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 ادللخص
ربليل األخطاء عن كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء ". ََِِاحلسنة، دييان نعمة

ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ  لطبلب الصف الثامن
البحث العلمي. قسم تعليم اللغة "ََِِ/َُِٗالسنة الدراسية فونوركغو 

العربية كلية الًتبية ك العلـو التعليمية اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو. 
 اؼبشرؼ أضبد زبيدم اؼباجستَت.

 حتليل األخطاء، ادلفردات، مادة اإلمالء األساسية: اتالكلم
اؼبتوسطة مادة اإلمبلء ىي إحدل اؼبواد الدراسية اليت يدرسها الطبلب يف اؼبدرسة       

إضافة إىل اؼببلحظة األكىل يف الصف الثامن . فونوركغواإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ 
تابة اؼبفردات يف لطبلب يعٍت كذبد الباحثة أف يف كتابة ا، ََِِ/َُِٗالسنة الدراسية 
تبديل حرؼ حبرؼ آخر  ،رتكب معظمهم األخطاء منها يف كصل اغبركؼمادة اإلمبلء ا

الثامن متخرجوف  الصفك ىذا كما عرؼ أف معظم الطبلب يف  .ك يف كتابة مهزة القطع
يف اؼبدرسة اإلبتدائية العمومية ك ما ؽبم قدرة يف إتقاف اؼبفردات ك فهم القواعد اللغة 

 .الصحيحةجبيد ك خاصة القواعد اإلمبلئية  العربية
( ُ: )ىذا البحث كما يلي ىداؼك ؼبعرفة األخطاء يف كتابة اؼبفردات كانت أ       

ردات يف مادة اإلمبلء لطبلب الصف الثامن أشكاؿ األخطاء عن كتابة اؼبف عرفةؼب
مبلراؾ فونوركغو السنة الدراسية  ”نور اجملتهدين“ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

العوامل اليت تؤثر األخطاء عن كتابة اؼبفردات يف مادة  عرفة( ؼبِ) ََِِ/َُِٗ
مبلراؾ  ”نور اجملتهدين“اإلمبلء لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

لتقليل األخطاء ؿباكالت اؼبدرس  عرفة( ؼبّ) ََِِ/َُِٗفونوركغو السنة الدراسية 
عن كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

 .ََِِ/َُِٗالسنة الدراسية  مبلراؾ فونوركغو”نور اجملتهدين“
الباحثة اؼبدخل الكيفي الوصفي  استخدمت ،ك نوع ىذا البحث ىو حبث كيفي       

اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ اؼبدرسة يف لبحث اب قامت الباحثةك 
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لتحليل اؼبقابلة كالوثيقة عبمع البياانت ك ك استخدمت الباحثة طريقة اؼببلحظة . فونوركغو
 ف.ألخطاء كالتحليل ؼبيلس ك ىوبرماالبياانت استخدمت الباحثة ربليل ا

 َّ( إف أنواع األخطاء اليت ارتكبها الطبلب )ُك نتائج ىذا البحث ىي :        
( كصل ّ)( حذؼ حرؼ من الكلمة ِ)( تبديل حرؼ حبرؼ آخر ُ)طالبا(، ىي 

زايدة حرؼ كاحد يف الكلمة  (ْ)الكلمتُت أك ثبلث كلمات فأصبحت كلمة كاحدة 
( عدـ اؼبطابقة بُت ٔ)( عدـ اؼبطابقة بُت الكلمة أك اعبملة ك قاعدة مهزة القطع ٓ)

( ٖ)( خطأ يف فصل حرؼ يف كلمة كاحدة ٕ)الكلمة أك اعبملة ك قاعدة اىٍؿ التعريف 
كانت العوامل اليت تؤثر األخطاء يف كتابة اؼبفردات ( ِ خطأ يف استعماؿ التنوين.

ؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو، لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة ا
العامل التلميذ ىو من العامل الداخلي ك  ديكن رؤيتها من اعبانبُت، مها : )أ( ما يعود إىل

فهم الطبلب يف القواعد اإلمبلئية الصحيحة  نقص( ُاػبارجي. فالعامل الداخلي منو )
( ْماـ الطبلب بشرح اؼبدرس )اىت نقص( ّإتقاف اؼبفردات ك ترصبتها ) نقص( ِ)

( الصعوبة يف ٔدقة الطبلب يف التعلم ) نقص( ٓرغبة الطبلب يف مادة اإلمبلء ) نقص
اعبمل ابللغة فبارسة الطبلب يف كتابة  نقص( ٕالتفريق بُت اغبركؼ ابؼبخارج اؼبتقاربة )

( معظم ٗالكتابة يف صبل اللغة العربية )( نقص فهم الطبلب عند القراءة ك ٖالعربية )
.فالعامل اػبارجي ىو صعوبة (SD)الطبلب متخرجوف يف اؼبدرسة اإلبتدائية العمومية 

الطبلب يف تعليم اللغة العربية )ب( ما يعود إىل خصائص اللغة ذاهتا فبثلة يف قطعة 
( كانت ؿباكالت ّ.اإلمبلء ىو تعلق مادة اإلمبلء ابؼبادة األخرل ىي مادة اللغة العربية

ىي تطبيق اؼبدرس أنواع اإلمبلء اؼبتنوعة يف كتابة اؼبفردات  تلك األخطاء اؼبدرس لتقليل
يعٍت اإلمبلء اإلستماعي كاإلمبلء اؼبنقوؿ. ك أما سول ذلك أعطى اؼبدرس اؼبفردات 

كحيث اؼبدرس دائما على كل  الكثَتةلطبلب لكي حيفظوا كيفهموا كيتقنوا اؼبفردات 
طالب أف يدرس اللغة العربية جيدا ليكوف الطبلب قادرين على الكتابة جيدا يف مادة 

  اإلمبلء.



 

iv 
 

  
 
 

  



 

v 
 

 

 

 

  



 

vi 
 

 

 

  



 

vii 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

viii 
 

 

 

 



 
 

ُ 
 

 الباب األول
 ادلقدمة

 خلفية البحث﴾أ﴿
اإلنساف كاؼبخلوؽ اإلجتماعي كاؼبخلوؽ الثقايف حيتاج إىل اللغة لؤلداة        

الرئيسية ليقـو جبميع أنشطتو، يعٍت ال يزاؿ اإلنساف حيتاج إىل اللغة يف صبيع 
أنشطتو. اللغة ىي نظاـ للرموز يف شكل صوت الذم تستخدمو اجملتمع اػباص 

من إحدل اللغات اليت يتعلمها اإلندكنيسيوف ىي اللغة العربية.  ُلئلتصاؿ كالتفاعل.
 يتم تعليم اللغة العربية يف اؼبدارس جبميع مرحلة التعليم.

تعليم اللغة العربية  ِالتعليم ىو عملية نقل اؼبعلومات من اؼبدرس إىل اؼبتعلم.       
ع الطبلب يقوموف ىو عملية األنشطة التعليمية اليت يقـو بو اؼبدرس جيدا ليستطي

ابألنشطة التعليمية جيدا من أجل ربقيق أىداؼ تعلم اللغة العربية. للقياـ بتعليم 
اللغة العربية، حيتاج اؼبدرس إىل مراعاة العوامل اليت ذبعل تعليم اللغة العربية مؤثرا أـ 

اػبارجي  ال. العوامل الرئيسية اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية منها متعلم اللغة، العامل
 ّكالعامل الداخلي للمتعلم  اؼبتعلم كالشخص.

تعلم اللغة الثانية أك اللغة األجنبية ىو ذكاء أك مشكلة. كل من يتعلم اللغة        
الثانية سيواجو اؼبشكبلت اليت تنعكس من األخطاء يعٍت يف نظاـ الصوت، 

علم اللغة تلك األخطاء ال يواجهها مت ْاستخداـ اؼبفردات أك تركيب اعبمل.
                                                           

، ) فونوركغو: اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو Bahasa Arabيوفريداؿ فطرم نور سبلـ،  ُ
 .ٕ(، َُُِفريس، 

معيار جودة تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية يف اندكنيسيا على أسس معيار فتح ىداية،  ِ
ACTFL ،أكترب ِ، الرقم ِ، اجمللد اؼبعيار ،َُِٗ. 

، )ماالنج: اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية Media Pembelajaran Bahasa Arab عبد الوىاب رشيدم، ّ
 .ُٖ-ُٕ(، ََِٗماالنج فريس، 

 Analisis Kesalahan dan Kontrastif  dalam Pembelajaran Bahasaانانع سريف ىداية،  ْ

Arab, ،اجمللة ،َُٔ-ُُٔ. 



ِ 

 

 
 

األجنبية أك اللغة الثانية فقط، فمتعلم لغة األـ يرتكب األخطاء كثَتا. فهذا يدؿ 
 ٓعلى أف األخطاء ديكن يواجهها متعلم اللغة، يعٍت لغة األـ أك اللغة الثانية.

معادة يف اؼبدرسة لتوصيل الكفاءة األساسية اللغوية اليت فالعربية تكوف        
ت يف التعليم عامة. ك تلك اؼبهارات األربعة مربية ىي مهارة تشتمل على أربع مهارا

اإلستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. ك لذلك أف تعليمها حيتاج إىل زايدة التزكيد 
 للطلبة ألف يكونوا قادرين يف التكلم ابلعربية فعالية. 

نسبة إىل عملية الكتابة ىي قدرة كمهارة تصعب عليها التبلميذ إستعاهبا ابل       
مهارة الثبلثة. قدرة الكتابة ليس إال أف تصعب عند التبلميذ األجنبية بل عند 
أصحاب اللغة األصلية ك سبب ىذا أف قدرة الكتابة حيتاج إىل اإلستعاب على كل 
العناصر اللغوية كالعناصر خارج اللغوية اؼبتنوعة. الكتابة ىي شيئ عظيم اترخيي من 

نساف حضارتو التارخيي عند كتابة شيئ ك حضارة التارخيي صنعة اإلنساف ك ابتدأ اإل
 ٔستنقرض إذا كاف اإلنساف ال يكتب شيئا من معلوماتو.

الكتابة يف اللغة العربية ؽبا مهاراتف اليت ينبغي تطويرىا، يعٍت مهارة تقينة        
ية قنية ىي قدرة على كتابة اللغة العربتكمهارة إبداعية. فاؼبقصود من اؼبهارة ال

ابلصحيح منها صحيح اإلمبلء )الكتابة(، القواعد )الًتكيب( كاستخداـ عبلمة 
كاػبط كاإلنشاء أك التعبَت. فالنتيجة  الكتابة ىواإلمبلءالًتقيم. أما النطاؽ يف مهارة 

أف اإلمبلء جزء من النطاؽ يف تعليم مهارة الكتابة ك خاصة اؼبهارة التقنية يف كتابة 
 ح.اللغة العربية ابلصحي

ك لكن يف التحقيق توجد مشكبلت يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم        
اغبركؼ اؼبنطوؽ ك اإلمبلء. من أسباب أخطاء كتابة الطبلب ىي ال تيكتب بعض 

                                                           
 Analisis Kesalahan Menulis Bahasa Arab di Kalangan Mahasiswaسبحاف مغٍت، ٓ

Program Studi Bahasa Arab سبتمبَت ّ، الرقم ِ، القلم، اجمللد ،ََِٓ ،ُْٖ. 
ربليل األخطاء يف مهارة الكتابة لدل التبلميذ يف مدرسة مفتاح شفاعة زىرة ك شريف الدين، سيت مٔ

 .ْٔ، َُِٖ، يونيو ُ، الرقم ٗ، ؾبلة تعليم اللغة العربية، اجمللد العلـو اؼبتوسطة اإلسبلمية كوندانج موجوكرطا
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شكلة تعليم اللغة العربية يف أندكنيسيا حيتوم ال تيكتب. مالبعض اآلخر ال تينطق ك 
َت اللغوية. فاؼبشكلة اللغوية منها نظاـ الصوت، على كجهُت يعٍت اؼبشكلة اللغوية كغ

الكلمة، الًتكيب، اؼبعاين ك الكتابة.  تصبح ىذه اؼبشكلة اللغوية عالىما يف دراسة 
 ٕتعليم اإلمبلء )الكتابة(.

مبلراؾ فونوركغو من إحدل  ”نور اجملتهدين“اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية        
اؼبؤسسة اليت يطٌبق مادة اإلمبلء يف منهج تعليمها. يعٍت حصة دراسية كاحدة يف 
األسبوع )أربعوف دقيقة(. ك لكن يف حقيقتو، عملية التعليم ليست جبيد دائما. تعليم 

مبلراؾ  ”نور اجملتهدين“اإلمبلء الذم ذبده الباحثة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 
فونوركغو يتعلق ابؼبشكبلت. منها قلة كجود ضباس التعلم عند الطبلب، قلة إتقاف 

 اؼبفردات كقلة نتيجة التعلم عند الطبلب.
حدل العناصر إال ينفصل تعلم اللغة لعربية بتعليم اؼبفردات، فاؼبفردات من       

ابؼبعرفة كإتقاف  اؼبهمة يف تعليم اللغة. قدرة الكتابة ىي مهارة لغوية اليت ينبغي دعمها
اؼبفردات الغنية كاإلنتاجية كاغبقيقية. زايدة اؼبفردات عند الشخص عامة تعترب جزءا 

 ٖمهٌما من عملية تعليم اللغة اؼبعينة أك تطوير قدرة شخص يف اللغة اليت أتقنها.
من نتيجة اؼببلحظة عند نشاطة التجربة األكىل كالثانية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة        
مبلراؾ فونوركغو، كجدت الباحثة أف اإلمبلء من  ”نور اجملتهدين“مية اإلسبل

إحدل اؼبواد الدراسية اليت مت تعليمها ىناؾ. عند إجراء اؼببلحظة، علمت الباحثة أف 
إىتماـ التعليم عند الطبلب يف مادة اإلمبلء منخفض. قلة استطاع بعض الطبلب 

                                                           
،  Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Imla’ Mahasiswa IAIN Salatigaبريد مشسية،  ٕ

 .ِِ، َُِٗ، ّ، الرقم ّلسانيا، اجمللد 
)ماالنج: اعبامعة اإلسبلمية ، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف اؼبصطفى، ٖ

 . َٔ-ٗٓ(، َُُِاغبكومية ماالنج فريس، 
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تعليم كيسبب األخطاء عند الطبلب، ك يف إتقاف اللغة العربية اليت سبنع عملية ال
 ٗخاصة مهارة الكتابة كإتقاف اؼبفردات.

عند إجراء اؼبقابلة للطبلب، عيلم أف مادة اإلمبلء مل يكن فبتعا سباما عند        
الطبلب. يف مهارة الكتابة، جيد الطبلب الصعوبة يف كتابة اؼبفردات اؼبقركءة. ك ىذا 

للطبلب. ك ىذا دينع عملية التعليم ك يسبب  يسبَّب من قلة إتقاف اؼبفردات
من كاثئق نتيجة الطبلب عند اإلمتحاف، يوجد أف حٌد  َُاألخطاء عند الطبلب

 ُُالنتيجة ؼبادة اإلمبلء سبعوف، ك معظم الطبلب ال يصلوف إليو.
دبناسبة ىذه خلفية البحث، تقـو الباحثة هبذا البحث ؼبعرفة األخطاء عن         

للطبلب كالعوامل اليت تؤثر تلك األخطاء كؿباكالت اؼبدرس لتقليل  كتابة اؼبفردات
 أخطاء الطبلب.

 
 حتديد البحث﴾ب﴿

ربليل األخطاء عن  من معظم مسائل البحث العلمي، ستحدد الباحثة يف        
كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

الذم سَتكز  ََِِ/َُِٗالسنة الدراسية  مبلراؾ فونوركغو”اجملتهديننور “
يف أشكاؿ األخطاء عن كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء، العوامل اليت تؤثر البحث 

 األخطاء كؿباكالت اؼبدرس لتقليل تلك األخطاء.
 

                                                           
أكترب  ُٕمبلراؾ فونوركغو يف اتريخ  ”نور اجملتهدين“اؼببلحظة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية  ٗ

َُِٗ. 
مبلراؾ فونوركغو يف  ”نور اجملتهدين“اؼبقابلة بطبلب الصف الثامن اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية  َُ

 .َُِٗديسمرب  ُّاتريخ 
مبلراؾ  ”نور اجملتهدين“الوثيقة بنتائج اإلمتحاف لطبلب الصف الثامن اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية  ُُ

 .َُِٗاكترب  َُيف اتريخ  فونوركغو
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 أسئلة البحث﴾ج﴿
 بناء على خلفية البحث السابقة، فأسئلة البحث ىي:

ما أشكاؿ األخطاء عن كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء لطبلب الصف الثامن  .ُ
مبلراؾ فونوركغو السنة الدراسية  ”نور اجملتهدين“ابؼبدرسة اؼبتوسطةاإلسبلمية 

 ؟ََِِ/َُِٗ
ما العوامل اليت تؤثر األخطاء عن كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء لطبلب  .ِ

 مبلراؾ فونوركغو”نور اجملتهدين“سبلمية الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإل
 ؟ََِِ/َُِٗالسنة الدراسية 

لتقليل األخطاء عن كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء كيف ؿباكالت اؼبدرس  .ّ
مبلراؾ ”نور اجملتهدين“لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

 ؟ََِِ/َُِٗالسنة الدراسية  فونوركغو
 
 أهداف البحث﴾د﴿

 بناء على خلفية البحث السابقة ك ربديده، فأىداؼ البحث ىي: 
ؼبعرفة أشكاؿ األخطاء عن كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء لطبلب الصف  .ُ

مبلراؾ فونوركغو السنة  ”نور اجملتهدين“الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطةاإلسبلمية 
 ََِِ/َُِٗالدراسية 

اؼبفردات يف مادة اإلمبلء لطبلب ؼبعرفة العوامل اليت تؤثر األخطاء عن كتابة  .ِ
مبلراؾ فونوركغو  ”نور اجملتهدين“الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

 ََِِ/َُِٗالسنة الدراسية 
لتقليل األخطاء عن كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء  ؼبعرفة ؿباكالت اؼبدرس .ّ

مبلراؾ ”ديننور اجملته“لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 
 ََِِ/َُِٗ السنة الدراسية فونوركغو
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 فوائد البحث﴾ه﴿
 الفوائد النظرية .ُ

تتوقع نتائج ىذا البحث إلعطاء الفوائد يف زايدة اؼبعرفة عن العوامل        
اؼبدرسة اليت تؤثر أخطاء كتابة اؼبفردات حىت تعطي اؼبسامهة للمدرسُت يف 

مبلراؾ فونوركغو، ؼبعرفة الطريقة ”نور اجملتهدين“اؼبتوسطة اإلسبلمية 
الصحيحة يف تقليل أخطاء كتابة اؼبفردات ك التغلب عليها حىت ديكن أف 

 يعطي اؼبدرس اإلرشاد لكل الطبلب.
 الفوائد التطبيقية .ِ

للباحثة، زايدة اؼبعرفة ك دكافع النفس يف الفهم أنواع أخطاء كتابة اؼبفردات  ( أ
 للطبلب

حىت ديكن أف قوديا للطبلب الذين ارتكبوا األخطاء للطبلب، كاف ت ( ب
 يعرفوا ك يفهموا كيفية كتابة اؼبفردات الصحيحة

للمدرس، معرفة العوامل اليت تؤثر أخطاء كتابة اؼبفردات للطبلب حىت  ( ج
 لتقليل تلك األخطاء ااكالتديكن أف أيخذ اؼبدرس 

دات للطبلب للمدرسة، إعطاء اؼبعلومات عن أنواع أخطاء كتابة اؼبفر  ( د
 كالعوامل اليت تؤثر األخطاء كؿباكالت اؼبدرس لتقليل تلك األخطاء

 
 تنظيم كتابة البحث﴾و﴿

 لسهولة فهم البحث  فينقسم ىذا البحث العلمي إىل ستة أبواب، كما يلي: 
: اؼبقدمة، فيها خلفية البحث كربديد البحث كأسئلة البحث  الباب األكؿ

 تنظيم البحث.كأىداؼ البحث كفوائد البحث ك 
النظرية العامة عن مفهـو ربليل أخطاء اللغوية، لباب الثاين : البحوث الٌسابقة ك ا

 مفهـو اإلمبلء.مفهـو الكتابة، مفهـو اؼبفردات ك 
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: منهج البحث ، فيو مدخل البحث كنوعو ، كحضور الباحثة الباب الثالث 
كمكاف البحث كمصادر البياانت كأساليب صبع البياانت، 

خطوات ل البياانت ، فحص صحة البياانت ك يب ربليأسالك 
 البحث. 

الباب الرابع  : عرض البياانت ، كىو حيتول على البياانت العامة اليت تتعلق على 
موقع البحث يشمل اتريخ القياـ للمدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

غو ، كموقعها اعبغرايف كنظامها مبلراؾ فونورك  ”نور اجملتهدين“
عرض البياانت ا كطبلهبا ككسائل اؼبدرسة، ك كأحواؿ أساتذهت

اػباصة: تتعلق أبخطاء كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء لطبلب 
 الصف الثامن.

الباب اػبامس : ربليل البياانت عن أخطاء كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء 
العوامل اليت تؤثر لطبلب الصف الثامن ، ربليل البياانت عن 

ؼبفردات يف مادة اإلمبلء لطبلب الصف األخطاء عن كتابة ا
ؿباكالت اؼبدرس لتقليل األخطاء ربليل البياانت عن ، ك الثامن

عن كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء لطبلب الصف الثامن 
 مبلراؾ فونوركغو. ”نور اجملتهدين“دبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

اإلقًتاحات اؼبتعلقة ابلبحث.تتضمن نتائج البحث ك الباب السادس : اػباسبة ، 
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 الباب الثاين
 البحوث السابقة و اإلطار النظري

 
 البحوث السابقة ﴾أ﴿

التعليم تبتو كسوة العمرة كلية الًتبية ك الذم ك َُِٗالبحث العلمي سنة  .ُ
اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية موالان مالك إبراىيم ماالنج ابؼبوضوع "ربليل 
األخطاء التحريرية يف كظيفة كتابة الطبلب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

 ابسوركاف". ِاغبكومية 
كانت أسئلة البحث كما يلي: )أ( ما أشكاؿ األخطاء التحريرية يف كظيفة   ك

ا ابسوركاف؟ )ب( م ِدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية كتابة الطبلب يف اؼب
يف كظيفة كتابة الطبلب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  ؿباكلة الباحثة لتصحيح األخطاء

 ابسوركاف؟ ِاإلسبلمية اغبكومية 
ك نتائج ىذا البحث : )أ( أف ىناؾ ثبلث أخطاء يعٌت من األخطاء اإلمبلئية 

مهزة الوصل، ك يف موضع مهزة القطع ك رأس العُت  تتكوف من إمهاؿ كتابة
طاء الصرفية عن استعماؿ الضمَت كعن استعماؿ اؼبصدر الصريح كاؼبؤكؿ األخ

األخطاء النحوية تتكوف من شكل اإلسم بعد حرؼ اعبر. )ب( أما ااكلة ك 
اليت تستطيع أف تعملها الباحث ىي استخداـ الوسائل التعليمية يف تعليم 

اليت كجدت االلغة العربية مثل الباحثة تعطي ملخص اؼبواد للطبلب حوؿ اؼبواد 
ن يف اؼبدرسة كظيفة كتابة الطبلب للفصل الثام العديد من األخطاء يف

 ُِابسوركاف . ِاؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 

                                                           
ربليل األخطاء التحريرية يف كظيفة كتابة الطبلب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية كسوة العمرة، ُِ

، البحث العلمي، كلية الًتبية ك التعليم اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية موالان مالك إبراىيم ابسوركاف ِاغبكومية 
 .َُِٗماالنج، 
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دبناسبة ىذا البحث، عرؼ أنو حبث نوعي. إذا كاف البحث السابق يركز على 
أخطاء كتابة كظيفة الطبلب، فالباحثة تركز حبثها على أخطاء كتابة اؼبفردات 

 للطبلب. 
التعليم ية ك كتبتو ميلى عزمية كلية الًتبالذم   َُِٔالبحث العلمي سنة  .ِ

اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية سوانف كاليجاكا جوكجاكرات ابؼبوضوع "ربليل 
األخطاء اإلمبلئية عند التبلميذ يف الصف الثمانية ابؼبدرسة الثانوية اغبكومية  

 ".َُِٔ/َُِٓكودايف سليماف جوكجاكرات يف السنة الدراسية 
اء اإلمبلئية عند كانت أسئلة البحث كما يلي : )أ( ما أشكاؿ األخط ك

التبلميذ يف الصف الثمانية ابؼبدرسة الثانوية اغبكومية كودايف سليماف 
جوكجاكرات؟ )ب( ما العوامل اليت اليت تؤثر األخطاء اإلمبلئية عند التبلميذ يف 
الصف الثمانية ابؼبدرسة الثانوية اغبكومية كودايف سليماف جوكجاكرات؟ )ج( 

خطاء اإلمبلئية عند التبلميذ يف الصف الثمانية ما ؿباكلة اؼبدرس لتقليل األ
 ابؼبدرسة الثانوية اغبكومية كودايف سليماف جوكجاكرات؟

نتائج ىذا البحث يدؿ على أنواع األخطاء اإلمبلئية اليت تنقسم إىل طبسة 
%، ك األخطاء يف    ُٕ.َٗأقساـ ىي األخطاء يف ؾبمعة األحرؼ بنسبة 

ابة اؽبمزة ك كتابة "اتء". أما عوامل تلك كتابة "اؿ" ، كتابة اغبركة، كت
قليل ل القدرة ألف دييز أصوات اغبرؼ ك األخطاء نوعاف العوامل الداخلية: قلي

قليل رغبة التبلميذ لتعلم اللغة العربية ك العوامل اؼبفردات اليت يقدرىا التبلميذ ك 
عدـ ية ك البيئة اإلجتماعاػبارجية: قليل اإلمبلء الذم يعلم اؼبدرس للتبلميذ ك 

الوسائل التعليمية. ك أما ااكالت لتقليل تلك اؼبدرسة ك الربانمج اػباص من 
األخطاء ىي اإلمبلء اإلستماعي يعلم اؼبدرس التبلميذ عن اإلمبلء اإلستماعي 
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مرارا، لئلمبلء اؼبنقوؿ يعلم اؼبدرس التبلميذ عن قواعد اإلمبلء. ك ابإلضافة إىل 
 ُّاللغة العربية يف اؼبدرسة أك غَتىا.ذلك حيث على التبلميذ لتعلم 

دبناسبة ىذا البحث، عرؼ أنو حبث كمي. ك البحث الذم ستقـو بو الباحثة 
ىو حبث نوعي. إذا كاف البحث السابق يركز على األخطاء اإلمبلئية، 

 فالباحثة تركز حبثها على أخطاء كتابة اؼبفردات للطبلب.
التعليم كاتمي  كلية الًتبية ك تو نور األالذم كتب َُِٓالبحث العلمي سنة  .ّ

اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية سوانف كاليجاكا جوكجاكرات ابؼبوضوع "ربليل 
أخطاء اللغة العربية عند التلميذات متعدد اللغات الصف الثاين ابؼبدرسة 

 ".َُِٓ/َُِْالثانوية معلمات دمحمية جوكجاكرات السنة الدراسية 
ية يف الكبلـ أ( ما أشكاؿ األخطاء اللغو كانت أسئلة البحث كما يلي : ) ك
الكتابة عند التلميذات متعدد اللغات الصف الثاين ابؼبدرسة الثانوية معلمات ك 

؟ )ب( ما العوامل اليت تؤثر َُِٓ/َُِْدمحمية جوكجاكرات السنة الدراسية 
األخطاء اللغوية عند التلميذات متعدد اللغات الصف الثاين ابؼبدرسة الثانوية 

؟ )ج( كيف َُِٓ/َُِْات دمحمية جوكجاكرات السنة الدراسية معلم
ااكالت لتقليل األخطاء اللغوية عند التلميذات متعدد اللغات الصف الثاين 

 ؟َُِٓ/َُِْابؼبدرسة الثانوية معلمات دمحمية جوكجاكرات السنة الدراسية 
ىي أقساـ ك ية اليت تنقسم إىل أربعة ىذا البحث يدؿ على أنواع األخطاء اللغو  

خطاء الصرفية، األخطاء النحوية كاألخطاء الداللية األخطاء الصوتية، األ
الكلمات. ك ؿباكالت اؼبدرس لتقليل تلك األخطاء ىي تطوير أك تنمية ك 

                                                           
األخطاء اإلمبلئية عند التبلميذ يف الصف الثمانية ابؼبدرسة الثانوية اغبكومية  ربليل ميبل عزميا، ُّ

، البحث العلمي، كلية الًتبية ك التعليم اعبامعة َُِٔ/َُِٓكودايف سليماف جوكجاكرات يف السنة الدراسية 
 .َُِٔاإلسبلمية اغبكومية سوانف كاليجاكا جوكجاكرات,
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التلميذات. ك لعربية سواء أكاف عند اؼبدرسات كاؼبشرفات ك الدكاعي اللغة ا
 ُْة.ابإلضافة إىل ذلك، القياـ ابلربانمج إصبلح اللغ

دبناسبة ىذا البحث، عرؼ أنو حبث نوعي. إذا كاف البحث السابق يركز على 
األخطاء اللغوية للطالبات، فالباحثة تركز حبثها على أخطاء كتابة اؼبفردات 

 للطبلب. 
العلـو  و لفيفة السعادة  كلية الًتبية ك الذم كتبت َُِٕالبحث العلمي سنة  .ْ

  اغبكومية فونوركغو ابؼبوضوع "ربليل األخطاء عنالتعليمية اعبامعة اإلسبلمية 
ابؼبدرسة  AG كتابة اؽبمزة يف مادة القراءة كالكتابة لطالبات الصف األكؿ

الدينية مفتاح اؽبدل ماايؾ طااناتف فونوركغو السنة الدراسية 
َُِٔ/َُِٕ ." 

كانت أسئلة البحث كما يلي : )أ( ما أشكاؿ األخطاء اليت كقع فيها  ك
ابؼبدرسة الدينية مفتاح اؽبدل ماايؾ  AGالصف الصف األكؿ طالبات 

"؟ )ب(  ما أسباب َُِٕ/َُِٔطااناتف فونوركغو السنة الدراسية 
ابؼبدرسة الدينية  AGاألخطاء اليت كقع فيها طالبات الصف الصف األكؿ 

"؟ )ج( َُِٕ/َُِٔمفتاح اؽبدل ماايؾ طااناتف فونوركغو السنة الدراسية 
غبل مشكلة األخطاء اليت كقع فيها طالبات الصف الصف األكؿ ما ااكالت 

AG  ابؼبدرسة الدينية مفتاح اؽبدل ماايؾ طااناتف فونوركغو السنة الدراسية
 "؟َُِٕ/َُِٔ

زة فنتيجة ىذا البحث ىي األخطاء اليت كتبتها الطالبات كثَت منها كتابة اؽبم
عدـ فهم الطالبات  أخر الكلمة. أسباهبايف أكؿ الكلمة، كسط الكلمة، ك 

                                                           
العربية عند التلميذات متعدد اللغات الصف الثاين ابؼبدرسة الثانوية ربليل أخطاء اللغة نور األكاتمي، ُْ

، البحث العلمي، كلية الًتبية ك التعليم اعبامعة َُِٓ/َُِْمعلمات دمحمية جوكجاكرات السنة الدراسية 
 .َُِٓاإلسبلمية اغبكومية سوانف كاليجاكا جوكجاكرات، 
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قواعد كتابة مهزة جيدا ك ال حيفظن قواعد كتابة اؽبمزة. أما حلها ينبغي على 
 ُٓالطالبات أف يفهمن قواعد كتابة اؽبمزة ك جيتهدف يف التعلم.

دبناسبة ىذا البحث، عرؼ أنو حبث نوعي. إذا كاف البحث السابق يركز على 
بة، فالباحثة تركز حبثها على أخطاء  الكتاكتابة اؽبمزة يف مادة القراءة ك   أخطاء

 كتابة اؼبفردات للطبلب يف مادة اإلمبلء.
الذم كتبتو ييٍت نورية فطرم  كلية الًتبية ك العلـو  َُِٖالبحث العلمي سنة  .ٓ

التعليمية كلية الًتبية ك العلـو  التعليمية اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو 
اعبملة اإلظبية يف مادة اإلنشاء لطبلب  ابؼبوضوع "ربليل األخطاء يف كتابة

اؼبستول الثالث الصف "ب" قسم اللغة العربية ابعبامعة اإلسبلمية اغبكومية 
 .َُِٖ/َُِٕفونوركغو السنة الدراسية 

كانت أسئلة البحث كما يلي : )أ( كيف اؼبشكبلت يف كتابة اعبملة  ك
ب" قسم اللغة اإلظبية يف مادة اإلنشاء لطبلب اؼبستول الثالث الصف "
؟ َُِٖ/َُِٕالعربية ابعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو السنة الدراسية 

تصحيحها يف كتابة اعبملة اإلظبية يف مادة )ب( كيف ربليل األخطاء ك 
اإلنشاء لطبلب اؼبستول الثالث الصف "ب" قسم اللغة العربية ابعبامعة 

 ؟َُِٖ/َُِٕاإلسبلمية اغبكومية فونوركغو السنة الدراسية 
يف حفظ نتيجة ىذا البحث ىي تدؿ أف مشكبلت الطبلب منها الصعوبة  

الًتكيب اإلضايف، نقص الفهم عن القواعد ك اؼبمارسة، اؼبفردات، قلة اؼبفردات ك 
عدـ الفهم عن استخداـ "اؿ" التعريف. ك األخطاء اليت كقع فيها الطبلب 

                                                           
يف مادة القراءة ك الكتابة لطالبات الصف األكؿ  ربليل األخطاء عن كتابة اؽبمزةلفيفة السعادة، ُٓ

AG البحث العلمي، كلية ، َُِٕ/َُِٔابؼبدرسة الدينية مفتاح اؽبدل ماايؾ طااناتف فونوركغو السنة الدراسية
 .َُِٕالًتبية ك العلـو  التعليمية اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو، 
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عدـ اؼبطابقة بُت اؼببتدإ كاػبرب  ب،اػبرب يف الًتكيىي عدـ اؼبطابقة بُت اؼببتدإ ك 
 ُٔالتأنيث ك يف خرب اعبملة ال يناسب الفعل مبتدأه.يف التذكَت ك 

دبناسبة ىذا البحث، عرؼ أنو حبث نوعي. إذا كاف البحث السابق يركز على 
لة اإلظبية يف مادة اإلنشاء، فالباحثة تركز حبثها على أخطاء  مأخطاء كتابة اعب

 يف مادة اإلمبلء.كتابة اؼبفردات للطبلب 
 

 ﴿ب﴾ اإلطار النظري
 حتليل األخطاء اللغوية .0

 حتليل األخطاء اللغوية مفهوم . أ
صة يف تعليم اللغة الثانية. ايف تعليم اللغة قبد كثَتا األخطاء ك خ       

فاؼبقصود ابألخطاء ما يقولو متحدث اللغة األجنبية الذم ال يدرؾ أنو 
أما األخطاء  ُٕيصلح نفسو بسرعة.قد ارتكب اػبطأ حىت ال يتمكن أف 

عملية اليت تستند إىل ربليل أخطاء الطبلب الذين يتعلموف الاللغوية ىي 
لغة األـ أك اللغة األجنبية. القدرة على إتقاف اللغة جيدا، الاللغة، من 

تصويبها كثَتا. يتعلمها يعٍت دبمارستها مرارا ك  ديكن على كل شخص أف
تستخدـ عملية التعليم اإلسًتاتيجية اؼبناسبة لتحصل النتائج اإلجيابية. 

خطاء اللغوية جزءا من عملية تعلم اللغة. ىذا يعٍت أف األخطاء األتعترب 
تعليمها. ك العوامل اليت تسبب غوية جزء متمم من اكتساب اللغة ك الل

                                                           
اعبملة اإلظبية يف مادة اإلنشاء لطبلب اؼبستول الثالث ربليل األخطاء يف كتابة ييٍت نورية فطرم،ُٔ

، البحث َُِٖ/َُِٕالصف "ب" قسم اللغة العربية ابعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو السنة الدراسية 
 .َُِٖالعلمي، كلية الًتبية ك العلـو التعليمية اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو، 

: اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو )فونوركغو، Pengantar Linguistikأجوس ترم تشاىيو، ُٕ
 . ُِْ-ُِّ(، َُُِفريس، 
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طريقة ر اؼبواد الدراسية ك ؼبدخل، اختيااألخطاء منها اؼبنهج، اؼبدرس، ا
 تدريسها اليت غَت اؼبناسبة.

األخطاء اللغوية ىي شكل األخطاء اللغوية اليت ارتكبها مستخدـ        
 الذين اللغة. ك ربليل األخطاء ىو عملية تستند إىل ربليل أخطاء ىؤالء

يتعلموف اللغة، ألف ربليل األخطاء ديكن أف يكوف مفيدا لسهولة 
يعٍت بتحليل األخطاء ديكن على كل  ليمي الذم يتم تنفيذه.الربانمج التع

مدرس أف حيل صعوبة الطبلب اليت يواجهوهنا. عادة، تلك األخطاء 
اليت تستعمل يف اللغة اؼبتعلَّم. إذا كانت الكلمة أك  معينة على القواعد

اعبملة اليت استخدمها الطبلب غَت مناسبة ابلقواعد اليت تستعمل، 
ينبغي أف  ارتكب األخطاء. فاألخطاء اليت ارتكبها الطبلب،فمتعلم اللغة 

 ُٖيكوف قليبل أك مهمبل.
 أمهية دراسة األخطاء  . ب

لتحليل األخطاء أمهية كبَتة يف برامج تعليم اللغات األجنبية. ك        
 من أبرز ؾباالت اإلستفادة من ربليل األخطاء ما يلي:

كيفية تعلم اللغة أك إف دراسة األخطاء تزكد الباحث أبدلة عن   (ُ
األساليب اليت يستخدمها الفرد تساهبا، ك كذلك اإلستَتاتيجيات ك اك

 الكتساب اللغة.
إف دراسة األخطاء تفيد يف إعداد اؼبواد التعليمية، إذ ديكن تصميم  (ِ

اؼبواد التعليمية اؼبناسب للناطقُت بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إليو 
 دراسات األخطاء اػباصة هبم.

                                                           
 .َِ(، َُِٕانات كاراي، : فونوركغو، )Analisis Kesalahan Berbahasaكاحيو حنفي، ُٖ
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سة األخطاء تساعد يف كضع مناىج اؼبناسبة للدارسُت سواء إف درا (ّ
من حيث ربديد األىداؼ أك اختيار اتول أك طرؽ التدريس أك 

 أساليب التعليم.
إف دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرل تستكشف من  (ْ

الثانية، ك اقًتاح اللغة خبلؽبا أسباب ضعف الدارسُت يف برامج تعليم 
 ُٗاؼبناسبة.أساليب العبلج 

 مراحل دراسة األخطاء . ج
 ك سبر دراسة األخطاء بثبلث مراحل ىي:

تعريف اػبطأ، ك يقصد بو ربديد اؼبواطن اليت تنحرؼ فيها  (ُ
 استجاابت الطبلب عن مقاييس اإلستخداـ اللغوم الصحيح.

توصيف اػبطأ، ك يقصد بو بياف أكجو اإلكبراؼ عن القاعدة،  (ِ
ربديد موقع األخطاء من اؼبباحث  كتصنيفو للفيئة اليت ينتمي إليها

 اللغوية.
تفسَت اػبطأ، ك يقصد بو بياف العوامل اليت أدت إىل ىذا اػبطأ   (ّ

 َِكاؼبصادر اليت ييعزل إليها.
ك ترتيب ىذه اؼبراحل ترتيب معتمد، ألف ىذه اؼبراحل كل منها        

يؤسس لآلخر، فالتفسَت الصحيح ؼبقاصد الدارس يعتمد اعتمادا كبَتا 
على الوصف الصحيح ؼبقاصد الدارس كلؤلفكار اليت أراد التعبَت عنها. ك 

 ُِال ديكن أف يبدأ الوصف إال بعد التعرؼ على مراحل ربليل األخطاء.
                                                           

العريب، ، )القاىرة: دار الفكر اؼبهارات اللغوية مستوايهتا تدريسها صعوابهتارشدم أضبد طعيمة،  ُٗ
ََِٗ ،)َِٕ-َِٖ. 

 .َّٗ-َّٖ.، نفس اؼبرجعَِ
، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا النظرية ك التطبيقمدكور ك إدياف أضبد ىريدم، على أضبد ُِ

 .َِّ(، ََِٔ)القاىرة: دار الفكر العريب، 
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 مهارة الكتابة .9
لغوية. من صبيع اؼبهارات اللغوية، أربع مهارات  لالكتابة من أحد       

فالكتابة ربتاج إىل مهارة خاصة يف اللغة. الكتابة من كسائل اإلتصاؿ ابللغة 
 ِِاؼبكاف.شخص آخر اليت ال حيددىا الوقت ك  اؼبكتوبة بُت شخص مع

اصة حىت ديكن على القارئ أف يعٌرؼ اتريكاف الكتابة عملية لتصور اللغة اػب
رة الكتابة قدرة يف كصف الفكرة مها ِّيفهم الرسالة اليت يكتبها الكاتب.

تعبَتىا، من انحية بسيطة ككتابة الكلمات حىت يصل إىل انحية معقدة  ك 
كاإلنشاء. مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية تنقسم إىل ثبلثة أقساـ يعٍت 

 فأىداؼ تعليم مهارة الكتابة منها: ِْ.اإلمبلء ك اػبط ك اإلنشاء
 القدرة على فهم خطاب الكتابة اؼبتنوع . أ

اؼبشاعر يف أنواع الكتابة. على التعبَت عن أنواع األفكار كاآلراء ك  القدرة  . ب
رة الكتابة لًتقية قدرة عقلية، كنضج جبانب ذلك، يهدؼ تعليم مها

اإلتصاؿ رات الطبلب يف كذلك لًتقية قدعاطفي كنضج إجتماعي ك 
 ِٓاألحواؿ اؼبتنوعة.م قدرات الستخداـ اللغة للحاجة ك ؽبالكتايب ك 

 ادلفردات .3
تدؿ لمة اليت تتكوف من حرفُت فأكثر ك اؼبفردات ىي اللفظة أك الك       

على معٌت، سواء أكانت فعبل أك اظبا أك أداة. فاللغات كلها ال ديكن أف 
صر اللغوية الرئيسية فبل ناتستغٍت عن اؼبفردات، إلف اؼبفردات ىي إحدل الع

                                                           
 .ُْٖ، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف اؼبصطفى،ِِ

 Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa عبد الوىاب رشيدم ك فبلوءة النعمة، ِّ

Arab ، ،ماالنج: اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية ماالنج فريس(َُِِ ،)ٕٗ . 

(, َُُِ، )ابندكنج: رماجا ركسداكاراي،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأسيف ىرماكاف،  ِْ
ُُٓ. 

 .ُّٖ، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف اؼبصطفى،ِٓ
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خص أف يتكلم بدكهنا. فاؼبفردات من أىم عناصر اللغة. ك دييل شديكن ال
بعض اللغويُت إىل اعتبارىا العنصر األىم يف اللغة. ك مراد ذلك إىل أف 
اؼبفردات قد تكوف العامل الرئيسي الذم يؤدم إىل فهم معٌت اعبملة يف 

 ِٔموقف اإلتصاؿ أك يف فهم النص.
فاؼبفردات صبع الكلمات اليت يفهمها كل شخص ك ديكن أف        

. ثركة مفردات شخص عامة تعترب بتصور يستخدمها لتكوين اعبملة اعبديدة
 اللغة اؼبكتوبةك  اؼبنطوقةذكاءه أك مرحلة تربيتو. تيستخدـ اؼبفردات يف اللغة 

ات لًتقية قدرة شخص يف اللغة العربية. من انحية كظيفية، ك األد لحدإمن 
 تنقسم اؼبفردات إىل قسمُت : 

،  . أ اؼبفردات اؼبعجمية يعٍت اؼبفردات اليت ؽبا معٌت يف اؼبعجم، اؼبثاؿ بػىٍيته
، قػىلىمه   قىمىره

ؽبا كظيفة معينة اؼبثاؿ حرؼ اعبر، اؼبفردات الوظيفية يعٍت اؼبفردات اليت  . ب
 اء اؼبوصوؿ، الضمائر.أظباء اإلشارة، أظب

 شكل اؼبفردات يف اللغة العربية عامة تنقسم إىل قسمُت: 
ة اليت تيتخذ اؼبفردات اليت سبيكن أف يتغَت شكلها )مشتق( يعٍت الكلم . أ

لو تغَت لفظها. اؼبثاؿ ك  ؽبما عبلقة اؼبعٌت بينهمامن الكلمة األخرل ك 
، حىاًكمه فاألصل رىسىمى، كىتىبى   ، حىكىمى.ًمٍرسىمه، مىٍكتػيٍوبه

ا ؽباؼبفردات اليت مل يتغَت شكلها )جامد( يعٍت اؼبفردات اليت يف البداية  . ب
، شكل معُت ك  ، جىاميوسه مل تيتخذ من الكلمة األخرل  اؼبثاؿ: شىجىره

.  ِٕمشىٍسه
 

                                                           
، ربضَت الكتاب اؼبدرسي للمستول اإلبتدائي يف تعليم اللغة العربية )النظرية ك دمحم منَت ك دمحم ـبلص ِٔ

 .ُّ-َّ(، َُِِ، )فونوركغو: اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو فريس، التطبيق(
 .ٖٔ-ٗٓ، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف اؼبصطفى،ِٕ
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 اإلمالء .4
 مفهوم اإلمالء . أ

العمر حىت اإلمبلء لغة ىو اإلمهاؿ كالتأخَت، كإطالة الوقت ك        
للتمتع ابلشيئ ابوب. ك إصطبلحا : تصوير اللفظ يتسع الزمن 

تراعى يف ؼبكتوب اؼبنطوؽ يف ذات اغبركؼ، ك حبركؼ ىجائو أبف يطابق ا
من مدت من الرسم العثماين للمصحف، ك ذلك القواعد اػباصة اليت است

أتصيبل. مث إف النحو كالصرؼ ضبطا كصحة كإعبلال كإبداال كعلمي 
. لغتاف جاء هبما القرآف، قاؿ تعاىل :) اإلمبلؿ ك اإلمبلء شيئ كاحد

(. ك   ًٍلٍي عىلىٍيًو بيٍكرىةن كى أىًصٍيبلن فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّوي اًبٍلعىٍدًؿ( ك قولو تعاىل :)فىًهيى سبي
التأين يف ن معٌت اإلمبلء التمهل ك كذلك ينبغي على اؼبملي أف أيخذ م

 إلقائو الكبلـ على من ديلي عليو.
اـ من فركع اللغة العربية، ك ىو من األسس اؽبامة اإلمبلء فرع ى       

يف التعبَت الكتايب، ك كسيلة اإلتصاؿ اليت يعرب هبا الفرد عن أفكاره. ك 
فهم تعليم اإلمبلء ىو خطوات منظمة يقـو هبا الطالب سبكنو من 

استعاب مهارة كتابية معينة، تتكوف لديو من خبلؽبا القدرة على رسم ك 
 ِٖ.الكلمات رظبا صحيحا

اؼببلحظة عادة يف تعليم اإلمبلء كضعت ثبلث مهارات، يعٍت        
يقـو اإلمبلء بتدريب  يف البداية،اؼبركنة يف الكتابة. الدقيقة كاإلستماع ك 

أك اعبملة أك النصوص  لًتقية قدرهتم يف مراقبة الكلماتالطبلب 
لئلنتقاؿ يف كتبهم. بعد أف أتقنوا ىذه اؼبرحلة، يدرب الطبلب لنقل 

                                                           
(، َُُِ، )ماالنج: اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية ماالنج فريس، اإلمبلء نظريتو ك تطبيقورضواف،  ِٖ

ٕ. 
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نتيجة إستماعهم. ك ىذه اػبطوة تكرر مرارا حىت حيصل مركنة الطبلب 
 ِٗيف الكتابة.

حيتل اإلمبلء منزلة كبَتة بُت فركع اللغة. فهي من األسس اؼبهمة        
الكتابة  الصرؼ كسيلة لصحةد النحو ك اعللتعبَت الكتايب. فإذا كانت قو 

اإلشتقاقية ، فإف اإلمبلء كسيلة ؽبا من حيث من الناحية اإلعرابية ك 
الصورة اػبطية. ك ىي األداة الرئيسية لنقل الفكرة من الكاتب إىل 

إذا صاغها الكاتب صياغة لغوية كراعى فيها  القارئ نقبل سليما، حبيث
ا ابلطريقة اليت اتفق عليها أبناء ىذه األسلوب، مث كتبهجانب الًتكيب ك 

 َّاللغة لكاف نقل الفكرة نقبل أمينا ك سليما.
 األهداف من تدريس اإلمالء . ب

الغرض من قطعة اإلمبلء ربقيق ما يهدؼ إليو اؼبعلم من رفع        
اؼبستول األدائي عند التبلميذ. لذلك إذا أحسن اختيار قطعة اإلمبلء 

د اإلنساف عند شركعو يف العمل حيد ربقق الغرض. من البديهي أف
ىداؼ البلزمة اليت تساعده على الوصوؿ ألفضل الطرؽ، ك أقبح األ

سهولة. ك من أىداؼ العمل كإقبازه يف يسر ك بتحقيق  يلةالوسائل الكف
 مادة اإلمبلء اآليت :

الكلمات رظبا صحيحا مطابقا تدريب التبلميذ على رسم اغبركؼ ك  (ُ
 من ألصوؿ فنية ربكم ضبط الكتابة.ؼبا اتفق عليو أىل الغة 

تذليل الصعوابت اإلمبلئية اليت ربتاج إىل مزيد من العناية، كرسم  (ِ
الكلمات اؼبهموزة، أك اؼبختومة ابأللف، أك الكلمات اليت تتضمن 

                                                           
 .ُُٓ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأسيف ىرماكاف،  ِٗ
 .ُِّ(،  ََِْمطابع آموف، ، )القاىرة: اؼبرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراىيم دمحم عطا،  َّ
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غَتىا من اات قريبة من أصوات حركؼ آخرل، ك بعض حركفها أصو 
 مشكبلت الكتابة اإلمبلئية

مة لرفع مستول التبلميذ ابؼبعلومات البلز  اإلسهاـ الكبَت يف تزكيد (ّ
مضاعفة رصيدىم الثقايف دبا تتضمنو القطع ربصيلهم العلمي، ك 

 اؼبعرفة.تارة من ألواف اػبربة، كمن فنوف الثقافة ك اؼبخ
اػبط، فبا يساعدىم على تدكجيو، تدريب التبلميذ على ربسُت  (ْ

انيها فهما فهم معكالتمكن من قراءة اؼبفردات كالًتاكيب اللغوية، ك 
 صحيحا.

يتكفل درس اإلمبلء بًتبية العُت من طريق اؼببلحظة، ك ااكاة من  (ٓ
تربية األذف بتعويد التبلميذ حسن ؼبنقوؿ، ك خبلؿ اإلمبلء ا

 اإلستماع، كجودة اإلنصات
رين تربية اليد ابلتمألصوات اؼبتقاربة لبعض اغبركؼ، ك ك سبييز ا (ٔ

 ُّتنظيم حركاهتابع، ك لعضبلهتا على إمساؾ القلم، كضبط األصا
 أنواع اإلمالء . ج

ستخدـ عملية تدريسها مراحل متنوعة تيف تعليم مهارة الكتابة،        
 تبدأ بتدريس اإلمبلء. أما أنواع تدريس اإلمبلء كما يلي :

 اإلمبلء اؼبنقوؿ  (ُ
نقبل"  : حولو من موضع أم نسخ -ينقل-اؼبنقوؿ من "نقل       

من بطاقات توزع عليهم أك من القطعة يف دفاترىم أك بنقلها 
مفهـو النقل ىنا نقل الكتابة من الوسيلة اػباصة يف  ِّالسبورة.
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كتاب الطبلب. ك عادة تسمى ابإلمبلء اؼبنسوخ، ألف كوهنا نسخ 
 ّّالكتابة. ىذا اإلمبلء موافق للمبتدئُت.

 اإلمبلء اؼبنظور (ِ
نظرا" إىل أبصره كأتملو بعينو، يف : -ينظر-من "نظر اؼبنظور       
القطعة على التبلميذ لقراءهتا كفهمها،  فٌكره، معناه أف تعرضتدبٌره ك 

 سبلي عنهم بعد ذلك.اء بعض كلماهتا، مث ربجب عنهم، ك ىجك 
اإلمبلء اؼبنظور ىو منظور حيث يدمي التبلميذ النظر فيو، ك حيث 

يهدؼ إىل انطباع الكلمة رظبا  كيقرؤءف اؼبوضوع قبل إمبلءه، 
صحيحة قبل أف يسرع اػبطأ إىل التلميذ عند  كصورة سليمة ك 

 ك ذلك أبف تعرض القطعة مكتوبة على التبلميذ، مث كتابتها.
يقوموف اؼبعلم يف معناىا حىت يفهموىا ك  يناقشهميقوموف بقراءهتا، ك 

 هبجاء بعض ما ىو صعب، أك غريب عليهم يف الكتابة
 ستماعياإلمبلء اإل (ّ

ظبعا كظباعا كظباعة  –يسمع  -اإلستماعي من "ظبع       
ظباعية" : أدركو حباسة األذف، معناه أف يستمع التبلميذ إىل القطعة ك 

ة ؼبا هتجي كلمات مشاهبكبعد مناقشتهم يف معناىا، ك  يقرؤىا اؼبدرس
مفهـو اإلستماع ىنا ّْسبلي عليهم.فيها من الكلمات الصعبة ك 

ىذا اإلمبلء  أك اعبملة أك النص اليت تقرأ مث يكتبها.إستماع الكلمة 
أعسر من اإلمبلء اؼبنظور ألف الطبلب ييطلبوف لكتابة اعبملة أك 

يعتمد على دقة إستماعو قراءة ن اؼبدرس ك النص ببل نظر إىل اؼبثاؿ م
 ّٓاؼبدرس. ك ىذا موافق للمبتدئُت الذين أذكى يف اإلمبلء اؼبنظور.
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 اإلمبلء اإلختبارم (ْ
ك ىو أخر مرحلة من مراحل التدريب اإلمبلئي، كبو يستطيع        

اؼبعلم أف يقف على مدل اإلفادة اليت حققها التبلميذ من دركس 
اإلمبلء. ك ظبي ىذا النوع اختباراي ألنو اخترب ؼبدل ربضَت الطبلب 

ء اإلختبارم ليقيس يهدؼ اإلمبلّٔك استيعاهبم القواعد اإلمبلئية.
دمهم يف اإلمبلء الذم تعلموه يف اؼبواجهة من تققدرة الطبلب ك 

قبل. فالقدرة اليت تقاس يشتمل على العناصر األساسية. موافق 
أبىدافو، ال إرشاد اؼبدرس لطبلب يف نشاطة الكتاب، فينبغي على 

 ّٕالطبلب أف ييعطوا الوقت الكايف للممارسة.
 أسباب األخطاء اإلمالئية . د

إىل عدة عوامل ؾبتمعة ألهنا  ترجع أسباب اػبطأ اإلمبلئي       
متداخلة ك متشابكة ك ال يصح فصلها عن بعضها البعض، إذ إف 
العبلقة بينها كثيقة الصلة، ك ال ينبغي أف نلقي ابلتبعة على عنصر من 

 ىذه العناصر دكف غَته، ك أمهها :
ما يعود إىل التلميذ نفسو، ك ما يرتبط بو من ضعف اؼبستوىل، كقلة  (ُ

اؼبراف اإلمبلئي أك ضحالة ذكائو أك شركد فكره، أك اؼبواظبة على 
إمهالو كعدـ مباالتو كتقديره للمسؤكلية، أك عدـ إرىاؼ ظبعو عند 
ما ديلي عليو اؼبعلم القطعة اؼبختارة، أك نتيجة لًتدده كخوفو 
كارتكابو، ك قد يكوف ضعيف البصر أك السمع،أك بطيئ الكتابة فبا 

 مات.يفوت عليو فرص كتابة بعض الكل
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ما يعود إىل خصائص اللغة ذاهتا فبثلة يف قطعة اإلمبلء، فأحياان  (ِ
تكوف القطعة اؼبختارة للتطبيق على القاعدة اإلمبلئية أعلى من 

الكلمات الصعبة يف  مستول التبلميذ فكرة كأسلواب، أك تكثر فيها
شكلها كقواعدىا اإلمبلئية كاختبلؼ صور اغبركؼ ابختبلؼ 

نتيجة اإلعجاـ "النقط" أك فصل اغبركؼ  موضعو يف الكلمة، أك
 ككصلها.

ما يعود إىل اؼبعلم، فقد يكوف سريع النطق أك خافت الصوت، أك  (ّ
ع األساليب الفردية يف النهوض ابلضعفاء أك اؼببطئُت، ا غَت معٌت ابتب

أك ال دييز عند نطقو للحركؼ بُت بعضها البعض، ك خاصة اغبركؼ 
يكوف اؼبعلم ضعيفا يف إعداده  اؼبتقاربة األصوات كاؼبخارج كقد

اللغوم غَت متمكن من مادتو العلمية، أك ال يتبع أسلواب جيدا يف 
 ّٖتدريسو.

 القواعد اإلمالئية . ه
 اكاف موضوع الدراسة لئلمبلء ىو اغبركؼ اليت جيب اتصاؽب       

اغبركؼ اليت تزاد أك ربذؼ. ك قواعده كمفارقتها، اغبركؼ اليت تبدؿ 
"اؿ" الشمسية، اؽبمزة، اغبركة، التنوين، "اؿ" القمرية كتشتمل على 
 ّٗكما يلي: غَت ذلككتابة اتء ك األلف اللينة،  

 اغبركة (ُ
لكن إذا كاف كشدة، ك طويلة يف اللغة العربية حركة قصَتة ك        

اغبرؼ ليس ىناؾ حركة، فًتمز ابلسكوف يعٍت عبلمة صغَتة توضع 
 يف اغبرؼ اؼبناسب.

                                                           
 .ِِ-ُِ، اإلمبلء نظريتو ك تطبيقورضواف،  ّٖ
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 إىل ثبلثة أقساـ : فتحة، كسرة ك ضمة.حركة قصَتة تنقسم  ( أ
حركة طويلة تنقسم إىل ثبلثة أقساـ : ألف كايء ككاك. يكوف  ( ب

األلف كالياء كالواك حركة طويلة بشرط الوقوع بعد اغبركة اؼبناسبة. 
فاأللف كقع بعد الفتحة،  الياء كقع بعد الكسرة كالواك كقع بعد 

 الضمة. 
 َْبرأس حرؼ السُت.الشدة ىي إحدل اغبركة اليت ترمز  ( ج

 التنوين (ِ
التنوين ىو نوف ساكنة زائدة تلحق آخر اإلسم اؼبعرب لفظا ال         

كتابة كينقسم التنوين على تنوين الضم كتنوين الفتح كتنوين الكسر. 
عبلمة تنوين الضم ىي ضمتاف فوؽ اغبرؼ األخَت من الكلمة 

ردةه صبيلةه. ك اؼبعربة ك ترظباف ىكذا " ه " فوؽ اغبرؼ. مثاؿ : ىذه ك 
عبلمة تنوين الفتح ىي فتحتاف فوؽ اغبرؼ األخَت من الكلمة 
اؼبعربة، ك ترظباف ىكذا " ن " فوؽ اغبرؼ. مثاؿ : اشًتيت كرةي صبيلةن. 
ك عبلمة تنوين الكسر ىي كسراتف ربت اغبرؼ األخَت من الكلمة 

 ُْاؼبعربة، ك ترظباف ىكذا " و " ربت اغبرؼ. مثاؿ : مررت دبحمدو.
 ؿ الشمسية ك أؿ القمريةأ (ّ

 أؿ الشمسية ( أ
أؿ الشمسية، ىي الـ التعريفة، ك ىي تكتب كال تنطق        

ألهنا تدغم يف اغبرؼ اليت بعدىا، ك ظبيت مشسية نسبة لوجودىا 
يف كلمة )الشمس(، ك حركفها أربع عشر ك ىي : ط ث ص ر 
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ت ض ذ ف د س ظ ز ش ؿ. مثاؿ : الزَّكاةي من أركاف اإلسبلـ، 
 الشَّجىرىةي ميثمرةه، الصَّبلةي عماد الدين.

 أؿ القمرية  ( ب
أؿ القمرية ىي أؿ التعريفية صاحبة البلـ الساكنة ك اليت        

أييت بعدىا حرؼ متحرؾ إبحدل اغبركات غَت السكوف من 
اغبركؼ اؼبذكورة، ك ظبيت قمرية، نسبة لظهورىا يف الكلمة 

عشر حرفا ك ىي أ ب غ )القمر(. اغبركؼ اليت تقع بعدىا أربعة 
ح ج ؾ ك خ ؼ ع ؽ م ـ ق. مثاؿ : الغرفة كاسعة، العلم 

 ِْنور، العلماء كرثة األنبياء.
 اؽبمزة (ْ

قاؿ عبد السبلـ : "اؽبمزة أك األلف اليابسة ىي حرؼ        
 ـبصوص يقبل اغبركة، خببلؼ األلف اليت ال تقبل اغبركة".

 اؽبمزة يف أكؿ الكلمة ( أ
اؽبمزة اليت كقعت يف أكؿ ىي  الكلمة اؽبمزة يف أكؿ       

على قسمُت فهي مهزة الكلمة. تنقسم اؽبمزة يف أكؿ الكلمة 
مهزة قطع. فاؽبمزة الوصل ىي مهزة زائدة يؤيت هبا ليمكن كصل ك 

، كتثبت يف ابتداء الكبلـ كتسقط يف النطق ابغبرؼ الساكن
ػتػىٍغًفٍر، اؼبثاؿ :اٍكتيٍب، اسٍ  ترسم ألفا ؾبردة من اؽبمز )ء(.درجو ك 

يف النطق ي اؽبمزة اليت تظهر يف الكتابة ك ك اؽبمزة القطع ىّْاٍسمه.
اؼبثاؿ : ًإفَّ،  دائما سواء أكانت يف بدء الكبلـ أـ يف كسطو.

ًإبٍػرىاًىٍيمي، أىكَّؿه 
ْْ 
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 اؽبمزة يف كسط الكلمة  ( ب
اؽبمزة اؼبتوسطة ىي اليت كقعت يف كسط الكلمة أك يف        

طرفها. ىناؾ قاعدة عامة لكتابة اؽبمزة يف كسط ترسم فيها اؽبمزة 
بثبلث صور : مهزة على ألف، مهزة على كاك، مهزة على ايء. 
تسمى أيضا "نربة". القاعدة للهمزة يف كسط الكلمة تنظر إىل 

 تكتبها على حرؼ يناسب أقول حركة اؽبمزة ك حركة ما قبلها مث
 اغبركتُت. ك اغبركات حبسب قوهتا ترتب كما يلي:

 ئالكسرة ك تناسبها الياء :  (ُ)
 الضمة ك تناسبها الواك : ؤ (ِ)
 الفتحة ك تناسبها األلف : أ (ّ)
 ك ىكذا : ك السكوف أضعف من اغبركات كلها (ْ)

 اؽبمزة يف آخر الكلمة أك اؽبمزة اؼبتطرفة ( ج
اؽبمزة اؼبتطرفة ىي مهزة توجد يف آخر الكلمة، مثل كلمة :        

اؼبرء. ز توضع فوؽ األلف كالواك  –القارئ  –تباطؤ  –ديؤل 
 كالياء على السطر.

 األلف اللينة (ٓ
األلف اللينة ىي اليت تقع يف آخر الكلمة كتكتب ألفا، أك ايء        

تقع كسط  كتلفظ ألفا كتسمى أيضا حرؼ اؼبد ىي ألف ساكنة
الكلمة أك يف آخرىا كيكوف ما قبلها مفتوحا. كبو : قاؿ، جواب، 

 ْٓعبلـ، دعا، جرل.
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 كتابة اتء  (ٔ
 فالتاء قسمُت :

اتء اؼبفتوحة، تسمى أيضا اتء طويلة أك مبسوطة. تسمى مفتوحة  ( أ)
أك مبسوطة ألف شكلها مفتوحة. ك تسمى طويلة ألف شكلهو 

اؼبفتوحة ىي اتء تقرأ اتء طويلة )أطوؿ من اتء اؼبربوطة(. اتء 
. ، بًٍنته  سواء كانت كصبل أـ كقفا. اؼبثاؿ : عىًلمىٍت، ًسٍرتى

مربوطة ، تسمى اتء قصَتة. تسمى مربوطة ألف شكلها اتء  ( ب)
مغلقة كاؼبقيدة )ة(. تسمى قصَتة ألف شكلها أقصر من اتء 

اتء اؼبربوطة ىي اتء تقرأ اتء إذا كانت كصبل، ك تقرأ اؼبفتوحة. 
 ْٔكانت كقفا. اؼبثاؿ : شىجىرىةه، طالًبىةه، طىوًيٍػلىةه.  ىاء إذا

 حماوالت ادلدرس .5
 –حياكؿ  –كلمة "ؿباكالت" ىي صبع من "ؿباكلة" )حاكؿ         

ؿباكلة(. ااكلة ىي جهد لتوجيو اؽبمة ك الفكرة للوصوؿ إىل األىداؼ. 
صود، ك اؼبعٌت األخرل أف ااكلة ىي مهة، عقل، اختيار للوصوؿ إىل اؼبق

 ْٕحل اؼبشكبلت ك البحث عن اؼبخارج.
اؼبدرس ىو مريب الذم لو علـو أفضل من غَته كىو يستطيع أف        

يستعيب القيم فيها. قبل أف يكوف مدرسا، أيعطي العلـو اؼبوافقة بوظيفتو 
فصارت تلك العلـو ـبلوطة يف شخصيتو. كاف اؼبدرس يف اإلسبلـ ىو 

 ْٖطبلب بسعي كل احتماؽبم.من الذم لو مسؤكؿ يف تنمية ال
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فمحاكالت اؼبدرس ىي جهد اؼبدرس يف تربية الطبلب ك إرشادىم        
ك توجيههم ك تقوديهم بتطوير احتماؿ الطبلب للوصوؿ إىل أىداؼ 
التعليم. إف كجدت اغبلوؿ غبل اؼبشكبلت اليت ربدث يف عملية التعليم 

ب مفهومُت بكل فكانت عملية التعليم سهلة ك فعاال حىت يكوف الطبل
 درس الذم يشرحو اؼبدرس. 
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 الباب الثالث
 البحث يةمنهج

 مدخل البحث و نوعه﴾أ﴿
يف ىذا البحث استخدمت الباحثة اؼبدخل النوعي الوصفي من حيث أف        

البياانت اليت حصلت )الكلمات، الصور، السلوؾ( ليست يف شكل األرقاـ بل يف 
كما عرفنا أف   ْٗاؼبدخل النوعي اليت ؽبا معاين أغٌت من كوهنا أرقاما أك ترددات.

البحث النوعي ىو حبث ينتج النتائج اليت ال ربصيل عليها ابستخداـ اإلجراء 
 اإلحصائي أك ابؼبدخل الكمي.

حصوؿ لل ،(Field Research) نوع البحث اؼبيداينك اسخدمت الباحثة        
كىو معلومات يف شكل اعبمل  شاكل اؼبلموسة يف اؼبيدافاؼبعلى البياانت من 

 اغبماس عند التعليم. ى الصورة كاؼبوقف ك الذم تعط
 

 حضور الباحثة﴾ب﴿
أىم األدكات يف البحث النوعي. خصائص البحث النوعي حضور الباحثة        

لذلك  َٓال ديكن فصلها عن اؼببلحظة ابؼبشاركة بل دكر البحث حيدد كل اػبطة.
يف ىذا البحث، كانت الباحثة أداة رئيسية، مشاركة ابلكامل كجامعة البياانت. ك 

 أداة البحث األخرل كعماد فقط. 
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 مكان البحث﴾ج﴿
مكاف البحث . اغبادثة فيوزبتار الباحثة مكاف البحث ىذا ألجل الظواىر        
مبلراؾ  ”اجملتهديننور “مية الباحثة ىو اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبل هزبتار  الذم

األخطاء عن كتابة اؼبفردات جد و ت ىناؾ ىذا اإلختيار ألفسبب . فونوركغو
 يف مادة اإلمبلء.للطبلب 

 
 مصادر البياانت ﴾د﴿

وضوع الذم ديكن فاؼبقصود من مصادر البياانت يف ىذا البحث ىو اؼب       
, صنفت اؼبصدر من طاريكونأ رسيمياكفقا لسوى. البياانت ىعلاغبصوؿ 

ة كرقك  (place)مكافك  (person)م شخصأ, P حرؼ ةثبلثالبحث معطيات يف 
(paper) مصادر البياانت اؼبستخدمة ىيا البحثىذ. يف ،: 
م مصدر البياانت الذم أ، )مصدر بياانت الشخص( person/ الشخص .1

من خبلؿ اؼبقاببلت ، مثل:  ةشفويديكنو تقدمي بياانت يف شكل إجاابت 
 كيل الفصل، مدرس مادة اإلمبلء كطبلب الصف الثامن. ،درسةاؼبمدير 

م مصدر البياانت أ، مصدر البياانت يف شكل مكاف/موقع() place/ اؼبكاف .2
مثل: اؼبرافق يف  ةىادئالذم يعرض مظهر اغبالة الثابتة كاؼبتحركة. 

 .ةاؼبدرسالتعلم يف بيئة  ةأنشطجيرم التحرؾ مثل  اؼبدرسة/اؼبدارس. ك
ىو مصدر البياانت الذم ( الرموز )مصدر البياانت يف شكلpaper/ الورؽ .3

يعرض عبلمات اغبركؼ كاألرقاـ كالصور كغَتىا من الرموز اؼبناسبة الستخداـ 
التعلم ، كبياانت الطبلب كحضور  ةألنشط. مثل: صور الوثيقةأساليب 

 ُٓتبلميذ.ال
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 أساليب مجع البياانت﴾ه﴿
أساليب صبع البياانت ىي طريقة رئيسية يف البحث اليت هتدؼ للحصوؿ        

على البياانت. أساليب صبع البياانت الرئيسية يف البحث النوعي ىي اؼببلحظة 
 ِٓكاؼبقابلة كالوثيقة.

 اؼببلحظة .ُ
اؼببلحظة ىي تقنية عبمع البياانت تتطلب من الباحثة لتذىب إىل        

اؼبيداف ؼبراقبة األمور اؼبتعلقة ابؼبكاف ك السلوؾ ك األشياء ك األنشطة ك 
األىداؼ.  ىذه التقنية ىي طريقة جيدة ؼبراقبة سلوؾ اؼببحث كالسلوؾ يف 

ف يبلحظ كل األشياء البيئة كالوقت كاغباؿ اؼبتعُت. ال ينبغي على الباحثة أ
 الذم خلقوه فقط، بُت فاعلكلكن يبلحظ الباحثة التعامل اإلجتماعي 

 ّٓالبحث أك الشخص من اػبارج.
 اؼبقابلة  .ِ

اجتماع شخصُت لتبادؿ اؼبعلومات كاألفكار من خبلؿ  اؼبقابلة ىي       
اؼبقابلة ة. تيستخدـ معينيف مواضيع  ؼبعٌتء ابناحبيث ديكن  ،ةجوبكاألة سئلاأل

تقنية صبع البياانت إذا أراد الباحثة إجراء الدراسات السابقة لتجد اؼبشكبلت 
أما اؼبخربكف يف ىذا البحث فمدير اؼبدرسة، مدرس مادة  ْٓاليت ديكن حبثو.

 ”نور اجملتهدين“اإلمبلء كطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 
 مبلراؾ فونوركغو.
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 الوثيقة  .ّ
الوثيقة ىي تقنية صبع البياانت اليت ال يتم توجيهها مباشرة إىل موضوع        

البحث. كانت الوثيقة يف البحث النوعي متٌممة من استخداـ طريقة 
تاج يف  اؼببلحظة كاؼبقابلة. الدراسة الوثيقية ىي صبع الوثيقة كالبياانت اليت ربي

زيد ثقة اغبوادث مسائل البحث مث استعراضها ابلعميق حىت تساعد كت
تيستخدـ ىذه التقنية غبصوؿ البياانت اليت تشتمل على موقع  ٓٓكإثباهتا.

اؼبدرسة اعبغرايف، أحواؿ اؼبدرسُت كالطبلب، اؼبرافق يف اؼبدرسة كالبياانت عن 
توثق الباحثة يف كل عملية تعليم مادة أخطاء كتابة اؼبفردات للطبلب. 
 طبلب.اإلمبلء ككل اؼبقابلة مع اؼبدرس ك ال

 
 أساليب حتليل البياانت﴾و﴿

ي اليت حصلت تركيب البياانت اؼبنهجليل البياانت ىو عملية البحث ك رب       
من نتيجة اؼبقابلة كسجل اؼبيداف كالوثيقة كذبميعها يف األصناؼ كالوصف يف 

اإلستنتاجية حىت يف أمناط ك اختار أىم األشياء ك  التجميعالوحدات كالتوليف ك 
يف ىذا البحث ستستخدـ  ٔٓلنفس الباحثة أك لشخص آخر.يسهل فهمها 

الباحثة أسلوب ربليل البياانت ىي ربليل كصفي كيفي علي النموذج ميلس 
(Miles) مافابَت ك ى  (Huberman). 
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 ُ.ّالصورة 
 (Huberman)ك ىوبرماف  (Miles)العناصر يف ربليل البياانت ؼبيلس 

 
عرؼ أف تنفيذ األنشطة يف ربليل البياانت النوعية ابلتفاعل اؼبستمر حىت        

 تكوف بياانتو مشبعة. األنشطة يف ربليل البياانت كىي : 
  (Data collection)صبع البياانت .أ 

مع كل البياانت         اؼبرحلة األكىل ىي تقـو الباحثة جبمع البياانت. ذبي
 كتيكتب بدقة كتفصيل.

 (Data Reduction)زبفيض البياانت  .ب 
عدد البياانت اصولة عليها كثَتة جدا ينبغي ربليلها بطريقة زبفيض        

البياانت. ك زبفيض البياانت ىو تلخيص كاختيار األشياء الرئيسية كالًتكيز 
 على األشياء اؼبهمة.

 (Data display)عرض البياانت ج. 
عمل بعرض البياانت، فسيسٌهل فهم األشياء اغبادثة فيو، خيٌطط ال       

 بعده بناء على األشياء اؼبفهومة.
 (Conclusion)ستنتاج البياانت ا . د

استخبلص النتائج ك التحقيق. كانت النتائج األكىل اػبطوة التالية        
اليت ذكرت مؤقتة كستتغَت إف كجدت أدلة قوية اثنوية يف مرحلة صبع 

 عرض البياانت مجع البياانت

فيض البياانتخت ياانتاستنتاج الب   
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حلة األكىل البياانت بعده. بل إذا كانت النتائج األكىل اليت ذكرت يف اؼبر 
كتيزاد ابألدلة الثانية كاؼبتماسكة عند عيادة الباحث إىل ميداف البحث عبمع 

 ٕٓالبياانت، فالنتائج األكىل اليت ذكرت كانت نتائجا موثوقة.
 

 فحص صحة البياانت﴾ز﴿
لتحديد صحة البياانت، فيحتاج إىل طريقة الفحص. فالباحثة تفحص        

صحة البياانت بناء على اؼبعايَت اؼبعينة. لفحص صحة البياانت استخدمت 
 الباحثة طريقتُت مها :

ابلطريقة اؼبختلفة فيما يتعلق بعملية  تفاسَتمثابرة اؼببلحظة، ىي يبحث عن ال .ُ
تنفذ  ٖٓكن حسابو كال ديكن حسابو.التحليل اؼبستمر. يبحث عن ما دي

 الباحثة مثابرة اؼببلحظة بطريقتُت:
دبستمر على كتابة اؼبفردات يف مادة  تنفيذ اؼببلحظة ابلدقة كالتفصيل . أ

وجد البياانت عن أخطاء كتابة اإلمبلء للطبلب للصف الثامن حىت تي 
 اؼبفردات للطبلب. 

اليت تؤثر األخطاء  الفحص ابلتفصيل إىل نقطة كاحدة حىت توجد العوامل . ب
 عن كتابة اؼبفردات للطبلب يف اؼببلحظة األكىل.

 اؼبنهج التثليثي  .ِ
يئا شاؼبنهج التثليثي ىو أسلوب فحص صحة البياانت الذم يستخدـ       

أكثر تقنية التثليث اليت آخر غَت تلك البياانت لفحصها أك مقارنتها. 
بعة أنواع التثليث  تيستخدـ ىي فحص اؼبصادر األخرل. دييز دينزين أر 

كأسلوب للفحص ابستخداـ اؼبصادر كالطريقة كاققُت كالنظرايت. يهدؼ  
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اكتشاؼ األدلة كالعوامل اليت تؤثر األخطاء عن كتابة اؼبفردات يف مادة 
اإلمبلء لتثليث اؼبعلومات كتوفَت صحة نتائج البحث. تستخدـ ىذه التقنية 

 للوصوؿ إىل تلك األىداؼ: 
 نتائج البياانت من اؼببلحظة ك اؼبقابلة اؼبقارنة بُت .أ 
 اؼبقارنة بُت قوؿ الطبلب يف األماكن العاـ كقوؽبم يف الشخصية .ب 
 اؼبقارنة بُت قوؿ الطبلب يف حالة البحث كقوؽبم يف طوؿ الوقت .ج 
اؼبقارنة بُت حالة كجهة النظر من الطبلب كرأيهم اؼبتنوع  كجهة نظر  .د 

 . مدرس اؼبادة ككيل الفصل كمدير اؼبدرسة
 ٗٓكؿبتوايت الوثيقة اؼبتعلقة.بُت نتائج اؼبقابلة  اؼبقارنة .ق 

 
 خطوات البحث﴾ح﴿

خطوات البحث النوعي خاصة أساسية ىي أف الباحثة كوسيلة البحث. 
 أما خطوات البحث تنقسم إىل ثبلث خطوات: 

خطوة زبطيط البحث. ىذه اػبطوة تنفذ أبمور آتية : كتابة زبطيط البحث،  .ُ
إختيار ميداف البحث، إرادة اإلذف ، استكشاؼ أحواؿ اؼبيداف ، إختيار 

 اؼبخرب كاإلنتفاع بو ، إعداد أدكات البحث . 
خطوة تنفيذ البحث، ىذه اػبطوة تنفذ أبمور آتية : فهم ميداف البحث  .ِ

 اؼبيداف ، اإلشًتاؾ يف صبع البياانت. كإعداد النفس ، دخوؿ
خطوة ربليل البحث. فبعد أف اجتمعت البياانت كما أرادىا الباحثة، قامت  .ّ

 الباحثة بتحليلها على الطريقة الوصفية النوعية. 
تيجة البحث خطوة كتابة عن تقرير نتيجة البحث. تسفح الباحثة ن .ْ

 يتبع مساره للقارئ.ابؼبنهجي حىت يفهم ك 
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 الباب الرابع
 عرض البياانت

 البياانت العامة﴾أ﴿
 اجملتهدين" مالراك فونوروغواإلسالمية "نور  التعليميةادلؤسسة أتسيس  اتريخ .0

مؤسسة التعليمية اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ ىي مؤسسة تعليمية        
اليت تقـو دبوازنة اؼبناىج الدراسية مع اؼبناىج اليت كضعتها كزارة التعليم 
اإلسبلمي، ك خاصة يف فونوركغو اليت تعد من إحدل اؼبؤسسات التعليمية يف 

أغسطس  ُيف اتريخ  دكءةمبغونوعسارم مبلراؾ فونوركغو. ك ىذه اؼبدرسة 
ُّٗٔ. 
ألكؿ مرة، مت القياـ هبذه اؼبدرسة ليبل من الساعة السابعة إىل الساعة        

التاسعة ليبل اليت كقعت يف اؼبصلى "بدر" )يف كسط قرية غونتور(. بل تلك 
، بدر الرضبة". من قبلمسجدا ك ظبي مسجد "ة فأصبحت دَّ اؼبصلى ؾبد

الدينية فقط، خاصة القرآف كاؼبواد الدينية اإلسبلمية. عٌلمت ىذه اؼبدرسة اؼبواد 
 أكال، ؽبذه اؼبدرسة عدد قليل من األساتذ، منهم :

 صائم، غونتور مبلراؾ فونوركغو . أ
 بيهقي، ابيوكاعي جاكل الشرقية   . ب
 ىنئ، غونتور مبلراؾ فونوركغو . ج
 ؿبسن، غونتور مبلراؾ فونوركغو . ق
 سواتجي، غونتور مبلراؾ فونوركغو . ك
 الدين، غونتور مبلراؾ فونوركغودمحم فخر  . ز

ك عدد التبلميذ فيها سبعة كعشركف تلميذا. ك ىم شبانية عشر تلميذا        
كتسع التلميذات. يف ذلك الوقت، مع كجود عدد صغَت من األساتذ كالتبلميذ 
" . كانت القياـ  ككاف رأس اؼباؿ ؾبانيا، ظبيت ىذه اؼبؤسسة ب "منبع العلـو
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ؼبدة عاـ كاحد فقط. مث استبدؿ إىل اؼبساء لكوف ما يسبب هبذا التعليم ليبل 
 ربويل تطبيق تعليمها.

لكوف ربويل الوقت كمكاف التعليم، فاستبدؿ اسم ىذه اؼبؤسسة كظبيت        
اليت حيتل يف اؼبدرسة اإلبتدائية تربية األطفاؿ  (TMI)"تربية اؼبعلمُت اإلسبلمية" 

 مرار تطبيق تعليمها. ىذه اؼبدرسة الست TMIغونتور. اشًتؾ 
فلذلك بدأ كوف اؼبستقبل اعبيد كلو كاف تطبيق التعلم مشًتكا مع        

إال ؼبدة سنتُت، يعٍت  TMIاؼبدرسة األخرل. ك هللا أراد شيئا أخر، فلم يستمر 
اليت مؤسسها متخرجوف يف معهد غونتور، ك منهم السيد  ُٗٔٗإىل  ُٕٔٗ

صائم معلم اؼبادة الدينية اإلسبلمية يف تلك القرية. ألف السيد صائم لو كاجبات 
 السيد ؿبسن مدير اؼبدرسة. TMIرظبية يف اؼبدرسة اإلبتدائية، عُت 

اؼبدرسة ألف كثرة انشغاؿ ىذه  ، حيلتبعد مدة عامُت ك النصف       
األساتذ كاستمرار معظم األساتذ تعلمهم داخل الببلد أك خارجها. بعد مدة 

 ُالفراغ، يساعد البعض بعضا يف قرية غونتور ليحيي ىذه اؼبدرسة، ففي اتريخ 
ىذه اؼبدرسة ؾبددة أيضا. لكوف بعض النصائح، ينبغي نقل  ُُٕٗأغسطس 

ىذه اؼبدرسة منقولة إىل غونوعسارم مبلراؾ  أغسطس ُْىذه اؼبدرسة. ففي 
فونوركغو يف بيت السيد صبارم. من نقل ىذه اؼبدرسة إىل غونوعسارم 
مبلراؾ، اىتم اغبكومة كجود ىذه اؼبدرسة منها إشراؼ األساتذة ليتبعوا ترفيع 

 األساتذة جملاؿ الدراسية كاؼبهارات ك غَت ذلك.
فراؽ إدارة ىذه اؼبدرسة ك إشرافها  بعد مركر مدة سنة كاحدة، ينبغي       

 دبديرىٍم اؼبدرسة اؼبختلفىٍُت :
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ، فمديرىا السيد صائم  . أ

 )غونتور مبلراؾ فونوركغو( ك ىو مؤسس "نور اجملتهدين" مبلراؾ.
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السيد دككتور اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ، فمديرىا  . ب
 أندكس عبد هللا شكرم )عاابر سيماف فونوركغو(.

بعد استبداؿ مدير اؼبدرسة بعض سنوات، فبعده جعل دككتور أندكس        
عبد هللا شكرم صاحب اؼبدرسة. لذلك استبدؿ مدير اؼبدرسة اؼبتوسطة 

إىل  ُٖٓٗاإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ، فكاف السيد مشهورم مديرا من 
ُِٗٗ . 
فبعد ذلك، عملية التعليم ربت الرئيس السيد مشهورم. ينبغي على        

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ أف يهز أيضا، ألف السيد 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية ك اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية ؿبوَّؿ إىل مشهورم 

أعضاء عقد كغو. إلمبلء الفراغ، "ركعغو كارسيطا" تيغالسارم جيتيس فونور 
اللجنة ؽبذه اؼبؤسسة اؼبناقشة اػباصة اليت حاًصلها اثبات السيد دمحم ايسر مدير  
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ لكونو بدال من السيد 
مشهورم يف مدة سنة كاحدة. مث كانت الرسالة من اغبكومة اليت مضموهنا 

 جوىرم من كافوانف مبلراؾ فونوركغ، ك مدير اؼبدرسة الثانوية اثبات السيد دمحم
 َٔاإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ السيد صائم من غونتور مبلراؾ فونوركغو.

 ادلوقع اجلغرايف  .9
اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو يف  اؼبدرسةتقع        

غونوعسارم مبلراؾ فونوركغو جاكل الشرقية  ُّالشارع فاىبلكاف سونتارم رقم 
 ابغبدكد اعبغرافية كما يلي: 

 من اعبهة الشمالية : قرية كافوانف . أ
 من اعبهة اعبنوبية : قرية جوريساف . ب
 من اعبهة الغربية : قرية علومفاع . ج

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث D/0-II/0101/10انظر إىل نسخة الوثيقة َٔ



ّٗ 

 

 
 

 ُٔهة الشرقية : قرية سَتاعافمن اعب . د
 الرؤية و الرسالة و األهداف .3

 اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو رؤية اؼبدرسة . أ
العمل الصاحل حىت ربقيق اؼبتخرجُت اإلسبلميُت كذكم اإلدياف كالعلـو ك 

اإلدياف كيف  (IPTEK) يصلوا إىل اعبودة اؼبمتازة يف العلـو ك التكنولوجيا
 .(IMTAQ)ل كالتقو 

 اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو الة اؼبدرسةسر  . ب
 العملية الدينية اإلسبلميةتطوير اؼبواقف ك  (ُ
 ةعلى أساس الذكاء اؼبتعدد PAKEM ،CTL تطبيق تعليم (ِ
 اإلقبليزية للطبلب تطوير مهارات اللغة العربية ك  (ّ
 اؼبربؾبةتسهيل صبيع األنشطة خارج اؼبنهج  (ْ
تطويرىا، السيما يف لتعرؼ إمكناهتم ك  متسهيلهمساعدة كل الطبلب ك  (ٓ

 ؾباؿ الرايضة
 اللجافة ابشًتاؾ صبيع مواطٍت اؼبدرسة كاإلداريُت ك تطبيق إدارة اؼبشارك (ٔ
 تزكيد الطبلب غبفاظ البيئة بطريقة التشجَت (ٕ
 تزكيد الطبلب ابؼبهارات اؼبفيدة للمجتمع (ٖ

 سبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغواؼبتوسطة اإل اؼبدرسةأىداؼ  . ج
ربقيق التعليم ابذباه األخبلؽ الكردية ابعبودة اعبيدة خلقية، عقلية،  (ُ

 جسدية كركحية
اعبيدة يف بيئة اؼبدرسة السبلمة كاؼبرتبة كاؼبنظمة  عملية التعليمربقيق  (ِ

 كالنظيفة اليت ترتكز ابؼبرافق الكفاية

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث D/0-II/0101/10انظر إىل نسخة الوثيقة ُٔ



َْ 

 

 
 

للطبلب لكوهنم مسلمُت مطيعُت كذكم ربقيق تطوير اؼبهارات األساسية  (ّ
 الرعاية اإلجتماعية العالية

 ربقيق تطوير التفكَت العلمي كالدقيقي كاؼبتدرجي للطبلب (ْ
 ربقيق العبلقة اؼبطابقة كالدديقراطية بُت مواطٍت اؼبدرسة كبيئتها (ٓ
 ربقيق إدارة اؼبدرسة اؼبرتبة كالواضحة كاؼبسؤكلية (ٔ
 كابطناربقيق اجملتمع اؼبوسر ظاىرا  (ٕ
 ربقيق اؼبتخرجُت اؼبمتازين كذكم األخبلؽ الكردية كاؼبستقلة (ٖ
 ِٔربقيق اؼبشاركة اعبيدة كتبادؿ اؼبنفعة بُت اؼبؤسسة األخرل (ٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث D/0-II/0101/13انظر إىل نسخة الوثيقة ِٔ



ُْ 

 

 
 

ادلتوسطة اإلسالمية "نور اجملتهدين" البياانت من تركيب منظمة ادلدرسة  .4
 مالراك فونوروغو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ُ.ْالصورة 

 ّٔاؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين"تركيب منظمة اؼبدرسة 
 
 

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث D/0-II/0101/14انظر إىل نسخة الوثيقة ّٔ

 رئيس اؼبدرسة اؼبدرسة عبنة

 دارةرئيس اإل

 VIIAكيل الفصل  قسم التعليم
 اؼبدرس

 VIIBكيل الفصل  قسم الوسائل

 VIIIAكيل الفصل  قسم الطبلب الطبلب

 إدارة اؼبكتبة VIIIBكيل الفصل 
 IXAكيل الفصل 

IXB كيل الفصل 



ِْ 

 

 
 

 ُ.ْاعبدكؿ 
  ُ.ْالبياف من الصورة 

 اإلسم الوظيفة الرقم
 S.Pd.Iكييونو أريس،  رئيس اؼبدرسة ُ
 S.Pd.Iسوركسو ىادم،  اؼبدرسة عبنة ِ
 موجييونو دارةرئيس اإل ّ
 S.Fil.Iترييو ىاندكيو،  قسم التعليم ْ
 موجييونو قسم الوسائل ٓ
 .S.Pdسورايدم،  الطبلب قسم ٔ
 S.Pd.Iسوفارتُت،  إدارة اؼبكتبة ٕ
 .S.Agليلة اؼبباركة،  VIIAكيل الفصل  ٖ
 S.Pd.Iكادديي،  VIIBكيل الفصل  ٗ
 .S.Pdسورايدم،  VIIIAكيل الفصل  َُ
 S.Pd.Iسوفارتُت،  VIIIBكيل الفصل  ُُ
 .S.Pdىيدا راحااييت،  IXAكيل الفصل  ُِ
ُّ IXB  الفصلكيل  S.Pd.Iإماـ ؿبدم،  

 
ادلتوسطة اإلسالمية "نور اجملتهدين" مالراك أحوال ادلدرسني يف ادلدرسة  .5

 فونوروغو
فاؼبدرسوف . عملية التعليمحيتاج اؼبدرسة إىل كجود اؼبدرسُت لتقـو ب       

ك ىم كما  عملية التعليمب ااؼبختلفة ك لكن ؽبم كفاءة ليقومو متخرجوف يف اعبامعة 
 ْٔ:يلي

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث D/3-II/0101/15انظر إىل نسخة الوثيقة ْٔ



ّْ 

 

 
 

 ِ.ْاعبدكؿ 
 أحواؿ اؼبدرسُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو

 ادلواد الدراسية اإلسم الرقم
 علم الطبيعة S.Pd.Iكييونو أريس،  ُ
 العقيدة ك األخبلؽ، التاريخ اإلسبلمي الدكتور أندكس توميكاف ِ
 اإلندكنيسيةاللغة  .S.Pdإديا فيدايان خليفة،  ّ
 اللغة اإلقبليزية .S.Pdىيدا راحااييت،  ْ
 اللغة اإلندكنيسية، الرايضيات S.Pd.Iإيكا فكراييت،  ٓ
 علم اإلجتماع، علم الطبيعة  S.Pd.Iإماـ ؿبدم،  ٔ
 الفقو S.Pd.Iكادديي،  ٕ
 اللغة اإلقبليزية، الًتبية الوطنية .S.Agليلة اؼبباركة،  ٖ
 الرايضيات، علم الطبيعة  .S.Pdلينا ىَتايكاين،  ٗ
 الفن ك الثقافة S.Pd.Iسيت سوندارم،  َُ
 علم التجويد، اػبط، التاريخ اإلسبلمي S.Pd.Iصنهاجي مبارؾ صفا،  ُُ
 القرآف ك اغبديث .S.Pdصلحة رضبة ىانداايين،  ُِ
 اؼبطالعة، افوظات، النحو، الصرؼ S.Pd.Iسوفارتُت،  ُّ
 الرايضة، اإلمبلء، اللغة اعباكية .S.Pdسورايدم،  ُْ
 اللغة العربية، اإلمبلء S.Fil.Iترييو ىاندكيو،  ُٓ
 اللغة اعباكية، اإلمبلء، اغبرفية نوتشاىيو  يتيم نور ُٔ
 علم الطبيعة ألفينا ُٕ
 
 



ْْ 

 

 
 

ادلتوسطة اإلسالمية "نور اجملتهدين" مالراك أحوال الطالب يف ادلدرسة  .6
 فونوروغو

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور كانت الطبلب الذين يدرسوف يف       
طالبا ك  ِْيعٍت  ٖٓىذه السنة الدراسية يصل إىل  اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو

 ٓٔطالبة. فالبياف التفصيلي كما يلي: ْْ
 ّ.ْاعبدكؿ 

 ركغويف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونو  الطبلبأحواؿ 
 موعاجمل ادلرأة الرجل الصف الرقم
 ُُ ْ ٕ السابع "أ" ُ
 ُِ ٓ ٕ السابع "ب" ِ
 ُٓ َُ ٓ الثامن "أ" ّ
 ُٓ ٗ ٔ الثامن "ب" ْ
 ُٕ ٖ ٗ التاسع "أ" ٓ
 ُٔ ٖ ٖ التاسع "ب" ٔ

 ٖٓ ّْ ِْ موعاجمل
 

بياانت قائمة ادلباين للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "نور اجملتهدين" مالراك  .7
 فونوروغو

 حىت تكوف عملية التعليمكانت يف ىذه اؼبدرسة اؼبرافق اؼبباين لتساعد        
 ٔٔ. فتلك اؼبرافق/اؼبباين كما يلي: جيدةسهلة ك ؽبا نتائج عملية التعليم 

 
                                                           

 يف ملحق ىذا البحث D/3-II/0101/16انظر إىل نسخة الوثيقة  ٓٔ
 يف ملحق ىذا البحث D/3-II/0101/17انظر إىل نسخة الوثيقة  ٔٔ



ْٓ 

 

 
 

 ْ.ْاعبدكؿ 
 قائمة اؼبباين للمدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو

 احلال العدد اإلسم الرقم
 جيد ُ غرفة مدير اؼبدرسة ُ
 جيد ِ غرفة اإلدارة ِ
 جيد ُ غرفة اؼبدرسُت ّ
 جيد ُ غرفة اجتماع اؼبدرسُت ْ
 جيد ُ غرفة اؼبشورة ٓ
 جيد ٔ فصل ٔ
 جيد ُ مكتبة ٕ
 جيد ُ الغرفة الصحية للطبلب ٖ
 جيد ُ معمل ٗ
 جيد ُ غرفة منظمة للطبلب  َُ
 جيد ُ ملعب  ُُ
 جيد ُ مسجد ُِ
 جيد ُ ـبزف ُّ
 جيد ُ مطبخ ُْ
 جيد ُ مقصف  ُٓ
 جيد ّ ضباـ ُٔ

 
 
 

 



ْٔ 

 

 
 

 انت اخلاصةاعرض البي ﴾ب﴿
يف مادة اإلمالء كتابة ادلفردات   عرض البياانت عن حتليل األخطاء عن .0

” نور اجملتهدين“لطالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 9102/9191مالراك فونوروغو السنة الدراسية 

يف مادة يف شرح البياانت اليت تعلقت ابألخطاء عن كتابة اؼبفردات        
نور “اإلمبلء لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

، حصلت ََِِ/َُِٗالسنة الدراسية  مبلراؾ فونوركغو”اجملتهدين
قع يف كتابة الباحثة على األخطاء يف كتابة اؼبفردات ؽبم. أما األخطاء اليت ت

 الطبلب يف ىذا البحث كما يلي:
 (ٓ.ْ)اعبدكؿ 

 األخطاء ادلوضوع الفصل اإلسم الرقم
 أدم رييانطا ُ

 اٍليىدي  الثامن "أ"

ٍنىا كى ييٍسرىا  ديي

أديلييا فوترم نور  ِ
 تشاىيانيت

 يفٍ ٍليىدً 

أفريلييا دكم  ّ
 فوسفيتاسارم

 يفٍ كيلًٌيىدو 

 أىصىاًبعى  طبىٍسيوٍ  أرديس أميلييا ْ

إيكا فرانسيسكا  ٓ
 طبىٍسي اىصىاًبعى  كاردان

ٔ 
إيلسا جاىيا 

 فردكس

 طبىٍسي عىصىاًبعى 

ـي  فاسباكايت ٕ ا بٍػهى  ااٍلً

 اسَّبىابىةي  إيرتييا ديوم  ٖ



ْٕ 

 

 
 

 األخطاء ادلوضوع الفصل اإلسم الرقم

إسيت  ٗ
 سفتييانيعسيو

 اٍليىدي  الثامن "أ"
 اٍلويٍصطىا

جوين ترم  َُ
 سوسيلو

 اٍلويٍسطىا

ريياف دمحم  ُُ
 تشاىيو

 الثامن "أ"

ومية
ت الي

وظا
ف

ا
 

ًحدٍ جىرًٌٍب كى   عىاًرؼن تىكيٍن  الى

راىايو جوكو  ُِ
 فوسفيتو

ًخذٍ جىرًٌٍب كى   عىارًفناتىكيٍن  الى

ُّ 
سيسكا 

 رسانداما

ًتَّكهعىاًرؼن جىرًٌٍب كى   ػبى

نيكُت أيو  ُْ
 ماىاراين

ًحتَّكيٍن عىاًرؼن جىرًٌٍب كى   الى

ًحتٍ جىرًٌٍب كى  أسوة حسنة ُٓ  تىكيٍن عىارًفنا الى

ألفُت يوفيياعغارا  ُٔ
 سافوترا

 الثامن "ب"

يػٍري  ًس اىنٍػفىعيهيمٍ خى  لًلنَّاسً  انَّ

ُٕ 
أضبد رزاؿ 

يػٍري  إفيندم  لًلنَّاسً  ىيمٍ أي  ٍنفى أى النَّاسً خى

ًساىنٍػفىعيهيٍمًلنَّسً  ألفينا دامااينيت ُٖ يػٍره انَّ  خى
يػٍري  أليفة أيو صاغبة ُٗ ًفزَّمىافً خى  ًكتىابه   جىًلٍي سو

َِ 
أكليا إيكا ديياان 

 فوترم
يػٍري  ًلٍيسو خى  ًكتىابه   مىنً اًفزَّ جى

 
 



ْٖ 

 

 
 

 األخطاء ادلوضوع الفصل اإلسم الرقم

إينداه كاحيو  ُِ
 إظباكايت

 الثامن "ب"

ومية
ة الي

شط
األن

 

 عىلىسَّرًٍيرً اٍلًقطُّ 

كسبعة إينداه  ِِ
 لستارم

 اٍلًقطُّعىلىسىرًٍيرً 

ريسفاين أكليا  ِّ
 سافطرم

 رًٍيرً شى اٍلًقةيعىلى 

ريندم  ِْ
ٍكتػىبىةً  أردييانشاه  الطَّالًبىتي ًفمى

 اٍلمىٍكتػىبىتً الطَّالًبىةي يفٍ  نور عينية اعبنة ِٓ

راديت راتنو  ِٔ
افً  رمضاف  اعٍبيٍنًدمُّ ًؼ مىٍيدى

دمحم مدـك  ِٕ
 اإلحساف

ري   صُّقً يفٍ  اىذبًَّ

دمحم حااي فضيلة  ِٖ
 كرمي

 اٍلفيليٍوسيًفٍلجىٍيبً 

ِٗ 
كاحيونيع 
 ًفٍلمىٍسرىأىتً اعبٍىاميٍوسي  ماكليدييا

 اٍلوىٍردىتي ًفٍل بيٍستىافً  كيدانيعسيو َّ
 
 



ْٗ 

 

 
 

العوامل اليت تؤثر األخطاء عن كتابة ادلفردات يف مادة اإلمالء لطالب   .9
الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "نور اجملتهدين" مالراك فونوروغو 

 9102/9191السنة الدراسية 
تسبب األخطاء عن كتابة اؼبفردات يف مادة اإلمبلء منها  يتكانت العوامل ال

ك ىذا مناسب  ، القواعد اإلمبلئية الصحيحةعدـ الفهم عند الطبلب يف
ـ اإلحساف ك ىو قاؿ اؼبقابلة أبحد طبلب الصف الثامن "ب" دمحم مدكٌ 

الصحيحة ككتابة " اؿ" قمرية كانت أـ أفهم القواعد اإلمبلئية "إنٍت مل 
 ٕٔكعلمت معٌت اؼبفردات قليبل" ةمشسي

بة ألهنم مل ك بعض الطبلب يشعركف ابلصعوابت يف مهارة الكتا       
يهتموا بشرح األستاذ جيدا. ك أحياان ىم خيتاركف أف يناموا لكوهنم ليسوا 
دبمتعُت هبذه اؼبادة. كما قالت كسبعة إنداه ليستاريو ىي إحدل الطالبات 
يف الصف الثامن "ب"، "قد ارتكبت األخطاء يف كتابة اؼبفردات ألنٍت 

كمل أستطع أف أفهم لست دبمتعة هبذه اؼبادة كقد تعلمت بنقص الدقة 
 ٖٔالقواعد اللغوية الصحيحة."

أما العامل اآلخر من ارتكاب أخطاء الطبلب يف كتابة اؼبفردات ىو         
الصعوبة يف التفريق بُت ـبارج اغبركؼ اؼبتقاربة كنقص اإلتقاف يف كصل 
اغبركؼ. كما قالت أفريلييا دكم فوسفيتاسارم ك ىي إحدل الطالبات يف 

"أ"، "يف التحقيق إنٍت أحب مادة اإلمبلء كقد عرفت كثَتا الصف الثامن 
من اؼبفردات، لكن أحياان ما استطعت يف التفريق بُت ـبارج اغبركؼ 
اؼبتقاربة كحرؼ "ؾ" كحرؼ "ؽ" كصعب عليَّ يف كصل اغبركؼ لنقص 

 ٗٔاؼبمارسة يف كتابة اعبمل ابللغة العربية."
                                                           

 يف ملحق ىذا البحث W/0-020101/10انظر إىل نسخة اؼبقابلة  ٕٔ
 يف ملحق ىذا البحثW/0-020101/10انظر إىل نسخة اؼبقابلة ٖٔ
 يف ملحق ىذا البحثW/3-020101/17انظر إىل نسخة اؼبقابلة ٗٔ
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كعامل خارجي. فالعامل  فالعامل الرئيسي نوعاف، عامل داخلي       
الداخلي نقص فهم الطبلب عند القراءة كالكتابة يف صبل اللغة العربية. ك 
العامل اػبارجي جاء من بيئة مسكن الطبلب كما عيرؼ أف كقوع األخطاء  
كثَت عند الطبلب خاصة يف مادة اإلمبلء. ك ىذا مناسب ابؼبقابلة اليت 

ىو األستاذ سورايدم الذم قاؿ  أجرهتا الباحثة مع مدرس مادة اإلمبلء ك
"أما العوامل اليت تسبب أخطاء الطبلب عند الكتابة نوعاف داخلية كانت 
أـ خارجية. أما العوامل الداخلية منها نقص فهم الطبلب عند القراءة 
كالكتابة يف صبل اللغة العربية ألف ىذا متعلق ابؼبادة األخرل ك ىي مادة 

عامل الرئيسي عند الطبلب ىو معظمهم اللغة العربية. ك سول ذلك فال
. أما العوامل اػبارجية جاءت (SD)متخرجوف يف اؼبدرسة اإلبتدائية العمومية 

من بيئة مسكن كل الطبلب. فالطالب الذم مل يرد أف يتعلم القرآف أك اؼبادة 
الدينية األخرل سيجد الصعوبة يف تعليم اللغة العربية. إف كانوا يعتمدكف 

 َٕاؼبدرسة فقط، فبل يكفي ك ما زاؿ ينقص ذلك التعليم.التعليم يف 
 

حماوالت ادلدرس لتقليل األخطاء عن كتابة ادلفردات يف مادة اإلمالء  .3
 ”نور اجملتهدين“لطالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 9102/9191مالراك فونوروغو السنة الدراسية 
أصعب مهاراهتا ىي مهارة الكتابة. اللغة العربية ؽبا أربع مهارات ك        

لصعوبة كتابتها، قبد كثَتا من األخطاء اليت ارتكبها متعلم اللغة ك خاصة 
مبلراؾ  "نور اجملتهدين"ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية  الثامنطبلب الصف 

يف مادة اإلمبلء. فلذلك ينبغي على اؼبدرس أف أييت اباكالت  فونوركغو
لتقليل أخطاء الطبلب يف كتابة اؼبفردات ؼبادة اإلمبلء. أما ؿباكالت اؼبدرس 

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث W/5-020101/15انظر إىل نسخة اؼبقابلة َٕ
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ىي يطبق اؼبدرس أنواع اإلمبلء اؼبتنوعة، إما اإلمبلء اإلستماعي ك إما 
اإلمبلء  اإلمبلء اؼبنقوؿ. ك ىذا مناسب دبقابلة الباحثة مع مدرس مادة

األستاذ سورايدم ك ىو قاؿ "إذا كاف أخطاء الطبلب يف كتابة اؼبفردات  
كثَتا فأطٌبقي أنواع اإلمبلء اؼبتنوعة، إما اإلمبلء اإلستماعي كإما اإلمبلء 
اؼبنقوؿ. فاإلمبلء اإلستماعي سيمارس حرص مهارة اإلستماع للطبلب 

قوؿ يعٍت نقل اعبملة من عبمل اللغة العربية. ك أحياان أطٌبقي اإلمبلء اؼبن
األحرؼ األجبدية إىل األحرؼ اؽبجائية لكي ديارس قدرة الطبلب يف إتقاف 

 ُٕمفرداهتم ك مهارة كتابتهم".
طبلب لكي لجبانب ذلك، يف كل أسبوع يعطي اؼبدرس اؼبفردات ل       

. ك قبل انتهاء عملية التعليم، حيث الكثَتةحيفظوا كيفهموا كيتقنوا اؼبفردات 
درس دائما على صبيع الطبلب أف يدرسوا اللغة العربية جيدا خاصة قواعد اؼب

اللغة العربية الصحيحة حىت يكوف الطبلب قادرين على الكتابة جيدا يف 
 ِٕمادة اإلمبلء.

 

 

                                                           
 .نفس اؼبرجعُٕ
 يف ملحق ىذا البحث O/01-III/0101/10انظر إىل نسخة اؼببلحظة  ِٕ
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 الباب اخلامس 
 حتليل البياانت

 
اإلمالء لطالب  ةدات يف مادحتليل البياانت عن األخطاء عن كتابة ادلفر  ﴾أ﴿

ين" مالراك فونوروغو درسة ادلتوسطة اإلسالمية "نور اجملتهدالصف الثامن ابدل
 9102/9191راسية دالسنة ال

 (ُ.ٓ)اعبدكؿ 
 ُ رقم البطاقة
 اليد اؼبوضوع 

 أدم رييانطا اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

ٍنىا كى ييٍسرىا الكلمة اػباطئة  ديي
 حبرؼ آخرتبديل حرؼ  تصنيف األخطاء

فهما اظباف غَت الثبلثي  "،ارى سٍ يي  ا كى نى دييٍ "كتب الطالب  التحليل
 .ك األلف اللينة تقع يف أخر الكلمة. مقصوراتف

تكتب األلف اللينة بياء غَت  "لرى سٍ يي   كى ٌتى دييٍ "فالصحيح 
 .منقوطة

 دييٌٍتى كى ييٍسرىل التصحيح
 (ِ.ٓ)اعبدكؿ 

 ِ رقم البطاقة
 اليد اؼبوضوع 

 أديلييا فوترم نور تشاىيانيت اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل
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 يفٍ ٍليىدً  الكلمة اػباطئة
 حذؼ حرؼ كاحد تصنيف األخطاء 

كتبت الطالبة " يفٍ ٍليىًد"، فتلك الكلمة تشتمل على اىٍؿ  التحليل
القمرية كىي اىٍؿ التعريفية صاحبة البلـ الساكنة ك اليت 

حدل اغبركات غَت السكوف أييت بعدىا حرؼ متحرؾ إب
من اغبركؼ اؼبذكورة. ك اىٍؿ ىناؾ يقع بعدىا حرؼ من 
األحرؼ القمرية ك ىو حرؼ "ك". فالصحيح "يفٍ اٍليىًد"، 

 األلف ىناؾ مكتوب دائما.
 يفٍ اٍليىدً  التصحيح

 (ّ.ٓ)اعبدكؿ 
 ّ رقم البطاقة
 اليد اؼبوضوع 

 أفريلييا دكم فوسفيتاسارم اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

 يفٍ كيلًٌيىدو  الكلمة اػباطئة
 كصل الكلمتُت إىل كلمة كاحدة تصنيف األخطاء 

كتبت الطالبة "يفٍ كيلًٌيىدو"ك ىناؾ ثبلث كلمات.  التحليل
فالصحيح " يفٍ كيلًٌ يىدو" بفصل كل كلمة على حدة. إذا 
صبعت الكلمتاف يف كلمة كاحدة فليست ىناؾ معٌت 

 مفيدة.
 يفٍ كيلًٌ يىدو  التصحيح
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 (ْ.ٓ)اعبدكؿ 
 ْ رقم البطاقة
 اليد اؼبوضوع 

 أرديس أميلييا اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

 أىصىاًبعى  طبىٍسيوٍ  الكلمة اػباطئة
 زايدة حرؼ كاحد  تصنيف األخطاء 

" بزايدة حرؼ كاك. " طبىٍسيٍو كتبت الطالبة كلمة  التحليل
 بدكف كاك.فالصحيح " طبىٍسي " 

 طبىٍسي أىصىاًبعى  التصحيح
 (ٓ.ٓ)اعبدكؿ 

 ٓ رقم البطاقة
 اليد اؼبوضوع 

 إيكا فرانسيسكا كاردان اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

 طبىٍسي اىصىاًبعى  الكلمة اػباطئة
 عدـ اؼبطابقة بُت الكلمة كقاعدة مهزة القطع تصنيف األخطاء 

اىصىاًبعى" بدكف رأس العُت يف مهزة كتب الطالب كلمة "  التحليل
القطع. ك الصحيح "أىصىاًبعى" برأس العُت فوؽ األلف 

 ألهنا مهزة القطع اؼبفتوحة اليت تقع يف أكؿ الكلمة.
 طبىٍسي أىصىاًبعى  التصحيح
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 (ٔ.ٓ)اعبدكؿ 
 ٔ رقم البطاقة
 اليد اؼبوضوع 

 إيلسا جاىيا فردكس اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

 طبىٍسي عىصىاًبعى  الكلمة اػباطئة
 تبديل حرؼ كاحد حبرؼ آخر تصنيف األخطاء 

عىصىاًبعى" حبرؼ عُت. فالصحيح " كتبت الطالبة كلمة " التحليل
أىصىاًبعى" برأس العُت فوؽ األلف ألهنا مهزة القطع اؼبفتوحة 

 اليت تقع يف أكؿ الكلمة.
 طبىٍسي أىصىاًبعى  التصحيح

 (ٕ.ٓ)اعبدكؿ 
 ٕ البطاقة رقم

 اليد اؼبوضوع 
 فاسباكايت اسم الطالب

 الثامن "أ" الفصل
ـي  الكلمة اػباطئة ا بٍػهى  ااٍلً

 عدـ اؼبطابقة بُت الكلمة كقاعدة مهزة القطع تصنيف األخطاء 
ىذه الكلمة كتبتها الطالبة بدكف رأس العُت يف مهزة  التحليل

ـي" برأس العُت ربت  بٍػهىا األلف القطع. فالصحيح "اإٍلً
 ألهنا مهزة القطع اؼبكسورة كتقع بعد اىٍؿ القمرية.

ـي  التصحيح ا بٍػهى  اإٍلً
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 (ٖ.ٓ)اعبدكؿ 
 ٖ رقم البطاقة
 اليد اؼبوضوع 

 إيرتييا ديوم سارتيكا اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

 اسَّبىابىةي  الكلمة اػباطئة
 التعريفعدـ اؼبطابقة بُت الكلمة كقاعدة "اؿ"  تصنيف األخطاء 

ىذه الكلمة كتبتها الطالبة "اسَّبىابىةي". فتلك الكلمة  التحليل
تشتمل على اىٍؿ الشمسية ك ىي الـ التعريفية، تكتب 
كال تنطق ألهنا تدغم يف اغبرؼ اليت بعدىا. ك يقع بعدىا 
حرؼ من األحرؼ الشمسية ك ىو حرؼ"س". 
ا فالصحيح "السَّبىابىةي"، فحرؼ البلـ ىناؾ مكتوب دائم

 كإف مل يكن منطوقا.
 السَّبىابىةي  التصحيح

 (ٗ.ٓ)اعبدكؿ 
 ٗ رقم البطاقة
 اليد اؼبوضوع 

 إسيت سفتييانيعسيو اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

 اٍلويٍصطىا الكلمة اػباطئة
 تبديل حرؼ حبرؼ آخر تصنيف األخطاء 

ىذه الكلمة كتبتها الطالبة "اٍلويٍصطىا" حبرؼ الصاد.  التحليل
فالصحيح حبرؼ السُت، ك ىي اسم غَت الثبلثي 
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مقصورة. ك األلف ىناؾ ألف لينة اليت تقع يف أخر 
الكلمة. فالصحيح "اٍلويٍسطىى"، تكتب األلف اللينة بياء 

 غَت منقوطة.
 اٍلويٍسطىى التصحيح

 (َُ.ٓ)اعبدكؿ 
 َُ رقم البطاقة
 اليد اؼبوضوع 

 جوين ترم سوسيلو اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

 اٍلويٍسطىا الكلمة اػباطئة
 تبديل حرؼ كاحد حبرؼ آخر تصنيف األخطاء 

ىذه الكلمة كتبتها الطالبة "اٍلويٍسطىا"، فهي اسم غَت  التحليل
الثبلثي مقصورة. ك األلف ىناؾ ألف لينة اليت تقع يف 

فالصحيح "اٍلويٍسطىى"، تكتب األلف اللينة أخر الكلمة. 
 بياء غَت منقوطة.

 اٍلويٍسطىى التصحيح
 (ُُ.ٓ)اعبدكؿ 

 ُُ رقم البطاقة
 افوظات اليومية اؼبوضوع 

 دمحم ريياف تشاىيو اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

ًحدٍ جىرًٌٍب كى  الكلمة اػباطئة  عىاًرؼن تىكيٍن  الى
 حرؼ حبرؼ آخر كحذؼ حرؼ كاحدتبديل  تصنيف األخطاء 
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ًحٍد" حبرؼ  التحليل يف ىذه اعبملة كتب الطالب كلمة "الى
حً الداؿ، ك الصحيح " " حبرؼ الظاء. ك كلمة ظٍ الى

" فحركة أخرىا فتحتاف ك كتابتها بزايدة األلف.  "عىاًرؼن
فالصحيح "عىارًفنا" بزايدة حرؼ األخر بعد حرؼ 

 األخر.
حً جىرًٌٍب كى  التصحيح  اتىكيٍن عىارًفن  ظٍ الى

 (ُِ.ٓ)اعبدكؿ 
 ُِ رقم البطاقة
 افوظات اليومية اؼبوضوع 

 راىايو جوكو فوسفيتو اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

ًخذٍ جىرًٌٍب كى  الكلمة اػباطئة  عىارًفناتىكيٍن  الى
 تبديل حرؼ حبرؼ آخر تصنيف األخطاء 

ًحٍذ" حبرؼ يف ىذه اعبملة كتب الطالب كلمة  التحليل "الى
حً الذاؿ، ك الصحيح "  " حبرؼ الظاء.ظٍ الى

حً جىرًٌٍب كى  التصحيح  اتىكيٍن عىارًفن  ظٍ الى
 (ُّ.ٓ)اعبدكؿ 

 ُّ رقم البطاقة
 افوظات اليومية اؼبوضوع 

 رسانداسيسكا ما اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

ًتَّكهعىاًرؼن جىرًٌٍب كى  الكلمة اػباطئة  ػبى
 حذؼ األحرؼ ك كصل ثبلث كلمات إىل كلمة كاحدة تصنيف األخطاء 
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ًتَّكهعىاًرؼن يف ىذه اعبملة كتب الطالب كلمة "  التحليل "، ػبى
حً ىناؾ ثبلث كلمات. فالصحيح " تىكيٍن  ظٍ كى الى

ًحٍظ" ابلظاء عىارًفن  ا" بفصل كل الكلمة ك كيتب "الى
 ليس ابلتاء.

 ضمتُتكيتب "تىكيٍن" بنوف الساكنة ك ليس ب 
  فحركة أخرىا فتحتاف ك كتابتها ك كلمة " "عىاًرؼن

 بزايدة األلف بعد حرؼ األخر ك الصحيح "عىارًفنا"
حً رًٌٍب كى جى  التصحيح  اتىكيٍن عىارًفن  ظٍ الى

 (ُْ.ٓ)اعبدكؿ 
 ُْ رقم البطاقة
 افوظات اليومية اؼبوضوع 

 نيكُت أيو ماىاراين اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل
ًحتَّكيٍن عىاًرؼن جىرًٌٍب كى  اػباطئة الكلمة  الى

 كصل الكلمتُت إىل كلمة كاحدة ك حذؼ حرؼ كاحد  تصنيف األخطاء 
ًحتَّكيٍن"يف ىذه اعبملة كتبت الطالبة "  التحليل يف كلمة  الى

حً كاحدة، ك ىناؾ كلمتاف ـبتلفتاف. فالصحيح "  ظٍ الى
حً  " بفصلهما. ك كلمة "تىكينٍ  " ابلظاء ك ليس ظٍ الى

 اباتء.
  فحركة أخرىا فتحتاف ك كتابتها ك كلمة " "عىاًرؼن

 بزايدة األلف بعد حرؼ األخر ك الصحيح "عىارًفنا"
حً رًٌٍب كى جى  التصحيح  اتىكيٍن عىارًفن  ظٍ الى
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 (ُٓ.ٓ)اعبدكؿ 
 ُٓ رقم البطاقة
 افوظات اليومية اؼبوضوع 

 أسوة حسنة اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

ًحتٍ جىرًٌٍب كى  اػباطئةالكلمة   تىكيٍن عىارًفنا الى
 تبديل حرؼ كاحد حبرؼ آخر تصنيف األخطاء 

ًحٍت" حبرؼ التاء.  التحليل يف ىذه اعبملة كتبت الطالبة كلمة "الى
حً فالصحيح "  " حبرؼ الظاء.ظٍ الى

حً جىرًٌٍب كى  التصحيح  اتىكيٍن عىارًفن  ظٍ الى
 (ُٔ.ٓ)اعبدكؿ 

 ُٔ رقم البطاقة
 افوظات اليومية اؼبوضوع 

 ألفُت يوفيياعغارا سافوترا اسم الطالب
 الثامن "أ" الفصل

يػٍري  الكلمة اػباطئة ًس اىنٍػفىعيهيمٍ خى  لًلنَّاسً  انَّ
عدـ اؼبطابقة بُت اعبملة كقاعدة "اؿ" التعريف ك مهزة  تصنيف األخطاء 

 القطع
ًس"   التحليل يػٍري انَّ يف ىذه اعبملة كتب الطالب كلمة "خى

بدكف اىٍؿ التعريفية الشمسية ك كلمة "انًَّس" تشتمل 
على اىٍؿ الشمسية ك ىي الـ التعريفية، تكتب كال 
تنطق ألهنا تدغم يف اغبرؼ اليت بعدىا. ك يقع 
بعدىا حرؼ من األحرؼ الشمسية ك ىو 
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ىناؾ  "، فحرؼ البلـنَّاسً حرؼ"ف". فالصحيح "ال
 مكتوب دائما ك إف مل يكن منطوقا.

  كتبها بدكف رأس العُت، فالصحيح   "اىنٍػفىعيهيٍم"ك كلمة
" برأس العُت فوؽ األلف ألهنا مهزة القطع نٍػفىعيهيمٍ "أى 

 اؼبفتوحة.
يػٍري  التصحيح  نٍػفىعيهيٍم لًلنَّاسً أى نَّاًس الخى

 (ُٕ.ٓ)اعبدكؿ 
 ُٕ رقم البطاقة
 اليوميةافوظات  اؼبوضوع 

 أضبد رزاؿ إفيندم اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

يػٍري  الكلمة اػباطئة  لًلنَّاسً  ىيمٍ أي  ٍنفى أى النَّاسً خى
 فصل حرؼ يف كلمة كاحد كتبديل حرؼ كاحد تصنيف األخطاء 

بفصلها  "أىٍنفى أي ىيٍم"يف ىذه اعبملة كتب الطالب كلمة  التحليل
" بوصلها ك تبديل نٍػفىعيهيمٍ إىل ثبلث كلمات. فالصحيح "أى 

 حرؼ اؽبمزة يف كسط الكلمة حبرؼ "ع".
يػٍري  التصحيح  نٍػفىعيهيٍم لًلنَّاسً أى نَّاًس الخى

 (ُٖ.ٓ)اعبدكؿ 
 ُٖ رقم البطاقة
 افوظات اليومية اؼبوضوع 

 ألفينا دامااينيت اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

يػٍره  الكلمة اػباطئة ًساىنٍػفىعيهيٍمًلنَّسً خى  انَّ
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استعماؿ التنوين كعدـ اؼبطابقة بُت اعبملة كقاعدة "اؿ"  تصنيف األخطاء 
 التعريف كمهزة القطع

ًس"يف ىذه اعبملة كتبت الطالبة كلمة " التحليل يػٍره انَّ بتنوين  خى
ًس" )األكؿ( ك   حرؼ "ر" ك حذؼ اىٍؿ الشمسية يف "انَّ

كتبتها   اىنٍػفىعيهيٍم")الثاين(. ك كلمة " "لًنًَّس"كذلك يف 
يػٍري بدكف رأس العُت فوؽ األلف. فالصحيح " نَّاًس الخى

 "نٍػفىعيهيٍم لًلنَّاسً أى 
يػٍري  التصحيح  نٍػفىعيهيٍم لًلنَّاسً أى نَّاًس الخى

 (ُٗ.ٓ)اعبدكؿ 
 ُٗ رقم البطاقة
 افوظات اليومية اؼبوضوع 

 أليفة أيو صاغبة اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

يػٍري  الكلمة اػباطئة ًفزَّمىافً خى  ًكتىابه   جىًلٍي سو
فصل حرؼ يف كلمة كاحد، كصل الكلمتُت إىل كلمة  تصنيف األخطاء 

 كاحدة كعدـ اؼبطابقة بُت اعبملة كقاعدة "اؿ" التعريف
"يف ىذه اعبملة كتبت الطالبة كلمة  التحليل بفصلها  "جىًلٍي سو

" بوصلها إىل كلمة  إىل كلمتُت فالصحيح "جىًلٍيسو
تشتمل على اىٍؿ الشمسية ك  ًفزَّمىاًف"كاحدة. ك كلمة "

ىي الـ التعريفية، تكتب كال تنطق ألهنا تدغم يف اغبرؼ 
اليت بعدىا. ك يقع بعدىا حرؼ من األحرؼ الشمسية 
ك ىو حرؼ "ز". فالصحيح "الزَّمىاًف"، فحرؼ األلف 

 ـ ىناؾ مكتوب دائما ك إف مل يكن منطوقا.كالبل
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يػٍري  التصحيح  جىًلٍيسو يفٍ الزَّمىاًف ًكتىابه خى
 (َِ.ٓ)اعبدكؿ 

 َِ رقم البطاقة
 افوظات اليومية اؼبوضوع 

 أكليا إيكا ديياان فوترم اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

يػٍري  الكلمة اػباطئة ًلٍيسو خى  ًكتىابه   مىنً اًفزَّ جى
كصل الكلمتُت إىل كلمة كاحدة كعدـ اؼبطابقة بُت  تصنيف األخطاء 

 اعبملة ك قاعدة "اؿ" التعريف
بوصل  ًفزَّامىًن"يف ىذه اعبملة كتبت الطالبة كلمة " التحليل

الكلمتُت إىل كلمة كاحدة كحذؼ حرؼ كاحد يف 
"ًؼ". فالصحيح "يفٍ" ك كلمة "زىامىًن" تشتمل على اىٍؿ 

ـ التعريفية، تكتب كال تنطق ألهنا الشمسية ك ىي ال
تدغم يف اغبرؼ اليت بعدىا. ك يقع بعدىا حرؼ من 
األحرؼ الشمسية ك ىو حرؼ "ز" ك األلف بعد "ز" 
ىناؾ خطأ كالصحيح يقع بعد "ـ" ك حرؼ األلف ك 
البلـ ىناؾ مكتوب دائما ك إف مل يكن منطوقا. فصار 

 "الزَّمىاًف".
يػٍري  التصحيح  يفٍ الزَّمىاًف ًكتىابه جىًلٍيسو خى

 (ُِ.ٓ)اعبدكؿ 
 ُِ رقم البطاقة
 األنشطة اليومية اؼبوضوع 

 إينداه كاحيو إظباكايت اسم الطالب
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 الثامن "ب" الفصل
 عىلىسَّرًٍيرً اٍلًقطُّ  الكلمة اػباطئة

كصل الكلمتُت إىل كلمة كاحدة، حذؼ حرؼ كاحد  تصنيف األخطاء 
 كقاعدة "اؿ" التعريفكعدـ اؼبطابقة بُت اعبملة 

بوصل  "عىلىسَّرًٍيًر"يف ىذه اعبملة كتبت الطالبة كلمة  التحليل
الكلمتُت على كلمة كاحدة ك حذؼ حرؼ كاحد يف 
"عىلى" )حذفت األلف اللينة(. فالصحيح "عىلىى". ك  
كلمة سىرًٍيًر" تشتمل على اىٍؿ الشمسية ك ىي الـ 

اغبرؼ اليت  التعريفية، تكتب كال تنطق ألهنا تدغم يف
بعدىا. ك يقع بعدىا حرؼ من األحرؼ الشمسية ك ىو 

 حرؼ "س" ك الصحيح "السَّرًٍيًر"
 اٍلًقطُّ عىلىى السَّرًٍيرً  التصحيح

 (ِِ.ٓ)اعبدكؿ 
 ِِ رقم البطاقة
 األنشطة اليومية اؼبوضوع 

 كسبعة إينداه لستارم اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

 اٍلًقطُّعىلىسىرًٍيرً  الكلمة اػباطئة
كصل ثبلث كلمات إىل كلمة كاحدة، حذؼ حرؼ  تصنيف األخطاء 

 كاحد ك عدـ اؼبطابقة بُت اعبملة ك قاعدة "اؿ" التعريف
" بوصل اٍلًقطُّعىلىسىرًٍيرً يف ىذه اعبملة كتبت الطالبة كلمة" التحليل

ثبلث كلمات إىل كلمة كاحدة. ك ىناؾ ثبلث كلمات 
ى )حذفت األلف اللينة(، السَّرًٍيًر". كلمة "اٍلًقطُّ، عىلى 
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"السَّرًٍيًر" تشتمل على اىٍؿ الشمسية ك ىي الـ التعريفية، 
تكتب كال تنطق ألهنا تدغم يف اغبرؼ اليت بعدىا. ك 
يقع بعدىا حرؼ من األحرؼ الشمسية ك ىو حرؼ 

 "س" ك الصحيح "السَّرًٍيًر"
 اٍلًقطُّ عىلىى السَّرًٍيرً  التصحيح

 (ِّ.ٓ)اعبدكؿ 
 ِّ رقم البطاقة
 األنشطة اليومية اؼبوضوع 

 ريسفاين أكليا سافطرم اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

 رًٍيرً شى اٍلًقةيعىلى  الكلمة اػباطئة
تبديل حرؼ حبرؼ آخر، حذؼ حرؼ كاحد ك عدـ  تصنيف األخطاء 

 اؼبطابقة بُت اعبملة كقاعدة "اؿ" التعريف
" بتاء مربوطة اٍلًقةي اعبملة كتبت الطالبة كلمة "يف ىذه  التحليل

فالصحيح "اٍلًقطُّ" ك حذؼ حرؼ كاحد من "عىلى" يعٍت 
األلف اللينة ك الصحيح "عىلىى". أما كلمة "شىرًٍيًر" 
تشتمل على اىٍؿ الشمسية ك ىي الـ التعريفية، تكتب 
كال تنطق ألهنا تدغم يف اغبرؼ اليت بعدىا. ك يقع بعدىا 

األحرؼ الشمسية ك ىو حرؼ "س" ك ىي حرؼ من 
 كتبتها حبرؼ الشُت ك الصحيح "السَّرًٍيًر"

 اٍلًقطُّ عىلىى السَّرًٍيرً  التصحيح
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 (ِْ.ٓ)اعبدكؿ 
 ِْ رقم البطاقة
 األنشطة اليومية اؼبوضوع 

 ريندم أردييانشاه اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

ٍكتػىبىةً  الكلمة اػباطئة  الطَّالًبىتي ًفمى
حذؼ حرؼ كاحد، كصل الكلمتُت إىل كلمة كاحدة ك  تصنيف األخطاء 

 عدـ اؼبطابقة بُت اعبملة كقاعدة "اؿ" التعريف
" بتاء  التحليل  يف ىذه اعبملة كتب الطالب كلمة "الطَّالًبىتي

مفتوحة ك الصحيح "الطَّالًبىةي" بتاء مربوطة. ك كلمة 
ٍكتػىبىًة" بوصل الكلمتُت إىل كلمة  كاحدة ك حذؼ "ًفمى

كاحد يف "ًؼ" ك الصحيح "يفٍ". أما كلمة "مىٍكتػىبىًة" 
تشتمل على اىٍؿ القمرية كىي اىٍؿ التعريفية صاحبة البلـ 
الساكنة كاليت أييت بعدىا حرؼ متحرؾ إبحدل اغبركات 
غَت السكوف من اغبركؼ اؼبذكورة. ك اىٍؿ ىناؾ يقع 
بعدىا حرؼ من األحرؼ القمرية ك ىو حرؼ "ـ". 
ٍكتػىبىًة"، األلف كالبلـ ىناؾ مكتوب  فالصحيح "اٍلمى

 دائما.
ٍكتػىبىةً  التصحيح  الطَّالًبىةي يفٍ اٍلمى

 (ِٓ.ٓ)اعبدكؿ 
 ِٓ رقم البطاقة
 األنشطة اليومية اؼبوضوع 

 نور عينية اعبنة اسم الطالب
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 الثامن "ب" الفصل
 اٍلمىٍكتػىبىتً الطَّالًبىةي يفٍ  الكلمة اػباطئة

 تبديل حرؼ كاحد حبرؼ آخر تصنيف األخطاء 
" بتاء اٍلمىٍكتػىبىتً يف ىذه اعبملة كتبت الطالبة كلمة " التحليل

ٍكتػىبىًة" بتاء مربوطة.  مفتوحة فالصحيح "اٍلمى
ٍكتػىبىةً  التصحيح  الطَّالًبىةي يفٍ اٍلمى

 (ِٔ.ٓ)اعبدكؿ 
 ِٔ رقم البطاقة
 األنشطة اليومية اؼبوضوع 

 راديت راتنو رمضاف اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

افً اعٍبيٍنًدمُّ  الكلمة اػباطئة  ًؼ مىٍيدى
حذؼ حرؼ كاحد ك عدـ اؼبطابقة بُت اعبملة كقاعدة  تصنيف األخطاء 

 "اؿ" التعريف
يف ىذه اعبملة كتب الطالب كلمة "ًؼ" بدكف ايء ك  التحليل

اًف" تشتمل على  اىٍؿ الصحيح "يفٍ" . ك كلمة "مىٍيدى
القمرية كىي اىٍؿ التعريفية صاحبة البلـ الساكنة كاليت 
أييت بعدىا حرؼ متحرؾ إبحدل اغبركات غَت السكوف 
من اغبركؼ اؼبذكورة. ك اىٍؿ ىناؾ يقع بعدىا حرؼ من 
األحرؼ القمرية ك ىو حرؼ "ـ". فالصحيح 

اًف"، األلف ك البلـ ىناؾ مكتوب دائما. ٍيدى  "اٍلمى
افً اعٍبيٍندً  التصحيح ٍيدى  مُّ يفٍ اٍلمى
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 (ِٕ.ٓ)اعبدكؿ 
 ِٕ رقم البطاقة
 األنشطة اليومية اؼبوضوع 

 دمحم مدـك اإلحساف اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

ري  الكلمة اػباطئة  صُّقً يفٍ  اىذبًَّ
كصل الكلمتُت إىل كلمة كاحدة ك عدـ اؼبطابقة بُت  تصنيف األخطاء 

 اعبملة كقاعدة "اؿ" التعريف
ري"يف ىذه اعبملة كتب الطالب كلمة   التحليل بدكف  "اىذبًَّ

حرؼ البلـ التعريف ك ىي تشتمل على اىٍؿ 
الشمسية ك ىي الـ التعريفية، تكتب كال تنطق ألهنا 
تدغم يف اغبرؼ اليت بعدىا. ك يقع بعدىا حرؼ من 
األحرؼ الشمسية ك ىو حرؼ "ت" ك الصحيح 

"  "التَّاًجري
 "مل أيضا على اىٍؿ الشمسية. " ىي تشتصُّقً ك كلمة

ك ىناؾ تبديل حرؼ السُت ابلصاد ك حذؼ حرؼ 
 ، فكانت الصحيح "السٍُّوًؽ".كاك

 التَّاًجري يفٍ السٍُّوؽً  التصحيح
 (ِٖ.ٓ)اعبدكؿ 

 ِٖ رقم البطاقة
 األنشطة اليومية اؼبوضوع 

 دمحم حااي فضيلة كرمي اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل
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 اٍلفيليٍوسيًفٍلجىٍيبً  الكلمة اػباطئة
كصل ثبلث كلمات إىل كلمة كاحدة، حذؼ حرؼ  تصنيف األخطاء 

 كاحد ك عدـ اؼبطابقة بُت اعبملة كقاعدة "اؿ" التعريف 
" اٍلفيليٍوسيًفٍلجىٍيبً يف ىذه اعبملة كتب الطالب كلمة " التحليل

بوصل ثبلث كلمات إىل كلمة كاحدة ك حذؼ حرؼ 
". ك كلمة "جىٍيًب" كاحد ك ىو حرؼ ايء بعد"ؼً 

تشتمل على اىٍؿ القمرية كىي اىٍؿ التعريفية صاحبة البلـ 
الساكنة ك اليت أييت بعدىا حرؼ متحرؾ إبحدل 
اغبركات غَت السكوف من اغبركؼ اؼبذكورة. ك اىٍؿ ىناؾ 
يقع بعدىا حرؼ من األحرؼ القمرية ك ىو حرؼ 

ب "ج". فالصحيح "اعبٍىٍيًب"، األلف كالبلـ ىناؾ مكتو 
 دائما.

 اٍلفيليٍوسي يفٍ اعبٍىٍيبً  التصحيح
 (ِٗ.ٓ)اعبدكؿ 

 ِٗ رقم البطاقة
 األنشطة اليومية اؼبوضوع 

 كاحيونيع ماكليدييا اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

 ًفٍلمىٍسرىأىتً اعبٍىاميٍوسي  الكلمة اػباطئة
حذؼ حرؼ كاحد ك عدـ اؼبطابقة بُت اعبملة كقاعدة  تصنيف األخطاء 

 "اؿ" التعريف
". ًفٍل مىٍسرىأىتً يف ىذه اعبملة كتبت الطالبة كلمة " التحليل

فالصحيح كلمة "يفٍ" ك بعدىا كلمة اليت عليها اىٍؿ 
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. فالصحيح مىٍسرىأىًت"القمرية كتبديل حرفُت يف كلمة "
 "اٍلمىٍزرىعىًة" فصار "اعبٍىاميٍوسي يفٍ اٍلمىٍزرىعىًة".

 اٍلمىٍزرىعىةً اعبٍىاميٍوسي يفٍ  التصحيح
 (َّ.ٓ)اعبدكؿ 

 َّ رقم البطاقة
 األنشطة اليومية اؼبوضوع 

 كيدانيعسيو اسم الطالب
 الثامن "ب" الفصل

 اٍلوىٍردىتي ًفٍل بيٍستىافً  الكلمة اػباطئة
تبديل حرؼ كاحد، حذؼ حرؼ كاحد ك عدـ اؼبطابقة  تصنيف األخطاء 

 بُت اعبملة كقاعدة "اؿ" التعريف
" بتاء  يف التحليل ىذه اعبملة كتبت الطالبة كلمة "اٍلوىٍردىتي

مفتوحة. ك الصحيح "اٍلوىٍردىةي" بتاء مربوطة. أما كلمة "ًفٍل 
بيٍستىاًف" صحيحها كلمة "يفٍ" ك بعدىا كلمة اليت عليها 

البلـ الساكنة كاليت  اىٍؿ القمرية كىي اىٍؿ التعريفية صاحبة
َت السكوف أييت بعدىا حرؼ متحرؾ إبحدل اغبركات غ

من اغبركؼ اؼبذكورة. ك اىٍؿ ىناؾ يقع بعدىا حرؼ من 
األحرؼ القمرية ك ىو حرؼ "ب". فالصحيح 
"اٍلبيٍستىاًف"، األلف كالبلـ ىناؾ مكتوب دائما، فصار 

 "اٍلوىٍردىةي يفٍ اٍلبيٍستىاًف".
 اٍلوىٍردىةي يفٍ اٍلبيٍستىافً  التصحيح

 



ُٕ 

 

 
 

ة دات يف مادعن كتابة ادلفر تؤثر األخطاء  حتليل البياانت عن العوامل اليت ﴾ب﴿
ين" درسة ادلتوسطة اإلسالمية "نور اجملتهداإلمالء لطالب الصف الثامن ابدل

 9102/9191راسية دمالراك فونوروغو السنة ال
اللغة العربية ؽبا أربع مهارات، ك أصعب مهاراهتا ىي مهارة الكتابة.        

طبلب كثَتا من األخطاء اليت ارتكبها متعلم اللغة ك خاصة   دلصعوبة كتابتها قب
. الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو

ة اإلمبلء. إضافة إىل نتائج دأثٌرهتا العوامل ك خاصة يف ما دىذه األخطاء ق
أف  د، توجة اإلمبلء كبعض طبلب الصف الثامندرس مادمقابلة الباحثة مع م

الثامن ابؼبدرسة ات لطبلب الصف دالعوامل اليت تؤثر األخطاء يف كتابة اؼبفر 
، ديكن رؤيتها من اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو

 اعبانبُت، مها كما يلي:
إىل التلميذ، كما يرتبط بو من ضعف اؼبستوىل، كقلة اؼبواظبة على  دما يعو  .ُ

اؼبراف اإلمبلئي أك ضحالة ذكائو أك شركد فكره، أك إمهالو كعدـ مباالتو 
كتقديره للمسؤكلية، أك عدـ إرىاؼ ظبعو عند ما ديلي عليو اؼبعلم القطعة 

بصر أك اؼبختارة، أك نتيجة لًتدده كخوفو كارتكابو، كقد يكوف ضعيف ال
 ّٕالسمع، أك بطيئ الكتابة فبا يفوت عليو فرص كتابة بعض الكلمات.

ة اإلمبلء دأما النتائج من مقابلة الباحثة مع بعض الطبلب ك أستاذ ما
 ىي:

 من العامل الداخلي . أ
 نقص فهم الطبلب يف القواعد اإلمبلئية الصحيحة (ُ
 نقص إتقاف اؼبفردات ك ترصبتها (ِ
 سنقص اىتماـ الطبلب بشرح اؼبدر  (ّ

                                                           
 .ُِ، اإلمبلء نظريتو ك تطبيقورضواف،  ّٕ
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 نقص رغبة الطبلب يف مادة اإلمبلء (ْ
 نقص دقة الطبلب يف التعلم (ٓ
 الصعوبة يف التفريق بُت اغبركؼ ابؼبخارج اؼبتقاربة (ٔ
 نقص فبارسة الطبلب يف كتابة اعبمل ابللغة العربية (ٕ
 نقص  فهم الطبلب عند القراءة كالكتابة يف صبل اللغة العربية (ٖ
 (SD)العمومية معظم الطبلب متخرجوف يف اؼبدرسة اإلبتدائية  (ٗ

 من العامل اػبارجي . ب
لطبلب الصعوبة يف تعليم اللغة العربية إف كانوا مل يريدكا ايشعر        

أف يتعلموا القرآف أك اؼبادة الدينية األخرل، ألهنا ستساعد الطبلب أف 
 يفهموا ك يتقنوا القواعد اإلمبلئية الصحيحة.

اإلمبلء، فأحياان تكوف ما يعود إىل خصائص اللغة ذاهتا فبثلة يف قطعة  .ِ
القطعة اؼبختارة للتطبيق على القاعدة اإلمبلئية أعلى من مستول التبلميذ 
فكرة كأسلواب، أك تكثر فيها الكلمات الصعبة يف شكلها كقواعدىا 
اإلمبلئية كاختبلؼ صور اغبركؼ ابختبلؼ موضعو يف الكلمة، أك نتيجة 

 ْٕاإلعجاـ "النقط" أك فصل اغبركؼ ك كصلها.
ىذا متعلق دبقابلة الباحثة مع مدرس مادة اإلمبلء أف ىذه أم مادة ك 

اإلمبلء متعلقة ابؼبادة األخرل ىي مادة اللغة العربية. إف كاف الطبلب ؽبم 
مهارات جيدة يف فهم اللغة العربية، فهم سيجدكف السهولة يف فهم مادة 

 اإلمبلء خاصة يف مهارة الكتابة.
 

                                                           
 نفس اؼبرجع.ْٕ
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ة دات يف مادعن كتابة ادلفر درس لتقليل األخطاءالتحليل عن حماوالت ادل ﴾ج﴿
ين" درسة ادلتوسطة اإلسالمية "نور اجملتهداإلمالء لطالب الصف الثامن ابدل

 9102/9191راسية دمالراك فونوروغو السنة ال
ك ىي األداة الرئيسية لنقل الكتابة ىي إحدل مهارات اللغة العربية.        

إذا صاغها الكاتب صياغة  نقبل سليما، حبيثالفكرة من الكاتب إىل القارئ 
األسلوب، مث كتبها ابلطريقة اليت اتفق عليها يها جانب الًتكيب ك راعى فلغوية ك 

لكن إف كاف اؼبتعلموف  ٕٓأبناء ىذه اللغة لكاف نقل الفكرة نقبل أمينا ك سليما.
اصة دا عن القواعد الصحيحة، فهيم سَتتكبوف األخطاء اللغوية ك خمل يفهموا جي

يف مهارة كتابتهم. ك ىذا ينبغي على اؼبدرس أف أييت اباكالت لتقليل تلك 
األخطاء. ك ىذا مطابق دبقابلة الباحثة دبدرس مادة اإلمبلء كاؼببلحظة عند إجراء 

 ؼبادة اإلمبلء ، كما يلي:عملية التعليم 
اؼبنقوؿ. تطبيق أنواع اإلمبلء اؼبتنوعة، إما اإلمبلء اإلستماعي ك إما اإلمبلء  .ُ

فتطبيق اإلمبلء اإلستماعي يهدؼ ؼبمارسة حرص مهارة اإلستماع للطبلب 
عبمل اللغة العربية. ك اإلمبلء اؼبنقوؿ يهدؼ ؼبمارسة قدرة الطبلب يف إتقاف 

 مفردات الطبلب ك مهارة كتابتهم.
إعطاء اؼبدرس اؼبفردات للطبلب لكي حيفظوا كيفهموا كيتقنوا اؼبفردات  .ِ

ؼبدرس دائما على كل الطالب أف يدرس اللغة العربية جيدا ك حيث ا الكثَتة
خاصة قواعد اللغة العربية الصحيحة حىت يكوف الطبلب قادرين على الكتابة 

 جيدا يف مادة اإلمبلء.

                                                           
 .ُِّ ،اؼبرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراىيم دمحم عطا،  ٕٓ
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 دسالباب السا
 اخلادتة

 نتائج البحث ﴾أ﴿
عن كتابة بنتيجة البحث استخلصت الباحثة عن ربليل األخطاء كفقا        

دات يف مادة اإلمبلء لطبلب الصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اؼبفر 
 ، ك النتائج كالتايل: ََِِ/َُِٗاجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو السنة الدراسية 

يل حرؼ د( تبُ)طالبا(، ىي  َّبلب )طاليت ارتكبها ال األخطاءإف أنواع  .ُ
( كصل الكلمتُت أك ثبلث  ّ( حذؼ حرؼ من الكلمة )ِحبرؼ آخر )

ـ د( عٓيف الكلمة ) دة حرؼ كاحد(زايْة )دكلمات فأصبحت كلمة كاح
ـ اؼبطابقة بُت د( عٔة مهزة القطع )داؼبطابقة بُت الكلمة أك اعبملة ك قاع

يف كلمة  ( خطأ يف فصل حرؼٕة اىٍؿ التعريف )دالكلمة أك اعبملة ك قاع
 ( خطأ يف استعماؿ التنوين.ٖة )دكاح

كانت العوامل اليت تؤثر األخطاء يف كتابة اؼبفردات لطبلب الصف الثامن  .ِ
ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغو، ديكن رؤيتها 
من اعبانبُت، مها : )أ( ما يعود إىل التلميذ ىو من العامل الداخلي ك العامل 

فهم الطبلب يف القواعد اإلمبلئية  نقص( ُاػبارجي. فالعامل الداخلي منو )
اىتماـ الطبلب  نقص( ّإتقاف اؼبفردات ك ترصبتها ) نقص( ِالصحيحة )

دقة  نقص( ٓرغبة الطبلب يف مادة اإلمبلء ) نقص( ْبشرح اؼبدرس )
( ٕ( الصعوبة يف التفريق بُت اغبركؼ ابؼبخارج اؼبتقاربة )ٔالطبلب يف التعلم )

فهم الطبلب عند نقص( ٖفبارسة الطبلب يف كتابة اعبمل ابللغة العربية ) نقص
( معظم الطبلب متخرجوف يف ٗالقراءة ك الكتابة يف صبل اللغة العربية )

اػبارجي ىو صعوبة الطبلب يف .فالعامل (SD)اؼبدرسة اإلبتدائية العمومية 
يتعلموا القرآف أك اؼبادة الدينية األخرل،  غة العربية إف كانوا مل يريدكا أفتعليم الل
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يتقنوا القواعد اإلمبلئية الصحيحة. )ب( ألهنا ستساعد الطبلب أف يفهموا ك 
ما يعود إىل خصائص اللغة ذاهتا فبثلة يف قطعة اإلمبلء ىو تعلق مادة اإلمبلء 

ادة األخرل ىي مادة اللغة العربية. إف كاف الطبلب ؽبم مهارات جيدة يف ابؼب
فهم اللغة العربية، فهم سيجدكف السهولة يف فهم مادة اإلمبلء خاصة يف مهارة 

 الكتابة.
يف كتابة اؼبفردات لطبلب  كانت ؿباكالت اؼبدرس لتقليل تلك األخطاء .ّ

 اجملتهدين" مبلراؾ فونوركغوالصف الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية "نور 
ىي تطبيق اؼبدرس أنواع اإلمبلء اؼبتنوعة يعٍت اإلمبلء اإلستماعي كاإلمبلء 
اؼبنقوؿ. ك أما سول ذلك أعطى اؼبدرس اؼبفردات للطبلب لكي حيفظوا 

ك حيث اؼبدرس دائما على كل طالب أف  الكثَتةكيفهموا كيتقنوا اؼبفردات 
الطبلب قادرين على الكتابة جيدا يف مادة  يدرس اللغة العربية جيدا ليكوف

 اإلمبلء.
 
 اإلقرتاحات ﴾ب﴿

 إضافة إىل ما قد حصلت عليو الباحثة من نتائج البحث فاقًتحت األمور:       
 للمعلمُت  .ُ

ينبغي على اؼبعلم أف يستعمل الطريقة األخرل اؼبتنوعة يف تعليم مادة        
 اإلمبلء اليت كانت أفضل من الطريقة السابقة.

 للطبلب  .ِ
ينبغي على الطبلب أف جيتهدكا يف تعليم اللغة العربية خاصة مادة        

صة لقواعد الصحيحة يف اللغة العربية خااباإلمبلء ك جيب أف يهتموا جيدا 
 القواعد اإلمبلئية.
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 للقراء  .ّ
ترجو الباحثة إىل القراء من اإلخواف ك األخوات القارئُت أف يهتموا دبا        

يف ىذا البحث من القواعد الصحيحة ك أف يصححوا ما يف ىذا البحث من 
دين ك منتفعُت فبا يف ىذا األخطاء ك الغلطات. ك عسى أف يكونوا مستف

 البحث.
 



 

 
 

 قائمة ادلراجع
 ادلراجع العربية . أ

ربليل أخطاء اللغة العربية عند التلميذات متعدد اللغات الصف الثاين . نور األكاتمي،
ابؼبدرسة الثانوية معلمات دمحمية جوكجاكرات السنة الدراسية 

التعليم اعبامعة اإلسبلمية ، البحث العلمي، كلية الًتبية ك َُِٓ/َُِْ
 .َُِٓاغبكومية سوانف كاليجاكا جوكجاكرات، 

ربليل األخطاء عن كتابة اؽبمزة يف مادة القراءة ك الكتابة لطالبات السعادة، لفيفة. 
ابؼبدرسة الدينية مفتاح اؽبدل ماايؾ طااناتف فونوركغو  AG الصف األكؿ

العلـو  البحث العلمي، كلية الًتبية ك ، َُِٕ/َُِٔالسنة الدراسية 
 .َُِٕالتعليمية اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو، 

ربليل األخطاء التحريرية يف كظيفة كتابة الطبلب يف اؼبدرسة كسوة.  العمرة،
، البحث العلمي، كلية الًتبية ابسوركاف ِاؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية 

 .َُِٗالتعليم اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية موالان مالك إبراىيم ماالنج، ك 

ربليل األخطاء اإلمبلئية عند التبلميذ يف الصف الثمانية ابؼبدرسة . ميبل عزميا،
الثانوية اغبكومية كودايف سليماف جوكجاكرات يف السنة الدراسية 

التعليم اعبامعة اإلسبلمية ، البحث العلمي، كلية الًتبية ك َُِٔ/َُِٓ
 .َُِٔ، اغبكومية سوانف كاليجاكا جوكجاكرات

 .ََِْ. القاىرة: مطابع آموف، اؼبرجع يف تدريس اللغة العربية. إبراىيم دمحم عطا،

ربليل األخطاء يف كتابة اعبملة اإلظبية يف مادة اإلنشاء لطبلب . ييٍت نورية فطرم،
اؼبستول الثالث الصف "ب" قسم اللغة العربية ابعبامعة اإلسبلمية اغبكومية 



 
 

 
 

، كلية الًتبية لبحث العلمي، اَُِٖ/َُِٕفونوركغو السنة الدراسية 
 .َُِٖالعلـو التعليمية اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركغو، ك 

ربليل األخطاء يف مهارة الكتابة لدل التبلميذ زىرة ك شريف الدين.سيت  ،مشفاعة
، ؾبلة تعليم يف مدرسة مفتاح العلـو اؼبتوسطة اإلسبلمية كوندانج موجوكرطا

 .َُِٖ، يونيو ُالرقم ، ٗلد اللغة العربية، اجمل

معيار جودة تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية يف اندكنيسيا على . فتح ىداية،
 .َُِٗ، أكترب ِ، الرقم ِ، اجمللد اؼبعيار، ACTFLأسس معيار 

 
 ادلراجع األجنبية . ب

جاكرات: . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. سوىارسيمي، أريكونطا
 .ََِّ، رينيكا جيفتا

اغبكومية  نج: اعبامعة اإلسبلميةماال. Imla’ ; Teori dan Terapan. اؼبنجية، معرفة
 .ََِٗماالنج فريس، 

ماالنج: اعبامعة . Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. سيف، اؼبصطفى
 .َُُِية اغبكومية ماالنج فريس، اإلسبلم

: اعبامعة اإلسبلمية فونوركغو. Pengantar Linguistik. أجوس ترم تشاىيو،
 .َُُِفريس،  اغبكومية فونوركغو

جوكجاكرات: . Profesi Keguruan; Menjadi Guru Profesional . لطيفة حسُت،
 .َُِٕفوستاكا ابرك فريس، 

 



 
 

 
 

 .َُِٕانات كاراي، فونوركغو: . Analisis Kesalahan Berbahasa. كاحيو حنفي،

 Memahami Konsep Dasar Pembelajaran. عبد الوىاب ك فبلوءة النعمة ،رشيدم

Bahasa Arab. غبكومية ماالنج فريس، ماالنج: اعبامعة اإلسبلمية ا
َُِِ. 

ماالنج: اعبامعة . Media Pembelajaran Bahasa Arab. عبد الوىاب، رشيدم
 .ََِٗكومية ماالنج فريس، اإلسبلمية اغب

غبكومية فونوركغو: اعبامعة اإلسبلمية ا. Bahasa Arab. نورفطرم ، يوفريداؿ سبلـ
 .َُُِفونوركغو فريس، 

 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifسوغيونو.

dan R&D . ،َُِٓابندكنج: ألفابيتا . 

 Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Imla’ Mahasiswa IAIN.بريد مشسية،

Salatiga ،الرقم ّيا، اجمللد لسان ،ّ ،َُِٗ. 

 Metode Penelitian Kualitatif di Bidangك دمحم مفتاح اػبَت.عمر  ،صديق

Pendidikan . ،َُِٗفونوركغو: انات كاراي. 

جوكجاكرات: . Metode Penelitian Kualitatifك فوزاف اؼبنصور.دمحم جنيدم  ،غٍت
 .َُِِمداي، الركز 

 Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan.أندمفراسطاكك،  

Pendidikan . :َُِِالركز مداي، جوجاكرات. 

. جاكرات: ابالم Kamus Besar Bahasa Indonesia. كزارة التعليمية ك الثقافية
 .ََِِفوستاكا، 



 
 

 
 

 Analisis Kesalahan Menulis Bahasa Arab di Kalangan.سبحاف، مغٍت

Mahasiswa Program Studi Bahasa Arab  ،الرقم ِد القلم، اجملل ،ّ ،
 .ََِٓسبتمبَت 

: رماجا ابندكنج. Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي ج. ، موليوع
 .َََِركسداكاراي، 

 Analisis Kesalahan dan Kontrastif  dalam Pembelajaran.ىداية، انانع سريف

Bahasa Arab, ،اجمللة. 

نج: رماجا ابندك . Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. ىرماكاف، أسيف
 .َُُِركسداكاراي، 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


