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  الفصل األول

  أساسية البحث

 مقدمة  .أ 
يف تعلم اللغة، وهي وسيلة من وسائل إن الكتابة إحدى املهارات األساسية 

ا ضرورة . ةوالكالم والقراءاالتصال اللغوي بني األفراد مثلها يف ذلك االستماء  إ
 1.اجتماعية لنقل األفكار والوفوق على أفكار األخرين على امتداد الزمان واملكان

م اللغة، فهي تساعد الدارس على التقاط  والكتابة أيضا وسيلة من وسائل تعّل
ا تسهم كثريا يف تعميق وجتويد  ّ املفردات وتعرف الرتاكيب واستخدامها، كما أ

  2.مهارات اللغة األخرى كالكالم والقراءة واالستماع
وقد تزداد أمهية الكتابة يف املستويات املتقدمة من تعلم اللغة حيث حيتاج 

ا عن مستواه يف دراسة اللغة ا ، وقد حيتإليها الدارس ليعرب  اج إليها ليسجل 
معلوماته عن اللغة، كما قد حيتاج إليها للتعبري عن نفسه كتابة فيما يتصل بدراسة 

ا ا وآدا   3.اللغة وثقافا
والكتابة إحدى املهارات اليت جيب أن يستوعبها طالب شعبة اللغة العربية 

ا جبامعة  ة يف سورابايا، ولكن بعد أن الحظت اإلسالمية احلكومي" سونن أمبيل"وأد
م العربية وجدت األخطاء    .اللغوية الكثرية وخاصة يف قواعد النحوالباحثة كتابا
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انطالقا من هذه املشكلة ستحاول الباحثة من حالل هذا البحث املتوضع 
ا جبامعة  دراسة حتليل األخطاء النحوية يف كتابة طالب شعبة اللغة العربية وأد

ا" بيلسونن أم" ا وهلذ .اإلسالمية احلكومية ملعرفة األخطاء النحوية يف كتابتهم وأسبا
واختارت الباحثة طالب املستوى الثاىن . تذبت الباحثة إىل هذا املوضوعالتفكري اج

ا ملوضوع هذا البحث أل وقد  بدؤوا أن يكتبوا باللغة العربية مشعبة اللغة العربية وأد
م مبتهاألخطاء يف كتا تَد ِج وُ    .ألن هذه اللغة ليست لغة أيامهم ولغة أمها

. ويلعب هذا البحث دورا مهما يف دراسة اللغة األجنبية أخصها اللغة العربية
وإن نتيجة هذا التحليل معرفة األخطاء النحوية لدى متعلمي اللغة العربية أخصهم 

بحث يقوم فهذا ال. طالب كلية اآلداب، ومعرفة أسباب تلك األخطاء ملعاجلتها
م يف تعلم اللغة العربية ويف ترقية   مقاما مهما ملتعلمي اللغة العربية يف تعبني مادا
م العربية ويساعد متعلمي اللغة العربية يف إعداد املادة التعليمية على أساس  كتابا

  .علمي
 أسئلة البحث  .ب 

  :أما أسئلة البحث الىت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي
ااألخطاء النحوية املوجودة يف كتابة طالب أنواع  ما .1  شعبة اللغة العربية وأد

 اإلسالمية احلكومية؟" سونن أمبيل"يف جامعة 
شعبة اللغة العربية األخطاء النحوية املوجودة يف كتابة طالب  أشكال ما .2

ا  اإلسالمية احلكومية؟" سونن أمبيل"يف جامعة  وأد
حوية املوجودة يف كتابة طالب شعبة اللغة العربية ما أسباب األخطاء الن .3

ا يف جامعة    اإلسالمية احلكومية؟" سونن أمبيل"وأد
 أهداف البحث  .ج 

  :أما األهداف اليت يسعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي
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شعبة اللغة العربية األخطاء النحوية املوجودة يف كتابة طالب  أنواع ملعرفة .1
ا  .اإلسالمية احلكومية" سونن أمبيل"ة يف جامع وأد

شعبة اللغة العربية أشكال األخطاء النحوية املوجودة يف كتابة طالب  ملعرفة .2
ا  .اإلسالمية احلكومية" سونن أمبيل"يف جامعة  وأد

طالب شعبة اللغة العربية ملوجودة يف كتابة ملعرفة أسباب األخطاء النحوية ا .3
ا يف جامعة    .اإلسالمية احلكومية" بيلسونن أم"وأد

 أهمية البحث  .د 
  :تأيت أمهية هذا البحث مما يلي

 أمهية نظرية .1
 .هذا البحث يف حلّ بعض مشكالت تعليم اللغة العربية يساعد  ) أ
 .معطيات هذا البحث لرتقية تعليم اللغة العربية  ) ب

 أمهية تطبيقية .2
لة عن كيفية تعلم اللغة أو إن دراسة األخطاء تزود الباحثة بأد: للباحث  ) أ

ا  .اكتسا
م يف إعداد املواد التعليمية على أسس علمية: للمعلمني  ) ب  .ملساعد
م يف ترقية كتابتهم العربية: للمتعلمني  ) ت  .ملساعد
م يف وضع املناهج املناسبة للدارسني سواء من حيث : للكلية  ) ث ملساعد

  .ق التدريس أو أساليب التقوميحتديد األهداف أو اختيار احملتوى أو طر 
 توضيح المصطلحات  .ه 

توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا 
  :البحث، وهي



4 
 

دراسة األخطاء اليت يرتكبها دارسوا اللغة وحماولة التعرف  : األخطاءحتليل  .1
 4.على أسباب تلك األخطاء ملعاجلتها

األخطاء اليت تتناول موضوعات النحو؛ كالتذكري :  األخطاء النحوية .2
 5 .والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع وغريها

ا .3 هي الكتابة يف اللغة األجنبية لدى : كتابة طالب شعبة اللغة العربية وأد
متعلمي اللغة وليست هذه اللغة لغتهم املستعملة يف أيامهم أو هي ليست 

م  . لغة أمها
ومية هي اجلامعة اإلسالمية احلك: اإلسالمية احلكومية" سونن أمبيل"جامعة  .4

  .سورابايا جاوى الشرقية 117يف شارع أمحد ياين رقم  اليت تقع
 تحديد البحث  .و 

  :خيرج البحث من دائرته املقصودة فحددته الباحثة يف ضوع ما يليال لكي 
إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو األخطاء النحوية املوجودة يف كتابة  .1

ا بكلية اآلداب يف  اللغة العربية لطالب املستوي الثاين شعبة اللغة العربية وأد
-2013السنة األكادمينة  اإلسالمية احلكومية ويف" سونن أمبيل"جامعة 
 .طالبا 36 منوهم يتكونون  2014

 :حددت الباحثة حتليل األخطاء النحوية يف املباحث التالية .2
 النعت واملنعوت 
 تركيب اإلضافة 
 العطف واملعطوف 
 تركيب اإلضافة 

                                                             
 12ص ) 1921جامعة امللك السعود، : الرياض(، التقابل اللغوي وحتليل األخطاءمني حممد إسحاق، إمساعيل صين وحممود األ 4
لد( نظرية علم اللغة التقابلي يف الرتاث العريبجاسم علي جاسم،  5  307. ص) 2012: ا
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 املفعول به 
 اسم غري منصرف 
 اجلملة الفعلية 
 العدد واملعدود  

 الدراسات السابقة  .ز 
التدعى الباحثة أن هذا البحث هو األول يف دراسة حتليل األخطاء النحوية، 

وتسجل الباحثة يف السطور . فقد سبقته دراسات تستفيد منها وتأخذ منها أفكارا
دف عرض خريطة ا لدراسات يف هذا املوضوع التالية تلك الدراسات السابقة 

  :وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسات
حبث " األخطاء الشائعة يف رسالة طالب كلية اآلداب"سيت روضة اجلنة  .1

ا يف قسم اللغة  تكميلي قدمته لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأد
ا كلية اآلداب جامعة سون ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابيا العربية وأد

 . م2007إندونيسيا سنة 
األخطاء النحوية يف كتابة اللغة العربية لطالب الفصل "حسن املعاملة  .2

الثالث يف مدرسة معهد فضل اهللا اإلسالمية املتوسطة تامباك سومور 
حبث تكميلي قدمته لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية " سيدوارجو

ا كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية وأ ا يف قسم اللغة العربية وأد د
املوجودة يف   األخطاء النحويةو . م2012احلكومية سورابيا إندونيسيا سنة 

كتابة اللغة العربية لطالب الفصل الثالث يف مدرسة معهد فضل اهللا 
روف املعاين هي اإلعراب وح "اإلسالمية املتوسطة تامباك سومور سيدوارجو

هول والتذكري والتأنيث والضمائر والتعريف والتنكري والصيغ  واملعلوم وا
ومعظم أسباب األخطاء النحوية يف   .واإلفراد واتثنية واجلمع والنعت واملنعوت
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كتابة اللغة العربية لطالب الفصل الثالث يف مدرسة معهد فضل اهللا 
 .هي اجلهل بالقاعدة وقيودها "اإلسالمية املتوسطة تامباك سومور سيدوارجو

األخطاء الصرفية يف كتابة اللغة العربية لطالب املعهد "أيدي كورنياون فريد  .3
حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة " زين احلسن قنقون

ا كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل  ا يف قسم اللغة العربية وأد العربية وأد
واألخطاء الصرفية  .م2013مية سورابيا إندونيسيا سنة اإلسالمية احلكو 

قنقون هي " زين احلسن"املوجودة يف كتابة اللغة العربية لدى طالب املعهد 
األخطاء يف بناء اإلسم املفرد واملثىن وامجع، واألخطاء يف بناء األفعال جمردا  

يف بناء كان أو مزيدا، واألخطاء يف إسناد األفعال إىل الضمائر، واألخطاء 
ومعظم األخطاء الصرفية املوجودة يف كتابة . املشتق، واألخطاء يف اإلعالل

هي األخطاء يف إسناد  قنقون" زين احلسن"اللغة العربية لدى طالب املعهد 
وأما أسباب األخطاء الصرفية املوجودة يف كتابة اللغة . األفعال إىل الضمائر

ون هي املبالغة يف التعميم، قنق" زين احلسن"العربية لدى طالب املعهد 
. واجلهل بالقاعدة وقيودها، واالفرتاضات اخلاطئة، والتطبيق الناقص للقواعد

ومعظم أسباب األخطاء الصرفية املوجودة يف كتابة اللغة العربية لدى طالب 
 .قنقون هي املبالغة يف التعميم" زين احلسن"املعهد 

 ى طالب ختصص اللغة العربية يفلدحتليل األخطاء اإلمالئية "زهرة عظيم  .4
شهادة البكالوريوس يف حبث تكميلي قدمته لنيل " نور القرآن كركسأنمعهد 

ا كلية اآلداب جامعة سونن  ا يف قسم اللغة العربية وأد اللغة العربية وأد
واألخطاء  .م2014أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابيا إندونيسيا سنة 

هي " نور القرآن كركسأنمعهد  اللغة العربية يفبة اإلمالئية املوجودة يف كتا
أحرف تكتب والتنطق وأحرف تنطق (احلروف اليت تزاد وحروف اليت حتذف 
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التاء املربوطة، األلف اللينة، احلروف املدود حبروف ، مهزة القطع، )وال تكتب
 اجلهل بالقاعدة وقيودها:بسببني مها  أسباب أخطائهموأما . )ا، ي، و(املد 

  .بالغة يف التعميماملو 

الحظت الباحثة أن تلك البحوث تناولت حتليل األخطاء من جوانب املختلفة 
حيث تناولته الباحثة األوىل من ناحية األخطاء الشائعة من طالب كلية اآلداب، والثانية من 

وتناول الباحث الثالث عن حتليل . ناحية األخطاء النحوية من طالب املعهد اإلسالمي
ئية والرابعة من ناحية األخطاء اإلمال. الصرفية من طالب املعهد اإلسالمي أيضااألخطاء 

عن هذا البحث الذي تقوم به الباحثة من تلك البحوث ختتلف . من طالب املعهد أيضا
اإلسالمية " سونن أمبيل"ناحية األخطاء النحوية لطالب املستوى اجلامعي يف جامعة 

 .احلكومية

  

  

  

  

  
 


