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 2017 -2016ماياك طاناتان فونوروغوالسنة الدراسة 

 

  البحث العلمي

 

 
:ه تقدم  

 لفيفة السعادة
 ٢١۰٥١۳۰02:رقم دف القيد

 
 

 علوم التعليميةالوكلّيةالتربية
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  البحث العلمي

 مقدم إلى الجامعة اإسامية الحكومية فونوروكو
 إستيفاء بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا

 (.S.Pd)فى تدريس اللغة العربية  
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 لفيفة السعادة
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٢٠١7 



 

iii 

 

 ةشالموافقة على المناق

 

 : ةه الطالبت الذى كتبيالبحث العلم
لفيفة السعادة : اإسم  

 210513002: رقم دف القّيد 
بية: الكلية     و العلوم التعليميةكلية ال
قسماللغة العربية : القسم  
وضوع مزة  مادة القراءة و الكتابة لطالبات عنليل اأخطاء :  ا  كتابة ا

دي ماياك طاناتان امبAGالصف اأول ية مفتاح ا درسة الدي
ة الدراسة   2017 -2016فونوروغوالس

ا تقد ف ذا البجث وادخال ما في من ااصاحات والتعديات وافق  بعد ااطاع على 

اقشة . للم
شر  فةا

 
    ألباء الحسنى الماجستير

 2017 يونيو 16: التاريخ 198309292011012012: رقم التوظيف
 

 رئيس قسم تعليم اللغة العربّية
 

 محّمد نصر اه الماجستير
 197501202005011002: رقم التوظيف
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 وزارة الشؤون الدينّية
 فونوروغوالجامعة اإسامّية الحكومّية 
 قرار مجلس المناقشة

 :البحث العلمّي الذي كتبت الطالبة
لفيفة السعادة : ااسم  

 210513002: رقم دف القّيد 
بية و العلوم التعليمية: الكلّية    كلية ال

 قسم اللغة العربّية: القسم  
وضوع    مزة عنليل اأخطاء :ا لطالبات الصف  مادة القراءة و الكتابة  كتابة ا

يةدرسةامبAGاأول ة الدراسة  الدي دي ماياك طاناتان فونوروغوالس  2017 -2016 مفتاح ا
كومّية فونوروغو   امعة اإسامّية ا ذا البحث العلمّي با اقشة   :أجريت م

 الثاثاء: اليوم 
 2017أغسطس 1: التاريخ 

بّية ااسامّية   صول على درجة سرجانا  ال  :وقرر اجلس قبول كشرط من شروط ا
 ااث: اليوم   
 2017 أغسطس 7: التاريخ 

 2017فونوروغو،أغسطس 
بية و العلوم التعليمية  عميد كلية ال

 

 
اجست  الدكتور أمدى ا

 196512171997031003: رقم التوظيف
اقشة  لس ا :أعضاء   

اجست:  الرئيس اج حسن ا  (______________) الدكتور أندوس ا
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تحن اأول اجست:  ا مد م ا اج   (______________) الدكتور ا

ة الثانية تح اجست: ا س ا  (______________)  ألباء ا

 الشعار
 

بل الواثقة#العلم صيد والكتابة قيد  1 قيد صيودك با

Ilmu itu bagaikan hewan, dan tulisan adalah talinya. Ikatlah 

hewanmu dengan tali yang kuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  24، (2006فوستيكا عرم، : كدر )mutiara Selaksa Pesonaيومر وأخرون ، 1



 

vi 

 

 

هداء اإ
 

لوص البال والصدر إى ا تعاى وإى  ذا البحث العلمى  دى  : أ
 م ا ين اللذسيد أحمد مرزوق وسيدة خير النعمة  ينوالدي ا  ربياي صغ

ا وأدبا  بي علما وخلقا ودي ذباي شابعة نفيعة وشجعاي طول حياي وفضاي ب و
ما عسى أن يرمهما ا , بكل صرما وجهدما صيحتهما وأدعو والذين داوماي ب

ا  .كما رماي صغ

  ا ا ب فع ا وأساتذنا وميع من الذي علم علما وقرأنا وأدابا عسى أن ي ميع مشا
 .وبعلوم وبكرامت

 دى ماياك طاناتان فونوروغو بوبات  معهدي دارا  ميع الصديقات ا

 بية والتعليم ميع اأصدقاء  كلية امعة اإسامية علوم ال  قسم اللغة العربية ا
ذا البحث العلمي وإكمال ام  كومية فونوروغو الذين قد شجعاي وساعدوي  إ  .  ا

 
 
 
 
 

 

 



 

vii 

 

ملخص ال
 

ة و الكتابة اء كتابة الهمزة في مادة القرعنتحليل اأخطاء . 2017. لفيفة، السعادة
مدرسة الدينية مفتاح الهدي ماياك طاناتان ال بAGلطالبات الصف اأول

كلّية التربية قسم اللغة العربية فى . 2017 -2016فونوروغوالسنة الدراسة 
 .ةألباء الحسنى الماجستيرالمشرف. الجامعة اإسامية الحكومية فونوروكو

 كتابة الهمزة، تحليل اأخطاء: الكلمة اأساسية
مزة ه  لك شكل نفسها كتابة العربية كحروف الباء أو يا جائية ا   حرف ا

ا و , شكل اها احيانا تسهل أو تتحول حروف األفا  ليس و. الس أو ام وغ
وافق شكلها, الواو مزة  أول الكلمة و . و الياء  ي ا مزة إى ثاثة أقسام، و قسم ا وت

مزة  أخر الكلمة مزة  وسط الكلمة و ا طأ كث من طالبات الصف اأول خلقد أ. ا
AGدي ماياك طاناتان فونوروغو مزة درسة مفتاح ا .    كتابة ا

طالبات الصف اأول اأخطاء ال تقع فيها ( 1)إى وصفذا البحث يهدف
AG  دي ماياك طاناتان فونوروغو مزة وكدرسة مفتاح ا ذ (2)تابة ا  أسباب 

شكلة(3)اأخطاء و  ذ ا ل  .  الطريقة 
وعي الوصفي رجوة، استعملت الباحثة ال تيجة ا صدر البيانات . وللحصول إى ال وا

قابلة الشخصية و الوثيقة و ا ذا البحث    .
ي  ذا البحث  تيجة  يااخطاء (1)ف مزة  أول الكلمة  و  97 كتابة ا

مزة الوصل و  خطاء48)خطاء  مزة خطاء49  مزة  وسط الكلمة.( القطع   148  و
د الطالباتخطاء ي أكر اأخطاء ع مزة  و. و اء  خط50أخر الكلمة  أخطاء كتابة ا



 

viii 

 

د الطالبات ي أقل اأخطاء ع ي (2)و. و قواعد كتابة حوعدم فهم الطالبات  أسباها 
ة و نقصان تعليم  ا كث مزة أن عدد فظن قواعد كتابة ا مزة جيدا ومعظم الطالبات ا  ا

مزة الصحيحة مارسة  كتابة ا مزة و نقصان ا ي ( 3)و.كتابة ا شكلة، و ذ ا ل 
بغي على الطالبات أن يفهمن  مزة وت فظن قواعد كتابة ا مزة جيدا و  ب قواعد كتابة ا  

مزةعلى الطالبات تهدن  تعليم كتابة ا بغي  و  أن  ارسن ت  كتابة على الطالبات أن 
مزة الصحيحة إما داخل الفصل أم خارج  .ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

كلمة شكر وتقدير 
 

 
 

 
 
 

 
مد  والشكر  على نعمة ا وا حوا وا قوة إا با والصاة والسام على , ا

ل بيت ومن تبع   مد بن عبد ا وعلى ال وأصحاب وأزواج وذريات وأ رسو سيدنا 
. دي اى يوم القيامة

ذا البحث، وكانت الباحثة اتقدر على  ت كتابة  أما بعد، فبعون ا تعاى ورمت 
مها   ا، وفائق اح ي أن تقدم جزيل شكر ا، فكان من البد ساعدة غ ث إا  ام  إ

اسبة إى :. ذ ا
اجست كرئيسس مرم يوسففضيلة الدكتور  .1 كومية ة ا امعة اإسامية ا  ا

 .فونوروكو

اجست أمدي فضيلة الدكتور .2 كومية كعميد ا امعة اإسامية ا بية ا  كلية ال
 . فونوروكو

مد .3 اجست نصر افضيلة  كومية كرئيس كلية قسم اللغة العربية  ا اإسامية ا
 .فونوروكو



 

x 

 

ذا البحث ودفعت فضيلة .4 اجست ال قامت باإشرافة التامة  كتابة  س ا  ألباء ا
 . وشجعت إى تعليم اللغة العربية

م واأصدقاء الذين ساعدوا الباحث .5 دريسن ا ذا البحثة ميع ا  .  كتابة 
زيهم  م التوفيق و م ذنوهم ويكتب  م ويغفر ا  وا نسأل أن يثيبهم على أعما

م هم  أعما زاء ويعي . خ ا
 
 

 2017  يونو15 فونوروكو،
  الباحثة 
 
 

لفيفة السعادة 
 210513002: رقم دف القيد
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دول الرقم  الصفحة ا
دى  1 ية مفتاح ا درسة الدي  42عدد الطاب لكّل فصل با
مزة 2  44 عدد اأخطاء  كتابة ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
احق  قائمة ا



 

xvi 

 

 
احق الرقم  ا

 ترمة الوثقة 1
قابلة 2  ترمة ا
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ية 4  ترمة ا
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وقع أدنا  : أنا ا

 
 لفيفة السعادة: ااسم  

 210513002: رقم دف القيد 
بية كلية : الكلية   ال
 اللغة العربية قسم: القسم  

 
ذا البحث العلمى كل أمانة وم يسبق نشر أو كتابت إا  بعض  أقر بأن قد اعددت 

ا ااصلية . ااجزاء ال م اطاع مصادر
، فأنا مستعد لقبول اية عقوبة  تحل من عمل الغ ذا البحث م واذا ثبت يوما أن ظهور 

امعة صح لوائح ا ية حسب ما ت . أكاد
 

 2017 يونيو 16ريرا بفونوروكو، 
قر  ةا

 
 

 لفيفة السعادة
210513002 

 

 ترجمة الحياة
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، 1995 يونيو 24ولدت لفيفة السعادة  التاريخ   بقرية راندوصوعو، كري

عمة. عاوي، جاوى الشرقية ت من سيد أمد مرزوق وسيدة خ ال ي الب  . و
ة   م بروضة اأطفال فروانيدا راندوصوعو م دخلت 2001تبدأ الدراسة  الس

ة  ها  الس كومية راندوصوعو وخرجت م درسة اإبتدائية ا واصلت . م2007إى ا
ع، راندوصوعو كومية ك درسة الثانوية اإسامية ا ة . دراستها  ا ها  الس وخرجت م

درسة العالية اإسامية دار . م2010 درسة واصلت دراستها  ا ذ ا وبعد خرجت  
ة  ها  الس دى ماياك طاناتان فونوروغو، وخرجت م  .م2013ا

ة  ها  الس دى، وخرجت م فتاح ا ية ا درسة الدي ساء تدخل  ا م، 2015 وقت ا
ة  كومية فونوروغو  الس امعة اإسامية ا صصها  2013والتحقت با م وأخدت 

بية  بية علومكلّيةكلية ال ت  معهد .  ح اأن اللغة العربية تعليم قسم والتعليم ال وسك
دى ماياك طاناتان فونوروغو ح اأن  دار ا

 
 2017 يونيو 15فونوروغو، 

 
 (لفيفة السعادة)

 

 
 

 


