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استهالل
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)٥-٣العلق(

االعربيةاللغةتعلمعلىا أحرصو  دينكممنجزءفإ
)طاب رضي اهللا عنهأمري املؤمنني عمر ابن اخل(



ه

داءـــــــــــــــٕاه

جتوت نورلني (املرحومة) وأمي املكرمة حممد عيسىإىل أيب املكرم -١

مها يف سالمة الدين والدنيا اللذين ربياين صغريا حفظهما اهللا وأبقا

.مجيع أسريتخرة وإىل آلوا

الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين قد جامعةوإىل أساتذيت يف-٢

.رشدوه إرشادا صحيحاعلموه أنواع العلوم املفيدة وأ

خصوصا اىل حممد خري و حماجري وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي-٣

. أقول شكرا وكالمها قد ساعدين ملدة ست سنوات حىت اآلن 

جزيال على مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم 

اهللا خري اجلزاء.



و

كلمة الشكر

بســـم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا الذي أنزل القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم ليكون للعاملني نذيرا، ومعجزا 

ضال كبريا، يؤتى احلكمة حنمده على تفضيله علينا فن واجلن ولو كان بعضهم لبعض ظهريا.الإلنس

من يشاء ومن يؤتى احلكمة فقد أويت خريا كثريا. والصالة والسالم على حبيب الرٰمحن سّيدنا حمّمد 

وعلى اۤله وأصحابه أمجعني ومن تبعه إىل يوم الّدين، أّما بعد.

قد أكمل الباحث الرسالة الوجيزة بإذن الرمحن وعنايته الىت قدمها لكلية الرتبية وتأهيل

ا اجلامعة على الطالب اإلسالمية احلكوميةاملعلمني جبامعة الرانريى  كمادة من املواد اليت قرر

تحليل األخطاء " :يف كلية الرتبية وتأهيل املعلمني حتت املوضوع (S.Pd)للحصول على شهادة

".)دراسة وصفية تحليلية بمعهد المنار العصري(في كتابة اإلنشاء لدي الطالب 

يقدم الباحث جزيل الشكر للمشرفني الكرميني اللذين قد بذال دمة هذه الرسالةويف مق

ما وأفكارمها لإلشراف ميمونةاندادكتور و املاجستريسهيمىسو دكتوراندالهذه الرسالة، مها:يفأوقا

عسى اهللا أن جيزيهما أحسن اجلزاء.املاجستري

المية احلكومية ومديرها ولعميد كلية الرتبية قدم الباحث كلمة الشكر جلامعة الرانريى اإلستوي

وتأهيل املعلمني ولرئيس قسم تدريس اللغة العربية وجلميع األساتذة املكرمني الذين قد علموه أنواع 



ز

العلوم املفيدة وأرشدوه إرشادا صحيحا يف هذه الكلية.كما يقدم الباحث الشكر جلميع موظفي 

بية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريى الذين قد ساعدوه يف إعارة مكتبة جامعة الرانريى ومكتبة كلية الرت 

.واألساتذةاملنار العصرىالكتب احملتاج إليها. وال يفوت الباحث أن يقدم عميق الشكر ملدير معهد 

مع جلالذين ساعدوه املنار العصرى دمعهيف الطلبة وال ينسى أيضا أن خيص جزيل الشكر جلميع

ث.البيانات هلذا البح

أجزل الشكر لوالديه احلبيبني الكرميني اللذين قد ربياه صغريا بقدم توالينسى الباحث أن ي

وال ينسى أيضا أن خيص جزيل وعلماه علوما نافعة لسعادة الدنيا واآلخرة فجزامها اهللا خري اجلزاء.

ويرجو من بة هذه الرسالة،االشكر جلميع األصدقاء الذين قد ساعدوه لتقدمي بعض أفكارهم يف كت

اهللا أن جيزيهم خري اجلزاء وأن جيعلهم حتت ظالل رمحته يف الدنيا واآلخرة. ولقد بذل الباحث كل 

جهده يف كتابة هذه الرسالة وإمتامها، وعلم أن فيها األخطاء والنقصان، ألن اإلنسان ال خيلو من 

ي على هذه الرسالة عسى أن اخلطأ والنسيان ولذلك  يرجو الباحث من القارئني أن يتفضلوا بنقد بنائ

تكون كاملة ومفيدة للباحث خاصة وللقارئني عامة.



ح

وأخريا نسأل اهللا أن يوفقنا وهدانا إىل الصراط املستقيم، إنه قريب جميب دعوة السائلني وإنه 

نعم املوىل و نعم الوكيل.

م٢٠١٦سبتمبر١١دارالسالم،

فوظمح



ط

البحثصلخمست

وصفية دراسة (تحليل األخطاء في كتابة اإلنشاء لدي الطالب " "هوالرسالةهذهموضوعكان

أن يف املدرسة العالية ملعهد املنار العصرىالبحالة الطكانتو "تحليلية بمعهد المنار العصري)

معرفةالباحث يريدذيالهدافواأل.أكثرهم ال يقدرون على اإلنشاء لكثرة اخلطاء ىف كتابتهم

يفالباحثيستخدمالذيالبحثمنهجإن.األخطاء اليت يقع الطالب فيها كثريا ىف كتابة اإلنشاء

،عليهااحملصولاملعلوماتو البياناتوحيللالباحثيصفحيثاحتليليوصفيا امنهجالبحثهذا

اإلنشاء معلممعالشخصيةواملقابلةللطلبةستبياناالتوزيعبالبحثهلذاعلوماتواملالبياناتوجيمع

األخطاء اليت إنفالباحثعليهاحصلاليتالبحثنتائجوأما.والطالب الذين ال يستطيعون الكتابة

ؤثر الطالب ىف  العوامل اليت تو يقع الطالب كثريا ىف كتابة اإلنشاء هي األخطاء النحوية والصرفية

.فة املفردات ومعرفة قواعد النحوصان معر كتابة اإلنشاء هي نق
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الفصل األول

مقدمة
مشكلة البحث- أ

ربية تنقسم إىل قسمني أوال لغة الكالم وهو ما يستخدمها كما املعروف أن اللغة الع

جمتمع العرب ىف بالد العرب لغة بال القواعد والقوانني. وتطلق هذه اللغة لغة اللهجة، قد 

تكملت هذه اللغة حسب القبائل. ثانيا لغة الكتابة هي اليت يستخدمها العرب تعبريا 

ىف مجيع الكتب مكتوبة بالكتابة. وهذه حتريريا ىف صحف. فالنصوص العربية اليت توجد 

اللغة تطلق عليها اللغة الفصحى. هذه اللغة تقرتن بالقوانني والقواعد اليت ترتب الكالم 

١وجتملها مجيال على مجيل.

إن اإلنشاء من الكتابة، هي ترتكب من احلروف مث تتكون من الكلمات مث ترتكب 

ذهنية عند الفرد ويعربها حتت الصحف. من اجلمل مث من القفرات. فاإلنشاء هو عملية

مبهىن اإلنشاء هو عملية ترمجة الرموز إىل األشياء املقروءة. 

ذه البالد فتصعب هذه اللغة يف  كانت اللغة العربية لغة غريبة عند الطالب 

تدريسها وتعميقها عاميا. بل كانت من مهارات اللغة األربع هناك مهارة الكتابة. هذه 

مرتبة األخرية، ونعلم من هذه املرتبة أن مهارات الكتابة صعبة. ألن فيها املهارات يف

٦٧هـ) ص: ١٤٠٥م/١٩٨٥(بريوت:دار النفائس،  خصائص العربية طرائق تدريسهانايف حممد معروف،١
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قواعد اللغة العربية منها النحو والصرف والداللة وغريها. وإمنا اإلنشاء من جزئها فيكون 

ا ال يقدرون عليها.  صعبا أيضا. لذلك أكثر الطالب لغري ناطقني 

ه الطالب علما متنوعة منها علوم أما معهد املنار العصري هو متعلم يتعلم في

اللغة العربية. فاإلنشاء من املهارات اللغوية اليت تكون درسا جيب تعلمه وتعمقه وتطبيقه 

ذا املعهد. رغم أن اإلنشاء درس من الدروس ىف هذا املعهد إال أن  على سائر الطالب 

الطالب أكثرهم ال يقدرون على اإلنشاء لكثرة اخلطاء ىف كتابته.

طالق ملا سبق، أراد الباحث أن يبجث ىف هذه املشكلة فاختار الباحث موضوع "  ان

حتليل األخطاء ىف كتابة اإلنشاء لدى الطالب (دراسة وصفية حتليلية ىف  مبعهد املنار 

العصري)".

أسئلة البحث-ب

من املشكلة البارزة السابقة ذكرها، كتب الباحث عدة األسئلة وهي كما يلي:

كثريا ىف كتابة اإلنشاء؟فيها  ليت يقع الطالب مااألخطاء ا-أ

العوامل تؤثر أخطاء الطالب يف كتابة اإلنشاء؟ما-ب
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أهداف البحث-ج

بعد أن تبينت األسئلة هلذه الرسالة العلمية يكتب الباحث األهداف التالية.

ملعرفة األخطاء اليت يقع الطالب كثريا ىف كتابة اإلنشاء- ١

لطالب يف كتابة اإلنشاءملعرفة العوامل تؤثر أخطاء ا- ٢

أهمية البحث- د

هي  يستفيد املدرسون لدرس اإلنشاء للمدرس: فاألمهية هذا البحث للمدرس-

مبعهد املنار حيلون األخطاء اليت يقع فيها الطالب مث يأتون باإلصالحا.

وأمهية هذ البحث للطالب هي يستفيد الطالب من هذه الرسالة يف : للطالب-

م ام كان جيدا او حتتاج اىل اصالح.معرفة أحوال إنشائه

وأمهية هذ البحث للباحث نفسه هي يستفيد الباحث عن كيف كتابة : للباحث-

ان شاء حسنا يف املسقبل.

االفتراضات والفروض-ه

من املعروف أن اللغة لغة متتلك مجال اللغة قد اعرتف العامل بذلك، وقد أيدها 

ن مجال اللغة نستطيع شعوره من خالل قراءة القرآن الكرمي وحديث النيب الشريف. وكا

الكتابة اليت تعرب على آالف الصحف ىف النصوص العربية. فاإلنشاء جزء عملية الكتابة 
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اليت يتم فيها كتابة تضمني الصحف باملعلومات العلمية واحلكاية وغريمها. فلقد رأنا هذا 

تكن موجودة إال باإلنشاء. اجلمال بعد أن قرأنا اإلنشاء ىف الكتب العربية. فالكتب مل

وأما الفروض اليت افرتضها الباحث هي :

األخطاء اليت يقع الطالب فيها كثريا ىف كتابة اإلنشاء هي األخطاء النحوية - ١

والصرفية.

العوامل اليت تؤثر الطالب ىف كتابة اإلنشاء هي نفصان معرفة املفردات - ٢

ومعرفة قواعد النحو.

حدود الموضوعية البحث- و

ود املوضوعيةاحلد- ١

حتليل األخطاء يف كتابة اإلنشاء لدي البحثهذاموضوعحيدد الباحث 

الطالب

املكانيةاحلدود- ٢

.معهد املنار العصريخيتار الباحث 

الزمانيةاحلدود- ٣

٢٠١٦/٢٠١٥الدراسيالعاميفلتالميذحمصوصالبحثهذا
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معاني المصطلحات -ز

:يعد الباحث الكلمات عددا مبينة مما يلي

حتليل- ١

كلمة " حتليل" حتتمل إىل معىن يأيت من ناحية  اللغة هي حتلة اليمني أو 

والتحليل املراد حسب هذه الرسالة عند الباحث هي األعمال جتري ٢القسم. 

بتعميق موضوع البحث أال هو معرفة األخطاء الواقعة ىف كتابة اإلنشاء.

األخطاء- ٢

خيطََأ ضد - عل خطَأإن األخطاء مجع من كلمة " خطأ" يأيت من ف

واألخطاء اليت يناهلا الباحث ىف هذه الرسالة األخطاء الشائعة ىف  ٣الصواب.

كتابة اإلنشاء.

كتابة اإلنشاء- ٣

هاتان الكلمتان ترتكب من مضاف ومضاف إليه. أوال كتابة وهي مصدر 

واإلنشاء لغة هو ٤يكتب مبعنىصور اللفظ حبروف اجلهاء. -من فعل كتب

ينشئ وتعين هذه الكلمة مجع عدة -عال من فعل أنشأمصدر على وزن إف

٥٦٧م)، ص.٢٠٠٣هـ/١٤٢٣، (دار احلديثك القاهرة، ،لسان العربابن منظور٢
١٣٤ابن منظور،...، ص. ٣
٦٧١م) ، ص. ٢٠٠٣(دار املشرق: بريوت، ،المنجد فى اللغة واإلعالملويس معلوف،٤
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٥عناصر ليؤلف منها وحدة وهو مرادف با " كون وأحدث شيئا جديدا". 

ويقال إجياد أسلوب كتابة، طريق كتابة أي مترين مدرسي مبعاجلة. وقال 

البعض ىف تعريف اإلنشاء إنه اإلبانة واإلفصاح عما حيول خاطر اإلنسان من 

٦واحاسيس، حبيث يفهم اآلخرون. األفكار ومشارع

من البيان السابق ذكره، أن اإلنشاء عملية تعبري املشاعر أو اإلحساسات عند 

اإلنسان ىف نفوسهم إىل الرموز يفهم اآلخرون من خالل الكتابة. ألن الكتابة هي عملية 

مفهمومة.ذمهية تتم فيها عملية ترمجة رموز األلفاظ العربية إىل األشياء معروفة مقروءة 

وكتابة اإلنشاء مراده يف هذه الرسالة هي عملية فكرية تعرب ىف الصحف كتابيا 

مقروءا ومفهوما.

١٠٢٠)، ص. ٢٠٠٣(بريوت: دار املشرق، ،المنجد الوسيطصيحي محوي،٥
٢٠٣ص: هـ) ص:١٤٠٥م/١٩٨٥(بريوت:دار النفائس،  خصائص العربية طرائق تدريسهانايف حممد معروف،٦
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الفصل الثاني
اإلطار النظري 

تعريف اإلنشاء وأنواعه فى تدريس اللغة العربية-أ

إن اإلنشاء هو العمل املدرسي النهجي الذي يسري وفق خطة متكاملة، للوصول 

إىل مستوى ميكنه من ترمجة أفكاره ومشارعه وأحاسيسه ومشاهداته وخرباته بالطلبة 

إن ال حممد منصور كستياوانق٧احلياتية كتابة بلغة سليمة وفق نسق فكري معني. 

لسانه أو قلمه عما ىف نفسه من األفكار بكالمه من خاللاإلنشاء هو إفصاح اإلنسان

ما خرج منه فصيحا. بلسانه أو قلمه يعين افصاح اإلنسان أي جيعل الشخص ٨واملعاين. 

األفكار اليت توجد ىف خمه معربة باللسان أو بالكتابة.

فيه اإلنسان أفكاره ويعرب عن مشاعره اصبكان مالذياملقّلبإنه أيضاقالمث 

وأحاسيسه. واستمر قوله إنه علم يعرف به كيفية  استنباظ املعاين وتأليف مع التعبري 

اإلنشاء طريقة تبني الطلبة ىف سبيل صحة الكتابة وأفهم ٩ق باملقام. عنها بلفظ الت

التعبري عند القارئني واملستعمني.

٢٠٣هـ) ص: ١٤٠٥م/١٩٨٥(بريوت:دار النفائس،  خصائص العربية طرائق تدريسهانايف حممد معروف،٧
١) ص: ٢٠٠٢، P.T. MoyoSegoroAgung( جاكرتا: دليل الكتاب والمترجمحممد منصور كستياوان،٨
٢حممد منصور كستياوان ... ص: ٩
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كان اإلنشاء علم يعرف به اإلنسان طريق التعبري األفكار والرساالت املوجودات 

ىف نفسه. ومن ذلك، ظهرت الطرق املختلفة لتأدية اإلنشاء مع مالحظة قواعد النحو 

إلمالء. والصرف وا

ا، ينقسم وإن اإلنشاء  من حيث تسهيل التدريس خاصة للدارسني غري ناطقني 

١٠اإلنشاء إىل موجه وحر.

ففي اإلنشاء املوجه يوجه املدرس طلبته إىل:

تكوين اجلملة أو مجل خاصة باستعمال منط أو أمناط حمددة.- ١

ا وناحية القواعد امل- ٢ ناسبة أو إىل عنوان وعناصره اخلاصة ةبعض مفردا

اخلاصة ىف تأدية اإلنشاء.

دف إىل تسهيل عملية اإلنشاء لدي الطلبة.- ٣ أو إىل أمور أخرى 

وحتقيق تلك التوجيهات ىف مثل األنشطة اآلتية.

إمالء الفراغ بكلمة فأكثر- ٤

إكمال  مجلة ناقصة بأكثر من الكلمات- ٥

ترتيب الكلمات لتكوين مجلة مفيدة- ٦

٢حممد منصور كستياوان ...ص: ١٠
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قرة.ربط مجلة مفيدة (معان) لتكوين ف- ٧

ربط اجلملتني باستعمال أداة الربط املذكور بني القوسني (حرف - ٨

عندما)-ألن-املوصول-العطف

إعادة كتابة اجلمل اآلتية مبتدتا مبا ىف (ب) مثال، وعدم الرجوع إىل - ٩

النص إال بعد االنتهاء من التدرب.

تكوين أربع مجل قصرية ىف وصف بيت اهللا احلرام مستعمال ىف كل منها  -١٠

الكلمات اآلتية: كلمة من

كتابة مجلة مفيدة فيها حال، مفعول ألحله.-١١

إجابة عم مثل هذين مثلني-١٢

ما هو املسجد؟ وما هي الدولة؟-

إجراء احلوار -١٣

حتويل احلوار املعني إىل قصة أخرى-١٤

وصف الصورة أو املدينة اليت رأاها الطلبة حني ذلك.-١٥

التلخيص من القراءة-١٦
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١١غة العربية. ترمجة العبارات أو النص إىل الل-١٧

واإلنشاء احلر كما هو  موجها يأيت يصيغ خمتلفة من حيث تنوع املواضع. وتأيت 

أنواعها مما يلي:

فصيح وهو من أطول النصوص اليت وقفت عليها- ١

التعبري الكتايب من الصور- ٢

.اإلجابات التحريرية عن األسئلة املطروحة- ٣

كتابة األخبار وتقدميها إىل جملة احلائط املدرسية- ٤

١٢تلخيص القصص واملواضيع املقروؤة أو املشاهدة أو املسموعة - ٥

أهمية اإلنشاء فى تدريس اللغة العربية-ب

تتكلم هذه الرسالة العلمية عن اإلنشاء وتتوفر فيها عمليتها وكيفيتها وتدريبها. 

وكانت هذه الرسالة مل ترتكز إىل اإلنشاء فحسب ولكنها ترتكز أيضا إىل معرفة ماهية 

التدريبات ىف تطيبقها ىف تدريس اإلنشاء.الطريقة

٧-٤ن ...ص: حممد منصور كستياوا١١
,wwwعلى الرابط ١/٤/٢٠١٦، مت اسرتجاعه يف مقالة مقتبسة  للتعبير وأنواعه وأسس التعبير الجيد أساليب تقويمه وتصحيحهنبيلة،١٢

Startime. Com .
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إن اإلنشاء هو ما يسمى بكتابة الرسالة واحلكاية والشعر وما إىل ذلك من 

الشبيه.  اإلنشاء يتدور ىف تعبري أحد حنو ما خطر ىف أفكاره. فاإلنشاء عميلة من 

ية وحدها العمليات اليت تتعلق بذهن اإلنسان، إذان مل يكن التعبري الكالمي عملية ذهن

وإمنا اإلنشاء من عمليته. يفرق اإلنشاء من ترمجة الرموز املقروءة وحيصل القارؤون من 

خالل ذلك الفهم.  

يأيت اإلنشاء بشكل الدرس الذي مييز من الدروس املتعلق بالكتابة مثل 

اإلمالء.اإلنشاء علم يبحث ىف كتابة الرسائل العلمية والكتابة العلمية األخرى بواسطة 

لتدريبات على التعبري اجلمل إىل الفقرات واحلكاية أو الكتابات األخرى اليت تقدر على ا

ا. قراء

اإلنشاء أهم املهارة من املهارات اإلنشائية. فاإلنشاء جزء من أجزاء الكتابة. 

وهي مرحلة عالية بعد اإلمالء. اإلنشاء ىف تدريس اللغة العربية يتدور دورا هاما ىف 

حتتوي النصوص. ألنه يستطيع به الفرد تكوين اجلمل فقرة حىت تكون قراءة الفقرات اليت

عند اآلخرين.

ولوضوح األمهية يستطيع الباحث أن يبينها بيانا تفصيليا من خالل النقاط اجلارية 

حتت هذه البيانات.
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أن اإلنشاء وسيلة اتصال بني الفكر البشري مهما اختلف الزمان واملكان - ١

ت.عن طريق املؤلفا

أنه أداة اتصال احلاضر باملاضي والتقريب بالبعيد ونقل املعرفة والثقافة - ٢

عرب الزمان واملكان فالكتابة طريق لوصل خربات األجيال ببعضها، 

واألمم بعضها وأداة حلفظ الرتاث ونقله.

أنه أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله واألخذ عن اآلخرين فكرهم - ٣

وخوطوهم.

وتسجيل للوقائع واألحداث والقضايا واملعامالت تنطق باحلق أنه شهادة - ٤

وتقول الصدق.

أنه وسيلة التنفيس الفرد عن نفسه والتعبري عما جيول خباطره.- ٥

أنه تفضل الكالم ألنه يتم غالبا دون طول تأمل وقد يقع صاحبه ىف - ٦

اخلطأ الفكري أو اللغوي ألنه وليد ساعدته أما اإلنشاء فإنه تستلمز 

ة واألناة والتمهل وتعطي صاحبها فرصة لتصحيح أخطائه وتعديله.الروي
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أنه غالبا ما استخدم الفصحى ىف أدائها. فتساعد على رقى اللغة ومجال - ٧

١٣الصياغة. 

يطلق اإلنشاء تعبريا كتابيا أو حتريريا. وهو حاجة حيوية لإلنسان صغريا وكبريا. 

عن نفسه ويعلن  عما خيتلج ىف خاطره. ميارس به حياته ىف كل مراحلها وبه يعرب الفرد 

وبه يتعامل مع أفراد جمتمعه. يكتب ما أمكن اإلنسان أن يكتب من خالل ترمجة الرموز 

اللفظية املقروءة واملفهومة.

أهداف تدريس اإلنشاء-ج

إمنا كل التدريسات ىف اللغة العربية لقد كانت هلا أهداف. يضعها أنصاروها لتحديد 

ا اليت تست قصي طائفة من اللغة العربية. فاإلنشاء من تدريس الكتابة لقد صار جماال

اإلنشاء تدريسا لو كان من جزئها فحدد متقنوا الرتبية األهداف لتدريسه، وهي تتمثل 

ىف:

بيتا ومدرسة وجمتمعا.-أن يصري قادرا على وصف البيئة اليت حتيط به- ١

يكتسبها ىف دراسة املواد أن يصبح قادرا على استخدام الثروة اإلنشائية اليت - ٢

اليت يتعلمها باللغة العربية

١٣٨ص. )م١٩٩٢هـ ١٤١٢املسلم، (الرياض: دار المهارات اللغوية ماهيتها و طرئق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان،١٣
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أن يصبح قادرا على التعبري عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره وآرائه بيسر - ٣

وسهولة

أن يصري قادرا على تلخيص ما يقرأه أو ما يسمعه بلغته اخلاصة.- ٤

أن يتدرج ىف اكتساب القدرة التعبريية بدءا من الوحدة اإلنشائية األوىل - ٥

لة) مرورا بالفقرة الوحدة اليت تتضمن فكرة واحدة، وصوال إىل املوضوع (اجلم

املتكامل املكون  من أفكار متآلفة ىف فقرات متناسقة مرتابطة.

وأن يهتم بتنظيم كتابته من –تدرجييا –أن يقلل من األخطاء اإلنشائية - ٦

حيث: اخلط واستعمال عالمات الرتقيم وتقسيم املوضوع بعدد األفكار 

ئيسية فيه.الر 

بأسلوب وإنتاجه التعبريي من حيث: االستخدام - تصاعديا-أن يرتقي- ٧

اللغوي، وسعة األفق الفكري واالبتكار الذهين.

بدءا من الوصف احلسي فشبه احلسي -أن يتدرج ىف تناول املوضوعات- ٨

فاخليايل وصوال إىل النقد والتقدمي واحملاكمة.

ية والفكرية اهلائلة لرتاث أمتنا الذي أن يدرك أمهية االطالع على الثروة األدب- ٩

ميأل املكتبات ىف كل مكان من العاملني: العريب واإلسالمي وىف املكتبات 

العاملية األخرى.
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فيدون ما - القدامي واحملدثني-أن يستفيد من آثار الكتاب واألدباء واملفكرين-١٠

أساسا يعجب منها، وينسج على منواهلم فيما أبدعوا فيه. فاحملاكاة التوال 

سليما من أسس تعلم اللغة العربية. 

أن يوثق عرى األلفة والصداقة بينه وبني الكتاب، ألن املطالعة احلرة هي -١١

املفتاح الذي اليصدأ لتنمية القدرة على التعبري.

أن ينمي ملكته الكتابية باإلكثار من الكتابة ىف املضوعات اليت يرغب فيها، -١٢

بعيدا عن العراقيل والقيود.

فيما يستطيعه -يلتزم بقضايا أمته، فيشاركها آماهلا وآالمها، وجيرد قلمهأن -١٣

للدفاع عنها، حيثما يستعدعي األمر ذلك.

أن حبصن قلمه من التفاهة واالبتذال ويستخدمه ىف سبل اخلري واحلق -١٤

١٤والفالح. 

إن هذه األهداف السابقة، تشري إليها أعاله ليست مرتبطة بصف دون آخر، 

م وال مبرحلة ا غايات يعمل املدرس مع الطلبة للوصول إليها، مراعيا قدرا دون أخرى. إ

م املنتامية على أال حياول قطف الثمار قبل -عقليا ونفسيا وجسديا-املتزايدات وطاقا

موسم نضوجها، كما اليؤحر القطاف إذا حان وقت احلصاد.

٢٠٦- ٢٠٥هـ) ص:ص: ١٤٠٥م/١٩٨٥(بريوت:دار النفائس،  خصائص العربية طرائق تدريسهانايف حممد معروف،١٤
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تعريف األخطاء-د

ملفهوم اخلطأ:قدمها الباحثلتعريفات اليتبعدد من افيما يلي قائمة 

عرفه كوردر : أوضح كوردر يف كتابة الفرق  بني زلة اللسان، واألغالط، - ١

معناها األخطاء الناجتة من تردد املتكلم، (Lapses)واألخطاء، فزلة اللسان 

فهي الناجتة عن إتيان املتكلم بكالم (Mistake)وما شابه ذلك، أما األغالط 

باملعىن الذي يستعمله فهو ذلك (Error)األخطاء غري مناسب للموقف، أما 

النوع من األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد اللغة.

وعرفه سريفرت : هو أي استعمال خاطئ للقواعد. أو سواء استخدام - ٢

القواعد الصحيحة، أو اجلهل باشواذ (االستثناءات) من القواعد. مما ينتج 

احلذف، أو اإلضافة، أو اإلبدال وكذلك يف تغيري عنه ظهور أخطاء تتمثل 

أماكن احلروف، وهناك احتالف بني األخطاء واألغالط، فاخلطأ يف التهجي 

رمبا يرجع إىل نقص Errorأو الكتابة الذي حيدث بانتظام عرب الكتابة يسمى 

يف معرفته بطبيعة اللغة وقواعدها.
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ا- ٣ األخطاء اللغوية أي وعرفه عبد العزيز العصيلي : األخطاء يقصد 

االحنراف عما هو مقبول يف اللغة العربية حسب املقاييس اليت يتبعها 

١٥الناطقون بالعربية الفصحى.

ومن هذه التعريفات تتضح لنا عدة عدة مواصفات لالستجابة اللغوية حىت تعترب 

خطأمنها:

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

االستجابة.

عدم مناسبة هذه االستجابة يف بعض املواقف.- ٢

تكرار صدور هذه االستجابة يصدر مرة واحدة ال يعترب خطأ، وإمنا يعترب زلة - ٣

١٦أو هفوة.

وبعد البحث عن تعريف األخطاء نعرف أنواع اخلطأ يف اللغة. واتفق مفكر اللغة 

وهي: علي أن تقسيم األخطاء يف اللغة إىل ثالثة أقسام، 

٣٠٧- ٣٠٦) ص: ١٩٤٩، (القاهرة: دار الفكر العريب، المهارات اللغوية،رشدي امحد طعيمة١٥
٣٠٧ص: ....رشدي امحد طعيمة، ١٦
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ا :(Lapses)زالت أو هفوات اللسان - ١ هي األخطاء اليت ذكر جون نوريش أ

قصر الذاكرة ،(Lack of Concentration)تنتج من العوامل التالية: عدم الرتكيز 

(Short of Memory) ، اإلرهاق(Fatigue).

يطلق مصطلح األغالط على ذلك النوع من األخطاء أو : (Mistake)األغالط- ٢

اليت يستخدم فيها متعلم اللغة يف موقف غري مالئم فقد تكون اجلملة املواقف 

املستخدمة صحيحة من حيث السياق اللغوي ولكنها خطأ من حيث سياق 

اخلطاب.

: حيدث هذا النوع من األخطاء عندما خيرج متعلم اللغة (Error)األخطاء - ٣

التزامه بنظام على قاعدة من القواعد اليت حتكم النظام اللغوي املعني مثل عدم

١٧اجلملة يف اللغة العربية.

ءتعريف تحليل األخطا-ه

مصطلح آخر يستخدمه علم اللغة التطبيقي يف (Error Analysis)حتليل األخطاء 

تعليم اللغة، وهواخلطوة التالية للتحليل التقابلي، ولكنه خيتلف عنه وعن املقارنة الداخلية 

ما يدرسان اللغة، أم هو فيدرس لغ ة املتعلم نفسه، ال نقصد لغته األوىل، و امنا يف ا

( ية لدى طالب معهد الخرطوم الدولي للغة العربية الناطقين باللغات األخرى،تحليل األخطاء اللغوية التحرير عمر الصديق عبد اهللا، ١٧
٨م) ص: ٢٠٠٠معهد اخلرطوم الدويل العربية، 
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حتليل األخطاء هو دراسة األخطاء اليت يرتكبها ١٨نقصد لغته اليت ينتجها وهو يتعلم.

١٩دارسو اللغة و حماولة االتعرف عل اسباب تلك األجطاء ملعاجلتها.

وحتليل األخطاء هو حتليل بعدي يعتمد على اإلنتاج اللغوي الفعلي ملتعلم اللغة

املنشودة وليس حتليال قبليا كما هو يف التحليل التقبلي. ويرى دعاة حتليال األخطاء ان 

تدخل اللغةاألم ليس هو املصدر الواحيد لألخطاء اليت يرتكبها الطالب.

اسباب حدوث األخطاء- و

األخطاء اليت ليس مصدرها النقل من لغة أخرى كثرية و متنوعة وميكن ان يقال 

ا أخ ا أ طاء تطورية ) و أخIntralingual Errorsاللغة نفسها (طاء داخلعنها ا

)Developmental (

و هذا النوع من األخطاء ال يعكس عجز الدارس عن الفصل بني لغتني بقدر ما 

يعكس مقدرته يف مرحلة معينة أثناء تعلمه، ونشري ايل بعض اخلصائص العامة يف 

اكتساب اللغة،

٤٩.ص.١٩٩٥.(إسكندرية:دار املعرفة اجلامعية).علم اللغة االتطبيقي و تعليم العربيةعبده الراجحي. ١٨
يد سيد أمحد منصور، ١٩ ١٢)،ص١٩٨٣ياض: عمادة الشؤون املكتبات،،(ر علم اللغة النفسيعبد ا
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طار بينة اللغة نفسها.هذه األخطاء تدل علي وجند جذور هذه األخطاء يف إ

ا. ٢٠حماولة الدارس بناء افرتاضات حول اللغة من جتربته احملدودة 

وأما أسباب األخطاء اللغوية سيعرضها الباحث فيما يلي:

التداخل اللغوية بني اللغة األم و اللغة اهلدف. تنطلق فكرة التداخل بني اللغة - ١

ة بني اللغتني تكون أسهل األم و االلغة اهلدف من ع ناصر النظام اللغوي املتشا

يف عملية التعلم، يف حني تكون العناصر املختلفة أكثر صعوبة يف ذلك، 

فالطالب يقوم بنقل بنيته الذهنية للغته ايل اللغة اهلدف، و من هنا يركز على 

عليه التشابه و اإلختالف، و التحليل التقبلي بني اللغتني بغاية حتديد نقاط

يتم احلدس باألخطاء احملتملة، إال أن كثريا من التجرب دلت على أن التقابل 

%) من األخطاء احلقيقية، كما ٦٠-٥٠اللغوي مبقدوره أن يتنبأ فقد مبا نسبته(

٢١أنه قد يتنبأ بأخطء ال حتدث فعليا وقد ال يتنبأ بأخطاء حتدث فعليا.

ميكن إمجاهلا إىل األسباب هناك أسباب لغوية ولكن ال عالقة هلا بالتداخل- ٢

التالية:

التعميم -
،تحليل األخطء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد الخرطوم الدولي للغة العربية الناطيقين باللغات األخرىالصديق عبداهللا،عمر٢٠

١٥م) ص.٢٠٠٠(معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية،
٥٤.ص.١٩٩٥(إسكندرية:دار املعرفة اجلامعية)..علم اللغة االتطبيقي و تعليم العربيةعبده الراجحي. ٢١
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التعميم قد يفيد أحيانا، وقد يكون  مضال يف أحيان أخرى، وهذه الظاهرة 

تشمل احلاالت اليت يأيت فيها الدارس ببنية خاطئة على اساس جتريبية مع 

أبنية أخرى يف اللغة املدروسة.

ل قانون قاعدي واحد التعميم (املبالغة يف التعميم) يتضمن مثال استعما

بدل اثنني متنظمني، فمن اخلائز مثال أن يستعمل الطالب صيغة الفعل 

املفرد الغائب مع مجيع الضمائر وهو - (Morpheme)مورفيم -املضارع دون 

أمام الفصل إبرهيماذا خيفف العبء عن نفسه، مثال : ضرب األستاذ 

أمام الفصل).إبرهيم(الصحيح: ضرب األستاذ 

بالقاعدة وقيودهااجلهل-

إن عدم مراعات القاعدة وقيودها أو تطبيق بعض القواعد يف سياقات ال 

تنطبق، مرتبط بالتعميم اخلاطئ وميكن أن نفسر بعض أخطاء قيود القاعدة 

األستاذة) جائتاألستاذة (الصحيح: جاءمثل: (Analogy)يف ضوء القياس 

التطبيق الناقص للقواعد- ١

ا أن نالحظ حدوث تراكيب ميثل التحريف فيها درجة حتت هذه الفئة ميكنن

تطور القواعد املطلوبة ألداء مجل مقبولة مثال نستطيع أن نالحظ الصعوبة 
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اليت يواجهها الدارسون يف استعمال األسئلة يف اللغة العربية أو اإلجابة عن 

بعض األسئلة، مثال: كيف حالك أستاذ؟ (الصحيح: كيف حالك يا 

يزيد حرف النداء "يا".أستاذ؟) ال بد 

االفرتاضات اخلاطئة-

. (Developmental)هناك نوع من األخطاء اليت تسمى باألخطاء التطورية 

وتنتج هذه األخطاء عن افرتاض خاطئ أو فهم خاطئ ألساس التميز يف 

اللغة األجنبية، ورمبا كان سبب هذه األخطاء سوء التدرج يف تدريس 

الدرس، مثال: يف وقت أخرى (الصحيح: املوضوعات، أو سوء عرض مادة 

٢٢يف وقت آخر).

مراحل دراسة األخطاء-ز

هناك ثالث مراحل حتليل األخطاء:

التعرف على اخلطأ- ١

، (الرياض: جامعة امللك السعود، تحليل األخطاء في وقائع ندوات تعليم العربية لغير الناطقين بها، الطبعة األولىقفيشة، محدي٢٢
١٠١-١٠٠م) ص: ١٩٨٢
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تعد هذه املرحلة اخلطوة األوىل يف دراسة األخطاء حيث  يقوم املعلم بالنظر إىل 

لذي خرج فيه اإلنتاج اللغوي للطالب وحيدد مكان اخلطأ، أي يقوم بتحديد املكان ا

الطالب على القواعد اليت حتكم االستخدام اللغوي.

تصويب اخلطأ- ٢

تعد هذه املرحلة اخلطوة الثانية اليت يقوم فيها الباحث بتوضيح أوجه االحنراف 

عن القاعدة املعينة.

تفسري اخلطأ- ٣

تفسري اخلطأ ميثل املرحلة األخرية يف سلسلة دراسة األخطاء. ويبني الباحث يف 

٢٣اخلطوة األخرية األسباب اليت جعلت أو أدت بالطالب إىل ارتكاب األخطاء.هذه 

اإلنشائيةعوامل حدوث األخطاء -ح

جبانب ذلك لقد اتفق علماء اللغة أن األخطاء لطالب اللغة اللغة اهلدف تأثر 
فيها بثالثة عوامل وهي:

إن اللطالب يتأثرون بنظام اللغة األوىل-
للغة الثانيةإن الطالب يتأثرون بنظام ا-

٩ص: .....عمر الصديق عبد اهللا،٢٣
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إن الطالب يتأثرون بنظام اللغة اجلديد اليت استخدموها بغريه عند من سبب -
معرفته بنظام اللغة الثانية.

مث ذهب نور هادي قائال إن أسباب أساسية للخطأ تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي:

نقل اللغة وهو خطأ بسبب وجود تداخل اللغة األم- ١
نفسهخطأ تطور وهو بسبب عملية التعلم- ٢
مادة اللغة املتاحة وهي خطأ بسبب أخطاء األساليب يف تعليم املادة.- ٣

وإن األخطاء اإلنشائية لدي الدارسني لغة اهلدف هلا عوامل كثرية وليست إال بسبب 
نظام اللغة األوىل فحسب وإمنا هناك نظام اللغة الثانية اليت يؤثر الدارسون دائما إىل وقوع 

م األخطاء وسينتهي تأثريهم م لنظام اللغة الثانية مستويا مع استيعا إذا  كان استيعا
لنظام اللغة األوىل:

وهناك عوامل أخرى كما يلي:

عوامل التعب وقلة االهتمام كما ذكره جومسكي بالعوامل األدائية. وكانت - ١
األخطاءة األدائية تسمى االخطاء التطبيقية أو التدريبية 

قواعد اللغة وذكر جومسكي أيضا بالعومل قلة املعلومات لدي الطالب يف - ٢
الكفائية وهي االحنرافات املنظمة اليت تسببها معلومات الطالب اليت يف 

٢٤طريقها للتطور يف اللغة الثانية. وهي يسمى باألخطاء. 

24Nurhadi,dimensi-dimensi dalam belajar bahasa kedua, (Bandung: SinarBaru, 1990),
Hal. 58
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الباب الثالث

منهج البحث

طريقة البحث-أ

ىف  كان للبحث مناهج متنوعة اليت تضع من خالهلا نوعية، فاستخدم الباحث

كتابة هذه الرسالة منهجا وصفيا وهو ما يقصد بالبحث بقصد وصف البيانات 

يأيت الباحث  املدخل الكيفي، يعين الرتكيز ىف معاجلة التجارب الواقعة ٢٥وتفسريها.

واألحداث اجلارية، سواء ىف املاضي أو احلاضر، على ما يدرك الباحث منها ويفهمه 

ألن البحث ال ٢٦مالحظة عقلية ميكن مالحظتهيذيستطيع تصنيفه، وجيد العالقة الو 

يتصف الكمية.

المجتمع والعينة-ب

تمع ىف هذا البحث مجيع الطالب يف  أربعمائة أربعة وكان عددهم معهد املنار.وا

تمع أكثر من مائة  فأخذ الباحث ٤٤٨(وأربعون نفرا ليكونوا ثالثة وثالثون).لكون  ا

وهذا وفق النظرية اختيار العينة عشوائيا %.٧،٣ملوئية عينة هلذا البحث، و بالنسبة ا

١٨٩م)ص: ٢٠٠٠هـ ١٣٢١، (الرياض: مكتبة العبيكان،المدخل إلى البحث فى العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف،٢٥
١١٥ص: ،..صاحل ابن محد العسا، .٢٦
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وهي اختيار العينة بدون النظام املعني، بشرط أن يكون نائبا من كل العينة جلميع 

تمع.  ٢٧ا

وأما طريقة اختيار العينة يعتمد الباحث بالطريقة العمدية أي االختيار باخلربة 

أو تلك متثل جمتمع داملفر افته بأن هذة البحث ومعر وهي تعين أن أساس االختيار خرب 

٢٨البحث.

طريقة جمع البيانات وأدواته -ج

ا املعلومات الالزمة إلجابة أسئلة  واملراد بأدوات البحث هي الوسائل اليت جتمع 

البحث أو اختبار فروضة.

وجتمع املعلومات بواسطة األدوات التالية :

االختبار- ١

لورق وكذلك بعض االختبارات العملية لقياس وهي ما تطلق عليها اختبار القلم وا

فاالختبار ىف هذا البحث االختبار العام ويؤدى ىف أول بداية البحث  ٢٩قدرات الفرد.

.تحريردى قدرة الطالب ىف التعبري اللقياس وملعرفة م

27Harmaji, Tehnik Pengumpulan Sampel, 30 Desember 2014,
http://harmajijebuleaji.blogspot.co.id, ( diakses pada tanggal 20 Juni 2016)

٩٩، م)ص٢٠٠٠هـ ١٣٢١، (الرياض: مكتبة العبيكان،المدخل إلى البحث فى العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف،٢٨
١٨٦ص : )، ٢٠٠٨، دراس الثاقفة، (كويتمناهج الباحثرجاء حممود أبو عالم٢٩
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وقام الباحث بتوزيع الورقات  إىل الطالب، وكانت األسئلة مدونة يف كشف 

.قدرة الطالب على اإلنشاء واألخطاء احملصولة فيهاحول االختبار، كلها تدور 

ملقابلة- ٢

املقابلة هي استبيان منطوق يتضمن التفاعل املباشر بني الباحث واملستجيب، 

وميكن استخدامها مع األنواع املختلفة من املشكالت واألشخاص واألميني واألطفال 

٣٠الذين ال يستطيعون القراءة أو الكتابة.

ث باملقابلة الشخصية مع الطالب املعينة للعينة ملعرفة حول املشكالت وقام الباح

.حماوالت لعالجهااليت يواجهها الطالب وكتابة اإلنشاء و 

وأما طريقة تأليف هذه الرسالة و كتابتها فاعتمد الباحث على ما قررته جامعة 

الرانريى ىف الكتاب املسمى بــ :
“Panduan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, Desertasi) Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan KeguruanUIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.”

.١٧٠ص. ...م،رجاء حممود أبو عال٣٠
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الفصل الرابع

عرض البايانات وتحليلها

وقد قدم الباحث يف الباب  السابق كل مايتعلق بأساليب البحث.ويف 

نار معهد املد قيام البحث يفهذا الفصل يعرض الباحث نتائج البحث اليت وجدها بع

حتليل األخطاء يف كتابة اإلنشاء لدى الطالب مبعهد املنار ويبحث الباحث. العصرى

. ٢٠١٦/٢٠١٥: للسنة الدراسيةوصفيالللحصول على البيانات يف البحث العصر

وقام الباحث بالبحث اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتدريب املعلمني جامعة 

فرباير25يف التاريح Un. 08/FTK/PP.00.9/2712/2015ي دار السالم بندا آتشيه رقم:الرانري 

عن مجع البيانات فيه.2015

عرض البيانات-أ

عرضا دقيقا كما سبق ذكره. وىف هذه كتابة اإلنشاء الباحث نظريات  لقد عرض 

بدأ ىف ميدان البحث، فمن املستحسن، أن توجدهاالباحث البيانات عرض يالفرصة 

معهد املنار أتشيه الكربى. صورة عامة ميدان البحث وهو عبتوضيالباحث
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الدينية. ويقع من املعاهد كان حتت إشراف وزارة الشؤونمعهدإن معهد املنار

. ويتأسس هذا املعهد حتت إشراف املؤسسة القرية مل فرمي,اتشيه الكربىىفاملناراملعهد

الطالبيستخدمهذياملنار املباين الوملعهد .أبو ينيع الذي كان يف جوت إيري

خلدمتهم ىف تأدية عملية التعليم والتعلم ىف القاعات الدراسية وقضاء حوائجهم اليومية. 

٣١وهلذه البيانات تأيت مما يلي:

املصلى- ١

فيه الصلوات املفروضة اخلمسة  مجاعة كانت أم الطالبهو املكان يؤدي 

مية.منفردة، وتدريب اخلطبة االسال

املكتبة- ٢

ملزيد املعلومات الطالبوهلذه املدرسة مكتبة واحدة يدخلها كثري من 

العامة واخلاصة للمواد املعلمة وغريها.

الديوان- ٣

إن معلمي مدرسة معهد معهد املنار يستخدمون الديوان لالستسشار ىف 

واإلدارية.الطالبأمور الدراسة وشؤون 
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املسكن- ٤

يف كل ما حيتاجون إليه أو الطالبله كان املسكن من األمكنة يستعم

حسب احلاجة مثال نوم ومذاكرة الدروس وغريمها.

املطعم- ٥

مثلنا. فيه جرواالطالبة فكان من الناس حيتاجون إىل األطعاكما ك

املطعم لتناول الفطور والغذاء والعشاء.الطالبفيستخدم 

ن ميدان البحث أن هذا مالباحثحصل عليهذيوبعد أن تبني البيانات ال

الذين يسكنون فيه الطالب. وأما اتمعلمني ومعلمأكثر منعصري دبره معهد املعهد 

:الدراسية اليومية وعددهم كما يليالتباع عملية التدريس ىف الفصول 
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١-٤اجلدول 

باملعهد املنار العصريبعدد الطال

الطالبعدد  الصف

١٢٠

٧٨

٧٣

٦٧

٦٠

٥٠

األول

ثاىنال

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

٤٤٨ المجموع
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اتباعا ملا سبق، فأدوات البحث املستخدمة ىف كتابة هذه الرسالة العلمية هي االختبار 

دف هذه األدوات ملعرفة واملقابلة أوال. ثانيا كتابة اإلنشاء على  الطالباألخطاء، و

.درس اإلنشاءدرس ها امللديهم والطريقة الىت يستعملعوامل ملعرفة 

تحليل األخطاء في كتابة اإلنشاء لدى الطالب بمعهد المنار العصر-ب

٢- ٤اجلدول: 

١طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

اخلطأ النحويهذا السوقال ينظرُ ال ينظْر هذا السوق

عليه الطالب اخلطأ تعرب قائمة اجلدول للسطر األول أن اخلطأ الذي وقع 

ا كلمات عل تركيب الفعل  النحوي. وإذا ُيالحظ إىل الكلمات املسودة فيعرف بأ

بدون إضافة حركة " ْ " أي السكون.ال ينظُر والفاعل ، فإن الصواب 
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٣- ٤اجلدول: 

٢طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

من لبد علينا أن نحفُظ بيعتنا

المفسدين

وجب حفظ البيئة علينا 

من المفسدين

اخلطأ النحوي واألسلويب

السطر الثاين اخلطأ واقع عليه الطالب هو اخلطأ النحوي واألسلويب. واملقصود 

باخلطأ األسلويب األخطاء الداللية أي هو ما ال يفيد اجلمل إفادة تامة حىت تغرب اجلمل 

د. الكلمة كلها مسودة  حيل الفعل حمّل الرفع ، عند مساع العرب على موفقة القواع

. وأما الكلمة الثانية املسودة جاءت جبمل مل تصح يف علم الداللة نحفظَ فالصواب 

ا  وجب حفظ البيئة علينا من المفسدين.فصوا
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٤- ٤اجلدول: 

٣طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

اخلطأ النحويجمعةِ كل يوم ولجمعةْ ولكل يوم 

السطر الثالث وقع عليه الطالب أيضا كما هو السابق. وهو اخلطأ النحوي، 

.يوم الجمعةوتصوغ الكلمات ليس لديها الشكل أي هي سكون فالصواب 

٥- ٤اجلدول: 

٤طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

نسف اإليمان النظافة يعين

النحفظ ذلك ... والبد علينا 

النظافةُ 

ف صنالنظافة يعين

... والبد علينا اإليمان 

حفظ ذلك النظافةُ ن ا

اخلطأ اإلمالئي والنحوي
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السطر الرابع كان األخطاء كثرية األنواع وهي اخلطأ اإلمالئي والنحوي. اخلطأ 

نسف اخلطأ األول اإلمالئي هو ما يكتب على غري كتابتها الرمسية عند اجلماعة. إذا 

وأما الثانية هي نصف.لكتابة السني بديال من الصاد فالصواب اأخطأ الطالب يف 

أخطأ الطالب  يف توصيل أن والفعل مث رفع املفعول به والصوابالنحفظ ذلك النظافُة 

.أن نحفظ ذلك النظافةُ 

٦- ٤اجلدول: 

٥طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

اخلطاءوصفتصويب اخلطاءاخلطاء

اخلطأ الصريف والنحويحرسَ نالبد أنتحرسُ البد أن

أخطأ تحرُس"السطر اخلامس إن اخلطأ نوعان أوال الصريف ويقع يف الكلمة "

. أما اخلطأ الثاين فهو نحرسالطالب يف استخدام الضمري يف غري ما ُوضع له والصواب 

.نحرسَ وهو الفعل سواء مبا ذكر من قبل والصواب تحرَس 
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٧- ٤اجلدول: 

٦طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

حفظ على النظافُة كما علينا 

النظافةُ 

أنعلى النظافُة كما علينا 

حفظ النظافةِ ن

اخلطأ الصريف والنحوي

السطر السادس اخلطأ الذي وقع عليه الطالب هو اخلطأ الصريف، كتب الطالب 

علينا أن أ الطالب إلضافة الضمري يف غري ما وضع له والصواب أخطعلينا حفظ

رور ومفعول به النظافةُ واخلطأ الثاين نحفظ.  ويعين هذه الكلمة طاهر، أي حتل حمل ا

. النظافِة والنظافةَ فالصواب 

٨- ٤اجلدول: 

٧طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

اخلطأ اإلمالئي النحويمامةً قمثل لو نظرنا مامةٌ فمثل لو نظرنا 
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السطر السابع فاخلطأ األول خطأ إمالئي. هذا اخلطأ لكتابة الطالب على شكل 

. وأما اخلطأ النحوي فيقع أيضا كما سبق، أي أن الكلمة قمامةٌ وإمنا الصواب فمامٌة""

.قمامةً فالصواب قمامٌة" املسودة حتل حمل نصب املفعول به "

٩- ٤اجلدول: 

٨طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

نحفظ على أنولذالك حينحفظ النظافةِ ولذالك حي 

النظافةِ 

اخلطأ النحوي

السطر الثامن فاخلطأ يف هذه اجلملة تتصف حنويا. إذا يرى عميقا فهذه اجلملة 

كانت مجلة فعلية بزيادة مفعول به اجلملة  " هذانحفظ النظافةِ مل تصح داللتها. فهي "

على  أن نحفظ النظافةَ حيداللتها الصاوبة و 
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١٠- ٤اجلدول: 

٩طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

اناسناإذا نريد أن نكون اسن جملإذا نريد أن نكون 

الميج

اخلطأ النحوي واإلمالئي

وهو تركيب اسن جمل"الطالب على اخلطأ النحوي "السطر التاسع حيصل

ما مفعوالن واجلملة الصاوبة " واخلطأ إنسانا جميال". وصفي ومل يكونا منصوبني أل

إنسانا جميال"." والصواب "إسن جملبعده خطأ إمالئي ألنه كتب "
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١١- ٤اجلدول: 

١٠طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

اخلطاءوصف تصويب اخلطاءاخلطاء

في المعهْد المنار لنا النضام 

منها ننظف المعهد

المنار نظم منها في المعهدِ 

الحفظ على نظافة المعهد

اخلطأ اإلمالئي والنحوي 

واإلسلويب

" وجنس النظاموإمنا الصواب "النضام"السطر العاشر أخطأ الطالب يف كتابة "

في طأ حنويا حيث يكتب "اخلطأ إمالئي. وأما من ناحية أخرى الطالب أيضا خي

. ويضاف هذا الطالب خبطأ من ناحية األسلوب "في المعهـــــــِد"" والصواب المعهــــدْ 

ا  في المعهد المنار نظم منها الحفظ على نظافة المعهد.وصوا
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١٢- ٤اجلدول: 

١١طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

لنظافة من كما عرفنا أن ا
كقوم إذن نحن اإلميان 
املسلمني

عرفنا في أن النظافة من 
"اإليمان ونحن المسلمون

اخلطأ النحوي
األسلويب

كما عرفنا أن النظافة من السطر احلادي عشر اخلطأ الذي وقع عليه الطالب "

عرفنا في أن النظافة " فهذه اجلملة خطأ والصواب "اإليما إذان نحن كقوم المسلمين

". وهذا من نوع األسلويب وأما النحوي فيخطأ الطالب اإليمان ونحن المسلمونمن

إذان نحن." هذا احلرف مستعمل بعد األمساء  والصواب إذنيف استعمل احلرف "

١٣- ٤اجلدول: 

١٢طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

المعحد كما عرفن أن يف 

اِن من اإلميالنظافةُ 

أن اعرفنو المعهديف 

من اإلمياِن النظافةَ 

اخلطأ اإلمالئي والنحوي 
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المعحد  السطر الثاين عشر كان اخلطأ الواقع عليه الطالب هو اخلطأ اإلمالئي "

" وهو يبدل حرف "ه" بـــ "ح" والنون الداللة للفاعل مستبدلة عن نون كما عرفن

"  كلمة النظافةُ وأما الثاين هو اخلطأ النحو ".المعهد وعرفناالنسوة فالكلمة الصاوبة 

.النظافةَ حتل حمل نصب اسم أن، وختطأ هذه الكلمة والصواب 

١٤- ٤اجلدول: 

١٣طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

اإليماُن النظافة النظافة من 

..أيضا مهم علين

النظافة اإليمانِ النظافة من 

لناهمأيضا م

اخلطأ األسلويب والنحوي
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مهم السطر الثالث عشر إن اخلطأ الذي يقع عليه الطالب اخلطأ األسلويب "

" أي أخطأ الطالب من اإليمانُ " وأما الثاين اخلطأ النحوي "مهم لنا" والصواب "علين

رور   إذان الصواب " ".من اإليمانِ رفع ا

١٥- ٤اجلدول: 

١٤الب طقائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

نرِمي الوسائخْ الجيوز لنا أن 

يف أي مكان كـــــــــــان

نرِمي الوسائخَ الجيوز لنا أن 

يف أي مكان كـــــــــــان

اخلطأ النحوي

نرمي وإمنا الصواب "نرمي الوسائْخ"السطر الرابع عشر أخطأ الطالب يف كتابة "

لب يف تشكيل االسم سكونا للكلمة اليت تكون بعد الفعل." أخطأ الطاالوسائخَ 
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١٦- ٤اجلدول: 

١٥طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

يف رسول اُهللا النظافٌة ويأمر 

كل وقت أو يف نصَلي أو يف 

نبامنأكل أو 

يف  يأمر رسول اهللا بالنظافةِ 

كل وقت أو يف نصَلي أو 

منانل أو يف نأك

اخلطأ اإلمالئي والنحوي

" وجنس نناموإمنا الصواب "نبام"السطر اخلامس عشر أخطأ الطالب يف كتابة "

يأمر رسول اخلطأ إمالئي. وأما من ناحية أخرى الطالب أيضا خيطأ حنويا حيث يكتب "

. "يأمر رسول اهللا بالنظافِة"" والصواب اهللا النظافةُ 
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١٧- ٤اجلدول: 

١٦طالب ة األخطاء اإلنشاء للقائم

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

نظّاف في أيُّ البد علينا أن 

نظّافمكان كان البد أن 

نظّاف في أيِّ البد علينا أن 

نظّافنمكان كان البد أن 

اخلطأ النحوي واإلمالئي 

" أيِّ في وإمنا الصواب "في أيُّ"السطر السادس عشر أخطأ الطالب يف كتابة "

وجنس اخلطأ حنوي وأما من ناحية أخرى الطالب أيضا خيطأ إمالئيا حيث يكتب 

وذلك ألنه الحيذف "ا" يف لفظ الفعل "نظف". "ننّظف" " والصواب نظّاف"

١٨- ٤اجلدول: 

١٧طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

أن حنفظ على إذان لو نريد 

النظافة ... 

أن حنفظ على لو نريد 

النظافة ... 

اخلطأ النحوي
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السطر السابع عشر اخلطأ الذي وقع عليه الطالب هو اخلطأ النحوي، كتب 

أخطأ الطالب لزيادة استخدام حرف "إذان" قبل "لو" ألن هذا الرتكيب إذان لوالطالب 

.بدون "إذان"لو تركيب إندونيسي هذا تركيب ممنوع االستعمال والصواب 

١٩- ٤اجلدول: 

١٨طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

النظافُة أحسْن علينا في ألن 

حنن معةجاليوم 

.....سنتعاونو

علينا في النظافُة أحسنُ 

حنن معةجاليوم 

.....نسنتعاونو 

اخلطأ النحوي واإلمالئي

الب هو اخلطأ النحوي، كتب السطر الثامن عشر اخلطأ الذي وقع عليه الط

" أخطأ الطالب يف مراعاة حمل اإلعرابات فالكلمة الصاوبة ألن النظافُة أحسْن الطالب 
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ويعين هذه الكلمة التكتب فيها ال سنتعاونو".واخلطأ الثاين إمالئي النظافُة أحسنُ 

". سنتعاونونالنون للداللة على اجلمع، فالصواب " 

٢٠- ٤اجلدول: 

١٩طالب طاء اإلنشاء للقائمة األخ

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

لمطبخ نأخذ املاء يف ا

على املوقد...المعهدونربسها

مطبخ المعهدنأخذ املاء يف 

على املوقد...هالقونس

اخلطأ النحوي 

واألسلويب

السطر التاسع عشر اخلطأ الذي وقع عليه الطالب هو اخلطأ النحوي، كتب 

أخطأ الطالب يف زيادة "ا" و"ل" وكان الرتكيب اإلضايف لمعهدالمطبخ االطالب 

ا والصواب  ويعين نربسهاواخلطأ الثاين أسلويب مطبخ المعهد. الحيتاج إليها إمنا بدو

هذه الكلمة كلمة إندونيسية عرّبت وهذا ممنوع قطعي ألن الفعل السابق له كلمة أخرى 

. سُلقي-سَلقالصحيح على حسب لسان العرب فالصواب 
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٢١- ٤اجلدول: 

٢٠طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

إىل تريدأن حممُد ال

أنا.....مع إلىالمدرسةُ 

لمدرسُة إىل اريديأن حممُد ال

.....يمع

اخلطأ الصريف النحوي 

واألسلويب

كتب الطالب السطر وعشرون اخلطأ الذي وقع عليه الطالب هو اخلطأ الصريف،  

ال يريد. أخطأ الطالب يف استخدام حروف املضارعة لغري فاعلها فالصواب ال تريد

رورة بالضم وإمنا بالكسرة " إلىالمدرسُة والثاين حنوي  أخطأ الطالب لتشكل الكلمة ا

معي والصواب مع أنا ". والثالث أسلويب إلى المدرسةِ 
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٢٢- ٤اجلدول: 

٢١طالب لقائمة األخطاء اإلنشاء ل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

الفصليكثير بعوضةالذييف 

.....يأكل داميحيب جدا 

في فصلي بعوضة كثيرة 

وتهوى أن تمس دامي. 

اخلطأ النحوي والصريف 

واألسلويب

السطر الواحد وعشرون اخلطأ الذي وقع عليه الطالب هو اخلطأ النحوي، كتب 

توصيل "ا" و"ل" إىل الكلمة اليت تتصل بالضمري. أخطأ الطالب يفالفصليالطالب 

ويعين هذه الكلمة ختطأ يف التأنيث بعوضة الذيواخلطأ الثاين صريف فصلي. والصواب 

. والثالث بعوضة التيوالتذكري، أي البد مناسبة الكلمة يف التأنيث والتذكري والصواب 

في فصلي والصواب ي" في الفصلي كثيرة بعوضة التي يحب جدا يأكل دامأسلويب " 

بعوضة كثيرة وتهوى أن تمس دامي. 
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٢٣- ٤اجلدول: 

٢٢طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

من املعروف أن األستاذ 

مرتونيس ويل فصلنا يف املعهد 

......الطالب األستاذوأنا 

من املعروف أن األستاذ 

مرتونيس ويل فصلنا يف املعهد 

......طالب األستاذوأنا 

اخلطأ النحوي

السطر الثاين وعشرون اخلطأ الذي وقع عليه الطالب هو اخلطأ النحوي، كتب 

ضافة "ا" و"ل" لالسم األول وهو أخطأ الطالب يف إالطالب األستاذالطالب 

طالب األستاذ. تركيب إضايف  فالصواب 
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٢٤- ٤اجلدول: 

٢٣ب طالقائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

كيف طريقة نتعلم في و

الفصلي ألن الفصلي واسخا 

.....جدا

مفكيف ونتعل

وفصلنا واسخ. 

النحوي اخلطأ

واألسلويب 

السطر الثالث وعشرون اخلطأ الذي وقع عليه الطالب هو اخلطأ النحوي، كتب 

"ا" و"ل" لالسم الذي يتصل أخطأ الطالب يف إضافةالفصلي، واسخا جداالطالب 

والثاين واسخ جدا. و فصلي بالضمري ونصب خرب إن وإمنا خربها مرفوع فالصواب 

فكيف فالصواب كيف طريقة نتعلم في الفصلي ألن الفصلي واسخا جدا أسلويب 

وفصلنا واسخ. مونتعل
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٢٥- ٤اجلدول: 

٢٤طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

اخلطاءوصف تصويب اخلطاءاخلطاء

كان حممد نائما يف فراشه 

في والساعة عشر وحنن

..... الفصلنا ننام

كان حممد نائما يف فراشه 

في والساعة عشر وحنن

..... فصلنا ننام

اخلطأ النحوي 

السطر الرابع وعشرون اخلطأ الذي وقع عليه الطالب هو اخلطأ النحوي، كتب 

" و"ل" لالسم الذي يتصل بالضمري أخطأ الطالب إضافة "افي الفصلناالطالب 

فصلنا. والصواب 
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٢٦- ٤اجلدول: 

٢٥طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

الماء بريدذات اليوم أشرب 

يف املطبخ....

الماء ذات اليوم أشرب 

يف املطبخ....بريدال

اخلطأ النحوي

وقع عليه الطالب هو اخلطأ النحوي، كتب السطر اخلامس وعشرون اخلطأ الذي 

األصل هذه مجلة ليس امسية وإمنا تركيب وصفي إذان البد إتباع إىل الماء بريدالطالب 

الماء الباريدالذي سبق فالصواب
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٢٧- ٤اجلدول: 

٢٦طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

من يريد أن يشرب املاء يف 

ملطبخ املعهد البد عليه أن ا

يحمال الكوباً 

من يريد أن يشرب املاء يف 

املطبخ املعهد البد عليه أن 

الكوبَ يحملَ 

اخلطأ النحوي واإلمالئي

السطر السادس وعشرون فاخلطأ يف هذه اجلملة تتصف حنويا أوال. إذا يرى 

" هذا الرتكيب يُرسم الكوباً عميقا فهذا اجلملة مل تصح كتابة إمالءها ثانيا. فاألول "

ا تتصل بـــــــــ "ا" و"ل". وأما الثانية أخطأ الطالب الكوبَ مفعوال به وإمنا الصواب  أل

يحملَ لزيادة "ا" يف احلرف األخري والصاوب 
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٢٨- ٤اجلدول: 

٢٧طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

ال يجوزنانتكلميف املعهد 

تشيه....األ

اليجوز لنا أن يف املعهد 

األتشيه....نتكلم

اخلطأ النحوي 

واألسلويب

السطر السابع وعشرون اخلطأ يف هذه اجلملة تتصف حنويا. إذا يرى عميقا أيضا 

" هذا الرتكيب ال يجوزنا نتكلم فيه هذه اجلملة كانت مجلة مل تصح داللتها. فاألول "

. وأما اليجوز لنا أن نتكلمأيضا "أن" فالصواب فيه نقصان أي ترك الطالب "ل" و 

ال يجوز لنا.فالصاوبة اليجوزنا" الثانية داللتها خاطئة "
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٢٩- ٤اجلدول: 

٢٨طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

قامو الطالب وقال األستاذ 

جداأنتم ماهر

قامو الطالب وقال األستاذ 

جداأنتم ماهرون

اخلطأ النحوي

أنتم السطر الثامن وعشرون فاخلطأ يف هذه اجلملة هو اخلطأ النحوي. فاألول "

" هذه اجلملة ترسم مجلة امسية أخطأ الطالب يف كتابة كلمة اخلرب الذي اليطابق ماهر

أنتم ماهرون.املتبدأ يف التأنيث والتذكري إذان الصواب 
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٣٠- ٤اجلدول: 

٢٩طالب نشاء للقائمة األخطاء اإل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

كبير كثري ومدرسة صحبيل 

وأستاذ وأستاذة جميل 

وجميلة

كثري ومدرسة حباصيل 

وأساتذة جميل.ةكبير 

اخلطأ النحوي

السطر التاسع وعشرون اخلطأ يف هذه اجلملة يتصف إمالئيا وحنويا وأسلوبيا. أوال 

ا اإلمالء فيخطأ الطالب لوجود  والثاين حنوي صاحبنقصان األلف للكلمة "ا" وصوا

وأما الثالثة كبيرة. أخطأ الطالب لوجود كلمة صفة وهي مذكر وإمنا املؤنث والصواب 

وأساتذة جميل.الداللة وداللتها الصاوبة 
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٣١- ٤اجلدول: 

٣٠طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

ن نذهب إىل ذات يوم حن

ألن القالماملقصف ونشرت 

القلمنا ضعت

ذات يوم حنن نذهب إىل 

ألن القلماملقصف ونشرت 

ضاع قلمنا

اخلطأ اإلمالئي والنحوي 

السطر الثالثون فاخلطأ يف هذه اجلملة تتصف إمالئيا ألن الطالب يكتب 

" هذه ضعتالقلمنا " والنحوي وهي اخلطأ الثاين وهو "القلموالصواب "القالم" "

. ضاع قلمنااجلمعلة الفعلية تأيت بصيغة خاطئة وإمنا الصواب 
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٣٢- ٤اجلدول: 

٣١طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

يف الفصل مع ريان كان نحن

....بالجداوأمحد نتعلم 

يف الفصل مع ريان كّنا

...بالجدِّ وأمحد نتعلم 

ي والنحوي اخلطأ اإلمالئ

" كان النحنالسطر احلادي الثالثون فاخلطأ يف هذه اجلملة هو اخلطأ األسلويب "

رور وترس بالجدا. فالثاين النحوي "كّناوالداللة الصاوبة " " هذه اجلملة مجلة اجلار وا

". بالجدِّ داما امسها جمرورا إال املبين والصواب "
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٣٣- ٤اجلدول: 

٣٢طالب ء للقائمة األخطاء اإلنشا

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

... على مجعة الفراشُ كلوا

الَفرَاَشجملة..

... الفراشِ قولوا جماعة

على الَفرَاَشجملة..

اخلطأ اإلمالئي والنحوي 

السطر الثاين وثالثون اخلطأ يف هذه اجلملة هو اخلطأ اإلمالئي. ذلك ألن 

" والصاوب الفراشّ والثاين "ولوا جماعة"ق" والصواب "كلوا جمعةالطالب يكتب "

" ألنه خطأ من األخطاء النحوية.الفراشِ "
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٣٤- ٤اجلدول: 

٣٣طالب قائمة األخطاء اإلنشاء لل

وصف اخلطاءتصويب اخلطاءاخلطاء

المطبخ المعهدحنن نأكل يف 

ونشرب فيه مث نرمي أيضا إىل 

املزبلة

مطبخ المعهدحنن نأكل يف 

نرمي أيضا إىل ونشرب فيه مث

املزبلة

اخلطأ النحوي 

واألسلويب

السطر الثالث وثالثون اخلطأ يف هذه اجلملة هو اخلطأ النحوي كتب الطالب 

أخطأ الطالب لزيادة "ا" و"ل" ألن هذاالرتكيب إيضايف فلم يتحتاج إىل المطبخ المعهد

مطبخ المعهدسواء الكتابة والصواب 

واحد لكل قائمة، فوجد الباحث أن األخطاء بعد حتليل هذه السطور واحد ف

الواقعة عليها الطالب كثرية. وتتنوع أخطاءهم اإلنشائية إىل ثالثة األنواع األساسي:



61

: فهي األخطأء اليت تقع على الكتابة. حتسب على حساب األخطأء اإلمالئية

ى صحتها. صحة الكتابة عند رأي الكثري من العلما اللغويون الذين كانو قد اتفقوا عل

: وهي خطأ من أخطاء اليت يلمسه الطالب يف تركيب الكلمات األخطاء النحوي

الواحد إىل غريه. وهذه املشكلة وتسبب ظهور تعبريات جديدة خارج لسان العرب 

الصحيحة.

: وهي األخطاء تسحبها صحيحة عند القاعة ولكنها غربت األخطاء األسلوبية

ن األخطاء اليت البد مالحظتها وعبارة أخرى مساعها عند العرب. وهذه أيضا م

األخطاء اللغوية تالحظ من ناحية مجال اللغة.

المقابلة

قابل الباحث يف كتابة هذه الرسالة سؤاال أو أسئلة عديد إلجابة بعض املشكالت احملتلة 

على الطالب.

إن التعليم أمر أساسي يعلب حول الطالب وهو توصيل املعلومات إما - ١

صل أم خارجه. والبد أن يعلم بأن التعليم مل ميكن يكون أحد داخل الف



62

عاملا إال بوجو التعليم. وهو يتحوي الطريقة والوسائل والظروف واحملتوى 

للمادة. 

كان تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية املنار تستخدم الطرق للتدريس بال 

تكوينها مجال متعددة وسائل. الطرق املستخدمة مركزة إىل حفظ املفردات و 

ا املدرس بعد التدريس. وهذه اإلشارات تشري إىل أن التدريس  مث يسمعو

تم باملهارة الكالم أي الطالب ميارس الكالم بغري مباشر بينهم  اللغة العربية 

واألستاذ.إذان تدريس اللغة قلة االهتمام حنو تنمية قدرة الطالب على 

الكتابة

لى لسان الشعوب الذين سكنوا يف املكان املعني. لغة األم لغة مستعملة ع- ٢

اللغة املستخدمة عند لسان الشعوب الرمسي هي لغة األم. ويتكلم أنفار 

البالد بلغتها األوىل بينهم دائمني ومتالزمني. ويعلم أن هذه اللغة ستخضر 

لطالب اللغة األجنبية بعض النقصانات والتحديات.

وز هلم بأ يتكلموا اللغة األوىل مع أصداقائهم فالطالب باملدرسة الثانوية الجي

يف التواصل. وكانت اللغة الرمسية لغة عربية ولغة إجنلزية، وبعض األحيان أيضا 

أن الطالب يتكلمون اللغة األوىل. لذا يأثر لغتهم العربية يف ختريج الكالم 

بأسلوب اللغة األوىل حىت هذه اآلثر تتأثر يف تعبري كتابتهم اإلنشائية.
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ا املدارس. فإن مهمتها تنظم - ٣ حصة التدريس يف املدارس من النظم اليت عقد

أوقات املدرسني يف القاعات الدراسية وحتديدها. احلصة أيضا تتغري حسب 

قيمة املدراس. ويف العادة أن املدرسة حتدد احلصة بأربعني دقيقة. 

وهذه تدل على أن املدرسة الثانوية املنار احلديث حتدد احلصة بأربعني دقيقة. 

احلصة كافية ومستواها وكانت احلصة لدرس اإلنشاء والقواعد النحو حصات 

لكل منها. وموضعها يف احلصة األخرية. تؤثر هذه احلصة على ظروف 

الطالب أي يشعر الطالب بالنعاس وامللل. وميكن هذه العوال تسبب عجز 

اإلنشاء.

وضرورية يف التدريس. إلقاء قد إلقاء املادة من أمر هام ألنه عملية جوهرية- ٤

يكون على يدي املدرسني أو الطالب. حضور الطرق احلديث حيث على 

الطالب بأن يكونوا فعالني على التدريس. 

إلقاء املادة مل تتخل من الطرق املستخدمة. الطرق املستخدمة عند املدرس 

ة. ومن املسؤول طريقة القياسية لدرس النحو. أي بيان القواعد مث األمثل

املعروف أن هذه الطريقة تعطي فهما جيدا للطالب إمنا من اآلسف ال 

يكون لدي املدرسني التدريبات الكتابية على املثال الذي فيه القواعد.
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اإلنشاء هو تعبري حتريري حيرر الكاتب ما خطر يف بايل الطالب. وال شك - ٥

مهارة الكتابة أن اإلنشاء حيتاج إىل وقت طويل لتفكري. واإلنشار مهارة من

األخرية. هذه املرتبة جيمع كل القواعد املعلومات يف الدراسة األخرى مثل 

النحو والصرف واإلمالء واألسلوب.

تدريس اإلنشاء باملدرسة الثانوية املنار يسري على سبيله أي على موافقة 

إرداتة املدرس. املدرس مل ينتوع فيه أسلوبا وال طرقا وال وسائل. فقد أتى 

درس الفصل باملضوع مث كتابة بعض املفردات مث أمر الكتابة. وقد أمرهم امل

بالرتمجة النصوص اإلندونيسية. وأيضا يصلح األخطاء الواقعة مث يفوضها 

الطالب. هذا يؤدي إىل عدم اهتمام الطالب باألخطاء اليت وقعو عليها 

حىت تتكرر هذه األخطاء يف كتابتهم.

ر من معايري اختيار الطرق للتدريس. كان ظروف الطالب يف تدريس معيا- ٦

التعب من ظروف الدارسني. إذان على املدرس أن يناسب الطرق اليت 

خيتارها املدرس وإمكانيتها اليت تؤيدها وتساعدها.

أما اإلنشاء درس من الدروس اليت تقع يف أخري احلصة. فيعلم أن الطالب 

بت كما هو وجيري كما أكثرهم يشعرون بالتعب وامللل. التدريس أيضا يث

هو. أن تعبريهم يؤثر يف تفكري وكتابة اإلنشاء. وعلى كل حال يستطيعون 



65

أن حيصلو على كتابة اإلنشاء. هذه العلمية اخبار لذا بعض اإلنشاءات 

تكتب عشوائية.

م متعلمني اللغة لغري ناطقني - ٧ معرفة القواعد اللغة البد للطالب. والسيما كو

ال يعرفو هذه األشياء اهلامة. معرفة القواعد اللغوية تؤدي ا. فلم يلق هلم بأ

إىل تقومي الكالم والكتابة. فطبعا يهدي كتابة اإلنشاء إىل خري الطريق.

تدريس اإلنشا باملدرسة الثانوية املنار العصري مل يكن متام النجاح ألن أكثر 

كتابة الطالب مل ينجحو يف درس اإلنشاء أي مل يقدرو على كتابة اإلنشا

صحيحة على حسب القواعد اللغوية. وإمنا األساليب املوجودة تشبه 

أساليب لغتهم األوىل. فتخرج كتابتهم عن القواعد. وتكثر األخطاء النحوية

تحليل البيانات-ج

لقد قام الباحث ىف هذه احلالة عرض حملة ميدان البحث ومع  قيام الباحث 

كتابة اإلنشاء من املوضوع املعددبة بشكل  باملقابلة  وتقدمي النص االختباري للطل

وحدهم مع مالحظة الباحث ىف الفصل. وبعد الطالبويعملها احملافظة على النظافة""

عرض هذه كلها، فأراد الباحث حتليل البيانات واملعلومات احملصولة من األدوات 

املستخدمة.
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وجمموع األخطاء لسطر بعد هذا انتيجة املالحظة املباشرة يف تدريس اإلنشاء تتجلى

ء جتوز األخطاء اللغوية يف كتابة اإلنشااللغوية يف كتابة جتوز مالحظتها بعد هذه الكتابة

مالحظتها بعد هذه الكتاب:

٣٥- ٤اجلدول: 

قائمة جمموعة األخطاء

موعاألخطاء اللغوية ا

٣٣األخطاء النحوية

٤األخطاء الصرفية

١١األخطاء اإلمالئية 

١٠طاء األسلوبيةاألخ

موع ٥٨ا

األخطاء الوارة على القائمة السابقة تدل على أن األخطاء الدائمة واقعة علىيها 

أخطاء حنوية. مع أن األخطاء على قراطيس الطالب كثرية واختار الباحث مجلة خاصة 
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تار هذه فيها جتتمع األخطاء العائدة وقوعها عند الطالب. والبد أن يعلم القارئ إذ مل خي

اجلمل ومقارنة بني جمموعة األخطاء كان النحوي أكثر من غريها. واختارها اخلاصة 

ليقتصر البيان ليتوضح

النقاط السابقة تتكلم يف مشكلة الطالب على كتابة اإلنشاء. نتيجة من املقابلة 

معرفتهم اإلنشاء تسببهم على عجز عن اإلنشاء. وأحد نقطها تبني األخطاء اإلنشائية 

كثر وها هي اليت النريدها. وإمنا األخطاء النحوية تأيت من قبل عوامل اليت تؤثرها على  أ

كتابتها.

وبيانه ستتجلى كما يلي:

طريقة التعليم اجلارية يف الفصول الدراسية ملادة اللغة العربية-

تأثري اللغة األوىل حنو اللغة العربية إما الكتابة أو احملادثة اليومية-

يف  األخريع احلصة و موض-

طرق التدريس املستخدمة يف درس النحو واإلنشاء-

نقصان التدريبات حنو علم النحو املدروس-
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تحقيق الفروض-د

الباحث حتليل البيايات حتليال طويال، فهذا الدور حتقيق الفروض وفق لقد بّني 

املعلومات احملصولة من ميدان البحث.

ثريا ىف كتابة اإلنشاء هي األخطاء الفرض األول: األخطاء اليت يقع الطالب ك

األخطاء الوارة على القائمة السابقة تدل كان هذا الفرض مقبوال ألن النحوية والصرفية.

على أن األخطاء الدائمة واقعة علىيها أخطاء حنوية. مع أن األخطاء على قراطيس 

عها عند الطالب كثرية واختار الباحث مجلة خاصة فيها جتتمع األخطاء العائدة وقو 

الطالب. والبد أن يعلم القارئ إذ مل خيتار هذه اجلمل ومقارنة بني جمموعة األخطاء  

كان النحوي أكثر من غريها. واختارها اخلاصة ليقتصر البيان ليتوضح

العوامل اليت تؤثر الطالب ىف كتابة اإلنشاء هي نفصان معرفة املفردات الفرض الثاين: 

النقاط السابقة تتكلم يف مشكلة املقابلة ضا مقبول ألن وهذا أيومعرفة قواعد النحو.

الطالب على كتابة اإلنشاء. معرفتهم اإلنشاء تسببهم على عجز عن اإلنشاء. وأحد 

نقطها تبني األخطاء اإلنشائية أكثر وها هي اليت النريدها. وإمنا األخطاء النحوية تأيت 

من قبل عوامل اليت تؤثرها على كتابتها.
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امسالفصل الخ
الخاتمة

نتائج البحث-أ

بدأ الباحث ىف هذه الرسالة العلمية بكتابة الفصل األول الذي يضم فيه لقد

العناصر املهمة لكتابة نتائج البحث مثل أسئلة البحث اليت جيب على الباحث إجاب. 

ا مل يكن هذا الفصل متام   ومث ما يليها الفصول املتعلقة بالفصل اخلامس اليت كانت بدو

بته. ومن النتائج احملصولة عليه ىف ميدان البحث هي:كتا

كثريا ىف كتابة اإلنشاء هي األخطاء فيهااألخطاء اليت يقع الطالبأن- ١

النحوية والصرفية. 

العوامل اليت تؤثر الطالب ىف كتابة اإلنشاء هي نفصان معرفة املفردات وأما- ٢

ومعرفة قواعد النحو. 

االقتراحات-ب

النتائج هلذه الرسالة فمن املستحسن أن يأيت الباحث بعد أن كتب الباحث

باالقرتاحات مما يكون نافعا فيما بعد:
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ينبغي على سائر  املدرسني ىف املدرسة   أن يعربو كالمه داخل الفصول وخارج - ١

باللغة العربية كاللغة الرمسية ىف تلك املدرسة. هذه العملية تساعد الطالب على 

مترين كتابة اإلنشاء.

نبغي على الطالب أن جيتهدوا ىف التعلم  وأن ميارسوا اإلنشاء ىف كل اليوم بأي ي- ٢

وسيلة.

ويرجى من األعضاء املنظمة ىف قسم اللغة أن جيعلوا األعمال خاصة لتكلم مع - ٣

. مثل الصورة اإللكرتونية وغريهاالعرب من خالل استخدام الوسائل اإللكرتنية

.كتابةاإلنشاءوهي تساعدهم ىف تعويد  

وينبغي على املدرسني أن جيعلوا البيئة اللغوية من خالل إتيان املفردات ىف كلما - ٤

وترقيتها بالكتابة اجلملجاء دورها.

احملاوالت منينبغي على املؤسسة أن يؤيد مما نفذ املدرسون والطالب ىف املنظمة-٥

ة لرتقية قدرة الطالب علىعقد الربامج يرمزها منتظمة وتتجه إىل تنمية قدر 

اإلنشاء.
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الناطقين بها، تحليل األخطاء في وقائع ندوات تعليم العربية لغير قفيشة، محدي

-١٠٠م) ص: ١٩٨٢، (الرياض: جامعة امللك السعود، الطبعة األولى

١٠١

تحليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد الخرطوم عمر الصديق عبد اهللا، 
( معهد اخلرطوم الدويل الدولي للغة العربية الناطقين باللغات األخرى،

٨م) ص: ٢٠٠٠العربية، 
.(إسكندرية:دار املعرفة اللغة االتطبيقي و تعليم العربيةعلمعبده الراجحي. 
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، (الرياض: مكتبة المدخل إلى البحث فى العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف،
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١٩٨٢

، P.T. MoyoSegoroAgungجاكرتا: ( دليل الكتاب والمترجمحممد منصور كستياوان،
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(بريوت:دار النفائس، اخصائص العربية طرائق تدريسهنايف حممد معروف،
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لفصل الثاين  شاء  ابة إال باریة لك خ ٔسئ معهد املنار احلدیث الثانوي ا
یه ش ٔ بندا 

ملوضوع التالیة-ٔ  اكتب عرشة السطور 
ىل النظافة- احملافظة 



المنار العصرياألسئلة للمقابلة الشخصية لتأدية البحث بمعهد 

كيف يتعلم الطالب اللغة العربية يف الفصل؟-١
ما مدى تتأثر اللغة األم حنو اللغة العربية؟-٢
هل تناسب حصة التدريس مع ظروفهم؟-٣
وكيف يلقي املادة املدرس يف الفصل؟-٤
وهل يفوض املدرس املادة بال شرح أو إرشاد؟-٥
هل يشعر الطالب بالتعب عند التدريس؟-٦
على معرفة القواعد اللغوية؟كيف قدرة الطالب -٧
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