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" ادلعنونة تحليل األخطاء اللغوية في المصطلحات المستخدمة في الرسالة  الدراسة

العلمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة رادين إينتان اإلسالمية الحكومية النبونج 

6102السنة الدراسية  كأحدمتطلباتاحلصولعلىدرجة األوىل" كليةاجلامعّية يف

ك رادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالنبونججامعةالرتبيةوالتعليم رسلةالعلميةالهتابةىذيف

الباحث حيصل خمتلف، من والتشجيع والتوجيو ادلساعدة على األحيان من كثري يف

 :حرتمللمثأنيعربعنعميقامتنانواألطراف.يفىذهادلناسبة،ملينسالباح
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والتحفيزاينعطأادلشرفالثاينالذيادلاجستريأكمانشاه التوجيو دائما

 العلميةمنأجلاستكمالىذه بإخالصبصعوبةوقدمتالتوجيوالرسالة
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ادلعنويوالروحيأثناءإجراءدراساتو،وإعطاءاحلبدائمالألسفالتقدر

يف الدراسة فرتة خالل فهمو يعطي ودائما إينتان بثمن رادين جامعة

 اإلسالميةاحلكوميةالنبونج.

,لوندلرافقةوحتفيزاألصدقاءيفقسمتعليماللغةالعربيةالذينىمدائماموا .9

الدافعوالدعماليتىيدائماموجودة INUYASHA صدقاءأو الذينقدموا

، PPL و KKN يفالعملاجلماعي،سواءالفرحواحلزن،وكذلكأصدقاء

 .النجاحلنامجيعا
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تلواألخرى،لكلما  .11 مجيعاألطرافاليتالميكنذكرىاواحدة

كتابةىذهتقدمومنمساعدة،سواءبشكل مباشرأوغريمباشرإلكمال

 .العلميةالرسالة

أنىذهاألطروحةالتزالبعيدةعنالكمالبسبب،يدركالباحثشيءمثايلال

ادل الباحثحمدودية يتوقع السبب، ذلذا اليتلدىالباحث. وادلعرفة ءةاقرتاحاتبّناراجع

األعمالاخلرييةواخلدماتوادلساعدةنأملأنحتصلمجيعرسالة.وانتقاداتلتحسنيىذهال

التع إىل للباحثباإلضافة منحها مت اليت سبحانوليمات اهلل مكافآتمن وتعاىل.على

الباحث يأمل ، مفيوأخريًا الرسالة يفىذه نتائجالبحثالواردة وأنتصبحأنتكون دة

 .امنيياربالعلمنياخلاصنيبشكلعام.والقراءمجعيةخرييةللباحث
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيحادلوضوع .أ

منالضروريتوضيح ، فهممعٌتعنواناالقًتاحبُتالقراء الفهم، لتجنبسوء
تحليل األخطاء اللغوية في المصطلحات  الشروطالواردةيفعنواناالقًتاح.العنوانىو"

رادين إينتان المستخدمة في الرسالة العلمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 
 ."6102اإلسالمية الحكومية النبونج السنة الدراسية 

 األخطاءحتليل  .1

األشخاصالذينيتعلمونمعيىاألخطاءحتليل علىحتليلأخطاء تقوم عملية

األشياء)أياللغة(اليتمتاستهدافها.ديكنأنتكوناللغةادلستهدفةإمااللغةاألمأواللغة

واألجنبية لتحليلا.1الوطنية إجراءاتجيبيىألخطاءتعريفآخر ذلا يفشكلعملية

                                                             
1
Nanik Setyawati, Analisis kesalahan berbahasa indonesia : teori dan 

praktek, ( Surakarta : Yuma Pustaka, 2013 ), h. 16 
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اتباعهاوفًقاإلرشاداتالعمل،حيثيتماستخداماإلجراءمنقبلالباحثُتوادلعلمُتيف

 2.ادلتعلمُتمعالتحقيقيفاكتساباللغةالثانية

 العلميةمصطلحات .2

وحدةلغةيىادلصطلحاتتفردهاخلاص،اعبارةعنترتيبللغاتذلادلصطلحات

كلمتُتأوأكثر،واليتتلدمعانجديدةمعينةسلتلفة دتاًماعنمعٌتالكلمة.تتكونمن

أيضامعٌتزلدد.اذلادلصطلحاتلخصالكالمادلعقد،تأنللمصطلحاتكندتوظيفيا

إىلىذ بغَتىاعلىأهنادلصطلحاتهيُنظر استبدالعناصره مًتابط،جيبعدم أوبناء ا

بالًتتيب يفشكلمصطلحاتوىالبحثاالذيسيتمفحصويفىذادلصطلح.تغيَتىا

كلال كلالبابويفعنوانبابالعنوانعلميةيفاللغةالعربيةتوجديف الفرعي،وليسيف

إىل يفنقلزلتوياتالكتابة جدا ادلصطلحاتمهمة ىذه ألن منزلتوىالبحث. مجلة

.وأيضاالتزالتستخدمأخطاء،مثركزىذاالبحثعلىادلصطلحالرسالةالعلمية

 ادلوضوعأسبابالختيار .ب

                                                             
2
Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan 

Berbahasa, (Bandung : ANGKASA, 2011), h. 152 
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حتليلاألخطاءاللغويةيفادلصطلحاتادلستخدمة"ختيارىذاادلوضوعالأماسبب

احلكومية اإلسالمية إينتان رادين جبامعة العربية اللغة تعليم قسم لطلبة العلمية يفالرسالة

كمايلي:."2116ةالدراسيةالنبونجالسن

 ادلوضوعيةاألسباب .1

العربيةليسباألمرالسهل،ألناللغةالعربيةىيلغةالرسالةالعلميةكتابة باللغة

مستوىاللغةالعربية.علىالرغممنأناحملاضراتقدطلبةثانية)وليستلغةأم(واليتقنال

كتابةالرسالة،إالأنال يشعرونبالصدمةاللغوية،واليتطلبةمتتدريسهاباللغةالعربيةيف

يكونادلتعلممًتدًداومربًكاعنداستخداموللغةادلكتسبة)اللغةالثانية(،ىذهاحلالةأيًضا

ال هبا يشطلبةيشعر نتيجةعندما ذلك. إىل وما واخلوف والضغط بالتضليل عرون

.3لالختالفاتادلوجودةبُتثقافتهموثقافاتاللغاتاألخرى

 األسبابالذاتية .2

و .أ الًتبية كلية ادلدروسيف العلمي اجملال ادلناقشة ىذه العربيةتتناول اللغة لتعليم

.باإلضافةإىلذلك،ىناكمرافقالمبونجاإلسالميةاحلكوميةإينتانرادنامعةجب

                                                             
3 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remedi Bahasa,( Bandung ;Angkasa, 2009 ), h. 185 
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ديكن اليت وادلراجع األدب، مثل ، االقًتاح ىذا كتابة عملية تدعم حتتية وبنية

 احلصولعليهابسهولةيفادلكتبة،وادلعلوماتوالبياناتادلطلوبةيفالكتابات.

كرسالة .ب ادلوضوع،شلايسمحبرفعو علىبياناتالقسم،مليناقشأحدىذا بناًء

 .رسالةالعلمية

 البحثخلفيةج.

للمسلمُت بالنسبة موقعمهم،خاصة ذلا أجنبيةيفأندونيسيا كلغة العربية اللغة

ليسفقطألناللغةالعربيةتستخدميفالطقوسالدينيةمثلالصالة، اإلندونيسيُت.ىذا

أيًضا.ويفإندونيسيا،خطبةاجلمعة،الصالةوغَتىا،بلتصبحلغةالعلمواللغةالدولية

 حتظىاللغةالعربيةبشعبيةكبَتةودرسيفمجيعاجلامعاتحتترعايةوزارةاألديان.

اللغات على متفوقة لغة التوجد ادلنظور ىذا من للمتحدثُت، اتصالية لغة كل

كللغةذلاخصائصهااخلاصةاليتدتيزىاعناللغاتاألخرى،وأحدىايف األخرى.لكن

 .4واعدالق

                                                             
4 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, ( jakarta 

; Rineka Cipta 2010), h. 11. 
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يفتعلموالقواعدى الديكنإنكاره وىذا ، يفتعلماللغة الدروسالرئيسية أحد

اللغةالعربية.ألناللغةالعربيةلديهاقواعدفريدة.حيدثاضلرافضئيليفالكتابةأوقراءة

 القواعد،سيكونمؤثرًاجًدايفادلعٌتادلتضمن.

كواحدةمناجلامعاتاإلسالميةاليتالماإلسالميةاحلكوميةجامعةرادنإننت بونج

العربيةدلدةطلبةتوصيال باللغة العربية اللغة فصولدراسيةمع8الذينيرغبونيفدراسة

 العربية. للرسالة النهائي بالتكوين العلميةااللتزام الالرسالة يقدمو علمي عمل طلبةىي

 البكالوريوسكمتطلبخترجللحصولعلىدرجة

بناًء1968أكتوبر26يفاإلسالميةاحلكوميةالمبونججامعةرادنإننتتأسست

كإدراكحلالة187/68علىمرسوموزيراألديان. اإلسالميةاحلكوميةجامعةرادنإننت،

الرفاىيةاإلسالميةالمبونج( IAIN ) المبونج كانتيفالسابقحتترعايةمؤسسة اليت

(YKIL)كانإنشاء كارانج. اإلسالميةاحلكوميةجامعةرادنإننتاالجتماعيةيفتاصلونج

 رادنإننتيفاألصليسمىادلعهداإلسالميللدولةللجماعةاإلسالميةباحلكمةالمبونج

المبونج إىلجامعة الوضع مثحتول إننت. المبونجرادن احلكومية أبريل7يف اإلسالمية

 2117لعام38رقمPerpres ) (لتنظيمالرئاسيا،بناًءعلى2117
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)وزارة سياساتاحلكومة إىلدعم طربية بكلية العربية تدريساللغة يهدفقسم

األديانجبمهوريةأندونيسيا(منأجلحتسُتجودةادلواردالبشرية،وخاصةجيلالشباب

يعتمدقسم العربية. المبونجيفرلالتعليماللغة كليةيفمقاطعة يف  العربية تعليماللغة

رقم اإلسالمي للدين ادلؤسسي التطوير عام مدير مرسوم على -I /K/PTA-224الًتبية

 .1987يونيو21بتاريخ6/1987

كتابة رسالةوينظرإىلخطورةجامعةرادينإنتانالمبونجاإلسالميةاحلكوميةضلو

طلبة.ىذايشجعال 6( SKS ) نتيجةيفوزناالئتمانادلعطى،وىومايصلإىلالعلمية

بالطبع،جيبعلى ، ثانية كمتعلملغة ولكن الرسالة. كتابة جادينيف علىأنيكونوا

كتابةىذهطلبةال ،معتربينأناللغةالرسالةالعلميةأنديارسواطاقةإضافيةيفإكمالمهمة

أحيانًاماتكونالكتابةيفاللغةالعربيةيفالعربيةليستلغتهماألم)اللغةاألوىل(،لذلك

 كثَتمناألحيانتواجوأخطاء.

األخطاءشائعةيفاألساسللبشر،مبايفذلكاألخطاءاللغوية.أخطاءاللغةىي

أمرطبيعيدلتعلمياللغةالثانية.بالنسبةدلتعلمياللغةاألوىل،غالبًاماتكونىناكأخطاء

التحدثوالكتاب البعضيقولأنعند حىتأن الينفصالن. احلقيقية التعلمواألخطاء ة.
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كنتختشىأنتفعلخطأ،فالتدخلعامل األخطاءىيإحدىمساتالتعلم،أوإذا

 .5التعلم

كانالرسالةالعلميةولكنيف ،جيبالتقليلمنىذااخلطأعلىاألقل،خاصةإذا

ألن اجلمهور. قبل من وقراءتو نشره مبثابةسيتم الواقع يف اعتبارىا ديكن ادلكتوبة اللغة

إىلأشخاصآخرينيف لنقلها أو اللغة كجهدإنساين"حلفظ" ، احملكية اللغة "تسجيل"

كماىواحلالمع6أماكنوأوقاتسلتلفة علميبالطبعجيبحبثاليتىيالرسالةالعلمية.

 استخداملغةجيدةوصحيحةوفقالقواعداللغةادلستخدمة.

كتابة كلغةجيباستخدامهايف الذينطلبةالرسالةالعلميةوعالوةعلىذلكالعربية

اللغة عن ختتلف اليت اخلاصة خصائصو لو الذي العربية اللغة تعليم يف يتخصصون

لماألصوات،التشكل،الًتكيباللغويودالالت،عاإلمالءاإلندونيسيةسواءمنحيث

يتورطونيفأخطاءاختيارالكلمات،وعندمايرتبوهنايفمجل،طلبةاأللفاظ.وىذاجيعلال

 يفقواعد اخلاصة قواعدىا اليتذلا ، كتاباتاذلمزة يتماإلمالءحىتيف ما غالبا فإنو ،

                                                             
5 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit., h. 10. 
6 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Op.Cit., h. 26. 
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كتابةالرسالة.اليكمن سبباخلطأفقطيفاالختالفاتيفاخلصائصجتاىلهاوجتاىلهايف

 بُتاللغةاألمللمتعلمواللغةادلستهدفةادلستفادة.

ال واليتيشعر ، اللغوية بالصدمة أيًضا احلالة مشكوكفيهاطلبةوتسمىىذه أهنا

ومربكةعنداستخداماللغةادلكتسبة)اللغةالثانية(،ويشعرىذاالوضعأيًضاعندمايواجو

إىلذلكنتيجةلالختالفاتبُتالثقافةبةطلال مشاعرسوءالتوجيووالضغطواخلوفوما

 .7اخلاصةمعالثقافاتاللغويةاألخرى

اليت األوىل، خيتلفعناللغة ثانية لغة اليتحتدثبسببنظام حتدثاألخطاء

لتأثَتعلىاللغةديلكهامتعلمواللغةالثانية.حبيثأننظاماللغةاألوىللديوالقدرةعلىا

يسببالتداخل ما وىذا اليتيتمتعلمها أنالتداخل8الثانية جلاكريتشارد ولكنوفًقا ،

ليسىوالسببالوحيدلألخطاءاللغويةولكناألخطاءالتدمَتيةواإلمنائيةىيأيًضاعوامل

                                                             
7 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit., h. 185 
8 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Op.Cit., h. 120. 
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يفاللغة 9تسببأخطاءًا داخلاللسانعلىمستوىعلماألصواتوالصر. ف،يقعخطأ

 .بناءاجلملةودالالت

ىو كلما لتسهيلالتعبَتعن رلازية. لغة أحيانًا يستخدم ، اللغة عنداستخدام

معروفومشاىددوناحلاجةإىلالتحدثمطوالً.أحدمهاعبارةعنمصطلحأومصطلح،

أومصطلحأومصطلحىوترتيبلغويواحد،ونوعمنالتعبَتحيتويعلىمجيعاللغات

 زةللغاية،ألنوديكنأنيلخصاخلطبادلعقدةللغاية.ادلمي

 :وخللي،فإنالتعابَتىاوفقا

 تعبَتخيتلفمعناهعنادلعٍتالكليألجزائو

كلعنصر،ديتدرأيآخر بناءالكلماتاليتتكونمعانيهاسلتلفةدتاًماعنمعٌت

 ىو منهم واحد ادلصطلحات. أو التعابَت حول واسع نطاق كريداالكسانا تعريفعلى

(Kridalaksana )11:لغةأومصطلحىو، 

                                                             
9 Nandang Sarip Hidayat, Analisis Kesalahan Dan Konstrastif Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.17, No.2 ( Juli-

Desember 2014 ),  H. 168. 
10 Basuni Immamudin dan Nashiroh Ishaq, Kamus Idiom Arab-Indonesia Pola 

Aktif, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005 ), h. xiii. 
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كلمةذلامعٌتفقطألهنامعاآلخرين..(1 كل بناءالعناصراليتختتار،

مثل حروفاجلر الكلماتمع من رلموعة إىل اإلشارة الغرضىو تعريفىذا

".عندماتنضمىذهالكلمةإىلحرفاجلر"يقوم" "يقومبـــــــــــــــصبح"تمث،"بــــــــــــــ

مبعٍت ليس "قائم" يعٍت( berdiri dengan ) مع أو(melaksanakan)لكنو

(melakukan).يقومفإنكون""اليتتنضمإىلكلمة"علي"يقومكلمة"وكذالك

 . (berdasarkan)بلتعٍتتعٍت"أعاله"يستل"وعلي

معٌتلوىونفسادلعٌتادلشًتكمعغَتمتساويالذيالكلمةأواجلملة.(2

الك من التعريفإىلرلموعة ىذا يشَت مثلألعضائها. لماتبكلماتأخرى،

كلمة"قام"كلمة واليتتعٍت"اجللوس"،"قعد"اليتتعٍت"الوقوف"باالنضماممع

اليعٍت"الوقوفواجللوس"بليعٍت"اخللط""،و"اليهدأ"قاموقعد"مثتصبح

كلمة".و كلمةوضعتاليتتعٍت"تدفق"،"أسل"ينطبقنفسالشيءعلى مع

شلايعٍت"تدفقاللعاب"،ولكن"أسللعابو"اليتتعٍت"اللعاب".مثيصبح"لعابو"

 ادلعٌتاحلقيقيىو"ادلغري".
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العباراتأوالعباراتىيمزيجمنالكلمات،لكلمنهامعٌتجديدعندمايقًتن

م أخرى. جتعلبكلمات أحيانًا ، ادلصطلحات أو التعابَت من جديدة معاٍن ظهور ع

كانتحتدثيف ادلستمعُتوالقراءيسيئونتفسَتمعٌتادلصطلحأوادلصطلح.خاصةإذا

 العباراتاالصطالحيةأواللغاتاألجنبية)اللغةالثانية(.

 1اجلدول

،أخطاءيفاستخدامادلصطلحاتالعلمية2116يفعامطلبةلرسالةالعلمية

 اخلطاء الصواب

 منافعالبحث أمهّيةالبحث

 الفصلاألول الباباألول

 تركيزادلشكالت مشكلةالبحث

خالصة االستنتاج

مالحق Lampiran  
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 يف ، البياناتاألولية إىل العلميةاستنادا العربيةطلبةرسالة اللغة تعليم يفقسم

.أخطاءوجداليزال2116رسالةكان,المبونجإينتاناإلسالميةاحلكوميةرادنجامعة

حتليل جيبإجراء أعاله. يتعلقباحلالة فيما جيبأنيكونىناكحتليلللخطأ لذلك،

منالعثورعلىأخطاءشلاثلةوعدمتكرارىاللمرةالثانية.جيبطلبةاألخطاءحىتيتمكنال

ال ادلصطلحاتالعلميةجيبطلبةأنينظر ،ألناألخطاءيفاستخدام ادلشكلة إىلىذه

اليتحصلاألطروحات23وخزيللكتابة.منعدماالستهانةهباألنىذاىوضعفأ

 بياناتلاتمنىذهاألطروح23احثب،أخذال2116سنةالتعليمالعريبطلبةعليها

 حبث.

كتابة يفجامعةقسمتعليماللغةالعربيةطلبةلرسالةالعلميةأصبححتليلاألخطاءيف

مصدرقلقبُتاألكاددييُت،لكنواليزالمفتقًدا،ويرىاحلكوميةاإلسالميةرادنإينتان

ادلصطلحاتالعلمية استخدام يف األخطاء حتليل دراسة الضروريإجراء من الباحثأنو

العلميةالعربيةيف العربيةرسالة إينتاناإلسالميةاحلكوميةرادنيفجامعةقسمتعليمالغة

الالمبونج رسالة كتابة معلوماتلتحسُتالتعلملكتابةلبةط،هبدفحتسُت وتصبحمادة
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 يف العربية اللغةقسمطلبةاللغة العربيةتعليم يف إينتانجامعة احلكوميةاإلسالميةرادن

 المبونج.

للمشكلة الصورة إىل مناقشةالبحثاستنادًا على باحلث ادلؤلف اىتم ، أعاله
التعليمالعريبيفاستخدامادلصطلحاتالعلميةطلبةمشكلةاألخطاءأوالتفسَتاتاخلاطئةل

 شكل يف ادلهمة هناية يف "حبثالعربية البحث: عنوان رفع طريق عن تحليل  علمي
األخطاء اللغوية في المصطلحات المستخدمة في الرسالة العلمية لطلبة قسم تعليم 

 6102نة الدراسية اللغة العربية بجامعة رادين إينتان اإلسالمية الحكومية النبونج الس
 " 

الهتدفدراسةحتليلاألخطاءاللغويةيفىذهالرسالةإىلاكتشافاخلطأفحسب

فإن ، لذا اليتحتدث. إىلحتديدوتصنيفوتقييموتصحيحاألخطاء بلهتدفأيًضا ،

كمرجعومالحظةللمدربُتالعربللتأكيدعلىادلواداليت حتليلاألخطاءباللغةالعربيةمهم

ادلتعلمحبيثيدفعالغ تكونخاطئةيفلغة ما ادلزيدمناالىتمامللقواعدالعربيةطلبةالبًا

بشكلصحيحويفتركيب العلميةويتماستخدامها أفضلديكنالرسالة رسالةاليفجودة

.العلمية

 البحثمشكلة .د
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ا إىلخلفية لبحثاستنادًا ىناكتركيز ، السابقة الًتكيزبحثالافرعييفىذو .

ىوالتعرفعلىشكلاألخطاءيفاستخدامادلصطلحاتالعلميةالعربيةبحثالاىذعلى

العلميةيف العربيةيفقسمطلبةرسالة جامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةتعليماللغة

 ادلعجمية.الناحيةوأخطاءقواعدالالناحية.واليتتركزعلىأخطاءالنبونج

 ىي:بحثالاىذاليتسيتمفحصهايفمثادلشاكل

رسالةالعربيةيفاللغة.ماىيأشكالاألخطاءيفاستخدامادلصطلحاتالعلمية1

 ؟قواعدالالناحيةعن2116يفعامقسمتعليماللغةالعربيةالطالبالعلمية

رسالةالعربيةيفاللغةماىيأشكالاألخطاءيفاستخدامادلصطلحاتالعلمية.2

 ؟ادلعجميةالناحيةعن2116يفعامقسمتعليماللغةالعربيةالطالبالعلمية

 أىدافالبحث .ه

مشكلة االبحثكما فإن ، أعاله التعرفالبحثامنىذىدافاألدلذكورة ىو

قسمتعليمالطالبرسالةالعلميةيفةالعربياللغةةاستخدامادلصطلحالعلمييفعلىأشكال

 يفجانبُت:جامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالنبونجيف2116سنةةالعربياللغة
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الناحيةيفباللغةالعربية.معرفةشكلاألخطاءيفاستخدامادلصطلحاتالعلمية1

قواعدال

الناحيةباللغةالعربيةيفةالعلمياتاستخدامادلصطلحاألخطاءيف.معرفةشكل2

ادلعجمي

 البحثأمهية .و

ىذاالبحثمنافعمنالنظريةوالعملية.منافعبحثالاأنتقدمنتائجىذرجاءمنال

ىي:

 منالناحيةالنظرية .1

معلوماتجديدةعناألخطاءالشائعةبحثالاىذأنتقدمنتائجرجاءالمن .أ

 يف ادلصطلحاتالعلمية استخدام العلميةيف اللغةالطالبرسالة تعليم قسم

 جامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالنبونجيف2116لعامالعربية

 دراسيةوأدبيةخاصةيفرلالاللغةالعربيةموادكأكادديياك .ب

 ةعمليالمنالناحية .2
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نتائجالرجاءومن .أ البحثأنتقدم وىذا قسمطلبةمدخالتللكتابمعينة

العربية اللغة ادلصطلحاتتعليم استخدام يف العامة األخطاء يف عام بشكل

 قسمتعليماللغةالعربية.طالبرسالةالعلميةالعلميةيف

كّتابوالرجاءمن .ب آخرينيففهماألخطاءطلبةأنتسهلنتائجىذهالدراسة

يف ادلصطلحاتالعلمية استخدام يف العلميةالشائعة رسالة قسمالطالبيف

وجتنباألخطاءيفالًتمجةإىلاللغةالعربية.العربيةتعليماللغة

 ةالسابقدراسات .ز

ىذا،حتليلاخلطأىوأحداجملاالتاليتىيلغةمثَتةجدالالىتمامللفحصوحبثها

 اليتكلفمنقبل:البحثاليتمتالقيامبوفيمايتعلقالبحثديكنانيثبتعددقليلمن

العلميةيفماماألسيفمنقبلحبث .1 للًتمجاتإىلرسالة حتليلاخلطأ "دراسة

 يف العربية طلبةاللغة العربية اللغة تعليم احلكوميةقسم اإلسالمية  جامعة

مامعلىاألسيفبقيام".ركزالبحثالذي2112يفعامرانجعوسيماواليسو

قسمطلبةالثالثمنادلستوىاخلطأيفترمجةاجلملوالتعابَتبشكلعام،يف

ىذاالبحثىوفحصأخطاءترمجةالطالبيفترمجةقةعال.تعليماللغةالعربية
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 اإلندونيسية -نصوصاللغة العكسوباألحباثاللغوية. أو العربية الفرقأما

(وىذاالبحثىوفقطيفرسالةالعلميةيفىذاالبحثادلستخدمة)الوجدت

 رلالالتعابَتدراسة.

قبلحبث .2 حبثبعنواناحلاجةالدكتورمن مستقل زلاضر يف ماجستَت ىانية

يف العلمية"حتليلاخلطأ العربيةالرسالة العربيةوآداهباطلبةاللغة ختصصاللغة

.ىذهالدراسة2116ماكاسار"يفعامعالءالدينجامعةاإلسالميةاحلكومية

ةعالءالطالبختصصيفاللغةالعربيرسالةالعلميةتركزعلىحتليلاألخطاءيف

 اإلسالميةيفعام واليتتشملحتليلأخطاء2115الدينماكاساراجلامعة .

كتابةمحزة،حتليلاخلطأيفادلستوياتالصوتيةوالنحويةوادلورفولوجيةوالداللية.

علىحدوثاألخطاء.لالصالحوكذلكحتليلأسباباألخطاءمثتوفَتحل

،طلبةالرسالةالعلمية،وىيشتواقىذاالبحثيفادلوضوعاتاليتمنوعالقة

وىفيواالختالفاتأما اليت اللغة مستوى حبثهاعلى العباراتوحول،

 االصطالحية.

يفمذكراتوبعنوان"حتليلاخلطأالدوكتورزلمدأكمنشوادلاجيستَتمنقبلحبث .3

لتعليمواكليةالًتبيةرسالةالعلميةيفاستخداماللغةالعربية"،حتليلاخلطأيف
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 العربية النبونجاللغة احلكومية اإلسالمية إينتان رادين ىذجبامعة تركز كما ا.

كتابةاألخطاءواألخطاءعلىالبحث واإلضافةخقيضاللغةمثلالتدرجةعلى

مذكرو) مطابقة(،موصوفوطبيعةمبتداءوخبار,،مضافومضافاليو)

(ودقةاختيارادلفردات.وبادلثليفبدال،عطاف،مجع,مفراد,ومثٍت،مؤنث

 ىي دتتمناقشتها اليت لألشياء الواضحة العالقة فإن ، الدراسة رسالةىذه

اليتدرستىيفقطحولالعباراتطلبةالالعلمية والفرقيفمستوىاللغة .

 االصطالحية.

كتابةىذاادلقال،يأخذادلؤلف كلأوالباحثيف الًتبيةويةادلواردادلتاحةيفمكتبة

ادلركزيةالتعليم احلكوميةومكتبة اإلسالمية إينتان رادين ترتبطالكتبادلستخدمةجبامعة .

مبوضوعونظريةىذاالبحث،يفشكل:قاموسمنجد،قاموسادلنور،قاموساللغةالعربية

التدريس ، للمًتمجُت إرشادات ، البيان رللة ، اإلندونيسية العربية الًتمجة إرشادات ،

االندونيسية،والكتبواكتساباللغة،مًتجماحملًتفُت،والقواميسالتعبَتيةباللغةالعربية

كموادمرجعيةوموادللقراءة.باإلضافةإىلذلك،يستخدم الباحثاليتديكناستخدامها

 أيًضااإلمالءاتواجملالتواألحباثادلتعلقةباألحباث.
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 الباب الثاني

 إطار النظري

 اءخطربليلاأل .أ

 اءخطاألربليلفهم .9

كثَتمناألحيانيفتفسَت ىناكالعديدمنمصطلحاتالكلماتاليتتستخدميف

اضلرافمنىذاالتمييز( mistake ) غلطوال( Error )األخطاءاللغوية،دبايفذلكاألخطاء

 اللغة. استخدام ىيف سببيالكفاءة للغة( Error )األخطاء اللغوي النظام يفهم مل .

تستمر أن ديكن منتظم. بشكل لذلك ، باستمرار عادة األخطاء ربدث ادلستخدمة.

ثابتة ملتكن إذا طوياًل ،9األخطاء ليسصحيًحا فعلو يتم أنما أيًضا تعٍتاألخطاء .

 .2وليسوفًقاللقاعدة،وليسوفًقاللقواعداحملددة

                                                             
1
Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan 

Berbahasa, ( Bandung : ANGKASA, 2011), h. 67. 
2
Nanik setyawati, Analisis kesalahan berbahasa indonesia : teori dan praktek, 

( Surakarta : Yuma Pustaka, 2013 ), h. 11  
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بسببعواملاألداء،والقيود( mistake ) غلطال العكس،فإنوعلى ربدثعادًة

ترتيب أو الكلمات، أو ، أصواتاللغة قراءة يف أخطاء تتسببيف األشياء تذكر يف

ديكنأنحيدثعلىأي عشوائي، اخلطأ ىذا أواجلملة. أوضغطالكلمة الكلمات،

 3مستوىلغوي

علىاخلالفاتبينهما،وىذا( Corder ) كوردرعندالرأيثلةاآلراءادلذكورةأعالهشلا

،ويصفاختصاصادلتعلمُتمنظمأوثابتذياللغةالاضلرافاتيى( Error )األخطاء

اضلرافات ( mistake ) غلطالمرحلة.يفحُتأيةيف ادلخالفاتليستمنهجيةأوعناللغة

 .4مرحلةماغَتقصد،وملتصفقدرةادلتعلمُتيف

دوالي رأي ذكر أيضًا مت ، ذلك إىل ىذه ( Dulay ) باإلضافة األمر. ىذا يف

ادلعايَت أو الًتكيبالذيينحرفعنادلعايَتالقياسية منالتحويلأو ىيجزء األخطاء

اللغةعندالبالغُت يعٍتأناخلطأىوحدوثاضلرافعنادلعيار5ادلختارةمنأداء .وىذا

 وقتأداءاللغةدوناعتبارأومراعاةخصائصأسباباالضلراف.القياسييف

                                                             
3 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Op. Cit., h. 67. 
4 Syamsul Ghufron, Kesalahan Berbahasa : Teori dan Aplikasi, ( Yogyakarta 

: Ombak, 2015 ), h. 14. 
5 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Op. Cit.,h. 125 
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عادةاليتمكنادلتعلمونيفارتكاباألخطاءمنالتعرفعلىأخطائهم.إذاظهر

لوىذااخلطأ،فهوأيًضاغَتمناسبلتصحيحو،حىتإنجهودهلتصحيحوقدتؤديإىل

 نالقواعدأوالتعبَتاتالصحيحة.أخطاءجديدة.ىذاألنادلتعلمُتاليعرفونحىتاآل

مايتمارتكاباألخطاءبوعي،دبعٌتأنادلتعلمنفسويشعريفاألساسأنوأحيانا

مليتقننظاماللغةالذييستخدمو،لذلكفهوغَتمتأكدمنحقيقةالتعبَتالذيينتجو.

كانأمابالنسبةلألخطاء،فعادةمايكونادلتعلمفاقدالوعيأوغَتمق صود،ولكنإذا

 ادلتعلمعلىعلمخبطئو،ديكنوتصحيحاخلطأبنفسو.

أخطاءاللغةىيشكلمنأشكالفهماللغةوالتعلم،ماىياألخطاءاليتربدث

غالًباإذاملتفهمالنظامأوالقواعد.لكناألخطاءستقلعندمايزدادفهمالنظاموالتعلمأو

 القواعد.

 ، أعاله الوصف على استنتاجاتبناًء ازباذ ديكن اللغوية األخطاء ىيأن

االضلرافاتاليتيقومهباادلتعلميفاستخداماللغةاليتالتتفقمعقواعدالنحوسواءشفهيا

.حيدثىذابسببرغبةقويةالديكنذبنبهاأويفالكتابةاليتتشَتإىلقدرةادلتعلماخلاصة

مع يتسببيفبسببعامل شلا ، االتصال أو للغة جيد استخدام ُتحبيثالينتجعنو
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أخطاءيفعمليةتعلماللغة.بينماربدثاألخطاءنتيجةلتعلمالعواملادلاديةيفتعلماللغة

 كماادلستهدفة.علىسبيلادلثال،عواملالتعبوالعاطفةوسوءالفهم.باإلضافةإىلذلك

رى،مثلاحلزنأواإلثارةأوالغضب.عنعواملنفسيةأختسبب

 األخطاءتعريفربليل .2

األشخاصالذينيتعلمونمعيىاألخطاءربليل علىربليلأخطاء تقوم عملية

األشياء)أياللغة(اليتمتاستهدافها.ديكنأنتكوناللغةادلستهدفةإمااللغةاألمأواللغة

واألجنبية إجراءاتجيب6الوطنية ذلا عملية يفشكل ، ىو اخلطأ لتحليل تعريفآخر .

 اإلجراء استخدام يتم حيث ، العمل إلرشادات وفًقا وادلعلمُتيفمعاتباعها الباحثُت

 .7التحقيقاكتساباللغةالثانيةادلتعلمُت

الرأي ذكر كما وتصنيفوتفسَتمتساوي أسلوبلتحديد ىو اخلطأ ربليل أن

ادل األخطاء هبا يقوم اليت بنظرياتالطلبةنهجية أجنبية لغة أو ثانية لغة يتعلمون الذين

.8وإجراءاتقائمةعلىاللغويات

                                                             
6 Nanik Setyawati, Op.Cit., h. 16 
7 Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Op.Cit., h. 152 
8 Syamsul ghufron, Op.Cit., h. 13. 
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:( Carl James ) كارلجيمسرأييفو

دراسةاجلهليبحثيف،واإلكتساب"ربليلاخلطأىوعلىاجلانباآلخرمن

البعد ىذا اليعرفالناسوكيفحياولونالتعاملمعجهلهم. والتحقيقيفما اللغوي،

أن ودبا ادلتعلم. اسًتاتيجيات ودراسة األخطاء ربليل بُت يربط ، التأقلم ، األخَت

االسًتاتيجياتىيأجهزةاليلجأإليهاادلتعلمونإالعندمااليكونتعلمهمأوتواصلهم

"9ردبابشكلحاسم-ولكنهمأصبحوامعضلُتسهلغَت)اللغةالثانية(اللغةيف

خيتلفربليلاألخطاءعناكتساباللغة،حيثتتناولىذهالدراسةاألخطاءاليت

اليعرفهامتعلمواللغةالثانية،مثحياولونالتغلبعلىاألخطاءواجلهل.يفىذهاحلالة،

ربليل بُت العالقة جهازلتحديد ىي اإلسًتاتيجية ألن ، التعلم واسًتاتيجيات األخطاء

يستخدمفقطمنقبلمتعلمياللغةالثانيةعندمااليعملالتعلموالتواصليفاللغةالثانية

 بسالسةولكنيصبحمشكلةقديتمانتقادىاأيًضا.

,عامابعُتسبدايةيفوعاماستُتيفهنايةيفالغرب،ظهرربليلاألخطاءاللغوية

كانت كانجزءًامنالتحليلالبّناء،حىتخطوةأخرىبعدالتحليلالبّناء،ولكن والذي
                                                             

9 Carl james, Errors In Language Learning And Used Exploring Error 

Analisis,( USA ; Wesley Longman 1998 ), h. 62 
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تعلماللغة لعملية كنتيجة ادلتعلم بلغة يرتبطربليلاألخطاء ىناكاختالفاتبُتاالثنُت.

قبلتعلماللغةادلستهدفةبينماالتحليلالبّناءىوالتنبؤباألخطاءاليتقديواجههاادلتعلمون

كوردير ادلستهدفة.يستخدم ثالثةشروطللحدمناألخطاء( Pit. S. Corder ) بيت.س.

.والغلطواألخطاءاذلفوات:92اللغوية،وىي

ىيخطأيفاللغةألنالسماعةتقومبتبديلالطريقةلتقولشيئًا ( Lapses )اذلفوات .أ

كلالعباراتالواردة.بالنسبةللغةاحملكية،يطلقعلىىذااخلطأعادة قبلاكتمال

"زلةاللسان".بينمايفاللغةادلكتوبة،يسمىىذااخلطأ"زلةالقلم".ىذاالنوعمن

 اخلطأليسخطأمتعمدمنقبلادلتحدث.

بسببمكرباتالصوتاليتتنتهكالقواعد ( Error ) األخطاء .ب يفاللغة وخطأ

اخلطأيفادلتحدثُتالذينلديهمبالفعلمعرفةقواعداللغةمث النحوية.حيدثىذا

يتحدثونبلغاتأخرىحبيثيؤثرعلىعيوبوعدمالقدرةعلىمكرباتالصوت.

 تستخدمقواعدلغةخاطئة.ربدثىذهاألخطاءبسببمكرباتالصوتاليت

                                                             
10 Haniah, Analisis skripsi berbahasa Arab skripsi mahasiswa jurusan sastra 

dan bahasa Arab, ( Penelitian Mandiri Dosen UIN Alauddin, Makasar, 2016 ),  h. 14. 
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كلمةأوعبارة ( Mistake ) الغلط .ج ىوخطأيفاللغةبسببمكرباتالصوتاختيار

القواعد اخلطأألنادلتحدثليسصحيًحايفاستخدام دلوقفمعُت.حيدثىذا

تارجيان دعاىا بينما الثانية. اللغة إتقان وليسبسببعدم ، اليتتعتربصحيحة

 اللغة".مصطلح"خطأيف

ل ( Tarigan )تاريغانوفقا ىناك ومهاعبارتان، ، البعض لبعضهما مرادفا مها

 ( mistake ) غلطوال( Error )األخطاء . اليت( Error )األخطاء اللغة ىياستخدام اللغة

 ، اذلدف اللغة على تنطبق اليت اللغة قواعد عن ىي( mistake ) غلطوالوأماتنحرف

اليتتنحرفعنقواعداللغةادلعمولهباولكنهاالتعتربانتهاًكالغويًاألهنااستخداماللغة

 مؤقتةوفرديةوليستمنهجية.

انالدييز أخطاءاللغة،ولكنيطلقعليها( Burt dan Kiparsky )كيربسكيبَتتو

 مصطلح"goof"مصطلح ويشَت ، أخطاء على حيتوي نطق أو مجل عن عبارة وىو

"gooficon"إىلنوعاخلطأمنالقواعدالنحويةأوالقواعد،بينمايشَتمصطلح"goofing"

.ديكنأنيعٍتالتعرضدلعٌتأخطاءاللغةأعالهفهًما(gooficonو  goof)إىلمجيعاألخطاء
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يف إىلالقواعدواللوائحالسائدة استناًدا اللغة يركزعلىأخطاء اللغوية أنربليلاألخطاء

 اللغةادلستهدفةبطريقةمنظمةومستمرة.

 كارل عن ( Carl James )جيمسوفقا اللغاتت,حدثاللغة من ادلتعلمُت ألن

لالضلرافات وفقا اليت األشياء من عدد ىناك اذلدفويفهموهنا. اللغة يفهمون ال الثانية

 .99اللغويةكارلجيمس

عنجهلادلتعلمللغةاذلدفمقاييساالضلرافوفقالكارلجيمس،ديكنالتعبَت

 منحيثأربعفئات:

 قواعدالأ.

 ب.القبول

 صحةالج.

 د.الغرابةوالتفاخر

                                                             
11 Carl James, Op.Cit., h. 64 
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األ ايىخطاءسبب تعلم يف ادلتعلم على تؤثر اليت األم اللغة للغةخصائص

حروف استبدال مثل "ح" ادلستهدفة إىل عند الشعباجلاوي"ك" "بأو إيل  "ف"

للمتعلمُتالسودانيُتوغَتىم.باإلضافةإىلذلك،فإنخصائصاللغةادلستهدفةتتسبب"

حىتخيطئالعرباذلمزةالقطئواذلمزةالوصلوالتاءادلربوطةأيًضايفأخطاءلغويةمثل

 يفالكتابة.

توجدعواملغَتلغويةيفطرقالتعلم،وادلوادالتعليمية،وأىدافالتعلم. بينما

كيفيةوصفاالضلرافاتاللغويةاليتتنتهكقواعداللغةاذلدف.يتمد راسةربليلاخلطأىي

كانمتعلماللغةيرتكبخطأ، ربديدأخطاءاللغةعادةبناًءعلىمستوىقبولاللغة.إذا

كانتالكلمةأواجلملةادلستخدمةصحيحةأمخاطئة إذا فإنادلقياسادلستخدمىوما

كانتاللغةادلستخدمةتنتهكبنيةلغةادلتحدثوفًقاللمتحد ثُتاألصليُتللغةالعربية.إذا

 األصلي،يقالإنادلتعلمارتكبخطأ.

 األخطاءالغرضمنربليل .3

لـالغرضمن النظريةاألغراضوىدفان،ومهالكورديرربليلاألخطاءاللغويةوفًقا

 أنالغرضمنربليلاألخطاءاللغويةتاريغان،قالكورديرواألغراضالعملية.سباشيامع
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كانتطبيقياونظريا.التقليلالتدرجييوتصحيحأخطاءاللغةللطالب.يتوقعنظريااكتساب

 .92،واليتبدورىاديكنأنتوفرنظرةثاقبةيفاكتساباللغةبشكلعامالطلبةلغة

.ديكن( Syamsul Ghufron) مسشالغفرانالرأيادلذكورأعالهمتتفصيلومرةأخرى

للغرضمنربليلاخلطأتوفَتبعضالفوائدألنفهماألخطاءىومالحظاتمفيدةلتقييم

 وزبطيطادلوادواسًتاتيجياتتعلماللغةيفالصف.

 :93الغرضمنربليلاخلطأىو

أ.حددالًتتيبالذييتمبوعرضالعناصراليتيتمتدريسهايفالصفوالكتاب،

 ادلثالالتسلسلمنالسهلإىلالصعب.علىسبيل

 ب.ربديدمستوىالًتكيزوالشرحوتدريبسلتلفادلواداليتيتمتدريسها.

 ج.التخطيطالتدريبالعالجيوالتعلم.

 .حددعناصرالختبارإجادةالطالبد.

                                                             
12 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa, ( Bandung, 

ANGKASA, 1988 ), h. 77 
13 Syamsul ghufron, Op.Cit., h.4 
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 األخطاء.فوائدربليل4

ادلتعلقةبتعلماللغةدبثابةلوفوائدعمليةونظرية.تعتربالفوائدالعمليةاألخطاءربليل

مدخالتإلعدادموادتعلماللغة.يفحُتأنالفوائدالنظريةىيدبثابةجهدلتوفَتأساس

قويالكتساباألطفالووصفتطويرإتقاناللغةاألمأواللغةالثانيةيفعمليةتعلملغة

 .94ثانية

غونتورجيادلىنري أخطاء إنمعرفة قائاًل فوائدةالطلبتاريغان أو مزايا أيًضا ذلا

 :95عديدةيفربليلاألخطاءاللغوية،دبايفذلك

 أ.دلعرفةسببأخطاءاللغةوفهمخلفيةىذهاألخطاء.

 .الطلبةب.لتصحيحاألخطاءاليتارتكبها

مناستخدامالطلبةج.دلنعأوذبنباألخطاءادلشاهبةيفادلستقبل،حىتيتمكن

 يح.اللغةبشكلصحيحوصح

 .خطواتلتحليلاخلطأ5

                                                             
14 Ibid. h. 9 
15 Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Op.Cit., h. 127 
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 فيمايليخطواتربليلاألخطاءاللغوية،وىي:

 أ.مجعالبيانات

،متاحلصولعلىأخطاءاللغةالطلبةمجعالبياناتيفشكلأخطاءلغويةمنقبل

 مننتائجالتكرار،كتابةادلمارسة،القراءة،التحدث،واالستماع.

 ب.ربديدوتصنيفاألخطاء

وتصنيفاألخطاءعلىأساسالفئاتاللغوية.علىسبيلادلثال،الصوتية،ربديد

 ادلورفولوجية،النحوية،اخلطابواألخطاءادلنهجية.

 ج.أخطاءمعدل

 فرزموقعاألخطاءوأسباباألخطاءعلىأساستكراراألخطاء.

 د.شرحاألخطاء

 األخطاء.وصفموقعاألخطاءوأسباباألخطاءوكيفيةتصحيح

 ه.توقعمستوىاللغةادلعرضةللخطأ
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أخطاء.علىالطلبةتقديرمستوىاللغةادلكتسبةمنقبل الذينحيتملأنيقدموا

 سبيلادلثالرلاالتعلماألصوات،مورفولوجيا،بناءاجلملة،اخلطاب،وعلمالداللة.

 و.تصحيحاألخطاء

نتقليلىذهاألخطاءأوحىتإزالتها.قمبتصحيحاألخطاءادلوجودةوإذاسبكنتم

التعلميفلغاتمثلاألىدافوادلواد بذلكعنطريقاتقانمكوناتعملية ديكنالقيام

 والطرقووسائلاإلعالموالتقييم.

 .أسبابأخطاءاللغة6

يفأخطاءاللغة،يبدوتأثَتاللغةاألوىلأقوىيفالعباراتادلعقدةوترمجاتالكلمة

ا إنمقابل ادلصدر(. )لغة الثانية اللغة أداء على اذلدف( )لغة األوىل اللغة تؤثر لكلمة.

اكتساباللغةيشبوإىلحدبعيدالعمليةاليتيستخدمهااألطفاليفاكتساباللغةاألوىل

بلغةثانية.يتطلباكتساباللغةتفاعاًليفالتواصل،قلًقامنالرسائلاليتتصلإليها،

 .96فقطقل-القولوليسرلرد

                                                             
16 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit., h. 126. 
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،اجلوىرالسبب ادلعنية اللغة يستخدمون األشخاصالذين ىو اللغوية لألخطاء

وليساللغةاليتيستخدموهنا.ىناكثالثةأسبابزلتملةلشخصماأنيكونعلىخطأيف

 :97اللغة،وىي

 .وحلةالأوليفأ.تأثرتباللغةاليتاتقنها

يعٍتأنأخطاءاللغةربدثبس اليتلمعاللغةاألوىلللغةالثانيةببالتداخوىذا

 طأيفاالختالفيفالنظاماللغوييدرسهاادلتعلمون.دبعٌتآخر،يكمنمصدراخل

 ب.عدمفهممستخدمياللغةعلىاللغةاليتيستخدموهنا.

،وعدمأوسبامبعبارةأخرى،مناخلطأأواخلطأتطبيققواعداللغةبشكلناقص

تعلمشروطتطبيققواعداللغة.غالًباماُيشارإىلىذااخلطأعلىأنوخطأتنظيمي.ينتج

التعميمادلفرط،واجلهلبالقواعد،وتطبيققواعدالقواعدغَتالكاملة، اخلطأعن: ىذا

 ومفاىيماالفًتاضغَتالصحيحة.

 .غَتسبامج.تدريسلغةغَتمناسبةأو

                                                             
17 Nanik setyawati, Op.Cit., h. 14-15. 
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تنفيذالتعليم.يتعلقذلكبادل واداليتيتمتدريسهاأوتدريبهاوالطريقةاليتيتمهبا

طريقة تتعلق والًتتيبوالًتتيبوالتأكيد. واالختيار ادلصدر التدريسدبشكلة مواد تتعلق

واستمرارية وشدة العرض وتسلسل واخلطوات العرض تقنيات اختيار دبشكلة التدريس

 لتدريس.التدريسواألدواتادلساعدةيفا

 .تصنيفأخطاءاللغة7

"نريدأنضلددعلىأيمستوىيعملادلتعلميفالوقتالذيلديوأولديها.ضلن

 ندركفقطثالثةمستوياتللغة:مستوياتالدقة،والنص،واخلطاب.

 مستوىاخلطأوفقالكارلجيمس2اجلدول

1 Errors in encoding in speaking ( mispronunciations ) 

SUBTANCE 

ERRORS 

2 Errors in encoding in writing ( misspellings ) 

3 Errors in decoding in hearing ( misperception ) 

4 Errors in decoding in reading ( miscues ) 

5 Errors in composing  spoken text ( misspeaking ) 

TEXT ERRORS 6 Errors in composing  written text ( miswriting )   

7 Errors in understanding  spoken text ( mishearing ) 
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8 Errors in understanding written text ( misreading ) 

9 Errors in formulating spoken discourse ( representing ) 

DISCOURSE 

ERRORS 

10 Errors in formulating written discourse ( miscomposing ) 

11 Errors in processing spoken discourse ( misconstrual ) 

12 Errors in processing written discourse ( misinterpretation) 

 

أن حُت يف اللغويات: يف القياسية وجهاتالنظر التصنيفادلبسط يعكسىذا

 مساويًا"ادلتوسط" "اخلطاب" و االستخدام مع النص مساواة ديكن ، باجلوىر يرتبط

 .98لالستخدام

بلغة ادلتضمنة االتفاقيات أو القواعد تنتهك اليت الكلمات مع يتناسب خطأ

األشخاصالعاديُتواألشخاصاحملددين.بالنسبةإىلمتعلمياللغة،لدىاللغةاألمالقدرة

 اللغة بأنالكشفعنبنيةعلىالتفاعلمع مثديكنالتنبؤ اليتتتمدراستها. ادلستهدفة

 اجلملةللغةاذلدف،الشفويةوالكتابية،ينعكسيفقواعداللغةاألماليتمتإتقاهنا.

                                                             
18 Carl James, Op.Cit. h. 130 
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ىذاديكنأنيؤديإىلأخطاءبسببالتأثَتالسائدللغتواألمعلىاللغةادلستهدفة

 ، ىذا مع سباشيا دراستها. ،اليتتتم األخطاء ثالثرلموعاتمن جاكريتشاردز ديّيز

األخطاء تداخل ادلتداخلة ( kesalahan interferensi )وىي:  kesalahan ) واألخطاء

intralingual )واألخطاءالتنموية( kesalahan developmental ) علىالرغممنأنريتشارد.

كانأكثرتركيزاعلىرا،فإنريذكرثالثرلموعاتمناألخطاء،وفقالبا اىتمامريتشارد

 .99رلموعيتاألخطاءاألخَتتُت،ومهااألخطاءادلتداخلةواألخطاءالتنموية

كتابةىجائية،أخطاءيفبناءاجلملة ديكنأنتأخذاألخطاءالداكنةشكلأخطاء

اللغة،أخطاءمورفولوجيةوأخطاءداللية.يفحُتربدثاألخطاءالتنمويةلدىمتعلمي

توجد الصحيحة. اللغة إىل االنتقال عملية يف اللغوية األخطاء من يعانون الذين الثانية

أخطاءربدثيفمتعلمياللغةالثانيةواليتديكنأنتؤثرعلىاالتصالوبعضهاليسذلاأي

 تأثَتعلىعمليةاالتصال.

العادلية األخطاء ومها ، األخطاء شكلُتمن واألخطاءيصفبَتتوكيبارسكي

اليت اللغوية البنية اضلرافيف التواصليىو اخلطأ أيًضا الذييسمى العادلي اخلطأ احمللية.

                                                             
19 J.D. Parera, Teori Semantik, Ed. Kedua, ( Jakarta : Erlangga, 2004 ), h. 140. 
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إذا ما أو وكتابية تفسَترسائلشفوية اذلدفيسيئون ادلتحدثُتباللغة تتسببيفجعل

 كانتالرسالةغَتمفهومةعلىاإلطالق.

العادليىواضلرافيفتركيبةاجلمل اخلطأ القدرةعلىإعاقةىذا اليتلديها الكلية ة

التواصلوعدمالوصولإىلرسالةإىلالشخصادلتصل.تعترباألخطاءالعادليةأيًضاأخطاء

علىجانب ككلحبيثتؤثر غرضها أو علىمعٌتاجلملة اليتتؤثر الثانية للغة ىيكلية

اللغ اخلطأ ادلعروفباسم أو احمللي اخلطأ يفحُتأن البنيةاالتصال. اضلرافيف ويىو

اللغويةاليتتبدوغريبةوزلرجة،ولكناليسببادلتحدثُتللغةاذلدففهماليفهمادلعٌت

 الوارديفبنيةاجلملة.

تصنيفالفئات تصنيفات: اللغويةيفأربعة لألخطاء سبيزتبَتتودواليادلتميزة

تادلقارنة،تصنيففئاتتأثَتاتاللغوية،تصنيففئاتاسًتاتيجيةاألداء،تصنيففئا

 االتصال.تصنيفالفئاتاللغويةدييزاألخطاءالقائمةعلىمكوناتاللغةومكوناتاللغة.

بناًءعلىادلكوناتاللغوية،تنقسممنطقةاخلطأإىل:أخطاءيفادلستوىالصويت،

ة،أخطاءمستوىأخطاءيفادلستوىالصريفوالنحوي،أخطاءيفمستوىالداللةوالكلم

تعٍتأناألخطاءربدثعلى إىلمكوناتاللغة ادلستندة اخلطاب.يفحُتأناألخطاء
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مستوىاستخدامعناصراللغةعندماترتبطبعناصرلغويةأخرىيفلغةواحدة.علىسبيل

ادلستوى على النحوية وادلورمات النحوي ادلستوى على والعبارات العبارات ، ادلثال

 لوجي.ادلورفو

تصنيففئاتاسًتاتيجيةاألداءيعٍتأناألخطاءتستندإىلاالضلرافاتاللغويةاليت

أوادلرتبطة اخلطأ ربدثيفاكتساباللغاتالثانيةوتدريسها.جيبالنظريفوصفىذا

بالعملياتادلعرفيةعندماينتجادلتعلماللغة.يففئةاالسًتاتيجية،ديكنتقسيمأداءاألخطاء

،يقومادلتحدثونباللغةبإزالةعنصر(omission)(اإلمهال9إىلأربعةأخطاء،وىي:اللغوية

أوأكثرمناللغةادلطلوبةيفاجلملةأواجلملةاليتذلاانعكاساتعلىاضلرافإنشاءاجلملة

أو(addition) (باإلضافة2أواجلملة. واحًدا إىلذلك،يضيفمتحدثواللغاتعنصرًا

أكثرمنالعناصرغَتادلطلوبةيفاجلملةأواجلملةاليتذلاآثارعلىاضلرافإنشاءاجلملةأو

 التشويش3اجلملة. )(misformation)مع تتوافق ال مجلة أو مجلة يشكلون ادلتحدثون ،

مكرباتالصوتترتيبأوفرزعناصراللغة،(misordering)(سوءترتيب4قواعداللغة.

 يفبناءاجلملةأواجلملةاليتذلاآثارعلىقواعداللغةيفبناءاجلملةأواجلملة.
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ادلقارنة،ىناكأربعةأشكالمناألخطاء،وىي: (األخطاء9يفتصنيفالفئة

 اللغة تأثَت عن الناشئة وىياألخطاء ، التداخل تسمىأخطاء اللغةاللغوية األوىلعلى

(األخطاءعلىادلستوىالدويل،أياألخطاءالتنموية.أخطاءاللغةتنبعمنعدم2الثانية.

(4(اخلطأالغامضىوخطألغوييعكساألخطاءاللغويةوالتابرية.3إتقاناللغةالثانية.

 ويةواألدوية.اخلطأالفريدىوخطألغويالديكنوصفواستناًداإىلمستوىاألخطاءاللغ

وأخطاء زللية إىلأخطاء األخطاء سبييز ديكن ، االتصال يفتصنيففئاتتأثَت

عادلية.اخلطأاحملليىوخطأيفبناءاجلملةيتمإزالتومنأحدالعناصرشلايؤديإىلانقطاع

االتصال،علىسبيلادلثالاستخدامالسماعاتللخطابالذييكونغريًباعنداالتصال.

مجيعيف نطق عدم تسبب اليت اللغوية األخطاء مستوى ىي العادلية األخطاء أن حُت

الكلماتأواحملتوياتادلطلوبةيفاالتصالشفهيًاوكتابيًابشكلواضحبسببالعباراتأو

 اجلملادلستخدمةمنقبلادلتحدثُتخارجقواعداللغة.

،ديكنتصنيفتاريغانوفًقالـاستناًداإىلالوصف،وىوشكلمناألخطاءاللغوية

 :22أخطاءاللغةىذهإىل

                                                             
20 Nanik Setyawati, Op.Cit., h. 17. 
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(بناءعلىادلستوىاللغوي،ديكنتصنيفاألخطاءاللغويةإىل:أخطاءيفعلم9

 ،اجلمل(،الدالالت،واخلطاب.بندالًتكيباللغوي)العبارات،الاألصوات،التشكل،

نتصنيفهاإىلأخطاءيفاالستماع(بناءعلىأنشطةاللغةأوادلهاراتاللغويةديك2

 والتحدثوالقراءةوالكتابة.

(بناءعلىوسائلأونوعاللغةادلستخدمةديكنأنيكونيفشكلأخطاءلغوية3

 شفهيةوكتابية.

بسبب4 اللغة يف كخطأ تصنيفها ديكن ، اخلطأ حدوث سبب إىل استنادًا )

 التداخل.

علىأساستكرار5 اللغوية األخطاء اللغوية( لألخطاء ديكنتصنيفها ، حدوثها

اليتغالباًماتكون،غالباً،معتدلة،ناقصة،ونادراًماربدث.
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 ادلصطلحاتالعلميةللغةالعربية .ب

 تعريفادلصطلحات .9

كأمساءأورموزوتعربصراحةعن كلماتأوعباراتتستخدم "ادلصطلحاتىي

أواخلصائصالفريدةيفرلاالتالعلوموالتكنولوجيامعٌتادلفاىيمأوالعملياتأوالظروف

والفن.ادلصطلحات)ادلصطلحات(ىيرلموعةمنادلبادئواألحكاملتشكيلادلصطلحات

 .29ورلموعةمنادلصطلحاتاليتتنتجها"

ادلصطلحعبارةعنترتيبللغاتلوتفردهاخلاص،ادلصطلحىووحدةلغةتتكون

كلمتُتأوأكثر، واليتتلدمعانجديدةمعينةسلتلفةسباًماعنمعٌتالكلمة.وظيفيامن

يُنظرإىلىذا معٌتزلدد. أيضا ديكنللمصطلحأنيلخصالكالمادلعقد،ادلصطلحلو

 ادلصطلحعلىأنوبناءمًتابط،جيبعدماستبدالعناصرهبغَتىاأوتغيَتىابالًتتيب.

العلماء ،واليتالتزالتنتجادلفاىيمالعلمية،الباحثوالعاملاجلهوداليتيبذذلا

أيًضا وىناك بالفعل إنشاؤه مت مكان ىناك ادلصطلحات. أجهزة الكشفيف صب يتم

                                                             
21 MENDIKBUD, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnaka & Pedoman Umum Pembentukan Istilah, ed III, ( Bandung ; Yrama 

Widya, 2012 ), h. 69 
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منقبلالعلماء إنتاجو العلميالذيمت ادلفهوم إىلإنشائها. مصطلحاتالتزالحباجة

 والوحشاالندونيسييفحدذاتولومصطلحثابت.

 ، ذلك واستخدامهاومع دراستها سبت اليت احلديثة العلمية ادلفاىيم معظم فإن

وتطويرىامنقبلاجلهاتالفاعلةيفالعلوموالتكنولوجيايفإندونيسياتأيتمناخلارجومت

ترميزىادبصطلحاتلغويةأجنبية.باإلضافةإىلذلك،ىناكاحتمالأناألنشطةالعلميةو

الباحث العلم مفهوم إىلخلقسيطلق ىناكحاجة حىتتكون سباما والفن والتكنولوجيا

.22شروطجديدة

 تعريفادلصطلحاتالعلمية .2

ىناكتعريفانللمصطلحاتذاتالصلةهبذهادلناقشة.التعريفاألولوفقالقاموس

( Collins english dictionary ) منالكلماتالديكنالتنبؤ عنرلموعة ادلصطلحعبارة ؛

 الكلماتادلكونة.دبعناىامن

                                                             
22 MENDIKBUD, Ibid, h. 70 
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 وفقا الثاين شلاثللالتعريف النحويقاموس اللغوي االستخدام ىو ادلصطلح :

 .23والطبيعيللمتحدثُتاألصليُتللغة

التعبَتاإلصطالحيأوالعبارةاإلصطالحية:عبارةاليفهم,يتمشرحأشياءشلاثلة

د دبجموعها تكّون كلمات رلموعة ىي مفردات. على الكلي ىذا داللةمع وين اللة

 .24ادلعجميةوىذهالداللةمناتفاقلغويةعليمفهومالتجمعاللفظي

منخاللفهممعٌتادلفرداتواجلمعبُت للكلمة معٌتغَتمفهوم ادلصطلحىو

ادلعاين غَت معاٍن ىي ككّل الكلمات من وىيرلموعة البعض. بعضها ادلعاينمع ىذه

واجلم ادلفرّدة لصيغتها ينّفذىمادلعجمية اللغويُتالذين اتفاق تأيتمن األمهية وىذه ، عية

 اجملتمعالناطقويفهمو.

كلمةأورلموعةمنالكلماتاليتتعرببدقةعن تعريفادلصطلحاتالعلميةىو

،فإن25معٌتادلفاىيمأوالعملياتأوالظروفأواخلصائصالفريدةيفرلالمعُت .لذا

                                                             
23 Rochayah Machalli, Pedoman Bagi Penerjemah, ( Jakarta, Grasindo, 2000 

), h. 86. 
د.محمد خلد الفجر, معاجم التعابير االصطالحية دراسة في النظرية و  24

 (mei 2018, 23:27 WIB 6 ) تعبير_اصطالحي /https://ar.m.wikipedia.org/wikiالتطبيق
25 Agus Nero Sofyan, et. al. Bahasa Indonesia Dalam Penulisan Karya 

Ilmiah, ( Bandung ; WIDYATAMA University, 2007 ), h. 16 
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 كلمةيقتصراستخدامهاعلىحقولمعينةأوأنشطةمعينة،أوادلصطلحالعلميعبارةعن

 طريقةللحصولعلىادلعٌتمنادلصطلحاتالعلميةباستخدامقاموسادلصطلحات.

 صطلحادللاشكأ .3

ديكنتكوينادلصطلحباللغةالعربيةمنعناصراألمساءواألفعالواحلروف.منىذه

كلمتُتالعناصرتتشكلادلصطلحاتباللغةالعربية ،وتتكونادلصطلحاتباللغةالعربيةمن

 وثالثكلماتأيًضا.

 تتكونادلصطلحاتالعربيةمنكلمتُتوثالثكلمات.3اجلدول

معٍتمثالأشكالادلصطلحاتمنرة

لنتقبلاحلقيقة اعميالقلب االسمواالسم .9

يفقد اعتدىعلي الفعلواحلرف .2

مشهورةملتعد افلصلم الفعلواالسم .3

 غفلةعن اغمضعينيوعن الفعلواالسمواحلرف .4
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يدنسكرامة طعنيفشرفو الفعلواحلرفواالسم .5

واضحجدا واضحوضوحالشمس الفعلوالفعلاالسم .6



 أنواعادلصطلحات .4

بشأنادلبادئ2229يوليو39بتاريخ2229لعام46رقموزيرالًتبيةوالثقافة

الشروطالعامة ادلصطلحإىلقسمُت؛ قسِّم اإلندونيسية. اإلمالء لتعزيز العامة التوجيهية

 .26والشروطاخلاصة

أ.ادلصطلحالعامىومصطلحمشتقمنحقلمعُت،والذي،ألنويستخدمعلى

 ادلفردات.نطاقواسع،يصبحعنصرًامشًتًكايف

 ب.ادلصطلحاتاخلاصةىيادلصطلحاتاليتتقتصرمعانيهاعلىرلاالتمعينة.

 :27ادلصطلحإىلعدةأنواع،وىيَتيقسمعبداخل

                                                             
26 MENDIKBUD, Op.Cit., h. 69. 
27 Abdul Chaer,  Linguistik Umum, ( Jakarta: RinekaCipta, 2007 ).  h. 296. 
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أ.ادلصطلحاتالكاملة،ىيعبارةعنتعبَتاتسبزجفيهامجيعالعناصريفوحدة

،لذلكيتمتضمُتادلعٌتيفالوحدة،علىسبيلادلث يعٍتأنواحدة ال،طولاليدشلا

 األشخاصالذينحيبونالسرقة،

التعابَتاجلزئية،يفىذاادلصطلحواحدمنالعناصراليزاللومعٌتمعجمية.ب.

األشخاصالذين مالحظاتحول يعٍتدفًت الذي الكتاباألسود ، ادلثال سبيل على

 .تحيملمعٌتمعجمًياكتابالكلماارتكبواجردية،منىذاالكتاب،اليزال

ج.اليتمعادةاستخدامالتعبَتاتاالصطالحيةاليتالتتنبأمعانيهاعادة)ادلثل(

 يفاستكشافمعانىذهادلصطلحات،بشكلمنطقيأوضلوي.
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 الثالث الباب

 البحث منهج

 

 البحثةقيطر .أ

 علىاسوغيونوالدكتوروفقا للحصول علمية كطرق البحث أساليب تفسري يتم ،

أنواعمناألىداف1البياناتمعأغراضواستخداماتحمددة ىناكثالثة ، بشكلعام .

 .البحثية،وىيطبيعةاالكتشافوالتحققوالتطوير

methodىيخطةشاملةتتعاملمععرضالطريقة اليتتُعرفباللغةالعربيةباسم،

اللغةبشكلمنتظم،حيثاليوجدجزءواحديتعارضمعاألجزاءاألخرىوكلها مادة

 2.مبنيةعلىمقاربةحمددةسلًفا

                                                             
1 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Alfabeta: 

Bandung, 2006),  h.52. 
2 Radliyah Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran 

Bahasa Arab (Pustaka Rihlah Group: Yogyakarta, 2005),  h. 31 
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كلأنشطةالبحثوالتحريوالتجريببشكلطبيعييفحقلمعني، البحثىو

قأومبادئجديدةهتدفإىلاكتسابفهمجديدورفعمستوىالعلمللحصولعلىحقائ

 .3والتكنولوجيا

كطريقةالكتشافشيءماخبطواتمنهجيةللحصول لذاميكنفهمطرقالبحث

 .علىحقائقأومبادئجديدةهتدفإىلاكتسابفهمجديدوزيادةمستوىادلعرفة

 البحثوصفنوعو .ب

 نوعالبحث .1

 قياس إىل النوعي.استنادا البحث يف البحث ىذا تضمني يتم ، البيانات وحتليل

األساليب استخدام دون وحتليلو بياناتو حتليل يتم الذي البحث ىو النوعي البحث

 .4اإلحصائية

ملتكنمنذزمنةقيطرانتسميأيضااألساليبالنوعية جديدة،ألنشعبيتها

أساليب وتسمى ،  postpositivistic طويل فلسفةألهنا على postpositivism مبنية . 
                                                             

3 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Rineka Cipta:  Jakarta, 

2010), h. 1 
4 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang : Hilal Pustaka, 

2010), h. 12 
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،ألنعمليةالبحثتكونفنيةأكثر)أقلنقًشا(،الفنيةوتسمىىذهالطريقةأيًضاطريقة

 يفمسي ادلوجودة البيانات بتفسري اىتماًما أكثر البحث بيانات ألن التفسريية بالطريقة

 5.احلقل

 مإجراؤهىوحبثادلكتبةوللحصولعلىبياناتدقيقة،فإننوعالبحثالذييت

(Library esearch) جيب اليت بادلشكلة ادلتعلقة األدبيات مصادر يف يبحث الذي ،

 .6دراستها

 البحثصفة .2

،ميكنأيضاتصنيفالبحث،وىيتقدميوشرحوحلادلشاكلوفقادلهمةالبحث

وىذاالبحثىو،منوجهةنظرطبيعةادلشكلة.ينظرإليهامنوجهةنظرطبيعةادلشكلة

ىالبحثالوصفيإىلتوفرياحلقائقوالصفاتالفعليةلسكانمعيننيمدراسةوصفية.يس

.بشكلمنهجيودقيق

 مجعالبياناتطريقة .ج

                                                             
5 Sugiono, Op.Cit., h. 13-14 
6 Suharsimi Arikuntoro, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

h. 65 
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 البحثيف ىذا ادلستخدمة البيانات مجع طريقة أيالباحث، التوثيق. طريقة ىي

أو األشياء حول بيانات عن البحث يف التوثيق طريقة تتمثل ادلطبوعة. البيانات مجع

كتبأورسائلأوجمالتأونقوشأوحماضر ادلتغرياتيفشكلمالحظاتأونصوصأو

 .7اجتماعاتأوموجزاتأوجداولأعمالوماإىلذلك

مأنالوثائقىيإحدىطرقمجعالبياناتحولاستناًداإىلالفهمأعاله،ميكنفه

مسائلمعينةمنخاللمالحظاتالكتبأوادلستنداتاليتمتجتميعهابواسطةوكالةأو

 .مؤسسةمعينة

اللغوية. األخطاء بتحليل تتعلق للبيانات كمجمع استخدمها اليت الطريقة ىذه

اتاليتتنتجسجالتمهمةتتعلقباإلضافةإىلذلك،ىذهالطريقةىيطريقةجلمعالبيان

 .،حبيثيتماحلصولعلىالبياناتالكاملةوغريادلقدرةالبحثبادلشكلةقيد

 حتليلالبياناتطريقة .د

،وجتميعالبياناتبشكلمنتظماحلصوليةتقنياتحتليلالبياناتىيعمليةالبحث

البياناتيففئات،ووصفعليهامننتائجادلالحظاتادليدانيةوالوثائق.عنطريقتنظيم
                                                             

7 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 234 
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،وجعل مهمةوسيتمدراستها يفوحدات،توليف،وترتيبيفاألمناط،فرزأيمنها

 .8االستنتاجاتحبيثيسهلفهمهامنقبلأنفسهمواآلخرين

ىوحتليلألخطاءاللغة،وحتليلاألخطاءىوإجراءىذاالبحثحتليلالبياناتيف

كإجراءعمل،حيتويحتليل9العملالذييستندإىلالبياناتالفعليةوادلشاكلاحلقيقية .

 .األخطاءاللغويةعلىخطواتتسمىطريقةحتليلاألخطاءاللغوية

 :الطرقأواخلطواتيفحتليلاألخطاءاللغويةىي

 مجعالبيانات .1

النشاطالذييتمإجراؤهيفمجعاألخطاءاللغويةاليتيرتكبهاالطالب،علىيتمثل

سبيلادلثال،يفشكلنتائجمتاحلصولعليهامناالختباراتوالتمارينوالكتابةوالقراءة

 .والتحدثواالستماع

 األخطاءوصف .2

                                                             
8 Basrowi, Suwandi,Memahami Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : Rineka Cipta, 

2008 ), h.193 
9
 Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan 

Berbahasa, ( Bandung : ANGKASA, 2011 ), h.87 
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القائ األخطاء التعرفعلى أو ىيحتديد هبا القيام اليتيتم علىإناألنشطة مة

.والدالليةوالنحويةواخلطابيةلشكليةادلستوياتاللغوية،مثلاألخطاءالصوتيةوا

 تصنيفاألخطاء .3

علىتكرارلرتتيبالذييتمتنفيذهىوالعمل بناًء ،أوموقعاخلطأ سبباخلطأ

 .وإعطاءادلثالالصحيح

 شرحاألخطاء .4

اخلطأ،وكيفيةتصحيحاألخطاءاألنشطةاليتيتمتنفيذىاىيشرحاخلطأ،سبب

.أوإعطاءادلثالالصحيح

 خلطأيفاالذقلقاللغةدرجةأوحمل إعتقد .5

الطالبواليتلديها اليتتعلمها النشاطالذييتمتنفيذهىوتقديرمستوىاللغة

والنحوية وادللفولوجية الصوتية اجملاالت ادلثال سبيل على ، األخطاء ارتكاب على القدرة

 طابيةواألدبية.واخل

 تصحيحاألخطاء .6
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الذييتمتنفيذهيفتصحيحاألخطاءادلوجودة،والعثورعلىالطريقةالعمليتمثل

اتقان طريق عن بذلك القيام وميكن اخلطأ. إزالة من متكنت وإذا ، للتقليص الصحيحة

مكوناتعمليةتعليموتعلماللغة،مثلإعداداللغةادلناسبة،والكتيباتاجليدة،وأساليب

 التدريسادلناسبة
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 الرابع الباب

 نتائج البحث والمناقشة

 

 وصفية موقع البحث أ. 

 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكوميةقسم تعليم اللغة العربية  تاريخ .1

 1126أكتوبر  62يف  رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج تأسست جامعة

اليت كانت يف  اإلسالمية احلكوميةكما حتقيق جبامعة ،   161/26 منرة وزير األديان قرارعلى 

جتماعية يف تاصلونج  اال (YKIL) السابق حتت رعاية مؤسسة الرفاىية اإلسالمية المبونج

جامعة  يتمسالبداية  يف رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج جامعة تكارانج. كان

رادين إينتان  إذل جامعةمث حتول الوضع . ( IAIN )رادين إينتان المبونج  اإلسالمية احلكومية

  اجلمهورية ) رئيسالأمر  , 6111أبريل  1يف    ( UIN )اإلسالمية احلكومية المبونج

Perpres   6111لعام  56قم ( ر. 
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يف   (PAI) ثاين أقدم قسم بعد قسم الًتبية اإلسالميةالقسم تعليم اللغة العربية ىو 

تعليم  قسم أنشاء اإلسالمية احلكومية المبونج.رادين إينتان  امعةجب يملعتالالًتبية و كلية 

كجزء  تعليم اللغة العربية . ادلوقع اجلغرايف لقسم1161يف عام  العملبتصريح  اللغة العربية

 وليس بعيًدا عن مركز عاصمة سوكارامي بندار المبونج, كلية الًتبية والتعليم يف منطقة من

التنمية المبونج. ادلوقع اجلغرايف  يف ة,إذل سلتلف ادلعلومات يسمح بتسريع التنقل والوصول

 .الوصول السهل والقدرة على حتمل التكاليف وما إذل ذلك جدا و لـالسًتاتيجي

،  BAN PTدلوظفاب متقييثالث مرات قد   تعليم اللغة العربية قسم منذ تأسيس

، واليت  6115عام واالعتماد يف  الباء الرتبةبمع نتائج االعتماد  6111وحتديدا يف عام 

. زائدال الباء ,556درجة المع مؤىالت جيدة ، بادلوظف  حصلت أيضا على االعتماد من

 األليف. معتمدة مع تصنيف االعتماد 6116حىت مايو 

منا قسم  أربع سنوات مضتيف  عاًما ، 51بية قسم تعليم اللغة العر  عمرالبلغ  اآلن

 التقدم الذي أظهرتو زيادة االىتمام العام باختيار قسم. من بني اتعليم اللغة العربية منوا كبي 

، فقد شهد ىذا زيادة يف  ةالعالييف الدرجة للتعليم  و ليكون مكانًا للتعلم تعليم اللغة العربية

االىتمام باجملتمع ، حبيث يصبح القبول أكثر انتقائية شلا كان عليو يف الفًتة السابقة. إذل أن 
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وير لوطنية ادلعتمدة بناء على قرار ادلدير العام حول تعزيز البحث والتطمت اعتماد رللة البيان ا

يف الرتبة  6116يوليو  1، مت اعتماد التقييم األول جمللة جورنال العلمية بتاريخ يف مجهورية

 .الرابعة

 الغايةو  بعثةالرؤية وال .6

  رؤية(. ال أ

تنافسية يف تطوير تعليم حتقيق برنامج دراسة تعليم اللغة العربية أعلى وأكثر 

 .6165عريب وإسالمي متكامل وشامل يف المبونج يف عام 

 تعليم اللغة العربية قسمرؤية (. 1

تعليم اللغة العربية متميز وتنافسي يف تطوير تعليم عريب  قسمحتقيق 

 6165وإسالمي متكامل وشامل يف المبونج عام 

 التعليم الًتبية ورؤية كليات (.6

ادلتفوقة والتنافسية يف تطوير العلم التكاملي  التعليم الًتبية وحتقيق كلية 

 .6166والشامل للتعليم واإلسالم على ادلستوى الوطين يف عام 
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 احلكومية المبونج اإلسالميةرادين إينتان  رؤية جامعة(. 5

كمرجع دورل يف  احلكومية المبونج اإلسالميةرادين إينتان حتقيق جامعة 

سالمية التكاملية وادلتعددة التخصصات ذات التوجو البيئي يف عام تطوير العلوم اإل

6153. 

 بعثةال(.  ب

القيام بالتدريس يف رلال الًتبية العربية واإلسالمية اليت تكون متكاملة (. 1

 .وشاملة

تطوير البحوث يف رلال الًتبية العربية واإلسالمية اليت تعترب متكاملة  (.6

 .ومتكاملة

اجملتمع الديين على أساس تعليم اللغة العربية واللغة تطوير خدمة  (.5

 .العربية

تطوير شبكة تعاون مع سلتلف األطراف وادلؤسسات على ادلستويات  (.5

 .احمللية والوطنية والدولية يف رلاالت التعليم والبحث وخدمة اجملتمع
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 غايةال. ( ج

تكاملي وادلهين إنتاج خرجيني من ادلربني ادلتفوقني يف رلال التعليم ال(. 1

 .العريب واإلسالمي

إنتاج ونشر نتائج البحوث والدراسات العلمية يف رلال الًتبية العربية (. 6

 .واإلسالمية ادلتكاملة وادلتكاملة

 .إنتاج خدمة اجملتمع الديين القائمة على تعليم اللغة العربية واللغة العربية(. 5

ادلستويات احمللية والوطنية إنتاج التعاون مع سلتلف األطراف على (. 5

وكذلك على اذلدف  طلبةوالدولية اليت ميكن تنفيذىا بسرعة من قبل احملاضرين وال

 .لصاحل العديد من الناس

 نتائج البحث وادلناقشة .ب 

على األقل ينبغي التقليل من ىذا اخلطأ ، خاصة إذا كان سيتم رسالة العلميةيف ال

نشره وقراءتو من قبل اجلمهور. ألن اللغة ادلكتوبة تعترب يف الواقع "تسجيل" للغة احملكية ،  

كجهد بشري "حلفظ" اللغة أو لنقلها إذل أشخاص آخرين يف أماكن وأوقات سلتلفة. كما 
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ي عمل علمي بالطبع جيب استخدام لغة جيدة اليت ى رسالة العلمية ىو احلال مع ال

 وصحيحة وفقا لقواعد اللغة ادلستخدمة.

أخطاء اللغة اليت يتم العثور عليها ىي اضلرافات قام هبا شخص ما يتعلم يف 

استخدام اللغة اليت ال تتوافق مع قواعد النحو سواء شفهًيا أو كتابًيا واليت تشي إذل قدرة 

بسبب رغبة قوية ال ميكن جتنبها بسبب عامل معني حبيث ميكن  ادلتعلم اخلاصة. حيدث ىذا

أن يكون ذلا تأثي معاكس على استخدام اللغة والتواصل ، شلا يتسبب يف أخطاء يف عملية 

 تعلم اللغة.

 ، وجدت سوءقسم تعليم اللغة العربية طلبةمن  رسالة العلمية 65الباحث  استخدام

ة. األخطاء يف استخدام مصطلحات علمية من استخدام ادلصطلحات العلمي أو أخطاء

اللغة العربية اليت حتدث ىي األخطاء اليت تسببها عوامل الكفاءة. ميكن أن  رسالة العلمية

. تعين األخطاء أيًضا أن ما يتم فعلو ليس 1إصالح تستمر األخطاء طوياًل إذا دل تكن

 .6احملددةصحيًحا ، وليس وفًقا للقاعدة ، وليس وفًقا للقواعد 

                                                             
1
 Henry Guntur TarigandanDjagoTarigan, 

PengajaranAnalisisKesalahanBerbahasa, ( Bandung : ANGKASA, 2011), h.67. 
2
 Naniksetyawati, Analisiskesalahanberbahasaindonesia : teoridanpraktek, ( 

Surakarta : Yuma Pustaka, 2013 ), h.11 
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من شكل وموقع األخطاء يف استخدام ادلصطلحات العلمية اليت مت العثور عليها ىي 

( تصنيف 6)اجلدول  5خطأ يف النص ، أخطاء يف كتابة نص مكتوب )الكتابة اخلاطئة(

 ادلعجمي و قوائدىناك نوعان من أخطاء ادلوقع ومها ال البحث ااألخطاء ادلستخدمة يف ىذ

 5شكل وموقع األخطاء أمثلة ، 5اجلدول. 

Level  

& 

Categories  

Text errors 

Grammar Lexis 

rank;clause-phrase-word-

morphem. 

Class;noun,verb,adjective,adverb, 

proposition,conjunction, etc. 

Sense relations 

collocation 

Misselection 

These – this  

For asking – to ask  

Ago – since  

Missive – letter  

 

 :رسالة العلمية استخدام ادلصطلحات العلمية ادلوجودة يف كل  أخطاءأشكال 

                                                             
3
 Carl james, Errors In Language Learning And Used Exploring Error 

Analisis,( USA ; Wesley Longman 1998 ), h. 130 
4
 Ibid, h. 274  
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 :ادلعجمي يف  أخطاء. 1

مت العثور على خطأ باستخدام  41و  1منرة  علي عالمة رسالة العلمية أ. يف

دقة ، ستخالص. اتضح أن استخدام ادلصطلحات العلمية أقل اادلصطلح العلمي 

، وىو االستنتاج. استخدام ادلصطلح العلمي الصحيح  السواء على الرغم أنو غرض

 ىو استنتاج

وجدت أخطاء يف  1 و 6منرة  علي عالمة رسالة العلميةب. وجدت 

لة ال يكون ولكن يف ىذه احلا اجلمعالكلمة "األشعار" وىي شكل من أشكال 

باللغة . رسالة العلميةلاللغوية لللمصطلحات  قاموس وفقا ,مناسًبا يف استخدامها

 العربية على الرغم من وجود شعارين أو أكثر مدرجني كشعار.

أخطاء يف استخدام  16منرة  علي عالمة رسالة العلميةج. وجدت 

اليت سيتم  رسالة العلمية ادلصطلحات العلمية الفصل األول لشرح أجزاء من ال

شرحها بشكل غي صحيح. على الرغم أنو يف طبيعتو احلقيقية ، إال أن ادلصطلح 

 العلمي الذي يستخدم عادة ىو الباب األول.
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كم ،   LAMPIRANكلمة يف   16 و 15 عالمة على اءخطألا وجدتد. 

، رمبا ألهنا موجودة يف هناية  كتبها فقط يف ىذا الفصل الفرعي رسالة العلميةمن 

، رسائل البحث ، الصور ، اخل( حىت  إعداد التدريسالرسالة مبا يف ذلك ادللفات )

 يتم جتاىل ىذا ادلصطلح. إذن ادلصطلح العلمي الصحيح ىو مالحق

 ادلعجميأخطاء يف اختيار  3اجلدول. 

  موقوع األخطاء عدد األخطاء الصواب اخلطاء

 صفحة ادلوضوع 6 استنتاج إستخالص

 صفحة ادلوضوع 1 الباب األول الفصل األول

LAMPIRAN صفحة ادلوضوع 6 مالحق 

 صفحة ادلوضوع 6 شعار األشعار
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 يف استخدام القواعد )العبارة(: أخطاء. 6

خطأ يف استخدام ادلصطلحات  1علي عالمة  رسالة العلميةعلى  وجدتأ. 

لفًتة طويلة ومربرة  أسئلة البحثمت تصحيح اجلملة  .أسئلة البحث العلمية يف اجلملة

رسالة يف استخدامها من األكادمييني ، ولكن ال يزال يوجد سوء استخدام يف 

خدام . لذا فإن االست6112الطالب يف برنامج تقييم األداء يف عام  العلمية 

 البحث.مشكلة  يالصحيح للمصطلحات العلمية ى

، وىناك أيضا خطأ يف  1 علي عالمة رسالة العلميةب. ال يزال مع 

للمصطلحات  وفقًا قاموساستخدام ادلصطلح العلمي يف شكل فرضّية العمل ، 

 فرضّية البحث. يى ااجلملة الصحيحة الستخدامه رسالة العلميةلاللغوية ل

يف استخدام  اءخطاأل توجد 6 علي عالمةالتالية  رسالة العلميةج. يف 

ادلصطلحات العلمية يف اجلملة زلتويات القائمات اليت تعين أي تفسر ترتيب 

وقاموس   رسالة العلميةلللمصطلحات اللغوية ل قاموسيف رسالة العلمية. اجلداول يف 

، توضح أن ادلصطلح ادلوجود غي مناسب وجيب أن يكون كتابة األعمال العلمية

 .ولاقائمة اجلد
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 5علي عالمة يف استخدام ادلصطلح يف ترمجة البحث  اءخطاأل وجدتد. 

كلمة   والذي جيب أن يستخدم ادللف اخلاص بك بالفشل يف كلمة البحث. يف

 ترمجةلمصطلح الصحيح ىو البحث جيب أن يكون اسم الفاعل يعين الباحث,ل

 الباحث

رسالة ه. األخطاء ادلوجودة يف ادلصطلحات العلمية نفسها يف سلتلف 

 رسالة العلميةفهم  حاول الباحث يف مجع البيانات 5عالمة منرة . يف العلمية

ادلستخدمة ، يف اجلملة أغراض البحث يبدو أن ادلصطلح العلمي ادلستخدم غي 

مناسب يف استخدامو. على الرغم من استخدامها يف كثي من األحيان بشكل عام. 

للمصطلحات  قاموسإن ادلصطلح العلمي الصحيح يف ىذا الفصل الفرعي وفقًا 

 البحث. أىداف وقاموس كتابة األعمال العلمية ىورسالة العلميةلاللغوية ل

علي . 5عالمة منرة  ، يفالبحثيف استخدام مصطلح منافع  و. وكذلك

أن  لبحث العلمي,للمصطلحات اللغوية ل وفقًا قاموس الرغم غرض الواحد

 البحث يةاالستخدام الصحيح للمصطلحات اللغوية ىي أمه
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األخطاء ادلوجودة يف ادلصطلحات العلمية نفسها يف سلتلف األطروحات. ز. 

ادلستخدمة ،  رسالة العلمية فهم ال حاول الباحث يف مجع البيانات 3عالمة منرة يف 

يف اجلملة أغراض البحث يبدو أن ادلصطلح العلمي ادلستخدم غي مناسب يف 

استخدامو. على الرغم من استخدامها يف كثي من األحيان بشكل عام. إن 

للمصطلحات اللغوية  ادلصطلح العلمي الصحيح يف ىذا الفصل الفرعي وفقًا قاموس

 أىداف البحث. علمية ىووقاموس كتابة األعمال ال رسالة العلميةلل

علي . 3عالمة منرة  ، يفالبحثيف استخدام مصطلح منافع  وكذلك .ح

أن لبحث العلمي, للمصطلحات اللغوية ل وفقًا قاموسالرغم غرض الواحد 

 البحث  يةاالستخدام الصحيح للمصطلحات اللغوية ىي أمه

األخطاء ادلوجودة يف ادلصطلحات العلمية نفسها يف سلتلف ط. 

 رسالة العلمية فهم ال حاول الباحث يف مجع البيانات 2عالمة منرة األطروحات. يف 

ادلستخدمة ، يف اجلملة أغراض البحث يبدو أن ادلصطلح العلمي ادلستخدم غي 

يان بشكل عام. مناسب يف استخدامو. على الرغم من استخدامها يف كثي من األح
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للمصطلحات  إن ادلصطلح العلمي الصحيح يف ىذا الفصل الفرعي وفقًا قاموس

 أىداف البحث. وقاموس كتابة األعمال العلمية ىو رسالة العلميةلاللغوية ل

علي . 2عالمة منرة  ، يفالبحثيف استخدام مصطلح منافع  وكذلكي. 

أن لبحث العلمي, ل للمصطلحات اللغوية وفقًا قاموسالرغم غرض الواحد 

 البحث  يةاالستخدام الصحيح للمصطلحات اللغوية ىي أمه

األخطاء ادلوجودة يف ادلصطلحات العلمية نفسها يف سلتلف ك. 

 رسالة العلمية فهم ال حاول الباحث يف مجع البيانات 1عالمة منرة األطروحات. يف 

ادلستخدمة ، يف اجلملة أغراض البحث يبدو أن ادلصطلح العلمي ادلستخدم غي 

مناسب يف استخدامو. على الرغم من استخدامها يف كثي من األحيان بشكل عام. 

للمصطلحات  إن ادلصطلح العلمي الصحيح يف ىذا الفصل الفرعي وفقًا قاموس

 أىداف البحث. علمية ىووقاموس كتابة األعمال ال رسالة العلميةلاللغوية ل

علي . 1عالمة منرة  ، يفالبحثيف استخدام مصطلح منافع  وكذلك .ل

أن لبحث العلمي, للمصطلحات اللغوية ل وفقًا قاموسالرغم غرض الواحد 

 البحث يةاالستخدام الصحيح للمصطلحات اللغوية ىي أمه
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عالمة  يفم. مت العثور على خطأ واحد يف استخدام ادلصطلحات العلمية 

. يف ىذا الفصل الفرعي ، مت العثور على أخطاء بسبب استخدام غي دقيق ، 6منرة 

قاموس كتابة األعمال وفقا اط  ، اخل". ادلصطلح البحثمشكلة  حدودوىي "

 و مشكلة البحث حتديد ، ادلصطلح الصحيح يف استخدامو ىو تعريفالعلمية 

 البحث. حدود

استخدام ادلصطلح  11بعالمة  رسالة العلمية يف ال اءخطاأل علي وجدتن. 

مت تصحيح ىذه اجلملة وتصحيحها يف  ,تركزيز ادلشكاتالعلمي يف اجلملة 

خدام الصحيح للمصطلحات االستخدام من قبل األكادمييني ، لذا فإن االست

 ي مشكلة البحث.العلمية ى

مة عال مت العثور على خطأ واحد يف استخدام ادلصطلحات العلمية يفس. 

يف ىذا الفصل الفرعي ، مت العثور على أخطاء بسبب استخدام غي دقيق ،  11منرة 

قاموس كتابة األعمال العلمية ، وفقا اط  ، اخلالبحث". ادلصطلح  حتديد وىي "

 البحث حدود و مشكلة البحث حتديد ادلصطلح الصحيح يف استخدامو ىو تعريف
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 أخطاء يف استخدام القواعد النحوية )عبارة( 2اجلدول. 

 موقوع األخطاء عدد األخطاء الصواب اخلطاء

 الباب األول 1 مشكلة البحث   أسئلة البحث

 الباب األول 1 فرضّية البحث فرضّية العمل

 صفحة ادلوضوع 1 قائمة اجلدول  زلتويات القائمات 

 صفحة ادلوضوع 1 ترمجة الباحث ترمجة البحث

 الباب األول 5 أىداف البحث أغراض البحث

 الباب األول 5 أمهّية البحث منافع البحث

 الباب األول 1 حتديد مشكلة البحث   حدود مشكلة البحث

 الباب األول 1 مشكلة البحث تركيز ادلشكالت

 الباب األول 1 حدود البحث حتديد البحث
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، سوف يشرح  66 رلموع العثور على أخطاء يف استخدام ادلصطلحات العلمية

 :الباحث يف شكل جدول على النحو التارل

اءخطأشكال األ 1اجلدول.   

 عدد األخطاء موقوع األخطاء الصواب الخطاء تصنيف األخطاء

 ادلعجمي

LAMPIRAN 6 صفحة ادلوضوع مالحق 

 6 صفحة ادلوضوع شعار األشعار

 6 الباب اخلامس ستنتاجا إستخالص

 1 صفحة ادلوضوع الباب األول الفصل األول

 القواعد 

 ) العبارة (

 1 الباب األول مشكلة البحث تركيز ادلشكالت

 1 الباب األول مشكلة البحث أسئلة البحث

 1 صفحة ادلوضوع ترمجة الباحث  ترمجة البحث
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 5 الباب األول أىداف البحث أغرض البحث

حدود مشكلة 

 البحث

حتديد مشكلة 

 البحث

 1 األولالباب 

 القواعد 

 ) العبارة (

 1 الباب األول حدود البحث حتديد البحث

 1 الباب األول فرضّية البحث فرضّية العمل

 1 صفحة ادلوضوع قائمة اجلدول زلتويات القائمة

 5 الباب األول أمهّية البحث منافع البحث
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 الخامس الباب

 ختتاما

 

 تسنتنججاإل .أ

منشكلوموقعاألخطجءيفاتسنخدامادلصطلحجتالعلمية،تعنربالرتسجلةالعربية

البجحثعلى عثر كفجءة. نجتجعنعجمل ادلصطلحجتاألخطجء31خطأ يفاتسنخدام

 يف العربية ايتنجن31العلمية رادين جبجمعة العربية اللغة تعليم قسم لطلبة العلمية رتسجلة

 الدراتسية النبومجالستة احلكومية منمسنخدمة6732اإلتسالمية البيجنجتاليتحصل.

 خلصت:عليهالبجحث

 .خطأيفالقواعد)عبجرة(وجدخطأيفشكل:3

 (أتسئلةالبحث3(متجفعالبحث2

 فرضّيةالعمل(6(حدودمشكلةالبحث0
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 (حمنويجتالقجئمجت1ادلشكالتتركيز(8

 (أغراضالبحث5(ترمجةالبحث1(حتديدالبحث9

اليزالونمرتبكنييفاتسنخدامادلصطلحجتالعلميةطلبةيفهذهاحلجلةيظهرأنال

يفشكلعبجرات.األخطجءاليتحتدثيفشكلاخنيجروتشكيلاجلمل،ونقصادلعرفةأو

 وقوعاألخطجء.علىأتسجسلكفجءاتا

 .التزالتوجدأيضجاألخطجءادلعجميةيفشكل:6

 (تسنخالص3

 (الفصلاألول6

 (ملحق1

 (األشعجر1

يعينأنال اليزالونمرتبكنييفاخنيجرالكلمجتيفالقجموس.ميكنأنطلبةهذا

يؤثراالفنقجرإىلالفهميفاخنيجرالكلمجتعلىالغرضمنلغةالكنجبةاليتينمنقلهجإىل

القجرئ،وهذاأيًضجبسببنقصادلعرفةأوالكفجءة.
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 االقرتاحجت .ب

كنجبةالر3 يفاخنيجر.جيبأنيكوناتسنخدامادلصطلحجتالعلميةيف تسجلةمنتجتسقًج

البجحثالكلم وجيد البجحثهتجك، ادلصطلحنيالقجموساللذييسنخدم من أنجت،

اتسنخدامهج ميكن خمنلفة مصطلحجتعلمية وهدفالبجحثهتجك نية عن النعبري يفأو

 الكنجبة.

كفجءاتالكفقسمطلبة.منادلنوقعأنيدفع6 جءةتعليماللغةالعربيةأنفسهملنحسني

 كمحررين.منحنوادلشريفاللغوية،وخجصةيفالكنجبةوعدماالعنمجدعلىادل

صيجغةأنيرتبويقررتعليماللغةالعربية،قسمكجدمييني،وخجصةيفالرججءأل.من1

مناألخطجءاليتالتقصجنطريقةل.طلبةكمرجعللالبحثالعلميمصطلحجتعلميةلكنجبة

ميكنتكرارهجمرةأخرىيفاتسنخدامادلصطلحجتالعلمية.

 االخننجم .ج

ادلصطلحجتالعلميةيفاألخطجءحتليلحبثوهااحلمدهلل،هذ حبثاتسنخدام

 العلمي طلبةعتد جبجمعة العربية اللغة تعليم قسم إننجن تستةرادين احلكومية اإلتسالمية
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وعجمالراديناننجنبشكلججمعةطلبةمفيًدالقجمبهالبجحثونأملأنيكونمج،6732

 خلصوص،التسيمجيفكنجبةالرتسجلة.ا

أوجهالقصوراليتويفهذهادلتجتسبة،اعرتفالبجحث،أنهاليزالهتجكالعديدمن

حبيثيكونةاحملدودةاليتمينلكالبجحث؛حدوداألدبيجتادلملوكة،وادلعرفمشلهجالبجحث

عملالبجحثيفإكمجلوهحبثاحهأيًضجقيود.ومعذلك،فإنهذللنحليلالذيمتطر

عنادلوجودوبعيدالتقصجنأنهاليزالهتجكالعديدمنأوجهويدركالبجحثدرجةاألويل,

 الكمجل.ذلذاالسبب،منادلنوقعبشدةالتقدوادلقرتحجت.

إيلاهللامنتجنًجالحصرالشكرودمالبجحث،قربالعجدلنيوأخريًا،بقولاحلمدهلل

 ،آمني...دةألطرافخمنلفة،خجصةللبجحثأنتكونهذهالرتسجلةمفيعسى،عزوجل
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