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 الملخص
 

 ادلبتدأ ركيبت ُب العربية اللغة نتائجتقوًن األخطاءعن. َُِٗسيتينامره.
 زلمدية الثانوية بادلدرسة العاشر الصف لطالب كاخلرب

. البحث َُِٗ/َُِٖ السنةالدراسية فونوركغوُ
كالعلـو التعليمية  كليةالتػربيةقسم تعليم اللغة العربية  العلمى. 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوركغو. ادلشرؼ أمحد زبيدم 
 ادلاجستّب.

 
 .نتائجتقويميل األخطاء، تحلاألساسية :  اتالكلم

 نطاؽ على فقط تقتصر أنشطة تقوًن عملية ىو التعلم تقوًن 
 قبل من التقوًن ىذا تنفيذ يتم. كالتعلم التعليم عملية سياؽ ُب أك الدراسة

 ًب الٍب لدركس الطالب التقاط حوؿ ادلزيد دلعرفة الطالب ٘باه ادلعلم
 ال كنشاط فصلو ؽلكن ال اطنانش التعلم تقوًن غلعل اجليد ادلعلم. تسليمها
 زلمدية الثانوية بادلدرسةفإٌف البحث ُب .كالتعلم التعليم عملية عن ينفصل

 لة منها٘بد الباحثة مسإ َُِٗ/َُِٖ الدراسية السنة فونوركغوُ

 يطرحوف الذين الطالب من العديد قبل من التقوؽلات إجراء يتم عندما
 تصحيح يتم فعندما ، اؿالسؤ  يفهموف ال ألهنم ادلشكلة حوؿ أسئلة
 الطالب تقوًن نتائج من األخطاء من العديد بالفعل ىناؾ ، تقوًن نتائج
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 كأف القصول ليست ادلادة أف يفهموف الطالب أف يثبت كىذا ،
 ُب أخطاء ٙبدث الٍب األخطاء تتضمن. مثالية ليست ادلقصودة األىداؼ

 .  كالكتابة قواعدال اك تركيب
ٌكزٍت الباحثة ىذا البحث ُب سوألْب بناء على تلك الفكرة ر 

 تركيب ُب العربية اللغة تقوًن نتائج عن األخطاء ٙبليلكيف   (ُكعلا: )
 الثانوية بادلدرسة العاشر الصف لطالبل القواعد أساس على كاخلرب ادلبتدأ

 ٙبليلكيف .؟َُِٗ/َُِٖ الدراسية السنة فونوركغوُ زلمدية
 أساس على كاخلرب ادلبتدأ تركيب ُب يةالعرب اللغة تقوًن نتائج عن األخطاء
 السنة فونوركغوُ زلمدية الثانوية بادلدرسة العاشر الصف  لطالب الكتابة

 ؟َُِٗ/َُِٖ الدراسية
 ةالباحث ، إستخدمت ادلكتبىيٌ  البحث ىو البحثىذا  نوع

 العاشر الصف لطالب كاخلرب ادلبتدأ تركيب تقوًن نتائجعلى البيانات 
ة ادلصادر الباحث تستخدمإ، ك فونوركغوُ زلمدية الثانوية بادلدرسة
، Alhikmah Bahasa Arab Kelas Xُب ىذا الكتاب  البيانات

ة اسلوب الباحث تستخدمإك كاألعماؿ العلمية ادلتعلقة ٗبواد ادلبتدأ كاخلرب. 
 ٙبليلاسلوب   ةالباحث تستخدمإك . طريقة الوثيقةمجع البيانات ىو بال

 .يةكاستنباط ةيبتقنيات استقرائالبيانات 
األخطاء  حصلت الباحثة على (.ُنتيجة ىذا البحث ىي: 

( عدـ ادلطابقة بْب ُالٍب كقع فيها الطاٌلب كىي: ) القواعد أساس على
ُب ادلبتدأ كاخلرب ُب التنذكّب كالتأنيث، ك ُب اإلعراب )رفع ك جر(، ك 
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 ِّعدـ اخلرب: ( اجلملة ليست مفيدة: ِ. )خطأ ِٕالتعريف كالتنكّب: 
 .خطأ ُُٗب الفعل ادلتعدل:  بادلفعوؿ بو الطالب ( ال يأٌبْ) خطأ

حصلت الباحثة على أصناؼ  كتابةالأساس علىٙبليل األخطاء (. ِ
( أخطاء ُب كتابة احلركؼ ُاألخطاء الٍب كقع فيها الطاٌلب كىي: )

أخطاء،  ّخطأف، الذاؿ:  ِخطأف، احلاء:  ِخطأ، الباء:  ُ)األلف: 
( أخطاء ُب توظيف احلركات: ِأخطاء(. ) ٔ، القاؼ: خطأف ِالسْب: 

 ِ( أخطاء ُب زيادة احلركؼ: )األلف لٌينة( ّخطأف. ) ِ)الفتحة( 
( أخطاء ُب ٓأخطاء. ) ٓ( أخطاء ُب زيادة التشديد: ْخطأف. )

( أخطاء ُب نقصاف األلف ادلدكدة: ٔأخطاء. ) ٖنقصاف اؿ التعريف: 
أخطاء.  ٖاحلركؼ: )السْب(  ( أخطاء ُب نقصاف كتابةٕخطأ. ) ُِ

أخطاء ْ( أخطاء ُب عدـ الوصل بْب احلرفْب الذين ؽلكن كصلهما: ٖ)  
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 ادلوافقة على ادلناقشة.
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 قرار رللس ادلناقشة
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 األول الباب
 مقّدمة
 

 البحث خلفية .أ﴾ ﴿
 اللغة مع. اإلنساف حياة ُب جدا مهمة اللغة   

 اليومية احلياة ُب. أسهل ىي البشرية كالعالقات كاالتصاؿ
 من جدا قريبة اللغة ألف اللغة عن البشر فصل ؽلكن ال ،

 الفهم إف. البشرية احلياة ُب جدا مدرلة اللغة 1.البشر
 تقارب على األدلة إىل يضيف اللغة لطبيعة البشرم
 نقلو يتم نقل جهاز ىي اللغة  ِ.اللغة مع البشر كتوحيد

 ما شخص بواسطة عنو اإلبالغ ميت شيء فهم طريق عن
 ُب اللغة  ّ.أخرل كرلموعة رلموعة بْب سلتلفة بطريقة

                                                           
 )،aasTnoenB asaTaTrTB mipmareT، يوكنٍب صفى فوسفيدالييا ُ

 .ُ(،  َُُِفونوركغو:اجلامعة احلكومية فونوركغو , 
، T KYSIa: )مالنج، B،Sintaksis Bahasa Arabاماـ اصرارم ِ

ََِْ ،)ْ. 

فونوركغو:,  )،Pengantar Linguistik ArabB أغوس ترم جاىيو، ّ
 .ِ(،  َُُِة احلكومية فونوركغو، اجلامع
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 لغاتال من كاحدة كىي ، العربية اللغة ىي احلالة ىذه
 االجتماعي التطور مع ٛباشيان  تطوران  شهدت الٍب ، العامل

 ْ.كالعلـو للمجتمع
 البشر أنشأىا الٍب األكىل اللغة ىي العربية اللغة

 شهدت. سلتلفة جديدة لغاتال إىل بعد يماف كتطورت
 ُب نشأت الٍب ادلختلفة كالفركع الرئيسية اللغة من كل

 للحضارة كفقنا سلتلفة كتطورات تغيّبات النهاية
  ٓ.اإلنسانية

 تدريس يتضمن ، األخرل اللغات تدريس مثل
( ُ ىي األربع ادلهارات. لغوية مهارات أربع العربية اللغة
 القراءة ارةمه( ّ ، الكالـ ارةمه( ِ ، االستماع ارةمه
 من يطلب أف إىل باإلضافة  ٔ.الكتابة ارةمه( ْ ،

                                                           
)ماالنج: ، TaieTBsanaanTaTsTmB TaTrTBIsTa عبد الوىب رصدم، ْ

 .ُ(، ََِٗاجلامعة اإلسالمية احلكومية مالكي

 )يوغياكرتا:، Media Pembelajaran Bahasa Arab زلمد خليل اهلل، ٓ

Aswaja Pressindo،)ْ. 

 ،sanaanTaTsTmB TaTrTBIsTa عبد الوىاب رشيدم ك شلألة نعة، ٔ
 .ُْٓ-ُْْ(، ََِٗ)ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالكي
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 عدك االق يتقنوا أف غلب مهارات أربع إتقاف الطالب
 أك قواعد مصطلح عليها نطلق ما كثّبا الٍب العربية اللغة

 ادلرء يتمكن حٌب اللغة تعلم إىل حاجة ىناؾ. تركيب
 البعض بعضهم مع كصحيح جيد بشكل التواصل من

 التعلم من كالغرض. كتابة أك شفهيا سواء ، كبيئتهم
 مثل العربية، اللغة كمهارات العربية اللغة علـو إلتقاف
 صرؼ،ال ك نحوال ك نشاءاإل ك احملدثةك  ادلطالعة
 مهارة: كىي ،ادلهارات أربع تغطي الكفاءة بكيكتس

 دلهارةكا الكتابة مهارةك  كمهارة القراءة كمهارة االستماع
 ٕ.الكالـ

. كحدة كىي كثيق بشكل مرتبطة مهارة كل
 ٕبيث ، لتعلم سلتلفة كطرقنا أىدافنا األربع ادلهارات ٛبتلك
 كتنفيذ تدريس ألىداؼ كفقنا أيضنا التقوًن ؼلتلف
 تقتصر أنشطة تقوًن عملية ىو التعلم تقوًنال  ٖ.التقوًن
 التعليم عملية سياؽ ُب أك الدراسة نطاؽ على فقط

                                                           
 .ٗ-ٖ،Media Pembelajaran Bahasa Arab زلمدخليل هلل، ٕ

 ، sanaanTaTsTmB TaTrTBIsTa عبد الوىاب رشيدم ك شلألة نعة، ٖ
..... ،ُْٓ. 



   4 

 

 ٘باه ادلعلم قبل من التقوًن ىذا تنفيذ يتم. لتعلمكا
 الٍب لدركس الطالب التقاط حوؿ ادلزيد دلعرفة الطالب

 ال نشاطنا التعلم تقوًن غلعل اجليد ادلعلم. تسليمها ًب
 التعليم عملية عن ينفصل ال كنشاط فصلو ؽلكن

  ٗ.كالتعلم
 كمستمرة منهجية عملية ىو التقوًن ، جوىرىا ُب

 كمعايّب اعتبارات إىل استنادا ، ما شيء وعيةن لتحديد
 َُ.القرارات اٚباذ أجل من معينة

 أك الفارغ الوقت دللء فقط ليس التقوًن يتم
 كجود فإف ، ذلك كمع. دكدةاحمل الشكلية اإلجراءات

 لديو ألف معلم كل هبا يقـو أف غلب اإللزامية ؽلاتالتقو 
 تعلقةادل التقوًن أىداؼ من العديد ىناؾ. نبيل ىدؼ

 كسائل( ُ: )بينها من. كالتعلم التعليم عملية بأنشطة

                                                           
 Divaرتا: )يوكياك، Evaluasi Belajar Mengajar نندا فرامانا اتنماجا، ٗ

Press, 2016 ،)ُّ. 

،  BsanaanTaTsTmBssemreoBsspraibsBjaTnbTreزين العارفْب،َُ
 .ٓ( َُُِ، sarBaanTaTBapriTRTsTT, )بندكع:
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 محاس لتحفيز أداة( ِ) ، الطالب معرفة مستول معرفة
 ُُ.األىداؼ إصلاز تقوًن( ّ) ك ، الطالب

 استخداـ ىي التقوًن إجراء من النهائية لةادلرح
 ىو التقوًن لنتائج االستخدامات أحد. التقوًن نتائج
 جلميع مرتدة تغذية توفّب إىل هتدؼ تقارير. تقرير

 غّب أك مباشر بشكل سواء ، التعلم ُب ادلشاركة األطراؼ
 كادلعلمْب الطالب: ادلعنية األطراؼ كمشلت. مباشر

 ُِ.األمور كأكلياء كادلديرين
 أف غلب الٍب اإلصلازات من العديد خالؿ من

 يتم الذم التقوًن فإف ادلدارس، مجيع ُب الطالب ػلققها
 حٌب أيضنا مهم ادلدرسة من سلتلفة ستوياتم على إجراؤه

 .األمثل النحو على العربية اللغة تعلم أىداؼ ٙبقيق يتم
 زلمدية نويةاالث درسةادل على نفسو الشيء كينطبق

 الدين، كزارة رعاية ٙبت مؤسسة كىي فونوركغو، ُ
 العامة ادلدارس مثل. فونوركغو ُب  ادلدارس من كاحدة

                                                           
 .ُٓ،.......، Evaluasi Belajar Mengajar نندا فرامانا اتنماجا، ُُ

 ،BPembelajaran PrinsipProsedur Evaluai،زين العارفْب ُِ
......ُُْ. 
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 لديها فونوركغو ُ زلمدية يةنو االث درسةادل عاـ بشكل
 العربية، اللغة ىو منها احدل سلتلفة، مواضيع أيضا

 َِ رقم أ ىارـك تاماف الشارع ُب تقع الٍب ادلدرسة
 على الطالب بتدريب أيضا فونوركغو باباداف كرطاسارم

 ُب إجراؤه يتم الذم التقوًن إف. القرآنية اللغة إتقاف
 يتم عندما أنو ىو غوفونورك  ُ زلمدية نويةاالث درسةادل

 العربية اللغة ُب مهارات أربع على ػلتوم موضوع تدريس
 للموضوع كفقا الفور على التقوًن يتم ادلعلم، قبل من

 كىو التقييم يتم ما عادة. منها االنتهاء ًب الٍب كاحلكمة
 كالقراءة، كادلقاالت، ،ملء ختبارإ ثنائى، االختيار
 .التقوًن عأنوا  من كغّبىا احملادثة كشلارسة

 على بالطال تقوًن نتائج عن الباحثة ستحدد
 تضمينها يتم ال الٍب. عدقوا تسمى ربكاخل ادلبتدأ تركيب

 قبل. كراءىا تَبؾ أف ينبغي ال كلكن ادلهارات األربع ُب
 ذلك كبعد قبل، من ادلعلم تدرس تركيب التقوًن إجراء

 كاف وقتال ذلك ُب. اكثّب  قدمت ادلثاؿ ُب ادلتكررة
 ادلرفوع اإلسم ىو ادلبتدأ. كاخلرب ادلبتدأ ىي تدرس كيبتر 
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 مسند الذم ادلرفوع سماإل ىو اخلربك  ،عامل صيغة من
 من خالية فارغةأك ادلرفوع اسم ادلبتدأ ىو ادلعُب. ادلبتدأ إىل

 عامل، صياغة يكن مل مبتدأ يرفع: كىي عامل، صياغة
 عن أم معنوم، عامل كنكل الفاعل، نائب أك فاعل مثل

 دلرفوعا اسم ىو اخلرب بينما. اجلمل بداية أك إبتدأ طريق
 وجودال ذلا يكتب كالتيلن ،مبتدأ على ترسو الذيسندأك

 الصحيح ىو ىذا مبتدأ ك  مبتدأ ىناؾ تكن مل لو اخلرب
  ُّ.اخلرب يرفع

 العديد قبل من التقوؽلات إجراء يتم عندما كلكن
 ال هنمأل ادلشكلة حوؿ أسئلة يطرحوف الذين الطالب من

 ىناؾ تقوًن، نتائج تصحيح يتم فعندما سؤاؿ،ال يفهموف
 الطالب، تقوًن نتائج من األخطاء من العديد بالفعل
 القصول ليست ادلادة أف يفهموف الطالب أف يثبت كىذا
 األخطاء تتضمن. مثالية ليست ادلقصودة األىداؼ كأف
 .  كالكتابة قواعد اك تركيب ُب أخطاء ٙبدث الٍب

                                                           
 Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Jurumiyyah dan ،مد انوارزل ُّ

Imrithi ،:بندكع( Sinar Baru Algensindo ،َُِِ ،)ٖٓ. 
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 دلساعدة تعطى النحوية ادلادة ىي آلقواعد
 ىو قواعد. صحيح بشكل اجلمل ٘بميع على الطالب
 على عالكة. لغة كل على تنطبق الٍب للقواعد كصف
 اللغوية ادلنظمات ُب موجود فرعي نظاـ ىو قواعد ذلك،
 كحدات لتشكيل معُب ذات كحدات تنضم حيث
 ُْ.أكرب

 تعطي أك تنتج الٍب اللغة مهارة ىي الكتابة مهارة 
 شكل ُب( القراء) آخرين ألشخاص معلومات
 أك األفكار شكل ُب تغيّب ىي الكتابة ُٓ.مكتوب
 معقد نشاط ىو الكتابة.  الكتابة شكل ُب ادلشاعر
 بشكل الكتابة على القدرة فإف لذا ٙبقيقو، غلب للغاية
  ُٔ. لتحقيقها للغاية صعبة مشكلة ىي جيد

                                                           
، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab اجيف ىرماكف، ُْ

 .ُُٔ( َُِْ ،Remaja Rosdakarya )بندكع:

 .ٗ، ......Media Pembelajaran Bahasa Arab زلمد خليل اهلل، ُٓ

 )جاكرتا:، Teknik Pembelajaran Bahara Arab Interaktif ،زذلناف ُٔ

PT Raja Grafindo Persada ،َُِْ ،)ُِٗ. 



   9 

 

 ةحثالبا ريدت ب،الطال تقوًن نتائج خطأ مع
 ٙبليل نتائج مع ٕبثية كمواد بالطال تقوًن نتائج استخداـ
 عمل إجراء ىو اخلطأ ٙبليل. تقوًن نتائج على األخطأ

 كيشمل شائع، بشكل اللغة رلاؿ ُب الباحثوف يستخدمو
 كتوضيح العينة، ُب ادلوجودة األخطاء كٙبديد العينات، مجع
 ًنو كتق أسباهبا، على بناءن  ألخطاءا كتصنيف األخطاء، تلك

 ُٕ.األخطاء خطورة مستول تقوًن أك
 طالع لرفع دراسة ُب الباحثة يريد الظاىرة، ىذه مع

 تركيب ُب العربية اللغة تقوًن نتائج عن األخطاء ٙبليل
 نويةاالث بادلدرسة العاشر الصف لطالب ربكاخل ادلبتدأ

 .َُِٗ/َُِٖ الدراسية السنة فونوركغوُ زلمدية
 

  أسئلة البحث .ب﴾ ﴿
 ادلشكلة الباحث ، صاغأعاله ادلذكورة اخللفية إىلاستنادان 

 :التايل النحو على

                                                           
 BPengajaran Analisis،ىنرم غونتور تاريغاف كدغو تاريغاف ُٕ

Kesalahan Berbahasa:بندكع( ، Angkasa ،َُُِ ،)َِ-ُِ. 
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1r  ُب العربية اللغة تقوًن نتائج عن األخطاء ٙبليلكيف 
 ُب قواعدال أساس على لطالبل كاخلرب بتدأادل تركيب
 فونوركغوُ زلمدية الثانوية درسةبادل العاشر الصف
 ؟َُِٗ/َُِٖ الدراسية السنة

2r  ُب العربية اللغة تقوًن نتائج عن األخطاء ٙبليلكيف 
 ُب الكتابة أساس على لطالبل كاخلرب بتدأادل تركيب
 فونوركغوُ زلمدية الثانوية درسةبادل العاشر الصف
 ؟َُِٗ/َُِٖ الدراسية السنة

 
 البحث أىداف  .ج﴾ ﴿

 األىداؼ ، فإفأعاله ادلذكورة ادلشاكل صياغة على بناء
 :ىي الدراسة ىذه ُب ٙبقيقها غلب الٍب
1r تقوًن نتائج عن األخطاء ٙبليل  كيفية شاؼالكت 

 على لطالب كاخلرب بتدأادل تركيب ُب العربية اللغة
 الثانوية درسةبادل العاشر الصف ُب قواعدال أساس
 .َُِٗ/َُِٖ الدراسية السنة فونوركغوُ زلمدية
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2r تقوًن نتائج عن األخطاء ٙبليل  كيفية الكتشاؼ 
 على لطالب ربكاخل بتدأادل تركيب ُب العربية اللغة

 الثانوية درسةبادل العاشر الصف ُب الكتابة أساس
 .َُِٗ/َُِٖ الدراسية السنة فونوركغوُ زلمدية

 
  البحث فوائد .د﴾ ﴿

 نظريا الدراسة ىذه نتائج فوائد مراجعة تتم
 ٙبقيق إىل البحث ىذا ادلتوقع من ةكبالتالي. كعمليا

 :التالية ادلكاسب
 النظرية الناحية من فوائد .ُ

 إىل البحث ىذا ادلتوقع النظرية، كمن حيةالنا كمن
 قواعد مع فقاك  اخلربك  بتدأادل تركيب فهم ُب القارئ ُب ادلساعلة

 .الكتابةك 
  فوائد من العملية .ِ

 األكادؽلية،  األكساط  . أ
 قواعد مع فقاك  اخلربك  بتدأادلبَبكيب  ادلتعلقة البحث

 .ٕبثية دراسة ٕبث سابقة تأٌب كما،الكتابةك 
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 ةللباحث بالنسبة . ب

 قواعد مع كفقا كاخلرببتدأ ادل يببَبك ادلعرفة زيادة
 . البحث ك٘بربة ُب الكتابةك 

 
 البحوث السابقة  .ه﴾ ﴿

البحث العلمي الذم كتبتو "إحدل قٌر أعينا"  .ُ
"الَبكيب   ٙبليل األخطاء ُب كتابةبادلوضوع: 

الوصفي " ُب مادة اإلنشاء لطالب ادلستول 
معة اإلسالمية الثالث " أ " بقسم اللغة العربية باجلا

احلكومية فونوركغو السنة الدراسية  
  ( ُكاٌما أسئلة البحث منو: ُٖ.َُِٕ/َُِٖ

الَبكيب الوصفي " ُب  "كتابة ُب   كيف ادلشكالت 
مادة اإلنشاء لطالب ادلستول الثالث " أ " بقسم 
اللغة العربية باجلامعة  اإلسالمية احلكومية فونوركغو 
                                                           

ُٖ
ب الوصفي " ُب مادة "الَبكي  ٙبليل األخطاء ُب كتابةإحدل قٌر أعينا،  

اإلنشاء لطالب ادلستول الثالث " أ " بقسم اللغة العربية باجلامعة  اإلسالمية 
 I NBsI )فونوركغو:َُِٕ/َُِٖاحلكومية فونوركغو السنة الدراسية  

ssarr ،َُِٖ). 
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( كيف ٙبليل ِ، ؟َُِٕ/  َُِٖالسنة الدراسية  
" الَبكيب الوصفي "   كتابة ُب  األخطاء كتصحيحها

ُب مادة اإلنشاء لطالب ادلستول الثالث " أ " بقسم 
اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوركغو 

 ؟.َُِٕ/َُِٖالسنة الدراسية  
 ك ادلقابلة طريقة باستخداـ البيانات الباحثة مجعت
 ك البيانات جلمع ادلالظة قةطري ك الوثيقة طريقة

 .األخطاء ٙبليل يعِب البيانات احلتليل
( عدـ ادلطابقة بْب الصفة ُ) :الباحثة كاستخلصت

( عدـ ادلطابقة ِك موصوفها ُب التنذكّب كالتأنيث، )
( ّبْب الصفة كموصوفها ُب اإلعراب)رفع ك جر(، )

عدـ ادلطابقة بْب الصفة ك موصوفها ُب التعريف 
  كالتنكّب.

"  السعادة لفيفة" كتبتو الذم العلمي البحث .ِ
 مادة ُب اذلمزة كتابة عن األخطاء ٙبليل: بادلوضوع

بادلدرسة  GAاءة ك الكتابة لطالبات الصف األكؿ القر 
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الدينية مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة 
 ُٗ .َُِٕ/َُِٔالدراسة 

 .الوصفي النوعي باستخداـ البيانات الباحثة إمجعت
 ك. الوثيقة ك الشخصية ادلقابلة ىو البيانات كادلصدر
( األخطاء الٍب تقع فيها ُاىل كصف) البحث يهدؼ

بادلدرسة الدينية مفتاح  GA طالبات الصف األكؿ
( ِاذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو ُب كتابة اذلمزة ك )

( الطريقة حلل ىذه ّأسباب ىذه األخطاء ك )
 ادلشكالت.

 يقع الٍب األخطاء ىي ما( ُ: منو ثالبح أسئلة كاٌما
بادلدرسة الدينٌية  IA األٌكؿ الصفٌ  طالبات فبها

مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة 
( ما سبب أخطاء كتابة َُ.ِ -َُِٔالدراسة

اذلمزة ُب مادة القراءة كالكتابة لطالبات الصٌف األٌكؿ 
                                                           

ٙبليل األخطاء عن كتابة اذلمزة ُب مادة القراءة ك لفيفة السعادة، ُٗ
بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف  IAكؿ الكتابة لطالبات الصف األ

I NB )فونوركغو:َُِٕ/َُِٔفونوركغو السنة الدراسة  sI ssarr ،
َُِٕ). 
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IA ف بادلدرسة الدينٌية مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتا
كطريقة   َُِٕ -َُِٔفونوركغو السنة الدراسة 

حلاؿ ادلشكالت ُب كتابة اذلمزة ُب مادة القراءة 
بادلدرسة الدينٌية  IAكالكتابة لطالبات الصٌف األٌكؿ 

مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة الدراسة 
 ؟.َُِٕ -َُِٔ

البحث العلمي الذم كتبتو "انتانيا ادلُب" بادلوضوع :  .ّ
يل األخطااء ُب كتابة التصريف اللغوم ُب التعليم ٙبل

اللغة العربية لطالب صٌف التاسع بادلدرسة الثانوية 
مفتاح العلـو فوجاع كراديناف مادييوف السنة الدراسة 

ُب تعليم اللغة العربية الطالب  َِ .َُِٕ-َُِٔ
يشعركف بالصعوبة ُب كتابة التصريف اللغوم ُب فهم 

صوصا ُب باب القواعد مادة اللغة العربية خ
( كيف ُالتصربف. كاٌما أسئلة البحث منو : 

مشكالت كتابة التصريف اللغوم ُب تعليم اللغة 
                                                           

ٙبليل األخطااء ُب كتابة التصريف اللغوم ُب التعليم اللغة انتانيا ادلُب،  َِ 
ف مادييوف العربية لطالب صٌف التاسع بادلدرسة الثانوية مفتاح العلـو فوجاع كرادينا

 (.َُِٕ،I NBsIBssarrB :)فونوركغو َُِٕ-َُِٔالسنة الدراسة 
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العربية لطالب صٌف التاسع بادلدرسة الثناكية " مفتاح 
" فوجانج كراديناف مادييوف السنة الدراسة  العلـو

( كيف ٙبليل األخطاء ِ؟ ، َُِٕ-َُِٔ
ريف اللغوم ُب تعليم اللغة كتصحيحها ُب كتابة التص

العربية لطالب صٌف التاسع بادلدرسة الثناكية " مفتاح 
" فوجانج كراديناف مادييوف السنة الدراسة  العلـو

 ؟. َُِٕ-َُِٔ
 ك ادلقابلة طريقة باستخداـ البيانات الباحثة مجعت
طريقة ادلالظة جلمع البيانات ك لتحليل وثيقة ك ال طريقة

 األخطاء.البيانات يعِب ٙبليل 
 الذم األٌكؿ كالبحث البحث ىذا بْب الفرؽ أٌما

بحث  ٙبليل ي و"  ى " إحدل قٌر أعينا كتبو
ُب مادة اإلنشاء لطالب ادلستول الثالث األخطااء 

" أ " بقسم اللغة العربية باجلامعة  اإلسالمية 
احلكومية فونوركغو السنة الدراسية  

فيفة  الذم كتبو " لبحث الثاينكال. َُِٕ/َُِٖ
بحث  ٙبليل األخطاء عن كتابة ي والسعادة " ى
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اذلمزة ُب مادة القراءة ك الكتابة لطالبات الصف 
بحث الثالث الذم  بادلدرسة الدينية، كال GAاألكؿ 

بحث ُب ٙبليل األخطااء ُب  ي وانيا ادلُب"  ىكتبو "انت
كتابة التصريف اللغوم ُب التعليم اللغة العربية 

 ادلدرسة الثانوية.لطالب الصٌف التاسع ب
ستكتبو الباحثة فيحدد ُب ٙبليل  ذمال البحث أٌما

كالبيانات تؤخد من . كاخلرب ادلبتدأ تركيب ُباألخطاء 
 بادلدرسة  العاشر الصفنتائج تقوًن لدل الطاٌلب 

 الدراسية السنة فونوركغوُ زلمدية الثانوية
َُِٖ/َُِٗ. 
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 منهج البحث .و﴾ ﴿
 البحث نوع .1

 مراجعة.  ادلكتبىيٌ  البحث من نوع ىو البحث ىذا
 مثل ادلكتبية ادلواد كقراءة مراجعة عملية ىي األدب
 ادلماثلة اإلجراءات كتقييم ، كدراسةالوثائق أك الكتب
 تقارير ، كدراسةاآلخركف هبا قاـ الٍب البحوث كنتائج
 مع. الصلة ذات ادلشاكل على ادلسح كنتائج الرصد

للكلمة  قالدقي بادلعُب ُِ.لفحصها ادلشكلة موضوع
 مجع مواد إىل فقط أنشطتها من ادلكتبة إٔباث ، ٙبد

 ٍب ِِ.ادليداين البحث إىل احلاجة دكف ادلكتبات
 كالتربير اخلطأ كجهة دراسة على البحث ٙبديد سوؼ
 .لو كتابة كمقرىا اخلربك  مبتدأ تركيبعلى 

 من الدراسة ىذه ُب ادلستخدمة البيانات أخذ ًب
 بتدأم كنظريات ليلهاٙب ليتم الطالب تقييم نتائج

                                                           
Jenis,Metode dan ProsedursamaneleTmB ، كينا ساصلايا ُِ

samieieRTmB،(:جاكرتاSamrTmTBssamTiTBTaieTBAspbo ،َُِّ ،)َِٓ. 

YTTTrTmBIapsB جاكرتا:)،TalpipnppeBSaobrlTRTTmB، مستيكا زيد ِِ

 mipmareT ،ََِٖ) ،ِ. 
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 كغّبىا كادلقاالت كاجملالت الكتب ُب الواردة ربكاخل
 .كتحليل الستخدامها العلمية األعماؿ من

 مصادر البيانات و البيانات .2
 البياناتك  البحوث . أ

 الدراسة ىذه ُب ادلستخدمة البحثية البيانات
 على العربية الغة ُب بالطال تقييم نتائجىو 

 مبتدأ الصلة ذات ادلوادك  اخلربك  ادلبتدأ تركيب
 من كأكثر كادلقاالت كاجملالت الكتب من اخلربك 

 .التحليل الستخدامها العلمية األعماؿ
  البيانات مصادر . ب

 ُب الباحثة قبل من ادلستخدمة البيانات مصادر
 البيانات مصادر ، كعلامصدراف ىي البحث ىذا

 . الثانوية البيانات كمصادر األكلية
  كليةاأل البيانات درامص (ُ

 تقييم نتائج من للباحثة تكوف أف ؽلكن
اخلرب ُب ك  ادلبدأتركيب  ُب العربية اللغة طالب

 Alhikmah Bahasa Arab Kelasالكتاب "
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X" سيدر م ككتاب ستخدـا الذم 
 السنة فونوركغو ُنوية زلمدية ابادلدرسة الث

 .َُِٗ/َُِٖ الدراسية
 

  الثانوية البيانات مصدر (ِ
 ؽلكن ِّ.الثانوية دلصادرا القراءة مواد مصدر

 من الدراسة ذلذه الثانوية البيانات تكوف أف
 من كغّبىا كادلقاالت كاجملالت الكتب

 ربكاخل مبتدأ ٗبواد ادلتعلقة العلمية األعماؿ
 .كتحليل الستخدامها

3r أسلوب جمع البيانات 
 الطريقة الوثيقية 

 ٍب. ادلكتبىيٌ  ٕباثاأل فئة إىل ينتمي البحث ىذا
 تقنية ىي البيانات عن البحث ُب ستخدمةادل الطريقة
 كاجملالت العلمية كاألشغاؿ الكتب باستخداـ توثيق

                                                           

  Metodologi Research (Penelitian Ilmiyah)،نسوطييوفِّ   

 .ُّْ(، َُِٔ، iTRTslTtB bne)جاكرتا:.



   21 

 

 الوثائق فإف ِْ.ادلناقشة ٗبوضوع الصلة ذات كغّبىا
 الطالب تقييمات نتيجة ىي ةالباحث ستخدمهاا الٍب

 Alhikmah"بَبكيب مبتدأ كاخلرب على الكتاب ادلتعلقة

Bahasa Arab Kelas X"كدراسة ستخدـت ، كالٍب 
. فونوركغو ُزلمدية الثانوية ادلدرسة للفئة كتابية

 .اخلربك  بتدأادل تركيبمواد تناقش الٍب الكتب كسلتلف
 أسلوب تحليل البيانات .4

 أظلاط إىل البيانات كفرز تنظيم عملية ىو تحليلال  
 العثور ؽلكن حٌب أساسية كصف ككحدات كفئات

 على العمل فرضيات صياغة كؽلكن مواضيع على
 ىذه ُب ِٓ.البيانات معاجلة خالؿ من ادلقَبح النحو

 :ٙبليلية تقنيات الباحثة الدراسة، استخدـ
 

                                                           
،  TalpiaBsamaneleTmBSbTnelTleeaBSbTmlelTleeBiTmBaeM،سوكييونو ِْ

Bسوىارسيمي اريكونطا ،َّٓ(، َُِٓ،  Alfabeta  :ندكنج)با ،Proseur 

Penelitian: Suatu Pendekatan PraktekB:جاكرتا(BaemaRTB reolT، ُٖٗٗ ،)
ِّٔ. 

 BTalpiaBsamaneleTmBsamieieRTmBSbTnelTleeلكسي ج. ميليوع، ِٓ

 .َِٖ(، ََِٕ، Remaja Rosdakarya )باندكع:
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 استفرائيٌ  . أ

 صحيحا يعترب ما: يلي كما استفرائٌي ىو مبدأ
 أيضا نوع، ينطبق أك فئة ُب األحداث مجيع على
 ادلدرجة ادلناسبات مجيع ُب صحيحة تكوف أف
 ادلعرفة من ررضل خصم مع ِٔ.انوعها أك فئة ُب

 تقييمها ُب نرغب الٍب العامة بادلعرفة كنبدأ العامة
 تنطلق استفرائيٌ  الطريقة ىذه إذف ِٕ.معْب حلدث

 لتحديد عامة قواعد إىل تستند الٍب األفكار من
 الباحثة ، تقرأاحلالة ىذه ُب. زلددة قواعد

 الٍب اآلداب سلتلف ُب اخلربك  بتدأادل نظريات
على  تقوًن نتائج احثالب ػللل ، ٍبتناقشها

 ُتركيب مبتدأ كاخلرب بادلدرسة الثانوية زلمدية 
 .َُِٗ/َُِٖ الدراسية السنة فونوركغو

 استنباط . ب

                                                           
ImieB ) يوكياكرتا:، Metodologi Research 1سوطريسنو ىادم، ِٔ

Ieeral ،ََِْ ،)ُْ. 

 .ْٕ، ادلرجع نفسو ِٕ
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 ، أحداثزلددة حقائق عن ينحرؼ استنباط
 ملموسة أحداث أك حقائق من ملموسة، ٍب

 تعميم يتم عندىا ِٖ.عامة طبيعة ذات معممة
 قاـ احلالة ىذه ُب. زلددة أشياء من اخلركج
على تركيب ادلبتدأ  تقوًن نتائج بتحليل الباحثة

 السنة فونوركغو ُكاخلرب بادلدرسة الثانوية زلمدية 
 اإلجابة ترتبط ٍب .َُِٗ/َُِٖ الدراسية
 .الداعم الكتاب ُب اخلربك  بتدأادل بنظريات

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث .ز﴾ ﴿

سمت الباحثة تقرير لتسهيل تركيب البحث العلمي، فق
 :ىى ك ,أبوابىل اربعة البحث ا

 مقدمة:   األكؿ بابال
ادلقدمة كىى ٙبتول  بابال ىذا يصف

 البحوث السابقةعلى خلفية البحث ك 
ك أسئلة البحث ك أىداؼ البحث ك 

                                                           
 .ْٕ، ادلرجع نفسو ِٖ



   24 

 

منهج البحث ك  كفوائد  البحث 
ػلتول على نوع البحث ك مصادر 

البيانات ك البيانات ك أسلوب مجع 
تابة تنظيم كك  أسلوب ٙبليل البيانات

 .تقرير البحث
 اإلطار النظرل :  الثاين الباب

فيو اإلطار النظرل كىو اإلطار عن 
تعليم اللغة العربية كتركيب ادلبتدأ كاخلرب 

ٙبليل األخطاء كالقواعد ك  ك التقوًن
 األساس ٗبثابة بابال ىذاك  كالكتابة
 .التالية بواباأل ُب للعمل النظرم

 ٙبليل األخطاء:  الثالث الباب
 نتائج عن ٙبليل األخطاءيبحث  فيو
على تركيب ادلبتدأ كاخلرب بادلدرسة  ًنتقو 

 السنة فونوركغو ُالثانوية زلمدية 
 .َُِٗ/َُِٖ الدراسية
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 اإلختتاـ:  الرابع الباب
اخلالصة من ىذا البحث  فيو

 كاإلقَباحات لإلصالح بعدىا.
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 الباب الثانى
 اإلطار النظري

 
 اللغة العربيةتعليم  .1

 يف اللغةتعر  . أ
 اللغة: الفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم 

كاللغات كثّبة: كىي سلتلفة من حيث اللفظ: متحدة 
من ادلعُب، أل أف ادلعُب الواحد الذل ؼلاِب ضمائر 

 الناس كاحد.
 كلكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ االخرين.

كاللغة العربية: ىي الكلمات الٍب يعرب هبا العرب 
كصلت إلينا من طريق النقل. عن أعراضهم. كقد 

كحفظها لنا القراف الكرًن كاألحاديث الشريفة، كما 
 29ركأه الثقات من منثور العرب ك منظومهم.

                                                           

، )فونوركغو: اجلامعة قواعد اللغة العربيةمد نصر اهلل ك زلمد منّب، زل  29  
 .ٕ(، ََِٕاإلسالمية احلكومية فونوركغو، 
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رلموعة من  -كغّبىا من اللغة  -إف اللغة العربية
الرموز، ادلتمثلةَب احلركؼ احلجائية العربية، الٌب 
يستدعى نطق كاحد منها أك أكثر اصواتا معينو، 

الالت يدركها من يفهم ىده اللغة، كعند تعطى د
القراءة الصامتة لتلك احلرؼ ادلتمثلة َب الكلمات 
كاجلمل كالفقرات كادلصنفات تيقدـ ىذه الَبكيبة من 
احلركؼ لغة مفهومة للقارئ. َب اللغة العربية رلموعة 
من الرموز اخلاصة هبا، كىذه الرموز زلملة بامعاىن 

هومة الذين يعرؼ ىذه كاألفكار ذات الدالالت ادلف
اللغة، كتلك الدالالت تقـو عليها عمليات االتصل 
بْب األراد كاجملتمعات الدين تكوف اللغة العربية 
باالنسبة للعرب عرب تارػلهم الطويل، شلا حفظ ذلم 
تراثهم الذل تناقلتو األجياؿ عرب الرمز، كبذلك تكوف 

يا عمليات االتصاؿ الٌب تؤديها اللغة شلتدة بْب ثنا
 َّالزمن ادلاضى كاحلاضر كادلستقبل.

                                                           
،) القاىرة: مكتبة ج َب اللغة العربيةهادلنعلى امساعيل زلمد،  َّ

 .ُُ(، ُٕٗٗكىبة،
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 أىداف تعليم اللغة العربية . ب
كتنقسم أىداؼ تعليم اللغة العربية اىل قسمْب: 
أىداؼ عامة، كأخرل خاصة. أما العامة فيغُب هبا ما 
ينتظر أف ػلققو التلميذ من اللغة العربية َب هناية ىذه 
ا من  ادلرحلة. أما اخلاصة فهى أصغر كأكثر ٙبديدن

امة كؽلكْب أف تتحتق َب كحدة دراسية معينة أك الع
مستول معْب، كتكوف مشتقة من أىداؼ العامة، 
كيتضح فيها ما يسمى باحلد األداء أك درجة الكفاية 
اللغوية الٌب ينبغى أف يكوف عليها تلميذ ىذه 

 ُّادلرحلة.
 ىداؼ العامةاأل (1

يهدؼ تعليم اللغة العربية بصورة العامة إىل جعل 
 ادرا على أف:التلميذ ق

ػلسن استخداـ اللغة الفصحى كيغرض عن  ( أ
 استخداـ العامة.

                                                           
، )القهارة: دار الثقافة تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالف،  ُّ

 .ِٕ(، ََِٓللنشركالتوزيع، 
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ػلسن توظيف اللغة العربية ُب تسيّب  ( ب
 شئن احلياة اليومية َب سلتلف اجملاالت.

يقدر ادلوقف الذل ىو فيو، فيكليم ٗبا  ( ج
يناسب ادلقاـ، كػلتار األسلوب ادلالئم 

 للموقف.
ارفو، يتجو إىل ادلطالعة، كؽليل أليها لننسع مع ( د

كيتأصل الذكؽ فيو دلا يقيقررؤه كػلرص على 
 االتصاؿ ٗبا ينفعة من كتب كمطبو عات.

ػلب لغتو العربية: لغة القراف كاحلضارة  ( ق
كالفكر كاألدب الٌب أثبت قدرهتا على مواكبة 

 متطلبات الياة َب سلتلف العصور.
يتصل بالَباث العرىب اإلسالمٓب، كبطلع على  ( ك

كمنجات عظيمة من  ما فيو من ظلاذج رائعة،
خالؿ ما يقدـ لو من نصوص فصيحة، كَب 

 حدكد قدراتو الغوية.
يعتزبالقرآنالكرًن اعتزازا قامئما عُب فهم  (Bز

 معانيو، كإراؾ جالؿ أسلوبة كأسرار مجالو.
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يدرؾ كاقع بيئتو كسلتمعو، كصور احلياة فيها،  ( ج
 كيقـو بدكره اإلغلاىب َب خدمة قضاياىا.

ة، كيتشبع بركح يؤمن بوحدة امتو العربي ( ط
 ادلشاركة اإلغلابية َب النهوض هبا.

يعتز بانتسابو لألمة اسالمية الٌب ىي خّب  ( م
أمة أخرجت للناس ٗبا محلت من عقيدة 

 كشريعة، كٗبا قدمت لإلنسانية من منجزات.
يتصل بالعامل من حولو، كيعرب ما يدكر فيو  ( ؾ

منأحداث كصلزات علمية كمبتكرات كيتفاعل 
 معها.

كلمة فيحياتة األراد، كدكركىا َب يقر أثر ال ( ؿ
حل الشكالت، كتسْب العالقاتن كٙبقيق 

 التفاىم بْب الناس
يتعود التكفّب السليم القائم على الربط بْب  (ـ 

 ِّاألشيا، كإراؾ العاقات بينها.
  

                                                           
 .ِٖ نفس ادلرجع،. ِّ
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 أىداؼ ُب اجملاؿ ادلهارل: (2
اف يعرب التلميذ شفويا كبشكل سلم عما  (1

و من ػلتاج أليو َب حياتو، أكعم غلوؿ َب نف
التعيبّب الظيفى أك اإلبداعى: زلادثة أك حواراأ 

 تعليقا.
اف تقرأ قراءة جهرية صحيحة ك معربة مع  (2

القدرة على فهم ادلقركء كالتميز بْب األفكر 
 اجلزئية كالكلية.

اف اقراءة صامتة بسرعة مناسبة، ٕبيث يفهم  (3
 ما يقرأ كيستنتج مم يقرأ

اف تكتب كتابة صحيحة إمالئنا ٖبط كاضح  (4
 مقركء، كبالسرعة ادلناسبة.

اف يستخدـ بعض ادلعاجم اللغوية كيستحرج  (5
منها ما يريده من معاىن ادلفردات كضبط بينة 

 الكلمة.
اف يعرب عما غلوؿ بنفسو تعبّبا إبداعيا أك  (6

 كظيفيا.
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أف غليد ألقاء القطع األدبية ألقاء يتمثل فيو  (7
 ادلعُب.

أف ػلسن االستماع إىل األخرين َب انتباه  (8
 33قظة ككعى.كي

 ج. منهج اللغة العربية 
ية لمادلنهج عنصر أساس من عناصر الع

التعليمية، إف مل يكن صلبها. كالسبب ُب ذلك أنو 
يقدـ تصورا شامال دلا ينبغي أف يقدـ للطالب من 
ادلعلومات، كما غلب أف يكتسبة من ادلهارات، كما 
ؽلكن أف ينمى لديو من القيم كا٘باىات. كما أف 

يَبجم بالفعل األىداؼ العامة للَببية، كتقَبح ادلنهج 
اخلطوات الٌب تيسر للمجتمع أف يبُب أفرداه بالطريقة 

 الٍب يريدىا.
منهج تعليم اللغة العربية عند الدكتور على 
احلديد. ير الدكتور على احلديد اف ادلنهج عنصر 
اساس لكل مرحلة من ادلراحل الدراسية يعُب مرحلة 

                                                           
 .َّنفس ادلرجع،.   ّّ
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حلة األكىل كادلرحلة ادلوتسط كادلرحلة ادلبتدئْب أك ادلر 
ادلتقدمة كادلرحلة النهائية. كغلب أف يشمل ادلنهج 
األركاف األساس للنشاط اللغوية كىي: اإلستماع 
كاحلث كالقراءة كالتعبّب كالكتابة ُب أظلاط لغوية سلمية 
تساعد على سالمتها التدريبات اللغوية، كىى ما يعرب 

لصرفية. كُب ادلرحلتْب عنها بالقواعد النحوية كا
األخّبتْب يتضمن ادلنهج النصوص األدبية كالتعديب 
على استعماؿ القواميس كادلعاجم اللغوية، كفهارس 

 34ادلكتبات العربية.
 

 القواعد .2
 تعريف القواعد .أ

يهتم النهو بدراسة العالقات بْب الكلمات 
َب اجلملة، باإلضافة إىل العنابة بأحواؿ األعراب، 

النحو إىل الَبكيب فهو يبحث فيها كما كؽلتد مفهـو 

                                                           
فّبز سوباكر، "تعليم اللغة العربية عند على احلديد )ٕبث عن  34

 .ّْْ-ّّْ(، ََُِ)ديسمرب ِ، التأديبادلنهج("،
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يرتبط هبا من خواص. فالنحو يعمل على تقنْب 
القواعد كالتعميمات الٌب تصف تركيب اجلمل 
كالكلمات كعلمها َب حالة االستعماؿ كما يعمل 
على تقنْب القواعد كالتعميمات الٌب تتعلق بضبط اك 
آخر الكلمات. كىنا قد يعن على الذىن مفهـو 

فالصرؼ ىو الذم يعُب بالتغّبات الٌب تطرأ الصرؼ، 
على بنيو الكلمة. كغالبا ما صلمع مصطلح النحو 

 ّٓكالصرؼ ٙبت مظاة القواعد.
 ف تدريس القواعداأىد .ب
إقدر التالميذ على زلاكاة األسباب الصحيحة،  (ُ

كجعل ىذه احملاكاة مبنية على أساس مفهـو بدال 
 من أف تكوف آلية زلضو.

قة ادلالحظة، كالربط، كفهم تنمية القدرة على د (ِ
العالقات ادلختلفة بْب الَبكيب ادلتشاهبة، إىل 

 جانب ٛبرين ادلتعلم على التفكّب ادلنظم.

                                                           
 .ّّٔ، ادلراجع َب تدرس اللغة العربيةابراىم زلمد عطا،  ّٓ
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إقدار التالميذ على ترتيب ادلعبارة، كصحة  (ّ
األداء، كتقوًن الساف، كعصمتو من  اخلطاء َب 

 الكالـ، أم ٙبسْب الكالـ كالكتابة.
لومات، كتنظيمها إقدار التالميذ على ترتيب ادلع (ْ

َب اذىاهنم، كتدريبهم على دقة التفكّب كالتعليل، 
 كاالستنباط.

تنمية قدرات ادلتعلمْب على ٛبيز اخلطأ فيما  (ٓ
يستمعوف إليو، كيقرؤكهنومعركفة أساس ذلك 

 ليتجنبوه.
 ألف كصيغها، اللغة أكضاع على التالميذ كفوؽ (ٔ

 األكضاع لتلك علمى كصف ىى اظلا النحو قواعد
 الفاظها، َب ٙبدث الٌب التغّبات كبياف ،كالضيع

سّب عليها أىلها. ي الٌب ادلتنوعة األساليب كفهم
كىذا كلو ضركرل دلن يريد أف يدرس اللغة دراسة 
فنية. ٗبعُب بياف أصوؿ ادلقاصد بالداللة. فيعرؼ 

 ّٔالغاعل من ادلفعوؿ، كادلبتدأ من اخلرب.

                                                           
 .ِّٕ، ادلنهج َب اللغة العربيةعلى امساعيل زلمد،  ّٔ
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 خطوات تدريس القواعد  .ج
لفت بو كتب ٗبا اف األسلوب الذم أ

قواعد اللغة العربية ُب ىذه احللقة ىو اسلوب 
النص ادلعدؿ عن الطريقة االستقرائية، لذالك فإف 

اسلوب  اخلطوات الٍب سنعرضها ىي خطوات
 النص ىي:

 التمهيد (1
يتوقف التمهيد على طبيعة الدرس، كُب درس 
القواعد عادة يدكر الطلبة ُب التهميد بالدرس 

م بعض األمثلة بال شك السابق، إذ يطلب ادلعل
ا صاحلنا للدخوؿ بالدرس اجلديد، إذ إف  تيعدُّ ٛبهيدن
الغاية من التمهيد جلب انتباه الطالب إىل 
الدرس اجلديد، كإالة ما علق ُب ذىنو من الدرس 
السابقة لدرس القواعد، كلتكوين الدافع لديو 
لالنتباة للدرس اجلديد، كربط ادلعلومات السابقة 

ديدة، كىذ ادلعلومات ُب الدرس بادلعلوماة اجل
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القواعد تكوف بطبعية احلاؿ مَبابطبة ألف الدرس 
 اجلديد ىو ُب الواقع مكمل للدرس السابق.

 عرض النص (2
يكتب ادلعلم النص على السبورة ُب مكاف بارز 
منها كٖبط كاضع يقرؤه الطلبة مجيعهم، ٍب يبدأ 
ا ادلعلم بعد كتابة النص بقرأتو قرأة اظلوذجية مركزن 

من خالؿ القرأة على ادلفردات الٍب يدكر حوذلا 
موضع النص. كيستطيع ادلعلم ىنا استحداـ 
كسائل اإليضاح ادلناسبة ُب عرض النص، كٖباصة 

 الطباشّب ادللوف.
 ٚبليل النص (3

ٚبليل النص من الناحية ادلعُب  يبدأ ادلعلم ب
كالقواعد، فمن حيث ادلعُب يبْب ادلعلم القيم الٍب 

لنص، كؽلكْب أف يشرؾ الطلبة ُب يتضمنها ا
كؽلكن  عملية التخليل ىذه بتوجيو أسئلة إليهم.

للمعاـ أف يستخلص األمثلة من النص نفسو، 
كيستطيع أيظن أف يدكف ىذه األمثلةباتدريج على 



   39 

 

جانب من السبورة. أما إذامل يسعف النص ُب 
تقدييم أمثلة متعددة للنوع الواحد من القاعدة 

للمعلم أف يزاكج بْب األمثلة. النحوية فيمكْب 
الٍب تؤخذ من النص، كأمثلة  أخرل يصوغها من 
عنده. كؽلكن أف يشرؾ الطالب ُب التوصل إىل 
ىذه أمثلةكمن خالؿ عملية التحليل ايضنا ؽلكن 
للمعلم أف يوازف بْب ىذه األمثلة رلتمعة، 
كمناقشة األمثلة مناقشة تتناكؿ الصفات ادلشركة 

الستنباط احلكم العاـ الذم  بْب اجلمل ٛبهيدا
يسمى قاعدة ضلوية. إف ادلوازنة تشمل عادة نوع 
الكلمة كإعراهبا ككظيفتها ادلعنوية كموقعها إىل 

 غّبىا.
 استنباط القاعدة (4

بعد أف ينتهي ادلعلم من ٚبليل النص كبياف 
ماتشَبؾ فيو األمثلة كماٚبتلف فيو الظواىر اللغوية 

العاـ القاعد  يدخل ُب مرحلة استنباط احلكم
النحوية، كمن األفضل أف يتوصل الطالب أىل 



   41 

 

استنباط ىده القاعداة، كيكوف التوصل إليها بعد 
نضجها ُب أذىاف القسم األعظم من الطالب. 
كبعد أف يهدؼ ادلعلم القاعدة كيشذهبا يسجلها 
على السبورة ُب مكاف بارز منها، كؽلكن أف 

 يستخدـ الطباشّب ادللوف قي كتابتها.
 التطبيق (5

يعد التطبيقفي درس القاعد الثمراة العلمية 
للدرس، كؽلكن أف يكوف فحصنا لصحة القاعدة. 
إف التطبيق يكوف جزئينا بعد ٘بزئة القاعدة أك كلينا 
بعد تناكؿ القاعدة كاملة. كال يؤدم الدرس غاية 
إذا مل ؼلتتم بتطبيق لتثبيت القاكاعد ادلعطاة 

كمن أمثلتو عرض كنقلها غلى ادليداف العملي. 
نصوص قصّبة يطللب ادلعلم فيها ٙبديد 
ادلفرادت موضوع الدرس، أك يعرض ادلعلم مجالن 
ناقصة كيطلب من الطالب إكماذلا، أك يعرض  
كلمات يستحدمها الطالب ُب محل من 



   41 

 

إنشائهم، أك أف يطلب ادلعلم تكوين مجل كاملة 
 ّٕة ادلدرسة.تطبيقا على القاعد

 
 المبتدأ والخبر .3

 ف المبتدأتعري .أ
ىو ادلسند  ّٖ ادلبتدأ اسم مرفوع يقع َب أكؿ اجلملة.

ام إف ادلبتدأ ىو اسم ّٗاليو، الذم مل يسبقو عامل.
صرػلا كاف أك مؤكال مرفوع رلردعن كل عامل لفظي 

 َْغّبر زائد.
 

                                                           
اللغة طو على حسْب الدليمي،ك سعاد عبد الكرًن عباس الوائلى،  ّٕ

(، ََِٓ، )بعداد: دارالشركؽ للنشر كالتوزيع، العربية، منهجها كطرائق تدريسها
ُِٓ-ُّٓ. 

)بّبكت: دارالثقافة اإلسالمية(،  ملخص قواعداللغة العربية،فؤاد نعمة،  ّٖ
ِٕ. 

لطبعة الرابعة اجلزء الثاىن ،  اجامع الدركس العربيةمصطفى الغالييُب،  ّٗ
 .ُّٕ(، َُِْ)القاىرة: اجلامع األزىر، 

، )فونوركغو: معهد العمرطى ُب علم ضلومعوف ادلغِب ك اخركف،  َْ
 .ِٖ(، ََِّداراذلدل، 
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 أحكم ادلبتدأ (1
األكؿ : كجوب رفعو. كقد غلر بالباء أك من 
الزائدتْب، أك برب، الٍب ىي حرؼ جر شبيو 

 بالزائد. ضلو: ٕبسبك اهلل.
الثاىن : كجوب ينتفع معرفة. ضلو: زلمد 
رسوالاهلل. اك نكرة مفيدة، ضلو: رللس علم ينتفع 

 ُْبو خّبه من عبادة سبعْب سنة.
الثالث : جواز حذفو إف دؿَّ عليو دليل، تقوؿ:  
كيف سعيد؟، فيقاؿ َب اجلواب: رلتهد، ام: 

 ِْىو رلتهد
 ربعة موضع:الرابع : كجوب حذفو كذلك أ

أف دؿَّ عليو جواب القسم, ضلو: ُب ًدمٍَّب  ( أ
. الفعلنَّ كذا، أم:  ُب ًدمٍَّب عهده اك ميثاؽه

                                                           
،  الطبعة الرابعة اجلزء الثاىن جامع الدركس العربيةمصطفى الغالييُب،  ُْ

،ُّٕ. 
 BBB.ُّٗ نفس ادلرجع،. ِْ
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أف كاف خربه مصدرا نائبا عن فعلو: صرب  ( ب
م صربه مجيله،  مجيل، مسعه كطاعةه ام: صربى

 كأمرم مسعه كطاعةه.
أف كاف اخلرب زلصوصا بادلدمِّةبعد )نعمى  ( ج

( مؤخرا عنهما، ضلو: نعمى الرجلي أبو  كبئسى
، فأبو ُب ادلثلْب  ، كبئسى الرجألبو ذلبو طالبو

 خربه دلبتدأ زلذكؼو تقديره: ىو.
أف كاف ُب األصل نعتناقطعى عن النعتية ُب  ( د

، ضلو: خيٍذ بيد  معرض مدحو أك ذـ أك ترحُّمو
زىّبو الكرًني ك دىٍع رلالسةى فالىفو اللئيمي ك 

أ زلذكؼ أحًسٍن إىل فالىفو ادلسكْبي. )فادلبتد
ُب ىذه األمثلة كجوابان. كالتقدير: ىو الكرًني، 
ىو اللئيمي، ىو ادلسكْبي كغلوز أف تقطعمو 
عن الوصفية للنصب على إنو مفعوؿ بو 
لفعل زلحوؼ تقديره ُب األكىل: أمدح، كُب 

 الثاىن: أدـ، كُب الثالث: أرحم(.
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ـى على اخلرب كقد  اخلامس: إف األصلى فيو أف يتقدَّ
اخلرب عليو. كقد غلوز األمراف. )كسيأٌب  غلب تقدًني 

 ّْعلى ذلك(.
 أقساـ ادلبتدأ (2

 صريح، ضلو: الكرًن زلبوبه  ( أ
 ضمّب متصله، ضلو: أنتى رلتهد ( ب
، ضلو: كأف تصـو أأندرهتم أـ مل  ( ج مؤكَّؿي

 (. ُْٖترذرهتم)البقرة: 
 تعريف الخبر . ب

مايكمل معُب  ْْماأيسند اليو مبتدأ، اخلرب ىو
صرػلا كاف أك - اخلرب اسمام إف االصل ُب ْٓادلبتدأ.
مرفوع مسند للمبتدأ مطابقا لو ُب التدكّب  -مؤكال

  46كضده.

                                                           
 .َِّنفس ادلرجع،. ّْ
 .ُّٕ، جامع الدركس العربيةمصطفى الغالييُب،  ْْ
)بّبكت: دارالثقافة  ملخص قواعداللغة العربية،فؤاد نعمة،  ْٓ
 .َّاإلسالمية(،

 .ِٖ، العمرطى ُب علم ضلومعوف ادلغِب كاخركف،  46
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 احكم اخلرب (1
 األكؿ: كجوب رفعًو.

الثاىن: أف األصل فيو أنيكوف نكرة مشتقة. كفد 
.  يكوف جامدا. ضلو: ىد حجره

الثالث: كجوب مطابقة للمبتدأ إفرادنا كتثنيةن كمجعنا 
 كتذكّبنا كتأنيثنا.

: جواز حذفًو إفَّ دؿَّ عليو دليله، ضلو:  الرابع
خرجتي فإذا األسد حاضر، كتقوؿ: مىن 
رلتهده؟، فيقوؿ ُب اجلواب: زىّبه, ام  زىّبه 

 رلتهده.
 اخلامس: كجوب حذفو ُب أربع مواضع:

أف يدؿَّ على صفةو مطلقةو، أم: دالةو على  ( أ
ـٌ.ذلك ُب مسألتْب،  : يتعلق األلىكجود عا

رلركر، اجلنة ٙبتى أقداـ هبا ظرؼه أك جاره ك 
أف تقع الثانية: األمهات، كعلم ُب الصدرز. 

ٍيني ذلىىلىكى  بعد لوؿ أك لوما، ضلو: لوال الذى
 النىاس، ك لوماالكتابةي لضاع أكثري العلم.
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أنيكوف خربنا دلبتدأ صريح ُب القسم، ضلو: ب ( ب
 العرؾ ألفعلنَّ، ك ضلو: أيؽلني اهلل ألجتهدىفَّ.

صدرنا، أك اسم تفضيل أف يكوف ادلبتدأ م ( ج
مضافنا إىل مصدر، كبعدىا حاؿن ال تصليحي 
أف تكوف خربنا، ك إما تصلحي أف تسدَّ مىسىدَّ 
اخلرًب ُب الداللة عليو. فأكلو ضلو: تأدييب 
الغالـى مسيأن، كالثاين ضلو: أفضلي الصالًتكى 

. خالينا شلا يىٍشغىلكى
ْٕ 

و )مع( ضلو: كلُّ  ( د أف يكوفى بعد كاكو متعْبِّ
ي  ام رًئو كما فعلى، ام: مع فعلو. فإف مل يتعْبِّ

 ْٖكوهنا ٗبعُب )مع( جاز إثباتو.
2r أقساـ اخلرب 

ينقسم اخلرب إىل مفرد ك اجلملة سيأٌب الكالـ 
على ادلفرد فأما اجلملة فأما أنتكوف ىى ادلبتدأَب 

                                                           
،  الطبعة الرابعة اجلزء الثاىن، جامع الدركس العربيةمصطفى الغالييُب،  ْٕ

ُِّ. 
 .ِِّ .نفس ادلرجع، ْٖ
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ادلعُب أكال فاف مل تكن ىى ادلبتدأ َب ادلعُب فال 
  ْٗبدفها من راطب يربطها بادلبتدا.

اخلرب إىل مفرد ام اف اخلرب يأٌب مفردا كغّب مفرد.  ( أ
بادلفرد ىنا: ما ليس مخلة، كال شبيها. كيدخل 
ُب ذلك ادلثُب ضلو: الزيداف قائماف, كاجلمع ضلو: 
الصائموف فائزكف، كادلركب األضاُب ضلو: زيد 

 غالـ عمرك، كاجملي ضلو: ىده حضرموت. 
لظرؼ كاجلار كالثاين ا األكؿاخلرب غّب مفرد أربعة:  ( ب

ككل منهما متعلق ٗبحدكؼ، ألنو  -كاجملركر
اخلرب حقيقة، فال خالؼ ُب جواز تقديره امسا  
كمستقر أك كائن،  أك فعال كاستقر أك كاف. 
كإظلا كاف اجلار كاجملركر كالظرؼ شبيهْب باجلملة 
ألف من قدر احملذكؼ فعال كاف من قبيل اإلخبار 

من فبيل مفرد،  باجلملة، كإف قدره امسا مفردا كاف
فكاف شيبهْب باخلملة مفرد، فحدؼ ذلك ُب  

                                                           
، )سرباٌن: شرح ابن عقيل على األفيةجالؿ الدين السيوطى،  ْٗ

 .ُّإمرةاهلل(،
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كتامهم من باب االكتفاء. كالثالث اجلملة 
كىي ما صدرت بفعل ضلو: زيد قامت  -الفعلية

 -أمو، كبكر يضرب غالمو. كاالبع اجلملة اإلمسية
كىي ما صدرت باسم ضلو: زيد أبوه كبكر أمو 

  َٓحاضرة.
 

 الكتابة .4
 مدخل  . أ

للعربية بوصفها لغة أجنبية أف  يفَبض ُب الدارس
-ػلذؽ عناصر أساسية فيها قبل أف تطلب منو التعبّب

عن أفكاره بصورة صحيحة كمناسبة.  -شفاىة أككتابة
فقبل أف يشرع ُب عملية الكتابة البد من أف ػلذؽ نظاـ 
التهجي، كأف يلم بالقدر الكاُب من مفرادت العربية 

ا كمقبوالن كتراكيبها بصورة ٘بعل مايكتبو مفهومن 
 ُٓكصحيحان.

                                                           
 .َّ، العمرطى ُب علم ضلومعوف ادلغِب ك اخركف،  َٓ
،)الرياض:جامعة ادللك اختبارات اللغةزلمد عبد اخلالق زلمد،  ُٓ

 .ِِٕ(، ُٖٗٗسعود،
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تعد الكتابة من الوظائف األساسية للمدرسة اإلبتدائية، 
كمن ابرز مسؤليتها. كىي ٛبثل فنا من فنوف اللغة، كىى 
الفن ادلقابل للقرأة من حيث األعلية َب بناءالوماطن إذ 
ػلتليفاف: القرأة كالكتابة عن اإلستماع كاحلديث، حيث 

تهي بانتهاءة زمنها َب اخلياة اهنما ؽلثالف مواقف مؤفتة ين
اليومية. كتشاركها القرأة َب اهنا عبارة عن نشاط إنساىن 
مؤقت، كلكن العائد من القرأة َب اهنا ادلمثل صورة أدب 
أك علم على صورة ادلكتوبة ىو ذلك اجلزء الضركرل ال 

 ِٓتسمرار الضارة كالتكنولوجييا.
 مفهوم الكتابة . ب

وقة َب شكل خطى الكتابة ىى إعادة اللغة ادلنط
على الفرؽ، من اخلالؿ أشكاؿ ترتبط ببعضها، كفق نظاـ 
معركؼ اصطلح عليو أصحاب اللغة َب كقت ما. ٕبيث 
يعد كل شكل من ىذه األشكاؿ مقابال لصوت لغول 
يدؿ عليو. كذلك بعرض نقل أفكار الكتاب كارائو 
كمشعرد إىل األخرين، بوصفهم الطرؼ األخر لعملية 

                                                           
 .ُِٕ، ادلراجع َب تدرس اللغة العربيةابراىم زلمد عطا،  ِٓ
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بة تتضمن مهارة الية. مع مهارة عقلية االتصل. الكتا
 ّٓمقعده.

 :أىداف تعليم الكتابة . ج
األىدؼ الٌب ينبغى ٙبقيقها من برنامج تعليم الكتابة 

 بصفة عامة ؽلكن ٙبديد ىا فيما يلى:
 إثارة االهتتماـ بتعليم الكتابة كتعميقو. (ُ
تنمية القرأة على الكتابة ٔبالء ككضوح كسرعة  (ِ

 معقولة.
إىل استعماؿ الكتابة حٌب إرشاد ادلتعلمْب  (ّ

 يستطعوا استحداما فعاالَب حياهتم اليومية.
 تنمية فخر اإلنساف بكتابتو كعادة الذاتى ذلا. (ْ
تنمية ادلؤىالت اإلضافية للكتابة الالزمة لرفع  (ٓ

 مستول احلالة اإلقتصادية كالكفاءة االجتماعية.
 عن للتعبّب كوسيلة بالكتابة االىتماـ إثارة (ٔ

 ْٓ.كخرباهتم األخرين أفكار َب ادلشاركة الذات،

                                                           
 .َِّ، ادلنهج َب اللغة العربيةعلى امساعيل زلمد، ّٓ
 .َِٖ، ادلراجع َب تدرس اللغة العربيةابراىم زلمد عطا،  ْٓ
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حنا كدقيقنا كاض رمسنا احلركؼ رسم ُب ادلهارة (ٕ
 غلعلها سهلة القرأة شلكنة الفهم.

 القواعد ٕبسب الكلمات كتابة ُب ادلهارة (ٖ
 .اإلمالئية

 كالفقرات كاجلمل العبارات تكوين على القدرة (ٗ
 .كاألفكار ادلعاين تؤدم الٌب

 طبعية تقتضيو تنظيمنا األفكار تنظيم على القدرة (َُ
   ٓٓ.الكتابة ألواف من لوف كل

 أىمية الكتابة . د
أهنا جزء أساس للمواطنو، كشرط ضركرل حملو  (ُ

 أمية  ادلوطن.
 مستوياهتا، اختالؼ على للتلمذة رئيسية أداة أهنا (ِ

 .كخواطهم فكرىم: ادلعلمْب عن كاخلذ
 معرب اهنا كما بادلاضى احلاضار اتصاؿ أداة أهنا (ّ

 كاحد بنمط التعامل أف إذ للمستقبل، احلاضر
                                                           

اللغة طو على حسْب الدليمي، سعاد عبد الكرًن عباس الوائلى،  ٓٓ
(، ََِٓ، )بعداد: دارالشركؽ للنشر كالتوزيع، العربية، منهجها كطرائق تدريسها

ُُٗ. 
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 ٗبا السابقْب خربات لوصل طريق الكتابة من
يستدعية الالحقوف، كما أف احتالفت ظلط 
الكتابة قطع جلسور االتصل كإهناء خللقاة 

 التاريج، كبَب للجذكر احلضارية كالثقافية.
 باخلطابات البشرل االتصاؿ كسائل أىم من أهنا (ْ

 مقالة، من االتصل، كسائل كشٌب ادلراسالت أك
 .مناسبة أكبطاقة تقرير، أك

لفرد عن نفسو ا تنفيس كسائل من كسيلة أهنا (ٓ
كالتعبّب عما غلوؿ ٖباطره أياكنا ىذا التعبّب شعرا  

 كاف أـ نشرا، أك أم فن من فنوف األدب.
 ادلدكنة، الكتب فلوال. العلم حلفظ أداة أهنا (ٔ

 أكثر لضاع-ادلخطوطة كاحلكم ادلخلدة، كاألخبار
 الذكر، سلطاف النسياف سلطاف لبكلغ العلم،

 .موضع أىل مفرغ للناس كاف كدلا
. كالقضايا كاألحداث للوقائع تسجيل شهادة أهنا (ٕ

 تشهرادلكتوب، الصدؽ، كتقوؿ باحلق، تنطق



   53 

 

 التحّب عن بعيدا بالواقع، ك٘بهر الكلمة، بأمانة
 .كادلماألة

 كاالىتماـ العناية من مزيدا اكتسب الكتابة أف (ٖ
رًن )يىا الك القرآف آية طوؿفأ. أالساـ َب

ٍينو ًإىلى آجىلو ميسىمًّى  ايػىٍنتيٍم ًبدى االًَّذٍينى ءىامىنيوآ ًاذىتىدى أيػُّهى
فىاٍكتيبػيٍوهي( تبْب صفة الكتاب كالكتابة كادلملى 
كالشهاداء على متابعة، ككتابة الكبّب كالصغّب من 

ص( َالديوف. كَب السّبة النبوية اف الرسوؿ)
لقرشيْب من الذين يعرفوف جعل فداء األسرل ا

القرأة كالكتابة َب بدر أف يعلم األسّب منهم 
 عشرة من صبياف ادلسلمْب القرأة كالكتابة.

كالكتابة إما أف تغُب التعبّب الكتاىبو فر فكر الطالب لفظا 
كاسلوبا، كأما أنا تعُب األداة الرمزية للتعبّب عن الفكرة 

ه األداة ٘بويدا رمسا إمالئيان، كأما أف تعُب ٘بويد ىذ
 ٔٓخطينا.

 
                                                           

 .ُِٖ-ُِٕ، ادلراجع َب تدرس اللغة العربيةا، ابراىم زلمد عط ٔٓ
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 اإلمالءه. 
 مفهـو اإلمالء (1

يقصد باإلمالء رسم الكلمات كاحلركؼ رمسا 
صحيحا على حسب األصوؿ ادلتفق عليها. أك ىى 
األداة الرمزية للتعبّب عن الفكرة رمسا إمالئيا يضمن 
سالمة الكتابة، كصحتها، ككضوحها، كصوف القلم 

على فهم  من اخلاطأ ُب الرسم كإعانة القارئ
 ٕٓادلكتوب.

 تدريس اإلمالء (2
 أما فيما يتخص باإلمالء فنقد التوجهات اآلتية:

ينبغي أف يدرؾ ادلعلم الفرؽ بْب انواع اإلمالء  ( أ
الثالثة. ادلنقوؿ كادلنظر كاالختيارم. كيقصد 
باإلمالء ادلنقوؿ تدريب الطالب على رسم 
احلركؼ كالكلمات العربية، كنقلها من السبورة 

                                                           
 .ُِّنفس ادلرخع.،   ٕٓ
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. بينها يقصد باإلمالء ادلنظور مناقسة ُب كراستو
أحد النصوص القصّبة مع الطالب. كالتأكد من 
فهمهم لو. كتدرهبم علر قراءتو. ٍب تركو جانبا 
كإمالئو للطالب. أما إمالء االختيارم فهو ذلك 
النوع من إمالء الذم يكلف فيو الطالب 
بكتابة ما ؽللى عليهم كف معرفة سابقة بالنص 

 . ادلملى عليهم
ينبغي أف يكثر ادلعلم من تدريبات اإلمالء. إهنا  ( ب

تقـو لو قدرة الدارسْب على االستماع اجليد. كما 
تقـو مستواىم ُب هتيئة الكلمات كتعرؼ 
حركفها. فضال عن أهنا ٗبثابة مراجعة للمواد الٍب 

 درسوىا من مفراد كتركيب.
ينبغي االىتاـ بادلعُب ُب تدريبات اإلمالء. إف  ( ج

م أال يقدـ للطالب كلمات غريية، أك على ادلعل
 مجال غّب مألوفة جملرد توافر قاعدة إمالئية فيها.
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ال ينبغي بأية حاؿ أف تستغرؽ اإلمالء أكثر من  ( د
مخس عشرة دقيقة ُب خصة مدهتا مخسوف 
دقيقة. كذلك حٌب يتسبع باقي الوقت للنشاط 
اللغوم اآلخر ادلصاحب لإلمالء. مثل قراءة 

تدريبهم على كتابة بعض الدراسْب النص. ك 
 الكمات كاجلمل الصعبة، كتصحيح أخطائهم.

ينبغي أف يتابع ادلعلم مستول أداء الطالب ُب   ( ق
كتابة اإلمالء، كأف يتعرؼ أخطائهم كأف تقـو 
خصر الشائع منها، كطلصيص كقت 

 ٖٓدلعاجلتها.
 أىداؼ تدريس إمالء (3

                                                           
تعليم العربية لغّب الناطقْب هبا مناىجة رشدم أمحد طبعية،  ٖٓ

 .ُُٗ-َُٗ(، ُٖٗٗ، )الرياط: جامعة ادلنصور، كأساليبو
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ُب مرحلة األساسى إىل ٙبقيق يهدؼ تدريس اإلمالء 
 التالية: األىداؼ

َب   -كل ُب موضعها–تطبيق عالمة الَبقيم  ( أ
كتابات التلميذ احملتلفة، كعلى كجو اخلصوص 
الواجبات ادلدرسية، كتدريباهتا، كأنشطتها، 

 لتصبح عادة مالزمة لو َب كل كتاباتو فيما بعد.
 صحيحا رمسا كرمسها كاجلمل، الكلمات كتابة ( ب

 ةالكتاب ؽليز كٕبيث نقص، أك فيها زيادة بدكف
 .اخلطأ الكتابة من الصحيحة

غرس بعض العادات الطيبة لدل التالميذ. كا  ( ج
النظاؼ، كادلالحظة، كالدقة، كاالتساؽ كاالنتباه، 
كاالستماع اجليد، كالسرعة، كالقدرة على ادلتابعة، 
كربط النظر بالتطبيق من خالؿ موضوعات 

 اإلمالء.
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زيادة ادلهارات احلركية اخلاصة بالعْب كاليد،  ( د
 ة شلارسة ىذه ادلهارات.كسرع

إدلاـ التالميذ بالقواعد اإلمالئية، لينتفعوا هبا  ( ق
عند احلاجة إليها. كذالك من خالؿ األىداؼ 

ع ادلنهج ادلالئم، أمال ُب ٙبقيق ادلوضوعة، ككض
ادلهارات ادلطلوبة لإلمالء، كلعل من أىم ىذه 

 ادلهارات ما يلى:
استحداـ عالمة الَبقيم استخداما صحيحا  (ُ)

 فاءة.كبك
 صحة أداء الرسم الكتاىب بسرعة كدقة. (ِ)
شلارسة العادات ادلكتسبة من اإلمالء  (ّ)

 بتلقائية، كبعيدة عن التكلف.
هتجى ادلكتوب بطريقة سلميمة هتجيا  (ْ)

 شفهيا من النص، كمن الذاكرة.
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استحداـ التلميذ للقواعد اإلمالئية،  (ٓ)
كتطبيقها َب كتاباتة، حٍب كلو مل يسبق لو 

  ٗٓاتو السابقة.شلارستها َب كتاب
 و. الخط

 اخلط ـو مفه (1
ىو رسم كأشكاؿ حرفية تدؿ على الكلمات 
ادلسموعة، الدالة على ماَب النفس، أك ىو معرفة 
تصوير اللفظ ٕبركؼ ىجائية، كىو لساف اليد 
كهبجة الضمّب، كسفّب العقوؿ، ككصى الفكر، 
كسالح ادلعرفة، كأنس اإلخواف عند الفرقة، 

افة، كمستودع السر، كزلادثهم على بعد ادلس
كديواف األمور. كىو بياف عن القوؿ كالكالـ، كما 
اف القوؿ كالكالـ بياف عما َب النفس كالضمّب من 

 ادلعاىن.

                                                           
 .ِّْ، ادلراجع َب تدرس اللغة العربيةابراىم زلمد عطا،  ٗٓ
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كاخلط ىو ادلخاطب للعيوف بسواتر القلوب، 
على لغات متفرقة، َب معاف معقولة ٕبركؼ مؤلفة 
من ألف،كباء، كخيم، كداؿ، متباينة الصور، 

جها ت لقاحها التفكّب، كنتازلتلفات احلجا
مزدكجة، بال التأليف، ٚبرس منفردة، كتنطق 

أصوات مسموعة، كال ألسن مزكرة، كال حركات 
 ظاىرة

كاخلط افضل من اللفظ، ألف اللفظ يفهم 
احلاضر فقط كاخلط يفهم احلاضر كالعائب كعلا معا 
يتقامساف فضيلة البياف، كيشَبكاف فيها. فهو ناطق 

 َٔأحرس.
ط: فيما يلى رلموعة توجيهات تتصل تدريس اخل (2

 بتدريس اخلط:

                                                           
 .َِٓنفس ادلرجع.،  َٔ
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ينبغي أف يكوف نسخ الطالب ٙبت أشراؼ   ( أ
 ادلعلم.

غلب اف يقلد الطالب دائما النمودج   ( ب
الصحيح، كعلى ادلعلم التأكد من ذلك. 
كذلك ٗبراقبة الطالب دائما حٌب ال يقلد 

 أحدىم اآلخر.
يفضل أف يدرب الطالب على النسخ من  ( ج

عالىا. أل أف ينظر أسفل الصفحة أل
الطالب إىل ظلوذج ُب أعلى الصفحة، ٍب 
يكتبو ُب آخر سطر بالصفحة، مرتفعا بعد 
ذلك ليصل إىل النموذج. كُب ىذا ضماف 
لعدـ تػأثر الطالب بالطريقة ادلشوىة الٍب 

 يقلد هبا النموذج.
على عكس ذلك يفٌضل أف يكوف  ( د

التصحيح خطيا. أل يبدأ من أعلى 
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ها. كلمة كليس أفقيا، أم الصفحة إىل أسفل
على مستول السطر كلو. فهذا يضمى 

 االلتزاـ بالنموذج إىل حد كبّب.
كٗبنطق احلرص أيضا يفٌضل أف يصحح  ( ق

الطالب كتابتو بالنظر ُب النموذج. كبعد 
تصحيح كل سطر ؼلفيو بيده كيصحح غّبه. 

 كىكذا حٌب ينتهي شلا كتب.
ينبغي أف يلم ادلعلم بأىم معايّب احلكم  ( ك

لى جودة اخلط. كمن ادلعايّب الٍب ؽلكن ع
أنتستخدـ ُب احلكم على جودة اخلط: 
كضوحو، كمجالو، كقدرة الكاتب على إرساؿ 

 ُٔاليد مع السرعية ُب الكتابة.
 أىداؼ تدريس اخلط . ت

                                                           
61

، تعليم العربية لغّب الناطقْب هبا مناىجة كأساليبومحد طبعية، رشدم أ 
ُٖٗ-َُٗ. 
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يتبلور اذلدؼ الرئيس لتدريس اخلط َب 
مساعدة التالميذ على اكتساب أسلوب اخلط 

كالسرعة  الناضح ٕبيث يتوافر فيو الوضوح
كامجاؿ...كمن األىداؼ األخرل الٌب تستحق الذكر 

 ما يلى:
تنمية االىتمامات، كاالعتداد ادلتزايد ببلوغ نوعية  ( أ

 جيدة من اخلط.
تنمية اال٘باىات كادلهارات ادلطلوبة لوضوح  ( ب

 الكتابة ٗبا ييسر قراءهتا كبسرعة معقولة.
تربية كثّب من القدرات الفنية كالعقلية كإدراؾ  ( ج

ؿ، كصحة احلكم، كدقة ادلالحظة، كقوة اجلما
 االنتباه، كصدؽ ادلوازنة.

اكتساؼ أسباب ٚبلف األفراد َب إحراز تقدـ  ( د
مقبوؿ َب اخلط، كاستحداـ أساليب العالج 

 الضركرية.
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تشجيع التالميذ على شلارسة انواع اخلطوط  ( ق
ادلختلفة، ٗبا ػلفظ للَباث العرىب من اخلطوط 

 .بقاءىا كاستمرارىا ادلختلفة
تكوين كثّب من العادات احلسنة، كاانظاـ،  ( ك

كالدقة، كالظافة، كحست الَبتيب، كالصرب 
 ِٔكادلثابرة.

  

                                                           
 .ِٓٓ، ادلراجع َب تدرس اللغة العربيةابراىم زلمد عطا،  ِٔ
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 التقويم .5
 تعريف التقويم . أ

التقوًن ىو الوسيلة الٍب ؽلكن بواسطتها ٙبديد 
مدل صلاح ادلنهج َب ٙبقيق ما كضع من أجلو. 
كالتقوًن عملية تشخيصية عالجية كقائية، كتتضح 

ص َب ٙبديد نواحى القوة كنواحى عملية التشخي
الضعف َب ال برمانج تعليمى، كزلولة تعرؼ 
األسباب الكامنية كراء جانىب القوة أك الضعف. كما 
أف العالج يتضح َب اقَباح احللوؿ ادلناسبة للتعلب 
على نواح الضعف، كاالستفادة من نواحى القوة، 
كالوقاية تتمثل َب العمل على تدارؾ اخلطأ. ككل ما 
سبق اذلدؼ منو ٙبسْب عمليٌب التعليم كالعتلم 
كتطوير علا ٗبا ػلقق األىداؼ، كعلى ىذا فالستقوًن 
َب تدريس اللغة العربية بعد كسيلة كليس غاية، ينكننا 
هبا معرفة ما ققناه من أىداؼ، كترشدنا إىل مواطن 

 الضعف لكى نعمل على إصالحها أك ٙباشيها.
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 أىمية التقويم . ب
سات الَببوية التقوًن أعلية كبّبة، تبععنا كتوىل ادلمار 

دلنطلقات سلتلفة، منها أف عملية التعلم ترتكز على 
اىداؼ كاضحة زلددة، نوجو كل اجلهود كتسخر كل 
اإلمكانيات، كٚبتار أنسب االسَب اتيجيات لتحقيفا، 
كمن الطبيعى أف ضلاكؿ معرفة مدل ما حققتو تلك 

كعلى ذلك اجلهود ُب سبيل ٙبقيق تلك أىداؼ، 
فهناؾ ارتباط كثيق بْب األىداؼ التعليمية من ناحية، 

 كبْب أساليب التقوًن كشلارستو من ناحية اخرل. 
كيعد ظلو التلميد ىو غاية الَببية، كالنمو متعدد 
اجلاكانب، فهو يشمل كتساؼ ادلعلومات كادلهارات 
كاال٘باىات كادليوؿ كالقيم كطرؼ التفكّبادلرشوبة،  

وانب النفسية كاالجتماعية كاجلسمية كما يتضمن اجل
كالقدرات العامة كاخلاصة، كتقدير النمو ىو ُب الواقع 
تقدير دلدل فاعلية التعلم. كدلا كاف التعلم، باعتبارة 
تعّبا مرغةبا َب سلوؾ الفرد، ىو دىف الَببية، لذا  
كاف تقوًن ىذا اجلانب من أىم األمور الٌب غلب أف 
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نهج. فعن طريق تقدير ظلو هتتم هبا عملية تقوًن ادل
التالميذ ضلو ٙبقيق األىداؼ ادلرجوة ؽلكن تعرؼ  
كثّب من نواحى الضعف َب ادلنهج، كما ؽلكن كثّب 
من ادلشكالت الٌب يعاىن فيها التالميذ َب دراستهم، 
كبالتاىل ؽلكن اقَباح اخلوؿ ادلناسبة ٕبيث تأتى ىذه 
احللوؿ َب مكاهنا ادلناسب، أضف إىل ذلك أف 

عرؼ ظلو التالميذ يساعدنا على ٙبقيق مستويات ت
التالميذ ككضعهم َب رلموعات متوافقة َب القدرات 
كاالستعدادت شلا ييسر عملية التوجيو كاإلرشاد كَب 

 ّٔالوقت نفسو ييسر عمليٌب التعليم كالتعلم.
 وسائل التقويم وأدواتو . ج

إف ما ػلٌدد الوسيلة أكاألدكاة ادلناسبة للتقوًن ُب 
العربية، ىو كاقع ادلاٌدة التعليمية الٍب ضلن اللغة 

بصددىا ك األىداؼ الٍب ػلددىا القائم على ىذه 
العملية. فالتقوًن ُب القراءة )االتطهار( ؼلتلف عنو ُب 

ما يستدعي  -فياحلالة األكىل-النحو، إذ ىناؾ

                                                           
 .َّْ-َّّ،تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالف،  ّٔ
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ادلالحظة كالرصد الكتشاؼ مستول السلوؾ كنوع 
ىناؾ ما ؽلطن أف  -ُب احلالة الثانية-األداء، بينما

يقاس كمناكرقننا، مع مالطة أف القياس ييعِب بالوصف 
الكٌمي فحسب، أم اليتضٌمن أيٌة أحكاـ بالنسبة 

 لقيمتو أك جدكاة.
كلعٌل أىٌم كسائل التقوًن ُب حقل تدريس اللغة 

 العربية، ىي:
 االختبارات_بانواعها_الكتابية كالشفهية. -
 التقوًن الذاٌب كالبطاقاة الراصدة -
 النشاطات الصفية كادلنزلية -

 االختبارات:
االختبارات موقف عملٌي تطبقي، يوضع فيو 
التالميد للكشف عن ادلعارؼ كادلعلومات 
كادلفاىيم كاألفكار كاألداءات السلوكية. الٍب 
اكتسبوىا خالؿ تعٌلمهم دلوضوع من ادلوضوعات 

 أكمهارة من ادلهارات ُب مٌدة زمنية معٌينة.
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بار كسيلة من كسائل التقوًن كإذا كاف االخت
الَببويةالشائعة، فهو ليس التقوًن بعينو، كذلك 
ألف االختبار ىو عملية مرتبطة بأىداؼ زلددة، 
تتٌم َب أحواؿ معيٌنة كفق قواعد خاٌصة، بَبٌتب 
عليها النجاح أك الرسوب، كما يعقب ذلك من 
انتقاؿ من صٌف إىل آخر أك من مرحلة إىل 

لتقوًن ٗبفهومو الشامل ىو أخرل، ُب حْب اٌف ا
عملٌية مستمرٌة يشَبؾ هبا التلميذ كادلعلم كادلدير 
ككيٌل األمر، كغّبىم من ادلعٌنيْب بالعملية الَببوية 

 ادلتكاملة.
أكثر -على أنواعها-كتيعٌد االختبارات

الواسائل تداكالن ُب حقل تدريس اللغة العربية 
 لتقوًن مناىجها كٙبديد مستول دراسها.

 االختبارات: انواع
 من حيث األداء (1

االختبارات الكتابة: كىي الٍب  ( أ
تستخدـ دلعرفة التقٌدـ الذم أخرزه 
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دارسو اللغة العربية ُب اكتساب 
ادلهارات كالقدرات اللغوية عن طريق 
التعبّب الكتايب، كاإلنشاء، كإلجابة 

 عن األسئلة.
االختبارات اللفظية )الشفهية(:  ( ب

قٌدـ كىي الٍب تستخدـ دلعرفة الت
الذم أخرزه دارسو اللغة العربية ُب 
اكتساب ادلهارات كالقدرات اللغوية 
عن طريق التعبّب الشفهي كالقراءة 
 اجلهرية كاحملفوظات كاألسئلة ادلباشرة.

 من حيث األىداؼ (2
االختبارات التحصيلية: كتستخم  ( أ

الكتشاؼ مدل التقٌدـ َب احلصيلة 
اللغوية_كمنا كنوعنا كأداءن_ الٍب 

الطالب ُب موضوع ما، ُب  أحرزىا
هناية مٌدة زمنية معٌية، كذلك ُب ضوء 
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األىداؼ التعلمية ادلوضوعة ذلذه 
 الغاية.

التشخيصية:  االختبارات ( ب
تيستخدـ لتشخيص كاقع التالميذ ُب 
صٌف، دكف ادلستول ادلطلوب، 
لتحديد مواطن الضعف كالقٌوة لديهم 
ُب فرع من فركع اللغة العربية أك ُب 

د من موضوعاهتا، ٍبٌ موضوع زلدٌ 
العودة هبم إىل ادلسار الصٌفي السليم.  
كما أف من أىدافها تقٌصى أسباب 
ىذا الضعف لتجٌنب الوقوع ٗبثلو 
مستقبالٌ. كىي توضع مدل الفركؽ 
بْب تالميذ الصٌف الواحدكتنٌوعها. 
كإذا كاف مثل ىذا االختبارات 

ُب مطلع العاـ  -عادة-غلرل
ة صاحلة الدراسي، فأنو يبقى أدا
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لالستعماؿ ُب أم كقت غلد ادلدٌرس 
 أنو ٕباجة إليو.

كال تقتصر االختربات التشخيصية 
على فرع من فركع اللغة دكف غّبه، 

على -فتكوف ُب ادلهارات القرائية
 من حيث:  -انواعها

 .االستيعاب مع القراءة سرعة -
 .مكٌوناهتا إىل األلفاظ ٙبليل -
 .الكلمات مقاطع نطق -
 من ركؼاحل أصوات إصدار -

 ْٔ.السليمة سلارجها
 تحليل األخطاء .6

 تعريف تحليل األخطاء . أ

فيمايايل قائمة بعدد من التعريفات الٍب 
 قدمهاالباحثوف للمفهـو اخلطاء:

                                                           
خصائص العربية نايف زلمود معركؼ،  ْٔ

 .ِّٖ-ُِٓ,):دارالنفاس(،كطرائقتدريسها



   73 

 

: أكضح كوردك ُب كتابو الفرؽ تعريف كوردو
بْب زلة الساف، كاألغالط، األخطاء، زلة الساف 

eTora  ،كما معناىا األخطاءالنا٘بة من تردد ادلتكلم
فهي النا٘بة عن  Mistakesشابو ذلك، اما األعالط 

 Errorإتياف ادلتكلم بكالـ غّب مناسب للمرقف، أما 
ام اخلطاء بادلعُب الذم يستعملو فهو ذلك النوع من 
األخلطاء الٍب ؼلالف فيها ادلتحدث اك الكاتب قواعد 

 اللغة.

: ىو ام استعماؿ خاطئ تعريف سيرفرت
ـ القواعد الصحيحة، أك للقواعد، اكسوء استحدا

ذلجهل بلشواذ )االساتثناءات( من القواعد، شلا ينتج 
عنو ظهور أخطاء تتمئل ُب احلدؼ، اك اإلضافة، اك 
اإلبداؿ ككذلك ُب تعيّب أماكن احلرؼ، كىناؾ 
اختالؼ بْب األخطاء كاألغالط، فاخلطأ ُب التهجي 
اك الكتابة الذم ػلدث بانتظاـ غّب الكتابة يسمى 

Error  رٗبا إىل نقص ُب معرفتو بطبعية اللغة
 كقواعدىا.
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: األخطاء  عبدا العزيز العصيليك يعرؼ 
األخطاء اللغوية ال األضلراؼ  عما ىو  –يقصد هبا 

ادلقبوؿ ُب اللغة العربية حسب ادلقاييس الٍب يتبعها 
 الناطقوف بالعربية الفصحى.

كمن ىذه التعريفات تتضح لنا عدة 
 اللغوية حٌب يعترب خطأ منها:ابة مواصفات لإلستج

سلالفة اإلستجابة اللغوية الصادرة من الطالب دلا  (ُ
 ينبغي أف تكوف عليو ىذه اإلستجابة.

عدـ مناسبة ىذه اإلستجابات فما يصدر مرة  (ِ
 كاحدة ال يعترب خطأ، كاظلا يعترب زلة أك ىفوة.

ٔٓ 
 أنواع وأساليب األخطاء . ب

يشّب فحص األخطاء ادلوضحة باجلداكؿ إىل 
ف األخطاء داخل اللغة ىي األخطاء الٌب تعكس إ

اخلائص العامة لتعليم القاعدة مثل التعميم 
                                                           

 ادلهارات اللغوية مستويات تدريسها صعوبتها، رشدم أمحد طعيمة، ٓٔ
َّٔ-َّٕ. 



   75 

 

eTbnlTBأالخاطيءل pamasTlepmB كالتطبيق الناقص
BemrpnonalaBللقواعد ToonerTlepmB peB sbnbrB كعدـ

 .السياقات الٍب عليها القوانْب
أما األخطاء الطورية فهي تدؿ على زلاكلة 

ضات حوؿ اللغة )اإلنليزية( من الدراس بناء افَب 
٘بربتو احملودة هبا ُب قاعة أكالكتاب ادلقرركتسهيال 

 للعرض فسيجرل نقاش اجلداكؿ ٙبٌب العناكين األتية
 ادلبالغة ُب التعميم  (1

كتنضمن ادلبالغة ُب التعميم عادة اإلتياف 
، sapbnasببنية خاطئة بدالن من بنيتْب منتظمتْب 

زلاكلة الدارس ٚبفيف كقد يكوف ىذا نا٘بان من 
العبة عن نفسو فهو مثالن عندما ػلذؼ إشارة 

(يزيل هبذا التعميم ضركرة s-ادلفرد الغائب )
 ٔٔادلطابقة فيوفر بذلك رلهودنا كبّبنا.

  
                                                           

التقابل اللغول كٙبليل زلمد إمساعيل صيِب كإسحق زلمد األمْب،  ٔٔ
(، ُِٖٗجامعة ادللك سعود،  -، )الرياض: عمادة شؤكف ادلكتباتاألخطاء

ُُِ. 
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 اجلهل بقيود القاعدة (2
يرتبط بتعميم األبنية اخلاطئة عدـ مراعاة 
قيود األبنية، أم تطبيق بعض القواعد فيسباقات 

aaaBليها، فتعبّب مثل ال تنطبق ع nTmB aapB  B

rTaBaen  ؼلالف القيد الواقع على ادلسند إليو ُب
BnTiaB ، كاجلملة (aap)األبنية الٍب تستعمل فيها

aenB lpB ipB elB تتجاىل القيود على رلاالت
nTRaB)استعماؿ  كىذه ايضا أنواع من التعميم (،

أك النقل ىل اف الدارس يستخدـ قاعدة سبق لو 
ىو يطبقها ىنا ُب موقف جديد اكتساهبا ك 

كؽلكننا أف عسر بعض أخطاء قيود القاعدة ُب 
، كىناؾ حاالت أخرل TmTnppTضوء القياس 

قدتكوف ٘بة عن استظهار القواعد عن ظهر قلب 
 ٕٔدكف فهم ذلا.

  

                                                           
 .ُِّ نفس ادلرجع،. ٕٔ
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 النطبيق الناقص للقواعد  (3
ٙبٌب ىذه الفئة ؽلكننا أف نالحظ حدكث 

القاكاعد  تراكيب ؽلثل التحريف فيها درجة تطور
ادلطلوية ألداء مجل مقبولة فيمكننا مثالن أف 
نالحظ الصعوية ادلنتظمة ُب استعماؿ األسئلة 
لدل ادلتحدثْب بلغات زلتلفة، فهو قد 
يستعملوف الصيغة اخلربية كبرغم اإلكثار من 
تدريس صيغٍب السؤاؿ كاجلرب فإف الصيغة النحوية 
 للسؤاؿ قد ال تصبح جزاء من مقدرة الدارس ُب
اللغة الثانية، كقد يكوف احلشو 

saibmiTmrT.ٖٔعامال يفسر ذلك 
 االفَبضات اخلاطئة (4

باإلضافة للمدل الواسع لألخطاء داخل 
ذات العالقة بالتعلم اخلطيء  emlsTnempbTnاللغة 

للقواعد على مستويات سلتلفة فهناؾ نوع من 
ناتج عن فهم  iaaanponamlTnBاألخطاء التطورية

                                                           
 .ُِٓنفس ادلرجع،.  ٖٔ
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ييز ُب اللغة اذلدؼ، كيعزل خاطيء ألسس التم
ىذا أحيانا إىل سوء التدرج ُب تدريس 

 ٗٔادلوضوعات.
 أىمبة دراسة تحليل األخطاء .2

لتحليل األخطاء أعلية كبّبة ُب برامج تعليم 
اللغاة االجنبية. كمن أبرز رلالت االسنفادة من ٙبليل 

 األخطاء ما يلى: 
إف دراسة األخطاء تزكد الباحث بأدلة عن كيفية  . أ

يم اللغة أك اكتساهبا، ككذلك االسَباتيجييات تعل
كاالساليب الٍب يستخدمها الفرد الكتساب 

 اللغة.
إف دراسة األخطاء تفيد ُب إعداد ادلواد التعليمية،  . ب

إذ ؽلكن تصميم ادلواد التعليمية ادلناسة للناطقْب 
بكل لغة ُب ضوء ما تنتهي غليو دراسات 

 األخطاء اخلاصة هبم.

                                                           
 .ُِٔنفس ادلرجع،.  ٗٔ
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ء تساعد ُب كضع  ادلناىج إف دراسة األخطا ( ج
ادلناسبة للدراسْب سواء من حيث ٙبديد 
األىذاؼ أك اختيار احملتول أك طرؼ التدريس أك 

 أساليب التقوًن.
إف دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرل  ( د

نستكشف من خالذلا أسباب ضعف الدراسْب 
ُب برامج تعليم اللغة الثانية، كاقَبح أساليب 

  َٕ.العالج ادلناسبة
 مراحلة دراسة األخطاء  .3

 كٛبر دراسة األخطاء بثالث مراحل ىي:
تعريف اخلطاء: كيقصد بو ٙبديد ادلواطن الٍب  ( أ

تنحرؼ فيها استجابات الطالب عن مقاييس 
 االستخداـ اللغوم الصحيح.

                                                           
ادلهارات اللغوية مستويات تدريسها يمة، رشدم أمحد طع َٕ

 .َّٖ-َّٕصعوبتها،
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توصيف اخلطاء: كيقصد بو بباف أكجد االضلراؼ  ( ب
عن القاكعد، كتصنيفة للفيفة الٍب ينتمي إليها 

 موقع األخطاء من ادلباحث اللغوية. ٙبديد
تفسّب اخلطاء: كيقصد بو بياف العموامل الٍب  ( ج

 ُٕأدت غلى ىذا كادلصادر الٍب يعزل إليها.
 

                                                           
 .َّٖنفس ادلرجع،.  ُٕ
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 الباب الثالث
 تحليل األخطاء

 
 العربية اللغة تقويم نتائج عن األخطاء تحليل .أ﴾ ﴿

 أساس علىلطالب  المبتدأ والخبر تركيب في
الثانوية  بالمدرسة النحو في الصف العاشر

فونوروغو السنة الدراسية 1محمدية 
9118/9112 

 
 :ديياه فَبم سيفتييانا  لبةااسم الط .ُ

 :عليٍا ييصىلِّي مجىىعىة  ْاجلملة رقم 

ضلوٌم )عدـ  أخط: تصنيف األخطاء
-ضمّب الادلطابقة بْب 

 أ(، كخط-كخربه مبتدأ
 مجاعة(-إمالئٌي )مجعة
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: ُب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل
" عليىا " مبتدأ لفظالطالبة 

 ىنا" "ييصىلِّي هٌف خرب أمع 
ضمّب العدـ ادلطابقة بْب 

فالصحيح  بتدأ كاخلرب.ادل
 "يصٌلياًف".

مجىىعىةن : عليٍا ييصىٌلياًف   التصحيح
ِٕ 

 :عليىا يػىنػىٍوـى ُب بػىٍيتً   ٓاجلملة رقم 

ضلوٌم )عدـ أ خط: تصنيف األخطاء
-ضمّب الادلطابقة بْب 

 أ(، كخط-كخربهبتدأ ادل
 البيت(-إمالئٌي )بيت
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 ُب ىذه اجلملة كتبتٍ  التحليل
الطالبة لفظ" عليىا " مبتدأ 

" يػىنػىٍوـى "  هٌف خرب أمع 
عدـ ادلطابقة بْب ىنا 

بتدأ ادل-    ضمّبال
.كالصحيح -كاخلرب

 "يناماًف".
بػىٍيتً : عليىا يػىنىامىاًف ُب   التصحيح

ّٕ 
 

 : ارـك جهيا تياس  لبةااسم الط .ِ
 تػىٍغًسلي  :ًىيى   ْاجلملة رقم 

ضلوٌم )التأتى  أخط:  تصنيف األخطاء
 (بو لبة بادلفعوؿاالط
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ة كتبٍت : ُب ىذه اجلمل التحليل
الطالبة لفظ " ًىيى "  

كتبٍت الطالبة كادلبتدأ ك 
خلرب لفظ " تػىٍغًسلي " ا

 اجلملة مل ىذه فقط.
فعل المفيدة ألف  تكن

ىو  -خلربا–ضارع ادل
فعل المتعدل. ك فعل 

  مفعوؿىلإ جا تعدل ػلتادل
. ُب ىذه اجلملة بو

 .بو فعوؿادل اليوجد
. التصحيح  : ًىيى تػىٍغًسلي ادلالًبسى

 
 :ضلىٍني نػىٍقرىأي  ٓاجلملة رقم 
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ضلوٌم )التأتى  أخط:  تصنيف األخطاء
 (بو لبة بادلفعوؿاالط

: ُب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل
"   الطالبة لفظ " ضلن

ادلبتدأ كلكن كتبٍت ك
 نقرأخلرب لفظ " االطالبة 

مل اجلملة  ىذه" فقط. 
فعل المفيدة ألف  تكن

ىو  -خلربا–ضارع ادل
فعل التعدل. ك ادلفعل ال
 ىل مفعوؿإ جا تعدل ػلتادل
 اليوجدىذه اجلملة  . بو
 .بو فعوؿادل

. التصحيح  ضلىٍني نػىٍقرىأي القيٍرآفى
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 : كرتيكا سارم  لبةااسم الط .ّ
: ىوى يىٍسَبىًٍح ُب غيٍرفىًة   ُاجلملة رقم 

 ليوسجي 
 أخط:خطأ ضلوٌم ك  تصنيف األخطاء

 يسَبيحي( -إمالئٌي )يىٍسَبىًحٍ 
لة كتبٍت : ُب ىذه اجلم التحليل

الطالبة لفظ " ىو "  
 كتبتكادلبتدأ كلكن 

خلرب لفظ " االطالبة 
بو ايىٍسَبىًٍح ". اخلرب إعر 

 رفع كعالمة الرفع ضٌمة.
كلكن كتبٍت الطالبة لفظ 

يىٍسَبىًٍح " خلرب لفظ " ا
بالسكوف ال  احلاء احلرؼ
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كالصحيح  ضٌمة.الركة ٕب
ًيحي".   "يىٍسَبى

ُب غيٍرفىًة  ْٕيسَبحي : ىوى   التصحيح
 اجليليوسً 

 :ًىيى   ِاجلملة رقم 
)التأتى  ضلومٌ  أخط: تصنيف األخطاء

 لبة باخلرب(االط
: ُب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل

"  الطالبة لفظ " ًىيى 
 كتبتادلبتدأ كلكن  الك

خلرب. ىذه االطالبة لفظ 
مفيدة كال  ليست ملةاجل
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 اجلملةبكاليسمى  ةتام
 ادلبتدأ كاخلرب. الٍب فيها

 : ًىيى تػىٍقرىاي الًكتىابى  التصحيح
 

 :أىنٍػتيٍم  ّاجلملة رقم 
التأتى ) ضلومٌ  أخط:  تصنيف األخطاء

 لبة باخلرب(االط
: ُب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل

"  الطالبة لفظ " أىنٍػتيٍم 
 كتبتال نكادلبتدأ كلك
خلرب. ىذه االطالبة لفظ 

مفيدة كال  ليست ملةاجل
 اجلملةبكاليسمى  ةتام

 ادلبتدأ كاخلرب. الٍب فيها
تً  التصحيح ىجىالَّ

 : أىنٍػتيٍم تػىٍقرىأيٍكفى ادل
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 :أىٍنتً  ْاجلملة رقم 

التأتى ) ضلومٌ  أخط:  تصنيف األخطاء
 لبة باخلرب(االط

: ُب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل
"   أىٍنتً لفظ " الطالبة 

 كتبتال كادلبتدأ كلكن
خلرب. ىذه االطالبة لفظ 

مفيدة كال  ليست ملةاجل
 اجلملةبكاليسمى  ةتام

 ادلبتدأ كاخلرب. الٍب فيها
ىلى إ ًبْبى : أىٍنًت تىٍذىى  التصحيح

 ٍسًجدً ادل
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:أىنىا أىقػٍرىأي ًَب غيٍرفىًة ًَب  ٓاجلملة رقم 
 اٍلفىٍصلً 

التأتى ) ضلومٌ  أخط:  تصنيف األخطاء
 ( بو لبة بادلفعوؿاالط

: ُب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل
"   الطالبة لفظ " أىنىا

ادلبتدأ كلكن كتبٍت ك
 قرأأخلرب لفظ " االطالبة 

ال اجلملة  ىذه" فقط. 
فعل المفيدة ألف  تكوف

ىو  -خلربا–ضارع ادل
فعل ال تعدل. كادلفعل ال
 ىل مفعوؿإ جا تعدل ػلتادل
 اليوجدىذه اجلملة  . بو
 .بو فعوؿادل
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: أىنىا أىقػٍرىأي الدىٍرسى ًَب  التصحيح
 الفصل /غيٍرفىًة الدرًسية 

 
 عزيزال : زلمد نوؼ  باسم الطل .ْ

 :ضلن نىٍكتيبي   ْاجلملة رقم 
التأتى )  ضلومٌ  أخط:  تصنيف األخطاء

 (بو لب بادلفعوؿاالط
ُب ىذه اجلملة كتب :  التحليل

"   لفظ " ضلن الطالب
 كادلبتدأ كلكن كتبتٍ 

خلرب لفظ " ا الطالب
 ىذه" فقط.  نىٍكتيبي 

مفيدة  ال تكوفاجلملة 
–ضارع ادلفعل الألف 

فعل الىو  -خلربا
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فعل التعدل. ك ادل
 ىل مفعوؿإ جا تعدل ػلتادل
 اليوجدىذه اجلملة  . بو
 .بو فعوؿادل

 :ضلن نىٍكتيبي الدىٍرسى  التصحيح
 

 : ريستا ريفدييانٍب  لبةااسم الط .ٓ
نىٍذىىبي ًإىلى  :ضلىٍني   ُاجلملة رقم 

 اٍلمىٍدرىسىةه 
ضلوٌم )كتبٍت  أ:خط تصنيف األخطاء

الطالبة الكلمة " 
سب انتالاٍلمىٍدرىسىةه " 

 هبا(اقاعدة اعر ب
: ُب ىذه اجلملة كتبت  التحليل

ًإىلى الطالبة لفظ " 
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 من " اجلملة اٍلمىٍدرىسىةه 
سب ناتالٌر كرلركر اجل
ٌر اجلألٌف  .وباقاعدة اعر ب

خفض بو اكرلركر اعر 
فض كسرة. اخلكعالمة 

كالصحيح "اٍلمىٍدرىسىًة " 
 كسرة.  ةباحلركة األخّب 

: ضلىٍني نىٍدىىبي ًإىلى   التصحيح
 اٍلمىٍدرىسىةً 

 
 :ًىيى تػىٍقرىأي اٍلًكتىبه   ْاجلملة رقم 

)كتبٍت  ضلومٌ  :خطاء تصنيف األخطاء
 " الطالبة الكلمة "اٍلًكتىبه

قاعدة مفعوؿ سب بالينا
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 بو(، كخطاء إمالئيٌ 
(-)اٍلًكتىبه   اٍلًكتىابى

ُب ىذه اجلملة كتبت : التحليل
الطالبة لفظ " اٍلًكتىبه " 

ألٌف  لفظ "  مفعوالبو.
اٍلًكتىبه " مفعوؿ بو 

بو منصوب كعالمة ااعر 
 لكن َب نصبو فتحة.

" حركة  لفظ "اٍلًكتىبه
 ىي ضٌمة. ةخّب األ

 فالصحيح " اٍلًكتىبى "
 ٕٓاٍلًكتىبى : ًىيى تػىٍقرىأي   التصحيح
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:ضلىٍني نػىٍغًسلي اٍلمىالىًبسى ًَب     ٓاجلملة رقم
ـه   احلٍىمَّا

ـه  أ:خط تصنيف األخطاء ضلوٌم )احلٍىمَّا
 (اعرابوقاعدة سب بالينا

ُب ىذه اجلملة كتبت : التحليل
ـه "  الطالبة لفظ " احلٍىمَّا

ٌر كرلركر اجل من اجلملة
 .وباقاعدة اعر سب بنايال

بو اٌر كرلركر اعر اجلألٌف 
فض  اخلمة خفض كعال

 كسرة لكن لفظ "
ـه " حركة ا  ةخّب ألاحلٍىمَّا

 ىي ضٌمة. كالصحيح "
  ة" باحلركة األخّب  احلٍىمَّاـً 
 كسرة.



   96 

 

: ضلىٍني نػىٍغًسلي اٍلمىالىًبسى  التصحيح
 ًَب احلٍىمَّاـً 

 
 : جارمي  لبةااسم الط .ٔ

 :أىنىا  ُاجلملة رقم 
التأتى ) ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء

 لبة باخلرب(االط
ُب ىذه اجلملة كتبٍت : تحليلال

"   اأىنالطالبة لفظ " 
 كتبتالكادلبتدأ كلكن 

خلرب. ىذه االطالبة لفظ 
مفيدة كال  ليست ملةاجل
 اجلملةبكاليسمى  ةتام

 ادلبتدأ كاخلرب. الٍب فيها
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ُب ادلالبس ًسلي ت:أناى أىغٍ  التصحيح
 اـً احلىمَّ 

 
 :نػىٍهني   ِاجلملة رقم 

التأتى ) ضلومٌ  أخط: تصنيف األخطاء
 أ، كخطلبة باخلرب(االط

 ضلىٍني(-إمالئٌي )نػىٍهني 
ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل

"  الطالبة لفظ " نػىٍهني 
 كتبتال كادلبتدأ كلكن
خلرب. ىذه االطالبة لفظ 

مفيدة كال  ليست ملةاجل
 اجلملةبكاليسمى  ةتام

 ادلبتدأ كاخلرب الٍب فيها
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 نػىٍقرىأي القيٍرآفى  ٕٔنػىٍهني : التصحيح
 

 :ًىيى   ّاجلملة رقم 
التأتى ) ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء

 لبة باخلرب(االط
ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل

"   يىالطالبة لفظ " 
 كتبتال كادلبتدأ كلكن
خلرب. ىذه االطالبة لفظ 

مفيدة كال  ليست ملةاجل
 اجلملةبكاليسمى  ةتام

 ادلبتدأ كاخلرب الٍب فيها
ـي َب غي  التصحيح  ٍرفىًة النػىٍوـً : ًىيى تػىنىا
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 :ىيمى   ْاجلملة رقم 
التأتى ) ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء

 أباخلرب(، كخط لبةاالط
 عليىا(-إمالئٌي )ىيمى 

ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
"   مىالطالبة لفظ " 

 كتبتال كادلبتدأ كلكن
خلرب. ىذه االطالبة لفظ 

مفيدة كال  ليست ملةاجل
 اجلملةبكاليسمى  ةتام

 ادلبتدأ كاخلرب االٍب فيه
ـى  ٕٕىيمى : التصحيح  يىأكيالىًف الطىعىا
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 :ىيمٍ      ٓاجلملة رقم 
التأتى ) ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء

 لبة باخلرب(االط
ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل

"  الطالبة لفظ " نػىٍهني 
 كتبتالكادلبتدأ كلكن 

خلرب. ىذه االطالبة لفظ 
مفيدة كال  ليست ملةاجل
 اجلملةب كاليسمى ةتام

 ادلبتدأ كاخلرب الٍب فيها
 ىيٍم ييصىلٍُّوفى مجىىاعىةن : التصحيح

 
 : فوسفيتا سارل  لبةااسم الط .ٕ

 :ضلىٍني ىدىى   ِاجلملة رقم 
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التأتى ) ضلومٌ  أخط: تصنيف األخطاء
( ، بو لبة بادلفعوؿاالط

-كخطاء إمالئٌي )ىدىى
 نذىب(

ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
"   ني الطالبة لفظ " ضلىٍ 

ادلبتدأ كلكن الكلمة ك
ـ خلرب اليقرأ ألٌف عد

عالمة النقطة كاحلركة. 
الكتابة كلفظ من  إدا يير

ادلاضى"ذىب". فعل ال
ىل إ جا تعدل ػلتادلفعل الك 

 .بو مفعوؿ
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ىلى إ ٖٕىدىى:ضلني  التصحيح
ىٍدرىسىةً 

 ادل
 

 :ًىيى تػىقيٍوري   ّاجلملة رقم 
ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء

(، بو بادلفعوؿلبة االط
-إمالئٌي )تػىقيٍوري  أكخط
 تػىٍقرىأي(

َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
الطالبة لفط " ًىيى "  

كلكن الكلمة  بتدأ.كادل
"  تػىقيٍورلفظ "  خلربا

ىذا فعل متعدم  فقط.

                                                           
78

 قسمُب  كيسكوف تصحيحها، ئيةإمال أخطألتصنيف ا ُب ىذه الكلمة 
 .على أساس الكتابة خطأٙبليل األ



   113 

 

، كَب بو ىل مفعوؿإ جا ػلت
 ال يوجدىذه اجلملة 

  .بو فعوؿادل
 .ةى اجملىلٌ  ٕٗتػىقيٍوري :ًىيى   التصحيح

 
 :ىيوى يىٍق رىأي   ْملة رقم اجل

ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء
 أبادلفعوؿ(، كخط لبةاالط

 يػىٍقرىأي(-إمالئٌي )يىٍق رىأي 
َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل

"  وى " ى الطالبة لفط
كلكن الكلمة  بتدأ.كادل

"  يىٍق رىأي لفظ "  خلربا
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ىذا فعل متعدم  فقط.
، كَب بو ىل مفعوؿإ جا ػلت

 ال يوجداجلملة ىذه 
 .بو فعوؿادل

يىٍق رىأي : ىيوى   التصحيح
َٖ .  الًكتىابى

 
 : فبيبْب غيتامامى  لبةااسم الط .ٖ

 :ضلىٍني نىٍذىىبي   ِاجلملة رقم 
ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء

 (بو لبة بادلفعوؿاالط
: َب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل

ضلىٍني "  "  الطالبة لفط
ة كلكن الكلم بتدأ.كادل
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" نىٍذىىبي لفظ "  خلربا
ىذا فعل متعدم  فقط.

، كَب بو ىل مفعوؿإ جا ػلت
 ال يوجدىذه اجلملة 

 بو فعوؿادل
 : ضلىٍني نىٍذىىبي اىلى   التصحيح

 البيٍستىاًف.  
 

 :ًىيى تػىقيٍوؿي   ّاجلملة رقم 
ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء

 (بو الطلبة بادلفعوؿ
ٍت َب ىذه اجلملة كتب: التحليل

ًىيى "  "  الطالبة لفط
كلكن الكلمة  بتدأ.كادل

" تػىقيٍوؿي لفظ "  خلربا
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ىذا فعل متعدم  فقط.
، كَب بو ىل مفعوؿإ جا ػلت

 ال يوجدىذه اجلملة 
 بو فعوؿادل

 ًىيى تػىقيٍوؿي صحيحنا.:  التصحيح
 

 ىيوى يػىٍقرىأي :  ْاجلملة رقم 
ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء

 (بو الطلبة بادلفعوؿ
َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل

ىيوى "  "  الطالبة لفط
كلكن الكلمة  بتدأ.كادل

 " فقط.يػىٍقرىأي لفظ "  خلربا
 جا ىذا فعل متعدم ػلت

، كَب ىذه بو ىل مفعوؿإ
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 فعوؿادل ال يوجداجلملة 
 بو.

ةي.:  التصحيح  ىيوى يػىٍقرىأي اجلىرًيدى
 

 :ضلىٍني نػىٍقرىأي   ٓاجلملة رقم 
ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء

 (بو الطلبة بادلفعوؿ
َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل

ضلىٍني "  "  الطالبة لفط
كلكن الكلمة  بتدأ.كادل

 " فقط.ٍقرىأي لفظ " نػى  خلربا
 جا ىذا فعل متعدم ػلت

، كَب ىذه بو ىل مفعوؿإ
 فعوؿادل ال يوجداجلملة 

 بو.
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 ضلىٍني نػىٍقرىأي القيرآفى.:  التصحيح
 

 سوندارل )ب( :  ةبلااسم الط .ٗ
 ىوى يىٍسَبىًٍح ُب غيٍرفىًة :  ُاجلملة رقم 

 ليوساجلي 
:خطاء ضلوٌم كخطاء  تصنيف األخطاء

 -إمالئٌي )يىٍسَبىًحٍ 
ًيحي( الينا سب يىٍسَبى

 .اعرابوقاعدة ب
لة كتبٍت ُب ىذه اجلم: التحليل

الطالبة لفظ " ىو "  
 كتبتكادلبتدأ كلكن 

خلرب لفظ " االطالبة 
بو ا. اخلرب إعر يىٍسَبىًٍح "

 رفع كعالمة الرفع ضٌمة.
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كلكن كتبٍت الطالبة لفظ 
يىٍسَبىًٍح ". خلرب لفظ " ا

بالسكوف ال  احلاءاحلرؼ 
كالصحيح  ضٌمة.الركة ٕب

ًيحي".   "يىٍسَبى
يىٍسَبىًحي : ىوى  التصحيح

ُب غيٍرفىًة  ُٖ
 ليوسً اجلي 

 
 :أىنىا أىقػٍرىأي َب عرفة ًفٍل   ّاجلملة رقم 

 فىٍسلً 
:خطاء ضلوٌم )التأتى  ألخطاءتصنيف ا

 (بو لبة بادلفعوؿاالط
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َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
ضلىٍني "  "  الطالبة لفط

كلكن الكلمة  بتدأ.كادل
 " فقط.ٍقرىأي لفظ " نػى  خلربا

 جا ىذا فعل متعدم ػلت
، كَب ىذه بو ىل مفعوؿإ

 فعوؿادل ال يوجداجلملة 
 ظرؼ اليفهمالكيزد  بو.

فظ . كينبغى زكاؿ لمعنو
" ًفٍل فىٍسًل" ألف معضلة 
كاستعماؿ لفظ 

 "الدراًسة"
 :أىنىا أىقػٍرىأي الديريٍكسى َب   التصحيح

 غيٍرفىًة الدراًسة
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 :أىنٍػتيٍم يػىتػىعىلَّمي ًَب غيٍرفىًة نػىٍوـً   ْاجلملة رقم 

ضلوٌم )التأتى  أخط: تصنيف األخطاء
 (بو لبة بادلفعوؿاالط

  -إمالئٌي )نػىٍوـً  أكخط
)  النػىٍوـً

َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل 
أىنٍػتيٍم "  "  الطالبة لفط

كلكن الكلمة  بتدأ.كادل
" يػىتػىعىلَّمي لفظ "  خلربا

ىذا فعل متعدم  فقط.
، كَب بو ىل مفعوؿإ جا ػلت

 ال يوجدىذه اجلملة 
 بو. فعوؿادل
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أىنٍػتيٍم يػىتػىعىلَّمي الدىٍرسى ًَب : التصحيح
 ِٖنػىٍوـً غيٍرفىًة 

 
 

ـي :أىنٍ   ٓاجلملة رقم   ًت أىٍغًسلي ُب محىىا
ضلوٌم )اجلملة  أخط: تصنيف األخطاء

عدـ ادلطابقة بْب 
(، -مبتدأ كاخلرب-ضمّبال

ـي  أكخط  -إمالئٌي )محىىا
) اـً  احلىمى

ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
بة لفظ " أىٍغًسلي " الطال

ضمّبه  خربا كلكن
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اليناسب بضمّب ادلبتدأ 
"انًت".كالصحيح " 

ٌر كرلركر خلا" ك  نبليسً تتػىغٍ 
بو خفض كعالمة اإعر 
 رٌه كسرة.اجل

 ُب  نبليسً ت:أىٍنًت تػىغٍ   التصحيح
ـً   ّٖمحىىا

 
 كية درجة: ز   اسم الطالبة .َُ

اى يىٍكتيبػيٍوفى ُب الفىٍصلً   ْاجلملة رقم   :علي
ضلوٌم )اجلملة  أ:خط تصنيف األخطاء

عدـ ادلطابقة بْب 
 -مبتدأ كاخلرب-ضمّبال
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 كالتأتى الطالبة بادلفعوؿ
 ( بو

ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
الطالبة لفظ " يىٍكتيبػيٍوفى " 

ضمّبه لكن خربا ك 
ادلبتدأ  اليناسب بضمّب

اى )مؤنث(""  .علي
فالصحيح "تىٍكتيبىاًف" كىو 

ىل إ جا الفعل متعدل ػلت
ك ُب ىذه  .بو مفعوؿ

 .بو اجلملة عدـ مفعوؿ
اى تىٍكتيبىاًف الدىٍرسى ُب   التصحيح  :علي

 الفىٍصلً 
 
اى تػىٍقرىئػيٍوفى الكيرَّسىةً   ٓجلملة رقم ا  :علي
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ضلوٌم )اجلملة  أخط: تصنيف األخطاء
عدـ مطابقة بْب 

 -مبتدأ كاخلرب-ضمّبال
ككتبٍت الطالبة الكلمة 

اليناسب  ""الكيرَّسىةً 
 (إعرابوبالقاعدة 

ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
فظ " تػىٍقرىئػيٍوفى " الطالبة ل

ضمّبه غّب خربا كلكن 
ادلبتدأ "  بقة بضمّبمطا

اى )مذكر(" فالصحيح  علي
"يػىٍقرىآًف". كلفظ " 

اعرابو  الكيرَّسىًة" مفعوؿ بو
نصب كعالمة نصبو 
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فتحة. كالصحيح 
 "الراسةى".

اى يػىٍقرىآًف الكيرَّ   التصحيح  سىةى ا: علي
 

 فيكي اكتامى:  اسم الطالبة .ُُ
 :ضلىٍني نػىٍغًسلي   ِاجلملة رقم 

 التأتى ضلوٌم ) أخط: تصنيف األخطاء
 (بو الطالبة بادلفعوؿ

َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
الطالبة لفط " ضلىٍني " 

كلكن الكلمة  مبتدأ.
" نػىٍغًسلي لفظ "  خلربا

ىذا فعل متعدم  فقط.
، كَب بو ىل مفعوؿإ جا ػلت
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 ال يوجدىذه اجلملة 
 بو. فعوؿادل

.:  التصحيح ىالىًبسى
 ضلىٍني نػىٍغًسلي ادل

 
 يىٍدًرسي  :ىيوى   ّاجلملة رقم 

 ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء
 (بو لبة بادلفعوؿاالط

َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
الطالبة لفط " ىيو" 
مبتدأ. كلكن الكلمة 

" يىٍدًرسي لفظ "  خلربا
ىذا فعل متعدم  فقط.

، كَب بو ىل مفعوؿإ جا ػلت
 ال يوجدىذه اجلملة 

 بو. فعوؿادل
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. سي احلً :ىيوى يىٍدري   التصحيح  سىابى
 

 :أىنىا أىٍعمىلي   ٓاجلملة رقم 
 ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء

 (بو لبة بادلفعوؿاالط
َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل

الطالبة لفط " أىنىا " 
مبتدأ. كلكن الكلمة 

" أىٍعمىلي لفظ "  خلربا
ىذا فعل متعدم  فقط.

، كَب بو ىل مفعوؿإ جا ػلت
 ال يوجدىذه اجلملة 

 بو. ؿفعو ادل
  ًجبىةى االوى :أىنىا أىٍعمىلي   التصحيح

ىٍنزًلًئىةى. 
 ادل
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 أ()سوندارل :  ةبلااسم الط .ُِ
 :ضلىٍني نىٍذىىبي   ِاجلملة رقم 

 ضلوٌم )التأتى  أخط: تصنيف األخطاء
 (بو لبة بادلفعوؿاالط

: َب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل
الطالبة لفط " ضلىٍني " 
مبتدأ. كلكن الكلمة 

" ىذا فعل خلرب" نىٍذىى  بي
كفعل متعدم  متعدم.

، كَب بو ىل مفعوؿإج ا ػلت
 ال يوجدجلملة ىذه ا
 .بو مفعوؿ

 ضلىٍني نىٍذىىبي اىلى الشيٍوًؽ.:  التصحيح
 

 :ًىيى نػىٍغًسلي   ْاجلملة رقم 
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ضلوٌم )التأتى  أخط: تصنيف األخطاء
كعدـ  بو لبة بادلفعوؿاالط

-ادلطابقة بْب ضمّب 
 ( -مبتدأ كاخلرب

َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
الطالبة لفط " ًىيى " 

كلكن الكلمة  مبتدأ.
خلرب" نػىٍغًسلي " ىذا فعل ا

كفعل متعدم  متعدم.
، كَب بو ىل مفعوؿإج ا ػلت

 ىذه اجلملة عدـ مفعوؿ
ك لفظ " نػىٍغًسلي "  .بو

ضمّبه عدـ ادلطابقة 
." فالصحيح  بضمّب" ًىيى

 "تػىٍغًسلي".
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ىالى :  التصحيح
.ًىيى تػىٍغًسلي ادل  ًبسى

 
 :ضلىٍني نػىٍقرىأي   ٓاجلملة رقم 

 ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء
 (بو لبة بادلفعوؿاالط

َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
الطالبة لفط " ضلىٍني " 

كلكن الكلمة  مبتدأ.
 " فقط.نػىٍقرىأي لفظ "  خلربا

 جا ىذا فعل متعدم ػلت
، كَب ىذه بو ىل مفعوؿإ

 ؿفعو ادل ال يوجداجلملة 
 بو.

 ضلىٍني نػىٍقرىأي القيٍرآفى.:  التصحيح
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 يولييا جيَبا دكم:  اسم الطالبة .ُّ
ىٍدرىسىةه   ّاجلملة رقم 

 :أىنىا أىٍذىىبي ًإىلى ادل
ضلوٌم )كتابة  أخط: تصنيف األخطاء

ىٍدرىسىةه " 
الطالبة لفظ "ادل

اليناسب بالقاعدة 
 ( وإعراب

َب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
 
ى
ٍدرىسىةه " الطالبة لفط " ادل

 اعرابو اخلرٌ  رلركر.
كعالمة جرٌه كسرة. 

ىٍدرىسىًة "
 كالصحيح "ادل

ىٍدرىسىةً :  التصحيح
 أىنىا أىٍذىىبي ًإىلى ادل

 
اى تيشىًهديفى الًتٍلًفزًيٍػيػيٍوفى   ْاجلملة رقم   :علي
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ضلوٌم )كتبٍت  أ:خط تصنيف األخطاء
تيشىًهديفى الطالبة الكلمة "

عدـ مطابقة بْب "
( -كاخلرب دأمبت– الضمّب

إمالئٌي  أكخط
 التلفٍزيوف( -)الًتٍلًفزًيٍػيػيٍوفى 

ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل
الطالبة لفظ " تيشىًهديفى " 
خربا كلكن اليناسب 
اى  بضمّب ادلبتدأ " علي

 فالصحيح. )مذكر(" 
اًف". شى "يي   اًىدى
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اى  التصحيح افً شى يي  :علي  اًىدى
الًتٍلًفزًيٍػيػيٍوفى 

ْٖ 
 

 نا كوسنيياتىارفي:  اسم الطالبة .ُْ
 :ىيوى   ُاجلملة رقم 

 ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء
 الطالبة باخلرب(

َب ىذه الكلمة كتبٍت : التحليل
الطالبة لفظ " ىيوى " 

 يوجدمبتدأ، لكن ال 
 خلرب. ا

ٍسًجدً : التصحيح
ى
 ىوى يىٍدىىبي اىلى ادل
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 :ىيمى   ِاجلملة رقم 
ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء

لبة باخلرب( كخطاء الطا
 عليىا( -إمالئٌي )ىيمى 

َب ىذه الكلمة كتبٍت : التحليل
الطالبة لفظ " عليىا " 

 يوجدمبتدأ، لكن ال 
 لفظ خلرب

اًف  ٖٓىيمى : التصحيح ييسىاًىدى
 الًتٍلًفٍزيػيٍوفى 

 
 :أىٍنتً   ّاجلملة رقم 
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ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء
 الطالبة باخلرب(

مة كتبٍت َب ىذه الكل: التحليل
الطالبة لفظ " أىٍنًت " 

 يوجدمبتدأ، لكن ال 
 لفظ خلرب. 

ىٍكتبىةً : التصحيح
ًبٍْبى اىلى ادل  انًت تىٍدىى

 
 :ًىيى   ْاجلملة رقم 

 ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء
 الطالبة باخلرب(

:َب ىذه الكلمة كتبٍت  التحليل
الطالبة لفظ " ًىيى " 

 يوجدمبتدأ، لكن ال 
  لفظ خلرب.
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 ٍكتبىةً  ادلًىيى تٍدىىبي اىلى : التصحيح
 

 :ىينَّ      ٓاجلملة رقم 
 ضلوٌم )التأتى  أ:خط تصنيف األخطاء

 الطالبة باخلرب(
َب ىذه الكلمة كتبٍت : التحليل

الطالبة لفظ " ىينَّ " 
 يوجدمبتدأ، لكن ال 

 لفظ خلرب. 
.ٍقرىأيػى :ىينَّ  التصحيح  فى اجمٌلالتى

 
 فوترم ىسناجاميلييا :  اسم الطالبة .ُٓ

 :أىٍنتى تىكيلي طىعىمه   ِاجلملة رقم 
وٌم )كتابة :خطاء ضل تصنيف األخطاء

مفعوؿ بو اليناسب 
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إمالئٌي  أكخطقاعدة( ب
 -تىاٍكلي، طىعىمى  -)تىكيلي 

ـى(  الطىعىا
َب ىذه الكلمة كتبٍت : التحليل

الطالبة لفظ " طىعىمه " 
اعرابو نصب ، مفعوؿ بو

ك  كعالمة نصبو فتحة.
ـى"الصحيح "  . طىعىا

 ٖٔتىكيلي طىعىمى : أىٍنتى  التصحيح
 

 :أىٍنتى تيشىًهدي الًتلًفًسيه   ّاجلملة رقم 
وٌم )كتابة ضل أ:خط تصنيف األخطاء

مفعوؿ بو اليناسب 
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( كخطاء اعرابو قاعدةب
 -إمالئٌي )تيشىًهدي 
-تيشىاًىدي الًتلًفًسيى 

 تلفزيوف(
َب ىذه الكلمة كتبٍت : التحليل

لًفًسيه " الطالبة لفظ " التً 
اعرابو نصب  مفعوؿ بو ،

 كعالمة نصبو فتحة،
لكن كتبٍت الطالبة حركة 

الصحيح ك  .اخّب ضمتْب
 ".الًتلًفًسيى "

 ٕٖالًتلًفًسيى  : أىٍنتى تيشىًهدي  التصحيح
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ىالىًبسه ًَب   ٓاجلملة رقم 
:أىنىا أىٍغًسلي ادل

ـً  ا  احلىمى
وٌم )كتابة ضل أ:خط تصنيف األخطاء

مفعوؿ بو اليناسب 
 (اعرابو عدةقاب

َب ىذه الكلمة كتبٍت : التحليل
 
ى
الىًبسه " الطالبة لفظ " ادل

اعرابو نصب ، مفعوؿ بو
. فتحة كعالمة نصبو

ىالىًبسى  كالصحيح "
 ".ادل

ىالىًبسى ًَب : التصحيح
أىنىا أىٍغًسلي ادل

ـً  ا  احلىمى
 

 داديك سَبييا فوترا:  باسم الطال .ُٔ
 :أىنىا اىقػٍرىأي ًكتىبه   ُاجلملة رقم 
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 بضلوٌم )كتا أخط: يف األخطاءتصن
و اليناسب مفعوؿ ب

إمالئٌي  أكخط قاعدة(ب
(-)ًكتىبى   الًكتىابى

ه الكلمة كتبٍت َب ىذ: التحليل
الطالب لفظ " ًكتىبه " 

اعرابو نصب ، مفعوؿ بو
. فتحة كعالمة نصبو

 ".ًكتىبى  كالصحيح "
 ًٖٖكتىبى : أىنىا اىقػٍرىأي    التصحيح

 
 فىةي النػىٍوـً :ًىيى ًَب غيرٍ   ِاجلملة رقم 
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 كتابضلوٌم ) طأخ: تصنيف األخطاء
مفعوؿ بو  الطالب

 قاعدة(اليناسب ب
:ُب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل

 "" ًَب غيٍرفىةي النػىٍوـً  الطالب
إعربو خفض  احلٌر كرلركر

ألف قبلو احلرؼ جر 
 كعالمة جره كسرة.

 فالصحيح "غيٍرفىًة".

ـي ًَب غيٍرفىًة ال  التصحيح  نػىٍوـً : ًىيى تػىنىا

 :أىنىا ايشىاًىدي تػيليًفًشلينٍ   ّاجلملة رقم 
ضلوٌم )كتاب  أخط: تصنيف األخطاء

مفعوؿ بو اليناسب 
إمالئٌي  أكخط قاعدة(ب

 تلفزيوف(-)تػيليًفًشلينى 
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ه الكلمة كتب َب ىذ: التحليل
 لفظ " تػيليًفًشلينٍ  الطالب

اعرابو " مفعوؿ بو، 
 نصب كعالمة نصبو

 . كالصحيح "فتحة
 ".لينى تػيليًفشً 

 ٖٗتػيليًفًشلينى : أىنىا ايشىاًىدي   التصحيح

 

ٍسًجدٍ   ْاجلملة رقم 
ى
بػيٍو ًَب ادل  :أىٍنتى ذىىى

ضلوٌم )كتبٍت  أخط: تصنيف األخطاء
بػيوٍ  " الطالب الكلمة " ذىىى
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ٍسًجٍد "ك 
ى
اليناسب " ادل

 قاعدة( ب
:ُب ىذه اجلملة كتب  التحليل

بػيٍو "  الطالب لفظ " ذىىى
ب خربا ك ضمّبه اليناس

 بضمّب ادلبتدأ " أىٍنتى ".
." ك  فالصحيح "يىٍذىىبي

إعرابو خفض  كرلركر رٌ اجل
 رٌ اجلألف قبلو احلرؼ 

 كعالمة جره كسرة.
ٍسًجدٍ  فالصحيح

ى
 "."ادل

أىٍنتى يىٍذىىبي ًاىلى : التصحيح
ٍسًجدً 

ى
 ادل
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 ديدين يوالنتيكا:  اسم الطالبة .ُٕ
 :ًىيى يػىٍقرىأي ًكتىبى   ِاجلملة رقم 

ضلوٌم )عدـ  أخط: تصنيف األخطاء
-ادلطابقة بْب ضمّب 

 أكخط( -ادلبتدأ كاخلرب
(-إمالئٌي )ًكتىبى   الًكتىابى

: ُب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل
ك الطالبة لفظ " يػىٍقرىأي " 

ضمّبه اليناسب بضمّب 
. ًىيى " "ادلبتدأ 

 ".تػىٍقرىأي  كالصحيح "
 ًَٗكتىبى ًىيى تػىٍقرىأي  : التصحيح
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 تػىٍقرىًعنى ًكتىبى  :أىنٍػتيمى   ٓاجلملة رقم 
ضلوٌم )عدـ  أ:خط تصنيف األخطاء

-ادلطابقة بْب ضمّب 
 أ( كخط-ادلبتدأ كاخلرب
أىنٍػتيمىا،  -إمالئٌي )أىنٍػتيمى 

 -ًكتىبى   يػىٍقرىآف،-تػىٍقرىًعنى 
)  الًكتىابى

: ُب ىذه اجلملة كتبٍت  التحليل
الطالبة لفظ " تػىٍقرىًعنى " 
خربا كضمّبه اليناسب 

تيمى ". بضمّب ادلبتدأ " أىنػٍ 
 كالصحيح " تػىٍقرىآًف"

أىنٍػتيمى :   التصحيح
 ًِٗكتىبى تػىٍقرىآًف   ُٗ
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 ليندا كاحٓب:  اسم الطالبة .ُٖ
 :أىنىا أىنىا اىقػٍرىأي َب فٍصًل   ُاجلملة رقم 

)كتابة  ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء
الطالبة ضمّباف َب كحدة 
اجلملة كالطالبة التأتى 

 أكخط( بو فعوؿبادل
 ٍصًل(الف -إمالئٌي )فٍصلً 

َب ىذه الكلمة كتبٍت : التحليل
الطالبة ضمّباف ترتيبا. 
 كالصحيح "أنىا" فقط.

كىذه اجلملة كعدـ 
ألٌف استحدـ بو مفعوؿ 

فعل الفعل ادلضارع ىو ال
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، ك الفعل متعدل متعدل
، كَب بو مفعوؿ ػلتاج إىل

 ىذه اجلملة عدـ مفعوؿ
 .بو

أىنىا اىقػٍرىأي الًكتابى َب : التصحيح
 ّٗفٍصلً 

 
 
:أىٍنتى أىنىا نػىٍغًسلي ًَب  ِملة رقم اجل

اـً   احلىمى
)كتابة  ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء

الطالبة ضمّباف َب كحدة 
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اجلملة كالطالبة التأتى 
 (بو فعوؿبادل

َب ىذه الكلمة كتبٍت : التحليل
الطالبة ضمّباف ترتيبا. 
كىذه اجلملة كعدـ 

ألٌف استحدـ بو ادلفعوؿ 
فعل الفعل ادلضارع ىو ال
 ، ك الفعل متعدلتعدلم

، كَب بو ىل مفعوؿإج ا ػلت
 ىذه اجلملة عدـ مفعوؿ

 .بو
ىالىًبسى   التصحيح

 : أىٍنتى نػىٍغًسلي ادل
اـً   ًَب احلىمى

 
 :ًىيى أىنىا يػىٍقرىأي َب فٍصلً   ّاجلملة رقم 



   141 

 

)كتابة  ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء
الطالبة ضمّباف َب كحدة 
اجلملة كالطالبة التأتى 

( كخطاء بو فعوؿبادل
 الفٍصًل( -إمالئٌي )فٍصلً 

ة كتبٍت لمه اجلَب ىذ: التحليل
الطالبة ضمّباف ترتيبا. 
كىذه اجلملة كعدـ 

ألٌف استحدـ  بو مفعوؿ
فعل الفعل ادلضارع ىو ال

فعل متعدل الك ، متعدل
، كَب بو ىل مفعوؿإج ا ػلت

 ىذه اجلملة عدـ مفعوؿ
 .بو

  



   141 

 

 ىي يػىٍقرىأي الًكتىابى َب :  التصحيح
  ْٗفٍصلً 

 
ىٍدرىسىةً   ْاجلملة رقم 

 :أىٍنتى أىنىا تػىٍقرىأي َب ادل
)كتابة  ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء

الطالبة ضمّباف َب كحدة 
اجلملة كالطالبة التأتى 

 (بو فعوؿبادل
ة كتبٍت لمَب ىذه اجل: التحليل

 الطالبة ضمّباف ترتيبا.
 ليس فيهاكىذه اجلملة ك 

 األهنٌ  بو مفعوؿ
 فعلال تاستحدم
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فعل الادلضارع ىو 
فعل متعدل الك ، متعدل

، كَب بو مفعوؿإىل ج ا ػلت
 فعوؿادلىذه اجلملة عدـ 

 .بو
أىٍنتى تػىٍقرىأي الًكتىابى َب :  التصحيح

ىٍدرىسىةً 
 ادل
 

 :زلمد دكم جاىيو  اسم الطالب .ُٗ
 :أىنىا أىٍكبػىري   ُاجلملة رقم 

 )كتابة  ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء
  غّبة لمالطالب اجل

 يدة( مف
لمة كتب َب ىذه اجل: التحليل

الطالب " أىنىا أىٍكبػىري " 
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أف اليفهم معنو. فينبغى 
يأٌب بكلمة تكمل 

  اجلملة.
 لىدو َب األيٍسرىة:أىنىا أىٍكبػىري ك   التصحيح

 
ٍسًجًد مجىىاعىةن   ّاجلملة رقم 

ى
 :أىنٍػتيمى ُب ادل

جطأ ضلوٌم )اليأتى : تصنيف األخطاء
 أخطالطالب بالفعل( ك 

 أىنٍػتيمىا( -مالئٌي )أىنٍػتيمى إ
لمة كتب َب ىذه اجل: التحليل

ك  الطالب "أىنٍػتيمى" مبتدأ
ٍسًجًد مجىىاعىةن" 

ى
"ُب ادل

فعل الخربا. كلكن عدـ 
م اليفهم ذبينهما ال

أف يأٌب معنو. فينبغى 
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يصيل الكلمة  بالفعل
 يفهم.

أىنٍػتيمى :  التصحيح
 ييصَّلٌياًف ُب  ٓٗ

ٍسًجًد مجىىاعىةن.
ى
 ادل

 
 :ىيوى ًَب غيٍرفىةي النػىٍوـً   ٓجلملة رقم ا

 كتب) ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء
اجلٌر كرلركر الطالب 

 ( اليناسب بقاعدة
ة كتب لم:َب ىذه اجل التحليل

  " الطالب " ًَب غيٍرفىةي النػىٍوـً
خفض  اعربو  كرلركر جرٌ 
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ه كسرة. كعالمة جرٌ 
 فالصحيح "غيٍرفىًة"

 النػىٍوـً ىيوى ًَب غيٍرفىًة :  التصحيح
 

 :نور خالص  بلااسم الط .َِ
 :أىنىا أىٍكبػىري   ُاجلملة رقم 

)كتب  ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء
 غّبلمة الطالب اجل

 مفيدة( 
 لمة كتب:َب ىذه اجل التحليل

الطالب " أىنىا أىٍكبػىري " 
م اليفهم معنو. ذال

أف يأٌب بكلمة فينبغى 
أكلمتْب لتكوف اجلملة 

 مفيدة.
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 لىدو َب األيٍسرىةٍكبػىري ك ا أى أىنى :  التصحيح
 

 :ىًهيى ًَب غيٍرفىةي النػىٍوـً   ِاجلملة رقم 
 كتب) ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء

اجلٌر كرلركر الطالب 
كخطأ ( اليناسب بقاعدة

 (ًىيى  -ىًهيى إمالٌم )
ة كتب لم:َب ىذه اجل التحليل

  " الطالب " ًَب غيٍرفىةي النػىٍوـً
خفض  اعربو  كرلركر جرٌ 

ه كسرة. كعالمة جرٌ 
 فالصحيح "غيٍرفىًة"

 ًَب غيٍرفىًة النػىٍوـً  ٔٗىًهيى :  لتصحيحا
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أىنٍػتيمى الصىر اهلل بعد :  ٓاجلملة رقم  
 صالة الًعشىاءً 

)كتب  ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء
 غّبلمة الطالب اجل

إمالئٌي  أكخط (فهوميةم
 أىنٍػتيمىا( -)أىنٍػتيمى 

 لمة كتب:َب ىذه اجل التحليل
ىر اهلل الص الطالب " أىنٍػتيمى 

بعد صالة الًعشىاًء " 
 ام اليفهم معنهذال

أىنٍػتيمى : التصحيح
نىمىاًف بعد صالة ت ٕٗ
 الًعشىاءً 
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 :ريسا ماىارسي  اسم الطالبة .ُِ
 :أىنىا أىٍجًلسي ًَب اجليليسً   ُاجلملة رقم 

)كتبٍت  ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء
غّب لمة الطالبة اجل

إمالئٌي  أكخط (مفهومية
 ليوًس(اجلي  -)اجليليسً 

ة كتبٍت مل:َب ىذه اجل لتحليلا
ًس" " ًَب اجليلي  ةالطالب

 . ام اليفهم معنهذال
أىنىا أىٍجًلسي ًَب غيٍرفىًة : التصحيح

 ٖٗاجليليسً 
 

 ًكتىبي    :أىٍنتى تػىٍقرىأي   ّاجلملة رقم 
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)كتبٍت  ضلومٌ  أخط: تصنيف األخطاء
"الطالبة الكلمة   "ًكتىبي

 فعوؿادل سب بقاعدةانتال
 إمالئيٌ  أكخط بو(

( -)اٍلًكتىبى   اٍلًكتىابى
ُب ىذه اجلملة كتبت : التحليل

الطالبة لفظ " ًكتىبي " 
ألٌف  لفظ "   مفعوالبو.

بو اًكتىبي " مفعوؿ بو اعر 
منصوب كعالمة نصبو 

فالصحيح "  ،فتحة
 الًكتىبى "

 ٗٗاٍلًكتىبى : أىٍنتى تػىٍقرىأي  التصحيح
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ًٍيحي ًَب اجليلي  ْاجلملة رقم   سً :ضلىٍني نىٍسَبى
)كتبٍت  ضلومٌ  أ:خط نيف األخطاءتص

 غّبة لماجلالطالبة 
إمالئٌي  أكخطمفيدة( 

 اجليليوًس( -)اجليليسً 
ة كتبٍت جلمل:َب ىذه ا التحليل

اجليليوًس" " ًَب  ةالطالب
م اليفهم معنو. ذال

فينبغى يزاة لفظو يصيل 
 الكلمة يفهم.

ًٍيحي ًَب غيٍرفىًة :  التصحيح  ضلىٍني نىٍسَبى
 ََُاجليليسً 
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 :يانوار فيف باكاس   اسم الطالب .ِِ
 :ضلىٍني نيسىًهدي اجلىبىلري   ُاجلملة رقم 

)كتب  ضلومٌ  أ:خط تصنيف األخطاء
 غّبلمة الطالب اجل
-إمالئٌي ) أمفيدة( كخط

 نيسىاًىدي( -نيسىًهدي 
ة كتب لم:َب ىذه اجل التحليل

م ذالطالب " اجلىبىلري " ال
اليفهم معنو. فينبغى 

كلمة يبدؿ لفظو يصيل ال
 يفهم.

 الًتٍلًفٍزيػيٍوفى  َُُنيسىًهدي ضلىٍني : التصحيح
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تحليل األخطاء عن نتائج تقويم اللغة العربية في  .ب﴾ ﴿
الكتابة في  أساس علىطالب ل مبتدأ والخبرالتركيب 

فونوروغو 1بالمدرسة الثانوية محمدية  الصف العاشر
 9118/9112السنة الدراسية 

 
 :ديياه فَبم سيفتييانا   لبةااسم الط .ُ

 :ىو يعمل ُب مدرسةً   ُاجلملة رقم 
 إمالئي )مدرسًة  أخط:  تصنيف األخطاء

 ادلدرسًة( –
ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل

الطالبة لفظ" َب مدرسًة 
" مفعوال ٔبٌر كرلركر. 

ادلدرسًة" بأؿ كالصحيح "
 التعريف.

 : ىو يعملي ُب ادلدرسةً    التصحيح
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 بً أنىا أٍكرىاي ًكتى :     ِاجلملة رقم
 -إمالئي )أكرا أخط: تصنيف األخطاء

( –أقرأ، ًكتىًب   الكتابى
كلمة ال ُب كتبة :أخطئت التحليل

كالصحيح "  ." أكرا"
" بالقاؼ من فعل أقرأ

 ُب كتبةأخطئت ك "قرأ". 
 .ًكتىب "كلمة "

"  كالصحيح " الكتىابى
بأؿ التعريف كباأللف 

 بعد التاء.
 :أنىا أقػٍرىاي الًكتاىبى    تصحيحال
 

 :ىي تدىبي اىلى مسجدً  ّلة رقم اجلم



   154 

 

 –إمالئي )تدىب  أ:خط تصنيف األخطاء
 –تذىب، مسجد 

 ادلسجد(
ُب ىذه اجلملة كتبٍت : التحليل

الطالبة لفظ" تدىب" 
كالصحيح "تذىب" .

 ك ليسذاؿ الٕبرؼ 
داؿ. كلفظ" مسجًد " ال

كالصحيح "ادلسجد" بأؿ 
 التعريف.

 ىلى ادلسجدً إ:ىي تذىبي   التصحيح
 

 أرـك جاىٓب تيياس:   طالبةال اسم .ِ

 :ضلىٍني نىٍدىىبي  ُة رقم اجلمل



   155 

 

-إمالئٌي )ندىب أكخط: تصنيف األخطاء
 نذىب(

اجلملة كتبٍت ُب ىذه : التحليل
 .الطالبة لفظ" ندىب"

كالصحيح "تذىب"  
 داؿ. الذاؿ دكف الٕبرؼ 

 ضلىٍني نىذىىبي :  التصحيح
 

  :أنىا أٍكرىاي الًكتاىبى  ْ اجلملة رقم
 -)أٍكرىاي  إمالئي أ:خط خطاءتصنيف األ

 أقػٍرىاي(.
كلمة "   ُب كتبةأخطئت : التحليل

كالصحيح " أقرأ "  .أكرا"
 بالقاؼ من فعل "قرأ".

 .أنىا أىقػٍرىأي الًكتاىبى :  التصحيح
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  عليٍا ييصىٌلياًف مجىىاعىةن : ٓاجلملة رقم 
 عليىا(. -إمالئي)عليٍا أ:خط تصنيف األخطاء

طئت :ُب ىذه اجلملة أخ التحليل
كلمة " عليٍا "   ُب كتبة

اى" حرؼ . كالصحيح " علي
 ٕبركة فتحة.  يمادل

 عليىا ييصىٌلياًف مجىىاعىةن :  التصحيح
 

 فوسفيتا سارل:   اسم الطالبة .ّ
ـي : ُاجلملة رقم    أنَّا أى فى 

ـي  أ:خط تصنيف األخطاء -إمالئي )أى فى 
ـي(  أىنىا

يٌا ئ:أخطئت الطالبة إمال  التحليل
ـي ُب كتابة كلمة   " أى فى 

ـي . " كالصحيح " أنىا أىنىا
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رؼ األلف بعد ". ٕب
 حرؼ النوف. 

ـي :  التصحيح  أنىا أىنىا
 

ىٍدرىسىةً :  ِاجلملة رقم 
  ضلني ىدىى اىلى ادل

-إمالئي )ىدىى أ:خط تصنيف األخطاء
 نذىب(.

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
كلمة " ىدىى   ةتابُب ك

ىىبي ذٍ كالصحيح " نى . "
عدـ عالمة  ". ألفٌ 

باء  الك حرؼ ، الَبقيم
 ف مقصورة. لأكيتبت ب

ىٍدرىسىةً ذٍ :ضلني نى   التصحيح
 ىىبي اىلى ادل
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ىجَّالتى :  ّاجلملة رقم 

  ًىيى تػىقيٍوري ادل
 -إمالئي )تػىقيٍوري  أ:خط تصنيف األخطاء

 تػىٍقرىأي(
خطئت الطالبة إمالئيٌا أ: التحليل

كلمة " تػىقيٍوري "   ةُب كتاب
 بعد ٍقرىأي ".كالصحيح " تػى 

 األخّب ك مزة ُباذلحرؼ 
 أعالمة الَبقيم األخط

 واك. الكينبغى عدـ حرؼ 
ج  التصحيح

ى
 تى اٌل :ًىيى تػىٍقرىأي ادل

 
.:  ْاجلملة رقم    ىيوى يىٍق رىأي الًكتىابى

 -إمالئي )يىٍق رىأي  أ:خط تصنيف األخطاء
 يػىٍقرىأي(.
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أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
يىٍق رىأي "  كلمة "  ة كتابُب

 كالصحيح " يػىٍقرىأي ".بْب
قاؼ ك احلرؼ الاحلرؼ 

 ؿ. اٌتصاراء ال
 :ىيوى يػىٍقرىأي الًكتىابى   التصحيح

 
 :زلمد نوؼ   اسم الطالب .ْ

 عزيز ال
ٍ :  ُاجلملة رقم    ىيوى يػىٍقرىأي الًكًبى

ٍ  أ:خط تصنيف األخطاء -إمالئي )الًكًبى
 الكتاب(.

لطالب إمالئيٌا ا :أخطئ التحليل
ٍ "   ةكتابُب   كلمة " الًكًبى

كالصحيح 
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".باحلرؼ  "الًكتىابى
األلف بعد حرؼ التاء ك 

حرؼ  كليساحلرؼ الباء 
 نوف. ال

 ىيوى يػىٍقرىأي الًكتىابى :  التصحيح
 

  أىٍنتى تيصىلَّي صىبحىنٍ :  ٓاجلملة رقم 
 -إمالئي )صىبحىنٍ  أ:خط تصنيف األخطاء

 الصيٍبحى(.
ئت الطالب إمالئٌيا أخط: التحليل

ٍن كلمة " صىبحى   ة كتابُب
" كالصحيح " الصيٍبحى " 

النوف بعد  ؼحر عدـ 
 اء. حرؼ احل

 أىٍنتى تيصىلَّي الصيٍبحى :  التصحيح
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 جارمي :   اسم الطالبة .ٓ
  نػىٍهني نػىٍقرىأي القيٍرآفى :  ِاجلملة رقم 

-إمالئي )نػىٍهني  أ:خط تصنيف األخطاء
 ضٍلني(.

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
" نػىٍهني "  كلمة  ةُب كتاب

كالصحيح "ضلىٍني" ٕبرؼ 
 احلاء دكف اذلاء. 

 ضلىٍني نػىٍقرىأي القيٍرآفى :  التصحيح
 

ـى : ْاجلملة رقم    ىيمى تىأكيالىًف الطىعىا
-إمالئي ) ىيمى  أ:خط اءتصنيف األخط

 عليىا( 
:أخطئت الطالبة إمالئيٌا  التحليل

ة " ىيمى " كلم  ةُب كتاب
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كالصحيح " عليىا". 
دة ك مدادلاأللف ركؼ ٕب

 بعد ادليم. 
ـى :  التصحيح  عليىا تىأكيالىًف الطىعىا

 
 فبينْب كيتامامي:   اسم الطالبة .ٔ

ـي :  ُاجلملة رقم    أنَّا أىنىا
 أىنىا(.-إمالئي) أنَّا أ:خط تصنيف األخطاء

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
كلمة "أنَّا   ةُب كتاب
كالصحيح "  ،"بتشديد

ـي " دكف ب، أنىا أىنىا
 .تشديدال

ـي   التصحيح  : أنىا أىنىا
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. : ْاجلملة رقم   ىيوى يىٍق رىأي الًكتىابى
 -إمالئي )يىٍق رىأي  أ:خط تصنيف األخطاء

 يػىٍقرىأي (.
أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل

 ،كلمة " يىٍق رىأي "  ةُب كتاب
كالصحيح " يػىٍقرىأي ". بْب 

حرؼ قاؼ ك الاحلرؼ 
 . ؿاٌتصاراء ال

 دىةى ي:ىيوى يػىٍقرىأي اجلىرً   حيالتصح
 

.: ٓاجلملة رقم   ضلىٍني يىٍق رىأي الًكتىابى
 -إمالئي )يىٍق رىأي  أ:خط تصنيف األخطاء 

 يػىٍقرىأي (.
أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل

كلمة " يىٍق رىأي ".   ةُب كتاب
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بْب ٍقرىأي ". نػى الصحيح " ك 
حرؼ قاؼ ك الحرؼ 

 . ؿاٌتصاراء ال
 ٍقرىأي القيٍرآفى نػى ني :ضلىٍ   التصحيح

 
 سوندارم )ب( :   اسم الطالبة .ٕ

.: ِاجلملة رقم    ًىيى تػىنىمي ُب غيرًفىًة النػىٍوـً
 -إمالئي )تػىنىمي  أ:خط تصنيف األخطاء

ـي(.  تػىنىا
إمالئيٌا أخطئت الطالبة : التحليل

كلمة " تػىنىمي "   ةُب كتاب
دة قبل ك ف شلدلعدـ األ

ـي األ خّب. كالصحيح " تػىنىا
 ف بعد النوف. " باألل

.:  التصحيح ـي ُب غيٍرفىًة النػىٍوـً  ًىيى تػىنىا
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 فيكي اكتامي :   اسم الطالبة .ٖ
  ًىبى تػىقيوـي.:  ِاجلملة رقم 

 -إمالئي )ًىبى  أ:خط تصنيف األخطاء
)  ًىيى

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
لمة " ًىبى " ك  ةُب كتاب

". ٕب رؼ كالصحيح "ًىيى
 .كليس حرؼ الباء ياءال

 :ًىيى تػىقيوـه.  تصحيحال
 

 سوندارم )أ(:   اسم الطالبة .ٗ
ـي :  ُاجلملة رقم    أنَّا أى نىا

 أنىا(-إمالئي )أنَّا أ:خط تصنيف األخطاء
:أخطئت الطالبة إمالئيٌا  التحليل

 "كلمة "أنَّا  ةُب كتاب
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كالصحيح " أنىا  بتشديد.
 .تشديدال بدكف "

ـي :  التصحيح  أنىا أىنىا
 

 يا جيَبا دكميولي:   اسم الطالبة .َُ
اى تيشى :  ْاجلملة رقم     فى الًتٍلًفزًيٍػيػيٍوفى اًىداعلي

إمالئي  أ:خط تصنيف األخطاء
 التػٍِّلًفٍزيػٍُّوفى( -)الًتٍلًفزًيٍػيػيٍوفى 

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
كلمة   ةُب كتاب

الًتٍلًفزًيٍػيػيٍوفى " كالصحيح "
". بتشديد  " التػٍِّلًفٍزيػٍُّوفى 

 لياء.ُب حرؼ التاء كا
اى تيشى :   التصحيح   فى الًتٍلًفٍزيػيٍوفى اًىداعلي
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  أىٍنًت تىٍكتيًبٍْبى َب لكتابً :  ٓاجلملة رقم  
-إمالئي )لكتابً  أ:خط تصنيف األخطاء

 الكتاًب(.
طالبة إمالئيٌا أخطئت ال: التحليل

" لكتاًب  كلمة  ةُب كتاب
" كالصحيح " الكتاًب 

 ـ.الاٌل باأللف قبل  ،"
 ًت تىٍكتيًبٍْبى َب الكتابً أىنٍ :  التصحيح

 
 ارفينا حسناٌب:   اسم الطالبة .ُُ

اًف الًتٍلًفٍزيػيٍوفى :  ِاجلملة رقم     ىيمى ييشىاًىدى
-إمالئي )ىيمى  أ:خط تصنيف األخطاء

 علا(.
:أخطئت الطالبة إمالئيٌا  التحليل

كلمة " ىيمى "   ةُب كتاب
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كالصحيح "علا" باأللف 
 دة بعد حرؼ ادليم.ك شلد

اًف الًتٍلًفٍزيػيٍوفى. عليىا:  التصحيح  ييشىاًىدى
 

 جاميلييا فوترم ىسنا :   ةبلااسم الط .ُِ
  أىنىا أىقػٍرىأي القيٍرئىنى :  ُاجلملة رقم  

 -إمالئي )القيٍرئىنى  أ:خط تصنيف األخطاء
 القيٍرآفى(.

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
ٍرئىنى " كلمة " القي   ةُب كتاب

كالصحيح "القيٍرآفى" 
 تصلت الٍبة المز اذل.ب

 ٕبرؼ النوف.
 أىنىا أىقػٍرىأي القيٍرآفى.:  التصحيح
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  أىٍنتى تىكيلي الطىعىمه :  ِاجلملة رقم  
-إمالئي )تىكيلي  أ:خط تصنيف األخطاء

 الطىعىاـه(-، الطىعىمه تىأكيلي 
خطئت الطالبة إمالئيٌا أ: التحليل

كلمة " تىكيلي "   ةُب كتاب
كالصحيح " تىأكيلي 

اء. باذلمزة بعد الت
كأخطئت كذلك ُب  
كتابو كلمة " الطىعىمه " 
ـه"  كالصحيح "الطىعىا

 باأللف بعد العْب.
ـى أىٍنتى تىأكيلي الطى :  التصحيح  .عىا

 
  أىٍنتى تيشىًهدي الًتلًفًسيه :  ّاجلملة رقم  
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-إمالئي )تيشىًهدي أ :خط تصنيف األخطاء
-تيشىاًىدي(، )الًتلًفًسيه 

 التػٍِّلًفٍزيػٍُّوفى(
ئت الطالبة إمالئيٌا أخط: التحليل

كلمة " تيشىًهدي "   ةُب كتاب
كالصحيح "تيشىاًىدي" 
باأللف بعد الشْب. 
كأخطئت كذلك ُب  
كتابو كلمة " الًتلًفًسيه " 
كالصحيح "التػٍِّلًفٍزيػٍُّوفى ". 
بتشديد ُب حرؼ التاء 

 كالياء. 
 أىٍنتى تيشىاًىدي التػٍِّلًفٍزيػٍُّوفى.:  التصحيح

 
.أىنىا : ْاجلملة رقم    أىقيمي منى النػىٍوـً
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-إمالئي )أىقيمي  أ:خط تصنيف األخطاء 
 (.أىقػيٍوـي 

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
كلمة " أىقيمي "   ةُب كتاب

كالصحيح "أىقػيٍوـي " بالواك 
 بعد القاؼ.

.:  التصحيح  أىنىا أىقػيٍوـي منى النػىٍوـً
 

داديك سَبييا :   اسم الطالب .ُّ
 فوترا

ٍ  أىنىا:  ُاجلملة رقم     أىقػٍرىأي ًكتىنبي
-إمالئي )ًكتىنبي  أ:خط تصنيف األخطاء

 كتىابا(
الطالب إمالئيٌا أخطئ : التحليل

 ٍ  "ُب كتابو كلمة "ًكتىنبي
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كالصحيح "ًكتىابا " 
 كليسباأللف بعد الباء 

 النوف.
 :أىنىا أىقػٍرىأي ًكتىابا.  صحيحالت
 

  أىٍنتى تيشىًهدي الًتلًفًسيه :  ّاجلملة رقم  
-إمالئي )تيشىًهدي  أ:خط طاءتصنيف األخ

-تيشىاًىدي(، )الًتلًفًسيه 
 التػٍِّلًفٍزيػٍُّوفى(

:أخطئ الطالب إمالئيٌا  التحليل
كلمة " تيشىًهدي "   ةُب كتاب

اًىدي" كالصحيح "تيشى 
باأللف بعد الشْب. 

 ةكذلك ُب كتاب كأخطئ
كلمة " الًتلًفًسيه " 
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".  كالصحيح "التػٍِّلًفٍزيػٍُّوفى 
ء بتشديد ُب حرؼ التا

 كالياء.
 أىٍنتى تيشىاًىدي الًتلًفٍزيػيٍوفى.:  التصحيح

 
 ديدين يوالنتيكا:   اسم الطالبة .ُْ

  :أىٍنًت تػىٍقرىًعنى ًكتىابىا  ْاجلملة رقم 
 -الئي )تػىٍقرىًعنى إم أ:خط تصنيف األخطاء

 تػىٍقرىًئٍْبى(
أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل

كلمة " تػىٍقرىًعنى"   ةُب كتاب
" ًئٍْبى كالصحيح "تػىٍقرى 

، باذلمزة ٍبٌ الياء بعد الرٌاء
 كليس حرؼ العْب.

 ا.:أىٍنًت تػىٍقرىًئٍْبى ًكتىابن   حصحيتال
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 :أىنٍػتيمى تػىٍقرىًعنى ًكتىابىا  ٓاجلملة رقم 

 -إمالئي )أىنٍػتيمى  أ:خط تصنيف األخطاء
 فى(آتػىٍقرى -)تػىٍقرىًعنى  (،أنتما

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
نٍػتيمى" كلمة " أى   ةُب كتاب

كالصحيح "أىنٍػتيمىا باأللف 
ك أخطئت   بعد ادليم.

كلمة   ةكذلك ُب كتاب
"تػىٍقرىًعنى" كالصحيح 

" باذلمزة ٍبٌ الياء "تػىٍقرىًئٍْبى 
 بعد الرٌاء.

 ا.:أىٍنتما تػىٍقرىأفى ًكتىابن   حيحصتال
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 كحٓب ليندا:   الطالبة اسم .ُٓ
أىنىا اىقػٍرىأي الًكتابى َب : ُاجلملة رقم 

  فٍصلً 
 -إمالئي )فٍصلً  أ:خط نيف األخطاءتص

 الفٍصًل(.
:أخطئت الطالبة إمالئيٌا  التحليل

 "كلمة " فٍصلً ة  ُب كتاب
لفٍصًل " بأؿ كالصحيح "ا

 التعريف قبل الفاء.

ا اىقػٍرىأي الًكتابى َب أىنى :  صحيحتال
 .الفٍصلً 

 

ٍقرىأي الًكتىابى َب تػى ىي : ّاجلملة رقم 
 فٍصًل 
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 -ي )فٍصلً إمالئ أ:خط تصنيف األخطاء
 الفٍصًل(.

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
كلمة " فٍصًل   ةُب كتاب

لفٍصًل " بأؿ كالصحيح "ا
 التعريف قبل الفاء.

ٍقرىأي الًكتىابى َب تػى :ىي   صحيحتال
 الفٍصًل.

 
زلمد دكم :   اسم الطالب .ُٔ

 جاىيو
اـً البىحا   ِاجلملة رقم    :ىًهيى ُب احلىمى

 -ئٌي )ىًهيى خطاء إمال: تصنيف األخطاء
)  ًىيى
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أخطئ الطالب إمالئيٌا : التحليل
"كلمة   ةُب كتاب ، "ىًهيى

 ىي".كالصحيح "
اـً :  التصحيح  ًىيى ُب احلىمى

 

ٍسًجًد لٌ :أىنٍػتيمى تيص  ّاجلملة رقم 
ى
ياىًف ُب ادل

  مجىىاعىةن.

 -إمالئي )أىنٍػتيمى  أ:خط تصنيف األخطاء
 أىنٍػتيمىا(.

:أخطئ الطالب إمالئٌيا  التحليل
كلمة " أىنٍػتيمى"   ةُب كتاب

تيمىا" كالصحيح "أىنػٍ 
 باأللف شلدكدة بعد ادليم.



   178 

 

ياىًف ُب لٌ :أىنٍػتيمىا تيص  صحيحتال
ٍسًجًد مجىىاعىةن.

ى
 ادل

 

 :نور خالص   اسم الطالب .ُٕ
ـي ًَب غيٍرفىًة النػىٍوًـ ت:ىًهيى  ِاجلملة رقم    ػنىا

 -إمالئي )ىًهيى  أ:خط تصنيف األخطاء
.)  ًىيى

ئ الطالب إمالئٌيا :أخط التحليل
كلمة " ىًهيى "   ةُب كتاب

 ليسكالصحيح "ًىيى " 
األلف مقصورة قبل 

 ء.اذلا

.ت:ًىيى   صحيحتال ـي ًَب غيٍرفىًة النػىٍوـً  ػنىا

اـً البىحا :  ّاجلملة رقم   ىيوى ًفن احلىمى
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 ُب( -إمالئٌي )ًفن أخط: تصنيف األخطاء
:َب ىذه الكلمة كتب  التحليل

، الطالب " ًفن "
الصحيح "ُب" ٕبرؼ ك 

كليس  الياء بعد الفاء
 .النوف

اـً  ىيوى ُب : التصحيح  احلىمى
 

 ًة د رسى :أىٍنتى فن ادلً   ْاجلملة رقم 
 ُب( -إمالئٌي )ًفن أ:خط تصنيف األخطاء

َب ىذه الكلمة كتب  التحليل
، الطالب " ًفن "

كالصحيح "ُب" ٕبرؼ 
 الياء بعد الفاء.

  ادلدرسةُب  انتى :  التصحيح
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نىمىاًف بعد صالة تػى :أىنٍػتيمى   ٓجلملة رقم ا
  الًعشىاءً 

 -إمالئي )أىنٍػتيمى  أ:خط تصنيف األخطاء
 أىنٍػتيمىا(.

:أخطئ الطالب إمالئٌيا  التحليل
كلمة " أىنٍػتيمى"   ةُب كتاب

تيمىا" كالصحيح "أىنػٍ 
 باأللف شلدكدة بعد ادليم.

نىامىاًف بعد صالة تػى :أىنٍػتيمىا   صحيحتال
 .الًعشىاءً 
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 :ريسا ماىارسي   اسم الطالبة .ُٖ

:أىنىا أىٍجًلسي ُب غيٍرفىًة   ُاجلملة رقم 
  اجليليسً 

 -إمالئي )اجليليسً  أ:خط خطاءتصنيف األ
 اجليليٍوًس(.

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
كلمة " اجليليًس "   ةُب كتاب

كالصحيح "اجليليٍوًس " 
 ـ.اٌل لابالواك بعد 

ُب غيٍرفىًة  ٍجًلسي أىنىا أى :  صحيحتال
 اجليليٍوًس.

 

  :أىٍنتى تػىٍقرىأي الًكتىبى   ّاجلملة رقم 
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 -إمالئي )الًكتىبى  أ:خط تصنيف األخطاء
.)  الًكتىابى

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
 "كلمة " الًكتىبى   ةُب كتاب

"الًكتىابى "  كالصحيح
 باأللف بعد التاء.

.:  صحيحتال  أىٍنتى تػىٍقرىأي الًكتىابى

 

ًٍيحي ُب غيٍرفىًة  ْلة رقم اجلم :ضلىٍني نىٍسَبى
 اجليليسً 

 -إمالئي )اجليليسً  أ:خط تصنيف األخطاء 
 اجليليٍوًس(.

أخطئت الطالبة إمالئيٌا : التحليل
كلمة " اجليليًس "   ةُب كتاب
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كالصحيح "اجليليٍوًس " 
 ـ.اٌل البالواك بعد 

ًٍيحي ًَب غيٍرفىًة :  التصحيح ضلىٍني نىٍسَبى
 اجليليوًس.

 
:كيسنو ارييا     اسم الطالب .ُٗ

 كاندا فوترا 
 :أىفَّ أىٍكرىأي كيٍرأىفى   ُاجلملة رقم 

نا(، أ-إمالئي )افٌ  أ:خط نيف األخطاءتص
-(، )كيٍرأىفى أأقر -) أىٍكرىأي 
 القرآف(

الطالب إمالئيٌا  ئ:أخط التحليل
كلمة " أىفَّ"   ةُب كتاب

ليس كالصحيح "أنا" .
تشديد ُب حرؼ النوف 
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نوف. كاأللف بعد ال
أخطئ الطالب كذلك ك 

كلمة "أىٍكرىأي" ة  ُب كتاب
" بالقاؼ أكالصحيح "أقر .

 ئالكاؼ. كأخطليس 
  ةالطالب كذلك ُب كتاب

كلمة "كيٍرأىفى " كالصحيح 
أؿ التعريف "القرآف" ب

 كاذلمزة بعد الرٌاء. 
 أىنىا أىقػٍرىأي القيٍرآفى : التصحيح

 
ى   ٓاجلملة رقم    :أىفَّ أيسىًة طيًل تًٍلًفًسْبُّ

انا(، -إمالئي )افٌ  أ:خط تصنيف األخطاء
أيشىاًىدي(، )طيًل  -)أيسىةً 

ى   التػٍِّلًفٍزيػٍُّوفى( -تًٍلًفًسْبُّ
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الطالب إمالئيٌا  ئ:أخط التحليل
كلمة " أىفَّ"   ةُب كتاب

دكف كالصحيح "أنا" ب.
ؼ النوف تشديد ُب حر 

كاأللف بعد النوف. 
الطالب كذلك  أكأخط

" كلمة " أيسىةً ة  ُب كتاب
لصحيح " أيشىاًىدي " كا

السْب، ٍبٌ كليس باشْب 
 األلف بعد الشْب ك
حرؼ اذلاء ٌٍب حرؼ 

الطالب  ئالداؿ. كأخط
كلمة   ةكذلك ُب كتاب
ى ك  الصحيح  "طيًل تًٍلًفًسْبُّ

 " التػٍِّلًفٍزيػٍُّوفى". 
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 أىنىا أيشىاًىدي التػٍِّلًفٍزيػٍُّوفى : التصحيح
 

:يانوار فيف    اسم الطالب .َِ
 باكاس 

  :أىنىا أىقػٍرىأي القيرعىنَّ   ُم اجلملة رق
 -إمالئي )القيرعىنَّ  أ:خط تصنيف األخطاء

 القرآف(
الطالب إمالئيٌا  ئ:أخط التحليل

كلمة " القيرعىنَّ   ةُب كتاب
" كالصحيح "القرآف." 

باذلمزة كعدـ تشديد ُب 
 الرٌاء.

 :أىنىا أىقػٍرىأي القيرآفى  تصحيحال
 

  نَّ :ىيوى يػىٍقرىأي القيرعى  ٓاجلملة رقم 
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 -إمالئي )القيرعىنَّ  أ:خط تصنيف األخطاء
 القرآف(

الطالب إمالئيٌا  ئ:أخط التحليل
كلمة " القيرعىنَّ   ةُب كتاب

قرآف" " كالصحيح "ال
باذلمزة كعدـ تشديد ُب 

 اء.الر 
 .ٍقرىأي القيرآفىيوى يػى : التصحيح
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 رابعالباب ال
 خاتمة البحث

 
 البحث نتيجة .أ﴾ ﴿

عن خلصت الباحثة كفقا بنتيجة البحث است
 تركيب ُب العربية اللغة تقوًن نتائج عن األخطاء ٙبليل
 نويةاالث بادلدرسة  العاشر الصف لطالب ربكاخل ادلبتدأ

كما  َُِٗ/َُِٖ الدراسية السنة فونوركغوُ زلمدية
 يلي:

حصلت  القواعد أساس علىٙبليل األخطاء  .ُ
الباحثة على أصناؼ األخطاء الٍب كقع فيها 

( عدـ ادلطابقة بْب ادلبتدأ كاخلرب ُىي: )الطاٌلب ك 
ُب التنذكّب كالتأنيث، ك ُب اإلعراب )رفع ك جر(، 

( اجلملة ِخطأ. ) ِٕك ُب التعريف كالتنكّب: 
( ال يأٌب ْخطأ ) ِّليست مفيدة: عدـ اخلرب: 

 خطأ. ُٗالطالب بادلفعوؿ بو ُب الفعل ادلتعدل: 
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حثة حصلت البا كتابةال أساس علىٙبليل األخطاء  .ِ
على أصناؼ األخطاء الٍب كقع فيها الطاٌلب كىي: 

، خطأ ُاء ُب كتابة احلركؼ )األلف: ( أخطُ)
 ّخطأف، الذاؿ:  ِخطأف، احلاء:  ِالباء: 
أخطاء(.  ٔخطأف، القاؼ:  ِ، السْب: أخطاء

 ِ: )الفتحة( ( أخطاء ُب توظيف احلركاتِ)
كؼ: )األلف ر ( أخطاء ُب زيادة احلّخطأف. )

 ٓ( أخطاء ُب زيادة التشديد: ْخطأف. ) ِلٌينة( 
 ٖتعريف: ال( أخطاء ُب نقصاف اؿ ٓ. )أخطاء
 ُِ( أخطاء ُب نقصاف األلف ادلدكدة: ٔ. )أخطاء

( أخطاء ُب نقصاف كتابة احلركؼ: ٕخطأ. )
( أخطاء ُب عدـ الوصل ٖ. )أخطاء ٖ)السْب( 

 . أخطاء ْبْب احلرفْب الذين ؽلكن كصلهما: 
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  اإلقتراحات .ب﴾ ﴿
 يلي: ااإلقَباحات كم الباحثة ف تقٌدـأيطيب ك 

 للطالب .ُ

العربٌية. م اللغة ينبغى للطالب أف غلتهدكا ُب تعلٌ  . أ
علـو اللغة العربٌية كالقواعد كغلب أف يهتٌموا ب

 النحويٌة.

ك كل رجو من الطالب اف يتعلموا باجلد أ  . ب
 ْبادلستقبل الزاىر نافعُب اإلجتهاد ليكونوا 

 للجميع.

 للمدٌرس .ِ

يستعمل اإلستّباتيجٌية األخرل ُب أف  للمدٌرس ينبغي
ل أفض كانت   الٍب )ادلبتدأ كاخلرب( تعليم اللغة العربٌية

 قة.من اإلستّباتيجٌية السابقة ادلطب

 

 للقارئ .ّ

ئْب كاألخوات القارئات ار رجو من اإلخواف القأ .أ 
 البحث من القواعد.  اوا ٗبا ُب ىذاف يهتمٌ 
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ن من اجلميع تصحيح ىذ البحث م رجوأ .ب 
األخطاء كالغلظات كزيادة من النقائص كاستفيدكا 

 مايفيدكم كانتفعوا ما ينفعكم.
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 فونوركغو:َُِٕ/َُِٔفونوركغو السنة الدراسة 

 َُِٕ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوركغو
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 ُٖٗٗادللك سعود،

،  الطبعة الرابعة جامع الدركس العربية .الغالييُب، مصطفى
 َُِْاجلزء الثاىن القاىرة: اجلامع األزىر، 
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السنة الدراسية   احلكومية فونوركغو



   195 
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ةاترجمة الحي  

 دينةٗب ُٕٗٗيناير  ِٕكلدت سيٍب نامرة ُب التاريخ 
فاجيتاف، جوه شرقية. كىي بنت من سيد موجييانطا ك سيدة 

 رفعة.
بركضة األطفاؿ كاسيهاف،  ََِّتبدأ الدراسة ُب السنة 

تغالومبو، فاجيتاف.  ٌٍب كاصلت دراستها ُب ادلدرسة اإلبتدائية 
. ٍبٌ ََِٗكٚبرجت ُب السنة  احلكومية توالكاف، فاجيتاف.

نوية فمباعوناف كٚبرجت ُب اكاصلت دراستها ُب ادلدرسة الث
. ٌٍب كاصلت دراستها ُب ادلدرسة العالية فمباعوناف َُِّالسنة 
م ىذه مدرستاف تابعاف ، الذَُِٓكٚبرجت ُب السنة  ايضا

  ُب معهد الفٌتاح كيكيل، ارجوسارل، فاجيتاف.
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كبعدىا كصلت ُب ادلعهد دار اذلدل ماياؾ طاناتاف 
فونوركغو ، كالتحقت باجلامعة اإلسالمية احلكومية  ُب السنة 

، كأخدت ٚبصصها ُب كٌلية الَببية ك علـو التعليمية  َُِٓ
سكنت ُب ادلعهد دار اذلدل قسم اللغة العربية حٌٌب األف. ك 

 ماياؾ طاناتاف فونوركغو حٌٌب األف.
 َُِٗمايو  ِفونوركغو، 

 
 

 )سيٍب نامرة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 


