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 الباب الثالث
 البحث  ةيمنهج 

 ومدخله نوع البحث  . أ
البياانت  يعين مجع الباحثة هي الدراسة املكتبية استعملتنوع هذا البحث الذي 

ملخص الرسالة العلمية والكتب و مجع املعلومات من الكتب   واملعلومات املستمدة من
( Error Analysis) مبنهج حتليل األخطاء  املتعلقة مبوضوع البحث أبسلوب حتليل األخطاء.

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

األخطاء هو حتليل بعدي يعتمد على اإلنتاج اللغوي الفعلي ملتعلم اللغة املنشودة وليس 
حتليل األخطاء هو اإلجراء  وقيل أيضا أن 1حتليال قبليا كما هواحلال يف التحليل التقابلي.

 .2، وحتديد األخطاء يف العينة املتبع من قبل الباحثني واملعلمني واليت تشمل مجع العينات 
الوصفي يستخدمه هو املنهج الكيفي يعين اإلجراء  ومدخل هذا البحث املدخل

عن أو صاف الفراد واحلوادثو األسباب من الذي ينتج البياانت الوصفية املتصرة أة املقولة 
 3اجملتمع املعني.

 موضوع البحث  .ب
    البحوث  مسية يف الشائعية عن اجلملة االالبحث هو األخطاء  أما املوضوع من هذا

  العلمية
 

 
حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية  عمر الصديق عبد هللا،  1

 15م( ص 2000)سودان: معهد اخلرطوم البديل، ، الناطقني ابللغات األخرى

2Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, 

(Bandung: Angkasa, 2011) h 170 
3Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:PT. Remaja Rosda Karya,2007)h.22   
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 البياانت ومصادرها  . ج
 الرئيسية بينات ال (أ

البحوث العلمية لدى طلبة قسم تعليم  ملخص   10الرئيسية يف هذا البحث مأخوذ من  بينات ال
 اللغة العربية جبامعة أنتساري مث حتّلل ابلتحليل األخطاء. 

 الثانوية بينات ال (ب 
   مسية الرسالة العلمية مأخوذة من الكتب والواثئق املتعلقات ابجلملة اال الثانوية من هذه بينات ال

 .  اباإلندونيسية والعربية
 

 أساليب مجع البياانت .د
أبسلوب "التحليل  الباحثة جمموعة البياانت  قدمتأساليب مجع البياانت يف هذه الرسالة العلمية 

العلمية لدى الطلبة قسم تعليم   الرسائلملخص ااألخطاء"؛ يعين جبمع البياانت احملتاج إليها من 
 .بنجرماسني اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 
 تأسلوب حتليل البياان .ه

اليت  نحممد عين يف   Corder كما قالمن حتليل األخطاء  وأما أسلوب حتليل البياانت 
 4:الباحثة يف هذه الرسالة العلمية ختطوت فيما اييل تستخدمإ

 الباحثة البياانت اللغوية ختتار .1
 حتلل األخطاء يف البياانت احملددة .2
 ُتصّنف األخطاء  .3
 ُتشرح األخطاء .4
 تُقّييم األخطاء  .5

 الباحثة يف هذه الرسالة كما ايىل: تخطط
 

4Ainin, Muhammad, Analisis Bahasa Pembelajar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing, (Malang: Bintang 

Sejahtera, 2017) h 81. 
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الباحثة البياانت من ملخص البحث يف البحوث العلمية  إختارت هذه الرسالة العلمية يف  .1
لدى الطلبة قسم التعليم اللغة العربية جبامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني تقرأ 

 الباحثة كل امللخص مث حتددها الىت تتكون من اجلملة اإلمسية.
عد الغوية و الصرفية و الباحثة اجلملة االمسية ابعتبار عناصر قوا حللتيف هذه املرحلة  .2

 ألساليب املشهورة استخدامها.
 الباحثة األخطاء يف اجلملة االمسية على شكل جداول من أمناطها وشكلها. تصنف .3
الباحثة من األشياء املخطوئة الىت غري مناسبة بعناصر قواعد الغوية و الصرفية و ت شرح .4

 ألساليب املشهورة استخدامها و تصحح األخطائها.
احثة األخطاء بتصنف األشكال و األمناط األخطاء الىت تستخدمها الطلبة كثريا و الب تقيم .5

 تصنف اإلفرتاض الىت تسبب األخطاء.
 


