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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.


