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 ادللخص
ٖتليل األخطاء يف كتابة "الًتكيب . َُِٗ نوفييا ساري، سيندي. 

الوصفى" يف مهارة الكتابة ٔتادة اللغة العربية 
لطالب الصٌف العاشر ابدلدرسة العالية 

الٌدراسية   "مفتاح السالـ " كامبنج  السنة
البحث العلمى. قسم تعليم  َُِٗ/َُِٖ

اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم اجلامعة 
اإلسالمية احلكومية فونوركغو. ادلشرؼ أمحد 

 زبيدم ادلاجستَت.
 الكلمات األساسية: حتليل األخطاء، الرتكيب الوصفي، مهارة الكتابة.

عليم يف الصف العاشر استنادا اىل نتيجة ادلالحظة يف عملية الت
ابدلدرسة العالية مفتاح السالـ كجدت الباحثة منودجا تعليم اللغة العربية 
اينما األستاذ أيمر الطالب أف يكتبوا اإلنشاء استنادا أبفكارىم ك 
ٕتربتهم، كلكن كفقا ايل نتيجة ادلقابلة مع الطالب أٌف كاجبات اإلنشاء 

يعرؼ الطالب أخطائهم. كّتانب  اليت ٕتيمعي مل يصٌححها ادلدرس حىت ال
ذلك مل يقدر الطالب علي ترتيب اجلمل بًتتيب جيد كيواجهوف صعوبة 

 يف تعليم اللغة اليت تعٌلمها حصوصا يف كتابة الًتكيب الوصفي.
كدلعرفة األخطاء يف كتابة الًتكيب الوصفي تكوف أسئلة  ىذا 

بة "الًتكيب كيف مشكالت تعليم القواعد يف كتا  (ُالبحث كما يلي: )
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الوصفي" يف مهارة الكتابة ٔتادة اللغة العربية لطالب الصف العاشر 
 َُِٗ/َُِٖابدلدرسة العالية مفتاح السالـ كامبنج السنة الدراسية  

(كيف ٖتليل األخطاء ك تصحيحها يف كتابة "الًتكيب الوصفي" يف ِ)
سة العالية مهارة الكتابة ٔتادة اللغة العربية لطالب الصف العاشر ابدلدر 

 . َُِٗ/َُِٖمفتاح السالـ كامبنج السنة الدراسية  
ك نوع ىذا البحث ىو ْتث كيفى، استخدمت الباحثة ادلدخل 
الكيفى الوصفي، كيكوف البحث ابدلدرسة العالية مفتاح السالـ كامبنج 
سالىونج فونوركغو، كإستخدمت الباحثة طريقة ادلقابلة ك طريقة الوثيقة 

لتحليل البياانت إستخدمت الباحثة ٖتليل األخطاء ك جلمع البياانت ك 
 ميلس ك ىوبَتماف.

مشكالت تعليم القواعد يف كتابة الًتكيب كنتائج البحث ىي: 
الوصفي يف مهارة الكتابة ٔتادة اللغة العربية لطالب الصٌف العاشر 
ٔتدرسة العالية مفتاح السالـ كامبنج سالىونج يف السنة  الدراسية 

ديكن رؤيتها من اجلانبُت مها: أ( ادلشكالت اليت . َُِٖ/َُِٗ
( قٌلة عدد ِيدرس ادلعلم أكثر من الالـز  ( ُيواجهها األستاذ منها :

( مادة الكتابة ّساعات الٌدراسة ادلطبقة يف تلك ادلدرسة دلادة النحو 
مٌل يقدر ادلدٌرس على تصحيح إنشاء الطالب  (ْ)إنشاء( غَت منظمة 

(مل تكن قواعد النحو راسحةن يف عقوؿ ٓيواجهو بسبب اإلنشغاؿ الذم
( عدـ اىتماـ ٕيوضح ادلعٌلم قواعد النحو بتوضيح سريعو ( ٔالطالب 
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( االختالفات يف القواعد بُت اإلندكنيسية ٖالطالب بتعليم اللغة العربية 
كالعربية ٕتعل صعبة على الطالب. ب(  ادلشكالت اليت يواجهها 

( ادلشكلة الىت ِالىت تسببها طريقة التعليم شكلة ( ادلُالطاٌلب منها: 
( ادلشكلة النامجة عن ّترتبط إبىتماـ الطالب على درس اللغة العربية 

( ادلشكلة الىت تسببها  قٌلة الطالب إلستعاب ْإختالؼ قدرة الطالب 
( ادلشكلة ٔ( ادلشكلة الىت تسببها ضعف الطالب يف ترمجة ٓادلفردات 

 لنحو يف ذاتو كمواده.الىت تسببها صعوبة علم ا
طالبا،  ِٖبعد ٖتليل األخطاء حصلت الباحثة على النتائج ىي: من 

منهم يكتبوف الًتكيب  ّطالبا منهم األخطاء، ٔتعٌت أٌف  ِٓ يرتكب
أٌف طالباف منهم مل يكتبا ادلثاؿ الًتكيب  الوصفي تركيبا صحيحا. كتوجد

أ( األخطاء  كىي :  اءخطأ ٗٔ  طالبا منهم يرتكب ِّالوصفي ك 
 اءخطأُٔحذؼ حرؼ كاحد من الكلمة ، ك  - اءخطأُِاإلمالئية: 

زايدة حرؼ كاحد يف   - اءخطأ ٓتبديل حرؼ ْترؼ أخر ، ك  -
عدـ ادلطابقة بُت الصفة ك  - اءخطأ ُْالكلمة. ب( األخطاء النحوية: 
عدـ ادلطابقة بُت الصفة ك  -اء خطأ ُِموصوفها يف التذكَت كالتأنيث، 

عدـ ادلطابقة بُت الصفة ك  -اء خطأ ٖها ىف اإلعراب، ك  موصوف
عدـ ادلطابقة بُت  -موصوفها ىف التعريف ك التنكَت، ك خطأف اثناف

 الصفة ك موصوفها ىف اإلفراد كالتثنية كاجلمع .
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث  ﴾أ﴿

يف  اللغة العربية ىي اللغة األجنبية معركفة قدديا
اجملتمع اإلندكنيسي. عيًضدى ىذا البياف بظهور اإلسالـ  ك 
أيٍنزًؿى القراف عربيا. ال شك أٌف القراف عريب، ك احلديث 
عريب، ككتاابت الصناعة اإلسالمية من العلماء ادلشهورين   

، الطريقة الوحيدة إلتقاف النتيجة ادلنطقيةكانت عربية. 
اتقاف اللغة العربية القرأف ك احلديث ك صناعة العلماء ىي 
 يعٍت ًبًتقية نوع الكفاءة علي ىذه اللغة.

فلذلك، جيب على مٍن اٌلذم سيتعٌلم  ادلصادر  
اإلسالمية األصلية أف يفهم اللغة العربية ّتيدو من 
اجلوانب. كمن اىٌم جوانب اللغة العربية ك يكوف العوامل 
الرئيسية ىي "علم الصرؼ" ك علم النحو". كجزء 

للغة، فإفَّ النحو ىو جزء اٌلذم يرتبط بًتتيب اساسي ا
الكلمة يف سلسلة الكلمات. ك سلسلة الكلمات ٖتصل 

ُ 



 

عبارة ك مجلة، يتعلق علي الكلمات اليت تربط فيها، ك 
صفة العالقة بُت الكلمات. ك فوؽ ذلك القواعد ترتبط 
بتغيَت الكلمة اليت ٖتيدىثي  بسبب تركيب الكلمات يف 

الغرض من تعليم قواعد اللغة احياان.  العبارة أك اجلملة
فهم كاستخداـ الكلمات ك العبارات ك يشمل علىى 

 ُاجلمل.
يف تعليم اللغة العربية، تيطلب الطالب إلتقاف  

مهارات اللغوية األربع ىي مهارة اإلستماع، مهارة 
الكالـ، مهارة القراءة، ك مهارة الكتابة. من تلك 

اللغًة تفيد كاإلٌتصاؿ مباشر ادلهارات تيعرؼ أفَّ الوظيفةى 
)كالـ( ك غَت ادلباشر )كتابة(. اإلتصاؿ ادلباشر منها 
اإلستماع ك الكالـ، امَّا اإلتصاؿ غَت ادلباشر يعٍت القراءة 

 ك الكتابة.
يف درس الٌلغة اٍلعربية، مهارةي اٍلكتابة تينقسم ايل ثالثة  

أٍقساـو ىي امالء، خىٌط، كإنشاء، كمن تلك األقساـ 

                                                           
مالنج: )Media Pembelajaran Bahasa Arab، مالرشدعبد الوىاب ُ

 .ٖٓ(، ََِٗاجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج فريس، 
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نشاء ىو مهارة اصعب من مهارات اللغة األخرل، حىتَّ اإل
ا ليست صعبة  يكوف  تعليميو يف اٍلفىٍصًل قليل اإلىتماـ ألَّنَّ
فقط، بل تىٍطلب ىذه اٍلمهارة اإًلٍبًتكارًمى الطُّاٌلًب سواء  

 ِكاف يف كفائة ادلفردات، كاخلياؿ، كذكؽ اللغة.
ستعماؿ اللغة. األخطاء ىف اللغة ىي زيغي اٍلقىوىاًعًد ىف ا 

األخطاء اليت ارتكاهبا الطاٌلب يف تدريس اللغة ليس تينظر 
األخطاء فحسب, بل ال بدَّ تنظر جزء من اسًتاتيجٌية 
تعليم. لغة اٌلذل ييكافئ دارس الٌلغة تسمٌى 

"Interlanguage "
3

 

٘تثل األخطاء جزءنا من التحويل أك الًتكيبة اليت 
)معايَت زلددة( ألداء تنحرؼ عن بعض ادلعايَت القياسية 

مصطلح "خطأ " ادلستخدـ يف الكتاب . اللغة عند البالغُت
يف اللغة  "error“الذم اقتبسناه ىو ما يعادؿ كلمة

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasaىَتماكاف، أجفِ

Arab(َُِْنج:رماجا ركسداكاراي، ابند ،)ُّٔ. 

 Teori Belajar Bahasa Untuk Guru Bahasa dan Mahasiswa، فراانكاّ

Jurusan Bahasa(:فوستاكا فالجاريوكياكرات ،َُِٓ ،)ُُِ. 



 

ٖتتوم علي اخطاء  . ك يف اللغة اإلصلليزية اخلاصةاإلصلليزية
كابدلثل  يف اللغة  .(Mistake and Golfادلرادفات منها )

كلمة "خطاء"  نعرؼ الكلمة اإلندكنسية ابإلضافًة اىل   
 ْ"حلن" ك "غلطة".

أمَّا األخطاء من الناحية اللغوية ىي األخطاء  
اللغوية اليت تصيب عناصر اللغة، كما نعرؼ اٌف عناصر 
اللغة ىي : نظاـ األصوات، نظاـ النحو، نظاـ الصرؼ، 

 ٓنظاـ الداليل، ادلفردات، ك األسلوب. 
ية كجدىت الباحثة استنادان  ايل نتائج ادلالحظة أكل 

منوذج تعليم اللغة العربية اينما األستاذ أيمر الطالب اف 
يربطوا ادلواٌد الٌدراسية ابلطبيعٌية كمعناه يطلب األستاذ من 
الطالب اف يكتبوا اإلنشاء استنادا أبفكارىم، كٕتربتهم مث 

                                                           
 Pengajaran Analisis Kesalahan، ىنرم جونتور اترجيافْ

Berbahasa(انكاساندنج:اب،َُُِ ،)ُِٔ. 

اجلامعة : )فونوركغوPengantar linguistik Arabاغوس ترم جاىيو، ٓ
 .ُِٕ(، َُُِاإلسالمية احلكومية فونوركغو فريس، 
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ٕتمع األكراؽ ليتم تصحيحها دلعٌلم كبعده يقسم ادلعٌلم مرٌة 
 ٔالبأخرل ايل الطٌ 

قالت الطَّالبة اٌف مهمة الكتابة تعطي عٌدة مرات  
يف اٌكؿ الباب اك عند ادخاؿ مادة القراءة عادة. بعد اف 
يتم مجع ادلهمة يقـو ادلعٌلم إبعادة ادلهمة مرة اخرل يف 

. ٔتعٌت أف ٕبدكف خطوطشكل كرقة ادلهمة مث تقييمها 
رؼ مهمة الكتابة تصحيحها من ادلعٌلم فقط. بينما ال يع

الطالب موقع األخطاء كتصحيحها، يقوؿ بعض 
الطالب ايضا، يف كتابة اإلنشاء العريب مل يقدر الطالب 
على ترتيب اجلمل  ابلًتتيب اجليد ك التوضيح اٌف 
الطالب ال يزالوف يواجهوف صعوبة يف تعليم اللغة الىت 

يف بعض تعٌلموىا، ك األخطاء ال يستطيعوف ٕتًٌنبها. 
خطاء من قبل الطالب الذين يعرفوف األحياف ٖتدث األ

                                                           
ىف ادللحق ىذا  O/0/-X/02/2-0//2أنظر إىل نسخة ادلالحظة الرقم ٔ

 البحث
 ادللحق ىذا ىف//  W//2-XI/02/2-//أنظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم ٕ

 البحث



 

قواعد اللغة ادلستفادة كلكن عندما يطبق الطالب قواعد 
بل إستنادنا إىل نتائج اللغة ال تزاؿ ادلهارات غَت متوفرة.

ادلقابلة مع األستاذ قيل اٌف األستاذ مل يستطع اف يصحح  
كتابة الطالب ألٌف الوقت الٌدراسي زلدكدة ك الشغل 

تاذ ابإلضافة اىل أٌف معٌلم اللغة العربية الكثَت عملية ألس
اٌما اجلهود لتصحيح  ٖىو توجيو ادلعلم كادلشورة اٍيضنا.

أخطاء الطالب ْتيث يصل اىل اذلدؼ من تعليم اللغة 
ىي ٖتليل األشياء ادلختلفة الىت تربط ابألخطاء اللغوية 

 لطالب.

فلذلك تريد الباحثة اف تبحث ىف أخطاء الكتابة  
ال تناسب ابلقواعد النحوية ك يف ىذا  لطالب الىت

تار ىذه القاعدة ألف  البحث ىو الًتكيب الوصفى ٖتي
كايضانلزايدة فهم الطالب ، تعلموىاتتكيف ابلقواعد اليت 

يف ادلستقبل ذلذه القاعدة، لذالك قامت ابحثة عنواف 
ي" يف ٖتليل األخطاء يف كتابة "الًتكيب الوصف" البحث 

                                                           
يف ادللحق ىذا  W/20-I/02/2-///2سخة ادلقابلة الرقمأنظر إىل نٖ
 البحث 



7 
 

 
 

 ف العاشرصٌ لطالب الاللغة العربية ادة مهارة الكتابة"ٔت
اسية  السنة الٌدر سة العالية مفتاح السالـ كامبنج در دلاب

َُِٖ/َُِٗ. 

 حتديد البحث ﴾ب﴿
السابقة، كاف رلاؿ ىذا البحث ىو من الظواىر 

تعليم مهارة الكتابة ٔتادة اللغة العربية يف الصٌف العاشر 
ؿ على ابدلدرسة العالية مفتاح السالـ كامبنج. كللحصو 

األىداؼ ادلرجوة كالبياانت الدقيقة فتحدد الباحثة 
ي" يف مهارة تحليل األخطاء يف كتابة "الًتكيب الوصففى

سة در دلاب عاشرف الصٌ لطالب الادة اللغة العربية الكتابة ٔت
اسية السنة الٌدر العالية مفتاح السالـ كامبنج 

َُِٖ/َُِٗ. 

 أسئلة البحث﴾ج﴿
يف كتابة "الًتكيب كيف مشكالت تعليم القواعد  .ُ

 ادة اللغة العربيةكتابة ٔت" يف مهارة الالوصفي" 



 

مفتاح السالـ   عاليةدرسة الدلاب عاشرصف اللطالب ال
 ؟َُِٗ/َُِٖسية  اكامبنج السنة الدر 

كيف ٖتليل األخطاء ك تصحيحها يف كتابة "الًتكيب  .ِ
لطالب ادة اللغة العربية كتابة ٔتيف مهارة الالوصفي" 

مفتاح السالـ كامبنج عالية درسة الدلاب عاشرصف الال
 ؟َُِٗ/َُِٖسية  االسنة الدر 

 
 أهداف البحث﴾ د﴿

دلعرفة مشكالت تعليم القواعد يف كتابة "الًتكيب  .ُ
 ادة اللغة العربيةكتابة ٔت" يف مهارة الالوصفي" 
مفتاح السالـ  عالية درسة الدلاب عاشرصف اللطالب ال

 .َُِٗ/َُِٖ سيةاكامبنج السنة الدر 
عرفة ٖتليل األخطاء ك تصحيحها يف كتابة "الًتكيب دل .ِ

لطالب ادة اللغة العربية كتابة ٔتيف مهارة الالوصفي" 
مفتاح السالـ كامبنج  عاليةدرسة الدلاب عاشرصف الال

 َُِ/َُِٖسية االسنة الدر 
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 فوائد البحث﴾ه﴿
 اٌما فوائد يف ىذا البحث منها: 

 الفوائد النظرية .ُ
اف تنفع لزايدة اخلزانة ترجي نتيجة ىذا البحث 

 العلمية يف تدريس مادة الكتابة/ اإلنشاء.
 الفوائد العملية  .ِ

ألجياؿ القادمة من الطالب، ترجي نتيجة ىذا  .أ 
اٍلبىحث أف تكوف معلومات من كثَت األخطاء 
اليت ارتكبها متقٌدموىم، مٌث يريدكف اجتهادا يف 
تعليم اللغة العربية، ْتيث ال يٍوجىدي كثَت من 

طاء يف اٍلمستٍقبل، خاصة يف األخطاء األخ
 ادلتساكية. 

للمعلمُت، اف جيعل ىذا البحث علي اكتشاؼ  .ب 
قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة يف 

 تعليم مهارة الكتابة/ اإلنشاء.



 

للمدرسة، اف جيعل ىذا البحث مواد التقدير ىف  .ج 
تنظيم األنشطة تعليم اللغة العربية اليت كانت يف 

 درسة .تلك ادل

كل ىذه الفوائد تؤدًٌل يف اساسو ايل جهود التطوير  
لنوعية تعليم اللغة العربية، ال سيما يف بيئة ادلدرسة نفسها ك 

 لذلك حيصل ادلتخرجُت بكفاءة افضل.

 تنظيم كتابة تقرير البحث﴾و﴿
علمي، فقسمت الباحثة تقرير لتسهيل تركيب البحث ال

 ك ىي: أبواب، ىف ستة البحث
ٌكؿ :ادلقدمة كىى ٖتتوم على خلفية البحث ك ألالباب ا

ك اىداؼ أسئلة البحث  ٖتديد البحث ك
البحث ك فوائد البحث كتنظيم كتابة تقرير 

 البحث. 
و م كىاإلطار النظر البحوث السابقة ك  وفي :الباب الثاىن

عن تعليم القواعد ك مشكالتو ك  اإلطار
ك  كيب الوصفيالًت  األخطاء اللغوية ك

 كتابة.ال مهارة
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: منهج البحث ك حيتوم علي نوع البحث الثالث الباب
ك حضور الباحثة كمكاف البحث ك 
مصادر البياانت كاسلوب مجع البياانت ك 
اسلوب ٖتليل البياانت ك فحص صحة 

 البياانت ك خطوات البحث.
: عرض البياانت كىو حيتول علي البياانت  الباب الرابع

يشمل  العامة اليت تتعلق ٔتوقيع البحث
اتريخ قياـ ادلدرسة ك موقعها اجلعرايف ك 
نظامها ك احواؿ اساتذةهتا كطالهبا 
كالبياانت اخلاصة اليت ٖتتوم علي البياانت 
عن مشكالت تعليم القواعد اليت يسببها 
األخطاء عن تركيب الوصفي يف مادة 

 األنشاء ك ٖتليل األحطاء ك تصحيحها.
م القواعد الذم : ٖتليل عن مشكالت تعليالباب اخلامس

كيب يسببها األخطاء يف كتابة الًت 
تحليل األخطاء ك الوصفي ك ال

 تصحيحها.



 

الباب السادس : اإلختتاـ، فيها اخلالصة من ىذا البحث 
  كاإلفًتاحات إلصالح بعدىا.
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 الباب الثاين
 البحوث السابقة و اإلطار النظري

 البحوث السابقة ﴾أ﴿
يف ٖتليل إٌف ىذا البحث ليس البحث الوحيد 

األخطاء يف كتابة اإلنشاء ألنٌو سبقو البحوث يف ادلوضوع 
 ادلتشابو، منها :

ٖتليل ابدلوضوع " فرحة،كاحدة ادلالبحث الذل قامت بو  .ُ
األخطاء الداللية يف كتابة الطالب يف الفصل احلادم 

الثانوية اإلسالمية احلكومية دينااير  رسةدعشر ابدل
احلكومية سوانف امفيل  . اجلامعة اإلسالميةجومبانج

ٕتد . خلفية ىف ىذا البحث ىي َُِٔسورااباي، سنة 
الباحثة أف كثَتا من الطالب يف الفصل احلادم عشر 

درسة الثانوية احلكومية دينااير جومبانج يهملوف ابدل
.ال سيما تعمل الباحثة ٖتليل معٌت الكلمات يف اجلملة

ك  األخطاء دلعرفة اخطاء الطالب لنيل تصوييات.
عرفة األخطاء الداللية يف كتابة يهدؼ ىذا البحث دل

13  



 

درسة الثانوية الطالب يف الفصل احلادم عشر ابدل
عرفة سبب اإلسالمية احلكومية دينااير جومبانج كدل

استخدـ ىذا البحث منهج البحث . األخطاء الداللية
جلمع (Tes)الوصفي الكيفي ك استعماؿ اإلختبار

درسة الثانوية ب ٔتوضوع "ادلالبياانت الكتابية من الطال
كتوصل البحث .  "جومبانج اإلسالمية احلكومية دينااير

بالغة يف التعميم ك اجلهل إىل أف أسباب أخطائهم ىي ادل
ابلقاعدة كقيودىا. كأسباب أغالظ ىِت التطبيق الناقص 

. (األخطاء التطورية)للقواعد ك االفًتاضات اخلاطئة 
درس كتركيزه على ادلكىناؾ أسباب أخرل كىي تفضيل 

 ٗ.مهارة الكالـ كإمهاؿ مهارة الكتابة
البحث الذل قامت بو مزدلفة ابدلوضوع ٖتليل األخطاء  .ِ

التحريرية ادلرحلة  لًتقية مهارة الكتابة لدل طاٌلب 
الفصل الثاىن عشر يف ادلدرسة الثانوية معهد ماس  
كرمباصلاف اتماف سيدكارجو. اجلامعة اإلسالمية 

                                                           
ٖتليل األخطاء الداللية يف كتابة الطالب يف الفصل كاحدة ادلفرحة، ٗ

) ْتث العلمي،  احلادم عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية دينااير جومبانج
 ُٕ(، َُِٔاجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانف امفيل سورااباي، 
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. يواجو َُِٖف امفيل سورااباي، سنة احلكومية سوان
الطالب الصعوابت يف مهارة الكتابة حىتَّ تركبوا 
األخطاء، ك احد أسباهبا ىو التدخل األـ. اىداؼ ىذا 

 البحث العلمي ىي :
دلعرفة كفاءة مهارة الكتابة لدل طالب الفصل  .أ 

الثاىن عشر يف ادلدرسة الثانوية معهد ماس  
  كرمباصلاف اتماف سيدكارجو .

ك دلعرفة أشكاؿ األخطاء التحريرية ادلرحلية  .ب 
 لديهم

كدلعرفة ترقية مهارة الكتابة بنتائج ٖتليل األخطاء  .ج 
 لديهم. 

إلجابة تلك القضيا، استخدمت الباحثة طريقة الكيفية 
الوصفية ك الكمية. كامَّا طريقة مجع البياانت فهي : 

ا عينة طريقة ادلقابلة، ك طريقة اإلختبار التحريرٌل. ك أمَّ 
طالبا يف الفصل الثاين عشر. كنتائج  ِٓالبحث فهي 

خطاء من  ٗٓخطاء،  ْٗىذا البحث ىي : توجد 



 

من قواعد الصرؼ. لكٌل منها  ّٓقواعد النحو ك 
 َُالتصوييات ك التفاسَت يف اللوحة.

ٖتليل البحث الذل قامت بو فضلة الرمحة، ابدلوضوع  .ّ
ة مهارة الكتابة األخطاء اإلمالئية يف مادة اإلنشاء لًتقي

لدل طالب الصف الثاين ٔتدرسة أمانة األمة الثانوية 
األمة اإلسالمي  امانةعلى ادلستول الدكيل ٔتعهد 

، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانف ابشيت موجوكرطا
. خلفية البخث يف ىذا َُِٖامفيل سورااباي سنة  
كثرة األخطاء يف قواعد اإلمالء البحث العلمي ىي  

كالقضااي اليت تناكذلا يف ىذا . يف كتابة اذلمزةخاصة 
 ي:البحث ى

ما أشكاؿ األخطاء اإلمالئية ادلوجودة يف مادة  .أ 
اإلنشاء لدل طالب الصف الثاين ٔتدرسة أمانة 

                                                           
ٖتليل األخطاء التحريرية ادلرحلية لًتقية مهارة الكتابة لدل مزدلفة،  َُ

الطالب الفصل الثاين عشر يف ادلدرسة الثانوية معهد ماس كرمباصلاف اتماف 
)ْتث العلمى، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانف امفيل سورااباي،  سيدكارجو

َُِٖ  ،)ٖٖ. 
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األمة الثانوية على ادلستول الدكيل ٔتعهد نور 
 األمة اإلسالمي ابشيت موجوكرطا. 

 كيف تطبيق تعليم مهارة الكتابة يف مادة   .ب 
اإلنشاء بعد ٖتليل األخطاء اإلمالئية لدل 
طالب الصف الثاين ٔتدرسة أمانة األمة الثانوية 
على ادلستول الدكيل ٔتعهد نور األمة اإلسالمي 

 .موجوكرطاابشيت 
خطاء كيف ترقية مهارة الكتابة بعد ٖتليل األ .ج 

لدل طالب الصف  اإلمالئية يف مادة اإلنشاء
ثانوية على ادلستول الثاين ٔتدرسة أمانة األمة ال

ر األمة اإلسالمي ابشت الدكيل ٔتعهد نو 
 موجوكرطا.

كطريقة البحث ادلستخدمة ىي الطريقة الكيفية 
كالطريقة الكمية. إف الطريقة الكيفية لقضية 
البحث األكىل كالثانية، أما الطريقة الكمية 
لقضية البحث الثالثة. ك توصل ىذا البحث إىل 

ر األخطاء ْتيث أف مهزة القطع يكوف أكث



 

أخطاء،  ُخطأ، كمهزة الوصل  ُُّيكوف لو 
 ٔأخطاء، كاذلمزة ادلتطرفة  ٔكاذلمزة ادلتوسطة 

 ُُ.أخطاء، كاليوجد خطأ يف التاء ادلفتوحة
يل قامت بو احدل قٌر أعينا ابدلوضوع ٖتل البحث الذل .ْ

 مادة اإلنشاء تركيب الوصفي" يفاألخطاء يف كتابة "
" بقسم اللغة العربية ابجلامعة  الثالث" أ لستو لطالابدل

احلكومية فونورغو السنة الدراسية  اإلسالمية
ابجلامعة اإلسالمية احلكومية . َُِٕ/َُِٖ
يف   فٌ أ. خلفية ىذا البحث َُِٖ، سنة فونورغو

كتابة اإلنشاء كانت األخطاء اللغوية منها   ٌتكتابتىم يع
 الطالب يف فَّ ٍعرؼي أكيب الوصفي. تػي األخطاء من الًتن 

رجوف من ادلدرسة الثانوية  ىذا الفصل إىل حىدًٌ كبَتو متخًٌ
ذا ىالباحثة  كًٌزىٍت ري .د اإلسالميةىعاإلسالميةكادلا

يف   شكالتكيف ادل -ُمها: ُت ك البحث عن سوأل
                                                           

ية يف مادة اإلنشاء لًتقية مهارة ٖتليل األخطاء اإلمالئضلة الرمحة، ف11
الكتابة لدل طالب الصف الثاين ٔتدرسة أمانة األمة الثانوية على ادلستول الدكيل 

،)ْتث العلمي، اجلامعة اإلسالمية األمة اإلسالمي ابشيت موجوكرطا امانةٔتعهد 
 .ٓٗ(، َُِٖاحلكومية سوانف امفيل ، سورااباي،  
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الًتكيب الوصفي " يف مادة اإلنشاء لطالب كتابة " 
ة ابجلامعة ادلستول الثالث " أ " بقسم اللغة العربي

ة احلكومية فونورغو السنة الدراسياإلسالمية 
َُِٕ/َُِٖ. 

تصحيحها يف كتابة " ك ليل األخطاء ٖتكيف  -ِ
 لستو  مادة اإلنشاء لطالب ادلالًتكيب الوصفي " يف

الثالث " أ " بقسم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية 
 ؟ َُِٕ/ َُِٖاحلكومية فونورغو السنة الدراسية 

نوعي، إستخدمت من البحث ال العلمي فهذا البحث
على سبيل النوعي الوصفى ابجلامعة اإلسالمية ة الباحث

قابلة طريقة ادلة ت الباحثدمإستخك احلكومية فونورغو ، 
 ُِ.ليل األخطاءكٖت طريقة الوثيقة جلمع البياانتك 

                                                           
 مادة تركيب الوصفي" يفيف كتابة " يل األخطاءٖتلاحدل قٌر أعينا، 12

الثالث" أ " بقسم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالميةاحلكومية  لستو اإلنشاء لطالابدل
إلسالمية احلكومية ااجلامعة ،)ْتث العلمي َُِٕ/َُِٖفونورغو السنة الدراسية 

 .ْ (،َُِٖ، فونورغو



 

يشبو ىذا البحث ابلبحث السابق األكؿ يف ٖتليل 
األخطاء بكتابة الطالب كاستخدـ ىذا البحث ٔتنهج 

الوصفي كيفي، كخيتلف عنو يف مركز البحث  البحث
كىي "الداللية" كالبحث الذم ستقـو الباحثة ىو 

 تركيب الوصفي.
ك يشبو ىذا البحث ابلبحث السابق الثاين يف ٖتليل 
األخطاء ٔتهارة الكتابة الطاٌلب ك خيتلف عنو يف مركز 
البحث ىو األخطاء التحريريٌة، كمنهج الذم ادلستخدمة 

حث الكيفية الوصفية كالكٌمية. كالبحث ىو منهج الب
الذم ستقـو الباحثة ىي تركيب الوصفي كتستخدـ 

 طريقة البحث الكيفي.
كيشبو ىذا البحث ابلبحث السابق الثالث يف ٖتليل 
األخطاء يف مادة األنشاء لًتقية مهارة الكتابة كخيتلف 
عنو يف مركز البحث ىي "األمالئية" كطريقة البحث 

 طريقة البحث الكيفية كالكمية. ادلستخدمة كىي
كيشبو ىذا البحث ابلبحث السابق الرابع يف ٖتليل 
األخطاء يف كتابة الًتكيب الوصفي  ك يستخدـ طريقة 
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البحث الكيفي، كخيتلف عنو يف درسو ك مستويتو.يف 
البحث السابق يف مادة اإلنشاء ك يف ْتث الذم 

ابة ستقـو الباحثة ىي تركيب الوصفي يف مهارة الكت
ٔتادة اللغة العربية، اٌما من الناحية مستويتو، يف البحث 
السابق يف مستول اجلامعة ك يف البحث الذم ستقـو 

 الباحثة يف مستول مدرسة العالية.
 

 اإلطار الّنظريّ  ﴾ب﴿
 األخطاء اللغوية (0

 تعريف األخطاء اللغوية .أ 
٘تثل األخطاء جزءنا من التحويل أك 

ادلعايَت القياسية الًتكيبة اليت تنحرؼ عن بعض 
. )معايَت زلددة( ألداء اللغة عند البالغُت

مصطلح "خطأ " ادلستخدـ يف الكتاب الذم 
يف اللغة  "error“اقتبسناه ىو ما يعادؿ كلمة

. ك يف اللغة اإلصلليزية اخلاصة ٖتتوم اإلصلليزية
 Mistake andعلي اخطاء ادلرادفات منها )



 

Golf). ية ابإلضافًة كابدلثل  يف اللغة اإلندكنس
اىل  كلمة "خطاء"  نعرؼ الكلمة "حلن" ك 

 ُّ"غلطة".
 

 حتليل األخطاء اللغوية .ب 
ٖتليل األخطاء اللغوية ىو احد األشياء  

اٌلذم ينهض إىتماـ العلماء، ىم يسعوف اف 
يبحثوا عن تفسَتات األخطاء اللغوية، ابإلضافة 
اىل التحليل التقابلي. يهتمُّ ٖتليل األخطاء 

لي جوانب اإلبتكارم من متعٌلم اللغوية ع
كمركز لتعليم اللغة ك   الطالباللغوٌم ك ديكن 

تعليم اللغة اذلدؼ. مقارنة ابلتحليل التقابلي 
الذم يهتٌم علي دكر ادلعلم بنقطة مركزية . ٖتليل 
األخطاء اللغوية يتطوَّري يف العاٌمة، كينقسم اىل 
قسمُت مها ٖتليل األخطاء التقليدية ك ٖتليل 

                                                           
 Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa، ىنرم جونتور اترجيافُّ

ُِٕ. 
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خطاء احلديثة . ٕتمع ٖتليل األخطاء التقلدية األ
البياانت من أخطاء الطالب عاٌمة ك تصنيفها 
بشكل تقليدم. توجيو التحليل التقليدٌم ايل 
التفسَتات العلمية ألنشطة تعليم اللغة يف 

 ُْالفصل الدراسي.
 

 ليل األخطاء اللغويةاهداف حت .ج 
 طالباليجيات تعلم اتالكشف عن اسًت  (ُ
ستول النسيب يف من ادل تيلٖتديد الًت  (ِ

 واد التدريسمارسة ادلكادلَت التأكيد، كالتفس
 موعة متنوعةرل

 خطة التدريب كالتعليم العالجي (ّ
 ُٓطالبالٖتديد العناصر المتحاف كفاءة  (ْ

 

                                                           
 Linguistik Educational, Metodologiجوس دانيل فاريرا، ُْ

Pembelajaran Bahasa , dan Analisis  Kontrastif Antarbahasa, Analisis 

Kesalahan Berbahasa  :(، ُٕٗٗ، غاايرالصل)جاكراتَُْ-ُُْ. 
 نفس ادلرجعُٓ



 

 اسباب حدوث األخطاء .د 
جهود ليساعد علي ٖتقيق اىداؼ  

التعليم اللغة الطالب ىي ابدلعركفة اسباب ك 
غوية اليت يرتكبوىا. طركؽ نغلب األخطاء الل

األخطاء اللغوية ال يركب فقط من قبل الناطقُت 
األصليُت للغة األكىل، كلكن غالبا ما يكونوا من 
ذكم اخلربة من قبل األشخاص الذين يتعلموف 
لغة اثنية،شخص ينتج لغة الوسيطة بسبب 

لغة الوسيطة ىي لغة اليت تعليم اللغة الثانية.
اللغة الثانية حصلت هبا شحصا ما يف اتقاف 

(B0)
16

 

ؼ النظر د بصر ك ة الور َت كث األخطاء فٌ إ
ؿ يقا فكن أديعن اخللفية اللغوية للدراسُت ك 

عنها أٌَّنا أخطاء داخل اللغة ك أخطاء 
ي األخطاء ىأخطاء داخل اللغة  فإ.تطورية

الىت تعكس اخلصائص العامةلتعلم القاعدة مثل 
                                                           

 Strategi Pembelajaranاسكانداركسط ك داداع سونيندار ُٔ

Bahasa(، َُِّ: رايداكسرماجا ركينج:)ابندٕٗ. 
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 ـعدك التعميم اخلاطئ كالتطبيق الناقص للقواعد 
 ُٕؽ الىت تطبيق عليها القوانُت.معرفة السيا

كن أف حيدث خطأ يف استخداـ اللغة دي
ناؾ ىك  (اللغوىة)يف أم مستول علم اللغوايت 

أخطاء ٖتدث يف علم األصوات، يف علم 
كاخلطاب. أخطاء اللغة  ةالصرفوالنحو كالدالل

اللغة )الضغطل)كن أف يكوف بسبب التدخدي
كما عرفنا  يكوف   .ثانيةاللغة الاألكىل اىل 

التدخل يف مجيع ادلستوايت اللغوية: صوتيا، 
 كصرفيا، كمفرادتيا، ك ضلواي، ك دالليا.

( phonological interference) التدخل الصويت (ُ
كىو األخطاء النطقية الىت يرتكبها متعلم اللغة 
الثانية نتيجة نقلو السليب للنظاـ الصويت يف 

ة الثانية. كينتج اللغة األكىل ايل نظَته يف اللغ

                                                           
، التقابل اللغول كٖتليل يٍت كإسحاؽ دمحم األمُتحزلمود إمساعيل ُٕ

 الرايض: جامعة ادللك (األخطاء
 .ُُِ( ، ُِٖٗسعود، 



 

عن ىذا النوع من التدخل نطق غَت مألوؼ 
لدل انطقي اللغة الثانية األصلُت بل إنو يف 

 بعض األحياف يضر ابدلعٌت.
 morphological) التدخل الصريف (ِ

interference كىو اف يتدخل نظاـ الصرؼ )
يف اللغة األكيل ايل اللغة الثانية. مثل ذالك 

كتعريفو كتنكَته مجع اإلسم كتثنية كأتنيث 
كتصغَته كٖتويل الفعل من ماض ايل مضارع 
كامر كنظاـ اإلشتقاؽ كنظاـ السوابق كاللواحق 

 كالدكاخل كالزكائد.
( ك ىو lexical interferenceالتدخل ادلفردايت) (ّ

أف تتدخل كلمة من اللغة األكىل أثناء 
التحدث ابللغة الثانية. كأشارب الدراسات اف 

األمساء، مث األفعاؿ، مث  اكثر الكلمات تدخال
 الصفات، مث األحواؿ، مث حركؼ اجلر.
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( syntactic interferenceالتدخل النحوم ) (ْ
كىو أف يتدخل نظاـ ضلو اللغة األكىل ايل 

 ُٖنطاـ النحو اللغة الثانية.
ىناؾ من األسباب اليت تؤٌدم األخطاء اللغوية  

 كما يلي: 
 Over generalisasi مبالغة يف التعميم (ُ
 نقل (ِ
 تطبيق القواعد يف السياؽ اخلطاء (ّ
 عملية التدريس غَت فعالة (ْ
 تطبيق القواعد غَت مكتملة (ٓ
 صياغة غَت صحيحة للقواعد (ٔ
 اللغة الثانية اسًتاتيجية تعلم (ٕ
 اسًتاتيجية االتصاؿ (ٖ
 قواعد ٕتاىل القيود ادلفركضة على استخداـ  (ٗ

 . 2/اللغة الثانية 

                                                           
 Terampil Berbahasa ,يوكينيت صفا فسفيدالييا ك دمحم سللص ُٖ

Indonesia  :(، َُِٔية فونوركغو، اجلامعة اإلسالمية احلكوم)فونوركغوُُُ. 



 

 ه. تصنيف األخطاء اللغوية
 غة، كأخطاء اللغة النامجةليف عملية تدريس ال

دخل كادل علمنهج كادل: ادلهان عوامل عديدة، منع
 َتاللغة غ تدريس يةواد، فضال عن كيفكاختيار ادل
يتحدث اىل  (taksonomi)ة يز التصنيفيمناسبة. دي

 : اخطأ كما يلي
 التصنيفية يف اللغوايت اتفئ (ُ
 فورماسيَت تيجية بافئات تصنيف االسًت  (ِ

(strategi performasi) 

 قاركففئات تصنيف ادل (ّ
 فئات تصنيف آاثر االتصاالت (ْ

ا، ٖتدث أخطاء كونة ذلاستنادان إىل لغات ادل
 رنة بعناصقًت عند ادل يف استخداـ عناصر اللغة

اللغات األخرل يف لغة كاحدة. مثل: العبارة 
وية ضلكشرط يف النحوية أك بناء اجلملة أك مرفيم 

صنيف ىت كاستنادان إىل .ستول صرفيةيف ادل
                                                                                                                     

 Teori Belajar Bahasa Untuk Guru Bahasa dan، فراانكاُٗ

Mahasiswa Jurusan Bahasa ،/02. 
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فورماسي، الفئة انطالقا من َت تيجيات بااالسًت 
خالفات اليت حدثت يف اكتساب األخطاء إىل ادل

اللغة كتدريس لغة اثنية. ينبغي النظر يف كصف 
عرفية يف رتبطة ابلعمليات ادلذا اخلطأ أك ادلى

 تهم.ن صنع األطفاؿ إعادة اللغىالوقت الرا
 strategi)فورماسيَت تيجية بايف فئة اسًت 

performasi )ييز مستول األخطاء اللغوية إىل ٘ت
 :أربعة أخطاء. كفيما يلي الفئات األربع لألخطاء

ابللغة ك احد  ُتإزالة الناطق (omission) إزالة (ُ
طلوبة يف عبارة أك أك أكثر من العناصر اللغة ادل

الفات البناء عبارة أك سلحىت ٖتدث  .مجلة
 .مجلة

ة إلضافة اللغ ُتالناطق (addition) إضافات (ِ
كاحد أك أكثر منالعناصر اللغة اليت ليست 

حىت ٖتدث  .ضركرية يف عبارة أك مجلة
 .الفات البناء عبارة أك مجلةسل



 

ي تشكل ى (misformation)تنسيقات خاطئة  (ّ
تشكل عبارة أك اجلمل اليت مل  ُتالناطق

الفات سلتناسب ابلقواعد اللغة. حىت ٖتدث 
يف ( راؼضلاال) البناء عبارة أك مجلة خطأ

 .قواعد اللغة

ىي رتب ى (misordering) توايل خاطئة (ْ
الصوت للصياغة أك رتب من عناصر  ُتالناطق

اللغة يف بناء عبارة أك مجلة خارج من قواعد 
الفات البناء عبارة أك سلاللغة. حىت ٖتدث 

 .يف قواعد اللغة (راؼضلاال)مجلة خطأ 

قارف، متباينة يف استنادان إىل التصنيف ادل
خطاء أربعة مستول خطأفيما يلي أربعة أنواع األ

 :من األخطاء

عركؼ أيضا خطأ ادلinterlingual اخلطأ (ُ
اللغة  َتالنتيجة) أتثىا )التدخل خطأ مصدر 

 .)األكىل ضد اللغة الثانية (اللغة العربية
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و خطأ نتيجة اخلطأ ىintralingualأاخلط (ِ
اتقاَّنا للغة  ىامصدر تطورات أخطاء اللغة 

 .أف مل تكن كافية (ربيةالع) لثانيةا

و خطأ يعكس اللغة خطأ ىخطأ الغموض  (ّ
interlingual  كintralingual  اخلطأ يسبب

 intralingualك interlingualأخطاء

كن كصفها ابللغة و خطأ ال ديىفريد اخلطأ  (ْ
ك  interlingualاخلطأ استنادان إىل مستول

intralingual ذا اخلطأ من ىيتم تعقب  ال
اللغة )ات األكىل كاللغة الثايناللغة أك اللغ

 .ت تعلم الكالـَتامثل: الفتيات الصغ(العربية

 َتمل تفس( عبارة الكلمة أك اجلملة) كمل قليل
 (.ابللغة العربية) من اللغة األكىل أك الثانية

االتصاالت،  ثَتذه الفئة من أتىاستنادان إىل 
. يةكن أخطاء متباينة فيخطأ الية كالعادلدي

 خالفات للغة، اخلطأ اليإىل أنواع ادل استنادان 
احد من  (إزالة) و خطأيف البناء اجلملةى



 

كنتيجة توقف يف عملية االتصاؿ.  .اىالعناصر 
الصوت يف اجلمل أك  ُتمثل: استخداـ الناطق

أما . يف التواصل"ونييليني"رجا أك زلالكالـ 
ي لغة مستول اخلطأ اليت ىية ابلنسبة خلطأ العادل

أك اتوايت اليت   وأبكمل اخلطابتتسبب يف 
كانت يف التواصل، سواء كانت شفوية أك 

ة من اجلملة أك كتيج. كن أف ال يفهممكتوبة، دي
فيخارج من القواعد  ُتستخدمة الناطقالعبارة ادل

 َِ(.اللغة العربيةة)اللغة األكىل أك اللغة الثاني
 

 رتكيب الوصفيال (8
 النعت مفهوم .أ 

دلكمل متبوعو عرؼ النعت أبنو التابع ا 
ببياف صفة من صفاتو، ضلو مررت برجل كرًن، 

نعت )ك يسمى الصفاة ايضا(: ىو ما لا ُِابوه.
                                                           

 .ُِٕ، Pengantar Linguistik Arabيا، ىااغوس ترم جَِ
)امارة  شرح ابن عقيل على األلفيةمجالدين دمحم بن عبد هللا بن مالك،  ُِ 

 ُِٕهللا : سورااباي(، 
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يذكر بعد اسم ليبٌُت بعض احوالو اك احواؿ ما 
يتعلق بو. فاألكؿ ضلو: جاءى التلمٍيذي اٍلمٍجتىهدي 

 غالمو.
)فلصفة يف ادلثاؿ األكؿ بينت حاؿ 

مل تبُت حاؿ  موصوؼ نفسية. ك يف ادلثاؿ الثاين
ادلوصوؼ ، كىو رجل ، كإمَّا بنيت حاؿ ما 
يتعلق بو، كىو الغالـ(. كفائدة النعت التفريق 

 بُت ادلشًتكُت يف اإلسم.
مٌث اف كاف ادلوصوؼ معرفة ففائدة النعت 
التوضيح. كاف كاف نكرة ففائدتو التخصيص. 

فقد اكضحت  فإف قلت : )جاء عليه اٍلميٍجتىًهدي(
بُت ادلشركُت يف ىذا اإلسم.  من ىو اجلاء من

كإف قلت : )صاحب رجالن عىاًقالن(، فقد 
خصصت ىذا الرجل من بُت ادلشركُت لو يف 

 ِِصفة الٌرجٍولًيًَّة.
                                                           

 
 ة)التوفقية: اجلامع ّجامع الدركس العربية جزء الغاليُت ،  مصطفيِِ

 ِٖٓاألزىز(، 



 

 اقسام النعت .أ 
 النعت ينقسم ايل قسمُت ، كمها :

نعت احلقيقي ىو نعت الذم يرتفع لا (ُ
للضمَت مستًت الراجع ايل ادلنعوت. 

جىاءى رىجيله  لي،قً اضلو: جاء زيده اٍلعى 
. النعت احلقٍيقيي جيب اٍف يىضٍ  حىكي

 :ىياؿ و حانعوتو يف اربعة مطابق ي
 اعراب  (أ 
 ادلعرفة اك النكرة  (ب 
 مفرد، تثنية ك مجع (ج 
 مذكر اك مؤنث  (د 

 قيل يف النظم عمريطى:
 النػىٍعتي ًامَّا رىاًفعه ًلميٍضمىًر #

نػٍعيٍوًت اىًك    اٍلميظهىرً يػىعيٍودي لًلمى
 اىٍتًبًع #ًمٍنوي  فىأىكَّؿي اٍلًقٍسمىٍُتً 

 مىنػٍعيٍوتىوي ًمٍن عىٍشرىًة ألىٍربىعً  
 #اًحدو ًمٍن اىٍكجيًو اإًلٍعرىابً يف كى 
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 ًمٍن رىٍفعو اىٍكخىٍفضو اىكًانًتصىابً  
ا ًمنى اإلفػٍرىاًد كىالتٍَّذًكًَت#  كىذى

دًٌ كىالتػٍَّعرًٍيًف كىالتػىٍنًكٍَتً   كىالضًٌ
ِّ 

يرتفع  ذمنعت السبيٌب ىو النعت اللا (ِ
ظاىر ايل منعوت. ضلو: جاء  إلسم

زيد اٍلعىاًقلي ابػيٍوهي، جىاء رجله يىٍضرًبيوي 
. النٍعتي السبيبٌ  جًيبي  عمره

ٍ مىنعوتو ياىٍف ى  الىتىُت:يف  طىاًبقى  حى
ا رىجيله زلىٍبػيٍوبه إعراب  (أ  ، ضلو : ىىذى

 اًبٍػنيوي 
: اسم اشارة مبٍت على ىذا 

 السكوف يف زلل رفع مبتدأ 
لضمة رجله : خرب مرفوع اب

 الظاىرة على اخره

                                                           
 Terjemah Matan Al-Jurumiah dan Imrithi Berikutانوار، دمحمِّ

Penjelasannya(غينسيندكسينار ابرك أال: بندكنج،َُِِ،)َُّ. 



 

زلبوب : نعت سبيب مرفوع 
 ابلضمة الظاىرة علي اخره

ابنو : انئب الفاعل مرفوع ابلضمة 
الظاىرة على اخره . ك اذلاء 
ضمَت متصله مبٍت على 
الضم يف زلل جر مضاؼ 

 ِْاليو.
 نكرة .معرفة اٍك  (ب 

 ثالثة انواع : يف  ك اٌما النعت احلقيقي
 نةه مدي ظاىر، مثل: القاىرةه   (أ 

 عىًظٍيمىةه 
اك جار ك شبو اجلملة )أم ظرؼ  (ب 

  فوؽى  رلركر(. مثل : للحق صوته 
كٌل صٍوتو )فٍوؽى : ظرؼ نعت 

 لصوت (. 

                                                           
 Ensiklopedia Komplit Menguasai Bahasaعبد اللطيف سعيد،ِْ

Arab Sistem 2x 02 Jam (ميًتا فوستاكايوغياكرات:، َُِْ ،)ُِّ. 
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مجلة امسية اك فعلية )كال تقع   (ج 
اجلملة نعتا إاٌل ًاذىا كاف منعوهتا 
نكَتة، مثل : مضى يـو برده 
قارص )برده قارص : مجلة إمسية 
ا عمل يفيد  (، ىذى تعت  ليـو

فيد : مجلة فعلية نعت )ي
 ِٓلعمل(.

 شرط النعت  .ب 
ا،  قصل النعت اٍف يىكوف ًامٍسنا مشتاألى  

كًإسًم الفىاعل، كاسم ادلفعوؿ، ك صفة ادلشبة، 
 كاسم التفضيل. ضلو : جىاءى التلًميذي اٍلميٍجتىًهدي.

ا اٍلمىٍحبػيٍوبى  اًلدن ا رجله حسنه خيلي أىٍكًرـٍ خى قيوي. . ىىذى
 لي ًمٍن غىٍَتًًه.قى سنًعٍيده تًٍلًمٍيذه اىعٍ 

                                                           

،) دار الثقفية اإلسالمية : بَتكت(، ، قواعد اللغة العربيةفؤد النعمة ِٓ 
ِٓ . 



 

ًفٍعًليىةن ، اىٍك مجيٍلىةن عىلىي مىا   كقد يكوف مجلة ن
. كذ سىيىٍايت. كىقىٍد يىكيٍوفي  ا ٔتشتقو ًلكى اامسنا جىاًمدن

 يف تسع صور :
، ضلو: )ىو رجله ثقةه(، ام :  ادلصدر (ُ

(  ام : وؽ بو ، ك )انت رجل عدؿه ثمو 
 .  عادؿه

وي : )اى  (ِ ا(، اىٍم ًاٍسمي اإًلشىارىًة ، ضلى ٍكًرـٍ عىًليِّا ىىذى
 ميشىار إلىيًو.

(، اليت  (ّ )ذيك( اٌليًت ٔتعٍت صاحب، ك )ذىاتى
ٔتىٍعٍتى صاحبة، ضلو: جىاءى رىجيله ذيك ًعٍلًم، 
كًاٍمرىاىةه ذىاتي فىٍضًل(، اىٍم صىاًحبي ًعٍلًم، 

 كىصاحبة الفضل.
اإلسم ادلوصوؿ ادلقًتف أبؿ، ضلو )جىاءى الرجل  (ْ

 تهد الذم اجتهد( ام:اجمل
مىا دؿ عىلى عدد منعوت ، ضلو )جىاءى رًجىاؿه  (ٓ

ا العدًد.  اربػىعىةه(، ام مىٍعديكديٍكفى هًبىذى
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اإلسم الذم حلقتو ايء النسبة، ضلو : )راىٍيتي  (ٔ
 رىجيالن ًدمىٍشًقينا(، ام: مىٍنسيوابن الس دمشق.

دنا أستشبيو ، ضلو رايت ي رىجيالن  ما دؿ علي (ٕ
له ثعلبه ، اىٍم : : شجاعا ن كىفيالىفه رجي ، اىم 

 زٍلتىاؿه . كالثعلب يوصف بإلحتياًؿ.
ـي، ضلىٍوي : ايٍكًرـي  (ٖ ا ما، النكرة اليت يراهي هًبىا اإلبٍػهى

رًجىاالن مىا، اىٍم: رجالن ميٍطلىقنا غىٍَت مقيد بصفة 
ما. كقد يراد هبا مع اإلهباـ التهويل، كمنو 

ٍمرو ادلثل: األمرو مىا جىدىعى قىًصيػٍره أىنٍػفىوي، اىٍم: ألى 
.  عىًظٍيمو

التُت علي إستكماؿ كلمات "كٌلو اٌم"، الد (ٗ
، ضلو: أىٍنتى رجيله كلُّ ادلوصوؼ للصفة

الرَّجيًل، اٍم: الكاملي يف الرجليىًة، كجىائًٍت 
، ام: كامل ي يف الرجوليًَّة.  رجله اىمّّ رجلو
، بزايدة  كيػيقىاؿ اىٍيضنا: جىائًٍت رجل اديُّىا رجلو

 ِٔ"ما
                                                           

 .ِٕٓ ،ّجزء  جامع الدركس العريبمصطفي الغاليُت ، ِٔ



 

 مشكالتهتعليم القواعد و  (3
 مفهوم النحو )القواعد( .أ 

كما عرٌفو ابن جٌتًٌ )ىو انتحاء   النحو
مست كالـ العرب، يف تصريفو من اعراب ك 
غَته، كالتثنية كاجلمع كالتحقَت كالتكسَت كاإلضافة 
كالنسب كالًتكيب ك غَت ذلك، ليلحق من ليس 
من اىل اللغة العربية أبىلها يف الفصاحة، فينطق 

منهم، اك اف شٌذ بعضهم عنها هبا، ك اف مل يكن 
رٌد بو اليها، ك ىو يف األصل مصدر شائع، ام 
ضلوت ضلوان، كقولك قصدت قصدان، مٌث خٌص بو 
انتحاء ىذا القبيل من العلم. النحو ك اإلعراب 
مهمة، كيقوؿ القلقشندم : ال نزاع يف أٌف النحو 
ىو قانوف اللغة كادليزاف تقوديها، ك ىكذا، فًأفَّ 

يس حلية لفظية كزخرفان لفضيان، بل لو اإلعراب ل
داللة معنوية لتمييز ادلعاين ادلختلفة. ك ىناؾ صيغ  

 كثَتة ٗتتلف معانيها ابختالؼ حركتها. 
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 طرائق تدريس القواعد العربية . ب
 امَّا طرائق تدريس القواعد العربية كما يلي :

 الطريقة االستقرائية االستنباطية: (ُ
مثلة تبدأ ىذه الطريقة ٔتالحظة األ

كالشواىد ادلختلفة، مٌث استخالص القاعدة 
النحوية اليت ٕتمع بينها. كديكن القوؿ إٌف 
ىذه الطريقة يف اإلستدالؿ كالتفكَت ىي اليت 
جلاء اليها علماء اللغة القدامي، حينما قعدكا 
النحو كضبطوا أحكامو. كذلك عندما نظركا 
ىف النصوص القرانية كاألحاديث النبوية 

لشعرية كالنثرية، كخرجوا من ْتثهم كالشواىد ا
األستقرائي ىذا بقوانُت النحوية اليت رصدكىا 
ابدلالحظة كادلشاىدة كالتحليل كالًتكيب 

 كادلقارنة, مثٌ اثبتوىا يف مؤلفتهم اللغوية.
 الطريقة القياسية االستنتاجية (ِ

كىي اليت تبدأ بعرض القاعدة النحوية، 
. كبعد مث بتقدًن الشواىد كاألمثلة لتوضحها



 

ذلك تعٌزز كترٌسخ يف أذىاف التالميذ 
 بتطبيقهاعلي حاالت شلاثلة.

كيالحظ أٌف ىذه الطريقة تعتمد على 
التفكَت القياسي االستدالؿ، الذم يقـو علي 
اإلنتقاؿ من ادلقٌدمات أك التعميمات األكلية 
اىل الوقائع. علمان أٌف ىذه ادلبادئ كالقواعد 

تدالؿ نكوف قد توٌصلنا إليها ابإلس
 االستقرائي.

كيرل بعض الباحثُت، أٌف ىذه الطريقة 
تتيح للمعلم التحكم ابدلنهج ادلقرر كتوزيعو 
علي مدار العاـ الدراسي بيسر كسهولة، إاٌل 
أٌَّنا تشغل عقل الطالب ْتفظ القاعدة 
كاستظهارىاعلي أٌَّنا غاية يف ذاهتا، كٖترمو من 
 ادلشاركة يف اكتشاؼ القوانُت النحوية، كما
تصرفو عن تنمية قدرتو على تطبيقها. 
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كيالحظ أٌف أكثر كتب القواعد النحوية قد 
 ِٕكضعت علي ىذه الطريقة.

 
 مشكالت تدريس النحو .ب 

تثَت عملية ٖتديد قواعد اللغة كتركيبها، 
كعملية تدرسها يف مواد التعلمية عدة مشكالت 

 تستحق الدراسة منها:
ال القواعد األساس اليت ينبغي تقدديها حيث  (ُ

يوجد دراسات علمية موضوعية مقننة 
تكشف لنا عن منهج تعليم القواعد اللغة 

 العربية لغَت الناطقُت هبا يف ادلرحلة األساسية
ترتيب األىٌم فادلهم، حيث ال نقل لنا  (ِ

االْتاث األكثر أمهية من القواعد فالفهم منها 
 فاألقٌل أمهية.

                                                           
 )دار النقائس(العربية كطرائق تدريسها، يف زلمود معركؼ، خصائصانِٕ

ُٕٓ- ُٖٗ. 



 

البسيط  من القواعد كادلراكب، كالوظيف ك  (ّ
الوضيفي، الشائع كاألقل شيوعا، حيث غَت 

صلد أف ىذين ادلبدأين من مبادئ تنظيم 
زلتول ادلنهج كثَتا أٌما يتعارضاف فاجلمع 
السامل مثل ابسط من مجع تكسَت اكثر 
شيوعا كاستخداـ، كصلد األفعاؿ ادلعتلة معقدة 
كلكنها اكثر شيوعا كاستخدـ من األفعاؿ 
الصحيحة، فهي سهلة كلكنها اقل 

 ِٖخداما.است
 

 لكتابةمهارة ا (4
 تعريف مهارة الكتابة .أ 

الكتابة كالقراءة نشاط اتصايل ينتمي 
للمهارات ادلكتوبة، كىي مع الكالـ نشاط 
اتصايل ينتمي ايل ادلهارات اإلنتاجية. الكتابة اذف 

                                                           
طرائق تدريس اللغة العربية ة ك رشدم امحد طعيمة ، زلمود كامل الناقِٖ

)ايسيكو: منشوررات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو ك الثقافة، لغَت الناطقُت هبا
ََِّ،)ِّْ. 
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ليست عملية الية ْتتة، يكتفي فيها برص رلموعة 
من الكلمات لتكوف مجال كاجلمل لتكوف فقرات 

ات لتكوف موضوعا. إٍف الكتابة عملية كالفقر 
إبداعية ينبغي على ادلعٌلم تعريف الدارس 
أببعادىا. فيدر بو علي اف يسأؿ نفسو دائما قبل 
اف  يكتب: دلاذا أريد اف أكتب ؟ ما الذم أكد 

 التعبَت عنو؟ مثٌ دلن أكجو ىذه الكتابة؟
امَّا احلديث عن انواع الكتابة، فليس ىذا  

يو، أٍذ ىناؾ أنواع سلتلفة تندرج رلاؿ اإلضافة ف
ٖتت  مفهـو الكتابة، منها اخلط بنوعيو )النسخ 
كالرقعة(، ك منها اإلمالء اًبنواعها )منقوؿ، 
منظور، اختبارم( ك منها اإلنشاء ابنواعو )ادلقيد، 
ادلوجو، احلر(، كلكل من ىذه األنواع أىداؼ 
كاساليب تدريس فصلتها كتب طرؽ تدريس اللغة 



 

. ك يف ىذه الٌدراسة ستبحث يف اإلنشاء ِٗالعربية
 فحسب.

 
 مفهوم اإلنشاء وانواعه .ب 

اإلنشاء ىي فئة من الكتابة ادلوجهة ايل 
التعبَت عن األفكار الرئيسية يف شكل األفكار 
كاخلواطر كادلشاعر، ك غَت ذالك من ايل لغة 
مكتوبة كليس تصوير شكل احلركؼ اك الكلمات 

 َّة يف ادلشاركة.اك اجلمل. مث بدأت بصر ك ًخربٍ 
 اإلنشاء كثرة النوع منها :

معرض البسيط، مثل : كتابة النهئ حوؿ  (ُ
الكلمات اليومية اليت يراىا أك يسمعها 

 قصَت عن حدث. تعليقالطالب اك 

                                                           
 ادلهارات اللغوية مستوايهتا، تدريسها، صعوابهتارشدم أمحد طعيمة، ِٗ

 .ُٖٗ-ُُٗ(،ََِٗ)القاىرة: دار الفكر العريب، 

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،/61كاف،أجف ىَتماَّ
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القصة، كتب أنواعا سلتلفة من األحداث  (ِ
ابلًتتيب الصحيح. مثل أخرب ْتادث جديد 

 عن نفسو.
ت الوصف، ادلمارسة ابستخداـ كلما (ّ

، كاختيار التفاصيل اك دعم االنطباع ملموس
ابستخداـ اللغة دقيقة، مثل: كصف عن 

 منطقة السياحية.
الرسائل، ىناؾ انواع من الرسائل منها:  (ْ

الرسائل لصداقة، كرسائل األسرة، كالرسائل 
الرمسية. يف كتابة ىذه الرسالة ٖتتوم على 

 عناصر من السرد ك الوصف.
بة للمستول ادلتقدـ نوع الكتااإلبتكارم، ىو  (ٓ

حيث ييطلب من الكاتب أف يكوف قادرا 
 .داؿ كاألدلة الكافيةابجل التعبَت عن رأمعلى 

 ُّاخلياؿ، يؤلف الركاية يف شكل قصة قصَتة (ٔ
                                                           

)مالنج:  Metodologi Pengajaran Bahasa Arabامحد فؤد ايفيندم، 31
 .ُٕٕ(، ََِْشكة، أدل



 

 منوذج تعليم اإلنشاء .ج 
ينقسم تعليم انشاء ايل نوعُت ، مها اإلنشاء 

 ادلوجو ك الكتابة احلر 
 اإلنشاء ادلوجو (ُ

الطالب قد يف ىذا النموذج يكوف 
عرفوا ىجاء بضع مئات من الكلمات، 
كحصلوا ثركة كبَتة منها، كمنت لديهم كثَت 
من ادلفاىيم اليت درسوىا يف اللغة، كهتيؤكا 
دلمارسة الكتابة مستخدمُت الصيغ النحوية 
كالًتاكيب اللغوية ايل مارسوىا يف احلديث 
كالقراءة كالكتابة اذلجائية. ك يف ىذا النموذج 

الب بغض احلرية يف احتيار يعطي الط
الكلمات، كالًتاكيب، كالصياغات اللغوية 
للتدريب على الكتابة كلكن يف إطار ال 
يسمح لو ابف يكتب تعتبَتا على من مستواه 
يف اللغة، ام اف الطالب يبدأ كتابة فقرة اك 
فقرتُت يف اطار ما مسعو ك قرأه، كمع زايدة 
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 قدرتو على السيطرة علي فنيات كاساليب
الكتابة يصبح مستعدا للتقدـ للمرحلة الثانية 
كىي مرحلة كتابة مرحلة التعبَت احلر ام كتابة 
موضوعات اإلنشاء معرب فيو عن مشاعره 
كافكاره ىو بلغة عربية مقبولة. ىذا النموذج 
من الكتابة يركز فيها علي صيغ النحوية، 
كيشتد فيها اىتماـ ابالستخداـ الصحيح 

بية اليت ٖتكم سالمة اجلمل لقواعد اللغة العر 
 ادلكتوبة من حيث الًتاكيب كادلعٌت.

 اإلنشاء احلر (ِ
ىذا النموذج يًتؾ للطالب فيها حرية 
اختيار افكاره ك مفرداتو كتراكيبو عندما 
يكتب، كال تعٍت ىذه احلرية اف الطالب قد 
كصل ايل مرحلة ال حيتاج فيها ايل توجيو 
كمساعدة. اك انو قد كصل ايل مرحلة 
اإلبتكارم يف استخداـ اللغة. كذالك اف 
الطالب يضل حىت ىذه ادلرحلة غَت قادر 



 

علي اف يكوف مبتكرا يف الكتابة، كتضل 
معلوماتو عن اللغة العربية اقل بكثَت من 
معلوماتو عن لغتو األـ كيضل غَت قادر على 
 السيطرة علي اللغة العربية سيطرة شلاثلة

ىذا  لسيطرتو علي لغتو األـ، كمع كل
فمطلوب منو يف ىذه ادلرحلة اف يكتب اللغة 
العربية كما يكتبها العرب مع اختالؼ يف 

 ِّدرجة السيطرة علي استخدـ اللغة.
 

 اهداف تعليم اإلنشاء .د 
 يهدؼ تعليم اإلنشاء اىل األمور األتية منها :

القدرة علي توضيح األفكار ابستخداـ  (ُ
 الكلمات ادلناسبة كاألسلوب ادلناسب.

علي تنسيق عناصر الفكرة ادلعرب عنها القدرة  (ِ
 ٔتا يصف عليها مجاال كقوة التأثَت يف القىارًئ.

                                                           
 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،/62ىَتماكاف، أجفِّ
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قدرة الفرد على نقل كجهة النظر اىل غَته من  (ّ
 ّّالناس كاإلابنة بنفسو بطريقة الكتابة

 
 كتابة اإلنشاء  تصحيحطرق  .ه 

ىناؾ صور متنوعة لتصحيح كتابة الطالب يف 
 رلاؿ التعبَت منها: 

يقًتح اف  (Donal Knapp)ب يرل دكانؿ ان  (ُ
يقييم كتاية الطالب على اساس قائمة الضبط 

 التالية : 
 النواحى الشكلية كاخلطية ( أ

 معاجلة الفكرة الرئيسية يف كل فقرة ( ب
 األداء اللغوم ج( 
 األفكار كاتول د( 

 (Mary Finocchiaro)( تقًتح مارل فينوكيارك ِ
 طريقة مبسطة يستطيع هبا األستاذ اف يشًتؾ

                                                           
: جامعة موالان ج( )مالنتعليم اإلنشاء )ادلشكلة ك احللوؿزكية عارفة،  ّّ

 .ِٕ(، ََُِبراىيم اإلسالمية احلكومية، املك 



 

الطالب يف التعرؼ على األخطاء 
كتصحيحها، فهي ترم اف يطلب األستاذ 
من الطالب اف يًتكوا ىامشا علي يسار 
الصفحة مقسما علي اربعة اجزاء: ىجاء 
كعالمة الوقف، كقواعد اللغة، كاختيار 
ادلفردات، كيقـو األستاذ فقط بوضع خط 

يف العمود الذم  √ٖتت األخطاء ك عالمو 
 ا اخلطاء.يبُت طبيعة ىذ

( هتدؼ الطريقة الثالتة ىي من دكتور صاحل ّ
عبد اجمليد اىل تصحيح نوع الواحد من 

األخطاء يف اكؿ ادلوضوع يعطى للطلبة  
بوضع خط امحر ٖتتو مع كضع خط بلوف 
سلتلف )الرصاص اك األخضر مثال(ٖتت 
ابقي األخطاء، كيصحيح األستاذ نوعُت من 

ثالثة انواع  األخطاء يف ادلوضوع الثاين ، مث
 ّْيف ادلوضوع الثالث كىكذا.

                                                           
  .ُٖٕ،Metodologi Pengajaran Bahasa Arabامحد فؤد ايفيندم، ّْ
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع البحث .0

طبقا للموضوع الذم قدمتو الباحثة ك ىو ٖتليل 
األخطاء يف كتابة الًتكيب الوصفى يف مهارة الكتابة ٔتادة 
اللغة العربية فتستخدـ الباحثة يف ىذا البحث علي سبيل 

النوعي ىو ادلدخل  البحث النوعي، أمَّا معٍت البحث
استعمل يف ىدؼ طبيعي ك يف ىذا البحث الذم يكوف 
ادكات البحث الذم جيمع البياانت ىي الباحثة نفسها، اك 

 ّٓديٌر ابدلنهج التثليثي.
البحث النوعي ىو منهج البحث الذم يعتمد  

على قوة األفكار ابستعماؿ حكم ادلنطق ادلطٌرد. مثل السبب 

                                                           
 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, danسوغياان، ّٓ

R&D :(، َُِٔ، ألفابيتا)بندكنجٗ. 

 
ّٓ 



 

شرط من ىذا البحث ىي قوة  ؼ. اىمٌ  –كالعاقبة, إذا 
 ّٔالفكرة ك اخلياؿ ادلنظٌم.

 
 حضور البحث .8

النوعي الوسائل الرئيسية ىي الباحثة  البحث يف
نفسها. ْتضورىا اليت تكوف الوسائل الدراسية الشخصية 

(Human Instrument) ، كظيفة الباحثة ىي تقرير حدكد
البحث، إختيار ادلخرب اٌلذل يكوف مصادر البحث، مجع 

لبياانت، تعيُت  نوع البحث، ٖتليل البياانت، عرض ا
 ّٕالبياانت، ك اإلستنتاج من البياانت من ْتثها

 
 
 
 

                                                           
 Metodologi Penelitian Pendidikan dengan، اسا اكعغوه ملياكفجّٔ

Study Kasus( ،َُِْيوغياكرات:غافا ميدييا ،)َٔ . 
)بندكنج: Kombinasi (Mixed Methods)Metode Penelitianسوغياان،ّٕ

 َّٔ (،َُِٔ، ألفابيتا
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 مكان البحث .3
الذم  تتخذه الباحثة ىو ادلدرسة مكاف البحث 

العالية مفتاح السالـ كامبنج سالىونج فونوركغو )الفصل  
 العاشر(.
 

 مصادر البياانت .4
 بياانت البحث .أ 

البحث ىي مشكالت تعليم البياانت يف ىذا  
القواعد يف كتابة الًتكيب الوصفي ك ٖتليل األخطاء ك 
تصحيحها يف كتابة الًتكيب الوصفي يف مهارة الكتابة 
ٔتادة اللغة العربية لطالب الصٌف العاشر ابدلدرسة العالية 

 . َُِٖ/َُِٗمفتاح السالـ كامبنج السنة الدراسية 
 مصادر البياانت .ب 

در البياانت يتكٌوف من يف ىذا البحث مصا 
. مصادر البياانت األساسٌية ك مصادر البياانت الثانوية

مصادر البياانت األساسية ىي مصادر البياانت اليت تقدـ  
البياانت مباشرة إىل جامعي البياانت، كمصادر البياانت 



 

الثانوية ىي مصادر ال تقدـ البياانت مباشرة إىل جامعي 
من خالؿ أشخاص آخرين اك  البياانت، على سبيل ادلثاؿ

 ّٖمن خالؿ توثيقية.
ك مصدر البياانت األساسية ىي مصدر البياانت 

ادلقابلة  يف ىذا البحث منها ادلصادر عند ةالرٌئيسي
طالب ك عينة ابألستاذ ك الطلبة، ك أكراؽ كتابة اإلنشاء ل

طالبا امَّا مصادر البياانت  ِٖالبحث ىو األستاذ ك 
كتماؿ البياانت يف ىذا البحث، ك الثانوية ىي مساعدة ا 

ىي: كتب ادلكتبة ك مصادر ادلرجعات العامة، مثل 
 الكتب عن النحو.

 
 أسلوب مجع البياانت .5

الباحثة ايل طريقة مجع البياانت للوصوؿ ايل ٖتتاج 
البياانت اتاجة يف ىذا البحث،جيب أف تكوف البياانت 

 كاستخدمت ّٗادلستخدمة صدؽ ٔتا يكفي الستخدامها.
                                                           

 .َّٖنفس ادلرجع، ّٖ
، غالييا اندكنيسييا: بوغور)Metode Penelitian، ريز ان دمحم39

َُِٕ،)ُّٓ. 
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الباحثة األساليب جلمع البياانت ابلطريقُت كمها ادلقابلة 
 كالواثئقية.

 ادلقابلة .أ 
طريقة ادلقابلة ىي عملية لنيل البياانت ذلدؼ البحث 
بطريقة ادلقابلة، ابدلواصلة ادلباشرة بُت الباحثة ك ادلخرب 

. يف ىذا البحث استخدمت َْابستعماؿ دليل ادلقابلة
مة ألٌف السؤاؿ كاجلواب الذم الباحثة طريقة ادلقابلة ادلنظ

يعطي ايل ادلخرب قد أثبتت اكال من ادلقابلة. استخدمت 
 الباحثة ىذه الطريقة جلمع البياانت من: 

مدٌرس اللغة العربية عن تعليم مهارة الكتابة )اإلنشاء(،  (ُ
كالطريقة ادلستخدمة كمشكالت أسباب األخطاء 

سالـ  لطالب الصف العاشر ابدلدرسة العالية مفتاح ال
 .َُِٖ/َُِٗكامبنج السنة الدراسية 

بعض طالب الصف العاشر ابدلدرسة العالية مفتاح  (ِ
عن  َُِٖ/َُِٗالسالـ كامبنج السنة الدراسية 

                                                           
 .َُٕنفس ادلرجع، َْ



 

تعليم مهارة الكتابة )اإلنشاء(، كالطريقة ادلستخدمة 
 كادلشكالت فيو ك أسباب األخطاء.

 الوثيقية  .ب 
ك  تيب جلمع البياانإستخدمت الباحثة األسال

لطريقة الوثيقة. الوثيقة ىي أسلوب جلمع البياانت اب منها
بطريقة توثيق الكتب اليوميات، الرسائل الشخصية، 
ٖتليل الواثئق العامة )ادلذكرات الرمسية، السجالت 

ر، التسجيالت، رمسية، اك غَتىا( السَتات ، الصو ال
 ُْادلراجعات، السجالت الطٌبٌػٌيًة.

كل األخطاء   ك يف ىذا البحث، مجعت الباحثة 
يف الًتكيب الوصفي عن أكراؽ اإلنشىاء لطُّالب مثٌ  ٖتللها 
ٔتقياس القواعد النحوية مث توثيق نتائج التحليل ايل تقرير 

 البحث.
 
 

                                                           
 ,Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif، جوف. ك, كريسويلُْ

dan  Campuran:فوستاكا فالجاريوغياكرات ،َُِٔ ،)ِٖٓ. 
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 اسلوب حتليل البياانت .6
تستخدـ الباحثة اسلوب ٖتليل يف ىذا البحث 

البياانت ىي ٖتليل كصفي كيفي علي طراز ميلس 
(Miles)ك ىوبَتماف (Huberman)كما يلي : 

 

 

 
 
 

 
 
 
 ُ.ّالصورة 

 Interactive) العنصر يف ٖتليل البياانت )طراز الفعاؿ(

Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 مجع البياانت عرض البياانت

 من نتاجاست ٗتفيض البياانت
 البياانت



 

 (Data Reduction) ٗتفيض البياانت  .أ 
لئال خيتلط البياانت قسمت الباحثة ابلضبط 
كالدقة، كما ذكر يف السابق كلما طاؿ كقت البحث  

كادلختلفة. ك من أجل  كلما كثرت البياانت ادلختلطة
ذلك تعقد سريعا ادلعلومات بطريقة ٗتفيض البياانت. 
كالغرض من ٗتفيض البياانت ىي تلخيص كٗتيَت 

يف ىذا  ِْالبياانت ادلهٌمة من حيث ادلوضوع كالشكل.
البحث ٖتصل الباحثة علي البياانت من ادلقابلة، 
كالوثيقة ادلكتوبة يف ٖتصيل مشكالت تعليم القواعد 

ابدلدرسة ًتكيب الوصفي لطالب الصٌف العاشر عن ال
العالية مفتاح السالـ كامبنج السنة الدراسية 

 األخطاء ك تصحيحها.ك  َُِٖ/َُِٗ
 ((Data Displayعرض البياانت  .ب 

بعد َّناية ٗتفيض البياانت فاخلطوة بعدىا عرض 
البياانت. اٌف عرض البياانت يف البحث النوعي بطريقة 

ة ك اإلتصاؿ بُت األشياء كما الصورة كالبياف ادلشمل
                                                           

، Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D، سوغياانِْ

022 . 



61 
 

 
 

أشبو ذلك. ك عرض البياانت يف البحث النوعي تغلب 
علي طريقة الكتابة الوصفية. بعرض البياانت يسهل  

العمل مؤسسا علي حصوؿ كتفظيم فهم ما كقع 
يف ىذا البحث عرضت الباحثة البياانت  ّْالفهم.

بنظاـ خاص عن ٖتليل األخطاء ك تصحيحها ك 
لقواعد عن الًتكيب الوصفي لطالب مشكالت تعليم ا
ابدلدرسة العالية مفتاح السالـ كامبنج الصٌف العاشر 
 َُِٖ/َُِٗالسنة الدراسية 

 ((Verifikasi استنتاج من البياانت  .ج 
اخلطوة بعد عرض البياانت ىي أخذ اإلستنباط 
كاإلستدالؿ ك كاإلستنباط األكؿ مل يبق يف احلكم إذا 

ح يف مجع البياانت بعدىا. أتت األدلة اجلديدة كاألرج
كلكن اذا كاف اإلستنباط األكؿ تنسب كتتفق  ابألدلة 
الراجحة كالصحيحة. حينما رجعت الباحثة يف ميداف 
البحث ك مجع البياانت، فاإلستنباط األكؿ مسي 
ابإلستنباط ادلصداقٌية. إذف استنباط البحث النوعي 

                                                           
 .ِْٗنفس ادلرجع،43



 

فقد أجاب يف ٖتديدىا كمل يبق كتتسع حينما ذىبت 
 ْْالباحثة يف ميداف البحث.

هبذا البحث ديكن ادلعرفة عن مشكالت تعليم 
الصٌف العاشر  لطالبالقواعد عن الًتكيب الوصفي 

ابدلدرسة العالية مفتاح السالـ كامبنج السنة الدراسية 
 ٖتليل األخطاء ك تصحيحها. َُِٖ/َُِٗ

 (Ellis)أٌما يف ٖتليل األخطاء كما قاؿ اليس 
نفي اسلوب ٖتليل األخطاء اللغوية كالذل نقل كىيو ح

 ىي خطوات لتحليل األخطاء اللغوية ك ىي:
 مجع عينات األخطاء (ُ
 ٖتديد األخطاء (ِ
 عرض البياانت (ّ
 تصنيف األخطاء (ْ
 ْٓتقييم األخطاء (ٓ

                                                           
 .ِِٓنفس ادلرجع،ْْ
)فونوركغو: انات  Analisis Kesalahan Berbahasa Arabكاحيو حنفي، ْٓ

 .ِٕ، (َُِٕكاراي، 
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لتكوف الصورة عن أساليب كضيحا عن اساليب 
ٖتليل األخطاء كاضحةن كما قٌدمو اليس ،أتت الباحثة 

 ابلصورة التوضيحية ك ىي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ِ.ّالصورة 

 اساليب ٖتليل األخطاء

اسلوب ٖتليل األخطاء 
 اللغوية

 مجع عينات األخطاء

 ٖتديد األخطاء

 عرض البياانت

 تصنيف األخطاء

 تقييم األخطاء
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لذا، يف ىذا البحث ٖتليل األخطاء جيرل ّتمع 
األخطاء يف كتاابت اإلنشاء لطالب مث ٖتدد ىذه 
األخطاء، مث تعرض أخطاء الطالب ك تصٌوب، بعد ذلك 

خطاء يف الًتكيب تصٌنف األخطاء يف ىذه الدراسة  عن األ
الوصفي ك يف األخَت تقٌوـ األخطاء ك ىي نوع من اجتهاد 

 لتصويب ىذه األخطاء.
 

 فحص صحة البياانت .7
 لفحص صحة البياانت، استخدمت الباحثة طريقتُت: 

 تطويل اإلسشًتاؾ .أ 
إف الباحثة يف ىذا البحث النوعي ىي اداة 
البحث نفسها،ك اشًتاؾ الباحثة زلتاج جلمع 

ىذا اإلشًتاؾ ال يف كقت قصَت بل حيتاج البياانت، 
ايل تطويل اإلشًتاؾ يف ميداف البحث. كفائدة ىذا 

 ْٔالتطويل ىي ترقية درجة صحة البياانت.
                                                           

)ابندكنج: ررلا Metode Penelitian Kualitatif، ليكسي مولييونجْٔ
 .ِّٕ(، َََِركسدكراي، 



 

 مواظبة التأمل .ب 
الغرض من مواظبة التأمل ىو اجياد اخلصائص 
كالعناصر ادلناسبة ابدلسالة ادلطلوبة مٌث تركز الباحثة 

ابلتفصيل. ك  نفسها يف ىذه اخلصائص كالعناصر
بعبارة اخرل اذا كاف تطويل اإلشًتاؾ يعطي الفرقة، 

 ْٕفمواظبة التأمل يعطي التعمق.
 ادلنهج التثليثى .ج 

ادلنهج التثليثي ىو اسلوب فحص صحة 
البياانت الذم يستفيد شيئا أخر من خارج البياانت 
ألغراض التحقق اك مقارنة للبياانت. كادلستخدـ 

 ْٖل.الكثَت ىو فحص من مصادر أخر 
 خطوات البحث  .8

البحث النوعي ال ديكن فصلو عن خطوات 
البحث. فخطوات البحث ذلا خصائصها أساسية ىي أف 

                                                           
 .ِّٗنفس ادلرجع، ْٕ
 .َّّنفس ادلرجع، ْٖ
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الباحثة كأداة البحث، فلذالك أف خطوات البحث يف 
 البحث النوعي ٖتتلف ٓتطوات البحث يف غَته.

أمَّا خطوات البحث يف البحث النوعي اربع خطوات 
 فهي:

( pre research stepsخطوة ٗتطيط البحث ) .أ 
 ىذه اخلطوة تنفذ ابمور أتية:

 كتابة ٖتطيط البحث (ُ
 إختيار ميداف البحث (ِ
 إدارة اإلذف (ّ
 إستكشاؼ أحواؿ ادليداف (ْ
 إختيار ادلخرب كاإلنتفاع بو (ٓ
 إعداد أدكات البحث (ٔ

خطوة تنفيذ البحث، ىذه اخلطوة تػينػىفًٌد أبمور  .ب 
 أتية:

 فهم ميداف البحث ك اعداد النفس (ُ
 فاخلوض ايل ادليدا (ِ
 اإلشًتاؾ يف مجع البياانت (ّ



 

 خطوة كتابة بياانت البحث .ج 
 خطوة ٖتليل البحث .د 

فبعد اف اجتمعت البياانت كما أرادهتا الباحثة مثٌ 
  ٖتليلهاعلي الطريقة الوصفية النوعية.
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 الباب الرابع
 عرض البياانت

 
عرض البياانت العامة عن ادلدرسة العالية "مفتاح السالم  ﴾أ﴿

 فونوروغو" كامبنج سالهونج 
اتريخ أتسيس ادلدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج  .0

 سالهونج فونوروغو
ادلدرسة العالية "مفتاح السالـ" كامبنج سالىونج 
فونوركغو ىي اٌكؿ ادلدرسة من ادلعهد الديٌٍت اإلسالمي 

ادلدرسة "مفتاح السالـ" أتسيس حاج أمحد دإم ريٌب. لل
درسة مفتاح السالـ أتسست مـ تقريبا، ُٓٔٗيف الٌسنة 

، PKIحركة  اء. بعد انتهPKIألَّنا كانت مدفوعة ْتركة 
ـ، ادلدرسة الثانوية  َُٕٗالطالب أتمُت. يف السنة 

يقـو رمسٌي. ٘تٌشى منٌو مع الطالب، منٌو ديٌٍت ك تربوٌم 
ـ. دلٌا عهد  ُْٖٗأكسع، ادلدرسة العالية يقـو يف الٌسنة 

ادلدرسة، اليت فيما ايل األف ينتكس ابداؿ رائيس  ُْٖٗ
 يلى:

ٔٗ 



 

 : األستاذ سليماف ُٗٗٗ-ُّٖٗعهد  .أ 
 : األستاذ زيناؿ أريفُت ََِٗ-ُٗٗٗعهد  .ب 

 ْٗ: األستاذ زلٌمد منشور. َُِٗ-ََِٗج. عهد 
 

ادلوقع اجلعرايف للمدرسة العالية "مفتاح السالم"   .8
 كامبنج سالهونج فونوروغو

تقع ادلدرسة العالية "مفتاح السالـ"  يف قرية   
رية فونوركغو مقاطعة جاكل يمركز سالىونج مد كامبنج
  َِمن مدينة فونوركغو تقريبا من اجلهة اجلنوبية شرقية، 

 كيلومًت. ك أٌما حدكدىا:
 (Tlogoبقرية تلوجو ) ية ٖتٌددتالشمال من اجلهة . أ

بقرية ميعجارم  الشرقية ٖتٌددت اجلهةمن   . ب
(Menggare) 

 (Broto)بقرية بركتو  ية ٖتٌددتنوباجل اجلهةج. من 
 (Wates)بقرية كاتس  ة ٖتٌددتغربيال اجلهةد. من 

                                                           
يف ملحق  َُِٖ/D/21-XI-21//2وثيقة الرقم لأنظر إيل نسخة اْٗ

 ىذا البحث العلمي



71 
 

 
 

ىذه ادلدرسة لديها موقع جعرايف إسًتاتيجي أقل،  
عن الشارع الرئيسي. لذلك  ةألَّنا تقع يف الريف كبعيد

يل ادلدرسة ابلدراجة كالدراجة إ طالببعض ال ذىبي
 .مشيا على األقداـ النارية ك
تيجية أقل، إسًتا ذلا أف ادلدرسةمن علي الرغم  

كلكن ىذه ادلدرسة ما زالت ٕتذب الكثَت من الناس. 
ألٌف ىذه ادلدرسة توفر ايضان حافلة ادلدرسة كوسيلة 

 َٓ.لطالب الذين يقيموف خارج ادلدرسة
 

الرؤية والرسالة واألهداف للمدرسة العالية "مفتاح  .3
 السالم" كامبنج سالهونج فونوروغو

 الرؤية للمدرسة .أ 
 ة " مفتاح السالـ" ىي:رؤية ادلدرسة العالي

"ٖتقيق خرجيي ادلدرسة الذين يؤمنوف، على دراية ك 
 فعل اخلرب".

                                                           
يف ملحق َُِٖ/D/َّ-XI-َّ/َِ أنظر إىل نسخة الوثيقة َٓ
 العلمي  ىذا البحث



 

 للمدرسة رسالةال .ب 
 هذذلالرؤية، فالٌرسالة ىذه علي اساس 

 :ىي ادلدرسة
 تنامى السلوؾ اإلسالمي. (ُ
تنفيذ التوجيو كالتعلم بشكل نشط، كخالؽ،  (ِ

كفعاؿ، كشلتع، ْتيث ديكن تطوير الطالب 
 مثل، كفقا لقدراهتم.علي النحو األ

 إنشاء بيئة مدرسة صحية كنظيفة ك مجيلة. (ّ
تطوير بيئة ادلهارات احلياتية يف كل نشاط  (ْ

 تعليمي.
 ف الطالب أبخالؽ كردية.يتعر  (ٓ

 ج. أألهداف ادلدرسة العالية "مفتاح السالم"
 أىداؼكالرسالة فاعتمادا على تلك الرؤية 
 :ىيادلدرسة العالية "مفتاح السالـ" 

 صحيح.الب العبادة ْتيدو ك داء الطديكن أ (ُ
اإلشارة ايل رؤية ك رسالة أىداؼ الًتبية  (ِ

 الوطنية كذات الصلة إبحتياحات إيل اجملتمع.
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األشارة ايل معايَت الكفاءة للخرجيُت الذين  (ّ
 مت إنشاؤه ايل ادلدرسة.

استيعاب ادلدخالت من أصحاب ادلصلحة  (ْ
ادلتعددين ٔتا يف ذلك جلنة ادلدارس اليت 

 ها رللس التعليم بقيادة رئيس ادلدرسة.يرأس
ديكن تطبيق الطالب سلوؾ األخالؽ  (ٓ

 ُٓالكردية.

 

 

 

 

 

                                                           
يف ملحق ىذا  َُِٖ/D/َّ-XI-َّ/َّنظر اىل نسخة الوثيقة ُٓ

 البحث العلمي



 

البياانت عن تركيب منظمة ادلدرسة العالية "مفتاح  .ْ
 السالم" كامبنج سالهونج فونوروغو.

 ُ.ْالصورة 
 ِٓتركيب ادلنظمة ادلدرسة العالية "مفتاح السالـ"

 
                                                           

يف َُِٖ/D/َّ-XI-َّ/َْ أنظر إىل نسخة الوثيقة الرقم ِٓ
 ملحق ىذا البحث العلمي.
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 ُ.ْاجلدكؿ 
 ما يلي :ك  ُ.ْكالبياف من الصورة 

 اإلسم الوظيفة رقم
 جيناريو جلنة ادلدرسة  .ُ
الدكتور أندكس  رئيس ادلدرسة  .ِ

 زلٌمد مانشور
 ديديك كريستيونو  X  الفصلكيل   .ّ
اسوة النعمة   XIالفصل كيل  .ْ

 ادلاجستَت
 .S.Pd.Iفارككتو  XIIالفصل  كيل  .ٓ
اماـ موىادم  إدارة ادلكتبة  .ٔ

S.Pd.I. 
مجع راملي  إدارةاجلودة  .ٕ

 اجستَتادل
 .S.Pd.Iفا٘تيايت  إدارة  .ٖ
 ديديك كريستيونو قسم التدريس  .ٗ

 .S.Pd.Iامسوف  شؤكف قسم  .َُ



 

الدكتورة أنده  الوسائل قسم  .ُُ
 حسن ادلناكرة

  ادلدرس  .ُِ
  الطالب  .ُّ

 
أحوال ادلدرسني يف ادلدرسة العالية "مفتاح السالم"   .5

 كامبنج سالهونج فونوروغو
الية " مفتاح لتأدية عملية التعليم ابدلدرسة الع

السالـ" فونوركغو، ٖتتاج ادلدرسة إىل ادلدرسُت، 
كىم متخرجوف من اجلامعات كالكليات ادلتفرقة.  

مدرسا.  ُْكاف ادلدرسوف يف ىذه ادلدرسة عدده
من مدٌرسات. كأمَّا  ٓمدرسُت ك   ٗكيتكوف من

 : ّٓأمساءىم كما يلى
 
 

                                                           
يف  َُِٖ/D/َّ-XI-َّ/َٓأنظر إىل نسخة الوثيقة الرقم ّٓ

 ملحق ىذا البحث العلمي 
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 ِ.ْاجلدكؿ 
اح السالـ"  أحواؿ ادلدرسُت يف ادلدرسة العالية "مفت
 كامبنج سالىونج فونوركغو

 ادلواد الدراسية اإلسم رقم
علم النحو، كتاب  أمحد ديريب احلاج . ُ

 التفسَت، فرائض
 جغرافيا ك تربية كطنية .S.Pd.Iامسوف  .ِ
اللغة العربية، أصوؿ  .S.Pd.Iكإجيا  .ّ

 الفقو، التصريف
إماـ موىادم  .ْ

S.Pd.I. 
جغرافيا ك علم 

 اإلجتماع
الدكتور أندكس  .ٓ

 دمحم منشور
الفقو ككتاب درٌة 

 الٌناصحُت
مجع رملي  .ٔ

 ادلاجيستَت
القرأف كاحلديث ك  
 كتاب بلوغ ادلراـ

 التاريخ اإلسالمي .S.Pd.Iفاركاات  
علم الكالـ ك الدكتورة أنده  .ٕ



 

العقيدة كاألخالؽ  حسن ادلناكرة
كاألخالؽ ك مهارة 
حيرز، ك كتاب تعليم 

 ادلتعٌلم
 علم اإلقتصاد الدكتور كاتيماف .ٖ
حانيك شاكرة  .ٗ

S.Pd.I. 
 اللغة العربية

َُ
. 

اللغة اإلندكنيسية ك  .S.Pd.Iفا٘تيأيت 
اتريخ اإلندكنيسٌي ك 

 علم التكنولوجيا
ريرين حارييانيت  ُُ

S.Pd. 
 اللغة اإلصلليزية

الدكتور سوتريسنو  ُِ
 ادلاجيستَت

 علم احلاسوب

ُّ
. 

سرم كاحيوين 
S.Pd.I. 

علم التاريخ كعلم 
 احلاسوب

ُْ 
. 

دمحم متقرٌبُت 
S.Pd.I. 

علم الرايضة كالعلم 
 الفنٌ 
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أحوال الطالب يف ادلدرسة العالية "مفتاح  .6

 السالم" كامبنج سالهونج فونوروغو
ىذه السنة يسكن يف ىذه ادلدرسة العالية " 

 ّٗمفتاح السالـ" كامبنج سالىونج فونوركغو 
ف التفصيلى على ذلك كما طالبة. فالبيا ُْطالبا 

 :ْٓيلي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يف   َُِٖ/D/َّ-XI-َّ/َٔنظر إىل نسخة الوثيقة الرقم أ54

 ملحق ىذا البحث العلمي.



 

 ّ.ْاجلدكؿ 
أحواؿ الطالب يف ادلدرسة العالية "مفتاح السالـ"  

 كامبنج سالىونج فونوركغو
 رلموع مرأة رجل الصف رقم
ُ X ُُ ُٕ ِٖ 
ِ XI ُٖ َُ ِٖ 
ّ XII َُ ُْ ِْ 

 َٖ ُْ ّٗ رلموع
 

وسائل ادلدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج  .7
 ج فونوروغوسالهون

كجود الوسائل يف ادلدرسة العالية "مفتاح 
السالـ" كامبنج سالىونج فونوركغو تساعد عملية 
التعليم. كانت كسائل ادلدرسة تستطيع أف توضح 
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الطالب ليتعلموا يف معهد، كفيها تكوف الوسائل  
 :ٓٓكثَتة ككجودىا كما يلي

 ْ.ْاجلدكؿ 
بنج كسائل ادلدرسة العالية "مفتاح السالـ" كام

 سالىونج فونوركغو
 احلالة العدد اإلسم رقم
 جٌيد ّ غرفة الفصل .ُ
 جٌيد ُ زلترب علم الطٌبيعة .ِ
 جٌيد ُ زلترب تكنولوجيا .ّ
 جٌيد ُ غرفة الصٌحة .ْ
 جٌيد ِ مرحاض األساتيذ .ٓ
 جٌيد ٗ مرحاض الطالب .ٔ
غرفة مسكن  .ٕ

 الطالب
 جٌيد ُ

غرفة مسكنة  .ٖ
 الطالبات

 جٌيد ٗ

                                                           
يف َُِٖ/D/َّ-XI-َّ/َٕ أنظر اىل نسخة الوثيقة الرقم ٓٓ

 ملحق ىذا البحث العلمي



 

 جٌيد ٕٓ كرسٌي الٌطالب .ٗ
 جٌيد َْ مكتب الطالب .َُ
كرسٌي ادلدرس يف  .ُُ

 غرفة الفصل
 جٌيد ّ

 جٌيد َْ السٌبورة .ُِ
خزانة يف غرفة  .ُّ

 الفصل
 جٌيد ّ

 جٌيد ُ كرة القدـ .ُْ
 جٌيد ُ كرة اليد .ُٓ
 جٌيد ُ كرة السٌلة .ُٔ
 جٌيد ُ ميداف كرٌة القدـ .ُٕ
 جٌيد ُ يدميداف كرٌة ال .ُٖ
 جٌيد ُ مطبعة .ُٗ
 جٌيد ُ خزانة سٌجالت .َِ
 جٌيد ِ مكاف صيديلٌ  .ُِ
مكتب ادلدرس يف  .ِِ

 غرفة الفصل
 جٌيد ّ

ذاتية ادلدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج  .8
 سالهونج فونوروغو
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 مفتاح : ادلدرسة العالية "  اسم ادلدرسة .أ 
 السالـ"    

  َِ/َُو : يف الشارع سوبورجي  العنواف .ب 
 كامبنج سالىونج فونوركغو     

 ( َِّٓ)َِّْٕٓ:  رقم اذلاتف .ج 
 : كامبنج  القرية .د 
 : سالىونج  ادلنطقة .ق 
 : فونوركغو  ادلدينة .ك 
 ّّْٔٔ:  الرمز الربيدم  .ز 
 ُْٖٗ:  سنة البناء .ح 
 : ب كضع الشهادة .ط 
 : الدكتور اندكس دمحماسم مدير ادلدرسة  .م 

 منشور

 ال العىشر: الساعة السابعة إ    جدكؿ التعليم .ؾ 



 

   دقائق صباحا حىت الساعة     
 ٔٓالثانية مساء.

 عرض البينات اخلاصة ﴾ب﴿
ادلشكالت عن تعليم القواعد يف كتابة "الرتكيب  .0

 الوصفي 
كتابة الًتكيب الوصفي ليست  من أمر سهل 
لطالب الصٌف العاشر ابدلدرسة العالية ادلفتاح السالـ  

طئوف يف  كامبنج سالىونج فونورغو . كثَت منهم سل
كتابتهم. كدلعرفة ادلشكالت عن تعليم القواعد يف  
كتابة الًتكيب الوصفي، قامت الباحثة ابدلقابلة 

 الشحصية مع األستاذ ك بعض الطالب.
استنادا اىل نتائج ادلقابلة مع استاذ اللغة العربية ك  

بعض الطالب توجد اٌف ىناؾ مشكالت يف تعليم 
ي يف مهارة الكتابة القواعد يف كتابة الًتكيب الوصف

ٔتادة اللغة العربية لطالب الصٌف العاشر ٔتدرسة 
                                                           

يف ملحق ىذا  َُِٖ/D/َّ-XI-َّ/َٖأنظر إىل نسخة الوثيقة الرقم ٔٓ
 البحث العلمي.
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العالية مفتاح السالـ كامبنج سالىونج يف السنة  
. ديكن رؤيتها على اجلانبُت َُِٖ/َُِٗالدراسية 

 مها:
 ادلشكالت الىت يواجهها األستاذ .أ 

 ادلشكلة الىت ترتبط بدكر ادلعٌلم،  (ُ
ابإلضافة ، عدد ادلواد اليت يدرسها ادلعلم

إىل تعليم اللغة العربية يف مدرسة عالية ، كما 
صوؿ كأصرؼ،العلم  أنو قاـ ابلتدريس يف

ابإلضافة إىل أنو كاف أيضنا مدرسنا فقو، ال
، لذلك زاد عدد الطالب الذين  استشاراين

اكل يف ادلدرسة من انشغاؿ شادليعانوف من 
، إىل جانب ادلعلم الذم قاـ بتدريس ادلعلم

 ٕٓفراء.الكتب الص
 
 
 

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث َُِٗ/W/ ُٕ-II-ُ /َِأنظر اىل نسخة ادلقابلة ٕٓ



 

 ادلشكلة الىت ترتبط بساعة الٌدراسة (ِ
قٌلة عدد ساعات الدراسة ادلطبقة يف 
تلك ادلدرسة دلادة النحو، كاللغة العربية ألٌف 

 ٖٓىف تلك مدرسة ادلوضوع كثَت.
 ترتبط ٔتادة اللغة العربية نفسها الىتادلشكلة  (ّ

دراسة اإلنشاء غَت منٌظمة، ألٌف يعطى 
ه ال يدخل ادلدٌرس مادة اإلنشاء عند

ادلدرسة، اك ضعف إىتماـ الطالب يف 
 ٗٓالدرس. 

 ترتبط إبنشغاؿ ادلعٌلم الىتادلشكلة  (ْ
دلٌا قادر ادلدٌرس على تصحيح اإلنشاء  

 َٔالطالب بسبب انشغاؿ الذم يواجهو 
 
 

                                                           
 ادلرجعنفس ٖٓ
 نفس ادلرجعٗٓ
 نفس ادلرجعَٔ
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ترتبط بفهم كتطبيق القواعد  الىتادلشكلة  (ٓ
 النحوية

ىذه ادلواضيع كلكن  أكضحأف ادلعلم قد 
لقد نسي األطفاؿ ـ يف األسبوع القاد

مل تتغلغل يف قواعد النحوية ، ٔتعٌت أف القاعدة
، أك أَّنم يفهموف كلكن من الصعب قلوهبم

 ُٔ.شلارستها
 ترتبط بسرعة شرح ادلعٌلم الىتادلشكلة  (ٔ

النحوية  عدـ فهم الطالب لقواعد
ادلادة من  شرحبسبب أَّنم ال يستمعوف إىل 

ادة  ادلابإلضافة ذلك أكضح ادلعلم  اادلعلم جيد
 ِٔ.كانت سريع للغاية بسبب ضيق الوقت

 

 
                                                           

 نفس ادلرجعُٔ
يف ملحق ىذا  َُِٗ/W/َِ-I-ُ/َُأنظر اىل نشخة ادلقابلة ِٔ

 البحث



 

 ترتبط إبىتماـ الطالب الىتادلشكلة  (ٕ
 م اللغة العربيةياىتماـ الطالب بتعلقٌلة 

 ّٔالذم يسٌببو اذلواتف.
 ادلشكة الىت ترتبط بكفاءة الطالب (ٖ

االختالفات يف القواعد بُت اإلندكنيسية 
على  ضعف الطالب إلستعابكالعربية ك 

على الطالب أف  دلشكلةال ادلفردات ٕتع
 ْٔ.ابلًتتيب الصحيحف اإلنشاء يؤل

 ادلشكالت اليت يواجهها الطالب  .ب 
كمن ادلقابلة مع بعض الطلبة يف التاريخ 

عن مشكالت تعليم القواعد  َُِٗأبريل  َٕ
يف كتابة الًتكيب الوصفي يف مهارة الكتابة ٔتادة 
اللغة العربية لطالب الصٌف العاشر ابدلدرسة 

مفتاح السالـ كامبنج السنة الدراسية العالية 
 ىي كما يلي:  َُِٗ/َُِٖ

                                                           
يف ملحق ىذا  َُِٗ/W/ ُٕ-II-ُ /َِأنظر اىل نسخة ادلقابلة ّٔ

 البحث
 نفس ادلرجعْٔ



19 
 

 
 

ادلشكلة األكىل ىي ادلشكلة اليت كاجهتها  (ُ
يولياين ميالنتينا، طالبة يف الفصل العاشر، 
ك من حاصلة ادلقابلة معها"  مشكالت 
تعليم القواعد يف كتابة الًتكيب الوصفي يف 
مهارة الكتابة ٔتادة اللغة العربية لطالب 

صٌف العاشر ابدلدرسة العالية مفتاح ال
 / َُِٖالسالـ كامبنج السنة الدراسية 

شكلة ىي  شعرت بصعوبة يف ادلَُِٗ
 ٓٔ.الىت ترتبط بطريقة التعليم

ادلشكلة الثانية ىي ادلشكلة اليت كاجهتها   (ِ
مفتاح الرزقي ف، طالبة يف الفصل العاشر، 
ك من حاصلة ادلقابلة معها"  مشكالت 

يف كتابة الًتكيب الوصفي يف  تعليم القواعد
مهارة الكتابة ٔتادة اللغة العربية لطالب 
الصٌف العاشر ابدلدرسة العالية مفتاح 

                                                           
يف ملحق ىذا  َُِٗ/W/ٕ-IV-ُ/َّأنظر إىل نسخة ادلقابلة ٓٔ

 البحث



 

/ َُِٖالسالـ كامبنج السنة الدراسية 
ىي أَّنا شعرت بصعوبة  يف  َُِٗ

ادلشكلة الىت ترتبط إبىتماـ الطالب على 
 ٔٔالدرس اللغة العربية.

اليت كجهتها ادلشكلة الثالثة ىي ادلشكلة   (ّ
سييت مرضية، طالبة يف الفصل العاشر، ك 

ليم من حاصلة ادلقابلة معها"  مشكالت تع
القواعد يف كتابة الًتكيب الوصفي يف مهارة 
الكتابة ٔتادة اللغة العربية لطالب الصٌف 
العاشر ابدلدرسة العالية مفتاح السالـ  

 َُِٗ/ َُِٖكامبنج السنة الدراسية 
ىي أَّنا شعرت بصعوبة يف ادلشكلة الىت 

 ٕٔترتبط إبختالؼ قدرة الطالب.

                                                           
يف ملحق ىذا  َُِٗ/W/ٕ-IV-ُ/َْلة أنظر إىل نسخة ادلقابٔٔ

 البحث
يف ملحق ىذا  َُِٗ/W/َٕ-IV-ُ/َٔأنظر اىل نسخة ادلقابلة ٕٔ

 البحث
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تها ادلشكلة الرابعة  ىي ادلشكلة اليت كاجه (ْ
إيلفينا ركسيتا سارم، طالبة يف الفصل 
العاشر، ك من حاصلة ادلقابلة معها"  
مشكالت تعليم القواعد يف كتابة الًتكيب 
الوصفي يف مهارة الكتابة ٔتادة اللغة العربية 
لطالب الصٌف العاشر ابدلدرسة العالية 
مفتاح السالـ كامبنج السنة الدراسية 

ة ىي أَّنا شعرت بصعوب َُِٗ/َُِٖ
تسببها قلة الطالب  شكلة الىتيف ادل

 ٖٔإلستعاب ادلفردات
ادلشكلة اخلامسة ىي ادلشكلة اليت كاجهتها  (ٓ

بريسكا أندارا، طالبة يف الفصل العاشر، ك 
من حاصلة ادلقابلة معها"  مشكالت تعليم 
القواعد يف كتابة الًتكيب الوصفي يف مهارة 
الكتابة ٔتادة اللغة العربية لطالب الصٌف 

                                                           
يف ملحق ىذا  َُِٗ/W/ُُ-IV-ُ/َُأنظر اىل نسخة ادلقابلةٖٔ

 البحث



 

اشر ابدلدرسة العالية مفتاح السالـ  الع
 َُِٗ/    َُِٖكامبنج السنة الدراسية 

ىي مشكلة الىت يسببها ضعف الطالب يف 
 ٗٔالًتمجة 

ادلشكلة السادسة ىي ادلشكلة اليت رأت  (ٔ
الباحثة "مشكالت تعليم القواعد يف كتابة 
الًتكيب الوصفي يف مهارة الكتابة ٔتادة 

عاشر ابدلدرسة اللغة العربية لطالب الصٌف ال
العالية مفتاح السالـ كامبنج السنة الدراسية 

/ ىي مشكلة الىت يسببها صعوبة َُِٖ
 علم النحو يف ذاتو كمواده.

 
 
 

                                                           
يف ملحق ىذا  َُِٗ/W/َٕ-IV-ُ/َٖأنظر اىل نسخة ادلقابلةٗٔ

 البحث
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حتليل األخطاء يف كتابة الرتكيب الوصفي يف مهارة  .8
الكتابة مبادة اللغة العربية لطالب الصّف العاشر 
ابدلدرسة العالية مفتاح السالم كامبنج سالهونج 

 فونوروغو
للحصوؿ علي البياانت عن األخطاء يف  
كتابة الًتكيب الوصفي, قامت الباحثة الوثيقة 
األخطاء التحريرية عند الطالب ادلأخوذة. أٌف عدد 
الطالب لصٌف العاشر ابدلدرسة الثانوية مفتاح 

 طالبا.  ِٖالسالـ كامبنج سالىونج فونوركغو 
ليست كتابة الًتكيب الوصفي من امر سهل 

طالب الصف العاشر ابدلدرسة العالية مفتاح السالـ  ل
كامبنج سالىونج فونوركغو. لقد أخطأ كثَت من 

طالب كجدت الباحثة  ِٖالطالب يف كتابتهم من 
 بعض األكراؽ صحيحة ك بعضا منها سلطيئة. 

لقد اخطأ كثَت من طالب الصف العاشر 
ابدلدرسة االلعالية مفتاح السالـ كامبنج سالىونج 

 ٓ.ْاجلدكؿ كغو كىي كما يلي:فونور 



 

ٖتليل األخطاء يف كتابة الًتكيب الوصفي يف مهارة 
الكتابة ٔتادة اللغة العربية لطالب الصٌف العاشر 
ابدلدرسة العالية مفتاح السالـ كامبنج سالىونج 

 فونوركغو
رقم  اسم رقم

 اخلطأ
 األخطاء

أأف أنينداي  .ُ
 سارم

ًدٍيده  تًٍلًمٍيده أان  ُ  جى

د لطفي أمح .ِ
 رفعي

ًدٍيده تًٍلميده أفى  ّ  جى
 جىداًل صىًدٍيقه 

صىًدٍيًق ك اًل 
 أىٍخسىنً 

ألدم فتح  .ّ
 الٌرمحن

ًدٍيده تًٍلًمٍيدي  ٓ  جى
ًدٍيده  اٍصًدؽي    جى
 حسىنه  كسيػٍره 

ًدٍيدي  دىرًٌسه مى   جى
اًلكى الدُّريٍكسي  ككذى
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ًدٍيدي   جى
النسىاء الرمحة  .ْ

 البدعة
ا اليوـي األكَّؿي  ُ ىذى

ًؿ اٍلمىٍدرىسىًة. ًلديخيوٍ 
مثيَّ يػىٍلتىًقى لييا 

ًدٍيدن  أٍصًدقىاءً   جى
اىفرٍيًلييىاين اىتًٍيكا  .ٓ

 سىارل
ةي  ْ ًدٍيدىةه الًتٍلًمٍيذى  جى

أتػىعىاريؼي ًإٍسًم 
ًجٍيًسيكا اىانى 

ًدٍيده   تًٍلًمٍيذهجى
 ًثره كى يل صىًدٍيقه  

ًثره  اىتػىعىلَّمي   دىرسه كى
دىانًٍيس كحيو  .ٔ

 فراداان
ًدٍيده ٍيذي الًتٍلمً  ٓ  جى

ًدٍيده  تًلًمٍيده اىانى   جى
ًذًه اٍلمىٍدرىسىًة  ىف ىى

ًثيػٍره   صىًدٍيًقىىًل   كى
 ًدٍيده كىاخٍلًبػٍرىةي جى 

أىٍجًلسي مىعى 



 

صىًدٍيًقي اجلٍىًدٍيدي 
 إمٍسيهيأىمٍحىدي. ىيوى 

 مىاًىره طىًلبه 
دكم نور رمحة  .ٕ

 أبريليياين
ًدٍيدىةه  اًتدلًٍيذىةه  ُ  جى

إلفينا ركسيتا  .ٖ
 رمسا

ًدٍيدىةه  ٔ  التػىلىًمٍيذةي جى
ًإٍسمي سىلسىا، اىانى 

ةي   ًدٍيدىهي جى  تػىلىًمدى
 ًثره ىًل صىًدٍيقه كى 

 دىٍرسه كثره أىتػىعىلَّمي 
 قىرًيٍػبىةه صىًدٍيقه  ىًل 

 ًإمٍسيوي مىايىنج
 وحىسىنى  صىًدٍيقه ًىيى 

فييب ايو  .ٗ
 أعغرين

يفٍ اٍلمىٍدرىسىًة  ُ
ًثيػٍره   أىٍصًدقىاءي   كى

أديتييا فرٍينًدم  َُ
 سافوترا

ًدٍيدىةه تًٍلًمٍيدىةه أىانى  ِ  جى
أىانى أىٍشعيري اًبلسُّرٍكًر 
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يف ىًذًه اٍلمىٍدرىسىًة 
تيو  ًة ألىفَّ لىًقيػٍ اجلٍىًدٍيدى

ًدٍيدىةه  صىًدٍيقه   جى
مفتاح الرزقي  ُُ

 نور زانٌ 
ًدٍيدىةه تًٍلًمٍيده اىانى  ّ  جى

اٍلمىٍدرىسىيٍت يف 
ًثيػٍري  ةي اٍلكى اجلٍىًدٍيدى

اٍلفىيتىاًف ًمنى ًمٍن 
 األٍكالىدي.

كىىينىاؾى الثىاًلثي 
يف  جىًددٍ أىٍطفىاؿى 

 صىٌفي.
ةه  ْ نوفا فابرايين ُِ ًدٍيدىةه  تًٍلًمٍيدى  جى

ًدٍيده اىانى تًٍلًمٍيذىةي   جى
 يف ىًذه اٍلمىٍدرىسىةً 
بًئىةي أيرًٍيدي أىٍف أىٍطليبى 

ًدٍيدىةه   جى
ًذًه اٍلمىٍدرىسىًة  يفٍ ىى



 

ًدٍيده   صىًدٍيقه جى
ًثره   كى

نور عدلٌة أتيتو  ُّ
 غوسيت

ًدٍيدىةه ةه دى الًتٍلًميٍ  ّ  جى
أىانى أىٍشعيري اًبلسريٍكًر 
ًذًه اٍلمىٍدرىسىًة  يف ىى

 اجلىًدٍيدىةي 
ًذًه اٍلمىٍدرىسىًة  يف ىى

ًثيػٍره أىتػىعىلَّمي   دىٍرسي كى
ةي  ُ نور كىًحٍيدىة ُْ ًدٍيده تًٍلًمٍيذى  جى
نػيٍوري ىداية ايو  ُٓ

 ؼ.
ًه اٍلمىٍدرىسىًة يف ىىذً  ِ

ًثيػٍره صىًدٍيًقي  يلٍ   كى
 جىًدٍيدكاخٍلًبػٍرىة 

فريسكا أندارا  ُٔ
 ديتا

- - 

رتنو  ُٕ
 لسديياكايت

 جىًدٍيده ٍلًمٍيده أىمٍحىدي تً  ّ
ًدٍيده  تًٍلًمٍيده جىاءى  جى

ايى   مىٍن سيورىاابى
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ًدٍيدىةه يفٍ   مىٍدرىسىةه جى
أىمٍحىدي صىٍعبه 

 يىٍطليبي فىٍصلً 
ريقي أراي  ُٖ

 فرماان
ًدٍيده ٍلًمٍيده تً  ُ  جى

رضواف  ُٗ
 ايفيندم

- - 

ا شىٍهري يػيٍولًيو  ُ رديا حسنيايت َِ ىىذى
كىقىٍد أيبٍػتيًدأىًت السَّنىةي 

 اجلٍىًدٍيدىةي الدًٌرًسيىةي 
رييو أمحد  ُِ

 رمضاف
- - 

ًدٍيده ٍلًمٍيده تً  ِ رزقي رمضاف ِِ  جى
اًل صىًدٍيقه جىًدٍيده 

صىًدٍيًقى كى اًل 
 أىٍحسىنً 

يػىتػىعىلَّمي يف ىىًذًه  ِرزقي ىادم  ِّ



 

اٍلمىٍدرىسىةي ألىفَّ  فراستيا
ًثيػٍرىةه   صىًديٍػقىةه كى

ًثيػٍره كىصى   ًدٍيقه كى
أىانى ميٍنًدره رىاًشدىةي  ّ رشيدة الرمحة ِْ

الرَّمٍحىةي ًجٍئتي ًمٍن 
ًعيػٍليو، -ًعيػٍليو

سالىونغ 
فونوركجو أىانى 

ًدٍيده   طىاًلبه جى
 به صىًدٍيقه قىرًيٍ يلٍ 

ٍلًمٍيدىةي اىنًٍيسىا ًىيى تً 
ًدٍيدىةي   جى

 - - سييت مرضية ِٓ
سييت نور  ِٔ

 راىايو رضية
ًذًه اٍلمىٍدرىسىًة  ٓ يف ىى

ًة اٍلقىٍيتي  اجلٍىًدٍيدى
ًدٍيده.  صىًدٍيقه جى

قىرًيٍػبىةه  صىًدٍيقه يلٍ 
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 ًإمٍسيوي زىيٍػنىبي 
 نىةي قهاحلٍىسى ًىيى صىًديػٍ 

يف اٍلمىٍدرىسىًة ىًل 
 ًثره كى صىًدٍيقه  

أىانى أىٍشعيري اًبلسُّريٍكًر 
يف ٌىًذًه اٍلمىٍدرىسىًة 

اةً اجلٍىدً   يدى
 - - أكىل مافييانتو ِٕ
يوليياين  ِٖ

 ميالنتينا
ًدٍيدىةي  تًٍلًمٍيدةي أىانى  ّ  جى

ألىفَّ أىٍستىًطٍيعى أىٍف 
األٍصًدقىاًء لىًقٍيتي 

 اجلٍىًدٍيده 
ًذًه اٍلمىٍدرىسىًة  كىيف ىى

ؿي دي   ًثيػٍره كى   ريٍكسه أىانى
  



 

 باب اخلامسال

 حتليل األخطاء يف كتابة "الرتكيب الوصفى" يف مهارة الكتابة
مبادة اللغة العربية لطالب الصّف العاشر ابدلدرسة العالية 

 8108/8109مفتاح السالم كامبنج  السنة الّدراسية  
 

التحليل عن ادلشكالت تعليم القواعد يف كتابة  . ﴾أ﴿
رة الكتابة مبادة اللغة العربية الرتكيب الوصفي يف مها

لطالب الصّف العاشر مبدرسة الثانوية ادلفتاح السالم  
كامبنج سالهونج فونوروغو السنة الدراسية 

8108/8109. 
كتابة الًتكيب الوصفي ليس  من أمر سهل 

ادلفتاح السالـ   عاليةالصٌف العاشر ابدلدرسة ال البلط
طئوف يف  كامبنج سالىونج فونورغو . كثَت منهم سل

كتابتهم. كدلعرفة مشكالت عن تعليم القواعد يف كتابة 
صية ضلو خالًتكيب الوصفي، أخذت الباحثة ادلقابلة الش

 األستاذ ك بعض الطالب.

َُِ 
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استنادا اىل نتائج مقابلة الباحثة مع استاذ اللغة 
شكالت يف تعليم ادلالعربية ك بعض الطالب توجد اٌف 

في يف مهارة الكتابة ٔتادة القواعد يف كتابة الًتكيب الوص
اللغة العربية لطالب الصٌف العاشر ٔتدرسة الثانوية 
مفتاح السالـ كامبنج سالىونج يف السنة  الدراسية 

 :مها اجلانبُتمن . ديكن رؤيتها َُِٖ/َُِٗ
 األستاذاليت يواجهها ادلشكالت  .ُ

 Analisisقاؿ كحي حنفي يف كتابو "

Kesalahan Berbahasa Arab Teori, 

Metodologi, dan Implementasi   ديكن أف "
يكوف سبب أخطاء يف أخطاء اللغة تسببها 
عوامل منها ادلعلم. تدخل ادلعلم سوؼ تقدًن 

 الثاىن مسامهة كاملة يف صلاح الطالب، كالعامل 

ىي مدخل ك طريقة تعليم ، مدخل ك طريقة 
تعليم اليت مشبعة سيجعل الطالب ضعف 

العربية ينبغى للمعلم أف  محاستهم يف تعليم اللغة
يستخدـ أساليب النشط اللغوية ، مثل: ٘تثيل 
الدكر اسلوب حل ادلشكالت كاأللعاب اللغوية. 



 

العامل الثالث ىو خطأ يف تدريس اللغة فلذلك 
جيب أف يكوف مدرس اللغة أكثر حذرا ك أف 
يتقن ادلواد ادلراد تسليمها ابلكامل حىت ال ٖتدث 

 حثة ىي أٌما رأت البا َٕأخطاء.
 ادلشكلة الىت ترتبط بدكر ادلعٌلم .أ 

عدد ادلواد اليت يدرسها ادلعلم ، 
درسة ادلاللغة العربية يف أنٌو يعلم ابإلضافة إىل 

 يف كذالك   عالية ، كما أنو قاـ ابلتدريسال
 كجانب ذالكفقو، الاصوؿ ك  صرؼ،العلم 

، لذلك زاد  أنو كاف أيضنا مدرسنا استشاراين
انوف من مشاكل يف عدد الطالب الذين يع

 ادلدرسة من انشغاؿ ادلعلم.
 ادلشكلة الىت ترتبط بساعة الٌدراسة .ب 

قلة عدد ساعات الٌدراسة ادلطابقة يف 
تلك ادلدرسة دلادة اللغة العربية كالنحو. 

دقيقة يف  ْٓ×  ِالعربية ينبغي مادىةي اللغة 

                                                           
 . Analisis Kesalahan Berbahasa Arab ،/20-/21كاحيو حنفي،70
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، يف حُت أف ما حيدث يف تلكى  األسبوع
 .يف األسبوع دقيقة َْ×  ُادلدرسة ىو 

 ترتبط ٔتادة اللغة العربية نفسها الىتادلشكلة  .ج 
من قواعدىم  بالديكن رؤية إتقاف الط

الكتابة  ، يف حُت أف مادةالكتابة نتائج
ادلعلم يعطى  نشاءإلا، منظمإنشاء( غَت )

عندما ال يدخل ادلعلم ادلدرسة أك عندما 
 ضعف الطالب اىتهامو يف الدرس.

 نشغاؿ ادلعٌلمترتبط إب الىتادلشكلة  .د 
دلٌا قادر ادلدٌرس على تصحيح اإلنشاء 

، الطالب بسبب انشغاؿ الذم يواجهو 
ْتيث ال يتم تصحيح مجيع مقاالت 

 .الطالب
ترتبط بفهم كتطبيق القواعد  الىتادلشكلة  .ق 

 النحوية
خيتربىا اليت  على تصحيح أخطاء بناء 

فقط،  الوصفىالطالب ليس على تركيب 



 

قواعد ، عرابإ كلكن توجد أخطاء يف
، على مجلة امسية اك مجلة فعليةاخلفيفة مثل 

الرغم من أف ادلعلم قد أكضح ىذه ادلواضيع 
 طالبلقد نسي اليف األسبوع القادـ كلكن 
مل تتغلغل قواعد النحوية ، ٔتعٌت أف القاعدة

يف قلوهبم ، أك أَّنم يفهموف كلكن من 
 .الصعب شلارستها

 عٌلمترتبط بسرعة شرح ادل الىتادلشكلة  .ك 
النحوية  لقواعد الطالبعدـ فهم 

ادلادة من  شرح بسبب أَّنم ال يستمعوف إىل 
ذلك أكضح ادلعلم إىل ابإلضافة  اادلعلم جيد

للغاية بسبب ضيق توضيحا سريعا ادة ادل
 .الوقت

 ترتبط إبىتماـ الطالب الىتادلشكلة  .ز 
، عدـ ادلعلم ةمالحظكاستنادان إىل 
عربية ، يتأثر م اللغة الياىتماـ الطالب بتعل

 طالبىذا األمر ابذلواتف ، لذلك يتعلم ال
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عندما يكوف ىناؾ كاجب منزيل كال يتعلموف 
 .ىناؾ كاجب منزيل ليس ما إذا

 مشكلة الىت ترتبط بكفاءة الطالب   .ح 
االختالفات يف القواعد بُت 
اإلندكنيسية كالعربية كالقيود على ادلفردات 

ف اإلنشاء لطالب أف يؤل ةبو صعٕتعل 
 .لًتتيب الصحيحاب

 اليت  يواجهها الطاٌلب ادلشكالت .ِ
يرم زكية عارفة يف كتابو "تعليم اإلنشاء 
ادلشكالت ك احللوؿ " من اىم ادلشكالت اليت 

األنشاء ك تعليمها ىي  كتابةيواجهها الطالبة يف  
ضعف الكفاية اللغوية من انحية ادلفردات 

اٌما رأت الباحثة ىي كما  ُٕكالقواعد كاألسلوب. 
 لي: ي

 

                                                           
 .ُِٓ(، تعليم اإلنشاء )ادلشكلة ك احللوؿزكية عارفة،  ُٕ



 

 ادلشكلة الىت ترتبط بطريقة التعليم .أ 
صعوبة الطالب يف فهم علم النحو،  
ألٌف الطريقة ادلستخدمة عند ادلدٌرس كانت 
غَت مناسبة عند الطالب.الصعوبة اليت 

يولياين ميالنتينا تيعرؼ اىفَّ الطالبة  تواجهها
ًٕتدي صيعيوبةن يف فهم تعلم اللغة العربية ألفَّ 

، ادلناسبة ـي طريقة التعليمادلعٌلمي ال يستخد
كيتعلم الطالب القواعد يف ثالثة مواد كىي 

تعليم النحو ك قواعد يف تعليم اللغة العربية، 
ابلكتاب اجلركمية ك مادة شلارسة كتاب 

ابلكتاب اجلركمية أيضا. يف تعليم  ًتاثال
اللغة العربية يستخدـ ادلعلم ابلطريقة زلاضرة 

م شلارسة كتاب بينما يف تعليم النحو ك تعلي
كما قاؿ   شفوية .السمعية الابلطريقة  ًتاثال

 كحيو حنفي 
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ادلشكلة الىت ترتبط إبىتماـ الطالب على  .ب 
الدرس اللغة العربية. الصعوبة اليت يواجهها 
مفتاح الرزقي نور زاٌن قيل أفَّ الطالبة تشعر 
ابلنعاس بسبب أساليب التعلم اباضرة. ك 

رس بسرعة ،ك جانب ذالك يشرح ادلعلم الد
ديكن ألف الوقت قليل ك يشرح ادلعلم أقل 

ا.  كضوحان ك معقدن
 ادلشكلة الىت ترتبط بكفائة الطالب  .ج 

عند كتابة ادلقاؿ، بناءن اىل مقابلة مع 
سييت مرضية ىي  يف حَتة من أتليف اجلمل 
)يف ىذه احلالة قاعدة الًتكيب الوصفي( يف 
 شكل مقاؿ )اإلنشاء( بينما كفقا اىل نتيجة
ادلقابلة مع نور اذلداية، فإٌَّنا مل تعرؼ ترتيب 
اجلملة )يف ىذه احلالة الًتكيب الوصفي( بل 
ا تشعر بعدـ ادلعرفة عن  مل تعرؼ شكلو ألَّنَّ

 الًتكيب الوصفي.
 



 

 د. ادلشكلة الىت ترتبط إبتقاف ادلفردات.
تعرؼ أٌف طالب الصف العاشر يف 
معظمهم متخرجوف من ادلدرسة الثانوية كلكن 

يزاؿ فيهم نقص يف إتقاف الطالب على  ال
ادلفردات كضعف القدرة علي قراءة ككتابة 

 اللغة العربية.
 ًتمجةلشكلة الىت ترتبط ابادل . ق

بناءن على مقابلة مع بريسكا أندارا، 
قيل أٌف الطالب يفهموف عند مايشرح 
ادلدٌرس القواعد كلكٌنهم ما زالوا غَت قادرين 

ة. ابإلضافة علي تنفيذىا يف اجلملة اجلديد
 إىل أٌَّنم مل يستطيعوا ترمجة اجلملة اإلندكنيسية

ادلشكلة الىت ترتبط ابلصعوبة يف علم النحو  . ك
 ذاتو كمواده

إفَّ قواعد الًتكيب الوصفي نفسو  
صعب حقنا للصف العاشر، الذين يقاؿ يف 

 مستول ادلبتدئُت.
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. حتليل األخطاء يف كتابة الرتكيب الوصفي و ﴾ب﴿
ارة الكتابة مبادة اللغة العربية تصحيحها يف مه

لطالب الصّف العاشر ابدلدرسة العالية مفتاح السالم  
كامبنج سالهونج فونوروغو السنة الدراسية 

8108/8109 
 ُ.ٓاجلدكؿ 

 اىاىف انينداي سارل اسم الطالب
 ُ رقم البطاقة 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 اان تلميده جديده   اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

 طأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ أخر)خ

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
"تلميد" كالصحيح "تلميذه"  كألف 
الكاتبة مؤنث فالصحيح "تلميذة 

 جديدة"



 

 أان تلميذة جديدة التصحيح
 ِ.ٓاجلدكؿ 

 رفعيي امحد لطفي اسم الطالب
 ِ رقم البطاقة 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 تلميده جديده اىفى  اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

 )خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ أخر.

يف ىذه اجلملة كتب الطالب لفظ  التحليل
 "تلميد" كالصحيح "تلميذه"  

 أىانى تلميذ جديده   التصحيح
 

 التلميذة اجلديدة  ادلوضوع
جد اجلملة  اًل صديق ه

تصنيف 
 األخطاء

 )خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ أخر 
إمالئ( حذؼ حرؼ اثنية من )خطاأ 
 الكلمة.
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 akuيريد الطالب اف يكتب اجلملة" التحليل

memiliki teman baru كلكن يكتب
جد(  الطالب يف اللغة العربية )اًل صديق ه
يف ىذه اجلملة كتب الطالب لفظ "اًل" 
كالصحيح "يل"  ، ك كتابة لفظ "جد" 

 ك الصحيح "جديد"
 يل صديقه جديده  التصحيح

 
 التلميذة اجلديدة وعادلوض
 اًل صديقه اخسنه  اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

 )خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ أخر

 Akuيريد الطالب أٍف يىكتب اجلملة التحليل

mempunyai teman yang baik   كلكن
يف ىذه اجلملة كتب الطالب لفظ "اًل"  
كالصحيح "يل" . ك خاطئة يف كتابة  

 لفظ "اخسن" فالصحيح "حسن"



 

 يل صديق حسن التصحيح
 ّ.ٓاجلدكؿ 

 ألدم فتح الٌرمحن اسم الطالب
 ّ رقم البطاقة 

 التلميذ اجلديد  ادلوضوع
 تلميده جديده  اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

 )خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ أخر

يف ىذه اجلملة كتب الطالب لفظ  التحليل
 "تلميد" كالصحيح "تلميذه"  

 تلميذ جديده  التصحيح
 

 التلميذ اجلديد ادلوضوع
 يف ادلدرسة اصدؽ ي جديده كسَت حسن اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

 )خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ أخر
)خطا ضلوم( عدـ ادلطابقة بُت الصفة 

 كادلوصوفو يف مفرد، تثنية، كمجعو.
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 diيريد الطالب أف يكتب لفظ " التحليل

sekolah teman baru, banyak,  lagi 

baik" ك لكن يف ىذه اجلملة كتب
الطالب لفظ "اصدؽ" كالصحيح 
"أصدقاء"  ك كتب الطالب لفظ 
"كسَت" كالصحيح "كثَتكف" "  ك كتب 
الطالب لفظ "حسن" كالصحيح 

 "زلسنوف"
يف ادلدرسة اصدقاء جديدكف كثَتكف  التصحيح

 كزلسنوف  
 

 تلميذ جديد ادلوضوع
ًدٍيده  اجلملة  مىدىرًٌسه جى

تصنيف 
 طاءاألخ

)خطأ ضلو( كتابة ادلنعوت خاطئة يف 
ًدٍيده مى شكلو  كىو   دىرًٌسه جى

يف ىذه اجلملة كتب الطالب لفظ  التحليل
مىدىرًٌسه بشكل فتحة يف حرؼ ادليم 



 

كالصحيح "ميٌدرًٌسه بشكل ضٌمة يف 
 حرؼ ميمو.

ًدٍيده  التصحيح  ميدىرًٌسه جى
 
 تلميذ جديد ادلوضوع 

 جديدي ككذالك الدُّركسي   اجلملة
تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو(كتابة صفة مذكر ك ليست 
زايدة اؿ ) جديد( مع اٌف ادلوصوؼ مجع 

 تكثَت غَت عاقل ك ادلعرفة.
ىذه اجلملة من نعت حقيقى فشرطو أف  التحليل

يٌتبع النعت ايل منعوتو ك يف ىذه اجلملة  
كتب الطالب  لفظ "جديد" الذم يدؿ 

" معٍت صفة مذكر. كالصحيح "جديدةي 
ك يف ىذه اجلملة موصوفها تعريفة 
ةي" ، ألٌف اتبع ايل  فالصحيح "اجلىًدٍيدى
منعوتو ىو لفظ " الدركس" اليت دلت 
معٍت  مؤنث ألٌف مجع تكثَت غَت عاقل 
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 ك تعريف.
 ككذالك الدركسي اجلديدةي  التصحيح

 ْ.ٓاجلدكؿ 
 النسىاء الرمحة البدعة اسم الطالب
 ْ رقم البطاقة

 ذة جديدةتلمي ادلوضوع
ا يػىٍوـي األىكَّؿ ًلديخيٍوًؿ اٍلمىٍدرىسىًة. مثيَّ  اجلملة  ىذى

ًدٍيدن   يػىٍلتىًقي لًييىا أصدقىاًء جى
تصنيف 
 األخطاء 

)خطأ ضلو( عدـ ادلطابقة بُت الصفة ك 
 ادلوصوؼ يف إعربو

)خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ كاحد من 
 الكلمة

)خطأ ضلو( يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة  التحليل
فظ "أصدقاًء" رلركر بكسر مع أنٌو ل

منصوب ألنٌو يقع يف موضع مفعوؿ بو 
 كالصحيح "أصدقاءن". 

)خطأ إمالئ( كتابة الطالبة لفظ 



 

ًدٍيدن" بدكف الف ك الصحيح  "جى
ا" ًدٍيدن  "جى

ا يػىٍوـي األكىل ًلديخيٍوًؿ اٍلمىٍدرىسىًة. مثيَّ  التصحيح ىذى
ًدٍيدنا  يػىٍلتىًقي لًييىا أصدقىاءن جى

 
 ٓ.ٓدكؿ اجل

 افريلياين اتيكا سارم اسم الطالب
 ٓ رقم البطاقة 

 تلميذة جديدة ادلوضوع
ةي  اجلملة ًدٍيدىةه الًتٍلًمٍيذى  جى

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو( عدـ ادلطابقة بُت الصفة ك 
 موصوفها يف التعريف 

ةه"  التحليل ًدٍيدى يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة "جى
دىةي" أٌلٌَّنا اتبعة نكَتة كالصحيح "اجلٍىًديٍ 

ةي" أبؿ،  اىل موصوفها كىي "التٍلًمٍيذى
ةي" بزايدة أؿ  فالصحيح كتابة " اجلىًدٍيدى

ةي  التصحيح  اجلىًدٍيدىةي الًتٍلًمٍيذى
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 تلميذة جديدة ادلوضوع
ًدٍيده أتػىعىاريؼي ًإٍسًم ًجٍيًسيكا اىانى  اجلملة  تًٍلًمٍيذهجى

تصنيف 
 األخطاء

بُت صفة  )خطأ ضلو( عدـ ادلطابقة
 ادلوصوؼ يف مذكر ك مؤنٌثو.

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
ًدٍيده" الذم يدؿ معٍت مذكر.  "تًٍلًمٍيذي جى
ًدٍيدىةه" ألنَّوي اتبع  كالصحيح "تلميذىةه جى
اىل مبتدائو "أان" الذم يعود ايل لفظ 
"جيسيكا " الذم يدؿ على اسم 

ةه  ًدٍيدى  "مؤنث.كالصحيح "تلميذىةه جى
أتػىعىاريؼي ًإمسًٍي ًجٍيًسيكا اىانى تًٍلًمٍيذةي  التصحيح

ًدٍيدىةي   جى
 

 تلميذة جديدة ادلوضوع
 ًثره كى يل صىًدٍيقه   اجلملة

)خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ كاحد من تصنيف 



 

 الكلمة. األخطاء
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل

"كثر" الذم يدؿ معٌت ادلذكر ك ليس 
كالصحيح بزايدة م  فيو حرؼ "م"

 "كثَته"
ًثيػٍره  التصحيح  ىل صىًدٍيقه كى

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 اتعٌلمي درسي كثره  اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو(كتابة لفظ "درسي " الذم 
 يدٌؿ معٍت مفرد ك اعرابو مرفوع

)خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ كاحد من 
الكلمة يعٍت كتابة لفظ" كثره" الذم يدؿ 

  مذكر ك ليست زايدة "م".معٌت
)خطأ ضلو( يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة  التحليل

" مرفوع ك عالمة رفعو ضمة  لفظ "درسي
ظاىرة كالصحيح "درسان " ، ألنٌو يقع 
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 يف ادلوضيع مفعوؿ بو. 
)خطأ إمالئ( ك كتابة لفظ "كثر" 
بدكف "م" كالصحيح بزايدة "م" 

وفو "كثَته".مثيَّ ألفَّ جيب اتبع اىل موص
 كالصحيح منصوب "كثَتنا" 

 اتعلم درسا كثَتنا التصحيح
 
 ٔ.ٓاجلدكؿ 

 دانيس كاحيو فراداان اسم الطالب
 ٔ رقم البطاقة 

 التلميذ اجلديد ادلوضوع
ًدٍيده  اجلملة  التٍلًمٍيذي جى

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو(كتابة الصفة نكرة )جىًدٍيده( 
 مع أٌف ادلوصوؼ معرفة )التًٌٍلًمٍيذي(

يف ىذه اجلملة كتب الطالب لفظ  التحليل
"جىًدٍيد" الذم يدؿ على نكرة ك 
الصحيح "اجلٍىًدٍيدي"، ألنٌو اتبع اىل 



 

منعوتو ىي لفظ "التلمٍيذي" فالصحيح  
 كتابة "اجلديدي " بزايدة اؿ.

 التلميذي اجلٍىًدٍيدي  التصحيح
 

 التلميذ اجلديد ادلوضوع
ًديٍ  اجلملة  ده أىانى تًٍلًمٍيده جى

تصنيف 
 األخطاء

 )خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ أخر

يف ىذه اجلملة كتب الطالب لفظ  التحليل
"تلًمٍيده" ليس ْترؼ "ذ" . كالصحيح 

 "تًٍلًمٍيذه" ال ْترؼ "ذ".
ًدٍيده  التصحيح  أىانى تًٍلًميذه جى

 
 التلميذ اجلديد ادلوضوع
 يف ىذه ادلدرسة يل  صديًقي كثَته  اجلملة

تصنيف 
 خطاءاأل

)خطأ إمالئ( زايدة حرؼ كاحد يف 
الكلمة يعٍت كتابة ادلوصوؼ يتصل 
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" ) صديقي ( مع اٌف قد بيدأ  بضمَت "أانى
 ابلكلمة "يل"

يف ىذه اجلملة كتبت الطالب لفظ  التحليل
"صديقًي"  الذم يدؿ معٍت ملكية. 
كالصحيح "صديقه"  ألٌف سبقتها اجلملة 
 "ىل" اذا مٌت استخدامها سواء كانت

 مفرطة. 
. التصحيح  يف ىذه ادلدرسة يل صًدٍيقه كثيػٍره

 
 التلميذ اجلديد ادلوضوع
 كاخلربةي جديد  اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو(كتابة الصفة مذكر ك نكرة 
)جديد( مع اٌف ادلوصوؼ مؤنث ك 

 تعريف )اخلربة(
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل

ذكر .  "جديد " الذم يدؿ معٍت م
كالصحيح "جديدة"  ألنو اتبع ايل 



 

منعوتو ىو لفظ " اخلربة " ٔتعٍت مؤنث. 
ك اتبع ايضا  مع منعوتو ىف تعريفو. 
فالصحيح كيتب "اجلٍىًدٍيدىةي " . بزايدة اؿ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ك التاء ادلربوطة.                                                                                        
 كاخلربة اجلديدة التصحيح

  
 التلميذ اجلديد ادلوضوع
أىٍجًلسي مىعى صىًدٍيًقي اجلىًدٍيًد إمسو أىمٍحىدى.   اجلملة

 ىو طلبه ماىره 
تصنيف 
 األخطاء

)خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ كاحد من 
الكلمة يعٍت كتابة لفظ طلب ليس 

 طئةبزايدة "ا" كىي خا
يف ىذه اجلملة كتب الطالب لفظ  التحليل

 "طلب" كالصحيح "طالب"  
 ىو طالب ماىر التصحيح

 ٕ.ٓاجلدكؿ 
 دكم نور رمحة أبريليياين اسم الطالب
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 ٕ رقم البطاقة
 تلميذة جديدة ادلوضوع
ًدٍيدىةه  اجلملة  اًتدليذىةه جى

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ إمالئ( زايدة حرؼ كاحد من  
 ابة لفظ "اتدلًٍيذىةه" بزايدة الفالكلمة كت

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
"اتدليذة" بزايدة ألف، كالصحيح 

ةه" ليست هبا الف.  "تًٍلًمٍيذى
ًدٍيدىةه  التصحيح  تًٍلًمٍيذىةه جى

 
 ٖ.ٓاجلدكؿ 

 ايلفينا ركستا ايرل اسم الطٌالب
 ٖ رقم البطاقة

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ًدٍيدىةه  لةاجلم  التػىلىًمٍيذىةه جى

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو(خىاًطئىةه يف كتابًة شكًل على  
كلمة " التػىلىًمٍيذىةي"  كعدـ ادلطابقة بُت 



 

ةه" ك ادلوصوؼ  "  ًدٍيدى الصفة "جى
ةي"  يف التعريف ك التنكَت.  التػىلىًمٍيذى

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة كلمة  التحليل
ةه" فيتً  حىت اتئها ك المها. "التػىلىًمٍيذى

كالصحيح " الًتٍلًمٍيذىة" كيسرىٍت اتئها ك 
 سكوف على المها.

أىمَّا  يف ىذه اجلملة ايضا كتبت الطالبة 
ةه" الذم ليست اؿ معرفة.  ًدٍيدى لفظ "جى
كالصحيح " اجلىًدٍيدةي" ألنٌو اتبع اىل 
ةي" فالصحيح   منعوتو ىي لفظ "الًتٍلًمٍيذى

ةي " بز   ايدة أؿ معرفة.كتابة " اجلىًدٍيدى
ةي اجلىًدٍيدىةي  التصحيح  الًتٍلًمٍيذى

 
 التلميذة اجلديدة  ادلوضوع
إسمي سىٍلسا اان تػىلىًمدىة جىًدٍيدىة يف ىذه  اجلملة 

 ادلدرسة
 )خطأ ضلو( خاطئة يف شكلوتصنيف 
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 )خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ أخر  األخطاء
يف ىذه اجلملة كتبٍت الطالبة لفظ  التحليل 

لىًمدىة" ك ىي خاطئةه يف شكلها ك "تػى 
هه" ألٌف يدؿ  امالئها. ك الصحيح " تًٍلًمٍيذى

 على معٌت مفرد مؤنث .
ًدٍيدىةه يف ىذه ادلدرسةً  التصحيح  اىانى تًٍلًمٍيذىةه جى

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 يل صًديقه كىثره   اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ كاحد من  
 الكلمة

يف  ىذه اجلملة  كتبت الطالبة لفظ  التحليل
 "كثر" 

 كالصحيح "كثَته " بزايدة ايء.
 يل صىًدٍيقه كثَته.  التصحيح

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع



 

 اتعلم درس ه كثره  اجلملة
تصنيف 
 األخطاء

( مع  )خطأ ضلو(كتابة ادلوصوؼ )درسه
 اٌف يقع يف موضع مفعوؿ بو 

حد من )خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ كا
 الكلمة 

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
"درس" مرفوع بضمة كالصحيح " درسنا" 
ينصب ألنٌو يقع يف ادلوضع مفعوؿ بو. 
 كاخلطأ الثاىن كتبت الطالبة لفظ "كثر" 

كالصحيح "كثَتنا" بزايدة ايء ك ألف يف 
اخره ، ينصب ألنٌو اتبع اىل موصوفو 

كثَتنا"  بزايدة "درسنا". فالصحيح كتابة "
 ايء ك ألف يف اخره.

 اتعٌلم درسنا كًثيػٍرنا. التصحيح
 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 يل صدٍيقه قىرًيٍػبىةه امسو ماينج  اجلملة
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تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو(كتابة ادلوصوؼ مذكر 
)صديقه( مع اٌف صديقة الطالبة مؤٌنث ك 

 ىي "ماينج" 
الطالبة لفظ يف ىذه اجلملة كتبت  التحليل

"صديق" الذم يدؿ معٌت مذكر. 
كالصحيح " صديقةه" ألٌف خربه مؤنث 
يعٌت " ماينج"  فالصحيح كيتب "صديق" 

 بزايدة التاء ادلربوطة.
 يل صديقة قريبة امسها ماينج التصحيح

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 ىي صديقه حسنةه  اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

مذكر )خطأ ضلو(كتابة ادلوصوؼ  
 )صديقه( مع اٌف ادلبتدأ مؤٌنث )ىي(

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
"صديق" الذم يدؿ معٌت مذكر. 
كالصحيح " صديقةه" ألٌف مبتدأىا مؤنث 



 

يعٌت " ىي"  فالصحيح كيتب "صديقة" 
 بزايدة التاء ادلربوطة.

 ىي صديقة حسنةه  التصحيح
 

 ٗ.ٓاجلدكؿ 
 يٍتعغر فايب ايو ا اسم الطالب
 ٗ رقم البطاقة 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 يف ادلدرسة اصدقاء كثَت ك درس كثَته  اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو(كتابة ادلوصوؼ مجع 
 "أصدقاء" مع اٌف يٌتصل ابلصفة "كثَت" 

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
"أصدقاء" الذل يتصل ابلصفة "كثَت" ، 

ديقه " ألٌف قد توصف  فالصحيح "ص
ابلصفة "كثَت". إذا توصف بكثَت ال 

 حيتاج اىل مجع يف موصوفو.
 يف ادلدرسة صديقه  كثَته كدرسه كثيػٍره  التصحيح
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 َُ.ٓاجلدكؿ 
 فرٍينًدم أديتييا سافوترا اسم الطالب
 َُ رقم البطاقة

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ةه  تًٍلًمٍيدىةه أىانى  اجلملة ًدٍيدى  جى

تصنيف 
 األخطاء

 )خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ اخر

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
"تلًمٍيدة" ليس ْترؼ "ذ" . كالصحيح 

ةه" ال ْترؼ "ذ".  "تًٍلًمٍيذى
ةه  ةه تًٍلًمٍيذى أىانى  التصحيح ًدٍيدى  جى

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ًذًه اٍلمىٍدرىسىًة أىانى أىٍشعيري اًبلسُّريٍكًر ىًف ى اجلملة

ةه. ًدٍيدى تػيٍو صىًدٍيقه جى ًة ألىفَّ لىًقيػٍ  اجلٍىًدٍيدى
تصنيف 
 األخطاء

)خطئ ضلو(كتابة الصفة مؤنث 
ٍوصيٍوؼ مذكر 

ى
ةه( مىعى أىفَّ ادل ًدٍيدى )جى



 

 )صىًدٍيقه(
يف ىذه اجٍلملة كتػىبىٍت الطالبة لفظ  التحليل

ةه" اٌلًذل يىديؿُّ على معٌت مؤٌنث.  ًدٍيدى "جى
ًبع اىل منعوتو كا لصحيح "جىًدٍيده" ألىنَّوي اتى

ىي لفظ "صىًدٍيقه" فالصحيح كتب 
"جىًدٍيده" بدكف التاء ادلربوطة الىت تدؿ 

 علي معٌت ادلذكر. 
أىانى أىٍشعيري اًبلسُّريٍكًر ىًف ىًذًه اٍلمىٍدرىسىًة  التصحيح

ًدٍيدان. ًة ألىفَّ لىًقٍيتي صىًدٍيقان جى  اجلٍىًدٍيدى
 
 ُُ.ٓاجلدكؿ 

 مفتاح الرزقي نور زانٌ  اسم الطالب
 ُُ رقم البطاقة

 التلميذ اجلديد ادلوضوع
ًدٍيدىةه  اجلملة  أىانى تًٍلًمٍيده جى

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو(كتابة الصفة مؤنث 
ٍوصيٍوؼ مذكر 

ى
ةه( مىعى أىفَّ ادل ًدٍيدى )جى
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 )تًٍلًمٍيذه(. ك 
 )خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ أخر.

ذه اجٍلملة كتػىبىٍت الطالب لفظ يف ى التحليل
ةه" اٌلًذل يىديؿُّ على معٌت مؤٌنث.  ًدٍيدى "جى
ًبع اىل منعوتو  كالصحيح "جىًدٍيده" ألىنَّوي اتى
ىي لفظ "تًٍلًمٍيذه" فالصحيح كتب 
"جىًدٍيده" بدكف التاء ادلربوطة الىت تدؿ 

 علي معٌت مذكر. ك
يف ىًذه اجٍليملة كتب الطالب لفظ 

دىاؿ كىو خىاطئة كالصًحيح "تًٍلًمٍيده" بً 
 "تًٍلًمٍيذه" ًبذىاؿ.

ًدٍيده  التصحيح  أىانى تًٍلًمٍيذه جى
 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ًثيػٍري ًمنى  اجلملة ةي اٍلكى يف اٍلمىٍدرىسىيًت اجلٍىًدٍيدى

 اٍلفىيػىتىاًف ًمنى األىكالىدي.
)خطأ ضلو(كتابة ادلوصوؼ تعريف تصنيف 



 

"اؿ" كى ًإضىافة  " بعالمتُت كمها  األخطاء
ىٍدرىسىيًت"

 ادل
يف ىذه اجٍلملة كتىبى الطالب لفظ  التحليل

"اٍلمىٍدرىسىيًت " كالصحيح "مىٍدرىسىيًت"  
مىتػىٍُتً  يف  ألىنَّوي ال جيوز إستخداـ عىالى
الة التعريف، بىل يىكفي ابإلضافة.  حى
فالصحيح كيًتبى "مىٍدرىسىيًت" ًبديكًف 

 "اؿ".
ًثيػٍري يف مىدٍ  التصحيح ًة اٍلكى  رىسىيًت اجلٍىًدٍيدى

 
 التلميذ اجلديد ادلوضوع
 كىىينىاؾى الثىاًلثي أىٍطفىاؿى جىًدد يف صىفًٌي. اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ كاحد يف  
 الكلمة ام كتابة لفظ "الثالث" 

يف ىذه اجٍلملة كتىبى الطالب لفظ  التحليل
مذكر  كالصًحٍيح "الثالث" الًَّذم كىافى 
 "ثالثة " يزايدة "اتء".
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 ىناؾ ثالثة أطفاؿ جيديدو يف صٌفي  التصحيح
 
 ُِ.ٓاجلدكؿ 

 نوفا فربيياىن اسم الطالب
 ُِ رقم البطاقة

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 تلميدة جديدة اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ 
ةه( أخر ام كتابة ادلوصوؼ )تًٍلًمٍيدى 

 ًبداؿ لىيس ًبذاؿ.
يف ىًذه اجٍليملة كتب الطالب لفظ  التحليل

ةه" ًبدىاؿ كىو خىاطئة كالصًحيح  "تًٍلًمٍيدى
ةه" ًبذىاؿ.  "تًٍلًمٍيذى

 تلميذة جديدة التصحيح
 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 أىانى تًٍلًمٍيذىةه جىًدٍيده يف ىًذًه اٍلمىٍدرىسىًة. اجلملة



 

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو(كتابة الصفة مذكر )جىًدٍيده( 
ٍوصيٍوؼ مؤنَّث )تًٍلًمٍيذىةه(.

ى
 مىعى أىفَّ ادل

يف ىذه اجٍلملة كتػىبىٍت الطالب لفظ  التحليل
ًدٍيده" اٌلًذل يىديؿُّ على معٌت مذكر.  "جى
ًبع اىل  ًدٍيدىةه" ألىنَّوي اتى كالصحيح "جى
منعوتو ىي لفظ "تًٍلًمٍيذىةه" فالصحيح  

دىًة التاء ادلربوطة كيتب "جىدً  ٍيدىةه" ًبزايى
 الىت تدؿ علي معٌت ادلؤٌنث.

ًدٍيدىةه يف ىًذًه اٍلمىٍدرىسىًة. التصحيح  أىانى تًٍلًمٍيذىةه جى
  

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ًدٍيدىةه. اجلملة  ايرًٍيدي أىٍف أٍطليبى بًئىةه جى

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ كاحد من 
ٍت كتابة لفظ "بًئىةه" ليس فيو الكلمة يع

 حىٍرؼي "م"
)خطأ ضلو( كتابة صفة كموصوؼ 
 مرفوع مع أنو يقع يف موضع مفعوؿ بو
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)خطأ إمالئ( يف ىذه اجٍلملة كتػىبىٍت  التحليل
الطالبة لفظ "بًئة" بدكف ايء كالصحيح 

 "بيئة" بزايدة "ايء".
)خطأ ضلو( يف ىذه اجلملة كتػىبىٍت 

ًدٍيدىةه" مرفوع مع الطالبة لفظ " بيئةه  جى
أنٌو يقع يف ادلوضع مفعوؿ بو، 

ًدٍيدىةن"  كالصحيح "بيئةن جى
 ايرًٍيدي أىٍف أٍطليبى بًيئىةن جىًدٍيدىةن. التصحيح

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ًثره  اجلملة  يف ىذه اٍلمىٍدرىسىًة صىًدٍيقه جىًدٍيده كى

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ كاحد من 
لمة يعٍت كتابة الصفة "كثر" ليس الك

ء"   فيو حرؼ "ايى
يف ىذه اجٍلملة كتػىبىٍت الطالبة لفظ  التحليل

ًثيػٍره"  "كثر" بدكف ايء كالصحيح "كى
 بزايدة "ايء".



 

 يف ىذه اٍلمىٍدرىسىًة صىًدٍيقه جىًدٍيده كىًثَته  التصحيح
 
 ُّ.ٓاجلدكؿ 

 نور عدلٌة أتيتو غوسىت  اسم الطالب
 ُّ  رقم البطاقة

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 التلميدةه جديدةه  اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ 
أخر يعٍت كتابة ادلوصوؼ )تًٍلًمٍيدىةه( 

 ًبداؿ لىيس ًبذاؿ.ك 
)خطأ ضلو( عدـ مطابقة بُت الصفة 

 كادلوصوفها يف التعريف.
يف ىًذه اجٍليملة كتبت الطالبة لفظ   التحليل

ةه" ًبدىاؿ كىو خىاطئة كالصًحيح  "تًٍلًمٍيدى
ةه" ًبذىاؿ. ك  "تًٍلًمٍيذى

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ 
"جديدة" الذم ليس فيها اؿ 
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ةه" ألىفَّ  للتعريف، كالصحيح "اجلٍىًدٍيدى
ةه "  اتبع إىل منعوتو ىي لفظ "التلًميذى
الًذم كاف فيو اؿ فالصحيح كتب 

ةي".  "اجلٍىًدٍيدى
 التلميذة اجلديدة التصحيح

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
أىانى اىٍشعيري اًبلسُّريٍكًر يف ىًذًه اٍلمىٍدرىسىًة  اجلملة

ةي   اجلٍىًدٍيدى
تصنيف 
 األخطاء

ةي "  )خطأ ضلو( كتابة الصفة "اجلىًديدى
 مرفوع مع أٌف موصوفو رلركر. 

يف ىذه اجٍلملة كتبت الطالبة الصفة  التحليل
" مرفوع بضمة ، فالصحيح "اجلىًدٍيدىةي 

بع إىل منعوتو ىي  ًة " ألنَّو اتى "اجلىًدٍيدى
لفظ "ادلدرسة" الىت رلركر بكسرو . 
ًة" اليت رلركر  فالصحيح كتب "اجلٍىًدٍيدى

 بكسرو.



 

أىانى اىٍشعيري اًبلسُّريٍكًر يف ىًذًه اٍلمىٍدرىسىًة  التصحيح
ةً   اجلٍىًدٍيدى

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ًة أىتػىعىلَّمي درسي   اجلملة يف ىذه ادلدرسة اجلىًدٍيدى

ًثيػٍره   كى
تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو( كتابة الصفة كادلوصوؼ 
مرفوع مع أفَّ يقع يف مىوًضًع ادلفعوؿ 

 بو.
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة مجلة  التحليل

" مرفوع بضمة فالصحيح  ًثيػٍره "درسه كى
ًثيػٍرنا" ألىنَّو يقع يف موضع  "درسنا كى
ادلفعوؿ بو فالصحيح كيًتبى "دىٍرسنا  

. ًثيػٍرنا" منصوب بفتحو  كى
ًة أىتػىعىلَّمي درسنا   التصحيح يف ىذه ادلدرسة اجلىًدٍيدى

ًثٍَتان.  كى
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 ُْ.ٓاجلدكؿ 
 نور كاحدة اسم الطالب
 ُْ رقم البطاقة 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ًدٍيده  اجلملة  تًٍلًمٍيذىةه جى

تصنيف 
 األخطاء

كتابة الصفة   )خطأ ضلو(
مذكر"جديده" مع اىفَّ ادلوصوؼ 

 مؤنث )تلميذة(
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل

"جديد" الذم يدؿ معٌت مذكر. 
كالصحيح "جديدة"،ألَّنا اتبعة اىل 

 منعوهتا ىي لفظ " تلميذة" .
 تلميذة جديدةه  التصحيح

 
 ُٓ.ٓاجلدكؿ 

 نور اذلداية أيو ؼ. اسم الطالب
 ُٓ بطاقة رقم ال



 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 يف ىذه ادلدرسة يل  صديًقي كثَته  اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ إمالئ( زايدة حرؼ كاحد يف 
الكلمة يعٍت كتابة ادلوصوؼ إضافة 
إىل ضًمَت متكٌلم مع أٌف اجلملة قد 

 بيًدأىت بكلمة "يل".
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل

الذم يدؿ على معٍت  "صديقًي" 
ملكية مضاؼ إيل ضمَت متكلم 
)م(. كالصحيح "صديقه"  ألٌف 
اجلملة قد بيًدأىت ًبكىًلمىًة "يل" اٌليت 
تدٌؿ علي معٍت ادللكية. فالصحيح 

 "صًدٍيقه" لىٍيسى ًفيػٍهىا "م"  
. التصحيح  يف ىذه ادلدرسة يل صدٍيق كثيػٍره

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 بػٍرىةي جىًدٍيده كاخلًٍ  اجلملة
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تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو( كتابة الصفة مذكر 
)جىًدٍيده( مع أٌف ادلوصوؼ مؤٌنث 
)اخلربىةي( ك عدـ ادلطابقة بُت الصفة 
)جىًدٍيده( كادلوصوؼ )اخلربة( يف 

 التعريف.
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل

ًدٍيده" الذم يدؿ علي معٍت مذكر  "جى
ًديٍ  ةه" ألنَّو اتبع إيل كالصحيح "جى دى

منعوتو ىي لفظ "اخلربة" فالصحيح 
ةه" بزايدة التاء ادلربوطة  ًدٍيدى كتب "جى
الىت تدٌؿ على معٍت مؤٌنث . مثَّ يف 
ىذه اجٍلملة ال يزاؿ يف شكل تنكَت 
ةي" ألنٌو اتبع إيل  كالصحيح " اجلىًدٍيدى
منعوتو ىي لفظ "اخلربة" فالصحيح 

ةه" بزاي دة اؿ الذم تدؿ كيًتبى "اجلىًدٍيدى
 علي التعريف.

ةي  التصحيح  كاخٍلًبػٍرىةي اجلىًدٍيدى



 

 ُٔ.ٓاجلدكؿ 
 رتنو لسديياكايت اسم الطالب
 ُٕ رقم البطاقة 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 تلميده جديده  اجلملة

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ 
أخر يعٍت كتابة ادلوصوؼ )تًٍلًمٍيده( 

 ًبذاؿ.  ًبداؿ لىيس
)خطأ ضلو( ك كتابة الصفة ك 
موصوفها ليس فيها التاء ادلربوطة 
اليت تدٌؿ علي معٍت مؤٌنث مع أفَّ 

 الكاتبة مؤنَّث.
يف ىًذه اجٍليملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل

"تًٍلًمٍيده" ًبدىاؿ كىو خىاطئة كالصًحيح 
"تًٍلًمٍيذه" ًبذىاؿ. ك يف ىذه اجلملة  

لميده جىًدٍيده" كتبت الطالبة لفظ "ت
ليس فيها التاء ادلربوطة اليت تدٌؿ علي 
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معٍت مؤٌنث ك الصحيح "تًٍلًمٍيذىةه 
ًدٍيدىةه" ألفَّ الكاتبة مؤنَّث.  جى

ًدٍيدىةه  التصحيح  تًٍلًمٍيذىةه جى
 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ايى  اجلملة ًدٍيده مىٍن سيورىاابى  جىاءى تًٍلًمٍيده جى

تصنيف 
 األخطاء

مالئ( تبديل حرؼ ْترؼ )خطأ إ
أخر يعٍت كتابة ادلوصوؼ )تًٍلًمٍيده( 

 ًبداؿ لىيس ًبذاؿ
يف ىًذه اجٍليملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل

"تًٍلًمٍيده" ًبدىاؿ كىو خىاطئة كالصًحيح 
اؿ  "تًٍلًمٍيذه" ًبذى

ايى  التصحيح ًدٍيده ًمٍن سيورىاابى  جىاءى تًٍلًمٍيذه جى
 

 دةالتلميذة اجلدي ادلوضوع
ًدٍيدىةه اىمٍحىدي صىٍعبه  اجلملة يف مىٍدرىسىةه جى

 يىٍطليبي فىٍصًل 



 

تصنيف 
 األخطاء

)خطأ ضلو( كتابة الصفة كادلوصوؼ 
 مرفوعا مع أٌف تبدأ ْترؼ جر.

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة الًتكيب  التحليل
ًدٍيدىةه( مرفوع.  الوصفي )مىٍدرىسىةه جى

ًدٍيدىةو  ألىنٌو تبدأ كالصحيح مىٍدرىسىةو جى
ْترؼ جر. فالصحيح كيتب مىٍدرىسىةو 

ةو. رلىٍريٍكره ًبكىٍسرو. ًدٍيدى  جى
ةو يصعب اىمٍحىدى  التصحيح ًدٍيدى يف مىٍدرىسىةو جى

 ليىٍطليبى الفىٍصلى.
 ُٕ.ٓاجلدكؿ 

 رماانقي اراي فير  اسم الطالب
 ُٖ رقم البطاقة 

 تلميذ جديد ادلوضوع
ًدٍيده   اجلملة  تًٍلًمٍيده جى

صنيف ت
 األخطاء

)خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ 
أخر يعٍت كتابة ادلوصوؼ )تًٍلًمٍيده( 

 ًبداؿ لىيس ًبذاؿ
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يف ىًذه اجٍليملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
"تًٍلًمٍيده" ًبدىاؿ كىو خىاطئة كالصًحيح 

اؿ  "تًٍلًمٍيذه" ًبذى
ًدٍيده  التصحيح  تًٍلًمٍيذه جى

 
 ُٖ.ٓاجلدكؿ 

 حسنيايت رديا اسم الطالب
 َِ رقم البطاقة 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ا شىٍهري يػيٍولًيو كىقىٍد أيبٍػتيًدأىًت السَّنىةي  اجلملة ىىذى

 اجلٍىًدٍيدىةي الدًٌرًسيىةي 
)خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ كاحد  تصنيف األخطاء

من الكلمة كتابة موصوؼ 
"الدًٌرىًسيًَّة" ليس فيها "ألف" بػىٍعدى 

 "رىاء" 
يف ىذه اجلملو كتبت الطالبة لفظ  التحليل

"الدًٌرىًسيًَّة" ليس فيها "ألف" بػىٍعدى 



 

دىًة  "رىاء" كالصًحيح "الدًٌرىاًسيَّةي" بًزايى
 ألف بعد راء.

ا شىٍهري يػيٍولًيو كىقىٍد أيبٍػتيًدأىًت السَّنىةي  التصحيح ىىذى
 اجلٍىًدٍيدىةي ًسيىةي االدًٌر 

 ُٗ.ٓاجلدكؿ 
 ي رمضاف رزق اسم الطالب

 ِِ قم البطاقة ر 
 تلميد جديد ادلوضوع
 تلميده جديده  اجلملة

)خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ  تصنيف األخطاء
أخر يعٌت كتابة ادلوصوؼ )تًٍلًمٍيده( 

 ًبداؿ لىيس ًبذاؿ.
يف ىًذه اجٍليملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل

"تًٍلًمٍيده" ًبدىاؿ كىو خىاطئة 
 كالصًحيح "تًٍلًمٍيذه" ًبذىاؿ.

 تلميذه جديده  التصحيح
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 تلميد جديد ادلوضوع
اًل صىًدٍيقه جىًدٍيده كىاًل صىًدٍيًقي  اجلملة

 أىحسىًن 
)خطأ إمالئ( زايدة حرؼ كاحد  تصنيف األخطاء

يعٍت كتابة ادلوصوؼ  يف الكلمة
إضافة بضًمَت متكٌلم مع أٌف قد بيًدأى 

 بكلمة "يل".
لفظ يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة  التحليل

"صديقًي"  الذم يدؿ على معٍت 
ملكية مضاؼ بضمَت متكلم )م(. 
كالصحيح "صديقه"  ألنٌو قد بيًدأى 
ًة "يل" اٌلذم يدٌؿ علي معٍت  ًبكىًلمى
ملكية. فالصحيح "صًدٍيقه" لىٍيسى 

 ًفيػٍهىا "م"  
يل صىًدٍيقه جىًدٍيده كىيل صىًدٍيقه  التصحيح

 حىسىنه.
 



 

 َِ.ٓاجلدكؿ 
 قي ىادم فراستيارز  اسم الطالب
 ِّ رقم البطاقة

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
أىانى ايًحبُّ يػىتػىعىلَّمي يف ىًذًه اٍلمىٍدرىسىةي  اجلملة

ًثيػٍرىةه ألىفَّ  ًثيػٍره كى  صىًديٍػقىةه كى  .صىًدٍيقه كى
صىًديٍػقىةه  )خطأ ضلو( كتابة لفظ  تصنيف األخطاء

ًثيػٍره  ًثيػٍرىةه ك صىًدٍيقه كى  مرفوع مع أفٌ  كى
 اسم أٌف منصوب.

يف ىذه اجلملة كتب الطالب كلمة  التحليل
ًثيػٍره " ًثيػٍرىةه كى صىًدٍيقه كى " صىًديٍػقىةه كى

ًثيػٍرىةن كى  مرفوع كالصحيح صىًديٍػقىةنكى
ًثيػٍرنا" ألىفَّ يقع بعد أفَّ  صىًديٍػقنا كى
حرؼ انىشخ من أخوات إٌف. 
فىالصحيح كتب بشكل فتحتُت 

 ألىٌف تنكَتنا.
 ايًحبُّ أٍف أىتػىعىلَّم يف ىًذًه أىانى  التصحيح



151 
 

 
 

ًثيػٍرىةن كى اٍلمىٍدرىسىًة  ألىفَّ صىًديٍػقىةن  كى
ًثيػٍرنا.  صىًديٍػقنا كى

 
 ُِ.ٓاجلدكؿ 

 رشيدة الرمحة اسم الطالب
 ِْ رقم البطاقة

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
تي ًمٍن أىانى ميٍنًدره رىاًشدىةي الرَّمٍحىةي ًجئٍ  اجلملة

فونوركجو  ، سالىونغًعيػٍليو-ًعيػٍليو
 طىاًلبه جىًدٍيده أىانى 

)خطأ ضلو( عدـ ادلطابقة بُت  تصنيف األخطاء
متكلم "أان" )راشدة الرمحة( مع 

 الًتكيب الوصفي ما بعدىا.
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة كلمة  التحليل

"طاىًلبه جىًدٍيده" الًذم يىديؿُّ عىلىى 
مىٍعٌتى مذكر ك الصحيح "طالبة ه 

ًديٍ  بع ايل ضمَت أان جى ةه" ألنَّوي اتى دى



 

الذم يدٌؿ علي متكلم مؤنث 
"راشدة الرمحة" . فالصحيح كتب 
ًدٍيدىةه"  بزايدة التاء  "طالبة ه جى

 ادلربوطة.
تي ًمٍن أىانى ميٍنًدره رىاًشدىةي الرَّمٍحىةي ًجئٍ  التصحيح

فونوركجو  ًعيػٍليو، سالىونج-ًعيػٍليو
ًدٍيدىةه.أىانى   طىالًبىةه جى

 
 التلميذة اجلديدة دلوضوعا

ٍلًمٍيدىةي اىنًٍيسىا ًىيى تً  صىًدٍيقه قىرًٍيبه يلٍ  اجلملة
ًدٍيدىةي   جى

)خطأ ضلو( كتابة الصفة كادلوصوؼ  تصنيف األخطاء
( مع أٌف خربه  مذكر )صىًدٍيقه قىرًٍيبه

 مؤٌنث.
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة ادلبتدأ  التحليل

ٍيقه ىو الًتكيب الوصفي بلفظ "صىدً 
" الذم يدؿ علي معٍت  قىرًٍيبه
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مذكر. كالصحيح "صىًديٍػقىةه قىرًيٍػبىةه" 
ألفَّ بدذلىا مؤٌنث )أنًيسا( فالصحيح 
كيًتبى "صىًديٍػقىةه قىرًيٍػبىةه" بزايدة التاء 

 ادلربوطة.
 اىنًٍيسىا. صىًدٍيقة قىرًٍيبةه ًإمسهايلٍ  التصحيح

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ٍلًمٍيدىةي اىنًٍيسىا ًىيى تً  ٍيقه قىرًٍيبه صىدً يلٍ  اجلملة

ًدٍيدىةي   جى
)خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ  تصنيف األخطاء

ةه(  أخر يعٍت كتابة ادلوصوؼ )تًٍلًمٍيدى
 ًبداؿ لىيس ًبذاؿ

يف ىًذه اجٍليملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
ةه" ًبدىاؿ كىو خىاطئة  "تًٍلًمٍيدى

ةه" ًبذى   اؿ.كالصًحيح "تًٍلًمٍيذى
اىنًٍيسىا ًىيى  صىًدٍيقة قىرًٍيبةه ًإمسهايلٍ  التصحيح

ةه ٍلمً تً  ًدٍيدىةه.ٍيذى  جى



 

 
 ِِ.ٓاجلدكؿ 

 سييت نور رىايو راضية اسم الطالب
 ِٔ رقم البطاقة 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ًة اٍلقىٍيتي  اجلملة ًذًه اٍلمىٍدرىسىًة اجلٍىًدٍيدى يف ىى

 صىًدٍيقه جىًدٍيده.
)خطأ ضلو( كتابة لفظ "صىًدٍيقه  األخطاءتصنيف 

جىًدٍيده" مرفوع مع أنَّو يقع يف 
 موضع مفعوؿ بو. 

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
ًدٍيده" الذم يدؿ على  "صديق جى
إعراب مرفوع بضٌمة. كالصحيح " 
ا" ألٌنَّو يػىقىعي يف  ًدٍيدن صىًديٍػقنا جى
موضع مفعوؿ بو. فالصحيح كيتب 

ا" منصوب " صىدً  ًدٍيدن يٍػقنا جى
بفتحةو. كلكن استنادا اىل سياؽ 
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الكلمة ينبغي أٍف حييىوًٌؿ موصوفو 
اىل مجع. فىالصحيح " أىٍصًدقىاءن 

ا" ًدٍيدن  جى
ًة لىًقٍيتي  التصحيح ًذًه اٍلمىٍدرىسىًة اجلٍىًدٍيدى يف ىى

 .ديدناجي  ٍصًدقىاءن اى 
 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 قىرًيٍػبىةه ًإمٍسيوي زىيٍػنىبي  قه صىًديٍ يلٍ  اجلملة

)خطأ ضلو( كتابة ادلوصوؼ  تصنيف األخطاء
"صىًدٍيقه" الذم يدؿ علي معٌت 
مذكر مع أىفَّ ادلقصود مؤٌنث 

)  )زيٍػنىبي
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة  التحليل

ادلوصوؼ "صىًدٍيقه" الذم يىديؿُّ 
علي معٌت مذكر. كالصحيح 
 "صىًديقىةه" ألٌف ادلقصود من
الصديقة )زينب( مؤٌنٍث. 



 

فالصحيح كتب "صىًديٍػقىةه" بزايدة 
 التاء ادلربوطة.  

 قىرًيٍػبىةه ًإمٍسيهيا زىيٍػنىبي  صىًدٍيقةه يلٍ  التصحيح
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
 نىةي احلٍىسى  قه ًىيى صىًديٍ  اجلملة

)خطأ ضلو( كتابة ادلوصوؼ  بلفظ  تصنيف األخطاء
ى معٍت "صىًدٍيقه" الذم يدٌؿ عل

مذكر مع أىفَّ مبتدائو مؤٌنث 
)ىي(. ك عدـ ادلطابقة بُت الصفة 

(يف نىةي احلٍىسى ( كادلوصوفو )قه صىًديٍ )
 تنكَت.

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
" صىًديقه" الذم تدؿ علي معٌتى 
مذكر، كالصحيح " صىًديٍػقىةه" ألٌف 
مبتدائو مؤٌنث )ىي(. فالصحيح  

 تاء ادلربوطة.كيتبى بزايدة ال
يف ىذه اجلملة كتبب الطالبة 
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صفة"احلٍىسىنىةي" الىت تدؿ على 
تعريف كالصحيح "حسنةه" ألفَّ 
اتبع ايل منعوتو )صًديٍػقىةه(. 
فالصحيح كتب "حسنة" ليس 

 فيها اؿ.
 نىةه سى قةهحى ًىيى صىًديٍ  التصحيح

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ًثره  يف اٍلمىٍدرىسىًة ىًل صىًدٍيقه  اجلملة  كى

)خطأ إمالئ( حذؼ حرؼ  تصنيف األخطاء
كاحد من الكلمة يعٍت كتابة لفظ 

 " كثر" بدكف "ايء" ك ىو خاطئة
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظا  التحليل

" كثر " بدكف ايء. كالصحيح  
ًثيػٍره "بزايدة ايء.  كيتبى "كى

 َته كىثً يف اٍلمىٍدرىسىًة ىًل صىًدٍيقه   التصحيح
  



 

 التلميذة اجلديدة  عادلوضو 
 ىي صديق احلسنة اجلملة

)خطأ ضلو( كتابة ادلوصوؼ مذكر  تصنيف األخطاء
)صديقه( مع اٌف ادلبتدأ مؤٌنث 
)ىي( ك كتابة الصفة ادلعرفة 
)احلسنة( مع اٌف ادلوصوؼ النكرة 

 )صديق(
يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل

"صديق" الذم يدؿ معٌت مذكر. 
" صديقةه" ألٌف مبتدأىا كالصحيح 

مؤنث يعٌت "ىي"  فالصحيح  
كيتب "صديق" بزايدة التاء 
ادلربوطة. ك كتبت الطالبة لفظ 
"احلسنة" معرفة كالصحيح 
"حسنة" ،ألٌَّنا اتبعة ايل منعوتو 

 ىي لفظ "صديقة"
 ىي صديقة حسنةه  التصحيح
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 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
دلدرسة اان اشعر ابلسركر يف ىذه ا اجلملة

 اجلديداة
)خطأ إمالئ( زايدة حرؼ كاحد  تصنيف األخطاء

يف الكلمة يعٍت كتابة لفظ 
 "اجلديداة" بزايدة الف

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
"اجلديداة" بزايدة الف  كالصحيح 

 "اجلديدة" ليست زايدة الف.
اان اشعر ابلسركر يف ىذه ادلدرسة  التصحيح

 اجلديدة
 

 ِّ.ٓدكؿ اجل
 يولياين ميالنتنا اسم الطالب
 ِٖ رقم البطاقة 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع



 

 اان تلميدة جديدةه امسي عائشة اجلملة
)خطأ إمالئ( تبديل حرؼ ْترؼ  تصنيف األخطاء

أخر يعٌت كتابة لفظ "تلميدة" 
 ليست بزايدة نقطة

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
ت بزايدة نقطة "تلميدة" ليس

 كالصحيح "تلميذة" ْترؼ "ذ".
 اان تلميذة جديدةه امسي عائشة التصحيح

 
 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
ألٌف استطيع اف لقيت  األصدقاًء  اجلملة

 اجلديده 
)خطأ ضلو( كتابة اعراب  رلركر  تصنيف األخطاء

 )األصدقاًء ( ك مرفوع )اجلديده(
الطالبة لفظ  يف ىذه اجلملة كتبت التحليل

"األصدقاًء" الذم يدٌؿ اعراب 
رلركر. كالصحيح "األصدقاءى" 
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ألَّنا تقع يف ادلوقع ادلفعوؿ بو. 
فالصحيح كيًتبى "اجلديدى" ألفَّ 

 اتبع ايل منعوتو منصوب.
ألٌف استطيع اٍف القيى األصدقاءى  التصحيح

 اجلدد. 
 

 التلميذة اجلديدة ادلوضوع
اانؿ دركسي  ك يف ىذه ادلدرسة  اجلملة

 كثَته 
)خطأ ضلو( كتابة لفظ "دركسي "  تصنيف األخطاء

الذم يدٌؿ على معٌت مجع ك 
 اعرابو مرفوع 

يف ىذه اجلملة كتبت الطالبة لفظ  التحليل
" مرفوع ك عالمة رفعو  "دركسي
ضمة ظاىرة كالصحيح "دركسان " 
،منصوب ألنٌو يقع يف ادلوقع 

 مفعوؿ بو.



 

ك يف ىذه ادلدرسة اانؿ دركسان   التصحيح
 كًثٍَتةن.
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 الباب السادس
 خامتة البحث

 
 نتيجة البحث . ﴾أ﴿

كفقا بنتيجة البحث إستخلصت الباحثة عن ٖتليل 
ب الوصفي يف مهارة الكتابة  األخطاء يف كتابة الًتكي

 عاليةدرسة الدلٔتادة اللغة العربية لطالب الصٌف العاشر  اب
  َُِٗ/َُِٖمفتاح السالـ كامبنج السنة الدراسية 

 كما يلي:
مشكالت تعليم القواعد يف كتابة الًتكيب الوصفي  .ُ

يف مهارة الكتابة ٔتادة اللغة العربية لطالب الصٌف 
مفتاح السالـ كامبنج  عاليةالعاشر ٔتدرسة ال

. َُِٖ/َُِٗسالىونج يف السنة  الدراسية 
اليت اجلانبُت مها: أ( ادلشكالت من ديكن رؤيتها 

يدرس ادلعلم أكثر من ( ُاألستاذ منها :يواجهها 
قلة عدد ساعات الٌدراسة ادلطبقة يف تلك  (ِالالـز  

ُّٔ 



 

إنشاء( غَت الكتابة ) مادة( ّ ادلدرسة دلادة النحو
 يقدر ادلدٌرس على تصحيح إنشاء ملٌ  (ْ ةمنظم

مل تكن (ٓ الطالب بسبب اإلنشغاؿ الذم يواجهو
يوضح ( ٔ قواعد النحو راسحةن يف عقوؿ الطالب

عدـ اىتماـ ( ٕد النحو بتوضيح سريعو واععٌلم قادل
االختالفات يف ( ٖ م اللغة العربيةيالطالب بتعل

على  ةٕتعل صعب القواعد بُت اإلندكنيسية كالعربية
ها الطاٌلب اجهيو اليت . ب(  ادلشكالت لطالبا

( ِطريقة التعليم تسببها شكلة الىت ادل( ُمنها: 
ادلشكلة الىت ترتبط إبىتماـ الطالب على درس اللغة 

قدرة  إختالؼ( ادلشكلة النامجة عن ّالعربية 
قلة الطالب   تسببها شكلة الىتادل( ْالطالب 
ها ضعف تسببشكلة الىت ادل( ٓادلفردات إلستعاب 

تسببها صعوبة شكلة الىت ادل( ٔ الطالب يف ترمجة
 نحو يف ذاتو كمواده.العلم 

بعد ٖتليل األخطاء حصلت الباحثة على النتائج  .ِ
طالبا منهم  ِٓ طالبا، يرتكب ِٖىي: من 
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منهم يكتبوف الًتكيب الوصفي  ّاألخطاء، ٔتعٌت أٌف 
ؿ أٌف طالباف منهم مل يكتبا ادلثا تركيبا صحيحا. كتوجد
 ٗٔ  طالبا منهم يرتكب ِّالًتكيب الوصفي ك 

 -اءخطأُِكىي :  أ( األخطاء اإلمالئية:  اءخطأ
 -اءخطأُٔحذؼ حرؼ كاحد من الكلمة ، ك 

زايدة   - اءخطأ ٓتبديل حرؼ ْترؼ أخر ، ك 
 ُْحرؼ كاحد يف الكلمة. ب( األخطاء النحوية: 

عدـ ادلطابقة بُت الصفة ك موصوفها يف  - اءخطأ
عدـ ادلطابقة بُت  -اء خطأ ُِ كالتأنيث، التذكَت

عدـ  -اء خطأ ٖالصفة ك موصوفها ىف اإلعراب، ك  
ادلطابقة بُت الصفة ك موصوفها ىف التعريف ك 

عدـ ادلطابقة بُت الصفة ك  -التنكَت، ك خطأف اثناف
 موصوفها ىف اإلفراد كالتثنية كاجلمع .

 
 اإلفرتاحات  ﴾ب﴿

الباحثة من النتائج  حصلت عليو استنادا إىل ما قد
 :فاقًتحت األمور



 

 للمعٌلمُت  -ُ
ينبغي للمعٌلم أف يرٌكز ادلاٌدة عن قواعد الٌنحو  .أ 

كالٌصرؼ أكثر من قبل كأف يرٌكز يف األخطاء 
 اليت يرتكبها الطالب غالبا.

ينبغي للمعٌلم أف يستعمل اإلستَتاجية  .ب 
األخرل يف تعليم اللغة العربية )اإلنشاء( اليت  

اإلستَتاجية السابقة كانت أفضل من 
 ادلطبقة.

زايدة ٗتصيص كقت التعليم للمواد الىت  .ج 
تتطلب تفسَتات مفصلة / متعمقة. مثل : 

مضاؼ اليو ك  -حرؼ جر،  مضاؼ 
منعوت.ك تقليل ٗتصيص الوقت  -نعت

 الذم يعترب مفرط.
 للطالب  -ِ

ينبغي للطالب أف جيتهدكا يف تعٌلم اللغة  .أ 
ـو اللغة العربية  العربٌية. كجيب أف يهتىٌموا يف عل

 كالقواعد النحوية.
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لطالب أف يعتمقوا يف كيفية  على جيب   .ب 
ة اإلنشاء اجليد ابستخداـ قواعد كتاب

الوصفي الصحيحة اكثر من الًتكيب 
، ال سيما يف تركيزىم على مادة عاداهتم

اإلنشاء، كليجعلوا أصدقائهم شركاء يف 
 التصحيح قبل تقدًن كتابتهم إىل معٌلميهم.

لوحة ادلقالة بكتابة  والطالب أف ديلئاينبغي  .ج 
اإلنشاء ألٌف مادة اإلنشاء غَت منظٌم يف 

 الفصل.
 للقراء  -ّ

من اإلخواف كاألخوات  الباحثة  رجوتأٌما للقراء 
القارئُت اف يهتٌموا ٔتا يف ىذا البحث من 
القواعد، ك ارجو من اجلميع تصحيح ىذا 
البحث من اخلطاء كالغلظات كزايدة من النقائص 

 استفيدكا ما يفيدكم كانتفعوا ما ينفعكم.ك 
 

  



 

 قائمة ادلراجع

 ادلراجع العربية
شرح ابن عقيل على ابن مالك، مجالدين دمحم بن عبد هللا. 

 . سورااباي: امارة هللا.األلفية
التقابل اللغول  ألمُت، زلمود إمساعيل صيٍت كإسحاؽ دمحم. ا

. الرايض: جامعة ادللك سعود. كٖتليل األخطاء
ُِٖٗ. 
ٖتليل األخطاء اإلمالئية يف مادة اإلنشاء لًتقية الرمحة، قضلة.  

مهارة الكتابة لدل طالب الصف الثاين ٔتدرسة أمانة 
األمة الثانوية على ادلستول الدكيل ٔتعهد امانة األمة 

. ْتث العلمي: اجلامعة اإلسالمي ابشيت موجوكرطا
 .َُِٖاإلسالمية احلكومية سوانف امفيل  سورااباي.  

ٖتليل األخطاء يف كتابة "تركيب الوصفي" يف أعينا، احدل قٌر . 
مادة اإلنشاء لطالب ادلستول الثالث" أ " بقسم اللغة 
العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونورغو السنة 

. ْتث العلمي : اجلامعة َُِٕ/َُِٖالدراسية 
 .َُِٖاإلسالمية احلكومية فونورغو. 
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.التوفقية:  ّجامع الدركس العربية جزء الغاليُت، مصطفي.  
 .اجلامع األزىز

ٖتليل األخطاء الداللية يف كتابة الطالب يف دلفرحة، كاحدة.  ا
الفصل احلادم عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية 

. ْتث العلمي: اجلامعة  احلكومية دينااير جومبانج
 .َُِٔاإلسالمية احلكومية سوانف امفيل سورااباي.  

.  دار الثقفية اإلسالمية : قواعد اللغة العربية ة، فؤد.النعم
 .بَتكت

طرائق تدريس اللغة زلمود كامل ك رشدم امحد طعيمة ،  ،لناقةا
العربية لغَت الناطقُت هبا)ايسيكو: منشوررات ادلنظمة 

 .ََِّ، اإلسالمية للًتبية كالعلـو ك الثقافة
تدريسها، ادلهارات اللغوية مستوايهتا، .طعيمة،رشدم أمحد
 .ََِٗ .القاىرة: دار الفكر العريب. صعوابهتا

(. مالنج: جامعة تعليم اإلنشاء )ادلشكلة ك احللوؿعارفة، زكية.  
 .ََُِموالان ملك ابراىيم اإلسالمية احلكومية، 



 

ٖتليل األخطاء التحريرية ادلرحلية لًتقية مهارة الكتابة مزدلفة، 
سة الثانوية لدل الطالب الفصل الثاين عشر يف ادلدر 

ْتث العلمى: معهد ماس كرمباصلاف اتماف سيدكارجو. 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانف امفيل سورااباي. 

َُِٖ. 
 .خصائص العربية كطرائق تدريسها .معركؼ،نيف زلمود

. 
 ادلراجع األجنبية

 Strategi Pembelajaran. سكانداركسط ك داداع سونيندارإ

Bahasa . َُِّسداكاراي: ابندكنج:رماجا رك 
. Media Pembelajaran Bahasa Arab. ، عبد الوىابشدمألر 

 ََِٗمالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج فريس. 
 Terjemah Matan Al-Jurumiah dan Imrithi Berikutانوار،دمحم.

Penjelasannya ،بندكنج: سينار ابرك ألغينسيندك .
َُِِ. 

. Metodologi Pengajaran Bahasa Arabايفيندم، امحد فؤد.
 ََِْمالنج: مشكة، 
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 Pengajaran Analisis Kesalahanاترجياف، ىنرم جونتور.

Berbahasa . .َُُِابندكنج: انكاسا 

. فونوركغو: Pengantar linguistik Arabجاىيو، أغوس ترم.
 .َُُِاجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوركغو فريس.  

فونوركغو: . Analisis Kesalahan Berbahasa Arabحنفي، كاحيو.
 .َُِٕانات كاراي، 

 Ensiklopedia Komplit Menguasaiسعيد، عبد اللطيف.

Bahasa Arab Sistem 2x 02 Jam  . يوغياكرات:ميًتا
 .َُِْفوستاكا، 

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Dسوغياان،

 َُِٔبندكنج: ألفابيتا، . 
بندكنج: Kombinasi (Mixed Methods)Metode Penelitian سوغياان،
 .َُِٔألفابيتا، 

 Linguistik Educational, Metodologi. فاريرا، جوس دانيل

Pembelajaran Bahasa , dan Analisis  Kontrastif 

Antarbahasa, Analisis Kesalahan Berbahasa  . :جاكرات
 .ُٕٗٗايرالصلغا، 



 

 Terampil Berbahasaدمحم سللص فسفيدالييا، يوكينيت صفا ك

Indonesia . فونوركغو: اجلامعة اإلسالمية
 َُِٔاحلكوميةفونوركغو 

 Teori Belajar Bahasa Untuk Guru Bahasa danفراانكا.

Mahasiswa Jurusan Bahasa . يوكياكرات:  فوستاكا
 َُِٓفالجار

 ,Pendekatan Metode Kualitatifك. كريسويل، جوف.

Kuantitatif, dan Campuran ،يوغياكرات: فوستاكا فالجار
َُِٔ. 

 Metodologi Penelitian Pendidikan. ملياكف، جاسا اكعغوه

dengan Study Kasus . .َُِْيوغياكرات:غافا ميدييا 
ابندكنج: ررلا . Metode Penelitian Kualitatifليكسي، ونجمول

 .َََِركسدكراي، 

ر: غالييا اندكنيسييا، . بوغو Metode Penelitianانزير، دمحم.
َُِٕ  

. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.  ىَتماكاف،  أجف

 .َُِْابندكنج: رماجا ركسداكاراي. 


