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 الملخص

ية ىف تعليم اللغة العرب مالئية يفإلحتليل األخطاء الكتابية ا. 9191حسنة، أسوة. 
و السنة جورو فون األوىل سالمية احلكوميةإلنوية اااملدرسة الثبدى عشر ااحلالفصل 

 لمي. كلية الرتبية والعلوم التعليمية قسم. البحث الع9191/  9102الدراسية 
 معة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو.اجلايف  اللغة العربية

 تعليم اللغة العربية، اإلمالء، حتليل األخطاء. الكلمات األساسية:

يف تديس اللغة العربية، جيب على الطالب إتقان إجادة اللغة األربعة املعروفة باسم 
ستماع، مهارة الكالم، مهارة إلات األربعة معروفة باسم مهارة امهارات األربعة. مهار 

 اإلمالء من أساس املهمة للتعبري الكتايب. .القراءة، مهارة الكتابة

بدأت الباحثة عند تنفيذ ممارسات التعليم ىف الفصل احلادى عشر، حيث جيد 
زال غري ت الطالب الذين مل يتمكنوا من محل رسائل متصلة وفصلها وكتابة رسائل ال

صحيحة بسبب اخللفية التعليمية لبعض الطالب السابقني من املدرسة املتواسطة ومعرفتهم 
 باملواد اجلديدة حىت يتسىن هلم الفهم ىف املمارسة العملية ال يزال يتطلب فهم أوضح.

يف هذا البحث أرادت الباحثة أن تتعرف األخطاء اإلمالئية من الطالب يف كتابة  
لعربية ىف يف تعليم اللغة اصال أم قطعا والتاء ووكتابة األمساء النكرة واملعرفة اهلمزة إما و 

 .وجفونورو  األوىل سالمية احلكوميةإلوية ااناملدرسة الث عشر دىااحلالفصل 

 Penelitian)كان هذا البحث العلمي على سبيل البحث امليدان النوعي

Kualitatif) ريقة مجيع البيانات تأخذ الباحثة الط. واملدخل املستخدم هو مدخل وصفي. يف
املقابلة واملالحظة والوثيقية. واستخدمت أساليب حتليل البيانات يف هذا البحث مناذج 

مثل حتفيض البيانات وعرض  ((Miles & Hubermanحتليل البيانات النوعية مايلز وهوبرمان 
 البيانات واإلستنتاج.
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عربية يف تعليم اللغة اليف كتابة اهلمزة الطالب  أخطاء (0): فهي وأما نتائج البحث
كتابة   ستة طالب الذين خطؤوا يف وهي أخطاء كتابة مهزة القطوععشر  دىااحلىف الفصل 
ريه و طالب غيف االسم العامل وفعل املاض اجملرد و فعل املضارع من الثالثي و  مهزة القطع

الطالب أخطاء (9) ثي اجملرد.يف فعل األمر من الثال واحد الذي خطأ يف كتابة مهزة الوصل 
تاء الكتابة يف   خطاء األوهي  دى عشرااحليف تعليم اللغة العربية ىف الفصل يف كتابة التاء 

ملفتوحة مؤنث و األخطاء  يف كتابة التاء ا يف اسم املفرد إال علم يدّل على طالباناملربوطة 
م اللغة يف تعلي عرفةاملة و نكر اليف كتابة  الطالب أخطاء(3) يف الفعل تدّل ضمريا. طالب

 و األخطاء يف االسم العاملطالب وهي أخطاء كتابة النكرة  دى عشرااحلالعربية ىف الفصل 
  يف زيادة االلف والالم )ال(. طالبان يف كتابة املعرفة
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 الموافقة على المناقشة

  

 البحث العلمي الذي كتبتها الطالبة:

 : أسوة حسنة  االسم

 90110٦112:  رقم دفرت القيد

 : كلية الرتبية والعلوم التعليمية  الكلية

 : قسم تعليم اللغة العربية  القسم

ية ىف الفصل تعليم اللغة العرب مالئية يفإلحتليل األخطاء الكتابية ا: املوضوع
 األوىل سالمية احلكوميةإلنوية اااملدرسة الثبدى عشر ااحل

   9191/  9102و السنة الدراسية جفونورو 

د االطالع على هذا البحث وادخال مافيه من االصالحات فبع
 والتعديالت وافقنا تقدميه للمناقشة.
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:حتليل األخطاء الكتابية اإلمالئية يف تعليم اللغة العربية ىف الفصل إحدى عشر  املوضوع
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 الباب األو ل

  المقدمة

 

 ية البحثفخل ﴾أ﴿

تم ية يف التفاعل مع اي شخص يف هذا العامل. اللغة هي اداة اتصال مهم
 ديهاصل مع اآلخرين. العربية لن اللعات لكل ذلك لتسهيل التواإنشاء الكثري م

دثون يدرسون ويتح نى. ألن القيمة األدبية عالية اجلودة ألولئك الذيميزات أخر 
يها ناد رائع يوجد فنه هي ايضا لغة القرآن اليت تنقل كلمات اهلل ألاللغة العربية 

 0.للبشر وال يستطيع
ملعروفة لى الطالب إتقان إجادة اللغة األربعة ايف تديس اللغة العربية، جيب ع

ستماع، مهارة إلات األربعة معروفة باسم مهارة اباسم مهارات األربعة. مهار 
   9الكالم، مهارة القراءة، مهارة الكتابة.

لتعبري عن وبة لرت الكتابة هي التقدير على استخدام أمناط اللغة املكتمها
كار  األفي القدر على الوصف أو تعبري ما ىفمهارات الكتابة ه 0فكرة أورسالة.

والكتابة  نشاء.مة إىل النوحي االكمل وهي اإلمن النواحي االبسط مثل كتابة الكل
ئل األتصال باللغة بني شخص و شخص أخر الذي ال أيضا هي أحد من وسا

 أو وقت.حد له مبكان 
                                                                 

، ۲رقم  ۱۰سالمي، اجلحم جملة الفكرة األ ’Problematika Pembelajaran Bahasa Arab"ننداغ،  0 
 ۲۱يوين(، -ينايري)

“ Analisis Kesalahan Bahasa pada Taksonomi Linguistik dalam Penulisanنطارا، فريهشوكور  9 
Insya”  ،1۳-1۱(، ۱۷۲۲)يوين  

“ Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasaعبد الوهاب رشدي و مملوئة نعمة،  0 
Arab” ،۲(، ۱۷۲۲)ماالنج: اجلامعة األسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم بريس 
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ه والثاين اجليدالصحيحة و  ز إىل ثالثة أقسام أوال القدرة على الكتابةرتكفأما الكتابة 
إذن الكتابة  1إصالح اخلط باجليد والثالث القدرة على التعبري الفكرة بتعبري واضحه.

العلم أو غري ذلك. وجيب علينا أن نعرف كيف مهمة على كل شيئ إمايف تطوير 
 1مالء الصحيحة.تابة صحيحة أو جيدة ونعرف وضع اإلنكتب ك

صحيح يف الكلمات ملنع هم بشكل مالء يكتب الرسالة وفقا جلزءاإل
ملطلوبة حول اصحيحة حىت معرفة جيدة األخطاء. للحصول على الكتابة العربية ال

مالء هي أحكام لكتابة الكلمات يف مجل عربية قواعد اإلقواعد الكتابة العربية. 
 ٦مستواها.ميكن رؤية 

وى من احملتمالء يتضيف تعليم اإل 2مالء من أساس املهمة للتعبري الكتايب.اإل
ئية بشكل صحيح. احملتوى ي الذي هو القدرة على نسخ حروف اهلجااألساس

ئية سواء اهلجاشيئني ومها األول القدرة على نطق احلروف األساسي الذي يتضمن 
ة احلروف كتابجلملة بشكل صحيح. الثاين القدرة على  يف املفرد، والكلمات، وا

 1صحيح.ومجلة بشكل اهلجائية يف املفرد، الكلمة 
سات التعليم ليم األعلى يف مؤستعمالئي على مستوى المت تطبيق العليم اإل

ة حتدث لي. ولكن حىت األن التزال املشكسالمية األندونسية رسيما وغري رمساإل
رات عليم مهاصة العربية يف تيف كثري من األحيان يف متعلمي اللغة األجنبية، وخا

                                                                 

ماالنج: اجلامعة  )“Metode dan Strategi Bahasa Arab”بسرى مصطفى و حممد عبد احلميد،  1 
 ۱۲(، ۱۷۲۱، األسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم بريس

الت جم"حتليل األخطاء الكتابية يف تعليمات املنتجات األندونسية"أمحد خملص و أمي ألفة العزيزة،  1 
  ۲۲(، ۱۷۲۰)مايو،  ۲اللغة واألدب، احلجم 

 ۲۰۳(، ۱۷۲۱)يويل، “Problematika Menulis Bahasa Arab”نيلي فوتري،  ٦ 
لوم حتليل األخطاء يف مهارة الكتابة لدى التالميذ يف مدرسة مفتاح العسيت مشفعة الزهرأ و شريفدين، "2 

 ۰۱(، ۱۷۲۲)يوين، ۲ ، رقم۲" جملة تعليم اللغة العربية،احلجم املتوسطة األسالمية كوندانج موجوكرطا
ماالنج: اجلامعة األسالمية احلكومية موالنا مالك ) “Imla’ Toeri dan Terapan”معرفة املنجية،  1 

 ۱۲(، ۱۷۲٦، إبراهيم بريس
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درسة املبلطالب الصف احلادي عشر ث مالئي. كما حدالكتابة يف اجلانب اإل
ية يف و الذي ينتمون إىل تعليم اللغة العربفونوروجبسالمية احلكومية وية اإلثانال

حلروف الء الطالب بالفعل كتابة امن الناحية املثالية، ميكن هلؤ ى. املستوى األعل
  ة.توحو فاملروف طة وأي احلو بالتمييز بني احلروف املر  العربية بشكل صحيح وميكنهم

تعليمهم  دئني يتمن يف مستوى املبتيقال إنه مثايل ألهنم عندما يكونو 
بية من كتابة اللغة العر إىل أن يتمكن الطالب مالء الذي يهدف بشكل عام عن اإل

لىت هي ىف املالحظة اولكن احلقيقة ات لغة بسيطة. صحيح ونسخ وحدبشكل 
ر، حيث جيد دى عشالفصل احلالتعليم ىف اذ ممارسات أبدأهتا الباحثة عند تنفي

ال تزال ل رسائ مل يتمكنوا من محل رسائل متصلة وفصلها وكتابةالطالب الذين 
تعليمية لبعض الطالب السابقني من املدرسة غري صحيحة بسبب اخللفية ال

ملية ال الع ىن هلم الفهم ىف املمارسةاجلديدة حىت يتساملتواسطة ومعرفتهم باملواد 
 ضح.يزال يتطلب فهم أو 

عشر، مازال الطالب  احلاديبناء على مقابلة مع أحد طالب الصف 
قرأه  يروف النفصلة واستمر يف كتابة النص اإلمالئي الذيواجه صعوبة يف ربط احل

اموا بالتدريس قأحد مدرسي اللغة العربية الذين يف حني أن نتائج مقابلة مع  2املعلم.
ها كان ال ، أحدبة يف تعليم اإلمالءجيدون صعو  اإن الطالب مازالو  قالىف الفصل 

فهذه مشكلة خطرية جيب ذلك  01مزة.سائل وكتابة اهليزال خمطئا يف ربط الر 
عرضة  تزالالمالئية الىت عروف أن أشكال أخطاء الكتابة اإلاملالتحقيق فيها، ومن 

 هذه األخطاء.مالئية وكيف تقليل للتعليم اإل

                                                                 
، فونوروغو األوىل ةسالمية احلكوميإلنوية اااملدرسة الثنتائج مقابلة مع إينوك إنتان أفرليانىت، الطالبة ىف  9

   9191جانواري  00

 00يف  غوفونورو  األوىل سالمية احلكوميةإلنوية اااملدرسة الثنتائج مقابلة مع أمر مؤمن، املدرس ىف 10 
 9191جانواري 
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 تحديد البحث ﴾ب﴿

يف  ءمالإلة اابكت  ىف حتليل األخطاءعلى  الباحثةستبحث يف هذه الدراسة 
ة احلكومية الميسإلوية اانملدرسة الثبا دى عشرااحلىف الفصل  تعليم اللغة العربية

 9191/  9102و السنة الدراسية جفونورو ب األوىل

 أسئلة البحث ﴾ج﴿

لغة يف تعليم ال مهزة القطع والوصلالطالب يف كتابة  أخطاءشكل كيف  .0
 األوىل ميةسالمية احلكو إلوية ااناملدرسة الثب عشر دىااحلالفصل  ىف العربية

 ؟وجفونورو ب

عليم اللغة يف تتاء املربوطة واملفتوحة الالطالب يف كتابة  أخطاءشكل كيف  .9
 األوىل ميةسالمية احلكو إلوية ااناملدرسة الثب عشر دىااحلالعربية ىف الفصل 

 و؟جفونورو ب

لعربية ىف يف تعليم اللغة ا عرفةاملنكرة و الالب يف كتابة الط أخطاءشكل كيف  .0
 و؟جفونورو ب األوىل سالمية احلكوميةإلوية ااناملدرسة الثب عشر دىااحلالفصل 

 أهداف البحث ﴾د﴿
غة يف تعليم الل مهزة القطع والوصلالطالب يف كتابة  أخطاءشكل  ةملعرف .0

 األوىل ميةو سالمية احلكإلوية ااناملدرسة الثب عشر دىااحلالعربية ىف الفصل 
  .وجفونورو ب

عليم اللغة يف تتاء املربوطة واملفتوحة الالطالب يف كتابة  أخطاءشكل  ةملعرف .9
 األوىل ميةسالمية احلكو إلوية ااناملدرسة الثب عشر دىااحلالعربية ىف الفصل 

  .وجفونورو ب
لعربية ىف يف تعليم اللغة ا عرفةاملنكرة و الالطالب يف كتابة  أخطاءشكل  ةملعرف .0

 .وجفونورو ب األوىل سالمية احلكوميةإلوية ااناملدرسة الثب عشر دىااحلالفصل 



 
 

5 
 

 ئد البحثفوا ﴾ه﴿

 أما الفوائد هلذه البحث فهي:  

  الفوائد النظرية .0
من املتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسة بأفكار ىف شكل معرفة علمية حول 

 أشكال اخلطأ اليت تكون عرضة لألخطاء لدى الطالب. 
  يةلمئد العالفوا .9

 لألكادمييس .أ
هلذا البحث توفري املدخالت األولية ملزيد من التعليم يف نفس ميكن 

 هذه الدراسة.املشكلة أو املشاكل اليت تتقاطع مع موضوع 
 للمدّرس .ب

  ميكن أن يوفر هذا البحث صورة جتريبية لشيئ يدعم وحيول دون التعلم.
 ةللباحث .ج

ول كونه مطلوبا رمسيا للحص  هذاالبحث، وإىل جانببالنسبة إىل كاتب 
  أيضا املثقفني الذين اكتسبوه حىت اآلن.على درجة، فإنه يطور 

 تنظيم كتابة تقرير البحث ﴾ز﴿
 ه على ما يلي:نظمت الباحثة كتابة هذا البحث ورتب

يف هذا الفصل وصفت ماجعة عاملية للمشكالت  قدمةامل : ب األّولالبا
بحث ملشكلة وحتديد الاليت نوقشت واليت تتكون من خليفة ا

وفوائد البحث واملناقشة وأسئلة البحث وأهداف البحث 
  وطريقة البحث.  املنهجية

 سة السابقة واإلطار النظرىالباب الدرا: حيتوي هذا      الثاين الباب
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هنج البحث حيتوي هذا الباب على منهج البحث وهو: :   لثاالث الباب
مصادر البيانات، حضور الباحثة، مواقع البحث، ونوعه، 

 أساليب مجع البيانات، وخطوات البحث.

اريخ ، تة كائن البحثتكّون من خلفيعرض البيانات الذي ي:  الرابع الباب
، هيكلها التنظيمي، حالة تأسيس املؤسسة، أهداف املؤسسة

 تية.املعلم والطالب، وبنية التح

املعّلم لتقليل جهود  و حتليل األخطاء الكتابية اإلمالئية:  الباب اخلامس
 األخطاء ىف كتابة اإلمالء

اإلختتام الذي حيتوي على التلخيص واإلقرتاحات. : الباب السادس
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 الباب الثاني

 الدراسة السابقة واإلطارالنظرى

 

 الدراسة السابقة واإلطارالنظرى   ﴾أ﴿

 الدراسة السابقة .0
درس ي االستفادة من النظريات املختلفة ذات الصلة هبذا املناقشة، ألجل

 املؤلف أيضا نتائج الدراسات السابقة اليت هلاصلة هبذاالبحث.
أطروحة نورول أوتامي مبوضوع "حتليل األخطاء اللغة العربية الصف الثامن  .أ

". ينصب تركيز 9101/  9101سالمية العام الدراسي إلاملدرسة املتوسطة ا
ب الطالاملشكلة قيد الدراسة على األخطاء يف اللغة العربية، سواء من 

الكتابيني أو الشفويني يف الفئة اللغوية، والعوامل اليت تسبب أخطاء باللغة 
العربية واجلهود املبذولة للحد من أخطاء اللغة. تستخدم أحباث اجلرح 

 هذاالنوع من األحباث النوعية.
يظهر البحث أن هناك أربعة أشكال من األخطاء اللغوية وهي 

فولوجية واألخطاء اللغوية واألخطاء الداللية. األخطاء الصوتية واألخطاء املو 
العوامل اليت تسبب أخطاء يف اللغة العربية هي اخلائص العربية اليت ختتلف 
عن اللغة األندونيسية، واحلافز املنخفض يف التحدث والدورس العربية اليت 
اليتم تطبيقها يف حياة النوم، يف حني أن اجلهود اليت ميكن بذهلا للحد من 
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خطاء تزيد من دافع اللغة العربية للمعلمني واملشرفة والطالب. إىل األ
 00عقد أيضا إصلح اللغة. جانب 

حبث نورول أوتامي يؤدي إىل حتليل األخطاء العربية شفهيا وكتابيا يف 
تابيا فقد ك  يف حتليل األخطاء يف تعليم اللغة العربية ستبحث الباحثة حني

عليم توهو بتخليل األخطاء الكتابة ىف  ينورول أوتامتساوى بني الباحثة و 
 .اللغة العربية

ملدرسة طالب الثامن امالئية الإل"حتليل األخطاء ا وضوعمبا يأطروحة ميال أزم .ب
 9101سالمية غودييان سليمان يوغياكرتا يف العام الدراسي إلاملتوسطة ا

". حمور املشكالت قيد الدراسة هو البحث الكمي الوصفي حول 910٦/
 مالئية، وكذلكإلئية، العوامل اليت تسبب أخطاء امالإلاألخطاء ا أشكال

 مالئية.إليت ميكن بذهلا لتقليل األخطاء ااجلهود ال
من نتائج هذه الدراسات تشري إىل أشكال األخطاء اليت يرتكبها 

الصف الثامن هناك مخسة أخطاء  سالمية يفإلطالب املدرسة املتوسطة ا
، %90،10، أخطاء يف الكتابة ال %20 يف ربط احلرروف مبايصل إىل

، أخطاء يف الكتابة مهزة %02،12أخطاء يف الكتابة احلركة بقدر 
. العوامل اليت تؤثر على األخطاء وهي عدم القدرة على التمييز 1،12%

بني احلروف، ونقص يف املفردات اليت ميلكها الطالب، وعدم اهتمام الطالب 
مالء إلي امالئية هإلا لتقليل األخطاء ابالتعليم، اجلهود اليت ميكن بذهل

                                                                 

“ Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Siswi MTs Multilingual Kelas VIIIنورول أوتامى، 11 
Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 9101/9101” ، ،مقال

 xii(، الصفحة ۱۷۲۵)يغياكرتا: اجلامعة الدولة األسالمية، 
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بينهما  للطالب ستماعإلامالء إلأن يعتاد املعلم على إعطاء املواد ا ستماعإلا
 09مالئية للطالب.إلمالء املنقول يشرح املعلم القواعد اإلا

تركز أحباث ميال أزميا على شكل أخطاء توضح العوامل اليت تؤثر 
د كن بذهلا لتقليل هذه األخطاء إىل احلعلى تلك األخطاء واجلهود اليت مي

بذولة مالئية واجلهود املإلاألدىن بينما يبحث املؤلفون يف شكل األخطاء ا
أماهذا البحث الفرق هو الباحثة ىف الفصل  .للحد من تلك األخطاء

 ىف الفصل الثامن. ميال أزمياو  دى عشرااحل
 دىااحلصل اإلمالء ىف الف ج.أطورحة إرفندا نيلي نورياىن مبوضوع " مشكلة تعليم

 /9100يف املدرسة الثانوية احلكومية كانديكان بنتول السنة الدراسية  عشر

حمور املشكلة قيد الدراسة هو عملية تعليم اإلمالء واملشاكلة اليت .  9101
يواحهها املعلمون والطالب يف تعليم اإلمالء واجلهود اليت يبذهلا املعلمون 

 ة.للتغلب على هذه املشكل
تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن مشاكل التعليم اإلمالئي اليت حتدث 
يف الطالب الذين يواجهون صعوبة يف كتابة رسائل اهلجائية بأشكل خمتلفة، 
وعدم فهم يف التمييز بني احلروف املكتوبة أعلى أو أسفل السطر وصعوبة 

يص الوقت صاالتصال. يف حني أن املشكلة اليت يواجهها املعلم هي قلة خت
 لتعليم اإلمالء.

تركز أحباث إرفندا نيلي نورعني على املشكالت اليت يواجهها 
املعلمون والطالب يف تعليم اإلمالء واجلهود اليت ميكن بذهلا لتقليل هذه 
األخطاء إىل احلد األدىن. بينما تريد الباحثة التحليل األخطاء اإلمالء يف 

ابه بني ملبذولة لتقليل هذه األخطاء. التشتعليم اللغة العربية وكذلك اجلهود ا

                                                                 

“ Yogyakarta  VIII MTSN Godean SlemanAnalisis Kesalahan Imla’ Siswa Kelasميال أزميا، 12   
Tahun Ajaran 9101/910(، الصفحة ۱۷۲٦، مقال، )يغياكرتا: اجلامعة الدولة األسالمية،”٦.xv 
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دى احلاالباحثة و إرفندا نيلي نورعني هو ان كالمها أجرى حبثا ىف الفصل 
 .عشر

  إلطار النظرىا .9
 تحليل األخطاء .أ

 خطاءال تعريف(. 0
وفقا لتحليل األخطاء إيليس فهو عبارة عن عملية عمل شائعة 

نات، ليت تشمل مجع العياالستخدام من قبل الباحثني ومدرسي اللغة، وا
وحتديد األخطاء املوجودة يف العينة، وشرح اخلطأ، وتصنيف األخطاء 

 00بناء على أسباهبا وتقييمها أو تقييمها للمستوى اجلدية.
تعريف كوردر: أوضح كوردر يف كتابة الفرق بني زلة اللسان، 
واألغالط، واألخطاء، فزلة اللسان معناها األخطاء الناجتة من تردد 
املتكلم، وماشابه ذلك، أما األغالط فهي الناجتة عن إتيان املتكلم بكالم 
غري مناسب للموقف، أما أي اخلطأ باملعىن الذي يستعمله فهو ذلك 

 النوع من األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد اللغة.
وتعرفه سريفرت: هو أي استعمال خاطئ للقواعد أو سوء 

د الصحيحة أو اجلهل بالشواذ )االستثناءات( من استخدام القواع
ألخطاء ا –ويعرفه عبد العزيز العصيلي: األخطاء يقصد هبا القاعد.

اللغوية أي االحنراف عما هو مقبول يف اللغة العربية حسب املقاييس اليت 
 يتبعها الناطقون بالعربية الفصحى.

غوية لومن هذه التعريفات تتضح لناعدة مواصفات لالستجابة ال
خمالفة االستجابة اللغوية الصادرة من الطالب حىت تعرب خطأ منها: أ(. 

                                                                 
، “”Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasaو جغو تريغان، هنري غنتور 13

 ٦۲(.، ۲۲۲۲)باندنغ: أغكاسا، 
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عدم مناسبة هذه ب(. ملا ينبغي أن تكون عليه هذه االستجابة.
تكرار صدور هذه االستجابات فما ج(. االستجابة يف بعض املواقف.

 يصدر مرة واحدة ال يعترب خطأ، وإمنا يعترب زلة أو هفوة.
 األخطاء أهمية دراسة (.9

لتحليل األخطاء أمهية كبرية يف برامج تعليم اللغةات األجنبية. 
 ومن أبرار جماالت االستفادة من حتليل األخطاء مايلي:

إن دراسة األخطاء تزود الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو أ(.
مها الفرد يستخداكتساهبا، وكذلك االسرتاتيجيات واألساليب اليت 

 ال كتساب اللغة.

إن دراسة األخطاء تفيد يف إعداد املواد التعليمية، إذ ميكن تصميم ب(.
املواد التعليمية املناسبة للناطقني بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إليه 

 دراسات األخطاء اخلاصة هبم.

إن دراسة األخطاء تساعد يف وضع املناهج املناسبة للدارسني سواء .ج(
توى أو طرق التدريس أو من حيث حتديد األهداف أو اختيار احمل

 أساليب التقومي.

د(. إن دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرى نستكشف من 
خالهلا أسباب ضعف الدارسني يف برامج تعليم اللغة الثانية، 

  01واقرتاح أساليب العالج املناسبة.
 

                                                                 

رىب، )القاهرة: دار الفكر الع"املهارات اللغوية مستوياهتا تدريسها صعوباهتا"رشدى أمحد طعيمة،  14 
9112 ،)012-011 
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 مالءإلاتدريس .ب

 مالءإلا عريفت(. 0

من األسس اهلامة اإلمالء درس من درس اللغة العربية، فهو  
للتعبري الكتاىب، ألنه وسيلة من حيث الصورة اخلطّية. واخلطأ اإلمالئى 
يشوه الكتابة، وقد يعّوق فهم اجلملة، كما أنه يدعو إىل احتقار الكاتب 

 01وازدرائه.
ة ذها يف تعليم مهار مالء هو اخلطوة األوىل اليت جيب اختاإلا

/ املوقف الذي يشكل كلمالء هو فئة كتابة تؤكد الشإلواالكتابة.
إلمالء ا( 0211:012الكلمات واجلمل. وفقا لتعريف حممود معرف )

 هم كتابة رسائل يتم وضعها بشكل صحيح يف كلمات ملنع األخطاء.
بشكل عام هناك ثالثة مهارات أساسية يتم تطويرها يف تعليم 

ستماع وطالقة اليد يف الكتابة. يقوم إلمالء وهي مراقبة الدقة واإلا
مالء يف البداية بتدريب الطالب على تطوير قدرهتم على مالحظة إلا

الكلمات املكتوبة أو اجلمل / النصوص اليت سيتم نقلها إىل كتبهم. 
بعد أن يتقنوا هذه املرحلة، تدربوا على أن يكونوا جيدين يف حتريك 
/حتريك نتائج مسعهم. من تكرار/نسخ التدريبات اليت تتم مراراوتكرار 

 0٦صل أيضا على مرونة يف الكتابة.سوف حت
 
 

                                                                 

 001عربية، ص مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسى اللغة الأزهر أرشد " 15 

)باندنغ: فاتا رماجارسدكريا، ، “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”أجف هرموان،  16 
۱۷۲۲ ،)۲۵۲ 
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 مالءإلا تدريس أهداف(. 9

( إن صحة التعبري الكتاىب وآداءه 0مالء وهي: إلأهداف ا
( يعّود الدارس على دقة 9يعتمدان على صحة رسم الكلمات. 

ستماع واالنتباه إل( يعّود الدارس على ا0مالء. إلاملالحظة بنصوص ا
( يعّود الدارس على النظافة والرتتيب 1س. اجلّيد إىل ما سيلقي إليه املدرّ 

( إجادة الدارسني استخدام عالمة الرتقيم 1فيما يكتبها من الكلمات. 
( ٦والتعود عليها مما حيدد اجلمل أويربط فيما بينها من الكلمات. 

( زيادة الثروة 2معرفة مواضع الفصل والوصل وهناية الكالم وبدايته. 
مالء وتطبيقها إل( معرفة قواعد ا1سني. اللغوية والثقافة لدى الدار 

   تطبيقا سليما.

 مالءإلأنواع ا .(3

مالء املنقول: ومعناه أن ينقل بعض الدارسني القطعة من كتاب إلاأ(. 
أو سبورة إضافية بعد قراءهتا وفهمها، وهتجى بعض كلمتها هجاء 

مالء يالئم بعض دراسني الصف الثالث إلشفهيا، وهذا النوع من ا
 بتدائية، وميكن أن ميتد إىل الصف الرابع كذالك.إلرحلة امن امل

راءهتا مالئية على الدراسني لقإلمالء املنظور: فيه تعرض القطعة اإلاب(. 
ى مالئية ومتلى علإلوهتجي بعض كلماهتا، مث حتجب القطعة ا

 مالء أنإلالدارسني بعد ذلك. وميكن للمدّرس ىف هذا النوع من ا
ت الصعبة جزئيا أمام الدارسني، وجيب على يبقى على بعض الكلما

املدّرس أيضا أن يعطى زمنا كافيا للنظر إىل النص لرتسيخ صورة 
 الكلمات ىف أذاهنم.
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ستماعى: ومعناه أن يستمع بعض الدارسني إىل القطعة. إلمالء اإلاج(. 
وبعد مناقشتهم ىف معناها، وهجاء كلمات مشاهبة ملا فيها من 

 مالء يالئم بعضإلى عليهم وهذاالنوع من االكلمات الصعبة، متل
دراسني الصفني اخلامس والسادس وكذالك دارسني املرحلة 

 االعدادية.
ختبارى: والغرض منه تقدير الدارس، وقياس قدرته إلمالء اإلاد(. 

ومدى تقدمه. وهلذا متل عليه القطعة بعد فهمها دون مساعدة له 
رق مع الدارسني ىف مجيع الفمالء يتبع إلىف اهلجاء، وهذاالنوع من ا

لتحقيق الغرض الذى قذكرناه، ولكنه ينبغى أن يكون على فرتات 
  02معقولة، حىت تتسع الفرص للتدريب والتدريس.

 08مالءإلقواعد ا(. 4
  والمنفصلة الحروف الموصولةأ(. 

مالء ال ميكن فصلها عن عناصر احلروف. يف إلدراسة ا
أو مانسميه حروف اهلجائية.   مالء حروف اللغة العربيةإلدراسة ا

حرفا من احلجية تنقسم إىل حروف  91كمارأينا بالفعل هناك 
دال اللف و ألحرفا إاّل  99ميكن ربطها. هناك  ميكن ربطها وال

 .اوو لوا زاءالرء و الذال و الو 
" مييم املشني الس"الثل إذاكانت ترغب يف كتابة مجلة م

يم امل"ل متصال باملث  مث جيب أن تكونبسبب ميكن أن تكون متصال
نظرا ألنه يشتمل على أحرف ميكن توصيلها جيب  "نيسالو الوا

 أيضا ضمها لتكون مشس.
                                                                 

، )يوين، 1املهر جملة اللغة العربية، احلجم " تنفيذ الطريق األلقائية يف درس األمالء “حممد إمساعيل، " 17 
۱۷۲۲ ،)۲۵۵-۲۵٦ 

 0  n TerapanImla’ Toeri da“ ،۱۲-۳۲، معرفة املنجية 1
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املقصود بعد السماح بالتوصيل غري مسموح به  ماهو
ستة  كباحلرف التايل أوبعده، لكن أن يستمر باحلرف السابق. هنا

  ءاز لاء، ار الذال، الدال، اللف، األأحرف ال ميكن توصيلها وهي 
. أي جيب فصل هذه الرسائل الستة عند مقابلة احلروف بعد اوو لوا

 ذالك.
 اءر ال اوو ال لادال اءيالمثل إذاكانت ترغب يف كتابة مجلة 

ياء مبا يف ذلك الرسالة اليت ميكن توصيلها باحلروف التايل، الألن 
دال جيب اليكون الياء أن تكون متصال بالدال. ولكن الجيب 

ألن كالمها يتضمن أحرفا جيب ال تكون متصال حبيث واو المتصال ب
 تكون الكتابة الصحيحة للجملة بعد االتصال يدور.

 الهمزة(. ب
اهلمزة هي حرف اهلجائية ال متلك شكل نفسها يف كتابة 
العربية كحروف الباء أو السني أوال وغريها. اهلمزة ليس هلا شكل 

ق واو، والياء مبوافالهنا احيانا تسهل أو تتحول حروف األلف، وال
 02شكلها.

اهلمزة )أو األلف اليابسة(: حرف خمصوص يقبل احلركة، 
مزة هلاخبالف األلف اليت ال تقبل احلركات. فاحلرف األّول من )أمر( 

تقبل احلركة، واحلرف األخري من )الفىت( ألف ليّنة ال تقبل أّي حركة  
 91كانت.

 
 

                                                                 

 12(، UIN Malang ،9101ماالنج:  )imla’ Teori dan Terapanمعرفة منجلة،  19 
 2(،. 9101)القاهرة: دار الطالح،  قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم"،عبد السالم حممد هارون، "  20 
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 (. اهلمزة يف اول الكلمة0)
لكلمة هي اهلمزة اليت وقعت يف أول الكلمة. اهلمزة يف أول ا

وتكتب ألفها عالمة اهلمزة )ء( فوق األلف إذا كاتب مفتوحة 
و مضمومة مثل أنت، أمحد، أم، أحد أو حتت األلف إذا  

كانت مكسورة مثل: إنسان، إبرة. وإما جمردا عن عالمة 
 اهلمزة وتكتب ألفا )ا( مثل: انكسر، اكتب، استغفار.

 –امسا، أو فعال، أو حرفا  –مزة يف أول الكلمة وعرفنا أن اهل
تكون مهزة وصل أو مهزة قطع، وينبغي أن تعرف اآلن أن 
هذه اهلمزة ترسم )ألفا( مطلقا مفتوحة أو مضمومة أو 
مكسورة، ويوضع على مهزة القطع عني برتاب )ء( ويضع 

 على مهزة الوصل: رأس صاد صغري )....(ر للفرق بينهما.
يف أول الكلمة على قسمني: فهي مهزة وصل  تنقسم اهلمزة

 ومهزة قطع. وفيها يليه بيان ذلك.
 )أ(. مهزة الوصل

مهزة وصل هي اليت تقع يف أول الكلمة، وال تنطق إال 
إذا وقعت يف ابتداء الكالم، حنو: اجلس وتعاىل واجلس. 
وقال الدوخلي أن اهلمزة اللوصل هي مهزة زائدة يؤيت هبا 

توصل هبا إىل النطق بالساكن، وينطق يف أول الكلمة لي
هبا عند بدء الكالم وال ينطقها عند وصله وتكتب ألفها 
جمردا من اهلمزة. وهب عبد السالم أن اهلمزة الوصل هي 

 اليت تثبت نطقها يف االبتداء وتسقط يف الدرج.
 ثبوهتا يف االبتداء قد التزم كحذفها يف درجها مع الكالم.



 
 

17 
 

ا مزة زائدة يؤيت هباهلالوصل: هي والنتيجة ذلك أن مهزة 
ليمكن النطق باحلرف الساكن. وتثبت يف ابتداء الكالم 
وتسقط يف درجة، أي )اتصاله ووسطه( وترسم ألفا جمردة 
من اهلمزة )ء( واألحسن أن توضع فوقها عالمة 

 الوصل)ا(.
 وأما مواضع مهزة الوصل فهي:

 فعل األمر من الثالثي اجملرد. (0
 اغسل. حنو: اشرب، اكتب،

 ماضي الفعل اخلماسي وأمره ومصدره. (9
ْف انصر  –انتظار، انصرَف  –انتظْر  –حنو: انتظَر 

 انصراف. –
 ماضي الفعل السداسي وأمرهومصدره.  (0

 استغفاٌر. –استغفْر  –حنو: استغفَر 
 ال "التعريف" حنو: الشمس والقمر (1
يف هذه االمساء: اسم، است، اثنان، اثنتان، ابن،  (1

  رأة، امين.امرؤ، ابنم، ام
 مهزة القطع)ب(.  

ي اهلمزة اليت تقع يف أول الكلمة، وينطق هبا مهزة القطع ه
. يف بدء الكالم ووسطه، حنو: أنا وأنت. من أين أنت؟

مزة ينطق هبا يف أول اهلي أن مهزة القطع هي وقال الدخو 
ويف وسطه. وذهب عبد السالم أن مهزة القطع هي الكالم 

 والوصل. البتداء اليت تثبت يف
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هي اهلمزة اليت تنطق وتكتب زة القطع: إن كان مهإذا 
وقعت يف الكالم وهي قياسية فيما عدا مايأيت يف حيثما 

مهزة الوصل، وترسم عينا برتاء )ء( فوق أو حتت األلف، 
 وف.وتوجد يف األمساء واألفعال واحلر 

 اهلمزةمهزة القطع إذا وقعت يف أول الكالم ترسم عالمة 
غري( فوق األلف إذاكانت مفتوحة أو )رأس عني ص

مة، حنو: أحد. وترسم حتت األلف إن كانت مضمو 
 مكسور، حنو: إنسان، إبرة

 وأما موضع مهزة القطع فيما يلي:
مزة مثل باعية املبدوءة هبيف األفعال املاضية الثالثية والر  (0

ذلك فعل األمر من الباعي أخذ وأكل، وأكرم وك
كرم. ومجيع األفعال أتقن وأاملبدوءة هبمزة مثل: 

رعة بألف املضاوءة املضارعة من الثالثي و غريه، املبد
 مهزهتا مهزة قطع تثبت أينما وجدت.

حنو: مجيع احلروف مهزهتا مهزة القطع ماعدا )ال(،  (9
 )لالستفهام( أجل، أو، أم، أن، إن،.........

ق طيف األمساء مهزات قطع تكتب وتنويف مجيع اهلمزات  (0
ملة ماعدا اهلمزات يف األمساء االتية: أىن وجدت يف اجل

اثنتان، ابن، ابنة، امرؤ، ابنم، است، اثنان، اسم، 
 امرأة، امين.
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 (. التاءج
بوطة تاء. وعالمة التاء املر الوعالمة التاء املفتوحة أن تنطق دائما 

 :90تاء عند الوصل، وهاء ىف الوقف. ال حظالأن تنطق 
 لة((. التاء املفتوحة )التاء الطوي0)

التاء املفتوحة أو املبسوطة أو املنبسطة أو املمدودة أو 
تاء سواء أكانت يف درج الكالم أم الاجملرورة هي اليت ينطق هبا 

يف آخره، خبالف التاء املربوطة )أو هاء التانيث( الذي ينطق هبا 
هاء عند الوقف. تكتب التاء املفتوحة أو ممدودة أو مبسوطة 

اء عند الوقف، وجندها يف األماكن إذامل نستطع النطق هباه
 التالية:

االسم الثالثي الساكن الوسط املنتهي بتاء غري زائدة، مثل: )أ(. 
بيت، موت، صوت، وقت، صمت، قوت، بنت، نبت، 

 أنت، أنت.

االسم املذكر غري الثالثي: نبات، فرات، رفات، سبات، )ب(.
 ثبات.

ْت، بْت، درسالفعل، سواء أكانت التاء للتأنيث، مثل: لع)ج(.
 أكلْت. أم ضمريا، مثل: لعبُت، شرحُت، أكلْت.

مجع املؤنث السامل، مثل: معّلمات، طاوالت، فاطمات، )د(.
 تاجحات، صفات، مجيال.

 

                                                                 
  فوائد لغوية-وظيفينحو الال–ىف أساسية اللغة العربية الكتابة اإلمالئية والوظيفية عبد العزيز نبوى، " 21
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 كلمة "أوالت" امللحقة حبمع املؤنث السامل.)ه(.

تاء ممدودة، مثل: المجع التكسري إذاكان مفرده منتهياء ب)و(.
(، نعوت )نعت(، أبيات أوقات )وقت(، أصوات )صوت

 )بيت(، أموات )موت(.

مثل:  ياء ساكنة.الواو ساكنة، أو التاء قبلها الاالسم املنتهي ب)ز(.
 عنكبوت، سكوت، جربوت، غفريت، كربيت.

 تاء، مثل: هاروت، ماروت.الاسم العلم األجنيّب املنتهي ب)ح(.

 اسم الفعل "هيهات".)ط(.

، رّبت، لعّلت، و األحرف اخلمسة التالية: ليت، الت)ي(.
 مّتت.

 (. التاء املربوطة هي اّليت ينطق هبا هاء عند الوقف، وجندها يف:9)
)أ(.هناية االسم املفرد املؤنث غري الثالثي الساكن الوسط. 

 مثل: طاولة، شجرة، حرّّية، مّهة، طفولة، معّلمة.
)ب(.هناية الصفة املؤنثة، مثل: طويلة، خبلية، مجيلة، عادلة، 

 ظاملة.
ج(.هناية اسم العامل املذكر غري األجنيب، مثل: معاوية، )

 طلحة، طرفة، محزة، ُعتيبة.
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)د(.هاية مجع التكسري الذي ال يتتهي مفرده بتاء ممدودة. 
مثل: قضاة )مجع قاض(، سعاة )مجع ساع(، أغطية 

 99)مجع غطاء( و إخوة )مجع أخ(.
 اللغة العربية .ج

 تعريف اللغة العربية(. 0
ربية فهي لغة العروبة واإلسالم، وهي أعظم أما اللغة الع

مقومات األمة االسالمية منذ أن يبعثه اهلل رسوله العرىب إىل أن يرث 
اهلل األرض ومن عليها. وهي لغة التعليم والتعّلم يف مجيع املدارس 
واملعاهد االسالمية، ولغة التفاهم بني مجيع الشعوب العربية 

اللغات الرمسية ىف هيئة األمم واإلسالمية، بل أصبحت اآلن إحدى 
 املتحدة.

 أهمية اللغة العربية(. 9

إن للغة العربية مكانه خاصة بني لغات العامل، كما أن 
أمهية هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم ىف عصرنا احلاضر، وترجع أمهية 

 اللغة العربية إىل األسباب اآلتية:

ل مسلم  حيتاجها كإهنا لغة القران، وهي بذلك اللغة العربية الىتأ(.
ليقرأ، أو يفهم القرآن الذى يستمّد منه املسلم األوامر والنواهى 

 واألحكام الشرعية.

إهنا لغة الصالة، إن كّل مسلم يريد أن يؤّدى الصالة عليه ب(.
أن يؤديها بالعربية، ولذلك فإّن العربية مرتبطة بركن أساسّى من 

                                                                 

)ماالنج: جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،  اإلمالء نظرية وتطبيقه"رضوان " 22 
9100 ،.)92-00 
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ّل واجبا على كأركان اإلسالم فيصبح تعّلم العربية بذلك 
 مسلم.

إهنا لغة احلديث الشريف، فإن كل مسلم يريد قراءته واستيعابه ج(.
 عليه أن يعرف العربية.

املكانة اإلقتصادية للعرب. إن العرب اآلن ينمون اقتصاديا د(.
بشكل سريع بفضل ما لديهم من ثروات نفطية ومعدنية، مما 

موازيا.جيعل هلم وزنا اقتصاديا كبريا، ووزنا سياسيا 
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 الباب الثالث

 البحث منهج

 

 البحث منهج ﴾أ﴿

 البحث املستخدمة من قبل املؤلفني يف هذه الدراسة فهي :منهج أما 

 ونوع البحث مدخلال .0
منهجية البحث عنصر مهم للحفاظ على موثوقية وصال حية نتائج 

تستخدم هذه الدراسة مقاربة نوعية تظهر لوصف وحتليل  90البحوث.
 اث واألنشطة االجتماعية ومواقف الثقة وتصورات األفكارواألحد الظواهر

استخدم هذا ألهنم يريدون وصف وحتليل  ةالباحث 91الفردية واجلماعية.
 مالء يف تعليم اللغة العربية. إلاألخطاء كتابة ا

يف هذه الدراسة هو البحث  ةنوع البحث الذي يستخدمه الباحث
وتفسري  يقة حبث تسعى لوصفامليداين الوصفي النوعي. منهج وصفي هو طر 

  91األشياء كماهي.
 
 

                                                                 

(، 1۱۷۷)جاكرتا: فا تا راجا غرافندو فرسادا، “Metedologi Penelitian Kualitatif”برهان بوغني،  23 
1۱ 

 9 )باندنغ: فاتا رماجا رسدكريا، “i Penelitian PendidikanMetedolog”نانا سوده سكمديناتا،  1
۱۷۷۰ ،)٦۷ 

9 )جاكرتا: فاتا “Prakteknya Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan”سوكردي،  1
 ۲۵۰(، ۱۷۷1بومي أكسارا، 
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  الباحثة حضور .9
 9٦ألداة البحثية هي الباحث نفسه.األداة أو ايف البحث النوعي فإنه 

جيب أيضا "التحقيق" من الباحث باعتباره أداة إىل أي مدى يكون  لذالك
الباحثون النوعيون على استعداد ألجراء البحوث اليت ستذهب بعد ذلك إىل 

 92قل.احل
 البحث كانم .3

فونوروجو ب األوىل سالمية احلكوميةإلنوية اااملدرسة الث ةاختيار الباحث
من مواقع البحث ألن هناك مشكلة يف املؤسسة واليت كانت تتفق مع املوضوع 

 مالء.إلا الذي اختياره الباحث، وهي حتليل األخطاء كتابة
 البيانات ومصدرها .4

لفدان أن مصادر البيانات  موليوغ نقالعن آراء من لفدان. يقول
الرئيسية يف البحث النوعي هي الكلمات واألجراءات. الباقي هو بيانات 

ىف هذا الدراسة هي كتابية عربية  البيانات 91إضافية مثل املستندات وغريها.
 للطالب بينما مصادرها البيانات هو املعلم والطالب والرئيس املدرسة.

 جمع البيانات أساليب .5
دة طريق ع ول على البيانات، يستخدم املؤلفانات أو احلصيف مجع البي

 تعتربذات صلة يف هذه الدراسة :
 

                                                                 

 9 كا باندنغ: ج ف فستا )”Metodologi Penelitian kualitatif”أفيف الدين و بيين أمحد سيباين،  ٦
 ۲۱۵(، ۱۷۷۲ستيا، 

باندنغ: ألف بيتا، )“R&D Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan”سوغييونو،  27 
۱۷۲٦ ،)۱۱۱ 

9 (، ۱۷۷۱)باندنغ: فاتا رماجا رسدكريا، ، “Metodologi Penelitian Kualitatif”ليزي ز موليغ،  1
۲۱۱ 
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 المالحظة .أ
املالحظة هي طريقة جلمع البيانات تستخدم مراقبة األجسام 

ميكن أيضا تفسري املالحظة على أهنا مالحظة وتسجيل  92البحثية.
نوعي للقلب ميكن القول أن البحث ال 01منتظمني للظاهرة قيد الدراسة.

هو مالحظة ميدانية. املالحظة امليدانية يف هذه احلالة هي معىن وصفي 
مبعىن أن حتتوي هذه املالحظات امليدانية على نظرة عامة حول إعداء 
املالحظات واألشخاص والإلجراءات واحملادثات حول كل ما يتعلق برتكيز 

ية ىف الفصل العربىف هذا البحث الباحثة املالحظة عن تعليم اللغة  البحث.
 .دى عشرااحل

 المقابلة.ب
املقابلة هي عملية أسئلة وإجابة يف املؤسسة تتم شفهيا حيث 

يف  00أكثر لوجه مباشرة إىل املعلومات أو املعلومات. يستمع شخصان أو
هذه الدراسة أجريت مقابالت مع مدير املدارس للحصول على معلومات 

لحصول على معلومات األخطاء يف  حول البيانات العامة املدرسة، املعلم ل
 مالءإلكتابة ا

 يةالتوثيق .ج
يستخدم أسلوب التوثيق هذا جلمع البيانات من غري البشر، 

تستخدم الوثائق  09ويتكون هذا املصدر من املستندات والسجالت.

                                                                 
سورابايا: سيج، )“atu Tinjauan Dasar”Metodologi Penelitian Pendidikan, Suيتم رينطا،  29

۲۲٦٦ ،)۰۰ 
0  Metodologi Penelitian Kualitatif“ ،۰۷، ليزي ز موليغ 1
 0   ۲۳(، ۱۷۷۲جاكرتا: بومي أكسارا، )“”Metodologi Penelitian جوليت نربكو و ابو أمحد،  0

(، ۲۲۲۲لنفس، )يغياكرتا: كلية علم ا“Metodologi Reserch, Jilid II”سوترسنو و أبو أمحد،  32
۱۱٦ 



 
 

26 
 

والسجالت ألغراض البحث ألسباب ميكن تربيرها، وتشمل: املستندات  
كديل على األختبار، كال مها مفيد وفقا للبحث النوعي الطبيعي يف 

حتتوى هذا الوثائق على صور  00الطبيعه، وفقا للسياق ويف السياق.
املدارس  ءألنشطة التعليم ونتائج البحث باللغة العربية ونصوص تاريخ إنشا

 واهلياكيل التنظيمة املوظفني وكذالك اإلدارة والبنية التحتية.
 تحليل البيانات .6

. يف هابرمان لز وحتليل البيانات النوعية تتبع املفاهيم اليت قدمها م
نتاج/ ختفيض البيانات و عرض البيانات و االستحتليل البيانات مبا يف ذلك: 

 التحقيق.
 تخفيض البيانات .أ

كيز قليل البيانات، واختيار األشياء الرئيسية، مع الرت يتم تلخيص ت
 01على األشياء املهمة، والبحث عن السمات واألمناط وإزالة لزوم هلا.

 عرض البيانات.ب
عرض البيانات هو تقدمي البيانات إىل منط يتم يف شكل أوصاف 

موجزة، خمططات، رسوم بيانية، مصفوفات، شبكات وخمططات. إذا  
يت مت العثور عليها مدعومة بالبيانات أثناء الدراسة، فإن كانت األمناط ال

 النموذج أصبح منوذجا قياسيا سيتم عرضه يف هنا ية الدراسة.
 االستنتاج/ التحقيق .ج

نتهاء من عملية تقليل البيانات وعرض البيانات، يقوم إلبعد ا
ة وستتغري التنتاجات مؤقتالننتائج، تكون ا الباحثون بعد ذلك باستخالص

                                                                 

 0  Metodologi Penelitian Kualitatif“ ،۱۲۰، ليزي ز موليغ 0
)جاكرتا: فاتا رنيكا جفتا، “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”سهرسم أركنطا، 34

۲۲۲۲ ،)۳۳۲ 
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مل يتم العثور على دليل قوي يدعم املرحلة التالية من مجع البيانات. إذا  إذا
كانت االستنتاجات مدعومة بأدلة صحيحة ومتناسقة عندما يعود 
الباحثون إىل احلقل جلمع االبيانات، فإن االتنتاجات هي استنتاجات ذات 

 01مصداقية.
 التحقيق من صحة النتائج .7

 امتداد المالحظة .أ
حظة يعين عودة الباحثة إىل احلقل إلجراء مقابلة مع امتداد املال

مع املالحظات مرة أخرى مع البيانات اليت مت الوفاء هبا أو اجلديدة. مع 
امتداد هذه املالحظة يعين أن عالقة الباحثة مع األ شخاص املعنيني سوف 
تشكل على حنو متزايد عالقة كلما كان ذلك أكثر محيمة )مل تعد هناك 

كثر انفتاحا وثقة متبادلة حىت ال يتم إخفاء أي معلومات مسافة( تعد أ
بعد اآلن. عندما يتم تكوين عالقة، كان هناك احنراف يف الدراسة، حيث 

 مل يعد وجود الباحثة ضارا بالسلوك اجلاري دراسته.
 زيادة المباثرة .ب

زيادة املباثرة تعين جعل املالحظة عن كثب وبشكل مستمر. هبذه 
جيل يقني البيانات وتسلسل األحداث بطريقة معينة الطريقة، سيتم تس

 ومنهجية.
 التثليت .ج

يعرف التلثيت يف اختبار املصداقية بأنه فحص البيانات من مصادر 
  0٦متعددة بطرق خمتلفة ويف أوقات خمتلفة.

 

                                                                 

  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D“ ،۱۵۱سوغييونو،  35 
   36 املرجع نفسه، 920-921 
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 خطوات البحث .8

 يف عملية البحث مير الباحثون باملراحل التالية:
تيار التصميمات البحثية، واخ إعداد املراحل السابقة للمجال واليت تشمل: (0

جماالت البحث،  وإدارة خطابات الرتخيص، واستكشاف وتقييم حالة 
اجملال، واختيار املخربين واستخدامهم، وإعداد املعدات، واليت تتعلق 

 بأخالقيات البحث.
مراحل العاملني امليدانيني واليت تشتمل: فهم حليفة البحث واألعداد  (9

  احلقل واملشاركة يف مجع البيانات.الذايت، الدخول إىل
 مرحل حتليل البيانات اليت تشمل التحليل أثناء وبعد مجع البيانات. .ج
 مرحلة كتابة نتائج البحوث. .د
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 

 عرض البيانات العامة .﴾أ﴿
 تأسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى تاريخ  .0

 وإلسالمية احلكومية األوىل فونوروجثانوية احملة تأسيس املدرسة ال
وحالتها كاملدرسة احلكومية منذ  000011902100باألرقام اإلحصائية 

 و بدال من املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية جناوي. 0219السنة 
األرض  و علىإلسالمية احلكومية األوىل فونوروجوطن املدرسة العالية ا

 لتطويرا ناطق احلضرية املنخفضة ويتمكن هذامرتا يف امل 00110مساحتها 
المية احلكومية إلساملدرسة يف املستقبل احملتملني. اآلن متلك املدرسة العالية ا

طالب من الصف العاشر  120فصول الدراسية بتفصيل  90و األوىل فونوروج
بالدرجة الوظيفية  02معلمني ) 11حىت الصف الثانية عشر. وعدد املعلم 

بالدرجة  1بغري الدرجة الوظيفية احلكومية( واإلدارة التعليمية ) 01و احلكومية 
 بغري الدرجة الوظيفية احلكومية(. 00الوظيفية احلكومية 

منذ  وإلسالمية احلكومية األوىل فونوروجشهدت املدرسة الثانوية ا
 العدد من التغيريات يف القيادة، وهي: 0219 إنشائها العام

 0212-0219  هريالدكتور أندوس حممد سو .أ
 0220-0212  أندوس زين صفوانالدكتور  .ب

 0222-0220  الدكتور أندوس حممودين دانوريج.
 9119-0222  احلاج كوسطا عامل يف الرتبيةد. 

 9111-9119  ه.احلاج خازين عامل يف القانون
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 9112-9111 و.احلاج فطاين يوسوف عامل يف الرتبية
 9112  منهوديز.احلاج واهيب تري سا 

 9109-9112   حممد خالد املاجستري.ح
 9102-9109   لدكتور أندوس فورونطاط.ا

 معلومات المدرسة .9
0.0 الطاولة   

 )معلومات كاملة من املدرسة(
 هوية املدرسة

سالمية احلكومية املدرسة الثانوية اإل
 وجاألوىل بفونورو 

 أ اسم املدرسة :

 ب رقم املدرسة : 00،0،01،19،02،100
 ج مستوى التعليم : نويةاملدرسة الثا

 د حالة املدرسة : احلكومية
 ه عنوان املدرسة : 19الطريق أريف رمحن حكيم رقم 

  مكتب القرية : كرطاساري
  حي : بابادان

  املدينة : وجفونورو 
  احملافظة : جاوة الشرقية

  البلد : إندونسيا
  الرمز الربيدي : ٦0120
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0.9 الطاولة  
تصال باملدرسة()معلومات اال  

 االتصال باملدرسة
 أ رقم اهلادف : 1019-1٦021
 ب رقم الفاكس : 1019-1٦0211

سالمية احلكومية األوىل املدرسة الثانوية اإل
 و أت ياهو.جومجبفونورو 

الربيد  :
 اإللتكروين

 ج

 سالمية احلكومية األوىلووو. املدرسة الثانوية اإل
 و.س ج ها.إيديجبفونورو 

 د املوقع :

 
 رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة .3

 رؤية المؤسسة .أ
أخالق الكرمية: لديه سلوك مهذب ويدافع عن قيمة احلقيقة، بعيدا (. 0

 عن املواقف والسلوك السيئ وفقا للمعابري الدينية واالجتماعية.
 لديهم مهارات احلياة: ماهر يف اجملتمع ولديهم املهارات الالزمة للحياة.(. 9
ال التقوى وعلوم التكنولوجيا: لديهم معرفة جيدة يف إتقان (. اجلودة يف جم0

 العلوم التكنولوجية وأداء العبادة بطيب.
(. رعاية البيئة: يتصرف بأدب جتاه البيئة من خالل تطبيق الشعور باحلب 1

 واالهتمام بالبيئة يف احلياة اليومية.
م رات لديه(. برنامج منظم املهارات: إداراك اخلرجيني الذين لديهم مها1

مهارات القرن احلادي والعشرين يف جماالت الرسم املتحركة والوسائط 
 املتعددة والتصميم اجلرافيكي واملساحة املكتبية والطعام واملوضة.
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 ب. مهمة المدرسة

 (. الطالب واملعرفة اليت عمالية.0

 (. تعّرف الطالب على األعمال اخلريية اليت تعمل لفي العمالية.9

 إلميان والوالء يف اهلل تعاىل.(. غرس ا0

(. تطبيق ثقافة حياة نظيفة وصحيحة كشكل من أشكال احلفاظ على 1
 البيئة.

 (. تنفيذ برامج املهارات حسب احلاجة.1

 ج. أهداف المؤسسة

حتسني نوعية املواقف واملمارسات الدينية اإلسالمية لسكان  (0
 املدارس يف املاضي.

ال بيئة املدرسة أكثر من أي زيادة وعي اجملتمع جتاه نظافة ومج (9
 وقت مضى.

زيادة جودة وكمية البنية التحتية واملرافق اليت تدعم حتسني  (0
 اإلجنازات األكادميية وغري األكادميية.

زيادة تدريب الفريق األمليب اخلاضع للقدرة على املنافسة يف خريطة  (1
األوملبياد على مستوى املقاطعة اليت ينظمها مكتب تعليم املنطقة 

 ووزارة الدين.
 زاد من نتيجة االمتحان الونطي مبقدار مخسني عن العام السابق. (1
إنتاج خرجيني قادرين على مواجهه التحديات يف جمال علوم  (٦

 التكنولوجيا.



 
 

33 
 

قادرة على ترتيب غرفة الوسائط املعتعددة لدعم أنشطة التدريس  (2
 والتعليم.

 تطوير مناذج التعليم البيئي عرب املواضيع (1
 ر املشاكل املادية والبيئية املوجودة يف اجملتمع.حفر وتطوي (2

 تطوير أساليب التعليم القائمة على البيئة والثقافة. (01
توير تعليم املهارات الذي يتكون من الوسائط املعتعددة التصميم  (00

اجلرافيكي الرسوم املتحركة املساحات املكتبية املطاعم األزياء 
 واحلرف.

كار اإلبداعي مع تعليم ريادة إعداد اخلرجيني املستقلني االبت (09
 األعمال.

إعداد اخلرجيني املؤهلني يف جمال الرسوم املتحركة ومكاتب تصميم  (00
 اجلرافيك املتعدد الوسائط يف جمال املطاعم واألزياء.

 عناصر القيادة .4
 : نستعني املاجيستري   رئيس املدرسة .أ

 : الدكتور اندا ليلستوتيك  رئيس قسم اإلدارة  .ب
 : موهادي عامل يف الرتبية  راسيقسم املنهج الد .ج

 : ريرين هاريوحيوين املاجيستري  د. قسم وشؤون الطالب

 : الدكتور اندا سريانا إندراوايت ه. قسم املرافق والبنية التحتية

 : موليونو املاجيستري   و. قسم اجملتمع

 : مسهور املاجيستري  ز. رئيس خمترب احلاسوب

 س جوناوان: الدكتوراندي   ح. رئيس املكتبة
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 : الدكتوراندا رمحتك  ط. رئيس خمترب بيولوجي

 : الدكتوراندا فاراوتينينينجسيه  ي. رئيس خمترب فيزيائي

 : الدكتوراندا احلاجة هرلينا رسديانا  ك. رئيس خمترب كماوي

 وصف البيانات الخاصة .﴾ب﴿

 دى عشرالحا الفصلفي تعليم اللغة العربية فى  كتابة اإلمالئيةالخطأ في   .0
سية و السنة الدراإلسالمية الحكومية األولى فونوروجاالمدرسة الثانوية ب

9102  /9191 
قامت  ، كتابة اإلمالءيف الطالب أخطاءشكل  للحصول على البيانات عن

 على طالب الصف احلادي عشر اختبارها نصوصهم اخلاصة لتتمالباحثة 
 طالبا. 99 وإلسالمية احلكومية األوىل فونوروجاباملدرسة الثانوية 

 الباحثة للطالب هي كما يلي: النصوص اليت قدمتها وأما 
ى َأمْحَُد أَتَ َعلَُّم ىِف اَْلمْدَرَسِة اْلَعالَِيةِ ْاإِلْساَلِمَيِة ْاحلُ " و. ْوِمَيةِ ْاألُْوىَل فُونُوُروجُ كُ ِامسِْ

ِف احلَاِدى َعَشَر لِِقْسِم الدِّْينِيَّ  نَ اآل . َذَهْبُت ِإىَل املْدَرَسِة ىِف ةِ أَنَا تِْلِمْيٌذ يِف الصَّ
ابَِعِة ِإالَّ الرُّْبِع. أَْلتَِقى اأَلْصِدقَاءَ ىِف اْلَفْصِل َأْجِلُس َمَع طَلْ  اَعِة السَّ َحِة مُثَّ َدَخَل السَّ

ْب يَا اأُلْستَاُذ َوَوَقَف أََماَم التَّاَلِمْيُذ َوأََمَر َأَحَدُهْم ِلِكتَاَبِة فَ َقاَل اأُلْستَاُذ :" اُْكتُ 
ُه اأُلْستَاُذ َأمْحَُد ِمَن اْلِكتَاِب الَِّذي بَ نْيَ َيَدْيَك مُثَّ اِقْ رَْأ ِبَصْوِت َعاٍل َوبَ ْعَد َذِلَك َسأَلَ 

ْرَس ِبَطرِيْ َقٍة َصِحْيَحٍة َتُدلُّ َعَلى فَ ْهِمِه َلهُ  َص َأمْحَُد الدَّ ا فَِهَمُه فَ َلخَّ  َواْنتِبَاِهِه َعمَّ
َعلُْوُه ُقْدَوَة هَلُْم رَُه اأُلْستَاُذ َعَلى ِدقَِّة فَ ْهِمِه َوطََلَب ِمْن زَُماَلِئِه َأْن جيَْ لِْلُمَدرِِّس. َفَشكَ 

ْرِس َواْلَفْهِم ِلَما يَ ْقَرُؤْوَن."  ىِف اأِلْنتِبَاِه لِلدَّ
خطاء من الطالب الصف احلادي عشر باملدرسة الثانوية كانت األ  لقد

ستة  يف كتابة مهزة القطعاألخطاء  وهي وجفونورو بإلسالمية احلكومية األوىل ا
اء يف كتابة تاألخطاء  و واحد طالب الوصليف كتابة مهزة األخطاء  وطالب 
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يف  طاء األخو  واحد طالب تاء املفتوحةيف كتابة األخطاء  و طالبان املربوطة
  :كما يلي طالبان معرفةيف كتابة األخطاء  و طالب كتابة نكرة

 
 9.0 الطاولة

 رقم اسم رقم األخطاء األخطاء
ْي   0 يين أوكتافياين 0   املْدَرَسةِ ىِف  تَ َعلَّمُ أَ  دُ مْحَ اَ ِامسِْ

 9 ديياه فرتي ستيو ء 9 ىِف املْدَرَسةِ  تَ َعلَّمُ اَ 
 0 لوتفيا دوي سافرتي  0 َمَع طَْلَحِة  اَْجِلسُ 

 1 إيفا فربينيت  1 َأَحَدُهْم ِلِكتَاَبةِ  اََمرَ وَ 
 1 سري رهايو 1 مْحَدُ يَا أَ  ُأْكُتبْ 

َص  ْرسَ  َامْحَدُ فَ َلخَّ  ٦ كرمسا فيك نور ليلى ٦ الدَّ
 2 رين شهرل مصطفي 2 طَْلَححْ َمَع  ْجِلسُ أَ 

 1 بسري ء 1 تَاَبتِ ِلكِ  ُهمْ َأَحدَ  َمرَ َواَ 
 2 حممد فؤاد عني اليقني 2 ِإىَل املْدَرَسةِ  َدَهْبةُ 

اَعةِ  الىِف  َمْدَرَستِ َذَهْبُت ِإىَل   سَّ
ابَِعِة ِإاَل الرُّْبعِ   السَّ

 01 عفيف إقبال ء 01

أََماَم  اأُلْستَاُذ َوَوَقفَ  َخلَ مُثَّ دَ  
 تَّالَِمْيذُ 

 00 كارمسا جريالنساء   00

َص َأمْحَُد   09   داناغ 09 دَّْرسَ فَ َلخَّ
َص َأمْحَُد ال ْرسَ فَ َلخَّ  00 أنندا أوليل ألف فوزية 00 دَّ
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 الباب الخامس

 لبحثتحليل ا 

 

فى الفصل  في تعليم اللغة العربية همزة القطع والوصلفي كتابة تحليل األخطاء  .﴾أ﴿
السنة  وروجالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى فونو ب عشردى احال

 9191/  9102الدراسية 

 0اجلدول

 سم الطالب ا يين أوكتافياين
 رقم البطاقة 0

ْي   اجلملة ىِف املْدَرَسةِ أَتَ َعلَُّم  َامْحَدُ ِامسِْ
تصنيف  )خطأ إمالئ( يف كتابة مهزة القطع

 األخطاء
، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة أمحد. كان 0نظر إىل اجلدول 

ة "أمحد" كلم  رأس العني على حتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالب ال يضع
االسم سوى  كل ما من  ألن )ء( فيها إعطاء رأس العني األلف مع أنه وجب على

وكان  .يبدأ هبمزة القطع م، امرأ، امرأة اثنان واثنتان وجب عليها أنابن، ابنة، اس
ْي َأمْحَُد أَتَ َعلَُّم ىِف املْدَرَسةِ التصحيح من هذه الكلمة هي:   .ِامسِْ
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9اجلدول   

 سم الطالب ا ديياه فرتي ستيو ء
 رقم البطاقة 9

 اجلملة ْدَرَسةِ ىِف امل اَتَ َعلَّمُ 
تصنيف  يف كتابة مهزة القطع)خطأ إمالئ( 

 األخطاء
.  ماتعلّ ، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة 9نظر إىل اجلدول 

لمة ك  رأس العني على كان حتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالب ال يضع
يغة بص كل ما  ألن (فيها إعطاء رأس العني )ء األلف " مع أنه وجب علىتعّلم"أ

الفعل املضارع بضمري متكلم وحده )أنا( اليت تستلزم على ظهور مهزة القطع يف 
 أَتَ َعلَُّم ىِف املْدَرَسةِ وكان التصحيح من هذه الكلمة هي:  بدايتها(.

0اجلدول   

 سم الطالب ا لوتفيا دوي سافرتي
 رقم البطاقة 0

 اجلملة َمَع طَْلَحةِ  اَْجِلسُ 
تصنيف  كتابة مهزة القطع يف ()خطأ إمالئ

 األخطاء
.كان اَْجِلسُ ، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة 0نظر إىل اجلدول

ة كلم  رأس العني على حتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالب ال يضع
يغة بص كل ما  ألن فيها إعطاء رأس العني )ء( األلف " مع أنه وجب علىَأْجِلسُ "
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ضارع بضمري متكلم وحده )أنا( اليت تستلزم على ظهور مهزة القطع يف الفعل امل
 َأْجِلُس َمَع طَْلَحةِ وكان التصحيح من هذه الكلمة هي:  بدايتها(.

1اجلدول   

 سم الطالب ا إيفا فربينيت
 رقم البطاقة 1

 اجلملة َأَحَدُهْم ِلِكتَاَبةِ  اََمرَ وَ 
تصنيف  )خطأ إمالئ( يف كتابة مهزة القطع

 األخطاء
كان   .َمرَ ، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة ا1نظر إىل اجلدول

لمة ك  رأس العني على حتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالب ال يضع
يغة بص كل ما  ألن فيها إعطاء رأس العني )ء( األلف " مع أنه وجب علىَوأََمرَ "

كان التصحيح و  ر مهزة القطع يف بدايتها(.اليت تستلزم على ظهو  اجملردالفعل املاض 
 َأَحَدُهْم ِلِكتَاَبةِ  َوأََمرَ من هذه الكلمة هي: 

1اجلدول   

 سم الطالب ا سري رهايو
 رقم البطاقة 1

 اجلملة يَا َأمْحَدُ  ُأْكُتبْ 
تصنيف  مهزة الوصليف كتابة )خطأ إمالئ( 

 األخطاء
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.كان ُأْكُتبْ ة فتقع يف كلمة ، نرى أن هناك األخطاء اللغوي1نظر إىل اجلدول
" ْكُتبْ ُا كلمة "  رأس العني على حتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالب يضع

مر على صيغة فعل األ ألن فيها إعطاء رأس العني )ء( األلف مع أنه ال وجب على
. يهاتبدأ هبمزة الوصل اليت ال عالمة عل ال وجب عليها أن بضمري أنت وكل فعل أمر

 اُْكُتْب يَا َأمْحَدُ التصحيح من هذه الكلمة هي: وكان 

٦اجلدول   

 سم الطالب ا كرمسا فيك نور ليلى
 رقم البطاقة ٦

َص  ْرسَ  َامْحَدُ فَ َلخَّ  اجلملة الدَّ
تصنيف  )خطأ إمالئ( يف كتابة مهزة القطع

 األخطاء
 ، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة أمحد. كان٦نظر إىل اجلدول 

ة "أمحد" كلم  رأس العني على حتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالب ال يضع
االسم سوى  كل ما من  ألن فيها إعطاء رأس العني )ء( األلف مع أنه وجب على

وكان  .يبدأ هبمزة القطع م، امرأ، امرأة اثنان واثنتان وجب عليها أنابن، ابنة، اس
يْ التصحيح من هذه الكلمة هي:   .َأمْحَُد أَتَ َعلَُّم ىِف املْدَرَسةِ  ِامسِْ

2 اجلدول   

 سم الطالب ا رين شهرل مصطفي
 رقم البطاقة 2

 اجلملة َمَع طَْلَحةِ  اَْجِلسُ 
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تصنيف  يف كتابة مهزة القطع)خطأ إمالئ( 
 األخطاء

.كان اَْجِلسُ ، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة 2نظر إىل اجلدول
ة كلم  رأس العني على من هذه اجلملة هي أن الطالب ال يضعحتليل األخطاء 

يغة بص كل ما  ألن فيها إعطاء رأس العني )ء( األلف " مع أنه وجب علىَأْجِلسُ "
الفعل املضارع بضمري متكلم وحده )أنا( اليت تستلزم على ظهور مهزة القطع يف 

 َحةِ َأْجِلُس َمَع طَلْ وكان التصحيح من هذه الكلمة هي:  بدايتها(.

ليم اللغة العربية في تع في كتابة التاء المربوطة والتاء المفتوحةتحليل األخطاء  .﴾ب﴿
المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى ب عشردى احالفى الفصل 

 9191/  9102و السنة الدراسية روجفونو 

1 اجلدول  

 سم الطالب ا بسري ء
 رقم البطاقة 1

 اجلملة تَاَبتكِ َأَحَدُهْم لِ  اََمرَ وَ 
تصنيف    )خطأ إمالئ( يف كتابة مهزة القطع وكتابة تاء املربوطة

 األخطاء
 َمرَ ، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة ا1نظر إىل اجلدول

س العني رأ . كان حتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالب ال يضع وكتَاَبت
كل   ألن فيها إعطاء رأس العني )ء( األلف " مع أنه وجب علىَوأََمرَ كلمة "  على

وحتليل  ا(.اليت تستلزم على ظهور مهزة القطع يف بدايته اجملردبصيغة الفعل املاض  ما
 التاء املفتوحة مع أهنا الزم أن تكتبهذه اجلملة هي يستخدم فيها  األخطاء من
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وكان  .االسم املصدر الذي ثبت فيه"الكتابة" هي  ألن ها بالتاء املربوطةفي
 َأَحَدُهْم ِلِكتَاَبة. َوأََمرَ التصحيح من هذه الكلمة هي: 

 2اجلدول 

 سم الطالب ا حممد فؤاد عني اليقني
 رقم البطاقة 2

 اجلملة ِإىَل املْدَرَسةِ  َهْبةُ ذَ 
تصنيف  تاء املفتوحةالكتابة يف  )خطأ إمالئ( 

 األخطاء
. كان ةُ َذَهبْ قع يف كلمة ، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فت2نظر إىل اجلدول 

هذه اجلملة هي أن الطالب يستخدم فيها التاء املربوطة مع أهنا حتليل األخطاء من 
ق بفعل املضارع ل يلتحالتاء هي ضمري متص ألن الزم أن تكتب فيها بالتاء املفتوحة

 ةِ َهْبُت ِإىَل املْدَرسَ . وكان التصحيح من هذه الكلمة هي: ذَ )أنا(وتدل على ضمري 

 01اجلدول  

 سم الطالب ا عفيف إقبال ء
 رقم البطاقة 01

ابَِعِة ِإاَل الرُّبْ  ْدَرَستِ َذَهْبُت ِإىَل امل اَعِة السَّ  اجلملة عِ ىِف السَّ
تصنيف  املربوطةالتاء كتابة يف  )خطأ إمالئ( 

 األخطاء
، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة 01نظر إىل اجلدول 

ا التاء يستخدم فيهكان حتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالب   .املْدَرَستِ 
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 ذي يلتحقاالسم املفرد ال ألن املفتوحة مع أهنا الزم أن تكتب فيها بالتاء املربوطة
ملْدَرَسِة َذَهْبُت ِإىَل ا. وكان التصحيح من هذه الكلمة هي: بالتاء هي االسم املؤنث

ابَِعِة ِإالَ  اَعِة السَّ   الرُّْبعِ ىِف السَّ

الفصل  في تعليم اللغة العربية فى في كتابة النكرة والمعرفةتحليل األخطاء  .﴾ج﴿
و السنة جرو فونو بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى ب عشردى احال

 9191/  9102الدراسية 
 

00 اجلدول  

 سم الطالب ا كارمسا جريالنساء  
 رقم البطاقة 00

 اجلملة تَّالَِمْيذْستَاُذ َوَوَقَف أََماَم مُثَّ َدَخَل األُ 
تصنيف  اللف والالم )ال(ا يف كتابة)خطأ إمالئ( 

 األخطاء
، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة 00نظر إىل اجلدول 

والالم  اللفايعطى  ال .كان حتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالبّتالَِمْيذُ 
 .عالمة ال مشسية ألن ال مشسية مكتوبة ولكنه غري منطوقة تفتقر إىل ألن)ال( 

 الَِمْيذَوَوَقَف أََماَم التَّ  مُثَّ َدَخَل اأُلْستَاذُ وكان التصحيح من هذه الكلمة هي: 

09 اجلدول  

 سم الطالب ا   داناغ
 رقم البطاقة 09
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َص َأمْحَُد   اجلملة دَّْرسَ فَ َلخَّ
تصنيف  )ال( اللف والالما يف كتابة)خطأ إمالئ( 

 األخطاء
، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة 09نظر إىل اجلدول 

الم اللف والاتعطى  ال .كان حتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالبدَّْرسَ 
 .تفتقر إىل عالمة ال مشسية ألن ال مشسية مكتوبة ولكنه غري منطوقة ألن)ال( 

َص َأمْحَُد الوكان التصحيح من هذه الكلمة هي ْرسَ : فَ َلخَّ  دَّ

00 اجلدول  

 سم الطالب ا  أنندا أوليل ألف فوزية
 رقم البطاقة 00

 اجلملة الطَْلَحةِ َأْجِلُس َمَع 
تصنيف  اللف والالم )ال( ايف كتابة )خطأ إمالئ( 

 األخطاء
، نرى أن هناك األخطاء اللغوية فتقع يف كلمة 00نظر إىل اجلدول 

والالم  اللفاحتليل األخطاء من هذه اجلملة هي أن الطالب ال يعطى الطَْلَحِة.كان 
 طَْلَحةِ  اسم العامل. وكان التصحيح من هذه الكلمة هي: َأْجِلُس َمعَ  ألن)ال( 
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وانطالقا مما سبق، ميكننا أن نستخلص حتليل األخطاء خالصة تصنيفيه كما 
 يف اجلدول التاىل:

 طاءتصنيف األخ التصحيح اجلملة الرقم
ْي  0 ُم ىِف أَتَ َعلَّ  َامْحَدُ ِامسِْ

 املْدَرَسةِ 
ْي َأمْحَُد أَتَ َعلَُّم ىِف  ِامسِْ

 .املْدَرَسةِ 
 يف كتابة مهزة القطع

 يف كتابة مهزة القطع أَتَ َعلَُّم ىِف املْدَرَسةِ  ةِ ىِف املْدَرسَ  تَ َعلَّمُ اَ  9
 عتابة مهزة القطيف ك َأْجِلُس َمَع طَْلَحةِ  َمَع طَْلَحةِ  اَْجِلسُ  0
 يف كتابة مهزة القطع َأَحَدُهْم ِلِكتَاَبةِ  َوأََمرَ  ةِ َأَحَدُهْم ِلِكتَابَ  اََمرَ وَ  1
َص  1 ْرسَ  ْرسَ الدَّ  َامْحَدُ فَ َلخَّ َص َأمْحَُد الدَّ  يف كتابة مهزة القطع فَ َلخَّ
 يف كتابة مهزة القطع َمَع طَْلَحةِ أْجِلُس  َمَع طَْلَحةِ  اَْجِلسُ  ٦
يف كتابة مهزة  اُْكُتْب يَا َأمْحَدُ  يَا َأمْحَدُ  ْكُتبْ أُ  2

 الوصل
يف كتابة اهلمزة  َأَحَدُهْم ِلِكتَاَبة َوأََمرَ  اَبتِكتَ َأَحَدُهْم لِ  اََمرَ وَ  1

القطع وكتابة التاء 
   املربوطة

تاء الكتابة يف   َهْبُت ِإىَل املْدَرَسةِ ذَ  ِإىَل املْدَرَسةِ  َهْبةُ ذَ  2
 املفتوحة

 َستِ ْدرَ َذَهْبُت ِإىَل امل 01
ابَِعةِ  اَعِة السَّ  ِإاَل ىِف السَّ

 الرُّْبعِ 

 ىِف  املْدَرَسةِ َذَهْبُت ِإىَل 
ابَِعِة ِإاَل الرُّبْ  اَعِة السَّ  عِ السَّ

تاء الكتابة يف  
 املربوطة

مُثَّ َدَخَل اأُلْستَاُذ  00
 ْيذتَّالَمِ َوَوَقَف أََماَم 

َوَقَف وَ  مُثَّ َدَخَل اأُلْستَاذُ 
 أََماَم التَّالَِمْيذ

اللف ا يف كتابة
 والالم )ال(
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َص َأمْحَُد  09 َص َأمْحَُد ال ْرسَ دَّ فَ َلخَّ ْرسَ فَ َلخَّ اللف ا يف كتابة دَّ
 والالم )ال(

اللف ا يف كتابة طَْلَحةِ  َأْجِلُس َمعَ  الطَْلَحةِ َأْجِلُس َمَع  00
 والالم )ال(
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 الباب السادس

 خاتمة البحث

 

 الخالصة   ﴾أ﴿

مالئية إلة احتليل األخطاء الكتابيوفقا بنتيجة البحث إستخلصت الباحثة عن     
 سالمية احلكوميةإلا نويةااملدرسة الثب دى عشرااحلتعليم اللغة العربية ىف الفصل  يف

 كمايلي:   9191/  9102و السنة الدراسية جفونورو ب األوىل

 دىااحلصل م اللغة العربية ىف الفيف تعليالطالب يف كتابة اهلمزة  أخطاءشكل  .0
 رد وفعل املاض اجمليف االسم العامل و مزة القطوع اهلخطاء كتابة أ وهي عشر

مر  فعل األمزة الوصل يفاهلبة أخطاء يف كتا فعل املضارع من الثالثي وغريه و
  من الثالثي اجملرد.

دى ااحلل صيف تعليم اللغة العربية ىف الفالتاء يف كتابة  الطالبأخطاء شكل   .9
 نثاسم املفرد إال علم يدّل على مؤ يف تاء املربوطة الوهي أخطاء كتابة  عشر

 الفعل تدّل ضمريا.تاء املربوطة يف الأخطاء كتابة  و
ية ىف الفصل يف تعليم اللغة العرب عرفةاملنكرة و اليف كتابة  الطالب أخطاءشكل  .3

 ابةاألخطاء يف كت رة يف االسم العامل ونكالوهي أخطاء كتابة  دى عشرااحل
 زيادة االلف والالم )ال(.املعرفة يف 

 اإلفتراحات  ﴾ب﴿
 استنادا إىل ما قدحصلت عليه الباحثة مم النتائج فاقرتحت األمور:   
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 للمؤسسة .0
كما جيب على مؤسسات الرتبية اإلسالمية حتسني القراءة والكتابة الالمنهجية 

 للقرآن.
 للطالب .9

تابية يف تعليم اللغة العربية وخاصة تعليم ك جيب أن يكون لديك محاس كبري
 اإلمالئية يف تعليم اللغة العربية بشكل صحيح يف املدرسة وخارج املدرسة.
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية ﴾أ﴿
 

للغة " املهر جملة اتنفيذ الطريق األلقائية يف درس األمالء “". 9101 .إمساعيل، حممد
 .يوين .1العربية، احلجم 

حتليل األخطاء يف مهارة الكتابة لدى التالميذ " . 9101.سيت مشفعة و شريفدين، لزهرأا
عليم اللغة " جملة تيف مدرسة مفتاح العلوم املتوسطة األسالمية كوندانج موجوكرطا

 .۱۷۲۲ .يوين.۲رقم  .۲العربية،احلجم 
تجات عليمات املن"حتليل األخطاء الكتابية يف ت .9102 .أمحد  و أمي ألفة العزيزة ،خملص

  .مايو. ۲احلجم . جمالت اللغة واألدباألندونسية"

غوية مستوياهتا تدريسها صعوباهتا". "املهارات الل . 9112طعيمة. رشدى ، أمحد  
 القاهرة: دار الفكر العرىب.

 "حتليل األخطاء الكتابية يف تعليمات املنتجاتأمحد خملص و أمي ألفة العزيزة، 
 األندونسية"، 

غة العربية. املهر جملة الل" تنفيذ الطريق األلقائية يف درس األمالء “" .حممد عيل،إمسا
 .يوين.1احلجم 

القاهرة: .قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم"" . 901 حممد هارون.عبد ، السالم
  دار الطالح.

النحو –ىف أساسية اللغة العربية الكتابة اإلمالئية والوظيفية " نبوى.عبد ، العزيز
 فوائد لغوية-لوظيفيا

 ماالنج: جامعة موالن مالك إبراهيم. اإلمالء نظرية وتطبيقه"" .9100. رضوان
 اإلسالمية احلكومية.
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 ."مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسى اللغة العربية" . 0211.أزهرأرشد، 
 "األحكام" أوجونج فانداج.الناشر: مطبعة 

تعليمية أسس وإعداد الكتب ال"  .بال سنةالغاىل.  عبد اهلل  وناصر اهللعبد ،احلميد
 م: جامعة امللك سعود وجامعة طنطا.دار االعتصالغري الناطقني بالعربية". 

 

 ألجنبيةالمراجع ا ﴾ب﴿

. ”Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik“ .۲۲۲۲ .سهرسم أركنطا، أركنطا
 .جاكرتا: فاتا رنيكا جفتا

 Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Siswi MTs Multilingual Kelas“ .نورولأوتامى، 

VIII Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 
الصفحة  .۱۷۲۵ .الدولة األسالميةيغياكرتا: اجلامعة . مقال، ”9101/9101

xii . 
 Analisis Kesalahan Imla’ Siswa Kelas VIII MTSN Godean“ .ميال أزميا، أزميا

Sleman Yogyakarta Tahun Ajaran 9101/910يغياكرتا: اجلامعة . مقال. ”٦
 xv.الصفحة  .۱۷۲٦.الدولة األسالمية

  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab.  untuk Studi“ ۱۷۲۷.عبد احلميد، احلميد

Islam”ماالنج: اجلامعة األسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم بريس. 
ماالنج: اجلامعة األسالمية . ”Imla’ Toeri dan Terapan“ . ۱۷۲٦ .نجية، معرفةامل

 .احلكومية موالنا مالك إبراهيم بريس
 .”Metodologi Penelitian kualitatif”  ۱۷۷۲  .و بيين أمحد سيباينأفيف ، الدين

 .باندنغ: ج ف فستاكا ستيا
  .۱۷۲۱.يويل .”Problematika Menulis Bahasa Arab“ . فوتري، نيلي
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رتا: فا تا راجا جاك .”Metedologi Penelitian Kualitatif“ . ۱۷۷1. برهان، بوغني
 .غرافندو فرسادا

باندنغ: فاتا  .”Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab“  ۱۷۲۲ .أجفهرموان، 
 .رماجارسدكريا

 .”Metode dan Strategi Bahasa Arab“ .۱۷۲۱ .بسرى و حممد عبد احلميد،مصطفى
 .ماالنج: اجلامعة األسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم بريس

باندنغ: فاتا رماجا . ”Metodologi Penelitian Kualitatif“ . ۱۷۷۱ .ليزي ز، موليغ
 .رسدكريا

جاكرتا: بومي .  ”Metodologi Penelitian“ .۱۷۷۲. جوليت و ابو أمحد، نربكو
 .أكسارا

 ۱۰اجلحم  .جملة الفكرة األسالمي Problematika Pembelajaran Bahasa Arab’" .ننداغ
 .۲۱ .الصفحةيوين-جانوواري .۲رقم 

باندنغ: فاتا  .”Metedologi Penelitian Pendidikan“ . ۱۷۷۰. نانا سوده، سكمديناتا
 .رماجا رسدكريا

 Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan“ .۱۷۷1. سوكردي

Prakteknya”. اكرتا: فاتا بومي أكساراج. 
باندنغ:  ”Metode Penelitian Kuantitatif, .Kualitatif dan R&D“ .۱۷۲٦ .سوغييونو

 .ألف بيتا
يغياكرتا: كلية علم  . ”Metodologi Reserch, Jilid II“ .۲۲۲۲ .سوترسنو و أبو أمحد

 .النفس
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 Analisis Kesalahan Bahasa pada Taksonomi Linguistik dalam“ .شوكور، فريهنطارا

Penulisan Insya” .1۳-1۱ .الصفحة۱۷۲۲. يوين. 
 .”Metodologi Penelitian Pendidikan, Suatu Tinjauan Dasar“ .۲۲٦٦ .يتم، رينطا

 .سورابايا: سيج
 Memahami Konsep Dasar“ .۱۷۲۲ .و مملوئة نعمةعبد الوهاب ، رشدي

Pembelajaran Bahasa Arab”.  كومية موالنا األسالمية احلماالنج: اجلامعة
 .مالك إبراهيم بريس

 Pengajaran Analisis Kesalahan“ .۲۲۲۲ .و جغو تريغانهنري ، غنتور

Berbahasa” .باندنغ: أغكاس



 

 
 

 


