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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 



91 
 

َ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



104 
 

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.



110 
 

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 


