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موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مبعهد سوانن أمبيل العايل التابع جلامعة
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   يف قسم تعليم اللغة العربية (S-1)  سرجاانمقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درجة 
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البحث اجلامعي إىل: أهدي هذا  

ذين ربياين وأدابين أحسن التأديب.لأيب وأمي ال  

  وأخي الصغري ابحمبوبني.أختني الصغريتني
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ُواْ َما ِِبَنْ ُفِسِهْم   (22)الرعد: ِإنَّ اّللهَ الَ يُ َغريِهُ َما ِبَقْوٍم َحَّتَّ يُ َغريِه
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 شكر وتقدير

 

مبني. والصالة والسالم على النيب العريب األمني. احلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب 
 وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد.

البحث ت ينتهحَّت أل على نعمه القوة والصحة والفرصة أشكر هللا عز وج 
حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل والقطع عند طلبة " اجلامعي بعنوان

 مالك إبراهيم امعة موالانالعايل التابع جلبرانمج صباح اللغة مبعهد سوانن أمبيل 
و أنتهيت كتابته وال ميكن إمتامه بدون مساعدة اآلخر، " نقاإلسالمية احلكومية ماال

 لك قدمت الباحثة الشكر إىل :ولذ
 امعة موال ا مالك إبراهيم، مدير اجلاألستاذ الدكتور احلاج عبد احلارسفضيلة  .2

 .قاإلسالمية احلكومية ماالن
امعة جب كلية علوم الرتبية والتعليمعميد  ، املاجستري أغوس ميموناحلاج فضيلة الدكتور  .0

 .قاإلسالمية احلكومية ماالن موال ا مالك إبراهيم
امعة جب قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة ، املاجستري مملوءة احلسنة احلاجة فضيلة الدكتورة .1

 .قاإلسالمية احلكومية ماالن موال ا مالك إبراهيم
، املشرف ابحمرتم الذي أرشد خطوايت املاجستري أوريل حبر الدين احلاج فضيلة الدكتور .4

 حَّت جاء هذا البحث اجلامعي إىل هنايته.
 كلية علوم الرتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربيةمجيع األساتيذ واألستاذات يف  .1

الذين يساعدون الباحثة  قاإلسالمية احلكومية ماالن امعة موال ا مالك إبراهيمجب
 .حلصول على العلوم املفيدة

 .فضيلة أمحد مزكي املاجستري، مدير املعهد سو ان أمبيل العايل .6
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang 

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Huruf 

q     =ق   z    =ز     a    =ا 

k     =ك   s    =س     b    =ب 

l     =ل   sy   = ش    t   =ت 

m    =م   sh    =ص    ts   =ث 

n    =ن   dl    =ض    j    =ج 

w    =و   th    =ط    h  ح  = 

h    =ه   zh    =ظ    kh  خ = 

 =  د  d     ع=    ’   ء=    ,

y    =ي   gh    =غ    dz  ذ  = 

   f    =ف    r  ر  = 

  

B. Vokal Panjang    C. Vokal Diftong   

Vokal (a) panjang = â     = َْأو  aw    = ِْإي  î   

Vokal (i) panjang = î      = َْأي  ay 

Vokal (u) panjang = û     = ْأُو  û 



 
 

 ن
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.4 جدول برامج يف معهد سو ان أمبيل العايل 14  
.1 جدول بر امج صباح اللغة 11  
يف كتابة مهزة الوصل  اإلمالئية األخطاء 16  6.  
يف كتابة مهزة القطع اإلمالئية األخطاء 10  0.  
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طلبة بر امج صباح اللغة مبعهد حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل والقطع عند . 0928قرهة.  أعني، فلهي
قسم . البحث اجلامعي، سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

ق. براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موال ا مالك إ، كلية علوم الرتبية والتعليمتعليم اللغة العربية،  
 .املاجستري حبرالديناملشرف: الدكتور أوريل 

 اإلمالئية، مهزة الوصل والقطع. حتليل األخطاء :الكلمات املفتاحية

والكتابة هي   فة.املدارس واملعاهد اإلسالمية ابألهداف املختل اللغة العربية يف لسابق، قد تعلمامنذ  
يف تعليم اللغة  املتواجة إحدى املشكالتأن يعرب هبا عن أفكاره.  ن وسائل االتصال اليت ميكن الطالبوسيلة م

العربية تكون يف مهارة الكتابة الصعوابت يف استخدام القواعد اإلمالئية. هذا البحث يبحث عن األخطاء يف 
 مهارة الكتابة من الناحية اإلمالئية خاصة مهزة الوصل والقطع.

القطع عند طلبة وصف أنواع األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل و ( 2هذا البحث هي: )أهداف  
( 0اإلسالمية احلكومية ماالنق. )بر امج صباح اللغة مبعهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم 

وصف أسباب األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل والقطع عند طلبة بر امج صباح اللغة مبعهد سو ان أمبيل 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.العايل التابع جلامعة موال ا مالك 

ألن  .والكيفي الوصفي على املدخل الكمي  املنهج الباحثة يف هذا البحث هواملنهج الذي استخدمت 
 أسلوب مجع البيا ات وبينتها بشكل العدد. يف كتابة مهزة الوصل والقطع عن األخطاء اإلمالئية وصفتالباحثة 

( وصف 0) معرفة األخطاء( 2أما خطوات حتليل البيا ات اليت استخدمت الباحثة هي )ابملقابلة واالختبار. 
 .( تفسري األخطاْ 1)األخطاء وتصنيفه و

العشرة،  ( األخطاء يف كتابة مهزة الوصل هي: أمر الفعل الثالثي، األمساء2نتائج البحث فيما يلي ) 
مجيع  العشرة،مجيع األمساء عدا األمساء . أما األخطاء يف كتابة مهزة القطع هي: جبميع عنواعها "ال" التعريف

( قيمة األخطاء يف كتابة مهزة 0). ماضي الفعل الثالثي املبدوءة هبمزة "ال" التعريف،املبدوءة هبمزة إال احلروف 
جابة الصحيحة وإ %42. أما وقيمة األخطاء يف كتابة مهزة القطع %80وإجابة الصحيحة  %21الوصل 

قلة فهم الطلبة لقاعدة مهزة  هي: زة الوصل والقطعمهاألخطاء اإلمالئية يف كتابة وقوع ( من األسباب 0. )10%
عدم وجود كتاب م اخلاصة لإلمالء، و يالوصل والقطع، وقلة اهتمام الطلبة لتتعلمن كتابة العربية، وعدم وجود تعل

 .ة والطلبةمالء للمعلملقواعد اإلرشاد اإل
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ABSTRACT 

 

 

A’yun, Filly Qurrata. 2018. Dictation Error Analysis in Hamzah Washl and Qatha’ 

writing by Female students of Islamic Boarding School Sunan Ampel Al-‘Aly’s 

Shobahul Lughoh Program in State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Thesis, Arabic Education Department, Faculty of Education and Teacher 

Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dr. 

H. Uril Bahruddin, M.A. 

Keywords: Dictation Error Analysis, Hamzah Washl and Qatha’ 

 Since long time ago, Arabic language teached in schools and islamic boarding 

schools with various purposes. Writing is a language skill which is very important and 

one of communication instrument that makes the students are able to deliver their idea or 

thought. One of the Arabic education problem happens is writing ability that is students 

dificulty in using gramatical of dictation on their written. This research discusses about 

errors happen in writing ability from dictation aspect specially hamzah washl and qatha’. 

 The aims of this research are: (1) To describe the various dictation erroneous in 

hamzah washl and qatha’ writing written by students Islamic Boarding School Sunan 

Ampel Al-‘Aly State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. (2) To describe 

the prosentase dictation erroneous in hamzah washl and qatha’ writing written by 

students Islamic Boarding School Sunan Ampel Al-‘Aly State Islamic University 

Maulana Malik Ibrahim Malang. (3) To describe the causes dictation erroneous in 

hamzah washl and qatha’ writing written by students Islamic Boarding School Sunan 

Ampel Al-‘Aly State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 The methodology used in this research is descriptive with quantitative and 

qualitative approach, because the researcher describes discation errors of hamzah washl 

and qatha’ and dercribed it in numeric form. The collection method data with interview 

and test. While the steps to analyze the data are (1) Identify the error (2) Describe and 

agglomerate the error and (3) Interprete the error. 

 The results of this research are stated as follows:  (1) The erroneous of hamzah 

washl’s writing is located in: fi’il amr from fi’il tsulatsi, isim-isim 10 and letter “al” at-

ta’rif. While the hamzah qatha’ writing erroneous is located in isim-isim, letter and fi’il-

fi’il in sighat fi’il mudlori’ for the first person who is saying. (2) The hamzah washl’s 

writing eroneous percentage is 13% and the right answer precentage is 87%. And the 

hamzah qatha’ writing erroneous percentage is 41% and the right answer percentage is 

59%. (3) The causes of these errors are the students lack of understanding the rules of 

hamzah al-washl and hamzah al-qatha’, the students lack of interest in arabic writing, 

absence of imla’ lessons and absence of an dictation guidebook for teacher and students. 
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ABSTRAK 

 

 

A’yun, Filly Qurrata. 2018. Analisis Kesalahan Imla’ dalam Penulisan Hamzah Washl 

dan Qatha’ pada Mahasantri Puteri di Shobahul Lughoh Ma’had Sunan Ampel 

AL-‘Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. 

Uril Bahruddin, M.A. 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan Imla’, Hamzah Washl dan Hamzah Qatha’. 

 

 

Sejak lama, bahasa Arab telah diajarkan di sekolah-sekolah dan pondok pesantren 

dengan tujuan yang berbeda-beda. Menulis merupakan komponen keterampilan bahasa 

yang sangat penting dan merupakan salah satu sarana komunikasi yang memungkinkan 

pelajar untuk menyampaikan atau mengungkapkan ide atau pikirannya. Salah satu 

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab terjadi dalam maharah al-

kitabah yakni kesulitan pelajar dalam menggunakan kaidah-kaidah imla’ dalam tulisan 

mereka. Penelitian ini akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 

maharah al-kitabah yang dilihat dari segi imla’ khususnya pada hamzah washl dan 

qatha’.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan macam-macam 

kesalahan imla’ dalam penulisan hamzah washl dan qatha’ bagi mahasantri puteri 

shobahul lughoh ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. (2) Mendeskripsikan penyebab-penyebab terjadinya kesalahan imla’ 

dalam penulisan hamzah washl dan qatha’ bagi mahasantri puteri shobahul lughoh 

ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Karena peneliti memaparkan 

kesalahan-kesalahan imla’ dalam penulisan hamzah washl dan qatha’ serta 

menjelaskannya dalam bentuk angka. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 

tes. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data di antaranya (1) Mengenali 

kesalahan (2) Mendeskripsi kesalahan dana mengelompokkannya serta (3) Menafsir 

kesalahan. 

 Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kesalahan-kesalahan dalam penulisan hamzah 

washl terletak pada: fi’il amr dari fi’il tsulatsi, isim-isim yang 10 dan huruf ال“ التعريف”. 

Sedangkan kesalahan-kesalahan dalam penulisan hamzah qatha’ terletak pada: isim-isim, 

huruf-huruf dan fi’il-fi’il yang terdapat dalam sighat fi’il mudlori’ untuk orang pertama. 

(2) Prosentase kesalahan dalam penulisan hamzah washl 13% dan prosentase jawaban 

yang benar 87%. Adapun prosentase kesalahan dalam penulisan hamzah qatha’ adalah 

41% dan prosentase jawaban yang benar adalah 59%. (3) Penyebab terjadinya kesalahan-

kesalahan imla’ dalam penulisan hamzah washl dan qatha’ di antarnya: kurangnya 

pemahaman mahasantri tentang kaidah hamzah washl dan hamzah qatha’, kurangnya 

perhatian mahasantri dalam mempelajari penulisan bahasa Arab, tidak ada pembelajaran 

khusus imla’ dan tidak ada buku panduan khusus imla’ untuk tutor dan mahasantri. 
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 الفصل األول

 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ
غة هي آلة التواصل اليت تستخدم لتفاعل مع بعضها البعض وتستخدم لتعبري الل

العربية إحدى من واللغة  2األفكار املوجودة يف العقل إما بشكل الكالم أو الكتابة.
 اللغات الرمسية يف العامل.

الكتابة هي رسم احلروف وكتابتها بشكل الواضح حبيث يسمح للقارئ التعرف 
إن مهارة الكتابة من املهارات العربية املدروسة   0مضامرهتا.عليها وفهم مدلوالهتا و 

، أحدمها اليت أتيت متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات. وهي عملية ذات شقني
آيل، واآلخر عقلي. والشق اآليل حيتوي على املهارات اآللية )احلركية( اخلاصة برسم 
احلروف، ومعرفة التهجئة، والرتقيم يف العربية. أما الشق العقلي، فليتب املعرفة اجليدة 

والكتابة هي فن تسجيل أفكار املرء وأصواته  3ابلنحو واملفردات واستخدام اللغة.
املنطوقة يف رموز مكتوبة. ولكي تكتمل الصورة الصحيحة للكتابة أو املعىن الشامل 

 4هلا فال بد من االهتمام ابإلمالء.

                                                           
1 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya (Jakarta:  Rineka Cipta, 

2008), hlm. 84. 

-24التوزيع(، ص. دار العروبة للنشر و )النقرة:  الكتابة العربية مهاراهتا و فنوهناآخرون، و  حممد رجب النجار 0 
21. 

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه، دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا )اجلانب  1 
 49ه، ص. 2404النظري(، مؤسسة الوقف اإلسالمي: مشروع العربية للجميع، 

مجلد الثاين )دار الشروق طه علي حسني الداملي وعبد الكرمي عباس الوائل، اللغة مناهجها وطرائق ندريسها، لب 4 
  220( ص. 2080للنشر والتوزيع، 
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 اإلمالء فرع هام من فروع اللغة العربية، وهو من األسس اهلامة يف التعبري
الكتايب، ووسيلة االتصال اليت يعربهبا الفرد عن أفكاره. وتعليم اإلمالء هو خطوات 
منظمة يقوم هبا الطالب متمكنه من فهم واستيعاب مهارة كتابية معينة، تتكون لديه 

 1من خالهلا القدرة على رسم الكلمات رمسا صحيحا.
عن حروف اهلجاء  وفقا لدكتور أمحد مذكور، اإلمالء ال يتعلق لتحديد النظرية

وعالمات الرتقيم فقط، ولكن توسعت أيضا على املستوى العلمي لكيفية املدرس يف 
توي هلى اإلمالء للطالب حت قراءة النصوص البسيطة إىل النصوص األصعب اليت

لقياس مستوى قدرهتم على إنفاق هذه النظرايت يف الواقع العملى. كيف املعلمني 
 6ليت يواجهها التالميذ وتوفري احلل الصحيح.حتديد املشكالت اإلمالية ا

امعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية سو ان أمبيل العايل التابع جل كما يف معهد
. كان الرب امج يف تعليم اللغتنب يعين اللغة العربية واللغة اإلجنليزية  قاحلكومية ماالن

هناك مشكالت   كل الصباح. يسمى ذلك الرب امج بصباح اللغة. ويف الواقع أن
كثرية يف تعليم مهارة الكتابة ومنها املشكلة اليت تتعلق بصحة كتابة اهلمزات. ليس 
هناك تعلم اإلمالء يف هذا الرب امج. ووجدت عن األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة. 
أهمه حاالت اخلطاء اإلمالئى كثرية. وهن يغفلن أن يضع اهلمزة يف حالة القطع، 

إىل املعهد، تكتب الطلبة: ا ا اذهب اىل املعهد. هذه مشكلة.  مثل: أ ا أذهب
 ملاذا؟ ألن يرتبط اإلمالء بعض األهداف منها لغواي وعضواي وخلقيا.

 حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزةاستنادا إىل هذه املسألة، جربت الباحثة 
أرادت الباحثة أن فهمت كيف تكون أخطاء الكتابة العربية وترقيتها اإلمالء اخلاص 

حتليل األخطاء اختارت الباحثة حبثا عن  يف كتابة مهزة القطع والوصل. لذلك

                                                           

 .0(، ص. Maliki Press-UIN، 0922ماالنج: ) اإلمالء نظريته وتطبيقهرضوان،  1 

6 Ma’riftul Munjiah, Imla’, Teori & Terapan (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 22. 
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اإلمالئية يف كتابة اهلمزة عند طلبة برانمج صباح اللغة مبعهد سوانن أمبيل العايل 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.التابع جلامعة موالان مالك 

 أسئلة البحث .ب

 :بناء على مقدمة البحث السابق، فاألسئلة لبحث كما يلي

بر امج  طلبةكتابة مهزة الوصل والقطع عند يف  كيف أنواع األخطاء اإلمالئية  .2
صباح اللغة مبعهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم 

 ؟اإلسالمية احلكومية ماالنق
بر امج صباح  طلبةكتابة مهزة الوصل والقطع عند يف  ما درجة األخطاء اإلمالئية  .0

اللغة مبعهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية 
 ؟كومية ماالنقاحل

بر امج طلبة  مهزة الوصل والقطع عند كتابة  يفأسباب وقوع األخطاء اإلمالئية ما  .1
صباح اللغة مبعهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم 

 ؟اإلسالمية احلكومية ماالنق
 ج. أهداف البحث

  أهداف من هذا البحث: و حسب أسئلة البحث القدمي، 
بر امج صباح اللغة يف كتابة مهزة الوصل والقطع عند طلبة األخطاء أنواع  وصف .2

مبعهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ؟نقماال

بر امج صباح اللغة  الوصل والقطع عند طلبةيف كتابة مهزة األخطاء  وصف درجة .0
مبعهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ؟ماالنق
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بر امج صباح  الوصل والقطع عند طلبةيف كتابة مهزة أسباب األخطاء  وصف .1
اللغة مبعهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 ؟احلكومية ماالنق
 د. فوائد البحث

 للطلبة أ( 
 لرتقية كفاءهتن يف الكتابة خاصة لإلمالء. -

 ب( للمعلمات
 أن تعرفو املشكالت التعليمية احلقيقة خاصة لإلمالء. -

 ج( للباحثة

البحث فرصة لتحقيق العلوم عن التعليم والبحوث العلمية اليت قد يكون هذا  -
  الت الباحثة عند التعلم يف قسم التعليم اللغة العربية.

جلعل هذا البحث اتلية، وتطور املعرفة واخلرية يف تعليم اللغة العربية خاصة  -
  لإلمالء.

 ه. حدود البحث
األخطاء يف كتابة مهزة الوصل  . احلد املوضوعي: تقصد ابألخطاء اإلمالئية هي2

وهي اهلمزات يف الفعل ويف االسم ويف ومهزة القطع نظرا إىل القواعد اإلمالئية. 
 احلرف.

.  احلد املكاين: حتدد الباحثة مكان البحث بر امج صباح اللغة الذي يقد يف معهد 0
مية ماالنق سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكو 

 يف الفصل املتوسط.
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. احلد الزماين: حتدد الباحثة هذا البحث من شهر أغسطس إىل أكتوبر للعام 1
0920. 

 و. حتديد املصطلحات
. حتليل األخطاء: طريقة أو تقنية لتعرف ووصف والتفسري البيا ات  واحلقائق تبعا 2

 0الدارسون ابستعمال اإلجراءات املوجودة.لنظام خاص يف أخطاء يرتكبها 
 8.  اإلمالء: رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا.0
.  مهزة الوصل: اهلمزة اليت تكتب ألف وال توضع فوقها أو حتتها عالمة القطع "ء" 1

 0وال تنطق ولكنها تكيت إذا اتصلت الكلمة قبلها هبا.
 29وتنطق دائما. .  مهزة القطع: مهزة تقع يف أول الكلمة وتكتب4

 ز. الدراسات السابقة
م )البحث اجلامعي(. حتليل األخطاء اإلمالئية يف  0924.  فرحية استعانة سنة 2

كتابة اهلمزة لدى تلميذات معهد "التنوير" اإلسالمي بوجونغارا. أهداف البحث 
لدى التلميذات مبعهد  ( ملعرفة األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل2هي: )

( ملعرفة األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة القطع لدى 0التنوير بوجونغارا، و)
التلميذات مبمعهد التنوير بوجونغارا. وأن املنهج الذي استخدمت الباحثة يف هذا 

 01البحث هو املنهج الوصف الكمي. وأخذت الباحثة العينة يف هذا البحث 
يف الفصل الثاين يف مدرسة الدينية معهد "التنوير"  نفر ويف بعض التلميذات

ار. ب تستخدمها هي االختيتية بوجونغارا.  أما أدة البحث الالثانوية اإلسالم
                                                           

(، 2080ض: جامعة امللك سعود، )الراي املربامج للتعليم الذايتللنحو العريب آخرون.  و  حممد إمساعيل صين، 7
 .26ص. 

 .20(، ص. 2081)دمشق: دار الفكر،  كيف نعلم  اخلط العريبمعروف زريق،  8

 . 110(، ص. 2001ة. )مكة املكرم النحو العصري دليل املبسط لقواعد اللغة العربيةسليمان  فياض،  0 

 .149، ص. املرجع نفسه 29 
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( مواضع  مساعية 2ونتائج البحث فيما يلي: األخطاء يف كتابة مهزة الوصل هي )
صل مواضع ( اهلمزة الو 0يف بعض األفعال، وهي فعل األمر من الفعل الثالثي، )

واحد يف احلروف،  وهو "ال" التعريف. وقيمة األخطاء يف كتاية مهزة الوصل 
( 2. أما األخطاء يف كتابة مهزة القطع هي ) % 09وإجابة الصحيحة  19%

اهلمزة القطع يف مجيع األمساء ما عدا األمساء اليت هي مواضع مساعية هلمزة 
على صيغة املضارع للمتكلم  ( تكون مهزة القطع يف مجيع األفعال0الوصل، )

، وإجابة الصحيحة %00،8وحدة. وقيمة األخطاء يف كتابة مهزة القطع 
01،0% 

م )البحث اجلامعي(: حتليل األخطاء اإلمالئية عند 0926.  فوزية ليلة احلسنة سنة 0
الطلبة يف الفصل األول ابملدرسة املتوسط اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج. 

( لوصف أشكال األخطاء اإلمالئية، و 2من هذا البحث هو: ) أهداف البحث
( لوصف أسباب وقوع 1( لوصف درجة األخطاء اإلمالئية عند الطلبة، و )0)

( لوصف احللول من األخطاء اإلمالئية عند 4األخطاء اإلمالئية عند الطلبة، و )
الكيفي. الطلبة. املنهج املستخدم هلذا البحث هو املنهج الوصفي على املدخل 

( أشكال األخطاء اإلمالئية عند الطلبة هي 2ونتائج يف هذا البحث هو)
( درجة األخطاء اإلمالئية عند 0األخطاء اإلمالئية  تقع يف مجع الكلمة، و )

( أسباب وقوع 1(  اقص وغري ذلك، و )%86الطلبة هي: من كلمة األسرة )
لم إىل الطالب والطالب مل األخطاء اإلمالئية عند الطلبة هي نقصان اهتمام املع

( حلول من املعلم اللغة العربية عن األخطاء 4يتعلم اللغة العربية جيدا، و )
 اإلمالئية عند الطلبة هو األستاذ بعلم الطالب عن األخطاء يف اإلمالء دائما.

ء اإلمالئية م )رسالة املاجستري(: حتليل األخطا0924.  خدجية حممد حسني سنة 1
يف كتابة طلبة مدرسة اجلنيد اإلسالمية الثانوية )دراسة وصفية حتليلية تقوميية(. 
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( حتديد أهم األخطاء اإلمالئية اليت تقع يف كتاابت 2أهداف البحث هي: )
( معرفة األخطاء اإلمالئي اليت يكثر وقوعها يف كتاابت طلبة، و 0طلبة، و )

( اإلتيان ابحللول 4لية يف هذد األخطاء، و )( معرفة األسباب اليت وقوع ط1)
املناسبة لألخطاء اإلمالئية اليت وقع فيها طلبة. املنهج املستخدم هلذا البحث هو 
املنهج التحليلي على املدخل الكمي. أما نتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص 

خطاء يف ( األخطاء اإلمالئية اليت يكثر وقوعها يف كتاابت طلبة األ2فيما أييت: )
اإلعجام مث األخطاء يف كتابة مهزة الوصل والقطع مث األخطاء يف تبديل احلروف، 

( من األسباب اليت أدت إىل وقوع الطلبة يف هذه األخطاء هي: عدم فهم 0و )
الطالب لقاعدة مهزة الوصل والقطع فهما جيدا املؤدي إىل القصور يف تطبيقها، 

ة اإلمالئية هي: إجياد حصة خاصة لإلمالء ( احللول املناسبة هلذه املشكل1و )
لطلبة األول والثاين الثانوي،  كتابة كل كلمة جديدة على السبورة، تصحيح 

اإلمالئية مباشرة، إعطاء الطلبة قائمة املفردات العربية احلديدة لكل فرتة  ء األخطا
 دراسية، التنبيه املستمر اجتاه الطلبة على أمهية اإلمالء الصحيح.

 
ابلنظر إىل الدراسات السابقة وجدت الباحثة أن هذه الدراسة جديدة وذلك ألن 
هناك الفرق يف احلدود املكانية. يعين حدود املكانية يف هذا البحث يف معهد سو ان 
أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق أما الدراسة 

هي يف املوضوع. موضوع اإلسالمي بوجونغارا. مث الفرق الثاين  معهد "التنوير"البحث يف 
الباحثة هو حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل والقطع أما الدراسة البحث هي 

 حتليل األخطاء اإلمالئية بشكل عام.
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 2.2اجلدول 
 الدراسات السابقة

 

 الرقم
اسم البحث، 

النوع،  العنوان،
 النشر، السنة

 ثقة البحث االختالف التشابه

2. 

فرحية استعانة، 
حتليل األخطاء 

اإلمالئية يف كتابة 
اهلمزة لدى 

تلميذات معهد 
"التنوير" 

اإلسالمي 
بوجونغارا، البحث 

قسم اجلامعي، 
تعليم اللغة العربية 

جبامعة موال ا 
مالك إبراهيم 

اإلسالمية 
، احلكومية ماالنق

0924 

حتليل األخطاء 
اإلمالئية يف كتابة 

 اهلمزة
 

 العنوان -
 أهداف البحث -

 املدخل -
 

حتليل األخطاء 
اإلمالئية يف  
كتابة مهزة 

 الوصل والقطع
استخدمت 

الباحثة املنهج 
 الكمي والكيفي
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0. 

فوزية ليلة احلسنة، 
حتليل األخطاء 

اإلمالئية عند 
الطلبة يف الفصل 

األول ابملدرسة 
املتوسط 

اإلسالمية 
احلكومية الثانية 

ماالنج، البحث 
اجلامعي، قسم 

تعليم اللغة العربية 
جبامعة موال ا 
مالك إبراهيم 

اإلسالمية 
احلكومية ماالنق، 

0926  

حتليل األخطاء 
 اإلمالئية

 العنوان -
 املدخل -

حتليل األخطاء 
اإلمالئية يف  
كتابة مهزة 

 الوصل والقطع
استخدمت 

الباحثة املنهج 
 الكمي والكيفي
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1. 

خدجية حممد 
حسني، حتليل 

األخطاء اإلمالئية 
يف كتابة طلبة 
مدرسة اجلنيد 

اإلسالمية الثانوية 
)دراسة وصفية 

حتليلية تقوميية(، 
ري، رسالة املاجست

قسم تعليم اللغة 
العربية جبامعة 

موال ا مالك 
إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية ماالنق، 

0924 

حتليل األخطاء 
 اإلمالئية 

 العنوان -
 أهداف البحث -

 املدخل -
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 لفصل الثاينا

 اإلطار النظري
 

 حتليل  األخطاء  .أ
 مفهوم حتليل  األخطاء   .2

حتليل األخطاء هو عملية يعتمد عليها حتليل األخطاء املتحدث أو الكاتب 
 22أو املتعلم اللغة اهلدف، كانت لغة األم أم لغة األجنبية.

التطبيقي يف تعليم اللغة، حتليل األخطاء مصطلحا آخر يستخدمه علم اللغة 
وهو اخلطوة التالية للتحليل التقابلي، ولعله مثرة من مثراته، لكنه خيتلف عنه وعن 
املقارنة الداخلية يف أهنما يدرسان اللغة، أما هو درس لغة املتعلم نفسه، ال نقصد 

ا لغة األوىل وإمنا نقصد لغته اليت ينتجها وهو يتعلم، والذي ال شك فيه أننا مجيع
خنطئ، وخنطئ عند تعلمنا للغة وعند استعملنا هلا، ومن مث فإن درس اخلطأ أمر 

 20مشروع يف حد ذاته.
أن دراسة اخلطأ جزء من البحث يف تعليم اللغة، وهي  Corderذكر كوردر 

يف هذه الناحية تشابه من حيث طريقة البحث دراسة اكتساب اللغة األصلية، 
وهي تعطينا صورة للتطور اللغوي للدارس، وقد تطعينا أيضا إشارات إىل

                                                           
11 Nanik Setyawati, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Teori dan Praktek (Surakarta: Yuma 

Pustaka, 2012), hlm. 18. 

 (،0922)الرايض:   إضاءت لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغري الناطقني به عبد الرمحن إبراهيم الفوزن، 20 
 .88ص. 
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اسرتاتيجيات التعلم لديه. ويف هذا اجملال قد يكون حتليل األخطأ واحدا من 
 21شطة األساسية يف دراسات علم اللغة النفسي املتعلق بتعلم  اللغة.األن

وتستخلص الباحثة أن حتليل األخطاء تلعب دورا جداي يف ترقية املستوى 
اللغوية لدى املتعلمني حيث أنه يساعد يف حتسني عملية تعليم اللغة، وكذلك يف 

لم على تطوير تصحيح األخطاء اليت وقع فيها املتعلم، كما أنه يساعد املع
 اسرتاتيجيات التعليم.

 أنواع األخطاء  .1
تنوع األخطاء بتنوع أسباهبا، فيمكن أن تكون بسبب تداخل لغة الدارس 
األمن أو املبالغة يف التعميم و القياس لقواعد اللغة اهلدف، أو اسرتاتيجيات 

عدم التعلم أو االتصال، أو أساليب التدريس، أو مواد التدريس، أو اجلهل، أو 
االهتمام، أو احلاالت االنفعالية عند الطالب مثل القلق واخلوف والضغوط 

 النفسية.
ومن أهم ما وضع للتمييز بني أنواع األخطاء ذلك الذي اقرتحة كوردير 

(Corder)   بني ما أمساه أخطاء(errors)  وأغالطا(mistakes) . فاألخطاء عنده
أهنا  الظروف ابحميطة ابلطالب. كمابينما األغالط ظرفية طارئة حبسب ، منتظمة

 تتصل ابألداء دون الكفاية.
اليت  (interlingual)وهناك تقسيم آخر يقسم األخطاء إىل أخطاء بني لغوية 

نتجت عن التداخل اللغوي من اللغة األم، وأخطاء خاصة ابللغة اهلدف  
(intralingual)  شكال ليس للغة األم دخل فيها، وذلك مثل األلفاظ املذكرة

 ولكنها مؤنثة معىن.
                                                           

 –)الرايض: عمادة شؤرن املكتبة لغوي و حتليل األخطأ التقابل الإمساعيل صيين وإسحاق حممد األمني،  21 
 .240(، ص. 2080جامعة امللك سعود، 
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وهناك تقسيم آخر يقسم لألخطاء يقوم على مدى أتثريها يف درجة الفهم 
(comprehensibility) وذلك على قسمني: . هل لغة اهلدفأ  من قيل 

وهي اليت حتول دون فهم أهل لغة اهلدف للرسالة  (global)أخطاء شاملة  (أ
ساقها الدارس، أو قد تسبب سوء فهم لتلك الرسالة وابلتايل فهي اللغوي اليت 

 تتعلق ابالتصال.
 فال تعوق الفهم أو االتصال.  (local)أخطاء حملية  (ب

 ومن جهة الدارس تقسم األخطاء إىل قسمني: 

تلك اليت تتعلق ابلقواعد اليت تعلمها الدارس يف بر امج اللغة وتسمى تشومات  (أ
(distortion). 

 faults( .04(األخطاء املتعلقة ابلقواعد اليت مل يتعلمها بعد تسمى أغالطا  (ب
 حتليل األخطاء مراحل .5

حتليل يف خطوات هناك مخس  ( 2088واترجيان،  اناترجي )يف Ellisذكرت 
 اللغة، منها: 

 مجع عينات األخطاء (أ
 تعرف األخطاء (ب

 وصف األخطاء (ج
 تصنيف األخطاء (د

 21.تقييم األخطاء (ه
 
 

                                                           

 .10، ص. مذكرة التقابل اللغوي وحتليل األخطاءالدويس،  بن عبد الرمحن راشد 24 

15 Nanik Setyawati, op.cit., hlm.17. 



04 
 

 
 

 أما قال اترجيان أن خطوات حتليل األخطاء ثالث:
 تعرف األخطاء (أ

 تقسيم األخطاء (ب
 06ج( وصف األخطاء.

 بثالث مراحل: ةمير حتليل أخطاء الطلب
 اءمعرفة األخط (أ

 وتصنيفه وصف األخطاء (ب
 تفسري األخطاء (ج

 معرفة األخطاء  أ(

املدرس يف خطأ يف هذه املرحلة ال بده من اإلشارة هنا إىل احتمال وقوع 
مبعثه أن يسعى وراء صور ظاهرية ألداء طالبه فحسب، فقد تكون التعبريات 
اليت أييت هبا الدارس حسنة الصياغة ظاهراي )البنية السطحية( ولكنها ال تعرب 

 عن املعاين اليت يريدها من تلك الصيغ )البنية التحتية(.

 وتصنيفه  ب( وصف األخطاء

يعترب وصف اخلطأ نشاطا لغواي يهدف إىل تبيان جماالت اختالف قواعد 
اللغتني األم واهلدف، وهو أمر يلزمه وصف كامل مقارن بني قواعد اللغتني، 
وابلتايل فإن هذه املرحلة بصفة عامة عملية مقارنة ومادهتا العبارات اخلاطئة من 

للدارس يف أخطائه من  الدارس والعبارات الصحيحة، يتم من خالهلا رسم مسار

                                                           
16 Tarigan, Pengajaran Wawancara (Bandung: Aangkasa, 1990), hlm. 4. 
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حيث نوعها وطبيعتها ومدى اطرادها لدى الدارس الواحد ولدى جمموعة 
 20الدارسني.

 اخلطأج(  تفسري 

ويعترب من جماالت علم اللغة النفسي ويبحث عن أسباب وكيفية حدوث 
اخلطأ، غري أنه عددا كبريا من األخطاء حيمل شبها بصفات اللغة األم للدارس 

نظرية النقل اللغوي أساسه افرتاض الدارس أن اللغة اهلدف مثل اللغة فيؤدي إىل 
 األم.

 مادة حتليل األخطاء  .1

تقوم مادة حتليل األخطاء على التعبري الشفوي والتعبري التجريب، ويعترب 
التحريري أهم من الشفوي لرصد أخطاء  الدارسني بصورة عملية وصادقة نظرا 

ى الطالب ومعرفته وذلك نسبة مبا لديه من وقت  الحتمال متثيله حلقيقية مستو 
كاف للتفكري و حسن االختيار وإمكانية مراجعة املادة قبل تسليمها إىل املدرس 

 وهو أمر ال يتوفر يف التعبري الشفوي هذا، وللتعبري التحريري صوراتن: 
(: حيث يطلب املدرس )أو الكتاب املقرر( من الطالب  (أ التعبري التقابلي )احلره

 يكتبوا ما  يريدون الكتابة فيه حبيث خيتار كل طالب ما يرغب الكتابة فيه. أن
التعبري املوجه )املقيهد(: حيث يقوم املدرس أو الكتاب املقرر إبلزام الدارس   (ب

 28بكتابة موضوعات من اختيار املدرس أو الكتاب.

 

                                                           

 .06راشد الدويس، املرجع السابق،  ص.  07 

 .06راشد الدويس، املرجع السابق، ص.  28 
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 أسباب حدوث األخطاء  .ه

 اإلمالئية عدة عوامل من أمهها ما يلي:ترجع أسباب األخطاء 

عوامل ترجع إىل اإلدارة املدرسة والنظام التعلمي: وتتمثل هذه العوامل يف  (أ
حتليل املعلمني أعباء متعددة، و ارتفاع كثافة الفصول، وقلة عدد املعلمني، 

 وعدم وجود حوافز نسجيعية للمعلمني األكفاء، و النقل اآليل للتالميذ.
ىل املعلم: وتتمثل هذه العوامل يف أن معلم املرحلة االبتدائية عوامل ترجع إ (ب

ضعيف يف إعداده اللغوي، وأن معلم يف املواد الدراسية املختلفة ال يلتفتون إىل 
 أخطاء التالميذ.

عوامل تتصل خبصائص اللغة املكتوبة: تتمثل هذه العوامل يف الشكل وقواعد  (ج
وضعه من الكلمة، واإلعجام، اإلمالء، واختالف صورة احلرف ابختالف م

ووصل احلرف وفصلها، واستخدام الصوائت القصار، واإلعراب، واختالف 
 هجاء ملصحف عن اهلجاء العادي. 

يف الرتدد، واخلوف، وعدم متييز  إىل التلميذ: وتتمثل هذه العواملعوامل ترجع  (د
احلواس، األصوات املتقاربة يف خمارجها، وعدم الثقة ابلنفس، والتعب، وضعف 

بصرية وعدم القدرة على ضعف املالحظة الواخنفاض مستوى الذكاء، و 
عدم االتساق احلركي، والغيوب للمائلة يف النطق والكالم، ويف اجتاه التذكر، و 

األشياء وتتابعها، وإىل حالة من الرفض من التلميذ، وعدم االستقرار 
 االنفعايل. 

إىل طريقة التدريس: وتتمثل هذه العوامل يف أن تدريس اإلمالء عوامل ترجع  (ه
يقوم على أساس أنه طريقة اختبارية تقوم على اختبار التلميذ يف كلمات 

صعبة ومطولة وبعيدة عن القاموس الكتايب للتلميذ، وأن درس اإلمالء ال
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ر عالجها يرتبط بفروع اللغة العربية واملواد الدراسية، وأن أخطاء اإلمالء يقتص
على ما يقع يف كرسات اإلمالء، وعدم تصويب األخطاء مباشرة، وعدم 
مشاركة التلميذ يف تصويب  اخلط، وعدم مراعاة النطق السليم للحروف يف 

 20درس اإلمالء، وعدم متثيل الطول املناسب للحركات القصار والطوال.

من العوامل ومما تستحق الذكر أن اخلطأ اإلمالئي ال يرجع إىل عامل واحد 
السابقة ألهنا عوامل متداخلة متشابكة ليست بينها حدود واضحة، وأهنا 

 تتعاون لتساعد على شيوع اخلطأ بني التالميذ. 

 وذكر الدكتور راشد الدويس يف مذكرته عدة أسباب حدوث األخطاء، وهي:

املبالغة يف التعميم والقياس لقواعد اللغة اهلدف أجواء أخرى يف نفس اللغة،  (أ
أساسه عدم معرفة الدارس حدود تطبيق القاعدة. مثل مجع "هدية" على 

 "هدايت" بدال عن "هدااي".
 اجلهل ابلقيود املفروضة على قوانني اللغة اهلدف. (ب

 القصور يف تطبيق قوانني اللغة اهلدف. (ج
 تكوين الدارسني مفاهيم أو أنظمة مغلوطة عن اللغة اهلدف. (د

أخطاء طرق التدريس املتبعة يف الرب امج واملواد التدريسية، وهذه األخطاء تعود  (ه
إىل غياب التمرين الكتايب الناتج عن استخدام طريقة القواعد اليت تركز على 
صمه وحفظ املفردات والرتاكيب دون وعي لوظائفها أو توظيف هلا يف األعمال 

 الكتابية والشفوية. 

                                                           

(، ص. 2001)القاهرة: الدار املصرية للبنبنية، تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق حسن شحاتة،  20 
110-112. 
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 09التداخل اللغوي من اللغة األم. (و
 

 اإلمالء  ب.

ضرورة االعتماد يف تدريس اإلمالء على األذن واللسان واليد، ولذلك هناك 
يعترب اإلمالء جزء من مهارة الكتابة، كما أنه أيضا يتعلق مبهارة االستماع حيث 

 02احلروف.يتدرب األذن على اإلصغاء إىل املعىن وخمارج 

الكتابة هي فن جتيل أفكار املرء وأصواته املنطوقة يف رموز مكتوبة، وإنه اخلط 
هو فن حتسني  شكل الكتابة وجتويدها. ولكي تكتمل الصورة الصحيحة للكتابة أو 

 املعىن الشامل

 00هلا فال بد من االهتمام ابإلمالء.

 مفهوم اإلمالء  .0
لة الوقت والعمر حَّت يتسع الزمن اإلمالء لغة: هو اإلمهال والتأخري، وإطا

للمتمتع ابلشيء ابحمبوب. واصطالحا: تصوير اللفظ حبروف هجائه ِبن يطابق 
املكتوب املنطوق يف ذوات احلروف، وترعى يف ذلك القواعد اخلاصة اليت 
استمدات من الرسم العثمان للمصحف، ومن علمي النحز والصرف ضبطا 

 وصحة وإعالال وإبداال أتصيال.

                                                           

 .80، 48، 00راشد الدويس، املرجع السابق، ص.  09 

 .010حسن شحا تة، املرجع السابق، ص.  02

)ألردن: دار  اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه علي حسني الدملي وسعاد عبد الكرمي عباس الواثلي،  00 
 .202-209(، ص. 0991الشروق، 
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اإلمالء فرع هام من فروع اللغة العربية، وهو من األساس اهلامة يف التعبري 
الكتايب، ووسيلة االتصال اليت يعرب هبا الفرد عن أفكاره وتعليم اإلمالء هو 
خطوات منظمة يقوم هبا الطالب متكنه من فهم واستيعاب مهارة كتابية معينة، 

 01خالهلا القدرة على رسم الكلمات رمسا صحيحا.تتكون لديه من 
 فوائد اإلمالء  .1

 عديدة تتصل ابملهارات اللغوية املتنوعة، فهو: لإلمالء فوائد
 تدريب على الكتابة الصحيحة أي التهجئة الصحيحة. (أ

 كشف عن قدرة املتعلم على التمييز بني األصوات اللغوية. (ب
 اللغوية.تعزيز معرفة املتعلم ابملفردات الرتاكيب  (ج

 04كشف عن قدرة  املتعلم على الرتقيم الصحيح. (د
 أنواع اإلمالء  .5

 ينقسم اإلمالء إىل أربعة أقسام: 
اإلمالء املنقول: ومعناه أن ينقل التالميذ القطعة من كتاب أو سبورة إضافية  (أ

 بعد قراءهتا وفهمها وهتجي بعض كلماهتا هجاء شفواي.
القطعة على التالميذ لقراءهتا وفهمها، اإلمالء املنظور: ومعناه أن تعرض  (ب

 وهجاء بعض كلماهتا مث حتجب عنهم، ومتلى عليهم.
ماعي: ومعناه أن يستمع التالميذ إىل القطعة، وبعد مناقشتهم تاإلمالء االس (ج

 يف معناها، وهجاء كلمات صعبة.

                                                           

 .0املرجع السابق، ص. رضوان،  01 

 .202ي. املرجع السباق، ص طه علي الدامل 04 
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وقياس قدرته  مدى تقدمه، اإلمالء االختباري: الغرض منه تقدير التلميذ،  (د
 01وهلذا متملى عليه القطعة بعد فهمها، دون مساعدة له يف اهلجاء.

 األسس السلمية لتدريس اإلمالء .1
هناك األسس العامة اليت ميكن أن تفيد لو أضاف إليها املعلم خريته بتالميذه 

 ومعرفته مبادته، وهذه األسس هي: 
وخمارج احلروف، و تدريب اللسان على تدريب األذن على اإلصغاء إىل املعىن  (أ

النطق الصحيح، وتعود رسم احلروف، واأللفاظ، والسيطرة على الصعوابت اليت 
ختالف فيها الكتابة النطق، ومعرفة قواعد اهلجاء، وكتابة موضوعات إنشائية 

 قصرية سبق معاجلتها شفواي.
أن يذكروا عدة  االهتمام ابلتذكر والتدريب املستمر عن طريق مطالبة التالميذ (ب

أسطر، مث منليها عليهم يف اليوم التايل، واضعني يف االعتبار مسأليت الفهم 
 واملعىن.

االهتمام ابملعىن قبل اهلجاء. جيب أن نربط اإلمالء ابلعمل التحريري؛ فاهلجاء  (ج
دراسة هلا هدف حيوي عندما يكون مرتبطا ابلتعبري املكتوب، وعندما يكون 
أداة للكتابة، وجزءا مكمال للعمل التحريري؛ ألن التناول العملي يعطي نتائج 

 طيبة. 

ل اليت تساعد على اكتساب مهارات اإلمالء الصحيح تتمثل يف القراءة الوسائد(  
 إبمعان، وتوضيح كخارج احلروف، واالهتمام ابإلمالء يف كل الواجبات

                                                           

 .200-206(، ص. 0990)مصر: دار املعارف،  املوجة الفين ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  01 
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املنزلية، واستخدام السبورة يف كتابة الكلمات اجلديدة، ومعرفة القواع العلمية 
 06ابحمددة مع التكيز على التطبيق.

 أهداف تدريس اإلمالء .ه
 تعليم كتابة الكلمات بصورة صحيحة حتدد املعىن وتوضح اهلدف املنشود. (أ

إجادة التالميذ استخدام عالمة الرتقيم والتعود عليها مما حيدد اجلمل أو يربط  (ب
 فيما بينها

 معرفة مواضع الفصل والوصل وهناية الكالم وبدايته. (ج
 صحيحا.املساعدة على تدريب التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا  (د

 زايدة الشروة اللغوية والثقافية لدى التالميذ. (ه
 00معرفة قواعد اإلمالء وتطبيقها تطبقا سليما. (و

 مادة تدريس اإلمالء .6
 ينبغي يف اختيار القطعة أن يرعي ما أييت:

أن تشتمل على معلومات طريفة مشوقة، تزيد يف أفكار التالميذ، ومتدهم ِبلوان  (أ
واألخبار املشوقة من أحسن النماذج ابحمققة هلذا من الثقافة واخلربة، والقصص 

 الغرض.
 أن تكون لغتها سهلة مفهومة، وال جمال هنا للمفردات اللغوية الصعبة. (ب

أن تكون مناسبة للتالميذ من حيث الطول والقصر، واملغالة يف طول القطعة  (ج
يستهلك الوقتالذي ينبغي أن يصرف يف مناقشة القطعة وفهمها، كما أن 

 يف قصرها يضيع كثريا من الفوائد. املغالة

                                                           

 . 110-112حسن شحاتة، املرجع السابق، ص.  26 

 .202طه علي الدليمي، املرجع السابق، ص.  00 
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أال يتكلف املدرس يف أتليفها، جراي وراءجمموعة من املفردات يكون أتليفها  (د
 طبيعيا ال تكلف فيه؛ ألن اإلمالء تعليم ال اختبار.

ال مانع من اختبار قطعة اإلمالء من موضوعات القراءة، بل حيسن هذا مع  (ه
 08التالميذ.صغار 

 منزل اإلمالء  .7
لإلمالء منزلة كبرية بني فروع اللغة، فهو من األسس اهلامة للتعبري الكتايب، 
وإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من النواحي اإلعرابية 
و االشتقاقية و حنوها؛ فإن األمالء وسيلة هلا من حيث الصورة اخلطية، واخلطأ 

شوه الكتابة، وقد يعوق فهم اجلملة، كما أنه يدعو إىل احتقار الكاتب اإلمالئي ي
 وازدرائه.

واإلمالء ابلنسبة لصغار التالميذ مقياس دقيق للمستوى الذي وصلوا إليه يف 
أن حنكم على مستوى الطفل بعد أن ننظر  –سهولة  –يف  –التعلم، ونستطيع 

 00إىل كراسته اليت يكتب فيها قطع اإلمالء.
 تصحيح اإلمالء .8

 هلذا التصحيح طرق كثريو منها:
أن يصحح املدرس كراسة كل تلميذ أمامه، ويشغل التالميذبعمل آخر كالقراءة.  (أ

وهذه طريقة جمدية؛ ألن التلميذ سيفهم وجه اخلطأ، ولكن يؤخذ عليها أن ابقي 
التالميذ رمبا انصرفوا عن العمل، وجنحوا إىل اللعب والعبث؛ ألن املدرس يف 

 سغل عنهم.

                                                           

 . 201عبد العليم أبراهيم، املرجع السابق، ص.  08 

 .201بد العليم إبراهيم، املرجع السابق، ص. ع 00 
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أن يصح املدرس الكرسات خارج الفصل، هبعيدا عن التالميذ، و يكتتب هلم  (ب
الصواب، على يكلفهم تكرار الكلمات اليت أخطوؤ فيها، وهذه هي الطريقة 
الشائعة، وهي أقل فائدة من سابقتها، ويؤخذ على هذه الطريقة أن الفرتة بني 

 لكتابة ومعرفته الصواب قد تطول.خطأ التلميذ يف ا
أن يعرض املدرس ىل التالميذ منوذجا للقطة على أن يصحح كل تلميذ خطأه  (ج

ابلرجوع إىل هذا النموذج، وهي طريقة جيدة تعود التالميذ املالحظة، والثقة 
ِبنفسهم، واالعتماد عليها، كما تعودهم الصدق واألمانة وتقدير املسؤولية، 

 اف ابخلطأ.والشجاعة يف االعرت 
أن يتبادل التالميذ الكراسات بطريقة منظمة، فيصحح كل منهم أخطاء أخذ  (د

 زمالئه.
ويف الطريقتني األخرتني جيب على املدرس أن جيمع بينهما وبني ظريقة 
التصحيح بنفسه؛ ليأتكد أن عمل التلميذ قد مته على الوجه املرضى، دون 

  19إمهال أو  ختامل أو حمابة.
 القواعد اإلمالئية عن كتابة اهلمزة . 9

 ما هي القواعد اإلمالئية اليت تكون معيارا لشرح البيا ات هلذا البحث:
 مهزة الوصل  (أ

مهزة الوصل هي مهزة زائدة يؤيت هبا للتخليص من االبتداء ابلساكن عند بدء 
 النطق ابلكالم،  وال ينطق هبا عند وصلها مبا قبلها. مواضعها:

 
 
 

                                                           

 .092بد العليم إبراهيم، املرجع السابق، ص. ع 19 
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 0.2اجلدول 
 القواعد اإلمالئية عن كتابة مهزة الوصل

 املثال املوضع رقم
ابن، ابنة، امرؤ، اسم، اثنان، اثنتان، وأول  يف أمساء معينة مساعية  2

 املثىن من )ابن، ابنة، امرؤ، اسم(
 انطلق، انقطع أول املاضي اخلماسي 0
 انقطعانطلق،  أول األمر اخلماسي 1
 انطالق، انقطاع أول املصدر اخلماسي  4
 استغفر، استخرج أول املاضي السداسي 1
 استغفر، استخرج أول األمر السداسي 6
 استغفار، استخراج أول املصدر السداسي 0
 افتح، اعمل، اكتب أول أمر الفعل الثالثي 8
 الكتاب، القلم، الدرس مهزة )ال( تعريف 0

 
دائما ألفا  أي ليس فوقها وال حتتها مهزة هكذا )ا(، سواء  تكتب مهزة الوصل 

كانت يف أول الكالم، انتبه للدروس!. أم يف وسط الكالم، مثل: يف احتاد 
 . ائهماملسلمني قوة هلم على أعد

 مهزة  القطع أو الفصل (ب
هي اهلمزة ينطق هبا يف بدء النطق ابلكلمة اليت وقعت هذه  مهزة  القطع

اهلمزة يف أوهلا. وهي ألف يوضع فوقها هذه القطعة )ء( وتكتب فوق األلف 
إذا كانت مفتوحة، مثل: أكل، أسلم، أكرم، أو مضمومة، مثل: أسرة، 
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أسرتاليا، أصول، وتكتب حتت األلف إذا كانت مكسورة، مثل: إىل، إنسان، 
 30اي.إجنليز 

وحكمها أن تكتب وتلفظ حيثما وقعت، سواء أقرئت ابتداء، مثل: 
)أكرم ضيوفك(، أم بعد كلمة قبلها، مثل: )اي علي أكرم ضيوفك(. ومهزة 
فصل مهزة قياسية. وهي تكون يف أوائل بعض اجلموع، مثل: )أمحال وأوالد 

 وأنفس وأتقياء وأفاضل(.
ه، مثل: )أحسن وأحسْن وتكون أيضا يف املاضي الرابعي وأمره ومصدر 

وإحسان( ويف املضارع املسند إىل الواحد املتكلم، مثل: )أكتُب وأكرُم وأنطلُق 
، أو وأستغفُر(، ويف وزن )أفعل( الذي هو للتفضيل، مثل: )أفضل وأمسى(

 (.صفة مشبهة، مثل: )أمحر
وهي مفتوحة دائما، إال يف املضارع من الفعل الرابعي ومصدره، فإهنا يف 

مضمومة، مثل: )أحسن وأعطي(، ويف اآلخر مكسورة، مثل: )إحسان  األول
 32وإعطاء(.

هذه هي مواضع مهزة القطع يف الرسم البياين عند معرفة املنجعة يف  
33كتاهبا:

                                                           
، )ماالنج: الرب امج اخلاص لتعليم اللغة العربية احلامعة قواعد اإلمالء مادة معينة ملهارة الكتابة يف الرب امج اخلاص لتعليم اللغة العربيةأوريل حبرالدين،  30 

 .1-1احلكومية ماالنج(، ص. اإلسالمية 

 .203-202. ص ،(2114 العلمية، الكتب دار: بيروت) العربية الدروس جامع الغاليين، مصطفى 32 
33 Ma’rifatul, op. cit, hlm. 64-65. 
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 0.0اجلدول 

 القواعد اإلمالئية عن كتابة مهزة القطع

 رقم املوضع املثال
املعينةسوى األمساء  أخ، أخت  2 

 0 اجلمع من كلمة "اسم" و "ابن" أمساء، أبناء
 1 أول الفعل املاضي الثالثي أكل، أمل
 4 أول املصدر الثالثي أكٌل، أملٌ 

 1 احلروف أن، إىل، أن
 6 أول اسم الضمري أ ا، أنت، أنتم

 0 أول اسم العلم أمحد، إندونيسيا
لمالواحد املتكاملضارع املسند إىل  أجلس، أكرم، أستغفر  8 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 

 مدخل البحث ومنهجه .أ
واملنهج  14إن املنهج يف اإلصطالحي هو الطريق البني إىل احلق يف أيسر سبله.

 11هو الطريق الذي يؤدي إىل اهلدف املقصود، بعد التغلب على عقبات ومصاعب.
 و يسمى كوسيلة مجع البيا ات ويتم هدف املقصود يف البحث. 

بر امج طلبة  وهذا البحث عن "حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة عند
جلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية  عهد سو ان أمبيل العايل التابعصباح اللغة مب

املدخل املنهج الوصفي و  ت الباحثة هوستخدماحلكومية ماالنق. يف هذا البحث، ا
 والكيفي. الكمي

 جمتمع البحث وعينته .ب
جمتمع هذا البحث من مجيع أعضاء الطلبة من فصل املتوسط يف بر امج صباخ 

فصول. أما عينة هذا البحث  21، يتكون من 0928-0920اللغة العام الدراسي 
طلبة.  20مجيع الطلبة من فصل املتوسط "أ" يف مبىن خدجية الكربى وعدده 

عشوائية "أي"  جتماعيةاواستخدمت الباحثة أسلوب أخذ عينة البحث "معاينة 
“Random Sampling” .فصل املتوسط ليس هناك فرق يف  ألن من مجيع أعضاء

 كفائة الطلبة.
 

                                                           

(، 0999( ، )سورية: دار الفكر، البحث العلمي )أساسية النظرية و ممارسة العغلميةرجاء وحيد دويدري،  14 
 .200ص. 

 (2061)القاهرة: دار النهضة العربية،  مناهج البحث العلميعبد الرمحن البدوي،  11 
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 البياانت ومصادرها .ج
 البيا ات ومصادرها حتتاج إليها الباحثة هي: إن

البيا ات األساسية هي البيا ات الذي اجتمع الباحث من مصادر البيا ات  .2
أخذت الباحثة البيا ات من معهد اجلامعة سو ان أمبيل العايل عن   36األوىل.

كيفية تعليم اإلمالء. أخذت الباحثة البيا ات األساسية من املقابلة مع املعلمة، 
 ألن معلم فاعل يف تعليم اإلمالء. 

لثانوية هي البيا ات اليت حمصول عليها من أطراف أخرى، ليس مباشرة البيا ات ا .0
أخذت الباحثة من أوراق واجبات الطلبة  37لباحث مدار حبثه.حمصول عليها ا

 يف تعليم اإلمالء.
 أسلوب مجع البياانت .د

هناك الطرق الذي استخدمت الباحثة يف مجع البيا ات يف هذا البحث. وطرق 
 املستخدمة فهي:

 املقابلة  .2
املقابلة هي عملية تتم بني البحث وشخص آخر أو جمموعة أشخاص، تطرح 

 38أسئلة، ويتم تسجيل إجاابهتم على تلك األسئلة الطروحة.من خالهلا 
واستخدمت الباحثة املقابلة يف هذا البحث هي مع معلمة بر امج صباح 
اللغة ملعرفة أسباب وقوع األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل والقطع عند 

 مالك طلبة بر امج صباح اللغة مبعهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

                                                           
36 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 84. 
37 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hlm. 91. 

 96. ص ،(2117 السلطان، جامعة التربية كلية: قابس) العلي البحث أساس لضامن، منذر 38 
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 االختبار .0
ختبار هو اآللة أو اإلجراء األنشطة املعقدة لتناول قدرة وسلوك الشخص اال

 39واليت تصور الكفاءة اليت ميلكها يف مادة دراسة معينة.
التحريري ملعرفة أنواع واالختبار املستخدم يف هذا البحث هو االختبار 

األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل والقطع عند طلبة بر امج صباح اللغة 
مبعهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنق.
 حتليل البياانتخطوات  .ه

 ية كما يلي: ذا البحث ما يسمى ابلنسبة املئو استخدمت الباحثة يف هو 
 x 299 تن م: 

 ج      
 : النسبة املئوية  ن م

 : التكرار  ت
 : اجملموع  ج

 
 حتليل البيا ات اليت استخدمت الباحثة هي: وأما خطوات

 معرفة األخطاء: عملية هذه اخلطوة إدخال األخطاء مجع العينة على أقسامها. .2
العبارات اخلاطئة وصف األخطاء وتصنيفه: األساس عملية مقارنة، مادهتا  .0

 والعبارات املصححة.
   .ختبارهذه اخلطوة على بيان األخطاء من ا: عليه تفسري األخطاء .1

                                                           
39 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 139. 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها
 

 أ. نبذة خمتصر عن معهد سوانن أمبيل العايل
 املعهد  اتريخ أتسيس .0

قد فكر الفكرة البناء معهد سو ان أمبيل العايل للطلبة اجلامعة موال ا مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق يف الزمان أستاذ عثمان منصور احلج لكن مل 
حتقق تلك الفكرة. وحتقق تلك الفكرة يف الزمان أستاذ إمام سوفرايوكا وهو رئيس 

وضع احلجر األول لبناء املعهد يف يوم  املدرسة العايل الدينية احلكومية. بدأ
م. ويضعه العلماء التسعة املشهورة يف جاوى 2002أبريل  4األحد الواكي 

الشرقية ويشاهد العلماء من املاالنق. وقد انتهى بناء املباين األربعة يف ثالثة 
املباين كان مخسون غرفة لنفسه واملبىن فيه تسعة وثالثون غرفة مدة سنة واحدة. 

م. وكان عدد الطلبة ألف  0999من أغسطوس سنة  60ري املباين يف وأج
من الطالبات وهم  811من الطالب و 184( تعين 2492وواحد وأربعون )

 مسجلون كالطلبة يف مجيع الكلية. 
املبىن فيه مخسون غرفة لثالثة مائة من الطلبة ويسمى ب "الفرايب" الذي  

ز وصاحبه الوكيل الرئيس املهورية من يدشه الوكيل الرئيس اجلمهورية مهزة ها
السودان حني يدشن دراجة املدرسة العايل الدينية احلكومية إىل اجلامعة 

 اإلسالمية اإلندونيسية السودان.
يسكن الطالب يف تلك املباين وتسكن الطالبات املباين األربعة اليت بنيت 

م وهم أمه سلمة فيه أربعة وتون غرفة وأمساء بنت أيب بكر فيه 0996يف السنة 



30 
 

 
 

من الطالبات وفاطمة الزهراء فيه ستون غرفة  120أربعة وستون غرفة وكل منهما 
مثانية وأربعون غرفة لثالثة مائة  ألربعة مائة ومثانني طالبات وخدجية الكربى فيه

ومثانية وأربعني طالبات. ويسكن مثانية الطالبات يف كل الغرفة من تلك املباين 
 األربعة.

يضع املبىن للطالب وللطالبات يف املكان الفرق حبي اجلامعة، هناك أربعة 
البناء مائة وستة وعشرين غرفة لثالثة ألف واثنية وعشرين يف مجيع املباين. كان 

األثري يف البوابة وفيه الكتابة عن رؤية وبعثة املعهد وهي "كونوا أويل األبصار 
وكونو أويل النهى وكونو أويل األلباب وجاهدوا يف هللا حق جهاده". ويبين البناء 

 األثري يف بوابة املباين الطالبات وأمام اإلدارة املدير اجلامعة أيضا.
 املوقع اجلغرايف   .1

د اجلامعة املركزي داخل اجلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية يقع معه  
ماالنج اجلوى الشرقية إندونيسيا.  19احلكومية ماالنج يف الشارع غجااي ا رقم 

. فاكس: 161428( 9142، رقم اهلاتف: )61244الرقو الربيدي: 
 Msaa.uinmalang@yahoo.co.id. الربيد اإللكرتوين: 161428( 9142)

 .msaa.uin-malang.ac.idاملواقع: 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Msaa.uinmalang@yahoo.co.id
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 ل تنظيميهيك .5

 

 مدير اجلامعة
 )األستاذ عبد احلارس(

 
 مرشد

 )احلاج محزوي املاجستري(
 

 مدير املعهد
 )أمحد مزكي املاجستري(

 
 كاتب          أمني الصندوق

 
 ومربيات ونمربي       

 
 مشرفون ومشرفات    

 
 ةوطلبطالب 

 
 4.2الصورة 

 للمعهد سو ان أمبيل العايل هيكل تنظيمي
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 للمعهد الرؤية والبعثة واألهداف والوظيفة .1
 الرؤية: (أ

الصاحل واألخالق وجود املركز اإلثبات العقيدة وتنمية العلوم اإلسالم والعمل 
الكرمية واملركز املعلومات املعهدي، واألساس اإلسالمي اإلندونيسي الذاكي 

 والفعهال واإلبكاري واإلصالح واألمن بيملك اإلثبات.

 البعثة: (ب
يوصل الطلبة ليملك اإلثبات العقيدة والعمق الروحانية واألخالق الكرمية  (2

 والواسع العلوم واإلثبات املهنية.
 الكفاءة العربية واإلجنليزية. يعطي الطلبة (0
 يعمق القراءة واملعىن القرآن جيدا. (1

 األهداف:ج( 

وجود احلالة املناسبة لتنمية شخصية الطلبة اليت هلا إثبات العقيدة  (2
 والروحانية واألخالق الكرمية والواسع العلوم واإلثبات املهنة.

 وجود احلالة املناسبة لتنمية أنشطة الدينية. (0
 اللغوية املناسبة لتنمية اللغة العربية واإلجنليزية.وجود البيئة  (1
 وجود البيئة املناسبة لتنمية الرغبة وامللكة. (4

 الوظيفة: د( 

كمركب التأسيس الطلبة اجلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  (2
ماالنق يف جمال تنمية العلوم الدينية واللغوية مع تنمية ويهيئ التقليد 

 دينية.الروحانية ال
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 كمركز الفحص والبحث العلوم الدينية واللغوية وأنواع اجملتمع اجلامعة. (0
 كمركز اخلدمة املعلومات املعهد يف أحناء اإلندونيسية. (1

 4.2اجلدول 

 جدول برامج يف معهد سو ان أمبيل العايل

 الربامج الوقت الرقم
 املسجدصالة الفجر يف  94:19-91:29 2
 صباح اللغة 91:21-91:41 0
 يوم اإلثنني واألربعاء: تعليم القرآن 96:99-90:19 1

 يوم الثالاثء واخلميس: تعليم األفكار
 تصحيح القرآن مع مصحح 98:99-24:99 4
 األنشطة قبل املغرب 20:91-20:19 1
 صالة املغرب يف املسجد 20:19-28:21 6

 

 برانمج صباح اللغة يف املعهد سوانن أمبيل العايل  .3
امعة موال ا مالك إبراهيم سو ان أمبيل العايل التابع جل كما يف معهد

. كان الرب امج يف تعليم اللغتنب يعين اللغة العربية قاإلسالمية احلكومية ماالن
 واللغة اإلجنليزية كل الصباح. يسمى ذلك الرب امج بصباح اللغة.

 أهداف:

 يستطعن الطلبة أن يفهم القراءة النص -
 يستطعن الطلبة أن ينطق ويفهم معىن كل املفردات -
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 يستطعن الطلبة أن يرتب اجلملة من املفردات -
 يستطعن الطلبة أن يفهم مادة النحو وحيلله يف النص -
 يستطعن الطلبة أن جييب األسئلة تتعلق ابلنص -
 ينطق ابملادة اليت فهمنت يستطعن الطلبة أن -

بر امج صباح اللغة يف معهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق، ينقسم الطلبة إىل ثالثة مستوايت منها 
األساسي واملتوسط والعايل. تقسيم اللطلبة استنادا على نتائج اختبار املوضع. مث 

وى إىل بعض الفصل. فصل األساسي للطلبة الاليت حيصلن ينقسم كل مست
القيمة حتت املعيار وفصل املتوسط للطلبة الاليت حيصلن القيمة املعيار وفصل 
العايل للطلبة الاليت حيصلن القيمة فوق املعيار. أما تعليم اإلمالء يف بر امج 

ة هو تستطعن الرئيس من بر امج صباح اللغ صباح اللغة غري إلزامي. ألن اهلدف
 الطلبة أن تتحدث ابللغة العربية.

 4.0اجلدول 

 جدول بر امج صباح اللغة

 الربامج اليوم الوقت الرقم
 املفردات اإلثنني 91:21-91:41 2
 اعدات اجلمل الثالاثء 91:21-91:41 0
 حمادثة األربعاء 91:21-91:41 1
 القواعد النحوية اخلميس 91:21-91:41 4
 الفنون العربية اجلمعة 91:21-91:41 1
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 اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل والقطع أنواع ودرجة األخطاء ب.

 يف كتابة مهزة الوصلاإلمالئية األخطاء  .0
 أمر الفعل الثالثي (أ

طلبة إجابة الصحيحة  22كلمة "اكتب" يف اجلملة "اكتب هذا الدرس!".  (2
طلبة إجابة خمطئة "أكتب" هذه خطاء كتابة مهزة القطع على أهنا مهزة  6و

 وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:الوصل. 
 4.1اجلدول 

 األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار األخطاءوصف  إجابة الطلبة رقم

 %61 22 - اكتب 2
 اكتب

كتابة مهزة القطع على  أكتب 0
 أهنا مهزة الوصل

6 11% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  22من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %11طلبة ) 6(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 61%)
طلبة إجابة  26أصابك!". كلمة "واصرب" يف اجلملة "واصرب على ما  (0

وتفصيل تلك األخطاء  الصحيحة. وطالبة واحدة أجابت بكلمة "وسرب".
  تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
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 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - واصرب 2

 واصرب
الكلمة ال تفهم  وسرب 0

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %6طلبة ) 2(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 04%)
طلبة إجابة  21كلمة "اجلس" يف اجلملة "اجلس أمامي واقرأ النص!".  (1

طلبة إجابة خمطئة "إجلس" هذه خطأ كتابة مهزة القطع على  4الصحيحة و
وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول أهنا مهزة الوصل. 

 فيما يلي:
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %06 21 - اجلس 2
 اجلس

القطع كتابة مهزة  إجلس 0
 %01 4 على أهنا مهزة الوصل

  %299 20  اجملموع
طلبة  21من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %01طلبة ) 4(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 06%)
طلبة إجابة  21". !كلمة "واقرأ" يف اجلملة "اجلس أمامي واقرأ النص (4

الصحيحة. وطالبة واحدة أجابت بكلمة "وقرأ" دون مهزة الوصل قبل كلمة 
وتفصيل تلك األخطاء تقدميها قرأ. وطالبة واحدة أجابت بكلمة "وقرك". 

 الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
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 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %10 21 - واقرأ 2

 %6 2 إزالة مهزة الوصل وقرأ 0 واقرأ

ال تفهم الكلمة  وقرهك 1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  21من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %20طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 10%)
طلبة إجابة  21"خذ القلم واكتب الرسالة!". كلمة "واكتب" يف اجلملة  (1

إزالة مهزة بعد حرف "و" على أهنا طلبة إجابة خمطئة "وكتب"  0الصحيحة و
وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما . مهزة الوصل

 يلي:
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %88 21 - واكتب 2

 واكتب
 وكتب 0

إزالة مهزة بعد حرف 
" على أهنا مهزة و"

 الوصل
0 20% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  21من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %20طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 88%)
طلبة إجابة  21النافذة اي ابن حامد!". كلمة "افتح" يف اجلملة "افتح  (6

الصحيحة وطالبااتن اثنتان أجابتان خمطئة "إفتح" هذه خطاء كتابة مهزة 
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وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا القطع على أهنا مهزة الوصل. 
 يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %88 21 - افتح 2

 افتح
 إفتح 0

زايدة مهزة فوقها على 
 %20 0 أهنا مهزة الوصل

  %299 20  اجملموع
طلبة  21من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %20طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 88%)
 األمساء العشرة (ب

 4طلبة إجابة الصحيحة و 21كلمة "امسي" يف اجلملة "إن امسي علي".  (2
طلبة إجابة خمطئة "إمسي" هذه خطاء كتابة مهزة القطع على أهنا مهزة الوصل. 

 وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %06 21 - امسي 2
 امسي

زايدة مهزة فوقها على  إمسي 0
 %01 4 أهنا مهزة الوصل

  %299 20  اجملموع
طلبة  21من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %01طلبة ) 4(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 06%)
طلبة إجابة  20اثنتان وعشرون سنة".  كلمة "اثنتان" يف اجلملة "سين (0

طلبة إجابة خمطئة "إثنتان" هذه خطاء كتابة مهزة القطع على  1الصحيحة و
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وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول أهنا مهزة الوصل. 
 فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %09 20 - اثنتان 2

 اثنتان
 إثنتان 0

زايدة مهزة فوقها 
 %00 1 على أهنا مهزة الوصل

  %299 20  اجملموع
طلبة  20من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %00طلبة ) 1(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 09%)
طلبة إجابة  21كلمة "ابن" يف اجلملة "افتح النافذة اي ابن حامد!".  (1

طلبة إجابة خمطئة "إبن" هذه خطاء كتابة مهزة القطع على 64الصحيحة و
وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول أهنا مهزة الوصل. 

 فيما يلي:
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %06 21 - ابن 2

 ابن
 إبن 0

زايدة مهزة حتت 
حرف األلف على 

 أهنا مهزة الوصل
4 01% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  21من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %01طلبة ) 4(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 06%)
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طلبة إجابة  8كلمة "امرأته" يف اجلملة "هذا الطبيب امرأته طبيبة أطفال".  (4
طلبة إجابة خمطئة "إمرأته" هذه خطاء كتابة مهزة القطع على  4الصحيحة و

أهنا مهزة الوصل. وطالبة واحدة أجابت بكلمة "إمرئته". وطالبة واحدة 
وتفصيل أجابت بكلمة "إمراءته". وطالبة واحدة أجابت بكلمة "عمرأته". 

 ا يلي:تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيم
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %10 29 - امرأته 2

 امرأته

 إمرأته 0
زايدة مهزة حتت حرف 

األلف على أهنا مهزة 
 الوصل

4 01% 

 إمرئته 1
زايدة مهزة حتت حرف 

األلف على أهنا مهزة 
 الوصل

2 6% 

 إمراءته 4
زايدة مهزة حتت حرف 

أهنا مهزة األلف على 
 الوصل

2 6% 

 عمرأته 1
ال تفهم الكلمة 

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  29من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %42طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 10%)
 24قادما وهذه ابنة خايل ابحمتشمة". كلمة "ابن" يف اجلملة "هذا ابن عمي  (1

طلبة إجابة خمطئة "إبن" هذه خطاء كتابة مهزة  1طلبة إجابة الصحيحة و
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وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا القطع على أهنا مهزة الوصل. 
 يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %80 24 - ابن 2

 ابن
 إبن 0

زايدة مهزة حتت حرف 
األلف على أهنا مهزة 

 الوصل
1 28% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  24من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %28طلبة ) 1(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 80%)
طلبة  20خايل". كلمة "ابنة" يف اجلملة "هذا ابن عمي قادما وهذه ابنة  (6

طلبة إجابة خمطئة "إبنة" هذه خطاء كتابة مهزة القطع  6إجابة الصحيحة و
وتفصيل على أهنا مهزة الوصل. و أجابت طالبة بكلمة "إبنت" هذان خمطئة. 

 تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
 الحظةامل ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %09 20 - ابنة 2

 إبنة 0 ابنة
زايدة مهزة فوقها 

على أهنا مهزة 
 الوصل

4 01% 

ال تفهم الكلمة  إبنت 1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
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طلبة  20من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 
  (. %00طلبة ) 1(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 09%)

 "ال" التعريف جبميع أنواعها )ج
طلبة إجابة الصحيحة.  26كلمة "املطبخ" يف اجلملة "ذهبت إىل املطبخ".  (2

األخطاء تقدميها وتفصيل تلك وطالبة واحدة أجابت بكلمة "مطبحي". 
 الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - املطبخ 2

 املطبخ
 مطبحي 0

ال تفهمن الكلمة 
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %6(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة طلبة )04%)
طلبة إجابة الصحيحة.  29كلمة "الدرس" يف اجلملة "اكتب هذا الدرس!".  (0

وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة وطالبة واحدة أجابت بكلمة "ذرس". 
 ما يلي:ملخصا يف اجلدول في

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - الدرس 2

 الدرس
ال تفهمن الكلمة  ذرس 0

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
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طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 
  (. %6طلبة ) 2(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 04%)

طلبة إجابة الصحيحة  24كلمة "الكوثر" يف اجلملة "إ ا أعطيناك الكوثر".  (1
أجبااتن طالبتان خمطئة "كالكوثر" وطالبة واحدة أجابت بكلمة "كل   و

وتفصيل تلك تعريف يف أول الكلمة وأهنا مهزة الوصل. كوثر" دون "ال" ال
 األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %80 24 - الكوثر 2

 الكوثر
ال تفهمن الكلمة  كالكوثر 0

 %20 0 املقصودة

 كل كوثر 1
يف دون "ال" التعريف 

أول الكلمة  وأهنا مهزة 
 الوصل

2 6% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  24من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %28طلبة ) 1(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 80%)
طلبة إجابة الصحيحة  26كلمة "السافر" يف اجلملة "أراد السافر إىل مكة."  (4

وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة وطالبة واحدة أجابت بكلمة "سفر". 
 ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
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 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - السافر 2

 السافر
ال تفهمن الكلمة  سفر 0

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %6طلبة ) 2(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 04%)
طلبة إجابة الصحيحة.  26كلمة "اخلري" يف اجلملة "أقول اخلري أو أسكت."  (1

تقدميها الباحثة ملخصا يف وتفصيل تلك األخطاء وطالبة واحدة ال أجابت. 
 اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - اخلري 2

 اخلري
ال تفهمن الكلمة  - 0

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %6طلبة ) 2(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 04%)
طلبة إجابة  26كلمة "الصغرية" يف اجلملة "أكلت الفاكهة الضغرية."  (6

وتفصيل تلك األخطاء  وطالبة واحدة أجابت بكلمة "صغرة".الصحيحة. 
 اجلدول فيما يلي: تقدميها الباحثة ملخصا يف
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 املالحظة ويةسبة املئالن التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - الصغرية 2

 الصغرية
ال تفهم الكلمة  صغرة 0

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %6(. وطلبة الآليت أجبت خمطئة طالبة )04%)
طلبة إجابة  26كلمة "الزكاة" يف اجلملة "الزكاة من أركان اإلسالم."  (0

وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الصحيحة. وأجبت طالبة بكلمة "ازهكت". 
 ول فيما يلي:الباحثة ملخصا يف اجلد

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - الزكاة 2

 الزكاة
ال تفهم الكلمة  ازهكت 0

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %6(. وطلبة الآليت أجبت خمطئة طلبة )04%)
طلبة إجابة  26 كلمة "النص" يف اجلملة "اجلس أمامي واقرأ النص!." (8

دون "ال" التعريف يف أول طالبة واحدة أجبات خمطئة "انص" الصحيحة و 
وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف الكلمة وأهنا مهزة الوصل. 

 اجلدول فيما يلي:
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 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - النص 2

 النص
 انص 0

دون استعمال "ال" 
التعريف يف أول 

الكلمة وهو مهزة 
 الوصل

2 6% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %6طلبة ) 2(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 04%)
طلبة إجابة  26كلمة "الرسالة" يف اجلملة "خذ القلم واكتب الرسالة!."  (0

وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الصحيحة. وطالبة واحدة ال أجابت. 
 ول فيما يلي:الباحثة ملخصا يف اجلد

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - الرسالة 2

 الرسالة
ال تفهم الكلمة  - 0

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

 (. %6طلبة ) 2(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 04%)
طلبة إجابة  26كلمة "النافذة" يف اجلملة "افتح النافذة اي ابن حامد!."  (29

وتفصيل تلك الصحيحة. وطالبة واحدة أجابت خمطئة بكلمة "ا افذة". 
 الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:األخطاء تقدميها 
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 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - النافذة 2

 النافذة
ال تفهمن الكلمة  ا افذة 0

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %6طلبة ) 2(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 04%)
طلبة  26كلمة "البطبيب" يف اجلملة "هذا الطبيب امرأته طبيب أطفال".  (22

وتفصيل إجابة الصحيحة. وطالبة واحدة أجابت خمطئة بكلمة "اطببو". 
 لباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:تلك األخطاء تقدميها ا

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %04 26 - الطبيب 2

 الطبيب
ال تفهمن الكلمة  اطببو 0

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  26من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %6طلبة ) 2(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 04%)
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 األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة القطع .1

 العشرةمجيع األمساء عدا األمساء  أ(

 6طلبة إجابة الصحيحة و 22كلمة "أخي" يف اجلملة "أحب أخي وأخيت."  (2
طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اخي" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع. 

 وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
 4.4اجلدول 

 األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة القطع
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %61 22 - أخي 2

 أخي
 اخي 0

كتابة مهزة الوصل 
على أهنا مهزة 

 القطع
1 00% 

ال تفهم الكلمة  احي 1
  %6 2 القصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  22من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %11طلبة ) 6(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 61%)
طلبة إجابة الصحيحة  22 يف اجلملة " أحب  أخي وأخيت." كلمة "أخيت" (0

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اخيت" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع.  1و
وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة وطالبة أجابت بكلمة "احيت". 

 ملخصا يف اجلدول فيما يلي:



51 
 

 
 

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %61 22 - أخيت 2

 اخيت 0 أخيت
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

1 00% 

ال تفهم الكلمة  احيت 1
 املقصودة

2 6% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  22من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %11طلبة ) 6(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 61%)
طلبة إجابة الصحيحة  29 كلمة "أ ا" يف اجلملة "أ ا أحد أصدقاء أنس." (1

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "أ ا" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع.  0و
 خطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:وتفصيل تلك األ

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %10 29 - أ ا 2

 أ ا
 ا ا 0

كتابة مهزة الوصل 
على أهنا مهزة 

 القطع
0 42% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  29من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %42طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 10%)
طلبة إجابة الصحيحة  22 كلمة "أحد" يف اجلملة "أ ا أحد أصدقاء أنس." (4

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "احد" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع.  1و
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وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة وطالبة واحدة أجابت بكلمة "احاذ". 
 ملخصا يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %61 22 - أحد 2

 احد 0 أحد
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

1 00% 

ال تفهمن الكلمة  احاذ 1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  22من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %11طلبة ) 6(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 61%)
طلبة إجابة الصحيحة  0أحد أصدقاء أنس." كلمة "أصدقاء" يف اجلملة "أ ا  (1

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اصدقاء" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة  6و
وتفصيل تلك األخطاء القطع. وطالبتان أجابتان بكلمة "الصدقائى، اسدق". 

 تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
 املالحظة ويةاملئالنسبة  التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %11 0 - أصدقاء 2

 أصدقاء

0 
 اصدقاء

كتابة مهزة الوصل 
على أهنا مهزة 

 القطع

6 11% 

ال تفهمن الكلمة  الصدقائى 1
 املقصودة

2 6% 
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ال تفهمن الكلمة  اسدق 4
 املقصودة

2 6% 

  %299 20  اجملموع
(. %11طلبة ) 0من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %40طلبة ) 8وطلبة الآليت أجنب خمطئة 
طلبة إجابة الصحيحة        0كلمة "أنس" يف اجلملة "أ ا أحد أصدقاء أنس."  (6

طلبة خمطئة بكلمة "انس" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع. وطالبة  1
طلبة أجنب بكلمة "الناس". وطالبة واحدة  1ابت بكلمة "ا اس". وواحدة أج

وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما ال أجابت. 
 يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %11 0 - أنس 2

 أنس

 انس 0
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

1 28% 

 ا اس 1
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

2 6% 

ال تفهمن الكلمة  الناس 4
 %28 1 املقصودة

ال تفهمن الكلمة  - 1
 املقصودة

2 6% 

  %299 20  اجملموع
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(. %11طلبة ) 0من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 
  (. %61طلبة ) 22وطلبة الآليت أجنب خمطئة 

 0طلبة إجابة الصحيحة و 0كلمة "إله" يف اجلملة "أشهد أن ال إله إال هللا."  (0
طلبة أجنب خمطئة بكلمة "ءهلا" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع. وطالبة 

وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا احدة أجابت بكلمة "ءهلا". و 
 يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %11 0 - إله 2

 إله
 اله 0

كتابة مهزة الوصل 
على أهنا مهزة 

 القطع
0 42% 

ال تفهم الكلمة  ءهلا 1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
(. %11طلبة ) 0من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %40طلبة ) 8وطلبة الآليت أجنب خمطئة 
طلبة إجابة  22كلمة "أركان" يف اجلملة "الزكاة من أركان اإلسالم."  (8

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اركان" كتابة مهزة الوصل على أهنا  1الصحيحة و
وتفصيل تلك األخطاء مهزة القطع. وطالبة واحدة أجابت بكلمة "اكل". 

 تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
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 املالحظة ويةملئالنسبة ا التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %61 22 - أركان 2

 أركان

كتابة مهزة الوصل  اركان 0
على أهنا مهزة 

 القطع

1 00% 

ال تفهم الكلمة  اكل 1
 املقصودة

2 6% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  22من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %11طلبة ) 6(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 61%)
طلبة إجابة  20الزكاة من أركان اإلسالم."  كلمة "اإلسالم" يف اجلملة " (0

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "االسالم" كتابة مهزة الوصل على أهنا  4الصحيحة و
وتفصيل تلك األخطاء وطالبة واحدة أجابت بكلمة "اسلم".  مهزة القطع.

 تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %09 20 - اإلسالم 2

 االسالم 0 اإلسالم
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

4 01% 

الكلمة ال تفهم  اسلم 1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع



55 
 

 
 

طلبة  20من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 
  (. %00طلبة ) 1(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 09%)

طلبة إجابة  29 كلمة "أمامي" يف اجلملة "اخلس أمامي واقرأ النص." (29
طلبة أجنب خمطئة بكلمة "امامي" كتابة مهزة الوصل على أهنا  4الصحيحة و

مهزة القطع. و طالبتان أجابتان بكلمة "امام". وطالبة واحدة أجابت بكلمة 
وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول "اجلسعامامي". 

 فيما يلي:
 املالحظة ويةالنسبة املئ رالتكرا وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %10 29 - أمامي 2

 أمامي

 امامي 0
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

4 01% 

 امام 1
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

0 20% 

ال تفهم الكلمة  اجلسعامامي 4
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  29من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %42طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 10%)
طلبة  0كلمة "أطفال" يف اجلملة "هذا الطبيب امرأته طبيبة أطفال."  (22

ة الوصل طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اطفال" كتابة مهز  6إجابة الصحيحة و
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على أهنا مهزة القطع. وطالبتان أجابتان بكلمة "األطفال". وطالبتان 
وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة أجابتان بكلمة "الطفال، اتفل". 

 ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
 املالحظة ويةة املئالنسب التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %42 0 - أطفال 2

 أطفال

 اطفال 0
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

6 11% 

 %20 0 كتابة "ال" التعرف األطفال 1

ال تفهم الكلمة  الطفال 4
 %6 2 املقصودة

ال تفهم الكلمة  اتفل 1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
(. %42طلبة ) 0من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %10طلبة ) 29وطلبة الآليت أجنب خمطئة 
كلمة "إبراهيم" يف اجلملة "إبراهيم حفظ القرآن كله وأمحد حفظ نصفه."  (20

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "ابراهيم" كتابة  1طلبة إجابة الصحيحة و 29
ا مهزة القطع. وطالبتان أجابتان بكلمة "ابرهيم، مهزة الوصل على أهن

وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما ابرهم". 
 يلي:
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 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %10 29 - إبراهيم 2

 إبراهيم

 ابراهيم 0
الوصل كتابة مهزة 

على أهنا مهزة 
 القطع

1 00% 

إزالة حرف األلف  ابرهيم 1
 بعد حرف "ر"

2 6% 

ال تفهم الكلمة  ابرهم 4
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  29من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %42طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 10%)
إبراهيم حفظ القرآن كله وأمحد حفظ نصفه."  يف اجلملة " كلمة "أمحد" (21

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "امحد" كتابة مهزة  1طلبة إجابة الصحيحة و 20
وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا الوصل على أهنا مهزة القطع. 

 يف اجلدول فيما يلي:
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %09 20 - أمحد 2

 أمحد
 امحد 0

كتابة مهزة الوصل 
على أهنا مهزة 

 القطع
1 00% 

  %299 20  اجملموع
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طلبة  20من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 
  (. %00طلبة ) 1(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 09%)

 "ال" التعريف املبدوءة هبمزة إال ب( مجيع احلروف

" يف اجلملة "إنه امسي علي." 2 طلبة  4طلبة إجابة الصحيحة و 21( الكلمة "إنه
وتفصيل أجنب خمطئة بكلمة "ان" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع. 

 تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %06 21 - إنه  2

 إنه 
 ان 0

كتابة مهزة الوصل 
على أهنا مهزة 

 القطع

4 01% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  21من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %01طلبة ) 4(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 06%)

 0طلبة إجابة الصحيحة و 29كلمة "إىل" يف اجلملة "ذهبت إىل املطبخ."   ( 0
طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اىل" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع. 

 وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %10 29 - إىل 2

 إىل
كتابة مهزة الوصل  اىل 0

 %42 0على أهنا مهزة 
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 القطع
  %299 20  اجملموع

طلبة  29من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 
  (. %42طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 10%)

 4طلبة إجابة الصحيحة و 20كلمة "إ ا" يف اجلملة "إ ا أعطيناك الكوثر."  (2
طلبة أجنب خمطئة "ا ا" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع. وطالبة واحدة 

وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف أجابت بكلمة "ان". 
 اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %09 20 - إ ا 2

 ا ا 0 إ ا
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

4 01% 

ال تفهم الكلمة  ان 1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  20من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. 00طلبة )% 1(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 09%)
 0طلبة إجابة الصحيحة و 29كلمة "إىل" يف اجلملة "أراد السافر إىل مكة."  (0

طلبة إجابة خمطئة بكلمة "اىل" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع. 
 وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
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 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار اخلطأوصف  إجابة الطلبة رقم
 %10 29 - إىل 2

 إىل
 اىل 0

كتابة مهزة الوصل 
على أهنا مهزة 

 القطع
0 42% 

  %299 20  اجملموع
طلبة  29من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %42طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 10%)
طلبة إجابة الصحيحة  22اجلملة "أشهد أن ال إله إال هللا." كلمة "أْن" يف  (1

طلبة أجنب خمطئة "ان" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع. وطالبة  1و
 ." وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف أجابت بكلمة "اله

 اجلدول فيما يلي:
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %61 22 - أنْ  2

 ان 0 أنْ 
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

1 00% 

ال تفهم الكلمة  اله  1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  22من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %11طلبة ) 6(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 61%)
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طلبة إجابة الصحيحة  29كلمة "إال" يف اجلملة "أشهد أن ال إله إال هللا."  (4
طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اال" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع.  6و

وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة وطالبة واحدة أجابت بكلمة "َاهلل". 
 :ملخصا يف اجلدول فيما يلي

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %10 29 - إال 2

 اال 0 إال
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

6 11% 

ال تفهم الكلمة  اّلَل  1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  29من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %42طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 10%)
 8طلبة إجابة الصحيحة و 0كلمة "أو" يف اجلملة "أقول اخلري أو أسكت."  (1

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "او"  كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع. 
 طاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:وتفصيل تلك األخ

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %11 0 - أو 2

 أو
 او 0

كتابة مهزة الوصل 
على أهنا مهزة 

 القطع
8 40% 
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  %299 20  اجملموع
(. %11طلبة ) 0من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %40طلبة ) 8وطلبة الآليت أجنب خمطئة 

 ج( ماضي الفعل الثالثي املبدوءة هبمزة

 1طلبة إجابة الصحيحة و 22( كلمة "أحب" يف اجلملة "أحب أخي وأخيت." 2
على أهنا مهزة القطع. طلبة أجنب خمطئة بكلمة "احب" كتابة مهزة الوصل 

خطاء تقدميها وطالبة واحدة أجابت بكلمة "احيب". وتفصيل تلك األ
 الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %64 22 - أحب 2

 احب 0 أحب
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

1 00% 

تفهمن الكلمة ال  احيب 1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  22من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %11طلبة ) 6(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 61%)
طلبة إجابة  29الكلمة "أعطيناك" يف اجلملة "إ ا أعطيناك الكوثر."  (0

ل على أهنا طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اعطينك" كتابة مهزة الوص 1الصحيحة و
وطالبة واحدة أجابت بكلمة "اعطيناكا". وطالبة واحدة أجابت مهزة القطع. 
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وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف بكلمة "اعطيناكل". 
 اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %10 29 - أعطيناك 2

 أعطيناك

 اعطيناك 0
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

1 40% 

ال تفهم الكلمة  اعطيناكا 1
 %6 2 املقصودة

ال تفهم الكلمة  اعطيناكل 4
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  29من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %42طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 11%)
 1طلبة إجابة الصحيحة و 20كلمة "أراد" يف اجلملة "أراد السافر إىل مكة."  (1

وتفصيل تلك طلبة أجنب خمطئة "اراد" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع. 
 اء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:                                        األخط

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %09 20 - أراد 2

 أراد
 اراد 0

كتابة مهزة الوصل 
على أهنا مهزة 

 القطع
1 00% 

  %299 20  اجملموع
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طلبة  20من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 
  (. %00طلبة ) 1(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 09%)

طلبة إجابة  22كلمة "أشهد" يف اجلملة "أشهد أن ال إله إال هللا."  (4
طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اسهد" كتابة مهزة الوصل على أهنا  1الصحيحة و

وتفصيل تلك األخطاء مهزة القطع. وطالبة واحدة أجابت بكلمة "السهد". 
 تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةلنسبة املئا التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %61 22 - أشهد 2

ال تفهمن الكلمة  اسهد 0 أشهد
 %00 1 املقصودة

 السهد 1
ال تفهم الكلمة 

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  22من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %11طلبة ) 6(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 61%)
طلبة إجابة الصحيحة  29أسكت."  الكلمة "أقول" يف اجلملة "أقول اخلري أو (1

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اقول" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع.  6و
وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة وطالبة واحدة أجابت بكلمة "اقل". 

 ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %10 29 - أقول 2
 أقول

 %11 6كتابة مهزة الوصل  اقول 0
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على أهنا مهزة 
 القطع

ال تفهم الكلمة  اقل 1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  29من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %42طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 10%)
طلبة إجابة  29كلمة "أسكت" يف اجلملة "أقول اخلري أو أسكت."  (6

طلبة أجنب خمطئة بكلمة "اسكت" كتابة مهزة الوصل على أهنا  1الصحيحة و
مهزة القطع. وطالبة واحدة أجابت بكلمة "اسقت". وطالبة واحدة أجابت 

وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول بكلمة "اسقط". 
 ا يلي:فيم

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %10 29 - أسكت 2

 أسكت

 اسكت 0
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

1 00% 

ال تفهم الكلمة  اسقت 1
 %6 2 املقصودة

ال تفهم الكلمة  اسقط 4
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
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طلبة  29من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 
  (. %42طلبة ) 0(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 10%)

طلبة إجابة  0كلمة "أصابك" يف اجلملة "واصرب عللى ما أصابك."  (0
طلبة أجنب خمطئة "اصابك" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة  8الصحيحة و

 وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:القطع. 
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم

 %11 0 - أصابك 2

 أصابك
 اصابك 0

كتابة مهزة الوصل 
على أهنا مهزة 

 القطع
8 40% 

  %299 20  اجملموع
(. %11طلبة ) 0من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %40طلبة ) 8وطلبة الآليت أجنب خمطئة 
طلبة إجابة  6كلمة "أستغفر" يف اجلملة "أستغفر هللا وأستعني به."  (8

طلبة أجنب خمطئة "استغفر" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة  22الصحيحة و
 وتفصيل تلك األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:القطع. 

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %11 6 - أستغفر 2

 أستغفر
 استغفر 0

الوصل كتابة مهزة 
على أهنا مهزة 

 القطع
22 61% 

  %299 20  اجملموع
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(. %11طلبة ) 6من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 
  (. %61طلبة ) 22وطلبة الآليت أجنب خمطئة 

طلبة إجابة  8كلمة "أستعني" يف اجلملة "أستغفر هللا وأستعني به."  (0
طلبة  خمطئة بكلمة "استعني" كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة  6الصحيحة و

القطع. وطالبة واحدة أجابت بكلمة "استعينو". وطالبة واحدة أجابت 
وتفصيل تلك بكلمة "استعيتو". وطالبة واحدة أجابت بكلمة "استعر". 

 األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:
 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة قمر 

 %40 8 - أستعني 2

 أستعني

 استعني 0
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

6 11% 

ال تفهم الكلمة  استعينو 1
 %6 2 املقصودة

ال تفهم الكلمة  استعيتوا 4
 %6 2 املقصودة

 استعر 1
ال تفهم الكلمة 

 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
(. %40طلبة ) 8من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

  (. %11طلبة ) 0وطلبة الآليت أجنب خمطئة 
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طلبة إجابة  22كلمة "أكلت" يف اجلملة "أكلت الفاكهة الصغرية."  (29
طلبة أجنب خمطئة بكلمة "أكتب" كتابة مهزة الوصل على أهنا  1الصحيحة و

وتفصيل تلك مهزة القطع. وطالبة واحدة أجابت بكلمة "اكل ت". 
 األخطاء تقدميها الباحثة ملخصا يف اجلدول فيما يلي:

 املالحظة ويةالنسبة املئ التكرار وصف اخلطأ إجابة الطلبة رقم
 %61 22 - أكلت 2

 اكلت 0 أكلت
كتابة مهزة الوصل 

على أهنا مهزة 
 القطع

1 00% 

ال تفهمن الكلمة  اكل ت 1
 %6 2 املقصودة

  %299 20  اجملموع
طلبة  22من اجلدول السابق، عرف أن طلبة الآليت أجنب إجابة صحيحة 

 (.%11طلبة ) 6(. وطلبة الآليت أجنب خمطئة 61%)
 

 يف كتابة مهزة الوصل والقطعأسباب وقوع األخطاء اإلمالئية  .ج
السابقة، استنتجت الباحثة أن العدد من األخطاء ال   من خالل االحصائيات

بد أن يكون له ما يربره من أسباب. قامت الباحثة مبقابلة مع معلمة اللغة العربية 
بر امج صباح اللغة يف فصل املتوسط "أ" مبىن خدجية الكربى مبعهد سو ان أمبيل 

ألفى ية ماالنق هي العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوم
 م.0920أوكتوبر  22يف اتريخ  خريات النساء
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من خالل املقابلة، وجدت الباحثة بعض أسباب وقوع األخطاء اإلمالئية يف  
 كتابة مهزة الوصل والقطع عند طلبة.

 قلة فهم الطلبة لقاعدة مهزة الوصل والقطع (2
 النساء: لفى خرياتكما أشارت إليها أ

"القيود األول يف تعليم اإلمالء يعين الفصل. ألن بني فصل الواحد مع 
فصل األخرى قريب. الطلبة ال تسمعن جيدا ما قراءة املعلمة. وتعليم 
اإلمالء حيتاج إىل فصل اهلادئة. مث القيود الثاين يعين من الطلبة. أكثرية 

 الطلبة ابرعون يف مهارة الكالم."

 ة لتتعلمن كتابة العربيةقلة اهتمام الطلب (0

 أشارت أيضا عن كفاءة الطلبة يف فصل املتوسط "أ":

"ليس مجيع الطلبة يف فصل املتوسط "أ" متخرجت من املعهد أو املدرسة 
اإلسالمية. لذلك ليس بعض الطلبة لديهن معرفة األساسية عن اللغة 

 العربية."

 عدم وجود تعليم اخلاصة لإلمالء (1

 ل املتوسط "أ":وأشارت أيضا عن يف فص

ليس كل املعلمات تعلمن اإلمالء. فقط بعض املعلمات أن تعلم ذلك. "
 ألن اإلمالء ال جيب أن تدرس يف بر امج صباح اللغة."

 عدم وجود كتاب اإلرشاد لقواعد اإلمالء للمعلمة والطلبة (4

 :أيضا عن وجود كتاب لقواعد اإلمالء يلتزم به املعلمة والطالبةأشارت و 
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يف  "كتاب الدليل الذي استخدمت املعلمات والطالبة هو كتاب احلوار.
ذلك الكتاب احلوار واملفردات والقاعدة النحوية والتمرينات. ال يوجد 

 اخلاص لتعليم اإلمالء." مادة
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 الفصل اخلامس
 مناقشة البحث

 
اعتمادا على ما الذي حصلت الباحثة حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل 

 والقطع فتكون الباحثة تتلخص ابختصار فيما أييت:
 أنواع األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل والقطع .أ

( األمساء العشرة، 0( أمر الفعل الثالثي، )2األخطاء يف كتابة مهزة الوصل هي )
( مجيع 2األخطاء يف كتابة مهزة القطع هي )أما التعريف جبميع أنواعها.  ( "ال"1)

( 1"ال" التعريف، )املبدوءة هبمزة إال ( مجيع احلروف 0األمساء عدا األمساء العشرة، )
 . ماضي الفعل الثالثي املبدوءة هبمزة

 يف كتابة مهزة الوصل والقطعاألخطاء اإلمالئية درجة  .ب

وقيمة  .%80وإجابة الصحيحة  %21كتابة مهزة الوصل وقيمة األخطاء يف  
 .%10، وإجابة الصحيحة %42األخطاء يف كتابة مهزة القطع 

 يف كتابة مهزة الوصل والقطعأسباب وقوع األخطاء اإلمالئية  .ج
يف كتابة أسباب وقوع األخطاء اإلمالئية شرحت الباحثة يف هذا البحث عن 

يف الفصل املتوسط "معهد اجلامعة املركزي جامعة موال ا مالك  مهزة الوصل والقطع
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. تتضمن األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل 

 والقطع. 
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بعد ما عملت الباحثة املقابلة مع معلمة لرب امج صباح اللغة يف الفصل التوسط 
مبىن خدجية الكربى، حصلت الباحثة البيا ات تتعلق ِبسباب وقوع األخطاء "أ" 

  اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل والقطع.
 قلة فهم الطلبة لقاعدة مهزة الوصل والقطع (2
 قلة اهتمام الطلبة لتتعلمن كتابة العربية (0
 عدم وجود تعليم اخلاصة لإلمالء (1
 علمة والطلبةعدم وجود كتاب اإلرشاد لقواعد اإلمالء للم (4
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 الفصل السادس

امتةاخل  
 

  الصةاخل .أ
بعد عن قامت الباحثة البحث عن حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة عند 
طلبة بر امج صباح اللغة مبعهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم 

 متكن أن ختلص نتائج البحث كما يلي: اإلسالمية احلكومية ماالنق،
 األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل والقطع أنواع .0

( مواضع قياسية يف األفعال، وهي فعل 2األخطاء يف كتابة مهزة الوصل هي )
( اهلمزة الوصل مواضع مساعية يف بعض األمساء، 0األمر من الفعل الثالثي، )

األخطاء يف  أما حلروف، وهو "ال" التعريف. ( اهلمزة الوصل مواضع واحد يف ا1)
( مجيع احلروف 0، )عدا األمساء العشرةاألمساء مجيع ( 2كتابة مهزة القطع هي )

 ماضي الفعل الثالثي املبدوءة هبمزة.( 1"ال" التعريف، ) املبدوءة هبمزة إال
 يف كتابة مهزة الوصل والقطعاألخطاء اإلمالئية درجة  .1

وقيمة  .%80وإجابة الصحيحة  %21كتابة مهزة الوصل مة األخطاء يف  وقي
 .%10، وإجابة الصحيحة %42مهزة القطع األخطاء يف كتابة 

 يف كتابة مهزة الوصل والقطعأسباب وقوع األخطاء اإلمالئية  .5
 قلة فهم الطلبة لقاعدة مهزة الوصل والقطع (أ

 قلة اهتمام الطلبة لتتعلمن كتابة العربية (ب
 اخلاصة لإلمالءعدم وجود تعليم  (ج

 عدم وجود كتاب اإلرشاد لقواعد اإلمالء للمعلمة والطلبة (د
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 التوصيات .ب

 أرادت الباحثة أن تقدمت االقرتاحات اآلتية:

على املعهد يف معهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم  .2
املادة خاصة يف تعليم اإلمالء ويبني عن اإلسالمية احلكومية ماالنق أن يعطي 

 مهزة الوصل والقطع.
على طلبة يف معهد سو ان أمبيل العايل التابع جلامعة موال ا مالك إبراهيم  .0

اإلسالمية احلكومية ماالنق أن جيتهد يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم 
 اإلمالء.

 االقرتاحات .ج
تنمية كفاءة الطلبة اإلمالئية يف كتابة مهزة أنه يركز على حماولة نظرا هلذا البحث 

الوصل والقطع عن طريق حتليل األخطاء، فينبغي للباحثني اآلخرين أن يكملوا هذا 
 البحث يف ترقية مهارة الطلبة التجريبية من النواحي األخرى، كالنحوية أو الرتكيبية.
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 املراجعاملصادر و قائمة 

 

 املصادر .أ
 القرآن الكرمي

 
 املراجع العربية  .ب

 . مصر: دار املعارف.ملوجة الفين ملدرسي اللغة العربية. 0990 . عبد العليم إبراهيم،

 القاهرة: دار النهضة العربية. مناهج البحث العلمي.. 2061البدوي، عبد الرمحن. 

مناهجها وطرائق اللغة . 2080الداملي، طه علي حسني والوائل، عبد الكرمي عباس. 
 . جمللد الثاين: دار الشروق للنشر والتوزيع.ندريسها

اللغة العربية . 0991 عباس الواثلي.طه علي حسني و سعاد عبد الكرمي  ،ملياالد
 .ألردن: دار الشروق. امناهجها وطرائق تدريسها

 مذكرة التقابل اللغوي وحتليل األخطاء.الدويس، راشد بن عبد الرمحن 

 وت: دار الكتب العلمية.بري . جامع الدروس العربية. 0994 .مصطفىالغاليني، 

إضاءت لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغري . 0922الفوزن، عبد الرمحن إبراهيم. 
 الرايض. الناطقني به.

دروس الدورات التدريبية ملعلمي ه. 2404الفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم وزمالؤه. 
مؤسسة الوقف اإلسالمي: مشروع  .اطقني هبا )اجلانب النظري(اللغة العربية لغري الن

 العربية للجميع. 
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. النقرة: دار العروبة للنشر الكتابة العربية مهاراهتا و فنوهناالنجار، حممد رجب وآخرون. 
 والتوزيع.

الرب امج اخلاص لتعليم اللغة قواعد اإلمالء مادة معينة ملهارة الكتابة يف  .يلأور حبرالدين، 
ماالنج: الرب امج اخلاص لتعليم اللغة العربية احلامعة اإلسالمية احلكومية ، العربية

 .ماالنج

(. البحث العلمي )أساسية النظرية وممارسة العغلمية.  0999 رجاء وحيد. دويدري،
 سورية: دار الفكر.

 دار الفكر.دمشق:  كيف نعلم  اخلط العريب.. 2081زريق، معروف. 
 .UIN-Maliki Pressماالنج:  اإلمالء نظريته وتطبيقه.. 0922رضوان. 

القاهرة: الدار املصرية تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق. . 2001شحاتة، حسن. 
 للبنبنية.

. الراياض: للنحو العريب املربامج للتعليم الذايت. 2080صين، حممد إمساعيل وآخرون. 
 امللك سعود.جامعة 

الرايض: التقابل اللغوي و حتليل األخطأ . 2080 إسحاق حممد األمني.ين، إمساعيل و ص
 جامعة امللك سعود. –شؤرن املكتبة عمادة 

 ة.مكة املكرم .النحو العصري دليل املبسط لقواعد اللغة العربية. 2001 .فياض،سليمان

 السلطان.قابس: كلية الرتبية جامعة . ساس البحث العلي. أ0990 .منذر لضامن،
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Pedoman Wawancara 

 

Sumber: Tutor Shobahul Lughoh  

1. Bagaimana proses pembelajaran maharah al-kitabah khususnya 

Imla’ di kelas Mutawassith A?  

2. Apakah Imla’ diajarkan dalam Shobahul Lughoh? 

3. Apakah anda selalu mengajarkan Imla’ di setiap pertemuan? 

4. Apakah ada buku pedoman khusus imla’ yang menjadi pegangan 

tutor dan mahasantri? 

5. Bagaimana kemampuan mahasantri kelas Mutawassith A dalam 

maharah al-kitabah khususnya Imla’? 

6. Apa kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Imla’? 

7. Upaya apa yang anda lakukan ketika menemui banyak kesalahan 

Imla’? 

 
  



 
 

 
 

 كشف احلضور لفصل املتوسط "أ" مبىن خدجية الكربى

 

 التاريخ
الطلبة اسم  رقم رقم اجلامعيال 

   
.2 20219920 رئحة اجلنة     
.0 20219928 فاطمة الزهرة     
.1 20129904 آتيك هدااييت     
.4 20289920 منة العزم     
.1 20229284 سيدة أيو مزية     
.6 20129204 فائزة الفؤدة     
.0 20109280 نوفيتا ديوي     
.8 20629229 امرأة اخلريية     
.0 20129289 فحاليسا موغي     
.29 20109208 نور األوىل فضيلة     
.22 20129280 حسناء إمياس رشدا     
.20 20619224 عيين حليمية     
.21 20219206 أدى خري النساء     
معرفة الكماليةإثىن      20209949 24.  
.21 20009201 ألف ألفني يسرا     
.26 20109028 نور جنة النعيم     
.20 20229091 شفاء أوكتانيا أيلسا     

 



 
 

 
 

 أوراق االختبار

 
  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 
  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 الصور يف ميدان البحث
 

 
 معهد سو ان أمبيل العايل

 
 عملية بر امج صباح اللغة فصل متوسط "أ" مبىن خدجية الكربى



 
 

 
 

 السرية الذاتية

 املعلومات الشخصية (أ
 : فلهي قرهة أعني   االسم

 21219914:    رقم اجلامعي
 م2001يوليو  19: فويكار،   مكان امليالد واترخيه

 : علوم الرتبية والتعليم   كلية/ قسم
 : كواتموابغو   العنوان

 981094098440:    اهلاتف 
 comgmail@AyunFillyAyun.:   الربيد اإلليكرتوين

 املستوى الدراسي (ب
 السنة املستوى الدراسي الرقم

 0990-0992 موتوبوي الصغري 2املدرسة اإلبتدائية احلكومية  2
 0929-0990 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  0
 0921-0929 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتموابغو 1
براهيم قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال ا مالك إ 4

 0928-0921 قاإلسالمية احلكومية ماالن
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