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 الباب الرابع  
 تقدمي البياانت وحتليلها 

 
 تقدمي البياانت . أ

ملخص البحث يف  10الباحثة البياانت من  تالعلمية حصليف هذه الرسالة 
كلها من البحث  2020-2017الرسائل العلمية لدى الطلبة قسم التعليم سنة 

الباحثة من البحوث امليدان ألن من الباحثني الذين يبحثون حبوث  ت ختار إامليدان. و 
امليدان كثريا ما يستخدمون عناصر اللغة اإلندونيسية يف كتابتهم بغري النظر إىل 
 إختالف قواعد اللغوية بني اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية خصوصا يف تركيب اجلمل.  

 
 حتليل البياانت  .ب

حتت املوضوع   2019سنة  دية فجرينااليت كتبتها ملخص الرسالة العلمية  .1
لفالح للبنات بنجرابرو.  تعليم اللغة العربية يف مسكن اللغة مبعهد ا

 وهذا نصه: 
اللغة العربية يف مسكن اللغة مبعهد الفالح   هذه الرسالة العلمية تقدم عن تعليم

. وكانت املسئلة يف هذه الرسلة العلمية قدرة تكلم اللغة العربية للبنات بنجر ابرو
اليت تصنف املعاهد من املعهد السلفي، ولكن  معهد الفالح للبنات بنجر ابرولطالبات 

لديهن قدرة تكلم اللغة العربية بشكل جيد. وقد أثبت ذلك من اإلجنازات الاليت 
 حيصلن. 

اللغة العربية يف مسكن اللغة  وأّما األهداف من هذه الرسلة العلمية معرفة تعليم
قومي يف األنشطة من حيث التخطيط والتنفيذ والت  مبعهد الفالح للبنات بنجر ابرو 

 التعليمية. 
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واملنهج هذا البحث تستخدم منهجيا وصفيا ابملدخل  حبث ميداين، هذا البحث 
حتليل ابستخدام اتبع األسلوب ملنهج ميلس وهبريمن. وأما األساليب  والكيفي 

البياانت هي املالحظة واملقابلة والتوثيق. املوضوع يف هذه الرسلة املستعملة جلمع 
. بينما  اللغة العربية يف مسكن اللغة مبعهد الفالح للبنات بنجر ابرو العلمية هو تعليم

 كان ذايت البحث أربع املعلمات ومجيع طالبات يف مسكن اللغة.
يت قامت هبا املعلمات يف طيط التعليم الاستناداً إىل نتائج الدراسة، فإن أنشطة خت

، وهو حتتوي على تعيني األهداف التعليميةمسكن اللغة هو ختطيط بعيد املدى، 
وتنفيذ تعليم  واختيار املواد التعليمية، وتعيني اجلدول التعليمي وحتديد أوقات التقومي. 

، حتتوي على افتتاح التعليم وشرح هذا مسكن اللغة تتعلق مبراحل تعليمية بشكل عام
املواد التعليمية واختتام التعليم،. مث تستخدم املعلمات الطريقة املتنوعة، والطريقة األكثر  
استخداًما هي الطريقة االنتقائية و ابألساليب فيها. مث أساليب التقومي املستخدمة يف 

ق واألساليب والوسائل مسكن اللغة هو االختبار والالختباري. ختتار املعلمات الطر 
والتقومي اليت تتعلق مع األهداف املعينة، واملواد التعليمية، وحالة الطالبات يف مسكن 

الطالبات اليت تتزيد  اللغة. لذلك تنفيذ التعليم بشكل جيد ومَؤثّر. يتضح من قدرة 
 بشكل متزايد.

الرسالة وجدت الباحثة ثالثة األخطاء يف تركيب اجلملة االمسية يف هذه ملخص 
 العلمية، وهي:

واملنهج هذا البحث تستخدم منهجيا وصفيا ابملدخل الكيفي". فاخلطأ يف مجلة " .أ
لفظ تستخدم الذي هو خرب املبتدإ. فهو غري مناسب للفظ املنهج الذي هو 
مبتدأ، ألن لفظ املنهج مذكر وتستخدم فعل يطلق للمؤنث. فيلزم أن يبدل 

اجلملة أيضا وجد اخلطأ يف استعمال ال  بلفظ املذكر وهو يستخدم. ويف هذه
للتعريف يف لفظ املنهج. فالصحيح أن يكون منهج بدون ال، ألنه مضاف إىل 
لفظ هذا. ولكن هذا األمر ال يدخل التحديد اإلجرائي. فاجلملة الصحيحة 
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"ومنهج هذا البحث يستخدم منهجيا وصفيا ابملدخل الكيفي". ونوع اخلطإ يف 
 الفة بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث.هذه اجلملة هو املخ

الذي  حتتويفاخلطأ يف لفظ مجلة "وهو حتتوي على تعيني األهداف التعليمية".  .ب 
هو خرب املبتدإ. فهو غري مناسب للفظ هو الذي هو مبتدأ، ألن لفظ هو مذكر  

ة فعل يطلق للمؤنث. فيلزم أن يبدل بلفظ املذكر وهو حيتوي. فاجلمل حتتويو 
ونوع اخلطإ يف هذه  "وهو حيتوي على تعيني األهداف التعليمية". الصحيحة 

 اجلملة هو املخالفة بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث.
فاخلطأ مبراحل تعليمية بشكل عام".  تتعلق"وتنفيذ تعليم هذا مسكن اللغة  مجلة .ج

الذي هو  تنفيذالذي هو خرب املبتدإ. فهو غري مناسب للفظ  تتعلقيف لفظ 
فعل يطلق للمؤنث. فيلزم أن يبدل بلفظ  تتعلقمبتدأ، ألن لفظ هو مذكر و 

  يتعلق "وتنفيذ تعليم هذا مسكن اللغة املذكر وهو يتعلق. فاجلملة الصحيحة 
املبتدإ  ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو املخالفة بنيمبراحل تعليمية بشكل عام". 

 واخلرب من انحية املذكر واملؤنث.
 . 1.1وابخلالصة األخطاء يف هذا ملخص الرسالة العلمية تقوم ابجلدول  

 
 :  األخطاء يف ملخص الرسالة العلمية اليت كتبتها دية فجرينا1.1اجلدول 

 منط اجلملة اخلطيئة اجلملة الصحيحة اجلملة اخلطيئة الرقم
واملنهج هذا البحث  1

 تستخدم
واملنهج هذا البحث 

 يستخدم
مبتداء مذكر + خرب مؤنث 

 )مجلة فعلية(
مبتداء مذكر + خرب مؤنث   وهو حيتوي  حتتوي وهو  2

 )مجلة فعلية(
وتنفيذ تعليم هذا  3

 تتعلق مسكن اللغة 
وتنفيذ تعليم هذا مسكن 

 تعلقاللغة 
مبتداء مذكر )مضاف + 

مضاف إليه( + خرب  
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 مؤنث )مجلة فعلية(
 

حتت املوضوع   2017سنة  نور لطيفةملخص الرسالة العلمية اليت كتبتها  .2
فعالية استخدام لعبة صندوق الكتابة يف تعليم مهارة الكتابة لدى الطلبة  

املتوسطة اإلسالمية  2الصف الثامن يف مدرسة بنجرماسني سالتن 
 احلكومية.

وجدت الباحثة خطأين يف تركيب اجلملة االمسية يف هذه ملخص الرسالة 
 العلمية، ومها:

مجلة "ألن استخدام لعبة تسهل الطلبة يف مهارة الكتابة". فاخلطأ يف لفظ تسهل  .أ
الذي هو اسم أن، ألن لفظ  استخدامالذي هو خرب أن. فهو غري مناسب للفظ 

فعل يطلق للمؤنث. فيلزم أن يبدل بلفظ املذكر وهو  تسهلاستخدام مذكر و 
"ألن استخدام لعبة يسهل الطلبة يف مهارة الكتابة". يسهل. فاجلملة الصحيحة 

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو املخالفة بني اسم أن وخربه من انحية املذكر  
 واملؤنث.

". فاخلطأ يف لفظ يعين. وهو غري هام وال  0،02لحوظها يعين مجلة "أن قيمة م .ب 
بدون يعين أحسن.  0،02حتتاج اجلملة إىل ذكره. فجملة أن قيمة ملحوظها 

ألن لفظ يعين يطلق يف الكتابة لتفسري ما قبله الذي خياف خطأه يف الفهم  
كإعادة الضمري. ففي مجلة أن قيمة ملحوظها ال شيء خياف خطأه يف الفهم  

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو زايدة لفظ غري هام  ال حتتاج اجلملة إىل ذكره. ف
 للجملة.

 . 1.2وابخلالصة اخلطئان يف هذا ملخص الرسالة العلمية تقوم ابجلدول  
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 :  اخلطئان يف ملخص الرسالة العلمية اليت كتبتها نور لطيفة 1.2اجلدول 
 اجلملة اخلطيئةمنط  اجلملة الصحيحة اجلملة اخلطيئة الرقم

ألن استخدام لعبة   1
 تسهل

اسم أن مذكر )مضاف +   ألن استخدام لعبة يسهل 
مضاف إليه( + خرب أن  

 مؤنث )مجلة فعلية(
يعين أن قيمة ملحوظها  2

0،02 
اسم أن )مضاف +  0،02أن قيمة ملحوظها 

مضاف إليه( + لفط غري  
 هام + خرب 

 
حتت املوضوع   2018سنة  أوليا رمحيملخص الرسالة العلمية اليت كتبتها  .3

يف تعليم اللغة العربية   (Blended Learning)فعالية منوذج التعلم املخلط 
  2لطلبة الصف احلادي عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 النموذجية بنجرماسني.
يف تركيب اجلملة االمسية يف هذه ملخص الرسالة  خطأ واحدوجدت الباحثة 

 العلمية، وهي:
ت     (uji T)يف اختبار Sig. (2 tailed) مجلة "أما نتائج هذا الباحث تعين أن .أ

". فاخلطأ يف لفظ تعين. وهو غري هام وال حتتاج اجلملة إىل ذكره. 0،000
ت     (uji T)يف اختبار Sig. (2 tailed) فجملة أما نتائج هذا الباحث ن

" بدون تعين أحسن. ألن لفظ تعين يطلق يف الكتابة لتفسري ما قبله  0،000
نتائج هذا الباحث ال الذي خياف خطأه يف الفهم كإعادة الضمري. ففي مجلة أما 

ونوع اخلطإ يف هذه  شيء خياف خطأه يف الفهم فال حتتاج اجلملة إىل ذكره. 
 اجلملة هو زايدة لفظ غري هام للجملة.

 . 1.3وابخلالصة األخطاء يف هذا ملخص الرسالة العلمية تقوم ابجلدول  



6 
 

 

 
 رمحي:  األخطاء يف ملخص الرسالة العلمية اليت كتبتها أوليا 1.3اجلدول 

 النمط اجلملة الصحيحة اجلملة اخلطيئة الرقم
أما نتائج هذا الباحث  1

  ) .tailed 2Sigأن تعين 
 أما نتائج هذا الباحث أن 

Sig. (2 tailed 
مبتداء )مضاف + 

مضاف إليه( +لفظ غري  
 هام + خرب )مجلة امسية(

 
حتت املوضوع   2017سنة  حممودة ملخص الرسالة العلمية اليت كتبتها  .4

يف تعليم الكتابة لدى طلبة  فعالية استخدام لعبة  "هذا حرف أول" 
 الصف التاسع مبدرسة دار اهلدى املتوسطة اإلسالمية يف تنجريان ابرو.

ية يف هذه ملخص الرسالة وجدت الباحثة ست األخطاء يف تركيب اجلملة االمس
 وهي: ,لعلميةا
مجلة "من إحدى اللعبة املناسبة يف تعليم الكتابة يعين "هذا حرف أول"". اخلطأ  .أ

يف لفظ من إحدى ألن اجلملة تكفي أبحدمها فقط مث ذكر اللفظ اجلمع من 
لفظ اللعبة وهو األلعاب، ال حتتاج إىل ذكرها معا. وهذا أسلوب العرب. ولعّل 

 تستخدم أسلوب اإلندونيسي الكاتبة يؤثرها أسلوب اإلندونيسي يف كتابتها حىت
يف كتابتها ابللغة العربية. فالصحيح "من األلعاب املناسبة يف تعليم الكتابة "هذا 
حرف أول". أو إحدى األلعاب املناسبة يف تعليم الكتابة يعين "هذا حرف 

 ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو ذكر لفظني متساويني يف املعىن معا.أول". 
"من إحدى اللعبة املناسبة يف تعليم الكتابة يعين "هذا حرف ويف هذه اجلملة أي  .ب 

أول"" أيضا وجد اخلطأ يف لفظ يعين. وهو غري هام وال حتتاج اجلملة إىل ذكره. 
فجملة من األلعاب املناسبة يف تعليم الكتابة "هذا حرف أول" بدون يعين 

خطأه يف أحسن. ألن لفظ يعين يطلق يف الكتابة لتفسري ما قبله الذي خياف 
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الفهم كإعادة الضمري. ففي مجلة من األلعاب املناسبة يف تعليم الكتابة ال شيء 
ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو  خياف خطأه يف الفهم فال حتتاج اجلملة إىل ذكره.

 زايدة لفظ غري هام للجملة.
مجلة "هل استخدام لعبة "هذا حرف األول" ترقي النتيجة يف تعليم الكتابة".  .ج

 استخدام فهو غري مناسب للفظ طأ يف لفظ ترقي الذي هو خرب املبتدإ. فاخل
فعل يطلق للمؤنث. فيلزم أن  ترقيالذي هو مبتدأ، ألن لفظ استخدام مذكر و 

"هل استخدام لعبة "هذا حرف يبدل بلفظ املذكر وهو يرقي. فاجلملة الصحيحة 
اجلملة هو املخالفة  ونوع اخلطإ يف هذه األول" يرقي النتيجة يف تعليم الكتابة".

 بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث.
مجلة "أما نتيجة يف هذا البحث ... اخل". فاخلطأ يف لفظ نتيجة الذي هو مبتدأ.   .د

وهو ال جيوز أن يكون مبتدأ ألنه نكرة. فاملبتدأ ال جيوز أن يكون نكرة إال  
املبتدإ نكرة. فتلزم زايدة ال للتعريف مبسوّغ. وليس يف اجلملة مسوغ جيّوز كون 

ألن يكون لفظ نتيجة معرفة. فاجلملة الصحيحة " أما النتيجة يف هذا البحث  
 ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو استخدام لفظ النكرة للمبتدإ. ... اخل".

مجلة "أن استخدام لعبة "هذا حرف األول" يف تعليم الكتابة لدى طلبة الصف   .ه
ار اهلدى املتوسطة اإلسالمية يف تينجريان ابرو ترقي نتيجة الطلبة التاسع مبدرسة د

فهو غري مناسب  يف اجملموعة التجريبية". فاخلطأ يف لفظ ترقي الذي هو خرب أن. 
فعل يطلق   ترقيالذي هو اسم أن، ألن لفظ استخدام مذكر و  استخدامللفظ 

"أن حيحة للمؤنث. فيلزم أن يبدل بلفظ املذكر وهو يرقي. فاجلملة الص
استخدام لعبة "هذا حرف األول" يف تعليم الكتابة لدى طلبة الصف التاسع 
مبدرسة دار اهلدى املتوسطة اإلسالمية يف تينجريان ابرو يرقي نتيجة الطلبة يف 

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو املخالفة بني اسم أن وخربه  اجملموعة التجريبية".
 من انحية املذكر واملؤنث. 



8 
 

 

". فاخلطأ يف لفظ يعين. وهو غري هام وال  0،029أن قيمة ملحوظها يعين مجلة " .و
بدون يعين أحسن.   0،029حتتاج اجلملة إىل ذكره. فجملة أن قيمة ملحوظها 

ألن لفظ يعين يطلق يف الكتابة لتفسري ما قبله الذي خياف خطأه يف الفهم  
يف الفهم   كإعادة الضمري. ففي مجلة أن قيمة ملحوظها ال شيء خياف خطأه

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو زايدة لفظ غري هام   فال حتتاج اجلملة إىل ذكره.
 للجملة.

 . 1.4وابخلالصة األخطاء يف هذا ملخص الرسالة العلمية تقوم ابجلدول  
 

 :  األخطاء يف ملخص الرسالة العلمية اليت كتبتها حممودة1.4اجلدول 
 النمط الصحيحةاجلملة  اجلملة اخلطيئة الرقم

1 
اللعبة  من إحدى

املناسبة يف تعليم الكتابة 
 يعين "هذا حرف أول

من األلعاب املناسبة يف 
تعليم الكتابة "هذا حرف 

 أول

خرب مقدم )شبه اجلملة  
جار + لفظ غري هام +  

 جمرور( + مبتداء مؤخر 

2 
من إحدى اللعبة 

املناسبة يف تعليم الكتابة 
 "هذا حرف أول يعين

من األلعاب املناسبة يف 
تعليم الكتابة "هذا حرف 

 أول

خرب مقدم )شبه اجلملة  
جار + جمرور( + لفظ 
 غري هام + مبتداء مؤخر 

3 

هل استخدام لعبة "هذا 
 ترقيحرف األول" 

هل استخدام لعبة "هذا 
 حرف األول" يرقي

استفهام + مبتدا  اسم 
مذكر )مضاف + 

مضاف إليه( + خرب  
 مؤنث )مجلة فعلية(

يف هذا نتيجة أما  4
 البحث

مبتداء نكرة + جار   أما النتيجة يف هذا البحث
 وجمرور + خرب  

اسم أن مذكر )مضاف  أن استخدام لعبة "هذا أن استخدام لعبة "هذا  5
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حرف األول" يف تعليم 
الكتابة لدى طلبة 

الصف التاسع مبدرسة 
دار اهلدى املتوسطة 

اإلسالمية يف تينجريان 
 ترقيابرو 

حرف األول" يف تعليم 
الكتابة لدى طلبة الصف 
التاسع مبدرسة دار اهلدى 

املتوسطة اإلسالمية يف  
 تينجريان ابرو يرقي 

ضاف إليه( + خرب  + م
 مؤنث )مجلة فعلية(

6 
يعين أن قيمة ملحوظها 

0،029 
أن قيمة ملحوظها 

0،029 
اسم أن )مضاف + 

مضاف إليه( + لفظ غري  
 هام + خرب 

 
حتت املوضوع   2018سنة  أمحد مرضاينملخص الرسالة العلمية اليت كتبها  .5

اإلستماع لطلبة الصف يف تعليم  فعالية استخدام وسيلة  "هاتف العلبة"
 بنجرماسني. 3السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

وجدت الباحثة ثالثة األخطاء يف تركيب اجلملة االمسية يف هذه ملخص الرسالة 
 وهي: ,العلمية

مجلة "هل نتيجة اجملموعة املستخدمة وسيلة هاتف العلبة أعلى من نتيجة اليت مل  .أ
فهو غري مناسب للفظ تستخدمها". فاخلطأ يف لفظ أعلى الذي هو خرب املبتدإ. 

.  أعلى اسم التفضيل للمذكرالذي هو مبتدأ، ألن لفظ نتيجة مؤنث و  نتيجة
"هل نتيجة اجملموعة صحيحة فيلزم أن يبدل بلفظ املؤنث وهو عليا. فاجلملة ال

ونوع اخلطإ   املستخدمة وسيلة هاتف العلبة عليا من نتيجة اليت مل تستخدمها".
 يف هذه اجلملة هو املخالفة بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث. 

مجلة "وهل استخدام وسيلة هاتف العلبة تزيد محاسة طلبة يف تعليم اإلستماع؟".   .ب 
 استخدام فهو غري مناسب للفظ يد الذي هو خرب املبتدإ. فاخلطأ يف لفظ تز 
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فعل يطلق للمؤنث. فيلزم أن   تزيدالذي هو مبتدأ، ألن لفظ استخدام مذكر و 
"وهل استخدام وسيلة هاتف يبدل بلفظ املذكر وهو يزيد. فاجلملة الصحيحة 

  و ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة ه  العلبة يزيد محاسة طلبة يف تعليم اإلستماع؟".
 املخالفة بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث.

مجلة "ملعرفة هل استخدام وسيلة هاتف العلبة تزيد محاسة طلبة يف تعليم   .ج
فهو غري مناسب للفظ اإلستماع". فاخلطأ يف لفظ تزيد الذي هو خرب املبتدإ. 

فعل يطلق للمؤنث.  تزيدالذي هو مبتدأ، ألن لفظ استخدام مذكر و  استخدام
"ملعرفة هل استخدام فيلزم أن يبدل بلفظ املذكر وهو يزيد. فاجلملة الصحيحة 
ونوع اخلطإ يف هذه  وسيلة هاتف العلبة يزيد محاسة طلبة يف تعليم اإلستماع".

 اجلملة هو املخالفة بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث.
 . 1.5وابخلالصة األخطاء يف هذا ملخص الرسالة العلمية تقوم ابجلدول  

 
 العلمية اليت كتبها أمحد مرضاين:  األخطاء يف ملخص الرسالة 1.5اجلدول 

 منط اجلملة اخلطيئة اجلملة الصحيحة اجلملة اخلطيئة الرقم
هل نتيجة اجملموعة  1

املستخدمة وسيلة 
 أعلىهاتف العلبة 

هل نتيجة اجملموعة 
املستخدمة وسيلة هاتف 

 العلبة عليا

اسم استفهام + مبتداء  
مذكر )مضاف + مضاف 

 إليه( + خرب مؤنث 
وهل استخدام وسيلة  2

 تزيدهاتف العلبة 
وهل استخدام وسيلة 

  هاتف العلبة يزيد
اسم استفهام + مبتداء  

مذكر )مضاف + مضاف 
إليه( + خرب مؤنث )مجلة 

 فعلية(
ملعرفة هل استخدام  3

 تزيدوسيلة هاتف العلبة 
ملعرفة هل استخدام 

 وسيلة هاتف العلبة يزيد
اسم استفهام + مبتداء  

مذكر )مضاف + مضاف 
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إليه( + خرب مؤنث )مجلة 
 فعلية(

 
حتت   2019سنة  حممد فضيل حسنملخص الرسالة العلمية اليت كتبها  .6

التقومي يف التعليم اللغة العربية على أساس املنهج الدراسي  املوضوع 
  2يف الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  2013

 وهذا نصه: لو سنجاي الشمالية. هو 
هذه الرسالة هتدف إىل معرفة تقومي التعليم اللغة العربية على أساس املنهج 

هولو    2يف الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  2013الدراسي 
سنجاي الشمالية و العوامل املثبطة/الداعمة تقومي التعليم اللغة العربية على أساس 

  2يف الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  2013املنهج الدراسي 
 هولو  سنجاي الشمالية.

كان الفاعل هبذ البحث يعىن معلما اللغة العربية الذي يعلمان يف الفصل السابع 
أغراض من هذا البحث هي تقومي التعليم اللغة  شخصا.  279وعدد طلبتهم بقدر 

املثبطة/الداعمة تقومي التعليم اللغة العربية على أساس املنهج الدراسي العربية والعوامل 
هولو  سنجاي  2يف الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  2013

الحظة واملقابالت أسلوب مجع البياانت يف هذا البحث هي امل الشمالية.
 واالستبياانت.

نتائج هذا البحث تشري إىل أن تقومي التعليم اللغة العربية على أساس املنهج  
هولو    2يف الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  2013الدراسي 

سنجاي الشمالية نفذ جبيدا. من حيث التخطيط يتم تنفيذه بشكل جيد من خالل  
طة تنفيذ التعلم. فيما يتعلق خبطة  اختبار من قبل االختبار ألنه يظهر من خالل خ

تنفي التعلم، جعل املعلم الذي يوجد فيه اختبارا سُيستخدم يف تعلم اللغة العربية. يف 
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كانت جيدة جدا حيث    2013تنفيذ مرحلة تقومي التعليم على أساس املنهج الدراسي 
بطة/الداعمة يف تتضمن على تقييم املواقف وتقييم املعرفة و تقييم املهارات. العوامل املث

يف الصف السابع ابملدرسة  2013التعليم اللغة العربية على أساس املنهج الدراسي 
هولو سنجاي الشمالية هي أحد العوامل اليت تدعم   2املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

املعلمني ألهنم يتلقون تعليم اللغة العربية وتعليم لدين اإلسالم مع خربهتم التعليمية اليت 
وح بني ستة و واحد وعشرين عاما وقد حضر التدريب التعليمي أو ما شابه ذلك ترتا

ميكن أن يضيف البصرية واملعرفة يف توفري التعليم لألطفال، وعوامل الطلبة اليت تشمل 
 لغاية يف التعليم اللغة العربية. و العوامل البيئة الداعمة ل اهتماما كبريا

املوقف هي املالحظة و التقييم الذايت.  أدوات التقييم اليت تستخدم يف تقييم
لتقييم املعرفة اليت املستخدمة هي االختبارات اليومية، وتقييم منتصف املدة، وتقييم هناية 

 دم يف تقييم املوقف هو املمارسة.املدة. بينما يستخ
وجدت الباحثة اخلطأين يف تركيب اجلملة االمسية يف هذه ملخص الرسالة 

 العلمية، ومها:
ة " كان الفاعل هبذ البحث يعىن معلما اللغة العربية الذي يعلمان يف الفصل  مجل .أ

السابع". فاخلطأ يف لفظ يعين. وهو غري هام وال حتتاج اجلملة إىل تذكريه. فجملة  
كان الفاعل هبذ البحث  معلما اللغة العربية الذي يعلمان يف الفصل السابع 

كتابة لتفسري ما قبله الذي خياف بدون يعين أحسن. ألن لفظ يعين يطلق يف ال
خطأه يف الفهم كإعادة الضمري. ففي مجلة كان الفاعل هبذ البحث ال شيء 

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة  خياف خطأه يف الفهم فال حتتاج اجلملة إىل تذكريه.
 هو زايدة لفظ غري هام للجملة.

مجلة "أغراض من هذا البحث هي تقومي التعليم اللغة العربية ... إىل آخر   .ب 
اجلملة". فاخلطأ يف لفظ أغراض الذي هو مبتدأ. فاخلطأ يف لفظ أغراض الذي 
هو مبتدأ. وهو ال جيوز أن يكون مبتدأ ألنه نكرة. فاملبتدأ ال جيوز أن يكون نكرة 
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املبتدإ نكرة. فتلزم زايدة ال إال مبسوّغ. وليس يف اجلملة مسوغ جيّوز كون 
للتعريف ألن يكون لفظ أغراض معرفة أو جذف لفظ من بعده ألن يكون 
مضاف إىل املعرفة فيكون معرفة. فاجلملة الصحيحة "األغراض من هذا البحث 
هي تقومي التعليم اللغة العربية ... إىل آخر اجلملة" أو " أغراض هذا البحث هي  

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو  ربية ... إىل آخر اجلملة". تقومي التعليم اللغة الع
 استخدام لفظ النكرة للمبتدإ.

 . 1.6وابخلالصة األخطاء يف هذا ملخص الرسالة العلمية تقوم ابجلدول  
 

 حممد فضيل حسن:  اخلطئان يف ملخص الرسالة العلمية اليت كتبها 1.6اجلدول 
 اجلملة اخلطيئة منط اجلملة الصحيحة اجلملة اخلطيئة الرقم

كان الفاعل هبذ البحث  1
 معلما اللغة العربية يعىن 

كان الفاعل هبذ البحث 
 معلمي اللغة العربية

اسم كان + جار وجمرور +  
لفظ غري هام + خرب كان 
 )مضاف + مضاف إليه( 

مبتداء نكرة + جار وجمرور    األغراض من هذا البحث من هذا البحث أغراض 2
 خرب  

 
حتت   2019سنة  هاايين نور دوي إيكاملخص الرسالة العلمية اليت كتبها  .7

 السمعي التفكريى  التكرار تعليم منوذج استخدام فعاليةاملوضوع 
(Auditory Intellectually Repetition)   الثاين للصف  القراءة تعليم يف 

 . بنجر منطقة الثانوية اإلسالميية الشبان روضة مبدرسة عشر
وجدت الباحثة اخلطأين يف تركيب اجلملة االمسية يف هذه ملخص الرسالة 

 العلمية، وهها:



14 
 

 

 تعليم منوذج استخدام فعالية مدى ما هو البحث هذا من البحث أسئلةمجلة " .أ
 جودة ترقية يف (Auditory Intellectually Repetition)التفكريي السمعي  التكرار
العربية؟". فاخلطأ يف لفظ هو الذي هو مبتدأ اثين. وهو غري   النصوص القراءة

مناسب بلفظ أسئلة الذي هو مبتدأ أول خربه مجلة بني املبتدإ الثاين وخربه. 
واملبتدأ الذي خربه مجلة جيب أن يف اجلملة رابطة مناسبة للمبتدإ. ويف هذه  

مري للمبتدإ. فلفظ هو مذكر ولفظ  اجلملة رابطها ضمري. فيلزم أن يناسب الض
 أسئلةفيلزم أن يبدل بلفظ املؤنث وهو هي. فاجلملة الصحيحة "أسئلة مؤنث. 

 التكرار تعليم منوذج استخدام فعالية مدى هي ما البحث هذا من البحث
 القراءة جودة ترقية يف  (Auditory Intellectually Repetition)التفكريي السمعي 

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو املخالفة بني املبتدإ واخلرب من  .العربية؟" النصوص
 انحية املذكر واملؤنث.

 تعليم منوذج استخدام فعالية مدى ملعرفة هو البحث هذا أهداف مجلة "أما .ب 
 فهم وترقية العربية النصوص قراءة جودة ترقية يف السمعي التكرار التفكريى

 الثانوية الشبان روضة عشر مبدرسة الثاين الصف لطلبة العربية  النصوص
منطققة بنجر". فاخلطأ يف لفظ هو الذي هو مبتدأ اثين. وهو غري  اإلسالمية

مناسب بلفظ أهداف الذي هو مبتدأ أول خربه مجلة بني املبتدإ الثاين وخربه. 
واملبتدأ الذي خربه مجلة جيب أن يف اجلملة رابطة مناسبة للمبتدإ. ويف هذه  

رابطها ضمري. فيلزم أن يناسب الضمري للمبتدإ. فلفظ هو مذكر ولفظ   اجلملة
فيلزم أن يبدل بلفظ املؤنث وهو أهداف مجع تكسري لغري عاقل فيحكم  مبؤنث. 

 فعالية مدى ملعرفة هو البحث هذا أهداف "أماهي. فاجلملة الصحيحة 
 النصوص قراءة جودة ترقية يف السمعي التكرار التفكريى تعليم منوذج استخدام

 روضة عشر مبدرسة الثاين الصف لطلبة العربية النصوص فهم وترقية العربية
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ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو املخالفة  منطققة بنجر". اإلسالمية الثانوية الشبان
 بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث.

 . 1.7ابجلدول  وابخلالصة اخلطئان يف هذا ملخص الرسالة العلمية تقوم 
 

 هاايين نور دوي :  اخلطئان يف ملخص الرسالة العلمية اليت كتبتها إيكا1.7اجلدول 
 منط اجلملة اخلطيئة اجلملة الصحيحة اجلملة اخلطيئة الرقم

 هذا من البحث أسئلة 1
 هو البحث

 هذا من البحث أسئلة
 هي البحث

مبتداء أول مؤنث )مضاف 
+ مضاف إليه( + جار  

وجمرور + مبتدأ اثن  
 مذكر+ خرب 

 البحث هذا أهداف أما 2
 هو

 البحث هذا أهداف أما
  هي

مبتداء أول مؤنث )مضاف 
+ مضاف إليه( + مبتدأ  

 اثن مذكر+ خرب 
 

حتت   2019سنة  حممد فتح الرزقملخص الرسالة العلمية اليت كتبها  .8
تنفيذ مهارة الكالم لدى طالب الصف الثاين ابملدرسة املتوسطة   املوضوع

وهذا يف أنشطة اللغة العربية األسبوعية  مبعهد دار اهلجرة للبنني مراتبورا. 
 نصه: 

اسرتاتيجية التعلم اللغة العربية ماجيب على مجيع   تنفيذ معهد دار اهلجرة للبنني
الطالب ابلتحدث ابللغة العربية ملدة أسبوع يف أي وقت ، ويطلق على املصطلح 

أنه له أتثريا إجيابيا على  "أسبوع اللغة العربية". يالحظ الباحث أن هذا النظام يبدو 
اء األحباث ملعرفة كيفية لذلك، يهتم الباحث إبجر  زايدة مستوى التحدث ابللغة العربية.

 .تنفيذ "أسبوع اللغة العربية" هذا وما هو أتثريه على الطالب 
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وهو عبارة , Field research))يف هذا البحث يستخدم الباحث البحث امليدان 
عن البحث تتم ابالنتقال مباشرة  إىل موضوع البحث. يف حني أن املنهج املستخدم يف  

إجراء هذا البحث من خالل املالحظة واملقابالت والواثئق هذا البحث هو نوعي.مت 
هيئة مشرف  طالًبا من طالب الصف الثاين، قسم 53واالستبياانت اليت شارك فيها 

و مركز قسم اللغة   (Central Language Council Department)اللغة املركزي 
(Language Department Center)  .ومدرس اللغة العربية 

تائج البحث أن معهد دار اهلجرة للبنني لديها قواعد وبيئات صارمة بناء على ن
ة العربية دائًما يف مجيع األوقات طوال أسبوع اللغة   جلميع الطالب الستخدام اللغ

العربية. نتيجًة لذلك، صرح معظم اجمليبني أهنم يستخدمون اللغة العربية دائًما خالل  
أهنم ما زالوا يواجهون صعوابت فيما يتعلق   "األسبوع اللغة العربية"، على الرغم من

لكنهم يستخدمون اللغة العربية دائًما  ابهليكل اللغوي الذي يشكل ثقافة أو خاصية.
 على الرغم من أن أسلوهبم يف الكالم ال يبدو مثل انطق اللغة العربية. 

العلمية، وجدت الباحثة اخلطأ يف تركيب اجلملة االمسية يف هذه ملخص الرسالة 
أنه له أتثريا إجيابيا على زايدة مستوى التحدث ابللغة العربية". فضمري ه  وهو: مجلة "

بعد لفظ أن ال حيتاج إىل ذكره ألن ال إعراب مناسبا له. بل إذا ذكر على أنه اسم أن  
فما إعراب لفظ أتثريا؟. فاألحسن إذا حذف ضمري ه بعد أن فيكون لفظ أتثريا اسم 

أن مقدم شبه مجلة له. فاجلملة الصحيحة أن له أتثريا إجيابيا على زايدة  أن مؤخر، وخرب
 مستوى التحدث ابللغة العربية.

 . 1.8وابخلالصة األخطأ يف هذا ملخص الرسالة العلمية تقوم ابجلدول 
 

 :  اخلطأ يف ملخص الرسالة العلمية اليت كتبها حممد فتح الرزق 1.8اجلدول 
 منط اجلملة اخلطيئة لة الصحيحةاجلم اجلملة اخلطيئة الرقم

أن + ضمري غري هام +   أن له أتثريا أنه له أتثريا 1
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خرب أن مقدم )جار 
 وجمرور( + اسم أن مؤخر

 
حتت   2019سنة  حنفي إحسان حممدملخص الرسالة العلمية اليت كتبها  .9

لطلبة   القراءة مهارة تعليم يف  Broken Teksاسرتاتيجية فعالية املوضوع
 الثانية احلكومية اإلسالمية املتوسطة مالورمن  املدرسة من  السابع  الصف 

 وهذا نصه:  بنجرماسني.
يف تعليم مهارة القراءة  Broken Textالرسالة العلمية يقدم عن فعالية اسرتاتيجية 

لطلبة الصف السابع من مدرسة مالورمن املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية  
 بنجرماسني.

يف تعليم مهارة  Broken Textأسئلة يف هذا البحث هي: هل استخدام اسرتاجتية و 
 Broken Textالقراءة أحسن نتيجة من تعليم مهارة القراءة دون استخدام اسرتاتيجية 

لدى الطلبة يف الصف التاسع من املدرسة مالورمن املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية  
 ؟. بنجرماسني

ومنهج هذا البحث من نوع البحث التجرييب، وكان جمتمع هذا البحث يعين  
و  صف السابع من املدرسة مالورمن املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية بنجرماسني 

عينة البحث يعين صف السابع "ج" يسمى ابجملموعة الضابطة وصف السبع "ب" 
يف تعليم مهارة   Broken Textيجية التعليم استخدام اسرتات يسمى ابجملموعة التجربية.

القراءة أما البياانت عن القدرة الطلبة من االختيار القبلي والقيمة االختبار البعدي 
 لبياانت البحث.

أما نتائج هذا البحث هي: نتائج االختيار القبلي من اجملموعتني هي نتيجة 
.  65،50ة الضابطة و نتيجة املعدل من اجملموع 59،05املعدل من اجملموعة التجربية 

أما نتائج االختبار البعدي من اجملموعتني هي نتيجة املعدل من اجملموعة التجربية هي 
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. عندما نظران نتيجة املعدل 72،63ونتيجة املعدل من اجملموعة الضابطة هي  71،50
فتوجد الفروق بني اجملموعتني. ولكن لتوضح البياانت فالباحث  يستخدم أسلوب 

. عمل الباحث اختبار الطبيعية و التجانس  SPSS versi 22ت برانميج حتليل البياان
ملعرفة هل النتائج بتوزيع الطبيغية او التجانسن ألن نتيجة اجملموعة التجربية الطبيعية  

 Sig(2). يف حتليلها أن (u)واجملموعة الضابطة غري الطبيعية فاستخدم الباحث اختبار 

Tailed))  يف اختبار(u) 02،0 05،0من  أصغر aH  0 املقبولة وH  .فنتائج املردودة
يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الصف السابع  Broken Textالبحث عن فعالية اسرتاتيجية 

 من املدرسة مالورمن املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية بنجرماسني تعين فعال.
األخطاء يف تركيب اجلملة االمسية يف هذه ملخص الرسالة  3وجدت الباحثة 

 العلمية، وهي:
 مهارة تعليم يف  Broken Teksاسرتاتيجية  فعالية عن يقدم العلمية مجلة "الرسالة .أ

 احلكومية اإلسالمية املتوسطة مالورمن مدرسة من السابع الصف لطلبة القراءة
فهو غري مناسب  بنجرماسني". فاخلطأ يف لفظ يقدم الذي هو خرب املبتدإ.  الثانية
فعل يطلق للمذكر.   يقدممؤنث و  الرسالةالذي هو مبتدأ، ألن لفظ  الرسالةللفظ 

 تقدم  العلمية " الرسالةفيلزم أن يبدل بلفظ املؤنث وهو تقدم. فاجلملة الصحيحة  
 السابع الصف لطلبة القراءة مهارة تعليم يف  Broken Teksاسرتاتيجية  فعالية عن
 . ".بنجرماسني الثانية احلكومية اإلسالمية املتوسطة مالورمن مدرسة من

فاخلطأ يف لفظ يعين. وهو غري هام  ". "ج" السابع صف يعين البحث مجلة "عينة .ب 
بدون لفظ  "ج"السابع  صف البحث وال حتتاج اجلملة إىل تذكريه. فجملة عينة

يعين أحسن. ألن لفظ يعين يطلق يف الكتابة لتفسري ما قبله الذي خياف خطأه 
ال شيء خياف خطأه يف الفهم  البحث يف الفهم كإعادة الضمري. ففي مجلة عينة

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو زايدة لفظ غري هام  ة إىل تذكريه.فال حتتاج اجلمل
 للجملة.



19 
 

 

 تعليم يف  Broken Teksاسرتاتيجية  فعالية عن فعالية عن البحث مجلة "فنتائج .ج
 اإلسالمية املتوسطة مالورمن مدرسة من السابع الصف لطلبة القراءة مهارة

فاخلطأ يف لفظ تعين. وهو غري هام وال   .بنجرماسني تعين فعال" الثانية احلكومية
اسرتاتيجية  فعالية عن فعالية عن البحث حتتاج اجلملة إىل تذكريه. فجملة فنتائج

Broken Teks  مالورمن مدرسة من السابع الصف لطلبة القراءة مهارة تعليم يف 
أحسن. فعال بدون لفظ تعين  الثانية بنجرماسني احلكومية اإلسالمية املتوسطة

ألن لفظ تعين يطلق يف الكتابة لتفسري ما قبله الذي خياف خطأه يف الفهم  
اسرتاتيجية   فعالية عن فعالية عن البحث كإعادة الضمري. ففي مجلة فنتائج

Broken Teks  مالورمن مدرسة من السابع الصف لطلبة القراءة مهارة تعليم يف 
ني ال شيء خياف خطأه يف الفهم الثانية بنجرماس احلكومية اإلسالمية املتوسطة

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو زايدة لفظ غري هام  فال حتتاج اجلملة إىل تذكريه.
 للجملة.

 . 1.9وابخلالصة األخطاء يف هذا ملخص الرسالة العلمية تقوم ابجلدول  
 

 حنفي إحسان :  األخطاء يف ملخص الرسالة العلمية اليت كتبها حممد1.9اجلدول 
 منط اجلملة اخلطيئة اجلملة الصحيحة اجلملة اخلطيئة الرقم

مبتداء مؤنث )النعت   تقدم  العلمية الرسالة يقدم  العلمية الرسالة 1
واملنعوت( + خرب مذكر  

 )مجلة فعلية(
 صف يعين البحث عينة 2

 "ج" السابع
 صف البحث عينة

  "ج" السابع
مبتداء )مضاف + مضاف 

إليه( + لفظ غري هام +  
 خرب  

مبتداء )مضاف + مضاف عن  البحث فنتائجعن فعالية   البحث فنتائج 3
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اسرتاتيجية  فعالية عن
Broken Teks  تعليم يف 

 لطلبة القراءة مهارة
 مدرسة من السابع الصف

 املتوسطة مالورمن
 الثانية احلكومية اإلسالمية 

 فعال  تعينبنجرماسني 

 فعالية فعالية عن
 Brokenاسرتاتيجية 

Teks  مهارة تعليم يف 
 الصف لطلبة القراءة
 مدرسة من السابع

 املتوسطة مالورمن
 احلكومية اإلسالمية

 بنجرماسني فعال الثانية

إليه( + لفظ غري هام +  
 خرب  

 
  حتت املوضوع  2020سنة  حممد رضاملخص الرسالة العلمية اليت كتبها  .10

الصف  لطلبة االستماع تعليم يف املتسلسل اهلمس فعالية استخدام لعبة
 وهذا نصه: . ارتقائية بنجرماسني الثانوية ابملدرسة عشر احلادي

هذا البحث العلمي حتدث عن فعالية استخدام لعبة اهلمس املتسلسل يف تعليم  
 ابملدرسة الثانوية ارتقائية بنجرماسني. اإلستماع لطلبة الصف احلادي عشر 

وهدف هذاالبحث هو ملعرفة فعالية استخدام لعبة لعبة اهلمس املتسلسل يف تعليم 
 اإلستماع لطلبة الصف احلادي عشر ابملدرسة الثانوية ارتقائية ببنجرماسني.

استخدام الباحث يف هذا البحث املدخل الكمي ابألسلوب التجرييب. ذايت هي 
  (IPA) كاجملموعة  التجربية و الصف احلادي عشر (IPS)طلبة الصف احلادي عشر 

كاجملموعة الضابطة ابملدرسة الثانوية ارتقائية بنجرماسني. موضوع البحث يف هذا  
البحث هو قدرة الطلبة يف تعليم االستماع ابستخدام لعبة اهلمس املتسلسل يف تعليم 
اللغة العربية. والبياانت يف هذا البحث يعين نتائج االختبار القبلي يف اجملموعتني ملعرفة 

بة ونتائج االختبار البعدي يف اجملموعتني ملعرفة فعالية استخدام لعبة القدرة األول الطل
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سة الثانوية اهلمس املتسلسل يف تعليم اإلستماع لطلبة الصف احلادي عشر ابملدر 
 ارتقائية بنجرماسني. 

نتائج االختبار القبلي يف اجملموعتني فهي نتيجة املعدل من جملموعة  التجربية. 
. أما نتيجة االختبار البعدي من  83،29اجملموعة الضابطةو نتيجة املعدل  73،50

. و نتيجة املعدل من  86،50اجملموعتني فهي نتيجة املعدل من جملموعة  التجربية
. أما نتائج هذا  البحث التوجد فروق بني نتيجة الطلبة من  85،71اجملموعة الضابطة 

 IBM SPSS Statisticsمج اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة، بناء على حساب بران

V.22  توجد نتيجة تتحصل من االختبارu  أكرب من   0،719يف االختبار البعدي
مقبول. إذن فعالية استخدام لعبة اهلمس املتسلسل يف تعليم   0Hمردود و  aHف  05،0

ة ارتقائية اإلستماع يف تعليم اللغة العربية يف الصف احلادي عشر ابملدرسة الثانوي
 غري فّعال. بنجرماسني

وجدت الباحثة اخلطأين يف تركيب اجلملة االمسية يف هذه ملخص الرسالة 
 العلمية، وهي:

 يف املتسلسل اهلمس مجلة "هذا البحث العلمي حتدث عن فعالية استخدام لعبة .أ
ارتقائية بنجرماسني".  الثانوية ابملدرسة عشر الصف احلادي لطلبة االستماع تعليم

الذي  هذافهو غري مناسب للفظ فاخلطأ يف لفظ حتدث الذي هو خرب املبتدإ. 
فعل يطلق للمؤنث. فيلزم أن يبدل بلفظ  حتدث هو مبتدأ، ألن لفظ هذا مذكر و 

""هذا البحث العلمي حتدث عن فعالية  املذكر وهو حيدث. فاجلملة الصحيحة 
 عشر الصف احلادي لطلبة االستماع تعليم يف املتسلسل اهلمس استخدام لعبة

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو املخالفة  ارتقائية بنجرماسني".  الثانوية ابملدرسة
 بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث.

 ملعرفة اجملموعتني يف القبلي االختبار يعين نتائج البحث هذا يف مجلة "والبياانت  .ب 
 استخدام فعالية اجملموعتني ملعرفة يف البعدي االختبار ونتائج الطلبةاألوىل  القدرة
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ابملدرسة  عشر احلادي الصف لطلبة االستماع تعليم املتسلسل يف اهلمس لعبة
" فاخلطأ يف لفظ يعين. وهو غري هام وال حتتاج .بنجرماسني ارتقائية الثانوية

 يف القبلي االختبار تائجن البحث هذا يف اجلملة إىل تذكريه. فجملة والبياانت
 اجملموعتني ملعرفة يف البعدي االختبار ونتائج األوىل الطلبة القدرة ملعرفة اجملموعتني

 احلادي الصف لطلبة االستماع تعليم املتسلسل يف اهلمس لعبة استخدام فعالية
بنجرماسني بدون لفظ يعين أحسن. ألن لفظ  ارتقائية ابملدرسة الثانوية عشر

يطلق يف الكتابة لتفسري ما قبله الذي خياف خطأه يف الفهم كإعادة يعين 
ال شيء خياف خطأه يف الفهم فال   البحث هذا يف الضمري. ففي مجلة والبياانت 

ونوع اخلطإ يف هذه اجلملة هو زايدة لفظ غري هام  حتتاج اجلملة إىل تذكريه.
 للجملة.

 . 1.10تقوم ابجلدول   وابخلالصة اخلطئان يف هذا ملخص الرسالة العلمية
 

 :  اخلطئان يف ملخص الرسالة العلمية اليت كتبها حممد رضا1.10اجلدول 
 منط اجلملة اخلطيئة اجلملة الصحيحة اجلملة اخلطيئة الرقم

هذا البحث العلمي  1
 حتدث 

هذا البحث العلمي 
 حيدث 

مبتداء مذكر )نعت  
 ومنعوت( + خرب مؤنث 

 هذا يف والبياانت  2
 نتائج يعين البحث

 القبلي  االختبار

البحث  هذا يف والبياانت 
 القبلي  االختبار نتائج

مبتداء مذكر + جار 
وجمرور + لفظ غري هام +  
خرب )مضاف + مضاف 

 إليه( 
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 : 4.11وهذه خالصة التحليل تقوم ابجلدول 
 

 : حتليل األخطاء الكتابية يف تركيب اجلمل4.11اجلدول 
 انحية األخطاء  حتليل األخطاء  األخطاء اللغوية الرقم
املخالفة بني املبتدإ )املنهج(   واملنهج هذا البحث تستخدم  1

واخلرب )تستخدم( من انحية  
 املذكر واملؤنث

 القواعد

املخالفة بني املبتدإ )وهو(  وهو حتتوي  2
)حتتوي( من انحية  واخلرب 

 املذكر واملؤنث

 القواعد

وتنفيذ تعليم هذا مسكن اللغة  3
 تتعلق 

املخالفة بني املبتدإ )تنفيذ(  
واخلرب )تتعلق( من انحية  

 املذكر واملؤنث

 القواعد

املخالفة بني اسم أن  ألن استخدام لعبة تسهل  4
)استخدام( وخربه )تسهل(  

 من انحية املذكر واملؤنث 

 القواعد

 زايدة لفظ غري هام للجملة 0،02أن قيمة ملحوظها يعين  5
 )يعين(

 األسلوب

استخدام هذا البحث مدخال   6
 كميا

استخدام لفظ االسم  
)استخدام( لالفتتاح يف  

 اجلمله الفعلية
 

 األسلوب

 األسلوباستخدام لفظ االسم  استخدام الباحثة بتحليل   7
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لالفتتاح يف  )استخدام(  األحصائي الوصفي
 اجلمله الفعلية

 أما نتائج هذا الباحث تعين أن 8
Sig. (2 tailed) 

 زايدة لفظ غري هام للجملة
 )تعين(

 األسلوب

ذكر لفظني متساويني يف  من إحدى اللعبة املناسبة  9
 املعىن معا

 األسلوب

من إحدى اللعبة املناسبة يف  10
تعليم الكتابة يعين "هذا حرف 

 أول"

 زايدة لفظ غري هام للجملة
 )يعين(

 األسلوب

هل استخدام لعبة "هذا حرف  11
 األول" ترقي

املخالفة بني املبتدإ 
)استخدام( واخلرب )ترقي( من  

 انحية املذكر واملؤنث

 القواعد

استخدام لفظ النكرة  أما نتيجة يف هذا البحث 12
 )نتيجة( للمبتدإ 

 القواعد

"هذا حرف أن استخدام لعبة  13
األول" يف تعليم الكتابة لدى  

طلبة الصف التاسع مبدرسة دار 
اهلدى املتوسطة اإلسالمية يف  

 تينجريان ابرو ترقي 

املخالفة بني اسم أن 
)استخدام( وخربه )ترقي( من 

 انحية املذكر واملؤنث

 القواعد

أن قيمة ملحوظها يعين  14
0،029 

 زايدة لفظ غري هام للجملة
 )يعين(

 األسلوب

هل نتيجة اجملموعة املستخدمة  15
 وسيلة هاتف العلبة أعلى

املخالفة بني املبتدإ )نتيجة(  
واخلرب )أعلى( من انحية  

 القواعد
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 املذكر واملؤنث
وهل استخدام وسيلة هاتف  16

 العلبة تزيد 
املخالفة بني املبتدإ 

)استخدام( واخلرب )تزيد( من  
 انحية املذكر واملؤنث

 القواعد

ملعرفة هل استخدام وسيلة  17
 هاتف العلبة تزيد

املخالفة بني املبتدإ 
)استخدام( واخلرب )تزيد( من  

 انحية املذكر واملؤنث

 القواعد

كان الفاعل هبذ البحث يعىن  18
 معلما اللغة العربية

 زايدة لفظ غري هام للجملة
 )يعين(

 األسلوب

استخدام لفظ النكرة  أغراض من هذا البحث 19
 )أغراض( للمبتدإ

 القواعد

 البحث هذا من البحث أسئلة 20
 فعالية مدى هو ما

املخالفة بني املبتدإ )أسئلة( 
واخلرب الذي يتكون من  

اجلملة اإلمسيه )هو ما مدى 
فعالية( من انحية املذكر  

 واملؤنث

 القواعد

 هو البحث هذا أهداف أما 21
 فعالية مدى ملعرفة

املخالفة بني املبتدإ )أغراض( 
واخلرب الذي يتكون من  

اجلملة اإلمسيه )هو ملعرفة 
مدى فعالية( من انحية  

 املذكر واملؤنث

 القواعد

 زايدة لفظ غري هام للجملة أنه له أتثريا إجيابيا 22
 )ضمري ه( 

 األسلوب
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املخالفة بني املبتدإ )الرسالة(  يقدم  العلمية الرسالة 23
)يقدم( من انحية  واخلرب 

 املذكر واملؤنث

 القواعد

 السابع الصف يعين  البحث عينة 24
 ."ج"

 زايدة لفظ غري هام للجملة
 )يعين(

 األسلوب

 عن فعالية عن البحث فنتائج 25
   Broken Teksاسرتاتيجية  فعالية

 لطلبة القراءة مهارة تعليم يف
 مدرسة من السابع الصف

 اإلسالمية املتوسطة مالورمن
بنجرماسني تعين   الثانية احلكومية

 فعال

 زايدة لفظ غري هام للجملة
 )تعين(

 األسلوب

املخالفة بني املبتدإ )هذا(  هذا البحث العلمي حتدث 6 2
واخلرب )حتدث( من انحية  

 املذكر واملؤنث

 القواعد

يعين  البحث هذا يف والبياانت  27
 القبلي  االختبار نتائج

 غري هام للجملةزايدة لفظ 
 )يعين(

 األسلوب

 
أنواع األخطاء الشائعة يف من ذلك البياانت تستطيع أن تالخص الباحثة أهنا وجدت ست 

مسية يف البحوث العلمية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية  اجلملة اال
 احلكومية بنجرماسني، وهي:

 واخلرب من انحية املذكر واملؤنثاملخالفة بني املبتدإ  .أ
 املخالفة بني اسم أن وخربه من انحية املذكر واملؤنث .ب 
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 استخدام لفظ النكرة للمبتدإ .ج
 زايدة لفظ غري هام للجملة .د
 استخدام لفظ االسم لالفتتاح يف اجلمله الفعلية .ه
 ذكر لفظني متساويني يف املعىن معا .و

خالفة بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث، املوافرتضت الباحثة أن األخطاء الثالثة األوىل ) 
نشأت من  واملخلفة بني اسم أن وخربه من انحية املذكر واملؤنث، واستخدام لفظ النكرة للمبتدإ(

نقصان الفهم عن قواعد اللغة العربية ال سيما عن املبتدإ واخلرب ألن هذه األخطاء لن توجد إذا كان  
 العربية فهما متقنا.  الكاتب يفهم قواعد اللغة 

وأما األخطاء الثالثة اآلخرة )زايدة لفظ غري هام للجملة، استخدام لفظ االسم لالفتتاح يف 
اجلمله الفعلية، وذكر لفظني متساويني يف املعىن معا( افرتضت الباحثة أهنا نشأت من  األمور، وهي: 

ابة السالة ابللغة العربية،  أتثر الكاتب أتثر الكاتب أبساليب اللغة اإلندونيسية حىت يستخدمها يف  كت
ابجلمل اليت تستخدم يف الكالم حىت يستخدمها يف  الكتابة، ترمجة الكاتب من اللغة اإلندونيسية إىل 
اللغة العربية كلمة فكلمة حىت تكون اجلملة  تتضمن لفظا غري هامة أو لفظني متساويني يف املعىن. 

األم يف اللغة العربية. وظهرت الصعوابت يف تعليم اللغة العربية   بسبب استخدمت الطلبة عناصر اللغة و 
بسبب عدم عناصر اللغة املنشودة يف عناصر اللغة األم، بل البد على الطلبة أن يستخدموا عناصر 

 اللغة العربية يف تعليمها. 
 :  وأما أمناط األخطاء الشائعة يف اجلملة االمسية  اليت توجد يف بعض ملخص العلمية منها

 مبتداء مذكر + خرب مؤنث   -
 اسم أن )مضاف + مضاف إليه( + لفط غري هام + خرب  -
 خرب مقدم )شبه اجلملة جار + جمرور( + لفظ غري هام + مبتداء مؤخر  -
 مبتداء نكرة + جار وجمرور + خرب  -
 اسم استفهام + مبتداء مذكر )مضاف + مضاف إليه( + خرب مؤنث -
 اسم كان + جار وجمرور + لفظ غري هام + خرب كان )مضاف + مضاف إليه( -
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 مبتداء أول مؤنث+ مبتدأ اثن مذكر+ خرب  -
 أن + ضمري غري هام + خرب أن مقدم )جار وجمرور( + اسم أن مؤخر -
 غري هام + خرب  مبتداء )مضاف + مضاف إليه( + لفظ -
 مبتداء مذكر + جار وجمرور + لفظ غري هام + خرب )مضاف + مضاف إليه( -

وظهرت األخطائها بسبب يوجد إختالف اللغوية بني اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية منها يف 
ة اإلندونسية اللغة العربية اخلرب يتبع املبتدأ يف تذكري و أتنيثها، و يف عددها، و غري ذلك، وأما يف اللغ

ليست توجد كذلك كمثل الطلبة معظمهم  يستخدمون االمناط " مبتداء مذكر + خرب مؤنث"  يف  
تركيب مبتدأ و اخلرب، ويستخدمون لفظ غري هام يف تركيب اجلملة االمسية بسبب استخدمت الطلبة 

 عناصر اللغة األم أي اللغة اإلندونيسة يف اللغة العربية.
وللتغلب ذالك أسباب األخطاء اقرتحت الباحثة للكاتب وملن يريد أن يكتب الرسالة  ابللغة 
العربية  أن يتفقه يف العلوم عن قواعد اللغة العربية ال سيما عن املبتداء واخلرب ويكثر قراءة  النص العربية 

رتمجة من اللغة اإلندونيسية  مثل القرآن والكتب العربية حىت يعرف األساليب املستخدمة فيها، وميارس ال
 إىل اللغة العربية. 

 


