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 استهالل

ِلالرَِّحْيمِِبْسِمهللِاالرَّْحم  

َكَسَبْتاالَُسَكلِ ُفهللاُنَرْفًساِإالَُّوْسَعَ اََلَامَ
َ اَماْكَاَسَبتْ  َوَمَليرْ

{202:سورةالبقرة}  

 

َقرِْسُبُأِ ْيُبَدْمَوَة فَِإّنِ  َوِإَذاَسأََلَكِمَباِدىَمّنِ 
اِعِإَذادَ بُرْواِِلوَالدَّ ِبَْلَعلَُّ ْمايُرْخِمنُروْلَْماِنفَرْلَيْسَاِجيرْ

 سُرْرَ ُدْونَ

{902:سورةالبقرة}  
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 اإلهداء

:أهديهلرالرسالةإِل  

زسينمبدالر يدوأميأِباملكرع
لربياينسحسلمبدسةاحملبوبنيالل

صغرية،حفظ ماهللايفالدنيا
وإِلأحيتالصغريةوأحي.وااحرة

الصغري،مهافطرايمرسفاودمحم
.نمليفا ا،ومجيدأسريتسلطا  

 



 ه
 

 شكر وتقدير

ِلالرَِّحْيمِِبْسِمهللاالرَّْحم  

العربيررةومظم ررا،وقيرردَلرراحفظررةاحلمررداالررلي رررف
مررلحرروانالنررالهررمملمامهررا،وكرم رراوحلررد كاب ررا، وحزنررة

مبرردراأ رر دأنالإلررهإالهللاامللرركاحلررواملبررني،وأ رر دأندمحم
متحدالباحثةسبحانهمزو رلملرة.ورسولهأرسلهرحةللعلمني

هرررلرنعررمكثرررريةوتاررركرر ررركراملرررةبنررورالف رررمواإلر رررادإلمتررراع
يفاإلنارررا ةاليرررلااحطررراواملرفولو يررر"الرسرررالةارررتاملو ررروع

احلرردسللرتبيررة العرررِبابملدرسررةاملاوسررطةاإلسررالميةاع ررداملنررار
والصررررالةوالسررررالعملررررةحبيرررربالرررررحلسرررريداندمحم".اإلسررررالمية

إِلسررروعهأمجعرررنيومرررلتبعرررهسداسرررةوإحسرررانهوملرررة لرررهوأصرررحاب
.الدسل



 و
 

املارفنيالفا لنيالدكاوراندولس يميوتاكرالباحثة
املا ساريملةإ راف ا ساريوامل الزمان بدر للباحثةمالدكاور ا

يفكاابةهلرالرسالةإلمتاعمادةملاملوادالدراسيةملةالطلبة
ااوِل اجلامعية يفختصصتعليم (S.Pd)للحصولملة  ادة
 وأتهيل الرتبية بكلية العربية املعلمنياللغة أمورمها. هللا س ل

والدنيا الدسل سالمة يف هللا وحفظ ما اجلزاو حري هللا و زامها
وااحرةوابركيفممرمها،أبهناقدأمطياأوقارماإل رافكاابة

وتاكرالباحثة.هلرالرسالةإ رافااتماملالبداسةحيتالن اسة
ا وأتهيل الرتبية كلية ومميد اجلامعة مدسر ملعلمنيورئيفأسضا

قسمتعليماللغةالعربيةومجيدأمضائهواملعلمنياللسلقدملموها
نبيالابركهللاَلم إر ادا وأر دوها واملفيدة النافعة أنواعالعلوع

هللا اجلزاوو زاهم حري ت. أن الباحثة وتقدع الاكر رئيفلقدع
سالميةسطةاإلسالميةمع داملناراحلدسللرتبيةاإلاملدرسةاملاو

زسالجلميدالطالبا  اوالتنسةأسضا كر.وااسااذوااسالة



 ز
 

املنار مع د اإلسالميةيف لرتبية سامداحلدسل جلمداليت ن
.البياان َللاالبحل

 الباحثة تنف اللوال احملبوبني املكرمني قدسللوالدسل ل
الدسل سالمة يف هللا حفظ ما الصغر منل حسنة تربية ربياها
والعافية ابلصحة مياع ما أن هللا ومسة اجلنة و زامها وااحرة

باقدميبعو،ولألصدقاواحملبوبنيقدسامد وبركيفممرمها
الرسالة هلر كاابة إمتاع إِل مليا و جعوها املفيدة أفكارهم

. زاهمهللاأحسلاجلزاويفالدنياوااحرةو

 اإلوأحريا القارئني مل الباحثة إلكمالقرتاحتر و ا 
.كاابةهلرالرسالةلاكونالرسالةمفيدةللباحثةوقارئي ا

2829دسسمبري91بنداأتايه،
 ،الباحثة
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 مستخلص البحث 
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ع رداملنرارحالرةالطالبرا يفهرلااملوكانرتملاملالحظرةالباحثرة
أكثرالطالبا التساطعلملةاإلنااواحلدسللرتبيةاإلسالمية،

الصرررحيو،وكرررللكهنررراكماررركلةااحطررراواملرفولو يرررةيفكاابرررة
وهررلابسررببالعوامررلالرريتتررخلريفتلرركالظررواهر،وهرري.اإلنارراو

وأهدافكاابةهرلا.العواملالداحليةوالعواملاخلار يةللطالبا 
فملرةااحطراواملرفولو يرةمنردالطالبرا ابملدرسرةالبحلالاعر

،والاعرررفملررةاحلرردسللرتبيررةاإلسررالميةاملاوسررطةاع ررداملنررار
رسرةاملاوسرطةاع رداملنراراملاكال اليتتوا   االطالبرا ابملد

وطرسقرررةالبحرررلهررريطرسقرررةالوصرررفي.احلررردسللرتبيرررةاإلسرررالمية
حرررلهرررومجيررردالطالبرررا يفكررراناجملامرررديفهرررلاالب.الاحليلررري



 ل
 

طالبررررة،971ومرررددهلملنرررراراحلررردسلاملدرسرررةاملاوسرررطةاع ررردا
لاحملصرولةأنحروأماناائجالب.طالبة70مينةالبحلمددهلو

الطالبررا يفمع رردااحطرراواملرفولو يررةيفكاابررةاإلنارراوالعرررِب
و رد الباحثرةأن.،ادسديفااحطاواملرفولو يةاملناراحلدسل

(%24)بنسرررربا ااملئوسررررة91ااحطرررراواملرفولو يررررةتبلرررر مررررددها
امررررلوإنالعو(.%72)سررررةبنسرررربا ااملئو95احطررراواإلمالئيررررةوا

ماررركال الطالبررررا هرررريموامررررلالررريتتوا   رررراالطالبررررا ملررررة
.داحليرررررة،وهرررررريطرررررررقالررررراعلمواملواهرررررربوالرررررردافدواإلهامامررررررا 

هررريالررردوافدوالبيئرررةوالعوامرررلاخلار يرررةالررريتتسررربباإلحاالفرررا 
.وااسرة

حتليااال األخطااااءو املرفولوجياااةو اإلنشااااء : الكلماااات اإلفتتاحياااة
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ABSTRAK 
 

Judul Skripsi : Analisis Kesalahan Morfologi Dalam Menulis 

Karangan Insya’ di Madrasah Tsanawiyah Swasta 

Pesantren Modern Al Manar Aceh Besar 

Nama : Ishlahati 

NIM : 170202038 

Dari hasil observasi penelitian bahwa tidak semua siswi bisa menulis 

karangan Insya’ dalam Bahasa Arab dengan sempurna. Itu semua 

termasuk dalam masalah terhadap kesalahan Morfologi dalam penulisan, 

yaitu kesalahan bentuk kata dalam menulis karangan Bahasa Arab. Hal 

ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan 

eksternal lainnya yang menyebabkan kesalahan siswa dalam menulis 

karangan Insya’ serta mengatasi permasalahan siswa. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apa saja kesalahan Morfologi dalam 

karangan Bahasa Arab dan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian 

ini menggunakan metode Analisis Deskriptif. Instrumen dalam 

penelitian ini adalah ujian dan wawancara sampel yang berjumlah 38 

siswa. Dari hasil penelitian bahwa kesalahan Morfologi pada siswa telah 

mencapai  19 siswa  dengan jumlah 64%, dan sedangkan kesalahan 

Imlaiyyah pada penulisan karangan siswa mencapai 15 siswa dengan 

jumlah 34%. Hasil analisis wawancara bahwa faktor asal sekolah, faktor 

kecerdasan, faktor bakat, faktor lingkungan, keluarga, dan masyarakat 

menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan siswa dalam 

menulis karangan Insya’ dengan benar. 

Kata Kunci : Analisis Kesalahan, Morfologi, Insya’ Araby 
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ABSTRACT 

Title :  Error Analysis Morphological in writting Insya’ (Error 

Analysis at Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Manar 

Aceh Besar) 

Name :  Ishlahati 

NIM : 170202038 

The result of research observation show that not all students were able to 

write Insya’ essays in Arabic perfectly. That was all included the 

problem of Morphological errors in writing, specifically the errors in the 

form of words in writing Arabic essays. This way caused by several 

factors, namely internal and external factors that cause student errors in 

writing Insya’ essays and overcome student problems. The purpose of 

this study is ti find out what are the Mophological errors in Arabic 

writing and what are the problems faced by students and how to 

overcome these problems. This research used descriptive analysis 

method. The instrument in this study was a sample test and interview 

with a total of 38 students. From result of the research show that the 

student’s Mophological errors reached 19 student with a total of 64% 

meanwhile the Imlaiyyah errors in writing student essays reached 15 

students with a total of 34%. The result of the interview analysis show 

that the school origin factor, intelligence factor, talent factor, 

environmental factor, family, and community are factors that cause 

student’s errors in writing Insya’ essays correctly. 

Keywords : Error Analysis, Morphology, Insya’ Araby 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

مشكلة البحث -أ  

وم ارةالايووفيرهوبره-مي ر–امل ارةمصدرملم ر
أمرراالكاابررةيفاررالالاعلرريموالرراعلمف رريم ررارة.سقررالم رررالعلررم

ملي ررراواسررريطرسأنلبرررةالبررردلطمرررلامل رررارا اللغوسرررةااربررردالررريت
9.سيطرة يدة

م رررررارةالكاابرررررةوسررررريلةمرررررلوسرررررائلاالتصرررررالالررررريتوأمرررررا
لوأر وهررررررلمررررررلأفكررررررارهنعررررررربتانطالبررررررا لبواسررررررطا اميكررررررلل

ريفتطررررروسرالفكررررررةواباكررررراروم رررررارةالكاابرررررةَلرررررادو.ل رررررعورهو
م رارةالكاابررةيفدرلاللغرةالعربيرةتنقسررم2.يفالكاابرةالبرا الط

                                                             

.532.ن(2883دارالكابالعلمية)معجم الطالبسوسف كرى،  9
2.Abdul Hamid, Dkk. Pembelajaran Bahasa Arab ; 

Pendekatan Metode, Strategi, Materi dan Media, (Malang; UIN 

Malang Press, 2008), hlm 46. 
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مررررالو،اإلإِللاللررررةأقسرررراعترررررتب،بعضرررر ابعضررررا،وهرررري
م ررررارةالكاابررررةمررررلاا ررررياوامل مررررةكامل ررررارة.واخلرررر،،واإلنارررراو

.ااحرىيفتعليماللغةالعربية

البررا يالناررااالرليسلررزعملرةكررلالطم رارةالكاابررةهر
اصرررطالحاف رروإفصررراحاإلنسررانبلسرررانهأووناررااإل،للك ررمتأن

قلمهممايفنفسهملاافكارواملعاينأوملمسعررفبرهاسرانباا
وأمااملرفولو يهو7.املعاّنوأتليف امدالاعبريمن ابلفظابلقلم

ملررمالصرررف،ملررمسبحررلمررلحصوصرريا ومموميررا أ رركل
 .الكلما العربية

الرىتحدىاملعاهردالعصرريإ،هوصرياملنارالعإنمع د
اللغررةالعربيررةوفروم رراا لبررااعلمفيررهالطترر،Aceh Besarديفتقرر

تو ررررد. واخلرررر،وغررررريركرررراإلمالوواإلنارررراووالقوامرررردواحملفو ررررا
لعربيررةحاصررةيفالكاابررةمارراكليفتعلررماللغررةاالبررا بعرروالط

                                                             

 PT Moyo: اكرات)،دليل الكتاب واملرتجمدمحممناوروأصدقامر، 7

Segoro Agung 2887)،
2-9.ن
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كارربتال،ومنرردماسقرررأاملعلررمقصررةمررثومارركلا االواقعررة،العربيررة
فرررالكثريلسررالرردس تسررمعلاحلررروفأوالكلمررا الرريتالبررا الط
ااحطررراومرررلحيرررلاللغرررة،أيأنترتيرررباحلرررروفتكارررنل مرررن

أمررراااحطررراومرررلالناحيرررةاللغوسرررةهررريااحطررراو.السرررزالحاطئًرررا
اللغوسةاليتتصيبمناصراللغة،كمانعرفأنمناصرراللغرةهري

الصررررررررف،نظرررررررراعالرررررررردال ،املفررررررررردا ،نظررررررراعالنحررررررررو،نظرررررررراع:
.وااسلوب

هرلااملع رد،ولكرليفسردرلودرلمرلالردرولناافاإل
والصررحيو،وكررلذلرركناررالملررةاإلسرراطعتالالبررا أكثرررالط

ةيفكاابررررة،سعرررررينيفكاابرررررةسقررررديفماررررركلةااحطرررراواملرفولو يررررر
وتاعلررررومررررل ررررأنالكاررررابو ررررانارررراوإنااحطرررراواإل.وناررررااإل
رائعرة،وم مراكانرتلقافرةاب،م ماكانتالفكرةالريتسكارنك

اعبريالكااِبملحيلووسيلةأساسيةلناافاإلصاحب اواسعة،
.صحيحهوسالماهملااحطاو

بنررراوملرررةمررراذكرررر الباحثرررةمرررلاملاررركلة،ترسررردالباحثرررة
ةحطرراواملرفولو يرراااليررل"لاحدسرردهررلراملارركلةاررتاملو رروع
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املنررراردرسرررةاملاوسرررطةاالسرررالميةاع رررداللغرررةالعربيرررةابمليفكاابرررة
 ".احلدسل

 أسئلة البحث -ب

:أماأسئلةالبحلملهلرالرسالةف ي

ةاملاوسطةابملدرسالبا مندالطاحطاواملرفولو يةما-9
و؟ناااإليفدسلاملناراحلاع د

ابملدرسةاملاوسطةالبا وا   االطتماملاكال اليت-2
و؟ناايفاإلدسلاملناراحلع دا

 أهداف البحث -ج

:أماأهدافالبحلملهلرالرسالةهي

البا مندالطفملةااحطاواملرفولو يةالاعر-9
.وناايفاإلدسلاملناراحلع دابملدرسةاملاوسطةا
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البا وا   االطتفملةاملاكال اليتالاعر-2
وناايفاإلدسلاحلاملنارع دابملدرسةاملاوسطةا

.واحملاولةملةمال  ا

 أمهية البحث -د

البا للط-9

.اإلنااوكاابةلرتقيةالكفاوةيف

للمدرل-2

،ميكلوناايفالكاابةاإلأنتعرفوااملاكال احلقيقة
اساخداعناائجالبحلكعمليةتعلمتساخدعلاحسل

.الطالبا ناائجتعلم

للمدرسة-7

البا ئيةلطنااعطةاملعلوما ملااحطاواإلتأن
دسللرتبيةاملناراحلدرسةاملاوسطةاإلسالميةاع دامل

.اإلسالمية
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 حدود البحث  -ه

احلداملو ومي-9

حطاواااليل"اددالباحثةهلااملو وعيف
اإلنااوالعرِبابملدرسةاملاوسطةيفةاملرفرلر ي

 Aceh دسللرتبيةاإلسالميةاإلسالميةاع داملناراحل

Besar."

احلدالزماين-2

-2829بحلهلااملو وعسنةتتقوعالباحثة
ع2822

احلداملكاين-7

وتقد.سالميةهلاالبحلابملدرسةاملاوسطةاإلسقاصر
 Acehدسللرتبيةاإلسالميةاملناراحلاملدرسةيفمع د

Besar. 
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 معاىن املصطلحات -و

حسلساأنتارحاأنتبحلالباحثةهلرالرسالةفقبل
بعومعايناملصطلحا يفمو وعالرسالةملعرفةاملقصودمل

 :ااحطاويفف م اوهي

اليل-9

هرررريةوالاحليررررلاملرررررادسررررلرالرسررررالةمنرررردالباحثرررر
ااممررررالبررررريباعميررررومو رررروعالبحررررلوهررررومعرفررررة

 4.ونااااحطاوالواقعةىفكاابةاإل

أحطاو-2

أييتمرلفعرل"حطرأ"إنااحطاومجردمرلكلمرة
ااحطررررراووااحطررررراويفهرررررلرالرسرررررالة5.خيطَرررررأَ-حطَرررررأ

.ونااالاائعةىفكاابةاإل

                                                             

523.،ن(ع2887/ه9427داراحلدسلالقاهرة،)،لسان العريبابلمنظور،.4   
974.،ن...لسان العربابلمنظور،.5   
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املرفولو ي-7

تغرررررررري ررررررركلالكلمرررررررةإِلأ ررررررركال الفرررررررةمرررررررل
الكلمرررا للحصرررولملرررةمعررراين الفرررة،ابلعربيرررةمثرررل
ملمالصررفمرلسراعلمحصوصريا ومموميرا ابللغرة

.العربية

ونااكاابةاإل-4

وأمرررا.إناإلنارراولغرررةهرروالاررررعواإل ررادوالو رررد
اإلنااواصطالحاف روإفصراحاإلنسرانبلسرانأوقلمره

اافكرررارواملعررراينأوملرررمسعررررفبرررهكيفيرررةيفنفسرررهمرررل
اسرررررانباااملعررررراينوأتليف رررررامررررردالاعبرررررريمن رررررابلفرررررظأو

2.ابملقاع

                                                             

 PT Moyo: اكرات)،دليل الكاتب واملرتجمدمحممناوروأ حرون، 2

Segoro Agung 2887)2-9.،ن
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إناإلناررررراوهرررررروأنارررررر،لرتتيرررررربالكلمررررررا يف
إن 3.اجلملرةبارركلصررحيواملناسرربللقوامرردالنحوسررة

تعلرررريماإلنارررراوسكررررونمرتابطرررراا ررررارةأحرررررىكررررالقراوة،
امل ارا تسامدملسرسدأنوهلر.واالساماع،والكالع

.تكارررررباإلناررررراوفي رررررامرررررلالعناصررررررامل مرررررةالاأليفيرررررة
وهدافملالاعلماللغةالعربيةالليسوصلأفكارالفررد
ملررررةسرررربيلالكاابررررهومرامررررارقوامرررردهاومجل رررراوحسررررل

 .أناائياتعبريها

 الدراسات السابقة -ز

السررررابقةمررررلأهررررمأسررررالالبحررررلملعرفررررةا كانررررتالدراسرررر
السرررابقةالرررىتاسررراخدمتا سرررلوبا ابيا ررراوسرررلبيا ا،الدراسرررأ

0:الباحثةيفهلاالبحلسعين

                                                             

7 Aziz Fachrozzi, Erta Mahyuddin, Tekhnik 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Pustaka Cendekian 

Utama 2011) hlm 144 
8  



11 
 

 
 

اليرررلااحطررراواللغوسرررةيف":وانررردلسرررااري"الدراسرررةااوِل-9
اإلنارررررراولطررررررالبالفصررررررلاحلررررررادىماررررررريفقسررررررمالرررررردسل

فونورو رررررروالسررررررنةالدراسررررررية9ابملدرسررررررةالعاليررررررةاحلكوميررررررة
2890-2891.1 
:افالبحلوأهد

اللغوسرررةيفاإلنارراولكاابرررةواملاررركال ااحطرراملعرفررة-9
طررالبالفصررلاحلرراديماررريفقسررمالرردسلابملدرسررة

-2890نةالدراسيةفونورو والس9العاليةاحلكومية
2891.2.

ملعرفررةاملاررركال ااحطرراواللغوسرررةيفاإلنارراولكاابرررة-2
ابملدرسرةطالبيفالفصلاحلاديمارريفقسرمالردسل

-2890فونورو رروالسررنةالدراسررية9العاليررةاحلكوميررة
2891. 

إمجعررررررتالباحثررررررةالبيرررررراان ابسرررررراخداعالنررررررومي
واملصررررردارالبيررررراان هرررررواملقابلرررررةالاخصرررررية.الوصرررررفي

                                                             

حتليل األخطاء اللغوية لطالب الفصل احلادي عشر يف قسم واندلسااري، 1
2891-2890السنةفونوروجو 8الدين ابملدرسة العالية احلكومية 
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العالقررةبررنيالدراسررةالسررابقةوالدراسررةاحلاليررة.والوليقررة
اتفقررتالدراسررةالسررابقةوالدراسررةاحلاليررةيف:كمرراسلرري

أمرااإلحراالفبين مرا.ساخداعاملن جالنوميالوصفيا
تبحلالدراسةالسابقةملااحطاواللغوسرةيفاإلناراو
وتبحررررلالدراسررررةاحلاليررررةمررررلااحطرررراواملرفولو يرررررةيف

مثاادوا املسررررررراخدمةيفالدراسرررررررة.اإلناررررررراوالعررررررررِب
السررررابقةهرررريمقابلررررةالاخصررررريةوالوليقررررةأمرررراالدراسرررررة

.دعفي اطرسقةاإلحاباراحلاليةفاساخ

اليرررلااحطررراويفكاابرررة":إناانيرررااملرررّن"ةالدراسرررةالثانيررر-7
الاصررررسفاللغررروييفالررراعلماللغرررةالعربيرررةلطرررالبصرررف
الااسررردابملدرسررررةالثانوسررررةمفارررراحالعلرررروعفو رررراعكرادسنرررران

يفتعليماللغةالعربيةالطرالب.2893-2892الدراسية
ساعرونابلصعوبةيفكاابةالاصرسفاللغوييفف ماللغرة

.وصايفابلقوامدالاصرسفالعربيةحص

:أهدافهلاالبحل
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ملعرفررررةمارررركال كاابررررةالاصرررررسفاللغرررروييفتعلرررريم-9
اللغررةالعربيررةلطررالبصررفالااسرردابملدرسررةالثانوسررة

 2893-2892كراداننالدراسية"مفااحالعلوع"
ملعرفةاليلااحطاووتصرحيح ايفكاابرةالاصررسف-2

العربيررةلطررالبصررفالااسررداللغرروييفتعلرريماللغررة
كررراداننالدراسررية"مفارراحالعلرروع"ابملدرسررةاملاوسررطة

2892-2893. 
إ امعتالباحثةابساخداعطرسقةاملقابلةوطرسقةالوليقرة
وطرسقررررةاملالحظررررةجلمرررردالبيرررراان والاحليررررلالبيرررراان سعررررين

اتفقتالدراسةالسابقةوالدراسةاحلاليةهري.اليلااحطاو
حررلمررلااحطرراويفكاابررةالاصرررسفاللغررويومررن جأهنرراتب

أمرررررررا.البحررررررلاملسرررررراخدعهررررررواملرررررررن جالوصررررررفيالاحليلرررررري
اإلحرررراالفبين مرررراف ررررويفاسرررراخداعاادوا أبنالدراسررررة
السرررابقةتسررراخدعاملقابلرررةوطرسقرررةالوليقرررةوطرسقرررةاملالحظرررة

.والدراسةاحلاليةتساخدعاإلحابار
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ماركال تعلريماإلناراو":رمضرانحرريال"ةالدراسةالثالث-9
 (.دراسةوصفيةاليلية)مندالطلبةاع دمصباحالعلوع

:أهدافهلاالبحل
الاعرفملرةاملاركال الريتسوا   راالطلبرةيف-9

 .تعليماإلنااو
الاعرررررررررفملررررررررةلرررررررراوال مررررررررلاملعلررررررررمحللررررررررول-2

 .املاكال 
من جالبحلالليساعمدمليرهالباحرلقريكاابرةهرلر

أمرررررراطرسقررررررةمجرررررردالبيرررررراان .الرسررررررالةهررررررومررررررن جوصررررررفي
-9:واملعلومررررا الرررريتهارررراجاليررررهالباحررررلف رررريطرقرررران

.طرسقةالبحلامليداين-2طرسقةالبحلاملكايب،

اتفقرررتالدراسررررةالسررررابقةوالدراسررررةاحلاليررررةهرررريأهنررررا
تبحرررلمرررلاملاررركال سوا  رررهالطلبرررةيفتعلررريماإلناررراو،

أمرررررررا.هرررررررومرررررررن جالوصرررررررفيومرررررررن جالبحرررررررلاملسررررررراخدع
اإلحاالفبين ماف والدراسةالسابقةتبحلمرلماركلة
الررريتسوا   ررراالطلبرررةيفتعلررريماإلناررراو،وتبحرررلالدراسرررة
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.احلاليةملاملاكلةاليتسوا   اواحملراوال ملرةمال  را
ويفاساخداعاادوا أبنالدراسةالسابقةتساخدعطرسقة

لامليداين،وأماالدراسةاحلاليرةالبحلاملكايبوطرسقةالبح
.فاساخدعطرسقةاإلحابار

 طريقة كتابة الرسالة -ط

امامررد الباحثررةملررةالكاررابأمرراطرسقررةكاابررةالبحررلف
الرتبيةوأتهيلاملعلمني امعةةيفكاابةالبحلالعلميةراملقر

:الرانريياإلسالميةاحلكوميةيفكاابة
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Banda Aceh”.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 حتليل األخطاء: املبحث األول

ةدم االباحثرسليقائمةبعددملالاعرسفا اليتق 
:ملف وعاخلطأ

ااحطاوسقصدساااحطاو:مرفهمبدالعزسزالعصيلي-9
اللغوسرررةاياالفررررافممررراهرررومقبررروليفاللغرررةالعربيرررة
.حسباملقاسيفاليتسابع االناطقونابلعربيةالفصحة

أو ررروكررروردريفكاابرررةالفررررقبرررنيزلرررة:مرفرررةكررروردر-2
  (Lapses)اللسرران،وااغررالا،وااحطرراو،فزلررةاللسرران

معناهرررراااحطرررراوالنابررررةمررررلتررررردداملرررراكلم،ومررررا ررررابه
ف رريالنابرةمرلإتيرران (Mistake)ذلرك،أمراااغرالا

املرررراكلمبكرررررالعغرررررريمناسرررربللموقرررررف،أمررررراااحطررررراو
(Error)ابملعررررّنالررررليسسرررراعملهف رررروذلرررركالنرررروعمررررل

وامرردااحطرراوالررىتخيررالففي ررااملاحرردثأوالكاترربق
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وبعدالبحلملتعرسفااحطاونعرفأنواعاخلطأ.اللغة
واتفررررومفكررررراللغررررةأنتنقسررررمااحطررررراواِل.يفاللغررررة

:لاللةأقساع،وهي

هررريااحطررراو: (Lapses)زال أوهفررروا اللسررران-9
:ذكرررر ررروننرررورس أهنرراتنررراجمرررلالعوامرررلالااليرررةالررىت

،قصررالرلاكرة (Lack of Concentration)مردعالرتكيرز
(Short of Memory)اإلرهاق،(Fatigue) .

سطلررومصررطلوااغررالاملررة: (Mistake) ااغررالا-2
ذلرركالنرروعمررلااحطرراوأواملواقررفالرريتسسرراخدعفي ررا

مالئرررمفقرررلتكررروناجلملررررةمررراعلماللغرررةيفمواقرررفغرررري
املسرراخدمةصررحيحةمررلحيررلالسررياقاللغررويولكن ررا

.حطأملحيلسياقاخلطاب

هرردثهررلاالنرروعمررلااحطرراو: (Error)ااحطرراو-7
منردماخيررجمراعلماللغرةالعربيرةملرةقامردةمرلالقوامرد
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الرريتاكررمالنظرراعاللغرروياملعررنيمثررلمرردعالازامررهبنظرراع
 98.ربيةيفاللغةالع

 تعريف حتليل األخطاء -أ

اليرررررلااحطررررراومصرررررطلو حررررررسسررررراخدمهملرررررماللغرررررة
الاطبيقررررررييفتعلرررررريماللغررررررة،وهررررررواخلطرررررروةالااليررررررةللاحليررررررل
الاقرررابلي،ولكنرررهخيالرررفمنرررهومرررلاملقارنرررةالداحليرررةيفاهنرررا
سدرسررراناللغرررة،أعهررروفيررردرللغرررةاملررراعلمنفسررره،النقصرررد

اليل99.لغاهاليتسناج اوهوساعلملغاهااوِل،وامنانقصد
ااحطاوهودراسةااحطاواليتسرتكب اداسواللغرةولاولرة

92.الاعرسفملاسبابتلكااحطاولعاجلاعا

                                                             

حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم ممرالصدسومبدهللا،.1
(ع2888مع داحلرطوعالدو العربية،)،ة العربية الناطقني ابللغات األخرىالدويل للغ

0:ن
(.داراملعرفةاجلامعية:إسكندرسة.)علم االغة التطبقي وتعليم العربيةمبدرالرا حي،.98

41.،ن9115
ممادةالاخوناملكابا ،:رايض)،علم اللغة النفسيسيدأحدمنصور،.99

92.،ن(9107
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واليرررلااحطررراوهرررواليرررلبعرررديسعامررردملرررةاإلناررراج
اللغررويالفعلرريملرراعلماللغررةاملناررودةولرريفالرريالقبليرراكمررا

زسررررررىدمررررراةالررررريالااحطررررراوان.قبلررررريهرررررويفالاحليرررررلالا
تررردحلاللغرررةااعلررريفهرررواملصررردرالواحيررردلألحطررراوالررريت

 .سرتكب االطالب

 اسباب حدوث األخطاء -ب

هنرراكمناصرررغررريلغوسررةتسرربببعرروااحطرراوالرريتسقررد
في االدارسون،وملهلرالعناصرأسرلوبالاعلريموصرالحية

وأنهنراكموامرلأحرررىالكاراباملدرسريوأممرارالدارسرني،
ااحطراوالريت.لغوسة،ولكرللريفَلرامالقرةابلاقابرلاللغروي

ليفمصدرهاالنقرلمرللغرةأحررىكثرريةومانومرةوميكرلأن
 Intralingualسقرررالمن ررراإهنررراأحطررراوداحرررلاللغرررةنفسررر ا

Error وأحطرراوتطورسررةDevelopmental وهررلاالنرروعمررل
مررررلالفصرررلبررررنيلغاررررنيااحطررراوالسعكررررفمجرررزالرررردارل

بقدرماسعكرفمقلرترهيفمرحلرةمعنيرةألنراوتعلمره،ونارري
إِلبعررواخلصررائصالعامررةيفاكاسرراباللغررة،وجنررد ررلور
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هرلرااحطراوتردل.هلرااحطاويفإطاربنيةاللغةنفسر ا
ملررررةلالررررةالرررردارلبنرررراوافرتا ررررا حررررولاللغررررةمررررلبربارررره

97.احملدودةسا

 Analysis  رررر هرررلرالنظرسرررةلاعرررارضنظرسرررةالاقرررابلي

Contrastive الاردحيل،:،اليتترىأنسببااحطاو،وهي
للغرررررةاَلررررردف،وهرررررلرااسررررربابوالقرررررلمرررررلاللغرررررةااعإِلا

:تطورسة

أو)الاعمريم: Over Generalizationاملبالغةيفالاعميم-أ
انونقامردىساضملمثالاساعمالق(املبالغةيفالاعيم

واحررررردبررررردلالنرررررنيمناضرررررمني،فمرررررلاجلرررررائزمرررررثالأن
(مررورفيم)الفعررلاملضررارعدونسسرراعملالطالرربصرريغة

فررررردالغائرررربمرررردمجيرررردالضررررمائروهرررروسررررلاخيفررررفامل
:الصحيو")ااسااذون او:"العبوملنفسهاملثل

                                                             

املكابةالرتبيةالعرِب:الرايض)،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبادمحمااحدالر يد،.92
989-988.،ن(ع9135لدولاخلليج،
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ليقررررأالكارررابإمسررراميالًامررررااسرررااذ"،( ررراوااسرررايل
(.ااسااذإمساميلليقرأالكاابأمر:الصحيو)

 Ignorance of Ruleاجل ررررلابلقامرررردةوقيودهررررا-ب

Restrictions :إنمرردعمرمررراةالقامرردةوقيودهرررا،أو
تطبيررررروبعررررروالقوامرررررديفسرررررياقا التنطبرررررو،مررررررتب،
ابلاعمرريماخلرراطكوميكررلأننفسررربعرروااحطرراوقيررود

 ردولإِللننظراان  analogiالقامدةيف ووالقيال
 ررررراوأحررررريصرررررغري،:"مثررررل(.ملحررررروابلبحرررررل)الثرررراين

(."أحيالصغري او:الصحيو)

 Incomplete of Rulesالاطبيررروالنررراقصللقوامرررد-ج

Application :ارررتهرررلرالفئرررةميكننررراأننالحرررظ
حررررردوثتراكيررررربميثرررررلالاحرسرررررففي رررررادر رررررةتطرررررور

سرنةختررج:"مثرل.ةالقامدةاملطلوبةاداومجرلمقبولر
".يفأيسنةخترج؟:الصحيو)كم؟،

 Falsااحطررررررراوالاطورسررررررة)االفرتا ررررررا اخلاطئررررررة-د

Concepts Hypothesized :هنراكنروعمرلااحطراو
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وتنراجDevelopmentalاليتتسمةاباحطراوالاطورسرة
هررررلرااحطرررراومررررلافرررررتاضحرررراطكأوف ررررمحرررراطك

سببهلرااسفالاميرييفاللغةاا نبية،ورااكان
ما ،أوسرووااحطاوسووالاردرجيفتردرسفاملو رو

،"كررانيفاملسررجدأسررااذ:"مثررل.مرررضمررادةالرردرل
،"يفوقررررتأحرررررال"،(يفاملسررررجداسررررااذ:الصررررحيو)
(.يفوقتأحر:الصحيو)

فمررداحليرراةيفاملدسنرةختالر:"مثرل.ترد لاللغرةااع-ه
املدسنررةختالررفاحليرراةيف:الصررحيو)،"احليرراةيفالقرسررة

(.ملاحلياةيفالقرسة

وكرلهررلرالعوامرلَلرراألرهرافيمرراسوا رهالدارسررون
مررلمارركال ،وذلررركسصرررفالنظرررمرررلأوحررهالاارررابة

الرريتساعلموهنرراواالحرراالفبررنيلغررةالدارسررنيوالغررةالثانيررة
 .يفغالبااحيان
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 :املبحث الثاين

 املرفولوجي -أ

الريتاردثبيراان البحرلتاضملااحطراواملورفولرو ي
تارمل.أحطاوملةاملساوسنياملورفولو يواملساوىالنحروى

ااحطرراواملورفولررو يااحطرراوالاصرررسفيةوالاغيريسررة،تاضررمل
ااحطرررراوملررررةالنحرررروىأحطرررراويفتكررررونتارررركيلمبررررارة،

املورفولررو يهرروفرررعمررلفرررعملررماللغررة94.ومجررل،وكلمررا 
مررررا أوالقوامرررردأوالارررركل،سفحررررصالبنيررررةالداحليررررةللكل

.وسفحرررررررصالعناصررررررررااساسررررررريةأوأصرررررررغروحررررررردا اللغرررررررة
والاموذجيفهلرااحطاوهيمراتاعلروسرامرل رواهرمثرل

اخلل،بنيالصيغانيملأصولواحد،واخلل،بنيصيغاني:
ليسرررراامررررلأصررررولواحررررد،وزمررررلالفعررررلأواخلطررررأيفاسررررناد

.طأيفحروفاملضارمةالفعلإِلالضمائراملخالفةأواخل
ف مالصرفهوقردرةالطالبرا ملرةف رمتغرريالكلمرا 

املا ريأواملضرارعأو(الفعرل)سواوملالكلما ااساسرية
                                                             
13. Achmad Hp dan Alek Abdullah, Linguistik Umum (Jakarta:Erlangga, 

2012) hlm. 54-55 
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اامرإِلحصولاإلتقانيفادسدتغريالكلمرا لألهرداف
مادةالصرفهري(.يفمصلحةالكاابةأوف مالنص)املر ة

مررلتغررريالكلمررا سررواومررل رزومررلاللغررةالعربيررةساحرردث
ترررررزودهرررررلراملرررررادة.املا ررررريأواملضرررررارعأواامرررررر،والفامرررررل

ابلقررردرةملرررةمتييرررزالاغررررياملطلوبرررةوف رررمالغررررضمرررلالاغرررري
مرررلحررراللهرررلراملرررادةمرررلالناوقررردأن.الكلمرررا يفالرررنص

تعررفالطالبرا اإلحاالفرةيفاسراخدام احرىتمعرفرةاملعراين
رسلملررةاسرراخدام ابارركلاملناسرربيفاملرغوبررةوتكررونقرراد

.اللغةالعربيةاملكاوبةأوالاف ية
 مفهوم اإلنشاء: املبحث الثالث

اإلنارراوهرروفئررةمررلالكاابررةاملو  ررةالاعبررريمررلاافكررار
الرئيسيةيف كلاافكاروالرسرائلوالارعوروغرريهمإِللغرة
مكاوبررة،ولرريفتصررور رركلأومتالررلاحلررروفأوالكلمررا 

اإلناراو.ولللكبردأ يفاافكراروحرباررا.أواجلملةفق،
التصفالكاملتأواجلملرةيفالكاابرةاملنظمرةفقرظ،ولكرل
.أسضرراكيررفتسرراخدعأفكررارالكاتررباملنظمررةإلقنرراعالقررار 
.فرررررإنالو يفرررررةالرئيسررررريةللكاابرررررة لرررررةاتصررررراليةغرررررريمبا ررررررة
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 ملررررةالكاابررررةم مرررروللمعلررررماهنرررراب عررررلسرررر لالطالبررررا
الافكررريالنقررديواملررنظموتعميررواالسررايجابةاحلسرريةواسررني

 95.القدرةملةحلاملاكال اليتتوا   اوغريها
الكاابررةيفاللغررةالعربيررةهررياجلمرردوالارردوالانظرريم،كمررا 

ومعررررّناإلنارررراواصررررطالحاهررررو.تعرررريناإلنفرررراقملررررةاحلرسررررة
قوامررردأداولغررويرمرررزيسعطرريدالال ماعرررددةوترمرريفيرررهال
إن92.اللغوسررةاملكاوبررة،سعررربمررلاافكرراراإلنسررانوماررامرر

تعلررررررريماإلناررررررراوسكرررررررونمرتابطررررررراا رررررررارةأحررررررررىكرررررررالقراوة،
وهرررررلرامل رررررارةتسرررررامدمرررررلسرسررررردأن.ةاإلسررررراماع،والكرررررالع

واَلرداف.سكاباإلنااواافي املالعناصرامل مةالاأليف
طالبرا ملرةاَلردافملالاعليميفهناسارهمتالرلوهروإقردارال

مرررلالاعلررريماللغرررةالعربيرررةالررريتتوصرررلاافكرررارالفررررد.أحررررى

                                                             
15

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, … hlm 

163 
:دارالسالع)،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأحدفخاديمليان،3 

.973.،ن(2898الطبيعةالرابعة،
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ملةسبيلالكاابرةومرام راوقوامردهاومجل راوحسرلتعبريهرا
93.إناائيا

 أنواع اإلنشاء -أ

مرلحيرلالاركل،:سنقسماإلنااوإِللالثحيثياهو
:وهناك.وملحيلاملوصوما ،وملحيلمدحلالاعليم

اإلنااوالافوي:املرحلةااوِل-9
املررررادابإلناررراوالارررفويهررروأنتررراكلمالطالبرررا 

وكارربحامرردمبررد90.كالم ررا ررف ياماصرراللررهاملعررّن
القررادريفكاابررةاملررن جاحلرردسليفأصررولالرتبيررةوطرررق

أناإلنارراوالاررفويهرروالنرروعمررلاانررواع:"الارردرسف
الباحثرررررةواتفررررراعاحملادلرررررةميارررررازبدقرررررةااسرررررلوب،ودقرررررة

ورب،العبارا وترتبي الكمراتبعرا.مساويومو وم ا
91.لرتاااافكاروترتيب ا

                                                             


،اجلزوالثاين،املنهج احلديث يف أصول الرتبية زطرق التدريسحامدمبدالقادر،90

212.،ن9153الكابوبةاملصرسة
213.ن...لسان العربحامدالقادسر،91
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اإلنااوالاحرسري:املرحلةالثانية-2
وهررررلااإلنارررراوالررررليسقصرررردممليررررةتعليميررررةأبن 

هلراملرحلةسررتكاملردرلللطالبرا يفاحايرارهلاملو روع
،والسعررريناحلرسرررةيفاملناسررربارررايفاافكرررارهلوأذهررراهنل

كاابررررةاإلنارررراوتررررركالطالبررررا ملررررةمرررراتو رررردوهلمررررل
وإناملرردرلتعطرري ل.حررربارلاللغوسررةواملفررردا العدسرردة

احلرسررةغررياملو رروعسارراموهلاررامنرردهلمررللررروةاللغررة
28.الوافرةللمو وع

وسنقسماإلنااوملحيلمدحلالاعليمإِلنومان،ومها
:
اإلنااواملو ة-9
اإلنارررراوالو ررررههررررواإلنارررراوسوا ررررهفيررررهاملرررردرل 

للطالبا غلةتكونمجلحاصةاساعمالمن،لردد،أو
اِلمنرررررروانومناصرررررررراخلاصررررررةوبعررررررومفرداررررررراوانحيررررررة

                                                             
،اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى مراحل طرق التدريسهدمحمكاملالناقة، 28
212.،ن( امعةاعالقرىمكابةاملكرمة)
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القوامررداملناسرررباخلاصرررة،أواِلأمرررورأحررررىرررردفاِل
29.ممليةاإلنااولدىالطلبا 

اإلنااواحلر-ب
يرررررهالطالبرررررا إطرررررارهررررروامليررررردانرحررررربالهررررردف

وفيرره.سفر ررةمليررهاملرردرلكمررايفالفصررةاواملو رروما 
سطلررررروالطالبرررررا العنررررراناملارررررامررواافكرررررارروماررررراداته،

وهررلا كررلاجلرردةيفهررلاالنرروع.لافرريوإحايرراروطوميررة
22.ملاإلنااو

 طريق تعليم اإلنشاء-ب

سعدالكااباملو  ةاملرحلةالريتأييتبعردالكاابرة 
وهيأتحلطرسقةالاعليمالآلتية.املقيدةوقيلالكاابةاحلرة

:
كاابةحوارقدمتللاعليمبعومفرداتهوتركيبه-9

                                                             

4.ن...،دليل املرتجمدمحممناوروأصدقامر،92
،طرق التدريس اخلاصة ابللغة العربية والرتبية اإلسالميةفخرالدسلمامر،97
73.ن(ماملالكاببدونالسنة:دمسو)
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مو وما سساعانفي ابألسئلةاليتتقرودالطالبرا -2
 إِلإ ااب تكونالنصالليترسدهلالطالبا 

 متارسنا تلخيصلنصونسبوللطالبا قراورا-7
ذجلرسررررائلحاصررررة،أورمسيررررةأوبطاقررررا تقليرررردمنررررا-4

 دموةأوملواسامرتا 
 27.اساخداعالقصةاملصورة-5
كبررتاجلمررلالسررلبيةيفاإلندونيسرريةومرراسعادَلررامررد-2

 يفاإلندونيسية"مبينا ول"
 كاباإلنااواملو  ةواإلمالوورتباجلمل-3
 كابتركيباملفامل-0
(حااإلصطال)كابااسليبالعربية-1

 اإلنشاء العريب  -ج

إنالعلرروعالعربيررةهرريالعلرروعالرريتساوصررلسرراإِلمصررمة
:اللسرررررانولررررربقلممرررررلااحطررررراووهررررريلاللرررررةماررررررملمرررررا

الصررررررف،والنحرررررو،زاملعررررراين،والبيررررران،والبررررردسد،والعرررررروض،
                                                             

اجليزة،الداراملامليةللنار)،تعليم اللغة العربية للناطقني وممرالصدسومبداللة27
924-924.،ن(2880:والاوزسد
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والقوايف،زقرضالارعر،واإلناراو،واخلطابرة،واترسرداادب،
24.ومنتاللغة

حيرلأنره رزو.قسطاكبرييفهرلرالعلروعفاإلنااوأحل
الساجرررزومن ررراانرررهلررريففرمرررالغوسرررةمعرررزالمرررلابقررريفرررروع
اللغررة،بررلهررومااررابكومارررداحلامل ارتررهاللغوسررةمرردفرررروع

ف ررررروماارررررابكمررررردالقوامرررررد.اللغرررررةااحررررررىاِلحررررردكبرررررري
الصرررفيةوالنحوسررةواإلمررالوواخلرر،واادبوالنصررونالننثرسررة

25.وهوماداحلمدالبالغةوالبيانوالبدسدوالاعرسة
وسيعرضالباحثةبعوااقوالالعلماواللغوسنييفادسد

اإلنارراومنررداادبلرريفاملعلرروفلغررة:معررّناإلنارراووهررو
.هررواإلحرررداثوهررروطرسقرررةأتدسررهاملعررراينأبلفرررظفي ررراصرررنعة

                                                             
املكاوبةالعصرسة،:بريو )،العربية جامعة الدروسالايدمصطفالغالسل،24

1.،ن(2885
الدار:القاهرة)،العربية بني النظرية والتطبيقتعليم اللغة حسل حاته، 25
279.،ن(2882املصرسةاللبانية،
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وملررررماإلنارررراووهرررروملررررمسعرررررفبررررهكيفيررررةاسررررانباااملعرررراين
22.امدالاعبريمن ابكالعسوافومقاضةاحلالوأتليف 

ومندااسااذلفوظحكيميفكاابيه،اإلنااوهوالاعبري
يف23.أبلفاظتقطازاتبهممايفالنففملااغراضواملعاين

اإلنارررراوهرررروفررررلسعلررررمفيررررهمجررررداملعرررراين:الاعرسررررفااحرررررى
بيرررررةوالارررررأليفبين ررررراوتنسررررريق امثالاعبرررررريمن رررررابعبرررررارا أد

20.بليغة
.وملهلرالاعارسف  ربعواا ياواملاعلقرةابإلناراو

وملررررةوألالقرررررول،أناإلنارررراوفرررررلكارررراِبكابرررررهالطالبرررررا 
وهررررو.للاعبرررريممررراحطرررروساعلررروكثرررريابعلرررماللغرررةااحررررى
.الطبقةامل مةيفتعليماللغةالعربيةيفانحيةالكاابة

 أمهية اإلنشاء -ه

:وف يوأماأمهيةاإلناا
                                                             

داراملارق،:بري )،املنجيد يف اللغة العربية األعالماابلوسفاملعلوف، 22
122.،ن(9102

2.،ن(2889:فونورو و)،املسل التعبري يف اإلنشاء النظريلفوظحكيم، 23
دار:رايض)املهارات اللغوي ما هنيتا وطرائق تنميتهاية،اامداللغةالعرب 20

970.،ن(2898السالع
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أهناوسيلةاتصالبنيالفكرةالبارىم ماا الف-9
 .الزمانواملكانملطرسواملخلفوغريها

أهناأداةاتصالاحلا رابملا ي،والقرسبابلبعيد،-2
ونقلاملعرفةوالثقافةمربالزمانواملكاين،فالكاابهطرسو
لوصولحربا اا يالببعض ا،وااهمببعض ا،زاداة

 .الرتاثونقلهحلفظ
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث -أ

.هررلاالنرروعمررلالبحررلهررواملررن جالوصررفيالاحليلرري
وهرررومرررن جسررررتب،بقصررردوصرررفاوتفسرررريهاوتو ررريوالعالقررررة

21.امنةوراوالظاهرومقدارهاولاولةاكاسافااسبابالك
وجلمدالبياان واملعلوما اليتاااجإلي االباحثرةسكرون

وقامررتالباحثررة.بطرسقررةالبحررلاحلقلرريمررلاخلرراللاإلحابررار
 باحليل

البيررراان ملرررةأسرررالالبحرررلالكيفررري،وهررروالبحرررلالرررلي
.س امبوصفالبياان جلمدأحواَلاواليل ا

 اجملتمع والعينة -ب

دالطالبرا يفمع ردكاناجملامديفهلاالبحلهرومجير
 طالبة،وأحل971ومددهلاملناراحلدسللرتبيةاإلسالمية

                                                             
:الرايض)،املدخل فلى البحث يف العلوم اليلوكيةاصاحلبلحدالعساف، 21

901.،ن(ع2888املكاوبةالعبيكان،
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البحرلومرددهلالباحثةالطالبا الفصلالثاينفق،،وكعينرة
 .طالبة70

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا -ج

أدوا البحررررلهرررريالوسررررائلالرررريتبمرررردسررررااملعلومررررا  
الالزمررررررةإل ابررررررةأسررررررئلةالبحررررررلأواحابررررررارفرو ررررررةوبمررررررد

:املعلوما بواسطةاادوا الاالية

حاباراإل-9

وهرررررريمرررررراتطلرررررروملي ررررررااحابررررررارالقلررررررموالررررررورقوكررررررللكبعررررررو
فاإلحابررررراريفهرررررلا.االحابرررررارا العمليرررررةلقيرررررالقررررردرا الفررررررد

الباحرررررلاالحابرررررارالعررررراعوسرررررخدىيفأولبداسرررررةالبحرررررللقيرررررال
وباوزسردالورقرا .رسرريوملعرفةمردىقردرةالطرالبيفالاعبرريالاح

حابررررار،كل رررراوكررررانااسررررئلةمانومررررةيفكاررررفاالالبررررا إِلالط
اإلحابرار.ووااحطاوفي رااناملةاإلالبا تدورحولقدرةالط

أهررررررموأكثررررررراادوا الرررررريتعاسرررررراخدام اجلمررررررداملعلومررررررا يف
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وأحل الباحثةطرسقةاإلحاباراو وعواحد78.البحلالرتبوي
الطالبرا يفاملسراوىالثراين70سعينيفكاابةاإلنااوالعررِبمرل

وكرررررللكلاكاررررفااحطررررراو.ع2822-2829للعرررراعالدراسررررية
.ليةالاعليماإلنااوالعرِبولاحسلمم

املقابلة-2

املقابلررةهررياسررابيانمنطرروقساضررملالافامررلاملبا ررربررني
واملسررراجيب،وميكرررلاسررراخدام امرررداانرررواعاملخالفرررةةالباحثرر

اامررررررنيوااطفررررررالالررررررلسلالمررررررلاملارررررركال واا ررررررخانو
يةابملقابلةالاخصرةالباحثتوقام.لالقراوةأوالكاابةساطعت

عينررررةملعرفررررةحصررررولاملارررركال الرررريتاملعنيررررةللالبررررا الطمررررد
  رر.وولراوال لعال  رانارااإليفكاابرةالبرا وا  االطت

معلرماللغررةالعربيرةمررلااحطراواملرفولو يررةاملقابلرةمرردةالباحثر
املنررررراريفكاابررررةالعربيرررررةابملدرسرررررةاملاوسرررررطةاإلسرررررالميةاع رررررد

.احلدسل

                                                             

،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحلبلحدالعساف،.2
423.ن،(2888:.الرايض)   
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 البياانتطريقة حتليل -.د

هريطرسقررةةطرسقرةاليرلالبيرراان الريتتسراخدم االباحثرر 
 (Glasser and Strauss)اليرلالكيفيرةمنردكلبسرريوسررتأول

 :79وسكوناليلالبياان مللاللةحطوا 

مررلالبيرراان مررلةاررارالباحثررختوهنررا:ادسرردالبيرراان -9
ااحطاواملرفولو يةيفالكاابةالعربيةابملدرسرةاملاوسرطة

مراسراهرا(يمجع رالالر.)املناراحلدسلاإلسالميةاع د
.م مةوأساسيةوأقوىصلةأبسئلةالبحل

البيررراان مرررلةباحثرررصرررنيفالتهنرررا:تصرررنيفالبيررراان -2
سررطةااحطرراواملرفولو يررةيفكاابررةالعربيررةابملدرسررةاملاو

(الرررررريتعادسرررررردها)املنرررررراراحلرررررردسلاإلسررررررالميةاع ررررررد
 .حسبالنقاايفأسئلةالبحل

                                                             
3. Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 

Revisi, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014) hlm 287-289 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 حملة عن ميدان البحث  -أ

هرروإحرردىاملعاهرردالعصررررسة،كررانمع ررداملنرراراحلرردسل 
 H. Azhar أتسرفهرلااملع رد. Aceh Besarوسقردهرلااملع رديف

Manyak عر لمامرلوهروولرديف2889سوليو27يفالاارسد
Aceh Besar .إحدىاملعاهدوكانتاتإنمع داملناراحلدسل

يفالقرسرةوسقدمع رداملنراراحلردسل.الدسنيةفوزارةالاخونإ را
Lampermai, Aceh Besar.وسرراعلمفيررهالطررالبوالطالبررا مررل

 وتدرل.مجيدأتايهوملحار  ا

ملروعحلردسلوالسرريةالنبوسرةوغريهراوفيهالعلروعالدسنيرةكالفقرهوا
احملادلةمرلملرماللغرةاللغةكاللغةاإلجنليزسةواللغةالعربيةوتدرسف

العربيرررررة،واحلاسررررروبوالبيولو يرررررةوالكيميررررراووغريهرررررامرررررلالعلررررروع
.الطبيعية
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مدرسرا،995طالباواملدرسون9899وكانمددالطلبة
وهمماخر ونيفمع دالعصريكوناورومع داملعصريواملع رد
املنرارواملع رردالعصرريتنكررو رريكممررداينواملع رردنوراحلكمررة

و امعرررررةالررررررانريياإلسرررررالمية.املع ررررردالعصرررررريمصرررررباحالعلررررروعو
احلكوميرررررةو امعرررررة ررررريدكرررررواِلاحلكوميرررررةواجلامعرررررا يف ررررررق

 .ااوس،سعينمصري،تونيسيا،كوست،مغرِب،سودان،أومان

وبعررردأنتبرررنيالبيررراان الررريتحصرررلتملي ررراالباحثرررةمرررل 
سسرررركنونيفميررردانالبحررررليفهررررلااملع ررررد،وأمررراالطلبررررةالررررلسل

ذلرركاملع رردالتبرراعممليررةالارردرسفيفالفصررولالدراسرريةاليوميررة
:مددهمكماسلي

9-4:اجلدول

والوسائليفمع داملناراحلدسلاملباين

البيانالعددالوسائلالرقم

 يد9املسجد9
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 يد4إدارةاملدرسة2

حيد21الصفوفللدراسة7

 يد9معملاحلاسوب4

 يد9املكابة5

 يد9القامةاإل امامية2

معملالعلوع3
الطبيعية

 يد9

 يد9ميادةصحة0

 يد9صرافةالطلبة1

 يد9غرفةلضيوف98

 يد9اساودسو99

92El Craft 9يد 

 يد7مسكلالطالبا 97
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 يد5مسكلالطالب94

 يد45احلماع95

 يد7املطعم92

ملعبالراي ة93
والفنون

 يد2

 يد2 ركةالطلبة90

 يد2املقصف91

 يد9اإلدارة28

998اجملموع



2-4اجلدول

دسلمددالطلبةيفاملدرسةاملاوسطةاإلسالميةابملع داملناراحل

 عدد الطلبة الصف
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ااول

الثاين

الثالل

257

231

254

 317 اجملموع

302والطالبررا يفهررلااملع رردهرريوكررانمررددالطررالب
طالبررررا،وهررررم لسررررونيفالصررررفااولوالصررررفالثرررراينوالصررررف
الثالرررل،ولكرررلصرررفكرررانمرررددالطلبرررةكمررراساضرررويفاجلررردول

:الاا 

7-4:اجلدول

مددالطلبةيفالصفااولحىتالثالليفاملدرسةاملاوسطة
احلدسلاإلسالميةاع داملنار

 طلبةعدد ال الفصل الرقم

21(A)الفصلااول9
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79(B)الفصلااول2

78(C)الفصلااول7

25(D)الفصلااول4

74(E)الفصلااول5

74(F)الفصلااول2

75(G)الفصلااول3

75(H)الفصلااول0

257اجملموع

72(A)الفصلالثاين1

72(B)الفصلالثاين98

72(C)الثاينالفصل99

78(D)الفصلالثاين92
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70(E)الفصلالثاين97

72(F)الفصلالثاين94

73(G)الفصلالثاين95

72(H)الفصلالثاين92

231

70(A)الفصلالثالل93

73(B)الفصلالثالل90

70(C)الفصلالثالل91

77(D)الفصلالثالل28

70(E)الفصلالثالل29

75(F)الفصلالثالل22

75(G)الفصلالثالل27
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254اجملموع



اتباعملراسربو،فرأدوا البحرلاملسراخدمةيفكاابرةهرلر
الرسررررالةالعلميررررةهررررياإلحابررررارواملقابلررررة،وررررردفاادوا أوال،
ملعرفرررةااحطرررراواملرفولو يررررةلرررردىالطالبرررا ملررررةكاابررررةاإلنارررراو

ملعرفةاملاكال اليتتوا   االطالبرا يفاإلناراوواثنيا.العرِب
.العرِب

ابملدرسرررررررة(E)قبرررررررلاليرررررررلالبحرررررررليفالصرررررررفالثررررررراين
،كانرررتالباحثرررةتقررروعطةاإلسرررالميةاع رررداملنررراراحلررردسلاملاوسررر

:بعدةمراحليفاختاذالبياان 

.كانتالباحثةأتحلإ ابةااسئلةللطالبا وتفاا ا:أوال

طة الباحثررةابملقابلررةمرردالطالبررا يفاملدرسررةاملاوسررأ ررر:اثنيررا
 .اإلسالميةاع داملناراحلدسل
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 تعرض البياان -ب

بياان املالحظة-8

وقرردقرردمتالباحثررةيفالفصررلالسررابوكررلمرراساعلرررو
ويفهررررلاالفصررررلتعرررررضالباحثررررةناررررائج.ابملررررن جالبحررررل

مع ررردقيررراعالبحرررليفالبحرررلالررريتو ررردراالباحثرررةبعرررد
،وتبحررلالباحثررةاليررلااحطرراواملرفولرروحياملنرراراحلرردسل

طةاإلسرالميةاع رديفكاابةاإلنااوالعرِبابملدرسةاملاوسر
ارررن جالوصرررفيالاحليلرررياملنررراراحلررردسللرتبيرررةاإلسرررالمية

امامرررررادملرررررةرسرررررالة.ع2822-2829للسرررررنةالدراسرررررية
الررررررررانرييمميررررررردكليرررررررةالرتبيرررررررةوأتهيرررررررلاملعلمرررررررنيجبامعرررررررة

-B:اإلسررررررررررررررررررالميةاحلكوميررررررررررررررررررةبنرررررررررررررررررردااتارررررررررررررررررريهرقررررررررررررررررررم

16932/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2021 22يفالارررررررررررررررررررررررررارسد
مرررلمجيررردالبيررراان 2829نررروفمرب27و2829نررروفمرب

.في ا
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كانتالباحثةالحطرةاإلناراوالريتتردورالطالبرا يف
ااحطررررراويفأنارررررطا لاليوميرررررةوسرررررجلا اأبداةمثاحايرررررار

كررلالباحثررةالقيرراعباصررنيف احسرربارراوحررىتمتكاابررةاإلن
وفمررراسلررري.تصرررنيفا ااحطررراويفكاابرررةاإلناررراواملاعرررددة

مرضالبياان ملااحطاوااحرىملااحطراويفكاابرة
 :اإلنااومندالطالبا اع داملنارالعصري

4-4:اجلدول

ااحطاويفكاابةاإلنااومندالطالبا ابملدرسة
حلدسلاإلسالميةاع داملنارااملاوسطة

حتديد  الطالبة
 األخطاء

توصيب 
 خطاءاأل

نصنيف 
 األخطاء

تفسري 
 األخطاء

توصيف 
 األخطاء

اخلطاوإناائيوتَرَعلَّْمتَُوتَرَعلَُّماان9َ
يف

اساخدا
ع

املرفولو ية
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.الضمري
ِهَواسَة 2



اَْلَون


ِ ْئُةِملْ

ِهَواَسيِتْ



اَلُلَوانُ


ِملِْ ْئُت

تركإناائي
كلمة
ايو
.املاكلم


اخلطاو
يف

كاابة
املفردا 

.
اساخدا

عاملفرداة
اخلاطئة
اساخدا
عالااو

اإلمالئية
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الاأنيف
وليف
الااو
.املربوطة

ِإَ 7
ْسِجدُ

َ
امل

اَتُجِاَنَُّه
ْعَ دُ

َ
امل



 
نَرْنِظفُ

ِاَِل
ْسِجدِ

َ
امل

َهِلِرِاَنَُّه
اللَُّغة 
ُماَرنَروِ َمةُ
ْعَ دِ

َ
يفامل



نَرنرَْاِظرُ

الكلمةإناائي
حركة
بعد

حروف
اجلر
ارور
ليف
مرفوما
اخلطاو
يف

اساخدا
ع

املفردا 

املرفولو ية
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.
اخلطاو
يف

اتسخدا
ع

.الضمري
يفَْهَلا4

ْعَ ِل
َ
امل

َر َكِثيرْ
َدْرَلَمَوادُّ


اليَرْوِعيف

ُمْطَلة 


ُقْمُت

ُهَناَك
ُرِمَل َكِثيرْ
ُرْولِ الدُّ
يفَْهَلا
ْعَ دِ

َ
امل
سَرْوِعيفْ

الُعْطَلةِ
ِمْنَدَما

ْساَرْيِقُظأَ
ِمَلالنرَّْوِع

اخلطاوإناائي
يف

تركيب
.اجلمل



إمهال
يف

اساخدا
ع

اإلمالئية
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الصََّباَح
الَباِكرِ

االيفُمَبِكرًا
.والالع

اخلطاو
يف

تركيب
.اجلمل

َسَنت5َ





يفَفْصِلي
ُهَناكَ

َسَنةَ





يفالَفْصلِ

اخلطاوإناائي
يف

اساخدا
عاتو
املفاوحة
واتو

املربوطة
يف حر
.الكلمة

اخلطاو

اإلمالئية
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يفزايدة
حروف

.الياو
يفْأَُمْو 2ُ

ْسَكلُ
َ
امل

 
نَرُقِوُع

لِْلَنْسَاِحْيمُ



ِكْسُم
الاَرْئِمر

َأْسُكلُ
ِف
ْسَكلِ

َ
امل


نَرْقْوُع
لَِنْسَاِحْيمُ




ِقْسُم
اَاْمل

طاواخلإناائي
يف

اساخدا
ع

الكلمة
والضمري

.
اخلطاو
يف

اساخدا
ع

االيف
والالع

املرفولو ية
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يفالفعل
.املضارع
اخلطاو
يف

اساخدا
ع

الكلمة
في ابني
حروف
الكاف
.والقاف

َاْ ِلُف3
الَسَنَةيف

الثَّاين
يف

ْسَكيِن
َ
امل

َ َلْسُت
يف الَصفِ 

الثَّاين
يف

ْسَكلِ
َ
امل

اساخداإناائي
عالفعل
املضارع
يف

مكان

املرفولو ية
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اَاْزَهر


الاَّْ ِريف

ْسَسْمِبرْي الدِ 


َفُْل
َوَ بَ

اإِلْمِاَحان

اَاْزَهر


ْ ِر َيف

مَسِْبرْي الدِ 

َلَدسْرَنا

اإِلْمِاَحان

الفعل
املا ي
ويف
اساخدا
ع
.الكلمة
اساخدا
ع

االيف
والالع
يفكلمة
املضاف

.
اخلطاو
يف

اساخدا
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ع
.الضمري

َواُْمِنيَّيِت0ْ
ُمَو ََّفة 

اَراَرَعلَّمُلِ

َوَمَمُلَ ا
ُمَو ََّفة 
لِاَرَعلَّْمتُ

اساخداإناائي
ع

الكلمة
.اخلاطئة
اخلطاو
يف

اساخدا
ع

.الضمري

املرفولو ية

َأبِْْيهِمْل1


َوَمَدُدَد ْ
ِإَِل

أَْتِاْيهِمْل


ِإَِلنَرُعدْوَ
ْسَكلِ

َ
امل

اخلطاوإناائي
يف

كاابة
.الكلمة

اخلطاو

املرفولو ية
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ْسَكلِ
َ
امل


مَنْلُمُثَّ

 
منَْنامُثَّ

يف
اساخدا
ع

.الضمري
اخلطاو
يف

اساخدا
ع

.الضمري
َوْسُمَوِلد98ِ


َ َلَفاَخُ

ِاْسُم
َواِلِديْ


َاِحي
َ اِلفَ

اخلطاوإناائي
يف

اساخاع
.الكلمة

تركالياو
.املاكلم

املرفولو ية

اإلمالئيةاخلطاوإناائيِاْسُمَوْسُمَوِلد99ُ
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َاْ ِلُف
الَسَنُةيف

الثََّمانَِيةُ

َوِلِديْ



َ َلْسُت
يف الَصفِ 

الثَّاين

يف
اساخدا
ع
.الكلمة
اساخدا
عالفعل
املضارع
يف

مكان
الفعل
املا ي
يف

اساخدا
ع
.الكلمة

ْعَ دِيف92
َ
ْ َعدِامل

َ
اإلمالئيةتركإناائييفامل



56 
 

 

َنرِ
َ
امل


َمْنِد
َصِحْييب






َوِهَي
ْيُل مجَِ
ِ دَّان

َنار
َ
امل


ِمْنِدي
َصاِحيب





َوِهَي
َلة  يرْ مجَِ
ِ دًّا

االيف
والالع
بعد

احلروف
.النون

نفصان
حروف
الياويف
الكلمة

"مند"
وزايدة
حروف
الياويف
الكلمة

صاح"
".ب
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اساخدا
عكلمة
املخنل
يف

الكلمة
.امللكر

َوَذَهَباان97َ



ااََنَمْوُ ْودُ
َاْ َونِ

َوَذَهْبتُ



ِمْنِدي
َاَحانِ

اخلطاوإناائي
يف

اساخدا
ع

 .الضمري
اخلطاو
يف

اساخدا
ع

.الضمري

املرفولو ية
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تركإناائيِهَواَسيِتِْهَواسَة اان94َ
كلمة
ايو
.املاكلم

اإلمالئية

َواُْمِر95
الثَّالَثََة
َوِمْاُرْونَ

َوُمْمرِي
َلاَللََة
َمَارَ

اساخداإناائي
ع

املفردا 
اخلاطئة
واخلطاو
يف

اساخدا
.عالعدد

املرفولو ية

اَْدُرش92ُ



ُمْمرِْي

اَْدُرلُ



ُمْمرِْي

اخلطاوإناائي
يف

كاابة
بني

املرفولو ية
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َلاِللََة
الَعِارُ

َلاَللََة
َمَارَ

"ش"
".ل"و

اخلطاو
يف

اساخدا
.عالعدد

93 َواُِحبُّ
قَررَْاُ 
الِكَااب

 َواُِحبُّ
ِقرَاَوة
الِكَااب

اساخداإناائي
عالفعل
املا ي
يف
.املصدر

اإلمالئية

بَرْنَدابَرْنَداَبِْْيه90
أَْتِاْيه

اخلطاوإناائي
يف

كاابة
.الكلمة

اإلمالئية

املرفولو يةاخلطاوإناائيتَرَعلَّْمتُتَراَرَعلَّماََن91
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يف
اساخدا
ع

.الضمري
ْعَ ِد28

َ
يفامل

ََنارَكِثيرْرُ
امل

كَ
َ
لامل

ْعَ ِد
َ
يفامل

ََنارَكِثيرُْر
امل

َكان
َ
امل

تركإناائي
حروف

االيف"
يف"

كلمة
َكان"

َ
"امل

.

اإلمالئية

يفْتَرَغلَّمُا29َ
َمْعَ ِد
َنار
َ
امل




تَرَعلَّْمتُ
يفَمْعَ ِد

َنار
َ
امل




اخلطاوإناائي
يف

اساخدا
ع

الضمري

املرفولو ية
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مِ يِاْسمِأُ


اُِبُّااََن




َنَموُ ْود اَ



اَْوِدانَمْسُهُاِ
َمَدمَتََاااَ

َصِحيرْيْب




أُمِ يِامْس َ ا



ا ِحبُّ



ِمْنِدي



ِامْسَُ ا
اَْوِدانَ
َمَدامََتَ َّ

يف
الكلمة

"غ"بني
"ع"و

يف
.اجلملة
ترك
 مري

يف"ها"
كلمة

".اسم"
اخلطاو
يف

اساخدا
ع

.الضمري
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اخلطاوَصاِحيب
يف

اساخدا
ع

.الضمري
اساخدا
عكلمة
املخنل
يفكلمة
.امللكر

َ َلْسُت22
َسَنَةيف

الثَّانَِية



َ َلْسُت
يف الَصفِ 

الثَّاين



اخلطاوإناائي
يف

كاابة
بني

"سنة"
الص"و

املرفولو ية
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ِهَواَسيِت
تَرْقرَاُ


ااََن َكِثيرْر 

اَْدَرَل
َ ْدَولُ


َ اَواسَرارُهِ

الِقرَاَوة


ُهَناَك
ُرِمَل َكِثيرْ

َوادِ
َ
يفامل

َهَلا
ْعَ د

َ
امل

"ف
والكلمة
غري
املناسب

.
اخلطاو
يف

اساخدا
ع

.الضمري
اخلطاو
يف

اساخدا
ع
.الكلمة

اإلمالئيةاخلطاوإناائياَْلَفنْيَِسَنَةاَْلَفنْيَِسَنَة27
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َولبَسْبدِ
ْعَ ديف

َ
امل

َنر
َ
امل

َوَسْبدِ
يفَمْعَ د
َنار
َ
امل

يف
اساخدا
.عالعدد
ترك

احلروف
االيف
يف

الكلمة
".املنار"

لَرَلثَةاُْحيِت24ْ


َلاَلَث
َأْحَوا 

اخلطاوإناائي
يف

اساخدا
ع

الكلمة
واخلطاو
يف

اإلمالئية
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اساخدا
.عالعدد

بَرْنَداَْبْيه25

ِمْلُمأَتَمَّلُأَ

الَفَلكِ




اانااََن
لَِيرْر َقْد

بَرْنَدا
أَْتِاْيه


ُتتَرَعلَّمْ

ِمْلُمالَفَلوِ




اانااََن
يرْرَة هِامََقدْ

اخلطاوإناائي
يف

كاابة
.الكلمة

اخلطاو
يف

اساخدا
ع

الضمري
واخلطاو
يف

اساخدا
ع
.الكلمة

املرفولو ية
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اخلطاو
يف

كاابة
بني

"احلاو"
"ها"و

يفكلمة
ماهرية
واساخدا
عكلمة
امللكر
يفكلمة
.املخنل

َنْلَهُب22
ِلَقاَو

ْفَرَداِ 
ُ
امل
اُْحيِتَمَعا

َنْلَهُب
ِإَِل َصفِ 

ْفَرَدا 
ُ
امل
ِقْسُمَمدَ

زايدةإناائي
اساخدا
ع

املرفولو ية
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ِمْلِقْسْم
اللَُّغة
اَنعُااََن




اللَُّغة
تُمنِْ



الكلمة



اخلطاو
يف

اساخدا
ع

.الضمري
لاَرَعلَّمُا23َ

ِاْحَد
ْدَرَسِة

َ
امل

َماَرَوسِ طَة 
اإلْساَلِمي

يفاَتَرَعلَّمُ
ْدَرَسة

َ
امل

ُاَرَوسِ طَة
امل

اإِلْساَلِميَّة

زايدةإناائي
االيف
والالع

يفالفعل
.املضارع
نقص
اتو

املربوطة

املرفولو ية
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يفكلمة
اإلسال"

".مية
اَِذَوَ َدْ 20

النرُُّقْوَد
َسَأحِْلُ
اُمِ يِإَِل
ِدسْرَنةِ

َ
امل

اَِذاَكاَن
َلَديَّ
النرُُّقْود،
َسأَْذَهبُ

ِدسْرَنِة
َ
ِإَِلامل

َمَدأُمِ ي

اساخداإناائي
ع

الكلمة
غري

املناسب
ابلنقود،
املناسب

"لدي"
ليف

و د "
."

اإلمالئية

َمْوِ ْود اََن21
اَْمَداُو

ِمْنِدي
َصِدْسِقي

اخلطاوإناائي
يف

املرفولو ية
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اساخدا
ع

.الضمري
َسَنَةأَْلَفنْي78ِ

َوَسبْرَعة 
ااََنَمْوُ ْود 
اَْمَداوُ

َسَنَةأَْلَفنْيِ
َوَسْبدُ
ِمْنِدي
اَْمَداو 

اخلطاوإناائي
يف

اساخدا
.عالعدد
اخلطاو
يف

اساخدا
ع

.الضمري

املرفولو ية

واانااََن79
َسَنَةَسِنَية 

E 

َواانااََن
يف الَصفُّ

 Eالثَّاين

اخلطاوإناائي
يف

كاابة
الكلمة

اإلمالئية
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غري
املناسب

،"سنية"
والكلمة
املناسب

الصف"
."

ااََنِمْل72
َسَنة الثَّانَِيةُ

ااََنِمْل
 َصفِ 
الثَّاينْ

اخلطاوإناائي
يف

كاابة
"لثاينا"

اإلمالئية

أَْلَفنْيَِسَنَة77
ََثَانَِية 



 مُثَّمَنَ َّ

أَْلَفنْيَِسَنَة
َوََثَاين



 مُثَّمَنَ َّ

تركأناائي
حروف
الواوبني
كلمة

"ألفني"

اإلمالئية
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َمَداُْسرَةَمَد
اُاْسَريتْ

"َثانية"و
.

تركايو
.املاكلم

اَِلْمَيُة74
طَالَِبة 


طَاْلب ااََن

ِلَعِتاللَُّغة

ااََنطَالَِبة 



ااََنطَالَِبة 
لِاَرَعلَّم
اللَُّغة

اساخداإناائي
عكلمة
امللكر
يفكلمة
.املخنل
اساخدا
عكلمة
امللكر
يفكلمة
.املخنل

اخلطاو
يف

املرفولو ية
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اساخدا
ع

الضمري
يف
.الكلمة


 البياانت املقابلة -2

اعررررفملرررةاملاررركال الطالبرررا ولررراولا لحلل رررا،وال
قردمتالباحثرةيفكاابرةهرلرالرسرالة.فاقوعالباحثرةابملقابلرة

ئلةإل ابةبعوماكال الطالبرا ولراولا لسخاالأوأس
.حلل ا

قامرررررت2829نررررروفمبري22يفسررررروعاإللنرررررنيابلارررررارسد
ملرحلررررة،eالباحثرررةابملقابلررررةمررردالطالبررررا يفالصرررفالثرررراين

وأمرررااملقابلرررةمررردالطالبرررا .دسلاملاوسرررطةاع رررداملنررراراحلررر
:هناكالسخالسعين
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هررررلبرررردسلالصررررعوبةيفالكاابررررة؟حصوصررررايفكاابررررة-9
 اإلنااو؟
نعرم،انمعرّناللغرةالعربيرةساغرريابلاأكيرد:9الطالبة

أومررلاملفرردا العربيررةالرريتالأمرف ررا"فعررل"سرواومررل
.بعد

اننعرررررررم،أ ررررررردالصرررررررعوبةيفاإلناررررررراو،:2الطالبرررررررة
اإلنارراوسطلرربالكثررريمررلاملفررردا وحسررلاسرراخداع
اللغررة،كمرراسصررعبأحيرراانًترتيررباجلمررلابللغررةالعربيررة

.حىتتصبواجلملةاملفيدة
نعرم،أ ردالصرعوبةيفكاابرةاإلناراوانرين:7الطالبة

  بمليأنتكونالكاابةاحللروالصحيو
 لدسكاملاكلة سدسةمندالكاابة؟هل-2

ال،لررررريفلررررردياملاررررركلة سررررردسةمنرررررد:9الطالبرررررا 
.الكاابة

لررررريفلررررردياملاررررركلة سررررردسةمنرررررد,ال:2الطالبرررررا 
.الكاابة
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ال،لررررريفلررررردياملاررررركلة سررررردسةمنرررررد:7الطالبرررررا 
 .الكاابة

 يفأيمرتباكيفالفصل؟-7
.املرتبةاخلامفيفالفصل:9الطالبة
.املرتبةالرابديفالفصل:2الطالبة
 .املرتبةااوِليفالفصل:7الطالبة

 هلتساطعلالكاابةابللغةالعربيةباكل يد؟-4
ال،انررينالأسرراطيدالرراكلمابللغررةالعربيررة،:9الطالبررة

إذاكانررتبعرروالكلمررا الرريتالأمرف ررا،فررأانمازلررت
أحبررررلمن ررررايفالقررررامول،ملرررراأسرررراطيدملعرفررررةالفكرررررة

.في ا
نعم،أانأف رم ردايفاإلناراو،ملرةالررغم:2الطالبة

.بعوااحيانهناكالصعواب يف
احلمرررردا،اسرررراطعت يرررردةيفاإلنارررراو،:7الطالبررررة

 .رغمأنهالتزالفي اااحطاو
 هلابنيدرولاللغةالعربية؟حصوصايفاإلنااو؟-5
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صرايفأانأحربدرولاللغرةالعربيرة،حصو:9الطالبة
اإلناراواناللغرةالعربيرةهريلغرةالقرر ن،اذااسرراطعنا
الاكلمابللغةالعربيةفنكونأسضااسراطعناملرةالرتمجرة

.إِللغةالقر ن
الأحرررربدرولاللغررررةالعربيررررة،اناللغررررة:2الطالبررررة

العربيةهيلغةميكرلأنتغرريفي راالكلمرةوالاصررسف،
.وااناحب اقليالًفحسب

نعررم،أحرربدرولاللغررةالعربيررةانررينأرسررد:7لبررةالطا
 .أنأكونقادرةملةالاكلمابللغةالعربية يًدا

هرررررلترررررلاكرسلالررررردرلحاصرررررةاإلناررررراوحصوصرررررايف-2
 املسكل؟

.ال،الأذاكرهلراملادةيفاملسكل:9الطالبة
.ال،الأذاكرهلراملادةيفاملسكل:2الطالبة
أذاكرالردرولوأحفظ راللمراد ةنعم،انين:7الطالبة

 .غًدا
 مارأسكيفممليةالادرسفيفاإلنااو؟-3
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ممليةالادرسفيفاإلنااوإنهأمررطبيعري،:9الطالبة
اأسضا .انينالأدرلكثرياً،والاعليمس ل دًّ

أانسررررعيدة،أانالأف ررررمكثرررررياكيررررفسعلررررم:2الطالبررررة
.املعلميفالفصل

 ادانينيفكثريمرلااحيرانالأدرلإنه:7الطالبة
 .مداملعلميفالفصل

ترررررردرسفهررررررلاملعلررررررمسعطرررررريمتررررررارسلكاابررررررةيفممليررررررة-0
 ؟اإلنااو

نعم،أحيااناملعلمسعطيمترارسليفالفصرل،:9الطالبة
.لكلاندرة
نعررررم،املعلررررمدائًمرررراسعطرررريمتررررارسلإلينررررايف:2الطالبررررة

.الفصلدائما
أحيررااناملعلررمسعطرريمتررارسل،بررللرريفنعررم،:7الطالبررة
 .كلسوع

مرراهررياسرررتاتيجيةاملعلررممنرردالارردرسف؟حصوصررايف-1
 تعليماإلنااو؟
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الأف ررررم،اناملعلررررمالررررليمملنررررااندرامررررا:9الطالبررررة
.قدعتفسريا مفصلة

أف م،يفتعليماإلنااواملعلرمساررح يردا،:2الطالبة
.واانأماينبه يًدا

 .مامرفتأاناياسااذة:7الطالبة
 كمساما الدراسةيفالفصل؟-98

.فلندرلمادةاإلنااوساماني:9الطالبة
.فلندرلمادةاإلنااوساماني:2الطالبة
 .فلندرلمادةاإلنااوساماني:7الطالبة

مررررلأسررررلختر ررررتقبررررلدحرررروليفاملدرسررررةاملاوسررررطة-99
 اع داملنارالعصري؟

28أانمررررلاملدرسررررةاإلبادائيررررةاإلسررررالمية:9الطالبرررة
Aceh Besar 

أانملاملدرسةاإلبادائيةنورالقر ن :2الطالبة
25أانمررررلاملدرسررررةاإلبادائيررررةاإلسررررالمية:7الطالبرررة

Aceh Besar 
كيررفس رراموالررداكمنرردماكنررتيفاملدرسررةاملاوسررطة-92

 اع داملنارالعصري؟
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ولكررررلإذاكانررررتاملارررركلةسررررعيد ررررًدا،:9الطالبررررة
.مو ودة،قالولدسلأنسأتركهلااملع د

اانسعيد ًداانهلااملع ردسعلرممجيرد:2الطالبة
الطالبرا ابنضربااالوقرتوتعلريماللغرةالعربيرةواللغرة

.اإلجنليزسة
 .اانا عرواابلفخروالسعادة:7الطالبا 

 ل؟هلسبولكإ راومسابقةكاابةيفاملسك-97
.ليفهناكمسابقةاإلنااويفاملسكل:9الطالبة
.ليفهناكمسابقةاإلنااويفاملسكل:2الطالبة
.ليفهناكمسابقةاإلنااويفاملسكل:7الطالبة

 حتليل البياانت ومناقشتها -7

لقرردقامررتالباحثررةيفهررلراحلالررةمرررضالبيرراان وحملررة
ةوتقررررردميالرررررنصميررررردانالبحرررررلومررررردقيررررراعالباحثرررررةابملقابلررررر

الاعررررف"االحابررراريللطالبرررا بكاابرررةاإلناررراومرررداملو ررروع
 .وتعلم لوحدهامدمالحظةالباحثةيفالفصل"ابلنفف
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نايجرةاملالحظرةاملبا ررةيفتردرسفاإلناراوتاجلرةبعررد
هلاالسطرومو وعااحطاواملرفولو يةوااحطراواإلمالئيرة

:عدهلرالكاابيفكاابةاإلنااوبوزمالحظا اب
4-4:اجلدول

العددوالنسبةاملئوسةلألحطاواملرفولو يةيفكاابة
اإلنااوالطالبا 

النسبةاملئوسةالعددنوعاخلطاورقم
%9124املرفولو ية9
%9572اإلمالئية2

%74988اجملموع
امامرردملررةاجلرردولالسررابوأنااحطرراواملرفولو يررةيف

،الطالبررررا يفمع ررررداملنرررراراحلرررردسلالعرررررِبكاابررررةاإلنارررراو
و د الباحثرةأن.ادسدبعددكبرييفااحطاواملرفولو ية
بنسررررررربا ااملئوسررررررررة91ااحطررررررراواملرفولو يرررررررةتبلرررررررر مرررررررددها

(.%72)سةبنسبا ااملئو95احطاواإلمالئيةوا(24%)
نايجررررةمررررلاملقابلررررةالنقررررااالسررررابقةترررراكلميفمارررركلة

معرفا رررااإلناررراوملرررةمجرررز.كاابرررةاإلناررراوالطالبرررا ملرررة
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وأحرردنقط رراتبرنيااحطرراوالصرررفيةأكثرررهرري.مرلاإلنارراو
وإمناااحطراوالصررفيةواإلمالئيرةأتيتمرلقبرل.اليتالنزسدها

:مواملاليتتخلرهاملةكاابا اسعين
 :العواملالداحلية -
قرررادرا ابللغررررةالعربيرررةحاصررررةيفالطالبررررا كثرررريمرررل-9

الكاابررررررة،لكررررررن لالتف مررررررل يررررررداالضررررررمرياملناسررررررب
بكلما والاصرسفيفاللغرةالعالبيرة،والضرمرييفاللغرة

 رررمائر3 رررمريا،بينمرررايفاللغرررةاإل ليزسرررة94العربيرررة
.فحسب

نمفرررردا اللغرررةالعربيرررةكثرررريمرررلالطالبرررا ملسسررريطر-2
 ررلبطيئررا يفكاابررةاإلنارراوصررحيحاوكثرررياحررىتبعل

.وساعرنابلصعوبةفي ا
إنالكثرسلمن لسظنل أنكاابةاإلنااوابللغرةالعربيرة-7

أمر اردوسر لإذاكانرتمكاوبرةابإلندونيسرية،ولكرل
مندماسكونيفدرلإنااوفرإهنلسارعرنابلصرعوبةوال

.سف ملالضمريواملفردا ابللغةالعربية
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ل،الكاابررةاإلجنليزسررةأكثرررماعررةمررلالكاابررةابلنسرربةَلرر-4
ابلعربية،ملاذا؟انالطرسقرةوالوسريلة اعرةوال لرة،ان
الكثرررريمرررلااغررراينالررريتميكرررلحفظ رررا،واافرررالعالررريت

يفاللغررةالعربيررةكثررري.ميكرلمارراهدراتكررونأكثررإاثرة
ملااغاينواافالعأسضالكلاملدرليفدرلاإلناراو

إذاكانررت.تسرراخدعالطرسقررةوالوسرريلةاملناسررباانسمرراال
الطرسقرررررررةوالوسررررررريلةيفدرلاإلجنيلزسرررررررةتطبيرررررررويفدرل

.اإلنااوسيكونالاعلممثرياو اعاأسضا
 :العواملاخلار ية -

قلررررةاملسررررابقةاملقامررررةيفاملسرررركلأواملدرسررررةالرررريتتقرررريم
الطالبررا مسررابقا يفالكاابررةاللغررةالعربيررةحبيررلتاررمل

إذاكانرتاملسرابقةتقراعغالبرا.ااقلحاساللاعليماإلنااو
يفاملسررركلأويفاملدرسرررة،فسررريكونابلسرررنبةَلرررلاسررررني

 . ودةحالالطالبا للاعلماإلنااو
اإلنارررررراوهرررررروتعبررررررريارسرررررررريالكاررررررابمرررررراحطرررررررريفاب  -

الطالبرررررا ،وال ررررركأناإلناررررراوهاررررراجإِلوقرررررتطوسرررررل
هررلراملرتبررة.نارراوم ررارةمررلامل ررارا الكاابررةواإل.لافكررري
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 مررررردكرررررلالقوامرررررداملعلومرررررا يفالدراسررررريةااحررررررمثرررررل
 .الصرفواإلمالو

لغرةااعلغرةمسرراعملةملرةلسرانالاررعوبالرلسلسسرركون -
اللغررررةاملسرررراخدمةمنرررردلسررررانالاررررعوب.يفاملكرررراناملعررررني

ااوِلوسررراكلمأنفرررارالررربالدبلغا رررا.الرمسررريهرررياللغرررةااع
وسعلررررمأنهررررلراللغررررةساخضرررررللطالبررررا اللغررررةاا نبيررررة
بعررروالنقصررررانالاحررررداي فالطالبرررا ابملدرسررررةاملاوسررررطة
ال ررررروزَللأبنتررررراكلم لاللغرررررةااوِلمررررردأصررررردقائ ليف

وكانرررررررتاللغرررررررةالرمسيرررررررةواللغرررررررةالعربيرررررررةواللغرررررررة.اإلتصرررررررال
للغرةوبعوااحيانأسضاانالطالبا سراكلملا.اإل ليزسة

ااوِل،يفخترررسجالكررالع،أبسررلوباللغررةااوِلحررىتهررلر
 .االرتاألريفتعربكااسماإلناائية

:احملاولةملةمال  اسعين -
 رربأنسكررونالطرسقررةوالوسرريلةاملسرراخدمة اعررةحررىت-9

. بالطلبةاادةاإلنااو
مرررردم لالطالبررررا المابررررارأفكررررارهلابسرررراخداعاللغررررة-2

،ومرررررلحرررررلتلررررركاملاررررركلةهررررروتطبيررررروالطرسقرررررةالعربيرررررة
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والوسرريلةاملمماعررةسبحررلسكررونلرردىالطالبررا كثررريمررل
.املفاهيميفأذهاهنلوسعرف لماسرسدهلللكاابة

قليرررلمررررلالكاابررررةابللغررررةالعربيررررة،وسيسرررر لملرررري ليف-7
.الكاابةهوبكثرةاملمارسةيفمادةاإلنااو

توا   رررراالطالبررررا هرررريمررررلالصررررعواب ااحرررررىالرررريت-4
وسررراجعل.تطررروسرالفقررررا ابجلمرررلالصرررحيحةومناسرررب

.اامرس لللطالبا ابملمارسةالكثرية
ناائجهلاالبحللاكونمفيدةللمعلمنيوالطالبا يف-5

إذاف ررماملعلررمالصررومواب .تعلرريماإلنارراوابللغررةالعربيررة
الرريتتوا   رراالطالبررا يفالكاابررة،فسرروفسسرر لملررة

 .الطالبا صعبةمندتركيباجلملاملعلمتعليماليتبدر
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 الفصل اخلامس

 ةاخلامت

 نتائج البحث-أ

لقرررررردانا ررررررتالباحثررررررةف ررررررلرالرسررررررالة رررررراساعلرررررروبقرررررردرة 
العررررِبابملدرسرررةيفاإلناررراوةالطالبرررا ملرررةااحطررراواملرفولو يررر

املاوسرطةاإلسررالميةاع رداملنرراراحلرردسللرتبيرةاإلسررالمية،فرراان
:ناائجالبحلكماسليالباحثة تقدع

منررردأنااحطررراواملرفولو يرررةيفكاابرررةاإلناررراوالعررررِب-9
،ادسردبعرددكبررييفالطالبرا يفمع رداملنراراحلردسل

و رررررررد الباحثرررررررةأنااحطررررررراو.ااحطررررررراواملرفولو يرررررررة
(%24)بنسرررربا ااملئوسررررة91املرفولو يررررةتبلرررر مررررددها

(.%72)سررررررررةبنسرررررررربا ااملئو95احطرررررررراواإلمالئيررررررررةوا
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العوامررلالررىتتوا   رراترردلملرةأنإننايجرةاملقابلررة،-2
الطالبررررا يفاإلنارررراوهرررريالعوامررررلالداحليررررةوالعوامررررل

.اخلار ية

:أماالعواملالداحلية

ةحاصرةيفالكاابرة،كثريمن لقادرا ابللغةالعربي-9
ل يررداالضررمرياملناسررببكلمررا لكررن لالتف مرر

لاصرسفيفاللغةالعربية،والضمرييفاللغةالعربيةوا
 رررررمائر3 رررررمريا،بينمرررررايفاللغرررررةاإلجنليزسرررررة94

.فحسب

نمفردا اللغةالعربيةكثريملالطالبا ملسسيطر-2
صحيحاوكثريحيتبعللبطيئا يفكاابة

اإلنااووساعرنابلصعوبةفي ا
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ةاإلنارررراوابللغررررةإنالكثرررررسلمررررن لسظررررنلأنكاابرررر-7
العربيررررررررةأمرررررررررر اررررررررردوسررررررررر لإذاكانرررررررررتمكاوبرررررررررة
ابإلندونيسررية،ولكررلمنرردماتكررونيفدرلإنارراو
فررررررررإهنلساررررررررعرنابلصرررررررررعوبةوالسف مررررررررلالضرررررررررمري

.واملفردا ابللغةالعربية

املسرابقةاملقامرةيفاملسركلأوقلرة:أماالعواملاخلار ية
كاابرررررةاللغرررررةالعربيرررررةاملدرسرررررةالررررريتتقررررريممسرررررابقةيفيف

.سبحررلتاررملالطالبررا ااقررلحاسرراللاعلرريماإلنارراو
إذاكانررتاملسررابقةتقرراعغالبررايفاملسرركلأويفاملدرسررة
فسررريكونابلسررررنيةَلرررلاسررررني رررودةحررررالالطالبررررا 

.للاعليماإلنااو

 االقرتاحات -ب

ملرررةالظرررواهرالسرررابقةتقررردعالباحثرررةاإلقرتحرررا ااتيرررة،اإمامررراد
:وهيكماسلي
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اللغةالعربيةحاصةيفكاابةللطالبا أنتعلمسنبغيل-9
اإلنارررراواهنررررامررررلم ررررارا اللغررررةالعربيررررة،وملرررري لأن

.تكانكثريوهاولللاقليلااحطاو

كالم راداحرلسائراملدرليفاملدرسةأنتعرربسنبغيل-2
الفصولأوحارجالفصولابللغرةالعربيرةكاللغرةالرمسيرةيف
املدرسررررة،هررررلرالعمليررررةتسررررامدالطالبررررا مترررررسلكاابررررة

.اإلنااو

لمحا رررررسل،بنرررراوملررررةناررررائجاملقررررابال مرررردسنبغرررريل-7
العدسدملاملساجبني،افرتحالكثرريونأناملروادوالكارب

اإلناررررراوتكرررررونلماملسررررراخدمةيفممليرررررةالاعلررررريموالررررراع
.قدرا الطالبا 
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 املراجع

 املراجع العربية-أ

املنجيد يف اللغة العربية  ،9132اابلوسفاملعلوف،
بري ،داراملارقاألعالم

،املصرسةلسان العريب،2892ابلمنظور،

،جامعة الدروس العربية،2885الايدمصطفالغالسل،
املكاوبةالعصرسة:بريو 

املنهج احلديث يف أصول الرتبية ،9153حامدمبدالقادر،
،اجلزوالثاين،املكاوبةاملصرسةزطرق التدريس

،املصرسةلسان العريب،2892حامدمبدالقادر،

تعليم اللغة العربية بني النظرية ،2882حسل حاته،
الداراملصرسةللبانية:القاهرة،والتطبيق
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ممادة:،رايضعلم اللغة النفسي،9107سيدأحدمنصور،
الاخوناملكاواب 

املدخل يف البحث يف العلوم ،2888صاحلبلحدالعساف،
املكاوبةالعبيكان:،رايضاليلوكية

،علم اللغة التطبقي وتعليم العربية،9115مبدرالرا حي،
داراملعرفةاجلامعة:أسكندرسة

حتليل األخطاء اللغوية ،2888ممرالصدسومبدا،
التحريري لدي الطالب مبعهد اخلرطوم الدويل اللغة 

،مع داخلرطوعالدو العربية الناطقني ابللغت األخرى
العربية

، اكراتدليل الكتاب واملرتجم،2887دمحممناوروأصدقامر،
:PT. Moyo Segoro Agung 

املهارات اللغوية ماهنيتها  و 2898دمحمأحدفخاديمليان،
الطبيعيةالرابعة:،دارالسالعوطرائق تنميتها
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اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،2882دمحمكاملالناقة،
، امعةأعالقرىمكاوبةاملكرمةمراحل طرق التدريس

،اإلنشاء النظرياملسل التعبري يف ،2889لفوظحكيم،
فونورو و

املهارات اللغوي ماهتينا وطرائق  و 2898اامداللغةالعربية،
دارالسالع:رايضو تنميتها

:، اكراتدليل الكتاب واملرتجيم،2887دمحممناورو حرون،
PT. Moyo Segoro Agung 

حتليل األخطاء اللغوية لطالب ،2891-2890واندلسااري،
عشر يف قسم الدين ابملدرسة العالية الفصل احلادي 

فونوروجو 8احلكومية 

دارالكابالعليمة،معجم الطالب،2880سوسف كري،
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