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حتليل الكتاب ادلدرسّي اللغة العربية للفصل الثالث يف ادلدرسة ، "9102الزىراء، ليلة، 
". جامعة دار العلوم اإلسالمية اإلبتدائية احلكومية يف الموجنان من حيث اللغوّّيت

( ودمحم رزال رزقي، 9)احلاجة خامتة سورّيين، ادلاجستري ( 0الموجنان، حتت اإلشراف )
 ادلاجستري.

، علم النحو، علم الصرف، علم الكلمة الرئيسية: الكتاب املدرسي، اللغوايت
 الداللة

يف إندونيسيا ادلسلمون أكثر األّمة كانت الباحثة أن أتخذ ىذا البحث ألّن 
ألّّنا من  فال بّد على كّل ادلسلمني أن يفهموا اللغة العربّية جّيدا كذلك يف الموجنان.و 

رئيس الاللغة اليومية يف الّصالة أو تالوة القرآن وغري ذلك. والثاين، ألّن التقرير من نظام 
والتعليم  سؤسسات التعليم األساسيدل  ملز ي ، أن910٢لعام  ٦رقم  الموجنان اإلداري
واآلخر ألّن . م اللغة العربية يف مناىجهايتعلوإدخال  التعليم اللغة العربية لطالهبا الثانوي

اخلربة من الباحثة يف تعليم اللغة العربية لطالب السنة الثالثة يف ادلدرسة الدينية اإلسالمية 
أن بعض مادات الكتاب ادلدرسي ذلا األخطاء. وتلك األخطاء أكثرىا يف الكتابة أو من 

 حيث اللغة.
إىل حتديد أشكال األخطاء من حيث اللغوّيت اليت تركز  لبحثاا هدف ىذي

)علم الصرف(   morfologi،)علم النحو( sintaksis فقط على ثالثة جوانب لغوية، وىي
، جيب أيًضا معرفة جدوى ادلواد التعليمية . ابإلضافة إىل ذلك)علم الداللة(semantik و

ادلوجودة يف كتب اللغة العربية للصف الثالث يف مدرسة الدولة االبتدائية يف الموجنان 
 اللغوّيت.رجينسي من حيث 

، مع نوع من البحوث مكتبة أو دراسة األدب. ىذا البحث ىو البحث النوعي
البحث يف األدب ىو نوع من البحث الذي يتم عن طريق مجع البياانت من الكتب 
واجملالت والكتب وادلقاالت وبعض الكتاابت. الطريقة ادلستخدمة يف مجع البياانت ىي 



 ي

لبحث من ادلصادر يف ياانت عن ادلسائل ادلتعلقة ابطريقة التوثيق. وىي طريقة مجع الب
 ، تقارير حبثية وغريىا.ب، أطروحات، صحف، رلالت، كتشكل مالحظات، نصوص

، (حنو) sintaksisأشكال من األخطاء اللغوية يف  001نتائج ىذه الدراسة ىي 
morfologi (صرف )وsemantik  (مت العثور على األخطاء األكثر علم الداللة .) شيوًعا يف

، لاع، فحركة فعلخطأ. معظم األخطاء تكمن يف وضع  ٦0اجلوانب النحوية مع 
، خطأً  ٢٢األخطاء ادلورفولوجية  . ووجدتوغري ذلكإليو  مضاف، مضاف، مفعول بو
، لسامسية والقمرية. عالوة على ذلك، مث اكان يف موضع محزة الوصيل والقوطيمعظمها  

، معظمها أخطاء تقع يف موضع الكلمات يف مجل خطأ 90توجد األخطاء الداللية يف 
 ميكن أن تغري ادلعىن.

 


