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ملخص البحث
ABSTRAK
تحليل األخطاء اإلمالئية في كتابة اللغة العربية لدى طالب الصف الرابع اإلبتدائي في
المدرسة "مفتاح العلوم" جادونع بنكالن
Analisis Kesalahan Imla’ pada Tulisan Bahasa Arab siswa kelas Empat Ibtida’iyah di
Madrasah Miftahul Ulum Jaddung Bangkalan
Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang penting dalam
pembelajaran Bahasa Arab. Keterampilan menulis dalam pembelajaran Bahasa Arab
dibagi menjadi tiga kategori salah satunya Imla’. Imla’ merupakan suatu ilmu yang
mempelajari tata cara menulis yang baik dan benar dengan mengikuti aturan-aturan
yang telah desepakati oleh para ahli bahasa. Dalam realita yang ada, terdapat banyak
siswa yang masih salah dalam penulisan Bahasa Arab yang tidak sesuai dengan kaidah
imla’ yang ada.
Dari paparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan Analisis Kesalahan
Imla’ pada Tulisan Bahasa Arab siswa kelas Empat Ibtida’iyah di Madrasah Miftahul
Ulum Jaddung Bangkalan. Menggunakan rumusan masalah: apa saja bentuk-bentuk
dan sebab-sebab kesalahan Imla’ pada Tulisan Bahasa Arab siswa kelas Empat
Ibtida’iyah di Madrasah Miftahul Ulum Jaddung Bangkalan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu peneliti
mengumpulkan data dari lembar penulisan siswa untuk mengidentifikasi kesalahankesalahan yang ada. Adapun langkah-langkah dalam penulisan keslahan; pertama,
mengumpulkan lembar tulisan siswa; kedua, mengidentifikasi kesalahan; ketiga,
menjelaskan kesalahan dan keempat, mengevaluasi kesalahan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa
bentuk keslahan para siswa dalam penulisan imla’ seperti dalam hal berikut: 1.
Kesalahan dam penggunaan Hamzah Qatha’; 2. Kesalahan dalam penggunaan Ta’
Marbuthah; 3. kesalahan dalam penambahan dan pembuangan huruf.
Kata Kunci: Analisis Kesalahan, imla’
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الفصل األول
أساسيات البحث
أ .المقدمة
أف اللغة العربية إحدل اللغات األجنبية اؽبامة يف إندكنيسيا كىي لغة
الثقافة اإلسبلمية .كىذه اللغة تكوف درسا من الدركس األساسية يف اؼبدارس
كاؼبعاىد اإلسبلمية .فعلوـ اللغة العربية كثَتة منها علم الببلغة ،كعلم النحو،
كعلم اإلمبلء ،كعلم اللغة ،كعلم الصرؼ ،كغَتىا من العلوـ .إف اللغة العربية
أداة التعبَت للناطقُت هبا من كل لوف من ألواف الثقافات كىي كسيلة التحدث
كالكتابة ،كأيضا أف اللغة العربية ذات أنبية قصول لدل اؼبسلمُت ،ألف اللغة
العربية ىي لغة القرآف كلغة النيب كلغة أىل اعبنة ،كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم :أحبوا العرب لثبلث ،ألين عريب ،كالقرآف عريب ،ككبلـ أىل اعبنة
عريب ُ.ربتوم العربية على ِٖ حرفا مكتوبا .كيرل بعض اللغويُت أنو هبب
إضافة حرؼ اؽبمزة إىل حركؼ العربية ،ليصبح عدد اغبركؼ .۹9

1أضبد اؽبامشي ،ـبتار األحاديث النبوية كاغبكم احملمدية ( ،لبناف  :دار الكتب العلمية ُٗٗٓ ،ـ ) ،ص

 ّٔ :

1
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اللغة العربية مهارات لغوية أربع كىي مهارة االستماع كمهارة الكبلـ
كمهارة القراءة كمهارة الكتابة ،كمهارة االستماع ىي القدرة على فهم الكلمات
أك اللفظ اليت يتحدث احملاكر أك من خبلؿ كسائط معينة .كمهارة الكبلـ ىي
القدرة على التعبَت عن الكلمات للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار كآراء
كرغبات كمشاعر للمحاكر .كمهارة القراءة ىي القدرة على التعرؼ على ؿبتويات
شيئ مكتوب كفهمو من خبلؿ قراءة جهرية أك قراءة صامتة .كأما مهارة الكتابة
فهي القدرة على الوصف أك التعبَت عن ؿبتويات العقل بدءا من كتابة الكلمات
إىل كتابة اؼبقاؿ.

ِ

مهارة الكتابة ىي أعلى مهارة من اؼبهارات اللغوية األربع ّ.عرفنا أف
مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية تنقسم إىل ثبلث فئات ،ىي اإلمبلء ،كاػبط،
كاإلنشاء.

ْ

الكتابة اإلمبلئية ىي الكتابة االصطبلحية اليت كضعت القواعد اإلمبلئية من
أجل ضبطها كتثبيتها ،كاليت استمدت قواعد اإلمبلئية فيها من العلماء البصرة
كالكوفة ،كمن بعض كلمات مصحف اإلماـ ،كمن قواعد اللغة العربية (كبو

2

Hermawan. Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Offset, 2001), hal: 151.
3
H. Bisri Mustofa, M.A, Dr. H.M. Abdul Hamid, M.A, Metode dan Strategi Pembelajaran
Bahasa Arab, (UIN-MALIKI PRESS, 2012), hal:104.
4
Hermawan. Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Offset, 2001), hal: 151.
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العريب) ٓ.اإلمبلء فرع مهم من فركع اللغة العربية ،كىو من أساس اؼبهمة يف
التعبَت الكتايب ٔ.ك لئلمبلء فوائد عظيمة تتمثل يف اآليت:

ٕ

ُ .اإلمبلء تدريب على كتابة صحيحة.
ِ .اإلمبلء يكشف عن قدرة على سبييز بُت األصوات اللغوية األصوات
اؼبتقاربة نطقا مثل  :ت  -ط ،س  -ص ،ز – ظ.
ّ .اإلمبلء بعزر معرفة اؼبتعلم باؼبفردات كالًتكيب اللغوية.
ْ .يكشف اإلمبلء عن قدكة اؼبتعلم إىل ترقيم الصحيح.
لذلك يبكن بعض الطبلب أف الكتابة اغبركؼ كالكلمات رظبا صحيحا مطابقا
ؼبا اتفق عليو أىل اللغة من أصوؿ فنية ربكم ضبط الكتابة.
أما ربليل األخطاء فهو دراسة األخطاء اليت يرتكبها طبلب اللغة العربية.
كىي متنوعة مثبل :األخطاء من الناحية اإلمبلئية كالصوتية كالصرفية كالنحوية
كالداللية كاألسلوبية ٖ.كاألخطاء اإلمبللية ىي :االخطاء اليت تكوف يف كتابة

ٓزىدم أبو خليل ،اإلمبلء اؼبيسر ( ،عماف  :دار أسامة ُٖٗٗ ،ـ ) ،ص ٔ :
ٔعابد توفيق اؽبامشي ،اؼبوجو العاملي ؼبدرس اللغة العربية ( ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ۳98۱ ،ـ ) ،صُّْ:
ٕعبد اهلل ،عمر الصديق ،تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ( ،جامعة إفريقيا العاؼبية اػبرطوـ ) ۹۰۰8 ،ص ۳۳9-۳۳8 :

ٖجاسم علي جاسم ،التحليل التقابلي كربليل األخطاء النظرية كالتطبيق  ( ،اؼبدينة اؼبنورة  :مكتبة اؼبنتيب  َُِٓ ،ـ ) ،صَِِ:
1
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الكلمة بشكل غَت األخطاء اإلمبلئية صحيح أك مضبوط .مثل إضافة اغبركؼ
أك حذفو أك استبدالو أك كضعو يف اؼبكاف اػبطأ يف الكلمة.

ٗ

دراسة اإلمبلء من إحدل اؼبواد اإللزمية لطبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف
اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف كاؼبقصود من ىذه الدراسة ليكوف
الطالب قادرا على الكتابة بالقواعدة الصحيحة .كلكن يف الواقع ،كجدت الباحثة
الؤلخطاء اإلمبلئية اف بعض الطبلب الذين يكتبوف الكلمات اك اعبمل اليت
ظبعوا من معلمهم كانت كتابتهم اليوفق مع قواعد الكتابة اللغة العربية اليت
جيدة كصحيحة .لذلك تريد الباحثة أف تقوـ بدراسة ربليل األخطاء يف اإلمبلئية
يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح
العلوـ" جادكنع بنكبلف .كمن معرفة بتلك اؼبدرسة يستخدـ اللغة العربية خاصة
يف مهارة الكتابة اإلمبلئية غباجات طبلب.
نظر إىل ىذه اؼبشكبلت فالباحثة غبل تلك اؼبشكلة بدراسة ربليل
األخطاء يف اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف
اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف .ترجو الباحثة ىذا البحث سيقلل
اؼبشكبلت عن األخطاء اإلمبلئية عند الطبلب يف ىذه اؼبدرسة حىت تتعود
ٗجاسم علي جاسم ،التحليل التقابلي كربليل األخطاء النظرية كالتطبيق ( ،اؼبدينة اؼبنورة  :مكتبة اؼبنتيب َُِٓ ،ـ ) ،صُٗٓ:
2
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الطبلب يف كتابة اللغة العربية الصحيحة كتزيد معرفتو يف تعليم اللغة العربية .مث
اختارت الباحثة على العنواف "ربليل األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل
طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف".
ب.أسئلة البحث
ُ .ما أشكاؿ األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع
اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف؟
ِ .ما أسباب األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع
اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف؟
ج .أىداف البحث
ُ .ؼبعرفة أشكاؿ األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف
الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف.
ِ .ؼبعرفة أسباب األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف
الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف.
د .أىمية البحث
أما أنبية البحث اليت تريدىا الباحثة فهي:
ُ .األىمية النظرية
3
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األنبية النظرية هبذا البحث زيادة نظرية من ربليل األخطاء يف تعلم اللغة
العربية عاما كتعلم مهارات الكتابة خاصا.
ٕ .األىمية التطبيقية
ٔ) للباحثة  :زيادة اؼبعرفة كالفهم عن اإلمبلء خاصة يف كتابة الغة العربية
بالقواعد اإلمبلئية.
ٕ) للمعلمُت :ؼبساعدهتم يف إعداد اؼبواد التعليمية على أسس علمية.
ٖ) للطبلب :يكوف ىذا البحث لكي يستطيعوف التبلميذ أف يكتبوف بكتابة
صحيحة بالقواعد اإلمبلئية الصحيحة.
ٗ) للقارئُت كطبلب شعبة اللغة العربية كأدهبا :مساعدة على اؼبعرفة كالفهم
عن كتابة الغة العربية
٘) للجامعة :لزيادة الرسائل العلمية يف مكتبة جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية
اغبكومية العامة كمكتبة كلية الآلداب كالعلوـ اإلنسانية بتلك اعبامعة.
ه .توضيح المصطلحات
كفيما يلي تشرح الباحثة اؼبصطلحات اليت استخدمت يف صياغة عنواف البحث
كىي:

4
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ُ .ربليل األخطاء

 :ىي دراسة األخطاء اليت يرتكبها طبلب اللغة كؿباكلة

التعرؼ على أسباب تلك األخطاء ؼبعاعبتها.

َُ

ِ .األخطاء اإلمبلئية  :االخطاء اليت تكوف يف كتابة الكلمة بشكل غَت
األخطاء اإلمبلئية صحيح أك مضبوط .مثل إضافة اغبركؼ أك حذفو أك
استبدالو أك كضعو يف اؼبكاف اػبطأ يف الكلمة.

ُُ
ُِ

ّ .كتابة

 :رسم ـبصوص على اللفظ.

ْ .اللغة العربية

 :لغة القرآف كلغة النيب كلغة أىل اعبنة ،كما قاؿ النيب

صلى اهلل عليو كسلم :أحبوا العرب ثبلثة أسباب ،فأنا عريب ،كالقرآف كىو
عريب ،ككبلـ أىل اعبنة ىي العربية.

ُّ

ٓ .اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" :اؼبدرسة اإلسبلمية اليت تقع يف قرية جادنع ،تاراغاه
بنكبلف.

َُعبد اجمليد سيد أضبد منصور ،علم اللغة النفسي ( ،الرياض  :عمادة الشؤكف اؼبكتوبات ۳98۹ ،ـ ) ،ص .۳۹ :
ُُجاسم علي جاسم ،التحليل التقابلي كربليل األخطاء النظرية كالتطبيق ( ،اؼبدينة اؼبنورة  :مكتبة اؼبنتيب َُِٓ ،ـ ) ،صَُُ:

ُِحسُت كايل ،كتاب اإلمبلء ،صْ:
ُّأضبد اؽبامشي ،ـبتار األحاديث النبوية كاغبكم احملمدية ( ،لبناف  :دار الكتب العلمية ُٗٗٓ ،ـ ) ،ص ّٔ :
1
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و .حدود البحث
ُ .اغبدكد اؼبوضوعية  :تًتكز ىذه الباحثة على ربليل األخطاء اإلمبلئية يف
كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح
العلوـ" جادكنع بنكبلف.
ِ .اغبدكد اؼبكانية

 :تًتكز ىذه الباحثة على الصف الرابع اإلبتدائي يف

اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف.
ز .الدراسات السابقة
إف ىذا البحث ليس ىو األكؿ يف دراسة ربليل األخطاء ،فقد سبقتو
دراسات يستفيد منها كيأخذ منها أفكرا .كيسجل البحث يف السطور التالية
تلك الدراسات السابقة هبدؼ عرض خريطة الدراسات يف ىذا اؼبوضوع كإبراز
التلفاط اؼبميزة بُت ىذا البحث كما سبقة من الدراسات:
فروبة استعانة ،ربليل األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اؽبمزة لدل تلميذات معهد
"التنوير" اإلسبلمي بوجونغارا .حبث تكميلي قدمو لنيل الشهادة اعبامعة األكىل
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوـ الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىم
اإلسبلمية اغبكومية ماالنج إندكنيسيا سنة َُِْ ـ .كأف اؼبنهج الذم
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ىو اؼبنهج الوصف الكمي .كأخذت الباحثة

8
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العينة يف ىذا البحث ِٓ نفر كيف بعض التلميذات يف الفصل الثاين يف مدرسة
الدينية معهد "التنوير" الثانوية اإلسبلمية بوجونغارا .أما أدة البحث اليت تستخدـ
الباحثة ىي االختبار .حبثت الباحثة عن األخطاء يف كتابة اؽبمزة موجودة يف فعل
أمر من الفعل الثبلثي ،األظباء ،ك "أؿ" التعريف.
نور الفطرئ خاسبة ،ربليل األخطاء اإلمبلئية لدل طبلب الفصل الثاين عشر
يف اؼبدرسة العالية اغبكومية )  ( MANسنة  ۹َُٕ/۹۰۳8ـ سيدكارجو
(دراسة ربليل األخطاء) .حبث تكميلي قدمتو لنيل الشهادة اعبامعة األكىل يف
اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية
اغبكومية سورابايا إندكنيسيا ،يف سنة َُِٖ ـ .كأف اؼبنهج الذم استخدمت
الباحثة يف ىذا البحث ىو اؼبنهج الوصف الكمي من خبلؿ ربليل األخطاء
كصبع البيانات من عدة طبلب للتعرؼ على األخطاء الواردة يف الكتابات .حبثت
الباحثة عن األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اؽبمزة اإلبتدائية ،اؽبمزة اؼبتوسطة ،اؽبمزة
اؼبتطرفة ،اغبركؼ اليت تزاد كاغبركؼ اليت ربذؼ ،التاء اؼبفتوحة.
زكيل رضبوايت ،ربليل األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اؽبمزة لطالبات الفصل األكؿ
العايل دبعهد "فضل اهلل" تامباؾ سومور كارك سيدكارجو (دراسة ربليل األخطاء).
حبث تكميلي قدمتو لنيل الشهادة اعبامعة األكىل يف اللغة العربية كأدهبا كلية

2
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اآلداب سونن أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورابايا إندكنيسيا ،يف سنة َُِٖ ـ.
كأف اؼبنهج الذم استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ىو اؼبنهج الوصفي الكيفي.
حبثت الباحثة عن األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اؽبمزة اإلبتدائية ،اؽبمزة الوصل،
اؽبهزة القطع ،اؽبمزة اؼبتوسطة ،اؽبمزة اؼبتطرفة.
كمن دراسة السابقة تناكلت ربليل األخطاء من جوانب ـبتلفة عن ىذا
البحث الذم تقوـ بو الباحثة حيث أف األخَت تناكؿ األخطاء اإلمبلئية لدل
طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف.

13
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
المبحث األول :تحليل األخطاء
أ .تعريف تحليل األخطاء
األخطاء تنقسم إىل ثبلثة أنواع ،كما قدمو كوردر يف كتابو بعنواف
” “Introducing Applied Linguisticsىي زلة اللساف
) ،(lapsesكاألغبلظ ) ،(mistakesكاألخطاء ) .(errorsأما فرؽ بُت
زلة اللساف ،كاألغبلظ ،كاألخطاء فهو أف زلة اللساف معناىا األخطاء الناذبة
من تردد اؼبتكلم ،كما شابو ذلك .كأما األغبلط فهي ناذبة عن إتياف اؼبتكلم
غَت اؼبناسب للموقف .كأما األخطاء باؼبعٌت الذم يستخدمو فهو نوع من
األخطاء اليت ىبالف فيها اؼبتحدث أك الكاتب قواعد اللغة ُْ.أك يستخدـ
اؼبتكلم بكبلـ غَت مناسب يف قواعد اللغة ،لكن عرفهم عن قواعد اللغة.
كقد عرؼ سَتفرت عن اػبطأ ىو استعماؿ خاطئ للقواعد أك سوء
استخداـ القواعد الصحيحة ،أك اعبهل بالشواذ ( االستثناءات ) من
القواعد .فبا ينتج عنو ظهور األخطاء تتمثل يف اغبذؼ ،أك اإلضافة ،أك
12رشدم أضبد طعيمة ،اؼبهارات اللغوية:مستوياهتا ،تدريسها ،صعوباهتا( ،القاىرة  :دار الفكر العريب ََِْ ،ـ)

ص َّٔ :

11
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اإلبداؿ ككذلك يف تغيَت أماكن اغبركؼ ،كىناؾ اختبلؼ بُت األخطاء
كاألغبلط ،فاػبطأ يف التهجي أك الكتابة الذم وبدث بانتظاـ عرب الكتابة
يسمى ردبا يرجع إىل نقص يف معرفتو بطبيعة اللغة كقواعدىا.

ُٓ

تعريف األخطاء عند عبد العزيز العصيلي ىو األخطاء اليت يقصدىا هبا
 األخطاء اللغوية ،أم االكبرافات عما ىو مقبوؿ يف اللغة العربية حسباؼبقاييس اليت يتبعها الناطقوف بالعربية الفصحى.

ُٔ

فتحليل األخطاء ىو دراسة األخطاء اليت يرتكبها دارسو اللغة العربية
كؿباكلة التعرؼ على أسباب تلك األخطاء ؼبعاعبتها ُٕ.أما ربليل األخطاء
ىو حقل الدراسة اليت تقع يف اللغويات التطبيقية ،ىذه الدراسة ىي ليست
الواقعة اعبديدة ؼبدرس اللغة .ألف يستخدـ ىذا التحليل لتصحيح األخطاء
يف تعلم اللغة األجنبية ،كيتضمن التحليل األخطاء اللغوية ،كأسبابو ،ككذلك
نعرؼ أسباب حدكث األخطاء اللغوية ،كاألخطاء اؼبوجودة كتصنيفو.
ب .مراحل دراسة األخطاء
ىناؾ أربع مراحل ربليل األخطاء ،فيما يلي:ُٖ:
13رشدم أضبد طعيمة ،اؼبهارات اللغوية:مستوياهتا ،تدريسها ،صعوباهتا( ،القاىرة  :دار الفكر العريب ََِْ ،ـ) صَّٔ:
14رشدم أضبد طعيمة ،اؼبهارات اللغوية:مستوياهتا ،تدريسها ،صعوباهتا( ،القاىرة  :دار الفكر العريب ََِْ ،ـ) ص َّٕ :
ُٕعبد اجمليد سيد أضبد منصور ،علم اللغة النفسي ( ،الرياض  :عمادة الشؤكف اؼبكتوبات ۳98۹ ،ـ ) ،ص . ۳۹ :


18

رشديأحمدطعيمة،المهاراتاللغوية:مستوياتها،تدريسها،صعوباتها(،القاهرة:دارالفكرالعربي1332،م)ص-138:
132

11

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ُ .تعريف اػبطأ
يقصد بو ربديد اؼبواطن اليت تنحرؼ فيها استجابات الطبلب
عن مقاييس االستخداـ اللغوم الصحيح.
ِ .توصيف اػبطأ
بعد أف عرفت الباحثة عن األخطاء يف تعريف البحث مث تبُت
أكجو االخراؼ عن القاعدة ،كتصنفو للفئة اليت يتنمي إليها ربديد موقع
األخطاء من اؼبباحث اللغوية.
ّ .تصويب اػبطأ
إتياف اعبملة الصحيحة بدال من اعبملة اؼبشتملة على اػبطأ.
ْ .تفسَت اػبطأ
كيقصد بو بياف العوامل اليت أدت إىل ىذا اػبطأ كاؼبصادر اليت
يعزل إليها.
ج .أسباب تحليل األخطاء
أسباب ربليل األخطاء فيما يلي:

ُٗ

ُ .اؼببالغة يف التعميم
ُٗؿبمد إظباعيل صيٍت كإسحاؽ ؿبمد األمُت ،التقابل اللغوم كربليل األخطاء ( ،الرياض  :جامعة اؼبلك السعود ۳9۹8 ،ـ ) ،ص

۳۹6-۳۹۳ :
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كاؼببالغة يف التعميم تشمل اغباالت اليت يأيت فيها الدارس ببنية
خاطئة على أساس ذبربتو مع أبنية أخرل يف اللغة اؼبدرسة.
ِ .اعبهل بقيود القاعدة
يرتبط بتعميم األبنية اػباطئة عدـ مراعاة قيود األبنية ،أم تطبيق
بعض القواعد يف سياقات ال تنطبق عليها ،أف الدارس يستخدـ
قاعدة سبق لو اكتساهبا كىو يطبقها ىنا يف موقف جديد ،قد تكوف
ناذبة عن استظهار القواعد عن ظهر قلب دكف فهم ؽبا.
ّ .التطبيق الناقص للقواعد
حدكث تراكيب يبثل التحريف فيها درجة تطور القواعد اؼبطلوبة
ألداء صبل مقبولة فيمكننا مثبل أف نبلحظ الصعوبة اؼبنتظمة يف
استعماؿ األسئلة لدل اؼبتحدثُت بلغات ـبتلفة ،فهم قد يستعملوف
الصيغة اػبربية كبرغم اإلكثار من تدريس صيغيت السؤاؿ كاػبرب.
ْ .االفًتاضات اػباطئة
األخطاء داخل اللغة ذات العالقة بالتعلم اػباطيء للقواعد على
مستويات ـبتلفة فهناؾ نوع من األخطاء التطورية ناتج عن فهم
خاطي ،ألسس التمييز يف اللغة اؽبدؼ.

12
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المبحث الثاني :اإلمالء
أ .مفهوم اإلمالء
اإلمبلء يتخذ من مصدر الفعل :أملى – يبلى – إمبلء ،مثاال :أملى
اؼبعلم على طبلبو مادة الدرس .كىو دبعٌت تبل مادة الدرس عليهم ليكتبوىا
يف كراستهم.

َِ

اإلمبلء ىو فرع مهم من تدريس اللغة ،ألنو أساسة مهمة يف التعبَت عن
اللغة اؼبكتوبة .كاإلمبلء ىو ربويل األصوات اليت يبكن فهمها كظباعها إىل
أحرؼ مكتوبة (اغبرؼ) ،بشرط أف تكوف األحرؼ يف اؼبوضع الصحيح يف
الكلمة لتصويب النطق كالتعبَت عن اؼبعٌت اؼبقصود .قد تكوف ىذه األصوات
فباثلة للرموز ،لذلك لكل صوت رمزه اػباص.

ُِ

ب.أنواع اإلمالء
كأما أنواع اإلمبلء فهي :

ِِ

 .۳اإلمبلء اؼبنقوؿ  :كىو أف التلميذ القطعة الكلمات من كتاب أك سبورة
أك بطاقة ،بعد قراءهتا كفهمها كربجي بعض كلماهتا ؿباء شفويا .كىذا
َِأيبن أمُت عبد الغٍت ،الكايف يف قواعد اإلمبلء ( ،القاىرة  :دار التوفيقية ۹۰۳۹ ،ـ ) ،ص ُْ :
ُِنايف ؿبمد معركؼ ،تعلم اإلمبلء كتعليمو يف اللغة العربية( ،لبناف :دارس النفائس ،الطبعة اػبمسة ُُٗٗ ـ) ص.ٕ :

11عبد العليم إبراىيم ،اإلمبلء كالًتقيم يف الكتابة العربية( ،القاىرة  :مكتبة غريب ،ؾبهواللسنة) ،ص ُْ :
13
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النوع من اإلمبلء يبلئم األطفاؿ الصفُت األكؿ كالثاين من اؼبرحلة
اإلبتدائية.
 .۹اإلمبلء اؼبنظور  :أف تعرض القطعة على التبلميذ لقرائتها كفهمها،
كىجاء بعض كلماهتا ،مث ربجب عنهم ،كسبلى عليهم بعد ذلك .كىذا
النوع من اإلمبلء يبلئم التبلميذ الصف الرابع من اؼبرحلة اإلبتدائية.
 .۱اإلمبلء االستماعي  :أف يستمع التلميذ إىل القطعة ،يقرؤىا اؼبدرس،
كبعد مناقشتهم يف معناىا كهتجي كلمات مشاهبة ؼبا فيها من الكلمات
الصعبة ،سبلى علي هم .كىذا النوع من اإلمبلء يبلئم تبلميذ الصفُت
اػبامس كالسادس من اؼبرحلة اإلبتدائية.
 .4اإلمبلء االختبارم  :كالغرض منو تقدير مستول التلميذ ،كقياس قدرتو
كمدل تقدمو ،كؽبذا سبلى عليو قطمة بعد استماعو إليها ،كفهمها ،دكف
مساعدة لو يف اؽبجاء ،كىذا النوع من اإلمبلء ،يتبع مع التبلميذ يف صبيع
الفرؽ ،لتحقيق الغرض الذم ذكرناه ،كلكن ينبغي أف يكوف على فًتات
معقولة ،حىت تقع الفرص للتدريب كالتعليم.

14
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ج .أىداف اإلمالء
أما أىداؼ اإلمبلء فيما يلي:

ِّ

 .۳تدريب الدارسُت على رسم اغبركؼ كالكلمات رظبا صحيحا مطابقا ؼبا
اتفق عليو أىل اللغة من أصوؿ فنية ربكم ضبط الكتابة.
 .۹تذليل الصعوبات اإلمبلئية اليت ربتاج إىل مزيد من العناية ،كرسم
الكلمات اؼبهموزة ،أك اؼبختومة بؤللف ،أك الكلمات اليت تتضمن بعض
حركفها أصواتا قريبة من أصوات حركؼ أخرل ،كغَتىا من مشكبلت
الكتابة اإلمبلئية ،كاليت سنذكر أنبها يف موضعو.
 .۱اإلسهاـ الكبَت يف تزكيد الدارسُت باؼبعلومات البلزمة لرفع مستول
ربصيلهم العلمي ،كمضاعفة رصيدىم الثقايف دبا تتضمنو القطع اؼبختارة
من ألواف اػبربة ،كمن فنوف الثقافة كاؼبعرفة.
 .4تدريب الدارسُت على ربسُت اػبط ،فبا يساعدىم على ذبويده،
كالتمكن من قراءة اؼبفردات كالًتكيب اللغوية ،كفهم  -هبا فهما
صحيحا.
 .5يتكفل درس اإلمبلء بًتبة العُت عن طريق اؼببلحطة ،كاحملاكاة من خبلؿ
اإلمبلء اؼبنقوؿ ،كتربية األذف بتعويد الدارسُت حسن االستماع ،كجودة
23أيبن أمُت عبد الغٍت ،الكايف يف قواعد اإلمبلء ( ،القاىرة  :دار التوفيقية  ۹۰۳۹ ،ـ ) ،ص ُٕ :
11
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اإلنصات ،كسبييز األصوات اؼبتقارية لبعض اغبركؼ ،كتربية اليد بالتمرين
لعضبلهتا على إمساؾ القلم ،كضبط األصابع ،كتنظيم حركتها.
 .6أضف إىل ما سبق كثَتا من األىداؼ األخبلقية ،كاللغوية اؼبتمثلة يف
تعويد الدارسُت على النظاـ ،كاغبرص على توفَت مظاىر اعبماؿ يف
الكتابة ،فبا ينمي الذكؽ الفٍت عندىم .أما اعبانب اللغوم فيكفل مد
الدارسُت حبصيلة من اؼبفردات كالعبارات اليت تساعدىم على التعبَت
اعبيد مشافهة ككتابة.
د .أشكال األخطاء اإلمالئية
ربدث األخطاء اإلمبلئية يف األمور اؼبتعددة كبعضها تشتمل على ما يلي :
 .۳نبزة القطع
نبزة القطع ىي اليت تثبت يف اإلبتداء كالوصل .كنبزة القطع تكتب فوؽ
األلف البدلية إف كانت حركتها الفتحة أك الضمة ،كبو :أ ًىم ير كأي ٍك ًرىـ،
كربت األلف إف كانت مكسورة كبو :إًٍيبىا يف.

ِْ

مواضع نبزة القطع:
أ .يف األظباء  :أضبد ،إبراىيم.
ِْعبد السبلـ ؿبمد ىاركف ،قواعد اإلمبلء( ،القاىرة :مكتبة األقبلو اؼبصرية ُٖٗٔ ،ـ) ،صٕ :
18

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ب.أكؿ اغبركؼ  :إف ،أف ،أك ،إىل ،إف ،أف.
ج.ماضي الرباعي  ,الثبلثي اؼبهموز كمصدره  ( :أحسن  ,أخذ ).
د .أمر الرباعي  :أسرع  ،أجب.

ِٓ

 .2نبزة الوصل
نبزة الوصل ىي اليت تثبت نطقا يف اإلبتداء كتسقط يف الدرج .كؽبا
مواضع معركفة ،كىي:
ً
ت ،كابٍ هن ،كابٍػنىةه ،كابٍػني هم ،ك ٍام يرهؤ ،ك ٍامىرأىةه،
اس ه
أ .األظباء العشرة :ا ٍس هم ،ك ٍ
اف ،كاثٍػنىتى ً
كاثٍػنى ً
اف ،ك ٍايبي ًن اللَّو.
ب.
ب.أؿ جبميع أنواعها ،كبوَّ :
ب ،الٍ ىم ٍ
ض يرٍك ي
اس ،الضَّا ًر ي
الر يج يل ،الٍ ىعبَّ ي
ب ،اًفٍػ ىه ٍم.
ج.أمر الفعل الثبلثي ،كبو :اي ٍكتي ٍ

د .ماضي اػبماسي كالسدسي كأمرنبا كمصدرنبا ،كبو :اًنٍطىلى ىق ،اًنٍطىلً ٍق،
اًنٍ ًط ىبلقنا.

ِٔ

 .3األخطاء يف زيادة اغبركؼ كزيادة األلف ،كالواك

ِٕ

أ .زيادة األلف
ِٓعبد العليم إبراىيم ،اإلمبلء كالًتقيم يف كتابة العرب( ،القاىرة :دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ؾبهوؿ السنة) ،صّٕ-ّٔ:
14عبد السبلـ ؿبمد ىاركف ،قواعد اإلمبلء( ،القاىرة :مكتبة األقبلو اؼبصرية ُٖٗٔ ،ـ) ،ص ٔ :
ِٕأيبن أمُت عبد الغٍت ،الكايف قواعد اإلمبلء كالكتابة( ،القاىره :دار التوفيقية ،)َُِِ ،صُُ:
12
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 تزاد األلف بعد كاك اعبماعة اؼبتصلة بالفعل اؼباضي كاألمر ،كمناألفعاؿ اػبمسة عند نصبو أك حزمو ،مثل  :ىكتىبيوا ،ىسافىػ يركا (فعل
اؼباضي) ،اكتبوا (فعل األمر) ،لى ٍن تىػ ٍر ىسبي ٍوا (عند النصب) ،مل
يفشلوا (عند اعبزـ) ،كال تزاد األلف يف صبع اؼبذكر السامل
اؼبضاؼ ،مثل  :مساعدك القرآف.
 تزاد األلف يف االسم اؼبنصوب اؼبذكر اؼبنوف اؼبنتهي هبمزةمتطرفة ،مثل :كضوءا ،جزءا ،شيئا ،فبلوءا ،سوءا ،ردءا ،مبدكءا،
كعاءا.
 تزاد األلف يف كلمة (مائة) ،مثل  :مائة (مفردة) ،أربعمائة(مركبة) ،مائتاف ،مائتُت.
ب.زيادة الواك
 تزاد الواك يف كسط الكلمة يف ( أكيل ،أكليك ،أكلو ) يف الكتابةكليس يف النطق.
 .4األخطاء يف حذؼ اغبركؼ كحذؼ األلف ،كالواك ،كالنوف ،كالياء
أ .حذؼ األلف

13
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 حذؼ األلف من كسط الكلمة  :ربذؼ األلف من كسطاألظباء اعببللة (اهلل  -إلو  -الرضبن ).
 إذا جاء حرؼ النداء ( ياء ) الندائية ،مث جاء بعدىا علم مبدكءباؽبمزة حذفت األلف من ( ياء ) مثل  :يا  +أضبد = يأضبد ،يا
 +إبراىيم = يإبراىيم .أما إذا كانت نبزة العلم فبدكدة ،مثل :
آدـ  ،آية  ،..فبل ربذؼ األلف من ( يا ) ،كإمبا تثبت حيث
تقوؿ :يا آدـ.
 ربذؼ األلف ( ذا ) يف ( :ذلك  -ذلكما -ذلكم  -ذلكنكاألصل( :ذالك – ذالكما  -ذالكم  -ذالكن).
 ربذؼ األلف من (ىا) يف( :ىذا -ىذه  -ىذم -ىذافىؤالء) ،كاألصل( :ىاذا -ىاذه  -ىاذم  -ىاذاف  -ىاؤالء).
أما إذا دخلت (ىا) على اسم إشارة مبدكء بالتاء فبل ربذؼ
ألفها ،مثل ( :ىايت  -ىاتاف) ككذلك( :ىاىنا).
ب.حذؼ الواك

11
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 ربذؼ الواك من الفعل اؼبضارع كاألمر اؼبنتهي بواك إذا كافؾبزكما ،مثل  :مل يدع ،مل ينج ( ،فعل اؼبضارع ) ،أدع ،أرج ،انج
( فعل األمر ).
ج.حذؼ النوف
 ربذؼ النوف من اؼبثٌت كصبع اؼبذكر السامل عند اإلضافة .مثل:ً ً
ً ً
اؿ .كما يف قولو
صىر أىبٍطى ه
يسىرةً يم ىسافىراف) ،يم ٍسل يم ٍو م ٍ
"طىبًٍيبىا األ ٍ
تعاىل :تبت يدا أيب ؽبب كتب ،كاألصل "يداف".
 حذؼ النوف من حريف اعبر (من) ك (عن) إذا دخلتا على (من)أك (ما) ،مثل  :فبن  -من من ،عما  -عن ما ،فبا  -من ما.
د .حذؼ الياء
 ربذؼ الياء من الفعل اؼبضارع كاألمر اؼبنتهي بالياء إذا كافؿبزكما ،مثل" :مل يىػ ٍرًـ ،مل ىٍهب ًز ،مل يبىٍ ً
ش (فعل اؼبضارع)" اًٍرًـ،
اً ٍج ًر ،اً ٍم ً
ش (فعل األمر)
ق.حذؼ " اؿ "

11
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 ربذؼ (اؿ) إذا دخلت على اسم موصوؿ يبدأب (المُت)،ككانت مسبوقة ب (البلـ) مفتوحة أك مكسورة ،مثل:
(ؿ+اللذين = للذين ).
 .5التاء اؼبربوطة

28

التاء اؼبربوطة ىي اليت ينطق هبا ىاء عند الوقف ،كقبدىا يف:
أ .هناية االسم اؼبفرد اؼبؤنث غَت الثبلثي الساكن الوسط ،مثل
(م ىعلِّ ىمةه) ،قىافًلىةه).
(حِّريَّةه) ،ى
(:طىا ًكلىةه) ،ى
(نبَّةه)( ،طييف ٍولىةه) ،ي
(ش ىجىرةه) ،ى
ً
(خبيلىةه) ،ىً
(ع ًادلىةه)،
(صبٍيلىةه) ،ى
ب.هناية الصفة اؼبؤنثة ،مثل( :طىويٍػلىةه) ،ى ٍ
(ظىالً ىمةه).
مثل(:م ىعػا ًكيىػةي)( ،طىلٍ ىحةي)،
ج.نػهػايػة اسم العلم اؼبػذكػر غيػر األجنيب،
ي
(عتيبىة).
(عٍن ىىًتةي)( ،طىىرفىةي) ،ى
(ضبٍىزةي) ،ي
ى
ضاة
د .هنػاية صبع التكسَت الذم ال ينتهي مفرده بتػاء مػمػدكدة ،مثػل( :قي ى
ج قى و
(س ىعاة ج ىس واع) ،ك (أ ٍغ ًطية ج غطاء) ،ك (إً ٍخ ىوة ج
اض ) ،ك ي
أخ).

ِٖناصيف يبُت ،اؼبعجم اؼبفصلفي اإلمبلء قواعد كنصوص( ،لبناف :دار الكتب العلمية ،الطبيعة اػبامسة ََِْ ـ) ،صُٕٗ:
11
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(ر َّحالىة ،الكثَت الًتحاؿ)( ،العبلمة ،الكثَت
ق.هناية صيغ اؼببالغة ،مثل :ى
(الفهامة ،الكثَت الفهم)( ،النابغة ،الشديد النبوغ)،
العلم)،
َّ
(العبوسة ،الشديد العبوس).
ج.المبحث الثالث :لمحة عن مدرسة "مفتاح العلوم" جادونع بنكالن
مدرسة "مفتاح العلوـ" ىي اؼبدرسة اإلسبلمية اليت تقع يف قرية جادنع،
تاراغاه بنكبلف .مدرسة "مفتاح العلوـ" ىي مدرسة تابعة دبؤسسة اؼبعهد
اإلسبلمي .كتأسست اؼبدرسة يف ُٓٔٗ ـ .كتسعى اؼبدرسة أف تفقو طبلهبم
أصوؿ اؼبعرفة الدينية ،كأخبلؽ الكريبة ،كاتقاف اغبياة بدين اإلسبلـ يف فبارسة
الشريعة اإلسبلمية أىل السنة كاعبماعة ،حىت يقدر الطبلب أف تطور بفاعل كفقا
إلمكانيتهم.
تنقسم يف اؼبدرسة إىل ثبلث مراحل ىم ركضة األطفاؿ كاإلبتدائية
كالثانوية .أما يف اؼبرحلة ركضة األطفاؿ فهناؾ فصبلف ،الفصل األكؿ ركضة
األطفاؿ (أ) ك الفصل الثاين ركضة األطفاؿ (ب) .كأما يف اؼبرحلة اإلبتدائية
فهناؾ ستة فصوؿ .كأما يف اؼبرحلة الثانوية فهناؾ ثبلثة فصوؿ .كفيها كاحد
عشرين معلما الذين يعلموف الطبلب علوـ اإلسبلمية ،كالقرآف ،كالنحو،
كالصرؼ ،كالتاريخ ،كالفقو ،كغَتىا.

12
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كاف عدد الطبلب يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" كلها مائتُت كسبعة كشبانُت
طالبا .كأما عدد الطبلب الفصل الرابع اإلبتدائي من مدرسة "مفتاح العلوـ"
عشركف طالبا .كيتعلم طبلب الفصل الثالث دراسة اإلمبلء.



13
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الفصل الثالث
منهجية البحث
للحصوؿ على اؼبعلومات اليت وبتاجها الباحثوف كلتحقيق أىداؼ البحث كعرضو
 ،هبب على الباحثُت استخداـ الطرؽ التالية:
أ .مدخل البحث ونوعو
اؼبدخل الذم استخدمو الباحثة ىو اؼبنهج الكيفي يعٍت اإلجراء الذم
ينتج البيانات الوصفية اؼبتصورة أك اؼبقولة عن أكصاؼ األفراد كاغبوادث
كاألسباب من اجملموع اؼبعُت ِٗ.كأما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع حبث
ربليل األخطاء.
ب .بيانات البحث ومصادره
مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكوف من البيانات األساسية ( Data
 )Primerىي البيانات اليت ذبمعها الباحثة كاستنبطائها كتوضيحاهتا من
اؼبصادر األكىل.

َّ

كأما بيانات ىذا البحث فهي الكلمات أك اعبمل أك

النصوص اليت تدؿ على األخطاء يف كتابة اللغة العربية .كأما مصدر ىذه

29

( Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi 2007
Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008 ) hlm . 200
30
Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabrta, 2015) hal:308
14
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البيانات فهو كتابة طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ"
جادكنع بنكبلف.
كبيانات الثانوية (  ) Data Sekunderتأخذ من اؼبراجع األخرل
كاستنبطائها كتوضيحاهتا يف النثرة العلمية أك احملبلت عادة ُّ.كاؼبصادر الثانوية
يف ىذا البحث ىي الكتب اؼبتعلقة بتحليل األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة
العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع
بنكبلف.
ج .أدوات جمع البيانات
أهنا أدكات صبع البيانات اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث فهي
البشرية أم الباحثة ذاهتا ِّ.دبعٌت األدكات أف الباحثة استعملت أعضاء اعبسم
للقراءة كللفهم كللبحث كللتصنيف.
د .طريقة جمع البيانات
ُ .اؼببلحظة  :اؼبراد هبما منهج غبصوؿ اغبقائق كالبيانات دبشاىدة إىل
اؼبظاىر اؼبوجودة يف مقاصد البحث ّّ.تستعملها الباحثة لنيل البيانات
عن حاؿ اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف.
31

Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabrta, 2015) hal:308
Ibid, 13.
33
Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal:174.
32
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ِ .اؼبقابلة  :ىذه الطريقة غبصوؿ البيانات عن أسباب األخطاء اإلمبلئية يف
كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة
"مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف.
ّ .طريقة االختبار  :ذبمع الباحثة طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة
"مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف .مث اختربهتن الباحثة اختبارا ؼبعرفة
األخطاء اإلمبلئية بإمبلء صبلة ليكتنب يف قراطسهن.
ْ .طريقة الوثائق  :ىي طريقة عملية عبمع البيانات كاؼبعلومات على طريقة
نظر الوثائق اؼبوجودة يف مكاف معُت مثل الكتب كاجملبلت كغَت ذلك.

ّْ

أف ذبمع الباحثة كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي
يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف .كتسحل األخطاء اإلمبلئية
كالبيانات اليت تريدىا.

34

Arianto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2226), hal:231
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ه .تحليل البيانات
طريقة ربليل البيانات اليت تستخدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفية عند
ميلس كىوبَتماف ( )Miles dan Hubermanكيتكوف ربليل البيانات
من ثبلث خطوات ،كىي:

ّٓ

ُ .ربديد البيانات :زبتار الباحثة من البيانات عن األخطاء اإلمبلئية يف
كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح
العلوـ" جادكنع بنكبلف كما يراىا مهمة كأساسية كأقول صلة بأسئلة
البحث.
ِ .تصنيف البيانات :تصنف الباحثة البيانات عن األخطاء اإلمبلئية يف
كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح
العلوـ" جادكنع بنكبلف حسب النقاط يف األسئلة البحث.
ّ .عرض البيانات كمناقشاهتا :تعرض الباحثة البيانات عن األخطاء اإلمبلئية
يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة
"مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف مث تفسَتىا كتناقشها.

35

Arianto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1996), hal:220
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و .تصديق البيانات
هبب التحقق من صحة البيانات اليت مت صبعها كربليلها .تستخدـ الباحثة
الطرؽ التالية:
ُ .مراجعة مصادر البيانات كىي أكراؽ كتابة اللغة العربية لدل طبلب
الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف.
ِ .الربط بُت البيانات اليت مت صبعها دبصادرىا .أم ربط البيانات عن
األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع
اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف.
ّ .مناقشة البيانات.مع الزمبلء كاؼبشرؼ .أم مناقشة صبع البيانات عن
األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع
اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف.
ز .إجراءات البيانات
تتبع الباحثة يف إجراء حبثو بثبلثة مراحل التالية:
ُ .مرحلة االستعداد :يف ىذه اؼبرحلة ،ربدد الباحثة موضوعات البحث
كالنظريات اػباصة هبم ،كتقوـ بتصميم كربديد أدكاة البحث ،كتطور
الدرسات السابقة اؼبتعلقة هبا .ربديد مكانة الباحث كاختياره للنظريات
اؼبتعلقة بالبحث.
13
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ِ .مرحلة.التنفيذ.:يف.ىذه.اؼبرحلة.،تقوـ.الباحثة.جبمع.البيانات.كربليلها.كمنا
قشاهتا.
ّ .مرحلة.اإلهناء.:يف.ىذه.اؼبرحلة.تكمل.الباحثة.حبثها.كتقوـ.بتغليقها.كذبليد
ىا.
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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
يف ىذا الفصل سوؼ تنم الباحثة اإلجابة عن األىداؼ الورادة يف الفصل األكؿ
كذلك بالتحليل كاؼبناقشة .كىي حاكلت الباحثة أف تعرض البيانات اليت قد كضحتها يف
الفصل الثاين كربليلها كمناقشتها .كأما مراحل اليت تستفيد منها الباحثة يف عرض
البيانات كربليلها .كمناقشتها فهي مرحلة التعريف على اػبطأ يف ىذا التحليل ألف ىذه
الدراسة يركز حبثها يف األخطاء اإلمبلئية فحسبها كال وبتاج إىل التصنيف.
ؼبعرفة األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع
اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف ،قرأت الباحثة أماـ طبلب الصف
الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف ،قراءة كاضحة ،مث كتبهم
على ما قرأت الباحثة ،بعد ذلك صبعت الباحثة قراطيس طبلب الصف الرابع اإلبتدائي
يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف ،قرأت الباحثة قراءة كبو:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج
" َخ َر َج َم ْح ُم ْو ٌد م َن ال َْم ْد َر َسةَ .و َخ َر َج أَ ُخ ْوهُ الْ َكب ْي ُر ُم َح َّم ٌد م َن ال َْم ْد َر َسةَ ،و َخ َر َ
ىؤَال ِء ْاألَوَال ُد الث ََّالثَةُ َخرجوا ِمن الْم ْدرسةِ
َخوهُ ِ
َح َم ُد ِم َن ال َْم ْد َر َس ِةُ .
َكذلِ َ
الصغ ْي ُر أ ْ
ك أ ُْ ّ
َ ُْ َ َ َ َ
ْ

11
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الس َ ِ ِ ِ
اح َع ِظ ْي ٍم ،فَ َر َج ُع ْوا ُكلُّ ُه ْم إِلَى َم ْن ِزلِ ِه ْم.
ص َرفُ ْوا ِم ْن َها بِ ْارتِيَ ٍ
فِى َّ
اعة ال َْواح َدة نَ َه ًاراَ ،وانْ َ
ِ
ض ُع ْوا ُكتُبَ ُه ْم َو َدفَ اتَِرُى ْم فِى ُح ْج َرةِ ُمطَالَ َعتِ ِه ْم".
صلُ ْوا إِلَى َم ْن ِزل ِه ْم َو َ
فَ لَ َّما َو َ
كفيما يلي توضح الباحثة األخطاء اإلمبلئية الذم كتبها طبلب الصف الرابع
اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف كعددىم عشركف .كربليلها كما
يلي:
أ .أشكال األخطاء اإلمالئية في كتابة اللغة العربية لدى طالب الصف الرابع
اإلبتدائي في المدرسة "مفتاح العلوم" جادونع بنكالن
ٔ .األخطاء اإلمالئية في إىمال ىمزة القطعٕ
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

إليسا أفرليا نور عيٍت

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ِ

فردا رضبنيا

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ّ

مولنا

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ْ

تاتيك أندرياين

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي
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اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اً ىىل

إً ىىل

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ٍاالىٍكىال يد

ٍاأل ٍىكىال يد

اً ىىل

إً ىىل
إً ىىل

ٓ

فوترم مولديا

ٔ

ركداة األليفة

اً ىىل

ٕ

سَتا أنديا

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اً ىىل

إً ىىل

ٖ

سيت أسرافية

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ٍاالىٍكىال يد

ٍاأل ٍىكىال يد

اً ىىل

إً ىىل

ٗ

أنيسا رضبنيا شحراين

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

َُ

أكليا أنثى

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

12
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اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اً ىىل

إً ىىل

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اً ىىل

إً ىىل

اىٍكىال يد

األ ٍىكىال يد

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اً ىىل

إً ىىل

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اً ىىل

إً ىىل

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اً ىىل

إً ىىل
ىضبى يد
أٍ

ُُ

ليلة الفضيلة

ُِ

ؿبمد رضبة اهلل

ُّ

ؿبمد إرفاف أكرب

ُْ

الفارسي

ُٓ

أركؿ بدر اؼبنَت

اى ٍضبى يد

ُٔ

نوفل ساليم

اى يخ ٍوهي

أى يخ ٍوهي

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ
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ُٕ

ؿبمد يعقود

اً ىىل

إً ىىل

ٍاالىٍكىال يد

ٍاأل ٍىكىال يد

ٕ .األخطاء اإلمالئية في حذف ىمزة الوصل
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

سَتا أنديا

صىرفيػ ٍو
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ِ

أكليا أنثى

صىرفيػ ٍوا
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ّ

ليلة الفضيلة

صىرفيػ ٍوا
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ْ

ؿبمد نوحاف

صىرفيػ ٍو
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ٓ

الفارسي

صىرافيػ ٍوا
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ٖ .األخطاء اإلمالئية في استعمال ىمزة المتوسطة
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

ركداة األليفة

الٍئىػ ٍوىال يد

ٍاأل ٍىكىال يد
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ٗ .األخطاء اإلمالئية في استعمال التاء المربوطة
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

فاطمة الزىر

الث ىَّبلثىوي

الث ىَّبلثىةي

ِ

فوترم مولديا

ًمنى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ّ

سَتا أنديا

الٍم ٍدرس ً
ت
ى ىى

الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ْ

ؿبمد إرفاف أكرب

ً
اس ًيت
منىػلٍ ىم ٍد ىر ى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

حجر ً
ات
ي ٍى

يح ٍجىرًة

ٓ

نوفل ساليم

ًمنى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ٔ

ؿبمد يعقود

ً
اس ًيت
منى ٍل ىم ٍد ىر ى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اع ًيت
َّس ى

اع ًة
َّ
الس ى

٘ .األخطاء اإلمالئية في زيادة الياء
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

إليسا افرليا نور عيٍت

ىدفىػاتًٍيػىريى ٍم

ىدفىػاتًىريى ٍم

ِ

فاطمة الزىر

ىدفىػاتًٍيػىريى ٍم

ىدفىػاتًىريى ٍم

ّ

مولنا

بً ٍارتًيى ًح ٍي

اح
بً ٍارتًيى و
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ْ

فوترم مولديا

ًمنى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ٓ

ؿبمد إرفاف أكرب

ًمنى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ٔ

الفارسي

ىؤىالئً ٍي
ي

ىؤىال ًء
ي

ٕ

نوفل ساليم

ًمنى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ٖ

ؿبمد يعقود

ً
اس ًيت
منى ٍل ىم ٍد ىر ى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اع ًيت
َّس ى

اع ًة
َّ
الس ى

 .ٙاألخطاء اإلمالئية في زيادة األلف
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

مولنا

اد
ىٍؿب يم ه

ود
ىٍؿب يم ه

ىكذلً ىكا

ً
ك
ىكذل ى

ِ

فوترم مولديا

ً
ك
ىكاذل ى

ً
ك
ىكذل ى

ّ

ركداة األليفة

صىرافيػ ٍوا
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ْ

سَتا أنديا

ىكذلً ىكا

ً
ك
ىكذل ى

ٓ

ليلة الفضيلة

ىخىر ىجا

ىخىر ىج

ىخ ىار يج ٍو

ىخىر يج ٍوا
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ٔ

ؿبمد إرفاف أكرب

حجر ً
ات
ي ٍى

يح ٍجىرًة

ٕ

الفارسي

ىخىر ىجا

ىخىر ىج

اج ٍو
ىخىر ي

ىخىر يج ٍوا

صىرافيػ ٍوا
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

اج يع ٍو
فىػىر ى

فىػىر ىج يع ٍوا

فى ىبل َّما

فىػلى َّما

ٖ

أركؿ بدر اؼبنَت

اج يع ٍو
فىػىر ى

فىػىر ىج يع ٍوا

ٗ

ؿبمد يعقود

ً
اس ًيت
منى ٍل ىم ٍد ىر ى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ىكذلً ىكا

ً
ك
ىكذل ى

 .ٚاألخطاء اإلمالئية في زيادة النون
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

ركداة األليفة

ىٍؿب يم ٍو يد ٍف

ىٍؿب يم ٍوهد

ِ

سَتا أنديا

ىٍؿب يم ٍو يد ٍف

ىٍؿب يم ٍوهد

ّ

الفارسي

ىٍؿب يم ٍو يد ٍف

ىٍؿب يم ٍوهد

ْ

أركؿ بدر اؼبنَت

ىٍؿب يم ٍو يد ٍف

ىٍؿب يم ٍو يد ٍف
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 .ٛاألخطاء اإلمالئية في زيادة الواو
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

الفارسي

أ ٍىكىال يد ٍك

األ ٍىكىال يد

 .ٜاألخطاء اإلمالئية في حذف األلف
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

فردا رضبنيا

صىرفيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ِ

فاطمة الزىر

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

بً ٍارتًيى وح

اح
بً ٍارتًيى و

ًمن لٍم ٍدرسةً
ى ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ّ

مولنا

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

بً ٍارتًيى ًح ٍي

اح
بً ٍارتًيى و

ْ

تاتيك أندرياين

صىرفيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ٓ

فوترم مولديا

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

فىػىر ىج يع ٍو

فىػىر ىج يع ٍوا
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صلي ٍو
ىك ى

صلي ٍوا
ىك ى

ٔ

ركداة األليفة

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

ٕ

ٌبرة النافسة

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

ٖ

سَتا أنديا

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

صىرفيػ ٍو
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ٗ

سيت أسرافية

فىػىر ىج يع ٍو

فىػىر ىج يع ٍوا

َُ

ليلة الفضيلة

ىخ ىار يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

فىػلى َّم

فىػلى َّما

ُُ

ؿبمد رضبة اهلل

ٍأل ٍىكىال يد

األ ٍىكىال يد

نىػ ىه نػار

نىػ ىه نػارا

صىرفيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

فىػىر ىج يع ٍو

فىػىر ىج يع ٍوا

ُِ

ؿبمد إرفاف أكرب

ٍأل ٍىكىال يد

األ ٍىكىال يد

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا
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ُّ

الفارسي

ُْ

أركؿ بدر اؼبنَت

ُٓ

نوفل ساليم

نىػ ىه نػرا

نىػ ىه نػارا

صىرافيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

اج يع ٍو
فىػىر ى

فىػىر ىج يع ٍوا

صلي ٍو
ىك ى

صلي ٍوا
ىك ى

ضعي ٍو
ىك ى

ض يع ٍوا
ىك ى

اج ٍو
ىخىر ي

ىخىر يج ٍوا

اج يع ٍو
فىػىر ى

فىػىر ىج يع ٍوا

ضعيو
ىك ى

ض يع ٍوا
ىك ى

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

صىرفيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

اج يع ٍو
فىػىر ى

فىػىر ىج يع ٍوا

أل ٍىكىال يد

األ ٍىكىال يد

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

صىرفيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

صلي ٍو
ىك ى

صلي ٍوا
ىك ى

21

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ُٔ

ؿبمد يعقود

لٍ ىكبًٍيػ ير

الٍ ىكبًٍيػ ير

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

نىػ ىه نػر

نىػ ىه نارا

صليو
ىك ى

صلي ٍوا
ىك ى

ٓٔ .األخطاء اإلمالئية في حذف الواو
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

مولنا

ىخىر يجا

ىخىر يجوا

صىرفيا
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ٔٔ .األخطاء اإلمالئية في حذف التاء المربوطة
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

مولنا

ث
الث ىَّبل ى

الث ىَّبلثىةً

ِ

ؿبمد إرفاف أكرب

ث
الث ىَّبل ى

الث ىَّبلثىةي
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ٕٔ .األخطاء اإلمالئية في حذف الياء
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

مولنا

ىع ًظ وم

ىع ًظٍي وم

ِ

نوفل ساليم

ىع ًظ وم

ىع ًظٍي وم

ٖٔ .األخطاء اإلمالئية في حذف ال
الرقم

اسم الطالب

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

فوترم مولديا

ًمنى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ًمنىل م ٍدرسةً
ٍ ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اع ًة
َّس ى

اع ًة
َّ
الس ى

ِ

ركداة األليفة

ًمنىل م ٍدرسةً
ٍ ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ًمنىػلٍم ٍدرسةً
ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ّ

سَتا أنديا

ًمنىل م ٍدرسةً
ٍ ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

صغًٍيػ ير
َّ

الصغًٍيػ ير
َّ

ثَّىبلثىةي

الث ىَّبلثىةي

اع ًة
َّس ى

اع ًة
َّ
الس ى
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ًمنىل م ٍدرسةً
ٍ ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ثَّىبلثىةي

الث ىَّبلثىةي

اع ًة
َّس ى

اع ًة
َّ
الس ى

اىٍكىال يد

األ ٍىكىال يد
ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ْ

ليلة الفضيلة

ٓ

ؿبمد رضبة اهلل

ًمنىػ ٍلم ٍدرسةً
ى ىى

ٔ

ؿبمد إرفاف أكرب

ًمنى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ًمنىل م ٍدرسةً
ٍ ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ٕ

الفارسي

ًمنىل م ٍدرسةً
ٍ ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

أ ٍىكىال يد ٍك

األ ٍىكىال يد

ٕ

أركؿ بدر اؼبنَت

ًمنىل م ٍدرسةً
ٍ ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ٖ

نوفل ساليم

ًمنى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ٗ

ؿبمد يعقود

ً
اس ًيت
منى ٍل ىم ٍد ىر ى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اع ًيت
َّس ى

اع ًة
َّ
الس ى
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ب .أسباب األخطاء اإلمالئية في كتابة اللغة العربية لدى طالب الصف الرابع
اإلبتدائي في المدرسة "مفتاح العلوم" جادونع بنكالن
يف ىذا اؼببحث سوؼ تعرض الباحثة عن أسباب األخطاء اإلمبلئية يف
كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ"
جادكنع بنكبلف .أما مراحل الدراسة اليت تستفيد منها الباحثة يف عرض البيانات
كربليلها كمناقشتها فهي مرحلة تعرؼ اػبطأ ،كتصنيف اػبطأ ،كتفسَت اػبطأ،
كتصويب اػبطأ .كما يلي :
ُ .اسم الطالبة  :إليسا افرليا نور عيٍت
كجدت الباحثة ثبلثة أخطاء يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف انباؿ
"دفىػاتًٍيػىريى ٍم"
نبزة القطع كبو " :اى يخ ٍوهي" ك "اى ٍضبى يد" .كخطأ يف زيادة الياء .كبو :ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد ك اؼببالغة يف
التعميم .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

اى يخ ٍوهي

أى يخ ٍوهي

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ِ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص
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ّ

ىدفىػاتًٍيػىريى ٍم

ىدفىػاتًىريى ٍم

القطع

للقواعد

اػبطأ يف زيادة الياء

اؼببالغة يف التعميم

ِ .اسم الطالبة  :فردا رضبنيا
كجدت الباحثة ثبلثة أخطاء يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف انباؿ
نبزة القطع كبو " :اى يخ ٍوهي" ك "اى ٍضبى يد" .كخطأ يف حذؼ األلف.
صىرفيػ ٍو"
كبو":كانٍ ى
ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اعبهل بالقاعدة كقيودىا كالتطبيق
الناقص .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

ُ

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

ِ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ّ

صىرفيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

اػبطأ يف انباؿ نبزة التطبيق الناقص للقواعد
القطع
اػبطأ يف انباؿ نبزة التطبيق الناقص للقواعد
القطع
اػبطأ يف حذؼ

اعبهل بالقاعدة

األلف (بعد كاك

كقيودىا
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اعبمع)

ّ .اسم الطالبة  :فاطمة الزىرة
كجدت الباحثة طبسة أخطاء يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف
ً
ً
"خىر يج ٍو" ك "بً ٍارتًيى وح" .كخطأ يف زيادة
حذؼ األلف .كبو":م ىن لٍ ىم ٍد ىر ىسة" ى
كبو":دفىػاتًٍيػىريى ٍم" .كخطأ يف استعماؿ التاء اؼبربوطة .كبو":الث ىَّبلثىوي".
الياء.
ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اعبهل بالقاعدة كقيودىا ،اإلفًتاضات
اػباطئ ،التطبيق الناقص للقواعد كاؼببالغة يف التعميم  .كانظر إىل اعبدكؿ
التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

ًم ىن

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف استعماؿ

اإلفًتاض اػباطئ

لٍ ىم ٍد ىر ىس ًة
ِ

الث ىَّبلثىوي

الث ىَّبلثىةي

ّ

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

اؽباء بدال من التاء
اؼبربوطة
اػبطأ يف حذؼ

اعبهل بالقاعدة
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األلف(بعد كاك

كقيودىا

اعبمع)
ْ

بً ٍارتًيى وح

اح
بً ٍارتًيى و

ٓ

ىدفىػاتًٍيػىريى ٍم

ىدفىػاتًىريى ٍم

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف زيادة الياء

اؼببالعة يف التعميم

ْ .اسم الطالبة  :مولنا
كجدت الباحثة عشرة أخطاء يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف زيادة
اد" ك " ىكذلً ىكا" .كخطأ يف انباؿ نبزة القطع .كبو":
األلف .كبو ":ىٍؿب يم ه
ث" .كخطأ يف
اى يخ ٍوهي" ك " اى ٍضبى يد" .كخطأ يف حذؼ التاء اؼبربوطة.كبو":الث ىَّبل ى
صىرفيا" .كخطأ يف حذؼ األلف.
حذؼ الواك.
ى
"كانٍ ى
كبو":خىر يجا" ك ى
كبو":ع ًظ وم".
كبو":الٍ ىو ًح ىػدةً" .كخطأ يف حذؼ الياء.
ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلفًتاضات اػباطئ ،التطبيق الناقص
للقواعد كاؼببالغة يف التعميم  .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

اد
ىٍؿب يم ه

ود
ىٍؿب يم ه

اػبطأ يف زيادة األلف

التطبيق الناقص
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للقواعد
اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

ِ

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

القطع

للقواعد
اؼببالعة يف التعميم

ّ

ىكذلً ىكا

ً
ك
ىكذل ى

اػبطأ يف زيادة األلف

ْ

اى ٍضبى يد

أى ٍضبى يد

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ٓ

ث
الث ىَّبل ى

الث ىَّبلثىةً

اػبطأ يف حذؼ التاء

التطبيق الناقص

اؼبربوطة

للقواعد

ٔ

ىخىر يجا

ىخىر يجوا

اػبطأ يف حذؼ الواك

التطبيق الناقص

اعبمع

للقواعد

ٕ

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

ٖ

صىرفيا
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

اػبطأ يف حذؼ الواك

التطبيق الناقص

اعبمع

للقواعد

ٗ

بً ٍارتًيى ًح ٍي

اح
بً ٍارتًيى و

اػبطأ يف حذؼ

اإلفًتاض اػباطئ

األلف –
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اػبطأ يف زيادة الياء
َُ

ىع ًظ وم

ىع ًظٍي وم

اػبطأ يف حذؼ الياء

التطبيق الناقص
للقواعد

ٓ .اسم الطالبة  :تاتيك أندرياين
كجدت الباحثة أربعة أخطاء يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف انباؿ
نبزة القطع .كبو":اى يخ ٍوهي" ك "اى ٍضبى يد" ك "اً ىىل" .كخطأ يف حذؼ األلف.
صىرفيػ ٍو".
كبو":كانٍ ى
ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اعبهل بالقاعدة كقيودىا كالتطبيق
الناقص للقواعد .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ِ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ّ

صىرفيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

اػبطأ يف حذؼ األلف

اعبهل بالقاعدة
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ْ

اً ىىل

إً ىىل

(بعد كاك اعبمع)

كقيودىا

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ٔ .اسم الطالبة  :فوترم مولديا
كجدت الباحثة أحد عشر خطأ يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف
ً
اع ًة" ك " ًمنى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًة" .كخطأ يف
حذؼ اؿ.
كبو":منى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت" ك َّ
"س ى
ً
كبو":منى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت" .كخطأ يف
استعماؿ التاء اؼبفتوحة بدال من التاء اؼبربوطة.
ً
كبو":منى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًيت" .كخطأ يف انباؿ نبزة القطع .كبو ":اى يخ ٍوهي" ك
زيادة الياء.
ً
ً
ك" .كخطأ
"اى ٍضبى يد" ك ٍ
"االىٍكىال يد" ك " ا ىىل" .كخطأ يف زيادة األلف .كبو ":ىكاذل ى
"خىر يج ٍو".
صلي ٍو" ك "فىػىر ىجعي ٍو" ك ى
يف حذؼ األلف .كبو ":ىك ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اعبهل بالقاعدة كقيودىا ،اإلقًتاض
اػباطئ ،التطبيق الناقص للقواعد ،كاؼببالغة يف التعميم  .كانظر إىل اعبدكؿ
التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

ًمنى ٍل

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف حذؼ اؿ –

اإلقًتاض اػباطئ

31

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ىم ٍد ىر ىس ًيت

اػبطأ يف استعماؿ
التاء اؼبفتوحة بدال من
التاء اؼبربوطة –
اػبطأ يف زيادة الياء

ِ

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

ّ

ً
ك
ىكاذل ى

ً
ك
ىكذل ى

اػبطأ يف زيادة األلف

ْ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ٓ

ًمنى ٍل

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف عدـ

اإلقًتاض اػباطئ

ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد
اؼببالغة يف التعميم

استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ"

ٔ

ٍاالىٍكىال يد

ٍاأل ٍىكىال يد

ٕ

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

اعبهل بالقاعدة

األلف(بعد كاك اعبمع)

كقيودىا
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ٖ

اع ًة
َّس ى

اع ًة
َّ
الس ى

ٗ

فىػىر ىج يع ٍو

فىػىر ىج يع ٍوا

َُ

صلي ٍو
ىك ى

صلي ٍوا
ىك ى

ُُ

اً ىىل

إً ىىل

اػبطأ يف عدـ

التطبيق الناقص

استعماؿ "أؿ" بدال

للقواعد

من زيادة "أؿ"
اػبطأ يف حذؼ

اعبهل بالقاعدة

األلف(بعد كاك اعبمع)

كقيودىا

اػبطأ يف حذؼ

اعبهل بالقاعدة

األلف(بعد كاك اعبمع)

كقيودىا

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ٕ .اسم الطالبة  :ركداة األليفة
كجدت الباحثة سبعة أخطاء يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف حذؼ
كبو":منىل م ٍدرس ًة" ك ً
ً
"منىػلٍ ىم ٍد ىر ىس ًة" .كخطأ يف حذؼ األلف.
اؿ.
ٍ ى ىى
صىرافيػ ٍوا" .اػبطأ يف انباؿ نبزة
كبو":خىر يج ٍو" .كخطأ يف زيادة األلف.
ى
كبو":كانٍ ى
ى
القطع .كبو":اً ىىل".
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كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلقًتاض اػباطئ ،التطبيق الناقص
للقواعد ،كاؼببالغة يف التعميم .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

ىٍؿب يم ٍو يد ٍف

ىٍؿب يم ٍوهد

يف اػبطأ زيادة النوف

اؼببالغة يف التعميم

ِ

ًمنىل م ٍدرسةً
ٍ ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ

ّ

ًمنىػلٍم ٍدرسةً
ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ْ

الٍئىػ ٍوىال يد

ٍاأل ٍىكىال يد

ٓ

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

ٔ

صىرافيػ ٍوا
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ"
اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ

استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ"
اػبطأ يف استعماؿ

اؼببالغة يف التعميم

نبزة اؼبتوسطة
اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
اػبطأ يف زيادة األلف

اؼببالغة يف التعميم
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ٕ

اً ىىل

إً ىىل

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ٖ .اسم الطالبة ٌ :برة النافسة
كجدت الباحثة خطأ كاحد يف كتابة ىذه الطالبة كىي :كخطأ يف حذؼ
كبو":خىر يج ٍو".
األلف.
ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد .كانظر إىل
اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

اػبطأ يف حذؼ األلف

التطبيق الناقص

(بعد كاك اعبمع)

للقواعد

ٗ .اسم الطالبة :سَتا أنديا
كجدت الباحثة اثنا عشر يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف زيادة
كبو":ؿبمود ٍف" .كخطأ يف استعماؿ التاء اؼبفتوحة .لبو":الٍم ٍدرس ً
ت".
النوف.
ىٍ ي ٍ ي
ى ىى
ً
اع ًة".
كخطأ يف حذؼ اؿ.
كبو":منى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًة" ك " َّ
صغًٍيػ ير" ك"ثَّىبلثىةي" ك َّ
"س ى
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كخطأ يف زيادة األلف .كبو ":ىكذلً ىكا".كخطأ يف انباؿ نبزة القطع.
صىرفيػ ٍو".
كبو":اى ٍضبى يد" ك"اً ىىل" .كخطأ يف حذؼ األلف.
ى
ك"كنٍ ى
كبو":خىر يج ٍو" ى
صىرفيػ ٍو".
"كنٍ ى
كخطأ يف حذؼ نبزة الوصل .كبو :ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلقًتاض اػباطئ ،التطبيق الناقص
للقواعد ،كاؼببالغة يف التعميم  .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

ىٍؿب يم ٍو يد ٍف

ىٍؿب يم ٍوهد

اػبطأ يف زيادة النوف

اؼببالغة يف التعميم

ِ

الٍم ٍدرس ً
ت
ى ىى

الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف استعماؿ التاء

التطبيق الناقص

اؼبفتوحة بدال من التاء

للقواعد

ّ

ًمنى ٍل

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اؼبربوطة

ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف عدـ استعماؿ

اإلفًتاض اػباطئ

"أؿ" بدال من زيادة
"أؿ"

ْ

ىكذلً ىكا

ً
ك
ىكذل ى

اػبطأ يف زيادة األلف

اؼببالغة يف التعميم

ٓ

صغًٍيػ ير
َّ

الصغًٍيػ ير
َّ

اػبطأ يف عدـ استعماؿ

التطبيق الناقص

"أؿ" بدال من زيادة

للقواعد
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"أؿ"
اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

ٔ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

القطع

للقواعد

اػبطأ يف عدـ استعماؿ

التطبيق الناقص

ٕ

ثَّىبلثىةي

الث ىَّبلثىةي

"أؿ" بدال من زيادة

للقواعد

ٖ

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

ٗ

اع ًة
َّس ى

اع ًة
َّ
الس ى

َُ

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

اػبطأ يف حذؼ األلف

ُُ

صىرفيػ ٍو
ىكنٍ ى

صىرافيػ ٍوا
ىكانٍ ى

اػبطأ يف حذؼ نبزة

التطبيق الناقص

الوصل –

للقواعد

"أؿ"
اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف(بعد كاك اعبمع)

للقواعد

اػبطأ يف عدـ استعماؿ

التطبيق الناقص

"أؿ" بدال من زيادة

للقواعد

"أؿ"
التطبيق الناقص
للقواعد

اػبطأ يف حذؼ
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األلف(بعد كاك اعبمع)
ُِ

اً ىىل

إً ىىل

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

َُ .اسم الطالبة :سيت أسرافية
كجدت الباحثة ستة أخطاء يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف انباؿ
نبزة القطع .كبو":اى يخ ٍوهي" ك "اى ٍضبى يد" ك " ٍاالىٍكىال يد" ك "اً ىىل" .كخطأ يف زيادة
األلف .كبو":الٍ ىو ًح ىػدةً" .كخطأ يف حذؼ األلف .كبو":فىػىر ىج يع ٍو".
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد .كانظر إىل
اعبدكؿ التايل:
تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

الرقم الخطأ
ُ

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ِ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ّ

ٍاالىٍكىال يد

ٍاأل ٍىكىال يد

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص
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القطع

للقواعد

ْ

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

اػبطأ يف حذؼ األلف

التطبيق الناقص

ٓ

فىػىر ىج يع ٍو

فىػىر ىج يع ٍوا

اػبطأ يف حذؼ األلف

التطبيق الناقص

(بعد كاك اعبمع)

للقواعد

ٔ

اً ىىل

إً ىىل

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

للقواعد

ُُ .اسم الطالبة  :أنيسا رضبنيا شحراين
كجدت الباحثة خطأاف اثناف يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف انباؿ
نبزة القطع .كبو":اى يخ ٍوهي" ك "اى ٍضبى يد".
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد .كانظر إىل
اعبدكؿ التايل:
الرقم الخطأ
ُ

اى يخ ٍوهي

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

أي
ىخ ٍوهي

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد
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ِ

ىضبى يد
أٍ

اى ٍضبى يد

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ُِ .اسم الطالبة  :أكليا أنثى
كجدت الباحثة أربعة أخطاء يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف انباؿ
نبزة القطع .كبو":اى يخ ٍوهي" ك "اى ٍضبى يد" ك "اً ىىل" .كخطأ يف حذؼ نبزة الوصل.
صىرفيػ ٍوا".
كبو ":ىكنٍ ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي التطبيق الناقص للقواعد .كانظر إىل
اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ِ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ّ

صىرفيػ ٍوا
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

اػبطأ يف حذؼ نبزة

التطبيق الناقص

الوصل

للقواعد
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ْ

اً ىىل

إً ىىل

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ُّ .اسم الطالبة  :ليلة الفضيلة
كجدت الباحثة أحد عشر خطأ يف كتابة ىذه الطالبة كىي :خطأ يف
ً
اع ًة" .كخطأ يف
حذؼ اؿ.
كبو":منى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًة" ك "اىٍكىال يد" ك "ثَّىبلثىةي" ك َّ
"س ى
"خ ىار يج ٍو" .كخطأ يف انباؿ نبزة القطع .كبو:
زيادة األلف.
كبو":خىر ىجا" ك ى
ى
"اى ٍضبى يد" ك "اً ىىل" ك "اىٍكىال يد" .اػبطأ يف حذؼ األلف .كبو ":ىخ ىار يج ٍو " ك
ً ً
صىرفيػ ٍوا".
"الٍ ىوح ىػدة" ك "فىػلى َّم" .كخطأ يف حذؼ نبزة الوصل .كبو ":ىكنٍ ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلقًتاض اػباطئ ،التطبيق الناقص
للقواعد ،كاؼببالغة يف التعميم  .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم الخطأ
ُ

ًمنى ٍل

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ

ىم ٍد ىر ىس ًة

استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ"

ِ

ىخىر ىجا

ىخىر ىج

اػبطأ يف زيادة األلف

اؼببالغة يف التعميم
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ّ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ْ

اىٍكىال يد

األ ٍىكىال يد

ٓ

ثَّىبلثىةي

الث ىَّبلثىةي

ٔ

ىخ ىار يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

ٕ

اع ًة
َّس ى

اع ًة
َّ
الس ى

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف عدـ

التطبيق الناقص

استعماؿ "أؿ" بدال

للقواعد

من زيادة "أؿ"-
اػبطأ يف انباؿ نبزة
القطع
اػبطأ يف عدـ

التطبيق الناقص

استعماؿ "أؿ" بدال

للقواعد

من زيادة "أؿ"
اػبطأ يف زيادة األلف اؼببالغة يف التعميم -
–

التطبيق الناقص

اػبطأ يف حذؼ

للقواعد

األلف (بعد كاك
اعبمع)
اػبطأ يف عدـ

التطبيق الناقص
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استعماؿ "أؿ" بدال

للقواعد

من زيادة "أؿ"
ٖ

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

ٗ

صىرفيػ ٍوا
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

َُ

فىػلى َّم

فىػلى َّما

ُُ

اً ىىل

إً ىىل

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ نبزة

التطبيق الناقص

الوصل

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ُْ .اسم الطالب  :ؿبمد رضبة اهلل
كجدت الباحثة شبانية خطأ يف كتابة ىذا الطالب كىو :خطأ يف حذؼ
ً
كبو":منىػلٍ ىم ٍد ىر ىس ًة" .كخطأ يف انباؿ نبزة القطع .كبو":اى يخ ٍوهي " ك "اى ٍضبى يد" ك
اؿ.
ً
صىرفيػ ٍو" ك
"كانٍ ى
"ا ىىل" .كخطأ يف حذؼ األلف .كبوٍ ":أل ٍىكىال يد" ك "نىػ ىه نػار" ك ى
"فىػىر ىج يع ٍو".
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كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلقًتاض اػباطئ ،كالتطبيق الناقص
للقواعد .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

ًمنىػلٍم ٍدرسةً
ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ

ِ

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

ّ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ْ

ٍأل ٍىكىال يد

األ ٍىكىال يد

ٓ

نىػ ىه نػار

نىػ ىه نػارا

ٔ

صىرفيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ"
اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد
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اعبمع)
ٕ

فىػىر ىج يع ٍو

فىػىر ىج يع ٍوا

ٖ

اً ىىل

إً ىىل

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ُٓ .اسم الطالب  :ؿبمد نوحاف
كجدت الباحثة تسعة خطأ يف كتابة ىذا الطالب كىو :خطأ يف حذؼ
ً
كبو":منىػلٍ ىم ٍد ىر ىس ًة" ك "ثَّىبلثىةي" .كخطأ يف انباؿ نبزة القطع .كبو ":اى يخ ٍوهي "
اؿ.
صىرفيػ ٍو" ك
ك "اى ٍضبى يد" .كخطأ يف حذؼ األلف.
ٍ
"كنٍ ى
كبو":أل ٍىكىال يد" ك "نػى ىه نػار" ك ى
صىرفيػ ٍو" .كخطأ يف حذؼ
"خىر يج ٍو" .كخطأ يف حذؼ نبزة الوصل.
ى
كبو":كنٍ ى
ى
كاك اعبمع ك األلف .كبو":فىػىر ىج يع".
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلقًتاض اػباطئ ،كالتطبيق الناقص
للقواعد .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

44

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ُ

ًمنى ٍل

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ

استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ"

ِ

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

ّ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ْ

ٍأل ٍىكىال يد

األ ٍىكىال يد

ٓ

ثَّىبلثىةي

الث ىَّبلثىةي

ٔ

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

ٕ

نىػ ىه نػار

نىػ ىه نػارا

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف عدـ

التطبيق الناقص

استعماؿ "أؿ" بدال

للقواعد

من زيادة "أؿ"
اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
اػبطأ يف حذؼ
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األلف
ٖ

صىرفيػ ٍو
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكنٍ ى

ٗ

فىػىر ىج يع

فىػىر ىج يع ٍوا

اػبطأ يف حذؼ نبزة

التطبيق الناقص

الوصل -اػبطأ يف

للقواعد

حذؼ األلف (بعد
كاك اعبمع)
اػبطأ يف حذؼ كاك

التطبيق الناقص

اعبمع ك األلف (بعد

للقواعد

كاك اعبمع)

ُٔ .اسم الطالب  :ؿبمد إرفاف أكرب
كجدت الباحثة أربعة عشر خطأ يف كتابة ىذا الطالب كىو :خطأ يف
ً
ً
ً
اس ًيت" .كخطأ يف زيادة األلف.
حذؼ اؿ .كبو ":منىػلٍ ىم ٍد ىر ىسة" ك " منىػلٍ ىم ٍد ىر ى
كبو":منىػلٍم ٍدراس ًيت" ك "كانٍصرافيػو" ك " فىػراجعؤ" ك "حجر ً
ً
ات" .ك اػبطأ يف
ى ى يٍ
ى ىى
ى ىى ٍ
ي ٍى
كبو":منىػلٍم ٍدراس ًيت" ك "حجرا ً
ً
ت" .كخطأ يف انباؿ
استعماؿ التاء اؼبفتوحة.
ى ىى
ي ٍى
نبزة القطع .كبو ":اى يخ ٍوهي " ك "اى ٍضبى يد" .كخطأ يف حذؼ األلف .كبو":
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صلي ٍو" ك"
صىرافيػ ٍو" ك ى
اج يع ٍو" ك" ىك ى
ٍأل ٍىكىال يد" ك " نىػ ىه نػرا" ك " ىكنٍ ى
"خىر يج ٍو" ك"فىػىر ى
ث".
ضعي ٍو" .اػبطأ يف حذؼ تاء اؼبربوطة .كبو":الث ىَّبل ى
ىك ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلقًتاض اػباطئ ،التطبيق الناقص
للقواعد ،كاؼببالغة يف التعميم  .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

ً
اس ًيت
منىػلٍ ىم ٍد ىر ى

ً
اس ًة
م ىن الٍ ىم ٍد ىر ى

اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ

ِ

ًمنىل م ٍدرسةً
ٍ ى ىى

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ"-
اػبطأ يف زيادة
األلف  -اػبطأ يف
استعماؿ التاء
اؼبفتوحة بدال من
التاء اؼبربوطة –
اػبطأ يف زيادة الياء
اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ

استعماؿ "أؿ" بدال
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من زيادة "أؿ"
ّ

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

ْ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ٓ

ٍأل ٍىكىال يد

األ ٍىكىال يد

ٔ

ث
الث ىَّبل ى

الث ىَّبلثىةي

ٕ

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

ٖ

نىػ ىه نػرا

نىػ ىه نػارا

ٗ

صىرافيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكنٍ ى

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ تاء

التطبيق الناقص

اؼبربوطة

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف زيادة

اؼببالغة يف التعميم –

األلف –

التطبيق الناقص
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اػبطأ يف حذؼ

للقواعد

األلف (بعد كاك
اعبمع)
َُ

اج يع ٍو
فىػىر ى

فىػىر ىج يع ٍوا

ُُ

اً ىىل

إً ىىل

ُِ

صلي ٍو
ىك ى

صلي ٍوا
ىك ى

ُّ

ضعي ٍو
ىك ى

ض يع ٍوا
ىك ى

اػبطأ يف زيادة

اؼببالغة يف التعميم –

األلف –

التطبيق الناقص

اػبطأ يف حذؼ

للقواعد

األلف (بعد كاك
اعبمع)
اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
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ُْ

حجر ً
ات
ي ٍى

يح ٍجىرًة

اػبطأ يف زيادة

اؼببالغة يف التعميم –

األلف –

اإلفًتاض اػباطئ

اػبطأ يف استعماؿ
التاء اؼبفتوحة بدال
من التاء اؼبربوطة

ُٕ .اسم الطالب  :الفارسي
كجدت الباحثة اثنا عشر خطأ يف كتابة ىذه الطالب كىو :خطأ يف
ً
كبو":منى ٍل ىم ٍد ىر ىس ًة" ك " أ ٍىكىال يد ٍك" .كخطأ يف زيادة األلف .كبو":
حذؼ اؿ.
"ح ٍجىراةً" .كخطأ
ىخىر ىجا" ك ى
ك"كنٍ ى
اج يع ٍو" ك "فى ىبل َّما" ك ي
صىرافيػ ٍوا" ك "فىػىر ى
"خىر ي
اج ٍوا" ى
يف انباؿ نبزة القطع .كبو" :اى يخ ٍوهي" ك "اى ٍضبى يد" ك "اً ىىل" .كخطأ يف زيادة الياء.
ىؤىالئً ٍي" .كخطأ يف زيادة الواك .كبو ":أ ٍىكىال يد ٍك" .اػبطأ يف حذؼ
كبو ":ي
صىرافيػ ٍوا".
اج يع ٍو" .كخطأ يف حذؼ نبزة الوصل .كبو ":ىكنٍ ى
األلف .كبو ":فىػىر ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلقًتاض اػباطئ ،التطبيق الناقص
للقواعد ،كاؼببالغة يف التعميم .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ
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ُ

ىخىر ىجا

ىخىر ىج

اػبطأ يف زيادة األلف

اؼببالغة يف التعميم

ِ

ىٍؿب يم ٍو يد ٍف

ىٍؿب يم ٍوهد

اػبطأ يف زيادة النوف

اؼببالغة يف التعميم

ّ

ًمنى ٍل

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ

ىم ٍد ىر ىس ًة

استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ"

ْ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص للقواعد

القطع
ٓ

ىؤىالئً ٍي
ي

ىؤىال ًء
ي

اػبطأ يف زيادة الياء

اؼببالغة يف التعميم

ٔ

أ ٍىكىال يد ٍك

األ ٍىكىال يد

اػبطأ يف عدـ

التطبيق الناقص للقواعد

استعماؿ "أؿ" بدال

–

من زيادة "أؿ"-

اؼببالغة يف التعميم

ٕ

اج ٍو
ىخىر ي

ىخىر يج ٍوا

اػبطأ يف زيادة الواك
اػبطأ يف زيادة األلف

اؼببالغة يف التعميم –

–

التطبيق الناقص للقواعد

اػبطأ يف حذؼ
األلف (بعد كاك
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اعبمع)
ٖ

صىرافيػ ٍوا
ىكنٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ٗ

اج يع ٍو
فىػىر ى

فىػىر ىج يع ٍوا

اػبطأ يف زيادة األلف

اؼببالغة يف التعميم –

–

التطبيق الناقص للقواعد

اػبطأ يف حذؼ نبزة
الوصل
اػبطأ يف زيادة األلف

اؼببالغة يف التعميم –

–

التطبيق الناقص للقواعد

اػبطأ يف حذؼ
األلف (بعد كاك
اعبمع)
َُ

فى ىبل َّما

فىػلى َّما

اػبطأ يف زيادة األلف

اؼببالغة يف التعميم

ُُ

اً ىىل

إً ىىل

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص للقواعد

ُِ

ضعيو
ىك ى

ض يع ٍوا
ىك ى

القطع
اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص للقواعد

األلف (بعد كاك
اعبمع)
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ُٖ .اسم الطالب  :أركؿ بدر اؼبنَت
كجدت الباحثة سبعة أخطاء يف كتابة ىذه الطالب كىو :خطأ يف
ً
ً
اج يع ٍو".
حذؼ اؿ .كبو":منى ٍل ىم ٍد ىر ىسة" .كخطأ يف زيادة األلف .كبو" :فىػىر ى
كخطأ يف انباؿ نبزة القطع .كبو":اى ٍضبى يد" .كخطأ يف حذؼ األلف.
ً ً
اج يع ٍو".
"كانٍ ى
صىرفيػ ٍو" ك"فىػىر ى
كبو ":ىخىر يج ٍو" ك "الٍ ىوح ىػدة" ك ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلقًتاض اػباطئ ،التطبيق الناقص
للقواعد ،كاؼببالغة يف التعميم .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

الرقم الخطأ
ُ

ىٍؿب يم ٍو يد ٍف

ىٍؿب يم ٍوهد

اػبطأ يف زيادة النوف

اؼببالغة يف التعميم

ِ

ًمنى ٍل

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ

ىم ٍد ىر ىس ًة

استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ"

ّ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

ْ

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص
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األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
ٓ

صىرفيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ٔ

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

ٕ

اج يع ٍو
فىػىر ى

فىػىر ىج يع ٍوا

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف زيادة األلف

اؼببالغة يف التعميم -

–

التطبيق الناقص

اػبطأ يف حذؼ

للقواعد

األلف (بعد كاك
اعبمع)

ُٗ .اسم الطالب  :نوفل ساليم
كجدت الباحثة عشرة أخطاء يف كتابة ىذا الطالب كىو :خطأ يف
ً
اس ًيت" .كخطأ يف زيادة األلف .كبو":فىػىر ىجاعي ".
حذؼ اؿ .كبو" :منىػلٍ ىم ٍد ىر ى
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كبو":منىػ ٍلم ٍدراس ًيت" ك "حجر ً
ً
ات" .كخطأ
كخطأ يف استعماؿ التاء اؼبفتوحة.
ى ىى
ي ٍى
يف انباؿ نبزة القطع .كبو ":اى يخ ٍوهي " ك "اى ٍضبى يد" ك"اً ىىل" .كخطأ يف حذؼ
صلي ٍو".
صىرفيػ ٍو" ك ى
"ك ى
"كنٍ ى
"خىر يج ٍو" ك "فىػىر ىجاعي" ك ى
األلف .كبوٍ ":أل ٍىكىال يد" ك ى
كبو":ع ًظ وم".
كخطأ يف حذؼ الياء.
ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلقًتاض اػباطئ ،التطبيق الناقص
للقواعد .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

ًمنى ٍل

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ

ىم ٍد ىر ىس ًيت

استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ" –
اػبطأ يف استعماؿ
التاء اؼبفتوحة بدال من
التاء اؼبربوطة

ِ

اى يخ ٍوهي

أي
ىخ ٍوهي

ّ

اى ٍضبى يد

ىضبى يد
أٍ

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص
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القطع

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

ْ

أل ٍىكىال يد

األ ٍىكىال يد

ٓ

ىخىر يج ٍو

ىخىر يج ٍوا

ٔ

صىرفيػ ٍو
ىكانٍ ى

صىرفيػ ٍوا
ىكانٍ ى

ٕ

ىع ًظ وم

ىع ًظٍي وم

اػبطأ يف حذؼ الياء

ٖ

فىػىر ىجاعي

فىػىر ىج يع ٍوا

اػبطأ يف زيادة األلف

اؼببالغة يف التعميم –

–

التطبيق الناقص

اػبطأ يف حذؼ كاك

للقواعد

اعبمع)
اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
التطبيق الناقص
للقواعد

اعبمع األلف (بعد كاك
اعبمع)
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ٗ

صلي ٍو
ىك ى

صلي ٍوا
ىك ى

َُ

اً ىىل

إً ىىل

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

َِ .اسم الطالب  :ؿبمد يعقود
كجدت الباحثة شبانية أخطاء يف كتابة ىذا الطالب كىو :خطأ يف حذؼ
ً
"سا ىع ًيت" .كخطأ يف زيادة األلف .كبوً ":منى ٍل
اس ًيت" ك َّ
اؿ .كبو" :منى ٍل ىم ٍد ىر ى
ً
ً
اس ًيت"
اس ًيت" ك" ىكذل ىكا" .كخطأ يف استعماؿ التاء اؼبفتوحة .كبو":منى ٍل ىم ٍد ىر ى
ىم ٍد ىر ى
اع ًيت" .كخطأ يف انباؿ نبزة القطع .كبو":االىٍكىال يد" .كخطأ يف حذؼ
ك َّ
"س ى
ً ً
ً
صلي ٍو" .كخطأ يف
"ك ى
األلف .كبو":لٍ ىكبٍيػ ير" ك"الٍ ىوح ىػدة" ك "نػى ىه نػر" ك"فىػىر ىجاعي" ك ى
ً
ً
اس ًيت"
حذؼ الياء.
ى
كبو":عظ وم" .كخطأ يف زيادة الياء .كبو":منى ٍل ىم ٍد ىر ى
اع ًيت".
َّ
ك"س ى
كأما أسباب ىذه األخطاء فهي اإلقًتاض اػباطئ ،اؼببالغة يف التعميم،
التطبيق الناقص للقواعد .كانظر إىل اعبدكؿ التايل:
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الرقم

الخطأ

تصويب الخطأ

توصيف الخطأ

تفسير الخطأ

ُ

ًمنى ٍل

ًم ىن الٍ ىم ٍد ىر ىس ًة

اػبطأ يف عدـ

اإلفًتاض اػباطئ –

استعماؿ "أؿ" بدال

التطبيق الناقص

من زيادة "أؿ"–

للقواعد -اؼببالغة يف

اػبطأ يف استعماؿ

التعميم

اس ًيت
ىم ٍد ىر ى

التاء اؼبفتوحة بدال من
التاء اؼبربوطة –
اػبطأ يف زيادة األلف
–
اػبطأ يف زيادة الياء
ِ

لٍ ىكبًٍيػ ير

الٍ ىكبًٍيػ ير

ّ

ىكذلً ىكا

ً
ك
ىكذل ى

اػبطأ يف زيادة األلف

ْ

االىٍكىال يد

األ ٍىكىال يد

اػبطأ يف انباؿ نبزة

التطبيق الناقص

القطع

للقواعد

ٓ

اع ًيت
َّس ى

اع ًة
َّ
الس ى

اػبطأ يف عدـ

اؼببالغة يف التعميم

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد
اؼببالغة يف التعميم
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استعماؿ "أؿ" بدال
من زيادة "أؿ" –
اػبطأ يف استعماؿ
التاء اؼبفتوحة بدال من
التاء اؼبربوطة –
اػبطأ يف زيادة الياء
ٔ

الٍو ًح ىػدةً
ى

اح ىػدةً
الٍو ً
ى

ٕ

نىػ ىه نػر

نىػ ىه نارا

ٖ

ىك ى
صلي

صلي ٍوا
ىك ى

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف

للقواعد

اػبطأ يف حذؼ

التطبيق الناقص

األلف (بعد كاك

للقواعد

اعبمع)
كجدت الباحثة ثبلثة عشر شكبل من أشكل األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة
العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف
كىي خطأ يف إنباؿ نبزة القطع ،كخطأ يف حذؼ نبزة الوصل ،كخطأ يف حذؼ اؿ،
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كخطأ يف حذؼ األلف ،كخطأ يف استعماؿ التاء اؼبربوطة ،كخطأ يف حذؼ الواك ،كخطأ
يف حذؼ التاء اؼبربوطة ،كخطأ يف حذؼ الياء ،كخطأ يف زيادة األلف ،كخطأ يف زيادة
الياء ،خطأ يف زيادة النوف ،كخطأ يف زيادة الواك  ،كخطأ يف استعماؿ نبزة اؼبتوسطة.
كأكثرىم ىبطؤكف األخطاء اإلمبلئية اؼبوجودة يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف
الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف ىي األخطاء اإلمبلئية يف
إنباؿ نبزة القطع كاألخطاء اإلمبلئية يف حذؼ األلف.
كأسباب األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع
اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف ىي اعبهل بالقاعدة كقيودىا،
اإلقًتاض اػباطئ ،اؼببالغة يف التعميم ،التطبيق الناقص للقواعد .كأكثرىم ىبطؤكف
األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة
"مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف بسبب التطبيق الناقص للقواعد ك اؼببالغة يف التعميم.
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الفصل الخامس
الخاتمة
أ .نتائج البحث
بعد أف مت إجراء ىذا البحث تستطيع الباحثة أف تعرض نتائج ىذا البحث كما
يلي :
ُ .أف األخطاء اإلمبلئية ىي األخطاء اليت تتكوف يف كتابة الكلمة بشكل غَت
صحيح أك مضبوط .كزيادة اغبركؼ أكحذفها أك ابداؽبا أك كضعها يف غَت
مواضعها من الكلمة.
إف أشكاؿ األخطاء اإلمبلئية اؼبوجودة يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب
الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف :خطأ يف
ىخ ٍوهي" ،كخطأ يف حذؼ نبزة
إنباؿ نبزة القطع .كبو " :اى يخ ٍوهي" كالصواب "أ ي
صىرفيػ ٍوا" ،كخطأ يف زيادة الياء .كبو:
"كانٍ ى
"كنٍ ى
صىرفيػ ٍوا" كالصواب ى
الوصل .كبو :ى
ً
صىرفيػ ٍو"
"دفىػاتًٍيػىريى ٍم " ،كخطأ يف حذؼ األلف.
"دفىػاتٍيػىريى ٍم" كالصواب ى
ى
كبو":كانٍ ى
ى
صىرفيػ ٍو" ،كخطأ يف استعماؿ التاء اؼبربوطة .كبو":الث ىَّبلثىوي"
"كانٍ ى
كالصواب ى
"خىر يجوا"،
كالصواب "الث ىَّبلثىةي ،كخطأ يف حذؼ الواك.
كبو":خىر يجا" كالصواب ى
ى
ث" كالصواب "الث ىَّبلثىةي" ،كخطأ يف
كخطأ يف حذؼ التاء اؼبربوطة.كبو":الث ىَّبل ى
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ً
"ع ًظٍي وم" ،كخطأ يف حذؼ اؿ .كبو" :يف
حذؼ الياء.
كبو":عظ وم" كالصواب ى
ى
ً
ك"
اع ًة" كالصواب "يف َّ
اع ًة" ،كخطأ يف زيادة األلف .كبو ":ىكاذل ى
الس ى
َّس ى
ً
كبو":ؿبٍ يم ٍو يد ٍف" كالصواب
ك" ،خطأ يف زيادة النوف.
ى
كالصواب " ىكذل ى
"ؿب يم ٍوهد" ،كخطأ يف زيادة الواك .كبو" :أ ٍىكىال يد ٍك" كالصواب " أ ٍىكىال يد ٍك" ،كخطأ
ىٍ
"األ ٍىكىال يد".
يف استعماؿ نبزة اؼبتوسطة .كبو ":الٍئىػ ٍوىال يد" كالصواب ٍ
ِ .أف أسباب األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع
اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ" جادكنع بنكبلف يعٍت :اعبهل بالقاعدة
كقيودىا ،اإلقًتاض اػباطئ ،التطبيق الناقص للقواعد ،كاؼببالغة يف التعميم.
ب.اإلفتراحات
اعتمادا على أشكاؿ األخطاء اإلمبلئية اؼبوجودة يف اإلعراب كأسباهبا يف كتابة
اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع اإلبتدائي يف اؼبدرسة "مفتاح العلوـ"
جادكنع بنكبلف ،فتأيت الباحثة باالفًتاحات فيما يلي:
ُ .ترجو الباحثة من اؼبعلمُت يف اؼبدرسة أف يطبقوا القواعد اليت قد درسوىا
ؽبم حىت الينسى الطبلب لتلك القاعدة .كأف يعلموا القواعد اإلمبلئىة
اليت مل يدرسوىا للطبلب.
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ِ .ينبغي للمعلمُت أف يشرفوا على طلبتهم إشرافا جيدا يف قاعدة اإلمبلء،
ألف قدرات الطبلب زبتلف .للطلبة أف يتعمقوا يف كيفية الكتابة
الصحيحة أكثر من العادة.
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قائمة المراجع
المراجع العربية
أضبد اؽبامشي .ـبتار األحاديث النبوية كاغبكم احملمدية .لبناف  :دار الكتب العلمية،
ُٓٗٗ ـ.
أيبن أمُت عبد الغٍت .الكايف يف قواعد اإلمبلء .القاىرة  :دار التوفيقية ۹۰۳۹ ،ـ.
جاسم علي جاسم .التحليل التقابلي كربليل األخطاء النظرية كالتطبيق .اؼبدينة اؼبنورة:
مكتبة اؼبنتيب َُِٓ ،ـ.
رشدم أضبد طعيمة .اؼبهارات اللغوية:مستوياهتا ،تدريسها ،صعوباهتا .القاىرة :دار
الفكر العريب ََِْ ،ـ.
زىدم أبو خليل .اإلمبلء اؼبيسر .عماف  :دار أسامة  ُٖٗٗ ،ـ.
عابد توفيق اؽبامشي .اؼبوجو العاملي ؼبدرس اللغة العربية .مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،
 ۳98۱ـ.
عبد السبلـ ؿبمد ىاركف .قواعد اإلمبلء .القاىرة :مكتبة األقبلو اؼبصرية ُٖٗٔ ،ـ.
عبد العليم إبراىيم .اإلمبلء كالًتقيم يف كتابة العرب .القاىرة :دار غريب للطباعة كالنشر
كالتوزيع ،ؾبهوؿ السنة.
عبد اهلل ،عمر الصديق .تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا .جامعة إفريقيا العاؼبية
اػبرطوـ.۹۰۰8 ،
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، عمادة الشؤكف اؼبكتوبات:  الرياض. علم اللغة النفسي.عبد اجمليد سيد أضبد منصور
. ـ۳98۹
: الرياض. التقابل اللغوم كربليل األخطاء.ؿبمد إظباعيل صيٍت كإسحاؽ ؿبمد األمُت
. ـ۳9۹8 ،جامعة اؼبلك السعود
، دار الكتب العلمية: لبناف. اؼبعجم اؼبفصلفي اإلمبلء قواعد كنصوص.ناصيف يبُت
.الطبيعة اػبامسة ََِْ ـ
، دارس النفائس: لبناف. تعلم اإلمبلء كتعليمو يف اللغة العربية.نايف ؿبمد معركؼ
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