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 إهداء 
 أهدي هذه الرسالة إىل: 

وعلماين ابلصدق والدي املمحبوب ووالديت احملبوبة ومها اللذان ربياين صغريا 
واألمانة والرفق واحملبة وأحاطاين ابلدعاء والرمحة، واسأل هللا أن يرمحهما كما  

 ربياين، هلما أهدي هذا اجلهد 

مجيع أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، ابرك هللا هلم الذين قد  
 علموين علوما انفعة. 

اإلسالمية احلكومية، أقول شكرا جزيال على  مجيع أصدقائي يف جامعة الرانريي 
 مساعدتكم يل يف إجناز هذه الرسالة، جزاكم هللا خري اجلزاء.
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 شكر وتقدير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

والسالم   والصالة  اجلنان.  أهل  ولغة  القرآن  لغة  العربية  اللغة  جعل  الذي  هلل  احلمد 
 األانم حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذوي الكرام.على سيد 

" املوضوع  حتت  وعونه  هللا  إبذن  الرسالة  هذه  انتهت كتابة  فقد  بعد،  حتليل  أما 
ر)دراسة وصفية  اأتشيه بيس   األخطاء النحوية يف الكتابة لدى الطالبات مبعهد دار اإلحسان

الرتبية  "اليتحتليلية( لكلية  الباحثة  قدمتها  للحصول   امتامإ  املقررة  والواجبات  الشروط  لبعض 
سالمية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جلامعة وىل يف علوم الرتبية اإلة األيعلى شهادة اجلامع

 أتشيه.  االرانريي احلكومية اإلسالمية بدار السالم بند

الدكتور أمحد فوزي املاجستري والدكتور  مها  تقدم الباحثة الشكر إىل املشرفني املكرمني
يف    هاوإرشاد  هامن إشراف  اجهودمهلذين قد أعطيا أوقتامها وعلومهما و ال بدر الزمان املاجستري 

اخلامس  الفصل  إىل  األول  الفصل  من  الرسالة  هذه  أنكتابة  هللا  أحسن   عسى  هللا  جيزيهما 
 اجلزاء. 

الباحثة   تقدم  ملدير  المث  والشكر  الرت تحية  وعميد كلية  املعلمني  اجلامعة  وأتهيل  بية 
لقد انلورئيس قسم   املعلمني  الرتبية وأتهيل  العربية ومجيع احملاضرين من كلية  اللغة   تتعليم 

ادة يف الدنيا واآلخرة وجلميع املوظفني من قسم منهم، سوف جيزي هللا هلم السع  انفعةعلوما  
 تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي.

احلنان ويف   على كل  احملبوبني  لوالديها  الشكر  توجه  أن  الباحثة  تريد  الفرصة  هذه 
واألخرة.   الدنيا  يف  اجلزاء  أحسن  هللا  جيزيهما  سوف  الصغار.  من  ربياها  اللذان  واألدعية 



 
 

 ز
 

الباحثة يف   قد سعدوها ودفعوهاالذين  جلميع زمائلها  و  إىل إمتام كتابة هذه الرسالة.والتنسى 
اتقد إىل  الشكر  بيسارمي  أتشيه  اإلحسان  دار  مبعهد  والطالبات  جتملعلمني  م هللا زمي، سوف 

 النعيم يف الدنيا واألخرة.

تر  واالأخريا  البنائي  النقد  الباحثة  الرسالة.  جو  هذه  إلكمال  القرائني  من  قرتاحات 
 ها. آمني اي رب العلمني.قرأهللا هذه الرسالة انفعة ملن ت وختتم الباحثة ابلدعاء احلسن ليجعل
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 مستخلص البحث 
يف:   عنوان البحث النحوية  األخطاء  دار   حتليل  مبعهد  الطالبات  لدى  حسان  اإلالكتابة 

 أتشيه بسيار
 : فطرى نزيرا  االسم الكامل 
 170202046:  رقم القيد  
دار لالبحث  هذا  هدف  ي مبعهد  الطالبات  لدى  الكتابة  يف  النحوية  األخطاء  على  لتعرف 

أسباب  اإل على  والتعرف  النحويةتلك  حسان  البحث    .األخطاء  حتليل هو  ومنهج  وصفي 
حسان وتبلغ  مجيع الطالبات يف معهد دار اإلهلذا البحث    تمعوأما اجمل.  دخل الكيفيعلى امل

فهي  128عددهن   البحث  وعينة  الثامن)  طالبات.  الصف  من  وعددهن  Eتكون   )32  
واالختبار.  .  طالبة املقابلة  هي  املستخدمة  البحث  واألداة  نتيجة  النحوية يف أان أما  ألخطاء 

كلمة من اسم ال ينصرف (،%50عدم املفعول به للفعل املتعدي )عند الطالبات هو  الكتابة  
التنوين واخلرب(،%21.83)   فيه  املبتدأ  بني  "هم" في  تركيب  للعاقل  اجلمع  استخدام 

"هن"  و (3.13%) العاقلة  للمؤنث  يكتب ،(%3.13)اجلمع  به  املفعول 
استخدام فعل (،%3.13) ر ومؤنثفي تركيب بني املبتدأ واخلرب  استخدام مذك(،%3.13)مبرفوع

املاضي للفعل  إذا كان (، %3.13)األمر  إال  ابلتنوين  األخري  فحركة  والالم  األلف  اليوجد 
مبين  استخد(،%3.13)  مضافا فعل  يف  للمجهول  مبين  فعل  استخدام (،%3.13)للمعلومام 

واحدة يف كلمة  املعرفتني  الف  ،  ( %3.13)عالمة  يف  وعدم  (. %3.13)  فعليةمجلة  اعل 
غري اهتمام الطالبات عندما تشرح هي  األخطاء النحوية يف الكتابة لدى الطالبات أسباب  وأما

شرح املدرسة يف  ال يركزن إىل ، وال يذاكرن الدرس خارج الفصل، واملدرسة الدرس يف الفصل
. الطالبات ال يتعلمن جيدا، والفصل
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ABSTRACT 

 

Title : Error Analysis of Student’s  Writing Nahwu at Darul Ihsan Aceh                                   

   Besar 

Name : Fitri Nazira 

NIM : 170202046 

 

This study aims to identify nahwu errors in writing among Darul Ihsan Islamic 

boarding school students and to identify the causes of these nahwu errors. The 

research method used is descriptive analysis with a qualitative approach. The 

population for this study were all students at the Darul Ihsan Islamic boarding school, 

and the number was 128. The sample of this study was class VIII (E) students, 

totaling 32 students. The instruments used are interviews and tests. The results 

showed that nahwu errors in writing among students were the lack of a transitive verb 

object (50%), the use of tanwin in isim la yansharif (21.83%), the discrepancy 

between mubtada and khabar in the use of the plural form of the pronoun "Hum" 

(3.13%), and between the plural forms for women “Hunna” (3.13%), maf'ul bih is 

written as marfu' (3.13%), the use of muzakkar and muannas in compiling mubtada 

and khabar (3, 13%), the use of fi'il amr in fi'il madhi (3.13%), the lack of tanwin 

lines in words that do not have alif lam even though it is not mudhaf (3.13%), the use 

of fi'il “majhul” in fi 'il “ma'lum” (3.13%), the use of two “ma'rifah” signs in one 

word (3.13%), and no subject in a sentence (3.13%). The causes of nahwu errors in 

writing to students, namely students did not pay attention when the teacher explained 

the lesson in class, did not repeat when the lesson was over, did not focus when the 

teacher explained the lesson in class. students do not study well. 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi : Analisis Kesalahan Penulisan Nahwu Siswi Didayah Darul  

   Ihsan Aceh Besar 

Nama Lengkap : Fitri Nazira 

NIM : 170202046 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan nahwu dalam tulisan di 

kalangan siswi pesantren Darul Ihsan dan untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan 

nahwu tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan 

pendekatan kualitatif. Populasi untuk penelitian ini adalah semuasiswi di pesantren 

Darul Ihsan, dan jumlahnya 128. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII (E) 

yang berjumlah 32 siswa. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan tes. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kesalahan nahwu dalam menulis di kalangan siswi 

adalah kurangnya objek kata kerja transitif (50%), penggunaan tanwin pada isim la 

yansharif (21,83%), ketidaksesuaian antara mubtada dan khabar dalam penggunaan 

bentuk jamak dari kata ganti “Hum” (3,13%), dan antara bentuk jama’ untuk 

perempuan “Hunna” (3,13%), maf’ul bih ditulis marfu’ (3,13%), penggunaan 

muzakkar dan muannas dalam merangkai mubtada dan khabar (3,13%), penggunaan 

fi’il amr pada fi’il madhi (3,13%), kurangnya baris tanwin pada kata yang tidak ada 

alif lam padahal bukan mudhaf (3,13%), penggunaan fi’il “majhul” pada fi’il 

“ma’lum” (3,13%), penggunaan dua tanda “ma’rifah” pada satu kata (3,13%), dan 

tidak ada subjek pada suatu kalimat (3,13%).Adapun penyebab kesalahan nahwu 

dalam menulis pada siswi, yaitu siswi tidak memperhatikan saat guru menjelaskan 

pelajaran di kelas, tidak mengulangketika pelajaran selesai, tidak fokus saat guru  

menjelaskan pelajaran di kelas. siswi tidak belajar dengan baik. 





 ول ألالفصل ا
 أساسية البحث

 :البحثمشكلة  -أ
ن اللغة العربية حتل مكانة بني لغات العامل,كما أن أمهيتها تزيد يوما بعد يف عصران إ

اإلإاحلاضر.وهي   بتنمية  وفقا  منت  اليت  العامل  يف  اللغات  واملعرفة حدى  جتماعية 
النواحي اليت جعلتها حسااب يف العامل سوى أداة  .وكانت قوهتا استكشفت يف أنواع  

 1هنا جزء من حياة املسلمني. إاالتصال.ف
العربية هين  إ اللغة  االستماع  :مهارات  الكالم  ،املهارة  القراءة  ،مهارة  مهارة ،مهارة 

أيضا    ،الكتابة تنظم  هي  املذكورة  األربعة  مهارات  التعليمية  إفتلك  املواد  أنواع  ىل 
التالمي  األخر.اللغوية   على  ومنهم مهارة وجيب  األربع  املهارات  يسيطروا هذه  أن  ذ 

ىل رموز مكتوبة. الكتابة وسيلة االتصال بدون  إالكتابة هي حتويل األفكار الذهنية  
اللغة  إالصوت   تعليم  يف  مهم  عنصر  هي  الكتابة  مهارة  مهارة  وأيضا  ابلكتابة  ال 

 العربية.
وهي وسيلة من وسائل  ،األساسية يف تعليم اللغةهارات  حدى من الكتابة إإ

والقراءة. والكالم  االستماع  ذلك  يف  مثلها  األفراد  بني  اللغوي  ضرورة إاالتصال  هنا 
 2اجتماعية لنقل األفكار والوفوق على افكار األخرين على امتداد الزمان واملكان. 

 
1 Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: Rosda Karya,2011),hal.6 

)سورااباي:كلية  املواد التعليمية لرتقية مهارة الكتابة ،حبث تكملي غي منشورتصميم انصح املصطفى أفندي،2
 1(ص.2012الدراسات العليا،
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يهدف    ة وقوائد االعراب.النحو هو علم يبحث يف أصول تكوين اجلمل  علم
علم النحو أن حيدد أساليب تكوين اجلمل ومواضع الكلمات ووظيفتها فيها كما  اىل  

مك أو  احلركة  أو  املوضع  ذلك  من  الكلمة  تكتسبها  اليت  اخلصائص  يف  حيدد  اهنا 
عولية أم أحكاما حنوية  بتداء والفاعلية واملفسواء كانت خصائص حنوية كاإل  ،اجلملة

والبناء.  والتأخري واإل  كالتقدمي الرسالة هي  املشكلةن  إعراب  الطالبات     يف هذه  أن 
النحوعفات  اض قواعد  فهم  أعيستط  ال   ن وه  ،يف  يتن  املبتدأ    نفرقن    ، اخلربو   بني 

 .  هن يشعرن أن علم النحو صعب جدا وكذلك يف أثناء التعليم
الذي سالمية  اإلحسان املعاهد العصري للرتبية  دار اإلعالقة مما سبق مبعهد  

قرية   أمركزية    siemيف  السالم  بيساردار  اللغة    م  تتعل  نهإف   ،تشيه  الطالبات  فيه 
 والقواعد واحملفوظات وغريها. ، نشاءواإل ،مالءفروعها كاإلو  العربية 

وبناء على هذه املشكالت املتقدمة أرادت الباحثة أن تقوم ابلبحث الوصفي  
موضوع   الطالبات مبعهد  "التحليلي عن  لدى  الكتابة  النحوية يف  األخطاء  حتليل 

 . "حسان أتشيه بيسار )دراسة وصفية حتليلية(دار اإل
 

 سؤاال البحث: -ب
 بناء على مشكلة البحث السابق,فسؤاال البحث كما يلي:

مبعهد  األما   -1 الطالبات  لدى  الكتابة  يف  النحوية  اإلخطاء  أتشيه دار  حسان 
 ؟بيسار
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أسباب   -2 الكتابةما  النحويةيف  الطالبات   األخطاء  اإلمبعهد    لدى    حسان دار 
 ؟بيسار  أتشيه

 
 :هدفا البحث -ج

الكتابة  على  التعرف -1 النحوية يف  اإلالطالبات مبعهد    لدى  األخطاء  حسان دار 
 أتشيه بيسار

مبعهد  أسباب على    التعرف -2 الطالبات  لدى  الكتابة  يف  النحوية  دار    األخطاء 
 حسان أتشيه بيسار اإل
 

 :مهية البحثأ -د
 وأما أمهية البحث اليت ستقدمها الباحثة من هذا التحقيق فهي: 

 أمهية النظرية:  -1
 يف كتابة العربية.  خاصة هي لتوسيع النظرية يف علم النحويف

 أمهية العلمية:  -2
 للباحثة:لزايدة املعرفة والفهم عن النحوية خاصة يف كتابة العربية (أ

خاصة    للمعلم:(ب  احلقيقة  التعليمية  املشكالت  تعرفوا  أن  ملساعدهتم 
 للنحوية يف كتابة العربية 

 لرتقية قدرهتم جيهد تعلمهم عن النحوية خاصة يف كتابة العربية  للمتعلم:(ج
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عطاء املعلومات عن األخطاء النحوية لدى الطالبات مبعهد إللمدرسة:(د
 حسان أتشيه بيسار. دار اإل

 
 حدود البحث: -ه

 :احلدود املوضوعية -1
 حتدد الباحثة موضوع هذ البحث حتليل األخطاء النحوية يف كتابة.

 احلدود املكانية: -2
مبعهد   الثانوية  الفصل"الثامن"ابملدرسة  يف  الطالبات  الباحثة  دار ختتار 

 حسان أتشيه بيسار. اإل
 احلدود الزمانية:  -3

 م 2022\2021هذا البحث جيري السنة للفصل الدراسي األول لعام
 

 :املصطلحاتمعاىن   -و
وداللتها   ىل حتديد معانيهاإصطلحات اليت حتتاج  وأما هذا البحث بعض امل

 ومن أهم هذه املصطلحات مايلي: ، حىت تكون حدودها واضحة
 :  حتليل األخطاء -1

هو   األخطاء  للباحتليل  ميدانيةكلمة  لغوية  أحبااث  جيروا  أبن ،حثني  وذلك 
اللغة.وقد   ملتعلمي  الوقعي  ابلكالم  الفرضية   القابلي  التحليل  تقارير  يقارنوا 
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ية اليت قادت اىل اكتساب اللغة  كانت هذه الوصية احد اللغة اخليوط الرئيس 
 3الثانية.

هي   األخطاء  اليت  وحتليل  أخطاء  علمي  أبسلوب  تدريس  دراسة  هو  أيضا 
 يرتكبها دراس اللغة وحماولة التعرف على أسباب تلك األخطاء ملعلجتها. 

 : األخطاء النحوية -2
الكلمة غري ما كان   بوجود  النحوية وهذا حيدث  الرتكيب ال يوافق وخيالف 

واجلز  واجلر  والنصب  الرفع  االربع هي  اعراهبا  من  النحو  علم  قرر  ملا  م  اتبعة 
 .مجلة امسية ومجلة فعلية ،حث علم النحووهناك ما يسمى بناء وهو من مبا

 : الكتابة -3
الكتابةإ مهارة  املوضوعية   ن  االدارية  الكتابة  على  العاملني  تدريب   هي 

واإل  الدقيقة اهلجائية  األخطاء  التفكري  ت  وهذ  مالئية،وجتنب  تطوير  طلب 
 4وزايدة حصيلة معلومات اللغوية وترقية األسلوب يف الكتابة. 

 
 : الدراسات السابقة -ز

خطاء النحوية لدى طالب الفصل الثاين عشر يف  حتليل األ:الدراسة األوىل -1
العالية) سنة  "دار  MA) املدرسة  ورو    2018\2017العلوم"اإلسالمية 

 .)دراسة حتليل األخطار(سيوارجو

 
 162ص.،)الرايض:جامعة امللك سعود(سوزان، جماس والري سلينكر،اكتساب اللغة االنية مقدمة عامة،3
4isykaM-Ahmad Mahmud Effendy,Metedologi Pembelajaran Bahasa Arab,Malng: Al
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 أهداف البحث:أما أهداف البحث يف هذه الرسالة هي: -أ
أشكال األخطاء النحوية لدى طالب الفصل الثاين عشر   التعرف على   (1

العالية   املدرسة  سنة  MA) )يف  العلوم"اإلسالمية    2018\2017"دار 
 . ورو سيوارجو

خطاء النحوية لدى طالب الفصل الثاين عشر  أسباب األالتعرف على   (2
العالية   املدرسة  سنة  MA) )يف  العلوم"اإلسالمية    2018\2017"دار 

 . ورو سيوارجو
منهج وصفي    وخدم يف هذه الرسالة هتمنهج البحث:أما منهج البحث املس -ب 

طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذاالبحث فهي طريقة االختبارات    .أما  
 االطالع على.و طريقة 

منها    ،خطاء يف كتابة الطالب أما نتائج البحث فهي وجود األنتائج البحث:-ج
 ضافة واحلرف اجلر. مسية واإلأخطاء يف اجلملة الفعلية واجلملة اإل

 ختالف وعالقة الدارسة السابقة بدراسة احلالية:إل-د
املنهج الوصفي  لية هي اهنما تستخدمان  عااتفقت الدراسة األوىل والدلراسة ال

اإل الدراسالتحليل.أما  تبحث  بينهما  عنختالف  السابقة  األة  خطاء تحليل 
الدراسة احلالية عن حتليل  وتبحث    النحوية لدى طالب الفصل الثاين عشر

مبعهد   الطالبات  لدى  النحوية يف كتابة  اإلاألخطاء  األدوات حسان  دار  مث 
وا االختبارات  هي  السابقة  الدراسة  يف  احلالية  املستخدمة  والدراسة  لواثئق 

 ختبار.تستخدم املقابلة و اإل
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هي"   الباحثة  اخرتها  اليت  املووضوع  الكتابة  أما  يف  النحوية  األخطاء  حتليل 
 . )دراسة وصفية حتليلية( حسان أتشيه بيسار دار اإللدى الطالبات مبعهد 

 
الثاني -٢ األخطاء  : ةالدراسة  طحتليل  لدى  الكتابة  مهارة  يف  الب النحوية 

 املدرسة السلفية العالية كنجان اتغوالغني سيدوارجو 
 أهداف البحث:أما أهداف البحث يف هذه الرسالة هي: -أ

طالب املدرسة  خطاء النحوية الواقعة يف مهارة الكتابة  وصف أشكال األ (1
 السلفية كتجان اتغوالغني سيدوارجو. 

املدرسة  خطاء النحوية يف مهارة الكتابة لدى طالب  ملعرفة التصويبات األ (2
 السلية العالية كتجان ات غوالغني سيدوارجو. 

املدرسة  (3 طالب  لدى  الكتابة  مهارة  يف  النحوية  األخطاء  تفسري  ملعرفة 
 السلفية العالية كتجان اتغوالغني سيدوارجو 

البحث:-ب  منهج  منهج  هي  الرسالة  هذه  يف  املستخدم  البحث  منهج  أما 
وطريقة املقابلة وطريقة    حظةريقة املالوأما طريقة مجع البياانت فهي طوصفي.

 الواثئق وطريقة االختبار.

البحث:    -ج العالية كتجان اتغوالغني  نتائج  السلفية  املدرسة  كثري من طالب يف 
ي عشر خيطاءؤ من القواعد النحوية بسب  سيدوارجو ابلضيت فصل احلاد
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وقيودها    10 ابلقواعد  اخلاطئة  اإل  20اجلهل  التعميم  املبالغة    30فرتادة 
 تطبيق الناقص للقواعد. 40

 ختالف وعالقة الدارسة السابقة بدراسة احلالية:إ-د
الية هي اهنما تستخدمان املنهج الوصفي والدراسة احل  لثايناتفقت الدراسة ا
اإل السابقةالتحليل.وأما  الدراسة  تبحث  بينهما  األخطاء   ختالف  حتليل 

كنجان  العالية  السلفية  املدرسة  طالب  لدى  الكتابة  مهارة  يف  النحوية 
اتغوالغني سيدوارجو وتبحث الدراسة احلالية عن حتليل األخطاء النحوية يف  

مث األدوات املستخدمة يف الدراسة  حسان  دار اإلكتابة لدى الطالبات مبعهد  
وطر  املقابلة  وطريقة  املالحظة  هي  االختبار السابقة  وطريقة  الواثئق  يقة 

 ختبار.والدراسة احلالية تستخدم املقابلة و اإل
هي"   الباحثة  اخرتها  اليت  املووضوع  الكتابة  أما  يف  النحوية  األخطاء  حتليل 

 )دراسة وصفية حتليلية( حسان أتشيه بيساردار اإللدى الطالبات مبعهد 
 

الثالثة -3 يف  :الدراسة  النحوية  األخطاء  الثانوية حتليل  املدرسة  طالب  كتابة 
 بيلتار 1احلكومية 

 أهداف البحث:أما أهداف البحث يف هذه الرسالة هي: -أ
الثانوية  (1 املدرسة  طالب  كتابة  يف  النحوية  األخطاء  أشكال  لوصف 

 احلكومية بليتار 
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ملعرفة أسباب األخطاء النحوية يف كتابة طالب املدرسة الثانوية احلكومية   (2
 .بليتار

منهج البحث:هج  نم-ب  هي  الرسالة  هذه  يف  املستخدم  البحث  منهج  أما 
واثئق  وصفي. وطريقة  املالحظات  طريقة  فهي  البياانت  مجع  طريقة  وأما 

 .وطريقة مقابالت 
)أشكال األخطاء يف كتابة الطالب جلملة امسية ومجلو فعلية   :نتائج البحث-ج

اإل وأوأمساء  عشارة  املوصولة  امسية    208ددها  مساء  مجلة  خطأ.األخطاء يف 
أمساء خطأ.(األخطاء يف  60خطأ.األخطاء يف مجلة فعلية عددها  48عددها  

اإلاإل عددهامساء  ا  50شارة  أمساء  يف  عددها  خطا.األخطاء   50ملوصولة 
بليتار   1يف كتابة طالب املدرسة الثانوية احلكومية (أسباب األخطاء 20خطا

علم  عدم الرتكيز من امل،عن املفردات والقواعد  راة الكتبكما يلي: نقص الق
التعلم الب الن قاعدة ال يفهم الط ،شرح املعلم شريعا  ،اىل املتعلم يف عملية 

اإل،النحوية كثرية جدا ويشعرون وعدم  العربية  اللغة  تعليم  الطالب يف  هتمام 
 صعوبة يف النحو و الصرف.

 احلالية:الدارسة السابقة بدراسة عالقة و ختالف إل-د
الية هي اهنما تستخدمان املنهج الوصفي  والدراسة احلالثالثة  اتفقت الدراسة  
اإل السابقةالتحليل.وأما  الدراسة  تبحث  بينهما  األخطاء   ختالف  حتليل 

بيلتار و الدراسة احلالية 1النحوية يف كتابة طالب املدرسة الثانوية احلكومية  
مث  حسان  دار اإلالطالبات مبعهد  عن حتليل األخطاء النحوية يف كتابة لدى  
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األدوات املستخدمة يف الدراسة السابقة هي طريقة املالحظات وطريقة واثئق 
 ختبار. وطريقة مقابالت والدراسة احلالية تستخدم املقابلة و اإل

هي"   الباحثة  اخرتها  اليت  املووضوع  الكتابة  أما  يف  النحوية  األخطاء  حتليل 
 )دراسة وصفية حتليلية(حسان أتشيه بيسار دار اإللدى الطالبات مبعهد 

 
 طريقة كتابة الرسالة :  -ح

إعداد وكتابة   الباحثة على دليل  فتعتمد  الرسالة  والكتاب هبذه  التأليف  وأما 
تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  ة األوىل( قسم  يامعاجلالرسالة العلمية )درجة املرحلة  

 . 2016وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية سنة  



 الثاين  لفصلا
 طار النظري إلا

بحث حبثا تأي  ةللوصول اىل الصورة الواضحة عن حتليل األخطاء اللغوية,يود الباحثو 
هلذ لغواي  أساسا  األ  ةحثا الب  هوهذ،ةحثاالب  هيكون  على  )تعريف مشتمل  اللغوية  خطاء 

منهج خطاء،  اهلدف من حتليل األ خطاء،  حتليل األمفهوم  األخطاء، تعريف حتليل األخطاء،
 . أجناس يف حتليل األخطاء(حتليل األخطاء، عملية حتليل األخطاء،

 : خطاء اللغويةاأل -أ
 : تعريف األخطاء  -١

األ تعريف  اللغةأما  أهل  شرح  اليت  هو  (  Corder) خطاء  "ما  عن  معرفة  يعين 
 صنفة اىل ثالثة أنواع فيما يلي:خطاء؟ "الذي األ

 خطاء الناجتة من تردد املتكلم وما شبه ذلكاأل:  زلة السان(أ
 هي الناجتة عن اتيان املتكلم بكالم غري مناسب للموقف :  األغالط(ب 
 5 خيالف فيه املتحدث أو الكاتب قواعد اللغة. يتال يه:  األخطاء(ج

تفصيال عن عملية الوصول حيت يكون جرب ان يعطي  يت،هال ينتهي اىل ذلك التعريف
 واألخطاء ابالشرح يف اجلدول كما يلى:، األغالط، بزلة اللسان

 
 

 30 ص.، كريا:دار الفكر العرىب،  املهارات اللغوية، 2009رشدي أمحد... 5
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 ٢.١اجلدول 

 نسان عملية وصول األخطاء ابإل

 األغالظ األخطاء زلة اللسان )اهلفوات( 
 غري منتظمة  - منتظمة  - غري منتظمة  -

اباألداء  -   تتعلق 
 دون الكفاية 

تتعلق   -
 ابلكفاية

تتعلق   -
ابألداء دون  

 الكفاية

التوتر   - سببها 
النفسي,وختطيط  

 الدماخ للكالم
 

تتصل   -
ابملوقف  
اللغوي 

 االجتماعي
 

السابق, اجلدول  يف  األخطاء  تصوير  أمر   أما  األمر  وكان  الناس  األخطاء  فاعل  أن 
فيهما 6طبيعي.  األغالط  و  األخطاء  أن  الراشد  دكتور  شرح  السابق  اجلدوال  من  استمرار 

 7كما تصنيفه ما يلى:،  اختالف 

 

 
 مرتجم من6

Coerder,S,Pi, 1974 ,introducing Aplied Linguistics, New York: Pingguin Books Ldt,Hal.94 

 61.جامعة مالك سعود,ص. التقابل اللغوى وحتليل األخطاءراشد بن عبد الرمحن ,7
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 ٢.٢اجلدول 

 واألغالط ءاختالف األخطا

 أغالط  تشوهات
تتعلق مما مت تعلمه من قوا نني   -

 وقواعد ومود اللغوي 
 تتعلق مبا يتم تعلمه بعد  -

 
  

خطاء تعترب  انعكاسا  جاء من حممد أمني وامساعيل صىن ان األأما التعريف التايل الذي  
احن اىل  ترجع  وهي  الوسيطة  اللغة  الدارس  صورة  لقدرة  وتعترب  واملستمرة  املنظمة  رافات 

األخطاء يسببها عدم معرفته لقواعد اللغة   هوهذ8كفاءةالدرس اللغة اهلدف يف املرحلة املعينة.
ان األخطاء نوع من أنواع اليت خيالف فيها املتكلم واألمني،.ويوافق هذا ماقاله صبغي  اهلدف

 9أو الكاتب قواعد اللغة. 

سبق    ما  اىل  أتملنا  األواذا  أن  على  يتوفق  اللغة  أهل  على  طاخأن  يقع  املتكلم  يف  ء 
خطاء الذي تصدار للعوامل املعرفة يعىن عن القواعد اللغة الضعيفة واألخطاء الذي األنوعان،

 عرفة اللغوية.تصدار لغري امل

 

 
مرجتم  من8

Baradjam,M,f,1981,Peranan Analisis Kontrasiif dan Analisis Kesalahan DalamPengajaranBahasa, 

Bahan Penataran Lokakarya Tahap II,P3GDapertemen P&K,Jakarta, Hal.94 

12,ص.,الرابط:جامعة املالك سعود التقابل وحتليل األخطاء,1982امساعيل صين,وحممود األمني حممد اسحاق,9
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 : تعريف حتليل األخطاء  -٢
األ      اللغة حتليل  عينة  مجع  يف  واملعلمون  الباحثون  يستعمله  اجراء  اللغويةهو  خطاء 

ووصف تلك األخطاء، والتفريق   املوجودة يف العينة املذكورة،  طاءومعرفة األخ  ،الدارس 
 خطاء.والتقومي على خطورة تلك األعلى أسباهبا املفرتضة 

التطبيقية.      اللغوايت  تقع يف  اليت  الدراسة  األخطاء هو حقل  الدراسة    حتليل  هذه 
خطاء استخدامها  ألن نتائج التطبيق حتليل األ  للغة،هي ليست الوقعة اجلديدة ملدرس ا

خطاء الىت عملت املتعلم وملساعدة  وكذلك لتصحيح األ  التعليم اللغة،ة  لتحسني عملي
 10املعلم على تطوير استرياتيجيات التعليم املناسب.

دوىل)اتريغان,   اللغة  1995:142قال  تعليم  ىف  املرء  يفعله  خطأ كثري  هناك  (أن 
ملنحرف  خطاء هي من جزء التحويل اوكان األ  جنبية أو اللغة الثانية.خصوصا الللغة األ

 من بعض املعابري املخارة من العادة اللغوية الناصحني.
 

 :  خطاءمفهوم حتليل األ -3
عرفنا،        قوانني    كما  وهناك  الصوتى  النظام  حتكم  قواعد  اللغات  من  لغة  لكل  أن 

الدالىل   للمستوى  قوانني  هناك  أن  . كما  النحوي  للنظام  قواعد  وهناك  الصريف  للنظام 
والقواعد    اللغوية هناك قوانني أخرى عن اإلجتماعي.  وجيانب القواعد  الثقايف. واملستوى  

جنابية  ينبغي تعليمها ملتعلمي اللغات األولذا    جتماعية يف استخدام اللغة مهمة للغاية.اإل

 
 مرتجم من 10

ImamSantoso,Analisis Kesalahan Kebahasaan Hasil Terjemahan Geoogle- Translate Teks Bahasa 

Indonesia Kedalam Bahasa Jerman .Pdf- Adobe Reader 
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عرف  . والبناء على ما سبق ميكن أن ن  حىت ال يقعوا يف حرج ثقايف يستهجنه أهل اللغة
 .11اللغوي أاخلط

 
 : اهلدف من حتليل األخطاء -٤

يلزم        نبتعد عنها    شرح هند ركس أن األخطاء اللغوية ليست من األشياء اليت  أن 
وبدارسته هذه األخطاء حيصل املعلم على ثالثة    مطلقا و امنا هي شيء يهمنا أن ندرسه. 

 12معلومات:
التغدية املرتدة للمعلم يعىن ما هي مدى املسافة اليت البد أن قطعها الدارس للوصول  (أ

 اىل اهلدف وما هي املادة اليت تلزم أن يتعلمها.
 عن كيفية اكتساب اللغة وتعلمها ألي شخص.  ةالدليل للباحث(ب 
املداخالت أن اخلطأ هو أمر ال ميكن االجتناب عنه يف االكتساب والتعلم  والتعليم  (ج

 اللغوي وهو من احدى استرياتيجيات يستخدمها الدارس الكساب اللغة. 
ألن الفهم يف كب الطلبة تفيد فائدة خاصة،ر ترجان:أن حتليل األخطاء ايل تر ذك

املادة  تصنيف  يف  والتخطيط  للتقومي  عالية  قيمة  هلا  الىت  املرتدة  تغدية  هي  األخطاء 
 13واسرتاجتية يف الفصل. 

 

عربة  )التحريرية لدي الطالبات معهد اخلرطوم الدوللي للغة)الحتليل األخطاء اللغىة. 2000عمر الصديق عبد هللا,11
 11الناطقني ابللغات األخرى )معهد اخلرطم الدوىل للغة العربية(.ص.

مرتجم من12

Nurhadi Roekhan.1990.Dimensi- dimensi dalam Belajar Bahasa Kedua,Bandung:Sinar Baru Hal.58 

مرتجم من13

Tarigan,Gontor H.1998.Pengajaran Pemerolehan Bahasa.Bandung Angkasa.Hal 69 
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 :خطاءمنهج حتليل األ -5
ومن مراحل ثالث    واملنهج يف حتليل األخطاء وفق مراحل عامة واخلطوات بعضا,

 خطاء يعىن:وتفصيل منهج يف حتليل األ 14اعتمدا بعضها على بعض. 
 مرحلة التعريف على اخلطأ(أ

 مرحلة وصف اخلطأ وتصنيفه (ب 
 مرحلة تفسري اخلطأ (ج

منطق   اعتمد على  والتفسري هي وهي  والوصف  البعض.ويرى التعريف  بعضها 
أنه ابستطاعت املعلمني  التعرف على اخلطأما عند وقوعه،معظم  وهم رمبا كانوخمطئني  هم 

يف هذا الزعم حيث أن الدراس قد أيتى بتغريات حسنة الصياغة ظاهراي ولكنها ال تعرب  
منها، أرادها  الىت  مقاصده  التعبريات عن  تلك  تفسري  أن  دائما  املمكن  و ومن  ا تفسري ، 

اخل على  التعريف  فان  لذلك  الصحيح خاطئا  التفسري  على  اعتمادا كبريا  يعتمد  طأ 
ما   تشتمل  الىت  اخلطوات  حسب  االخطاء  حيللون  اللغة  علماء  الدارس.هناك  ملقاصد 

 :15يلي
 مجع البياانت  (1)
 خطاءحتديد األ (2)
 خطاء  تفسري األ (3)
 خطاءتصنيف األ (4)
 تقومي األخطاء  (5)

 
 21ليل األخطاء(.القاهرة:دار االفاق.صز )حتعلم اللغة التطبيقي يف اجملال التقابلي. 2008البدراوي زهران 14
مرتجم من15

Nanik Setyawati.2010.Analisis Kesalahan Bahasa Indonesia Surakarta:PTYuma Pressindo.Hal.17 
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 : خطاء النحويةاأل -ب
 :مفهوم النحو -١

النحو هو علم قصد وصتالحا أي علم  أي  النحو اللغة مشتق من حنا ينحو    
أل  العرب  وتركيبااعراب كالم  افراد  منهاج كالمهم  به  يتحو  املتكلم  يكون  ومسي   نه 

وهو علم ابأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية    العامل اعرااب,  مصطفى الغالبني هذ
 تركيبها. من حيث ما يعرض هلا يف حال 

أخبو  هعبارة  النحو  أن  تركيها ت  يرى  عند  الكلمة  يف  على  16بحث  أخرها  يف 
و بقاء على حاله أمهم من رفع أو نصب أو جر أو جزم  مايقتضيه منهج العرب يف كال

 االعراب.  اة فالكلمة عند جتردها فال حبث يفواحد
النحوية وه  القواعد  يوافق وخيالف  الرتكيب ال  ما كان  النحوية هي    ه ذ فألخطاء 

دث بوجود الكلمة غري اتبعة ملا قرر علم النحو من اعراهبا االربع هي الرفع و النصب حت
يس  ما  وهناك  واجلزم  النحو  واجلر  علم  مباحث  من  وهو  بناء  الباحثيضا  أمى  ال   ة ولكن 

 .ةحثاالب هأيخذه جزءا من هذ
 

 :خطاء النحوية أشكال األ -٢
 النحوية هي:  أطأشكال اخل  

اإل(  1 اإلال:    ضايفالرتكيز  اليه. رتكيز  املضاف  و  املضاف  من  تركيب  ما  ضايف هو 
 وحكم جزء الثاين منه أنه جمرور أبدا. 

 
 3، ص.1981،مكتبة لبنان، بريوت،  معجم قواعد اللغة العربيةالدحداح، أطوان، 16
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امسني،اإل بني  نسبة  هي  اجلر  ضايف  حرف  تقدير  الثاين    ،على  جر  توجب 
التلميذ. اليه.  أبد.حنو:هذاكتاب  فااملضاف   ويسمى األول مضافا و الثاين مضاف 

ال    ل اجلر يف املضاف اليه هو املضاف،وعام  اليه : امسيان بينهما حرف جر مقدر.
 حرف اجلر املقدر بينهما على الصحيح.

مفيدة الىت تسمى  الفغل و الفاعل تتألف منهما مجلة  :    مفعول به)اجلملة الفعلية( (2
جبملة فعلية وال بد أن يكون الفعل مقدما على الفاعل. الفعل ينقسم على ثالثة  

 وهي املاضي واملضارع و األمر.أقسام 
والتأنيث (3 الذكر :    التذكري  على  الدال  للفظ  قيل  انثى  و  الشيء ذكر  اذا متيز يف 

الضمري   يف  حكمهما  وخيتلف  مؤنث  األنثى  على  الدال  و  وغري  مذكر  والصفة 
التأنيثذلك. وفاضلة،  وعالمة  متحركة كامرءة  و    اتء  الفمقصورة كسلمي  أو 

وحسناء.  فضلي، ممدودة كامساء  الف  متحركة كامرءة وعالمة    أو  اتء  الـنيث 
 أو الف ممدودة كامساء وحسناء.  أو ألف مقصورة كسلمي و فضلى، وفاضلة،

فهو قائم مقام ما يكين به    غائب.ما يعىن به عن متكلم أو خماطب أو  :    الضمائر(د
ومن   وكالو  وكتبت(  وكتبت  ) كتبت  من  وكالتاء  وهو(  أنت  و  اان   ( مثل:  عنه 

 )يكتبون(.
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 : حال املشكالت -ج
 : مشكالت تعليم اللغة العربية -١

أ لغة  اهلني،وتعليم  أو  السهل  ابألمر  ليس  والدراسة    جنبية  البحث  مع  لكنه 
لقد وضعت  و   هد معقول ، لتعليم اللغة يف وقت قصري وجيأمكن الوصول اىل عدة طرق  

 17وكانت النتائج يف بعض األحيان مرضية للغاية.  هذه الطرق موضع التجربة،
البيئة   الدارس  لسن  تبعا  األجنبية  اللغة  تعليم  فيها وختتلف صعوبة  يعيش  اليت 

ها من حيث  جنبية حسب طبيعت ختتلف ايضا صعويب تعليم اللغة األو   أثناء تعلمه للغة، 
ومن حيث يسهل أو الكتابة للغة الدارس األصلية،  مشاهبتها أو اخالتفها يف الصوت 

ويشق عليه تعليم اللغات األوربية أو   تعليم اللغة الفارسية أو األردية،على العرىب مثال  
 اللغة الصينية. 

ميدان  القضية واملشكلة   والدارس يف  الناطقني هبا هو  لغري  العربية  اللغة  تعليم 
ان نتعرف على املشكالت الىت تواجه  الذي يصاحبنا يف كل احملاضرات فنحاول دائما

أي أو  العربية  اللغة  دراسته  عند  األجنيب  أخرى،  الدارس  هذاللغة  نفسر  أن  حناول    مث 
املناسب.  العالج  نضع  وبعضها  حياول    املشكالت  اللغة  ألنه  من  لغته  اىل  ينقل  أن 

املرحلة األوىل،  ههذ  اهلدف, التأثري  يف  ا  وعملية  تتأثر يف مجيع  جلوانب من  ابللغة األم 
األ  بلغته  ينطقها  استخأصوات  حياول  وتراكيب  لعته، م  يف  املعروفة  برتاكيبه  كأن  دامها 

 فهو حياول أن يعمم قاعدة لنفسه.جيمع بعض الكلمات على أوزان لغته أو غري ذلك 
 

 
 24جامعة بنحاب :الهور,ص.،بغريها،صعوابت تعليم اللغة العربية للناطقنيمهداىن،حامد أشرف،17
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 :أنواع تعليم اللغة العربية -٢
والوجود من هذه املشكالت   أنواع خمتلفة ومتعددة، من مشكالت تعليم اللغة العربية هلا

العربية.  لصعوابت ا  تظهر من اال اللغة  املتعلم  يرتكبها  تعليم    الذي  أنوع مشكالت  أما 
 فيما يلى: اللغة العربية تشرح 

 :  18من الشكالت العامة (أ
 ازدحام الفصول اب الطالبات (1
 انتماء الطالبات الفصل اىل خليفات لغوية وثقافية متعددة.  (2
 اختالف مستوى الطالبات اللغوى يف الصف الواحد. (3
 كثرة الفروق الفردية بني الطالبات. (4
 الطالبات مع املدرس. ضعف جتاوب  (5

 
 :  من املشكالت اخلاصة(ب 

 عند تعلم النظام الصوتى للغة العربية.،املشكالت الىت يواجهها الطالبات  (1
 عند تعلم النظام النحوى للغة العربية. ،املشكالت الىت يواجهها الطالبات  (2
 عند تعلم النظام الدالىل للغة العربية.  ،املشكالت الىت يواجهها الطالبات  (3
 يف فهم ثقافة اللغة العربيةاملشكالت الىت يواجهها الطالبات، (4
الطالبات  (5 يواجهها  الىت  اباللغة ،املشكالت  االستماع  مهارات  يتعلمون  وهم 

 العربية.
 

3، ص  بعض األخطاء اللغوية لدى متعلمي العربية األجانب دراسة حتليليةحممد منصف عبد هللا القماطي، 18
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 وهم يتعلمون مهارات القرأة اباللغة العربية  ،املشكالت الىت يواجهها الطالبات  (6
الطالبات  (7 يواجهها  الىت  اباللغة    ،املشكالت  احلديث  مهارات  يتعلمون  وهم 

 العربية
 وهم يتعلمون مهارات الكتابة اباللغة العربية ،املشكالت الىت يواجهها الطالبات  (8

 
 :  19مشكالت تعليم النحو والصرف(ج

 حندد ما يلى:والتيار حمتوى دراسي جيب أن 
 أهداف املقرر  (1
 الوقت املتاح لتعليم املقرر (2

 املستوى العام التعليمي (3
 أ يف اختيار احملتوىنوع املدرسة فيجب ان يكون مؤثر  (4
 خصائص املتعلم كاألنثى تغاير الرجال (5

خطاء تكون يف عملية أداء التعريف والتنكري وهي ظاهرة وجمودة  األ  ان أكثر     
اللغة    ،ابلفعل للتعريفففي  أداة  يستخدمون  ال  من    ،األردية   التعريف  ويفهوم 

أو املبالغة    ،فيتوقع منهم اما امهال استخدام اداة التعريف أو اخلطأ  ،سياق الكالم
 يف استخدامها فيضعون أداة التعريف يف املواضعني. 

 
 

، جامعة سونن أميل  االسس اللغوية لبناء منهج تعليم اللغة العربية للماطقني بغيهانصر الدين ادريس جوهد، 19
االسالمية احلكومية سورااباي 
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 : 20مشكالت الكتابة (د
عربية هو تشامب  يذهب كثري من الباحثني اىل أن أول مايواجه للمتعلة اللغة ال 

الكتابة يف  متشاهبة  حوفا  املتعلم  جيد  هو  ،احلروف:حيث  بينها  الفرق  وهعيار 
 غ ع.،ج ح خ ،واختالف النطق.ومثال ذلك:ب ت ث ،النطق
 خطاء التالية الىت يقع فيها املتعلمون:كن أن جنمل مشكالت الكتابة يف األومي  

 كتابة  اهلمزةاملطوستة يف غري موقعها -1
 أبخر ابدال حرف  -2
 عدم التمييز بني مهزتى الوصول والقطعي  -3
 فصل ما حقه الوصل  -4
 حذف حرف او أكثر من الكلمة -5
 اضافة حرف أو اكثر يف الكلمة  -6
 بني األلف  املمدودة واملقصورة أاخلط -7
 التنوين,حيث يكتبو نوان -8
 كتابة مهزة املد مهزة عادية  -9

املؤسسات    هبا  قامت  الىت  العربية  اللغة  تعليم  هذه ان  اىل  ابندونيسا   الرتبوية 
أل املشكالت  من  ختلو  ال  املتيئة الداقيقة  عالقها  هلا  العربية  اللغة  تعليم  أن  الواقع  ن 

 
31جامعة بنجاب:الهور,ص.،تعليم اللغة العربية للناطقني بغيهاصعوابت مهداين،حامد أشرف،20
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والطريقة.  وسائل  واملتعلو  املعلم  انحية   21ابالعوامل.من  من  املشكالت  عن  شرح  وأما 
 الدارسني واملعلمني,كما يلى:

 : مشكالت الدارسني -1
 العلمية. خليفة الدارسني الثقافية و  -
 جتماعية خليفة الدارسني اإل -
 الفرق الفردية -
 اخلليفة الدارسني اللغوية مبعىن لغتهم األم  -
 : مشكالت املعلمني -2

اللغة   - تدرسي  على  القائمني  مؤهلني ان  غري  غالبا  هبا  الناطقني  لغري  العربة 
 عمليا وتربواي ولغواي وهي فئة غالبة لالسف. 

ميدان   - يف  املطروحة  األحباث  واعداده قلة  املعلم  ابالنسبة  العربية  اللغة  تعلم 
 تؤدي اىل ان يقف املدرسون املؤهلون يف مكاهنم وال يربونه. 

وغري   - املؤهلني  املعلمني  رفع كفاءة  لغرض  تقام  الىت  التدربية  الدوارت  قلة 
 املؤهلني. 

 : خرىلمى العربية الناطقني ابللغات األأمثلة لألخطاء اللغوية لدى متع -3
 

 األخطاء الصوتية: من 
 الصواب                                          اخلطأ  

 
15(، ص 2006، )عمان :دار الثقافة،  مشكالت تربوية معاصرة عبد العزيز املعايطة، 21
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 ابلطائرة                                            رجعنارجأان 
 عالية                                           عمارة  امارةهذه 

 ضخم                                        حيوان  هيوانالفيل 
 احلماية                                       هلمايةعاشوا حتت ا

 اىل الصورة                                          نظر  نذر
 

 من األخطاء يف الرتكيب النحوية: 
 الصواب                                                        اخلطأ  
      الثالثة                                                 ثالثةالساعة 

 خلامس عشرا                               عشر مخسةأسكن يف الدور 
 يف بنت وولد                                      يف السيارة  السيارة
 الصيفة                                       العطلة عطلةبدأت 

 
 : من األخطاء يف املفردات     

 بصديقي          أمس                       يف صديقياتصلت 
    عنه                                     عليه  أخفيت السر

 لك          اوالد؟                               عندكهل 

 مشكالت تعليم اللغة العربية  -
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  نظرية يف حال مشكالت هلا أساس على نظرية البنائية لفهم وختفيف سوء الفهم, 
 22املشكالت يعىن:مث ختفيف املشكالت يف نفس الطالبات.أما هدف حال 

 ملساعدة ترقية تفكري الطالبات يف عملية حال املشكالت -1
 تعلني دور البالغ حقيقيا -2
 يكون املتعلم املستقل -3

 مراحل حال املشكالت -
 أما مراحل املشكالت فيما يلى: 

 فهم املشكالت  -1
وكيف اختيار حالةاملشكالت؟    ،اي املشكالت املوجودة؟ وكيف حالة البياانت  

الطالبات  اىل  تعطى  الىت  املشكالت  من  الفهم  وجور  ال  ،دون  الطالبات  حىت 
 يستطيع أن ينتهي املشكالت.

 تركيب تصميم  -2
بني   العالقة  يعرف،جيد  مل  الذي  ابألوال  البياانت  بني    تشابة  أهناك 
كب هم يستمرون أن ير شكالت صحيحة، ملشكالت؟وبعد الطالبات يفهمون امل ا

 تصميم حال املشكالت. 
 حتقيق التصميم  -3

 
 مرتجم من22

Sumiati,Asra.2007.Metode Pelajjaran.Bandung:CV Wacana Prima Hal 
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ويفحص لكل خطوات لتحقيق صحة   قوم التصميم الجياد حال املشكالت،ي 
اىل  الطريقة. حطة  أقامة  الكتابة،اذا  دون  أم  املشكالت كتابة  حل      أقام  مث 

 . املشكالت املناسبة اباخلطاة
 فحص حتقيق التصميم  -4

املشكالت    التقيم على حال  املشكالت هي  من عملية حال  األخرية  واخلطوة 
الثالثة. حىت  األوىل  خطواة  من  أقام  ما  على  ويفحص  الطريقة    املأخوذة  وهبذه 

ي أن  ابملشكالت  يستطميع  مناسبا  الطالبات  يرتكبها  الذي  األخطاء  صح 
 املوجودة. 

 :  مهارة الكتابة -د
 :  مفهوم الكتابة -١

امهية،تعريف  ان    ابلغ  امر  هنا  الكتابة  لكتابة  أن  ظان  يظن  ال  هي    حىت 
فقط، املدرسي  الكتايب  من التعبري  أنه  لذالك  احلريري(  )التعبري  عليه  يطلق  ما  وهو 

 الضرورة ان حنداد مفهوم الكتابة الشامل هنا. 
ا يف  والتنظيم،فاالكتابة  والشد   اجلمع  تعىن  تعىن:االتفاق  للغة  على كما 

أي يتفق معه على حريته مقابل يكاتب عبده على مال يؤديه منجما،  فالرجلاحلرية،
 مبلغ من املال.

مع والتنظيم أمر صطالحي جيمع هذه الداللت ملتنوعة:فاالشد واجلواملعىن اإل
ومعىن احلرية يتمثل يف    ال تقوم اال علة الصياغة احملكمة،نه الكتابة  ضروري للكتابة.أل
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يف   القائمة  االنسان  م  ،نفسهرغبة  املكتوبة  الكلمة  أن  يف  يتمثل  االلزام  لزمة ومعىن 
 . وتعتبري شاهدا ودليال يقضي به لصاحبتها،
 

 :  صعوبة الكتابة -٢
الكتابة    نظام  الباحثون  رضي  تناول  من  فمنهم  العصور،  أقدم  منذ  العربية 

فيها اعواجاحا حيتاج  عنها، بعض االصالح،ومنهم من رأي  ومنهم من ضاق هبا اىل 
 مجلة وتفصيال. 

 
 الصعوابت املتعلقة برسم احلروف:  -3
صوربعض  -أ تعدت  الكلمة  من  موضعه  ابختالف  احلروف  صورة  اختالف 

ابختالف   الكلمة  يف  الكلمةاحلروف  يف  على  ،موضعها  تبقى  حروف  فهناك 
 و. ،ظ،ط،ز،ر،ذ،صورة وحداة يف أي موقع هلا من الكلمة ,مثال: د

 وصل احلروف وفصليها: -ب 
قبلهاتتكون   مبا  بعضه  وصل  جيب  حروف  من  العربة  مبا ،الكلمات  أو 

 وحروف جيب فصل بعضها.،هبعد
 اختالف النطق عن الكتابة:-ج

ينطق يكتب،ان رسم احلروف يكون مطابقا أل ما  وماال  صواهتا حبيث ان كل 
فيها أهرف ينطق وال  ولكننا جند أن هناك يف اللغة العربيةكلماتال يكتب،ينطق  

تن،  يس...مثل:ذلك،طه،تكتب   وال  تكتب  أحرف  فيها  أخرى  طق  وكلمات 
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تنطمثال:أولئك،اهتدوا، ما  خبالف  تكتب  أحرف  فيها  اثلثة  مثل  وكلمات  ق 
 فاهنا تنطق ألفا وترسم ايء.،قضىرسم األلف الللينة:سعى،رمى،

 
 : مالءقواعد اإل -ه

صعوابت الكتابة على أهنا تشتمل  ،مالءحول قواعد اإلكثر الكالم وكثرت الدراسات  
 ويكمن تلحيص هذه الصعوابت فيما يلى: 

اإل  -1 قواعد  اإلتعقد  وكثرة  املمالء  فاهلمزة  فيها:  مثل:  ستثناء  اباألصالة  توسطة 
 أعجيب مؤهم.مررت مباءهم، أبناءهم،أتويال مثل:تساءل. أو مطوسطة سأل،

فاهلمزة  مالء،اء يف بعض قواعد اإلمالء:اختلف العلماالختالف يف قواعد اإل -2
يقرأون( وكلها  ؤون،يقر ثال ترسم على ثالثة أوجه) يقرءون،يف كلمة يقرءون م

 رسم صائب.
ي يكتب عليه أن يعرف قبل أن  مالءابلنحو والصرف :فالذارتباط قواعد اإل -3

 ونوع احلرف الذي يكتبه،  ،واملوقع االعراىب للكلمة  ،أصل االشتقاقيكتب،
س ال يدرسون قواعد النحو والصرف  وهناك كثري من الناضايف اىل ذلك  وابإل

 وعليهم أن يكتبوا. 
 الصعوابت املتعلقة ابحلركات: -4

الضبط الصريف: املقصود ابلضبط الصريف)وضع احلركات القصار على  -أ
.والصعوبة   والكسرة  والفتحة  هي:الضمة  القصار  واحلركات  احلروف( 

 ن معىن الكلمة يتغري بتري شكلها.تتمثل يف أ
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اخالضبط  -ب  أو  تغري  النحوي)  ابلضبط  يقصد  الكلمات  النحوي:  ر 
يرفع  عوهو مامسي اباال  بتغري موقعها يف اجلمل، املعرب:  راب(فاالسم 

 وينصب وجير. 
القصار:-ج الصوائت  القصار)احلركات(تاستخدام  ابلصوئت  وهي:  قصد 

هذه   والفتحة،  الضمة، اشباع  فهي:  الطولب  الصوائت  والكسرة.أما 
والياء بعد    واأللف بعد الفتحة،  واو بعد الضمة,لتأيت الاحلركات ابملد  

الىت    الكسرة، العلة  حروف  خطوات  وتعترب  الطوال  الصوائت  متثل 
 متأخرة يف الكتابة.

 : نطق لصعوابت املتعلقة ابال -5
املالحظ أن بعض  و وضع النقط على حروف،  االعجام: يقصد اباالعجام :

واحلروف املعجمة خيتلف   معجم،وبعضها األخر غري    حروف اهلجاء معجم،
عد املنطوقة،فيها  احلروف  ابختالف  النقط  خيتلف   د  النقط  وضع  وأن 

 )النسخ والرقعة(أكما خيتلف ابختالف اخلط  روف ايضا،ابختالف هذه احل
 : الصعوابت األخرى -6

ان-أ الرتقيم:ال شك  الكتابة،  عالمات  يف  مهمة  الرتقيم  وعدم عالمات 
الكتابة عوص عن  ،الكتابةمعرفتها ميثل صعوبة يف   الرتقيم يف  وعالمة 

والقرأة،ا الكالم  يف  الصوتى  عالمات  لتنغيم 
التنصيص،والفاصالت ،والتعجيب،االستفهام اجلمل  ،وعالمات  ووضع 
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كل هذه    والفاصلة املنقوطة،  ،والنقطة  ،أشرطني  االعرتاضية بني قوسني
 ثل صعوبة يف الكتابة.العالمات وغريها مت

املصحف الشريف عن اهلجاء العادي يظهر كثريا يف اختالف هجاء  -ب 
املر،    ملص،ا  امل،بعض الكلمات مثل: بدايت كثريا من الصور القرأنية)

الرحيم،ن،عسق،  حك   طه،كهيعص، الرمن  هللا  بسم  ومثل:   ،ق( 
من    امرات،  الزكوة،  الرمحن،  السموات،  الصلوة،  وبينت، ذلك  وغري 

 املصحف العثماين.الكلمات الكثرية املوجودة يف 
 



 الثالث  فصلال
 إجراءات البحث احلقلي 

 :منهج البحث -أ
وأما منهج البحث الذي تعتمد عليه الباحثة يف كتابة هذه الرسالة هو منهج وصفي  

ويهدف املنهج الوصفي مجع احلقائق والبياانت عن ظاهرة أو  حتليلي وتنتهج املدخل النوعي.
املنهج الوصفي التحليلي هو و    تفسري هذه احلقائق  تفسري كافيا.  معني مع حماولةموقف  

ال بوصف  العلمي  الباحث  به  الذييقوم  املتعمق  الوصفي  العلمية املنهج  واملشاكل  ظواهر 
والتساؤالت    ،املختلفة املشكالت  العلميوحل  البحث  دائرة   يف  تقع  حتليل   ،اليت  يتم  مث 

املناسبة والنتائج  عطاء التفسري  إحيت ميكن    ،مت مجعها عن طريق املنهج الوصفي  البياانت اليت 
 23عن تلك الظاهرة. 

 
 اجملتمع والعينة : -ب

الطالبات اجملن  إ مجيع  هو  البحث  هذا  يف  اإل  تمع  دار  معهد  و يف    بلغ تحسان 
البحث والعينة  . خذت الباحثة صفا واحدافأ،صفوفتتكون من أربع  الطالبات 128ددهنع

وأما الطريقة اليت تستخدمها الباحثة الختيار .(E)الطالبات تكون من صف "الثامن  32فهي
أبن املفردة   او معرفته  ةالباحث  وهي تعين أن أساس اختيارها خربة، ةالعينة هي الطريقة العمدي

 متثل جمتمع البحث. 
 

 2019. العلمي, تعريف املنهج الوصفي البحث أكادمية الوفاق23
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 ا:طريقة مجع البياَّنت وأدواهت -ج
جابة أسئلة البحث أو  مة إلهبا املعلومات الالز ل اليت جتمع  الوسائ  أدوات البحث هي

 اختبار فروضة وجتمع املعلومات بواسطة األدوات التالية: 
 :قابلةامل -1

الوصفي حيتاج اىل مقابلة معلم اللغة   حثالنوع ألن الب  اهذ  ةالباحث  تدمخاست
 النوع.  اعربية لنيل احلاصل املتوفر من هذالعربية على سلوك الطالبات يف كتابة اللغة ال

 :ختبار اال -2
الكتابة  فة األخطاء  ختبار على خطوات مجع البياانت ملعر اإل  ةالباحث  تماستخد

و  الباحثتالطالبات  واستخدكفاءة  ختترب  أن    ةقصد  هذا    ةالباحث  تمالطالبات.  على 
اإلالبحث  النوع ألن   اىل  حيتاج  النحوية يف  الوصفى  األخطاء  حتليل  ختبار ابملوضوع 

خطاء نوع غاية املهم لتعيني األال  األن هذحسان  دار اإلالكتابة لدى الطالبات مبعهد  
النحوية. ربط  الطالبات على  من  وقعت  الباحثة  الىت  احلرية يف هذه  إتستخدم  ختبار 

 البحث.
 :طريقة حتليل البياَّنت -د

ويتكون حتليل    ، هى طريقة حتليل الكيفى ةطريقة حتليل البياانت الىت تستخدمها الباحث
 24وهي: ،البياانت من ثالث خطوات 

 
24 Arikonto Suharsimi,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta:PT.Rineka Cipta,1996), 

hal. 231 
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خطاء النحوية يف  البياانت عن األمن  ةتار لباحثختوهنا  حتديد البياانت : -1
مبعهد الطالبات  لدى  اإل  الكتابة  مهمة  ،حسان دار  تراها  وأساسية   ما 

 وأقوى صلة أبسئلة البحث. 
يف  البياانت عن األخطاء النحوية    ةهي تصنيف الباحث  تصنيف البياانت: -2

حسب النقاطى يف أسئلة   ، حساندار اإل  مبعهدالطالبات    ىالكتابة  لد
 ةحثاالب

الب  -3 وحتليلها  عرض  تغ   ومناقشتها:ياانت  الباحثهنا  عن    ةرض  البياانت 
النحويةاأل لد  خطاء  الكتابة  مبعهد  ىيف  اإل  الطالبات  مث ،حساندار 

 مث تناقشها وتربطها ابلنظرايت الىت هلا عالقة هبا. تصفها،  تفسريها أو
 

 



 الفصل الرابع 
 نتائج البحث ومناقشتها 

 حملة عن ميدان البحث : -أ
الباحثة عن املرتيد أن حتضر حملة  فقبل أن تعرض الباحثة البياانت   يدان الذي قامت 

خطاء النحوية يف الكتابة لدى ستقدم الباحثة عن حتليل األويف هذا البحث    لبحث.ابفيها  
 حسان أتشيه بيسار)دراسة وصفية حتليلية(. الطالبات مبعهد دار اإل

شارع تنكو غلي  ،حسن كروغ كلي يقع قرية سيمحسان تنكوا احلاج  ن معهد دار اإلإ
ومث   ،وغ كايلر ائسة تنكوا احلاج حسن كر حتت    ،منطقة بندا أتشيه  ، مديرية دار السالم  ،نيمإ

سنة   يف  حسن كروغ كايل  احلاج  تنكوا  معهد  بتسمية  املعهد  هذا  حتت 1999جتديد  م 
غري م ت 2008سنة    ويف  ،حسان برائسة احلاج القرين علي السعوديشراف مؤسسة دار اإلإ

اإل دار  علىاملؤسسة  احلاج كروغ كايل  تنكوا  علي   حسان  القرين  ويس  احلاج  رائسة 
 السعودي. 

 ن فهي كما يلي:اآل حىتحسان منذ نشأته وأما أمساء رؤساء معهد دار اإل
 قصي علي السعودي املاجستري -1
 احلاج متيارا فهمي املاجستري -2
 سهيلي اللسانيس املاجستري  -3
 الدكتور شكري يوسف املاجستري -4
 حممد فيصل املاجستري  -5
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حتت واملرحلة املتوسطة    ،ومها املرحلة املتوسطة والثانوية  ،ويضم املعهد مرحليت التعليم
الثانويةرائسة   ويندمج   حتت رائسة  األستاذة رمحا ويت املاجستري. ويف املرحلة  األستاذ اطيلة 

املنهجني بني  ومنهج    ،املعهد  السلفي  أو  التقليدي  املنهج  الدينية  ومها  الشؤون  وزارة 
 ندونيسية. للمجهورية اإل
منهم من خترج يف جامعة الرانريي    ،حسان كثريا يف املعهد دار اإلعدد املدرسنيوكان  

مدرسا. من الذكور   55م  فعدده  ،سالمية احلكومية ومنهم من خترج يف جامعات أخرىاإل
 . مدرسة 35انث مدرسا ومن اإل 21

 ٤-١اجلدول 
 حسان للسنة الدراسية فصل الثامن يف املرحلة الثانوية مبعهد دار اإلال طلبة عدد 

 م ٢٠٢٢\٢٠٢١
 عدد الطلبة  الفصل  القم 
 اطالبA 32 الفصل الثامن ١
 اطالبB 31الفصل الثامن ٢
 اطالبC 32الفصل الثامن 3
 اطالبD 32الفصل الثامن ٤
 ةطالبE 32الفصل الثامن 5
 ةطالب F 32الفصل الثامن ٦
 طالبة G 32الفصل الثامن ٧
 Hالفصل الثامن 8

 اجملموع
 طالبة 31
 الب ط ٢5٤
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 ٤-٢ل اجلدو 
 سيةحسان للسنة الدراعدد املدرسني يف املرحلة الثانوية دار اإل

٢٠٢٢\٢٠٢١ 
 عداد  موظفة  موظف  مدرس   الرقم 
 168 105 63 املوظف احلكومية 1
 29 21 7 املوظف  2
 55 27 28 مشرف السكان  3

 ٢5٢ ١53 98 اجملموع
 

 ٤-3ل اجلدو 
مبعهد دار   فصل الثامن يف املرحلة الثانويةللدة النحو ااملدرسة م  /عدد املدرس

 م٢٠٢١/٢٠٢٢حسان للسنة الدراسية اإل
 الدراسية الفصل  درسة امل/درساملاسم  الرقم 
1 Yushar  الفصل الثامنA-Dطالب لل 
2 Cici Famila  الفصل الثامنE-Hطالبات لل 
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 ٤-٤اجلدول 
 حساندار اإلمبعهد   افق لتحقيق أهداف التعليم والتعلمالوسائل واملباين واملر 

 م٢٠٢١/٢٠٢٢للسنة الدراسية 
 العدد  املباين واملرافق الدراسية الرقم 
 25 الدراسيةالفصول  1
 1 قيادة املعهددارة إ 2
 1 دارة املدرسإ 3
 1 دارية إمساحة  4
 1 دارة عملية التعليمإ 5
 1 دارة مالية  إ 6
 2 مكتبة  7
 1 معمل العلوم  8
 1 معمل اللغة  9

 1 معمل كمبيوتر  10
 1 مصلى 11
 1 مسجد 12
 2 مقصف  13
 12 مرحاض للمدرس  14
 52 مرحاض للطلبة 15
 38 غرفة النوم للطالب 16
 38 غرفة النوم للطالبات 17
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 8 غرفة النوم للمنظمة 18
 1 مطبخ  19
 2 مطعم  20
 1 غرفة مهارة اخلط  21
 1 معمل الوسائط 22
 1 غرفة رئيس املدرسة 23
 1 القدم ميدان كرة  24
 1 السلة ميدان كرة  25
 1 ميدان كرة الريشة 26
 2 جمفف 27

 ١98 اجملموع 
 

 عرض البياَّنت : -ب
الباحثة   أن  كما كتبت  السابق  الفصل  هي  يف  البحث  هذا  يف  االختبار األداة 
ف ذلك  حيتاج  إواملقابلة.ومن  مما  الفصل  هذا  اإلإن  دار  يف  البحث  أتشيه  ىل  حسان 

حتقيقا يف مجيع    عهدمن البياانت اجملموعة من ذلك امل  الباحثة  ستنتجهبيسار حيث ت
للحصول على البياانت فقامت   E).احثة يف الفصل الثاين)الفروض اليت افرتضتها الب

الوصفي   ابلبحث  اإلبالباحثة  بيسار دار  أتشيه    الدراسية   للسنةحسان 
عميد كلية  2022\2021 رسالة  على  اعتمادا  وأتهيل  م  جبامعة  الرتبية  املعلمني 

 سالمية احلكومية بندا أتشيه رقم: اإلي  ري الران
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B-16804/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2021،:لقد كانت الباحثة جتمع البياانت كالتالية 
 بياَّنت املقابلة  -١

املتعلقة  البياانت  على  حلصول  األسئلة  بعض  بتقدمي  املقابلة  الباحثة  تستخدم 
الطالبات  لدى  الكتابة  يف  النحوية  األخطاء  تسبب  اليت  دار    ابلعوامل  مبعهد 

ىل األشخاص الذين هلم عالقة قوية هبذا  إاملقابلة يف هذا البحث    وجتري  .حساناإل
مدرس  ،البحث موهم  العربية  اللغة  "الثامن  اة  الفصل  الطالبات يف  وبعض  النحو  دة 

E. " األسئلةكما يلي: قائمة الباحثة وأما إلجراء املقابلة فأعدت 
   5-٤ اجلدول

 حسان الثانوية مبعهد دار اإلرحلة املدة النحو يف ام املقابلة للمدرسة نسخة 
 م٢٠٢١/٢٠٢٢للسنة الدراسية 

 : درسةامل -

 جابة املقابلة إ سؤال املقابلة  الرقم 
اي  ١ التعليمية  خلفيتك  هي  ما 

 أستاذة؟ 
جامعة الرانريي سنة الفني   يفاان خترجت  
 مخسة عشر  

ة تكونني مدرسة اللغة العربية سنكم  ٢
 ؟ يف دار اإلحسان 

 سنتان

درس   3 وساعة  لقاءا   كتابةكم 
 يف األسبوع ؟ النحو 

 . يف اللقائني  ،ثالث ساعات 

الطالبات   له ٤ الكتابة على    تستطيع 
 القوائد صحيحة؟

الكتابة    هنبعض يكتنب  أن  يستطعن 
يستطعن  هنبعضو   ،الصحيحة وهذا  ،ال 
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 .اعتمادا على فهمهن
توجد 5 تعليم    املشكالت هل  يف 

 الكتابة؟ 
ي  بعض،نعم عندما    نبسرعةفهمالطالبات 

بعضهن،أشرح .املشكلة نفهمي  ال  ولكن 
فيما يتعلق ابنتباه الطالبات عندما أشرح  

 . درس فهم النأو يصعب
تقوم   ٦ اليت  األخطاء  أنواع  ما 

 ؟ الكتابةيف الطالبات  هبا
فرق    نعال يستط  ض الطالبات بعال تزال  

و  اسم  احلركةبني  يف    ، فعل،واخلطأ 
ابستخدام  الم  ل واف  األل  نستخدمي

ف أليف الكلمة  ذا كان  صحيح إوال،تنوين
فال تنوين  اتستخد  والم  أخري   م  يف 
 الكلمة. 

التعلم  السبب ما هو سبب اخلطأ؟ ٧ انحية  الطالبات ،من  ألن 
جيدا  يتعلمن  كتابتهن    الالئ  تكون 

 .صحيحة
 احلل هو أشرح املادة تكرارا  هذه األخطاء؟ نيكيف حتل 8
جدا تعلم الكتابة؟ية مهى أما مد 9 أن    ،مهم  جتب  مهارة  الكتابة  ألن 

 تعلم اللغة العربية  يتقنها من ي 
لتصحيح  ١٠ املبذولة  اجلهود  هي  ما 

 اخلطأ؟
أمثلة مجال  و   ،تدريبوال  ،تقدم  تكتب 

وإ اخلكان    اذبسيطة.  طأ فيها 
 صححه ةتفاملدرس
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 : ١  الطالبة -

 

 جابة املقابلة إ سؤال املقابلة  الرقم 
 SDمدرسة  يفخترجت   ،نعم ؟SD/MIخترجت من مدرسةهل  ١
 ان أحب دروس اللغة العربية أ ،نعم دروس اللغة العربية؟ نيهل حتب ٢
ما الذي حتبني أكثر من مهارات اللغة  3

 العربية
 (االستماع /الكالم\الكتابة\)القراءة

 الكتابةأحب مهارة 

 مثري  علم الكتابة؟ما رأيك عن ت ٤
 قليل اهتمام ؟ اهتمامك ابلكتابةما مدى  5
سهلة الهل   ٦ العربية  ابللغة  كتابة 

 ابلنسبة لك؟ اذكري السبب!
مازلتأفهم املادة اليت تعلمتها  ،سهلة جدا

 كثرياكررها  وأ
 بة و صعأجد  ،نعم ؟الكتابةهل جتدين صعوابت عند  ٧
ما هي الصعوبة اليت تواجهني عند   8

 ؟ الكتابة
 عرابواإلخط الكتابة 

عندمااهتمامغري   ما سبب هذه الصعوابت؟  9 املدرستي  وال   ةشرح 
 كرر الدرس أ

تشرح املز  على هذه الصعوابت؟  احلل كيف ١٠ عندما  االهتمام  من  يد 
و  وأكررها  الدرس  يف    املمارسةاملدرسة 

 كثري من األحيان  
 

-  
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 : ٢  الطالبة -

 

 جابة املقابلة إ سؤال املقابلة  الرقم 
 MIمدرسة  يفخترجت   ،نعم ؟SD/MIهل خترجت من مدرسة ١
 أحبها قليال  دروس اللغة العربية؟ نيهل حتب ٢
ما الذي حتبني أكثر من مهارات اللغة  3

 العربية
 (االستماع/الكالم\الكتابة\)القراءة

 

 المالكأحب 

 أو جذاب  مثري علم الكتابة ؟ما رأيك عن ت ٤
 جداكبري  ؟ ما مدى اهتمامك ابلكتابة 5
سهلة الهل   ٦ العربية  ابللغة  كتابة 

 ابلنسبة لك؟ اذكري السبب!
 طاملا أنين أفهم املادة  ،سهلة

 ال، ما أجد صعوبة  ؟الكتابةهل جتدين صعوابت عند  ٧
ما هي الصعوبة اليت تواجهني عند   8

 ؟ الكتابة
 عراباإل

 ال أكرر الدرس  ما سبب هذه الصعوابت؟  9
 كررت الدرس وممارسته كثريا على هذه الصعوابت؟  احلل كيف ١٠
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 :  3  الطالبة -

 

 جابة املقابلة إ سؤال املقابلة  الرقم 
 MIمدرسة  يفخترجت   ،نعم ؟SD/MIهل خترجت من مدرسة ١
 أان أحب اللغة العربية  ،نعم دروس اللغة العربية؟ نيهل حتب ٢
ما الذي حتبني أكثر من مهارات اللغة  3

 العربية
 (االستماع/الكالم\الكتابة\)القراءة

 قراءة الأحب مهارة 

 جذاب  علم الكتابة ؟ما رأيك عن ت ٤
 جذاب  /مثري ؟ ما مدى اهتمامك ابلكتابة 5
سهلة الهل   ٦ العربية  ابللغة  كتابة 

 ابلنسبة لك؟ اذكري السبب!
ألنين أعرف املفرداتوليست مجل  ،سهلة
 طويلة

 نعم، لكن قليال مثل حتديد اخلط ؟الكتابةهل جتدين صعوابت عند  ٧
ما هي الصعوبة اليت تواجهني عند   8

 ؟ الكتابة
 يف فرق احلركة

 مام فصلأ ةال أركز مبا شرحت املدرس ما سبب هذه الصعوابت؟  9
 كرر الدرس أ على هذه الصعوابت؟  احلل كيف ١٠
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 : ٤  الطالبة -
 جابة املقابلة إ سؤال املقابلة  الرقم 

 MIمدرسة  يفخترجت   ،نعم ؟SD/MIهل خترجت من مدرسة ١
 ان أحب اللغة العربية أ ،نعم دروس اللغة العربية؟ نيهل حتب ٢
ما الذي حتبني أكثر من مهارات اللغة  3

 العربية
 (االستماع/الكالم\الكتابة\)القراءة

 كالمالأحب مهارة 

 ء اشيبعض األةيف بو صع علم الكتابة ؟ما رأيك عن ت ٤
 كبري جدا ؟ ما مدى اهتمامك ابلكتابة 5
سهلة الهل   ٦ العربية  ابللغة  كتابة 

 ابلنسبة لك؟ اذكري السبب!
  ال بدا أن أكون قادرة ألنني،صعبة قليلة

كون وإال فسأ  ،على توصيل األحروف
وستخط الكتابة  يف  احلركة تغ يئة    ري 

 .أيضا
 حتديد احلركة أجد الصعوبة يف نعم،  ؟الكتابةهل جتدين صعوابت عند  ٧
ما هي الصعوبة اليت تواجهني عند   8

 ؟ الكتابة
 عراباإلأواجه املشكلة يف 

 فصلالة يف املدرسال أركز عندما تشرح  ما سبب هذه الصعوابت؟  9
 كرر الدرس أ على هذه الصعوابت؟  احلل كيف ١٠
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 : بياَّنت االختبارات -٢
الباحثة على  وتقوم  للتعرف  لدى  ابالختبار  الكتابة  يف  النحوية  األخطاء 

مبعهد   اإلالطالبات  بيساردار  أتشيه  ملعرفة  . حسان  مستخدمة  الطريقة  االختبار هي 
الرتب جمال  والنتيجة يف  األية  القياس  أو  التصرحيات  توزيع  الوظيفات بطريقة  أو  سئلة 

جابة عليها املتعلمون حىت حتصل الباحثة هبا على التحصيل الذي ىل اإلإاليت حيتاج  
 25معرفتم.  سلوك املتعلمني أوتصور 

الب  ت وأخذ و الباحثة  امسية  )مجلة  االختبار  من  جيع ياانت  إىل  فعلية(  مجلة 
هذا البحث مبادة الكتابة يف الصف الثامن مبعهد دار اإلحسان،    ت قامو   . لبات الطا

الباحثة  طالبة.  122وكان عدد الطالبات    "E"الثامن  من الصف  بةطال  28أخذت 
 جراء هذا االختبار.إل

وسيلة املكتوبة وهذا من النحو عند  اليف هذا البحث هي  وسيلة املستخدمة  ال
الباحثة بكل  الطالبات عن )مجلة امسية و مجلة فعلية(.و  األخطاءاليت قامت مث حتلل 

النحوهب يف كتابة  الطالبات  يعين    ،ا  النحو  مبواضع كتابة  األخطاء  عن  وتوضيع 
 األخطاء يف األمساء واألفعال واحلروف. 

 : ١لبة اط -
تصويب  األخطاء

 األخطاء
تصنيف  
 األخطاء

توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

حركة   حنوية ب  اِكتَ َهَذا   ب  اِكتَ ا َهذَ  التطبيق  نقص 

 
25Anas Sudijono,Pengantar Evaluasi Pendidikan ,(Jakarta :Raja Grafindo Persada,2012),Hal.67 
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إذا   التنوين، 
اليوجد   كان 
والالم   األلف 
األخري   فحركة 
ابلتنوين إال إذا  

 كان مضافا

الناقص 
 للقواعد

  بَ َشرِ  حممد بَ رِ شَ 
)املفعول  حممد

 به(

فيها   حنوية ليس 
به.   مفعول 
"شرب"  كلمة 
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 

 املفعول به 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

 
 :  ٢لبة اط -
  تصويب  األخطاء

 األخطاء
تصنيف  
 األخطاء

توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

َشِرَب   َب املاَء  َشرِ 
 املاَء   )الفاعل(

فيها   حنوية ليس 
لكل  الفاعل. 
حيتاج   الفعل 

 إىل الفاعل 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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َأمْحَد    َيْكت ب  َأمْحَد   َيْكت ب  
 )املفعول به( 

فيها   حنوية ليس 
به.   مفعول 

"  يكتبكلمة "
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 

 املفعول به 

 

 

 :  3لبة اط -
تصويب  األخطاء

 األخطاء
تصنيف  
 األخطاء

 توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

يف حنوية ه ْم َواِسخ ْونَ  ه ْم َواِسخ    اخلطأ 
بني   تركيب 
واخلربيف  املبتدأ 

استخدام 
للعاقل . اجلمع 

ضمري    هم 
اجلمعللمذكر 

مبتدأ،  ا لعاقل 
مجع فلل خرب 

 أيضا

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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َلة   يـْ يف حنوية ه نَّ مجَِْياَلت   ه نَّ مجَِ  اخلطأ 
بني   تركيب 
واخلربيف  املبتدأ 

استخدام 
للمؤنث اجلمع  

هن لعاقلا ة. 
اجلمع   ضمري 
مبتدأ،   للعاقل 
مجع  فللخرب 

 أيضا

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

َنظََّف  زَْيد  َنظََّف 
 )املفعول به( زَْيد  

فيها   حنوية ليس 
به.   مفعول 

" " َنظَّفَ كلمة 
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 

 املفعول به 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

 
 :  ٤لبة اط -
  تصويب  األخطاء

 األخطاء
تصنيف  
 األخطاء

توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء
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َأمْحَد   َلِعَب َأمْحَد   َلِعَب 
 )املفعول به( 

فيها   حنوية ليس 
به.   مفعول 
كلمة " َلِعَب "  
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 

 املفعول به 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

ِطَمة  اَ فَتْكَتب    ِطَمة  اَتْكَتب  فَ 
 )املفعول به( 

مها  حنوية اخلطآن 
فيها   ليس 
به.   مفعول 
  " "َتْكَتب  كلمة 
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 

به مث املفعول   .
كلمة  يف 
من   "َفِطَمة " 
ال   اسم 
لذلك  ينصرف 
التنوين   جيوز  ال 

 فيها

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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أَيْك ل   أَيْك ل  الطَِّلب  
)املفعول الطَِّلب  

 به(

فيها   حنوية ليس 
به.   مفعول 

" "  أَيْك ل  كلمة 
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 

 املفعول به 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

 
 : 5طالبة  -
تصويب  األخطاء

 األخطاء
تصنيف  
 األخطاء

توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

" اْلبَـْيتَ " حنوية اْلبَـْيتَ يـ َنظِ ف   اْلبَـْيت  ف  يـ َنظ ِ 
به وهو   املفعول 
ليس   منصوب 

 مرفوع

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

الطَّاِلب   ِلب  اأَيْك ل  الطَّ  أَيْك ل  
 )املفعول به( 

فيها   حنوية ليس 
به.   مفعول 
"أيكل"   كلمة 
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 املفعول به 
 

 : ٦طالبة  -
تصويب  األخطاء

 األخطاء
تصنيف  
 األخطاء

توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

مها  حنوية مْحَد  أَ  َذَهبَ  مْحَد  أَ  اِْذَهبْ  اخلطآن 
فعل   استخدام 
للفعل   األمر 
يف   مث  املاضي. 
"َأمْحَد "  كلمة 
ال   اسم  من 
لذلك  ينصرف 
التنوين   جيوز  ال 

 فيها

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

 
 :  ٧طالبة  -
 تصويب األخطاء

 األخطاء
تصنيف  
 األخطاء

 توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

َيْشَرب    مْحَد  ب  أَ َيْشرَ 
)املفعول َأمْحَد  
 به(

فيها   حنوية ليس 
به.   مفعول 
"يشرب"   كلمة 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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الفعل   من 
املتعدي 

إىل  فتحتاج 
 املفعول به 

 
 :  8طالبة  -
 صويبت األخطاء

 األخطاء
تصنيف  
 األخطاء

 توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

َيْشَرب    مْحَد  أَ ب  َيْشرَ 
)املفعول َأمْحَد  
 به(

مها  حنوية اخلطآن 
فيها   ليس 
به.   مفعول 
  " "َيْشَرب  كلمة 
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 
مث  به.  املفعول 
كلمة  يف 
من   "أمحد" 
ال   اسم 
لذلك  ينصرف 
التنوين   جيوز  ال 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 فيها
قـَرَأَ   َأمْحَد  قـَرَأَ  

)املفعول َأمْحَد  
 به(

مها  حنوية اخلطآن 
فيها   ليس 
به.   مفعول 

قـَرَأَ"   كلمة  "
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 
مث  به.  املفعول 
كلمة  يف 
من   "أمحد" 
ال   اسم 
لذلك  ينصرف 
التنوين   جيوز  ال 

 فيها

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

َيْكت ب   َيْكت ب  زَْيد  
 )املفعول به( زَْيد  

فيها   حنوية ليس 
به.   مفعول 
"يكتب"   كلمة 
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 املفعول به 
 

 :  9طالبة  -
تصنيف   األخطاء  صويبت األخطاء

 األخطاء
 وصيف ت

 األخطاء
تفسي  

 األخطاء
حم َمَّد   قـَرَأَ حم َمَّد   )املفعول قـَرَأَ 

 به(
فيها   حنوية ليس 

به.   مفعول 
من   "قرأ"  كلمة 
املتعدي   الفعل 
إىل  فتحتاج 

 املفعول به 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

)املفعول  َأمْحَد  َكَتَب   مْحَد  أَ َكَتَب 
 به(

مها  حنوية اخلطآن 
فيها   ليس 
به.   مفعول 
"َكَتَب"   كلمة 
الفعل   من 
املتعدي فتحتاج 
به.  املفعول  إىل 
كلمة   يف  مث 
"أمحد" من اسم 
ينصرف  ال 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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جيوز  ال  لذلك 
 التنوين فيها 

يف كلمة "أمحد"   حنوية مْحَد  أَ َذَهَب  مْحَد  أَ َذَهَب 
ال   اسم  من 
لذلك  ينصرف 

جيوز   التنوين  ال 
 فيها

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

 
 :  ١٠لبة اط -
تصويب  األخطاء

 األخطاء
تصنيف  
 األخطاء

 توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

فعل   حنوية زَْيد   َكَتبَ  زَْيد   بْ ت  ا كْ  استخدام 
للفعل   األمر 

 املاضي 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

يـَْلَعب   َامَحد   يـَْلَعب  
)املفعول َامَحد  
 به(

مها  حنوية اخلطآن 
فيها   ليس 
به.   مفعول 
  " "يـَْلَعب  كلمة 
الفعل   من 

املتعدي 
إىل  فتحتاج 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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مث  به.  املفعول 
كلمة  يف 
من   "أمحد" 
ال   اسم 
لذلك  ينصرف 
التنوين   جيوز  ال 

 فيها
  اَْلِمْكَنَسة   َطوِْيل  اَْلِمْكَنَسة  

 َطوِيـَْلة  
يف حنوية  اخلطأ 

بني   تركيب 
واخلربيف  املبتدأ 

مذكر  استخدام  
ومؤنث. 
كلمة   اَْلِمْكَنَسة  

فللخرب   مؤنثة، 
 مؤنث أيضا

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

 

 :  ١١لبة اط -
تصنيف   تصويب األخطاء  األخطاء

 األخطاء
توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

استخدام  حنوية َضَربَ  زْيد   زَْيد   بَ ُضرِ 
مبين   فعل 

التطبيق  
الناقص 
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للمجهول 
يف فعل مبين  

 للمعلوم

 للقواعد

 

 :  ١٢لبة اط -
تصنيف   تصويب األخطاء  األخطاء

 األخطاء
توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

 ص  يْ اَْلَقمِ 
 َواِسخ  

استخدام حنوية ِسخ  اوَ  ْيصُ مِ اَْلقَ   يف 
عالمة 

يف   املعرفتني 
 كلمة واحدة

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

 
 :  ١3طالبة  -
تصنيف   تصويب األخطاء  األخطاء

 األخطاء
توصيف 
 األخطاء

تفسي  
 األخطاء

َضَرَب   َضَرَب حم َمَّد  
 )املفعول به( حم َمَّد  

مفعول   حنوية فيها  ليس 
كلمة   به. 
من  "ضرب" 
املتعدي   الفعل 
إىل  فتحتاج 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 املفعول به 
 

 حتليل البياَّنت ومناقشتها -ج
 حتليل بياَّنت املقابلة   -١

لتعرف   األداة  هبذه  الباحثة  لدى  أسباابعلى  تقوم  الكتابة  يف  النحوية  ألخطاء 
ة  وتستعمل الباحثة أداة املقابلة إىل املدرس.  حسان أتشيه بيساردار اإل  الطالبات مبعهد

الباحثة  والطالبات  وجدت  مث  الطالبات   أسباب ،  لدى  الكتابة  يف  النحوية  ،  األخطاء 
 وهي:

 غري اهتمام الطالبات عندما تشرح املدرسة الدرس يف الفصل -
 ال يذاكرن الدرس خارج الفصل -
 شرح املدرسة يف الفصلال يركزن إىل  -
 يتعلمن جيدا الطالبات ال  -



 حتليل بياَّنت االختبار  -٢

على   لتعرف  األداة  هبذه  الباحثة  لدى  األتقوم  الكتابة  يف  النحوية  خطاء 
مبعهد   اإلالطالبات  بيساردار  أتشيه  الحسان  اجلدول  .  خالل  من  الباحثة  حظت 

، املفعول به للفعل املتعديكثرية ومتنوعة وهي مثل عدم    النحوية    السابقة أن األخطاء
استخدام فعل  ،  عالمة املعرفتني يف كلمة واحدة  استخدامعدم الفاعل يف اجلملة امسية،  

مبين للمجهول يف فعل مبين للمعلوم، اليوجد األلف والالم فحركة األخري ابلتنوين إال  
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مضافا املاضي،  إذا كان  للفعل  األمر  فعل  استخدام  واخلربيف   يف،  املبتدأ  بني  تركيب 
املفعول به يكتب مبرفوع،  لمة من اسم ال ينصرف فيه التنوين،مذكر ومؤنث،كاستخدام  

واخلربيف   املبتدأ  بني  للعاقلتركيب  اجلمع  ااستخدام  للمذكر  اجلمع  ضمري  لعاقل  "هم" 
مجع  مبتدأ اجلمع  ويف  ،فللخرب  ااستخدام  للعاقل  لعاقلللمؤنث  اجلمع  ضمري  "هن"  ة 

 مبتدأ، فللخرب مجع أيضا.

 ٦-٤اجلدول 
 يف الكتابة نحويةوالنسبة املئوية لألخطاء الالعدد 

 النسبة املئوية  د العد  نوع األخطاء  الرقم 
 % 50 16 املفعول به للفعل املتعدي عدم  1
 % 3.13 1 عدم الفاعل يف اجلملة امسية  2

3 
عالمة املعرفتني يف كلمة   استخدام

 واحدة
1 3.13 % 

4 
استخدام فعل مبين للمجهول يف  

 للمعلوم فعل مبين 
1 3.13 % 

5 
اليوجد األلف والالم فحركة األخري  

 ابلتنوين إال إذا كان مضافا
1 3.13 % 

 % 3.13 1 استخدام فعل األمر للفعل املاضي 6
 % 3.13 1تركيب بني املبتدأ واخلربيف   يف 7



60 
 

 
 

 مذكر ومؤنث استخدام 

8 
كلمة من اسم ال ينصرف فيه  

 التنوين 
7 21.83 % 

 % 3.13 1 مبرفوع املفعول به يكتب  9

10 
استخدام تركيب بني املبتدأ واخلربيف 

"هم" ضمري اجلمع   اجلمع للعاقل
 للمذكر العاقل مبتدأفللخرب مجع 

1 3.13 % 

11 
ة  لعاقلللمؤنث ااستخدام اجلمع 

"هن" ضمري اجلمع للعاقل مبتدأ،  
 فللخرب مجع أيضا

1 3.13 % 

 % ١٠٠ 3٢ جمموع
 

يف الكتابة عند الطالبات مبعهد   نحويةأنواع األخطاء اليظهر من اجلدول السابق أن  
به للفعل املتعدي  عدم  دار اإلحسان، حتدث بعدد كبري يف األخطاء كلمة (، %50)املفعول 

التنوين فيه  ينصرف  ااستخدام اجلمع  (،%21.83)   من اسم ال  ة "هن" ضمري لعاقل للمؤنث 
استخدام اجلمع تركيب بني املبتدأ واخلربيف  (،%3.13)اجلمع للعاقل مبتدأ، فللخرب مجع أيضا

مجع  للعاقل فللخرب  مبتدأ  العاقل  للمذكر  اجلمع  ضمري  يكتب (،%3.13) "هم"  به  املفعول 
واخلربيف    يف(،%3.13)مبرفوع املبتدأ  بني  ومؤنثاستخدام  تركيب  استخدام (،%3.13)مذكر 

ري ابلتنوين إال إذا كان  اليوجد األلف والالم فحركة األخ (، %3.13)فعل األمر للفعل املاضي
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للمعلوم(،%3.13)  مضافا مبين  فعل  يف  للمجهول  مبين  فعل   استخدام(،%3.13)استخدام 
 . (%3.13وعدم الفاعل يف اجلملة امسية )(،%3.13) عالمة املعرفتني يف كلمة واحدة



 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 

الفصول   الباحثةيف  حبثت  لدى وقد  الكتابة  يف  النحوية  األخطاء  حتليل  يتعلق  عما  السابقة 
تقدم الباحثة نتائج البحث كما  حسان أتشيه بيسار. ويف هذا الفصلالطالبات مبعهد دار اإل

 تقدمت بعدها واالقرتاحات املتعلقة هبذا البحث من الرسالة 
 نتائج البحث : -أ

األخطاء   -1 أنواع  أن  السابق  اجلدول  من  الطالبات  يظهر  عند  الكتابة  يف  النحوية 
األخطاء يف  بعدد كبري  حتدث  اإلحسان،  دار  للفعل  عدم  مبعهد  به  املفعول 

( التنوين(،%50املتعدي  فيه  ينصرف  ال  اسم  من  استخدام  (،%21.83)  كلمة 
ااجلمع   مجع  لعاقلللمؤنث  فللخرب  مبتدأ،  للعاقل  اجلمع  ضمري  "هن"  ة 

واخلربيف  (، %3.13)أيضا املبتدأ  بني  للعاقلتركيب  اجلمع  ضمري   استخدام  "هم" 
مجع فللخرب  مبتدأ  العاقل  للمذكر  يكتب  (،%3.13)اجلمع  به  املفعول 

واخلربيف    يف(،%3.13)مبرفوع املبتدأ  بني  مذكر  استخدام  تركيب 
املاضي(،%3.13)ومؤنث للفعل  األمر  فعل  األلف  (،%3.13)استخدام  اليوجد 

استخدام فعل مبين  (،%3.13)  إال إذا كان مضافاري ابلتنوين  والالم فحركة األخ
للمعلوم مبين  فعل  يف  يف كلمة   استخدام(،%3.13)للمجهول  املعرفتني  عالمة 

 (. %3.13) فعلية(،وعدم الفاعل يف اجلملة %3.13) واحدة
 حسان هي:  سباب اليت يواجهها الطالبات يف الكتابة مبعهد دار اإلاأل -2

 الطالبات عندما تشرح املدرسة الدرس يف الفصلغري اهتمام  -
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 اليذاكرن الدرس خارج الفصل -
 شرح املدرسة يف الفصلال يركزن إىل  -
 الطالبات ال يتعلمن جيدا  -

 املقرتحات:  -ب

 قبل انتهاء الدراسة قدمت الباحثة االقرتاحات كالتالية:

العربية -1 اللغة  يتعلمن  أن  ال  ،لطالبات :جينب  والصرف  كتابة  وخاصة  والنحو  العربية 
ومحاسة اللغة  ،ابجتهاد  أساس  لتقليل  ،العربيةألهنا  واملمارسة  ابلكتابة  ويقمن 

 األخطاء.
الكتابة -2 مهارة  معلمي  وخاصة  العربية:  اللغة  ريقة الط  يستخدمونعليهم  ،ملعلمي 

لالهتماموالوسائ املثرية  املناسبة  التعليمية  الطالبات   ،ل  على  املراقبة  وتوفري   ،ويكثر 
 الوقت الكافية للطالبات على ممارسة الكتابة. 

لقارئ: وأمتىن كذلك أن يستفيد من هذا البحث يف دراسته للغة العربية وخاصة يف  -3
 دراسة الكتابة العربية. 

 



 املراجع
 العربية : املراجع  -أ
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 :جامعة املالك سعود الرابط
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 3، ص. 1981،مكتبة لبنان، بريوت،  معجم قواعد اللغة العربية الدحداح، أطوان، 

 .جامعة مالك سعودالتقابل اللغوى وحتليل األخطاءراشد بن عبد الرمحن ,

 . ، كريا:دار الفكر العرىباملهارات اللغوية،  2009رشدي أمحد...

عامة،)الرايض:جامعة امللك    سوزان، جماس والري سلينكر، اكتساب اللغة االنية مقدمة 
 .سعود(

 (2006، )عمان :دار الثقافة، مشكالت تربوية معاصرةعبد العزيز املعايطة، 
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الدوىل   اخلرطم  )معهد  األخرى  ابللغات  الناطقني  للغة)العربة  الدوللي  اخلرطوم 
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