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 اإلهداء 

 

مردالينا و عبد   والدي المحبوبي   العلمية إىل   رسالةأهدي هذه ال 

 الرحمن أوصاف 

ي  
ي المرحومة سيت 

وكذالك إىل جدي المرحوم شهرا ساعد و جدت 

 جاليسم

ي 
ي وبنت 

المحبوبتي   رافعة النجاح قمرية و كيىل  وكذالك إىل زوجت 

 هلت  زيدى 

ي قد شجعو نيلذا
  الدافعة والحماسةبت 

 رسالة الماجستي  النتهاء هذه 

 وليس ىلي كلمة أهديها أجمل وأحسن غي  الشكر والجزيل 

 م هللا خي  الجزاء هجزا
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 الشكر والتقدير 

احلمد هلل رب العاملني، والصالالالالال والعالالالالاد  امل سالالالالمد  امل سالالالالاني  مد  الالالالامل    ام   
  يب مبني(. وسام، الذي أنزل إلم  الق آن خبري الاغات )باعان  

ق  قد متت كتابة هذه ال سالالة العاممة ليم  ررةة املاةعالتري ق قعالم يعامم الاغة الع بمة 
الدراسالات العاما اامعة أنتعالاري االسالاممة احليةممة، رمعال   أن أقدد ةزش  و الي ي و  مم  

، رسالالالالة املاةعالالالتريوأحعالالالح احيامىل إن مح قد سالالالا د   امل كتابة هذه يقدش ي وأمج  حتميت 
 وهم:

جممب ال محح املاةعالالالالالالالالالالالتري، كمدش  ةامعة أنتعالالالالالالالالالالالار    .رضالالالالالالالالالالالماة املي د اوسالالالالالالالالالالالتا  الدكتةر .1
 احليةممة ببيج ماسني.االساممة 

رضالالالالالماة املي د اوسالالالالالتا  الدكتةر سالالالالالما الدشح سالالالالالبدا املاةعالالالالالتري، كمدش  كامة الدراسالالالالالات   .2
 العاما ةامعة أنتعاري االساممة احليةممة بيج ماسني.

رضالالالالالالماة املي د الدكتةر احلا  رمصالالالالالال  مبارري سالالالالالالما املاةعالالالالالالتري، ك  م  قعالالالالالالم يعامم الاغة  .3
 امعة أنتعاري االساممة احليةممة بيج ماسني.االع بمة ق كامة الدراسات العاما 

وحىل  الدكتةر  احلا  رمصالالالال  مبارري سالالالالما املاةعالالالالتري و   رضالالالالماة امل الالالال رني واملي مني الدكتةر .4
  رسالالالالالالة  ق كتابة هذه  رمها ويةةمههما وي الالالالالجمعهما لاباح املاةعالالالالالتري  امل إر الالالالالا الدشح

 .جلزاءوةزاهم   خري ا . راهما مين خالص ال ي  والتقدش  واملاةعتري
رضالماة املي مني مجم  ااارال شح وااارال ات ق قعالم يعامم الاغة الع بمة ق كامة الدراسالات   .5

العاةد واملعارف  العاما ةامعة أنتعالالالالالالاري االسالالالالالالاممة احليةممة بيج ماسالالالالالالني الذشح شع ةنين  
 اليارعة راهم مين أحعح ال ي  والتقدش  وةزاهم   خري اجلزاء.

، و الالالالالالالالالالالالالالجعالالا  را مالالا ل االالب العاةد اليالالارعالالة  ،واايمالالان الاالالذان قالالد ربمالالا  ورمحالالا الةالالالدان   .6
 ووةها  لاقماد ابآلراب العالمة.

 .رسالة املاةعتريشعا دونين النتهاء هذه  الذشح وال ي  اجلزش  جلمم  أ دقا ىل .7
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أحعح  ، رما  اةعتريمح اليقصان واخل اء ق كتابة هذه رسالة امل  وال يفةت الباح 
 ابقياحات إ احمة.  ني أن شقيحةا لاباح لاقار 

 ولاقار ني. آمني لاباح  رسالة املاةعتري  هذه  عمل   أن شيف

       

 د  2021 أغعت   10 بيج ماسني،       

 الباح       

 شةسا  سما ال حمم      

 170211060180رقم القمد:       
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طلبة ية يف كتابة البحوث العلمية لدى  حتليل األخطاء النحو   .2021  . يوسف  سيف الرحيم

تعليم   العربية  قسم  أنتساري اللغة  ببنجرماسني  اإل   جبامعة  احلكومية  دراسة  )سالمية 
املاةعتري، قعم يعامم الاغة الع بمة ق الدراسات العاما اامعة أنتعاري  رسالة    (.األخطاء

الدكتةر اوول  امل  ف  بيج ماسني.  احليةممة  سما  احلا   .االساممة  مبارري  رمص    .
 املاةعتري. وحىل الدشح  .املاةعتري، وامل  ف الثا  الدكتةر

 األخطاء  ، دراسةالبحوث العلمية  ،الكتابة،  ، النحويةالرسالة العلميةالكلمات الرئيسية: 
الاغةشة    اجلامعالها  هشةاة  اليتاوخ اء  قةا د حنةشة  ةم ابة  ي بمق  هذا  .  ق  وامل ياة ق 
الاغة الع بمة   اوخ اء اليحةشة  هياري،  البح   مح  ق كتابة البحةث العاممة لد  طابة قعم يعامم 

اليكمب الة فىل واالراق، واوخ اء اليحةشة ق كتابة البحةث العاممة لد  طابة قعم يعامم الاغة 
 .   الفعامةاجلماة  مسمة واجلماة اال مح الع بمة

مح كتابة البحةث    والة فىلاليكمب االراق  ق  اوخ اء    ك ا   هذا البح  شهدف إن  
بة قعم يعامم الاغة اطة االمسمة والفعامة مح كتابة البحةث العاممة لد   اجلما  اوخ اء ق  و  .العاممة  

 الية ىل  هة البح    البح واليةع هلذا    . ببيج ماسني  الع بمة اامعة أنتعار  االساممة احليةممة 
البح ومصارر    .اوخ اء  رراسة مبيهج  وامليتيب   اليحةشة  البمانت هلذا  البحةث ق    هىل اوخ اء 

 . االساممة احليةممة ببيج ماسني ياامعة أنتعار  العاممة لد  طابة قعم يعامم الاغة الع بمة
مح البحةث العاممة   الة فىل  اليكمب االراق  ق  خ أ  73  هياري  (1  هىل:  البح   ونتا ج  

ايرل الا الد التع شا ق لز   خ أ  14ا اخل أ شتيةن مح:  وهذ  لد  طابة قعم يعامم الاغة الع بمة
)  املضاف، اليعبة    ( 1خ أ واحد  إل  قلزايرل ايء  امل ابقة بني   38م ،  املضاف  لعدد  خ أ 

 قلعدد امل ابقة بني الصفة واملة ةف    خ أ   18    التع شا والتييري،  قة واملة ةف  الصف
البحةث العاممة وهذا   محخ أ ق اجلماة االمسمة و الفعامة    47  هياري  (2التذكري والتأنم .  
 ، إسم الفا  ، واحل وف املضار ة.و خ أ ق استخداد الضمري املعتي  32اخل أ شتيةن مح :  

 خ أ ق استخداد الضمري امليفص  و إسم اال ارل. 16
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ABSTRAK 

Syaiful Rahimy Usop, 2021. Analisis Kesalahan Nahwu di Dalam Penulisan Skripsi 

pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri 

Antasari di Banjarmasin (Studi Analisis Kesalahan). Tesis, Pendidikan 

Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

Pembimbing I Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc, MA, Pembimbing II Dr. 

Wahyudin, M.Si 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Bahasa Arab, Tesis, Nahwu, Penulisan Skripsi 

 Bahwasanya kesalahan-kesalahan dalam berbahasa yang sering dihadapi oleh 

para mahasiswa yaitu kesalahan-kesalahan dalam menerapkan kaidah nahwu pada 

penulisan skripsi. Adapun masalah di dalam penelitian ini ialah telah ditemukan 

kesalahan-kesalahan dari Tarkib Idhafiy dan Tarkib Washfiy, dan telah ditemukan juga 

kesalahan-kesalahan dari Jumlah Ismiyyah dan Jumlah Fi’liyyah dalam penulisan 

skripsi pada mahasiswa jurusan pendidikan bahasa arab Universitas Islam Negeri 

Antasari di Banjarmasin. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan nahwu yang 

terdiri dari kesalahan Tarkib Idhafiy dan Tarkib Washfiy serta kesalahan Jumlah 

Ismiyyah dan Jumlah Fi’liyyah di dalam penulisan skripsi mahasiswa jurusan 

pendidikan bahasa arab di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis 

Kesalahan. Data primer pada penelitian ini adalah kesalahan-kesalahan nahwu yang 

terkait dengan Tarkib Idhafiy, Tarkib Washfiy, Jumlah Ismiyyah, Jumlah Fi’liyyah pada 

skripsi mahasiswa universitas islam negeri antasari banjarmasin, dan data sekunder 

pada penelitian ini diambil dari buku-buku yang terkait dengan penelitian. 

 Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu : 1) terdapat 73 kesalahan dari Tarkib 

Idhafiy dan Tarkib Washfiy pada penulisan skripsi mahasiswa  jurusan pendidikan 

bahasa arab di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2) terdapat 47 kesalahan 

dari Jumlah Ismiyyah dan Jumlah Fi’liyyah pada penulisan skripsi mahasiswa jurusan 

pendidikan bahasa arab di Universitas Islam Negeri antasari banjarmasin. 
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ABSTRACT 

 

Syaiful Rahimy Usop, 2021. Analysis of Nahwu's Error in Writing Thesis on Students 

of The Department of Arabic Language Education of Antasari State Islamic 

University in Banjarmasin (Error Analysis). Thesis, Arabic Education of 

Postgraduate, Antasari State Islamic University.The adviser I Dr. H. Faisal 

Mubarak Seff, Lc, MA and The adviser II Dr. wahyudin, M.Si. 

Keyword: Error Analysis , Writing Thesis, Nahwu, Students, Arabic Department 

 Linguistic errors faced by university students are errors in applying Nahwu 

(Rules of Arabic Structure) in writing thesis. The question in this research is 

grammatical errors in writing thesis among students of the Department of Teaching 

Arabic, which include Tarkib Idhafiy (Noun Compounding) and Tarkib Washfiy 

(Adjective Phrase), Jumlah Ismiyyah (Nominal Sentence), and Jumlah Fi’liyyah 

(Verbal Sentence). 

 This research aims to detect nahwu (Rules of Arabic Structure) errors consisting 

of Tarkib idhafiy (Noun Compounding) and Tarkib Washfiy (Adjective Phrase),and 

errors in Jumlah Ismiyyah (Nominal Sentence), Jumlah Fi’liyyah (Verbal Sentence) in 

writing student thesis majoring in Arabic language education at Antasari State Islamic 

University Banjarmasin. 

The type of this research is  Library Research with Error Analysis approach. 

The primary data in this study were nahwu (Rules of Arabic Structure) errors related to 

Tarkib Idhafiy (Noun Compounding), Tarkib Washfiy (Adjective Phrase), Jumlah 

Ismiyyah (Nominal Sentence), Jumlah Fi’liyyah (Verbal Sentence) in the student thesis 

of the state Islamic University of Antasari Banjarmasin, and secondary data in this 

study were taken from books related to the study. 

 The results of this research are 73 errors from Tarkib Idhafiy (Noun 

Compounding) and Tarkib Washfiy (Adjective Phrase) in thesis writing by students, 

and they are 47 errors from the Jumlah Ismiyyah (Nominal Sentence) and the Jumlah 

Fi’liyyah (Verbal Sentence) in writing student thesis at the State Islamic University of 

Antasari Banjarmasin. 
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