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Abstract
This study aims to know UIN Antasari students’ common mistakes in writing Arabic
annexation system (idhafat). The sample is 90 students who join in the subject of tarkib
tawabi. It takes qualitative approach with error analysis method. The data are collected
from the documentation of students’ syntax workbook which is then analyzed by syntactic
error analysis. The result of the study shows that the common mistakes in writing Arabic
annexation vary from the mistake in mudhaf, mudhaf ilaih, multiple idhafat, and that in
meaning of idhafat. These errors are caused by inadequate duration of learning Arabic in
the secondary school level, the teacher that focuses more on explaining syntax theory, and
the school’s orientation in raising students’ speaking skill.
Keywords: Mistake, Mudhaf, Mudhaf ilaih, Arabic annexation (idhafat)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan yang banyak terjadi
dalam penulisan idhafah bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jumlah sampel adalah 90 mahasiswa yang mengikuti
mata kuliah Tarkib al-Tawabi’. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan
metode error analisis. Data dikumpulkan dengan dokumentasi buku latihan nahwu
mahasiswa dan kemudian dianalisis dengan syntax error analysis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan idhafat bagi
mahasiswa UIN Antasari adalah kesalahan penulisan mudhaf, mudhaf ilaih, multiple
idhafah, dan kesalahan dalam pemaknaan idhafah. Kesalahan ini terjadi karena
kurangnya durasi waktu belajar Bahasa Arab semenjak pendidikan sekolah, juga
disebabkan oleh guru lebih memfokuskan pembelajaran pada penjelasan dan pemahaman
qawaid, serta focus pesantren pada kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara.
Kata Kunci: Kesalahan, Mudhaf, Mudhaf ilaih, Idhafah

املقدمة

ال شك يف أن أمر اللغة قائم على فكرة الرتكيب و التأليف بني العناصر اللغوية على خمتلف أنواعها و

مستوايهتا .فهذه العناصر الثالثة هي األصوات ،واملفردات ،والرتاكيب أو القواعد .فهذة العناصر الثالثة هي املواد
احلقيقية اليت تعني املتعلم على تعلمم اللغة ،و من مل يسيطر عليها ال يتمكن من استيعاب املهارات اللغوية
مبستوايهتا املتعددة (.)Al-Fauzan, 1432, p. 146

بناء على هذا القول ،ابلنسبة إىل تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ،والفهم ابلنسبة إىل طلبة هذه اللغة غري
انطقني هبا كحال الطلبة قسم تعليم اللغة العربية لن يستطيع اإلتقان مبهاراهتا اللغوية األربع إال بسيطرة هذه
العناصر .ويقصد ابألصوات اللغوية هي األصوات املنطوقة اليت تتكون منها اللغة ،ومن خالل هذه األصوات
تتكون املفردات مث الرتاكيب .وأما املفردات هي اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من حرفني فأكثر وتدل على معىن،
سواء كانت امسا أو فعال أو حرفا .والرتكيب هو الصيغة أو النمط أو القالب الذي تبىن عليه اجلمل
 .)Mahmud, 2014, p. 34فهو تتعلق أيضا بتعلم القواعد النحوية والصرفية إذ بدوهنما مل يكن درس الرتكيب
ملتعلمي اللغة العربية كلغة أجنبية سهال.
(Al-

فمن الرتاكيب النحوية يف اللغة العربية هي الرتكيب اإلضايف الذي يتكون من امسني أو أكثر
 )1988, p. 29مثل "ابب البيت" .وهلا أقسامها وقوانينها اخلاصة اليت ال تكون سهلة االستيعاب والفهم ابلنسة
إىل الطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية كلغة اثنية أو كلغة أجنبية كما هي احلال ابلنسة إىل طلبة قسم تعليم اللغة
العربية جبامعة أنتساري بنجرماسني .وجدوا أنفسهم ضعفاء فهمم وقاصروا يف سيطرة هذا النوع من الرتكيب ،مهما
( Ubadah,

كان بعضهم متخرجني يف املعاهد اإلسالمية اليت استهرت بتطبيق اللغة العربية يف الكالم اليومي .فقد يعسر
عليهم أعمال املضاف واملضاف إليه يف مادة اإلنشاء العربية والتعبري فيها والكتابة.
فتعلم اللغة األجنبية والوقوع يف األخطاء اللغوية أمران متالزمان حيث ال ينفصل أحدمها اآلخر .حىت يشبه
تالزم األمساك ابملاء .ال تعيش بدوهنا .وكذا يقع هذه األخطاء كثريا يف جمال التعليم .فهذا ظاهر جدا ال ينبغي
االستغراب هبا (.)Damhuri & Bahri, 2016, p. 285
فنظرا على هذه األمر  ،يهدف هذا البحث إىل كشف أنواع األخطاء الشائعة لدى طلبة قسم تعليم اللغة
العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني من جانب تراكيب اإلظافة.
اإلطار النظري
تعريف اإلضافة

قد انل اإلضافة قدرا كبريا من االهتمام من قبل اللغويني يف خمتلف اللغات ،نظرا ألمهيتها وشيوع

استخدامها يف التعبري اللغوي .فذكروا العديد من التعريفات اليت تصفها وتوضحها .فقد عرفه البعض يف العربية
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أبهنا تركيب مكون من املضاف و املضاف إليه متالزمني ال يفصل بينهما أجنيب إال شذوذا أو لضرورة

( Umar,

.)2016, p. 121
ذكر معىن اإلضافة لغة  :هو من ضفت الرجل إذا نزلت به يف ضيافته .وأضفته وضيفته  :أنزلته عليك
ضيفا ،وأملته إليك وقربته ،ولذلك قيل  :هو مضاف إىل كذا أي ممال إليه ،ويقال أضاف فالن فالان فهو يضيفه
إضافة ،إذا أجلأه إىل ذلك .ويف التنزيل العزيز "فأبوا أن يضيفومها" ( .)Al-Manzhur, 1414, p. 9ومن معانيها
أيضا امليل و االستئناس ،فقال به اخلليل الفراهيدي إذ يقال "هو مضاف إىل كذا أي ممال إليه وأضاف الشيء
إىل الشس يء إماله" ووجد نفس املعىن يف املعجم الوسيط ويف املنجد يف اللغة للويس معلوف.
وأما معناه اصطالحا كثري.منها نسبة تقييدية بني امسني توجب لثانيهما اجلر أبدا ( Al-Asymuni, 1997, p.
 . )2وعرفها ابن هشام أبهنا  :إسناد اسم إىل غريه ،على تنزيل الثاين من األول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه
( .)Hisyam, 1212, p. 144وهلذا وجب جتريد املضفاف من التنوين .ومنها التعريف البن عقيل أهنا إضافة االسم
إىل آخر حبذف ما يف املضاف من التنوين نون اإلعراب وهي نون التثنية ونون اجلمع وما احلق هبما( Aqil, 1974,
 .)p. 104والقول اجلديد يف تعريفها أهنا صلة معنوية جزئية بني املتضايفني ( .)Hasan, 2008, p. 3ومن هذه
التعاريف يتضح لنا أن اإلضافة نسبة تقيدية بني امسني تقتضي أن يكون اثنيهما جمرورا أو هي رابط بني امسني
على وجه يفيد تعريفا أو ختصيصا.
أقسام اإلضافة وأنواعها

تنقسم اإلضافة إىل حمضة ،وتسمى معنوية أو حقيقية ،وغري حمضة ،وتسمى لفظية أو جمازية .فاإلضافة

احملضة (املعنوية أو احلقيقية) هي ما كان فيها االتصال بني الطرفني قواي ،وليس على نية االنفصال؛ ألصالتها
( . )Hasan, 2008, p. 3واإلضافة غري احملضة (اللفظية أو اجملازية) هي ما يغلب أن يكون فيها املضاف وصفا
عامال وداال على احلال أو االستقبال أو على الدوام (.)Hasan, 2008, p. 3
وتتنوع اإلضافة احملضة إىل أربعة أنواع وهي المية  ،وبيانية  ،وظرفية  ،وتشبيهية
 . )p. 206وهذه املعاين تتعلق ابملعاين املضمونة املوجودة بني املضاف واملضاف إليه .فالالمية  :ما كانت على
تقدير "الالم"  ،وتفيد امللك أو االختصاص  ،حنو  :هذا كتاب الطالب ،أي الكتاب للطالب .والبيانية  :ما
كانت على تقدير "من" وضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف ،حبيث يكون املضاف بعضا من
( Al-Ghulayaini, 1992,

املضاف إليه ،حنو هذا ابب خشب  :ذالك سوار ذهب أي سوار من ذهب ،هذا قميص الصوف .والظرفية  :ما
كانت على تقدير "يف" وضابطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف ،وتفيد زمان املضاف أو مكانه ،حنو :
نوم الليل مفيد أي النوم يف الليل ،ورأيت رمال الشاظئ أي الرمال يف الشاطئ .والتشبيهية  :ما كانت على تقدير
"كاف التشبيه" وضابطها أن يضاف املشبه به إىل املشبه ،حنو  :انتثر لؤلؤ الدمع على ورد اخلدود ،أي الدمع
كاللؤلؤ و اخلدود كالورد.
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أحكام بنائية تتعلق ابإلضافة

يرتتب على طريف اإلضافة األحكام

اآلتية)Hasan, 2008, p. 3( :

أوال :أن يكون املضاف إليه جمرورا أبدا

وال فرق أن يكون جمرورا يف اللفظ مثل كتب املك ِ
تبة كثرية أو جمرورا حمال مثل كتيب كثرية .وأما املضاف فال بد أن
يكون امسا ويعرب على حسب حالة اجلملة فقد يكون مرفوعا أو منصواب أو جمرورا .واثنيا :وجوب حذف نوين
املثىن ونون مجع املذكر السامل وملحقاهتا إن وقع أحدمها مضافا بتلك النون .مثل :اباب ِ
البيت جديدان (حذفت
نون املثىن) ،ومدرسو املدرسة قادمون (حذفت نون مجع املذكر السامل) .واثلثا :وجوب حذف التنوين إن وجد يف
آخر املضاف قبل إضافته مثل :بناء الظلم إىل خراب عامل  #وكل بنيان عدل فغري منهدم .فقد حذف التنوين
من الكلمات املعربة  :بناء ،كل ،بنيان ،و غري بسبب إضافته ولو زالت اإلضافة لعاد التنوين .ورابعا :وجوب
حذف (ال ـ ـ ــ) من صدر املضاف بشرط أن تكون زائدة يف أوله للتعريف أو لغريه كما سبق املثال.
األمساء املالزمة لإلضافة

من األمساء ما متنع إضافته ،كالضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة وأمساء الشرط وأمساء االستفهام ،إال
"أاي" فهي تضاف .واألمساء املالزمة لإلضافة على نوعني .األول ،ما يالزم اإلضافة إىل املفرد ،وهو نوعان  :نوع

ال جيوز قطعه عن اإلضافة ،ونوع ال جيوز قطعه عنها لفظا ال معىن ،أي يكون املضاف إليه منواي .فما يالزم
ووسط (بفتح السني) وهي ظروف ،وشبه
اإلضافة إىل املفرد ،غري مقطوع عنها ،هو  " :عند ولدى ولدن وبني َ
وقاب وكال وكلتا وسوى وذو وذات وذوا وذواات وذوو وذوات وأولو وأوالت وقصارى وسبحان ومعاذ وسائر ووحد
ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك (وهي غري ظروف).
وأما ما يالزم اإلضافة إىل املفرد ،اترة لفظا واترة معىن ،فهو  :أول ودون وفوق وحتت وميني ومشال وأمام
وق ّدام وخلف ووراء وتلقاء وجتاه وإزاء وحذاء وقبل وبعد ومع (وهي ظروف) وكل وبعض وغري ومجيع وحسب
أي (وهي غري ظروف).
وّ
والثاين ما يالزم اإلضافة إىل اجلملة هو "إذ وحيث وإذا وملا ومذ ومنذ "فإذ وحيث"  :تضافان إىل اجلمل
الفعلية واالمسية على أتويلها ابملصدر" ،وإذا وملا"  :تضافان إىل اجلمل الفعلية خاصة ،ومذ ومنذ إن كانتا ظرفني
أضيفتا إىل اجلمل الفعلية واالمسية ()Fakhir, 1984, p. 3
املضاف إىل ايء املتكلم
يقول سيبويه يف كتابه الكتاب ( )Sibawaihi, 1988, p. 2اعلم أن ايء اإلضافة ال تثبت مع النداء ،كما مل
يثبت التنوين يف املفرد ،ألن ايء اإلضافة يف االسم مبنزلة التنوين .كقولك  :اي ِ
قوم ال أبس عليكم .وقال هللا جل
ِ
"ايعباد فاتقوين" (الزمر)16 :
ثناؤه:
اإلضافة إىل ايء املتكلم تستلزم أحكاما يف ضبطها وضبط احلرف الذي قبلها من آخر املضاف  ،وفيما
يلي بيان ذلك :
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أوال  :جيب كسر آخر املضاف ،وبناء ايء املتكلم على السكون أو الفتح يف حمل جر يف أربع حاالت
( )Hasan, 2008, p. 3وهي  )1أن يكون املضاف امسا مفردا صحيح اآلخر كلمة نفس ووطن وروح ومال ،يف
حنو "وفقت نفسي على خدمة وطين وسأبذل روحي ومايل يف محايته" .و )2أن يكون املضاف امسا مفردا معتال
شبيها ابلصحيح ،ككلمة صفو وبغي ،يف مثل  :ال يؤملين ويكدر صفوي كبغيي على الناس ،وال سيما الضعفاء".
و ) 3أن يكون املضاف مجع تكسري صحيح اآلخر مثل كلمة رفاق يف حنو  :ختريت رفاقي ممن طالبت سريرهتم
وحسنت سريهتم .و ) 4أن يكون املضاف مجع مؤنث ساملا ،حنو  :تسابقت زمياليت يف ميادين العمل النافع ـ
أكربت زمياليت ـ أعرف لزمياليت حقهن يف اإلكبار".
اثنيا  :جيب تسكني آخر املضاف وبناء املضاف إليه (وهو  :ايء املتكلم) على الفتح ـ فقط ـ يف حمل جر
يف األحوال األربعة اآلتية  ) 1 :أن يكون املضاف امسا مقصورا ،مثل "هدى" حنو  :هداي خري الوسائل للسعادة.
هادي إىل الرشاد .و )3أن يكون املضاف مثىن أو
 )2أن يكون املضاف امسا منقوصا  :مثل هاد يف مثل  :العقل ّ
شبهه ،كاثنني مرفوعا أو غري مرفوع مثل "يدان" يف مـثل :ال أتطلع إال ملا كسبت يداي ،وال أعتمد يف رزق إال
يدي .و  )4أن يكون املضاف مجع مذكر ساملا أو شبهه ،كعشرين مرفوعا أو غري مرفوع ،مثل كلميت :
على ّ
كي يف لذة االنتصار وفخره ،كما
"مشاركون ومعاونني" يف خطبة قائد يف جنوده وقد انتصر " :أنتم اليوم مشار ّ
كنتم معاوينّ يف صد العدو ،والفتك به فمرحى مبشاركي ومرحبا هبم".
األوجه اجلائزة يف ايء املتكلم إذا كانت اإلضافة حمضة

 .1حذف ايء املتكلم ،مع بقاء الكسرة اليت قبلها لتدل عليها ،مثل وقفت ِ
نفس
 .2قلب الكسرة اليت قبل الياء فتحة ،مثل وطن وقلب الياء ألفا  :مثل وقفت نفسا يف خدمة وطنا.
 .3حذف هذه األلف مع بقاء الفتحة اليت قبلها دليال عليها ،حنو "وقفت نفس على خدمة وطن"
 .4حذفها جميء اتء التأنيث عوضا عنها ،بشرط أن يكون املضاف منادى ولفظه  :أب أو أم  ،حنو اي أبت ،
اي أمت
املنهجية

استخدم الباحث املدخل الكيفي لتعبري البياانت ،ألن البياانت اجملموعة يف هذا البحث تصاغ بشكل
الكلمات أو الوصف بدال من األرقام .وقام مبنهج البحث الوصفي التحليلي وهو أسلوب من أساليب التحليل

املركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد أو فرتة أو فرتات زمنية معلومات ،وذلك من أجل
احلصول على نتائج علمية ،مث تفسريها بطريقة موضوعية ،مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة ( Duaidri,
.)2000, p. 183
ونوع البحث املستخدم هنا هو حتليل املضمون أو احملتوى وتركز على حتليل الواثئق وهي ورقة التدريبات
لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري ببنجرماسني .وهذه ترتبط بنظرية حتليل املضمون وهو نوع من أنواع
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منهج البحث الوصفي .فتحليل املضمون أو احملتوى يتم من غري اتصال مباشر حيث يكتفي الباحث ابختيار
عدد من الواثئق املرتبطة مبوضوع حبثه مثل السجالت والقوانني واألنظمة والصحف واجملالت والكتب وغريها من
املواد اليت حتتوي املعلومات اليت يبحث عنها الباحث (.)Abidat, 1997, p. 243
جمتمع البحث هو مجيع طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية وعينته هم الذين
اشرتكوا يف حماضرة مادة تركيب التوابع وأكثرهم طلبة املستوى الرابع بعدد  90طالبا .وأما البياانت اليت مجعها
الباحث هي أوراق تدريباهتم يف هذه املادة.
ولتحليل البياانت استخدم الباحث منهج حتليل األخطاء وهو اجتاه يدرس األخطاء اليت تعزى إىل املصادر
املمكنة كلها ،ويرى دعاته أنه بتحليل األخطاء اللغوية نستطيع أن نتعرف على حقيقة املشكالت اليت تواجه
املتعلمني أثناء تعلمهم ،ومن نسبة ورود اخلطأ نستطيع أن نتعرف على مدى صعوبة املشكالت اللغوية أو
سهولتها (.)Abu al-Rab, 2005, p. 203
جيرى حتليل األخطاء عادة على مراحل هي:
 .1حتديد األخطاء :ويقصد هبا حتديد املواطن اليت تتحرف فيها استجاابت الطالب عن مقاييس االستخدام
اللغوي الصحيح.
 .2توصيف اخلطأ  :ويقصد به بيان أوجه االحنراف عن القاعدة فيه وتصنيفه للفئة اليت ينتمي إليها حتديد موقع
األخطاء من الباحث اللغوية .وهو يف األساس عملية مقارنة مادهتا للعبارات اخلاطئة والعبارات املصححة
وتسري العملية على حنو يشبه العمل يف التحليل التقابلي.
 .3تفسري اخلطأ  :وتفسري األخطاء أييت منطقيا بعد حتديدها ووصفها مث الوصول إىل تفسري صحيح يعني بال
شك على اإلفادة من هذا التحليل .ويقصد به بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخلطأ واملصادر اليت يعزى
إليها .وهناك مدخالن لتفسري األخطاء :األول و يهتم مبصادر اخلطأ .وهناك مصدران أساسيان لألخطاء
الشائعة .فاخلطأ قد يكون نتيجة نقل اخلربة من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية .وهذا النوع من األخطاء يسمى
أبخطاء ما بني اللغات ،و قد يكون اخلطأ انجتا عن عجز الدارس عن االستخدام اللغوي الصحيح يف
مرح لة معينة من تعلمه هذه اللغة .أي أن اخلطأ ال يعزى إىل عمليات النقل من لغة ىل أخرى قدر ما يعزى
إىل اجلهل بقواعد اللغة اجلديدة ،أو التداخل بينهما يف عقل الدارس يف مرحلة ما .و تسمى هذه األخطاء

.4

ابألخطاء التطورية أو األخطاء داخل اللغة ذاهتا .والثاين لتفسري األخطاء يهتم بتأثري اخلطأ ،أي دور اخلطأ
يف تشويه الرسالة اليت يريد املرسل إبالغها (.)Tu’aimah, 2004, p. 308
تصويب اخلطأ :ال يتم تصويب األخطاء إال بعد معرفة أسباهبا ،وليس من اليسري الوصول إىل هذه األسباب
بدرجة تقرب من اليقني ،وتصويب األخطاء ليس يعين إعادة تقدمي املادة ،كما هو حاصل فيما يعرف
بدروس التقوية يف املدارس وإمنا يكون مبعرفة مصدر اخلطأ مث تقدمي املادة املالئمة

()Al-Rajihi, 1995, p. 57
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نتائج البحث

بعد عميلة مجع البياانت وجد الباحث بعض األخطاء اليت وقع عليها الطلب يف كتابة تركيب اإلضافة.

وقد قسم الباحث إىل أربعة أقسام وهي األخطاء يف املضاف واألخطاء يف املضاف إليه و األخطاء يف تتابع
اإلضافة واألخطاء يف معىن اإلضافة .مث حيلل الباحث األخطاء اللغوية اجملموعة من كتابة الطلبة حتليال حنواي.
والشرح الوايف كما يلي:
األخطاء يف املضاف

ِ
الطالب) أراد الطالب أن يكتب
(كتب
ِ
الطالب".
"كتب
بكتابة التنوين يف آخره ألن املضاف ممنون من التنني .والصحيح
ُ
(طبخ املوظفو الدكان كعك الدقيق) و (صام املسملوا املصر) و (ضرب الولد األستاذ سارق املسجد) ،يف
buku-buku (milik) para siswa

فأخطأ يف حركة املضاف

هذه اجلمل الثالث وضع الطالب املضاف فاعال يف اجلمل وقد أخطؤوا يف كتابته ،ألهنم كتبوا ابستخدام الـ ـ
التعريف .و يف اجلملة الثنية أخطأ يف زايدة األلف الفارقة بعد الواو و الـ ـ ـ التعريف قبل كلمة مصر .والصحيح :
ِ
ِ
األستاذ.
مصر وو ُلد
موظفو الدكان ومسلمو َ
(ضعيف ولد اخلادمة) و (مجيلة مضيفة الطائرة) و (مجيل شكل القميص) و (ذكية اخلادمة) ،أخطأ
الطالب يف هذه اجلمل األربع الستخدامهم أمساء الصفة يف موضع املضاف .فالصفة ال تصلح أن تكون مضافا
أو مضاف ا إليه .بدال من استخدام هذه األمساء يلزم على الطالب أن يستخدموا مصدرها .فالصحيح :
ضعف ،ذكية ← ذكاءُ.
مجال ،ضعيف ←
مجيل/مجيلة ← ُ
ُ
(أخوه فاطمة) اخلطأ يف هذا الرتكيب اإلضايف هو وجود ضمري "اهلاء" يف املضاف .فالضمري من األمساء
املمنوعة أن تكون مضافا ،ألن يف هذا الرتكيب تكون اهلاء مضافا ومضافا إليه يف نفس الوقت .فالصحيح  :أخو
فاطمة.
األخطاء يف املضاف إليه

(مفاتيح األختان) هذا الرتكيب يتكون من مجع التكسري كاملضاف و املثىن كاملضاف إليه .اخلطأ يقع يف
كتابة عالمة اخلفض للمثىن ،فالعالمة الصحيحة للمثىن هي الياء .فالرتكيب اإلضايف الصحيح هو "مفاتيح
األختني".

(مهارة ولد الصاحل) و (طالب مدرسة الثانوية) و (مدرسة لغة العربية) ،هذه الرتاكيب الثالثة تتضمن
اخلطأ يف الكلمتني األخريتني .يظن الطالب أن الكلمات األخرية مضافا إليه مع أهنا أمساء الصفة املمنوعة من
اإلضافة فكتبوا الكلمات الثانية بدون ال التعريف .فالرتكيب الصحيح أن تكون الكلمات الثانية مضافا إليه و
الكلمات الثالثة نعتا هلا .والصحيح :مهارة الو ِ
اللغة العر ِ
الثانوية  ،و مدرسة ِ
ِ
ِ
بية.
املدرسة
لد الصا ِحل  ،وطالب
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(قط األيب) أراد الطالب أن يكتب  kucing (milik) ayahفأخطأ يف املضاف إليه لكتابة الياء يف أخري
كلمة األب ألنه يظن أن األمساء اخلمسة جيب االتصال ابلياء عند اخلفض .والصحيح أن األمساء اخلمسة متصلة
ابلياء إذا كانت مضافا وليس كذلك يف كوهنا مضافا إليه .والرتكيب الصحيح  :قط ِ
األب.
(حيواانت أليفة الصديق) أراد الطالب أن يكتب  hewan-hewan jinak (milik) temanوأخطأ يف
استخدام كلمة "أليفة" يف اإلضافة ألهنا اسم الصفة وال يفصل بني املضاف واملضاف إليه نعت .والصحيح هلذا
ِ
الصديق األليفةُ" جبعل كلمة األليفة نعتا لكلمة حيواانت.
اانت
الرتكيب " :حيو ُ
(يد ميني الطالبة) أراد الطالب أن يكتب  tangan kanan (milik) siswiفأخطأ يف استخدام كلمة "ميني"
مضافا إليه ألهنا من كلمة الصفة .فالصحيح أن يكتب  :اليد اليمىن للطالبة.
(كتب مؤمنا) أراد الطالب أن يكتب  buku-buku (milik) dua orang mukminوأخطأ يف املضاف إليه.
اخلطأ يف اثنني  :األول يف عالمية إعراب اخلفض والثاين يف حذف النون .فالصحيح "كتب مؤمنَ ِ
ني".
األخطاء يف تتابع اإلضافة

يف البياانت التالية كتب الطالب الرتاكيب اإلضافية املتكونة من أكثر من كلمتني ،فتكون الكلمة األوىل
مضافا والثانية حىت الكلمة قبل األخري مضافا إليه ومضافا للكلمة بعدها فتمتنع من ال التعريف و التنوين كذلك

حكمها جمرور أبدا .والكلمة األخرية مضافا إليه جمرورا .وحتليل األخطاء كاآليت:
(صاحبة اتجراتن املدرسة) اخلطأ يف الكلمة الثانية .فهي جمرورة ابلياء ألهنا مثىن لكوهنا مضافا إليه و
ِ
املدرسة.
اتجريت
حذفت النون التثنية لكوهنا مضافا .فالصحيح  :صاحبة
َ

(خادمة بنتا التاجرات) اخلطأ يف الكلمة الثانية أيضا أي عالمة اجلر للمثىن وهي الياء .فالصحيح  :خادمة
بنيت التاجرات.
(اباب املسجد املسلمون) اخلطأ يف الكلمة الثانية لوجود ال التعريف فهي ممنوعة منها لكوهنا مضافا إىل
الكلمة الثا لثة .واخلطأ أيضا يف الكلمة الثالثة لوجود الواو عالمة اإلعراب للجمع املذكر السامل .ألهنا مضاف إليه
ِ
املسلمني.
مسجد
جمرور ابلياء .فالصحيح  :اباب
َ
(طالب رئيس املدرسة) اخلطأ يف الكلمة الثانية أي عالمة اجلر لالسم املفرد .فالصحيح  :طالب ر ِ
ئيس
ُ
ِ
املدرسة.

(أخ أم رئيس املدرسة) اخلطأ يف الكلمة األوىل أي عالمة الرفع لألمساء اخلمسة وهي حرف الواو.
ِ
الصحيح  :أخو ِأم ر ِ
املدرسة.
ئيس
(ذكاء خادم الزوجة النائب الوزير) كتب الطالب الرتكيب اإلضايف املتألف من مخس كلمات فأخطأ يف
كلمتني ،ومها الثالثة والرابعة ،لوجود ال التعريف .أل ن الكلمات قبل املضاف إليه األخري جمردة عن ال التعريف
خادم ِ
والتنوين معا .الصحيح  :ذكاء ِ
زوجة ِ
انئب الوزي ِر.
ُ
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(بيت أخ املوظف) اخلطأ يف هذا الرتكيب واقع يف الكلمة الثانية وهي من األمساء اخلمسة اجملرورة حبرف
ِ
املوظف.
بيت أخي
الياء .الصحيح ُ :

(االبن أخت األمي) اخلطأ واقع يف املضاف و املضاف إليه األخري .أخطأ الطالب يف املضاف بكتابته مع
ال التعريف و أخطأ يف املضاف إليه بكتابته متصلة ابلياء ظنا أهنا من األمساء اخلمسة .الصحيح  :ابن ِ
أخت
األم.
ِّ
(اتجرة السوق املدينة) أخطأ الطالب يف كتابة الكلمة الثانية ألهنا مضاف إليه ومضاف معا ،فال تكتب
ابل التعريف .فالصحيح  :اتجرة سوق املدينة.

األخطاء يف معىن اإلضافة

(طالبة البيوت) أراد الطالب أن يكتب

mahasiswi (di) rumah-rumah

وهذا الرتكيب غري مفهوم ألن

معىن اإلضافة الظرفية هو املكان أو الزمان الالزم للمضاف وجوده .فالصحيح هلذا الرتكيب أن ال يكتب ابلرتكيب
اإلضايف بل يفرق بينهما حبرف اجلر  :الطالبة يف البيوت.
(درس األستاذ علما احلديقة) أراد الطالب أن يكتب ustadz mengajarkan dua ilmu di taman
فأطلق املفعول به "علم" إىل املفعول فيه "احلديقة" وهذا خطأ ،ألن ظرف املكان ال يكون إال ابستخدام حرف
اجلر ولن يضاف إىل املفعول به أبدا .وأخطأ أيضا يف إعراب املفعول به ألن املثىن منصوب الياء .فالصحيح :
ِ
درس األستاذُ علم ِ
احلديقة.
ني يف
َ
(لباس فالحو السيارة) أراد الطالب أن يكتب  baju (milik) para petani (di dalam) mobilفألف

الكلمات اليت وجدها يف القاموس على الرتكيب اإلضايف ،وهذا خطأ ،ألنه أطلق معىن الالمية يف "لباس فالح"
ومعىن الظرفية يف "فالحو السيارة" مع أنه يريد الكائن يف السيارة هو اللباس وال يقصد "الفالحون يف السيارة".
وأخطأ أيضا يف إعراب كلمة "فالحون" مضافا إليه جمرورا ابلواو .والصحيح  :لباس الفالحني يف السيارة.
(كتااب طالبيت البيوت) أراد الطالب أن يكتب  dua buku (milik) dua siswi (di) rumahو اخلطأ كما يف

الرتكيب السابق أي أن يطلق معىن الظرفية "البيوت" لكلمة "كتااب" ألن معىن اإلضافة ال يفصل إبضافة أخرى.
فالصحيح  :كتااب الطالبتني يف البيوت.
(خذاء جلدة خزانة الزجاج) أراد الطالب أن يكتب .sepatu (dari) kulit (di) lemari (dari) kaca

وإضافة كلمة "جلدة" إىل "خزانة" غري مفهوم .فالصحيح أين يفرق الرتكيب إىل الرتكيبني اإلضافيني املتصلني
حبرف اجلر  :خذاء اجللدة يف خزانة الزجاج.
(جدار حديد اإلدارة) أراد الطالب أن يكتب  dinding (dari) besi (milik/di) kantorواخلطأ يقع يف
معىن اإلضافة الظريف يف كلمة "اإلدارة" الذي يعود إىل كلمة "جدار" فتفصالن بكملة "حديد" .والصحيح أن
يكتب  :جدار احلديد يف اإلدارة.
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املناقشة

نظرا إىل النتائج السابقة ،إن األخطاء يف كتابة الرتكيب اإلضايف يد تقع يف كتابة املضاف وتتنوع من ثالثة

وهي استخدام ال التعريف واستخدام التنوين ووضع كلمة الصفة مضافا .وقد تقع يف كتابة املضاف إليه وتتفرع
األخطاء إىل تطبيق عالمة إعراب اخلفض للمثىن و مجع املذكر السامل ،وتطبيق كلمة الصفة مضافا إليه ،وتطبيق
عالمة إعراب اخلفض ابحلرف لغري األمساء اخلمسة .وقد تقع يف كتابة تتبع اإلضافات أي اإلضافة اليت تتكون من
أكثر من كلمتني .وتتنوع األخطاء إىل أربعة وهي اخلطأ يف إعراب املضاف إليه املفرد و املثىن ،واخلطأ يف تثبيت
النون عند التثنية ،واخلطأ يف تثبيت ال التعريف يف املضاف ويف املضاف إليه األول أوالثانية ،وهذا أكثر األخطاء
الواقعة يف كتابة الطالب ألهنم نسوا أن الكلمة الثانية تكون مضافا للكلمة األوىل ومضافا إليه للكلمة بعدها
فتتجرد من ال التعريف والتنوين .واخلطأ أيضا يف تطبيق عالمة إعراب األمساء اخلمسة .وقد تقع األخطاء يف
تفسري معاين اإلضافة وهذه تقع كثريا يف كتابة اإلضافات املتتابعة .فأخطأ الطالب يف تطبيق معىن الظرفية
للكلمينت اللتني ال تلزمان يف الظرفية ،ويف اعتبار املضاف إليه للكلمة اليت تكون ظرفا أو خربا يف اجلملة ،ويف
فصل بني املضاف واملضاف إليه بكلمة أخرى.
هذه األخطاء مل تكن للطالب املتخرجني يف املدارس اإلسالمية و العامة فحسب بل للطالب املتخرجني
يف املعاهد اإلسالمية أيضا ،الذين قد تعلموا العربية أكثر وأطول قبل تعلمهم يف اجلامعة .من خالل مقابلة
الباحث إىل الطالب ،اكتشف الباحث بعض أسباب وقوع هذه األخطاء ،منها قلة احلصة لتعلم اللغة العربية مع
ازدهام موادها يف مدارسهم حىت يتسرع املعلم يف إهنائها ويهمل تدريباهتا للتالميذ ،ومنها تركيز املعلم إىل شرح
القواعد النحوية ومل يستفد منها الطالب ابلوظائف التطبيقية يف القراءة أو الكتابة أو التعبري ،ومنها تركيز املعاهد
بكفاءة الطالب يف مهارة الكالم مع ختفيض االهتمام إىل استخدام الرتاكيب الصحيحة.
اخلامتة
استنبط الباحث بعد إجراء هذا البحث أن األخطاء الشائعة يف كتابة الرتكيب اإلضايف لدى طلبة قسم
تعليم اللغة العربية جبامعة أنتس اري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني تتنوع إىل األخطاء يف كتابة املضاف واألخطاء
يف كتابة املضاف إليه واألخطاء يف كتابة اإلضافات املتتابعة و األخطاء يف تطبيق معاين اإلضافة .وهذه األخطاء
بسبب قلة حصة تعلم اللغة العربية منذ مرحلتهم املدرسية ،وبسبب تركيز املعلم إىل شرح القواعد وفهمها ،وبسبب
تركيز املعاهد إىل كفاءة الطالب يف مهارة الكالم.
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