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 الباب األول
 املقدمة 

  
  خلفية البحث  . أ

، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا يف السامية من جمموعة اللغات هي  اللغة العربية
مليون نسمة، اللغة  200يتحدثها أكثر من  الوطن العريب العامل، ويتوزع متحدثوها يف

( ولغة احلديث   القرآن )لغة لغة مقدسة ، فهي1املسلمني العربية ذات أمهية قصوى لدى
، كما قال هللا تعإىل يف القرآن الكرمي يف سورة الزخرف 2واللغة اليت يتكلم  هبا أهل اجلنة

 : ٣األية 
 3. ﴾لاُكْم تَ ْعِقُلْونَ ِإَّنا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآًَّن َعرَبِبًّا لاعَ ﴿

كل لغة هلا فرد فريدة من نوعها من حيث صوت ومرفيم والنحوي. يف اندونيسيا 
اللغة العربية هي إحدى اللغات األجنبية الليت درست كثريا من املرحلة االبتدائية إىل  

التعليمية الرمسية وغري الرمسية. وابإلضافة إىل ذلك  املرحلة اجلامعية، على املؤسسات 
اللغة اإلندونسية هي من جمموعة اللغات  .ية وكاللغة العامليةكأساس لفهم القرآن والعرب

 4.لغات أوسرتونيزيةالبولينيزية هي أحد اللغة من  -املاليوية 
ومن الفرق عناصر هاتني لغتني املذكورة السابقة فالطلبة اإلندونيسية الذين  

بسبب يوجد إختالف يتعلمون اللغة العربية يصعبون ويواجهون األخطاء يف تعليمها 
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اللغوية،كما عرفت الباحثة اللغة اإلندونسية  اللغوية بينهما، كمثل يف الرتكيب اجلمل 
 اوأم ,”Ali membaca buku“حنو    مفعول به-فعل-من اللغات ذات تسلسل فاعل
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الكتاب"، كمثل أيضا يف اللغة العربية قرأ علي  مفعول به حنو " -فاعل -اللغة العربية ذات تسلسل فعل
جيوز أن يقدم "مفعول به من الفاعل" حنو "ضربه يزيد" ولكن مل يوجد هذه عناصر يف اللغة اإلندونيسية.  

ومن األمثلة األخرى مل يوجد يف اللغة اإلندونيسية اإلعراب الكلمات، ومل يوجد أيضا تسلسل اجلمل كما  
 Pisau di / قدم ومبتدأ مأخر"، ومن الفرق األخر ”السكن يف املطبخيف اللغة العربية بشكل " خرب م 

dapur يف اللغة العربية هي اجلملة وأما يف اللغة اإلندونيسة ليست من اجلملة ولكن "klausa. 
واجلمال يف الرتكيب مصدر ركب يركب : واملركب: قول مؤلف من كلمتني أو أكثر لفائدة اتمة، 

عناصر  5أم َّنقصة، مثل: )نور الشمساإلنسانية الفاضلة. إنتتقن عملك(.مثل )النجاة يف الصدق(، 
 subjek (s) Predikat (p) Objek (O)ي عهمية حنويّة يسمى اب أتثري اجلمال يعىن:     اجلمال ه

Pelengkap(P) Keterangan (K).  اجلمال لغة اإلندونيسية يالزم ان يرتكب من عنصرين يعىنsubjek, 

predikat   و يستطع من    Predikat, Objek, Pelengkap   . 6أمل ال   
مسية، منها من تفرق بني اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية يف اجلملة اال وكثري من املشكالت هي

كما عرفت الباحثة أن اخلرب يف اللغة العربية ليس تتكون من خرب مفرد فقط   ,predikatحيث اخلرب أو 
مسية،أو خرب مجلة الفعلية، أو اخلرب شبه اجلملة اليت مل توجد يف اللغة اإلندونيسية  ولكن خرب مجلة اال

مسية أو اجلملة الفعلية أو شبه  اجلملة اال مثلها. يف اللغة اإلندونيسية مل يوجد خرب مجلة، حيث كان
اجلملة كما يف اللغة العربية. اخلرب مجلة الفعلية تتكون من فعل و الفاعل فلذالك املسند يف هذه اجلملة 

مبتدأ أول و مبتدأ اثين واخلرب أول ت مسية يف اللغة العربية وجديوجد مسندان. وأما يف اخلرب مجلة اال
فحددت الباحثة يف هذه الرسالة العلمية ختصص   ثل يف اللغة الإلندونيسيىة مثلها.واخلرب اثين هذه مل مي

مسية هي مسية اليت تتكون من مبتدأ وخرب، أما خرب مفرد أو خرب غري مفرد . ألن اجلملة االيف اجلملة اال
صدورها مجلة تعطي مفهوما أتما مقصودا لدي املتحدث يريد أن يوصله إىل املستمع خمرب أو مستخربا، 

الكالم، و علينا أن نفرتض فيه املعلومية لدي طريف احلديث، حيث يبتدأ مبا هو    اسم يكون حمور 

 
 11-10، ص. 10(ط. 2011)بريوت: دار الكتب العلمية، ، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليين، 5

6Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa untuk Mahasiswa Jurusan Non Bahasa, (jakarta : Gramedia, 2008), 

h.142 
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واجلملة اإلمسية يف  7املعلوم لدى الطرفني ليبىن عليه ما هو جمهول يراد اإلختبار به أو االستخبار عنه.
 اإلندونسية كثري إختالفها منها: أما يف اللغة  subjekاليت تبدأ ب    Susunan Kalimatاللغة العربية و

يف اللغة العربية اخلرب يتبع املبتدأ يف تذكري و أتنيثها، و يف عددها، و غري ذلك. و أما يف اللغة  .1
اإلندونسية ليست توجد كذلك.كما يف املثل يف اللغة العربية املسجد كبري واملدرسة كبرية. و يف 

ومثال األخرى "املسجدان كبريان  masjid itu besar dan sekolah itu besar  اللغة اإلندونسية.
 ". dua masjid itu besar dan dua sekolah itu besar واملدرستان ك  برياتن" و"

يف اللغة العربية توجد خرب شبه اجلملة اليت مل توجد يف اللغة اإلندونيسية. من أمثالتها: "التلميذ   .2
 Siswaمسية ابخلرب شبه اجلملة، ,أما يف اإلندونيسية "ن اجلملة االأمام الفصل" يف اللغة العربية م 

di depan Kelas"  ليست من اجلملة ولكنKlausa  فقط . 
يف اللغة العربية توجد اخلرب املقدم واملبتدأ املأخر كمثل " يف الفصل تلميذ"، وأما يف اللغة  .٣

 اإلندونسية ليست توجد كذلك. 
. -اللغة اإلندونيسة -الطلبة تستخدمون املعلومات واخلربات يف اللغة األم ومن املشكالت ان 

وظهرت األخطاء اللغوية يف تعلم اللغة العربية بسبب استخدمت الطلبة عناصر اللغة األم يف اللغة  
ناصر اللغة العربية. وظهرت الصعوابت يف تعلم اللغة العربية بسبب عدم عناصر اللغة املنشودة يف ع

"أن   Robert Ladoكما قال  األم، بل البد على الطلبة أن يستخدموا عناصر اللغة العربية يف تعليمها.
الظواهر اللغوية متطابقة للغة األوىل سوف تسرع عملية التعلم، ولكن الظواهر الغوية املختلفة ستجعل  

 .8احلاجز أو املانع"
تقع األخطاء     (psikologi behaviorisme) سي السلوكيووقفا على فهم النظرايت تعليم علم النف

اللغوية بسبب النقل السليب، يعين استخدام نظام اللغة األم إىل اللغة املنشودة وأما هذا النظام خمتلف يف 
اللغة املنشودة. فاألخطاء الغوية وأتثريها تنبغي أن جترد من الطلبة ليكون عملية التعليم اللغة األجنبية  

 ميسرا. 
 

 21م( ص. 2017للجامعات، ، )القاهرة: دار النشر النحو العريبإبراهم بركات،  7

8Robert Lado, Linguistik di Berbagai Budaya, Terjemahan Soedjono Darjowijoyo, (Bandung: Ganeco, 

1979,) h. 8  
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ملخص مسية بناعن يف عن اجلملة اال اء الشائعةعن األخط حبثت الباحثة وهبذه املشكالت 
البحوث العلمية. لعصمة الطلبة أو املتكلم أو الكاتب من الصعوابت واألخطاء. وأما حتليل األخطاء  

قابلي،   يستخدمه علم اللغة علم اللغة اليت طبيقي يف تعليم اللغة، وهو اخلطوة التالية للتحليل الت
 9تلف عنه وعن املقارنة الداخلية يف أهنا  يدرسنااللغة.ولعله مثرة من مثراته، لكنه خي

ثون يف أوقات  إن دراسة األخطاء وحتليلها ليس ترفا ذهنيا ميارسة الباح وهتدف حتليل األخطاء
ومن أجل األخطاء  10فراغهم وإمنا هي عمل جاد مفيد بشكل جزاءا أساسيا من علم اللغة التطبيقي. 

اليت يتوقع أن يواجهها طلبة عند تعلمهم اللغة األجنبية، ومن مث يساعد يف مسية الشائعة عن اجلملة اال
عدة عداد أمور، منها أتليف الكتب واملواد التعليمية املناسبة، واالختبارات اللغوية املناسبة أيضا وغريها 

 11من اجملاالت العملية التعليمية. 
األخطاء الشائعة يف تركيب بناء على املشكالت السابقة، أرادت الباحثة أن حتللها إبقامة 

 .   اجلملة االمسية يف البحوث العلمية
 

 أسئلة البحث  .ب
مسية يف البحوث العلمية لدى طلبة اجلملة االيف تركيب الشائعة اللغوية ما أنواع األخطاء  .1

 مية؟ أنتساري اإلسالمية احلكو قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
  ؟   ملة االمسية من حيث أمناط تركيب اجلملاجلاألخطاء الشائعة يف تكوين ما  .2

 
   حتديد املصطلحات .ج 

 
 .49 ص. (.1995 )الرايض: معهد تعليم اللغة العربية، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربيةعبده الراجحي، 9

حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية الناطقني ابللغات عمر الصديق عبد هللا، 10
 11-10ص.(. 2000سودان: معهد اخلرطوم البديل، )، األخرى
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يف الشرح، فأرادت الباحثة أن تقّدم البيان  إ التفّهم على املوضوع والتجّنب عن اخلطريلتيس 
 االصطالحات املستعملة يف هذاالبحث، وهي:

حتليل األخطاء منهج ظهر يف العقد السابع من القرن املاضي، يعمل على استدراك هفوات  .1
التحليل التقابلي يف النظر إىل األخطاء اليت يرتكبها متعلمو اللغات. وحتليل األخطاء هو 

عتمد على اإلنتاج اللغوي الفعلي ملتعلم اللغة املنشودة وليس حتليال قبليا كما حتليل بعدي ي
وحددت الباحثة يف هذه الرسالة العلمية هي األخطاء  12هواحلال يف التحليل التقابلي.

 البحوث العلمية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري.املالخص يف  الشائعة
مسية اليت تتكون من مبتدأ وخرب، إما خرب مفرد أو خرب  الرسالة العلمية عن اجلملة االيف هذه  .2

 غري مفرد.
لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اليت حتلل الباحثة هي  حبوث عربية علمية .٣

  الرسالة العلمية ملرحلة السارجاَّنملخص 
 

 أهداف البحث  .د
 البحث: البحث السابقة فاهلدف هلذاإعتمادا على أسئلة 

مسية يف البحوث العلمية لدى طلبة اجلملة االيف تركيب الشائعة اللغوية ملعرفة أنواع األخطاء  .1
 . ميةقسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكو 

   . األخطاء الشائعة يف تكوين مجلة االمسية من حيث أمناط تركيب اجلمل ملعرفة .2
 

 مهية البحث أ .ه

 
حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية الناطقني ابللغات  عمر الصديق عبد هللا،12

 15( ص 2000، )سودان: معهد اخلرطوم البديل، األخرى
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أن تكون هذا البحث أتيت ابستهامات الفكرية من أجل تقًدم الرتبية اإلسالمية،   ترجو الباحثة
وأن هذا البحث تفيد الباحثة نفسها وأن تكون وسيلة للمساعدة يف إعداد املواد الدراسية على أسس  

 علمية سليمة و املوصول إىل األساليب السليمة يف تقومي اإلنتجاج اللغوي للدراسني.
 

 بقة الدراسات السا  .و
الباحثة الرسالة العلمية هبذا املوضوع املختار، قد فتشت الباحثة عدة املراجع  توقبل أن قدم

 واملصادر اليت تتعلق ابلرسالة العلمية، منها: 
حتت املوضوع "العبارة يف اللغة العربية  2018رسالة املاجستري اليت كتبتها مرشدة األولية،  .1

دراسة العبارة اليت تتعلق ابختالفات بني اللغة العربية  واللغة اإلندونيسية: دراسة تقابلية".
واللغة اإلندونيسية حيث أنه غالبا ما حيدث صعوابت خاصة للمتعلمني للغة العربية يف 

برتكيب العبارة العربية. وأما منهج  إندونيسيا بسبب تركيب العبارة اإلندونيسية خالفات 
ومدخله هو البحث  ،بحث التقابلي""ال البحث املستخدم يف هذا البحث العلمي هو

عن وأما هذاه الرسالة العلمية كتبتها الباحثة حتلل  الكيفي هو البحث الوصفي والتحليلي.
 األخطاء اجلملة االمسية ليس تقابل اللغة.

 قامت ابربيعة العدوية" حتليل األخطاء يف استخدام الضمائر يف اإلنشاء املوجه لدى تالميذ  .2
م. يف هذا 2010املتوسطة اإلسالمية جاكرات الشرقية" 17ة الوطنية الثاين من املدرس 

البحث خالصة األتية  فهي إن األخطاء الشائعة اليت ارتكبها تالميذ الصف الثاين  من 
املتوسطة اإلسالمية جاكرات الشرقية يف استعمال الضمائر يف اإلنشاء  17املدرسة الوطنية 

لتالميذ الصف الثاين يف استخدام الضمائر يف الغنشاء  املوموجه  و معرفة األخطاء اللغوية
عن األخطاء اجلملة االمسية ليس عن وأما هذاه الرسالة العلمية كتبتها الباحثة حتلل املوجه. 

 األخطاء الضمائر.
قام أبسيف سوجنا " حتليل األخطاء يف أستخدام االسم املوصىل يف اإلنشاء لدى تالميذ  .٣

الصف الثاين من املدرسة السنن احلسن الثانوية اإلسالمية فندوق راجني تشيفواتت تنرانج 
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". يف هذا البحث خالصة اآلتية فهي إن األخطاء اللغوية الشائعة اليت يرتكبها 2016سنة 
ثاين من املدرسة السنن احلسن الثانوية اإلسالمية يف استخدام االسم تالميذ الصف ال

املوصول يف اإلنشاء، هلي عدم مطابقة املوصول لصلته، و عدم مطابقة الصلة ملوصوله، 
عن األخطاء وأما هذاه الرسالة العلمية كتبتها الباحثة حتلل واجلهل ابلقائدة و األخطاء. 

 االسم املوصول.اجلملة االمسية ليس عن األخطاء 
الصحيفة اليت كتبها مؤمن وعني غفور حتت املوضوع "حتليل األخطاء النحوية يف قراءة كتب 

كانت من  خالصة اآلتية فهييف هذا "  الفالح السلفي موسى ابيو أسني الرتاث عند التالميذ مبعهد
اءة  كمصدر املعرفة األساسي يف بكثرة األخطاء اللغوية املوجودة يف مهارة القراءة.  و القر اجنزاب الباحث 

التعليم، ولكن بعض الطالب قد ال يفهموا هذه املهارة جيدا. لذلك أراد الباحث أن يوصف هذه 
الظواهر املوجودة ذا املعهد. ولنيل هذه البباَّنت استخدم الباحث املدخل الكيفي ابلبحث الوصفي. 

لى حتليل األخطاء النحوية يف قراءة كتب  العينات ىف هذا البحث هو الصف اجلرومية، حبث الباحث ع
األخلطاء.   48الرتاث عند التالميذ املدرسة الدينية. هذا احلال بّلغت األخطاء ىف اإلعراب أو حمال 

. واملرار الرابع 26. واملرار الثالث األخطاء ىف التابع ٣5واملرار الثاىن األخطاء ىف اإلضافة والصفة 
. فبذالك اّن  املخلص من 16. واملرار اخلامس األخطاء ىف املفردات 20األخطاء ىف املعرفة والنكرة 

حتليل هو تعرف العوامل الىت تسبب األخطاء وهى خافت التالميذ علم النحوى لسعبتها وأقال العمل 
من النظرى وأقال العملى ىف التعلم.و التصحيح عن هذه األخطاء عند املدرس ىف هذا األخطاء هى 

وأما هذاه الرسالة العلمية  . واجاد برَّنمج اللغة العربية و تصحيح الطريقة وتقنية التعلماحلثواسلة اللغة 
 عن األخطاء اجلملة االمسية خاصة ليس عن األخطاء النحوية. كتبتها الباحثة حتلل 

 


