
 حتليل األخطاء النحوية يف قراءة النصوص العربية لدى الطالب 
 ( Meulaboh)دراسة وصفية حتليلية مبعهد نور الفالح  

 

 رسالة 

 

 إعداد 

 رزقي وحيوين

 طالبة قسم تعليم اللغة العربية 
 بكلية الرتبية وأتهيل املعلمي 

 

 

 

 الدينية للجمهورية اإلندونيسيةوزارة الشؤون 
 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه 

 ه   1443 /م  2021
 

رقم القيد. 170202014 
 



 

 ب
 

  



 

 ج
 

  



 

 د
 



 

 ه
 

 اسـتــــهالل 

 

 

ُقْليََِٰعَباِدٱلَِّذيَنءَاَمُنو۟اٱت َُّقو۟ارَبَُّكْمۚلِلَِّذيَن
 نْ َياَحَسَنٌةَۗوأَْرُضٱَّللَِّ ِذِهٱلدُّ َأْحَسُنو۟اِِفهََٰ

ِبُوَن ٱلصََّٰ َايُ َوِفَّ ِسَعٌةِۗإَّنَّ َأْجَرُهمِبَغْْيِوََٰ
(10سورةال         زمر: (ِحَساب 

 

 َۖوََل َوىَٰ ْق َوالت َّ ِِبِر ْل ىا َل واَع اَوُن َع  َ َوت
وا ت َُّق َوا ۚ َواِن ْد ُع َواْل ْثِْ ىاْْلِ َل واَع اَوُن َع  َ ت

اِب َق ِع ْل ا يُد ِد اَّللَََّش نَّ ِإ )سورةاَّللََّۖ
(2امل                 ائدة:

 

 



 

 و
 

 ـــداءإهـــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املكرماحملبوبالدكتوراندوسمفردوأمي إىلأيب
املكرمةاحملبوبةسيتمعاملةاللذينربياينصغْيا.

بيهقي الدكتوراندوس األستاذ املشرفني إىل
إرشادهتما حلسن املاجستْي صفرية واألستاذة املاجستْي

رسالة.ومساعدهتماعلىكتابةهذهال

احلكومية اْلسالمية جبامعة أساتيذي إىل ْث
الرانْييالذينقدعلمواينعلوماانفعةوأرشدوينإرشادا

صحيحا.

اْلسالمية الرانْيي زمالئييفجامعة وإىلمجيع
احلكومية،أقولشكراجزيالعلىمساعدتكميفأتليف

الدنيا يف يرمحكم أن هللا عسى الرسالة. واآلخرةهذه
 وجيعلكمهللامنالناجحنيوالناجحات.



 

 ز
 

 شكر وتقدير 

 

احلمدهللالذيأنعمنابنعمةاْلميانواْلسالمهوهللااخلالق
البارئاملصورلهاألمسآءاحلسىنوهوالذيأنزلالقرآنعربياوهدى

للمؤمنني،ونصليونسلمعلىخْي األانمسيدانوموعظةورمحة
حممدصلىهللاعليهوسلموعلىآابئهوإخوانهمناألنبياءواملرسلني

وعلىآلهوأصحابهأمجعنيومنتبعهإىليومالدين.أمابعد.

حتت الوجيزة الرسالة هذه أتليف من الباحثة متت وقد
لدى العربية النصوص قراءة يف النحوية األخطاء حتليل املوضوع

 )دراسة الفالحالطالب نور مبعهد حتليلية وصفية
Meulabohقدمتها اليت والفرصة والصحة القوة (.إبذنهللاونعمه

لكليةالرتبيةوأتهيلاملعلمنيجبامعةالرانْيياْلسالميةاحلكومية
على للحصول الطلبة على اجلامعة قررهتا اليت املواد من كمادة

ية.شهادةالبكالوريوسيفختصصتعليماللغةالعرب
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وَلميكنإمتامهذهالرسالةبدونمساعدةاآلخر،ولذلك
تتقدمالباحثةابلشكراخلالصللوالديناحملبوبنيالدكتورندوسمفرد

وسيتمعاملةاللذينربياهاصغْيابرتبيةحسنة.

وار الدكتور األستاذ لفضيلة الشكر جبزيل تتقدم وكما
اْلسالميةاحلكوميةبنداالوالديناملاجستْي،رمديرجامعةالرانْيي

أتشيه.واألستاذمسلمرزايلاملاجستْي،عميدكليةالرتبيةوأتهيل
املعلمنيجبامعةالرانْيياْلسالميةاحلكوميةبنداأتشيه.واألستاذ

رئيسقسمتعليماللغةالعربيةجبامعة ترميذينينورسياملاجستْي،
 الرانْيياْلسالميةاحلكوميةبنداأتشيه.

األستاذ مها املشرفني فضيلة العميق ابلشكر تتقدم وكما
صفرية واألستاذة املاجستْي الصمد عبد بيهقي الدكتوراندوس
املاجستْيحلسنإرشادهتماومساعدهتماعلىكتابةهذهالرسالة.
العربيةقدعلمواهاعلوما اللغة تعليم وجلميعاألساتيذيفقسم

 .انفعةوأرشدواهاإرشاداصحيحا



 

 ط
 

اللغةالعربيةالذينقد تعليم وتتقدمالشكرلزمالئهايفقسم
 ساعدوهابتقدميبعضأفكارهمودفعوهايفكتابةهذهالرسالة.

Meulabohْثتتقدمالباحثةابلشكرملديرمعهدنورالفالح
فضيلةاألستاذعبدالرزاقاملاجستْيالذيقدمسحهاْلجراءهذا

 البحثيفذلكاملعهد.

عسىهللاأنيباركهموجيزيهمأحسناجلزاءويرمحهميفالدنيا
 واآلخرة.وعسىأنتنفعهذهالرسالةللباحثةوالقارئنياحملبوبني.

 

م2021ديسمِب15بنداأتشيه،
الباحثة،

 رزقي وحيوين 
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رزقيوحيوين:اَلسمالكامل
 170202014:رقمالقيد

هوعلميبحثعنرمنالعناصريفاللغةالعربيةوإنالنحوعنص
البناء.نحيثاْلعرابوأصولتعرفهباأحوالالكلماتالعربيةم

اخلطأيفالنحويؤديإىلاءةهلاعالقةوثيقةبقواعدالنحو،ولقرا
و املعىن. يف نوراخلطأ مبعهد الطالب تدريس أثناء الباحثة رأت

خرالكلمات.أحوالأواملمييزواأنمعظمهمMeulabohالفالح
حيتاجإىلالقيام كمفعول.ولذلك،ونالفاعلقرؤعلىسبيلاملثالي

قراءةأخطاءالطالبيفاألخطاءالنحويةملعرفةأشكالبتحليل
التعرفويهدفهذاالبحثإىل.اسباهبالنصوصالعربيةوالعرضأ

الطالب لدى العربية النصوص قراءة يف النحوية األخطاء   على
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الباحثةفهياستخدمتبحثأمامنهجالو.االتعرفعلىأسباهبو
ةاَلختبارجلمعالبياانت.ادواستخدمتأمنهجوصفيحتليلي.

األخطاء أن على العلميفحصلت ابلبحث الباحثة قامت بعد
كثْيةومتنوعة.إنالنحويةيفقراءةالنصوصالعربيةلدىالطالب

األ النصوصمعظم قراءة النحويةيف الطالبخطاء لدى العربية
يف بعددكبْي بعددكبْي وجمرورحتدث املئويةجر ابلنسبة

ويليهتركيب%20 ابلنسبةاملئوية ويليهتركيبوصفي26،92%
املئويةإضايف فاعل%16،15ابلنسبة املئويةويليه ابلنسبة

به15،38% مفعول املئويةويليه فعل%11،53ابلنسبة ويليه
%2،30ابلنسبةاملئويةويليهخِب%2،30املئويةابلنسبةاملاضي

ابلنسبةاملئويةويليهاسمأن%2،30ابلنسبةاملئويةويليهاسمكان
ومناألسباب.%1،53ابلنسبةاملئويةويليهخِبكان1،53%

فهي األخطاء هذه إىل تؤدي وإمهالاليت القواعد معرفة عدم
القواعدالنحويةعندالقراءة.
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ABSTRACT 

Research Title  : Analysis of Nahwu Error in Male 

Students Reading (Qualitive 

Descriptive Research at Dayah Nurul 

Falah     Meulaboh) 

Name   : Rizqi wahyuni 

NIM   : 170202014 

Nahwu is one of the elements in Arabic and it’s a science that 

discusses the principles for recognizing Arabic words in 

terms of I’rab and bina’. Reading Arabic texts has a close 

relationship with nahwu rules. When the nahwu  are wrong, 

the meaning will also be wrong. The researcher saw that there 

were some errors in 3rd  grade male students at Dayah Nurul 

Falah Meulaboh, that most of the students could not 

differentiate between fa’il and maf’ul in a text. So need for 

analysis of nahwu erros in reading Arabic text to find out and 

classify the forms of errors that often occur and find the 

reason of this problem. The purpose of this study is to find 

out what nahwu errors are when reading Arabic texts and to 

find out the reason of nahwu errors in reading Arabic texts. 

This research employed a qualitative descriptive method. 

After attending an examination of reading Arabic texts by 

male students researcher got that many error  at jar majrur 

26,92%, tarkib washfy 20%,   fa’il 15,38%, tarkib idhafi 

16,15%, fa’il  15,38%, maf’ul bih 11,53%, fi’il madhi 2,30%, 

khabar 2,30%, ism kana 2,30%, ism anna 1,53%, khabar 

kana 1,53%. The main factor of nahwu errors among male 

students during reading Arabic texts  is the lack of knowledge 

about grammatical and the grammatical ignorance. 
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ABSTRAK 

Judul penelitian : Analisis Kesalahan Nahwu pada   

Bacaan Teks Siswa (Penelitian 

Kualitatif Analisis di Dayah Nurul 

Falah Meulaboh) 

Nama   : Rizqi Wahyuni 

NIM   : 170202014 

Nahwu adalah salah satu unsur dalam bahasa arab dan 

merupakan ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip 

untuk mengenali kata-kata bahasa Arab dari segi I’rab dan 

binanya. Kegiatan membaca teks arab  memiliki kaitan yang 

erat  dengan kaidah nahwu. Ketika salah kaidah nahwu nya 

maka akan salah pula artinya. Peneliti melihat adanya 

beberapa kesalahan pada siswa kelas 3 di Dayah Nurul Falah 

Meulaboh, bahwasanya kebanyakan dari siswa belum bisa 

membedakan antara fa’il dan maf’ul dalam sebuah teks. 

Sehingga diperlukannya analisis kesalahan nahwu dalam 

membaca teks arab untuk mengetahui dan 

mengklasifikasikan bentuk kesalahan yang sering terjadi 

serta menemukan penyebab terjadinya masalah ini. Adapun 

tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa 

saja kesalahan-kesalahan nahwu yang terdapat ketika 

membaca teks arab dan untuk mengetahui penyebab 

terjadinya kesalahan-kesalahan nahwu dalam membaca teks 

arab. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

metode deskriptif kualitatif. Instrumen yang dipakai oleh 

peneliti adalah tes. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan 

beberapa kesalahan nahwu  yang berupa kesalahan pada jar 

majrur 26,92%, tarkib washfy 20%,   fa’il 15,38%, tarkib 

idhafi 16,15%, fa’il  15,38%, maf’ul bih 11,53%, fi’il madhi 

2,30%, khabar 2,30%, ism kana 2,30%, ism anna 1,53%, 
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khabar kana 1,53%. Adapun penyebab terjadinya kesalahan 

siswa dalam membaca teks adalah kurangnya pengetahuan 

mengenai kaidah nahwu dan mengabaikan kaidah nahwu 

yang terdapat di dalam teks. 
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 الفصل األول 
 أساسية البحث

 البحث لةمشك - أ
وأرقاهامعىنيةاللغةالعربيةهيإحدىاللغاتالسامإنر

واللغة1تركيبا،بلهيمنأرقىلغاتالعامل.ومبىنواشتقاقاو
قداليتيعِبهباالعربعنأغراضهم.والكلماتهيالعربية

إلينا وعنوصلت النقل. اطريق لنا الكرميحفظها لقرآن
الشريفة اواألحاديث رواه وما العرب، منثور من لثقات

2ومنظموهم.
اَلستماعمهارةوهيمهاراتأربعمنالعربيةاللغةتتكون

القراءة.والكتابةوالقراءةوالكالم تتمفأما لغوي إتقان هي
اءةهيعمليةممارستهبعدممارسةالكالم.إمجاَل،علىأنالقر
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هرماونالكاتبمنخاللقراءةالنصوص.اتصالبنيالقارئو
(2013:143.) 

العناصريفاللغةالعربيةوهوعلميبحثوالنحوعنصرمن
أصولتعرفهباأحوالالكلماتالعربيةمنحيثاْلعراب
تركيبها.وعلى يعرضهلايفحال ما والبناء.أيمنحيث
قراءة عند النحو بقواعد يهتموا أن العربية اللغة متعلمي
النحو، بقواعد وثيقة عالقة للقراءة ألنر العربية. النصوص

يفالنحويؤديإىلاخلطاءيفاملعىن.واخلطأ

منوكان الفالح نور قريةاملمعهد يف يقع  عاهد

.Meulaboh, Seuneubokمادةاللغةالعربيةفيهيتعلمالطالب
األسبوع. يف ساعات املوادثالث لفهم الكتب يقرؤون بل

ملمييزوارأتالباحثةأثناءتدريسهاأنمعظمهماْلسالمية.و
أ الكلماتأحوال يقرأونواخر املثال سبيل على الفاعل.

.عىنيفترمجةاملايسببهمأنخيطئولذلكوكمفعول.

اعتماداعلىالبيانالسابقفرتيدالباحثةأنتقومالبحث
قراءةعحتتاملوضو النحويةيف النصوص:"حتليلاألخطاء
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طالب)دراسةوصفيةحتليليةمبعهدنورالفالحاللدىالعربية
Meulaboh ") 

 سؤاال البحث -ب
ال سؤاىلومن حتدد أن الباحثة ميكن السابقة بياانت
 :البحث

النصوصالعربيةماهياألخطاءالنحويةيفقراءة .1
 ؟ Meulaboh طالبمبعهدنورالفالحاللدى

النحوية .2 األخطاء أسباب هي قراءة  ما يف
وصالنص  العربية نوراللدى مبعهد طالب

 ؟ Meulaboh الفالح
 هدفا البحث -ج

:فهيوأماهدفاالبحثهلذاالبحث
النصوصالتعرفعلىاألخطاءالنحويةيفقراءة .1

العربية  الفالحاللدى نور مبعهد طالب
Meulaboh  
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قراءة .2 يف النحوية األخطاء أسباب على التعرف
طالبمبعهدنورالفالحاللدىالنصوصالعربية

Meulaboh 
 أمهية البحث - د

:إنأمهيةالبحثفيمايلي
 مهريةالنظريةاأل .1

يفاملعلوماتكمصدرالبحثهذااستخدامميكن
فيماخاصة،Meulabohالعلوممبعهدنورالفالحتطوير
للغةادروسلفهمالطالبميكناليتالتعلمأبساليبيتعلق

هذاواستخدام.العربيةعلىسبيلاملثاليفمهارةالقراءة
الذينللباحثنيمقارنةمادةأومرجعيةكموادالبحث
.العربيةوصالنصقراءةجمالحتليلاألخطاءويفيرغبون

 مهريةالتطبيقيةاأل .2

ملساعدةمهريةالتطبيقيرةيفهذاالبحثهياألأمرا
تصحيحسيمدرر يف الفالح نور مبعهد العربية اللغة

قراءة الطالبخاصةيف فيها تقع اليت النحوية األخطاء
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املدرسو ينال العربيةحىت للطالبالنصوص ناألساليب
.اللغةالعربيةالتعلمعمليةيفنشاطًاأكثرليكونوا

 حدود البحث -ه
عاحلد .1 البحث الباحثةهذا لىاملوضوعي:حتدد

 .األخطاءالنحوية
طالب .2 لدى البحث هذا جيرى املكاين: احلد

 .Meulabohمبعهدنورالفالحالفصلالثالث
ستحدد .3 الزماين احلد حيث من الزماين: احلد

الدراسة السنة يف البحث عملية هلذه الباحثة
امليالدية.2021-2022

 املصطلحاتمعاين   -و
إناملوضوعهلذاالبحث"حتليلاألخطاءالنحوية

)دراسةوصفيةحتليليةدىالطالبلالنصالعريبيفقراءة
املصطلحاتأمرامعاىنو(".Meulabohمبعهدنورالفالح

 منهذاالبحثفيمايلي:
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 حتليلاألخطاء .1
.وهوبيانحتليال–حيلل–حتليلمصدرمنحلل

اصطالحاهوحتويلاألصواتو3وظيفةكلمنها.أجزائهاو
اللغويةإىلرموزخمطوطةعلىالورقأوغْيهمتعارفعليها

نقلها واملكانبقصد الزمان تناءى مهما اآلخرين إىل
4تسهيلنشراملعرفة.قواحلفظوبقصدالتوثيو

و خطأ منكلمة مجع األخطاء ضدكلمة لغة هو
5القيمةالتقريبية.يعىنالفرقبنيالقيمةاحلقيقةوالصواب

كلو لفظاصطالحا يستعملهاعربيةوعبارةوكلمة
اليوميةيفالعربيةبغْينالناطقو ميارسهاحياهتم مل وهي
 قبل.منالعرب

 
(،ص.2011،)مكتبةكنوزاملعرفة،جدة:املعجم الوسيطإبراهيمأنيس،3
200 

اللغويةحممدصاحل،4 داراملهارات  : السعودية العربية )اململكة األندلس،،
205(،ص.1317

(،1986،)بْيوت:داراملشرق،املنجد يف اللغة األعالملويسمعلوف،5
 526ص.
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وأمراحتليلاألخطاءعندالباحثةفهوعمليةهتدفإىل
الناس.تفصحاألخطاءاللغويةعند

 النحو .2
6حنوا:القصد.–ينحو–حنولغةأخذمنكلمةحنا

أحوالو هبا تعرف اصطالحاهوعلمأبصول النحو أما
البناء.أيمنحيثلكلماتالعربيةمنحيثاْلعرابوا

7مايعرضهلايفحالتركيبها.
لنحوهوعلميعرفبهموقعالكلمةداخلاملرادابو

أحوالأواخرالكلمةحيثاْلعرابوالبناءأواجلملةأو
 منحيثالعواملتسبقها.

 قراءةالنصوص .3
.قراءة–قرأ–يقرأ–منقرأكلمة"قراءة"مصدر

8طالعه.كتوبفيهأوالقىالنظرعليهومعناهانطقابمل
واصطالحاالقراءةهيعمليةيرادهبااجيادالصلةبنيلغة

 
 526.....،ص.املنجد يف اللغة األعالملويسمعلوف،6

7  Arif Rahman Hakim, "  Mempermudah Pembelajaran Ilmu Nahwu 

Pada Abad 20 ", Jurnal Al-Maqoyis, Vol. 1 No.1, Jan-Juli 2013, hal.4 

 616....،ص.اللغة األعالم املنجد يف،لويسمعلوف 8
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الكتاب والرموز املعاىنالكالم من الكالم لغة وتتألف ية
املعاىن. هذه تؤدى الىت منو9واأللفاظ مجع النصوص

الكالمهوماَلحيتملمنهوالكالماملنصوصوالنص
 10التأويل.

الباحثةفهيعمليةفهم واملرادبقراءةالنصوصعند
النصوصالذييهدفإىلاحلصولمعلوماتعنها.

 الدراسات السابقة  -ز
بعدقراءةالبحوثالعلميةمنجمموعةمصادر،فهناك

 :البحوثالعلميةتناسبهبذاالبحث
 البحثاألول -1

الذيكتبته إثينالبحث مشيط  حتتسري 
قراءةالنصعنديف"األخطاءالنحويةوالصرفيةاملوضوع

 

،)القاهرة:داراملعارف،املوجة الفىن،دالعليمإبراهيمعب9
 57(،ص.2007
 811...،ص.يف املنجد،لويسمعلوف10
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طلبةمعهددارالعلومبنداآتشيه)دراسةحتليليةيفالصف
م.2019يفالسنةكانواقع"العاشر(

(التعرف1:)وأمااألهدافمنهذاالبحثهي
اليت األسباب النحوعلى يف خمطئات الطالبات جتعل

(2الصرفعندقراءةالنصمبعهددارالعلومالعصرى)و
القرائة أخطاء ْلصالح احملاوَلت وجود على التعرف

علىكيفية(التعرف3املدرسنيمبعهددارالعلومالعصرى)
القراءةعند النحويةيف وجوداحملاوَلتْلصالحأخطاء

كانتالباحثةاستخدمت.وطلبةمعهددارالعلومالعصرى
التحليلي الوصفي واَلستبياناملنهج اَلختبار ابستخدام

والنتائجاحملصولةمناملو البياانت. الشخصيةجلمع قابلة
يفمعهددار(جتدالباحثةالطالبات1:)هذالبحثهي

آ بندا والعلوم النحوية األخطاء يف يقعن  الصرفيةتشيه
باباليتتسبب(أكثراألس2الكثْيةعندقراءةالنص)

و النحوية طالباتاألخطاء عند النص قراءة يف الصرفية
أنفس عند من القراءة ممارسة قلة هو العاشر هنالصف

(ترى3ص)الصرفيةيفقراءةالنبتطبيقالقواعدالنحويةو
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مترينات تصحيح بعد املدرسني بعض َليعيد أن الباحثة
( هلم ْلصالح(4الطلبة ابحملاوَلت املدرسة قامت قد

تعيني     :ضبطوأخطاءالقراءةمبعهددارالعلومالعصريب
الطالباتلقراءةالنصداخلشكلالنصقبلأنتتقدم

تطالفصل النص؛ قراءة قبل اْلعراب وقوع تبيق قدمي؛
الطالبات معرفة لدفع النص يف اجلديدة املفردات معاىن

وقوعإعرابالنص.
البحث هذا األخطاءاتفق حتليل يف احلايل

.إَلأهنماخيتلفانعنموضوعومكانالبحث.النحوية
األخطاء املوضوع حتت السابقة البحث الباحثة قدمت

لعلومعندطلبةمعهدداراالنحويةوالصرفيةقراءةالنص
أماالبحثراسةحتليليةيفالصفالعاشر(،وتشيه)دبنداأ

احلايلعنحتليلاألخطاءالنحويةيفقراءةالنصوصالعربية
الباحثةابلبحثالسابقةيفحتلدىالطالب ليل.قامت

و والصرفية النحوية حتليلاخلطاء عن احلايل البحث أما
النحويةفقط. البحثيستخدماألخطاء أدواتإنهذ
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اَلستبيانواملقابلةالشخصيةأماالبحثاحلايليستخدم
ختبار.اَلاةأد
 البحثالثاين -2

الذيكتبته منريا  البحث املوضوعسرة  حتت
 Ruhul"حتليلاألخطاءاللغويةيفحمادثةالطالباتمبعهد

Islam Anak Bangsa Aceh Besar  (وصفية دراسة
 . م2020 .كانواقعايفالسنة"(حتليلية

(التعرف1وأمااألهدافمنهذاالبحثهي:)
الطالباتمبعهد اللغويةيفحمادثة  Ruhulعلىاألخطاء

Islam Anak Bangsa(2اليت العوامل على التعرف )
 Ruhulتسبباألخطاءاللغويةيفحمادثةالطالباتمبعهد

Islam Anak Bangsa   .كانتالباحثةاستخدمتاملنهجو
الوصفيالتحليليوتنتهجاملدخلالنوعي.

(إن1النتائجاحملصولةمنهذالبحثهي:)و
عبعضنواألخطاءاللغويةيفحمادثةالطالباتتنقسمإىل

النحوية واألخطاء الصوتية األخطاء وهي األخطاء
األخطاءو وكانت الدَللية. واألخطاء الصرفية األخطاء
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الطالبات حمادثة أخطاء يف ارتكاب أكثر هي النحوية
وتليها%85,51بنسبتهااملئوية70حيثيبلغعددها

%22,22نسبتهااملئويةو30األخطاءالدَلليةمبجموعها
مبجموعهايهوتل الصرفية األخطاء املئويةو25ا نسبتها

51,18% مبجموعها الصوتية األخطاء وتليها 10
(إنالعواملتسبباألخطاء2)%40,7نسبتهااملئويةو

عدةالعواملوهياللغويةيفحمادثةالطالباتتتكونمن
ندونيسيةوعدممعرفةالقواعدأتثْياللغةاْلقلةاملفرداتو

وإو التعليمية وخلفية القواعد اللغةمهال يف الرغبة عدم
العربية.

األخطاء حتليل احلايليف البحث إَلاتفقهذا .
مكانالبحث.قدمتالباحثةأهنماخيتلفانعنموضوعو

البحثالسابقةحتتاملوضوعحتليلاألخطاءاللغويةيف
 Ruhul Islam Anak Bangsa Acehحمادثةالطالباتمبعهد

Besar  (حتليلية وصفية ودراسة عن(، احلايل البحث أما
العربية النصوص قراءة يف النحوية األخطاء لدىحتليل

حتليلالطالب يف السابقة ابلبحث الباحثة قامت .
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األخطاء حتليل عن احلايل البحث وأما اللغوية األخطاء
فقط. أدواتالنحوية البحث هذا املالحظةاستخدم

و احلايلاملقااملباشرة البحث أما والواثئق والتسجيل بلة
ختبار.اَليستخدم

 طريقة كتابة الرسالة  -ح

حثةعلىوأماطريقةكتابةهذهالرسالةفاعتمدتالبا
عةالرانْييويسمىأتهيلاملعلمنيجبامماقررتهكليةالرتبيةو

 :الكتابب     
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

2016 ”
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 حتليل األخطاء - أ
 مفهوم حتليل األخطاء  -1

استخدامهواللغوياخلطأأبنGeorgeيرى
منشكلخاصةًفيها،املرغوبغْيالكالمأشكال
جامعيقبلمنفيهاملرغوبغْيالكالمأشكال
ليستاليتالكالمأشكال.اللغةوتعليمالِبامج

عنخيرجالكالمالذياشكالهيكذلكواملطلوب
1.القياسيةاللغةقواعد

مقبوليفاللغةرشديإنراخلطأهواحنرافوقال
لقديتبعهاالنانطونهبذهاللغة.وحسباملقايساليت

قدمتللخطأاللغويتعريفاتأخرىكثْيةمنهاعدة
لالست منهامواصفات تعتِبخطأ اللغويةحىت :جابة

 
1  Reni Supriani, Ida Rahmadani, "Penelitian analisis kesalahan 

berbahasa". Jurnal Edukasi Kultura, hal. 69 
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(خمالفةاَلستجابةاللغويةالصادرةمنالطالبملا1)
ة(عدممناسب2ينبغيأنتكونعليههذهاَلستجابة)

(تكرارصدور3هذهاَلستجابةيفبعضاملواقف)
يعتِب َل واحدة مرة يصدر فما اَلستجاابت، هذه

أوهفوة.ويفضوءهذا زلة يعتِب وإَّنا ميكنخطأ،
:أيصيغةلغويةتصدرتعريفاخلطأاللغويكمايلي

منالطالببشكلَليوافقعليهاملعلموذلكاملخالفة
2قواعداللغة.

صورةاخلطاءعنسْيفتعرف وقد اللغوييف
استعمال أي هو سواءللقواعد،خاطئعامة أو

ابلشذوذ اجلهل أو الصحيحة، القواعد استخدام
أخطاءالقواعد،مماينتجعنهظهور)اَلستثناءات(من

وكذلكيفتغيْييفاحلذفواْلضافة،واْلبدال،تتمثل
ألخطاءبدالعزيزالعصيلي،اأماكناحلروف.ويعرفع

 
مناهجه و  الناطقي هبا:  تعليم اللغة العربية لغريرشدىأمحدطعيمة،2

53(،ص.1989إيسيسكو،:ايض،)الرأساليبه
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عماهو اَلحنرافات أي اللغوية، األخطاء هبا يقصد
يتبعها اليت املقايس حسب العربية اللغة يف مقبول

 3الناطقونابلعربيةالفصحى.

وكانكوردرأوضحيفكتابةالفرقبنيفزلةاللسان
اللسان فزلة واألخطاء. lapseواألغالظ معناها

أما املتكلموماشبهذلك. تردد الناجتةمن األخطاء
فهيالناجتةعنإتياناملتكلمبكالمmistakesاألغالط

أياخلطأفهوذلكerrorغْيمناسبللموقف.وأما
أو املتحدث فيها خيالف اليت األخطاء من النوع
أن العصيلي العزيز عبد وذكر اللغة. قواعد الكاتب

صدهبااَلحنرافعماهومقبوليفاللغةاألخطاءيق

 
حتليل األخطاء لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة النور معلموجيااي،3

بيطايناجلديد   والتعليم،اإلسالمية  للرتبية الدولية العربية اجمللة ،Vol. 01 No. 01 

January-Juni 2017.3،ص
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ابلعربية الناطقون يتبعها اليت املقايس حسب العربية
4الفصحى.

دراسةهطاءاألخليلحتو تطبيقو ألنلغوية ية
استخدام يف أخطاء وابلتايل التعبْي طبق قد املتعلم

ارتكاباملتعلميفاألخطاءاللغويةيفعمليةاللغة.و
  يفاألصلأمرطبيعي.تعلماللغةاهلدف

نستطيع السابقة التعريفات أنمن نقول أن
عربيةوعبارةوكلمةلفظكلهياللغويةاألخطاء

وهيحياهتماليوميةيفالعربيةبغْينيستعملهاالناطقو
بدعةلغويةهيأخرىبعبارة.قبلمنالعربملميارسها

القواعدريرايحيثخرجمنمحتسواءكانتشفهياأ
 الزمة.لا

 


 
أمحدطعيمة،4 للناطقي  رشدي العربية  اللغة  تعليم  مناهج  املرجع يف 

 561ص.(2010،)القاهرة:دارالفكرالعريب،ابلغات أخرى



18 

 

 

 أهداف حتليل األخطاء  -2
حتليلاألخطاءمنحماولةاملناقشةملعلمالفصول،
عملها اليت اللغوية األخطاء حتليل إىل يهدف وهو
معلمواللغةالثانية.ومنالواقعأننتائجهذاالتحليل
املواد تسلسل حتديد حيث من املعلمني ملساعدة

معال واملمارسةتعليمية، وتوضيح حتديد على الرتكيز
و والتمارين العالجي وتوفْي احلاجة، عناصرحسب
 5حتديدالكفاءةاللغويةالثانيةجتربةللمتعلمني.

 مراحل حتليل األخطاء  -3

6:اكثالثمراحللتحليلاألخطاءهيهن

يقصدبهحتديداملواطنتعرفاخلطأ،و (1
اليتتنحرففيهااستجاابتالطالب

 ييساَلستخداماللغويالصحيح.مقا

 
 5.....،ص. تعليمحتليل األخطاء لطلبة قسم معلموجيااي،5
 6،ص. حتليل األخطاء لطلبة قسم تعليم.... معلموجيااي،6
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و (2 اخلطأ، بوصف به أوجهيقصد يان
تصنيفهللفئةاَلحنرافعنالقاعدة،و

اليتينتميإليهاحتديدموقعاألخطاء
 مناملبحثاللغوية.

يقصدبهبيانالعواملتفسْياخلطأ،و (3
اخلطأواملصادراليتاليتأدتإىلهذا

 يعزىإليهاز
 قواعد النحو -ب

 مفهوم النحو  -1
حنواابملعىن–ينحو–حنولغةأخذمنكلمةحنا

أ وجهة والقصد. املقدار مثل الطريق النحوو أما
اصطالحاهوعلمأبصولتعرفهباأحوالالكلمات
ما والبناء.أيمنحيث العربيةمنحيثاْلعراب

 7.تركيبهايعرضهلايفحال
لكلماتالنحوهوعلمأبصولتعرفهباأحوالا

ماالعربيةمنحيثاْلعرابو البناء.أيمنحيث
 

7 Arif Rahman Hakim, "Mempermudah Pembelajaran …. hal.4 
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يعرضهلايفحالتركيبها.فيهنعرفماجيبعليهأن
يكونآخرالكلماتمنرفع،أونصب،أوجرأو
جزم،أولزومحالةواحدة،بعدانتظامهايفاجلملة.

لكل ضرورية الكتابومعرفته يزاول واخلطابةمن ة
 8مدارسةاآلدابالعربية.و

علم هو النحو أن نعرف السابق البحث ومن
يعرفبهموقعالكلمةداخلاجلملةأوأحوالأواخر
العوامل منحيث أو والبناء اْلعراب الكلمةحيث

تسبقها.
 أهداف تعليم النحو -2

الوصف ابهلدف قصد الرتبوي جمال يف
املوضوعيالدقيقألشكالالتغْياملطلوبإحداثها

9يفسلوكالطالببعدمرورهخبِبةتعليميةمعينة.

 
9ص.....جامع الدروس الشيخمصطفىالغالييين،8
 63ص.....،تعليم اللغةرشديأمحدطعيمة،9
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القواعدهتدفو دراسة أصبحت الزمن مرور مع
 10إىلحتقيقمايلى:

األساليب (1 حماكاة على التالميذ إقدار
الصحيحة،وجعلهذهاحملاكاةمبنيةعلى

آ تكون أن من بدَل مفهوم ليةأساس
 حمضة.

تنميةالقدرةعلىدقةاملالحظة،والربط، (2
الرتاكيب بني املختلفة العالقات وفهم
على املتعلم مترين جانب إىل املتشاهبة،

 التفكْياملنظم.
إقدارالتالميذعلىسالمةالعبارة،وصحة (3

األداء،وتقومياللسان،وعصمتهمناخلطأ
 والكتابة.يفالكالم،أيحتسنيالكالم

 
)القاهرة:مصرتدريس اللغة العربية املرجع إبراهيمحممدعطا،10

 273(،ص.2005اجلديدة،
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املعلومات، (4 ترتيب على التالميذ إقدار
وتنظيمهايفأذهاهنم،وتدريبهمعلىدقة

 التفكْيوالتعليل،واَلستنباط.
اخلطأ (5 متييز على املتعلمني قدرات تنمية

ومعرفة ويقرؤونه إليه، يستمعون فيما
 أسبابذلكليتجنوبه.

اللغة (6 أوضاع على التالميذ وقوف
وصيغها.

 نحوجمال علم ال -3
 اإلعراب والبناء  (1

اْلعرابأثرحيدثهالعامليفآخرالكلمة،
أو جمرورا أو منصواب أو مرفوعا آخرها فيكون

وجمزو العامل. ذلك يقتضيه ما حسب البناءما،
و واحدة، حالة الكلمة آخر اختلفتلزوم إن
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العوامل فيها ثر تؤ فال تسبقها، اليت العوامل
 11املختلفة.
 اإلعراب عالمات  (أ)

أوحرفعالماتاْلعرابحركة
و ثالثة فاحلركات حذف. الضمةأو هي

وهي أربعة واألحرف والكسرة. والفتحة
إما واحلذف والياء. والنون واأللف الواو

12قطعاألخروإماقطعالنون.
:الرفعوعالمةاْلعرابهيأربعة

اجلزم.-اجلر-النصب-
عالمات أربع الضمةفللرفع :-

هي-األلف-لواوا والضمة النون.
األصل.فأماالضمةفتكونعالمةللرفع

يفاَلسماملفردومجعيفأربعةمواضعوهي
لامضارعمجعاملؤنثالساملوالفعالتكثْيو

 
 18ص....،جامع الدروسالشيخمصطفىالغالييين،11
20ص....،الدروس جامعالغالييين،مصطفىالشيخ12
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وأما شيء. آبخره يتصل يل الواوالذي
مةللرفعيفمجعاملذكرالساملفتكونعال

اخلمسةو -محوك-أخوك-)أبوكاألمساء
ونعالمةأمااأللففتكذومال(.و-وكف

تثنيةخاصة.و فتكونللرفعيف النون أما
اتصل الفعلاملضارعإذا عالمةللرفعيف
ضمْي أو مجع ضمْي أو تثنية ضمْي به
األفعال تسمى املخاطبة املؤنث

13اخلمسة.
:الفتحةوللنصبمخسعالمات

حذف-الياء-الكسرة-األلف-
ةفتكونعالمةللنصبالنون.فأماالفتح

مجعثةمواضعوهييفاَلسماملفردويفثال
املضا والفعل عليهالتكسْي دخل إذا رع

يتصلأبخرهشيء. ومل النواصب عوامل

 
7-6،ص.شرح خمتصر جدا على منت اآلجرومية13



25 

 

 

فتكونو األلف يفعالمةأما للنصب
وأما اخلمسة. فتكونالكسرةاألمساء

أمامجعاملؤنثالسامل.ويفللنصبعالمة
عالمةللنصبيفتثنيةومجع.نالياءفتكو

أماحذفالنونفيكونعالمةللنصبو
بثيابة رفعها اليت اخلمسة األفعال يف

14النون.
-:الكسرةوللجرثالثعالمات

الفتحة.والكسرةهياألصل.فأما-الياء
ثالثة يف للخفض فتكونعالمة الكسرة

املنصرفمواضع املفرد اَلسم يف وهي
امل التكسْي وومجع املؤنثنصرف مجع

الياء  للخفضعالمةفتكون  السامل.وأما

اءاخلمسةوهييفاألمسمواضعثالثةيف

 
8-7.ص،اآلجرومية منت على جدا خمتصر شرح 14



26 

 

 

أماالفتحةفتكونعالمةوالتثنيةواجلمع.و
15للخفضيفاَلسمالذيَلينصرف.

وللجزمثالثعالمات:السكون
و اآلخر فأماوحذف النون. حذف

يف للجزم عالمة فيكون الفعلالسكون 
وامل اآلخر. الصحيح حذفضارع أما

الفعلعالمةفيكون  اآلخر يف للجزم
اآلخرحذفوأما  املضارعاملعتلاآلخر.

اخلمسةللجزمعالمةفيكون األفعال يف
16اليترفعهابثيابةالنون.

 القراءة -ج
 مفهوم القراءة  -1

القراءةعمليةيرادهبااجيادالصلةبنيلغةالكالم
أللفاظالكتابيةوتتألفلغةالكالممناملعاىنواوالرموز

 
8.ص،اآلجرومية منت على جدا خمتصر شرح 15
8.ص،اآلجرومية منت على جدا خمتصر شرح16
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و املعاىن، هذه تؤدى منالىت عناصريفهم أن هذا
 17:القراءةثالثة،هي

 املعىنالذههىن (1
 اللفظالذييؤديه (2
 الرمزاملكتوب (3

مكتوبهومامعىنعلىللحصولنشاطالقراءة
اللغةإتقانعنالنظربصرفالغرض،هلذا.النصيف

العملياتتنشيطإىلأيًضاالقارئحيتاجاملستخدمة،
العقلية املختلفة يف نظامه  إسكندرواسد)املعريف

(.2008:246وصنندر
.اللغويةاألربعاملهاراتإحدىالقراءةهيومهارة

الفهميشرحكما القراءةمهارةملصطلحالفعليماذا
الواردة املهاراتوأوجهه كهاميتلاليتاللغويةفيه.

يفالكتابةاملعىنالواردةمعىنوفهمرؤيةيفالشخص
يلتقطأنللقارئميكنحبيث.وبالغةودقةمبهارة

 
57ص.... املوجة الفىن،عبدالعليمإبراهيم17
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كتاابتهخاللمنينقلهاأنالكاتبيريداليتالرسالة
 .ودقيقجيدمبعىنويفهمها

 أنواع القراءة  -2
ت عدة فيماالقراءة خمتلفة َلعتبارات قاسيم

 18:يلي
طريقة  القراءة من حيث الشكل و أنواع   (1

 األداء 
 القراءةالصامتة (أ)

للصوت دخل َل فكرية عملية
وفهم املكتوبة الرموز حل ألهنا فيها،
معانيهابسهولةودقة،وليسرفعالصوت

القراءةيهاابلكلماتإَلعمالإضافيا.وف
يظهر فوقالصامتة العني انتقل فيها

حبيثإدراكالقارئملدلوَلهتاالكلمات،و
إذنألتهِفمعىنماقراءةألجابك،ولوس

 
61...ص.املوجة الفىن،عبدالعليمإبراهيم18
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فهيسريةليسفيهاصوتوَلمهسوَل
حتريكلسانأوشفة.

 القراءةاجلهرية (ب)
هيقراءةتشتملعلىماتتطلبه
القراءةالصامتة،منتعرفبصرىللرموز

إدراكعقلىملدلوَلهتاومعانيها،الكتابية.و
او التعبْي عليها عنتزيد هذهلشفوى

الكلماتواجلهر،بنطقاملدلوَلتواملعاىن
بذلككانتالقراءةاجلهريةأصعبهبا،و

منالقراءةالصامتة.
 القارئ  أغراض حيث من  أنواع القراءة (2

و (أ) العاجلة: السريعة يقصدالقراءة
شيء إىل بسرعة اَلهتدا منها

و للباحثنيهيمعني، هامة قراءة
كقرواملتعلجني الفهارس. اءة

 األمساء.قوائمو
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 (ب) عنقراءة عامة فكرة لتكوين
متسع أوموضوع تقرير :كقراءة
 .كتابجديد

ال القراءة   هبا:تحصيلية)ج( ويقصد
و واْلملام، هذهتاَلستذكار فضى

لفهم واألانة، ابلرتيث القراءة
تفصيال.املسائلإمجاَلو

فيهايرجع:و)د(قراءةجلمعاملعلومات
عدة إىل جيمعمصادرالقارئ ،

معلوماتمنه من إليه حيتاج ما ا
الدارسخاصة كقراءة وذلك ،

الذىيعدرسالةأوحبثا.

للمتع قراءة   والرايضة)ه( األدبية: ة
و منهيالعقلية، خالية قراءة

تكون وقد والتفكْي، التعمق
فرتات تتخللها وذلكمتقطة ،
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والفكاهات األدب كقراءة
والطرائف.

لة:كنقدكتابلنقديةالتحلي)و(القراءةا
بينه للموازنة إنتاجعقلى، أوأى

و غْيه، القراءةهذاوبني من نوع
 مزيد إىل التأىنحيتاج من

والتمحيص.

  الذهىن التهيؤ حيث من  أنواع القراءة (3
 للقارئ 

 القراءةللدرس (أ)
،مبطالباملهنةترتبطهذهالقراءة

و املدنية ألوانوالواجبات من ذلك غْي
عملى منها والغرض احليوى، النشاط

يتصلبسباملعلوماتواَلحتفاظجبملةو
 مناحلقائق.
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 القراءةاَلستمتاع (ب)
قضاءترتبطهذهالقراءةابلرغبةيف

وقتالفراغقضاءساراممتعا،ومتحىمنها
العملية إلياألغراض والدافع أمران:، ها

يفهذهاحلالة(إماحباَلستطالع،و1)
امل الواقعية.قريكون املوضوعات من وء

رارمنالواقعوأثقالهإمارغبةِفالف(و2)
و والسلوى، املتعة والتماس ِفوجفافه،

،الةيكوناملقروءمنصنعاخليالهذهاحل
أومناحلرافات.

 أهداف تدريس القراءة  -3
صياغ فيماميكن القراءة تدريس أهداف ة

19:أيتى

 
2004)القاهرة:يةطرق تدريس اللغة العربعبدالرمحنحممود،19

 271م(ص.
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احلروف،تدريبالتالميذعلىتعرف (1
الكلمات الصحيحوهتجى والنطق ،

 بسرعةمناسبة.
ا (2 الرموزتدريب ربط على لتالميذ

منابألفكار املعاىن واشتقاق ،
 الكلماتواجلملوالعبارات.

األفكار (3 فهم على التالميذ تدريب
(1:)بطرقمنها الرئيسيةوالتفصيلية

(تتبعاألدلة2التصنيفبنياحلقائق)
(3( اَلستنتاج بعض(4( تكوين

 األراء.
و (4 املوازنة على التالميذ النقدتدريب

(توضيحأوجهالتشابه1:)بطرقمنها
األفكار بعض بني واَلختالف

الفكريةيف2املقروءة) العالقة (ربط
بعض من التالميذ لدى مبا املقروء

 اخلِبات
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حلل (5 القراءة على التالميذ تدريب
 بعضاملشكالت.

فيةاستعمالتدريبالتالميذعلىكي (6
 .الكتبواملكتبات

التال (7 معتدريب التفاعل على ميذ
(حماولةالتعرفعلى1:)املقروءمثل

املوضوع يف واَلجتاهات القيم بعض
( السلوك2املقروء تقمص حماولة )

اْلجيايبيفاملوضوعاملقروء.
 طرق تدريس القراءة  -4

تدري طرق تتخلص القراءةتكاد س
20تية:الطرقاآلللمبتدئنييف

 الطريقةاألجبدية (1
يتعلم الطريقةأبن املبتدئني هتتمهبذه

وأمساءها احلروف فأشكال هلم، يكتب

 
 275،ص.... . طرق تدريس عبدالرمحنحممود،20
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معروف من جمموعة يرجعاملدرس أو ،
دئالقراءة،ْثإليهامكتوبةيفكتابمبا

يذكر وهو واحدا واحدا، فيها يشْي
،امساؤها،وهميرددونبعدههذهاألمساء

اتما حيفظوهاحفظا فإذاويكرروهناحىت ،
إىلغْيهاانتهىمنجمموعةاحلروفانتقل

وأحياان،كان مجيعا، منها ينتهى حىت
بتحيستعني تثبيتاحلروف فيظهم،على

مثل  امللحنة العبارات َلبعض األلف :
حتتهها،شيء من نقطة والباء عليها،

،...اخل.ثنتانمنفوقهاالتاثو
أمسائهاواأشكالاحلروفوفإذاحفظ

ابحلركات أصواهتا تعليمهم إىل انتقل
الثالثْثإىلتعليممقاطعتنتهىحبرف

ْثقراءةالكلماتمنحروفاملدالثالثة
،ْثقراءةقطعأكِب.ْثقراءةاجلمل

 الطريقةالصوتية (2
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تتفقمعالطريقةاألجبديةيفاألساس،
من خطوة يف عنها ختتلف ولكنها

،فْيىهتا،وهيتعليمأمساءاحلروفواخط
القراءة تعليم ان الطريقة هذه انصار
على التعرف طريق عن يتم للمبتدئني

الكلمة منها ترتكب اليت أمرااألصوات ،
أمساؤهافاللزومملعرفتها،بلإنمعرفتها

يف التلميذ تعوق الكلمةقد حتليل أثناء
 .والنطقهبا

 طريقةالكلمة (3
ال هذه للخطواتتسْي وفقا طريقة

 اآلتية:
كلمة (1) التلميذ على تعرض

اومعناها،ولكنهيعرفلفظه
،ْثَليعرفشكلها،وحيفظه

ْثكلمة اثنية، تعرضكلمة
 هلمجرا.اثلثة،و
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إىلحتليلالكلمةيتماَلنتقال (2)
حروفها مثملعرفة ما، : ل

الكلمات يف املكرر :احلرف
–على–عثمان–عمر

 عادل....اخل.
الطريقتني: (3) خطوات تتبع

و دراألجبدية يف اسةالصوتية
 .احلروف.أبمسائهاوأصواهتا

احلروف (4) التلميذ عرف فإذا
قراءة من سيمكنه ذلك فإن

كلماتجديدةْثقراءةمجل
 .جديدة

 طريقةاجلملة (4
الطريقة الكلمةتتفقهذه معطريقة

يفاألساس،وختتلفمعهايفتفسْيمعىن
الكلية الوحدة أن وترى الكلية، الوحدة
ذاتاملعىنهياجلملةَلالكلمة،إذأن
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منهاأكثر يفهم املفردةميكنأن الكلمة
ويتضح معناها، وَليتحدد معىن، من
املقصودمنهاإَلإذاوصعتِفمجلة،أو
وتسْي فيه، قيلت الذي املوقف وصف

هذهالطريقةوفقاملاأييت:
الت -1 على مجلةتعرض لميذ

ويرشدهكاملة إىل، املدرس
هممعناهاْثفإدراكشكلها،و

و وهكذا أخرى، يراعىمجلة
اجلملةمشتقةأنتكونهذه

وجتاربه، التلميذ خِبة من
او من الىتمؤلفه لكلمات

 .يعرفلفظهاومعناها
ملةإىلالكلماتالىتحتللاجل -2

 .تتكونمنها
 .حتللالكلماتإىلحروفها -3
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4-  حتدرس من يثاحلروف
.أشكاهلاأصواهتاو

 الطريقةالتوليفية (5
جمعبنيمميزاتالطرقوهيحماولةلل

و هبذهالسابقة، القراءة تدريس يسْي
الطريقةوفقاملاأيتى:

تالميذه -1 إىل املدرس يقدم
أو كلمات هو مما مجال

و صوات لديهم معىنمألوف
ومنهناتبدأبكلذىمعىن

 التحليلية(.)الطرق
واجلمل -2 الكلمات تكرر

( وأشكاهلا يفرتنأبصواهتا
من إفادة ابلصوت الشكل

 الطريقةالصوتية(
 حتللاجلملإىلكلمات -3
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عل -4 التالميذ ترميبيدرب ى
لتكوين احلروف بعض

قراءة،ْثيدربونعلىكلمات
لتكوين كلمات وتركيب

 هكذا.مجال،و
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 لثالث ا الفصل 
 حلقليإجراءت البحث ا

 منهج البحث - أ
البحثهوعلميةللحصولعلىالبياانت إنمنهج

منهجالبحثهوطريقيؤدي1ألهدافوفوائدمعينة.
القواعد من طائفة بواسطة العلوم احلقيقةيف إىلكشف
العامة،هتيمنعلىسْيالعقلوحتددعملياتهحىتيصل

لباحثةيفاستخدامتاالذيواملنهج2إىلجتيجةمعلومة.
املنهجنهجالوصفيالتحليلي.يهدفاملهذاالبحثهو

وأنشطةامليدانيةثواألحدااألشخاصسلوكوصفإىل
 .والتعمقابلتفصيلمعينة
 
 

 
1  Garaika dan Darmanah, Metode Penelitian, (Lampung Selatan: 

CV. HIRA TECH, 2019), hal. 1 

العساف،2 محد بن السلوكيةصاحل العلوم  يف  البحث  إىل  ،املدخل 
 90(،ص.2000)الرايض:مكتبةالععبيكان،
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 البحث عينةجمتمع و  -ب
منطقة هو اجملتمع أوأشياءمنتتكونتعميمإنر

الباحثحيددهامعينةوخصائصصفاتهلامواضيع
ال3.النتائجاستخالصولدراستها هذا بحثواجملتمعيف

حيفمعهدنورالفالفهيمجيعالطلبةيفالفصلالثالث
Meulabohطالبا177،ويبلغعددهم.

ميتلكهااليتواخلصائصالعددمنجزءهيأماالعينةو
احلاليني،تمعاجملمنجزءًاالعينةتكونحبيث.تمعاجمل

علىبناءًمعينةبطريقةالعيناتيستخدمأنجيبلذلك
فصلاليفلعينةاالباحثةأخذت4احلالية.اَلعتبارات

والطريقةاليت.طالبا18يبلغعددهموالطالبمنالثالث
العمدية الطريقة هي العينة َلختيار الباحثة استخدمت
اَلختيار أو املقصودة ، ابلطريقة الطريقة هذه ويسمى
ابخلِبةوهيتعينأنأساساَلختيارخِبةالباحثومعرفته

 5إبناملفردةمتثلجمتمعالبحث.
 

3 Garaika dan Darmanah, Metode Penelitian…. hal. 34 
4 Garaika dan Darmanah, Metode penelitian….. hal. 34 

 99ص.....  املدخل إىل البحثصاحلبنمحدالعساف، 5
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 البحثأداة  -ج
البحثيفهذاالباحثةاستخدمتاليتأداةالبحثإنر

:هي
ختباراَل -1

قداليتاملثْياتمنجمموعةأبنرهختباراَليُعررف
الباحثيُعدرهارسوماً،أوصوراً،أوأسئلًة،تكون
أوكميرةبطريقةحبثيةظاهرةأوسلوكقياسهبدف
كيفيرة، ولنجاح اَلختبار َل بدر من أن يترسم

النتائجيُعطيحبيثوالثبات؛والصدق،ابملوضوعية،
ظروفحتتمررةمنأكثراستخدامهترماإذانفسها
6.مماثلة

قياس يف األساسية األدوات أحد هو اَلختبار
ابجمل املتعلقة وامليول واألفرادواخلصائص اعات

تُعرفاَلختبار ابستخداماملستهدفنيابلبحث،كما
جلمع وأسئلة صور شكل على وصياغته التأثْي

 
6  mawdoo3.com/طرق_مجع_البياانت_وعرضها  
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املعلوماتمناهلدفجمموعة.سواءكانتمعلومات
نوعيةأوكميةلتكونمفيدةللباحثنيأثناءالدراسات

 7.العلمية
 البياانت حتليل طريقة - د

أمراابلنسبةلعمليةحتليلالبياانتيفهذاالبحثيقوم 
(2)األخطاء(حتديد1فهي)مراحلمخس هبامنخالل

)األتصويب تصنيف3خطاء توصيف4)األخطاء( )
 .األخطاء(تفسْي5األخطاء)

 
7  manaraa.com/post/3139/ اَلختبارات-يف-البحث-العلمي 
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 الفصل الرابع 
 نتائج البحث ومناقشتها 

 عرض البياانت - أ
الفصلالسابقعمايتعلقمبنهجلقدشرحتالباحثةيف

واألداة جلالبحث الفصلاملستخدمة هذا ويف البياانت. مع
يفمعهدحصلتعليهااليتالبياانتالباحثةأنتعرضأرادت

الفالح عناللدى Meulabohنور الثالث للفصل طالب
حتليلاألخطاءالنحويةيفقراءةالنصوصالعربية.وللحصول

تالباحثةابلبحثالوصفيالتحليليللسنةعلىالبياانتقام
عميدلكليةالرتبيةإفادةعلىاعتمادا2021/2022الدراسية

وأتهيلاملعلمنيجبامعةالرانْيياْلسالميةاحلكوميةبنداأتشيه
 . B-15028/Un.08/FTK.1/TL.00/10.2021رقم

 حملة ميدان البحث   -1
حتليل عن العلمي ابلبحث الباحثة قامت قد

خطاءالنحويةيفقراءةالنصوصالعربيةلدىطالباأل
.كانمعهدنورالفالحMeulabohمبعهدنورالفالح
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 يقعيفالشارعو Meulaboh أحداملعاهداملعروفةيف
Imam Bonjol, Seuneubokهلذااملعهدمرحلةدراسية.

معهدنورالفالحأتسسواحدةوهيمرحلةمتوسطة.
موالذيافتفتحهويلعهد1990أغسطس21يف

Drs. Teuku Rosmanللمؤسسة املعهد هذا .كان
.Teuku Chik Lila Perkasa  م1992ديسمِب8ويف

يف العصري ابملعهد الفالح نور معهد يعرف
Meulaboh  . 

مليةالتعليموالتعلمهبذااملعهدمنالصباحتبدأع
الصباح. يف املدرسية املواد الطلبة يتعلم الليل. حىت
ويتعلمونالعلوماْلسالميةيفالنهاروالليلعلىسبيل
والنحو والفقه التوحيد وعلم التجويد علم املثال
والصرفوغْيهاابستخدامالكتبالعربية.ويستخدم

املدرسيةعلىأساسللمواددرسةمنهجاملهذااملعهد
KMA   ابستخدامكتاباملدرسةاملتوسطة183رقم

م.2019لعام
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ومنأنشطةأخرىقاممعهدنورالفالحبتدريب
خطابالطلبةيفكلليلةاألحد.يهدفهذاالِبانمج

إىلتدريبشجاعةالطلبةأمامأصدقائهم.
الفالح نور مبعهد الطلبة Meulabohملعرفةععد

سيتوضحالباحثةكمايفاجلدولاألتية:

 1-4اجلدول 
  Meulabohعدد الطلبة مبعهد نور الفالح 

Meulaboh  30يفمعهدنورالفالحويبلغععداملعلمني
دةاوأمااملعلمونملمعلمة.15معلماو15منيتكونمعلما.

 الفصل  الرقم 
 عدد 

 اجملموع
 الطالبات  الطالب

7871149 األول1
454994الثاين2
5462116الثالث3

177182359 اجملموع
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معلما.وكانملعرفةععداملعلمني13عددهميبلغاللغةالعربيةف
:اللغةالعربيةوالنحوفيهاكمايفاجلدولاآليتالذينيعلمون

 2-4اجلدول 
 Meulabohأمساء معلمي اللغة العربية مبعهد نور الفالح 

 الدرس   االسم الرقم 
اللغةالعربيةدديمسفرايد1
 اللغةالعربيةمفتاحاهلادي2
 اللغةالعربيةأنديكفرتى3
 العربيةاللغةحممدتوفيقهداية4
 اللغةالعربيةفْياايين5
اللغةالعربيةموتياسكما6
النحودديمسفرايد7
 النحوسفرزال8
 النحوإيتاأرايين9

 النحومفتاحاهلادي10
 النحوأمحدجونيدي11
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 النحوالكفل ذو12
النحوانينأزوي13

:والوسائليفمعهدنورالفالحفهيوأمااملباين

 3-4اجلدول 
 املباين والوسائل مبعهد نور الفالح 

 عدد  نوع املباين والوسائل  الرقم 
12الفصل1
1املكتبة2
1معملاحلاسوب3
2اْلدارة4
8مسكنالطالبات5
8مسكنالطالب6
2غرفةاألكل7
1املطبخ8
1امللعب9

2املقصف10
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 حتليل البياانت ومناقشاهتا  -ب
العربيةلدى -1 النصوص قراءة النحويةيف األخطاء

 Meulabohالطالبمبعهدنورالفالح

قراءةأخذت يف اَلختبار من البياانت الباحثة
فصلالثالثمبعهدنوريفالطالبالالنصوصالعربيةلدى

قراءة  Meulaboh.الفالح يف النحوية األخطاء ملعرفة
طالب لدى العربية الثالثالالنصوص نورفصل مبعهد

واستعدتقامتالباحثةجبمعالبياانتابَلختبار.الفالح
من مصدر العربية النصوص اللغةكتابالباحثة مقرر

:عربية.ووجدتنوعاألخطاءاآلتيةال
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 4-4دول اجل 
قراءة النص العريب حتت املوضوع سنة  األخطاء النحوية يف 

 هجرية جديدة 

 رقم
حتديد  
 األخطاء

تصويب 
 األخطاء

تصنيف  
 األخطاء

توصيف 
 األخطاء

منأولِاليوم1
حمرم

جرماحنويأورلٌ
يقتضي
السياق

رفعه
منأوَلًاليوم2

حمرم
نصبماحنويأورلٌ

يقتضي
السياق

رفعه
منأولُاليوم3

حمرم
استخدامحنويأورلٌ

الضمةيف
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مايقتضيه
ضمتني

رفعماحنويمنحمرم حمرمٌمن4
يقتضي
السياق

جره
نصبماحنويمنحمرم حمرمَمن5

يقتضي
السياق

جره
استخدامحنويمنحمرم حمرمِمن6

الكسرة
يفما

يقتضيه
كسرتني

نصبماحنويمنحمرم حمرمًمن7
يقتضي
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السياق
جره

حمرمْمن8


جزمماحنويمنحمرم 
يقتضي
السياق

جره
هجريةِبَسَنة9ٌ

جديدة
ة هجرية ِبَسنَ

جديدة 
رفعماحنوي

يقتضي
السياق

جره
هجريةِبَسَنة10ً

جديدة
ة هجرية ِبَسنَ

جديدة 
نصبماحنوي

يقتضي
السياق

جره
هجريةِبَسَنة11ِ

جديدة
ة هجرية ِبَسنَ

جديدة 
استخدامحنوي

الكسرة
يفما
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يقتضي
السياق
الكسرتني

هجريةٌةِبَسن12َ
جديدة

ة هجرية ِبَسنَ
جديدة 

رفعماحنوي
يقتضي
السياق

جره
هجريةَِبَسَنٌة13

جديدة
ة هجرية ِبَسنَ

جديدة 
نصبماحنوي

يقتضي
السياق

جره
ِبَسَنٌةهجرية14

جديدةٌ
ة هجرية ِبَسنَ

جديدة 
رفعماحنوي

يقتضي
السياق

جره
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ِبَسَنٌةهجريَة15
جديدةً

ة هجرية ِبَسنَ
جديدة 

نصبماحنوي
يقتضي
السياق

جره
همجيتمعون16

املسجدُيف
همجيتمعون

يفاملسجدِ
رفعماحنوي

يقتضي
السياق

جره
همجيتمعون17

املسجدَيف
همجيتمعون

يفاملسجدِ
نصبماحنوي

يقتضي
السياق

جره
همجيتمعون18

املسجدْيف
همجيتمعون

يفاملسجدِ
جزمماحنوي

يقتضي
السياق

جره
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إىلاحملاضرة19ِ
الدينيةُ

إىلاحملاضرِة
الدينيةِ

رفعماحنوي
يقتضي
السياق

جره
إىلاحملاضرة20ِ

الدينيةَ
إىلاحملاضرِة

الدينيةِ
نصبماحنوي

يقتضي
السياق

جره
احملاضرْةإىل21

الدينيةْ
إىلاحملاضرِة

الدينيةِ
جرماحنوي

يقتضي
السياق

جره
احملاضرةُإىل22

الدينيةِ
إىلاحملاضرِة

الدينيةِ
رفعماحنوي

يقتضي
السياق

جره
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نصبماحنوياألستاذُألقاهااألستاذَألقاها23
يقتصي
السياق

رفعه
استخدامحنوياألستاذُألقاهااألستاذٌألقاها24

الضمتني
فيما

يقتضيه
ضمة

جرماحنوياألستاذُألقاهااألستاذِألقاها25
يقتضي
السياق

رفعه
نصبماحنوياذُقالاأُلْستَاذَتَسْاألُقال26

يقتضي
السياق

رفعه
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جزمماحنوياذُقالاأُلْستَاذِتَسْاألُقال27
يقتضي
السياق

رفعه
رفعماحنويقاَلاألستاذاألستاذقال28ُ

يقتضي
السياق

نصبه
اأُلْسَتاِذقال29

حماضرتُهُيف
اذاألستقال

هِحماضرتِيف
رفعماحنوي

يقتضي
السياق

جره
حادثةُعن30

الرسولِهجرةِ
حادثِةعن

هجرِةالرسولِ
رفعماحنوي

يقتضي
السياق

جره
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حادثةَعن31
الرسولُهجرة

حادثِةعن
هجرِةالرسولِ

نصبماحنوي
يقتضي
السياق

جره
حادثةِعن32

الرسولِهجرُة
حادثِةعن

هجرِةالرسولِ
رفعماحنوي

يقتضي
السياق

جره
حادثةِعن33

الرسولَهجرةَ
حادثِةعن

هجرِةالرسولِ
نصبماحنوي

يقتضي
السياق

جره
رفعماحنويالرسولهاجرَالرسولهاجر34ُ

يقتضي
السياق

نصبه
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جرماحنويالرسولُهاجرالرسولِهاجر35
يقتضي
السياق

رفعه
نصبماحنويالرسولُهاجرالرسولَهاجر36

يقتضي
السياق

رفعه
استخدامحنويالرسولُهاجرالرسولٌهاجر37

الضمتني
فيما

يقتضيه
ضمة

تركواهم38
 وطُنهم



تركواهم
وطَنهم

رفعماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
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تركواهم39
هموطنِ

تركواهم
وطَنهم

جرماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
نصبماحنويالكفارُداأرالكفارَدارأ40

يقتضي
السياق

رفعه
جرماحنويالكفارُداأرالكفارِداأر41

يقتضي
السياق

رفعه
أرادالكفار42

النيُبأنيقتلوا
وأصحابه

دالكفارأناأر
النيَبيقتلوا

هوأصحابَ

رفعماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
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أرادالكفار43
النيِبأنيقتلوا

هوأصحاب

دالكفارأناأر
النيَبيقتلوا

هوأصحابَ

جرماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
وأرادالكفار44

النيُبأنمينعوا
وأصحابه

دالكفاراوأر
النيَبأنمينعوا

هوأصحابَ

رفعماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
وأرادالكفار45

النيِبأنمينعوا
هوأصحاب

دالكفاراوأر
النيَبأنمينعوا

هوأصحابَ

جرماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
نصبماحنويللهجرةِللهجرة46َ

يقتضي
السياق

جره
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رفعماحنويللهجرةِللهجرة47ُ
يقتضي
السياق

جره
رفعماحنويالنيبُوصلَالنيبوصل48ُ

يقتضي
السياق

نصبه
النيَبوصل49


نصبماحنويالنيبُوصلَ

يقتضي
السياق

رفعه
رفعماحنويالنيبُوصلَالنيبِوصل50

يقتضي
السياق

رفعه
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رفعماحنوياملدينةِإىلاملدينةُإىل51
يقتضي
السياق

جره
املدينةَإىل52




نصبماحنوياملدينةِإىل
يقتضي
السياق

جره
رفعماحنويهللاَألنرهللاُألنر53

يقتضي
السياق

نصبه
جرماحنويهللاَألنرهللاِألنر54

يقتضي
السياق

نصبه
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رفعماحنويهوجنىأصحابَأصحابُهوجنى55
يقتضي
السياق
نصبه

جرماحنويهوجنىأصحابَأصحابِهوجنى56
يقتضي
السياق

نصبه

النحويةكثْية األخطاء أن السابق اجلدول على تدل
ومتنوعة.متثليفجروجمرورويليهفاعلويليهتركيبوصفيويليه

ويليهمفعولبهويليهتركيبإضايفويليهفعلاملاضيويليهخِب
اسمأن.
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 5 -4اجلدول 
العدد والنسبة املئوية لألخطاء النحوية يف قراءة النص العريب  

 حتت املوضوع  " سنة هجرية جديدة " 
 النسبة املئوية  العدد  نوع األخطاء  الرقم 

%47،14إضايفتركيب1
 %1119،64تركيبوصفي2
%35،35فعلاملاضي 3
%814،28مفعولبه4
%1221،42فاعل5
%1323،21جروجمرور6
%35،35خِب7
%23،57اسمأن8

%56100 اجملموع

خطاءالنحويةيفالسابقأنأنواعاألاجلدولظهرتمن
وجمرور)قراءة جر يف بعددكبْي حتدث ويليه%23،21النص )

(ويليهمفعول%19،64(ويليهتركيبوصفي)%21،42فاعل)
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%
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(ويليهفعلاملاضي%7،14(ويليهتركيبإضايف)%14،28به)
(.ويف%3،57(ويليهاسمأن)%5،53(ويليهخِب)5،35%)

النحوية املئويةلألخطاء النسبة الباحثة النصالتايلتوضح قراءة
:العريبحتتاملوضوع"سنةهجريةجديدة"

 ( 1الرسم البياين )رقم: 

  عنالنسبة املئوية لألخطاء النحوية يف قراءة النص العريب 
 "سنة هجرية جديدة" 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 6-4دول اجل 
األخطاء النحوية يف قراءة النص العريب حتت املوضوع نزول  

 القرآن 

 رقم
حتديد  
 األخطاء

تصويب 
 األخطاء

تصنيف  
 األخطاء

توصيف 
 األخطاء

رفعما حنويعلىحممد حممدٌعلى1
يقتضي

السياقجره
نصبماحنويعلىحممد حممدًعلى2

يقتضي
السياقجره

جزمماحنويعلىحممد حممدْعلى3
يقتضي

السياقجره
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نصبماحنويهراء غارِيفهراءِغارَيف4
يقتضي

السياقجره
رفعماحنويهراء غارِيفهراءِغارُيف5

يقتضي
السياقجره

هراء غارِيفهراءُغارِيف6


رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره
رفعماحنويهراء غارِيفهراءٌغارِيف7

يقتضي
السياقجره

جرماحنويُعمرُهُوكانُعمرِهِوكان8
يقتضي

السياقرفعه
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نصبماحنويُعمرُهُوكانُعمرَهُوكان9
يقتضي

السياقرفعه
عمرهوكان10

سنةٌأربعني
عمرهوكان

أربعنيسنةً
رفعماحنوي

يقتضي
السياقرفعه

عمرهوكان11
سنة أربعني

عمرهوكان
أربعنيسنةً

جرماحنوي
يقتضي

السياقرفعه
جرماحنويمدٌحمكانمد كانحم12

يقتضي
السياقرفعه

رفعماحنويوحيِابلوحيُابل13
يقتضي

السياقجره
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رفعماحنويابلقراءةِقراءةُابل14
يقتضي

السياقجره
نصبماحنويابلقراءةِلقراءةَاب15

يقتضي
السياقجره

استخدامحنويابلقراءةِلقراءة اب16
الكسرتني

فيمايقتضيه
كسرة

الليلُةيف17
السابعة

الليلِةيف
السابعةِ

رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره
الليلةِيف18

السابعةُ
الليلِةيف

السابعةِ


رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره
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الليلةِيف19
السابعةَ

الليلِةيف
السابعةِ

نصبماحنوي
يقتضي

السياقجره
الليلةَيف20

السابعة


الليلِةيف
السابعةِ

نصبماحنوي
يقتضي

السياقجره
الليلِةيف21

السابعةْ
الليلِةيف

السابعةِ
جزمماحنوي

يقتضي
السياقجره

شهُرمن22
رمضان

شهِرمن
رمضانَ

رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره
شهرَمن23

رمضان
شهِرمن

رمضانَ
نصبماحنوي

يقتضي
السياقجره
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قالجِبيل24
حملمدُ

قالجِبيلُ
حملمد 

رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره
جِبيلِقال25

حملمد
قالجِبيلُ

حملمد 
جرماحنوي

يقتضي
السياقرفعه

نصبماحنويجِبيلُفقالجِبيلَفقال26
يقتضي

السياقرفعه
استخدامحنويجِبيلُفقالجِبيلٌفقال27

الضمتنييف
مايقتضي
السياقضمة

جرماحنويجِبيلُفقالجِبيلِفقال28
يقتضي

السياقرفعه
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رفعماحنويبقاَرِئ ماأانبقاَرِئٌماأان29
يقتضي

السياقجره
نصبماحنويبقاَرِئ ماأانبقاَرِئَماأان30

يقتضي
السياقجره

جرماحنويفقالحممدٌحممد فقال31
يقتضي

السياقرفعه
ْثقالجِبيلِْثقال32

جِبيلُ
جرماحنوي

يقتضي
السياقرفعه

ْثقالجِبيلَْثقال33
جِبيلُ

رفعماحنوي
يقتضي

السياقرفعه
ْثقالجِبيلٌْثقال34

جِبيلُ
استخدامحنوي

الضمتنييف
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مايقتضي
السياقضمة

 
 7 -4اجلدول 

العدد والنسبة املئوية لألخطاء النحوية يف قراءة النص العريب  
 املوضوع " نزول القرآن " حتت 

 النسبة املئوية  العدد  نوع األخطاء  الرقم 
%617،64إضايفتركيب1
 %514،70تركيبوصفي2
%823،52فاعل3
%1029،41جروجمرور4
%38،82اسمكان5
%25،88خِبكان6

%100 34 اجملموع
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خطاءالنحويةيفالسابقأنأنواعاألاجلدولظهرتمن
)قراءة بعددكبْييفجروجمرور ويليه%29،41النصحتدث )

(ويليهتركيب%17،64(ويليهتركيبإضايف)%23،52فاعل)
( )%14،70وصفي اسمكان ويليه خِبكان8،82%( ويليه )

(5،88%.)
يفويفالتايلتوضحالباحثةالنسبةاملئويةلألخطاءالنحوية

 قراءةالنصالعريبحتتاملوضوع"نزولالقرآن":

 ( 2الرسم البياين )رقم: 

حتت  النسبة املئوية لألخطاء النحوية يف قراءة النص العريب 
 "نزول القرآن" املوضوع
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 8-4دول اجل 
األخطاء النحوية يف قراءة النص العريب حتت املوضوع عيد  

 الفطر 

 رقم
حتديد  
 األخطاء

تصويب 
 األخطاء

تصنيف  
 األخطاء

توصيف 
 األخطاء

للمسلمني1ِ
عيدانِ

جرماحنوي نيَمِللمسلِ
يقتضي
السياق

 نصبه
يفالتاريخ2ِ

لَاألوَّ
يفالتاريِخ

لِاألوَّ
نصبماحنوي

يقتضي
السياقجره

يفالتاريخ3ِ
لُاألوَّ

يفالتاريِخ
لِاألوَّ



رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره
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التاريخِيف4
لْاألوَّ

يفالتاريِخ
لِاألوَّ

جزمماحنوي
يقتضي

السياقجره
التاريخُيف5

األوَّل
يفالتاريِخ

لِاألوَّ
رفعماحنوي

يقتضي
السياقجره

التاريخَيف6
األوَّل

يفالتاريِخ
لِاألوَّ

نصبماحنوي
يقتضي

السياقجره
يفالتاريخ7

منلاألور
شوالُ

التاريخيف
منلاألور

شوالِ

رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره
يفالتاريخ8

منلاألور
شوالَ

يفالتاريخ
منلاألور

شوالِ

نصبماحنوي
يقتضي

 السياقجره
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يفالتاريخ9ِ
العاشرَ

يفالتاريِخ
العاشرِ



نصبماحنوي
يقتضي

السياقجره
يفالتاريخ10ِ

العاشرُ
يفالتاريِخ

العاشرِ
رفعماحنوي

يقتضي
السياقجره

التاريخِيف11
العاشرْ

يفالتاريِخ
العاشرِ

جزمماحنوي
يقتضي

السياقجره
التاريُخيف12

العاشر
يفالتاريِخ

العاشرِ
رفعماحنوي

يقتضي
السياقجره

التاريخَيف13
العاشر

يفالتاريِخ
العاشرِ

نصبماحنوي
يقتضي

السياقجره
صالةِيصلون14

عيدالفطر
صالَةيصلون

عيِدالفطرِ
جرماحنوي

يقتضي
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السياق
نصبه

صالةُيصلون15
عيدالفطر

صالَةيصلون
عيِدالفطرِ

رفعماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
صالة يصلون16

عيدالفطر
صالَةيصلون

عيِدالفطرِ
جرماحنوي

يقتضي
السياق

نصبه
يصلونصالة17

الفطرعيدَ
يصلونصالةَ

الفطرِعيدِ
نصبماحنوي

يقتضي
السياقجره

يصلونصالة18
الفطرعيدُ

يصلونصالةَ
الفطرِعيدِ

رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره
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رفعماحنوييفاملساجدِاملساجدُيف19
يقتضي

السياقجره
جرماحنوييفاملساجدِاملساجدَيف20

يقتضي
السياقجره

جزمماحنوييفاملساجدِاملساجدْيف21
يقتضي

السياقجره
امليدانُيف22


رفعماحنوييفامليدانِ

يقتضي
السياقجره

جزمماحنوييفامليدانِامليدانْيف23
يقتضي

السياقجره
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يزورون24
األقارُب
واجلْيان

يزورون
األقارَب
واجلْيانَ

رفعماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
يزورون25

ألقاربِا
واجلْيان

يزورون
األقارَب
واجلْيانَ

جرماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
يزورون26

األقاربْ
واجلْيانْ

يزورون
األقارَب
واجلْيانَ

جزمماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
رفعماحنويالعفوَليسألواالعفوُليسألوا27

يقتضي
السياق
نصبه
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العفوَليسألواالعفوِليسألوا28


جرماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
ليسألواالعفو29

منهممن
اخلطيئاتُ

ليسألواالعفو
منهممن
اخلطيئاتِ

رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره
ليسألواالعفو30

منهممن
اخلطيئاتَ

ليسألواالعفو
منهممن
اخلطيئاتِ

نصبماحنوي
يقتضي

السياقجره
عيُدويف31

األضحى
عيدِويف

األضحى
رفعماحنوي

يقتضي
السياقجره

عيدَويف32
األضحى

عيدِويف
األضحى

جرماحنوي
يقتضي

السياقجره
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ونيذحب33
األضحيةِ

يذحبون
األضحيةَ

جرماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
ونيذحب34

األضحيةُ
يذحبون
األضحيةَ

رفعماحنوي
يقتضي
السياق

نصبه
35


 صالةُبعد

العيد
بعدصالةِ

العيدِ
رفعماحنوي

يقتضي
السياقجره

36 صالةَبعد
العيد

بعدصالةِ
العيدِ

نصبماحنوي
يقتضي

السياقجره
37 صالةبعد

العيدَ
بعدصالةِ

العيدِ
نصبماحنوي

يقتضي
السياقجره
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صالة38 بعد
العيدُ

بعدصالةِ
العيدِ

رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره
ويوزعونهذه39

األضحية
لفقراَءل

واملساكني

ويوزعونهذه
األضحية

للفقراءِ
واملساكنيِ

نصبماحنوي
يقتضي

السياقجره

ويوزعونهذه40
األضحية

للفقراءُ
املساكنيو

ويوزعونهذه
األضحية

للفقراءِ
واملساكنيِ

رفعماحنوي
يقتضي

السياقجره

النحويةكثْية األخطاء أن السابق اجلدول على بناء
به ومفعول وتركيبوصفي إضايف تركيب متثليف وهي ومتنوعة

وجمرور. لألخطاءوجر املئوية النسبة الباحثة توضح التايل ويف
النحويةيفقراءةالنصالعريبحتتاملوضوع"عيدالفطر":
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 9 -4اجلدول 
العدد والنسبة املئوية لألخطاء النحوية يف قراءة النص العريب  

 حتت املوضوع "عيد الفطر" 
 النسبة املئوية  العدد  نوع األخطاء  الرقم 

%1127،5إضايفتركيب1
 %1025تركيبوصفي2
%717،50مفعولبه3
%1230جروجمرور4

%40100 اجملموع

خطاءالنحويةيفالسابقأنأنواعاألاجلدولظهرتمن
(%27،50النصالثالثحتدثبعددكبْييفتركيبإضايف)قراءة

وصفي) تركيب )%25ويليه به مفعول ويليه ويليه17،50%( )
(.%30جروجمرور)

النحوية املئويةلألخطاء النسبة الباحثة التايلتوضح ويف
 حتتاملوضوع"عيدالفطر":يفقراءةالنصالعريبكمايف
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 ( 3الرسم البياين )رقم: 
املوضوع"عيد   النسبة املئوية لألخطاء النحوية يف قراءة النص العريب حتت

 الفطر"
  

 

 



 
 
 10 -4اجلدول 

العدد والنسبة املئوية لألخطاء النحوية يف قراءة النصوص 
 Meulabohالعربية لدى الطالب معهد نور الفالح 

 النسبة املئوية  العدد  نوع األخطاء  رقم
 %2116،15تركيبإضايف1
 %2620تركيبوصفي2
%32،30فعلاملاضي3
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%1511،53مفعولبه4
%2015،38فاعل5
%3526،92وجمرورجر6
%32،30خِب7
%21،53اسمأن8
%32،30اسمكان9

%21،53خِبكان10
%130100 اجملموع

خطاءالنحويةيفالسابقأنمعظماألاجلدولاعتماداعلى
النصوص يفقراءة بعددكبْي حتدث الطالب لدى جرالعربية

ويليهتركيبإضايف(%20)ويليهتركيبوصفي(%26،92)وجمرور
(16،15% فاعل( ويليه (15،38%) به مفعول ويليه
(%2،30)ويليهخِب(%2،30)ويليهفعلاملاضي(11،53%)

ويليهخِبكان(%1،53)ويليهاسمأن(%2،30)ويليهاسمكان
لألخطاء.(1،53%) املئوية النسبة الباحثة توضح التايل ويف

يةلدىطالبمبعهدنورالفالحالنحويةيفقراءةالنصوصالعرب
Meulaboh :
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 ( 4الرسم البياين )رقم: 
النسبة املئوية لألخطاء النحوية يف قراءة النصوص العربية لدى  

 Meulabohطالب مبعهد نور الفالح 
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 اخلامس  الفصل
 اخلامتة 

 نتائج البحث - أ
حتليلماعدب عن العلمي ابلبحث الباحثة قامت

األخطاءالنحويةيفقراءةالنصوصالعربيةلدىالطالب
إىل البحث نتائج الباحثة تقدمت الفالح، نور مبعهد

 حصلتعليها:
يفقراءةالنصوصالعربيةلدىإناألخطاءالنحوية -1

الفالحطالبال نور كثْية  Meulabohمبعهد
قراءة.ومتنوعة يف النحوية األخطاء وحتدث

ابلنسبةجروجمرورالنصوصالعربيةبعددكبْييف
وصفي%26،92املئوية تركيب ابلنسبة ويليه

إضايف%20 املئوية تركيب املئويةويليه ابلنسبة
فاعل16،15% املئويةويليه %15،38ابلنسبة

به مفعول املئويةويليه ويليه%11،53ابلنسبة
املا املئويةضيفعل خِب%2،30ابلنسبة ويليه
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املئوية اسمكان%2،30ابلنسبة ابلنسبةويليه
أن%2،30املئوية اسم املئويةويليه ابلنسبة
 .%1،53ابلنسبةاملئويةويليهخِبكان1،53%

تؤديإىلهذهاألخطاءهيومناألسباب -2 اليت
 النحوية.عدممعرفةالقواعدوإمهالالقواعد

 املقرتحات  -ب

بعض ستقدم الرسالة هذه الباحثة انتهت ما قبل
اَلقرتحاتملعلمياللغةالعربيةوالطالبكمايلى:

ابلقواعد -1 يهتموا أن العربية اللغة معلمي على
اهتماماكبْيايفتعليماللغةالعربيةخاصةيفعملية

 يةلدىالطالب.قراءةالنصوصالعرب
يكونعلىاملعلمنيأنيصلحطرقتدريسلكي -2

اللغةالعربيةخاصةيف تعلمالطالبسعداءعند
 عمليةقراءةالنصوصالعربية.
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علىالطالبأنيتعلموااللغةالعربيةجيداخاصة -3
العربية النصوص يقرؤوا لكي النحو تعليم يف

ابلقواعدالنحويةالصحيحة.
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