
 لطلبةدراسة  ةالعلمي الرسائلتحليل األخطاء الّداللية في 
 مبونج ال ية الحكومية بجامعة رادين إنتان اإلسالم يم اللغة العربيةتعل قسم 

 
 

 ةعلميرسالة 

  اللغة العربية  عليمفي ت بكالوريوس الشروط للحصول على درجة ال الستيفاء بعضمقدمة 
 

 إعداد :

 ستيناو أريزكا أغ
 ٥٣٥٥١٠١١٥١:  رقم القيد

 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية 

 و إعداد المدرسين كلية التربية 
 بونجمدين إنتان اإلسالمية الحكومية الجامعة را

 ه٥٢٢٥م/٠١٥٢



 لطلبةدراسة  ةالعلمي الرسائلتحليل األخطاء الّداللية في 
 مبونج ال ية الحكومية بجامعة رادين إنتان اإلسالم يم اللغة العربيةتعل قسم 

 
 

 ةعلميرسالة 

 اللغة العربية عليمفي ت بكالوريوس الشروط للحصول على درجة ال الستيفاء بعضمقدمة 

 

  إعداد  

 أريزكا أغوستينا
٥٣٥٥١٠١١٥١ 

 
 

 ، الماجستيرسلطان شهريل: الدكتور الحاج    األولالمشرف 
 الماجستير، أسعد إرشادي : كمران  ي المشرف الثان          

 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 و إعداد المدرسينكلية التربية 

 بونجمدين إنتان اإلسالمية الحكومية الجامعة را
 ه٥٢٢٥م/٠١٥٢

 



 
 

 ملخص
 لطلبةدراسة تحليل األخطاء الّداللية في الرسائل العلمية 

 مبونجالن إنتان اإلسالمية الحكومية تعليم اللغة العربية بجامعة رادي قسم
 أريزكا أغوستينا

تفسري وشرح احلقائق ادلعينة يف أي موضوع أو عمل للحصول على تعريف لتحليل هو ا
وحتليل األخطاء هو دراسة تدرس بأسلوب عملي عن األخطاء اليت يرتكبها دارس  .وفهم صحيح

علم يدرس ادلعىن، بينما الداللة هي و  حلوله.اللغة وحماولة التعرف على أسباب تلك األخطاء لكيفية 
ألطروحة ا األخطاء يف اختيار الكلمة ادلناسبة وادلالئمة دلعىن سياق اجلملة.حتليل األخطاء الّداللية هو 

بناء على على درجة البكالوريوس ويبحث موضوعا أو جماال معينا كتبها الطالب   العلمية هي الرسائل
كتبها اخلرباء أو من نتائج البحوث ادليدانية أو البحوث التطويرية نتيجة األسس النظرية اليت  

الباحثني نقصان االهتمام باختيار كما شرحت الباحثة يف البيان السابق، أن معظم  )التجريبية(.
بعدم معرفة الباحثني حول الكلمات اإلصطالحية يف كتابة اصطالح الكلمات العربية والذي يتعلق 

لطلبة قسم تعليم اللغة العربية   دراسةالناحية الداللية خاصة لكتابة الرسائل العلمية  الرسائل العربية من
 كلية الرتبية وإعداد ادلدرسني جبامعة رادين إنتان اإلسالمية المبونج.

لطلبة قسم تعليم  دراسة  يهدف هذا البحث إىل معرفة األخطاء الداللية يف الرسائل العلمية
، خاصة المبونج احلكومية ادلدرسني جبامعة رادين إنتان اإلسالميةاللغة العربية  كلية الرتبية وإعداد 

هذا البحث هو البحث الكيفي بنوع البحث  .اللغوية من الناحية الداللية وادلعجمية األخطاءلتحليل 
الرسائل  مخسة يف يةقيوثتال طريقةطريقة مجع البيانات ادلستخدمة هي (. library researchادلكتيب )
 اإلسالميةلطلبة قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وإعداد ادلدرسني جبامعة رادين إنتان دراسة العلمية 

 احملتوى. بأسلوب حتليل 5102-5102المبونج للعام الدراسي احلكومية 
 الداللية ناحيةخاصة يف  الدالليةخطأ من ناحية  ٨٦اللغوية األخطاء  الباحثةوجدت 

إىل قسمني، ومها غموض ادلعىن وادلصاحبة. و من أسباب  ادلعجمية الدالليةأخطاء تنقسم  .ادلعجمية
السابق حنو تركيب الكلمة أو اجلملة العربية يف لغة األم أو يف  حثاهي عدم فهم الب األخطاء الداللية

 الباحث بإعادة نفس األخطاء مرة أخرى.وم ث يقحبي العربية الكلمةاستخدام مصطلحات 
 حتليل األخطاء، األخطاء الّداللية ، رسائل الطلبة :يةاحتالكلمات المف







 الشعار

َء ام ُنوا َلَِّذيَ ٱأ ي ُّه اَيَ  يَ ًلَُلوا َق  وَ و قُ وَ َللَّوَ ٱت َُّقوا َٱن  ِِ  َ َ(٠٧زبَ:َاَ)األىًََِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar 

 

َك ان َ :َم ن  لَّم َق ال   َ َاهلِلَص لَّىَاهللَُع ل ي ِوَو  َُو ل  َاهللَُت  ع ال ىَع ن ُوَأ نََّر  َأ ِبيَُىر ي  ر ة َر ِضي  ع ن 

ِمَاآلِخِرَف َ  ِمُنَبِاهلِلَو الي  و  َلِي ص ُمتَ يُ ؤ  ي راًَأ و  لََِل ي  ُقل َخ  (مٌَ)ر و اُهَالُبخ اِريَُّو ُمس   

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, “Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia 

berkata baik atau diam (H.R. Bukhori Muslim) 

 

 

 



 اإلهداء

 إىل: احلمد هلل رّب العاملني، بالشكر إىل اهلل تعاىل، قّدمت هذه الرسالة العلمية

ربياين ويرحامين بكل رمحة  رصا وأمي يانيت اللذاناحملًتمان أيب سنوالديين احملبوبان و  . 1

ىل جناحي حىت قدرت الباحثة للوصول إعلى  دائماين باإلخالص ويدعواين ويوجها

 امليول.

وافع و الدنور تريئاين الذين أعطوين و  يتىل مجيع أخواتى احملبوبني دوي رمحا و . وإ2

 إمتام هذه الرسالة العلمية.الدعاء حىت تقدر الباحثة على 

 2115العربية ملرحلة   يم اللغةوزمالئي من قسم تعلىف املعهد اجلامعة ي ائصديقأ. 3

 الرسالة العلمية. كتابة  لتكون اتداإلرشاو  اتعيتشجالذين أعطوين ال

 .إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج نجامعيت احملبوبة رادي. 4

 



 ز
 

 ةترجمة الباحث

 

بونج ( المGedong Tataan)تاتأن  ڠكدوايف قرية   ناأريزكا أغوستي ةالباحث تولد

من ادلتزوج  أخوات ثالث من األوىل ةابن . وىيم ١٩٩٧ أغوستسمن  ۱اجلنوبية يف التاريخ 

 يت.ناي سيدةو  سنرصسيد 

 ٠٢٢۳منذ سنة فراتاما منديرا  ۳احلكومية يف مدرسة اإلبتدائية  ةلقد درس الباحث

منبع يف مدرسة  ادراسته ةالباحث الدية، مث إستمرتمي ٠٢٢٩يف السنة  اوانتهت دراسته

 ميالدية، مث إستمرت ٠٢١١وانتهت يف السنة كيو سكيت ادلتوسطة اإلسالمية  العلوم 

 ٠٢١٥يف السنة  اوانتهت دراسته بينا دارما مانديرا األىلية يف مدرسة الثانوية ةالباحث

 ميالدية.

رادين إنتان اإلسالمية احلكومية  يف اجلامعة ادراسته ةالباحث وبعد ذلك، إستمرت

كلية الًتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة   ةالباحث تميالدية، وأخذ ٠٢١٥النبونج يف السنة 

بونج دين إنتان اإلسالمية احلكومية الممعهد اجلامعة راالعربية حىت ىذه السنة. وسكنت يف 

 اآلن. حىّت 
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 كلمة الشكر والتقدير

 

رسولو بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنو وسراجا منريا، وأشكر احلمد هلل الذي أرسل 

شكر إىل اهلل عّز وجّل الذي قد أعطاين الفرصة الستكمال ىذه الرسالة للحصول على 

دين إنتان وس يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جامعة رايالدرجة البكالري 

ة والسالم إىل نبينا العظيم ورسولنا الكرمي سيدنا حممد بونج.الصالاإلسالمية احلكومية الم

 صلى اهلل عليو وسلم وآلو وأصحابو.

 : األفاضيل إىل السادات ة جزيل الشكر والتقديرالباحث تويف ىذه ادلناسبة قّدم

دين إنتان اإلسالمية حممد موكري، ادلاجستري كرئيس اجلامعة را احلاج األستاذ الدكتور .1

 ونج.باحلكومية الم

كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة  احلاّجة نريفا ديانا، ادلاجسترية ةالدكتور  ةاألستاذ .2

 ونج.بمرادين إنتان اإلسالمية احلكومية ال

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  ةكرئيس  ة ، ادلاجستري  أمي ىجرية ةالدكتور  .3

 بونج.ممية الوالتعليم جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكو 



 ز
 

  ، ادلاجستريسيد كمرانكادلشرف األول و   احلاج. سلطان شهريل، ادلاجستري الدكتور .4

الذان قدمان وقتهما واإلرشاداهتما  الثاين يف كتابة ىذه الرسالة العلمية. كادلشرف

 إلكمال ىذه الرسالة العلمية.

ء ادلوظفني لكلية الًتبية يف قسم تعليم اللغة العربية واعضا و احملاضرة  مجيع احملاضر .5

 ونج.بين إنتان اإلسالمية احلكومية الموالتعليم جبامعة راد

زمالء احملبوبون وباخلصوص األستاذ احلاج كمران   مجيع األساتيذ وأساتيذات و .6

دين إنتان اإلسالمية احلكومية اسعاد إرشادي، ادلاجيستري كمدير يف معهد اجلامعة را

 . بونجالم

و  ، PPL و KKNبوبون من للبة قسم تعليم اللغة العربية، وأصدقائي زمالء احمل .7

أشكرىم علي  صلحدين، و أخي ىرو فستا وجيايا، وإمام ، و إرفان، و يم مغفور إرح

 التشجيع لكتابة ىذه الرسالة العلمية ونّوروا حيايت بألوان اجلهاد والسرور.

واحدا أذكرىم ومل  على وقتها ةحثمعاشر الناس الذين قد ساعدوا حىت متت كتابة البا .8

 .فواحدا 

 



 ز
 

 ةرجو الباحثا تشتمل على ىذا العمل بعيد من الكمال ولكنهة إمنا تقول الباحثتواآلخر، 

على أن ىذا العمل ليس بالعمل البالل ورجا إىل إفادتو للباحثني خاصا وجملتمع إندونيسيا 

 .خرآة أن يكمل كل نقصان فيو بيوم عاما. يرجو الباحث

 

 م ٠٢١٩ اكتوبر ١٩بونج، مباندار ال 

 ةالباحث

 

 أريزكا أغوستينا
١٥١١٢٠٢٢۱۳ 
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 كلمة الشكر والتقدير

 

أشكر احلمد هلل الذي أرسل رسولو بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنو وسراجا منريا، و 

شكر إىل اهلل عّز وجّل الذي قد أعطاين الفرصة الستكمال ىذه الرسالة للحصول على 

الدرجة البكالرييوس يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة رادين إنتان 

اإلسالمية احلكومية المبونج.الصالة والسالم إىل نبينا العظيم ورسولنا الكرمي سيدنا حممد 

 اهلل عليو وسلم وآلو وأصحابو. صلى

 ويف ىذه ادلناسبة قّدمت الباحثة جزيل الشكر والتقدير إىل السادات األفاضيل :

األستاذ الدكتور احلاج حممد موكري، ادلاجستري كرئيس اجلامعة رادين إنتان اإلسالمية  .1

 احلكومية المبونج.

ة كعميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة األستاذة الدكتورة احلاّجة نريفا ديانا، ادلاجستري  .2

 رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

الدكتورة أمي ىجرية ، ادلاجسترية  كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  .3

 والتعليم جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



 ح
 

دلشرف األول وسيد كمران، ادلاجستري  الدكتور احلاج. سلطان شهريل، ادلاجستري كا .4

كادلشرف الثاين يف كتابة ىذه الرسالة العلمية. الذان قدمان وقتهما واإلرشاداهتما 

 إلكمال ىذه الرسالة العلمية.

مجيع احملاضرين و احملاضرات  يف قسم تعليم اللغة العربية واعضاء ادلوظفني لكلية  .5

 اإلسالمية احلكومية المبونج.الرتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان 

مجيع األساتيذ واألستاذات و زمالء احملبوبون وباخلصوص األستاذ احلاج كمران   .6

اسعاد إرشادي، ادلاجيستري كمدير يف معهد اجلامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية 

 المبونج .

، و  PPL و KKNزمالء احملبوبون من طلبة قسم تعليم اللغة العربية، وأصدقائي  .7

إرحم مغفوري، و إرفان، وإمام صلحدين، و أخي ىرو فستا وجيايا، و أشكرىم علي 

 التشجيع لكتابة ىذه الرسالة العلمية ونّوروا حيايت بألوان اجلهاد والسرور.

معاشر الناس الذين قد ساعدوا حىت متت كتابة الباحثة على وقتها ومل أذكرىم واحدا  .8

 فواحدا .

 



 ح
 

ل الباحثة إمنا تشتمل على ىذا العمل بعيد من الكمال ولكنها ترجو الباحثة واآلخر، تقو 

على أن ىذا العمل ليس بالعمل الباطل ورجا إىل إفادتو للباحثني خاصا وجملتمع إندونيسيا 

 عاما. يرجو الباحثة أن يكمل كل نقصان فيو بيوم آخر.

 

 م ٩١٠٢ ديسمرب ٢٠ندار المبونج، ب 

 الباحثة

 

 ستيناأريزكا أغو 
٠٠٠٠١٩١١۳۱ 
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع .أ

، احثة يف فهم ىذه الرسالة العلميةللحصول على صورة واضحة ولتسهيل الب

شرح التعاريف ادلتعلقة هبذا موضوع الرسالة العلمية. وموضوع ىذه الباحثة  فتقدم

تحليل األخطاء الّداللية في الرسائل العلمية دراسة لطلبة "الرسالة العلمية ىي 

 .مبونج "الرادين إنتان اإلسالمية الحكومية  قسم تعليم اللغة العربية بجامعة

 . التحليل1

حتليال: وحتليال وحتّلة و حتاّل الشيء:  –حتّلل  -حتليل: مصدر من حّلل 

قدرة ادلتعلم  التحليل ىو .1(analysisجعلو حالال. وىف اللغة اإلصلليزية، حتليل مبعٌت )

                                                           
1
 .ٕٗ(، ص. ٜٜٓٔ، )بَتوت: دار العلم للمالبيُت، عرىب –إضلليزية قاموس منَت البعلبكى، ادلورود،  
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حتليل  –التحليل  2ى الفحص الدقيق للمحتوى العلمي وادلعريف وحتديد عناصره.عل

أجزائها ووظيفة كل منها. و )التَّْحِلْيُل النَّفسايّن(: فروٌع من علم النفس  اجلملة : بيان

لذلك  3احلديث، يبحث يف العقل الباطن وما فيو من ُعَقٍد ورَغباٍت دتهيًدا لعالجها.

شرح احلقائق ادلعينة يف أي موضوع أو عمل للحصول على تعريف تفسَت و فإن التحليل ىو 

قائق الصحيحة حول الوض  عملية إصلازىا للحصول على احلأو  وفهم صحيح

 احلقيقي.

 . تحليل األخطاء2

حتليل األخطاء ىو دراسة تدرس بأسلوب عملي عن األخطاء اليت يرتكبها 

إن حتليل  4ء لكيفية حلوذلا.دارس اللغة وزلاولة التعرف على أسباب تلك األخطا

                                                           
الطباعة األوىل، )القاىرة: ، والطرق -والقواعد -علم كتابة اللغة العربية واإلمالء، األصولحسٍت عبد احلليل يوسف،  2

 .ٕٕٗم(، ص.  ٕٚٓٓدار السالم للطباعة والنشر والتوزي  والًتمجة، 

 .ٖٕ٘، ص. جزء األوال والثاىنالمعجم اللغة العربية ادلعجم الوسيطإبراىيم مصطفى،  ٖ 
  .ٚنفس ادلراج ، ص.   ٗ  
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 applied) علم اللغة التطبيقي ىي فرع من فرع (error analysis)األخطاء 

linguistics).
5

 

 ة. الّدالل3

بعبارة أخرى أن الّداللة ىي  6الّداللة ىي معرفة عن أصول معٌت الكلمات وتغيَتىا.

 علم يدرس ادلعٌت.
7 

 . األخطاء الّداللية4

األخطاء يف اختيار الكلمة ادلناسبة وادلالئمة دلعٌت األخطاء الّداللية ىي 

 8سياق اجلملة.

 

 

 
                                                           

(، ٖٜٛٔجامعة ادللك سعود،  –، )الرياض: عمادة شؤون ادلكتبة علم اللغة النفسيعبد اجمليد سيد أمحد منصور،   ٘
   .ٔٔص. 

6
 Tim Pandom Media , Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta: Pandom Media 

Nusantara, 2١14), h.٧٧٧. 
7
 T. Fatimah Djajaudarma, Semantik I: Pengantar ke Arah Ilmu Makna, (Bandung: 

Erasco, 1٩٩3), Cet. Ke-1, h. 1.  
8
 I Dewa Putu Wijana, Muhammad Rohmadi, Semantik: Teori dan Analisis, (Surakarta: 

Yuma Pustaka, 2١11 ), Cet. Ke-II, h. 2١-1٩ . 
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 . الرسالة العلمية 5

ىي الرسائل كتبها الطالب على درجة البكالوريوس ويبحث  لرسائل العلميةا

موضوعا أو رلاال معينا بناء على نتيجة األسس النظرية اليت كتبها اخلرباء أو من نتائج 

 9.البحوث ادليدانية أو البحوث التطويرية )التجريبية(

 أسباب إختيار الموضوع  .ب

تحليل األخطاء " الباحثة اختيار ىذا ادلوضوع  اليت تسبب سبابأما األ

رادين  اللغة العربية بجامعة الّداللية في الرسائل العلمية دراسة لطلبة قسم تعليم

 ىي كالتايل:و  " مبونجالإنتان اإلسالمية الحكومية 

. كان معظم طلبة قسم تعليم اللغة العربية يواجهون ادلشكالت يف تعلم اللغة ٔ

الثانية )اللغة األجنبية(. ألن بعض الطلبة لديهم خلفيات سلتلفة يف فهم 

 اللغة الثانية مبا يف ذلك اللغة العربية.

                                                           
9
 Miftahul huda, Jurnal Dialogia, Vol.٩, No.2 , 2١11, h. .111  
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. كان معظم اجملتم  اإلندونيسي يستخدم اللغة العربية اخلاطئة. واللغة العربية ٕ

ادلستخدمة ىي اللغة الًتمجة واحدا فواحدا من اللغة األم إىل اللغة الثانية. 

وبالتايل فإن ادلعٌت الوارد فيو ال يشبو ادلعٌت الذي يقصد بو الناطقُت باللغة 

كتابة الرسائل العلمية لبعض طلبة قسم العربية. ىذه األخطاء احلادثة يف  

نتان اإلسالمية ين إامعة رادتعليم اللغة العربية كلية الًتبية وإعداد ادلدرسُت جب

 .مبونجال احلكومية

. ىذا ادلوضوع يتعلق بقسم تعليم اللغة العربية، ألنو صلد الكثَت من األخطاء ٖ

جبامعة عليم اللغة العربية لطلبة قسم تدراسة اللغوية يف كتابة الرسائل العلمية 

 يف الناحية الداللية. مبونجال نتان اإلسالمية احلكوميةإن يراد

 

 

 ج. خلفيات البحث
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األطروحة ىي الرسائل العلمية جيب أن تستخدم اللغة اجليدة والصحيحة 

وقد كانت اللغة العربية كاللغة جيب استخدامها يف   10حسب القواعد ادلستخدمة.

ة، ألن اللغة العربية ذلا كتابة الرسائل العلمية خاصة لطلبة قسم تعليم اللغة العربي

اخلصائص اخلاصة واليت ختتلف عن اللغة اإلندونيسية إما من ناحية القواعد اإلمالئية، 

 واختيار ادلفردات، والصوتية، والصرفية، والنحوية ، أو الّداللة. 

طلبة ل العلمية دراسة وجدت الباحثة العديد من األخطاء اللغوية يف رسائل

بية، ظهرت ىذه البيانات من خالل الدراسات السابقة اليت  قسم تعليم اللغة العر 

 كتبها عارف سيتيا بودي وفرح نور فضيلة من ناحية الصرفية والنحوية.

وانطالقا من البحوث السابقة، رغبت الباحثة يف حبث عن حتليل األخطاء 

الثانية اللغوية خاصة يف ناحية الّداللية. أن أسباب األخطاء اللغوية بسبب نظام اللغة 

خيتلف عن اللغة األوىل، وألن لغة األم ذلا أثر كبَت يف الًتمجة إىل اللغة الثانية. وىكذا 

                                                           
10

  Haniah,  Laporan Hasil Penelitian Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Skripsi 

Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Alaudin Maakassar, (repository UIN Alaudin 

Makassar,2١16), h. 2.  
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ألخطاء الناجتة عن عادة نطق وأما التداخل فهو ا 11األخطاء تسبب إىل التداخل.

 اللغة إىل اللغة األخرى مبا يف ذلك نطق األصوات، والقواعد، وادلفردات.
12

باإلضافىة  

 developmentalواألخطاء التطورية  intralingual إىل ذلك، أن األخطاء داخل اللغة

بناء على ادلشكالت السابقة، فتقوم الباحثة  13.األخطاء اللغويةعامل ع من نو 

 بتحليل األخطاء يف الرسائل العلمية السابقة.

 أن مصطلح "األخطاء" ىي ادلعادل اللغة الثانية لكلمة " Chomskyأوضح 

error" باللغة اإلصلليزية. يف اللغة اإلصلليزية نفسها كلمة " error ذلا مرادفات من "

. كما يف اإلندونيسية باإلضافة إىل كلمة goofs و mistakesبُت أمور أخرى: 

kesalahan  ضلن نعرف أيضا كلمةkegalatan. 
وأما التحليل وفقا لقاموس  14

                                                           
11

 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, 

(Bandung: ANGKASA, 2١11), h. 15.  
12

  Jack Richards, Error Analysis: Perspectives on Second Language Acquisition, 

(London: Longman, h. 1٩٧4), h.  1٧4.  
13

 Nandang Sarip Hidayat,  Analisis Kesalahan dan Kontrastif dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab: Penelitian Sosial Keagamaan, (Kutub Khanah, Vol. 1٧, No. 2 Juli-Desember, 

2١14), h. 16٧. 
14

 Heidi Dulay C dan Marina K.Burt, You can’t learn without goofing: an analysis  

childern’s second language ‘error’’’;dalam Jack C. Richards [ed]: Error Analysis: Perspectives 

on Second Language Acquisition, (London: Longman, 1٩٧5), h. ٩5-123. 
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لذلك فإن  15اإلندونيسي الكبَت فهو التحقيقية يف األحداث دلعرفة الوض  احلقيقي.

حتليل األخطاء ىو النشاط لتحليل ادلشكلة وزلاولة التعرف على أسباب تلك 

 األخطاء لكيفية حلوذلا.

 يكشف جاك ريتشاردز أن حتليل األخطاء ىو :

 اذلدف.  ادلبالغة يف تعميم قوانُت اللغة ٔ

 . اجلهل بقيود القاعدة على قوانُت اللغة اذلدفٕ

 . التطبيق الناقص للقواعدٖ

 . تكوين الدارسُت مفاىيم أو أنظمة مغلوطة عن اللغة اذلدف.ٗ
16

 

 ُت:ىناك خرباء يفّرق عن األخطاء اللغوية إىل نةع

. األخطاء بسبب عن عوامل اخلطأ واإلرىاق وقليل اإلىتمام الذي تسٌت ٔ

 بعوامل األداء أو أخطاء ادلظهر يف بعض ادلكتبات يشار إليها باألخطاء.

                                                           
15

 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, 

(Bandung: ANGKASA, 2١11), h. 6٧.  
 

 .ٛٗ, ص. اللغوى وحتليل األخطاء يالتقابلالدكتور راشد عبد الرمحن الدويش, ٦١   
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. األخطاء الثانية ىي اخلطأ بسبب قلة ادلعرفة عن قواعد اللغة اليت تسمى ٕ

ذه األخطاء عامل االختصاص. حيث يذكر كودور يف تاريغان إىل مثل ى

  17ىي اإلضلرافات ادلنهجية بسبب معرفة الطالب عن نظام اللغة الثانية.

استخدمت الباحثة طريقة نوعية ووصفية، ألن ىذا البحث ىو البحث 

الداللية يف الرسائل العلمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية كلية ادلكتيب عن األخطاء 

بطريقة أخذ  مبونجال بجامعة رادن انتان اإلسالمية احلكوميةالًتبية وإعداد ادلدرسُت ب

جبامعة رادن انتان العينة اذلادفة من الرسائل العلمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 

 . ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓام الدراسي للع مبونجال اإلسالمية احلكومية

واستنادا إىل البيان السابق، فًتكز الباحثة حبثها على األخطاء الّداللية. 

فاألخطاء الّداللية ىي األخطاء يف اختيار الكلمة ادلناسبة وادلالئمة مبعٌت سياق 

18اجلملة.
لغة يف تعليم ال 19والّداللة ىي فرع من علم اللغة الذي يدرس ادلعٌت.  

                                                           
17

 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa, (Bandung: Angkasa. 1٩٩٧), 

Cet. Ke-1, h. 2٧3.  
18

 I Dewa Putu Wijana, Muhammad Rohmadi, Semantik: Teori dan Analisis, (Surakarta: 

Yuma Pustaka, 2١11 ), Cet. Ke-II, h. 1٩-2١. 
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العربية،  كلمة واحدة ذلا معان متعددة وسلتلفة عندما تستخدمها يف سياق اجلملة 

 ادلختلفة. 

ويسبب ذلك احلال إىل األخطاء يف اختيار سياق معٌت الكلمات أو اجلمل 

لطلبة دراسة الرسائل العلمية  العربية. وجدت الباحثة بعض األخطاء الداللية يف 

نتان اإلسالمية ين إامعة رادية الًتبية وإعداد ادلدرسُت جبقسم تعليم اللغة العربية كل

20كما تبيّنها يف اجلدول التايل:  مبونجال احلكومية
  

 

 1.1جدول 

 

  في رسائل العلمية دراسة لطلبة األخطاء الّداللية بعض

 الرقم األخطاء

  .1 رقم القدًن/رقم التسجيل

درسة الثانويىةادل  2.  

                                                                                                                                                               
19

 Muhammad Kholison, Semantik Bahasa Arab Tinjauan Historis Teoritik dan Aplikatif, 

(Sidoarjo: CV.Lisan Arabi, 2١16), Cet. Ke-1, h. 6.  
تطبيق استَتاتيجية حبث األخبار يف ترقية مهارة القرأة اللغة العربية لدي تالميذ الصف الثامن مبدرسة  ديفي وديا ساري، "  ٕٓ

إلسالمية احلكومية المبونج كلية سلة العلمية  جامعة رادين إنتان ا". ) ر  مباراوا فرينسيووزلمدية الثانوية اإلسالمية األوىل بأ
 .٘ٙ-ٔ(، ص. ٕ٘ٔٓالًتبية والتعليم  قسم تعليم اللغة العربية، 
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  .3 ادلدرسة العالية

  .4 قسم تدريس اللغة العربية

  .5 اسم الباحث

  .6 الطالبة

  .7 قسم اللغة العربية
 

ناحية الوإذ تأّملنا اجلدول السابق وجدنا بعض األخطاء اللغوية من 

ة رادين إنتان قسم تعليم اللغة العربية جبامع ةطالبالعلمية دراسة لرسائل اليف  عجميةادل

، كما عرفنا علم الداللة ىو  أحد فروع علم اللغة أو اإلسالمية احلكومية المبونج

فهو واحد.  آنا وأمتعها يف وىو من أىم ىذه الفروع وأعقدى 21اللغويات أو اللسانيات.

ىام ألنو يبحث يف ادلعٌت الذي ىو الوظيفة الرئيسة للغة. وىو  معقد ألنو يبحث يف 

أمور رلزدة متشبعة ذات طبيعة فلسفية نفسية. وىو شلت  ألن أقتحامو، على ما فيو 

 تعقيد، يعطي الباحثة متعة ذىنية راقية.

                                                           
    .ٖٔ، ص. (مٕٓٓٓعمان: دار الفالح للنشر والتوزي ، ، )علم الداللة )علم ادلعٌت(زلمد علي اخلويل، ٕٔ                 
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يدعوه البعض( ينقسم إىل علم اللغة )أي اللغويات أو اللسانيات كما 

فرعُت رئيسيُت مها علم اللغة النظري و علم اللغة التطبيقي. علم اللغة النظري يشمل 

)أو الصوتيات( و علم تاريخ اللغة وعلم  علم النحو و علم الصرف وعلم األصوات

 الداللة.أما علم اللغة التطبيقي فيشمل تعليم اللغات واإلختبارات اللغوية وعلم ادلعاجم

 والًتمجة وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة ا إلجتماعي.

قسم تعليم  ةطالبل العلمية دراسة رسائلوبعد التحليل والتفتيش إحدى 

ظهرت بعض األخطاء فيها،  مبونجاللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية ال

 وىنا التصويب كما يلي:

 2الجدول 

في رسائل  الّدالليةبعض األخطاء  التصويب والتحليل المبدئي في

 العلمية دراسة لطلبة

 

توصيف  الصواب المصادرها
 األخطاء

تصنيف 
األخطاء 
)أنواع 
 األخطاء(

األخطاء 
لدى 
 الطالب

 الرقم
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روحي 
لبكي، البع

ادلورد قاموس 
 -عريب

إنكليزي، 
-)بَتوت

لبانون، دار 
العلم 

للماليُت(، 
 .ٜٚٛص. 

 حبةادلصا اخلطأ ادلعجمي رقم القيد
(collocation

) 

رقم 
القدًن/رقم 
 التسجيل

1.  

إبراىيم 
مصطفى،  
رلم  اللغة 
العربية ادلعجم 

اجلزء  الوسيط
، األول و الثاىن

 ٛٛٓٔص. 

ادلدرسة 
 ادلتوسطة

 اخلطأ
استخدام ب

خلاصة االكلمة 
 العامة للكلمة

 غموض ادلعٌت

 

ادلدرسة 
 الثانويىة

2.  

إبراىيم 
مصطفى،  
رلم  اللغة 

ادلعجم العربية 
اجلزء  الوسيط

، األول و الثاىن

ادلدرسة 
 الثانويىة

 اخلطأ
استخدام ب

خلاصة االكلمة 
 العامة  للكلمة

ادلدرسة  غموض ادلعٌت
 العالية

3.  
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 ٖ٘ٔص. 
زلمد علي 
اخلويل، علم 
الداللة: علم 
ادلعٌت، )عمان: 
دار الفالح 

للنشر 
وجي ، والت

م(، ٕٓٓٓ
 ٛٗٔص. 

قسم تعليم 
 اللغة العربية

 وادلصاحبة اخلطأ ادلعجمي
(collocation

) 

قسم 
تدريس 
اللغة 
 العربية

4.  

روحي 
البعلبكي، 

س ادلورد قامو 
 -عريب

إنكليزي، 
-)بَتوت

لبانون، دار 
العلم 

للماليُت(، 
 .ٖٓٔص. 

باختيار  اخلطأ ةالباحث إعداد
الكلمة اخلاطئة 

 يف اإلنضواء

اسم  غموض ادلعٌت
 الباحث

5.  

إبراىيم 
مصطفى،  
رلم  اللغة 
العربية ادلعجم 

اجلزء  الوسيط

 اخلطأ الباحثة
استخدام ب

ة الكلمة العام
 اخلاصة للكلمة

  .6 الطالبة غموض ادلعٌت
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، األول و الثاىن
 ٖٚص. 
روحي 

البعلبكي، 
ادلورد قاموس 

 -عريب
إنكليزي، 
-)بَتوت

لبانون، دار 
العلم 

للماليُت(، 
 .ٜٚٛص. 

قسم تعليم 
 اللغة العربية

اخلطأ 
باستخدام كلمة 
غَت مناسبة 
للتعبَت عن 

 ادلعٌت

قسم اللغة  غموض ادلعٌت
 العربية

7.  

 

السابق وجدنا بعض األخطاء اللغوية يف كتابة الرسائل  وإذا تأّملنا اجلدول

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

المبونج، ىذه األخطاء ىي اختيار الكلمات غَت مناسبة حىت يؤدي إىل غموض 

 تعلقة بكتابة الرسائل العلمية.ادلعٌت. وذلذا السبب حتتاج الباحثة إىل حتليل األخطاء ادل
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جيب علينا االىتمام بتحليل األخطاء دلعرفة األخطاء ادلماثلة وال تكرار 

األخطاء مرة ثانية. وىذه ادلشكالت جيب االىتمام هبا الطلبة، ألن أخطاء الكتابة 

 شيئ ال ينبغي امهاذلا وىي من عيوب الكتابة أو ضعفها.

كتابة الرسائل العلمية لطلبة قسم تعليم   لقد وجدنا الكثَت من األخطاء يف

اللغة العربية جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج، وخاصة يف اختيار 

تحليل الكلمات. ولتجنب عن حبث واس ، فلذلك حتدد الباحثة حبثها عن 

األخطاء الّداللية في الرسائل العلمية دراسة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 

 .مبونجالرادين إنتان اإلسالمية الحكومية  معةبجا

 

 بحثد ال. تحديد

أو تعٍت موضوع  ةثو بحادل ادلشكلةىو جهد لتعيُت حدود  لبحثحتديد ا

. واستنادا إىل خلفيات البحث السابقة، فتحدد الباحثة ادلشكالت التالية: البحث

لطلبة قسم تعليم سة درايف الرسائل العلمية األخطاء اللغوية من الناحية الداللية  
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تركيز البحث يف  . وأمامبونجالنتان اإلسالمية احلكومية ين إاللغة العربية جبامعة راد

 خاصة للداللة ادلعجمية.األخطاء الداللية  ىذا البحث فهو

 

 لة البحثأسئ. ه

كيف  لة البحث يف ىذا البحث ىي: "فأسئانطالقا من خلفيات البحث، 

لطلبة قسم تعليم دراسة الرسائل العلمية يف هبا  متيت قاالألخطاء الّداللية اوجوه 

 "؟.مبونجالنتان اإلسالمية احلكومية ين إاللغة العربية جبامعة راد

 

 و. أهداف البحث

وبناء على خلفيات البحث ومشكالهتا السابقة، فيهدف ىذا البحث إىل 

يم اللغة العربية لطلبة قسم تعل دراسة الرسائل العلميةمعرفة األخطاء الّداللية يف 

 .مبونجالنتان اإلسالمية احلكومية ين إجبامعة راد

 ز. فوائد البحث
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يرجى أن تكون نتائج ىذا البحث نافعة نظريا علميا. أما فوائد البحث فهي  

 كالتايل:

 . نظريأ

ديكن أن تقدم نتائج ىذا البحث معلومة عن حتليل األخطاء الداللية يف 

نتان اإلسالمية ين إة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادلطلب دراسة الرسائل العلمية

 .مبونجالاحلكومية 

 . عمليإ

يف زيادة خزائن العلوم خاصة لطلبة قسم أن تكون نتائج ىذا البحث مرجعا  . أ

جبامعة رادين إنتان اإلسالمية  ، ولزيادة ادلصادر ادلكتبيةتعليم اللغة العربية

 .مبونجالاحلكومية 

م تعليم اللغة العربية خاصة يف تطبيق استخدام الداللة لطلبة قس تكمدخال   . ب

 يف الرسائل العلمية.
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 دراسة ج. لزيادة معرفة الباحث عن حتليل األخطاء الداللية يف الرسائل العلمية

مبونج،  إنتان اإلسالمية احلكوميةاللطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين 

 الرسائل العلمية الصحيحة. كذلك دلعرفة كيفية كتابة

 الدراسات السابقة ح.

استنادا إىل فحص ادلطبوعات الذي باشرتو الباحثة، فبعض نتائج البحوث 

السابقة ادلناسبة هبذه الرسالة العلمية، وىي تتعلق بتحليل األخطاء اللغوية خاصة 

 م تعليم اللغة العربية جبامعة، منها كما يلي:لرسائل العلمية لطلبة قسل

. الرسالة العلمية اليت كتبها عارف سيتيا بودي بعنوان " حتليل األخطاء يف كتابة ٔ

الرسالة العلمية قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان 

". هتدف ىذه الرسالة ٕ٘ٔٓاإلسالمية احلكومية المبونج ادلتخرجية يف عام 

 كتابة الرسالة العلمية قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلمية إىل حتليل األخطاء يف

الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج ادلتخرجية يف عام 

من حيث القواعد اإلمالئية. تستخدم ىذه الرسالة العينة العشوائية  ٕ٘ٔٓ
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قسم تعليم اللغة العربية والبيانات الرئيسية ادلستخدمة ىي الرسالة العلمية لطلبة 

 22رساالت علمية. ٗبعدد  ٕ٘ٔٓاخلرجيُت عام 

. الرسالة العلميىة اليت كتبتها فرح نور فضيلة بعنوان "حتليل األخطاء النحوبة يف ٕ

رسائل طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية 

طاء يف كتابة المبونج". هتدف ىذه الرسالة العلمية للوصف وحتليل أشكال األخ

الرسائل العلمية من حيث القواعد النحوية. تستخدم ىذه الرسالة طريقة وصفية 

والبيانات الرئيسية ادلستخدمة ىي الرسالة العلمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 

 23رساالت علمية. ٓٔبعدد  ٕٚٔٓ-ٖٕٔٓاخلرجيُت عام 

ومن الواضح لكل الدراسة السابقة شلاثل هبذا البحث من أجل مصادر 

. بينما اإلختالف يق  يف البيانات، وىي من الوثائق باستخدام نظرية حتليل األخطاء

متغَتات البحث. رسالة علمية كتبها عارف سيتيا بودي وىي تركز على األخطاء 
                                                           

22
 Arip Setia Budi, Skripsi Analisis Kesalahan Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung Tahun 2١15,(repository UIN Raden Intan Lampung), h. 1١. 
23

 Farah Nur Fadhilah,  Analisis Kesalahan Nahwu pada Skripsi Mahasiswa Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Raden Intan Lampung, (repository UIN Raden Intan Lampung), h. 6. 
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اإلمالئية باستخدام رسالة طلبة قسم تعليم اللغة العربية اخلرجيُت للعام الدراسي 

. مث رسالة علمية كتبتها فرح نور فضيلة وىي تركز على األخطاء النحوية ٕ٘ٔٓ

-ٖٕٔٓطلبة قسم تعليم اللغة العربية اخلرجيُت للعام الدراسي  باستخدام رسالة

ٕٓٔٚ. 

 

إختالف الدراسة السابقة عن ىذه الدراسة يق  يف تركيز البحث. ىذه فكان 

الدراسة تركز على حتليل األخطاء الّداللية بتحديد مشكلة البحث عن الّداللة 

اخلرجيُت للعام الدراسي  ادلعجمية باستخدام رسالة طلبة قسم تعليم اللغة العربية

ٕٓٔ٘-ٕٓٔٚ . 

 . نظام البحثط

 ىذا البحث حيتوي على مخسة األبواب، سوف تشرح الباحثة بياهنا كالتايل:

مشكلة ، : ىذا الباب يشتمل على خلفيات البحث، تركيز البحث الباب األول

البحث، أىداف البحث، فوائد البحث، الدراسات السابقة، ونظام 

 البحث.
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: يبحث فيو اإلطار النظري والوصف عن حتليل األخطاء والدراسة  الباب الثاين

 الداللية.

: يبحث فيو منهج البحث، والوصف عن األخطاء الّداللية يف   الباب الثالث

 لطلبة قسم تعليم اللغة العربية.دراسة كتابة الرسائل العلمية 

 دراسة ة الرسائل العلمية: الوصف عن األخطاء الّداللية يف كتاب الباب الراب 

 لطلبة قسم تعليم اللغة العربية.

 ، اخلالصة، واإلقًتاحات .ادتة: اخل الباب اخلامس
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 الباب الثاني  

 اإلطار النظري

 اللغويةتحليل األخطاء  .أ

 ءاألخطاتعريف  .1

 1األخطاء ىو رتع من "اطتطأ" كمصدره "خطئ" : بعد عن الصواب. 

مىن اٍجتىهدى فىأىخطأى  ))غلط )حاد عن الصواب(. كُب اضتديث :  –أخطأ : خطئ ، ك 

ا أك سىٍهونا. ك أخطأ فالف : أذ:  كيقاؿ. ((فػىلىوي أٍجره  اعتدؼ ك ؿتوه : مل يصبو  –نب عمدن

 2مثل يضرب ظتن طلب حاجة فلم يقدر عليها.:  ((أخطأ نوءؾ ))كقوعتم : 

ٌّ اا هل ععاى األخطاء ىو ما ليس لإل  نااف فيو قصد، كىو عرر اا ح لاقوط ح

إذا حصل عن اجتهاد، كيصَت شبهة َب العقوبة حىت ال يؤٌٍب اطتاطئ، كال يؤاخر حبٌد 

كالقصاص، كمل جيعل عررا َب حّ العباد حىت كجب عليو ضماف العدكاف، ككجب بو 

                                                           
   .ُ، ص. معجم عريب -معجم اظتعاين اصتامع، اظتعجم الوسيط، اللغة العربية اظتعاار  ُ

  . ِِْ(، الطبعة الرٌابعة، ص. ََِْ، ) القاىرة:مكتبة الشركؽ الدكلية ، غتمع اللغة العربية، معجم الوسيط ِ
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أك غرضا فأااب  الٌدية، كما إذا رمى شخصا ظنو ايدا أك حربيٌا، فإذا ىو مالم،

 ّآدميا كما جرل غتراه كنائم ٍب انقلب على رجل فقتلو.

)كأما خطأ( اطتطأ كاطتطاء : ضد الصواب. كقد أخطأ كَب التنزيل : )) كىلىٍيسى   

ًبيٍ أك غىًلٍطتيٍم" ؛ كقوؿ جينىاحه ًفٍيمىا أىٍخطىٍأًبيٍ بًًو (( عٌداه بالباء ألنو َب معٌت "عىثػىرٍ  عىلىٍيكيمٍ 

 : رؤبة

ًليػٍلىكى ملٍى يػيٍقتىلً   ۞أىالى أىٍبًلغىا خيلَّىًت ًجاًبرنا    بًأىفَّ خى

 كىأىخَّرى يػىٍوًمى فػىلىٍم يػىٍعجىلً  ۞ختىىطَّأىًت النٍَّبلي أىٍحشىاءىهي 

 مامل يتعمد، كاطتطاء يعٌت ما ععمد؛ كَب اضتديث : قػىٍتلي اطٍتىطىاًء ًديػىتيوي كاطتطأ يعٌت

كرا ككرا، ىو ضٌد العمد، كىو أف عقتل إناانا بفعلك من غَت أف عقصد قتلو، أك ال 

  4عقصد ضربو مبا قتلتو بو. كقد عكرر ذكر اطتطإ كاطتطيئة َب اضتديث.

  Error: 1[c] done wrong;  2 [u] condition of being wrong in belief or 

conduct: fall/lead, by mistake.
5
 

                                                           

   
  .ٖٖـ(، ص.ُُّْ، )القاىرة: دار الفضيلة، معجم التعريفاتللعاٌلمة على بن ػتٌمد الاٌيد الشريف اصترجاىن،  ّ

 .ُُّٗـ ( ص. ُِٖٖبع عشر، )الناشر: دار اظتعارؼ، ، اصتزء الاالااف العربابن منظور،  ْ      
5
 A. S. Hornby, oxford advance learner‟s dictionary of current English, third edition 

(oxford: oxford university press, 1974) h. 290 
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إف اظتصطلحات اليت استعملها اللغويوف العرب القدامى ُب عناكين مؤلفاهتم 

للداللة على األخطاء كثَتة جدا، مثل: التصحيف، كالتحريف، كالرطانة، كالغلط، 

، كاعتفوة، كعثرات األقداـ، كاألكىاـ، كاللحن، كاعتنة، كسقطات كالاهو، كزلة اللااف

العلماء، إخل. كعلى الرغم من أف اللغويُت العرب مل ياتعملوا كلمة "خطأ" ُب عناكين  

كتبهم أال أهنم استعملوىا ُب كاف اطتطأ، ؿتو: "قد أىرىٍيتى فالنا زيد"، بغَت كاك. كال 

، فإنو خطأ.  ٔيقاؿ أىٍكرىٍيتي

 طاء اللغويةتحليل األخ مفهوم .2

أال الكلمة اليونانية  7حتليال –حيٌلل  –من فعل اظتاضي حٌلل التحليل 

analyein  أم مبعٌتmenyelesaikan  كmenguraikan كالتحليل جزء ال يتجزأ من .

واسطة اظتقارنة كحتديد البحث، ألف النشاط البياف ىو فصال ألشياء إى أجزاء أاغر ب

 العالقة القائمة على معايَت معينة الختبار أك إثبات اضتقيقة.

                                                           
6
، ّْ، الانة ُٕٗب غتلة "اللغة العربية االردين" العدد  ،نظرية حتليل األخطاء ُب الًتاث العريبعلي جاسم،  جاسم  

 ُٓٓ، ص.  ({َُِٗ أكتوبر ٗ) http://www.academia.edu/2453422:  }عوجد ُب  ُّٓ-ُْٓـ. ص ََُِ
7
  .ُِْ، ص. اظتتحد ُب اللغة ك اإلعالـلويس مألوؼ،  

http://www.academia.edu/2453422
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قدرة اظتتعلم على الفحص الدقيّ للمحتول العلمي كاظتعرُب  ىو لالتحلي

حتليل اصتملة : بياف أجزائها ككظيفة كل منها. ك  –التحليل  8كحتديد عنااره.

)التٍَّحًلٍيلي النَّفاايٌن(: فركعه من علم النفس اضتديث، يبحث ُب العقل الباطن كما فيو 

ا لعالجها. عفاَت كشرح اضتقائّ اظتعينة لرلك فإف التحليل ىو  9من عيقىدو كرغىباتو دتهيدن

أك عملية إؾتازىا للحصوؿ  ُب أم موضوع أك عمل للحصوؿ على ععريف كفهم احيح

ص اظتشكلة أك التحليل ىو طريقة لفح. على اضتقائّ الصحيحة حوؿ الوضع اضتقيقي

لرلك فإف  10للعثور على رتيع العناار األساسية كالعالقة بُت العناار اظتًتابطة.

ع أك عمل للحصوؿ على ععريف كفهم عفاَت كشرح اضتقائّ اظتعينة ُب أم موضو  التحليل ىو

 عملية إؾتازىا للحصوؿ على اضتقائّ الصحيحة حوؿ الوضع اضتقيقي. احيح أك

يعترب مصطلح "األخطاء" اظتاتخدمة ُب ىرا الكتاب ىي اظتعادؿ اللغة 

" عتا error " باللغة اإلؾتليزية. ُب اللغة اإلؾتليزية نفاها كلمة "error الثانية لكلمة "

                                                           
8
كى، )القاىرة: ، الطباعة األكالطرؽ -كالقواعد -علم كتابة اللغة العربية كاإلمالء، األاوؿحاٍت عبد اضتليل يوسف،  

 .ِِْـ(، ص.  ََِٕدار الاالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًترتة، 

 .ِّٓ، ص. جزء األكاؿ كالثاىناؿمعجم اللغة العربية اظتعجم الوسيطإبراىيم مصطفى،  ٗ 
10

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ensiklopedia Nasioanal Indonesia (Jakarta: 

PT. Cipta Adi Pustaka, ٨٨١١), h. ٨٨. 
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كما ُب اإلندكنياية بإلضافة إى    goofs.11 ك mistakesمن بُت أمور أخرل: مرادفات 

kegalatan.  12ؿتن نعرؼ أيضا كلمة  kesalahanكلمة 
  

األخطاء ىي إؿتراؼ القواعد اضتادثة بابب إى عدـ قدرة اظتتعلم ُب 

حيدث ىرا اطتطأ ألف قلة  13اختيار استخداـ العبارات اظتناسبة بالوضع أك اضتاؿ.

  Yoki Seriyadarmaعند   14اإلىتماـ باألشياء اظتركورة كقلة التفاىم عن قواعد اللغة.

كما نقل عنو عبد الراجي أنو قاؿ دتيز عبد الراجي األخطاء بُت استخداـ اللغة األكى 

األخطاء ُب اللغة األكى كىي إؿتراؼ عن منط القاعدة كما فعل اظتراىقُت.  15كالثانية.

كاألخطاء ُب اللغة الثانية فهي إؿتراؼ اظتتعلم للغة األجنبية من منط علك القاعدة. بينما 

 16األخطاء ُب ىرا التحليل ىي األخطاء الثانية أم األخطاء للغة الثانية.

                                                           
11

  Pit Corder, Error Analysis and Interlanguage, (Oxford: University Press, ٨٨١٨), h. 22. 
12

 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa (Bandung: Angkasa, ٨٨٨١), 

Cet. ٨, h. 323-322. 
13

M. Akmansyah, Analisis Kesilapan Penggunaan Bahasa Arab: Error Analysis 

Terhadap Skripsi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan 

Lampung, (Bayan Vol. 3 No. ٨ IAIN Lampung, 3٢٨٢), h. ٨3-٨2.  
14

  Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, (Cambridge, Mass: MTT Press, ٨٨22), h. 

٨32. 

ُٕ، اظترجع الاابّ، ص.حتليل األخطاءاظتقارنة بُت العلم اللغة التقبلي ك يوكي سريادارما، ُٓ                
ُٕنفس اظترجع، ص. ُٔ.   
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  17ىو عملية ظتعرفة أخطاء الطلبة لنيل التصويبات. حتليل األخطاء

ظهرت نظرية حتليل األخطاء لتعارض نظرية التحليل التقابلي، أف سبب األخطاء ىو 

اللغة األـ إى اللغة اعتدؼ.لكن كوردر كآخر يتعارض ىره اإلجتاة،  دخل،كالنقل منالت

كقالوا:إف سبب األخطاء ليس التدخل من اللغة األـ فحاب، بل ىنا كأسباب أخرل 

داخل اللغة اعتدؼ، كىره األسباب بتطورية. مثل: أسلوب التعليم، كالدراسة، كالتعود، 

ظتدركس، كالتعميم، كالاهولة، كالتجنب، كاإلفًتاض كالنمو اللغوم، كطبيعة اللغة ا

اطتاطئ، كغَتىا. كل ىره العوامل عتا أثرىا فيما يواجو الدارسوف من اظتشكالت، كذلك 

بصرؼ النظر عن أكجو التشابو كاإلختالؼ بُت لغة الدارسُت كاللغة الثانية اليت يتعلموهنا 

 ُب غالب األحياف. 
18

  

أف حتليل األخطاء ىو فرع من فركع علم اللغة التطبيقي، كىي اطتطوة  

التالية للدراسة اظتقارنة، إال أنو يوجد اإلختالؼ بينهما، ألف حتليل األخطاء يتعلّ 

حتليل األخطاء  أكسع دائرة من  بدراسة لغة الدارس اليت عنتج عن ععٌلمو لغة اعتدؼ. إف
                                                           

17
 Jamaluddin, Problematika Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 

3٢٢2), h. 22.  

   .ُِٓ، اظترجع الاابّ، ص. ة حتليل األخطاء ُب الًتاث العريبنظريجاسم على جاسم، ُٖ      
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التحليل التقابلي. ذلك ألف ُب ىرا البحث مصدر الصعوبة ُب ععليم اللغة اظتنشودة ليس 

كجود عدختل اللغة األـ على اللغة اظتتعلم فحاب، بل عنشر إى ما قاعتا ريتشارد بأهنا 

 19ك األخطاء التطورية. intralingualنوعاف، مها داخل اللغة 

كباإلضافة إى ذلك، أف حتليل األخطاء ىو دراسة عدرس بأسلوب 

عملي عن األخطاء اليت يرعكبها دارس اللغة كػتاكلة التعرؼ على أسباب علك األخطاء 

اء األخرل أف حتليل األخطاء ىو الدراسة التحليلية لكيفية حلوعتا. أما عند اطترب 

 20لألخطاء اللغوية اليت يرعكبها فرد أثناء إنتاج اللغة الثانية كالما أك كتابا.

كانطالقا من بعض اآلراء الاابقة، علخص الباحثة أف حتليل األخطاء ىو 

كقالت الباحثة برلك، ألنو ُب  22أك اللغة األجنبية. 21التحليل الرم يركز اللغة اظتتعلم 

                                                           

، ُ، رقم ِ"  العدد lisanu ad-dhadُب غتلة " اظتقارنة بُت العلم اللغة التقبلي كحتليل األخطاء،ادارما، يوكي سريُٗ
 َُ) https://ejournal.unida.gontor.ac.id./index.php/lisanu/article/view/472: عوجد ُب} 77ص.  ۵َُ۲أبريل 

 ({.۲َُٗأكتوبر 

 ٕ َ. نفس اظتراجع، ص.َِ 
21

 Pit S. Corder, Error Analysis and Interlanguage, (Oxford: Oxford University Press, 

٨٨١٨), h. ٨٢. 
22

 Platt Richard and H. Weber, Longman Dictionary of Applied Linguistic, (London: 

Longman, ٨٨١2), h. ٨2. 

https://ejournal.unida.gontor.ac.id./index.php/lisanu/article/view/472
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األخطاء ىو األنشطة للتعبَت عن اللغة ُب الكالـ أك الكتابة. ىناؾ ثالثة اضتقيقة حتليل 

 أسباب مهمة لتحليل األخطاء اللغوية، كما ُب التايل:
23

 

ظتتعلم اللغة، ألنو برلك إف دراسة األخطاء عدكر دكرا ىاما  . أ

 يعرؼ اظتتعلم أم مدل حتقيقو ُب عرقية جودة نتائج التعلم.

إف دراسة األخطاء عااعد اظتتعلم ُب ععلم كفهم اللغة من خالؿ   . ب

 األخطاء كحلوعتا.

إف دراسة األخطاء عااعد اظتعلم ظتعرفة كيفية اظتتعلم ععلم اللغة  . ج

كاألساليب اليت ياتخدمها كاكتااهبا، ككرلك االسًتاعيجيات 

 اظتتعلم ُب ععلم اللغة.

ىي الدراسة عن األخطاء اللغوية ظتعرفة  حتليل األخطاء اللغوية، إذاف

 24شكل أخطائها ُب اللغة.

                                                           
23

 Pit S. Corder, Error Analysis and Interlanguage, (Oxford: Oxford University Press, 

٨٨١٨), h. ٨٨. 
24

Siti Nur Tiana, Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Karangan Siswa Kelas IV SD 

Negeri Cibeunying Kabupaten Bandung Barat Tahun Ajaran 3٢٨2/3٢٨2, (repository.upi,edu, 

3٢٨2), h. ١.  
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كذكر يوكي سريادارما نقال عن كوردر أف اعتدؼ من حتليل األخطاء ىو عفاَت 

اطتطأ لغويا كنفايا هبدؼ مااعدة الدارس على التعلم، كذلك بعد عصنيف األخطاء 

دؼ عنها ُب عتجة لغة اعتغتالت اختالؼ قواعد التحقيّ ُب لديهم من حيث يبٌُت 

 ِٓالدارس.

كذكر يوكي سريادارما نقال عن الدكتور عبده الراجحي، فإٌف حتليل األخطاء لو 

خطاء نظرية علم اللغة فوائد نظرية كأخرل عملية.  فعلى اصتانب النظرم خيترب حتليل األ

النفاي ُب عأثَت النقل من اللغة األـ، فتثبت احتها أك خطأىا، كىو يعد عنصرا مهما 

ُب دراسة ععلم اللغة. ٌٍب إٌف حتليل األخطاء يقدـ إسهاما طيبا عن اطتصائص الكلية 

 ِٔاظتشًتكة ُب ععليم اللغة األجنبية. كىو يكشف عن كثَت من الكليات اللغوية.

كعلى اصتانب العملي يعد حتليل األخطاء عمال مهما جدا للمدرس، كىو عمل 

متواال، يااعده على عغيَت طريقتو أك عطوير اظتادة، أك ععديل احمليط الرم يدرس فيو. 

كلكٌن أمهية الكربل عكمن على اظتاتول األعلى ُب التخطيط ُب اظتقررات الدراسية، 
                                                           

 ُٕ، اظترجع الاابّ، ص.اظتقارنة بُت العلم اللغة التقبلي كحتليل األخطاءيوكي سريادارما، ِٓ           

 ُٕنفس اظترجع، ص.              
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جيرم حتليل ك ِٕت العالجية، كإعادة التعليم، كعدريب اظتعلمُت أثناء العمل.كاظتقررا

 األخطاء عادة على مراحل:

 . حتديد األخطاء ككافها.ُ

 . عفاَتىا.ِ

 ِٖ. عصويبها كعالجها.ّ

( اقًتح ستس Mohammad Aininكذكر يوكي سريادارما نقال عن ػتمد عُت )

( نقال عن Corderخطوات اليت سار ىو عليها ُب حبثو، كعلك اطتطوات قٌدمها كوردر )

(، رتع مناذج من أخطاء الدارسُت، حتديد األخطاء، كاف األخطاء، شرح Ellisإيليس )

 ِٗاء.األخطاء كعفاَتىا، كعقييم األخط

أف ػتللي األخطاء  Leo Idra Andrianaذكر يوكي سريادارما نقال عن الدكتور ك 

 يعتمدكف ُب حبوثهم اللغوية التطبقية على سٌت خطوات، كعلك اطتطوات ىي:

                                                           
 ِٕنفس اظترجع، ص.   ِٕ

 .َٓ-ُٓ. ( صُٓٗٗعبده الر جحي، علم اللغة التطبيقي كععليم العربٌية، )دار اظتعرفة اصتامعة،   ِٖ
 .ِٕ، اظترجع الاابّ، ص. اظتقارنة بُت العلم اللغة التقابلي كحتليل األخطاءيوكي سريادارما،   ِٗ
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 . رتع اظتاٌدةُ

 د األخطاء. حتدي۲

 . عصنيف األخطاء )أنواع األخطاء(ّ

 . عكرار األخطاءْ

 . شرح األخطاء۵

 َّ. التطبيّ العملئ

ُب حتليل  اطتطوات اآلخرة أم على سٌت خطواتكاستخدمت الباحثة 

 .Leo Idra Ardianaاألخطاء عند ىره الرسالة ، كما ذكر الدكتور 

 

 ظهور األخطاءالعوامل المؤثرة في  .3

 األخطاء اللغوية ىي شكل اإلؿتراؼ ُب احملادثة لفظيا أك كتابا كىي غَت

                                                           
 7۲نفس اظترجع، ص.  َّ
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مناسبة بقواعد اللغة اظتاتخدمة. ىناؾ ثالثة أسباب أساسية لألخطاء  

 31اللغوية ىي:

 أف الطالب يتأثركف بلغة األـ أك اللغة األكى . أ

األخطاء اللغوية ىي عداخل من لغة األـ إى اللغة الثانية أك بعبارة 

عوضع ُب اختالؼ نظاـ اللغة األكى كنظاـ اللغة  أخرل أف مصدر األخطاء

 الثانية.

 للغة إى اللغة اعتدؼقلة عفاىم متعلم ا  . ب

كىره األخطاء عكوف ُب قواعد اللغة أم ُب جعل اصتملة بالقواعد 

 الصحيحة، ىره األخطاء عامى عداخل اللغة نفاها.

 عملية ععليم اللغة غَت اظتناسبة كال الكاملة  . ج

                                                           
31

Nanik Setyawati, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Teori dan Praktik, 

(Surakarta: Yuma Pustaka, 3٢٨٢), h. ٨2-٨2. 
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كىره عتعلّ باظتواد الدراسية أك الطريقة اظتاتخدمة. أما اظتواد الدراسية 

ا كختبَتىا كعصنيفها ككرلك بًتعيبها. كأما الطريقة عتعلّ باختيار عتعلّ مبصادرى

 وات التعليم كالوسائل التعليمية.اإلسًتاعيجية التعليمية كخط

 

 أنواع األخطاء اللغوية .4

كاف األخطاء كما بيٌنها العلماء العرب القدامى. نقال عن جاسم علي 

 جاسم كمٌت العجرمى كىالة حاٍت بيدس.

 ء النحويةاألخطا . أ

يقصد باألخطاء النحوية: األخطاء اليت عتناكؿ موضوعات النحو:    

التالية: باب ما انظركا إى األمثلة  كالتركَت، كالتأنيث، كاإلفراد، كالتثنية، كاصتمع، كغَتىا.

لو قليب كانتفخت بطٍت، كؿتو من ذلك القلب، كالبطن يقولوف: رٌقت  أثنوه من اظتركر

ٍب يقولوف: أف ياأؿ من عالمير قبل األادقاء، كؿتو   23اصتميع. الصواب : عركَتذلك.

                                                           
 .ُٔٔ، اظترجع الاابّ، ص. نظرية حتليل األخطاء ُب الًتاث العريبجاسم على جاسم،   ِّ
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، عيةآلاأجب على األسئلة   33ذلك الصواب: أف ياأؿ عالمير من قبل األادقاء.

أجب على " ألف اإلجابة  " أجب عن" بدال من " عيةآلاالصواب: أجب عن األسئلة 

إجابتها اظتطلوبة، كلكن "على األسئلة" ععٍت عرؾ األسئلة عن األسئلة ععٍت حتديد 

اإلجابة عن غَتىا، خااة أف حرؼ اصتر "على" يعٍت اجملاكزة ك عرؾ الشيء كما ىو ك 

 34معركؼ.

 األخطاء الصرفية  . ب

يقصد باألخطاء الصرفية: ىي األخطاء اليت عتناكؿ موضوعات الصرؼ،  

 :35كالتصغَت، كالناب ك غَتىا. انظركا إى األمثلة التالية

رجل ؿتوم، كالصواب: ؿتوٌم، بإسكاف اضتاء، مناوب إى  :يقولوف

 . كرجل لغوم، كالصواب: لغوم، بضم الالـ، مناوب إى اللغة.  النحو

                                                           
اعيجية حبث األ خبار ُب عرقية مهارة قراءة اللغة العربية لدم عطبيّ استَت سالة العلمية باظتوضوع " ر ديفي كديا سارم، ال ّّ                 

  .ِ"، ص. عالمير الصف الثامن مبدرسة ػتمدية الثانوية اإلسالمية األكى بأمباراكا
 

.ٓ( ص. َُِْ، )الفلياطيٍت: كزارة الًتبية كالتعليم العايل، األخطاء اللغوية الشائعةأمُت طو عبد الغفور، ّْ             

  .  ُْٖ، ُْٔ،ُّْابن مكي، اظتصدر الاابّ، ص.  ّٓ            
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رًيَّةه. :يقولوفك  كالصواب: بدرمٌّ كبدرية. باسكاف  يـو بىدىرًمٌّ، كليلة بىدى

 الداؿ، ألنٌو مناوب إى البىٍدر.

 

.  ّٔكيقولوف: ذىيػٍَّبتي الشحم. كالصواب ذىكَّبٍػتيوي بالواك ألنو من ذاب يريكبي

  37يقاؿ: أذبت أيضا.

 

صرفية: كىي عتعلّ مبا يعًتم بنية الكلمة العربٌية من عغيَت األخطاء ال   

 38سواء بزيادة أك نقص، ؽتٌا يؤثر ُب مبناىا كمعناىا.

 األخطاء الصوعية ج. 

 يقصد باألخطاء الصوعٌية: ىي األخطاء اليت عقع ُب أاوات اللغة العربية

إليكم األمثلة التالية: أخطاء من حرؼ، كإضافة، كإبداؿ، كغَتىا.كحركاهتا، كما يعًتيها 

                                                           
 ُٗٔ. نفس اظترجع، ص  ّٔ

ابن ىشاـ أبو عبد ا هل ػتمد بن أزتد بن خلف اللخمى اإلشبلى، اظتدخل إى عقوًن اللااف، حتقيّ: حاًب اا ح ّٕ                 
.ُُٕـ(، ص.  ََِّلبناف: دار البشار األسالمية للطباعة كالنشر كالتوزيع،  –، )بَتكت ُالضامن، الطبعة   

مٌت اجملرمى كىالة حاٍت يبدس، حتليل األخطاء اللغوية لدراسى اللغة العربية للماتول الرابع من الطلبة الكركبُت ُب مركز ّٖ           
ُب:عوجد  }َُُٗ(، ص. َُِٓ، ُ، ملحّ ِْدرسات العلـو اإلناانية كاإلجتماعية، اجمللد اللغات اصتامعة غتلة،  )  

     ْْٖٓ/ُّٕٔ/https://journal.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile  ) ُِ أكتوبر َُِٗ({ 
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كمثل ذلك: كجهو كالبدر،  يقولوفٍب   ّٗة.: يقولوف: الكورة. كالصواب: الكر اإلضافة

 40بح. كالصواب: عشبو.يعٍت األمثلة من عش

كمتعلم اللغة الثانية من الكبار فيواجو اعوبة ُب نطّ بعض أاواهتا اليت ال عوجد 

 ارة الصوٌٌب للغة اصتديدة مع عقٌدـ العمر.ُب لغتو األـٌ، باإلضافة إى اعوبة عكٌيف جه

كعلك األخطاء اليت عنجم عن التفاعل اطتاطئ بُت األاوات اليت دتثل ماٌدة الكلمة، كما 

يعًتيها من حرؼ، أك إضافة، أك عبديل، كإطالة اائت قصَت أك عقصَت اائت طويل، 

ا يؤٌدم إى خلل ُب ناىيك عن اطتطأ ُب عملٌيات اإلعالؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ كغَتىا، ؽتٌ 

 ُْالبنية الصرفٌية.

 

 

 

                                                           
 .ُٗٔ، اظترجع الاابّ، ص. نظرية حتليل األخطاء ُب الًتاث العريبجاسم على جاسم،   ّٗ

              .ٗٓ،)العربية للجميع(، ص. العربية بُت يديك كتاب الطالب لغَت الناطقُت هباعبد الرزتن بن إبراىيم الفوزاف، َْ

حتليل األخطاء اللغوية لدراسي اللغة العربية للماتول الرابع من الطلبة الكركيُت ُب مٌت العجرمى كىالة حاٍت بيدس،  ُْ
  1901اظترجع الاابّ، ص. مركز اللغات اصتامعة األردنية، 
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 األخطاء البالغية  . د

 عتعلّ مبوضوعات البالغة، كاصتناس، يقصد باإلخطاء البالغية ىي اليت

رء. فالف يقولوف:  كالطباؽ، كالتضمُت، كعنافر، كغَتىا. رم كال ديى ما جيى

رء، )جناس ناقص(.  ِْالصواب: ما ييلجي كال ديي

 طاب(اطتاألخطاء األسلوبية )حتليل  .ه

األخطاء األسلوبية: ىي األخطاء اليت عتناكؿ كضع الكلمات ُب سياؽ          

  غَت احيح، أك أف عاتعمل الكلمة ُب اصتملة بشكل خاطئ.

انظركا إى األمثلة التالية: كمن ذلك: األكباش من الناس، ىم عندىم: الافلة. 

قبائل شىت، كإف كانوا كليس كرلك. إمٌنا األكباش كاألكشاب: األخالط من الناس من 

رؤساء كأفاضل، كُب اضتديث: قد كىبَّشىت قريشي أكباشا أم رتَّعت رتوعا، )استعماؿ 

  ّْالكلمة خطأ ُب الاياؽ(.

                                                           
 ُُٕ، اظترجع الاابّ، ص. نظرية حتليل األخطاء ُب الًتاث العريبجاسم على جاسم،   ِْ

(، ٕـ، ج. ُٗٔٗ، )ليدف: مطبعة بريل، اظتعجم اظتفهرس أللفاظ اضتديث النبومأ.م ك نانك، ك م.ب. منانج،   ّْ
 .ُِِص. 
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يعنوف ُب كثرة كحفدة. ك إمنا الضفف: قلة  يقولوف: قدـ األمَت ُب ضفف،

عمل معٌت الكلمة كليو )استقد آالطعاـ ككثرة األكلُت. كاضتفف: أف يكوف الطعاـ علي 

 خطأ ُب اصتملة(.

 األخطاء اظتعجمية .و

يقصد باألخطاء اظتعجمية: ىي األخطاء اليت عكوف ُب استعماؿ معٌت 

 44الكلمة خطأ ُب اصتملة.

يقولوف: لعب الصبياف الغٌميمة. كالصواب: الغٌميضى، كالغميضاء، أذا  

)استخداـ كلمة غَت مناسبة للتعبَت عن َمددت خففت، كإذ قصرت شددت، 

 ْٓاظتعٌت(.

                                                           

.ُٕ، ٓٓ، ْٓ،َٓبن مكي، اظتصدر الاابّ، ص. اْْ               
 . ُٕٔنفس اظترجع، ص.   ْٓ
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"، قاؿ أبو بكر: كالصواب رجل "شى  حَّاذه" كأنو كيقولوف رجل: "شىحَّاثه

 46يأخر من الناس الياَت كيشحرىم كما يشحر اظتان اضتديدة كيأخر منها شيئا فشيئا

 )أبدؿ الراؿ الثاء(.

استخداـ مدرسة الثانوية " كالصواب " اظتدرسة اظتتوسطة " ) " :كيقولوف

 47(.العامة طتااة للكلمةاالكلمة 

 األخطاء اإلمالئية . ز

كوف ُب كتابة  الكلمة بشكلة يقصد  باألخطاء اإلمالئية: األخطاء اليت ع

غَت احيح أك مضبوط.كزيادة حرؼ، أك حرفو، أك إبدالو، أك كضعو ُب غَت موضعو 

 من الكلمة.

                                                           
، )دراسة كنصوص: عبد الزيادات على كتاب إاالح ضتن العامة باألندلسالزبيدم،  أبو بكر ػتمد حان اإلشبيلي، ْٔ                

.ُْـ(، ص. ُٓٗٗديب،  –د للثقافة كالًتاث ، مطبوعات مركز رتعة اظتاجُالعزيز الااكرم، الطابعة   
بة لطالب الصف الثامن مبدرسة استخداـ الصورة كوسيلة لًتقية مهارة الكتا: باظتوضوع الؤشالة العلميةيوىن أريانغايو،ْٕ                

، )المبونج: مكتبة اصتامعة ـ ۲َ1ٖ/۲َ1ٕمفتاح العلـو الثانوية اإلسالمية األىلية مَتابونج الثالث عاؾتجاموس العاـ الدراسي 
.33اإلسالمية اضتكومية رادين إنتاف المبونج(، ص.   
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عاب. كليس كرلك. إمٌنا العشب :  :يقولوف: للحشيش اليابس

 ْٖاألخضر من اظترعى، )إبداؿ الشُت سينا(.

"حىت" ألقاؾ، )حرؼ حرؼ اضتاء  جئت "ٌب" ألقاؾ. يريدكف يقولوف: ك

 .49من الكلمة خطأ(

 50ٍب يقولوف: موشرات ظتهارة القراءة، كاواهبا: مؤشرات ظتهارة القراءة. 

 يصعب على اظتدٌرس فهم ما يكتبو اظتتعٌلم من نصوص، كىي:

 اظتثل:  إثبات مهزة القطع مكاف مهزة الوال. (1

 مهزة القطع.أخطاء إمهاؿ  (2

 أخطاء رسم حركؼ الكلمة. (3

 ُٓإبداؿ حرؼ حبركؼ آخر. (4

                                                           
 .ُٖٕنفس اظترجع، ص.   ْٖ

.ُّابن بايل، أربعة كتب ُب التصحيح اللغوم.....، ص. ْٗ              
ستَتاعيجية حبث األ خبار ُب عرقية مهارة عطبيّ اسالة العلمية باظتوضوع " ر ديفي كديا سارم، الَٓ                          

.٨2"، ص.قراءة اللغة العربية لدم عالمير الصف الثامن مبدرسة ػتمدية الثانوية اإلسالمية األكى بأمباراكا    
حتليل األخطاء اللغوية لدراسي اللغة العربية للماتول الرابع من الطلبة الكركيُت ُب مركز العجرمى كىالة حاٍت بيدس، مٌت   ُٓ

 .1901-1900اظترجع الاابّ، ص. اصتامعة األردنية،    اللغات 
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 األخطاء الكلية . ح

(: ىي اليت ععيّ االعصاؿ، كعؤثر على Global Errorsاظتقصود باألخطاء الكلية )

 :52التنظيم الكلي للجملة، كعتضمن ُب أكثر اورىا انتطاما األمناط التالية

 للكلمات. الًتعيب اطتاطئ  (1

أدكات الربط اصتمل احملركفة أك اطتاطئة أك الواقعة ُب غَت   (2

 مكاهنا.

حرؼ اظتعينات اليت  عدؿ على االستثناءات الالزمة من   (3

 القواعد النحوية الشائعة.

ععميم قواعد النحو الشائعة على االستثناءات )عدـ مراعة   (4

 القيود على عناار معجمية معينة(.

                                                           
.ُٖٔ -ُٕٔ، ص. التقابل اللغوم كحتليل األخطاءايٍت كاألمُت،  ِٓ     

Jassem, J.A, Ibid, 200, h. 48.  
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لكلٌية عؤثر على النظاـ الكلي للجملة، كجتعل الاامع أك القارئ فاألخطاء ا

خيطئ عفاَت رسالة اظتتكلم أك الكاعب. كديكن أف ديتد عصنيف األخطاء الكلية كاصتزئية 

  ّٓليشمل عصنيف األخطاء باعتبار بعدىا أك قرهبا من اللغة.

 األخطاء اصتزئية .ي

(: ىي األخطاء اليت العتابب ُب إعاقة Local Errorsاألخطاء اصتزئية ) 

االعصاؿ بصورة كاضحة. كعشمل أخطاء عصريف االسم، كالفعل، كما عشمل األدكات، 

كاألفعاؿ اظتااعدة، كاوغ كلمات الكم، كاستخداـ الضمَت اظتركر مكاف اظتؤنث، 

ؿ الفعل اظتاضى بدال من اظتضارع، كغَتىا. كمبا أف علك األخطاء مقصورة على كاستعما

أجزاء اصتملة فإننا ناميها )أخطاء جزئية أك ػتلية(. فاألخطاء اصتزئية:  جزء كاحد من

ىي اليت عقتصر على جزء كاحد من أجزاء اصتملة، كال حتدث أثرا كبَتا على عملية 

  ْٓاالعصاؿ كال نعيقو.

                                                           
 .َُٖالاابّ، ص. ، اظترجع ، نظرية حتليل األخطاء ُب الًتاث العريبجاسم على جاسم  ّٓ
  .ُٖٔع، ص. نفس اظترج  ْٓ
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الداللة  األخطاءاللغوية الاابقة، عقصد الباحثة ىي  األخطاءكمن أنواع  

ُب ععلم اللغة العربية ككجدت اظتعجمية، ألٌف علم الداللة ىي إحدل من اظتواد اظتهٌمة 

بعض رسائل طالب قام ععليم اللغة الداللة اظتعجمية ُب   الباحثة كثَت من األخطاء

الداللة  دين إنتاف اإلسالمية اضتكومية ظتبونج، فلرلك ستحلل الباحثة منالعربية جبامعة را

 اظتعجمية.

 يقولوف: "اك"، كالصواب "سك"، معنها: الااقي أك الاقاة.

 55"، معناىا: نار. شعآ " كالصواب "آطشيقولوف: " ك

 تحليل األخطاء الداللية .ب

 الداللية تعريف. ١

ك ُب اإلؾتليزية :  semantiqueكلمة الداللة ُب الفرناية :   

semantics( كاليت أثارهتا اظتنظمة الفلافية األمريكية ،American Philological 

                                                           

، )نيودعتي: اجمللس اعتندم للعالقات اعتند جالؿ الاعيد، اعتند ُب رحلة بطوطة: دراسة لغوية غتلة ثقافةاضتفناكم، ٓٓ           
.ُِٓ- ُِْ، ّٗ، ِْـ(، ص. ََِٓالثقافية،   
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Association كقد نشرت ُب اظتقاؿ بعنواف "ُْٖٗ( ُب عاـ ، Reflected Meaning A 

Point in Semantics أعلن  ُٕٖٗ". كُب عاـ ،Breal  الداللة من خالؿ مقاالعو العلمية

" كىره اظتقالة كإحدل الدراسة اصتديدة Le Lois Intellectualles de Language بعنواف "

بينما الداللة ُب العربية معركفة بإاطالح علم الداللة كاليت عتكوف من   56ُب علم اللغة. 

 داللة" مبعٌت اإلظهار أك اظتعٌت.كلمتُت : "علم" الرم معناه اظتعرفة "كال

 لغة:

ا ٍب اشتّ من ىر 57عدٌؿ مادة )دىلىلى( "على إبانة الشيئ بإمارة عتعلمها"،

األال كلمة )الداللة(، "فالدليل ما ياتدٌؿ بو، كقد دلٌو على الطريّ يدلٌو دالىلة كداللة، 

 إى الشيء، كاإلبانة عنو.فالداللة مبعناىا اللغوم ععٍت اإلرشاد  58كالفتح أعلى"،

 

 

                                                           
56

 Mohammad Kholison, Semantik Bahasa Arab Tinjauan Historis Teoritik dan Aplikatif 

(Sidoarjo: CV Lisan Arabi, 3٨2), Cet. Ke- ٨, h. 3.  
(، حتقيّ: شهاب الدين أبو عمرك، )بيَتكت: دار الفكر، ھّٓٗ، )ت معجم اظتقاييس َب اللغةأيب اضتاُت أزتد بن فارس بن زكريا، ٕٓ  

  ؿ(-ـ(، الطابعة الثانية، )دُٖٗٗ
  (، دت، )دلل(.ھُُٕ، )القاىرة: طبعة دار اظتعارؼ، لااف العربرتاؿ الدين أبو الفضل ػتمد بن مكـر أيب القاسم بن منظور، ٖٓ
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 اصطالحا:

خر، آعرفت الداللة بأهنا "كوف الشيء حبالة يلـز العلم بو العلم بشيء 

 59كاألكؿ الداؿ، كالثاين اظتدلوؿ".

كديكن القوؿ إف العالقة بُت الداؿ ك اظتدلوؿ ىي علك الداللة اليت عربط 

بينها، فقد استقر ُب اظتفهـو اللغوم اضتديث أف الدالالة: ىي العالقة بُت الداؿ )اللفظ( 

يقًتف فيو الداؿ  الرمحيث ينظر إليها على اعتبار أهنا: "اضتدث   60كاظتدلوؿ )اظتعٍت("،

ا جاز بشيء من التاامح أف نقوؿ: إف الضرب اعصاؿ الضارب ذباظتدلوؿ، فإ

ذلك أف نقوؿ: إف الداللة ىي التصاؿ الداؿ باظتدلوؿ أك باظتضركب، جاز قياسا على 

 61العالقة بينهما".

كعلم الداللة ااطالحا كىو فرع من فركع علم اللغة عبحث فيها اظتعٌت. 

ٍب قاؿ  ن اظتفردات أك الًتكيب.كبعبارة أخرل أنو علم الرم يتناكؿ نظرية اظتعٌت إما م

                                                           
ـ(، ُُٗٗ(، حتقيّ: عبد اظتنعم اضتفٍت، )القاىرة: دار الرشاد، ھُٖٔ، )ت: كتاب التعريفاتعلى بن ػتمد بن علي اصترجاين، ٗٓ

   .ُّٗص. 
   .ْٖـ(، ص. ُّٗٗ، ھُُّْ، )بيَتكت: اظتؤساة اصتامعية، علم الداللة بُت النظر كالتطبيّأزتد نعيم الكراعُت، َٔ

، )ليبيا: كاف اللغة العرابية دالليا َب ضوء مفهـو الداللة اظتركزية، دراسة حوؿ اظتعٌت كظالؿ اظتعٌتونس، ػتمد ػتمد ئُ
 .ّْٓـ(، ص. ُّٗٗمنشورات جامعة الفاعح، 



2١ 
 

بعض اللغويُت أف علم الداللة ىو فرع من علم اللغة الرم يتناكؿ نظرية اظتعٌت أك علم 

الرم يدرس اظتعٌت أك ذلك الفرع الرم يدرس الشركط الواجب عوافرىا ُب الرموز حىت 

كعلم الداللة ُب اإلؾتليزية مأخوذة من اللغة اليونانية  62يكوف قادرا على زتل اظتعٌت.

معناه جعل الشيئ رمزا أك  semainoسيما مبعٌت عالمة أك الرموز كفعلها سيمانو 

63عالمة.
  

 semantikeقد ذكرت ُب اظتصادر األخرل أف الداللة مأخوذة من اللغة اليونانية   

أما اظتقصود  to signify.64مبعٌت اإلظهار، دراسة اظتعٌت أك  semantikosكىي اظتؤنث من 

 signeأك  الرم معناه رموز اللغة semaمن الرموز أك العالمة ىي اظتعادلة من كلمة سيما 

linguistique ( ُُٔٗٗب الفرناية كما ذكر فَتديناند دياوسر : ) 

 . العناار ىي اليت عبحث اظتعٌت بوجود أشكاؿ اوت اللغةُ

 .  اظتعٌت من العناار األكىِ

                                                           
62

 Ahmad Mukhtar Umar, „ilm al-Dilalah, (Kuwait: Dar al-Arabiah, ٨٨١3), Cet. Ke- ٨, h. 

٨٨.  
63

 T. Fatimah Djajasudarma, Semantik I: Pengantar Ilmu Makna, (Bandung: Erasco, 

ُّٗٗ ), Cet. Ke-ُ, h. ُ. 
64

 Farid „Audh Haidar, ‘Ilm al-Dilalah Dirasah Nazhariyyah wa Tathbiqiyyah, (Cairo: 

Maktabah al-Nahdhah al-Mishiriyyah, ٨٨٨٨), h. ٨. Lihat juga Aminuddin , Semantik; Pengantar 

Studi Tentang Makna,( Bandung: Sunar Baru, ٨٨٨١), cet. Ke-٨, h. ٨2.  
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ىاعاف عنصراف مها عالمة أك رموز، كُب حُت أف علك العالمات ىي شيئ 

  ك الشيئ اظتخصوص.أ referenخارج اللغة اليت يشار إليها باسم 
65

ينما الداللة أكثر ب  

عأكيدا على دراسة اظتعٌت من العالمة أك الرموز. ك الداللة ىي دراسة اظتعٌت أك العلم 

لعالقة بُت معٌت كاحد مع اظتعاين األخرل كعأثَتىا كا الرم يدرس اظتعٌت بعالمة أك رموز

 66على الناس كاجملتمع.

خر يعٍت : علم الداللة آ كأما رأل أف ععريف عن الداللة ُب اللغة ك االاطالح

ياعو كأابحت اليـو من أىم العلـو اليت  عتصل بابب ىو ذترة البحث اللغوم كماتو 

كثيّ بالدراسات اللغوية السيما ظتن يبحث عن لغة التخاطب كالتواال بعيدا عن الصيغ 

يَاأَي َُّها  {قاى ععاى:  67الصرفية كالقواعد النحوية كمعٌت الداللة ُب اللغة ىو اعتداية

كفعل } ٨٢ الصف –الَِّذْيَن َأَمنُ ْوا  َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تُ ْنِجْيُكْم مِّْن َعَذاٍب أَلِْيٍم 

                                                           
65

 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 3٢٢3), 

cet. ke-2, h. 3.  
66

 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Semantik, (Bandung: Angkasa, ٨٨٨2), cet. Ke-2. h. 

2.  
ق(، د.ؿ.ؿ.٨2٢٢ابن منظور، لااف العراب، ) لبناف:دار اادر بَتكت،  ٕٔ           
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الداللة ىنا يقع على التجارة )ٍب بُت لنا جل ثناؤه ما علك التجارة اليت عنجينا من 

 68و ػتمد اٌلى ا هل عليو كسٌلم(.العراب األليم فقاؿ عؤمنوف با هل كرسول

كىي  69أما ااطالحا فهي دراست ضتدث كاستنباط اطتصائص اللغوية منو

 70خرين ىي اضتدث الكالمي أك القويل من خالؿ ما يابقو كما يتلوه من حوادثآعند 

كعرافها علماء األاوؿ بأف عفهم اظتعٌت من اللفظ كجيب أف يكوف موقوفا على العلم 

 71كضعا.

ك علم الداللة من العلـو الواسعة اليت ال عقتصر  على اللغويُت بل يشاركهم فيها 

كمن ىنا عتجلى أمهيتة ؛ فالعلـو   72دارسو األداب كالفن كأىل الفلافة ك أىل اظتنطّ

رتيعا هبا حاجة إى علم الداللة، ك علم اظتعجم من أشد العلـو التصاقا بعلم الداللة ؛ 

                                                           
ـ( ،  َََِ=  ھَُِْ، ) مؤساة الرسالة( حتقيّ ازتد ػتمد شاكر، ھَُّجامع البياف ُب عأكيل القرآف التطربم )ٖٔ                             
.ِّٔ/ِّالطبعة األكى،    

  ٕٗـ(، الطبعة الثالثة اظتطبعة الثمانية، ص. ُِٕٗ، )مكتبة الشبابشر، كماؿ ػتمد ي  ٗٔ

           ٖينظر دكر الكلمة :  َٕ 

                            .َُّ/ُـ(، ُٔٗٗ، )بَتكت لبناف:دار الفكر، التقرير ك التحرير ُب علم األاوؿالبن أمَت اضتاج، ُٕ
 

 .           ٓـ(، الطابعة اطتاماة، ص. ُٖٗٗ، )مصر: عامل الكتب القاىرة، ، علم الداللةتالر عمرأزتد ؼتِٕ
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؛ فعلم الداللة ىو ذترة البحث 73كألف اظتعٌت يأٌب ُب اظتقاـ األكؿ الىتماـ اظتعجميُت

اللغوم، كمن دكنو يصبو البناء اللغوم على أمهيتو كإنفاؽ اصتهد فيو عبثا ال طائل من 

 74ائو، ٍب  إف الداللة ىى األكثر عطورا كعغيَتا جبناب اظتاتول الصوٌب.كر 

الداللة ىي جزء من ثالثة ماتويات اللغة، كىي علم األاوات، القواعد 

لرلك فإف الداللة ىي  75عٌت.النحو(، كالداللة. كالداللة ىي علم يدرس اظت-)الصرؼ

 اظتعجمية عدرس اظتعٌت كأاوعتا، ككيفية عطورىاكعغيَتىا ُب اللغة.

كقاؿ أزتد ؼتتار عمر بأنو دراسة اظتعٌت أك العلم الرم يبحث عن اظتعٌت أك 

ز حىت يكوف ذلك القرع من علم اللغة  الرم يدرس الشركط الواجب عوافرىا ُب الرمو 

76قادرا على زتل اظتعٌت.
ىرا العلم ال يركز إال على دراسة اللغويُت، بل يصبح أيضا   

 موضوعا لفيلوسف األدبيُت كعلماء النفس كالفقهاء كما أشبو ذلك. لرلك الفهم عترا

العلم ىو متعدد، جبانب إى أنو يامى علم الداللة، كيامى ىرا العلم أيضا ب 

                                                           
ـ(، ُٖٖٗ)مصر: عامل الكتب القاىرة، ، احبث اللغوم عند العرب مع دراسة لقضية التأثَت كالتأثر، أزتد ؼتتالر عمر ّٕ

         .ُّٔ(، الطابعة الاادسة، ص. 
.ُّّ، )مصر: طابعة ك النشر(، ص. علم اللغة كاُب هنضةعلي عبد الواحد، ْٕ         

75
 Djajasudarma, Semantik ٨…,h. ٨. 

76
 Ahmad  Muchtar  Umar, „ilm al-Dilalah, (Kuwait: Dar al-Arubah, ٨٨١3), cet. Ke-٨, h. 

٨٨.  
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sematologi  ،semologi  ،semasiology  ك دراسة اظتعٌت أك علم اظتعٌت )باظتفرد كال

 اصتمع(، يامى علم اظتعاين ألنو جزء من علم البالغة.

ب ىرا لكن يوضع ىرا العلم كإحدل الفركع من علم اللغة،  كعند العر 

العلم فرع من فقو اللغة كىو عتويج من علم اللغة ألنو حيتوم على دراسة علم األاوات، 

 قواعد كعلم أاوؿ اللغة كاظتعجمي.كالصرؼ، كال

 . عناصر الداللة٢

نتكلم عن الداللة، فإننا ال ديكن أف ناتبعد كحدة اللغة زاحدة منها 

ىرا البحث ىناؾ ثالثة أنواع من عناار عتعلّ بالعناار الواردة ُب الدراسة الداللة. ُب 

77الداللة ىي كالتايل:
  

 أ. العالمة  كالرموز

                                                           
77

 Muhammad Kholison, Semantik Bahasa Arab Tinjauan Historis Teoritik dan Aplikatif, 

(Sidoarjo: CV Lisan Arabi, 3٢٨2), Cet. Ke-٨, h. ١٨. 
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ٍب عطور العالمة إى النظرية  78للغة.العالمة كالرموز مها العنصراف الوارداف ُب ا

عتا ثالثة اصتوانب اظتتعلقة بعلم اللغة، كىي اصتوانب  semiotik. أف semiotikعامى 

  النحوية، كاصتوانب العملية، كاصتوانب الداللية.

 “Tiga aspek semiotik adalah semantik berhubungan dengan tanda-

tanda, sintaktik berhubungan dengan gabungan tanda-tanda (susunan tanda-

tanda), sedangkan pragmatik berhubungan dengan asal-usul, pemakaian, serta 

akibat pemakaian tanda-tanda di dalam tindak tanduk berbahasa”.
79 

 

العالمة ىي بدؿ الشيئ بالشيئ  من اطتربات، كاألفكار، كاظتشاعر، كاآلراء أك 

واردة، بيد أف اللغة ىي نظاـ اللغة غَتىا. فالعالمة  ليات اللغة، بل ىي رتيع األشياء ال

عصنيف العالمات حاب سبب ظهورىا، ديكن القياـ ببعض الطرؽ  80الكاملة كالشاملة.

  81التالية:

 العالمة عشكلها الطبيعة، ؿتو: الاماء ؽتطر مبعٌت ينزؿ اظتطر غزيرا. (1

                                                           
78

 Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Generale, (Paris: Payot, ٨٨2١), h. ٨٢٢. 
79

 T. Fatimah Djajasudarma,  Semantik 1, Pengantar ke Arah Ilmu Makna, (Bandung: PT. 

Eresco,٨٨٨2), Cet. Ke-٨, h. ٨.  
80

Nurgiyantoro, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Pres), h. 22.    
81

 T. Fatimah Djajasudarma,  Semantik  1..., h, ٨٨-٨٢. 
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العالمة عشكلها اضتيواف، يعرؼ الناس من عالمة اوعو ؿتو: الكلب   (2

 ينبح مبعٌت يدخل اإلنااف إى ساحة البيت.

  82وز.العالمة عشكلها اإلنااف، العالمات ُب اضتركؼ عامى الرم  (3

 العالقة اظترجعية كاظتعٌت اظتعجمي . أ

اظتعٌت اظتعجمي ىو أاغر كحدة ُب نظاـ اظتعٌت اللغوم حيث حيتلف كجودىا 

عن أاغر الوحدات األخرل. فالعالقة اظترجعية ىي العالقة بُت الكلمة كلغة العامل 

احملادثة، أما العالقة بُت الكلمة كاظتعٌت فهي العالقة غَت اظتباشرة. أما  اطتارجي اليت ىي

بالنابة للعالقة بُت العناار الثالثة فقد ًب كافها من خالؿ مثلث سيميوعيك 

(semiotic triangle.)83 

 
                                                           

82
Marfuah Unsayaini, “ Ikhtisar Semantik 1 Pengantar ke Arah Ilmu Makna Karya Dr. T. 

Fatimah Djajasudarma”. (Makalah yang disampaikan pada tugas mata kuliah linguistik Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta, 32 Desember 3٢٨3), h. ٨٨..  
83

Ogden dan Richards, Teori Semantik Segitiga, ٨٨23, dikutip oleh J.D. Parera, “Teori 

Semantik”, (Jakarta: Erlangga, 3٢٢2), h. 3١-2٨.  
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 ج. التامية

األشتاء ىي كلمات عصف كل خلوقات، شيئ، كنشاط ككل ما حيدث ُب 

عقدة كاظتتنوعة. ُب بعض األحااف العامل. ىره األشتاء عنمو نتيجة للحياة البشرية اظت

يصعب الناس إعطاء األشتاء كاحدا فواحدا، كبالتايل فتظهر أشتاء اجملموعة مثل اسم 

 اضتيواف، كالنبات كماأشبو ذلك.

 “Penamaan merupakan proses pencarian simbol bahasa yang berfungsi untuk 

menggambarkan objek, konsep, proses dan sebagainya; biasanya dengan 

memanfaatkan perbendaharaan yang ada; antara lain dengan mengubah 

kemungkinan makna atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata”.
84

 

 

ديكن أف يعمل االسم كمصطالح، كىرا اظتصطالح كاضح عندما يكوف لو 

التعريف سواء ُب االسم. أف اللغة ىي حبث ديناميكي، كألف اللغة عنمو كعتطور جنبا إى 

 عتغَت األشتاء من زماف إى زماف.مع عنوع التصور البشرم حبيث  جنب

 

 

                                                           
84

Kridalaksana Harimurti, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia, 3٢٢٨), Cet. Ke- 2, 

h. ١3  
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 الداللةعلم . أنواع ٣

بناء على البحث الاابّ، لقد إعضح أف ىناؾ العديد من اللغويُت يهتموف 

أنو يقام أنواع  John Lyonsبدراسة علم الداللة. أحد اللغويُت من الدكؿ األكربية ىو 

 منها:علم الداللة إى ستاة أقااـ 

 (linguistics semantics. الداللة اللغوية )ُ

 (logical semantics. الداللة الفلافية )ِ

 (antrhopological semantics. الداللة األنًتكبولوجية )ّ

 (psikological semantics. الداللة النفاية )ْ

 85. الداللة األدبية.ٓ

كما   Geckelerك  Coseriu، بينما يرل John Lyonsيوافّ ىرا البياف برأم 

 الثة أقااـ، منها:( أنو يقام علم الداللة إى ثََِٔ) Winfried Notنقل عنو 

 (linguistics semantics. الداللة اللغوية )ُ

                                                           
85

 John Lyons, Instroduction to Theoritical Linguistic, Terj. Majid Abdul Halim 

Mahisyah dkk, „ilm al-Dilalah, (Basrah: Kuliah al-Adab, ٨٨١٢), h. 2. 
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 (logical semantics. الداللة اظتنطقية )ِ

 (general semantics. الداللة العامة )ّ

يقام فيز الدية الداللة إى أربعة أقااـ منها: معٌت الداللة اظتعجمية،  

فيما يلي البياف  86 الداللة الاياقية.معٌت الداللة الصرفية، معٌت الداللة النحوية، كمعٌت

 عن أقااـ الداللة عند فيز الدية.

 

 معنى الداللة المعجمية .أ

مة اظتناسبة للقاموس. كىرا اظتعٌت ىو امعٌت ىو اظتعٌت األساسي من الكل

الكلمة خارج سياقها اصتملة دكف العالقة بالكلمات األخرل ُب اصتملة. ععٌرؼ اآلراء 

األخرل أيضا بأف اظتعٌت اظتعجمي ىو معٌت الكلمة إذا قامت بنفاها كحدة، أك ُب 

ععترب أهنا قامت  87شكل اللفظ، أك ُب شكل زيادة الكلمة، أك كما كجدما ُب القاموس.

بنفاها، ألف ديكن أف يتغَت معٌت الكلمة ُب اصتملة. كأما اظتقصود من معٌت الداللة 

 النحوية ىو اظتعٌت الرم يظهر كوظيفة الكلمة ُب اصتملة.
                                                           

86
 Fayiz al-Dayah, ‘Ilm al-Dilalah al-‘Arabi al-Nazhariyyah  wa al- Tathbiq, (Beirut: Dar 

al-Fikr al-Mu‟ashir, ٨٨١2), Cet. Ke-٨, h. 3٢. 
87

Pateda, Semantik…, h. ٨٨٨ . 
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" bagian tubuh dari leher ke atas كما أف األمثلة ُب اللغة اإلندكنياية "

" فليس pemimpin " أك "ketua "، أما اظتعٌت "kepala  اظتعجمي من كلمة "كىو اظتعٌت

"، pemimpin " أك "kepala" " ketua من اظتعٌت اظتعجمي، ألنو لتوضيح ىرا اظتعٌت "

 kepala " أ "kepala madrasah جيب مشاركتو مع العناار األخرل كما ُب اصتملة "

kantor."88  معٌت ُب  َّكأما ُب اللغة العربية مثل كلمة "ضرب" كاليت عتا اظتعٌت أكثر من

 ,bergerak, pergi, memukulقاموس اظتعجم الوسيط، كمن ىره اظتعاين ىي: 

mendirikan, berdenyut, mencetak, mencampur, mewajibkan, dan lain-lain  كما

معاين، كمن ىره اظتعاين ىي  َُأشبو ذلك. ٍب كلمة "فتح" كاليت عتا اظتعٌت أكثر من 

membuka, menggali, memutar, menolong, mengadili, menaklukkan,   كما أشبو

  ذلك.
89

  

 

 

 

                                                           
88

 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoritik, (Jakarta: Rineka Cipta, 3٢٢3), h. 32٨. 

. ْ(،. الطبعة ۲ََْشوقي ضيف، اظتعجم الوسيط، )مكتبة الشركؽ الدكلية،  ٖٗ                    
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 معنى الداللة النحوية  .ب

عبارة أخرل أهنا  بك معٌت الداللة النحوية ىي اظتعٌت كنتيجة من عملية النحوية، 

كاظتعٌت الناعج عن استخداـ الكلمات ُب اصتمل اظتكتوبة أك اللفظية على ماتول 

 90التحليل أك الًتكيب. 

 

“Makna gramatikal merupakan suatu perangkat makna kalimat yang tertutup. Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap bahasa terbatas dan tidak dapat berubah atau 

diganti dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, makna gramatikal sebuah bahasa 

dapat dikaidahkan. 
91

 

 

ديكن أف يظهر اظتعٌت النحوم، إذا كقعت فيو عملية ؿتوية مثل زيادة الكلمة، أك 

 .ber. مثاؿ ُب اللغة اإلندكنياية ىي عملية زيادة كلمة kalimatisasiإعادة الناخ أك 

1) Kata “berbaju” menyatakan makna gramatikal “mengenakan 

atau memakai baju”. 

2) Kata “berkuda” menyatakan makna gramatikal “mengendarai kuda”. 

 

 

 

 

                                                           
90

 Haidar, Ilm…, h. 22. 
91

 J.D Parera, Teori Semantik, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 3٢٢2), Cet.ke-3, h. ٨3.  
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