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 الملّخص

 
 ربليل األخطاء النحوية كالصرفية ُب ". 2019. فوتري، إلفي أنغاري

بكلية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد "أ"لطالبات الصف الثالث  مادة اإلنشاء
- 2018اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف فونوركجو السنةى الدراسيةى 

اللغة تعليم قسم . كلٌية الًتبية كالعلـو التعليمية. البحث العلمي" 2019
.  العربية باجلامعة اإلسالمٌية احلكومٌية فونوركجو
ادلشرؼ الدكتور احلاج أضبد رليب ادلاجستَت 

 اء النحوية، تحليل األخطاءتحليل األخط: الكلمات األساسية
الصرفية، اإلنشاء 

 ادلعهدادلواد التعليمية اليت تدرس ُب مدارس إٌف اإلنشاء إحدل 
باعتبارىا من إحدل ادلهارات اللغوية األعلى، فإٌف ىذه ادلادة . اإلسالمية
 على عنصراف اللغتاف كمها ادلفردات كالقواعد اليت ربتول تفٌوؽربتاج إىل 

كاإلنشاء من ادلواد اليت تيٍدرىسي ُب معهد اإلدياف . من النحو كالصرؼ
إىتٌم معهد اإلدياف اإلسالمي للبنات ُّذه ادلادة . اإلسالمي للبنات

ُب تنفيذ درس اإلنشاء . إىتماما جٌيدا لًتقية مهارة اللغوية ضلو الطالبات
على الطالبات، خاٌصة على الطالبات الصف الثالث، كثَتا ما ارتكبت 

.  الطالبات األخطاء، سواء كاف من ناحية النحو أك الصرؼ
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إستنادا ذلذه ادلسألة، قامت الباحثة للبحث عن ربليل أنواع 
لطالبات الصف الثالث ُب مادة اإلنشاء  األخطاء النحوية كالصرفية

بكلية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف "أ"
 .2019- 2018فونوركجو السنة الدراسية 

نوع البحث ذلذا البحث العلمٌي على سبيل إستخدمت الباحثة 
 Qualitative)ُب البحث الكيفٌي  (Field Research)البحث ادليداين 

Research) . ،ك لنيل البيانات إستخدمت الباحثة منهج ادلالحظة
ربليل البيانات كلتحليل البيانات، إستخدمت الباحثة . كادلقابلة، كالوثيقة

من مناذج  (Huberman ك Miles)الكيفٌي مع منوذج ميلس كىوبَتمُت 
التفاعلية اليت تتكٌوف من أربعة ربليالت كىي صبع البيانات، عرض 

.  البيانات، إستنتاج البيانات، كتلخيص البيانات
:  النتيجة من ىذا البحث ىي

 (أ): ىي" أ"إٌف األخطاء النحوية لدل طالبات الصف الثالث  .1
تركيب اجلار  (ج)الًتكيب اإلضاُب،  (ب)إستخداـ تركيب النعت، 

الفعل ادلاضى ك استخداـ  (ق)إعراب ادلفعوؿ بو،  (د)كاَّركر، 
إعراب الفعل ادلضارع بعد حرؼ أف  (ك)ادلضارع ادلطابق بالفاعل، 

 (ح)إعراب الفعل ادلضارع بعد حرؼ نفي كجـز  (ز)ادلصدرية، 
إعراب  (ط)إعراب الفعل ادلضارع بأف مضمرة بعد الـ التعليل، 
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تركيب إٌف كأخواهتا،   (ؾ)تركيب كاف كأخواهتا،  (م)ادلبتدأ كاخلرب، 
 . التذكَت كالتأنيث (ـ)التعريف كالتنكَت،  (ؿ)

إسناد  (أ): ىي" أ"األخطاء الصرفية لدل طالبات الصف الثالث إٌف  .2
بناء إسم ادلفرد  (ج)كتابة ادلصدر،  (ب)األفعاؿ إىل الضمائر، 

 . بناء الفعل ادلزيد كاٌَّرد (د)كادلثٌت ك اجلمع، 
كلذلك كجب على ادلدرسُت كادلدرسات أف هتتٌموا كتتأٌكدكا أشد 
تأكيدا ُب تعليم اللغة العربية عامة كُب علم النحو كالصرؼ خاٌصة لًتقية 

. كفاءة اللغوية العربية للطالبات
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الباب األّول 
المقدمة 

خلفية البحث  أ﴾ ﴿
اللغة ىي نظاـ اعتباطي لرموز صوتٌية تستخدـ 

اَّتمع لتبادؿ األفكار كادلشاعر كحملادثة الطٌيبة ك لسلوؾ 
 .ادلهٌذب دبقتضى األحكاـ ادلعٌُت 

إف اللغة العربية إحدل اللغات ادلستخدمة 
ُب إندكنيسييا منزلتها كلغة أجنبٌية كتكوف . إلتصاؿ الناس

ليس إالٌ للربامج الدينٌية . سلتاٌل إستَتاتيجٌيا لإلسالـ
كالصالة كالدعاء ك اخلطبة فقط بل تستخدـ أيضا ُب 

كذلا ىدفا . عامل التعليم كتكوف لغة دكلٌية بعد لغة إصلليزيٌة
.  رئيسٌيا للطاٌلب

اذلدؼ الرئيسٌي من تعليم اللغة األجنبٌية للطاٌلب 
. ىو تطوير كفائة ُب إستخداـ اللغة سفهٌيا كاف أـ ربريريٌا
ك تسٌمى ىذه الكفائة ادلستخدمة ُب تعليم اللغة العربية 

                                                           

: سورابايا ) Kamus Besar Bahasa Indonesia أـ كلثم  ك كيندا نوفييا، 
 .75، (2006كاسيكوا، 
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قٌسمت ادلهارة اللغويٌة إىل أربع مهارات . بادلهارة اللغويٌة
رئيسٌية ك ىي مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة 

دخلت مهارة االستماع ك مهارة . القراءة كمهارة الكتابة
كدخلت مهارة . القراءة ُب تصنيف ادلهارة اإلستقبالٌية

. الكالـ ك مهارة الكتابة ُب تصنيف ادلهارة اإلنتاجٌية
 .كربطت كٌل ادلهارة األربعة، ك مسٌيت باألربعة ادلٌتحدة

كأٌف مهارة اللغويٌة األربعة مهٌمة ُب عامل التعليم، أحدىٌن 
.  مهارة الكتابة إلتصاالت بُت الناس بطريقة غَت مباشرة

تستخدـ لتبادؿ الىت مهارة الكتابة ىي ادلهارة 
تنٌوعت . األفكار من ناحية الساذجة إىل ناحية اَّمعات

مهارة الكتابة إىل ثالثة أقساـ ىي اإلمالء، ك اخلط، 
 ىذه ادلهارة أصعب ادلهارات اللغويٌة، ألهنا .كاإلنشاء

ربتاج إىل معرفة كاسعة كعلم دقيق قبل الكتابة كتكوين 

                                                           

 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيف ىَتماكاف،   
 .129، (ردياجا ركسداكاريا: باندكع )

 ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيف ىَتماكاف،   
151. 
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احلركؼ، كاستويل على ادلفردات، كالًتكيب، كالنحو، ك 
.  الصرؼ، كما أشبو ذلك

إستعمل الطالب اللغة األجنبٌية سفهٌيا، ففهم 
ادلخرب األسلوب ادلخطئ كاليطابق بالقواعد اللغويٌة 

باستثناء، إذا استعمل الطاٌلب اللغة األجنبية . مباشرة
ربريريٌا، فإجتهد ادلخرب لتدقيق الكتابة ك القواعد على 
الرغم من صباؿ ك دٌقة كتابتو ألف الكتابة تعرٌب مستول 

   .التعليم كاتبها
كجدنا كثَتا من األخطاء ُب أنشطة التعليمية، 

يتعلم الناس . خاصةن ُب اللغة الثانية أك اللغات األجنبية
اللغة األجنبٌية بعد أف يستويل على اللغة األـ أك اللغة 

كأيضا ُب عامل التعليم، خاصة  .األصلية دلتحدث باللغة
تعليم اللغة العربية، كجدت الطالبات الصعوبة ُب كتابة 

اإلنشاء، كأسباب ذلك ىي العوامل اللغوية، كىي نقصاف 
ادلفردات اليت سبلكها الطالبات، عدـ القدرة على التعبَت 

                                                           

 .164 نفس ادلرجع،   
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ُب اجلملة ادلفيدة، عدـ تطبيق القواعد الصحيحة، ادليل 
من . ُب احلفظ، كعدـ كجود فهم القواعد كتدريسها

نتائج ادلقابلة اليت عقدت الباحثة بولٌية الفصل الثالث أ 
بكلية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمٌي 

للبنات، أٌف  أغلية الطالبات تعٌلمت النحو ك الصرؼ ُب 
القواعد فقط كاألقلٌية على تطبيقهما إٌما ُب اجلملة ادلفيدة 

على سبيل ادلثاؿ إذا سألت ادلدٌرسة . أك احملادثة اليومٌية
األسئلة، عدـ القدرة  الطالبات  ُب فهمهما ك شرح 

 أخذت الباحثة موقع .موقف بعض الكلمات ُب اجلملة
البحث ُب معهد اإلدياف اإلسالمٌي للبنات ألف سار 

معهد اإلدياف على منهج كلٌية ادلعلمُت اإلسالمٌية دبعهد 
دار السالـ كونتور مع إضافة بعض الدركس ُب منهج 

ادلعاىد السلفٌية كأيضا منهج كزارة الشؤكف الدينٌية 
 كأيضا .اإلندكنيسٌية للمستول اإلعدادم ك الثانوم

ُب ىذا ادلعهد من أىٌم الدركس دلعرفة كفاءة يعترباإلنشاء 
                                                           

 11/2018-12/ـ/1أنظر نسخة ادلقابلة ُب مالحق ىذا البحث الرقم   

 .80، 2011للسنة " إنتاف" أخبار معهد اإلدياف اإلسالمي السنوية    
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ك تدرس . اللغة العربية كل الطالبات بالكتابة العربية
.  الطالبات اإلنشاء من الصف الثاين إىل الصف السادس

تأخذ الباحثة عينة البحث ُب الصف الثالث كلية 
ادلعلمات اإلسالمية ألف الصف الثاين مل يزاؿ أساسيا ُب 

تدريس النحو ك الصرؼ ك اإلنشاء، كمل تدقق ُب فهم 
حيث أٌف إستطاع الصف الثالث أف تدقق . تلك الدركس

ىنا أخذت . ك تطور ادلفردات ك القواعد ما سبلكها
الباحثة الصف الثالث أ كعينة البحث ألف ُب معهد 

اإلدياف اإلسالمٌي للبنات، كاف تقسيم الفصل يعتمد على 
ك كضعت أعلى النتائج ُب . قدرة نتائج ُب االمتحاف

تستند كشف الغياب أيضا على ترتيب . الصف األلف
أخذت الباحثة الصف األلف من الصف اآلخر، . النتائج

ألٌف من الناحية ادلثالية، تكوف نتائج الصف األلف أفضل 
النتائج من الصف اآلخر، لكٌن ُب الواقع ال تزاؿ التنائج 

 . جيدا بنسبة الصف اآلخر
ك من ىذا، حٌست الباحثة إجراءة البحث عن 

 اإلنشاء تحليل األخطاء النحوية و الصرفية في مادة"
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بكلية المعلمات " أ"لطالبات الصف الثالث 
اإلسالمية بمعهد اإليمان اإلسالمي للبنات بابادان 

 ".2019- 2018فونوروجو السنة الدراسية 
 

 تحديد البحثب﴾ ﴿
كي يكوف ىذا البحث مركزا ُب موضوع البحث، 

  ُب مادةاألخطاء النحوية كالصرفيةفتحٌدد الباحثة عن 
بكلية ادلعلمات " أ" لطالبات الصف الثالث اإلنشاء

اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف 
.  2019- 2018فونوركجو السنة الدراسية 

 
 سؤاال البحث ج﴾ ﴿

ما األخطاءي النحويةي ُب مادة اإلنشاء لطالبات الصف  .1
بكلية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف " أ"الثالث 

اإلسالمي للبنات باباداف فونوركجو السنة الدراسية 
 ؟2019- 2018
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ما األخطاءي الصرفيةي ُب مادة اإلنشاء لطالبات الصف  .2
بكلية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف " أ"الثالث 

اإلسالمي للبنات باباداف فونوركجو السنة الدراسية 
 ؟2019- 2018

 
 هدفا البحث د﴾ ﴿
 :أما اذلدؼ ذلذا البحث ىو  

البياف عن األخطاء النحوية ُب مادة اإلنشاء  .1
بكلية ادلعلمات " أ"لطالبات الصف الثالث 

اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف 
 2019- 2018فونوركجو السنة الدراسية 

البياف عن األخطاء الصرفية ُب مادة اإلنشاء  .2
بكلية ادلعلمات " أ"لطالبات الصف الثالث 

اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف 
 2019- 2018فونوركجو السنة الدراسية 
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 فوائد البحث ه﴾ ﴿
 الفوائد النظرية .1

يرا ك ربسينا ُب فهم كأف تكوف معرفة، تط . أ
القواعد باللغة العربية كديكن استخدامو لتحديد 

 األخطاء ُب اللغة العربية
من ادلمكن إستخدامها إلجراء البحث أك تتم  . ب

 تطويرىا من قبل األطراؼ ادلعنية األخرل
 الفوائد العلمية .2

ا على   :سيكوف ىذا البحث مفيدن
 الباحثة .أ 

لزيادة ادلعرفة كاخلربة كالتفكَت كديكن أف 
 .ربل مشكلة ُب البحث

 ادلؤسسة التعليمية .ب 
لتوفَت معلومات حوؿ صور األخطاء 

الصرفية كالنحوية اليت ربدث ُب كثَت من 
األحياف ُب ادلواد الصف الثالث بكلية ادلعلمات 

 اإلسالمية 
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 الطالبات .ج 
لًتقية الفهم عن النحو ك الصرؼ ك 

 . تطبيقهما ُب اجلملة ادلفيدة الصحيحة
 

تنظيم كتابة تقرير البحث  و﴾ ﴿
كلكي ىذا البحث مرتبا ترتيبا، سلكت الباحثة 

 : تنظيم كتابة البحث على طريقة التاىل 
تذكر الباحثة فيو مقدمة اليت ربتوم : الباب األكؿ 

على خلفية  البحث، ك ربديد البحث، 
سؤاالف البحث، ىدفاف البحث، فوائد 

.  البحث، ك تنظيم كتابة تقرير البحث
تذكر الباحثة فيو البحوث السابقة ك : الباب الثاين 

اإلطار النظرٌم ك يتكوف  
مدخل ربليل )من ربليل األخطاء 

تعريف )ك نظرية اإلنشاء  (األخطاء
اإلنشاء، أنواع اإلنشاء، طريقة تصحيح 
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ك تعريف النحو ك تعريف  (اإلنشاء
. الصرؼ

فيو منهج البحث، ربتوم على منهج : الباب الثالث 
 كأنواع البحث، ك حضور 

الباحثة، ك موقع البحث، ك مصادر 
البحث، ك أساليب صبع البيانات، ك 

طريقة ربليل البيانات، ك مراجعة صحة 
البيانات، ك مراحل البحث  

فيو عرض البيانات، ربتوم على عرض : الباب الرابع  
 البيانات العامة لبحث 

ادليداف اليت تًتكب من احلاؿ العاـ دلعهد 
اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف 

فونوركجو كعرض البيانات اخلاصة حيتوم 
على األخطاء النحوية ك الصرفية ُب مادة 

بكلية " أ"اإلنشاء للصف الثالث 
ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف 

اإلسالمي للبنات باباداف فونوركجو 



11 
 

 

فيو ربليل البيانات حيتوم على ربليل : الباب اخلامس 
األخطاء النحوية ك  

 لطالبات الصف  اإلنشاءُب مادةالصرفية 
بكلية ادلعلمات اإلسالمية " أ"الثالث 

دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف 
- 2018فونوركجو السنة الدراسية 

2019 
التحليل عن األخطاء النحوية ُب مادة  .1

" أ"اإلنشاء لطالبات الصف الثالث 
بكلية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد 
اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف 

- 2018فونوركجو السنة الدراسية 
 ؟2019

التحليل عن األخطاء الصرفية ُب مادة  .2
" أ"اإلنشاء لطالبات الصف الثالث 
بكلية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد 
اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف 
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- 2018فونوركجو السنة الدراسية 
؟ 2019

فيو خاسبة البحث، ربتوم على اخلالصة : الباب السادس 
 .ك اإلقًتاحات
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الباب الثاني 
 البحوث السابقة و اإلإلار النظريّ 

 
 البحوث السابقة أ﴾ ﴿

لتنفيذ ىذا البحث ربتاج الباحثة إىل البحوث العلمية 
 :السابقة ادلتعٌلقة دبوضوع حبثها، منها 

ك تبحث عن  البحث العلمٌي الذم حبثتو نور األكتامي .1
متعدد ربليل أخطاء اللغة العربية عند التلميذات 

اللغات الصف الثاين بادلدرسة الثانويٌة معلمات زلمدية 
النتيجة . 2014/2015يوكياكرتا  السنة الدراسية 

من ىذا البحث ىي أربعة أشكاؿ من األخطاء اللغوية 
ىي األخطاء الصوتية، األخطاء الصرفية، األخطاء 

 ادلساكاة بُت حبثُت ىي .النحوية كاألخطاء الداللية

                                                           

 Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Siswi MTsكتامي، األنور   

Multilingual Kelas VIII Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015 اجلامعة اإلسالمية :البحث العلمي . .
 .75 .2014احلكومية سوناف كايل جاغا يوغياكارتا، 

13 
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كالفرؽ ىو ُب ادلستول . البحث عن ربليل األخطاء
ىذا البحث العلمي . التعليمٌية، كموقع البحث، كادلادة

 عند التلميذات يرٌكز عن ربليل أخطاء اللغة العربية
متعدد اللغات الصف الثاين بادلدرسة الثانويٌة معلمات 

زلمدية يوكياكرتا، حيث أٌف الباحثة ترٌكز عن ربليل 
األخطاء النحوية كالصرفية ُب مادة اإلنشاء لطالبات 

بكلٌية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد " أ"الصف الثالث 
 .اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف فونوركجو

البحث العلمٌي الذم حبثو شكور فريهانتورك ك يبحث  .2
عن مشكالت تعليم اإلنشاء عند التلميذات الصف 
الثاين بادلدرسة الثانوية إبن القٌيم اإلسالمية  للبنات 

النتيجة . (دراسة عن ربليل األخطاء اللغوية)يوكياكارتا 
ادلشكالت  (1: من ىذا البحث تنقسم إىل قسمُت

أٌما ادلشكالت . ادلشكالت ادلنهجٌية (2اللغوية، 
قٌلة استيعاب التلميذات للمفردات،   (1اللغوية، ىي 

ضعف كفاءة التلميذات ُب فهم قواعد اللغة  (2
كأٌما . خصائص الكتابة ُب اللغة العربية (3العربية، 
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التلميذات  (2ادلعلم،  (1:ادلشكالت ادلنهجية ك ىي 
احلصة  (4عدـ الكتاب الدراسي اخلاص،  (3

تقصَت  (6تطبيق الطريقة ادلملة،  (5الدراسية، 
إختيار طريقة التقوًن غَت  (7الوسائل التعليمية، 

 ادلساكاة بُت حبثُت ىي البحث عن ربليل .ادلناسب
كالفرؽ ىو ُب ادلستول التعليمٌية، كموقع . األخطاء

ىذا البحث العلمي يرٌكز عن . البحث، كادلادة
مشكالت تعليم اإلنشاء عند التلميذات الصف الثاين 

بادلدرسة الثانوية إبن القٌيم اإلسالمية  للبنات 
، حيث (دراسة عن ربليل األخطاء اللغوية)يوكياكارتا 

أٌف الباحثة ترٌكز عن ربليل األخطاء النحوية كالصرفية 
بكلٌية " أ"ُب مادة اإلنشاء لطالبات الصف الثالث 

                                                           

 Problematika Pembelajaran Insya’ Padaشوكور فريهانتورك،  

Siswa kelas II MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta  (Studi Analisis 

Kesalahan Linguistik) اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوناف : حبث العلمي اؿ
 .55. 2013كايل جاغا يوكياكارتا، 
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ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات 
 .باباداف فونوركجو

البحث العلمٌي الذم كتبو يوكي سوريادارما ك يبحث  .3
عن صور األخطاء النحوية ك ربليلها ُب إنشاء 

الطالب الفصل الرابع بكلية ادلعلمُت اإلسالمية معهد 
اإلدياف اإلسالمي للبنُت صلامباكاف باصلونرجيو 

-2012: سوكورجيو فونوركغو العاـ الدراسي 
النتيجة من ىذا البحث . 1433-1434/ 2013

أٌف الطالب الفصل الرابع أخطؤك ُب شبانية أنواع : ىي 
اخلطأ ُب تركيب اجلملة  (1: كىي . الًتاكيب النحوية

اخلطأ  (3اخلطأ ُب تركيب اجلملة اإلمسية،  (2الفعلية، 
اخلطأ ُب الًتكيب الوصفي،  (4ُب الًتكيب اإلضاُب، 

اخلطأ ُب تركيب  (6اخلطأ ُب الًتكيب العطفي،  (5
اخلطأ َب تركيب اجلار ك اَّركر،   (7كاف ك أخواهتا، 

 ادلساكاة بُت حبثُت .ك أخواهتااخلطأ ُب تركيب إٌف  (8
                                                           

صور األخطاء النحوية ك ربليلها ُب إنشاء الطالب يوكي سوريادارما،  
الفصل الرابع بكلية ادلعلمُت اإلسالمية معهد اإلدياف اإلسالمي للبنُت صلامباكاف 
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كالفرؽ . ىي البحث عن ربليل األخطاء كمادة البحث
ىذا البحث . ىو ُب ادلستول التعليمٌية، كموقع البحث

صور األخطاء النحوية ك ربليلها ُب العلمي يرٌكز عن 
إنشاء الطالب الفصل الرابع بكلية ادلعلمُت اإلسالمية 

معهد اإلدياف اإلسالمي للبنُت صلامباكاف باصلونرجيو 
، حيث أٌف الباحثة ترٌكز عن ربليل سوكورجيو فونوركغو

األخطاء النحوية كالصرفية ُب مادة اإلنشاء لطالبات 
بكلٌية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد " أ"الصف الثالث 

 .اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف فونوركجو
 

 اإلإلار النظريّ  ب﴾ ﴿
 ربليل األخطاء .1

   مدخل ربليل األخطاء . أ
بعض من   عند تاريغاف األخطاء ىي 

التحويل أك الًتكيب الذم ينحرؼ عن بعض 
                                                                                                                     

-1433/ 2013-2012: باصلونرجيو سوكورجيو فونوركغو العاـ الدراسي 
 .3، (2013اجلامعة دار السالـ كونتور فونوركغو، : البحث العلمي ) ق1434
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ألداء اللغة  (معايَت زلددة)ادلعايَت القياسية 
.عند البالغُت كما أكد على كجود  

كفقا لو أٌف . اختالؼ بُت األخطاء كاألغالط
األخطاء بسبب عوامل األداء، كالقيود ُب 

ذكر األشياء ك تسبب إىل األخطاء ُب نطق 
أصوات اللغة، كالكلمات، كترتيب الكلمات، 

ُب . كالكلمات أك اجلمل كما أشبو ذالك
العادة تصحيح األخطاء من الطالب أنفسهم 

إذا كاف الطالب أكثر استباطا ك كعيا أك 
يعرؼ الطالب بالنظاـ . تركز ُب األفكار

اللغوم للغة اليت يستخدموهنا، كلكن ينسى 
ىذا النسياف ليس . الطالب بنظاـ اللغة

. طويالن، ألف األغالط نفسها ليس طويالن 
بدال من ذلك ربدث األخطاء بسبب عوامل 

أم أف الطالب ال يفهموف النظاـ . الكفاءة
                                                           

 Pengajaran Analisis ،ىينرم كونتور تاريغاف ك جاغو تارجياف 

Kesalahan Berbahasa ( 2011أنغكاسا، : باندكع) ،126. 
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ربدث . اللغوم للغة اليت يستخدموهنا
األخطاء عادةن بشكل منتظم، لذلك ديكن 
أف تستمر ىذه األخطاء طويالن إذا مل يتم 

 .تصحيحها
 Stephen Pit)كوردير . ب.عند س  

Corder) إىل أف األخطاء نوعاف، مها 
 (Lapse)فزلة السلساف . األغالط ك األخطاء

معناىا األخط ء الناذبة من تردد ادلتكٌلم، أٌما 
فهي الناذبة عن إتياف (Mistakes)األغالط 

ادلتكٌلم بكالـ غَت مناسب للموقف، أما 
ىو الذم يستعملو ذلك النوع  (Error)اخلطأ 

من األخطاء اليت خيالف فيها ادلتحدث أك 
 .الكاتب قواعد اللغة

                                                           

 Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa كحيو حاناُب،   

 . 11، (2017ناتا كاريا، : فونوركغو )

 التقابل اللغوم ك ربليل زلمود إمساعيل صيٍت ك إسحاؽ زلمد األمُت، 
 .150، ( ـ1982جامعة ادللك سعود، : الرياض )، األخطأ
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 (Error)األغالط  (1
 بسبب اخلطأ ادلنهجي ىي

للمتعلم نفسو الذم ديكننا من خاللو 
إعادة بناء معرفتو باللغة 

 (Mistakes )األخطاء  (2
.   ادلعرفة عن قواعد اللغةنقصافبسبب 

 لنانيك سيتيواٌب اليت نقلها كفقا
حنفي، فإف ربليل األخطاء ىو عملية 
مبنية على ربليل األخطاء األشخاص 

 . الذين يتعلموف مع األشياء أم اللغة
 األخطاء ربليلُب حُت أف 

 تارجياف اللغوية كفقنا عند إيليس نقل بو
ىو اإلجراء تستخدـ من قبل الباحثُت 

كادلدرسُت الذم يتضمن صبع عينات لغة 
الطالب، كإدخاؿ األخطاء ُب اخلطأ، 

                                                           

 . 25، (1974لوع ماف، : لوندكف ) Error Analysisجاؾ رجياد،   
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ككصف األخطاء، كتوضيحها استنادنا إىل 
األسباب اليت ًب افًتاضها كتقييمها 

.كاجلدية   
اذلدؼ من ربليل األخطاء ىو 
تعريف على اخلطأ، ككصف، كتفسَته 

 ُّدؼ مساعدة الدارس كنفسيالغويا 
ىناؾ ثالث مراحل ربليل . على التعليم

 .التعرؼ، الوصف، التفسَت: األخطاء 
 .التفسَت

 مراحل ربليل األخطاء . ب
ربديد ادلواطن الىت : تعريف اخلطأ  (1

تنحرؼ فيها استجابات الطالب عن 
 .مقاييس االستخداـ اللغوم الصحيح

                                                           

 Pengajaran Analisis ،ىينرم كونتور تاريغاف ك جاغو تارجياف 

Kesalahan Berbahasa ،153. 

 الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم ىريرل، أضبد إدياف ك مدكر أضبد على  
 .301 (2007 عصاـ، ىنا : الربدل) ُّا
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بياف أكجو االضلراؼ عن : تصويف اخلطأ  (2
القاعدة، كتصنيفو للفئة الىت يتمٌت إليها 

ربديد موقع األخطاء من ادلباحث 
 .اللغوية

بياف العوامل الىت أدت إىل : تفسَت اخلطأ  (3
    .ىذا اخلطأ كادلصادر الىت يعزل إليها

 عند ىنرم غنتور تارغا ربليل األخطاء ىو 
إجرءات العمل الىت يستخدمها الباحثوف 

 .كمدرس اللغات ُب شلارسة أعماذلم
: كأما خطوات ربليل األخطاء كما يلي 

 صبع عينة اخلطاء (أ 
 التعٌرؼ على اخلطاء (ب 
 بياف األخطاء (ج 

                                                           

 ادلهارات اللغوية مستوياهتا، تدريسها، صعوباهتارشدل أضبد طعيمة،   
  .309-308 (2009دار الفكر العرىب، : القاىرة )

 Pengajaran Analisis ،ىينرم كونتور تاريغاف ك جاغو تارجياف   

Kesalahan Berbahasa ،68. 
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 تقسيم األخطاء (د 
 . تقوًن األخطاء (ق 

 نظرية عن مهارة الكتابة .2
مهارة الكتابة ىي إعادة ترميز اللغة  

ادلنطوقة ُب شكل خطى على الورؽ، من خالؿ 
 الكتابة ىي عملية .إشكاؿ ترتبط ببعضها

يقـو الفرد فيها بتحويل الرموز من خطاب 
كىناؾ أنواع سلتلفة . شفوم إىل نٌص مطبوع

تندرج ربت مفهـو الكتابة، منها اخلط بنوعيو 
منقوؿ، )، اإلمالء بأنواعها (النسخ كالقعة)

بأنواعو ( اإلنشاء)، كالتعبَت (كمنظور، كاختبارم
    .(ادلقيد، كادلوجو، كاحلر)

                                                           

دار الثقافة للنشر : القاىرة ) تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالف،   
 . 205 (2005كالتوزيع، 

تعليم اللغة اتصاليا بُت رشدل أضبد طعيمة ك زلمود كامل الناقة،   
ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو الثقافة، : إيسيسكو) ادلناىج كاالسًتاتيجيات

2006) 66-68. 
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 أنواع مهارة الكتابة . أ
تعريف اخلط ىو إحدل الوسائل  (1

االتصاؿ الىت يتمكن ادلتعٌلم من التعبَت 
  .خباطره من أفكاره كمشاعره

تعريف اإلمالء ىو النوع من التعبَت  (2
ترصبة بالكالـ ادلكتوب عن النفس حىت 

يتعٌرؼ الطالب كيفية رسم 
 عند نايف .االصطالحي للكلمات

اإلمالء ىو ربويل األصوات ادلسموعة 
ادلفهومة إىل رموز مكتوبة على أف 
توضع ىذا احلركؼ ُب مواضعها 

 .الصحيحة
 

                                                           

 .224تعليم اللغة العربية، مصطفى رسالف،   

 .226 نفس ادلرجع،  

دار : بَتكت) خصائص العربية كطرائق تدريسهانايف زلمود معركؼ،   
  .165 (1985النفائس، 
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 تعريف اإلنشاء (3
 اإلنشاء ىو العمل ادلدرسي 

ادلنهجي الذم يسَت كفق خطةو 
متكاملة، للوصوؿ بالطالب إىل 
مستول ديكنو من ترصبة أفكاره 

كمشاعره كأحاسيسو كمشاىدتو كخرباتو 
 يرل األب لويس ىو طريقة .احلياتية

ك علم . تأدية ادلعاىن بألفاظ فيها صنعة
اإلنشاء ىو علم يعرؼ بو كيفية 

إستنباط ادلعاين ك تأليفها مع التعبَت 
 . عنها بكالـ يوافق مقتضى احلاؿ

                                                           

  .203نفس ادلرجع،   

دار ادلشرؽ، : بيوت ) ، ادلنجد ُب اللغة ك األعالـ األب لويس العلوؼ 
1986) ،.962. 
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 اإلنشاء ىو فن يعلم فيو صبع 
ادلعاين ك التأليف بينها ك تنسيقها ٍب 

  .التعبَت عنها بعبارات أدبية بليغة
التعرؼ األخرل، اإلنشاء ىو فئة  

الكتابة اليت توجو إىل التعبَت عن ىذا 
ادلوضوع ُب شكل األفكار كالرسائل 

كادلشاعر ُب شكل اللغة ادلكتوبة كليس 
إال تصورات ُب شكل احلركؼ 

 .كالكلمات أك اجلملة فقط
 أنواع اإلنشاء . ب

نقسم اإلنشاء من حيث ادلواد   
اإلنشاء ادلوٌجهة ك : التعليمية إىل قسمُت

 .اإلنشاء احلر
 

 
                                                           

مكتب : القاىرة)، الطبعة الرابعة ادلعجم الوسيط رلتمع اللغة العربية،  
 .920،(2005الشركؽ الدكلية، 
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 اإلنشاء ادلوجهة (1
 اإلنشاء ادلوجهة ىي كتابة اجلمل 

. أك الفقرات مع توجيهات احملددة
كتسمى أيضنا باإلنشاء ادلقيد، ألف 

مقاالت الطالب زلدكدة بالقياسات 
اليت يعطيها السائل، لذلك فهي ال 
تتطلب من الطالب تطوير عقوذلم 

  .حبرية
بعض التقنيات لتطوير أساليب  

 :الكتابة ادلوجهة ، من بُت أمور أخرل
 التغيَت/ اإلستبداؿ  (أ 
  إمالء الفراغ (ب 
 ترتيب الكلمات ُب اجلمل ادلفيدة  (ج 
 تكوين اجلمل (د 
 إجابة األشئلة (ق 

                                                           

، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيف ىَتماكاف،  
164. 
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 اإلنشاء احلر (1
  اإلنشاء احلر ىو يطلب للطالب 
فيها حرية اختيار أفكاره كمفرداتو 

كتراكيبو عندما يكتب، كال تعٌت ىذه 
احلرية أف الطالب قد كصلوا إىل مرحلة 
ال حيتاج فيها إىل توجيو كمساعدة، أك 

أنٌو قد كصل إىل مرحلة اإلبتكار ُب 
 .استخداـ اللغة

 طريقة تصحيح اإلنشاء. ج
  بعض الرأم من ادلربُت عندما يقوموف 

 :بتصحيح الكتابة 
 Donald)يرل األستاذ دكنالد ناب  (1

Knapp)  أف كثَتمن ادلربُت يفضلوف أف

                                                           

 UIN:ماالنق ) تعليم اإلنشاء  ادلشكالت كاحللوؿزكية عارفة،   

MALIKI Press2010) 49. 

 UIN:ماالنق ) تطوير منهج تعليم اللغة العربية أكريل حبر الدين،  

MALIKI Press2010) ،109. 
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يقوموا بدكر مصححي النصوص الكتابية 
مع أف ذالك يناُب مع اذلدؼ الًتبوم 

ادلطلوب، ك ىو مساعدة الطالب على 
كما يرل األستاذ . معرفة سبب أخطائو

ناب أنو ال داعي إلعطاء درجات 
ادلوضوعات اإلنشاء ُب أٌكؿ أمر حىت يتٌم 

. مراف الدراس على مهاراهتا ادلختلفة
 : بعض رأيو ىو 

 :النواحي الشكلية ك اخلطية  (أ 
العنواف مبُت بوضوح ك يدؿ  (1)

 على احملتول
اذلوامش ك بداية الفقرات  (2)

 كاضحة ادلعامل
 اخلط كاضح تسهل قراءتو (3)
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صبعاجلة الفكرة الرئيسية ُب كل  (ب 
 :فقرة 

تدؿ اجلملة األكىل على  (1)
 ادلوضوع الذم نتتاكلو الفقرة

تساعد اجلمل األخرل على  (2)
 شرح ىذا ادلوضوع

يوجد ترابط كٌل صبلة ك أخرل  (3)
 ُب األفكار ك الصياغة

 :األداء اللغوم  (ج 
حرؼ العطف ك الركابط  (1)

األخرل تبُت الصلة بُت 
 العبارات

تستخدـ مفردات سلتارة للتعبَت  (2)
 عن األفكار

صياغة اجلمل متنوعة ذبعل  (3)
 األسلوب مشوقا

 اذلجاء السليم (4)
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األعداد ك عالمات الوقف  (5)
 تستخدـ بكفاءة

التفصيالت تشرح األفكار  (6)
 الرئيسة ك تعززىا 

خاسبة الفقرة تكمل األفكار  (7)
 الرئيسة فيها

 األفكار ك احملتول (د 
كضوح األفكار يساعد القارئ  (1)

 على فهمها
احملتول يرتفع إىل مستول  (2)

 االتصاؿ اجلد بُت الكبار 
احملتول فيو تلقائية ك خلق ك  (3)

 ابتكار
 Mary)ترل األستاذة مارم فينوكيارك  (2

Finoechiaro)  أف طريقة مبسطة يستطيع
ُّا األستاذ أف يشرؾ الطلبة ُب التعرؼ 

على اخلطاء ك تصحيحها، فهي ترل أف 
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يطلب األستاذ من الطلبة أف يًتكوا 
ىامشا على يسار الصفحة مقسما إىل 

ىجاء، عالمات الوقف، : أربعة أجزاء 
كيقـو . قواعد اللغة، إختيار ادلفردات

األستاذ بوضع خط ربت األخطاء 
كعالمة الصواب ُب العامود الذم يبنب 

 .طبيعة ىذا اخلطأ
يرل األستاذ صالح عبد اَّيد العريب، أف  (3

طريقة لتصحيح اإلنشاء القت صلاحا ُب 
الصفوؼ ادلتأخرة دراسيا ك مع ادلبتدئُت 

ك هتدؼ ىذه الطريقة إىل . من الطلبة
تصحيح نوع كاحد من األخطاء ُب أٌكؿ 
موضوع يعطى للطلبة بوضع خط أضبرمع 

الرصاص أك )كضع خط بلوف سلتلف 
ربت باقي األخطاء،  (األخضر مثال

كيصحح األستاذ نوعُت من األخطاء ُب 
ادلوضوع الثاين، ٍب ثالثة أنواع ُب ادلوضوع 

 . الثالث ك ىكذا
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ادلشكالت اليت تواجو عملية تعليم 
 : الكتابة

تدين مستول الطلبة ُب النحو يؤدم  (أ 
 إىل ضعف كتابتهم

كيفية استخداـ ادلفردات ك الًتكيب  (ب 
 استخداما صحيحا

ضعف القدرة على ذبميع األفكار ك  (ج 
تركيبها تركيبا منطيقيا متسلسال 

 ينعكس على مستول الكتابة
األثر السليب للغة الوطنية يظهر جليا  (د 

 عند استخداـ ادلفردات ك الًتكيب
 بصفة عامة

 تأثر (ق 
 الكتابة بطريقة التدريس (ك 

 
 

 
                                                           

 .18، تطوير منهج تعليم اللغة العربيةحبر الدين، . 
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 نظرية عن النحو .3
  تعريف النحو . أ

ىو العلم الذم يناقش القانوف  النحو 
كموقف الكلمات الواردة ُب اجلمل أك 

يتعلم النحو عن العالقات . النصوص
كقاؿ .النحوية خارج حدكد الكلمات

الشيخ مصطفي الغالييٍت، اإلعراب كىو ما 
يعرؼ اليـو بالنحو ىو علم بأصوؿ تعرؼ 

ُّا أحواؿ الكلمات اعلربية من حيث 
 النحو عند فؤاد نعمت .اإلعراب كالبناء

ىو قواعد يعرؼ ُّا كظيفة كٌل كلمة داخل 
اجلملة، كضبط أكاخر الكلمات، ككيفية 

                                                           

 UIN:ماالنق )، Leksikologi Bahasa Arabتوفيق الرضبن،      

MALIKI Press ،2015) 9. 

ادلكتبة : بَتكت )، جامع الدركس العربية، مصطفي الغالييٍت الشيخ  
 .28، (2005العصرية، 



35 
 

 

 أغوس ترم جهيو ىو النحو عند .إعراُّا
الًتتيب كالعالقة بُت الكلمات كالكلمات 

ثالثة أشياء جيب أف . مع كحدات أكرب
يفهم ك يدرس ُب النحو ىي الكلمة، 

  . كالًتكيب، ك اجلملة
 ادلباحث ُب النحو . ب

 النعت (1
 النعت ىو تابع يدٌؿ على صفة 

 أك مايذكر بعد إسم .ُب إسم قبلو
ليبُت بعض أحوالو أك أحواؿ ما يتعٌلق 

. بو، ك ادلنعوت ىو اإلسم ادلوصوؼ
 . الرَّرجيلي اٍلميٍجتىًهدي جىاءى : ادلثاؿ 

                                                           

دار الثقافة : بَتكت)، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمت،   
 . 17، (اإلسالمية

: فونوركجو)، Pengantar Linguistik Arabأغوس ترم جهيو،   
STAIN Ponorogo Press ،2011)133. 

 .51، ملخص قواعد اللغة العربيةنعمت،   

 .641، جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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 جٌر اإلسم (2
 حركؼ اجلٌر عشركف حرفا، كىي 

من، كإىل، كعن، كعلى، كُب، كالباء، 
كالالـ، كالكاؼ، ككاك القسم، كتاؤه، 

كمذ، كمنذ، كرب، كخال، كعدا، كحاشا، 
كمسيت حركؼ اجلٌر . ككي، كمىت، كحىٌت 

ألٌف ذبر معٌت الفعل قبلها إىل اإلسم 
 . اٍلمىٍسًجدً ًإىلى أىٍذىىبي : ادلثاؿ . بعدىا

 ادلضاؼ كادلضاؼ إليو (3
 ادلضاؼ يكوف عادة نكرة إذا 

كاف إسم جنس كيعرب حبسب موقعة 
كادلضاؼ إليو ىو إسم أك . ُب اجلملة

ادلضاؼ .  ضمَت ينسب إىل إسم سابق
ك ادلضاؼ إليو ىو إمساف بينهما حرؼ 

كعامل اجلر ُب ادلضاؼ إليو . جر مقدر

                                                           

 .597  ،جامع الدركس العربية، الغالييٍت  مصطفى 
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ىو ادلضاؼ ال حرؼ اجلر ادلقدر بينهما 
ا : ادلثاؿ. على الصحيح ًكتىابي ىىذى

  .الًتٍلًمٍيذً 
 ادلفعوؿ بو (4

 ىو إسم دٌؿ على شيئ كقع عليو 
فعل الفاعل، إثباتان أكنفٌيان، كال تغٌَت ألجلو 

فػىتىحى عىلويٌّ : ادلثاؿ . صورة الفعل
ةى ا    .لنىاًفذى

 الفاعل  (5
 ىو إسم مرفوع يقع بعد فعل 

مبٍت للمعلـو كيدٌؿ على من فعل الفعل 
قاـ الرجل، قاـ : ادلثاؿ. أك اتصف بو

 .(مرفوع باأللف ألنو مثٌت)الرجالف 
 

                                                           

 .625 ، نفس ادلرجع  

 .483، نفس ادلرجع  

 .43ملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمت،   
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 ادلبتدأ كاخلرب (6
 ادلبتدأ ىو إسم مرفوع يقع ُب 

كاخلرب ىو مايكمل معٌت . أٌكؿ اجلملة
أم ىو اجلزء الذم ينتظم منو مع )ادلبتدأ 

ادلبتدأ ىو ادلسند . (ادلبتدأ صبلة مفيدة
ك اخلرب ىو . إليو، الذم مل يسبقو عامل

احلىقُّ : ادلثاؿ . ما أسند إىل ادلبتدأ
 .مىٍنصيٍوره 

 كاف كأخواهتا (7
 تدخل كاف كأخواهتا على ادلبتدأ 

كاخلرب فَتفع األكؿ تشبيها لو الفاعل، 
. كينصب اآلخر تشبيها لو بادلفعوؿ بو

أخوات كاف ىي كاف، كصار، كليس، 
كأصبح، كأمسى، كظٌل، كبات، كما زاؿ، 

                                                           

 . 415،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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. كما انفك، كما فتئ، كما برح، كما داـ
  عيمىري عىاًدالن ككىافى : ادلثاؿ 

 إٌف كأخواهتا (8
 تدخل إٌف كأخواهتا على ادلبتدأ 

كاخلرب فتنصب األكؿ كيسمى امسها، 
أخوات إٌف . كترفع اآلخر كيسمى خربىا

ىي إٌف، كأٌف، ككأٌف، كلكٌن، كليت، 
  .ااى رىًحٍيمه ًإفَّر : ادلثاؿ . كلعلٌ 

 ادلعرفة كالنكرة (9
 ادلعرفة ىي اسم دٌؿ على معُت، 

النكرة ىي اسم دٌؿ على غَت . كعمر
 .معُت، كرجل

 
 

                                                           

  .428نفس ادلرجع ،   

 . 447نفس ادلرجع،   

 . 147نفس ادلرجع،   
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 ادلذكر ادلؤنث (10
 ادلذكر ىو مايصح أف تشَت إليو 

بقولك ىذا، كيدؿ على ذكر من الناس 
. أك احليواف أك يعامل معاملة الذكر

.  كرجل كباب
 ادلؤنث ىو مايصح أف تشَت إليو 

بقولك ىذه، كيدؿ على انثى من الناس 
. أك احليواف أك يعامل معاملة األنثى

 .كفاطمة كامرأة
 تقسيم الفعل باعتبار زمانو (11

  ينقسم الفعل باعتبار زمانو إىل 
ادلاضى ىو مادٌؿ . ماض كمضارع كأمر

على معٌت ُب نفسو مقًتف بالزماف 
ادلضارع ىو مادٌؿ على . ادلاضى،كجاء

معٌت ُب نفسو مقًتف حيتمل احلاؿ 

                                                           

 .109،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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األمر ىو مادٌؿ على . كاإلستقباؿ، كيتعٌلم
طلب كقوع الفعل من الفاعل ادلخاطب 

.  بغَت الـ األمر، كتعٌلم
  ينصب ادلضارع إذا سبقتو إحدل 

النواصب كىي أف، لن، إذف، كي، أك 
النصب بأف مضمرة جوازا بعد الـ 

التعليل، الـ العافية، الواك ك الفاء، أك بأف 
مضمرة كجوبا بعد الـ اجلحود، فاء 

 .السببية، كاك ادلعية، حىت، أك
 نظرية عن الصرؼ .4

 تعريف الصرؼ . أ
ىو العلم الذم يناقش التغيَتات  الصرؼ  

ُب بنية الكلمات كفقنا الستخداـ األمساء 
كاألفعاؿ ككلمات األكامر كالضمائر كما إىل 

ذلك اليت تستند إىل كلمة كاحدة تشكل 

                                                           

 .67 نفس ادلرجع، 
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.الكلمة العكسٌية عند الشيخ مصطفي  
الغالييٍت، الصرؼ ىو علمه بأصوؿ تعرؼ ُّا 

صيغ الكلمات العربية كأحواذلا اليت ليست 
  .بإعراب كال بناء

 مباحث ُب الصرؼ . ب
 الضمَت (1

 ىو مايكٌت بو من متكٌلم أك 
سلاطب أك غائب، فهو قائم مقاـ ما 

ينقسم الضمَت إىل سبعة . يكٌت بو عنو
أقساـ، كىو متصل، منفصل، بارز، 

  .مستًت، مرفوع، منصوب، كرلركر
 

 

                                                           

 UIN :ماالنج ) Cara Mudah Belajar Ilmu Shorofدانييا احللمي،   

MALIKI Press2010)، 1. 

 . 6، جامع الدركس العربية، الغالييٍت   

 .124 ، نفس ادلرجع 



43 
 

 

 الضمَت ادلتصل (أ 
 ماال يبتدأ بو، كال يقع بعد إال، 

إالٌ ُب ضركرة الشعر كالتاء، كالكاؼ 
 ".ؾى أىٍكرىٍمتي "

 الضمَت ادلنفصل (ب 
 ما يصٌح اإلبتداء بو، كما يصٌح 

" كأىنىا . كقوعو بعد إالٌ على كٌل حاؿ
 ".أنا رلتهده 

 الضمَت البارز كالضمَت ادلستًت (ج 
ماكاف لو صورة :  الضمَت البارز

يػىقيٍمنى الضمَت : ادلثاؿ. ُب اللفظ
مامل يكن لو صورة ُب : ادلستًت

الكالـ، بل كاف مقدرا ُب الذىن 
  .أىٍكتيبي : ادلثاؿ. كمنويٌان 

 الضمَت ادلرفوع كادلنصوب كاَّركر (د 
ماكاف قائما :  الضمَت ادلرفوع

. قمتى : ادلثاؿ. مقاـ إسم مرفوع
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ماكاف قائما مقاـ : الضمَت ادلنصوب
. أكرمتكى : ادلثاؿ. إسم منصوب
ماكاف قائما مقاـ : الضمَت اَّركر

أحسنى ااي : إسم رلركر ادلثاؿ
 .إليكً 

 ادلصدر (2
 ىو اللفظ الدَّرؿ على احلدث، 

رلٌردا عن الزماف، متضمنا أحرؼ فعلو 
علم علما، أك تقديرا، : ادلثاؿ. لفظا
قاتل قتاال، أك معٌوضا شلا حذؼ : ادلثاؿ

. سٌلم تسليما: بغَته، ادلثاؿ
 الفعل اٌَّرد كالفعل ادلزيد (3

ماكانت أحرؼ :  الفعل اٌَّرد
. كاضية كٌلها أصلية أك الزائد فيها

، دخرجى : ادلثاؿ ذىىىبى

                                                           

 .79، جامع الدركس العربية، مصطفي الغالييٍت  
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ماكاف بعض أحرؼ :  الفعل ادلزيد
أذىب، : ادلثاؿ. ماضية زائدا على األصل

  .تدخرجى 
 إسم ادلفرد، كادلثٌت، كاجلمع (4

مادٌؿ على كاحد :  اإلسم ادلفرد
اإلسم . علي، مائدة: ادلثاؿ . أك كاحدة

إسم معرب، ناب عن مفردتُت : ادلثٌٌت 
اتفاقا لفظا كمعٌت، بزيادة ألف كنوف أك 

. ياء كنوف، ككاف صاحلا لتجريده منهما
: اإلسم اجلمع. كتاباف، كتابُت: ادلثاؿ

إسم ناب عن ثالثة فأكثر، بزيادة ُب 
.  آخره

 كينقسم اجلمع إىل ثالثة أقساـ، 
صبع مذكر سامل، صبع مؤنث سامل، كصبع 

ماصبع بزيادة : صبع مذكر سامل. تكسَت

                                                           

 .37، نفس ادلرجع   
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كاك كنوف ُب حالة الرفع، كياء كنوف ُب 
ادلؤمنوف، :ادلثاؿ. حاليت النصب كاجلر

ماصبع : صبع مؤنث سامل. اَّتهدين
. مرضعات: بألف كتاء زائدتُت، ادلثاؿ

ما ناب عن أكثر من : صبع تكسَت
. اثنُت، كتغٌَت بناء مفرده عند اجلمع

   .علماء: ادلثاؿ
  

                                                           

 .164 ، جامع الدركس العربية، مصطفي الغالييٍت  
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الباب الثالث 
منهج البحث 

 
 المنهج ونوع البحث  أ﴾ ﴿

نوع البحث ذلذا البحث العلمٌي إستخدمت الباحثة 
ُب البحث  (Field Research)على سبيل البحث ادليداين 

، ألف البيانات تتم (Qualitative Research)الكيفٌي 
صبعها مباشرة من معهد اإلدياف اإلسالمي للبنات باباداف 

كأما الفهم من البحث الكيفٌي ىو مناىج . فونوركجو
. البحث ادلستخدـ ُب ربقيق حالة اذلدؼ الطبيعية

كأصبحت الباحثة أداة رئيسية ُب صبع البيانات أك من 
فإف البحث  ،(Lexy)ككفقان ليكسي . خالؿ تقنية التثليث

الكيفٌي ىو إجراء حبثي ينتج بيانات كصفية ُب شكل 
كلمات مكتوبة أك شفوية من أشخاص كشلثلُت ديكن 

يستخدـ البحث الكيفٌي  (1:مع اخلصائص. ذبربتهم

47 
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اإلعدادات الطبيعية كمصادر البيانات ادلباشرة كالباحثُت 
  .أنفسهم ىم األدكات الرئيسية

فإف أساليب البحث الكيفٌي ىي طرؽ حبث تعتمد 
 ،(postpositivisme)فوستفوسيتيفمي  على فلسفة

تستخدـ لفحص ظركؼ الكائنات الطبيعية، حيث 
يكوف الباحثوف أدكات أساسية، ديكن تنفيذ تقنيات صبع 
البيانات عن طريق ادلالحظة كادلقابالت كالوثائق كالتثليث 

نوعية، كنتائج / البيانات استقرائية . كالتحليل (رلتمعة)
 البحث الكيفٌي تؤكد ادلعٌت كليس التعميم

 
 حضور الباحثة ب﴾ ﴿

العالمة اخلاصة من البحث الكيفٌي الديكن أف 
نفصل عن مالحظة ادلشاركُت، كذالك ألٌف دكر احملققُت 

                                                           

: باندكع ) Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي موككلوع،  
 .3، (2000ردياجا ركسدا كارم ، 

 Metode Penelitian (Kuantitatif, kualitatif, R&D سوغييونو،  

  . 9، (2016ألفابيتا، : باندكع )
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 إف الباحثة مهمة .الذم حيدد السيكيناريو بشكل عاـ
ك الباحثة  ُب ىذا . للبحث الكيفٌي عن ادلالحظات

.  البحث كأدكات رئيسية
 

 موقع البحث ج﴾ ﴿
عقدت الباحثة ىذه البحث ُب  معهد اإلدياف 

الثالث أ  اإلسالمي للبنات باباداف بونوركجو ُب الصف
:   طالبنة كأمسائهن كما يلي24مع 

 الرقم أسم الطالبات 
 1 نيلـو مستفيدة
 2 مطيعة الزىريا

 3 ديلفي جوىرة النفيسة
ـٌ كلثم  4 أ

 5 عزيزة موتييارا رمضاين
 6 نور األلفية
 7 عائشة لؤلؤة

                                                           

  Metodologi Penelitian Kualitatif، 177 ،ليكسي موككلوع   
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 8 لطفيا
 9 شيفا عزة

 10 عليا مونيكا سعادة
 11 أميديا عـز

 12 فطريا أكتامي
 13 يوال النساء

 14 عتيكة موسفَتة
 15 زيرليندا فراسانيت
 16 أنستشى رضبة
 17 زيينا أفريال

ىانوف عزيزة  18 
 19 كردة الصاحلة

 20 سلسبيال موطييا رضبة
 21 لطفي النساء
 22 ألفيا سورايا

 23 صفا موليدا رضبة
عيٍت فخر النساء  24 
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 مصادر البيانات د﴾ ﴿
 البيانات .1

البيانات اليت ستتم استكشافها ُب ىذه البحث 
ىي نوعُت، كمها البيانات الرئيسية كالبيانات 

 .الداعمة
 البيانات الرئيسية .أ 

البيانات ادلتعلقة بأشكاؿ احلوادث ُب النحو ك 
الصرؼ 

 البيانات الداعمة .ب 
تاريخ تأسيس مدرسة اإلدياف اإلسالمية  (1

 الداخلية
بيانات حوؿ كسائل الدعم لتعلم اللغة  (2

 العربية
 بيانات حوؿ أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارة (3
بيانات حوؿ الطالبات كاألنشطة داخلية  (4

كخارجية ادلنهجية ُب معهد اإلدياف اإلسالمي 
 للبنات
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 مصادر البيانات .2
حلصوؿ على ىذه البيانات، قامت الباحثة بالبحث 

 :ُب ادلعطيات من خالؿ
مدرسة ادلادة ك كلية الفصل : ادلخربة األكىل  .أ 

 الثالث أ
كىن الطالبات ُب صف الثالث : ادلخربة الثانية  .ب 

أ بكلية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف 
 اإلسالمي للبنات

 الوثيقة كصبيع الوثائق ادلتعلقة ُّذا البحث .ج 
 

 أساليب جمع البيانات ه﴾ ﴿
  :ادلستخدمة ُب البحث الكيفٌي ىي صبع

 ادلالحظة .1
أف ادلراقبة جلمع البيانات من خالؿ مالحظة 

األعراض كالظواىر كاحلقائق ادلتعلقة دبشاكل 
.البحث   

                                                           

فريستاسي : جاكرتا ) Metodologi Penelitian Pendidikanموسفيقا،  
 .120، (2012فوستاكا، 
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أٌف ادلالحظة غَت ادلشاركة ىي ال تشارؾ الباحثة 
ك أٌف الباحثة ذبمع .مباشرة ُب أنشطة البحث

     .البيانات إالٌ بادلالحظة
نيفذت ىذه ادلالحظة ُب معهد اإلدياف اإلسالمي 

نوع . للبنات باباداف بونوركغو دلعرفة األفراد ادلعينة
ادلالحظة أك ادلالحظة اليت تستخدمها الباحثة ىي 

ادلالحظة غَت ادلشاركة، كىذا يعٍت أف الباحثة تالحظ 
   .أغراض البحث فقط ك ال تشارؾ فيها

 ادلقابلة .2
ادلقابلة ىي اجتماع الشخصُت لتبادؿ ادلعلومات 
كاألفكار من خالؿ السؤاؿ كاجلواب، حبيث ديكن 

ُب ىذا البحث، . بناء ىذا ادلعٌت ُب موضوع معُت
اقًتحت الباحثة تقنية مقابلة غَت منظمة، أم ادلقابلة 

اَّانية حيث مل تستخدـ الباحثة مبادئ توجيهية 
                                                           

 Metode Penelitian Pendidikan Bahasaمشس الدين ك فيسامييا،   
 .100، (2015ردياجا ركسداكاريا، : باندكع )

 Metodologi Penelitian Kualitatif ،176ليكسي موككلوع،    
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للمقابلة اليت ًب ترتيبها بشكل منهجي ككامل جلمع 
دليل ادلقابلة ادلستخدمة ُب شكل خطوط . البيانات

  .عريضة من ادلشاكل اليت يتعُت طرحها
 الوثيقة .3

ديكن أف . الوثيقة ىي سجل لألحداث ادلاضية
تكوف ادلستندات ُب صورة الكتابة أك الصور أك 

الوثيقة ُب شكل . األعماؿ الضخمة من شخص
الكتابة مثل اليوميات، تاريخ احلياة ، كسَت الذاتية، 

كثيقة ُب شكل الصور ، مثل . كاللوائح كالسياسات
كثيقة ُب شكل األعماؿ مثل . الصور ، كالرسومات

. الفٍت
 
 إلريقة تحليل البيانات و﴾ ﴿

عملية جلمع البيانات بطريقة ادلالحظة كادلقابلة اؿ
كادلالحظة ادليدانية كالوثيقة بطريق تنظيم البيانات ُب 

                                                           

،  Metode Penelitian (Kuantitatif, kualitatif, R&D سوغييونو،  
233 .  
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الفئات، ككصف ُب الوحدات، ك التوليف، كترتيب ُب 
األمناط، كإختيارادلهمة كتوصيل إىل االستنتاجات حىت 

. يسهل الفهم للقارئُت
ُب ربليل البيانات النوعي، تركز الباحثة ادلشكلة 

بشكل استباقي، كيستند ذلك إىل احلالة من خالؿ 
كصفها، كربطها، كمقارنتها، ٍب إعطاء ادلعٌت من البيانات 
اليت ًب ربليلها، ألف البيانات ُب البحث النوعي ُب شكل 

الكلمات كادلستندات كالصور، لذلك تدقق الباحثة ُب 
  .الدراسة حباجة إىل التحسُت

ُب ىذا البحث، استخدمت الباحثة ربليل 
 و Miles)البيانات النوعي مع منوذج ميلس ك ىوبَتمُت 

Huberman)  من منوذج التفاعلية، شلا يعٍت أف عملية
ربليل البيانات تتم بشكل مستمر حىت االنتهاء كأف تقـو 

الباحثة جبمع البيانات، كبإجراء توقعي قبل إجراء 

                                                           

 .Metodologi Penelitian  ،154موسفيقا،  
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 النموذج التفاعلي ُب ربليل 11كيبُت الشكل . التخفيض
 : البيانات 

 
 
 
 
 

 مكونات ُب ربليل التفاعلي  3.1 صورة 
تبدأ عملية ربليل البيانات بتقليل البيانات كعرض  

  .البيانات كرسم اخلاسبة
 حد من البيانات .1

كمن تلخيص، كاختيار األشياء الرئيسية، مع  
الًتكيز على األشياءاذلامة، تبحث عن ادلواضيع 

ديكن أف توفر البيانات ادلخفضة صورة . كاألمناط

                                                           

 .Metode Penelitian (Kuantitatif, kualitatif, R&D ،244، سوغييونو 

 تلخيص البيانات
إستنتاج البياناتا  

 صبع البيانات

 

 عرض البيانات 
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كاضحة للباحث كتسهل على الباحثُت متابعة 
. صبع البيانات األخرل

 عرض البيانات .2
ُب . اخلطوة التالية ىي عرض البيانات 

البحث النوعي، تكوف البيانات ادلقدمة ُب شكل 
أكصاؼ موجزة، كسلططات، كعالقات بُت 

. الفئات، كسلططات انسيابية، كما أشبو ذالك
،  (Huberman و Miles)كفقنا دلايلز كىولربماف 

إف أىم شيء ُب عرض البيانات ىو النص 
. السردم

من خالؿ تقدًن البيانات، ديكن أف يسهل  
الباحثُت فهم ما حيدث كديكنهم التخطيط لعمل 

 .إضاُب بناءن على ما ًب فهمو
 تلحيص النتائج .3

ال تزاؿ . ادلرحلة األخَتة ىي تلحيص النتائج 
االستنتاجات األكلية مؤقتة، كإمكانية حدكث 

تغيَتات عند العثور على أدلة أخرل لتعزيز صبع 
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كلكن إذا كاف البحث األكؿ الذم . البيانات
أجراه الباحثة ُب ادليداف جلمع البيانات مدعومنا 
بأدلة صحيحة كمتسقة، فإف االنسحاب يكوف 

. ذا مصداقية
االستنتاجات حوؿ البحث النوعي ىي  

النتائج اليت مل تكن موجودة من قبل كديكن أف 
تكوف ُب شكل أكصاؼ الكائنات كانت غَت 

 كاضحة ُب السابق
 

 فحص صحة البيانات ز﴾ ﴿
ُب البحث النوعي، ديكن اعتبار نتائج البيانات 

صاحلة إذا كانت البيانات اليت تتم اإلبالغ عنها كما 
لكن حقيقة . حيدث ُب الواقع دلوضوع البحث ال فرؽ

البيانات ليست مفردة فقط، بل ىي تعددية كتعتمد على 
. البناء البشرم، الذم يتشكل ُب شخص

عند اختبار صحة البيانات، تستخدـ طريقة 
البحث النوعي اختبار مصداقية البيانات مع امتداد 
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للمالحظة، كزيادة ادلثابرة، كالتثليث، كربليل احلاالت 
السلبية، كاستخداـ ادلواد ادلرجعية، كعقد فحوص 

  .األعضاء
من أنواع سلتلفة من اختبارات مصداقية البيانات، 
استخدمت الباحثة تقنيات التثليث ادلصادر، كىي ربقيق 

بعد ذلك، تتم كصف . البيانات من مصادر سلتلفة
البيانات من ادلصادر ادلختلفة كتصنيفها، كأم من 

ادلشاىدات ىي نفسها كاآلراء ادلختلفة، كاليت تكوف أكثر 
ا كبالتايل، فإف البيانات اليت تتم احلصوؿ عليها . ربديدن

 .ستكوف أكثر صالحية كموثوقية ككاملة كزلددة
 
 مراحل البحث ح﴾ ﴿

جدكؿ البحث النوعي ُب الفصل الثالث أ بكلية 
ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات 

                                                           

، Metode Penelitian (Kuantitatif, kualitatif, R&D، سوغييونو 

270. 
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بابادباف فونوركجو جاكل الشرقية للسنة الدراسية 
2018-2019 :

 :أٌما مراحل البحث تنقسم إىل ثالث مراحل 
 (Tahap Pra Lapangan)مراحلة ربطيط البحث  .1

: ىذه ادلرحلة تنفيذ بأمور آتية
 كتابة زبطيط البحث .أ 
 اختيار ميداف البحث .ب 
 إدارة اإلذف .ج 
 اشتكشاؼ أحواؿ ادليداف .د 
 إختيار ادلخرب ك اإلنتفاع بو .ق 
 إعداد أدكات البحث .ك 
 :مرحلة تنفيذ البحث، ىذه ادلرحلة تنفذ بأمور آتية .2

 فهم ميداف البحث ك إعداد النفس .أ 
 دخوؿ ادليداف .ب 
 اإلشًتاؾ ُب صبع البيانات .ج 
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 مرحلة ربليل البحث .3
فبعد أف اجتمعت البيانات كما أرادتو الباحثة قامت 

.  الباحثة بتحليلها على طريقة الوصفية النوعية
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الباب الرابع 
 عرض البيانات

 
 عرض البيانات العاّمة أ﴾ ﴿

   اإليمان اإلسالمي للبنات معهد تاريخ تأسيس .1
مؤسس معهد اإلدياف اإلسالمي ىو معلم 

كلد ُب قرية صلابر . مثاىل كياىي احلاج زلفوظ حكيم
، مًتبيا ُب 1933 أغسطس عاـ 24فونوركجو ُب 

ك ُب صغاره يتناكؿ . عائلة صغَتة متوسطة ادلستول
الدراسية ُب اإلبتدائية ٍب مل يقدر على االستمرار ُب 

الثانوية لظركؼ مالية حىت أخَتا دخل معهد دار 
السالـ كنتور الذم كانت أمنيتو أف يتعٌلم فيو منذ 

ك ُب سنة . 1957صبيانو حىت يتخرج منو سنة 
 كلفو بعض كبار العلماء بتعليم بعض 1960

مالرؾ، - ادلدارس الثانوية ك العالية دبنطقة جوريساف
                                                           

-2019/03أنظر إىل نسخة الوثيقة ُب ملحق ىذا البحث الرقم  
22/D/01  

62 
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ٍب . 1987فنجح ُب ىذا العمل الًتبوم حىت سنة 
فكر ُب إنشاء ادلعهد اإلسالمية على منط معهد 

. كحقق ذلك بعد دعوتو من مناسك احلج. كنتور
ككاف الدافع ُب ". اإلدياف"فأسس معهد يسميو 

ىذا ادلعهد ىو أمانة الشيخ األزىار  تأسيس
الشريف، الشيخ زلمود شلتوط إىل رئيس معهد دار 
السالـ كنتور الشيخ أضبد سهل رضبو اا لتأسيس 
ألف معهد كمعهد دار السالـ للًتبية اإلسالمية 
ادلنتشرة ُب أضلاء جزر إندكنيسيا الستمرار ضبلة 

كقد ًٌب تأسيس ىذا . الرسالة اإلسالمية ُب ىذا البالد
 ق 1412 ذك احلجة سنة 5ادلعهد ُب يـو األربعاء 

. 1991 يوليو 17ادلعادؿ ب 
ُب " اإلدياف اإلسالمي"ككاف أٌكؿ مفر معهد 

فونوركجو، ك قد بٌدؿ – مالرؾ – عقر داره غاندك 
فضيلتو كياىي احلاج زلفوظ حكيم جهده العميق ُب 
تربية أجياؿ األٌمة عن طريق معهد اإلدياف اإلسالمي 
بكٌل أموالو ك أفكاره، مهما كاف الظركؼ ادلالية من 
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عائلة زلدكدة الدخل ك لكن بعزمو كنيتو اخلالصة 
.  لوجو اا تعاىل يقدرىو أف يؤٌسس ىذا ادلعهد

ك الشعار الذم يقول نيتو ىو األية القرآنية 
ياأيٌها الذين آمنوا إف ) 7: ُب سورة زلمد األية 

كيساعده ُب  (تنصر اا ينصركم ك يثٌبت أقدامكم
زكجتو احلاجة سيت . أكائل جهادىم فب ىذا ادلعهد

قمرية كبناتو األربعة مع زكاج بنتو األكىل األستاذ 
الدكتور أندكس كياىي احلاج إماـ باجورم  

ادلاجستَت الذم يأخذ دكرا ىاما ُب استمرار كفاحة 
.  ُّذا ادلعهد كما يساعده بعض طالبو أيضا

بعد مركر سنتُت من تأسيس مهعد اإلدياف 
يقرية غاندكا، فقد دعا فضيلة الشيخ كياىي احلاج 
زلفوظ حكيم كيقًتح فضيلتو ُب ىذا الدعوة لينقل 

نظرا بقرب طلب معهد اإلدياف إىل مكاف آخر 
ادلسافة بُت معهد دار السالـ كنتور ك معهد اإلدياف 
اإلسالمي ك قد ًٌب طالب معهد اإلدياف الذم كاف 

 طالبا إىل قرية صلامباكاف باغونركجو 75بلغ عددىم 
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سوكارجيو فونوركجو الذم يسميو معهد اإلدياف 
كتعقد مراسم ىجرة طالب ادلعهد . اإلسالمي للبنُت

 1414 صبادل األكىل 11ُب يـو األربعاء التاريخ 
 ميالدية ك حضر 1993 أكتوبر 27ىجرية ادلعادؿ 

ُب ىذا ادلراسيم فضيلة كياىي احلاج شكرم زركشي 
النطالؽ ىجرة طالب ادلهعد إىل مقر جديد قرية 

صلامباكاف ك التاريخ شاىد ُّذه احلادثة حيث كاف 
الطالب ك األساتيذ ىاجركا ىجرة بادلشي على 

 كيلومًتا من مقر قرية 19األقداـ على مسافة بعيدة 
أمال كهجرة الصحابة ُب . غاندك إىل قرية صلامباكاف

.  من مكة إىل ادلدينة ادلنورة. ـ.زماف زلمد ص
كبعد مركر سنتُت من ىجرة طالب البننب، 

 ادلعهد إىل مقر جديد كىو ُب قرية طالباتىاجرت 
 28فوندكؾ باباداف فونوركجو كذلك ُب التاريخ 

كيبقى عقر دار .  ميالدية إىل اآلف1995يوليو 
كياىي احلاج زلفوظ حكيم تارخيا مقدسا ُب 

 .تأسيس ىذا ادلعهد الشريف
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  اإليمان اإلسالمي للبنات موقع الجغرافي معهد .2
يقع معهد اإلدياف اإلسالمي للبنات ُب قرية 

فوندكؾ باباداف فونوركجو ُب الشارع جاالف رايا 
، احلدكد الشماىل بقرية 5ماديوف كيلومًت- فونوركجو

فوركاسارم، ك احلدكد اجلنويب قرية باباداف، ك أٌما 
احلدكد الشرقي قرية صلاركفيت، ك احلدكد الغريب بقرية 

 . صلونوت
 

 الوسائل المدرسية .3
تتكوف معهد اإلدياف اإلسالمي للبنات 

باباداف بادلرافق العامة لنجاح عملية الًتبية ك التعليم 
ُب ىذا ادلعهد، أما ادلرافق ادلوجودة ىي الفصوؿ 
ادلدرسية ك مكتب كلية ادلعلمات اإلسالمية ك 

معامل ك ىي معمل اللغة ك معمل الكمبيتَت ك سلًت 
خاصة )علم األحياء ك سلًت اخلياطة ك األزياء 

                                                           

-2019/03أنظر إىل نسخة ادلالحظة ُب مالحق ىذا البحث الرقم  
22/D/02  
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ك مسكن الطالبات ك  (للمدرسة العالية ادلهنية
باإلضافة إىل . احلمامات ك ادلراحض ك ادلطبخ

ادلسجد كمركز الربامج الدينية ك مكتب رعاية 
الطالبات ك اإلشراؼ ك مكتب تنسيب احلركة 

الكشفية ك شركة الطالبات ك مكتب اإلتصاالت ك 
 .شبكة اإلنتَتنيت

  
تركيب المؤسسة في معهد اإليمان اإلسالمي  .4

 للبنات
 اَّلس األعلى للمعهد . أ

يعترب ىذا اَّلس أعلى اذليئات ُب اذليكل 
التنظيمي للمعهد، إنو عبارة عن اذليئة التشريعية 

كيقـو ُّذه اَّلس شيوخ . ادلسؤكلة عن ادلعهد
ادلعهد باختيار رئيس ادلؤسسة ك رئيس ادلعهد 

                                                           

-2019/03  الرقم البحث ىذا مالحق ُب الوثيقة نسخة إىل أنظر  
22/D/03   
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اإلدياف للبنُت ة البنات كمن مؤسسات ك األقساـ 
 :اليت تقع ربت مسؤكلة شيوخ ادلعهد مايلي 

 كلية ادلعلمات اإلسالمية (1
ؤسسة الًتبوية لتخريج إهنا عبارة عن امل

ادلعلمات الالٌب يتمتعن بشخصية ك سلوؾ 
قوية قوًن ك أخالؽ كردية ك علـو اإلسالمية 

تقـو ىذه ادلؤسسة بتنفيذ الربامج . الواسعة
األكادديية لطالبات للمرحلة ادلتوسطة اليت 

.  سنوات6 ك 4تًتاح مدة دراستهم بُت 
 :ك تتدرج ربت ىذه ادلؤسسة

 شئوف ادلدرسة الثانوية (أ 
 شئوف ادلدرسة العالية (ب 
 شئوف ادلدرسة العالية ادلهنية (ج 

 رللس رعاية الطالبات (2
يعترب ىذا اَّلس احملور الرئيس الذم 
ترتكز عليو أنشطة الطالبات فهي تقـو 
باإلشراؼ ك التنظيم ك إرشاد الطالبات 
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لتحسُت ك عيهن  الديٍت كتكوين 
شخصيتهن من خالؿ تطبيق نظاـ ادلعهد، 

كياىي احلاج إماـ . كيقـو الشيخ درس
باجورم ادلاجستَت ك األستاذة احلاجة ساعية 

أـ تقول ادلاجستَت باإلشراؼ ادلباشر على 
: ىذه ك تندرج ربت ىذه ادلؤسسة منظمتُت 

منظمة الطالبات دبعهد اإلدياف  (أ 
 اإلسالمي للبنات

 حركة تنسق الكشافة (ب 
 ارباد خريج ك خرجية معهد اإلدياف اإلسالمي (3

قد زبرج ادلعهد اإلدياف اإلسالمي خرجيُت 
ك خرجيات ادلعهد اليت ينتشركف ُب أضلاء مرر 

معلمُت ك معلمات داعُت ك . إندكنيسيا
داعيات، فالحُت ك فالحات ك بعضهم 

سواء كانت . مازاال يدرسوف ُب اجلامعة
خارج البالد كداخلو ك قد أسس رللس 
األعلى إربادا خاصا، كىو إربا خريخ ك 
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ليكوف . خرجية معهد اإلدياف اإلسالمي
كسيلة جلمع القوة ك تصفق الصفوؼ ك 

األخوة اإلسالمية ُب ميادف الدعوة 
  .اإلسالمية

 
 المنهج الدراسي بكلية المعلمات اإلسالمية .5

 ىذا الباب ستبُت الباحثة عن ادلنهج ُب 
الذم استعملها معهد اإلدياف اإلسالمي ُب تنفيذ 

من ىنا نعرؼ أف ادلنهج . أنشطة التعليم ك التدريس
كربنامج التعليم تستطيع أف أعطى اإلسهاـ على 

العملية ك احلاصل الًتبية ك التعليم ُب معهد اإلدياف 
.  اإلسالمي للبنات خصوصا

.  ادلنهج ىو خطة التعليم أك التدريس
لذالك أنشطة ك ذبربة التلميذات ُب فصلهن ك 

                                                           
  D/04/19-2019/03 الرقم البحث ىذا ملحق ُب الوثيقة نسخة إىل أنظر  
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مدرسة البد على اإلعداد كى تكوف منهج كاملة 
. للمراجع ُب أنشطة التعليم أك التدريس

 ادلنهج الدراسي من زبلط الًتبية ُب بعض 
ادلنهج كيكوهنا إىل خط كاحد، ك ىي منهج كلية 

ادلعلمُت اإلسالمية كنتور، ادلدرسة الثانوية ك العالية، 
كىاىي ذا مواد التدريس بكلية ادلعلمات . السلفية

 :اإلسالمية 
اإلمالء، سبرين اللغة، ادلطالعة، : اللغة العربية  .أ 

النحو، الصرؼ، البالغة، تاريخ أدب اللغة، 
 .اخلط العريب، احملادثة، ك احملفوظات

القرآف، الًتصبة، التفسَت، : دراسة اإلسالمية  .ب 
التجويد، العقائد، احلديث، مصطلح احلديث، 
الفقو، أصوؿ الفقو، الفرائض، دين اإلسالمي، 

 .األدياف، تاريخ اإلسالـ، ك ادلنطق
 ,Reading and Conversation:  اللغة اإلصلليزية  .ج 

English Lesson, dictation, grammar, 

composation. 
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فتح ادلعُت، نصائح العباد، كفاية : السلفية  .د 
األتقياء، فتح القريب، تعليم ادلتعلم، اجلركمية، 

تفسَت اجلاللُت، سفينة النجاح، األخالؽ للبنُت 
ك البنات، الوصايا، العصفورية، رياض 

 .الصاحلُت، تنقيح القوؿ، بلوغ ادلراـ كغَتىا
ركح ادلبادرة، ادلواد ادلهنية : كزارة الًتبية الوطنية  .ق 

 TIKادلوضة، 
عقيدة  : (الثانوية ك العالية)قسم احلكومي  .ك 

األخالؽ، تاريخ اإلسالـ، الًتبية ادلدينة، إدارة 
دكلة، اللغة اإلندكنيسيا، الرياضية، التاريخ 
العلمى، العلـو اإلجتماعية، اإلقتصادية، 

  .اجلغرفية، سوسيولوجي
 
 

                                                           

-2019/03 الرقم البحث ىذا ملحق ُب الوثيقة نسخة إىل أنظر  
19/D/05     
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أحوال المدرسين و المدرسات بكلية المعلمات  .6
 اإلسالمية

أكثر ادلدرسُت ك ادلدرسات بكلية ادلعلمات 
 دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات خريخ من اإلسالمية

ادلدرسة نفسها ٍب يوصل بعضهم دراستهم ُب 
أما كبار . اجلامعات ادلختلفة ُب إندكنيسيا كخارجها

ادلدرسُت كادلدرسات متخرجُت من معهد دار السالـ 
كنتور كجامعات احلكومية كإسالمية بإندكنيسيا 

.  كجامعة األزىر الشريف بالقاىرة
يفرؽ بادلدرسات العمومية، أف ادلدرس 

كادلدرسة ُب كلية ادلعلمات اإلسالمية دبثابة ادلعلم 
كادلريب كادلدرس كادلشرؼ كدبثابة األخت الكبَتة 

كالوالدين كادلستشار كادليسرات الطالبات على كل 
جانب احلياة الطالبات ألف كجود ادلدرسة بالطالبة 

 ساعة ألف ادلعهد الديوت 24ُب كل كقت كأياـ ُب 
كباحملًتؼ . أبدا كالراحة إنتقاؿ العمل إىل عمل أخرل

ىم تكوف اإلداريُت كاحلارس ادلعهد، كيتبع ادلدرسة 
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ُب كل احلركة الطالبات اليومية كالكشافة كاحملاضرة 
كالفنوف كاإلشراؼ ادلنظمة كغَت ذلك جبانب التعليم 

  .ُب الفصل ك التعلم ُب اجلامعة
 ك أٌما جدكؿ ادلدرسُت ك ادلدرسات بكلية 

ادلعلمات اإلسالمية يستطيع أف ينظر ُب ملحق ىذا 
 . البحث

 
 أحوال الطالبات بكلية المعلمات اإلسالمية .7

 عدد 2019-2018 الدراسي العاـ أٌكؿ ُب 
 826 قدر اإلسالمي اإلدياف معهد الطالبات
 سومطرا من كىو البالد أضلاء من تأٌب ىن تلميذة،

. مصر ك ماليزيا من تأٌب زبعضهن جايا، إيرياف إىل
 تكوف لكنهم سلتلفة بالد من تأٌب كاف مهما كلكنٌ 
 كاجبتهن تعمل ك ادلعهد من الوظيفة أعماؿ ُب كاحد

                                                           

-2019/03 الرقم البحث ىذا ملحق ُب الوثيقة نسخة إىل أنظر  
19/D/06   
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 على توصل كى فصلهن ُب تتعلم ألف كالطالبات
 .بإندكنيسيا تطلعت الذم غرض

 4.1 : جدكؿ
 للبنات اإلسالمي اإلدياف ادلعهد الطالبات بيانات

 الطالبات عدد الفصل الرقم
 22 أ األكؿ الصف 1
 25 ب األكؿ الصف 2
 23 ج األكؿ الصف 3
 27 د األكؿ الصف 4
 25 ق األكؿ الصف 5
 23 ؼ األكؿ الصف 6
 24 غ األكؿ الصف 7
 18 أ الثاين الصف 8
 24 ب الثاين الصف 9

 25 ج الثاين الصف 10
 25 د الثاين الصف 11
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 21 ق الثاين الصف 12
 24 أ الثالث الصف 13
 23 ب الثالث الصف 14
 25 ج الثالث الصف 15
 23 د الثالث الصف 16
 21 ق الثالث الصف 17
 26 ؼ الثالث الصف 18
 24 أ الرابع الصف 19
 35 ب الرابع الصف 20
 21 أ اخلامس الصف 21
 21 ب اخلامس الصف 22
 25 ج اخلامس الصف 23
 25 د اخلامس الصف 24
 23 ق اخلامس الصف 25
 135 السادس الصف 26
 18 أ التجرييب األكؿ الصف 27
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 23 ب التجرييب األكؿ الصف 28
 21 ج التجرييب األكؿ الصف 29
 10 أ التجرييب الثالث الصف 30
 التجرييب الثالث الصف 31

 ب

20 

 
 اإلسالمي اإليمان بمعهد التعليم و التربية أهداف .8

 للبنات

 دلظفى ليس الرئيس غرض ك العلم لطلب ادلادة  .أ 
 ادلدينة اخلدمة

 كيعمل الكردية بأخالؽ كيتخٌلق كيعلم يؤمن .ب 
 اا سبيل ُب اجلاىد ك صاحل عمل

 بسيطة حياة .ج 

 للبالد اجليدة خادمة كتكونو رلتمع .د 

 .البالد ك الدين حبٌ  .ق 

                                                           

 2000Panduan Khutbatul/ Pekan perkenalan di KMI : فونوركجو)  

Pondok Pesantren Al Iman Ponorogo ( 
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 للطالبات األنشطة .9

  اليومية األنشطة .أ 

 كعادة ليس للطالبات اليومية األنشطة 
 األنشطة ألف العمومية ادلدرسة ُب الطالبات

 قبل إىل النـو من إستيقظ منذ دائما ذبرم
 من نالت فقط ليس كالتعليم الًتبية ألفٌ  نومهم،
 بالنطاـ كلها يومهنٌ  أعماؿ من لكنٌ  فصوذلنٌ 

 أجدكؿ كىو. يومهنٌ  ُب عملهن البد اليت
 : ىي يلي كما ذبرم للطالبات اليومية األنشطة

 ادلسجد، ُب باجلماعة الصبح صالة الليل، قياـ
 كإصالح اللغة، تشجيع احملادثة،) اللغة أنشطة

 صالة الفصل، لدخوؿ اإلستعداد ،(اللغة
 التعليم، أنشطة الراحة، العليم، أنشطة الضحى،

 العصر، صالة الراحة، ،(الظهر صالة) الراحة
 اإلستعداد الطبل،/ الرياضة/ الكشافة/ الفنوف

 قراءة النساء، فقو/ دبأف ادلسجد، لدخوؿ
 العشاء، العشاء، صالة ادلغرب، صالة القرآف،
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 الراحة ادلفردات، إلقاء الليلى، التعليم
 .(النـو)

 األسبوعية األنشطة .ب 

 اللغة تشجيع ) السبت الثالثاء، اإلثنُت، 
 الثالثاء،. (كالطبل الفنوف النساء، فقو احملادثة،
 الكشافة، احملاضرة، الرياضة،) اخلميس األربعاء،
 تنظيف الرياضة،) اجلمعة ،(ادلغرب بعد التهليل
 .(الطبل سبرين العاـ،

 الشهرية األنشطة .ج 

 ادلسابقات النظفة، تركيح ادلسائل، حبث 
 ُب االمتحاف احلائطية، اَّلة إصدار الرياضة،

 .القرآف ختم الكشافة، ُب االمتحاف اللغة،

 السنوية األنشطة .د 

 حفلة اإلفتتاح، خطبة/العرش خطبة 
 تدريب إدرة الدينية، ادلناسبات التخريج،

                                                           
  D/07/19-2019/03 أنظر إىل نسخة الوثيقة ُب ملحق ىذا البحث الرقم  

  D/08/19-2019/03أنظر إىل نسخة الوثيقة ُب ملحق ىذا البحث الرقم  
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 نصب ،(األضحى عيد يـو ُب) الطبخ مسابقة
 كاإلصلليزم، العريب التمثيل الفنوف اللغة، ملكة

 .  الصرؼ ك النحو ُب ادلسابقة

 
 عرض البيانات الخاّصة ب﴾ ﴿

في مادة اإلنشاء لطالبات الصف األخطاء النحوية  .1
بكلية المعلمات اإلسالمية بمعهد " أ"الثالث 

اإليمان اإلسالمي للبنات بابادان فونوروجو السنة 
 2019- 2018الدراسية 

 نتائج المقابلة عند المدرسة والطالبات .أ 
لقيت الباحثة إحدل ادلدرسة بكلية ادلعلمات 
اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات متعٌلقا 

". أ"دبشكلة النحو عند طالبات الصف الثالث 
" :  دية"قالت أستاذة 

إٌف األخطاء النحوية اليت مٌرت عند طالبات " 
يعٌت ُب مسألة ادلضاؼ إليو، كالنعت، "أ"الصف الثالث 

كمفعوؿ بو، ك كحركؼ النصب كاجلـز كاجلر، كاف 
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إٌف بعض الطالبات استطعن . كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا
ُب تطبيق النحو، كاآلخركف ماستطعن حينما تعٌلمن 

تستند إىل ىذه ادلشكلة، أبٌُت مرٌة ثانية . مادة اإلنشاء
ٍب أصنع كراسة الكشكوؿ . ما درسنت ُب الفصل الثاين

لكتابة األخطاء العامة كاإلصالحات ُب كتب 
  ".الطالبات

باإلضافة إىل ادلقابلة بادلدرسة، لقيت الباحثة 
بكلية " أ"ببعض طالبات الصف الثالث 

ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي 
للبنات متعٌلقا دبشكلة النحو عند طالبات الصف 

أخطأتي ُب إستخداـ : "قالت ألفية". أ"الثالث 
الًتكيب اإلضاٌُب، كالفعل ادلضارع بعد حركؼ 

   كسول قالت نيلـو".النصب، كضبط اآلخر 
أخطأت ُب تركيب النعت، كتركيب :" كلطفي

                                                           

-DN/19-ـ/2 أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم  
3/2019 

-AS/26-ـ/3أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 
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اجلار كاَّركر ألٌف شعر بالصعوبات ُب تطبيق 
 قالت  ".ذلك الًتكيب عند كتابة اإلنشاء

أخطأتي ُب تركيب اجلار كاَّركر : "زيرليندا 
 ".كأشعر بالصعوبة ُب فهم تركيب كاف كأخواهتا

:  قالت نور األلفية كأنستشى كأميديا".كأخواهتا
أخطأت ُب تركيب اإلضاؼ كالفعل ادلضارع " 

: سول قالت عتيكة ككردة  ".بعد أف ادلصدرية
أخطأت ُب الفعل ادلضارع بعد حرؼ اجلـز ك "

 ".الصعوبة ُب فهم تركيب اجلار كاَّركر
 

                                                           

-NM/26-ـ/4أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 

-Z/28-ـ/6أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 

-N/29-ـ/7أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 

-A/30-ـ/10أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 
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 وثيقةنتائج ال .ب 
 4.2: الجدول 

 "أ"لدل طالبات الصف الثالث األخطاء النحوية 
لدل طالبات الصف األخطاء النحوية الرقم 

" أ"الثالث 
نيلوم مستفيدة 

 كاملةه متنوعةو  ادلراقب العامة ... 1
 معهًد اإلدياف  جلميع الطالباتً ... 2
 الزبالةى احلجرةى أف ترميى  3
 أٌف الصالةى الضحىىإعلمي،  4
 الكتوبي كثَتةه ُب ادلكتب  5
 اجلٌنًة لغةي أىلي .... 6
 إسمى ادلدٌرسى أكتب ... 7
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  8
كهتيئ الفطوري  9
 دلطالعةى الدركسى تسهر لياليها ... 10
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مطيعة الزهريا 
 للطلًب العلمً ادلعهد ىو مكاف  1
 ليسكنً ادلنطقة  2
 النظافةى زلفوظةو كاف  3
 النظافةي مل ضلفٍظ  4
 ادلعهًد اإلديافً ُب بيئة  5
 جسمينا كحياتينافصٌحةي ... 6
 مهمه تػىعىلًُّم اللُّغىةى  7
 رسالةن قصَتةن ىذه  8
 أكلًت طعاًمكً لقد  9
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  10
 شرحي األستاذةى تسمع  11
 تسأؿى األستاذةي أف  12
 .لثمرةي اليد... 13
 لتهيًئ الفطورى قد إنتهت  14
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ديلفي جوهرة النفيسة 
 الطالباته كثَتةه فيو ... 1
  لًيىٍسكينً ادلنطقة... 2
 للبناتى معهد اإلدياف اإلسالمي  3
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عزيزة موتييارا رمضاني 
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 ادلوًز الشجرةي ... 2
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 األستاذًة شرحي تسمعي  11
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 .....ألٌف اللغةي العربيةي  16
  البوابةي إىل ادلستقبلً اللغةي تاجه ادلعهًد ك  17
الدرسى ادلطالعةي كاإلنشاءي كالًتبيةي ك نتعٌلمي  18

الفقوي 
بَّرًتكيمىاعلى  19  اٍلمىحى
 اىٍطليبي عفوان ىذا الرسالةي  20
 فاطمةه تلميذةه رليٍتىًهدىةه كانٍت  21
 تسأؿي األستاذةً أف  22
 مل جيٍد فلوسىوي أٌف ضبيده  23
 تػىٍنجىحي ًإٍف ذبتهٍد ُب التعٌلًم  24
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عائشة لؤلؤة 
 جٌدان النظافةي مهمٌّ  1
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 احلجرةى أىٍف نػىتػٍريؾي  3
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 العربيةً ألٌف اللغةى  5
 الدىٍرسى نػىٍفهىمي ؿً  6
 الديعىاءي أىٍطليبي  7
 مىرًٍيضه زليىمَّرده حىًسٍبتي أىفَّر  8
 عن الدرًس أىنَّرًك ملٍى تػىٍفهىمى يؤٌسفٍت  9
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 األنٍستىاذىةى تىٍسمىعي شىرٍحى  13
 تػىنػٍعىسى ك تػىتىكىسَّرلى ال  14
 ألستاذىةي أىٍف تسأؿى ا 15
ٍرًس ملٍى تػىٍفهىميوي  16  ًمنى الدى
دي ًإٍف تىجٍ  17  يػيٍنجىحي  ُب التعٌلم هتًى
 البػىٍيتً أنظٍّفي  18
 الدرسى أىٍف أىقػٍرىأي الى أىٍنسىى  19
 الصالًة الصٍبحً بعدى  20
ًثيػٍره أىضبًٍلي  21 ـه كى  طىعىا
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لطفيا 
 النىظىافىةي كجب عليناى أىٍف ضلىٍفىظى  1
 جيٍزءه من الديًن ألىفَّر النظافةي  2
ًئنَّرةن فتكوفي احلىيىاةً  3  ميٍطمى
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تيناى نرجعي إىل  15  بيًت جىدَّر
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 تيسىاًعديًؾ الًعٍلمي ألىفَّر  16
شيفا عزة 
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 ك اللغةي اإلصلليزيةي كىي اللغةي العربيًة  13
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   لغةي أىلي اجلٌنةً ألٌف اللغةى العربيةى  14
 لفهًم الدركسً ألفَّر تيسىاًعدينىا  15
 البػىوَّرابٌةي ادلستقبلً اللغةي تاج ادلعهًد ك  16
 كذلك ًُب صٌحةن ك العافيةن  17
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 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  19
  شرًح األستاذةً تسمعي  20
 أكوابو كصحنو كأدكاتو للطبخو أغسلي  21
 ىواءه بريده أناى أشعري  22
 أشجاره متنٌوعةه كجدتي  23

عليا مونيكا سعادة 
 للطلًب العلمً ادلعهد ىو مكاف  1
 الطالباته كثَتةه كفيو  2
 ًمنى البػىٍييًتٍ معهدم بعيده  3
 جٍزءه من الديًن ألفَّر النظافةي  4
ًدنىانػينىظٍّفي  5  مىٍعهى
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  الدراسةى بػىٍعدى  6
 القرآفى جديدان أقرأي  7
ـى  8  ُب ادلطبًخ ضىيٍّقو أكلتي الطعا
ـه ادلعهدي اإلديافً  9  لو نظا
  لغةي أىلي اجلٌنةً ألٌف اللغةى العربيةى  10
 التاجي ادلعهدً اللغةي  11
 علومان الكثَتةى تعٌلمتي  12
 الدعاءي أطلبي  13
 تلميذةه مطمئٌنةه كانت فاطمةي  14
 صالةي الصبحً ألداًء  15
 كىاًلًدٍيهاى تسٌلمي فاطمةي  16
  شرحى األستاذةي تسمعي  17
ابػىٍتهاى بً  18 ابىًة صىًحٍيحىةً أىجى  ًإجى
اًكرىهًتىا دلطالعًة الدركسى  19  كميذى
دي ًإٍف تىجٍ  20  تػىٍنجىحي  ُب التعٌلم هتًى
 البستاًف الفواكوً أذىب إىل  21
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نٍػيىا أًلىفَّر الًعٍلمي  22 يسىاًعديؾ ُب الدي
أميديا عزم  

 للطلًب العلمً ادلعهد ىو مكاف  1
 الطالباته كثَتةه كفيو  2
 ادلعهًد اإلديافً النظافةي ُب  3
 احلياًة الناسً ُب  4
 الشجرةه متنٌوعةه جىاًنبى الطريًق  5
  أفَّر الفاكهةي إعلمي  6
يػٍره من النـو الصالةي الصبحً  7  خى
 الغرفةه كثَتةه ُب البيت  8
 الزىرةه صبيلةه تلك  9
اءى كبَتان نلتي  10  اخًلذى
 اخلذاءى الرياضةً أىخىذىٍت عائشةي  11
 لغًة القرآفً ألٌف اللغةى العربية  12
 البػىوَّرابٌةي ادلستقبلً اللغةي تاج ادلعهًد ك  13
 اللباسى األٍـّ غسلتي  14
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 ًمنى البيًت اجلٌدةً رجعتي  15
 التعٌلًم الدرًس ك احلفًظ القرآفً ُب  16
 مرأةي الصاحلةً أكوف  17
 إسمي ادلدرٍّسً أكتبي  18
 صالةي العىٍصرً تيصىلٍّي  19
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  20
 صالةي الصبحً ألداًء  21
 الفطوري كتػىٍقًددٍييوي هتيئي  22
 شرحى األستاذةي تسمعي  23
 تسأؿي األستاذةي أٍف  24
 من الدرس ملٍى تػىٍفهىمىوي عٌما  25
اًكرىتػىهىا دلطالعًة الدركسى  26  كميذى
دي ًإٍف تىجٍ  27  تػىٍنجىحً  ُب التعٌلم هتًى
 صالةي ادلغربً بعدى  28
 أىٍف أنًت مسلمةه حقيقيةه فًمٍن كىاًجبىًتكً  29

 تىٍشهىًدٍينى 
 رمضاف أف تىصيٍوًمٍُتى أنًت مسلمةه حقيقيةه  30
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فطريا أوتامي 
 لًٍلطىلىًب الًعٍلمً ادلعهد ىو مكاف  1
اًملىةه اٍلميتػىنػىوٍّعىةه  ادلرافقي ... 2 كى  العامة ً
 لًٍلًقرىاءىًة الكيتيبً اٍلمىٍكتىبىةي  3
ٍيعي طىالًبىاتي  4  يتعٌلمنى صبًى
من اإلدياًف أًلىفَّر النىظىافىةي  5
 ًمٍن الًدٍيًننىاألفَّر النظافةى جٍزءه  6
بػيٍورىًة الفىٍصلً كتبتي ادلقالةى  7  ًمنى السى
ـه  8  لًلطىالًبىاتي معهدي اإلدياًف لو نظا
   لغةي القرآفً أًلىفَّر الليغىةي العىرىبًيىةي  9
 لليغةي أىلي اجلٌنةً ... 10
 مفتاحي النجاًح ىيوى اللغةي  11
 بػىوَّرابٌةي ًإىلى اٍلميٍستػىٍقبىلً اللغةي تاجي ادلعهًد ك  12
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  13
 أيمُّهىاتساعدي فاطمةي  14
 الفيطيٍوري كتػىٍقًددٍييوي تػيهىيٍّئي  فاطمة  15
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 اًلًديٍػهىاتسٌلمي فاطمةي كى  16
 ًإٍف تىٍسأىؿى األيٍستىاذىةً كال تستحي  17
 األىٍسًئلىةن ك إذا سألٍت  18
اتػىٍقرىأي الدرسى كربىٍفىظيوي  19   كتيسىًهري لىيىالًيػٍهى
ًلميطىالىعىةى الديريٍكسى  20
 فاطمةي صلىىٍحتً كىًلذى  21
دى ًإٍف تىجٍ  22  تػىٍنجىحى  ُب التعٌلم هتًى
نىاًظرى ًجبىاؿو نػىٍنظيري  23  اٍلمى
 العىائًلىًة غيٍرفىةى ُب  24
اتػيعىاًملي  25  أيٍسرىتػيهى

يوال النساء 
 للطلًب العلمً ادلعهد ىو مكاف  1
 اٍلمىٍسكىني  يػيٍنظىٍفنى الطالباتي  2
ًنٍيسىًة اٍلمىٍسكىنً ًبويجيٍوًد  3  الكى
ًثيػٍرىةه ُب السوًؽ الفواًكًو  4  الًفاًكهىةي كى
اـً  5 يىةى بًاٍسًتٍخدى  اللُّغىةى الرىمسًٍ
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 بػىوَّرابٌةي اٍلميٍستػىٍقبىلً اللغةي تاجي ادلعهًد ك اؿ 6
 الكىشىافىةي كاٍلميحىاضىرىةي كربىًٍفٍيظي القرآفً ؾى  7
 مىرًٍيضان يػيؤىًسفيًٍت أىفَّر اجلىدَّرةى  8
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  9
 أيمُّهىاتساعدي فاطمةي  10
 الفيطيٍوري كتػىٍقًددٍييوي تػيهىيٍّئي  11
 من الدرس ملٍى تػىٍفهىميوي عٌما  12
اًكرىتػىهىا دلطالعًة الدركسى  13  كميذى
 البػىٍيتً  أًلينىظٍّفي  األيُـّ ٍبٌ أساعدي  14

عتيكة موسفيرة 
 للطلًب العلمً ادلعهد ىو مكاف  1
 النظافًة ًحٍفظي أًلىفَّر  2
 اٍلمىٍعهىًد اإًلدٍيىافً ُب  3
 ًجٌدان كىًسخه سىيىكيٍوفي اٍلمىٍعهىدي  4
 ُب معهد اإلدياف أًلىفَّر الطىالًبىاتي  5
 النىظىافىًة ًقٍسمً يىديٍكري  6
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 الطالباًت ٍيعً  جىمً لًيىٍأميري  7
اى  8 نىا أًلىهنَّر  تيسىاًعدى
 الدىرسى لفهًم  9
الرًسىالىًة القىًصيػٍرىًة دييًٍكني ىذًه  10
الىقىٍد قػىرىٍأتي ادلطىالىعىةى كحىًفٍظتي  11  كيلُّهى
تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  12
اًكرىهًتىا دلطالعًة الدركًس ك 13 ميذى

زيرليندا فراسانتي 
للطلًب العلًم ادلعهد ىو مكاف  1
 لًٍلًقرىاءىًة الكتابً اٍلمىٍكتىبىةي  2
ٍيعي طىالًبىاتي  3  يتعٌلمنى صبًى
ةه نىٍشعيري  4  سىاًكنىةه لىًذٍيذى
  ذلك ادلكافبػىٍعد التػىٍنًظٍيفي  5
اٍلمىٍعهىًد اإًلدٍيىاًف ُب  6
ًثيػٍرىةه ُب السيٍوًؽ  7  اخلىٍضرىكىاتي كى
 لًٍلزًيىادىًة اٍلمىٍعرًفىةً الكتبي  8
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ٍرًس ادلطالعةً تػىعىلَّرٍمتي عىًن  9  الدى
ٍلميحىاضىرىةي كخيٍطبىةي اإًلٍفًتتىاًح كىا 10
 أيمُّهىاتساعدي فاطمةي  11
 الفيطيٍوري كتػىٍقًددٍييوي تػيهىيٍّئي  12
 مزدضبان  الشارعى كاف 13
 شىرٍحي األنٍستىاذىةى تىٍسمىعي  14
ٍيده أىفَّر  15  يىٍسقيطي ضبًى
اًكرىتػيهىا دلطالعًة الدركًس ك 16 ميذى
دى ًإٍف تىجٍ  17 تػىٍنجىحي  ُب التعٌلم هتًى
 العىاًشري ًُب التاريخً  18

أنستشى رحمة 
 للطلًب العلمً ادلعهد ىو مكاف  1
 الطالباته كثَتةه كفيو  2
 تػىتػىعىلَّرمي الطالباتي  3
 كسىاًلمان  ًصحَّرةه لًتىكيٍوفى سيكَّرافي اٍلمىٍعهىدً  4
ةه يكوفي ادلعهدي  5 ًئنَّرةه كسىًعٍيدى  آًمنه ميٍطمى
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الطىرًٍيًق اٍلمىٍعهىًد ُب  6
 كالًقرىائىًة القيٍرآًف مها الطبخ 7
ٍرًس ًإٍحًرصيٍوا على  8 التػىعىلًُّم الدى
ًة الغىادً  خَته من  9  الدىجىاجى
ًدٍيده فػىتىٍحتي  10  ًكتىابه جى
 اٍلمىٍعهىًد اإًلدٍيىافً ُب  11
ناى ؿً  12 فػىٍهًم الدىٍرسى ألفَّر تيسىاًعدى
 البػىوَّرابىةي اٍلميٍستػىٍقبىلً  تاجي ادلعهًد ك ىيوى اللغةي  13
الديعىاءى األيٍـّ ألٌف  14
ـى تػىنىاؿي ملٍى  15   الطىعىا
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  16
 الفطوري كتػىٍقًددٍييوي هتيئي  17
 شرحى األستاذةى تسمعي  18
اًكرىتػىهىا دلطالعًة الدركسى  19  كميذى
 فاطمةي  صلىىٍحتى كلذا  20
دي ًإٍف تىجٍ  21  تػىٍنجىحي  ُب التعٌلم هتًى
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 ي األستاذةي تىٍسأىؿأىٍف  22
ـى لًتىٍطبىخً  23  الطىعىا
الًيػىٍلعىًب  24  مىعىهى
 القيمىاسي أًلىٍشًتىًمى  25

زيينا أفريال 
 عىلىى الطىالًبىاتي كجب  1
 ًمٍفتىاحي النىجىاًح أىفَّر التػىعىلُّمً ًإٍعلىًمي  2
 جىدَّرٌب ُب البػىٍيتً ألعبي  3
 اللغةي العىرىبًيىةً  باللغًة الرمسيًة كىيى لًلنيٍطقى  4
 لًفىٍهًم الديريٍكًس أًلىفَّر تيسىاًعدينىا 5
ًثيػٍرىةه أىتٍػبىعي  6  ميسىابػىقىةه كى
 ثالثةى أيٌاـو ملٍى يىٍأكيلي  7
 يىٍسقيطي أىفَّر زليىمَّرده يػيؤىًسفيًٍت  8
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  9
 أيمُّهىاتساعدي فاطمةي  10
 الفيطيٍوري كتػىٍقًددٍييوي تػيهىيٍّئي  11
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 شرحى األستاذةى تسمعي  12
  من الدرسملٍى تػىٍفهىميوي عٌما  13
اًكرىتػىهىا دلطالعًة الدركسى  14  كميذى
دي ًإٍف تىجٍ  15  تػىٍنجىحي  ُب التعٌلم هتًى
 اإلدياًف اٍلمىٍعهىدً ُب  16
 األىيَّراـً ذىًلكى ُب  17
 قػىٍنطىرىةه ميلىوَّرفه أىٍذىىبي ًإىلى  18
ًثيػٍرىةن نىٍشًتىًم طىعىامنا 19  كى
 األيٍـّ ٍبٌ أيسىاًعدي  20

هانون عزيزة 
 أىٍف أنًت مسلمةه حقيقيةه فًمٍن كىاًجبىًتكً  1

 تىٍشهىًدٍينى 
 الصالةى أف تيًقٍيًمٍُتى أنًت مسلمةه حقيقيةه  2
 رمضاف أف تىصيٍوًمٍُتى أنًت مسلمةه حقيقيةه  3
افً أنتما مسلماف حقيقياف  4  أىٍف تىٍشهىدى
 أف تيًقٍيًمافً أنتما مسلماف حقيقياف  5

الصالةى 
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وردة الصالحة 
اًملىةه ميتػىنػىوٍّعه ادلرافق العامة ُب ادلعهد  1  كى
 لًٍلًقرىاءىًة القيٍرآفً ادلكتبة  2
 النىظىافػىتػىهيمٍ ادلؤمنوف حيفظوفى  3
اٍلمىٍعهىًد اإًلدٍيىاًف طريقة ُب  4
 البناءه كثَتةه ُب ادلعهد 5
 اٍلمىطىاًبخه كثَتةه ُب ادلطبخ 6
ـه  7  لًلطىالًبىاتًًو معهدي اإلدياًف لوي نظا
يىةي باللُّغىًة  8 الرىمسًٍ
البػىوَّرابىةي اٍلميٍستػىٍقبىًل اللغةي تاجي ادلعهًد ك  9
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  10
 الفيطيٍوري كتػىٍقًددٍييوي تػيهىيٍّئي  11
ًة ًبريكيٍوبي  12  الدىرىاجى
  من الدرسملٍى تػىٍفهىميوي عٌما  13
اًكرىتػىهىا دلطالعًة الدركسى  14  كميذى
 عىًن الدرًس يػىٍفهىمي ملٍى  15
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سلسبيال موإلييا رحمة 
للطلًب العلًم ادلعهد ىو مكاف  1
ٍنًطقىةو ًمنى  2   متنٌوعةو اٍلمى
لًٍلًقرىاءىًة القيٍرآًف ادلكتبة  3
كىًسخه سىيىكيٍوفي اٍلمىٍعهىدي  4
  اجلمعةً يػىٍوـي ُب كٌل  5
  اٍلمىٍدرىسىةى أىٍف نىٍدخيلي قبل  6
 نػينىظٍّفي اٍلمىٍسكىًن بعدى أىفٍ  7
ٍزبػىلىةه صىًغيػٍرىةه ُب ادلعهد  8 اٍلمى
الًقرىاءىًة القيٍرآًف مها  9
 التػىعىلًُّم القيٍرآًف إحرصوا على 10
ًثيػٍرىةه  اٍلمىالىًبسه ُب احلًزىانةً  11   كى
البػىوَّرابىةي اٍلميٍستػىٍقبىًل اللغةي تاجي ادلعهًد ك  12
  مهٌم جٌداتػىعىلُّمي اللُّغىةي  13
اٍلميسىابػىقىًة اللُّغىًة منها  14
رًسىالىةن قىًصيػٍرىةن  ىىذىاديكني  15
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الدىٍرسى اللُّغىةى العىرىبًيىةى عندما أىٍكتيبي  16
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  17
 أيمُّهىاتساعدي فاطمةي  18
الفيطيٍوري كتػىٍقًددٍييوي تػيهىيٍّئي  19
 شرحى األستاذةى تسمعي  20
اًكرىتػىهىادلطالعًة الدركسى  21   كميذى
 الفيطيٍورً أىتػىنىاكىؿي  22
البػىٍيًت جىدَّرٌب ُب  23
أىدىكىاتى اٍلمىٍدرىًسيىةى أىٍشًتىًٍم  24

لطفي النساء 
لًٍلًقرىاءىًة الكيتيًب ادلكتبة  1
 كىًسخه نػىٍنظيري  2
ثٍػرىةي الطىالًبىاًت سىبىًب بً  3 كى
  لًفىٍهًم الديريٍكسً أًلىفَّر تيسىاًعدينىا 4
البػىوَّرابىةي اٍلميٍستػىٍقبىًل اللغةي تاجي ادلعهًد ك  5
  مهٌم جٌداتػىعىلُّمي اللُّغىةي  6
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  ًجدًّا ميٍسًتىًحٍيىةه أىٍشعيري ىينىا 7
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  8
كتػىٍقًددٍييوي تػيهىيٍّئي الفيطيٍوري  9
 شرحي األستاذةً تسمعي  10
اًكرىتػيهىادلطالعًة الدركًس  11  كميذى
 فػيليٍوسان تػىنىاؿي ملٍى  12
 اخلىاًمسي ُب التاريخً  13
 البػىٍيتى ُب تػىٍرتًٍيبً  14

ألفيا سورايا 
اًملىةه ميتػىنػىوٍّعه ادلرافق العامة ُب ادلعهد  1 كى
ٍينى اإًلٍسالىًميَّر ىيوى  2  الًدٍيني اٍلميقىدَّرًس أىفَّر الدٍّ
  الطىالًبىاتي فىٍصلىهينَّر يػىٍنًظٍفنى  3
نػينىا ًصحَّرةه النىظىافىةي جىٍعلي  4  بىدى
ًثيػٍرىةه ُب احلديقةً  5  األىٍزىىاره كى
ًثيػٍرىةه ُب السوؽ 6  اخلىٍضرىكىاته كى
البػىوَّرابىةي اٍلميٍستػىٍقبىًل اللغةي تاجي ادلعهًد ك  7
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كتػىٍقًددٍييوي تػيهىيٍّئي الفيطيٍوري  8
 األيٍستىاذىةً أىٍف تىٍسأىؿى  9
اًكرىتػيهىادلطالعًة الدركًس  10  كميذى
 سىقىطى أىفَّر األىضٍبىدى  11
ًة ألداء  12  الصبحالصىالى
  صاحبيتالبػىٍيتً إىل  13

صفا موليدا رحمة 
الطالباته كثَتةه كفيو  1
ائًرىةو ميتػىنػىوٍّعىةه ًمنى  2  الدى
لًٍلًقرىاءىًة الكيتيًب ادلكتبة  3
 ًمنى اإلدياًف النظافةي أًلىفَّر  4
 النظافةى أىٍف ضلىٍفىظي علينا  5
 لًلنىظىافىًة اٍلمىٍسكىنً حصوصنا  6
  الصيٍبحً الصىالىةً بعد  7
 لُّغىًة أىٍىلي اجلىنَّرةً ألٌف اللغةى العربيةى ؿ 8
  مهٌم جٌداتػىعىلُّمي اللُّغىةي  9
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 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  10
 أيمُّهىاتساعدي فاطمةي  11
 الفيطيٍوري كتػىٍقًددٍييوي تػيهىيٍّئي  12
 الدىرَّراجىةى ًبريكيٍوًب  13
 من الدرس ملٍى تػىٍفهىميوي عٌما  14
اًكرىتػىهىا دلطالعًة الدركسى  15  كميذى
 تػىتىكىسَّرًلٍُتى كوين تلميذة رلتهدة كال  16

عيني فخر النساء 
 للطلًب العلمً ادلعهد ىو مكاف  1
 الطالباته كثَتةه كفيو  2
اًملىةه اٍلميتػىنػىوٍّعةه ادلرافق العامة ُب ادلعهد  3 كى
لًٍلًقرىاءىًة الكيتيًب ادلكتبة  4
ٍيعي طىالًبىاتي  5   يتعٌلمنى صبًى
ـي لًٍلًحٍفًظ النىظىافىًة لو  6 الًنظىا
  كىًظيػٍفىتػىنىاأىٍف نػىٍعمىلي علينا  7
 النىظىافىةي لىٍو ضلىٍفىظي  8
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غىةي أىٍىلي اجلىنَّرًة ألٌف اللغةى العربيةى ؿي  9
  مهمٌّ جٌداتػىعىلُّمي اللُّغىةى  10
 اٍلمىٍعهىًدٍم ُب ىذا 11
 اللُّغىةي العىرىبًيىةي أىتػىعىلَّرمي أيضنا 12
الديعىاءي أىٍطليبي  13
 تلميذةه رلتهدةه كانت فاطمةي  14
كتػىٍقًددٍييوي تػيهىيٍّئي الفيطيٍوري  15
 شرحي األستاذةً تسمعي  16
 األيٍستىاذىةي  تىٍسأىؿٍ أىٍف  17
اًكرىتػيهىا دلطالعًة الدركًس  18 كميذى

 
  



112 
 

 

في مادة اإلنشاء لطالبات األخطاء الصرفية  .2
بكلية المعلمات اإلسالمية " أ"الصف الثالث 

بمعهد اإليمان اإلسالمي للبنات بابادان فونوروجو 
 2019- 2018السنة الدراسية 

 نتائج المقابلة عند المدرس والطالبات . أ
لقيت الباحثة إحدل ادلدرسة بكلية 
ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي 
للبنات متعٌلقا دبشكلة الصرؼ عند طالبات 

" :  دية"قالت أستاذة ". أ"الصف الثالث 
إٌف األخطاء الصرفية اليت مٌرت عند طالبات "

يعٌت ُب مسألة إسناد األفعاؿ إىل "أ"الصف الثالث 
إٌف بعض الطالبات استطعن ُب تطبيق . الضمائر

الصرؼ، كاآلخركف ماستطعن حينما تعٌلمن مادة 
تستند إىل ىذه ادلشكلة، أبٌُت مرٌة ثانية ما . اإلنشاء

ٍب أصنع كراسة الكشكوؿ . درسنت ُب الفصل الثاين
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لكتابة األخطاء العامة كاإلصالحات ُب كتب 
  ".الطالبات

باإلضافة إىل ادلقابلة بادلدرسة، لقيت 
بكلية " أ"الباحثة ببعض طالبات الصف الثالث 

ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي 
للبنات متعٌلقا دبشكلة الصرؼ عند طالبات 

أخطأتي ُب : "قالت ألفية". أ"الصف الثالث 
تغيَت الفعل من الضمَت أنتم ك أننٌت ألٌنٍت ربٌَتت 

:"  كلطفي  كسول قالت نيلـو".للفرؽ بينهما 
أخطأت تغيَت الفعل إىل الضمائر، كاستخداـ 

 قالت  ".ادلصدر، كبناء إسم ادلفرد كادلثٌت 
أخطأتي ُب تغيَت الفعل إىل الضمائر، : "زيرليندا 

                                                           

-DN/19-ـ/2أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
3/2019 

-AS/26-ـ/3أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 

-NM/26-ـ/4أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 
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 قالت نور األلفية ".كاستخداـ ادلصدر 
إسناد األفعاؿ  أخطأت ُب: " كأنستشى كأميديا

إىل الضمائر كمل نفهم ُب إستخداـ ادلصدر 
أخطأت : "سول قالت عتيكة  ".الصحيح 

:  قالت كردة".ُب إسناد األفعاؿ إىل الضمائر 
أخطأت ُب إستخداـ ادلصدر كتغيَت الفعل إىل "

 ".الضمائر ادلناسب
 
 
 

                                                           

-Z/28-ـ/6أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 

-N/29-ـ/7أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 

-A/30-ـ/10أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 

-W/30-ـ/11أنظر إىل نسخة ادلقابلة ُب ملحق ىذا البحث الرقم   
4/2019 
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 وثيقةنتائج ال . ب
 4.3: الجدول 

 "أ"لدل طالبات الصف الثالث األخطاء الصرفية 
لدل طالبات الصف األخطاء الصرفية الرقم 

" أ"الثالث 
نيلوم مستفيدة 

 ًلإٍلًٍجًتمىعً القاعة  1
كثَتةه كيتػيٍوبه ُب ادلكتبة  2
 األىٍكنيسً بعد إنتهاء من  3
يػىتىأىكَّراهي الولداًف الصاحلاًف  4  الى
 اا يػىتَّرًقيػيٍوفى األكالد الصاحلوف  5
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  6  كىاًلدى
 أىٍف أنًت مسلمةه حقيقيةه فًمٍن كىاًجبىًتكً  7

 تػيٍؤتىا
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مطيعة الزهريا 
 ًلإٍلًٍجًتمىعً القاعة  1
نىا أىٍف  2  ادلعهدى يػينىظٍّفى كجب عىلىيػٍ
 الفيصيلي بًالنظافًة كى  3
 النجاًح لًٍلحىصىلً  4
 مًهىاياأمًي كأيب أىٍشكيري عىلىى زلىىبَّرتً  5

 مًهىا كنىًصٍيحىتً مًهىاكتػىٍربًيىتً 
 الصيبػيٍوحً عند  6
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  7  كىاًلدى

ديلفي جوهرة 
ٍجًتمىعو القاعة  1  إًلً
 كثَتةه كيتػيٍوبه ُب ادلكتبة  23
  النجاحً حلًىصىلى  4
 يػىتىأىكَّرهي الولداًف الصاحلاًف ال  5
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  6  كىاًلدى
الزكاة أىٍف تػيٍؤتاى أنتما مسلماف  7
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أّم كلثم 
ٍجًتمىاعً القاعة ا 1  إًلً
 النجاًح حلًىصىلى  2
 يػىتىأىكَّرافً الولداًف الصاحلاًف ال  3
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  4  كىاًلدى

عزيزة موتييارا 
 ًصغىرًمٍ منذ  1
  الًقطىارى ًبرًكىابً  2
 الفركشى ك كتوبً أرتٍّبي  3
 أىٍكنيسً بعد أنتهي من  4
 يػىتىأىكَّرافً الولداًف الصاحلاًف ال  5

نور األلفية 
 يل ًاٍجًتمىعً القاعة  1
 الفىًكيػٍهىةي  كالشىجىارىةي منها  2
 حىاليكيمٍ ياأيب كأٌمي كيف  3
ٍيوً  كى يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  4  اًلدى
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ا البنات الصاحلات يربف  5 يٍػهى كىاًلدى
عائشة لؤلؤ 

 اجلماعة ًلصىلَّرةً  1
 جًلًٍتمىاءً القاعة  2
 النػىٍفًس لًزَّرادً  3
 النجاًح حلًىصىلً  4
 كالكيتػيٍوبى لنفهمى الدىٍرسى  5
  حىاليكيمٍ أيب كأمي كيف 6
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  7  كىاًلدى

لطفيا 
 لًتىٍجتىًمعى القاعة  1
 النجاًح حلًىصىلً  2
 ادلعرفة لًتيزًٍيدى  3
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  4  كىاًلدى
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شيفا 
 ًلاًلٍجًتمىعً القاعة  1
ةً  2 نٍػيىا ًلسىًعٍيدى  الدي
 البيت لًنىظٍّفً  3
 أىٍكنيسً بعد إنتهاء ُب  4
اليػىتىأىكَّرمهيىا الولداًف الصاحلاًف  5
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  6  كىاًلدى
أف تػيٍؤًتنى أننٌت مسلماته حقيقياته  7

عليا مونيكا 
 تىتعىلَّرمي صبيع الطالبات ى  1
 كثَتةن عيليمن تعلمتي  2
ًنٍيسىةً بعد إنتهاء من  3  الكى
 اليػىتىأىكَّرمهيىاالولداًف الصاحلاًف  4
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  5  كىاًلدى
 أىٍف أنًت مسلمةه حقيقيةه فًمٍن كىاًجبىًتكً  6

 تشهداى 
 الصالة أف تيًقٍيًمٍُتى أنًت مسلمةه حقيقيةه  7
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أميدييا عزما 
ٍجتىمىعى القاعة  1  ًلاٍلً
اليػىتىأىكَّرمهيىا الولداًف الصاحلاًف  2
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  3  كىاًلدى
 الصالة أف تيًقٍيماى أنًت مسلمةه حقيقيةه  4

فطريا أوتامي 
ٍجتىمىعى القاعة  1  ًلاٍلً
اليػىتىأىكَّرمهيىا الولداًف الصاحلاًف  2
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  3  كىاًلدى
 الزكاةى أىٍف تػيٍؤتًيػيٍواأىنٍػتيٍم ميٍسًلميٍوفى  4

يوال النساء 
  لًٍلجىٍمعً القاعة 1
 النجاح صىلى ًلحى  2
 اٍلمىٍحبػيٍوبىةً إىل كالدٌم  3
 الشمس ظىهىرى أف ننظر  4
 أىٍف أنًت مسلمةه حقيقيةه فًمٍن كىاًجبىًتكً  5
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 تشهداى 
َّر ميٍسًلمات  6  الزكاةى أىٍف تػيٍؤًتنى أىنٍػنتي

عتيكة موسفيرة 
ًنٍيسىةً بعد إنتهاء من  1  الكى
 الزىكىاةى أىٍف تػيٍؤتىاأنتمىا مسلماًف  2
 الزكاةى  أىٍف تػيٍؤًتٍُتى أننٌت مسلماته  3

زيرليندا فراسانتي 
ٍجًتمىعً القاعة  1  اًلً
ًنٍيسىةً بعد إنتهاء من  2  الكى
اليػىتىأىكَّرمهيىا الولداًف الصاحلاًف  3
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  4  كىاًلدى
  الزكاةى أىٍف تػيٍؤًتٍُتى أننٌت مسلماته  5

أنستشى رحمة 
 يػىتػىعىلَّرمي الطالبات  1
 النجاًح حلًىصىلى  2
 كىًنسى بعد إنتهاء  3
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  4  كىاًلدى
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زيينا أفريال 
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  1  كىاًلدى
 اليػىتىأىكَّرمهيىاالولداًف الصاحلاًف  2
 الزىكىاةى أىٍف تػيٍؤتىاأنتمىا مسلماًف  3

هانون 
ٍيًهمٍ يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  1   كىاًلدى
أىٍف تيًقٍيًميا أنت مسلمة  2
ٍف تىٍدخيٍلنى أنت مسلمةه ؿى  3
أىٍف تػيٍؤتىا أنتما مسلمتاف  4
  الزكاةى أىٍف تػيٍؤًتٍُتى أننٌت مسلماته  5

وردة الصالحة 
 لًتىٍجتىًمعى القاعة  1
  تػىتػىعىلَّرمي الطالبات 2

سلسبيال موإليا 
ٍجتىًمعى القاعة  1  اًلً
 إًلىٍيًهمىاأيب ك أٌمي أطلب الدعاء  2
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ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  3  كىاًلدى
أنتمىا مسلماًف أىٍف تػيٍؤتىا الزىكىاةى  4

لطفي النساء 
 الصٍّغىرً منذ  1
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  2  كىاًلدى

ألفيا سورايا 
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  1  كىاًلدى
أننٌت مسلماته أىٍف يػيٍؤٌب الزكاةى   2

صفا موليدا رحمة 
 النجاًح حلًىصىلى  1
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  2  كىاًلدى
 أف تػيٍؤتًيػيٍواأنتم مسلموف  3

عيني فخر النساء 
ٍجًتمىعً القاعة  1  ًلاٍلً
ٍيًهٍم يىربٍُّكفى األكالد الصاحلوف  2  كىاًلدى
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 الباب الخامس
 تحليل البيانات

 
التحليل عن األخطاء النحوية في مادة اإلنشاء  أ﴾ ﴿

بكلية المعلمات اإلسالمية " أ"لطالبات الصف الثالث 
بمعهد اإليمان اإلسالمي للبنات بابادان فونوروجو 

 2019- 2018السنة الدراسية 
كتبت طالبات الفصل الثالث أ بكلية ادلعلمات 

اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات، سبت قراءة كل 
الورقة كربديد اخلطأ فيها بوضع خط ربت اجلملة اليت ُّا 

اخلطأ كقبل كصوؿ التحليل ستبٌُت الباحثة عن أشكاؿ 
: األخطاء النحوية، كىي كما يلي 

 األخطاء ُب استخداـ تركيب النعت .1
إٌف بعض الطالبات خيطئن ُب كتابة تركيب النعت 

كما بينت ُب اإلطار النظرٌم أٌف كتابة . الصحيحة
تركيب النعت دبقتضى اإلعراب، كالتنكَت كالتعريف، 

كالنعت دائما يتبع منعوتو ُب رفعو . كاجلملة كأقسامها

124 
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 .كنصبو كجرٌه كُب تنكَته كتعريفو كُب تذكَته كتأنيثو
ك . لكٌن أغلبية الطالبات خيطئن ُب تنكَته كتعريفو
 :ىذا جنس األخطاء مكتوب َب جدكؿ التايل

  5.1اجلدكؿ 
 األخطاء ُب استخداـ تركيب النعت ك تصويبها

التصويب األخطاء الرقم 
اًملىةه اٍلمىرىاًقبي العىامىةي  1 كى

 ميتػىنػىوٍّعىةو 
اًملىةه اٍلمىرىاًقبي العىامىةي  كى

 ميتػىنػىوٍّعىةه 
الكيتػيٍوبي ُب ادلكتب  2

ًثيػٍرىةه   كى
كيتيبه ًُب اٍلمىٍكتىًب 

ًثيػٍرىةه   كى
ًثيػٍرىةه فيو  الطالباته كثَتةه فيو  3  طىالًبىاته كى
 البنيافه ُب ادلدينًة  4

كثَتةه 
يىافه ُب ادلدينًة   بػينػٍ

ًثيػٍرىةه  كى
النباته ُب البستاًف  5

 الكثَتةه 
نػىبىاته ُب البستاًف 

ًثيػٍرىةه   كى

                                                           

 51، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمت،   
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التصويب األخطاء الرقم 
األشياءي ُب السوؽ  6

 كثَتةه 
أىٍشيىاءه ُب السوؽ 

ًثيػٍرىةه   كى
اأقرأي  القرآفى جديدان أقرأي  7 ًدٍيدن  قػيٍرآنان جى
ًثيػٍرىةن تعٌلمتي  علومان الكثَتةى تعٌلمتي  8  عيليٍومان كى
جىاًنبى الطريًق  9

 الشجرةه متنٌوعةه 
شىجىرىةه جىاًنبى الطريًق 

 ميتػىنػىوٍّعىةه 
ًثيػٍرىةه ُب البيت الغرفةه كثَتةه ُب البيت  10  غيٍرفىةه كى
لىةه تلك  الزىرةه صبيلةه تلك  11 يػٍ  زىٍىرىةه صبًى
اءى كبَتان نلتي  12 ًبٍَتان نلتي  اخًلذى اءنكى  ًخذى
ُب السوًؽ الفواًكًو  13

ًثيػٍرىةه   الًفاًكهىةي كى
ُب السوًؽ الفواًكًو 

ًثيػٍرىةه   فىاًكهىةه كى
اخلىٍضرىكىاتي ُب السيٍوًؽ  14

ًثيػٍرىةه   كى
خىٍضرىكىاتي ُب السيٍوًؽ 

ًثيػٍرىةه   كى
ًثيػٍره ُب ادلعهد  البناءه كثَتةه ُب ادلعهد 15   بًنىاءه كى
 مىطىاًبخه ُب ادلطبخ اٍلمىطىاًبخه ُب ادلطبخ 16
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التصويب األخطاء الرقم 
ًثيػٍرىةه  كثَتةه   كى

ٍزبػىلىةه ُب ادلعهد  17 اٍلمى
 صىًغيػٍرىةه 

 مىٍزبػىلىةه ُب ادلعهد
 صىًغيػٍرىةه 

  اٍلمىالىًبسه ُب احلًزىانةً  18
ًثيػٍرىةه  كى

  مىالىًبسه ُب احلًزىانةً 
ًثيػٍرىةه  كى

 األىٍزىىاره ُب احلديقةً  19
ًثيػٍرىةه   كى

 أىٍزىىاره ُب احلديقةً 
ًثيػٍرىةه   كى

ةه تلميذة  رلتهده تلميذة  20  رلتهدى
 اٍلميبىارىؾً ُب البيت  اٍلميبىارىكىةً ُب البيت  21
  احلىسىنىةى كأناؿي الًتبيةى   احلىسىنى كأناؿي الًتبيةى  22

 

 األخطاء ُب الًتكيب اإلضاُب .2
ُب الًتكيب اإلضاُب، ينبعي أف تكوف ادلضاؼ ُب 

أٌكؿ اجلملة كيتضمن من إسم النكرة أك خاليا من 
، حيث أٌف ادلضاؼ إليو ُب آخر الكلمة "اؿ"حرؼ 
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ككثَت من الطالبات  .ك يتضمن من إسم ادلعرفة
. كجعلتو معرفة (ادلضاؼ)إىل اسم نكرة " اؿ"يدخلن 

ك ىذا جنس .  كبعضهن خيطئن ُب إعطاء الضبط
 :األخطاء مكتوب َب جدكؿ التايل

 5.2اجلدكؿ 
 األخطاء ُب الًتكيب اإلضاُب ك تصويبها

التصويب األخطاء الرقم 
جلميع الطالباًت  1

 معهًد اإلدياف
جلميع طىالًبىاًت 

 مىٍعهىًد اإًلدٍيىافً 
أٌف الصالةى إعلمي،  2

 الضحىى
ةى إعلمي،  أىفَّر صىالى
 الضيحىى

 اجلىنَّرًة لغةي أىٍىلً  اجلٌنًة لغةي أىلي  3
ادلعهد ىو مكاف  4

 للطلًب العلمً 
ادلعهد ىو مكاف 

 ًلطىلىًب الًعٍلمً 
 مىٍعهىًد اإًلدٍيىافً ُب بًٍيئىًة  ادلعهًد اإلديافً ُب بيئة  5

                                                           

 .625،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت مصطفى  
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التصويب األخطاء الرقم 
 مهمه تػىعىلُّمي اللُّغىةً  مهمه تػىعىلًُّم اللُّغىةى  6
شىرٍحى تىٍسمىعي  شرحي األستاذةى تسمع  7

 األيٍستىاذىةً 
 ُب ادلعهًد اإلديافً  8

النظافةي 
 ُب مىٍعهىًد اإًلدٍيىافً 

النظافةي 
ك كيرَّرةي القىدىـً كالكرةي القدـً  9
اخًلطىابىةي تدريبي  10

ًيىةي   اٍلًمٍنربى
ًخطىابىًة تدريبي 
ًيىةً   اٍلًمٍنربى

 سلىىارًجى اخليريٍكؼً أقرأي  ادلخارجي اخلركؼً أقرأي  11
األىدىكىاتي أرىتٍّبي  12

 احليٍجرىةي 
 أىدىكىاتى احليٍجرىةً أرىتٍّبي 

 القرآًف لغةي ىيى  القرآًف اللغةي ىيى  13
ادلعهًد أرجع ًمنى  14

 اإلديافً 
مىٍعهىًد أرجع ًمنى 

 اإلديافً 
ًمٍن دىجىاجىًة خَته من الدجاجًة خَته  15
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التصويب األخطاء الرقم 
 الغىدً  الغدً 

ٍوًز شىجىرىةي  ادلوًز الشجرةي ... 16  اٍلمى
 النػىرىاًجٍيًل شىجىرىةي  النراجيًل الشجرةي ...  17
ألفَّر للغةى العربيةى لغةي  18

 القرآفي 
ألفَّر للغةى العربيةى لغةي 

 القرآفً 
 أىلي اجلٌنةً ك لغةي ... أىلي اجلٌنةً ك لغةي ... 19
 مىٍعهىدى اآلخىرً أًلىٍنظيرى  ادلعهًد اآلخرً أًلىٍنظيرى  20
للقراءًة ك ادلكتبة  21

 الكتابً 
لًًقرىاءىًة ك ادلكتبةي 

 الًكتىابً 
أٌف ادلعهًد إعلمي  22

 كبَته اإلديافً 
أٌف مىٍعهىدى إعلمي 
ًبيػٍره اإًلدٍيىافً   كى

 ًقرىاءىةي القرآفً كىو  القراءةي القرآفً كىو  23
 خَته التنظيفي احلجرةً  24

من احلكايًة 
 خَته تػىٍنًظٍيفي احليٍجرىةً 

من احلكايًة 
ةي التػىهىجُّدً  خَت لصالة التهجُّدً ا 25  خَته صىالى
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التصويب األخطاء الرقم 
من النـو من النـو 

إحرصوا على  26
  التنظيًف احلوؿى 

إحرصوا على 
  تػىٍنًظٍيًف احلىٍوؿً 

اللغةي تاجه ادلعهًد ك  27
 البوابةي ادلستقبلً 

اللغةي تاجه ادلعهًد 
 بػىوَّرابىةي اٍلميٍستػىٍقبىلً ك

ةي الصيٍبحً أًلىدىاًء  28 ًة الصيٍبحً أًلىدىاًء  الصىالى  صىالى
ًة الصٍبحً بعدى  الصالًة الصٍبحً بعدى  29  صىالى
 خَته  صىالىةي اللىٍيلً  خَته  الصالةي الليلً  30
 خَت ركحي اإلجتهادً  خَت  ركحي اإلجتهادي  31
 لغةي ألٌف اللغةى العربيةى  32

 أىلي اجلٌنةً 
 لغةي ألٌف اللغةى العربيةى 

 أىًل اجلٌنةً 
 لو ادلعهدي اإلديافً  33

ـه  نظا
 لو مىٍعهىدي اإلديافً 

ـه  نظا
 تىاجي ادلعهدً اللغةي  التاجي ادلعهدً اللغةي  34
بيٍستىاًف أذىب إىل البستاًف أذىب إىل  35
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التصويب األخطاء الرقم 
 الفواكوً  الفواكوً 

يىاًة النىاسً ُب  احلياًة الناسً ُب  36  حى
اخلذاءى أىخىذىٍت عائشةي  37

 الرياضةً 
أىخىذىٍت عائشةي 
اءى الرًيىاضىةً   ًخذى

 لًبىاسى األيٍـّ غسلتي  اللباسى األٍـّ غسلتي  38
ًمنى البيًت رجعتي  39

 اجلٌدةً 
ًمٍن بػىٍيًت رجعتي 

ةً   اجلىدَّر
التعٌلًم الدرًس ك ُب  40

 احلفًظ القرآفً 
ٍرًس ُب  تػىعىلًُّم الدى

 كىًحٍفًظ القرآفً 
ًمنى كتبتي ادلقالةى  41

بػيٍورىًة الفىٍصلً   السى
ًمٍن كتبتي ادلقالةى 
بػيٍورىًة الفىٍصلً   سى

نىاًظرى ًجبىاؿو نػىٍنظيري  42  مىنىاًظرى ًجبىاؿو نػىٍنظيري  اٍلمى
ًنٍيسىًة ًبويجيٍوًد  43 الكى

 اٍلمىٍسكىنً 
ًنٍيسىًة ًبويجيٍوًد  كى

 اٍلمىٍسكىنً 
لًلزًيىادىًة الكتبي لًٍلزًيىادىًة الكتبي  44
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التصويب األخطاء الرقم 
 اٍلمىٍعرًفىةً  اٍلمىٍعرًفىةً 

ٍرًس تػىعىلَّرٍمتي عىًن  45 الدى
 ادلطالعةً 

دىٍرًس تػىعىلَّرٍمتي عىًن 
 ادلطالعةً 

طىرًٍيًق اٍلمىٍعهىًد ُب الطىرًٍيًق اٍلمىٍعهىًد ُب  46
 كالًقرىائىًة مها الطبخ 47

القيٍرآًف 
 كًقرىائىًة مها الطبخ

القيٍرآًف 
التػىعىلًُّم ًإٍحًرصيٍوا على  48

ٍرًس  الدى
تػىعىلًُّم ًإٍحًرصيٍوا على 

ٍرًس  الدى
 ديعىاءى األيٍـّ ألٌف  الديعىاءى األيٍـّ ألٌف  49
 ميسىابػىقىةي اللُّغىةً منها  اٍلميسىابػىقىًة اللُّغىةً منها  50
الدىٍرسى اللُّغىةى أىٍكتيبي  51

 العىرىبًيىةى 
دىٍرسى اللُّغىًة أىٍكتيبي 
 العىرىبًيىةً 

 بػىٍيًت جىدَّرٌب ُب  البػىٍيًت جىدَّرٌب ُب  52
ثٍػرىةي الطىالًبىاتً سىبىًب بً  53 ثٍػرىًة سىبىًب بً  كى كى

 الطىالًبىاتً 
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التصويب األخطاء الرقم 
ٍينى اإًلٍسالىًميَّر  54 أىفَّر الدٍّ

  الًدٍيني اٍلميقىدَّرسً ىيوى 
ٍينى اإًلٍسالىًميَّر  أىفَّر الدٍّ

  ًدٍيني اٍلميقىدَّرسً ىيوى 
ـي لًٍلًحٍفًظ لو  55 الًنظىا

 النىظىافىةً 
ـه لًلًحٍفًظ لو  ًنظىا

 النىظىافىةً 
جسمينا فصٌحةي  56

 كحياتينا
جسًمنا فصٌحةي 
 كحياتًنا

 ذلك بػىٍعد التػىٍنًظٍيفي  57
ادلكاف 

 ذلك بػىٍعد التػىٍنًظٍيفً 
ادلكاف 

ًبٍَتً أيٍخيًتٍ  58 ًبيػٍرىةً أيٍخيًتٍ  الكى  الكى
 األىكَّرؿً ُب يـو  األيٍكىلى ُب يـو  59
مَّرةه تعٌلم اللغة  60  ميهمٌّ تعٌلم اللغة  زلًي

 
 األخطاء ُب تركيب اجلار ك اَّركر .3

يكوف اإلسم رلركرا بسبب حالتُت، األكؿ إذا 
كإٌف . سبق حرؼ جر، كالثاين إذا كاف مضافا إليو

اإلسم إذا كاف مسبوقا حبركؼ اجلر جيب أف يكوف 
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 من األمثلة اآلتية، أخطأت الطالبات ُب .رلركرا
ك ىذا جنس . كتابة اإلسم بعد حركؼ اجلرٌ 

 :األخطاء مكتوب َب جدكؿ التايل
 5.3اجلدكؿ 

 األخطاء ُب تركيب اجلار ك اَّركر كتصويبها
التصويب األخطاء الرقم 

  اخلىاًمسً ُب التاريخً   اخلىاًمسي ُب التاريخً  1
 .لًثىٍمرىًة اليىدً  .لثمرةي اليد 2
 احليٍجرىةً كراءى  احلجرةي كراءى  3
ابىةو صىًحٍيحىةو بإجابةه صحيحةه  4 بًًإجى
ًلميطىالىعىًة الديريٍكسى ًلميطىالىعىةي الديريٍكسى  5
 اإلدياًف لو ُب مىٍعهىدي  6

ـه  نظا
 اإلدياًف لو ُب مىٍعهىدً 

ـه  نظا
ـي ىناى  7 ـي ىناى  بالنوـً ىادئه أنا بالنوـً أنا

 اذلادئً 

                                                           

 . 597، جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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التصويب األخطاء الرقم 
بيًت نرجعي إىل  8

تيناى   جىدَّر
بيًت نرجعي إىل 

تًناى   جىدَّر
  باللغًة الرمسيةً للنطقً   باللغًة الرمسيةً للنطقى  9
 ًُب صٌحةن ك العافيةن  10

كذلك 
 ًُب صٌحةو ك عافيةو 

كذلك 
 الدراسةً بػىٍعدى  الدراسةى بػىٍعدى  11
 صالًة ادلغربً بعدى  صالةي ادلغربً بعدى  12
العىائًلىًة غيٍرفىًة ُب  العىائًلىًة غيٍرفىةى ُب  13
الكىشىافىةي ؾى  14

كاٍلميحىاضىرىةي كربىًٍفٍيظي 
 القرآفً 

الكىشىافىًة ؾى 
كاٍلميحىاضىرىًة كربىًٍفٍيًظ 

 القرآفً 
ٍلميحىاضىرىةي كخيٍطبىةي كىا 15

 اإًلٍفًتتىاحً 
ا ٍلميحىاضىرىًة كخيٍطبىًة كى

 اإًلٍفًتتىاحً 
  العىاًشرً ًُب التاريخً   العىاًشري ًُب التاريخً  16
ًة ًبريكيٍوبي  17 ًة ًبريكيٍوبً  الدىرىاجى  الدىرىاجى
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التصويب األخطاء الرقم 
تتمٌهل فاطمةي ُب  18

حىٌت تصلي ركوُّا 
تتمٌهل فاطمةي ُب 

حىٌت تصلى ركوُّا 
 

 األخطاء ُب إعراب ادلفعوؿ بو .4
 كلكٌن .نعرؼ أٌف ادلفعوؿ بو منصوب بالفتحة

بعد ننظر من األمثلة السابقة أخطأت بعض 
ك ىذا جنس األخطاء . الطالبات ُب ضبط اآلخر
 :مكتوب َب جدكؿ التايل

 5.4اجلدكؿ 
 األخطاء ُب إعراب ادلفعوؿ بو كتصويبها

التصويب األخطاء الرقم 
 كهتيئي الفطورى  كهتيئ الفطوري  1
شرحي تسمع  2

األستاذةى 
األستاذًة شرحى تسمع 

                                                           

 .483،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت  



138 
 

 

التصويب األخطاء الرقم 
ادلخارجي أقرأي  3

اخلركًؼ 
اخلركًؼ سلىىارًجى أقرأي 

 األىدىكىاتي أرىتٍّبي  4
 احليٍجرىةي 

  احليٍجرىةً أىدىكىاتى أرىتٍّبي 

الزىبىالىةى أىٍرًمٍي الزىبىالىةي أىٍرًمٍي  5
 الدعاءى أطلبي  الدعاءي أطلبي  6
  أيمَّرهىاتساعد فاطمةي   أيمُّهىاتساعد فاطمةي  7
هتيئي  فاطمة  8

 الفطورً 
 الفطورى هتيئي  فاطمة 

  أيٍسرىتػىهىاتعاملي البنتي   أيٍسرىهًتىاتعاملي البنتي  9
  ادلاٌدةً إسمى أكتبي   ادلاٌدةً إسمي أكتبي  10
الفركشى ك أرتٍّبي  11

 كتوبً 
 الفراشى كالكيتيبى أرتٍّبي 

لىةه زىٍىرىةه أىٍنظيري  12 يػٍ لىةن زىٍىرىةن أىٍنظيري صبًى يػٍ صبًى
الفقًو  كتابى أفتح الفقًو  كتابي أفتح  13
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التصويب األخطاء الرقم 
 البػىٍيتى أنظٍّفي  البػىٍيتً أنظٍّفي  14
ًثيػٍره أىضبًٍلي  15 ـه كى ًثيػٍرناأىضبًٍلي  طىعىا  طىعىامان كى
 باردنا ىواءن أناى أشعري  بريده ىواءه أناى أشعري  16
 أشجاره كجدتي  17

متنٌوعةه 
 أشجارناكجدتي 
متنٌوعةن 

أكوابو أغسلي  18
كصحنو كأدكاتو 

 للطبخو 

أكوابن أغسلي 
 كصحننا كأدكاةن للطبخو 

ًدنىانػينىظٍّفي  19 نىانػينىظٍّفي  مىٍعهى  مىٍعهىدى
تسٌلمي فاطمةي  20

 كىاًلًدٍيهاى 
ٍيهاى تسٌلمي فاطمةي   كىاًلدى

كتيسىًهري ربىٍفىظيوي  21
 لىيىالًيػٍهىا

 كتيسىًهري لىيىالًيػىهىاربىٍفىظيوي 

 األيَّـر ٍبٌ أساعدي  األيُـّ ٍبٌ أساعدي  22
ةه سىاًكنىةه نىٍشعيري  23 ةن سىاًكنىةن نىٍشعيري  لىًذٍيذى  لىًذٍيذى
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التصويب األخطاء الرقم 
ًثيػٍرىةه  ميسىابػىقىةه أىتٍػبىعي  24 ًثيػٍرىةن  ميسىابػىقىةن أىتٍػبىعي  كى  كى
 الفيطيٍورى أىتػىنىاكىؿي  الفيطيٍورً أىتػىنىاكىؿي  25
 كىًسخان نػىٍنظيري  كىًسخه نػىٍنظيري  26
  ميٍسًتىًحٍيىةه أىٍشعيري ىينىا 27

ًجدًّا 
  ميٍسًتىًحٍيىةن أىٍشعيري ىينىا

ًجدًّا 
 اللُّغىةي أىتػىعىلَّرمي أيضنا 28

 العىرىبًيىةي 
 اللُّغىةى أىتػىعىلَّرمي أيضنا

 العىرىبًيىةى 
كجب عليناى أىٍف  29

 النىظىافىةي ضلىٍفىظى 
كجب عليناى أىٍف ضلىٍفىظى 

 النىظىافىةى 
 

األخطاء ُب إستخداـ الفعل ادلاضى كالفعل ادلضارع  .5
 ادلطابق بالفاعل

الفعل دائما يناسب فاعلو ُب تذكَته ك 
كالبٌد أف يكوف الفعل مفردا أك خاليا من . تأنيثو

عالمة التثنية أك اجلمع على الرغم الفاعل من ادلثٌت 
عالمة تأنيث الفعل ادلاضي ىي تاء . أك اجلمع
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التأنيث الساكنة أك تاء الضمَت، حيث أٌف عالمة 
 لكٌن .تأنيث الفعل ادلضارع ىي التاء ُب أٌكؿ الفعل

قد كقعت الطالبات األخطاء ُب استخداـ الفعل 
ك ىذا جنس األخطاء . ادلذكر للفاعل ادلؤنث

 :      مكتوب َب جدكؿ التايل
 5.5اجلدكؿ األخطاء ُب 

 ُب إستخداـ الفعل ادلاضى كالفعل األخطاء
  ُب كتصويبهاادلضارع ادلطابق بالفاعل

التصويب األخطاء الرقم 
فً  1 ٍيًٍت يىٍستػىٍقًبالى ٍيًٍت يىٍستػىٍقًبلي  كاىًلدى  كاىًلدى
 فاطمةي صلىىحىتٍ كىًلذى  فاطمةي صلىىٍحتً كىًلذى  2
  الطالباتي كىجىدىتٍ   الطالباتي كىجىدى  3
 عائشةي  رىجىعىتٍ  عائشةي  رىجىعى  4
يَّرئىتىا 5  أيًمي كًأيٍخيًت ىى

الفطورى 
يَّرئىتٍ   أيًمي كًأيٍخيًت ىى

الفطورى 

                                                           

 .67،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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األخطاء ُب إعراب الفعل ادلضارع بعد حرؼ أف  .6
 ادلصدرية

الفعل ادلضارع إذا سبقو حرؼ أف ادلصدرية 
كعالمة نصبو فتحة ظاىرة . فالبٌد أف يكوف منصوبا

كأيضا عالمة نصب الفعل .ُب اآلخر ألنٌو مفرد
ادلضارع حذؼ النوف إذا كاف الفعل من األفعاؿ 

 من األمثلة السابقة نعرؼ أٌف بعض .اخلمسة
الطالبات جيعلن الفعل ادلضارع رلزكما أك مرفوعا بعد 

كثبوت النوف ُب األفعاؿ اخلمسة بعد . أف ادلصدرية
ىذا جنس األخطاء مكتوب َب جدكؿ . أف ادلصدرية

 :التايل
 
 
 
 

                                                           

 .79،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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 5.6اجلدكؿ 
األخطاء ُب إعراب الفعل ادلضارع بعد حرؼ أف 

 ادلصدرية كتصويبها
التصويب األخطاء الرقم 

 تسأؿى األستاذةى أف  تسأؿي األستاذةً أف  1
 احلجرةى أىٍف نػىتػٍريؾى  احلجرةى أىٍف نػىتػٍريؾي  2
 تىٍسأىؿى األستاذىةى أىٍف  تيٍسأىؿى األستاذىةي أىٍف  3
 نػينىظٍّفي بعدى أىفٍ  4

اٍلمىٍسكىًن 
 نػينىظٍّفى بعدى أىفٍ 

اٍلمىٍسكىنى 
 أىٍف نىٍدخيلي قبل  5

 اٍلمىٍدرىسىةى 
 أىٍف نىٍدخيلى قبل 

 اٍلمىٍدرىسىةى 
أىٍف ضلىٍفىظي علينا  6

النظافةى 
أىٍف ضلىٍفىظى علينا 

النظافةى 
 أىٍف نػىٍعمىلي علينا  7

كىًظيػٍفىتػىنىا 
 أىٍف نػىٍعمىلى علينا 

كىًظيػٍفىتػىنىا 
 األيٍستىاذىةى  تىٍسأىؿى أىٍف  األيٍستىاذىةي  تىٍسأىؿٍ أىٍف  8
أىٍف أنًت مسلمةه أىٍف أنًت مسلمةه  9
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 تىٍشهىًدمٍ  تىٍشهىًدٍينى 
أنًت مسلمةه حقيقيةه  10

  أف تىصيٍوًمٍُتى 
أنًت مسلمةه حقيقيةه 

  أف تىصيٍوًميٍ 
أىٍف أنتما مسلماف  11

افً   تىٍشهىدى
أىٍف أنتما مسلماف 

ا  تىٍشهىدى
أف أنًت مسلمةه  12

 الصالةى تيًقٍيًمٍُتى 
أف أنًت مسلمةه 

 الصالةى تيًقٍيًميٍ 
أف أنتما مسلماف  13

  تيًقٍيًمافً 
أف أنتما مسلماف 

 الصالةى تيًقٍيًما
الفعل ادلضارع بعد حرؼ نفي األخطاء ُب إعراب  .7

 كجـز
جيـز الفعل ادلضارع إذا سبقتو إحدل 

إٌما جيـز فعال مضارعا كاحدا أك فعلُت . اجلواـز
كأيضا عالمة جـز الفعل ادلضارع . مضارعُت

حذؼ النوف إذا كاف الفعل من األفعاؿ 
 من األمثلة السابقة نعرؼ أٌف بعض .اخلمسة

                                                           

 .79،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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الطالبات جيعلن الفعل ادلضارع منصوبا أك مرفوعا 
ك يرفع الفعل ادلضارع إذا ذبٌرد . بعد حرؼ اجلواـز

 كثبوت النوف ُب .من حركؼ النواصب كاجلواـز
ك ىذا جنس  .األفعاؿ اخلمسة بعد حرؼ اجلـز

 :األخطاء مكتوب َب جدكؿ التايل
 5.7اجلدكؿ 

األخطاء ُب إعراب الفعل ادلضارع بعد حرؼ 
 نفي كجـز كتصويبها

التصويب األخطاء الرقم 
 ُب التعٌلًم ًإٍف ذبتهدى  1

 تنجحٍ 
 ُب التعٌلًم ًإٍف ذبىٍتىًهدٍ 

 تػىٍنجىحٍ 
 ُب التعٌلًم ًإٍف ذبتهدي  2

تنجٍح 
 ُب التعٌلًم ًإٍف ذبىٍتىًهدٍ 

تػىٍنجىٍح 
 ُب التعٌلًم ًإٍف ذبتهدى  3

 تنجحي 
 ُب التعٌلًم ًإٍف ذبىٍتىًهدٍ 

 تػىٍنجىحٍ 
  ًمنى الدىٍرسً ملٍى تػىٍفهىٍموي   ًمنى الدىٍرسً ملٍى تػىٍفهىميوي  4
  الفيليٍوسى ملٍى يػىنىلٍ   الفيليٍوسى ملٍى يػىنىاؿي  5
ـى تػىنىاؿي ملٍى  6 ـى تػىنىلٍ ملٍى  الطىعىا  الطىعىا
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التصويب األخطاء الرقم 
 ثالثةى أيٌاـو ملٍى يىٍأكيلٍ  ثالثةى أيٌاـو ملٍى يىٍأكيلي  7
 عىًن الدرًس يػىٍفهىمٍ ملٍى  عىًن الدرًس يػىٍفهىمي ملٍى  8
 تػىنػٍعىسي ك تػىتىكىسَّرلي ال  تػىنػٍعىسى ك تػىتىكىسَّرلى ال  9
كوين تلميذة رلتهدة  10

 تػىتىكىسَّرًلٍُتى كال 
كوين تلميذة رلتهدة 

 تػىتىكىسَّرًليكال 
الفعل ادلضارع بأف مضمرةن بعد األخطاء ُب إعراب  .8

 الـ التعليل 
ينصب الفعل ادلضارع بأف مضمرة جوازا بعد الـ 
التعليل كىي الالـ اجلارٌة اليت يكوف ما بعدىا عٌلةن دلا 

 من األمثلة السابقة نعرؼ أٌف .قبلها كسببا لو
بعض الطالبات جيعلن الفعل ادلضارع رلزكما أك 

ك ىذا جنس . مرفوعا أك رلركرا بعد الـ التعليل
 :األخطاء مكتوب َب جدكؿ التايل

 
 

                                                           

 .80،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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 5.8اجلدكؿ 
األخطاء ُب إعراب الفعل ادلضارع بأف مضمرة بعد 

 الـ التعليل كتصويبها
التصويب األخطاء الرقم 

 لًيىٍسكينى ادلنطقة  ليسكنً ادلنطقة  1
 لًنػىٍعًرؼى ادلسكنً  لنعرؼي ادلسكنً  2
 الدىٍرسى نػىٍفهىمى ؿً  الدىٍرسى نػىٍفهىمي ؿً  3
لًيجعًل ادلعهًد نظيفو  4

ك طهرو 
لًيىٍجعىلى اٍلمىٍعهىدى نظيفنا 

كطاىرنا 
  الطالباتً ٍيعً  جىمً لًيىٍأميرى   الطالباتً ٍيعً  جىمً لًيىٍأميري  5
ـى لًتىٍطبىخً  6 ـى لًتىٍطبىخى  الطىعىا  الطىعىا
الًيػىٍلعىًب  7 الًيػىٍلعىبى  مىعىهى  مىعىهى
 

 األخطاء ُب إعراب ادلبتدأ ك اخلرب .9
 يكوف البستافي النظيفي من األمثلة السابقة، كلمة 

خربا كاخلرب أف يكوف نكرة مشتقة، كقد يكوف 
ككجوب مطابقتو للمبتدأ إفرادا كتثنية كصبعا . جامدا
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ك ىذا جنس األخطاء مكتوب َب  .كتذكَتا كتأنيثا
 :جدكؿ التايل

 5.9اجلدكؿ 
 األخطاء ُب إعراب ادلبتدأ كاخلرب كتصويبها

التصويب األخطاء الرقم 
 البستافي كراءى احلجرةي  1

 النظيفي 
 بيٍستىافه كراءى احلجرةً 

 نىًظٍيفه 
 ميٍسًلًمٍُتى ضلن  2

كمسلماتو 
 ك مسلموفضلن 

مسلمات 
 جدًّا ميًهمةه النظافةي  جدًّا ميًهمٌّ النظافةي  3

 
 األخطاء ُب تركيب كاف ك أخواهتا .10

كاف كأخواهتا يدٌؿ عل الفعل الناقص، كيدخل 
 من .على ادلبتدأ كاخلرب فًتفع اإلسم كتنصب خربىا

                                                           

 .415،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت  

 .428 ، جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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.  األمثلة السابقة أغلبية الطالبات خيطئن ُب الضبط
 :ك ىذا جنس األخطاء مكتوب َب جدكؿ التايل

 5.10اجلدكؿ 
 األخطاء ُب تركيب كاف كأخواهتا كتصويبها

التصويب األخطاء  الرقم 
كانت فاطمةي  1

 تلميذةه رلتهدةه 
ةن كانت فاطمةي  تًٍلًمٍيذى

ةن   رليٍتىًهدى
 النظافةي زلىٍفيٍوظىةن كاف  النظافةى زلفوظةو كاف  2
 ميٍزدىضًبان كافى الشىارًعي  مزدضبان كافى الشارعى  3
ميٍزدىضًبان كاف الشىارًعي مزدضباى كاف الشارعي  4
 فتكوفي احلىيىاةً  5

ًئنَّرةن   ميٍطمى
ًئنَّرةن فتكوفي احلىيىاةي    ميٍطمى

 احلياةى أف تكوفى  6
صٌحةن 

 احلىيىاةي أف تكوفى 
ًصحَّرةن 

 مىٍرأىةن صىاحلًىةن أكوفي  مرأةي الصاحلةً أكوف  7
سىيىكيٍوفي اٍلمىٍعهىدي سىيىكيٍوفي اٍلمىٍعهىدي  8
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التصويب األخطاء  الرقم 
 ًجٌدان كىًسخان  ًجٌدان كىًسخه 

لًتىكيٍوفى سيكَّرافي  9
 ًصحَّرةه اٍلمىٍعهىدً 
 كسىاًلمان 

لًتىكيٍوفى سيكَّرافي 
 ًصحَّرةن اٍلمىٍعهىدً 
 كسىاًلمان 

 آًمنه يكوفي ادلعهدي  10
ةه  ًئنَّرةه كسىًعٍيدى ميٍطمى

 آًمننا يكوفي ادلعهدي 
ةن  ًئنَّرةن كسىًعٍيدى ميٍطمى

 
 األخطاء ُب تركيب إٌف ك أخواهتا .11

إٌف كأخواهتا يدٌؿ عل الفعل الناقص، كيدخل 
 من .على ادلبتدأ كاخلرب فتنصب اإلسم كترفع خربىا

األمثلة السابقة أغلبية الطالبات خيطئن ُب ضبط 
 ك ىذا جنس األخطاء مكتوب َب جدكؿ .آخره
 :التايل

 
 

                                                           

 .447،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت 
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 5.11اجلدكؿ 
 األخطاء ُب تركيب إٌف كأخواهتا كتصويبها

التصويب األخطاء الرقم 
أًلىفَّر النظافةي من  1

اإلدياًف 
أًلىفَّر النظافةى من 

اإلدياًف 
 صعبةه ادلراجعةى أىفَّر ... صعبةه ادلراجعةي أىفَّر ... 2
ناى ألىفَّر  تيسىاًعديناى ألىفَّر  3  تيسىاًعدى
 جزءه من ألىفَّر النظافةي  4

 الدين
 جزءه من ألىفَّر النظافةى 

 الدين
أٌف ادلعهًد إعلمي  5

  كبَته اإلديافً 
أٌف مىٍعهىدى إعلمي 
  كبَته اإلديافً 

 ألٌف اللغةى العربيةى  ألٌف اللغةي العربيةي  6
 مل جيٍد أٌف ضبيده  7

فلوسىوي 
ا  مل جيٍد أٌف ضبيدن
فلوسىوي 

 زليىمَّرده حىًسٍبتي أىفَّر  8
مىرًٍيضه 

 زليىمَّردناحىًسٍبتي أىفَّر 
مىرًٍيضه 
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التصويب األخطاء الرقم 
  تيسىاًعديؾً الًعٍلمى ألىفَّر   تيسىاًعديؾً الًعٍلمي ألىفَّر  9
  النظافةً ًحٍفظى أًلىفَّر   النظافةً ًحٍفظي أًلىفَّر  10
 ُب أًلىفَّر الطىالًبىاتي  11

 معهد اإلدياف
 ُب أًلىفَّر الطىالًبىاتً 
 معهد اإلدياف

 أىفَّر التػىعىلُّمً ًإٍعلىًمي  12
ًمٍفتىاحي النىجىاًح 

 أىفَّر التػىعىلُّمى ًإٍعلىًمي 
ًمٍفتىاحي النىجىاًح 

سىقىطى أىفَّر أىضٍبىدى سىقىطى أىفَّر األىضٍبىدى  13
 

 األخطاء ُب التعريف ك التنكَت .12
: عالمات إسم ادلعرفة سبعة أنواع، كىي 

الضمَت، كالعلم، كإسم اإلشارة، كاإلسم ادلوصوؿ، 
كادلضاؼ إىل معرفة كادلنادل  (اؿ)كاإلسم ادلقًتف ب 

 كاألخطاء ما حيدث من األحياف .ادلقصود بالنداء
. أٌف بعض الطالبات يستعملن عالمتاف ُب اجلملة

                                                           

 .147،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت  



153 
 

 

ك . (كالضمَت معا" اؿ"إستعماؿ )ُب البييت : ادلثاؿ 
 :ىذا جنس األخطاء مكتوب َب جدكؿ التايل

 5.12اجلدكؿ 
 األخطاء ُب التعريف كالتنكَت كتصويبها

التصويب األخطاء الرقم 
بَّرًتكيمىاعلى  1  زلىىبَّرًتكيمىاعلى  اٍلمىحى
 حيٍجرىتىناى أف نرٌتبى  احليٍجرىتىناى أف نرٌتبى  2
ًمنى معهدم بعيده  3

البػىٍييًتٍ 
ًمنى معهدم بعيده 

بػىٍييًتٍ 
 اٍلمىٍعهىًد ُب ىذا اٍلمىٍعهىًدٍم ُب ىذا 4
يىاتًنىاُب  احلىيىاتًنىاُب  5  حى

 
 األخطاء ُب التذكَت ك التأنيث .13

من األمثلة السابقة، نعرؼ أٌف بعض الطالبات 
خيطئن ُب استعماؿ اسم اإلشارة ادلذكر بدال من 

ك . ىي الصحيح اللغة ىواللغة : ادلؤٌنت، ادلثاؿ 
اًملىةه ميتػىنػىوٍّعه : تذكَت يقتضى مؤنث، ادلثاؿ   الصحيح كى
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اًملىةه ميتػىنػىوٍّعىةه :   كبعض الطالبات خيطئن ُب .كى
كىذا جنس . تذكَت فعل ادلضارع مايقتضيو مؤنث
 :األخطاء مكتوب َب جدكؿ التايل

 5.13اجلدكؿ 
 األخطاء ُب التذكَت كالتأنيث كتصويبها

التصويب األخطاء الرقم 
 مفتاحي ىيوى اللغةي  1

النجاًح 
 مفتاحي ىيى اللغةي 

النجاًح 
 تاجي ادلعهًد ىيى اللغةي  تاجي ادلعهًد ىيوى اللغةي  2
رًسىالىةن  ىىذىاديكني  3

قىًصيػٍرىةن 
رًسىالىةه  ىىًذهً ديكني 

قىًصيػٍرىةه 
ادلرافق العامة ُب  4

اًملىةه ميتػىنػىوٍّعه ادلعهد  كى
ادلرافق العامة ُب 

اًملىةه ميتػىنػىوٍّعىةه ادلعهد  كى
 األيٌاـ تًٍلكى ُب  األىيَّراـً  ذلكُب 5

 

                                                           

 .67،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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 تلخيص األخطاء النحوية كتكرارىا .14
بعد أف قامت الباحثة بتحليل األخطاء 

ُب مادة اإلنشاء لطالبات الصف الثالث النحوية 
، قٌدرت الباحثة على تلخيص األخطاء "أ"

كتوٌضح الباحثة ُب اجلدكؿ . النحوية كتكرارىا فيو
 :التايل 

 5.14اجلدكؿ 
تلخيص األخطاء النحوية كتكرارىا 

التكرار تلخيص األخطاء النحوية الرقم 
 22 استخداـ تركيب النعت 1
 60الًتكيب اإلضاُب  2
 18 تركيب اجلار ك اَّركر 3
 29 إعراب ادلفعوؿ بو 4
إستخداـ الفعل ادلاضى كالفعل  5

 ادلضارع ادلطابق بالفاعل
5 

إعراب الفعل ادلضارع بعد حرؼ  6
 أف ادلصدرية

13 
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الفعل ادلضارع بعد حرؼ نفي  7
 "إف"ك" مل"كجـز 

10 

ُب الفعل ادلضارع بأف مضمرة بعد  8
 الـ التعليل

7 

 3 إعراب ادلبتدأ كاخلرب 9
 10تركيب كاف كأخواهتا  10
 12 تركيب إٌف كأخواهتا 11
 5 التعريف كالتنكَت 12
 5 التذكَت كالتأنيث 13

 
التحليل عن األخطاء الصرفية في مادة اإلنشاء  ب﴾ ﴿

بكلية المعلمات اإلسالمية " أ"لطالبات الصف الثالث 
بمعهد اإليمان اإلسالمي للبنات بابادان فونوروجو 

 2019- 2018السنة الدراسية 
كتبت طالبات الفصل الثالث أ بكلية ادلعلمات   

اإلسالمية دبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات، سبت قراءة كل 
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الورقة كربديد اخلطأ فيها بوضع خط ربت اجلملة اليت ُّا 
اخلطأ كقبل كصوؿ التحليل ستبٌُت الباحثة عن أشكاؿ 

 :األخطاء الصرفية ، كىي كما يلي 
 األخطاء ُب إسناد األفعاؿ إىل الضمائر .1

  ُب كتابة اجلمل، تغَت الفعل حبسب منزلتو 
 أخطأت الطالبات ُب كتابة الضمائر .كعملو

ادلناسبة باجلملة، كىذا جنس األخطاء مكتوب َب 
 :  جدكؿ التايل

 5.15اجلدكؿ 
األخطاء ُب إسناد األفعاؿ إىل الضمائر كتصويبها 

التصويب األخطاء الرقم 
أنًت مسلمةه حقيقيةه  1

 أىٍف فًمٍن كىاًجبىًتكً 
 تػيٍؤتىا

أنًت مسلمةه حقيقيةه 
  أىٍف تػيٍؤٌب فًمٍن كىاًجبىًتكً 

أننٌت مسلمات  2
حقيقيات فًمٍن 

أننٌت مسلمات 
حقيقيات فًمٍن 

                                                           

  .124،  جامع الدركس العربية، الغالييٍت   
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  أىٍف تيًقٍيًمٍُتى كىاًجبىًتكً 
الصالةى 

  أىٍف تػىقيٍمنى كىاًجبىًتكً 
الصالةى 

نىا أىٍف  3 كجب عىلىيػٍ
  ادلعهدى يػينىظٍّفى 

نىا أىٍف  كجب عىلىيػٍ
  ادلعهدى نػينىظٍّفى 

ياأمًي كأيب أىٍشكيري  4
 مًهىاعىلىى زلىىبَّرتً 

 مًهىاكتػىٍربًيىتً 
 مًهىاكنىًصٍيحىتً 

ياأمًي كأيب أىٍشكيري عىلىى 
 كيمىا كتػىٍربًيىتً كيمىازلىىبَّرتً 

 كيمىاكنىًصٍيحىتً 

ياأيب كأٌمي كيف  5
 حىاليكيمٍ 

ياأيب كأٌمي كيف 
 حىاليكيماى 

البنات الصاحلات  6
يٍػهىايربف   كىاًلدى

البنات الصاحلات 
ٍيًهنَّر يربف   كىاًلدى

يػىتػىعىلَّرٍمنى الطالبات تػىعىلَّرمى الطالبات  7
صبيع  تىتعىلَّرمي صبيع الطالبات ى  8

 يػىتػىعىلَّرٍمنى الطالبات ى 
كي الطالبات  9

 يىٍذىىبي 
 يىٍذىىنٍبى كي الطالبات 

الولداًف الصاحلاًف الولداًف الصاحلاًف  10
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يػىتىأىكَّراهي  يػىتىأىكَّرىافً  الى  الى
األكالد الصاحلوف  11

 اا يػىتَّرًقيػيٍوفى 
األكالد الصاحلوف 

 اا يػىتػَّرقيٍوفى 
األكالد الصاحلوف  12

ٍيًهٍم يىربٍُّكفى   كىاًلدى
األكالد الصاحلوف 

ٍيًهٍم يىربَّرٍكفى   كىاًلدى
األكالد الصاحلوف  13

ٍيوً  كى يىربٍُّكفى   اًلدى
األكالد الصاحلوف 

ٍيًهمٍ  كى يىربَّرٍكفى   اًلدى
أنًت مسلمةه حقيقيةه  14

 أىٍف فًمٍن كىاًجبىًتكً 
 تشهداى 

أنًت مسلمةه حقيقيةه 
 أىٍف فًمٍن كىاًجبىًتكً 

 تشهدم
أنتما مسلماف فمن  15

 كىاًجبىًتكيمٍ 
أنتما مسلماف فمن 

 كىاًجبىًتكيماى 
أىٍف أنت مسلمة  16

تيًقٍيًميا 
أىٍف أنت مسلمة 

تيًقٍيًمي 
ٍف أنت مسلمةه ؿى  17

يىٍدخيٍلنى 
ٍف أنت مسلمةه ؿى 

تىٍدخيلى 
أف أنتم مسلموف  18

 تػيٍؤتًيػيٍوا
أف أنتم مسلموف 

 تػيٍؤتػيٍوا
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 األخطاء ُب كتابة ادلصدر .2
أصل الفعل كأصل صبيع ىو  (إسم ادلعٌت)ادلصدر 

 .األمساء ادلشتقة كال يدؿ على معٌت رلٌرد من الزماف
أخطأت الطالبات ُب كتابة ادلصدر بوزف صحيح مالئم 

كىذا جنس األخطاء كتصويبها بوزف صحيح . بالفعل
: مكتوب َب جدكؿ التايل

 5.16اجلدكؿ 
 األخطاء ُب كتابة ادلصدر كتصويبها

األكزاف التصويب األخطاء الرقم 
القاعة  1

 ًلإٍلًٍجًتمىعً 
القاعة 

 ًلإٍلًٍجًتمىاعً 
إفتعاؿه 

بعد إنتهاء من  2
 األىٍكنيسً 

بعد إنتهاء من 
 الًكنىاسىةً 

ًفعالةي 

 لًٍلحىصىلً  3
النجاًح 

فعوؿه  النجاًح حًلصوؿ

                                                           

 . 38، جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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فعاؿه الصىبىاًح عند الصيبػيٍوًح عند  4
فيعوؿه  الًقطىارى ًبركوب الًقطىارى ًبرًكىابً  5
فعاؿه  اجلماعة ًلصىالةً  اجلماعة ًلصىلَّرةً  6
ًفعالةه   النػىٍفسً لًزيادة  النػىٍفسً لًزَّرادً  7
ةً  8 نٍػيىاًلسىًعٍيدى نٍػيىاًلسىعىادىةً   الدي فعالةه   الدي
تفعيله   البيتلًتنظيفً   البيتلًنىظٍّفً  9
 ظىهىرى أف ننظر  10

الشمس 
 ظىهيٍورى أف ننظر 
الشمس 

فعوؿ 

فعالة  لًزيادة ادلعهرفة ادلعرفة لًتيزًٍيدى  11
 األخطاء ُب بناء إسم ادلفرد كادلثٌت كاجلمع .3

اإلسم بالنظر إىل عدده ينقسم إىل ثالثة أقساـ، 
ادلفرد ما دٌؿ على كاحد . اإلسم ادلفرد، كادلثٌت، كاجلمع

كادلثٌت مادٌؿ على اثنُت أك اثنتُت بزيادة ألف . أك كاحدة
كاجلمع مادٌؿ على أكثر . كنوف أك ياء كنوف ُب آخره

 أخطأت الطالبات ُب كتابة إسم .من اثنُت أك إثنتُت

                                                           

 . 164، جامع الدركس العربية، الغالييٍت  
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كىذا . ادلفرد، كادلثٌت، كاجلمع بقواعد كإمالء صحيح
 :جنس األخطاء كتصويبها مكتوب َب جدكؿ التايل

 5.17اجلدكؿ 
 األخطاء ُب بناء إسم ادلفرد كادلثٌت كاجلمع كتصويبها

التصويب األخطاء الرقم 
األخطاء ُب بناء إسم ادلفرد 

 الشىجىارىةي منها  1
 الفىًكيػٍهىةي ك

 الشىجىرةمنها 
 الفىاًكهىةي ك

األخطاء ُب بناء إسم ادلثٌت 
 اٍلمىٍحبػيٍوبىافإىل كالدٌم  اٍلمىٍحبػيٍوبىةً إىل كالدٌم  1

األخطاء ُب بناء إسم اجلمع 
كيتػيٍوبه ُب ادلكتبة  1

كثَتةه 
كثَتةه كيتيبه ُب ادلكتبة 

 ًصغىارًمٍ منذ  ًصغىرًمٍ منذ  2
 الفيصيوؿً بًالنظافًة كى  الفيصيلي بًالنظافًة كى  3
  كثَتةن عيليومناتعلمتي   كثَتةن عيليمن تعلمتي  4
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 .األخطاء ُب بناء الفعل ادلزيد كاٌَّرد .4
إٌف الفعل إذا كاف زيد فيو حرؼ أك أكثر فيسمى 

الفعل ادلزيد، كإذا كاف الفعل حركفو كلها أصلية 
 أغلبية الطالبات خيطئن ُب .فيسمى الفعل اٌَّرد

. كتابة الفعل ادلزيد أهنٌن حيذؼ إحدل من حركفو
كىذا جنس األخطاء كتصويبها مكتوب َب جدكؿ 

 :التايل
 5.18اجلدكؿ 

األخطاء ُب بناء الفعل ادلزيد كاٌَّرد كتصويبها 
الوزف التصويب األخطاء الرقم 

أفعل صىحىًٍتٍ أيب أفٍ صىاحىًٍتٍ أيب فى  1
 

 تلخيص األخطاء الصرفية كتكرارىا .5
بعد أف قامت الباحثة بتحليل األخطاء 

ُب مادة اإلنشاء لطالبات الصف الثالث الصرفية 

                                                           

 . 37، نفس ادلرجع  
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، قٌدرت الباحثة على تلخيص األخطاء "أ"
كتوٌضح الباحثة ُب اجلدكؿ . الصرفية كتكرارىا فيو

 :التايل 
 5.19اجلدكؿ 

تلخيص األخطاء الصرفية كتكرارىا 
التكرار تلخيص األخطاء الصرفية الرقم 

األخطاء ُب إسناد األفعاؿ إىل  1
 الضمائر كتصويبها

18 

 11األخطاء ُب كتابة ادلصدر كتصويبها  2
األخطاء ُب بناء إسم ادلفرد كادلثٌت  3

كاجلمع كتصويبها 
6 

األخطاء ُب بناء الفعل ادلزيد كاٌَّرد  4
 كتصويبها

1 
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 الباب السادس
 اإلختتام

 
 نتيجة البحث ج﴾ ﴿

ربليل بعد أف قامت الباحثة حبثها ادليداين عن 
األخطاء النحوية ك الصرفية ُب مادة اإلنشاء لطالبات 

بكلية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف "أ"الصف الثالث 
اإلسالمي للبنات باباداف فونوركجو السنة الدراسية 

:  ، استنتجت الباحثة كما يلي2019- 2018
" أ"إٌف األخطاء النحوية لدل طالبات الصف الثالث  .1

الًتكيب  (ب)إستخداـ تركيب النعت،  (أ): ىي
إعراب  (د)تركيب اجلار كاَّركر،  (ج)اإلضاُب، 

الفعل ادلاضى ك ادلضارع استخداـ  (ق)ادلفعوؿ بو، 
إعراب الفعل ادلضارع بعد  (ك)ادلطابق بالفاعل، 

إعراب الفعل ادلضارع بعد  (ز)حرؼ أف ادلصدرية، 
إعراب الفعل ادلضارع بأف  (ح)حرؼ نفي كجـز 

إعراب ادلبتدأ كاخلرب،  (ط)مضمرة بعد الـ التعليل، 

165 
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تركيب إٌف كأخواهتا،   (ؾ)تركيب كاف كأخواهتا،  (م)
 .التذكَت كالتأنيث (ـ)التعريف كالتنكَت،  (ؿ)

" أ"األخطاء الصرفية لدل طالبات الصف الثالث إٌف  .2
كتابة  (ب)إسناد األفعاؿ إىل الضمائر،  (أ)1: ىي

 (د)بناء إسم ادلفرد كادلثٌت ك اجلمع،  (ج)ادلصدر، 
 . بناء الفعل ادلزيد كاٌَّرد

 
 اإلقتراحات د﴾ ﴿

  بعد مالحظة كرٌاسة اإلنشاء لطالبات الصف 
بكلية ادلعلمات اإلسالمية دبعهد اإلدياف " أ"الثالث 

اإلسالمٌي للبنات باباداف فونوركجو عن كيفية كتابتهٌن 
كأخطائهٌن من الناحية النحوية كالصرفية، فاقًتحت 

: الباحثة إقًتاحتها كما يلي
 للمعهد .1

 ترجو الباحثة أف ذبعل البيئة اللغوية ادلناسبة لًتقية 
كفاءة الطالبات ُب اللغة العربية كتنفيذ القواعد 

 . الصحيحة
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 للمدرسُت .2
 :ترجو الباحثة من مدرسة النحو كالصرؼ

أف تبٌُت بُت الًتكيب اإلضاُب كالًتكيب  .أ 
الوصفي بيانا كاضحا كي تفهم الطالبات 

 الفرؽ بينهما فهما عميقا
عن إسناد األفعاؿ إىل الضمائر بيانا أف تبٌُت  .ب 

 كي تفهم الطالبات فهما عميقاكاضحا 
 أف تكثر ُب إعطاء التدريبات لدل الطالبات .ج 
أف تصحح أخطاء التدريبات لدل الطالبات،  .د 

حىٌت تعرفن مواضع أخطائهٌن كتقدرف على 
معاجلتها كلن تكررف األخطاء ُب نفس 

 .ادلواضع
 للطالبات .3

:  ترجو الباحثة من الطالبات 
أف تكثرف على تدريبات اإلنشاء باستخداـ قواعد  .أ 

 النحو كالصرؼ الصحيحة
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أف سبلكن كتاب النحو كالصرؼ لسهولة الفهم  .ب 
 عن القواعد الصحيحة

أف تبحثن البيئة العربية ادلناسبة لًتقية كفاءة  .ج 
 الطالبات ُب اللغة العربية

 للقارئ .4
 ترجو الباحثة من القارئ أف تناؿ ادلعلومة اجلديدة 

من ىذا البحث كعسى أف يكوف ىذا البحث مراجعا 
 . صحيحا حىٌت ال حيدث ُب نفس اخلطاء
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