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 اإهداء
 لوص البال والصدر ذا البحث العلمى  دى    إى والدّي احبوبن أ

  سيد حنيف الدين وسيدة فاطمة الزهراء 

صيحتهما ذباي شابعة نفيعة إيّاي بكّل صرما وجهدما ب  اللذين ربّياي صغرة و
 

  ذا البحث العلمى دى   أ
 إلى جميع مشايخي و أساتذي و أستاذاتي في كّل مكان  

يب السائلن. نفعوي بعلومهم و براكتهم  الدارين  أمن يا 
 

  ذا البحث العلمى إى إخوان و أخوات احبوبن دى   أ
عبداه فهيم و إمام شهاب الدين القسطاني و حسنى جزيا و حميراء حلوى  

 أصفياء و حسنى مليحة منّجى 
الص  الذين دفعوي وقاموا بإلقاء التشجيعات والدعاء ا

ذا البحث  وقت معن  إى أن أم كتابة 
رضية افعة واأعمال ا م اآمال والعلوم ال  عسى أن حقق اه 

 
 ذا البحث العلمى دى   أ

 إلى جميع أقربائي و أصدقائي و أحبابي  
ذا البحث العلمى علومات إى أن أم   الذين دفعوي با
داية والتوفيق من اه تعاى  الدنيا واآخرة م ا .أرجو   

 أمن
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 الملخص
 

امعة اإسامية  .2017 .السعداء، حلية امس با ستوى ا ليل اأخطاء  مادة اإنشاء لطاب ا
ة الدراسية  كومية فونوروغو الس قسم تعليم اللغة العربية . البحث العلمى. 2016/2017ا

كومية فونوروغوالتػربية كلية امعة اإسامية ا اجة أيفي .  والعلوم التعليمية ا شرفة الدكتورة ا ا
اجستر  . معافية ا

                                                                                              
 .      تحليل اأخطاء، مذكر و مؤّنث، أسم الضمير: الكلمة اأساسية 

ي إحدى مادة دراسّية          امعة اإسامية فونوروغو تدريس اإنشاء   قسم اللغة العربية ا
ة " أ "  اأوى  الفصل احظةد الباحثة  ام .أساسّية امس لقسم اللغة العربية الس ستوى ا من ا

ها اأخطاء من كتابةم يعي كتابت أّن  2017 ي2016الدراسية   اإنشاء كانت اأخطاء اللغوية م
 ّ حو و غر  وكتابة مذكر ومؤنث تركيب الوصفي واإضا و مرج  الضمر و الصرؼ أو التصريف وال

د . ذلك عا درسة الثانوية اإسامية وا ذا الفصل إى حّد كبر متخِرجون من ا تُعرؼ أّن الطاب  
 .اإسامية

ذا البحث عن سوؤلن وما اء على تلك الفكرة رّكزْت الباحثة  ليل اأخطاء و كيف ( 1):         ب
ة  كومية فونوروغو الس امعة اإسامية ا امس با ستوى ا تصحيحها  مادة اإنشاء لطاب ا

ي (2) ؟2017 /2016الدراسية  ستوى عوامل أسباب اأخطاء ما    مادة اإنشاء لطاب ا
ة الدراسية  كومية فونوروغو الس امعة اإسامية ا امس با  .؟2016/2017ا

امعة الوصفى  الكيفي على سبيل ة الباحثالكيفي، إستخدمتالبحث         فهذا البحث نوع من  با
كومية فونوروغو ، و م  ة الباحثتستخدمإاإسامية ا احظة  قابلة وطريقة الوثيقة وطريقة ا  طريقة ا

ليل اأخطاء . البيانات و
ي ذا البحث    25حصلْت الباحثة من التحليل اأخطاء  كتابة اإنشاء ( 1): نتيجة 

ذا البحث  أخطاء وقعْت  إستعمال اإسم الضمر و أّما 15أّما . أخطاء الى تقوم بالطاب  
ها ( 2).  أخطاء وقعْت  كتابة مذّكر ومؤّنث10 م م  :عوامل اأسباب اأخطاء  كتابة اإنشاء 
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ظرية اللغوية العربية (أ) قص القدرة الطاب  فهم ال قص الّدقّة الطاب حن يؤلّفون (ب) .ل  (ج) .ل
ظرية اللغوية العربية باإجرائّي العمليات اإنشاء قص القدرة الطاب  تطبيق ال قص  (د) .ل ل

مارسة من الطاب  اإنشاء  .التدريبات وا
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 والتقدير الشكر كلمة
 

 

 

 

 
 
 

، مدا يوا نعم ويكا مزيد مد ه حمد ونستعي ونستغفر أشهد أن ا . إن ا
ة رة وباط ا نعم ظا ا ما  السموات واأرض وأسبغ علي وأشهد . إل أاّ اه الذي سخر ل

ستقيم، اللهم صل  دانا إى الصراط ا ق و دى ودين ا ، وأرسل با مدا ععبد ورسول أّن 
مد وعلى آل وأصحاب ومن تبعهم بإحسان إى يوم الدين  .اما بعد. على سيدنا 

ذا البحث، وكانت الباحثة اتقدر على إمام  فبعون اه تعاى ورمت ّمْت كتابة 
ذ  ا، وفائق احرامها   ي ان تدم جزيل شكر ا، فكان من البد ساعدة غر ثها إا 

اسبة إى  :ا
كومية . ١ امعة اإسامية ا اجستر كرئيسة ا اجة سى مرم يوسف ا فضيلة الدكتورة ا

. فونوروغو
اجستر كأمدي فضيلة .  ٢  . والعلوم التعليميةالتػربية  كليةعميدا
اجستر كرئيس قسم اللغة العربيةمد نصر اه  احرم فضيلة . ۳  . ا
اجة أيفي معافية فضيلة  .٤ اجستراحرمة الدكتورة ا  الى تعطى إشرافها وإرشادها ا

 . وتوجيها للباحثة كل دقة وماسة
ذا البحث. ٥ درسن احرمن واأصدقاء الذين ساعدوا الباحثة  كتابة   .مي  ا
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ذا البحث  قد الواعي واقراحات الواعية أجل كمال  ويرجى من القارئن ال
ذا البحث العلمي نافعا ومفيدا  .العلمي، وعسى أن يكون 
ر والصاح ا في ا مي    .آمن. واه أس ل أن يوفق ا
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 ة الفقرة إى رمة اهالباحث
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