
  )املركب الوصفي واإلضايف والعطفي(املركبات الثالثة 
  اللغة العربية تعليم ىف

  حلكومية واناكراما العالية ا مدرسةلطالب 
  ) األخطاءحتليل ىفدراسة (

  
  
  
  
  

   البحث
  لتربيةمقدم إىل كلية ا

  اكرتايوكيامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جب
  يةملا العدرجةعلى الحصول الشروط للتوفية إحدى ل

   اللغة العربية تعليمىف 
  احثالب

  سوهيمني
٠٣٤٢٠٢٩١  

  كلية التربيةبقسم تعليم اللغة العربية 
   جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

  اكرتايوكي
 ٢٠٠٧  
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  لشعارا
  
  

   )الشعر (اذا مل يكونا ال اعتبارا لذاته# والتقى العلم واهللا ب حياة الفىت
 

Sesungguhnya kehidupan seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan taqwa, 
manakala tidak ada keduanya maka tidak ada nilai harga dirinya. 

(Syair) 

  
  

 )١١اادلة  (  لذين اوتوا العلم درجاتيرفع اهللا الذين آمنوا منكم وا
 

Allah akan mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman diantara kamu 
dan orang-orang yang berilmu (Q.S. Mujadalah 11)   
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  اإلهداء
  
  

  أهدي هذا البحث
  

  إىل قسم اللغة العربية 
  

  كلية التربية
  

  يجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكارتاجامعة سونان كال
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  كلمة الشكر والتقدير
  

رب العاملني حنمدك اللهم جبميع حمامدك ما علمنا منها         احلمد هللا   
وما نعلم منها ونشكرك على مجيع نعمك ما علمنا منها وما مل نعلـم              

اللهم صل صالة دائمة على عني األعيان سيد خـامت       . وعلى كل حال  
داه ما أتاه    النيب األمي حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى          املرسلني

  .وانتهى عنا عنه ى
 حتـت   كتابـة من   تيقدرة اهللا تعاىل وعنايته قد انته     فب, وبعد

ىف ) املركب الوصفي واإلضايف والعطفـي    (املركبات الثالثة   : العنوان  
راسـة  د (تعليم اللغة العربية لطالب مدرسة واناكراما العالية احلكومية       

  )ىف حتليل األخطاء
 سفحت كل اجلهد واإلجتهاد وانتـهزت كـثريا مـن            أن بعد

. األوقات أيفنت بأين ال أستطيع أن أكملها مبساعدة كـل النـواحي           
لذلك ىف هذه الفرصة الشريفة أريد أن أتقدم كلمة الـشكر اجلزيـل             

  :وأخص بالذكر. والتقدير العايل
عميـد  نو املاجستري   فضيلة السيد بروفيسور الدكتور سوترس     .١

  .كلية التربية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
فضيلة السيد الدكتور جنان عاصف الدين املاجستري رئـيس          .٢

  .  الذي أسهلين ىف اعطاء اإلمضاء كل وقتقسم اللغة العربية
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 الـذي    املاجـستري  فضيلة السيد الدكتور مشس الدين أشرىف      .٣
 .تصحيح هذا البحث على تنقيح وينأشرف

ين ىف  نأساتذيت الكرماء وأخواين األعزاء الذين كانوا يساعدو       .٤
 .إمتام كتابة هذا البحث الوجيز

ن قد ربياين صغريا بكـل      يواحملترمني اللذ أيب وأمي احملبوبتني     .٥
  .رحيم بأحسن تارحام عطف ولطف و

جيـزيهم  نافعة ومقبولة وأن    أسأل اهللا تعاىل أن جيعل أعماهلم       , وأخريا
هذا البحـث   وعسى اهللا أن جيعل   .بأحسن ما كانوا ىف الدنيا واآلخرة     

  .نافعا يل وللقارئني عاما
       

  
  

  
  م٢٠٠٧ سبتمبري ٣٠, يوكياكرتا

     الباحث
  

     سوهيمني
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   ٣٦ ............................................حملة تارخيية. ب
   ٣٨  .......................................اهليكل التنظيمى. ج
   ٣٩  .......................................الوسائل التعليمية. د
   ٤٠ ...........................................حالة األساتيذ. ه
     ٤٥  ............................................حالة الطلبة. و

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
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ABSTRAKS 
 

Di pondok pesantren atau lingkungannya bagi Siswa-siswi Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN) Wonokromo tidak begitu banyak memberikan pengaruh 
terutama dalam kemampuan berbahasa Arab. Dan berdasarkan PPL kurang lebih 
selama 2 bulan di MAN Wonokromo terdapat adanya ketidakmampuan siswa 
terhadap penguasaan bahasa Arab. Maka dari itu, perlu adanya penelitian di 
sekolahan tersebut untuk mengetahui gejala penyebabnya. Selain itu juga sebagai 
wacana untuk memberikan sumbangan setidaknya ada peningkatan mutu 
pembelajaran bahasa Arab. Tujuan penelitian adalah  untuk mengetahui 
kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh Siswa-siswi kelas XII di MAN 
Wonokromo dalam pembelajaran Bahasa Arab dan khususnya yang berkaitan 
dengan Al-Murakkabat At-Tsalatsah (al-Murakkab al-Wasfy, al-'Atfy dan al-
Idhofy) dengan menggunakan Analisis Kesalahan sebagai acuan klasifikasi 
kesalahan, dan untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh pengajar untuk 
mengatasi kesalahan berbahasa tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan baru khususnya di MAN Wonokromo sendiri sebagai 
tempat peneliti dan kepada semua pihak umumnya yang berkecimpung dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 

Yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah analisis kesalahan  
berbahasa dengan menggunakan beragam metode. Metode-metodenya adalah 
sebagai berikut; metode observasi, wawancara, tes, dan metode angket. 
Sedangkan penelitian ini sifatnya kuantitatif, tetapi tidak menutup kemungkinan 
terdapat kualitatif. Analisis yang dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu : 
fokus obyek yang diteliti, menentukan media data (tes tulis), menentukan data 
yang berkaitan dengan latar belakang siswa, latar belakang B1 dan lain lain. Juga 
mengklasifikasi kesalahan menjadi 3 (tiga) kategori yang meliputi Al-Murakkabat 
At-Tsalatsah (al-Murakkab al-Wasfy, al-'Atfy dan al-Idhofy). 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan oleh Siswa-siswi ditinjau dari segi morfologis dan sintaksis. Dengan 
perinciannya mencakup tiga kategori; pertama al-Murakkab al-Wasfhy sebanyak 
32,43 %, kedua al-Murakkab al-Idhofy sebanyak 29,73 %, dan yang ketiga al-
Murakkab al-'Athfy sebanyak 37,84 %. Untuk menanggulangi kesalahan-
kesalahan tersebut, pengajar bahasa Arab kelas XII mengadakan beberapa upaya 
untuk menanggulanginya seperti : memberikan penjelasan tentang kaidah-kaidah 
bahasa Arab sebelum pengajar memberikan latihan kepada siswa, memberikan 
kosakata baru bahasa Arab setiap kali memulai materi baru, memberikan latihan-
latihan menyusun kalimat, termasuk di dalamnya Taraakib at-Tsalatsah. Dari 
paparan di atas setidaknya kontribusi peneliti terhadap sekolahan adalah selain 
untuk mengetahui kesalahan tersebut, juga memberikan motifasi kepada siswa 
akan pentingnya memahami bahasa Arab. 
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  ملخص
لطالب مدرسة واناكراما العالية احلكومية ىف املعهد أو ىف نواحيها مـا ال             

لغة العربية شـهرين    أعلمهم ال  وحينما   ,تؤثرهم على استطاعة كالم اللغة العربية     
 ملعرفة األسـباب    يهتم البحث فيه  أن  , فلذلك. مبدرسة وأناكراما العالية احلكومية   

 ملعرفة األخطـاء الـىت       وهدف هذا البحث   . اإلقتراح لتمنية اللغة العربية    إعطاءو
 ىف اللغة العربيـة    يرتكبها طالب الصف الثالث مبدرسة واناكراما العالية احلكومية       

  وتـصنيفا عليهـا     بدراسة حتليل األخطاء    خاصة  الثالثة اتركباملوعالقتها يعىن   
 ويرجى البحث   . تفوقا على األخطاء اللغوية    وملعرفة األعمال الىت يرتكبها املدرس    

  . عموما ىف تعليم اللغة العربيةأن يعطي التدخل ذه املدرس خصوصا وباتمع
املقابلـة  وحظـة   املال الىت فيها طرق منـها        حتليل األخطاء  نهاجالبحث مب 

وتوصيفته بطريقة التحليل املقداري وميكن فيـه       . واإلختبار واإلستبيان والوثائق  
 موضوع املبحوث وتعيني    :ومنهاج مجع البيانات كمايلي    .بطريقة التحليل الكيفي  

وتقـسيم إىل   . الوسائل وتعيني متخرجي الطالب وتعيني اللغة األوىل وهلم جرى        
  .ي والعطف واإلضايفيفركب الوصثالثة مباحث هي امل

 األخطـاء الـصرفية   واحلاصل أن األخطاء الىت يرتكبها الطالب من جهة         
األول : والبيان امجاال يشتمل علـى الثالثـة        , واألخطاء النحوية أو بناء اجلملة    

 % ٢٩,٧٣ بنتيجة   ركب اإلضايف والثاىن امل  % ٣٢,٤٣  بنتيجة    يركب الوصف امل
يـشرح   املـدرس    هلذهواملعاجلات   %. ٣٧,٨٤  بنتيجة يالعطفركب  والثالث امل 

ويعطي التمرينات واملفردات اجلديدة كـل      , القواعد اىل التالميذ قبل بداية املادة     
ومن البيانات  .  الثالثة اتركباملاللقاء ويعطي التمرينات جلعل اجلمل الشاملة فيها        

 تفهـيم    يقدمهم الباحث إىل معرفة األخطاء ويعطيهم النشاط على أمهية         السابقة
     . اللغة العربية
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  الباب األول

  املقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وحى إلينا تاب فيه أحسن اللغة واملعىن مبا أ أنزل الكىاحلمد هللا الذ
والصالة والسالم على خري األنام وسيد األمم حممد . وعربة ألوىل األلباب

  .أفصح الكالم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
    
  سألةخلفية امل. أ

 : هذا البحث العلمى هو  ىفباحث اختاره الىإن املوضوع الذ
 تعليم اللغة ىف )املركب الوصفي واإلضايف والعطفي(املركبات الثالثة 

 حتليل دراسة ىف(مدرسة واناكراما العالية احلكومية لطالب العربية 
 فهم هذا املوضوع  ولتحديد تواسع البحث واجتناب اخلطأ ىف.)األخطاء

 حيتاج إىل التوضيح والبيان مصطلحاته حفظا عما يتعلق باحثال ذلكول
 يوضح بعض املصطلحات باحثالو. بصحيح املعىن املراد واملقصود منه 

   :لىي حيتويها هذا البحث وهي كما الىت
 املركبات وأما ١.إنشاء أو إقامة, مؤلف معناه مركبمجع من  : املركبات

 ب اإلضايفرك تتركب من امل هنا فهي اجلمل الىتثالثةال
: ركب اإلضايفوأماامل. يركب الوصف وامليركب العطفوامل

                                                 
 .٤٦٤.  ص,)٢٠٠٣, موليت كريا كرافيكا:اكرتا جوكج(, ندونيسيإ-قاموس العصري عريب,  اتابك علي وأمحد زهدي حمضر1
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: يركب العطفوامل, اف واملضاف إليهماتركّب من املض
وسط حرف العطف ماتألّف من املعطوف واملعطوف عليه بت

 وهو ما تألف من يركب الوصف املواألخري يعىن, بينهما
٢.الصفة واملوصوف

املراد هنا  ٣.وهم التالميذ,  مع الطلبةىو تساومجع من طالب أ:  طالب 
  .صف الثالث مبدرسة واناكراما العالية احلكوميةالطالب 

 تنظيم البيئة بشكل يضمن حفز التالميذ على هو عملية ىف  :تعليم 
   ٤.التعلّم

  وأما اللغة العربية ٥.هي ألفاظ يعبر ا كل قوم عن مقاصدهم  :اللغة  
وقد وصلت .  يعبر ا العرب عن أغراضهمهي الكلمات الىت

ان الكرمي واألحاديث وحفظ لنا القر. إلينا من طريق النقل 
  ٦.الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم

املراد مدرسة واناكراما ,  املكان للدراسةاسم املكان يعىن  :مدرسة 
العالية احلكومية إحدى املدارس تقع حتت إشراف وزارة 

حمافظة , ناحية فيلريط,  قرية واناكراماوتقع ىف. الشؤون الدينية
تالميذ مدرسة ",  هذا السياقوىف. رتاااكيوكيمقاطعة , بانتول

 لثيصقد م تالميذ فصل الثا" واناكراما العالية احلكومية

                                                 
د

د

روس العربية ,  الشيخ مصطفى الغالييين 2  .١٤ . ص,)٢٠٠٥, املكتبة العصرية شريف األنصاري: لبنان -بريوت(, جامع ال
 .٢٣٦. ص, )١٩٦٧, دار املسرف:بريوت(, املنجد ىف اللغة واألعالم, لويس مألوف 3

4Agus Marwan, Teori Mengajar, ( Yogyakarta: Sumbangsih Ofset, 1989), hlm. 7. 
 

روس العربية,  الشيخ مصطفى الغاليي 5 ين .٩ .ص,...جامع ال
 ٩.ص, جعانفس املر 6
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الذين سجلوا أمسائهم ىف مدرسة واناكراما العالية احلكومية 
  .ويتبعون املواد الدراسية فيها

وعند , سو درأدراسة معناها تعلّم -يدارس-من كلمة دارس  :دراسة 
  ٧و حبثفوروادرمينطا معناها درس أ. س. ج.و

و أ يستخدمها عادة الباحث هي اإلجراءات العملية الىت: حتليل األخطاء 
عرف  على مجع بيانات األخطاء والتى وحتتوىاملعلم اللغو

  ٨.عليها وشرحها وتصنيفها بناء على سببها وأخريا تقوميها
الباحث أن يصور حبثه ن شرح املصطلحات السابقة استطاع وبعد أ   

مدرسة لطالب  تعليم اللغة العربية  ىفثالثةال اتركبامل" من موضوع 
بإجراءات عملية )" دراسة ىف حتليل األخطاء( واناكراما العالية احلكومية

 الثالثة اتركبامللتفصيل األخطاء عن النحو اللغة العربية وخصوصا ىف 
 ختبار اإلختيارات ا  قد حبثناها من قبل حيث يريد الباحث بطريقةالىت

   .املتعددة
أن اللغة العربية هي ,  يتعلق ا من قبلى شيئا الذباحثالما بين كو   

وقد وصلت إلينا من طريق .  يعبر ا العرب عن أغراضهمالكلمات الىت
وحفظ لنا القران الكرمي واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من . النقل 

اة  حيوهي عناصر الثقافية وهلا دور عظيمة ىف. منثور العرب ومنظومهم
. وكتابةأ يستعملها الناس لسانا كان ألا من آالت اإلتصال الىت, األمم

بعض وبني قبيلة ب إىل تفاعل الناس بعضهم ىتطور حضارة اإلنسانية تؤد

                                                 
7 W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.956. 
8 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, (Bandung: 
Angkasa, 1990), hlm. 96.  
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والميكن ألحد أن , مة أخرىحدة وأواحدة وقبيلة أخرى وبني أمة وا
هم يف ينفرد وأن يتروى بعيدا عن أبناء جنسه أو بيئته بل هو حمتاج إلي

ولذا كان ذلك اإلتصال مظهرا من مظاهر التكتل , شيئ شؤونه وشجونه
 .واإلجتماع

,  تعريفهاقد حاول علماء اللغة أن يعرفوا اللغة واختلفوا كثريا ىف
مولينط سومرِدي . فمنهم من يرى أن اللغة هي العادة أو الرموز أو غريها

 والشعور فكل إنسان حيتاج إن اللغة هي آلة ووسيلة لتعبري األفكار واآلراء
وألن اللغة العربية لغة أجنبية بإندونيسيا , إليها لسد حاجتهم اليومية

ر التعاريف عن اللغة شه ومن أ٩.فيكون تعليمها حمتاج لنيل املقصود املعني
"  الطرق التربوية لتدريس اللغة العربيةاملوجز ىف" كتاب كما وجدنا ىف
و مكتوبة ابتكرها أن اللغة هي رموز منطوقة أ, براشىحملمد عطية األ

وعندما يتصل بعض . اإلنسان لتكون وسيلة اإلتصال والتفاهم مع غريه
ا أو كاتبا فيحتاج إىل مهارة األفراد بغريه اتصاال لغويا إما أن يكون قارئ

١٠.األربعة وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة

 الدراسات اإلسالمية الية ىف إىل أن اللغة العربية مكانة عباإلضافة
 املدارس أو املعاهد اإلسالمية ويطلب منها فيتعلمها على كل تلميذ ىف

   ١١. املدرسةالسيطرة إجيابية كانت أو سلبية وفقا للمقررات اجلارية ىف

                                                 
9 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Tinjauan dari Segi Metodologi, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1974), hlm. 56. 
10 H. Tayar Yusuf dan Saeful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,  (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 199 ), cet ke-2 hlm.188. 7

 ن مقدمةاجلزء األول بلو , العربية النموذج, ة اإلسالمية احلكومية شريف هداية اهللا جاكرتاع امع اللغوى للجام11
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فالصرف تبحث . وقواعد اللغة العربية تشتمل على النحو والصرف
فيه صيغ الكلمات وحتويلها إىل صور خمتلفة حبسب املعىن املقصود 

 حال وموضوعه الكلمات العربية من األمساء العربية واألفعال املتصرفة ىف
اخر ووأما النحو فتبحث فيه أحوال أ.  اجلملةإفرادها قبل انتظامها ىف
فهذا العلم يبحث عن الكلمات ,  موقع اجلملةالكلمات إعرابا وبناء ىف

 ثالثة الاتركبامل وأن ١٢.اجلملة ى بعد انتظامها ىف حال تركيبهاأالعربية ىف
 للمتعلمني ىوينبغ,  املدارس أو املعاهد اإلسالمية يتعلّمها التالميذ ىفالىت
 وما يتعلق ا وكذلك القواعد اللغوية ثالثة الاتركباملن يسيطروا على أ

  .مل ىف اإلنشاء الصحيحاجل وأاألخرى ليمكننا أن نستخدم الكلمات 
 التقل ارات اللغوية الىتمن املهن الكتابة مهارة هامة وكما عرفنا أ

وألنه سجل ,  تعبريهمهيتها من الكالم ودليل على عصمة عقل اإلنسان ىفأ
ومهارة الكتابة هي نتيجة من . به اإلنسان تارخيه وحافظ على بقائه

 تعليم اللغة العربية ألا تفوق مرا يسريا ىفوليست أ. دراسة اللغة العربية
 إذ إا حتتاج إىل السيطرة على ,على مهارات اللغة العربية األخرى

  ١٣.املفردات والنحو وغري ذلك
 وقد رأينا أن كثريا من التالميذ اإلندونيسني يدرسون اإلنشاء العرىب

 استعمال القواعد النحوية وخيتص ذلك من خطاء ىفويتعرضون لبعض األ
.  اجلملة املفيدة ىفثالثة الاتركبامل مثل استخدام ١٤,الناحية النحوية
اء اللغوية  أن التالميذ مل يفروا من وقوعهم ىف األخطوالشك يف

                                                 
)األول .١ .ص, اجلزء , طبع على نفقة شركة الطلبة التعاونية معهد األمني اإلسالمى سومنف,مادورا (, القواعد الصرفية,  حممد إدريس اجلوهرى12
يم يوسف وحممد رفاعى13 اه .١٢٩ .ص, )م١٩٨٢, جامعة ملك السعود الرياض, الكتاب الثالث( , القواعد اللغة العربية امليسرة,  ابر

14  Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Konstrastif,  (Bandung: Angkasa, 1988), hlm. 100. 
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من املطلوب اإلهتمام لكوا دليال على صعوبات , ولذا. املدروسة
  . استعمال اللغة املتعلمةالتالميذ ىف

  حقيقة املشكالت الىتث أن يبحث ىفراد الباحأ, وعلى ذلك
 الرأي مدى صعوبة  ىفثالثة الاتركبامل استخدام يواجهها التالميذ ىف

 ثالثة الاتركباملولكون .  األخطاءاملشكالت أو سهولتها بطريقة حتليل
, كثرها استعماال عند التعبري شفويا كان أم حتريرياهم اللغة العربية وأمن أ

ن كانوا قد درسوا إ وثالثة الاتركبامل استعمال حيث وجدنا األخطاء ىف
  .ا

 حبثه عينة ألم قد درسوا  ىفلثصف الثاال باحثالويأخذ 
  املدرسة أو ىفلى األقل مخس سنوات ىفمنذ سنوات ع ثالثة الاتركبامل

املركبات  "بسبب ذلك اختار الباحث رسالته حتت املوضوع . املعهد
 تعليم اللغة العربية  ىف)املركب الوصفي واإلضايف والعطفي(الثالثة 
  ".) حتليل األخطاءدراسة ىف(مدرسة واناكراما العالية احلكومية لطالب 
  

  حتديد املسألة. ب
 حتديد املسألة بأسئلة سألة املذكورة سيقوم الباحث ىفمن خلفية امل  

مناسبة ليكون البحث صرحيا واضحا كي ال خيرج من املوضوع املذكور 
  .ومراده
 يتعلمها تالميذ املدرسة  الىتاتركب الباحث أن يذكر أن املوجيدر  

 يدرسها بالصعوبة كما العالية احلكومية هي إحدى العوامل اللغوية الىت
 على موضوعات كثرية ومتنوعة منها اتركبوتشتمل مادة امل. شاهدنا
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اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية واإلضافة والفاعل واملفعول والنعت 
١٥.والتوكيد وغري ذلك

تكبها  ير الىتثالثة الاتركبامل استخدام وأما األخطاء اللغوية ىف  
وهذه األخطاء هلا .  تعليم اللغة العربية التالميذ فهي آثار من املشكالت ىف

   :يلوأما أسئلتها كما ي, ؤثرة ومسؤولةأسباب وعوامل م
 يرتكبها تالميذ الصف ماهي األخطاء اللغوية الشائعة الىت .١

-٢٠٠٧ من مدرسة واناكراما العالية احلكومية للعام لثالثا
  ؟ثالثة الاتركبامل استعمال  ىف٢٠٠٨

  يواجهها التالميذ ىفماهي أسباب األخطاء اللغوية الىت .٢
  ؟ثالثة الاتركباملاستعمال 

 كيف تكون معاجلة هذه األخطاء ؟  .٣
 

  غراض البحث وفوائدهأ .ج
  غراض البحثأ. ١

 يرغب فيها الباحث فهي تشتمل على هيئتني ومها وأهداف البحث الىت
  .اف اخلاصةاألهداف العامة واألهد

 األهداف العامة  . أ
يهدف الباحث من خالل حبثه العلمى إىل الكشف عما يتعلّق 

 من لث يرتكبها تالميذ الصف الثاباألخطاء اللغوية الشائعة الىت

                                                 
15  Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab , GBPP, MAK 1997, hlm. 2. 
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 ثالثة الاتكباملر استعمال مدرسة واناكراما العالية احلكومية ىف
 .ىالتحريرباإلختبار 

  األهداف اخلاصة. ب
 يرتكبها تالميذ الصف اء اللغوية الىتمعرفة األخط )١

الية احلكومية للعام  من مدرسة واناكراما العلثالثا
 اتركبامل استعمال م ىف٢٠٠٨-٢٠٠٧ىالدراس
 .الثالثة

 لث يواجهها تالميذ الصف الثامعرفة املشكالت الىت )٢
من مدرسة واناكراما العالية احلكومية للعام الدراسى 

 .ثالثة الاتركبامل استعمال م ىف٢٠٠٧-٢٠٠٦
 احملاولة على معاجلة األخطاء اللغوية واملشكالت الىت )٣

 . ثالثة الاتركبامل استعمال يواجهها التالميذ ىف
  :يمافوائد هذا البحث املتواضع كمايلوأ. ٢

 عالج قتراحا ملدرسي اللغة العربية ىفان يكون هذا البحث إ  . أ
 اتركبامل استعمال  يرتكبها التالميذ ىفاألخطاء اللغوية الىت

 .ثالثةال
 تعليم اللغة العربية  ترقية مهارام ىفان يكون تقوميا هلم ىف  . ب

 .ثالثة الاتركبامل تدريس بصفة خاصة ىف
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  الدراسة املكتبية. د
يظهر , وبعد ما أجرى على حتقيق البحوث عن مثل هذا العنوان  

 ىف تعليم اللغة ثالثة الاتركبامل: الباحث أن هذا البحث حتت العنوان
دراسة ىف حتليل (مدرسة واناكراما العالية احلكومية  بلطالالعربية 
  . مل يكن أحد يبحث من قبل ىف هذه الكلية). األخطاء
يقدم الباحث ىف هذه احلالة بعضا من املوضوعات عن حتليل   

  :األخطاء وقد حبث صديقان حتت املوضوع 
كلية التربية ب اللغة العربية قسم طالبلاللغة العربية  بحتليل األخطاء .١

سنة تا اكريكوي اإلسالمية احلكومية  سونان كاليجاكاجامعةىف 
  . أم بررةووضعتهاقد و, م١٩٩٥

وكذلك تعليم اللغة العربية لطالب مدرسة واناكراما العالية  .٢
ووضعها حممد , م٢٠٠٥سنة ) دراسة ىف حتليل األخطاء(احلكومية 

  .جعفر صادق
كانت بني املوضوعني املذكورين ذا البحث فرق وألجل ذلك   
املركب الوصفي (املركبات الثالثة  :فيبحث الباحث ىف حبثه , واضح

مدرسة واناكراما  بلطال تعليم اللغة العربية  ىف)واإلضايف والعطفي
ويرى الباحث أن هذا ) دراسة ىف حتليل األخطاء(العالية احلكومية 

  .املوضوع مل يبحث من قبل
 
  ياإلطار النظر. ه

 أمهية حتليل األخطاء . ١

 ٩© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 كانت عالقة تعليم يلو نتكلم أمهيتهاخصوصا ىف اإلطار النظر
 أن السمك حي ىف, قة املاء والسمك كعالى اللغواللغة واخلطأ

 كذلك اخلطأ ىف استعمال اللغة يوجد مرارا ىفو , فحسباملاء
عاين منه دارس واخلطأ ىف استعمال اللغة ال ي. تعليم اللغة وتعلمها
ويدل على أن . بل دارس اللغة األوىل أيضا, اللغة الثانية فقط

ويرى دعاة .  استعمال اللغة له عالقة وثيقة بتعلم اللغةاخلطأ ىف
حتليل األخطاء أنه عن طريقة حتليل األخطاء نستطيع أن نعرف 

  ١٦.صعوبة املشكالت وسهولتها عليهم
  تعريف حتليل األخطاء وحتديده . ٢

إن حتليل األخطاء هو اجراءات عملية  (Sridhar)وراى سريدار   
تصنيف ,  على مجع بيانات األخطاءىخبطوات معينة حتتو

, وحتديد هوية مواضع األخطاء, ألخطاءوشرح تكرار ا, األخطاء
  ١٧.وتصحيح األخطاء

إن حتليل األخطاء هو اإلجراءات العملية  (Ellis)يليس واما عند آ  
 على مجع ىوحتتو, الىت يستخدمها الباحثون ومدرسو اللغة

ساسا وتصنيفها أ, وشرحها, احتديد هويتهو, بيانات األخطاء
  .على سببها وتقوميها

  الفرق بني اخلطأ والغلط . ٣

                                                 
 .١. ص. ىف املقدمة, ) ١٩٨٣معهد اللغة العربية : جامعة الرياض (, التقابلى اللغوى وحتليل األخطاء,  حممود امساعيل الصبىن واسحاق األمني 16

17 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran…,hlm. 7. 
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وهذا اخلطأ هو بعض . اخلطأ هو عيب ىف كالم الطالب وكتابته  
وسببه .  حتيد عن القواعد اللغوية السليمة الىتاتركبمن امل

.  يتعلمهاالعوامل الكفائية أى أن الدارس ال يفهم قواعد اللغة الىت
  .طيع إصالحها إال بإرشاد املدرس غالباوال يست

وأما الغلط وهو الناتج عن إتيان املتكلم بكالم أو الكاتب بكتابة   
وهذا . وسببه عامل التعب ونقصان اإلهتمام, غري مناسبة للموقف

 بعامل األداء ويسهل على الدارس أن يصلح الغلط إذا يالعامل مس
ليس سببه عدم و, كان سبب الغلط التعب والنعاس وهلم جرا

  .معرفة قواعد اللغة
   أهداف حتليل األخطاء .٤

  :وأهداف حتليل األخطاء كما تلي   
مثل , كتاب املدرس ترتيب عناصر املواد الدراسية وتعيني  . أ

 ترتيب السهل إىل الصعب
 . لعناصر املواد الدراسية املتعلمةتعيني  ترتيب الوزن النسىب. ب
  .ذي القدرة احملدودةختطيط التدريب والتأهيل ل . ج
  إختيار عناصر مهارات الطالب   .د
  أنواع األخطاء اللغوية. ٥

   (Interlanguage Error) أخطاء لغة االتصال الدوىل.      أ

هي األخطاء الىت سببها تدخل لغة الدارس ىف اللغة الثانية الىت   
  .يتعلمها

  (Intralingual Error)  أخطاء اللغة الداخلية .    ب
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 األخطاء الىت تعكس العالمات العامة ىف القواعد املدروسة هي  
وعدم , والتطبيق الناقص ىف القواعد, مثل املبالغة ىف التعميم

أسباب أخطاء اللغة . معرفة السياقات الىت تنطبق عليها القواعد
  : هيالداخلية اختصارا

   (Over generalization) املبالغة ىف التعميم  )١
التعميم أو النقل هو استعمال   (Jakobovits)وراى جاكوبوفيت

ىف تعلم السابقة ىف املوقف اجلديدة (Strategi) الستراتيجيات 
هذه الستراتيجيات قد تفيد ىف تنظيم حقائق . اللغة الثانية

اللغة الثانية على حني قد يكون اآلخر مضلال بسبب 
واملبالة . التساوى الظاهرى ىف اخلارج مع استحالة التطبيق

ىف التعميم تشتمل على احلاالت الىت يأتى فيها الدارس 
بتركيب خاطئ بناء على خربته ىف تعلم القواعد ىف لغة 

" الشمس"وتفهم . الدنيا مجيل, الشمس كبري: مثل, اهلدف
  . مؤنثنيالدنيا مذكرين مع أما"و
 (Ignorance of rule restriction) اجلهل بقيود القاعدة )٢

وهو اإلخفاق . باملبالغة ىف التعميم السابقةوله عالقة وثيقة 
ىف استيعاب قيود القاعدة أو تطبيق بعض القواعد ىف 

وتفعم أن , على أكرب من فاطمة: مثل , سياقات التقبلها
  .وعالمة اجلر كسرة, حرف جر" من"
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 ( Incomplete application of rule ) التطبيق الناقص للقواعد )٣
نالحظ تواجد بعض التراكيب , رتبةلدى مناقشتنا هلذه ال

اخلاطئة الىت تعرب عن مستوى تطور استخدام القواعد 
: بال عمل" إن"وصوال إىل املستوى املقبول كمثل استخدام 

كمثل األحرف عامة على " إن"وتفهم . إن املؤمنون فائزون
  .ورفع اخلربالرغم من عملها ىف نصب اإلسم 

 ( False concepts hypothesized ) اإلفتراضات اخلاطئة )٤
هناك نوع , باإلضافة للمدى الواسع لألخطاء اللغة الداخلية

من أخطاء التطور ناجتة عن فهم خاطئ ألساس التمييز ىف 
ويعزى هذا أحيانا إىل سوء التدرج ىف تعليم . لغة اهلدف
  والسالم مبعىن”sore“ مثال أن لفظ املساء مبعىن. املوضوعات

“salam”سالم املساء"د أن نقول فنقول  اذاً لونري."  
  نقائص حتليل األخطاء. ٦

إن معرفة أنواع األخطاء الىت يقع فيها الدارسون فعليا يعطينا أساسا   
لترتيب املادة التعليمية والتركيز عليها ىف صفوف تعليم اللغة 

  :ولكن طريقة حتليل األخطاء هلا ثالثة نقائص على األقل. األجنبية
أى بني (ور العملية ومنظور الناتج األخريخيلط بني منظ )١

  )تصنيف األخطاء وشرحها
 .قلة التخصص ونقص التوافق ىف حتديد هوية األخطاء )٢
 تبسيط تصنيف أسباب األخطاء )٣
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وكل ما . وعند رأى الباحث فإن لكل طريقة مزايا وعيوب
  .بل حناول امتامه, اليدرك كله اليترك كله

 
  حثالطرق املستخدمة ىف الب. و
   طريقة مجع احلقائق أو البيانات.١

 تستخدم ىف هذا البحث ولنيل البيانات مع حاجة ما الطريقة الىتوأ
  :البحث وهي 

 Metode Observasi)(طريقة املالحظة     . أ
, تعترب املالحظة املباشرة وسيلة هامة من وسائل جلمع البيانات

مات ميكن ذلك ألا تسهم إسهاما أساسيا ىف البحث وهناك معلو
   ١٨.للباحث أن حيصل عليها بالفحص املباشر

هذه الطريقة يستخدمها الباحث للحصول على املعلومات 
املناسبة بعملية تعليم اللغة العربية وتعليمها مبدرسة واناكراما 

  .احلكوميةالعالية 
 Metode Wawancara)( طريقة املقابلة. ب

املقابلة هي منهج للحصول على البيانات بطريقة السؤال واجلواب 
وقام ا شخصان متواجهان أو أكثر حيث يوجه السؤال نظاميا 
مستهدفا إىل املوضوع كوسيلة لالستطالع على حقائق اجتماعية 

١٩.ظاهرية كانت ام خفية

                                                 
18  Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian,( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 108. 
19  Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1984), 
hlm.3. 
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 ى املقابلة هي املنهج الذ)(Koenjoroningrat وعند كوجنورو ننجرات
استخدمها كوسيلة للحصول على احلقائق والبيان من املستجبني 

  ٢٠.طريقة احملادثة واملواجهة لغرض املعني
وهذه الطريقة تستخدم ملعرفة املوقف من التالميذ حول عملية 

  تعليم اللغة العربية خاصة عن مادة اإلنشاء
 (Metode Test)     طريقة اإلختبار   . ج

 األسئلة املكتوبة هي طريقة جلمع احلقائق بعملية تقدمي عدد من
 وعند دوكتوراندس ٢١.تطلب ا اإلجابة مث التفويض بعد ذلك

قمر الدين هي جمموعة من األسئلة أو الواجبات لتقرير خصائص 
يد إن طريقة اإلختبار هي وعند عبد احلم. الفرد أو تصرفاته
 جتمع به احلقائق بتوزيع دفتر األسئلة املكتوبة األسلوب الىت

:  ستجعل التالميذ ماهرا وهي وهناك الشروط الىت. واملنظمة
 ٢٢.الزمن, التمييز, التمثيل, سهولة التدريج, الثبات, الصدق

وهذه الطرق يستخدمها الباحث جلمع البيانات أواملعلومات من 
التالميذ عن ذام وملعرفة أخطاء التالميذ ىف إجابتهم وتكون 

  . عملية حتليل األخطاءحقائق ىف
 (Metode Angket)طريقة اإلستبيان   . د

أو البيانات عن طريق تقدمي عدد من األسئلة هي طريقة جلمع 
و عند  أ٢٣.من املسؤولنياملكتوبة تطلب اإلجابة عليها القولية 

                                                 

د

20  Koenjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), hlm.67. 
21  Anas S d , Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Raja Erapindo Prsada, 1996), hlm.67. u jiono

خلوىل22 ريس اللغة العربية,   دكتور حممد على  ا  .١٦٨-١٦٧. ص, )١٩٨٢,  اململكة العربية السعودية: الرياض(,الثالطبعة الث, أساليب ت
23 Sugiyono, Metode Penelitian Administarsi, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), hlm.162.  
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دكتورندوس قمر الدين هي جمموعة من األسئلة والواجبات 
وأما عند جابر عبد احلميد أن . تصرفاتهلتقرير خصائص الفرد أو 

 جتمع به البيانات بتوزيع دفتر طريقة اإلستبيان هي األسلوب الىت
ويستخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة . األسئلة املكتوبة املنظمة

, ومصادر تعلمهم اللغة العربية, رغبة الطلبة ىف تعلم اللغة العربية
  .  ةوموقف الطلبة من تعليم اللغة العربي

  (Metode Dokumentasi)طريقة الوثائق   . ه
الوثائق مبعىن األشياء املكتوبة وتسمى بالطريقة التارخيية اوالطريقة 

وهي طريقة جلمع البيانات بواسطة قراءة األشياء املكتوبة , الكتابية
 ٢٤.كالكتب واالت ومدونات االجتماعات واملذكرات اليومية

ويستخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة احلقائق املتعلقة بتربية 
مدرسة واناكراما العالية احلكومية وتاريخ تأسيسها وكذلك 
الكشف عن عدد التالميذ وعدد املدرسني واملدرسات وحنو 

  .ذلك
  قائقطريقة حتليل احل.٢

 ا فيهةإن حتليل البيانات أو احلقائق بوصفها حيتاج إىل الطرق الصحيح  
  :ومها, طريقتان

 (Metode analisis kualitatif)طريقة التحليل الكيفي   . أ

                                                 
24  Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,( Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm.45. 
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: وهنا طريقتان . وهي طريقة لتحليل احلقائق وال رقما فيها
ي وه (Metode Analisis Induktif) ,ىتحليل اإلستقرائالطريقة األول 

طريقة تبحث فيها عن اجلزئيات أوال للحصول إىل قائدة 
 (Metode Analisis Deduktif) ىتحليل استنتاجال طريقة والثاىن٢٥.عامة
وهي . ن الوقائع والبيانات الكليةستنباط األحكام اجلزئية مهي إ

عكس الطريقة اإلستقرائية مبعىن خيطو الباحث من القاعدة العامة 
  .إىل جزئيات اخلاصة

أما حتليل األخطاء لتالميذ الصف الثاىن مبدرسة واناكراما 
    .يةالعالية احلكومية فاستخدم الباحث بوصف طريقة استنتاج

 (Metode analisis kuantitatif)   طريقة التحليل املقداري.ب

ويستخذم الباحث . هي طريقة تأخذ النتيجة بتحليل الرقم
   :يوهذا على الرموز ما يل. لتحليل احلقائق بوصف كمية

  
f 

P=              x 100% 
N 

  
P = نسبة املؤوية 
f = التكرار 
N= عدد التالميذ  

  

                                                 
 .٢٧١.ص, )م١٩٥٥,  الكتب العربية ءدار احيا:القاهرة  ( ,الطبعة األوىل, روح التربية والتعليم,  حممد عطية األبراشى 25
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  تنظيم البحث. ز
لبحوث فينظم الباحث على لتسهيل فهم هذا البحث ومعرفة ما فيه من ا

  .بواب أمخسة
, وخلفية املسألة, أما الباب األول يشتمل على توضيح املوضوع  

اإلطار و, والدراسة املكتبية, وأغراض البحث وفوائده, وحتديد املسألة
  .وخيتم بتنظيم البحث, طريقة املستخدمة ىف البحثالو, النظري
الثالثة  اتركبامل وم يشرح الباحث عما يتعلق مبفهوالباب الثاىن  

نواعها ثالثة وفائدا وأ الاتركبامل على تعريف ىحتليل األخطاء وحيتوو
 على تعريف اخلطأ ى وحتتويةلغوال األخطاءومفهوم حتليل . وشروطها

نواعها وضعف حتليل  والفرق بني األخطاء واألغالط وأسباا وأىاللغو
  .اخلطاء
عامة ملدرسة واناكراما والباب الثالث يشرح الباحث الصورة ال  

 موقعها اجلغراىف وتاريخ تأسيسها واهدافها ى حتتوالعالية احلكومية الىت
 .وهيكل تنظيمها ووسائل التعليم وحالة األساتيذ وحالة الطلبة

 لثحتليل األخطاء لتالميذ الصف الثاإجراءات والباب الرابع  
 على مجع ى وحتتوثة الثالاتركبامل مبدرسة واناكراما العالية احلكومية ىف

  .البيانات األخطاء ومنهج حتليل البيانات ومعاجلة األخطاء
والباب اخلامس اإلختتام يتكون من النتيجة واإلقتراحات وكلمة   
  .اإلختتام
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  الباب اخلامس
  اإلختتام

  
  النتيجة .أ

 إىل  الباحثوصل  ,  من املالحظة والتقرير   الباحثبعد أن انتهى    
  :النتائج التالية 

رتكبها تالميـذ الـصف     إن تتابع األخطاء اللغوية الشائعة الىت ي      .  ١
اكرتـا ىف   يوكيالثالث من مدرسة واناكراما العالية احلكوميـة        

  :وهى, ثة  الثالاتركباملاستعمال 
   %٣٢,٤٣ : يركب الوصفامل.     أ
  %٢٩,٧٣ :  ركب اإلضايفامل.   ب
   %٣٧,٨٤ : يركب العطفامل.    ج

ـ ملاأما األخطاء الشائعة الىت يرتكبها التالميذ ىف استعمال         .  ٢  اتركب
واليزالـوا  , الثالثة فإم مل يقدروا ىف استخدام اجلملـة كاملـة     

  .استعماهلا متخريين ىف
  :سباب األخطاء الىت يرتكبها التالميذ هىأومن .  ٣

  تعميم املتخم بالقاعدة.  أ     
  القياسى اخلاطئ. ب    
  اجلهل بالقاعدة .  ج    
   الثالثةاتركبضعفهم ىف فهم امل. د    
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 الثالثة وبني اللغـة     اتركباملاإلختالف بني   كثرة وجوه   . ه
  العربية واإلندونيسية

  كالنسيان والتسرع والتعب والقلق, والعوامل غري اللغوية. و    
  
  اإلقتراحات. ب

نظرا إىل نتائج هذا البحث العلمى يقدم الباحث اإلقتراحـات          
  .لتكون عربة للمدرسني والدارسني ىف أيام مستقبلة

هذه املدرسة أن يرقوا مهارات التالميـذ       على املدرسني ىف     .١
اللغوية بإعطائهم التدريبات والتمرينات اللغوية بأنواع اجلمل       

  . العربية واملفردات والعبارات اإلصطالحيةاتركبوامل
على املدرسة أن توفر الكتب العربية ىف املكتبـة ملـساعدة            .٢

التالميذ على توسيع علومهم وترقية قدرم علـى القـراءة          
 .لكتابة العربيةوا
ويرجى ملدرسى اللغة العربية من مدرسة واناكراما العاليـة          .٣

اكرتا ان يهتم الصعوبات واملشكالت الـىت       يوكياحلكومية  
يواجهها التالميذ ىف تعليم اللغة العربية بـصفة خاصـة ىف           

 . الثالثة واحملاولة على حالهاتركباملفهمهم 
ة واناكراما العاليـة    ويرجى لتالميذ الصف الثالث من مدرس      .٤

اكرتا أن جيتهدوا ىف دروسهم ويتمرنوا كثريا       يوكياحلكومية  
 .على كتابة
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  كلمة اإلختتام . ج
, د ورمحتـه عـز وجـل      كثري احلم " احلمد هللا "يقول الباحث   

ولكن بسبب قـدرة    , ن ينهى هذا البحث العلمى     أ باحثيستطيع ال 
إما من حيـث    ,  احملدودة يشعر أن هذا البحث نقصان كثري       احثالب

ولذا يرجو مـن القـارئني اإلنتقـادات        , أوحتليل البيانات , الكتابة
  .واإلرشادات والتوجيهات

وال ميكن الباحث أن ينتهى حبثه بدون املساعدة مـن مجيـع            
 أن  الباحثولذلك جيب على    , اجلوانب منذ بداية كتابته حىت النهاية     

زيهم خري   عسى اهللا أن جي    الباحثيشكر إليهم جزيل الشكر ويدعو      
  .اجلزاء

لعل هذا البحث العلمى نافع     , الباحثعلى اهللا يتوكل    , وأخريا
آمـني يـارب    . للقراء األعزاء واملدرسني والسيما للباحث نفـسه      

   .العاملني
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  املراجع باللغة العربية
  
, إندونيسي-لعصري عريبقاموس ا,  علي وأمحد زهدي حمضرتابكأ

  .م٢٠٠٣,  موليت كريا كرافيكا:يوكياكرتا
 

املكتة : تٍربيو, جامع الدروس اللغة العربية,  مصطفى الغالييىنالشيخ
  .م٢٠٠٥, العصرية

 
,  اللغوى للجامية اإلسالمية احلكومية شريف هداية اهللا جاكرتاامع

  .اجلزء األول بلون مقدمة , العربية النموذج
 

 طبع على :سومنف مادورا ,القواعد الصرفية, دريس اجلوهرى إحممد
 ,اجلزء األول, نفقة شركة الطلبة التعاونية معهد األمني اإلسالمى

  .م١٩٩٠
 

الكتاب  ,القواعد اللغة العربية امليسرة,  يوسف وحممد رفاعىابراهيم
  .م١٩٨٢,  جامعة ملك السعود الرياض: الرياض,الثالث

 
 :القاهرة, الطبعة األوىل, روح التربية والتعليم ,  عطية األبراشىحممد

  .م١٩٥٥ , الكتب العربيةءدار احيا
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, الطبعة الثالث, أساليب تدريس اللغة العربية,  حممد على اخلوىلدكتور
  .م١٩٨٢ , اململكة العربية السعودية:الرياض
 دار :القاهرة, ىف علم النحو اجلزء األول,  على السيددكتور أمني
  .م١٩٩٤ ,فاملعار

  
 دار :القاهرة, لثاىنىف علم النحو اجلزء ا, ____________

  .م١٩٩٤ ,املعارف
  

 :لبنان-بريوت, القواعد األساسية للغة العربية,  أمحد اهلامشىالسيد
  .هـ١٣٥٤, دارالكتب العلمية

  
, الشكل والدالله دراسة حنوية للفظ واملعىن, لسالم السيد حامدعبد ا

  .م٢٠٠٢,  دار غريب:القاهرة
  

 , دار الكتب العلمية:بريوت, الفروق اللغوية,  العسكرىأبو هالل
  .م١٩٩٠

  
, التقابل اللغوى وحتليل األخطاء,  امساعيل صيىن واسحاق األمنيحممد
  .م١٩٨٣,  معهد اللغة العربية:رياضال
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 :الكويت, اللغة العربية تعليمها وتعلمها,  خرما وعلى احلجاجنايف
  .م١٩٨٨ ,ثقافة والقانون واألدابالس الوطىن لل

مكتبة :  الكويت,تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا,  قفيشةمحدى
  .م١٩٨٧, التربية العرىب لدول اخلليج

  
جامعة , املينة البصرية ىف التعليم اللغة,  صىن وعمرالصديقحممد امساعيل

  .م١٩٨٤,  الرياض,امللك السعودى
  

عالماملنجد ىف الل,  مألوفلويس , دار املسرف :بريوت, غة 
  .م١٩٦٧

واأل

  
التقابلى اللغوى وحتليل ,  امساعيل الصبىن واسحاق األمنيحممود

  .م١٩٨٣ , معهد اللغة العربية:الرياض, األخطاء
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