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Abstract 
This research is based on the number of complaints from the thesis supervisor of Arabic 

Language Education students at IAIN Jember during the guidance process. This certainly 

requires them to work harder in understanding student writing in their thesis proposals. 

This is because the word-for-word arrangement they write is so difficult to understand due 

to syntactically inconsistent results. Until then it becomes inconsistent when viewed from 

semantic aspects. The purpose of this study is: (1) Describe syntactically correct sentences 

but seem difficult to understand meaningfully, (2) Analyzing the correct amount 

syntactically but seems difficult to understand meaningfully, (3) Describe the factors 

causing these errors. The study uses a qualitative approach with descriptive analysis.The 

results of this study are there are 31 errors in the number of correct arrangements in the 

syntax aspect but cannot be understood in a meaningful way. The causes of the error 

include weaknesses in Arabic rules and the use of lexical translations. 

Keywords: Semantics, Translation, Syntax  

Abstrak 
Penelitian ini berangkat dari banyaknya keluhan dosen pembimbing skripsi mahasiswa 
Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Jember pada saat proses bimbingan. Hal ini tentunya 
menuntut mereka untuk bekerja lebih keras dalam memahami tulisan mahasiswa dalam 
proposal skripsi mereka. Hal ini disebabkan karena susunan kata demi kata yang mereka 
tulis begitu sulit untuk dipahami akibat tidak konsisten secara sintaksis. Hingga kemudian 
menjadi tidak konsisten bila ditinjau dari kaca mata semantik. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu: (1) Mendeskripsikan bentuk kalimat yang benar secara sintaksis namun tampak 
sulit dipahami secara makna, (2) Meganalisis jumlah yang benar secara sintaksis namun 
tampak sulit dipahami secara makna, (3) Mendeskripsikan faktor-faktor penybab 
kekeliruan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa 
deskri[tif. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 31 kesalahan susunan jumlah benar 
dalam aspek sintaks namun tidakdapat dipahami secara makna. Penyebab kesalahan itu 
antara lain lemah dalam kaidah bahasa arab dan penggunaan terjemah leksikal. 
Kata Kunci: Semantik, Terjemah, Sintaksis 

 قدمةامل
جتدر اإلشارة إىل أن احلوار حول تعليم اللغة العربية بصفتها اللغة األجنبية يف إندونيسيا 
مل يشبع منه املهتمون واملولعون هبذا اجملال. يتمثل ذلك يف كثرة البحوث العلمية كمية وكيفية 

ت وصفحات وتطويرية وكذلك املقاالت يف الدورايت اخلاصة بتعليم هذه اللغة يف رفوف اجلامعا
الشبكة العاملية. ومعلوم أن نشاط الرتمجة مل يتمتع حبظ وافر من االهتمام من قبل الطلبة اجلالسني 
يف املرحلة اجلامعية. يقول الواقع إن الطالب املتخصصني بتعليم اللغة العربية كثريا ما يشتكون إىل 

mailto:farismatane@gmail.com


Al-Istiqāmah ad-Dalāliyyah ‘inda at-Tarjamah fi Khittah al-Buhūts li Thalabah al-Jāmi’ah al-
islāmiyyah al-Hukūmiyyah bi Jambar 

Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 

p-ISSN 2527-9807|e-ISSN 2621-1157  2 

ربية وال سيما عند ترمجة النصوص أساتذهتم يف اجلامعة صعوبتهم يف كتابة البحث العلمي ابللغة الع
األجنبية إىل هذه اللغة ويف الوقت ذاته اشتكى غري قليل من األساتذة املشرفني لبحوث الطالب 
صعوبة فهمهم حمتوايت حبوثهم. وذلك لعديد من األسباب، منها أتثري اللغة األم على اللغة 

العربية انعدام بعض املصطلحات  اهلدف واجلهل بقواعد اللغة العربية وعدم معرفة سياق اللغة
( وذلك ابإلضافة إىل التعود على 2017: 235 – 204تؤدي إىل الوقوع يف اخلطأ. )سفرية: 

استخدام الرتمجة احلرفية جبانب استعمال املفردات غري الشائعة. )أدي ديسرتي دافياان، نور 
 يرتتب على كثرة ( فتؤدي هذه األسباب إىل كثرة األخطاء. مث2018: 112 – 87الوحدة: 

األخطاء سوء فهم القارئ. وسوء الفهم سببه وجود الرتاكيب صحيحة البناء ومضطربة املعىن وهو 
( 2007: 112ما عرب عنه سيوبيه مبصطلح "املستقيم الكذب"إن صح التعبري.)هادي فاراهدي: 

جبامعة مجرب  ووقعت هذه الظاهرة بكثري يف خطة البحوث للطالب يف شعبة تعليم اللغة العربية
 اإلسالمية احلكومية حاليا.

وقد انتشر عديد من البحوث واملقاالت بل رساالت املاجستري اليت تكلم فيها أصحاهبا 
عن األخطاء يف حبوث الطالب غري أن أغلبهم اقتصروا فيها على حتليل األخطاء. ويف هذا الصدد 
حاول الباحثان على اجلمع بني منظوري حتليل األخطاء والداللة النحوية. ومن البحوث السابقة 

مقالة راجل فضيلة حتت عنوان "حتليل األخطاء النحوية اللغوية يف اخلطابة املنربية".  (1هي )
استخدم فيها حتليل األخطاء واملدخل الكيفي من أجل معرفة األخطاء وابلتايل اإلتيان بصحيح 

( املقالة 2خطأ. ) 38خطأ. وأما األخطاء النحوية فعددها  56العبارات. وقد وجد الباحث 
نور الوحدة وآدي داسرتي دافياان حتت عنوان "جودة ترمجة مستخلصات البحوث  للطالبتني

اجلامعية من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة ابلنكا 
راي اإلسالمية احلكومية. استخدم فيها مدخل حتليل األخطاء. ودلت نتيجة البحث على أن 

( 3. )%5،7واألخطاء الداللية  %2،47واألخطاء الصرفية  %10،73تكون من األخطاء ت
"حتليل صعوبة ترمجة اللغة اإلندونيسية إىل اللغة  حتت عنوان دوي رمحة دنيت أجنليةمقالة للطالبة 

. فإهنا صرحت العربية لطالب شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري"
الصعوابت اليت واجهها الطلبة يف تلك اجلامعة منها الضعف يف قواعد اللغة العربية  أبن أسباب
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وقلة املفردات واملشكلة يف اختيار املفردات. وأما احلل هو التزويد ابملفردات واإلتقان يف اللغة 
 العربية واإلكثار من مراجعة الكتب العربية. 

ن نصب عينهما يف سرد بعض األخطاء يف اعتمادا على البحوث السالف ذكرها وضع الباحثا
البحوث العلمية وابألدق سيصف الباحثان من خالل هذه الدراسة األخطاء النحوية وابلتايل 

( وصف اجلمل املستقيمة القبيحة  1حياوالن على حتليلها يف ضوء الداللة النحوية هادفني إىل )
( 3حة  يف خطط البحوث للطلبة )( حتليل اجلمل املستقيمة القبي2يف خطط البحوث للطلبة )

 وصف العوامل املؤدية إىل وضع أمثال هذه اجلمل.

 النظري اإلطار
 مفهوم الرتمجة

يقصد ابلرتمجة االنتقال من نص مكتوب من لغة إىل أخرى.)أمحد زكراي إبراهيم، أمحد  
الطريقة اليت (  ويتوقف حسن الرتمجة على املناهج. ألن املناهج هي 2002: 61فؤاد عفيفي: 

حىت بلغ املعىن الذي أراده  بطريقة جيدة استخدمها املرتجم يف حماولته لتحليل وترمجة النصوص
وتعترب الرتمجة عنصرا   (2016: 334الكاتب أن يصله عن طريق ترمجته. )أملاس فلذة ظفران: 

فاعل بني الشعوب احلضارات. ومن خالل الرتمجة يتحقق معرفة تراث األمم وما أنتجته أساسيا للت
 (2019: 249 – 258من فكر وأدب وعلم وتتم هبا االستفادة منها استفادة كاملة. )زبيدة: 

ومن املشكلة اليت يواجهها املرتجم يف عملية الرتمجة هي اختيار املفردات املناسبة وهذه العملية 
لتكافؤ اللغوي. ويعترب التكافؤ من القضااي األساسية املثرية للجدل يف نظرية الرتمجة ويرتبط تتعلق اب

( وأكد على هذا الواقع مقالة انان جومهنا 2018ابملعىن وتعذر الرتمجة.)حممد أحسن الدين: 
ملناسبة. وحسن اخلامتة أبن دارسي اللغة العربية ال يزالون يواجهون الصعوبة يف اختيار املفردات ا

 ( 2018: 14 – 1)انان جومهنا، حسن اخلامتة: 
والرتمجة تنقسم إىل فئات ثالث، هي النقل احلريف والنقل بتصرف واحملاكاة. أما النقل  

احلريف فاملراد به ترمجة كلمة بكلمة وسطر بسطر وهي توازي ما يسمى ابلرتمجة احلرفية. وأما النقل 
يث ال حيول املرتجم نظره عن املؤلف حىت ال تضل خطاه بتصرف فاملراد به الرتمجة بتصرف ح

ولكنه ال يتبع ألفاظه ابلصرامة اليت يتبع هبا معناه. وهذا يقتضي تغيري عبارات كاملة وهو منهج 
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متواز تقريبا ملا أصبح يسمى ابلرتمجة األمنية أو ترمجة املعىن ال اللفظ. وأما احملاكاة فمعناها عدم 
ملعىن وهو ما ميكن إطالقه على ترمجات )كويل( املتسمة حبرية ابلغة ويقرتب التقيد ابللفظ وال اب

( 2003: 32مما نسميه االقتباس أو االستلهام أو إعادة الصياغة والتطويع أيضا. )حممد عناين: 
ومن أهم متطلبات الرتمجة هي أن منلك انصية اللغتني الختيار الكلمة املناسبة للمعىن املناسب 

ال يتوافر عند الكثريين من املرتمجني و أن جييد املرتجم فهم الثقافتني. وثقافة اللغة  وهذا أمر قد
 (2009: 88املرتجم منها وثقافة املرتجم إليها. )رشدي أمحد طعيمة: 

وأما الصعوابت اليت واجهها الطالب يف عملية الرتمجة كما زعم هبا إبراهيم أنيس فمنها  
يف النظام اليت ختضع له اجلمل يف تركيب كلماهتا وعالقة كل هندسة اجلملة. فاللغات ختتلف 

كلمة ابألخرى، فللفعل مكان خاص من اجلملة وللفاعل مكان آخر وللمفعول مكان اثلث 
وهكذا. كذلك من الصعوابت كل ما يتعلق جبمال األلفاظ وموسيقاها. فقد يؤثر الكاتب لفظا 

يف أذن الكاتب والسامع أو ألنه ينسجم مع ما على آخر ال لشيء سوى أن اللفظ له رنة رتيبة 
سبقه من ألفاظ أو ما يليه منها، فتتكون من عباراته ومجله سلسة من األصوات اللغوية املنسجمة 

( أضف إىل ذلك أن من الباحث 1985: 171اليت حتلو يف اآلذان واألمساع. )إبراهيم أنيس: 
لصعوابت وهي الضعف يف قواعد اللغة العربية يف جامعة كانداري اإلسالمية احلكومية من يفصل ا

 – 640واختيار الكلمات املناسبة للمقام وقلة املراجع ابللغة العربية. )دوي رمحدنيت أجنيلة: 
652 :2018) 

وتتطلب الرتمجة من اللغة اإلندونسية إىل اللغة العربية إىل العلوم املتعلقة ابللغة املذكورة 
على املرتجم أن يستوعب ما للغة اهلدف من قواعدها وعناصرها ابإلضافة إىل أنه من الواجب 

( وذلك ألن نقل الرسالة 2017: 23 -22وأساليبها وغري ذلك. )إندرا موالان، حسن عيدي: 
من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف من دون تغيري األشكال اللغوية للغة املصدر قد يؤدي إىل 

( وقد صرح 2019: 64 – 44سيمة احلاج عبد هللا: الصعوبة يف الفهم واملعىن اخلاطئ. )ن
بذلك مسبقا حممد عناين وأضاف أبن املرتجم أيضا ال يستغين عن معلومات كثرية عن العامل 

 ( 2000: 7الذي يعيش فيه إحاطة متنع اجلهل وإن مل تكن تفضي إىل العلم. )حممد عناين: 
 مفهوم الداللة النحوية
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تسري عليه يف ترتيب كلماهتا يف اجلمل فمنها ما يلزم لكل لغة من اللغات نظام خاص 
طريقة معينة يف هذا الرتتيب ومنها ما يكون فيها الرتتيب اختياراي ومنها ما يقف موقفا وسطا 
بني هذين النوعني. واحلاصل أن الداللة النحوية هي ما يقتضيه نظام اجلملة يف لغة من اللغات 

ح من العسري أن يفهم املراد منها. )صاحل سامل عبد القادر من ترتيب وهندسة حبيث لو اختل أصب
: دون سنة( وهكذا أكد إبراهيم أنيس أبنه حيتم نظام اجلملة العربية أو هندستها 44الفاخري: 

 (2000: 48ترتيبا خاصا لو اختل أصبح من العسري أن يفهم املراد منها. )حممد عناين: 
ة النحوية أبهنا تقوم على احرتام نظام اجلملة وقال عبد القادر سالمي يف بيان الدالل

العربية أو هندستها مبا يوافق رتبها احملفوظة وغري احملفوظة. فمن املعروف أن علماء العربية قد 
قسموا الكالم إىل اسم وفعل وحرف وبينوا صفات كل منها. فحني وضعنا الكالم يف مجلة فإننا 

 مقصودا. فالكلمة يف سياق اجلملة يف موقع إعرايب نقيم عالقات بني هذه األلفاظ لتؤدي معىن
(  ومن هذا يتبني أن الرتكيب 2001: 68معني تشري إىل داللة معينة. )منقور عبد اجلليل: 

 (2007: 13واالعراب عمليتان متصلتان توضح إحدامها األخرى. )عبد القادر سالمي: 
 االستقامة النحوية واالستقامة الداللية

واالستقامة النحوية صفة  يف الكالم الذي حتصل منه منفعة ما يالقي قبوال فاملقبولية 
ورضى من حيث معانيه ومقاصده. وما االستقامة النحوية إال خصوع املركب لألصول النحوية 
أو للقواعد العائدة للمركب خاصة املندرج يف نطاق نظام حنوي عام ميثله اللسان. لقد عقد 

الم ومكوانت الكالم الذي حيسن السكوت عليه وذكر فيه شروطا سيبويه ابب يف أتليف الك
يتم هبا إفادة املعاين. فالكالم عنده مستقيم حسن وحمال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح وحمال 
كذب. أما الستقيم احلسن فقولك "أتيتك أمس وسآتيك غدا". وأما احملال فأن تنقض أول 

مس". وأما املستقيم الكذب فقولك "محلت اجلبل كالمك آبخره، فتقول "أتيتك غدا وسآتيك أ
وشربت ماء البحر وحنوه". وأما املستقيم القبيح فأن تضع اللفظ يف غري موضعه، حنو قولك "قد 
زيدا رأيت، وكي زيد أيتيك وأشباه هذا. وأما احملال الكذب فأن تقول "سوف أشرب ماء البحر 

 (2007: 111أمس".)منقور عبد اجلليل: 
 لبحثا منهجية
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الباحثان يف هذه الدراسة املنهج الكيفي من أجل كشف أخطاء الداللة النحوية يف خطة 
حبوث الطلبة. وتتمثل العملية يف هذه املقالة يف خطوات أييت ذكرها فيما يلي على سبيل الرتتيب. 

ألوىل. أوهلا أن جيمع الباحثان عديدا من النماذج يف خطة الطلبة اجلالسني يف الدرجة اجلامعية ا
ويتم ذلك من خالل مجع اخلطط من بعض الطلبة يف شعبة تعليم اللغة العربية وكذلك ابجلامعة 
اإلسالمية احلكومية جبمرب. اثنيها أن خيتارا من بني تلك النماذج ما يعني على أهداف الدراسة. 

ن وهو وصف مواضع العبارات صحيحة البناء ومضطربة املعىن. وكان االختيار على أساس أ
الطلبة قد استوعبوا قواعد اللغة العربية ولكنهم مل يتعودوا على استخدام الرتاكيب العربية بسبب 
غلبة اللغة األم عليهم ابإلضافة قلة مراسهم على تطبيق مهارة الكتابة ابللغة العربية مع قلة التدريب 

لة النحوية يف اللغة العربية. يف ترمجة النصوص إىل العربية. اثلثها حتليل تلك العبارات مبنظور الدال
وجتدر اإلشارة إىل أن الباحثني استخدما التحليل الوصفي وليس التحليل اإلحصائي حيث يقتصر 

 .اختيار النماذج يف خلفية البحث فحسب
 البحث نتائج

ورد يف هذه اخلطة بعض العبارات صحيحة البناء ومضطربة املعىن، أوال" كانت فوائده 
الفوائد العملية مثال فائدة للباحث واإلدارة واجملتمع كلية، وجبت فوائد البحث الفوائد النظرية و 

بطريقة واقعية." هذه العبارة يف احلقيقة صحيحة البناء غري أهنا خملة ابملعىن وذلك يف قوله "كانت 
ث فوائده الفوائد النظرية والفوائد العلمية". اعتربت هذه اجلملة ترمجة حرفية من قبل الباحث حي

إن من املستحسن أن يضيف الباحث إىل هذه اجلملة قوله "تنقسم" بني اسم "كان" وخربها 
فصار "كانت فوائده تتكون من الفوائد النظرية والفوائد العملية" أو يضيف إليها لفظ"هي" 
للداللة على ضمري فصل فصار "كانت فوائده هي الفوائد النظرية والفوائد العملية". واثنيا يف 

"مثال فائدة للباحث واإلدارة واجملتمع كلية". فيجدر للباحث أن يرتجم هذه اجلملة من قوله 
اإلندونيسية إىل العربية ترمجة مرادية. فإن قصد هبذه العبارة كون تلك الفوائد املذكورة يعود إىل 

اجلامعة  الباحث نفسه واجلامعة واجملتمع عموما. فله أن يقول "وتعود تلك الفوائد مثال إىل الباحث
"يرجى هذا البحث زايدة  واجملتمع على سبيل العموم." واثلثا يف ذكر الفوئد النظرية وجد فيه قوله

وشروطه وكيفيته وكلما يتعلق بفعالية تنفيذه يف  ”cooperative script“طريقة تنفيذ  ملعرفة صورة
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طريقة  تنفيذ تعليم قواعد اللغة العربية". كان الباحث يرجو من خالل حبثه أن تزداد معرفته عن 
“cooperative script”.   وقد علم أن الراجي يف احلقيقة هو الباحث. وأويت يف هذه العبارة بصيغة

املذكروة من قبل. اسم املفعول للعلم به. والبحث إمنا هو الوسيلة لتحقيق زايدة املعرفة عن الطريقة 
طريقة تنفيذ  صورةوالصواب أن يقال فيه "يرجى من هذا البحث أن يزداد به معرفة الباحث عن 

“cooperative script”   ."وشروطه وكيفيته وكلما يتعلق بفعالية تنفيذه يف تعليم قواعد اللغة العربية
ث زايدة املراجع للجامعة ورابعا يف ذكر الفوائد العملية حيث ذكر فيه قوله"يرجى هذا البح

اإلسالمية احلكومية مجرب وطلبتها الذين يريدون أن يتطّوروا معرفتهم خاصة للطلبة يف شعبة تعليم 
اللغة العربية." لقد سبق البيان أبن اإلتيان بصيغة اجملهول يف هذه العبارة للعلم ابلفاعل وأن 

ة هو أن تزداد املراجع يف مكتبة اجلامعة البحث هو الوسيلة وليس الغاية .وكان املرجو يف احلقيق
اإلسالمية احلكومية جبمرب بوضع هذا البحث يف أحد رفوفها. فمن املستحسن أن يقال فيه 
"يرجى من هذا البحث زايدة املراجع للجامعة اإلسالمية احلكومية مجرب وطلبتها الذين يريدون 

العربية. خامسا يف ذكر الفوائد ملعهد البداية أن يطّوروا معرفتهم خاصة للطلبة يف شعبة تعليم اللغة 
هذه  لدى املعلمني عن البحث يف زايدة املعرفة الذي انتسب إليه الباحث يقال فيه "يرجى هذا

  الطريقة حىت يكونوا يفهموا ما نقائصها ومزايتها وكيف عمليتها الفعالية نظرا بطريقة
“cooperative script”  الكتب." أراد الباحث هبذه العبارة أن تزداد معرفة األخرى املكتوبة يف

كما سبق   -املعلمني عن هذه الطريقة من خالل االطالع على حبثه. ومن هذا علم أن البحث 
هو الوسيلة اليت يزداد هبا معرفة املعلمني هلذه الطريقة مبا فيها من مزاايها وعيوهبا.   –بيانه 

البحث أن  ارة بعد "يرجى" فصار "يرجى من هذاوالصواب أن يضيف الباحث لفظ "من" اجل
هذه الطريقة حىت يكونوا يفهموا ما هلا من املزااي والعيوب وكيفية  يزداد به معرفة املعلمني عن

إجرائها الصحيحة.  وسادسا يف ذكر الفوائد اللباحث حيث يقال فيه "يرجى هذا البحث يف 
ويكون خربة له يف استعداد نفسه معلّما  ”cooperative script“زايدة املعرفة للباحث عن طريقة 

يف تعليم قواعد اللغة العربية هبا." هذه العبارة مفادها أن تزداد معرفة الباحث عن هذه الطريقة 
وكذلك خربته يف تعليم قواعد اللغة العربية. ويتم ذلك من خالل القيام بذي الدراسة وابلتايل 

لبحث العلمي. فله أن يضيف لفظ "من" اجلارة مع كتابة نتائج تلك الدراسة يف صفحات ا
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إضافة لفظ دال على الصريورة أمثال "يكون ويصبح ويصري" قبل قوله "معلما" فصار " يرجى 
ويكون خربة له يف  ”cooperative script“من هذا البحث أن تزداد معرفة الباحث عن طريقة 

عربية هبا." استنتج مما سبق ذكرها من النماذج استعداد نفسه ليصبح معلّما يف تعليم قواعد اللغة ال
املستقيمة القبيحة أن السبب يف هذه األخطاء هو االعتماد على الرتمجة احلرفية فيرتتب على 
ذلك عدم االستقامة النحوية فيؤدي إىل عدم االستقامة الداللية. ومن هذا التفصيل استنتج أن 

 قيمة القبيحة بتحليل واعتبارات مضت.النماذج املذكورة تندرج يف ضمن اجلمل املست
وابلتايل الحظ الباحثان خطة البحث للطالبة إيتا نور استقامة. فوجدا فيها بعض النماذج 

 صحيحة البناء مضطربة املعىن. وأييت تفصيلها فيما يلي:
ورد يف هذه اخلطة بعض النماذج اليت يراايهنا صحيحة البناء مضطرفة املعىن. أوال، "وكانت  

لغة تستطيع أن تنتشر وتدون حياة أو األفكار." أرادت الباحثة هبذه العبارة بقابلية انتشار اللغة ال
العربية مع تدوين احلياة واألفكار. جتدر اإلشارة إىل أن معىن القابلية يف احلقيقة يتم ذكرها بدون 

ة تنتشر وتدون ذكر لفظ "تستطيع" وما يف معناها. فيكفيها االقتصار على قوهلا "وكانت اللغ
احلياة واألفكار" حيث قد حصل يف هذه العبارة معىن القابلية بغري ذكر "تستطيع".  اثنيا، قوهلا 
"واللغة العربية خصائص غربية وشرقية". أرادت الباحثة أن تبني ما للغة العربية من اخلصائص. 

هم منها أي شيء. فيجدر ولكن هذه العبارة مل تفد اإلخبار بذلك فيصري املراد هبا غامضا ال يف
ابلباحثة أن تضيف إىل هذه العبارة ألفاظا دالة على معىن امللكية مثل "ل" اجلارة فصار "للغة 
العربية خصائص غربية وشرقية" أو "اللغة العربية هلا خصائص غربية وشرقية". فبذلك ارتفع 

مهارة الكالم عند التعلم أو  الغموض يف الداللة النحوية يف هذه العبارة. مث قوهلا "من له كفاءة
خارج التعلم فيستطيع أن يتبحر علوما ومعرفة يف أحناء العامل". لعل املراد هبذه العبارة أن كل 
شخص له مهارة يف الكالم فبإمكانه أن يتبحر يف خمتلف العلوم واملعارف بل التعامل مع 

ار املعىن غامضا لفوات ذكر فعل األشخاص املرموقني أبنواع اخللفيات يف أحناء العامل.  ولكن ص
شرط بعد "من" الشرطية. فريى الباحثان أن من املستحسن أن يضاف إىل هذه العبارة لفظ 
"كان" إلزالة الغموض يف املعىن وال يضيع منها الداللة النحوية. اثلثا، وجد الباحثان قوهلا "لقد 

مي األفكار بطريقة اللغة اللسانية". شرح يف كتاب اإلسرتاتيجية فإن الكالم هو كفاءة الناس لتقد
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هذه العبارة أيضا يراها الباحثان صحيحة البناء غري أهنا مضطربة يف املعىن. أتت الباحثة بصيغة 
اجملهول وهي تنقل نظرية من أحد املراجع برتمجة حرفية من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية. 

طلب هذه اجلملة انئب الفاعل وهو مضمون هنا وقعت اجلملة يف الغموض الداليل حيث تت
تعريف مهارة الكالم. واجلدير ابلباحثة أن أتيت بصيغة املعلوم مع ذكر صاحب الكتاب الذي 
نقل عنه نظريته أو رأيه. فصار على سبيل املثال "لقد شرح رشدي طعيمة تعريف الكالم قائال 

" فبذلك ارتفع الضياع يف الداللة "هو كفاءة يستطيع هبا شخص تقدمي األفكار بطريقة شفوية.
النحوية. مث رابعا، قوهلا "الشك والريب فيه أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار 
والكبار" حيث مل يتضح إىل أي شيء يرجع الضمري يف "فيه". لعل الباحثة تريد هبذه العبارة أن 

ه من ألوان النشاط اللغوي. ويف احلقيقة خترب القراء أبن أمهية الكالم للصغار والكبار على غري 
يكفيها أن تقول "ال شك وال ريب يف أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار" 
من غري اإلتيان بضمري "ه" بعد "يف" اجلارة. ومن هذا التفصيل استنتج أن النماذج املذكورة 

 تبارات مضت.  تندرج يف ضمن اجلمل املستقيمة القبيحة بتحليل واع
وابلتايل الحظ الباحثان خطة البحث للطالبة فرمياسيت نور يسرين هدااينيت. فوجدا فيها 

 بعض النماذج صحيحة البناء مضطربة املعىن. وأييت تفصيلها فيما يلي:
لقد ورد يف هذه اخلطة بعض النماذج اليت يراايهنا صحيحة البناء مضطربة املعىن. أوال، 

ربية هي إحدى اللغات حتداث ضمن جمموعة اللغات السامية، وانتشار هذه اللغة اللغة العقوهلا "
مليون نسمة ". لعل الباحثة أرادت هبذه العبارة أن  467يف أحناء العامل، ويتحدث هبا أكثر من 

خيرب القراء أبن اللغة العربية إحدى اللغات السامية اليت يكثر الكالم واحلديث عنها يف العامل أو 
ذه اللغة صارت أكثرها استعماال على غريها من اللغات السامية. ومل يعرف الغرض من أن ه

إتياهنا بلفظ "حتداث" املنصوب بعد  قوهلا "إحدى اللغات". فإذا أرادت الباحثة هبذه العبارة أن 
مية  اللغة العربية هي حديث كثري من الناس يف العامل عن اللغة العربية ابعتبارها إحدى اللغات السا

فخري هلا أن تقول "اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية اليت يتحدث عنها كثري من اللغويني. 
خبالف ما إذا كان الغرض منها أن هذه العبارة مفادها كثرة استعمال اللغة العربية على غريها من 

اال على غريها من اللغات السامية بني الناس يف العامل، فتقول "اللغة العربية هي أكثرها استعم
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اللغات السامية األخرى". اثنيا، قوهلا "أصبحت اللغة العربية للغة السياسة والعلم واألدب لقرون 
يف األرض." هذه لعل الباحثة قصد هبذه العبارة صالحية اللغة العربية لتكون لغة السياسة والعلم 

فيحسن أن حتذف منها تلك  واألدب. ولكن ذكرها "ل" اجلارة تؤدي إىل سوء فهم القارئ هلا.
الالم فتقول "أصبحت اللغة العربية لغة السياسة والعلم واألدب لقرون يف األرض" أي جعلت 
"لغة" منصواب خرب "كان" أو أن تنقل الالم اجلارة إىل "السياسة" فتقول "أصبحت اللغة العربية 

قد تكون لغة إلضافة إىل أهنا واب لغة للسياسة والعلم واألدب لقرون يف األرض". اثلثا، قوهلا "
رمسية يف أحناء العامل". أفادت هذه العبارة كون اللغة العربية لغة رمسية يف العامل يف وقت و غري 
رمسية يف آخر. مع أن كون هذه اللغة لغة رمسية اتبت عرب قرار جملس األمم املتحدة. ويفهم ذلك 

تقليل. ولعل الباحثة تريد الصريورة هبذا اللفظ. من داللة "قد تكون" يف هذه العبارة. وذلك يفيد ال
فاألحسن أن تقول "ابإلضافة إىل أهنا كانت صارت لغة رمسية يف أحناء العامل". رابعا، قوهلا "لذلك 

." أشارت هذه العبارة أبن العربية حيتاج على اهتمام به والرتكيز يف تعليمها اللغةحيتاج تعليم 
يار بني اجلملتني إما الفعلية وإما االمسية. يتمثل ذلك يف إعادهتا لفظ الباحثة كأهنا حائرة يف االخت

العربية إىل االهتمام  اللغةلذلك حيتاج تعليم "حيتاج" بعد "تعليم اللغة العربية". والصواب أن تقول "
العربية حيتاج إىل  اللغةلذلك تعليم " إذا أرادت اجلملة الفعلية أو تقول "به والرتكيز يف تعليمها

ومن هذا التفصيل علم أن النماذج االهتمام به والرتكيز يف تعليمها" إذا أرادت اجلملة االمسية. 
 املذكورة تندرج يف ضمن اجلمل املستقيمة القبيحة بتحليل واعتبارات مضت.  

لنماذج وابلتايل الحظ الباحثان خطة البحث للطالبة نبيلة نيل اآلمالية. فوجدا فيها بعض ا
 صحيحة البناء مضطربة املعىن. وأييت تفصيلها فيما يلي:

ورد يف هذه اخلطة بعض النماذج صحيحة البناء ومضطربة املعىن يف غري قليل من املواضع. 
أوال، قوهلا "التلميذات يف ختصص العلوم الدينية ينبغي على السكون يف املعهد هبدف تزويدهن 

ة هبذه العبارة أن تفيد القراء بوجوب السكون بداخل املعهد على ابلعلوم الدينية". أرادت الباحث
مجيع التلميذات يف ختصص العلوم الدينية.  لكن ال يفهم املراد منها عندقوهلا "ينبغي على 
السكون". فمن املستحسن أن تقول الباحثة "التلميذات يف ختصص العلوم الدينية ينبغي عليهن 

يدهن ابلعلوم الدينية." اثنيا، قوهلا "وأما التلميذات استعداد السكون بداخل املعهد هبدف تزو 
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أنفسهن كل ليلة مخس صفحات من ذاك الكتاب لتقرأن غدا ابجليد بعد صالة الصبح". هذه 
العبارة يف احلقيقة أريد هبا أن كل تلميذة تستعد كل ليلة خبمس صفحات من كتاب فتح القريب 

لصبح أمام األستاذ". فهنا خلل معنوي حيث إن لفظ تقرأها يف اليوم التايل بعد صالة ا
"التلميذات" تتطلب اخلرب. فيأيت بعد ذاك اللفظ قوهلا "استعداد". فإذا جعل صار "استعداد" 
خربا لـ"التلميذات" فسد املعىن وال يفهم املراد املذكور من قبل. فاجلدير أن أتيت ابلفعل بدل 

عددن أبنفسهن كل ليلة خبمس صفحات من ذاك "استعداد". فصار "وأما التلميذات فتست
الكتاب تقرأهنا غدا جيدا بعد صالة الصبح".اثلثا، قوهلا "موجود تقومي التعليم يوم اخلميس." 
أرادت الباحثة هبذه العبارة أن تفيد أبن التقومي يف تعليم كتاب فتح القريب انعقد كل يوم اخلميس. 

 على املبتدأ وإن كان ذلك مسموح حنواي. ولكن من غري أن املعىن غري مفهوم لتقدميها اخلرب
املستحسن أن حيول تلك اجلملة إىل اجلملة الفعلية فتقول "وانعقد تقومي التعليم يوم اخلميس." 
رابعا، قوهلا " وكيفيتها املدرس خيتار التلميذات املتقوقة يف مهارة القراءة مث تتبادل ابلقراءة فيما 

يف احلقيقة توجد بكثري يف كتب الرتاث. وفيه اختاذ اخلرب من املصدر  بينهن".  مثل هذه العبارة
املؤول. فخري هلا أن تقول "كيفيتها أن خيتار املدرس التلميذات املتقوقة يف مهارة القراءة مث تتبادل 
ابلقراءة فيما بينهن". خامسا قوهلا "يرجى الباحثة يف هذا البحث زايدة املعرفة". لقد سبق البيان 

ل هذه العبارة من أن الراجي هنا يف احلقيقة هو الباحثة واملرجو هو زايدة املعرفة من خالل هذا ملث
البحث. والذي يصلح أن يكون انئب الفاعل يف اجلملة املذكورة هو "زايدة املعرفة" ال "الباحثة". 

ة بتحليل ومن هذا التفصيل علم أن النماذج املذكورة مندرجة يف ضمن اجلمل املستقيمة القبيح
 واعتبارات مضت.  

وابلتايل الحظ الباحثان خطة البحث للطالبة مفتاح السعدية. فوجدا فيها بعض النماذج 
 صحيحة البناء مضطربة املعىن. وأييت تفصيلها فيما يلي:

يف هذه اخلطة عديد من النماذج صحيحة البناء ومضطربة املعىن فيرتتب على ذلك عدم 
استقامة اجلملة املكتوبة الداللية. فإن من املعلوم أن االستقامة الداللية مرهون ابالستقامة النحوية 

ىل كما سبق بيان ذلك من قبل. وقد ورد يف هذه اخلطة أوال، قوهلا "ليفهم القرأن جبيد حيتاج ا
الطريقة  التعليم لتسهل فهمه". هذه العبارة مفادها هو األخبار أبمهية اختيار الطريقة املناسبة 



Al-Istiqāmah ad-Dalāliyyah ‘inda at-Tarjamah fi Khittah al-Buhūts li Thalabah al-Jāmi’ah al-
islāmiyyah al-Hukūmiyyah bi Jambar 

Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 

p-ISSN 2527-9807|e-ISSN 2621-1157  12 

املوصلة إىل فهم القرآن الكرمي بسهولة". ومل حتصل هذه الفائدة يف هذه اجلملة لعدم االستقامة 
لفعل يتطلب وجود النحوية. فاجلدير ابلباحثة أن تبدأ اجلملة بـ "حيتاج" بصيغة املعلوم. فهذا اب

فاعل. فوضع لفظ "فهم القرآن" إثر ذاك الفعل. فصار "حيتاج فهم القرآن إىل طريقة التعليم 
ليسهل على الناس فهمه." اثنيا، قوهلا "أوضاع حاليا عن فهم القرأن، كثري من اإلنسان يقرؤن 

اقع القائل أبن كثريا من القرأن فقط ليس مبعرفة معناه". لعل املراد هبذه العبارة هو اإلخبار ابلو 
الناس يف العصر احلايل اكتفوا بقراءة القرآن بغري أن يفهم معاين كل كلماته. فمن املستحسن أن 
تقول "يقول الواقع أبن كثريا من الناس يقرؤون القرأن بغري فهم معانيه." فبذلك متت الفائدة. 

ت وأيمران أن نتذكر املفردات اليت مت اثلثا، قوهلا "يف العادة تقدمي األستاذ الكثري من املفردا
تقدميها." أرادت الباحثة هبذه العبارة أبن األستاذ عادة أييت بعديد من األلفاظ العربية وابلتايل 
أيمر الطلبة أبن حيفظوها." واألصلح أن حتول الباحثة لفظ "تقدمي" إىل الفعل مث تضعه قبل لفظ 

مسية إىل الفعلية فصار "يف العادة يقدم األستاذ الكثري "األستاذ" أو ابألدق حتول هذه اجلملة اال
من الفردات وأيمران أبن نتذكرها". رابعا، قوهلا "كثري من الطريقة اليت تطبيقها لتسهيل على 
الطالب يف تعليم اللغة العربية". لعل الباحثة أرادت هبذه العبارة أن تفيد أبن الطرق امليسرة يف 

ة. هذه اجلملة صحيحة غري أن الفائدة مل تتحقق بعد لعدم االستقامة تعليم اللغة العربية كثري 
دالليا. فمن املستحسن أن تؤخر لفظ "كثري" وتقدم لفظ "الطريقة" ابعتباره مبتدأ فصار "الطريقة 
اليت مت تطبيقها على الطالب يف تعليم اللغة العربية كثرية." مث ورد يف هذه اخلطة أيضا قوهلا "وجب 

فظ  املفردات يف كّل أية من كتاب ترمجان القرآن". هذه العبارة صحيحة املبىن لكنها الطاّلب حل
مضطربة املعىن. فإن الواجب يف احلقيقة هو حفظ الطلبة املفردات القرآنية يف كتاب ترمجان 

موجه إىل الطالب. والصواب أن تقول الباحثة "وجب  –حفظ املفردات  –القرآن. وهذا الواجب 
حفظ املفردات يف كل آية من كتاب ترمجان القرآن". سادسا، قوهلا "املفردات هي  على الطالب

احدى من املقّوم مهّم يف تعليم اللغة" حيث قصدت الباحثة هبذه العبارة أن تبني أن املفردات 
هي من العناصر املهمة يف تعليم اللغة غري أن هذه الفائدة غامضة لعدم االستقامة من اجلانب 

رتتب على ذلك عدم االستقامة من اجلانب الداليل. فبإمكاهنا أن حتذف "من" اجلارة النحوي في
من تلك اجلملة مث تضيف األلف والالم إىل لفظ "مهم" لئال يوهم القارئ أبن ذلك خرب لـ "هي" 



Al-Istiqāmah ad-Dalāliyyah ‘inda at-Tarjamah fi Khittah al-Buhūts li Thalabah al-Jāmi’ah al-
islāmiyyah al-Hukūmiyyah bi Jambar 

Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 

p-ISSN 2527-9807|e-ISSN 2621-1157 
13 

فصار "املفردات هي احدى العناصر املقومات املهمة يف تعليم اللغة". فبذلك متت الفائدة 
 قامة يف اجلملة حنواي ودالليا. وحتققت االست

وابلتايل الحظ الباحثان خطة البحث للطالب مشس اهلدى. فوجدا فيها بعض النماذج 
 صحيحة البناء مضطربة املعىن. وأييت تفصيلها فيما يلي:

ورد يف هذه اخلطة أوال قوهلا "فاملستحيل ملن اراد فهم القرآن ومعانيه ونزول اايته واحلديث 
وكتب الرتاث  اليت فيها فتاوى العلماء من زمان القدمي حىت األن مث نصوص  وأسباب وروده

العربية العصرية إال بتعلم النحو والصرف". أفاد الباحث من خالل هذه العبارة أن استيعاب ما 
يف القرآن الكرمي من املعاين وأسباب النزول واإلدراك ملضمون األحاديث النبوية وكذلك مطالعة 

بية سواء كانت تراثية أم معاصرة يستحيل كل ذلك إال ابإلتقان يف تعلم النحو النصوص العر 
والصرف. هذه مجلة امسية تتطلب املبتدأ واخلرب. فاملبتدأ معلوم وهو قوله "املستحيل" ولعل اخلرب 
قوله "إال بتعلم النحو والصرف". اعتربت هذه العبارة صحيحة البناء إال أن الفائدة غامضة. 

ابلباحث أن حيول قوله "املستحيل" إىل صيغة الفعل "يستحيل". والذي يستحيل يف فاجلدير 
احلقيقة هو اراد فهم القرآن ومعانيه ونزول اايته واحلديث وأسباب وروده وكتب الرتاث  اليت فيها 
فتاوى العلماء من زمان القدمي حىت األن مث نصوص العربية العصرية كما سبق بيان ذلك. فمن 

حتويل هذه اجلملة االمسية إىل اجلملة الفعلية ابإلضافة إىل حذف قوله "ملن" فصار  املستحسن
"فيستحيل على كل طالب فهم القرآن ومعانيه ونزول آايته واحلديث وأسباب وروده وكتب الرتاث 
اليت فيها فتاوى العلماء من زمان القدمي حىت اآلن مث نصوص العربية العصرية إال بتعلم النحو 

ف". وإبمكانه إبقاؤها على االمسية إبضافة "من" اجلارة قبل لفظ "مستحيل" وابلتايل جعله والصر 
خربا مقدما، فصار "فمن املستحيل فهم القرآن ومعانيه ونزول اايته واحلديث وأسباب وروده 
وكتب الرتاث  اليت فيها فتاوى العلماء من زمان القدمي حىت اآلن مث نصوص العربية العصرية إال 

تعلم النحو والصرف". اثنيا، قوله "من املعلوم يف تعلم النحو والصرف يستغرق الطالب طول ب
األوقات من سنوات الطويلة". هذه اجلملة مجلة امسية مل يكن فيها مبتدأ. فبذلك صار املعىن 
غامضا. ولعل املبتدأ هو قوله "يستغرق الطالب" شريطة إضافة "أن" املصدرية قبل فعل 

فصار " من املعلوم يف تعلم النحو والصرف أن يستغرق الطالب سنوات طويلة". "يستغرق"، 
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اثلثا، قوله " ويستطيع أن يصري مواد املراجع لبحث بعده" أريد به صالحية البحث ألن يكون 
مرجعا يرجع إليه كل من أراد القيام ابلبحث يف نفس املوضوع. تعد هذه اجلملة من اجلمل 

املعىن الستعماله لفظ "يستطيع" فيها. ذلك ألن هذا اللفظ استعمل صحيحة البناء ومضطربة 
لكل كائن حي والبحث ليس من مجلة الكائنات احلية. والصواب أن يقول "يصلح هذا البحث 
ألن يكون مرجعا للبحوث بعده". رابعا، ورد بعض النماذج اليت سبق البيان مرارا وتكرارا وهو 

و للقارئني". من  لفكرة الواسعة يف الرتبية والبحث للباحثيرجى هذا البحث أن يعطي اقوله "
املعلوم أن املرجو يف احلقيقة هو احلصول على الفكرة الوسعة يف الرتبية والبحث للباحث والقراء 

يرجى من هذا "من خالل هذا البحث. فمن املستحسن أن يضاف فيه "من" اجلارة فصار  
و للقارئني". خامسا، قوله "يرجى  بية والبحث للباحثالبحث أن يعطي الفكرة الواسعة يف الرت 

هذا البحث أن يكون مراجعا يف مكتبة اجلامعة االسالمية احلكومية جبمرب.ويرجى ايضا ان يكون 
هذا لبحث مصادرا يف تنمية  كفائة الطلبة". كما سبق البيان أبن البحث إمنا هو الوسيلة واملرجو 

ا يف مكتبة اجلامعة. فمن املستحسن أن يضاف "من" حقيقة هو أن يكون هذا البحث مرجع
اجلارة كما سبق الكالم عن ذلك فصار "يرجى هذا البحث أن يكون مراجعا يف مكتبة اجلامعة 
االسالمية احلكومية جبمرب.ويرجى من هذا البحث أيضا ان يكون مصدرا يف تنمية  كفائة الطلبة". 

تنفيذ طريقة "أمثليت" صحيحا" مفاده صالحية سادسا، قوله "يرجى هذا البحث استطاع متام 
كما سبق البيان "يرجى من –البحث لتكون تكملة لتنفيذ طريقة "أمثليت" صحيحا. والصواب 

يرجى هذا البحث هذا البحث أن يكون تكملة لتنفيذ طريقة "أمثليت" صحيحا". سابعا، قوله "
" املراد به أن يكون هذا البحث العربية اللغةأن يكون دافعا لتشجيع الطلبة  يف املعهد يف تعميق 

دافعا للطبة من أجل التعمق يف اللغة العربية. واجلدير ابلباحث أن يقول "يرجى هذا البحث أن 
" ألن البحث إمنا هو اللغة العربيةيكون دافعا لتشجيع الطلبة  يف املعهد من أجل التعمق يف 

 الوسيلة.

لبحث للطالبة الدي تيان. وورد فيها أيضا بعض مث قام الباحثان ابملالحظة فوجد خطة ا
النموذج صحيحة البناء ومضطربة املعىن. وأييت تفصيل ذلك مبا فيه من التحليل واالستنتاج فيما 

إحدى من خصائص اللغة، مبا يف ذلك اللغة العربية، أهنا النمو وليس الراكدة، يلي. أوهلا، قوهلا "
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". هذه العبارة مفادها أن النمو هو من خصائص سواء على املستوى الشخصي واالجتماعي
اللغة يف العامل. ولعل الباحثة ترجم هذه العبارة اإلندونيسية مباشرة من غري مراعاة اجلوانب للغة 
العربية وهكذا اللغة العربية. فمن اجلدير أن حيذف منها لفظ "إحد" وابلتايل البدء بـجملة اجلار 

حتوهلا إىل صيغة املضارع مث أتيت بقوهلا "اللغة العربية" يف هناية واجملرور "من خصائص اللغة" مث 
اجلملة. فصار "من خصائص اللغة أهنا تنمو منوا مستمرا على املستوى الشخصي أو االجتماعي. 

اللغة العربية هي لغة أجنبية يف إندونيسيا اليت حتتل وهكذا اللغة العربية." اثنيا، ورد فيها قوهلا "
اإلندونيسيني." لعل هذه العبارة تفيد أبن اللغة العربية تيجًيا خاصة ابلنسبة للمسلمني موقًعا اسرتا

هلا مكاان إسرتاتيجيا لدى املسلمني إبندونيسيا. ولكن صار هذا املراد غامضا بسبب استعمال 
د "اليت" الواقع بعد "إندونيسيا". وكأهنا تفيد أبن إندونيسيا هي اليت هلا مكاان إسرتاتيجيا عن

املسلمني. فاجلدير ابلباحثة أتخري "يف إندونيسيا" مع حذف "اليت" من ضمن هذه اجلملة. فصار 
." اللغة العربية هي لغة أجنبية حتتل موقًعا اسرتاتيجًيا خاصة ابلنسبة للمسلمني يف إندونيسيا"

الكالم بشكل  ألن الطلبة يف هذا الفصل الدراسي كانوا ال يزالون قادرين على ممارةاثلثا، قوهلا "
" لعل املقصود من هذه العبارة هو عدم قدرة الطلبة على ممارسة مهارة الكالم جيدا جيد حسن.

رغم مرورهم ابألنشطة اللغوية املتنوعة، وابلتايل أتت شعبة تعليم اللغة العربية هبذا الربانمج. ومل 
قادرين على ممارسة مهارة  حتصل الفائدة بل صار املفهوم من هذه العبارة مقلواب. أي أن الطلبة

الكالم. فإن اجلمع بني "كان" و"ال يزال" يف شكل متقارب يفيد معىن "يظل". والصواب أن 
ة الكالم بشكل جيد سعلى ممار  يقدرونألن الطلبة يف هذا الفصل الدراسي كانوا ال تقول "
ة على أن يتكلوا و ميكن هلذا الدرس أيضا أن يقوم بتدريب عقلية الطلب" رابعا، قوهلا "حسن.

". لعل هذه العبارة تفيد أبن مترين اخلطابة يف احلقيقة هو الوسيلة للطلبة ابللغة العربية أمام اجلمهور
من أجل املمارسة على مهارة الكالم ابللغة العربية. من هنا، والقائم ابلتدريب هو املدرب أو كل 

ة. وهذا يفهم من "يقوم" حيث يعود من هو أهل هبذا الفن وليست اخلطابة هي اليت تدرب الطلب
الضمري املسترت فيه إىل "الدرس". واإلمكانية يف احلقيقة للطبة وليس هلذا الدرس. والصواب أن 

وا ابللغة العربية أمام معلى أن يتكل تهمبتدريب عقلي واأيضا أن يقوم للطبةو ميكن تقول "
الفكر ويزيد املراجع ألبتكار الرتبية  يرجو هذا البحث أن يعطي زايدة." خامسان قوهلا "اجلمهور
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". لقد سبقت أمثال هذه العبارة مرارا وتكرارا ويساعد املدرس لتنمية مهارة الكالم لدى الطالب
وقد علم أبن املرجو يف هذه اجلملة هو ازدايدة أفكار الباحثة وزايدة املراجع اليت تساعد املدرس 

الباحثة وليس البحث. وأما البحث فإمنا هو الوسيلة  يف تنمية مهارة الكالم للطلبة. والراجي هو
هذا البحث أن الباحثة من رجو اليت استعان هبا الراجي لتحقيق املرجو. والصواب أن تقول "ت

بتكار الرتبية ويساعد املدرس لتنمية مهارة الكالم لدى املراجع ال داد بهويز  تزداد به أفكارها
احلكومية مجبري و بحث زايدة ملراجع للجامعة اإلسالمية يرجى هذا ال". سادسا، قوهلا "الطالب

" لقد اصة للطلبة يف شعبة تعليم اللغة العربيةخطلبتها الذين يردون أن يطورا معرفتهم يف البحوث 
سبق البيان مما يتعقل أبمثل هذه اجلملة فيما بني الراجي واملرجو. فإن املرجو هو زايدة املراجع 

هذا البحث زايدة ملراجع  من يرجى"من خالل هذا البحث. والراجي معلوم. والصواب أن تقول 
اصة خحوث احلكومية مجبري و طلبتها الذين يردون أن يطورا معرفتهم يف البللجامعة اإلسالمية 

 "للطلبة يف شعبة تعليم اللغة العربية

 اخلالصة
أن تراكيب الطلبة يف خطة البحث تندرج  استنتج مما سبق ذكرها من تفاصيل النماذج

يف نوع املستقيم القبيح حيث وضعوا األلفاظ يف اجلمل اليت كتبوها يف غري موضعها املناسب 
وثالثون منوذجا. وأما العوامل اليت تؤدي إىل ذلك هي االعتماد على الرتمجة احلرفية  سبعةوعددها 

حيث نقل هؤالء الطالب كلمة من اإلندونيسية إىل كلمة عربية مباشرة من غري مراعاة اجلوانب 
 .وكذلك اختيار األلفاظ املناسبة للمقام األخرى
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