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  ١١ آية اادلةسورة
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  إهداء
  

  إىل والدي ووالديت
  الصدق والوفاء ئاألول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مباداملعلم 

  وعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري
  تقدمة إجالل واحترام

  
  إىل أساتذيت الذين أدين هلم بالكثري

  تقديرا وإجالال
  

  زوجيت الكرمية نورليلي ميداسإىل 
  بنيت احملبوبة جنمي املنورة

  احملبوب ممتازي املنورابين 
  
  

  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها
  رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان

  
 
 
 

  
  
 



  ت
 

  شكر وتقدير
  

وأصلى وأسلم على خري . إياه نعبد وإياه نستعني، رب العاملنياحلمد هللا   
مليامني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان الصابرين الشاكرين، وعلى آله وأصحابه الغر ا

  :إىل يوم الدين، أما بعد
وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد   

والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل  -بعد محد اهللا تعاىل  -

طلبت، ومل يكن  ئالوجود ومل يبخل أحدهم بش زيحيف خروج هذا البحث إىل 
  :ومنهم. حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص

مساحة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم   
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراهيم

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية 
  .الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

، املشرف األول الذى أفاد الباحث علي الكاملالدكتور حممد  األستاذمساحة 
يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث  علميا وعمليا ووجه خطواته

  .حىت االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير
، املشرف الثاين، فحقًا يعجز لساين عن شكره مفتاح اهلدىمساحة الدكتور 

فلم  وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث
يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله 



  ث
 

مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن 
  .اهللا عظيم الثواب واجلزاء

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة املعلمني يف قسم تعليم   
بية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية اللغة العر

فلهم من الباحث كل الشكر على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع . ماالنج
  .وجزاهم اهللا عين خري اجلزاء

 درسةامل مدير ،نصر الدين الدكتوراندوسكما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل 
كما يطيب يل أتوجه  ،احلكومية أوجونج تنجونج روكن هيلري رياومية الثانوية اإلسال

أما أسريت وعلى رأسها والدي . بكل احلب والشكر لزمالئي األعزاء يف املدرسة
الكرمي الذى كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من حب 

بيبة الىت يطوق فضلها عنقي وكان للعلم واملعرفة واإلخالص يف العمل، ووالدايت احل
 .ها املستمر خري معني يل يف حيايتؤدعا

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع 
الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير  زيحإىل 

 .واالمتنان
  

 واهللا ويل التوفيق
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  إندونيسـيامجـهوريــة 
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  

  تقرير املشرفني
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف   

  .أمحعنياألنبياء واملرسلني وآله وصحبه 
  :بعد االطالع على البحث التكميلي الذى حضره الطالب  

  شكري  :  االسم
  ٠٩٧٢٠٠٥٠  :  رقم التسجيل

 حتليل األخطاء اإلمالئية   :  موضوع البحث
لدي طلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية دراسة وصفية تقوميية (                             

  )سومطرة  احلكومية أوجونج تنجونج روكن هيلري رياو
 .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

 
  املشرف األول

  
  علي الكاملحممد  .د.أ

  املشرف الثاين
  

  مفتاح اهلدى .د
  يعتمد،

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

  الدكتور شهداء صاحل نور
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوطيف



  ح
 

 

  مجـهوريــة إندونيسـيا
  الدينيـةوزارة  الشـؤون 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  

  اعتماد جلنة املناقشة
 حتليل األخطاء اإلمالئية  :عنوان البحث

دراسة وصفية تقوميية لدي طلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية (                    
  )أوجونج تنجونج روكن هيلري رياو سومطرة 

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  

  ٠٩٧٢٠٠٥٠: التسجيل رقم  شكري: الطالب إعداد
  

 درجة لنيل شرطا قبوله وتقرير اجلامعة جلنة أمام البحث هذا عن الطالب دافع قد
  .م ٢٠١١ ونييو ٢٢ ،رابعال يوم يف وذلك العربية، اللغة تعليم يف املاجستري

  

     :األساتذة السادة من املناقشة جلنة وتتكون
  : .................التوقيع  ومناقشا رئيسا  بكري حممد خبيت. د - ١
  : .................التوقيع  مناقشا  شهدأ صاحل. د  - ٢
  : .................التوقيع  ومناقشا مشرفا  علي الكامل حممد. د.أ  - ٣
  : .................التوقيع  ومناقشا مشرفا    مفتاح اهلدى. د  - ٤

  يعتمد،
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  األستاذ الدكتور مهيمن

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوطيف



  خ
 

  الطالب إقرار
  
  :كاآليت وبيانايت أدناه، املوقع أنا

  شكري  :  االسم
  ٠٩٧٢٠٠٥٠  :  التسجيل رقم

  حتليل األخطاء اإلمالئية   :  العنوان
دراسة وصفية تقوميية لدي طلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية  (

  ) احلكومية أوجونج تنجونج روكن هيلري رياو سومطرة 
 اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل شرط لتوفري حضرا الىت الرسالة هذه بأن أقرر

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية
  حتليل األخطاء اإلمالئية  :عنوان حتت

دراسة وصفية تقوميية لدي طلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية  احلكومية  (
  ) أوجونج تنجونج روكن هيلري رياو سومطرة 

 أحد ادعى وإذا. اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زورا وما بنفسي وكتبتها حضرا
 ذلك، على املسؤولية أحتمل فأنا حبثي من ليست فعال أا وتبني تأليفه من أا استقباال

 مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية على أو املشرف على املسؤولية تكون ولن
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

  .ذلك على أحد جيربين وال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار هذا وحررت هذا،
  م ٢٠١١ يونيو ٢٢ ماالنج،              

  اإلقرار صاحب توقيع  
  

  شكري          
  ٠٩٧٢٠٠٥٠: التسجيل رقم                                                       
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  البحث مستخلص
اإلسالمية لدي طلبة املدرسة املتوسطة دراسة وصفية تقوميية ( حتليل األخطاء اإلمالئية  م، ٢٠١١ ،شكري

  ) احلكومية أوجونج تنجونج روكن هيلري رياو
  مفتاح اهلدىالدكتور : الثاين واملشرف ، كاملال ليع حممد الدكتورفروفسور : األول املشرف 
  

  اإلمالء ،حتليل األخطاء: األساسية الكلمات

  . من مهارات اللغة األربع ، حيث كان له دور مهم يف تعلم اللغة العربية احدالكتابة هي مهارة 

أن لطالب ا يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية هي يستطيع كتابة مهارة العلى الرغم أن الغرض من   .
منهم من ال يستطيعوا أن يكتبوا الطالب  عددوبشكل جيد ، ولكن يف الواقع ان هناك  صحيحةكتابة يكتبوا ب

  وال سيما يف االمالء  وبشكل جيد صحيحةكتابة ب

اإلسالمية  املتوسطةاملدرسة طلبة ئية لدى خطاء اإلمالاأل ما هي) ١: (ومشكلة هذا البحث هي 
مامدى حتقيق اهداف تعليم ) ٣(؟  هلذهماالعوامل الداعية ) ٢(وجونج تنجونج روكن هيلري رياو؟ أاحلكومية 

  اإلمالء ىف هذه املدرسة

أما جمتمع هذا  ( diskriptif evaluative )ومنهج هذا البحث من نوع البحث الوصفى التقوميي   
اوجونج تنجونج روكن هيلري رياو العام اإلسالمية احلكومية  املتوسطةاملدرسة  البحث فيتكون من التالميذ يف

  .ابلةاملق) ٢(اإلختبار ) ١: (ومن األدوات جلمع البيانات . ٢٠١١  / ٢٠١٠الدراسى 
      

األخطاء يف عالمة - ١ :توجد األخطاء اإلمالئية لإلمالء املنقول هي  : ١أما نتائج هذا البحث 
، % )   ٣٥(  األخطاء يف التنوين  - ٢% )  ٤٧(    (!) تعجبو عالمة ال) ؟(الترقيم يعين عالمة اإلستفهام 

%   ٧( لإلمالء املنظور يف انفصال احلرف األخطاء اإلمالئية  -٢% ).  ١٨( األخطاء يف تبديل احلرف  -٣
، وحذف % ) ١٥( ، وزيادة احلروف % ) ٣٩( ، وتبديل احلروف % )  ٢٥( و اتصال احلروف ) 

منهم من ال يتعلم اللغة العربية قبل دخوهلم  - ١:وأما العوامل الداعية هلذه األخطاء منها  % ). ١٤( احلروف 
ة يقلة حصة دراس -٤  ،نقصان التدريبات - ٣،  أن اللغة العربية صعبةفكرة الطالب  - ٢، اىل هذه املدرسة

  . يف كل اسبوعنيللغة العربية يعين ساعات
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ABSTRACT 
Sukri, ٢٠١١. The Analysis Errors of diction for  Yunior Students High State 
Islamic School in Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau.  
Advisors: ١) Prof.Dr.M. M. Ali Alkamil, ٢) Dr. Miftahul Huda  
 
 
Keywords: analisis error, diction. 

 Writing skills is one of the four language skills, where he has an important 
role in learning Arabic.  

 Although the purpose of writing proficiency in MTs is for students to write 
well and correctly, but in reality there are many students who are either in writing, 
especially in dictation '. In this study, researchers focused on students 'mistakes in 
dictation' and the factors supporting the occurrence of the error.  

 Problem statement of this research is: "What is dictation error 'for students 
High State Islamic School in Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau, and the factors 
supporting the occurrence of the error..  

.Hypothesis of this research is that there is a dictation error 'for the 
students High State Islamic School in Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau while the 
factors supporting the error was caused by teachers and students. Subject of this 
research was students and Arabic grammar of MTsN Ujung Tanjung, Rokan Hilir 
Riau in academic  year ٢٠١٠/٢٠١١. Instruments for this research were researcher 
himself, tests and interviews.  

 Research finding : (١) Errors dictation 'in dictation' manqul that errors in 
punctuation (٤٨%), tanwin (٣٥%) and the exchange of letters (١٧%). (٢) Errors 
dictation 'in dictation' mandzur that errors in the separation letter (٧%), joining 
letters (٢٥%), replacement of letter (٣٩%), the addition of letter (١٥%) and 
discharge of letters (١٤%). (٣ As for the supporting factors of errors are:  

١. The students who never studied Arabic before going in to MTsN.  
٢. Assumption of students that the Arabic language is difficult.  
٣. the little  training from the teacher.  
٤. At least an hour of Arabic language lessons.  
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ABSTRAK 
 

Sukri, ٢٠١١. Analisis kesalahan imla’ bagi siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau.  
Pembimbing: ١) Prof. Dr. M. Ali Alkamil, ٢) Dr. H. Miftahul Huda. 
 
 
Kata Kunci: Analisis kesalahan, imla’. 
 

Keterampilan menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 
berbahasa, di mana dia mempunyai peranan yang penting dalam belajar bahasa 
Arab. 

 Meskipun tujuan dari kemahiran menulis di MTs adalah agar siswa dapat 
menulis dengan baik dan benar, namun kenyataannya masih banyak siswa yang 
salah dalam menulis, khususnya dalam imla’. Pada penelitian ini, peneliti 
memfokuskan pada kesalahan siswa-siswi dalam imla’ dan faktor-faktor 
pendukung terjadinya kesalahan itu. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:” apa saja kesalahan imla’ 
siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau dan 
faktor-faktor penyebabnya, Apa sebenarnya tujuan pengajaran Imla di sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan imla’ bagi siswa-
siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau dan faktor-
faktor penyebabnya. 

Hipotesa penelitian ini adalah bahwa terdapat kesalahan  imla’ bagi siswa-
siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau, adapun 
faktor-faktor pendukung kesalahan itu disebabkan oleh guru dan siswa. Populasi 
penelitian ini adalah para siswa dan guru bahasa Arab di MTs Negeri Ujung 
Tanjung Rokan Hilir Riau tahun Pelajaran ٢٠١١ / ٢٠١٠. Adapun instrument 
penelitian adalah peneliti sendiri, tes dan wawancara. 

Dan hasil dari penelitian ini adalah: (١) Kesalahan imla’ pada imla’ 
manqul yaitu kesalahan pada tanda baca (٤٨ %), tanwin (٣٥ %) dan pertukaran 
huruf (١٧ %). (٢) Kesalahan imla’ pada imla’ mandzur yaitu kesalahan pada 
pemisahan huruf  (٧ %), penyambungan huruf (٢٥ %), penggantian huruf (٣٩ %), 
penambahan huruf (١٥ %) dan pembuangan huruf (١٤ %). (٣) adapun faktor-faktor 
pendukung terjadinya kesalahan itu antara lain: 

١. Adanya diantara siswa-siswi yang belum pernah belajar Bahasa 
Arab sebelum masuk ke MTsN. 

٢. Asumsi siswa-siswi bahwa bahasa Arab itu sulit. 
٣. Kurangnya latihan yang diberikan guru 
٤. Sedikitnya jam pelajaran bahasa Arab. 
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  حمتويات البحث
  
  الصفحة  املوضوع

  أ  ..............................................................استهالل 
  ب  .................................................................إهداء 

  ت  ..........................................................شكر وتقدير 
  ج  .........................................................تقرير املشرفني 

  ح  ....................................................اعتماد جلنة املناقشة 
  خ  ..........................................................إقرار الطالب 

  د  ......................................................مستخلص البحث
  ذ .......................................مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

  ر ....................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
  ز  .......................................................حمتويات البحث 

  ض  .........................................................قائمة اجلداول 
  ط  ..........................................................قائمة املالحق 

  الفصل األول
  السابقة والدراسات العام اإلطار

  ١  .........................................................مقدمة   - أ
  ٤  .................................................مشكلة البحث   -ب
  ٤  .................................................البحث أهداف   -ج
  ٤  .................................................فروض البحث   - د

  ٥  ...................................................أمهية البحث   - هـ
  ٦  ..................................................حدود البحث   -و
  ٧  .............................................حتديد املصطلحات   -ز
  ٧  ..............................................الدراسات السابقة   -ح



  س
 

  الفصل الثاىن
  اإلطار النظري

  ١١  ..................................حتليل األخطاء اللغوية: األول املبحث
  ١١  ..................................مفهوم حتليل األخطاء اللغوية  - أ

  ١٣  .................................أهداف حتليل األخطاء اللغوية  -ب
  ١٥  .............................خطوات يف حتليل األخطاء اللغوية  -ج

  ١٥  .........................................األخطاء اإلمالئية :املبحث الثاين
  ١٥  ...................................................مفهوم اإلمالء  - أ

  ١٦  ....................................................أمهية اإلمالء  -ب
  ١٧  ............................................أهداف تعليم اإلمالء  -ج
  ١٨  ........................................أشكال األخطاء اإلمالئية  - د

  ١٩  .........................................أسباب األخطاء اإلمالئية  - هـ
  ٢١  ..................................األسس السليمة لتدريس اإلمالء  -و
  ٢٢  ............................................طريقة تدريس اإلمالء  -ز
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  األول الفصل
 السابقة والدراسات العام اإلطار

  

  مقدمة - أ
 اهللا كما قالاللغة العربية لغة القران،  ألنلمسلمني، ل مهماللغة العربية تعليم   
:تعاىل                 . وهي ايضا لغة احلديث، فإذا اراد  ١

ولذا .ربيةعاملسلم ان يقرأ ويفهم احلديث النبوي الشريف فال بد عليه ان يتعلم اللغة ال
اليت  اللغة العربية واجبة يف كل مدارسدراسة تم حكومتنا ذه اللغة حىت تكون ، 

  .من املستوى اإلبتدائي إىل اجلامعي تقع حتت وزارة الشؤن الدينية

يستطيع الطالب  أن ة هيتوسطمن أهداف تعليم اللغة العربية يف املدرسة املو
ع يعين مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة مث ألربان ميلكوا مهارات اللغة ا

للتلميذ أن يعرب والكتابة وسيلة من وسائل االتصال الىت بواسطتها ميكن  .مهارة الكتابة
. والكتابة هي فن تسجيل أفكار املرء وأصواته املنطوقة يف رموز مكتوبة ٢.عن أفكاره

ولكي تكتمل الصورة الصحيحة للكتابة أو املعىن الشامل هلا فال بد من اإلهتمام 
  ٣.باإلمالء

األسس املهمة يف التعبري  فرع مهم من فروع اللغة العربية، وهو من واإلمالء 
وتتأتى أمهية اإلمالء من أن فروع العربية كلها تعتمد عليه، كما أن مثة  ٤.اىبالكت

                                                             
   ١٢سورة يوسف ،   ١

دار املعرفة، : القاهرة(، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةطاهر واخرون،  حممود رشدي ٢ 
   ٢٧٧ -ص     ) ١٩٨٣

، جها وطرائق تدريسهااهاللغة العربية منعباس الوائلي ،  حسني الدليمي و  عبد الكرمي علي طه  ٣
  ١١٢ -ص) ١٩٨٧دار الشروق للنشر والتوزيع، ( الثاين    الد 

 -ص) ١٩٩٣دار املصرية اللبنانية، :القاهرة(، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاته،    ٤
٣٢٧      



٢ 

 

 

عالقة عضوية وثيقة بينه وبني مواد املعرفة االخرى، ان يف املدرسة وان يف خارجها، 
  ٥.فاإلمالء وسيلة أساسية للتعبري الكتايب من حيث صحته وسالمته من االخطاء

  :يت ولإلمالء فوائد عظيمة تتمثل يف اآل

 .اإلمالء تدريب على الكتابة الصحيحة - ١
اإلمالء يكشف عن قدرة املتعلم على التمييز بني األصوات اللغوية وخباصة  - ٢

 .ظ-ص، ز -س, ط –ت : نطقا مثل األصوات املتقاربة 
 .اإلمالء يعزز معرفة املتعلم باملفردات والتراكيب اللغوية - ٣
  ٦.الصحيحيكشف اإلمالء عن قدرة املتعلم على الترقيم  - ٤

وجونج أوبدأ تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
حواىل عشرون سنة عندما أسس هذه تنجونج روكن هيلري رياو منذ زمن طويل 

  .م ١٩٩١املدرسة ىف سنة 

يرى الباحث يف هذه املدرسة ال توجد كفاءة الطالب على استيعاب لكن و  
نظروا وما مالء، وكثري منهم من ال يستطيعوا أن يكتبوا ما خاصة لإل مهارة الكتابة،

حىت تغري املعىن من اللغة  إلمالءب الطلبة األخطاء يف اتكوير مسعوا وما حفظوا،
  .اهلدف

فالبحث عن . ا أن نصل إليه إذا كانت أضرب األخطاء تبحث حبثا عميقاذوه  
حتليل األخطاء والتقابل "أن   ٧كما قال طعيمة،. كل األخطاء يسمى بتحليل األخطاء

تفيد دراسة ... قيةياللغوي من بني الفروع األساسية اليت يتناوهلا علم اللغويات التطب

                                                             
  ٥٣٧ -ص) ١٩٩٧، جامعة دمشق(، اللغة العربية طرائق تدريس يف، حممود أمحد سيدال  ٥

 
ص ) ٢٠٠٨، إفريقيا العاملية اخلرطومجامعة (، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، عمر الصديق، عبد اهللا  ٦

١١٩-١١٨  
 

منشورات :مصر(، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،   ٧
 ٣٤-ص )١٩٨٩اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكوا،   املنظمة 



٣ 

 

 

األخطاء يف عدة جماالت، منها تزويد الباحثني بأدلة عن كيفية تعلم اللغة واألساليب 
مية، ووضع املناهج اليت يستخدمها الفرد الكتساا، كما أا تفيد يف إعداد املواد التعلي

تأليف : هذا يساعد املعلم يف عدة أمور، منها ". واختيار أساليب التقومي املناسبة
وذا  .لك من ااالت العلمية التعليميةذمية املناسبة ايضا، وغري يالكتب واملواد التعل

يت اجلهد يف دراسة األخطاء ميكن أن نتحدث عن االحوال املتعلقة باألخطاء اللغوية ال
ة اإلسالمية توسطباملدرسة امل ينفصل الثاال، خاصة لطلبة وعواملها يقع فيها الدارسون

  .احلكومية اوجونج تنجونج روكن هيلري رياو

، هذا ءاإلمالا التحليل لألخطاء بدوره لتكميل وتصحيح تعليم ذويستعمل ه 
الطلبة يف نطاق تعليم ى كتبه ذالتحليل يستعمل يف كتابة اللغة العربية، وهو اإلمالء ال

  . الكتابة يف اللغة العربية

ماجستري يف مرحلة درجة  ه الرسالةذالباحث يف كتابة ه دفعتاليت  ظاهره املذه
املتركزة يف جمال الشكل،  لإلمالء املنقول واملنظور اإلمالئية وخاصة عن األخطاء

يف  طلبةعند الوكيف رمسها يف خمتلف الكلمة اليت تقع كتابة  ،ترتيب احلروف العربيةو
عن طريقة  رياو احلكومية اوجونج تنجونج روكن هيلري اإلسالميةاملتوسطة املدرسة 

يف عام الدراسي  ينفصل الثاالطلبة  يفوهذا التحليل تركز  .دراسة حتليل األخطاء
  .م  ٢٠١٠/٢٠١١

  

  مشكلة البحث -ب
  :البحث أعاله، فاألسئلة اليت ميكن عرضها كما يلي  مقدمةبناء على   

اإلسالمية احلكومية  املتوسطةاملدرسة طلبة دى ئية لاإلمال خطاءاأل ما هي - ١
  هيلري رياو؟  اوجونج تنجونج روكن

 املتوسطةاملدرسة طلبة لدى  اإلمالئية األخطاء لوقوععوامل الداعية ماال - ٢
 هيلري رياو؟ وجونج تنجونج روكنأاإلسالمية احلكومية 



٤ 

 

 

  ؟ املدرسةهذه مامدى حتقيق اهداف تعليم اإلمالء ىف  - ٣
 

  أهداف البحث -ج
  : ملعرفةف البحث اليت يريد الباحث احلصول عليه هو اهدأ  

وجونج أاحلكومية  اإلسالمية توسطةاملدرسة املطلبة دى ل ئيةخطاء اإلمالاأل - ١
  هيلري رياو تنجونج روكن

 ذه األخطاءهل العوامل - ٢
 اهداف تعليم اإلمالء ىف هذه املدرسةحتقيق  - ٣

  
  فروض البحث -د

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية طلبة لدى  ئيةتأيت األخطاء اإلمال - ١
اختالف صورة احلروف من حيث  هيلري رياو تنجونج روكن        وجونج أ

 .وفصلها     ووصل احلروف 
 :هامن ئيةألخطاء اإلمالالعوامل الداعية ل - ٢

  
 

 :الطالب من قبل  -
 ضعف البصر والسمع  -  أ

 ضعف الثقة  - ب
 :من قبل املدرس  -

 صوت غري واضح      -  أ
 نقصان التدريبات  - ب

 تعليم اللغة العربية خاصة لدراسة اإلمالء مل تكن جيدا - ٣

  أمهية البحث -هـ



٥ 

 

 

 النظرية الناحية من  -١

 حتسني يف العربية اللغة معلم لدى جديدة نظرة البحث نتائج تكون أن
 ملعلمي وحال عالجا سيكون البحث هذا ولعل, خاصة لدراسة اإلمالء تابةالك مهارة

  .البحث هذا يف هي كما التعليمية املشكالت هذه ملثل يتعرضون الذين العربية اللغة

  التطبيقية الناحية من  - ٢

 :للطالب  - أ  

   .تابة خاصة لإلمالءالك مهارة يف مكفاء رقيةلت  -)١  

 نيللمعلم  -ب

  املشكالت التعليمية احلقيقية خاصة لإلمالءأن يعرفوا   -)١  

 تعليمطرق  كيفية حتسنيو لتجديد هلم دافعة النتائج هذه تكون أن -)٢  

 خاصة لإلمالء العربية اللغة

 للباحث  -ج  

تعليم  يف واخلربة املعرفة وتطور تالية، حبوث يف مصدرا البحث هذا جلعل   
 .اللغة العربية خاصة لإلمالء

  للمدرسة  - د  

املدرسة الثانوية طلبة األخطاء اإلمالئية لدى  عن املعلومات إعطاء  
 وعواملها هيلري رياو وجونج تنجونج روكنأاإلسالمية احلكومية 

  حدود البحث - و  



٦ 

 

 

  احلدود املوضوعية  - ١
حيدد الباحث موضوع هذا البحث يف تعليم مهارة الكتابة خاصة يف  حتليل   

  .فحسبواملنظور  نقولامل ءإلمالخاصة ليحددها ف ولإلمالء كثرية  ،األخطاء اإلمالئية

 احلدود املكانية - ٢

خيتار الباحث املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية أوجونج تنجونج روكن 
  .تعليم اللغة العربية فيها مهم  ألن بسومطرا هيلري رياو

  احلدود الزمانية - ٣

   ٢٠١١- ٢٠١٠جيري من شهرإبريل إىل مايوللعام الدراسي هذا البحث   

 

  حتديد املصطلحات -ز 
ا البحث اليت يستحسن للباحث أن ذتوجد مصطلحات تتعلق مبوضوع  ه

  :يشرحها فيما يلي

أو تقنية لتعرف ووصف والتفسري البيانات أو  طريقة ى حتليل األخطاء ه  - ١
ارسون باستعمال اإلجراءات احلقائق تبعا لنظام خاص يف أخطاء يرتكبها الد

  ٨.املوجودة
واإلمالء ىف هذا البحث  ٩.رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا وه اإلمالء  - ٢

 .اإلمالء املنقول واملنظور يعىن 
كتب الطالب النص أو اجلملة املوجودة ىف الكتاب أو هي  املنقولاإلمالء   - ٣

 ١٠.كتابة املدرس ىف الكراسة
                                                             

جامعة امللك سعود، : الرياض(، الذايتنحو العريب املربامج للتعليم للوآخرون، حممد إمساعيل صين،   ٨
 ١٦٢ -ص )١٩٨٧

 ١٢ -ص )١٩٨٥، دار الفكر: دمشق(، كيف نعلم اخلط العريب ، معروف زريق   ٩
 



٧ 

 

 

املنظور هي نظر الطالب النص أو اجلملة املوجودة ىف الكتاب أو ىف  اإلمالء - ٤
   ١١.السبورة ويتعلمها مث يقفل الكتاب أو ال ينظر السبورة

       
  الدراسات السابقة -ح

املكتوبة أن البحوث عن حتليل األخطاء يف كتابة  اتدراسال من ال شك فيه  
  : اللغة العربية قد حبث الباحثون عدة مرات، منهم

ة يحتليل األخطاء النحوية واإلمالئية للبحوث اجلامع: "بعنوان ١٢)٢٠٠١(شفاعة  - ١
  ." لطلبة قسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

   هحبثأهداف  - ١

البحث وصف أخطاء اللغة العربية اليت يقوم ا الدارس مع واهلدف هلذ 
  األخطاء اإلمالئية )٢(األخطاء النحوية، و) ١: (اختصاص

 همنهج حبث  -   ٢

  الوصفيهو  البحثهذا منهج 
  هنتائج حبث   - ٥

بالنسبة  وعاأكثر وق) ٦٧,٦٨%(اليت توجد بأن األخطاء اإلمالئية  
، ويف األخطاء النحوية كانت أخطاء حتريف )٤٠,١۳%(لألخطاء النحوية 

ومن حيث أثر االتصال، . وتليها أخطاء احلذف والزيادة اعووقأكثر الوضع 
                                                                                                                                                                       
١٠ Munjiah, Ma’rifatul, Imla’ Teori & Terapan. (Malang: UIN Press, ٢٠٠٩) p. ٢٧ 
 
١١ Ibid.p ٢٧ 

حتليل األخطاء النحوية واإلمالئية للبحوث اجلامعية لطلبة قسم اللغة واألدب العربية باجلامعة  ،شفاعة  ١٢
 اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية: ماالنج( ورةمنش غري ماجستري رسالة ،اإلسالمية احلكومية ماالحنج 

 )٢٠٠١ االنج،مب احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية،
  



٨ 

 

 

تكون األخطاء اجلزئية أكثر من األخطاء الكلية كما داخل اللغة أكثر من 
وأما مستوى . أخطاء التداخل اللغوي من حيث مصدر ظهور األخطاء

ية عند معيار زداف يعترب فوق املرتفع يعين فوق األخطاء النحوية واإلمالئ
  ) لدرجة فوق املرتفعاحلد األدىن(

 

حتليل األخطاء اإلمالئية واخلطية يف الكتابة العربية : "بعنوان ١٣)٢٠٠٧(نورعيين  ٢
     .لطلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتشية الشمالية ننجرو آتشية دار السالم

   هاأهداف حبث - ١

يف واخلطية   يةئخطاء اإلمالاألهو وصف واهلدف هلذ البحث 
تشيه آباإلسالمية احلكومية  الثانوية املدرسة طلبةل العربية كتابة

  .حماوالت لعالج هذه األخطاءو.  الشمالية ننجرو آتشيه دار السالم

 هامنهج حبث - ٢

  الوصفي الكيفيهو  البحثهذا منهج 

  هانتائج حبث-٣ 

انفصال أو اتصال ب تتعلقن األخطاء اإلمالئية البحث أمن أهم نتائج 
يف احلروف، وتبديل احلروف، وزيادة احلروف، وحذف احلروف األخطاء 

، /ي/ مث حرف/ ا/حذف احلرف أكثر من األخطاء األخرى تتعلق حبرف 
،/ج/،/ث/،/ت/  حرف تعىن  احلروف تبديل يف  األخطاء مث ./و/  حرف مث

                                                             
حتليل األخطاء اإلمالئية واخلطية يف الكتابة الغربية لطلبة املدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية   ،نورعيين  ١٣

 قسم العليا الدراسات كلية: ماالنج( ورةمنش غري ماجستري رسالة ،بآتشية الشمالية ننجرو آتشية دار السالم 
 )٢٠٠٧ االنج،مب احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية، اللغة تعليم
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،/ل/،/ك/،/ب/،/ا/حرف مثل  رفاحل  زيادة مث ./ن/،/ك/،/ض/،/ش/،/ز/
   .واألخطاء األخرى وقعت على انفصال واتصال احلرف. /ي/و/

 حبثا اكل من الباحثني املتقدمني وأمطريقة كور ظهرت ذانطالقا من البيان امل
حبث شفاعة األخطاء اإلمالئية يف كتابة مثال  ،متفرقةمن جوانب  اإلمالئية األخطاء

وكتابة ألف اللينة، وكتابة التاء، واحلذف والزيادة، الفصل والوصل، وإعجام , اهلمزة
األخطاء اإلمالئية يف كتابة احلروف اهلجائية يف متصلة  وكذالك حبثت نورعيىن . الياء

  . فأو منفصلة احلروف، وتبديل احلروف، وحذف احلروف ، وزيادة  احلرو
ىف لإلمالء املنقول  اإلمالئية أما الباحث سيبحث عن حتليل األخطاءف  
 و وتبديل احلروف، التنوينو) و عالمة التعجبعالمة اإلستفهام ( عالمات الترقيم

 متصلة احلروف، وتبديل احلروف، وزيادة  احلروف، وأمنفصلة  لإلمالء املنظور يف
  .وحذف احلروف
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  لثاينا الفصل
  اإلطار النظري

 حتليل األخطاء اللغوية - أ

 األخطاء اللغوية حتليلمفهوم  -١

، أن دراسة حتليـل األخطـاء يف   ١يف نورهادي ورخيان) ١٩٧٤(عرف كوردير 
وهـو إمنـا   ) studi interlinguage(حقيقتها يعترب نوعا من دراسات التداخل اللغوي 

وأما . كز يف أخطاء اللغة اهلدف اليت استخدمها دارس اللغة الثانية يف املرحلة املعينةريت
فيحلـل مجيـع البيانـات ألداء     )studi interlinguage(دراسات التداخل اللغـوي  

)performansi( الدارس.  

أما عند سري هستويت أن حتليل هو البحث العميق ملعرفة ما حيصل ـا أمهيـة   
فتحليل األخطاء هو البحث يف األخطـاء  .  ٢قه الباحثة وتؤيت باإلختصارواألمر مث تعل

خاصة باللغة، يف أي نوع وملاذا حدثت مث كيف عالجها كانت دراسة حتليل األخطاء 
تدخل حتت علم اللغة التطبيقي، ويذكر معا بإسم التقابل اللغوي وحتليـل األخطـاء   

)Constrastive and Error Analysis.(٣  
فيحدد حتليل األخطاء باألسـاليب   ٤يف تارجا وتارجان Ellis (١٩٨٦) ليس وأما إي

اللغة اليت تشتمل على مجيع العينة، وانتقاء األخطاء،  ادرسوماليت استخدمها الباحثون و

                                                             
١ Roekhan & Nurhadi, Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua, (Bandung: Sinar Baru dan 

YA٣ Malang , ١٩٩٠) p.٤٧.  
٢  Hastuti,S. Sekitar Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia. (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 
 ١٩٨٩) p. ٧٣ 

 ٣٢ -ص ١٩٨٠)دار التضامن، للطباعة،: القاهرة( علم اللغة العام،  ،توفيق حممد شاهني ٣
٤ Tarigan, Henry Guntur dan Tarigan, Pengajaran Analisis Konstrastif Berbahasa. Bandung: 

Angkasa, ١٩٩٠٠) P.٦٨ 
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هذا احلد األخـري معنـاه أن   . وتوضيح األخطاء، وتصنيف األخطاء، وتقومي األخطاء
  .حتليل األخطاء البد أن يعطي نتيجة الوصف الكاملة

حتليل األخطاء هو البحث يف األخطاء خاصة باللغة، يف أي نوع وملاذا حدثـة مث  
كانت دراسة حتليل األخطاء تدخل حتت علم اللغة التطبيقي ويذكر معا كيف عالجها 

) constrastive and error analysis(باسم التقابل اللغوي وحتليل األخطـاء  
ويقـام  . ٥

حتليل األخطاء ألشياء مثل معرفة قدرة التالميذ على اللغة وكيف يـتعلم وللحصـول   
يستفيد منه إلعداد مادة أو طريقة عند  على مشكالت يقابلها املتعلم عند دراسته حىت

  ٦.تعليمه يف الفصل

حتليل األخطاء تتركز يف اللغة اهلدف فمن املعروف أن هناك فرق بني اللغات يف 
وهذه االختالفات تسبب املشـكالت   .عدة جماالت من التراكيب والكتابة والصوت

التحليل على مجيع  فيخطأ يف بعض ااالت فيكشف عند الطلبة يف تعلم اللغة اهلدف
نقله سوديانا أن حتليل األخطاء حيتوي على الوصـف   Nickel األخطاء املوجودة فقال

)(description والتصنيف ،)grading( والعالج ،)therapy(  ونقل أيضا عن روسـيفال ،
Rossipal) ( أنه يصف األخطاء إىل النوع)(type  والذبذبـة ،)frequency(  واملكـان ،

  ٧.والعالج )diturbance(والسبب ودرجة الصعوبة 

  أهداف حتليل األخطاء اللغوية -٢

دف اهل وواهلدف التطبيقي ه لتحليل األخطاء هدفان، مها تطبيقيي ونظري،
إلعداد الكتب املدرسية وإمتام التعليم  )feedback(ستخدم لنيل التغذبة املرتدة ي ذىال

                                                             
، رسالة ةثاكتساب العناصر النحوية والصرفية يف دروس احملاد  توفيق،حممد  ٥

  ٣٢ - ص ٢٠٠٣،   استري 
٦ Parera J D, Leksikon Istilah Pembelajaran Bahasa. (Jakarta: Gramedia, ١٩٩٣) p. ٧٤ 
٧  Sudiana,N.  pada Nurhadi,  Dimensi-dimensi Dalam Pembelajaran Bahasa Kedua. (Bandung: 
 Sinar Baru, ١٩٩٠) p. ٥٠ 
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بأن يعني املعلم ترتيب األداء والتدريب وإصالح املواد اإلضافية واختيار النقاط املناسبة 
هذا النوع من أهداف اليهتم بقدرة الدارس بل يركز أكثر . لتقومي كفاءة لغة الدارس

  .تعليم اللغة الفعال لتجنب األخطاء والصعوبات اليت يواجهها الدارس على

رجع إىل حماولة استيعاب اإلجراءات التعليمية للغة اهلدف يوأما اهلدف النظري 
  :هذا اهلدف يدرس لنيل النظرية عن  )١٢: ١٩٩٠براجا،(

 حقيقة استراجية التعليم للغة اهلدف - ١

 الفروض الىت يستخدمها الدارس - ٢

 نظام االتصال الوظيفي حقيقة  - ٣

هناك ثالثة أهداف لدراسة حتليل األخطاء ) ٩٠: ١٩٩٣(وأما عند اجلربوع 
  : وهي 

هدف لغوي، ينبثق عن الدراسة اللغوية والبحث يف ااالت امليدانية  - ١
حيث إن حتليل األخطاء وسيلة علمية أساسية يف جماالت ...اخلاصة ا

 .دراسة علوم اللغة املختلفة

 .هم يف مساعدة الدارس يف اكتساب اللغةأا تس - ٢

ستوضع بدورها يف خدمة وضع سياسة خاصة  أن نتائجها ومقترحاا - ٣
بتعلم اللغة العربية لغري الناطقني ا ا على أسس مدروسة، علما بأننا يف 

  .حاجة إىل وضع سياسة لغوية بصفة عامة يف مجيع ااالت

فالنظري  ،إىل اهلدف النظري والتطبيقيوفرق براجا أن أهداف حتليل األخطاء 
هو احملاولة لفهم إجراءات تعليم اللغة اهلدف مبطالعة األخطاء فيحصل على معرفة ما 

مثل  نظريحدث يف وقوع تلك األخطاء، وأما اهلدف التطبيقي فهو كاهلدف ال
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األهداف السابق ذكرها، وهي بإختصار نيل التراجع لتنظيم وتصنيف املواد التعليمية 
  .وتغيري الطرق املستخدمة عند التعليم

إن عملية حتليل األخطاء من دراسة لغة اهلدف فهذه الدراسة تكشف عن 
ي التحليل على أهداف التعليم و ه االلغة اهلدف فيتعلق هذ ماألخطاء اليت يقع متعل

  .اصالح تعليم لغة اهلدف حىت ال يقع متعلم اللغة يف نفس األخطاء

وباإلضافة إىل ذلك تفيد دراسة األخطاء يف عدة جماالت منها تزويد الباحثني 
بأدلة عن كيفية تعليم اللغة واألساليب اليت تستخدمها الفرض الكتساا كما أا تفيد 

  ٨.ختيار أساليب التقدمي املناسبةيف إعداد املواد التعليمية ووضع املناهج وا

  خطوات يف حتليل األخطاء اللغوية -٣

ــيسورأى إي ــه Ellis)(ل  Understanding Second Languangeيف كتابت

Acquisition,كما نقله سوديانا أن عملية حتليل األخطاء جتري على خطـوات   ١٩٨٦
عرض عدد ) ٤(تقسيم األخطاء ) ٣(تعرف على األخطاء ) ٢(مجع الوثائق ) ١: (تالية

عالج على ما توجـد مـن   ) ٦(التعرف على جماالت يف اللغة اهلدف ) ٥(األخطاء 
  ٩.األخطاء

يف حتليـل   جتـري مخس خطـوات  Ellis ونقله  Corder وعند رأي آخر قاله
) ٤(تقسيم األخطاء ) ٣(التعريف على األخطاء ) ٢(مجع األخطاء ) ١: (األخطاء هي

  ١٠.تقدير األخطاء) ٥(توضيح األخطاء 

                                                             
 ١٤ - ، صمرجع سابقإمساعيل صين، حممد   ٨

٩  Sudiana,N. Opcit, hal- ٥١ 
١٠  Ibid, hal- ٥١ 
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: وأما رأى سري أوتاري أن اخلطوات اليت جتري يف عملية حتليل األخطاء هي
تقـومي  ) ٤(شرح األخطاء وإيضاحها ) ٣(وصف األخطاء ) ٢(األخطاء  ةعرفم) ١(

  ١١.إصالح األخطاء) ٥(األخطاء 

  األخطاء اإلمالئية -ب

   مفهوم اإلمالء -١

 ةالكتابة املرتبطة بالقراءة لتعزيز مهار) ١: (وأما املفهوم احلديث لإلمالء فهو  
ى تذكر الكلمات عملية تقومي أساسا عل) ٢(القراءة والتدريب على صحتها، 

واستعادا، ويتم ذلك بالتدريب اجليد على استغالل احلواس باعتبارها وسائل طبيعة 
  ١٣ .وأن اإلمالء مبعىن رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا١٢.للتعليم

بناء على هذا الرأى فيلخص الباحث أن اإلمالء هو رسم احلروف والكلمات 
الصحيحة، هي وسيلة لقياس املهارة يف الكتابة رمسا صحيحا ونظام لغوي عن الكتابة 

  .بقواعد اإلمالئية اليت تشتمل على كتابة احلروف العربية يف الكلمة

   أمهية اإلمالء  -٢

إن أمهية اإلمالء إىل أنه من القواعد األساسية الىت تعتمد عليها مهارة عظيمة   
التعليمية الىت  غراضاألمن مهارات التعبري وهي الكتابة وليس بغائب عنك أن 

يستهدفها املنهج وتتطلبها وظائف احلياة العلمية، تقضى أن يكون التعبري يف مجيع 
  .صوره، سليما من األخطاء اللغوية

                                                             
١١  Subyakto, Nababan, SU. Metodologi Pengajaran Bahasa. (Jakarta: Gramedia, ١٩٩٣) p. ١٣٥ 

 ٤-٣ -ص)  س-د ،جامعة اخلرطومدار : السودان(، اإلمالءطرق تدريس .  عوض الكرمي الدوش، السيد ١٢
 ٤-٣ -، ص   
 ١٥١ -ص)  ١٩٩٨دار الفكري،: دمشق(، هطرق تدريس اللغة العربي. جودت الركايب، ١٣
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. ١٤هارة الكتابة  يف رسم احلروف الصحيحةاإلمالء هو يكسب األطفال م
ال يفيدون من اإلمالء يف جتنبهم اخلطأ الكتايب، يعصمون أنفسهم من عيب ذميم 

هذا باإلضافة إىل أن عدم القدرة على الكتابة الصحيحة يعيق السرعة . يغفره الناقدون
يبني أن اإلمالء هو وسيلة هلا من حيث الصورة اخلطية، واخلطأ اإلمالئى يشوه . فيها

  . قواعد اإلمالئيةالولذلك البد على املدرسني أن يفهموا . ١٥الكتابة

 أهداف تعليم اإلمالء  -٣

) ٢(تدريبهم على الصواب يف الكتابة ) ١: (اف من تعليم اإلمالءوأما أهد
اختبار معلومام ) ٣(باه وأدب اإلستماع ملا يقرؤون تتعودهم دقة املالحظة وقوة االن

مترينهم على حب النظام والترتيب ) ٤(لكتابية واكتشاف مواطن الضعف ملعاجلتها 
  .١٦ساليب الكتابةامناء الثروة اللفظية وحتسني األ) ٥(والنظافة 

أن أهداف تعليم  ١٧هداف تعليمه، كما قال إبرهيم،أهناك رأى آخر عن 
تدريب التالميذ على رسم احلروف ) ١(ثالثة أقسام وهي  إىلاإلمالء تنقسم 

فهم وإفهام من وظيفة األساسية للغة حبسن اختيار ) ٢(والكلمات رمسا صحيحا 
. إجادة اخلط) ۳(ذي سنفصله فيما بعد القطعة واتباع الطرق ادية على النحو ال

وأهدافه اهلدف املباشرة من اإلمالء هو القدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا 
  .١٨صحيحا واضحا، سريعا، كامال

                                                             
الثالثة،  مؤسسة الرسالة، ط،: بريوت(املوجه العملى ملدرس اللغة العربية.  عابد توفيق اهلامشي، ١٤

  ٣٤١ -ص       )١٩٨٣
دار املعارف، : قاهرة( يف طرق التدريس املوجه الفين ملدرسى اللغة العربيةإبرهيم،   عبد العليم ١٥

  ١٩٣ -ص      )١٩٦٢
  ٣٤٢ -توفيق اهلامشي، مرجع سابق، ص ١٦
  ١٨٣ -إبرهيم ، مرجع سابق ، ص عبد العليم ١٧
  ٢٢٥ -ص) ١٩٨٣دار املعارف،  : بريوت(،  التوجهيه يف تدريش اللغة العربية، حممود على السمان  ١٨
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أن هدف تعليم اإلمالء هو تعويد التالميذ على قدرم فسبق، ما بناء على 
  .كتابة الصحيحةالعلى 

  األخطاء اإلمالئيةل اشكأ -٤

  : األخطاء اإلمالئية تنقسم حبسب مستوى الطالب إىل قسمني  أشكال  

ما يقع فيه املبتدئون ىف الكتابة وخصوصا ىف السنوات الثالث األوىل وميكن  - ١
  :رصد أمهها على النحو التايل 

حذف بعض احلروف من بعض الكلمات ، مثل املرتل ، فالطفل قد حيذف   ) أ(
 .امليم أو النون أو الالم

اشكال بعض احلروف املتشاة كالسني والشني والتاء والثاء، صعوبة تذكر   ) ب(
 .والطاء والظاء، والصاد والضاد، والعني والغني وحنو ذالك

ناجم عن اخللط ىف النطق بني أصوات احلروف ىف بعض اللهجات  أخط  ) ج(
السائدة، كاخللط بني الزاي والذال ىف هلجة حضر الشام ومصر وبعض 

ىف اللهجة  التاء والظاء والثاء أيضا، والضاد والظاءاالقطار العربية، والسني و
 .السائدة ىف بعض أقاليم اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العريب

ية، ومهزة الوصل ومهزة ساخللط ىف النطق بني الالم القمرية والالم الشم  ) د(
 .القطع

 ما يقع فيه املبتديء وغري املبتديء - ٢

 .ىف كتابة اهلمزة املتوسطة واملتطرفة أاخلط  ) أ(

 .ىف كتابة األلف املمدودة واأللف املقصورة ىف اية الكلمة أاخلط  ) ب(

  .املربوطة ىف اية الكلمةوالتاء املفتوحة  ىف كتابة التاء أاخلط)    ج(

  ).ابن(ىف كتابة  أاخلط)     د(
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  .ىف كتابة الكلمات اليت حتذف فيها األلف، فهي تنطق وال تكتب أاخلط)   هـ(

روف املدغمة واملتصلة فيكتب حرفني بدال من ىف كتابة احل أاخلط )  و(
  .واحد عليه شدة مثل أالّ، إمنا، مم             حرف 

حذف األلف اليت يأيت بعد واو اجلماعة املتصلة بالفعل مثل ذهبوا، أو )    ز(
األلف بعد عالمة مجع املذكر السامل املضاف مثل مدرسو الثانوية،           وضع 
  .كاتباً: إضافة ألف التنوين مثل          وعدم 

اخلطأ ىف إضافة الف مع تنوين النصب بعد اهلمزة املتطرفة بعد ألف مثل )    ح(
مدرسة، وبعد اهلمزة املتطرفة : وعاء، وبعد تاء التأنيث املربوطة مثل             : 
  .ألف مثل مرفأ             لى ع

اخلطأ ىف فصل الكلمتني اللتني جيب وصلهما، أو وصلهما حيث   )   ط(
  ١٩.فصلهما مثل كلما، طاملا، سيما، رمبا حيثما            جيب 

 أسباب األخطاء اإلمالئية -٥

  :إىل عدة عوامل من أمهها مايلى ىاإلمالئ ترجع أسباب اخلطأ 

املدرسية والنظام التعليمى ، وتتمثل هذه العوامل ىف عوامل ترجع إىل اإلدارة   ) أ(
، وارنفاع كثافة الفصول ، وقلة عدد املعلمني ،  ةحتميل املعلمني أعباء متعدد

 .وعدم وجود حوافز تشجيعية للمعلمني األكفاء ، والنقل اآلىل للتالميذ 

                                                             
٢٤٨ – ٢٤٥ص ) ١٩٨٣،  االندلس للنشر والتوزيعدار : بريوت(،املهارات اللغوية، صاحل الشنطى حممد  ١٩
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االبتدائية وتتمثل هذه العوامل ىف أن معلم املرحلة : عوامل ترجع إىل املعلم   ) ب(
املختلفة ال يلتفتون إىل  ضعيف ىف إعداده اللغوى ، وأن معلمى املواد الدراسية

 .أخطاء التالميذ 

 وامل تتصل خبصائص اللغة املكتوبة ، وتتمثل هذه العوامل ىف الشكلع)   ج(
اإلمالء ، واختالف صورة احلروف باختالف موضعه من الكلمة ،            وقواعد 

، ووصل احلروف وفصلها ، واستخدام الصوائت القصار ،            واإلعجام 
 .واختالف هجاء املصحف عن اهلجاء العادى             واإلعراب ، 

وتتمثل هذه العوامل ىف التردد ، واخلوف ، وعدم : عوامل ترجع إىل التالميذ   ) د(
والتعب متييز األصوات املتقاربة ىف خمارجها ، وعدم الثقة فيما يكتبه التالميذ ، 

مستوى الذكاء ، وضعف املالحظةالبصرية ،  ض، وضعف احلواس ، واخنفا
وعدم القدرة على التذكر ، وعدم االتساق احلركى ، والعيوب املاثلة ىف النطق 

ألشياء وتتابعها ، وإىل حالة من والكالم ، واخللل ىف احلاء واخلاء ، وىف اجتاه ا
 .االنفعاىل ستقرار اإلالرفض من التلميذ ، وعدم 

وتتمثل هذه العوامل ىف أى تدريس : عوامل ترجع إىل طريقة التدريس      )و(
اختبارية تقوم على اختبار التلميذ ىف كلمة  يقوم على أساس أنه طريقة اإلمالء 
ومطولة وبعيدة عن القاموس الكتاىب للتلميذ ، وأن درس اإلمالء ال  صعبة 
د الدراسية ، وأن أخطاء اإلمالء يقتصر بفروع اللغة العربية واملوا  يرتبط 

سات اإلمالء ، وعدم وجود كتاب لقواعد اإلمالء اعالجها على ما يقع ىف كر
يلتزم به املعلم واملتعلم ، وإمهال أسس التهجى السليم ، وعدم تصويب 

عدم مراعاة وعدم مشاركة التلميذ ىف تصويب اخلطأ ، و. األخطاء مباشرة 
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ىف درس اإلمالء ، وعدم متثيل الطول املناسب النطق السليم للحروف 
  ٢٠.للحركات القصار والطوال

 .عرفنا أن العوامل لألخطاء اإلمالئية كثريةفبناء على ماسبق   

  األسس السليمة لتدريس اإلمالء -٦
تدرس اإلمالء ضرورة االعتماد على األذن واللسان واليد، الذي حسب ما   

  : هي ٢٢الصحيح يف تدريس اإلمالء ثالثةإن أسس التهجى . ٢١هدف إىل تدريسه

حظ حروفها مرتبة، هي ذا تساعد وسيلته العني؛ فهي ترى الكلمات، وتال: األول
  .على رسم صورا صحيحة يف الذهن، وعلى تذكرها حني يراد كتابتها

وسيلته األذن؛ وهلذا جيب تدريب األذن على مساع األصوات ومتيزها، وإدراك :  الثاىن
لدقيقة بني احلروف املتقاربة املخارج، وتبني املقاطع مرتبة، ووسيلة الفروق ا

  .هذا التدريب اإلكثار من التهجى الشفوى لبعض الكلمات قبل الكتابة

وسيلته اإلكثار من التدريب اليدوى على الكتابة حىت تعتاد يد الطفل طائفة : الثالث
  .بةمن احلركات العضلية اخلاصة، وهذا يفيد يف سرعة الكتا

ليعود  ةسس السليمة لتدريس اإلمالء ضرورياألانطالقا من رأى السابق، ف  
املتعلم زيادة االنتباه إىل الكلمات اجلديدة الصعبة، ومالحظة حروفها، واختزان 

  . صورها يف أذهام

                                                             
    ٣٣١ - ٣٢٩ ، ص مرجع سابق شحاته،حسن   ٢٠
دار مصرية اللبنانية، الطبعة الثالثة، : القاهرة( ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   ٢١

 .٣٣١ -ص ) ١٩٩٦
 ١٩٤- ، ص،  مرجع سابقبراهيمإ عبد احلليم ٢٢
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 طريقة تدريس اإلمالء  -٧

إن تدريس اإلمالء يتوقف دائما على املوضوع الذي  يتعلمه التلميذ، وعلى   
التلميذ نفسه، وعلى املدرس وتصرفه، وفهمه لغرضه، ولذا تقتصر مهمتنا على ذكر 
بعض األسس العامة الىت ميكن أن تفيد لو أضاف إليها املعلم خربته بتالميذه ومعرفته 

  :٢٣يليومن أهم األنشطة اإلمالئية ما. مبادته

من الطرق املستخدمة يف تعليم اهلجاء، حيث يكلف التلميذ : طريقة اجلمع - ١
جبمع كلمات معينة على بطاقات خاصة، فيكلف جبمع كلمات تنتهي مثال 

وبطاقة .. بالتاء املربوطة، وكلمات على بطاقة أخرى تبدأ بالالم الشمسية 
 .وهكذا... للالم القمرية 

د فيها طائفة من الكلمات اهلجائية ختضع بطاقات يع: البطاقات اهلجائية - ٢
فإذا ما . اخل... لقاعدة إمالئية معينة مثل رسم اهلمزة على نربة، أو على واو 

أخطأ التلميذ يف رسم الكلمة يف أعماله التحريرية، أعطي البطاقة اليت تضمنت 
 .القاعدة اجلزئية هلذه الكلمة، ملراجعتها والتدريب على كلماا

يتم تدريب التالميذ على مراجعة الترقيم باملسابقة بينهم .. الترقيم مسابقة  - ٣
حبيث يعطى التالميذ نصا خاليا من عالمات الترقيم ويطلب من التالميذ رسم 

 .عالمة الترقيم املناسبة يف املكان املناسب من النص
  

 

                                                             
  ١٢٤ -رجع سابق، صم إبراهيم ،  احلليمعبد  ٢٣
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  لثالثا الفصل

  منهجية البحث

 منهج البحث   -  أ

ىف البحث الكمى عملية ، الكمياملدخل  يستعمل الباحث يف البحث يعىن
تصحيح :وهلا إجراءات منها .التحليل هلا املقصود العام لإلختصار وتعليق البيانات

وتبسيط البيانات و إعطاء البناءات   (coding)و كتابة البناءات  (editing)البيانات
  ١.البيانات

ىف اجلمع وهو تصميم وخطة التقييم .التقوميي هذا البحث هو  واملنهج  
وتلك . والتحليل املنظم لتعيني النتيجة والفائدة والقيمة من عملية التربية وتطبيقها

النتيجة والفائدة من تطبيق التربية بناء على نتيجة مجع البيانات باستخدام املعايري املعينة 
البحث التقوميي على وجه العام لتخطيط عملية التربية وتكميلها وجتربتها . املطلقة

  ٢.نفيذهاوت

 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  - ب

واتمع يف هذا البحث هو يتكون من الطلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 ١٠١١- ٢٠١٠وجونج تنجونج روكن هيلري رياو للعام الدراسي أاحلكومية 

  .الباط ٢٦وعددهم .  ب ينوأما عينته فهى طلبة الصف الثا. طلبة ١٢٥عددهم .م

  

  

  أدوات البحث -ج

                                                             
١  Bagong Suyanto & Sutinah, Metodologi Penelitian Sosial  (Jakarta: Kencana, ٢٠٠٥) p. ٩٣ 
٢  Nana sudiah, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda karya, ٢٠٠٥) p. ١٢٠ 
, 
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  )Tests( االختبارات -١
 )Tests( االختبارات تعريف -أ

 الدارس من يطلب اليت األسئلة من جمموعة بأنه اللغوي االختبار تعريف وميكن
 فيها تقدمه مدى وبيان معينة لغوية مهارة يف مستواه قياس دف هلا، يستجيب أن

  ٣.بزمالئه ومقارنته

 التقومي ليس فهو الشائعة، التربوية التقومي وسائل من وسيلة االختبار وكان
 وفق معينة أحوال يف تتم حمددة، بأهداف مرتبطة عملية هو االختبار ألن وذلك بعينه،
  ٤.الرسوب أو النجاح عليها يترتب خاصة، قواعد

  االختبارات أنواع -ب

  ٥:اآليت يف كما هي عنه اخلالصة ولكن كثرية، أنواع إىل االختبار وينقسم

  األداء حيث من: أوال

 أحرزه الذي التقدم ملعرفة تستخدم اليت وهي: الكتابية االختبارات   - ١
 طريق عن اللغوية القدرات و املهارات اكتساب يف العربية اللغة دارسو
  .األسئلة عن االجابة و كاإلنشاء، الكتايب، التعبري

                                                             
، دون طبعة، اجلزء الثاين العربية للناطقني بلغات أخرىاملرجع يف تعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة،  ٣
 ٧٢٠. ،  ص)١٩٨٦جامعة أم القرى،       : مكة(

دار النفائس، : بريوت(، الطبعة اخلامسة خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها نايف حممود معروف ٤
 ٢٤. ، ص)١٩٩٨

 ٢٥١- ٢٤٩. املرجع نفسه، ص ٥
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 الذي التقدم ملعرفة تستخدم اليت وهي): الشفهية( اللفظية االختبارات  - ٢
 عن اللغوية القدرات و املهارات اكتساب يف العربية اللغة دارسو أحرزه
 .املباشرة واألسئلة واحملفوظات اجلهرية كالقراءة الشفهي التعبري طريق

  األهداف حيث من: ثانيا

 احلصيلة يف التقدم مدى الكتشاف وتستخدم: التحصيلية االختبارات - ١
 اية يف ما، موضوع يف الطالب أحرزها اليت وأداء، ونوعا كما اللغوية

 هلذه املوضوعة التعليمية األهداف ضوء يف وذلك معينة، زمنية مدة
  .الغاية

 صف، يف التالميذ واقع لتشخيص تستخدم: التشخيصية االختبارات  - ٢
 فرع يف لديهم والقوة الضعف مواطن لتحديد املطلوب، املستوى دون
 من فرع على التشحيصية االختبارات تقتصر وال. العربية اللغة فروع من

 أنواعها على القرائية املهارات يف فتكون: املثال غريه، دون اللغة فروع
 :حيث من

 مكوناا إىل األلفاظ حتليلو  االستيعاب مع القراءة سرعة -
 الكلمات مقاطع نطق -
  السليمة خمارجها من احلروف أصوات إصدار -

 قسمني، إىل وينقسم. الكتابية االختبار هو البحث هذا يف املستخدم واالختبار
 :ومها

 يف الطالب كفاءة ملعرفة مرة، أول يف الباحث جيريه الذي مالء املنقوللإلاإلختبار -١
 املنقولمالء اإل
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مالء اإل يف الطالب كفاءة ملعرفة الباحث جيريه الذياملنظور اإلختبارلإلمالء   -٢
 املنظور

 )Interview( املقابلة -٢
 ملعرفة) املستجيب( والشخص الباحث بني احلوار هي) Interview( املقابلة

 ومعلومات بيانات من للتأكيد املقابلة وتستخدم. البحث موضوع من وميوله موقفه
  ٦.مستقلة أخرى مصادر من الباحث عليها حصل

 مكتوب أو مسجل أو شفوي حوار بإجراء الطالب مرشد أو املدرس ويقوم
 تكون أن وينبغي. عالجها وحماولة احلالة لتشخيص املقابلة بعد احلوار هذا حيلل مث

 باملشكلة، عالقة هلم ليس التالميذ أمام تتم أالّ مبعىن مقفلة، حجرة ويف سرية املقابلة
  ٧.آخرين مدرسني أمام وال

 فيها العربية اللغة مدرسو هو الباحث ا سيقوم اليت املقابلة من واملستجيب
  .العوامل الداعية على أخطاء الطالب ىف اإلمالءملعرفة 

 
للحصول غلى املعلومات  اللغة العربية درسيممع  يقوم الباحث مبقابلة: املقابلة -٣

 .األخطاء العوامل هلذهعن 

    البيانات مصادر -د

املدرسة املتوسطة اإلسالمية ىف  الطالبإن مصادر البيانات هلذا البحث يعين   
م،  ٢٠١٠/٢٠١١ عام دراسى.تنجونج روكن هيلري رياووجونج أاحلكومية 
  طالبا ٦٠وعددهم 

                                                             
: القاهرة(، الطبعة الثانية مناهج البحث يف التربية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم،  ٦

 ٢٦٥. ص ،)١٩٧٨دار النهضة العربية، 
 ٢٢٩. ، ص )١٩٩٥دار الكتب، (دون طبعة  أسس طرق التدريس،،  أمحد إبراهيم فنديل ٧
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  أسلوب حتليل البيانات -هـ

  الكميالتحليلي هو  هيف حبث أسلوب حتليل البيانات استخدم الباحث
)analisis kuantitatif(   لتصنيف األخطاء على حسب الفئات واألنواع املالئمة، ويف

مقاييس اليت وضعها الباحث لتمييز ما فيه من  عمليته لتحليل األخطاء هناك عدة
 .األخطاء، وتلك املقاييس تتكون من كتب اإلمالء

انطالقا من أساليب مجع البيانات السابقة وهي األساليب التوثيقية فوسائل 
 ملتوسطةتتكون من كتابة الطلبة باملدرسة ا هالباحث يف حبث اهستخدميالبحث اليت 

  .ينللفصل الثااوجونج تنجونج روكن هيلري رياو اإلسالمية احلكومية 

  ذا البحث تستخدم على ثالثة مراحلأنشطة حتليل البيانات يف ه

رتبها ترتيبا مناسبا، مث عرض يلل البيانات، وحييعين أن الباحث : تسجيل البيانات -١
  .املسألة املستهدفة

املرتبة اليت تساعد يف قوم الباحث بعرض املعلومات واحلقائق ي: عرض البيانات - ٢
حتليل النتائج، وكذلك بعرض البيانات احملصولة على سبيل املقابلة الشخصية، 

   .وحصيلة تعلم الطلبة بعد تطبيق الطريقة التدرجيية
هدف الباحث ملراجعة مجيع يبعد مجع البيانات ): verifikasi(مراجعة البيانات  - ٣

وير على التحليل مث تأكيد التحليل وكذلك االصالح والتط الىت مجعهاالبيانات 
  أخذ الباحث نتائج البحثيستطيع أن يالسابق حىت 

 ٨واستخدم الباحث معيارا لتحليل تصحيح الكتابة العربية كما قدم جيوندونو،  
  :أن معايري النتائج الكتابة العربية كما يلي

  :١اجلدول 
                                                             
٨ M Soenardi Djiwandono, , Tes Bahasa Dalam Pengajaran. Bandung: Penerbit ITB, ١٩٩٦,  hal-

    ١٥٤  
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  مقياس تقييم الكتابة العربية 

  رقم
صحة الكتابة 

  معايري  مستوى  نتيجة  العربية

١  

  

  

  

صحة الكتابة 
  اإلمالئية

  

  

  

ال توجد أخطاء يف الكتابة   ممتاز  ٩١-١٠٠
  واهلجاء والترقيم

  جيد جدا  ٨١-٩٠
من حيث  ةقليلتوجد أخطاء 

 الكتابة واهلجاء والترقيم

  جيد  ٧١-٨٠
توجد أخطاء متوسطة من 

 حيث الكتابة واهلجاء والترقيم

  مقبول  ٦١-٧٠
  أخطاء كثرية من حيثتوجد 

  الكتابة واهلجاء 

  ناقص  ٥١-٦٠
  توجد أخطاء كثرية من حيث

  الكتابة واهلجاء والترقيم

  الكتابة غري مقروءة  راسب  ٠-٥٠

  

  الدراسة تنفيذ مراحل -ز

  :قام الباحث بتنفيذ الدراسة يف املراحل اآلتية
  حتديد جمتمع البحث  - ١

توجد اربعة فصول للصف الثاين يف هذه املدرسة فحدد الباحث جمتمع     
  . للصف الثاين ب ألنه الصف املتواسط          البحث 
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  اعداد ادوات البحث  - ٢
مع املدرسي  استخدم الباحث ادوات البحث باإلختبارلطالب  واملقابة  

  .العربية    اللغة 
 مجع البيانات  -٣

 :بطريقة  مجع الباحث البيانات يف حبثه    
بطريقة  األول لإلمالء املنقول ختباراإل أعطى الباحث -أ         
النصوص ىف السبورة ويأمر الطالب أن يكتبواها ىف    الباحث                  يكتب  

 ) ٢٠١١ابريل   ١٨(اإلختبار                  ورقة 
طريقة يكتب ب الثاىن لإلمالء املنظور ختباراإل أعطى الباحث -ب    
السبورة ويقرء ها مث يأمر الطالب أن ينظرواها النصوص ىف                      الباحث 
الباحث النصوص و يأمر الطالب أن  وميسح السبورة، ويقراء                    حلظة، 
  )٢٠١١مايو  ٠٥(ىف ورقة اإلختبار                    ا يكتبواه
  )٢٠١١مايو  ١٩و  ١٢( .اللغة العربيةقام الباحث باملقابلة مع املدرسي  -ج    

 :حتليل البيانات  -٤
والعوامل الداعية هلذه بعد مجع الباحث البيانات فيحللها ملعرفة أخطاء الطالب   
  ) ٢٠١١يونيو  ١٠-١. (األخطاء

 :تفسري نتائج البحث  -٥
 ) ٢٠١١يونيو  ١١(بعد حلل الباحث البيانات فييفسرها 

 اصدار احلكم  -٦
 ) ٢٠١١يونيو  ١٢( اصدار الباحث احلكم عن حبثه  ،واخريا
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  ومناقشتها بيانات وحتليلهاالعرض 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية درسة املنبذة تارخيية عن  - املبحث األول

  أوجونج تنجونج
  

  املوقع اجلغريف  -١
 Ujung( تنجونجاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية أوجونج هذه قع ت

Tanjung(  تانه فوته  أوجونج تنجونجقرية يف)Tanah Putih   Ujung Tanjung  ( منطقة
روكن هيلري  كيلومترا من عاصمة املنطقة  ١٠٠بقدر  .روكن هيلري  حمافظة رياو

)Rokan Hilir ( كيلومترا ووقت  ٣٤٠وإما من عاصمة احملافظة رياو حدد ما بقدر
  .بالسيارة ساعات ٤حول الذي حمتاج التصاهلا 

  
  تاريخ نشأة املدرسة وتطورها -٢
 

أنشأءت هذه املدرسة يف السنة الف وتسعمائة و اثـنني وتسـعني ميالديـة          
ويف البداية تكون هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية املدرسـة املتوسـطة    )م  ١٩٩٢(

م، تكون هذه املدرسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ٢٠٠٣اإلسالمية األهلية، ويف سنة 
  . يف هذه املنطقةوحيدة مدرسة حكومية  وهي.احلكومية  حىت اآلن

ويف البداية رئيس هذه املدرسة هو الدكتورندوس عبد احلريس منذ سنة      
م ،  ١٩٩٩ –م  ١٩٩٥م، وبعده الدكتورندا نرغس منذ سنة  ١٩٩٥ –م  ١٩٩٢

م ، قام الدكتورندوس إلياس مجال ٢٠٠١ –م ١٩٩٩سنة . أ.مث قام نصر الدين ب
م ٢٠٠٣سنة  . م.م.دإ.ف.س.م، مث قام نصر الدين ب٢٠٠٣ –م ٢٠٠١منذ سنة 
  .حىت اآلن
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 الطلبة عدد -٣

املتوسطة اإلسالمية احلكومية أوجونج تنجونج يبلغ عدد الطلبة يف املدرسة         
طالبا ، ويتكون  ٤١٢م، حوايل ٢٠١١ –م ٢٠١٠روكن هيلري رياو للسنة الدراسية 

طالبا،  ١٢٥طالبا، ويبلغ طلبة الصف الثاين حوايل  ١٦٧طلبة الصف األول حوايل 
 ١٣وعدد الفصول للدراسة يف هذه املدرسة . طالبا ١٢٠وطلبة الصف الثالث حوايل 

ال للصف الثاين، وكذلك يف وفص ٤ال للصف األول، و وفص ٥فصال تتكون من 
  : ال، كما يف اجلدول اآليت وفص ٤يتكون من  الصف الثالث

  ٢: اجلدول 
  ٢٠١٠/٢٠١١طلبة للسنة الدراسية العدد 

  اموع  عدد الطالبات  عدد الطلبة  الصف  الرقم
  ١٦٧  ٧٨  ٨٩  الصف األول  ١
  ١٢٥  ٦٤  ٦١  الصف الثاين  ٢
  ١٢٠  ٧١  ٤٩  الصف الثالث  ٣

  ٤١٢  ٢١٣  ١٩٩  اموع
    

  املدرسني عدد -٤
 ١٤مدرسا من الذكور  ٣١املدرسون يف هذه املدرسة فيبلغ عددهم  أما         

  .مدرسة من اإلناث ١٧مدرسا، و 
  :وأما مدرسوا اللغة العربية مدرسان ، ومها      
 .أ.سامل س - ١

 غوسنيانىت - ٢
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 املدرسية ملرافقا -٥
إدارة لرئيس : األدوات املدرسية الىت توجد يف هذه املدرسة تشمل على 

احلاسوب واللغة الكمياء والفيزياء وعلم (املدرسني و املخترب املتكامل املدرسة وإدارة 
 .واملسجد والغرف الدراسية واملكتبة) األحياء

  
  املنهج الدراسي  -٦

تعتمد املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية أوجونج تنجونج روكن هيلري     
. حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية مجهورية إندونيسيارياو على املنهج الدراسي 

وهذا يناسب لتغري املنهج الدراسي احمللى يف إندونيسيا يعين التغري املنهجي من املنهج 
، ويليه تغري املنهج من ٢٠٠٤سنة  )KBK(إىل املنهج املعتمد على القدرة  ١٩٩٤سنة 

نهج على مستوى الوحدة إىل امل ٢٠٠٤سنة  )KBK(املنهج املعتمد على القدرة 
ولتكميل هذا املنهج اجلديد، أخرجت احلكومة من . ٢٠٠٦سنة ) KTSP(التعليمية  

عن معيار كفاءة املتخرجني  ٢٠٠٨سنة  ٢خالل قرار وزير الشؤون الدينية منرة 
  .ومعيار حمتوى اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية

  
  
  
  تعليم مهارة الكتابةمنهج  -٧

سنة  ٢خالل قرار وزير الشؤون الدينية منرة أما املنهج يف هذه املدرسة هي     
عن معيار كفاءة املتخرجني ومعيار حمتوى اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية  ٢٠٠٨

  .حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية
  
  أهداف تعليم مهارة الكتابة -٨
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واهلدف من تعليم مهارة الكتابة هي يستطيع الطالب ان يعرب الفكرة     
و  األسرة و البيت و املدرسة و التعارفوالسعارواخلربة واألخبارمن عملية كتابة عن 

 و املهنة و اهلواية و البيت النشاطات يف و املدرسة النشاطات يف و الساعةو العنوان
  .احلفاظ على البيئة مث مجال املناظر الطبيعية و السياحة وخلق العامل و املناسبات الدينية

    
 مستوي تعليم مهارة الكتابة -٩

  "فصيح باللغة العربية"تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة بإستخدام كتاب 
 -٣، املدرسة -٢، التعارف -١:، واما املوضوع منها"ورقة العمل الطالب"والكتاب 

 -٨، املدرسة النشاطات يف - ٧، الساعة—٦، العنوان -٥، األسرة -٤، البيت
السياحة  -١٢،املناسبات الدينية -١١، املهنة -١٠، اهلواية - ٩، البيت النشاطات يف
  . احلفاظ على البيئة - ١٤، مجال املناظر الطبيعية -١٣، وخلق العامل

  

  

  طريقة تعليم مهارة الكتابة -١٠
تعليم مهارة الكتابة خاصة لدرلسة اإلمالء بطريقة كتابة  والطريقة تستخدم يف    

  .مباشرة يف السبورة
  

  وسيلة تعليم مهارة الكتابة -١١
  .أما الوسيلة يف هذه املدرسة هي سبورة    
    
  اختبارات تعليم مهارة الكتابة -١٢
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  .تقوم اختبارات تعليم مهارة الكتابة باختبار لإلمالء املنقول ولإلمالء املنظور    
  
  عرض البيانات ومناقشة نتائج اإلمالء: لثاين ا بحثامل

قام الباحث با إلختبار لإلمالء املنقول و لإلمالء املنظور لطلبة الفصل الثاين يف   
 عام دراسى.املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اوجونج تنجونج روكن هيلري رياو

  .، ملعرفة أخطائهم ىف اإلمالء م ٢٠١٠/٢٠١١

  :اإلمالئية لإلمالء املنقول  ءاألخطا -١

  الترقيم عالمات  األخطاء يف -أ

حتدث األخطاء يف عالمات الترقيم يعين ال يكتب الطالب عالمات التـرقيم ،    
  :والبيانات كما يلى(!)  عجبوعالمة الت) ؟(منها عالمة االستفهام 

  :١البيانات 

  عرض البيانات) ١(

  أَهالً وسهالً 
 أمحد رزاىل ويودي وديكي مي انفر ورزقي هداية ورزقي جوهر و سوفندي  (
 :١٨/٠٤/٢٠١١(  

  

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

طالب  ةستالبيانات السابقة تدل على األخطاء يف كتابة عالمات الترقيم يعين 
  (!) ال يكتب عالمة التأثر 
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  ! ".أَهالً وسهالً : " الكتابة الصحيحة هي 

  :٢البيانات 

  عرض البيانات )١(
  

   الُكح فكَي  
أمحد رزاىل ويودي وديكي مي انفر ورزقي هداية ورزقي جوهر و سوفندي (

  )١٨/٠٤/٢٠١١: منذيروايو رزقي ونورهادينشه وأمحد س و
  

  

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

 ةعشـر البيانات السابقة تدل على األخطاء يف كتابة عالمات الترقيم يعـين  
  ) ؟(عالمة االستفهام  ونال يكتبطالبا

  ".كَيف حالُك  ؟    :" الكتابة الصحيحة هي

   التنويناألخطاء يف  -ب

  :حتدث األخطاء يف التنوين يعين ال يكتب الطالب التنوين، البيانات كما يلى  

  :١البيانات 

  عرض البيانات) ١(

يففغُر ةُ   هريكَث  
مي انفر ورزقي هداية ورزقي جوهر و سوفندي  أمحد رزاىل ويودي وديكي(
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و جولياين وجولزار س و  أمحد بوسطاميوايو رزقي ونورهادينشه و
  )١٨/٠٤/٢٠١١: سوريادي 

  

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

ال اثنا عثر طالب  البيانات السابقة تدل على األخطاء يف كتابة التنوين ، يعين   
  )ضمتني(.يكتب التنوين

  ".كَثيرةٌُ    رففيه غُُ:" الكتابة الصحيحة هي 

    األخطاء يف تبديل احلرف  -ج

الثـاء ، السـني،   (حتدث األخطاء يف تبديل احلرف يعين  تبديل احلرف بني   
  : البيانات، كما يلي). الشني

  ١:البيانات 

 عرض البيانات )١(
 

  
  فيه غُرفَةٌُ كَِسيرةٌُ   

  )١٨/٠٤/٢٠١١: ويودي وايو رزقي ونورهادينشه و ديديق س أمحد رزاىل(
  

  حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

بدل حرف الثـاء  مخسة طالبا البيانات السابقة تدل على تبديل احلروف يعىن   
  .بالسني يف الكتابة
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  ".فيه غُرفَةٌُ كَثيرةٌُ   : " الكتابة الصحيحة هي 

  :٢البيانات 

  عرض البيانات) ١(

  أَحمد يذْهب إِلَى الشّوقِ 
  ). ١٨/٠٤/٢٠١١: إحسان سوهابا (

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

البيانات السابقة تدل على تبديل احلروف يعىن بدل الطالب حـرف السـني     
  . بالشني يف الكتابة

  ".أَحمد يذْهب إِلَى السوقِ   : " الكتابة الصحيحة هي

وجد الباحث األخطاء اإلمالئيـة لإلمـالء املنقـول ىف    من البيانات السابقة 
وتنوين يعين % )  ٤٧(  )؟(وعالمة االستفهام  (!)عالمات الترقيم يعين عالمة التأثر 

  % ) ١٨( احلرف الثاء والسني والشني ، وتبديل % ) ٣٥(  ضمتني

  :األخطاء اإلمالئية لإلمالء املنظور  -٢

   انفصال احلرفاألخطاء يف -أ

حتدث األخطاء يف انفصال احلروف هو األخطاء يف انفصال احلروف وانفصال   
  :الكلمة، والبيانات كما يلى

  :١البيانات 

  عرض البيانات )١(
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   اَلتلْ ميذُ فلْ فَصلِ
  )٠٥/٠٥/٢٠١١:  أمحد رزاىل وديكي مي انفر وكالنا(

  

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

ـ  البثالثة ط فصلالبيانات السابقة تدل على فصل احلرف يعين     يمحرف  امل
 .الالممن 

  ". اَلتلْميذُ في الْفَصلِ: " الكتابة الصحيحة هي

  : ٢البيانات 

  عرض البيانات) ١(

   صباح لْ غَيرِ
  ) ٠٥/٠٥/٢٠١١: رزقي هداية(

  

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

من   اءتدل على فصل احلرف يعين  فصل الطالب حرف اخلالبيانات السابقة   
  .الالم

  ". صباح الْخير: " الكتابة الصحيحة هي

  :٣البيانات 

  عرض البيانات) ١(

   صب حلْ خير
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  ).٠٥/٠٥/٢٠١١: نورهادينشه(
    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

مـن   اللفاالبيانات السابقة تدل على فصل احلرف يعين فصل الطالب حرف   
  ". صباح الْخير: " الكتابة الصحيحة هي. ءابال

  :٤البيانات 

  عرض البيانات) ١(

  اجلَرِي دتا
  ).٠٥/٠٥/٢٠١١: ديديق س(

  

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

مـن   لدالالبيانات السابقة تدل على فصل احلرف يعين فصل الطالب حرف ا  
  . ءايال

  ". اجلَرِيدةَ: " الكتابة الصحيحة هي

  :٥البيانات 

  عرض البيانات) ١(

لْ ملْاَلتلِذُ ففَص  
  ).٠٥/٠٥/٢٠١١: كالنا( 

  

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(



٤١ 
 

مـن   لالمالبيانات السابقة تدل على فصل احلرف يعين فصل الطالب حرف ا  
  ". اَلتلْميذُ في الْفَصلِ: " الكتابة الصحيحة هي. ءافال

  :٦البيانات 

  عرض البيانات) ١(

  في الفَاصلِ
  ).٠٥/٠٥/٢٠١١: نينا راهايو(

  

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

مـن   لصادالبيانات السابقة تدل على فصل احلرف يعين فصل الطالب حرف ا  
  . ءافال

  ". في الفَصلِ: " الكتابة الصحيحة هي

  

  األخطاء يف اتصال احلرف  -ب

اتصال احلروف هو األخطاء يف اتصال احلـرف واتصـال    حتدث األخطاء يف  
  :الكلمة، البيانات كما يلى

  

  :١البيانات 

  عرض البيانات) ١(
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   صبحلْ خيرِ
  )٠٥/٢٠١١/ ٠٥: يودي وديكيأمحد رزاىل و (

  

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

من  اءحلاحلروف حرف االطالب البيانات السابقة تدل على األخطاء يف وصل   
  .وحرف الالم باهلاء الباء

  !   ".صباح الْخيرِ :" الكتابة الصحيحة هي 

  : ٢البيانات 

  عرض البيانات) ١(

 لُكح فكَي  
ديكي مي انفر و سوفندي ونورهادينشه وإحسان س و أمحد ب وجولزار (

  ) ٠٥/٠٥/٢٠١١: س ومنذير وعبد احلميد ونور انسا وسوريا هـ وترينا
    البيانات وتفسريهاحتليل ) ٢(

حرف  اطالب إحدى عشر البيانات السابقة تدل على وصل احلرف يعين  وصل  
  .الالم  باحلاء

  ".كَيف حالُك ؟ : " الكتابة الصحيحة هي

  : ٣البيانات 

  عرض البيانات) ١(

   َالتلْ ميذُ فلْ فَصلِ
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  ) ٠٥/٠٥/٢٠١١: ديكي مي انفرو سوفندي وسوسي(
  

    البيانات وتفسريهاحتليل ) ٢(

 لـالم البيانات السابقة تدل على وصل احلرف يعين  وصل الطالب حـرف ا   
  .اءبالف

  ". اَلتلْميذُ في الْفَصلِ: " الكتابة الصحيحة هي

  : ٤البيانات 

  عرض البيانات )١(

كَلَّمتيَان   
  ) ٠٥/٠٥/٢٠١١: رزقي جوهروأمحد س(

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

 ليـاء البيانات السابقة تدل على وصل احلرف يعين  وصل الطالب حـرف ا   
  .نونبال

  ". اَنْ يتكَلَّم: " الكتابة الصحيحة هي

  : ٥البيانات 

  عرض البيانات) ١(

  فلْفَشلِ
  ) ٠٥/٠٥/٢٠١١: سوفندي(
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    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

 لـالم الطالب حـرف ا البيانات السابقة تدل على وصل احلرف يعين  وصل   
  .فاءبال

  ".فى الفَصلِ : " الكتابة الصحيحة هي

    األخطاء يف تبديل احلرف  -ج

التاء ، الثـاء ،  (حتدث األخطاء يف تبديل احلرف هو اخلطأ يف تبديل احلرف   
  : البيانات، كما يلي). الزاى، الشني ، الضاد ، الغني ، الكاف، والنون

  ١:البيانات 

  عرض البيانات) ١(

   بيةٌ
  ).٠٥/٠٥/٢٠١١/:وسوسي  أمحد رزاىل(

  

  حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

التـاء  حـرف  الطالب البيانات السابقة يدل على تبديل احلروف يعىن بدل   
  .لتاء املفتوحةاملفتوحة با

  ".متى تذْهب إِلَى املَدرسة  : " الكتابة الصحيحة هي 

  :٢البيانات 

  عرض البيانات) ١(
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تسرضم  
  ). ٠٥/٠٥/٢٠١١:رزقي هداية وايو رزقي ونور انسا ووندا(

  

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

حبرف  دالالبيانات السابقة تدل على تبديل احلرف يعين بدل الطالب حرف ال  
  . ضادال

  ". مدرسةٌ: " أما الكتابة الصحيحة هي

  :٣البيانات 

  عرض البيانات) ١(

شرداَلْم   
  ).٠٥/٠٥/٢٠١١:إحسان س وجولياىن ونورانسا ووندا(

    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

بالتـاء   سنيالبيانات السابقة تل على تبديل احلرف يعين بدل الطالب حرف ال  
  . شنيبال

  ".َلْمدرس ا: " أما الكتابة الصحيحة هي

  :٤البيانات 

    عرض البيانات) ١(

   اجلَرِي دتا 
رزقي وامحد ب وعبدي هـ وكالنا ونينا راهايو  وايو ديديق س
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  ).٠٥/٠٥/٢٠١١/:ونورانسا 
  

  حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

التـاء  البيانات السابقة يدل على تبديل احلروف يعىن بدل الطالـب حـرف     
  . املربوطة بالتاء املفتوحة

  ". اجلَرِيدةَ: " الكتابة الصحيحة هي 

  :٥البيانات 

  عرض البيانات )١(
   فشرِقِ

  ).١١/٨/٢٠٠٦/:  جولياين ووندا ونورانسا وإحسان س(
    حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

 الشـني  البيانات السابقة تدل على تبديل احلروف يعىن بدل الطالب حـرف ا   
  . سني وحرف العني بالقافبال

  "  في شارِعِ: " الكتابة الصحيحة هي   

     األخطاء يف زيادة احلرف -د

. األخطاء يف زيادة احلروف هو اخلطأ يف حرف التاء، الكاف والـالم حتدث   
  :والبيانات، كما يلي

  :١البيانات 

    عرض البيانات  ) ١(
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  ك وكَيف حالُ
 ٠٥:يودي ورزقن جوهر وأمحد س و عبدي هـ ونينا راهايو وسوريا هـ (
/٠٥/٢٠١١ .(  

  

  حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

  . واوتدل علي زيادة احلرف، يعين زاد الطالب حرف الالبيانات السابقة هى   

  ".كَيف حالُك ؟  : " وأما الكتابة الصحيحة هي

  

  :٢البيانات 

  عرض البيانات  ) ١(

يتسراملَد   
  ).٠٥/٠٥/٢٠١١: أمحد ب(

  

  حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

  . ياءالالبيانات السابقة تدل علي زيادة احلرف، يعين زاد الطالب حرف   

  ". املَدرسة: وأما الكتابة الصحيحة هي 

  :٣البيانات 

  عرض البيانات) ١(

نتيذَا به   
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  ).٠٥/٠٥/٢٠١١/:  عبد احلميد(
  

  حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

  .النونالبيانات السابقة تدل علي زيادة احلرف، يعين زاد الطالب حرف   

  ". بيتهذَا : " وأما الكتابة الصحيحة هي

  

     األخطاء يف حذف احلرف  -هـ

  :١البيانات 

    عرض البيانات  ) ١(

جيلْماَت   
  ).٠٥/٠٥/٢٠١١:وأيو رزقي و سوسي رزقي هداية(

  

  حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

  . لالمالبيانات السابقة تدل على حذف احلرف ، يعين حذف الطالب حرف ا  

  ". التلْميذُ: " وأما الكتابة الصحيحة هي

  :٢البيانات 

  عرض البيانات  ) ١(

   التلمذُ
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  ).٠٥/٠٥/٢٠١١/:  رزقي جوهر(
  

  حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

  . لياءالبيانات السابقة تدل على حذف احلرف ، يعين حذف الطالب حرف ا  

  ". التلْميذُ: " وأما الكتابة الصحيحة هي

  :٣البيانات 

  عرض البيانات  ) ١(

   شرِعِ
  ).٠٥/٠٥/٢٠١١/: وجوليانا وسوفندي ومنذير سوريادي(

  

  حتليل البيانات وتفسريها) ٢(

  . اللفالبيانات السابقة تدل على حذف احلرف ، يعين حذف الطالب حرف ا  

  ". شارِعِ: " وأما الكتابة الصحيحة هي

  ىف انفصال ىف اإلمالء املنظوانطالقا من البيانات أعاله، وجد الباحث األخطاء   
  .واتصال احلرف، وتبديل احلرف، وحذف احلرف وزيادة احلرف

( أشـكال   إثنتا عشرة على تبديل احلرف يشمل توجد ىفواألخطاء الكثرية  
/ ح/، مث تبديل احلـرف /ة/بـ/ ت/، مث احلرف/ت/بـ/ ة/احلرف : منها% )  ٤٤
ـ / ش/احلرف، مث تبديل /ش/بـ/ س/، مث تبديل احلرف/ه/بـ ، مث تبـديل  /س/بـ

، مث /ح/بـ/ ه/، مث تبديل احلرف /ج/بـ/ ذ/، مث تبديل احلرف /ض/بـ/ د/احلرف 



٥٠ 
 

/ ع/مث تبـديل احلـرف    /خ/بـ/ح/، مث تبديل احلرف /ش/بـ/ص/تبديل احلرف 
   ./ك/بـ/ ق/، مث تبديل احلرف /ق/بـ

 :منـها   % ) ٧(  حروف ستة على ف يشملواحلر صالانفوأما األخطاء يف 
ـ / خ/، مث احلـرف /ل/بـ/ م/احلرف  صلف ـ / ا/، مث احلـرف /ل/بـ ، مث /ب/بـ

  ./ف/بـ/ ص/، احلرف /ف/بـ/ ل/، مث احلرف/ي/بـ/ د/احلرف

 :منها% )  ٢٥( حروف  على عشرةف يشمل واحلر اتصالوأما األخطاء يف 
ـ / ل/، مث احلرف/ب/بـ/ ح/احلرف  وصل ـ / ل/، مث احلـرف /ه/بـ ، مث /ح/بـ

ـ / ل/، احلرف /ن/بـ/ ي/، مث احلرف/ف/بـ/ ل/احلرف / ش/مث احلـرف  /خ/بـ
  ./ف/بـ/ س/، احلرف /ك/بـ/ م/، مث احلرف/ي/بـ/ س/، مث احلرف/ف/بـ

زيادة  :منها % ) ١٥(  حروف مخسةوأما األخطاء يف زيادة احلرف يشمل  
  / .ل/، /ي// و/، /ن/، ، /ا/احلرف 

 . /ل//ي/و / ا/حذف احلرف : منها % ) ١٤(  واألخطاء يف حذف احلرف

  عرض البيانات ومناقشة نتائج املقابلة:  لثثاال بحثامل

  العربية اللغة مدرس مع املقابلة -أ

 ١٢ التاريخ يف استاذ سامل يعين العربية اللغة يمدرس معمبقابلة  الباحث قام
 ملعرفة ا وقصد. م ٢٠١١ يوما ١٩ التاريخ يف ،واستاذة غوسىن م ٢٠١١ يوما
  :األسئلة هي وهذه. عوامل الداعية يف األخطاء اإلمالئية لدى طالبال

  ؟هل متخرج من تعليم اللغة العربية    -)أ

 ؟كم سنة تعلمت اللغة العربية ىف هذه املدرسة   -)ب
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 ؟هل تعلمت اإلمالء ىف تعليم اللغة العربية   -)ج

 ؟ هل لدي طالب مشكالت ىف تعليم اإلمالء  -)د

 ؟على رأيك، مالعوامل هلذه املشكالت  - )هـ

ني املدرسني عرفنا أن توجد املشكالت للطالب يف تعليم اللغة تمن إجابو
  :هلذه األخطاء منها  لعوامل الداعية وا اإلمالء،تعليم  يفالعربية خاصة 

  دخوهلم اىل هذه املدرسة منهم من ال يتعلم اللغة العربية قبل -)١

 العربية صعبة فكرة الطالب أن اللغة -)٢

 نقصان التدريبات  -)٣

يعين ساعاتان يف  يف هذه املدرسة ة للغة العربيةيقلة حصة دراس -)٤
  سبوعأ                    كل 
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  الباب اخلامس

  اخلامتة

  نتائج البحث

إعتمادا على النتائج اليت حصل عليها الطالب ىف االختبار لإلمالء املنقـول و    
واملقابلة مع املدرسي اللغة العربية، ميكن للباحث ىف هذا البحـث أن  لإلمالء املنظور 

  :يتلخص فيما يأتى 

األخطاء يف عالمة الترقيم يعين - ١ :توجد األخطاء اإلمالئية لإلمالء املنقول هي  - ١
األخطاء يف  -  ٢% )  ٤٧ (   (!) عجبو عالمة الت) ؟(عالمة اإلستفهام 

    .التنوين

  .% )  ١٨( األخطاء يف تبديل احلرف  - ٣، % )   ٣٥(      

 ٢٥(  و اتصال احلروف % )  ٧(  األخطاء اإلمالئية لإلمالء املنظور يف انفصال -٢
، وحـذف  % ) ١٥(  ، وزيادة احلـروف % ) ٣٩(  ، وتبديل احلروف% ) 

منهم مـن ال   )١(:  فهياألخطاء  العوامل الداعية هلذهأما  .% ) ١٤(  احلروف
فكرة الطـالب أن اللغـة    )٢( دخوهلم اىل هذه املدرسة العربية قبليتعلم اللغة 

ة للغة العربيـة يعـين   يقلة حصة دراس) ٤( نقصان التدريبات  )٣( العربية صعبة
  ساعاتان يف كل اسبوع

من هذه النتائج فالخص الباحث أن تعليم اللغة العربية خاصة لدراسة اإلمالء مل  - ٣
يكن جيدا، والعوامل الداعية منها من املدرسني والطلبة وكذالك من قلة حصة تعليم 

  . اللغة العربية



٥٥ 
 

 

  التوصيات

  :اقترح الباحث لتنمية كفاءة الطالب النحوية مبا يأتى 

إلمالء يف تعليم اللغة العربية ألا مهمة جـدا يف اللغـة   أن يهتم املعلم بدراسة ا -١
  العربية

أن يدفع املعلم الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة لإلمالء حىت تكـون اللغـة    -٢
  ةالعربية يف ذهنهم سهل

  أن يكثر املعلم التدريبات لإلمالء -٣

    أن تزيد املدرسة حصة تعليم اللغة العربية -٤

  قترحاتملا

حماولة معرفة األخطاء اإلمالئية الطالب وعواملها نظر هلذا البحث يركز على   
يف واقـع   هـذه املشـكالت   حملاولةفينبغي للباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث 

  .تدريس اللغة العربية خاصة لدراسة اإلمالء
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  واملراجع املصادر قائمة
  

  املصادر
    الكرمي القرآن  - ١

  العربية املراجع
  

  ١٩٩٥دون طبعة، دار الكتب،  أسس طرق التدريس،أمحد إبراهيم فنديل،   - ٢

دار جامعة : السودان(، اإلمالءطرق تدريس .  عوض الكرمي الدوش، السيد  - ٣
  ) س-اخلرطوم، د

جامعة دمشق، (، يف طرائق تدريس اللغة العربيةالسيد، حممود أمحد،   - ٤
١٩٩٧(  

دار التضامن، : القاهرة( اللغة العامعلم ،  ،توفيق حممد شاهني  - ٥
  ١٩٨٠)للطباعة،

 ١٩٩٨دار الفكري، :، دمشقطرق التدريس اللغة العريبجودت الركاىب، ،   - ٦
  .م

دار :القاهرة(، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاته،    - ٧
  )١٩٩٣املصرية اللبنانية، 

، العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهتعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة،    - ٨
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة    منشورات املنظمة :مصر(

  )١٩٨٩إيسيسكوا،
، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   - ٩

  ١٩٨٦جامعة أم القرى، : دون طبعة، اجلزء الثاين، مكة
اللغة العربية طه علي حسني الدليمي، و  عبد الكرمي عباس الوائلي ،   -١٠
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دار الشروق للنشر والتوزيع، ( الثاين    ، الد مناهجها وطرائق تدريسها
١٩٨٧ (  

مؤسسة : بريوت(املوجه العملى ملدرس اللغة العربية.  عابد توفيق اهلامشي،  -١١
       )  ١٩٨٣الثالثة،   الرسالة، ط،
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  :٣اجلدول 

   وصف األخطاء يف اإلمالء املنقول

  األخطاء وصف  التصويب  األخطاءنوع   إسم الطالب

  أمحد رزاىل

  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ

  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ

 يهةٌفريفَةٌ كَثغُر  

  تعجبال يكتب عالمة ال

  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  ال يكتب تنوين

  تبديل حرف ث مع س

  يودي

  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ

  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ

 يهةٌفريفَةٌ كَثغُر  

  تعجبال يكتب عالمة ال

  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  ال يكتب تنوين

  تبديل حرف ث مع س

ديكي مي 
  انفر

  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ

 تعجبال يكتب عالمة ال
  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  ال يكتب تنوين

  رزقي هداية
  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

 تعجبال يكتب عالمة ال
  ال يكتب عالمة اإلستفهام
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  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ

  رزقي جوهر

  وسهالًأَهالً 

الُكح فكَي  

  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ

  تعجبال يكتب عالمة ال

  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  ال يكتب تنوين

  سوفندي

  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ

  تعجبال يكتب عالمة ال

  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  ال يكتب تنوين

  أيو رزقي

الُكح فكَي  

  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ

  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ

الُكح ف؟ كَي  

 فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ

  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ

  عالمة اإلستفهام ال يكتب

 ال يكتب تنوين

  تبديل حرف ث مع س

  نورهادينشه

الُكح فكَي  

  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ

  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ

الُكح ف؟ كَي  

  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ

  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ

  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  ال يكتب تنوين

  تبديل حرف ث مع س

  تبديل حرف س مع ش  وقِسإِلَى ال  وقِشإِلَى ال  إحسان س

 ال يكتب عالمة اإلستفهام ؟ كَيف حالُك كَيف حالُك  أمحد س

  تبديل حرف ث مع س  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ  ديديق س



٦١ 
 

٦١ 
 

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  أمحد ب

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  جولياين

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  جولزار س

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  سوريادي

  ال يكتب عالمة اإلستفهام  ؟ كَيف حالُك  حالُككَيف   منذير

  -  -  -  عبد احلميد

  -  -  -  عبدي هـ

  -  -  -  ا مادي نور

  -  -  -  كالنا

  -  -  -  نينا راهايو

  -  -  -  انسانور 

  -  -  -  سوريا هـ

  -  -  -  سوسي

  -  -  -  ترينا و

  -  -  -  وندا إ

  

  األخطاء يف عالمات الترقيم لإلمالء املنقول- أ
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  األخطاء وصف  التصويب  األخطاءنوع   الطالبإسم 

  أمحد رزاىل
  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

 تعجبال يكتب عالمة ال
  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  يودي
  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

  تعجبالال يكتب عالمة 

  ال يكتب عالمة اإلستفهام

ديكي مي 
  انفر

  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

 تعجبال يكتب عالمة ال
  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  رزقي هداية
  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

  تعجبالال يكتب عالمة 

  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  رزقي جوهر
  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

  تعجبال يكتب عالمة ال

  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  سوفندي
  أَهالً وسهالً

الُكح فكَي  

  !أَهالً وسهالً 

  كَيف حالُك ؟

  تعجبال يكتب عالمة ال

  ال يكتب عالمة اإلستفهام

  ال يكتب عالمة اإلستفهام  ؟ كَيف حالُك كَيف حالُك  أيو رزقي

  ال يكتب عالمة اإلستفهام  ؟ كَيف حالُك  كَيف حالُك  نورهادينشه

 ال يكتب عالمة اإلستفهام ؟ كَيف حالُك كَيف حالُك  أمحد س
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  ال يكتب عالمة اإلستفهام  ؟ حالُككَيف   كَيف حالُك  منذير

  

  األخطاء يف تنوين لإلمالء املنقول -ب
  األخطاء وصف  التصويب  األخطاءنوع   إسم الطالب

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  أمحد رزاىل

  يكتب تنوينال   فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  يودي

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  ديكي مي

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  رزقي هداية

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  رزقي جوهر

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  غُرفَةُ كَثيرةُفيه   سوفندي

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  أيو رزقي

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  نورهادينشه

  ال يكتب تنوين  غُرفَةٌ كَثيرةٌفيه   فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  أمحد ب

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  جولياين

  ال يكتب تنوين  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  جولزار س

  تنوينال يكتب   فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَثيرةُ  سوريادي
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  األخطاء يف تبديل احلرف لإلمالء املنقول -ج
  األخطاء وصف  التصويب  األخطاءنوع   إسم الطالب

  تبديل حرف ث مع س  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ  أمحد رزاىل

  تبديل حرف ث مع س  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ  يودي

  تبديل حرف ث مع س  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ  رزقيأيو 

  تبديل حرف ث مع س  فيه غُرفَةٌ كَثيرةٌ  فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ  نورهادينشه

  تبديل حرف س مع ش  وقِسإِلَى ال  وقِشإِلَى ال  إحسان س

  تبديل حرف ث مع س  غُرفَةٌ كَثيرةٌفيه   فيه غُرفَةُ كَِسيرةُ  ديديق س

  :٤اجلدول 

   إحصاء  األخطاء يف اإلمالء املنقول

  النسبة املئوية  عدد األخطاء  عدد  األخطاء اإلمالئية  رقم

  % ٤٨    ١٦  عالمات الترقيم  ١

    ١٠    عالمة اإلستفهام  

    ٦    تعجبالعالمة   

  % ٣٥    ١٢  تنوين  ٢



٦٥ 
 

٦٥ 
 

    ١٢    ضمتني  

  % ١٧    ٦  تبديل احلرف  ٣

    ٥    /س/بـ/ ث/حرف   

    ١    /ش/بـ/س/حرف   

 

 

  :٥اجلدول 

  نتائج اختبار يف اإلمالء املنقول
  

  مستوى  نتيجة  أخطاء  اسم الطلبة  رقم

  ممتاز  ١٠٠  ٠  عبد احلميد  ١

  ممتاز  ١٠٠  ٠  عبدي هـ  ٢

  ممتاز  ١٠٠  ٠  ا مادي نور  ٣

  ممتاز  ١٠٠  ٠  كالنا  ٤

  ممتاز  ١٠٠  ٠  نينا راهايو  ٥

  ممتاز  ١٠٠  ٠  نور انسا   ٦
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  ممتاز  ١٠٠  ٠  سوريا هـ  ٧

  ممتاز  ١٠٠  ٠  سوسي  ٨

  ممتاز  ١٠٠  ٠  ترينا و  ٩

  ممتاز  ١٠٠  ٠  وندا إ  ١٠

  جيد جدا  ٩٠  ١  ديديق س  ١١

  جيد جدا  ٩٠  ١  أمحد ب  ١٢

  جيد جدا  ٩٠  ١  جولياين  ١٣

  جيد جدا  ٩٠  ١  جولزار س  ١٤

  جيد جدا  ٩٠  ١  سوريادي  ١٥

  جيد جدا  ٩٠  ١  منذير  ١٦

  جيد جدا  ٩٠  ١  إحسان س  ١٧

  جيد جدا  ٩٠  ١  أمحد س  ١٨

  جيد  ٧٠  ٣  ديكي مي انفر  ١٩

  جيد  ٧٠  ٣  رزقي هداية  ٢٠

  جيد  ٧٠  ٣  رزقي جوهر  ٢١

  جيد  ٧٠  ٣  سوفندي  ٢٢



٦٧ 
 

٦٧ 
 

  جيد  ٧٠  ٣  أيو رزقي  ٢٣

  جيد  ٧٠  ٣  نورهادينشه  ٢٤

  مقبول  ٦٠  ٤  أمحد رزاىل  ٢٥

  مقبول  ٦٠  ٤  يودي  ٢٦

  

  :٦اجلدول 

   اإلمالء املنظور وصف األخطاء يف

  األخطاء وصف  التصويب  األخطاءنوع   إسم الطالب

  أمحد رزاىل

  صبحلْ خيرِ

  

  بيةٌ

  اَلتلْ ميذُ فلْ فَصلِ

 صباح اخلَيرِ

  

تَبي  

  اَلتلْميذُ في الْفَصلِ

  وصل حرف ه مع  ب

  وحرف ل مع ه

  وبدل حرف ت مع ة

  فصل حرف م مع ل

  و حرف ف مع ل

  حرف ل مع فوصل 

  يودي
  كوكَيف حالُ

  صبهلْ خيرِ

  كَيف حالُك ؟

  صباح اخلَيرِ

  زاد حرف و

  وصل حرف ه مع  ب
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  وحرف ل مع ه

  وبدل حرف ح مع ه

ديكي مي 
  انفر

لُكح فكَي  

  صبحلْ خيرِ

  

  

  اَلتلْ ميذُ فلْ فَصلِ

الُكح ف؟ كَي  

  صباح الْخير
  

  

  

  اَلتلْميذُ في الْفَصلِ

  وصل حرف  ل مع ح

  وصل حرف ح مع ب

  و حرف ل مع ح

  حذف حرف ا

فصل حرف م مع ل و 
  حرف ف مع ل

  وصل حرف ل مع ف

  رزقي هداية

  صباح لْ غَيرِ

  

تسرضم  

  

جيلْماَت  

  

بهجت  

  صباح الْخير

  

  مدرسةٌ

  

  َالتلْميذُ

  

بذْهت  

  خ مع لفصل حرف 

  حذف حرف ا

  بدل حرف د مع ض

  وحرف ة مع ت

  حذف حرف ل

  وبدل حرف ذ مع ج

  وبدل حرف ذ مع ج

  حذف حرف ي  التلميذُ  التلمذُ  رزقي جوهر
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بذْحت  

كَلَّمتياَن  

وسراملُد  

بَتذْه  

كَلَّمتاَنْ ي  

سراملُد  

  بدل حرف ه مع ح

  وصل حرف ي مع ن

  زاد حرف و

  سوفندي

لُكح فكَي  

  فلْفَشلِ

الُكح ف؟ كَي  

  فى الفَصلِ
  

  وصل حرف  ل مع ح

  وصل حرف ل مع ف

  حذف حرف ا

  بدل حرف ص مع ش

  أيو رزقي

تسرضم  

  

جيلْماَت  

  

بهجت 

  مدرسةٌ

  

  َالتلْميذُ

  

بذْهت 

  بدل حرف د مع ض

  ت  وحرف ة مع

  حذف حرف ل

  وبدل حرف ذ مع ج

  حرف ذ مع جوبدل 

  نورهادينشه

  صب حلْ خير

  

  اَجلَرِدةَ

  صباح الْخير

  

  اَجلَريدةَ

  فصل حرف  ا مع ب

  حمع  لحرف  صلو

  حذف حرف ي

  وصل حرف  ل مع ح  ؟ كَيف حالُك  كَيف حلُك  إحسان س



٧٠ 
 

٧٠ 
 

  الصباح اخلَير

  اَلتلْمذُ

شرداَلْم  

  صباح الْخير

  اَلتلْميذُ

سرداَلْم  

  زاد حرف ا ل

  حذف حرف ي

  بدل حرف س مع ش

  أمحد س

بذْحت  

كَلَّمتياَن  

وسراملُد 

بَتذْه  

كَلَّمتاَنْ ي  

سراملُد 

  بدل حرف ه مع ح

  وصل حرف ي مع ن

 زاد حرف و

  ديديق س

  صباخلْ خيرِ

  

  اجلَرِي دتا

  صباح الْخير

  

  اجلَرِيدةَ

  حرف لوصل 

  تبديل حرف ح مع خ

  فصل حرف د مع ي

  وبدل حرف ة مع ت

  وزاد حرف ا

  أمحد ب

لُكح فكَي  

بذْحت  

يتسراملَد  

الُكح ف؟ كَي  

بذْهت  

ةسراملَد  

  وصل حرف  ل مع ح

  بدل حرف ه مع ح

  بدل حرف ة مع ت

  وزاد حرف ي

  بدل حرف س مع ش  مدرسةٌ  مدرشت  جولياين



٧١ 
 

٧١ 
 

  

  فشرِقِ

  

  شارِعِفي 

  و حرف ة مع ت

  وصل حرف  ش مع ف

  بدل حرف ع مع ق

  وحذف حرف ي و ا

  جولزار س

لُكفَا حكَي  

  

نتيذَا به  

بذْحت  

  كَيف حالُك ؟

  

تيذَا به 

بتذْه  

  زاد حرف ا

  ووصل حرف ل مع ح

  زاد حرف ن

  بدل حرف ه مع ح

  سوريادي

  التلمذُ

بذْحت  

  شرِعِ

  التلميذُ

بَتذْه  

  شارِعِ

  حذف حرف ي

  بدل حرف ه مع ح

  حذف حرف ا

  منذير

لُكح فكَي  

  هذَا بيةٌ

  سرِعِ

الُكح ف؟ كَي  

تيذَا به  

  سارِعِ

  وصل حرف  ل مع ح

  بدل حرف ت مع ة

  حذف حرف ا

  عبد احلميد
  صباهلْ خير

  

 احبرصيالْخ  

  

  وصل حرف  ل مع ح

  وبدل حرف ح مع ه



٧٢ 
 

٧٢ 
 

نتيذَا به  

بهجت  

تيذَا به  

بذْهت  

  زاد حرف ن

  بدل حرف ذ مع ج

  عبدي هـ

  صبا خواخلَيرِ

  

اتسردم  

  

  يكْرُء

  صبا ح اخلَيرِ

  

  مدرسةٌ

  

  يقْرُء

  بدل حرف ح مع خ

  وزاد حرف و

  وزاد حرف و

  وبدل حرف ة مع ت

  وبدل حرف ق مع ك

  نور ا مادي

  التلمذُ

بذْحت  

  شرِعِ

رِدي  

  التلميذُ

بَتذْه  

  شارِعِ

درِيي  

  حذف حرف ي

  بدل حرف ه مع ح

  حذف حرف ا

  حذف حرف ي

  كالنا

لْ ملْاَلتلِذُ ففَص  

  

  

تاجلَرِد  

  

  اَلتلْميذُ في الْفَصلِ

  

  

  اجلَريِدةَ

  

  فصل حرف م مع ل

  فمع  لو حرف 

  حذف حرف ي

  حذف حرف ي

  وبدل حرف ة مع ت



٧٣ 
 

٧٣ 
 

  وصل حرف ش مع ي في شارِعِ فيشارِعِ

  نينا راهايو

  تدرساملَ

  في الفَاصلِ

وسراملُد  

  درسةاملَ

  في الفَصلِ

سراملُد  

  ة مع تحرف  بدل

  فصل حرف ص مع ف

  زاد حرف و

  انسا نور 

لُكح فكَي  

  صباهلْ خير

  

نتيذَا به  

بهجت  

تشرضم  

الُكح ف؟ كَي  

  صباح الْخير

  

تيذَا به  

بذْهت  

ةسردم  

  وصل حرف  ل مع ح

  وصل حرف  ل مع ح

  وبدل حرف ح مع ه

  زاد حرف ن

  بدل حرف ذ مع ج

  بدل حرف د مع ض،

  س مع ش، ة مع ت

  سوريا هـ

  حلُك اكَيفَ

  

  صباهلْ خير

  

 بيتون

 ف؟كَي الُكح  

  

 صباح الْخير

  

تيب 

  زاد حرف ا

  وصل حرف  ل مع ح

  وصل حرف  ل مع ح

  وبدل حرف ح مع ه

  زاد حرف و و ن



٧٤ 
 

٧٤ 
 

  سوسي

  صب ح الْخير

 بيةٌ

  لِسفَذُ فلْ مِتلْا

  

  

 صباح الْخير

تيب 

  في الْفَصلِيذُ ملتلْا

  

  حذف حرف  ا

  بدل حرف ت مع ة

 يمع ذصل حرف ف

  حذف حرف ل و ي

  وصل حرف ل مع ف

  بدل حرف ص مع س

  ترينا و

لُكح فكَي  

  تلْكَمدرسةٌ

 فسرِقِ

الُكح ف؟كَي  

  تلْك مدرسةٌ

 في شاََرِعِ

  ل مع ححرف وصل 

  م مع كحرف وصل 

  س مع ف حرفوصل 

  وبدل حرف ش مع س

  وحرف ع مع ق

  وندا إ

نتيذَا به  

بهجت  

تشرضم  

تيذَا به  

بذْهت  

ةسردم  

  زاد حرف ن

  بدل حرف ذ مع ج

  بدل حرف د مع ض،

و حرف س مع ش، ة مع 
  ت

 



٧٥ 
 

٧٥ 
 

  األخطاء يف انفصال احلرف - أ

  األخطاء وصف  التصويب  األخطاءنوع   إسم الطالب

  أمحد رزاىل
اَلتلْميذُ في   اَلتلْ ميذُ فلْ فَصلِ

  الْفَصلِ
  فصل حرف م مع ل

  مي ديكي
اَلتلْميذُ في   اَلتلْ ميذُ فلْ فَصلِ

  الْفَصلِ

  فصل حرف م مع ل

  فصل حرف خ مع ل  صباح الْخير  صباح لْ غَيرِ  رزقي هداية

  فصل حرف  ا مع ب  صباح الْخير  صب حلْ خير  نورهادينشه

  فصل حرف د مع ي  اجلَرِيدةَ  اجلَرِي دتا  ديديق س

  كالنا
لْ ملْاَلتلِذُ ففَص  

 

اَلتلْميذُ في 
 الْفَصلِ

 فصل حرف م مع ل

  فمع  لو حرف 

  فصل حرف ص مع ف  في الفَصلِ  في الفَاصلِ  نينا راهايو

  

  األخطاء يف اتصال احلرف  - ب

  األخطاء وصف  التصويب  األخطاءنوع   إسم الطالب

  أمحد رزاىل
  صبحلْ خيرِ

  

 احبرِصوصل حرف ه مع  ب  اخلَي  

  وحرف ل مع ه



٧٦ 
 

٧٦ 
 

  يودي
  وصل حرف ه مع  ب  صباح اخلَيرِ  صبهلْ خيرِ

  وحرف ل مع ه

ديكي مي 
  انفر

لُكح فكَي  

  صبحلْ خيرِ

  

  َالتلْ ميذُ فلْ فَصلِ

الُكح ف؟ كَي  

  صباح الْخير
  

  

  اَلتلْميذُ في الْفَصلِ

  حوصل حرف  ل مع 

  وصل حرف ح مع ب

  و حرف ل مع ح

  وصل حرف ل مع ف

  وصل حرف ي مع ن  اَنْ يتكَلَّم  اَنيتكَلَّم  رزقي جوهر

  سوفندي
لُكح فكَي  

  فلْفَشلِ

الُكح ف؟ كَي  

  فى الفَصلِ

  وصل حرف  ل مع ح

  وصل حرف ل مع ف

  حمع  لحرف  صلو  صباح الْخير  صب حلْ خير  نورهادينشه

  وصل حرف  ل مع ح  ؟ كَيف حالُك  كَيف حلُك  إحسان س

 وصل حرف ي مع ن اَنْ يتكَلَّم اَنيتكَلَّم  أمحد س

  وصل حرف ل  صباح الْخير  صباخلْ خيرِ  ديديق س

  وصل حرف  ل مع ح  ؟ كَيف حالُك  كَيف حلُك  أمحد ب

  حرف  ش مع فوصل   في شارِعِ  فشرِقِ  جولياين

  ووصل حرف ل مع ح  كَيف حالُك ؟  كَيفَا حلُك  جولزار س



٧٧ 
 

٧٧ 
 

  وصل حرف  ل مع ح  ؟ كَيف حالُك  كَيف حلُك  منذير

  وصل حرف  ل مع ح  صباح الْخير  صباهلْ خير  عبد احلميد

  وصل حرف ش مع ي في شارِعِ فيشارِعِ  كالنا

  انسانور 
لُكح فكَي  

  صباهلْ خير

الُكح ف؟ كَي  

  صباح الْخير

  وصل حرف  ل مع ح

  وصل حرف  ل مع ح

  سوريا هـ
  حلُك اكَيفَ

 صباهلْ خير

  كَيف حالُك ؟

 صباح الْخير

  وصل حرف  ل مع ح

  وصل حرف  ل مع ح

  مع فوصل حرف ل   في الْفَصلِيذُ ملتلْا  لِسفَذُ فلْ مِتلْا  سوسي

  ترينا و

لُكح فكَي  

  تلْكَمدرسةٌ

 فسرِقِ

الُكح ف؟كَي  

  تلْك مدرسةٌ

 في شاََرِعِ

  ل مع ححرف وصل 

  م مع كحرف وصل 

  س مع ف حرفوصل 

  

  األخطاء يف تبديل احلرف - ج

  األخطاء وصف  التصويب  األخطاءنوع   إسم الطالب

  بدل حرف ت مع ة  بيت  بيةٌ  أمحد رزاىل

  وبدل حرف ح مع ه  صباح اخلَيرِ  صبهلْ خيرِ  يودي



٧٨ 
 

٧٨ 
 

  رزقي هداية

تسرضم  

جيلْماَت  

بهجت  

  مدرسةٌ

  التلْميذُ

بذْهت  

  بدل حرف د مع ض

  و حرف ة مع ت

  وبدل حرف ذ مع ج

  وبدل حرف ذ مع ج

  بدل حرف ه مع ح  َتذْهب  تذْحب  رزقي جوهر

  بدل حرف ص مع ش  فى الفَصلِ  فلْفَشلِ  سوفندي

  أيو رزقي

تسرضم  

  

جيلْماَت  

بهجت 

  مدرسةٌ

  

  َالتلْميذُ

بذْهت 

  بدل حرف د مع ض

  ت  و حرف ة مع

  وبدل حرف ذ مع ج

  وبدل حرف ذ مع ج

  بدل حرف س مع ش  اَلْمدرس  اَلْمدرش  إحسان س

 بدل حرف ه مع ح َتذْهب تذْحب  أمحد س

  ديديق س
  صباخلْ خيرِ

  اجلَرِي دتا

  صباح الْخير

  اجلَرِيدةَ

  بدل حرف ح مع خ

  وبدل حرف ة مع ت

  أمحد ب
بذْحت  

يتسراملَد  

بذْهت  

ةسراملَد  

  بدل حرف ه مع ح

  بدل حرف ة مع ت



٧٩ 
 

٧٩ 
 

  جولياين
تشردم  

  فشرِقِ

  مدرسةٌ

  شارِعِفي 

  بدل حرف س مع ش

  بدل حرف ع مع ق

  بدل حرف ه مع ح  تذْهب  تذْحب  جولزار س

  بدل حرف ه مع ح  َتذْهب  تذْحب  سوريادي

  بدل حرف ت مع ة  هذَا بيت  هذَا بيةٌ  منذير

  عبد احلميد
  صباهلْ خير

بهجت  

  صباح الْخير

بذْهت  

  وبدل حرف ح مع ه

  ذ مع ج بدل حرف

  عبدي هـ

  صبا خواخلَيرِ

اتسردم  

  يكْرُء

  صبا ح اخلَيرِ

  مدرسةٌ

  يقْرُء

  بدل حرف ح مع خ

  وبدل حرف ة مع ت

  وبدل حرف ق مع ك

  بدل حرف ه مع ح  َتذْهب  تذْحب  ا مادي نور

  وبدل حرف ة مع ت اجلَريِدةَ اجلَرِدت  كالنا

  ة مع تحرف  بدل  درسةاملَ  تدرساملَ  نينا راهايو

  انسانور 

  صباهلْ خير

بهجت  

تشرضم  

  صباح الْخير

بذْهت  

ةسردم  

  وبدل حرف ح مع ه

  بدل حرف د مع ض،

  س مع ش، ة مع ت



٨٠ 
 

٨٠ 
 

  وبدل حرف ح مع ه  صباح الْخير صباهلْ خير  سوريا هـ

  سوسي
 بيةٌ

  لِسفَذُ فلْ مِتلْا

تيب 

  في الْفَصلِيذُ ملتلْا

  بدل حرف ت مع ة

  بدل حرف ص مع س

  ترينا و
  وبدل حرف ش مع س في شاََرِعِ فسرِقِ

  وحرف ع مع ق

  وندا إ

بهجت  

تشرضم  

بذْهت  

ةسردم  

  بدل حرف ذ مع ج

  بدل حرف د مع ض،

  وحرف س مع ش، ة مع ت

 

  زيادة احلرفاألخطاء يف  -د

  األخطاء وصف  التصويب  األخطاءنوع   إسم الطالب

  زاد حرف و  كَيف حالُك ؟  كوكَيف حالُ  يودي

  زاد حرف و  املُدرس  املُدرسو  رزقي ج

  زاد حرف ا ل  صباح الْخير  الصباح اخلَير  إحسان س

 زاد حرف و املُدرس املُدرسو  أمحد س

  وزاد حرف ا  اجلَرِيدةَ  اجلَرِي دتا  سديديق 



٨١ 
 

٨١ 
 

  وزاد حرف ي  املَدرسة  املَدرستي  أمحد ب

  جولزار س
لُكفَا حكَي  

نتيذَا به  

  كَيف حالُك ؟

تيذَا به  

  زاد حرف ا

  زاد حرف ن

  زاد حرف ن  هذَا بيت  هذَا بيتن  عبد احلميد

  وزاد حرف و  صبا ح اخلَيرِ  صبا خواخلَيرِ  عبدي هـ

  زاد حرف و  املُدرس  املُدرسو  نينا راهايو

  زاد حرف ن  هذَا بيت  هذَا بيتن  انسانور 

  سوريا هـ
  حلُك اكَيفَ

 بيتون

  كَيف حالُك ؟

تيب 

  زاد حرف ا

  زاد حرف و و ن

  زاد حرف ن  هذَا بيت  هذَا بيتن  وندا إ

  

  األخطاء يف حذف احلرف -هـ

  األخطاء وصف  التصويب  األخطاءنوع   إسم الطالب

  حذف حرف ل  التلْميذُ  اَتلْميج  رزقي هداية

  حذف حرف ي  التلميذُ  التلمذُ  رزقي جوهر

  حذف حرف ا  فى الفَصلِ  فلْفَشلِ  سوفندي



٨٢ 
 

٨٢ 
 

  حذف حرف ل التلْميذُ اَتلْميج  أيو رزقي

  حذف حرف ي  اَجلَريدةَ  اَجلَرِدةَ  نورهادينشه

  حذف حرف ي  اَلتلْميذُ  اَلتلْمذُ  إحسان س

  وحذف حرف ي و ا  في شارِعِ  فشرِقِ  جولياين

  سوريادي
  التلمذُ

  شرِعِ

  التلميذُ

  شارِعِ

  حذف حرف ي

  حذف حرف ا

  حذف حرف ا  سارِعِ  سرِعِ  منذير

  حذف حرف ي  التلميذُ  التلمذُ  ا مادي نور

  كالنا
لْ ملْاَلتلِذُ ففَص  

تاجلَرِد 

  اَلتلْميذُ في الْفَصلِ

 اجلَريِدةَ

  حذف حرف ي

  حذف حرف ي

  حذف حرف ل و ي  في الْفَصلِيذُ ملتلْا  لِسفَذُ فلْ مِتلْا  سوسي

  

  :٧اجلدول 

   إحصاء  األخطاء يف اإلمالء املنظور

  النسبة املئوية  عدد األخطاء  عدد  األخطاء اإلمالئية  رقم

  % ٧    ٨  فصل احلرف  ١



٨٣ 
 

٨٣ 
 

    ٣    /ل/بـ/ م/حرف   

    ١    /ل/بـ/خ/حرف   

    ١    /ب/بـ/ ا/حرف   

    ١    /ي/بـ/د/حرف   

    ١    /ف/بـ/ل/حرف   

    ١    /ف/بـ/ص/حرف   

  % ٢٥    ٢٩  وصل احلرف  ٢

    ٣    /ب/بـ/ح/حرف   

    ٢    /ه/بـ/ل/حرف   

    ١٤    /ح/بـ/ل/حرف   

    ٣    /ف/بـ/ل/حرف   

    ٢    /ن/بـ/ي/حرف   

    ١    /خ/بـ/ل/حرف   



٨٤ 
 

٨٤ 
 

    ١    /ف/بـ/ش/حرف   

    ١    /ي/بـ/س/حرف   

    ١    /ك/بـ/م/حرف   

    ١    /ف/بـ/س/حرف   

  % ٣٩    ٤٤  تبديل احلرف  ٣

    ٣    /ة/بـ/ت/حرف   

    ٩    /ت/بـ/ة/حرف   

    ٤    /ه/بـ/ح/حرف   

    ٤    /ش/بـ/س/حرف   

    ١    /س/بـ/ش/حرف   

    ٤    /ض/بـ/د/حرف   

    ٦    /ج/بـ/ذ/حرف   

    ٥    /ح/بـ/هـ/حرف   



٨٥ 
 

٨٥ 
 

    ٢    /ش/بـ/ص/حرف   

    ٢    /خ/بـ/ح/حرف   

    ٣    /ق/بـ/ع/حرف   

    ١    /ك/بـ/ق/حرف   

  % ١٥    ١٧  زيادة احلرف  ٤

    ٦    /و/حرف   

    ٤    /ا/حرف   

    ٥    /ن/حرف   

    ١    /ي/حرف   

    ١    /ل/حرف   

  % ١٤    ١٦  حذف احلرف  ٥

       ٤    /ا/حرف   

       ٩    /ي/حرف   



٨٦ 
 

٨٦ 
 

    ١    /و/حرف   

    ٢    /ل/حرف   

  

  :٨اجلدول 

  نتائج اختبار يف اإلمالء املنظور

  مستوى  نتيجة  أخطاء  اسم الطلبة  رقم

  جيد  ٧٠  ٣  نينا راهايو  ١

  جيد  ٧٠  ٣  نورهادينشه  ٢

  جيد  ٧٠  ٣  أمحد س  ٣

  جيد  ٧٠  ٣  سوريادي  ٤

  جيد  ٧٠  ٣  منذير  ٥

  مقبول  ٦٠  ٤  يودي  ٦

  مقبول  ٦٠  ٤  رزقي جوهر  ٧

  مقبول  ٦٠  ٤  سوفندي  ٨

  مقبول  ٦٠  ٤  إحسان س  ٩



٨٧ 
 

٨٧ 
 

  مقبول  ٦٠  ٤  أمحد ب  ١٠

  مقبول  ٦٠  ٤  جولزار س  ١١

  مقبول  ٦٠  ٤  عبد احلميد  ١٢

  مقبول  ٦٠  ٤  نور انسا   ١٣

  مقبول  ٦٠  ٤  ا مادي نور  ١٤

  ناقص  ٥٠  ٥  جولياين  ١٥

  ناقص  ٥٠  ٥  أيو رزقي  ١٦

  ناقص  ٥٠  ٥  سديديق   ١٧

  ناقص  ٥٠  ٥  عبدي هـ  ١٨

  ناقص  ٥٠  ٥  ترينا و  ١٩

  ناقص  ٥٠  ٥  وندا إ  ٢٠

  راسب  ٤٠  ٦  كالنا  ٢١

  راسب  ٤٠  ٦  أمحد رزاىل  ٢٢

  راسب  ٤٠  ٦  سوسي  ٢٣

  راسب  ٣٠  ٧  ديكي مي انفر  ٢٤

  راسب  ٣٠  ٧  رزقي هداية  ٢٥



٨٨ 
 

٨٨ 
 

  راسب  ٢٠  ٨  سوريا هـ  ٢٦

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  :١لحق امل

  املنقول  مالءلإلختبار إلا أسئلة
١. Tulislah kalimat di bawah ini dengan baik dan benar 

١.الً أَههسالً و! 
  كَيف حالُك ؟. ٢
٣ .تيب يدنع  



٨٩ 
 

٨٩ 
 

٤. فيغُ هركَ فثيةٌر 
 كَمِ الساعةُ اآلنَ ؟ .٥
 أُمي تذْهب إِلَى السوقِ .٦
 أَين بيتك يا أَخى؟ .٧
٨. بذْهد يمأَح ةسرإِلَى املَد 
 اَنا أُرِيد أَنْ أَتكَلَّم اللُّغةَ العربِيةَ جيدا .٩

 هي مدرسةٌ. ١٠
  
  
  
  
 
  
  

  :٢لحق امل

  املنظور مالءلإلختبار إلا أسئلة
١. Perhatikan kalimat di bawah ini dengan baik 

 

 كَيف حالُك ؟. ١
  !صباح اخلَيرِ . ٢
٣ .تيذَا بةٌ هسردم لْكتو ،  



٩٠ 
 

٩٠ 
 

  اَلتلْميذُ فى الفَصلِ. ٤
  متى تذْهب إِلَى املَدرسة يا حسن ؟. ٥
  أَبِي يقْرأُ اجلَرِيدةَ . ٦
  بيتي فى شارِعِ سودرمانْ. ٧
  هو يرِيد أَنْ يتكَلَّم اللُّغةَ العربِيةَ جيدا. ٨
٩ .سردلِ اَلْمىفِ الفَص.  

١٠ .ةسرى املَدةٌ فسردم يه    
   

  

  

  

  

  

  

  

  :٣امللحق

UNTUK GURU  PEDOMAN WAWANCARA 

Tujuan  : Memperoleh informasi tentang faktor-faktor 
pendukung                           terjadinya kesalahan imla pada siswa 

Bentuk  : Wawancara bebas 

Responden : Guru Bahasa Arab 

Pertanyaan Jawaban 
Komentar dan 

kesimpulan hasil 
wawancara 

 
١. Apakah bapak/ibu      alumni 

Pendidikan     bahasa Arab? 
٢. Sudah berapa 
lama     bapak/ibu 
mengajar     bahasa arab 

  



٩١ 
 

٩١ 
 

di     sekolah ini? 
٣. Apakah dalam     mengajar 
bahasa     arab bapak/ibu 
juga     mengajarkan imla? 
٤.Apakah 
anda     mengalami     kesulit
an dalam     mengajar imla? 
٥. Menurut bapak/ibu     apa 
sajakah faktor-    faktor 
penyebab     kesulitan itu 

 
 

                                                           Ujung Tanjung, 

                                    Pewawancara 
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٩٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٣ 
 

٩٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٤ 
 

٩٤ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٥ 
 

٩٥ 
 

  
    

  
  السرية الذاتية

  
 املعلومات الشخصية  - أ

  شكري:       االسم
  ١٩٧٧ديسيمرب  ١٦, رمبا ميلينتانج:   مكان تاريخ امليالد

  سارع أوتاما رمبا ميلينتانج روكن هيلري رياو:       العنوان
   ٠٨٥٢٣١٥٦٦٩٥٥ /٠٨١٣٦٥٥٦٠٩١٩:     هاتف

  syukri.syamda@gmail.com:  الربيد اإلليكتروين
 :اخلربات العلمية 

  السنة  املستوى الدراسي
  ١٩٩٠  رمبا ميلينتانج روكن هيلري رياو ٠٢٠االبتدائية احلكومية املدرسة  - ١
  ١٩٩٣  دوري  رياو" حب الوطن " املدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية  - ٢
  ١٩٩٧  دوري  رياو" حب الوطن " املدرسة العالية اإلسالمية األهلية  - ٣
  ٢٠٠٠  جامعة سلطان شريف قاسم  االسالمية احلكومية باكن بارو رياو - ٤
جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية كلية الدراسات العليا  - ٥

  ٢٠١١  قسم تعليم اللغة العربية ماالنج جاوى الشرقية اندونيسيا 

  
  اخلربات العلمية - ج

  السنة  املكان  العمل

" املدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية   مدرس اللغة العربية  - ١
  ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٣  رمبا ميلينتانج" حب الوطن 

  إىل اآلن ٢٠٠٦املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   مدرس اللغة العربية - ٢



٩٦ 
 

٩٦ 
 

  أوجونح تاجنونج روكن هيلري رياو
   :احلالة االجتماعية 

 نورليلي ميداس:   الزوجة -
 جنمى املنورة -١:  األوالد -
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