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الباب األول

المقّدمة

خلفية البحث.أ

اللغة هي األساسيية الرئسية . اللغة هي وسيلة اليت يستخدمها الناس للتحدث بينهم

إذا مافيهم . اللغة مهمة ضرورية وحيتجها كل اإلنسان. 

اللغة فلكل منهم ال يستطيع ان يعرب اغراضهم حيت ينشيئ ارتباك و ابكام اليت الحيصل شيء 

االتصاالت اليت لديها نظام ككل من القواعد أو املبادئ التوجيهية اليت أيضا أداةاللغة هي . ما

، ولكن أيضا لكل نطبق فقط علي املتحدثني األصلينيوهذا ال ي.

.من يريد استخدامها

.بيةومنها اللغة العر . ىل سبعة الف اللغاتات يف العامل متنوعة حول ست الف إاللغ

كما ذكر هذا يف القرآن سورة الزمر . اعطى اهللا اللغة العربية اخلصائ

تعليم اللغة العربية يف اإلندونسية يبداء من دخول اإلسالم فيها واهدافه االوىل ). األية٣٩- ٣٨(

للعبادة بل تالعربية ليسومبرور تطوير تعليم اللغة العربية يف اإلندونسية إمنا اللغة. للعبادة فقط

.لإلتصال وتطوير علوم اللغة العربية

1



اآلن اللغة العربية أمر أن يعلمها يف املدارس من اإلبتدائية حىت العالية أو اجلامعة اخلاصة 

هي كلغة اساسية يف املعهد ألن الطالب هلم اهداف و اللغة العربية. ملؤسسة اإلسالميةيف ا

عهد امل. متنوعة يف تعلمها، املثال لفهم الكتب العربية و كللغة اليومية ملهارة الكالم وغريها

وجب الطالب ان يتكلموا . هي معهد الذي فيه املساكن الكثريةالعصري الكوثر بيماتنج سيانرت

.العمل عادة هلمباللغة العربية كل يوم حىت يصبح تلك 

حيت نشاط اللغة ، يومياباستخدام اللغة العربيةوجب الطالب يف املعهد العصري الكوثر

الطالب البد هلم ان يتكلم باللغة وكانت . املعهد العصري الكوثرلطالب هو نشاط أصبح عادة

، واالهم جنليزيهاالعلي التواصل باستخدام العربية أويعتدواو 

استخدام علىتركيز الباحثةذلك امابالنسبة.ن الطالب يتقنون مهارات الكالممن ذلك هو أ

.اللغة العربية من حيث اهتمامهم

.اليوميةالعربيةاللغة يف استخدام كثرية

للطالب الستكشاف دروسهم العربية ينبغي حدي املؤسسات اليت توفر فرصا وينبغي ان تكون إ

وبوجوب استخدام اللغة .

انرتالعربية لطالب معهد الكوثر بيماتنج سي

، ومتعلميعلم شيئا جديداكذلك يف اي تو .قواعدها حيت تسبب األخطاء يف استخدامها



الناشئة قبات يف عمليه التعلم تعاين، جيدةمتنوعة من الصعوبات والعاللغات سوف جتد جمموعة

.الصعوبات اليت تؤدي بعد ذلك إىل األخطاء. من داخل اللغة نفسها وكذلك من اخلارج

الطالب الخيلون من األخطاء . األخطاء امر معلوم للناس وكذلك األخطاء اللغوية

اللغة االويل غالبا بالنسبة للمتعلمني.من الطبيعي للمتعلمني اللغة الثانيةاالخطاء اللغة. اللغوية 

وللغة العربية خصائصها اخلاصة اليت ختتلف .سواء عند التحدث أو الكتابةما واجهت خطأ

سواء من حيث علم الصوتيات أو املورفولوجية أو بناء اجلملة أو ندونيسيةف اللغة اإلباختال

ن يف االستخدام األول مث ، كما هو الشأ.حتدثيفن يسبب هذه األخطاءن أهذا ميك. الداللة

علي استخدام نظام ، فهم وتكون قادرةاالجنبية املتعلمني آخر ملعرفة/ة ، وطالب اللغة الثانيةللغ

مع ) ، والقراءة والكتابةدث، والتحاالستماع(ا يف شكل مهارات اللغة للغة املستهدفة اليت تعلمها

.اي احنراف حنو لغة النظام يعترب خطاء. كما املؤلف األصليصحيح

، ولكن أيضا اجهها كل لغة تعلم بوصفها اجلاينومل تقتصر األخطاء علي املسالة اليت ستو 

. ملستشارين هي املسؤولة عن توجيهها حنو إتقان اللغة هي أفضلاهاب من الفكر للمعلمني وا

العملية ء اليت ارتكبت من أجل حتسني نوعيهذا هو املكان الذي احلاجة إىل حتليل األخطا

.التعلم الذي حيدث



م واملتعلمني الفرق يف اخلصائص بني اللغة األولكن ليس فقط اي سبب يكمن يف

املستهدفني الذين درسوا أو بعبارة أخرى  األخطاء اليت حتدث هي السبب يف النظام اللغة الثانية 

لثانية حبيث من اللغة االيت ميلكها املعلمات) اندونيسيا(املختلفة األوىلمع اللغات ) العربية(

.املستفاداحملتملة العظيمة يؤثر علي اللغة الثانية النظام اللغوي األوىل

يف العوامل اليت تسببت يف حدوث خطأتقوم الباحثة باجراء األحباث ملعرفةالتايل 

، اختارتولذلك. بيما تنج سيانرتالكوثرعهداالتصال بالطالب الذين قاموا باحلديث عن امل

العصرييف معهدباللغة العربية يف النطقيةاألخطاءحتليل "عنوان هذا البحث مع الباحثة

.سيانرتبيماتنج الكوثر 

البحثتحديد.ب

معهد العصرييف علقة باستخدام املفرداتويركز هذا البحث علي حتليل األخطاء املت

.سيانرتالكوثر بيماتنج 

أسئلة البحث.ت

معهد العصري الكوثر بيماتنج سيانرت؟الّلغة العربية ىفكيف أخطاء.١

الّلغة العربية ىف معهد العصري الكوثر بيماتنج سيانرت؟أخطاءما العوامل اّليت تسّبب.٢



أهداف البحث.ث

العصري الكوثر بيماتنج سيانرتالّلغة العربية ىف معهد أخطاءعرفةمل.١

الّلغة العربية ىف معهد العصري الكوثر بيماتنج ما العوامل اّليت تسّبب أخطاءعرفةمل.٢

سيانرت

فوائد البحث.ج

الفوائد النظرية.١

ل السيكولوجي ، يسهم هذا البحث يف اختبار نظرية علم االستدالالناحية النظريةومن 

وسامهت . ويل الصحيحة ميكن ان تؤثر علي اللغة الثانية املستفادة ام السواء كانت اللغة األ

لتطبيقية اليت تفيد بان سبب اخلطأ هو اأيضا يف تطوير نظرية حتليل اخلطـأ يف اللغةالدراسة 

.للغة اليت حتدث يف الداخل ويف األخطاء االمنائيهيف ااخلطأ

االستخدامات العملية.٢

، كل املتعلقة بتعلم اللغة العربيةومن الناحية العملية ، يسهم هذا البحث يف معاجله املشا 

سيساعد هذا البحث . وال سيما فيما يتعلق بالكفاءة يف استخدام املفردات الصحيحة بدقه

اللغة العربية يف وضع املعايري واملعارف العلمية االساسيه يف تطوير املناهج التعليمية اليت تعلم 

ربية ، ويساعد يف اعداد وتطوير املواد التعليمية العيف معهد العصري الكوثر بيماتنج سيانرت



بواسطته ستسهم هذه البحوث يف خمتلف . وكذلك املساعدة يف وضع تقنيات التقييم املناسبة

درسي اللغة العربية والطالب ملمصممي تصميم التعليمية:، مبا يف ذلك ما يلياألطراف

.والباحثني

هيكل البحث.ح

لكل فصل وفيما يلي وصف . ، تتالف املناقشة املنهجية من مخسه فصولويف هذه الدراسة

:من الفصول

منها خلفية البحث اسئلة البحث، اهداف البحث، فوائد ،األول، املقدمةالباب

البحث، هيكال البحث

تعريف األخطاء، حتليل، ، فصولاربعةدراسة النظرية، اليت تتالف من الباب الثاين، 

.تقسيم األخطاء، عومل األخطاء

ع أنوا األولالفصل. الفصول الفرعيةمن ، اليت تتالف البحثطريقةالثالث، الباب

، البياناتمصادر ، والفصل الثالثالبحثالفصل الثاين يناقش أداةو ،البحث ووجهته

، و حتليل البياناتخلامس طريقةالفصل ا، و مجع البياناتيناقش طريقةلرابعوالفصل ا

.البياناتصحة الفصل السادس 



: منها.نتيجة العام و اخلاصاليت حتتوي علي، ، عرض البيانات و حتليلهاالرابعالباب

و عوامل عصري الكوثر،و حتليل األخطأ النطقية يف معهد التاريخ معهد العصري الكوثر،

.النطقية يف معهد العصري الكوثرتسبب األخطاء 

.تاجات واالقرتاحات، االستناالختتاماخلامس،الباب



الباب الثاني

اإلطار النظري

تعريف األخطاء في اللغة.أ

وورد يف الصواب، و أخطأ الطريق عَدَل عنه،و رد يف لسان العرب اخلطأ و اخلطاء ضدُّ 

وورد يف الرائد معجم ١.َأو تـََعمََّد الذنبَ , أذنبَ : و َخْطًأ َخطًَأ،–) خطئ ( املعجم الوسيط 

. ابتعد عن الصواب) ٢. ارتكب ذنبا) ١. َخطَأً ) : َخِطَئ َخيْطَُا ( ألفبائي يف اللغة و األعالم 

٢.سلك سبيل اخلطإ عن قصٍد أو عن غري قصدٍ : يف الدين) ٣

العظيمة لغة االندونيسيةوفقا لقاموس ال.املعاين املتنوعةهلااصطالحاأخطاء اللغة 

)KBBI(هو اجلانب الذي لديه اخلطأ"الشيئ خيالف خبصوصه"بواسطة ، يتم تعريف اخلطأ

من هو واحد من أجزاء من احملادثة أو جزء اخلطأ.عيوب يف خطاب أو كتابات الطالب

يف املعلمني الذين لديهم خطأ.قاعدة لغة البالغنيأو من أساسيةمن قاعدة" تنحرف"التكوين 

تعلم اليت قد ال من الاألخطاء هي جزء"ن أا الطالب وصلوا إىل استنتاج مفيداللغة اليت يتحمله

، ولكن بدال تاج إىل االبتعاد عن هذه األخطاءعلم ال حيت، فان املوبعبارة أخرى."اتكون ابتعاده

.٢٤٢\١, "خِطئ: "مادة, )م ١٩٧٦–ه ١٣٩٢, دار احياء الرتاث العريب: القا هرة(, ٢ط , المعجم الوسيط, إبرهيم أنيس١
.٣٨١ص , "خطئ"مادة , )املال ينيدار : بريوت(, الرئد معجم ألفبائي في اللغة العربية واألعالم, جربان مسعود٢
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حقا انه ال ميكن الباحثة تدرك .

٣.امنهجيغة دون ان تفعل اخلطأللمرء ان يتعلم الل

باعتباره احنرافا منهجيا عن القاعدة املطبقة يف عراق عرف خطأNorrish)(و قفا على 

عرف٤.ما بعد احلرب عندما مل يتقن املتعلمون شيئا باستمرار استخدامه بشكل غري صحيح

(Jack Richards, John Platt , Heide Weber)والقواعد لكلمةالنعناع كما يتم تعيني استخدام ا

أو األصليني أو شخص ضليع يعترب خطأ، والتعبريات من قبل الناطقنيالنحوية للغة، والكلمات

٥.عدم الكمال

ص ما يف اللغة ميكن شخخطأ.أخطاء يف تعلم اللغات هي الشيء الذي ال ميكن جتنبه

ن ان من ذلك ميك، ولكن عكسنفسهلإذا كان الناس يفهمون مفهوم اخلطأ ان يكون مشكلة

ان األخطاء (Tarigan)قال.ه يف الكالمأيكون شيئا بسيطا إذا كان الشخص ال يدرك خط

ن من قبل الطالب الذي، ولكن علمون اللغة الثانيةاللغوية ال يتم فقط من قبل الطالب الذين يت

اللغة، واللغة قة جدا لتعلم ن األخطاء اليت بلغتها وثييتعلمون اللغة أو اللغات األوىل اليت تبني أ

اء اليت حدثت جيب ان تكون معروفة، فان األخطالتايل. تعلم اما اللغة أو كليهمااألوىل

3 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Sintaksis (Bandung: Angkasa,2009), hlm.4
4 Jassem Ali Jassem, Study on Second Language Learners of Arabic: An Error Analysis Approach ( Kuala

Lumpur: Pustaka Hayathi, 2000), hlm. 44.
5 Jack Richards, John Platt dan Heide Weber, Longman Dictionary of Applied Linguistics (Inggris:

Longman, 1985), hlm. 95.



.تعلم اللغة نفسهاخطاء تشكل جزءا ال يتجزا من عملية، الن تلك األومدروسه بتعمق أكرب

٦:، وهين ثالثه معلومات مت احلصول عليها، هناك ما ال يقل عخطاءوبفحص األ

، وما هي املواد اليت ما زالت باقيه واليت لطالبااحملرز، ومدي التقدم املرتدة للمعلمنيالتغذية .١

.ينبغي دراستها

.كدليل للباحثني عن كيفيه اكتساب اللغة والتعلم منها.٢

.لطالب يف احلصول علي اللغةاحد من االسرتاتيجيات املستخدمة هو و كمدخل ان هذا اخلطأ.٣

(Corder)، مبا يف ذلك شرحبعض املفاهيم أو النظريات عن األخطاء اللغوية اليت 

ح صطالاستخدام ا(Corder)حتديد .لتقييد أخطاء اللغةMistakeو Errorsح صطالاستخدام ا

error وmistake٧.كما يلي بيانه،  ادخل يف عامل خطأ اللغوية

١.Errorsقواعد النحوي خيالفبسبب اللغة املتكلمني هو اخلطأ(breaches of code) . حيدث

نقصان متام ، لذلك فمن تاثري علي األخرىعن هقواعد ختتلفلهالناطقبسبب هذا اخلطأ

يستخدم يف اللغة بسبب ، حدث خطأاستخدام اللغةفانه يورط.أو عدم قدره املتكلمني

.قواعد اللغة اخلاطئةالناطق

6Harimurti Kridalaksana, Kamus LinguistikEd. III (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.66

7 Achmad Hp dan Alek abdullah, Linguistik Umum(jakarta: Erlangga, 2012), hlm.54-55



٢.Mistakeيشري .الناطق غري صحيح يف اختيار كلمة أو عبارة حلالة معينةبسبب هو اخلطأ

القاعدة املعروفة صحيحا، وليس بسبب عدم غريملتكلمنيبسبب االستخدام اهذا اخلطأ

.إتقان اللغة الثانية

Errors)خطأ ( وMistake)أخطاء (Corder(Rusminto: 2011) وأعرب عن

ت اليت حتدث يف نظام باعتبارها االحنرافاerrorsأضاف ان .املختلفةاثنني من األشياء 

واالحنراف ليس mistakeيف غضون ذلك .، وبعد فهم بسبب اللغة املستخدمةمنتظم ومتسق

طالب ، ذكر يف الشرح الالحق ان حتديد ما إذا كان احنراف الومع ذلك.منهجيا ومتسقا

Corder(لب مزيدا من الدراسة ويتطعن اخلطأ أو االرتباك مسالة صعبة dalam Richards,

1984.(٨

استخدام Jain(dalam Richards, 2004:206)خمتلف اآلراء األخرى كما جاء يف 

هذا ال حيدث فقط يف شخص (errors)يف اللغة كخطأslip of tongue or slip of penمصطلح 

من قبل ويعرف هذا اخلطأ.األصليني، ولكن ميكن ان حيدث يف املتكلمنيالثانيةتعلم اللغة 

ة ميكن ان حيدث هذا النوع من اخلطأ بسبب العوامل املشرتكني واألخطاء ليست منهجيه

، ومن حاله واحده إىل حاالت ، مثل التعب أو استنفدت، وتغريت من وقت ألخريةالنفس

.أخرى

8 Abdul Mu‟is Ba‟dulu dan Herman, Morfosintaksis (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010).



لفور يتم التعرف علي ا، وإذا ملي شخص ما يف اللغةنفذت بشكل منهجاخلطأ

ليت ميكن ان تؤثر علي اللغة ااء املستدامة اليت تؤدي إىل خطأ ، سيؤدي إىل أخطوتصحيحها

وكلها .، واملواد التعليمية ، والبيئة املدرسية، واالجهزه التعليميةمثل املعلمني، أشياء أخرى

,Jain dalam Richards)أسهمت يف فشل الطالب يف تعلم اللغات نتيجة ألخطاءهم اللغوية 

2004:207)

الطالب يف تصحيح منهجي وينبغي القيام فورا بتحد

.حبيث ميكن الختيار اسرتاتيجية التعلم اللغوي ان يتالءم مع هدف ميكن حتقيقه يف تعلم اللغات

تحليل األخطاء.ب

ء اليت ارتكبتها هو دراسة لألخطا". اخلليعون"حتليل األخطاء اليت حتدث يف اختصار مع 

حتليل األخطاء يف الواقع يشكل جزءا من .االجنبية/وال سيما اللغة الثانية،اللغة املتعلمني

إتقان يولدها الناس الذين هم يف عملية، وهي اللغات اليت)اللغة البينية" (اللغة بني"اسة الدر 

.والسمة الرئيسية هي وجود هيكل لالحنراف اللغوي ولد يف شكل أخطاء لغوية.اللغة الثانية

املتعلمني اللغة ولذلك، اخلليعون ان الرتكيز فقط علي األخطاء اليت ارتكبتها جمموعه من 



يف حني ان دراسة اللغة البينية، .علي اي مستوي من التنمية يف عمليه تعلم اللغةاالجنبية/الثانية

٩.التعلم كلهأكملها التعليم لغة املتعلم عمليةيانات بوحتليل الب

، وهذه راسة من التحليل اللغوي التطبيقيمن جماالت الدحتليل األخطاء هي واحدة

حتليل  .١٩٧٠األخطاء ولدت يف منتصف النقد للتحليل من كونسرتاكيف يف وقت مبكر من 

١٠.اللغة املستهدفةمع (BI)كونسرتاكيف قارن بني املتعلمني اللغة االويل

Daulayو قفا على  ث أو الرتاكيب اليت حتيد األخطاء هي جزء من احلديأوضح (1982)

١١.أداء البالغنيعن قاعدة بعض معايري خمتارة
Corder١(، اي وهي متييز اثنني من األخطاء (

األخطاء اليت حتدث بشكل) ٢(األخطاء اليت حتدث ليست القطاعية يف الشخص املذكور و 

Noam Chomskyنوعان من األخطاء املرتبطة مبفهوم .منتظم يف كل شخص الذين يتعلمون اللغة

ببها عوامل هناك أخطاء اليت تسChomskyو قفا على .performancedan competenceيف شكل 

١٢.تسبب عوامل الكفاءةاألداء وهناك أيضا خطأ

9 I Nyonya Sudiana, Analisis, hlm. 48.
10 Douglas H. Brown, Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran BahasaEdisi 5 (Jakarta : Kedutaan Besar

Amerika Serikat, 2008), hlm.149
11 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, Ed Revisi (Bandung : Angkasa,

2011), hlm. 126

12 Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional: Pendekatan, konsep, dan Teori Pengajaran Bahasa
(Jakarta : Erlangga, 1986), hlm.49-50.



، انيكس عمليا.العملية والنظرية، ومها األغراض للغة املتعلم له هدفانحتليل اخلطأ

ف من النظرية هو معرفه موقف يف حني ان اهلد.خريطة اللغة املتعلمنييهدف إىل معرفة اخلطأ

.اللغة االجنبيه املتعلمني علي العقلية/تعلم لغة ثانيهاخلطأ يف عملية

اخلليعة فوائد العمليات، ميكن أيضا التفريق بني بتعاد عن األهداف املذكورة أعالهاال

اليت مت احلصول عليها من نتائج ، خريطة اخلطأعمليا.، وهي الفوائد العلمية والنظريةومنافعها

:، مثلألشياء كثريهخلليعني متدرجة وظيفية جدا ومفيدةا

.املواد اللغويةخالل تعديل مستوي الصعوبة وسهولةحتديد تسلسل املواد التعليمية من.١

.، والتمارين اخلاصةكيدحتتاج إىل التأغوية اليتحتديد املواد الل.٢

.إصالح التعليمات العالجية.٣

١٣.ختبار مهارات املتعلمنيتفاصيل اللغة ألغراض التقييم أو إحدد .٤

، حبيث ميكن للمتعلم استخدام اللغة جيدا ملنع أو جتنب خطأ مماثل يف أوقات املقبالت.٥

١٤.وصحيحا

.عمليا من حيث التدريس املنهجي اللغةن تدعم ، فان حتليل األخطاء ميكن أالتايل

ن تكون حتسنا جوهريا يف كرتونيه ميكن ألين النتائج اليت حتققت من املعلومات اإلوهذا يعين أ

13 Sridhar , sebagaimana dikutip Sudiana, “Analisis” dalam Nurhadi dan Roekhan (ed.), Dimensi, hlm, 49.
14 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan, hlm.273



مللموس هلذا العمل هو حتسني واحده من الشكل ا.االجنبية/سني تعلم اللغة الثانيةتقييم وحت

طبق علي أساس من خالل ترتيب واختيار وفرز الاملواد التعليمية اليت يتم اعدادها وتطويرهانوعية

.مشرتك القيام بهاالشكال املادية خطأ

وية ، ان حتليل اخلطا مفيد لتوفري البيانات واالستنتاجات وحجر الزااما من الناحية النظرية

، سواء يف عمليه إتقان اللغة واحده اكتسبت وتعلم اللغةللباحثني حول كيفية- ألساس قوي

.االجنبيه للغة املتعلم/إتقان اللغة الثانية، وال سيما يف عمليةن قبل األطفالاالويل م

:مع تسلسل اخلطوات كما يلييتم تنفيذ حتليل اخلطأ عاما

مجع البيانات.١

شفهيا أو  (عينة ، وحتديد شكل التعيني عينة واسعة:وتشمل هذه املرحلة أمور منها

، ومرحلةاللغة االويل، واخللفيةفيما يتعلق بعمر املتعلم (، حيدد العينات املتجانسة )كتابة

١٥).التطور

، اي عمل املتعلمني الذي يف طبيعتهالبيانات اليت يتعني حتليلها عمليةوجيب ان تكون ا

والبيانات.يطلب منهم البدء يف حتمل تسلسل اللغات يف ان واحد واملرتبطة مع عناصر العقل

عن قدرات املتعلمني علي استخدام يل عليها يف احلصول علي حمله عامةالعملية اليت ميكن التعو 

15 Ibid., hlm. 299.



وهذا يعين ان البيانات املستخدمة يف ١٦.اللغة وفقا لوظيفته التواصلية هي معلومات وقائعية

عن املعلومات ال تكون مهمة أو اختبار مكونات اللغة اختبار القدرة املعرفية فقط املتعلمني 

أو (، ولكن بدال من اختبار إتقان اللغة )املفردات، الكالم، الصوت(هدفة عناصر اللغة املست

، حيث هذه االنشطه تطالب )راءه أو كتابه ميكن أيضا ترمجات، وقمهمة االستماع، والتحدث

.املتعلمني الستخدام عناصر اللغة يف االتصال احلقيقي

البيانات من خالل التثنية املتكررة اليومية أو ، ميكن ان يتم مجع هذه وعالوة علي ذلك

١٧.عمدااالختبارات اليت ختطط ألغراض التحليل

خطاءعالمات األ.٢

ويتطلب ذلك ./أخطاء تظهر يف البياناتباخلطوة الثانية باالشاره إىلويتم القيام 

الشكال عرف علي ا، فضال عن احلساسية والدقة للتاليا للغة املستهدفة ضد الباحثنياتقانا ع

، فمن املرجح جدا ان تفوت الكثري من األخطاء حبيث نتائج إذا مل يكن كذلك. اخلاطئة

.التحليل ال يكون احلد األقصى

للغة يف ان واحد أو ، الذي يغطي مجيع جوانب االقيام بتحديد اخلطا يف التكاملوميكن

معينه، مثل جوانب ، اي يقتصر علي جانب واحد أو أكثر من جوانب بصوره منفصلة

16 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra (Yogyakarta: BPFE, 1987),
hlm.177.

17 Ibid



معينه من وميكن أيضا ان تؤخذ القيود حىت يف أجزاء١٨.الفونولوجيا أو بناء اجلملة وحده

.، علي سبيل املثال خطا جانب كاال علي استخدام الفعلاجلوانب اللغوية واحده

وكما .معياريه تصبح مرجعاخذ قاعدة، تاالعالمة، ففي عمليه حتديد وعالوة علي ذلك

يتضح من أخطاء املدافعني عن املظامل اليت تناولواها باستخدام اللغة املوحدة لألشخاص الذين 

١٩.جييدون الكالم أو الناطقني باالجنليزيه

وصف اخلطاء.٣

، وهي شرح االحنرافات عليهااملعروفة وصف اخلطا هو اجراء حتليل اللغوية ضد األخطاء

ويستند .اخلطوة أعاده بناء الكالم يظهر الشكل الصحيحورافق هذه ٢٠.شكل علي كل خطاء

، التايل فان احلقيقة تعتمد كثريا علي صحة سري معين املطلوب من قبل املتعلمالتعمري إىل تف

وميكن القيام بالرتمجة الشفوية الصحيحة أو التفسريات اليت تقدمها اللغة االمازيغيه .التفسري

ب إىل املتعلمني مباشره بشان نية الرغبة يف البلغ االويل اليت ولكن مع التفسري األول الذي يطل

.٢١

، فيمكن املتكلم/املمكن التقاء باملتعلمإذا كان التفسري املوثوق به صعبا ألنه من غري

ري النتائج هلذه ما يسمي تفس.للباحثني ان يقدموا تفسريا يستند إىل سياق اللغوي أو احلالة
18 Ibid
19 Ibid
20 Pranowo, Analisis , hlm. 54.
21 S. Pit Corder, Introducing, hlm. 274.



يف هذه .rekonstruksiأعاده االعمار اليت أعطيت يسمي االحتماالت، حبيث فرصالتفسري

احلالة، واإلتقان العميق للمعرفة أو ضد اللغة املستهدفة هو املطلوب علي اإلطالق للمشتبه 

٢٢.فيه

تفسري اخلطأ.٤

، الذي هو لغوي مع هدف التحليل اللغوي علي وعلي النقيض من وصف اخلطأ

تفسريات اخلطأ، حنراف عن كل خطأاال

٢٣.وأسباب من تلك األخطاء

الشيء نفسه هو احلال مع وصف اخلطاء ، وحماولة البحث عن مصدر وسبب األخطاء 

بعض األخطاء اليت تظهر ميكن ان تسعي حقا القضية علي أساس العادات .ليست شيئا سهال

، ال ميكننا ان نعرف بالتاكيد السبب يف كل خطا اال أساسا، ومع ذلك.اليت حتدث بشكل عام

ال ، حىت يف بعض األحيان املتعلمني أنفسهماملتكلم الذي فعل ذلك/ىل املتعلمان نسال مباشره إ

.يعرفون بوضوح ملاذا ارتكب خطأ

تصنيف األخطاء.٥

22 Ibid
23 Pranowo, Analisis, hlm.54.



أساس تشابه الشكل 

بعد ذلك حيسب كل جمموعه مظهره حبيث ميكن ان .أو طبيعته وفقا للقيود اليت اختذها الباحثون

يستطيع كنت استخلصت استنتاجات حول , من هذا نادره.تعرف األخطاء مستوي اجلدية

.عرضه من املتعلمة-اهلدف جماالت لغة ان أصبح نقطات من خطا

تقييم اخلطاء.٦

، اجري تقييم لنتائج التحليل لوضع اقرتاحات ألخطاءة االخريه من حتليل اويف املرحل

، فان حتليل األخطاء اللغوية من التايل.إلدخال حتسينات علي تعلم اللغات يف وقت الحق

.املتوقع ان يكون قادرا علي تقدمي قيمه الدراسات اليت تستهدف املتعلمني من النوعية احملسنة

، هناك تشابه واحد بني حتليل خطا اليه العمل اليت مت كورة أعالهمن شرح اخلطوات املذ 

، سواء منهم علي الطالب كمدرس يصحح نتائج التثنيةاحلصول عليها عن طريق تصحيح عمل 

ولكن علي .حد سواء حتاول العثور علي تلك األخطاء املتعلمني يف استخدام اللغة املستهدفة

قييم معدل جناح الطالب عكس االختبارات اللغوية اليت يشار اليها يف كثري من األحيان لت

، فان حتليل األخطاء يتم تعيينه بشكل أكرب ألغراض التغذية املرتدة لطالب التعليم بشكل فردي

٢٤.باللغة الثانية بشكل عام

24 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian, hlm. 178.



ويتم حتليل األخطاء مع . وتقع األخرى يف املوقع علي إجراءات العمل بني االثنني

، حبيث الوقت املطلوب العقلية علي املتعلمة لظهور خطأخطوات أكثر تعقيدا للجوانب النفساني

ث فقط عن عدد من األخطاء كل ، فان اختبار كيباهاسان يبحبدال من ذلك.ليس قليال

.، حبيث ميكن حلها يف وقت قصري مبا فيه الكفايةطالب

تعلم اللغة، ر فوائد كبرية لعمليةميكن لتحليل األخطاء ان يوف، ولكي وعالوة علي ذلك

، مثال يف حماولة لإلصالحجة التحليل متبوعه بتدابري ملموسةفان اخلرباء يقرتحون ان تكون نتي

، والعثور علي تفسري إذا كان ذلك ضروريا ومفيدازيادة ممارسه لتفاصيل خطا معني أو تقدمي 

، وإعطاء مناذج للتعلم اللغة احلق ان تساعد املتعلمني أكثر ظلماكن تقنيات التدريس اليت مي

، وأساليب التدريس أو استبداهلا مع غريها من األساليب ري ، والكتب املدرسية ماجنغانيتواخل

.املناسبة

خطاء األتقسيم.ت

.وميكن ان حيدث تصنيف اللغات يف مجيع عناصر اجلوانب اللغوية واستخدام اللغة

ئج التحليل الذي قام به الباحثونواستنادا إىل نتا

:التالية



الفئة اللغوية.١

بولتزر راياريز وأول من يفعل حتليل . علي مستوي مكونات أو عناصر اللغةاي خطأ

اجلوانب االضافه إىل هذه٢٥.، وبناء اجلملة ، واملفرداتعلي مورفولوجيا املناظر الطبيعيةاخلطا 

، ومها علم لغويني آخرين يف حتليل األخطاء، ميكن أيضا األخذ جبانبنيالثالثة املذكورة أعاله

:وفيما يلي شرح لكل من. الصوتيات والتصنيف الصويت

األخطاء املورفولوجية.أ

نيسيه اللغة االندو .علي مستوي التغيريات الشكل والبناء من الكلمة املورفولوجيةخطأ

ص الذين يتعلمون املعرضة لألشخا- يا املنطقة غالبا ما يصبح اخلطاومعقده نقطه علي مورفولوج

، وهناك كلمه الفعل املتعدية٢٦.، واحده منها هو استخدام افيككاسي للفعل

، "يل"كيل الكلمات االساسيه ، وهي العديد من أنواع اإلصالحات اليت ميكن اضافتها إىل تش

، أو سام "جتنب"و " القيام"، "تعلم"، "كوك"كما يف كلمه "i-يل"، أو "احلق--يل"، " انيقه"

وال يزال هذا التعقيد يقرتن . "أكل"، مثل كلمه اإلطالق ال يتم أضافه التصحيحاتعلي

ان تتغري "افيكس . باختالفات يف نوع واحد من اإلصالحات وفقا للكلمات اليت دخلت األمر

، القطار : ، كما هو األمر يف الكلمة"احلفاظ علي"أو " حتديث"، "السعي"، "ميلحت"إىل 

25 Rod Ellis, The Study, hlm. 54.
26 Setya Tri Nugraha, Kesalahan-kesalahan Berbahasa Indonesia Pembelajar Bahasa Indonesia sebagai

Bahasa Asing: Sebuah Penelitian Pendahuluan



وال يزال هذا التعقيد يقرتن باختالفات يف نوع واحد من . ، ومتتص ويقول مرحباواحلفاظ، وحصة

، "السعي"، "حتميل"ان تتغري إىل "افيكس . اإلصالحات وفقا للكلمات اليت دخلت األمر

، ومتتص ويقول واحلفاظ، وحصة،القطار: كما هو األمر يف الكلمة،"علياحلفاظ"أو " حتديث"

.افيكس-وغالبا ما خيلط بني املرء واالخر يف استخدام االفيكس. مرحبا

األخطاء النحوية.ب

يف معظم هذه اجلوانب علي استخدام اللغة خطأ.يف البناء العبارة أو اجلملةاءاي خط

ومن االمثله علي اخلطا الذي غالبا ما يرتكبه طالب .يف مهارات الكتابةنتجة ، وخاصةامل

و "غرفة"الكلمات املشرتكة . "غرفة اجللوسالضيوف يف ":اندونيسيا العربية يف هذه الفئة

مث كما قال مودهاف ، جلوس عدم اجلمع .وكالمها هو االسم الذي يشكل التضامن"جلوس"

."ال"بني 

سيمانتيك-ليكيسكواخلطاء .ت

مهيه املرجوة ، أما ألنه خيتلف عن األاستخدام أو اختيار كلمه أو مصطلحيف وهذا خطأ

يتعلق فقط استخدام  الداليل اللفظي ال-، فان اخلطأ التايل.أو ليس وفقا لسياق احملادثات

سواء من حيث اخللفية، ٢٧االنتخابات وفقا لسياق االتصال،ة، ولكن أيضا دقكلمه احلقيقة

٢٨.املوضوعو، واملشاركني، واألهداف

27 S. Pit Corder, Introducing, hlm. 56
28 Baca Furqanul Azies dan Chaedar Alwasilah, Pengajaran, hlm. 13.



األخطاء الصوتية.ث

، والعبارات أو علي املناظر الطبيعية السليمة، سواء علي مستوي الكلماتاي خطاء

متنوعة من الفئات الفرعية الثالثة أعاله خطأ يف جمموعةعندما ميكن ان حتدث هذه .اجلمل

م ، واخلطا يف جوانب الصوتيات فقط حيدث يف استخدا)شفهيا أو كتابه(استخدام اللغة اشكال

).السمع(وتقبل ) احلديث(، سواء االنتاجيةاللغة الفموية

أو الفسيولوجيةعلم األصوات النطقي). ١

من االنتشار يف الدراسات صوات وأرسخها قدما، وأكثرها حظأ وهو أقدم فروع علم األ
ويرجع السر يف ذلك إىل وظيفة هذا الفرع، وإىل طبيعة امليدان املخصص له، فهو . كلهااللغوية  

يدرس نشاط املتكلم بالنظر يف أعضاء النطق، وما يعرض هلا من حركات، فيعني هذه األعضاء 
وحيدد وظائفها ودور كل منها يف عملية النطق، منتهيا إىل حتليل ميكانيكية إصدار األصوات من 

٢٩.تكلمجانب امل

ذلك الفرع من علم األصوات الذي يهتم بدراسة حركات : ة هووعلم األصوات النطقي
أعضاء النطق من أجل إنتاج أصوات الكالم، أو الذي يعاجل عملية إنتاج األصوات اللغوية 

.وطريقة هذا اإلنتاج

وقد جاءت الدراسات الصوتية القدمية مبنية على اجلانب النطقي يف دراسة األصوات،
.ونطقها مرة بعد أخرى، وحتديد نقاط النطق وتعيني حركات أعضاء النطق

-46م، ص2000كمال بشر، علم األصوات، دار غريب، القاهرة مصر، دط، ٢٩ 47



أو الفيزيائي٣٠علم األصوات األكوستيكي). ٢

وهذا الفرع من علم األصوات حديث العهد نسبيا، وهو ميثل املرحلة الوسطى بني علم 
٣١.األصوات النطقي وعلم األصوات السمعي

األصوات بعد نطقها من ناحية فيزيائية، ويعىن العلم الذي يدرس « : ويعرف على أنه
حبركة مصدر الصوت وسعة الذبذبة واملوجة الصوتية والرنني، أي من حيث انتقاهلا إىل األذن 

.٣٢

وقد ظهر علم األصوات الفيزيائي نتيجة تطور العلوم الطبيعية والفيزيائية، واليت
بوسائل متطورة تساعد على دراسة الصوت دراسة فيزيائية،أفادت علم األصوات 

.فتقوم بتحليل الذبذبات واملوجات الصوتية املنتشرة يف اهلواء

علم األصوات السمعي). ٣

علم يعين مباهية :  وهو أحدث فروع علم األصوات على اإلطالق، ويعرف على أنه
٣٣.السمعإدراك األصوات وبالعملية السمعية، أي يدرس جهاز 

:وعلم األصوات السمعي ذو جانبني مها

ووظيفته النظر يف الذبذبات الصوتية اليت تستقبلها أذن السامع، : جانب عضوي فسيولوجي-
.ويف ميكانيكية اجلهاز السمعي ووظائفه عند استقبال هذه الذبذبات

..49كمال بشر،علم األصوات، ص: يراجع. وهو فرع من الفيزياءAcousticsاألكوستيكي نسبة إىل ٣٠
.48املرجع نفسه، ص٣١
.423ص/1حممد التو جني وراجي األمسر، املعجم املفصل يف علوم اللغة، جمـ ٣٢
.423ص/1السابق، جمـملرجع٣٣



السمع يركز جهوده على البحث يف تأثري هذه الذبذبات ووقعها على أعضاء : جانب نفسي-
. ، ويف عملية إدراك السامع لألصوات وكيفية هذا اإلدراك)الداخلية منها بوجه خاص( 

.٣٤

لقد شهد الدرس الصويت تطورا وتقدما مدهشا بفضل اآلالت واألجهزة املتطورة، حيث 
ة مل تكن معروفة من قبل، واكتشفوا أن مادة استطاع العلماء التوصل إىل حقائق صوتية جديد

حبثهم؛ أي الصوت اللغوي له جوانب يقتضي كل جانب منها النظر إليه بأسلوب خيتلف عن 
.اآلخر

مع غريها من املهارات اللغوية وعاده ما يسمع علي األكثر مقارنة ٣٥،اما بالنسبة للخطأ

إتقان املفردات والقواعد ضد اللغة املستهدفة ال تصبح ضمانا للمتعلم لتكون قادره ٣٦.يف خطاء

.علي فهم اخلطاب الذي يسمع وال سيما عندما يتحدث هو املتكلم الذي جييد السرعة العادية

، وسوف يشعر اخلطاب سريع جدا، وانه مارسة لالستماع إىل اللغة االصليةدون الكثري من امل

عة األخطاء غري الشائ.، لذلك ليس من السهل القبض عليه من قبل املتعلمحليس من الواض

.، واليت حتول النص ومعنية خمتلف متاماحتدث أيضا بسبب تشابه األصوات

األخطاء اجلغرايف.ج

.43-42كمال بشر، علم األصوات، ص ٣٤
35 Bond menyebutkan dengan istilah “misperception” . Baca Zinny S. Bond, Slips of the Ear : Errors in the

Perception of Casual Conversation (California: Academic Press, 1999).
36 Sebagai bukti pada pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, misalnya, listening menjadi bagian dengan

rata-rata skor terendah dalam ujian-ujian TOEFL.



، وحيدث من األخطاء الصوتيةكما اخلري . الذي يتعلق بشكل الكتابةءوهذا هو اخلطا

).القراءة(أو تقبل ) الكتابة(، اما يف الكتابة االنتاجيةاللغةالتطعيم فقط يف استخدام اخلطأ

عاده ما حيدث إذا كان هناك فرق بني اللغة االويل واللغة املستهدفة يف التطعيم هو اخلطأ

علي .السيناريو ، واليابان والصني واهلندأو كيفية، مثل الالتينية والعربية كتابةشكل رسائل و 

، وعاده ما تفعل أكثر من قبل النمطية ليست نادرا ما يثري خطاالرغم من ان جوانب من

املبتدئني املتعلمني جديده لقراءه الكتابة يف اللغة املستهدفة واألطفال الصغار يان يتعلمون لغتهم 

، حبيث ده ليست معقده كما اجلانب النحوياجلانب جرالواين من اللغة عا.االويل يف الكتابة

.كثري من الوقت الذي يستغرقه إلتقان القاعدة بأكملها الواردة فيهالسيطرة تاخذ أقصر ب

الفئة اليت يولدها النموذج.٢

٣٧,Corderيتم التعبري عن هذا التصنيف من قبل
Krashen وDulay, Burt

اي ٣٨

وميكن ان تكون األخطاء يف هذا التصنيف  . ، أو مجلهيف شكل ولدت من كلمه واحدهخطأ

:كما يلي

وقد . الذي يعين أزاله عنصر أو أكثر من عناصر اللغة املطلوبة يف مجله أو مجله واحده، اإلغفال.أ

٣٩.ادي االختفاء إىل بناء اجلملة أو العبارة اليت أصبحت اقل دقه

37 S. Pit Corder, Introducing, hlm. 277.
38 Rod Ellis, The Study, hlm. 56.
39 S. P. Corder, Introducing, hlm. 277.



، وهو ما يعين أضافه عنصر أو أكثر من عناصر اللغات اليت ال تكون ضرورية يف عبارة اإلضافات.ب

٤٠.أو مجله البناء

٤١.مما يعين ان اخلطا يف البناء يشكل عبارة أو مجله يف خطاب، اي إبداعات.ت

، وهذا يعين ترتيب الفرز أو ترتيب عناصر عناصر اللغة يف مجله أو مجله البناء بشكل اي تسلسل.ث

.غري صحيح أو غري متوافق مع القواعد النحوية للغة املستهدفة

الفئة املقارنة.٣

ا يف اسـتخدام اللغـة املسـتهدفة اسـتنادا إىل وهـذا خطـBurtوDulayويعرب عـن هـذه الفئـة 

:املدرجة يف تصنيف خطا كوبرايف هي٤٢.ما إذا كان هناك تاثري اللغة االويل ام ال

أخطاء التدخل.أ

٤٣.وهـــي األخطـــاء النامجـــة عـــن التـــاثري الســـليب للغـــة االويل
Richards نســـميها خطـــا اللغـــة

٤٥.التاليةيسبب التداخل إيه أخطاء يف النماذج ٤٤.البينية

خفض اإلنتاج). ١

إنتاج). ٢

40 Ibid
41 Ibid
42 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa (Bandung: Angkasa: 1988), hlm. 274.
43 Jos Daniel Perera, Linguistik, hlm. 104-136.
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اإلنتاج اخلاطئ). ٣

تفسري خاطئ). ٤

املتطوراخلطأ.ب

كجزء من عمليه اإلتقان املتزايد ضد اللغة املستهدفة واألطفال الصغار ال اي خطأ

ن األخطاء اليت حتدث بلغتني داخل الشبكة ويسمي هذا اخلطا أيضا بأ٤٦.خيطئ يف تعلم اللغة

وأسباب ظهور ٤٧.نتيجة لتعقيد نظام املعرفة ال تزال حمدوده للغة املستهدفةواليت ستظهر 

األخطاء اليت تنشا عن العوامل الداخلية للغة املستهدفة اليت وصفت له يف وقت واحد ميكن ان 

.مبانغان

الغموض األخطاء .ت

أمـي :علـى سـبيل املثـال٤٨.يصـنف كخطـا تـدخل أو كيربمبانغـان يف ان واحـدوهذا خطأ

ميكـــن ان تظهـــر ) أمـــي(ملـــرتكيب املؤنـــث ) يـــذهب(اســـتخدام األمســـاء الذكوريـــة يـــذهب إىل الســـوق 

التدخل بسبب تاثري أخطاء اللغـة اندونيسـيا الـيت مل تكـن تعـرف الفـرق يف شـكل الفعـل سـواء مـن 

ة يف ان واحــد ميكــن اعتبــاره مظهــرا مــن مظــاهر أخطــاء املــتعلم مل حيــث نــوع اجلــنس أو عــدد اجلنــا

.يكن السيطرة علي شكل الفعل التغيريات علي أساس نوع اجلنس أو عدد اجلناة

46 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan, hlm. 291.
47 Jack C. Richards (ed.), Error, hlm. 78.
48 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan, hlm. 274.



األخطاء الفريدة.ث

.اليت ال تعكس أخطاء التدخل أو التطوراتاي خطأ

فئات اثار االتصاالت.٤

، اي جتميع األخطاء استنادا إىل Kiparskyو Burtوقد صاغ هذا التصنيف ألول مره 

:يتم متييز األخطاء يف هذه الفئة إىل اثنني٤٩.التاثري علي فهم رسالة االتصال

األخطاء احمللية.أ

:، مـــثالملـــة أو اخلطـــاب ككـــلاي األخطـــاء الـــيت ال تســـبب كيشـــاالهباهام حنـــو معـــين اجل

، فـان تكرار الكلمـة يف اجلملـةالرغم من وعلي ."شخصا٣٠٠العدد اإلمجايل للطلبة اجلدد بلغ "

.فهم املعين ال يزعج علي اإلطالق

األخطاء العاملية.ب

سوء فهم أو عدم وهذا خطا أسفر عن تدمري معين اجلملة أو اخلطاب ككل مما ادي إىل

.، مثل ما حتدث عنه شخص من املتعلمنيفهم يف االتصال

الخطأعوامل.ث

49 Ibid., hlm. 293.



الن املتعلمني مل يفهموا أو يتقن النظام ، وذلكألخطاء النامجة عن عوامل الكفاءةا

ويف حني ان االرتباك أو اخلطا الذي قيل حدث بسبب عوامل .املستهدف استخدامات اللغة

، أشعث س، والعمل يف الصيد الكيرتيبورو، والنعابرفورماسي، ونقص الرتكيز، واإلرهاق: مثل

٥٠.وهكذا

و قفا على .موعه متنوعة من العوامل، واألخطاء اللغوية النامجة عن جميف تدريس اللغة

Brownعدد اللغات ، ونقل اللغة ، وهي النقل املتاللغوية الناجتة عن أربعه مصادراألخطاء

.، وسياق اسرتاتيجيات التعلم واالتصالالبينية

.نقل اللغات االحاديه.١

.النقل املتعدد اللغات ميادي السبب الرئيسي يف اخلطا التحدث عن مجيع املتعلمني

لذلك .النحوي اجلديدوحىت اآلن مالوفةألنه هو أساسا شخص ما يعرف قبل ان يتعلم اللغة

يف بعض األحيان ال تزال تستخدم لرتمجه النحوي من الثاينالنحوي االويل

.تعلمت

نقل اللغة الداخلة.٢

النقل األحادي اللغة.وميثل النقل األحادي اللغة عامال رئيسيا يف تعلم البلغ الثانية

50 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa (Bandung: Angkasa, 1973), hlm.21



حيـدث هـذا اخلطـا عـاده يف املراحـل .الذي يسـببه اهلـدف اللغـوي الـذي يدرسـه طـالب تلـك اللغـة

.وجود هذه األخطاء تشري إىل ان تقدم املتعلم يف التعلم.التعلم املبكر–املبكرة 

Richardsاإلفــــراط يف ) ا(، وهـــي حتـــدث داخـــل اللغـــة إىل أربــــع فئـــاتتصـــنيف هـــذه األخطـــاء الــــيت

النـاجم عـن قاعـده احلـد اخلطـأ(علي القاعـدة اجلهل بالقيود املفروضة ) ب) (التعميم املفرط(التعميم 

الن أخطــــــاء تطبيــــــق القواعــــــد ليســــــت (ق غــــــري الكامــــــل للقواعــــــد التطبيــــــ) ج) (٢مــــــن التنــــــازل بــــــاء 

٥١.بسبب صياغة املفهوم عن طريق اخلطأاخلطأ(و االفرتاض الناقص املفهوم ) كامله/مثاليه

سياق التعلم.٣

اليت يف سياق التعلم هو خطأواخلطأ، ثالث هو أيضا مصدرا رئيسيا للخطأالشيء ال

، حبيث املتعلم جيعل فرضيه خاطئه حول اللغة التعلمم وجود املعلمني يف عمليهوقعت بسبب عد

.وهو خطر ويؤدي إىل تفسري خاطئ وحتدث أخطاء يف اللغة.اليت تعلم

اسرتاتيجية االتصال.٤

، واملتعلمني يف تقدمي أفكاره. ة أسلوب التعلمهذه االسرتاتيجية االتصالية املرتبط

يان قبوله رع الذي ال ميكن يف بعض األحالشا-االسرتاتيجية.يستخدمون اسرتاتيجيات خمتلفه

.، حبيث ميكن ان يؤدي ذلك إىل سوء فهم يف الرسالة املتلقيةمن قبل مستلم الرسالة

51 Jack Ricards, Error Analysis, (London: Longman, 1974), hlm. 32



ويؤدي ذلك إىل ثالثه أمور، . عواملميكن ان يكون اخلطا أيضا بسبب العديد من ال

نظام تعليم اللغات ) ٣، و لصعوبات الداخلية للغة املستهدفةا(٢، و ثري اللغة األوىلتأ) ١: هي

.املستهدف

تاثري اللغة األوىل.١

أجنبيه بغض النظر عن تاثري اللغة االويل اليت كانت أول /وال ميكن لعمليه تعلم لغة ثانيه

وللمحال اليه عامل إجيايب يدعم .من حكم املتعلم أو املعروف بشكل أفضل مع نقل املصطلح

، وميكن أيضا ان يكون سلبيا أو معروفا بشكل أكثر العملية اتقانا للغة املستهدفةان يصبح يف

املتعلمون " :Friedو قفا على ٥٢.شيوعا بالتدخل حبيث يصبح حاجزا لعامل يف هذه العملية

٥٣.من اللغة االويل سيظهرون سياللو كعامل يف قضية التدخل أو املؤيدين يف عمليه التدريس

بني اللغة االويل واللغة املستهدفة ستكون أكثر وبراية ان أوجه التشابهLadoويعزز هذا البيان 

متزايدا من برابدان بني ، فان عدداوبدال من ذلك. ن اللغة املستهدفةسهوله يف عمليه إتقا

٥٤.، وأكثر صعوبة يف عمليه إتقان اللغة املستهدفةاالثنني

، اي التداخل أيضا علي املستوي العملي، ميكن ان حيدث وخبالف التدخالت اهليكلية

ان استخدام اللغات يف االتصاالت احلقيقية باالضافه إىل العوامل املتعلقة باللغوية ينطوي أيضا 

52 Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional: Metodologi Pembelajaran Bahasa, Analisis Konstrantif antar
Bahasa, Analisis Kesalahan Berbahasa (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm 104-136

53 Sebagaimana dikutip Jassem Ali Jassem, Study, hlm. 61.
54 Robert Lado, Linguistics Across Cultures (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1957), hlm. 50.



، ميكن ان يكون استخدام اللغة خاطئا إذا ويف هذه احلالة.علي عوامل تؤدي إىل الثقافة احمللية

ان التدخل سيكون استنادا إىل البحوث التجريبية اليت تبني٥٥.مل يكن متفقا مع الثقافة احمللية

٥٦.دائما واحدا من أسباب ظهور أخطاء اللغة املتعلم علي الرغم من نسبه كبريه من خمتلف

، فان هذا التاثري رض له كل متعلمي اللغات االجنبيهوعلي الرغم من ان التدخل سيتع

حنو وعلي طول عمليه تطوير املتعلمني.عاده ما يكون أكثر شعورا يف األيام االويل من التعلم

.إتقان اللغة املستهدفة ، سينخفض تاثري التدخل بشكل متزايد سينخفض مره أخرى

العامل الداخلي للغة املستهدفة.٢

االجنبيه إتقان /، واألخطاء اليت وقعت يف عمليه الثانيةاالضافه إىل ذلك بسبب التدخل

نتائج البحث حىت .فسهااللغة العديد من املصادر علي صعوبة أو تعقيد النظام اللغة املستهدفة ن

واللغة االويل اليت غالبا ما تتهم لغة املستهدفة هي أكرب مصدر للخطأيبني ان العوامل الداخلية ال

ض األخطاء البحثية ، استنادا إىل متوسط نتائج بعر أكرب األخطاء يف اللغة الثانية

٥٧.مبختلف اللغات

، لديها العديد من اخلصائص املعقدة نسبيا لذلك ليس من املثالالعربية علي سبيل

مشاركه األدب حىت توحي بان العرب وحدهم الكثري من الصعوبة يف عمليه .

55 Baca Sri Utari Subyakto-Nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 138-
148.

56 Rod Ellis, The Study of Second Language Acquisition (Oxford: Oxford University Press 1994), hlm. 302.
57 Rod Ellis, Understanding Second Language Acquisition (Oxford: Oxford University Press 1986), hlm.

29.



احلصول علي وتعلم هذه اللغة حبيث أولئك الذين ليس لديهم عدد قليل من البالغني ال تزال 

.تفعل بعض األخطاء

نظام التعليم.٣

:، مثلأيضا بسبب نظام التعلم املستخدمة

النموذج.أ

.تعلم التحدث بشكل جيد واحلاجة إىل منوذج لغة جيده والصحيح علي اي حال

، من خالل عمليه االستماع والتسجيلوذلك الن اللغة هي عاده املكتسبة واملستفادة 

قل جيده خلطا بواسطة طراز اللغة الذي هو أقد يكون السبب ا.أخرىواستدعاء وتقليد مره 

.

، وكلها أو الكتب املدرسية أو القواميسوميكن ان تكون مناذج اللغة املعلمني

٥٨.باهساأصبحت مرجعا للمتعلمني يف مواجهه املشاكل اليت تواجهها بي

األساليب.ب

قل تقنيه التعليم ومنهجيه التدريس أ، كانتن بني بعض أسباب األخطاء اللغويةوم

وية واحدة ، فان استخدام أساليب التدريس اليت تركز علي مهارات لغاملثل٥٩.استخداما

طريقه الرتمجة .قل تطورا حبيث تسبب الكثري من األخطاءسيجعل املهارات اللغوية األخرى أ

58Jos Daniel Parera, Linguistik, hlm. 101.
59 Pranowo, Analisis Pengajaran Bahasa: Untuk Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Guru Bahasa

(Yogyakarta: gadjah Mada University Press, tt), hlm. 53



، فقط الرتكيز علي إتقان النحوي وكذلك تطوير علي سبيل املثالوية أو املعروفة بالعربية النح

.، تصبح قدره املتعلم يف التحدث والكتابة ضعيفهونتيجة لذلك.املهارات يف القراءة والرتمجة

املواد.ت

عندما يكون املثال املعطي غري صحيح سبب املواد التعليمية يف حدوث خطأقد تت

.، وهذا هو اجلانب األول من النموذجاجلانب الثالث مرتبط جدا مبا سبق.صحيحأو غري 

، سواء يف شكل مدرس أو كتاب مدرسي اسا ما مت تسليمه بواسطة النموذجواملادة هي أس

.أو قاموس



الباب الثالث

البحثةطريق

نوع البحث ووجهته.أ

والبحث هو اجلهد .واحده للحصول علي وتطوير العلم هو من خالل البحثطريقة

واملنهجي واحلرج واملتحكم فيه من أجل التوصل إىل حل للمشاكل اليت تواجهها ) الدقيق(الدقيق 

.كما ان البحوث نشاط علمي مير بعمليه طويلة.٦٠البشرية

.، فليست مجيع االنشطةومع ذلك

إذا  .علي نوع من املشكلة للبحث عن االجابه وكذلك اإلجراءات املستخدمة يف حل املشاكل

لة مباشره وال تتطلب عمليه طويلةكان ميكن حل املشك

.البحث العلمي يف هذه القضايا هو مشكله"

، وتنتقد ، والبحوث اليت تسيطر عليها، والتجريبية التجريبيةالعلمي هو منهجيةالبحث 

.٦١افرتاضات اقرتاح االفرتاضات حول العالقة بني التقدير هناك اعراض الطبيعة

، والتاكد من صحة التحقق، )واحده جديده(ف احلقيقة العلمية ويهدف البحث إىل اكتشا

.يرتفع هناك حل للمشكلة، حبيثوحتليل العالقات بني احلقائق

60 Muhbib Abdul Wahab, Pemikiran Linguistik Tammam Hasan dalam pembelajaran Bahasa Arab,
(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2009), Hlm.42

61 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm.2

٣٦



، فان دراسة اللغة هي اجراء حبوث منتظمة شيا مع بعض املدافعني عن الدفاعومت

نطاق البحث هو .ومتحكم فيها وجتريبية وانتقاديه للكائن البحثي يف شكل صوت اللغة احملكية

واجلانب يتم تعيني املورفولوجيا النحوية،، يف تطويرها للغة البحث اخرتقتلغة واسعه جدا

علم (فرادات، تكستيلو املعلماملعروف أيضا باسم-، دالالت، املعجمية حىت)(

.٦٢فقه اللغة، وعلم )النص

باالقرتان مع ) الكائنات(طبيعة البحث اللغوي هو نشاط حيدد هدف كائن اهلوية 

.السياق العام الذي يسمح بوجود موضوع الدراسة

ولذلك .ملراقبة وفحصت الباحثة ايل املكاناملباشر يف جمال اجري هذا البحث بالبحث و 

:ويؤكد ذلك أيضا التايل. فان هذا النوع من البحوث هو ان تشمل البحوث امليدانية

مع املراقبة والبحث عن البيانات مباشره  (field research)ونوع البحوث امليدانية هو

هذا البحث هو البحث الوصفي باستخدام النهج النوعي .كيلوكواسي واألشياء اليت يتم فحصها

الرئيسية كباحثني والبحوث املكرسة للمنفية وحتليل الظواهر واالحداث من خالل وضع االداة

.٦٣، والفكر الناس بشكل فردي وجمموعهنشطه االجتماعية واملواقف التصور، واالعتقادواال

62 Ibid, hlm.42
63Nana  Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2006),

hlm. 60.



، يركز الباحث اهتمامه وصفي للبحوثالطابع ال. جا نوعيا

ومتيل البحوث النوعية إىل .علي العملية بدال من النتائج املتحصل عليها من البحوث امليدانية

، يؤكد ويف مولينغ هاليين. النهج النوعيحتليل البيانات يف االستقراء ويف معين االهتمام خاصه يف 

:ما يلي

ويستخدم . ، أو مراجعه الوثائقاملالحظات ، واملقابالتتستخدم البحوث النوعية اليت

، تعديل الطريقة النوعية أسهل عند التعامل مع الواقع أوال.

، فان هذا النهج وثالثا.، يقدم هذا النهج مباشره العالقة بني الباحث واملدعي عليهوثانيا.مباشره

د من التحسينات اليت تؤثر معا علي أمناط القيم اليت أكثر حساسية وتاقلما مع العدي

.٦٤صودفت

اداة البحث.ب

نتائج علي نوعية، هناك أمران رئيسي ان يؤثرا لدي اعداد تقرير عن نتائج البحوثو 

بشكل عام الصك هو اجلهاز.٦٥، اي البحوث املتعلقة باألداات ونوعيه مجع البياناتالبحوث

64Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),  hlm.9.

65 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2013), Cet.ke-
19, hlm.222



املتطلبات االكادمييه حبيث ميكن استخدامها كاداه لقياس قياس الكائن الذي من املقرر ان تليب 

.٦٦أو مجع البيانات حول متغري

وفيما يتعلق .، اليت أصبحت أداه البحث أو هو الباحثون أنفسهميف البحوث النوعية

):Nasution(، و قفا علىباداه البحث النوعي

.، ال يوجد خيار آخر سوي جعل اإلنسان أداه البحث الرئيسية ويف البحوث النوعية"

.والسبب هو ان كل شيء ال يكون له شكل حمدد

املشكلة، وتركيز البحوث، والفرضية البحثية، واإلجراءات املستخدمة، وحىت النتائج املتوقعة

حوث، والفرضية البحثية، املشكلة ، وتركيز الب.مجيعا ال ميكن حتديدها بيقني وواضحة من قبل

وحىت النتائج املتوقعة، واإلجراءات املستخدمة

٦٧".قبل

البحث املطابقة للبحوث مماثله ألنه له اخلصائص اعتباره أداة، ب)Nasution(ىوفقا عل

:التالية

مع اي حافز من البيئة جيب ان يكون ذا الباحثون بوصفهم أداه حساسة وميكنهم ان يتفاعلوا .١

.مغزى أو ليس الرقم املتوقع للبحث

66 Ibid, JemmyRumengan, hlm.56
67 Ibid, Sugiyono, hlm.223



.ميكن للباحثني كاداه التكيف مع مجيع جوانب الدولة وميكن مجع بيانات متنوعة يف ان واحد.٢

ا ان لنفهم انه جيب علين. وال ميكن فهم كل حاله من حاالت التفاعل اإلنساين مبجرد املعرفة.٣

.، مييالمينيا علي أساس معرفتنااألحياننشعر به يف كثري من

وميكنها ان تفسر ذلك، . ميكن للباحثني واالداه علي الفور حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها.٤

.، وان تكون الفرضية اليت تنشا علي الفوررضية فورا لتحديد اجتاه املالحظةوان تلد الف

االستنتاجات علي أساس البيانات اليت مت متاما كما ميكن للصك اإلنسان ان ياخذ 

، ي الفور كمعكوس للحصول علي تاكيد، والتغيرياتمجعها يف وقت واحد واستخدامها عل

.٦٨والتحسينات

ويستنتج مما سبق ان املعين بالصك هو أداه حبثيه تستخدم جلمع البيانات من أجل 

ه الدراسة يعترب الباحثون االداه ويف هذ.احلصول علي البيانات أو احلقائق الدقيقة والشاملة

.الرئيسية املستخدمة للحصول علي نتائج البحوث دقيقه وشامله

الوقت ومكان البحث.ت

.٢٠١٨مارس ٢٧- مارس٢١التاريخ وقد مت التخطيط هلذا البحث يف

68Ibid, hlm.224



حثبغ الو موض.ث

اهلدف من .وكان موضوع املوضوع املقصود من البحث هو البحث من قبل الباحثني

، النسبة للكائن من ان تكون نقطه االهتمام هو البحثالبحث هو األساس للكائن البحث أو

يف هذا البحث الذي أصبح .الدراسة هو الباحثني فحص احلديثة املختار بياتانغسيانتار جيم

:خمربا البحث

. احلديث الرئيسي املختار بيالتانغسيانتار.١

ل علي بيانات عن املالمح االساسيه للمعلمني من اللغة العربية مجن الباحثني الرئيسيني احلصو 

.وتاريخ إنشاء املدارس الداخلية

مدرسو اللغة العربية.٢

.املعلمون يف اللغة العربية هو املوضوع الرئيسي يف هذه الدراسة للحصول علي معلومات دقيقه

.املتعلمون.٣

داعمه جدا يف عمليه احلصول علي البيانات عن املعلومات املكتسبة من الباحثني يف سانرتيايت 

.تعلم اللغة العربية

.الوثيقة.٤



ؤوله مثل احلزب ، فضال عن أدله علي التحيز مسمهيه الوثائق الداعمة هلذا البحثال تقل ا

.، والكتب االرشاديهالتقدمي الرواندي، واملناهج الدراسية، واحملفظة

جمع البياناتطريقة.ج

، الن اهلدف الرئيسي من طوة األكثر اسرتاتيجية يف البحثهي اخلتقنيه مجع البيانات

، مث الباحثني لن حتصل علي دون معرفه تقنيات مجع البيانات.البحث هو احلصول علي البيانات

، سيتم احلصول علي من خالل مجع البيانات، أيضا.البيانات اليت تليب جمموعه البيانات القياسية

، التايل فان النتائج املتولدة عن البحث أو الظواهر ااملعلومات 

.العلمي ميكن ان تكون مسؤوله

هو نوع من الدراسة البحثية اليت مل يتم احلصول علي نتائج هلا من خالل البحث النوعي

البحث هو طريقه البحث "AfrizalMenurut,.إجراءات اإلحصاءات أو غريها من االشكال

) شفهيه أو كتابيه(للعلوم االجتماعية اليت جتمع وحتلل البيانات يف شكل كلمات النوعي 

العمل البشري وكذلك الباحثون مل حياولوا حساب أو منكوانتيفيكاسكان البيانات مت - واألفعال

."٦٩احلصول عليها التايل ال حتليل األرقام

، ومجع قابالت املتعمقةاملراقبة، وامل، اي ث النوعية باستخدام أساليب نوعيهالبحو 

، ضبط الطريقة النوعية أسهل عند أوال.واستخدمت طريقه نوعيه لبعض االعتبارات.الوثائق

69 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif
Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.13



، هذه الطريقة اليت ختدم مباشره طبيعة العالقة بني الباحث واملدعي وثانيا.التعامل مع الواقع

مع العديد من التاثريات ، هذه الطريقة هي أكثر حساسية وأكثر قدره علي التكيف ثالثا.عليه

.معا ضمان ضد أمناط من القيم اليت تواجهها

، احلديثة هذا، فان البحوث اليت أجريت يف املدارس الداخلية الكوثر ولذلك

:بيالتانغسيانتار كان جمرد استخدام األساليب الثالثة ما يلي

طريقة املراقبة.١

املراقبة هي طريقه تستخدم للتحقيق يف املالحظات والتسجيل مع وطريقة

، واحلركة االقرتاح مع السلوك البشري ، وعمليه العملهذا األسلوب يتعامل .٧٠الظواهر

وتستخدم هذه الطريقة .الطبيعة وعاده ما يالحظ ان املدعي عليه ليست واسعه جدا

اليت احصل عليها عن كوندييفاسيك، واملوقع اجلغرايف، والبنية للحصول علي البيانات

.، والطالبالتحتية، وعمليه التعليم والتعلم

)مقابله(طريقه املقابلة .٢

وتستخدم .هذه الطريقة هي طريقه جلمع البيانات مع املقابالت والبث الشبكي

دراسة أوليه للعثور علي املقابلة بوصفها تقنيه مجع البيانات عندما يريد الباحثون اجراء 

70 Sutrisno Hadi, Metodologi  Research,  (Yogyakarta:  Andi  offset, 1993),  hlm.136.



، داجنوغا عندما يريد الباحثون معرفه األشياء من املشاكل اليت هاروسيديلييت

.٧١املستجيبني

الوثائق. ٣

يانات عن املتغريات يف شكل مذكره، أسلوب الوثائق هو وسيله للبحث عن الب

٧٢.االعمال، وجدول ، والكتب ترانسسكيب

لوثيقة علي شكل كتابه مثل ، وعاده ما تكون اهي سجل لالحداث اليت مرت بالفعلالوثيقة

مذكرات، تاريخ احلياة، والقصص، والسري الذاتية، واللوائح، والسياسات، والوثائق يف شكل 

.، رسم، صورهصور، علي سبيل املثال

مخبر.٥

سيانرتاتنجمياملعهد العصر الكوثر فمدير. ١

سيانرتي الكوثر فيماتنجاللغة العربية املعهد العصر مدرس. .٢

71 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan  R&D, (Bandung:  Alfabeta,2006),  hlm.72
72 SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hlm.88



تحليل البياناتةطريق.    خ

ة اليت أجريت منذ قبل دخول احلقل، يف حني حتليل البيانات يف البحوث النوعي

وقد بدا "يف هذه احلالة ذكرت تيون .، وعندما كنت قد انتهيت يف امليدانانه يف امليدان

، ويستمر حىت كتابه نتائج ح املسائل قبل الدخول يف امليدانصياغة وتوضيالتحليل منذ 

."٧٣الدراسة

هذه الدراسة ، مث يتم جتهيز البيانات يف البيانات وكميه املعلومات يف مجعبعد 

إجراءات البيانات "، والبحوث النوعية هي البحوث اليت تنتج وفقا لنوع من البحوث

يف البحوث .أو شفهيه الحظ الناس والسلوكالوصفية يف شكل كلمات مكتوبه 

، وأكثر تركيزا خالل العملية يف امليدان باالقرتان مع مجع ، وحتليل البياناتالنوعية

، وبعد سيجري اثناء عمليه مجع البياناتوالواقع ان حتليل البيانات النوعية. البيانات

وتشري البحوث النوعية إىل ان القيام Hubermanو Miles.االنتهاء من مجع البيانات

، التايل فان البيانات باستمرار حىت مت االنتهاء من ذلكبه بشكل تفاعلي واستمرت 

.٧٤مشبعه بالفعل

73 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta  R&D, 2008),
hlm.307

74 Ibid, 337



تقنيات صحة البيانات.٦

واملوثوقيه ) الصحة(وتعترب صحة البيانات مفهوما هاما يتم حتديثه من مفهوم الصالحية 

وينبغي .وفقا لصيغه الوضعية ) السالمة(

، فان ولذلك.ان يكون لكل دراسة كروبيتاس حىت ميكن ان تكون يف القابلية للتلف الكامل

حقيقة ان الصحة وأعاده التاهيل عندما ال يتم ذلك بشكل صحيح ودقيق والتهديدات 

.واقعهالصحيحة لنتائج حبوث املنشطات ستصبح حقيقة 

انه ال ميكن التحكم بالتجارب Millerو Krikوهذا يتماشى مع ما يعرب عنه

ولذلك، فان حجم املستوي املعني جيب ان .بالبالضبط وال ميكن معايره اي أداه قياس بدقه

إلثبات صحة تقنيات الفحص .٧٥يكون يف وضع غري مؤات ودقه القياس حمدوده للغاية

وهناك أربعه معايري مستخدمه، .تنفيذ تقنيه التفتيش استنادا إىل عدد من املعايري احملددة. املطلوبة

٧٦.امكانيه التاكيد(، والتيقن )االعتمادية(، والقابلية للنقل، والتبعية )املصداقية(وهي درجه الثقة 

بشكل أساسي يدعي أيضا مع حبث نوعيه )كروتييوم(درجات ) كيربايان(التطبيق من 

مصداقية النجاح من حيقق اهلدف من يستكشف مشاكل ان يضاعف أو يستفيد إىل النتائج من 

، تنفيذ املعهد املذكور مبا ميكن من حتقيق مستوي الثقة يف أوال:هذه الوظيفة. البحث معطيات

75 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2) hlm.172
76 Ibid, hlm.173



اف عن طريق الدليل من قبل ، مما يدل علي درجه الثقة يف نتائج االكتشثانيا،االكتشاف

.الباحثني علي حقيقة ان املزدوج جيري البحث

الجراء أعاده توجيه .كالقضايا التجريبية تعتمد علي تشابه السياق بني املرسل واملتلقي

التايل .الباحث ينبغي البحث عن ومجع االحداث التجريبية حول أوجه التشابه يف السياقات

.ري البيانات الوصفية لتذوق إذا كنت ترغب يف اختاذ قرار بشان النقلالباحثون املسؤولون عن توف

هو مؤشر يشري إىل الدرجة اليت ميكن .، التابعة هي بديل للمصطلح املوثوقيهكريتييوم
إذا كان جهاز قياس تستخدم لقياس ضعف نفس .٧٧

.ول عليها متسقة نسبياليت مت احلصاالعراض ونتائج القياسات ا

ان شيئا من املوضوعية أو ال يعتمد ."املوضوعية"ويايت اليقني من الكروتييوم من مفهوم 

وميكن القول ان .، واكتشاف شخص، واآلراءض الناس ضد وجات النظرعلي موافقه بع

، ميكن عليه بعض الناس أو كثريونا وافق ، يف حني انه إذالتج

.٧٨ان يقال مبوضوعيه

77 Jemmy Rumengan, Metodologi dengan SPSS¸(Batam : UNIBA PRESS, 2012), hlm.82
78 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,1999) , hlm.174



الباب الرابع

عرض البيانات و تحليلها

نتيجة العام.أ

تاريخ معهد العصري الكوثر بيماتنج سيانرت.١

ميالدي، ومبتنوعة االختيار ١٩٨٥بين معهد العصري الكوثر بيماتنج سيانرت يف سنة 

سجلت املؤسسة معهد العصري .ميالدي١٩٨٦يوين ٥تفتح كلية املعلمني اإلسالمة يف تاريخ 

٧٨: الكوثر بيماتنج سيانرت يف هيئة قانونية بعقد كاتب العقود الرمسية ذيدير الباكلوريوس رقم 

١واملسجل يف احملكمة احلكومية منطقة سيمالنجون تاريخ . ميالدي١٩٨٦يناير ٢٠تاريخ 

.NDT/1986/PN SIMALUNGUN/٣١: برقم. ١٩٨٦فرباير 

يم معهد العصري الكوثر بيماتنج هي وبراعة تعل. معهد العصري الكوثر بيماتنج تعليما للطالب

حيث ماكانوا ان يساعدوا بينهم . احتاد ثالث الرتكيز يعين تعليم املسجد ومربيه مقيم يف اجلامعة

.حيت يعقد تعليم رمسية أو غري رمسية متحدا

٤٨



اهداف.٢

تعليم وتدريس يف معهد العصري الكوثر بيماتنج يوجه يف تكوين الناس باخالق كرمية 

ولذلك . وجسمية صحيحة، ومعرفة واسعة، وفكرة حمررة و أعمال خملصة اليت يقدم للمجتمع

أيضا تعليم وتدريس املطبوق مازال يوجه الستعداد رعوي الذي يتقي باهللا تعاىل و يؤسس 

بالقرآن وحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويتخلق بالشحصية اإلندونسية و يتفكر اهل 

.السنة واجلماعة

رؤيةال.٣

الرؤية معهد العصري النوثر هي لعباد اهللا سبحان وتعاىل مطلقا و رجاء مرضته و تنفيذ 

.القيادة الوظيفية يف األرض

البعثة.٤

.اعداد االفراد الذين برعوا وتاهلوا تشكيل أفضل االمم: البعثة العامة.أ

رادة  ألداء الدعوة  اعداد األجيال املعرفة بالعلم و إمام األئمة له مهارة وا: البعثة اخلاصة.ب

 ,.



النتائج المحددة.ب

الكوثريكيف اشكال أخطأ الطالب في معهد العصر .١

:اما فيما يتعلق باألخطاء اليت وقعت يف معهد العصر الكوثر فهي كما يلي

تحليلالنتائج النطقالكلماترقم

خمارج احلروفخطأ يف متبحمطبخ١

السَّاِنيلسَّاِين االثَّاِين ٢

" س"إىل " ث"تغيري احلرف الصويت(

)تغيري املعىنيكون أن 

بَةُ ٣ ةُ بَ اْلُمَهزَّ ةُ بَ اْلُمَهزَّ اْلُمَهذَّ

" ز"إىل " ذ"تغيري احلرف الصويت(

)تغيري املعىنيكون أن 

اْلَوْهَدةُ اْلَوْهَدةُ اْلَوْحَدةُ ٤

" ه"إىل " ح"تغيري احلرف الصويت (

)تغيري املعىنيكون أن 



السَّاِلسالسَّاِلسالثَّاِلث٥

"س"إىل " ث"تغيري احلرف الصويت(

تغيرييكون أن 

اْلِهْكَمةِ بِ اهلِْْكَمةِ بِ احلِْْكَمةِ بِ ٦

" ه"إىل " ح"تغيري احلرف الصويت (

)تغيري املعىنيكون أن 

َحْمَسةُ الْ ْمَسةُ احلَْ ْمَسةُ اخلَْ ٧

إىل " خ"الصويتفتغيري احلر (

)املعىنيكون أن تغيري"ح"

اَألِدَلةُ اَألِدَلةُ اْلَعاِدَلةُ ٨

إىل " ع"الصويتفاحلر تغيري(

)تغيري املعىنيكون أن "ء"

السَّْأبِيَّةُ السَّْأبِيَّةُ الشَّْعِبيَّةُ ٩

" س"إىل " ش"تغيري احلرف الصويت(

)تغيري املعىنيكون أن " أ"إىل " ع"و



زٌ تِْلِمْيذٌ ١٠ زٌ تِْلِميـْ تِْلِميـْ

" ز"إىل " ذ"تغيري احلرف الصويت(

)تغيري املعىنيكون أن 

َيُكْومُ َيُكْومُ يـَُقْومُ ١١

إىل " ق"الصويتفتغيري احلر (

)تغيري املعىنيكون أن "ك"

ُسمَّ ُسمَّ ُمثَّ ١٢

"س"إىل " ث"تغيري احلرف الصويت(

)تغيري املعىنيكون أن 

هِ السُّبْ السُّْبهِ الصُّْبحِ ١٣

"س"إىل " ص"تغيري احلرف الصويت (

تغيري يكون أن "ه"إىل " ح"و 

)املعىن

هِ السُّبْ َخيَْتِسلُ يـَْغَتِسلُ ١٤

"س"إىل " ص"تغيري احلرف الصويت (



تغيري يكون أن "ه"إىل " ح"و 

)املعىن

اْلُفتـُْوراْلُفتـُْوراْلُفطُْور١٥

" ت"إىل " ط"تغيري احلرف الصويت (

)كون أن تغيري املعىني

الجُّْهراجلُّْهرالظُّْهر١٦

" ج"إىل " ظ"تغيري احلرف الصويت(

)كون أن تغيري املعىني

َيْكَرأُ َيْكرَأُ يـَْقَرأُ ١٧

إىل " ق"الصويتفتغيري احلر (

)تغيري املعىنيكون أن "ك"

يـَْزَهبُ يـَْزَهبُ َيْذَهبٌ ١٨

" ز"إىل " ذ"تغيري احلرف الصويت (

)كون أن تغيري املعىني

ُخْرفَِتهِ ُخْرفَِتهِ ُغْرفَِته١٩



" خ"إىل " غ"تغيري احلرف الصويت(

)تكون أن تغيري املعىن

اْلَمْخِرباْلَمْخِرباْلَمْغِرب٢٠

" خ"إىل " غ"تغيري احلرف الصويت(

)املعىنتكون أن تغيري 

ِرْدَونٌ رِْدَونٌ ِرْضَوانٌ ٢١

إىل " ض"الصويتفاحلر تغيري(

إىل " ا"وتغيري احلركة الصوتية "د"

)تغيري املعىنيكون أن "َـ"

تٌ نَاسِ نَاِستٌ َنِشْيطٌ ٢٢

"س"إىل " ش"تغيري احلرف الصويت(

وتغيري احلركة " ا"وتزيد احلركة الصوتية 

وتغيري احلرف " ِـ"إىل " ي"الصوتية 

تغيري يكون أن "ت"إىل " ط"الصويت 

)املعىن



يَاِتعُ يَاتِعُ َيِطْيعُ ٢٣

وتغيري احلركة " ا"تزيد احلركة الصوتية (

وتغيري احلرف " ِـ"إىل " ي"الصوتية 

تغيري يكون أن "ت"إىل " ط"الصويت 

)املعىن

يـَتَـَودَّأُ يـَتَـَودَّأُ يـَتَـَوضَّأُ ٢٤

" د"إىل " ض"تغيري احلرف الصويت(

)تغيري املعىنيكون أن 

َوالنِّْسف َوالنِّْسفَوالنِّْصف٢٥

" س"إىل " ص"تغيري احلرف الصويت (

)كون أن تغيري املعىني

ِلَسَالةِ ِلَسَالةِ ِلَصَالةِ ٢٦

" س"إىل " ص"تغيري احلرف الصويت(

)كون أن تغيري املعىني



لإلفتقار إىل الفهم وعدم استخدام , املعينة وهم خمطئونكثري من الطالب الذين يقرؤن املفردات .أ

هذه املفردات الكثري حىت خيطاء كثيري منهم يف تذكريها إما من ناحية طويل وقصريها أو 

" ع"وينبغي أن تستخدم ". كئك" العديد من الطالب الذين كتبوا , "كعك" مثل . خمارجها

.لف بالتاكيدذلك يعين انه خيت" ء"إذا كنت تستخدم ". ء"ليس 

وينبغي ان النطق ). علم الصوتيات(وقد اخطأ يف نطق الطالب " هي نأكل" يف نطق املفردات .ب

إذا كذلك فاملعن املقصود ". ع"" أ"يف استخدام 

.خمتلف

ستفهام بس العديد من الطالب عند االتصال مع املسنني تعبريات اال. ؟"خالص تزّوج" العبارة .ت

حىت متر اجلملة بازالة عناصر الكلمات السؤال , الطالب يقولوا اجلمل دون استخداماستفهام

مث ينبغي ان تعطي اجلملة . وينبغي ان تستخدم الفعل املضي, اجلملة أعاله تشري إىل املاضي

ل ه" مثل , واستخدم النموذج أو النقش الفعل املضي, اضافيه واحده من أداوت اإلستفهام

.؟"تزوجت

" أنا سا أخذ كتاب" العديد من الطالب الذين يستخدمون املفردات تكرارا علي سبيل املثال .ث

".سا أخذ كتاب" جيب علي الطالب أن يقولوا ما يكفي من هذا القبيل 

" خ"وذكر أيضا احلرف , "ت"مثل احلرف" ط"وذكر الطالب احلرف , "مطبخ" أيضا يف النطق .ج

.ثل ذلك فاملعىن املقصود خمتلفإذا م". ح"مثل احلرف 



العديد من الطالب عند االتصال مع املسنني تعبريات . ؟"خالص تأكل" بشان عبارة .ح

التايل فان اجلملة متر بازالة , ولكن الطالب يقولوا اجلمل دون استخدام اإلستفهام, االستفهام

مث . خدم الفعل املضيوينبغي ان تست, عناصر الكلمات السؤال اجلملة أعاله تشري إىل املاضي

مثل , واستخدم الفعل املضي, ينبغي ان تعطي اجلملة اضافية واحدة من أداوت اإلستفهام

.؟"أكلت"

العديد من الطالب عند االتصال مع املسنني تعبريات . ؟"خالص تستحم"بشان عبارة .خ

لة متر بازالة التايل فان اجلم, ولكن الطالب يقولوا اجلمل دون استخدام اإلستفهام, اإلستفهام

مث . وينبغي ان تستخدم الفعل املضي, عناصر الكلمات السؤال اجلملة أعاله تشري إىل املاضي

, واستخدم النموذج الفعل املضي, ينبغي أن تعطي اجلملة اضافية واحدة من أداوت اإلستفهام

.؟"إستحممتِ " مثل 

, "ِإَىل الَفْصلْ " عد النحو مثل العديد من الطالب أيضا استخدام املفردات اليت ال متتثل القو .د

مث يصبح , "ِإىل"جيبأان يكون هلا يف هناك حرف جر مثل . يتواصلون بدون النظر إىل لغة القوعد

".ِإىل الَفْصلِ " هذا التعبري 

جيب , "أنا سا أخذ قلم" العديد من الطالب الذين يستخدمون املفردات بشكل متكرر مثل .ذ

".سا أخذ قلم" يكفي من هذا التعبري على الطالب أن يقولوا ما



والحظت الباحثة أيضا حمادثة اليت أجراها الطالب معهد العصري الكوثر، جتد الباحثة مجيع .ر

,َهيَّا بِِلَباس,َمْن تُرِْيدُ ,أُرِيُد َأُكُل َمثَْرُة ُمتَـنَـوَِّعةُ : أنواع التعبري عن اللغة العربية غري مناسب مثل

بـَْعَد ,بـَْعٍد فـََقطْ ,ِيف ُهَنا فـََقطْ ,ِيف أَْيَن؟,أَنَا َأْسَتِعْر ِكَتْب أَْنتِ ,نَا َأْسَتِعْر قـََلْم أَْنتِ أَ ,ِبُدْوِن تـَْبِكيْ 

.أَْنتِ 

وتصنف الكلمة , "َمْاُءهُ "يف كلمة " ه"على التعبري الوارد فيه ضمري ". َمْاُءُه َكِثْري "بشان عبارة .ز

يف حني ان تعريف املاء هناك املاء الذي , 

اما بالنسبة . حىت علي ترتيب العبارات الواردة أخطاء أضافة ضمري غري الئق, جيلس يف احلمام

".املَاُء الَكِثيـْرُ " للرتتيب العريب املقابل فهو حنويا 

تناسب يتم من قبل الطالب يف منطقة احلمام وجدت الباحثة أيضا العبارات العربية اليت ال.س

أَْنِت َخَالْص ,أَْنِت َخَالْص تـَْغِسْل؟,ِبُدْوِن َطوِيـَْلةُ ,َخَالْص تـَْغِسْل؟: مثل, معهد العصري الكوثر

ُر أَْم الَ , َطرِْيُق  َماُءُه َمْوُجْد أَْم الَ -َطرِْيقُ ,َرْقُم َكْم؟,أَنَا بـَْعَد أَْنتِ ,َتْسَتِحْم؟ .َماُءُه َكِثيـْ

ووجدت , نطقة الفناء عندما يكون الطالب معهد العصري الكوثر القيام باالنشطة الرياضيةيف م.ش

ُخِدْي ,ِإْنَسانْ -ِإِنَسانْ ,أَنَا بـَْعَد أَْنتِ ,ِإْنَسانُُه أَْيَن؟: مثل, الباحثة أيضا عبارات عربية ال تناسب

.ِيفْ ُهَنا فـََقطْ ,ِيفْ أَْينَ ,ِيف أََمامْ 

ووجدت الباحثة أيضا عبارات عربية , طالب معهد العصري الكوثرالغرفة ال/يف املسكن.ص

أَْنِت َأوَّالً ,ِمْصَبائُُه َمْظِلمْ ,أَْنِت تـَْقرَأَ َماَذا,أْنٍت َتْكُتْب َماَذا,أَنَا أُرِْيُد أَنَامُ : ال تناسب حنويا مثل



ْزلِ َمْوُجْد َوجِ ,,َجيَْتِمُعْون,ِإْنَساْن َخَالصْ -ِإْنَسانْ ,فـََقطْ  ًنا,َبُة املَنـْ َغًدا ,َهيَّا َتْذَهبْ ,أَْنِت ِمِسِكيـْ

َقًة ؟,َمْوُجوْد املِْنزِْيِل أَِم َال؟ .َعاَدًة فـََقطْ ,أُرِْيُد ُكرَُّة اللَّْحمُ ,ِإْنَساْن َخَالْص؟-ِإْنَسانْ ,أَْنِت َحِقيـْ

ية ال تناسب ووجدت الباحثة أيضا عبارات عرب, عندما يفعل الطالب احملادثة يف الصباح.ض

. أَْنِت َتْذَهْب أَْيَن؟,َطرِْيُق ِإَىل السُّْوقِ - َحنُْن َطرِْيقُ : مثل

أَْنِت : ووجدت الباحثة أيضا عبارات عربية عندما يكون الطالب يف املطبخ، ال تناسب مثل.ط

.؟أَْنِت َخَالْص تَْأُكْل ,أَْنِت تَْأُكْل َكِثيـْرُ ,ِإداُمُه َماَذا ؟,تَْأُكْل َماَذا؟

والحظت الباحثة كيف أن التفاعل بني الطالب معهد , يف الوقت ماشيا الطالب إىل الفصل.ظ

العصري الكوثر، ووجدت الباحثة أيضا تعبريات متنوعة عن اللغة العربية اليت ال تتفق مع قواعد 

َال َمَذاِلَك ,ُجُد لَْيَال أَْم َال ؟ِيف الَفْصْل َموْ ,أَنَا بـَْعَد أَْنِت أْخِيتْ ,زِْيَد َرْقُم َكْم ؟: اللغة العربية مثل

,أَْنِت َمازَاَل َطوِْيلَ ,ُأْسَتاذْ -ُأْسَتاذْ ,أَْنِت َجتِْلْس أَْيَن ؟,أَْنِت تـََعْب ,أَْنِت َخَالْص َحتِْفْظ ؟,ُأْخِيتْ 

أَنَا َخَالْص َتْشَربْ 

ما هي العوامل التي تسبب حدوث أخطاء الطالب في المحادثة اليومية؟.٢

:بالنسبة للعوامل اليت تؤدي إىل أخطاء يف احملادثة الطالب فهي كما تليأما 

هم يعتقدون أن األخطاء طبيعية حىت ال . عندما يكون اهتمام املعلم قليل باألخطاء اليت وقعت.أ

.يريدون أن يصلحوا أو ينهوها ألن املعلمني أكثر من خرجيي املدرسة الداخلية



يف احملادثة، املدبرون يعتقدون أن الطالب إذا استخدموا اللغة ال يبايل املدبرون أخطأ الطالب .ب

.فهم الحيتاجون أن يهتموا األخطاء فيها

. افتقار وعي الطالب لتحسني لغتهم.ت

فقا للقواعد ومن يف املدرسة دون احلاجة إىل إيالء االهتمام لكيفية استخدام اللغة الصحيحة و 

.

.اقل اعتقاد بيئة املعهد األخطاء اليت يعقد الطالب احملادثة اليومية.ث

.عدم رغبة الطالب يف تعلم لغة ثانيه أو عربية.ج

سبب اخلطا أيضا حيدث علي الفرق يف اخلصائص بني اللغة االوىل واللغة املستهدفة اليت تدرس .ح

األخطاء اليت وقعت بسبب نظام اللغة املستهدفة درس خمتلفة أو بعبارة أخرى , من قبل الطالب

التايل فان نظام اللغة االوىل اليت ميكن أن تؤثر تأثريا كبريا للغة الثانية , عن اللغة االوىل للطالب

حيث يأيت الطالب من مناطق خمتلفة، حىت لغتهم االوىل قد تؤثر على . اليت تعلمها الطالب

.يف علم الصوتياتلغتهم الثانية ، وخاصة 

ميكن أن حيدث سبب اخلطاء أيضا بسبب الطالب أو الطالب ان يشعروا غريب بالقواعد .خ

التايل فان القواعد االوىل يف بعض األحيان ال تزال تستخدمه إلنشاء النحوي الثاين أو . اجلديد

.اللغة اليت جتري دراستها



ولكن من خالل وجود هذه , غة املستهدفةكما حيدث اخلطا يف املراحل االولية من التعلم يف الل.د

.األخطاء تشري إىل ان الطالب يعانون من النمو يف التعلم

.أخطاء حتدث أيضا بسبب الطالب باستخدام تعميم اللغة املفرط.ذ

الطالب يعتربون القاعدة لغة ثانية . أخطاء حتدث أيضا بسبب جتاهل الطالب قاعدة اللغة الثانية.ر

.متاما كلغتهم األوىل

.أخطاء حتدث أيضا بسبب الطالب تطبيق قاعدة الكمال أو غري مكتملة.ز

.أخطاء حتدث أيضا بسبب الطالب صياغة مفهوم اللغة الثانية بشكل غري صحيح.س

وميكن أيضا ان حتدث أخطاء بسبب الطالب الذين يتعلمون اللغة الثانية بدون التوجيه واإلرشاد .ش

فمن اخلطر ويؤدي إىل . إذا الطالب يصنعون فرضيات , من املعلمني

.تفسري خاطئ وأخطاء اللغة حتدث

أخطاء حتدث أيضا بسبب الطالب أزاله عنصر واحد أو أكثر من عناصر اللغة املطلوبة .ص

وميكن ان تؤدي نتيجة أزال هذه العناصر إىل أن تكون العبارة أو اجلملة . يف مجلة أو مجلة واحدة

.اقل دقة

األخطاء أيضا بسبب زيادة عنصر واحد أو أكثر من اللغة غري املطلوبة يف مجلة حتدث .ض

.أو مجلة واحدة

.أخطاء حتدث أيضا بسبب الطالب يف تصنيع اجلملة أو عبارة غري صحيحة يف الكالم.ط



أخطاء حتدث أيضا بسبب الوراثة أو فرز الطالب ترمجة اللغات يف مجلة واحدة بشكل غري .ظ

.لقواعد اللغة املستهدفةصحيح أو ال وفقا 

.أخطاء حتدث أيضا بسبب بعض الطالب معهد العصري الكوثر ال جيدون التشجيع من االباء.ع

.عوامل أخطاء حتدث أيضا بسبب افتقاره إىل االنضباط يف اللغة يف معهد العصري الكوثر.غ

.ناءوحيدث عامل اخلطأ يف اللغة أيضا بسبب عدم االشراف على قسم اللغة اخلاص باالم.ف

عامل اخلطأ هو أيضا من املقرر ان يتكلم لغته سيسيبس من الصعب جدا يف توفري املوضوع يف .ق

.الصعبة اليت يفهمها الطالب معهد العصري الكوثر

وحتدث األخطاء أيضا بسبب املدبرون صاعبون يف اختيار املوضوع للمحادثة فالطالب اليسهل .ك

.يف تفهيمه

املسؤولني مل يوبيخوا الطالب الذي جتاذب احلديث يف ذلك الوقت أخطاء حتدث أيضا بسبب .ل

.حمادثة

.أخطاء حتدث أيضا بسبب اليت ال املتحمسني جدا يف أداء اليومية اليت تعطيها اللغة.م



الباب الخامس

اإلختتام

يصف هذا الباب اختتام  من البحث الذي فيه االقرتاحات املتعلقة بتحليل أخطاء الكالم 

.بالعربية يف معهد العصري الكوثر التواصل يوميا

الخالصة.أ

حتليل كيفية احملادثة اليت يستخدمها الطالب يف  معهد العصري الكوثر ليدل األخطأ 

يكون ذلك يف أزالة يأ مونث، و األخطأ يف استخدام الفعل، و . النطقية يف استخدام املفردات

.اإلستفهام، وإزالة املسندإزالة املسند إليه ، و إزالة أداوة 

: وهناك أيضا لألخطاء يف استخدام املفردات إما يف عناصر غري مناسبة منها اليت تشمل

وإما من تعبري اإلضافية وتعبري الوصفية و مجلة فعلية . زيادة حرف اجلر، زيادة ضمري غري مناسب

.وإما يف استخدام مجلة إستفهام و إسناد. ومفعول فيه

لباحثة من البيانات أن األخطاء يف التحدث باللغة العربية يف التواصل اليومي خلصت ا

املستعمل الطالب معهد العصري الكوثر وهم كموضوع البحث اليت تسببها العوامل اللغوية 

:منها

٥٧



نقل اللغة البينية.١

:نقل اللغات داخل اللغة، يشمل.٢

اإلفراط يف التعميم.أ

التنازل يف حد القواعد العربية.ب

طبيق القواعد غري مناسبت.ت

وصياغة مفهوم غري صحيح.ث

سياق التعلم.٣

اسرتاتيجية االتصاالت.٤

جتنب العقوبات.٥

نقل السبب اخلطاء اللغوي هو عامل رئيسي يؤثر علي املتعلمني يف التعبري عن لغتهم 

أو العربية يف سلسلة االتصاالت اخلاصة اليومية، خصوصا يف املتعلمني املبتدئني الذين مل يتقنوا

.عدم فهم القواعد باللغة العربية أيضا األخطاء اليت حتدث يف الداخل. فهموا املعايري بالعربية

اإلقتراحات.ب

. نادرا ما تظهرالطالب معهد العصري الكوثر، من األخطاء اليت غالبا ما يبدو أن اخلطأ الذي 

.لذلك من املتوقع من املعلمني يف تدريس اللغة العربية ميكن ترتيبها حبيث تكون أكثر فعالية



اللغة اجليدة ستعطي الرضا للمتكلمني أو مستخدميها، وسوف الزفري كرامة اللغة نفسها، 

.و استخدام تلك األخطاء سوف يكون اخنفاض للغة 
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