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 الباب اخلامس
 اخلامتة 

 اخلالصة  . أ
يف تركيب اجلملة  بعد أن تبحث الباحثة يف هذه البحث يف األخطاء الشائعة 

 : االمسية يف البحوث العلمية تقدم اخلالصة
مسية يف البحوث أنواع األخطاء اللغوية الشائعة يف تركيب اجلملة االإن  .1

جبامعة أنتساري اإلسالمية  العلمية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 احلكومية منها: 

 املخالفة بني املبتدإ واخلرب من انحية املذكر واملؤنث (أ
 املخالفة بني ا سم أن وخربه من انحية املذكر واملؤنث (ب 
 استخدام لفظ النكرة للمبتدإ (ج
 زايدة لفظ غري هام للجملة (د
 استخدام لفظ االسم لالفتتاح يف اجلمله الفعلية (ه
 ني يف املعىن معاذكر لفظني متساوي (و

األخطاء الشائعة يف تكوين مجلة االمسية من حيث أمناط تركيب اجلمل  إن  .2
 اجلملة اإلمسية منها:

 مبتداء مذكر + خرب مؤنث  (أ
 اسم أن )مضاف + مضاف إليه( + لفط غري هام + خرب  (ب 
 مبتداء + فاعل + مفعول به  (ج
مبتداء خرب مقدم )شبه اجلملة جار + جمرور( + لفظ غري هام +  (د

 مؤخر 
 مبتداء نكرة + جار وجمرور + خرب  (ه
 اسم استفهام + مبتداء مذكر )مضاف + مضاف إليه( + خرب مؤنث  (و



 

56 
 

 اسم كان + جار وجمرور + لفظ غري هام + خرب كان )مضاف + مضاف إليه( (ز
 مبتداء نكرة + جار وجمرور خرب  (ح
 مبتداء أول مؤنث+ مبتدأ اثن مذكر+ خرب  (ط
 أن + ضمري غري هام + خرب أن مقدم )جار وجمرور( + اسم أن مؤخر (ي
 مبتداء )مضاف + مضاف إليه( + لفظ غري هام + خرب  (ك
 وجمرور + لفظ غري هام + خرب )مضاف + مضاف إليه(   مبتداء مذكر + جار (ل

  

 االقاراحات .ب
 

للمدرسني والدارسني للحصول على  الباحثة االقرتاحات لتكون عربة  تهذا اإلحتتمام قدمويف 
 العلميةوللتغلب للكاتب وملن يريد أن يكتب الرسالة  .أغراض تدريس اللغة العربية يف األايم املستقبلة

خطوئة اليت توجد يف  األمناط املأن يتفقه يف العلوم عن قواعد اللغة العربية ال سيما عن و ابللغة العربية 
ويكثر قراءة  النص العربية مثل القرآن والكتب العربية حىت يعرف األساليب  تكوين مجلة االمسية.

 املستخدمة فيها، وميارس الرتمجة من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية. 
  

 


