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 اإلهداء

هدي هذه الرسالة إىل:أ  

(، كل ما فعلته إىل إرماين( وأمي )سيمامورالسمريان أيب ) .1

هذه احلالة أهديها لوالدي الذين مها أكثر قيمة يف حيايت 

 والذين يقدمون دائما الدافع ويدعون دائما من أجل جناحي.

أخي الصغري ) ريضا مغحافل و حممد رانسي سيمامورا(  .2

وكل عائليت، اليت تدافعين دائما بالصرب والتضخية االتشجيع 

 ساعد  املالية ويري املالية حيت أكمل  الباحثة دراستها.وامل

صاحبايت ملد يسطينا وتيتني اجنغرين ورنيت النساء ومايا  .3

نوفيتا سارى رنيت النسا وإيكا نورعني سعيد  اليت ترافقين 

 الفرح واحلزن دائما حيت أكمل  الباحثة دراستها.



 ريسالتد كلية من بية اللغةالعر تدريس شعبة يف أصحايب .4

شكرا لكونك معا كل هذا خاصة للفصل ب  201٨ للسنة

 .الوق 

النصيحة واحلماسة  ونيقدم لذيناأصحايب يف املعهد اجلامعة  .5

 والدافعة إلهناء هذه الرسالة.

و  ماوايت سوكارنو اإلسالمية احلكومية بنجكولوتامعة فجل .٦
 و وطين ديين
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 امللخص

، 1٨112200٦5: راين سيمامورا، رقم التسجيل: الباحثة
الكتابة لطالب  مهارة تعليم يف الشائعةاألخطأ  حتليلاملوضوع: 

. بنجكولو العالية القرآن حرسالكمباملدرسة  عشر احلادى الصف
جامعة الرسالة: لشعبة تدريس اللغة العربية، كلية التربية والتدريس، 

. املشرف األول فامتوات سوكارنو بنجكولو اإلسالمية احلكومية
أمحد جعفر صادق واملشرف الثاين  املاجستريحممد  ىذوالفكر
 املاجستري
 

يف  الكتابة مهار  تعليم عمليةالبحث ملعرفة  هذه أهداف
و  بنجكولو القرآن حرسالكم باملدرسة العالية عشر احلادى الصف

يف تعليم مهار  الكتابة لطالب الصف  شائعةاألخطأ املعرفة و وصف 
 .احلادى عشر باملدرسة العالية القرآن حرسالكم بنجكولو

تقنيات البحث النوعي الوصفي وأما هذا البحث  يستخدم
ومصادر  املالحظة واملقابلة والتوثيق. يف هذا البحث فهي مجع بيانات

يف  احلادى عشرالبيانات يف هذا البحث هي الطالب يف الصف 
ملدرسة ومعلم اللغة العربية يف ا بنجكولو حرسالكم لعاليةملدرسة اا



يف هذا البحث  تقنية حتليل البيانات. وأما بنجكولو حرسالكم لعاليةا
 رض البيانات واالستنتاجتقليل البيانات وعفهي 

الكتابة الذي قام به   أظهر حتليل تعلم مهارنتائج البحث 

 الصف احلادى عشر باملدرسة العالية القرآن حرسالكمطالب 

الصف طالب  به الكتابة الذي قام  أظهر حتليل تعلم مهار بنجكولو

خطاء أ بنجكولو احلادى عشر باملدرسة العالية القرآن حرسالكم

هناك بعض األخطاء اليت ارتكب . تشمل الفئات اللغوية، خمتلفة يف

 القطعمحز  األخطاء اليت يرتكبها الطالب أخطاء الكتابة واالستخدام 

 احلرف الىت تكتب والتنطق يف خطاءاأل مث. لوصلمع مهز  وا

األلف  تشمل األخطاء اليت يرتكبها الطالب أخطاء الكتابة. والعكس

 .العلمة الترقيمويف اخلطأ األخري، أي خطأ . قصور واملنقوصامل

 بةامهارة الكت ،األخطأ  حتليل:الكلمة الرئيسية 

 



 
 

Abstrak  

 

Rani Simamora 1811220065. Analisis kesalahan-

kesalahan umum dalam pembelajaran keterampilan menulis pada 

siswa kelas XI MA Al-Qur’an Harsallakum Bengkulu. Skripsi: 

Program Studi Pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 

Tadris Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 

Pembimbing Pertama: Zulfikri Muhammad Lc.M.S.I dan 

pembimbing kedua: Achmad Ja’far Sodik, M.Pd.I 

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui dan 

mendekskripsikan proses kegiatan Pembelajaran keterampilan 

menulis dan untuk menganalisis   kesalahan kesalahan umum 

pada siswa. 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini siswa kelas XI MA 

Al-Qur’an Harsallakum Kota Bengkulu dan pengajar bahasa 

Arab.Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi 

data, penyajian data dan kesimpulan/ verivikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan analisis pembelajaran 

keterampilan menulis yang dilakukan oleh siswa kelas XI MA 

Harsallakum Bengkulu menunjukkanu berbagai kesalahan dalam 

kategori linguistik, ada beberapa kesalahan yang dilakukan. 

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa termasuk kesalahan 

penulisan dan penggunaan hamzah Qhata’ dengan Hamza dan 

washal. Kemudian kesalahan dalam huruf yang di tulis dan tidak 

dibaca dan sebaliknya. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

selanjutnya ada pada kesalahan penulisan alif maqsur dan alif 

manqus. Dan dalam kesalahan terakhir, yaitu kesalahan tanda 

baca. 

Kata Kunci: Analisis kesalahan, keterampilan menulis 
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 الباب األول

 املقدمة

  أ.خلفية البحث

غة بأهنا استعمال مقصود و قدعرف صالح جماور الل

 قيقةحشعوري ألي صوت أو إشار  أورمز أو علقة، لنعل 

أو فكر  أو شعور أو انفعال من فرد إىل آخر أو من مجاعة 

اللغة هي كل نطق  أن ال أمحد خمتار عمر و ق 1إىل آخرى.

  2.بة أو إشار  يعرب هبا كل قوم عن مقا صدهماأو كت

املعاىن الىت تتجلى يف  واللغة يف العبار  األخرى هي

هي جوهر اللغة ولبها، وهي  إذالفاظ. فاملعاين مظاهر األ

                                                           
1 Muhammad Silahuddin Ali Mujawar,تدريس اللغة العربية للمرحلة االبتدائية  

(Kuwait : Darul Qalam Press, 1977) hal  92 
2 Hasyim  Asy’ari , نظرية نشأة اللغة وتفرعها في التراث العربي , Jurnal At 

Tadris ,Vol.5 No.1 (Juni,2017),100. 
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املقصود  يف تعليم الناشئني، أما األلفاظ والتراكيب الىت ال 

ترتبط حبيا  املتعلم، وال تصادف معانيها مكانا من نفسه فال 

فلذلك اللغة هي آلة  تبني اإلتصال اليت   . 3تعد لغة تعليمية

الفكر و الشعور لكي توصل املعىن والغرض،  تستخدم ال

 واللغة أيضا يسّهل لنا يف التواصل مع اآلخرين يف هذا العامل.

و نظرا بعني النظر اىل دور اللغة العربية يف هذ اليوم 
يف عصر العوملة خاصة يف التفاعل و املعلومات  وهلا دور مهم

و االتصاالت.لذلك، أمهية تعليم اللغة العربية ليس  يف قضية 
   4الدين بل قضية التواصل لكل شخص.

غة العربية لغة عاملية بطبيعتها دولية بصرف وكان  الل

النظر عن اللغة االجنليزية و اللغة األخرى. إن احلكومة يف 

                                                           
3 Nur Hadi, المواجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها (Malang : UIN 

MALIKI Press, 2011) hal. 6 
4 Abdullah Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa 

Indonesia, (Jakarta : Al-Husna Baru, 2004), hlm,40 
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بالدنا إندونسيا حتقق  اللغة العربية كاملنهج الدراسي يف 

املدارس العامة ، مع أن اللغة العربية كان  لغة أجنبية. و أما 

على االتصال با  أهداف تعليم اللغة العربية فهي تطوير الكفاء 

 للغة العربية إما شفويا أم كتابيا. 

و تشمل املهار   اللغوية أربع مهارات وهي مهار  

.  االستماع و مهار  الكالم و  مهار  القراء  و مهار  الكتابة

 5و هذه املهارات من العناصر املهمة يف تعليم اللغة العربية.

رات اليت هلا عالقة وثيقة جًدا الكتابة إحدى املها مهار تعد و

 و الكالم املهارات وهي مهار  االستماع و مهار  ثالثب

تراكم ملهارات لغوية الهي فمهار  الكتابة  وأما القراء . مهار 

أن يتعلم املرء  من الكتابة ، جيبأخرى. قبل التمكن 

                                                           
5 Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI (Metode Aplikatif & Inofatif 

Berbasis ICT), (Surabaya: PMN, 2011), h. 43 
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أن الكتابة هي أكثر   لذلك والقراء . االستماع والكالم

 .٦املهارات اللغوية تعقيًدا بني املهارات اللغوية األخرى

الكتابة من املهارات املهمة يف و من املعروف أن 

وسيلة للتواصل الفعال مع  يم اللغة العربية. إذا كان الكالمتعل

اآلخرين حىت يتمكن الشخص من التعبري عن مشاعره 

ا  يستخدمها الناس الكتشاف شيء وأفكاره ، والقراء  هي أد

حدث يف املاضي ، فإن الكتابة هي نشاط لتحقيق القدر  

بسبب الكتابة إما يف  لذاتية والعلمية التخصص للجمهور. وا

ميكن  وأوراق قصري ، شكل كتاب أو جمرد خمطوطة آراء

 7.لكها التخصص العلميقارئ معرفة جود  املعرفة اليت ميلل

                                                           
6Susanti , Syamsuddin  Asyrofi, Efektivitas Metode  Imla’ Manzur  

Dalam Meningkatkan  Keterampilan Menulis  Bahasa Arab Siswa  Madrasah 

Tsanawiyah, Jurnal Aphorisme, Vol. 1, No. 2, July 2020,hal.2  
7 Sitti Kuraedah, Aplikasi  Maharah  Kitabah  Dalam  Pembelajaran  

Bahasa  Arab, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 8 No. 2, (Juli-Desember), 83 
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الكتابة مطلوبة يف كل من احليا   و أما مهار  

الكتابة  تمعية. اتتاج الطالب إىل مهار املدرسية واحليا  اجمل

مهام املدرسة. للنسخ وتدوين املالحظات واألدوات إلكمال 

الكتابة إلرسال    الناس ، اتتاج الناس إىل مهار يف حيا

 .٨الرسائل أو ملء النماذج أو تدوين املالحظات

وهكذا كان حال اللغة العربية وأهلها فكيف حنن 

أعجمي وأبناء لغة األم؟ واللغة العربية بنسبةلنا لغة الثانية. 

وبذلك ماأحوجنا إىل إعاد  النطر يف اللغة العربية،وتدارس 

ولقد يكون من املفيد حلها،و معرفةواقع تعليمهاومتعلميها. 

جملمعة من املهرات اللغوية اإلجازية اليت  هناتقدمي تصور

تنضوي خت  املهارات الرئسية األربع وهي اإلستمع والكالم 
                                                           

8 Faridatus Sholikhah, Skripsi ” Pembelajaran Kemampuan Menulis  

Bahasa  Arab Di MTs Al-Mukarromah  Karangjati Sampang 

Cilacap”.(Purwokerto: IAIN Purwokerto,2016)hal 3 
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 مهار  الكتابة. والفرء  والكتابة. وهنا أن الباحثة قد اختارت

  

ولعل مما ينبغي النظر إليه بعني األمهية ضعف الطالب 

الحم يف مهار  التعبري التحريري، فال خيفى على ذي بصري  ت

هذا الفرع من اللغة العربية، وأمهية مهار  التعبري التحريري 

الكربى إىل جانب فروع ومهارات اللغة العربية األخرى. 

تأيت مهار  الكتابة متأخر  حبسب ترتيبها بني بقية املهارات؛ 

فهي تأيت بعد مهار  القراء . ونشري هنا إىل أن الكتابة عملية 

خر عقلي. والشق اآليل اتتوي ذات شقني؛ أحدمها آيل، واآل

على املهارات اآللية )احلركية( اخلاصة برسم حروف اللغة 

العربية، ومعرفة التهجئة، والترقيم يف العربية. أما اجلانب 
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العقلي، فيتطلب املعرفة اجليد  بالنحو، واملفردات، واستخدام 

  اللغة.

حتليل األخطاء هو حقل الدراسة اليت تقع يف اللغويات 

ليس  الواقعة اجلديد  ملدرس اللغة،  تطبيقية. هذه الدراسةال

ألن نتائج التطبيق حتليل األخطاء استخدامهالتحسني عملية 

التعليم اللغة، وكذلك لتصبح األخطاء اليت عمل  املتعلم و 

 .9ملساعد املعلم على تطوير استراتيجيات التعليم

املدرسة العالية بناًء على نتائج املالحظات األولية يف 

يم مهار  يف تعل شائعةاملتعلقة باألخطاء ال حرسا لكم بنجكولو

تابة خمتلفة و قلة الك يم مهار الطالب يف تعل أن كفاء  الكتابة،

 قطعالفهم لطالب يف تعليم الكتبة خاصة يف كتابة مهز ال
                                                           

9http://arabionline.blogspot.com/2012./01/blog-post_17.html, (Eka 

Sastra Muslim S.Pd.I Jurusan PBA Universitas Darussalam Gontor) 

(8/6/2013)  
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والفصل،و قلة الفهم لطالب يف تعليم مهار  الكتابة خاصة يف 

تعليم اإلمالء، عندما يقرأه املدرس، الطالب هم اليهتمون 

  10املدرس جيدا ماذا يقرأه.

وانطالقا مما سبق، فإن الدراسة عن حتليل األخطأ 

اللغوية ال تزال حباجة ماسة اىل البحث. والباحثة تريد أن 

حتليل األخطأ اللغوية يف تعليم مهارة " تبحث حبثا عميقا عن

عشر باملدرسة العالية القرآن الكتابة لطالب الصف احلادى 

  بنجكولو"حرسا لكم 

 ب.أسئلة البحث

                                                           
10  Wawancara dengan Murni Ati Pasaribu, Tanggal 24 Oktober 2021 

di Ruang Wali Kelas MA Al-Qur’an Harsallakum kota Bengkulu 
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اليت  اكل، املش الباحثةصفها تبناًء على اخللفية اليت 

 لتركيز عليها يف هذا البحث  الباحثة تاختار

 كمايلي :

الصف  الكتابة يف مهار م يكيف عملية تعل .1

باملدرسة العالية القرآن حرسالكم  احلادى عشر

 ؟ بنجكولو

يف تعليم مهار  الكتابة  شائعةاألخطأ اما هي  .2

لطالب الصف احلادى عشر باملدرسة العالية 

 ؟ بنجكولو القرآن حرسالكم

 ج. أهداف البحث  

أهداف  أن السابقة البحث, أسئلة بناًء على  

 يلي: فيماهي  البحث يف هذا البحثهذه 
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 دى عشرالصف احلاعملية تعليم مهار  الكتابة يف أ.  ملعرفة 

 باملدرسة العالية القرآن حرسالكم بنجكولو

يف تعليم مهار  الكتابة  شائعةاألخطأ الب. ملعرفة و وصف 

لطالب الصف احلادى عشر باملدرسة العالية القرآن حرسالكم 

 بنجكولو

 د. فوائد البحث 

 : منها افوائد العلمي أن يقدم هذا البحث ُيرجى

 . النظرية۱ 

ميكن أن توفر نتائج هذه  ، من الناحية النظرية

األخطأ  خاصة فيما يتعلق، مييف التعلمعلومات الدراسة 
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اللغوية يف تعليم مهار  الكتابة لطالب الصف احلادى عشر 

 .باملدرسة العالية القرآن حرسالكم بنجكولو

 

 ةالعملي .2 

 أ.للمعلمني

 الكتابة. مهار م يمي يف عملية تعلالتقوكمواد  

 للباحثة ب.

م اللغة العربية يفيما يتعلق مبجال تعل معلومة د تزي أن 

 الكتابة. مبهار 

 للطالب .ج
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 مهار م ين كفاءهتم يف تعلاتس أن لطالبا ستطيعي

 الكتابة.

 

     

 الباب الثاين

  األساس النظرى 

 حتليل األخطأ أ .  

 األخطأ   حتليل  موفهم.1
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فهو  صطالحالاهو الفصل. و أما  طأالتحليل األخ

 11ة.انقعتالعناصر األساسية والعالقة بني العناصر امل الجياد

إىل القدر  على حتديد صعوبات املتعلم يف فهم ماد  ما يشار 

احتياجات املتعلم. يف علم  بشكل عام بالقدر  على تشخيص

ة ، وهو وياللغ اللغة ُيعرف هذا املدخل باسم حتليل األخطأ

 و يركز هذا املدخلالتطبيقي.  أحد األساليب يف علم اللغة

هو

                                                           
11 Agung Rinady Malik dan Syarifah Fatimah, Analisis Kesalahan 

Morfologi dalam Karangan Sederhana Bahasa Jerman Siswa Kelas XI SMAN 

2 Makassar, jurnal  Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra, Vol.1 No.1 (Maret 

2017) hal 64 
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 اليت يتعرض هلا املتعلمون ، وتطوير يد األخطأحتد 

 12.األخطأ لنقصان ستراتيجياتالا

حتليل األخطاء هو نشاط للكشف عن األخطاء يف 

لغة املتعلم ، سواء لغة أجنبية موجود  يف مهارات التحدث 

والكتابة. هناك ثالثة أسباب مهمة على األقل لضرور  إجراء 

أواًل ، تلعب  13: حبث حول حتليل األخطاء اللغوية ، وهي

نتائج حتليل اخلطأ دوًرا مهًما للطالب ، ألهنم يستطيعون 

معرفة مدى حتقيق التعلم وما األشياء اليت جيب القيام هبا 

لتحسني جود  نتائج التعلم. ميكن للمتعلمني استخدام هذا 

لقياس مهاراهتم اللغوية. ثانًيا ، ميكن أن يساعد الطالب على 

                                                           
12 Mantasiah R,Yusri, Analisis Kesalahan Berbahasa (Sebuah 

Pendekatan Dalam Sebuah Pengajaran Bahasa), (Yogyakarta : CV Budi 

Utama, 2020), hal  2 
13 Tri Tami Gunarti, “Analisis Kesalahan berbahasa Arab Siswi 

(Study Kasus Muhadasah Yaumiyyah Santriwati Asrama Ash-Shofiyah Pondok 

Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan), Tesis, (Yogyakarta: Program 

Pasca Sarjana Konsentrasi Ilmu Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2016), 14   
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علم اللغة وفهمها من خالل أخطائهم وتصحيحها. هذا مهم ت

للغاية ، ألنه بدون معرفة األخطاء ، يصعب على املتعلمني 

حتسني لغتهم. ثالًثا ، من خالل نتائج حتليل األخطاء ، ميكن 

للمدرسني معرفة كيف يتعلم املتعلمون أو يكتسبون اللغة 

ملتعلمون يف واالستراتيجيات أو العمليات اليت يستخدمها ا

تعلم اللغة. بناًء على هذه األسباب الثالثة ، جيب التأكيد 

على أن معلمي اللغة ومتعلمي اللغة جيب أن يعرفوا األخطاء 

 .اللغوية اليت ارتكبها املتعلم

الفهم و سوء اىل  و هناك مصطلحات خمتلفة تسبب

األخطاء هي االحنرافات اللغوية اليت يرتكبها  هو األخطأ و

ا بسبب اإلمهال ، وميكن أن تكون بسبب التعب شخص م

واملشاكل الصحية والعواطف يري املنضبطة. لذا فإن هذا 
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ميكن أن و اخلطأ ال يرجع إىل جهل املتحدث بقواعد اللغة. 

 14.ل املتحدثني أو يري الناطقني هبااتدث هذا اخلطأ من قب

إن حالة املتحدث هي اليت تسبب احنراف اللغة. من 

ناحية أخرى ، فإن األخطاء أو السهو هي احنرافات نامجة 

عن سوء فهم املتحدث لقواعد / أنظمة اللغة اهلدف. ومثال 

 يفهم شكل اجلماعة ، وعدد اإلاماعيلية ، متعلم عريب ال

وعدد الفيليات ، وحنو ذلك ، واحنرف يف هذا األمر ، 

فيسمى أخطاء. من الناحية العملية ، من الصعب جًدا التمييز 

ما إذا كان  األخطاء اليت يرتكبها املتعلم هي أخطاء أم 

أخطاء. هذا يتطلب حتليال دقيقا وملحوظ. جيب أن يعرف 

 ًقا حالة املتحدث.الباحث ح

                                                           
14 Moh. Ainin, Analisa Bahasa Pembelajar Bahasa Arab sebagai 

Bahasa Asing (Malang: Misykat, 2011),  hal 55 
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ناك عالقة وثيقة بني األخطاء وتعليم اللغة. هذا ألن ه

حتدث يالًبا يف عملية تدريس اللغة. جيادل  شائعةاألخطاء ال

اللغويون وخرباء تدريس اللغة ومعلمي اللغة بأن األخطاء 

اللغوية تتداخل بشكل كبري مع حتقيق أهداف تدريس اللغة. 

خطاء اللغوية اليت يرتكبها لذلك ، جيب التقليل من األ

املتعلمون وجيب التخلص منها إن أمكن. إن مهمة الباحثني 

اللغويني ومدرسي اللغة هي فحص خصوصيات وعموميات 

األخطاء اللغوية بعمق. من خالل معرفة األخطاء اللغوية 

للطالب ، سيكون من األسهل تقليلها أو حىت التخلص منها. 

اخلطأ هو املقصود مبصطلح انب والدراسة املتعمقة جلميع جو

 15.خطأحتليل األ

 

                                                           
15 Ibid,60 
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 األخطأ حتليل  أقسام.2

 : 1٦وهي قسامأ ربعةأ ىلإوية اللغ تقسم األخطأ  

علم  ىلإاللغوية تنقسم أن األخطأ   من ناحية علم اللغة :أ.  

 علم الداللة.، و و علم النحو ، األصوات ، وعلم الصرف

قسم نأن األخطأ اللغوية تاللغوية ،  من ناحية املهار  ب.   

 .الكتابة   وم و القرأإىل االستماع و الكال

األخطأ  ىلإقسم نان األخطأ اللغوية ت ، اللغة عانوأ  منج.  

 .ةباالكت وأيف الكالم اللغوية 

يف  غويةللا قسم اىل  األخطأنمن أسباب األخطأ ت د.  

 .التعليم

                                                           
16 Hery Guntur Tarigan, Pengajaran analisis kesalahan berbahasa, 

(Bandung: Angkasa, 2011), h. 48-49 
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أخذ الباحثون الفئة اللغوية. الفئة عبار  عن خطأ   

يعتمد على املكون اللغوي أو املكون اللغوي الذي يقع فيه 

 ميكن تصنيف الفئات اللغوية على النحو التايل: 17.خطأاأل

 علم األصوات .1

علم األصوات يف اللغة العربية يسمى "فونولوجيا" 

امتصاص من اللغة اإلجنليزية )علم األصوات(. ولكن 

يًضا جمللة التنظيمي أو "علم اعداد يالًبا ما تستخدم أ

علم األصوات هو فرع من فروع علم  1٨.األصوات"

اللغة يتعامل مع األصوات حسب وظيفتها. يقول فريهار 

 "ميكن تسمية علم األصوات بالعلم" الوظيفي

بناًء على التركيز على كلمة "وظيفي" ،  19"للصوت.

                                                           
17 Moh. Ainin, Analisa Bahasa Pembelajar Bahasa Arab sebagai 

Bahasa Asing (Malang: Misykat,2011), 64 
18 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab (Sidoarjo: 

CV. LISAN ARABI, 2017), 92 
19 J.W.M. Verhaar, Asas-Asas Linguistik Umum (Yogyakarka: Gajah 

Mada University Press, 2012), 67 



20 
 

ميكن االستنتاج أن علم األصوات هو فرع من علم اللغة 

يناقش أصوات اللغة من حيث وظيفتها يف متييز املعاين 

 للغة.املعجمية يف ا

ميكن متثيل مناقشة علم األصوات على النحو التايل: 

لفاده "درب" و "ضرب" الصوت "د" و "ض" كالمها 

ألن هلا معاين خمتلفة. "درب" تعين تثقيف /  "صوتيات" ،

تدريب ، بينما "ضرب" تعين الضرب. أمثلة الصوتيات 

املتحركة هي: الكلمتان "من" و "من" ، وكل من 

/ يف اللغة العربية كالمها  iو / /  aحروف العلة / 

حرف متحرك ، لكن ميكن أن خيتلفا يف املعىن. من املثال 

أعاله ، من الواضح أن االختالف يف الصوتيات يعمل 

 على تغيري املعىن. "من" تعين من ، بينما "من" من.
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 علم الصرف .2

ُيعرف علم الصرف يف اللغة العربية باسم النظام  

ستقاق ، أي تغيري شكل الكلمات إىل الصريف أو مل اإل

أنواع خمتلفة للحصول على معاين خمتلفة. بدون التغيري 

وبالتايل ، فإن علم  20املقصود ، لن تظهر املعاين املختلفة.

ناقش التغيريات يف شكل التشكل هو دراسة لغوية ت

الكلمات وأجزائها النحوية للحصول على معاين خمتلفة 

يف كل تغيري. يف حني أن أصغر جزء من مورفولوجيا هو 

مورفيم ، وميكن أن تتكون كلمة واحد  من عد  

أشكال. على سبيل املثال ، التحليل هو: كلمة "يقرأ" 

مها  تعين "هو )ذكر( يقرأ". تتكون الكلمة من شكلني ،

                                                           
20 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab (Sidoarjo: 

CV. LISAN ARABI, 2017), 104 
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"ي" و "قرأ". إذا مت تغيري الكلمة إىل ، فإن املعىن يتغري 

أيًضا "أن  )ذكر( تقرأ". يف عملية تغيري أشكال 

 الكلمات وظهور معاين جديد  هي دراسة علم التشكل.

 علم النحو .3

النحو هو فرع من فروع علم اللغة يدرس قواعد 

هو نفسه تكوين اجلملة. يف اللغة العربية ، التركيب اللغوي 

النحو ، والذي يتعلم كيفية ترتيب اجلمل بشكل صحيح 

ب اعروفًقا لقواعد اللغة. يناقش اجلانب النحوي مشكلة اإل

والبناء ومعاين اجلمل. على سبيل املثال ، الكلمة يف سياق 

هي  مرفوع'ألهنا تعمل كـاالفاعل والكلمة موجود   عرابإ

مل كموضوع ألن الكلمة تعمنصوب  إعرابأيًضا يف سياق 

 جمرور.( ، لذا فإن الكلمة كما يعمل مفعولبه)
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الدوال النحوية يف اللغة العربية هي وظائف أو 

وظائف الكلمات يف اجلمل ، وهي مقسمة حسب نوع 

ٌل رفع : َفاع . ِإعراَب، وخفض ، وهي: رفع ،ونصب رابإع

. بينما ، َنْيُبُل َفاِئل ، ُمبَتضََّع ، ُخرب ، عصيم قانا ، وُخرب ِإنََّا

وظائف إعراب نصب هي: مفعل به ، مفعل متلقا ، ُخرب قانا 

، عصيم إننا ، مفعل للعجلة ، مفعل ماء ، مفعل فيه ، هال ، 

متيز ، استتصنا. ". والدالة النحوية لـ جمرور هي جمرور مع 

حرف جر و جمرور مع أضافة. الفئات هي مستويات حت  

ة ويريمها( ، الوظائف. وهي تشمل: عصيم )مفرد  ومجاع

وفيل )ماضي ، ومضجع ، وعمر( ، وحروف )جر ، وأحف 

، وحنو ذلك(. يف حني أن دور النحو يف اللغة العربية مل يتم 

العثور عليه حىت اآلن ، وهو موجود يف لغات أخرى. ضع 

 يف اعتبارك املخطط التايل:
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يف  مجلة

 املسجيد

 يفرأ يوسف القرأن

دالة 

ةحنوي  

جر + 

 جمرور

هبمفعول  عفعل املضا ر فاعل   

فئة 

 النحو

حرف + 

 اسم

 فعل اسم اسم

  

 علم الداللة .4

علم الداللة )يف اللغة العربية يطلق عليه علم الداللة / 

علم املعىن( هو علم يناقش معىن / معىن الكلمات واجلمل ، 
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يعرف اخلويل ، املعىن /  21وهو فرع من علم اللغة النظري.

سواء كان  تأيت من الكلمات أو  اإلشار  شيء يفهمه املرء ،

وبشكل أكثر حتديًدا ، قال: "املعىن /  22التعبريات أو اجلمل.

اإلشار  شيء ينتقل بكلمة أو بشيء ينزل من العالقة بني 

الدال )الكلمة( واملدلول )الشيء أو الشخص أو شيء مفهوم 

استنتاج أن املعىن هو نتيجة  خارج اللغة(. من هذا ميكن

 23العالقة بني الرموز )الكلمات( واألشياء )املراجع(.

 يالًبا ما جيد املعلم يف تدريس اللغة األخطاء اليت

جيدها طالبه. وتشمل هذه األخطاء أربع مهارات لغوية ، 

وهي: االستماع ، الكالم ، والقراء  ، والكتابة. ولكن ميكن 

                                                           
21 Muhammad Ali al-Khuli, madkhal ila „ilmi al-lughoh (Yordania: 

Dar al-Falah, 1993), 96 
22 Taufiqurrohman, Leksikologi Bahasa Arab (Malang:UIN Malang 

Press, 2008), 23. Dikutip dari Muhammad Ali Al-Khuli, A Dictionary of 

Theoritical Linguistics. (Lebanon: Lebrairie Du Liban, 1982), 166 
23 Ibid, 24. Dikutip dari Muhammad Ali Al-Khuli, A Dictionary of 

Theoritical Linguistics. (Lebanon: Lebrairie Du Liban, 1982), 257 
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للغويات مثل الصوت ، واملفردات أيًضا أن يكون مرتبًطا با

وتركيب اجلملة. جهود املعلم يف العثور على مصدر وسبب ،

مجع األخطاء مثل تصحيح عمل الطالب. يتم بعد ذلك 

األخطاء اليت مت العثور عليها وتصنيفها ، وحتديد طبيعة ونوع 

األخطاء ، مث حتديد منطقة اخلطأ. نشاط املعلم هو يف الواقع 

 24تطبيق ملا يسمى حتليل اخلطأ اللغوي.

تشري أخطاء اللغة إىل استخدام لغة خترج عن قواعد 

اللغة اليت تنطبق على تلك اللغة. ويف الوق  نفسه ، اخلطأ هو 

استخدام اللغة اليت خترج عن قواعد اللغة املطبقة يف تلك اللغة 

ليها على أهنا انتهاك للغة ، على سبيل املثال ، ولكن ال ُينظر إ

، األخطاء اليت حتدث عند األطفال )الطالب( الذين يتعلمون 

متيل األخطاء إىل جتاهلها يف حتليل األخطاء اللغوية ألهنا . اللغة
                                                           

24 Nandang Sarip Hidayat, “Analisis Kesalahan Dan Knstraktif  

Dalam Pembelajaran  Bahasa Arab”, Jurnal Penelitian sosial keagamaan, 

Vol.17, No.2, (Juli-Desember 2014), 162-163 
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ليس  عشوائية أو فردية أو يري منهجية وليس  دائمة 

 بب أخطاء لغوية ، وهي:هناك عد  عوامل قد تس 25)عابر (.

 ( عامل مستخدم اللغة1 

 ( العوامل البيئية ، 2 

 ( عامل اللغة )صعوبات اللغة(3 

( تأثري اللغة األم أو اللغة األوىل اليت يتم إتقاهنا أواًل على 4 

 اللغة الثانية

 ( عدم فهم مستخدمي اللغة للغة اليت يستخدموهنا5 

 ( تدريس لغة أقل دقة أو ناقًصا.٦ 

ميكن أن تكون أخطاء اللغة على املستوى الداليل   

مرتبطة باللغة املكتوبة أو املنطوقة. تؤكد األخطاء اللغوية 

                                                           
25 Isna  Zumrotus  Solikhah , Nadia Mawar Janah , Miftahul 

Sidik,’’Kesalahan  Berbahasa  Tataran  Semantik Dalam Unggahan  Instagram  

@KOMINFODIY”, Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Vol. 9 No. 2 (Juli,  2020),35 
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على املستوى الداليل على االحنرافات يف املعىن ، سواء تلك 

املتعلقة بعلم األصوات والتشكيل والبناء. أخطاء اللغة على 

دقيقة. حتتوي  املستوى الداليل هي أخطاء تتعلق مبعاين يري

علم الداللة على معىن دراسة املعىن بافتراض أن املعىن جزء 

من اللغة ، مث الدالالت جزء من علم اللغة. ُتعرف األخطاء 

اللغوية على املستوى الداليل بثالثة معاٍن ، وهي املعىن 

 املعجمي واملعىن النحوي واملعىن السياقي.

ناًء على عاد  ما يتم حتديد األخطاء اللغوية ب  

مقياس ملستوى قبول اللغة. ما إذا كان  اللغة )املنطوقة أو 

املكتوبة( يقبلها متعلم اللغة أم ال للمتحدثني األصليني أو 

املعلمني. لذلك ، إذا أخطأ متعلم اللغة ، فإن املقياس 

املستخدم هو ما إذا كان  الكلمة أو اجلملة املستخدمة من 

 قبل املتعلم صحيحة أم خاطئة.
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 األخطأ حتليل  أهداف. 3

إن الغرض من حتليل األخطاء اللغوية وفًقا لكوردر له 

هدفان ، ومها األهداف النظرية واألهداف العملية. متاشيًا مع 

أن الغرض من حتليل األخطاء اللغوية تاريكان  كوردير، قال 

قابل للتطبيق والنظرية. تطبيقي لتقليل األخطاء اللغوية للطالب 

توقع نظرًيا اكتساب الطالب للغة والذي بدوره وتصحيحها. 

يهدف   2٦ميكن أن يوفر فهًما الكتساب اللغة بشكل عام.

حتليل األخطاء اللغوية إىل وصف أخطاء الطالب يف تعلم لغة 

ثانية. من نتائج هذا التحليل ، يتم استخدامه كمرجع 

للمعلمني للتأكيد على جوانب لغوية معينة وهي اجملاالت اليت 

حتدث فيها أخطاء الطالب. ومع ذلك ، فإن األخطاء اليت 

الطالب حتدث يف الطالب ال تنتج فقط عن عوامل من داخل 
                                                           

26 Haniah, Analisis Kesalahan Berbahasa  Arab Pada  Skripsi 

Mahasiswa Jurusan  Bahasa Dan  Sastra  Arab, Journal of Arabic Studies, Vol. 

3 No. 1 |, (2018) , hal 27 
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ولكن أيًضا من عوامل خارجية خمتلفة. أحدها خطأ ناتج عن 

 خطأ املعلم يف تقدمي املعرفة للطالب.

 األخطأ اللغويةحتليل يف راحل امل.4 

وفًقا إليليس ، فإن منهجية حتليل األخطاء اللغوية   

 تشتمل على عد  مراحل ، وهي:

 مجع عينات اخلطأ .أ

 ف على األخطاءيالتعر  .ب

 شرح اخلطأج. 

 د. تصنيف األخطاء

 27األخطاء. ه. تقييم

                                                           
27 Wahyu Hanafi Putra, dalam Skripsi Analisis Kesalahan Berbahasa 

dalam “AlMuhadasah Al-Arabiyyah Al-Yaumiyyah”, (Yogyakarta: 2015). Hal. 

15 
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هناك ثالثة أسباب ومصادر لألخطاء اللغوية ،   

ألوىل كمثال للجملة انا ل اليك ما وهي: أواًل ، تأثري اللغة ا

يقوله الطالب يالًبا هو شكل من أشكال خطأ االستدالل 

من حيث املفردات ألن هناك ترمجة حرفية لكلمة "أنا 

أسألك" عن طريق إضافة كلمة ىل واليت تعين عادً  "إىل / 

إىل". اجلملة الصحيحة يف اللغة العربية لـ "أسألك" هي ا 

. ثانًيا ، العوامل الداخلية للغة اهلدف ، لك ، بدون إضافة ىل

كالعربية ، واليت هلا العديد من اخلصائص املعقد  نسبًيا ، 

 لذلك ليس من السهل إتقاهنا.

ذكر تارجيان أن جود  املهارات اللغوية للفرد   

 تعتمد على كمية املفردات اليت ميتلكها. كلما زادت مفردات
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ميكن أن نستنتج أن  2٨الشخص ، زادت مهاراته اللغوية.

نقص مفردات الطالب ميكن أن يكون أيًضا عاماًل يسبب 

من اإلتقان يف  األخطاء. سيجد الشخص الذي لديه القليل

مفرداته صعوبة وخيتار الكلمات اخلاطئة للتعبري عن أفكاره. 

يعود سبب نقص املفردات إىل عادات القراء  املنخفضة لدى 

 الطالب.

ثالًثا ، تقييم األخطاء اللغوية حيث جيب أن   

يكون هناك تقييم لكل خطأ. التقييم عنصر مهم يف التعليم ، 

ن أنشطة التقييم على األقل وخاصة تقييم التعلم. مهم أل

معرفة. أوال ، جناح التعلم الذي مت القيام به. ثانيًا ، قدر  

الطالب على فهم املاد  التعليمية. ثالًثا ، كتعليقات للمعلمني 

/ احملاضرين لتحسني أنشطة التعلم اليت مت تنفيذها. يلعب هذا 
                                                           

28 Fina Sa’adah, “Analisis kesalahan Berbahasa dan pertanyaan dalam 

pembelajaran bahasa asing”, dalam Jurnal Studi Islam dan Sosial, No. 1, Vol. 

14, 2012 
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هم أن التقييم دوًرا مهًما يف حتليل األخطاء اللغوية. من امل

نذكر ألنه مع وجود نظام تقييم جيد ، سيكون قادًرا على 

 إعاد  بناء تعلم لغة أفضل يف املستقبل.

 مهارة الكتابةتعليم  ب . 

 ةمهارة الكتاب وم تعليممفه.1

مهار  الكتابة هي القدر  على وصف أو التعبري عن  

حمتوى األفكار ، بدًءا من اجلوانب البسيطة مثل كتابة 

 29ىل اجلوانب املعقد  ، أي التأليف.الكلمات إ

تأيت كلمة مهار  يف اللغة العربية من الكلمة األساسية  

واليت تعين  "مهار " اليت تتحول إىل شكل مشدار"مهر" 

تعين الكتابة أو الكتابة هي شكل من الكفاء  أو املهار  اليت 

                                                           
29 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 51 
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أشكال "املشدار" اليت تأيت من كلمة "كتابا" اليت تعين 

الكتابة. يتم تفسري الكتاب على أنه جمموعة من الكلمات 

منظمة ومنظمة. من حيث أصل الكلمة ، الكتاب عبار  عن 

جمموعة من الكلمات اليت يتم تنظيمها وحتتوي على معىن ، 

تشكل إال إذا كان  هناك كلمات منتظمة ألن الكتاب لن ي

، مع الكتاب ، ميكن لإلنسان التعبري عن قلبه حبرية وفًقا ملا 

يفكر فيه ، ومن خالل سكب التعابري املكتوبة ، من املأمول 

 30.أن يفهم القراء ما يريد املؤلف التعبري عنه

الكتابة هي وسيلة للتواصل باللغة بني الناس  

واألشخاص اآلخرين الذين ال يقتصر عليهم املكان 

                                                           
30 Sitti Kuraedah, Aplikasi Maharah Kitabah Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab’’, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 8 No. 2, (Juli-Desember), hal 85. 
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يقترح عبد احلميد أن مهارات الكتابة هلا ثالثة  31والزمان.

 جوانب ، وهي كالتايل:

 . القدر  على تكوين احلروف وإتقان التهجئة1

 . القدر  على إصالح اخُلطة2

 . القدر  على إنتاج األفكار واملشاعر بالكتابة3 

ار الكتابة هي وسيلة كقنا  لألفكار واألفكار واألفك

مهار  الكتابة هي  32واملعرفة والرسائل اليت سينقلها املؤلف.

صنع احلروف أو األرقام بالقلم الرصاص والقلم الرصاص 

والطباشري ويريها. مهار  الكتابة العربية هي مهار  تعترب 

ة التعلم وهذه املهار  أيضا تستغرق وقتا طويال صعب

                                                           
31 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode &Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press,2011), h.104 
32 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN 

Malang Press, 2008), h. 49 
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مهارات الكتابة هلا معىن مهم للغاية يف  33الكتساب املهار .

ونشرها وتنميتها. اختراع يف شكل احلفاظ على املعرفة 

أفكار أو شعر ، حكايات ، قصص ، أو تقنيات معينة سوف 

تضيع بسهولة إذا مل يتم تسجيلها. اتدث هذا بسبب الذاكر  

 .البشرية احملدود 

ويتعلق تطبيق مهار  الكتاب بعد  جوانب منها 

القويد والنحو والشرف واإلمالء واخلط. حىت يف ملخص 

لب من الطالب أن يتمتعوا حبساسية امعية يف الكتاب ، ُيط

التمييز بني احلروف اليت يتم إمالءها ، على سبيل املثال 

م" يالقدر  على التمييز بني احلروف "ا" و "ع" يف مثال "عل

م أشخاص مريضة. والكفاء  يلألشخاص ذوي املعرفة و ال

                                                           
33 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai 

Pengembangan Profesi Guru (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1 
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املطلوبة لذلك علم التالو  الذي يساعد يف معرفة خمارج 

 ة املذكور .الكلم

يؤكد الوصف أن مهار  الكتاب / مهار  الكتابة اليت 

يتم تعريفها على أهنا مهار  الكتابة هي القدر  على وصف أو 

التعبري عن حمتوى األفكار ، بدًءا من اجلوانب البسيطة مثل 

كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقد  مثل التأليف. بالنسبة 

 يف تعلم الكتاب ، تتمثل يف للخطو  األوىل للطالب املبتدئني

تقدمي الرموز الرسومية باعتبارها صوًتا موحًدا يشكل كلمة 

تسمى الكلمة )أصغر وحد  كلمة يف وحد  اجلملة أو 

العناصر األساسية لتكوين اجلملة( ، جمموع )جمموعة من 

الكلمات اليت ميكن أن تشكل مجلة(. فهم املعىن أو كلمة 

على    اسلوب.ى ، والفقر  و واحد  مبنية على كلمة أخر

الريم من أهنا تركز يف هذه املناقشة على كتاب املهار  
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األساسي ، أي إدخال الرموز الرسومية باعتبارها صوًتا 

موحًدا يشكل الكلمات وبعد أن يتمكن الطالب من التعرف 

على الرمز ، فإنه يستمر يف القدر  على الكتابة دون النظر إىل 

 34عروفة باسم إمالء اختباري.النص أو ما هو امل

 رة الكتابةيم مهاتعلأهداف .  2

الغرض من تعليم كتابة اللغة العربية يسمح للطالب  

 :35مود كامل النقا ، على النحو التايلبالتعلم وفًقا حمل

قة بني أشكال . كتابة احلروف العربية وفهم العالأ

 احلروف واألصوات.

                                                           
34 Sitti Kuraedah, Aplikasi Maharah Kitabah Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab’’, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 8 No. 2, (Juli-Desember), hal 86 
35 Munawarah , Zulkiflih, ”Pembelajaran Keterampilan Menulis 

(Maharah al-Kitabah) dalam Bahasa Arab’’, Jurnal Bahasa Arab & 

Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 1, No. 2, (Desember 2020), hal 26. 
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ب .اكتب مجل عربية بأحرف منفصلة وأحرف 

متصلة بأشكال حروف خمتلفة إما يف البداية أو يف 

 املنتصف أو يف النهاية.

ج.   التمكن من كتابة اللغة العربية بشكل واضح 

 وصحيح. 

د. من السهل تعلم إتقان كتابة نسخ اخلط أو 

 التصحيحات. 

 قدر  على الكتابة من اليمني إىل اليسار.ه .إتقان / ال

تعرف على عالمات الترقيم والتعليمات وكيفية . و

 استخدامها.

معرفة مبدأ اإلمالء ومعرفة ما يرد يف اللغة  . ز

 العربية. 
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ترمجة األفكار يف كتابة اجلمل باستخدام قواعد ح. 

 اللغة العربية املطابقة للكلمة

مل الصحيحة ترمجة األفكار يف كتابة اجل .ط

باستخدام الكلمات الصحيحة يف سياق تغيري شكل الكلمات 

 .أو تغيري بناء املعىن

 ي. ترمجة األفكار املكتوبة باستخدام القواعد املناسبة

 م مهارة الكتابةيباد  يف تعلامل. 3 

 أصول تعليم مهار  الكتاب املقدس هي:

جيب أن تكون املوضوعات واألحكام األخرى  .أ

 واضحة.

يوصى بأن تأيت املوضوعات من واقع احليا  أو   .ب

جتارب مباشر  من الطالب ، على سبيل املثال حول 
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االحتفاالت والنزهات وما إىل ذلك أو من التجارب 

ر  مثل الصور أو األفالم أو نتائج سيري املباش

 .القراء 

مرتبًطا بالقواعد واملثلية  إنشاءجيب أن يكون تعليم ج. 

ي الوسيلة الصحيحة لتطبيق القواعد اليت مت هإنشاء  ألن 

 .احلصول على فكرهتا من املثلية

جيب تصحيح عمل الطالب ، وإال فلن يعرف د. 

 .الطالب خطأه وسريتكب خطأ آخر

لتصحيح األخطاء ، جيب فرزها حسب األمهية ه. 

 3٦.وجيب مناقشتها يف درس خاص

 تعليم مهارة الكتابة األسلوب يف. 4
                                                           

36 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi & Strategi Alternatif 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hal. 

81 
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تقنيات التعلم هي طرق ملموسة يتم استخدامها   

ة هو طريقة أثناء عملية التعلم. بينما أسلوب تعلم الكتاب

لتدريس )تقدمي أو تقوية( املواد التعليمية للمواد العربية ، 

وخاصة جوانب مهارات الكتابة. اإلجراءات أو املراحل 

والتقنيات لتعليم مهارات الكتابة )كتاب املهر ( هي كما 

 يلي:

 املهارات قبل كتابة احلروف .1

يف هذه املرحلة ، يتم تدريب الطالب على كيفية  

القلم ووضع كتاب أمامه. وباملثل ، جيب أن إمساك 

يتعلموا كيفية ترسيخ كيفية اخلط ، مثل املنحدر وكيفية 

 البدء وكيفية االنتهاء.

 تعليم كتابة احلروف .2

 يف هذه املرحلة جيب اتباع اخلطوات التالية:
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ابدأ مبمارسة كتابة الرسائل بشكل منفصل قبل  

كتابة احلروف  التدرب على كتابة احلروف املتسلسلة.

بترتيب أجبدي أو من خالل مراعا  تشابه األشكال ؛ 

اكتب األحرف قبل كتابة مقطع لفظي أو كلمة ، اكتب 

حرًفا جديًدا أو حرفني يف كل درس ؛ يبدأ املعلم يف 

كتابة أمثلة عن الكتابة ، مث يبدأ الطالب يف الكتابة على 

 دفاترهم.

 تعليم النسخ )النسخ / النقل( .3

أن ينتهي الطالب من ممارسة كتابة الرسائل  بعد 

، سواء كان  متصلة أو منفصلة ، جيب تعليمهم نسخ 

 دروس القراء  اليت تعلموها.

 دروس اإلمالء .4
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بعد أن مت تدريب الطالب على نسخ الكتابات  

لفتر  زمنية كافية ، بدأوا يتدربون يف العمل. يتم إجراء 

كتابية على ما يسمعونه ، هذا التمرين الختبار مهاراهتم ال

يف البداية ميارسون اإلمالء ، ال يعين ذلك أهنم يتوقفون 

 عن ممارسة النسخ. جيب العمل على هاتني املهارتني مًعا.

 (Insya 'Muwajjahاملهيكلة ) تعليم الكتابة .5

بعد أن يتعلم الطالب كتابة احلروف والنسخ 

)الكتابة واإلمالء ، يبدأون يف دراسة كتاب املقياد  

املهيكلة( والذي ُيعرف أيًضا باسم كتاب املواجة. يتم 

 .إعطاء هذا النوع من الكتابة أواًل قبل الكتابة احلر 

 (Insya 'Hurr)تعليم الكتابة احلر   .٦
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لتعليم مهارات الكتابة اجملانية ، ميكننا اتباع اخلطوات 

حيح التالية: إعداد الكتابة جماًنا ، وممارسة الكتابة ، وتص

 37.الكتابة احلر 

 الدراسات السابقة. ج

اجمللة كتبها مهمد طهر، اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 9) حجم  تدريس اللغة العربية جملة، أمبيل سوراباياسونان 

األخطاء اللغوية يف احملادثة "مبوضوع (  2020 دامرب 2رقم 

البحث من هذه "،أما نتائج باليبابانباملعهد الشف  اليومية

وية يف كالم الطالب، مبا يف حنهناك أخطاء لغوية اجمللة فهي 

ذلك التمكن من القواعد، واالستخدام يري املناسب 

                                                           
37 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran 

Bahasa Arab, h. 150-153 
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للكلمات، والدقة يف الكالم، ونقص احلافز على الكالم، 

 3٨مفردات الطالب.يف  ونقص 

السابقة والرسالة هي تشبيه  اجمللةيكمن التشابه بني 

اإلختالف بني هذه الرسالة  األخطاء اللغوية أمايف حبث عن 

األخطاء اللغوية يف تعليم هي أن هذه الرسالة تبحث عن 

يف لغوية األخطاء الالسابقة تبحث عن  لةواجمل الكتابة مهار 

 .احملادثة اليومية

اجمللة كتبها هانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء 

 1رقم  3) حجم  تدريس اللغة العربيةالدين مكاسار، جملة 

األخطاء اللغوية يف رسالة " (  مبوضوع 201٨دامرب 

ما نتائج البحث من هذه شعبة تدريس اللغة العربية" أالطالب 

                                                           
38 Muhammad Thohir, Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Pada 

Percakapan Sehari Hari di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan, jurnal 

pendidikan bahasa  Arab, Vol 9 No 2 Desember 2020 
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أن توجد أخطاء الكتابة اهلمز  يف بداية الكلمة يف  اجمللة فهي

قايت واهلمز  الوصل ، وكذلك يف وسط الكلمة ، وهو  اهلمز 

املوضع اخلاطئ ألحرف األلف أو الواو أو النرب  حت  اهلمز . 

احللول املقدمة هي احلاجة إىل االبتكار يف تعلم اللغة العربية 

من قبل أعضاء هيئة التدريس ، ويعود الطالب إىل املعجم يف 

ات الكتابة مع اختيار الكلمات الصحيحة ، وحتسني مهار

 39املمارسة املستمر  ، واجلدية يف كتابة األطروحة.

يكمن التشابه بني اجمللة السابقة والرسالة هي تشبيه 

خطاء اللغوية أما اإلختالف بني هذه الرسالة يف حبث عن األ

هي أن هذه الرسالة تبحث عن األخطاء اللغوية يف تعليم 

األخطاء اللغوية يف مهار  الكتابة واجمللة السابقة تبحث عن 

 .رسالة الطالب
                                                           

39 Haniah, Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Skripsi Mahasiswa 

Jurusan Bahasa Arab, jurnal pendidikan bahasa Arab, Vol. 3 No. 1 2018 
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، املدرسة الثناوية يوالندا سيلفيانااجمللة كتبها 

رقم  2) حجم  جملة تدريس اللغة العربيةاحلكومية ماديون، 

" األخطاء اللغوية يف تعليم  (  مبوضوع2021دامرب  12

األخطاء أن  البحث من هذه اجمللة فهياإلنشاء" أما نتائج 

اجلوانب النحوية : هناك ثالثة جوانب اللغوية يف تعليم اإلنشاء

أخطاء يف فئة بناء ، يف شكل خطأ يف فئة علم األصوات

 40.كلاجلملة ، وأخطاء يف فئة علم التش

يكمن التشابه بني اجمللة السابقة والرسالة هي تشبيه 

األخطاء اللغوية أما اإلختالف بني هذه يف حبث عن 

الرسالة هي أن هذه الرسالة تبحث عن األخطاء اللغوية 

يف تعليم مهار  الكتابة واجمللة السابقة تبحث عن األخطاء 

 تعليم اإلنشاء.يف  لغويةال
                                                           

40 Yolanda Selviana, Analisis Kesalahan Berbahasa Arab (Studi atas 

Kesalahan Penulisan Insyā’ di MTsN XII Madiun), Journal of Arabic 

Language, Literature, and Education, Vol. 2, No. 1 (2021), 
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اجمللة كتبها حممد ابراهيم ونور فضيلة أمني، اجلامة 

 2رقم  1) حجم  تدريس اللغة العربيةاحملمدية مكاسار، 

" األخطاء اللغوية يف تعليم اللغة  (  مبوضوع2017دامرب 

أن أنواع  ما نتائج البحث من هذه اجمللة فهيأالعربية"، 

الب يف وسائط تعلم األخطاء اللغوية اليت يرتكبها الط

اللغة العربية ، مبا يف ذلك مستوى أخطاء البحث يف 

احلروف أو احلركات ، وأشكال الكلمات يري الصحيحة 

، واألخطاء يف استخدام بنية اجلملة ، واألخطاء يف معاين 

 41.الكلمات

يكمن التشابه بني اجمللة السابقة والرسالة هي تشبيه 

يف حبث عن األخطاء اللغوية أما اإلختالف بني هذه 

الرسالة هي أن هذه الرسالة تبحث عن األخطاء اللغوية 
                                                           

41 Muhammad Ibrahim dan Nur Fadilah Amin, Analisis Kesalahan 

Berbahasa Pada Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 

Volume 1. Nomor 2. Desember 2017 
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واجمللة السابقة تبحث عن األخطاء يف تعليم مهار  الكتابة 

 .اللغة العربيةاللغوية يف تعليم ا

اجمللة كتبها عالية الواحد ، اجلامعة اإلسالمية 

تدريس اللغة ، سوراكارتا رادين ماس سعيداحلكومية 

"  (  مبوضوع2021 أكتوبر 1رقم  4) حجم  العربية

لطالب الصف السابع حو يف امتحان الناألخطاء اللغوية 

ماجستري إدار  األعمال آر فكر الدين يوجياكارتا العام 

أما نتائج البحث من هذه اجمللة ، 2020/2021الدراسي

األخطاء اليت حتدث هي أخطاء يف كتابة اإليدفاح ،  فهي

أخطاء يف كتابة الكلمات ، أخطاء يف أنا أراب الكلمة 

فعول به ، أخطاء يف الكلمات العربية بعد اليت هي امل

حرف اجلر  ، أخطاء يف أراب يف املضوري ، أخطاء يف. 

كالم العرب وهو املوضوع ، أخطاء يف التنكني 
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والتعريف ، أخطاء يف الضمري يف الفعل ، أخطاء يف 

اختيار حروف اجلر  ، أخطاء يف التأنيس  وتذكري 

 42.اخلرب

يكمن التشابه بني اجمللة السابقة والرسالة هي تشبيه 

الف بني هذه يف حبث عن األخطاء اللغوية أما اإلخت

الرسالة هي أن هذه الرسالة تبحث عن األخطاء اللغوية 

يف تعليم مهار  الكتابة واجمللة السابقة تبحث عن األخطاء 

 .يف امتحان النحواللغوية 

 

 ختالفاال التشابه النتائج املوضوع الكاتب رقم
اطمدحم .1

 هر
األخطاء 
اللغوية يف 

هناك أخطاء لغوية  -
حنوية يف كالم الطالب، 

تشبيه 
يف حبث 

اجمللة السابقة 
تبحث عن 

                                                           
42 Aliyatul Wahidah, Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Ujian 

Nahwu Siswa Kelas VII MBS Ar Fachruddin Yogyakarta Tahun Ajaran 

2020/2021, jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Volume 4, No. 1 Oktober 2021 
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احملادثة 
اليومية 
باملعهد 
الشف 
 انباليباب

مبا يف ذلك التمكن من 
القواعد، واالستخدام يري 
املناسب للكلمات، 

والدقة يف الكالم، ونقص 
احلافز على الكالم، 
ونقص  يف مفردات 

 الطالب.

عن 
األخطاء 
 اللغوية

األخطاء 
اللغوية يف 
احملادثة 

، أما ليوميةا
هذه الرسالة 
تبحث عن 
األخطاء 
اللغوية يف 
تعليم مهار  
 الكتابة

األخطاء  هنية .2
اللغوية يف 
رسالة 
الطالب 
شعبة 
تدريس 
 اللغة العربية

أن توجد أخطاء  -
الكتابة اهلمز  يف بداية 
الكلمة يف اهلمز  قايت 
 واهلمز  الوصل

يف وسط الكلمة ،  -
وهو املوضع اخلاطئ 

أللف أو الواو ألحرف ا
 أو النرب  حت  اهلمز .

تشبيه 
يف حبث 
عن 
األخطاء 
 اللغوية

اجمللة السابقة 
تبحث عن 
األخطاء 
اللغوية يف 
رسالة 
الطالب 
شعبة تدريس 
اللغة العربية 
، أما هذه 
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الرسالة 
تبحث عن 
األخطاء 
اللغوية يف 
تعليم مهار  
 الكتابة

يوالندا  .3
 سيلفيانا

األخطاء 
اللغوية يف 
يم تعل

 اإلنشاء

وجدت أخطاًء يف  -
اجلانب النحوي يف شكل 
أخطاء يف فئة علم 
األصوات ، وأخطاء يف 
فئة النحو ، وأخطاء يف 
 فئة علم التشكل.

تشبيه 
يف حبث 
عن 
األخطاء 
 اللغوية

اجمللة السابقة 
تبحث عن 
األخطاء 
اللغوية يف 
تعليم اإلنشاء 
، أما هذه 
الرسالة 
تبحث عن 
األخطاء 
 اللغوية يف
تعليم مهار  
 الكتابة

اجمللة السابقة تشبيه نواع األخطاء اللغوية أ-األخطاء حممد  .4
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ابراهيم 
ونور 
فضيلة 
 أمني

اللغوية يف 
تعليم اللغة 
 العربية

اليت يرتكبها الطالب يف 
وسائط تعلم اللغة العربية 
 ، مبا يف ذلك مستوى

أخطاء البحث يف -
احلروف أو احلركات ، 
وأشكال الكلمات 

 اخلاطئة ،
استخدام  واألخطاء يف-

واألخطاء -بنية اجلملة ، 
 يف معاين الكلمات.

يف حبث 
عن 
األخطاء 
 اللغوية

تبحث عن 
األخطاء 
اللغوية يف 
تعليم اللغة 
، أما العربية 

هذه الرسالة 
تبحث عن 
األخطاء 
اللغوية يف 
تعليم مهار  
 الكتابة

عالية  .5
 الواحد 

األخطاء 
اللغوية يف 
امتحان 

نحو ال
لطالب 
الصف 
السابع 
ماجستري 

أخطاء يف كتابة -
 اإلضافة

 أخطاء يف كتابة الكلمة-
 أخطاء يف اإلعراب-
أخطاء يف اإلعراب بعد -

 حرف اجلر
فعل  يف اإلعرابأخطاء -

 املضارع

تشبيه 
يف حبث 
عن 
األخطاء 
 اللغوية

اجمللة السابقة 
تبحث عن 
األخطاء 
يف اللغوية 
امتحان 
، أما النحو

هذه الرسالة 
تبحث عن 
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إدار  
األعمال آر 
فكر الدين 
يوجياكار
تا العام 
الدراسي
2020/
2021 

األخطاء  أخطاء يف ضمري-
اللغوية يف 
تعليم مهار  
 الكتابة

 

 فكرياهليكل ال.  د

 حتليل األخطأ اللغوية يف تعليم مهار  الكتابة لطالب

 القرآن حرسالكم بنجكولو باملدرسة العالية

 تعليم اللغة العربية
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ة العربيةمهار  اللغ  

 

 مهار  الكتابة

 

شائعةحتليل األخطأ ال  

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

هج البحثامن  
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   أ. نوع البحث

، والنوع هو نوعييستخدم هذا البحث حبث  
لور ، فإن هذا اإلجراء ينتج . وفًقا لبويدان وتايوصفي نوعي

بيانات وصفية ، أي يف شكل كلمات أو كلمات من الناس 
والسلوك امللحوظ. حسب رأيهم ، فإن هذا النهج موجه حنو 
اخللفية والفرد بطريقة مقدسة )كاملة(. لذلك يف هذه احلالة 
ال جيوز عزل األفراد أو املنظمات يف متغريات أو فرضيات 

يستخدم هذا  43.ا كجزء من الكلولكن جيب النظر إليه
النهج لشرح وحتليل األخطاء اللغوية يف تعلم مهارات الكتابة 

 .القرآن حرسالكم" بنجكولو" العالية املدرسة يف

ث هذا النوع من البحث هو حبث ميداين )حب
ميداين(. البحث امليداين هو البحث الذي يتم إجراؤه يف 
امليدان أو 

                                                           
43  Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja 

Yosdakarya,1990), hal 3 
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يف   44املكان الذي حتدث فيه الظواهر قيد التحقيق.
هذه الدراسة التعرف على الظواهر اليت حتدث مباشر  يف 

 .القرآن الكرمي

  البياناتب. وقت ومكان جلمع 

 العالية القرآن حرسالكممكان البحث يف املدرسة 
 فرباير يف شهر هووقت ،الصف احلادى عشر طالب  بنجكولو

 2022ديد العام الدراسي اجل

 مصادر البيانات ج.

، فإن املقصود سوحرسيمي اري كونطاوحبسب 
مبصدر البيانات هو املوضوع الذي يتم احلصول على البيانات 

ه احلالة ، تنقسم مصادر بيانات البحث إىل يف هذ 45.منه
 :  جمموعتني

 بيانات أولية .1

                                                           
44 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka 

Belajar,1998), hal 5 
45 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Edisi  Revisi, Jakarta : Rineka  Cipta,2006)., hal 172 
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مصادر البيانات األولية هي مصادر البيانات 
يف   4٦اليت توفر البيانات مباشر  إىل جامعي البيانات.

هذه الدراسة ، كان  مصادر البيانات األولية اليت مت 
احلصول عليها من طالب الصف احلادي عشر 

 .القرآن حرسالكم" بنجكولو"باملدرسة العالية 
 بيان  ثانوية .2

مصادر البيانات الثانوية هي مصادر ال توفر 
البيانات بشكل مباشر جملمعي البيانات ، على سبيل 

خالل أشخاص آخرين أو من خالل املثال من 
مبعىن آخر ، البيانات الثانوية هي   47املستندات.

بيانات مت احلصول عليها من مصدر ثاٍن ، بصرف 
النظر عن املصدر قيد البحث والذي يهدف إىل دعم 

يف هذه الدراسة ، كان  مصادر   4٨البحث اجلاري.
البيانات الثانوية اليت مت احلصول عليها هي نتائج 
                                                           

46 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D(Cet, 

XXVI: Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 225 
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D, Hal. 

225 
48 Samsu, Metode Penelitian; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, 

kuantitatif, Mixed Methodes, serta Research dan Development ( Jambi: 

PUSAKA Jambi, 2017) hal 95 
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علمي اللغة العربية كبيانات إضافية املقابالت مع م
حول نظام تعليم اللغة العربية ، باإلضافة إىل وثائق 
إضافية مثل ملف تعريف املدرسة العالية القرآن 

 حرسالكم بنجكولو.

 تركيز البحث  .د

يف تعليم  شائعةاألخطأ الهو يف  هذا البحثيز ركتو  

املدرسة  مهار  الكتابة لطالب ، وقد مت إجراء هذا البحث يف

 .العالية القرآن حرسالكم بنجكولو

 تقنية مجع البياناته.

 تقنيات مجع البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هي:  

  املالحظةا.   
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ميكن تفسري املالحظة على أهنا مراقبة 

الظواهر  49سجيل منهجي للظواهر قيد التحقيق.وت

املشار إليها هنا هي أمور تتعلق بكفاء  الشخصية 

واجلوانب االجتماعية للمعلمني يف عملية التدريس 

يف هذه الدراسة ، قدم  .والتعلم على سلوك الطالب

الباحثون مالحظات يري تشاركية ، أي أن املراقبني 

نشطة ولعبوا فقط دوًرا يف أنشطة مل يشاركوا يف األ

وأبدى  50.املراقبة أو مل يشاركوا يف األنشطة

الباحثون مالحظات على أنشطة الطالب يف الدروس 

 اللغة العربية. التالية وأنشطة املعلم يف عملية تعلم

 

                                                           
49 Sutrisno Hadi, Metode Research ( Yogyakarta : Andi Offset, 

1992)., hal 136 
50 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), hal 220 
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 املقابلة .2

هذه هي طريقة مجع البيانات مع سؤال 

وجواب أحادي اجلانب واليت تتم بشكل منهجي بناًء 

هذه الطريقة اليت  51على الغرض من التحقيق.

يستخدمها املؤلف يف البحث النوعي للحصول على 

تعليم مهار  مات حول املشكالت املتعلقة بمعلو

قرآن حرسالكم  ملدرسة العالية الايف  الكتابة لطالب

 .بنجكولو

 توثيقال .3

تبحث طريقة التوثيق عن بيانات حول 

األشياء أو املتغريات يف شكل مالحظات ونصوص 

                                                           
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Edisi  Revisi, Jakarta : Rineka  Cipta,2006)., hal  95. 
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 52ف وجداول أعمال وما إىل ذلك.وكتب وصح

هذه الطريقة اليت يستخدمها املؤلف للعثور على 

ملدرسة بيانات حول مسائل مثل نظر  عامة على ا

العالية القرآن حرسالكم بنجكولو، وعدد الطالب 

تية بالتفصيل ، وقائمة املعلمني واملرافق والبنية التح

 .واملوظفني اآلخرين

 صدق البياناتو.

يف هذه الدراسة مصداقية تقنية البيانات مع األخذ يف 

االعتبار أن نتائج البحث ميكن أن تكون موضوعية يستخدم 

لتثليث هو أسلوب للتحقق  الباحث صدق البيانات املثلثية.

خارج البيانات . رمن صحة البيانات اليت تستخدم شيًئا آخ

                                                           
52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. h. 274 
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كن حتقيق خطوات . ميأليراض التدقيق أو للمقارنة بالبيانات

 : 53حتليل التثليث من خالل املصادر من خالل

 قابلةمقارنة بيانات املالحظة مع بيانات امل  (1

 مقارنة ما يقوله الناس يف العلن مع ما يقولونه يف السر (2

يقارن ما يقوله الناس عن موقف البحث مع ما يقولونه  (3

 طوال الوق 

 مقارنة نتائج املقابالت مع حمتويات وثيقة ذات صلة (4

 تقنية حتليل البياناتز.

تقنية حتليل البيانات املستخدمة هي حتليل نوعي 

مراحل ،  ثالثز وهوبرمن الذي يتكون من لنموذج مايل

 :  54وهي

                                                           
53 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. ( Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2010), h. 330-331 
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 تقليل البيانات .1

شكل من أشكال التحليل يشحذ البيانات تقليل هو 

طريقة ميكن من وخيتارها ويركزها ويتجاهلها وينظمها ب

يشري تقليل البيانات إىل . خالهلا استخالص النتائج النهائية

عملية االختيار والتركيز والتبسيط والفصل بني البيانات 

لذلك ، ، األولية اليت تظهر يف املالحظات املكتوبة امليدانية

 .يتم تقليل البيانات أثناء نشاط البحث

 عرض البيانات .2

خلطو  التالية هي عرض بعد تقليل البيانات، ا

البيانات، حيث يتم عرض البيانات اليت مت ختفيضها بعد 

ذلك على أساس اجلوانب اليت مت  دراستها يف املدرسة 

وميكن تقدمي البيانات بإجياز  اليت هي موقع الدراسة.

                                                                                                                               
54 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D (Cet, 

XXVI: Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 246-252 



66 
 

ووضوح لتيسري وفهم الصور  العامة أو جزء من اجلانب 

 الذي مت حبثه.

  االستنتاج .3

، اإلستنتاج اخلطو  الثالثة يف حتليل البيانات هي

االستنتاجات األولية ال تزال مؤقتة وسوف تتغري إذا مل يتم 

. العثور على أدلة داعمة يف املرحلة التالية من مجع البيانات

ولكن إذا كان  االستنتاجات املذكور  يف املراحل املبكر  

عندما يعود الباحث إىل  مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة

امليدان جلمع البيانات ، فإن االستنتاجات املذكور  هي 

 .استنتاجات موثوقة
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 الباب الرابع

 نتائج البحث واملناقشة

 

 وصف البيانات .أ

 البحث صورة عامة عن مكان .1

 مكان البحث (أ

لكم هي واحد  من املدرسة امعهد القرأن حرس

الثانوية اخلاصة يف مقاطعة بنجكولو. تقع هذه املدرسة يف 

الشارع حيربيدا أوجونج، منطقة فاير ديوا، منطقة سيليرب 

مدينة بنجكولو، مقاطعة بنجكولو. رمز الربيدي هو 

. مت إنشاء معهد 519٦0( 073٦تف )ورقم اهلا 3٨211

مع ختصص يف  2014قرأن حرسلكم بنجكولو يف عام 

 العلوم والعلوم االجتماعية مع اعتماد املدرسة ب.
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العنوان: يف الشرع حربيد أوجونج  الرمز الربيدي 

3٨211 

 519٦0( 073٦اهلاتف: )

 النقل: سلس )مسار النقل باملدينة(

 املدينة(الضوضاء: أقل )بعيًدا عن زحام 

 الضعف: أقل

 كيلو متر ٦,2املسافة من مركز املدينة: 

 كيلو متر ٦,٨املسافة من االماكن الترفيهية: 

 الرئية والرسالة والغرض  (ب

 الرئية (1

تنشئة طالب مؤمنني وخملصني وذوي 

شخصية نبيلة ومتميزين يف جماالت التربية والدعو  

 والفنون والرياضة واملهارات العملية.
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 الرسالة (2

 حتسني جود  املعلمني والطالب. أ.

 حتسني جود  اإلدار . ب.

 زياد  املرافق والبنية التحتية بشكل تدرجيي. ج.

 زياد  فعالية وكفاء  التعلم. د. 

 التعود على العباد  وحتسني الشخصية النبيلة.  .ه

 تطبيق قواعد املدرسة واالنضباط.  .و

 إجراء الالمنهجية.  .ز

ير التعاون بني املدرسة مع املسامهني تطو  .ح
 واحلكومة.

 

 ضاغراأل (3
القدر  على التنفيذ الفعال والتعريف بتنفيذ   .أ

 عباد  ياوميا بشكل صحيح ومنظم.
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 شخصية نبيلة  .ب

 )مخسة( أجزاء. 5حفظ القرآن حبد أقصى ج. 

 جييد التحدث باللغتني العربية واإلجنليزية.  .د

على التحدث علنًا يف  أن يكون قادرًا ه. 

 الدعو .

قادر  على املنافسة وعدم اخلسار  مع املدارس  .و

 األخرى املفضلة يف جمال العلوم.

قائمة ظروف املعلمني والطالب باملدرسة العالية   (ج

 القرآن حرسالكم بنجكولو

املدرسة العالية القرآن أاماء املعلمني يف  وهذه هي

 :حرسالكم بنجكولو
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بيانات املعلم حسب الشهادة املصدر  1.  4اجلدول

 املدرسة العالية القرآن حرسالكم

كواد  االسم رقم

 املعلم

إمجايل  الدرس

عدد 

ساعات 

 التدريس

1 Adi Saputra, S.E AD  علوم

 اجتماعية

20 

 

2٦ 

التوجيه 

 واإلرشاد

٦ 

2 Anisa Hidayati, 

S.Pd 

العلوم  

 الطبيعية

٨ ٨ 



72 
 

3 Asrial, S.Sn AI لفن ا

 والثقافة

1٨ 1٨ 

4 Defriyanti, S.Pd AL  اللغة

 اإلندونيسية

24 24 

5 Deri Febrianto, 

S.Pd 

DF  العلوم

 الطبيعية

٨ 2٦ 

 

تكنولوجيا 

 املعلومات

1٨ 

٦ Emamawati, S. Sn EM  

الفن 

 والثقافة

10 24 

 14 
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العقيد  

 ىاألخالق

7 Ema Mariana, 

S.Pd.I 

 

ER  الفن

 والثقافة

24 24 

٨ Firstri Herawati, 

S.Pd 

FH 2٨ 2٨ الرياضيات 

9 Febriyamsi, S.Pd.I FY 14 14 احلديث 

10  

Ganti 

Gunawansyah, 

S.Pd.I 

 

GG 

  اللغة العربية

٨ 

 

2٦ 

 احملادثة

 

10 

الفن 

  والثقافة

٨ 
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11 Hardinata, S.Pd HD  العلوم

 الطبيعية

٨ ٨ 

12 Handy Wanzi, 

S.Pd.I 

HW ربية الت

 البدنية

1٨ 1٨ 

13 Ika Desiani 

Ningsih, S.Pd.I 

IDE  تاريخ

 االسالم

10 10 

14 Ibnu Sina, S.Pd IB  التربية

 البدنية

14 14 

15 Ifan Effendi, S.E IF  علوم

 اجتماعية

٨ ٨ 

1٦ Jamhurizal, S.Pd JL  اللغة

 اإلندونيسية

12 12 

17 M. Jundullah MJ 10 10 احلديث 
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1٨ Liyuni, S.Pd LY  العلوم

 الطبيعية

20 24 

الفن 

  والثقافة

4 

19 Badisman Apandi, 

BA 

BD  1٦ ٨ النحو 

20 Muhammad 

Hasan HS, Lc 

MN ٨ ٨ احلديث 

21 Muhammad 

Afdhal, M.Pd 

MF ٨ ٨ الرياضيات 

22 Murniati Pasaribu, 

S.Pd 

MT 13 4 اللغة العربية 

 9 اللغة العربية

24 Marliyanti, S.Pd MR ٦ ٦ التربية املدنية 

25 Nurdin, S.Pd ND  اللغة

 اإلجنليزية

20 20 
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2٦ Nopri Nela, S.Pd.I NN  التوجيه

 اإلرشادي

2٦ 2٦ 

27 Nurlayla, S.Pd NL  اللغة

 اإلجنليزية

12 12 

2٨ Nurul Hasanah, 

S.Pd 

NH 12 12 الرياضيات 

29 Nur Hasanah, 

S.Pd.I 

NR 12 ربيةاللغة الع 

 

30 

 ٨  احملادثة

 10 اللغة العربية

30 Nur Fadillah NF ٨ ٨ الرياضيات 

31 Rasmiati, S.Pd.I RS 24 24 الفقه 

32 Rika Fitri, S.Pd RP  2٨ 2٨اللغة 
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 اإلندونيسية

33 Rian Hasbih 

Amrullah, S.Th.I 

RN 22 14 النحو 

 ٨ التالو 

34 Rosnelly, S.Pd RN ٨ ٨ ياضياتلر 

35 Reki Suparja, 

S.Pd 

RK 34 2٦ التربية املدنية 

علوم 

 اجتماعية

٨ 

3٦ Samuji Linawati, 

S.Pd.I 

SW  تاريخ

 االسالم

٨ 1٨ 

 10 التالو 

37 Sri Purwanti 

Ningsih, S.Pd 

SP  اللغة

 اإلجنليزية

32 32 
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3٨ Sulistiawati, S.E, 

M.Pd 

SL  علوم

 اجتماعية

2٨ 2٨ 

39 Sintarmi Apriani 

N, S.Pd 

SA  العلوم

 الطبيعية

٨ 1٨ 

الفن 

 والثقافة

10 

40 Zarfiwanita, S.Ag ZW  القرآن

 واحلديث

24 24 

41 Zulpahmi Siregar, 

S.Pd.I 

ZF 25 15 اللغة العربية 

 10 النحو

42 Septi Perawati, 

S.Pd.I 

SE  تاريخ

 االسالم

٨ ٨ 

43 Eko Kurniawan, EK  ٨ ٨القرآن 
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S.Pd.I واحلديث 

44 Rachmadi Dwi 

Areka, S.Pd 

RD  العلوم

 الطبيعية

12 12 

 

املدرسة العالية القرآن حرسالكم  عدد الطلبة يف
 :فيما يلي بنجكولو

 عدد الطالب حسب مستوى الفصل 3.  4اجلدوال 

الفصل احلادية  الفصل اثنا عشر

 عشرة

 الفصل العشر

لالرجا  النساء الرجال النساء الرجال النساء 

2 14 13 22 11 17 

 

 حتليل البياناتب. 
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 . نتائج البحث1

 ةصل الباحثحتوفقا لنتائج البحث الذي مت إجراؤه، 

يف   الكتابة م مهاريعلى نتائج تتعلق باألخطاء اللغوية يف تعل

باملدرسة العالية القرآن حرسالكم  الصف احلادى عشر

طرق املالحظة واملقابلة  ةستخدم الباحثتحيث  بنجكولو

واالستمرار. يف هذا الفصل يقدم الباحث النتائج عرض 

النتائج إىل شرح النتائج اليت مت احلصول عليها من مكان 

 الدراسة:

 عملية تعليم مهارة الكتابة يف الصف احلادى عشر( 1 

 .باملدرسة العالية القرآن حرسالكم بنجكولو

ت واملالحظات املباشر  يف هذا من نتائج املقابال

الكتابة العربية يف  مهار م يعملية تعل ةعرف الباحثتاجملال، 
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لكوم بنجكولو. فيما يلي نتائج احرس املدرسة العالية القرآن

املدرسة العالية يف  ةاملقابالت واملالحظات اليت أجراها الباحث

 لكوم بنجكولو:احرس القرآن

بعملية  ةالباحث  يت قاموبناء على نتائج املالحظات ال

الكتابة باللغة العربية بدءا من طلب املعلم للماد   مهار م يتعل

يف االجتماع السابق، وتوفري املفردات للطالب واملعلمني 

أيضا إمالء القراءات مث قام الطالب بتدوينها يف كتاباهتم 

 الكتابة لدى الطالب باللغة العربية.  هبدف حتسني مهار

وع تعليمي على قصص عربية كل موض و أما

وحمادثات قصري  وطويلة وأسئلة تدريبية. النشاط املعتاد الذي 

يعطيه املعلم هو توجيه الطالب لترمجة النصوص املوجود  اليت 

مت  مناقشتها معا، مث يأمر املعلم الطالب بالبحث عن 
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املفردات الصعبة يف القاموس، وهناك أنشطة أخرى توجه 

ى األسئلة الوارد  يف الكتاب، وأحيانا الطالب لإلجابة عل

 يأمر املعلم أيضا بعمل ملخص.

اللغة  ةمقابلة مع أومي مورين آيت باساريبو )مدرس

عاد  ما أقرأ " : قال 2022مايو  31العربية( يوم الثالثاء 

النص وأقول للطالب أن ميلوا ، أو أيضا عن طريق توجيه 

النصوص املكتوبة الطالب إىل مراقبة الكلمات أو اجلمل أو 

اليت سيتم نقلها أو نسخها إىل كتبهم. بعد ذلك ، يتم 

تدريب الطالب على نقل أو نسخ نتائج السمع اخلاصة هبم ، 

حىت أمتكن من معرفة اإلجنازات اليت حققتها مهارات الكتابة 

لدى الطالب. ألن اللغة العربية ليس  درسا سهال، لذلك 

ابة على األسئلة حىت يعتادوا أعرفهم على إعطاء املهام، واإلج
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عليها الحقا، ومعرفة كيفية كتابة اللغة العربية الصحيحة 

 .ط"وفقا للقواعد

باإلضافة إىل ذلك ، حىت يتمكنوا من فهم النص "

الذي تتم دراسته بسهولة ، نناقشه معا ونأمرهم بتسجيل 

املفردات اليت جيدوهنا صعبة مث العثور على املعىن حبيث تتم 

االجتماع التايل مر  أخرى وحماولة إعاد  كتابته دون  مناقشة

النظر إىل النص. باإلضافة إىل ذلك ، يتم أيضا حىت يتمكنوا 

من فهم قواعد كتابة وكتابة اجلمل العربية بأحرف منفصلة 

وحروف مستمر  مع اختالفات يف أشكال احلروف سواء يف 

ة اللغة العربية البداية أو الوسط أو النهاية ، وإتقان كيفية كتاب

 ."بوضوح وبشكل صحيح
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يف تعليم مهارة الكتابة لطالب الصف  شائعةاألخطأ ال( 2 

 احلادى عشر باملدرسة العالية القرآن حرسالكم بنجكولو

ومن نتائج املقابالت واملالحظات املباشر  يف امليدان، 

أن الطالب ما زالوا يواجهون صعوبة يف  ةالباحث توجد

العريب، وقد ظهر ذلك عندما أمر املعلم  إعاد  كتابة النص

الطالب بإعاد  كتابة اجلمل العربية اليت يتحدث هبا معلموهم 

لكنهم ما زالوا يف حري  من أمرهم بشأن كتابة اللغة العربية 

وفقا للقواعد القائمة، وأيضا بسبب عدم حفظ املفرودات، 

 مما زاد من صعوبة تأليف اجلمل.

ت واملالحظات املباشر  أن لذلك ومن نتائج املقابال

يف الكتابة   م مهارييف عملية تعل شائعةأخطاء الطالب ال
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تصنف على  لكوم بنجكولواحرس املدرسة العالية القرآن

 النحو التايل:

 يف كتابة مهزة القطع األخطاء  .أ

اهلمز  االبتدائية الىت تكتب  هيقطع مهز  ال

امي  مهز  القطع  55.وتقرأ سوء يبدءهبا الكالم

 ألهنا تقطع لفظ ما قبلها عن ما بعدها وتقع يف

أول الكلمة ويف وسط الكلمة ويف هنايتها على 

مفرد  بعد احلرف  احلرف األخري كما تقع

 5٦.األخري

 طأاخل الصواب رقم

 انا اكتب أنا أكتب 1

                                                           
إبرهم شمس الدين، مرجع الطالب في اإلمالء ) بيروت: دار الكتب العلمية،  (، 5585

م2012  
موس حسن هديب ، موسوعة الشمل في الكتابة اإلمالء )األردان  م( 56103

2022دارأسامة،  
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 ان  تضرب أن  تضرب 2

 الرّز اكل حممد  الرّز أكل حممد 3

 اخ الصغري أخ الصغري 4

 انا انصر أنا أنصر 5

 انتم تكرمون أنتم تكرمون ٦

 اننّت تنصرن أننّت تنصرن 7

 ان  تكرمني أن  تكرمني ٨

 انتما تنصران أنتما تنصران 9

 انا اكرم أنا اكرم 10

يف اجلدول أعاله هو كتابة اخلطأ الذي اتدث 

اليت جيب كتابتها ولكن بعض الطالب القطع  اهلمز 

 القطع. ال يكتبون اهلمز 

 يف كتابة مهزة الوصلخطاء األ. ب



87 
 

 

ُتعّرف مهز  الوصل بأهنا مهز  تقع يف أول 

البتداء هبا، ويسقط عند الكلمة يثب  لفظها عند ا

وصل الكلمة مبا قبلها، أي ُتنَطق نطق مهز  القطع يف 

بداية الكالم، وال ُينطق هبا يف حالة الوصل بينها وبني 

الكلمة اليت قبلها، وُتكتب مهز  الوصل هبذا الشكل ) 

ا ( أي بال رسم اهلمز  عليها، وُسّمي  هبمز  الوصل 

 57.ألهنا تصل بني الكلمة وما قبلها

 اخلطأ الصواب رقم

 ماإامك؟ مااامك؟ 1

 هو إبن حممد هو ابن حممد 2

 عمر ابن اخلطاب عمربن اخلطاب 3

 أحلمداهلل احلمداهلل 4

                                                           
57 https://hahuwa.blogspot.com/2019/12/hamzah-qatha-dan-hamzah-

washal.html 
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 إلعلم هو نور العلم هو نور 5

 إذهب بكتيب اذهب بكتيب ٦

الصراط اهدنا  7

 املستقيم

إهدنا الصراط 

 املستقيم

 إفتح الباب افتح الباب ٨

ادع إىل سبيل  9

 ربك

 أدع إىل ربك

 إستغفروا رّبكم استغفروا رّبكم 10

اخلطأ الذي اتدث يف اجلدول أعاله هو يف 

الذي كان  هو إبن حممد، اخلطأ هو الكتابة  3رقم 

الذي أما اخلطأ  له مل يكتب. األلفينبغي أن يكون 

فهو خطأ يف كتابة  3اتدث يف أرقام يري الرقم 

 .اهلمز . ألن هذه اهلمز  يري مكتوبة يف قواعدها
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 احلرف الىت تكتب والتنطقء يف خطااألج. 

 حلروف اليت تكتب وال تنطق هي حروما 

 5٨نظهر يف الكتابة وتسقط يف النطق.

 

 اخلطأ الصواب رقم

 ألئك مسلمون أولئك مسلمون 1

رأي  أوالء  2

 الرجال

 راي  أالء الرجال

 لعيبو لعبوا 3

 قالو قالوا 4

اشتري  قلما  5

 جديدا

اشتري  قلم 

 جديد

                                                           
58https://www.mr-alihamoud.com/2021/06/Letters-that-are-written-

but-not-pronounced.html 
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الطالب شاركوا   ٦

  القراء  يف

الطالب شاركو 

 يف القرء 

صديق أخيعمرو  7  عمر صديق أخي 

هدى  لئك علىأو ٨

 من رهبم

 ئك علىالأو

 هدى من رهبم

ا هلدايباء قدموا االا 9

 ألطفاهلم

ا هلدايباء قدمو االا

 ألطفاهلم

نظرت مسجدا  10

  كربا

نظرت مسجد 

 كرب

هناك  1،2،7،٨،10يف اجلملة رقم 

.على الواو يلقي احلرف خطأ ألنه خطأ،وهو

الريم من أنه يف الكتابة الصحيحة يتم كتابة 

 الواو.احلرف 
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لرقم التايل هناك خطأ يف ا

الذي  لفاألحرف .اخلطأ هو9،٦،3،4،5

مت جتاهله. على الريم من أن اجلملة 

ال يتم  األلفالصحيحة يف قاعدهتا حرف 

 .التخلص منها

 

 

 

 

 احلروف اليت تنطق والتكتب .د
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ف اليت ُتنطق وال ُتكتب هي احلروف اليت احلرو

ننطق صوهتا لكنها ال تظهر يف الرسم اإلمالئي 

 59للكلمة.

رق

 م

 اخلطأ الصواب

 هاذا قلم هذا قلم 1

هــذه  2

طالبـــة 

  جمتهـــد 

ه اـذهـ

طالبـــة 

  جمتهـــد 

 بسم أهلل هللا بسم 3

ذلك اجلبل  4

شــــــام

ك اجلبل لاذ

شــــــام

                                                           
59 https://abyanpost.com/ 
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 خ خ

 الرحلة شاقة، لكن 5

 ممتعة

 الرحلة شاقة، الكن

 ممتعة

هـــؤالء  ٦

 طالب جمتهدون

ء ــؤلهـ

 طالب جمتهدون

هللحمّمد رسول أ حمّمد رسول اهلل 7  

هذان الكتابان  ٨

 مفيدان

ذن الكتابان اه

 مفيدان

 هاذ التّفاح لذيذ هذا التّفاح لذيذ 9

أي  1،2م اخلطأ الذي اتدث يف الرق

وهو املكان  "هاذا"خطأ يف كتابة الكلمة 

الذي من املفترض أن يتم فيه التخلص من 

 .حرف األلف
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أي  3اخلطأ الذي اتدث يف الرقم 

وهو املكان  بسم أهلل""خطأ يف كتابة الكلمة 

الذي ألقي  فيه اهلمز  فوق األلف بعيدا. 

"بسم  حبيث تكون اجلملة الصحيحة هي

 اهلل".

اتدث يف الرقم بعده هو  اخلطأ الذي

أيضا هكذا، أي الكتابة يري الصحيحة على 

احلرف األخري يف شكل ألف، سواء كان 

األلف مكتوبا على شكل ألف، أو يف شكل 

 .الياء
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 األلف القصورةواملنقوص ه.

أّنه االسم امُلعرب ُيعّرف االسم املقصورعلى 

( الذي آخره ألف الزمة، سواًء كان  ألفًا قائمة )ا

ُيعّرف االسم املنقوص على أّنه  أو ألفًا مقصور  )ى(.

 ٦0.كل اسم ُمعرب آخره ياء الزمة مكسورما قبلها

 اخلطأ الصواب رقم

قل إّن اهلدى هدى  1

 الّله

 قل إّن اهلدا هدا الّله

مصطفى تلميذ  2

 مؤدب

تلميذ  مصطف

 مؤدب

                                                           
60 https://loghate.com 
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 نظرُت إىل الراع نظرُت إىل الراعي 3

 أجب  املنادِ  يأجب  املناد 4

 نزلُ  الواد نزلُ  الوادي 5

 جاء القاض القضا  جاء القاضي القضا  ٦

 قرأ موسا القران قرأ موسى القران 7

 صاحب اتيا عليا صاحب اتي عليا 9

 جاء الفتا جاء الفىت 10

اخلطأ الذي اتدث يف اجلدول أعاله هو خطأ يف 

اخلطأ . وهو أمر يري مناسب ءالياكتابة واستخدام األلف و

هو خطأ يف الكتابة يكون حرفه  ٨،9،10الوارد يف الرقم 

وباملثل مع أرقام  األلفبدال من كتابته باحلرف  ياءاألخري 

 . أخرى
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 يمعالمة الترقو. 

الترقيم يف الكتابة العربية هو وضع رموز اصطالحية 

مواقع معينة بني الكلمات أو اجلمل أثناء الكتابة؛ لتعيني 

الفصل والوقف واالبتداء، وأنواع النربات الصوتية واأليراض 

الكالمية، تيسريًا لعملية اإلفهام من جانب الكاتب أثناء 

الكتابة، وعملية الفهم على القارئ أثناء القراء . وقد بدء 

العرب باستخدامها قبل حوايل مائة عام بعد أن نقلها عن 

من وزار  التعليم  اللغات األخرى أمحد زكي باشا بطلب

املصرية يف حينه، وقد مت إضافة ما استجد من عالمات، 

وعالمات الترقيم الرئيسة يف الكتابة  .٦1وإشارات فيما بعد

 :العربية، هي

 (،)الفاصلة، ويطلق عليها أيضا الفارز ، والشولة .1
                                                           

61 https://www.diwanalarab.com 
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 ( ؛ )الفاصلة املنقوطة .2
 ( . ) النقطة .3
 ( : ) النقطتان .4
 ( - ) الشرطة .5
 ( — ) الشرطتان .6
 (ـ )الشرطة السفلية .7
 (؟ )عالمة االستفهام .8
 ( ! ) عالمة التأثر، أو التعجب .9

 ( ... ) عالمة احلذف .10
 ( « » ) عالمة التنصيص .11
 ( ( ) ) القوسان .12
 [ ] القوسان املستطيالن .13
 < > األقواس املثلثة .14
 ( / ) إلشار  املائلةا .15
 ( \ ) اإلشار  املائلة املعاكسة .16
تآيت فقط مع إشار  الربيد اإللكتروين واليت  .17

  @ ) اآلحرف الالتينية مث)
 ( ^ ) إشار  القو  املرفوعة .18
 ( * ) إشار  الضرب .19
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 ( & ) إشار  العطف .20
  أما بالنسبة لألخطاء اليت ارتكب  يف مهارات الكتابة

 ملدرسة العالية القران حرسالكم بنجكولو :با

 اخلطأ الصواب رقم

فصول السنة أربعة:  1

الربيع، والصيف، 

 واخلريف، والشتاء

 ،فصول السنة أربعة

الربيع، والصيف، 

 واخلريف، والشتاء

نعم، إال السؤال  2

 األخري

 إال السؤال األخري نعم.

وهل كان سبب ذلك  3

 صعوبته؟

وهل كان سبب ذلك 

 وبته.صع

يا أمحد، اجتهد يف  4

 .دروسك

اجتهد يف  ؟يا أمحد

 .دروسك
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 من أين لك هذا. من أين لك هذا؟ 5

هناك خطأ يف عالمات الترقيم ،  1يف اجلملة رقم 

 النقطتان.جيب أن تكون عالمات الترقيم املناسبة املستخدمة 

عالو  على ذلك ، فإن خطأ عالمات الترقيم يف الرقمني 

دقة عالمات الترقيم النقطة يف حني أن  ، أي عدم 2،4

 .)،(الفاصلة  الشيء الصحيح هو استخدام العالمة الترقيم

حيث يكون استخدام  3،5وكذلك اخلطأ الوارد يف الرقمني 

 .عالمات الترقيم يري مناسب

 مناقشة البحث. 2 

ابالت واملالحظات اليت قدمها بناًء على نتائج املق

الباحثون ، يف هذه املناقشة سيصف الباحثون وصف املناقشة 

 وفًقا للبيانات اليت مت مجعها ، على النحو التايل:
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 عملية تعليم مهارة الكتابة يف الصف احلادى عشر (أ

 باملدرسة العالية القرآن حرسالكم بنجكولو

ت اليت بناًء على نتائج املالحظات واملقابال

تعليم مهار   أجراها الباحثون ، تبني أن عملية

باملدرسة العالية  الكتابة يف الصف احلادى عشر

تبدأ بسؤال املعلم للماد   القرآن حرسالكم بنجكولو

يف االجتماع السابق ، وإعطاء املفردات للطالب. 

كما يقوم املعلم بإمالء القراء  أو اجلمل العربية ، مث 

وينها يف دفاتر املالحظات اخلاصة يقوم الطالب بتد

هبم وفًقا لقواعد اللغة العربية الصحيحة. اقرأ النص 

واطلب من الطالب اإلمالء ، أو أيًضا بتوجيه 

الطالب ملالحظة الكلمات أو اجلمل يف الكتاب ليتم 
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نقلها أو نسخها يف كتبهم. بعد ذلك ، يتم تدريب 

 الطالب على حتريك أو تقليد امعهم.

و أن يكونوا قادرين على معرفة اهلدف ه

الكتابة لدى الطالب   اإلجنازات اليت حتقق  يف مهار

، وكذلك حىت يتمكنوا من فهم قواعد كتابة وكتابة 

اجلمل العربية بأحرف منفصلة وحروف متسلسلة مع 

اختالفات يف أشكال احلروف سواء يف البداية أو 

العربية الوسط أو النهاية ، وإتقان كيفية كتابة اللغة 

 بشكل صحيح وصحيح.

باإلضافة إىل التحكم يف استخدام النظام 

النحوي للغة العربية يف الكتب أو املوضوعات اليت 

 ميكن للعرب فهمها. كما أن الرأي الذي عرب عنه
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كامل النقوه حول الغرض من تدريس اللغة  حممد

العربية يتيح للطالب تعلم كتابة اللغة العربية وفهم 

 شكل احلروف واألصوات، وإتقان طريقة العالقة بني

كتابة اللغة العربية بشكل واضح وصحيح، ومعرفة 

مبدأ إمال والتعرف على ما هو باللغة العربية، وترمجة 

األفكار يف كتابة اجلمل الصحيحة باستخدام الكلمة 

الصحيحة يف سياق تغيري شكل الكلمات أو تغيري بناء 

 إضافة، مذكرو مئّنث اجلمع ،  ثّن واملعىن )مفرد،  م

 ٦2اخل(.

الكتابة العربية هي املهارات اليت تعترب   مهار

تستغرق أيضا وقتا طويال   صعبة يف التعلم وهذه املهار

                                                           
62 Mahmud Kamil an-Naqoh, Ta’lim Lughah al-Arobiyah Lin-

Naatiqin bilugotin Ukhro. (Mekkah: Jamiah Ummul Quro, 1985). hlm.235 
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. هناك ثالثة مكونات على األقل  يل تلك املهارجدا لتو

  :مدجمة يف أنشطة الكتابة ، وهي

. إتقان اللغة املكتوبة مبا يف ذلك املفردات 1

والبنية واجلمل والفقرات واإلمالء والشظايا وما 

 إىل ذلك.

. إتقان حمتوى املقال وفقا للموضوع املراد 2

 كتابته

جتميع حمتوى  . إتقان أنواع الكتابة، وهي كيفية3

الكتابة باستخدام اللغة املكتوبة لتشكيل التركيبة 

املطلوبة، مثل املقاالت واملقاالت والقصص 

 ٦3القصري  والكتب وما إىل ذلك.

                                                           
63 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 181 
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ارة الكتابة لطالب يف تعليم مه شائعةاألخطأ ال ب(

الصف احلادى عشر باملدرسة العالية القرآن حرسالكم 

 بنجكولو

اللغوية هي قدر  الشخص على استخدام لغة   املهار

قسم إىل تن اللغة  وصحيح. تسمى املهار حسنمعينة بشكل 

الكتابة   م مهاريالكتابة. يف عملية تعل  أربعة، أحدها مهار

اليت  شائعةاألخطاء اللدى الطالب ، هناك العديد من 

يرتكبوهنا. حبيث تتداخل األخطاء بشكل كبري مع حتقيق 

يف هذه املناقشة، سيتم مناقشة األخطأ  أهداف تدريس اللغة.

يف تعليم مهار  الكتابة لطالب الصف احلادى عشر  شائعةال

 باملدرسة العالية القرآن حرسالكم بنجكولو.
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اك بعض يف تعلم مهارات الكتابة ، بالطبع ، هن

األخطاء اليت ارتكب . تشمل األخطاء اليت يرتكبها 

مع مهز   القطعمحز  الطالب أخطاء الكتابة واالستخدام 

أعاله هو كتابة  ان  تضرب"" مثال يف اجلملة،لوصلوا

اليت جيب كتابتها ولكن بعض الطالب ال القطع  اهلمز 

 .القطع يكتبون اهلمز 

خطأ وهوهناك خطأ، ألئك مسلمون"" يف اجلملة

.على الريم من أنه يف الكتابة الواو ألنه يلقي احلرف 

األخطاء يف احلرف  الواو. مثالصحيحة يتم كتابة احلرف 

 .والعكس الىت تكتب والتنطق

تشمل األخطاء اليت يرتكبها الطالب أخطاء 

خطأ يف كتابة . األلف القصور واملنقوص الكتابة
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اخلطأ . بوهو أمر يري مناس الياءواستخدام األلف و

هو خطأ يف الكتابة يكون  اجلملة "جاء الفتا"الوارد يف 

 .األلفبدال من كتابته باحلرف  ياءحرفه األخري 
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 الباب اخلامس

 االختتام

 استنتاجات من مجيع املناقشةاتتوي هذا الفصل على 

يف  شائعةالبحث واتتوي على اقتراحات تتعلق بتحليل األخطاء ال

الصف احلادى عشر طالب الكتابة اليت قام هبا   م مهاريتعل

 باملدرسة العالية القرآن حرسالكم بنجكولو

  خلالصةا .أ

طالب الكتابة الذي قام به   أظهر حتليل تعلم مهار

الصف احلادى عشر باملدرسة العالية القرآن حرسالكم 

هناك بعض أخطاء خمتلفة يف الفئات اللغوية ،  بنجكولو

األخطاء اليت ارتكب . تشمل األخطاء اليت يرتكبها الطالب 

 مث. لوصلمع مهز  وا القطعمحز  م أخطاء الكتابة واالستخدا
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تشمل . والعكس األخطاء يف احلرف الىت تكتب والتنطق

األلف  األخطاء اليت يرتكبها الطالب أخطاء الكتابة

العلمة . ويف اخلطأ األخري، أي خطأ القصور واملنقوص

 . الترقيم

  القتراحاتا .ب

ن خالل إجراء حتليل األخطاء ، من املعروف ما هي م

األخطاء اليت ارتكبها املتعلم )من األخطاء األكثر شيوعا إىل 

األخطاء اليت نادرا ما تظهر( ، ومن املأمول أن يتم ترتيب 

تدريس اللغة العربية بطريقة تصبح أكثر فعالية. إن اللغة 

فع من األفضل ستمنح املتحدثني هبا رضاها اخلاص وستر

كرامة اللغة. األخطاء يف استخدام اللغة ستقلل بشكل أو 

 بآخر من قيمة كرامة اللغة.

 عربية اللغة ال ةعّلممل. 1
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على الريم من وجود آراء لدى الطالب 

م اللغة العربية أمر ممتع، إال أن هناك ييقولون إن تعل

م اللغة العربية يبعض الطالب الذين يعتقدون أن تعل

، وال يزال هناك العديد من الطالب أمر صعب وممل

الكتابة باللغة العربية.   الذين جيدون صعوبة يف مهار

لذلك ، جيب على املعلم أو املريب دائما توفري الدافع 

 للطالب.

 للطالب . 2  

من املتوقع أن ينتبه دائما إىل شرح املعلم 

ويقوم باملهام املعطا  يف تعلمه. وكذلك الطالب أكثر 

تابعة عملية التعلم. وأيضا ، جيب على جدية يف م
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الطالب الذين مل يتمكنوا من الكتابة بشكل صحيح 

 أن يظلوا متحمسني وجادين يف التعلم.
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