
  الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

أما مراحل الدراسة اليت . اقشهاتعرض البيانات وحتللها وتن يف هذا الفصل حاولت الباحثة أن
تستخدمها الباحثة يف عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها فهي مرحلة التعريف اخلطأ ومرحلة تصويب 

وال تقوم الباحثة على مرحلة تصنيف اخلطأ يف هذا . اخلطأ ومرحلة وصف اخلطأ ومرحلة تفسري اخلطأ
  .حوية فقد وال حيتاج إىل التصنيفالتحليل ألن هذه الدراسة يركز حبثه يف األخطاء الن

ا كى يستطيع معلمو  وبعد التحليل تزيد الباحثة العرض عن درجة األخطاء النحوية وأسبا
ا ومتعلمو اللغة العربية لزيادة املعلومات عن  اللغة العربية أن يستفيدوا منها إلعداد الدراسة وماد

  .درجة األخطاء النحوية

نحوية في كتابة اللغة العربية لدى طالب شعبة اللغة العربية التعرف على األخطاء ال  . أ
 اإلسالمية الحكومية" سونن أمبيل"وأدبها في جامعة 

ا يف  وفيما يلي توضح الباحثة األخطاء النحوية اليت كتبها طالب شعبة اللغة العربية وأد
ابة للطالب الذين حددت الباحثة سبعة وثالثني كت. اإلسالمية احلكومية" سونن أمبيل"جامعة 
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 .مجيعا" اللهم لبيك
  

في كتابة اللغة العربية لدى طالب شعبة اللغة العربية  قشتهاتحليل األخطاء النحوية ومنا  . ب
 اإلسالمية الحكومية" سونن أمبيل"وأدبها في جامعة 

حاولت الباحثة أن حتلل األخطاء النحوية املوجودة يف كتابة اللغة العربية لدى طالب شعبة 
ا يف جامعة    :احل التاليةاإلسالمية احلكومية باملر " سونن أمبيل"اللغة العربية وأد

مرحلة تعريف اخلطأ هي حتديد األخطاء بوضع خط حتتها، أو أن جنمعها ونكتبها على ورقة  .1
 .أخرى

مرحلة تصويب اخلطأ هي أن تصحح الباحثة األخطاء النحوية املوجودة اليت قد حددها يف  .2
 .مرحلة تعريف اخلطأ

 .مرحلة توصيف اخلطأ هي شرح شكل األخطاء النحوية .3
 .رحلة تفسري اخلطأ هي شرح أسباب األخطاء النحويةم .4

ا يف جامعة  ذه املراحل حللت الباحثة الكتابة العربية لطالب شعبة اللغة العربية وأد و
 :اإلسالمية احلكومية ووجدت األخطاء النحوية كما يلي" سونن أمبيل"

 األخطاء في تركيب اإلضافة .1

ا يف جامعة  يف كتابة طالب املستوىوجدت الباحثة  سونن "الثاين شعبة اللغة العربية وأد
 ستة أخطاء يف ، وهي من أربعة أشكال وهييف هذا النوع اإلسالمية احلكومية عشرة أخطاء" أمبيل

 العيديوم كان حممد اداء احلج يف ،  اهللا الرسولاملقام إىل  يزورون: "حنو يف املضاف" ال"استخدام 
 الساعةيف ، اهللا البيتإىل ، اإلسالم الركنألداء ، األسرتهمع  ورةاملسجد املنزار حممد ، األضحى



واخلطأ ". األماكنإىل  وزوجتزرت : "حنو موجود املضاف بعدم مضاف إليهواخلطأ يف ". الطواف
ايف شهر : "حنو استخدام األلف يف املضاف إليه وهو جمرور بالياءيف  استخدام واخلطئان يف ". جةحلُذ

ُ مع : "حنو ضاف إليه وهو جمرور بالكسرةحركة الضمة يف امل ُ مع زوج، والُده ه   ".تُ

 .وانظر إىل اجلدول التايل. اجلهل بالقاعدة وقيودهاوأما أسباب هذه األخطاء فهي 

  تصحيح الخطأ  تفسير الخطأ  وصف الخطأ  تحديد الخطأ  الخطأ  الرقم
إىل  يزورون  1

 الرسولاملقام 
  اهللا

إىل  يزورون
 الرسولاملقام 

  اهللا

يف " ال"ستخدام ا
  املضاف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

مقام إىل يزورون 
  اهللا رسول

 وزوجتزرت   2
  األماكنإىل 

 وزوجتزرت 
  األماكنإىل 

موجود املضاف بعدم 
  مضاف إليه

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

 يتزرت وزوج
  األماكن إىل

كان حممد اداء   3
يوم احلج يف 

  األضحى العيد

كان حممد اداء 
يوم احلج يف 

  األضحى العيد

يف " ال"استخدام 
  املضاف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

كان حممد اداء 
يوم احلج يف 

  األضحى عيد
زار حممد   4

 املسجد املنورة
  األسرتهمع 

زار حممد 
 املسجد املنورة

  األسرتهمع 

يف " ال"استعمال 
  املضاف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

زار حممد 
 املسجد املنورة

  أسرتهمع 
 شهر يف  5

احل   جةُذ
يف شهر 

ا   جةحلُذ
استخدام األلف يف 
املضاف إليه وهو 

  جمرور بالياء

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

ذى يف شهر 
  جةحل

 الركنألداء   6
  اإلسالم

 الركنألداء 
  اإلسالم

يف " ال"استخدام 
  املضاف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

 كنر ألداء 
  اإلسالم

ُ مع   7 ُ مع   والُده ة استخدام حرك  والُده
الضمة يف املضاف 

اجلهل 
بالقاعدة 

  والِدهِ مع 



إليه وهو جمرور 
  بالكسرة

  وقيودها

يف " ال"استخدام   اهللا البيتإىل   هللالبيت اإىل   8
  املضاف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

  اهللا بيتإىل 

 الساعةيف   9
  الطواف

 الساعةيف 
  الطواف

يف " ال"استخدام 
  املضاف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

 ةساعيف 
  الطواف

ُ مع زوج  10 ه ُ مع زوج  تُ ه استخدام حركة   تُ
الضمة يف املضاف 

إليه وهو جمرور 
  بالكسرة

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

هِ مع زوج   تِ

  

 األخطاء في المفعول به .2

ا يف جامعة  سونن "وجدت الباحثة يف كتابة طالب املستوى الثاين شعبة اللغة العربية وأد
وهي اخلطأ  ثالثة أشكال، وهي من يف هذا النوع  تسعة وعشرين أخطاء اإلسالمية احلكومية" أمبيل
 يف مكان املفعول به، واألصل فعل متعدي مباشرة إىل مفعول به" الالم"استخدام حرف اجلر يف 
يف مكان " يف"استخدام حرف اجلر ، واخلطئان يف "يف يوم اإلثنني املنورة ملسجدزار حممد : "حنو

هو زار ، املسجد املنورة يفمث حممد زار : "حنو عل متعدي مباشرة إىل مفعول بهاملفعول به، واألصل ف
يف مكان املفعول به، " إىل"استخدام حرف اجلر وستة وعشرين األخطاء يف ". املسجد املنورة يف

إىل زار حممد ، اهللا الرسول املقام إىليزورون  : "حنو واألصل فعل متعدي مباشرة إىل مفعول به
األماكن  إىلليزور ذهنب من مكة إىل املدينة املنورة ، األماكن إىل وزوجتزرت ، نورةاملسجد امل

مث هم يزورون ، مسجد املنوارةإىل زار عامر ، مسجد النبوي يف مدينة املنورةإىل زار حممد ، املقدسة
هِ ، املسجد النبوي يف املدينة املنوارة إىل يف  املسجدإىل حممد زار ، املسجد املنورةاىل  ويزور حممد وأسرتِ

 املسجدىل إزار حممد ، سجد النبوياملإىل زار حممد ، املدينة املنورة مسجدإىل زار حممد ، املدينة املنورة



 إىلويزور حممد ، النباوي املسجد ىلزار حممد وسليمان إ، املسجد النبوي إىلزار حممد ، مدينة املنورة
مسجد  إىلزار حممد ، مقربة رسول اهللاإىل وزار ، املنورةمسجد املدينة  إىلزار حممد ، املسجد النباوي

 إىلزار حممد ، مسجد يف املدينة املنورة إىلزار حممد ، مسجد املنورة يف املدينة إىلزار حممد ، النبوي
، املسجد اإلسكندرية إىلزار بشري ، املدينة إىلزار حممد ، املسجد النبوي إىلزار حممد ، املدينة املنورة

  .يةاملسجد النبو  ىلإزار حممد ، مسجد النبوي ىلإد زار حمم

وانظر إىل اجلدول . االفرتاضات اخلاطئة حول اللغة اهلدفوأما أسباب هذه األخطاء فهي 
 .التايل

  تصحيح الخطأ  تفسير الخطأ  وصف الخطأ  تحديد الخطأ  الخطأ  الرقم
 إىليزورون   1

 الرسول املقام
  اهللا

 إىليزورون 
 لرسولا املقام

  اهللا

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

املقام يزورون 
  اهللا الرسول

إىل زار حممد   2
  املسجد املنورة

إىل زار حممد 
  املسجد املنورة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
تعدي مباشرة فعل م

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

 زار حممد
  املنورة املسجد

 وزوجتزرت   3
  األماكن إىل

 وزوجتزرت 
  األماكن إىل

استخدام حرف جر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

 وزوجت زرت
  ماكناأل

ذهنب من مكة   4
إىل املدينة 

ذهنب من مكة 
إىل املدينة 

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 

ذهنب من مكة 
املدينة املنورة إىل 



 إىل ليزوراملنورة 
األماكن 
  املقدسة

 إىلليزور املنورة 
األماكن 
  املقدسة

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

 األماكن ليزور  اللغة اهلدف
  املقدسة

إىل زار حممد   5
مسجد النبوي 
  يف مدينة املنورة

إىل زار حممد 
مسجد النبوي 
  يف مدينة املنورة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

زار حممد 
نبوي المسجد 

  يف مدينة املنورة

 إىل زار عامر  6
مسجد املنوارة 

  مع األسرة

إىل زار عامر 
مسجد املنوارة 

  مع األسرة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

 زار عامر
املنوارة  مسجد

  مع األسرة

يزورون مث هم   7
املسجد  إىل

النبوي يف 
  املدينة املنوارة

مث هم يزورون 
املسجد  إىل

النبوي يف 
  املدينة املنوارة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

مث هم يزورون 
النبوي  املسجد

  ةيف املدينة املنوار 

زار حممد   8
 املنورة ملسجد

  يف يوم اإلثنني

زار حممد 
 املنورة ملسجد

  يف يوم اإلثنني

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " الالم"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

زار حممد 
 املنورة مسجد

  يف يوم اإلثنني

ويزور حممد   9
اىل  وأسرتِهِ 

ويزور حممد 
اىل  وأسرتِهِ 

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 

ويزور حممد 
 املسجدوأسرتِهِ 



املفعول به، واألصل   املسجد املنورة  املسجد املنورة
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

  املنورة  اللغة اهلدف

 إىل زار حممد  10
يف  املسجد

  املدينة املنورة

إىل حممد  زار
يف  املسجد

  املدينة املنورة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

 زار حممد
يف  املسجد

  املدينة املنورة

إىل زار حممد   11
املدينة  مسجد

  املنورة

إىل زار حممد 
املدينة  مسجد

  ةاملنور 

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

زار حممد 
املدينة  مسجد

  املنورة

 إىلزار حممد   12
  سجد النبويامل

إىل زار حممد 
  سجد النبويامل

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
عل متعدي مباشرة ف

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

 زار حممد
  النبوي املسجد

إىل زار حممد   13
مدينة  املسجد

  املنورة

ىل إزار حممد 
مدينة  املسجد

  املنورة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
ة حول اخلاطئ

  اللغة اهلدف

 زار حممد
مدينة  املسجد

  املنورة

 إىل زار حممد  14
  املسجد النبوي

 إىلزار حممد 
  املسجد النبوي

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 

زار حممد 
  النبوي املسجد



املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

  اللغة اهلدف

 زار حممد  15
 إىل وسليمان

 املسجد
  النباوي

زار حممد 
 ىلوسليمان إ
 املسجد
  النباوي

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

زار حممد 
وسليمان 

  النباوي املسجد

 إىلويزور حممد   16
املسجد 
  النباوي

 إىلويزور حممد 
املسجد 
  النباوي

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

ويزور حممد 
  النباوي املسجد

 إىلزار حممد   17
مسجد املدينة 

  املنورة

 إىلزار حممد 
مسجد املدينة 

  املنورة

استخدام حرف اجلر 
 مكان يف" إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

زار حممد 
املدينة  مسجد

  املنورة

مقربة إىل وزار   18
  رسول اهللا

مقربة  إىلوزار 
  رسول اهللا

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  . إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

مقربة وزار 
  رسول اهللا

 إىلزار حممد   19
  مسجد النبوي

 إىلزار حممد 
  مسجد النبوي

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 

زار حممد 
  النبوي مسجد



املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

  اللغة اهلدف

 إىلمد زار حم  20
مسجد املنورة 

  يف املدينة

 إىلزار حممد 
مسجد املنورة 

  يف املدينة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

زار حممد 
املنورة  مسجد

  يف املدينة

 إىل زار حممد  21
مسجد يف 
  ةاملدينة املنور 

 إىلزار حممد 
مسجد يف 
  املدينة املنورة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

زار حممد 
يف  مسجد

  املدينة املنورة

 إىل زار حممد  22
  املدينة املنورة

 إىلزار حممد 
  املدينة املنورة

حرف اجلر  استخدام
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

 املدينةزار حممد 
  املنورة

 إىلزار حممد   23
  املسجد النبوي

 إىلزار حممد 
  املسجد النبوي

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
ة فعل متعدي مباشر 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

زار حممد 
  النبوي املسجد

 إىلزار حممد   24
  املدينة

 إىلزار حممد 
  املدينة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 

  املدينة زار حممد



املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

  اللغة اهلدف

 إىل ار بشريز   25
املسجد 
  اإلسكندرية

 إىلزار بشري 
املسجد 
  اإلسكندرية

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

زار بشري 
 املسجد

  اإلسكندرية

مث حممد زار   26
املسجد  يف

  املنورة

مث حممد زار 
جد املس يف

  املنورة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " يف"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

 مث حممد زار
  املنورة املسجد

 إىلزار حممد   27
  مسجد النبوي

 ىلإزار حممد 
  مسجد النبوي

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

زار حممد 
  النبوي مسجد

 يفهو زار   28
  املسجد املنورة

 يفهو زار 
  املسجد املنورة

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " يف"

املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 
  اللغة اهلدف

 املسجدزار  هو
  املنورة

 إىلزار حممد   29
  يةاملسجد النبو 

 ىلإزار حممد 
  يةاملسجد النبو 

استخدام حرف اجلر 
يف مكان " إىل"

االفرتاضات 
اخلاطئة حول 

زار حممد 
  ةالنبوي املسجد



املفعول به، واألصل 
فعل متعدي مباشرة 

  إىل مفعول به

  اللغة اهلدف

  

 األخطاء في العطف والمعطوف .3

ا يف جامعة وجدت ا سونن "لباحثة يف كتابة طالب املستوى الثاين شعبة اللغة العربية وأد
من ثالثة أشكال وهي اخلطأ وهي . ثالثة وعشرين أخطاء يف هذا النوعاإلسالمية احلكومية " أمبيل
 يف عرفات مث ووقوف: "حنو استخدام املصدر يف املعطوف عليه الذي معطوفه الفعل املاضييف 

استخدام عالمة النصب وهو الفتحة يف املعطوف عليه الذي معطوفه واخلطأ يف ". مبىن مرةاجلرميت 
هِ حممد  ويزور. ذهب حممد إىل مكة املكرمة ألداء احلج: "حنو مرفوع بالضمة اىل املسجد  وأسرتِ

استخدام فعل املضارع يف املعطوف عليه الذي معطوفه الفعل وواحد وعشرين األخطاء يف ". املنورة
املسجد النبوي  إىل يزورونمث هم . إىل مكة املكرمة ألداء احلج واحلجاج حممد ذهب: "حنو ملاضيا

ُ املسجد النبوي يف املدينة املنورة، يف املدينة املنوارة ، يف املركز يسرتحونوبعد ذلك . وزار حممد وأسرتُه
سافر حممد ذات ، د املنورةاىل املسج وأسرتِهِ حممد  ويزور. ذهب حممد إىل مكة املكرمة ألداء احلج

بني  نسعيمث ، يف العرفة نقافمث . ذهبت إىل مكة، ليطافمجيعا  ويذهبون. اىل مكة يوم مع العائلة
ذهب ، ليطاف إىل كعبة ويذهبون. أدى حممد واحلجاج إىل مكة املكرمة ألداء احلج، الصفا واملروة

ذهب حممد واحلجاج إىل مكة ، د النباوياملسج إىلحممد  ويزور. حممد إىل مكة املكرمة ألداء احلج
ذهب ، الصفا واملروة من ويسعون .وركبوا بالطائرة، باأللة أو بالطائرة يركبونو  .املكرمة ألداء احلج

طاف حول الكعبة بسبعة أشواط، وكما أدى ، الكعبة ويطوفون .حممد إىل مكة املكرمة ألداء احلج
بني  ويسعون .احلجاج إىل مكة املكرمة ألداء احلج ذهب، يف الساعة الثالثة وهو يستيقظ احلجاج

مث سعى احلجاج بني الصفا ، سروراإىل البيت  ويرجعون مث ذهبوا إىل املسجد النبوي، الصفا واملروة
ذهب ، الكعبة يطوفمث . ذهب حممد إىل مكة املكرمة ألداء احلج، احلجاج مجيعا ويطوف .واملروة

 .سافر حممد إىل مكة املكرمة ألداء احلج، حول الكعبة يطوفمث . حممد إىل مكة املكرمة ألداء احلج
إىل  يذهب مث. سافر حممد إىل مكة املكرمة، املدينة املنورة يف ويصل، حممد اىل بيت اهللا ويذهب



لبيك " قائال يطوفونوأما احلجاج . ذهب حممد واحلجاج إىل مكة املكرمة ألداء احلج، مسجد احلرام
  .مجيعا" اللهم لبيك

 .وانظر إىل اجلدول التايل. اجلهل بالقاعدة وقيودهاوأما أسباب هذه األخطاء فهي 

  تصحيح الخطأ  تفسير الخطأ  وصف الخطأ  تحديد الخطآ  الخطأ  الرقم
ووقوف يف   1

 عرفات مث
رميت اجلمرة 

  مبىن

يف  ووقوف
 عرفات مث

 اجلمرةرميت 
  مبىن

استخدام املصدر يف 
املعطوف عليه الذي 

 معطوفه الفعل
  املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

يف  وقفت
رميت عرفات مث 
  مبىن اجلمرة

ذهب حممد   2
واحلجاج إىل 
مكة املكرمة 

مث . ألداء احلج
هم يزورون إىل 
املسجد النبوي 

يف املدينة 
  املنوارة

 حممد ذهب
إىل  واحلجاج

مكة املكرمة 
. ألداء احلج

 يزورونمث هم 
املسجد  إىل

النبوي يف 
  ارةاملدينة املنو 

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

ذهب حممد إىل 
مكة املكرمة 

مث . ألداء احلج
 زاروهم 

املسجد النبوي 
  يف املدينة املنورة

ذهب حممد إىل   3
مكة املكرمة 

. ألداء احلج
ويزور حممد 

اىل  وأسرتِهِ 
  املسجد املنورة

 ذهب حممد
إىل مكة 

املكرمة ألداء 
 ويزور. احلج

 وأسرتِهِ حممد 
اىل املسجد 

  املنورة

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

. الفعل املاضي
  واخلطأ يف العطف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

ذهب حممد إىل 
مكة املكرمة 

. ألداء احلج
حممد  زارو 

اىل  وأسرتِهِ 
  املسجد املنورة

إىل ذهب حممد   4
مكة املكرمة 

ذهب حممد 
إىل مكة 

استخدام عالمة 
النصب وهو الفتحة 

اجلهل 
بالقاعدة 

ذهب حممد إىل 
ملكرمة مكة ا



. ألداء احلج
ويزور حممد 

هِ  اىل  وأسرتِ
  املسجد املنورة

املكرمة ألداء 
 ويزور. احلج
هِ  حممد  وأسرتِ

اىل املسجد 
  املنورة

يف املعطوف عليه 
الذي معطوفه مرفوع 

  بالضمة

. ألداء احلج  وقيودها
ويزور حممد 

 ُ اىل  وأسرتُه
  املسجد املنورة

وزار حممد   5
ُ املسجد  وأسرتُه

النبوي يف 
. املدينة املنورة
وبعد ذلك 

يسرتحون يف 
  املركز

وزار حممد 
ُ املسجد  وأسرتُه

النبوي يف 
. املدينة املنورة
وبعد ذلك 

يف  يسرتحون
  املركز

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 

الذي معطوفه  عليه
  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

وزار حممد 
ُ املسجد  وأسرتُه
النبوي يف املدينة 

وبعد . املنورة
 اسرتحواذلك 

  يف املركز

سافر حممد   6
ذات يوم مع 

اىل  العائلة
ويذهبون . مكة

  مجيعا ليطاف

سافر حممد 
ذات يوم مع 

اىل  العائلة
 ويذهبون. مكة

  ليطافمجيعا 

فعل استخدام 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

سافر حممد 
ذات يوم مع 

. اىل مكة العائلة
مجيعا  وذهبوا

  ليطاف
ذهبت إىل   7

 مث نقاف. مكة
  يف العرفة

ذهبت إىل 
 نقافمث . مكة

  يف العرفة

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  اضيالفعل امل

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

ذهبت إىل 
 وقفتمث . مكة

  يف العرفة

مث نسعي بني   8
  الصفا واملروة

بني  نسعيمث 
  الصفا واملروة

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

بني  سعينامث 
  الصفا واملروة



أدى حممد   9
واحلجاج إىل 

كرمة مكة امل
. ألداء احلج

إىل   ويذهبون
ليطاف  كعبة

  ودع

أدى حممد 
واحلجاج إىل 
مكة املكرمة 

. ألداء احلج
إىل  ويذهبون

ليطاف  كعبة
  ودع

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

أدى حممد 
واحلجاج إىل 
مكة املكرمة 

. ألداء احلج
إىل   وذهبو

ليطاف  كعبة
  ودع

ذهب حممد إىل   10
مكة املكرمة 

. ألداء احلج
 إىلحممد  ويزور

  املسجد النباوي

ذهب حممد 
إىل مكة 

املكرمة ألداء 
 ويزور. احلج

 إىلحممد 
املسجد 
  النباوي

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

ذهب حممد إىل 
كرمة مكة امل

. ألداء احلج
إىل حممد  وزار

  املسجد النباوي

ذهب حممد   11
واحلجاج إىل 
مكة املكرمة 

 .ألداء احلج
باأللة  ويركبون

  أو بالطائرة

ذهب حممد 
واحلجاج إىل 
مكة املكرمة 

 .ألداء احلج
باأللة  يركبونو 

  أو بالطائرة

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

ذهب حممد 
واحلجاج إىل 
مكة املكرمة 

 .ألداء احلج
باأللة أو  وركبوا

  بالطائرة
. وركبوا بالطائرة  12

من  ويسعون
  الصفا واملروة

 .وركبوا بالطائرة
 من ويسعون

  الصفا واملروة

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

 .وركبوا بالطائرة
 من وسعوا

  الصفا واملروة

ذهب حممد إىل اجلهل استخدام فعل ذهب حممد ذهب حممد إىل   13



مكة املكرمة 
. ألداء احلج
 ويطوفون
  الكعبة

إىل مكة 
املكرمة ألداء 

 .احلج
 ويطوفون
  الكعبة

املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

بالقاعدة 
  وقيودها

املكرمة  مكة
 .ألداء احلج

  الكعبة وطافوا

طاف حول   14
الكعبة بسبعة 
أشواط، وكما 
 أدى احلجاج
وهو يستيقظ 
يف الساعة 

  الثالثة

طاف حول 
الكعبة بسبعة 
أشواط، وكما 
 أدى احلجاج
 وهو يستيقظ
يف الساعة 

  الثالثة

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
اعدة بالق

  وقيودها

طاف حول 
الكعبة بسبعة 
أشواط، وكما 
 أدى احلجاج

يف  واستيقظ
  الساعة الثالثة

ذهب احلجاج   15
إىل مكة 

املكرمة ألداء 
 ويسعون .احلج

بني الصفا 
  واملروة

ذهب احلجاج 
إىل مكة 

املكرمة ألداء 
 ويسعون .احلج

بني الصفا 
  واملروة

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 

معطوفه عليه الذي 
  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

ذهب احلجاج 
إىل مكة املكرمة 

 .ألداء احلج
بني  وسعوا

  الصفا واملروة

مث ذهبوا إىل   16
 املسجد النبوي

إىل  ويرجعون
  سروراالبيت 

مث ذهبوا إىل 
 املسجد النبوي

إىل  ويرجعون
  سروراالبيت 

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 

وفه عليه الذي معط
  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

مث ذهبوا إىل 
 املسجد النبوي

إىل  ورجعوا
  سروراالبيت 

مث سعى   17
احلجاج بني 
 .الصفا واملروة

مث سعى 
احلجاج بني 
 .الصفا واملروة

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

مث سعى احلجاج 
بني الصفا 

 وطاف .واملروة



 ويطوف
  احلجاج مجيعا

 ويطوف
  احلجاج مجيعا

  احلجاج مجيعا  ضيالفعل املا

ذهب حممد إىل   18
مكة املكرمة 

مث . ألداء احلج
  الكعبة يطوف

ذهب حممد 
إىل مكة 

املكرمة ألداء 
مث . احلج
  الكعبة يطوف

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
اعدة بالق

  وقيودها

ذهب حممد إىل 
مكة املكرمة 

مث . ألداء احلج
  الكعبة طاف

ذهب حممد إىل   19
مكة املكرمة 

مث . ألداء احلج
حول  يطوف

  الكعبة

ذهب حممد 
إىل مكة 

املكرمة ألداء 
مث . احلج
حول  يطوف

  الكعبة

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

ذهب حممد إىل 
مكة املكرمة 

مث . ألداء احلج
حول  طاف

  الكعبة

سافر حممد إىل   20
مكة املكرمة 

 .ألداء احلج
حممد  ويذهب

  اىل بيت اهللا

سافر حممد إىل 
مكة املكرمة 

 .ألداء احلج
حممد  ويذهب

  اىل بيت اهللا

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

ل اجله
بالقاعدة 
  وقيودها

سافر حممد إىل 
مكة املكرمة 

 .ألداء احلج
حممد  وذهب

  اىل بيت اهللا
يف  ويصل  21

  املدينة املنورة
 يف ويصل

  املدينة املنورة
استخدام فعل 

املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

يف  ووصل
  املدينة املنورة

 سافر حممد إىل  22
. مكة املكرمة

مث يذهب إىل 

سافر حممد إىل 
. مكة املكرمة

إىل  يذهب مث

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

سافر حممد إىل 
. مكة املكرمة

إىل  ذهب مث



  مسجد احلرام  الفعل املاضي  مسجد احلرام  مسجد احلرام
ذهب حممد   23

واحلجاج إىل 
كرمة مكة امل

. ألداء احلج
وأما احلجاج 

 قائال يطوفون
لبيك اللهم "

  مجيعا" لبيك

ذهب حممد 
واحلجاج إىل 
مكة املكرمة 

. ألداء احلج
وأما احلجاج 

 قائال يطوفون
لبيك اللهم "

  مجيعا" لبيك

استخدام فعل 
املضارع يف املعطوف 
عليه الذي معطوفه 

  الفعل املاضي

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

ذهب حممد 
جاج إىل واحل

مكة املكرمة 
. ألداء احلج

وأما احلجاج 
قائال  طافوف
لبيك اللهم "

  مجيعا" لبيك
  

 في النعت والمنعوتاألخطاء  .4

ا يف جامعة  سونن "وجدت الباحثة يف كتابة طالب املستوى الثاين شعبة اللغة العربية وأد
اثنان وهي ثالثة األخطاء يف وهي شكالن . سبعة أخطاء من هذا النوع اإلسالمية احلكومية" أمبيل

 يفمث حممد زار ، مع األسرته املسجد املنورةزار حممد : "حنو كريه أو تأنيثهذ اليتبع منعوته للنعت يف ت
زار حممد : "حنو تنكري ما حقه معرفةوأربعة األخطاء يف . املسجد النبوية إىل زار حممد، املسجد املنورة

زار ، مسجد احلراممث يذهب إىل ، مسجد النبوي إىلار حممد ز  ،مدينة املنورةإىل مسجد النبوي يف 
  ".مسجد النبوي إىلحممد 

 .وانظر إىل اجلدول التايل. اجلهل بالقاعدة وقيودهاوأما أسباب هذه األخطاء فهي 

  تصحيح الخطأ  تفسير الخطأ  وصف الخطأ  تحديد الخطأ  الخطأ  الرقم
زار حممد إىل   1

مسجد النبوي 
  يف مدينة املنورة

إىل زار حممد 
مسجد النبوي 

  مدينة املنورةيف 

اجلهل   تنكري ما حقه معرفة
بالقاعدة 
  وقيودها

إىل زار حممد 
مسجد النبوي 

  دينة املنورةامليف 
زار حممد   2

 املسجد املنورة
زار حممد 

 املسجد املنورة
اليتبع منعوته للنعت 
  يف تذكريه أو تأنيثه

اجلهل 
بالقاعدة 

زار حممد 
املسجد النبوي 



 يف املدينة املنورة  وقيودها  مع األسرته  مع األسرته
  مع األسرته

 زار حممد إىل  3
  مسجد النبوي

 إىلزار حممد 
  مسجد النبوي

اجلهل   تنكري ما حقه معرفة
بالقاعدة 
  وقيودها

 إىلزار حممد 
  سجد النبويامل

مث حممد زار   4
املسجد  يف

  املنورة

مث حممد زار 
املسجد  يف

  املنورة

وته للنعت اليتبع منع
  كريه أو تأنيثهذ يف ت

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

 يفمث حممد زار 
املسجد النبوي 
  يف املدينة املنورة

 إىل زار حممد  5
  مسجد النبوي

 ىلإ زار حممد
  مسجد النبوي

اجلهل   تنكري ما حقه معرفة
بالقاعدة 
  وقيودها

ىل إزار حممد 
  سجد النبويامل

مث يذهب إىل   6
 مسجد احلرام

ب إىل مث يذه
  مسجد احلرام

اجلهل   تنكري ما حقه معرفة
بالقاعدة 
  وقيودها

 مث يذهب إىل
  سجد احلرامامل

 زار حممد إىل  7
  املسجد النبوية

 إىل زار حممد
  املسجد النبوية

اليتبع منعوته للنعت 
  يف تذكريه أو تأنيثه

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

 إىل زار حممد
  املسجد النبوي

  

 ير منصرفاألخطاء في اسم غ .5

ا يف جامعة  سونن "وجدت الباحثة يف كتابة طالب املستوى الثاين شعبة اللغة العربية وأد
استخدام وهي من شكل واحد وهي . رابعة عشر أخطاء من هذا النوع اإلسالمية احلكومية" أمبيل

والعمرة  جداء حممد احل، أ املكرمة املكةيف  أداء حممد احلج : "حنو يف االسم الذي الينصرف" ال"
، املكةيئّد احلجاج يف ، املكرمةاملكة احلج يف أداء حممد ، املكة ىلإسافر حممد ، املكرمة املكةيف 

 نقافمث ، كةامل إىل ذهبت، العرفةمث وقف حممد يف ، مدينة املكةسافر حممد ذات يوم مع العائلة اىل 



يف ، املكةحممد إىل  يذهب، املكة حممد إىل يذهب، املكرمة املكةأداء حممد احلج إىل ، العرفةيف 
  .املكةىل حممد إ ويذهب، املكرمةاملكة 

 .وانظر إىل اجلدول التايل. اجلهل بالقاعدة وقيودهاوأما أسباب هذه األخطاء فهي 

  تصحيح الخطأ  تفسير الخطأ  وصف الخطأ  تحديد الخطأ  الخطأ  الرقم
أداء حممد   1

 املكةيف  احلج
  املكرمة

أداء حممد 
 املكةيف  احلج

  املكرمة

يف " ال"استخدام 
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

 حممد احلجأداء 
  املكرمة مكةيف 

أداء حممد   2
والعمرة  احلج

يف املكة 
  املكرمة

داء حممد أ
والعمرة  احلج
 املكةيف 

  املكرمة

يف " ال"استخدام 
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

 جداء حممد احلأ
 مكةيف  والعمرة

  املكرمة

سافر حممد إىل   3
  املكة

 ىلإسافر حممد 
  املكة

يف " ال"استخدام 
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

 ىلإسافر حممد 
  مكة

أداء حممد   4
احلج يف املكة 

  املكرمة

أداء حممد 
املكة احلج يف 

  املكرمة

يف " ال"استخدام 
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
اعدة بالق

  وقيودها

احلج أداء حممد 
  املكرمةمكة يف 

يئّد احلجاج   5
  يف املكة

يئّد احلجاج 
  املكةيف 

يف " ال"استخدام 
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

يئّد احلجاج يف 
  مكة

سافر حممد   6
ذات يوم مع 
العائلة اىل 
  مدينة املكة

سافر حممد 
ذات يوم مع 
العائلة اىل 
  ةمدينة املك

يف " ال"استخدام 
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

سافر حممد 
ذات يوم مع 

  مكةاىل  العائلة

مث وقف حممد اجلهل يف " ال"استخدام مث وقف حممد مث وقف حممد   7



االسم الذي   العرفةيف   يف العرفة
  الينصرف

بالقاعدة 
  وقيودها

  عرفةيف 

 ذهبت إىل  8
  املكة

 إىل ذهبت
  كةامل

يف " ال"ستخدام ا
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

  مكةإىل ذهبت 

مث نقاف يف   9
  العرفة

يف  نقافمث 
  العرفة

يف " ال"استخدام 
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

يف  نقافمث 
  عرفة

أداء حممد   10
احلج إىل املكة 

  املكرمة

أداء حممد 
 املكةاحلج إىل 

  املكرمة

يف " ال"خدام است
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

أداء حممد احلج 
  املكرمة كةمإىل 

يذهب حممد   11
  إىل املكة

حممد  يذهب
  املكةإىل 

يف " ال"استخدام 
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

حممد  يذهب
  مكةإىل 

حممد  يذهب  12
  املكةإىل 

حممد  يذهب
  املكةإىل 

يف " ال"م استخدا
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

حممد  يذهب
  كةمإىل 

يف املكة   13
  املكرمة

املكة يف 
  املكرمة

يف " ال"استخدام 
االسم الذي 

  الينصرف

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

  املكرمةمكة يف 

حممد  ويذهب  14
  إىل املكة

حممد  ويذهب
  املكةىل إ

يف " ال"استخدام 
االسم الذي 

  ينصرفال

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

حممد  ويذهب
  مكةىل إ

  

 األخطاء في الجملة الفعلية .6



ا  سونن "جامعة  يفوجدت الباحثة يف كتابة طالب املستوى الثاين شعبة اللغة العربية وأد
استخدام ثالثة أخطاء يف هذا النوع وهي من ثالثة أشكال وهي اخلطأ يف  اإلسالمية احلكومية" أمبيل

". "لبيك اللهم لبيك"مجيعا يقول  احلاج ويقولون: "حنو عل املاضي بضمري مجع وفاعله ال يطابق بهالف
احلجاج : "حنو عدم الفعل فيه، واخلطأ يف "مسجد احلرام ىلإزار : "حنو عدم الفاعل فيهواخلطأ يف 

  "."لبيك اللهم لبيك"

وانظر إىل . بالقاعدة وقيودها اجلهلو التطبيق الناقص للقواعد وأما أسباب هذه األخطاء فهي 
 .اجلدول التايل

  تصحيح الخطأ  تفسير الخطأ  وصف الخطأ  تحديد الخطأ  الخطأ  الرقم
ويقولون احلاج   1

مجيعا يقول 
لبيك اللهم "

  "لبيك

 احلاج ويقولون
مجيعا يقول 

لبيك اللهم "
  "لبيك

استخدام الفعل 
املاضي بضمري مجع 
  وفاعله ال يطابق به

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

احلجاج  وقالوا
لبيك "مجيعا 

  "اللهم لبيك

ىل مسجد إزار   2
  احلرام

مسجد  ىلإزار 
  احلرام

التطبيق   عدم الفاعل فيه
الناقص 
  للقواعد

زار حممد 
  املسجد احلرام

لبيك "احلجاج   3
  "اللهم لبيك

لبيك "احلجاج 
  "اللهم لبيك

التطبيق   عدم الفعل فيه
الناقص 
  للقواعد

 احلجاج نادى
ك اللهم لبي"

  "لبيك
 

  

 األخطاء يف العدد واملعدود .7

ا يف جامعة  " سونن أمبيل"وجدت الباحثة يف كتابة طالب املستوى الثاين شعبة اللغة العربية وأد
ؤنث مع ثالثة أخطاء يف هذا النوع وهي من شكالن اثنان وهي اخلطئان يف  اإلسالمية احلكومية ُ ي



ؤنث مع امل ُ ُذكر مع املؤنث إن كان من الثالثة إىل العشرةاملؤنث واألصل جيب أن ي : حنو ذكر و ي
ُذكر مع واخلطأ يف  ".ركعات ثالثة، مرة سبعة" ؤنث مع املذكر و ي ُ ذكر مع املذكر واألصل جيب أن ي ُ ي

  ".أشواط سبع: "حنو املؤنث إن كان من الثالثة إىل العشرة

 .ظر إىل اجلدول التايلوان. اجلهل بالقاعدة وقيودهاوأما أسباب هذه األخطاء فهي 

  تصحيح الخطأ  تفسير الخطأ  وصف الخطأ  تحديد الخطأ  الخطأ  الرقم
ذكر مع املذكر   أشواط سبع  سبع أشواط  1 ُ ي

واألصل جيب أن 
ؤنث مع املذكر و  ُ ي
ذكر مع املؤنث إن  ُ ي
كان من الثالثة إىل 

  العشرة

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

  أشواط ةسبع

ؤنث مع املؤنث   ركعات ثالثة  ثالثة ركعات  2 ُ ي
واألصل جيب أن 
ؤنث مع املذكر و  ُ ي
ذكر مع املؤنث إن  ُ ي
كان من الثالثة إىل 

  العشرة

اجلهل 
بالقاعدة 
  وقيودها

  ركعات ثالث

ؤنث مع املؤنث   مرة سبعة  مرة سبعة  3 ُ ي
واألصل جيب أن 
ؤنث مع املذكر و  ُ ي
ذكر مع املؤنث إن  ُ ي
كان من الثالثة إىل 

  العشرة

اجلهل 
 بالقاعدة
  وقيودها

  مرات سبع



مثانية أخطاء حنوية يف كتابة اللغة العربية لطالب شعبة اللغة  وبعد أن حللت الباحثة وجدت
ا يف جامعة  اإلسالمية احلكومية وهي األخطاء يف النعت واملنعوت " سونن أمبيل"العربية وأد

واألخطاء  جلملة الفعليةواألخطاء يف العطف واملعطوف واألخطاء يف تركيب اإلضافة واألخطاء يف ا
ومعظم األخطاء . يف االسم الذي الينصرف واألخطاء يف العدد واملعدود واألخطاء يف املفعول به

ا يف جامعة  " سونن أمبيل"النحوية املوجودة يف كتابة اللغة العربية لطالب شعبة اللغة العربية وأد
  .اإلسالمية احلكومية هي األخطاء يف املفعول به

ا يف جامعة وأسباب  األخطاء النحوية يف كتابة اللغة العربية لطالب شعبة اللغة العربية وأد
اإلسالمية احلكومية هي اجلهل بالقاعدة وقيودها والتطبيق الناقص للقواعد " سونن أمبيل"

ومعظم أسباب األخطاء النحوية يف كتابة اللغة العربية . واالفرتاضات اخلاطئة حول اللغة اهلدف
ا يف جامعة لطالب  اإلسالمية احلكومية هي اجلهل بالقاعدة " سونن أمبيل"شعبة اللغة العربية وأد
  .وقيودها

ا   .ولكي يضح الشرح سيأيت اجلدول تعرض فيه الباحثة درجة األخطاء النحوية ودرجة أسبا

  األخطاء النحوية: اجلدول األول

  الدرجة  األخطاء النحوية
  7  األخطاء يف النعت واملنعوت

  23  األخطاء يف العطف واملعطوف
  10  األخطاء يف تركيب اإلضافة
  3  األخطاء يف اجلملة الفعلية

  14  األخطاء يف اسم عري منصرف
  29  األخطاء يف املفعول به

  3  األخطاء يف العدد واملعدود
  

  أسباب األخطاء: اجلدول الثاين



  الدرجة  األخطاء النحوية
  2  التطبيق الناقص للقواعد

  57  هل بالقاعدة وقيودهااجل
  29  االفرتاضات اخلاطئة حول اللغة اهلدف

 

 


