
 

 

 

  

  ليدانج دالن اإلخالص دار مبعهد اليومية املكاملة يف اللغوية األخطاء حتليل 

 حبث 
  

 العربية اللغة تعليم ىف البكالوريوس شهادة لنيل مقدمة 
   

 الطالبة إعداد 
  

 فاطمة سييت 
  ت دريسشعبة العربية اللغة:القيد رقم32143016 

  والتعليم الرتبية العلوم كلية

  الشمالية سومطرة احلكومية اإلسالمية اجلامعة
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 ليدانج دالن اإلخالص دار مبعهد اليومية املكاملة يف اللغوية األخطاء حتليل 

 حبث

  
   فيمقدمة البكالوريوس شهادة لنيل العربية اللغة تعليم

  
  فاطمةسييت  الطالبة إعداد 

  :القيد رقم32143016 
  

            :األول املشرف              ال اثنياملشرف: 

    
  لوبيسالاحلاج ن املاجستري                      لوبيسالدكتور الدين حلم احلاج املاجستري

 التوظيف رقم: 195303151982031004                التوظيف رقم: 195806101992031001

 والتعليم الرتبية العلوم كلية العربية اللغة تعليم شعبة
    ميدان  الشمالية سومطرة احلكومية اإلسالمية اجلامعة
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 البحث مستخلص 

 االسم    :فاطمة سييت  
 األساسيي الرقم   : 32143016   

 األول املشرف   :الدوكتور  اسكوالن احلاج اندوس لوبيس املاجستري ، 

 الثاين املشرف  : الدوكتور احلاج اندوس  لوبيس، الدين املاجستريحلم 



 

 

     :  دار مبعهد اليومية املكاملة يف اللغوية األخطاء ليداجنتحليل دالن اإلخالص                                
 املكاملة يف والصرفية النحوية األخطاء بتحليل البحث هذا يف الباحثة تقوم املوضوع
   اليومية

 اليومية املكاملة يف اإلخالص دار مبعهد انتل مندايلنج ليدانج دالن األخطأ ملعرفة البحث هذا ويهدف .
 البياانت مجع طريقة وأما .الرابع والصرفية النحوية  كيفي حبث البحث وهذا .األخطأ هلذه احلل ومعرفة
 تسري اليت البياانت حتليل وأما .والواثئق واملقابلة  املسكن يف وأجري املالحظة الباحثة استخدمتها اليت
  :هي البحث هذا ونتائج  .الوصفي فهو الباحثة عليه

كاملةامل يف اإلخالص دار معهد طالبات فيها وقعت اليت النحوية األخطاء     اليومية 

  الضمري يف منها واإلضافةكثرية، واملنعوت والنعت واخلرب واملبتدأ واإلشارة به واملفعول.
  تصريف يف الطالب أخطأ حيث النحوية، األخطاء من أقل الصرفية واألخطاء

 الفعل زمان حسب الفعل هواستعمال. 

 العربية القواعد تطبيق األخطاء هلذه واحلل-  النحو كتب وقراءة دراسة هو الباحثة الحظت أن بعد
 أو كانت مكاملة التمرينات كثرة سبقت مما أكثر والصرف و  متت اليت اليومية املكاملة يف الصحيحة
 والصرف النحو كتب يف ،دراستها و األنشطة يف كتابة

 اليومية. 

            األول املشرف                  

   
       املاجستري لوبيس عشقالن احلاج الدكتور 
   :التوظيف رقم195303151982031004
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