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 البحث مستخلص

كتابة نصوص خطبة اجلمعة تدريب  حتليل األخطاء يف  "م،2021سعيدفوزان  حممد
البحث العلمي قسم  ")دراسة حتليلية(لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني 

املاجستري و فيصل مبارك سيف  احلاج الدكتورتعليم اللغة العربية، املشرف 
 ملاجستري.فتوية نور ا ةالدكتور 

 يل، األخطاء، خطبة اجلمعة حتلالكلمات الرئيسية : 
قّدم الباحث هلذا البحث العلمي هو عن حتليل األخطاء، يقول ريتشاردز أن حتليل اخلطأ هو 

كتابة نصوص خطبة اجلمعة تدريب  دراسة لألخطاء اليت يرتكبها متعلمي اللغة كلغة اثنية أو كلغة أجنبية. 
و حبثه عن األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية  لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني )دراسة حتليلية(

 والداللية يف نص خطبة اجلمعة كتبها طالب معهد دار اهلجرة.

خطبة اجلمعة  كتابة النصوص  تدريب يفلوصف والتحليل عن أنواع األخطاء ( 1 وأما أهدافه
األخطاء قوع (ولوصف والتحليل عن عوامل و 2 لدى طالب مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا.

( 3خطبة اجلمعة لدى طالب مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا.  كتابة النصوصتدريب  الشائعة يف 
خطبة اجلمعة لدى  كتابة النصوص  تدريب األخطاء لدى طالب يف ولوصف عن احللول املقرتحة ملعاجلة

 طالب مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا.
نوع البحث يف هذا البحث هو "البحث ، و هو منهج الوصفيلبحث هلذا ا واستخدم الباحث

املكتيب" وذات البحث هو نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة، وموضوع البحث 
 األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية والداللية.

صرف واإلمالء وأما النتائج البحث هي وصف ألنواع األخطاء اللغوية اليت تتكون من النحو وال
يف كتابة نصوص اخلطبة من حيث النحوية والصرفية و توجد يف ممارسة والداللية. توجد األخطاء كثرية 

  األخطاء قليلة من حيث اإلمالئية والداللية 

األشكال اآلخرية يف الكلمات واألخطاء من  وضع األخطاء من حيث النحوية كثرية يف  توجد
كثرية يف كتابة اهلمزة واألخطاء األوزان الفعل واألخطاء من حيث اإلمالئية  تعيني حيث الصرفية كثرية يف 

 من حيث الداللية كثرية يف ترمجة النصوص.
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Abstrak 

Muhammad Fauzan Sa’ida ,2021“Analisis Kesalahan pada Latihan Penulisan 

Teks Khutbah Jum’at Santri Pondok Darul Hijrah Putra (Penelitian 

Analisis)”. Pembimbing I: Dr. H. Faisal Mubarak Seff, M.A. 

Pembimbing II: Dr. Fatwiah Noor, M.Pd 

Kata Kunci : Analisis, Kesalahan, Khutbah Jum’at. 

Dalam penelitian tesis ini penulis memfokuskan pembahasan pada  

Analisis Kesalahan menurut Richards et.al in Sunardi (2002: 43) menyatakan 

bahwa error analysis adalah suatu telaah atas kesalahan-kesalahan yang dibuat 

oleh pembelajar dari suatu bahasa sebagai bahasa kedua atau sebagai bahasa 

asing. Teks Khutbah Jum’at Santri Pondok Darul Hijrah Putra yang menjadi objek 

penelitian, pembahasan tentang kesalahan pada nahwu, shorof, imla, dan makna 

dalam teks khutbah jum’at yang ditulis oleh santri Pondok Darul Hijrah Putra. 

Tujuan penelitian ini adalah  1) untuk mendiskripsikan kesalahan dan 

menganalisis berbagai macam kesalahan pada latihan penulisan khutbah jumat. 2) 

untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor penyebab kesalahan yang ada 

pada latihan penulisan khutbah dan 3) memberikan solusi pada kesalahan 

penulisan khutbah santri Pondok Darul Hijrah.  

Peneliti menggunakan metode diskriptif dengan jenis penelitian literatur 

(library research), dengan subjek penelitian teks khutbah jumat dan objek 

penelitian adalalh kesalahan nahwu, shorof, imla dan makna pada teks khutbah 

santri Pondok Darul Hijrah.  

Hasil penelitian merupakan diskripsi dari jenis kesalahan bahasa yang 

terdiri dari nahwu, shorof, imla dan makna. Terdapat banyak kesalahan pada 

latihan penulisan teks khutbah dari segi nahwu, kemudian shorof, dan sedikit 

kesalahan terdapat pada imla dan makna.  

Kesalahan pada nahwu banyak terdapat pada baris (harakat). Kesalahan 

pada shorof banyak terdapat pada wazn fiil. Kesalahn pada imla banyak terdapat 

pada hamzah. Kesalahan pada makna banyak terdapat pada terjemahan secara 

tekstual. 
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Abstract 

Muhammad Fauzan Sa’ida ,2021 “Error Analysis at Khutbah Jum’at Teks of 

Students Pondok Darul Hijrah Putra (Penelitian Analisis)”. 

Supervisor I : Dr. H. Faisal Mubarak Seff, M.A. Supervisor  II : Dr. 

Fatwiah Noor, M.Pd 

Key Words : Analyse , Error, Khutbah Jum’at. 

In this thesis study the author focused discussion on Error Analysis 

according to Richards et.al in Sunardi (2002:43) stating that error analysis is a 

theologia of the errors made by the learner of a language as a second language or 

as a foreign language. The Text of the Khutbah Jum’at Santri of Darul Hijrah 

Putra who became the object of research, discussion of errors on nahwu, shorof, 

imla, and meaning in the text of the khutbah jum’at written by last grade students 

of Darul Hijrah Putra. 

His goals 1) to describe and analyse the types of errors in training writing 

the texts are Friday's speech with students at Darul Hijrah Islamic Boarding 

School Cindai Alus Martapura. 2) To describe and analyse the factors of common 

errors in writing texts are Friday's sermon in students at Darul Hijrah Islamic 

Boarding School Cindai Alus Martapura. 3) To describe the proposed solutions to 

address errors among students writing the texts of Friday's speech in students at 

Darul Hijrah Islamic Boarding School Cindai Alus Martapura. 

The researcher used this research as a descriptive approach, and the type of 

research in this research is “office research” and research is the texts of the Friday 

oration of students at Darul Hijrah Islamic Boarding School Cindai Alus 

Martapura, and the subject of grammatical, banking, spelling and semantic 

research. 

The results of the study are descriptions of the types of language errors 

consisting of nahwu, shorof, imla and meaning. There are many errors in the 

practice of writing the text of the sermon in terms of nahwu, then shorof, and a 

few errors are found in imla and meaning.  

Mistakes in nahwu are found in many lines (harakat). Errors in shorof are 

abundant in wazn fiil. There are many errors in dictation in hamzah. Errors in 

meaning abound in textual translations.  
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 الباب األول

 مدخل البحث

 خلفية البحث - أ

ا ومفيدة حلياة الناس ألن اللغة هي حمرك اتصال بني شخص اللغة مهمة جد

تعبري عن ، فهي وسيلة الفرد للف خمتلفة يف حياة الفرد واجملتمعوآخر. تؤدي اللغة وظائ

ه يف ، وحتقيق أهدافيتطلب احتياجاته، وتنفيذ مطالبه، فيما مشاعره وعواطفه وأفكاره

اته لخآخرين، ألنه يعلم عنها اآلن وخالل ذلك كان ينقل خب  اجملتمع الذي يعيش فيه.

 واملقاتلني املاضي وجتارب الدول األخرى وجتارهبم.

ا أداة التفكري ومثرته، وسيلة املرء للتحكم يف بيئته ألهنذلك أن اللغة  إضافة من

ومبا تسهل عمليات التفاعل االجتماعي واالنصهار الفكري بني أفرد اجملتمع واألمة، وهي 

ة ألن كل كلمة حتمل يف طياهتا خبة بشرية. وعرفنا ان العلوم ليست مستودع تراث األم

بلغتنا يعين اللغة اإلندونيسية فحسب، بل بلغة اخرى أيضا مثل اللغة العربية . لذلك 

 البد لنا أن نتعلم ونتم هبذه اللغة.

ابإلضافة إىل أن اللغة وسيلة لإلنسان للسيطرة على بيئته ألن اللغة أداة ومثرة 

ر، وتسهل عملية التفاعل االجتماعي واالندماج الفكري بني األفراد واجملتمع واألمة، للفك
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ونعلم أن العلم وهي مستودع. تراث األمة ألن كل كلمة حتمل يف طياهتا خبة إنسانية. 

، مثل العربية. لذلك علينا ليس فقط يف لغتنا، أي اإلندونيسية، ولكن أيًضا بلغات أخرى

 ذه اللغة.أن نتعلم ونفعل هب

واملعاهد واجلامعات يف واللغة العربية من اللغات األجنبية اليت تدرس يف املدارس 

، ويهتم املسلمون بتعليم اللغة العربية ألن اللغة العربية هي لغة الدين ولغة إندونيسيا

القرآن. وحديث النيب. يعتب تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية عملية واكتساب لبناء مواقف 

ديدة وبناء مواقف جديدة حبيث ميكن ملتعلمي هذه اللغة التفاعل والتواصل مع ج

أصحاب اللغات األجنبية أو الناطقني هبا. من املؤكد أن عملية تدريس اللغة العربية هي 

عملية جلب الطالب أو الطالب من مواقف ال ميلكون القدرة على التحدث ابللغة 

 العربية أو غريها من املهارات.

ب مهارة الكتابة من أهم املهارات اللغوية يف تعليم اللغة العربية. مهارات تعت

فصل بينها مسافة زمنية ، واليت تئل االتصال بني األفراد واآلخرينالكتابة هي إحدى وسا

دون مساحة. الكتابة ، على عكس الكالم الذي حيتاج إىل توحيد الزمان أو مكانية

، تفكري النقدي، وتشجعهم على الب على التفكريألهنا تساعد الطال ،مهمة للتعليم

، وتتيح القدرة على حل املشكالت املطروحة. ميكن أن تساعد وتعمق االستجاابت

الكتابة أيًضا يف تفسري األفكار اليت سيتم التعبري عنها. تشري معرفة القراءة والكتابة إىل 
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كن للناس من خالهلا نشر ، واليت ميإلنتاجية للغة أو أحد فنون النقلأحد اجلوانب ا

 املعرفة حىت يتمكن الكثري من الناس من االستفادة منها.

الكتابة مهارة إجيابية أو إبداعية. تبدأ املراحل برسم احلروف والكلمات واجلمل 

وتنتهي ابلتعبري احلر اإلبداعي. تتطلب هذه املهارات عمليات عقلية وتنسيًقا حسيًا 

طلوبة يف مهارات النطق والتحدث.جيب على الكتاب حركًيا مشاهبًا جًدا لتلك امل

واملتحدثني ترمجة أفكارهم إىل رموز منطوقة من حيث التحدث والكتابة من حيث 

تساعده على فهم ما يساعده.  الكتابة. أنه يوفر للمستمع أو القارئ وسيلة اتصال

ا يف ذلك القواعد ، مب، تعد الكتابة مهارة إجيابية ومنتجة تتطلب معرفة عناصر اللغةلذلك

 ، والقدرة الكاملة على اختيار ما يناسب األفكار اليت يريد املؤلف التعبري عنها.واملفردات

، رفة قواعد اللغة العربية الصحيحةوهذا دليل لنا على أن الكتابة حتتاج إىل مع

 ، فإنالطالب ما يسمى ابألخطاء اللغوية، خاصة يف كتابة اللغة العربيةوإذا مل يطيع 

األخطاء اللغوية هي احنرافات عن املقبول يف اللغة وفق قواعد اللغة. املعايري اليت يتبعها 

ن املتحدثني بلغة ال املتحدثون بتلك اللغة. منوذج لغوي صادر عن الطالب بطريقة أ

 .، ينتهكون قواعد اللغةيتفقون معها

غتني العربية ، ابللثة يف إندونيسيا اللغات األجنبيةوتستخدم املؤسسات احلدي

شندي د داراهلجرة واإلجنليزية كلغة يومية. وإحدى هذه املؤسسات احلديثة هي معه
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، ألن ساس منهج معهد دار السالم كونتورراتبورا. أتسست هذه املؤسسة على أألوس م

 ، لذا فإن تعليم اللغة العربية ال يتطلب للحفظغة هي آلة لدراسة العلوم الدينيةالل

مه يف احملادثة واحملاداثت اليومية. األنشطة الرتبوية حىت خطبة بل الستخدا فحسب

 اجلمعة.

كتابية عند نصوص خطبتهم فيواجهون تدريب  وعندما يستخدمون اللغة العربية 

املشكالت حىت أخطئوا أثناء كتابتهم العربية، وظهر ذلك ألن الطالب مل حيصلوا على 

خاصة يف استخدام قواعد النحوية أو جلمعة نص اخلطبة يوم ااألنشطة الكافية يف الكتابة 

الصرفية أو اإلمالئية اتمة. هذه الظواهر من األخطاء اللغوية أو املشكالت لدى كثري من 

 طلبة السنة النهائي مبعهد دار اهلجرة شنداى ألوس مراتبورا. 

رسالة إعتمادا على ما سبق، شعر الباحث أن هذه املشكلة البد حلها على 

الباحث أن يقدم على حبث ما يتعلق بظواهر األخطاء اللغوية العربية يف  فأراد البحث

ألخطاء النحوية األخطاء من حيث ااجلمعة لدى الطالب  خطبةوص نصكتابة التدريب  

 .مبعهد داراهلجرة مراتبورا للبنني وحلها واألخطاء الداللية واألخطاء اإلمالئية الصرفية
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 البحث أسئلة - ب

 سابقة، رّكز الباحث مشكالت هذا البحث كما يلي:ومن خلفية البحث ال

لدى طالب خطبة اجلمعة  وصنصكتابة تدريب  شائعة يف ما األخطاء ال -1

 مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا ؟

كتابة   تدريب شائعة يفما األسباب اليت أّدت اىل الوقوع تلك األخطاء ال -2

 داي ألوس مراتبورا ؟لدى طالب مبعهد دار اهلجرة شنخطبة اجلمعة  وصنص

 وصنصكتابة   تدريب ما احللول املقرتحة لعالج األخطاء لدى طالب يف -3

 مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا ؟ لدى طالب اجلمعة طبةخ

 أهداف البحث - ج

اعتمادا على األسئلة البحث فيستهدف هذا البحث إىل وصف و حتليل 

، هلذايفصل الباحث أهداف البحث النص اخلطبة يف يوم اجلمعة تعبرياألخطاء يف 

 األتية:
خطبة اجلمعة  وصنصكتابة ال  تدريب يفلوصف والتحليل عن أنواع األخطاء  -1

 لدى طالب مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا.
 وصنصكتابة ال  تدريب شائعة يفاألخطاء اللوصف والتحليل عن عوامل وقوع  -2

 داي ألوس مراتبورا.لدى طالب مبعهد دار اهلجرة شنخطبة اجلمعة 
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كتابة   تدريب األخطاء لدى طالب يف لوصف عن احللول املقرتحة ملعاجلة -3

 مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا. لدى طالب اجلمعة طبةخ وصنصال
 البحث فوائد -د

 فوائد هذا البحث فيما يلي:

 الفوائد النظرية -1

اليت أن يكون هذا البحث مصدرا من مصادر املعلومات والتوجهات  -أ

 .ابألخطاء الكتابية تتعلق

أن يعطي هذا البحث التوجيهات واإلرشادات املفيدة ملعلمني  -ب

 واحملاضرين أو مدرسي اللغة العربية من الناحية التطبيقية.

 الفوائد التطبيقية -2

هذا البحث العلمي أن يعطي املسامهة واالقرتاحات ومن  يرجى -أ

العربية، جبانب أن تنفع النتائج أن تصبح إصنافا لرتقية تعليم اللغة 

 الباحث القادم.

أن يكون هذا البحث والدراسة أخبارا عن املناهج تعليم اللغة  -ب

 صوصا يف تعليم اللغة العربية. خاملتنوعة، 
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 تدريب أن يكون هذا البحث معرفة وعلما للطالب واملدرسني يف -ج

 األخطاء الكتابية

 حدود البحث -ه

 ر التالية:للتحديد البحث، فحدد الباحث على األمو 

وحيدد الباحث هنا األخطاء اللغوية العربية من حيث األخطاء الكتابية:  -1

األخطاء النحوية اليت تتكون من األخطاء يف الرتكيب )املبتدأ واخلب، والصفة 

(، واإلعراب واملضاف مضاف إليه والفعل والفاعل، وتعدية األفعال واملوصوف،

 اء يف وزن األفعال واألمساء والصيغة،األخطفية اليت تتكون من واألخطاء الصر 

واألخطاء اإلمالئية اليت تتكون من األخطاء يف كتابة اهلمزة يف أول الكلمة )مهزة 

الوصل ومهزة القطع(، اهلمزة يف وسط الكلمة، واهلمزة يف آخر الكلمة أو اهلمزة 

 .، واألخطاء الدالليةاملتطرفة

سالمية التقليدية اليت تدرس : تؤكد املؤسسات اإلمعهد دار اهلجرة العصري -2

وتفهم وتستكشف وتقّدر وتطبق التعاليم اإلسالمية أمهية القواعد األخالقية 

لألخالقيات على أساس يومي. املؤسسات هي املؤسسات اإلسالمية اليت تنمو 

وتعرف من قبل اجملتمع احمللي، مع نظام املهجع )احلرم اجلامعي(. حيث يتلقى 
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 من خالل نظام الرواتب أو املدرسة الكاملة اخلاضعة الطالب التعليم الديين

للقيادة التنظيمية أو بعض األشخاص ذوي اخلصائص اجلذابة واملستقلة يف مجيع 

 ، مراتبورا، مديرية بنجار.داى ألوسنشيالنواحي. ويقع هذا املعهد يف 

 املصطلحات تعريف -و

عاب والفهم يف ابلنظر اىل املوضوع وشرحه فيما أعاله، وللحصول على االست

 املصطلحات اليت تستعمل يف هذا البحث فنقدم املصطلحات األتية:

: مصدر من حّلل، والياء للنسبة. ويف معجم املعاين اجلامع هو عملية حتليل

 تقسيم الكل إىل أجزائه ورد الشئ إىل عناصره.

 : مجع من اخلطأ ضد الصواب مبعىن الذنب، وقيل ما مل يعتمد منه، وقالاألخطاء

 تعاىل: "َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفْيَما َأْخطَْأُُتْ بِِه".

مهمة للتعليم، ألهنا تساعد الطالب للتفكري وتشجيعهم على : كتابةال

التفكري الناقد املنتظم، وتعميق االستجابة، ومتكني القدرة على حل املشاكل اليت 

 .واجهها

 .، تعين كل شيٍء ظاهر وواضح: مجع من نصّ نصوص
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فن التحدث أو التحدث إىل اجلمهور وحماولة إقناعه والقدرة  :طبة اجلمعةخ

يعتب من الفنون احلديثة وأحد أنواع الفن العريب ، حيث كان ، على التأثري فيه

يستخدم قدميًا وحديثًا للتأثري على الناس أو اجملتمع بشكل عام يوم اجلمعة قبل 

 أداء صالة اجلمعة.

هم مبعىن عِهَد إىل أي مؤسَّسة للتعليم أو : حمضر الناس ومشهدمعهد

 .البحث

أحد املعاهد العصرية وهو املعهد الذي أسسه خريج معهد دار  :دار اهلجرة

السالم كونتور وأسس معهد دار اهلجرة للبنني على أساس منهج معهد دار السالم  

 كونتور مندرجا مبنهج التعليم احلكومي

بة واملتعلقة هبذا البحث كدليل لفهم عرض الباحث بعض املصطلحات املناسو 

 ما حيتوي عليه موضوع البحث. واملصطلحات املقصودة هي:

حتليل األخطاء هو عملية حتديد ووصف وتفسري األخطاء اللغوية اليت يرتكبها  - 1

 الطالب عند تعلم لغة أجنبية كلغة اثنية.

ليه اخلطأ اللغوي هو استمارة لغوية صادرة عن الطالب بشكل ال يوافق ع - 2

 املتحدثون بتلك اللغة ، وذلك ملخالفة قواعد اللغة.
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مهارات الكتابة وهي قدرة الطالب على التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم  - 3

 ابلكتابة. حيدد الباحث هنا البحث عن الكتابة اإلبداعية.

 الدراسات السابقة -ي

 قد قام الباحث مبا يشابه هذا البحث:

(. 2002حوية والصرفية واإلمالئية )فهد خليل زايد؛ األخطاء الشائعة الن -1

هدفت الدراسة إىل حصر األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية الكتابية اليت يقع 

فيها تالمذة املرحلة العليا يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف منطقة جنوب عمان 

ج ابألردن، واقرتاح خطة عالجية هلا تقوم على برانمج التعلم التعاوين. أهم نتائ

أكدت أن أكثر األخطاء النحوية شيوعا عند تالمذة الصف التاسع  -الدراسة: 

)آخر املرحلة املتوسطة( هي: ) األفعال اليت تنصب مفعولني، والتوابع )احلال، 

والنعت(، واجلملة الفعلية، وإعراب الفعل املعتل اآلخر، واجلملة االمسية(. 

ة لدى اإلانث مقارنة أبخطاء اخنفاض األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئي

 الذكور.

فقد هدفت إىل حتليل األخطاء الكتابية اليت يقع فيها  2011دراسة الفاعوري  -2

طلبة قسم اللغة العربية من مستوى السنة الرابعة يف جامعة جني جي بتايوان، 

تكونت عينة الدراسة من ثالثة عشر طالبا وطالبة من تلك اجلامعة للعام 
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، وقد تبني أن أسباب تلك األخطاء تعود إىل اللغة  2007 / 2008الدراسي 

األم واللغة العربية، وأخطاء الطلبة أنفسهم، ولوحظ أن أعلى نسبة وقوع 

لألخطاء كانت النحوية مث الداللية والصرفية، حيث إن هذه املستوايت ال تتوافر 

للغة املتعلمة.عليها اللغة الصينية، مما جيعل الطالب خيلط ما بني اللغة األم وا

حث على املنهج اإلحصائي الوصفي، وقد قسم األخطاء ااعتمد الب 

النحوية يف التذكري والتأنيث، واإلفراد والتثنية واجلمع. واقتصرت الدراسة على 

وصف األخطاء اللغوية أبنواعها لدى الطلبة الصينيني )األصوات، الصرف، 

اللغة العربية وتقوميها. لكن النحو، الداللة(، مث وصف اخلطأ يف إطار نظام 

الدراسة مل تستطيع أن تفسر األخطاء بطريقة دقيقة، وتبني أسباهبا الرئيسة، 

 وكيفية الوصول إىل أجنع احللول لتفاديها فيما بعد.

رسالة املاجستري، حتت املوضوع "األخطاء ( ۲۰۱۱البحث قام به حممد سعيد ) -3

لس األسبوعي بقرية بومي أيو النحوية يف قراءة األذكار والصلوات يف اجمل

تركز هذه الدراسة على فحص ظواهر األخطاء النحوية املشكالت واحللول(". 

من حيث األخطاء يف التحليل التجميعي والضمين ، واألخطاء يف املتصل ، 

واألخطاء يف فعل الفعل املاضي املاضي إذا مل يذكر ضمري الذكر ، وأخطاء 

احث املنهج الوصفي التقييمي للمقاربة الكمية. اللطف واحملاابة. يستخدم الب
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االختالف يف هذه الدراسة هو أن هذه الدراسة تركز على ظاهرة األخطاء 

اللغوية يف كتابة الطالب من حيث األخطاء النحوية واألخطاء الصرفية واألخطاء 

ى اإلمالئية لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة احملمدية ماالنج. بناء عل

حبث سابق فإن البحث الذي ستقوم به الباحثة هو: حتليل األخطاء اللغوية يف  

  كتابة طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة احملمدية ماالنج واألخطاء اإلمالئية.

( رسالة املاجستري، حتت ۲۰۱4البحث قامت به رأييا بنت حنيفا بن حسن ) -4

التعبري التحريري لدى طالب املرحلة  املوضوع التحليل األخطاء الشائعة يف مهارة

، استخدم الباحثون املنهج الكمي الثانوية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة

شائعة تتكون من أخطاء  طريقة التقييم الوصفي. نتائج هذه الدراسة هي أخطاء

يب، ، وانتهاكات األسلوب العر لتنافر يف تركيب الكلمات واملعىن، وايف املعىن

، والصفات اليت ال تتطابق مع الوصف، حروف اجلر قبل األفعالووضع 

سب ، واستخدام غري مناري املتطابقة. الصفة أعاله وصفيةواستخدام الكلمات غ

، أتخري وأخطاء يف الضمائر مثل بسبب وألن، حلروف اجلر ملوقعها يف احلملة

ضوعات يف ألفعال واملو ، وعدم دقة اواملوضوعات، )أ( إدخال األفعال األفعال

ذكر، واستخدام ، واألخطاء النحوية حول األمساء املؤنث واملسياق اجلمل

، واألخطاء يف املذكر واملؤنث.الفرق يف هذه الدراسة هو الكلمات يف غري حملها
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أن هذه الدراسة ركزت على ظاهرة األخطاء اللغوية يف مهارات الكتابة من حيث 

خطاء اإلمالئية بني الطالب. من قسم األخطاء النحوية واألخطاء الصرفية واأل

  اللغة العربية الرتبية، جامعة حممدية ماالنج.
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 األخطاء -أ

معرفة األخطاء أمر ابلغ األمهية ألننا حنلل ماهيتها ، لذلك جيب أن يهتم مدرسو 

أن يهتموا اللغة بتصحيح أخطاء الطالب يف تعليمهم ، وأن يهتموا بعادات التعلم ، و 

 بتصحيح األخطاء املستمرة والشائعة.

األخطاء لغة مجع من "اخلطأ" ضد الصواب مبعىن الذنب، وقيل ما مل يعتمد 

 . وقال تعاىل: "وليس عليكم جناح فيما أخطأُت به"1منه

من الناحية الفنية ، يعّرف اللغويون اخلطأ أبنه احنراف عن ما هو مقبول يف لغة 

ملعتمدة من قبل املتحدثني بتلك اللغة. األخطاء اللغوية هي مجيع ما وفًقا للمعايري ا

ُت . 2وافق عليها املتحدثون بتلك اللغةأشكال اللغوايت اليت يصدرها الطالب بطريقة ال ي

تقدمي العديد من التعريفات األخرى لألخطاء اللغوية ، واليت ميكننا من خالهلا 

 منها: ة اليت تعتب أخطاء.استخالص بعض املواصفات لالستجاابت اللغوي

  خمالفة الرد اللغوي الصادر من الطالب لنوع االستجابة اليت جيب أن تكون -1

                                                           
 186، ص. (۱۹۹۷نويس مألوف، النجد. يف اللغة واألعالم )يروت: دار اشرف، 1 

 ۳وأسايه، ص. رشدي أمحد نعيمة، تعليم العربية لغري التناحقني کا مناهج 2 
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 عدم دقة هذه االستجابة يف بعض املواقف. -2

ويف ضوء تكرار هذا الرد. وما صدر مرة واحدة ال يعتب خطأ بل زلة أو احنراف. -3

تصدر من الطالب  هذا ميكن تعريف اخلطأ اللغوي كما يلي: "أي صيغة لغوية

 بشكل ال يوافق عليه املعلم وذلك خمالفة قواعد اللغة".

 هنا جيب أن نعلم أن هناك فرقًا بني االنزالق واخلطأ واخلطأ. يعين انزالق اللسان

(apses) األخطاء الناجتة عن تردد املتكلم وما شابه ذلك. ويقصد ابألغالط :(mistakes) :

: فهي ذلك (errors)كالم غري مناسب للموقف. واألخطاء هي الناجتة عن إتيان املتكلم ب

 3النوع من األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعداللغة.

 مفهوم حتليل األخطاء -ب

، حيث ال يُفرتض أن طاء ابلطبع عن الدراسات املقارنةخيتلف حتليل األخ

ًة ما جيمع الباحثون أخطاء التدخل اللغوي األول هو املصدر األول لألخطاء اللغوية. عاد

. 4الطالب ويصنفوهنا إىل فئات. وحيث ميثل خطأ التدخل نوًعا واحًدا فقط من اخلطأ

وهذا يدل على أن عملية حتليل اخلطأ تتعارض مع الدراسات املقارنة اليت تفرتض أن 

 سبب األخطاء اللغوية هو التداخل اللغوي.

                                                           
 ۳ ۔ه، صبسالوأرشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري النافقني کا مناهجه 3 

 164، ص.(۱۹۸۲امحد امساعيل صيين، اسحاق حممد األمني النقابيل اللغوي وحتليل األخطاء )الرايض: عمادة شؤون املكتبات، 4 
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ن حتليل األخطاء طريقة ظهرت يف ، إ، وفق ما أوردته دمياطوقال عمر الصديق

السبعينيات من القرن العشرين تعمل على تصحيح احنرافات التحليل التباين يف رؤية 

يوضح لنا هذا أن عملية حتليل األخطاء هي عملية  .5 يرتكها متعلمي اللغةاألخطاء اليت

تعلمي اللغة يقوم هبا الباحثون الكتشاف األخطاء اليت يرتكبها متعلمي اللغة بعد وقوع م

 يف أخطاء لغوية

، أن حتليل اخلطأ هو عملية يستخدمها الباحثون نيك، وفًقا ملا نقله اترجيانيؤكد 

أو مدرسو اللغة الكتشاف األخطاء. تتم هذه العملية عن طريق مجع األخطاء ووصف 

 6.األخطاء وشرح األخطاء وتصنيف األخطاء وتقييم األخطاء

و عملية حتليل األخطاء اللغوية اليت يواجهها متعلمي لغة لذا فإن مفهوم حتليل اخلطأ ه

، فسيستخدمها مدرس اللغة أما ابلنسبة لنتائج هذا التحليل فاي خبطوات حمددة.

 لتحديد املواد التعليمية أو تصميمها حىت ال يقع الطالب يف أخطاء لغوية.

 أنواع األخطاء اللغوية -ج

، وميكن القول لفية اللغوية للمتعلملنظر عن اخلغالًبا ما حتدث األخطاء بغض ا

 .هنا خطأ تدخل لغوي وخطأ يف اللغةإ

 (Interlanguage Error) أخطاء التدخل اللغوي  -1
                                                           

 .۱۰-۱۰۳ ۔، ص(۲۰۱۰ااي: مطبعة دار العلوم اللغوية، حممد عفيف الدين دمياطي، حماضرة يف علم اللغة اإلجتماعی )ست5 
18), hal, 2010Nanik Setyawati, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia (Surakarta: Yuma Pustaka,  6 
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أخطاء التدخل اللغوي هي أخطاء انجتة عن دخول لغة املتعلم إىل اللغة الثانية 

 اليت يتعلمها.

 (Intralanguage Error)أخطاء داخل اللغة  -2

أخطاء تعكس العالمات الشائعة يف القواعد املكتسبة ،  األخطاء يف اللغة هي

مثل التطبيق غري الكامل للقواعد ، والتعميم املفرط ، ونقص املعرفة ابلسياق الذي 

 : 7هي ينطبق فيه القانون ، وأسباب األخطاء فيه. لغة

 املبالغة يف التعميم - أ

التعميم أو النقل ابستخدام االسرتاتيجيات جاکوبفتش  يعرف

، تكون بعض ف اجلديدة، ويف تدريس لغة اثنيةبقة يف املواقالسا

، بينما قد يكون فيدة يف تنظيم احلقائق حول اللغةاالسرتاتيجيات م

 البعض اآلخر مضلالً وغري صاحل. مع اهلياكل األخرى يف لغة املدرسة.

 اجلهل بقيود القاعدة  -ب

هي تطبيق بعض ، و اطئ بعدم االنصياع لقيود البناءيرتبط تعميم البناء اخل

، ألن الطالب يستخدمون القواعد اليت يف املسابقة اليت ال تنطبق عليهاالقواعد 

                                                           
 .127-121حممد إمساعيل حسيين، اسحاق حممد األمني ، انتقال العمودي وحتليل األخطاء، ص. 7 
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ُت احلصول عليها سابقًا ويطبقوهنا هنا. حالة احلديد. قواعد الزهرة حول ازدهار 

 القلب دون فهمه

 التطبيق الناقص للقواعد -ج

لتواصل ميكن ملتعلمي اللغة الثانية الذين يركزون بشكل أساسي على ا

اعد األساسية الستخدام حتقيق تواصل انجح دون احلاجة إىل االحنراف عن القو 

 ، ألن دوافع التواصل اللغوي قد تفوق دوافع الصحة اللغوية.االستفهام

 اإلفرتاضيات اخلاصة -د

وقد ثبت أن هذه األخطاء انجتة عن سوء فهم ألساس التمييز يف اللغة 

 سوء التقدير يف تدريس املادة.اهلدف ، وقد أدى ذلك أحيااًن إىل 

 تصنيف األخطاء اللغوية -د

أربع تصنيفات األخطاء اللغوية، وهي: التصنيف اللغوي،  (Tarigan) قسم اترجيان

ويرتكز  8والتصنيف السطحي )شكل الظاهر(، والتصنيف املقارن، والتصنيف اإلتصايل.

 الباحث يف هذا البحث من حيث التصنيف اللغوي.

                                                           
8 Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Pengajaran Analisi Kesalahan Berbahasa, hal. 129. 
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هذا وصف لألخطاء وفًقا لالختالفات اللغوية ويتضمن ، التصنيف اللغوي

هذا يدل  9.أخطاًء يف القواعد النحوية أو اإلمالئية أو الصياغة أو الدالالت أو الصوت

 صنيف اللغوي يتعلق بقواعد لغة ما.على أن الت

ولقد صنف اللغويون العرب القدامي األخطاء يف مؤلفاهتم بدقة ابللغة، وهي كما 

 يلي؛

 طاء النحويةاألخ -1

 األخطاء الصرفية -2

 األخطاء الصوتية -3

 األخطاء البالغية -4

 األخطاء األسلوبية -5

 األخطاء املعجمية -6

 األخطاء اإلمالئية -7

 األخطاء الكلية -8

 10األخطاء اجلزئية. -9

                                                           
 ۱۰حممد عفيف الدين دمياين، حماضرة يف علم اللغة اإلجتماعي، ص. 9 

اللغة العربية ابميه موالنه مالك ابراهيم معصمة، تطوير مادة اإلمالء يف ضوء األخطاء اإلمالئية التنمية التعلم الذايت ابلتطبيق على الطلبة يف تسم اللغة العربية ودما تعليم 10 
 .۵۹-۵۷، مي. (۲۰۱۹اإلسالمية احلكومية مناالنج رسالة الدكتورة سفري منشورة، 
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خيتص الباحث يف هذه الدراسة إبجياد األخطاء النحوية ، واألخطاء 

اكتشاف األخطاء اللغوية  الصرفية ، واألخطاء اإلمالئية ، ليسهل على الباحثني

وهنا يوضح . نص اخلطبة اجلمعة مبعهد دار اهلجرة للبننيكتابة  يفاملوجودة 

 الباحث ما يتعلق ابألخطاء النحوية والصرفية واألخطاء اإلمالئية.

 األخطاء النحوية -1

 مفهوم النحو -أ

حو: إعراب سان العرب مادة حنو النالنحو لغة كما جاء يف ل

لنحو القصد والطريق، ويكون ظرفا ويكون امساء جتاه الكالم العريب، وا

ينحو وينحاه حتؤا وانتحاه، وحنو العربية منه، إمنا هو النحاء مست کالم 

العرب يف تصرفه من إعراب وغريه كالتقنية واجلمع والتحقري والتكسري 

واإلضافة والنسب وغري ذلك، ليلتحق من ليس من أهل اللغة العربية 

حة فينطق هبا وإن مل يكن منهم، وهو يف األصل مصدر أبهلها يف الفصا

، قال وّ حنشائع أي نوت حتوا كقولك قصدت قصدا، واجلمع أحناء و 

ه" :شبهوها ب وهذا قليل ويف بعض كالم العرب الكم تنظرون يف  سبوي

كثرية أي يف ضروب من النحو. ويقال أحلي عليه وانتحي عليه إذا 

وحی وانتحى أي اعتمد على الشيء اعتمد عليه، بن األعرايب: أحتی 
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وانتحی له وتنحي له : اعتمد وتنحی معنی حتاله وانتحی ... وحنا إليه 

 11عدلته.بصره حنوه وينحاه: صرفه واحنيت إليه بصري 

اصطالحا كما جاء يف جامع الدروس العربية "النحو  والنحو

 معرفة أبساسيات معرفة كيفية تكييف الكلمات العربية منأبنه" هو 

 12.حيث الرتكيب والبناء

األخرية من حيث  يبحث عن الكلمات علمأن النحو العريب هو 

، واهلدف من هذا العلم هو التحكم يف الكلمات التعريف والبناء

 .واجلمل

علم يبحث عن اجلمل وأما النحو يف اللغة اإلندونيسية هو 

 13.والعبارات والرتاكيب

 أنواع األخطاء النحوية -ب

خمتلفة ومتنوعة ومتعبة هلا عدة تصنيفات األخطاء النحوية 

زومات وحمال وعات واملنصوابت واجملرورات واجملمتعددة، يف جمال املرف

يف عالمات أصلية وحتليل الفرعية، مثل أي قارئ ء األفعال واألخطا

                                                           
 362-360مادة )حنو( مي. (: ۲۰۰۳ابن منظور، لسان العرب، حتقيق :عامر أحد حيدر )دار الکتب العلمية، بريوت، لبنان، 11 

 ۹، ص. (۱۹۹۵ية )الكبة العصرية، بريوت، مصطفى اخلالي، جامع الدروس العرب12 
13 M. Ramlan Treu Bahasa Indonesia SINTAKSIS (Yogyakarta: C.V. KARYONO, 1996), hal 21 
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، للغة العربية ميكن أن نفهم هذا اخلطأ. من التمدد والتشعب من انحيةاب

متشابكة مع بعضها البعض ويصعب على   ومن انحية أخرى ، جند أهنا

 14 .كثري من الناس استيعاهبا وهضمها

 أوال: أخطاء املرفوعات

  :األخطاء كاخلطأ يف ون هذهيتك

 الفاعل - 1

هو الذي يدل على َمن قام ابلفعل، أييت مرفوعًا بعد 

 الفعل املبين للمعلوم.

 الفاعلانئب  - 2

انئب  هو من األمساء املرفوعة يف اللغة العربية، ومُسيّ 

 الفاعل هبذا االسم ألنه ينوب عن الفاعل عند حذفه.

 املبتدأ واخلب - 3

واملبتدأ لغًة هو اسم مفعول مأخوذ من الفعل "ابتدأ" 

والذي يعين ما جييء أواًل وتكون البداية به. اخلب هو 

 الذي يصف لنا حال املبتدأ وبه تتم الفائدة ويتم املعىن

                                                           
 25(، ص.2016بوري عمارته األخطاء اإلمالئية والنحوية يف التعليم السنة األول املوسط أمنوذجا، جامعة أيب بكر بلقايد: مذكرة املاسرت، 14 
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 الفعل الناقص - 4

فعل فاعله الذي يُؤدِّي َحَدث  من املعروف أّن لكلِّ 

الفعل، فإن مل يدّل الفعل على حدث ما، ومل يرتبط 

 بفاعل يُؤدِّيه ويقوم به، فهو فعل انقص.

 كان وأخواهتا - 5

ا أفعاٌل انسخٌة، تُغريَّ يف  تُعرَّف كان وأخواهتا على أهنَّ

االسم الذي حتتويه اجلملة االمسية وتُغري من حركة 

 إعراهبا.

 اكاد وأخواهت - 6

عرف كاد وأخواهتا أبهّنا أفعال انقصة تدخل على 

اجلملة االمسية فرتفع املبتدأ ويسّمى امسًا هلا، وتنصب 

 اخلب ويسّمى خبها.

 أحرف ليس - 7

 هي أحُرُف نفٍي عمَلها

 األحرف املشبهة ابلفعل - 8
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ابلدخوِل على اجلمِل االمسيِة املؤلفِة  هي أحرٌف ختتص  

ملبتدَأ ويسّمى امُسها، ويبقى من املبتدِأ واخلِب فتنصُب ا

 .اخلُب مرفوعاً ويسّمى خبُها

 ال النافية للجنس - 9

هي حرف انسخ يدخل على اجلملة االمسية لنفي 

 معىن خبها عن مجيع أفراد امسها

 املنصوابتءاثنيا: أخطاء

 األخطاء املنصوابت هي:ءومن

 مفعول به - 1

هو اسم منصوب وقع عليه فعل  مفعول به

 .15الفاعل

 املطلق لفعو امل - 2

ْطَلق 
ُ
أبنّه  -حبسب ُمعجم املعاين-يُعرَّف املفعول امل

املصدر املنصوب الّدال على ُوقوع احلدث بشكل 

 .ُمْطَلق، مع عمله على أتكيد عّدة أمور

                                                           

 30الواضح يف قواعد العربيةاجلزء األول، )دار املعارف مبصر، دون السنة( ص. ي جارم ومصطفى امني، حنو عل15 
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 املفعول له - 3

يُعّرف املفعول ألجله أو ما يسمى ابملفعول له عند 

أهل الّلغة أبنه املصدُر املنصوب الذي يُعلُِّل حداثً 

 عنّي مع ُمشاركته لزمانه وفاعِله.مُ 

 فيه املفعول - 4

املفعول فيه هو اسٌم ينتصب على تقدير "يف" ويدّل 

 على زمان وقوع الفعل أو مكان وقوع الفعل.

 معه املفعول - 5

املفعول معه هو واحد من املنصوابت يف اللغة العربية 

 وكذلك هو واحد من املفاعيل.

 احلال - 6

لغة العربّية، وتعريف احلال نوٌع من املنصوابت يف ال

احلال لغًة: هو الوقت الذي يكون فيه اإلنسان 

وأّما ن، وما ينطوي عليه من خري أو شر، اآل

فهو اسٌم منصوٌب فضلٌة، مشتٌق أو  :اصطالًحا
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جامد مؤّوٌل مبشتق، يعود على اسم معرفة يسبقه 

 .فيصفه ويذكر هيئته

 التمييز - 7

ا القول تعريف التمييز عبارات كثرية ُيستخلص منه

إنّه اسٌم نكرٌة جامٌد، وهو غالًبا ما يكون ُمفّسرًا 

بهٍم قبله.
ُ
 مل

 االستثناء - 8

هو إخراج ما بعد أداة االستثناء من حكم ما قبلها، 

 أي إخراج املستثىن من حكم املستثىن منه.

 املنادى - 9

 يُدعى بواسطة حرف من حروف النداء.اسٌم، 

 اثلثا: أخطاء اجملرورات

 :رورات هيومن األخطاء اجمل

 اجلر حروف - 1
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ربط )هي تلك اليت تقوم بربط اجلمل والكلمات 

األمساء ابألمساء ، أو األمساء ابألفعال(، وجير االسم 

 إذا سبقه

 ختتص ابلدخول على األمساءحروف اجلر  - 2

حروف اجلّر هي حروف خمتّصة ابألمساء كما ذُِكر 

ِمن، إىل، عن، على،  :سابقاً، أّما حروف اجلّر فهي

لباء، الكاف، الالم، الواو، التاء، ُرّب، ُمذ، يف، ا

 .ُمنذ، خال، عدا، حاشا

 اجملرور ابإلضافة.  - 3

هي نسبة اسم إىل آخر على تقدير حرف اجلر، 

 لتعريف األول ابلثاين، أو ختصيصه، أو ختفيفه

 رابعا: أخطاء اجملزومات

 :هياجملزومات  ومن األخطاء

اجلزم،  الداخلة عليها أداةءمن األفعال املضارعة - 1

وهي ما جيزم فعل واحد وهي: مل، ملا، الم األمر، 

إعرابية، جيزم ءط التهي، فاجلزم عالمة
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األخر، ءاملضارع ابلسكون إذا كان صحيحءالفعل

العلة، ءمعتل اآلخر، وجيزم حبذف حرفءوإن كان

األفعال ءإذا كان منءوال جيزم حبرف النون

 . 16اخلمسة

الفاعل عدم املطابقة بني ءالنحويةءاألخطاء - 2

واملوصوف ءوبني املبتدأ واخلب، بني الصفةءوالفعل

 وهلم جرى.

 الصرفية األخطاء - 2

 مفهوم الصرف -أ

ف( ومن ذلك  ر الصرف لغة مأخوذ من املادة املعجمية )ص

ف يف األمور قوهلم: ال يقبل منه صرف وال عدل ... وقوهلم: ألنه ليتصر 

صرف به عن ن... وصرف الدهر حداثنه ونوائيه . والصريف: اللنب ي

ال املتصرف يف األمور... الضرع حارا إذا حلب... والصريف احملت

                                                           
 25-31بوري عمارة، األخطاء األمة واحدة يف التعليم الستة املی اوسط تسوجنا، ص. 16 
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: الصراف من املصارفة، وغريها من الرتاكيب اللغوية اليت تدل والصريايف

 17على معىن التحويل والتغيري واإلنتقال من حال إىل حال.

ابملعىن العلمي عبارة عن حتويالت من أصل واحد إىل  الصرف

خمتلفة ال حتدث إال مع أمساء املوضوعات واألشياء وأمساء  أمثلة ملعاين

ابملعىن العلمي عبارة  الصرف التفضيل واملضاعفات واجلمع وما إىل ذلك.

عن حتويالت من أصل واحد إىل أمثلة ملعاين خمتلفة ال حتدث إال مع 

عفات واجلمع وما إىل أمساء املوضوعات واألشياء وأمساء التفضيل واملضا

العلم تعرف به کيفية  عرف علماء العربية علم الصرف أبنهيو  18.ذلك

. قال الغازبيين العربية وأحواهلا اليت ليست إعرااب وال بناءصياغة األبنية 

قالصرف: علم أبصول تعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت 

 .ليست إبعراب وال بناء

عريف وشرح إنه علم يبحث عن الكالم من حيث ما يقدم إليه من ت

كلمة قبل أن يتم تنظيمها يف وإدخال واستبدال ، وهبذا نعرف ما هي بنية ال

                                                           
 ۱، ص. (۲۰۱۲مية احلكومية، سالمت دارين، انسانية يف علم الصرف )ماالنج مطيعة جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسال17 

 ، ص. ط(۲۰۱۰أمحد مزكي، احلايل يف علم الصرف )ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 18 
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و هذا العلم هو املنع من اخلطأ يف كتابة الكلمات العربية أ . ومن مثرةمجلة

 19.من حروفهاءاألصل والزائدءالنطق هبا واملساعدة على معرفة

 أنواع األخطاء الصرفية -ب

 وزن يف وزن األفعال ويفرفة هي األخطاء الصمن األخطاء -1

 20األمساء.

خطأ يف وزن الفعل. من بني األخطاء يف وزن األفعال أخطاء   -2

 .فعال يف اجلمل ، لكن أخطاء الوزنيف استخدام األ

 الفعل الصحيح السامل -أ

هو فعل صحيح ختلو حروفه األصلية من حروفة العلة، 

 .واهلمزة، والتضعيف

 الفعل الصحيح املهموز -ب

ح الذي حتتوي أحد حروفه األصلية هو الفعل الصحي

 على مهزة.

 الفعل الصحيح املضعف-ج

                                                           
 4، ص.(۲۰۱۹معرفة منجية، علم الصرف عطاانته وتطبيقاته )ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 19 

 .7-6، ص.(۱۹۹۸سليمان فهد الشمسان، أخطاء الطالب يف امليزان الصريب )الرايض: اجلامعة امللك سعود،  إبراهيم20 
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املضّعف  :ينقسم الصحيح املضعف إىل قسمني، ومها

الثالثّي: وهو الفعل الذي يكون اثين حرف فيه، واثلث 

، املضّعف الرابعّي: هو حرف فيه من نفس اجلنس

الفعل الذي يكون حرفه األول، والثالث من نفس 

 لثاين والرابع مكرراً من نفس اجلنس.اجلنس، وحرفه ا

 الفعل املعتل املثال -د

هو فعل ُمعَتّل الفاء )أي احلرف األول(، وهذا يعين أّن 

 أول حرف من حروفه األصلية هو حرف عّلة.

 الفعل املعتل األجوف -ه

 هو ما كان أوسطه األصلي )احلرف الثاين( حرف عّلة.

 الفعل املعتل الناقص -و

 األخري( حرف عّلة. هو ما كانت المه )احلرف

 الفعل اللفيف املفروق -ز

وهو ما كانت فاؤه والمه حرف عّلة، وفرَّق بينهما حرف 

صحيح، أي إّن احلرف الصحيح فرَّق بني احلرف األول 

 والثالث.
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 الفعل اللفيف املقرون-ح

وهو ما كانت عينه والمه حريَف عّلة، أي أهّنما أيتيان 

 .ُمقرتَِنني جبانب بعضهما

ن األمساء. ومن األخطاء يف وزن االسم خطأ خطأ يف وز   -3

 ، ومنها:احلركة 

 حتريك الساكن  -أ

 تسكني املتحرك -ب

 تغيري حركة أول االسم -ج

  األخطاء اإلمالئية - 3

 مفهوم اإلمالء -أ

اإلمالء لغة هو اإلمهال والتأخري، وإطالة الوقت والعمر حىت 

يتسع الزمن للتمتع ابلشيئ احملبوب. وإلمالء أصطالحا: هو تصوير 

للفظ حروف هجائية أبن يطابق املكتوب املنطوق يف ذوات احلروف، ا

وتراعي يف ذلك القواعد اخلاصة اليت استعمدت من الرسم العثماين 

للمصحف، ومن علمي النحو والصرف ضبطا وصحة وإعالال وإبداال 
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تصبح عملية التدريب  . وقال وليد أمحد جابر أن اإلمالء هو21وأتصيال

ة عادة لدى املتعلم يستطيع من خالهلا نقل آرائه على الكتابة الصحيح

لنقله لخآخرين ابلطريقة  ومشاعره واحتياجاته وما هو مطلوب منه

 22.الصحيحة

ألسس اإلمالء هو فرع مهم من فروع اللغة العربية ، وهو أحد ا

، ووسيلة اتصال يعب األفراد من خالهلا عن اجلوهرية للتعبري الكتايب

الء هو اخلطوات املنظمة اليت يتخذها الطالب أفكارهم. تعليم اإلم

لقدرة لتمكينه من فهم واستيعاب كتابة معينة املهارات، والذي لديه ا

 .على رسم الكلمات بشكل صحيح

 أنواع األخطاء اإلمالئية -ب

، وإن جيب على كل مدرس لغة عربية االنتباه إىل كتابة تلميذه

األيت، الغايل ونقلته أكثر اخلطأ اإلمالئية شيوعا هي على الرتتيب 

 23معقمة: 

                                                           
 ۷، ص. (۲۰۱۱رضوان، اإلمالء نظريته وتطبيقه )ماالتج: مطبعة جامعة موالتنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية، 21 

 206، ص. (۲۰۰۲بيقات عملية )عمان: دار الفکر، وليد أمحد جابر، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتط22 

ة العربية جبامعة موال ان مالك ابراهيم عصمة، تطوير مادة اإلمالء يف ضوء األخطاء اإلمالية تنمية التعلم الذايت ابلتطبيق على الطلبة يف قسم اللغة العربية ودما تعليم اللغ23 
 61-60اإلسالمية احلكومية ماالنج، مي. 
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الكلمة أم ءمزات املختلفة سواء كانت يف وسطاخلطأ يف كتاابت اهل -1

ها، كما أن الدارسني ال أم كانت يف بدايت (املتطرفةيف هنايتها )

 والقطع.ءالتمييز بني مهزين الوصلءيستطيعون

حذف حرف من كلمة أو استبدال حرف آبخر أو إضافة أحرف  -2

 .ةإىل حروف الكلم

 عدم التمييز بني هاء التأنيث والتاء املربوطة، والتاء املفتوحة. -3

 اخللط بني األلف املقصورة واملمدودة. -4

ا ينبغي الرتكيز مثل هذه القضااي اإلمالئية واليت يشيع اخلطأ فيه

أيضا.  ءبية لغري الناطقني هبا وألبنائهااللغة العر ءعند تعليمءعليها

 مثل: ءابلكتابة العربيةءت اليت تتعلقري على املشكالينبغي الرتكءكما

 ما خيتلف نطقه عن رمسه مثل )هذا، هؤالء، ليلی، سلمی، موسی(. -1

واو اجلماعة، اللف بعد األمثل كتابة ءما يرتبط تعليمه ابلقواعد -2

 .السليمةوكتاابت الرتاكيب 

اختالف اهلجاء العادي عن هجاء املصحف الشريف )القرأن  -3

 .الكرمي(

 عالمات الرتقيم. -4
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 حروف اجلر يف التعبري، واختيار احلروف املناسب. -5

 معرفة احلرف ابختالف موضعه من الكلمات. -6

 وصل احلروف وفصلها. -7

هنا يف األخطاء اإلمالئية من حيث كتابة اهلمزة  خيتص الباحث

زة القط. االرتباط لمة واليت تتكون من مهزة الوصل ومهيف بداية الك

 24ىل سقوط اهلمزة حال الوصل،صل( فهي إشارة إو )مأخوذ من الكلمة 

رة رأس عني صغرية فوق مهزة والقطع مأخوذ من )قطع( ألن توضع صو 

 .القطع

 ةيالداللاألخطاء  - 4

 مفهوم الداللة - أ

 الداللة لغة مصدر الفعل دل، وهو من كلمة "دلل" الىت تدل فيما

وأما الداللة اصطالحا الداللة  بهءوالتعريف الشيءءإىل على اإلرشادءتدل

آخر، والشيء ءبشيء به، العلم العلمءمن الشيء حبالة، يلزم كون هي

الثاين هو املدلول ، وهذا هو املعىن العام لكل رمز إذا  الدال،  هو األول

                                                           
 165( ص. 1985لی، کتاب االمالء )بريوت: دار القلم،حسني وا24 
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ترتبط أمهية مصطلح "داللة" يف املصطلحات بدالالته . 25كان معلوما 

يف اللغة ، ألن الكلمة تنتقل من معىن الطريق وهو املعىن احلسي ، إىل 

 26الكلمات ، وهو معىن عقلي جمرد. يدل على معىن معىن

دالالت األلفاظ: أي شيء يعمل كعالمة أو رمز. ميكن أن 

تكون هذه العالمات أو الرموز إشارات طريق وميكن أن تكون إشارات 

على سبيل املثال ،  يد أو إمياءات رأس ، ابإلضافة إىل كلمات ومجل.

املوافقة ، وعالمات الرتقيم ، يُظهر االمحرار اخلجل ، وميسح عالمات 

ويرسم فتاة مغلقة حتمل مقياًسا كرمز للعدالة ، وتضع شوكة وسكيًنا عب 

القطار لإلشارة إىل وجود مطعم هناك. إخل. مبعىن آخر ، قد تكون 

عالمات أو رموز غري لغوية حتمل معىن ، حيث قد تكون عالمات أو 

يهتم بدراسة الرموز رموز لغوية. على الرغم من أن علم الدالالت 

وأنظمتها ، حىت تلك املوجودة خارج نطاق اللغة ، إال أن علم الدالالت 

 27.لرموز ابعتبارها مهمة جًدا للبشريركز على اللغة ، ويبز أنظمة ا

                                                           
 .11(، ص. 2005، )القاهرة: مكتبة اآلداب، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقيةفريد عوض حيدر، 25

 .3(، ص. 2016، )اللوكة، الداللة وعلم الداللة املفهوم واجملال واألنواعالسيد العريب يوسف، 26

 .3املرجع السابق، ص. 27
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يعّرف بعضهم الرمز كمحفز بديل يستدعي نفسه يف نفس 

قال إن االستجابة اليت قد يثريها شيء آخر عند وجوده. هلذا السبب ، يُ 

الكلمات هي رموز ألهنا متثل شيًئا آخر غري نفسها ، ويتم تعريف اللغة 

على أهنا نظام من الرموز الصوتية العرفية. مثال على رمز غري لغوي هو 

، مع " دعا اجلرس شيًئا آخر غري نفسهفلوف"أبمساع اجلرس يف جتربة 

، اكل على أن الكلب عندما يسمع اجلرس، ال يذهب إىل هنوجود دلي

 .28بل إىل مكان الطعام.

يقود  والعـائق )شخص السيارة سائق جتربة اللغوي الرمز ومثال

إذا كان السائق مغلق.  عليها(: الطريق أمامه الفتة مكتواب جيد سيارة

يسري وال يلتفت للرمز ، فعليه الرجوع للوراء عندما يصل إىل أحد 

وف يستدير مبجرد العوائق. ولكن إذا فعل ما هو موجود يف الكود ، فس

أن يراه ويعود. لذا فإن اإلشارة تستدعي شيًئا آخر غري نفسها ، وهي 

بديل يستدعي نفسه يف نفس االستجابة اليت قد يستدعيها مشهد 

 العائق.

                                                           
  .3لسابق، ص. املرجع ا28
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ومبا أنه من املقبول أن األنشطة اللفظية ذات املعىن الكامل ال 

 تتكون فقط من املفردات ، ولكن أكثر من أحداث الكالم أو

االمتدادات اللفظية ، أي اجلمل اليت حتدد خصائصها ابلتوقف أو 

التوقف املؤقت ، أو ما شابه ذلك. كونك مسلًما ، فإن علم املعىن ال 

يتوقف عند معىن الكلمات املنفردة ، ألن الكلمات ليست سوى 

كل منها الوحدات اليت يبين املتحدثون منها خطاهبم ، وال ميكن اعتبار  

 يف ذاته.  الكالمحداًث مستقاًل 

 أقسام الداللة - ب

، بناًء وية اليت أاثرهتا دراسة الدالالتمن بني االستقصاءات اللغ

، دراسة أجزاء الداللة وأنواع لعالقة اليت جتمع الدال مع معناهعلى ا

، فال ميكن لغوياملعىن. إذا ُت حتديد معىن الكلمة ابلرجوع إىل قاموس 

، اليت حتدث منفردة أو يف سياقمات أن ينطبق هذا على مجيع الكل

 :أمههامييز اللغويون بني معاين متعددة  وابلتايل

ملعىن األساسي أو األوىل أو املركزي ويسمي أحياان املعىن التصوري ا -1

(conceptual meaning( أو املفهومي أو اإلدراكي )Cognitive )نه إ
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ثل حقيقي للوظائف ، وممعامل رئيسي يف االتصال اللغوي

، وهي الفهم واألفكار. يعّرف نيدا هذا النوع من سية للغةاألسا

املعىن على أنه املعىن املرتبط ابلوحدة املعجمية عندما يتم ذكرها يف 

 .السياقات، أي عندما حتدث منفردةأقل عدد من 

املعىن اإلضايف أو العرضي أو الثانوي أو الضمين هو املعىن الذي  -2

ه غري املعىن املفاهيمي حتمله الكلمة من خالل ما تشري إلي

ليس اخلالص. هذا النوع من املعىن هو أكثر من املعىن األساسي و 

، ولكنه يتغري مع التغيريات يف الثقافة له مسات االستقرار واالكتمال

كلمة "امرأة" بثالث خصائص: أو الوقت أو اخلبة. إذا ُت تعريف  

معايري ، فإن هذه اخلصائص الثالث توفر ، وانضجة، وأنثىبشرية

 لالستخدام الصحيح للكلمة. ولكن هناك العديد من املعاين

 مبرور الوقت ومن ، وقد تتغرياإلضافية، وهي صفات غري قياسية

 . جمتمع إىل آخر

املعىن األسلويب هو املعىن الذي حتمله اللغة ابلنسبة للظروف  -3

االجتماعية ملستخدميها واملنطقة اجلغرافية اليت توجد فيها. كما 

جة العالقة بني ، ودر عن مستوايت أخرى مثل التخصص يكشف
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ستوى اللغة املستخدمة، واألدبية، ، وماملتحدث واملستمع

والشكلية، والعامية أو املبتذلة، وأنواع اللغة مثل الشعر، واللغة 

، واللغة. العلم أو لغة الدعاية ووسائل اإلعالم مثل الكالم القانونية

تتفقان يف املعىن  utuhو   Anakفكلمة  أو الكالم أو الكتابة.

األساسي ولكن الثانية يقتصر استعماهلا على مستوى الشخص 

 احلميم.

إنه يعكس الداللة النفسية للفرد احلديث ويشري إىل النفسي:  عىنامل -4

عىن الذايت للفرد. على هذا داللة الكالم يف الفرد. وابلتايل امل

، وحدة واحدة فقطه معىن مقصور على ، يُنظر إليه على أنالنحو

املعىن وال يتميز ابلعموم أو التداول بني مجيع األفراد. ويتجلى هذا 

، حيث والشعر، ويف كتاابت الكتاب يف احلديث اليومي لألفراد

تنعكس املعاين النفسية الذاتية بوضوح وبقوة مقابل الكلمات 

الشاعر فمعنىها واملفاهيم املختلفة. ومثال كلمة الشجرة إذا نطقها 

 .ودود ألهنا مظللة

هذا هو النوع من املعىن الذي يتعلق ابلكلمات اإلحيائي:  املعىن -5

اليت لديها القدرة على اإلحياء بسبب شفافيتها. املعىن اإلحيائي هو 
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املعىن املرتبط ابلكلمات اليت هلا قدرة خاصة على اإلحياء بسبب 

معاٍن:  لتأثريات على ثالثةشفافيتها. يقصر أوملان هذا النوع من ا

املؤثرات املباشرة وغري ، هناك نوعان من املؤثرات الصوتية: أوالً 

( Primary Onomatopoeia. واملثال من التأثري املباشر )املباشرة

خرير )املاء(،  والكلمات و مواء )القطة( و صليل )السيوف( 

. والنوع الثاين التأثري غري املباشر zoomو hissو  crackاإلجنليزية 

( مثل القيمة الرمزية للكسرة Secondary Onomatopoeiaويسمى )

)ويقابلها يف اإلجنليزية( اليت ترتبط يف أذهان الناس ابلصغر أو 

التأثري الصريف ويتعلق ابلكلمات املركبة  هياثنيا و األشياء الصغرية.

والكلمات كالكلمة  hot-plateو  redecorateو  handfulمثل 

هي التأثري الداليل اثلثا و  (.العربية صهصلق ) من صهل وصلق

 29.لى اجملاز أي صورة كالمية  معبةويتعلق ابلكلمات املؤسسة ع

خيضع تقسيم املعىن يف علم الداللة للمبدأ العام الذي 

يلخص أن القيمة الداللية للوحدة املعجمية ال ميكن اعتبارها 

لي ، لكن حتديد تلك القيمة خيضع لالستخدام الكعالمة اثبتة

                                                           
 39-36 .، ص(1998، الطبعة اخلامسة، )القاهرة: علم الكتب اجلامعة، علم الداللةأمحد خمتار عمر، 29
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، والعلماء لديهم دالالت مقسمة الصيغة يف سياقات خمتلفةهلذه 

على معايري أخرى تستند إىل إدراك طبيعة العالقة بني اثنني من 

داليل. وأهنا ال خترج عن ثالثة : االعتبارات أقطاب العمل ال

، وابلتايل تكون بيعية، أو اعتبارات العقل، االعتبارات الطالعرفية

ة أو عقالنية. أجرى اخلباء الداليل املؤشرات معتادة أو طبيعي

ؤخذ الكالم إلظهار ، "يُ لًيا يعتمد على أداء سياق املعىنتصنيًفا دال

، أو يُتخذ إلظهار اكتمال معناه، أو يؤخذ إلظهار بعض معانيه

معاين أخرى خارجه. معناه إال أنه ال بد من وجود سبب أو 

 .ثالثة أصناف إىل ذلك فالدالالت واستنادا 30عادة

 وداللة االلتزام، وهذهالتضمني  وداللةاملطابقة  داللة

اليت  الداللة الوضعية تندرج ضمن داللة عامة هي الدالالت الثالثة

فأقسام  اللفظية، وبناء على ذلك األقسام الداللة هي قسم من

 ميكن متثيلها إىل ستة أقسام نقسماحلديث ت العصرهذا يف  الداللة

  :يةالتال القادمةيف الرتسيمة 

                                                           
 .ص (،1993، دار القلم: دمشق) ،ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،عبد الرمحن حسن حبنكه امليداين30
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   الداللة  

 اللفظيغري  اللفظي

 طبيعية عقلية وضعية طبيعية عقلية وضعية

    التزم تضمن مطابقة

 : أقسام الداللة1الرسم البياين 

درج على  هذه األصناف الداللية، كما حتديد مفاهيم وميكن

لق ابأللفاظ الداللة اللفظية هي الداللة اليت تتع علماء الداللة. تعريفها

 :والصوت. وهذه الداللة تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي

الداللة اللفظية الطبيعية وهي الداللة اليت تتعلق ابالعرض الطبيعي  -1

واملثال منها شدة الضحك تدل على الفرح أو البكاء النحيب يدل 

 .على احلزن

ال الداللة اللفظية العقلية هي الداللة اليت تدل العقل والفكر واملث  -2

منها صراخ "اللص" يف بيت يدل على وجود اللص يلص فيه أو 

 .صوت مواء القط يف مكان يدل على وجود القط فيه
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الداللة اللفظية الوضعية هي الداللة اليت يقصدها الناس إلشارة أو   -3

داللة حبسب االتفاق غليها واملثال منها داللة لفظ الشيء متفق 

سكنون فيه ابلبيت عليها كالعربيني يتفقون على شيء ي

 Rumah واإلندونيسيني يتفقون على شيء يسكنون فيه بـ

  .House واإلجنلزيني يتفقون على شيء يسكنون فيه بـ

الداللة اللفظية الوضعية املطابقية هي داللة اللفظ يف معناها 

الكامل. املثال لفظ "البيت" يدل على البناء الكامل الذي يتكون 

باب وعريها حىت يكون املسكن يسكون فيه من اجلدار والنافذة وال

مراتحني فيه. إذا أمرت أحدا أبن يبىن بيتا، واملراد منه البت 

 .الكامل ليس اجلدار والنوافد فحسب

الداللة اللفظية الوضعية التضامنية هي داللة اللفظ ألجزاء  -أ

املعىن، املثال إذا عبت "البيت" قد تكون داللته جزء مته. 

ن تصلح الببت فاملراد منه ليس مجيعه إذا أمرت أحدا أب

 .ولكن جزء الفاسد منه
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الداللة اللفظية الوضعية االلتزامية هي داللة اللفظ لألشياء  -ب

اخلارجية من اللفظ امللفوظة بل تتعلق ابلداللة الواردة منه إذا 

أمرت أحدا أبن تصلح سقف الببت فاملراد ليس السقف 

الفاسد الهنما فحسب بل اخلشب الذي يلصق به السقف 

 .ملتزمني بضا ببعض

الداللة غري اللفظية هي الداللة اليت ال تتعلق ابأللفاظ وال 

 :الصوت، وهذه الداللة تنقسم إىل ثالثة أقسام

الداللة غري اللفظية التبعية هو الداللة  اليت ال تتعلق  -1

ابأللفاظ وال األصوات املوصوف ابلطبيعية. املثال بشاشة 

 .قلب املسرورالوجه تدل على ال

الداللة غري اللفظية العقلية هو الداللة  اليت ال تتعلق   -2

ابأللفاظ وال األصوات املصوغ من العقل والتفكري. املثال 

ضياع املتاع الثمينة يف البيت يدل على سريق يسرق فيه 

 .ووجود الدخان يدل على وجود النار



46 
 

تعلق الداللة غري اللفظية العقلية هو الداللة  اليت ال ت  -3

ابأللفاظ وال األصوات اليت يقصدها الناس إبشارة أو داللة 

حبسب االتفاق غليها. املثال اللواء األخضر املكتوب بــ "إان 

هلل وإن إليه راجعون" أمام بيت البنجريني غالبا يدل على 

 أحد من أهله تويف.

ثالثة أركان:  إال بتوفر اللفظية العرفية ال تنعقد فالداللة

، واملعىن الذي جيعل النطق هو نوع من الصفة املسموعةو "اللفظ، 

، أي جيعل إلضافة العرضية بينهما هي املوقفيتوافق معه، وا

الكالم فيما يتعلق معىن، شريطة أن يكون مكتشف قال: إذا ُت 

الوضعية،  فالداللة 31استخدام هذه الكلمة، مث يفهم هذا املعىن

، حيث يكون الناس تقليديةيب هو داللة عرفية أو املعىن اإلجياهي 

، طلحاهتم فيما يتعلق أبمهية الشيء، وبعد ذلكمتواضعني يف مص

تتطلب األمهية اإلجيابية معرفة مسبقة بطبيعة العالقة بني الدال 

                                                           
 16. ص(، 1994لثانية، )لبنان: بريوت، الطبعة ا ،علم الداللة عند العرب ،عادل الفاخوري31



47 
 

، إال إذا كان يعلم مقدًما . أن يقود إىل حتقيق فعل الداللةوداله

 32.مفاتيح ربط ما هو مدلول

عالمة منطقية ، حيث يكون تسمى العالمة العقلية أيًضا 

العقل هو مسألة فهم طبيعة العالقة اليت تربط الدال ابلدال ، 

وعادة ما يرمز هلا بعالمة دخان مشتعلة ، مثل عالمة الغياب 

ألمرين هو العقل الناجتة عن الواقع احلايل. واحد الذي يربط بني ا

: ا املعىن وكيفية حتقيق ذلك بقولههذ القاعدة يف تعرف مسدي

يتحول العقل من حقيقة حاضرة إىل الداللة العقلية(  وفيها )أي

يتم  33حقيقة غري موجودة من خالل مجيع أنواع املسارات العقلية

 :اقبة األمهية املنطقية بثالث طرقحتديد هذا املسار املوثوق به ملر 

مسار النهائية لإلثبات: وهي الطريقة اليت تلتزم حبدود املنطق  - أ

 العقالين.

فرتاضات األكثر انتشارًا: وهو ما يؤدي إىل افرتاض مسار اال - ب

التخمني اخلاص يب، والذي أيخذ البياانت األولية اليت هلا 

                                                           
 52. صاجلزائر(،-للكتاباملؤسسة الوطنية : اجلزائر) ،اللسانيات وأسسها املعرفية ،عبد السالم الـمسدي32

 47.املرجع السابق، ص33
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حالة "العالمات املهمة" ومن خالل االفرتاضات املنطقية، 

 يتم استكشاف "عالمات" هذه العالمات.

مسار االستدالل الرايضي: يعين االنتقال من املعروف  - ج

 .34جملهول كتقريبافرتاضًيا إىل ا

أما الداللة الثالثة فهي الداللة الطبيعية اليت يعتمد إدراكها على 

 ، يقولس االنتقال من الدال إىل املدلولالعالقة الطبيعية اليت تشكل أسا

جيد العقل بني الدال واملدّلل الداللة، ءيف تعريفها: هي عادل الفاخوري

ارة احلمراء للخزي واألصفر اتصااًل طبيعيًا ينتقل منه إليه ، مثل اإلش

 35.للخوف

فيه عالقة بني الواقع املرئي والواقع غري  -إذن –الطبيعية  فالداللة

، ويتم متثيل ه يقرتن الدال بشكل طبيعي مبعناهاملوجود الذي على أساس

هذا االقرتان الطبيعي يف الرابط الذي يشكل أساس حواس اإلنسان 

اإلرتباط  وجود هذا ويعزى .36طقياالبشري معهم. هذا يبدو منوالتفسري 

                                                           
 51-50املرجع نفسه، ص34

 42.، صاملرجع نفسه ،عادل الفاخوري35

. ص (،2000)عابدين: أميىرة للطباعة،  ،غوي عند العرب(األصول )دراسة إبستيمولوجية للفكر الل ،متام حسان36
319 
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فإذا تكرر تسري وفقها الطبيعة،  السنن الكونية اليت واملدلول إىل بني الدال

يربط بينه وبني الشيء املسبب  ، ميكن للذهن املدرك أناحلدث الطبيعي

، وبناء على ذلك فإن عالمة الطبيعة عالمة ال عالقة عقلية فيها بني له

النظام أن هللا قد وضعت يف الطبيعة قد الواجب والواجب. إال أن 

مة املراقبة املوجودة ذا إذا سألنا العقل اجملرد عن أنظكخلقت الرتابط. ه

، ابستثناء أن االنتقاء املتكرر يف الطبيعة، فلن جيد أي تفسري منطقي هلا

 37. عن وجود هذه الروابط يف الواقعلألحداث الطبيعية خيبان

 إليهاأشران –ثالثة أصناف يًضا إىل يتم تصنيف أمهية املفهوم أ

 وهي: داللةالذي ميثل ثالثة أقسام من الوضعية اللفظية هي  -سابقا

كلمة ن وداللة االلتزام فداللة اللفظ على متام  التضم املطابقة وداللة

، ومعىن ي واجملازي هو مؤشر على املطابقةاالكتمال يف معناها احلقيق

قيقي أو اجملازي هو مؤشر على الكلمة ابلنسبة لبعض معناها احل

املقومات التمييزية التالية:  "إنسان" حيمل الشمولية. كتاابته التمييزية مرنة

، فإن عالمة املطابقة هي وضع وابلتايلاحلي، احلساس، الناطق".  "اجلسم

عالمة على الكالم الكلي على جمموع املكوانت اليت يتكون منها 
                                                           

 26. ص ، املرجع نفسهعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، 37
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هذه املكوانت ، مني هي متييز بعض ، وعالمة التضاملوضوع أو الكائن

ل على التوافق مع احليوان ، فإن كلمة "إنسان" تدوليس كلها. وهكذا

، أو اجلسم ، على سبيل املثال، أو التحدث، ودخوله جسداً الناطق

اته بشيء يلزمه، اللكسيم ذ تكون خارج االلتزام فإهنا أما داللة 38احلي.

اجلزء اجملاور هلا يف جمموعة األجزاء  وابلتايل فإن عالمة االلتزام هي عالمة

 39.املكونة ، كدليل على االتفاق. احلاجبني على العيون

ا لفعل رمبا تكون العالقة بني الداليل واملدلول خاضعة أساسً 

حتديد النمط الداليل. تسمى ، وابلتايل يتم جتسيد طبيعة هذه العالقة

، ية األصلية والداللة احملولة، ابلداللة الداللاللغة، اليت ميكن إدخاهلا أدانه

اهليكل السياقي هو اهليكل الذي يشرف بشكل أساسي على حتديد 

تشري األمهية السياقية إىل الرتابط العضوي بني  40األمهية احملددة للصيغة.

، فإن ل بنية اللغة. وعلى العكس من ذلكعناصر اجلمل، اليت تشك

ليت يتكون منها النص. مفهوم املعىن السياقي ميتد ليشمل عدد اجلمل ا

                                                           
بريوت : دار الطليعة للطباعة ) ،علم الداللة عند الغرب )دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة(الفاخوري، عادل 38

 43. ص (،1985، والنشر

 43املرجع السابق، ص39

 56. ، ص(1988، دار طالس  : دمشق) ،علم الداللة ،جريو بيار40



51 
 

وليس  -، قائالً: وينبغي أن يشمل السياق يوضح ستيفن أوملان ذلك

، . على العكس من ذلك-ضافة واحلكم فقط كلمات حقيقية السابقة وإ

على هذا النحو  -جيب أن يشمل القسم أبكمله والكتاب أبكمله 

 41.بطريقة واحدة كل ما يتعلق ابلكلمة من حيث الظروف واملواقف

ب أن تكون اجلمل اليت تؤدي القيم الداللية ذات وحدة جي

هيكلية ووظيفية، مما يدمي مبدأ البنية السياقية ودورها األدائي. آخرون يف 

ال يعزل االستقالل ذلك بقوله:  عبد السالم املسدي . يبنينفس النص

، ن النص أبكمله هو حقل داليل واحد، ألباط أخالقيالبنيوي وجود ارت

ى ملكيتها يف نفس ل النص إىل نظام أخالقي عام قائم علوتستند مج

 42.اجملال الداليل

، تشري الدروس الداللية احلديثة ابإلضافة إىل الدالالت السياقية

، ووفًقا ها وفًقا ملوقع الصيغة من السياقإىل دالالت أخرى يتم حتديد

. ، واليت يشار إليها ابسم دالالت موضعيةة وترتيب عناصر اجلملةلبني

ميكن أن يشري السياق اللغوي إىل دالالت خمتلفة حتددها عناصر حتكم 

                                                           
 62. ص (،1997، دار الغريب للطباعة والنشر )مصر: ،ترمجة دور الكلمة يف اللغة، كمال حممد بشر41

 153. ص املرجع نفسه،الدكتور عبد السالم املسدي، 42
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إهنا قيم عاطفية إضافية ، ، مثل معىن احلواف االجتماعية والفرديةمعينة

تسمى القيم التعبريية أو األسلوبية ، وهي أحد موضوعات األسلوب ، 

ين ما جيعل اخلطاب الف: إىل اإلجابة على األسئلة التاليةواليت هتدف 

األديب مع الوظيفة املزدوجة والغرض من القيام مبا يفعله الكالم عادة ، 

أي نقل رسالة داللية ، وبذلك ، ميارس أتثريًا مرهًقا على املتلقي حيث 

 43يصبح متحمًسا للرسالة املنقولة بعاطفة معينة.

، يشار إىل العالمة على أهنا عالمة على غرار القيمة األسلوبية

. ملعىن الداليل أو التعبريي أعالهجتمع بني املعىن املوضعي واحنوية ، واليت 

، مبعىن إلضافة الثانية هي املعىن النحوياالداية بقوله:  ذلك فايز يشرح

ء من احلياة االجتماعية أن الكلمة تكتسب اخلصوصية وتظهر كجز 

بنية املسند وعالقته  ، عندما تكمن يف موقع حنوي معني يفوالفكرية

التمييز، املفعولية، الفاعلية، النعتية، اإلضافة، الطرفية، فمثال: : الوظيفية

فكلمة  مقدار إنتاجه حتسني عمله وزايدة الطحان يف شأن خاطبت

                                                           
 194. ص (،1984، ر العربية للكتابلدا: ليبيا) ،نظرية النقد العريب وتطورها إىل عصرانحميي الدين صبحي، 43
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 العالقة االجتماعية هي تبز يف جهة من "طحان" يف موقع املفعول به

 44حياسبها أو يسأهلا. وهناك من واملسؤولية موقع احملاسبة

خمتلفة تدور حول حمور دراسة جانيب الدال هذه دراسات داللية 

وتتعامل مع طبيعة كل منهما ، وكذلك فحص  -الدال واملدلول  -

ا ينتج عنه العالقات املختلفة اليت تنشأ من احتاد الدال مع الدال. مم

  .القسمة ونوع الداللة

 مراحل حتليل األخطاء -ه

ات لتحليل حتتاج عملية حتليل األخطاء إىل اخلطوات. هناك ثالث خطو 

الغرض منه هو حتديد تعرف اخلطأ هو  45األخطاء، وهي: التعرف والوصف والتفسري.

، ن معيار االستخدام اللغوي الصحيحاجملاالت اليت ختتلف فيها استجاابت الطالب ع

شارة إىل االحنرافات عن القاعدة، وتصنيفها يف الفئات ويقصد من أوصاف اخلطأ اإل

، و واملقصود تفسري هذه األخطاء خطاء يف التحقيقات اللغويةقع األ، لتحديد مو املدرجة

 46.تشري إىل العوامل اليت تسبب هذا اخلطأ. واملصادر اليت يرتبط هبا

                                                           
 21. ص (، 1996، )دمسق: دار الفكر املعاصر، علم الداللة العريب )النظرية والتطبيق( ،فايز الداية44

 103، ص. (۱۹۸۲حممد امساعيل صيين، اسحاق حممد األمني، الشايق اللغوي وحتليل األخطاء والرايض : عمادة شؤون املكتبات، 45 
 24، تعليم العربية لغري الساحلفني کا مناهج واسانييه، ص. رشدي أمحد طعيمة46 
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ويعتمد حمللو األخطاء يف حبوثهم اللغوية التطبيقية على مخس خطوات. وهذه 

 47اخلطوات وضعها جاسم كما نقلتها معضمة ميكن إمجاهلا فيما يلي :

 ادةمجع امل -1

 حتديد اخلطأ -2

 تصنيف اخلطأ -3

 وصف اخلطأ -4

 شرح اخلطأ -5

مخس خطوات لتحليل األخطاء اللغوية كما نقله اترجيان ( Ellis)ووضعت أليس 

 48وهي:

مجع البياانت، وهذه اخلطوة بني الباحئ عدد عينة البحث ووسائل مجع  -1

 البياانت )كتابيا أم شفهيا(.

يف دراسة األخطاء حيث ينظر هذه املرحلة هي اخلطوة األوىل تعرف اخلطأ:  -2

املعلم إىل اإلنتاج اللغوي للطالب ويكتشف األخطاء أي أنه حيدد املكان الذي 

 .يرتك فيه الطالب القواعد اليت حتكم استخدام اللغة

                                                           
غة العربية جبامعة موالان مالك ابراهيم معصمة، تطوير مادة اإلمالء يف ضوء األخطاء اإلمالئية كمية التعلم الذايت ابلتطبيق على الطلبة يف قسم هللا القرية واداي وتعليم الل47 

 ۵۷-۵۵اإلسالمية احلكومية مناالنج، ص. 
48 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahwa (Bandung: ANGKASA, 1988), hal 300-299. 
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تتكون هذه اخلطوة من تصنيف األخطاء أو متييزها حسب تصنيف اخلطأ،  -3

نف األخطاء احملمولة نوعها حبيث يعرفها الباحث ، كما لو كان الباحث يص

 .ية أو حتويل صويت أو داليل وهكذاإىل تصنيفات صوتية أو مرئ

، بينما شرحه هو عملية لغوية وصف اخلطأ هو عملية لغوية حبتةشرح اخلطأ:  -4

، صًفا شامالً لسبب اخلطأ وكيف حدثنفسية ابمتياز، ولذلك جيب أن يقدم و 

 .يف التعميم. قريبا  أم إفراطًاوما إذا كان اخلطأ اضطرااًب لغوايً 

هتدف هذه اخلطوة يف عملية التقييم احلادة لكل نوع من األخطاء تقوم اخلطأ.  -5

إىل ما ُت تعيينه ملوضوع التدريس. املقصود هنا هو توفري إصالحات أو 

 .تصحيحات ألية أخطاء جسيمة موجودة

ويف هذا البحث يستخدم الباحث مخس خطوات التحليل األخطاء 

دمتها أليس السابقة، وهي: مجيع األخطاء، وتعرف األخطاء، اللغوية كما ق

 وتصنيف األخطاء وشرح األخطاء وتقوم األخطاء.

 مهارة الكتابة -و

 مفهوم مهارة الكتابة -1

تعتب الكتابة حبق أكثر مهارات اللغة األربع تعقيدا، يف االستماع يقوم 

لطالب مشغولني الطالب يتفسري وحتليل ما مسعوه أو قرأوه، ويف التحدث يكون ا
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إبيعمال أفكارهم وأحاسيسهم لألخرين، أما يف حالة االتصال من خالل الكلمة 

املكتوبة فتستحوذ على درجة معينة من اجلسم، ويطلب مقدرة من الكاتب لكي 

تكون مؤثرة، وعلى ذلك كثريا ما يفشل الطالب يف التمكن من مهارة الكتابة يف 

 49لغتهم األصلية.

ابية أو إبداعية. تبدأ املراحل برسم احلروف والكلمات الكتابة مهارة إجي

تتطلب هذه املهارات عمليات عقلية  50.واجلمل وتنتهي ابلتعبري احلر اإلبداعي

وتنسيًقا حسًيا حركًيا مشاهبًا جًدا لتلك املطلوبة يف مهارات التحدث 

هبا والنطق.جيب على الكتاب واملتحدثني ترمجة أفكارهم إىل رموز يتم التحدث 

من حيث التحدث والكتابة من حيث الكتابة ابللغة. تزويد املستمع أو القارئ 

بوسيلة اتصال تساعده على فهم ما يساعده. لذلك ، تعد الكتابة مهارة إجيابية 

ومنتجة تتطلب معرفة عناصر اللغة ، مبا يف ذلك القواعد واملفردات ، والقدرة 

 .51يت يريد املؤلف التعبري عنهار الالكاملة على اختيار ما يناسب األفكا

يدة أن الكتابة نشاط حركي وبني حممود کامل كما نقلته عيد نور مح

ونشاط فكري ومها معا يكوانن املهارة الكلية للكتابة اليت تنقسم بدورها إىل 

                                                           
 ۱۸۷( ص. ۲۰۰۳فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيق القاهرة: مكتبة وهية 49 

 ۲۹، ص. (۱۹۸۷ملعاصرة يف تدريس اللغة العربية والعات اخية األخري لغري الناطقني هبا، القاهرة: دار الفکر، محادة إبراهيم، االجتاهات ا50 

 ۱۸۰، ص (۱۹۸۱مالح عبد اجمليد العريب: تعلم اللغات احلية وعليها : )ليتان : مكتبة لبنان، 51 
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املهارات احلركية مث املهارات الفكرية وهنا ال بد من اإلشارة إىل الشيء مهارتني: 

رات الفكرية بني مفاهيم املهارات الفكرية يف كتابة اللغة األم واملها املهم الذي مييز

، واملقصود هبذه املهارات هو املستوى الذي يستطيع. أن يف كتابة لغة أجنبية

يتحقق يف لغة اثنية، وهذا قد يتطلب دعوان نعود إىل ما كنت قد ذكرت أن 

، ميكن لألفراد الكتابة تعبري عن الفكر. من خاللالكتابة هي وسيلة لالتصال وال

الوصول إىل الفرق بني التفكري الغامض والتفكري الناضج. وحاكم حسب ترتيب 

، ميكن من خالهلا أن تنتمي فكرة واحدة إىل ، هبدف حتقيق عملية اتصالأفكاره

( يؤدي إلنشاء، وهذا يعين أن التعبري الكتايب )التعبري واأو أكثرشخص واحد 

 52.و االتصال، والثاين هو هو التفكريوظيفتني للغة: األوىل ه

لذلك يعتب هنا أن الكتابة مهارة إجيابية ومثمرة تتطلب معرفة عناصر 

اللغة كالقواعد واملفردات والقدرة الكاملة على اختيار ما يناسب األفكار اليت 

 .يد الكاتب التعبري عنهاير 

 

 

 
                                                           

نت حفلة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابمن )درسة وصفية حتليلية(. رسالة ماجستري غري منشورة، ص. عيدا عري محيدة، تدخل اللغة اإلندونيسية يف كتابة اللغة العربية ال52 
17-18 
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 أهداف تعليم مهارة الكتابة -2

  53تعليم التعبري التعيريي أو الكتابة ما يلي: ومن أهم األهداف املرحتاة من

قدرة املتعلم على التعبري عن كل ما يدور يف عقله أو شرود يف عقله بعبارات  -أ

 صحية يف منشآته ، أي أن اهلدف يتحقق ويفي ابملتطلبات.

متكني الطالب من االستجابة للمواقف االجتماعية اليت تشجعهم على  -ب

: كتابة املذكرات وامللخصات والتقارير والرسائل التفاعل والكتابة فيها ، مثل

 ... إخل. والبقيات والنشرات والتعليمات ولقاءات احملاضرات وتعبئة النماذج.

، حبيث وتسلسلهامساعدة الطالب على تنظيم أفكارهم وعالقاهتم املتبادلة   -ج

أن يتم تقسيم  ، علىمتصل ال يوجد فيه تشويه أو حتريفيذهبون يف سياق 

، حيث تبين الفكرة على السابقة ، وميهد. الطريق ضوع إىل فقراتاملو 

لالملقبل، مع األخذ بعني االعتبار الصورة وضوح احلروف، واستخدام 

 عالمات الرتقيم.

مساعدة املتعلم على االحتفاظ ابخلبات واحلقائق والتصورات واملعرفة املكتسبة  -د

 ألطول فرتة زمنية.

                                                           
 108-107، ص.(۲۰۱۱ا )ماالت: مطبعة جامعة موالتنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ھنور هادي، الوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني ت53 
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قدير ، وفيه حيكم على ما يقدم له من تملستقلويد املتعلم على التفكري اتع -ه

ثقايف وفكري، وينتقده بشدة، ويعب عنه بلغته، وال يقع فريسة ألفكاره 

 ، وال يقع فريسة سهلة له. االدعاءات املتحيزة.الضالة

 تدريب الطالب على دقة املالحظات عند استخدام اخلبات اليت يواجهها. -و

ائق والتصورات واملعرفة واملعلومات تدريب الطالب على احلصول على احلق -ز

اليت يريدون كتابتها من االفرتاضات الصحيحة واملصادر اليت ميكن الوثوق هبا 

 والوثوق هبا.

امل مع املواقف الكتابية تعريف املتعلمني بسرعة التفكري والتعبري وكيفية التع -ح

 .الطارئة

 أنواع الكتابة وجماالهتا -3

ن يضعها املدرس وهو يدرس التعبري انطالقا من األهداف اليت البد أ

 الكتايب ، فالكتابة تنقسم حبسب أسلوميا وجماالهتا إىل ثالثة أنواع، وهي:

 الكتابة الوظيفية - أ

، وهو ع املعامالت واملتطلبات اإلداريةيتعامل هذا النوع من الكتابة م

تبات الرمسية يف البنوك ، واملك احلياة للمرافق العامة واخلاصةضروري يف

 والدواوين احلكومية وغريها، وأما خصائص الكتابة الوظيفية هي: شركاتوال
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 لغة هذه الكتابة منضبطة يف قالب معني ليس له إهلام أو ظل. - 1

 تعتب دالالت النطق والصيغ هنائية وال حتتوي على تفسري. -2

 األسلوب يف الغالب علمي ، دون تصرحيات موحية. -3

 واهب خاصة أو مواهب خاصة.ليس للكتاب مهارات خاصة أو م -4

حيتوي العمل الكتايب على العديد من اجملاالت يف احلياة ، مبا يف ذلك 

تلخيص املوضوعات وكتابة الرسائل وإعداد املالحظات االفتتاحية واخلتامية 

. و فيما يلي النماذج وكتابة البقيات واملزيدوكتابة املالحظات الشخصية وملء 

 الت. توضيح عن بعض تلك اجملا

التلخيص هو التعبري عن الفكرة األساسية للموضوع بعدة عبارات ال ختل  -1

ابحملتوى وال حتجب املعىن. التلخيص هو إعادة صياغة النص األصلي يف 

صياغة جديدة بعدد أقل من الكلمات واجلمل والعبارات ، مع االحتفاظ 

 جبوهرها واالحتفاظ مبعناه األساسي وفكرته.

الكتابة يتضمن عدًدا من احلقائق واملعلومات حول  التقرير هو نوع من -2

، بناًء على طلب معني ، أو وضوع معني ، أو شخص أو موقف معنيم

، مبا يف ذلك: يتحدث قصود. هذا التقرير له نطاق واسعتبع للغرض امل

عينة: ، يتحدث عن مواقف من مواضيع معينة: علمية، اترخيية، اجتماعيةع
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معني: موظف، ، وفلسفية. يتحدث عن شخص ةمرضية، وقانونية، وعلمي

ة لدرء ، تقارير حمامي. هتدف إىل إثبات حالة معينعامل، قائد، قائد

، أو بياانت اإلجنازات أو توثيق حوادث الشبهات أو أتكيد احلوادث

 معينة.

راعي حالة ، وجيب أن تراسلة تتناول الغياب بلسان القلماخلطاب هو م -3

، ال قة بينهما. ويف هذا العصر احلديثع العال، ونو املؤلف، وما كتب إليه

من وجود اهلواتف تزال الرسائل حتتل مكانة مهمة يف االتصال على الرغم 

، خاصة مع تطور الرسائل اإللكرتونية عب الشبكات والفاكس وتطورها

 الدولية.

تعتب املذكرات الشخصية نوًعا من الكتابة الوظيفية اليت حيتاجها كثري من  -4

 يف حياهتم.الناس 

قم بتعبئة النماذج يف اجملاالت املهمة للكتابة الوظيفية اليت حيتاجها معظم  -5

، االختبارات العامة ، ملء استماراتالناس يف حياهتم. من بني األنواع

، ومناذج بات، واستمارات التقدمي للوظائفواستمارات القروض من املكت

 ة واملؤسسات املختلفة.املعامالت يف البنوك والشركات واملكاتب البارد
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يعد إعداد املالحظات االفتتاحية واخلتامية نوًعا مث التقدم أو التعليق على  -6

 . االحتفاالت واالستقباالت وغريهاأي من املناسبات اخلاصة مثل: 

 

 الكتابة اإلبداعية - ب

ته ومشاعره من خالهلا ينقل املؤلف مشاعره وعواطفه وانفعاال

راعاة مجاليات اللغة وأصالة األفكار واالنفتاح ، مع مبكلمات وعبارات أنيقة

 :جليد. هذه املقالة هلا عدة خصائص، منهاا

يقوم على االبتكار وليس التقليد، ويعتمد على األسلوب األديب،  -1

 والصورة اجلمالية التعبريية، واألسلوب اإلحيائي.

 ميتلك املالك إعداد خاص ومهارات فنية ومجالية. -2

 وتتطور.فة والثقافة ومعاانة احلياة، وميكنها أن تتغري أهنا تعتمد على املعر  -3

،  الشعر تتنوع اجملاالت اليت ميارس فيها الكتاب هذا النوع: فرض

، السري الذاتية، كتابة القصص، الرواايت، املقاالت، املسرحيات، الرتمجات

 .، واملالحظات الشخصيةاليوميات
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 الكتابة الوظيفة اإلبداعية - ج

، وهناك حاالت كثرية من هذا الوظيفة واإلبداع الذي جيمع بني هو

ن حتضري احملاضرات، وفن التعليق، وفن ، وفالنوع، منها: فن كتابة املقاالت

، مثلة يف املقدمة والعرض واخلامتةوهلا مكوانت مت البحث، وفن اإلدارة. ندوة

، غة عبارة عن أدب خفي يروق للقارئوالشرط األساسي أن تكون الصيا

ت هي أسلوب تعليمي يتحدث فيه احملاضر مباشرة مع وفاة حمددة واحملاضرا

دون انقطاع. خالل فرتة زمنية معينة. أما الندوة فهي جتمع بني احملاضرات 

واملناقشات حول موضوع معني من خالل اقرتاح ومعارضة وجهات النظر 

ة املدعمة ابألدلة واملعاصرة. التعليقات عبارة عن تعليقات قصرية تتضمن وجه

نظر حمددة حول املوقف أو املوضوع أو املشكلة أو احلدث أو الطلب أو 

، كامل مقدم من الباحث عن عمل فاسداملشكلة املثارة. البحث هو تقرير مت

على أن يغطي التقرير مجيع املراحل اليت مر هبا الباحث يف حبثه من اختيار 

ة والرهاانت وموثق هبا. املوضوع إىل النتائج احملققة برتتيب منطقي مدعوم ابألدل

 54.املصادر واملراجع

 

                                                           
 ۱-۷۳ ۔لدين، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة، صآوريل حبر ا54 
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 مواد تعليم مهارة الكتابة -4

ينقسم تعليم التعبري الكتايب )مهارة الكتابة من حيث املواد التعليمية إىل 

مرحلتني مها: املرحلة األوىل وهي الكتابة املوجهة واملرحلة الثانية وهي الكتابة 

 55احلرة.

 

 جهةاملرحلة األوىل وهي الكتابة املو  - أ

، سيتعرف الطالب على هتجئة عدة مئات من يف هذه املرحلة

ملفاهيم اليت ، ويطورون العديد من المات، ويكتسبون ثروة كبرية منهاالك

، ويطورون ممارسات الكتابة ابستخدام الصيغ النحوية يتعلموهنا يف اللغة

، القراءة والكتابة لوضعها موضع التنفيذ يف التحدث والرتاكيب اللغوية

، ويف هذه املرحلة مُينح الطالب بعض احلرية يف اختيار الكلمات اإلمالئية

، ولكن يف إطار ال يسمح له الكتابةوالرتاكيب والصيغ اللغوية للتدريب على 

، مما يعين أن يبدأ الطالب يكتب فقرة أو ة التعبريات على مستواه يف اللغةبكتاب

ى السيطرة على تقنيات اثنتني من حيث ما يسمع ويقرأ، وكما قدرته عل

الكتابة والزايدات طرق يصبح جاهزا لالنتقال إىل املرحلة الثانية، وهي مرحلة 

                                                           
 .49-47، ص. (۲۰۱۰زكية عارفة، تعليم )اإلنشاء املشكالت واحللول( )ماالن: مطبعة جامعة موالان معالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 55 
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شاعره وأفكاره يف التعبري، الذي كتابة موضوع البناء حيث كان يعب عن م

 .مقبولة العربية

الكتابة يف هذه املرحلة جيب أن تبقى حتت إشراف احملاضر. جيب على 

اابت الطالب لتحدي الطالب يف عدم التسرع يف الكتابة احملاضر متابعة كت

ابللغة العربية ، وعادة ما يستخدم ترمجة من لغته إىل العربية ، أو ابستخدام 

قاموس غنائي ، وحياول استخدام ما يعرفه وما لديه فقط. ميكن أن يتعلم من 

ب يف هذه األمناط والصيغ اليت يتم على أساسها توجيه كتاابته ، إذا ترك الطال

املرحلة من الكتابة ، فإهنم يقودون أنفسهم إىل كتابة ما خيصهم ، مما يؤدي إىل 

انطالقهم السريع يف املعجم والسعي للوصول إىل مستوى من التعبري يتجاوز 

املعلومات، حيث أهنا تستخدم الرتمجة، الذي يؤدي إىل تدمري عادات جيدة 

 .الكتابة اليت وضعتها أستاذ

 ثانية وهي الكتابة احلرةاملرحلة ال - ب

ر واملفردات والبنية يف هذه املرحلة يتم منح الطالب حرية اختيار األفكا

، وهذه احلرية ال تعين أن الطالب قد وصل إىل مرحلة ال حيتاج فيها عند الكتابة

إىل التوجيه واملساعدة. تتعلق الكتابة احلرة إبعطاء الطالب الفرصة لالبتكار يف  

 .يةكتاابهتم العرب
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 تصحيح الكتابة -5

، لم تصحيح كتاابهتم. إذا مل يستطع، جيب على املعإذا كتب الطالب

، والتناوب على تصحيح  ب إىل جمموعتني أو ثالث جمموعاتفعليه تقسيم الطال

كتابة كل جمموعة. الدرس هنا هو أن املعلم يصحح ما ميكنه تصحيحه من 

 الكتيب بطريقة جيدة.

كتاابت الطالب يف جمال التعبري. حيدد هناك أشكال خمتلفة لتصحيح  

بعض املعلمني األخطاء اليت يرتكبها الطالب يف املهارات التعبريية ويصححون 

هذه األخطاء. مث يعيدون كتاب التعبري إىل الطالب إلعادة هذا احلمل أو العبارة 

، ويناقش بعض املعلمني الطالب يف دث فيها اخلطأ. يف الشكل املناسباليت ح

ك يتجنبون ذلك يف ، لذلحىت يتم توجيههم ألسباب اختطافهمهم أخطائ

 يكون ، ويتذكرون أنه ال يوجد شيء جيد يف اإلصالح حبيث الاملوضوع التايل

، و ال يوجد حق أن الطالب ال تكتب لنفسك، الطالب على دراية ابألساس

 56وهذا هو ما ميكن أن نطلق فردي التعليم اإلرشاد الفردي

، ووضع على جهني أنه يكفي وضع سطر حتت اخلطأيعتقد بعض املو 

، بشرط أن يصحح الطالب نفسه اخلطأ ،ة الصفحة رمز يشري إىل نوع اخلطأحاف

                                                           
 22بية لدى طلبة املدرسة الداعية اإلسالمية احلكومة ابنو )درسة وصفية حتتية(، ص. عيدا تور حيدة، تدخل اللغة اإلندونيسية يف كتابة اللغة العر 56 
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. عند تصحيح التعبريات املكتوبة ناك عدة جوانب مهمة جيب مراعاهتاولكن ه

 هي : وهذه اجلوانب

 الكتايب جيب االنتباه إىل نوع واحد من األخطاء املتعلقة مبهارات التعبري -أ

 يف درس واحد أو عدة دروس متتالية.

على املعلم أن يقصر ما يراه من أخطاء شائعة وأن يعرضها على طالبه  -ب

 ويناقشها معهم يف جلسات إرشادية خاصة.

على املعلم أن يضيف مالحظة مكتوبة أبخطاء الطالب أو اجلوانب -ج

املواد اليت   اجليدة يف تعبريه إىل الدرجات والدرجات اليت أعطاها له يف

 كتبها.

جيب ربط تصحيح األخطاء يف التعبريات الكتابية بقائمة من املهارات  -د

 57.ب على الطالب ممارستها يف الفصلاليت جي

كما يؤكد حممود معروف على تصحيح الكتابة )اإلمالء أن يقوم املعلم و 

بتصحيح دفاتر الطالب خارج الفصل بعيًدا عن نظر الطالب ، ويكتبها بشكل 

 58.يح ، على أن يطلب منهم تصحيح أخطائه الحًقا.صح

  
                                                           

 ۲۷۵ - ۲۷۹، ص. (۱۹۹۲حسن شحائة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق )ضيقة متينة و منتجة، الدار املصرية اللبنانية، 57 

 ۷۰ائس، دون السنة(، ص. حممود معروف، خصائص العربية وطرق تدريسها )لبنان: دار النف58 
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 تقومي مهارة الكتابة -6

ومن عملية تقومي مهارة الكتابة هي أداء اإلختبار. من اإلختبارات 

 القياس مهارة الكتابة هي:

يُعرض على الطالب جزًءا معيًنا من  :(Copying test)اختبار النسخ  -أ

سخ تلك القطعة أو الفقرة النص املكتوب أو فقرة منه مث يُطلب منهم ن

 .خبط يدهم

يف هذا االختبار ، يقرأ املعلم  : (Spelling test)اختبارات اهلجاء  -ب

 .كلمة أو عبارة مث يطلب من الطالب تدوينها

يف هذا االختبار ، يُطلب من الطالب تكوين مجل  اختبار بناء اجلملة:-ج

 .ئزازوضوع والضمري والصفة واالممن عدة أجزاء ، مثل الفعل وامل

يف هذا االختبار ، يتم إعطاء الطالب مجلتني أو  :اختبار ربط اجلمل -د

أكثر مث يُطلب منهم ربط األوزان ابستخدام أدوات العطف واألمساء 

  النسبية.

يف هذا االختبار ، : (Controlled compositions)التعبري التحريري املقيد  -ه

ًقا لتعليمات أو يُطلب من الطالب كتابة حوارات أو فقرات كاملة وف

  تعليمات معينة ، مثل: استخدام مفردات معينة أو تراكيب معينة.
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يف هذا االختبار ، يُطلب  (Guided composition)التعبري التحريري املوجه  -و

من الطالب كتابة نص وفًقا لنموذج حمدد مثل: احلوار أو املالحظات أو 

 .الرسائل الشخصية أو خطاابت الطلب

يف هذا االختبار ، يُطلب من : (Free composition)يري احلر التعبري التحر  -ز

الطالب الكتابة عن أي موضوع يُظهر اهتمامهم. يف هذا النوع من 

االختبارات ، يقدم املعلم التوجيه للطالب أثناء عملية االختيار للتعبري 

 .عن نفسه وليس حول ما سيكتبه

كية أن تقيم كتابة كما نقلها ز   (Donald Knapp)ويقرتح دوان لدانب 

  59الطالب على أساس قائمة الضبط التالية:

 ۔النواحي الشكلية واخلطية: -1

 أن يكون العنوان واضحاً ويظهر احملتوى - أ

 حتديد اهلوامش وبداايت الفقرة بوضوح. - ب

 .اخلط واضح وسهل القراءة - ج

 معاجلة الفكرة الرئيسية يف كل فقرة: -2

 ه الفقرة.تدل اجلملة األوىل على املوضوع الذي تناولت - أ
                                                           

 82-81زكية عارفة، تعليم )اإلنشاء املشکاالت واحللول( ، ص. 59 
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 مجل أخرى تساعد يف شرح هذا املوضوع. - ب

 يوجد ترابط بني كل مجلة واآلخرين يف الفكرة والصياغة. - ج

 

 األداء اللغوي: -3

 اقرتاانت وأقرتان أخرى تظهر العالقة بني العبارات. -أ

 استخدم املفردات املختارة للتعبري عن األفكار بشكل صحيح. -ب

 ااًب.تنوع تركيبات احلمل مما جيعله أسلواًب جذ -ج

 اإلمالء الصحيح -د

 يتم استخدام األرقام وعالمات التوقف بكفاءة. -ه

 التفاصيل تشرح وتعزز الفكرة الرئيسية. -و

 ختام الفقرة يكمل الفكرة الرئيسية فيها. -ز

 األفكار واحملتوى: -4

 وضوح األفكار يساعد القراء على فهمها. -أ

 يرتفع احملتوى إىل مستوى التواصل بني الكبار. -ب

 فواًي ومبدًعا ومبتكرًا.أن يكون احملتوى ع -ج
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 منهج البحث -أ

املنهج لغة هو الطريق لبيان إىل احلق يف أيسر سبيله. و املنهج يف هذا البحث 

الفرد أو اجلماعة أو مؤسسة أو  في وهي نوع من البحث الدقيق حلالةهو منهج الوص

مجع البياانت واملعلومات للوضع الراهن وخباهتا  من خاللاجملتمع احمللي كأسرة واملدرسة 

 استخداماملاضية وتتبع خذورها اليت أسهمت يف تشكيل هذه احلالة وعالقتها ابلبيئة و 

أدوات حبثية مناسبة للوقوف على القوي املؤثرة يف حاله إدراك العالقة بينها. ومن أهم 

. األخطاءطاء وصف عن الشيء هذا املنهج مناسبا لإلجابة عن أسئلة البحث إلع

األخطاء الكتابية يف نصوص خطبة اجلمعة ويسمى ابلوصفي ألن الباحث سوف يصف 

 .للغة العربيةاب

البحث الذي  نهجأما نوع البحث يف هذا البحث هو "البحث املكتيب"، وم

النوعي أو مطالعة كتب املطبوعات بطريقة القراءة والفهم  نهجدمه الباحث هو املخيست

النوعي لنيل البياانت العميقة اليت  نهجما يتعلق هبذا البحث،  يستخدم املالعميق ع

اخلامنة قيم ال هي ة، والبياانت النهائيةاحلقيقي بياانتال يين هنا هاىن. واملعاتتضمن املع
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عن  موضوع هذا البحث مرتكز يف مجيع البياانت كذلكو  60البياانت الظاهرة. يف

 .  الب مبعهد دار اهلجرة للبننياجلمعة لدى الطابية يف نصوص خطبة األخطاء الكت

 تصميم البحث -ب

 اخلطوات يف هذه عملية البحث هي:أما   

نصوص خطبة اجلمعة اليت كتبواها طالب السنة النهائية مبعهد دار مجع   أوال:

لنحو و الصرف و االكتب املتعلقة هبذا البحث مثل كتب اهلجرة للبنني و 

كتب عن منهج البحث اليت تتعلق وتدعم  البالغة والقاموس العريب و  

، سواء كان من املكتبة العامة أو مكتبة اجلامعة أو الشبكة برسالة البحث

 الدولية.

قراءة نصوص خطبة اجلمعة لدى طالب مبعهد دار اهلجرة، وحتليل كلمة   اثننا:

 بعد كلمة لتحديد األخطاء الداللية أو النحوية أو الصرفية أو اإلمالئية.

 االستشارة عن البياانت إىل املشرف.  ا:اثلث

 رسالة البحث تقدمي البياانت بكتابتها يف  رابعا:

 

                                                           

م(  Alfabeta ،20013، الطبعة السادسة عشر )بندوج، Mitode Penelitian Pendidikanسكيونو، 60 
  15ص.
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 البياانت و مصادرها -ج

األخطاء التعبريية أو النحوية البياانت احملتاجة إليها يف هذا البحث هي  

، نصوص خطبة اجلمعة لدى طالب مبعهد دار اهلجرة كتابة  يف أو الصرفية

 ومصادرها هي:

نصوص خطبة اجلمعة لدى طالب هي  رئيسيةالبياانت ال:   أوال 

 مبعهد دار اهلجرة

لنحو و الصرف و البالغة ا: البياانت الثانوية وهي: كتب   اثنيا

والقاموس العريب و كتب عن منهج البحث والكتب األخرى اليت تتعلق هبذا 

 البحث.

 ذات البحث -1

معة وأما ذات البحث يف هذا البحث هو نصوص خطبة اجل

 لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة شنداى ألوس مراتبورا.
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 موضوع البحث -2

األخطاء الداللية وموضوع البحث الذي سيبحثه الباحث هو 

والنحوية والصرفية واإلمالئية يف نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب 

 مبعهد دار اهلجرة شنداى ألوس مراتبورا.

 أساليب مجع البياانت -د

وهي  ،الواثئقاملقابلة و خدمها الباحث جلمع البياانت عن طريق والطريقة اليت است 

األخطاء التعبريية أو النحوية أو بتحديد اجلمل يف نصوص خطبة اجلمعة اليت تدل على 

، مث حتليل نصوص خطبة اجلمعة لدى طالب مبعهد دار اهلجرةيف كتابة ال الصرفية

 .دالليةالنحوية و الصرفية واإلمالئية والالبياانت بقواعد 

 (Interview Method)طريقة املقابلة  -1

هذه املقابلة بصفتها الطبيعية سيساعد الباحث للحصول فيما تتعلق 

 كتابية يف نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرةألخطاء  اب

مبقابلة املدرسني جاابت أكثر عمقا وتفصيال. وقام الباحث وسيصل على إ

 .املشكلة لديهمعندهم ملعرفة نصوص خطبة اجلمعة بة الطالب الذين قاموا بكتاو 
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 (Documentary method) طريقة الواثئق -2

لحصول على البياانت احملتاجة طريقة الواثئق هي طرق جلمع البياانت، ول

ألخطاء يف كتابة نصوص خطبة اجلمعة اب لباحث جبمع الواثئق فيما يتعلقا قام

ر اثبت وال يتغري ويستطيع حتليلها، . وهي مصدلدى الطالب مبعهد دار اهلجرة

وهي بياانت الصدق، سهل على الباحث للحصول على هذه الواثئق، موافق 

بقول موليونج أن الواثئق يكون مصادر البياانت منذ قدام، واستخدم كثري من 

والواثئق اليت جيمعها  61.الباحث هذه الواثئق األغراض وهي اللفحص وللتفسري

املتعلقة ابللغة  معة جلميع الطالب للسنة النهائيةنصوص خطبة اجلالباحث 

 العربية.

 أسلوب حتليل البياانت -ه

أما أسلوب حتليل البياانت الذي سيستخدمه الباحث هو أسلوب حتليل  

هو أسلوب املنظم  (Content Analysis) ونموأسلوب حتليل املض. املضمون

اقبة أمناط االتصال املختلفة لتحليل األفكار املضمونة وتصنيفها أو أنه وسيلة املر 

 .ليلها من املتصلني املختارينوحت

                                                           
ص.  ،(۲۰۰۰املعاصر، )بريوت: دار الفكر  البحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العمليةرجاء وحيد دويدري، 61

217 
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يستخدم أسلوب حتليل املضنون يف البحث لنيل البياانت املضنونة يف و  

مناط املوثقة أو قابلة األالبياانت على شكل  وتقدمي ذلكعملية االتصال 

  62للتوثيق.

 وحتليلها كما يلي: 

خطبة اجلمعة لدى طالب نصوص يف التحليل كلمة فكلمة  :  أوال

  مبعهد دار اهلجرة للبنني.

ابلرجوع األخطاء النحوية و الصرفية واإلمالئية والداللية  التحليل اثنيا :

 إىل الكتب اليت تتعلق هبا.

 هيكل البحث -و

 .أما هيكل هذا البحث فيتكون من مخسة أبواب فالباب األول هو املقدمة 

الباب الثالث هو منهجية البحث والباب الرابع هو والباب الثاين هو اإلطار النظري و 

 البياانت وحتليلها والباب اخلامس هو اخلامتة. وصف

وحتتوي على مشكلة البحث خبلفيتها وأسئلة البحث  هو املقدمةالباب األول  -1

 تعريف املصطلحات والدراسة السابقة. حدوده و فوائده و وأمهيته وأهدافه و
                                                           

م Pustaka Setia ،2005، الطبعة العاشرة، )ابندوج، Metodologi Penelitian Pendidikanأمري اهلادي،  62 
 175(، ص. 
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 و مفهوم حتليل األخطاء عن األخطاء و نظريالباب الثاين هو اإلطار ال -2

 مراحل حتليل األخطاء و تصنيف األخطاء اللغوية و أنواع األخطاء اللغوية

 .مهارة الكتابة

البياانت ومصادرها تصميم البحث و و  البحث والباب الثالث هو منهج -3

 وأساليب مجع البياانت وأساليب حتليل البياانت وهيكل البحث.

 .البياانت وحتليلها عرضالباب الرابع هو  -4

 .وحيتوي على نتائج البحث والتوصيات، الباب اخلامس هو اخلامتة -5
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 الباب الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 حملة عن مكان البحث - أ

 اتريخ أسس املعهد -1

معهد دار اهلجرة للبنني هو من أحد املعاهد العصرية وهو املعهد الذي 

ور وأسس معهد دار اهلجرة للبنني على أسسه خريج معهد دار السالم كونت

يقع هذا  أساس منهج معهد دار السالم كونتور مندرجا مبنهج التعليم احلكومي

 احملافظة كلمنتان اجلنوبية.، منطقة بنجر، مراتبورا شنداى ألوس،املعهد يف قرية 

، نظرا ألن ميالدية 1986.......السنة سس هذا املعهد يف التاريخ أ

 هتذيب نفوس يعين  موجه ابلدرجة األوىل معهد دار اهلجرة ليم يفالتعالرتبية و 

تكوين الشخصية األصلية مع استخدام الشباب وغرس األخالق الفاضلة و 

أسلوب املدرسة العصرية والطرق احلديثة تبعا لتطوير الرتبية والتعليم يف العصر 

 احلديث.

يتلخص على  التعليميف الرتبية و  "للبننيدار اهلجرة شعار املعهد "

هذا الرتتيب ، و األفكار املفتوحةو  الثقافة الواسعةو  اجلسم السليمو  األخالق الكرمية
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التغيري، فالتخلق ابألخالق الفاضلة البد أن يكون يف املقدمة، وأييت  يدخلهال 

معرفة العلوم الواسعة مث يف النهاية و  تكوين اجلسم السليم املعهد وهو بعده شعار

 ستقبل.شعار التفكري امل

 رؤية املعهد ورساالته وأهدافه -2

 الرأية -أ

ذا ،  امتفوقو  لثقافة الواسعةوعارفا ابمتقيا و  اإلنسان عاملا وخملصا إعداد

 زا.ومنج ومتخلقا ابألخالق الكرمية للغاية فكر

 الرسالة -ب

 .الكرمي لقرآنابتنظيم الرتبية اإلسالمية النوعية واملوجهة  -

 نفس واملاهرة املعتمدة على التطوير منط تعليمي للكوادر اجملتمعي -

وممارسة التعاليم اإلسالمية يف حياهتم  واملتخلق ابألخالق الكرمية

 اليومية.

 القادرو  املتخلق ابألخالق الكرمية واملوهوب واملهينكوادر الإعداد  -

 على.األستوى املمواصلة تعليمهم إىل على 

 األهداف -ج
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من إنتاج الطالب  املؤسسات التعليمية اليت لديها األهداف والغرض

املعتمدين على أنفسهم واملتخلقني ابألخالق الكرمية من أجل املشاركة يف حتسني 

 جودة املوارد البشرية

 ر املعهد ومنسوبيهمدي -3

 للبينني اجمللس األعلى ملؤسسة معهد دار اهلجرة

 کياهی احلاج زرکسي حسيب:     رئيس املعهد

 حممد نصر احملموديحلاج کياهی ا  : مدير تربية املعلمني اإلسالمية

 األستاذ حممد حبران :   السكرتري

 : األستاذ ديوي هندويو   أمني الصندوق

  : األستاذ اسنواري رمحن    املالحظ

كياهى احلاج غفران، األستاذ ابسوكي، ألستاذ :   األعضاء 

 رمحاين

 : احلاج أمحد ميدي   احلكمياملدرسة املتوسطة رئيس 

 : احلاج حممد لطفي  اإلسالمية املدرسة املتوسطرئيس 
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 : معراج الرمحن  احلكمي العالية الثانوية املدرسة رئيس

 : ديدي حافيداين  اإلسالمي العالية الثانوية املدرسة رئيس

 البياانت وحتليلهاعرض  - ب

 عرض البياانت -1

عرض نتائج البياانت يف هذا البحث متناسب هبذف البحث 

األخطاء يف كتابة نصوص خطبة حتليل السابق يف الباب األول وهو 

اجلمعة مبعهد دار اهلجرة للبنني ابستخدام أساليب حتليل البياانت الذي 

 سبق ذكره يف الباب الثالث.

وكانت البياانت يف هذا البحث مأخوذة من املالحظة واملقابلة 

، وستعرض هذه البياانت للبننيدار اهلجرة معهد والواثئق من طالب 

 طبة اجلمعة ابللغة العربية.املأخوذة من نصوص خ

فيقوم الباحث ابلبحث عن وصف بياانت حتليل األخطاء يف  

كتابة نصوص خطبة اجلمعة مبعهد دار اهلجرة للبنني، وسيعرض الباحث 

 هذه األمور إمجاليا.
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 األخطاء
 رقم الكلمة

 اإلمالئية
النحو 

 ية
 الداللية الصرفية

 1 َوأُلَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحْونَ     √
 2 ىِف اْلُقْرآنِ     √
 3 ىِف الس ْوَرِة اْلَعْصر    √
 4 ىِف طَاَعةِ     √

 5 اْلُمتَـَعل ِمنْيَ   √  

 6 َأْو ُغرْيُ ُمِفْيَدات  √  

 7 َاحْلَْمُد هلل   √ 

 8 َعَلى ِعَباِده   √ 

 √   
 9 إالَّ هللا

 10 َوْحَدُه اَلَشرِْيَك لَه   √ 

ْيِع    √   11 نَِعِمهَعَلى مجَِ

 12 َعْبُدُه َوَرُسْولُه   √ 

 √   
 13 ِإىَل طُُرِق اهلَِْدايَة

 14 َعَلى َسيِِّداَن حُمَمَّد   √ 

 15 يف اأَلْعَماِل الصَّاحِلَة   √ 

 16 أَمَّا بـَْعد   √ 

 17 فـََيا أَيـ َها النَّاس   √ 

 18 َحقَّ تـَُقاتِه   √ 
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 19 َرمِحَُكُم هللا   √ 

 √   
 20 أَْعطَااَن نَِعًما َكِثرْيَة

 21 َوَهِذِه اْلَمْسأََلة   √ 

 22 َواْلَعْصر   √ 

 23 َلِفي ُخْسر   √ 

 24 َوتـََواَصْوا اِبلصَّْب    √ 

 25 َكاْلُمْسِلِمنْيَ َواْلُمْؤِمِننْي    √ 

 26 يف الش ْكِر نِْعَمِة اْلُعْمر   √ 

 27 بـَْعَد اْلَمْوت   √ 

 28 ه البخاريروا   √ 

 29 َواْبِتَعاِد السَّيَِّئات   √ 

 30 رواه أمحد عن أيب بكر   √ 

 31 َرمِحَُكُم هللا   √ 

 √   
 32 َكاْلُمْسِلِمنْيَ َواْلُمْؤِمِننْي 

 33 َعَلى النِّْعَمِة اْلُعُمر   √ 

 √   
 34 ِبَعَمِل الصَّاحِلَات

 35 َذائَِقُة اْلَمْوت   √ 

 36 ْستَـْقِدُمْونَواَل يَ    √ 

 37 َاحْلَْمُد للَّ    √ 

 38 حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللا   √ 

 39 َوَمْن َوااَله   √ 
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 40 اَيأَيـ َها النَّاس   √ 

 √   
 41 اِتَـُّقْوا هللا

 42 َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمْون   √ 

 43 فَاْسَتِمُعْوا لَه   √ 

 44 َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُْون   √ 

 45 ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيم   √ 

 46 ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحْيم   √ 

 47 َواْلَعْصر   √ 

 48 َلِفْي ُخْسر   √ 

 49 َوتـََواَصْوا اِبلصَّْب    √ 

 50 يف اْلُقْرآِن اْلَعِظْيم   √ 

 51 ِإنَُّه ُهَو السَِّمْيُع اْلَعِلْيم   √ 

 52 فَاْستَـْغِفُرْوه   √ 

 √   
 53 ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيم

 54 احْلَْمُد هلل   √ 

 √   
 55 َأْن َهَدااَن هللا

 56 ِإالَّ هللا   √ 

 57 َشرِْيَك َله   √ 

 58 َأنَّ َسيَِّداَن حُمَمََّدا   √ 

 59 َوَرُسْولُهْ    √ 

 60 حُمَمَّد َعَلى َسيِِّدانَ    √ 
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 61 ُهَداهَوَمْن تَِبَع    √ 

 √   
 62 أَمَّا بـَْعد

 63 أَيـ َها اْلُمْؤِمنـُْون   √ 

 64 بِتَـْقَوى هللِا َوطَاَعِته   √ 

 65 َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحْون   √ 

 66 َعَلى النَّيب    √ 

 67 َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيَما   √ 

 68 الَِّذْيَن أَمنـُْوا   √ 

 69 َعَلى َسيِِّداَن حُمَمَّد   √ 

 70 َوَصْحِبِه َأمْجَِعنْي    √ 

 71 َعَلى التَّاِبِعنْي    √ 

 72 َوالتَّاِبِع التَّاِبِعنْي    √ 

 73 اَي أَْرَحَم الرَّامِحِنْي    √ 

 √   
 74 لِْلُمْسِلِمنْيَ َو اْلُمْسِلَمات

 75 اْلُمْؤِمِننْيَ َو اْلُمْؤِمَنات   √ 

 √   
ُهْم َواأْلَْمَوات  76 ِمنـْ

 77 بـَْلَدتـََنا َهِذه   √ 

َها َأْحَكاُمك   √   78 جَتْرِي ِفيـْ

 79 َوُسنَُّة َرُسْوِلَك ِبَفْضِلك   √ 

نـَْيا َحَسَنة   √   80 يف الد 

 81 َويف اآْلِخَرِة َحَسَنة   √ 
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 82 َوِقَنا َعَذاَب النَّار   √ 

 √   
 83 أمني اي رب العاملني

 84 ِعَباَد هللا   √ 

 85 ْلَعْدِل َواإِلْحَسانابِ    √ 

 86 َوِإيـَْتاِء ِذاْلُقْرَب    √ 

 87 َواْلبَـْغي   √ 

 88 َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقْون   √ 

 89 َو ِلذِْكُر هللاِ    √ 

 90 َما َتْصنَـُعْون   √ 

 91 علينا ابحلكيم √   

 92 وسائر بالد اإلسالم √   
 93 َاْشَهدُ     √
 94 اَْن اَل اِلَهَ     √
√    

 95 َوَاْشَهدُ 
 96 َعَلي حُمَمَّدٍ     √
√    

 97 وعلي آلِهِ 
 98 ِايَل     √
 99 اَياَيـ َها    √
 100 اَلِذْينَ     √
 101 ِاالَّ     √
 102 َواَنـُْتمْ     √
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 103 اَياَيـ َها الَناسُ     √
√    

 104 اَلِذي
 105 َواتَـُّقْواهلل    √
 106 ْونَ اَلِذْي َتَسائـَلُ     √
 107 َتَسائـَُلْوَن ِبِه َوااَلْرَحام    √
 108 اَياَي ِها    √
 109 اَلِذْينَ     √
 110 آَمنـُْوا اتَـُّقْواهلل    √
 111 أَيًـَّهااإِلْخَوان    √
 112 ىِف الَنارِ     √
 113 بِتَـْقَوهللاِ     √
 114 ىِف َزَمانَِنا    √
 115 الَشَهاَدَتنْيِ     √
√    

 116 َواَلِذْينَ 
 117 َمْعَنىَها    √
√    

 118 َمْعىَن َشَهاَدتَ 
 119 ُهَو اإِلْعِتَقادُ     √
 120 ِبإِلْقِتَصاِر َعَلى    √
 121 َواإلتَِباِع ُسنَّةِ     √
 122 ىِف ِكَتابِهِ     √
 123 واذا قرا    √
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 124 القآن    √
√    

 125 اَياَيـ َها
 126 اَلِذْينَ     √
 127 َما اْسَتطَْعنُا    √

ُكمْ   √    128 أَِعزَّينَ هللا َوِإايَّ

 129 َعَماًل َصِلًحا  √  

 130 َعَماًل َصِلًحا  √  

 131 َوَدمَّرْ   √  

 132 احلَْمَد للَّ    √ 

 133 َوَنْستَـْغِفُرْوهُ    √ 

 134 َمْن يـَْهِدِه هللا   √ 

ُعْوثُ    √   135 اْلَمبـْ

 136 لِلتـَّْوِحْيِد هللا   √ 

 √   
 137 لِلتـَّْوِحْيِد هللا

 138 إبِِْحَسانِ    √ 

 √   
 139 َواتَـُّقْواهلل

 140 آَمنـُْوا اتَـُّقْواهلل   √ 

 141 يُِطِعِ هللا َوَرُسْولَهُ    √ 

 142 ِكَتاُب هللا   √ 

 143 حُمَمٍَّد َصلَّى هللا   √ 

 144 َوَسلَّم   √ 
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 145 َأْصَدَق احلَِدْيِث . . . . َوَشر األُُمْورِ  فَِإنَّ    √ 

 √   
 146 اإِلْخَوان

 147 أَِعزَّينَ هللا   √ 

 148 فَاْعَلْم ىِف َزَمانَِنا اآلنَ    √ 

 149 الَ َيْسَتِحق  الِعَباَدةَ    √ 

 150 َوالِتزَامُ    √ 

 151 َوالَعَمُل ِبهِ    √ 

 152 َوَمْعىَن َشَهاَدةُ    √ 

 153 َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسْوُل هللاَ    √ 

 154 ِإالَّ هللا   √ 

 155 تـَْرُك َما ِسَوى هللاَ    √ 

 156 اْلَمْعبـُْوَداِت اْلَمْدُلْولِ    √ 

 157 ُمْقَتَضى َشَهاَدةُ    √ 

 √   
 158 َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسْوُل هللا

 159 َوتـَْقِدمْيُ قـَْولُُه َعَلى   √ 

 √   
 160 َرمِحَُكُم هللاوَ 

 161 َوَهَذاِن ُمْقَتَضانِ    √ 

 162 َواَليـُْقَبُل الِعَباَدة   √ 

 163 ِإالَِّبَشْرطَانِ    √ 

 164 ُمْقَتَضى َشَهاَدةُ    √ 

 165 َأَن اَلإَِلهَ    √ 
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 166 ِإالَّهللا   √ 

 √   
 167 ِمْن ُمْقَتَضى َشَهاَدةُ 

 168 هللا َأنَّ حُمَمًَّداَرُسْولُ    √ 

 169 ىِف ِكَتاِبِه الَكرميْ    √ 

 170 َوقَاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم   √ 

 171 وقَاَل هللاُ تـََعاىَل ىِف ِكَتابِِه الَكرميْ    √ 

 172 فَاتَِّبُعوين حُيِبْبُكُم هللاَ    √ 

 173 فَاتَِّبْع َرُسْولُهُ    √ 

 174 بد هللاحممد ابن ع   √ 

 175 فاستمعوا له   √ 

 176 وانصتوا لعلكم ترمحون   √ 

 177 قَاَل هللاُ جلَّ له   √ 

 178 َهَذا فَاْستَـْغِفُرْواهلل   √ 

 √   
 179 َواْلُمْسِلَمات

 180 احلمُد هلِل الذي أرسَل رسولَه ابهلَدى   √ 

 √   
 و ديِن احلّق ليظهَره على الديِن كلِّه و كَفي

 181 ابهلِل شهيًدا

 √   
و أشهُد أن ال إلَه إال هللا وحده ال شريَك له 

 182 إقرارًا به وتوحيًدا

 √   
وأشهُد أنَّ حممًدا عبُده ورسولُه صلَّى هللاُ عليه 

 183 وسلم تسليًما كثريًا

 √   
 184 ِعَباَدهللا أُْوِصْيُكمْ 
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َي بِتَـْقَوهللا   √   185 َوِإايَّ

 √   
 186 ِإنَّ هللا

 187 َعَلى الَنِبّ    √ 

 188 َوَعلى آل ِإبـْرَاِهْيمِ    √ 

 189 َواْلُمْسِلَمات   √ 

 190 َو اْلُمْؤِمِننْيَ َواْلُمْؤِمَنات   √ 

ُهْم َواأَلْمَوات   √   191 ِمنـْ

 192 َوحَنُْن َعْبُدكَ    √ 

 193 َونـَبـُْوُء ِبَذنِْبَنا   √ 

 194 اإِلْساَلماللَُّهمَّ أَِعزَّ    √ 

 195 اَْعَداَءالِدْين   √ 

 196 اللَُّهمَّ ِإنَّ َنْسأَُلكَ    √ 

 197 اْلُمْسِلِمنْيَ َواْلُمْسِلَمات   √ 

 √   
ربَنا آتِنا يف الدنَيا حسنة ويف األخرة حسنة 

 198 وقَنا عذاب النار

 199 َوَعَلى آلِه   √ 

 200 قـَْواًلَشِدْيًدا √   

 201 ْلُمْسِلُمْوَن ُهُم اأَلْكثـَُرْونَ َأنَّ ا √   

 202 َوَقْد َلَفظُْوا َكِلَمَةالَشَهاَدَتنْيِ  √   

   √ 
َواَلِذْيَن يـَْعرِفـُْوَن َمْعَنىَهاَويـَْعَمُلْوَن مبُْقَتَضامُهَاُهُم 

 203 األَقـَل ْونَ 
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 204 َوَسْوَف نـََتَكلَُّم هِبََذا الَفْصلِ  √   

 205 َوَسْوفَ  √   

   √ 
ُمْقَتَضى الشََّهاَدِة َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسْوُل هللِا ُهَو 

 206 طَاَعُته ِفْيَما أََمرَ 

 207 احْلَْمُد هلِل ُمَؤايِِّد الصَّاِبرِْيَن ِبَعزِْيِز َنْصرِهِ     √
َنًةا لِلظَّاِلِمنْيَ     √  208 َواَل جَتَْعْلُهْم ِفتـْ
 209 ىف الدنيا    √
 210 وىف اآلخرة    √
 211 ىف قلوبنا    √

 212 رمحة هللا  √  

  √  
 213 َوُسُهْوَلٍة َعْسرِيَّةٍ 

 214 َوِإْن نـَُعد  نِْعَمَة هللِا اَل َنْسَتِطْيُع َأْن نـَُعد َها  √  

  √  
ِمْن تِْلَك اآلاَيِت نـَْعِرُف ِإَذا َنْشُكُر إىَل هللِا 

َنا  215 يَزِْيُد النِّْعَمَة إِلَيـْ

َناَوإِ   √    216 َذا گَفْراَن فَاهللُ يـُْعِطی َعَذااًب َشِدْيًدا إِلَيـْ

 217 َوَأُصْوُم يف يـَْوٍم لَِتْذِكرْيِ اجْلُْوِع اْلَفِقرْيِ   √  

َباطِ   √    218 َأْن ََنُْخَذ اإِلْسِتنـْ

 219 اَل َيُكْون َغاِفاًل َعَلى َما حَتَصََّل يف َعَمِلهِ   √  

  √  
َمَنا اِبلصَّْوِم َكْي اَل َنُكْوَن َغاِفاًل َعَلى َأنَّ هللَا َعلَّ 

 220 الـَمالِ 

َنا َأْن َنْشُكَر ِإىَل هللِا تـََعاىَل   √    221 َعَليـْ

  √  
َنا َأْن نـَْنظَُر َعَلى اْلَفِقرْيِ   222 َعَليـْ
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ُْم اَل َيْشُعُر َما َشعْرانَ   √    223 َأهنَّ

  √  
 224 أبَِْن نـَْعُبَد إِلَْيهِ 

 225 اَللَُّهمَّ اْحِفْظ َعَلْيِهمْ   √  

 226 َهيَّا بَِنا نـَتَِّق هللاَ تـََعاىَل َخرْيُ التـَّْقَوى   √ 

 227 َوِإْن نـَُعد  نِْعَمَة هللِا اَل َنْسَتِطْيُع َأْن نـَُعد َها   √ 

 228 َوِإْن نـَُعد  نِْعَمَة هللِا اَل َنْسَتِطْيُع َأْن نـَُعد َها   √ 

 229 ِكَتاِبِه الَكرميْ   يف    √ 

 230 َعَسی َنْسَلُم ِمْن َعَذاِب هللِا تـََعاَلی   √ 

 √   
آُكُل يف يـَْوٍم أِلَْشُكَر ِإىَل هللِا َوَأُصْوُم يف يـَْوٍم 

 231 لَِتْذِكرْيِ اجْلُْوِع اْلَفِقرْيِ َحىتَّ أََتَصدَّقُ 

 √   
 232 اَل َيُكْون َغاِفاًل 

 233 الصَّْوم تِْلَك ِحْكَمةُ    √ 

ُد َما أََرْدانَ    √   234 َلوَْكاَن يف اْلَعاَدِة ملَْ جنَِ

ُْم اَل َيْشُعُر َما َشعْرانَ    √   235 َأهنَّ

ًا َعَلى اأْلَْمَوالَِنا   √   236 َفاَل َنُكْوَن ُمَتَكبِّ

ًا َعَلى اأْلَْمَوالَِنا   √   237 َفاَل َنُكْوَن ُمَتَكبِّ

 238 ْعُبَد إِلَْيِه َواْعَمُلوا َما أََمَر َواْجَتِنُبوا َما هَنَىأبَِْن نَـ    √ 

 239 أبَِْن نـَْعُبَد إِلَْيِه َواْعَمُلوا َما أََمَر َواْجَتِنُبوا َما هَنَى   √ 

 240 َأْن حنصل َداِئًما   √ 

 241 آِمنْي اَي َربَّ الَعاَلِمنْي    √ 

 242 آِمنْي اَي َربَّ الَعاَلِمنْي    √ 
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 243 اَللَُّهمَّ َصلِّى َعَلى َسيِِّدانَ    √ 

 √   
تَـَهی الد ُهْوِر َصاَلُة َدائًِما  244 َوَعَلى آلِِه ُمنـْ

 245 ِإتَـُّقوا هللا   √ 

 246 َعَلى َسيِِّداَن حممد   √ 

 247 اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمِننْيَ َواْلُمْؤِمَناتْ    √ 

 248 َواْلُمْنَكرِ َعِن اْلَفْحَشاْء    √ 

 249 َلَعلَُّكْم َنذَكَُّرْونَ    √ 

 250 َوهللاُ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعْون   √ 

 251 مجاعة مجعة √   

   √ 
اِل, َوُسُهْولٍَة 

َ
حَِّة, َوامل نِْعَمَة هللِا َكِثرْيٌَة َكالصِّ

 252 َعْسرِيٍَّة.

   √ 
 
َ
حَِّة, َوامل اِل, َوُسُهْولٍَة نِْعَمَة هللِا َكِثرْيٌَة َكالصِّ

 253 َعْسرِيٍَّة.

   √ 
َنا َوَلِكنَّ النَّاَس ملَْ يـَْقَتِنْع  َما َأْكثـََر نِْعَمَة هللِا إِلَيـْ

 254 َعَلى نَِعِم هللِا تـََعاىَل 

   √ 
َوُهْم اَل َيْشُكُروا ِإىَل هللِا َويـُْنِكُرْوَن ِبِه َمَع َأنَّ 

 قَاَل هللاُ تـََعاىَل 
255 

 256 عةمجاعة مج √   

   √ 
َلوَْكاَن أَنَُّه َواِسَع اْلِغىَن َبْل يـََتذَكَُّر َعَلى اْلَفِقرْيِ 

 257 اِبلصَّْومِ 

   √ 
َلوَْكاَن أَنَُّه َواِسَع اْلِغىَن َبْل يـََتذَكَُّر َعَلى اْلَفِقرْيِ 

 258 اِبلصَّْومِ 
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َنا گاإِلْنَسِن اْلُمْكَتِفى َأْن نـََتَصدَّ  √     259 قَ فـَيـُْوَجُب َعَليـْ
 

خطبة  نصوصكتابة   األخطاء الواردة يفالباحث ل حلبعد 
إىل أن األخطاء  لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة، خلص الباحث اجلمعة

الطالب كانت األخطاء النحوية واألخطاء الصرفية اليت ارتكبها 
واألخطاء الإلمالئية األخطاء الداللية. واألخطاء النحوية أكثر من 

 النحوية تبلغ عددها األخطاء فية واإلمالئية والداللية.األخطاء الصر 
واألخطاء اإلمالئية تبلغ  20واألخطاء الصرفية تبلغ عددها  177

 .18تبلغ عددها  اليتواألخطاء الداللية  44عددها 

اجلملة األخطاء النحوية اليت ارتكبها الطالب أكثرهم يف عناصر و 
اإلعراب اجملرورات واملنصوابت النعت واملنعوت واملضاف واملضاف إليه و 

 .واملرفوعات
كثرهم يف تعيني األخطاء الصرفية اليت ارتكبها الطالب أ وعناصر

 .وتعدية األفعال وصياغ الكلمة األفعالوزان أ
األخطاء اإلمالئية اليت ارتكبها الطالب أكثرهم يف زايدة  وعناصر

   .احلرف ونقصان احلرف واهلمزة القطع والوصل

خطاء الداللية اليت ارتكبها الطالب أكثرهم يف تعبري وعناصر األ
 ترمجة النصية
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 حتليل األخطاء -2

 األخطاء النحوية -أ

 اجلملة النعتية -1

أخطأ الكاتب يف النعت واملنعوت يف كتابة نصوص خطبة 

اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة، كتب الكاتب 

: اَللَُّهمَّ ملثالالنعت املنعوت يف إعرابه، ااجلملة النعتية ال يتبع 

ُعْوُث" هو النعت من  ُعْوُث. "اَْلَمبـْ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد اَْلَمبـْ

"حُمَمٍَّد" وإعراب حممد جمرور وجيب على الكاتب أن يتبع 

ُعْوِث".   النعت يف إعرابه يعين "اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد اَْلَمبـْ

: ثه املثالنعوت يف تذكري أو أتنيال يتبع النعت امل كذلك

َصاَلُة َدائًِما، والصحيح أن يتبع النعت واملنعوت يف تذكري  

 ال يتبع النعت املنعوت كذلكأو أتنيثه يعين "َصاَلًة َداِئَمًة".  

: ِبَعَمٍل الصَّاحِلَاِت، والصحيح يف إفراده وتثنيته ومجعه املثال

أن يتبع النعت املنعوت يف إفراده وتثنيته ومجعه يعين 

ْعَماِل الصَّاحِلَاِت". كما قال على جارم ومصطفى أمني "اِبأْلَ 
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يف كتابه أن النعت يتبع املنعوت يف إعرابه وتذكريه وأتنيثه 

 .63وإفراده وتثنيته ومجعه

 اجلملة اإلضافية -2

أخطأ الكاتب يف الضاف واملضاف إليه يف كتابة نصوص 

خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة، كتب 

اإلضافية ال جيعل الكاتب االسم الثاين  الكاتب اجلملة

جمرورا، املثال : ِكَتاُب هللْا، َمْعىَن َشَهاَدُة، َرُسْوُل هللاُ. وجيب 

على الكاتب أن جيعل االسم الثاين جمرورا يعين " ِكَتاُب هللِا، 

َمْعىَن الَشَهاَدِة، َرُسْوُل هللِا". كما قال مصطفى الغالييين يف  

ني، على تقدير حرف اجلر، توجب كتابه أن نسبة بني امس

كتب الكاتب املضاف "ال"   كذلك. و 64جر الثاين أبدا

الش ْكِر نِْعَمِة، فال جيوز  واملضاف إليه بدون "ال" املثال : يف 

لك، ألن املضاف توجب جتريده، كما قال مصطفي ذ

                                                           

 82، )دار املعارف مبصر، دون السنة( ص. علي جارم ومصطفى امني، حنو الواضح يف قواعد العربيةاجلزء األول63 

 487روس العربية، )بريوت : دار الفكر، دون السنة(، ص. مصطفى الغالييين، جامع الد64 
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الغالييين يف كتابه أن جتريد املضاف من "ال" إذا كانت 

 .65اإلضافة معنوية

 يف مجع املؤنث الساملوالنصب ر مة اجلعال -3

مجع املؤنث االسم اجملرور يف كثريا يف كتابة أخطأ الكاتب  

كتابة نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب السلم ساكنا يف  

مبعهد دار اهلجرة، كتب الكاتب شكل اآلخر ساكنا، املثال 

 ِلِمنْيَ اْلُمْسِلَماْت.لِْلُمسْ  : اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمِننْي َواْلُمْؤِمَناْت،

املؤمنات  ننظر من البياانت األول وجد الباحث كتابة

ابلسكون وهي مجع مؤنث السامل، ومجع مؤنث السامل مرفوع 

ابلضمة ومنصوب وجمرور ابلكسرة هذا ما قاله على جارم 

. والصحيح يعين "اَللَُّهمَّ اْغِفْر 66ومصطفى أمني يف كتابه

ومن البياانت الثانية كتب الكاتب  ."ُمْؤِمَناتِ لِْلُمْؤِمِننْيَ َوالْ 

ساكنا يف شكل اآلخر يف كلمة "اْلُمْسِلَمات" وهي جمرور 

ابلكسرة ألهنا من مجع مؤنث السامل، ووجه الصحيح يعين 

                                                           

 490مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، )بريوت : دار الفكر، دون السنة(، ص. 65 

 89الواضح يف قواعد العربيةاجلزء الثاين، )دار املعارف مبصر، دون السنة( ص. علي جارم ومصطفى امني، حنو 66 
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"اْلُمْسِلَماِت". وسبب خطئه عدم املعرفة عن عالمة 

 اإلعراب اجملرور يف مجع مؤنث السامل.

 ل بهعفو يف امل نصبعالمة ال -4

عفول به امليف نصوب سم املالكتابة ايف بعض  أخطأ الكاتب 

كتابة نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار يف  

 يُِطِعِ هللاْ  ،اِتَـُّقوا هللاْ  ،فَاتَِّبْع َرُسْولُهُ  ، كما يف هذا املثال:اهلجرة

كتب الكاتب َرُسْولُُه مرفوع ننظر البياانت األول   .هُ َوَرُسْولَ 

وكذلك يف  على أنه مفعول به منصوب ابلفتح.ابلضمة، 

البياانت الثانية كتب الكاتب ساكنا شكل اآلخر يف كلمة 

"هللا" يعين فتحة، البد أن يكتب "هللَا" ألنه مفعول به 

  و منصوب، الذي سبقه فعل األمر للمخاطِبني "إتَـُّقْوا".

ترك الكاتب شكل اآلخر يف  كذلك يف البياانت الثالثة 

" وعلى الكاتب أن يكتب ابلفتحة ألهنا مفعول كلمة "هللا

كما قال على جارم ومصطفى أمني   .به منصوب يعين "هللَا"
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يف كتابه اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل وهو منفعول 

 .67به

 األخطاء الصرفية -ب

 األفعال املتعدية -1

 أخطأ الكاتب كثريا يف تعيني بني الفعل املتعدي بنفسه و

كتابة املعفول به يف  يف األفعال املتعدية الفعل املتعدي بغريه 

، كما نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة

ْن تِْلَك مِ  ِ ،أِبَْن نـَْعُبَد إِلَْيهِ  ،اَل َيْسَتِحق  الِعَباَدةَ  يف هذا املثال:

أخطأ الكاتب يف كلمة . إىَل هللاِ  نـَْعِرُف إَذا َنْشُكرُ اآلاَيِت 

و الفعل املتعدي " هِاْسَتَحقَّ " ألن "ِعَباَدةَ اَل َيْسَتِحقُّ ال"

" معناه ِاْسَتَحقَّ الَشْيءَ اء، ألن "حبرف جر يعين الب

" ووجه الصحيح يعين عليه أن يكتب 68ِاْستَـْوَجَبُه الَشْيءَ "

نعبد من فعل املتعدى بنفسه فال  ".اَل َيْسَتِحقُّ ِِبلِعَباَدةِ "

". نـَْعُبَدهُ  ِبَِنْ يصح بعده حرف "إىل" ووجه الصحيح "

وسبب خطئه هو من ترمجة نصية ابللغة اإلندونيسية 
                                                           

 30الواضح يف قواعد العربيةاجلزء األول، )دار املعارف مبصر، دون السنة( ص. حنو علي جارم ومصطفى امني، 67 

 العريب. –املعجم املعاين، العريب  68 
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"dengan menyembah kepada-Nya" وترجم "kepada-

Nya"  بكلمة "إىل". وأنه ال يعرف أن كلمة "َعَبَد" هو

-َعَرفَ نـَْعِرُف من كلمة " كذلكو  الفعل املتعدي بنفسه.

" فالكاتب عرف شيء" وهي فعل متعدي بنفسه "يـَْعِرفُ 

اليضع يف العبارة مفعوالبه ووجه األصح أبن يضع مفعوالبه 

ِمْن تِْلَك اآلاَيِت نـَْعِرُف أنّـََنا مبصدر صريخ أو مؤول يعين "

 " وهذه بسبب قلة الفهم عن الفعل املتعدي.إَذا َنْشُكُرللاَ 

هذا ما قاله مصطفى الغالييين يف كتابه أن الفعل املتعدي 

به مباشرة بغري حرف جر  لعو بنفسه هو ما يصل إىل املف

 .69ل به حبرف جر عو ما يصل إىل املف واملتعدي بغري

 وزن فعل األمر -2

كتابة نصوص يف  كتابة تعيني وزن فعل األمر أخطأ الكاتب  

، كما يف هذا خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة

أخطأ . ، َوَدمَّْر أَْعَداَء الدِّْينِ اللَُّهمَّ اْحِفْظ َعَلْيِهمْ  املثال:

الكاتب يف وزن فعل األمر من "اْحِفْظ" وهي من كلمة 

                                                           

 24. مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، )بريوت : دار الفكر، دون السنة(، ص69 
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-يـَْفَعُل". إذا كانت من وزن "َفِعلَ -حَيَْفُظ" أن "َفِعلَ -"َحِفظَ 

  يف كذلكو يـَْفَعُل" فالبد وزن فعل أمره "اِفـَْعْل" أن "ِاْحَفْظ".

-فعل األمر من الكلمة "َدمَّرَ كتابة الكلمة "َدمَّْر" ألهنا 

ُر" على  يـَُفعُِّل" و فعل األمر منها على وزن -وزن "فـَعَّلَ يَُدمِّ

ْر" . هذا ماقاله الشيخ حممد "فـَعِّْل" ووجه الصحيح يعين "َدمِّ

-يـَْفُعُل و فـََعلَ -معصوم بن على إذا كان على وزن فـَُعلَ 

إذا كان على وزن  اُفـُْعْل. ويـَْفُعُل ففعل األمر منهما يعين 

 ففعل األمر منهما يعين اِفـَْعْل.يـَْفُعُل -يـَْفَعُل و فـََعلَ -َفِعلَ 

يـَْفِعُل ففعل األمر منه يعين اِْفِعْل، -وإذا كان على وزن َفِعلَ 

وإذا كان نفعل يف ابب الرابعي اجملرد أو الثالثي املزيد أو 

الرابعي املزيد ففعل األمر منه على وزن الفعل املاضي وبّدل 

 70حركة عني فعله املاضي إىل حركة عني فعله املضارع.

 الصيغة  -3

كتابة نصوص خطبة اجلمعة أخطأ الكاتب كتابة الصيغة يف  

اللَُّهمَّ ، كما يف هذا املثال: لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة
                                                           

ية، )سورااباي: مكتبة الشيخ سامل بن سعد نبهان، دون ، األمثلة التصرفية ملدارس السلفية الشافعالشيخ حممد معصوم بن على 70 
 35-1السنة(، ص. 
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أخطأ ننظر البياانت األول . لَِتْذِكرْيِ اجلُْوِع الَفِقرْيِ ، َصلِّى

الكاتب يف كتابة "صلِّى" فعل األمر للمخاطبة، و اخلاطب 

ة لصالة اجلمعة، والبد للكاتب أن خيطب أمام اجلماع

"يكتب بفعل األمر للمخاطب يعين "اللَُّهمَّ  ، وهذا َصلِّ

 –بسبب اجلهل عن صيغة فعل األمر من كلمة "َصلَّى 

جه ُيَصلِّْي" ويظن أن فعل أمره للمخاطب بكلمة "َصلِّْي" وو 

. وكذلك يف َصل ِ الصحيح حبذف حرف علة يف آخره 

قصد الكاتب هنا يعين لذكر جوع البياانت الثانية كما ي

الفقراء، فاخلطأ من جهة صرفية يف تعيني الصيغة فكتب 

الكاتب بتذكري،  فالبد أن يستعمل وزن "ِفْعٌل" والصحيح 

 .ِلذِْكِر اجلُْوعِ منه يعين 

 األخطاء اإلمالئية -ج

 مهزة الوصل -1

كتابة نصوص خطبة أخطأ الكاتب يف كتابة مهزة الوصل يف  

، كما يف هذا املثال: ب مبعهد دار اهلجرةاجلمعة لدى الطال

كتب الكاتب "اإلسِتنَباط" هبمزة   .اإِلْعِتَقادُ ، ََنُخَذ اإلسِتنَباط
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القطع، وال يصح كتابة مهرة القطع إال بوزن "أفعل"، ألنه 

من أفعال مخاسي احلروف، ووجه الصحيح يعين "ََنُخَذ 

َباَط". و  ة حتت األلف أخطأ الكاتب كتابة اهلمز  كذلكااِلْسِتنـْ

يـَْعَتِقُد" وهو  –وهو مصدر من "ِاْعتَـَقَد  يف كلمة "اإِلْعِتَقاُد"

الفعل الثالثي املزيد حبرفني، والثالثي املزيد حبرفني من مهزة 

ب أن ال يكتب اهلمزة حتت األلف الوصل، وعلى الكات

وصل ليف وضع اهلمزة ا قلة الفهمااِلْعِتَقاُد". وسبب خطئه "

 ومهزة القطع.

 زة القطعمه -2

كتابة نصوص خطبة أخطأ الكاتب يف كتابة مهزة القطع يف  

 ، كما يف هذا املثال:اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة

كتابة اهلمزة يف كلمة "اَْن". وهو حرف من .  اَياَيـ َها، اَِلهَ  اَْن اَل 

حروف نصب. وعلى الكاتب أن يكتب اهلمزة على األلف 

ة اهلمزة يف كلمة "ايـ َها" وكان أصلها كلمة كتاب.  "َأْن اَل اَِلَه"

مركبة من "َأيٌّ" و "ها" للتنبيه الوصلية يتبعها املنادى املعرف 
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ابأللف والالم، وعلى الكاتب أن يكتب مهزة على األلف 

 .يعين "أَيـ َها"

 زايدة احلرف ونقصانه -3

يف كتابة نصوص  زايدة احلرف ونقصانهأخطأ الكاتب يف 

الطالب مبعهد دار اهلجرة، كما يف هذا  خطبة اجلمعة لدى

،املثال:  َنًةا لِلظَاِلِمنْيَ أخطأ الكاتب يف كتابة  َوالِتزَاُم. ِفتـْ

فتحتني يف آخر كلمة على حرف التاء املربوطة بزايدة األلف 

يف آخره. والبد للكاتب أن يرتك األلف، ألن حرف اآلخر 

لف والالم ترك الكاتب حرف األ كذلكو  يعين التاء املربوطة.

للمعرفة يف كلمة "َواْلِتزَاُم" وعلى الكاتب أن يكتب بزايدة 

ْلِتزَاُم"  األلف والالم املعرفة يعين "َوااْلِ

 األخطاء الداللية -د

يف كتابة نصوص خطبة اجلمعة الداللة أخطأ الكاتب يف 

َما أْكثـََر نِْعَمَة  لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة، كما يف هذا املثال:

َنا إلَ هللِا  َوُهْم اَل َيْشُكُرْوا ، النَّاَس ملَْ يـَْقَتِنْع َعَلى نَِعِم هللِا تـََعاىَل  نَّ َوَلكِ يـْ

 َواِسُع الِغىَن  َلوَْكاَن أنَّهُ ، هللُا تـََعاىَل  َمَع أنَّ قَالَ إىَل هللِا َو يـُْنِكُرْوَن ِبِه 
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. ننظر العبارة ْكَتِفىاإلْنَسِن اْلمُ َكا ،  َبْل يـََتذَكَُّر َعَلى الَفِقرْيِ اِبلصَّْومِ 

األوىل دل على تعجب إبعطاء هللا كثرة النعم، ولكن الناس مل 

َنا" إىل داللة  يقتنع على هذه النعم. ولكن غرّي الكاتب احلرف "إلَيـْ

الفعل "أْعطَااَن" فوجه الصحيح من هذه العبارة "َما أْكثـََر نِْعَمَة هللِا 

يف العبارة الثانية  كذلكها. و أْعطَااَنَها" فتغرّي معىن إلينا أبعطاان

يقصد الكاتب "وقًفا بقوله تعاىل" وليس "مع أّن" مبعىن "رغم أّن" 

وسبب إحنرافه يعين جهل معىن و ترمجة عن أسلوب "مع أّن" وهو 

فوجه األصح  "bersamaan dengan firman Allahيرتجم نّصّيا "

النَّاُس ملَْ يـَْقَتِنْع َعَلى نَِعِم هللِا  نَّ يعين َما أْكثـََر نِعَمَة هللِا أْعطَااَنَها َوَلكِ 

 تـََعاىَل َوُهْم اَل َيْشُكُرْوا إىَل هللِا َو يـُْنِكُرْوَن بِِه، َوقـًْفا ِبَقْولِِه تـََعاىَل.

تب تقدير يوسف أبنه غيّن مع يف العبارة الثالثة يقصد الكا كذلكو 

"لو   لك ما زال يتذكر على الفقر ابلصوم. فاخلطأ هنا عبارةأن ذ

أنه يرتجم "لوكان" بــــ " jikalau bahwasanya"كان أنه" من ترمجة 

"jikalau " فوجه الصحيح يعين "َلْو أنَُّه َغيِنٌّ َفَما زَاَل يـََتذَكَُّر اْلَفْقَر

اِبلصَّْوِم". وسبب خطئه احنراف الفهم يف معىن "لو كان"، و يرتجم 

قصد هبا مبن كان كثري كلمة "َواِسُع الِغىَن" ي  كذلكترمجة نصّية. و 
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غناه، أو نقول "َغيِنٌّ" ووجه الصحيح يعين "أنَُّه َغيِنٌّ" وسبب خطئه 

 bahwasanya dia adalah orang yang"من ترمجة نصية من كلمة 

kekayaannya berlimpah luas".  العبارة اآلخرة يعين  كذلكو

ى تعين بعبارة اإلنسان املكتفيقصد  "َكاإِلْنَساِن اْلُمْكَتِفْي"

 orang""الـُمْوِسُر" وسبب خطئه ترمجة نصية من اللغة اإلندونيسية 

yang berkecukupan/orang yang mampu"  وترجم"orang"  بـــ

بــ "املكتفى" ووجه الصحيح يعين  "berkecukupan""اإلنسان" و 

 "َكاْلُمْوِسِر"

كتابة   تدريباألسباب اليت أد ت اىل الوقوع تلك األخطاء الشائعة يف  - ب

نصوص خطبة اجلمعة لدى طالب مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس 

 مراتبورا

وجد الباحث يف هذا البحث عوامل اليت تؤدي إىل األخطاء الكتابية يف  

كتابة نص خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني، وصنف الباحث 

 إىل ثالثة األخطاء الرئيسية، منها:
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ء اليت تعلمها الطالب ومل تكن يف ذهنهم ملكة علمية هي األشيا قلة الفهم -1

وهم يعرفوهنا ومل يستطيعوا أن يطبقوها، قلة الفهم يف جعل اجلملة من 

املضاف واملضاف إليه، النعت واملنعوت، مهزة القطع أو الوصل، معىن 

املفردات، األلف والالم التعريف، املفعول ألجله، الشرط وجواب الشرط، 

 ، تعيني الصيغة، املنادى، إعادة الضمري، البدل و التوكيد.الفعل املتعدي

ومن هذه البياانت وجد الباحث األخطاء الشائعة الكثرية من قلة 

الفهم عن املضاف واملضاف إليه، النعت واملنعوت، مهزة القطع أو الوصل. 

ألهنم اليفهم جيدا وقلة التطبيق يف استعمال اجلملة ابملضاف واملضاف إليه، 

  عت واملنعوت، مهزة القطع أو الوصل.الن

 من جانبني، ومها:لكتابية لقلة الفهم تصدر األخطاء ا

 تصدر األخطاء الكتابية من جانب الطالب، وهي: -أ

 قلة ممارسة الطالب على كتابة العربية بسبب الوقت الضيق

انطالقا من قول أستاذ خريفاين حينما قابله الباحث عن 

ء الكتابية يف كتابة الطالب. إن العوامل اليت تسبب األخطا

املهارات اللغوية من مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة 
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أن من ءال بد ابملمارسة الكتساهبا. وال سيماءالقراءة والكتابة

أهداف تعليم الكتابة يف معهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا 

ب وهي القدرة على الكتابة بشكل صحيح وهذا ال يصلها الطال

 إال ابملمارسة الكثرية.

 ضعف قدرة بعض الطالب يف القواعد العربية

إن الكتابة العربية الصحيحة حتتاج إىل استخدام القواعد 

الصحيحة فطبعا، لكن بعض الطالب ال حيبون تعلم القواعد 

صعب مث كذلك أن اختالف ءالنحو بسبب ظنهم أن تعلم النحو 

ضعف بعض الطالب يف  تربوية الطالب فطبعا يؤدي إىلءخلفية

عند  ءاستخدام القواعد العربية ووجدوا املشكالت يف تطبيقها

 كتابة العربية.

 تصدر األخطاء اللغوية من جانب املدرس، وهي: -ب

مل يؤكد املعلم تطبيق القواعد النحوية، الصرفية واإلمالئية 

 يف كتابة الطالب.
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استدالال على نتائج املقابلة مع بعض الطالب، 

قابلة مع أمحد سيدي حيث قال أن املدرس مل ميارس  املءمنها

يف ءالعربيةءكثريا وكذلك مل يهتم جيدا يف تطبيق القواعد

آخر امسه نبيل رحيان أن املدرس ءالكتابة. وكذلك قال طالب

يف استخدام ءالكتابة لكن مل يهتمءأحياان يهتم بكيفية

ه. كما يف كتابة طالبءالنحوية أو الصرفية أو اإلمالئيةءالقواعد

عيدا نور حيدة أن املدرس أن يهتم بكتابة الطالب قال 

 .71لتصحيح كتاابت الطالب يف جمال التعبري

 كتابة الطلبة.ء يف تصحيحءمل ميارس املعلم

كتابة الطلية. حقيقة ينبغي ء املعلم يف تصحيحءمل ميارس

بكتابة طالبه مث ءمعلم الكتابة أن يتعاملءعلى

ما هي األخطاء ءبةالطلءبتصحيحها، لكي يعرفءقام

الطلبة تلك األخطاء يف ءحىت ال يكرر ءيف كتابتهمءاللغوية

 ءعرف ضعف قدرةءأن املعلم قدءاألخرى وال سيماءالكتابة

مع الطلبة منها مع أولياء ءبعض طالبه. ومن نتائج املقابلة
                                                           

 22 ور حيدة، تدخل اللغة اإلندونيسية يف كتابة اللغة العربية لدى طلبة املدرسة الداعية اإلسالمية احلكومة ابنو )درسة وصفية حتتية(، ص.عيدا ن71 
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ميارس يف ءأنه قال: إن املعلم ملءأكب كرمي، حيث

أن هذه من ءمةكتابة الطلبة، مثال بوضع الكلء تصحيح

  وشيئ آخر.ءاألخطاء اإلمالئيةءالنحوية، هذه منءاألخطاء

 ال يستخدم املعلم الطرق املتنوعة إال طريقة التدريبات.

إىل الطالب. ءإليصال املعلوماتءإن الطريقة مهمة

الطرق املناسبة. ءخيتار أو يستخدمءبد للمعلم أنءلذلك ال

يستخدم ءم الكتابةحينما يقوم بتعليءوقال أستاذ خريفاين أنه

يطبق طريقة أخرى إال طريقة ءوال يشرح أنهءطريقة التدريبات

اليت تؤدي ءمن املشكالتءالتدريبات. ويرى الباحث أن هذه

لدى الطالب، ألن املعلم ال ءإىل وقوع األخطاء اللغوية

املعلم أبن ءالعربية. يريدءالطالب بكتابةءإال أبن أيمر ءيعلم

مبا  ءه الطريقة وال يهتمهذءيف الكتابةءطالبهءيقدر 

 الطالب.ءكتبه
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 كما :  قلة الرتكيز يف كتابة نص خطبة اجلمعة، -2

كتابة األلف يف ،  الصَّاِبرِْينَ  ُمَؤايِّدِ احْلَْمُد هلِل اخلطأ يف زايدة احلرف:  -أ

 وسط كلمة بعد حرف مهزة مهموز الواو.

يف آخر الكلمة "إحسان" ، إبِِْحَسانِ اخلطأ يف ترك الكسرتني:  -ب

 .يف آخرها، وسبق حرف الباء وهو من حروف اجلر رتنيبكس

يف ، َوَشر األُُمْورِ َفِإنَّ َأْصَدَق احلَِدْيِث . . . . اخلطأ يف حرف النصب:  -ج

" ابلضمة، إمنا هي منصوب بسبب حرف  شكل اآلخر الكلمة "َوَشر 

 .النصب "فَِإنَّ" الذي سبق قبلها

كتابة الفعل األمر ،  نَِنا اآلنَ ىِف َزَما فَاْعَلمْ : اخلطأ يف وضع الضمري -د

للمخاطب "فَاْعَلْم" واخلاطب خيطب أمام اجلماعة، وعلى الكاتب أن 

 .يكتب ابلفعل األمر للمخاطبني أو لضمري "أَنـُْتْم"

كتابة "فَاتَِّبْع َرُسْولُُه" وهو   ،َرُسْولُهُ فَاتَِّبْع اخلطأ يف عالمة النصب:  -ه

 .ابلفتحة مرفوع ابلضمة على أنه مفعول به منصوب

كتابة اهلمزة يف كلمة "َاْشَهُد". وهو   ،اَْشَهدُ  اخلطأ يف كتابة اهلمزة: -و

أن يكتب اهلمزة على  .الفعل املضارع مرفوع للمتكلم بضمري "َأاَن"

 .األلف
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، هي األخطاء اليت كتبها الكاتب ألجل انتهاز العجلة يف كتابة نص اخلطبة -3

 ه ساكنا للوقف يف القراءة.حد النهاية، كما ترك شكل اآلخر اليت يقرؤ 

ية يف  األخطاء الكتابءأسباب وقوع الباحث كشفمن البياانت السابقة  

نص خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا. كتابة 

واملقابلة مع  S.Pdالباحث مبقابلة مع مدرس اللغة العربية األستاذ خريفاين،قد قام 

 .72كتابتهم األخطاء الكتابيةبعض الطلبة الذين يف  

احللول املقرتحة لعالج األخطاء لدى طالب يف كتابة النصوص خطبة اجلمعة  -ج

 لدى طالب مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا

ى كل نوع من األخطاء أبن تتكون هذه اخلطوة على عملية التقييم اجلادة عل

تحديد كمية كل عنصر من تعيني مادة التعليم. وحتتاج هذه اخلطوة ليهدف هبا 

مبعهد دار  لدى طالب اجلمعة طبةوص خنصاألخطاء اللغوية املوجودة يف كتابة 

الداللية واألخطاء النحوية  من حيث األخطاء اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا

 واألخطاء اإلمالئية.  واألخطاء الصرفية

ة خاصة رجو الباحث أن يستفيد منها معلم الكتابمن البياانت السابقة ي

. عسى أن تكون هذه البياانت التغذية عهد دار اهلجرةومعلمي اللغة العربية عامة مب
                                                           

 ميالدية 2020مايو  5 التاريخ املقابلة مع املدرس اللغة العربية األستاذ خريفاين يف 72 
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م اللغة العربية يم وتعلالراجعة يف تصميم منهج التعليم وكذلك يف إجراء عملية تعل

 خاصة يف تعليم مهارة الكتابة.

كتابية يف كتابة نص خطبة وبعد أن كشف الباحث أسباب وقوع األخطاء ال

، ويف هذا الباب سيقدم دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا مبهد معة طالباجل

. وبناء على أسباب وقوع لول املشكالت تلك األخطاء الكتابيةالباحث احل

 سيقدم الباحث احللول كما يلي:خطبة اجلمعة  نص يف كتابة الكتابيةاألخطاء 

 أن يهتم املدرس بتصحيح كتابة الطالب.  -1

مل ءكتابة الطالب، حىتء تصحيحءكثريا يفمل ميارس  الكتابة ءأن مدرس

ود کامل كتبواها. وقال حممء األخطاء الكتابية اليتءالطالب منءكثري ء يعرف

تثبيت عادات ءإمهال عملية التصحيح يؤدي إىلءانقة كما نقلتها زكية أن

استحالة ءإىل صعوبة بلءوابلتايلءاستخدام اللغةءة يفالطالب اخلاطئ

أوراق ءاملعلم أن يقرأءفعلى 73وتصحيحها.ءاخلاطئةت هذه العاداءمعاجلة

خطأ مث ءاملعلم أن هذه اجلملةءالفصل مث خيطهءخارجءوكل خطأهءالطلبة

ويقرتحهم ءأخرى، مث يرشدهمءفيها الطالب مرةءكي ال يقعء يصححها

كتابة  ء املدرس أن يعلق ويقرتحءيدة. مث ينبغي علىاجلءعلى الكتابةءويشجعهم

                                                           

 ص. .(۲۰۱۰)ماالن: مطبعة جامعة موالان معالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،  تعليم اإلنشاء املشكالت واحللول عارفة، زكية73 
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للطالب، حىت ءابعتبار مجلة مستهدفةءوالتعليق فيه يف أوراقهم.ءكل طالب

األستاذ. فيظهر ءشخصيا منءابإلرشاد واإلهتمامءيشعر الطالب

 املعلم وطالبه.ءاجليد بنيءاإلتصال

كتابتك حتتاج ء رحيان کتابتك مجيلة، لكنمثال التعليق: "اي  

يف كتابة ءالصحيحة" أو علق املدرسءاستخدام القواعد اإلمالئيةءىلإ

والفاعل يف الكتابة". ءتتم مبطابقة الفعلءعليك أن"ءلبةالط

 درسالفصل، يضع املءكتابة الطالب يفء حينما يصحح املعلمءاملمكنءومن

 كالتايل:ء اجلدول

 البيان نوع اخلطأ الصواب اخلطأ رقم

 مفعول به منصوباسم  النحو ا هللاَ َواتَـُّقوْ  اهللَواتَـُّقوْ  1

 وزن الفعل الصرف  هللازَّينَ أَعَ  أَِعزَّينَ هللا 2

 حرف الياء املعجمة إمالء حُمَمَّدٍ  َعَلى حُمَمَّدٍ  َعَلي 3

 الطالب.ءتطبيق القواعد العربية يف كتابةءأن يهتم املعلم بتأكيد -2

القواعد ءبيق القواعد العربية خاصة من حيثتط أن يرتكز املدرس 

بة الطالب. وهذا يف كتاءالصرفية، والقواعد اإلمالئيةءوالقواعد النحوية،

يف كتابة طالبه، مثال قبل ءأن يعرف األخطاء الشائعةءيطبق املدرس بعدءأن
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ث من حيءالقواعد النحويةابلكتابة، يشرح املعلم  أيمر الطالبءأن

يف كتابتكم". ءانتبهوا هبذه القاعدة مث طبقواها" مث قال املدرسءاجملرورات

 املهارات العربية.ءزم يف مجيعشيئ الءالقواعد العربيةءأن اهتمام تطبيقءونرى

 بفروق فردية الطلبة.  أن يهتم املدرس -3

وال سيما أهنم اآلن يف ءالكتابة بشخصية طالبهءأن يهتم مدرس

عد العربية. القواءستوى اآلخر مبعهد دار اهلجرة، ألن بعضهم ضعيف يفامل

ا شيئءهلم وال يكلفهم بكتابةءبةالكتابة مناسءموضوع لذلك أن خيتار املدرس

يف كتابة  أن يعبوا أفكارهم جيدةالطالب ءال يستطيعءحياهتم حىتءبعيدا من

من ءيشجع املدرس طالبه والسيما علىءنص خطبة اجلمعة. وكذلك أن

 إليها. ءالكتابة اجليدة ويرشدهمءيتعلموا كثريا عنءضعيف منهم أن

  .املتنوعةءالطريقة التعليميةءأن يستخدم املعلم -4

تطبيق الطريقة. جيعل املدرس ءستخدام أو يف اءللمدرس دور كبري 

هلم يف ءاملعلم مرشداءعملية تعليم الكتابة، فيها يصبح يفءالطالب قادرين

الطرق ءتاج إىل معرفة األستاذ أو املدرس ألنواعحيءذا احلالالكتابة. وه

 .الطرق املناسبة الفعالةءمث اختيار ءواالسرتاتيجية
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ملناسبة يف عملية اءوعةالطرق املتنءينبغي على املدرس أن يطبق

صورة جمموعات صغرية ءام النقاش الشفوي يفميكن استخدالكتابة. ءتعليم

الراجعة ءمعني، حيث يوفر للطالب الرجعة يعين التغذيةءعحيال موضو 

تكليف الطالب ءمث اكتب، يتمءحتادثءالبعض، أو يف طريقةءلكتابة بعضهم

طالب ءيستفيد كلءيف جمموعات صغرية، حبيثءأفكار موضوع ماءمناقشة

على شكل ءحتقق هذه الطريقةءميكن أنو وآراء غريه قبل الكتابة. ءأفكار من 

  الكتابة.ءوتناقش وأعدءوهو فّكر واكتبءآخر 
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث -أ

نصوص خطبة اجلمعة لدى يف كتابة بناء على نتيجة البحت وحتليله أنواع األخطاء 
أن هذا اخلطأ قد حدث  وجد الباحثوأسباب نني مراتبورا الطالب مبعهد دار اهلجرة للب

 ا يلي:مم

نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد أنواع األخطاء اللغوية يف كتابة  -1

خطاء الصرفية واألخطاء تتكون من األخطاء النحوية واألدار اهلجرة للبنني 

يف  . واألخطاء النحوية تتكون من األخطاءواألخطاء الداللية اإلمالئية

املرفوعات، واملنصوابت، واجملرورات، و عدم املطابقة النعت واملنعوت، وعدم 

الفاعل، املطابقة بني املضاف واملضاف إليه، و عدم املطابقة بني الفعل و 

ان األفعال وز أتتكون من األخطاء يف  األخطاء الصرفيةواخلطأ يف اإلضافة. و 

اء يف كتابة مهزة القطع ومهزة األخط األخطاء اإلمالئية تتكون منواألمساء. و 

 ..واألخطاء الداللية ، وزايدة احلرف ونقصان احلرفالوصل

ب خطبة اجلمعة لدى الطاليف كتابة نصوص وأما أسباب وقوع األخطاء  -2

 من الطالب ومن املدرس. مبعهد دار اهلجرة للبنني تصدرمن جانبني مها
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لدى  وقوع األخطاء يف كتابة نصوص خطبة اجلمعةءوأما أسباب

رسة الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني  من جانب الطالب هي: عدم مما

 قدرة الطلبة يف استخدام القواعد العربية. ءالطلبة بكتابة العربية، وضعف

نصوص خطبة اجلمعة لدى  كتابةيف  وأما أسباب وقوع األخطاء 

 من جانب املدرس هي: مل ميارس املدرس الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني

 ميارس املدرس تصحيح كتابة الطالب تطبيق القواعد العربية يف الكتابة، ومل

 الكتابة.  وكذلك مل يطبق الطرق التعليمية املختلفة يف تعليم

نصوص خطبة اجلمعة لدى  كتابةوأما احللول املقرتحة ملعاجلة األخطاء   -3

قواعد ويهتم تطبيق ال هي أن ميارس املدرس الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني

، وأن يطبق لكتابة، وأن ميارس املدرس تصحيح كل كتابة الطالبا العربية يف

 . التعليمية املختلفة يف تعليم الكتابة املعلم الطرق

 التوصيات -ب

  ، أوصى الباحث ما تتعلق هبذا البحث كما يلي:اختتاما هلذا البحث

 املادة أو اخلطة الدراسية قبل التعليم. درسأن يصمم امل -1
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األخطاء اللغوية لكل طالب ويهتم يف تصحيحها حىت  درسعي املأن يرا -2

 الطلبة أنواع أخطاءهم يف الكتابة واجتناهبم عن األخطاء مثلها. يعرف

  .قدرهم وحاجتتهم يف مهارة الكتابةبشخصية الطلبة و  درسأن يهتم امل -3

  م الكتابةطرق التعليم املناسبة ويطبقها يف تعلي درسأن خيتار امل -4

 طلبته يف الكتابة تدرجيا. درسامل أن يراعي -5

 وعلى الطلبة أن يكونوا جمدين يف تعلم الكتابة ويستفيدوا من كل وسيلة من -6

 الوسائل التعليمية لرتقية مهارهتم الكتابة.

بقواعد النحوية، والصرفية، واإلمالئية قبل أن أيمر الطلبة  درسأن يهتم امل -7

 بكتابة العربية.

 عربية والسيما أنتم يف قسم تعليم اللغة العربية وهمأن يهتم الطلبة كتابتهم ال -8

 يسكونون مدرسني العربية

عربية وتطبيق القواعد وعلى الطلبة أيضا أن ميارسوا أنفسهم يف كتابة ال -9

 واإلمالئية فيها. الصرفيةالنحوية أو 
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 النصوص اخلطبة اجلمعة

 نص اخلطبة األول

 

 )الخطبة األولى(

 اِلنَ مَ عْ أَ  اتِ ئَ يِّ سَ  نْ مِ وَ  انَ سِ فُ نْـ أَ  رِ وْ رُ شُ  نْ مِ  هللِ ابِ  ذُ وْ عُ نَـ وَ  َوَنْستَـْغِفُرْوهُ  هُ نُ يْـ عِ تَ سْ نَ وَ  هُ دُ مَ حنَْ  ،احلَْمَد للَّ 
 اَل  هُ دَ حْ وَ  هللاُ  الَّ اِ  هَ لَ اِ  اَل  اَنْ  اَْشَهدُ  .هُ لَ  يَ ادِ هَ  اَل فَ  هُ لْ لِ ضْ يُ  نْ مَ وَ  هُ لَ  لَّ ضِ مُ  اَل فَ يـَْهِدِه هللا  نْ مَ 
 .هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ اعَ دً مَّ حمَُ  انَ يـَّ بِ نَ  نَّ أَ  َوَاْشَهدُ  هُ لَ  كَ يْ رِ شَ 

 ِايَل  إبِِْحَسانِ َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم آلِِه  وعلي، لِلتـَّْوِحْيِد هللا اْلَمبـُْعْوثُ حُمَمٍَّد.  َعَليالَلُهمَّ َصلِّ 
 يـَْوِم الدِّْينَ 

 ُمْسِلُمْوَن. اَنـُْتمْ وَ ِاالَّ اَلِذْيَن آَمنـُْوااتَـُّقْواهللَ َحقَّ تـَُقاتِِه َواَلمَتُْوُتنَّ اَياَيـ َها

ُهَما َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوخَ  اَلِذياتَـُّقْوا َربَُّكُم  اَياَيـ َها الَناسُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َلَق ِمنـْ
ًبا. َوااَلْرَحامَتَسائـَُلْوَن بِِه  اَلِذيْ  َواتَـُّقْواهللرَِجااًل َكِثرْيًاَوِنَساًء   ِإنَّ هللا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيـْ

ْعَماَلُكْم َويـَْغِفْرَلُكْم ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن .ُيْصِلْح َلُكْم أَ َشِدْيًداَوقـُْوُلْوا قـَْواًل  اتَـُّقْواهللآَمنـُْوا  اَلِذْينَ  اَياَي ِها
 َوَرُسْولَُه فـََقْدفَاَزفـَْوزًاَعِظْيًما. يُِطِعِ هللا

 .دُ عْ بَـ  امَّ أَ 

 َوَسلَّم هِ يْ لَ عَ  هللاى لَّ صَ  دٍ مَّ حمَُ  يُ دْ هَ  يِ دْ اهلَ  َوَخرْيَ  هللا ابُ تَ كِ   ثِ يْ دِ احلَ  قَ دَ صْ أَ  نَّ إِ فَ 
 .ارِ  النَ ىِف ةٍ لَ اَل ضَ  لَّ كُ َو ةٌ لَ اَل ضَ ةٍ عَ دْ بِ  لَّ كُ َو ةٌ عَ دْ بِ  هٍ ثَ دَ حمُْ  لَّ كُ َو اهتَُ اثَ دَ حمُْ َوَشر األُُمْورِ 

 ...مْ كُ ايَّ إِ وَ  أَِعزَّينَ هللا اإِلْخَوانايًـّهَ أَ 
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َن ُهُم َأنَّ اْلُمْسِلُموْ اآلَن انَ انِ مَ  زَ ىِف  فَاْعَلمْ .نَ وْ قُ تـَّ تَـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  هِ تِ اعَ طَ وَ  بِتَـْقَوهللاِ  يْ سِ فْ نَـ وَ  مْ كُ يْ صِ وْ أُ 
َويـَْعَمُلْوَن مبُْقَتَضامُهَاُهُم َمْعَنىَهايـَْعرِفـُْوَن اَلِذْيَن وَ  اأَلْكثـَُرْوَن َوَقْد َلَفظُْوا َكِلَمَةالَشَهاَدَتنْيِ 

 دُ اإِلْعِتَقا وَ هُ  هللاَ الَّ إِ  هَ لَ إِ  اَل  نْ أَ  َشَهاَدتَ َمْعىَن  نَّ .أَ َوَسْوَف نـََتَكلَُّم هِبََذا الَفْصلِ .األَقـَل ْونَ 
 ادً مَّ حمَُ  نَّ أَ  َوَمْعىَن َشَهاَدةُ  .ِبهِ  لُ مَ العَ وَ  كَ لِ ذَ  َوالِتزَامُ  هللاَ الَّ إِ  اَل َيْسَتِحق  الِعَباَدةَ  هُ نَّ أَ  ارُ رَ قْـ اإلِ وَ 

ُمْقَتَضى ا مَّ أَ وَ  .ةً افَّ كَ   اسِ  النَّ ىَل إِ  َوَرُسْولُه َعْبُد هللا هُ نَّ أَ  ارً اهِ ظَ وَ  انً طِ ابَ  اإِلْعرتَافُ  وَ هُ  َرُسْوُل هللاَ 
. يِ فْ لنَـ ابِ  هِ يْ لَ عَ  اْلَمْدُلْولِ  اتِ دَ وْ بُـ عْ مَ الْ  عِ يْ مجَِ  نْ مِ  ِسَوى هللاَ  امَ  كُ رْ تَـ  وَ هُ  ِإالَّ هللا هَ لَ إِ اَل  نْ أَ  َشَهاَدةُ 

 وَ  , َبَ خْ أَ  امَ يْ فِ  هُ قُ يْـ دِ صْ تَ  وَ  , رَ مَ أَ  امَ يْ فِ  طَاَعُته وَ هُ  َرُسْوُل هللا ادً مَّ حمَُ  نَّ أَ  ُمْقَتَضى َشَهاَدةُ  وَ 
 امَ  كُ رْ تَـ وَ  هِ تِ نَّ سُ بِ  لِ مَ ى العَ لَ عَ  ِبإِلْقِتَصارِ  ,عَ رَ شَ  امبَِ  الَّ إِ  هللاَ  دَ بُ عْ يَـ  الَّ أَ  وَ  , هُ نْ ى عَ اهنََ مَ  ابُ نَ تِ اجْ 
 .دٍ حَ أَ  لِّ كُ   لٍ وْ ى قَـ لَ عَ  تـَْقِدمْيُ قـَْولُهُ ,وَ َواْلُمْحَداَثت عِ دَ البِ  نَ امِ اهَ دَ عَ 

 ...َوَرمِحَُكُم هللا يِن مِحَ رَ  نْيَ مِ لِ سْ مُ الْ رَ اشِ عَ مَ 

 نْ مِ  للَِّ  صُ اَل خْ اإلِ امهَُ  ِبَشْرطَانِ الَّ إِ اَليـُْقَبُل الِعَباَدةوَ  ةِ دَ اِعبَ ال لِ وْ بُـ قَ لِ  انِ طَ رْ شَ  امهَُ  َوَهَذاِن ُمْقَتَضانِ 
َرُسْوُل ادً مَّ حمَُ  نَّ أَ  اَدةُ ُمْقَتَضى َشهَ  نْ مِ  لِ وْ سُ الرَ ةِ نَّ سُ  اإلتَِباعِ وَ هللا الَّ إِ  هَ لَ إِ اَل  َأنَ  ُمْقَتَضى َشَهاَدةُ 

 .هللا

 .ِكَتابِِه الَكرميْ    ىِف اىَل عَ تَـ  هللاُ  الَ قَ 

َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَِبِّه َاَحًدا "  َصِلًحا"َفَمْن َكاَن يـَْرُجْوا لَِقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل 
 (110)الكهف:

 .َسلَّموَ َوقَاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه 

  ) رواه املسلم (   َمْن َعِمَل َعَماًل لَْيَس َعَلْيِه أَْمُراَن فـَُهَو َردٌّ 

 . ِكَتابِِه الَكرميْ    ىِف اىَل عَ تَـ  هللاُ  الَ وقَ 
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ُتْم حتُِبـ ْوَن هللاَ فَاتَِّبُعوين  ِحْيِم"}ال َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُْوَبُكْم َوهللاُ َغُفْوُر الرَّ  حُيِبْبُكُم هللاَ "ُقْل ِإْن ُكنـْ
 { 31عمران:

 .َوالتََّصو ِر احلََياةِ , ةِ ادَ بَ العِ وَ  ,ةِ دَ يْ قِ العَ  نَ ي مِ احِ وَ النَـ  لِّ  كُ يف  َرُسْولُهُ  عْ بِ اتَّ فَ  هللاَ  ب  حيُِ  نْ مَ فَ 
Hadirin jama’ah Jum’at yang berbahagia. 

Makna  Syhaadatu an laa ilaaha illa Allah ialah keyakinan dan 

pengikraran bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah semata, dan makna 

syahaadatu anna muhammadan rosulullah ialah mengetahui secara lahir dan 

batin bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam ialah hamba Allah dan 

utusan-nya untuk seluruh manusia.  

Sedangkan konsekuensi syahaadatu an laa ilaaha illa llah ialah dengan 

meninggalkan apa–apa selain Allah dari segala persembahan. Dan konsekuensi 

syahaadatu anna Muhammadan rosullullah ialah dengan menaati apa yang 

perintahkanoleh Rasulullah, dan membenarkan apa yang ia kabarkan, serta tidak 

beribadah kepada Allah selain apa yang ia syari’atkan. 

Hadirin jama’ah jum’at yang dirahmati Allah. 

Konsekuensi 2 syahadat ini pun telah menjadi syarat diterimanya amal 

perbuatan, karena Allah tidak menerima amal perbuatan  kecuali dengan 2 

syarat, yaitu : 

Pertama, ikhlas beribadah hanya semata-mata karena Allah 

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman : 

“Maka barangsiapa yang mengharapkan pertemuan (dengan) tuhan-nya 

maka hendaklah ia mengerjakan perbuatan amal sholeh dan janganlah 

menyekutukan dalam beribadah kepada tuhan-nya (dengan) seorang-pun.” (Al – 

Kahfi : 110) 

Kedua, ittiba’ mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. 

“Barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, 
maka ia tertolak.” (HR. Muslim) 

Dan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah maka ini akan menjadi bukti 

bahwa kita mencintai Allah dan Rosul-nya, karena cinta Allah dan Rosul itu,  
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bukan  hanya dengan perkataan semata, tapi juga distrealisasikan dengan 

perbuatan. 

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman : 

“katakanlah (Muhammad) jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, 

maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian.” (Ali Imran : 31) 

Semoga kita dapat mengamalkan konsekuensi 2 syahadat tersebut 

didalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi seorang muslim yang kaffah serta 

mendapatkan ridho-nya Allah subhanahu wa ta’ala. Amin ya rabbal alamin. 

 هِ ى آلِ لَ عَ  وَ  بن عبد هللاحممد ا هُ دَ عْ بَـ  يبَّ نَ  اَل  نْ مَ  مُ اَل السَ  وَ  ةُ اَل الصَ  ،هُ دَ حْ وَ  للَِّ  دُ مْ احلَ 
 اريًْ ثِ كَ   امً يْ لِ سْ تَ  مْ لِّ سَ  وَ  هِ بِ حْ صَ  وَ 

 ترمحون لعلكم وانصتوا فاستمعوا له القآن قرا واذا

    جلَّ له هللاُ  الَ قَ :

" َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَِبِّه َاَحًدا  َصِلًحا"َفَمْن َكاَن يـَْرُجْوا لَِقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل 
 (110)الكهف:

 هُ نَّ إِ  فَاْستَـْغِفُرْوهُ  َواْلُمْسِلَمات نْيَ مِ لِ سْ مُ الْ رِ ائِ سَ لِ وَ  مْ كُ لَ وَ  يلْ  فَاْستَـْغِفُرْواهلل اذَ هَ  يلْ وْ قَـ  لُ وْ قُـ أَ 
 .مِ يْ حِ الرَ  رُ وْ فُ الغَ وَ هُ 

 )الخطبة الثانية(

كلِّه , و    ليظهَره على الدينِ  ديِن احلقّ و ,  ابهلَدى رسولَه أرسلَ  الذي احلمُد هللِ 
كَفي ابهلِل شهيًدا,   و أشهُد أن ال إلَه إال هللا وحده ال شريَك له إقرارًا به وتوحيًدا, 

 وأشهُد أنَّ حممًدا عبُده ورسولُه صلَّى هللاُ عليه وسلم تسليًما كثريًا

 .نَ وْ قُ تـَّ مُ الْ ازَ فَ دْ قَ هللا فَـ وَ قْ تَـ بِ  يَ ايَّ إِ وَ  مْ كُ يْ صِ وْ هللا أُ ادَ بَ عِ 

 َوَماَلِئَكَتُه ُيَصل ْوَن َعَلى الَنِبّ اَياَيـ َهااَلِذْيَن آَمنـُْواَصل ْواَعَلْيِه َوَسلُِّمْواَتْسِلْيًما. ِإنَّ هللا
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 مِ يْ اهِ رَ بْـ لى آل إِ عَ وَ  مِ يْ اهِ رَ بْـ ى إِ لَ عَ  تَ يْ لَّ صَ  امَ كَ دٍ مَّ حمَُ  ى آلِ لَ عَ وَ دٍ مَّ ى حمَُ لَ عَ  لِّ صَ  مَّ هُ اللَ 
ى لَ عَ وَ  مِ يْ اهِ رَ بْـ ى إِ لَ عَ  تَ كْ َر ابَ  امَ كَ   دٍ مَّ حمَُ  ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ى حمَُ لَ عَ  كْ رِ ابَ  مَّ هُ للَ ا , دٌ يْ جمَِ  دٌ يْ محَِ  كَ نَّ إِ 

 .دٌ يْ جمَِ  دٌ يْ محَِ  كَ نَّ إِ  مِ يْ اهِ رَ بْـ إِ  آلِ 

 مْ هُ نْـ مِ  اءِ يَ حْ األَ  َواْلُمْؤِمَنات نْيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  وَ  ُمْسِلَماتالْ  وَ  نْيَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ 
 .ةِ وَ عْ الدَ  بُ يْ جمُِ  بٌ يْ رِ قَ  عٌ يْ مسَِ  كَ نَّ إِ  أَلْمَواتَوا

 امَ  كَ دِ عْ وَ وَ  كَ دِ هْ ى عَ لَ عَ  نُ حنَْ وَ  َعْبُدكَ  نُ حنَْ وَ  انَ تَـ قْ لَ خَ  تَ نْ أَ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ  انَ بـ  رَ  تَ نْ أّ  مَّ هُ اللَّ 
 الَ  هُ نَّ إِ فَ  انَ لَ  رْ فِ اغْ فَ  ِبَذنِْبَنا ءُ وْ بُـ نَـ وَ  انَ يْـ لَ عَ  كَ تِ مَ عْ نِ بِ  كَ لَ  ءُ وْ بُـ نَـ  انَ عْ نَـ صَ  امَ  رِّ شَ  نْ مِ  كَ بِ ذُ وْ عُ نَـ اْسَتطَْعنُا

 .تَ نْ أَ  الَّ إِ  بَ وْ نُـ الذُ  رُ فِ غْ يَـ 

 وَ  أَِعزَّاإِلْساَلم مَّ هُ اللَّ 
ُ
 .ْعَداَءالِدْيناَ َوَدمَّرْ  نَ يْ رِ افِ الكَ وَ  رَ فْ الكُ  لَّ ذِ أَ وَ  نْيَ مِ لِ سْ امل

 .هُ دَ عْ بَـ ءَ ايَ رِ ااَل صً اَل خْ إِ وَ  هُ دَ عْ بَـ  كَّ شَ ااَل نً يْـ قِ يَ وَ  هُ دَ عْ بَـ رَ فْ كُ الَ اانً ميَْ إِ  ِإنَّ َنْسأَُلكَ  مَّ هُ اللَّ 

 .مٌ يْ لِ عَ  عٌ يْ مسَِ  كَ نَّ إِ  َواْلُمْسِلَمات نْيَ مِ لِ سْ مُ الْ  عِ يْ مِ جلَِ اوَ نَ ِديْـ الِ وَ لِ اوَ نَ لَ رْ فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ 

 ربَنا آتِنا يف الدنَيا حسنة ويف األخرة حسنة وقَنا عذاب النار.

 آلِه. ىلَ عَ وَ دٍ مَّ احمَُ نَ يِّ بِ ى نَ لَ عَ م هُ اللَّ  لِّ صَ وَ 

 ...مْ كُ تِ اَل  صَ ىَل ا اِ وْ مُ وْ قُـ وَ 
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نص اخلطبة الثاين
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نص اخلطبة الثالثة
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