الغرض من  

التزام حتدث zللغة العربية للطلبة يف املعهد هو تعودهم لتكلم zللغة 
العربية وال يكون الطلبة غريببني يف استماع الكالم العريب والتحدث 
  به. والصعوzت تواجهها الطالبات هي قلة مفردات وضعفاء تركيب 

الطالبات  الظاهرة حتدث كثريا يف  الصحيحة وهذه  العربية  اجلملة 

 

حممد حسن املاجستري معلم اللغة العربية يف الصف    توكو املقابلة مع أستاذ   ١
  م  ٢٠٢٠فرباير  ١٥يف التاريخ  الثاين 
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اليت خترجن من املدرسة احلكومية كما أ´ن مل يتعلمن اللغة العربية 
من قبل. وكانت األخطاء ترتكبها الطالبات مرارا يف احملادثة هي  

وأما    الداللية.  واألخطاء  الصرفية  واألخطاء  النحوية  األخطاء 
ألخطاء اللغوية يف احملادثة هي ال يفهمن القواعد  العوامل تسبب ا

اللغة  حمكمة  تطبيق  واقتصار  مفردات  وقلة  دقيقا  العربية  اللغة 
واختصار الوقت للمحادثة ألن تسمح الطالبات أن يتحدثن zللغة  
اإلندونيسي مع املعلم املعلمة يف أوقات التدريس يف املدرسة وبعض 

العرب اللغة  يف  ميلن  ال  ال الطالبات  وبعضهن  التعليمية  وخلفية  ية 
هذه  احملاولة حلل  وأما  االستماع.  وقلة  ويفهمنها  القواعد  يطبقن 
اللغة منظما واستمرارا وز¤دة إصالح   املشكلة هي تطبيق حمكمة 
العربية  واألسلوب  املفردات  وز¤دة  األستاذة  ¬ا  تقوم  اليت  اللغة 

أ� مستخدمة طريقة وارتفاع دوافع الطالبات يف تعلم اللغة العربية و 
  ٢احملادثة يف الفصل لتعلم مهارة الكالم خاصة ". 

الباحثة zملقابلة مع أستاذة سوجي رمحيت وهي        وقد قامت 
وكاشفت: "إين   املسكن الطالبات   يفمعلمة ومشرفة اللغة العربية  

 

يف التاريخ    اللغة العربية يف الصف الثاين  ةمعلم أستاذة ولفى جنيا  املقابلة مع    ٢
   م٢٠٢٠فرباير  ١٨
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واآلن التحق دراسيت يف    متخرجة من مهعد خادم احلرمني الشريفني
الرانريي احلكومية اإلسالمية. وأسكن يف هذا املعهد منذ  جامعة 

السنة   اهلدف من  ٢٠١٧أول  zللغة . وكان  التزام حتدث  تطبيق 
اللغة  سيطرة  على  الطلبة  قدرة  لتطوير  املعهد  يف  للطلبة  العربية 
املدرسة  املتخرجة من  الطالبات  تواجهها  الصعوzت  وأما    العربية. 

احلكومية غالبا بسبب ما لديهن األسسية اللغوية وما تعلمن اللغة  
الطالبات غري واثقات من نفسهن لتحدث   العربية سابقا وبعض 
اللغة العربية zلقاعدة الصحيحة ألن خيفن خلطأ. وكانت األخطاء 
ترتكبها الطالبات مرارا يف احملادثة هي األخطاء يف القواعد النحو 

ملثال استخدام ضمري أنَت حلقه أنِت. وأما   والصرف على سبيل ا
العوامل تسبب األخطاء اللغوية يف احملادثة هي ال يفهمن القواعد  
يهملن   ولكنهن  القواعد  يفهمن  وبعضهن  متعمقا  العربية  اللغة 
األخطاء بسبب أن املخاطابة من أصدقائهن والعوامل األخرى قلة 

ا. وقد قدر قسم اللغة أن الدوافع والتحفيز لتعلم اللغة العربية دقيق
تقريبا على    %   ٧٠جيري واجبة إحياء اللغة يف املعهد zلنسبة املئوية  

قسم  املشكلة هي على  احملاولة حلل هذه  ما ميكن. وكانت  قدر 
اللغة أن يراقي بر�مج إصالح اللغة وعلى األستاذة أن تصلح اخلطأ 
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الع الطالبات مباشرة وأن تتحدث zلطالبات zللغة  ربية وال لدى 
  ٣تتحدث zللغة اإلندونيسية". 

يف الصف الثاين لتدقيق املعلومات   وجرت مقابلة مع طالبتني  
اللغة   قسم  رئيسة  منهما  وإحدى   Ruhul Islamمبعهد  احملصولة 

Anak Bangsa  قسم اللغة:" كنت متخرجة من معهد   وقالت رئيسة
تطبيق التزام حتدث zللغة تعكوا شيك عمر د¤ن وأما الغرض من  

العربية للطلبة يف املعهد هو ملمارسة قدرة الطلبة على سيطرة اللغة 
العربية حىت ميكن الطلبة أن يتحدثوا zللغة العربية فصيحا السيما  

تواجهها   الصعوzت  الشيخ. وكانت  الطالبات هي ال عند جميء 
يفهمن قواعد اللغة وال يرغنب يف اللغة العربية وينسني املفردات وحنن 
من قسم اللغة جند املشكلة ¹ن الطالبات يفهمن اجلملة اخلاطئة  
الرتكيب  من  وتتكون  الصحيحة  قواعد  فيها  ليست  اجلملة  وهي 
يقلدن   قد  بسبب  الصحيحة  اجلملة  يفهمن  وال  اإلندونيسي 

دن ¬ا. واألخطاء ترتكبها الطالبات مرارا يف احملادثة  األخطاء ويتعو 
الضمري وحرف   وتطبيق  النحوية  واألخطاء  الصرفية  األخطاء  هي 

 

مع   ٣ العربية  شرفة م  سوجي رمحيت أستاذة  املقابلة  التاريخ    اللغة    مايو ٤١يف 
  م ٢٠٢٠
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األخطاء   تسبب  العوامل  وأما  الداللية كمفردات.  واألخطاء  اجلر 
اللغوية يف احملادثة هي البيئة يعين بعض الطالبات يتحدثن zللغة 

من العوامل األخرى هي قلة مفردات  العربية دون اهتمام zلقواعد و 
وخلفية التعليمية وال ميلن إىل تعلم اللغة العربية. وأما احملاولة حلل 
وإصالح   العقاب  وإعطاء  اللغة  إصالح  ز¤دة  هي  املشكلة  هذه 

  ٤اللغة مباشرة". 

الثاين      للصف  الطالبات  إحدى  مع  القابلة  الباحثة  وقامت 
  املدرسة الثانوية احلكومية ببندا أتشيه. حيث قالت: "خترجت من  

تحدث zللغة العربية للطلبة يف املعهد هو لتحسني وأما اهلدف لل 
قدرة الطلبة على اللغة العربية كما أ´ا اللغة العاملية الىت حتتاجها يف  
يفهمن   ال  الطالبات هي  تواجهها  الصعوzت  وكانت  املستقبال. 

واألخطا مفردات.  وقلة  اللغة  يف  قواعد  مرارا  الطالبات  ترتكبها  ء 
يف  واألخطاء  النحوية  األخطاء  الصرفية  األخطاء  هي  احملادثة 
استخدام الضمري يف فعل مضارع. وكانت العوامل تسبب األخطاء 
�درا   استماع  ويكون  والبيئة  مفردات  قلة  هي  احملادثة  يف  اللغوية 

 

  ٢٠٢٠فرباير  ١٨قسم اللغة يف التاريخ  مع رئيسة   املقابلة ٤ 
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ال تعلم  من  اإلجنليزية  اللغة  تعلم  يف  يرغنب  الطالبات  لغة وبعض 
العربية. وأما اجلهد حلل هذه املشكلة هي تطبيق طريقة التدريس  
املناسبة لتسهيل الطالبات لفهم درس اللغة العربية وإصالح اللغة  

 ٥مباشرة". 

 حتليل البياXت ومناقشتها   -ج
الطالبات مبعهد    -١ اللغوية يف حمادثة   Ruhul Islamاألخطاء 

Anak Bangsa  

األق      عن  الباحثة  تشرح  أن  حمادثة  بل  يف  اللغوية  خطاء 
الطالبات ستبني الباحثة عما يتعلق مبحادثة الطالبات مبعهد. كانت  
حمادثة اللغة العربية واجبة على كل الطالبات بعد تعلم ثالثة أشهر  
تقريبا. تتحدث الطالبات zللغة العربية يف املسكن واملطعم واملسجد  

هذه ختالف  ومن  املعهد.  حول  مكان  وأي  الواجبة    واملدرسة 
دورا   يدور  اللغة  قسم  إن  اللغة.  قسم  مسؤولية  العقاب  فستعطيه 
  هاما يف إحياء اللغة الرمسية مبعهد إما اللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية.

 

  ٢٠٢٠فرباير  ١٨يف التاريخ   إحدى الطالبات للصف الثاين مع  املقابلة ٥ 
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احملادثة     العميقة يف  املالحظة  البيا�ت من  الباحثة  وأخذت 
البيا�ت يف   الباحثة املقابلة لتدقيق  الطالبات وقامت  اليومية عند 
هذا البحث. وحتلل الباحثة األخطاء ارتكبتها الطالبات يف احملادثة 
وتصنفها وتوصفها. وتوضح الباحثة عن األخطاء اللغوية يف حمادثة  

أنواع األخطاء وهي األخطاء الصوتية واألخطاء    الطالبات من بعض
الباحثة   وستقدم  الداللية.  واألخطاء  الصرفية  واألخطاء  النحوية 

الطالبات مبعهد   اللغوية يف حمادثة   Ruhulالبيا�ت عن األخطاء 

Islam Anak Bangsa   :لنسبة أنواع األخطاء وستعرضها كما يليz  

 األخطاء الصوتية  -أ

اللغة  أصوات  تقع يف  اليت  األخطاء  الصوتية هي  األخطاء 
وغريها.  وإبدال  وإضافة  حذف  من  يعرتيها  وما  وحركا�ا  العربية 
وقال أبو مغنم أن الطفل يتعلم لغة البيئة اليت ينشأ فيها، قد تكون  
مساعها  على  ذلك  ويعتمد  املكتسبة  الثانية  اللغة  أو  األم  لغته 

حياتي مواقف  الكبار  واستعماهلا يف  من  الثانية  اللغة  متعلم  أما  ة، 
األم،   لغته  يف  توجد  اليت  أصوا�ا  بعض  نطق  يف  صعوبة  فيواجه 
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zإلضافة إىل صعوبة تكيف جهازه الصويت للغة اجلديدة مع تقدم 
  العمر.

األخطاء اليت تنجم عن التفاعل اخلاطئ بني األصوات اليت 
أو تبديل كإطالة    متثل مادة الكلمة، وما يعرتيها من حذف أو إضافة

يف   اخلطأ  عن  �هيك  طويل،  صائت  تقصري  أو  قصري  صائت 
عمليات اإلعالل وإلبدال وإلدغام وغريها مما يؤدي إىل خلل يف 

وتفصيل عن األخطاء الصوتية عند الطالبات يف  ٦البنية الصرفية. 
  احملادثة فيما يلي: 

 ٦-٤اجلدول 
  األخطاء الصوتية 

 

حتليل األخطاء الصرفية لدى الناطقني بغري العربية يف ضوء  أبو مغنم،   ٦ 
  ٩) ص. ٢٠٢١األردنية،  اجلامعة  ، (عمان:التطبيقي علم اللغة  

 الرقم اخلطأ  الصواب 
 ١ َرِشْيدٌ  َرِصْيدٌ 
 ٢ الَ َجيُزْ  الَ َجيُْوزُ 
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يف كلمة         األوىل  اجلملة  يف  األخطاء  الباحثة  وجدت  قد 
حرف  إىل  الصاد  حرف  نطق  تغري  يف  املتكلمة  وختطأ  "َرِشْيٌد" 

  الشني. وتؤدي هذه األخطاء إىل تغري املعىن.

يف        احلرف  حذف  قد  والرابعة  والثالثة  الثانية  اجلملة  ويف 
الواو يف   يعىن حذف  يف  الكلمات  األلف  وحذف  "جيوز"  كلمة 

كلمة "األشجار" وكلمة "واحد". وتوصف هذه األخطاء تقصري 
 صائت طويل. 

 ٣ اَألْشَجرِ  اَألْشَجارِ 
 ٤ َوِحدٌ  َواِحدٌ 
ُتوا  ِجْئتُ   ٥ ِجئـْ
 ٦ الصُّبـُْوحَ  الصُُّبحَ 
 ٧ املاِدي املاضي
 ٨ ُتِربُ  ُختِْربُ 

 ٩ السَِّدْيَسةِ  السَّاِدَسةِ 
اخلَِمْيَسةِ َسَعاِة   الّساَعِة اخلَاِمَسةِ   ١٠ 
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ظهرت الكلمة اخلاطئة يف اجلملة اخلامسة والسادسة وهي 
يف كلمة "جئُت" وكلمة "الصبوح". وتوصف هذه  ز¤دة حرف الواو  

  األخطاء إطالة صائت قصري.

"املادى" وختطأ املتكلمة  واخلطأ يف اجلملة السابعة يف كلمة  
  �بدال حرف الضاد داال. وكانت الكلمة الصحيحة "املاضي". 

وقد نطقت الكلمة اخلاطئة يف الرقم الثامنة يف كلمة "ترب".     
الكلمة  تنطق  أن  أرادت  أل´ا  اخلاء  احلرف  حذفت  املتكلمة  إن 

  بسهولة وبسريعة. 

التعبري عن الساعة. ويف الرقم التاسعة والعاشرة ظهر اخلطأ يف    
واخلطأ نطق املتكلمة كلمة "السديسة" حبذف األلف وبز¤دة الياء.  
نطق كلمة   يف  اخلطأ  مث  "السادسة".  الصحيحة  الكلمة  وكانت 
بعد   األلف  وحذف  العني  بعد  األلف  بز¤دة  اخلميسة"  "سعات 
اخلاء وز¤دة الياء بعد امليم. وتنشأ هذه احلالة اخلطأ يف مد احلرف  

  ال ينطقه مدا ويف التقصري احلرف الذي ال ينطقه قصريا.الذي 
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 األخطاء النحوية  - ب 

هي قصور يف ضبط الكلمة وكتابتها ضمن     األخطاء النحوية       
اجلملة.   يف  إعرا¬ا  دون  الكلمة  بنوع  واالهتمام  النحو  قواعد 

األخطاء النحوية هي نقص أو عدم التحكم يف الكلمات وفقا و 
لط يف استعمال احلركات اإلعرابية أو األخطاء  للقاعدة النحوية كاخل

النواسخ وغريها من   أو  ا¥زومات  أو  املنصوzت  أو  ا¥رورات  يف 
ومن األخطاء النحوية يف حمادثة الطالبات كما   ٧األخطاء النحوية. 

  يلي:

  ٧-٤اجلدول 
  نحويةاألخطاء ال

 

وقاص ٧  وبشرى  طريعة  اإلبتدائية ،  صباح  املرحلة  يف  اللغوية  ،  األخطاء 
    ٨) ص. ٢٠١٦(البويرة: جامعة  البويرة، 

 الرقم اجلملة املنطوقة  اخلطأ  الصواب 
ُفُلْوسُ ال الُفُلْوسَ  ُفُلْوسُ الأََ� َأُخُذ     ١ 

َعُة َدقَاِئقٍ  َسْبَع َدقَاِئقٍ  َعُة َدقَاِئقٍ  َسبـْ  ٢ َقَضْيُت َسبـْ
ْنزِلُ   الَواِجَبةُ  الَواِجَبَة املْنزِلِيَّةَ 

َ
امل ْنزِلُ   الَواِجَبةُ   َنْصَنُع  

َ
امل  ٣ 
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 ٤ َسُأَجرُِّب َلْوٌن آَخرٌ  َلْوٌن آَخرٌ  َلْوًن آَخر 
عشرة الثانية    ٥ اآلن السَّاَعُة اثـَْنا َعَشرَ  اثـَْنا َعَشرَ  

تَّةُ  السَّاِدَسةُ  تَّةُ  السِّ  ٦ السَّاَعُة السِّ
 ٧ ِيفْ املَصلَّى َكِثْريٌ ُكْرِسيٌّ  َكِثْريٌ ُكْرِسيٌّ  ُكْرِسيٌّ  َكِثْريٌ 
 ٨ ِيف َسَنِة املاضي  َسَنِة املاضي السََّنِة املاِضية

الَكِثْريَةٌ املْفَرَداُت    ٩ ملَْ َحيَْفْظَن الَكِثْريًا ِمَن املْفَرَداتِ  الَكِثْريًا ِمَن املْفَرَداتِ  
لِكنَّ ِلَصفِّ الثَّاِين َوَجْدُت  ِلَصفِّ الثَّاِين  لِلصَّفِّ الثَّاِين 

 املْشِكَلةَ 
١٠ 

الرَّاِبعِ َأِخْي ِيف َفْصُل   ِيف َفْصُل الرَّاِبعِ  ِيف الَفْصِل الرَّاِبعِ   ١١ 
ا َأِخْي َصِغْريِ  َأِخْي  الصَِّغْريِ  ò١٢ َأِخْي َصِغْريِْي تِْلَك حتُِبُُّه ِجد 
 ١٣ ُهَناَك َأْكثـَُر اجلََبلُ  َأْكثـَُر اجلََبلُ  ِجَباٌل َكِثْريٌ 
َيْذَهُبوَن ِإَىل املْزَرَعِة ُمثَّ يـَُنظُِّف  يـَُنظِّفُ  يـَُنظُِّفْونَ 

 الُبْسَتانَ 
١٤ 

 ١٥ أَتـََعلَُّم ِيف الَفصِل مع اُألسَتاَذِيتْ  اُألسَتاَذِيتْ  أُسَتاَذِيتْ 
ِيف ِعْلِم اللَُّغِة 

 الَعَربِيَّةِ 
َدرُِّس ِيف ِعْلِم اللَُّغُة الَعَربِيَّةُ  ِيف ِعْلِم اللَُّغُة الَعَربِيَّةُ 

ُ
 ١٦ امل

ْرَس   الدَّْرَس الِفْقهَ  َدْرَس الِفْقهِ  الِفْقهَ أُِحبُّ الدَّ  ١٧ 
َمْعَهِد َصَالِح 

 الدِّْينِ 
َختَرَّْجُت ِمْن َمْعَهِد َصَالُح  َمْعَهِد َصَالُح الدِّْينِ 

 الدِّْينِ 
١٨ 
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 ١٩ الَقْريَُة ِمْثُل َغابٌَة قَِلْيلٌ  ِمْثُل َغابَةٌ  ِمْثُل الَغابَةِ 
الَفْصَل املْفَرَداتِ الَ َنْدُخُل   الَفْصَل املْفَرَداتِ  َفْصَل املْفَرَداتِ   ٢٠ 

 ٢١ اللَُّغُة الَعَربِيَُّة ِهَي اللَُّغُة اجلَنَّةِ  اللَُّغُة اجلَنَّةِ  لَُغُة اجلَنَّةِ 
 ٢٢ َاْجَتِمُع َمَع الِقْسِم األَْمنِ  َمَع الِقْسِم اَألْمنِ  بِِقْسِم األَْمنِ 
ِإَدارِة األُمِّيْ ُمثَّ يـَُعوُد ِإَىل   ِإَدارِة األُمِّيْ  ِإَدارِة أُمِّيْ   ٢٣ 
ىَقْد انـْتَـهَ  َتِهيْ   َتِهْي ِسِبْيَدجٌ  َقْد يـَنـْ  ٢٤ َقْد يـَنـْ
 ٢٥ َسِإَىل أَْيَن َ¤ أُْسَتاَذٌة ؟ َسِإَىل أَْينَ  ِإَىل أَْينَ 
 ٢٦ أَْنِت َسِإَىل أَْيَن ؟  َسِإَىل أَْينَ  ِإَىل أَْينَ 

اسِرتَاَحةٍ ِيف ِعْنَد   ِيف ِعْندَ  ِعْنَد اسِرتَاَحةٍ   ٢٧ 
 ٢٨ َتْطُلُب ِإَيلَّ َعْن أَُعلَِّمَها  َتْطُلُب ِإَيلَّ َعْن أَُعلَِّمَها  َتْطلُُبِينْ ِألَُعلَِّمَها 

أُْسَتاٌذ ُخيِْربُ   َذِلكَ   ٢٩ أُْسَتاٌذ تِْلَك ُختِْربُ  أُْسَتاٌذ تِْلَك ُختِْربُ  
ذِلَك الِكَتاُب 

 َيْسُقطُ 
َتْسُقطُ ذِلَك   ذِلَك َتْسُقطُ   ٣٠ 

 ٣١ ِيف َهِذه الِكَتاِب َكتَـْبُت الدَّْرسَ  َهِذه الِكَتابِ  َهَذا الِكَتابِ 
رِِج املْسَكنِ ِمْن َخا رِجٍ ِمْن َخا  رِجٍ الزzَُّلَُة ِمْن َخا   ٣٢ 
َجيٌْوُز َأْن َهْل َ 

 َاْسَتِعْريَُه؟
 ٣٣ أََ� َاْسَتِعْريُ َجيٌْوُز ؟ َاْسَتِعْريُ َجيٌْوزُ 

لِلَهاِتِف َهْل  
 َرِصْيٌد؟

 ٣٤ َهاِتُف َمْوُجْوٌد َرِشْيٌد؟  َهاِتُف َمْوُجْوٌد َرِشْيٌد؟ 
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َهْل َما زََلْت 
 َطِويًال؟ 

 ٣٥ َما زَاَل َقِدْميٌ ِهيَ  َما زَاَل َقِدْميٌ ِهيَ 

َهْل َما زِْلِت 
 َمرِيَضًة؟ 

َما زَالَ  أَْنتِ  رِْيَضٌة ؟ مَ  الَ َما ز  أَْنتِ    ٣٦ 

َدقَاِئقٍ َسْبُع    َعُة  َدقَاِئقٍ   َعُة َدقَاِئقٍ  َسبـْ  ٣٧ َسبـْ
 ٣٨ َوِحٌد ِإْنَساٌن َكَمنْ  َوِحٌد ِإْنَسانٌ  ِإْنَساٌن َواِحدٌ 
 ٣٩ َما ِيفْ َماءٌ  َما ِيفْ َماءٌ  َما ِفْيِه َماءٌ 
َبِتهِ  َبِتَها ِيف َحِقيـْ َبِتَها ِكَتابَةٌ  ِيف َحِقيـْ  ٤٠ ِيف َحِقيـْ

َ�َخَّْرَن الالئي  
لذهاِب ِإَىل 

 املسجدِ 

رًا رًا  الَِّىت ُمَتَأخِّ  ٤١ اَألخَواُت الَِّىت ُمَتَأخِّ

 ٤٢ الَفاِكَهُة الَِّيت أُِحبُّ  أُِحبُّ  أُِحبُّها 
الَ أَْعِرُف َمْن 

 َتْدُعوكِ 
 ٤٣ الَ أَْعِرُف َمنْ  الَ أَْعِرْف َمنْ 

 ٤٤ ِهَي َأْطَوُل ِمينِّ  ِهيَ  ُهوَ 
رةٌ  رًا ُمَتَأخِّ رًا ُمَتَأخِّ  ٤٥ َمْن ِمْنُكنَّ ُمَتَأخِّ

ْي ُمَدّرَِسةٌ  ْي ُمَدرِّسٌ  أُمِّ ْي ُمَدرِّسٌ  أُمِّ  ٤٦ أُمِّ
ْي ُهَو ُحمَاِظرَةٌ  ُهوَ  ِهيَ   ٤٧ أُمِّ

 ٤٨ أََ� أُرِْيُد أَُعلُِّم اِإلْنَساَن  أُرِْيُد أَُعلِّمُ  أُرِْيُد َأْن أَُعلِّمَ 
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 ٤٩ ُهَو حيُِبُّ يـَُوْسِوُسِينْ  حيُِبُّ يـَُوْسِوُسِينْ  حيُِبُّ َأْن يـَُوْسِوُسِينْ 
 ٥٠ أََ� ِمَن الَصفُّ الثَّاِينْ  ِمْن َصفُّ الثَّاِينْ  ِمَن الصَّفِّ الثَّاِينْ 

َأِخْي ِيف َمْدَرَستـَُها  َحىتَّ  ِيف َمْدَرَستـَُها  ِيف َمْدَرَسِتهِ 
 السَّاَعِة اخلَاِمَسِة  

٥١ 

ْي َوَأِخْي ِيف  ِيف ِإَداَرُ�َا  ِيف ِإَداَرِ�َا  ُمثَّ َأِيب يـَُقاِبُل أُمِّ
 ِإَداَرُ�َا 

٥٢ 

 ٥٣ َوَجْدُت ُكلَّ َشْيٍء َعْن ِعْلمٌ  ُكلَّ َشْيٍء َعْن ِعْلمٌ  ُكلَّ َشْيٍء َعْن ِعْلمٍ 
 ٥٤  أَتـََعلَُّم  َجيِّدٌ  َجيِّدٌ  َجيًِّدا

 ٥٥ الَ َحنَْفْظ الُقْرآنَ  الَ َحنَْفظْ  الَ َحنَْفظُ 
َأْن أَتـََعلََّم الُعُلوَم ِيف 

 هِذِه املْدَرَسةِ 
َأْن أَتـََعلَّْم ِيف هَذا 

 املْدَرَسةِ 
 ٥٦ أُِحبُّ َأْن أَتـََعلَّْم ِيف هَذا املْدَرَسةِ 

لصَّفِّ طَالَِباُت ا
 اَألوَِّل يـََتَكلَّْمنَ 

 ٥٧ ِمْثُل الصَّفِّ اَألوَِّل يـََتَكلَّْمَن  الصَّفِّ اَألوَِّل يـََتَكلَّْمنَ 

 ٥٨ أََ� الَ بُدَّ ُأِحبُّ اللَُّغَة الَعَربِيَّةَ  أََ� الَ بُدَّ ُأِحبُّ  الَ بُدَّ ِيل َأن أُِحبَّ 
الَ بُدَّ ِيل أن  َأُكَل 

 طعاما كثريا
بُدَّ َأُكُل َكِثْريُ الَ  

 الطََّعامِ 
 ٥٩ أََ� الَ بُدَّ َأُكُل َكِثْريُ الطََّعامِ 

الَ بُدَّ ِيل َأن أَتـََعلََّم 
 َعِن اللَُّغِة الَعَربِيَّةِ 

الَ بُدَّ أَتـََعلَُّم َعِن اللَُّغُة 
 الَعَربِيَّةُ 

 ٦٠ أََ� الَ بُدَّ أَتـََعلَُّم َعِن اللَُّغُة الَعَربِيَّةُ 
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يف اجلملة األوىل إىل الرابعة توجد األخطاء يف كلمة "فلوٌس"    

أن  غري  الرفع  بعالمة  وتعر¬ا  و"لوٌن"  املنزل"  و"الواجبُة  و"سبعُة" 

َسَأُكوُن ُحمَاِظرَِة الُّلَغِة  ُحمَاِظرَةِ  ُحمَاِظرَةَ 
يِليزِيّةِ   اِإلجنِْ

٦١ 

أُرِْيُد َأْن َأُكوَن 
 ُمَدّرَِسةً 

 ٦٢ َعَمِلْي َسَأُكْوُن ُمَدّرًِسا  َعَمِلْي َسَأُكْوُن ُمَدّرًِسا 

َا َكِثْريٌ ِمَن  َّ́ ِألَ
 اَألْشَجارِ 

ثـَُر اَألْشَجرِ ِألَنَّ َأكْ  ِألَنَّ َأْكثـَُر اَألْشَجرِ   ٦٣ 

ِليزِيّةَ  ِليزِيّةُ  ِألَنَّ الُّلَغَة اِإلجنِْ ِليزِيّةُ  ِألَنَّ الُّلَغُة اِإلجنِْ َبةٌ  ِألَنَّ الُّلَغُة اِإلجنِْ  ٦٤ َعِجيـْ
ِألَنَّ أََ� أرِيُد َأن تـََعلََّم اللغَة  ِألَنَّ أَ�َ  ِألَنَِّين 

 العربيةَ 
٦٥ 

َكِثْريًا ِألَنَُّه  يـََتَكلَُّم  
ا  òِجد 

ا  òَا ُهَو َكِثْريًا ِجد َّ́ ِألَ
 يـََتَكلَّمُ 

ا يـََتَكلَّمُ  òَا ُهَو َكِثْريًا ِجد َّ́  ٦٦ ِألَ

 ٦٧ الُكرََّسُة َهلَا ِشَفاُء  َهلَا ِشَفاءُ  ِلِشَفاءٍ 
ْيلٌ  َلةٌ  مجَِ يـْ َلةٌ  مجَِ يـْ  ٦٨ ِألَنَّ اللَّْوَن اَألْمحََر مجَِ

ْيلٌ  َلةٌ  املعَهُد مجَِ يـْ َلةٌ  املعَهُد مجَِ يـْ  ٦٩ َأنَّ َهَذا املعَهُد مجَِ
 ٧٠ أََ� َلمَّا  أََ� َلمَّا  ملَْ َاْسَتِحمْ 
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الكلمات املذكورة هي مفعول به ويلزم النصب يف إعرابه. وظهرت  
األخطاء األخرى يف كلمة "فلوٌس" وكانت الكلمة عرفها املتكلمة  

z ل التعريف وتكون الكلمة الصحيحة "الفلوَس".  فعليها أن تقرتن
تكون   سبعة  أن  َدقَاِئٍق"  َعُة  "َسبـْ يف كلمة  اآلخر  اخلطأ  وتوجد 
الصحيحة ب "سبع" اعتمادا على قواعد العدد واملعدود وتكون  
َدقَاِئٍق ". وأما يف كلمة "الواجبُة املنزل"   الكلمة الصحيحة "َسْبَع 

تابع الصفة للموصوف ويكون  أ´ا من الرتكيب الوصفي حيث أن ت
  الرتكيب الصحيح هو "الواجبَة املنزليَة". 

وتظهر األخطاء يف اجلملة اخلامسة والسادسة يف التعبري عن    
الساعة. كانت اجلملة "الساعة اثنا عشر" اجلملة اخلاطئة ألن كلمة  
املعدود  ويطابق  مؤنثة كلها  اجلملة  لتكون  بد  فال  مؤنثة  الساعة 

. وأما اجلملة الصحيحة هي "الساعة الثانية عشرة."  تذكريا و�نيثا 
وكانت كلمة "الساعة الستة" هي اجلملة اخلاطئة فاملفروض أن تقال 

  "الساعة السادسة". 

ويف الكلمة السابعة حىت الثالثة عشرة جتد الباحثة األخطاء    
يف الرتكيب الوصفي. وقد بني مصطفى الغاليني أن النعت جيب 

اإلعراب واإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث    أن يتبع منعوته يف 
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والتعريف والتنكري وال يقدم النعت على املنعوت. ويكون الرتكيب  
" و"الصحيحة كما   املْفَرَداُت ُكْرِسيٌّ َكِثْريٌ"  و"  املاِضيِة"  السََّنِة 

الثَّاِين و"ا  الَكِثْريٌَة"  الرَّاِبِع"  " لصَّفِّ  الصَِّغْريِ" و"  و"الَفْصِل    َأِخْي  
  . ِجَباٌل َكِثْريٌ" "و

الرتكيب    نطق  يف  املتحدثة  ختطأ  عشرة  الرابعة  الكلمة  ويف 
العطفي. إن العطف اتباع لفظ للفظ آخر بواسطة حرف. وكان  
حرف العطف يف الكلمة هو مث. وتكون كلمة "يذهبون" معطوفا 
املعطوف   يتابع  أن  للعطف  بد  فال  "ينظف" عطفا  وتكون كلمة 
يـَُنظُِّفون   ُمثَّ  املْزَرَعِة  ِإَىل  "يَْذَهُبوَن  الصحيحة  اجلملة  تكون  حىت 

  الُبْسَتاَن". 

zلرقم     يف كلمة  األخرى  األخطاء  توجد  من   ١٥-٢٣مث 
حيث الرتكيب اإلضايف. ومن املعروف أن اإلضافة نسبة بني امسني 
أما   إليه.  اجلر ومها يسمى zملضاف ومضاف  تقدير حرف  على 

التعريف ألنه سيصبح معرفا zإلضافة وهو  املضاف جي ال  رد من 
ليس إعرب لكلمة ما ولكنه من املمكن أي يكون يف أي موقع  
إعرايب ويلزم املضاف إليه جمرور وقد يكون مضافا إىل كلمة أخرى.  
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و"درس   اللغِة"  و"علم  "أستاذِيت"  الطالبات  تقول  أن  والصحيح 
الغا الديِن" و"مثل  املفرداِت" الفقِه" و"معهد صالِح  بِة" و"فصل 
  و"لغة اجلنِة" و"قسم األمِن و"إدارة أمي". 

الطالبة     أن  الباحثة  الحظت  والعشرين  الرابعة  الكلمة  ويف 
استخدمت حرف قد قبل الفعل املضارع ولكن يف احلقيقة أرادت 
الطالبة أن �كد صديقتها أن السبيدج قد انتهى. وهذا اخلطأ ¹ن 

الفعل املضارع التقليل والتكثري ولو كان    دخل قد على  يفيد إىل 
ولذلك  والتقريب.  التحقيق  إىل  فيفيد  املاضي  الفعل  على  دخله 

  مفروض أن تقول "قد انتهى السبيدج". 

اقرنت    الكلمة اخلاطئة ألن  أين" أي  بعدها "سإىل  الكلمة 
الباحثة هذا   املتحدثة حرف السني حبرف اجلر "إىل" وقد مسعت 

حظة. ومن املعلوم أن السني حرف خيتص  اخلطأ مرتني أثناء املال
zملضارع  وخيلصه لالستقبال وتكون الكلمة الصحيحة دون السني  

وأما كلمة بعدها "يف عند اسرتاحة" قد وضعت وهي "إىل أين".  
الطالبات  حرف اجلر قبل ظرف وكان عمل احلرف "يف" جير االسم  

ح أن  الكلمة خاطئة والصحيبعده وال جير الظرف ولذلك تكون  
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". ويف "تطلب عند اسرتاحة   تقال كلمة حبذف حرف اجلر وهي " 
إيل عن أعلمها" عرضت الباحثة اخلطأ يف استخدام احلرف "إىل"  

"طلب فعل  إن  ونطق - و"عن".  ما  حبرف  متصل  غري  يطلب" 
فعل  يف  يدخل  ال  "عن"  حرف  وكان  مباشرة.  بعده  به  مفعول 

التعلي بالم  "عن"  يبدل  أن  املفرتض  ومن  لسياق  مضارع  وفقا  ل 
  الكالم. وتكون الكلمة الصحيحة " تطلبين ألعلمها". 

عرضت األخطاء يف نطق اسم   ٢٩-٣١ويف الكلمة zلرقم    
اإلشارة. وكان اسم اإلشارة تنطق يف األول يتابق االسم بعده يف  
بدال.   إذا كان  التعريف  ال  بعده  اسم  ودخل  والتانيث.  التذكري 
الكتاب  و"ذلك  األستاذ خيرب"  "ذلك  الصحيحة  الكلمة  وتكون 

  يسقط" و"يف هذا الكتاب"".  

اسم نكرة "خارج" ويف ويف الكلمة بعده ختطأ طالبة يف نطق    
احلقيقة قد عرفت الطالبة أن الزzلة خارج املسكن فال بد ليكون  

  اسم معرفا zإلضافة. والكلمة الصحيحة "من خارج املسكن".

zلرقم     الكلمة  يسألن   ٣٣- ٣٦ويف  أن  الطالبات  تريد 
ومن  اجلملة.  يف  االستفهام  أداة  يستخدمن  ال  ولكن  املخاطبة 
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اجل تكمل  أن  إىل املفرتض  تشري  "هل" ألن كل كلمة  ملة حبرف 
طلب التصديق. وتوجد األخطاء األخرى يف الكلمة "أ� استعري 
وتقدم كلمة  احلرف  دون  متتابعني  فيلني  �يت  الطالبة  ¹ن  جيوز" 
"جيوز" على "استعري" وال تنطق مفعول به من فعل متعدى ولذلك 

استعريه؟" أن  الصحيحة وهي "هل جيوز  تقال zلكلمة  . ويف أن 
حبذف كلمة   الطالبة  تنطق  أن  املستحسن  من  بعدها  الكلمة 
وأما   رصيد؟"  للهاتف  "هل  الصحيحة  لكلمة  وتكون  "موجود" 
الكلمتان بعدها يشتملها ب "ما زال" وهو من أخوات كان ترفع 
االسم وتنصب اخلرب. وتكون الكمتني الصحيحتني "هل ما زلت  

  طويال؟" و"هل ما زلت مريضًة؟".

توجد األخطاء يف تعبري العدد   ٣٧-٣٨مة zلرقم  ويف الكل 
يوافقان املعدود دائما سواء zلتذكري أم التأنيث    ١-٢وأما عددان  

األعداد   وكانت  له.  نعتا  األعداد   ٣-١٠ويعرzن  هذه  ختالف 
وحالة   املذكر  مع  وتؤنث  املؤنث  مع  تذكر  حيث  دائما  املعدود 
ووفقا   اجلملة.  من  مواقعها  حسب  وتعرب  جمرور  مجع  املعدود 
"سبع   منطوقة ب  الصحيحة  الكلمة  أن  واملعدود  العدد  ألحكام 

  دقائق" و"إنسان واحد". 
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الكلمة "ما يف ماء" وهي مجلة اإلجابة  وتظهر األخطاء يف  
بعد   املتصل  الضمري  املتحدثة  حذف  وقد  لصديقتها  سؤال  من 
أرادت  واحلقيقة  مفيدة.  اجلملة  تكون  ال  حىت  "يف"  اجلر  حرف 
املتحدثة أن خترب ملن سألتها ¹ن يف احلمام ال يوجد املاء. واملفروض  
أن تكون الكلمة "ما فيه ماء". ويف الكلمة بعدها "يف حقيبتها"  

ام الضمري املتصل "ها" للمذكر وتكون أن الطالبة ختطأ يف استخد
  الكلمة الصحيحة "يف حقيبته". 

توجد األخطاء أن املتحدثة ال �يت   ٤٢-٤٣أما يف الرقم  
صلة    يت  أن  للقاعدة  ووفقا  املوصول.  اسم  بعد  املوصول  صلة 
املوصول بعد اسم املوصول لتعرفه وتتم معناه. ولذلك تكون الكلمة  

 � الالئي  "األخوات  املسجد" الصحيحة  إىل  للذهاب  ّخرن 
  و"الفاكهة اليت أحبها" و"الَ أَْعِرُف َمْن َتْدُعوِك".

استخدمت  طالبة  أن  مين"  أطول  "هي  الكلمة  نطق  ويف 
ضمري هي يف حال املذكر وكان الضمري يعود إىل "أخي" وهو مذكر  

  ولذلك الكلمة الصحيحة هي "هو أطول مين".
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الرقم   بة اسم اخلرب غري نطقت طال  ٥٠- ٤٧أما اجلملة يف 
وzلعكس.  للمؤنث  املذكر  اسم  نطق  أي  zملبتداء  متناسب 
حماظرة"   هي  و"أمي  مدّرسة"  "أمي  اجلملة  تنطق  أن  واملفروض 

   و"منكن متأخرة". 

يوسوسين"  حيب  و"هو  اإلنسان"  أعلم  أريد  "أ�  ومجلتان 
وأما   مصدرية.  أن  دون  متتابعني  الفعلني  نطق  وهو  اخلطأ  فيهما 

ال أن  اجلملة  و"هو حيب  اإلنسان"   أعلَم  أن  أريد  "أ�  صحيحة 
  يوسوَسين"

أن األمساء   ٥٠-٥٣وذكرت طالبات اجلمل اخلاطئة يف الرقم  
اليت وقعت بعد حرف اجلر ال تكون جمرورا. واعتمادا على القاعدة 
أن حرف اجلر جير االسم بعده فتكون الكلمات الصحيحة "ِمن 

  يف إدار�ا" و"عن علٍم".الصفِّ الثاين" و"يف مدرسِتها" و"

وأما يف اجلملة التالية أن موقع "جيد" يف اجلملة هو حال مع 
أن احلال اسم نكرة منصوب  يت لبيان هيئة صاحب احلال عند  
وقوع الفعل. وتوجد خطأ أخر يعين ال �يت مفعول به بعد "أتعلم" 
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اجلملة   وتكون  به  مفعول  إىل  اليت حيتاج  املتعدي  الفعل  من  وإنه 
  لصحيحة "أتعلُم العلوَم جيًدا". ا

ويف اجلملتان بعده ذكرت الفعلني املضارعني جمزوما وال  يت  
يف  هو  التايل  واخلطأ  جلزمهم.  مانع  ولذالك  قبلهما  اجلزم  حرف 
"هذا   الكلمة  املؤنث كما يف  اإلشارة مذكر السم  اسم  استخدام 

تان  املدرسة" ويف حذف مفعول به بعد الفعل املتعدي وتكون اجلمل 
الصحيحتان مها "ال حنفُظ القرآَن" و"أحب أن أتعلَم العلم يف هذه 

  املدرسة". 

وzلتايل أن يف اجلملة الفعلية ما ذكرت املتحدثة الفاعل. وإن  
اجلملة الفعلية هي اجلملة اليت ترتكب من الفعل والفاعل ولذلك  
فال بد إليتاء الفاعل حىت تكون اجلملة الصحيحة "طالباُت الصفِّ 

  ألوِل يتكلمَن".ا

ظهرت األخطاء يف استخدام   ٥٨- ٦٠أما يف الكلمة zلرقم  
"ال بد" فعليه أن يتصل حبرف الالم. واألخطاء األخرى يف "كثري  
الطعام" أي تقدمي نعت على املنعوت ويف "عن اللغُة العربيُة" أي  
رفع االسم يف حمل اجلر ألنه جمرور بعن. وصارت اجلمل الصحيحة  
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ن أحبَّ اللغَة العربية" و" ال بد يل أن أكَل طعاما كثريا" "ال بد يل أ
  و" ال بد يل أن أتعلَم عن اللغِة العربيِة".

يِليزِيّةِ" ظهر   إذا الحظنا يف اجلملة "َسَأُكوُن ُحمَاِظَرِة الُّلَغِة اِإلجنِْ
اخلطأ يف جر خرب "كان". إن عامل "كان" يرفع االسم وينصب 

يِليزِيّة.  اخلرب ولذلك اجلملة الصحي الُّلَغِة اِإلجنِْ حة "َسَأُكوُن ُحمَاِظَرَة 
ويف اجلملة التالية ما زال اخلطأ يف تعبري األمل وقد كان خرب "كان"  
منصوz ولكن خيطأ يف اجلنس. إن االطالبة مؤنث وجيوز على خرب  
"كان" أن يكون مؤنثا. ومن املستحسن أن تقول "أريُد َأن َأُكْوَن 

  ُمَدّرِسًة". 

وجدت األخطاء يف اسم "أن" وكان    ٦٣-٦٦يف الرقم    أما
يف اجلملة "ِألَنَّ َأْكثـَُر اَألْشَجِر" ما ذكرت الطالبة اسم إن وكان امسه  
يف  اخلطأ  أن  خرب  وكان  السابقة  اجلملة  يف  ذكرت  "غابة" كما 
ا َكَثْريٌ ِمَن   التفضيل وتكون اجلملة الصحيحة "ِألََّ́ استخدام اسم 

ِليزِيّةُ اَألْشَجاِر". ويف َبٌة" ظهر    اجلملة التالية  "ِألَنَّ الُّلَغُة اِإلجنِْ َعِجيـْ
اخلطأ يف رفع خرب "أن". إن عامل " أن" ينصب االسم ويرفع اخلرب  

ِليزِيّةَ  َبٌة". وأما الكلمة  ولذلك اجلملة الصحيحة "ِألَنَّ الُّلَغَة اِإلجنِْ َعِجيـْ
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استخدمت طالبة الضمري املنفصل مكان    ِألَنَّ َأَ�""يف اجلملة التالية  
تقول  أن  واملفروض  سليمة  غري  الكلمة  وهذه  املتصل  الضمري 

ا يـََتَكلَُّم" ذكرت املتحدثة "ِين ِألَنَّ " òَا ُهَو َكِثْريًا ِجد َّ́ . ويف اجلملة "ِألَ
الضمري املنفصل بعد الضمري املتصل من اسم "إن" وكان امسه مذكرا 

حاال  املتحدثة  تقدمت  تكون  مث  أن  املفرتض  ومن  الفعل.  على   
  اجلملة "ِألَنَُّه يـََتَكلَُّم َكِثْريًا ِجدòا". 

قد   ِشَفاُء" خاطئة  َهلَا  "الُكرََّسُة  أن كلمة  التالية  اجلملة  ويف 
اتصلت طالبة حرف الالم zلضمري "ها". فيجوز على حذف"ها"  

  لتكون اجلملة مفيدة وهي "الُكرََّسُة ِلشَفاء". 

املعَهُد  اَمَّا يف   َهَذا  و"َأنَّ  َلٌة"  يـْ اَألْمحََر مجَِ اللَّْوَن  "ِألَنَّ  اجلملة 
املؤنث السم "أن". وأما اسم   َلٌة" ختطأ طالبة عند نطق اسم  يـْ مجَِ
"أن" من جنس مذكر وتكون اجلملة الصحيحة "ِألَنَّ اللَّْوَن اَألْمحََر 

ْيٌل". ْيٌل" و"َأنَّ َهَذا املعَهُد مجَِ   مجَِ

أن ك "هل أخريا  صديقتها  من كالم  إجابة  َلمَّا"  "َأَ�  لمة 
استحممِت؟" واستخدمت املتحدثة حرف "َلمَّا" منفردا وال تتصل  
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بفعل مضارع وال تكون اجلملة مفيدة. وتكون الكلمة الصحيحة: 
 "ملَْ َاْسَتِحْم"

 األخطاء الصرفية  - ج

بز¤دة  وهي تتعلق مبا يعرتي بنية الكلمة العربية من تغيري سواء  
الصرفية هي كل  مبنيها ومعانيها. واألخطاء  يؤثر يف  مما  أو نقص 
خطأ ترتكبه الطالبات يف بناء الكلمة من حيث صياغة بنيتها مما  
اجلدول   يف  فستصور  النظام.  على  ويؤثر  املعىن  إفساد  إىل  يؤدي 

  األشكال من األخطاء الصرفية يف حمادثة الطالبات. 

  ٨-٤اجلدول 
  الصرفية األخطاء 

 الرقم اجلملة املنطوقة  اخلطأ  الصواب 
ُخيِْربُ    أُْسَتاٌذ ُختِربُ...    ُختِربُ    ١ 

ا حتُِبُّ  حيُِبُّ  ò٢ َأِخْي َصِغْريِْي تِْلَك حتُِبُّ ِجد 
 ٣ ُهَو تـَُوْسِوُسِين َدائًِما  تـَُوْسِوُسِين  يـَُوْسِوُسِين 
اِإلَدارَةِ َأِيب تـَْعَمِلَني ِيف   تـَْعَمِلنيَ  يـَْعَملُ   ٤ 
 ٥ ُهنَّ قـَرََأْت الدَُّعاءَ  قـَرََأتْ  قـَرَْأنَ 
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 ٦ (ُهنَّ) تـَُنظُِّف املَصلَّى  تـَُنظِّفُ  يـَُنظِّْفنَ 
 ٧ أَْنِت الَ َ�ُكُل؟  َ�ُكلُ  َ�ُكِلْنيَ 
 ٨ َ�ُْخُذ السََّمكَ  َ�ُْخُذ  َ�ُْخِذْينَ 

تْستَـْيِقُظ (أنِت) أَْنِت   تْستَـْيِقظُ  تْستَـْيِقِظْنيَ   ٩ 
(أنِت) ِإَىل أَْيَن َسَتْذَهُب ؟ َسَتْذَهبُ  َسَتْذَهِبْنيَ   ١٠ 
ُتوا  ِجْئتُ  ُتوا ِمنْ  ِجئـْ  ١١ ُمثَّ أََ� ِجئـْ

 ١٢ الَ أَْدُخُل  الَ أَْدُخلُ  َما َدَخْلتُ 
 ١٣ ذِلَك الِكَتاُب َتْسُقطُ  َتْسُقطُ  َسَقطَ 
 ١٤ َحنُْن نـُْعِطى الِعَقاَب  نـُْعِطى الِعَقابَ  أَْعطَيَنا

ِخْفتُ   َقدْ   ١٥ أََ� َقْد َأَخافُ  َقْد َأَخافُ  
 ١٦  َسَأْذَهُب ِإَىل املدَرَسِة(املاضي)   َسَأْذَهبُ  َذَهْبتُ 
 ١٧ َأْكثـَُر ِمنُهنَّ ملَْ يـَْعِرْف املْفَرَداتِ  ملَْ يـَْعِرفْ  ملَْ يـَْعرِْفنَ 

َتْسَتِحمْ ملَْ   ملَْ َتْسَتِحمِّي   ١٨ أَْنِت ملَْ َتْسَتِحمْ  
دُ   ١٩ ملَْ َوَجْدَ� النيةَ  ملَْ َوَجْد�َ  ملَْ جنَِ
 ٢٠ الَ َجيُزْ  َجيُزْ  َجيُْوزُ 
َبةَ  َتُكنْ  َنُكْونَ   ٢١ َنْسَتِطْيُع َأْن َتُكْن الطَِّبيـْ

 ٢٢ َسَحِفْظُت الُقْرآنَ  َسَحِفْظتُ  َسُأَحاِفظُ 
ِليزِيِّة َنسَتِطيُع َأْن أََتَكلَّمَ  َنسَتِطيعُ  َاْسَتِطيعُ   ٢٣ zِلُّلَغِة اِإلجنِْ
َال تـَْنَجحُ    تـَْنَجحُ  َأْجنَحُ   ٢٤ 
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األفعال   الطالبات  ذكرت  الرابعة  حىت  األوىل  اجلملة  يف 
الطالبات  تقصد  أن  بضمائرها حيث  متناسبة  غري  اليت  املضارعة 
األفعال   فتكون  لفاعلها.  وفقا  هو  بضمري  األفعال  الستخدام 

""ُخيِْربُ" و"الصحيحة هي    . "يـَْعَملُ و"  يـَُوْسِوُسِين" و" حيُِبُّ

وzلتايل يوجد اخلطأ يف الفعلني "قرأْت" و"تنظف". إن فاعل  
منهما ضمري هي. ولكن يف احلقيقة أرادت الطالبة أن تعرب الفعل  

  و"يـَُنظِّْفَن". لضمري هن. ولذلك عليها أن تذكر الفعل "قـَرَْأَن" 

وأما اجلملة السابعة حىت العاشرة تقصد الطالبات zستخدام  
األفعال املضارعة للمخاطبة أي "أنِت" ولكن األفعال املنطوقة هي 

تقول   أن  واملفرتض  هي.  لضمري  املضارع  َ�ُكِلْنيَ"  "األفعال 
  . َسَتْذَهِبْنيَ"و"َ�ُْخِذْيَن" و"تْستَـْيِقِظْنيَ" و"

طالبة يف اتصال الفعل zلواو  والكلمة بعدها "جئتوا" ختطأ ال
اجلماعة الذي يدل على ضمري هم. والفعل املراد هو الفعل لضمري  

  املتكلم أ�. ولذلك يكون الفعل الصحيح "جئُت". 

َبةَ  َنْسَتِطْيعُ  َاْسَتِطيعُ   ٢٥ َنْسَتِطْيُع أَْدُخَل الطَِّبيـْ
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ويف اجلملة الثانية عشرة إىل السادسة عشرة مسعت الباحثة  
أن الطالبات استخدمن أفعال مضارعة يف اجلملة رغم أن احلادثه  

الز  الفعل حبرف  قد سبقها  تقدمت  أخاف"  "قد  اجلملة  مان ويف 
"قد" دل أن الفعل حدث يف املاضي. فالالزم أن يضع أفعال ماضية 

هي   الصحيحة  األفعال  وتكون  املاضي  الزمان  َدَخْلُت" يف  "َما 
  . َذَهْبُت"" و"َقْد ِخْفُت" و"اينَ و"َسَقَط" و"أَْعطَ 

طأ يف  جلملة السابعة عشرة والثمانية عشرة ظهر اخلكانت ا
ا¥زوم   املضارع  الفعل  يـَْعِرف"ضمري  َتْسَتِحْم"ملَْ  و"مل  والضمري    " 

فيهما غري مطابق للفاعل الذي وقع قبل الفعل. ويكون الفعالن  
  . "ي" و"مل َتْسَتِحمنَ ملَْ يـَْعرِف"الصحيحان 

َوَجْدَ�" خاطئة ألن وقع حرف اجلزم قبل وتكون الكلمة "ملَْ 
حرف اجلزم. الفعل املضارع بعد  أن  يت  الفعل املاضي ومن األسس  

ْد".      وأما الكلمة الصحيحة "ملَْ جنَِ

َجيُُز" وهو حذف حرف العلة  مث وجد اخلطأ األخر يف "الَ 
الفعل الذي يكون   الفعل األجواف وهو  للفعل املضارع. إنه من 
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حرفه الثاين حرف العلة. وحذف حرف العلة للفعل األجواف إذا 
  وتكون الكلمة الصحيحة هي"الَ َجيُْوُز".     كان الفعل النهي. 

َنْسَتِطْيُع َأْن َتُكْن" جتزم الطالبة "َتُكْن" يف  ويف اجلملة بعدها "
مكان النصب ألن جاء قبله حرف أن. وختطأ يف استخدام الضمري 
  غري مطابق للفعل السابق. واملفروض أن تذكر "َنْسَتِطْيُع َأْن َنُكوَن". 

الثانية اجلملة  الطالبات    ويف  أن  الباحثة  مسعت  وعشرين 
استخدمن فعل ماضي يف اجلملة رغم أن احلادثه تدل على الزمان 

" اجلملة  ويف  الُقْرآنَ املستقبال  حبرف َسَحِفْظُت  الفعل  تقدمت   "
السني دل أن العمل حيدث يف املستقبال. فالزم أن يضع الفعل  

َسُأَحاِفُظ  "املضارع يف الزمان املستقبال وتكون اجلملة الصحيحة  
  ".الُقْرآنَ 

ويف ثالثة مجل األخري ذكرت الطالبات األفعال املضارعة اليت 
غري متناسبة بضمائرها حيث تقصد الطالبات الستخدام األفعال  
بضمري متكلم وحده "أõ" وفقا لفاعلها وليس ضمري "حنن". فتكون  

 ْسَتِطيُع".اَ َاْسَتِطيُع" و"َأْجنَُح" و""األفعال الصحيحة هي 
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 األخطاء الداللية  -د

املعىن   يف  يبحث  الذي  والعلم  املعىن  دراسة  هي  الداللة 
الداللة   تعرف  ذات معىن كما  املفردات  ونظر¤ته مع كيفية جعل 
مع   لغوي  نسق  ضمن  معينا  استخداما  املفردات  استخدام  ¹´ا 
مفردات أخرى مع وجود عالقات بينهم. وتتمثل األخطاء الداللية 

دة كلمة وحذف كلمة واخلطأ يف صياغة املعىن املراد. وتوضح  يف ز¤
  األخطاء الداللية يف حمادثة الطالبات كما يف اجلدول التايل:  

    ٩-٤اجلدول 
  األخطاء الداللية 

 الرقم اجلملة املنطوقة  اخلطأ  الصواب 
 ١ الَبُدَّ ُسْرَعةٍ  الَبُدَّ ُسْرَعةٍ    !  َأْسرِِعيْ 

الَواِجَبَة نـَْعَمُل   
َْنزِيِليَّةَ 

    امل
 ٢  َنْصَنْع َواِجَبٌة َمْنزِلٌ  َنْصَنعْ 

َتْدُخَل  َأْن َتْدُخلَ  َأْن َتْشَرتِِكيْ  َأْن  تُرِْيِدْيَن  أَْنِت  ِلَماَذ 
  املَنظََّمَة 

٣ 

ْدُخلُ أَ  اَْلَتِحقُ   ٤  أَْدُخُل ِإَىل املدَرَسةِ  
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َطَع الَكْهُرzَِء قِ اِنْ  َمتُْوتُ ِمْصَباُح     ٥  ِمْصَباُح َمتُْوتُ  
 ٦  ِهَي َمْشُغْوٌل ِمْن َأِيبْ  َمْشُغْولٌ  َأْشَغلُ 
ْدَرَسِة  َمْدَرَسةٌ  َيْدُرسُ 

َ
امل َمْدَرَسٌة ِيف  َأُخ َصِغْريِْي 

  اِإلبِْتدائِيَّةِ 
٧ 

َطِويالً الَ َأُكوُن    ٨  أََ� الَ َقِدميٌْ  الَ َقِدميٌْ  
َبِة لِتـَُفتِّشِ  لِتـَُفتِّشِ  لِْلَكْشِف   ٩  أَْذَهُب ِإَىل الطَِّبيـْ
 ١٠  َمرِْيَضٌة قـَْلِيبْ  َمرِْيَضٌة قـَْلِيبْ  وجع قليب 

ْ  ِعْنِدي أََملٌ ِيف َأسَناِين  ْ  َمرِْيَضُة ِسينِّ  ١١  َمرِْيَضُة ِسينِّ
الَقْريَُة ِمْثُل َغابَِة 

 بَعَض الشيءِ 
قَِلْيلٌ الَقْريَُة ِمْثُل َغابٌَة    ١٢  الَقْريَُة ِمْثُل َغابٌَة قَِلْيلٌ  

َمرِْيَضةٌ لِثَِّيتْ   اِلِتَهاِب لِثَِّيتْ   ١٣  َمرِْيَضةٌ ُتَسبَُّب ِإَىل لِثَِّيتْ   
الَ َاْسَتِطْيُع َأْن َأْسُكَن ِيف َمَكاِن  الَربِْيدِ  الَبارِدِ 

 الَربِْيدِ 
١٤ 

َقِدْميٌ ِهيَ َما زَاَل   َهْل ما زِلِت َطِويًال؟   ١٥  َما زَاَل َقِدْميٌ ِهيَ  
َبةَ  ُكلِّيََّة الطِّبِّ  َبةَ   َأنْ   َنْسَتِطْيعُ  الطَِّبيـْ  ١٦  أَْدُخَل الطَِّبيـْ

 ١٧  أَْعَضاِئْي َستَـتَـَعلَُّم النَّْحوَ  أَْعَضاِئيْ  أُْخِيتْ 
 ١٨  َصِغْريِيْ أََ� َمْوُجْوٌد أُْخِيتْ َوَأٌخ   أََ� َمْوُجْودٌ  ِيلْ 

َهاِتُف َمْوُجْوٌد  َهْل لِلَهاِتِف َرِصْيٌد؟
 َرِشْيٌد؟

 ١٩  َهاِتُف َمْوُجْوٌد َرِشْيٌد؟ 
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يف  الطالبات  لدى  األخطاء  توجد  املذكورة  اجلملة  يف 
تتناسب بسياق الكالم.   استخدام الكلمات أو املفردات اليت ال 

 َهْل املْقَصفُ 
؟ َمْفُتوحٌ   

 ٢٠  َقْد َمْفُتوٌح؟  َقْد َمْفُتوحٌ 

َاْسَتِعْريَ   َهْل َجيُوُز َأْن 
   َلِك؟

 ٢١  َجيٌْوُز ؟أََ� َاْسَتِعْريُ   َاْسَتِعْريُ َجيٌْوزُ 

 ٢٢  الَِّىت أَبـَْيُض َال ؟  الَِّىت أَبـَْيُض َال ؟  َهْل تُرِْيِديَن األَبَيَض؟ 
َكذِلَك   َتُكوِننيَ ِلَماَذ  

 ؟
 ٢٣  ِلَماَذ أَْنِت َكذِلَك ؟  ِلَماَذ أَْنِت َكذِلَك ؟ 

يَّةِ   ٢٤  النِّيَُّة لِلتََّكلُِّم اللَُّغةِ  لِلتََّكلُِّم اللَُّغةِ  لِلتََّكلُِّم zِللَُّغِة الرَّمسِْ
 ٢٥  بِيِحيلُ    أََ� َاْستَـْعِملُ  بِيِحيلُ  ِسْلُك تـَْقِوِمي اَألسَنانِ 
ِلْيِين اهلَاِتَف بـَْعَد  ِامحِْ

 قَِلْيل 
ِلْي ِإَيلَّ  ِلْي ِإَيلَّ  بـَْعُد ِامحِْ  ٢٦  بـَْعُد ِامحِْ

ْيالً  قَلِ   اَْطُلُب َماَءكَ  نـََعمْ قَِلْيٌلَ َماٌء     ٢٧  َماٌء نـََعْم ْيٌل  قَلِ  
َما ذُِكَرت املادَُّة الِيت 

 أَتـََعلَُّمَها 
َماِيفْ َختْرُُخ الَِّىت أََ� 

 أَتـََعلَّمُ 
 ٢٨  َماِيفْ َختْرُُخ الَِّىت أََ� أَتـََعلَّمُ 

َخْريٌ ِيلْ   َذِلكَ   ٢٩  َذِلَك الَِّيت َجيٌِّد ِإَيلَّ  َذِلَك الَِّيت َجيٌِّد ِإَيلَّ  
أََ� قـَْبَل   َدْوُرِك قـَْبِليْ   ٣٠  أَ�َ أْنِت قـَْبَل  
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ويف اجلملة األوىل إىل الثمانية عشرة الحظت الباحثة أن الطالبات  
  استخدمن كلمة: 

 "ال بد سرعة" بدال من "أسرعي!"   .١
 "نصنع" بدال من "نعمل"  .٢
 "تشرتك" "تدخل" بدال من  .٣
 "أدخل" بدال من "التحق" .٤
 "متوت" بدال من "انقطع" .٥
 "مشغول" بدال من "أشغل" .٦
 "مدرسة" بدال من يدرس  .٧
 "قدمي" بدال من "طويل"  .٨
 "تفتش" بدال من "كشف"  .٩
 "مريضة قلب" بدال من "وجع قلب" . ١٠
 "مريضة سين" بدال من "أمل يف أسنان"  . ١١
 "قليل" بدال من "بعض الشيء" . ١٢
 التهاب لثة"لثة مريضة" بدال من  . ١٣
 "بريد" بدال من "البارد"  . ١٤
 "قدمي" بدال من "طويل"  . ١٥
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 "الطبيبة" بدال من "كلية الطب" . ١٦
 "أعضائي" بدال من "أخيت"  . ١٧
 "أ� موجود" بدال من "يل"  . ١٨

أخطأت  وعشرين  الثالثة  إىل  عشرة  التاسعة  اجلملة  ويف 
الطالبات يف اختيار املفردات أو الكلمات املناسبة يف تركيب اجلملة  

َهْل لِلَهاِتِف َرِصْيٌد؟"  امية. وكانت اجلملة الصحيحة هي "االستفه
َأنْ  َجيُوُز  و"َهْل  َمْفُتوٌح؟"  املْقَصُف  َلِك؟"  و"َهْل  و"َهْل    َاْسَتِعْريَ 
  .تُرِْيِديَن األَبَيَض؟" و"ِلَماَذ َتُكوِنَني َكذِلَك؟"

وأما يف اجلملة الرابعة وععشرين وجد اخلطأ يف حذف كلمة  
إىل   تؤدي  اجلملة  حيث  وتكون  الكالم.  بسياق  مقتضي  غري 

يَّةِ الصحيحة "   ". لِلتََّكلُِّم zِللَُّغِة الرَّمسِْ

واجلملة بعده نطقت الطالبة املفردة اخلاطئة "حبيل" أي املفردة 
مأخوذة من اللغة األدونيسية بسبب قلة مفردات هلا. واملفروض أن 

  تقول "ِسْلُك تـَْقِوِمي اَألسَناِن". 

الباقية من اجلملة  وأما يف اجل استخدمت   ٣٠إىل    ٢٦مل 
املتحدثة املفردات غري مقتضى بسياق الكالم ويؤدي إىل اخلطأ يف 
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ِلْيِين اهلَاِتَف بـَْعَد   صياغة املعىن املراد. وتكون اجلمل الصحيحة "ِامحِْ
َماَءكَ  و"اَْطُلُب  الِيت  قَلِ   قَِلْيل"  املادَُّة  ذُِكَرت  و"َما  أَتـََعلَُّمَها"  ْيًال" 

  َدْوُرِك قـَْبِلْي"."َخْريٌ ِيلْ" و  َذِلكَ و"

قد صنفت الباحثة األخطاء اللغوية يف أربع تصنيفات حيث  
جعلت يف جدول مستقل واجلدول اآليت يوضح عدد والنسبة املئوية  

  لألخطاء اللغوية يف حمادثة الطالبات:

  ١٠-٤اجلدول 
  يف حمادثة الطالباتالعدد والنسبة املئوية لألخطاء اللغوية 

 النسبة املئوية  العدد نوع اخلطأ  الرقم 
٪٧٬٤٠ ١٠ الصويت  ١  
٪ ٥١٬٨٥ ٧٠ النحوي ٢  
٪ ١٨٬٥١ ٢٥ الصريف  ٣  
٪ ٢٢٬٢٢ ٣٠ الداليل  ٤  

٪ ١٠٠ ١٣٥ ا¥موع   
واعتمادا على اجلداول السابق أن األخطاء اللغوية يف حمادثة  

حتدث بعدد كبري يف   Ruhul Islam Anak Bangsaالطالبات مبعهد  
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األخطاء النحوية. وجدت الباحثة أن األخطاء الصوتية تبلغ عددها 
أخطاء واألخطاء النحوية تبلغ عددها   %٧,٤٠بنسبتها املئوية    ١٠
واألخطاء الصرفية تبلغ عددها   %  ٥١,٨٥خطأ بنسبتها املئوية    ٧٠
واألخطاء الداللية تبلغ عددها %  ١٨,٥١خطأ بنسبتها املئوية    ٢٥
. وتوضح الباحثة النسبة املئوية  %٢٢,٢٢خطأ بنسبتها املئوية    ٣٠

  لألخطاء اللغوية كما يف الرسم التايل:

  الطالبات الرسم البياين: النسبة املئوية لألخطاء اللغوية يف حمادثة 
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األخطاء     -٢ تسبب  اليت  الطالبات  العوامل   اللغوية يف حمادثة 
 Ruhul Islam Anak Bangsaمبعهد 

القيام   الطالبات    وبعد  حمادثة  يف  اللغوية  األخطاء  بتحليل 
اللغوية   حصلت الباحثة ستة أشكال من العوامل اليت �ثر األخطاء

  وهي:

 قلة مفردات  -أ

املفردات هي مفتاح رئيسي لنجاح حتدث zللغة العربية حيث  
وكانت  املفردات.  دون  الكالم  يعرب  أن  الطالبات  تقدر  ال  أن 

ع التعبرية اإلندونيسية يف تركيب الطلبات يرتكنب األخطاء يف وض
عريب لعدم معرفة عن املفردة املعينة أو نسيان عنها واستخدام املفردة 
غري مقتضى بسياق الكالم وعلى سبيل املثال وضع كلمة "متوت"  
لكلمة "مصباح" ويف احلقيقة له الكلمة اخلاصة املناسبة به. وحتسب 

ميكن   املتساوية  الكلمة  معاين  أن  أي الطالبات  يف  استخدامها 
لدى  مفردات  قلة  بسبب  الظاهرة  هذه  حدثت  وقد  الكالم. 

  الطالبات. 
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 �ثري اللغة اإلندونيسية    - ب 

واللغة     الطالبات  لبعض  األم  لغة  اإلندونيسية  اللغة  تكون 
الوطنية اليت تستخدمنها التصال بينهن سوى اللغة اإلندونيسية.  
العربية   للغة  إن  العربية.  اللغة  عن  اإلندونيسية  اللغة  اختلف  وقد 
اإلندونيسية   اللغة  يف  توجد  ال  اليت  واحلروف  القواعد  من  عديد 

ك. وقد أثرت اللغة اإلندونيسية  كحرف ض، ص، ذ، خ وغري ذل
اإلندونيسية يف   اجلملة  تركيب  أ´ن عّربن  الطالبات حيث  حمادثة 
اإلندونيسية   املصطلحات  أو  التعبريات  واستخدمن  العربية  اجلملة 
اليت ال تناسب zللغة العربية كما ذكر أن للغة العربية التعبريات أو 

  املصطلحات اخلاصة تفرقا zللغة األخرى.  

املتكلمة  وق   أن  الطالبتني  بني  احملادثة  أثناء  يف  حتدث  د 
تتحدث بتطبيق الرتكيب الصحيح وال تفهمه املخاطبة حيت تعرقل  
الرتكيب   املتكلمة  أطلقت  النهاية  ويف  بينهما.  االتصال  عملية 
ذلك  على  وعالوة  املخاطبة كالمها.  تفهم  لكي  اإلندونيسي 

اإلندوني الكلمة  zستخدام  الطالبات  مثل تعودت  القصرية  سية 
"kan"و "lah"و "ya.بسبب �ثري من اللغة اإلندونيسية " 
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 عدم معرفة القواعد   - ج

إن اللغة العربية تشمل العديد من القواعد وأخطاء يف قواعد   
النحو والصرف أكثر ارتكاz لدى الطلبة.ال تعلم بعض الطالبات 

اعد يف  القواعد اليت علمها املعلم دقيقا حيت ال يقدرن تطبيق القو 
الكالم وال يعلمن كيفية صياغة اجلملة املفيدة. ويف أنشطة احملادثة  
ال تعرف الطالبات ¹خطائهن حيت يتعودن مبحادثة zلقواعد غري  
أن   حسن  حممد  توكو  أستاذ  قول  على  واعتمادا  الصحيحة. 
الكتابة   يف  والصرفية كثريا  النحوية  األخطاء  ترتكنب  ال  الطالبات 

ترتكبنها أن  ألن   خبالف  الظاهرة  هذه  وحتدث  احملادثة.  كثريا يف 
الكالم   يف  مباشرة  القواعد  تطبيق  يف  الصعب  يواجهن  الطالبات 
يتحدثن  أن  يتعودن  وال  �درا  الطالبات  عند  االستماع  ويكون 

 بتطبيق القواعد الصحيحة.   

 إمهال القواعد    -د

كانت بعض الطالبات يفهمن القواعد جيدا ويعلمن كيفية     
ملة املفيدة ولكن يهملن القواعد وال يطبقنها عند الكالم صياغة اجل

بينما حتطن zألخطاء. ويسبب هذا احلال عديد من العوامل وهي  
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تعود الطالبات zألخطاء واعتبار أن املخاطبة من أصحابتهن وغري 
من   واثقات  وغري  لألخطاء  وخوف  الصحيحة  للقواعد  حمتاجة 

     نفسهن. 

 التعليمية خلفية   - ه

مبعهد       الطالبات  تشتمل   Ruhul Islam Anak Bangsaإن 
املتخرجة من املدرسة احلكومية واملدرسة اإلسالمية واملتخرجة    على

من املعهد. و�ثر خلفية التعليمية األخطاء عند الطالبات حيث 
من  أن املتخرجات  الطالبات  حصلتها  الكثرية  اللغوية  األخطاء 

املدرسة احلكومية. مل تتعلم الطالبات اللغة العربية وال مرة وما لديهن  
قواعد   يف  من األسس  املتخرجات  zلطالبات  اختلف  وقد  اللغة 

واملدرسة اإلسالمية واملعهد مما قد يتعلمن أسس اللغة العربية على 
األقل حىت تسهيلهن يف فهم القواعد علمها املعلم ويف تطبيقها يف  

 احملادثة.  

 عدم رغبة يف اللغة العربية  -و

.  ليست اللغة العربية املادة الوحيدة تتعلمها الطالبات مبعهد
الطبيعة   العلوم  وهي  العربية  اللغة  العلوم سوى  من  العديدة  تتعلم 
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الطالبات حينب  لكل  ذلك.  اإلجنليزية وغري  واللغة  الدينية  والعلوم 
املادة املعينة وال حيبنها كما أن بعض الطالبات ال ترغنب يف اللغة 
اللغة   يف  الطالبات  رغبة  وعدم  اإلجنليزية.  اللغة  ويفضلن  العربية 

ة بسبب قلة الدوافع والتحفيز بينهن واعتبار أن اللغة العربية العربي
وارتكنب األخطاء حني   دقيقا  العربية  اللغة  يتعلمن  صعبة حىت ال 
احملادثة وال يهتمن zلقاعدة. وبوجود واجبة االتصال zللغة العربية  
البتداع   معرفتهم  قدر  على  بينهن  الطالبات  فتتحادث  املعهد  يف 

 اك األخطاء اللغوية.   العقاب رغم أن هن
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

   نتائج البحث  -أ

البيا�ت ومناقشتها وحتيليلها  بناء على ما سبق من عرض 
عن األخطاء اللغوية يف حمادثة الطالبات والعوامل تسبب األخطاء 
هذا  يف  عليها  حصلت  اليت  النتائج  الباحثة  فتقدم  فيها  اللغوية 

  الفصل اآلخر وهي كما يلي:

إن األخطاء اللغوية يف حمادثة الطالبات تنقسم إىل بعض    -١
النحوية   واألخطاء  الصوتية  األخطاء  وهي  األخطاء  نوع 
األخطاء  وكانت  الداللية.  واألخطاء  الصرفية  واألخطاء 
الطالبات   حمادثة  أخطاء  يف  ارتكاب  أكثر  هي  النحوية 

وتليها    %  ٥١,٨٥بنسبتها املئوية    ٧٠حيث يبلغ عددها  
 % ٢٢,٢٢ونسبتها املئوية    ٣٠األخطاء الداللية مبجموعها  

مبجموعها   الصرفية  األخطاء  املئوية    ٢٥وتليها  ونسبتها 
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مبجموعها    %١٨,٥١ الصوتية  األخطاء   ١٠وتليها 
 . %٧,٤٠ونسبتها املئوية 

الطالبات  -٢ حمادثة  يف  اللغوية  األخطاء  تسبب  العوامل  إن 
قلة   وهي  العوامل  عدة  من  اللغة تتكون  و�ثري  املفردات 

وخلفية  القواعد  وإمهال  القواعد  معرفة  وعدم  اإلندونيسية 
 التعليمية وعدم الرغبة يف اللغة العربية.  

 املقرتحات   -ب

قبل انتهاء البحث يف �ليف هذه الرسالة تريد الباحثة تقدمي  
  بعض اإلقرتاحات الضرورية كما يلي: 

ما دقيقا حقيقا على الطالبات أن يتعلمن اللغة العربية تعل  -١
وأسلوب  التعربات  ويزدن  اللغة  وقواعد  احملادثة  خاصة يف 
العربية لرتقية قدر�ن على مهارة الكالم حيث أن احملادثة  
تلعب دورا هاما يف عملية االتصال فال بد للطالبات أن  

 حيسننها ويتقننها. 
على املعلمي اللغة العربية أن يهتموا zهتمام كبري يف عملية   -٢

ة بني الطالبات وأن تقوموا �صالح األخطاء املرتكبة  احملادث
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ملعاجلة  احملاوالت  إىل  حيتاج  وهذا  مرارا.  الطالبات  لدى 
 األخطاء اللغوية أي لعدم الوقوع يف اخلطأ املتكرر. 
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  املراجع 

 املراجع العربية    -أ

الناطقني بغري   لدى    حتليل األخطاء الصرفية  ،  ٢٠١٢أبو مغنم،  
ضوء   يف  التطبيقي  العربية  اللغة  اجلامعة   ،علم   عمان: 

 . األردنية

عليان فؤاد  وطرائق    ،٢٠١٠،  أمحد  ماهيتها  اللغوية  املهارات 
  .الر¤ض: دار املسلم ، تنميتها

شاهني،   حممد  العام،  ١٩٨٠توفيق  اللغة  دار  علم  القاهرة:   ،
 . التضامن

علي جاسم الرتاث    ،٢٠١٠  ، جاسم  يف  األخطاء  حتليل  نظرية 
  . ملدينةا جلامعة اإلسالمية، السعود: االعريب

حمفوظة،   احلقوق  العربية  ،  ٢٠٠٣مجيع  يف  الوسيط  املنجد 
 .دار املشرق: بريوت ، واملعاصرة

مناهج البحث يف العلوم النفسية    ،٢٠١١،  رجاء حممود أبو عالم
 . النشر للجامعات  القاهرة: دار، والرتبية
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فضيلة عند    ،٢٠١٧،  روجيل  اللغوية  النحوية  األخطاء  حتليل 
  .دية جوكجاكرiمجاكرi: جامعة حم  جوك، احملادثة اليومية

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني    ،١٩٨٩،  رشدى أمحد طعيمة
مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية  ،  £ا مناهجه وأساليبه
 .للرتبية والعلوم والثقافة

طعيمة أمحد  اللغة ،  ٢٠١٠،  رشدى  تعليم  مناهج  يف  املرجع 
 .القاهرة: دار الفكر العريب،  اطقني �لغات أخرىنالعربية لل

طعيمة أمحد  شنب،    رشدى  أبو  حممد  مجعة    ، ١٩٩٠وأمحد 
،  املهارات اللغوية ومستويتها حتليل لغوية دراسة ميدانية

 القرىجامعة أم : كةم
املدخل إىل البحث يف العلوم    ،٢٠٠٠،  صاحل بن محد العساف

  . الر¤ض: مكتبة العبيكان، السلوكية
اللغوية يف املرحلة األخطاء  ،  ٢٠١٦،  صباح طريعة وبشرى وقاص 

  بويرة. ال : جامعة  بويرةال  ،اإلبتدائية



 

١١٣ 

 

احملادثة ودورها يف   ،٢٠١٦،  صايش كهينة ويوسف خوجة سعيدة
اجلزائر:    ، التحدث يف مرحلة التعليم االبتدائيتنمية مهارة  
 . جامعة جباية
اللغة   ،٢٠١٠،  علي سامي احلالق املرجع يف تدريس مهارات 

  . لبنان: املؤسسة احلديثة للكتاب ، العربية وعلومها

حتليل األخطاء اللغوية التحريرية  ،  ٢٠٠٠،  عمر الصديق عبد ا�
العربية الناطقني لدى طالب معهد اخلرطوم الدويل للغة  

األخرى للغة خرطوم:    ،�للغات  الدويل  اخلرطوم  معهد 
  .العربية

معلوف واإلعالم،  ١٩٨٧  ،لويس  اللغة  يف  الوسيط  ،  املنجد 
    ق.بريوت: دار املشر 

وآخرون صين  إمساعيل  الربامج   ،١٩٨٧،  حممد  العريب  النحو 
  .جامعة امللك سعود الر¤ض:، للتعليم الذايت

سعيد األخطاءالتق،  ٢٠١٥،  حممد  وحتيليل  اللغوي  ،  ابلي 
  .جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية: ماالنج



 

١١٤ 

 

العجرمي،   اللغوية  ،  ٢٠١٥مىن  األخطاء  احتليل  للغة لدارس 
الكوريني  العربية الطلبة  من  الرابع  األردن:    ، للمستوى 

  . جامعة األردن

ة لغري يالعرباللسانية التطبيقية وتعليم اللغة    ،٢٠٠٣،  العنايتوليد  
  عمان: دار اجلوهرة للنشر والتوزيع. ، االناطقني £

رمضان إمساعيل  لغري ،  ٢٠١٧،  هاىن  احملادثة  الناطقني    تعليم 
 .كويت: جملس النشر العلمي،  �لعربية
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TRASNKRIP WAWANCARA GURU BAHASA ARAB 

KELAS II MAS RUHUL ISLAM ANAK BANGSA 

Narasumber  : T.M. Hasan, M.Pd (Responden 1) 

     Wilfa Najia, S.Pd (Responden 2) 

Pewawancara  : Sarah Munira  

Hari dan Tanggal : Sabtu, 15 Februari 2020 

     Selasa, 18 Februari 2020 

1. Apa latar belakang pendidikan Ustzadz/Ustadzah? 

Jawaban Responden 1: 

Saya menyelesaikan pendidikan S1 pada prodi 

pendidikan bahasa Arab Uin Ar-Raniry Banda Aceh 

dan S2 pada bidang pendidikan Pasca Sarjana Uin Ar-

Raniry Banda Aceh. 

Jawaban Responden 2: 

Saya menempuh pendidikan di LIPIA Banda Aceh 

serta menyelesaikan S1 pada prodi Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

 

2. Apa tujuan diterapkannya kewajiban berbicara dalam 

bahasa Arab di lingkungan dayah? 



 

 

Jawaban Responden 1: 

Diantara tujuan awal pendirian Madrasah adalah agar 

santri lancar dalam berbicara berbahasa Arab dan 

Inggris yang berjalan secara bersama-sama. Pada 

awalnya sekitar tahun 2000 saya melihat ada suatu 

perkembangan yang luar biasa pada kemampuan 

santri dalam berbahasa Arab karena adanya 

penerapan yang konsisten dari pengasuh disini dulu. 

Alumni MTs/SMP dalam 3 bulan sudah berbicara 

bahasa Arab  dan sudah tampil di depan untuk 

mengumumkan suatu informasi dalam bahasa Arab. 

Kemudian terjadi kemunduran sampai sekarang yang 

disebabkan oleh beberapa faktor, dalam sehari-hari 

sudah kurangnya kemampuan berbicara bahasa Arab, 

oleh karena itu ini perlu diperhatikan oleh 

Departemen bagian bahasa dan Pembina. 

Jawaban Responden 2: 

Tujuan diwajibkan santri berbicara bahasa Arab 

adalah untuk membiasakan santri berbicara bahasa 

Arab sehingga santri tidak merasa asing saat 

mendengar dan berbicara dalam bahasa Arab. 

 



 

 

3. Apakah santriwati mengalami kesulitan saat 

bermuhadatsah? Dan apa saja kesulitan yang dihadapi 

santriwati? 

Jawaban Responden 1: 

Iya sebagian santri mengalami kesulitan seperti tidak 

mengetahui mufradat, tidak terbiasa bermuhadatsah 

dengan qawaid yang benar, dan sebagian mereka yang 

memahami qawaid tidak menerapkannya saat 

berbicara.  

Jawaban Reponden 2 : 

Sebagian santri memang megalami kesulitan seperti 

kurangnya mufradat dan kesulitan dalam memakai 

tarkib kalimat bahasa Arab yang benar karena hampir 

setengah dari mereka berasal dari SMP yang mana 

mereka tidak mempelajari bahasa Arab sebelumnya.  

 

4. Apa saja kesalahan yang sering dilakukan santriwati 

saat bermuhadasah? 

Jawaban Responden 1: 

Kesalahan yang sering dilakukan santriwati adalah 

kesalahan pada kaidah nahu Sharaf dan dilalah. 

Mereka sering berbicara dengan logat bahasa 



 

 

Indonesia dan tidak mengetahui pasangan dari fiil-fiil 

tertentu. Seperti يقوم ب  -قام   berbeda artinya dengan 

   يقوم على-قام

Jawaban Reponden 2 : 

Kesalahan yang sering adalah kesalahan pada nahu 

sharaf. Santriwati sering menggunakan dhamir 

muzakkar pada muannas, dan sering menggunakan 

kalimat bahasa Indonesia yang diarabkan. 

 

5. Apa saja faktor yang menyebabkan santriwati 

melakukan kesalahan saat bermuhadatsah? 

Jawaban Responden 1: 

Faktornya seperti kurangnya mufradat, menggunakan 

uslub bahasa Indonesia dan tidak berbiasa dengan 

qawaid. Pada dasarnya santri memahami qawaid 

dimana mereka tidak melakukan banyak kesalahan 

saat kitabah akan tetapi melakukan banyak berbicara 

saat berbicara hal ini karena mereka tidak terbiasa 

dengan penggunaan qawaid dalam kalam. 

Jawaban Responden 2: 



 

 

Faktor yang menyebabakan kesalahan adalah 

minimnya pengetahuan tentang qawaid, kosakata 

yang sedikit, penerapan mahkamah yang dibatasi, 

singkatnya waktu untuk bermuhadasah dalam bahasa 

Arab dikarenakan santri diizinkan berbicara dalam 

bahasa Indonesia dengan guru di sekolah yaitu sejak 

pagi hingga siang, Sebagian santri kurang minat 

dalam bahasa Arab sehingga mereka kurang 

memahami qawaid dan tidak memperhatikan guru 

saat menjelaskan, sedangkan sebagian santri lainnya 

paham tetapi tidak menerapkannya saat berbicara 

karena yang menjadi poin penting adalah mereka 

berbicara dalam bahasa Arab, faktor latar belakang 

pendidikan, kurangnya istima' dan dalam sebulan 

hanya sekali mempelajari materi muhadasah. 

 

6. Apakah yang Ustaz/Ustazah menerapkan sistem 

muhadasah dalam proses pembelajaran? 

Jawaban Responden 1: 

Iya pada awal pembelajaran selama 15-20 menit saya 

membuka pelajaran dengan mengajak santri untuk 

bermuhadatsah dengan mereview materi minggu lalu 



 

 

dan santriwati juga merespon dengan baik. Kemudian 

dicampur dengan bahasa Indonesia untuk 

memudahkan santri memahami apa yang saya 

sampaikan. 

 

Jawaban Responden 2: 

Iya saya menggunakan metode muhadasah khususnya 

pada maharah kalam minimal sebulan sekali. 

 

7. Apa usaha yang dapat dijadikan solusi dalam 

mengatasi kesalahan santriwati dalam berbicara 

dalam bahasa Arab? 

Jawaban Responden 1: 

Jika terdapat kesalahan berbahasa pada santri maka 

langsung diperbaiki secara terus menerus, 

memperbanyak mufradat dan uslub bahasa Arab serta 

meningkatkan pengawasan dalam muhadatsah 

mingguan oleh Departemen Bahasa dan para ustazah. 

Jawaban Responden 2: 

Menjalankan mahkamah bahasa secara kontinu, 

mengadakan islahul lughah secara rutin yang 

dikoordinir oleh Osis bagian bahasa dan para 



 

 

Ustazah, menambah ta'bir atau ungkapan bahasa Arab 

dan meningkatkan motivasi santriwati untuk belajar 

bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRASNKRIP WAWANCARA USTAZAH PEMBINA 

BAHASA MAS RUHUL ISLAM ANAK BANGSA 

Narasumber  : Suci Rahmati 

Pewawancara  : Sarah Munira  

Hari dan Tanggal : Kamis, 14 Mei 2020 

1.  Apa latar belakang pendidikan Ustadzah? 

Jawaban Responden : 

Saya sudah menamatkan I'dad Lughawi di Ma'had 

Khadim Al-haramain Asy-syarifain LIPIA Banda 

Aceh dan sekarang juga sedang menempuh 

pendidikan Strata 1 di  Uin Ar-Raniry Banda Aceh. 

 

2.  Sudah berapa lama ustazah sudah menjadi Pembina di  

RIAB? 

Jawaban Responden : 

Saya sudah menjadi pembina disini semenjak awal 

2017 jadi sudah sekitar 2,5 tahun.  

 

3. Menurut Ustazah, apa tujuan diterapkannya 

kewajiban berbicara dalam bahasa Arab di 

lingkungan dayah? 



 

 

Jawaban Responden : 

Tujuannya adalah untuk mengembangkan 

kemampuan santri pada penguasaan bahasa Arab 

karena dengan semakin banyak praktik maka akan 

menjadikan santri lebih pandai 

 

4. Apakah santriwati mengalami kesulitan saat 

bermuhadatsah? Dan apa saja kesulitan yang dihadapi 

santriwati? 

Jawaban Responden : 

Iya sebagian santriwati mengalami kesulitan dalam 

berbahasa Arab terutama santri lulusan SMP karena 

mereka tidak memiliki dasar-dasar bahasa Arab 

karena tidak mempelajari bahasa Arab sebelumnya, 

dan merasa tidak percaya diri karena takut salah. 

 

5. Apa saja kesalahan yang sering dilakukan santriwati 

saat bermuhadasah? 

Jawaban Responden : 

Kesalahan pada qawaid terutama pada penggunaan 

dhamir. Sebagai contoh santriwati sering 

menggunakan fiil dengan dhamir muzakkar untuk 



 

 

temannya yang muannas seperti kalimat   كل؟�  هل 

padahal kalimat yang benar adalah هل �كلني؟  

 

6. Apa saja faktor yang menyebabkan santriwati 

melakukan kesalahan saat bermuhadatsah? 

Jawaban Responden : 

Faktor-faktornya adalah santri kurang mendalami 

qawaid, sebagian santriwati mengetahui bahwa 

mereka salah akan tetapi mereka tidak peduli karena 

lawan bicaranya merupakan teman sendiri jadi 

mereka asal bicara saja agar terhindar dari hukuman 

dan kurangnya motivasi. 

 

7. Menurut Ustazah apakah Departemen bahasa telah 

mampu menjalankan tugasnya sebagai penegak 

bahasa di dayah ini?  

Jawaban Responden : 

Iya sekitar 70% mereka telah mampu menjalankan 

tugas mereka semampu mungkin karena sebagaimana 

yang kita tahu bahwa mereka masih anak-anak yang 

masih belajar, mereka sangat membantu dalam 



 

 

penegakan bahasa di dayah karena mareka yang 

selalu bersama dengan santri baik di asrama, di kelas 

dan di lingkungan dayah manapun. 

 

8. Apa usaha yang dapat dijadikan solusi dalam 

mengatasi kesalahan santriwati dalam berbicara 

dalam bahasa Arab? 

Jawaban Responden : 

Usahanya adalah departemen bahasa meningkatkan 

program Islahul Lughah selama 4 kali dalam sebulan 

dan untuk para ustazahnya untuk menegur langsung 

jika mendengar santriwati yang salah saat berbicara, 

dan  juga ikut berbicara dalam bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRASNKRIP WAWANCARA SANTRIWATI MAS 

RUHUL ISLAM ANAK BANGSA 

Narasumber  : Responden 1: Maidatul Dwi Ardila     

(Ketua Departemen Bahasa)  

     Responden 2: Ghina Syakirah 

Pewawancara  : Sarah Munira  

Hari dan Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020 

 

1. Apa latar belakang pendidikan Anda? 

Jawaban Responden 1: 

Latar belakang pendidikan saya, saya SD di MIN 

Teladan, MTs di Oemardiyan dan sekarang sedang 

belajar pada kelas 2 MAS RIAB. 

Jawaban Responden 2: 

Saya SD di SD 24 Banda Aceh, kemudian lanjut ke 

SMP 6 Banda Aceh dan sekarang saya lanjut ke MAS 

RIAB saat ini saya sudah duduk di kelas 2. 

 

2. Menurut Anda apa tujuan diterapkannya kewajiban 

berbicara dalam bahasa Arab di lingkungan dayah? 



 

 

Jawaban Responden 1: 

Menurut saya tujuannya adalah untuk melatih bahasa 

santri agar bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab 

dengan baik terutama jika dating Syaikh. 

Jawaban Responden 2: 

Menurut saya tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa Arab karena bahasa Arab juga 

bahasa Internasional yang diperlukan di masa depan 

nanti. 

 

3. Apakah Anda dan  teman-teman mengalami kesulitan 

saat bermuhadatsah? Dan apa saja kesulitan yang 

dihadapi? 

Jawaban Responden 1: 

Iya terkadang saya mengalami kesulitan karena masih 

dalam proses belajar, dan ada juga santri yang 

mengalami kesulitan karena tidak memahami qawaid, 

lupa mufradat, dan tidak menyukai bahasa Arab 

karena mereka lebih menyukai bahasa Inggris. Kami 

dari bagian bahasa juga mengalami kesulitan karena 

ketika kami menggunakan bahasa yang benar teman-

teman lain tidak paham sedangkan ketika kami 



 

 

menggunakan bahasa yang salah seperti 

menggunakan bahasa Indonesia yang di Arabkan baru 

teman-teman paham. 

Jawaban Reponden 2 : 

Iya, saya dan teman-teman terkadang mengalami 

kesulitan seperti tidak memahami atau lupa pada 

qawaid dan kurangnya mufradat. 

 

4. Apa saja kesalahan yang sering dilakukan 

bermuhadasah? 

Jawaban Responden 1: 

Kesalahan yang sering dilakukan adalah kesalahan 

nahu, sharaf, dhamir, huruf jar, dan mufradat atau 

dilalah. 

Jawaban Reponden 2 : 

Kesalahan yang sering adalah kesalahan pada nahu 

sharaf seperti keliru pada penggunaan dhamir dalam 

fiil mudhari. 

 

5. Apa saja faktor yang menyebabkan santriwati 

melakukan kesalahan saat bermuhadatsah? 

Jawaban Responden 1: 



 

 

Menurut saya faktornya itu adalah lingkungan, karena 

ada santri yang berbahasa Arab tanpa peduli pada 

qawaid sehingga santri lain pun akan ikut-ikutan 

seperti itu, kemudian faktor kurangnya mufradat, latar 

belakang pendidikan karena santri dari SMP agak 

susah memahami qaidah-qaidah bahasa Arab, dan 

faktor bahwa santri tidak menyukai atau tidak ada 

minat pada bahasa Arab.  

Jawaban Responden 2: 

Menurut saya faktor yang menyebabkan kesalahan 

adalah mufradat yang sedikit, lingkungan, kurangnya 

istima', dan sebagian santri lebih menyukai bahasa 

Inggris dari pada bahasa Arab. 

 

6. Apa usaha yang dapat dijadikan solusi dalam 

mengatasi kesalahan santriwati dalam berbicara 

dalam bahasa Arab? 

Jawaban Responden 1: 

Solusinya adalah memberikan banyak taslih al-lugah, 

memberi hukuman, dan menegur langsung jika 

mendengar kesalahan dan langsung diperbaiki. 

 



 

 

Jawaban Responden 2: 

Solusinya adalah menerapkan metode belajar yang 

sesuai untuk memudahkan kami memahami materi 

bahasa Arab dan menegur kesalahan secara langsung. 
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