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 كلمة الشكر 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

  

الذي يهب  ىلتعا هللا ىلالوهاب الغفار. تشكر الباحثة إ نيملرب العا هللمد احل
في  طخاء  ألا ليلحت"ت العنوان حته الرسالة ت كتابة هذمت الفرص حىت عطيالنعم و ي

اإلسالمية  يريناكتءبة اإلنشء  الحر عند الالبة قسم تعليم اللغة العربية بجءمعة الر 
عليه  ى اهللمد صلحمصطفى ملا يبعلى الن اما دائمالسة و ال. ص"تشيهأببندا الحكومية 

 .بنيمل ق احلوسلم الذي أرشد الناس من الظلمات نور ا

ء الهؤ  ىلإ ريبغي للباحثة أن تفضل الشكر الكثني، فالرسالة هناسبة كتابة هذم يف
معة اجسعادة الفاضل رئيس الباحثة الشكر لتقدم و ة. ساعدملعونة و املدون يد اميالذين 

سعادة ولعميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني ول تشيهأبندا  كوميةحلية امالسإلاالرانريي 
ي . وكذلك جلميع موظفي مكتبة جامعة الرانري قسم تعليم اللغة العربية الفاضل رئيس

وها يف الذي قد ساعد وكل مساعدي قسم اإلدارة ومكتبة كلية الرتبية وتأهيل املعلمني
 عداد احملتاج إليها.است

 ريملاجستار خباري مسلم الدكتو  كرمني أستاذ  نيتقدم الباحثة شكرا جزيال للمشرف
ة، قد استغرقا أوقاهتما يف اإلشراف على هذه الرسال بأهنما رياملاجستأستاذة سلمى حيايت و 
نذ بداية مإعداد هذه الرسالة  أفاد الباحثة علميا و عمليا ووجه خطواهتا يف كل مراحلو 

هما أحسن و عسى اهلل أن جيزي من اهلل خري اجلزاء  مافكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله
 ومن الباحثة عظيم الشكر و التقدير.اجلزاء 



 ز
 

يا هم قطر الندى، مز  ،والتنسى أيضا أن تقدم الباحثة الشكر جلميع األصدقاء
ومجيع   رة،غفا أريسندي، ذكرنا، أرين، مولندا، ألفا مدهلي خليال مونا، شريفة ملة النساء،

 األصدقاء الذين قد ساعدوها إلمتام هذه الرسالة، وترجو من اهلل أن جيزيهم خري اجلزاء. 

يأيت  لذا ترجو كل رجاء أنذو عيوب و نقائص، فتعرتف الباحثة أن هذه الرسالة 
لعل اهلل و  مفيدة للباحثة وللقارئنيالقراء بالنقد على هذه الرسالة وعسى أن تكون كاملة و 

 خطوة.أن يرضى بكل عمل و 
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 مستخالص البحث

تحليل األخطاء في كتابة ، الرسالة 160202170رقم القياد ، رزقا سفطري
لحكومية العربية بجامعة الرانيري اإلسالمية االحر عند الطلبة قسم تعليم اللغة اإلنشاء 

 الغرض .بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني )الصف اخلامس( يف مستوى الثالث بندا أتشيه
بية عاب الطلبة على مجيع عناصر اللغة العر ياألساسي من تعليم اللغة العربية هو است

واملهارات اللغوية األربعة. بل كثري من الطلبة مل حيصلوا على الكفاءات الكافية يف تلك 
اللغة  تعلمو  ويرى أن مهارة الكتابة هي أصعاب املهارة اللغوية يف تعليماملهارات األربعة. 

العربية. ومن املهارة الكتابة اليت يدرسها الطلبة هي اإلنشاء. يف تعبري كتابة اإلنشاء توجد 
املشكالت واألخطاء اللغوية لذلك حيتاج أداء حتليل األخطاء لوصف األخطاء اللغوية 

ذه الرسالة: ه. وهتدف هاكالت اليت يواجهها الطلبة فييف اإلنشاء وملعرفة املشالبارزة 
م ، والتعرف على املشكالت اليت يواجهها الطلبة قسم تعليعرف على األخطاء اللغويةالت

منهج و  اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه يف تعلم اإلنشاء احلر.
 Mixed)الكمي-البحث يف هذا البحث الوصفي هو حتليل على املدخل الكيفي

Methods)، لعربية جبامعة االبحث فاختارت الباحثة الطلبة قسم تعليم اللغة  وأما العينة هلذا
أخذت  ،)الصف اخلامس( توى الثالثيف مس الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه

األخطاء حتدث بعدد  أي . أما نتيجة البحث وإحدى معلمة اإلنشاء الطلبة 15الباحثة 
فيتهم . و استنادا على خل1.5ومعادلتها  كثري يف األخطاء الصرفية واألخطاء النحوية

الت يف تعلم املشك الطلبة خرج من املدرسة اإلسالمية. أما الرتبوية حتدث بعدد كثري عند
عف اللغة العربية اليت وجدت الباحثة أهنا تتعلق بالطلبة أي اخللفية الرتبوية الطلبة نفسه، ض

اللغوية  ردات، عدم اهتمام برتكيبيف أساليب النحو والصرف )القواعد( الصحيحة، قلة مف
 الصحيحة، عدم قراءة الكتب العربية.
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Abstract 

 

 Research with the title Error Analiysis Language In Universty Student  

Essay third grade of Ar-Raniry Islamic University was written by Rizka Safitri,  

the number of student’s stem 160202170. 

The main objective in learning a foreign language (Arabic Language) is a student 

mastery against all the elements of language and can practice the language in the 

form of spoken or written. There are some skills in Arabic learning skills is 

listening, speaking, reading and writing skills. This is due to the ability to write 

requires mestery of various linguistic elements that will be the contents of the 

writing. As for writing skills training is often conducted in learning is essay. In 

practice, there are still many mistakes in the student essay. It therefore requires the 

existence of a languge error analysis to determine the errrors that often do students 

currently fabricate that could ultimately be used as a reference to determine the 

corrective action the student essay and strategies to improve student’s writing skills. 

And the purpose of writing this scientific paper is to know what language errors on 

third grade university student essay and whats are the problems that faced by 

university student to improve student’s writing skills. And the research method that 

pin focus in writing this scientific paper is qualitative and quantitative method or 

Mixed Method. As for the sample of this research, the researcher chose the 

Department of Arabic Language Education at the Islamic State University of Ar-

Raniry Banda Aceh in the third level for the 2018-2019 academic year, in the 

Faculty of Education and Teacher Training. The researcher took 15 students and 

one of the Insyak lectures. As a result of the research, the researcher found that 

mistakes occur in a large number in grammatical errors (Nahwu-Sarf) and its 

equivalent 1.5. The problems that faced by university student are in learning the 

Arabic language which the researcher found to be related to the students, the 

educational background of the students themselves, weakness in correct grammar, 

lack of vocabulary, lack of interest in correct language composition, failure to read 

Arabic books etc. 
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Abstrak 

 

Skripsi dengan judul Analisis Kesalahan Menulis Karangan Bebas pada 

Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab di Universitas Negri Islam Ar-Raniry ini 

ditulis oleh Rizka Safitri, NIM 160202170. 

Tujuan utama dalam mempelajari bahasa asing (Bahasa Arab) adalah penguasaan 

mahasiswa terhadap segala unsur kebahasaan dan dapat mempraktikkan Bahasa 

tersebut baik dalam bentuk lisan berbicara maupun tulisan. Terdapat beberapa 

keterampilan dalam pembelajaran Bahasa Arab yaitu keterampilan mendengar, 

berbicara, membaca dan menulis. Salah satu keterampilan berbahsa yang dianggap 

sulit oleh mahasiswa bahasa arab adalah keterampilan menulis.  Oleh karena itu, 

kemampuan menulis membutuhkan penguasaan terhadap berbagai unsur kebahsaan 

yang akan menjadi isi tulisan. Adapun latihan keterampilan menulis yang sering 

dilakukan dalam pembelajaran adalah mengarang. Dalam praktiknya, masih ada 

banyak kesalahan dalam karangan mahasiswa. Oleh sebab itu diperlukan adanya 

analisis kesalahan bahasa untuk mengetahui kesalahan yang sering dilakukan 

mahasiswa saat ini yang akhirnya dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan tindakan perbaikan terhadap karangan mahasiswa dan strategi untuk 

meningkatkan keterampilan menulis mahasiswa. Dan tujuan penulisan makalah 

ilmiah ini adalah untuk mengetahui kesalahan bahasa pada karangan mahasiswa 

tingkat tiga dan apa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa untuk meningkatkan 

keterampilan menulis mahasiswa. Dan metode penelitian yang fokus pada 

penulisan makalah ilmiah ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif atau Metode 

campuran/gabungan. Adapun sampel penelitian ini, peneliti memilih Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh pada 

mahasiswa semester tiga untuk tahun ajaran 2018-2019, di Fakultas Tarbiyah dan 

keguruan. Peneliti mengambil 15 mahasiswa dan seorang Dosen Insyak. Sebagai 

hasil dari penelitian, peneliti menemukan bahwa kesalahan sering terjadi pada 

kesalahan tata bahasa (Nahwu-Sarf) dan rata-ratanya 1,5. Masalah dalam belajar 

bahasa Arab yang peneliti temukan adalah terkait dengan mahasiswa itu sendiri, 

diantaranya latar belakang pendidikan mahasiswa, kelemahan dalam memahami 

tata bahasa yang benar, kurangnya kosa kata, kurangnya minat dalam berbahasa 

yang benar, kurangnya membaca buku-buku Arab dll . 
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 األول فصلال
 أساسية البحث

 

 مشكلة البحث -أ
 

ألصوات، لرتاكيب، واأللفاظ، واعبارة عن رموز صوتية هلا نظم متوافقة يف االلغة 
 اها  يعرباللغة هي أصوات والتواصل االجتماعّي والفردي. و  ستخدم من أجل االتصالوت

إن اللغة وسيلة  .يتم استخدام اللغة للتعبري عن املشاعر واألفكار كل قوم عن أغراضهم.
للفكر، والتعبري، واالتصال. وهذا يعين أهنا وسيلة للتعليم والتعلم، ووسيلة حلفظ الرتاث 

تدل  االثقايف. فاللغة العربية لغة غنية، دقيقة، شاعرة، متتاز بالوفرة اهلائلة يف الصيغ، كم
بوحدة طريقتها يف تكوين اجلملة على درجة من التطور أعلى منها يف اللغات السامية 

  1األخرى.

ة و العلوم و ا لتنمية البشريفقإحدى اللغات الدولية اليت منت و اللغة العربية هي 
 ، وهي لغة العبادة يف اإلسالم ألهنادولة 25اللغة هي لغة الرمسية يف تقّدم تكنولوجيا. هذه 

بعضها بلغة بلغة العمية و  (اللغة العربية) يتم التحدث اهااللغة املستخدمة يف القرآن. 
الفصحة. واللغة الفصحة أكثر استعماهلا يف املدارس واجلامعات، وتستخدم يف أماكن 
العمل واحلكومة ووسائل اإلعالم. واللغة العربية إحدى املواد الدراسية اليت يتعلمها الطلبة 

 يف املدارس واجلامعات. 

 

 

                                
 1397، ترمجة رمضان عبد التواب، الرياض: مطبوعات جامعة الرياض، فقه اللغات الساميةكارل بروكلمان :  1

   29م. ص  1977هـ 



2 
 

 
 

كان اللغة العربية درسا من الدروس يف اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ببندا 
سه لديه رؤية ورسالة يف نفوتأهيل املعلمني اتشيه. وقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 

 حتقيق تعليم نافع ومستفيد. ومن رؤيته أن تصبح قسم تعليم اللغة العربية يتفوق على
املعلمني واملمارسني  بإعداد وإنتاج 2020يمي )جنوب شرق آسيا( يف عام املستوى اإلقل

املهنيني )إتقان مهارات التعلم واللغة(، املبتكرة والبصرية اإلسالمية. ورسالة منها توسيع 
ال التعليم والتعلم باللغة العربية ذات الصلة يف حتسني جودة التعليم، تطوير البحوث يف جم

، وإقامة تعاون وشراكات مع خمتلف األطراف يف إعداد وحتسني جودة تعليم اللغة العربية
 املعلمني واملمارسني.

ة بتحسني التعلم جودته من خالل ترقية وتأكيد الطلب تحقيق رؤية ورسالة هيل
على فهم األربع مهارات يف تعليم اللغة العربية. يعلم معّلم اللغة كل من هذه املهارات 

ضهم ثري من الطلبة مل حيصلوا على الكفاءات الكافية يف ذلك. بعاألربعة يف تعليم، بل ك
ضعيف يف مهارة اإلستماع ومهارة الكالم أم بعضهم جيد الصعوبة يف مهارة القراءة ومهارة 
الكتابة. الكتابة هي فن تسجيل أفكار املرء وأصواته املنطوقة يف رموز مكتوبة. ولكي 

 2ىن الشامل هلا فال بد من اإلهتمام باإلنشاء.تكتمل الصورة الصحيحة للكتابة أو املع

 هي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارةمهارات يف تعليم اللغة العربية  أربعو 
القراءة ومهارة الكتابة. ومن أمهها مهارة الكتابة أي اإلنشاء وهي مهارة هامة يف ترقية قدرة 

ربية مع التعبري واألغراض بالرتاكيب الع الطلبة على تعبري ما يف أنفسهم من األفكار واملعاين
 . 3املنظم

 ،الكتابة هي وسيلة لالتصال بني الناس غري مباشر. الكتابة هي مهمة للتعليم
تجابة، شجيعهم على التفكري الناقد املتنظم، وتعميق االسللتفكري وت ةابألهنا تساهل الط

                                

جمللد الثاين االلغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، طه علي حسني الدليمي و عبد الكرمي عباس الوائل،  2 
 112(   ص. 1987)دار الشروق للنشر والتوزيع 

 2( ص.2015تنمية مهارة الطلبة في اإلنشاء بالصور المتسلسلة )عزيزة،  3
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فسري األفكار تساعد أيضا يف تها. الكتابة قد يواجهوحتسني القدرة على حل املشاكل اليت 
اجلوانب اإلنتاجية يف اللغة أو أحد فنون  ىحدإتشري الكتابة إىل  4ليتم التعبري عنها.

ماع والقراءة ، بينما ميثل اإلستاإلرسال حيث يشرتك فن الكالم مع الكتابة يف هذه الناحية
  الناحية االستقبالية من بني فنون اللغة.

 ريالتعب إىل ترمي يتنشاء هو فةة من الكتابة الإلنشاء. اإلاهارة الكتابة هي ملمن او 
ة مكتوبة لغ هلم جرا إىلشاعر، و ملشكل األفكار، والرسائل، وا عن األفكار الرئيسية يف

نشاء هو أسلوب اإل .مل فق جلروف أو الكلمات، أو احلوليس هناك تصوير من شكل ا
عارف القواعد مهم يستعملون  ةلبقواعد اللغة، كلما يكتب الط قية الكفاءات يفرت جيد ل

قية رت التعّلم لالتعليم و نشاء هو عملية اإلمعنا. تعليم  اهل يتملة الجلكيب الكلمات أو ارت ل
فهو إقدار  .تابةأفكارهم بالك ريتعب ةبلطيتمكن ال ىتعلى مهارات الكتابة، ح ةبقدرة الطل

اء، بعبارات سليمة، خالية من األخط األفكار واملشاعر ابة املعربة عنعلى الكت ةبالطل
اختيار األلفاظ  بدقة، مع ريبهم على التحرير بأساليب مجيلةتناسب مستواهم اللغوي، وتد

 5املالئمة وتنسيق األفكار ومجعها وترتيبها.

افية يف أمور منها:  الكفاءة الك إىللرتقية قدرة الطلبة يف كتابة اإلنشاء حيتاج 
اختيار الكلمات املناسبة الشائعة عند الناطقني اها، معرفة القواعد النحو والصرف 

. وإذا كان الطلبة مل يتمسكوا 6)اللغوية(، معرفة رسم احلروف العربية، وتنظيم العبارات
جيدة يف  ةاهذه األمور فيقع خطأ يف إنشائهم. وبسبب ذلك مل حيصل الطلبة على قدر 

 يف بداية نطقك  هو مكتوبة كلمة  كل  أصل كتابة غالييين قال بأن ملصطفة الكتابة. وفقا
تكون  أن جيب األخرى األساسية القواعد هناك بعض العربية الكتابة يف لكن. هناية أو

                                
 163م( ص. 2011)بندوغ :رماجا روسد كريا، منهاج التعليم اللغة العربية أجيب حريماون  4
(، 2006وت: لبنان )بري لمراحل الدراسية، طرائق التدريس مهارات اللغة العربية وادبها لعابر توفيق اهلامشي،  5

 437ص. 
ماالنج )سجل المعتمر الولي الثاني عن تجربة تعليم اللغة العربية للناطقية غير بها، أوريل جر الدينوغريه،  6 

 533م( ص.  2014: أدتيا ميدييا 
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تابة اإلنشاء، يف ك األخطاءومعرفة كثرة من املفردات له تأثري هام لقلة  .للمؤلف املعروف
  كتابة.يف األخطاءانت املفردات الىت حيفظه الطلبة خاطةة بالتأكيد سيكون إذا ك

ية انريي اإلسالمية احلكوم، يتعلم الطلبة جامعة الر األوىلعلى أساس املالحظة 
. ومن بعد امس، واخلالرابع ،الثالثالكتابة اإلنشاء  يف مستوى الثاين، مدة شيه تببندا أ

امعة الرانريي جب العربية اللغة يف قسم يتخصصون الذين الطلبة بعض األوىل مع مقابالت
 إتقان كتابة اإلنشاء احلر منها: عدم  يف صعوبات اليت تسبب عوامل بندا أتشيه يوجد

 تابة نفسها.يف مادة ك التعلم نتائج واخنفاض املمارسة، عدم والصرف، وعلم النحو املفردات
ويف كل مرحلة له مشكلة اخلاصة حللها. ومن املهم أن الطلبة يف قسم اللغة العربية يكتب 
البحث العلمي بالعربية  نفسها ومل يتمسكوا باألمور اليت قد ذكرنا قبل، وأن الطلبة ال 

كثري من األحيان   . ومن مث يفيف استخدام اللغة العربية األخطاءيزالوا يف الوقوع على تكرير 
 .األخطاءالطلبة بالعديد من  يقوم

دة متنوعة، من بعد مقابلة الباحثة مع املعلمة مب نشاءيف كتابة اإل خطاءأسباب األ
ب يلاس، منها: قلة اهتمام الطلبة يف أيوجد األخطاء اللغوية بعدة من األسباباإلنشاء 

، عدم اللغوية الصحيحةعدم اهتمام برتكيب و وقلة مفردات،  النحو والصرف )القواعد(،
هلني، لكنه مع ا وتعلم اللغة األجنبية ليس باألمر السهل أو .قراءة الطالب الكتاب العربية

 كن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول.البحث والدراسة مم

 

 

البيانات السابقة أرادت الباحثة أن تكتب البحث العلمي باملوضوع  إىل ااستناد
بجامعة  بيةتعليم اللغة العر قسم  عند الطلبة الحرفي كتابة اإلنشاء  األخطاء"تحليل 
ستوى الثالث يف م )دراسة وصفية حتليلية( "بندا أتشيه اإلسالمية الحكومية الرانيري

نشاء إلااللغوية  اليت تظهر يف  األخطاءم. واهذا كشفت  2019 -2018  للعام الدراسي
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يات فيه والوصف عن اسرتاتيج األخطاءالطلبة حىت ميكن للمدرسات أن يعرف جوانب 
 يف األيام القادمة. احلراملدرسات املناسبة لتحسني عملية تعليم اإلنشاء 

 

 أسةلة البحث -ب
 اعتماد على ما سبق من البيان تقدم الباحثة حتديد األسةلة البحث كما يلي:

ي قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانري عند الطلبة ما هي األخطاء اللغوية  -1
 اإلنشاء احلر ؟تعلم يف  بندا أتشيهاإلسالمية احلكومية 

ي قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانري  الطلبة ما املشكالت اليت يواجهها -2
 ؟ احلرم اإلنشاء يف تعل بندا أتشيهاإلسالمية احلكومية 

 

 غراض البحث أ -ج
امعة قسم تعليم اللغة العربية جب األخطاء اللغوية عند الطلبةالتعرف على   -1

 اإلنشاء احلر تعلم يف بندا أتشيهاإلسالمية احلكومية الرانريي 

ة جبامعة قسم تعليم اللغة العربياملشكالت اليت يواجهها الطلبة  التعرف على -2
  احلرم اإلنشاء يف تعل بندا أتشيه اإلسالمية احلكومية الرانريي

 
 
 

 البحث أمهية -د
 

 للباحثة  (1
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لتجد الباحثة املعلومات اجلديدة ويكون البحث له فائدة كثرية. كذلك لتنمية 
يف تعليم اللغة  راحلمفاهم ومدارك الباحثة  يف أمور اليت تتعلق مبادة كتابة اإلنشاء 

العربية. البحث شرط من الشروط للحصول على درجة البكالوريوس. لعل هذا 
 البحث خربة له.

 للطلبة (2

اعتماد على املالحضات أرادت الباحثة أن تكون النتائج البحث مفيدة لطلبة يف 
 بالسهولة ويزول الصعوباهتم، ليعرف نقصهم، وكذلك لرتقية احلرتعليم اإلنشاء 

 .احلراإلنشاء  هد تعلمهم عنقدرهتم جب
 للمدرس (3

فيه والوصف عن  األخطاءعسى أن يكون هذا البحث تعريفا جبوانب 
وتعليال  راحلاتيجيات املدرسات املناسبة لتحسني عملية تعليم اإلنشاء اسرت 

بة لنفسه. وكذلك ليحل املشكالت لدى الط احلرللمدرس لرتقية التعليم اإلنشاء 
 جبامعة الرانريي. قسم اللغة العربية مستوى الثالث

 للبحث القادم (4
حث يف يوم البا من املتوقع أن يكون النتائج البحث فائدة ومساعدة للدليل لكل

 اخلريية للباحثة. دم. ونرجوا أن يكون هذا البحثالقا

 حدود البحث -ه
 كتابة يف األخطاءختصص الباحثة هذا البحث عن املوضع "حتليل  :احلد املوضوعي 

 لرانرييجبامعة ا قسم تعليم اللغة العربية عند الطلبة احلراإلنشاء 
 "بندا أتشيه اإلسالمية احلكومية

 هاإلسالمية احلكومية ببندا أتشي قام هذا البحث يف جامعة الرانريي : احلد املكاين 
 )الصف اخلامس( ة  اإلنشاء يف مستوى الثالثمد

 م. 2019 - 2018جيري هذا البحث  للعام الدراسي   : احلد الزماين
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 معاين املصطلحات -و
وضوع  يلزم االتفاق اهذا املبحث الباحثة حبثا تفصيليا عن األشياء املتعلقة قبل أن ت

من عدد الفاهيم األساسية اها وحتديد املقصود منها حتديدا واضحا. شرح املعاين 
  املصطلحات من الكلمات اليت تكون يف هذا املوضوع. وهي :

بعا هو طريقة أو تقنية لتعرف ووصف والتفسري البيانات أو احلقائق ت:  األخطاءحتليل  (أ
األنشطة  7يرتكبها الدارسون باستعمال اإلجراءات املوجودة.لنظام خاص يف أخطاء 

اليت فيها أربع أنشطات وهي مجع البيانات وتعرفها ووصفها  األخطاءلتحليل 
 وحماسبتها. 

 .ةاعة الكاتب أو ملن تكون له صناعكتابة مصدر )كتب( : صن:   اإلنشاء احلر تابةك (ب

( على وزن )أفعل يفعل ينشىء إنشاء إلنشاء مصدر من )أنشأا:  احلراإلنشاء 
ا اإلصطالحا علم يعرف به كيفية  . أم. ومعناه لغة الشرع واإلجياد والضع(إفعاال

  8إستنباط املعين وتأليفها مع التعبري عنها بلفظ الئق باملقام.

طالب )مفرد(  مجع طالبون/ طلبة/ طاّلب : أي اسم فاعل من طلَب، :  الطلبة (ج
 يف مرحلة التعليم الثانوية واجلامعية.تلميذ يطلب العلم 

 

 الدراسات السابقة  -ز
كانت الدراسة السابقة من أهم أساس البحث ملعرفة أسلوب اجيابيتها وسلبيتها. 

 الدراسات السابقة اليت استخدمت الباحثة يف تركيب هذا البحث هي :
 

                                
( 1987ود، معة امللك سع، )الرياض: جاللنحو العربي المبرامج للتعليم الذاتيحممد إمساعيل صين، وآخرون،  7

 167 -ص
 30جزء أول، ص. جواهر األدب في أدبيات وانشاء لغة العربية، أمحد هامشي،  8
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 اإلمالئية في األخطاءتحليل حتت املوضوع  .2014 .حممودة اهتكتب  البحث اليت -1
لطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم مهارة الكتابة 

 األخطاءملعرفة (1أهداف هذا البحث فهي ). اإلسالمية الحكومية ماالنج
امعة جباإلمالئية اليت ظهرت يف مهارة الكتابة عند طلبة يف قسم تعليم اللغة العربية 

اإلمالئية  األخطاءملعرفة نسبة (2اإلسالمية احلكومية ماالنج، ) موالنا مالك إبراهيم
ة موالنا مالك اللغة العربية جبامعاليت ظهرت يف مهارة الكتابة عند طلبة قسم تعليم 

ج هاملنهج املستخدم  يف هذا البحث هو املن إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
ئية اليت اإلمال األخطاءباحثة تصف التحليلي الوصفي على املدخل الكمي، ألن ال

د. النتيجة دعملها طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتبة وبينتها بشكل الع
كتابة عند طلبة اليت ظهرت يف مهارة ال األخطاءتكون (1من هذا البحث هي )

و يف كتابة اهلمزة يف أول الكلمة إما وصال أ األخطاءقسم تعليم اللغة العربية هي 
: األخطاءتكون نسبة (2مزة املرتفة، وكتابة الياء. )فصال، اهلمزة يف وس  الكلمة، اهل

كتابو اهلمزة ، %88األكثر تكون يف كتابة اهلمزة يف أول الكلمة هي  األخطاءنسبة 
، كتابة األلف %3،4 كتابة الياء، %7،4، كتابة اهلمزة املتطرفة %6يف وس  الكلمة 

 9.%0اللينة 

 
 

 

في  ألخطاءاتحليل البحث اليت كتبتها ربيعة العدوية .موضوع هذا البحث هي:  -2
استخدام الضمائر في اإلنشاء الموجه لدى الصف الثاني من مدرسة الوطنية 

وحتاول الباحثة خالل هذا البحث  المتوسطة اإلسالمية جاكرتا الشرقية. 17
النحوية الشائعة اليت ارتكبها تالميذ يف استخدام الضمائر يف  األخطاءالكشف عن 

                                

تحليل األخطاء اإلمالئية في مهارة الكتابة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك  ،حممودة  9 
      . (2014)ماالنج: ، إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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أهداف البحث هي لتعرف قدرة تالميذ الصف الثاين من مدرسة  اإلنشاء املوجه.
املتوسطة اإلسالمية جاكرتا الشرقية يف استخدام الضمائر يف اإلنشاء  17الوطنية 
، وتستخدم يداين واملكتيبونوع البحث الذي تقوم به الباحثة هو البحث املاملوجه. 

تالميذا. جتمع الباحثة هذه  29الباحثة مجيع تالميذ الصف الثاين عينة وعددهم 
( املقابلة الشخصية 2( املالحظة املباشرة )1البيانات باستخدام الطريقة اآلتية: )

اللغوية الشائعة  األخطاء( إن 1النتيجة من هذا البحث )( االختبارات التحريرية.  3)
املتوسطة اإلسالمية جاكرتا  17 ارتكبها تالميذ الصف الثاين من مدرسة الوطنية اليت

الشرقية يف استخدام الضمائر يف اإلنشاء املوجه، فهي الضمري املذكر للمؤنث 
(، الضمري متكلم مع الغري ماحقه مفرد %68(،خذف ماحقه مؤنث )48%)

(، ضمري %82(، ضمري متكلم وحده )%13الضمري )(، عدم %31خماطب )
(، ضمري مجيع %31خماطبة ) (، ضمري مفرد مذكر%37خماطبة ) مفردة مؤنث  
(، ضمري مفرد مؤنثة %81(، الضمري مجيع مذكر خماطب )%55مذكر غائب )

 10(.%34غائبة )

 

 األخطاءتحليل . موضوع هذا البحث 2015كتبتها نور السعادة .اليت  البحث  -3
اللغوية في إنشاء الطالبات للصف الثامن بالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الموّدة 

ها من املهارة الكتابة اليت يدرسم.  2014/2015بليتار للعام الدراسي  2
وصف اللغوية ل األخطاءلذلك حيتاج أداء حتليل  .الطالب يف املدرسة هي اإلنشاء

. ألخطاءا اإلسرتاتيجييات لتحسني تلك اللغوية البارزة يف اإلنشاء وتعيني األخطاء
اللغوية يف  األخطاء( الوصف عن 2)( الوصف عن عملية 1أهداف البحث: )
( الوصف عن إسرتاتيجييات املدّرسات يف حتسني أخطاء إنشاء 3إنشاء الطلبات )

ي البحث الوصفالطلبات. ومنهاج البحث هي تصميم هذا البحث العلمي هو 
                                

تحليل األخطاء في استخدام الضمائر في اإلنشاء الموجه لدى الصف الثاني من مدرسة ربيعة العدوية،   10 
 متوسطة اإلسالمية جاكرتا الشرقية.ال 17الوطنية 
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( عملية تعليم اإلنشاء تنقسم 1ث الكيفي. ونتائج البحث: )باستخدام املدخل البح
 مرحلة ماقبل الكتابة )تشرح املدّرسة قواعد اللغة اليت  -ثالثة مراحل وهي: أ إىل

لة الكتابة مرح -تتعلق مبوضوع اإلنشاء وتتعنّي املوضوع  إلنشاء الطالبات(، ب
مرحلة  -سرتا يف كرساهتّن( ج 7-6)تأمر املدّرسة الطالبات لصناعة اإلنشاء حول 

 ل.اللغوية يف كتابة الطالبات مباشرة يف الفص األخطاءاملراجعة )تصّحح املدّرسة 
 يف األخطاءيف إنشاء الطالبات هي: األول اللغوية البارزة  األخطاء( جوانب 2)

 خطأألايف استخدام شكل املفعول به،  خطأاألعد( حتتوى على: اجلانب النحو )القوا
ل، يف استخدام الضمري للفع خطأاأليف استعمال األعداد،  خطأاأليف كتابة "ال"، 

 إعراب يف خطأاأليف استخدام "الم التعليل"،  خطأاأليف النعت واملنعوت،  خطأاأل
 كتابة يف خطأاألوى على: يف اجلانب اإلمالء حتت األخطاءاسم اجملرور.  والثاين 
 تعيني يف خطأاأليف اجلانب الصريف حتتوى على:  األخطاءاملفردات. والثالث 

 11الصغة.

 

 األخطاءتحليل . مضوع هذا البحث هي 2014البحث اليت كتبتها فرحية استعانة.  -4
اإلمالئية في كتابة الهمزة لدى تلميذات معهد "التنوير" اإلسالمي بوجونغارا. 

اإلمالئية يف   اءاألخطيف عملية التعليم هذا البحث كانت الباحثة تبني عن حتليل 
كثرية من التلميذات يف كتابة اهلمزة.   األخطاءكتابة اهلمزة. ألن فيه مظاهر 
اإلمالئية يف كتابة اهلمزة الوصل  األخطاء( ملعرفة 1)واألهداف يف هذا البحث هي: 

اإلمالئية يف كتابة مهزة القطع. وأن املنهج الذي استخدمت   األخطاء( ملعرفة 2)
يف كتابة  اءاألخط: وصف الكمي. نتائج البحثالباحثة يف هذا البحث هو املنهج ال

( مواضع قياسية يف األفعال، وهي فعل األمر من فعل الثالثي، 1مهزة الوصل هي )
مزة الوصل مواضع واحد ( اهل3( اهلمزة الوصل مواضع مساعية يف بعض األمساء، )2)

                                

تحليل األخطاء اللغوية في إنشاء الطالبات للصف الثامن بالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية نور السعادة،  11 
 (. 2015بليرت: م، ) 2014/2015ليتار للعام الدراسي ب 2الموّدة 
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وإجابة   %30يف كتابة مهزة الوصل   األخطاءيف احلرف، وهو "ال" التعريف. وقيمة 
( اهلمزة القطع يف مجيع 1يف كتابة مهزة القطع هي ) األخطاء.  أما %70الصحيحة 

( تكون مهزة القطع 2هلمزة الوصل، )األمساء ماعدا األمساء اليت هي مواضع مساعية 
( تكون مهزة القطع يف مجيع األفعال على 3، )"ال" التعريف حلروف ماعدايف مجيع ا

وإجابة   %77،8يف كتابة مهزة القطع  األخطاءللمتكلم وحده. وقيمة  صيغة املضارع
 12.%23،2الصحيحة 

 

ة اإلنشاء في كتاب األخطاءتحليل ويف هذا البحث ستقدم الباحثة البحث عن 
بندا  كوميةاإلسالمية الح بجامعة الرانيري قسم تعليم اللغة العربية عند الطلبة الحر
: نيم. هلذا البحث هداف 2019 - 2018للعام الدراسي  )دراسة وصفية حتليلية( أتشيه

( التعرف على 2التعرف على األخطاء اللغوية عند الطلبة يف تعلم اإلنشاء احلر ) (1)
احلكومية  تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالميةاملشكالت اليت يواجهها الطلبة قسم 
ليل على البحث الوصفي هو حت البحث يف هذا ومنهج بندا أتشيه يف تعلم اإلنشاء احلر.

الذي كتبته هناك فروق بني هذا البحث  .(Mixed Methods) الكمي-املدخل الكيفي
األخطاء يف  اإلمالئية يف مهارة الكتابة،األخطاء ثة السابقة، يعين يبني عن حاوالبالباحثة 

استخدام الضمائر يف اإلنشاء املوجه، أنواع األخطاء اللغوية يف إنشاء، األخطاء اإلمالئية 
يواجهها الطلبة  املشكالت اليتتعريف أما يف هذا البحث تريد الباحثة أن  يف كتابة اهلمزة.

  . واألخطاء اللغوية يف إنشاء الطلبة

                                

المي بوجونغارا، هد "التنوير" اإلستحليل األخطاء اإلمالئية في كتابة الهمزة لدى تلميذات معفرحية استعانة، 12 
 (.2014 )بوجونغارا:
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 ثانيال فصلال
 اإلطار النظري 

 
 تحليل األخطاء  -أ

 مفهوم حتليل األخطاء -1

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

رج ثقايف غات األجنابية حىت ال يقعوا يف حمهمة للغاية. ولذا ينبغي تعليمها ملتعلمي الل
روج على أنه خبيستهجنه أهل اللغة. وبناء على ما سبق ميكن أن نعرف اخلطأ اللغوي 

يرى علماء اللغة يف أوروبا   1.قواعد استخدام اللغة اليت ارتضاها الناطقون بتلك اللغة
ليل األخطاء. صة نظرية حتم احلديثة، وخاهتوأمريكا أن علم اللغة التطبيقي هو نتاج حضار 

ت من القرن اية السبعينيات وبداية الستينياهن عون أن هذه النظرية ظهرت وتأسست يفد  وي
  .العشرين

هي فرع من فروع علم اللغة التطبيقي  (Error Analysis) إن حتليل األخطاء
(Applied Linguistics) .يل لوانقسم ذلك املصطلح إىل قسمني عن شرح حتليله هو التح

واألخطاء.  التحليل هو قدرة املتعلم على الفحص الدقيق للمحتوى العلمي واملعريف وحتديد 
 ،قيقييف هذا احلدث للوقوف على الوضع احل قيحقو وسائل التهيضا أتحليل الو  ه.عناصر 

 جزاءاأل ةعالق ةنفس ةومراجع ةلمناطق املختلفة لساسييضا اهنيار األأ ن يعينأنه ميكن إف
ز الدكتور عبده الراجحي األخطأ وقد مي   .معىن كل هموف حم الصحيهعلى الفلحصول ل

                                                             
تحليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد الخرطوم الدولي العربية الناطقين  عمر الصديق عبد اهلل،  1

 العربية()معهد اخلرطوم الدويل للغة باللغات األخرى، 
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طفال األراف حنو اهاألوىل  ةاألخطأ يف اللغة. فالثاني ةلغالاألوىل و  ةه يف اللغلبني استعما
تعلم ماحنراف  فهو ةالثاني ةيف اللغ األخطأ امأو  ر.يستعملها الكبا اكم  ةعن منط قواعد اللغ

طأ باألخطاء يف هذا التحليل هو األخ صدويق ة.اللغ ذهه عن منط قواعد ةجنبياأل ةاللغ
 .الثانية ةيف اللغ األخطأوهو  ،الثاين

 مي األخطاءلتدرس باسلوب ع ةيقصد بتحليل األخطاء هو دراس ، ومن ذلك
 ملعاجلتها. األخطاء تلك سبابأ ىعل التعرف ةوحماول ةاللغ نو رسااليت يرتكبها د

تكبها ير اليت  ةويخطاء اللغلأل ةحتليلي ةدراسهو حتليل األخطاء  ن  إوايل اخلالدكتور علي  وقال
األوىل و  ةاللغ نتاجإثناء أ -ةالثاني ةدخل فيها الطالب املتعلم اللغ-فراد أ ةجمتمعأو  فرد

 ،من جانبني األخطاء تصنيف األخطاء نبفتصبويهتم هذا التحليل  ا.و كتابأما كال  ةالثاني
 (،واتصو األأ ةو الداللأو الكلمات أ مالءو اإلأ يف القواعد أخط)تصنيف اللغوي مها: ال

ىل اللغة الثانية( إ أو خطأ ة(اللغة الثاني إىلو أاللغة األوىل  إىلمرد  أخط) تصنيف السيبالو 
  .معرفة سبب األخطأ ةلو جما أو خطأ صديف أي

ذكر كورير أن دراسة اخلطأ جزء من البحث يف تعليم اللغة، وهي يف هذه الناحية 
تشابه من حيث طريقة البحث دراسة اكتساب اللغة األصلية، وهي تعطينا صورة للتطور 
اللغوي للدارس، وقد تعطينا أيضاً إشارات إىل اسرتاتيجيات التعلم لديه. و يف هذا اجملال 

يكون حتليل األخطاء واحدا من األنشطة األساسية يف دراسات علم اللغة النفسي قد 
املتعلق بتعلم اللغة. أما اهلدف من حتليل أخطاء كما ذكر كوردري هو تفسري اخلطاء لغوياً 
ونفسياً هبدف مساعدة الدارس على التعلم فال يهمنا بالتايل إال ذلك الوصف الذي يبني 

 2يف اللغة اهلدف عنها يف هلجة الدارس. realization التحقيقجماالت اختالف قواعد 

( أن حتليل األخطاء هو اإلجراءات العملية اليت استخدامها Elis) عنده اليس
ها اللغة حتتوى على مجع البيانات األخطاء، وتعرفها، و شرحها، وتصنبف االباحثون و مدرسو 

                                                             
امعة امللك ج -الرياض: عمادة شؤرن املكتبة التقابل اللغوي وتحليل األخطاء.إمساعيل صيين، إسحق حممد األمني،  2
 142سعود.  ص. 

http://لمعالجتها.وقال/
http://لمعالجتها.وقال/
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أن حتليل األخطاء هو أجراءات عملية  (Sridharأساسا على سببها وتقوميها. عند سريدار )
خبطوات معينة حتتوي على مجع البيانات األخطاء، وتعرف األخطاء، و تصنبفا األخطاء، 

  .وشرح التكرار األخطاء و تعريف جمال األخطاء وتصحيح األخطاء
 

 أهداف حتليل األخطاء -2

اللغة  او معلمإن حتليل األخطاء يهدف إىل حتليل األخطاء اللغوية اليت عملها 
الثانية. ومن الواقع أن نتائج هذا التحليل ملساعدة املعلمني من حيث حتديد تسلسل املواد 
التعليمية، مع الرتكيز على حتديد وتوضيح واملمارسة حسب احلاجة، وتوفري العالجي 
والتمارين، وعناصر حتديد الكفاءة اللغوية الثانية جتربة للمتعلمني. وهذه الدراسة تعطي 

جيات التعلم سرتاتيا  املدرسني صورة للتطور اللغوي للدارسني، كما أهنا تكشف هلم عن 
املناسبة هلم، فضال عن إعطائهم مؤشرات ملا ينبغي تقدميه من مادة تعليمية تكفل هلم 

  3جتنب هذه األخطاء.

أوهلا: هدف لغوي: ينبثق عن الدراسة اللغوية  األهدف من حتليل األخطاء هي:
امليدانية اخلاصة هبا. حيث إن حتليل األخطاء وسيلة علمية أساسية يف جماالت والبحث 

دراسة علوم اللغة املختلفة. سواء علم اللغة النفسي. أو العصيب. أو التقابلي. أو حىت 
العام. وثانيها: أهنا تسهم يف مساعدة الدارس يف اكتساب اللغة. وثالثها: أن نتائجها 

م اللغة العربية خاصة بتعلي (اسرتاجتيةيف خدمة وضع سياسة )ومقرتحتها ستوضع بدورها 
هبا على أساس مدروسة. علما بأننا يف حاجة إىل وضع سياسة لغوية بصفة   لغري الناطقني

حتليل اخلطاء من حماولة املناقشة ملعلم الفصول، وهو يهدف إىل  4عامة يف مجع اجملاالت.
حليل اللغة الثانية. ومن الواقع أن نتائج هذا الت حتليل األخطاء اللغوية اليت عملها معلمو

                                                             
المهارات اللغوية ومستوياتها تحليل نفسي لغوي دراسة ميدنية، رشدي أمحد طعيمه وأمحد مجعة حممد أبو شنب، 3

 .41(، ص. 1990، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى
األخطاء اللغوية التحريرية لطالب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربية بجامعة أم عبد اهلل سليمان اجلربوع،  4 

 89)مكة: شركة مكة للطباعة والنشر(، ص: القرى، 
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ملساعدة املعلمني من حيث حتديد تسلسل املواد التعليمية، مع الرتكيز على حتديد وتوضيح 
ة الثانية وعناصر حتديد الكفاءة اللغوي واملمارسة حسب احلاجة، وتوفري العالجي والتمارين.

 يهدف إىل:كذلك و  . جتربة للمتعلمني

 دريب والتعليم العالجيخطة الت -أ

حتديد الرتتيب من املستوى النسيب يف التأكيد، والتفسري، واملمارسة ملواد التدريس  -ب
 .جمموعة متنوعة

 ب.حتديد العناصر المتحان الكفاءة للطال -ج

تدريب الدارسني على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا مطابقا ملا اتفق عليه  -د
 .أهل

 ب.عند الطالالكشف عن اسرتتيجيات التعلم  -ه

 .املساعدة يف اعداد املواد التعليمية على أسس علمية سليمة -و

املساعدة يف وضع املناهج املناسبة للدارسني سواء من حيث حتديد األهداف واختيار  -ز
 .احملتوى وطرق التدريس وأساليب التقومي

 
 أسباب حدوث األخطاء  -3

ن، ومن هذه الدارسو ناك عناصر غري لغوية تسبب بعض األخطاء اليت يقع فيها ه
العناصر أسلوب التعليم وصالحية الكتاب املدرسي وأعمار الدارسني، وأن هناك عوامل 

األخطاء اليت ليس مصدرها النقل من  .أخرى لغوية، ولكن ليس هلا عالقة بالتقابل اللغوي
 intralingual ا أخطاء داخل اللغة نفسهاإهنلغة أخرى كثرية ومتنوعة وميكن أن يقال عنها 

error  وأخطاء تطورية developmental   وهذا النوع من األخطاء ال يعكس عجز الدارس
عن الفصل بني لغتني بقدر ما يعكس مقدرته يف مرحلة معينة أثناء تعلمه، ونشري إىل 
بعض اخلصائص العامة يف اكتساب اللغة، وجند جذور هذه األخطاء يف إطار بنية اللغة 
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 ه احملدودةحول اللغة من جتربتت على حماولة الدارس بناء افرتاضا نفسها. هذه األخطاء تدل
 5.اهب

اليت ،analysis contrastive) ) هرت هذه النظرية لتعارض نظرية التحليل التقابليظ
ترى أن سبب األخطاء، هي: التدخل، والقل من اللغة األم إىل اللغة اهلدف، لكن كوردر 

:" هناك أسباب أخرى داخل اللغة اهلدف، وهذه وآخرين عارضوا هذا االجتاه، وقالوا
 :األسباب تطورية

التعميم )أو املبالغة يف التعميم( يتضمن مثال :  over generalization املبالغة يف التعميم (أ
استعمال قانون قاعدي واحد بدل اثنني منتضمني، فمن اجلائز مثال أن يستعمل 

ذا هب املفرد الغائب مع مجيع الضمائر وهوالطالب صيغة الفعل املضارع دون )مورفيم( 
جاء األساتيذ(، "أمر   :" )الصحيحونذاألستاخيفف العبء عن نفسه. املثل: "جاء 

 .(ليقرأ الكتاب )الصحيح: أمر األستاذ إمساعيل ليقرأ الكتاب إمساعيالً األستاذ 

القاعدة  إن عدم مراعاة:  ignorance of rule restrictions اجلهل بالقاعدة وقيودها (ب
وقيودها، أو تطبيق بعض القواعد يف سياقات ال تنطبق، مرتبط بالتعميم اخلاطئ 

لننظر اآلن إىل  analogi وميكن أن نفسر بعض أخطاء قيود القاعدة يف ضوء القياس
أخي "جاء أخي صغري، )الصحيح: جاء  ملحق بالبحث(. مثل:)جدول الثاين 

 (".الصغري

حتت هذه الفئة ميكننا :   incomplete of rules application لتطبيق الناقص للقواعدا (ج
أن نالحظ حدوث تراكيب ميثل التحريف فيها درجة تطور القاعدة املطلوبة ألداء 

 ".؟(" خترج سنة كم؟، )الصحيح: يف أي سنة خترج مجل مقبولة. مثل:

ناك نوع من ه:  fals concepts hypothesized فرتاضات اخلاطئة )األخطاء التطوريةاال (د
وتنتج هذه األخطاء عن  developmental األخطاء اليت تسمى باألخطاء التطورية

                                                             

م، 1975دول اخلليج، العريب ل)الرياض: املكتبة الرتبية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، حممد األمحد الرشيد،  5 
 101-100ص.
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افرتاض خاطئ أو فهم خاطئ ألسس التمييز يف اللغة األجنبية، ورمبا كان سبب هذه 
األخطاء سوء التدرج يف تدريس املوضوعات، أو سوء عرض مادة الدرس. مثل:"  

 املسجد أستاذ((، "يف وقت أخرى"، كان يف املسجد أستاذ"، )الصحيح: يف
 (.يف وقت أخر :)الصحيح

الصحيح: ، )"تدخل اللغة األم. مثل:" احلياة يف املدينة ختتلف مع احلياة يف القرية (ه
  (.احلياة يف املدينة ختتلف عن احلياة يف القرية

 

وكل هذه العوامل هلا أثرها فيما يواجه الدارسون من مشكالت، وذلك يصرف 
ا يف غالب هنو أوجه التشابه واالختالف بني لغة الدارسني والغة الثانية اليت يتعلم النظر عن
 .األحيان

 

 اخلطوات يف حتليل األخطاء -4

أن حمللي األخطاء يعتمدون يف حبوثهم اللغوية   Leo Ardiana Idra قال الدكتور
صنيف توتلك اخلطوات هي: مجع املادة، حتديد اخلطأ، . التطبيقية على ست خطوات

  : اخلطأ، تكرار اخلطأ، شرح األخطاء، والتطبيق العملي. وميكن نقاشها فيما يلي

مجع املادة، هذه اخلطوة تتعلق مبنهجية البحث، وكيفية مجع املادة اللغوية، وعدد  (أ
 املتعلمني، وغريها من املعلومات املفيدة. 

على  جيبحتديد اخلطأ، إن عملية حتديد األخطاء ليست باألمر السهل. ولذلك  (ب
درسها جيداً، بحث فيها، ويالباحث يف حتليل األخطاء، أن يكون عاملاً باللغة اليت ي

 ب اخلطأ. طئ الصواب، ويصو لكي ال خي

تصنيف اخلطأ، هذه اخلطوة، تشمل التعرف على أخطاء الدارسني وتصنيفها حسب  (ج
نوعها. وجيري وصف األخطاء على كل مستويات األداء، يف الكتابة، واألصوات، 

 والصرف، والنحو، والداللة. 
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إحصاء اخلطأ، بعد أن يكون اخلطأ حمدودا على تصنيف ما، يرتب الباحث تلك  (د
 ها.يف كل تصنيف، وقام بإحصاءاألخطاء حسب عدد حدوثه 

شرح األخطاء، إن وصف األخطاء عملية لغوية صرفة، بينما شرحها عملية لغوية  (ه
نفسية بامتياز. ولذلك جيب أن نقدم وصفا شامال حول أسباب األخطاء وكيفية 

 .وقوعها

التطبيق العملي، إن لتحليل األخطاء هدفني اثنني: أوهلما لغوي وهو ما سبق بيانه،  (و
يهما تربوي وتطبيقي وهو ما سنعاجله فيما يلي، وهو التطبيق العملي على وثان

األخطاء اليت يرتكبها املتعلمون. ويعد حتليل األخطاء عمال مهمًا جدًا للمدرس. 
من حيث إنه يساعده على تغيري طريقته أو تطوير املادة، أو تعديل احمليط الذي 

 يدرس فيه. 
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 اإلنشاء  -ب

 مفهوم اإلنشاء  -1

 –يفعل  –إنشاء. على وزن أفعل  –ينشئ  –اإلنشاء لغة مصدر من أنشاء 
إفعاالً، معناه " الشرع واإلجياد والوضع. أما معناه اصطالحًا فهو إقدار التالميذ على 
الكتابة املعربة عن األفكار و املشاعر بعبارات سليمة، خالية من األخطاء، تناسب 

 رير بأساليب مجيلة، بدقة، مع اختيار األلفاظمستواهم اللغوي، و تدريبهم على التح
  6املالئمة وتنسيق األفكار ومجعها وترتيبه.

 .احلرية على اإلتفاق تعين كما والتنظيم، والشد اجلمع هو اللغة يف الكتابة
 نفسه، يف احملبوسة ومشاعره أفكاره عن اإلنسان به يعرب وحمكم منظم أداء واالصطالح

 الكتابة أن Nunan يرى .7عليه الناس حكم يف وسببا نظره، وجهة على دليال وتكون
 كيفية يف والتفكري األفكار حفر نشاط تشمل الكتابة أن حى مبعىنورو  جسمي نشاط
 يقوم الكاتب. فالقارئني أيدي بني الواضحة والفقرات اجلمل يف وترتيبها عنها التعبري
 يف منظم بشكل العملية هذه وجتري .واملراجعة األفكار وترتيب والتصوير التخيل بعملية

 ى.أخر  حني يف منظم غري وبشكل حني
إن اإلنشاء مهارة من مهارات اللغة العربية لتعبري ما يف أذهان  الطلبة عن طريق 
 التعبري وكتابيا. وله مكان هام بني دروس اللغة العربية. وهو يقال أيضا بالتعبري التحريرى.

 النهاية لتعليم اللغة العربية، أي أنه اهلدف النهائي واإلنشاء بصفة عامة، هو احلصيلة
 8الشامل لتعليم اللغة، فكل فنون اللغة وفروعها تصب يف التعبري.

                                                             

( ص 2006بنان )بريوت: ل طرائق  التدريس مهارات اللغة العربية وآدبها للمراحل الدراسية، عابر توفيق اهلامشي،   6 
437 

 137 .ص(، 2010 الطبعة الرابعة،: دار السالم )،، المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد عليان.7 

 227( ص 1981)دار الثقافة، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، علي أمحد مدكور وأصدقاؤه،  8 
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اإلنشاء فئة من الكتابة اليت ترمي إىل التعبري عن األفكار الرئيسية يف شكل 
ف أو و األفكار، والرسائل، وهلم جرا إىل لغة مكتوبة و ليس هناك تصوير من شكل احلر 

أ( الفكرة  9الكلمات، أو اجلمل فقط. اإلنشاء حيتوى على ثالثة عناصر األساسية منها:
اليت تشمل يف القصة الطويلة أو القصة القصرية، ب( تركيب الفكرة املرتبة، ج( اللغة و 
أسلوهبا الذي يشكل بالفكرة، وهذه العناصر الثالثة هي أمر رئيسي لكل الفن كاملوسيقي 

 و الصورة. ينقسم اإلنشاء إىل النوعني ومها اإلنشاء املوج ة و اإلنشاء احلر.و التغنية 

واإلنشاء هو تعتبري شيئ خمزون يف القلب برتكيب الكلمات الصحيحة مع كمال 
املفاهيم. تعريف اآلخر لإلنشاء هو مادة ترتيب الكلمات باهلدف إلمتام مهارة تعبري 

( أن مراد اإلنشاء 2005)أمحد مرادي، وزاد م. األفكار وشعور يف شكل الكتابة أو الكال
اإلنشاء أهم الدروس  10هي استطاعة اإلنسان ليعرب آرائه وعواطفه باستخدام اللغة العربية.

يف مهارة الكتابة، حىت ميكن للطلبة أن يعربوا األفكار والشعور واآلراء فيه. لإلنشاء أشكال 
 :11متنوعة يتعلمها الطلبة، منها

كتابة تعريف كلمة اليومية نظرا أو مسعا، أو تعليق موجز عن   العرض بسيط : (أ
 الظروف واألحوال. مثل تعريف املكتب والسيارة واملسجد والسوق وغري ذالك.

قصصصصصصصصصصصصصصصصصصي: كتابة الظروف املنتوعة بالرتتيب الصصصصصصصصصحيح. مثل قصصصصصصصصصص احلادث من  (ب
واهر طخربته. ميكن اسصصتخدامها ملسصصاعدة الطلبة صصصور املتسصصلسصصلة عن األحوال يف ال

 احلياة.
وصصصصصصصصفي: تدريب على اسصصصصصصصتخد، كلمات احلقيقة، واختيار التفصصصصصصصصيل لدعم تأثري  (ج

 باستخدام اللغة الدقيقة. مثل وصف عن السباحة.

                                                             
9   Abdul Aziz Abdul Majid, Mendidik dengan Cerita, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2008). H.10 
10 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif , 

(Jakarta: Prenada Media Grup,2005), Hal.64  
11 Ahmad Fuadi Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat,2009) 

Hal.177-178 
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الرسصصصالة : انواع خمتلفة من الرسصصصالة، منها : رسصصصالة الصصصصداقة، األسصصصرة، الرمسية وغري  (د
 ذالك. كتابة هذه الرسالة تتضمن عناصر السرد والوصف.

اري أو جصصديل: هصصذا النوع للصصدرجصصة العليصصا، ألن مطلوب من املؤلف للتفكري ابتكصص (ه
 منطقيا. قادرا على التعبري عن رأي أو لدعم احلجج واألدلة الكافية.

 مطلوب للفكر، فخيصصايل خيصصايل: هصصذا النوع للصصدرجصصة العليصصا أيضصصصصصصصصصصصصصصصا، إذا ابتكصصاري (و
صصصصصصصصصصصصصصص شصصصصصصصصصصصصصصكل قمطلوب اخليال. ملكة أو موهبة اكثر تأثرياته، مثل خيالية يف 

 قصرية.
 

 أنواع اإلنشاء -2
 ا: اإلنشاء من جهة األداء ينقسم إىل مرحلتني، ومه

 املرحلة األوىل: اإلنشاء الشفوي (أ

ويف  12،واملراد باإلنشاء الشفوي هو أن يتكلم الطلبة كالما شفويا متصال له معىن
عبارة أخرى كان اإلنشاء الشفوي هو أن يستطيع املرء أن يتكلم كالما شفويا 
متصال حول فقرة أو اكثر. وأنه يعترب من أنواع احملادثة خيتص بالعبارات املرتابطة 

 ق.وأسلوب الرقي

 املرحلة الثانية: اإلنشاء التحريري (ب

مبا يف  وضوع املناسبإن يف هذه املرحلة يرتك املدرس التالميذ يف اختيارهم امل
واجدون ترك التالميذ على ماي ،م، وال تعين احلرة يف كتابة اإلنشاءهناهأفكارهم وأ

موضوع  م اللغوية واملفردات العديدة. وإن املدرس يعطيهم احلرة يفهتمن خربا
 13وع.مايشاؤون مبا عندهم من ثروة اللغة الوافرة للموض

                                                             

 278)القاهرة: دار الشريف، بدون سنة(، ص تدريس فنون اللغة العربية،  علي أمحد مدكور،  12 
كتبة )جامعة أم القرى: ماللغة العربية للناطقين باللغة أخرى أسسه مراحل طرق تدريسية، حممود كامل الناقة،  13 

 296( ص 1985املكرمة، 
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 يف تعليمه إىل -حممود كامل الناقةومن جهة النوع ينقسم اإلنشاء كما قاله 
 ا:مرحلتني، ومه

 ه(: املرحلة األوىل وهي الكتابة املوجهة )اإلنشاء املوج (أ

إن يف هذه مرحلة يشدد التالميذ أن يقدرو على تفريق بني احلروف اهلجائية من 
الكلمات، وعندهم ثروة من املفاهيم اليت درسوها يف اللغة، زيادة إىل ذلك ام قادرون على  

 كتابة احلديث يف خرباهتمكتابة الصيغ النحوية والرتاكيب اللغة البسيطة، مبا فيها من 
 .والقراءة واإلمالء

وإن اإلنشاء املوجه هو يصيغ اجلملة أو الفقرة البيسطة بإرشاد والتوجيه كمثل  
 :15ومن أمثلة اختبارات اإلنشاء املوجه ما يلي .14يكمل اجلملة

 د.شاهد الطالب الفلم ويطلب منه كتابة فقرة أو عما شاه: اختبار لتعليق على فلم -
تابة ورة ويطلب منه كيطلب املدرس من الطالب أن يدقق الص : اختبار وصف صورة -

 فقرة عنها.
وئة يطلب املدرس من الطالب أن يستمع إىل املقالة املقر : اختبار لتعليق على مقابلة -

موضف ومرشح لوظيفة، وعليه أن يكتب فقره أو مقالة عن  ويطلب منه أن يبني 
 شخصية املرشح.

منه أن  لبقرأ الطالب الرسالة املوجه من صديقه ويط : اختبار الرد على الرسالة -
 يكتب رسالة جوابا عنها.

 يطلب املدرس من الطالب أن حيول اجلدول إىل فقرة. : اختبار وصف اجلدول -
قال حافظ مغفور : أن منهج يعلم اإلنشاء جيدا طرائقه هي: املادة الدراسية ينبغي  -

 يناسب بقادر الطالب ومنو التفكري مث عمرهم. 
 

 

                                                             
14

Ahmad Muradi,PembelajaranMenulis…..,hal 64 

 16 .( ص2000، الطبعة األوىل )صويلح : دار الفالح، اإلختبارات اللغويةحممد علي اخللوي، 15 
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 ي(:) اإلنشاء التحرير املرحلة الثانية وهي الكتابة احلرة   (ب

ب حرية الملة بدون شرح خاص، ولطجلر هو تكوين الكلمة أو احلاإلنشاء ا
ي أص التلخية وهي: ر مهماحلتدريب اإلنشاء  ساليب يفأللتعربي أفكارهم. كانت ا

ي أضح إلنظورة، و املي الوصف من الصور اأمرة ثانية، والقصص  ةيكتب الشخصما قرأ
عند  عروفةملت اشكالملر هو صنع اإلنشاء عن احلواإلنشاء ا عينة،ملعمال األتوضيح ا

ن عارف العميقة عملا ىلإتاج حتا هنألب. و هذه الطبقة هي أصعب الطبقات الطال
لما يكتب ك  قواعد اللغة، قية الكفاءات يفإلنشاء أسلوب جيدة لرت ة. لبحوثملت اشكالملا

 ىن.عملا اهل ملة اليتجلو اكيب الكلمات أب هم يستعملون معارف القواعد لرت الالط

يف هذه املرحلة يرتك املدرس التالميذ يف اختيارهم املوضوع املناسب مبا يف  إن
م هتم، والتعين احلرة يف كتابة اإلنشاء ترك التالميذ على ماوجدوا من خرباهنافكارهم واذها

ا عندهم من يشائون مب ما  اللغة واملفردات العديدة، وإن املدرس يعطيهم احلرة يف موضوع
 16ع.ثروة اللغة وافرة للموضو 

إن يف اإلنشاء احلر، بفضل على التالميذ أن يستخدموا لغتهم لتدريب أنفسهم و 
شرح املوضوع املختار، ويبدؤوا من املوضوع البسيط واحملدد. والينبغي على املعلم أن يكره 

ر دورا هاما يف املعلم يدو التالميذ يف إلقاء املوضوع. يفضل اإلنشاء املوجه للمبتدئني و 
إلقاء ما يف اذهام لتدريب التالميذ يف كتابة اإلنشاء. إما يف تفريق احلروف من الكلمات 
و تعريف الصيغ النحوية والرتاكيب اللغوية البسيطة. وأما اإلنشاء احلرة يطبقه على التالميذ 

ا يف أفكارهم من تعبري مبعد تعلمهم اإلنشاء املوجه. يف هذه املرحلة تدريب التالميذ على 
 غوية. الل خربام اللغوية بالرتاكيب اجلميلة دون إمهال القواعد

 

 

 

                                                             

 258ص اللغة العربية للناطقين ......، حممود كامل الناقة،  16 
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 اإلنشاء أمهية -3

واإلنشاء له مزلة ووظيفة هو وسيلة التفاهم بني الناس لتنظيم حياهتم وقضاء 
حجاهتم، أدركنا خطورة هذه املادة  التعليمية اليت تقع يف الدرجة األوىل جعل الطالب 

كما قال أمحد فؤاد   17التعبري السليم حديثًا أة كتابة أي قادرا على اإلنشاء اللغوي.على 
 عليان إن أمهيات اإلنشاء، هي:

 أهنا وسيلة اتصال بني الفكر البشري مهما اختلف الزمان واملكان عن طريق املؤلفات. -

رب الزمان ع أهنا أداة اتصال احلاضر باملاضي، والقريب بالبعيد، ونقل املعرفة والثقافة -
واملكان، فالكتابة طريق لوصل خربات األجيال ببعضها، واألمم ببعضها، وأداة حلفظ 

 الرتاث ونقله.

أهنا شهادة وتسجيل للوقائع واألحداث والقضايا واملعامالت، تنطق باحلق وتقول  -
 الصدق.

 18أهنا وسيلة لتنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطره.  -

 

 اإلنشاءأهداف  -4

أهداف اإلنشاء فهي تعبري األفكار والشعور واآلراء كتابيا وال شفهيا بالقواعد 
النحوية والصرفية، ألن حقيقة اإلنشاء هي ترتيب الكلمات العديدة لتكون فقرة أو أكثر 
بتعبري األفكار والشعور واآلراء وغري ذلك. وجيري اإلنشاء بعد فهم اخلط العريب الصحيح 

ء مع تطبيقهما. حتقيقاً على بناء قدرة الطلبة ومهارهتم على اإلنشاء، هناك وقواعد اإلمال
 19اهداف جيب أن يضعها املعلم  يف تعليم اإلنشاء هي كما يلي:

                                                             

 204( ص 1998)بريوت: دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف حممود معروف،  17 
 138ص  مهارات اللغوية ......،أمحد فؤاد عليان،  18 
 268ص  تدريس فنون .....، علي أمحد مدكور،   19 
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لى حمادثة، ع الطلبةتنمية قدرة املتعلم على التعبري الوظيفي. منها تنمية قدرة  -
  ذلك.وما إىلبة الرسائل والتقارير وامللخصات، واملناقشة، وقصر القصص، وكتا

كار على تعبري اإلبداعى. منها تنمية قدرته على التعبري عن األف الطلبةتنمية قدرة  -
واألحاسيس واالنفعاالت والعواطف ومشاعر احلزن والفرح واألمل، ووصف مظاهر 

رحية، وكل واملس الطبيعة، وأحوال الناس، وكتابة الشعر، والقصة، واملقالة، واخلطبة،
 ماهو فكر مجيل بأسلوب مجيل.

 

 :20والغرض من درس التعبري أيضا وهي 
مكني التالميذ من التعبري عما يف أنفسصصصصصصصصصصهم، أو عما يشصصصصصصصصصصاهدون، بعبارة سصصصصصصصصصصليمة  (1

 صحيحة.
                   توسصصصصصصصصيع دائرة أفكارهم، وقديظن بعض املدرسصصصصصصصصني أن هذا الغرض يصصصصصصصصصعب حتقيقه (2

يذ بالقراءة يكتسبها التالم يف حصة التعبري على نطاق واسع، حبجة أن األفكار إمنا
لة واالطالع املسصتمر، واخلربات املتجددة يف اجملالت احليوية املختلفة، وإضصافة املتصص

                 نسصصصصصصصصصصصصصصتطيع يف حصصصصصصصصصصصصصصصصة التعبري سصصصصصصصصصصصصصصصائصصل. وحنن مع تسصصصصصصصصصصصصصصليمنصصا هبصصذه احلجصصةإىل الو 
الفكرة بنوع من التفصصصصصصصصصصصصصصيصصل  القصصدرة على  معصصاجلصصة   لميصصذتزود الت أن   الشصصصصصصصصصصصصصصفوي

واالسصتيفاء واإلحاطة، وعلى توليد املعاين جزئية املتصصللة بفكرة أسصاسصية عامة، كأن 
نعلمهم أن يذكروا األسصصصصصصصصصصصصصصباب اليت تؤيد ما يقررونه من أحكام، وأن يذكروا النتائج 

م، وأن يلجئوا أقواهلاليت ترتتب على موقف معني، وأن يضصصصصصصربوا أمثلة يوضصصصصصصحون هبا 
إىل عرض املوازنات الكاشصصصصصصفة املوضصصصصصصحة، وأن يسصصصصصصتعينوا يف تعبريهم مبا يصصصصصصصلح من 
معلوماهتم يف املواد املختلفة. إىل غري ذالك من ضصصصصصصصصصصصصصصروب االفتنان والتصصصصصصصصصصصصصصصرف يف 

 نواحى القول، وألوان التعري.
                                                             

 146ص.)القاهرة: دار املعارف(،  ،ي لمدرسي اللغة العربيةالمؤجه الفنعبد العليم إبراهيم، 20



26 
 

 
 

  ، على أن يكون ذالك بطريقةوالرتاكيب املفرداتمن يعوزهم  مبا  همتزويد (3
 تعويدهم بالتفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها ببعض. (4
 .21إعدادهم للمواقف احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرجتال (5

قواعد عر واآلراء كتابيا وال شفهيا بالاشفهي تعبري األفكار وامل أهداف اإلنشاءإن 
أو أكثر  الكلمات العديدة لتكون فقرة النحوية واالصرفية، ألن حقيقة اإلنشاء هي ترتيب

صصصحيح ل بتعبري األفكار والشصصعور واآلراء وغري ذالك. وجيري اإلنشصصاء بعدفهم اخلط العربيا
 وقواعد اإلمالء مع تطبيقها.

 

  اخلطوات يف تعلم اإلنشاء -5

إن اإلنشاء احلر صناعة الكلمة أو الفقرة بدون التوجيه، املثال، الكلمة الىت غري  
 .ذا أعلى مرحلة من اإلنشاء املوجه ألن الطالب يعربون أفكارهم باحلر. هوغريهاكاملة 

وميثل اإلنشاء احلر املرحلة األخرية بعد اإلنشاء املوجه من تعلم الكتابة وهو اإلنشاء الذي 
يعني املعلم عنوان اإلنشاء كما يف اخلطوط الدراسية ويرتك طلبة يف العوان ذاته. ويف هذه 

ة املعلم الطلبة يف اختيارهم املوضوع املناسب بأفكارهم وأذهاهنم. وال تغين احلريمرحلة يرتك 
يف حترير اإلنشاء ترك الطلبة من خرباهتم اللغة واملفردات العديدة، وإمنا يعطيهم املعلم احلرية 

 يف موضوع البسيط واحملدد. وال ميبغي على املعلم أن يكره الطلبة يف إلقاء املوضوع.
لم بالتحدث إىل الطلبة حماوال لتبصريهم بأن جمال هذا التعبري هو كل ما يبدأ املع

جيب أحدهم التحدث فيه وحىت ال يشتط بعضهم يف اختيار املوضوع يذكر هلم املدرس 
مناذج يقيسون عليها مث يرتكهم خيتارون خرباً أو قصة أو رؤيا يف قضية ما هكذا. وال بأس 

ختار أرجح ر ما يتحدثون فيه عند كثرة اآلراء وتعارضها فييف إعانة املعلم طلبته على اختيا
 املوضوعات املقرتحة، ويعدهم بتناول يف حصص مقبلة، مث يكتب املوضوع على السبورة.

بعد ذلك يطلب املعلم من أحد الطلبة التحدث عن املوضوع يف حرية وطالقة، مع مراعاة 
                                                             

 147ص. المؤجه الفن...،عبد العليم إبراهيم،21
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ى أن يعن زميلهم، ويقيدون ما عس سالمة الطريقة وصحة التعبري وينصت سائرالطلبة إىل
هلم من مالحظات على الطريقة وأفكاره، وال يصح بأي حال من األحوال أن يقاطع 
املتحدث، أو يوجه إليه نقد أو أية إشارة تثنيه عن عزمه، وتضيع عليه حرية االنطالق يف 

  22التعبري، وتقطع عليه تتابع أفكاره. ويظل هكذا حىت ينتهي حديثه.
 : وخطوات اإلنشاء احلر فيما يلىلنموذج ا

 رة(تلخيص القراءة املختا) التلخيص -

القراءة مث يأمر املدرس الطالب لتلخيص  ةصالقوخطوة هذا التعلم أن املدرس يعد 
 تلك القراءة باللغة العربية اعتمادا على قدرة الطالب

 رة(القصة عن الصورة املنظو )قصة  -

الصورية مث يأمر الطالب لعرض مضمون  وخطوة هذا التعلم أن املدرس يعد القصة
 تلك القصة باللغة العربية اعتمادا على قدرة الطالب

 (إليضاح )اإليضاح عن النشاط اخلاصا -

وخطوة هذا التعلم أن املدرس يأمر الطالب إليضاح النشاط الذى أداه الطالب مرارا،  
 كالذهاب إىل املدرسة، ركوب اجلوالة وغريمها

هذه اخلطوات فاخلطوة التالية إنشاء حر عن املشكالت الىت أن أدى املدرس وبعد 
ية واملفردات استفادة القواعد اللغو  يعرفها الطالب. وهذه اخلطوة أصعب أل ا تورط املهارة يف

 .وعرض اآلفاق الواسعة عن املشكلة املبحوثة

 

 

                                                             

ة آثار التعلم االكتشافي في تركيب الجمل اإلضافة والنعتيحممود كامل الناقة، يف مقالة  تيكو إسكندار،  22 
  73-72(، ص 2018جامعة اإلسالمية الرنريي في اإلنشاء الحر، )
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 23األشياء املهتمة يف اإلنشاء احلر فيما يلي:

لطالب م، وبالرغم أن اهتمبرحلة لغة الطالب ونقاط حياإن املوضوع املختار مطابق  -
يعرضون أفكارهم باحلر بل تلك املشكلة البد عليها أن تكون مطابقة بالقدرة وخربة 

 الطالب

عيني أهداف كتابة اإلنشاء قبل القيام بنشاط اإلنشاء بالرغم ىف مرحلة التمرين، ت -
م تعلن إىل هتلوسعى، كأن كتاباوالبد أن تكون قوة خيال الطالب توجه إىل اآلفاق ا

 تمع. هذا لتشجيع قوة خياهلم ىف كتابة اإلنشاءجملا

 تسهيل الشرح ىف اإلنشاء، وينبغى أن يعني جممل اإلنشاءل -

كتابة اإلنشاء داخل الورقة. ومن املستحسن أن هذه اخلطوات تبدأ من املفهوم  -
 رقةاألساسي، إصالح هذا املفهوم مث يكتب هذا اإلنشاء داخل الو 

                                                             
23  Muhammad Ali Al-Khulli, Strategi Pembelajaran Bahsa Arab, (Bandar Lampung: 

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2003), Hal: 130-132 
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 لثثاال فصلال
 إجراءات البحث الحقلي

 
 منهج البحث -أ

بعد أن حبثت الباحثة عن مسائل البحث و أهداف البحث و فوائد البحث عن 
األخطاء يف كتابة اإلنشاء احلر عند الطلبة جبامعة الرانريي، فيمكن أن تستخدم الباحثة يف  

  .  (Mixed Methods)الكمي-على املدخل الكيفي حتليل وصفيمنهج كتابة هذا البحث 
وهو املنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها كيفيا 

ل توضح مقدار هذه الظاهرة أو درجة ا وصفا رقيما من خالل ارقام وجدو وكميا بإعطائه
بني املدخل الكيفي واملدخل الكمي  مع هذا املدخلجي 1ارتباطها مع الظواهر األخرى.

 يتم استخدامها يف عملية البحث حلصول على بيانات أكثر مشولية وصاحلة. ل
يكون مفيدا عندما  (Mixed Methods)الكمي -املدخل الكيفيويرى كروسيل أن 

-فياملدخل الكياملدخل يف حد ذاته غري مناسب لفهم مشكلة البحث، أو باستخدام 
والبحث   2)باملقارنة مبدخل واحد(.ميكن أن توفر أفضل الفهم (Mixed Methods)الكمي

الوصفى هو البحث الذي يهدف لوصف السكان أو املنطقة املعينة من أنوعة أوصافه 
وهو البحث الذي يسعى إىل التصوير و التعبري    3وعنصور املعني مبنظمة، وقيق ودقيق.

 عن حل املشكالت إعتمادا على احلقائق.
 

 
 

 

 

                                                             
1  https:/www.mothakirat-takharoj.com 2018 /12/10 تاريخ الدخول  
2  Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 19-20 
3 Gempur Santoso, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2005), h.29 
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  البحث عينة -ب
 

  ياناتللب استخدامها يتم اليت موعاتاجمل أو فراداأل الشخص هو البحثعينة 
 البحث ينةالعخيتلف ب وموضوع البحث. به يقوم الذي للبحث الباحث من املعلومات

 حثجملتمع يف عديد من العدد والباهي جزء من العدد واخلصائص يف جمتمعها. إذا كان او 
غري حمتمل بكل الوحدات يف جمتمع البحث بسبب قيود األموال أوالطاقة أوالوقت، ميكن 

 الباحث استخدام العينة اليت مأخوذة من جمتمعها.
ورقة )مبوضوع واحد(  15طريقة اإلختبار باستخدام أخذت الباحثة العينة وفقا ل

الدراسي  تعليم العربية للعامقسم  ستوى الثالثامليف  طلبة 15 كتابة اإلنشاء احلر من يعين
طلبة و إحدى  15عينة البحث م. ومن خالل املقابلة، أخذت الباحثة  2019-2018

خطاء الباحثة، وكذلك لتكشف األ لتحصل على املعلومات اليت حتتاج إليهااملعلمات 
طاء أن يعرف جوانب األخ يف إنشاء الطلبة، وهبذا ميكن للمعلماللغوية اليت تظاهر 

  عملية تعليم اإلنشاء احلر.ولتحسني
 

 طريقة جمع البيانات وأدواتها -ج
 

تعترب عملية مجع البيانات خطوة مهمة يف إجراء البحوث، ولكي جيمع الباحثة 
البيانات املتعلقة مبوضوع البحث فإهنا تدقق يف إختيار أدوات البحث لتناسب مشكلة 

جراء الو اه بياناتع المجو  البحث وأغراضه وطريقة اليت اختارها لتنفيذ هذا البحث.
جة. فاألدوات البحث وسائل مساعدة للحصول هتاملقائق احلستوى لنيل املالنظامى و ا

  هذايف استخدمت اليت لبياناتع اطريقة مجو على البيانات الالزمة ملوضوع البحث. 
 واإلختبارات. قابلةملاالبحث هي 
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 املقابلة -1
 وضوعمو صاحب احلالة عن الباحث مع الغرض واحملادثة بني  دثةحما يقابلة هملا

قابلة املراد للحصول على معلومات منه أو تعبرياته. وتقوم بامل البحث مع غرض خاص
ن األفراد بشكل م ستقبلملو اأو القادم أن اآلجة حيث مما يتعلق بالزمن حملتاا البيانات معجل

ار الغامض منها وتقوم الباحثة بتسجيل ما دمباشرة من خالل طرح أسئلة حمدودة وتفسري 
عن األخطاء الطلبة  تعلقةملسئلة األا( لتقدمي قابلةملا) تستخدم الباحثة هذه الطريقة فيها.

 15 و اءإلنشا ةعلمم مع إحدىهذا البحث  قابلة يفملا ير جتو . يف كتابة اإلنشاء احلر
م الدراسي العربية للعااللغة قسم التعليم  يف مستوى الثالث )الصف اخلامس( ةالطلب

 صولة.حملعلومات امللتدقيق ام،  2017-2018
تم إعداد جلمع املعلومات. وي مت الباحثة أداة البطاقة املقابلةوهبذا البحث استخد

املقابلة وفقا للخطوات التالية : حتديد أهداف املقابلة، حتديد أفراد موضوع املقابلة، حتديد 
 التفسري. ، تسجيل وبلة وزماهنا، إعداد بطاقة املقابلةمكان املقاأسئلة املقابلة، وحتديد 

 
 اإلختبار -2

مقصود، يشتمل على جمموعة من املثريات املتنوعة،  يعرف اإلختبار بأنه جمهود
 Brog andوقد عرف بورق وقول ) -أو أكثر–هبدف إثارة استجابات معينة لدى الفرد 

Gall)  تقيس وتقدر الفرق بني األفراد يف جانب أو أكثر االختبار بشكل عام أنه أي أداة
من جوانب السلوك. تعد االختبارات أحد األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الباحث 
جلمع املعلومات اليت حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه. االختبار أهم وأكثر 

  4وي.األدوات اليت مت استخدامها جلمع املعلومات يف البحث الرتب
وأخذت الباحثة البيانات من االختبار التحريري وتعطي الباحثة االختبار عن 
اإلنشاء احلر مبوضوع واحد إىل مجيع الطلبة. ومن خطوات إعدادها هي: حتديد األهداف 

                                                             

 427(، ص. 2000، )الرياض: المدخال إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العسساف،  4 
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من استخدام اإلخبار كأداة جلمع البيانات، حتديد األبعاد، حتديد احملتوى، صياغة امليثرات 
 5ير درجات اإلختبار، تطبيق اإلختبار، تصحيح و تفسري نتائجه.املناسبة، وضع تقد

 

 طرق تحليل البيانات -د

 وص منوترتيب النص لبياناتهي عملية البحث لطلب ا لبياناتليل احتكان 
 يفعمليات هو  اتلبيانليل احتو ثة. معها الباحجت واد اليتملالحظة وغريها من املوا قابلة ملا

أن يكون  ىلله إمحو  اض العمليرت فاإلتأليف  ىلميعها غرضا إجتو ترتيبها و  لبياناتا مطالعة
 العثور عملية وه البيانات حتليل أن على بوجدان تنصث. صة أو نظرية كنتيجة البحالخ

 واملالحظات املقابالت منهجي بشكل النتائج من عليها احلصول يتم اليت البيانات على
 .لآلخرين النتائج إبالغ وميكن ،فهم سهولةاملواد ل من وغريها امليدانية

حثة النظرية قة استخدمت الباانطالقا من البيانات املالحظة والوثيقة واملقابلة الساب
 انوهوبرم مايلز نظرية باستخدام حتليل مت(. Miles and Hubermanو هوبرمني ) مايلس
 .االستنتاج البيانات، عرض البيانات، حتديدوهو 

 ارواختي التلخيص، يعين البيانات (: حتديدData Recductionحتديد البيانات )  -1
 ورميها وأمناط موضوعات عن والبحث مهمة، على أشياء والرتكيز األساسية، األشياء

 وتسهل واضحة ورةص تعطي ختفيضها مت اليت البيانات فإن الضرورية. وبالتايل غري
 مع تاملقابال نتائج على البحث هذا سريكز. البيانات مجع إجراء الباحث على

 .اإلنشاء احلر التعلم عملية إىل يشريالذي  والطلبة املعلمة

 

ت املعلوما جلمع منهجية عملية هو البيانات (: عرضData Displayالبيانات ) عرض -2
 رضع يتم .اإلجراءات واختاذ البحث نتائج استنتاجات على احلصول أجل من

 تائجن من مشتق املعلومات وهو من جمموعة من النصوص جتميع أجل من البيانات

                                                             

 14بابل(، ص. )جامعة وسائل وأدوات البحث العلمي التربوي، أ.م.د. عماد حسني املرشدي،  5 
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 رسم نظرية ميلس وحبرمان 1 الرسم

 حتليل مع يزجته يتم البيانات هذه عرض يف. التخليص وميكن البيانات، حتديد
 .املقابلة ونتائج حتليل قالوثائ ونتائج حتليل التحليل املراقبة نتائج تشمل اليت البيانات

/ النتائج  استخالص من املرحلة هذه (: يفConclusion Drawing) االستنتاج -3
 وتقييم تفسري / البيانات حتليل االستنتاجات لنتائج بإعطاء عمله يتم ،االستنتاج
ونتائج  .باحثةال عليها حصل اليت البيانات وشرح لبحث معىن تشمل اليت األنشطة

 يتم أن عدب السابق حىت يف تفصيل بأحد نوع الذي مبهم أو البحث يكون وصفا
 .نظريةالو  الفرضية،و  التفاعلية، أو سببية عالقة أو واضحة، تصبح فحصها

 يف الرسم اآليت: وجرت عملية حتليل البيانات 

 

 

 

 

 

 Mixedالكمي ) –البيانات من اإلختبارات سيتم حتليلها بطريقة الكيفي 

Methodsة وهي اإلنشاء احلر عند الطلبفي سيوضح عن األخطاء اللغوية يف ي(. طريقة الك
األخطاء الصوتية، األخطاء الصرفية، األخطاء النحوية، األخطاء الداللية. أما طريقة 

 ة األخطاء الطلبة.ملعرفة على حقيق حتليلها باستخدام النسبة اجملموع واملعادلة، الكمي سيتم
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 الفصل الرابع 
 نتائج البحث و مناقشاتها

 
 البحث عن امليدان حملة  -أ

قبل أن تعرض الباحثة البيانات تريد أن حتضر حملة عن ميدان البحث الذي قامت 
ابة ويف هذا البحث ستقدم الباحثة البحث عن حتليل األخطاء يف كتالباحثة فيها البحث. 

بندا  ة احلكوميةاإلسالمي العربية جبامعة الرانريياإلنشاء احلر عند الطلبة قسم تعليم اللغة 
 أتشيه )دراسة وصفية حتليلية(. 

هي واحدة من اجلامعات اإلسالمية حتت جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 
 2013إشراف وزارة الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا. تأسست اجلامعة رمسيا يف عام 

على تعديل كلية رنريي باندا  2013عام  64اإلندونيسية رقم مبرسوم الالئحة الرئاسية 
أتشيه إىل أن تصبح جامعة إسالمية حكومية وتنظيم وزير الشؤون الدينية اإلندونيسي رقم 

بشأن تنظيم وإجراء العمل يف جامعة رنريي اإلسالمية احلكومية باندا  2014لعام  12
مية حلكومية كانت تسمى بكلية رنريي اإلسالوقبل حتوهلا إىل اجلامعة اإلسالمية ا  .آتشيه

وهي الكلية الثالثة بعد كلية سونان كايل  1963أكتوبر عام  5احلكومية اليت تأسست يف 
جاغا بيوغياكرتا وشريف هداية اهلل جباكرتا. بدأت اجلامعة بتأسيس كلية الشريعة عام 

، 1963. ويف عام ، كفرع من كلية سونان كايل جاغا1962وكلية الرتبية عام  1960
 .أسست اجلامعة كلية أصول الدين كالكلية الثالثة باحلالة اخلاصة

يف اجلامعة الرانريي اإلسالمية  اللغة العربية واحد من أقسام تعليم قسمكان 
 احلكومية ببندا اتشيه. وقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية نفسه لديه رؤية ورسالة يف

وق على فيد. ومن رؤيته أن تصبح قسم تعليم اللغة العربية يتفحتقيق تعليم نافع ومست
املعلمني واملمارسني  بإعداد وإنتاج 2020املستوى اإلقليمي )جنوب شرق آسيا( يف عام 

املهنيني )إتقان مهارات التعلم واللغة(، املبتكرة والبصرية اإلسالمية. ورسالة منها توسيع 
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حوث يف جمال الصلة يف حتسني جودة التعليم، تطوير الب التعليم والتعلم باللغة العربية ذات
تعليم اللغة العربية، وإقامة تعاون وشراكات مع خمتلف األطراف يف إعداد وحتسني جودة 

 املعلمني واملمارسني.
توي حت مادة اإلنشاء قسم تعليم اللغة العربيةمستوى الثالث  وكان عدد الطلبة يف

 طلبة. وتوضح الباحثة عدد الطلبة يف اجلدول األيت : 167صفوف و 6على 

 
 1-4ل اجلدو 

  الثالث قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي بندا أتشيهطلبة اإلنشاء مستوى عدد 
 

 الرقم الصف عدد الطلبة

  1 الصف األول 25

 2  الصف الثاين 26

 3  الصف الثالث 29

 4  الصف الرابع  26

 5  الصف اخلامس 30

 6  الصف السادس 31

 اجملموع 167
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املعلمون مبادة اإلنشاء يتكون من األساتيذ و األستاذات.  أم املعلم مادة اإلنشاء 
معلما. وتوضح الباحثة يف اجلدول  4يف مستوى الثالث قسم تعليم اللغة العربية حتتوي على 

 األيت :
 

 2-4ل اجلدو 
 أمساء املعلم اإلنشاء مستوى الثالث قسم تعليم اللغة العربية 

 
 الرقم اإلسم رقم التوظيف

حسين ذار املاجستريالدكتور  197103272006041007  1  

 2  فجرية املاجستري 198203182007012007

ميمونة املاجستري الدكتوراندا 196706151995032001   3 

املاجستريأزوير  197603182009011007   4 
 

 

 

 عرض البيانات -ب

 

  بيانات املقابلة .1

تستخدم الباحثة هذه الطريقة املقابلة  لتقدمي االسئلة املتعلقة مبوضوع البحث. 
لث     ريقة املقابلة إىل إحدى معلمة اإلنشاء للمستوى الثاجتري املقابلة يف هذا البحث بط

ري لتدقيق ميمونة املاجستالدكتورة ( قسم تعليم اللغة العربية وهي أستاذة صف اخلامس)ل
 وأما إلجراء املقابلة فأعدت الباحثة ورقة املقابلة كما يلي:املعلومات احملصولة. 
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 خلفية الرتبوية  -

  أغراض تعلم اإلنشاء عندهم -

 طريقة تعليم اإلنشاء  -

 واجب املنزيل للطلبة تكليف  -

 اإلنشاء كتابة  يف الطلبة يواجهها اليت الصعوبات -

 اإلنشاء كتابة  يف يقدم الطلبة مرارا اليت األخطاء -

 تعليم اإلنشاءيف األوقات تنظيم  -

 اإلنشاء كتابةلرتقية قدرة الطلبة يف   واحملاولة اجلهود -

نشاء يف إحدى املعلمة اإل من نتيجة املقابلة مع أستاذة الدكتورة ميمونة املاجستري
  1 :جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، تقول قسم تعليم اللغة العربية

خرج جامعة الرانريي احلكومية اإلسالمية بندا أتشيه يف بكالوريوس تربوييت وخلفية "
م األفكار واملشاعر على تنظيالطلبة تنمية القدرة منها لو أغراض تعلم اإلنشاء كثرية ، وجمستري

يقة تعليم اإلنشاء اليت طر بسبب ممارستهم. اللغوية  تركيبولتحسني  والتعبري عنها لآلخرين
الصعوبات  .اخلطبة، طريقة اإلستقرائية ..إخلمنها طريقة املباشرة، طريقة  استخدمتها متنوعة

لة قيف أساليب النحو والصرف )القواعد(،   هي تعليم اإلنشاءيف اليت يواجهها الطلبة 
يف كتابة  ارايقدم الطلبة مر األخطاء اليت تركيب اللغوية الصحيحة. يف تنظيم مفردات، و 

 األخطاء الصوتية، األخطاء الصرفية، األخطاء النحوية، واألخطاء الداللية.اإلنشاء يعين يف 
.  ألخطائهمالطلبة يف اتنظيم األوقات يف تعليم اإلنشاء مل يكن مناسبا حلل املشكالت 

د لرتقية قدرة الطلبة يف كتابة اإلنشاء من خالل عملية كذلك قد أحاول حماولة بكل جهو 
 بعدة طريقة حىت فهم الطلبة املدة اإلنشاء بسهولة".تعليم وتعلم 

                                                             

 13املقابلة مع أستاذة الدكتورة ميمونة املاجستري معلمة اإلنشاء يف مستوى الثالث )الصف اخلامس(  يف التاريخ  1 
 م 2018ديسمرب 
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اإلنشاء مستوى الثالث )لصف اخلامس( قسم تعليم  اطالب 15وجتري املقابلة مع 
اللغة العربية لتدقيق املعلومات احملصولة. وأما إلجراء املقابلة فأعدت الباحثة ورقة املقابلة 

كتابة   يف لطلبةا يواجهها اليت عن خلفية الرتبوية، أغراض تعلم اإلنشاء عندهم، الصعوبات
رتقية قدرة ل احملاولة/اجلهودو  يف كتابة اإلنشاء، مرارايقدم الطلبة  اليت اإلنشاء، األخطاء

 .الطلبة يف كتابة اإلنشاء

إين  "تقوم الباحثة باملقابلة مع إحدى الطالبات للصف اخلامس حيث تقول :
 الكتابة، خاصة العربية املهارات أنا ضعيف يفمن مدرسة الثانوية اإلسالمية، و  ةمتخرج
اإلنشاء  كتابةيف   ةغويالللرتقية قدرة الطلبة ولتحسني تركيب  نفسه تعلم اإلنشاء من واهلدف

قلة  اء هياإلنش عندكتابة واجهتها اليت الصعوبة. وصحيحة جيدة تراكيب استخدامب
تقع يف  با  غال خطاءاأل لذلك للكتابة، الصحيحة رتاكيب اللغويةال فهم وقلة املفردات

 حفظ هو اإلنشاء كتابة  لتحسني بذلته الذي اجلهد كان.  القواعد و الرتاكيب اللغوية
 2 "./ مراجعةريكر وكثرة ت املفردات

خترجت  " وتقوم الباحثة باملقابلة مع أحد الطالب للصف اخلامس حيث يقول :
 اجهو أ تزال ال ولكن العربية اللغة مهارات يف األساسيات لدي ،معهد اإلسالميةمن 

اإلنشاء  لكتابةا يف ةبالطل يتمكن أن هو الكتابة تعلم من الغرض. الكتابة يف صعوبةال
 كتابة  عند واجههات اليت الصعوبات من اكثري توجد . اجليدة اجلملة لرتكيب اووفق جيد بشكل

 األخطاء إنف الكلمات، تكرار دون اجليدة اللغة وقواعد يف الرتاكيب اللغوية أحدهاإلنشاء 
 اليت جلهودا. واألخطاء يف القواعدالكلمة منها التكرار  األحيان من كثري  يف حتدث اليت

 3 ".اإلنشاء يف كثري ما الكتابة وممارسة املفردات زيادة هي هبا القيام ميكننا

  

                                                             

 م 2018ديسمرب  13املقابلة مع إرمى موالنا، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  2 
 م 2018ديسمرب  13املقابلة مع مرتونيس، طالب للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  3 
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ول: الطالبات للصف اخلامس، حيث تقو باملقابلة مع الطالبة الثالثة وهي إحدى 
ألفكار التنظيم حسب يل األهداف يف تعلم اإلنشاء هي ، معهد اإلسالمية" أنا خريج 

 اليتكثريا   عوباتصوجدت  اللغوية اجليدة. لرتكيب واملشاعر والتعبري اللغة العربية ووفقا
يف كتابة اإلنشاء بأساليب النحو والصرف )القواعد(   اإلنشاء أحدها كتابة  عند واجههاأ

يف األخطاء  يعين . األخطاء يف كتابةمجع التكسريو خاصة على استخدام الكلمات فيها 
حماولة بكل جهود يف كتابة اإلنشاء من خالل  تحاولقد األخطاء النحوية. الصرفية و 

 4يف كثري ما". وممارسة املفردات زيادة
 ،متخرجة من مدرسة الثانوية اإلسالمية أنا" ، تقول :وباملقابلة مع طالبة أخرى
 الصحيحة للغويةاحسب الرتكيب  واألفكاراملشاعر لتعبري أغراض تعلم اإلنشاء كثرية ومنها 

تابة اإلنشاء ك  يف صعوبات اليت تسبب عواملوحسب رأي  ،وفقا لقواعد النحو والصرف
م املادة وقلة الوقت لتعل املمارسة عدم والصرف، وعلم النحو املفردات إتقان احلر هي عدم

 اللغوية حسب تركيبيف استخدام اللغة العربية تكرار األخطاء  . واإلنشاء يف األسبوع
 5".وكثرة مراجعة املفردات فظاإلنشاء حب كتابة  لتحسني ، وحاولتالصحيحة

إحدى الطالبات للصف اخلامس، حيث تقول  وكذلك تقوم الباحثة باملقابلة مع
 لعربيةا اللغة مهارات خترجت من املدرسة الثانوية احلكومية، ليس لدي القدرة يف " :

 من كنيتم الكتابة، ومن أهداف تعلم اإلنشاء هي أن يف كثرة  الصعوبة أواجه ولذلك
من الصعوبات و اجليدة وقواعد النحو والصرف،  اجلملة لرتكيب ووفقا جيد بشكل الكتابة

 األحيان هي األخطاء يف القواعد. ولذلك أحاول باجلهد من كثري  يف حتدث اليت واألخطاء

 6 على كثرة مراجعة."
 

                                                             

 م 2018ديسمرب  13الثالث يف التاريخ املقابلة مع نور فضيلة، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى  4 
 م 2018ديسمرب  13املقابلة مع علوم ذو العفو، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  5 
 م 2018ديسمرب  13املقابلة مع ديس وحيوين، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  6 
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دت ، لكن وجمعهد اإلسالميةخترجت من  تقول :"، وباملقابلة مع طالبة أخرى
 اجليدة جلملةالكتابة اإلنشاء ب هو اإلنشاء تعلم من الغرض. الكتابة اإلنشاء يف الصعوبة

 اكيب اللغويةاإلنشاء يف الرت  كتابة  عند واجههاأ اليت الصعوباتو . وفقا للرتاكيب اللغوية
مثل  واعدمنها األخطاء يف الق األحيان من كثري  يف حتدث اليت األخطاء فإن اللغة، وقواعد

 7.إلنشاء"ا الكتابة وممارسة املفردات زيادةوقد حاولت ب .التبادل اإلضافة و نعت منعت
األهداف " :الطالبات للصف اخلامس، حيث تقول وهي إحدىع الطالبة ماملقابلة 

وجدت و للغوية اجليدة. ا لرتكيب وفقاكتابة اإلنشاء اللغة العربية يف تعلم اإلنشاء هي لتنظيم  
اء اليت أكرر . األخطبأساليب النحو والصرف )القواعد(اإلنشاء  كتابة  يفكثريا   صعوبات

رتقية ل يف كتابة اإلنشاء يعين يف األخطاء الصرفية واألخطاء النحوية. كذلك قد حاولت
 8يف كثري ما". وممارسة املفردات زيادةيف كتابة اإلنشاء هي  قدريت

، حلكوميةخريج مدرسة الثانوية اإلسالمية ا خلفية الرتبوييت" تقول :طالبة األخرى و 
كتابة   وباتالصعأما ، لفهم النصوص وتعبري األفكار كتابيةأغراض تعلم اإلنشاء عندي 

رتاكيب الاستخدام ب نشاءيف اإل األخطاء اإلنشاء يف تعبري األفكار واضحا وصحيحا.
وكثرة  فرداتامل حفظ اإلنشاء هو كتابة  لتحسني بذلته الذي اجلهد، و الصحيحة اللغوية
 9".مراجعة

خترجت من  قول:"هي ت وم الباحثة باملقابلة مع الطالبة العاشرةويف اليوم التايل تق
تعبري ما يف أنفسهم من األفكار واملعاين لالغرض يف تعلم اإلنشاء  ، معهد اإلسالمية

م فرصة التعلقص ن ، من الصعوبات اإلنشاءالتعبري املنظمواألغراض بالرتاكيب العربية مع 
منها  اانأحي حتدث اليت األخطاء ، فإنحىت اليفهمون فهما جيدا وقلة اهتمام الطلبة

                                                             

 م 2018ديسمرب  19املقابلة مع زيتون، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  7 
 م 2018ديسمرب  19املقابلة مع رزقي وحيوين، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  8 
  2018ديسمرب  20ستوى الثالث يف التاريخ املقابلة مع علياء رمحي مسىب، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء م 9 
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 زيادةقد حاولت بالنحو والصرف، عداد، تركيب اللغة الصحيحة.  األخطاء يف القواعد
 10اإلنشاء". الكتابة وممارسة املفردات

 ،د اإلسالميةمعه متخرجة من "أنا :قولتطالبة األخرى املقابلة مع وتقوم الباحثة ب
بري لتعها علمت من األهداف. اإلنشاء يف الصعوبة أواجه تزال ال ولكنتعلمت اللغة العربية  

 اليت صعوباتال من ،شفهيا بالقواعد النحوية والصرفيةفكار والشعور واآلراء كتابيا و األ
يف استخدام و  اجليدة اللغة وقواعد أحده يف الرتاكيب اللغويةاإلنشاء  كتابة  عند تواجهها

ويف .  يةومجلة اإلمس منها التكرار الكلمة واألخطاء يف القواعد األخطاء فإنلغة الفصحى، 
 11 ."حتسني اإلنشاء حاولت مبمارسة و حفظ املفردات

سة الثانوية مدر  ةجمتخر  : "خلفية الرتبوييتكما تلي  وجرت املقابلة مع الطلبة
على التعبري عن األفكار واألحاسيس  ةتنمية قدر ل ، أهداف تعلم اإلنشاءاحلكومية

ري أما الصعوبات كتابة اإلنشاء يف تعب ،بأسلوب مجيل واالنفعاالت والعواطف ومشاعر
 اإلنشاءتابة كيف  اليت أواجهها  . األخطاءحسب الرتكيب اللغوية األفكار واضحا وصحيحا

 حفظ هيإلنشاء ا كتابة  لتحسنيو حماولة ، اإلمسية  -تصريف وتعني اجلملة الفعلية  يف
 12".وكثرة مراجعة املفردات

نها الكتابة اإلنشاء م يف تقول :"وجدت الصعوبةوباملقابلة مع طالبة أخرى، 
جليدة وفقا ا اللغة الصحيحة. غرض تعلم اإلنشاء لتعبري جبملة وقواعد الرتكيب اللغوية
اء يف القواعد منها األخط األحيان من كثري  يف حتدث اليت األخطاء فإن. للرتاكيب اللغوية

دات وكثرة قراءة املفر  وقد حاولت يف لتحسني اإلنشاء مبمارسة وزيادة .مثل التبادل اإلضافة
 13الكتب باللغة العربية".

  

                                                             

 م 2018ديسمرب  20املقابلة مع نساء األنبياء، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  10 
 م 2018ديسمرب  20املقابلة مع ألفى خريية، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  11 
  2018ديسمرب  20لياء رمحي مسىب، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ املقابلة مع ع 12 
  2018ديسمرب  19املقابلة مع إنداح يوليا مرونا، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  13 
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تعلم  ، أغراضمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةمن وطالبة تقول : "أنا متخرجة 
عبري األفكار يف كتابة اإلنشاء تتعبري األفكار كتابية، أما الصعوبات لاإلنشاء بنسبة يل 
 الذي جلهداو . الصحيحة اللغويةالرتاكيب استخدام تكون يف  األخطاءواضحا وصحيحا. 

راجع املعينة على امل تالقواعد وطلعفهم املفردات و  حفظ اإلنشاء كتابة  لتحسني بذلته
 14".وكثرة مراجعة لتزيد املعارف والثقافات املتنوعة

، تقول: "أنا متخرجة من مدرسة الثانوية اإلسالمية، وباملقابلة مع طالبة أخرى
الصحيحة  للغويةاأهداف تعلم اإلنشاء كثرية ومنها لتعبري املشاعر واألفكار حسب الرتكيب 

 احلر هي عدم كتابة اإلنشاء  يف صعوبات اليت تسبب عواملوفقا لقواعد النحو والصرف، و 
. ملتاجانسا ويف كتابة بعض احلروف املمارسة والصرف وعدم وعلم النحو املفردات إتقان

  تحسنيل ، وقد حاولتاخلاطئة اللغويةتركيب واألخطاء يف كتابة اإلنشاء هي استخدام 
 15"لتزيد املعارف.الكتب وكثرة مراجعة وقراءة  املفردات اإلنشاء حبفظ كتابة

رجت من ختول:" ، هي تقاألخرىويف اليوم التايل تقوم الباحثة باملقابلة مع الطالبة 
اين تعبري ما يف أنفسهم من األفكار واملعمدرسة الثانوية احلكومية، هدف تعلم اإلنشاء ل

وقلة علم نقص فرصة الت، من الصعوبات اإلنشاء الصحيحةواألغراض بالرتاكيب العربية 
ها األخطاء من أحيانا حتدث اليت األخطاء ، فإنحىت اليفهمون فهما جيدا اهتمام الطلبة

الكتب  قراءةقد حاولت بو يف القواعد النحو والصرف، عداد، تركيب اللغة الصحيحة. 
 16".اللغة العربية
 
 

 
 بيانات االختبارات .2

                                                             

  2018ديسمرب  20مستوى الثالث يف التاريخ املقابلة مع علياء إيفا أجنين، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء  14 
  2018ديسمرب  20املقابلة مع رزقا نديا فوتري، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  15 
 م 2018ديسمرب  21املقابلة مع فربيا رمحويت، طالبة للصف اخلامس مادة اإلنشاء مستوى الثالث يف التاريخ  16 
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تظهر احلاجة إىل استخدام االختبار كأداة جلمع البيانات عن الظاهرة حمل الدارسة 
عندما ترغب الباحثة يف مسح واقع الظاهرة أي مجع البيانات املرغوب فيها عن هذا الواقع، 

  عندما حيلل هذا الواقع لتحديد نواحي القواة والضعف فيه.أو 
ية بطريقة القياس والنتيجة يف جمال الرتباالختبارات هي الطريقة املستخدمة ملعرفة 

توزيع التصرحيات أو األسئلة أو الوظيفات اليت حيتاج إىل اإلجابة عليها املتعلمون حىت 
 17حتصل الباحثة هبا على التحصيل الذي تصور سلوك املتعلمني أو معرفاهتم.

ء احلر شاختبار عن اإلنوأخذت الباحثة البيانات من االختبار وتعطي الباحثة اال
توى الثالث ادة اإلنشاء يف مسمبقام هذا البحث  "عملية اليومية" إىل مجيع الطلبة. مبوضوع

ندا اتشيه، بجامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية ( صف اخلامسال)
وي على صف اخلامس( قسم تعليم اللغة العربية حتتان عدد الطلبة يف مستوى الثالث )الوك

إلجراء هذا طلبة  15أخذت الباحثة  ت.اطالب 26طالب و  4طلبة  يتكون من  30
 . اإلختبار

 إلنشاءا خالل من هذاو  املكتوبة وسيلة هي املستخدمة وسيلة ،هذا البحث يف
  يفالطلبة  ارتكبه أخط بكل"، مث حتلل الباحثة اليومية "عملية وضوعمب عند الطلبة املكتوب

ألخطاء ا عن األخطاء اللغوية يف اإلنشاء احلر عند الطلبة وهي وتوضح اإلنشاء كتابة
قيم الرت  عالمات استخدام يف األخطاء أو الكلمات كتابة  يف ( األخطاءFonologi) الصوتية

رف، احل أي التصريف وتغيري الكلمة أصل ( معرفةMorfologi) وتفريقها، األخطاء الصرفية
األخطاء  اعرهبا، وكيفية يف مجلة الكلمات ملعرفة موقع ( قواعدSintaksis) األخطاء النحوية

يف تعريض كلمات واألخطاء يف خيار الكلمة تكون مبهم  ( األخطاءSemantik) الداللية
 يف املعىن.
  

 3-4اجلدول 

                                                             
17 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

hal. 67. 
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 مستوى الثالث )الصف اخلامس( األخطاء اللغوية يف كتابة اإلنشاء الطلبة

 اتوضأ اجلمعة أشاهد القرأن
 اقرأ النومى دخلت انتطر

 امي انتهائها جئت  الشرتي
 استيقظ حينا أذهب إىل السريري نفسى

 العذاء الظحر املغريب حقيبيت الكتب
 حجارة استيقط نسف أصلى صبحى

 أن أستيقظ أخذ الضهر السحون
 فطار والنتظار اصلى استعدت
 كلعدة االستيقاظ األحبار استقبال
 أنوم لصلوات قراء   أأكل

 املغريب اشا افعل كلعادة انتهائها
 العيس قليولة استحم   الثانية عشر

 من النومي أكل افعل الوجب حينا الدخول
 أغتصل الطعاما أعمل أن أصنع العيش
 باالسرية أعدت االفطر استيقط

 امسح تأخذ الصديقيت الساعة الوحد
 والنتظار  انتهىت بعد االستيقاظ الصلوات الغروب

 أقرأ الدعاء أجتمع أعسلها األصحابيت
 سبعة السبعة امسح البيت لصالة الظهر   الوضوء  

 مرتب  سرسري وصلْت هناك حصصهم جئت إىل البيت
    

 حتليل البيانات ومناقشتها  -ج
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 األخطاء اللغوية عند الطلبة يف اإلنشاء احلر -1
 

ستبني اء نشأن تشرح الباحثة عن األخطاء اللغوية عند الطلبة يف املادة اإل قبل
 كان اإلنشاء درسا من الدروس الدروس العربية املعلمة يف.عما يتعلق مبادة اإلنشاءالباحثة 

ة على مراحل، يتعلم هبا الطلبمادة اإلنشاء  .اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه
، مستوى الرابع يتعلم 2، مستوى الثالث يتعلم اإلنشاء 1لثاين يتعلم اإلنشاء ويف مستوى ا

وأخذت الباحثة البيانات من االختبار . 4، ويف مستوى اخلامس يتعلم اإلنشاء 3اإلنشاء 
ام قوتعطي الباحثة االختبار عن اإلنشاء احلر مبوضوع "عملية اليومية" إىل مجيع الطلبة. 

حتتوي  الطلبةوكان عدد ، (صف اخلامسالاء يف مستوى الثالث )هذا البحث مبادة اإلنش
طلبة إلجراء  15طالبات. أخذت الباحثة  26طالب و  4طلبة  يتكون من  30على 

 هذا اإلختبار ولتحليل األخطاء يف كتابة اإلنشاء.
 ةخطاء اللغويلأل ةحتليلي ةدراسهو حتليل األخطاء  ن  إ يقول: وايلاخلالدكتور علي 

 ةنتاج اللغإثناء أ -ةيالثان ةدخل فيها الطالب املتعلم اللغ-فراد أ ةجمتمعأو  تكبها فردير اليت 
يف األخطاء األخطاء تصن نبفتصبويهتم هذا التحليل  ا.و كتابأما كال  ةاألوىل و الثاني

 ةداللو الأو الكلمات أ مالءو اإلأ يف القواعد أخط)تصنيف اللغوي مها: ال ،من جانبني
 أو خطأ ة(اللغة الثاني إىلو أاللغة األوىل  إىلمرد  أخط) تصنيف السيبالو  (،صواتو األأ

 .معرفة سبب األخطأ ةلو جما إىل اللغة الثانية( أو خطأ صديف أي
 أو يف بداية قكنط  هو مكتوبة كلمة  كل  أصل كتابة غالييين قال بأن ملصطفة وفقا
 تكون املعروف أن جيب أخرى األساسية القواعد هناك بعض العربية الكتابة يف هناية. لكن

هذا  يف  اء.يف كتابة اإلنش ومعرفة كثرة من املفردات له تأثري هام لقلة األخطاء .للمؤلف
ند ع املكتوب اإلنشاء خالل من املكتوبة وهذا وسيلة هي املستخدمة وسيلة البحث،

 ".اليومية "عملية الطلبة مبوضوع
ن األخطاء ع اإلنشاء وتوضح كتابة  الطلبة يف ارتكبه خطأ حتلل الباحثة بكلو 

 (Fonologi) وهي األخطاء الصوتيةمن ناحية األشكل اللغوية يف اإلنشاء احلر عند الطلبة 
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أي  الكلمة أصل معرفة (Morfologi) ، األخطاء الصرفيةالكلمات كتابة  يف خطاءاأل
يف  الكلمات ملعرفة موقع قواعد (Sintaksis) ، األخطاء النحويةالتصريف وتغيري احلرف

 .املعىنيف خيار الكلمة تكون مبهم يف   األخطاء (Semantik) ، األخطاء الدالليةمجلة
ثالث )الصف ستوى الماللغوية يف اإلنشاء احلر عند الطلبة ستقدم الباحثة األخطاء 

 يت: ، وستستعرضها يف اجلدول اآلمن ناحية األشكلاخلامس( قسم تعليم اللغة العربية 
 

 األخطاء الصوتية -

ن اللغات يف أساسها متتكون الكلمات،  كتابة  يف األخطاء الصوتية األخطاء
 .صوات صفاته، من حيث اجلهر واهلمسصوت من األ جمموعة من األ صوات، ولكل
( عند الطلبة مستوى الثالث )الصف اخلامس( Fonologi) وتفصيل عن األخطاء الصوتية

 يلي:يف كتابة اإلنشاء احلر فيما 
 

 4-4اجلدول 
 (Fonologi) األخطاء الصوتية

 الرقم اخلطاء الصواب
العذاء  الغداء   1 
 2  حجارة  حجرة

 3  كلعدة  كالعادة
 4  املغريب  املغرب
 5  الظحر  الظهر

 6  استيقط  استيقظ
 7  اشا  عشاء
 8 أعسل أغسل
 9  نسف  نصف
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 10  الضهر  الظهر
 11  األحبار  األخبار
 12  السحن  الصحن
 13 أغتصل أغتسل
 14 العيش العشاء

 

ألوىل يف الكلمة او  على اجلدول السابق، تالحظ الباحثة إنشاء الطلبة.استناد 
بة باحلرف مكت أما الكلمة الصحيحة هي  "العذاء" الذال ني العني وهي كتابة حرفاخلاطئة 

اء"الغ الغني والدال   ".د 
  أصلي الصبح يف احلجارة" واحلجارة كتب حبرف األلفويف كلمة الثانية كتب "

، وظهرت يف تلك الكلمة أن األخطاء تكون األلفب أما الكلمة الصحيحة مكتوبة ليس
 .رة"صبح يف احلج"أصلي ال يف رسم الكلمات. وكانت اجلملة الصحيحة هي

متصلة حرف الكاف و الالم بينما اجلملة مكتوبة  "كلعدة"  مجلةوبالنظر إىل 
 الصحيحة مكتوبة منفصل حرفيه الكاف و الالم، وصارت اجلملة الصحيحة "كالعادة". 

 " كلها ختطئ يف كتابة احلروفاشا –الظحر  –و كذلك يف الكلمات "املغريب 
 لبةالط العشاء"  حتدث األخطاء ألن-الظهر-أما الكلمة الصحيحة هي مكتبة "املغرب

 الصحيحة. الكتابة على كيفية معرفة دون يسمعونه كما  كتبوني
أما الكلمة  حرفه" اخلاطئة هي كتابة السحن-نسف-ويف الكلمة "أعسل

 تبدو كالصوتوهذه الكمة كلها  ".الصحن-نصف-أغسل "مكتبة با الصحيحة هي
 واحد. 

، قد تكون هايئة اليت ينشأ فيلغة الب يتعلم الطلبةالدراسات مىن العرجرمي،  يفو 
تية،  مواقف حيايفنية املكتسبة، ويعتمد ذلك على مساعها واستعماهلا أو اللغة الثالغته األم 
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 ال توجد يف بعض أصواهتا اليت صعوبة يف نطقالثانية من الكبار فيواجه  اللغةأما متعلم 
 قدم العمر.مع تاجلديدة جهازة الصوتية للغة  فباإلضافة إىل صعوبة تكي، لغته األم

لمة، وما الك لاألصوات اليت متث األخطاء اليت تنجم عن التفاعل اخلاطئ بني
، ويلطيعرتيها من حذف، أو إضافة، أو تبديل، كإطالة صائت قصري أو تقصري صائت 

لل يف خا يؤدي إىل واإلدغام وغريها، مماإلعالل واإلبدال  اتناهيك عن اخلطأ يف عملي
لعربية يف ايف مستويات اللغة لدى الناطقني بغري  اسةهذه الدر  و العينة 18الصرفية. البنية

متعلم  لدراسة جيدهلذه ا، وبنسبة الباحث اجلامعة األردن املستوى الرابع يف مركز اللغات يف
للغة  لنظام الصويتا ، ألنةاللغة العربي أصوات مشتقة يف نطق الناطقنياللغة العرببة لغري 

عرفته  صويت درج فاللغة العربية تتوزع يف أوسع م ،أخرىتلف عما يقابله يف اللغة العربية خي
 كنجهة أخرى، لفحدود خمارجها ما بني الشفتني من جهة وأقصى احللق من  اللغات،

 املنطقة اخللفية يف بينما خمارج أصواهتااألممبة من الفم، نصف أصواهتا ترتاكم يف املنطقة 
 .لفم قليلةمن ا

 

 األخطاء الصرفية  -

يف مبنها ومعنها،  و نقص، مما يؤثربزيادة أوهي تتعلق مبا يعرتي بنية من تغيري سواء 
 أشكال فستصور يف اجلدول أشكال األيت أي التصريف وتغيري احلرف، الكلمة أصل معرفة

ة يف كتابالثالث )الصف اخلامس(  ( عند الطلبة مستوىMorfologiاألخطاء الصرفية )
 كما يلي:  اإلنشاء احلر

  

                                                             

تحليل األخطاء اللغوية لدارسي اللغة العربية للمستوى الرابع من الطلبة الكوريين الجامعة مىن العجرمي،   18 
 10، ص. 1، ملحق 42، دراسات، اجمللد األردنية
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 5-4جلدول ا
 (Morfologiاألخطاء الصرفية )

 الرقم طاءاخل الصواب
 1 أنوم أنام
 2 أأكل آكل
 3 اذكر أذاكر

 4 أن أستيقظ أنا أستيقظ
 5 أخذا أخذت
 6 صليت   صل يت  

 7 تناول الفطور تناولت الفطور
 8 أكل الفطور أكلت الفطور

 9 تدرس تدريس
أخذت آخذ  10 

 11 أ شا هد   أ شاهد  
 12 د خل تْ  د خلت  

 13 ِاستحم   استحممت
 13 أ عد ت   أ عد دت  
 14 وصلتْ  و صلت  

 

 كلمة. هذه ال"وبعد ذلك أنوم"كتبت الطلبة   إذا الحظنا يف كلمة األوىل "أنوم"
فيكون . ناأتصريف فعل املاضي لضمري يقصاد هبا أي "أنام" نوما. و -ينام-من نام  يعين

   م".اأن بعد ذلكو الكلمة الصحيحة "
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لى أكال ع -يأكل-فعل من أكلأأكل" اخلاطئة " الكلمةكتب انية  ثيف كلمة ال
ت "آكل" تصريف فعل املاضي لضمري أنا، إذا التق يراد هبا أيو فعال، -يفعل-وزن  فعل

 ،با حرفا جمانشا حلركة األوىلساكنة قلبت الساكنة وجو  أخرىمهزتان أوالمها متحركة و 
 آكل".الكلمة الصحيحة "أنا ف

ي لضمري فعل املاض تكتبكلمة "اذكر" أي الكلمة اخلاطئة، ألن تريد الكاتبة أن ال
مفاعلة، لذلك -يفاعل-على وزن فاعل مذاكرة-يذاكر-ذاكرو "أذاكر" من فعل أنا 

 الكلمة الصحيحة مكتوبة با "أذاكر الدروس".
در من مص، وتعين الكاتبة أي  فهذه كلمة خاطئةتدرس" " إذا الحظنا يف كلمة

 فالكلمة الصحيحة "لتدرس القرآن". ،اتدريس-يدرِّس-در س
لضمري ي املاضيقصد هبا أي فعل  الفطور"أكل  –"تناول الفطور  وفقا لكلمتني

أما الكلمة املكتوبة فعل املاضي لضمري هو، فالكلمتان الصحيحتان هي مكتبة با  أنا
 أكلت  الفطور". –"تناولت  الفطور 

 استعملت الكاتبة فعل املاضي لضمري هي أماوصلْت" -"دخلتْ  تنيمث يف كلم
الكلمة املقصودة فعل املاضي لضمري أنا، لذلك الكلمتان الصحيحتان مكتوبة با 

".-"دخلت    وصلت 
عل ريد الكاتبة أن تكتبها فم " أي الكلمة اخلاطئة، ألن تح  ست  الكلمة بعدها "اِ 

لمة ، لذلك الكماماستح-يستحم  -ستحم  لضمري أنا و هذه الكلمة من فعل ا املضارع
 ."وبعد ذلك ا ست ِحم  الصحيحة مكتوبة با "

اللغة  هو علم يبحث يف مفردات "الصريفيف الرسالة إمام قارئ "قال بعدش على و 
ها من صحة، أو إبدال، أو إعالل، أو إدغام، وهو علم صورهتا، هيئتها، وما في من حيث

بية ومبعىن آخر هو العلم الذي يدرس "بنية الكلمة" يف اللغة العر دراسة املشتقات يف اللغة، 
 ومعناها من حيث املشتق منها.
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امج وقعت األخطاء الصرفية لد الطلبة بالربن استنادا على نتائج الرسالة إمام قارئ
وصل واسم ءة مهزة اليف قرا املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم هي

واإلبدال والنقصان والزيادة واحلذف ونقل احلركة واملتعدي والالزم وبني تاء املتكلم الفاعل 
ة للمثىن وخمالف للوزن وغريها. وكلها حتويل األصل الواحد آلخر كما وحدة وتاء املتحرك

 19حدده يف األخطاء الصرفية.
 

 األخطاء النحوية  -

أي التصريف  الكلمة أصل معرفةهي  (، وعلم النحوSintaksis) النحويةاألخطاء 
وتغيري. وتفصيل عن األخطاء النحوية عند الطلبة مستوى الثالث )الصف اخلامس( يف  

 كتابة اإلنشاء احلر فيما يلي: 

 6-4اجلدول 
 (Sintaksisاألخطاء النحوية )

 الرقم طاءاخل الصواب
 1 أقرأ  القرآن   أقرأ  القرآن  

 2 للصالِة الص بحِ  لصالِة الص بحِ 
الساعة الثانية عشرةيف   3 يف الساعة اثنا عشر 

 4 أصلي الصبحِ  أصلي الصبحى
الساعة الرابعةيف   الساعة رابعةيف    5 

 6 لصالة الظهر   لصالة الظهرِ 
الساعة الواحدةيف  الساعة الواحديف    7 

 8 أصلي الظهرِ  أصلي الظهر  
 9 لذ هاب   لذ هابِ 

                                                             

تحليل األخطاء النحوية والصرفية في القراءة لدى الطلبة بالبراميج المكثف لتليم اللغة العربية، إمام قارئ،   19 
 2017جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، مايو 
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 الباحثة إنشاء الطلبة عن األخطاء النحويةاستناد على اجلدول السابق، تالحظ 

(Sintaksis و .)لك اجلملة موقع "القرآن" يف تاألوىل اخلاطئة هي كتابة "أقرأ قرآن "  يف اجلملة
 . وأما اجلملة الصحيحة هي "أقرأ القرآن ".صوبهو املفعول به، وللمفعول به من

" هي اجلملة اخلاطئة ألهنا اإلضافة، وتسمى "لصالة" "للصالة الصبحِ  ةلاجلميف 
وأما اجلملة مضافا و"الصبِح" مضافا إليه. يكون املضاف نكرة إذا كان اسم جنس. 

 .الصحيحة هي "لصالِة الصبِح"

الظهِر يف -صلي الظهِر" فيهما األخطاء، وموقع الصبحِ أ-أصلي الصبحِ " ومجلتان
 ل به منصوب. إن املفعول به هو اسم منصوب يدلاجلملة هو املفعول به، وللمفعو  تلك

أصلي -أصلي الصبح ى" على من وقع عليه فعل الفاعل.  وأما اجلملة الصحيحة هي
."  الظهر 

"رابعة"  لمةاستخدمت الكويف اجلملة اخلامسة اخلاطئة هي كتابة "يف الساعة رابعة" 
 تعريفه وتنكريه ويف متبوعه يفالنعت تابع يدل  على صفة يف اسم قبله ويتبع ، و وهو النعت

 ".يف الساعة الرابعة وأما اجلملة الصحيحة هي " العدد ويف النوع.

فالبد  ألن كلمة الساعة مؤنثة " هي اجلملة اخلاطئةيف الساعة اثنا عشريف اجلملة "
أن تكون اجلملة مؤنثة كلها ويطابق املعدود تذكريا  وتأنيثا . فجمال "اثنا عشر" مذكر فهذه 

 ".يف الساعة الثانية عشرةوأما اجلملة الصحيحة هي " مال اخلاطئة.اجل

ة مؤنثة لمة الساعاطئة، كاخلكلمة الالساعة الواحد" فهذه يف إذا الحظنا يف كلمة "
ويطابق املعدود من حيث التذكري و التأنيث يف  مؤنثة كلمة "الواحد"فالبد أن تكون ال

 .الساعة الواحدة"يف "وأما اجلملة الصحيحة فهي  .مجع حاالته ويكون معربا
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"  أن اإلسم جمرور إذا بعد حرف جر من حروف  وكتبت اجلملة اخلاطئة "لذهاب 
ة " فتكون الكلمة بعدها جمرورز فاجلملة الصحيحالالم"اجلر. ويف هذه اجلملة احلرف اجلر 

 هي "لذهاِب".

قال الشيخ مصطفى الغالبيين، علم النحو هو علم بأصول تعرف هبا أحوال 
الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء أي من حيث ما  يعرض هلا يف حالة تركيبها. 
فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جزم أو لزوم حالة 

اجملاالت  يفالنحوية  الرسالة وقعت األخطاءه هذ  ويف واحدة بعد انتظامها يف اجلملة. 
( يف الكلمة الثالثة، ما يستطيع الطلبة التفريق بني تلك الكلمة وهي كمثل:  1املتنوعة )

(إفراد 3( إعراب املبين وعكسه، مثل: "سقط " كـ "سقْط"، )2كلمة "م ن" كـ "ِمن"، )
الكلم، ووقعت هذه األخطاء ( تغيري أواخر 4اجلمع، مثل: كلمة "الكتاب" كـ "الكتب"، )

يف املرفوعات: وهي يف الفاعل ونائب الفاعل واملبتدأ واخلرب واسم كان والتوابع األربعة، ويف 
 20والتوابع األربعة.املنصوبات: وهي املفعول به 

 

 الدالليةاألخطاء  -

وضع الصيغ املتنوعة لألصل اللغوي حتت معىن واحد فكل صيغ تنفرد أي  والداللة
أشكال  فستصور يف اجلدول وختتلف معاين الكلمات باختالف سياق الكالم. مبعناها،

( عند الطلبة مستوى الثالث )الصف اخلامس( Semantik) األيت أشكال األخطاء الداللية
 يف كتابة اإلنشاء احلر كما يلي:

 
 
 
 

 

                                                             

 34ص........،  تحليل األخطاء النحوية والصرفيةإمام قارئ،  20 
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 7-4اجلدول 
 (Semantik) األخطاء الداللية

 الرقم أخطاء تصحيح
 1 أصلي الظهرأفعل كلعادة  أصلي الظهر كالعادة

 2 أضع حقيبة الكتاب أضع احلقيبة
 3 أعمل أن أصنع الواجب أعمل الواجبات املنزلية
 4 العمل على املهمة أعمل الواجبات املنزلية
 5 لصناع العمل البيت أعمل الواجبات املنزلية

 6 إىل احلرم اجلامعي إىل اجلامعة
 7 باملهامقمت  أعمل الواجبات املنزلية

 8 اليت قد وسخ لباسا واسخا
 9 امسح البيت أكنس البيت 

 10 جئت إىل البيت رجعت إىل البيت
 

 
وبالنظر إىل اجلملة  "يف النهار أفعل كالعدة أصلي الظهر" اجلملة اخلاطئة تقع يف 

ملعىن ااختيار اجلملة املناسبة ألسلوب العريب وفيها تكرار الكلمة، رغم أن املستمع يفهم 
صلي أاجلملة ولكن اجلملة خيتلف عن األسلوب اللغة العربية. أما اجلملة الصحيحة هي "

       الظهر كالعادة".
ملة " اجلملة اخلاطئة تقع يف استخدام اجلأضع حقيبة الكتابو كذلك يف اجلملة "

ملستمع فهم ايأضع احلقيبة" وقد املناسبة ألسلوب العريب أما الكلمة الصحيحة هي مكتبة "
 عن املعىن اجلملة دون إضافة الكلمة "الكتاب". 
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 لصناع العمل -العمل على املهمة -أعمل أن أصنع الواجبو كذلك يف اجلمل "
" كلها ختطئ يف استخدام اجلملة املناسبة ألسلوب العريب، وحتدث قمت باملهام -البيت

 عربيةلوب اللغة الالكتابة األس على كيفية معرفة يكتبون دون الطلبة األخطاء ألن
 ".   أعمل الواجبات املنزليةالصحيحة. أما الكلمة الصحيحة هي مكتبة "

لغة " و مت الرتمجة هلذه اجلملة من الاليت قد وسخويف اجلملة الثامنة استخدمت "
اإلندونيسية إىل اللغة العربية، رغم أن املستمع يفهم املعىن ولكن اجلملة خيتلف عن 

بية. وأما اجلملة املناسية هي تكتب مباشرة تباعا للنعت واملنعوت األسلوب اللغة العر 
 ".لباسا واسخا"مجعت 

مث اجلملة بعدها "امسح البيت" أي الكلمة اخلاطئة، واملستمع ال يفهم املعىن 
اجلملة كلها ألن خيتلف املعىن اليت تقصاد هبا الكاتبة. هنا أمسح مبعىن تزال ما عليه من 

اتبة أن تذكر أكنس البيت أي نظفه باملكنسة. فاجلملة الصحيحة أثر ولكن أرادت الك
تلف خيكذلك يف اجلملة "جئت إىل البيت" فهذه اجلملة اخلاطئة،   ".هي "أكنس البيت

املعىن اليت تقصاد هبا الكاتبة. أرادت أن تذكر رجعت إىل البيت أي عادت. فاجلملة 
 ".الصحيحة هنا هي "رجعت إىل البيت

لى كل  كلمة مدلول لغوي ، فحروفها ترتبط لتدل  عمىن العرجرمي، لويف الدراسات 
معاٍن حمددة، فالداللة ربط صورة اللفظ الذهنية بالصورة احلسية له، كما أن دراسة العالقات 
الداللية أمر مهم، فهي تنظم مفردات اللغة اليت أمهها الرتادف والتضاد، وقد أفاد التطبيقيون 

  21كوسيلة مهمة يف توضيح داللة الكلمات اجلديدة.من العالقات الداللية  

                                                             

 13، ص. .......تحليل األخطاء مىن العجرمي،   21 
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 األخطاء يف كتابة اإلنشاء احلر عند الطلبة مستوى الثالثعن البيانات ولتدقيق 
قدمت الباحثة  ،)الصف اخلامس( يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي بندا أتشيه

 اجلدول عن جمموع ومعادلة األخطاء الطلبة من الناحية األشكال، وتبني اجلدول كما يلي: 

 8-4اجلدول 
 جمموع ومعادلة األخطاء الطلبة

 الرقم طلبة األخطاء الصوتية  األخطاء الصرفية األخطاء النحوية األخطاء الداللية جمموع
  1 طالبة 1  1 2 1 4

2طالب   2  1  3   2 

3طالبة   1 1 3 1 6   3 

4طالبة   2  1 2 5   4 

5طالبة   1 2 2  5   5 

6طالبة   2 2  1 5   6 

7طالبة     1  1   7 

8طالبة   1 1 5 1 8   8 

9طالبة  2    2   9  

10طالبة  1 2 2  5  10 

11طالبة  1 1  2 4  11 

12طالبة  2   1 3  12 

13طالبة  1 5 2 1 9  13 

14طالبة   2 4 1 7  14 

15طالبة   1 5   6   15 

 جمموع 17 22 23 11 73
 معادلة 1.1 1.5 1.5 0.7 4،8
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تقدير  يف فختالاإلم لديه ةلبط كل  أن تالحظ باإلضافة إىل اجلدول السابق،
 ملقارنةعل اال ميكن أن جن ،الرتبوية خلفيتهم من رأينا إذا ولكن ،اءخطألا عا نو يف أو  األخطاء

يف املدرستهم،  ما يتعلمون اللغة العربية الطلبة ألن متخرج املدرسة احلكوميةكل   النتائج بني
اللغة العربية  قد تعلموا الطلبة خريج املعهد اإلسالميةو  الطلبة متخرج املدرسة اإلسالمية أما

 . على األقل يف املدرسة الثانوية أو املتوسطة

بدال من  األخطاء من كثري  عددكتبت اإلنشاء ب  9طالبة  ،دولاجل إنطالقا من
يف  2، يف األخطاء الصرفية 5، يف األخطاء الصوتية 1األخطاء ) 9أي  أخرىالطلبة 

 يفأي واحد  طأوقع اخليف كتابتها  7طالبة و . يف األخطاء الداللية( 1األخطاء النحوية، 
مية، اإلسالاملدرسة  خلفيتها الرتبوية أي متخرجة 9طالبة وإذا الحظنا ال .األخطاء النحوية

 خريج املعهد اإلسالمية. 7أما الطابة 

يف األخطاء  22يف األخطاء الصوتية،  17) 73وجمموع األخطاء الطلبة أي 
، ومعادلة األخطاء يف كتابة يف األخطاء الداللية( 11يف األخطاء النحوية،  23، الصرفية

العربية  تعليم اللغةاإلنشاء احلر عند الطلبة مستوى الثالث )الصف اخلامس( يف قسم 
 .4.8جبامعة الرانريي بندا أتشيه هي 
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يف كتابة اإلنشاء احلر عند الطلبة مستوى ومعادلتها األخطاء جمموع والبيانات 
الثالث )الصف اخلامس( يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي بندا أتشيه، قدمت 

 الباحثة الرسم كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

، األخطاء اللغوية يف كتابة اإلنشاء احلر عند الطلبة 1-4الرسم  إنطالقا من
مستوى الثالث )الصف اخلامس( يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي بندا أتشيه 

يف  . وجدت الباحثة جمموعيف األخطاء الصرفية واألخطاء النحوية حتدث بعدد كثري
، 1.5ومعادلتها  22، جمموع األخطء الصرفية 0.7ومعادلتها  11األخطاء الداللية 

ومعادلتها  17 األخطاء الصوتية، و جمموع 1.5ومعادلتها  23جمموع يف األخطاء النحوية 
1.1 . 
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59 
 

يلي  ج الطلبة استنادا على خلفية الرتبوية ، قدمت الباحثة اجلدول فماالنتائ وملعرفة
يم ستوى الثالث )الصف اخلامس( يف قسم تعلجمموع األخطاء عند الطلبة مل عن البيانات

الكتابة  يدل على جمموع من األخطاء وقدرهتم على اللغة العربية جبامعة الرانريي بندا أتشيه
 :اإلمشاء

 9-4اجلدول 
 استنادا على خلفية الرتبوية ومعادلتها األخطاء جمموع

 خلفية الرتبوية طلبة األخطاء الصوتية األخطاء الصرفية األخطاء النحوية األخطاء الداللية جمموع
5طالبة  1 2 2  5  

ملدرسة احلكوميةا  
SMA 

6طالبة  2 2  1 5  

12طالبة  2   1 3  

11طالبة  1 1  2 4  

15طالبة  1 5   6  

موعجم     23   

  معادلة     4.6

1طالبة   1 2 1 4  

 املدرسة اإلسالمية
MA 

4طالبة  2  1 2 5  

8طالبة  1 1 5 1 8  

13طالبة  1 5 2 1 9  

14طالبة   2 4 1 7  

  جمموع     33

  معادلة     6.6

2طالب  2  1  3  

 املعهد اإلسالمية
Pesantren 

3طالبة  1 1 3 1 6  

7طالبة    1  1  

9طالبة  2    2  

10طالبة  1 2 2  5  

 جمموع 17 22 23 11 17

 معادلة 1.1 1.5 1.5 0.7 3.4
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ووفقا على اجلدول السابق، تالحظ الباحثة عن جمموع األخطاء يف كتابة اإلنشاء 
للطلبة  يةاستنادا على خلفية الرتبو الطلبة جمموع األخطاء عن احلر الرانريي بندا أتشيه و 

 األخطاءت وجد. مستوى الثالث )الصف اخلامس( يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة
 كتابة  الطلبة يف ارتكبه خطأ مث حتلل الباحثة بكل اإلنشاء تابةك  يف غوية عند الطلبةلال

جوانب وهي األخطاء الصوتية،  أربعة عن األخطاء اللغوية من وتوضحاحلر اإلنشاء 
 خللفيتهم قاوفة بمت انقسام الطل مث. األخطاء النحوية، األخطاء الداللية األخطاء الصرفية،

املدرسة احلكومية، بعضهم من املدرسة اإلسالمية، واآلخرون خريج  ، منهم متخرج ةالرتبوي
  .عهد اإلسالميةامل

على   ذلك،ول ة.يف نتائج اإلنشاء الطلبالرتبوية هلا تأثري  اخللفية أنالباحثة  توجد
أن جتعل الباحثة املقارنة بني النتيجة الطلبة متخرج املدرسة احلكومية عن  ميكن ال دالتأك

عهد النتيجة الطلبة خريج امل يف النتيجة الطلبة متخرج املدرسة اإلسالمية، وكذلك
قدرهتم  زالت امن املدرسة احلكومية م الرتبوية لفيةاخل لديهم الذين ةبالطل ألن. اإلسالمية

كتوبة وكذلك لقلة اجلمل امل يف كتبتهم كثرية  خطاءوما عندهم األ السهل التواصل فئة يف
مدرسة  و عهد اإلسالميةكتابة الطلبة خريج امل  ولكن ،ال يناسب عن األسلوب العريب

 يهم األسسية يف اللغة العربية.ألن لد التطور يف بدئوااإلسالمية  

 15ة والصرفية أي من جلدول أن أكثر اخلطاء تقع يف األخطاء النحوياستنادا 
األخطاء  17األخطاء الداللية،  11يف القواعد النحو والصرف،  23-22طلبة ختطئ 

استنادا على خلفية الرتبوية، جمموع األخطاء الطلبة متخرج املدرسة احلكومية  الصوتية. 
، النتيجة الطلبة خريج املعهد اإلسالمية 33، والنتيجة الطلبة متخرج املدرسة اإلسالمية 23
17. 
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كتابة اإلنشاء احلر عند الطلبة مستوى الثالث )الصف   والبيانات األخطاء يف
تهم لغة العربية جبامعة الرانريي بندا أتشيه، استنادا على خلفياخلامس( يف قسم تعليم ال

 :الرتبوية، قدمت الباحثة الرسم فما يلي

 

 

 استنادا على خلفيتهم الرتبوية ومعادلتها األخطاء جمموع 3الرسم 
 

، األخطاء اللغوية يف كتابة اإلنشاء احلر عند الطلبة مستوى 2-4الرسم  إذا الحظنا
دا اخلامس( يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي بندا أتشيه و استناالثالث )الصف 

على خلفيتهم الرتبوية )املدرسة احلكومية، املدرسة اإلسالمية، املعهد اإلسالمية(، حتدث 
يف الطلبة متخرج من املدرسة اإلسالمية. وجدت الباحثة جمموع  األخطاء الطلبة  بعدد كثري

، جمموع األخطء الطلبة من املدرسة اإلسالمية 3.4ومعادلتها  17ة من املعهد اإلسالمي
 . 4.6ومعادلتها  23، وجمموع األخطاء الطلبة من املدرسة احلكومية 6.6ومعادلتها  33

 املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اإلنشاء -2

(معادلة)مجموع 
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املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اإلنشاء  للحصول على املعلومات عنو 
يف مستوى الثالث )الصف  ةالطلب 15 و إلنشاءا ةعلمم مع إحدى الباحثة املقابلة قامت

ليلها عن فتجري حت .اخلامس( قسم التعليم اللغة العربية جامعة الرانريي بندا أتشيه
 الرتبوية لفيةاخل أي بةبالطل تتعلق أهنا الباحثة توجد اليت العربية اللغة تعلم املشكالت يف

أساليب النحو والصرف )القواعد( الصحيحة، قلة مفردات، عدم اهتمام  سه،نف الطلبة
 ب العربية.، عدم قراءة الكتبرتكيب اللغوية الصحيحة

حلل املشكالت عند الطلبة حيتاج إىل أمور منها:  الكفاءة الكافية يف اختيار 
لغوية(، لالكلمات املناسبة الشائعة عند الناطقني هبا، معرفة القواعد النحو والصرف )ا

لغة العربية ، تكثر عن القراءة اليت يتعلق بالمعرفة رسم احلروف العربية، وتنظيم العبارات
وإذا كان الطلبة مل يتمسكوا هبذه األمور فيقع خطأ يف إنشائهم. وبسبب ذلك مل  وإخل.

 .حيصل الطلبة على قدرة جيدة يف الكتابة
 

 لطلبةلالرتبوبة  لفيةاخل (أ

ديهم خلفية الرتبوية لالطلبة يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي بندا أتشيه 
، منهم متخرج املدرسة احلكومية، بعضهم من املدرسة اإلسالمية، واآلخرون خريج املختلفة

 الطلبةة. الطلبة يف تعلم اللغة العربياملعهد اإلسالمية. هبذا اإلختالف حتدث املشكالت 
خريج املعهد اإلسالمية أو املدرسة اإلسالمية لديهم قدرة أعلى بكثري من  رتبويةخلفية ال

ة الطلبة من رنة بني النتيججنعل املقانا أال نستطيع أن وقد علم متخرج املدرسة احلكومية.
املدرسة احلكومية مع النتيجة طلبة متخرج املدرسة اإلسالمية وخريج املعهد اإلسالمية. 

ة احلكومية ما يتعلمون اللغة العربية يف املدرستهم، أما الطلبة متخرج ألن متخرج املدرس
املدرسة اإلسالمية والطلبة خريج املعهد اإلسالمية قد تعلموا اللغة العربية على األقل يف 

 وكذلك ألن لديهم األسسية يف اللغة العربية. املدرسة الثانوية أو املتوسطة
 األسلوب العربية الصحيحة  (ب
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 أو اتاألصو  من عديد. فيها أخرىعربية هلا األسلوب املختلفة من اللغات غة اللال
 كنلط ص ش خ ح ث"،  اإلندونيسية وهي "غ ع ظ ض متلك اللغة الاليت  الفونيمات

  ختالفاتاال هذه اللغة العربية، وتؤثر متلك اليت ال هناك الفونيماتمن ناحية أخرى 
 ليدتب ملثالا سبيل على ا،غالب دثحت وهذه األخطاء القراءة. أو مهارة الكتابة على مباشرة

 اليت عربيةال اللغة األساليب من العديد ناكاألخطاء يف الكتابة ه كذلك  ،احلرف ص بـ س
 ، منهاالعربية متسبخد اليت املصادر مساع أو بقراءةتكثر  لذلك. ةاإلندونيسي اللغة تتبع
 وقراءهتا هامساع يتم حبيث ذلك، إىل وما العربية األخبار مساع أو العربية الكتب قراءة

  .تكون جيدا ومناسبا املكتوبة الصحيحة عند احلروف استخدامف أكثر بشكل
 

 قواعد النحو والصرف  (ج

علم النحو أي علم بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب 
ه أن يكون آخر جيب عليوالباء أي من حيث ما يعرض هلا يف حالة تركيبها. فيه تنعرف ما 

الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة. 
يتوقف النحو كله على الكلمة من حيث نوعها وعالقتها مبا قبلها. وأما الصرف علم من 
علوم اللغة العربية، وهو العلم الذي يعين بتحويل الكلمة من أصل واحد إىل كلمت أخرى 

 ، وهذا التغيري هو الذي يفيد يف املعىن. وفهممن نفس اجلذر ملعان مقصودة ذات معىن
النحو والصرف عميقا يكون وسيلة يف نطق و كتابة الصحيحة ويفهم املعىن بطريق صحيح 
أيضا. وهبذا يستطيع أن جيتنب األخطاء املوجودة يف الكتابة حىت يفهم املهارة األخرى 

 بطريق صحيح. 
 
 

للمقابلة منع بعض الطلبة، يسكون أن املشكالت اليت تواجهها بكثري من ووفقا 
خطاء تغيري أواخر الكلم، ووقعت هذه األ األحيا يف قواعد النحو والصرف، مثل يف النحو:

 يف املرفوعات: وهي يف الفاعل ونائب الفاعل واملبتدأ واخلرب واسم كان والتوابع األربعة، ويف
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زة الوصل مه به والتوابع األربعة. وأما األخطاء الصرفية وقعت يف املنصوبات: وهي املفعول
واسم الفاعل واإلبدال والنقصان والزيادة واحلذف ونقل احلركة واملتعدي والالزم وبني تاء 
املتكلم و تاء املتحركة للمثىن وغريها. وكلها األصل الواحد آلخر كما حدده يف األخطاء 

 الصرفية.
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  الفصل الخامس
 الخاتمة
 

 نتائج البحث  -أ

من عرض البيانات واملناقشة وما حوهلا عن األخطاء اللغوية  اعتماد على ما سبق
تستو  مل املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اإلنشاء عنعند الطلبة يف املادة اإلنشاء و 

 ندابصف اخلامس( قتسم تعليم اللغة العربية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية الالثالث )
 فاستخلص الباحثة ما يلي:  أتشيه.

شكل تنقتسم من ناحية األ األخطاء اللغوية عند الطلبة يف اإلنشاء احلرإن   -1
، األخطاء الكلمات كتابة  يف خطاء( األFonologi) وهي األخطاء الصوتية

 ،أي التصريف وتغيري احلرف الكلمة أصل معرفة( Morfologi) الصرفية
، مجلة يف الكلمات موقع ملعرفة قواعد( Sintaksis) األخطاء النحوية
يف خيار الكلمة تكون مبهم يف   األخطاء( Semantik) األخطاء الداللية

، جمموع األخطء 0.7ومعادلتها  11وجمموع يف األخطاء الداللية  .املعىن
ومعادلتها  23، جمموع يف األخطاء النحوية 1.5ومعادلتها  22الصرفية 
. أما جمموع 1.1ومعادلتها  17، و جمموع األخطاء الصوتية 1.5

وية أي استنادا على خلفيتهم الرتباحلر  يف كتابة اإلنشاءاألخطاء الطلبة 
، 3.4ومعادلتها  17الطلبة متخرج من املعهد اإلسالمية       األخطاء 

، 6.6ومعادلتها  33جمموع األخطء الطلبة من املدرسة اإلسالمية     
 .4.6ومعادلتها  23وجمموع األخطاء الطلبة من املدرسة احلكومية 

 

  الثالث احلر ملتستو  املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اإلنشاءإن   -2
)الصف اخلامس( قتسم تعليم اللغة العربية جامعة الرانريي اإلسالمية 
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 الرتبوية خللفيةا نفتسة من املشكالهتا بالطلبة تتعلقأتشيه أي  احلكومية بندا
الطلبة، أساليب النحو والصرف )القواعد( الصحيحة، قلة مفردات، عند 

ل حل م قراءة الكتب العربية.عدم اهتمام برتكيب اللغوية الصحيحة، عد
املشكالت عند الطلبة حيتاج إىل أمور منها:  الكفاءة الكافية يف اختيار 
الكلمات املناسبة الشائعة عند الناطقني هبا، معرفة القواعد النحو والصرف 
)اللغوية(، معرفة رسم احلروف العربية، وتنظيم العبارات، تكثر عن القراءة 

مور ربية وإخل. وإذا كان الطلبة مل يتمتسكوا هبذه األاليت يتعلق باللغة الع
فيقع خطأ يف إنشائهم. وبتسبب ذلك مل حيصل الطلبة على قدرة جيدة 

 يف الكتابة.
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 المقترحات -ب
 

 قبل إنتهاء البحث قدمت الباحثة املقرتحات كما يلي: 
على الطلبة أن يتعلموا اللغة العربية خاصة الكتابة واإلنشاء والقواعد النحوية   -1

والصرفية باجلد واحلماسة ألهنا من األساس التعليم اللغة العريب،  وأن يكثروا 
 ليقلل األخطاء.  وممارسة الكتابة 

  علمي اللغة العربية خاصة معلم مهارة الكتابة اإلنشاء أن يهتموا باهتمامعلى م  -2
كبري عندما جيري عملية تعليم وتعلم اإلنشاء. وأن يدفع الطلبة إىل النجاح يف 
عملية تعليم اإلنشاء ويكونوا ماهرين وفامهني عن تركيب الكلمة واجلمل 

 الصحيحة يف النصوص اللغة العربية.  
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TRANSKRIP WAWANCARA DOSEN INSYA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA 

ARAB UIN AR-RANIRY BANDA ACEH 

 

Narasumber  : Dra. Maimunah, M.Ag. 

Pewawancara  : Rizka Safitri 

Hari dan Tanggal  : Kamis, 13 Desember 2018 

 

1. Apa latar belakang pendidikan ibu ? 

Jawaban responden : Saya mengambil S1 di Sarjana Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry 

dan melanjutkan S2 di PPs Ar-Raniry  

2. Menurut Ibu apa tujuan mempelajari materi insyak yang diajarkan ? 

Jawaban responden :  Secara umum tujuan mempelajari insya adalah agar mahasiswa 

mampu mengarang kaliamat-kalimat dan mampu mengemukakan buah pikiranya 

melalui tulisan mereka sesuai dengan kaidah Bahasa Arab yang benar. Dan juga tugas 

akhir dari mahasiswa ini adalah menuliskan skripsi menggunakan Bahasa Arab, untuk 

itu dengan mempelajari insyak dapat mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan 

studi mereka. 

3. Apakah ibu sering memberikan tugas rumah untuk mahasiswa ? 

Jawaban responden : Ya, saya selalu memberikan mahasiswa tugas rumah pada setiap 

akhir pertemuan, sebagai salah satu solusi agar mahasiswa tetap belajar dan mengulang 

pembelajaran di luar jam belajar mengajar itu sendiri. Untuk kemudian mereka  

memahami apa yang telah dipelajari dan mampu mengerjakan tugas yang telah 

diberikan, hal ini juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kesalahan 

menulis pada  mahasiswa karena meraka terus mengulang dan membiasakan menulis. 

 

 

 



4. Kesulitan yang sering dilakukan mahasiswa ? 

Jawaban responden : Kesulitan yang sama terjadi pada beberapa mahasiswa terutama 

lulusan SMA yang mereka tidak memiliki daara Bahasa Arab, mereka mengalami 

kesulitan pada penulisan yang sesuai dengan kaidah Bahasa Arab yang benar, dan 

dalam penempatan Nahwu Sharaf, juga merasa kurang dalam kosakata-kosakata 

Bahasa Arab. 

5. Kesalahan yang seiring dilakukan mahasiswa ? 

Jawaban responden : Sumber kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam menulis 

insyak didominasi karena kurangnya pengetahuan tentang kaidah atau aturan menulis 

Arab yang sesuai, dan juga kurangnya pengetahuan terkait mufradat Arab, dan Nahwu 

Sharaf. 

6. Apakah waktu yang disedikan untuk mengajar insyak itu cukup ? 

Jawaban responden : Untuk waktu belajar mengajar Insyak sangat kurang jika 

dibandingkan dengan kemampuan mahasiswa yang masih terbilang rendah. 

7. Usaha apa yang sudah ibu lakukan dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

insyak ? 

Jawaban responden : Untuk itu usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan 

membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang komprehensif tentang tata cara 

menulis arab dan kaidah Bahasa Arab itu sendiri. Dan usaha penting lain yang harus 

dilakukan adalah memberikan mahasiswa latihan secara terus menerus sekalipun dalam 

waktu yang singkat kemudian mengadakan ishlah al-lughah dari tiap-tiap kesalah yang 

dilakukan, dan terus menumbuhkan motivasi dalam menulis insyak sesuai dengan 

kaidah penulisan yang benar. 

 



TRANSKRIP WAWANCARA MAHASISWA INSYA JURUSAN PENDIDIKAN 

BAHASA ARAB UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  

 

 

1. Apa latar belakang pendidikan anda ? 

2. Apa tujuan mempelajari insya ? 

3. Kesulitan apa saja yang sering dilakukan dalam menyusun kalimat ? 

4. Kesalahan apa saja yang sering dilakukan dalam menyusun kalimat ? 

5. Usaha apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan insya ? 

 

Responden 1 : 

"Saya lulusan Madrasah Aliyah, tapi kemampuan Bahasa Arab saya sangat lemah, terutama 

menulis, dan tujuan mempelajari insyak sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam 

penulisan bahasa Arab dengan menggunakan struktur kebahsaan yang baik dan benar. 

Kesulitan saya dalam menulis insyak adalah kurangnya kosa kata dan kurangnya pemahaman 

tentang struktur penulisan linguistik yang benar, sehingga kesalahan sering terjadi dalam 

struktur tata bahasa dan linguistik. 

Responden 2: 

Saya lulusan pesantren, sebenarnya sudah ada dasar-dasar dalam Bahasa Arab tapi masih 

kesulitan ketika menulis. Tujuan Insyak adalah untuk dapat untuk menulis dengan baik, Ada 

banyak kesulitan ketika menulis salah satunya menulis sesuai tata bahasa yang baik dan tanpa 

pengulangan kata, kesalahan sering terjadi termasuk pengulangan kata dan kesalahan dalam 

aturan penulisannya sesuai qawaid. Upaya yang sudah saya lakukan adalah meningkatkan 

kosakata dan berlatih menulis. 

Responden 3: 

Saya lulusan pesantren, menurut saya tujuan dalam mempelajari pelajaran insyak adalah untuk 

menuliskan ide dan perasaan kedalam bahasa Arab menurut tata bahasa yang baik, banyak 

kesulitan yang saya hadapi ketika menulis salah satunya penggunaan metode tata Bahasa 

(qawaid), saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan menulis dengan menghafalkan 

kosakata dan banyak berlatih menulis. 

Responden 4: 

Saya lulusan Madrasah Aliyah. Tujuan belajar insyak termasuk untuk mengekspresikan 

perasaan dan ide sesuai dengan struktur bahasa yang benar dan tata Bahasa. faktor-faktor yang 

menyebabkan kesulitan dalam menulis karangan bebas adalah kurangnya kosakata, non-

praktik dan kurangnya waktu untuk mempelajari insyak. Kesalahan yang sering dilakukan 

adalah kesalahan dalam penggunaan bahasa Arab sesuai dengan sintaks yang benar, dan usaha 

untuk meningkatkan kemampuan menulis adalah hafal kosakata dan sering berlatih. 

 

 



Responden 5: 

Saya lulus dari SMA. Saya tidak memiliki kemampuan dalam keterampilan Bahasa Arab dan 

sangat kesulitan dalam menulis, dan tujuan belajar insyak sendiri menurut saya adalah untuk 

dapat menulis dengan baik dan sesuai dengan qawaid struktur Bahasa. Kesulitan dan kesalahan 

yang sering terjadi adalah kesalahan dalam aturan penulisan, jadi saya berusaha keras untuk 

belajar insyak dengan mempelajari Nahwu-Sharaf dan menghafal kosakata. 

Responden 6: 

Saya lulusan SMA dan saya merasa sulit untuk menulis karangan bebas. Tujuan dari proses 

pembelajaran adalah untuk menulis Bahasa Arab sesuai dengan struktur linguistik. Kesalahan 

yang sering terjadi adalah aturan penulisan, dan saya mencoba meningkatkan kemampuan 

menulis dengan memperbanyak kosakata dan mengulang pelajaran. 

Responden 7: 

Saya keluaran pesantren. Tujuan dalam mempelajari Insyak adalah untuk mengatur struktur 

penulisan Bahasa Arab sesuai dengan tata bahasa yang baik, dan saya menemukan banyak 

kesulitan dalam menulis sesuai dengan tata bahasa. Dalam menulis saya terus mengalami 

kesalahan dalam penggunaan tata bahasa yang sesuai dengan qawaid, untuk itu saya mencoba 

meningkatkan kemampuan saya untuk menulis dengan menghafalkan banyak kosakata dan 

banyak menulis. 

Responden 8: 

Saya lulusan MA, tujuan belajar insyak adalah untuk bias menuliskan teks dan 

mengekspresikan ide ke dalam tulisan Bahasa Arab, tetapi kesulitan dalam menulis adalah 

sturktur penulisan yang benar dan sesuai dengan kaidah penulisan. Sering mengulang-ngulang 

menulis adalah cara saya meningkatkan kemampuan menulis. 

Responden 9: 

Saya lulus dari Pesantren, tujuan belajar Insyak adalah untuk bisa menulis dan mengungkapkan 

ide-ide sendiri dengan menggunakann Bahasa Arab. Tujuan dalam mempelajari Insyak adalah 

agar penulisan sesuai dengan struktur Bahasa Arab, kesulitan menulis terjadi karena kurangnya 

waktu untuk belajar insyak dan kurangnya minat untuk belajar. Dan kesalahan yang sering 

terjadi adalah dalam penulisan agar sesuai dengan tata bahasa, seringnya terjadi pengulangan 

kata. Saya telah mencoba meningkatkan kemampuan dengan menghafal kosakata dan 

melakukan praktik menulis. 

Responden 10: 

Saya seorang lulusan pesantren, saya telah belajar bahasa Arab tetapi saya masih mengalami 

kesulitan dalam menulis karangan bebas. Tujuan belajar insyak menurut saya adalah untuk 

mengekspresikan ide perasaan dan pendapat secara tertulis dan secara lisan dalam bahasa arab 

sesuai dengan aturan tata bahasa. Kesalahan penulisan termasuk pengulangan kata dan 

kesalahan dalam aturan penulisan. Dalam meningkatkan kemampuan menulis saya mencoba 

untuk berlatih dan menghafalkan kosakata. 

  



Responden 11: 

Saya lulusan SMA. Tujuan pembelajaran insyak adalah untuk mengembangkan kemampuan  

menulis dan mampu menuliskan isi pikiran, perasaan, dengan bahasa arab sesuai aturan bahasa 

yang baik dan benar. Kesulitan menulis bagi saya adalah ketika menuliskan ide-ide dengan 

kalimat bahasa arab tetapi tidak sesuai dengan struktur linguistiknya. Upaya untuk 

meningkatkan kemampuan menulis adalah mengulang dan menghafal banyak kosakata. 

Responden 12: 

Saya lulusan SMA. Kesulitan dalam menulis bahasa menurut saya ketika menuliskan kalimat 

sesuai dengan struktur linguistik yang benar dan sesuai aturan tata bahasa. Tujuan 

pembelajaran insyak untuk menciptakan frase dalam kalimat yang baik sesuai dengan struktur 

linguistik. Saya telah mencoba meningkatkan kemampuan menulis dengan latihan sesering 

mungkin dan menghafalkan kosakata baru juga  sering membaca buku dalam bahasa Arab. 

Responden 13 

Saya lulusan Madrasah Aliyah. Saya belajar insyak dan menurut saya tujuannya untuk 

meningkatkan kemampuan dalam menulis dan mengeluarkan ide-ide saya secara tertulis. 

Tetapi kesulitan dalam menulis adalah sesuai aturan dengan jelas dan benar. Dengan begitu 

saya harus memperbanyak kosakata dan memahami aturan penulisan yang benar juga membaca 

banyak referensi berbahasa arab untuk menambah pengetahuan. 

Responden 14: 

Saya lulusan MA. Tujuan belajar insyak salah satunya adalah mengungkapkan sesuatu secara 

tertulis sesuai dengan struktur bahasa yang benar. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan 

dalam menulis karangan bebas adalah kurangnya penguasaan terhadap kosakata dan tata 

bahasa.  Dan kesalahan dalam penulisan sering terjadi pada penggunaan sintaksis. Dan saya 

mencoba untuk meningkatkan kemampuan menulis dengan menghafal kosakata dan sering 

membaca buku berbahasa arab untuk menambah pengetahuan. 

Responden 15: 

Saya lulusan SMA. Tujuan belajar insyak adalah untuk mengeluarkan ide sendiri dalam bentuk 

tulisa sesuai dengan struktur Arab yang benar. Kesalahan sering terjadi dalam penggunaan tata 

bahasa yang sesuai, dan usaha saya untuk meningkatkan kemampuan menulis adalah dengan 

membaca buku dalam bahasa Arab. 
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No. Aspek Penilaian 
Nama Siswa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Kesalahan 

Fonologi 

               

2. 
Kesalahan 

Morfologi 

               

3. 
Kesalahan 

Sintaksis 
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Kesalahan 

Semantik 
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