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طالب قسم يق بني الرتكيبني ومها الوصفي واإلضايف لرأى الباحث املشاكل العديدة املتعلقة يف التفر 

. وفيهما فرق 2016سنة دراسية  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل ساتعليم اللغة العربية جبامعة 
أساسي إما من انحية املعىن وإما من انحية الرتكيب واإلعراب. ووجد الباحث كثريا منهم ال يزالون أن 

لرتكيبني يف اإلنشاء. وأصدق الدليل على ذلك، وجد الباحث األخطاء يف يضعفوا يف التفريق بني ا
صناعتهما. ويهدف هذا البحث إىل معرفة أسباب األخطاء يف إنشاء طالب قسم تعليم اللغة العربية 

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسار ڠام جبامعة وايل سا 2016سنة دراسية 

 pendekatan kualitatif) مليداينيستعمل الباحث يف هذا البحث املدخل النوعي ا

lapangan)  ألن البياانت اليت حيتاج اليها الباحث ليست بصورة عددية وكمية، بل تكون على صورة
املعلومات البيانية والتفصيلية عن مضمون املدخل. وطرق اليت استخدمها الباحث جلمع البياانت هي 

 ڠاوايل ساب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة طالطريقة التوثيق واملقابلة. ومبحث هذا البحث هو 
اليت تشرتك يف مادة إنشاء بعدد مثانني وأربعة شخصا.  2016سنة دراسية  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

للتبيني وحتليل ( deskriptif-analitis) وأما نوع هذا البحث فهو التصميم الوصفي التحليلي
 األخطاء يف اإلختبار

بحث هي تكون األخطاء يف نقل اللغة من كال الرتكيبني من لغة األصل إىل لغة النتيجة من هذا ال
اهلدف حبيث تغيري املعىن. وأسباهبا ضعف كفاءات الطلبة اللغوية األخرى ونقصان الرغبة والدوافع يف 

 تعلم اللغة العربية وخاصة يف اإلنشاء

 

 

 



 

ABSTRAK 

 

Judul : Pemahaman Perbedaan Tarkib Washfiy dan Idlofiy dalam Insya’ 

pada Mahasiswa PBA UIN Walisongo tahun ajaran 2016 (Studi 

Analisis Deskriptif) 

Nama : Miftachul Rohmat 

NIM : 1403026092 

 

Peneliti melihat ada beragam masalah yang berkaitan dalam 

perbedaan Tarkib Washfiy dan Tarkib Idlofiy pada mahasiswa PBA UIN 

Walisongo tahun ajaran 2016. Dalam dua tarkib tersebut, terdapat 

perbedaan dari segi makna, tarkib dan I’rab. Peneliti menemukan banyak 

dari mahasiswa yang masih lemah saat membedakan Tarkib Washfiy dan 

Tarkib Idlofiy dalam insya’. Bukti nyatanya peneliti menemukan banyak 

kesalahan dalam pembuatan insya’. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penyebab kesalahan pemahaman perbedaan Tarkib Washfiy 

dan Tarkib Idlofiy dalam Insya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Karena data yang dibutuhkan oleh peneliti tidak menggunakan angka-

angka kuantitatif. Akan tetapi menggunakan data-data yang memberikan 

informasi dan rincian dari isi pendekatan tersebut. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa PBA tahun ajaran 2016 yang mengikuti 

Insya yang berjumlah 84 mahasiswa. Adapun jenis penelitian ini adalah 

analisis-deskriptif karena untuk menganalisis dan menjelaskan kesalahan-

kesalahan pada data yang diperoleh. 

Hasil penelitian ini adalah terdapat kesalahan dalam mengalih-

bahasakan kedua bentuk susunan kata dari bahasa asal menuju bahasa 

tujuan sehingga menjadikan perubahan arti. Penyebabnya  kurangnya 

pengetahuan terhadap bahasa asing dalam segi tata bahasa, kosakata 

maupun gaya bahasa, lemahnya minat untuk belajar bahasa Arab 

khususnya dalam insya’. 

 

  
 



 

 الشعار
 

 يفهم لن دونه الكالم إذ#  يعلما أن أّوال أوىل والنحو
 (األجرومية منت على العمريطي نظم)

 
 الناس عند ما لظن عنده ما يقني ترك من الناس أجهل"

 

  



 اإلهداء
 
 

 : إىل العلمي البحث هذا أهدي
 اجلزاء، على أقدر فلم رأفة و رمحة صبباين اللذين سوفارين، و وارداان: والدي، حيايت طوال حبييب ❖

 .اجلزاء أحسن هللا جزامها

 يس حممد و إسوان بودي ومها املشكالت بعض وجدت عندما يساعدان اللذان الكبري أخي كلى ❖
 .خري كل  على هللا أعاهنم وقت، بعد وقتا يشجعونين الذين أقاريب و عشرييت ❖

 و هبم هللا نفعنا واسعا، علوما تعليمي و أتدييب يف جهدهم بذلوا الذين مشاخيي و أساتذي مجيع ❖
 .الدارين يف بعلومهم

 ويرمحك حيفظك وهللا كنت،  أينما زوجيت تكون سوف اليت واملرأة ❖

 .  كانوا  مىت و حيثما تعليما، و تعلما و ماعل هبا املولعني و العربية اللغة يف الراغبني ❖
 

 

  



 التقدير و الشكر كلمة
 

 تبصرة النهار على الليل مكور األمور مصرف األقدار مقدر الغفار العزيز القهار الواحد هلل احلمد
 اجتباه من وفق و األخيار محلة يف فأدخله اصطفاه من خلقه من أيقظ الذي األبصار و القلوب ألوىل

 و مرضاته يف فاجتهدوا الدار هذه يف فزدهم أحبه من بصر و األبرار املقربني من فجعله هعبيد من
 و طاعته يف ابجلد أنفسهم أخذوا و النار عذاب من احلذر و يسخطه ما اجتناب و القرار لدار التأهب
 بلوامع قلوهبم تفاستنار  النهار و الليل أانء مجيع و األحوال تغاير عند و اإلبكار و ابلعشي ذكره مالزمة
 .كرمه  و فضله من املزيد أسأله و نعمه مجيع على احلمد أبلغ أمحده األنوار

 رسوله و عبده حممدا أن أشهد و الكرمي العزيز الصمد الواحد العظيم هللا إال إله ال أن أشهد و
 و عليه هسالم و هللا صلوات الالحقني و السابقني أكرم و املخلوقني أفضل خليله و حبيبه و وصفيه
 بعد أما. الصاحلني سائر و كل  أل و النبيني سائر

 : إىل سرور ألف مع العرفان و الشكر جبزيل الشكر أقدم أن إال املقام هذا يف يسعين ال
 أذوق أن أستطيع حىت قوة و صحة أعطاين الذي و كثرية  نعمة أنعمين الذي تعاىل و سبحانه هللا .1

 .اجلامعة هذه يف الدراسة نعمة

 شفاعته املنتظر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حممد نبينا طريقي منري و عيين قرة و سيدي .2
 .القيامة يوم العظمى

 شبايب إىل طفوليت منذ ترمحاين و تربياين اللذان حيايت، ظلمة يف املنوران قمراي فهما احملبوبني والدي .3
" صغريا ربياين كما  ارمحهما و ولوالدي اغفريل رب" قول من أجدر كرمهما  عن عبارة فال. األن
 .أمني

اإلسالمية ڠا فضيلة السيد الدوكتور راهارجو كعميد كلية علوم الرتبية و التدريس جبامعة وايل سا .4
  ڠاحلكومية مسار

 ميكنين فلم كربي،  إىل صغري حني من مشاخيي و أساتذي مجيع سبيلي أضواء و طريقي أنوار .5
. " إايي تعليمكموا يف إخالصكموا و صربكموا لىع الشكر ألف شكرا. واحد بعد واحدا ذكرهم
" املتقني الصاحلني مع اجلنة يف إايي و أمجعهم و كثريا  خريا هللا جزاهم اجلزاء أحسن هللا جزاهم

 .أمني
 إمساعيل أمحد الدكتور و املاجستري مغفورين أمحد الدكتور الكرميني مشريف السعادة صاحب .6

 شكرا. اإلنتهاء حىت اإلبتداء من العريب العلمي البحث هذا تنظيم يف أرشداين اللذان مها املاجستري،
 نفعنا و نفعه أدام و فيه ابرك و عمرمها هللا أطال. اإلرشادات و التوجيهات و األوقات على جزيال
 .أمني الدارين، يف بعلومهما و هبما



 أصحايب مجيع إىل وخاصة يةالعرب اللغة الطلبة احتاد و العربية اللغة تعليم قسم يف زمالئي و أصدقائي .7
 ڠاسا وايل جبامعة العلم طلب يف يصاحبوين الذين" ج" العربية اللغة تعليم قسم فصل من األحباء

 إىل إايي و بلغهن و إايي و فيهن ابرك و إايي و أمورهن هللا سهل. ڠمسارا احلكومية اإلسالمية
 .أمني مقاصدان،

  وتصدقين اللسانيس، درجة على دراسييت متام شهر يف دهروتز  تنمو اليت النابلة العشيقة الزهرة إىل .8
 أمورك جبميع ويرمحك حيفظك وهللا وظيفيت، كل  يف احلماسة شدة لدى حىت زمن كل

 على كثريا  شكرا. نقدا و وقتا و فكرة العريب، العلمي البحث هذا تنظيم يف ساعدوين من إىل و .9
 .اجلزاء أبحسن مجيزيك هللا لكن و اجلزاء من شيئ يل ليس. مساعدتكم
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 مقدمة

 خلفية البحث .أ

حتتل اللغة دورا هاما جدا للبشر ألهنا أداة اإلتصال شفوية وكتابية، يعين أن اللغة هي 
مع اللغة ، يستطيع الناس ان ينقل  وسيلة لصب األفكار واملشاعر والوصااي مبساعدة الرموز.

ا نوااي وأهداف اآلخرين وال سيما يف هذا األفكار لآلخرين. وستجعل اللغة الناس ان يفهمو 
الوقت يعين زمن العوملة هي اليت تسهلنا اتصاال بكل الناس يف أي مكان حىت إىل أحناء العامل، 

 ولذلك جيب علينا كفاءة اللغة العربية.

أبن:"اللغة هي جمموعة من  1يف هذه احلالة ، يوضح عبد اجمليد كما نقله أسيب هريماوان
 يستخدمها الناس للتعبري عن األفكار واملشاعر والعواطف والرغبات. ويف تعريف اإلشارات اليت

آخر ، اللغة هي أداة تستخدم لوصف األفكار أو األهداف من خالل تراكيب اجلمل اليت 
يفهمها اآلخرون. " ولن تعمل حياة الناس أبحوال جيدة دوهنا ، فلذلك فإن اللغة مهمة جًدا 

 سواء كانت شفهية أو مكتوبة. يف التواصل مع الغري ،

أبن اللغة الشفهية مهمة وتعترب أساسية يف احلياة اليومية ، ولو كانت اللغة " :وقال خري 
ألن لغة الكتابة ميكن  .دورا أو وظيفة اللغة املكتوبة يف احلياة احلديثة هائل لكن املكتوبة اثنوية

ن أن ختزن لفرتة طويلة حىت الوقت غري أن خترتق الدارين، وابإلضافة إىل اللغة املكتوبة ميك
فلذالك، يستطيع اإلنسان أن ينالوا املعلومات من املاضي أو من أماكن خمتلفة ابللغة  .احملدد

 2".املكتوبة ،بل غري اللغة املنطوقة

 .ويف تطورها ، منت اللغة العربية كلغة أجنبية اليت تعطي أتثريا كثريا على األمة إندونيسيا
سالم وتطوره إىل داينة أغلبية لسكاهنا ، فوجدت اللغة العربية اهتماما شديدا منذ منذ جميئ اإل

 .ذلك احلني. اللغة العربية هي احد من املوضوعات اليت حتتل درجة هامة يف الرتبية  إبندونيسيا
اللغة العربية  – حمليا أي حكوميا  كان أو –ويقدم كل من املؤسستني التعليميتني يف إندونيسيا 

فرعا من فروع التعليمية هبما على املرحلة والدراسة املعينة .خاصة يف املؤسسات التعليمية 
 3.اإلسالمية ، فاللغة العربية ضرورة لتعلم متعلميها

                                                             
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 9. 
2 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 82-83. 
 
3 M. Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 158. 



فالعربية تنماز خبصائص متيزها عن اللغة األخرى يف نظمها الصوتية، واالصرفية، والنحوية، 
ز به من قوة بياهنا، وأصالة ألفاظها، وأصواهتا، وموسيقا  ودالالهتا املعجمية، إضافة إىل ما متتا

كلماهتا، ووفرة معانيها، وهذا ممكن الصعوبة. وال شك أبن دارس اللغة األجنبية سيوجه 
  املشكالت اليت حتدث أثناء عملية التعليم. 

علم لقد صعب تعلم لغة جديدة، فيكون اخلطاء أمرا غالبا ألن املتعلم ال يزال يف عملية الت
اليت سبق هلا أن أتقنت  -يف الواقع، فال ميكن اإلنفصل بني تعلم لغة اثنية ولغة األوىل أتثريا .

حىت متكن عملية النقل إجيابيا إذا كانت عامال مساعدا إلتقان  .أو املعروفة ابسم النقل -املتعلم 
وف تظهر اللغة ، "سFriedقال و   4اللغة املهدوفة أوسلبيا إذا كانت حاجزا ومسيت التداخل.

 5".األوىل للمتعلم كعامل يسبب التداخل أو الدعم يف عملية التدريس )اللغة األجنبية( دائما 
 .أبن كانت التشاهبات بني اللغة األوىل والثانية كثرية، فعملية إتقان اللغة سهولة   Ladoويؤكده 

  6.وبةوابلعكس ، كلما زاد الفرق بني االثنني ، فكانت عملية لغة اهلدف صع

الحنراف واإلختالف قواعد اللغة وميكن التحدث ابللغة االم سببا ألخطاء اللغة اهلدف 
، أبن هناك سببني للخطأ ومها العوامل الداخلية اليت تتأثر ابللغة  Tarigan . حىت ذكربينهما

  7االم والعوامل احمللية اليت تتاثر ابالختالفات اللغوية.

ت خاصة يف اللغوايت املختلفة لنقل الرسائل من واحتاجت الطلبة علوما ومهارا
اإلندونيسية إىل العربية أو العكس، بينما يف اإلندونيسية ، لديها اللغة الرمسية وغري الرمسية اليت 

، وهي لغة لديها تغيري  fleksiاللغة العربية احدى من مميزة اللغة  نظراي، .ختتلف عن اللغة العربية
غالًبا، املشاكل يف ترمجة اللغات  .وقت ، واجلنس ، والعدد املختلفاتشكل الكلمات وفقا على ال

اإلندونيسية إىل العربية تركز على القضااي اللغوايت ، وكذلك عديد من األمور املختلفة بني الثقافة 
  .اإلندونيسية والثقافة العربية ، خاصة يف تكوين اجلملة
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 ، فيلزمه أن يعرف ويفهم املشاكل املذكورة، لذا، متعلم لغة أجنبية كاملستخدم اللغة األوىل
و أن يقدر على استخدام نظام اللغة املستهدفة الذي يتعلمه يف مهارات اللغوية األربعة )االستماع 

 .والكالم والقراءة والكتابة( بشكل صحيح ودقيق كمتحدثني األصلي

رف هو دراسة النحو والصرف. فالص حتتوي قواعد اللغة العربية على دراستني، مهاو 
هو علم يعرف به  األشكال والتغيريات املختلفة للكلمات حبسب املعىن املقصود. بينما النحو

 أواخر الكلمات إعرااب وبناء.

النحو اساس ضروري لكل دراسة للحياة العربية، ألن شخصا ال يستطيع أن يدرك املقصود 
ويف العربية ستة مركبات فال بد  من نص لغوي دون معرفة ابلنظام الذي تيسر عليه هذه اللغة.

لدى طالب اللغة العربية أبن يعرفوا ويسيطروا عليها كما ذكرها مصطفى الغالييىن يف كتابه "جامع 
  8الدروس العربية" وهي

 املركب اإلسنادي أو اجلملة: ما أتلف من مسند ومسند إليه، حنو: يفلح اجملتهد  .1

 اف إليه، حنو: صوم النهاراملركب اإلضايف: ما تركب من املضاف واملض .2

 املركب البياين: كل كلمتني كانت اثنيتهما موضحة معىن األوىل، وهو ثالثة أقسام، وهي .3

 املركب الوصفي: ما أتلف من الصفة واملوصوف، حنو: فاز التلميذ اجملتهد .أ

 املركب البديل: ما أتلف من البدل واملبدل منه، حنو: مررت خبليل أخيك .ب

 ا أتلف من املؤكد واملؤكد، حنو: أحسنت إىل القوم كلهماملركب التوكيدي: م .ج

املركب العطفي: ما أتلف من املعطوف واملعطوف إليه، حنو: ينال التلميذ والتلميذة  .4
 احلمد والثناء

املركب املزجي: كل كلمتني ركبت وجعلنا كلمة واحدة، حنو: بعل و بك جيعل كلمة  .5
 واحدة "بعلبك" 

ان بينهما حرف عطف مقدر، وهو من احد عشر إىل املركب العددي: كل عددين ك .6
 تسعة عشر، حنو: رايت أحد عشر كوكبا

اإلضافة جزءان مهمان من القواعد النحوية، فلذلك جيب علينا أن  الوصف و إن تركيبا
نعرفهما ونفهمهما. إختار الباحث تركيبا الوصف واإلضافة ألهنما وجدا كثريا يف النصوص العربية 

اكيب من األخرى. وفيهما فرق أساسي إما من انحية املعىن وإما من انحية الرتاكب ومن أشهر الرت 
 واإلعراب. 
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الكتابة يف تعليم اللغة العربية إحدى املهارات اللغوية، على وجه العام أهداف تعليمها هي 
أي قدرة الطلبة على اإلتصال بطريقة الكتابة ابللغة العربية، وأحد أنواع الكتابة هو اإلنشاء 

 9أهداف تعليمها قدرة الطلبة على التعبري عما يف ذهنه من األفكار واملشاعر عن طريقة الكتابة.

. 11، 10بني هللا شرف الكتابة فقال جلت قدرته: )وإن عليكم حلفظني كراما كتبني( اإلنفطار: 
: وأن الشارع ندب إىل مقصدها األسىن وحث على مطلبها األغىن فقال صلى هللا عليه وسلم

قيدوا العلم ابلكتاب. مشريا إىل الغرض املطلوب منها، وغايتها اجملتناة من مثرهتا؛ وذلك أن كل 
ذي صنعة البد له ىف معاانهتا من مادة جسمية تظهر فيها الصورة، وآلة تؤدي إىل تصويرها، 
 وغرض ينقطع الفعل عنده، وغاية تستثمر من صنعته. وقد أطنب السلف يف مدح الكتابة واحلث

عليها حىت قال سعيد بن العاص: "من مل يكتب فيمينه يسرى" وقال معن بن زائدة: "إذا مل تكتب 
 10اليد فهي رجل" وبلغ مكحول فقال: "ال دية ليد ال تكتب"

(، إذ يؤكد أن الكتابة عملية اكتشافية تعتمد أساسا على  Taylorكما يرى اتيلور )
ق واللغة املستعملة حيث حياول الكاتب أن يعرب املراجعة، يدخل فيها تفاعل نشيط بني السيا

أبلفاظ مالئمة للتقرب من املعىن املقصود، كما حياول الكاتب أن يضع هيكل ألفكاره ويدخل 
ألن الكفاية األساسية من هذه املادة هي استيعاب  11عليها حتسينات ابستمرار إلفادة املعىن.

 الطلبة على التعبري الكتايب. 

اإلنشاء واحد من واحدات الدروس اليت يصعبها الطلبة. قد يواجه الطلبة رأى الباحث أبن 
فبؤرة هذا  .فيها الصعوابت الكثرية حينما دارسوا اإلنشاء من فهم قواعد اللغة العربية و تطبيقها

يف تعلم اإلنشاء  2016البحث هي مشكالت يواجهها الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية لسنة 
 ر.وهو اإلنشاء احل

اإلضافة جزءان مهمان من القواعد النحوية، فلذلك جيب علينا أن  الوصف و إن تركيبا
واإلضافة ألهنما جزءان من النحو اللذان ال بد  نعرفهما ونفهمهما. إختار الباحث تركيبا الوصف

وفيهما فرق أساسي إما  من فهمهما ملن أراد أن ينقل نصوصا من اللغة األصل إىل اللغة اهلدف
انحية املعىن وإما من انحية الرتاكب واإلعراب. وجد الباحث املشكالت يف كفاءة الكتابة من 

ومنهم  . خاصة يف قسم اإلنشاء الثاين 2016لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية 
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ن ال يستطيعون أن يفرّقوا بني تركييب الوصف واإلضافة يف اجلمل للغة املتنوغة حبيث قد ييشعرو 
الصعوبة حينما أن يرتمجوا هذين الرتكيبني. أحياان، أن ينقل الطالب كلمة اليت تتألفت 

adjectiva -برتكيب  -)يف اللغة األم أي اللغة اإلندونيسي( إىل اللغة اهلدف أي اللغة العربية
برتكيب نعت فتكون   kata majemuk campuranإضافة، أو نقل كلمة اليت مسيت 

 . بسبب تغيري معنامها كالمها من ذوي خطأ

وجد الباحث كثريا منهم ال يزالون يضعفون يف حينما قام الباحث ابملقابلة مع بعض طلبة، 
تفريق بني الرتكيبني يف اإلنشاء ألن وجدت األخطاء يف صناعتهما. حينما سئل الباحث ببعض 

بت لطيفة فأجابوا أبجوبة متنوعة. وأجا ". metode langsungالطلبة أن يرتمجوا لفظ "
واختلفت هبا أواتمي،  12رمحة إبجابة "طريقة مباشرة"، ألهنا رأت أبنه من صناعة الرتكيب النعيت.

حينما سئل مثال آخر،  13عندها هو من صناعة الرتكيب اإلضايف إبجابة "طريقة املباشرة".
فأكثر منهم  ". kehidupan sehari -hariالباحث ببعض الطلبة أن يرتمجوا لفظ "

"حواُر اليوميِة" ابستخدامهم تركيبا إضافة  بكتابة "ال" بني كليمتني وخفض الكلمة  ن بيرتمجو 
الثاىن. و املقصود هبما صناعة تركيب الوصف لكنهما هناك خطاءان يف تطبيقهما ونقلهما من 

 اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية  

" تركيبا العلمي مبوضوع  بناء على ما قدم الباحث آنفا، يشجع الباحث لتقدمي البحث
الوصف واإلضافة يف قسم اإلنشاء الثاين لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية يف سنة دراسية 

لكي نعرف  )دراسة وصفية حتليلية(" سمارڠاإلسالمية احلكومية والي ساڠا م جبامعة 2016
يف إنشاء  جبامعة أسباب أخطاء طالب قسم تعليم اللغة العربية عن الرتكييب الوصف واإلضافة 

 م 2016سنة دراسية  ڠاإلسالمية احلكومية مسار ڠاوايل سا
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 حتديد املسألة .ب

إستنادًا إىل خلفية البحث السابقة ولتسري الفهم، فيقّدم الباحث املسئلة اليت تطلب 
 إجابتها، وهو كما يلي:

يف ما أسباب أخطاء طالب قسم تعليم اللغة العربية عن الرتكيبني الوصفي واإلضا
 م ؟ 2016سنة دراسية  ڠاإلسالمية احلكومية مسار ڠايف إنشاء جبامعة وايل سا

 

 أهداف البحث ومنافعه .ج

 أهداف البحث .1

 يهدف البحث إىل ما يلي: 

ملعرفة أسباب األخطاء يف إنشاء لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية  •
 ڠاإلسالمية احلكومية مسار ڠام جبامعة وايل سا 2016سنة دراسية 

 افع البحثمن .2

 من هذا البحث ترجى الفوائد، منها:

 للطالب (أ

إعطاء املعلومات مبستوى فهم الطالب عن تفريق الرتكيبني اإلضايف  •
 إنشائي والنعيت يف

عن تفريق الرتكيبني اإلضايف  لكي يستطيع الطالب أن يقلل أخطائهم •
 يستطيعوا أن يكتبوا إنشائيا جيدة صحيحة حىت إنشائي والنعيت يف

    

 محاضرلل (ب

عن تفريق  إعطاء املعلومات واملرجع للمحاضر عن أحطاء الطالب •
 الرتكيبني اإلضايف والنعيت يف إنشائي من انحية القواعد النحوية

 

 للباحث  (ج

لتحقيق العلوم عن التعليم والبحوث العلمية اليت قد انل الباحث عند  •
 التعلم يف قسم تعليم اللغة العربية

 للقارئني واحملاضر والطالب عن مواطن إعطاء املعلومات املعلومات •

 عن تفريق الرتكيبني الوصفي واإلضايف يف إنشائي أسباهبا األخطاء و



 
 

 
 

  



 
  



 الباب الثاين

 تركيبا الوصف واإلضافة يف إنشاء

 املوضوع .أ

موضوع هذا البحث هو " تركيبا الوصف واإلضافة يف إنشاء طالب قسم تعليم اللغة العربية 
م )دراسة وصفية حتليلية(". 2016سنة دراسية  سمارڠاإلسالمية احلكومية ا والي ساڠجبامعة 

ولتسهيل فهم هذا البحث فجدير للباحث على أن يشرح املصطلحات املستخدمة يف هذا البحث 
 العلمى. وهي كما يلى:

 تعريف الرتكيب .1

: املركب هو قول مؤلف من كلمتني أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة اتمة، مثل
 14"النجاة يف الصدق"، أم انقصة، مثل: "نور الشمس. اإلنسانية الفاضلة. إن تتقن عملك".

 الرتكيب الوصفي (أ

 تعريف الوصفي (1

إن الوصف أحد من التوابع األربعة، الوصف والتوكيد والبدل والعطف. 
والوصف هو الباب األول الذي يبحث يف الكتب النحوية من ثالثة أبواب األخرى. 

 .طالح البصريون ، ويقابله عند الكوفيني النعتوأنه من اص

أما تعريف الوصف )ويسمى النعت أيضا( هو ما أتلف من الصفة واملوصوف، 
الذي يذكر بعد اسم ليبني بعض أحواله وأحوال ما يتعلق به أو يف اسم بعده له صلة 

 ، واتبع للمنعوت يف رفعه، ونصبه،16، ويذكر لتوضيح متبوعه أوختصيصه15مبا قبله
. وذكر يف كتاب "العربية امليسرة" 17وخفضه، وتعريفه، وتنكريه، وتذكريه، وأتنيثه

تعريفا للصفة وهي الكلمة يصف هبا املوصوف، مثال: الطالب اجملتهد. الصفة 
واملوصوف متالزمني، كلما وجد املوصوف وجدت معه الصفة، ولذلك فالصفة 

والتأنيث ويف اإلفراد والتثنية دائما تتبع املوصوف يف حكم اإلعراب ويف التذكري 
 18واجلمع ويف املعرفة والنكرة.
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ومن التتعارف السابقة، استنبط الباحث أن الوصف هو اتبع يذكر لتوضيح 
 صفة يف متبوعه أو ليبني بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق به.

 

 

 أنواع الوصفي (2

وصف وافقت النحاة أبن الوصف من انحية املعىن ينقسم إىل قسمني مها ال
 احلقيقي والوصف السبيب، ومها كما يلى:

احلقيقي هو ما دل على صفة يف نفس متبوعه ويتبعه يف كل  أواًل، إن الوصف
شيئ، أي من حيث العدد )األفراد والتثنية واجلمع( ومن حيث اجلنس )التذكري 

 حنو:"جاء الرجل الصاحل".  19والتأنيث( ويف تعريفه وتنكره

النعت أو الوصف الذي يف حقيقته ينعت امسا ظاهرا  اثنياً، الوصف السبيب هو
أييت بعدة مرفوعا ومشتمال على ضمري يعود على اإلسم الذي قبله )أي قبل 

 حنو: "هذا طالب جمتهد ابنه". 20النعت(

 و ينقسم أحكام الوصف السبيب إىل قسمني، مها:

إذا مل يقرتن النعت بضمري املنعوت، فيجري جمرى أحكام النعت  •
 ي يف مجيع حاالته. حنو: "مررت ابألديب الذائع الصيت"احلقيق

 

إذا اقرتن النعت السبيب بضمري املنعوت، فيتبع النعت مبنعوته يف اإلعراب  •
 والتعريف والتنكري والتذكري والتأنيث. حنو: "رأيت الشاب العامل أبوه"

إضافة إىل ذلك، تنقسم النحاة الوصف من انحية اللفظ بثالثة اقسام: 
املفرد والوصف اجلملة والوصف الشبه ابجلملة. مسيت األول ابلوصف املفرد  الوصف

ألنه يتألف مبا ليس مجلة وال شبه مجلة. ويشرتط الوصف املفرد أن يركب ابسم 
الفاعل أو اسم املفعول أو الصفة املشبهة أو الصغة املبالغة. وال بد أن يتبع املنعوت 

وإذا كان املنعوت مجعا لغري العاقل، فإن  يف نوعه، وعدده، ويف تنكريه وتعريفه،
. حنو "جاء الرجل العاقل" و "تويف الولد املضروب" و 21الوصف أييت مفردا مؤنثا
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"الدرس الصعب الحيبه بعض التالميذ" و"عمر تلميذ أصغر يف الفصل" و"أمحد ولد 
 مسكني يف قريته".

ا، حنو: "جاء رجل الوصف اجلملة ما يتألف من مجلة فعلية أو امسية منعوات هب
جاء رجل حيمل كتااب" . إذا، بكون هذا التعريف فينقسم الوصف اجلملة -أبوه كرمي 

إىل اجلملة اإلمسية أى اجلملة اليت تتكون ابملبتداء واخلرب كاملثل األول واجلملة الفعلية 
اليت تتكون ابلفعل كاملثل الثاين.  ويشرتط هنا أن تشتمل على ضمري يربطها 

إما ملفوظ به كما تقدم أو مقدر، ويطابقه يف اإلفراد والتثنية واجلمع  ابملنعوت
 والتذكري والتأنيث، وأن تكون خربية.

الوصف الشبه ابجلملة هو ما أتلف من ظرف أو جار مع جمروره يف موضع 
 –، حنو "يف الدار رجل أمام الكرسي 22النعت كما يقعان يف موصوع اخلرب واحلال

 "رأيت رجال على حصانه

 

 أغراض الوصفي (3

كما ذكران يف تعريف النعت السابق، أنه ما يذكر بعد اسم ليبني بعض أحواله 
 ، منها:23أو أحوال ما يتعلق به. وأغراض النعت كثرية

 التخصيص، إذا كان املنعوت نكرة. مثل: "يطوف عليهم ولدان خملدون" •

 "التوضيح، إذا كان املنعوت معرفة. مثل: "إهدان الصراط املستقيم •

 املدح، مثل: "احلمد هلل رب العاملني" •

 الذم، مثل: "فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم" •

 الرتحم، مثل: "اللهم أان عبدك املسكني" •

 التوكيد، مثل: "فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة" •

 التفضيل، مثل: "يف بيننا ضيف بصري وكويف" •

 اإلهبام، مثل: "تصدق بصدقة قليلة أو كثرية"  •

 ، مثل: "إن هللا يرزق عباده الطائعني والعاصني"التعميم  •
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 ألفاظ الوصفي (4

ينقسم الوصف عند املؤلف "الكواكب الدرية" إىل قسمني، مها املشتق واملؤول 
 24به.

أواًل، املشتق وهو ما دل على حدث وصاحبه وتضمن معىن فعل وحروفه. 
 ومنها:

  19وبة: اسم الفاعل، حنو: "وهللا ال يهدي القوم الظاملني" الت •

 22صيغ املبالغة، حنو: "قالوا اي موسى إن فيها قوما جبارين" املائدة:  •

اسم املفعول، حنو: "اي قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب هللا لكم" املائدة:  •
21 

الصفة املشبهة، حنو:"لوال كتاب من هللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب  •
 68عظيم"األنفال: 

 14بارك هللا أحسن اخلالقني" املؤمنون: اسم التفضيل، حنو: "فت •

اثنياً، أن يكون النعت جامدا لكنه يوجب أن يقوم مقام املشتق أو يؤول 
 ابملشتق. ومنها: 

 37املنسوب، حنو: "وكذالك أنزلناه حكما عربيا" الرعد:  •

 16ذو، حنو: "وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل مخظ" سباء:  •

 ل" .أي، حنو: "أعجبت برجل أي رج •

اسم اجلنس املعروف ابألداة بعد اسم اإلشارة، حنو: ولقد صرفنا يف هذا القرآن  •
 54للناس من كل مثل" الكهف: 

اسم اجلنس املعروف ابألداة بعد )أي( املنادى، حنو: " اي أيتها النفس  •
 27املطمئنة" الفجر: 

 اسم اإلشارة بعد اسم املعرفة، حنو" قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت •
 27هاتني" القصص: 

 8النعت ابملصدر، حنو: "وعذبناها عذااب نكرا" الطالق:  •

 3العدد، حنو: "ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني" الرعد:  •
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ما، وذلك يف الرتكيب" ما شئت من ...."، وذلك أن تقول "إنه لرجل ما  •
ا شئت من رجل" على أن "ما" شرطية حمذوفة اجلواب، ال مصدرية منعوت هب

 خالفا للفارسي

النعت ابأللفاظ الدالة على الوصفية، واملراد هبا معىن جمزي يفيد صفة ما يف 
املوصوف. حنو: "مررت برجل أسد" واملراد به هنا صفة الشجاعة، فاملعىن "رجل 

 شجاع"

 

 الرتكيب اإلضايف  (ب

 تعريف اإلضافة (1

اللغة العربية  اإلضافة ظاهرة من الظواهر النحوية، وهي من أنواع الرتاكيب يف
ومعرفتها من األمور املهمة، ألهنا كثرية الوقوع يف األلفاظ العربية. فقد عرفنا 
التعريفات املختلفة لإلضافة اليت أوردها النحاة يف كتبهم، كما عرفها الشيخ مصطفى 
الغالييين يف كتابه "جامع الدروس العربية" أبهنا نسبة بني امسني على تقدير حرف 

جر الثاين أبدا. حنو: "هذا كتاب التلميذ" ويسمى األول يعين لفظ اجلر وتوجب 
 25"كتاب" مضافا، ويسمى الثاين يعين لفظ "التلميذ" مضافا اليه.

وقد عرف اإلضافة أيضا أمني علي السيد يف كتابه "يف علم النحو"، أبهنا ضم  
وىل منزلة كلمة إىل أخرى دون قصد لإلسناد أو الرتكيب حبيث تنزلت الثانية من األ

وذكر يف كتاب "حاشية احلضري على شرح ابن عقيل"  26التنوين يف متام الكلمة.
تعريفا لإلضافة وهي نسبة تقييدية بني أثنني توجب لثانيهما اجلر أبدا، أو إسناد اسم 

 27آلخر منزلة الثاين من األول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه.

به "ابن عقيل على شرح الفية ابن وقال الشيخ جالل الدين السيوطي يف كتا
 مالك" عن اإلضافة: 

 نوان تلي اإلعراب أو تنوينا # مما تضيف احذف كطور سينا

إذا تريد إضافة اسم اىل آخر حذف ما يف املصاف من نون تلي اإلعراب، وهي 
نون التثنية حنو: "هذان غالما زيد"، اصله "غالمان"، أو نون اجلمع حنو: "هؤالء 
                                                             

 158. ، ص3.... ج. ، جامع الدروس العربية )موسوعة يف ثالثة أجزاء( مصطفى الغالييين، 25

 
 365، ص. 2(، ج. 1977)مصر: دار املعارف،  يف علم النحو، أمني علي سيد، 26

 
 101، ص. 2)سورااباي: اهلداية(، ج. اخلضري،  حاشيةشيخ اخلضري،  27

 



اصله "بنون"، وكذا ما احلق هبما، أو التنوين حنو: هذا "صاحب زيد" بنو زيد"، 
 28.ابلتنوين وجر املضاف اليه

ومجيع التعريفات السابقة موافق ابلقواعد عن اإلضافة يف كتاب "النحو الواضح 
يف قواعد اللغة العربية"، وهي املضاف اسم نسب إىل اسم بعده، فتعرف بسبب هذه 

ف تنوينه عند اإلضافة اذا كان منوان قبلها، وحتذف نونه النسبة أو حتصيص، وحيذ
 29اذا كان مثىن أو مجع مذكر ساملا، واملضاف اليه أييت بعد املضاف وهو جمرور.

بعد أن يهتم الباحث يف تلك التعريفات السابقة عن اإلضافة، يستطيع الباحث 
جب جر أن جيدب النتيجة أبن اإلضافة هي ضم كلمة إىل كلمة أخرى الذي يو 

الثانية وال يفيد ذلك الضم فكرة اتمة. ويف البياانت السابقة، يظهر أن اإلضافة تفيد 
املضاف التعريف اذا كان املضاف اليه معرفة، وتفيد التخصيص إذا كان املضاف اليه 

 30"نكرية، حنو: "زرت حديقة األمساك

 

 أقسام اإلضايف (2

حث اقسام اإلضافة قسمني بعد ما تبني يف السابق معىن اإلضافة، ينقسم البا
يف هذا الفصل، مها أقسام اإلضافة من حيث حرف اجلر املقدر و أقسامها من 

 حيث املعىن.

 ، وهي:31وتنقسم اإلضافة من حيث حرف اجلر املقدر إىل أربعة أقسام

أواًل، اإلضافة الالمية، وهي ما كانت على تقدير "الالم" اليت تفيد امللك حنو: 
مقصده "هذا حصان لعلي" ، أو لإلختصاص حنو:  "هذا حصان علي" اى

 "أخذت بلجام الفرس" أي "أخذت بلجام للفرس".

اثنياً، اإلضافة البيانية، وهي ما كانت على تقدير "من". وضابطها أن يكون 
املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف اليه. حنو: 

هب، والسوار بعض من الذهب، "هذه سوار ذهب"، فجنس السوار هو الذ
 والذهب بنّي جنس السوار.
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اثلثاً، اإلضافة الظرفية، وهي ما كانت على تقدير "يف". وضابطها أن يكون 
املضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد مكان املضاف حنو: "كان فالن رفيق املدرسة"، 

اليه. أو تفيد أي "رفيقا يف املدرسة" بتقدير "يف" يف لفظ "املدرسة" اليت هي مضاف 
زمان املضاف حنو: "سهر الليل مضن"، أي "السهر يف الليل" بتقدير "يف" يف لفظ 

 "الليل" اليت هي مضاف اليه.

رابعاً، اإلضافة التشبيهية، وهي ما كانت على تقدير "كاف التشبيه". 
وضابطها أي يضاف املشبة به إىل املشبة. حنو: "انتشر لؤلؤ الدمع على ورد 

واإلضافة يف لفظ "لؤلؤ" ولفظ "ورد اخلدود"، وكل من لفظ "لؤلؤ" و لفظ اخلدود"، 
"ورد" مضاف وهو مشبه به، وكل من لفظ "الدمع" ولفظ"اخلدود" مضاف اليه وهو 

 مشبه، تقديره "الدمع كالؤلؤ انتشر على احلدود كالورد

 وتنقسم اإلضافة من حيث املعىن اىل قسمني، ومها:

وهي ما تفيد تعريف املضاف أو ختصيصه. وضابطها أن  أواًل، اإلضافة املعنوية
يكون املضاف غري وصف مضاف إىل معموله. وتسمى اإلضافة املعنوية أيضا 
ابإلضافة احلقيقية واإلضافة احملضة. وقد مسيت "معنوية" ألن فائدهتا راجعة إىل 
املعىن، من حيث إهنا تفيد تعريف املضاف أو ختصيصه. ومسيت "حقيقية" ألن 
الغرض منها نسبة املضاف إىل املضاف اليه. ومسيت "حمضة" ألهنا خالصة من تقدير 

 .انفصال نسبة املضاف من املضاف اليه

وتفيد اإلضافة املعنوية تعريف املضاف إذا كان املضاف اليه معرفة، وتفيدها 
هذا كتاب  –لتخصيص املضاف إذا كان املضاف اليه نكرة، حنو: هذا كتاب سعيد 

 لو كان كذلك، هناك املستثنيات يف فائدة اإلضافة املعنوية يف شيئني، ومها:رجل. و 

إذا كان املضاف متوغال يف اإلهبام والتنكري، فال تفيده إضافته إىل  •
املعرفة تعريفا، وذلك مثل "غري، مثل، شبه،و نظري". حنو:"جاء رجل 

 غريك، أو مثل سليم".

 نكرة، فال يتعرف إذا كان املضاف مضافا إىل الضمري يعود إىل •
 32ابإلضافة إليه، حو: "جاءين رجل وأخوه".

هي ما ال تفيد تعريف املضاف وال ختصيصه، وإمنا  اثنياً، اإلضافة اللفظية
الغرض منها التخفيف يف اللفظ، حبذف التنوين أو نوين التثنية واجلمع. وضابطها أن 
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أو صفة مشبهة بشرط يكون املضاف اسم فاعل أو مبالغة اسم فاعل أو اسم مفعول 
أن تضاف هذه الصفة إىل فاعلها يف املعىن، حنو: "هذا رجل طالب علم".وتسمى 

 اإلضافة اللفظية أيضا "ابإلضافة اجملاوية" و "اإلضافة غري احملضة."

أما تسنيتها ابللفظية فألن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط، وهو التخفيف 
اجلمع. وأما تسميتها ابجملازية، فألهنا لغري اللفظي، حبذف التنوين ونوين التثنية و 

الغرض األصلي من اإلضاىف، وأمنا هي للتخفيف. وأما تسميتها بغري احملضة، فألهنا 
 ليست إضافة خالصة ابملعىن املراد من اإلضافة، بل هي على تقدير االنفصال.

 

 الوصفي و اإلضايف الفروق بني (ج

 ي: إن الفروق بني اإلضافة والوصف هي كما يل

 ( يوضح الفروق بني اإلضايف والوصفي1جدول رقم )

 الرتكيب اإلضايف  الرتكيب النعيت/ الوصفي

جيب أن يطابق اجلزء الثاين اجلزء  .1
األول يف أربعة أوجه: اإلعراب، والعدد، 

 واجلنس، والتعيني. حنو: الكتاب املفيد

وإذا كان اإلسم التثنية أو اجلمع  .2
ول فال حتذف املذاكر السامل يف اجلزء األ

نون كل منهما. حنو: املسلمان املاهران 
 واملسلمون املاهرون

يتضمن معىن الصفة ويبقى اجلزءان  .3
 على معنامها، حنو: جاء التلميذ اجملتهد

أن يكون اجلزء الثاين اسم الصفة أو  .4
إامسا جامدا حلقته ايء النسبة، حنو: القدرة 

 اإلنسانية

ة اجلملة بعد نكرة تكون نعتا إما مجل .5
 امسية أو فعلية 

إذا زيد اجلزء الثاين فال حيتاج إىل  .6

 ليس هناك مطابقة يف أربعة أوجه .1

اجلزء األول بدون "ال" واجلزء الثاين  •
معرفة )على األغلب(، وقد يكون 

 اجلزء الثاين نكرة

 اجلزء الثاين جمرور دائما •

إضافته منوان فحذف إذا كان اإلسم املفرد  .2
تنوينه، وإذا كان املثىن أو مجع مذكر ساملا 
فحذف نونه، حنو: مدرسا النحو ومدرسو 

 الصرف

يقدر معىن )ل( أو )يف( أو )من( أو  .3
 )ك(، حنو: هذا خصان علي

أن يكون اجلزء الثاين امسا جامدا )على  .4
األغلب( وال جيوز أن ينعكس اجلزءان 

شرتيت ثالثة  يتألفان إبضافة كاملة، حنو: أِ 
 كرسي، وال يقال أشرتيت كرسي ثالثة



حرف عطف، حنو: املسجد الكبري اجلديد 
 اجلميل  

 يتحد اجلزءان يف املعىن، حنو عبد هللا .5

وأن حيتاج إىل حرف عطف إذا يريد أن  .6
يزيد اجلزء الثاين، حنو: مدرسو النحو 

 والصرف   

 

 مفهوم التحليل .2

يل تدرج نظرية حتليل األخطاء ضمن حقل علم اللغة التطبيقي، وهي اخلطوة التالية للتحل
التقابلي، إال أنه يوجد اختالف بينهما، ألن حتليل األخطاء يتعلق بدراسة لغة الدارس اليت تنتج 
عن تعلمه لغة اهلدف، أما نظرية التحليل التقابلي فتتنّبأ مبا قد يقع فيه املتعلم من أخطاء قبل 

 تعّلمه اللغة الثانية.

 

 تعريف حتليل األخطاء (أ

رواب أبن علم اللغة التطبيقي هو نتاج حضارهتم يرى علماء اللغة يف أمريكا وأو 
احلديثة، وخاصة نظرية حتليل األخطاء. ويّدعون أن هذه النظرية ظهرت وأتسست يف 
هناية السينيات وبداية السبعينيا ومن القرن العشرين. وأن مؤسسها هو العامل اللغوي 

  33األخطاء.يف كتاابته عن حتليل  ( Corder)األمريكي الفرنسي األصل كوردر 
 34فيما يلي بعدد من التعريفات اليت قدمها الباحثون للمفهوم اخلطأ:

تعريف كوردر: أوضح كوردر يف كتابة الفرق بني زلة اللسان، واألغالط،  (1
معناها األخطاء الناجتة من تردد املتكلم  ( Lapes)واألخطاء، فزلة اللسان 

ة عن إتيان املتكلم فهي الناجت ( Mistakes)وما أشبه ذلك. أما األغالط 
ابملعىن الذي يستعمله  (Error)بكالم غري مناسب للموقف، أما أألخطاء 

فهو ذلك النوع من األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد 
 .اللغة

وتعريفه سريفرت: هو أي استعمال خاطئ للقواعد، أو سوء استخدام  (2
ثناءات( من القواعد. مما ينتج القواعد الصحيحة، أو اجلهل ابلشواذ )اإلست

عنه ظهور أخطاء تتمثل يف احلذف، أو اإلضافة، أو اإلبدال. وهناك 
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اختالف بني األخطاء واألغالط، فاخلطأ يف التهجي أو الكتابة الذي حيدث 
رمبا يرجع إىل نقص يف معرفته بطبيعة  Errorابنتظام عرب الكتابة يسمى 

 .اللغة وقواعدها

العصيلي: األخطاء يقصد هبا األخطاء اللغوية أي اإلحنراف  ويعرفه عبد العزيز (3
عما هو مقبول يف اللغة العربية حسب املقايس اليت يتبعها الناطقون ابلعربية 

 الفصحى

وبعد البحث يف تعريف عن حتليل األخطاء، مث نعرف أنواع األخطاء يف اللغة. 
 35سام، وهي:واتفق مفكر اللغة أبن األخطاء يف اللغة قسمت بثالثة أق

. وهي األخطاء اليت ذكر جون نوريش ( Lapes)زاالت أو هفوات اللسان  (1
 أهنا تنتج من العوامل التالية: 

 (Lack of Concentration)عدم الرتكيز  .أ

 (Short of Memoryقرص الذاكرة ) .ب

 (Fatigueاإلرهاق ) .ج

(: يطلق مصطلحا األغالط على ذلك النوع من Mistakesاألغالط ) (2
املوافق اليت يستخدم فيها متعلم اللغة يف موقف غري مالئم فقد  األخطاء أو

تكون اجلملة املستخدمة صحيحة من حيث السياق اللغوي ولكنها خطأ من 
 حيث سياق اخلطاب كقصر التذكري و التلفظ والشاك.

: حيدث هذا النوع من األخطاء عندما خيرج متعلم اللغة (Errorاألخطاء ) (3
اليت حتكم النظام اللغوي املعني مثل عدم التزامة بنظام على قائدة من القواعد 
 اجلملة يف اللغة العربية.

الدراسة والتحليل الذي يبني األخطاء  ويف معجم اللغة أن حتليل األخطاء تسمى "
 the study and analysis of the errorsيعمل متعلم اللغة األجنبية 

made by second languange learners .36 

 األخطاء بأسبا (ب

األخطاء كثرية وليست كل األخطاء يسببها الناطق.  وميكن أن يقال عنها إهنا 
( وأخطاء تطورية Intralingual Errorsأخطاء داخل اللغة نفسها )
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(Developmental وهذا النوع من األخطاء ال يعكس عجز الدارس عن )
تعلمه، ونشري إىل بعض  الفصل بني لغتني بقدر ما يعكس مقدرته يف مرحلة معينة أثناء

اخلصائص العامة يف اكتساب اللغة، وجند جذور هذه األخطاء يف إطار بينة اللغة 
نفسها. هذه األخطاء تدل على حماولة الدارس بناء افرتاضات حول اللغة من جتريبته 

 37احملدودة هبا.

 وهذه أسباب حدوث األخطاء:

 التداخل اللغوي بني اللغة األم واللغة اهلدف (1

طلق فكرة التداخل بني لغة األم ولغة اهلدف من أن عناصر النظام تن
اللغوي املتشاهبة بني اللغتني تكون أسهل يف عملية التعليم، يف حني تكون 
العناصر املختلفة أكثر صعوبة يف ذلك، فالطالب يقوم بنقل بنيته الذهنيته 

ا وقد ال يتنبأ للغته إىل اللغة اهلدف، كما أنه قد يتنبأ أبخطاء الحتدث فعلي
 38أبخطاء حتدث فعليا.

 39هناك أسباب لغوية ولكن ال عالقة هلا ابلتداخل ميكن إمجاهلا فيما أييت (2

 املبالغة يف التعميم (أ

إستعمال االسرتتيجيا السابقة يف مواقف جديدة ويف تعليم اللغة 
الثانية. واملبالغة يف التعميم تشمل احلاالت اليت أييت فيها الدارس ببنية 

 ئة على أساس جتربة على أبنية أخرى يف لغة املدرسنيخاط
 اجلهل ابلقاعدة وقيودها (ب

يرتبط بتعميم األبنية اخلاطئة عدم مراعاة قيود األبنية، أي تطبيق 
بعض القواعد يف سياقات ال تنطبق عليها، أن الدارس يستخدم قاعدة 

ن سبق له اكتساهبا وهو يطبقها يف موقف جديد هنا، قد تكون انجتة ع
 استظهار القواعد عن ظهر قلب دون فهم له.

 التطبيق الناقص للقواعد (ج

حدوث تراكيب ميثل التحريف فيها درجة تطور القائدة املطلوبة 
ألداء مجل مقبولة مثال أن نالحظ الصعوبة املنتظمة  يف استعمال 
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األسئلة لدى املتحدثني بلغات خمتلفة، فهم قد يستعملون الصيغة اخلربية 
 كتثار من تدريس صيغة السؤال واخلربوبرغم اإل 

 اإلفرتاضات اخلاطئة (د

األخطاء داخل اللغة ذات العالقة ابلتعميم اخلاطئ للقواعد على 
مستوايت خمتلفة فهناك نوع من األخطاء التطورية انتج عن فهم خاطئ 

 ألسس التمييز يف لغة اهلدف
 

 مراحل دراسة األخطاء (ج

 هناك أربع مراحل حتليل األخطاء: 

 ديد األخطاءحت (1

يقصد به حتديد املواطن اليت تنحرف فيها استجاابت الطالب عن 
مقاييس اإلستخدام اللغوي الصحيح. إضافة إىل ذلك، أن درس األخطاء 

 من حيث التحديد يتبع قواعد منهجية حيسن أن نغرضها على النحو اآليت:

 –مع ذلك  – أواًل، إن األخطاء يقع فيها أفراد، وحنن ال ندرس
طاء األفراد، ألننا حني نضع مقررات تعليمية إمنا نضع جلماعات، أخ

واملفروض أن تكون هذه اجلماعات متجانسة يف معايري العمر، واملستوى، 
واملعرفة اللغوية، واللغة األوىل أحياان ومن مث فإننا ندرس األخطاء اليت تصدر 

 هذه عن مجاعات متجانسة أيضا، أي األخطاء اليت هلا صفة الشيوع يف
 اجلماعات. 

اثنياً، إن السمة األوىل للغة أهنا نظام، وحنن حني ندرس لغة املتعلمني 
إمنا ندرس نظاما أيضا، أي أن الوصف اللغوي لألخطاء ال بد أن يكون 
منصبا على طبيعتها النظامية. فاألخطاء اليت تتصف بذلك هي اليت تكون 

  جماال للدرس. 

 األخطاء وصف (2

ن األخطاء يف تعريف البحث مث بيان أوجه بعد عرف الباحث ع
اإلحنراف عن القاعدة، وتصنيفه للفئة اليت يتنمى إليها حتديد موقع األخطاء 

 من املباحث اللغوية

  تفسري األخطاء (3



بعد حتديدها ووصفها، والوصول  –منطبقا  –وتفسري األخطاء أييت 
وليست  إىل تفسري صحيح يعني بال شك على اإلفادة من هذا التحليل.

هناك كلمة معايري التفسري، إذا كلها موضوع نقاش وجدول، ألن الربهنة على 
ويقصد به بيان العوامل اليت أدت إىل هذه . صواهبا ليست أمرا سهال

 األخطاء واملصادر اليت يعزي إليها

 تصويب األخطاء (4

إتيان اجلملة الصحيحة بدال من اجلملة املشتملة على األخطاء. ومن 
تصويب األخطاء ال يتم اال بعد معرفة أسباهبا، وليس من اليسري  الواضح أن

الوصول إىل هذا األسباب بدرجة تقرب من اليقني ألهنا قد ترجع إىل 
اإلسرتاتيجية الداخلية اليت يتبعها املتعلم، وقد ترجع إىل تدخل اللغة األم. 

دث مثال وتصويب األخطاء ال يتم إبعادة تقدمي املادة مرة أخرى، كما هو حا
فيما يعرف بدروس التقوية يف املدارس العربية، وإمنا يكون مبعرفة مصدر 

 40األخطاء، مث تقدمي املادة املالئمة.

 

 اإلنشاء .3
 تعريف اإلنشاء (أ

أماااا  اإلنشااااء مهاااارة مااان مهاااارات الكتاباااة.إن اإلنشااااء آلاااة املواصاااالت غاااري مباشااارة.
ن األفكااااار واملشاااااعر عاااان طريقااااة اإلنشاااااء فاااااملراد بااااه تاااادريبات للتعبااااري عمااااا يف الااااذهن ماااا

ارتفاااع  تعمااق اإلدراك، و منظمااا، و اإلنشاااء يسااّهل الطلبااة يف التفكااري انقاادا و 41.الكتابااة
 42غري ذلك. قدرة حتليل املشكلة، و

 

  أقسام اإلنشاء (ب

 ينقسم اإلنشاء من حيث املواد التعليمية إىل مرحلتني مها:

 اإلنشاء املوجه (1

يشاتد فيهاا  فيها على الصيغ النحوية، وهذه املرحلة من الكتابة يركز 
االهتمام ابالستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية اليت حتكم سالمة اجلمال 
                                                             

 09-88(، ص. 2011)رايض، ت ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، إضاءاالفوزان،  عبد الرمحن بن إبراهيم 40

 
41Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2014), hlm. 151 
42 Acep Hermawan,......hlm.153-163  



املعااىن. لااذلك فهااي مرحلااة صااعبة ألهنااا ماان  املكتوبااة ماان حيااث الرتاكيااب و
الناحيااة النفسااية جتعاال العاابء علااى العمليااات العقليااة عبئااا مزدوجااا، حيااث 

يف ذات الوقااات ينشااااغل  التعبااااري عنهاااا كتاباااة، و وينشاااغل الطالاااب ابلفكااارة 
 الرتاكيب. مبراعاة صحة القواعد و

 اإلنشاء احلر (2

 مفرداتااااه و هاااذه املرحلاااة ياااارتك الطالاااب فيهاااا حريااااة اختياااار أفكااااره و

ال تعااااين هااااذه احلريااااة أن الطالااااب قااااد وصاااالوا إىل  تراكيبااااه عناااادما يكتااااب، و
ناااه قاااد وصااال إىل مرحلااااة مساااااعدة، أو أ مرحلاااة ال حيتااااج فيهاااا إىل توجياااه و

ذلك أن الطالب يظل حىت هاذه املرحلاة غاري  االبتكار يف استخدام اللغة. و
تطاال معلوماتااه عاان اللغااة العربيااة  قااادر علااى أن يكااون مبتكاارا يف الكتابااة، و

يظال غاري قاادر علاى السايطرة علاى  أقل بكثاري مان معلوماتاه عان لغتاه األم و
ماع كال هاذا فمطلاوب  علاى لغتاه األم، واللغة العربية سيطرة مماثلة لسايطرته 

منه يف هذه املرحلة أن يكتاب اللغاة العربياة كماا يكتبهاا العارب ماع اخاتالف 
 43يف درجة السيطرة على استخدام اللغة.

 
 مبادئ اإلنشاء (ج

 املبادئ اللفظية. مبادئ اإلنشاء تنقسم إىل قسمني، املبادئ املعنوية و

 املبادئ املعنوية (1

 أو املشاهدة أو القراءة أو الدرس أو التأمل.الرأي يلد من الفكر 

 املبادئ اللفظية (2

 الفقرة. اجلملة و هنا ثالث عناصر هي اللفظ و

السهل. فلذالك، على الكاتب معرفة  استعمال اللفظ الصحيح و •
 احلرف. االسم و الفعل و

واضح. فلذالك على  صحيح و اجلملة املكتوبة هلا معىن كامل و •
 اجلملة.الكاتب معرفة تراكيب 

الفقرة هي جامعة اجلملة املرتابطة للمعىن يف الفكرة الرئيسية الوحدة.  •
 اإلنشاء يبىن من الفقرات املرتابطة للتأليف.
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 أهداف تعليم اإلنشاء (د

 هي: 

إكساب الطلبة القدرة على التعبري عن املعاين و األفكار أبلفاظ فصيحة و  (1
 تراكيب سليمة.

بناء بعضها على البعض يف  األفكار وإكساب الطلبة القدرة على سلسلة  (2
 مجل مرتابطة ترابطا منطقيا.

 تزويد الطلبة ابلثروة اللغوية اليت تساعدهم على التعبري الواضح السليم. (3

 تدريب الطلبة على جماوزة التعبري املباشر إىل التعبري الفين اجملازي. (4

 يقة.إكساب الطلبة القدرة على تواخي املعاين اجلديدة واألفكار الطر  (5

إكساهبم اجلرأة  اجلهر ابلرأي أمام األخرين، و تعويد الطلبة الصراحة، و (6
 آداب احلديث. حسن األداء و األدبية و

 تعويدهم حسن املالحظة و التحليل لدى الطلبة و تنمية روح النقد و (7

 44تشجيعهم على املناقشة. دقتها، و

 

 الدراسات السابقة .ب

ثها البّحاث السابقة ويتعلقت هبذا البحث، سيقوم الباحث بوصف بعض البحوث اليت حب
 ألجل تسهيل الباحث  عن أتليف البحث، وهي ما يلى

حتت املوضوع "النعت يف اللغة العربية و  2012العلمي الذي كتبه أمحد سعيد يف سنة  البحث (1
adjectiva ونتيجة البحث فيما (. يف اللغة اإلندونيسية )دراسة تقابلة من الناحية النحوية

قد  يف أماكن معينة حيث يقول adjectivaي: أن الصفة العربية تشبه الصفة اإلندونيسية يل
إندونيسية يف مكان واحد وقد ال تكون مثلها يف مكان آخر.  الصفة العربية صفة تكون

وللصفتان العربية واإلندونيسية أوجه الشبه حيث يشعر متعلمومها ابلسهولة، وعكسها كذلك 
ختالف حيث يشعر متعلمومها ابلصعوابت. وأما الصفة اليت هلا أوجه ألشبه أبن هلما أوجه اإل

، نعت اجلامد املنسوب اليه و  adjectiva dasarواإلختالف هي  النعت املفرد و
adjectiva turunan املقارنة و ،derajat perbandingan ترتيب النعت و ،

urutan sifatالنعت شبه اجلملة و ، frase adjectiva.45   وأن ذلك البحث
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 اڠجبامعة وايل سا:  ڠحبث علمي، )مسار ،يف اللغة اإلندونيسية )دراسة تقابلية من الناحية النحوية( adjectivaالنعت يف اللغة العربية و  محد سعيد،ا 45
  (2012اإلسالمية احلكومية، 

 



يف اللغة اإلندونيسية، وأما هذا  adjectivaيبحث يف مقابلة النعت يف اللغة العربية و 
     البحث يبحث يف حتليل املفهومات عن الوصف واإلضافة. 

حتت املوضوع "حتليل األخطاء يف استعمال  2013لراحيو ايو ننسخ يف سنة  حبث علمي (2
ب الصف الثالث من مدرسة خزانة كيباجيكان الثانوية الرتكيب اإلضايف والنعيت لدى طال

من هذا البحث تريد  .. منهج هذا البحث هو املنهج الوصفي النوعي"اإلسالمية ابموالنج
الباحثة أن تكشف عن معرفة العوامل اليت تسبب أخطاء الطالب يف استعمال الرتكيبني 

وأن ذلك البحث   46بيتهما. اإلضايف والنعيت وتكشف عن األخطاء اليت يرتكبها الطالب
يبحث يف حتليل األخطاء يف استعمال الرتكيبني مبدرسة خزانة كيباجيكان الثانوية اإلسالمية 

والي ساڠا ابموالنج ، وأما هذا البحث يبحث يف طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
 م2016سنة دراسية  سمارڠاإلسالمية احلكومية 

. حتت املوضوع "فدرة تالميذ الصف الثالث من 2009يف سنة حبث علمي لبييت نور بييت  (3
مدرسة سوبونو منتوفاين الثانوية اإلسالمية تثيبواتت على التفريق بني الرتكيبني اإلضايف والنعيت 

استخدمت الباحثة حبث كّمي. و لنيل املعلومات و البياانت املتعلقة  "وتطبيقها يف الرتمجة 
ة دراسة ميدانية. و جلمع املعلومات املتعلقة ابلبحث تتكون هبذا البحث، استخدمت الباحث

مصادر البياانت هي املصدر األساسي و الثانوي. يف املصدر األساسي أخذت الباحثة من 
 ويف املصدر الثانوي توزع الباحثة مدير املدرسة و مدرس اللغة العربية و عملية التعليم فيها.

وضوع اىل تالميذ . و استخدم الباحث طريقة املقابلة و اإلختبارات التحريرية املتعلقة ابمل
فدرة تالميذ الصف الثالث من مدرسة اإلختبارات جلمع البياانت. ويبحث هذا البحث 

سوبونو منتوفاين الثانوية اإلسالمية تثيبواتت على التفريق بني تركييب الوصف واإلضافة 
لث من مدرسة سوبونو الثانوية اإلسالمية وتطبيقهماا يف الرتمجة. فإن قدرة تالميذ الصف الثا

تثيبواتت على التفريق بني الرتكيبني اإلضايف والنعيت يف الرتمجة حصلوا على درجة مقبولة، 
وأن ذلك البحث يبحث يف  .47 60.7ابلنظر اىل نتيجة البحث يف درجة املتوسطة اليت تبلغ 
، وأما هذا البحث وتطبيقها يف الرتمجة فدرة تالميذ على التفريق بني الرتكيبني اإلضايف والنعيت

يبحث أسباب أخطاء طالب قسم تعليم اللغة العربية عن الرتكيبني الوصفي واإلضايف يف 
 إنشائهم.
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 ( 2013حبث علمي، )جاكرات: جبامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية، ،  ابموالنج
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 ( 2009حبث علمي، )جاكرات: جبامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية، ،  الرتمجة

 



 

 

 

 

 
  



 الباب الثالث

 مناهج البحث

 حتقيق و ابلبحث للقيام وجه أبحسن الامستعّدة العمل و التفكري ليباأس مناهج البحث هي

مناهج البحث هي طريقة عملية يف كتابه، أبن  (Sugiono) ور سوجياانوقال الدكت 48.أهدافه
وهذا األمر هو بعض متابعة من األول و الثاين ليحدد  49للحصول على البياانت بقصد وفائدة معينة.

كمسألة الطريقة املستخدمة يف حاجتها  ولذالك، البيان عن إجراء البحث .تصحيح نتيجة البحث
البحث كمسؤولية الطريقة يف هذا البحث فهي نوع البحث، و مكان البحث و املاسة. وأما إجراءات 

إذ ينبغي وقته، و بؤرة البحث، و مصادر البياانت، و طريقة مجع البياانت، و طريقة حتليل البياانت.
للباحث أن تعني مصادر احلقائق اليت أيخذ منها للحصول إىل احلقائق اليت يقصد اليها يف هذا البحث 

 .العلمي

 

 نوع البحث .أ

نوع هذا البحث هو حبث نوعي، وهو إجراء البحوث اليت تنتج البياانت الوصفية 
 50يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس والعمليات اليت ميكن مالحظتها.

وينقسم حبث نوعي إىل قسمني يعىن حبث نوعي ميداىن و حبث نوعي مكتيب، و أما هذا 
إذا كان مجع البياانت بشكل الكلمات والصور وليست البحث حبث نوعي ميداين. وهو 

من قراءته  وهو الباحث الذي يقوم ابلبحث فيها يوضع فرض مستوحى 51ابألرقام.
السابقة أو من مالحظاته للمجتمع ويقوم ابلتأكد من صحته بواسطة النزول إىل امليدان 

جملتمع أو اجلماعة وحياول أن يالحظا الظاهرة مثال الباحث وجيمع البياانت عنها أو ا
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49 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.2. 
 
50S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 36. 
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ابملالحظة املباشرة أو غري املباشرة واملقابلة الشخصية أو بتوزيع قوائم األسئلة أو 
  52االستبياانت اليت جياب عنها يف حضوره.

ور ويهدف البحث النوعي يف فهم الظواهر االجتماعية من زوية أو من منظ
املشاركني، واملشاركون أولئك هم الذين يدعون للمقابلة، واملالحظة، وطلب توفري 

وإذا جييئ أرقام يف هذا البحث، فليست أساسا بل  53البياانت ويعتقد اآلراء التوصورات
وال يستبعد التحليل النوعي عن استخدام البياانت الكمية املستخدمة لتطوير  54مساعدا.

 55ية وفقا لإلحتياجات و إلتراء التحليل النوعي نفسه.حتليل البياانت النوع

 Kualitatif)ويستعمل الباحث يف هذا البحث املدخل النوعي  

Approach)  ابستعمال املنهج الوصفي(Discription Method)  لإلفهام
  56وتفسري املعىن يف الواقعة وأحالق الناس وخلفية عملية اترخييا وسياقا.

منهجية البحث اليت حتصل على املعلومات الوصفية بشكل  والدراسة النوعية هي 
كلمات مكتوبة أو شفهية واألعمال املالحظة، هذا هو رأي بوغدان وغواب 

(Bogdan dan Guba).57  مث وصف بوغدان(Bogdan)  واتيلور
(Taylor)  يف مولييونج (Moleong )  أبن املنهج الوصفي هو البحث الذي

بشكل الكلمات املكتوبة أو املنظومة من األشخاص حصل على البياانت الوصفية 
 58والشؤون امللحوظة.

 Metode Penelitian"وقال الدوكتور سوجياان يف كتابه

Pendidikan"  إن البحث النوعي تستخدمه حالة حمسوسة الطبيعية الباحث يكون
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 . فإن حبثا نوعيا هو البحث يستخدم لتصوير وحتليل املظهر واحلادثة 59أداة البحث
 والنشاط االجتماعي فرداي كانت أم مجاعيا.

وهذا النوع امليداين هي دراسة متعمقة على وحدة اجتماعية معينة، ونتائج الدراسة 
وهي دراسة الكشف عن األشياء  60يعطي نظرة عامة واسعة ومعمقة على  وحدة معينة.

 61يقدمها الباحث.احلالة أفرادا أو مجاعة، مزاايها أو عيوهبا حىت جيد حال ملشكلة الذي 

 Gass وأساليب التحليل املستخدمة يف هذا البحث هي حتليل األخطاء عند

Moreverو Selinker ويقدمهما يف .Hidayat ،وهي: )أ(  62أربع خطوات
أن جيمع مناذج املتعلم، )ب( أن حيدد األخطاء، ويف هذا  البحث أخطاء فهم 

يوصف األخطاء، ويوصف الباحث اإلختالفات بني تركييب الوصف اإلضافة ، )ج( أن 
 األخطاء اللغوية وصفا اتما ويفرقها حتت البياانت، )د( أن يشرح أنواع األخطاء

 

 مكان البحث و وقته .ب

إن مكاان أجري يف هذا البحث قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية والتدريس 
عاليا  5-3ڠا وايل سا. وتقعها يف الشارع ڠاإلسالمية احلكومية مسارساڠا جبامعة وايل 

إن اختيار هذا القسم لوجوده فيه القيام أبنشطة تعليم إحدى املهارات األربعة و ڠ. مسار
هي املهارة الكتابة اليت يتحققها املعلم  على تعليم اإلنشاء. و تعليم اإلنشاء ىف هذا 

ماوانيت.  القسم تقوم هبا الطلبة على كتابة الفقرة مبوضوع و أنواع خصصها احملاضرة دوي
وأيضا، قسم تعليم اللغة العربية معظم الطلبة لديهم مشكالت متعددة يف تفريق بني 
الرتكيبني خاصة يف الكتابة اإلنشائية. منهم من يفهم قواعد النحوية ويقدرها جيدا 
وينفذها يف كتابة إنشائية، ومنهم من يصعب عليها حىت عدم قدرة لينفذها يف كتابة 

راد الباحث أن يقوم ببحثه يف هذا القسم ملعرفة مفهوم الطلبة عن إنشائية. ولذلك، أ
 الفروق بني الرتكيبني يف اإلنشائي.
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 بؤرة البحث  .ج

 حيّدد و يرّكز أن للباحث الواجب فمن. حمّددا معّينا يكون أن حبث لكلّ  البدّ 

البؤرة يف هذا البحث هي معرفة ويبحث يف . البداية يف املقررة األهداف إىل للوصول حبثه
إنشاء لدى طالب قسم تعليم اللغة  واإلضافة يف مفهوم الفروق بني الرتكيبني الوصف

م )دراسة  2016سنة دراسية  سمارڠاإلسالمية احلكومية والي ساڠا ة جبامعة العربي
 وصفية حتليلية(

 

 مصادر البياانت  .د

. البحث أبغراض املشتملة اهليئة مجيع عن معلومات أو أخبار كل هي البياانت

 اليت معلومات أو أخبار كل هي لكنها و البحث بياانت معلومات أو أخبار كل ليس

 63.البحث بعملية ترتبط

 إن. حتصيلها الباحث ميكن البياانت أي من هي البحث يف الباانت مصادر و

 فيه البياانت فمصادر البياانت مجع يف املقابلة أو االستطالع يستخدم الباحث كان

استخدم و . شفوية أو كانت حتريرية إما الباحث أسئلة إجابة أو ابملستطلعني مسماة
 نية للحصول على البياانت املتعلقة هبذا البحث.الباحث الدراسة النوعية امليدا

 :وهي, أقسام ثالثة إىل البياانت مصادر تنقسم و

 أو الشفوية كاألجوبة البياانت يعطي الذي البياانت مصدر أى اإلنسان .1

 التحريرية

 الغرفة مثل اثبت حال يف البياانت يعطي الذي البياانت مصدر أى املكان .2

 .األنشطة مثل تحركم حال يف و, فيها األدوات و

 .64الصورة أو العدد أو احلرف شكل يف البياانت مصدر أى الورق .3
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 :تتكون مصادر البياانت على البحث هبذا املتعلقة البياانت و املعلومات لنيلو 

 األساسي املصدر .1

 أساسا و مباشرة ميدان من الباحث انهلا اليت البياانت مصدر وهو

يقوم به  إنشائي  هذا البحث هيو املصادر األساسي يف. البحث لقيام
سلاميةقسم تعليم اللغة العربية يف املستوى الرابعة جبامعة وايل  طلبة  ساڠا الإ 

احلكومية اليت يشرتكون أو يتعلمون مهارة اإلنشاء. حىت تكون البياانت 
واضحا تفصيليا مطابقا ملا هو كائن عند الطلبة من مشكالهتم ىف كتابة 

 .يةاإلنشاء ابللغة العرب

 الثانوي املصدر .2

 للمصادر إكماال الباحث يستخدم الذي البياانت مصدر وهو

  البحث هلذا الثانوي مصدر يكون ذلك، على بناء و 65.األساسي
سلاميةامعة وايل جب حماضرة اإلنشاء وحماضرة النحو احلكومية  ساڠا الإ 

ا خاصة ألهنما يف هذا املسألة عارفان ابألمور املوجودة عند طلبتهم  ڠمسارا
عن أنواع املشكالت اليت يواجهها الطلبة. وكل ما يتعلق ابملوضوع من 

 الكتب و املراجع و غريها من املصادر اليت تكمل هذا املصدر األساسي.

 

 طريقة مجع البياانت .ه

 يف هذا البحث، يستعمل الباحث الطرق التالية:

 الطريقة الواثئقية .1

 انحيته من ةالفكر  صورة لنيل الباحث يفعلها طريقة وهي

 الكتب مثل املكتوبة البياانت مجيع هبا واملراد. غريها أو مكتوبة بوسائل

 اليومية واملذكورات والنظام االجتماع وحمضر والواثئق واجلرائد واجملالت

  66.ذلك إىل وما
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و يستخدم الباحث هذه الطريقة إلكساب البياانت عن حالة 
ني الرتكيبني الوصفي واإلضايف اجلامعة و حالة الطلبة يف مفهوم الفروق ب

 67.ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سايف الكتابة اإلنشائية جبامعة 

  الطريقة املقابلة .2

، تتضمن التفاعل املباشر بني الباحث املقابلة استبيان منطوق
واملستجيب، وميكن استخدامها مع أنواع خمتلفة من املشكالت 

 أقامها اليت البياانت مجع رقط احدى من املقابلة و 68واألشخاص.

 . اإلتصايل نشاط من الباحث

 و املعلومات لنيل البحث هبذا املقابلة بطريقة الباحث أقام
 إنشائي يف واإلضايف الوصفي الرتكيبني بني الفروق مفهوم عن األخبار

 ڠ.مسار احلكومية اإلسالمية اڠسا وايل جامعة يف العربية الغة قسم طلبة

 

 بياانتخطوات حتليل ال .و

 من تعمل البحث، و إقامة أثناء الباحث أقامها مستمرة عملية هي البياانت حتليل

. حتليلها بعد منفعة هلا الباحث حصلها اليت البياانت 69.التقرير كتابة إىل البياانت مجع

 منافع وضوح سوف التحليل خالل من ألن ضرورية عملية من البحث يف التحليل و

 ولنيل نتيجة البحث الطيبة، 70.البحث يف املسائل جييب أن عتستطي حىت البياانت تلك

عتمد الباحث ىف إجراء حتليل البياانت على مراحل دراسة األخطاء. و حيتوى حتليل ا
 :األخطاء على أربع مراحل، منها

 املرحلة األوىل: عملية مجع البياانت .1

و يف هااذه  أول ماا يفعال قبال التحليال هااو أخاد البيااانت و مجعهاا يف امليادان. 
 كون البياانت تكون يف ميدان البحث.

 املرحلة الثانية: عملية التحديد .2
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هااااي عمليااااة  و بعااااد أخااااد البياااااانت اسااااتمر العماااال علااااي عمليااااة التحديااااد. و
التلخيص و التحيري عما حمتاج مث يليها الرتكيز يف األمور املهماة يف تلاك البيااانت. و 

 البحث عن موضوعها مث أمناطها.

 ثالثة: عملية وصف البياانت وتفسريهااملرحلة ال  .3

و بعااد حتديااد البياااانت، وصاافت البياااانت ممااا حيتاجااه البحااث جبعلهااا بيانااة أو 
 .الرتابت بني كل منط أو حنواها مث يفسرها

  االستنباط بتصويب األخطاءاملرحلة الرابعة: عملية  .4

و هااا بتصاااويب األخطااااء. و و املرحلاااة األخااارية مااان هاااذا التحليااال  االساااتنباط
عملية أخد اخلالصة من البياانت اليت قد قيم التحديد و الوصف والتفسري. و كانت 
هذه اخلالصة تستطيع أن تكون جوااب للمسألة اليت كانت يف أوائل البحث. و ميكن 

 . غري ابق أيضا فيما عكس. إذ مما قد ذكرت أن حتديد املسألة يف البحث النوعي

 

 
  



  



 الباب الرابع

 واإلضافة يف قسم اإلنشاء الثاين لدى طالب قسم تعليم اللغة العربيةتركيبا الوصف 

 ڠاإلسالمية احلكومية مساروالي ساڠا جبامعة 

 

اإلسالمية والي ساڠا حملة عن عملية تعليم اإلنشاء يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  .أ
 ڠاحلكومية مسار

طالب قسم تعليم اللغة  يبحث هذا البحث يف الرتكيبني الوصفي واإلضايف يف إنشاء
. قبل أن يبحث الباحث يف ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاالعربية ابملستوى الرابعة جامعة وايل سا

خطوات حتليل البياانت، يريد الباحث أن يعرِّف عن ما يتعلق بعملية تعليم اإلنشاء يف قسم 
. ويبدأ الباحث أن يشرح السرية ڠاإلسالمية احلكومية مساروالي ساڠا تعليم اللغة العربية جبامعة 

 الذاتية مبحاضرات اإلنشاء والنحو العاّلمتان.
 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل ساحماضرة اإلنشاء لطلبة تعليم اللغة العربية جبامعة  .1

 2016لسنة دراسية 
 االسم: دوي ماوانيت

 1976ديسمرب  17 ڠاملكان و اتريخ امليالد: فالنبا
 9رقم  3ان العنوان: سيكار 
 السرية الرتبوية: 

 .ڠفالنبا 166املدرسة االبتدائية احلكومية  .أ
 .ڠفالنبا PGRI 6درسة الثانوية امل .ب
 املدرسة الوسطى دار السالم جاوى الشرقية. .ج
 . ڠاجلامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فالنبا .د
 اجلامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكارات. .ه
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اجلامعة مولنا .و

حيت األن. و  2005منذ سنة  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل ساتعلم احملاضرة جبامعة 
حيت األن. و مادات تعلمها احملاضرة هي: النحو، و  2015يف الدراسات العلي منذ سنة 

 رية التعلم و اللغة العربية.اإلنشاء، و احملادثة، و علم اللغة، و يف الدراسات العلي نظ
 



لسنة  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل ساحماضرة النحو لطلبة تعليم اللغة العربية جبامعة  .2
  2016دراسية 

 االسم: فينا سعادة
 1978يويل  18، ڠاملكان و اتريخ امليالد:فماال

 ڠاليانواتيس  02العنوان:رجا موليا 
 السرية الرتبوية: 

  ڠاإلسالمية احلكومية مسار ڠاسااجلامعة وايل  .أ
 .اإلسالمية احلكومية يوكياكرات ڠااجلامعة سوانن كايل جا .ب

حيت  2003منذ سنة  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل ساتعلم احملاضرة جبامعة 
األن. و املواد تعلمها احملاضرة هي: النحو، و اإلنشاء، و احملادثة، و علم اللغة، و 

 ة الدينية اليوميةاملطالعة، والدراس
ينقسم إيل ثالث فصول. هم فصل أ و هو  2016قسم تعليم اللغة العربية لسنة دراسية 

طالب، و فصل ج وهو يتكون من  37طالب، و فصل ب و هو يتكون من  38يتكون من 
طالب. هم تعّلموا النحو و الصرف و املطالعة و البالغة و املفردات. وحيتوي عدد الطلبة  38

ون يف مادة اإلنشاء على مثانني وأربعة شخصا. ويستخدم تعليم الكتابة يف اإلنشاء احلر املشرتك
املعني حىت يستطيع الطالب على التعبري عن  وهو تكوين الكلمة أو اجلملة حتريراي بدون احلدد

أفكارهم كما شاء كما شرح الباحث يف الباب السابق. هبذه الطريقة ميكن الطالب أن يكتب 
 ره حراي بدون حد معني من انحية القواعد أو املوضوع.ويعرب فك

بعضهم اشرتكوا وحدة نشاط الطلبة اليت يعضدهم يف تعّلم اللغة العربية مثل "انفلة" و 
"احتاد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية". و بعضهم يسكنون يف مسكن يعضدهم يف تعّلم اللغة 

عاهد اإلسالمية األخرى. فمن املفروض هم ال ميلكون  و امل ڠاوايل ساالعربية أيضا، مثل املعهد 
كثريا من مشكالت تعلم اإلنشاء. ألهنم يشرتكون نشاطا يعضدهم يف تعلم اللغة العربية و 

 يسكنون يف مسكن يعضدهم يف تعلم اللغة العربية.
اإلستنتاجية، و الفقرة اإلستفرائية، و فقرة  تنقسم مادة اإلنشاء إىل سبعة أقسام، هي:

هي  71لفقرة الوصفية، و الفقرة اجلدلية، و الفقرة القصصية، واإلختصار، و خلفية املسألة.ا
اإلستنتاجية و هي: فقرة اإلستنتاجية. يف هذا املوضوع يطلب الطلبة أن ينشاؤوا األول، الفقرة 

لة عامة مث فقرة تبداء بنواة اجلملة. مث اتبعتها مجلة البيان أو مجلة الربهنة أو غري ذلك. تبداء جبم
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مجل  بعدها أكدهتا بذكر أمور خمصوصة ابلتفصيل عن موضوع البحث. الثانية، الفقرة 
اإلستفرائية. يف هذا املوضوع يطلب الطلبة أن ينشاؤوا الفقرة اإلستفرائية و هي: فقرة تبداء بذكر 

يف  أمور خمصوصة أم بياانت  مها درجات السلم لتوصيل القارئ إىل موضوع البحث الذي كان
نواة اجلملة يف أخر الفقرة. الثالثة، الفقرة الوصفية. يف هذا املوضوع يطلب الطلبة أن ينشاؤوا 
الفقرة الوصفية و هي شحنتها تصّور أمورا. الرابعة، الفقرة اجلدلية. يف هذا املوضوع يطلبوا الطلبة 

م دليل موافق. أن ينشاؤوا الفقرة اجلديلة و هي فقرة شحنتها تبحث أمورا وتتبعها حبجة أ
يف هذا املوضوع يطلب الطلبة أن ينشاؤوا الفقرة القصصية و هي  اخلامسة، الفقرة القصصية.

السادسة، املختصر. يف هذا املوضوع يطلب الطلبة  72فقرة شحنتها تعرب الواقع يف صيغة القصة.
حث. يف إبعادة كتابة اإلنشاء ابختصار النص بدون ترك موضوع البحث. السابعة، خلفية الب
 هذا املوضوع يطلب الطلبة لينشاؤوا خلفية حبث علمي مثل مقالة و رسالة و غري ذلك.

أوال، أن يقابل الباحث  انل الباحث البياانت املؤكدة بطريقتني، مها التوثيق واملقابلة.
،  ڠرااإلسالمية احلكومية مسا ڠاقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة وايل سااحملاضرة ملادة اإلنشاء ل

اإلسالمية احلكومية  ڠاعرف الباحث أن اإلنشاء لقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة وايل سا
اإلستنتاجية، و الفقرة فقرة ينقسم إىل سبعة أقسام. فهي:  2016خصوصا للسنة  ڠمسارا

اإلستفرائية، و الفقرة الوصفية، و الفقرة اجلدلية، و الفقرة القصصية، واإلختصار، وخلفية 
سألة. كل قسم تعلمه احملاضرة يف ثالثة مواجهات. يف املواجهة األوىل توصل احملاضرة كل ما امل

غري ذلك. مث تطلب احملاضرة الطلبة لينشؤوا  مثاهلا و يعلق بتلك املادة، مثل تعريف تلك الفقرة و
ملادة املوصلة. الفقرة حبسب تلك املادة ابللغة اإلندونيسية لتعلم احملاضرة مقدار فهم الطلبة علي ا

املوضوع  تعطي احملاضرة الوظيفة للطالب بكتابة اإلنشاء ابللغة العربية حبسب املادة و بعد ذلك،
املوصلتني حىت يستطيع الطالب أن يكّون الكلمة أو اجلملة حتريراي بدون احلدد املعني ويعرّب 

 .أفكاره كيف ما شاء

بواجبات الطلبة واحدا بعد واحد بطريقة حتليل يف املواجهة الثانية و الثالثة قّيمت احملاضرة 
األخطاء. يف هذا التقييم تركز احملاضرة يف موافقة اإلنشاء ابملادة املخصصة، و القواعد، و 

 .األساليب اجليدة

أيخذ الباحث الوسائق من الواجبات اليومية بعد أن يقابل الباحث احملاضرة، مث 
متحان النصفي هو تعطي احملاضرة النصوص هلا اخلطأ مث للطلبة. أما نظام اال واالمتحان النصفي

أتمر الطالب لتصحيحها وازدادها مناسبا على أفكارهم. فوجدوا الطلبة األخطاء الكثرية من 
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النصوص األصلية حىت يغرّي الطلبة تلك النصوص صحيحا عندهم كما عرفوا سواء كانت من 
 انحية القواعد النحوية أو القوعد الصرفية.

كل الطالب أن يعمل نصان من النصوص املتوفرة ابملوضوعات املختلفة اليت هلا على  
األخطاء املتنوعة. جيب على الطالب أن يصّححوا النص اختاره مناسبا مبا يعرّفون من القواعد 
النحوية والصرفية. يف فصل أ ُوِجدت أربع النصوص لكي خيتار كل الطالب منها نصان. ويف 

النصوص ويف فصل ج ُوِجدت ست النصوص. أما النصوص األصلية فصل ب ُوٍجدت أربع 
 هي كما يف تتمة السابقة.

اإلنشاء والنحو بعد حلل الباحث البياانت. مها  مث يقوم الباحث ابملقابلة مع احملاضرات
أبن بعض الطلبة قد تعّلموا القواعد النحوية من قبل. وكان بعضهم ال يتعلمون قبل  يقوالن

امعة وبعضهم قد تعلموا القواعد النحوية منذ دخوله يف اجلامعة. ولكنهم يشرح دخوهلم يف اجل
أبهنم مل يعرفوا كيفية تطبيق القواعد النحوية وقد خيطؤون يف تطبيقها يف اإلنشاء. وبعضهم يقول 
أبن تعليم النحو انقص إذا كان ركز التعليم يف النظرية فقط بل يهمل تطبيقيتها حىت يعمل 

 رسة تطبيق النظري قليال. الطالب مبما
 

أألخطاء يف الرتكيبني الوصفي واإلضايف يف قسم اإلنشاء الثاين لدى طالب قسم تعليم  .ب
 ڠاإلسالمية احلكومية مسارڠا جبامعة وايل سا اللغة العربية

 

 من الواجبات اليومية •

 الصواب معىن البياانت نوع اخلطأ

 خلَارِِجيَِّة )إضافة(آَلُة ا Alat daya Tarik آَلٌة َخارِِجيَّةٌ  قلب

 Bunga yang ُمتَانَاوُِّع الزَّْهرَةِ 

bermacam-macam 
 (الزهوُر املَتنوَِّعُة )وصف

-Kehidupan sehari ِحَواُر اليَاْوِميَّةِ 

hari 
 (احلواُر اليوميُّ )وصف

 Kebudayaan ثَاَقاَفِة اخلَاصَّةِ 

khusus 
 (الثقافِة اخلاصِة )وصف

 (الدرَّاجِة الَقِبْيَحِة )وصف Sepeda butut َحةِ َدرَّاَجِة الَقِبيْ 



 الصواب معىن البياانت نوع اخلطأ

َخصََّصةِ  
ُ
الِبُس املخصَّصُة  Pakaian adat َمالَِبُس امل

َ
امل

 ()وصف

-Kebutuhan sehari احِتَياُج اليَاْوِميَّةُ 

hari 
 احلاجُة اليَاْوِميَُّة )وصف(

َكاُن اَترحيِْيُّ 
َ
َكاُن الَتارحيِْيُّ )وصف( Tempat bersejarah امل

َ
 امل

 إضافة Lomba debat يف ُمَسابَاَقِة جُمَاَدَلةٍ 

 Bahasa Arab اللغُة َعَربِيَُّة الَعاِمَيةِ  قواعد

Amiyah 
 خطأ القواعد )إعراب(

 Perpustakaan yang َمْكتَاَبٌة َكِبرْيٍ 

besar 
 خطأ القواعد )إعراب(

ِديْاَنُة أْكبَارٌ 
َ
 خطأ القواعد )إعراب( Kota besar يَعيِن امل

 ,Bulu yang lebat َرْيٌش مَسٍَك قَاُرْورَةٍ ِعْنَدُه 

halus 
 خطأ القواعد )إعراب(

تَانَاوِّعُ 
ُ
 Bunga yang الزُُّهْوُر امل

bermacam-macam 
 )إعراب( خطأ القواعد

ِديْاَنُة األْكبَارُ 
َ
 )إعراب( خطأ القواعد Kota besar امل

 خطأ القواعد )إعراب( kamar tidur 2 ُغْرفَاتَانْيِ الناَّْومِ  البَاْيُت عنده

 )إعراب( خطأ القواعد Hari raya Idul Fitri يفْ اليَاْوِم الِعْيِد الِفْطرِ 

 )إعراب( خطأ القواعد Rumah saudaraku إىَل البَاْيِت إْخَوايت 

رَةُ   Gerbang hijau بَاوَّابَُة احَلْضَراُء الَكِبياْ

besar 
 )إعراب( القواعدخطأ 

 
 
 
 



 من اإلمتحان النصفي •
 فصل أ

 املوضوع: البيت
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

 1 خطأ القواعد 3 يف َمْنزِِل البُاُرْوَدةِ  4

 2 خطأ القواعد 2 أْلَواُن ِباَلُطَها أمْسَرٌ 

 - خطأ املفردات والقواعد 4 ِمْن َأْشَكَل خُمَْتِلَفةً 

 

 وضوع: اللغة العربيةامل
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

5 - - - - 

 
 املوضوع: الوردة

عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

ْخَتِلَفةُ  11
ُ
 6 خطأ القواعد 5 يف اْلَمَكاُن امل

 7 خطأ املفردات والقواعد 4 يف اْلَمَكاُن الرَّطَْبةُ 

 

 حلجرةاملوضوع: ا
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

 6 خطأ املفردات والقواعد 12 اخلََزنَُة اْلُمْمَتِلئُ  18

 15 خطأ القواعد 3 أإلْسُم ُحْجَريتْ 

 4 خطأ املفردات والقواعد 14 يفْ طَبَاَقٍة أْعَلى

 2 خطأ املفردات والقواعد 16 يف درجٍة أعلى



 
 فصل ب

 مياملوضوع: أ
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

َلةِ  12 ْرأُة الصَّاحِلَُة اجَلِمياْ
َ
 9 خطأ القواعد 3 امل

 9 خطأ القواعد 3 بَانْيَ َشْخٍص آَخرُ 

َرةٌ  َفٌة َصِبياْ  10 خطأ القواعد 2 َمْرآٌة َحَسَنًة َلِطياْ

 10 خطأ املفردات والقواعد 2 ُمستعِمَلُة احِلمارِ 

 

 ضوع: احلقيبةاملو 
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

 5 خطأ القواعد 11 َحَياُة اليَاْوِميَّةِ  16

 

 املوضوع: ماجنو
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

 12 خطأ املفردات والقواعد 3 بَاْيَضاِويُّ الشَّْكلِ  15

 12 قواعدخطأ املفردات وال 3 َجْوَلُة الشَّْكلِ 

 8 خطأ القواعد 7 ِنَساُء احلََْواِملِ 

 12 خطأ القواعد 3 الَفاِكَهُة املنجو الصغريِ 

 
 املوضوع: صديقي

عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

 6 خطأ القواعد 15 َوُهَو َصِدْيِقي اْلَقرِْيبِ  21



 فصل ج •

 املوضوع: اإلنسان
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

 2 خطأ املفردات والقواعد 1 خَمُْلْوقَاٍت آَخرٍ  3

 2 خطأ املفردات والقواعد 1 َأَحُد خَمُْلْوقٍ 

 2 خطأ القواعد 1 ِمْن َكِثرْيٍ أْعَضاءٍ 

 1 خطأ القواعد 2 خَمُْلْوٌق اإلْجِتَماِعيَّ 

 

 املوضوع: الشاطئ كارتيين
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب ل األخطاءأشكا

 - خطأ القواعد 3 َخْوُض السََّمِك اْلَكِبرْيِ  3

َفةَ   2 خطأ القواعد 1 الرََّماَل البَاْيَضاُء النَِّظياْ

َجسَّمِ 
ُ
 1 خطأ القواعد 2 واأَللَعاُب امل

 

 املوضوع: بييت
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

 1 ملفردات والقواعدخطأ ا 2 َثاَلُث ُغُرُف الناَّْومِ  3

 1 خطأ القواعد 2 َوِباَلُط َسْطُح اْلبَاْييِتْ 

 

 

 

 



 املوضوع: السبورة
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

 2 خطأ املفردات والقواعد 2 َسْوَداُء اللَّْونِ  4

 

 املوضوع: النساء أكملية
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

نْيٌ  10  2 خطأ املفردات والقواعد 8 ِجْسٌم مسَِ

 6 خطأ القواعد 4 َشْكُل َوْجُهها

 

 املوضوع: الفيل
عدد 
 عامل

عدد  كلمة
 األخطاء

 صواب أشكال األخطاء

 3 خطأ والقواعد 10 َحِديْاَقٌة احْلَيَاَوانِ  13

 
حية النحوية بعد يقوم الباحث بتحليل وتعرف البياانت وجد الباحث األخطاء املتنوعة من ان

 املتعلقة هبذه املسائل اليت يبحث البحث. فيصنِّف الباحث ابلنسبة إىل شكل الكلمة. وهو كما يلي:
 

 عدم املطابق بني الوصف واملوصوف من انحية اجلنس .أ
 نسبة مئوية مجلة اخلواطئ مجلة ألفاظ األخطاء 

15 74  %28.9   

 

 عريف والتنكريعدم املطابق بني الوصف واملوصوف من انحية الت .ب
 نسبة مئوية مجلة اخلواطئ مجلة ألفاظ األخطاء 

8 27  %15.4 



 
 عدم املطابق بني الوصف واملوصوف من انحية اجلملة .ج

 نسبة مئوية مجلة اخلواطئ مجلة ألفاظ األخطاء 

_ _ _ 

 

 عدم املطابق بني الوصف واملوصوف من انحية اإلعراب .د
 بة مئويةنس مجلة اخلواطئ مجلة ألفاظ األخطاء 

7 28  %13.4  

 
 عدم املطابق بني الوصف واملوصوف من انحية املتعددة .ه

 نسبة مئوية مجلة املخطئ مجلة ألفاظ األخطاء 

6 15  %11.5  

 
 عدم املناسب بني املضاف واملضاف اليه يف اإلعراب .و

 نسبة مئوية مجلة اخلواطئ مجلة ألفاظ األخطاء 

7 9  %13.4  

 
 قل الرتكيبني يف اللغة العربية قلب القائدة عند ن .ز

 نسبة مئوية مجلة اخلواطئ مجلة ألفاظ األخطاء 

9 24  %17.3 

 
 
 
 
 



 طالب قسم تعليم اللغة العربيةلدى ء األخطاء يف إنشا حتليل .ح
 

 الصواب املعىن نص الطالب نوع اخلطأ

 الثقافِة اخلاصةِ  Kebudayaan khusus ثَاَقاَفِة اخلَاصَّةِ  قلب

 Perpustakaan yang ياْرَ َمْكتَاَبٌة َكبِ  غري مطابق

besar 
 مكتبٌة كبريةٌ 

ِديْاَنُة أْكبَارٌ  غري مطابق
َ
 املدينُة الكبريةُ  Kota besar يَعيِن امل

ِديْاَنُة األْكبَارُ 
َ
 امل

 احلواُر اليوميُّ  Kehidupan sehari-hari ِحَواُر اليَاْوِميَّةِ  قلب

تَانَاوِّعُ  غري مطابق
ُ
-Bunga yang bermacam الزُُّهْوُر امل

macam 
 َتنوَِّعةُ الزهوُر امل

 ُمتَانَاوُِّع الزَّْهرَةِ  قلب

 الدرَّاجِة الَقِبْيَحةِ  Sepeda butut َدرَّاَجِة الَقِبْيَحةِ  قلب

َخصََّصةِ  قلب
ُ
الِبُس املخصَّصةُ  Pakaian adat َمالَِبُس امل

َ
 امل

جسَّمةُ  Wahana 3 dimensi واأللَعاُب اجملسَّمِ  غري مطابق
ُ
 واألْلعاُب امل

َكاُن اَترحيِْيُّ  غري مطابق
َ
 املكاُن التارخِييُّ  Tempat bersejarah امل

 َرْيٌش مَسٌَك قَاُرْورٌ  Bulu yang halus, lebat َرْيٌش مَسٍَك قَاُرْورَةٍ ِعْنَدُه  غري مطابق

 خَمُْلْوقَاٍت أخَرى Makhluk yang lain خَمُْلْوقَاٍت آَخرٍ  غري مطابق

رُ  Aquarium yang besar َخْوُض السََّمِك اْلَكِبرْيِ  غري مطابق  َخْوُض السََّمِك اْلَكِبياْ

 اخلََزنَُة اْلُمْمَتِلَئةُ  Lemari yang penuh اخلََزنَُة اْلُمْمَتِلئُ  غري مطابق

 املنزِِل الرَبِيدِ   Tempat yang sejuk َمْنزِِل البُاُرْوَدةِ   قلب

كاِن املختلفةُ  غري مطابق
َ
 املكاِن املختلفِ  Di tempat yang berbeda امل



 الصواب املعىن نص الطالب نوع اخلطأ

 يف اْلَمَكاِن الرَِّطْيبِ  Di tempat yang lembab ةُ يف اْلَمَكاِن الرَّطْبَ  غري مطابق

 هلا ِجْسٌم مسنيٌ  Memiliki tubuh gemuk هلا ِجْسٌم مسنيٍ  غري مطابق

 َوُهَو َصديِقي اْلَقرِْيبُ  Dia teman dekatku َوُهَو َصِدْيِقي اْلَقرِْيبِ  غري مطابق

 َوُهَو َصِدْيِق اْلَقرِْيبُ  غري مطابق

 خَمُْلْوٌق إْجِتَماِعي   Makhluk social خَمُْلْوٌق اإلْجِتَماِعيَّ  قلب

َلةِ  غري مطابق ْرأُة الصَّاحِلَُة اجَلِمياْ
َ
َلةُ  Wanita baik, pintar امل ْرأُة الصَّاحِلَُة اجَلِمياْ

َ
 امل

 النساُء احلواِملُ  Wanita-wanita hamil ِنَساُء احلََْواِملِ  غري مطابق

 بَانْيَ َشْخٍص آَخرٍ  Antara orang lain بَانْيَ َشْخٍص آَخرُ  غري مطابق

َرةٌ  غري مطابق َفًة َصِبياْ  ,Wanita baik, lembut َمْرآٌة َحَسَنًة َلِطياْ

sabar 
َفٌة صاِبَرةٌ   َمْرآٌة َحَسَنٌة َلِطياْ

 الفاكهُة املنجو الصغريةُ  Buah mangga kecil الفاكهُة املنجو الصغريِ  غري مطابق

 درجٍة ُعْليا Level tinggi درجٍة أعلى غري مطابق

 َثالُث ُغَرِف النومِ  kamar tidur 3 َثالُث ُغُرُف النومِ  اعراب

 اللغُة العربيِة العاميةِ  Bahasa Arab Amiyah اللغُة َعَربِيَُّة الَعاِمَيةِ  غري مطابق

 غرفتا النومِ  kamar tidur 2 ُغْرفَاتَانْيِ الناَّْومِ  عنده اعراب

 يف يوِم الِعيِد الِفطرِ  Hari Raya Idul Fitri يفْ اليَاْوِم الِعْيِد الِفْطرِ  اعراب

 َحِديَقُة احليوانِ  Kebun binatang َحِديْاَقٌة احْلَيَاَوانِ  عرابا

 َحِديْاَقٍة َحيَاَوااَنتٍ  قلب

 
 



 الصواب عىنامل نص الطالب نوع اخلطأ

 اسمُ ُحجريت  Nama kamarku أإلْسُم ُحْجَريتْ  خطأ القواعد

 بَاوَّابُة احلضراِء الكبريةُ  Gerbang hijau besar الَكِبياْرَةُ بَاوَّابَُة احَلْضَراُء 

 يف طبَاَقِة الُعْلَيا Di lantai atas يفْ طَبَاَقٍة أْعَلى

 بيت إخوايت إىل Rumah saudaraku اىل البَاْيِت إخَوايت

 ِمن كثرِة األعضاَءِ  Mayoritas anggota ِمْن َكِثرْيٍ أْعَضاءٍ 

 
املناسبة بني عنصر اجلملة قد أثّر يف فهم النصوص العربية. إذا كان الواحد من عناصر الرتكيب غري 

 -الكالوصفي أو اإلضايف مث   –مناسب ابلعناصر األخرى فيأثّر القارئ يف فهم النصوص. لكل الرتكيب 
 ن من عنصران على األقل مها الصفة واملوصوف أو املضاف واملضاف اليه. تتكوّ 

ولكن يتحد ان إن هذه األخطاء تقع يف الرتكيب ال يناسب بني الصنف األول والثاين أو يطابق
يف املعىن. مثال يف الوصفي، جيب علي الصفة واملوصوف أن يطابقا يف أربعة أوجه أي هي اإلعراب،  زءاناجل

 . والعدد، واجلنس، والتعيني. أما هذه األخطاء تقع كثريا يف تركيب الوصفي
 وهنا سيشرح الباحث بعضا من تلك األخطاء

 أألخطاء يف الصفة واملوصوف .أ

 (ثَاَقاَفِة اخلَاصَّةِ : )1البياانت 

ليت يتكّون يف تلك اجلملة هي خطأ القواعد ألن كلمة "ثقافة" من النكرية ومل يطابق ب"اخلاصة" االبياانت 
والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف النكرة أو املعرفة. إضافة ب"ال" عالمة املعرفة. 

أواًل. إذا أراد الطالب أن  adjectiva" بقصد kebudayaan khususإىل ذلك، وأراد الطالب أن يرتجم كلمة "
األم أي اللغة اإلندونيسي( إىل اللغة اهلدف أي اللغة العربية فيجب  )يف اللغة adjectivaيرتجم كلمة اليت تتألفت 

عليه أن يستخدمها برتكيب الوصفي ليس تركيبا إضافيا، ألن الطالب يريد أن يوضح الكلمة األوىل ابلكلمة الثانية  
 .الصواب هو الثقافُة اخلاصةُ كما شرح يف تعريف تركيب الوصفي فلم يتغري معناه. 

 

 



 (َكِبياْرَ : )َمْكتَاَبٌة  2البياانت 

البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط )مجيل( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف 
التذكري والتأنيث. والصحيح أن يقال "كبريٌة". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف 

 التأنيث ما يقتضي املطابقة بينهما.

 ( ٍك قرورةٍ مسُ : )عنده ريٌش 3لبياانت ا

البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط )مسك قرورة( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف 
يف التذكري والتأنيث وكذلك يف اإلعراب. والصحيح أن يقال "عنده ريٌش مُسٌك قروٌر". والتفسري من هذه البياانت 

 فة واملوصوف يف التذكري واإلعراب ما يقتضي املطابقة بينهما. عدم املطابقة بني الص

 (  آَخرٍ خَمُْلْوقَاٍت : )4البياانت 

البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط )آخر( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف 
م املطابقة بني الصفة واملوصوف يف التذكري والتأنيث. والصحيح أن يقال "أخرى". والتفسري من هذه البياانت عد

 التأنيث ما يقتضي املطابقة بينهما.

 (مسنيٍ هلا ِجْسٌم : )5البياانت 

( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف )مسنيٍ البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط 
. والتفسري من هذه البياانت عدم ا ملطابقة بني الصفة واملوصوف يف اإلعراب اإلعراب. والصحيح أن يقال "مسني"ٌ

 ما يقتضي املطابقة بينهما.

 األكربُ املدينُة  -أكربُ  البياانت:يعين املدينةُ 

األكرب( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع -البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط )أكرب
والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة  املوصوف يف التذكري والتأنيث. والصحيح أن يقال "الكبريُة".

 واملوصوف يف التأنيث ما يقتضي املطابقة بينهما.

 البياانت: حواُر اليوميةِ 

تكّون ت" اليت يومية" من النكرية ومل يطابق ب"الحواريف تلك اجلملة هي خطأ القواعد ألن كلمة "البياانت 
لبياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف النكرة أو املعرفة والتذكري والتفسري من هذه اب"ال" عالمة املعرفة. 

 adjectiva" بقصد kehidupan sehari-hariأو التأنيث. إضافة إىل ذلك، وأراد الطالب أن يرتجم كلمة "



( إىل اللغة )يف اللغة األم أي اللغة اإلندونيسي adjectivaأواًل. إذا أراد الطالب أن يرتجم كلمة اليت تتألفت 
اهلدف أي اللغة العربية فيجب عليه أن يستخدمها برتكيب الوصفي ليست تركيبا إضافيا، ألن الطالب يريد أن 

واُر الصواب هو احليوضح الكلمة األوىل ابلكلمة الثانية كما شرح يف تعريف تركيب الوصفي فلم يتغري معناه. 
 اليوميُّ.

تَانَاوِّعُ الزُُّهْوُر البياانت: 
ُ
 امل

تَانَاوِّعُ البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط )
ُ
( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف امل

التذكري والتأنيث. والصحيح أن يقال "املتنوعُة". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف 
 التأنيث ما يقتضي املطابقة بينهما.

 نَاوُِّع الزَّْهرَةِ ُمتاَ البياانت: 

تكّون ت" اليت زهرة" من النكرية ومل يطابق ب"المتنوعيف تلك اجلملة هي خطأ القواعد ألن كلمة "البياانت 
والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف النكرة أو املعرفة والتذكري ب"ال" عالمة املعرفة. 

" بقصد bunga yang bermacam-macamراد الطالب أن يرتجم كلمة "أو التأنيث. إضافة إىل ذلك، وأ
adjectiva  أواًل. إذا أراد الطالب أن يرتجم كلمة اليت تتألفتadjectiva  )يف اللغة األم أي اللغة اإلندونيسي(

الطالب إىل اللغة اهلدف أي اللغة العربية فيجب عليه أن يستخدمها برتكيب الوصفي ليست تركيبا إضافيا، ألن 
الصواب هو يريد أن يوضح الكلمة األوىل ابلكلمة الثانية كما شرح يف تعريف تركيب الوصفي فلم يتغري معناه. 

 املَتنوَِّعةُ  زهورُ ال

 َدرَّاَجِة الَقِبْيَحةِ البياانت: 

تكّون ت" اليت قبيحة" من النكرية ومل يطابق ب"الدراجةيف تلك اجلملة هي خطأ القواعد ألن كلمة "البياانت 
والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف النكرة أو املعرفة والتذكري ب"ال" عالمة املعرفة. 

أواًل. إذا أراد  adjectiva" بقصد sepedabututأو التأنيث. إضافة إىل ذلك، وأراد الطالب أن يرتجم كلمة "
)يف اللغة األم أي اللغة اإلندونيسي( إىل اللغة اهلدف أي اللغة  adjectivaالطالب أن يرتجم كلمة اليت تتألفت 

العربية فيجب عليه أن يستخدمها برتكيب الوصفي ليست تركيبا إضافيا، ألن الطالب يريد أن يوضح الكلمة األوىل 
 .َحةِ َدرَّاَجِة الَقِبيْ الصواب هو الابلكلمة الثانية كما شرح يف تعريف تركيب الوصفي فلم يتغري معناه. 

َخصََّصةِ البياانت: 
ُ
 َمالَِبُس امل



" اليت خصصة" من النكرية ومل يطابق ب"املمالبسيف تلك اجلملة هي خطأ القواعد ألن كلمة "البياانت 
والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف النكرة أو املعرفة تكّون ب"ال" عالمة املعرفة. ت

أواًل. إذا أراد  adjectiva" بقصد pakaian adat ىل ذلك، وأراد الطالب أن يرتجم كلمة "واإلعراب. إضافة إ
)يف اللغة األم أي اللغة اإلندونيسي( إىل اللغة اهلدف أي اللغة  adjectivaالطالب أن يرتجم كلمة اليت تتألفت 

طالب يريد أن يوضح الكلمة األوىل العربية فيجب عليه أن يستخدمها برتكيب الوصفي ليست تركيبا إضافيا، ألن ال
  الصواب هوابلكلمة الثانية كما شرح يف تعريف تركيب الوصفي فلم يتغري معناه. 

َ
َخصََّصةُ امل

ُ
 الَِبُس امل

 اجملسَّمِ واأللَعاُب البياانت: 

يف  ( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف)اجملسَّمِ  البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط
ُة". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة اجملسَّم التذكري والتأنيث واإلعراب. والصحيح أن يقال "

 واملوصوف يف التأنيث واإلعراب ما يقتضي املطابقة بينهما.

َكانُ البياانت: 
َ
 اَترحيِْيُّ  امل

( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف اَترحيِْيُّ ) البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط
". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف  َتارحيِْيُّ ال التعريف والتنكري. والصحيح أن يقال "
 يف التعريف ما يقتضي املطابقة بينهما.

 اْلَكِبرْيِ َخْوُض السََّمِك البياانت: 

( هي الصفة عن حوض. والصفة البد أن يتبع اْلَكِبرْيِ ) ّن الكلمة حتتها خطالبياانت السابقة تدل على أ
الكبرُي". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة  املوصوف يف اإلعراب. والصحيح أن يقال "
 واملوصوف يف اإلعراب ما يقتضي املطابقة بينهما

 اْلُمْمَتِلئُ اخلََزنَُة البياانت: 

( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف اْلُمْمَتِلئُ ) لسابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خطالبياانت ا
ُة ". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف اْلُمْمَتِلئ التذكري والتأنيث. والصحيح أن يقال "
 يف التأنيث ما يقتضي املطابقة بينهما.

 ِل البُاُرْوَدةِ َمْنزِ البياانت: 



تكّون ت" اليت قبيحة" من النكرية ومل يطابق ب"المنزليف تلك اجلملة هي خطأ القواعد ألن كلمة "البياانت 
والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف النكرة أو املعرفة والتذكري ب"ال" عالمة املعرفة. 

أواًل.  adjectiva" بقصد tempat yang sejukلطالب أن يرتجم كلمة "أو التأنيث. إضافة إىل ذلك، وأراد ا
)يف اللغة األم أي اللغة اإلندونيسي( إىل اللغة اهلدف أي  adjectivaإذا أراد الطالب أن يرتجم كلمة اليت تتألفت 

ن يوضح الكلمة اللغة العربية فيجب عليه أن يستخدمها برتكيب الوصفي ليست تركيبا إضافيا، ألن الطالب يريد أ
 نزِل الربيِد.الصواب هو املاألوىل ابلكلمة الثانية كما شرح يف تعريف تركيب الوصفي فلم يتغري معناه. 

كانِ 
َ
 املختلفةُ  البياانت: يف امل

املختلفُة( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف ) البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط
املختلِف". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة  ث واإلعراب. والصحيح أن يقال "التذكري والتأني

 واملوصوف يف التأنيث واإلعراب ما يقتضي املطابقة بينهما.

 

 الرَّطَْبةُ  يف اْلَمَكانِ البياانت: 

ة البد أن يتبع املوصوف يف ( هي الصفة. والصفالرَّطَْبةُ ) البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط
ْيِب". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة الرَّطِ  التذكري والتأنيث واإلعراب. والصحيح أن يقال "

 واملوصوف يف التأنيث واإلعراب ما يقتضي املطابقة بينهما.

 اْلَقرِْيبِ  َوُهَو َصِدْيِقيالبياانت: 

( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف اْلَقرِْيبِ ) الكلمة حتتها خطالبياانت السابقة تدل على أّن 
". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف اْلَقرِْيبُ  اإلعراب. والصحيح أن يقال "

 واإلعراب ما يقتضي املطابقة بينهما.

 خَمُْلْوٌق اإلْجِتَماِعيَّ البياانت: 

( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف اإلْجِتَماِعيَّ ) ابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خطالبياانت الس
". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة إْجِتَماِعيَّ  يف التعريف والتنكري. والصحيح أن يقال"

 واملوصوف يف التنكري ما يقتضي املطابقة بينهما.

ْرأةُ البياانت: 
َ
َلةِ الصَّاحِلَُة  امل  اجلَِمياْ



َلةِ ) البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط ( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف اجَلِمياْ
اإلعراب. والصحيح أن يقال"اجلميلُة". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف اإلعراب 

 .ما يقتضي املطابقة بينهما

 

 احلََْواِملِ  ِنَساءُ البياانت: 

( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف احلََْواِملِ ) البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط
". والتفسري من هذه البياانت عدم املطابقة بني احلََْواِملُ  التعريف والتنكري واإلعراب. والصحيح أن يقال"النساءُ 

 ف يف التعريف واإلعراب ما يقتضي املطابقة بينهما.الصفة واملوصو 

 الصغريِ  الفاكهُة املنجوالبياانت: 

( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف الصغريِ ) البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط
ت عدم املطابقة بني الصفة ُة". والتفسري من هذه البياانالصغري  التعريف والتنكري واإلعراب. والصحيح أن يقال"

 واملوصوف يف التعريف واإلعراب ما يقتضي املطابقة بينهما.

 أعلى درجةٍ البياانت: 

( هي الصفة. والصفة البد أن يتبع املوصوف يف التذكري أعلى) البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط
اانت عدم املطابقة بني الصفة واملوصوف يف التأنيث ما عليا". والتفسري من هذه البي والتأنيث. والصحيح أن يقال"

 يقتضي املطابقة بينهما

 األخطاء يف اإلضافة  .ب

 .تٍ حيواان حديقةٍ : 1البياانت 

 إذا وجدت الكلمة اليت تتحد اجلزءان يف املعىن فعليها حكم اإلضافة. املثال: حديقةٍ البياانت يف تلك اجلملة 
. ولكن إذا أراد الطالب برتكيب الوصفي يف تلك اجلملة ّر وأقام مقام املوصوفج " مبحلتٍ يواانح. كلمة "تٍ حيواان

" من املضاف اليه مبحل اجلّر تخطأ القواعد ألن كلمة "حيواان فلديها مل تطابق يف عددها وتغرّي معناها فتكون
 برتكيب اإلضايف. . الصواب هو حديقُة احليوانِ  فيّتحدمها يف املعىن -حديقة-الذي إذا أسند ابجلزء األول 

 النومِ غرُف  : ثالثُ 2البياانت 



البياانت السابقة تدل على أّن الكلمة حتتها خط )غرُف( هي مضاف إليه / اإلضافة. واإلضافة البد أن 
تكون جمرورا وعالمة جره كسرة ظاهرة. والصحيح أن يقال "ثالُث غرِف النوِم" بكسرة الفاء. والتفسري من هذه 

 يقتضي السياق جره أو كسره. البياانت رفع ما 

 

 

 : عنده ُغْرفَاتَانْيِ الناَّْومِ 3البياانت 

برتكيب  "kamar  tidur 2"البياانت يف تلك اجلملة كلمة "عنده ُغْرفَاتَانْيِ الناَّْوِم" ويقصد الطالب ب
 آخر، اإلضايف. فعليها صحيح من انحية الرتكيب ولكن يوجد اخلطأ يف كتابتها. ألن إذا يريد إضافة اسم إىل

 حذف ما يف املضاف من نون تلي اإلعراب وهي فيها نون التثنية. الصواب هو "ُغْرفَاَتا الناَّْوِم"
برتكيب الوصفي. فعليها صحيح  "pesta kebudayaan"مثال رابعا، كلمة "َكْرنَاَفاٌل ثَاَقايف " بقصد املعىن 

َكْرنَاَفاٌل" خارقة العادة عند العرب فتكون من من انحية الرتكيب ولكن معنىها تغيريا. وإضافة إىل ذلك كلمة "  
التدخل، ألن األغلب عند العرب تتألف بكلمة "َعْرٌس". الصواب "َعْرُس الثاََّقاَفِة" برتكيب اإلضايف ألهنا احتاد يف 

 املعىن   
املفردة  الطلبة يّدعون أهنم يصعبون يف اإلنشاء ألن هلم قليال من املفردات و أهنم يصعبون يف اختيارأكثر 

ممارسة اإلنشاء تدفعهم لطلب املفردة اجلديدة ولتسهيل الطلبة يف اختيار  املناسبة بسياق الكالم. يف احلقيقة، أن
املفردة. و لكن يف جانب أخر قليل املفردات و األسلوب يكوانن مشكلة يف تعلم اإلنشاء. ألهنما يبطئاهم يف تعلم 

 .اإلنشاء

  



 

  



 الباب اخلامس

 اإلختتام

 

محدا وشكرا هلل رب العاملني الذي قد ساعد اىل الباحث يف إمتام هذا البحث. وبعد أن نبحث يف 
 هذا املوضوع، فهناك يود الباحث أن يقدم اخلالصات وبعض اإلقرتاحات كما يلي: 

 اخلالصة .أ

ال يستطيع أن  اصخالنحو اساس ضروري لكل دراسة للحياة العربية، ألن شإن 
ن وأ غوي دون معرفة ابلنظام الذي تيسر عليه هذه اللغة.يدرك املقصود من نص ل

من القواعد النحوية، فلذلك جيب علينا أن  انمهم اناإلضايف جزء و وصفيال الرتكيبني
ألهنما وجدا كثريا يف النصوص العربية ومن أشهر الرتاكيب من ، نعرفهما ونفهمهما

 األخرى.
ليست بسبب  ويةاللغ األخطاء وصل الباحث يف هناية حبثه إىل نتائج، أنه وجد

اللغة األم اىل اللغة  يف ترمجة األخطاء ميكن ان حتدث أيضا بسببها ، ولكندائما النحوية
 ومن أسباهبا:  اهلدف حبيث تغيري املعىن.

ضعف كفاءات الطلبة اللغوية األخرى اليت تساعدهم يف اكتساب كفاءة  .1
 الكتابة من انحية املفردات والقواعد واألسلوب. 

 
 ضعف ميول الطلبة إىل الكتابة لتقصري كفاءهتم اللغوية. .2
 نقصان الرغبة والدوافع عن تعلم اللغة العربية . .3

 

 اإلقرتاحات .ب

الرتكيبني الوصفي واإلضايف يف إنشائي طالب قسم تعليم  و بعد أن حيبث الباحث
يقدم بعض يريد الباحث أن ، سمارڠاإلسالمية احلكومية والي ساڠا اللغة العربية جبامعة 

 . للطلبة اإلقرتاحات من أجل إصالحه يف يوم املقبل



 يف والتطبيقات التدريبات يكثر أن العربية اللغة تعليم قسم يف طلبة لكل وينبغي
 الصعوبة األشياء حىت السهولة األشياء من يعلمون ما كل بكتابة العربية ابللغة اإلنشاء

 واجبة غري يعين الفصل خارج فلإلنشاء. لنعتوا اإلضافة فيها اليت وتركيبها اجلمل أبنواع

 .والقواعد وأن يرقوا كفاءهتم اللغوية األخرى من حيث املفردات .جدا كثرية فوائد احملاضرة
  العربية. وأن يعود طلبة اللغة العربية أنفسهم يف تطبيق ما عرفوه من الرتاكيب 

 

 اإلختتام .ج

االنسان، وأعطى الباحث  مجيع ىاحلمد هلل عز وجل الذي له هدى و رمحة عل
والصالة والسالم على النيب صل  نعما الحتصى، حىت أن يتتم هذا البحث بكل عيوبه.

 هللا عليه وسلم الذي قد محل نور اإلسالم إىل مجيع االنسان.

الوصف  تركيبا"أما بعد، قد مت بعون هللا تعاىل كتابة هذا البحث حتت املوضوع 
سنة دراسية  يف طالب قسم تعليم اللغة العربية دىء الثاين لنشاأإليف  ةواإلضاف
  )دراسة وصفية حتليلية(" سمارڠاإلسالمية احلكومية والي ساڠا م جبامعة 2016

ويصبح بعيدا ، ثقة أنه ال خيلو من النقائص و األخطاءبهذا البحث العلمي  يمقأ
احات والنقد و يرجى هلذا البحث من سادات القراءة تقدمي االقرت  ،عن الكمال والتمام

وهللا يسئل أن جيعل هذا ، واإلصالحات حيث يعم النفع به لعامة املشتغلني ابلدراسة
كفى ابهلل حسيبا نصريا. و ،وجيعله انفعا لطالعة إثناء تعلمه، البحث خالصا لوجهه الكرمي

أن ينفعنا به يوم القيامة، وهو ما يوفق من يريد احلق ويهدي من يشاء إىل صراط 
 مستقيم.
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 فصل أ

 اللغة العربية

اللَُّغَة العربيَة جِبَيٍِّد َواْجِتَهاٍد ِلَفْهِم حُمْتَاَواَيِت اْلُقْرأِن أَتَاَعلَُّم وِم الدينيِة. ِمن أجِل ذلك اللغُة العربيُة مصدُر العل
ذَْكار اْليَاْوِميَّة. ْدِعَيِة واأْل َواأْلَحاِديِث. َوبِتَاَعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َاْسَتِطْيُع َمْعرَِفُة َوفَاْهُم اْلَمْقُرْوَءاِت يف الصَّاَلِة َواأْلَ 

 َأْن يَاتَاَعلَّم اللَُّغَة العربيَة جِبَيٍِّد َوِإتْاَقاٍن أِلَناََّها تَاْلَعُب َدْوًرا َهامًّا يف ِعَباَدتَِنا َوَحَياتِنا.اْلُمْسِلُمْون ِإًذا َعَلى 

Bahasa Arab adalah sumber ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu belajar bahasa Arab 

dengan rajin dan sungguh-sungguh untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan 

Hadits-hadits. Dan dengan belajar bahasa Arab mampu mengetahui dan memahami 

bacaan-bacaan dalam sholat, doa-doa dan dzikir-dzikir harian. Jadi, orang Islam 

hendaklah belajar bahasa Arab engan rajin dan tekun karena ia memainkan peranan 

penting dalam ibadah dan kehidupan kita. 

 احلجرة

ْخصا. َتُكْوُن يف ُحْجَريتْ ِامْسَُها الشَّرِيَفُة. ِباَلطُها َأمْسٌَر َوِجَدارَُها َأْصَفٌر. َوَشْكُلها ُمَربَّع. ِفياَْها َأْربَاَعُة َعَشر شَ 
 . َوَتُكْوُن بَانْيَ ُحْجَرِة النَِّداِء َواْلِفْرَدْوِس، َوأََماَم ُحْجَريت ِهي ُحْجَرُة اْلَمْأَوى َواالسََّعاَدة. ُحْجَريت َدْوٍر َأْعَلى

 َواِسَعٌة َحىتَّ َتُكْوُن َقاِدَرٌة َعَلى اْسِتيَعاِب اخلَِْزانَة َوالَكْرتُون َوَغرْي َذِلك.

nama kamarku adalah asy-syarifah. Lantainya berwarna coklat dan dindingnya 

berwarna kuning. Kamarku berbentuk persegi. Di dalamnya terdapat 14 orang. 

Kamarku berada di lantai atas, diantara kamar an-nida dan al-firdaus, di depan 

kamarku adalah kamar al-ma'wa dan as-sa'adah. Kamarku luas, sehingga mampu 

manampung lemari-lemari, kardus-kardus dan lainnya. 

 الوردة

ياَلِن. اْلَمَكاُن اجْلَيُِّد لِلنُُّمّو ُهَو يف ُمْعتَ  ة هَلَا ِدِل اهْلََوى. اْلَوْردَ الَوْرَدُة ِهَي نَاَباُت الزِّيْاَنة الَّيِت هَلَا َشْكٌل َوَلْوٌن مجَِ
 َلْوُن اَتٍج ِمْن أَنْاَواٍع خُمَْتِلَفة، ُهَناَك اأْلَمْحَر َواأْلَبْاَيض َوَغياَْرها. َوهَلا َشوَْكٌة يف َقِضْيِبَها أَْيضا.

Bunga mawar adalah tanaman yang memiliki bentuk dan warna yang indah. Tempat 

yang baik untuk tumbuh adalah diiklim sedang. Bunga mawar memiliki mahkota yang 

bermacam-macam, ada merah, putih dan lain-lain, memiliki duri dibatangnya juga. 

 

 



 البيت

 َفة ُهَناكَ اْلَمْنزِل ُهَو َمْأَوى ِمَن الشَّْمِس َواْلَمَطِر. َمْنزٌِل ُصِنَع يِف الرََّماِل َواحلَِْجر. َمْنزِل ِمْن َأْشَكٍل خُمَْتلِ 
اأْلَْسَوِد َواْلبُاْرتُاَقايل َصاِدٌق َوطُْوهُلَا ِمثْاُلُه َوُمَربَِّعاٍت َوَغرْيِها. أَْلَواُن أَْيًضا ُهَناك جَمُْمْوَعة ُمتَانَاوَِّعة ِمَن اأْلَبْاَيِض وَ 

 َواأْلَْخَضِر. َعاَدُة َما َيُكْوُن اْلَمْنزِل جَمُْهًزا َحَداِئَق َواِسَعةً 

Rumah adalah tempat berlindung dari matahari dan hujan. Rumah terbuat dari pasir 

dan bebatuan. Rumah memiliki bentuk yang bermacam-macam mulai dari putih, 

hitam, orange dan hijau. Biasanya, rumah tersedia taman-taman yang luas. 

 

 فصل ب

 صديقي

وله هوايٌة فهي نوٌم عندما يَاتَاَعلَُّم يف الفصل حىت ال وأسواٌد ويٌل ِعْندي صديٌق. هو رجٌل مجيٌل له َشعٌر ط
َعلِّم يف اجلَامعِة. سوى النَّوِم هو حيُِبُّ أن َيْشَرَب الَقْهَوة ُحبًّا َشِدْيدا َوحيُِبُّ أن يَّبِ 

ُ
يَت حىت يَاْفَهم ما َعلََّمه امل

املرأة ولو كان حمبًّا على النوم يف الفصل. فهو على نوِمه يف الفصل. بل هو قُْدَوٌة بني سبب الصباح. ومها 
 .من فماالغ وهو صديقي القريب

Saya mempunyai seorang teman. Dia seorang laki-laki yang ganteng yang memiliki 

rambut hitam dan panjang. Dia mempunya hobi yaitu tidur ketika belajar di kelas 

sehingga dia tidak memahami apa yang diajarkan oleh dosen di kampus. Selain tidur 

dia juga sangat suka minum kopi dan bergadang sampai pagi. Keduanya merepukan 

sebab tidurnya di kelas. Dia berasal dari pemalang, dia adalah teman dekatku. 

 حقيبة

حقيبٌة مفيدٌة جًدا ِلكلِّ الناِس، ألن بوجود احلَقيبِة مَحَل ، َتْستَاْعِمُل للسفرِ َحقْيبة هي حاويٌة خَمُْتوَمٌة الىت 
الشيئ َشُعَر َأْسَهُل. حقيبة ألواهُنا متنوعٌة، منها أمحر أصفٌر أحضٌر أزرٌق وغري ذلك. وكذلك شكُلها 

الكتب واحملمول واحلسوب وغري هناك كبريٌة وصغريٌة. وعادًة، َتْستَاْعِمل احلقيُة حِلََمِل املالبس و متنوِّعٌة 
 ذلك.

Tas adalah sebuah container yang tertutup yang digunakan untuk berpergian, tas 

sangat bermanfaat bagi manusia, karena dengan adanya tas membawa barang terasa 



mudah. Warna tas bermacam-macam, diantaranya merah, kuning, hijau, biru dan lain-

lain. Begitu juga dengan bentuknya bermacam-macam ada yang besar dan kecil. 

Biasanya, tas diguakan untuk membawa pakaian-pakaian, buku-buku, hp, laptop, dan 

lain-lain. 

 املنجو

وجودِة يف احلتَاْعَترب 
َ
. هناك خَتَْتِلفياة اليومية. لوُن وشكُل هذِه الفاكهة فاكهُة املنجو من الَفوَِكه الشَّائعِة امل

، تَاَراَوَح من البيضاوي حىت اجلولة. رغم ذلك، متنوعةٌ األخضر املصفر، وهناك لون األصفر. شكُل أيضا 
َع عند َطِهيَها، هذه الفاكهة كُعمَّها حلو جدا. ابإلضافة إىل كوهنا تَاَتَمتَُّع عندما نَضِج. ميُِْكُن أن تَاَتَمتَّ 

َمْغرُُمْوَن هذه الفاكهِة املاجنو الصغرِي من خالل َنْكَهة مع ُسلطة التاََوبل. أو النساء احلومل عادة ما تكوُن 
 جدا بفاكهة املاجنو هذه.

Buah manga dianggap sebagai salah satu buah yang umum tersedia di kehidupan 

sehari-hari. Warna dan bentuk buah ini berbeda-beda. Ada yang hijau kekuning-

kuningan, ada juga yang kuning. Bentuknya juga bermacam-macam. Termasuk oval 

sampai bundar. Meskipun begitu, ketika sudah matang, buah ini umumnya sangat 

manis. Disamping itu, bias dinikmati ketika buah ini sudah matang. Buah manga yang 

masih kecil bias dinikmati dengan salad bumbu. Atau wanita-wanita hamil biasanya 

sangat menyukai buah manga ini. 

 أمي

وِسنُّها أبيض َأمحٌر وأنفها أَْفَطش َوَشَفُتها أَبْاَيٌض أمي املرأة اجلميلة والصاحلة، َتْستَاْعِمل اخِلَماَر، هي بشرهتا 
. أمي مسيىٌة ولكنها مجيلٌة وابتساُمها َحْلَوٌة ِجدا. هي املرأُة احلسنُة واللطيفُة والصرُب، حتُِبُّ أمي أمسرٌ  وعيُنها

عائلَتها جدا. هي ربة البيت وال تنسى مسؤوليَّتها إىل عائلة. ولو تعمَل اتجرَة اللباِس يف السوِق. تُبِقي 
فة من اإلميان. أمي تطبخ ماهرة جدا، ُأِحبُّ طَْبَخها. هي بيَتها ِلكي النَّظافة والصحة دائما. ألن النظا

حزينًة. أمي انشطُة العبادِة وتُذّكُِّران عبادًة انشطًة جارًَّة حسنٌة جدا إىل َشْخص أخر وحتُِبُّ أن تَاْنُصَر 
 دائما.

Ibu ku adalah wanita yang cantik dan baik, dia selalu menggunakan kerudung, 

kulitnya putih, hidungnya pesek, bibirnya merah, giginya putih, dan matanya 

kecoklatan. Ibuku gendut tapi cantik, senyumnya sangat manis. Dia wanita yang baik, 

lembut dan penyabar, ibuku sangat mencintai keluarganya. Dia seorang ibu rumah 

tangga dan dia tidak lupa dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. 

Walaupun dia seorang pedagang pakaian di pasar. Dia selalu menjaga rumahnya 

supaya selalu bersih dan sehat. Karena kebersihan sebagian dari iman. Ibuku sangat 



pandai memasak, aku menyukai masakannya. Dia sangat baik kepada orang lain. Dan 

dia suka membantu tetangga yang bersedih. Ibuku orang yang rajin ibadah dan selalu 

mengingatkan kita untuk rajin beribadah. 

 

 فصل ج

 الشاطئ كارتيين

َفَة ِبَقْدِر َما يُاَوفُِّر الَشاِطُئ َكاْرتِييِن ِإْطاَلاَلٍت رُائَِعًة َعَلى الَشاِطئ َومَيَْتدُّ   الَبْحُر اأَلْزَرَق والرََّماَل البَاْيَضاَءل النَِّظياْ
َيْسَتِطيُع َتْسَتِطْيُع الَعنْيُ َأن تَاَرى. يَاَتَشمَُّس الُسيَّاح وَيْسَتِحمُّ َوَيْسَبُح يف َشاِطئ الَبْحر مبَْوج الَبْحر اهلُُدْوِء. 

َباْىَن السَُّلْحِفي الَكِبرُي، فيه َحْوُض السََّمِك الَكِبرْي أن يُاْبِحَر الُسيَّاُح إىل َجزِْيرة "فاجنانج"
. يُوَجُد امل

َجسَّم.
ُ
 واألَْلَعاب امل

Pantai kartini menyediakan pemandangan pantai yang mempesona. Lautnya yang 

membiru dan berpasir putih bersih memanjang sejauh mata memandang. Wisatawan 

dapat berlayar menuju Pulau Panjang. Terdapat bangunan yang besar, di dalamnya 

terdapat aquarium besar serta wahana tiga dimensi. 

 النساء أكملية

 159ها نَاْوعا يل َصِديْاَقٌة ِامْسُها النساء أكملية. َشْكُل َوْجِهها بَاْيَضِوي . وهي ِجْسُمها مسَِنْي وَطويْلة. قَاَوامُ 
يَلة َنِشْيَطة بل هي أثِْيم وهي خُتاُف يف الَفْصل ألهنا حمَُاِسب اليت حتُِبُّ أن ُتَكلِّف  سنتيمرت وهي َحَسَنة َومجَِ

 الناُُّقود. اليوم تَاْلَبس الثوب أزرق

Saya mempunyai teman bernama Annisa Aqmalia. Dia mempunyai bentuk muka 

bulat. Dia bertubuh gemuk da tinggi. Dia memiliki tinggi sekitar 159 cm. dia baik, 

cantik, rajin tapi tidak kejam. Dan dia ditakuti di kelas karena dia adalah bendahara 

yang suka menagih hutang. Hari ini dia memakai pakaian berwarna biru.  

 بييت

النَِّظياَْفة، َوَجَه بَاْييِت مَشَااًل. َلْوُن ِجَداِر بَاْييْت َأْزَرُق َوَلْوُن ِباَلط َسْطِح بَاْييِت َأْسَود وَغياْرُه يَاَقُع بَاْييِتْ يف الَقْريَِة 
ْطَبخ واحَلمَّام. أَُنظُِّف بَايْ 

َ
ليَاْوم. يِت ُكلَّ اأَبْاَيٌض. مَيِْلُك بَاْييِت َثاَلَث ُغُرِف الناَّْوم وُغْرَفة اجلُُلوِس وُغْرَفة الطََّعام وامل

 البَاْيُت َمَكان َتَصبُّب ُكلِّ احلَاسَّة.



Rumahku letaknya disebuah desa yang bersih. Rumahku menghadap utara. Tembok 

rumahku berwarna biru. Lantai teras berwarna hitam, sedangkan selain teras berwarna 

putih. Terdapat 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, 1 dapur, dan satu kamar 

mandi. Setiap hari saya membersikan rumah. Rumah adalah tempat mencurahkan 

segala rasa. 

 اإلنسان

ْخُلوقاِن اليِت ُخلَِّقها هللاُ 
َ
، اإلنسان له ِجْسٌم. ِجْسُمه يَاَتَكوَّن من َأْعَضاء َكِثياَْرة، اإِلْنَسان هو أحٌد من امل

احلَياة بَِنفسه، َيْسَتِطع  ِمْنها: العني األذن اللسان القلب اليد األنف وغريُها. اإلنسان حَيَْتاُج ِإىل َغريِه وال
 ان أخر.خَيَْتِلف اإلنسان مع َغريه، له عقٌل الذي أعطاه هللا له َوال يُاْوَجد يف خَمُْلوق

Manusia adalah salah satu makhluk ciptan Allah, manusia mepunyai tubuh, tubuhnya 

terdiri dari banyak bagian (anggota). Diantaranya; mata, telinga, lidah, hati, tangan, 

hidung dan lain-lain. Manusia membutuhkan yang lain dan tidak bias hidup sendiri, 

manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya, dia memiliki akal yang diberikan 

oleh Allah kepadanya. Dan tidak ditemukan pada makhluk yang lain. 

 الفيل

ِويل. عادًة حَيَْي الفيل مُيِْلك الفيل بداٌن كبرياً وأربع َأْرُجٍل ولونه َرَمِدي ، أذنه َكِبريَة. َومُيِْلُك ُخْرطُوُم الفيل الطَّ 
 190يف َحِديْاَقِة احليَاَوان أو الُبْسَتان. الفيل مَيِْلك عاج. َأْكُله ُعْشب وفَاَواِكه. الفيل َيْسَتِطْيع أن َيْشَرَب 

 طون. 7حىت  4مرت. وثقيله  4لرت ماء يوما. َوَصَل ارتفاُع الفيل 

Gajah memiliki badan yang besar, berkaki empat dan berwarna abu-abu. Telinganya 

besar dan memiliki belalai yang panjang. Gajah biasanya hidup di kebun binatang 

atau hutan. Gajah memiliki gading dan makanannya rumput, buah-buahan. Dalam 

sehari gajah dapat minum 190 liter air, tinggi gajah mencapai 4 meter dan beratnya 4-

6 ton. 

 السبورة

السَّبورُة هي َلْوَحٌة من اخَلَشِب. َلوهُنا أَبْاَيٌض َوَاسواٌد. عادٌة السَّبورة يُاْوَجد يف املدرسة. عادًة َيْسَتْخِدُم 
الفصِل  السبورُة ِلوسائِل التعليم. يف الزمن املاضي السبورُة َلوهَنا أسواٌد مع الطباشِر. عادًة السبورُة يَاَقُع أمام 

 يف الوسطى.

Papan tulis adalah papan dari kayu. Warnanya putih dan hitam. Papan tulis biasanya 

terdapat disekolah. Papan tulis biasanya digunakan untuk media pembelajaran. Zaman 



dahulu, papan tulis berwarna hitam dengan kapur, pada zaman sekarang berwarna 

putih dengan menggunaka spidol. Biasanya papan tulis terletak di depan kelas 

ditengah. 

 



Draft Wawancara 

1. Ibu Dr. Dwi Mawanti, M.A. (Dosen Pengampu Makul Insya) 

a. Metode apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran insya? 

Jawab: Insya dua ini menggunakan insya huur, bertujuan agar 

mahasiswa bisa menulis dengan bebas dalam artian tidak 

ditentukan secara khusus penggunaan tarkib dan tema tetap 

ditentukan. Kemudian setiap mahasiswa diwajibkan membuat 

tulisan untuk mengetahui perkembangan penguasaannya lalu 

dilaksanaan tahlil akhto’ 

b. Bagaimana respon mahasiswa terhadap metode yang ibu 

gunakan? 

Jawab: Mahasiswa lebih bisa mengetahui kesalahannya, 

harapannya dengan menggunakan metode tersebut mahasiswa 

mampu melakukan perubahan dalam penggunaan teori qowaid 

diksi dan kebahahasaannya.. 

c. Apakah mahasiswa sudah menerapkan kaidah nahwu dalam 

kegiatan insya? 

Jawab: Kalau insya dua ini focus pada jenis paragraph seperti 

naratif argumentative dll, tetapi qowaid tetap jadi acuan, 

karena memang tidak bisa dilepaskan.karena kesalahan qowaid 

jika dibiarkan bisa berlarut-larut. Karena memang kebanyakan 

kesalahan mahasiswa berada di qowaid. 

d. Kesalahan atau kesulitan apa yang sering dialami mahasiswa 

dalam kegiatan insya? 

Jawab: Pertama adalah kesalahan dalam menyampaikan ide, 

jadi mereka pengennya itu langsung cepet jadi tapi sering 

melalaikan editing, tidak focus dalam permasalahan yang 

sudah pernah terjadi, kedua adalah kembali lagi seputar 

gramatikal dan yang paling sering terjadi seputar idlofah dan 

na’at man’ut.  

e. Letak kesalahan untuk na’at dan idlofah pada insya dalam hal 

apa bu?  

Jawab: Terbalik dalam mengalihbahasakan kedua susunan kata 

yang mana seharusnya menjadi naat malah menjadi idlofah, 

begitupun sebaliknya. Dan otomatis setelah terbalik, artinya 

pun ikut berubah.  

f. Menurut ibu, apa penyebab terjadinya kesalahan tersebut?  



Jawab: Sebenarnya yang terjadi itu kesalahan individu yang 

mana penyebabnya lebih pada background pendidikan, kurang 

motivasi dalam belajar bahasa Arab khususnya Insya lemahnya 

pengetahuan akan perbedaan bahasa Indonesia dan Arab 

dalam segi gramatikal, kosakata dan gaya bahasa. 

 

2. Ibu Fina Sa’adah, M.Pd. (Dosen Pengampu Makul Nahwu)  

a. Menurut ibu, bagaimana kemampuan mahasiswa PBA angkatan 

2016 dalam hal nahwu?  

Jawab: Kemampuan mahasiswa berbeda-beda serta tidak 

merata, mungkin disebabkan  latar belakang sekolah 

sebelumnya yang berbeda-beda karena tidak semuanya berasal 

dari pesantren. 

b. Menurut ibu, kesalahan atau kesulitan apa yang sering dialami 

mahasiswa saat mengikuti mata kuliah nahwu? 

Jawab: Pengaplikasian naat dan idlofah adalah hal yang paling 

rawan terjadi kesalahan. Dan itu tidak hanya terjadi di UIN 

Walisongo saja. Karena hal tersebut adalah rawan kesalahan 

terbanyak yang terjadi pada pelajar Indonesia ketika 

mempelajari bahasa Arab khususnya saat menulis dari 

Indonesia ke Arab. Disamping juga dalam hal membaca teks 

Arab pastinya. Karena hanya pada dua kesempatan tersebut lah 

kesalahan bisa diketahui, mungkin disebabkan ada buktinya. 

Kalau menulis ada teksnya, sedangkan  saat pengujian di 

membaca ada rekaman hasil membacanya, sehingga mudah 

diketahui letak kesalahannya.  

c. Bagaimana bentuk kesalahan dalam naat dan idlofah yang 

sering menimpa mahasiswa khususnya saat mengallihbahasakan 

dari Indonesia ke bahasa Arab?  

Jawab: Kesalahannya seringkali terbolak-balik, membuat naat 

dengan kata awal tanpa “al” dan kata kedua menggunakan 

“al”, sedangkan saat idlofah kata awal dan kedua terdapat 

“al”. Bisa juga terjadi saat meng-I’rob, yang mana kalo naat 

seharusnya kedua kata sama dalam I’rob tapi seringkali kata 

kedua diberi I’rob jer, begitupun saat idlofah yang mana 

seharusnya kata kedua diberi I’rab jer tetapi tidak jarang 



I’rabnya sama dengan kata yang pertama. Dan otomatis, saat 

terjadi hal tersebut maka artinya juga berubah.   

d. Menurut ibu, apa penyebab terjadinya kesalahan tersebut? 

Jawab:Karena adanya kemiripan pada keduanya, kurang keras 

usaha dan latihan sehingga kesalahan terus terjadi 
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