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 العلمية لطلبة بحوثال في تركيب اإلضافي و الوصفيي كتابة الف طلبةالأخطاء 

 جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية أدبهاقسم اللغة العربية و 

 (دراسة تحليلية نحوية)

 

 

 

 

 

 

 هذا البحث
 العاملي اللقبمقدم إلمتام بعض الشروط للحصول على 

 اللة  العربة  ودهباقسم ىف  
 :وضع

 رامسواريغانس فهيدا 
  ١٤١١٠١٠٣الطالب :  مرق

 
 قسم اللة  العربة  ودهبا

 ن كالةجاكا اإلسالمة  احلكومة  اكلة  اآلهاب والعلوم الثقافة  جبامع  سون
 اكرتاةوكي

٢٠١٨ 
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 الشعار

 دخي لن تنال العلم إّال بسّت ، سأنبةك عن تفصةلها ببةان:

 ذكاء و حرص و اجتهاه و هرهم و صحب  دستاذ و طول زمان

“Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu, kecuali dengan enam 

perkara, akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas: kecerdasan, 

kethoma’an (terhadap ilmu), kesungguhan, mempergauli guru, waktu 

yang panjang.” 

 (اإلمام الشافعي)

 

 اإلهداء

 إىل هؤالء األحباء: لييهدى هذا البحث العد

 من" اللذين ربةاين سوريانةنجسةهودمي الكرمي  "سيت  "حريامتاكا فرايوكاديب الكرمي "
 يري صة

 .هيفي كانةس و دهندا كالوال و دنندا لطفتا و دننديا فورتونا الصةريات وايتدخ
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Abstrak 

Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi 
dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. 
Di dunia ini terdapat banyak bahasa, salah satunya adalah bahasa Arab. Bahasa 
Arab adalah salah satu bahasa Semit yang memiliki banyak penutur dari pada 
bahasa-bahasa lainnya dalam rumpun bahasa Semit. Bahasa Arab ini adalah 
bahasa resmi dari dua puluh lima Negara, dan merupakan bahasa peribadatan 
dalam agama Islam karena merupakan bahasa yang dipakai dalam al-Quran. 

 Dalam bahasa terdapat banyak hal, salah satunya adalah frasa. Frasa 
adalah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua kelompok kata atau 
lebih yang memiliki satu makna gramatikal. Singkatnya frasa adalah gabungan 
dari dua kata atau lebih namun tidak dapat membentuk kalimat sempurna karena 
tidak memiliki predikat. 

Dalam pembahasan kali ini, penulis akan membahas tentang bentuk tarkib 
idhafi dan tarkib washfi dalam skripsi mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan bentuknya dalam 
kaidah nahwu. Dalam pembelajaran bahasa Arab, nahwu merupakan materi paling 
penting karena termasukn salah satu bagian dasar dari ilmu tata bahasa Arab, dan 
pengertiannya menurut bahasa Arab adalah ilmu yang menunjukkan kepada kita 
bagaimana cara menggabungkan kata benda, kata kerja, atau partikel untuk 
mebentuk kalimat yang bermanfaat. 

Dilakukannya pembahasan ini karena penulis telah melakukan penelitian 
pada beberapa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa jurusan bahasa dan sastra 
Arab, bahwa masih terdapat banyak kesalahan dalam menggunakan idhafah dan 
naat man’ut dalam kalimat atau tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Atas dasar 
permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi, penulis ingin mengetahui apa 
sajakah persoalan yang muncul dalam struktur idhafi dan washfi yang ditulis oleh 
mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta dalam skripsi mereka. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan berbasis pustaka, 
penulis menganalisis skripsi dengan dua sumber data, yaitu sumber data primer, 
antara lain skripsi yang ditulis oleh mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab 
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan 
sumber data sekunder, antara lain buku-buku, literatur, atau apapun yang 
berhubungan dengan topik yang menjadi sumber pembahasan penulis. 

Kata kunci: Tarkib Idhafi, Trakib Washfi 
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 تجريد

اللة  هي قدرة الناس التصال بةنهم باستخدام العالم  كالكلي  و احلرك . يف 
إحدى من منها هي اللة  العربة . اللة  العربة  هي  هناك كثري من اللةات،هذه الدنةا 

السامة  األخرى. اللة  العربة  هي  با من اللةاتاملتكلم  هاالسامة  اليت هلا دكثر  اتاللة
اللة  الرمسة  من مخس  و عشرين بالها و هي من لة  العباهة يف هين اإلسالم أل�ا اللة  

 املستخدم  يف القرآن الكرمي.

ناك دشةاء كثرية، منها هي عبارة. العبارة هي جميوع  الكليات دو يف اللة  ه
وحدة الكليات املكون  من كليتني دو دكثر اليت هلا معىن. باختصار، العبارة هي جميوع  

 .الكليتني دو دكثر ولكن ال ميكن دن تنشأ مجل  كامل  أل�ا ال حتتوي على مسند

 هاكتبىت  ال وثقد هرس  بعض البحثو قام  الكاتب  بذا البحث ألًن الكاتب  
الكثرية يف استعيال اإلضاف   األخطأالباحث  و وجدت  ،دهبااللة  العربة  و قسم طالب 

غري مناسب  بقواعد النحو. و د�ا  بعبارة دخرى و النع  و املنعوت يف اجليل  املفةدة دو
رتكةب اإلضايف و لاهلذه املشكل  دراهت الكاتب  دن تعرف ما املشكالت اليت ظهرت يف 

جبامع  سونان كالةجاكا اإلسالمة   دهبااللة  العربة  و قسم طالب  هالوصفي الذي كتب
 احلكومة  يف حبوثهم.

هذا البحث يستعيل الطريق  الوصفة  املكتبة . و حبث  الكاتب  هذا البحث 
طالب  اكتبهىت  ث الو تتكون من البح  و مصدار املعلومات األساسة .نين معلوميمبصدر 
من الكتب و  نتتكو فو دما مصدار املعلومات اإلضافة   ،هادهة  و باللة  العر قسم 

 الكاتب . ضوع الذي حبثتهاملو باملقاالت املتعلق  

 الوصفي التركةبو  ،تركةب اإلضافيال :مفتاحيةالكلمات ال
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 كلمة شكر وتقدير

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

دمور الدنةا والدين، والصالة والسالم  احليد هللا رب العاملني وبه نستعني على
 به دمجعني. دما بعد،اصحد على دشرف األنبةاء واملرسلني حميد وعلى آله و

ط للحصول على الدرج  العاملة  الدينة  يف و الشر  بعض كتب  هذا البحث إلمتام
اإلسالمة  قسم اللة  العربة  ودهبا بكلة  اآلهاب والعلوم الثقافة  جبامع  سونن كالةجاكا 

احلكومة . عسى دن يكون هذ البحث نافعا لدي وكذلك ملن دراه زياهة معرفته يف هذا 
و والدّي  الفرص  دن دشكر شكرا جزيال على دساتةذي الفضالء هالال. فةحسن هذ

 األصدقاء، ودخص بذكر منهم: و احملبوبان

امع  جب  ةم الثقافاملاجستري عيةد كلة  اآلهاب والعلو  يلوان خري دالدكتور املكرم  .١
 كةاكرتا.جو سونن كالةجاكا اإلسالمة  احلكومة  

بكلة  مصطفى املاجستري ريةس قسم اللة  العربة  ودهبا الدكتوراندس  كرمامل .٢
 .  اآلهب والعلوم الثقافة 

مصطفى املاجستري الذي قد بذل جهده الكبري على الدكتوراندس مشريف املكرم  .٣
 هذا البحث. حىت يتمالقةام باإلشراف 

ن جبامع  سونن كالةجاكا اإلسالمة  احلكومة  وخاص  يمجةع األساتةذ واحملاضر  .٤
 األساتةذ يف كلة  اآلهب والعلوم الثقافة  من قسم اللة  العربة  ودهبا وموظةفها.

مدى  ا و إرشاهكياتشجةعكي و اهعاءكي على كثريا  احملبوبني شكرا دمي وديب .٥
 .و الدعاء هاييا احملاول  استيرت الكاتب  ب حىت األيام

 تشجةعكّن. هعاءكّن و على كثريا  شكرامجةع دخوات الصةريات  .٦
وقتك مدى األيام الذي يصاحب و يرافق  علىكثريا وس مؤزرونش  شكرا  باغ .٧

 . الكاتب  على صناع  هذا البحث
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 .Dلفصل قسم اللة  العربة  و دهبا خصوصا  يف دصدقايي .٨
هار السالم طالبات جامع  سونان كالةجاكا صاهقايت خرجيات معهد كونتور  .٩

 اإلسالمة  احلكومة .
 ).KKNدصدقايي يف العيل االجتياعة  ( .١٠
 .مجةع األصدقاء الذين ال متكن الكاتب  دن تذكر مجةع دمسايهم .١١

ودخريا دشكر اهللا تعاىل الذي قد دعطاين كثرية وسالم  من بداي  هذا البحث حيت �اي . 
ولساير  والعلوم الثقافة  افعا جليةع الطالب بكلة  اآلهبعسي دن يكون هذا البحث ن

 قرايه.

 
 

 ٢٠١٨ دكوستوس ٢١ جوكجاكرتا،
 
 

 هيدا كانةس فريامسواري
 ١٤١١٠١٠٣منرة الطالب : 
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 محتويات البحث

 د  .........................................................   صفح  املوضوع

 ب  ............................................................ إثبات األصال 

 ج  ......................................................... الشعار و اإلهداء

 ه  .................................................... املشرف صفح  موافق 

 ه  .................................................................... جتريد

 ح  ....................................................... كلي  شكر وتقدير

 ي  .......................................................... حمتويات البحث

 الباب األول: مقدمة

 ١  ..................................................... خلفة  البحث .د 

 ٣  ..................................................... حتديد البحث .ب 

 ٣  .................................................... دغراض البحث .ج 

 ٤  ................................................... التحقةق املكتيب .ه 

 ٥  .................................................... اإلطار النظري .ه 

 ٧  ..................................................... منهج البحث .و 

 ٨  ...................................................... نظام البحث .ز 

 الباب الثاني: التركيب اإلضافي و التركيب الوصفي



 ك 
 

 ٩  ...................................................الرتكةب اإلضايف . د

 ٩  .................................................. دنواع اإلضاف  .١

 ١٢  ....................................... اإلضاف  املعنوي  و اللفظة  .٢

 ١٢  .................................................. الرتكةب الوصفي . ب

 ١٤  ................................................... شرط النع  .١

 ١٥  .................................. النع  احلقةقي و النع  السبيب .٢

العلمية لطلبة بحوث الضافي و الوصفي في التركيب اإل عن تحليلالالباب الثالث: 

 قسم اللغة العربية و أدبها

 ١٨  ................................ األول العليي البحثاألخطأ يف  .١

 ٢٢  ................................. الثايت األخطأ يف البحث العليي .٢

 ٢٤  ............................... الثالث العليياألخطأ يف البحث  .٣

 ٢٧  ................................. الرابع األخطأ يف البحث العليي .٤

 ٢٩  .............................. اخلامساألخطأ يف البحث العليي  .٥

 ٣١  .............................. الساهس األخطأ يف البحث العليي .٦

 ٣٢  ............................... السابع األخطأ يف البحث العليي .٧

 ٣٥  ................................ الثامن األخطأ يف البحث العليي .٨

 ٤٣  ............................... التاسع األخطأ يف البحث العليي .٩

 ٤٩  ............................... العاشر األخطأ يف البحث العليي ١٠

 ٥١  .......................... احلاهي عشر األخطأ يف البحث العليي ١١

 ٥٢  ........................... الثاين عشر األخطأ يف البحث العليي ١٢
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 ٥٦  .......................... الثالث عشراألخطأ يف البحث العليي  ١٣

 ٥٨  ........................... الرابع عشراألخطأ يف البحث العليي  ١٤

 ٥٨  ......................... اخلامس عشراألخطأ يف البحث العليي  ١٥

 ٦٦  ......................... الساهس عشراألخطأ يف البحث العليي  ١٦

 ٧٢  .......................... السابع عشراألخطأ يف البحث العليي  ١٧

 ٧٦  ........................... الثامن عشراألخطأ يف البحث العليي  ١٨

 ٧٩  .......................... التاسع عشراألخطأ يف البحث العليي  ١٩

 ٨٨  .............................. العشروناألخطأ يف البحث العليي  ٢٠

 الباب الرابع: خاتمة

 ٩٥  .......................................................... خالص  .د 

 ٩٨  ......................................................... اقرتاحات .ب 

 ثب  املراجع

 ترمج  حةاة الباحث 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
ُُ با كل قوٍم عن مقاصدهم. ابن جين كما قال عنهااللغُة    ٌ  ُُرب 0Fه  للاا

١ 
1Fإ�اا لصوا  ُربُ با كل قوم عن لغراضهم.وقال إبن جين 

والارق بني ما قاله  ٢
" و"لصوا ". غالُيين وإبن جينلا  ٌ  يف اختيار الكلمة يف التربُرف، ُربين "للاا

 ولكنهما ُتاقان يف لن اللغة ه  وسيلة لقوم للترببري عن لغراضهم لو مقاصدهم.
ر شرب ةاملستخدمنظام رمز الصو  اللغة ه   2Fاللغة و إكرتهمتكلم  رو لتصُو

. ُظهر ٣
تبع إىل القواعد الذي ُاألصوا   نظام  ه  اللغةمنها لن  ،جها هذا التربُرف 

3Fرمزال ه اللغة  ،اللغة ه  الصو  ،. لساسًيايف لغة ماستربملة امل

 ه  اللغة. ٤
لكنه مل  ،هاملتكلم ُرب  دائما على ما سيتكلم عنكان جمموعة الطبيربة لُنما   ،الكالم

4Fقنية كالمهتمل ُرب  على  ،ُرب  كيف ُتكلم

 ىف البيئة الناشئنينسان اإل. حنن ك٥
االنسان اللغة ه  الوسيلة األوىل عند و  ،مع االخرحنتاح إىل التواصل االجتماعية 

 لالتصال باالنسان اآلخر.
الرتكيب  يفقواعدها اخلاصة  لكل لغة .املتنوعة ا ك اللغهنايف هذا الربامل 

ة ، كتاب املسلمنيكما كانت اللغة الربربية لغة القرآن. و املربىن يف . هلذه اللغة هُو
ة كماو  ،الرتكيب و املربىن ة كلغة عاملية. كانت يف  القواعد اللغُو  اللغة االجنيليُز

عد سنستخدم اللغة بذه القوا هناك قواعد مهمة للتربلم. يف اللغة الربربية
ه  الرتكيب اإلضايف و الرتكيب  اعد املقصودةو القمن  جيدا.استخداما الربربية 

ة اإلضاإة الوصا .  كون بربضها جمرورا الربالقة بني امسني ُ ه يف القاعدة النحُو

                                                           
 )١/ ص  ١(ج  -جامع الدروس الربربية للغالُيىن  ١
 )٨/ ص  ١(ج  -اخلصائص  ٢
 Faktor Kesulitan yang Dihadapi Siswa dalam Pengucapan Berbahasa Arab Sertaل. سوهرمان،  ٣

Solusi Pemecahannya.pdf 
 Faktor Kesulitan yang Dihadapi Siswa dalam Pengucapan Berbahasa Arab Sertaل. سوهرمان،  ٤

Solusi Pemecahannya.pdf 
را،   ٥  .٢٢احة ، الص )١٩٨٦، Erlangga، (جاكرتا: Linguistik Edukasionalجوس. دنيل إاُر
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اإلضاإة ه  الربط بني االمسني الذي ُكون  لنّ  عَرف لنوار آخر.بسبب اسم 
5Fبربضها جمرورا

األول هو مضاف و الثاين هو اإلسم  ،. يف الرتكيب اإلضايف امسان٦
ن جتردهإليه. شرط املضاف هو  مضاف لما للمضاف لن و  ،من التربُرف و التنُو

6Fُشري بينهما

٧. 
ني  اصطالح عند و .لغة هو النربت الوصف  لو التابع املشتق هو النحُو

لية بكلمة الكلمة من الكلمة األخرى  املشتق ما تايد على شرح و الكلمة التأُو
إذا املتبوع هو اسم املربرإة لو ُايد على التخصيص إذا  الكلمة املتبربةلو املتبوع 

7Fاملتبوع هو اسم النكرة

٨. 
قسم اللغة لطالب  الربلمية حبثت الباحثة بربض البحوث ،يف هذا البحث

 وجد و ُوكياكرتا سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جامربة  لدباالربربية و 
من لخطاء  .الوصا  الرتكيب الرتكيب اإلضايف و األخطأ يف كتابة من اكثري   الباحثة

8Fشخصية انسانيف كلمة " ه  اإلضايفرتكيب كتابة الالطلبة يف  

وإذا نظرنا إىل " ٩
 نا لن نكتبلالبد  ناحية قاعدة الرتكيب اإلضايف. ألااهذه الرببارة إهذه خطأ من 

. والرتكيب املذكور الم يف لوهلاال و لفاألالربالمة اإلضاإية كب تركيب كلمة انسان
تني مع لن الصحيح منه لن ُتكون من كلمة نكر ُتكون من كلمتني  خطأ لكونه

. و من لخطاء إليهنكرة يف األول لكونه مضاإا وكلمة مربرإة يف الثاين لكونه مضاإا 
9Fيف كلمة "حتليل مالعمه  رتكيب الوصا  كتابة الالطلبة يف  

 يفالبد تركيب يف  ."١٠
و بربدها يف  هألن الكلما  قبل ،الم لو تكون مربرإةال و لفاألا مكل واحد منه

 تلك اجلملة ه  مربرإة.
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 ٣) الصاحة ٢٠١٧

رحيم اخلري، شخصية إارس و عناُة يف الرواُة ليل  و قضبان لنجيب الكيالين، (ُوكياكارتا: جامربة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية،  ١٠
 ٢) الصاحة ٢٠١٧
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 لراد  الباحثة مربرإة كياية كتابة الرتكيب اإلضايف و الوصا  ،و بذا
يف ذلك البحث مث وإقت الباحثة على ناسها لبحث عن حبوث طلبة ومشكلتها 

كلية اآلداب و الربلوم الثقاإية جامربة سونان كاليجاكا   لدباقسم اللغة الربربية و 
ة عن الرتكيب اإلضايف و الوصا .  اإلسالمية احلكومية ُوكياكرتا بدراسة حتليلية حنُو

 تحديد البحث .ب 
 الباحثة إمسئلة البحث يف هذه الرسالة ه  كما ُل : هإعتمادا عل  ما شرحت

يف حبوث طلبة قسم اللغة الربربية و  هوجود الرتكيب اإلضايف و مشكالت كيف .١
ا كلية اآلداب و الربلوم الثقاإية جامربة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية لدب

 ُوكياكرتا؟
للغة الربربية و يف حبوث طلبة قسم ا هف وجود الرتكيب الوصا  و مشكالتكي .٢

كلية اآلداب و الربلوم الثقاإية جامربة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية   الدب
 ُوكياكرتا؟

 أغراض البحث و فوائده .ج 
 لغراض البحث: .ل 

 لكل حبث علم  لغراض. لما لغراض هذا البحث إه  كما ُل :
بحوث اليف  مشكلة عامة صبحالرتكيب اإلضايف اليت تكتابة لخطاء   مربرإة .١

كلية اآلداب و الربلوم الثقاإية جامربة بدبا لطلبة قسم اللغة الربربية و الربلمية ل
 سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية ُوكياكرتا.

بحوث اليف  مشكلة عامة صبحتالرتكيب الوصا  اليت كتابة لخطاء   مربرإة  .٢
كلية اآلداب و الربلوم الثقاإية جامربة   لدباقسم اللغة الربربية و  طلبةالربلمية ل

 سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية ُوكياكرتا.
قسم اللغة الربربية و إلخصائية اليت تصور عن لخطأ الطلبة باتقدمي البيانا   .٣

كلية اآلداب و الربلوم الثقاإية جامربة سونان كاليجاكا اإلسالمية بدبا ل
 يف كتابة الرتكيب اإلضايف والرتكيب الوصا . احلكومية ُوكياكرتا
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 إوائد البحث .ب 
ة.  الاوائد الربمليةلكل حبث علم  إوائده، منها  الاوائد والاوائد النظُر

 هلذا البحث ه  كما ُل : الربملية
يف خاصة  ،علم النحو يفو الاكرة املربرإة  ةداعلى ُزقدر هذا البحث  ،للباحثة .١

 الرتكيب اإلضايف و الوصا . مشكلة الطلبة يف كتابة
علم  يفاألخبار كتابة و تكون مرجربا قدر هذا البحث على اعطاء  ،للقارئ .٢

 النحو خاصة عن الرتكيب اإلضايف و الوصا .
ةولما   من هذا البحث ه  كما ُل : الاوائد النظُر

قدر هذا البحث على اعطاء مساعدة التاكري  :لدبالقسم اللغة الربربية و  .١
ة.لدراسة   حتليلية حنُو

ة .٢ جع لباحث  اإائدة هذا البحث ه  اعطاء املساعدة و املر لن  :لدراسة لغُو
 علم النحو.يف ة صخا ،اللغة الربربية

 التحقيق المكتبي .د 
وجد  و  ،يف املكتبة املتنوعة قد قامت الباحثة بقرلة البحوث الربلمية

، ولكنها ختتلف مبا كتبته الباحثة املوضوع بذااليت تشبه املتنوعة  بحوثال الباحثة
 :منها

تا إوتري طلبة قسم اللغة  ،ستربمال النربت يف سورة ُسإ .١ ة لايوُر دراسة حنُو
جامربة سونان لمايل  ،اإلنسانيةكلية اآلداب و الربلوم   ،لدباالربربية و 

النربت و  يفث هذا البحث م. حب ٢٠١٥اإلسالمية احلكومية سوراباُا سنة 
مها  ،يف سورة ُس. يف هذا البحث استخدمت الباحثة منهجان استخدامه

 البياين و املنهج التحليل . املنهج
ة إلرإان آإاندي طالب قسم اللغة الربربية  ،نرمحالاإلضاإة يف سورة  .٢ دراسة حنُو

جامربة سونان كاليجاكا اإلسالمية  ،كلية اآلداب و الربلوم الثقاإية  ،لدباو 
بناء تقُرب مادة بم. استخدم هذا البحث  ٢٠١٢احلكومية ُوكياكرتا سنة 
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إىل صرحيا الذي هو التقُرب يف التحليل اللغوي الذي ُربط  االهتمام  اجلملة
 الرتكيب اللغوي.

ة ألغوس وح  الاالح طالب قسم  ،اإلضاإة يف سورة حممد .٣ دراسة حتليلية حنُو
جامربة سونان كاليجاكا  ،كلية اآلداب و الربلوم الثقاإية  ،لدبااللغة الربربية و 

 اليتم. استخدم هذا البحث منهج الكتايب  ٢٠١٢اإلسالمية احلكومية سنة 
من تلك البيانا  هناك . متت احلصول عليها البيانا  من األدب الكتايب

التحليل  على الرتكيب اإلضايف بتحليل  الوصا التحليل باستخدام املنهج 
 املربىن ما وضع إيه.

حته الباحثة املذكور إما وجد  الباحثة املوضوع إعتمادا عل  ما شر 
الذي ُساوي مبا كانت يف املكتبة. لذلك كانت هذا البحث هو حبث الُبحثه 

 لحد من قبل.
 اإلطار النظري .ه 

حسب التدإق البنيوي لن بناء اجلملة ه  ترتيب علم اللغة على دراسة 
ا  ترتيب الرببارا  إىل اجلملة ة اليت تكون عمال . و هلذا هناك ثالثة املستُو النحُو

ا و ه  الرببارة و الشرط و اجلملة. و الرببارة ه  البناء النحوي اليت حيتمل لن  حنُو
ون من كلمتني لو لكثر اليت ه  عنصور الشرط و ليس له مربىن اقرتاح. الرببارة تتك

10Fاحتالال على إائدة من اجلملةه  مركب من كلمتني لو لكثر 

١١. 
و لي ترمجتها يف الربربية مل تكون مشهورة حول باحثني   frasaكلمة 
الربرب ناسها. و هكذا ألن كتب النحو عموما ليس ندونيس  و االاللغة الربربية يف 

هناك التربُرف عن الرببارة. و سوى ذلك ليس هناك الباب لو جزء الباب الذي 
عن  كموضوع البحث. مع ذلك ال ُربين ليس هناك ماهوم   frasaُستختدم كلمة 

اليت ه  انشاءا  الرببارة الرببارة يف اللغة الربربية. حبث كثريا من االنشاءا  املختلاة 
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كما املثال جار جمرور و نربت منربو  و اإلضاإة و غري يف كتب النحو  لساسيا 
11Fذالك

١٢. 
املقدران حبرف األول (حرف اجلر) يلة بني امسني ساإلضاإة ه  الو 

الكلمة األوىل  املثال "هذا كتاب النحوي"  ،و اسم الثاين املخطط ااُة ،املخطط
لما الكلمة الثانية كلمة النحو و  ،كلمة كتاب و ه  االسم األول ُسمى باملضاف

. الكلماث حبرف اجلار ه  االسم الثاين من كلمة كتاب ُسمى مبضاف إليه
احملطط املقدر من كلمة "من" لو حرف "الم". كما املثال اآليت: إذا مل ُقدر "ثوب 

ر". هنلك املثال اآلخراحل ر" و إذا ُقدر "ثوب من احلُر إذا مل ُقدر "عني القط"  ،ُر
12Fو إذا ُقدر "عني للقط

ون اإلضاإة إىل قسمني١٣ األول اإلضاإة  ،". قسم النحُو
ة و الثاين اإلضاإة غري احملضة لو اللاظية 13Fاحملضة لو املربنُو

١٤. 
الرإع و يف ملنربو ) (ا النربت هو الكلمة الواحدة اليت تتبع الكلمة األخرى

14Fو يف حالة املربرإة لو النكرة ،النصب و اخلاض لو اجلار

النربت  ،. النربت نوعان١٥
ضمري املستتري الاحلقيق  و النربت السبيب. النربت احلقيق  هو النربت الذي ُرإع 

ه  النربت يف كلمة "جاء حممد الرباقل" كلمة الرباقل  حنوالذي ُرجع إىل املنربو . 
ضمري املستتري و هو ضمري "هو" املشري إىل كلمة اللكلمة حممد. كلمة الرباقل ُرإع 

 15F١٦.حممد
سم الظاهر املوصل بالضمري الذي ُرجع االالنربت السبيب هو الذي ُرإع 

كلمة الااضل ه  النربت لكلمة . " جاء حممد الااضل لبوه"  حنوإىل منربوته. 
ف كلمة االااضل يف حالة املرإوع. و تضمة حممد. كلمة لبوه ه  الااعل من كل
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16Fالضمري املشري إىل كلمة حممدوهو لبوه يف حرف هاء 

. النربت ُتبع املنربو  يف ١٧
عشرة األحوال كالرإع و النصب و اجلار و التربُرف و التنكري و التثنية و اجلمع و 

 17F١٨.التذكري و اإلإرادالتأنيث و 
 منهج البحث .و 

هو  ،وع منهج البحث الناستخدمت الباحثة  ،لغاُة لغراض البحث
ُولد من لقاء الباحث ببيانا  توجدها. ُاضل املنطق االستقرائ  لُن التصنيف 

ة  حىت مميزة البحث النوع  خُ عن الربالقة السياقية اليت حتمل على امليدان لو النظُر
 اليت ستشرح عن الظواهر.

 ،و بالتاىل ،مطوال لُضا لذلك ،البيانا  النوعية وصاية. شاملة و ماصلة
لساسا لتخليص البيانا  و توحيدها يف تدإق   إ�ن حتليل البيانا  النوعية حمدد.

البحث الذي ُطلب التحليل سهولة لآلخُرن على إهمها. واجهت الباحثة موضوع 
 على التحليل.

 مصادر البحث .ل 
مت احلصول على البيانا  اليت مت مجربها يف هذا البحث من عبارة 

جامربة سونان كاليجاكا  لدبااجلمل يف حبوث طالب قسم اللغة الربربية و 
 اإلسالمية اجلكومية ُوكياكرتا.

 طُرقة حتليل البيانا  .ب 
قة املستخدمة  ة املربلقة ياملكتب الطُرقةمجع البيانا  ه  يف الطُر

املصادر املذكورة ه  الكتب و الصحاإة و البحوث  باملادة. و من 
 كاألطروحة.

 منهج دراسة البيانا  .ج 
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هذه اخلطوة  تاملنهج املستخدم جلمع البيانا  هو عرض البيانا . مت
اليت هناك امكانية من االستنتاج. يف هذه بتقدمي جمموعة من املربلوما  املنظمة 

ها حسب موضوع اخلطوة حاولت الباحثة على صنف البيانا  و تقدمي
 البحث.

 نظام البحث .ز 
ب وارتبت الباحثة نظام البحث حسب األب ،اجليدة ةخري األ النتيجةلنيل 

 إيما ُل :
باب األول: هو مقدمة و إيها خلاية البحث و حتدُد البحث و لغراض ال

البحث و إوائده و التحقيق املكتيب و اإلُطار النظري و منهج البحث و نظام 
 البحث.

 .عن الرتكيب اإلضايف و الرتكيب الوصا الباب الثاين: هو 

يف  الباب الثالث: التحليل عن الرتكيب اإلضايف و الوصا 

 البحوث الربلمية لطلبة بقسم اللغة الربربية ولدبا

 .خامتة اليت حتتوي على خالصة واقرتاحا الباب الرابع: هو 



۹٥ 
 

 الباب الرابع

 خاتمة

 ةخالص . أ
 كتابة في الطلبة أخطاء بعد حبثت الباحثة حبثا طويال حتت املوضوع "

 سونان جامعة أدبها و العربية اللغة قسم لطلبة العلمية البحوث في الوصفي و اإلضافي التركيب

اخلالصة من التحليل فكانت "، )حنوية تحليلية دراسة(الحكومية  اإلسالمية كاليجاكا
من  ٨٤من الرتكيب اإلضايف،  ٦٣عبارة،  ١١٩خطأ يف  ١٤٥ الباحثة اجددت

 :هي كما يلي الرتكيب الوصفي، ج
 ٧يف  اءأخط ٧ فيه جددت الباحثةاألجل،  العلمي البحثيف   .١

كيب يف كتابة الرت  أخطاء ٤ منتتكون  . ج هذه األخطاءعبارات
نوعي  فيه يتكون من .كيب الوصفييف كتابة الرت  أخطاء ٣اإلضايف ج 

اإلضافة مها اإلضافة البيانية يف عبارتني ج اإلضافة الظرفية يف عبارتني 
ج كلها من اإلضافة املعنوية. ج من شرطي النعت مها املصدر يف عبارة 
جاحدة ج االسم الذي حلقته ياء النسبة يف عبارتني ج كلها من النعت 

 احلقيقي.
 ٣يف  أخطاء ٣ فيه الباحثةجددت الثاين، يف البحث العلمي   .٢

يف كتابة الرتكيب  خطئنيمن تتكون  . ج هذه األخطاءعبارات
فيه يتكون من نوع  يف كتابة الرتكيب الوصفي. خطأ جاحداإلضايف ج 
من اإلضافة  ج هو ة جاحدةاإلضافة البيانية يف عبار  واإلضافة ه

 يف املعنوية. ج من شرطي النعت مها االسم الذي حلقته ياء النسبة
ج كلها من  ج االسم املوصول املقرتن بأْل يف عبارة جاحدة عبارة جاحدة

 النعت احلقيقي.
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. ج مجل ٤يف أخطأ  ٦جددت الباحثة فيه  ،الثالث يف البحث العلمي .٣
 أخطأ ٤يف كتابة الرتكيب اإلضايف ج  خطأينمن هذه األخطأ تتكون 

 يف كتابة الرتكيب الوصفي.
يف  مجل ٥يف أخطأ  ٥جددت الباحثة فيه  ،الرابع يف البحث العلمي .٤

 كيب اإلضايف.الرت  أخطاء كلها منالبحث العلمي األجل. ج  
. ج  تنييف مجل خطآنجددت الباحثة فيه ، اخلامس يف البحث العلمي .٥

 .كالمها خطأ الرتكيب اإلضايف
مجلة يف  خطآنجددت الباحثة فيه السادس،  يف البحث العلمي .٦

 الوصفي.كيب كلها من الرت . ج  جاحدة
. مجل ٦يف أخطأ  ٧جددت الباحثة فيه السابع،  يف البحث العلمي .٧

 ٤يف كتابة الرتكيب اإلضايف ج  أخطأ ٣من ج هذه األخطأ تتكون 
 يف كتابة الرتكيب الوصفي. أخطأ

 ١٣يف أخطأ  ١٨جددت الباحثة فيه امن، ثال يف البحث العلمي .٨
يف كتابة الرتكيب اإلضايف  أخطأ ٤من . ج هذه األخطأ تتكون مجلة
 يف كتابة الرتكيب الوصفي. أخطأ ١٤ج 

. مجل ٨يف أخطأ  ١٢جددت الباحثة فيه التاسع،  يف البحث العلمي .٩
 ٦يف كتابة الرتكيب اإلضايف ج  أخطأ ٦من ج هذه األخطأ تتكون 

 يف كتابة الرتكيب الوصفي. أخطأ
. مجل ٣يف أخطأ  ٣جددت الباحثة فيه العاشر،  يف البحث العلمي .١٠

 خطأيف كتابة الرتكيب اإلضايف ج  أخطأ ٢من ج هذه األخطأ تتكون 
 جاحد يف كتابة الرتكيب الوصفي.

 ٢يف أخطأ  ٢جددت الباحثة فيه احلادى عشر،  يف البحث العلمي .١١
 .كالمها من خطئي الرتكيب اإلضايف. ج  مجل



۹۷ 
 

 
 

 ٧يف أخطأ  ٧جددت الباحثة فيه الثاين عشر،  يف البحث العلمي .١٢
يف كتابة الرتكيب اإلضايف ج  أخطأ ٥من . ج هذه األخطأ تتكون مجل

 يف كتابة الرتكيب الوصفي. خطئني
 ٣يف أخطأ  ٣جددت الباحثة فيه  ،الثالث عشر يف البحث العلمي .١٣

جاحد يف كتابة الرتكيب  خطأمن . ج هذه األخطأ تتكون مجل
 يف كتابة الرتكيب الوصفي. خطئنياإلضايف ج 

خطأ من الرتكيب جددت الباحثة فيه الرابع عشر،  يف البحث العلمي .١٤
 .اإلضايف

يف أخطأ  ١٤جددت الباحثة فيه اخلامس عشر،  يف البحث العلمي .١٥
يف كتابة الرتكيب  أخطأ ٨من . ج هذه األخطأ تتكون مجلة ١١

 يف كتابة الرتكيب الوصفي. أخطأ ٦اإلضايف ج 
يف أخطأ  ١٣جددت الباحثة فيه السادس عشر،  يف البحث العلمي .١٦

يف كتابة الرتكيب  أخطأ ٣من . ج هذه األخطأ تتكون مجلة ١٢
 يف كتابة الرتكيب الوصفي. خطأ ١٠اإلضايف ج 

 ٧يف أخطأ  ٧جددت الباحثة فيه السابع عشر،  يف البحث العلمي .١٧
يف كتابة الرتكيب اإلضايف ج  أخطأ ٢من . ج هذه األخطأ تتكون مجل

 بة الرتكيب الوصفي.يف كتا أخطأ ٥
. ج مجل ٥يف أخطأ  ٦جددت الباحثة فيه الثامن،  يف البحث العلمي .١٨

 ٥جاحد يف كتابة الرتكيب اإلضايف ج  خطأمن هذه األخطأ تتكون 
 يف كتابة الرتكيب الوصفي. أخطأ

يف خطأ  ١٦جددت الباحثة فيه التاسع عشر،  يف البحث العلمي .١٩
يف كتابة الرتكيب  أخطأ ٨من . ج هذه األخطأ تتكون مجلة ١٣

 يف كتابة الرتكيب الوصفي. أخطأ ٨اإلضايف ج 



۹۸ 
 

 
 

 ٨يف خطأ  ١٢جددت الباحثة فيه ن، يالعشر  يف البحث العلمي .٢٠
يف كتابة الرتكيب اإلضايف ج  أخطأ ٢من . ج هذه األخطأ تتكون مجل
 يف كتابة الرتكيب الوصفي. خطأ ١٠

 
 اتاقتراح . ب

الكمال جبذلك تردو الباحثة إىل عرفت الباحثة أن هذا البحث بعيد عن 
ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية أن االطالب جالطالبات خاصة جبامعة سون

ة اء. جينبغي هلم قر يف هذا البحث يالحقوا مع التصحيح على االخطاء جالنقصان
 كتب النحوية ليزجدا أنفسهم جغريهم حىت حصل على معرفة الرتكيب الوصفيال

الباحثة أن  ردو. جتجكتابته البحث صناعةهلم يف ولة لسه ضايفج الرتكيب اإل
 للطلبة أج القارئني أمجعني، آمني.البحث العلمي نافعا هذا تكون 
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