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صلاح شروط و من . ادلؤسسات الىت ذلا ختصص تعليم اللغة العربية
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3 

 

 

الطالب ُب كتابة البحث العلمى الذى أصدرتو اجلامعة ووزعتها 
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 .اإلضاُب و الًتكيب الوصفي
َب كتابة كم عدد األخطاء  (1: يلى كما البحث األسئلة أما .1
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البكالوريوس ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو 
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 .النوعي البحث ةالباحثمت استخد البحث أسئلة
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 . أخطاء33اجلامعية  
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ABSTRACTION 

 

 

Winaryanti, Nur Wahidah Fitria, 2019. Writing Errors 

Tarkib Idhafy and Tarkib Washfy in The Scientific 

Messages (Critical Analysis Study On Student 

scientific messages in IAIN Ponorogo Arabic 

Language Education Program 2016-2017). Thesis. 

The Study Program of Arabic language Education, 

The State Islamic University Master of IAIN 

Ponorogo. Supervisor: Zahrul Fata, Ph.D 

 

Keywords: Error, Tarkib Idhafy and Tarkib Washfy, 

Scientific Messages 

 

The Ponorogo State Islamic Institute is one of the 

institutions specializing in teaching Arabic. One of the 

prerequisites for the success of students in teaching Arabic 

Arabic study programs at the Ponorogo Islamic State 

Institute, is their ability to write scientific research in Arabic 

that is well in accordance with the rules of grammar 

(syntax), morphology and student manuals in writing 

scientific research issued by the university and distributed to 

each student in his final studies at the university before 

graduation. Writing this thesis is a prerequisite for earning a 

bachelor's degree at the last stage of their studies. From 

initial observations, researchers found a number of errors in 

writing Tarkib Idhafy and Tarkib Washfy. It appears from 

this error that students do not yet understand how to 

distinguish between Tarkib Idhafy and Tarkib Washfy. 

The research questions in this research are: 1) How 

many errors in writing tarkib idhafy and tarkib washfy on 

the scientific messages of Arabic Language Education 
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Program in IAIN Ponorogo Teaching Year 2016-2017 ?.2) 

How about error analysis  in writing tarkib idhafy and tarkib 

washfy on the scientific messages of Arabic Language 

Education Program in IAIN Ponorogo Teaching Year 2016-

2017 ?. 

This research is a qualitative research because the 

type of data collected in the form of words and behaviuor, 

and the date obtained by the document Analysis. 

Researchers use data analysis model Miles and Huberman. 

The results of the study are: 1) Errors in writing 

tarkib idhafy in university theses 49 errors, 2) Errors in 

writing tarkib washfy in university theses 33 errors. 
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ABSTRAK 

 

 

Winaryanti, Nur Wahidah Fitria, 2019. Kesalahan 

Penulisan Tarkib Idhafy dan Tarkib Washfy pada 

Skripsi Mahasiswa (Studi Analisis Kritis Pada 

Skripsi Mahasiswa strata 1 program Pendidikan 

Bahasa Arab IAIN Ponorogo Tahun Ajaran 2016-

2017 ). Tesis. Program studi Pendidikan Bahasa 

Arab Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing: 

Zahrul Fata, Ph.D 

 

Kata kunci: Kesalahan,  Tarkib Idhafy dan Tarkib Washfy, 

Skripsi 

 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah salah 

satu lembaga yang mengkhususkan  dalam pengajaran 

bahasa Arab. Salah satu prasyarat keberhasilan mahasiswa 

dalam pengajaran bahasa Arab program studi bahasa Arab 

di Institut Negeri Islam Ponorogo, adalah kemampuan 

mereka dalam menulis penelitian ilmiah dalam bahasa Arab 

yang baik sesuai dengan aturan tata bahasa (sintaksis), 

morfologi dan buku pedoman siswa dalam menulis 

penelitian ilmiah yang dikeluarkan oleh universitas dan 

didistribusikan kepada setiap siswa dalam studi terakhirnya 

di universitas sebelum wisuda. Menulis skripsi ini adalah 

prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada tahap 

terakhir studi mereka. Dari observasi awal, peneliti 

menemukan sejumlah kesalahan dalam penulisan tarkib 

idhafy dan tarkib washfy. Tampak dari kesalahan ini bahwa 

mahasiswa belum memahami bagaimana membedakan 

antara tarkib idhafy dan tarkib washfy. 
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Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Berapakah jumlah kesalahan dalam 

penulisan tarkib idhafy dan tarkib washfy pada skripsi 

mahasiswa strata 1 program Pendidikan Bahasa Arab IAIN 

Ponorogo Tahun Ajaran 2016-2017 ? 2) Bagaimana analisis 

kesalahan dalam penulisan tarkib idhafy dan tarkib washfy 

pada skripsi mahasiswa strata 1 program Pendidikan Bahasa 

Arab IAIN Ponorogo Tahun Ajaran 2016-2017 ? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  karena 

jenis data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang 

didapatkan melalui analisis dokumen. Peneliti menggunakan 

analisis data model Miles dan Huberman. 

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) 

Kesalahan penulisan tarkib idhafy pada skripsi mahasiswa 

ada 49 kesalahan. 2) Kesalahan penulisan tarkib washfy 

pada skripsi mahasiswa ada 33kesalahan. 
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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث

وأنو ال , تعد اللغة من أىم وسائل اتصال اإلنسان بغَته
مهما قل حضها , يوجد على سطح األرض أية مجاعة إنسانية

. بدون لغة تتفاىم وتتابدل األفكار هبا, من احلضارة او ادلدينة
كى يرقى , واإلنسان ُب حاجة إىل ىذا االتصال اللغوى وتدعيمو

 . بادميتو ويعيش ُب حب و سالم
كانت اللغة العربية إحدى ادلواد ادلهمة ُب الًتبية والتعليم 
ال سّيما ُب ادلدارس واجلامعات وادلؤسسات اإلسالمية احلكومية 

تعترب اللغة العربية مادة اختصاصية لطلبة قسم تعليم . واألىلية
وأن اللغة .ألهنا مادة أساسية ال بد من استيعاهبا, اللغة العربية

فتعلم اللغة العربية شهرت , العربية اللغة الثانية ُب بلدنا إندونيسييا

                                                 

, دار الثقافة للنشر والتوزيع: اذلاىرة) تعليم اللغة العربية, مصطفى رسالن 
2005 ,)327 .

اجلامعة : مالنج)تعليم اإلنشاء المشكالت و الحلول , زكية عارفة 
 .3(, 2010, فريساإلسالمية احلكومية مالكى 
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, مهارة الكالم, مهارة اإلستماع: وىي أربع, بادلهارات اللغوية
  .ومهارة الكتابة, مهارة القراءة

, الكتابة ُب تعليم اللغة العربية إحدى ادلهارات اللغوية
على وجو العام أىداف تعليمها ىي قدرة الطلبة على االتصال 

 من أىم مهارات الكتابة تعترب .بطريقة الكتابة باللغة العربية
كما تعترب القدرة على الكتابة ىدفا رئيسيا من أىداف , اللغة

و الكتابة مهمة كوسيلة من وسائل االتصال . تعلم اللغة األجنبية
فإهنا مهمة أيضا ُب حجرة الدراسة , والتعبَت عن النفس الفكر

حيث يتطلع الدارس للغة العربية إىل قدرة على أن يكتب هبا كما 
 .يتحث و يقرأ

                                                 

طاء النحوية في رسائل طلبة قسم اللغة ختحليل األ, فرح نور فضيلة 
رسالة ادلاجستَت ) ,العربية بجامعة رايدن إنتان اإلسالمية الحكومية المبونج

 (2018 , المبونج,جامعة رايدن إنتان اإلسالمية احلكومية
 .3, تعليم اإلنشاء المشكالت و الحلول, زكية عارفة 
طرائق تدريس اللغة العربية , زلمود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة 

منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم , ايسيسكو) لغير الناطقين بها
.  199(, 2003:الثقافة
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وىذا توضح لنا أن الكتابة حتتاج اىل معرفة القواعد العربية 
, ألن من وظيفة القواعد أهنا وسيلة لضبط الكتابة, الصحيحة

والقواعد النحوية األساسية تعُت . وليست غاية مقصود لذاهتا
على استخدام اللغة استخداما صحيحا سواء ُب احلديث أم ُب 

وكما ذكرنا فإنو ال يتم تعليمها كغاية ُب , أم قي الكتابة, القراءة
  وإذا .بل ىي وسيلة لعصمة القلم من الوقوع من اخلطأ, ذاهتا 

كان الطالب مل يتمسكوا هبا فيقعوا اىل مايسّمى باألخطاء 
 . اللغوية خاصة ُب كتابة العربية

األخطاء اللغوية ىي اضلراف عما ىو مقبول ُب اللغة 
 .العربية حسب ادلقاييس الىت يتبعها الناطقون بالعربية الفصحى

وتعريفو أيضا عند سَتفيت ىو أي استعمال خاطئ للقواعد أو 
أو اجلهل بالشواذ من , سوء استخدام القواعد الصحيحة

.  أىداف تطبيقية ونظريةاألخطاءو إن لتحليل  .القواعد

                                                 
, دار الثقافة للنشر و التوزيع: القاهرة) تعليم اللغة العربية, مصطفى رسالن 

2005 ,)263. 

, دار الفكر العرىب: القاىرة) المهارات اللغوية, رشدى أمحد طعيمة 
2009 ,)306  .

. 307, نفس ادلرجع  
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األىداف التطبيقية ىي األىداف لنيل الًتاجع لتأليف الكتب 
الدراسية وإدتام التعليم بأن يعُت ادلعلم ترتيب األداء والتدريب 

وإصالح ادلواد اإلضافية واختيار النقاط ادلناسبة لتقوًن كفائة لغة 
ىذا النوع من األىداف ال يهتم بقدرة الدارس بل يركز . الدارس

أكثر من تعليم اللغة الفعال لتجنب األخطاء والصعوبات الىت 
وأما األىداف النظرية ترجع اىل زلاولة . يواجهها الدارس

 .إستيعاب اإلجراءات التعليمية للغة اذلدف
يلزم على طالب قسم تعليم , كما عرفنا ُب إندونيسيا

وىكذا أيضا ُب جامعة   ,اللغة العربية أن يكتب الرسائل اجلامعية
كلفت اجلامعة طالهبا بكتابة .  فونوروغو اإلسالمية احلكومية

وىذا من الشروط النهائية إلكمال الدراسة ُب . الرسالة اجلامعية
ىذه الشروط تكتب ُب النظام التعليمى الوطٌت . ادلرحلة اجلامعية

أن اجلامعة تثبط الشروط التخرجيية للحصول على درجة 
وُب إعداد البحوث العلمية حيتاج على الطالب مهارة . سارجانا

ولذلك حيتاج الطالب اىل , الكتابة اجليدة لكتابتها كتابة صحيحة
ال بد أن يتقن الطالب القواعد النحوية ألهنا , الضبط النحوي
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ضرورة لصياغة احملكمة السليمة اخللية من اخلطاء النحوى لضبط 
 . الكلمة ضبحا صحيحا

جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية ىي إحدى 
صلاح دالئل و من . ادلؤسسات الىت ذلا ختصص تعليم اللغة العربية

فونوروغو  اجلامعةتعليم اللغة العربية لطالب قسم اللغة العربية ُب 
ىو قدرهتم على كتابة البحث العلمى باللغة , اإلسالمية احلكومية

العربية جيدة مطابقة بقواعد النحو و الصرف وبكتاب دليل 
الطالب ُب كتابة البحث العلمى الذى أصدرتو اجلامعة ووزعتها 

وكتابة ىذا . لكل طالب ُب اخر دراستو ُب اجلامعة قبل التخرج
البحث العلمى شرط للحصول على درجة سارجانا ُب اخر 

ومن مطالعة الباحثة عددا من األخطاء ُب . مرحلة دراستهم فيها
يظهر من ىذه . كتابة الًتكيب اإلضاُب و الًتكيب الوصفي

الًتكيب اإلضاُب و األخطاء أن الطالب مل يفهم كيف يفرق بُت 
وعلى سبيل ادلثال كتبت سوجي اندراياىن حبثا . الًتكيب الوصفي

 ىو العلم النحووجزئية من "وفيو ىذا التعبَت  (2017)علميا 
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 ىو علم النحووجزئية من "  مع أن التعبَت الصحيح ,"ادلنادى
قواعد الكتابة " وكتب أمحد بشرى عزيز ىذا التعبَت  ". ادلنادى

 ادلفروض عليو أن يكتب بالًتكيب اإلضاُب " .اخلط العريب
 . ُب مضاف" ال"حيث حيذف  (قواعد كتابة اخلط العريب)

إضافة إىل ذلك أرادت الباحثة أن تبحث وتأخذىا 
كيب ا كتابة الترياألخطاء ف"  وىو موضوع حبث العلمي

دراسة )الرسائل الجامعية  في ةكيب الوصفيا و الترةاإلضافي
تحليلية للرسائل الجامعية لمرحلة البكالوريوس في قسم 

 اإلسالمية الحكوميةتعليم اللغة العربية بجامعة فونوروغو 
 (2017-2016العام الدراسي 

 
 حدود البحث

                                                 

تحليل المنادى في سورة ال عمران وانجازىا في , سوجي ايندراياىن 
.  2(, 2017, جامعة اإلسالمية احلكومية, البحث العلمي) تعليم النحو

تطبيق الطريقة التقليدية في تعليم الخط الرقعي  , أمحد بشرى عزيز 
في الصف الحادى عشر بالمدرسة العالية دارالهدى ماياك طاناتان فونوروغو 

, جامعة اإلسالمية احلكومية, البحث العلمى) 2017-2016السنة الدراسية 
2017 ,)2 .
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إن رلال دراسة األخطاء ُب البحوث العلمية الىت كتبها 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو طالب قسم اللغة العربية ُب 

لكن لضيق الوقت ,  لواسع2017-2016سنة الدراسية ال
األخطاء فالباحثة ُب ىذا البحث حددت موضوع حبثها فقط ُب 

ية و الًتاكيب الوصفية ُب عشرة الرسائل كيب اإلضافاترالَب كتابة 
وحتتار الباحثة بطريقة عشوائية ُب . اجلامعية دلرحلة البكالوريوس

عرض : خلفية البحث و الباب الثالث: ومها الباب األول, البابُت
 . البيانات من عشرة الرسائل اجلامعية

 

  البحثأسئلة
ففي البحث الذي حتدثنا عنو ُب كتابة ادلقدمة ُب 

 :الصفحات األخَتة ديكن أن ضلدد مشكلتو بالسؤال التايل  
ة و الًتاكيب كيب اإلضاُباَب كتابة الًتكم عدد األخطاء  .2

الرسائل اجلامعية دلرحلة البكالوريوس ُب قسم ُب الوصفية 
 العام اإلسالمية احلكوميةتعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو 

 ؟2017 -2016الدراسي 
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كيب ا الًتة وكيب اإلضاُباالًت َب كتابةكيف حتليل األخطاء  .3
الرسائل اجلامعية دلرحلة البكالوريوس ُب قسم ُب الوصفية 

 العام اإلسالمية احلكوميةتعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو 
 ؟2017-2016الدراسي 

 
 أىداف البحث

هتدف ىذه الرسالة اىل ما , إضافة إىل أسئلة البحث ادلذكورة
 : يلى
ة و كيب اإلضاُباَب كتابة الًتعدد األخطاء  الوقوف على .1

الرسائل اجلامعية دلرحلة البكالوريوس ُب ُب الًتاكيب الوصفية 
 اإلسالمية احلكوميةقسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو 

 .2017 -2016العام الدراسي 

 ة وكيب اإلضاُباالًت َب كتابةحتليل األخطاء  الوقوف على .2
الرسائل اجلامعية دلرحلة البكالوريوس ُب ُب الوصفية كيب االًت

 اإلسالمية احلكوميةقسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو 
 .2017-2016العام الدراسي 

 

 فوائد البحث
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, أما فوائد البحث اليت ترجى هبا الباحثة ُب ىذه الرسالة
 :فهي الفوائد النظرية والعملية

 من الفوائد النظرية .1
يرجى من ىذا البحث مفيدا لبحث جديد لتطوير 
تعليم اللغة العربية ومساعدة واقًتاحة الفكرية دلتعلمُت اللغة 

والًتكيب العربية عن األخطاء ُب كتابة الًتكيب اإلضاُب 
وىذا البحث مفيدا ايضا .  َب كتابة الرسائل اجلامعيةالوصفي

دلرجع الطالب الذى يبحث عن األخطاء اللغوية َب وقت 
 .أخر

 من الفوائد التطبيقية .2
 للمدرس . أ

معطيات ادلعلومات عن األخطاء الىت ارتكبها 
 َب والًتكيب الوصفيالطالب َب كتابة الًتكيب اإلضاُب 

ويصبح ىذا البحث التقوًن لكيل قدرة . الرسائل اجلامعية
فإنو ديكن . وصدق الطالب ُب كتابة الرسائل اجلامعية

ايضا ان يصبح مصادر ادلقروءة عن األخطاء اللغوية و 
والًتكيب تصحيحها و خاصة ُب كتابة الًتكيب اإلضاُب 
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فلذلك ديكن ان تكون مواد ادلرجعية و مواد . الوصفي
 .اإلصالح ُب وقت آخر

  للطالب . ب
ان يرجى ىذا البحث مرجعا للطالب َب كتابة  (1

وخاصة َب كتابة  ,البحوث العلمية مناسبا بالقواعد
الًتكيب اإلضاُب والًتكيب الوصفي حىت ال يسبب 

 .أخطاء ادلعٌت او الفهم للقارئ
ان يرجى ىذا البحث مدخال دلتعلمُت اللغة العربية  (2

لكى جيتهدون و ينشطون َب تعلمهم باإلىتمام 
 .ضلوية كانت اوصرفية, والتطبيق قواعد اللغة العربية

وخاصة َب كتابة الًتكيب اإلضاُب والًتكيب الوصفي 
لكى الجيد األخطاء َب كتابة الرسائل اجلامعية باللغة 

العربية الصحيحة وادلناسبة بقواعد كتابة الًتكيب 
 .اإلضاُب والًتكيب الوصفي 

 
 للباحثة . ج
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لزيادة ادلعارف العلمية اجلديدة ُب تعليم اللغة 
 و خاصة ادلستقبلالعربية ادلناسبة بادلهنة التعليمية ُب 

لزيادة ادلعارف عن كتابة التعبَت الصحيح و ادلناسب 
 .بقواعد اللغة العربية

 
  السابقةالبحوث

سعت الباحثة ,  ىذه الرسالة رسالة جيدةتكونلكى 
والبحوث السابقة , ادلطالعة على البحوث السابقة ادلتعلقة ببحثها

ىي حبوث قام هبا الباحثون ذلا نفس اجلوانب مثال أو نفس 
األسس أو نفس األمكان ولكن ُب ىذه احلالة ذلا فرق فعلية 

 : اما البحث السابق الذي يبحث عن ىذا البحث يعٌت. وعملية
رسالة ادلاجستَت اليت قام هبا أمحد مشروحُت، فونوروغو  .1

، كلية الدراسة العليا جامعة فونوروغو اإلسالمية 2018
األخطاء النحوية ُب "احلكومية فونوروغو حتت ادلوضوع 

دراسة حتليلية نقدية ُب )الرسائل اجلامعية دلرحلة البكالوريوس 
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية 

وأما أىداف البحث ". (2016-2015العام الدراسي 
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دلعرفة األخطاء النحوية ُب الرسائل دلرحلة البكالوريوس لدي 
طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية 

ومنهج البحث . 2016-2015احلكومية العام الدراسي 
( 1: ومن نتائج البحث يعٍت. حتليل الوصفية النوعية

األخطاء ُب مرفوعة األمساء األمساء يكون من الفاعل، ونائب 
الفاعل، وادلبتداء، و اخلرب، و اسم كان، والتوابعللمرفوع يعٍت 

األخطاء ُب منصوبة األمساء يكون  (2.  ُب النعت و التوكيد
( 3من ادلفعول بو وخرب كان واسم إن وُب ادلفعول ادلطلق  

األخطاء ُب رلرورات األمساءيكون من جار ورلرور وتركيب 
ادلاجستَت  ُب الرسالة. اإلضاُب وتابع للمجرور يعٍت ُب النعت

 الذي كتبها أمحد مشروحُت كان الباحث يبحث ُب األخطاء
النحوية خصوصا األخطاء ُب ادلرفوعات األمساء و ادلنصوبات 

و أما الباحثة تبحث عن , ا األمساء و اجملرورات األمساء
 .األخطاء ُب كتابة الًتكيب اإلضاُب و الًتكيب الوصفي

                                                 

األخطاء النحوية في الرسائل الجامعية لمرحلة  ,مشروحُت أمحد  
دراسة تحليلية نقدية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة )البكالوريوس 

رسالة  )(2016-2015فونوروغو اإلسالمية الحكومية العام الدراسي 
 .2(, 2018, جامعة اإلسالمية احلكومية, ادلاجستَت
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رسالة ادلاجستَت اليت قامت هبا يواين رمحة، فونوروغو  .2
، كلية الدراسة العليا جامعة فونوروغو اإلسالمية 2018

األخطاء الصرفية ُب "احلكومية فونوروغو حتت ادلوضوع 
دراسة حتليلية نقدية ُب )الرسائل اجلامعية دلرحلة البكالوريوس 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية 
وأما أىداف البحث ". (2016-2015العام الدراسي 

دلعرفة األخطاء الصرفية ُب الرسائل دلرحلة البكالوريوس لدي 
طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية 

ومنهج البحث . 2016-2015احلكومية العام الدراسي 
األخطاء ُب  (1: ومن نتائج البحث يعٍت. البحث النوعي

 خطاء، تتكون من ادلعرفة و النكَتة وىي ُب 20األمساء 
 4 أخطاء، واسم اإلشارة خطئان، واسم ادلوصول 8الضمَت 

 أخطاء، وُب اإلفراد و التثنية 5أخطاء، وادلضاف إىل معرفة 
 أخطاء، 7األخطاء ُب األفعال  (2.  واجلمع خطاء واحد

( 3 أخطاء 5تتكون من فعل ماض خطئان، وفعل ادلضارع 
 خطاء، تتكون من اذلمزة ُب أول 14األخطاء ُب اذلمزة 

ُب .  خطاء واذلمزة ُب وسط الكلمة خطاء واحد13الكلمة 
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ادلاجستَت اليت كتبتها يواين رمحة كانت الباحثة تبحث  الرسالة
و أما الباحثة تبحث عن األخطاء , الصرفية ُب األخطاء

 .النحوية  ُب كتابة الًتكيب اإلضاُب و الًتكيب الوصفي
 2017ماالنج ,  عبد احلافظاليت قام هبا ادلاجستَتا رسالة .3

كلية علوم الًتبية واتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم 
حتليل األخطاء "حتت ادلوضوع , اإلسالمية احلكومية ماالنج

اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة زلمدية 
وأما أىداف البحث ". (دراسة وصفية حتليلية تقوديية)ماالنج 

و , لتحليل أنواع األخطاء اللغوية من حيث األخطاء النحوية
و األخطاء اإلمالئية ُب كتابة طلبة قسم , األخطاء الصرفية

وكشف أسباب , تعليم اللغة العربية جبامعة زلمدية ماالنج

                                                 

األخطاء الصرفية في الرسائل الجامعية لمرحلة  ,يواين رمحة  
دراسة تحليلية نقدية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة )البكالوريوس 

رسالة  )(2016-2015فونوروغو اإلسالمية الحكومية العام الدراسي 
 .2(, 2018, جامعة اإلسالمية احلكومية, ادلاجستَت
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وقوع تلك األخطاء اللغوية ٍب إعطاء احللول ادلعاجلة ىذه 
 .األخطاء

ومن نتائج , ومنهج البحث ادلستخدم ىو البحث الكيفى
أنواع األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم  (1: البحث يعٌت

تعليم اللغة العربية جبامعة زلمدية ماالنج تتكون من األخطاء 
و األخطاء . النحوية واألخطاء الصرفية واألخطاء اإلمالئية

, وادلنصوبات, النحوية تتكون من األخطاء ُب ادلرفوعات
وعدم ادلطابقة , عدم ادلطابقة بُت ادلبتدأ و اخلرب, واجملرورات

, وعدم ادلطابقة بُت الفعل و الفاعل, بُت الصفة وادلوصوف
وأما واألخطاء الصرفية تتكون من . واألخطاء ُب اإلضافة

وأما واألخطاء اإلمالئية . األخطاء ُب وزن األفعال واألمساء
أسباب وقوع  (2. تتكون من األخطاء ُب كتابة اذلمزة

                                                 

تحليل األخطاء اللغوية في كتابة طلبة قسم تعليم اللغة , عبد احلافظ 
 2017ماالنج , (دراسة وصفية تحليلية تقويمية)العربية بجامعة محمدية ماالنج 

, كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
, رسالة ادلاجستَت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية)

 (.2017,ماالنج
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وأما . األخطاء تصدر من جانبُت مها من الطلبة ومن ادلعلم
أسباب وقوع األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة 

عدم : العربية جبامعة زلمدية ماالنج من جانب الطلبة ىي
وضعف , وخلية تربوية الطلبة, شلارسة الطلبة بكتابة العربية

وأما أسباب وقوع . قدرة الطلبة َب استخدام القواعد العربية
مل ديارس ادلعلم : األخطاء اللغوية من جانب ادلعلم ىي

ومل ديارس ادلعلم تصحيح , تطبيق القواعدالعربيةُب الكتابة
كتابة الطلبة وكذلك مل يطبق الطرق التعليمية ادلختلفة ُب 

وأما احللول ادلقًتحة دلعاجلة األخطاء  (3. تعليم الكتابة
اللغوية ُب مهارة الكتابة لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية 

أن ديارس ادلعلم ويهتم تطبيق (أ: جبامعة زلمدية ماالنج ىي
وأن ديارس ادلعلم تصحيح كل (ب, القواعد العربية ُب الكتابة

وأن يطبق ادلعلم الطرق التعليمية ادلختلفة (ج, كتابة الطلبة
ان عبد احلافظ يبحث عن حتليل األخطاء . ُب تعليم الكتابة

اللغوية ُب كتابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة زلمدية 
 من األخطاء النحوية واألخطاء الصرفية واألخطاء ,ماالنج

 ولكن ُب ىذا البحث تبحث عن األخطاء النحوية .اإلمالئية



17 

 

 

وخصوصا ُب  كتابة الًتكيب اإلضاُب و الًتكيب الوصفي ُب 
وُب . البحوث العلمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

الرسالة ادلاجستَت الذي كتبو عبد احلافظ كان الباحث يبحث 
 .عن أسباب األخطاء وحلوذلاو والباحثة ال تبحثها

 
 منهج البحث

 نوع البحث .1
وأما نوع البحث الذي ختتاره الباحثة لتعبَت البيانات 
فهو البحث الكيفي، ألن البيانات اليت حتتاجها الباحثة ىي 

من نوع البيانات الكيفية اليت تصاغ بشكل الكلمات أو 
الوصف بدال من األرقام، والنتائج ادلكتوبة للبحث حتتوي 
على اقتباسات لتوضيع الغرض وتقويتو، وادلعلومات اليت 

مجعت بطريقة ادلقابلة، وادلالحضة ادليدنية، والصور، والفيديو، 
  .والوثائق، وادلذاكرة، والسجالت الرمسية األخرى

                                                 

: عمان)، البحث النوعي في التربية وعلم النفس ثائر أمحد غباري،  
 75، (2011مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، 
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تقوم الباحثة ُب ىذا البحث مبنهج البحث الوصفي 
فمنهج البحث الوصفي ىي أسلوب من أسالب . التحليلي

التحليل ادلركز  على معلومات كافية ودقيقية عن ظاىرة أو 
موضوع زلدد، وذلك من أجل احلصول على نتائج العلمية، 

ٍب تفسَتىا بطريقة موضوعية، وتنسجمع ادلعطيات الفعلية 
  .للظاىرة

ومنهج البحث الوصفي ُب ىذا البحث ىو حتليل ادلضمون 
. أو احملتوي وتركز على حتليل الوثائق وىي الرسالة اجلامعية

وىذه ترتبط بنظرية حتليل ادلضمونة وىو نوع من أنواع منهج 
فتحليل ادلضمون أو التحتوي يتم من غَت . البحث الوصفي

اتصال مباشر حيث تكتفي الباحثة باختيار عدد من الوثائق 
ادلرتبطة مبوضوع حبثها السجالت والقوانُت و األنظمة 

والصحف واحملالت وبرامج التلفزيون والكتب وغَتىا من 
 .  ادلواد اليت حتتوي علي ادلعلومات اليت تبحث عنها الباحثة

 

                                                 

البحث العلمي أساسية  النظرية ومما رستو  رجاء وحيد دويدري،  
 183، (2000دار الفكر ادلعاصر، : بَتوت ولبنان)العلمية، 
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 مصادر البيانات  .2
 ُب ىذا البحث ىي مصادر البيانات مصادرأما 

 البيانات الثانوية وادلصادر مصادرالبيانات األساسية و 
أما مصادر البيانات األساسية ذلذا البحث فتأخذ . ادلساندة

لدى طالب اجلامعة اإلسالمية من عشرة الرسائل اجلامعية 
  دراسية  السنةال احلكومية فونوروغو قسم اللغة العربية

أما مصادر البيانات الثانوية وادلساعدة . 2016-2017
فتؤخذ من الكتب او ادلقاالت الىت ذلا ارتباط هبذا ادلوضوع 

يعٌت كتب القواعد او النحو , خاصة مايتعلق باألسس النظرية
وكتب مناىج البحث العلمى سواء أكانت ىذه الكتب 

 .العربية أم إندونسية
 

 موقع البحث  .3
 لطالب قسم تعليم الرسائل اجلامعيةموقع البحث ىو 

اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية العام 
فالطالب مجيعهم يكتبون حبثهم . 1017-2016الدرسي 

 .باللغة العربية
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 أدوات البحث .4

. تكون الباحثة أدواة ُب البحث النوعي أو الكيفي
تعمل الباحثة ُب تثبيت ركز البحث ، واختارت الرسائل 

كمصدار البيانات، والقيام جبمعها، وتقييم نوعيتها، 
بناءعلى ىذه النظرية . وحتليلها، وتفسَتىا وصياغها االستنتاج

فكانت الباحثة تدور ُب تركيز البحث واختيارت ادلخرب 
كمصدر البيانات ومجعها وتقوديها وكذالك االستنتاج فيما 

يتعلق باألخطاء ُب كتابة الًتكيب اإلضاُب و الًتكيب 
الوصفي ُب البحوث العلمية لطالب قسم تعليم اللغة العربية 

-2016جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية العام الدراسي 
2017. 

 طريقة جمع البيانات .5
 مجع البيانات الباحثة إىل احتاجت البحثُب ىذا 

ىي مجع ادلصادر و ادلراجع اليت ذلا , ادلال حظة الوثيقيةبطريقة 
ٍب خيتار منها الباحثة . ارتباط مباشر أو غَت مباشر بادلوضوع
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حتاول الباحثة لنيل البيانات . ادلواد ادلتعلقة مبوضوع البحث
 :عن طريق

 لدى طالب اجلامعةاختيار و مجع البحوث العلمية  . أ
  اللغة العربية تعليمفونوروغو اإلسالمية احلكومية قسم

 2017-2016  دراسية  السنةال
عرض : خلفية البحث و الثالث:  األوىلالباب تعُت . ب

 . البيانات
 ىذه الصفحة بدقة و تكرار للعثور على األخطاء قراءة . ج

 .ُب كتابة الًتكيب اإلضاُب و الًتكيب الوصفي
 . و كتابتهماألخطاءضم  . د

 

 

 
 تحلبل البيانات .6

ُب ىذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب حتليل 
 :البيانات كما يلى

 مجع البيانات .أ 
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حتتاج الباحثة إىل طريقة مجع البيانات احملتاجة وتستخدم 
 الطريقة الوثيقة

  فرز البيانات .ب 
البيانات اليت ًب حصوذلا من ادليدان ىي كثَتة، لذلك ضلن 

. حباجة إىل حتليل البيانات من خالل احلد من البيانات
وفرزت البيانات يعٍت التلخيص، واختيار األشياء 

األساسية ، والًتكيز على األشياء ىو مهم، والبحث عن 
 .ادلواضع واالمناط

 عرض البيانات .ج 
عرض البيانات ىو تأليف ُب تركيب اإلعالم على شكل 

وبعد فرز البيانات . نظام خاص لتسهيل الفهم عن معناه
ُب . ٍب تعريضها بتصميم على شكل تفسَت السرد األخبار

ىذا البحث عرضت البيانات عن األخطاء ادلوجودة ُب 
جبامعة فونوروغو الرسائل اجلامعة قسم تعليم اللغة العربية 

 .  2017-2016اإلسالمية احلكومية العام الدراسي 
 استنتاج البيانات .د 
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استنتاج البيانات ىو حتليل البيانات ادلستمر ُب مدة مجع 
ألخذ النتيجة اليت ديكن أو تصور . البيانات أو بعضها

 . التصميم احملمول
 

  البياناتصحةفحص . 7
:  طريقتُت  ة الباحثتلفحص صحة البيانات، استخدم

 مواظبة التأمل . أ

 ىو تعمل ادلالحظة بدقة و متتابع مواظبة التأمل
  ىو الغرض من مواظبة التأمل.عن العناصر احملدبة

إجياد اخلصائص والعناصر بالتفصل بعبادة أخرى، إذا 
مواظبة التأمل ، و تراك يعطى الغرفةشكان تطويل اإل
 .يعطي التعمق

 مناقشة األصحاب . ب

                                                 
16 Jundi Ghani dan Fauzan Mansur, Metode Penelitian 

Kualitatif( منهج النوعي) (Bandung: Ar Ruz Media, 20120), 321. 
17

Sugiyono,  Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)   

(Bandung: Alfabeta, 2011), 343. 
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ومن الطرق الىت تسلك عليها الباحثة لتصل اىل 
صحة البيانات فعرضتها على بعض األصحاب ليناقشوا 

و هبذه ادلناقشة ستكتشف , ويصلحوا ما يليم إصالحو
 .فيها عن ادلعلومات الصحيحة الضابطة

 

 تنظيم كتابة تقرير البحث. 8

لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسمت الباحثة 
: أبواب، و ىى لبحث إىل مخسة اتقرير

ادلقدمة وىى حتتوى على خلفية البحث  : الباب األول
أسئلة البحث و و حتديد البحثو

أىداف البحث و فوائد  البحث و 
منهج البحث و تنظيم الدراسة السابقة و

 .كتابة تقرير البحث

ىو النظرية العامة عن األخطاء ُب كتابة  : الباب الثاىن
 .كيب اإلضافية و الًتاكيب الوصفيةاالًت

عرض البيانات وىو حيتوى على  : الباب الثالث

                                                 

 271,نفس ادلرجع 
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 اخلاصة الىت حتتوى على البيانات
األخطاء َب كتابة الًتاكيب  البيانات عن

ُب اإلضافية و الًتاكيب الوصفية 
الرسائل اجلامعية دلرحلة البكالوريوس ُب 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو 
 العام الدراسي اإلسالمية احلكومية

2016-2017 
األخطاء َب كتابة حتليل البيانات عن  : الباب الرابع

الًتاكيب اإلضافية و الًتاكيب الوصفية 
الرسائل اجلامعية دلرحلة البكالوريوس ُب 

ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
 العام اإلسالمية احلكوميةفونوروغو 
 2017-2016الدراسي 

الباب 
 ساخلام

اإلختتام، فيها اخلالصة من ىذا البحث  :
 .واإلقًتاحات لإلصالح بعدىا

 

 



26 

 

 
 
 

 

 
 
  



27 

 

 

 الباب الثاني
 األخطاء في كتابة التراكيب اإلضافية و التراكيب الوصفية

 
 مفهوم األخطاء : المبحث األول

 الفرق بين األخطاء و األغالط .أ 
, أرادات الباحثة ان تقدم تعريف األخطاء و األغالط

أوضح  .خوفا من التباس الفهم عن مفهوم اخلطأ اللغوى
 الفرق بُت "Introducing Applied Linguistic"كوردر َب كتابو 

  (lapse) فزلة اللسان, واألخطاء, واألغالط, زلة اللسان
أما , وما شابو ذلك, معناىا األخطاء الناجتة من تردد ادلتكلم

فهي الناجتة عن إتيان ادلتكلم كالم غَت  (mistakes األغالط 
ى يستعملو  بادلعٌت الذ (اخلطاء)  error أما, مناسب للموقف

فهو ذلك النوع من األخطاء الىت خيالف فيها ادلتحدث او 
 .الكاتب قواعد اللغة

                                                 

, دار الفكرى العرىب: القاىرة) ادلهارات اللغوية, رشدى أمحد طعيمة 
2009 ,)306. 

27 
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أو . ىو أي استعمال خاطئ للقواعد, وتعرفو سَتفرت
او اجلهل بالشواذ , سوء استخدام القواعد الصحيحة

  .من القواعد (االستثناءات)
 –األخطاء يقصد هبا : ويعرفو عبد العزيز العصيلى 

األخطاء اللغوية اي االضلراف عما ىو مقبول َب اللغة لعربية 
ومن .حسب ادلقاييس الىت يتبعها الناطقون بالعربية الفصحى
 .اجلدول التاىل سينضح الفرق بُت األغالط و األخطاء

 المقارنة بين األغالط و األخطاء
وجهة نظر  الرقم

(التصنيف)  
 األغالط األخطاء

1.  األداء الكفاءة ادلصدر 
2.  غَت منّظم منّظم الصفة 
3.  مؤّقت زمن طويل الزمن 
4. مل يستول عليو  نظام علم اللغة 

 الطالب
يستوىل عليو 

 الطالب

                                                 

 .307,نفس ادلرجع 
 307,نفس ادلرجع 
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5.  االضلراف االضلراف النتيجة 
6. اإلصالح و  

 التصويب
بادلساعدة من 

قبل ادلدرس 
التدريبات و )

اإلعادة ُب 
(التدريس  

 الطالب بنفسو

 
ُفهم من ىذا اجلدول أن األخطاء اللغوية انقسمت اىل 

و األغالط ىي األخطاء . مها األغالط و األخطاء, نوعُت
الناجتة عن أثر ادلوقف او الظروف ُب نفس دارس اللغة 

قد يكون ىذا العنصر ُب . األجنبية او الناجتة عن عنصر األداء
شكل التعب او نقصان اإلنتباه ُب ادلوضوع ادلبحوث حىت 

ومدة ىذه األغالط ال . ينسى الدارس قواعد اللغة ادلتكلمة هبا
والدارس . تدوم ألن ادلوضوع ادلبحوث قد سبق دراستو

باستطاعتو أن يصّوب ىذه األغالط بًتكيز اإلنتباه ضلو 
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أما األخطاء فناجتة عن عدم معرفة الدارس . ادلوضوع ادلبحوث
 .بفواعد اللغة ادلتحدث هبا

 
 مراحل دراسة األخطاء .ب 

وأما مراحل دراسة األخطاء وىي دتر دراسة األخطاء 
 :بثالث مراحل ىي

ويقصد بو حتديد ادلواطن الىت تنحرف : تعريف اخلطاء .1
فيها استجابات الطالب عن مقاييس األستخدام اللغوي 

 .الصحيح
ويقصد بو بيان اوجو األضلراف عن : توصيف اخلطاء .2

و تصنيفو للفئة اليت ينتمي اليها حتديد موقع , القاعدة
 .األخطاء من ادلباحث اللغوية

ويقصد بو بيان العوامل اليت ادت اىل ىذا : تفسَت اخلطاء .3
 .اخلطاء و ادلصادر اليت اليها

                                                 

حتليل أخطاء استخدام الًتكيب الوصفي و الًتكيب , امحد زبيدى 
اإلضاُب ُب البحوث العلمية لدى طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو 

, م2.13– م 2.12م و 2.12-م2.11قسم اللغة العربية العام اجلامعى 
 .9(,  2104جامعة اسالمية حكومية فونوروغو فريسو : فونوروغو)
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 أىمية دراسة األخطاء .ج 

لتحليل األخطاء أمهية كبَتة ُب برامج تعليم اللغات 
ومن أبرز رلاالت االستفادة من حتليل األخطاء . األجنبية

 :مايلى
إن دراسة األخطاء تزود الباحث بأدلة عن كيفية تعلم  .1

وكذلك االسًتاتيجيات و األساليب , اللغة او اكتساهبا
 .الىت يستخدمها الفرد الكتساب اللغة

إذ , إن دراسة ألخطاء تفيد ُب إعداد ادلواد التعليمية .2
ديكن تصميم ادلواد التعليمية ادلنا سبة للناطقُت بكل لغة 

 .َب ضوء ما تنتهى اليو دراسات األخطاء اخلاصة هبم

                                                                                                   

ادلرجع ُب مناىج تعليم اللغة , رشدى أمحد طعيمة و على أمحد مدكور 
—563(, 2010, دار الفكرى العرىب: القاىرة) العربية للناطقُت بلغات أخرى

564. 
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إن دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسة اخرى نستكشف  .3
من خالذلا اسباب ضعف الدارسُت ُب برامج تعليم اللغة 

 .وافًتاح أساليب العالج ادلناسبة, الثانية
 

 التركيب اإلضافي : المبحث الثاني
 مفهوم اإلضافة . أ

 ىي مطلق إسناد لشيء اي إمالتو لو  اإلضافة لغة
و أما ُب اإلصطالح فهي نسبة تقييديّة بُت . او نسبتو اليو

إسناد إسم : وإن شئت قلت. إثنُت توجب لثانيها اجلّر ابدا
او ما يقوم مقامو , الخر منزال الثاىن من األول منزلة التنوين

ويسمى . كنون اجلمع َب لزومو حلالة واحدة وىي اجلر ابدا
 و أما عند جامع .األول مضافا والثاىن مضافا إليو

على تقدير حرف , اضافة ىي نسبة بُت امسُت, الدروس
, ىذا كناب التلميذ"ضلو , توجب جر الثاىن أبدا, اجلر

ال يقبل صيام النهار وال قيام الليل إال , لبست خاًب فضة
                                                 

 .307,نفس ادلرجع 
 حاشية اخلضرى على شرح ابن عقيل على ألفية, زلمد مصطفى اخلضري 

 .3(, 2012, دار الكتب العلمية: بَتوت)
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والثاين مضاف ,  ويسمى األول مضافا".من ادلخلصُت
. فادلضاف وادلضاف إليو إمسان بينهما حرف جر مقدر. إليو

ال حرف اجلر , وعامل اجلر ُب ادلضاف إليو ىو ادلضاف
 . ادلقدر بينهما علي الصحيح

واإلضافة علي ثالثة أقسام منها مايقدر بالالم وىو 
ومنها ما يقدر مبن وذلك , وثوب بكر, األكثر ضلوغالم زيد
وجيوز ُب ىذا النوع  . وخاًب حديد, كثَت ضلو ثوب خز

وجيوز , نصب ادلضاف إليو على التمييز كما تقدم ُب بابو
ومنها ما يقدر بفي وىو قليل . رفعو على أنو تابع للمضاف

, واإلضافة نوعان لفظية و معنوية. ضلو بل مكر الليل
أن يكون ادلضاف إليو معموا لتلك , فاللفظية ضابطها أمران

وإسم , وادلراد بالصفة إسم الفاعل ضلو ضارب زيد, الصفة
والصفة ادلشبهة ضلو حسن , ادلفعول ضلو مضروب العبد

أو , وادلعنوية   ما انتفى فيها األمران ضلو غالم زيد. الوجو
, وتسمى ىذه اإلضافة زلضة, الثاين فقط ضلو كاتب القاضي

                                                 

, دار التوفيقية للًتاث: قاىرة) جامع الدروس العربية, مصطفى الغالييٌت 
2010) ،518. 
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وتفيد تعريف ادلضاف إن كان ادلضاف إليو معرفة ضلو الم 
وختيص ادلضاف أن كان ادلضاف إليو نكرة ضلو غالم , زيد

, وأما اإلضافة اللفظية فال تفيد تعريفها وال ختصيصا. رجل
والصحيح . وإمنا تفيد التخفيف ُب اللفظ وتسمى غَت زلضة

وتابع , أن ادلضاف إليو رلرور بادلضاف ال باإلضافة
  .ادلخفوض

 
 أنواع اإلضافة . ب

 :اإلضافة أربعة أنواع 
اذا كان ادلضاف ". الالم"ما كانت على تقدير : الالمية.1

اليو مالكا للمضاف او مستحقا لو او سلتصا 
 .بو

وضابطها ان يكون " من"ما كانت على تقدير : البيانية.2
حبيث يكون , ادلضاف اليو جنسا للمضاف

 .ادلضاف بعضا من ادلضاف اليو
                                                 

 .41, متممة األجرومية,  مشس الدين أبوعبد اهلل زلمد بن عبد الرمحن
, دار اذلدى: فونوروغو) العمريطى َب علم النحو, توفيق أمحد و غَتىا 

2003) ،56. 
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وضابطها ان يكون ". ُب"ما كانت على تقدير : الظرفية.3
وتفيد زمان . ادلضاف اليو ظرفا للمضاف

 .ادلضاف او مكانو
". كاف التشبيو" ما كانت على تقدير : التشبيهية.4

 .ان يضاف ادلشبو بو اىل ادلشبو: وضابطها
 .وتنقسم اإلضافة أيضا اىل معنوية و لفظية

  اإلضافة المعنوية .1
. ىو ما تفيد تعريف ادلضاف او ختصيصو

وضابطها ان يكون ادلضاف غَت وصف مضاف اىل 
وتفيد تعريف ادلضاف ان  ".ككاتب القاضي"معمولو 

, ضلو ىذا كتاب سعيد, كان ادلضاف اليو معرفة
وتسمى . ضلو ىذا كتاب رجل, وختصيصو ان كان نكرة

. اإلضافة ادلعنوية ايضا اإلضافة احلقيقة واإلضافة احملظة
من , وقد مسيت معنوية ألن فائدهتا راجعة اىل ادلعٌت

ومسيت . حيث إهنا تفيد تعريف ادلضاف أو ختصيصو

                                                 

 .519—518, جامع الدروس العربية, مصطفى الغالييٌت
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حقيقة ألن الغرض منها نسبة ادلضاف اىل ادلضاف 
 .وىذا الغرض احلقيقي من اإلضافة. اليو

  اإلضافة اللفظية .2
ىي ما ال تفيد تعريف ادلضاف وال ختصيصو 

حبذف التنوين أو , وإمنا الغرض منها التخفيف ُب اللفظ
وضابطها أن يكون ادلضاف اسم . نوين التثنية و اجلمع

او إسم مفعول أو صفة , فاعل أو مبالغة إسم فاعل
بشرط أن تضاف ىذه الصفات إىل فاعلها أو , مشبهة

والدليل .  ىذا الرجل طالب علم:ضلو, مفعوذلا ُب ادلعٌت
على بقاء ادلضاف فيها على تنكَته أنو قد وصفت بو 

واحلال ال تكون إال , و أنو يقع حاال, النكرة كما رايت
وتسمى ىذه . جاء خالد باسم الثغر: كقولك, نكرة

. اإلضافة ايضا اإلضافة اجملازية و اإلضافة غَت احملضة
إما تسميتها باللفظية فألن فائدهتا راجعة اىل اللفظ 

حبذف التنوين ونوين , وىو التحفيف اللفظى, فقط
واما تسميتها باجملازية فألهنا لغَت الغرض . التثنية واجلمع

كما , وإمنا ىي للتخفيف. األصلى من اإلضافة
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واما تسميتها بغَت احملضة فألهنا ليست إضافة . علمت
بل ىي على تقدير : خالصة بادلعٌت ادلراد من اإلضافة

ىذا الرجل : اال ترى انك تقول فيما تقدم, االنفصال
 .طالب علما
 

 أحكام المضاف.  ج
 :جيب فيما تراد إضافتو

ادلضاف يكون عادة نكرة ويعرب حبسب موقعو َب  (1
ويالحظ ان ادلضاف يكون نكرة اذا كان اسم . اجلملة
اى اسم فاعل او )اما اذا كان ادلضاف مشتقا . جنس

اسم مفعول او صفة مشبهة فيجوز تعريفو بأداة التعريف 
 .(ال

                                                 

 .519,.نفس ادلرجع 
 _,دار الثقافة اإلسالمية: بَتوت) ملخص قواعد اللغة العربية, فؤاد نعمة 

,)99-100. 
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و من النون  َب " غالُم زيدٍد : "ضلو, جتريده من التنوين (2
و ذلك ألّن نون , "إنّا مرسلوا الّناقةِة , غالمَميْي زيدٍد "ضلو 

 .ادلثٌت واجملموع على حّده قائمة مقام تنوين ادلفرد
ألّن األلف , اذا كانت اإلضافة معنوية" ال"جتريده من  (3

ومجعت على , واإلضافة للتعريف, و الالم للتعريف
 واما ُب اإلضافة .وذلك الجيوز, اإلسم تعريفُت

بشرط ان , على ادلضاف" ال"اللفظية فيجوز دخول 
او مجع مذكر سامل او مضافا اىل ما فيو , يكون مثٌت

او إلسم , "ال"او إلسم مضاف اىل ما فيو " ال"
 ".ال"مضاف اىل ضمَت ما فيو 

 .يعرب ادلضاف مناسبا موقفو ُب اجلملة (4

                                                 

شرح شذور الذىب َب معرفة كالم , مجا ل الدين بن ىشام األنصارى 
 .292(, 2012, دار الكتب العلمية: بَتوت) العرب

: بَتوت) شرح قطر الندى وبل الصّدى, ______________
 .239(, 2012, دار الكتب العلمية

. 520,نفس ادلرجع 
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جيوز استعمال حرف العطف , ان كانت اإلضافة متتابعة (5
سرق اللّص ساعة : ضلو. ليكون ادلضاف اليو واحد فقط

 و ىاتف عمر
 

 أحكام المضاف اليو. د
 اليو ىو إسم او ضمَت ينسب إىل إسم مضاف

 :جيب فيما تراد إضافتوو. سابق
 .ادلضاف إليو يكون إما امسا ظاىرا او ضمَتا .1
إذا كان ادلضاف إليو امسا ظاىرا فإنو يكون عادة  .2

 .معرفة ويكون دائما رلرورا
 .اخفض ادلضاف اليو بادلضاف .3
إذا كان ادلضاف اليو ضمَتا فإنو يكون متصال  .4

 .بادلضاف ويعرب َب زلل جر
اعجبتٌت : ضلو. جيوز ادلضاف اليو ان يصبح ادلضاف .5

 مزرعة ابن العمّ 
                                                 

 102,نفس ادلرجع 

 .55,نفس ادلرجع 
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 التركيب الوصفي: المبحث الثالث 

 (نعت)التركيب الوصفي مفهوم  . أ

النعت ويسمى الصفة أيضا ىو تابع مشتق أو مؤول 
يفيد ختصيص متبوعو أو تو ضيحو أو مدحو أو تأكيده , بو

ومن , ويتبعو ُب واحد من أوجو اإلعراب, أو الًتحم عليو
ٍب إن رفع ضمَتا , وال يكون أخص منو, التعريف و التنكَت

مستًتا تبع ُب واحد من التذكر والتأنيث وواحد من اإلفراد 
جاءين رجل قعود : واألحسن, وإال فهو كالفعل, وفرعيو
 ". قاعدون"ٍب " قاعد"ٍب , غلمانو

النعت ىو ما يذكر بعد إسم  ليبُت بعض أحوالو أو 
, "جاء التلميذ اجملتهد"فاألول ضلو . أحوال ما يتعلق بو

فالصفة ُب ادلثال ". جاء الرجل اجملتهد غالمو"والثاين ضلو 
وُب ادلثال الثاين مل تبُت . األول بينت حال ادلوصوف نفسو

وىو , إمنا بينت ما يتعلق بو, وىو الرجل, حال ادلوصوف
 . الغالم
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 للفظ ادلباين بو ادلؤول أو ادلشتق التابع ىو النعت
 ادلفعول وإسم كضارب، الفاعل إسم بادلشتق وادلراد متبوعة،

 التفضيل وإسم كحسن، ادلشبهة والصفة كمضروب،
 بزيد مررت :ضلو اإلشارة إسم بادلشتق بادلؤول وادلراد كأعلم،

 مبعٌت وذو قام، الذي بزيد مررت ضلو ادلوصول وإسم ىذا،
 ضلو النسب وأمساء مال، ذي برجل مررت :ضلو صاحب

 هبا ادلنعوت وشرط اجلملة ذلك ومن دمشقي، برجل مررت
 .اهلل إىل فيو ترجعون يوما واتقوا ضلو نكرة يكون أن

 كإسم مشتقا، امسا يكون أن النعت ُب األصل
 ضلو .التفضيل وإسم ادلشبهة والصفة ادلفعول وإسم الفاعل

 حسن رجل ىذا .احملبوب خالدا أكرم .اجملتهد التلميذ جاء"
 فعلية، ميلة يكون وقد ."غَته من أعقل تلميذ سعيد .خلقو

 ُب وذلك .مبشتق مؤوال جامدا امسا يكون وقد.امسية ميلة أو
  :صور تسع

 أنت" و بو، موثوق أي ،"ثقة رجل ىو" ضلو ادلصدر،. أ
 .عادل أي ،"عدل رجل

 .إليو ادلشار أي ،"ىذا عليا أكرم" ضلو االشارة، إسم .ب
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 صاحبة، مبعٌت اليت ،"ذات" و صاحب، مبعٌت اليت ،"ذو."ج
 صاحب أي فضل، ذات وامرأة علم، ذو رجل جاء" ضلو

 .فضل وصاحبة علم،
 الذي الرجل جاء" ضلو بأل، ادلقًتن ادلوصول اإلسم .د

 .اجملتهد أي ،"اجتهد
 أي ،"أربعة رجال جاء" ضلو ادلنعوت، عدد على دل ما .ه

 .العدد هبذا معدودون
 دمشقيا، رجال رأيت" ضلو النسبة، ياء حلقتو الذي اإلسم .و

 .دمشق إىل منسوبا
 شجاعا، أي أسدا، رجال رأيت" ضلو تشبيو، على دل ما .ز

 يوصف والثعلب .زلتال أي ،"ثعلب رجل فالن" و
 .باالحتيال

 "ما رجال أكرم" ضلو االهبام، هبا يراد اليت النكرة  "ما. "ح
 مع هبا يراد وقد .ما بصفة مقيد غَت مطلقا رجال أي

 أي ،"أنفو قصَت ماجدع ألمر" ادلثل ومنو التهويل، االهبام
 .عظيم ألمر
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 ادلوصوف استكمال على الدالتُت ،"وأي كل" كلمتا .ط
 ُب الكامل أي ،"الرجل كل رجل أنت" ضلو للصفة،

 ُب كامل أي ،"رجل أي رجل جاءين" و الرجولية،
 بزيادة ،"رجل أديا رجل جاءين" أيضا ويقال .الرجولية

 ."ما"
 

 أنواع النعت. ب
فاحلقيقي ما يبُت . ينقسم النعت اىل حقيقي وسبيب

جيب ". جاء خالد األديب"ضلو , صفة من صفات متبوعو
و , أن يكون النعت مطابقا للمنعوت ُب التذكَت والتأنيث

ضلو جاء , اإلفراد والتثنية واجلمع وُب حركات اإلعراب الثالثة
 . مررت بالرجل العاقل, رأيت الرجل العاقل, الرجل العاقل

والسبيب ما يبُت صفة من صفات مالو تعلق مبتبوعو وارتباط 
فاألديب بُت صفة ". جاء الرجل احلسن خطو"بو ضلو 
إذ ,أما احلسن فلم يبُت صفة الرجل. وىو الرجل, متبوعو

                                                 

دار : لبنان) وعة الشاملة ُب النحو والصرفسادلو,  أدين أمُت عبد الغٌت
 .10(, 1971,الكتب العلمية
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وإمنا بُت صفة اخلط الذي لو , ليس القصد وصفة باحلسن
إذا كان النعت . ألنو صاحبو ادلنسوب إليو, ارتباط بالرجل

فيتبعو حينئذ وجوبا ُب , سببيا غَت زلتمل لضمَت ادلنعوت
ويراعى ُب تأنيثو وتذكَته . اإلعراب والتعريف والتنكَت فقط

 جاء" احلقيقي النعت ُب فتقول. ويكون مفردا دائما. مابعده
 .العاقل بالرجل مررت.العاقل الرجل رأيت .العاقل الرجل

 بفاطمة مررت .العاقلة فاطمة رأيت .العاقلة فاطمة جاءت
 جاء .العاقلُت الرجلُت رأيت .العاقالن الرجالن جاء .العاقلة
 بالرجال مررت .العقالء الرجال رأيت .العقالء الرجال
 الفاطمات رأيت .العاقالت الفاطمات جاءت .العقالء

 النعت ُب وتقول."العاقالت بالفاطمات مررت .العاقالت
 الكرًن الرجل جاء" ادلنعوت ضمَت يتحمل مل الذي السبيب،

 والرجل أبوىم، الكرًن والرجال أبومها، الكرًن والرجالن أبوه،
 أمهم، .الكردية والرجال أمهما، الكردية والرجالن .أمو الكردية
 الكرًن والنساء أبومها، الكرًن وادلرأتان وىا، أب الكرًن وادلرأة

 والنساء أمهما، الكردية وادلرأتان أمها، الكردية وادلرأة أبوىن،
 ضمَت يتحمل الذي السبيب، النعت أما ."أمهن الكردية
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 وتأنيثا، وتذكَتا وميعا وتثنية إفرادا منعوتو فيطابق ادلنعوت،
 الرجالن جاء" فتقول وتنكَتا، وتعريفا إعرابا يطابقو كما

 األب، الكرام والرجال األب، الكرديتا وادلرأتان األب، الكرديا
 ."األب الكرديات والنساء

 مررت ضلو نكرة كان إن ادلنعوت ختصيص وفائدتو
 .العامل زيد جاء ضلو معرفة كان إن وتوضيحو صاحل، برجل
 جملرد أو الرحيم، الرمحن اهلل بسم :ضلو ادلدح جملرد يكون وقد
 ضلو الًتحم أو الرجيم، الشيطان من باهلل أعوذ ضلو الذم

 عشرة ضلوتلك للتأكد أو ادلسكُت، عبدك ارحم اللهم
 ُب جاز النعت بدون معلوما ادلنعوت كان وإذا كاملة،
 أنو على النعت يرفع أن القطع ومعٌت والقطع، اإلتباع النعت

 هلل احلمد ضلو زلذوف بفعل وينصب زلذوف مبتدأ خرب
 ىو بتقدير والرفع اإلتباع على اجلر سيبويو فيو وأجاز احلميد،
 كان فإن لواحد النعوت تكررت وإذا أمدح، بتقدير والنصب
 كلها وقطعها كلها إتباعها جاز بدوهنا معلوما ادلنعوت
 يعرف مل وإن ادلتبع تقدًن بشرط البعض وقطع البعض وإتباع

                                                 

 .73,  جامع الدروس العربية, مصطفى الغالييٌت 
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 وإن كلها، إتباعها وجب إليها احتاج بأن مبجموعها إال
 .الثالثة وجو األ البعض ذلك عدا فيما جاز ببعضها تعُت
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 الباب الثالث
كيب ا و الترةكيب اإلضافيافى كتابة الترعرض األخطاء 
 الرسائل الجامعية المختارة في ةالوصفي

 
كما حدثت الباحثة ُب مقدمة البحث، أن ىذه 

الدراسة ال تستخدم مجيع الرسائل ُب قسم تعليم اللغة العربية 
كما ال . وإمنا عشرة رسائل فقط اختارهتا الباحثة بطريقة عشوائية

تشتمل الدراسة مجيع أبواب تلك الرسائل العشر وإمنا الباب 
فيقسم ادلبحث ُب ىذا الباب إىل . األول والباب الثالث فقط

ة و كيب اإلضاُباالًتمبحث حول األخطاء ُب كتابة : مبحثُت
واألخطاء اليت . ةكيب الوصفياالًتمبحث حول األخطاء ُب كتابة 

 : كتبتها الطالب كما يلي
فى كتابة التركيب اإلضافي األخطاء : المبحث األول

  ُب الرسالة األوىلَب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  .1
 . ىو ادلنادىالعلم النحووجزئية من  (أ)
  ادلرتبة احلديثُب  (ب)

                                                 

تحليل المنادى في سورة ال عمران وإنجزىا في , سوجي ايندرياين 
ص , 2017, جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي, تعليم النحو

2 .
47 
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 التحليل البيانات (ج)
  ُب الرسالة الثانيةَب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  .2

 . الدرس اخلطيطلب من الطالب دلتابعة ىذا    (أ) 
  ُب الرسالة الثالثةَب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  .3

 العلوم الصرفىذه  (أ)
 القواعد النحوأن  (ب)
 الدين اإلسالمُب  (ج)
 اخلليفة البحث (د)

                                                                                                   

 .45 ,.ادلرجع نفسو 
 .57 ,.ادلرجع نفسو  
تطبيق الطريقة التقليدية في تعليم الخط الرقعي , أمحد بشري عزيز 

في الصف الحادى عشر بالمدرسة العالية دار الهدى مياك طاناتان فونوروغو 
جامعة فونوروغو اإلسالمية , البحث العلمي, 2017-2016السنة الدراسية 

. 44ص ,2017, احلكومية 
 عوامل جوازم فعل المضارع في سورة البقرة, أليفة الرزق فجرواٌب

, جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي, زه في تعليم النحواوإنج
 .2ص , 2017

 .2 ,.ادلرجع نفسو 
 .3 ,.ادلرجع نفسو  
 .4 ,.ادلرجع نفسو 
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  ُب الرسالة الرابعةَب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  .4
 التعليم اإلمالءظهرت ادلشكالت ُب  (أ)
 األىداف التعلملتحقيق  (ب)
  العربيةالتعليم اللغةلقسم  (ج)        

  األولالطالب ادلستوىان  (د)
 األستاذ اإلمالءقال  (ه)
 األساتذىم (و)

  ُب الرسالة اخلامسةَب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  .5
 ادلعٌت القواعدأن  (أ)      

                                                 

تعليم اإلمالء لطالب المستوى األول في , زلمد مفلح الرفيقى اخوان 
كلية التربية قسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو السنة 

جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي, 2017-2016الدراسية 
. 2ص , 2017, 

. 1,.ادلرجع نفسو 
 .2 ,.ادلرجع نفسو  
 .2 ,.ادلرجع نفسو  
 .42,.ادلرجع نفسو  
 .44 ,.ادلرجع نفسو 
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 ادلعٌت ادلفرداتمثل  (ب)       
 التعليم األلعاباستخدمت ادلعلمة استَتاتيجيات  (ج)    

 اللغوية
 األول التدريسيتحول (د)        
  ُب الرسالة السادسةَب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  .6

  الثامنالتعليم الصفوُب عملية  (أ)
 تطوير التعليم الدينبعد  (ب)

                                                                                                   

تطبيق تعليم الصرف باأللعاب اللغوية , ليلى ايندراواتى خليفة  
 بمدرسة مفتاح الهدى ماياك طاناتان فونوروغو" أأ"لطالبات الصف األول 

جامعة فونوروغو اإلسالمية , البحث العلمي,  2017-2016السنة الدراسية 
 .2ص , 2017, احلكومية 
 .2 ,.ادلرجع نفسو  

 .4,.ادلرجع نفسو 
 .50 ,.ادلرجع نفسو 

تعليم قراءة كتب التراث لطالب الصف الثامن , إنتان النساء ادلاىرة
بالمدرسة الثانوية مفتاح السالم كامبيع سالىوع فونوروغو السنة الدراسية " أ"

, جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي, 2016-2017
. 6 ص,2017

. 49,.ادلرجع نفسو 
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  ُب الرسالة السابعةَب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  .7
  اللغة العربيةالتدريس قواعدعلي  (أ)
 القواعد اللغة العربيةيستعمل  (ب)
 ادلواد تدريسال تبحث األىداف و  (ج)
 وادلشكالت تدريس (د)
  ادلادة النحوناقص رغبة الطالب ُب (ه)
  الشحصيةالنتيجة ادلقابلةوىذا من  (و)

  ُب الرسالة الثامنةَب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  .8
 ادلادة التعليمُب  (أ)

                                                 

. 19,.ادلرجع نفسو 
. 19,.ادلرجع نفسو 
. 19,.ادلرجع نفسو 
. 19,.ادلرجع نفسو 
. 45,.ادلرجع نفسو 
. 46,.ادلرجع نفسو 
 الوسائل سمعية البصرية رسوم المتحركة مهارة تطبيق, ليلة ادلنورة  

بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية " أ"الكالم لطالب الصف الثامن 
جامعة , البحث العلمي,  2017-2016السنة الدراسية  سامفوع فونوروغو

 .3 ص,2017, فونوروغو اإلسالمية احلكومية 
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 ادلشاركة الفهميبٌت  (ب)
 العربيةالتدريس اللغة أن  (ج)
  العربيةالتعليم اللغةعملية  (د)
  العربيةادلعلمة اللغةبعد ادلقابلة مع  (ه)
 التعليمهاُب عملية  (و)
 السليم ادلادةألن  (ز)
 مهارة الكالمادلشكالت تعليم عن  (ح)
 

  ُب الرسالة التاسعةَب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  .9
  الدينيةبواسطة النظام ادلدرسة (أ)

                                                 

 .3 ,.ادلرجع نفسو  
 4 ,.ادلرجع نفسو  
 4 ,.ادلرجع نفسو  
 .48,.ادلرجع نفسو  
 .48 ,.ادلرجع نفسو  
 .48 ,.ادلرجع نفسو  
 .50 ,.ادلرجع نفسو  
تطبيق طريقة القواعد والترجمة لترقية فهم ,  خَت النور ىداية اهلل 

بوجاع كرادينان مادييون السنة الدراسية " دارالسالم"الكتب التقليدية بمعهد 
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 الثقافة ادلعهدألن  (ب)
 التعليم اللغة العربيةففي  (ج)
 السالمادلعهد دار (د)
 وادلقدام ادلعهد (ه)
 وادلشرفها (و)
  التقليديةالتعلم الكتبتقوًن (ز)
 القراءة الكتابمثل  (ح)
 

  ُب الرسالة العشرةَب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء . 1      
  الكرًناللغة القرانألن اللغة العربية ىي  (أ)

                                                                                                   

, جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي,  2016-2017
. 4ص ,2017

. 4, .ادلرجع نفسو 
. 4,.ادلرجع نفسو 
. 45,.ادلرجع نفسو 
. 46,.ادلرجع نفسو 

مشكالت تعليم قواعد اإلعالل في الصف الثاني , محدان نور ىداية
لوساري طوالكان فاجيتان السنة الدراسية " دار السالم"بالمدرسة الدينية " أ"
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  العامل عربيةُب  (ب)
 العلوم ضلو (ج)
  ايل السورةالكتابة القاعدة (د)
 القواعد اإلعاللُب عملية تعليم  (ه)
 ادلهارة الطالبلقياس  (و)
 النصف السنةُب  (ز)
 

 وصفيفى كتابة التركيب الاألخطاء : المبحث الثاني
 ُب الرسالة األوىل وصفيال َب كتابة الًتكيباألخطاء  .1

 .علوم الكثَتقواعد اللغة العربية على  (أ)

                                                                                                   

, جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي,  2016-2017
. 1, ص,2017

. 1,. ادلرجع نفسو 
. 2,. ادلرجع نفسو 
. 56, .ادلرجع نفسو 
. 57, .ادلرجع نفسو 
. 59, . ادلرجع نفسو 
. 59, . ادلرجع نفسو 
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 .البيانات األولاستخدمت الباحثة حتليل  (ب)
 احلديث األوىل (ج)
 عن دترينات اخر (د)
 ....الذي يتعلقعن دترينات  (ه)

 ُب الرسالة الثانية وصفيال َب كتابة الًتكيب األخطاء  .2
   اخلط العربيةتدريس (أ)

 ُب الرسالة الثالثة وصفيال َب كتابة الًتكيب األخطاء  .3
  لغة اخر (أ)

                                                                                                   

 المنادى في سورة ال عمران وإنجزىا في حتليل, سوجي ايندرياين 
ص , 2017, جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي, تعليم النحو

2  .
. 57,.ادلرجع نفسو 
 .45 ,.ادلرجع نفسو 
 .56 ,.ادلرجع نفسو 
 .56,.ادلرجع نفسو 
تطبيق الطريقة التقليدية في تعليم الخط الرقعي , أمحد بشري عزيز 

في الصف الحادى عشر بالمدرسة العالية دار الهدى مياك طاناتان فونوروغو 
جامعة فونوروغو اإلسالمية , البحث العلمي, 2017-2016السنة الدراسية 

. 2ص , 2017, احلكومية 
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 التعليمية احلقيقيادلواد  (ب)
 دترينات أكثرُب  (ج)

 ُب الرسالة الرابعة وصفيال َب كتابة الًتكيباألخطاء .  4
 درس األساسيىو  (أ)
 تعليم اإلمالء الفصيحة والكميلةعلي  (ب)
 والطريقة زلاضرة (ج)
 طريقة مناسبال يستخدم  (د)

                                                                                                   

 عوامل جوازم فعل المضارع في سورة البقرة, أليفة الرزق فجرواٌب  
, جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي, زه في تعليم النحواوإنج

 .3 ص, 2017
 .3 ,.ادلرجع نفسو 
 .40 ,.ادلرجع نفسو 
تعليم اإلمالء لطالب المستوى األول في , زلمد مفلح الرفيقى اخوان  

كلية التربية قسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو السنة 
جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي, 2017-2016الدراسية 

 .2ص, 2017, 
 .2 ,.ادلرجع نفسو  
 .44 ,.ادلرجع نفسو  
 .45 ,. نفسوالمرجع 
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 ادلواد اجلديد (ه)
 أساليب اجليدةأو  (و)
 أساليب ادلختارةمن  (ز)

 ُب الرسالة اخلامسة وصفيال َب كتابة الًتكيباألخطاء . 5
 لفظ األخرين غَت  (أ) 

 ُب الرسالة السادسة وصفيال َب كتابة الًتكيباألخطاء . 6
  الواجب ادلنزليةال يعمل  (أ)

 ُب الرسالة السابعة وصفيال َب كتابة الًتكيباألخطاء . 7
                                                 

 .46 ,.ادلرجع نفسو 
 50,.ادلرجع نفسو 
. 51,.ادلرجع نفسو 

تطبيق تعليم الصرف باأللعاب اللغوية , ليلى ايندراواتى خليفة 
 بمدرسة مفتاح الهدى ماياك طاناتان فونوروغو" أأ"لطالبات الصف األول 

جامعة فونوروغو اإلسالمية , البحث العلمي,  2017-2016السنة الدراسية 
 .2 ص, 2017, احلكومية 

تعليم قراءة كتب التراث لطالب الصف الثامن , إنتان النساء ادلاىرة
بالمدرسة الثانوية مفتاح السالم كامبيع سالىوع فونوروغو السنة الدراسية " أ"

, جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي, 2016-2017
. 61,ص,2017
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 باللغة ثانيةدتكن أن تكون  (أ)
 الطريقة ادلناسبحيتاج ادلدرس  (ب)
 الكتاب ادلستخدمةمن وجو  (ج)
 باللغة أوىل (د)
 مدرسة األىلية ومدرسة الثانوية (ه)
 ادلدارس األخر (و)
   بالطريقة ادلستخدمةالتقوًن موافقىناك  (ز)

 ُب الرسالة الثامنة وصفيال َب كتابة الًتكيباألخطاء . 8

                                                 

الشبروي "تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب ,  ىون الفية النسرحة 
جكوك " تسليم الهدى"لطالب الصف األول بالمدرسة الدينية " الشافعي

جامعة , البحث العلمي,  2017-2016بابادان فونوروغو السنة الدراسية 
. 18ص ,2017, فونوروغو اإلسالمية احلكومية 

 
. 19,.ادلرجع نفسو 
. 19,.ادلرجع نفسو 
 .18 ,.ادلرجع نفسو  
 .19,.ادلرجع نفسو  
 .19 ,.ادلرجع نفسو 
. 43,.ادلرجع نفسو 
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 والتشجيع اجلديدة (أ)
 باللغة أجنبية (ب)

 ُب الرسالة التاسعة وصفيال َب كتابة الًتكيباألخطاء . 9
 لغة العربيةيتعرف (أ)
 ادلعهد السلفية (ب)
 كتاب التقليديةباستعمال  (ج)
 بيانات اخلاصةوصف  (د)

                                                 

 الوسائل سمعية البصرية رسوم المتحركة مهارة تطبيق, ليلة ادلنورة  
بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية " أ"الكالم لطالب الصف الثامن 

جامعة , البحث العلمي,  2017-2016السنة الدراسية  سامفوع فونوروغو
 .3 ص,2017, فونوروغو اإلسالمية احلكومية 

 .51 ,.ادلرجع نفسو  
تطبيق طريقة القواعد والترجمة لترقية فهم , خَت النور ىداية اهلل  

بوجاع كرادينان مادييون السنة الدراسية " دارالسالم"الكتب التقليدية بمعهد 
, جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية , البحث العلمي,  2016-2017
 .5 ص,2017

 5,.ادلرجع نفسو  
. 34,.ادلرجع نفسو 
. 42,.ادلرجع نفسو 
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 ُب الرسالة العاشرة وصفيال َب كتابة الًتكيباألخطاء . 1
  باللغة العربيةالكتب مكتوبةلفهم  (أ)
  فاجيتانباجلامعة حكوميةيتعلم  (ب)

 

 

 

 

 

 الباب الرابع
كيب ا و الترةكيب اإلضافيافى كتابة الترتحليل األخطاء 
 الرسائل الجامعية المختارةفي  ةالوصفي

 
سبق ُب الباب الثالث عرض األخطاء ُب الرسائل 

اجلامعية ادلختارة، وُب ىذا الباب ستحلل الباحثة تلك األخطاء، 
                                                 

مشكالت تعليم قواعد اإلعالل في الصف ,  محدان نور ىداية 
لوساري طوالكان فاجيتان السنة " دار السالم"بالمدرسة الدينية " أ"الثاني 

جامعة فونوروغو اإلسالمية , البحث العلمي,  2017-2016الدراسية 
. 2ص ,2017, احلكومية 
 .57, . ادلرجع نفسو 
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أما طريقة الباحثة ُب ىذا التحليل فهي ببيان سبب األخطأ عند 
ذكر الكلمة ادلخطئة للمرة األوىل، أما إذا كان السبب متساويا 

 .فستشَت الباحثة إىل أنو قد سبق بيانو
 ةكيب اإلضافيافى كتابة الترتحليل األخطاء :  المبحث األول

 الرسالة األوىل .1
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

من العلم  .1
 النحو

من علم 
 النحو

من العلم "كلمة 
تركيب " النحو 
الكلمة , إضاُب

مضاف " العلم"
" النحو " والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

ادلرتبة "كلمة ُب مرتبة ُب ادلرتبة  .2

61 
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تركيب " احلديث احلديث احلديث
" الكلمة , إضاُب
مضاف " ادلرتبة 

" احلديث " والكلمة 
وجيب . مضاف إليو

جتريد ادلضاف من 
إن كانت " ال"

 .اإلضافة معنوية
التحليل  .3

 البيانات
حتليل 

 البيانات
التحليل " كلمة 

تركيب " البيانات 
" الكلمة , إضاُب

مضاف " التحليل 
البيانات " والكلمة 

. مضاف إليو" 
وجيب جتريد ادلضاف 

إن كانت " ال"من 
 .اإلضافة معنوية
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 الرسالة الثانية .2
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

ىذا الدرس  .1
 اخلط

ىذا درس 
 اخلط

ىذا الدرس "كلمة 
تركيب " اخلط

" الكلمة , إضاُب
مضاف " اخلط 

احلديث " والكلمة 
. مضاف إليو" 

وجيب جتريد ادلضاف 
إن كانت " ال"من 

 .اإلضافة معنوية
 

 الرسالة الثالثة .3
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

ىذه العلوم "كلمة ىذه علوم ىذه العلوم  .1
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تركيب " الصرف  الصرف الصرف
الكلمة , إضاُب

" ال"حبذف " العلوم"
وتكون , مضافا

" الصرف"الكلمة 
فصارت . مضافا اليو

 " ىذه علوم الصرف"
أن القواعد  .2

 النحو
أن قواعد 

 النحو
أن القواعد "كلمة 
تركيب "  النحو
الكلمة , إضاُب

مضاف " القواعد"
" النحو"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
إن " ال"جتريده من 

كانت إضافة 
 .معنوية

ُب الدين " كلمة ُب دين ُب الدين  .3
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تركيب "  اإلسالم  اإلسالم اإلسالم
الكلمة , إضاُب

مضاف " الدين"
" اإلسالم " والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
إن " ال"جتريده من 

كانت إضافة 
 .معنوية

اخلليفة  .4
 البحث

خلفية 
 البحث

اخلليفة "كلمة 
تركيب "  البحث
الكلمة , إضاُب

مضاف " اخلليفة"
" البحث"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
إن " ال"جتريده من 

كانت إضافة 
 .معنوية
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 الرسالة الرابعة .4

الكلمة  الرقم
 ادلخطئة

الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

ُب التعليم  .1
 اإلمالء

ُب تعليم 
 اإلمالء

التعليم " كلمة 
تركيب "  اإلمالء 
الكلمة , إضاُب

مضاف " التعليم"
" اإلمالء"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
إن " ال"جتريده من 

كانت إضافة 
 .معنوية

األىداف  .2
 التعلم

أىداف 
 التعلم

األىداف " كلمة 
تركيب " التعلم
" الكلمة , إضاُب

مضاف " األىداف
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" التعلم"والكلمة 
وجيب . مضاف إليو
إن " ال"جتريده من 

كانت اإلضافة 
 .معنوية

لقسم التعليم  .3
 اللغة العربية

  

لقسم تعليم 
 اللغة العربية

 

لقسم " كلمة 
التعليم اللغة العربية 

, تركيب إضاُب"  
" التعليم " الكلمة 

مضاف والكلمة 
. مضاف إليو" اللغة"

وجيب جتريده من 
إن كانت " ال"

  .إضافة معنوية
ان الطالب  .4

ادلستوى 
 األول

ان  طالب 
ادلستوى 

 األول

ان الطالب " كلمة 
"  ادلستوى األول 

, تركيب إضاُب
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" الطالب " الكلمة 
مضاف والكلمة 

مضاف " ادلستوى"
وجيب جتريده . إليو
إن كانت " ال"من 

 .إضافة معنوية
قال األستاذ  .5

 اإلمالء
قال أستاذ 

 اإلمالء
األستاذ " كلمة 

تركيب "  اإلمالء 
" الكلمة , إضاُب

مضاف " األستاذ 
" اإلمالء"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
إن " ال"جتريده من 

كانت إضافة 
 .معنوية

إن الكاتب ُب ىذه  أساتيذىم األساتذىم .6
 "العبارة كتبت 
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وىو  ". األساتذىم
َب احلكم معّرف 

 "ألن . باإلضافة
من " األساتذىم 
أساتيذ " اسم نكرة 

أضيف اىل اسم " 
. (ىم)الضمَت 

, إضافة إىل ذلك
َب ىذا اجلملة 
" صارت الكلمة 

مضافا " أساتيذ 
 (ىم)وضمَت متصل 

ولذلك , مضافا اليو
ال يقًتن ادلضاف 

ألهّنا اضافة , بأل
" فصارت . معنويّة

 ".أساتيذىم 
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 الرسالة اخلامسة .5

الكلمة  الرقم
 ادلخطئة

الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

أن   ادلعٌت  .1
 القواعد

     

أن   معٌت 
 القواعد
 

أن   ادلعٌت " كلمة 
 القواعد

, تركيب إضاُب" 
" الكلمة 

مضاف "ادلعٌت
" القواعد"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
إن " ال"جتريده من 

كانت اإلضافة 
 .معنوية

مثل ادلعٌت  .2
 ادلفردات

مثل معٌت 
 ادلفردات

مثل ادلعٌت " كلمة 
تركيب " ادلفردات 

الكلمة , إضاُب
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مضاف " ادلعٌت"
" ادلفردات"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
إن " ال"جتريده من 

كانت اإلضافة 
 .معنوية

التعليم  .3
األلعاب 

 اللغوية

تعليم 
األلعاب 

 اللغوية

التعليم "كلمة 
" األلعاب اللغوية

الكلمة , تركيب إضاُب
مضاف "التعليم " 

" األلعاب "والكلمة 
وجيب . مضاف إليو
إن " ال"جتريده من 

كانت اإلضافة 
 .معنوية

األول  .4
 التدريس

األول " كلمة  أول التدريس
تركيب " التدريس 
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" الكلمة , إضاُب
مضاف "األول 

" التدريس " والكلمة 
وجيب . مضاف إليو
إن " ال"جتريده من 

كانت اإلضافة 
 .معنوية

 
 الرسالة السادسة .6

الكلمة  الكلمة ادلخطئة الرقم
 الصحيحة

 التحليل

عملية التعليم  .1
 الصف الثامن

عملية تعليم 
 الصف الثامن

عملية " كلمة 
التعليم الصف 

تركيب " الثامن 
" الكلمة , إضاُب

مضاف "التعليم 
" الصف"والكلمة 
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. مضاف إليو
وجيب جتريده من 

إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

تطوير التعليم  .2
 الدين

تطوير تعليم 
 الدين

تطوير " كلمة 
" التعليم الدين 
, تركيب إضاُب

التعليم " الكلمة 
مضاف والكلمة "
مضاف " الدين"

وجيب جتريد . إليو
" ال"ادلضاف من 

إن كانت 
 .اإلضافة معنوية

 الرسالة السابعة .7
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل
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التدريس  .1
 قواعد اللغة

تدريس 
 قواعد اللغة

التدريس "كلمة 
تركيب " قواعد اللغة 

" الكلمة , إضاُب
مضاف "التدريس 
" قواعد"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

القواعد اللغة  .2
 العربية

قواعد اللغة 
 العربية

القواعد اللغة "كلمة 
تركيب " العربية
الكلمة , إضاُب

مضاف " القواعد"
" اللغة"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
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 .اإلضافة معنوية
ادلواد "كلمة  مواد تدريس ادلواد تدريس .3

تركيب " تدريس
الكلمة , إضاُب

مضاف " ادلواد"
" تدريس"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

وادلشكالت  .4
 تدريس

ومشكالت 
 تدريس

وادلشكالت "كلمة 
تركيب " تدريس
الكلمة , إضاُب

" ادلشكالت"
مضاف والكلمة 

مضاف " تدريس"
وجيب جتريد . إليو
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" ال"ادلضاف من 
إن كانت اإلضافة 

 .معنوية
ُب ادلادة  .5

 النحو
ُب مادة 

 النحو
ُب ادلادة " كلمة 
تركيب " النحو 
الكلمة , إضاُب

مضاف " ادلادة"
" النحو"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

من النتيجة  .6
 ادلقابلة

من نتيجة 
 ادلقابلة

من النتيجة "كلمة 
تركيب " ادلقابلة
الكلمة , إضاُب

مضاف " ادلواد"
" ادلقابلة"والكلمة 
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وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

 
 الرسالة الثامنة .8

الكلمة  الرقم
 ادلخطئة

الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

ادلادة التعليم " كلمة  مادة التعليم ادلادة التعليم .1
, تركيب إضاُب" 

" ادلادة"الكلمة 
مضاف والكلمة 

مضاف " التعليم"
وجيب جتريد . إليو

إن " ال"ادلضاف من 
كانت اإلضافة 

 .معنوية
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مشاركة  ادلشاركة الفهم .2
 الفهم

ادلادة التعليم " كلمة 
, تركيب إضاُب" 

" ادلادة"الكلمة 
مضاف والكلمة 

مضاف " التعليم"
وجيب جتريد . إليو

إن " ال"ادلضاف من 
كانت اإلضافة 

 .معنوية
تدريس  التدريس اللغة .3

 اللغة
التدريس " كلمة 
تركيب " اللغة 
الكلمة , إضاُب

مضاف " التدريس"
" اللغة"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
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 .اإلضافة معنوية
عملية التعليم  .4

 اللغة العربية
عملية تعليم 
 اللغة العربية

عملية " كلمة 
" التعليم اللغة العربية 

, تركيب إضاُب
" التعليم"الكلمة 

مضاف والكلمة 
. مضاف إليو" اللغة"

وجيب جتريد ادلضاف 
إن كانت " ال"من 

 .اإلضافة معنوية
مع ادلعلمة  .5

 اللغة
مع معلمة 

 اللغة
مع ادلعلمة " كلمة 
تركيب " اللغة 
الكلمة , إضاُب

مضاف " ادلعلمة"
" اللغة"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 
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إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

عملية  .6
 التعليمها

عملية 
 تعليمها

إن الكاتبة ُب ىذه 
 "العبارة كتبت 

وىو َب  ". التعليمها
احلكم معّرف 

 "ألن . باإلضافة
من اسم " التعليمها 

أضيف " تعليم"نكرة 
اىل اسم الضمَت 

إضافة إىل . (ىي)
َب ىذا اجلملة , ذلك

صارت الكلمة 
مضافا " تعليم"

 (ىي)وضمَت متصل 
ولذلك , مضافا اليو

ال يقًتن ادلضاف 
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ألهّنا اضافة , بأل
فصارت . معنويّة

 ".تعليمها"
السليم ادلادة " كلمة  سليم ادلادة السليم ادلادة .7

, تركيب إضاُب" 
" السليم"الكلمة 

مضاف والكلمة 
. مضاف إليو" ادلادة"

وجيب جتريد ادلضاف 
إن كانت " ال"من 

 .اإلضافة معنوية
ادلشكالت  .8

تعليم مهارة 
 الكالم

مشكالت 
تعليم مهارة 

 الكالم

مشكالت "كلمة 
" تعليم مهارة الكالم 

, تركيب إضاُب
" ادلشكالت"الكلمة 

مضاف والكلمة 
. مضاف إليو" تعليم"
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وجيب جتريد ادلضاف 
إن كانت " ال"من 

 .اإلضافة معنوية
 

 الرسالة التاسعة .9
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

النظام  .1
 ادلدرسة 

مشكالت "كلمة  نظام ادلدرسة
" تعليم مهارة الكالم 

, تركيب إضاُب
" ادلشكالت"الكلمة 

مضاف والكلمة 
. مضاف إليو" تعليم"

وجيب جتريد ادلضاف 
إن كانت " ال"من 

 .اإلضافة معنوية
ألن الثقافة " كلمة ألن ثقافة ألن الثقافة  .2
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تركيب " ادلعهد  ادلعهد ادلعهد
الكلمة , إضاُب

مضاف " الثقافة"
" ادلعهد"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

التعليم اللغة  .3
 العربية

تعليم اللغة 
 العربية

التعليم اللغة " كلمة 
تركيب " العربية 
الكلمة , إضاُب

مضاف " التعليم"
" اللغة"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية
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ادلعهد  .4
 دارالسالم

 

معهد 
 دارالسالم

 

ادلعهد " كلمة 
 دارالسالم

, تركيب إضاُب " 
" ادلعهد"الكلمة 

مضاف والكلمة 
. مضاف إليو" دار"

وجيب جتريد ادلضاف 
إن كانت " ال"من 

 .اإلضافة معنوية
وادلقدام  .5

 ادلعهد
 

ومقدام 
 ادلعهد

 

وادلقدام " كلمة 
تركيب " ادلعهد 
الكلمة , إضاُب

مضاف " ادلقدام"
" ادلعهد"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
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 .اإلضافة معنوية
 وادلشرفها .6

 
 ومشرفها

 
إن الكاتب ُب ىذه 

 "العبارة كتبت 
وىو َب ". وادلشرفها 

احلكم معّرف 
 "ألن . باإلضافة
من اسم " وادلشرفها

" مشرف" نكرة 
أضيف اىل اسم 

. (ىا)الضمَت 
َب , إضافة إىل ذلك

ىذا اجلملة صارت 
" مشرف" الكلمة 

مضافا وضمَت متصل 
, مضافا اليو (ىي)

ولذلك ال يقًتن 
ألهّنا , ادلضاف بأل
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. اضافة معنويّة
ومشرفها " فصارت 

." 
التعلم  .7

الكتب 
 التقليدية

تعلم الكتب 
 التقليدية

التعلم " كلمة 
" الكتب التقليدية 

, تركيب إضاُب
" التعلم"الكلمة 

مضاف والكلمة 
مضاف " الكتب"

وجيب جتريد . إليو
إن " ال"ادلضاف من 

كانت اإلضافة 
 .معنوية

القراءة  .8
 الكتاب

قراءة 
 الكتاب

القراءة " كلمة 
تركيب " الكتاب 

الكلمة , إضاُب
مضاف " القراءة"
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" الكتاب"والكلمة 
وجيب . مضاف إليو

جتريد ادلضاف من 
إن كانت " ال"

 .اإلضافة معنوية
 

 الرسالة العاشرة .10
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

اللغة القران  .1
 الكرًن 

لغة القران 
 الكرًن

مشكالت " كلمة 
" تعليم مهارة الكالم 

, تركيب إضاُب
" ادلشكالت"الكلمة 

مضاف والكلمة 
. مضاف إليو" تعليم"

وجيب جتريد ادلضاف 
إن كانت " ال"من 
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 .اإلضافة معنوية
ُب العامل  .2

 عربية
ُب عامل 

 عربية
ُب العامل " أن الكلمة 

تركيب " عربية 
الكلمة , إضاُب

مضاف " العامل"
" عربية " والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

" العلوم ضلو " كلمة  علوم النحو العلوم ضلو .3
, تركيب إضاُب

" العلوم"الكلمة 
مضاف والكلمة 

. مضاف إليو" ضلو"
وجيب جتريد ادلضاف 

إن كانت " ال"من 
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 .اإلضافة معنوية
الكتابة  .4

 القاعدة
كتابة 

 القاعدة
الكتابة " كلمة 

تركيب " القاعدة 
الكلمة , إضاُب

مضاف " الكتابة"
" القاعدة"والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
جتريد ادلضاف من 

إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

تعليم  .5
القواعد 
 اإلعالل

تعليم قواعد 
 اإلعالل

تعليم القواعد " كلمة 
تركيب " اإلعالل 

الكلمة , إضاُب
مضاف " القواعد"

" اإلعالل " والكلمة 
وجيب . مضاف إليو

جتريد ادلضاف من 
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إن كانت " ال"
 .اإلضافة معنوية

ادلهارة  .6
 الطالب

مهارة 
 الطالب

ادلهارة " كلمة 
تركيب " الطالب 

" الكلمة , إضاُب
مضاف " ادلهارة 

" الطالب"والكلمة 
وجيب . مضاف إليو

جتريد ادلضاف من 
إن كانت " ال"

 .اإلضافة معنوية
ُب النصف  .7

 السنة
ُب نصف 

 السنة
ُب نصف "كلمة 
تركيب " السنة 
" الكلمة , إضاُب

مضاف " النصف 
"  السنة" والكلمة 

وجيب . مضاف إليو
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جتريد ادلضاف من 
إن كانت " ال"

 .اإلضافة معنوية
  

كيب افى كتابة الترتحليل األخطاء :   المبحث الثاني
 وصفيةال
 الرسالة األوىل .1

الكلمة  الرقم
 ادلخطئة

الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

" علوم"أن الكلمة  علوم كثَتة علوم الكثَت .1
مجع تكسَت غَت 

وكل مجع , عاقل
تكسَت غَت عاقل 

لذلك جيب , مؤنث
أن يكون صفتو مؤنث 

فالصحيح . أيضا
 ". علوم كثَتة"
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البيانات  .2
 األول

البيانات 
 األوىل

" البيانات" أن الكلمة 
" مؤنث والكلمة 

مذكر، " األول
البيانات "فالصحيح 

بزيادة األلف " األوىل
 .ادلقصور ُب أخرىا

احلديث  .3
 األوىل

احلديث 
 األول

" احلديث" أن الكلمة 
مذكر والكلمة 

. ,مؤنث" األوىل"
احلديث "فالصحيح 

 " األول 
عن دترينات  .4

 اخر
عن دترينات 

 أخرى
" دترينات " أن الكلمة 

" والكلمة " مؤنث
فال , مذكر" اخر 

. يناسب بينهما
عن "فالصحيح 

بزيادة " دترينات أخرى
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األلف ادلقصور ُب 
أخرىا  ليناسب 

 .بينهما
عن دترينات  .5

الذي 
 ....يتعلق

عن 
التمرينات 

اليت 
 ....تتعلق

" يتعلق " أن الكلمة 
صفة من كلمة 

وىي , "دترينات"
مؤنث لفظي ألن ذلا 

لذلك , عالمة التأنيث
جيب أن يكون صفتو 

و , مؤنث أيضا
" يتعلق"الكلمة 

ألهنا من فعل , مذكر
ادلضارع الذي يدل 

على معٌت مذكر بزيادة 
, ياء ادلضارعة ُب أولو
 . فال يناسب بينهما
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 الرسالة الثانية .2
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

اخلط  .1
 العربية

اخلط 
 العريب

تدّل معٌت " العربية"كلمة 
والصحيح . مؤنث

ألنو تابع اىل " العريب"
" اخلط"منعوتو ىي كلمة 
" العريب"فالصحيح ُكتب 

ليست فيو التاء ادلربوطة 
 .ألنو مبعٌت مذكر

 
 الرسالة الثالثة .3

الكلمة  الرقم
 ادلخطئة

الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

 لغة اخر .1
   

 

 لغة أخرى
 

" لغة " أن الكلمة 
اخر " والكلمة " مؤنث

فال يناسب , مذكر" 
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لغة "فالصحيح . بينهما
بزيادة األلف " أخرى

ادلقصور ُب أخرىا  
 .ليناسب بينهما

ادلواد  .2
التعليمية 
 احلقيقي
 

ادلواد 
التعليمية 
 احلقيقية
 

" احلقيقي " كلمة 
. تدّل معٌت مذكر

" احلقيقية " والصحيح 
ألهنا تابعة اىل منعوهتا 

" التعليمية " ىي كلمة 
" فالصحيح ُكتب 

الىت كانت " احلقيقية 
فيها التاء ادلربوطة ألهنا 

 .مبعٌت مؤنث
ُب دترينات  .3

 أكثر
ُب دترينات 

 كثَتة
تدّل " أكثر " كلمة 

والصحيح . معٌت مذكر
ألهنا تابعة " كثَتة " 

" اىل منعوهتا ىي كلمة 
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فالصحيح " دترينات 
الىت " كثَتة " ُكتب 

كانت فيها التاء 
ادلربوطة ألهنا مبعٌت 

 .مؤنث
 

 الرسالة الرابعة .4
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

ىو درس  .1
 األساسي
 

ىو درس 
 أساسي
 

" األساسي" كلمة 
. الىت كانت ال معرفة

والصحيح 
ألهنا , "أساسي"

تابعة اىل منعوهتا ىي 
الىت " درس" كلمة 

 .ليست أل التعريف
الفصيحة " كلمة علي تعليم علي تعليم  .2
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اإلمالء 
الفصيحة 
 والكميلة

اإلمالء 
الفصيح 
 والكميل

الىت " والكميلة 
. كانت تاء مربوطة

الفصيح " والصحيح 
ألهنا , "والكميل 

تابعة اىل منعوهتا ىي 
تعليم " كلمة 

الىت ليست " اإلمالء 
 .تاء مربوطة

والطريقة  .3
 زلاضرة

  
 
 
 
 

والطريقة 
 احملاضرة

 

" زلاضرة " كلمة 
الىت ليست ال 

والصحيح . معرفة
ألهنا , "احملاضرة"

تابعة اىل منعوهتا ىي 
" الطريقة " كلمة 

الىت كانت أل 
 .التعريف

" طريقة " أن الكلمة طريقة طريقة  .4
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" مؤنث والكلمة  مناسبة مناسب
. مذكر" مناسب 

طريقة " فالصحيح 
بزيادة التاء " مناسبة 

 .ادلربوطة ُب أخرىا
 ادلواد اجلديد .5

 
" ادلواد " أن الكلمة  ادلواد اجلديدة

مجع تكسَت غَت 
وكل مجع , عاقل

تكسَت غَت عاقل 
لذلك جيب , مؤنث

أن يكون صفتو 
. مؤنث أيضا

 فالصحيح    
" ادلواد اجلديدة " 

 .بزيادة التاء ادلربوطة
أساليب  .6

 اجليدة
أساليب 

 جيدة
الىت " اجليدة" كلمة 

. كانت ال معرفة
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, "جيدة"والصحيح 
ألهنا تابعة اىل 

منعوهتا ىي كلمة 
الىت " أساليب"

. ليست بأل التعريف
فالصحيح ُكتب 

ليست " جيدة"
 .بزيادة أل

أساليب  .7
 ادلختارة

أساليب 
 سلتارة

" ادلختارة " كلمة 
. الىت كانت ال معرفة

, "سلتارة"والصحيح 
ألهنا تابعة اىل 

منعوهتا ىي كلمة 
الىت " أساليب"

. ليست بأل التعريف
" فالصحيح ُكتب 

ليست " سلتارة 
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 .بزيادة أل
 
 
 
 
 

 الرسالة اخلامسة .5
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

غَت لفظ  .1
 األخرين 

 

غَت لفظ 
 األخرين

تدّل " جد"كلمة 
. معٌت مذكر مجع

" أخر"والصحيح 
ألهنا تابعة اىل 

منعوهتا ىي كلمة 
فالصحيح " لفظ"

غَت لفظ " ُكتب 
 ".األخرين 
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 الرسالة السادسة .6
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

الواجب  الواجب ادلنزلية .1
 ادلنزيل

تدّل " ادلنزلية"كلمة 
. معٌت مؤنث
" ادلنزيل"والصحيح 

ألهنا تابعة اىل منعوهتا 
" الواجب"ىي كلمة 

" فالصحيح ُكتب 
الىت خدفت "  ادلنزيل 

فيها التاء ادلربوطة ألهنا 
 .مبعٌت مذكر

 
 الرسالة السابعة .7

الكلمة  الرقم
 ادلخطئة

الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

ليست " ثانية"كلمة  باللغة الثانية باللغة ثانية .1
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والصحيح . أل معرفة
ألهنا تابعة , "الثانية"

اىل منعوهتا ىي كلمة 
الىت كانت أل " اللغة"

فالصحيح . معرفة
بزيادة " الثانية"ُكتب 

 .أل
الطريقة  .2

 ادلناسب
الطريقة 
 ادلناسبة

" ادلناسب " كلمة 
. تدّل معٌت مذكر

" ادلناسبة"والصحيح 
ألهنا تابعة اىل منعوهتا 

" الطريقة " ىي كلمة 
" فالصحيح ُكتب 

بزيادة التاء "  ادلناسبة 
ادلربوطة ألهنا مبعٌت 

 .مؤنث
أن الكلمة الكتاب الكتاب  .3
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, مؤنث" ادلستخدمة" ادلستخدم ادلستخدمة
" الكتاب"والكلمة 

مذكر ألهنا فقد من 
فال , عالمة التأنيث
لذلك , يناسب بينهما

الكتاب " فالصحيح 
حبذف , "ادلستخدم

التاء ادلربوطة ُب 
 .أخرىا

 باللغة أوىل .4
 

 باللغة األوىل
 

ليست " أوىل " كلمة 
" والصحيح . أل معرفة
ألهنا تابعة , "األوىل 

اىل منعوهتا ىي كلمة 
الىت كانت أل " اللغة"

فالصحيح . معرفة
بزيادة " األوىل "ُكتب 

 .أل
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مدرسة  .5
األىلية 

ومدرسة 
 الثانوية

 

مدرسة أىلية 
ومدرسة 

 ثانوية
 

األىلية و " كلمة 
كانت أل " الثانوية 

" والصحيح . معرفة
ألهنا , "أىلية وثانوية 

تابعة اىل منعوهتا ىي 
الىت " مدرسة "كلمة 

 . ليست أل معرفة
ادلدارس  .6

 األخر
 

ادلدارس 
 األخرى

 

تدّل " األخر " كلمة 
والصحيح . معٌت مذكر

ألهنا تابعة " األخرى " 
" اىل منعوهتا ىي كلمة 

ألن كل , " ادلدارس
مجع التكسَت ُب 

 .احلكم مؤنث
التقوًن  التقوًن موافق .7

 ادلوافق
" موافق " كلمة 

. ليست أل معرفة
, "ادلوافق " والصحيح 
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ألهنا تابعة اىل منعوهتا 
" التقوًن " ىي كلمة 

الىت كانت بأل 
فالصحيح . التعريف
بزيادة " ادلوافق" ُكتب 

 .أل
 

 الرسالة الثامنة .8
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

والتشجيع  .1
 اجلديدة

والتشجيع 
 اجلديد

اجلديدة " أن الكلمة 
" والكلمة , مؤنث" 

مذكر ألهنا " التشجيع 
فقد من عالمة 

فال يناسب , التأنيث
لذلك , بينهما

والتشجيع "فالصحيح 
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حبذف التاء , "اجلديد 
 .ادلربوطة ُب أخرىا

باللغة  باللغة أجنبية .2
 األجنبية

" أجنبية " كلمة 
. ليست أل معرفة

األجنبية "والصحيح 
ألهنا تابعة اىل , "

" منعوهتا ىي كلمة 
الىت كانت بأل " اللغة

فالصحيح . التعريف
" األجنبية " ُكتب 

 .بزيادة أل
 

 الرسالة التاسعة .9
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل

الىت " العربية " كلمة  اللغة العربية لغة العربية .1
. كانت أل معرفة

, "عربية "والصحيح 
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ألهنا تابعة اىل منعوهتا 
الىت " لغة" ىي كلمة 

. ليست بأل تعريف
" فالصحيح ُكتب 

 .حذف  أل" عربية 
ادلعهد  .2

 السلفية
ادلعهد 
 السلفي

" السلفية " كلمة 
الىت كانت تاء 

والصحيح . ادلربوطة
ألهنا تابعة , "السلفي"

" اىل منعوهتا ىي كلمة 
الىت ليست تاء " ادلعهد

 . ادلربوطة
كتاب  .3

 التقليدية
كتاب 
 تقليدي

" التقليدية " كلمة 
. الىت كانت أل معرفة

, "تقليدي"والصحيح 
ألهنا تابعة اىل منعوهتا 

" كتاب" ىي كلمة 
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الىت ليست بأل 
فالصحيح . تعريف
" تقليدي " ُكتب 

 .حبذف أل
بيانات  .4

 اخلاصة
البيانات 

 اخلاصة
اخلاصة " أن الكلمة 

. الىت كانت أل معرفة"
, "خاصة"والصحيح 

ألهنا تابعة اىل منعوهتا 
" بيانات " ىي كلمة 

الىت ليست بأل 
فالصحيح . تعريف
" خاصة " ُكتب 

 .حبذف أل
 

 الرسالة العاشرة .10
الكلمة  الرقم

 ادلخطئة
الكلمة 
 الصحيحة

 التحليل
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الكتب  .1
 مكتوبة

الكتب 
 ادلكتوبة

" مكتوبة " كلمة 
. ليست أل معرفة

ادلكتوبة " والصحيح 
ألهنا تابعة اىل , "

" منعوهتا ىي كلمة 
الىت كانت " الكتب

فالصحيح . بأل تعريف
" ادلكتوبة " ُكتب 

 .بزيادة أل
باجلامعة  .2

 حكومية

باجلامعة 
 احلكومية

" حكومية "أن الكلمة 
. ليست أل معرفة

, "احلكومية"والصحيح 
ألهنا تابعة اىل منعوهتا 

" اجلامعة" ىي كلمة 
. الىت كانت بأل تعريف

" فالصحيح ُكتب 
 .بزيادة أل" احلكومية 
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 الخامس الباب
 الخاتمة
 

 البحث نتائج .أ
 ةكيب اإلضاُباالًت القيام بدراسة األخطاء ُب كتابة بعد

ة ُب الباب األول و الثالث من رسائل جامعية كيب الوصفياو الًت
لقسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جامعة فونوروغو اإلسالمية 

واليت اختارهتا الباحثة . 2018-2017احلكومية للعام الدراسي 
 : أمهها, حصلت الدراسة على عدد نتائج, بطريقة عشوائية

الرسائل في ة كيب اإلضافيافى كتابة التراألخطاء  .1
   أخطاء49الجامعية  

 3 الرسالة األوىل  ُب َب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  ( أ
 أخطاء

 الرسالة الثانية ُب َب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  ( ب
 خطأ1

 4 الرسالة الثالثة ُب َب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  (ج
 أخطاء

112 
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 6 الرسالة الرابعة ُب َب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  (د
 أخطاء

 الرسالة اخلامسة ُب َب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  (ه
  أخطاء4

 الرسالة السادسة ُب َب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  (و
  خطاءان2

 الرسالة السابعة ُب َب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  (ز
  أخطاء6

 الرسالة الثامنة ُب َب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  (ح
  أخطاء8

 الرسالة التاسعة ُب َب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  (ط
  أخطاء8

 الرسالة العاشرة ُب َب كتابة الًتكيب اإلضاُباألخطاء  (ي
  أخطاء7

 
الرسائل الجامعية في الوصفية كيب افى كتابة التراألخطاء  .2

 أخطاء  33
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 5 الرسالة األوىل ُبالوصفي َب كتابة الًتكيب األخطاء   (أ
 أخطاء

 1 الرسالة الثانية ُبالوصفي َب كتابة الًتكيب األخطاء  (ب
 خطأ

 3 الرسالة الثالثة  ُبالوصفي َب كتابة الًتكيب األخطاء   (ج
 أخطاء

 7 الرسالة الرابعة ُبالوصفي َب كتابة الًتكيب األخطاء   (د
 أخطاء

 1 الرسالة اخلامسة ُبالوصفي َب كتابة الًتكيب األخطاء  (ه
 خطأ

 الرسالة السادسة ُبالوصفي َب كتابة الًتكيب األخطاء   (و
  خطأ1

 7 الرسالة السابعة ُبالوصفي َب كتابة الًتكيب األخطاء   (ز
 أخطاء

  2 الرسالة الثامنة  ُبالوصفي َب كتابة الًتكيب األخطاء   (ح
 خطاءان
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 4 الرسالة التاسعة ُبالوصفي َب كتابة الًتكيب األخطاء   (ط
 أخطاء

 2 الرسالة العاشرة ُبالوصفي َب كتابة الًتكيب األخطاء   (ي
 خطاءان

 
 البحث توصيات .ب

 عن الباحثة إليها توصل اليت النتائج من إنطالقا
  ُبةكيب الوصفيا و الًتةكيب اإلضاُباُب كتابة الًت األخطاء
 جبامعة العربية اللغة تعليم قسم طالب لدى اجلامعية الرسائل

 التوصيات الباحثة فتعطى ، احلكومية اإلسالمية فونوروغو
 :يلى كما

  العربية اللغة تعليم قسم لرئيس. 1
من احملسن أن ينشئ رئيس القسم جلنة خاصة  

, لتصحيح الرسائل اجلامعية من حيث اللغة والًتكيب
 .ونظام الكتابة حسب دليل كتابة الرسالة

 
 القواعد مواد محاضر. 2

أن يكثر احملاضر تدريبات لدرس اإلنشاء مع 
 .اإلىتمام البالغ بقواعد الكتابة ضلويا
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  العربية اللغة تعليم قسم طالب. 3
أن يهتم الدارس قواعد اللغة العربية عند كتابتو 

 .اإلنشاء
  



116 

 

 قائمة المصادر و المراجع
 

 مراجع العربية . أ
 

ادلرجع .  2010. رشدى و على أمحد مدكور, أمحد طعيمة
. ُب مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى

دار الفكرى العرىب : القاىرة
تعليم العربية لغَت الناطقُت . 1989. رشدى, مةيامحد طع
جامعة ادلنصور : مصر. هبا

: القاىرة. ادلهارات اللغوية.  2009. رشدى, أمحد طعيمة
. دار الفكر العرىب

البحث النوعى ُب الًتبية وعلم . 2011. ثائر, امحد غبارى
. مكتبة اجملتمع الغريب للنشر والتوزيع: عمان. النفس

. 1982. زلمود و إسحاق زلمد األمُت, امساعيل صيٌت
جامعة : الرياض. التقابل اللغوى و حتليل األخطاء

ادللك سعود 

117 



117 

 

 

ادلوسوعة الشاملة ُب النحو . 1971. أدين, أمُت عبد الغٌت
 . دار الكتب العلمية: لبنان. والصرف

تطبيق تعليم الصرف  . 2017.  ليلى,ايندراواتى خليفة
مبدرسة " أأ"باأللعاب اللغوية لطالبات الصف األول 
السنة الدراسية مفتاح اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو 

جامعة فونوروغو .  البحث العلمي .2016-2017
اإلسالمية احلكومية  

حتليل ادلنادى ُب سورة ال .  2017.سوجي, ايندراياىن
, البحث العلمي. عمران واصلازىا ُب تعليم النحو

. جامعة اإلسالمية احلكومية
تطبيق الطريقة التقليدية ُب . 2017. أمحد, بشرى عزيز

تعليم اخلط الرقعي  ُب الصف احلادى عشر بادلدرسة 
العالية داراذلدى ماياك طاناتان فونوروغو السنة 

جامعة , البحث العلمى. 2017-2016الدراسية 
. اإلسالمية احلكومية

حتليل األخطاء اللغوية ُب كتابة طلبة .  2017.عبد, احلافظ
دراسة )قسم تعليم اللغة العربية جبامعة زلمدية ماالنج 



118 

 

ماالنج كلية علوم الًتبية . (وصفية حتليلية تقوديية
والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

رسالة ادلاجستَت جامعة موالنا مالك . احلكومية ماالنج
. ماالنج, إبراىيم اإلسالمية احلكومية

حتليل األخطاء الشائعة ُب مهارة التعبَت . 2014. رابيا
التحريرى لدى طالب ادلرحلة الثانوية مبدرسة اإلرشاد 

 كلية علوم الًتبية 2014ماالنج . اإلسالمية بسنغافورة
والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

رسالة ادلاجستَت جامعة موالنا مالك . احلكومية ماالنج
. ماالنج, إبراىيم اإلسالمية احلكومية

األخطاء الصرفية ُب الرسائل اجلامعية  .2018.  يواىن,رمحة
دراسة حتليلية نقدية ُب قسم تعليم )دلرحلة البكالوريوس 

اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية العام 
جامعة , رسالة ادلاجستَت )(2016-2015الدراسي 

  فونوروغواإلسالمية احلكومية

دار : القاىرة. تعليم اللغة العربية. 2005. مصطفى, رسالن 
. الثقافة للنشر و التوزيع



119 

 

 

: قاىرة. جامع الدروس العربية. 2010مصطفى , الغالييٌت
 .دار التوفيقية للًتاث

عوامل جوازم فعل ادلضارع  .2017.  أليفة الرزق,فجرواٌب
البحث . زه ُب تعليم النحواوإنجُب سورة البقرة 

  جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية .العلمي

تدريس قواعد اللغة العربية . 2017 .ىون, الفية النسرحة
لطالب الصف األول " الشربوي الشافعي"بكتاب 

جكوك بابادان " تسليم اذلدى"بادلدرسة الدينية 
البحث .  2017-2016فونوروغو السنة الدراسية 

 جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية  .العلمي
طرائق .2003. زلمود و رشدي أمحد طعيمة, كامل الناقة

, ايسيسكو. تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا
. منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم الثقافة

األخطاء النحوية ُب الرسائل  .2018. دأحم, مشروحُت
دراسة حتليلية نقدية ُب )اجلامعية دلرحلة البكالوريوس 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية 



120 

 

رسالة  )(2016-2015احلكومية العام الدراسي 
  فونوروغوجامعة اإلسالمية احلكومية, ادلاجستَت

تعليم اإلمالء لطالب . 2017 .زلمد, مفلح الرفيقى اخوان
ادلستوى األول ُب كلية الًتبية قسم اللغة العربية 

باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو السنة الدراسية 
جامعة فونوروغو . البحث العلمي. 2016-2017

اإلسالمية احلكومية  
تطبيق الوسائل مسعية البصرية رسوم . 2017. ليلة, ادلنورة

" أ"ادلتحركة مهارة الكالم لطالب الصف الثامن 
بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سامفوع فونوروغو 

. البحث العلمي . 2017-2016السنة الدراسية 
 جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية 

تعليم قراءة كتب الًتاث . 2017. إنتان, النساء ادلاىرة
بادلدرسة الثانوية مفتاح " أ"لطالب الصف الثامن 

السالم كامبيع سالىوع فونوروغو السنة الدراسية 
جامعة فونوروغو . البحث العلمي. 2016-2017

اإلسالمية احلكومية  



121 

 

 

حتليل األخطاء النحوية ُب رسائل . 2018. فرح, نور فضيلة
طلبة قسم اللغة العربية جبامعة رايدن إنتان اإلسالمية 

رسالة ادلاجستَت جامعة رايدن إنتان . احلكومية المبونج
. المبونج, اإلسالمية احلكومية

 مشكالت تعليم قواعد اإلعالل .2017. محدان ,نور ىداية
" دار السالم"بادلدرسة الدينية " أ"ُب الصف الثاين 

-2016لوساري طوالكان فاجيتان السنة الدراسية 
جامعة فونوروغو اإلسالمية .  البحث العلمي. 2017
 يةاحلكوم

تطبيق طريقة القواعد والًتمجة . 2017. خَت النور, ىداية اهلل
بوجاع " دارالسالم"لًتقية فهم الكتب التقليدية مبعهد 
 .  2017-2016كرادينان مادييون السنة الدراسية 

جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية  . البحث العلمي
البحث اللمى اساسية . 2000. رجاء , وحيد دويدى

دارالفكرى : بَتوت ولبنان. النظرية وشلارستها العلمية
ادلعاصر 



122 

 

مقدمة ُب منهج البحث .  2007, رحم, يونس كروالغزاوي
. عمان: دار دجلة. العلمي

 
 مراجع الجنبية . ب

Moelong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2000. 

Bandung:Remaja Rosdakarya. 

 

Prastowo, Andi. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Dalam 

Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar Ruzz 

Media. 

 

Sa’id,  Abdul Lathif.  2014. Ensiklopedi Komplit Menguasai 

Bahasa Arab Sistem 4X24 Jam. Jogjakarta: Mitra 

Pustaka. 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed 

Method). Bandung: Alfabeta. 

 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif 

Dan R & D. Bandung: Alfabeta. 

 

 

 


