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 الباب األول 

 مقدمة 
 

 خلفية البحث  . أ
املنبثقة من جمموعة اللغ     1السرررررررررررر میة-احل میةاللغة العربیة هي من أسررررررررررررر  اللغ    

 البلد ماحدثوه  يف یناشرررريف الع مل  و  اسرررامدام وإحدى أكثر اللغ    األفریقیة اآلسررریویة  
قصرررررررررررررروى    هلرررر  أ یرررر   ملیون نسررررررررررررررمررررة  اللغررررة العربیررررة    200یاحرررردثكرررر  أكثر من    العريب
هب  أهل یاكلم    ولغة احلدیث  واللغة اليت  (القرآن )لغة  لغة مقدسرررررررة هيو    املسرررررررلمن لدى
وقد متاعت هذه اللغة خبصرررررررررر بصررررررررررك  العةیبة ومعةصائ  ال رید  منك  ا صرررررررررر ب    2اجلنة

الصوتیة والصرفیة والنحویة والداللیة كم  منك  خص ب  حروفك  وإعراهب   وتعدد  أبنیاك   
وصریغك   ووفر  مصر داه  وعوعك  ودود  م ردائ  واقراق قك  والدقة يف تع ب ه  وتراكیبك    

العربیة لغة ك ملة معةبة تك د "السرعد  أحد إعم  اللغة واألد:   كم  یقول عبد الرزاق 
تصرروا أل  اك  مشرر هد الةبیعة  ومتثل كلم ئ  خةوا  الن وت  وتك د تنةلي مع نیك  يف 

   3."أدرات األل  ظ  كأمن  كلم ئ  خةوا  الضم   ونبض   القلو:  ونربا  احلی  

 
1   Nasution, Sahkholid  , Pengantar Linguistic Bahasa Arab, (Sidoarjo: Lisan Arabi, 2017) 

Hlm. 60 

( الةبعة الث لثة   1981  )د   دن  دراسة منهجية هادفه حول األصول الثالثة، سعید حوى اإلسم   2
 . 24ص. 

منشوايف جملة      حبثمقومات العاملية يف اللغة العربية وحتدایهتا يف عصر العوملةعبد الرزاق السعد     3
 .47  ص  1429آف ق الثق فة والرتاث العدد الث لث والساون 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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األدنبیة اهل مة يف اندونیسرررررررری  وهي ثق فة إسررررررررممیة  اللغة العربیة هي إحدى اللغ    
وآلة االتصر ل املسرامدمة يف البلدان العربیة واإلسرممیة  وهذه اللغة تدات يف كل املداات  

 اجل معة اإلسممیة يف إندونسی . و 

ة كا بة البحوث العلمیة يف د مع   إندونیسریة. وتع  هذه یةلبة اجل معالیلص  على  
كم  هذا الشرط یشمل يف النظ    بیة إلكم ل الدااسة يف مرحلة د معیة.  من الشروط النك 

ابن اجل معة تثبت الشررررررررررررروط الامر یة    1اقم   25الاعلیمي الوطين يف ال صررررررررررررل الراب  أیة 
ويف إعداد البحوث العلمیة حيا ج إىل مك ا  القواعد اللغة  4للحصول على الدادة العلمیة.

ة اللغة العربیة حىت یسرررررررررررراعدوا الةلبة يف كا بة البحوث العلمیة كا بة  بالعربیة و مك ا  الكا 
  صحیحة دید .  

مكرر ا  الكارر برة هى تردایرل العرر ملن على الكارر برة اإلداایرة املو رررررررررررررروعیررة الردقیقررة أن  
اإلممبیة  وهذا یةلل تةویر الا ك  وزايد  حصرررریلة معلوم   وجتنل األخة ء اهلة بیة و 

ومك ا  الكا بة هو من املك اا  اللغویة اليت أصررررررعل  5.اللغویة وترقیة األسررررررلو: يف الكا بة
أن مكر ا  الكار برة أصررررررررررررررعرل من املكر اا    Nazli و   ,Javed, Juanإلتقر ار . موافقر  على   

اتق ن كل عن صرررررر اللغویة أو خ ادك  املمال ة  سررررراصررررر   اللغویة األخرى  ألا  حتا ج إىل 
 .6الرتاكیل النحویة

من املعروف  أن مك ا  الكا بة مك ا  أخ   على حسل ترتیبك . ویعارب أا  حصیلة  
ارر بیررة من تعلیم اللغررة  ألن القرردا  على مكرر ا  الكارر بررة تامثررل فیكرر  مكرر اا  أخرى. ف ي  

 
4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
5  Fuad Effendy, Ahmad,   Metodologi pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Al-Misykat, 

2009), Hlm 170 
6   Javed, M., Juan, Wu Xiao, Nazli, Saima. (2013). “A Study of Students’ Assessment in 

Writting skills of the English Language”. International Journal of Instruction Vol. 6 No. 2. Hlm 130. 
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الكا بة یصل الك تل أفك اه على حسل معرفاه ابلكلم   وهة بك  وتابعك  اليت تصدا  
ترره. فیمكن الكرر تررل أن یكاررل علررة من عررل أو فقر  من  من نایةررة اسررررررررررررررامرر عرره أو قراء

فقرا  بةریقة دید   إذا ك ن له معلوم   ومع اف من انحیة الكلم   وهة بك  وتابعك   
 7أو من انحیة قداته يف صل األفك ا وتوسیعك .

وقررد عرف النحو قرردنرر  منرره علم الررذ  یعرف برره  ررررررررررررررب  أواخر الكلمرر   ومعرفررة 
الكا بة حتا ج إىل القواعد العربیة الصرررررحیحة.   مك ا  أنلذالك   . وتركیب ح لاك  إعرااب وبن ء

یرة عی  املكر اا  اللغویرة . لرذالرك  رل على الةلبرة أن أوالقواعرد العربیرة تسررررررررررررررامرد  يف  
یامسرررررررررررررركوا هبر  إلحرذاا ا ةر ء يف كار برة البحوث العلمیرة. وهرذه بع  األخةر ء النحویرة 

 لدى طلبة قسم تعلیم اللغة العربیة فیم  یلى    العلمیةيف كا بة البحوث  املأخوذ 

النحویة يف الرتكیل اإل  يف والوص ي  واألخة ء   خة ءبع  األ . 1. 1 جدول
جب معة    تعلیم اللغة العربیةالبحوث العلمیة لدى طلبة قسم  من يف اجلملة االمسیة و ال علیة

اإلسممیة احلكومیة ببنةرم سن.  أناس ا   

 نوع األخطاء  الرتكيب الصحيح الرتكيب اخلاطئ
البحث حملة عن املیدان  البحثیدان محملة عن    الرتكیل اإل  يف 

الاعلیمیة وسیلة يف الاعلیمیة وسیلةال يف   الرتكیل الوص ي 
البحث هذهو  البحث هذاو    اسم اإلق ا  

هو البی ان  الربیسیة  هي البی ان  الربیسیة    الضم   
الب حث تسامد  الب حث یسامد    اجلملة ال علیة 
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اا ا ةأ يف النحو حذالقواعد العربیة تسررررررررر عد الةلبة إل قدا إ ررررررررر فة إىل ذلك  أن  
األخةر ء  حتلیرل  األخةر ء اليت قر   هبر  الةم: حيار دون إىل دااسرررررررررررررررةو .  8لعربیرةوالرتاكیرل ا

هذه الدااسررررررررة ئدف إىل مسرررررررر عد  الةلبة على فكم املواد وتقلیل األخة ء. ومن  و اللغویة 
نظریة اليت تسررامد  لاحلیل اللغة بن اللغان ملاعلم  الاألخة ء  هي  "  حتلیل م كو  دااسررة

 9اللغة األدنبیة وهي حت ول على حتقیق أهداف تعلم اللغة".

كا بة البحوث    يفیرید الب حث أن حيلل عن األخة ء النحویة    وهبذه املشررررررررررررركم  
جبر معرة أناسررررررررررررررر ا  اإلسررررررررررررررممیرة احلكومیرة   لردى طلبرة قسررررررررررررررم تعلیم اللغرة العربیرةالعلمیرة  

. اللغویة  إلحذاا الةلبرة أو املاكلم أو الكر تل من الصررررررررررررررعواب  واألخةر ء ببنةرم سررررررررررررررن
یة الاعلیمیة ألا  تسرر عد على تعلیم  متكن االسررا  د  منك  يف العملاألخة ء  حتلیل ودااسررة

اللغة األدنبیة. ف ي  رررررررررررروء نا بة هذه الدااسررررررررررررة اسرررررررررررراةعن  أن ناعرف يف دقة  مة على 
 املشكم  اليت تواده ماعلم اللغة األدنبیة. 

وكل ذلك قررة   الب حث على إدراء دااسرراه من أدل الوقوف بشرركل علمي على  
عة أناسرررررررررر ا  اإلسررررررررررممیة  تعلیم اللغة العربیة جب محقیقة هذه املشرررررررررركلة لدى طلبة قسررررررررررم 

البحوث   يف كتابة  النحوية"حتليل األخطاء أااد الب حث إبق مة و بنةرم سررررررررن. باحلكومیة 
اإلسممممممممالمية ا كومية   يعة أنتسممممممممار العلمية لدى طلبة قسممممممممم تعليم اللغة العربية  ام

 ".)دراسة األخطاء( بنجرماسنيب
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 أسئلة البحث .ب
البحوث العلمیة   من كا بة  الرتكیل اإل ر يف والوصر ي  يف النحویة األخة ءهي م   .1

لردى طلبرة قسررررررررررررررم تعلیم اللغرة العربیرة جبر معرة أناسررررررررررررررر ا  اإلسررررررررررررررممیرة احلكومیرة 
 بنةرم سن ؟ب
البحوث العلمیررة   كارر بررة  اجلملررة االمسیررة وال علیررة من  يف  النحویررة  األخةرر ء  هي  مرر  .2

معرة أناسررررررررررررررر ا  اإلسررررررررررررررممیرة احلكومیرة لردى طلبرة قسررررررررررررررم تعلیم اللغرة العربیرة جبر 
 بنةرم سن؟ب

 أهداف البحث  .ج 
 ف هلدف هلذا البحث  أسئلة البحث الس بق إعام دا على

النحویة    كشف .1 من كا بة   يفاألخة ء  الوص ي  الرتكیل  و  اإل  يف    الرتكیل 
اإلسممیة   أناس ا   جب معة  العربیة  اللغة  تعلیم  قسم  طلبة  لدى  العلمیة  البحوث 

 احلكومیة بنةرم سن
النحویة    كشف .2 ال علیة من كا بة  يفاألخة ء  البحوث   اجلملة االمسیة و اجلملة 

أناس ا  اإلسممیة احلكومیة   العربیة جب معة  اللغة  تعلیم  العلمیة لدى طلبة قسم 
 بنةرم سن

 البحثأمهية  .د
 وهلذا البحث أ یة ماعدد   منك   

 ال  بد  النظریة  .1
ايد  املعلومررر   عن لص    ن یكون مردعررر م  حیرررة النظریرررة  یردى هرررذا البحرررثمن النررر 
 العربیة الصحیحة.  البحوث العلمیة النحو يف كا بةنظریة 
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 ال  بد  الاةبیقیة  .2
   وهيمن الن حیة الاةبیقیة   

  أن یكون هرذا البحرث مردعر  للبر حثن اآلخرین و وز هلم أن یةواوا   للبر حرث   (أ
 هذا البحث تةویرا عمیق  دیدا. 

  أن یكون هذا البحث مردع  ملعلمي النحو ألن یعرفوا صعوبة الاعلم     للمعلم (: 
الكا بة  العربیة و مك ا   القواعد  مك ا   لدى طلباكم خصوص  يف  العربیة  اللغة 

 العربیة. 
    التحديد اإلجرائي .ه

   فأااد الب حث أن یقد   البی ن  أا ة  منلایس  الا ك م على املو وع والاةن ل  
 هذا البحث  وهي  يفصةمح   املساعملة اال و

منكة اكر يف العقد الس ب  من القرن امل  ي    هو   حتلیل األخة ء   حتلیل األخة ء .1
النظر إىل األخة ء اليت یرتكبك    الاق بلي يف  یعمل على اسادااك ه وا  الاحلیل 

األخة ء   األخة ء إىل نوع ن    األغمط و   (Corder)وقسم كوادا    ماعلمو اللغ  .
(Error and Mistake  )الاعلیمیة و    عوملال  تسببك  من   اليت  األخة ء  األغمط هي

  10عرفة قواعد اللغة.معد   يف األخة ء ههذ سبل . والعوامل ا  ادیة
كا بة   ة ء واألغمط املودود  يفعی  األخ  إ  فة إىل ذالك  یبحث هذا البحث إىل

اإلسممیة  أنا س ا   جب معة  العربیة  اللغة  تعلیم  قسم  طلبة  لدى  العلمیة  البحوث 
  كونتواألسب : اليت تسبل األخة ء حىت    احلكومیة ببنةرم سن لكشف العمق   

قلة املدخم  اللغویة  أو قلة تةبیق القواعد العربیة  أو    األخة ء مكش ة إم  من
 

10   Stepen Pit Corders, Jack C Richard, The significance of Learners error, (London : Long 

Man), 1974, P. 25 
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الاعلیمیة. العوامل  الةلبة يف   البحثهذا    ىت یكونوح  من د نل  حلوال ألخة ء 
         كا بة البحوث العلمیة.

صول تعرف هب  أحوال الكلم   العربیة من حیث اإلعرا:  النحو علم أ   یةالنحو   .2
آخر الكلمة من اف   أو نصل  أو در أو    ننعرف م   ل علیه أن یكو   ووالبن ء.  

اسامد  الب حث عن الرتكیل    العلمیة  ويف هذه الرس لة  دص   أو لصو  ح لة واحد .
 اإل  يف   الرتكیل الوص ي  اجلملة االمسیة  اجلملة ال علیة فق . 

ا   الكا بة .3 یشامل  م   هي  واصةمح   واملع ين.  األصوا   اموز  اسم  عملیة    
واإلممء والاعب . ألا  األدا  الرمصیة املساعملة للاعب  عن األفك ا ابلكا بة. ومن  

 كا بة اللغة العربیة تؤدى إىل أخة ء الكا بة.   يفاملعروف كثر  تدخل قواعد لغة األ  
الرس .4 تع  كا بة  العلمیة    دادة  البحوث  لنیل  الةم:  یكابوه   الىت  العلمیة   بل 

    السرد ان.
مرحلة  .5 العلمیة يف  البحوث  یاممون  الذین  العربیة هم طلبة  اللغة  تعلیم  قسم  طلبة 

 . 2020- 2021سنة  السرد ان
 حدود البحث .و

 فحدد الب حث حبثه مم  یلى  
اجلملة  الرتكیل اإل  يف  الرتكیل الوص ي   احلد املو وعى   األخة ء النحویة ) .1

لدى طلبة قسم تعلیم اللغة    كا بة البحوث العلمیة  يف (  االمسیة  اجلملة ال علیة
 .العربیة

سنة   الدافعة  الةم: لبحوث العلمیة الىت كابكابالب حث   أخذاحلد الصم    فی .2
2020-2021 
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بنةرم سررن  بسرررممیة احلكومیة  معة أناسررر اى اإلجلاحلد املك ىن   مكابة الع مة  .3
 .2021-2020للةلبة الدافعة 

 الدراسات السابقة  .ز

قد  الب حث الرسرررررررر لة العلمیة هبذا املو رررررررروع املما ا  قد فا  الب حث یوقبل أن 
 الرس لة العلمیة  منك   ذه عد  املراد  واملص دا اليت تاعلق هب

حترت   2016   الردكاوا عبرد العصیص موسررررررررررررررى داوی  علي كر كاباجمللرة العلمیرة اليت   .1
األخة ء النحویة لدى ماعلمى اللغة العربیة الن طقن بغ ه  )دااسرررررررررررة  املو ررررررررررروع "

تبحث عن حتلیل األخة ء اللسررر نی   الاةبیقیة   هذه الدااسرررة.11"حتلیلیة تةبیقیة(
  هو ةلعلمیا  الدااسرررررررررة هيف هذاملسرررررررررامد   نكةامل. وأم  من عی  الرتاكیل النحویة

. وأم  يف حتلیل األخة ء النحویةبحث فأوده الاشررر به من هذا ال  .املنكة الاك ملي
البحرررث یع  اإلخامفررر    نكة البحرررث . واملنكة  أودررره اإلخامفررر   من هرررذا 

النحویة يف  األخة ءدااسررررررررة  يف هذه اسرررررررر لة امل دسررررررررا  ثالب ح  هاسرررررررراعمل  الذ 
 .  الرتكیل اإل  يف الوص ي

    معة الران   اإلسرررررررررممیة احلكومیة ( جب2016) سررررررررر ریةكاباك   اجمللة العلمیة اليت   .2
رحلة املحتلیل األخة ء الداللیة يف كال مقراا  اللغة العربیة يف " حتت املو رررررررررررروع

أن ق مت الب حثة   بعداملسررررررررامل  يف هذا البحث " الدااسرررررررریة املاوسررررررررةة أتشرررررررریة
باحلیرل األخةر ء يف ثمثرة كارل مقراا  اللغرة العربیرة  واتضرررررررررررررر  ممر  سرررررررررررررربق من  
اجلدوال السررر بقة املو رررحة عن أنواع األخة ء الداللیة حیث توصرررلت الب حثة إىل 
الناررر بة الاررر لیرررة  كررر نرررت األخةررر ء اللغویرررة يف كارررل مقراا  اللغرررة العربیرررة عررردیرررد   

لیرررة  يف هرررذه الكارررل املقراا  يف زايد  كلمرررة   ومانوعرررة.  تامثرررل األخةررر ء الررردال
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األسررررررررررررررب : اليت تؤد  إىل هذه و وحذف كلمة  وا ةأ يف صرررررررررررررری غة املع  املراد.  
  اجلكررل بقواعررد  فررةكرردو اللغررة امل  إىلاألخةرر ء هي  َث   اللغررة األوىل )اللغررة األ (  

بع     اللغة العربیة  انعدا  يفاللغة العربیة  الاعمیم ا  طئ وعد  معرفة السررررررررررررری ق  
املصةلح   يف اللغة اإلندونیسیة تررؤد  إىل الوقوع يف ا ة ء. فأوده الاش به من  

منكة وأسرررررررررلو: البحث وهي دااسرررررررررة األخة ء ولكن هن ك  يفهذا البحث یع   
 يفحبثررت األخةرر ء    ةلیررل األخةرر ء اللغویررة أمرر  البرر حثرر حت  يفأودرره اإلخامف یع   

 واعد النحویة. الق يفالداللیة وأم  الب حث حبث األخة ء 
امل دسا  .3 أفند  ك   كاب  ذ ال  اس لة  املو وع  (2020)  أمحد  حتلیل  "  حتت 

األخة ء الرتكیبة لدى طم: معكد اإلق د اإلسممي تینة اان الس ب  بب تو د وا  
ق د اإلسممي تینة اان ا طم: معكد اإل  كا بة  ")دااسة وص یة حتلیلیة عن  الشرقیة

وهذ البحث یكدف إىل حتلیل أنواع األخة ء الرتكیبة      الشرقیة(الس ب  بب تو د وا  
الشرقیة.  د وا  بب تو  الس ب   تینة اان  اإلسممي  اإلق د  معكد  طم:  يف كا بة 

فأده الاش به هبذا  ومدخل هذا البحث املدخل الكی ي. ومنكةه حتلیلي وص ي .
یع  أن الب حث   هن ك االخامف     ولكن   الرتكیبیةدااسة األخة ء    يفالبحث یع   

الرتكیل اإل  يف   يفوأم  الب حث حبث    النحویة  الرتاكیل  ةمی فیاألخة ء    حبث
والوالوص ي حبث   اإلق د    اإلنش ء  كا بة  يفاألخة ء    ب حث  معكد  لةم: 

األخة ء    عن   وأم  الب حث حبث  اإلسممي تینة اان الس ب  بب تو د وا الشرقیة من
 . لدى طلبة اجل معة كا بة البحوث العلمیة  من الرتكیبیة

الاعب     يفحتلیرررل األخةررر ء اللغویرررة  اجمللرررة العلمیرررة الىت كاباكررر  إیلوق افیقرررة بعنوان " .4
تعلیم اللغة العربیة جب معة االسرررررررررررررممیة احلكومیة عب "  الكا ىب لدى طلبة قسرررررررررررررم 

الاعب     يف. هرررذه اجمللرررة العلمیرررة تبحرررث عن األخةررر ء الواقعرررة الىت تودرررد  2014
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من النحو و الصررف. وهذه وأخذ  الب حثة البی ان  عند عملی     العرىب تاكون
البحث    یةمنكة يفال صررررررررررررررل. فأوده الاشرررررررررررررر به هبذا البحث یع     يفاحمل  ررررررررررررررر   

الاعب  العرىب. وأمر     يففر سرررررررررررررراعملرت البر حثرة تبحرث عن األخةر ء اللغویرة الواقعرة  
كار برة البحوث العلمیة    منالنحو  يفأودره اإلخامفر   أن البر حرث حبرث األخةر ء 

 لدى طلبة قسم تعلیم اللغة العربیة. 
حتلیرررل األخةررر ء الكاررر بیرررة على اجمللرررة العلمیرررة الىت كابكررر  لمرررد ابو الر: بعنوان " .5

 فكذه اجمللة  2007مسرررررررراوى اإلممء لدى ماعلمى اللغة العربیة الن طقن بغ ه " .
و حتلرل البیر ان    اإلممءدف إىل معرفرة األخةر ء الكار بیرة يف مسرررررررررررررراوى العلمیرة ئر 

حتلیررل األخةرر ء النحویررة. وأخررذ    يفوترتكص البحررث     يابسرررررررررررررراعمرر ل البحررث الكی
الب حث أنواع املؤقرررررررررا  احملا دة لعملیة حتلیل األخة ء الكا بیة. وأوده الاشرررررررر به 

دااسررررررررررررة حتلیل األخة ء اللغویة خصرررررررررررروصرررررررررررر   ك ا  القواعد   يفهبذا البحث یع  
مصررررررررررررردا البحث فأم  الب حث هبذه اجمللة العلمیة   يفف   النحویة. فأوده اإلخام

  كارر بررة  يفوأحبررث األخةرر ء    العريب  اإلممء  عنوای یررة  العملیررة  ال  يفحبررث األخةرر ء  
 تعلیم اللغة العربیة.كابك  طلبة قسم   ىتالبحوث العلمیة ال

األخةر ء    "  2018اسرررررررررررررر لرة املر دسررررررررررررررا  اليت قر مرت هبر  یواين امحرة  فونواوغو    .6
بل اجل معیة ملرحلة البك لوایوت )دااسررررررررة حتلیلیة نقدیة(. وهذا الصرررررررررفیة يف الرسرررررررر 

البحرررث یكررردف إىل معرفرررة األخةررر ء الصرررررررررررررررفیرررة يف البحوث العلمیرررة لررردى طلبرررة 
اجل معة. وأوده الاشررررررررر به من هذه الدااسرررررررررة هو دااسرررررررررة حتلیل األخة ء. و أوده  

القواعد   االخامف من هذه الدااسررررررة هو االخامف يف املك ا  اللغویة وهي مك ا 
 النحویة.
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اسررررررر لة امل دسرررررررا  اليت كابك  نوا وحید  فةراي   األخة ء يف الرتاكیل اإل ررررررر فیة   .7
والوصرررر یة يف الرسرررر بل اجل معیة )دااسررررة حتلیلیة يف قسررررم تعلیم اللغة العربیة جب معة  

  الرتكیبیةاإلسررررممیة احلكومیة فونواوغو(. وهذا البحث یكدف إىل معرفة األخة ء 
ه الردااسرررررررررررررررة يف يف البحوث العلمیرة لردى طلبرة اجلر معرة. وأودره الاشررررررررررررررر بره من هرذ

أوده االخامف من هذه الدااسررررة هو االخامف  . و الرتكیل اإل رررر يف والوصرررر ي 
 .يف البحوث العلمیة املأخوذ  يف مك ن البحث وكذالك يف أسئلة البحث

ء اللغویة يف كا بة طلبة اسررررر لة امل دسرررررا  اليت ق   هب  عبد احل فأل  "حتلیل األخة  .8
قسرررم تعلیم اللغة العربیة جب معة اإلسرررممیة لمدیة م النة )دااسرررة حتلیلة تقونیة(.  
 هذا البحث حيدف إىل كشف األخة ء النحویة   الصرفیة  و األخة ء اإلممبیة. 

أوده االخامف من  وأوده الاشر به من هذه الدااسرة يف منكة دااسرة األخة ء. و  
 االخامف يف أهداف البحث و مو وع البحث. وهذه الدااسة ه

اسررررررر لة امل دسرررررررا  اليت كابه أمحد نوا قررررررر ر   "حتلیل األخة ء اإلممبیة يف كا بة   .9
ا البحث یكدف إىل ابسرررررررواوان". وهذ  1اهلمص  لةم: املداسرررررررة الث نویة احلكومیة 

معرفة أقرررك ل األخة ء اإلممبیة  ومعرفة أسرررب : األخة ء اإلممبیة  معرفة ل ولة 
وأوده الاشرررر به من هذه الدااسررررة يف منكة  املداسررررن يف تغلل األخة ء اإلممبیة.  

دااسررررررة األخة ء. و أوده االخامف من هذه الدااسررررررة هو االخامف يف أهداف 
 البحث و مو وع البحث.

حتلیل األخة ء يف اسررررررراعم ل   لة امل دسرررررررا  اليت كابك  لمد فیص األحسرررررررن  "اسررررررر  .10
العدد واملعدود على كا بة الةم: اللغة العربیة  داسرررة الةروسررریة الث نویة اإلسرررممیة  
فندغلنة بننت". وهذا البحث یكدف إىل وصررررررررررف أقررررررررررك ل األخة ء يف كا بة اللغة 

اك  يف العدد واملعدود. وأوده الاشرررررر به العربیة لةم: ال صررررررل الث ين  وحلول مشرررررركل
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من هذه الدااسة يف منكة دااسة األخة ء. و أوده االخامف من هذه الدااسة هو  
 االخامف يف أهداف البحث و مو وع البحث. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


