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 حتليل األخطاء، الرتكيب اجلملة االمسية. :الرئيسية الكلمات
 
موضوع هذا البحث هي: عن األخطاء الشائعة يف تركيب اجلملة االمسية يف البحوث العلمية.  تتحدث العلمية الرسالة  هذه

حتليل األخطاء يف تركيب اجلملة االمسية يف البحوث العلمية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية 
 ببنجرماسني. 

مسية يف البحوث العلمية لدى طلبة قسم تعليم اجلملة االيف تركيب الشائعة اللغوية عرفة أنواع األخطاء ملوأهداف البحث هي 
ملة االمسية من حيث أمناط تركيب اجلمل. اجلاألخطاء الشائعة يف تكوين  ملعرفة و  مية اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكو 

ملخص الرسالة العلمية والكتب و مجع املعلومات من الكتب   تمدة منالبياانت واملعلومات املس يعين مجعومنهج البحث هو املكتيب 
 املتعلقة مبوضوع البحث أبسلوب حتليل األخطاء.

مسية يف البحوث العلمية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية اجلملة االيف تركيب الشائعة اللغوية أنواع األخطاء أما نتائج البحث 
املخالفة بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث، املخالفة بني اسم أن وخربه من انحية  منها: مية اإلسالمية احلكو جبامعة أنتساري 

املذكر واملؤنث، استخدام لفظ النكرة للمبتدإ، زايدة لفظ غري هام للجملة، استخدام لفظ االسم لالفتتاح يف اجلمله الفعلية، ذكر 
اليت توجد يف  مسية اجلملة اال األخطاء الشائعة يف تكوين مجلة االمسية من حيث أمناط تركيب اجلملإن و  . معالفظني متساويني يف املعىن

خرب مقدم )شبه ،اسم أن )مضاف + مضاف إليه( + لفط غري هام + خرب ، مبتداء مذكر + خرب مؤنث بعض ملخص العلمية منها:
اسم استفهام + مبتداء مذكر )مضاف +  ،مبتداء نكرة + جار وجمرور + خرب ،مبتداء مؤخراجلملة جار + جمرور( + لفظ غري هام + 

مبتداء نكرة + جار ،اسم كان + جار وجمرور + لفظ غري هام + خرب كان )مضاف + مضاف إليه(،مضاف إليه( + خرب مؤنث
أن مقدم )جار وجمرور( + اسم أن  أن + ضمري غري هام + خرب ،مبتداء أول مؤنث+ مبتدأ اثن مذكر+ خرب ،وجمرور خرب

مبتداء مذكر + جار وجمرور + لفظ غري هام + خرب )مضاف +  ،مبتداء )مضاف + مضاف إليه( + لفظ غري هام + خرب،مؤخر
 ليه(مضاف إ



ABSTRAK 
NI’MATUN NAJAH. 202. Al Akhta Asyai’ah Fi Tarkibil Jumlatil Ismiyati Fi buhusti Ilmiyah,    

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing I: 

Dr.Ridha Darmawaty, M.Pd., Pembimbing II: Mukhlis Anshari, S.Hum, M.Pd 
 

Kata Kunci: Tahlilul Akhta, Tarkb Jumlah Ismiyah.   

Skripsi ini menyajikan tentang Kesalahan Umum Susunan jumlah ismiyah dalam Penelitian 

Ilmiah. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Antasari Banjarmasin. 

Tujuan Penelitian ini adalah: peneliti ingin mengetahui jenis kesalahan bahasa secara 

umum dalam susunan jumlah ismiyah, dan untuk mengetahui kesalahan umum pada penyusunan 

jumlah ismiyah dari segi pola susunan Kalimat. 

  Penelitian ini menggunakan library research dengan mengumpulkan data dan informasi 

yang berasal dari abstrak Skripsi mahasisa. serta mengumpulkan informasi dari buku-buku yang 

berkaitan dengan topik penelitian melalui Teknik Analisis Kesalahan.  

Adapun hasil penelitian ini adalah:  

- memberikan jenis kesalahan Bahasa secara umum pada susunan jumlah ismiyah dalam 

skripsi mahasiswa Jurusann Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Islam Antasari, 

diantaranya: Perbedaan antara Mubtada dan Khabar dari segi Mudzakar dan Muannats, 

Perbedaan antara isim أن dan khabarnya dari segi Mudzakar dan Muannats.  Penggunaan 

lafaz Nakirah pada mubtada, penggunaan kata yang tidak perlu dalam susunan kalimat, 

penggunaan Isim pada permulaan jumlah fi’liyah. menyebutkan dua istilah yang sama dalam 

satu arti.   

- memberikan kesalahan umum pola susunan Kalimat pada penyusunan jumlah ismiyah yang 

terdapat pada beberapa Abstra Skripsi Mahasiswa, diantaranya:  

خرب مقدم )شبه اجلملة جار +  ،اسم أن )مضاف + مضاف إليه( + لفط غري هام + ، مبتداء مذكر + خرب مؤنث
اسم استفهام + مبتداء مذكر )مضاف   ، مبتداء نكرة + جار وجمرور + خرب ،جمرور( + لفظ غري هام + مبتداء مؤخر

مبتداء ،اسم كان + جار وجمرور + لفظ غري هام + خرب كان )مضاف + مضاف إليه(،+ مضاف إليه( + خرب مؤنث
أن + ضمري غري هام + خرب أن مقدم )جار   ،مبتداء أول مؤنث+ مبتدأ اثن مذكر+ خرب ،نكرة + جار وجمرور خرب
مبتداء مذكر + جار وجمرور +   ،مضاف + مضاف إليه( + لفظ غري هام + خربمبتداء )،وجمرور( + اسم أن مؤخر

 .ليه(لفظ غري هام + خرب )مضاف + مضاف إ
 


