
 

 أ
 

 الرسائل الجامعية في الهمزة كتابة ياألخطاء ف
دراسة تحليلية للرسائل الجامعية لمرحلة البكالوريوس في )

اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية بجامعة فونوروجو 
 (2018-2017 العام الدراسي الحكومية

 
 الماجستير رسالة

 

 
 

 :هامتقد
 لفيفة السعادة

 212417014 : التسجيل رقم
 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسة العليا

 ميةالحكو ية اإلسالم فونوروجو جامعة
2019 



 

 ب
 

 الملخص
 

دراسة)الرسائلاجلامعيةُباذلمزةاألخطاءُبكتابة.2019،لفيفة ،السعادة
ربليليةللرسائلاجلامعيةدلرحلةالبكالوريوسُبقسمتعليماللغةالعربية

-2017العاـالدراسياإلسبلميةاحلكوميةجبامعةفونوركجو
 كجفونورك جبامعة العربية اللغة تعليم قسم .ادلاجستَت رسالة(.2018

 .ادلاجستَت الفىت زىر الدكتور ادلشرؼ .احلكومية اإلسبلمية
 .اجلامعية الرسائل ،مهزةالوصل،مهزةالقطع،األخطاء : المفتاصية الكلمة

تعدمهارةالكتابةأىمادلهاراتاللغويةُبادلرحلةادلتقدمةأكادلرحلة
ُب.اجلامعية،إذُبىذهادلرحلةكلفتاجلامعةطبلهبابكتابةالرسالةاجلامعية

علىالطبلبكتابةالرسالةاجلامعية، كأحدالشركطإلكماؿإندكنيسيا،يلـز
جامعةفونوركغواإلسبلميةاحلكوميةكلفتاجلامعة.الدراسة،حسبالنظاـ

كانتجامعةفونوركغواإلسبلميةاحلكوميةمن.طبلهبابكتابةالرسالةاجلامعية
كمندالئلصلاحتعليماللغة.إحدلادلؤسساتاليتذلازبصصتعليماللغةالعربية

العربيةلطبلبقسمتعليماللغةالعربيةُبجامعةفونوركغواإلسبلميةاحلكومية
كلذلكحيتاجالطبلبعلى.ىوقدرهتمعلىكتابةالرسالةاجلامعيةباللغةالعربية

لكنبعدالناظر.قواعداإلمبلءكالصرؼكالنحوللحصوؿعلىالكتابةالصحيحة
إذلبعضالرسائلاجلامعيةُبقسمتعليماللغةالعربيةكجدتالباحثةأفالطلبةقد

كمناألخطاءاإلمبلئيةىوعدـتفريقهم.خيطؤفُبرسائلهماجلامعيةلغةكأسلوبا
.بُتمهزةالوصلكمهزةالقطع

كمعدداألخطاءُبكتابةمهزةالوصل(1:يلى كماؼ البحث أسئلة أما
كمهزةالقطعُبالرسائلاجلامعيةدلرحلةالبكالوريوسُبقسمتعليماللغةالعربية



 

 ج
 

ماربليل(2؟2018-2017جبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـالدراسى
األخطاءُبكتابةمهزةالوصلكمهزةالقطعُبالرسائلاجلامعيةدلرحلةالبكالوريوس

ُبقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـالدراسى
 .النوعيالبحث ةالباحثمتاستخد البحث أسئلة إلجابة؟2017-2018
 البيانات ربليل كعند . البيانات جلميع الوثيقة طريقةةالباحثتكاستخدـ
 .الوصفيالتحليلي ربليل ثةالباح متاستخد

مهزةالوصلكمهزةَبكتابةةاألخطاءالباحث تكجد :البحث نتائج كمن
الرسائلاجلامعيةدلرحلةالبكالوريوسُبقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةُبالقطع

(1 :يلي كما2018-2017العاـالدراسياإلسبلميةاحلكوميةفونوركغو
َبكتابةاألخطاء(2,خطأن61الرسائلاجلامعيةُبمهزةالوصلَبكتابةاألخطاء

 .خطأن87الرسائلاجلامعيةُبمهزةالقطع
  



 

 د
 

ABSTRACTION 

 

 

Sa’adah, Lavivatus, 2019 . Writing Errors of  Hamzah in 

The Scintific Massages (Analysis Study on  Student 

Scintific Massages in IAIN Ponorogo Arabic 

Language Education Program 2017-2018 ). Thesis. 

The Study Prgram of  Arabic Language Education, 

The State Islamic University Master of  IAIN 

Ponorogo. Supervisior: Zahrul Fata, Ph.D 

 

Keyword: Hamzah Error, Scientific Massage 

  

Writing skills are language skills that are very 

important at the student level, this is because at this level 

students are required to write scientific massage. In 

Indonesia the obligation for students to write a write 

scientific massage is one of the requirements for completing 

education at the tertiary level. This also happened at the The 

Study Prgram f  Arabic Language Education, The State 

Islamic University r of  IAIN Ponorogo. On The State 

Islamic University r of  IAIN Ponorogo  there is an Arabic 

Language Study program, in this study program students are 

required to write a scientific massage using Arabic 

Language. Therefore students need deep knowledge in the 

rules of  Imla ', nahwu and Shorof, in order to produce good 

and correct writing. However, in their thesis they still found 

many errors both in language and structure. One of the 

mistakes is Imla's mistake, namely in writing Hamzah, they 

are still wrong in writing Hamzah Washol and Hamzah 

Qoth’i. 

The research questions in this research are: 1) what 

are mistakes of  Hamzah Washol on the Scintific Massages 

in IAIN Ponorogo Arabic Language Education Program 
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2017-2018 ? 2) what are mistakes of Hamzah Qoth’i  on the 

Scintific Massages in IAIN Ponorogo Arabic Language 

Education Program 2017-2018 ? This research is a 

qualitative research because the typen of data collected in 

the form of words and behaviuor, and the data obtained by 

document analysis. Research use data analysis model miles 

and hubeman. 

The results  of  the study are: 1) errors on the  

Hamzah Washol there are 61 errors 2) errors on the Hamzah 

Qoth’i   
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ABSTRAK 

 

 

Sa’adah, Lavivatus, 2019 . Kesalahan Pnulisan 

Hamzah pada Skripsi (Studi Analisis Kritis Pada Skripsi 

Mahasiswa Program Strata 1 Pendidikan Bahasa Arab 

IAIN Ponorogo Tahun Ajaran 2017 - 2018  ). Tesis. Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana IAIN 

Ponorogo: Zahrul Fata, Ph.D 

 

Kata kunci: Kesalahan Hamzah. Skripsi 
 

Maharoh Kitabah merupakan Maharotul Lughoh  

yang sangat penting dalam tingkat mahasiswa, hal tersebut 

dikarenakan pada tingkat ini mahasiswa diwajibkan menulis 

karya ilmiah atau disebut skripsi. Di Indonesia kewajib bagi 

mahasiswa untuk menulis skripsi merupakan salah satu 

syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada tingkat 

perguruan tinggi. Hal tersebut juga terjadi pada Institut 

Agama Islam Ponorogo. Di kampus IAIN Ponorogo terdapat 

program studi  Pendidikan Bahasa Arab, pada program studi 

ini mahasiswa diwajibkan menulis skripsi dengan 

menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu mahasiswa 

membutuhkan pengetahuan yang mendalam dalam kaidah 

Imla’,  nahwu dan Shorof, agar menghasilakan tulisan yang 

baik dan benar. Akan tetapi dalam skripsi mereka masih 

ditemukan banyak kesalahan baik secara bahasa ataupun 

strukturnya. Salah satu kesalahan yang ada yaitu kesalahan 

Imla’ yaitu dalam penulisan Hamzah, mereka masih salah 

dalam penulisan Hamzah Washol dan Hamzah Qoth’i . 

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Apa saja kesalahan hamzah Washol pada 

Skripsi  mahasiswa strata 1 program studi  Pendidikan 

Bahasa Arab IAIN Ponorogo Tahun Ajaran 2017 - 2018? 2) 
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1) berapa jumalah kesalahan hamzah Washol pada Skripsi  

mahasiswa strata 1 program studi  Pendidikan Bahasa Arab 

IAIN Ponorogo Tahun Ajaran 2017 - 2018?. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif karena jenis data yang 

dikumpulkan merupakan kata-kata yang didapatkan melalui 

Analisis Dokumen. Penelitian menggunakan analisis model 

Miles Huberman. 
Adapun hasil penelitian yaitu ditemukan kesalahan 

Hamzah pada skripsi mahasiwa strata 1 program studi  

Pendidikan Bahasa Arab IAIN Ponorogo Tahun Ajaran 

2017 - 2018  antara lain : 1) kesalahan pnulisan Hamzah 

Washol sebanyak 61 2) kesalahan pnulisan Hamzah Qth’i 

sebanyak 87     
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 الباب األول
 المقدمة

 
 خليفة البحث

تعتربالكتابةمنأىممهاراتاللغة،كماتعتربالقدرةعلى
فإفالكتابة.الكتابةىدفارئيسامنأىداؼتعليماللغةاألجنبية

تعتربمنمفاخرالعقلاإلنساينكدليبلعلىعظمتوحيثذكر
علماءاألنثربولوجياأفاإلنسافحُتاخًتعالكتابةبدأتارخيو
احلقيقي،فبالكتابةسجلتارخيوكحافظعلىبقائو،كبدكهنافد

التستطيعاجلماعاتأفتبقىُببقاءثقافاهتاكتراثها،كال
تستفيدكتفيدمننتائجالعقلاإلنساينالذمالبديلعن

 .الكلمةادلكتوبةأداةحلفظوكنقلوكتطويريو
كالكتابةكإفكانتمهمةكوسيلةمنكسائلاالتصاؿ

كالتعبَتعنالنفسكالفكر،فإهنامهمةأيضاُبحجرةالدارسة
حيثيتطلعالدارساللغةالعربيةإذلالقدرةعلىأفيكتبهبا

                                                 

طرائق تدريس اللغة العربية زلمدكاملالنافةكرشدمأمحدطعيمة، 
199،(2003إيسيكو،:مصر)،لغير الناطقين بها
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كمايتحدثكيقرأ،إفالكتابةأيضاكسيلةمنكسائلتعليم
اللغة،فهيتساعدالدارسعلىالتقاطادلفرداتكتعرؼ

الًتاكيبكاستخدمها،كماأهناتسهمكثَتاُبتعميقكذبويد
 .مهارةاللغةاألخرلكاحلديثكالقراءةكاالستماع

كقدتزدادأمهيةالكتابةُبادلستوياتادلتقدمةمنتعليم
اللغةحيثحيتاجهاالدارسليعربهباعنمستواهُبدارسة

كماقد.كقدحيتاجهاليسجلهبامعلوماتوعناللغة.اللغة
حيتاجهاالتعبَتعننفسوكتابةفيمايتصلبدارسةاللغةكثقافتها

اذلدؼالرئيسيلتدريسالكتابةُبىذهادلرحلةىو .كأداهبا
مساعدتبلميذعلىاكتسابأسلوباخلطالناضجالشائعُب

كيبلحظأنوينبغىتوجيوالكثَتمناالىتماـإذلبعض.بينهم
النواحىاألساسيةإلكسابادلتعلمُتالكثَتمنمهاراتالكتابة

                                                 

200-199ادلرجعنفسو، 
طرائق تدريس اللغة العربية ،زلمدكاملالنافةكرشدمأمحدطعيمة 

200،....لغير الناطقين بها
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مثلشكلاحلركؼكتنظيمادلسافاتكاستقامةالسطركانتظاـ
 .ادليلكنوعيةجرةالقلمعندكتابةاحلركؼ

تعدمهارةالكتابةأىمادلهاراتاللغويةُبادلرحلةادلتقدمة
أكادلرحلةاجلامعية،إذُبىذهادلرحلةكلفتاجلامعةطبلهباعلى

علىالطبلبكتابة.كتابةالرسالةاجلامعية ُبإندكنيسيا،يلـز
كأحدالشركطإلكماؿالدراسة،حسبالرسالةاجلامعية،

ككذلكاألمربالنسبةإذلجامعةفونوركجواإلسبلمية.النظاـ
.احلكوميةكلفتاجلامعةطبلهباعلىكتابةالرسالةاجلامعية

جامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكوميةىيإحدلادلؤسساتاليت
كمندالئلصلاحتعليماللغة.ذلازبصصتعليماللغةالعربية

العربيةلطبلبقسمتعليماللغةالعربيةُبجامعةفونوركجو
اإلسبلميةاحلكوميةىوقدرهتمعلىكتابةالرسالةاجلامعيةباللغة

كلذلكحيتاجالطبلبإذلقواعداإلمبلءكالصرؼ.العربية
 .كالنحوللحصوؿالكتابةالصحيحة

                                                 

دارالثقافةللنشر:القاىرة)،تعليم اللغة العربية مصطفىرسبلف، 
215،(2005كالتوزيع،
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لكيتكتملالصحيحةللكتابةأكادلعٌتالشاملذلافبلبد
مناالىتماـباإلمبلء،فهوفنرسمالكلماتُباللغةالعربية

عنطريقالتصويراخلطيلئلصواتادلنطوقةبركموزتتيحللقارئ
أفيعيدنطقهاطبقالصورهتااألكذل،كيكوفذلكعقلىكقف

كلئلمبلءفوائدعديدةتتصل.قواعدكضعهاعلماءاللغة
بادلهاراتاللغويةادلتنوعة،فهوأكالالتدريبعلىالكتابة

الصحيحةأمالتهجئةالصحيحة،ثانيااكتشاؼقدرةادلتعلم
ثالثاتعزيزمعرفةادلتعلم.علىسبييزبُتاألصواتاللغوية

 .بادلفرداتكالًتاكيباللغوية
لكنالناظرإذلبعضالرسائلاجلامعيةُبقسمتعليماللغة

العربيةكجدتأفالطلبةقدخيطؤفُبرسائلهماجلامعيةلغة
كمناألخطاءاإلمبلئيةىوعدـتفريقهمبُتمهزة.كأسلوبا

كعلىسبيلادلثاؿُبالرسالةاليتكتب.الوصلكمهزةالقطع
،كما"...العلماءعلىالنحوحيتاجاليوإتفق"ىيغوسمعركؼ

-تفقا"مصدرمنالفعلاخلماسي"إتفق"عرفناأفالكلمة
                                                 

اللغة طوعليحسُتالدليميكسعادعبدالكرًنعباسالوائلي، 
،(2005دارالشركؽللنشركالتوزيع،:الناشر)،العربية مناهجها وطرائق تدريسها

121
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كمصدر.افتعاال-يفتعل–علىالوزفافتعل"اتفاقا–تفقم
فلذلكالبدأف.الفعلاخلماسيقسممنأقساـمهزةالوصل

العلماءعلىالنحوتفقاقد:"فالصواب.تكتبهبمزةالوصل
ابتكار"ترمفرناماإندهكُبالرسالةاليتكتبت"....حيتاجاليو
كماعرفناأف"احملاكلةلًتقيةقيمةالًتبيةاحدلالتعليمىو
فلذلك.غَتماسبقمنمواضعمهزةالوصل"احدل"الكلمة

كمهزةالقطعتكتبربتاأللف.البدأفتكتبهبمزةالقطع
حدلإابتكارالتعليمىو:فالصواب.ألفحركتهاالكسرة

 .احملاكلةلًتقيةقيمةالًتبية
لذلك،فاحلاجةحارسوإذلربسُتمستمر،ألنوإذادليتم

تعدعملية.ربسينهاخيشيأفربدثمرةأخرلُبادلستقبل
تصحيحاألخطاءاإلمبلئيةأمرامهماكمطلوبا،حىتيقفادلتعلم
علىصحةماصدرمنو،كحىتيستطيعأفيصوبأخطاءهاليت
كقعُبادلتعلم،ألفإذاتركتىذهاألخطاءبدكفتصويبأك

تصحيح،فإهناسوؼترسخلدلالتبلميذ،كتصيحعادةمتمكنة
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منوخاصةمعتقدـمسواتالدراسة،كيصبحالعدكؿعنهاأمرا
 .عسَتا

كمنخليفةالبحثادلذكورةأرادتالباحثةأفتبحثحبثا
األخطاء في كتابة الهمزة في الرسائل :"ربتادلوضوع

دراسة تحليلية للرسائل الجامعية لمرحلة )الجامعية 
البكالوريوس قسم تعليم اللغة العربية بجامعة فونوروجو 

 ("2018-2017اإلسالمية الحكومية العام الدراسى 
 

 أسئلة البحث
ففيالبحثالذمربدثالباحثةعنوُبكتابةادلقدمةُب

:الصفحاتاألخَتةديكنأفضلددبطرحباألسئلةاآلتية
كمعدداألخطاءُبكتابةمهزةالوصلكمهزةالقطعُب .1

الرسائلاجلامعيةدلرحلةالبكالوريوسُبقسمتعليماللغة
العربيةجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـ

 ؟2018-2017الدراسى

                                                 

220،...،تعليم اللغة العربية مصطفىرسبلف، 
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ماربليلاألخطاءُبكتابةمهزةالوصلكمهزةالقطعُب .2
الرسائلاجلامعيةدلرحلةالبكالوريوسُبقسمتعليماللغة

العربيةجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـ
 ؟2018-2017الدراسى

 
 أهداف البحث

بناءعلىأسئلةالبحثادلذكورة،هتدؼىذهالدراسةإذل
:مايلى

الوقوؼعلىعدداألخطاءُبكتابةمهزةالوصلكمهزة .1
القطعُبالرسائلاجلامعيةدلرحلةالبالوريوسُبقسمتعليم

اللغةالعربيةجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـ
 2018-2017الدراسى

الوقوؼعلىربليلاألخطاءُبكتابةمهزةالوصلكمهزة .2
القطعُبالرسائلاجلامعيةدلرحلةالبالوريوسُبقسمتعليم

اللغةالعربيةجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـ
 2018-2017الدراسى
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 فوائد البحث 
أمافوائدالبحثاليتترجوهباالباحثةمنىذهالدراسة،

:فهي
 منالفوائدالنظرية .1

ترجىمنىذهالرسالةتوسيعالثقافةالعلميةكزيادةخزانة
كاخلصوصترجىالباحثةُبىذهالرسالة.العلمكادلعارؼ

تربٌعافكرياُبتعليماللغةالعربيةكخصوصاباألخطاءكتابة
اذلمزةفتكتبالرسائلاجلامعيةفونوركجواإلسبلمية

.احلكومية
 منفوائدالعملية .2

لزيادةادلعارؼالعلميةاجلديدةعناألخطاء:للباحثة .أ
 .كتابةاذلمزةُبالرسائلاجلامعة

أفيكوفمعلوماتتساعدادلعلمُبتعليم:للمعلم .ب
 .اذلمزة

أفيكوفمراجعاُبمادةاإلمبلءكمهارة:للمتعلم .ج
الكتابةلكيالخيطأُبكتابةرسالةعلميةكأعماؿ

 .علميةكغَتىا
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 .أفيكوفمعلوماتتساعدُبأخذالسياسة:للجامعة .د
 

 حدود البحث
نظرالسعةىذاالبحثكضيقالوقت،ستحصرالباحثة

دراستهاعلىعشررسائلجامعيةقسمتعليماللغةالعربيةجبامعة
.2018-2017فونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـالدراسى

زبتارىابالطريقةالعشوائية،كماستحصرالباحثةعلىدراسة
.الباباألكؿفقطمنتلكالرسائل

 
 الدراسات السابقة

لكيتكوفىذهالرسالةجيدة،سعتالباحثةادلطالعة
كالبحوثالسابقةىي.علىالبحوثالسابقةادلتعلقةهبا

أماالبحثالسابقالذميبحثعنىذا.البحوثاليتقبلها
:البحث،يعٍت

رسالةادلاجستَتاليتقامتهبايواينرمحة،فونوركجو .1
،كليةالدراسةالعلياجامعةفونوركجواإلسبلمية2018

األخطاءالصرفيةُب"احلكوميةفونوركجوربتادلوضوع
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دراسةربليليةنقديةُب)الرسائلاجلامعيةدلرحلةالبكالوريوس
قسمتعليماللغةالعربيةجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية

كأماأىداؼالبحث".(2016-2015العاـالدراسي
دلعرفةاألخطاءالصرفيةُبالرسائلدلرحلةالبكالوريوسلدم
طبلبقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةفونوركجواإلسبلمية

كمنهجالبحث.2016-2015احلكوميةالعاـالدراسي
األخطاءُب(1:كمننتائجالبحثيعٍت.البحثالنوعي

خطاء،تتكوفمنادلعرفةكالنكَتةكىيُب20األمساء
4أخطاء،كاسماإلشارةخطئاف،كاسمادلوصوؿ8الضمَت

أخطاء،كُباإلفرادكالتثنية5أخطاء،كادلضاؼإذلمعرفة
أخطاء،7األخطاءُباألفعاؿ(2.كاجلمعخطاءكاحد

(3أخطاء5تتكوفمنفعلماضخطئاف،كفعلادلضارع
خطاء،تتكوفمناذلمزةُبأكؿ14األخطاءُباذلمزة

 .خطاءكاذلمزةُبكسطالكلمةخطاءكاحد13الكلمة
رسالةادلاجستَتاليتقاـهباأمحدمشركحُت،فونوركجو .2

،كليةالدراسةالعلياجامعةفونوركجواإلسبلمية2018
األخطاءالنحويةُب"احلكوميةفونوركجوربتادلوضوع
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دراسةربليليةنقديةُب)الرسائلاجلامعيةدلرحلةالبكالوريوس
قسمتعليماللغةالعربيةجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية

كأماأىداؼالبحث".(2016-2015العاـالدراسي
دلعرفةاألخطاءالنحويةُبالرسائلدلرحلةالبكالوريوسلدم
طبلبقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةفونوركجواإلسبلمية

كمنهجالبحث.2016-2015احلكوميةالعاـالدراسي
األخطاء(1:كمننتائجالبحثيعٍت.ربليلالوصفيةالنوعية

ُبمرفوعةاألمساءاألمساءيكوفمنالفاعل،كنائبالفاعل،
كادلبتداء،كاخلرب،كاسمكاف،كالتوابعللمرفوعيعٍتُب

األخطاءُبمنصوبةاألمساءيكوفمن(2.النعتكالتوكيد
(3ادلفعوؿبوكخربكافكاسمإفكُبادلفعوؿادلطلق

األخطاءُبرلركراتاألمساءيكوفمنجاركرلركركتركيب
 .اإلضاُبكتابعللمجركريعٍتُبالنعت

،2014رسالةاجلامعةاليتقامتهبافرحيةاستعانة،ماالنج .3
الًتبيةكالتعليمجامعةموالنامالكإبراىيم كليةعلـو

ربليلاألخطاء"اإلسبلميةاحلكوميةماالنجربتادلوضوع
"التنوير"اإلمبلئيةُبكتابةاذلمزةلدلتلميذاتمعهد
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كأماأىداؼالبحثدلعرفةاألخطاء".اإلسبلميبوجونغارا
ُبكتابةمهزةالوصلكمهزةالقطعلدلتلميذاتمعهد

كمنهجالبحثالبحث.اإلسبلميبوجونغارا"التنوير"
األخطاءُبكتابة:كمننتائجالبحثيعٍت.الوصفالكمي
مواضعقياسيةُباألفعاؿ،كىيفعل(1مهزةالوصلىي

مهزةالوصلمواضعمساعيةُب(2األمرمنفعلالثبلثي
مهزةالوصلمواضعكاحدُباحلركفض،(3بعضاألمساء

التعريفكقيمةاألخطاءُبكتابةمهزةالوصل"اؿ"كىي
كأمااألخطاءُبتابةمهزة%.70كإجابةالصحيحة30%

اذلمزةالقطعُبمجعاألمساءماعدااألمساء(1:القطعىي
توفمهزةالقطعُب(2اليتىيمواضعمساعيةاذلمزةالوصل

توفمهزةالقطعُب(3التعريف"اؿ"مجعاحلركؼماعدا
كقيمة.مجعاألفعاؿعلىصيغةادلضارعللمتكمكحدة

كإجايةالصحيحة%77،8االخطاءُبكتابةمهزةالقطع
23،2% 

،كلية2014رسالةاجلامعةاليتقامتهبازلمودة،ماالنج .4
الًتبيةكالتعليمجامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلمية علـو
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ربليلاألخطاءاإلمبلئيةُب"احلكوميةماالنجربتادلوضوع
مهارةلطابةقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةموالنامالك

كأماأىداؼالبحث".إبراىيماإلسبلميةاحلكوميةماالنج
دلعرفةاألخطاءاإلمبلئيةاليتظهرتُبمهارةالكتابة(1

عندطلبةُبقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةموالنامالك
دلعرفةنسبةاألخطاء(2.إبراىيماإلسبلميةاحلكوميةماالنج

اإلمبلئيةاليتظهرتُبمهارةالكتابةعندطلبةُبقسم
تعليماللغةالعربيةجبامعةموالنامالكإبراىيماإلسبلمية

كمنهجالبحثالبحثالتحليليالوصف.احلكوميةماالنج
األخطاءُب:كمننتائجالبحثيعٍت.علىادلدخلالكمي

تكوفاألخطاءاليتظهرتُب(1كتابةمهزةالوصلىي
مهارةالكتابةعندطلبةُبقسمتعليماللغةالعربيةىي

األخظاءُبكتابةاذلمزةُبأكؿالكلمةإماكصبلأكفصبل،
(2.اذلمزةُبكسطالكلمة،اذلمزةادلتطرفة،ككتابةالياء
نسبة:تكوفنسبةاألخطاءادلائويةمنكلادلوضوعىي

األخطاءاألكثرتكةفُبكتابةاذلمزةُبأكؿالكلمةىي
،كتابةاذلمزة%6،0،تابةاذلمزةُبكسطالكلمة88%
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،كتابةاأللفاللينة%3،4،كتابةالياء%7،4ادلتطرفة
0.% 


 منهج البحث
 نوع البحث .1

كأمانوعالبحثالذمربتارهالباحثةلتعبَتالبيانات
فهوالبحثالكيفي،ألفالبياناتاليتربتاجهاالباحثةىي

مننوعالبياناتالنوعيةاليتتصاغبشكلالكلماتأك
الوصفبدالمناألرقاـ،كالنتائجادلكتوبةللبحثربتوم
علىاقتباساتلتوضيعالغرضكتقويتو،كادلعلوماتاليت

مجعتبطريقةادلقابلة،كادلبلحضةادليدنية،كالصور،كالفيديو،
 .كالوثائق،كادلذاكرة،كالسجبلتالرمسيةاألخرل

الباحثةُبىذاالبحثدبنهجالبحثالوصفي تقـو
فمنهجالبحثالوصفيىوأسلوبمنأسالب.التحليلي

التحليلادلركزعلىمعلوماتكافيةكدقيقيةعنظاىرةأك

                                                 

:عماف)،البحث النوعي في التربية وعلم النفسثائرأمحدغبارم، 
75،(2011مكتبةاجملتمعالعريبللنشركالتوزيع،
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موضوعزلدد،كذلكمنأجلاحلصوؿعلىنتائجالعلمية،
ٍبتفسَتىابطريقةموضوعية،كتستجمعادلعطياتالفعلية

 .للظاىرة
كمنهجالبحثالوصفيُبىذاالبحثىوربليل
ادلضموفأكاحملتومكتركزعلىربليلالوثائقكىيالرسالة

كىذهترتبطبنظريةربليلادلضمونةكىونوعمن.اجلامعية
فتحليلادلضموفأكاحملتوميتم.أنواعمنهجالبحثالوصفي

منغَتاتصاؿمباشرحيثتكتفيالباحثةباختيارعددمن
الوثائقادلرتبطةدبوضوعحبثهاالسجبلتكالقوانُتكاألنظمة
كالصحفكاحملبلتكبرامجالتلفزيوفكالكتبكغَتىامنادلواد

.اليتربتومعلىادلعلوماتاليتتبحثعنهاالباحثة
 
 


 مصادر البيانات  .2
 :تستخدـالباحثةالبياناتمنادلصدرينالتاليُت

 


                                                 

البحث العلمي أساسية  النظرية ومما رسته رجاءكحيددكيدرم، 
183،(2000دارالفكرادلعاصر،:بَتكتكلبناف)العلمية، 
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 ادلصادراألساسية .أ
البحوثالعلميةلدلطبلبقسمتعليماللغةالعربية
جبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـالدراسي

2017-2018
 ادلصادراإلضافية .ب

.الكتبادلتعلقةباألخطاءُبكتابةاذلمزةكقواعداذلمزة


 ميدان البحث  .3
ميدافالبحثىوالبحوثالعلميةلطبلبقسم

تعليماللغةالعربيةجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـ
فطبلبمجيعهميكتبوفحبثهم.2018-2017الدرسي

.باللغةالعربية


 أدوات البحث .4
تعملالباحثة.تكوفالباحثةأدكاةُبالبحثالنوعي

ُبتثبيتركزالبحث،كاختارتالرسائلكمصدارالبيانات،
كالقياـجبمعها،كتقييمنوعيتها،كربليلها،كتفسَتىاكصياغها
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بناءعلىىذهالنظريةفكانتالباحثةتدكرُب.االستنتاج
تركيزالبحثكاختيارتادلخربكمصدرالبياناتكمجعها

كتقوديهاككذالكاالستنتاجفيمايتعلقباألخطاءكتابةاذلمزة
ُبالبحوثالعلميةلطبلبقسمتعليماللغةالعربيةجبامعة

-2017فونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـالدراسي
2018.


 طريقة جمع البيانات .5
.ستحصرالباحثةدراستهاعلىعشررسائلجامعية
زبتارىابالطريقةالعشوائية،كماستحصرالباحثةعلىدراسة

.الباباألكؿفقطمنتلكالرسائل
 

 تحلبل البيانات .6
ُبىذاالبحثتستخدـالباحثةأسلوبربليل

:البياناتكمايلى
 مجعالبيانات .أ

ربتاجالباحثةإذلطريقةمجعالبياناتاحملتاجةكتستخدـ
الطريقةالوثيقة
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 فرزالبيانات .ب
البياناتاليتًبحصوذلامنادليدافىيكثَتة،لذلكضلن

.حباجةإذلربليلالبياناتمنخبلؿاحلدمنالبيانات
كفرزتالبياناتيعٍتتلخيص،كاختياراألشياءاألساسية
،كالًتكيزعلىاألشياءىومهم،كالبحثعنادلواضع

.كاألمناط
 عرضالبيانات .ج

عرضالبياناتىوتأليفُبتركيباإلعبلـعلىشكل
كبعدفرزالبيانات.نظاـخاصلتسهيلالفهمعنمعناه

.ٍبتعريضهاالتصميمعلىشكلتفسَتالسرداألخبار
ُبىذاالبحثعرضتالبياناتعناألخطاءادلوجودة

جبامعةالرسائلاجلامعيةقسمتعليماللغةالعربيةُب
-2017فونوركجواإلسبلميةاحلكوميةالعاـالدراسي

2018. 
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 استنتاجالبيانات .د
البياناتىوربليلالبياناتادلستمرُبمدةمجعاستنتاج

ألخذالنتيجةاليتديكنأكتصور.البياناتأكبعضها
.التصميماحملموؿ


 تنظيم كتابة البحث

لتسهيلتركيبالبحثالعلمىفتنقسمالباحثةىذه
:الرسالةإذلمخسةأبوابكمايلى

ادلقدمة،فيهاخلفيةالبحث،كحدكدالبحث، : الباباألكؿ
كأسئلةالبحث،كأىدؼالبحث،كفوائد

البحث،كالدراساتالسابقة،كمنهجالبحث،
.كتنظيمكتابةالبحث

النظريةالعامةعناإلمبلءكقواعدهادلتعلقة :البابالثاين
.بالبحثحيثفيوالبيافعنكتابةاذلمزة

عرضالبياناتكىوحيتولعلىاألخطاءُب :البابالثالث
كتابةاذلمزةادلوجودةُبالرسائلاجلامعيةدلرحلة



 

20 

 

البكالوريوسُبقسمتعليماللغةالعربيةجبامعة
.فونوركجواإلسبلميةاحلكومية

ربليلاألخطاءُبكتابةاذلمزةادلوجودةُب :البابالرابع
الرسائلاجلامعيةدلرحلةالبكالوريوسُبقسم
تعليماللغةالعربيةجبامعةفونوركجواإلسبلمية

.احلكومية
اخلاسبةتشملعلىنتائجالبحثكتوصياتو:الباباخلامس
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 الباب الثانى
قواعد الهمزة وأنواعها

 
 الهمزة وأنواعها: المبحث األول
 مفهوم الهمزة: المطلب األول

اذلمزةىياليتتقبلاحلركات،فإفرمستعلىألف
كتقبلها.كأعطىكسأؿكالنبأ:أيضا(األلفاليابسة)مسيت

قاؿكدعا)األلفاللينة،كىياليتالتقبلاحلركات،كألف
كأعطى،كُبكسطالكلمة:كاذلمزةتقعُبأكؿالكلمة.(كرمى
كاأللفاللينةتقعُبحشو.كالنبأ:كسأؿ،كُبآخرالكلمة:

ألهنا.زالتقعُبأكذلا.كدعا:كقاؿ،كُبآخرالكلمة:الكلمة
 .التكوفإالساكنةكأكؿالكلمةاليكوفإالمتحركا

حرؼسلصوصيقبلاحلركة،:(أكاأللفاليابسة)اذلمزة
(أمر)فاحلرؼاألكؿمن.خببلؼاأللفاليتالتقبلاحلركات
ألفلينةالتقبل(الفىت)مهزةتقبلاحلركة،كاحلرؼاألخَتمن

                                                 

ادلكتبةالتوفيقية،:قاىرة)،جامع الدروس العربيةمصطفىالغبلييٌت، 
2013)،240

12 
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األلفاللينةاليتالتقبلاحلركة،كذلا.أمحركةكانت
 .الوسطكالطرؼ:موضعاف

كاذلمزةحرؼالصورةلوُباخلط،كإمنايكتبغالبا
بصورةاأللفأكالواكأكالياء،إلهناإفسهلتانقابتإذل

احلرؼالذمكتبتبصورتو،لذلكنرلأهنمدليراعواُبكتابتها
أماإفتوسطتأككانتُبموضع.ىجاءىا،إالإذاابتدئهبا

الوقف،فلميراعوه،بلراعواماتسهلإليوُباحلالتُت،فكتبوىا
علىماتسهلإليومنألفأككاكأكياءكاليتدلتسهلدل

 (ء):يكتبوىاعلىحرؼ،بلرمسوىاقطعةمنفردةىكذا
فالقياسُبكتابةاذلمزةأفتكتبباحلرؽالذمتسهل

سأؿكقرأكيسأؿ):إليوإذاخففتُباللفظ،فاذلمزةُبمثل
تكتبباأللف،ألهناإذاخففتتسهلإذلاأللف،فتقوؿ(كيقرأ
كمؤفكلؤلؤ)كُبمثل(ساؿكقراكيساؿكيقرا) (سؤاؿكزؤاؿكلـؤ

سواؿكزكاؿ):تكتببالواك،ألهناإذاخففتتلفظكاكا،فتقوؿ
                                                 

:قاىرة)فواعد اإلمالء وعالمات الترقيم عبدالسبلـزلمدىاركف، 
(2005دارالطبلئع،

19،...ادلراجعنفسو، 
240،...،جامع الدروس العربيةمصطفىالغبلييٌت، 
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كموفكلولو ،(ذئابكخطيئةكمئةكفئةكآللئ:)،كُبمثل(كلـو
ذيابكخطٌيةكميةكفية):تكتببالياء،ألهناتسهلإليها،فتقوؿ

.(كآلرل
 

أنواع الهمزة : المطلب الثانى
 همزة الوصل  .أ 

كالتنطق،كصلىياليتتقعُبأكؿالكلمةاؿمهزة
اجلسكتعاؿ:ضلو،إالإذاكقعتُبابتداءالكبلـ

كقاؿالدكخليأفاذلمزةالوصلىيمهزةزائدة.كاجللس
،يؤتىهباُبأكؿالكلمةليتوصلهباإذلالنطقبالساكن

كاكينطقهباعندبدءالكبلـكالينطقهاعندكصلو
كىبعبدالسبلـأفمهزة.تكتبألفهارلردامناذلمزة

الوصلىياليتتثبتنطقاُباالبتداءكتسقطُب
 .الدرج

                                                 

241،...ادلراجعنفسو، 
7فواعد اإلمالء وعالمات الترقيم، عبدالسبلـزلمدىاركف، 
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مهزةالوصلىيمهزةزائدةيؤٌبهباللتخلصمن
االبتداءبالساكنعندبدءالنطقبالكبلـ،كالينطقهبا

تكتبمهزةالوصلدائماألفاأم.عندكصلهادباقبلها
ليسفوقهاكالربتهامهزة،ىكذاسواءكانتُبأكؿ

:أـُبكسطالكلمة،مثل.انتبوللدركس:الكلمة،مثل
حركةمهزة.ُباربادادلسلمُتقوةذلمعلىأعدائهم

أمر(1:الوصلالكسرةُبمجيعاحلاالتإالُبحالتُت
العُتُبادلشارعحيثتكوفمضمومة، الفعلادلضمـو

التعريفحيثتكوف(اؿ)(2.اكتب،اذكر:مثل
 .الكتاب،القراءة:مفتوحة،مثل

كحذفهاُبدرجهامع ثبوهتاُباالبتداءقدالتـز
ىيمهزةزائدة:كالنتيجةذلكأفمهزةالوصلالكلم

كتثبتُبابتداء.يؤتىهباليمكنالنطقباحلرؼالساكن
كترسم(كسطواتصالوك)أم،الكبلـكتسقطُبدرجو

                                                 

 تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على أكريلحبرالدين، 
223-224،(UIN MALIKI Prss،2010:مبلنج)،مهارة الكتابة
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كاألحسنأفتوضعفوقهاعبلمة(ء)ألفارلردةمناذلمزة
:كذلامواضعمعركفة،كىي.(ا)الوصل

اسم،كاست،كابن،كابنة،كابنم،:األمساءالعشرة (أ
-ككذامثٌتىذهاألمساءالسبعة–كامرؤ،كامرأة

 .كاثناف،كاثنتاف،كاديناهلل
الرجل،العباس،الضارب،:اؿجبمعأنواعها،ضلو (ب

 .ادلضركب،الذم
 .اكتب،افهم:أمرالفعلالثبلثي،ضلو (ج
:ماضاخلماسي،كالسداسي،كأمرمها،كمصدرمها،ضلو (د

انطلق،انطلق،انطبلقا،استخرج،استخرج،
 .استخراجا

كالتوضعاذلمزةعلىىذهاأللفاتالبدليةكال
.ربتها،فرقابينهامبُتمهزةالقطعالواجبةاإلثبات

 :تنقصمهزةالوصلأكال


                                                 

43–42،، األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف
8فواعد اإلمالء وعالمات الترقيم، عبدالسبلـزلمدىاركف،  
8،....ادلرجعنفسو، 
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 (ابنة)ك(ابن)تنقصمهزالوصل (أ
إذاكقعأحدمهامفردانعتابُتعلمُتمباشرين (1

أكذلماغَتمنوف،كثانيهمامشهورباألبوةكلو
كيشمل.ادعاء،بشرطأاليكوفأكؿسطر

العلماالسمادلوضوعللعلميةكمحمدكعلي،ك
فبلفبنفبلف،:الكنايةعمناليعرؼ،ضلو

كالكنيةالنحويةادلصدرةبأبأكأـ،ككذلك
عيسىبن:كذلكضلو.اللقبكزينالعابدين

مرًن،مرًنبنةعمراف،أبوبكربنأيبقحافة،
 .عبداهللبنأـمكتـو
رحماهللاحلسنكاحلسُت:كالربذؼمنضلو

قاؿزلمدىو:ابٍتعلي،ألنومثٌت،كالمنضلو
.ابنمالك،لعدـادلباشرة

يابنالذم:اليتالنداء،ضلو(يا)إذاكقعابعد (2
 .دافلوادلشرقاف،يابنةعبداهلل

أبنك:إذادخلتعليهمامهزةاالستفهاـ،ضلو (3
 ىذا؟أبنتكىذه؟
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 :ُبالبسملةالكاملة(اسم)تنقصألف (ب
(بامسكاللهم)كأما.بسماهللالرمحنالرحيم

.فتبقىمعهااأللف
 (اؿ)تنقصألفالـ (ج

إنوللحق،للعمل:إذادخلعليهاالبلـ،ضلو (1
 .الصاحلأبقى،ياللرجاؿ،للذم،للذين

احملذكفةالبلـ(على)إذاكانتمسبوقةبكلمة (2
علماءبنو:كاأللفُبلغةلبعضالعرب،ضلو

 .فبلف،أمعلىادلاء
احملذكفة(من)إذاكانتكانتمسبوقةبكلمة (3

مآلف،أممن:النوفُبلغةلبعضالعرب،ضلو
 .اآلف

،أك(بنوف)إذاكانتكانتمسبوقةبكلمة (4
،كقدحذفتالواككالنوفمنهماُبلغة(بنُت)

بلعنربُببنوالعنربأكبٍت:لبعضالعرب،ضلو
 .العنرب،كبلقُتُببنوالقُتأكبٍتالقُت





 

28 

 

همزة القطع  .ب 
،مهزةالقطعىياذلمزةاليتتقعُبأكؿالكلمة

من.أناكأنت:ضلو،كينطقهباُببدءالكبلـككسطو
كقاؿالدكخيأفمهزةالقطعىيمهزةينطق.أينأنت؟

كذىبعبدالسبلـأف.هباُبأكؿالكبلـكُبكسطو
 .مهزةالقطعىياليتتثبتُبالبتداءكالوصل

ىياذلمزةاليتتنطقكتكتب:إذاإفمهزةالقطع
حيثماكقعتُبالكبلـكىيقياسيةفيماعدامايأٌبُب

،فوؽأكربتاأللف(ء)كترسمعينابًتاء،مهزةالوصل
مهزةالقطعإذا.كتوجدُباألمساءكاألفعاؿكاحلركؼ

رأسعُت)كقعتُبأكؿالكبلـترسمعبلمةاذلمزة
:ضلو،فوؽاأللفإذاكانتمفتوحةأكمضمومة(صغَت
:كترسمربتاأللفإفكانتمكسورة،ضلو.أحد

 .إنساف،إبرة

                                                 

47،...،األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف،
47، ...األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف، 
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.كمهزةالقطعىياليتتثبتُباالبتداءكالوصل
:كتكوفُبغَتماسبقمنادلواضع،كاالسمادلفرد،ضلو

:أخ،كأخت،كادلثٌتكأخوين،كأختُت،كاجلمع،ضلو
 اإلخوةكاألخوات

مهزةالقطعىياذلمزةينطقهباُببدءالنطق
كىيألفيوضع:بالكلمةاليتكقعتىذهاذلمزةُبأكلو

كتكتبفوؽاأللفإذاكانت(ء)فوقهاىذهالقطعة
،أكمضمومة،مثلأسرة، مفتوحة،مثلأكل،أسلم،أكـر

كتكتبربتاأللفإذاكانتمكسورة،.أسًتاليا،أصوؿ
 .مثل،إذل،إنساف

:كأماموضعمهزةالقطعفيمايلي
ُباألفعاؿادلاضيةالثبلثيةكالرباعيةادلبدكءةهبمزة (أ

ككذلكفعلاألمرمن،مثلأخدكأكل كأكـر
كمجيع.أتقٍنكأكرـٍ:الرباعيادلبدكءهبمزةمثل

                                                 

8،....،فواعد اإلمالء وعالمات الترقيمعبدالسبلـزلمدىاركف، 
 تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على أكريلحبرالدين، 

224،...مهارة الكتابة،
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األفعاؿادلضارعةمنالثبلثيكغَته،ادلبدكءةبألف
 .ادلضارعةمهزهتامهزةقطعتثبتأينماكجدت

:،ضلو(اؿ)مجيعاحلركؼمهزهتامهزةقطعماعدا (ب
 اخل....أجل،أك،أـ،أف،إف،(لبلستفهاـ)

كُبمجيعاذلمزاتُباألمساءمهزاتقطعتكتب (ج
كتنطقأىنكجدتُباجلملةماعدااذلمزاتُب

است،اثناف،اثنتاف،ابن،ابنة،،اسم:األمساءاالتية
 .امرؤ،ابنم،امرأة،ادين

 .إبراىيم،أمحد،أشرؼ:أكؿاألمساء،مثل (د
 أنا،أنت،إياؾ،إيانا:أكؿالضمَت،مثل (ق
 ..إٌف،أٌف،إٍف،أٍف،إذل،إال،أـ:أكؿاحلرؼ،مثل (ك

كمهزةالقطعتكتبفوؽاأللفالبدليةإفكانت
،أىٍكرىـى،أيٍكًرـى:حركتهاالفتحةأكالضمة،ضلو ،أيًمرى .أىمىرى

 .إدياف:كربتاأللفإفكانتمكسورة،ضلو
                                                 

48، ...األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف، 
دارالثقافةللنشر:القاىرة)،تعليم اللغة العربية مصطفىرسبلف، 
240،(2005كالتوزيع،
9،....،فواعد اإلمالء وعالمات الترقيمعبدالسبلـزلمدىاركف، 
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فإفكقعتىذهاذلمزةادلبدءكهبابعدمهزةمنكلمة
أخرل،بقيتعلىحاذلامناخلط،كمالوكانتمبدكءا

جيبأفينشأأكالدناعلىالعملإلحياءآثار):هبا،مثل
كإذاكقعتمهزاتالقطعكاألصل.(السلفالصاحل

كادلخربعننفسوبعدمهزةاالستفهم،كتبتبصورة
أأنتمأشد):األلف،كمالوةقعتابتداء،قاؿتعاذل

أئذا)،[60:النمل(]أإلومعاهلل)،[27:النازعات](خلقا
(أأجيئكأـذبيئٍت؟:)كتقوؿ.[82:ادلؤمنوف](متنا

كجيوزأفتزيدبناذلمزتُتألفاالتكتبككإماتعوضعنها
 .(أأنتفعلتىذا؟):دبدةبينهما،فتقوؿ

كإذاكقعتبعدىامهزةالوصلاستقطتمهزةالوصل
منالكتابة،كماتسقطمناللفظ،لضعفهاكقوةمهزة

كليسُبىذااالسقاطالتباس،ألفمهزة.االستفهاـ
:االستفهاـمفتوحة،كمهزةالوصلمكسورة،قاؿتعاذل

،[63:ص](أزبذناىمسخرياأـزاغتعنهماألبصار)

                                                 

241،...،جامع الدروس العربيةمصطفىالغبلييٌت، 
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أمسكحسنأـ:)كتقوؿ.[78:مرًن](أطلعالغيب)
 (حسُت؟

ىذااجملرل،كإفكانتللوصل،(اؿ)كالذبرلمهزة
ألهنامفتوحة،كمهزةاالستفهاـمفتوحة،فتلتبساذلمزتاف

أم)كحينئذخيتلطاإلخبارباالستخبار.إحدامهاباألخرل
:،فلوقالت(الكبلـاخلربمبالكبلـاالستفهامي

أأنتزبربعن):،فبليدرمالسامع(الشمسطلعت)
كالوجوأف(طلوعالشس؟أـأنتتستفهمعنطلوعها

ألفالينةُباللفظ،يستغٌتعنهابادلدة،(اؿ)تبدؿمهزة
 .(الرجلخَتأـادلرأة؟):فتقوؿ

أـ)،:يونس(آهللأذفلكم)قاؿتعاذل آلذرينحرـٌ
:يونس(اآلفكقدعصيتقبل)،143األنعم(األنثيُت

91 
ىذامايراهاجلمهوراألعظممنالنجاةُباجتماع

البن(الكتاب)كُبكتاب(اؿ)مهزةاالستفهاـكمهزة

                                                 

242،...،جامع الدروس العربيةمصطفىالغبلييٌت، 
ادلراجعنفسو 
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كغَتىامن(أؿ)درستويومايدؿعلىإنوالفرؽبُتمهزة
مهزاتالوصلكعلىإهناذبرمىذااجملرل،كإفكانت

مفتوحة،ألهناأكثراستعماالمنسائرألفاظالوصلكما
كأماالتباساإلخبارباالستخبار،فقرينة.قالوىوالقياس

كاليكوفىذااالختبلطإالُببعض.الكبلـتعُتادلراد
علىإهنمدل.فليكنادلنعحيثدليؤمناللبس.ادلواضع

جيركاعلىالقياس،حذرااللتباس،فكافعليهمأفجييزكا
حذؼاالستفهاـمنالكبلـ،كقدأجازكىااعتماداعلى

،أـُب:ماأدرم):قرينةلفظية،مثل ُبليلرحلالقـو
أمأُبليل؟(هنار؟

:تنقسماذلمزةمنكجهةموضوعها
ول الكلمة أالهمزة في  .أ 

اذلمزةُبأكؿالكلمةىياذلمزةاليتكقعتُب
فوؽ(ء)كتكتبألفاذلاعبلمةاذلمزة.أكؿالكلمة

،أمحد،األلفإذاكانتمفتوحةكمضمومةمثلأنت
:إذاكانتمكسورةمثلأحدأكربتاأللف،أـ

                                                 

242،...،جامع الدروس العربيةمصطفىالغبلييٌت، 
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كإمارلرداعنعبلمةاذلمزةكتكتبألفا.إبرة،إنساف
 .استغفار،اكتب،انكسر:مثل(ا)

اذلمزةدلبدكءهباالتكوفإالمتحركةزلققةالنطق
كجيبإثبتهاُباخلطعلىصورةاأللفبأية.هبا

:حركةربركت،كُبأيةكلمةكقعت،كذلكمثل
أملكإبلكأخدكأحدكأقعد،كأجلسكأخكإخوة)

فإفكقعتىذه.كضلوذلك(كاسمكإصبعكإحساف
اذلمزةادلبدكءهبابعدمهزةمنكلمةأخرل،بقيت
علىحاذلامناخلط،كمالوكانتمبدكءاءهبا،

جيبأفينشأأكالدناعلىالعملإلحياءآثار):مثل
 (السلفالصاحل

،أكفعبل،امسا–كعرفناأفاذلمزةُبأكؿالكلمة
كينبغيأف،تكوفمهزةكصلأكمهزةقطع-أكحرفا
مطلقامفتوحة(ألفا)اآلفأفىذهاذلمزةترسمتعرؼ

كيوضععلىمهزةالقطع،أكمضمومةأكمكسورة
                                                 

،UIN Maliki Press:مبلج)،، األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف
2011)،42

241،...ادلرجعنفسو، 
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رأسصاد:كيضععلىمهزةالوصل(ء)عُتبًتاء
 .للفرؽبينهما(ص)صغَت

 :كاذلمزةُبأكؿالكلمة،علىستةأنواع
مهزةاألصل،كىياليتتكوفُببنية:األكذل

 أخذكأبكأـكأختكإفكإفكإذا)كهمزة:الكلمة
مهزةادلخربعننفسو،كىياليتتكوف:الثانية

أكتب)كهمزة:أكؿادلضارعادلسندإذلادلتكلمالوحد
 .(كأقرأكأحسن
مهزةاالستفهاـ،كىيكلمةبرأسها،يؤتى:الثالثة

 أتكوفمنالفائزين؟:هباللستخبارعنأمرمثل
مهزةاالستفهاـ،كىيكلمةبرأسها،يؤتى:الرابعة

أعبداهلل،تناديوكىومنك:مثل.هبالنداءالقريب
 .قريب

 .مهزةالوصل:اخلامسة
ةتسمىمهزةالقطع)مهزةالفصل:السادسة

 .(أيضا

                                                 

42،....ادلرجعنفسو،
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فهي:تنقسماذلمزةُبأكؿالكلمةعلىقسمُت
.كفيهايليوبيافذلك.قطعاؿكصلكمهزةاؿمهزة


 الكلمة وسطالهمزة في   .ب 

اذلمزةادلتوسطةىياليتكقعتُبكسطالكلمةأك
امةترسمعللهمزةُبكسطالكلمةقاعدة.ُبطرفها

ذلألف،مهزةعلىكاك،عمهزة:فيهااذلمزةبثبلثصور
القاعدةللهمزةُب".نربة"تسمىأيضا.مهزةعلىياء

كسطالكلمةتنظراذلحركةاذلمزةكحركةماقبلهاٍب
كاحلركات.تكتبهاعلىحرؼيناسبأقولاحلركُت

:حبسبقوهتاترتبكمايلي
 ئ:الكسرةكتناسبهاالياء .1
 ؤ:الضمةكتناسبهاالواك .2
 أ:الفتحةكتناسبهااأللف .3

 .كالسكوفأضعفمناحلركاتكلها:كىكذا
                                                                                                   

240،...،جامع الدروس العربيةمصطفىالغبلييٌت، 
:القاىرة) قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم،عبدالسبلشلحمدىاركف،

11،(2010دارالطبلئع،
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فيمايلياذلمزةُبكسطالكلمةبصورىاالثبلث
 ".حركةاذلمزةكحركةماقبلها"كانتبوإذلاحلركات

،يرأىب،رأىب:ذلاأللفعاذلمزة–األكذلرةالصو
اذلمزةىنامفتوحةفكتبتعلىألف،يرأىب،رأىبى،رٍأب

اذلمزةىناساكنةكما=رٍأب.ألفاأللفتناسبالفتحة
قبلهامفتوحكالفتحأقولمنالسكوففكتبتاذلمزة

 .علىاأللفألفاأللفتناسبالفتحة
،ليؤىم،ضلوميٍؤمن:اذلمزةعلىالواك-الصورةالثانية

كقعتبعد(كليؤىم،ميؤمن)اذلمزةُب.لـؤ،يلؤيـ،ريؤيكس
ضمكىوألقولمنالسكوفكالفتحكيناسبوالواك

(ريؤيكس،يلؤيـ،لؤيـ)كاذلمزةُب.فكتبتاذلمزةعلىالواك
كقعتمضمومةكالضميناسبوالواكفكتبتاذلمزةعلى

 .الواك
-ديًئل-ًمًئُت)ضلو:اذلمزةعلىالياء-الصورةالثالثة

اذلمزةُبالكلمة(ًمئيوف-ًذئىاب-ًذٍئب-يسًئم-رئًيس
كالكسرةيناسبوالياءفتكتب،األربعاألكذلمكسورة

                                                 

58،...،ا اإلمالء نظريتها و تطبيقهرضواف،
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كاذلمزةُبالكلمةالثبلثاألخَتةكقعت.اذلمزةفلىالياء
بعدكسر،كالكسرةأقولاحلركاتكلهاكيناسبوالياء

 .عتكتباذلمزةعلىالياء
فهذامايتعلقبالقاعدةالعامةلكتابةاذلمزةُب

:خركنفصلفيمايليآكسطالكلمة،كىناؾقواعد
 ُبكسطالكلمة(أ)اذلمزةاليتترسمعلىاأللف .1

 :ترسماذلمزةعلىاأللفُباحلالةالتالية
 .إذاتطابقتحركتهابالفتحمعحركةماقبلها (أ

ىينمتاعافاسألوىنمنكراءسىأىٍلتيميوٍكىًإذىا:ضلو 
.حجاب

ركتهاالسكوفكحركةناقبلهاحإذاكانت (ب
 الفتح
.فإنشاءشىٍأنوإفأف:ضلو 

ركتهاالفتحكحركةماقبلهاحإذاكانت (ج
 السكوف

اهللفاٍسأىؿكإذاسألت:ضلو 

                                                 

5,...،األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف،
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 ُبكسطالكلمة(ؤ)اذلمزةاليتترسمعلىالواك .2
:ُباحلالةالتالية(ؤ)ترسماذلمزةعلىالواك

 إذاكانتاذلمزةمضمومةبعدفتحأكسكوف، (أ
يػىؤيـاإلماـادلصلُت،الكسؤيكليةأمر:ضلو 
.جسيم

، (ب  إذاكانتاذلمزةمفتوحةبعدمضمـو
.لوكنتمتعلموفيػيؤىخرإفأجلاهللال:ضلو 

، (ج  إذاكانتاذلمزةساكنةبعدمضمـو
باهللالعظيمٍؤمنإنوكافالمي:ضلو 
إفىذاإالسحريػيٍؤثر 

 إذاكانتمضمومةبعدألفساكنة (د
إفشاؤيؾالسرأمرمكركه،:ضلو 

يغمرالتفاؤيؿنفوساجملتهدين
ُبكسط(ئ)اذلمزةاليتترسمعلىالياءأكالنربة .3

 الكلمة

                                                 

63–6،...،األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف،
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ُباحلالة(ئ)ترسماذلمزةعلىالياءأكالنربة
:التالية

إذاكانتاذلمزةمضمومةكحركةماقبلها (أ
 ,مكسورة

القيامةإفاهلليػينىبئػيهىمٍب:ضلو  دباعملوايـو
.بكلشيءعليم

إذاكانتاذلمزةمفتوحةكحركةماقبلها (ب
 ,مكسورة

منجاءباحلسنةفلوخَتمنهاكمنجاء:ضلو 
فبلجيزلللذينعملواإالماكانوابالسيئة
.يعملوف

إذاكانتاذلمزةساكنةكحركةماقبلها (ج
 ,مكسورة

ألتيناكلنفسىذاىاكلكنشئناكلو:ضلو 
حقالقوؿألمؤلفجهنممناجلنةكالناس

.أمجعُت
 إذاكانتاذلمزةمكسورةكقبلهامضمومة، (د
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سئلتكإذاادلوؤكدة:ضلو 
 إذاكانتاذلمزةمكسورةكماقبلهامفتوحة، (ق

كلئنجاءنصرمنربكليقولنإفكن:ضلو 
.معكم

 إذاكانتاذلمزةمكسورةكماقبلهاساكنة، (ك
بصاركاألفئدةقليبلاؿكجعللكمالسمعك:ضلو 

.ماتشكركف
 إذاتطابقتحركتهابالكسرمعحركةماقبلها، (ز

 اخلاطئُتاستغفرملذنبكإنككنتمن:ضلو 
إذاكانتاذلمزةمفتوحةبعدياءساكنةكيال (ح

 نفصلحركؼالكلمةعنبعضها،
 مشيئة،ىيئة،مضيئة:ضلو 


 إذاكانتاذلمزةمضمومةبعدياءساكنة، (ط

كثَتفيئهادجلتإذلاحلديقة:ضلو 
إذاكانتاذلمزةمكسورةكماقبلهامدساكنة (م

 باأللف،
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يطَتطائرةكمامندابةُباألرضكال:ضلو 
 .جبناحُتإالأممأمثالكم

ُبكسط(منفردة)اذلمزةاليتترسمعلىالسطر .4
 الكلمة

:ترسماذلمزةعلىالسطرُباحلالةالتالية
 .إذاكانتاذلمزةمفتوحةبعدكاكساكنة (أ

.منادلركءةردالسبلـ:ضلو 
 إذاكانتاذلمزةمفتوحةبعدألفساكنة، (ب

.عميتساءلوفعنالنبأالعظيم:ضلو 
ؼصحيحرإذاكانتاذلمزةمفتوحةبعدح (ج

ىذافجزءاف:ضلو,ساكنككافتوسطهاعارضا
 .كبَتاف

 إذاكانتاذلمزةمضمومةبعدكاكساكنة، (د
.السماءنوءىاقليل:ضلو 

 
  الهمزة في آخر الكلمة .ج 

                                                 

65،...،األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف،
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:ذلذهاذلمزةحالتاف
أفيسكنماقبلها،أكيكوفكاكامشددة:األكذل

جٍزء،:مضمومة،فتكتبحينئذمهزةمفردة،ضلو
كمثل.بػيٍرء،مىٍلء،دىٍرء،منء،ناء،جاء،كضوء

.التَّتبػىوُّوءي:ماقبلوكاكمشددةمضمومة
أفيتحرؾماقبلهاكليسكاكامشددةمضمومة،:الثانية

فتكتبعلىحرؼمنجنسحركةمبلقبلها،
يػَّتؤه:ضلو ،تػىهى  .امريؤ،لٍؤليوه

،خرالكلمةأاذلمزةادلتطرفةىيمهزةتوجدُب
كتوضعفوؽاأللف.ديؤل،القارئ،ادلرء:مثلكلمة

ُبىذاالبحثننقسم.كالواككالياءكعلىالسطر
عناذلمزةقياخرةعاـاعدةاألكذلؽ:دتُتععلىقا

علىاذلمزةادلتطرفةادلنونةبتنوينةالكلمةكقواعدخاص
.النصب

 خرالكلمةأقواعدعاـعناذلمزةُب (1

                                                 

72،...، األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف،
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خرالكلمةأعناذلمزةُبةقواعدعاـ
قبلهاكتنقسماذلمزةادلتطرفةعلىاذلمزةمتطرفة
:ساكنكمهزةمتحرؾفيمايليوبيافذلك

 مهزةمتطرفةقبلهاساكن (أ
فإفكافماقبلاذلمزةساكنكىيمضمومة

أكمكسورةأكمفتوحةغَتمنونةرمستمنفردة
كجزءوكجزءى،جٍزءه:علىالسطرمثل

 مهزةمتطرفةقبلهامتحرؾ (ب
أماإذااذلمزةادلتطرفةاليتقبلهامتحرؾفإهنا
ترسمعلىحرؼيناسبحركةاحلرؼالذم

ريؤٍ،جىريؤى:قبلهادكفاعتبارحلزكتهامثل ،دلجيى
أ أي،كبدى أ،يبدى .لنجيًًتئٍ،كجيًًتئي،دليبدى

عناذلمزةادلتطرفةادلنونةبتنوينةقواعداخلاص (2
النصبكىياذلمزةاليتتقعُباخراالسمادلنوف

 كذلاحالتاف،ادلنصوب
 مهزةقبلهاساكن (أ

                                                 

73،...،األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف،
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إفكافساكنالذمقبلهااليوصل (1)
،كالذاؿ,الداؿ:دبابعدهكتابومثل

كالواكرمستمنفردة،كالزام،كالراء
علىالسطرٍبيرسمألفالتنوين

 ."نػىٍوءنا:"بعدىامثل
كأفكافالساكنالذمقبلهايوصل (2)

ٍبيرسم,دبابعدهرمستعلىالياء
:مثل.ألفالتنوينموصوالهبا

 ".بيٍطئنا"
كإفكافالساكنالذمقبلهاألفا (3)

يعٍتألفادلدرمستمنفردةعلى
كيوضعالتنوينفوقهاكال,السطر

:مثل).يكتبمعالتنوينألف
غداءن،:"مثل(غداءناكنساءناكخطأ

 .نساءن
 مهزةقبلهامتحرؾ (ب
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كأمااذلمزةاليتقبلهامتحرؾفعلىثبلث
:صورأيضا

إفكافماقبلهامفتوحارمستعلى (1)
:"كيضعالتنوينفوقهامثل,ألف

 ".متكأن،مبتدأن،ملجأن
كإفكافماقبلهامضمومارمست (2)

.علىالواككترسمألفالتنوينبعدىا
 ".تباطؤنا،لؤلؤنا:"مثل

كإفكافماقبلهامكسورارمستعلى (3)
الياءٍبنرسمألفالتنوينموصوال

 ".متكافئنا،شاطئنا:"مثل.هبا
 
 

 تحليل األخطاء: المبحث الثاني
 تعريف األخطاء: المطلب األول 

                                                 

74–73،...،األمالء نظريتها و تطبيقهارضواف،
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ك,أكضحُبمتابةالفرؽبُتزلةاللساف:تعريفكوردكر
األخطاءالناذبةمنفزلةاللسافمعناىا.كاألخطاء,األغبلط

تيافإأمااألغبلطفهيالناذبةعن,كماشابوذلك,ترددادلتكلم
أمااخلطأبادلعٌتالذم,ادلتكلمبكبلـغَتمناسبللموقف

مناألخطاءاليتخيالففيهاادلتحدثعيستعملوفهوذلكالنو
 .أكالكاتبقواعداللغة
أكسوء.ماؿخاطئللقواعدؽماستأىو:تعريفسَتفت

(االستثناءات)أكاجلهلبالشواذ,استخداـالقواعدالصحيحة
-األخطاءيقصدهبا:عريفوعبدالعزيزالعصيليتمنالقواعد

األخطاءاللغويةأماالضلراؼعماىومقبوؿُباللغةالعربية
 .حسبادلقاييساليتيتبعهاالناطقوفبالعربيةالفصحى

األخطاء-األخطاءيقصدهبا:كيعرفوعبدالعزيزالعصيلي
اللغويةأماالضلراؼعماىومقبوؿُباللغةالعربيةحسب

 ادلقايساليتيتبعهاالناطقوفبالعربيةالفصحى
                                                 

ادلهاراتاللغويةمستوياتتدريسها,رشدلأمحدطعيمة
 ۳0٦(,2009,دارالفكرالعرىب:القاىرة),صعوبتها

307,نفسادلرجع
 نفسادلرجع
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كمنىذهالتعريفاتتتضحلناعدةمواصفاتلبلستجابة
:منهااللغويةحىتتعتربخطأ

سلالفةاالستجابةاللغويةالصادرةمنالطالبدلاينبغيأف .أ
 .تكوفعليوىذهاالستجابة

 .عدـمناسبةىذهاالستجابةُببعضادلوافق .ب
تكرارصدكرىذهاالستجاباتفمايصدرمرةكاحدةال .ج

 .كإمنايعتربزلةأكىفوة,يعتربخطأ
 

 دراسة األخطاء أهمية: المطلب الثاني
لتحليلاألخطاءأمهيةكبَتةُببرامجتعليماللغات

:كمنأبرزرلبلتاالستفادةمنربليلاألخطاءمابلي.األجنبية
إفدراسةاألخطاءتزكدالباحثبأدلةعنكيفية .أ

ككذلكاالسًتاتيجياتك,تعليماللغةأكاكتساهبا
 .األساليباليتيستخدمهاالفردالكتساباللغة

                                                 

ادلهاراتاللغويةمستوياتتدريسها,رشدلأمحدطعيمة
 307,...,صعوبتها
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إذ,إفدراسةاألخطاءتفيدُبإعدادادلوادالتعليمية .ب
ديكنتصميمادلوادالتعادييةادلناسبةللناطقُتبكل
لغةُبضوءماتنتهيإليودراساتاألخطاءاخلاصة

 .هبم
إفدراسةاألخطاءتساعدُبكضعادلناىجادلناسبة .ج

لللدراسُتسواءمنحيثربديداألىداؼأك
 .اختياراحملتولأكطرؽالتدريسأكأساليبالتقوًن

إفدراسةاألخطاءتفتحالبابلدراسةأخرل .د
تستكشفمنحبلذلاأسبابضعفالدارسُتُب

كاقًتاحأساليبالعبلج,برامجتعليماللغةالثانية
 .ادلناسبة

 
 

مراحل دراسة األخطاء: المطلب الثالث

                                                 

308–307,نفسادلرجع
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لتحليلاألخطاءثبلثمراحل،ىيالتعريفكالوصف
كتسبقىذه.كالتفسَتاليتتعتمدمنطيقياعلىبعضهاالبعض

 .ادلراحلالثبلثةدبرحلةمجعالعيناتمندراسياللغة
:كسبردراسةاألخطاءبثبلثةمراحلكىي

كيقصدبوربديدادلواطناليتتنحرؼفيها:تعريفاخلطأ (1
استجاباتالطبلبعنمقاييساالستحداـاللغوم

 .الصحيح
كيقصدبوبيافأكجواالضلراؼعنالقواعد:توصيفاخلطأ (2

كتصنيفللفئةاليتينتميإليهاربديدموقعاألخطاءمن,
 .ادلباحثاللغوية

كيقصدبوبيافالعواملاليتأدتإذلىذا:تفسَتاخلطأ (3
 .اخلطأكادلصادراليتيعزلإليها

 
 الباب الثالث

                                                 

عمادة:الرياض)النقابلاللغومكربليلاألخطاءزلمدإمساعيلصيٍت
 14،(شؤكفادلكتبات

تعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُت,علىأمحدمدكوركإديافأمحدىريدل
301(,2006,دارالفكرالعرىب:القاىرة),هباالنظريةكالتطبيق
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عرض األخطاء في كتابة الهمزة في الرسائل الجامعية 
 المختارة 

 
كماحدثتالباحثةُبمقدمةالبحث،أفىذهالدراسة
التشملمجيعالرسائلُبقسمتعلسماللغةالعربيةكإمناعشر

كماالتشتمل.رسائلفقطاختارهتاالباحثةبطريقةعشوائية
.الدراسةمجيعأبوابتلكالرسائلالعشركإمناالباباألكؿفقط

فيقسمادلبحثُب.فبماأفاذلمزةإماأفيكوفكصلياأـقطعيا
مبحثحوؿاألخطاءُبكتابةمهزة:ىذاالبابإذلمبحثُت

 .الوصلكمبحثحوؿاألخطاءُبكتابةمهزةالقطع
 
 
 
 


األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسائل :  المبحث األول
 الجامعية

51 



 

52 

 

 األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسالة األولى .أ 
 ...العلماءعلىالنحوحيتاجاليوإتفققد .1
 االستمدادحكمالشارعاإلسمك .2
اليتاإلستنبطكقدضلوناُبكتابةالنحوالواضحطريقة .3

 ...ىيأكرطرؽالتعليم
4. ... اإلجتماعيةلقسمالعلـو كنتائجدرسقسمالعلـو

 ...الكونية
 ...الباحثُبىذاالبحثإستخداـ .5
 ...اإلستنتاجاكإختيارادلهمٍبإزباذ .6

                                                 

دراسة مقارنة بين كتاب النحو الواضح وكتابة غوسمعركؼ، 
البحثالعلميغَتمنشورجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية،)،األجرومية

2018)
 1،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  
 6 ،ادلرجعنفسو  

 8،ادلرجعنفسو  
 9،ادلرجعنفسو  
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كأمامنهجالفكرالذماستخدموالباحثفهو .7
 "اإلستقرائيادلنهج"

البحثعلىنتائجاإلختتاـيشتمل:الباباخلامس .8
 البحث،كاإلفًتاحات

يشتملاإلختتاـالبحثعلىنتائج:الباباخلامس .9
 اإلفًتاحاتالبحث،ك



 األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسالة الثانية .ب 
 بُتالناساإلتصاليةاللغةىيآلة .1
 اإلستماعمهارة .2

                                                 

 10،ادلرجعنفسو  

 11،ادلرجعنفسو  

 11،ادلرجعنفسو  

دراسة مقارنة عن نتائج تعلم اللغة العربية بتطبيق ترمفرناماإنده، 
نموذج التعليم اإلتقان بوسائل بطاقة الكلمة وغيرها لطالب الصف السابع 

سمبيت فونوروغو السنة الدراسية " كاجة"بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
جبامعةفونوركغواإلسبلميةكرالبحثالعلميغَتمنش2017-2018

 2018احلكومية،
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
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طريقةكاإلستحداـُبتدرسللغةالعربيةعن... .3
 .كسائلالتعليم

 اإلختتاـ .4
 كاإلقًتاحاتاإلنتقاداتتكوفمن... .5
 اإلقًتاحاتتكوفمناإلنتقاداتك... .6

 
 األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسالة الثالثة .ج 

 بُتالواحدكاآلخراإلتصاؿاللغةىيآلة .1
كترتيبادلعاينمنادلكتباتكالوالياتكادلسامحاتك .2

 ...اإلقطاعاتكمناشَتكمناشَتاإلطبلقات
                                                 

 5،ادلرجعنفسو  
 6،ادلرجعنفسو  
 6،ادلرجعنفسو  
 6،ادلرجعنفسو  
تحليل األخطاء في كتابة الحملة اإلسمية في مادة ييٍتنوريةفطرم، 

قسم الغة العربية بالجامعة " ب"اإلنشاء لطالب المستوى الثالث الصف 
البحث، 2018-2017اإلسالمية الحكومية هونوروغو السنة الدراسة 

 2018جبامعةفونوركغواإلسبلميةاحلكومية،رالعلميغَتمنشو
 1،ادلرجعنفسو  



 

55 

 

الًتكيباإلضاُبكاحلملةاإلمسيةإستخداـكخاصةُب .3
 كاجلملةالفعليةكغَتذلك


 األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسالة الرابعة .د

كالتحدثكالقرأةاإلستماععلىتنميةمهارات... .1
 ...كالكتابة

 الكاُباإلىتتاـجيبأفتتعلقى.... .2
 الًتمجةمنوإختبلؼفيسبب .3
للوصوؿإذلاإلبتكارسيكوفُبىذاالعلملتقدـك .4

 ...أفضلادلعلومات
                                                                                                   

 3،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  
تعليم المهارة الكتابة الخط النسخ لطلبة الصف أنايوايانعسيو، 
بالمدرسة دار الهدى المتوسطة اإلسالمية ماياك طاناتان فونوروغو " ق"السابع 

جبامعةفونوركجورالبحثالعلميغَتمنشو)، 20172018السنة الدراسية 
(2018اإلسبلميةاحلكومية،

 1،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  



 

56 

 

،فيهااخلبلصةمنىذاالبحثكاإلختتاـ .5
إلقًتاحاتلئلصبلحبعدىاا

اإلختتاـ،فيهااخلبلصةمنىذاالبحثك .6
 لئلصبلحبعدىااإلقًتاحات


 األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسالة الخامسة .ق

إبنأبوالفتحأمساف"كفقادباقاؿأحدمنأىلاللغة .1
 جن

 اإلتصاؿمناللغةاألخرلكحالتهاكسائل... .2
،كالرابعة،أكثراللغاتإستعاباأكثراللغات.. .3

 مفردة
                                                                                                   

 3،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
 دور المنظمة اللغة في ترقية المهارة الكالم مسلمأبدأادلعاين، 

البحثالعلميغَت)،لطالب العصل الرابع بمعهد والى صاعا عابر فونوروجو
(2018جبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية،رمنشو

 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  



 

57 

 

 لسافأـكتابةإلستخدامهاىيقرةالتبلميذ... .4
 كاثقابعضهاببعضإرتباطاككلادلهاراتترتبط .5
الناسيعلموفمعاُبقسمالعملإربادىي... .6

 للحصوؿإذلاألىداؼ
ادلعلوماتإستغناءالفوائدالنظريةأفيفيدالبحثُب .7

 عندتعليممهارةالكبلـ
 
 
 
 
 

 األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسالة السادسة .و 

                                                                                                   

 1،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
 11،ادلرجعنفسو  



 

58 

 

بُتاإلتصاؿكتلكدالالتتقوًنعليهاعمليات .1
 األفرادكاإلجتمعات

كتلكدالالتتقوًنعليهاعملياتاإلتصاؿبُت .2
 اإلجتمعاتاألفرادك

 ادلهاراتاللغويةإلكتساب... .3
 أكالوسائلاألخرلاإلستتفتاءأك... .4
 تعتربمعاألخرينإستنباطكاختيارادلهميك .5
 اإلشًتاؾتطوير .6
 ميدافالبحثإختيار .7

                                                                                                   

 ، تنفيذ طريقة الممارسة في تعليم المفردات للصف عفيفادلعـز
فونوروجو السانة الدراسية " قرة أعين"السابع بمدرسة الثانوية اإلسالمية 

جبامعةفونوركجواإلسبلميةرالبحثالعلميغَتمنشو)، 2018/ 2017
(2018احلكومية،

 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
 11،ادلرجعنفسو  

 13،ادلرجعنفسو  



 

59 

 

 أحواؿادليدافإستكشاؼ .8

 األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسالة السابعة .ز 

ككانتالتدريساللغةالعربيةذلاخصائصمتنوعة .1
 دكفالعربيةاإلجتماعيةكالتعليلضلو

القراءةاإلستعماؿكافيكسبالطالبالقدرةعلى .2
 الصامتة

،النتائجمنىذاالبحثكاإلقًتاحاتاإلختتاـ .3
 لئلصبلحبعدىا

                                                                                                   

 14،ادلرجعنفسو  

 14،ادلرجعنفسو  

تنفيذ استراتيجية تعبير الكلمة  األلفائية في تفليم ذكرمدفًتالقيد، 
المفردات لطالب الصف الثاني بالمدرسة الثانوية الناجحة المؤسسة باب 

 2018-2017السالم كرجوك موجورجو كيبونسارى ماديون السنة الدراسية 
(2018جبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية،رالبحثالعلميغَتمنشو)،

 1،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو 
 6،ادلرجعنفسو  



 

60 

 

اإلقًتاحاتاإلختتاـ،النتائجمنىذاالبحثك .4
 لئلصبلحبعدىا

 
  األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسالة الثامنة .ح 

طريقةربفيظالعمريطىعندكربليلالبياناتعن... .1
طبلبالفصلالثاين ُبادلعهداإلجتمعيةللعلـو

 ...الباركو
كيهتولعلىاخلبلصةكاإلختتاـتبجثالباحث .2

 .اإلقًتاحات
تبجثالباحثاإلختتاـكيهتولعلىاخلبلصةك .3

 .اإلقًتاحات


                                                 

 6،ادلرجعنفسو  
طريقة تحفيظ العمريطى عند طالب الفصل الثاني في المعهد  ارما زهرة الفؤاد،  

البحثالعلميغَتمنشورجبامعةفونوركجو)،ماعونسومان هوفوروغو" البركه"
 (2018اإلسبلميةاحلكومية،

 10،ادلرجعنفسو  

 10،ادلرجعنفسو  

 10،ادلرجعنفسو  



 

61 

 

 األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسالة التاسعة .ط 
بعدذلكأفالًتبيةتساعدالفردعلىالتكيف .1

 اإلجتماعي
 بقاعدأكبنظاـإرتباطدزف... .2
جيعلواادلادةالتعليميةقدأثرتأثَتاإستطاعواإذا .3

 ...حسنا
كقدرهتمكدلساعدهتمالنتفاعقدرهتمبأكثر... .4

 ...إلنتتفاع
 كالدفعاإلستفادةكمهاالذكاءكالكفاءةك... .5
 ادلدرسياإلنصباطكأحواؿادلدارسكادلناىجك .6

                                                 
 مشكالت تعليم النحو بكتاب األجرومية في الصف الثانى  أمى إعانة  النافعة،  

البحث)،2018/ 2017بمعهد دار الهدى ماياك طاناتان فونوروغو السنة الدراسية 
 (2018جبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية،رالعلميغَتمنشو

 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  



 

62 

 

 اإلمتحافإذاسئل... .7

 األخطاء في كتابة همزة الوصل في الرسالة العاشرة .ي 

 ...الناسإلتصاالتاليتتستخدمها... .1
 ....أجراءعلىاحملاكالتالتجميعإزبذؼ .2
كافادلعجملوكظيفةمهمةُبتعليماللغةالفربية .3

 ادلفرداتالصحيحةإستخداـكإرشادُب
صلىأديكإمسهاكاألكؿقابلتبالطالبة .4

 ...سيفتيانا
 ...فيها،إلىتماـ... .5

                                                 

 ،ادلرجعنفسو  

اإلندونيسي لمادو اللغة العربية - تصميم معجم الكتاب العربي محمد نافع،  

/ 2017للصف العاشر بالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومية فونوروغو للعام الدراسي 

البحثالعلميغَتمنشورجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية،)،2018
2018)

 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  



 

63 

 

 ...ادلعجمبإستعماؿفاألحسن .6
ُبربليلالبياناتعننتيجةتعليمهمإستمررتٍب .7

...بادلقابلةغَتالًتكيب


األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسائل : المبحث الثاني
 الجامعية

  األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسالة األولى .أ
اكاخراحواؿقواعديعرؼهبا:كُباالصطبلح .1

 الكلماتالعربيةاعراباكبنا
 .عادلااـمتعلماكافمنيشتغلبالعلمسواءا... .2
 .متعلمااـمنيشتغلبالعلمسواءاكافعادلا... .3

                                                 

 2،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  

دراسة مقارنة بين كتاب النحو الواضح وكتابة غوسمعركؼ، 
البحثالعلميغَتمنشورجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية،)،األجرومية

2018)
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  

  1،ادلرجعنفسو 



 

64 

 

اذىافارلفوضعوالومقدماتسلتصرةتقربو .4
 ادلبتدئُت

اذىاففوضعوالومقدماتسلتصرةتقربوارل .5
 ادلبتدئُت

اخركقاموابشرحىذهكتلكمابُتشرحسلتصرك .6
 مطوؿ

 ...اليوقدإتفقالعلماءعلىالنحوحيتاج .7
جليلةالقدررعظيمةاف .8 علمالنحومنالعلـو

 النفع
دبعرفةالعربيةاالألفالقرأفعريبكالتفهممقاصد .9

 
 منعلمالنحوجزئاكقدكافقدديا .10

                                                 

 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  



 

65 

 

 ...اإلسبلـاعداءاذا .11
 ...علياللحناكالدىمككافالسلفيؤدبوف .12
أكامراستحبافاجيابفنحنمأمركفأمر... .13

... 
استحبافامرفنحنمأمركفأمراجيابأك... .14

... 
اكاخراحكاـىوالعلمبالقواعداليتيعرؼهبا .15

 الكلماتالعربيةاذاركبتمناالعرابكالبناء
اخراكىوالعلمبالقواعداليتيعرؼهبااحكاـ .16

 الكلماتالعربيةاذاركبتمناالعرابكالبناء

                                                                                                   

 1،ادلرجعنفسو  
  1،ادلرجعنفسو  

 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
  2،ادلرجعنفسو  

  2،ادلرجعنفسو  



 

66 

 

اخرىوالعلمبالقواعداليتيعرؼهبااحكاـاك .17
 الكلماتالعربيةاذاركبتمناالعرابكالبناء

ىوالعلمبالقواعداليتيعرؼهبااحكاـاكاخر .18
 ركبتمناالعرابكالبناءاذاالكلماتالعربية

ىوالعلمبالقواعداليتيعرؼهبااحكاـاكاخر .19
 كالبناءاالعرابالكلماتالعربيةاذاركبتمن

 ...عليوكتاباعربيامنَتاانزؿك... .20


 األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسالة الثانية .ب 
 احملاكلةلًتقيةقيمةالًتبيةاحدلابتكارالتعليمىو .1

                                                 

  2،ادلرجعنفسو  

  2،ادلرجعنفسو  

  2،ادلرجعنفسو  

 2،ادلرجعنفسو  
دراسة مقارنة عن نتائج تعلم اللغة العربية بتطبيق ترمفرناماإنده، 

نموذج التعليم اإلتقان بوسائل بطاقة الكلمة وغيرها لطالب الصف السابع 
سمبيت فونوروغو السنة الدراسية " كاجة"بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 

البحثالعلميغَتمنشورجبامعةفونوركغواإلسبلمية2017-2018
2018احلكومية،



 

67 

 

الذممتوقعلنموكاحيتاراألسلوبادلبلئمليتحقق .2
 .ادلتعلماىداؼ

 التعليماسلوباختارنوعافمدخبلفُب:قاؿعلي .3
 ادلهاراتاربعةعلى... .4
منالطبلبياقىصعوبةُبفهمأربعةاكثربل .5

 ادلهارات
يظلكلمناألفرادلكييسنورلافالذميستطيع... .6

 .علىاللغةالعربية
 ....إحدلمنوذجالتعليمالذمأفيعملاماك .7
 ....االفرادككافىذاالتعليماىتماـبفرؽ .8
 ...ذلكاجلمن .9

                                                                                                   

 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  



 

68 

 

 األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسالة الثالثة  .ج 
 ...التناسباكثريةحقيقتهامناللغاتاليتذلا .1
اللغاتاليتنزؿهباالقرافافضلاللغةالعربيةىي .2

 كاإلرشادحلياة
القرافاللغةالعربيةىيافضلاللغاتاليتنزؿهبا .3

 كاإلرشادحلياة
 .اإلسبلميةاالمةاللغةالعربيةالتفصلىنحياة .4
 لفهمشريعةندكنسياكتعليماللغةالعربيةخصوصاُبا .5

                                                                                                   

 3،ادلرجعنفسو  
تحليل األخطاء في كتابة الحملة اإلسمية في ييٍتنوريةفطرم، 

قسم الغة العربية بالجامعة " ب"مادة اإلنشاء لطالب المستوى الثالث الصف 
البحث، 2018-2017اإلسالمية الحكومية هونوروغو السنة الدراسة 

العلميغَتمنشورجبامعةفونوركغواإلسبلميةاحلكومية،
 1،ادلرجعنفسو   
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  

 2،ادلرجعنفسو  
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احلكةميةاالسبلميةقسماللغةالعربيةباجلامعة... .6
 فونوركغو

 
 األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسالة الرابعة .د

 ...القرافالكرًنكاألحاديثالشرقيةاناكحفظها .1
 ...الكرًنكاألحاديثالشرقيةالقرافكحفظهاانا .2
 اثنُتاذلادلتعلمُتيتطلموفاللغة .3
 كانتجيدةكقويةاذا .4
 القرآففقطقرأةمنقبلتستطيع... .5

                                                 

 4،ادلرجعنفسو  
تعليم المهارة الكتابة الخط النسخ لطلبة الصف أنايوايانعسيو، 
بالمدرسة دار الهدى المتوسطة اإلسالمية ماياك طاناتان فونوروغو " ق"السابع 

البحثالعلميغَتمنشورجبامعةفونوركجو)، 20172018السنة الدراسية 
(2018اإلسبلميةاحلكومية،

 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  



 

70 

 

دخلنُبادلدرسةالثانويةاليتدلتستطيعكتابةاكال .6
 القرآف

لتوسعالثقاقةاكترجينتيجةىذاالبحثربسنالتعليم .7
 العلمية

 
 

 األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسالة الخامسة .ه 
 االكذلكقاؿخرباءللغةالفربيةأفمنميزهتا .1

 
 
 
 
 



                                                 

 4،ادلرجعنفسو  
 6،ادلرجعنفسو  
 دور المنظمة اللغة في ترقية المهارة الكالم مسلمأبدأادلعاين، 

البحثالعلميغَت)،لطالب العصل الرابع بمعهد والى صاعا عابر فونوروجو
(2018منشورجبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية،

 1،ادلرجعنفسو  



 

71 

 

 األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسالة السادسة .و 
أصواتااكثرالىتيستذعينطقكاحدمنهاأك... .1

 معينة
 ادلهاراتالىتقدىيألوانواعكفيها .2
يعرفوتعليماللغةاالستماعكمهارةافأرادالباحث .3

 الكبلـ
طريقةادلبلحظةىيطريقةمجعالبيناتباستعماؿ .4

 البصركالسمعاالخصاحلواسعلى
ذلكتعقدسريعاادلعلوماتبطريقةزبفيضاجلكمن .5

 البيانات
                                                 

 ، تنفيذ طريقة الممارسة في تعليم المفردات للصف عفيفادلعـز
فونوروجو السانة الدراسية " قرة أعين"السابع بمدرسة الثانوية اإلسالمية 

البحثالعلميغَتمنشورةجبامعةفونوركجواإلسبلمية)، 2018/ 2017
(2018احلكومية،

 1،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  
 8،ادلرجعنفسو  
 12،ادلرجعنفسو  
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 النفساعدادفهمميدافالبحثك .6
ليستهلتنظيمىذاالبحثالعلمي،قسمالباحثتقرير .7

 ابوابالبحثإذلمخسة
 

 األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسالة السابعة .ز 
 ....اللغةالعربيةكظيفةكمزيةاف .1
القرافمنكظيفتهاكمزيتهاىياللغةاليتنزؿهبا .2

 ...الكرًن
كالنواىىامرالذميستندمنوكلمسلمأك... .3

 ...كاألحكلم
                                                 

 14،ادلرجعنفسو  

 15،ادلرجعنفسو  

تنفيذ استراتيجية تعبير الكلمة  األلفائية في تفليم ذكرمدفًتالقيد،  
المفردات لطالب الصف الثاني بالمدرسة الثانوية الناجحة المؤسسة باب 

 2018-2017السالم كرجوك موجورجو كيبونسارى ماديون السنة الدراسية 
 (2018جبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية،رالبحثالعلميغَتمنشو)،

 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
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يكسبالطالبالقدرةعلىاستعماؿاللغةالعربيةاف.. .4
 الفصحى

حيتاجإذلاختياراسًتاذبيةالتدريسادلناسبلتحصيل... .5
 التدريسبالتماـاىداؼ

قدعلمتاللغةالعربيةبادلعهدكادلدرسةُب .6
 ...اندكنيسيا

منهايعهىباستعماؿاسًتاذبيةتعبَتالكبلـاحدل... .7
 األلفائية

 ...ادلدرسةىذهاالسًتاذبيةاخذتفلذلك .8
 
 
 
 

                                                 

 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  



 

74 

 

  األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسالة الثامنة .ح 
 كاإلحسافلعبادةإذلاهللُبحياتوباالخبلص... .1
 ...،االصلىأفيتعلممنمصدرالنص... .2
ضلننزلناشكلالقرآفباللغةالعربية،كيافادلعٌت... .3

 نفهمها
كبلمهاىوادلصدرالرئيسيُبشريعةالديناين.... .4

 اإلسبلـ
يتقنبعلماللغةالعربيةكمنهاعلمالنحوكافينبغى .5

 الصرؼ
باللغةالعربيةإذلايضاككذلكالكتبالصفراءعموما .6

 مرتبةادلتقن
                                                 

طريقة تحفيظ العمريطى عند طالب الفصل الثاني في المعهد  ارما زهرة الفؤاد،  

جبامعةفونوركجورالبحثالعلميغَتمنشو)،ماعونسومان هوفوروغو" البركه"
 (2018اإلسبلميةاحلكومية،

 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 1،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
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 الطريقةادلناصبةاذلكُبتعليمالتحمكالصرؼحيتاج .7
 ...الطبلبةالوظيفةحلفظنصاالستاذيعطى .8
 .معايتعلقعلىاذلارشاداالستاذاك... .9

 .ارشاداالستاذاذلاكمعايتعلقعلى... .10
 .االستاذارشاداكمعايتعلقعلىاذل... .11
 .االستاذاكمعايتعلقعلىاذلارشاد... .12
 ....التقوًنُبتعليمالعمريطىاساليبكيف .13

 
 
 
 

                                                                                                   

 7،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  

 7،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
 7،ادلرجعنفسو  
 8،ادلرجعنفسو  
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 األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسالة التاسعة .ط 
 ...رياضةعقليةكخلقيةكاهنا... .1
للمدرسُتمهةعاليةليكوفمريدينكقادرينكايضا .2

... 
 ...ادلعارؼاكالتدرسُتليسبتبليغادلعلومات .3
منانفسهمحىتيعرفواقدرهتمكيعلمواماُب.... .4

 القدرات
 ...الًتبيةكالتعليمُبمدرسةمفتاحاذلدلاماك .5

 
 
 

                                                 
 مشكالت تعليم النحو بكتاب األجرومية في الصف الثانى  أمى إعانة  النافعة،  

البحث)،2018/ 2017بمعهد دار الهدى ماياك طاناتان فونوروغو السنة الدراسية 
(2018جبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية،رالعلميغَتمنشو

 1،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 5،ادلرجعنفسو  
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 األخطاء في كتابة همزة القطع في الرسالة العاشرة .ي 
 ...تنميةالفكرةالناساذلينظر .1
االكؿ،قاـالباحثحبثالبياناتُبمرحلةاالكؿ .2

 ...دببلحظةُبادليداف
 عدـاذلادئةكالًتنيبالف... .3
ألهناكاصحاهباالنعرؼمعاىنادلفرداتمن... .4

 اكاالفعاؿاالمساء
ألهناكاصحاهباالنعرؼمعاىنادلفرداتمن... .5

 االفعاؿاكاالمساء
ألهناكاصحاهباالنعرؼمعاىنادلفرداتمن... .6

 االفعاؿاالمساءاك
                                                 

اإلندونيسي لمادو اللغة العربية - تصميم معجم الكتاب العربي محمد نافع،  

/ 2017للصف العاشر بالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومية فونوروغو للعام الدراسي 

جبامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكومية،رالبحثالعلميغَتمنشو)،2018
2018)

 1،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو   
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
 2،ادلرجعنفسو  
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الباحثافيصمادلعجمالكتايباللغةالفربيةاذلاراد .7
 االندكنيسية

يصمادلعجمالكتايباللغةالفربيةاذلافارادالباحث .8
 االندكنيسية

اذلارادالباحثافيصمادلعجمالكتايباللغةالفربية .9
 االندكنيسية

ارادالباحثافيصمادلعجمالكتايباللغةالفربيةاذل .10
 االندكنيسية

تصنيعمعجمالكتابالدراسياىداؼ .11
 



                                                                                                   

 2،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  
 3،ادلرجعنفسو  
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 رابعالباب ال
 األخطاء في كتابة الهمزة في الرسائل الجامعيةتحليل 

 المختارة
 

قدسبقُبالبابالثالثعرضاألخطاءُبالرسائل
اجلامعيةادلختارة،كُبىذاالبابستحللالباحثةتلكاألخطاء،
أماطريقةالباحثُبىذاالتحليلفهيببيافسبباألخطأعند
ذكرالكلمةادلخطئةللمرةاألكذل،أماإذاكافالسببمتساكيا

.فستشَتالباحثةإذلأنوقدسبقبيانو
 في كتابة همزة الوصل   األخطاءتحليل : المبحث األول

 الرسالة األولى .أ 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

فعل"تفقا"كلمةتفقاإتفق1
ماضىمنالفعل

تفقم-تفقا"اخلماسي
:علىكزف"اتفاقا–

–يفتعل–افتعل
افتعاال،كاليتكتبت

.هبمزةالوصل

79 
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

قسمبو"االسم"كلمةاالسماإلسم2
منأقساـمهزةالوصل

"االستنبط"كلمةاالستنبطاإلستنبط3
مصدرمنالفعل

-ستنبطا"السداسي
"طاستنبا–يستنبط

–علىالوزفاستفعل
.استفعاال-يستفعل

كاليتكتبتهبمزة
.الوصل

"االجتماعية"كلمةاالجتماعيةاإلجتماعية4
منمصدرالفعل

"."االجتماع"اخلماسي
–عًبيج-عجتما
علىالوزف"اعجتما

-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
"ستخداـا"كلمةستخداـاإستخداـ5

مصدرمنالفعل
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

-ستخدـا"السداسي
"ـاستخدا–ستخدـم

–علىالوزفاستفعل
.استفعاال-يستفعل

كاليتكتبتهبمزة
.الوصل

"االستنتاجا"كلمةاالستنتاجااإلستنتاجا6
مصدرمنالفعل

-ستنتجا"السداسي
على"جاستنتا–ستنتجم

–الوزفاستفعل
.استفعاال-يستفعل

كاليتكتبتهبمزة
.الوصل

"االستقرائي"كلمةاالستقرائياإلستقرائي7
مصدرمنالفعل

-قرأستا"السداسي
على"قراءستا–قرأستم

–الوزفاستفعل
.استفعاال-يستفعل
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

كاليتكتبتهبمزة
.الوصل

اإلختتاـ8


االختتاـ


من"االختتاـ"كلمة
"مصدرالفعلاخلماسي

–خيتتم-اختتم
علىالوزفافتعل"اختتاـ

.افتعاال-يفتعل–
كاليتكتبتهبمزة

.الوصل
"االفًتاحات"ككلمةاالفًتاحاتاإلفًتاحات

مجعمنالكلمة
".االفًتاح/ةاالفًتاح"

من"اإلفًتاح"كلمة
"مصدرالفعلاخلماسي

"افًتاح–يفًتح-افًتح
–علىالوزفافتعل

كاليت.افتعاال-يفتعل
.كتبتهبمزةالوصل
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 الرسالة الثانية .ب 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

من"االتصالية"كلمةاالتصاليةاإلتصالية1
مصدرالفعلاخلماسي

–يٌتصل-اٌتصل"
علىالوزف"اٌتصاؿ
-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
من"االستماع"كلمةاالستماعاإلستماع2

مصدرالفعلاخلماسي
–يستمع-استمع"

علىالوزف"استماع
-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
سبقربليلوُبالرسالةاالستحداـاإلستحداـ3

5األكذلرقم
 اإلختتاـ4


سبقربليلوُبالرسالةاالختتاـ

8األكذلرقم
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

"االنتقادات"كلمةاالنتقاداتاإلنتقادات5
مجعمنالكلمة

،"االنتقاد/ةاالنتقاد"
كىيمصدرالفعل

-انتقد"اخلماسيمن
ك"انتقاد–ينتقد

-يقًتح–اقًتح"
علىالوزفافتعل"اقًتاح
.افتعاال-يفتعل–

كاليتكتبتهبمزة
.الوصل

مجعاالقًتاحاتكلمةاالقًتاحاتاإلقًتاحات6
/ةاالقًتاح"منالكلمة

،كىيمصدر"اإلقًتاح
الفعلاخلماسيمن

-يقًتح–اقًتح"
علىالوزفافتعل"اقًتاح
.افتعاال-يفتعل–

كاليتكتبتهبمزة
.الوصل
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 الرسالة الثالثة .ج 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

من"االتصاؿ"كلمةاالتصاؿاإلتصاؿ1
"مصدرالفعلاخلماسي

–يٌتصل-اٌتصل
علىالوزفافتعل"اٌتصاؿ

.افتعاال-يفتعل–
كاليتكتبتهبمزة

.الوصل
مجع"االطبلقات"كلمةاالطبلقاتاإلطبلقات2

/ةاالطبلؽ"منالكلمة
كىيمصدر"االطبلؽ

"الفعلاخلماسيمن
–يطلق-اطلق
علىالوزفافتعل"اطبلؽ

.افتعاال-يفتعل–
كاليتكتبتهبمزة

.الوصل
مجع"االقطاعات"كلمةاالقطاعاتاإلقطاعات3

/ةاالقطاع"منالكلمة
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

،كىيمصدر"االقطاع
الفعلاخلماسيمن

-يقطع–اقطع"
علىالوزفافتعل"اقطاع
.افتعاال-يفتعل–

كاليتكتبتهبمزة
.الوصل

سبقربليلوُبالرسالةستخداـاإستخداـ4
5األكذلرقم


 الرسالة الرابعة .د 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةاالستماعاإلستماع1
2الثالثةرقم

من"االىتتاـ"كلمةاالىتتاـإلىتتاـا2
مصدرالفعلاخلماسي

–يهتتم-اىتتم"
علىالوزفافتعل"اىتتاـ
.افتعاال-يفتعل–
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

كاليتكتبتهبمزة
.الوصل

من"ختبلؼا"كلمةختبلؼاإختبلؼ3
مصدرالفعلاخلماسي

–تلفيخ-ختلفا"
علىالوزف"ختبلؼا

-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
من"االبتكار"كلمةاالبتكاراإلبتكار4

مصدرالفعلاخلماسي
–بتكرم-بتكرا"
علىالوزف"رابتكا

-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
سبقربليلوُبالرسالةاالختتاـاإلختتاـ5

8األكذلرقم
سبقربليلوُبالرسالةاالقًتاحاتاإلقًتاحات6

 5الثالثةرقم
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 الرسالة الخامسة .ه 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

قسممن"بنا"كلمةبناإبن1
.أقساـمهزةالوصل
كاليتكتبتهبمزة

.الوصل
سبقربليلوُبالرسالةاالتصاؿاإلتصاؿ2

1الثالثةرقم
من"ستعاباا"كلمةستعابااإستعابا3

مصدرالفعلاخلماسي
ستعبم-ستعبا"
علىالوزف"باستعا–

-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
سبقربليلوُبالرسالةالستخدامهاإلستخدامها4

5األكذلرقم
من"رتباطاا"كلمةرتباطااإرتباطا5

مصدرالفعلاخلماسي
–رتبطم-رتبطا"
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

علىالوزف"طارتبا
-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
من"ربادا"كلمةرباداإرباد6

مصدرالفعلاخلماسي
–يتحد-اربد"

علىالوزفافتعل"ارباد
.افتعاال-يفتعل–

كاليتكتبتهبمزة
.الوصل

من"ستغناءا"كلمةستغناءاإستغناء7
مصدرالفعلالسداسي

–غنئسم-غنأستا"
علىالوزف"غناءستا

-يستفعل–استفعل
كاليتكتبت.استفعاال

.هبمزةالوصل
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 الرسالة السادسة .و 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةاالتصاؿاإلتصاؿ1
5األكذلرقم

سبقربليلوُبالرسالةاالجتمعاتاإلجتمعات2
4األكذلرقم

من"الكتساب"كلمةالكتسابإلكتساب3
مصدرالفعلاخلماسي

كتسبم-كتسبا"
علىالوزف"كتسابا–

-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
 اإلستفتاء4


"االستفتاء"كلمةاالستتفتاء

منمصدرالفعل
-فتأستا"السداسي

"فتاءستا–تفتئسم
–علىالوزفاستفعل

.استفعاال–يستفعل
كاليتكتبتهبمزة

 .الوصل
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةإستنباطإستنباط5
3األكذلرقم

من"االشًتاؾ"كلمةاالشًتاؾاإلشًتاؾ6
مصدرالفعلاخلماسي

–يشًتؾ-اشًتؾ"
علىالوزف"اشًتاؾ
-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
من"ختيارا"كلمةختياراإختيار7

مصدرالفعلاخلماسي
–تَتيخ-ختَتا"
علىالوزف"ختيارا

-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
"ستكشاؼا"كلمةستكشاؼاإستكشاؼ8

منمصدرالفعل
كشفستا"السداسي

–كشفستم-
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

علىالوزف"كشاؼستا
-يستفعل–استفعل
كاليتكتبت.استفعاال

.هبمزةالوصل


 الرسالة السابعة .ز 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةاالجتماعيةاإلجتماعية1
4األكذلرقم

من"االستعماؿ"كلمةاالستعماؿاإلستعماؿ2
مصدرالفعلالسداسي

–عملستم-عملستا"
علىالوزف"عماالستا

-يستفعل–استفعل
كاليتكتبت.استفعاال

.هبمزةالوصل
سبقربليلوُبالرسالةاالختتاـاإلختتاـ3

 8األكذلرقم




 

93 

 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةاالقًتاحاتاإلقًتاحات
 5الثالثةرقم

 

 الرسالة الثامنة .ح 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةاالجتمعيةاإلجتمعية1
4األكذلرقم

سبقربليلوُبالرسالةاالختتاـاإلختتاـ2
8األكذلرقم

سبقربليلوُبالرسالةاالقًتاحاتاإلقًتاحات3
 5الثالثةرقم

 

 الرسالة التاسعة .ط 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةاالجتماعياإلجتماعي1
4األكذلرقم

سبقربليلوُبالرسالةرتباطاإرتباط2
5اخلامسرقم
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

من"ستطاعواا"كلمةاستطاعواإستطاعوا3
الفعلادلاضى

-استطع"اخلماسي
على"استطاع–يستطع

-يفتعل–الوزفافتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
من"النتفاع"كلمةالنتفاعإلنتفاع4

مصدرالفعلاخلماسي
–ينتفع-انتفع"

علىالوزفافتعل"انتفاع
.افتعاال–يفتعل–

كاليتكتبتهبمزة
.الوصل

من"االستفادة"كلمةاالستفادةاإلستفادة5
مصدرالفعلالسداسي

–تفدئسم-فدأستا"
علىالوزف"فداءستا

-يستفعل–استفعل
كاليتكتبت.استفعاال

.هبمزةالوصل
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

من"االنصباط"كلمةاالنصباطاإلنصباط6
مصدرالفعلاخلماسي

–ينصنط-انصبط"
علىالوزف"انصباط
-ينفعل–انفعل
كاليتكتبت.انفعاال

.هبمزةالوصل
من"االمتحاف"كلمةاالمتحافاإلمتحاف7

مصدرالفعلاخلماسي
–ديتحن-امتحن"

علىالوزف"امتحاف
-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
 

 الرسالة العاشرة .ي 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةالتصاالتإلتصاالت1
5األكذلرقم

سبقربليلوُبالرسالةزبذاؼفإزبذ2
6اخلامسةرقم
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سبقربليلوُبالرسالةستخداـاإستخداـ3
5األكذلرقم

سبقربليلوُبالرسالةمسهااإمسها4
2األكذلرقم

سبقربليلوُبالرسالةالىتماـإلىتماـ5
2الرابعةرقم

سبقربليلوُبالرسالةستعماؿاببإستعماؿ6
2السابعةرقم

من"ستمررتا"كلمةستمررتاإستمررت7
الفعلادلاضىاخلماسي

علىالوزف"استمرر"
-يفتعل–افتعل
كاليتكتبت.افتعاال

.هبمزةالوصل
 

  في كتابة همزة القطع  األخطاءتحليل :  الثاني المبحث
 الرسالة األولى .أ 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

مهزة"حواؿأ"كلمةحواؿأاحواؿ1
كمهزة.ألهنااسمالقطع،
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهافتحة

2


حرؼ،ككل"أ"كلمةكافأاكاف
حرؼتكتبهبمزة

كمهزةالقطع.القطع
تكتبفوؽاأللفألف

.حركتهافتحة
3


حرؼ،ككل"أـ"كلمةـأاـ
حرؼتكتبهبمزة

كمهزةالقطع.القطع
تكتبفوؽاأللفألف

.حركتهافتحة
حرؼ،ككل"إذل"كلمةذلإارل4

حرؼتكتبهبمزة
كمهزةالقطع.القطع

تكتبربتاأللفألف
.حركتهاكسرة

مهزة"ذىافأ"كلمةذىافأاذىاف5
كمهزة.ألهنااسمالقطع،

القطعتكتبفوؽاأللف
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

.ألفحركتهافتحة
مهزة"خرأ"كلمةخرأاخر6

كمهزة.ألهنااسمالقطع،
القطعتكتبفوؽاأللف

.ألفحركتهافتحة
حرؼ،ككل"إليو"كلمةليوإاليو7

حرؼتكتبهبمزة
كمهزةالقطع.القطع

تكتبربتاأللفألف
.حركتهاكسرة

حرؼ،ككل"إف"كلمةفإاف8
حرؼتكتبهبمزة

كمهزةالقطع.القطع
تكتبربتاأللفألف

.حركتهاكسرة
حرؼ،ككل"إال"كلمةالإاال9

حرؼتكتبهبمزة
كمهزةالقطع.القطع

تكتبربتاأللفألف
.حركتهاكسرة
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

مهزهتا"ءاجز"كلمةءاجزجزئا10
كقعتمفتوحةبعد

الذمصحيحساكن
قبلهااليوصلدبابعده

كمهزةالقطع.كتابو
تكتبفوؽاأللفألف

.حركتهافتحة
حرؼ،ككل"إذا"كلمةذاإاذا11

حرؼتكتبهبمزة
كمهزةالقطع.القطع

تكتبربتاأللفألف
.حركتهاكسرة

ىناؾ"عداءإ"كلمةعداءإاعداء
األخطاءُبكتابةمهزة

ألفالكلمة.القطع
منمصدر"اعداء"

-أعدأ"الفعلالرباعي
على"إعداء–يعدئ

–يفعل–الوزفأفعل
كمهزةالقطع.إفعاال
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

تكتبربتاأللفألف
.حركتهاكسرة

مهزة"كالدىمأ"كلمةكالدىمأاكالدىم12
كمهزة.ألهنااسمالقطع،

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهافتحة

من"جيابإ"كلمةجيابإاجياب13
مصدرالفعلالرباعي

–يوجب-أكجب"
–علىالوزفأفعل"إجيابا
كاليت.إفعاال–يفعل

كمهزة.كتبتهبمزةالقطع
القطعتكتبربتاأللف

.ألفحركتهاكسرة
فعلادلاضى"مرأ"كلمةمرأامر14

الرباعيعلىالوزفأفعل
كاليت.إفعاال–يفعل–

كمهزة.كتبتهبمزةالقطع
القطعتكتبفوؽاأللف

.ألفحركتهافتحة
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

مهزة"حكاـأ"كلمةحكاـأاحكاـ15
كمهزة.ألهنااسمالقطع،

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهافتحة

حرؼ،ككل"أك"كلمةكأاك16
حرؼتكتبهبمزة

كمهزةالقطع.القطع
تكتبفوؽاأللفألف

.حركتهافتحة
مهزةالقطع،"خرأ"كلمةخرأاخر17

كمهزةالقطع.ألهنااسم
تكتبفوؽاأللفألف

.حركتهافتحة
حرؼ،ككل"إذا"كلمةذاإاذا18

حرؼتكتبهبمزة
كمهزةالقطع.القطع

تكتبربتاأللفألف
.حركتهاكسرة

مهزة"اإلعراب"كلمةاإلعراباالعراب19
كمهزة.القطع،ألهنااسم
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

القطعتكتبربتاأللف
.ألفحركتهاكسرة

فعلادلاضى"أنزؿ"كلمةنزؿأانزؿ20
الرباعيعلىالوزفأفعل

كاليت.إفعاال–يفعل–
.كتبتهبمزةالقطع

كتكتبهبمزةالقطعفوؽ
.األلفألفحركتهافتحة

 

 الرسالة الثانية .ب 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

مهزة"حدلإ"كلمةحدلإاحدل1
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبربتاأللف
.ألفحركتهاكسرة

مهزة"ىداؼأ"كلمةىداؼأاىداؼ2
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهافتحة
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

مهزة"سلوبأ"كلمةسلوبأاسلوب3
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهاضمة

مهزة"ربعةأ"كلمةربعةأاربعة4
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهافتحة

مهزةالقطع،"كثرأ"كلمةكثرأاكثر5
كمهزةالقطع.ألهنااسم

تكتبفوؽاأللفألف
.حركتهافتحة

ككل.حرؼ"أف"كلمةفأاف6
حرؼتكتبهبمزة

كمهزةالقطع.القطع
تكتبفوؽاأللفألف

.حركتهافتحة
ككل.حرؼ"إما"كلمةماإاما7

حرؼتكتبهبمزة
كمهزةالقطع.القطع
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

تكتبربتاأللفألف
.حركتهاكسرة

مهزة"األفراد"كلمةاألفراداالفراد8
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهافتحة

مهزةالقطع،"جلأ"كلمةجلأاجل9
كمهزةالقطع.ألهنااسم

تكتبفوؽاأللفألف
.حركتهافتحة

 

 الرسالة الثالثة .ج 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

مهزة"كثريةأ"كلمةكثريةأاكثرية1
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهافتحة

مهزة"فضلأ"كلمةفضلأافضل2
كمهزة.القطع،ألهنااسم
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القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهافتحة

مهزة"لقرآفا"كلمةفآالقرالقراف3
ك.القطع،ألهنااسم

ركتهاالفتححكانت
كحركةماقبلهاالسكوف

ترسماذلمزةعلىاأللفؼ
.ُبكسطالكلمة(أ)

مهزة"ألمةا"كلمةاألمةاالمة4
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهاضمة

مهزة"ندكنسياإ"كلمةندكنسياإاندكنسيا5
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبربتاأللف
.ألفحركتهاكسرة

مهزة"إلسبلميةا"كلمةاإلسبلميةاالسبلمية6
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبربتاأللف
.ألفحركتهاكسرة
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 الرسالة الرابعة .د 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةاناانا1
8األكذلرقم

سبقربليلوُبالرسالةفآالقرالقراف2
3الثالثةرقم

سبقربليلوُبالرسالةذلإاذل3
4األكذلرقم

سبقربليلوُبالرسالةذاإاذا4
11األكذلرقم

مهزة"القراءة"كلمةةاءقرقرأة5
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبادلفردةألهنا
كقعتمفتوحةبعد

.األلف
مهزةالقطع،"أكال"كلمةكالأاكال6

كمهزةالقطع.ألهنااسم
تكتبفوؽاأللفألف

 .حركتهافتحة
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةأكاك7
16األكذلرقم

 

 الرسالة الخامسة .ه 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

مهزةالقطع،"أكذل"كلمةاألكذلاالكذل1
كمهزةالقطع.ألهنااسم

تكتبفوؽاأللفألف
.حركتهاضمة

 

 الرسالة السادسة .و 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةكثرأاكثر1
5الثانيةرقم

مهزةالقطع،"أنواع"كلمةنواعأانواع2
كمهزةالقطع.ألهنااسم

تكتبفوؽاأللفألف
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

.حركتهافتحة
سبقربليلوُبالرسالةأفاف3

6الثانيةرقم
مهزة"ألخصا"كلمةاألخصاالخص4

.القطع،ألهنااسم
كمهزةالقطعتكتبفوؽ
.األلفألفحركتهافتحة

مهزةالقطع،"أجل"كلمةجلأاجل5
كمهزةالقطع.ألهنااسم

تكتبفوؽاأللفألف
.حركتهافتحة

من"أعداد"كلمةعدادأاعداد6
مصدرالفعلالرباعي

"إعداد–يعٌد-أعٌد"
يفعل–علىالوزفأفعل

كمصدرالفعل.إفعاال–
الرباعيمنأقساـمهزة

كاليتكتبتهبمزة.القطع
كمهزةالقطع.القطع

تكتبربتاأللفألف
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

.حركتهاكسرة
مهزة"أبواب"كلمةبوابأابواب7

.القطع،ألهنااسم
كمهزةالقطعتكتبفوؽ
.األلفألفحركتهافتحة

 

 
 الرسالة السابعة .ز 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةفإاف1
 8األكذلرقم


سبقربليلوُبالرسالةفآالقرالقراف2

3الثالثةرقم
مصدرمن"أمر"كلمةأمرامر3

-يؤمر-أمر"فعلالثبلثي
-فعل"علىكزف"أمرا
كاليتكتبت".فعبل-يفعل

كمهزةالقطع.هبمزةالقطع
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

تكتبفوؽاأللفألف
.حركتهافتحة

سبقربليلوُبالرسالةفأاف4
6الثانيةرقم

مهزة"أىداؼ"كلمةىداؼأاىداؼ5
كمهزة.القطع،ألهنااسم

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهافتحة

سبقربليلوُبالرسالةندكنيسياإاندكنيسيا6
5الثالثةرقم

سبقربليلوُبالرسالةحدلإاحدل7
 1الثانيةرقم


فعل"أخذت"كلمةخذتأاخذت8

كفعل.ادلاضىالثبلثي
ادلاضىالثبلثيمنأقساـ

القطعفوؽ.مهزةالقطع
.األلفألفحركتهافتحة
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 الرسالة الثامنة .ح 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

من"اإلخبلص"كلمةباإلخبلصباالخبلص1
مصدرالفعلالرباعي

–خيلص-أخلص"
علىالوزف"إخبلصا
.إفعاال–يفعل–أفعل

كمصدرالفعلالرباعي
.منأقساـمهزةالقطع

القطعربتاأللفألف
.حركتهاكسرة

مهزة"األصلى"كلمةاألصلىاالصلى2
.القطع،ألهنااسم

كمهزةالقطعتكتبفوؽ
األلفألفحركتها

.فتحة
سبقربليلوُبالرسالةفإاف3

8األكذلرقم
ككل.حرؼ"أين"كلمةينأاين4
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

حرؼتكتبهبمزة
كمهزةالقطع.القطع

تكتبفوؽاأللفألف
.حركتهافتحة

سبقربليلوُبالرسالةأفاف5
6الثانيةرقم

.حرؼ"أيضا"كلمةيضاأايضا6
ككلحرؼتكتبهبمزة

كاليتكتبتهبمزة.القطع
كمهزةالقطع.القطع

تكتبفوؽاأللفألف
.حركتهافتحة

سبقربليلوُبالرسالةذلإاذل7
4األكذلرقم

مهزة"ألستاذا"كلمةاألستاذاالستاذ9
كمهزة.القطع،ألهنااسم
القطعتكتبفوؽ
األلفألفحركتها

.ضمة
سبقربليلوُبالرسالةأكاك10
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

16األكذلرقم
سبقربليلوُبالرسالةإذلاذل11

4األكذلرقم
من"إرشاد"كلمةرشادإارشاد12

مصدرالفعلالرباعي
–يرشد-أرشد"

علىالوزفأفعل"إرشادا
.إفعاال–يفعل–

فلذلكالبدأفتكتب
هبمزةالقطعربتاأللف

.ألفحركتهاكسرة
سبقربليلوُبالرسالةاألستاذاالستاذ13

9الثامنةرقم
مهزة"أساليب"كلمةساليبأاساليب14

كمهزة.القطع،ألهنااسم
القطعتكتبفوؽ
األلفألفحركتها

.فتحة
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الرسالة التاسعة .ط 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

ككل.حرؼ"إهنا"كلمةهناإاهنا1
حرؼتكتبهبمزة

كمهزةالقطع.القطع
تكتبربتاأللفألف

.حركتهاكسرة
سبقربليلوُبالرسالةيضاأايضا2

  6الثامنةرقم
سبقربليلوُبالرسالةأكاك3

 16األكذلرقم


مهزة"أنفسهم"كلمةنفسهمأانفسهم4
.القطع،ألهنااسم

كمهزةالقطعتكتبفوؽ
.األلفألفحركتهافتحة

سبقربليلوُبالرسالةماإاما5
7الثانيةرقم
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 الرسالة العاشرة .ي 

الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

سبقربليلوُبالرسالةذلإاذل1
4األكذلرقم

مهزة"ألكؿا"كلمةاألكؿاالكؿ2
.القطع،ألهنااسم

كمهزةالقطعتكتبفوؽ
.األلفألفحركتهافتحة

ككل.حرؼ"ألف"كلمةألفالف3
حرؼتكتبهبمزة

كمهزةالقطع.القطع
تكتبفوؽاأللفألهنا

.حركتهافتحة
مهزة"ألمساءا"كلمةاألمساءاالمساء4

كمهزة.القطع،ألهنااسم
القطعتكتبفوؽاأللف

.ألفحركتهافتحة
سبقربليلوُبالرسالةأكاك5

16األكذلرقم
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الكلمة  الرقم
 التحليل الصحيح المخطئة

مهزة"األفعاؿ"كلمةاألفعاؿاالفعاؿ6
.القطع،ألهنااسم

كمهزةالقطعتكتبفوؽ
.األلفألفحركتهافتحة

فعلادلاضى"أراد"كلمةرادأاراد7
الرباعيعلىالوزفأفعل

كاليت.إفعاال–يفعل–
كمهزة.كتبتهبمزةالقطع

القطعتكتبفوؽاأللف
.ألفحركتهافتحة

سبقربليلوُبالرسالةأفاف8
6الثانيةرقم

سبقربليلوُبالرسالةإذلاذل9
4األكذلرقم

سبقربليلوُبالرسالةاإلندكنيسيةاالندكنيسية10
5الثالثةرقم

سبقربليلوُبالرسالةىداؼأاىداؼ11
5السابعةرقم
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:عدداألخطاءُبكتابةمهزةالوصلمنالبياناتالتارل

 العدد الكلمة الرقم
5اجتماعية1
5استخداـ2
5االختتاـ3
5االتصاؿ4
4االقًتاحات5
2االىتماـ6
2ارتباط7
2استماع8
2استعماؿ9
2اسم10
2استنباط11
1اتفق12
1استنتاج13
1استقرائي14
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 العدد الكلمة الرقم
1االفًتاحات15
1االنتقادات16
1الطبلقات17
1االقطاعات18
1االختبلؼ19
1االبتكار20
1ابن21
1ستعاباا22
1ارباد23
1استغناء24
1اكتساب25
1االستفتاء26
1اشًتؾ27
1اختيار28
1استكشاؼ29
1استطاعوا30
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 العدد الكلمة الرقم
1النتفاع31
1االستفادة32
1االنصباط33
1االمتحاف34
1استمررت35
1ازبذ36

61العدد
:عدداألخطاءُبكتابةمهزةالقطعمنالبياناتالتارل

 العدد الكلمة الرقم
6أف1
6إليو/إذل2
5أك3
3إف4
3إذا5
3أىداؼ6
3أكثر7
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 العدد الكلمة الرقم
3القرآف8
3إندكنيسيا9
2أخر10
2إحدل11
2إما12
2أجل13
2أيضا14
1أحواؿ15
1أكاف16
1أـ17
1أذىاف18
1إال19
1جزءا20
1إعداء21
1أكالدىم22
1إجياب23
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 العدد الكلمة الرقم
1األمة24
1اإلسبلمية25
1أنا26
1قراءة27
1أكال28
1األكذل29
1أنواع30
1األخص31
1أعداد32
1أبواب33
1أمر34
1أخدت35
1باإلخبلص36
1األصلى37
1أين38
1األستاذ39
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 العدد الكلمة الرقم
1إرشاد40
1أساليب41
1إهنا42
1أنفسهم43
1األكؿ44
1ألف45
1األمساء46
1األفعاؿ47
1أراد48

87العدد
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 الخامس الباب

 الخاتمة
 البحث نتائج .أ

بعدالقياـبدراسةاألخطاءُبكتابةاذلمزةُبالباب
األكؿمنعشررسائلجامعيةلقسمتعليماللغةالعربيةكلية
الًتبيةجامعةفونوركجواإلسبلميةاحلكوميةللعاـالدراسي

كاليتاختارهتاالباحثةبطريقةعشوائية،.2017-2018
:حصلتالدراسةعلىعدةنتائجكأمهها

 مهزةالوصلكمهزةالقطعَبكتابةعدداألخطاء .1
رسائلعشرُبمهزةالوصلَبكتابةعدداألخطاء (أ

 خطأن61جامعية
 أخطاء9الرسالةاألكذلُب (1
 أخطاء6الرسالةالثاينُب (2
 أخطاء3الرسالةالثالثةُب (3
 أخطاء6الرسالةالرابعةُب (4
 أخطاء7الرسالةاخلامسةُب (5
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 أخطاء8الرسالةالسادسةُب (6
 أخطاء4الرسالةالسابعةُب (7
 أخطاء3الرسالةالثامنةُب (8
 أخطاء7الرسالةالتاسعةُب (9

 أخطاء7الرسالةالعاشرةُب (10
عشررسائلُبمهزةالقطعَبكتابةعدداألخطاء (ب

 خطأن87جامعية
 خطأن20الرسالةاألكذلُب (أ
 أخطاء9الرسالةالثانيةُب (ب
 أخطاء6الرسالةالثالثةُب (ج
 أخطاء7الرسالةالرابعةُب (د
 الرسالةاخلامسةخطأكاحدُب (ق
 أخطاء7الرسالةالسادسةُب (ك
 أخطاء8الرسالةالسابعةُب (ز
 خطأن13الرسالةالثامنةُب (ح
 أخطاء5الرسالةالتاسعةُب (ط
 خطأن11الرسالةالعاشرةُب (م

123 
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 فقدسبقبيانوُبالبابالرابعاألخطاءكأماربليلتلك .2
 البحث توصيات .ب

 عن الباحثة إليهالتتوص اليت النتائج من نطبلقاا
 قسم طبلب لدل اجلامعية الرسائلُباذلمزةُبكتابة األخطاء
 فتعطى ، احلكوميةاإلسبلمية فونوركغو جبامعة العربية اللغة تعليم
 :يلى كما التوصيات الباحثة

 العربية اللغة تعليم قسم لرئيس .1
منادلستحسنأفينشئرئيسالقسمجلنةخاصةلتصحيح
الرسائلاجلامعيةمنحيثاللغةكالًتكيبكالنظاـالكتابة

 .حسبدليلكتابةالرسالةاجلامعية
 مالءاإل مواد محاضر. 2

أفيكثراحملاضرالتدريباتلدرساإلنشاءمعاالىتماـالبالغ
.بقواعدالكتابةضلوياكإمبلئيا

  العربية اللغة تعليم قسم طالب .2
 .أفيهتمالدارسقواعداللغةالعربيةعندكتابةاإلنشاء


 



 

126 

 

 مراجعال
 

طرائق تدريس اللغة .النافة،زلمدكاملكرشدمأمحدطعيمة
.2003إيسيكو،:مصر.العربية لغير الناطقين بها

دارالثقافة:القاىرة.تعليم اللغة العربية .رسبلف،مصطفى 
.2005للنشركالتوزيع،

.الدليمي،طوعليحسُتكسعادعبدالكرًنعباسالوائلي 
دار:الناشر.اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها

.2005الشركؽللنشركالتوزيع،
.البحث النوعي في التربية وعلم النفس.ثائرأمحد غبارم،

.2011مكتبةاجملتمعالعريبللنشركالتوزيع،:عماف
البحث العلمي أساسية  النظرية ومما .دكيدرم،رجاءكحيد
دارالفكرادلعاصر،:بَتكتكلبناف. رسته العلمية

2000.
ادلكتبة:قاىرة.جامع الدروس العربية.الغبلييٌت،مصطفى 

.2013التوفيقية،
فواعد اإلمالء وعالمات الترقيم عبدالسبلـزلمدىاركف، 

(2005دارالطبلئع،:قاىرة)



 

127 

 

تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه .أكريل حبرالدين،
 UIN MALIKI:مبلنج.على مهارة الكتابة

Prss،2010. 
 UIN Maliki:مبلج.األمالء نظريتها و تطبيقها. رضواف

Press،2011. 
ادلهاراتاللغويةمستوياتتدريسها.طعيمة،رشدلأمحد
 .2009,دارالفكرالعرىب:القاىرة.صعوبتها

:الرياض)النقابلاللغومكربليلاألخطاءزلمدإمساعيلصيٍت
 14،(عمادةشؤكفادلكتبات

تعليماللغةالعربيةلغَت,علىأمحدمدكوركإديافأمحدىريدل
دارالفكر:القاىرة),الناطقُتهباالنظريةكالتطبيق

301(,2006,العرىب
دراسة مقارنة بين كتاب النحو الواضح وكتابة غوسمعركؼ،

البحثالعلميغَتمنشورجبامعة)،األجرومية
(2018فونوركجواإلسبلميةاحلكومية،

دراسة مقارنة عن نتائج تعلم اللغة العربية .ترمفرناما إنده،
بتطبيق نموذج التعليم اإلتقان بوسائل بطاقة الكلمة 



 

128 

 

وغيرها لطالب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة 
سمبيت فونوروغو السنة الدراسية " كاجة"اإلسالمية 

البحثالعلميغَتمنشورجبامعة2017-2018
 2018فونوركغواإلسبلميةاحلكومية،

تحليل األخطاء في كتابة الحملة اإلسمية .فطرم،ييٍتنورية 
في مادة اإلنشاء لطالب المستوى الثالث الصف 

قسم الغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية " ب"
البحث، 2018-2017هونوروغو السنة الدراسة 

العلميغَتمنشورجبامعةفونوركغواإلسبلمية
 2018احلكومية،

تعليم المهارة الكتابة الخط النسخ لطلبة .نعسيو،أنايوايا
بالمدرسة دار الهدى المتوسطة " ق"الصف السابع 

اإلسالمية ماياك طاناتان فونوروغو السنة الدراسية 
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