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ABSTRAK
Di dalam pembelajaran bahasa Arab memiliki tujuan-tujuan,
yaitu memahami ilmu – ilmu yang bertuliskan bahasa Arab Begitu
juga MTS Muhammadiyah 4 Sidayu Gresik Jawa Timur ini memiliki
tujuan dalam pembelajaran bahasa Arabnya yaitu para siswa bisa
menguasai keterampilan menulis Arab dengan benar. Akan tetapi
yang terjadi menyelisihi apa yang diharapkan. Mungkin dikarenakan
metode pengajaran yang kurang tepat dengan keadaan siswa dalam
menerima dan memahami pelajaran, maka peneliti melihat dari
beberapa siswa yang ada di MTS Muhammadiyah 4 Sidayu Gresik
ini, bahwasanya mereka sering mengalami kesalahan Nahwu di dalam
penulisan bahasa Arab. Khususnya menulis angka dan objek yang
dihitung yang sesuai dengan kaidah Nahwu yang benar.
Rumusan masalah dari penelitian ini ialah: Apa saja bentukbentuk kesalahan para siswa, dan apa sebabnya? Apa solusi untuk
memperbaiki kesalahan tersebut.? Untuk menjawab rumusan –
rumusan masalah ini peneliti menggunakan metode deskriptif dan
kualitatif untuk penelitian lapangan. Sedangkan cara untuk
mengumpulkan data adalah observasi dan wawancara.
Setelah melakukan penelitian di MTS Muhammadiyah 4 Sidayu
Gresik Jawa Timur. Peneliti menemukan bentuk-bentuk kesalahan
mereka yaitu kesalahan-kesalahan dalam mengubah angka menjadi
mudzakkar(laki-laki) dan muannats(perempuan) serta kesalahan
mengubah keadaan objek yang dihitung. Sedangkan penyebab
kesalahannya yaitu pengaruh dari bahasa ibu, kurangnya praktek
untuk menulis bahasa Arab, kurang perhatian, dan tidak adanya kitab
khusus untuk pelajaran menulis. Dan solusi dari kesalahan tadi, yaitu
hendaknya terus mempraktikkan menulis bahasa Arabnya khususnya
dalam penulisan angka dan objek yang dihitung, mengulang-ngulang
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pelajarannya, dan menggunakan metode yang beraneka ragam serta
sesuai, agar menambah semangat para siswa.

املدخل
آًن
(إًن أَنْ َزلْنَاهُ قُ ْر ا
إن اللغة العربية هي أفصح اللغات  ،قال هللا تعاىل :ا
َعَربِيًّا ) قال شيخ عبد الرمحن السعدي يف كتابه تيسري الكرمي الرمحن عن
هذه اآلية :أنه جعل أبفصح اللغات وأوضحها وأبينها ،وهذا من بيانه،
وذكر احلكمة يف ذلك فقال( :لعلكم تعقلون) ألفاظه و معانيه لتيسريها و
1
قرهبا من األذهان.
لتعليم اللغة العربية له هدف وهو فهم العلوم اليت كتبت ابللغة العربية
أو لفهم و اتقان املهارة اللغوية .منها مهارة اإلستماع والقراءة والكالم و
الكتابة .هذه األربع هلا العالقة القوية .و من أحد مهارة اللغة العربية هي
2
مهارة الكتابة.
مهارة الكتابة تقال أصعب املهارة من املهارات األخرى .وهلذا وضع
أهل اللغة مهارة الكتابة يف آخر املهارة اللغوية .ومهارة الكتابة هي املهارة

1عبد الرمحن السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن ( ،1 ،لبنان ،دار ابن حزم .729 ) 2003 ،
2

Nurapipah, Lutpi, “Penggunaan Metode Eklektik untuk Meningkatkan
Keterampilan Menulis
Huruf Arab (Kitabah) Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Penelitian
Tindakan Kelas di
Kelas IV MI Ibrahim Ulul Azmi Cileunyi Bandung.Skripsi. (Bandung: UIN Sunan
Gunung
Djati,2019. 2
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األخرية اليت ينبغي تطورها بعد مهارة اإلستماع والكالم والقراءة .مهارة
3
الكتابة تتضمن ثالثة األشياء وهي كتابة اهلجاءية والتهجأ واإلطناب
أما أهداف الكتابة جممال هي )1:لكي يركز يف اختيار الكلمات و
مراتب اجلملة اجلميلة )2 ،ولتحسن مراتب اجلملة حىت تظهر البديعة يف
مراتب كلماهتا  )3لتعود الطالب يف صناعة اآلراء الصحيحة والفكرة
4
اجليدة.
ومن بيان سابق ،شجع الباحث لتحليل املدرسة احملمدية املتوسطة
جبرسيك جاوى شرقية ،وبعد أن الحظ الباحث ،أدرك أن األخطاء لدى
طالب الفصل األول ابملدرسة احملمدية املتوسطة الرابعة سيدايو جريسيك
جاوى الشرقية  ،رمبا نشأت من الطريقة التعليمية اليت ال تناسب أحوال
الطالب يف قبول و فهم تلك املادة .وهذه املشكالت تؤدي إىل ضعف
الطالب يف احلرص على تعلم هذه املادة واإلجتهاد فيه ،فتكون مهارهتم
وثروهتم اللغوية لديهم بطيئة وضعيفة وعقيمة.
ومما يضيق القلب وحيزنه ،أن الباحث قد رأى كثريا من طالب
ابملدرسة احملمدية الرابعة سيدايو جريسيك جاوى الشرقية خاصة الطالب
اجلالسني يف الفصل األول ابملدرسة املتوسطة .أهنم خيطئون كثريا يف كتابة
العدد واملعدود  ،هم ال يستطيعون أن يكتبوا اجلملة اليت فيها العدد واملعدود
بكتابة صحيحة مع أهنم قد تعلموا و أجادوا النحو يف املستوى األول  ،و

Ibid.,
Ibid.,

3

4
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مثال أخطاءهم يف كتابة العدد واملعدود(ثالث كتب ) والصواب ( ثالثة
كتب) بزايدة التاء املربوطة.
وبعد مالحظة أحواهلم يف كتابة العدد واملعدود ،أراد الباحث أن
يعرف أكثر أحواهلم بدقيق .ألن الباحث يرى أن هذه املسألة مهمة لبحثها
وليعطي احللول هلذه املسألة  ،وينبغي للباحث أن يعرف العوامل و
املشكالت اليت تصعب الطالب يف كتابة قواعد العدد واملعدود ،وملعرفة
السبب الذي ال يقدره الطالب يف كتابتها قام الباحث لبحثها.
اعتمادا على ما ذكر الباحث سابقا فرييد أن يبحث حبثا ابلعنوان:
حتليل األخطاء النحوية يف استخدام العدد واملعدود يف كتابة طالب
الفصل األول ابملدرسة احملمدية املتوسطة الرابعة سيدايو جريسيك
جاوى الشرقية.
أ .املفهوم اخلطأ
اخلطأ هو ذلك النوع من األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو
الكاتب قواعد اللغة من املصطاحلات اليت اشتهرت يف هذه األخطاء،
التصحيف ،واللحن ،وغريها لتشري إىل األخطاء اليت يقع فيها الناس ،يرى
براون أن اخلطأ ،هو" :احنراف عن القواعد النحوية اليت يستخدم الكبار
5
يف لغتهم األم".
5حبران ،إمام ،و حبة الوايف رمحة مليا نغراها ،مفهوم األخطاء اللغوية والفرق بينها وبني األغالط( )2019
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ب .أنواع األخطاء
 )1األخطاء النحوية
يقصد ابألخطاء النحوية :هي األخطاء اليت تتناول موضوعات
النحو ،كالتذكري ،والتأنيث ،واإلفراد ،والتثنية ،واجلمع ،وغريها.
انظروا إىل األمثلة التالية :ابب ما أنثوه من املذكر ،من ذلك:
القلب ،والبطن ،يقولون :رقت له قليب وانتفخت بطين ،وحنو
ذلك .والصواب :تذكري اجلميع .قال الشاعر :وإنك إن أعطيت
بطنك سؤاله وفرجك ًنال منتهى الذم أمجعا .كذلك القميص،
رمبا أنثوه فقالوا :قميص جديدة ،وقدمية .الصواب :التذكري ،قال
6
تعاىل " :اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أيي"
 )2األخطاء الصرفية
يقصد ابألخطاء الصرفية :هي األخطاء اليت تتناول موضوعات
الصرف ،كالتصغري ،والنسبة ،وغريها .انظروا إىل األمثلة التالية:
ابب غلطهم يف التصغري ،يقولون يف تصغري :مهر :مهري و يف
تصغري بغل :بغيل و يف تصغري طفل :طفيل ....إخل .والصواب:
مهري ،على وزن شعيب .ابب غلطهم يف النسب .يقولون :رجل

 6املرجع السابق
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حوي .والصواب :حنوي .إبسكان احلاء ،منسوب إىل النحو،
7
ورجل لغوي .بضم الالم ،منسوب إىل اللغة.
 )3األخطاء الصوتية
يقصد ابألخطاء الصوتية :هي األخطاء اليت تقع يف أصوات
اللغة العربية وحركاهتا ،وما يعتربها من حذف ،وإضافة ،وإبدال،
وغريها .إليكم األمثلة التالية" :أخطاء اإلضافة :يقولون :الكورة.
والصواب :الكرة.و يقولون :فلن يزال اهلرج إىل يوم القيامة بفتح
الراء .والصواب :اهلرج ،إبسكاهنا" .ويقولون :دقن .والصواب:
8
ذقن .وذقن اإلنسان جممع حلبيبه(( ،إبدال الدال ذاال))
 )4األخطاء البالغية
يقصد ابألخطاء البالغية :هي األخطاء اليت تتعلق مبوضوعات
البالغة ،كاجلناس ،والطباق ،والتضمني ،والتنافر ،وغريها .خذوا
األمثلة التالية" :يقولون :ما بقي له سائحة وال رائحة(( ،جناس
ًنقص)).يقولون :فالن ما جيري وال ميري .الصواب :ما جيلى وال
ميرء (( ،جناس ًنقص أيضا)) .التضمني :وهو عند اخلليل ،يف
الشعر من مقاحبه ،ومعانيه ،ويف الغناء من حماسنه و مفاخره.
فأما التضمني يف الشعر ،وهو نوع منه ،فإنه تعلق آخر البيت
أبول البيت الذي بعده ،وال يتم إال به ،كقول الشاعر:و هم
 7حبران ،إمام ،و حبة الوايف رمحة مليا نغراها ،مفهوم األخطاء اللغوية والفرق بينها وبني األغالط( )2019
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 8املرجع السابق
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وردوا اجلفار على متيم وهم أصحاب يوم يغاث إين ،شهدت هلم
9
مواطن صاحلات وثقت هلم حبسن الظن مين.
 )5األخطاء األسلوبية ( حتليل اخلطاب)
األخطاء األسلوبية :هي األخطاء اليت تتناول وضع الكلمات يف
سياق غري صحيح ،أو أن تستعمل الكلمة يف اجلملة بشكل
خاطئ .انظروا إىل األمثلة التالية" :ومن ذلك :األوابش من
الناس ،هم عندهم :السفيلة .وليس كذلك .إمنا األوابش
واألوشاب :األخالط من الناس من قبائل شىت ،وإن كانوا رؤساء
ت قُريش أَو اب اشا أَي ُِ
ت
مج َع ْ
ْ
وأفاضل ،ويف احلديث :قَ ْد ُوبِ َش ْ َْ ٌ ْ َ
10
ُمجُْو اعا ( ،استعمال الكلمة خطأ يف السياق)
 )6األخطاء املعجمية
يقصد ابألخطاء املعجمية :هي األخطاء اليت تكون يف استعمال
معىن الكلمة خطأ يف اجلملة .إليكم األمثلة التالية :يقولون :لعب
الصبيان الغميمة .والصواب :الغميضى ،والغميضاء ،إذا مددت
خففت ،وإذا قصرت شددت(( ،استخدام كلمة غري مناسبة
للتعبري عن املعىن)) .يقولون فالن مشتهد يف حاجتك.

 9املرجع السابق
 10حبران ،إمام ،و حبة الوايف رمحة مليا نغراها ،مفهوم األخطاء اللغوية والفرق بينها وبني األغالط( )2019
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والصواب :جمتهد ،وهو مفتعل من اجلهد (( ،أضاف حرفا ينطقه
11
عامة الناس ،وال يكتب عادة يف اللغة الفصحى)).
 )7األخطاء اإلمالئية
يقصد ابألخطاء اإلمالئية :هي األخطاء اليت تكون يف كتابة
الكلمة بشكل غري صحيح .كزايدة حرف ،أو حذفه ،أو إبداله،
أو ضعفه يف غري موضوعه من الكلمة .كما األمثلة التالية:
"يقولون :جئت من برا .والصواب :من بر والرب خالف الكن،
وهو أيضا ضد البحر (( ،أضاف حرف األلف خطأ)) .يقولون
للحشيش اليابس :عسب .وليس كذلك .إمنا العشب :األخضر
12
من املرعى(( ،أبدل الشني سينا)).
 )8األخطاء الكلية
املقصود ابألخطاء الكلية ( )Global Errorsهي اليت تعيق
االتصال ،وتؤثر على التنظيم الكفى للجملة ،و تنضمن يف أكثر
صورها انتظاما األمناط التالية:
 .1الرتتيب اخلاطئ للكلمات
 .2حذف املعينات اليت تدل على االستثناءات الالزمة من القواعد
النحوية الشائعة
 .3أدوات ربط اجلمل احملذوفة أو اخلاطئة أو الواقعة يف غري مكاهنا.
 11املرجع السابق
 12املرجع السابق
123

JURNAL AL-FAWA’ID
STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA
Vol. X No.2 September 2020

⧫Tatan Maulana

 .4تعميم قواعد النحو الشائعة على االستثناءات (عدم مراعاة
13
القيود على عناصر معجمية معينة)
فاألخطاء الكلية تؤثر على النظام الكلي للجملة ،وجتعل السامع
أو القارئ خيطئ تفسري رسالة املتكلم أو الكتاب .وميكن أن ميتد
تصنيف األخطاء الكلية واجلزئية ليشمل تصنيف األخطاء ابعتبار
بعدها أو قرهبا من اللغة .ميكن أن يضاف إىل هذه األمناط :أن
تستعمل الكلمة يف سياق خاطئ ،أي أن يراد هبا شيئ آخر ،غري
ما وضعت له أصال .أو أن تقرأ اجلملة بطريقة خاطئة ،وخمتلفة متاما
من قبل القارئ العادي ،مما يرتتب عليه اختالف املعىن احلقيقي
14
للجملة لدى السامع أو املتلقي.
 )9األخطاء اجلزئية
األخطاء اجلزئية ( :)Local Errorsهي االخطاء اليت ال
تسبب يف إعاقة االتصال بصورة واضحة .وتشمل أخطاء
تصريف االسم ،والفعل ،كما تشمل األدوات ،واألفعال
املساعدة ،وصوغ كلمات الكل ،واستخدام الضمري املذكر مكان
املؤنث ،واستعمال الفعل املاضي بدال من املضارع ،وغريها .ومبا
أن تلك األخطاء مقصورة على جزء واحد من أجزاء اجلملة فإننا
 13حبران ،إمام ،و حبة الوايف رمحة مليا نغراها ،مفهوم األخطاء اللغوية والفرق بينها وبني األغالط( )2019
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 14املرجع السابق
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نسميها (أخطاء جزئية أو حملية) .فاألخطاء اجلزئية :هي اليت
تقتصر على جزء واحد من أجزاء اجلملة ،وال حتدث أثرا كبريا
15
على عملية االتصال وال تعيقه.
ج .مفهوم حتليل األخطاء
كتب يف املعجم الوسيط أن التحليل هو مصدر من فعل "حلل –
حيلل -حتليال" مبعىن تصميم اخلدمة .واصطالحا أن التحليل هو أسلوب
يساعد يف حتديد أتثري االشيء إىل الآلخر ابملعلموات الصحيحة.
أما األخطاء هو مجع التكثري من كلمة "خطاء" وله املعىن اخلاص
وهو عكس صواب من التعريفات السابقة نعرف أن حتليل األخطاء هو
أسلوب يساعد يف حتديد أتثري إحنراف من احلق والصواب .أما عند الس
أن حتليل االخطاء هو االجراءات العملية اليت استخدامها الباحثون و
مدرسو اللغة حتتوى على مجيع البياًنت األخطاء ،وتعرفها ،وشرحها،
وتصنيفها أساس على سببها وتقوميها .عند سريدار أن حتليل األخطاء هو
اجراءات تعليمية خبطوات معينة حتتوى على مجع البياًنت األخطاء،
وتعرف األخطاء ،وتصنيف األخطاء ،وشرح التكرار األخطاء وتعرف
16
جمال األخطاء وتصحيح األخطاء (أمحد صاحب.)43 :2002 ,
 15حبران ،إمام ،و حبة الوايف رمحة مليا نغراها ،مفهوم األخطاء اللغوية والفرق بينها وبني األغالط( )2019
1160
16خريية سييت نور ،حتليل أخطاء استعمال قواعد اإلضافة و الصفة يف اإلمتحان األخري ملادة اإلنشاء لدى

طالب شعبة اللغة العربية
و أدهبا يف جامعة سالتيجا اإلسالمية احلكومية سنة جامعة اإلسالمية سالتيغا.)2018(.
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د .فوائد دراسة حتليل األخطاء
لتحليل األخطاء فوائد على جانبيه النظري والعلمي:
 .1فوائد حتليل األخطاء على اجلانب النظري :خيترب حتليل األخطاء
نظرية علم اللغة النفسي يف أتثري النقل من لغة األم ،فتثبت صحتها
إىل خطأها ،وهو يعد عنصرا مهما يف دراسة تعليم اللغة ،مث إن حتليل
األخطاء يقدم إسهاما طيبا عن اخلصائص الكلية املشرتكة يف تعليم
اللغة األجنبية ،وهو يكشف عن كثري من الكليات اللغوية.
 .2فوائد حتليل األخطاء على اجلانب العلمي :يعد حتليل األخطاء عمال
مهما جدا للمدرس ،وهو عمل متواصل ،يساعده عل تغيري طريقته
أو تطوير املادة ،أو تعديل احمليط الذي يدرس فيه .ولكن أمهيته
الكربى تكن على املستوى األعلى يف التخطيط واملقررات الدراسية،
17
واملقررات العالجية وإعادة التعليم ،وتدريب املعلمني أثناء العمل.
ه .أسباب األخطاء
فيما يلى حناول أن نبني لكم أسباب األخطاء املمكنة .ومن
أسباب األخطاء هي :
أوال :النقل اللغوي
 )1التدخل اللغوي من لغة األم للطالب :يعد هذا أحد أهم
األسباب الرئيسية يف األخطاء عند الطالب .وذلك نظرا
الختالف لغة األم للطالب عن اللغة العربية من حيث
17عبده الراجحي ،علم اللغة التطبيقي.57،
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العدد .وكما األمثلة التالية" :يدرس األلف الطالب يف
املدرسة اجلديدة" الصواب" :ألف الطالب" .استخدام
الطالب "أل التعريف" مع العدد واملعدود يف اجلملة،
والصواب أن تدخل "أل التعريف" على املعدود يف حالة
املئة واأللف واملليون ،ومثل هذه احلاالت ال توجد يف
لغة األم للطالب ،وال تفرق بينها كذلك.
اثنيا :األسباب التطويرية
إن أسباب األخطاء ليست مقصورة على لغة األم فحسب ،كما هو
احلال يف التحليل التقابلي ،وإمنا هناك العديد من األسباب التطورية
األخرى لألخطاء .ومن هذه األسباب ما يلي:
 )1صعوابت داخل اللغة العربية :العدد يف اللغة العربية له حاالت

عديدة يف اإلفراد والتثنية واجلمع ،والنوع ،والشخص .وإن كثرة
قواعد العدد يف اللغة العربية تفرعها وتنوعها جتعل السيطرة على
اللغة أمرا صعبا.إليكم األمثلة التالية" :عثمان بن عفان ثالثة
ثالث من اخللفاء الراشدين" .الصواب" :اثلث ثالثة" .استعمل
الطالب العدد "ثالثة" للداللة على اسم الفاعل بشكل خاطئ،
والصواب أن اسم الفاعل للعدد ،هو" :اثلث" ال ثالثة .كما أنه
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أخطأ أيضا ،يف استعمال كلمة "ثالث" والصواب" :ثالثة" ،
18
ألن العدد خيالف املعدود يف التذكري والتأنيث من (.)10-3
 )2التعميم :وهو أن الطالب يتعلم القاعدة مث حياول أن يعممها
على مجيع احلاالت األخرى اليت تكون خمتلفة متاما عن احلالة
19
السابقة.
 )3املبالغة يف التصويب : :يعرف الطالب مثال ،أن املثىن يرفع
ابأللف والنون ،وينصب وجير ابلياء والنون ،وكذلك مجع املذكر
السامل يرفع ابلواو والنون وينصب وجير ابلياء والنون .ويسعى
جاهدا إىل عدم الوقوع يف األخطاء ،ولكنه خيفف يف ذلك،
ويرتكب األخطاء .مثال" :يف اجلنة منزالت كثرية" .الصواب:
"منازل" .استعمل الطالب كلمة" :منزالت" خطأ ،يف حالة مجع
املؤنث السامل ،لكي تتفق مع كلميت" :اجلنة وكثرية" .والصواب
أن يستخدم مجع التكسري" :منازل" على وزن مفاعل .حاول
الطالب أن يصحح اجلملة ،ووضع "منزالت" ألهنا مؤنثة ،ومجع،
ومتطابقة مع " اجلنة وكثرية" ومها مؤنثتان أيضا.
 )4اجلهل بقيود القاعدة :ويقصد به الرتاكب املنحرفة (أو اخلاطئة)
عن قيود القاعدة الصحيحة .مثال" :شاهدت طالبان يف

 18جاسم علي جاسم ،حتليل التقابلي وحتليل األخطاء النظرية وتطبيقي ( ،الدمام :مكتبة دار املتنيب )-228
229
 19الرحع السابق
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املدرسة" .الصواب" :شاهدت طالبني" .استعمل الطالب كلمة
"طالبان" يف حالة الرفع ،والصواب أن أتيت منصوبة ،ألهنا يف
حالة املفعول به ،رمبا أن الطالب مل مييز بني الرفع والنصب.
للمسافران".
السفر
حقائب
"أخذت
الصواب"....:للمسافرين" .استعمل الطالب كلمة:
"للمسافرين" ،يف حالة الرفع والتثنية خطأ ،والصواب أن أتيت
الكلمة جمرورة ،ألهنا اسم جمرور وعالمة اجلر الياء ألهنا مثىن .مل
20
مييز الطالب أيضا بني حاليت الرفع واجلر.
 )5التطبيق الناقص للقواعد :ويعين :حدوث تراكب (أو كتابة
مجل) مبثل التحريف (أو اخلطاء) فيها درجة تطور القواعد املطلوبة
ألداء مجل مقبولة .مثال" :يل أابن رحيمان" .الصواب....." :
أبوان" .استخدم الطالب كلمة "أابن" يف اجلملة خطأ ،والصواب
أن األمساء احملذوفة اآلخر مثل" :األمساء اخلمسة" تثىن بزايدة أو
إضافة" واو" قبل األلف والنون يف حالة الرفع ،وايء ونون يف
21
حاليت النصب واجلر.
 )6الكتاب املدرسي :ويقصد به :أن الكتاب مل يشمل كل
املوضوعات اليت ختص العدد ،مع التدريبات الكافية ،اليت متكن

 20جاسم علي جاسم ،حتليل التقابلي وحتليل األخطاء النظرية وتطبيقي ( ،الدمام :مكتبة دار املتنيب )-228
229
 21املرجع السابق
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الطالب من فهم القاعدة جيدا .مثال" :معركة الريموك من كربات
املعارك" .الصواب" :كربايت" .استعمل الطالب كلمة "كربات"
خطأ ،والصواب أن يكتب "كربايت" ،ألنه اسم مقصور ختم
أبلف التأنيث ،ويف حالة مجع املؤنث السامل تقلب األلف ايء،
تضاف األلف والتاء يف آخره ،حنو "كربى ،وذكرى" فتجمعان
على "كربايت ،ذكرايت".
 )7اإلفرتاض اخلاطئ :وهو أن األخطاء التطويرية تنشأ عن خطأ يف
الفهم ،أو املعرفة لقاعدة ما ،أو متييزها ،يف اللغة اهلدف .األمثلة:
" سافرت .....إىل مكة املكرمة"( ،فاطمة) كتب الطالب اجلملة
التالية ":سافرت فتيات إىل مكة املكرمة" ،والصواب" :سافرت
فاطمات إىل مكة املكرمة" .استعمل الطالب كلمة" :فتيات".
والصواب أن "فاطمة" جتمع على "فاطمات" .لقد كتب هذا
اجلواب ،ألن فتاة جتمع على "فتيات" وهي مؤنث ،وأن فاطمة
مؤنث أيضا ،وتدل على النساء كذلك ،لذلك مجعها على
فتيات ،ورمبا أنه افرتضت مسبقا أن امرأة جتمع على نساء ،ومن
مث مجع فاطمة على فتيات ،ألهنا أنثى ومن جنس النساء أيضا.
22
وقد يكون السبب هو :التعميم (انظر التعميم أعاله).

 22جاسم علي جاسم ،حتليل التقابلي وحتليل األخطاء النظرية وتطبيقي ( ،الدمام :مكتبة دار املتنيب )-228
229
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 )8اإلمهال والالمباالة :يعين أن طالب ال يهتمون أن يبالون
ابلكتابة أو اهلجاء الصحيح ،ويضعون العالمات اإلعرابية يف غري
أماكنها أو حيذفوهنا يف أثناء الكتابة استهاال منهم ،وعدم مباالة
ابألمر أو املوضوع .األمثلة" :شرب الظبيني من املاء"  .الصواب:
"....الظبيان"....يف حالة الرفع .كتب الطالب املثىن يف حالة
النصب "الظبيني" ،والصواب أن يكون يف حالة الرفع "الظبيان"،
ألنه مثىن وفاعل للفعل شرب ،ورمبا يكون اإلمهال والالمباالة يف
االمتحان مها السبب يف اخلطأ ،وأنه مل يقدح زًند فكره لتمييز
املثىن املرفوع من املنصوب ،أو أنه جيهل القاعدة ،وخاصة أن
23
بعضهم تعلم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية منذ سنة تقريبا.
و .مراحل دراسة حتليل األخطاء
متر دراسة األخطاء وحتليلها أبربع مراحل وهي:
 .1تعريف األخطاء :على الباحث يف حتليل األخطاء ،أن يكون عاملا
ابللغة اليت تبحث فيها ،ويدرسها جيدا ،لكي ال خيطئ الصواب،
ويصوب اخلطأ ،وأن حيدد األخطاء اليت يدرسها بشكل واضح
ودقيق ،وأال يسرتها من سياقها ،ومن مث يقوم بدراستها.

24

 23املرجع السابق
 24جاسم علي جاسم ،حتليل التقابلي وحتليل األخطاء النظرية وتطبيقي ( ،الدمام :مكتبة دار املتنيب )-228
229
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 .2وصف اخلطأ :أوجد حمللو األخطاء أربع فئات لوصف األخطاء،
وهي :احلذف ،واإلضافة ،واإلبدال ،وسوء الرتتيب .ويقصد
ابحلذف :أن حنذف حرفا أو أكثر من الكلمة ،أو كلمة أو أكثر
من اجلملة .وتعين اإلضافة :هي أن نضيف حرفا أو أكثر إىل
الكلمة ،أو كلمة أو أكثر إىل اجلملة .ويعين االبدال :هو أن نبدل
حرفا مكان آخر ،أو كلمة مكان أخرى .وأما سوء الرتتيب :فيعين
أن ترتب حروف الكلمة خطأ ،ويف اجلملة أن نرتب الكلمات
25
خطأ.
 .3تفسري اخلطأ :ويقصد به بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخلطاء
26
واملصادر اليت يعزى إليها.
 .4تصويب اخلطأ :كما أشار الباحث سابقا إىل أن حتليل األخطاء
هي دراسة تطبيقية تقضى لتصحيح أخطاء الدارسني اللغوية.
لذلك من يقوم ابلتصويب أو التصحيح ينبغي أن يراعي من خالله
األوليات التالية:
أ) أن يقوم به الطالب الذي وقع من اخلطأ إن كان ذلك ممكنا.
ب) أن يقوم به طالب آخرون يف الصف.

 25املرجع السابق
26سيت نيلة احلسنة ،حتليل األخطاء النحوية يف كتابة طالب املدرسة الثانوية احلكومية  1بليتار( ،جامعة موالًن
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج2019 ،م) 17
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ت) أن يقوم به الدرس يف حالة عجز اجلميع عن التصويب.

27

ز .مفهوم النحو
لغة :ورد يف معجم العني يف ابب النون مادة (حنا) " :النحو القصد،
حنو الشيء حنوت حنو أي قصدت قصده ،وبلغنا أن أاب األسود وضع
وجوه العربية فقال للناس أنح حنو هذا ومسي حنو"يقول ابن منظور (711
ه) يف معجمه الشهري(" :حنا) مبعىن النحو وهو إعراب الكالم العريب،
والنحو القصد والطريق يكون ظرفا و امسا ،حناه ينحوه و ينحاه حنوا،
يقول اجلوهري حنوت حنوك أي قصدت قصدك ،وعند ابن السكيت حنا
حنوه إذا قصده ،وحنا الشيء ينحاه ينحو إذا حرفه ،ومنه مسي النحوي
28
ألنه حيرف الكالم إىل وجوه اإلعراب.
اصطالحا :مما ال شك فيه أن النحو يف بدايته األوىل وابلتحديد يف
العصر الذي عاش فيه أبو األسود الدؤيل ( 69ه) ،كان عبارة عن
أفكار ،إذ مل يكن علما قائما بذاته ،ومل يعرف وضوحا يف منهجه
ومصطلحاته ألن الفكر العريب آنذاك مل يكن على درجة كبرية من النضج
العلمي ،غري أن هذا املصطلح كانت له بداايت حتولت بعد ذلك إىل علم
قائم بذاته مسي بعلم النحو ،ولعل أقدم حماولة لتعريف هذا املصطلح ما
ذكره ابن السراج ( 316ه) يف كتابه األصول" :النحو إمنا أريد به أن
 27وجيااي معلم ،حتليل األخطاء لطلبة قيم تعليم اللغة العربية ()2017ص9 .
28حممل ,وحيدة ,كبوسي & ,هندة .النحو العريب بني اإلبداع واإلتباع4 .)2014( .
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ينحو املتكلم إذا تعلمه كالم العرب ،وهو علم استخرجه املتقدمني فيه من
29
استقراء كالم العرب.
ح .حمتوى النحو
ميكن قد عرفنا النحو هو علم مهم لتعلمه  ،ولكن يف هذه الفرصة
سنتكلم بعض حمتوى النحو الذي تعلق من هذا البحث:
 )1الكلمة وأنواعها
 )2اسم
 )3الفعل املاضي
 )4فعل املضارع
30
 )5فعل األمر
 )6احلرف
31
 )7املبتدأ واخلرب
 )8مضاف إليه
 )9اسم إشارة
 )10املستثىن
 )11مجع املذكر واملؤنث
29حممل ,وحيدة ,كبوسي & ,هندة .النحو العريب بني اإلبداع واإلتباع5 .)2014( .
30املرجع السابق
31املرجع السابق
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)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)30
)31
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مجع التكسري
اسم كان وأخواهتا
إن وأخواهتا
العدد ومتييز العدد
مفعول به
ظرف املكان والزمان
حال
نعت ومنعوت
أفعال اخلمسة
أمساء اخلمسة
أدوات اجلزم
أدوات النصب
األمساء املوصولة
النكرة واملعرفة
الفاعل
االسم اجملرور حبرف اجلر
أدوات االستفهام
اجلملة
أحوال بناء الفعل املاضي
بناء فعل املضارع
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)32
)33
)34
)35
)36
)37

أحوال بناء فعل األمر
االسم املقصور
االسم املنقوص
بناء الفعل للمجهول
ًنئب الفاعل
الضمري

ط .مفهوم األخطاء النحوية
يقصد ابألخطاء النحوية :األخطاء اليت تتناول موضوعات النحو:
كالتذكري ،والتأنيث ،واالنفراد ،والتثنية ،واجلمع ،وغريها .املثال من ذلك:
القلب ،والبطن ،يقولون :رقت له قليب وانتفجت بطين ،وحنو ذلك.
32
والصواب :تذكري اجلميع.
ي.

مفهوم العدد واملعدود
العدد هو وصف يدل على املقدار ،وأييت على أربع صور:
املفرد  :األعجاج من ثالثة إىل عشرة ،وكذلك األداد مائة ،ألف،
مليون ،ومليار.
املركب :األعداد من أحد عشر إىل تسعة عشر.
العقود :وهي عشرون ،ثالثون ،أربعون إىل تسعني.

32حبران ،إمام وحبة الوايف رمحة مليا نغراها ،مفهوم األخطاء اللغوية والفرق بينها وبني األغالط( )2019
1157
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املعطوف :األعدا من واحد إىل تسعة مع أحد العقود ،مثل  :واحد
33
وثالثون طالبا ،مخسة وأربعون دينارا ،سبع وعشرون طالبة.
أما املعدود (متييز العدد) هو االسم النكرة الواقع بعد العدد وهو إما
34
منصوب أو جمرور على حسب ألفاظ األعداد.
ك .أحكام العدد واملعدود
أ .قاعدة متييز العدد

 .1العددان  1و 2ليس هلما متييز ،ويعرابن نعتا ملا قبلهما مثل
:للمعرض ابب واحد لدخول الزائرين و له ببان اثنان للخروج.
 .2األعداد من  10 - 3مبا يف ذلك العشرة املفردة يكون متييزها
مجعا جمرورا ،ويعرب مضافا إليه .مثل  :مكثت ثالث ساعات
 .3األعداد من  99 - 11يكون متييزها مفردا منصواب .مثل :
مثن الكتاب الواحد أحد عشر رايال.
 .4املئة واأللف ومضاعفاهتما متييزها فرد جمرور ابإلضافة .مثل :
مثنها مئة رايل

35

ب .تذكري العدد أتنيثه
 33عبد هللا حممد النقراط ،الشامل يف اللغة العربية( ،لبنان  :دار فتيبة 2002م ) 99
 34مصطفى حممود األزهري ،تيسري قواعد قواعد النحو للمبتدئني :( ،دار العلوم واحلكم  2011م) 272
 35عبد هللا بن حامد احلامد ،سلسلة تعلي اللغة العربية املستوى الرابع النحو ،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية 2004( .م) .ص 89
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 .1العددان  1و 2يتبعان ما قبلهما يف التذكري والتأنيث ،فإذا مل
يسبقهما معدود يعرابن حسب موقعهما مثل  :رأيت واحدا
منهم
 .2األعداد من  10 - 3مبا فيها العشرة املفردة تكون على عكس
املعدود يف التذكري والتأنيث .مثل  :واشرتيت سبعة كتب
 .3العشرة املركبة ،وكذلك اجلزء األول من أحد عشر واثين عشر
تكون على وفق املعدود يف التذكري والتأنيث .مثل  :مثن النسخة
الواحدة أربعة عشر رايال
 .4املئة واأللف ومضاعفاهتما ال تتغري مع املذكر واملؤنث .مثل :
وكان عدد الكتب الفرنسية مخس مئة كتاب.

36

ج .إعراب العدد
 .1يعرب العدد حسب موقعه يف اجلملة ويعرب العددان  1و2
نعتا ملا قبلهما إذا سبقهما منعوت .مثل  :وخصصت غرفتان
37
انثنتان للكتب االجنليزية.
 .2يكون العدد مرفوعا ابلضمة منصواب ابلفتحة جمرورا ابلكسرة ما
عدا اثنني فتعرب إعراب املثىن ،مثل  :له ابابن انثنان للخروج.
وألفاظ العقود عشرون وما شاهبها تعرب إعراب مجع املذكر
 36املرجع السابق
 37املرجع السابق
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السامل ،وهي ملحقة جبمع املذكر السامل ،مثل  :اشرتك يف هذا
املعرض مخس وعشرون دولة .واألعداد املركبة أحد عشر
وثالثة عشر إىل تسعة عشر تبىن على فتح اجلزأين .مثل :
38
اشرتى صاحل مخس عشرة نسخة من القرآن الكرمي.
و(( .نيف)) و((بضع)):
(( .1نيف)) تدل على العقد إىل العقد الذي يليه ،وأتيت بلفظ
واحد للمذكر واملؤنث ،حنو :قام عشرون ونيف من الرجال/
النساء
(( .2بضع)) تدل على األعداد ( )9-3فهي ختالف املعدود يف
39
التذكري والتأنيث .حنو :بضعة رجال ،وبضع نساء.
ل .مدخل البحث ونوعه
يستخدم الباحث املدخل الكيفي وهو التحليلي املستخدم
لتحصيل املعلومات أو البياًنت الوصفية من أقوال وكتاابت
ومن املالحظة واملقابلة بدال من األرقام ،والنتائج املكتوبة

 38عبد هللا بن حامد احلامد ،سلسلة تعلي اللغة العربية املستوى الرابع النحو ،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية 2004( .م) .ص 90
 39مرون البواب وحسان الطيان،قواعد العدد واملعدود(،الواعي اإلسالمي:الكويت  1436ه)12 .
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للبحث حتتوي على اقتباسات من البياًنت لتوضيح العرض.
ونوع هذا البحث هو حتليل األخطاء

40

م .خطوات البحث
يستعرض الباحث خطوات هذا البحث وهلا أربع مراحل كما يلي :
أ) املرحلة التمهيدية:
وهي املرحلة األوىل اليت يضع فيها الباحث إطارا نسق ا تصويرا
للخطوات اليت ينبغي إتباعها ملعاجلة ظاهرة أو مشكلة اجتماعية
ينوى دراستها.
ب) املرحلة التحضريية:
وهي مرحلة اإلعداد املنهجي لتحديد األبعاد العامة للدراسة أو
البحث واملتغريات األساسية ،ووضع اخلطأ العامة للبحث.
ج) املرحلة التنفيذية:
هي مرحلة النزول إىل امليدان جلمع البياًنت امليدانية عن قضية
أو مشكلة موضوع الدراسة.
د) املرحلة النهائية:

40نور هذاية ،حتليل األخطاء النحوية وحماولة حلوهلا يف كتابة البحوث العلمية لدى طلبة قسم آسيا الغربية كلية اآلدب جبامعة
املسلمني اإلندونسية مبكاسر ,حبث علمي (ماالنج :جامعة موالًن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج)2017 ,
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يف هذه املرحلة عرض الباحث البياًنت وحتليلها .فالباحث
ويوضح أسباهبا ويق ّدم عددا من القواعد
ويفسرها ّ
يصف النتائج ّ
41
لتحسني الواقع احلايل.
املراجع
 .1املراجع العربية
حبران ،إمام ،و حبة الوايف رمحة مليا نغراها ،مفهوم األخطاء اللغوية
والفرق بينها وبني األغالط 2019
جاسم علي جاسم ،حتليل التقابلي وحتليل األخطاء النظرية وتطبيقي،
الدمام :مكتبة دار املتنيب
خريية سييت نور ،حتليل أخطاء استعمال قواعد اإلضافة و الصفة يف

اإلمتحان األخري ملادة اإلنشاء لدى طالب شعبة اللغة العربية
ذوقان عبيدات وآخرون ،البحث العلمي مفهومه.أنواعه.وأساليبه،

الرايض :دار أسامة1997 ،م
سيت نيلة احلسنة ،حتليل األخطاء النحوية يف كتابة طالب املدرسة
الثانوية احلكومية  1بليتار ،جامعة موالًن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

ماالنج2019 ،م

41ذوقان عبيدات وآخرون ،البحث العلمي مفهومه.أنواعه.وأساليبه( ،الرايض :دار أسامة1997 ،م)،
ص223.
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عبد الرمحن السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن ،لبنان ،دار ابن حزم ،
2003
عبد هللا بن حامد احلامد ،سلسلة تعلي اللغة العربية املستوى الرابع
النحو ،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 2004 .م
عبد هللا حممد النقراط ،الشامل يف اللغة العربية ،لبنان  :دار فتيبة
2002م
عبده الراجحي ،علم اللغة التطبيقي
حممل ,وحيدة ,كبوسي & ,هندة .النحو العريب بني اإلبداع واإلتباع.
2014
مرون البواب وحسان الطيان،قواعد العدد واملعدود ،الواعي
اإلسالمي:الكويت 1436ه
مصطفى حممود األزهري ،تيسري قواعد قواعد النحو للمبتدئني ،دار
العلوم واحلكم  2011م
نور هذاية ،حتليل األخطاء النحوية وحماولة حلوهلا يف كتابة البحوث

العلمية لدى طلبة قسم آسيا الغربية كلية اآلدب جبامعة املسلمني اإلندونسية
مبكاسر ,حبث علمي ماالنج :جامعة موالًن مالك إبراهيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج2017 ,
 .2املراجع األجنبية
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