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ABSTRAK
“Analisis kesalahan penulisan hamzah oleh para murid nurul aziz waru sidoarjo pada
penulisan kitab aqidatul awam”
Bahasa adalah kumpulan suara yang dikomunikasikan orang dengannya. Dalam
Bahasa Arab terdapat empat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak,
berbicara, membaca, dan menulis. Untuk memahami sepenuhnya keterampilan menulis
kita perlu memahami dikte atau Imla' dalam bahasa Arab. Namun pada kenyataannya
peneliti menemukan banyak kesalahan dalam tulisan siswa terutama dalam hamzah, dan
penelitian tentang kesalahan tersebut disebut Analisis Kesalahan. Dalam penelitian ini,
Peneliti ingin menganalisis kesalahan pendiktean pada penulisan hamzah.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk memahami bentuk-bentuk kesalahan pada
penulisan hamzah siswa Madrasah diniyah nurul aziz waru sidoarjo. (2) untuk memahami
penyebab kesalahan dikte pada penulisan hamzah siswa Madrasah diniyah nurul aziz
waru sidoarjo. (3) untuk memahami upaya Guru untuk meminimalkan kesalahan dikte
pada penulisan hamzah siswa Madrasah diniyah nurul aziz waru sidoarjo.
Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Dokumentatif, yaitu peneliti
mengumpulkan data dari lembar penulisan para siswa, untuk mengidentifikasi kesalahankesalahan yang terdapat dalam tulisan mereka. Adapun langkah-langkah dalam
menganalisis kesalahan, pertama: mengumpulkan data lembar para sisawa, kedua:
mengidentifikasi kesalahan, ketiga: menjelaskan kesalahan, keempat: mengevaluasi
kesalahan.
Metode pengumpulan datanya adalah tes, wawancara dan dokumentasi. Dan hasil
penelitiannya adalah : (1) Bentuk kesalahan dikte pada penulisan hamzah siswa
Madrasah diniyah nurul aziz waru sidoarjo adalah pada hamza al qata', hamza al wasl,
hamzah tengah serta penggantian hamzah dengan karakter lain, (2) penyebab kesalahan
pendiktean pada penulisan hamzah siswa Madrasah diniyah nurul aziz waru sidoarjo
disebabkan oleh kesulitan berbahasa, (3) Upaya Guru untuk meminimalkan kesalahan
dikte pada penulisan hamzah siswa Madrasah diniyah nurul aziz waru sidoarjo adalah
dengan memperbaiki kesalahan, dengan latihan dan menyusun program khusus dalam
Imla al-arobiyah.
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الفصل األول
أساسيات البحث
أ .مقدمة
كما عرفنا بعصرنا اغباضر أن أكثر التبلميذ حيبون اللغة العربية ,لفهم الدراسة .لذلك كثَت
من الطرق واؼبناىج وكيفية الدراسية استخدمها اؼبدرس يف دراسة اللغة العربية لًتقية مهارات كتابة
اللغة العرابية .أما تدريس اللغة العربية فهي :مهارة االستماع والكبلم والقراءة والكتابة.
للكتابة معٌت عام معروف ,وىذا اؼبعٌت يتكون من ثبلثة فروع ,األول دبعٌت التعبَت عن اؼبشاعر
واألفكار باألساليب واأللفاظ اؼبعينة ,وىو مافصلناه يف تدريس التعبَت .الثاين دبعٌت رسم اإلمبلء
للكلمات واغبروف اؼبعربة عن الصور الذىنية هبذه الرموز التعربية .الثالث دبعٌت ذبويد رسم اغبروف
والكلمات ذبويدا واضحا متناسقا

1

لكن عند ؿبمد صاحل الشاطيب ,الكتابة ىي ربويل االصوات االمبلئية على رموز ـبطوطة إىل
ّ
الورق أو غَته الذي متعرف عليها بقصد نقلها إىل األخرين لتسهيل نشر اؼبعرفة

1

فخر الدٌن عامر ,طرق التدرٌس خاصة بالغة العربٌة والتربٌة االسالمٌة ص87

2

محمد صالح الشاظبً ,المهرات اللغوٌة ,ص 502

1

2

ومن مهارة الكتابة اإلنشاء .اإلنشاء ىو التأليف يطّلع عن التذاكرات أو الرسائل أو
التجريب .واإلنشاء وصيلة للتفاىم بُت الناس ,ووصيلة لعرض أفكارىم ومعاشرىم ,وىو اؽبدف
الذي هتذف إليو ,وموضوعات اللغة العربية صبيعها لتسعى ذبويده

3

وال بد لتطبيق ىذه اؼبهارة من قدرة على كتابة اللغة العرابية وعبلمات الًتقيم فيها وىجاء كلمتها
بطريق ما يفهمها القارئ ,إنطبلقا من ذلك البد استخدام قواعد اللغة ومعرفة مفردهتا.

4

وكان ىذا البحث يبحث يف أخطأ اإلمبلئية لتبلميذ اؼبدرسة الدنية نور العزيز وارو سيدوارجو
الذين ىم يستطيعون القراءة باللغة العربية ولكن كثَتا منهم جيدون اؼبشكبلت والصعوبات يف
كتابتهم .فقد خيطئون يف استخدام القواعد اإلمبلئية مع أهنم قد تعلموا ىذه اؼبادة من قبل .لذلك
أراد الباحث أن يكتب حبثا ربت العنوان " ربليل األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اؽبمزة لدى تبلميذ
مدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو يف كتابة كتاب عقيدة العوام" .وعدد التبلميذ 16

تلميذا ،منهم  7تلميذات أحد منها من اؼبستوى الثانوي اليت تتكون من تلميذة واحدة مث 3
تلميذات من اؼبستوى اؼبتوسطة وبعدىا  5تلميذات من اؼبدرسة اإلبتدائية .والباقي يعٍت  7تبلميذ
منهم تلميذ من اؼبستوى الثانوي و تلميذ من اؼبستوى اؼبتوسط و  5تبلميذ من اؼبدرسة اإلبتدائية.
ىذا البحث حيلل األخطاء اإلمبلئية يف كتابة التبلميذ عند كتاب "عقيدة العوام" الذي يتكون
من  57بيت مؤلفة الشيخ أضبد اؼبرزوكي اؼبلكي اؼبكي .أخذ الباحث ىذا الكتاب ألن معظمهم
3

صالح الدٌن شٌرزاد ,الموجه العمل لمدرس اللغة العربٌة ,ص276

4

صالح عبد المجٌد العربً تعلٌم اللغات الحٌة وتعلٌمها بٌن النظرٌة والتطبٌق ,ص179

2

يقرؤون ىذا الكتاب بل ىم حيفظون األبيات لكنهم خيطؤون يف اإلمبلء ،فمن مث أخذ الباحث
ىذا الكتاب وىذا التحليل لبحثو كي يعرفوا على أخطأ إمبلئهم .كما نعرف اعبميع أن الكتابة يف
اللغة العربية تؤثر إىل تغيَت اؼبعٌت فهذا شيء مهم البد ربليلو وربسينو ومبلحظتو.
ب.أسئلة البحث
.1

ما أنواع األخطاء اإلمبلئية لدى تبلميذ مدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو يف كتابة
"عقيدة العوام" ؟

.2

ما أسباب األخطاء اإلمبلئية لدى تبلميذ مدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو يف
كتابة "عقيدة العوام" ؟

ج .أهداف البحث
.1

ؼبعرفة أنواع األخطاء اإلمبلئية لدى تبلميذ مدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو يف
كتابة "عقيدة العوام".

.2

ؼبعرفة أسباب األخطاء اإلمبلئية لدى تبلميذ مدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو يف
كتابة "عقيدة العوام"

3

د .أهمية البحث
إن أمهية البحث اليت ستقدمها الباحث من ىذا التصديق فهي األمهية النظرية واألمهية العلمية.
 .1األمهية النظرية
أما األمهية النظرية من ىذا البحث فهي لتوسيع النظرية يف علم اإلمبلء خاصة ال سيما عند
كتابة عقيدة العوام لتبلميذ نور العازيز وارو سيدوارجو.
 .2األمهية العلمية
أ .للباحث :لزيادة الفهم واؼبعرفة عن اإلمبلء خاصة ال سيما عند كتابة عقيدة العوام لتبلميذ
نور العازيز وارو سيدوارجو.
ب .للمعلمُت :ؼبعاونتهم يف إعداد اؼبواد التعليمية على أسس العلمية.
ج .للمتعلمُت :ؼبعاونتهم يف ارتقاء كتابتهم العربية.
د .للقارئُت وطبلب شعبة اللغة العربية وأدهبا :معاونة على اؼبعرفة والفهم.
ه .للجامعة :لزيادة الرسالة العلمية يف مكتبة جامعة سونان أمبيل اإلسبلمية اغبكومية العامة
ومكتبة كلية الآلداب والعلوم اإلنسانية بتلك اعبامعة.

4

ه .توضيح المصطلحات
يوضح الباحث فبا يلى من اؼبصطلحات اليت تكونت منها صياغة العنوان ىذا البحث:
ربليل األخطاء  :أسلوب منهجي غبدود وتأويل األخطاء اليت ارتكبت منو التبلميذ.
األخطاء اإلمبلئية :ىي األخطاء اليت ربتوي على موضوعات علم اإلمبلء.
اؼبدرسة الدينية نور العزيز :ىي مدرسة تابعة دبؤسسة اؼبعهد اإلسبلمى العزيز وارو سيدوارجو
عقيدة العوام :كتاب يبحث يف أساسيات العقيدة اإلسبلمية أو ما يسمى بعلم التوحيد ،وألفو
الشيخ أضبد أؼبرزقي

5

و .تحديد البحث
لًتكيز ىذا البحث فحدد الباحث على حبثو فبا يلي:
اغبدود اؼبوضوعية :أما النص اؼبقروء يف ىذا البحث ،كتاب عقيدة العوام من بيت األول حىت
األخَت  .وحدد الباحث عن أخطأ اإلمبلئية.
وحدد الباحث يف ربليل األخطاء اإلمبلئية من أنواع أخطأ اإلمبلئية يعٍت األخطاء على كتابة
اؽبمزة يف األول الكلمة ،واؽبمزة التوسطة ،واؽبمزة اؼبتطرفة.
5

ألشٌخ أحمد ألمرزقً ,عقٌدة العوام,فوجون ماالنج إندونٌسٌا .مجهول السنة

5

اغبدود اؼبكانية :يريد الباحث أن يركز ىذا البحث عن األخطاء اإلمبلئية يف مدرسة نور العزيز
وارو سيدوارجو من الفصل الصفر ب.
اغبدود الزمانية :حدد الباحث ؽبذه عملية البحث يف الفصل الدراسي الثاين من السنة الدراسية
.2022–2021
ز .الدراسات السابقات
ال ينكر الباحث أن ىذا البحث ليس البحث األول يف دراسة ربليل األخطاء اإلمبلئية ،وقد
سبقتو دراشة اليت يستفيد منها األفكار .ويسجل الباحث الدراسة السابقة كما يلي:
البحث الذي كتبتو زىرة عظيم " ربليل األخطاء اإلمبلئية لدى طبلب زبصص اللغة العربية يف
معهد نور القرآن كركسان " حبث تكميلي قدمتو لنيل شهادة البكالوريوس يف شعبة اللغة العربية
وأدهبا قسم اللغة واألدب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية اغبكومية
سورابايا إندونيسيا سنة ٕٗٔٓ م  ،بينت الباحثة يف ىذا البحث عن ربليل األخطاء لدى طبلب
زبصص اللغة العربية يف معهد " نور القرآن " كركسان من ناحية األخطاء اإلمبلئية  ,وحبثت
الباحثة فيها عن األخطاء اإلمبلئية ىي اغبروف اليت تزاد واغبروف اليت ربذف ( اغبروف تكتب
وال تنطق واغبروف تنطق وال تكتب )  ،مهزة القطع  ،التاء اؼبربوطة  ،األلف اللينة  ،اؼبد حيروف
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العلة ( ا  ،ي  ،و )  ،واؼبدخل الذي استخدمتو الباحثة ىو اؼبنهج الكيفي من نوع حبث ربليل
األخطاء.
مث البحث عند شكري )" (sukriربليل األخطاء اإلمبلئية (دراسة وصفية تقوديية لدى طلبة
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية أوجونج تنجونج روكن ىيلَت رياو سومطرة)" حبث تكميلي
قدمو لنيل درجة اؼباجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك
إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج إندونيسيا سنة ٕٔٔٓ م  .بُت الباحث يف ىذا البحث عن
ربليل األخطاء اإلمبلئية لدى طلبة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومية أوجونج تنجونج روكن
ىيلَت رياو سومطرة من ناحية األخطاء اإلمبلئية  ،وحبث الباحث فيها عن األخطاء اإلمبلئية ىي
اإلمبلء اؼبنقول واإلمبلء اؼبنظور  ،واؼبدخل الذي استخدمو الباحث ىو اؼبنهج الكيفي من نوع
الوصفي التقوديي .
والبحث األخر الذي كتبو نونونج فضيلة العلمية )(nunung fadhilah ilmiah
"ربليل األخطاء اإلمبلئية لدى طبلب معهد اإلصبلح اإلسبلمي سندائج باتشَتان الموقبان"
حبث تكميلي قدمتو لنيل شهادة البكالوريوس يف شعبة اللغة العربية وأدهبا قسم اللغة واألدب كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سوئن أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورابايا إندونيسيا سنة ٕٗٔٓ
م  .بينت الباحثة يف ىذا البحث عن ربليل األخطاء لدى طبلب معهد " اإلصبلح " اإلسبلمي
7

سندانج باتشَتان الموقبان من ناحية األخطاء اإلمبللية  .وحبثت الباحثة فيها عن األخطاء
اإلمبلئية ىي اغبروف اليت تزاد واغبروف اليت ربذف ( اغبروف تكتب والتنطق واغبروف تنطق وال
تكتب )  ،مهزة القطع  ،التاء اؼبفتوحة  ،حذف "ال"  .واؼبدخل الذي استخدمتو الباحثة ىو
اؼبنهج الكيفي من نوع حبث ربليل األخطاء.
أما البحث الذي كتبتو إيكى مفيدة النسوة ) (Ike Mufidatuniswahيف " ربليل األخطاء
اإلمبلئية يف كتابة اؽبمزة بوسيلة اغبادي عشر دبدرسة اؼبلتزم الثانوية" سنة 2020م ،ىو البحث
الذي يبحث عن األخطاء يف كتابة اؽبمزة وفيها حصلت على استخدام اؽبمزة يف كتابة العربية
الصحيحة ،فيو اختبلف بُت ىذه الرسالة وىو يف استخدام اػبطوة على حصول األخطاء وىي
األخطاء يف الكتابة .أما ىذه الرسالة استخدمت طريقة األخطاء اإلمبلئية.
أن البحث الذي كتبو سيف الدين عبد اهلل ) (Saifuddin abdillahيف " ربليل األخطاء
اإلمبلئية واػبطية يف كتابة العربية لتبلميذ مدرسة دار العلوم الثناوية" سنة 2010م ،ىو البحث
الذي يبحث عن األخطاء يف الكتابة اليت تبحث عن استخدام الكتابة وتقسيمها بُت الصحيح
واػبطأ ،فيو اختبلف بُت ىذه الرسالة وىو يف استخدام اؼبنهج اىل وىو اؼبنهج الوصفية
االستكشافية على حصول األخطاء وىي األخطاء يف الكتابة .أما ىذه الرسالة استخدمت اؼبنهج
الكيفي أو النوعي.
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وبعده تعبَت الباحثُت من قبل وىناك اإلختبلف من ىذا البحث وىو أن اؼبنهج الذي
يستخدمها اؼبستخدمو الباحث ىو اؼبنهج الكيفي أما البحث قبلو ىناك اؼبنهج الوصفي
اإلستكشايف وبعده ىناك يف اختبلف خطوات ربليل األخطاء ،يعٍت أن ىذا البحث يأخذ ربليل
األخطاء اإلمبلئية أما الباحثون األخرون يأخذون خطوات ربليل األخطاء النحوية و الصوتية
واستخدام الضمائر وىذا دليل على أن البحث الذي كتبو الباحث خيتلف من الباحثُت قبلو
فمن مث ،اعتقد الباحث اعتقادا تاما على أ ّن حبثو "ربليل األخطاء اإلمبلئية يف كتابة
عقيدة العوام لتبلميذ اؼبدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو" مل يكن حبثو من قبل.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
المبحث األول :تحليل األخطاء
أ .مفهوم تحليل األخطاء
تعريف التحليل

التحليل ىو عملية تقسيم موضوع أو مادة معقدة إىل أجزاء صغَتة من أجل اغبصول
على فهم وإستيعاب أفضل ؽبذا اؼبوضوع أو اؼبادة .مت تطبيق ىذه التقنية يف
علوم الرياضيات واؼبنطق منذ القدم على الرغم من أن التحليل كمفهوم رظبي ىو تطور حديث
نسبيا6.ويف تعبَت آخر أن التحليل ىو عملية للتقسيم والتفريق شيء ما مث جيمع حسب اؼبعيار
واؼبقياس ويفسر معناه
تعريف األخطاء

7

تعريف كوردر) : (corderيف كتابو أن ىناك الفرق بُت زلة اللسان ( )Lapsesىي
األخطاء الناذبة من تردد اؼبتكلم ،األغبلظ ( )Mistakesفهي األخطاء الناذبة عن اؼبتكلم
6

Michael Beaney (Summer 2012). "Analysis". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Michael Beaney

7

رشدي أحمد طعٌمة ،المهارات اللغوٌة :مستوياهتا ،تدرٌسها ،صعوابهتا( ،القاهرة :دار الفكر العربً 2114 ،م) ،ص316 :

11

بكبلم غَت مناسب للموقف ،واألخطاءء ( )Errorفهي ابلمعٌت الذي يستعملو فهو ذلك النوع
من الؤلخطأ اليت خيالف فيها اؼبتحدث أو الكاتب قواعد اللغة.
 .2تعريف سَتفرت :ىو أي استعمال خاطئ للقواعد .أو سوء استخدام القواعد الصحيحة ،أو
اعبهل ابلشواذ (االستثناءات) من القواعد .فبا ينتج عنو ظهور أخطأ تتمثل يف اغبذف ،أو
االضافة ،أو اإلبدال وكذلك يف تغيَت أما كن اغبروف ،وىناك اختبلف بُت األخطاء واألغبلظ،
فاػبطأ يف التهجي أو الكتابة الذي حيدث ابنتظام عرب الكتابة يسمى  Errorردبا يرجع إىل
نقص يف معرفتو بطبيعة اللغة وقواعدىا.
 .3عبد العزيز العصيلي :األخطاء يقصد ىبا األخطاء اللغوية أي االكبراف عما ىو مقبول يف
اللغة العربية حسب اؼبقاييس اليت يتبعها الناطقُت ابلعربية الفصحى
تعريف تحليل األخطاء
ربليل األخطاء ىو مصطبلح آخر استخدمو علم اللغة التطبيقي يف تعليم اللغة ،واػبطوة
لكن ىناك اإلختبلف عن اؼبقارنة الداخلية فيهما
بعدىا التحليل التقابلي ولعلو شبرة من شبراتوّ ،
يدرسان اللغة ،أما ىو نفسو فيدرس لغة اؼبتعلم القصد للغتو األوىل ،فإمنا القصد للغتو اليت ينتج
وىو يتعلم ،وربليل األخطاء يرتكبها دارسوا اللغة وؾباىدة التعريف على أسباب األخطاء
ؼبعاعبتها ويعتمد ربليل األخطاء على اإلنتاج اللغوي على الفعل ؼبتعلم اللغة اؼبنشودة اللتحليل
11

القبلي كما يف ربليل التقابلي ويريد دعاة ربليل األخطاء أن تدخل اللغة األم ليس اؼبصدر
الوحيد األخطاء اليت يرتكبها الطالب.
ب.فوائد دراسة األخطاء
إن دراسة األخطاء وربليلها ىي عمل جاد مفيد يشكل جزءا أساسيا من علم اللغة
التطقبيقي ،ومن الفوائد دراسة اأػبطأ فيما يلي:
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.1

الكشف عن اسًتاتيجيات التعلم عند التبلميذ.

.2

اؼبساعدة يف إعداد اؼبواد الدراسية على أسس علمية سليمة.

.3

الوصول إىل األساليب السليمة يف تقوًن اإلنتاج اللغوي للدارسُت.

ج .أنواع األخطاء اللغوية
إن أنواع األخطاء اللغوية كثَتة ،منها:

9

 .1األخطاء اإلمبلئية :ىو األخطاء اليت تكون يف كتابة الكلمة بشكل غَت صحيح.

8

عمر الصدٌق عبد هللا ،تحلٌل األخطاء اللغوٌة التحرٌرٌة لدي طالب معهد الخرطوم الدوٌل للغة العربٌة الناطقٌن باللغات األخرى،
(خرطوم :معهد الخرطوم الدوٌل للغة العربٌة2111 ،م) ص81:

9

عمر الصدٌق عبد هللا و اخرون ،العربٌة للناطقٌن بغٌرها ،ص:

111-99
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 .2األخطاء النحوية :ىو األخطاء اليت تتناول موضوعات النحو.
 .3األخطاء الصرفية :ىو األخطاء اليت تتناول موضوعات الصرف.
 .4األخطاء الصوتية :ىو األخطاء اليت تقع يف أصوات اللغة العربية وحركاهتا ،وما يعتربىا
من حذف ،وإضافة ،وإبدال ،وغَتىا.
 .5األخطاء البالغية :ىو األخطاء اليت تتعلق دبوضوعات الببلغة ،كاعبناس ،والطباق،
والتضمُت ،وغَتىا.
 .6األخطاء األسلوبية :ىو األخطاء اليت تتناول وضع الكلمات يف سياق غَت صحيح ،أو
أن تستعمل الكلمة يف اعبملة بشكل خاطئ.
د .أسباب األخطاء
الينكر الباحث بأن كل األخطاء أسباب ،فسيذكر الباحث تلك األسباب فبا يتعلق بتحليل
األخطاء كما يلي:10
 .1اؼببالغة يف التعميم وىي أن الطالب يتعلم القاعدة مث حياول أن يعمها على اغباالت
األخرى واليت تكون ـبتلفة عن اغبالة السابقة ،واؼبقصود من اؼببالغة يف التعميم ىو بأن التبلميذ
10

جاسم على جاسم ،التقابلً اللغوي وتحلٌل األخطأ ،الرٌاض :عمادة شؤون المكتبات 1982 ،م.
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يتعلمون القاعدة مث حياولون أن يعموىا على صبيع اغباالت األخرى واليت تكون ـبتلفة عن اغبالة
السابقة .وقع ىذا السبب ألن التبلميذ ال يسأل اؼبادة عندما بينها اؼبعلم ،حىت كان الفكرة بأن
اؼبادة متساوية مع اؼبادة قبلها اليت ألقاىا اؼبعلم  .اؼبثال  :أمر اؼبدرس اظباعيبل ليقرأ الكتاب .
 .2اعبهل بالقاعدة وقيودىا ويقصد بو وجود الًتاكيب اؼبنحرفة عن قيود القاعدة الصحيحة
بعدم معرفة الطالب ؽبا ،واؼبقصود ىنا أن التبلميذ ال يعرفون القاعدة عن اإلمبلئية ألهنم ال
يتعلمون أو قد ال يفهمون  ،ومن السهولة إجياد األخطاء اإلمبلئية من سبب جهل بالقواعد يف
أحوالنا .ولكن بعض التبلميذ إما من اؼبدرسة أو اعبامعة وقعوا يف ىذا اغبال  .اؼبثال  :جاء
األستاذة
 .3التطبيق الناقص للقواعد ويقصد بو وجود الًتاكيب اؼبنحرفة عن قيود القاعدة الصحيحة
بقلة التطبيق ؽبا ،واؼبقصود من اؼببالغة يف التعميم ىو بأن التبلميذ يتعلمون القاعدة مث حياولون أن
يعموىا على صبيع اغباالت األخرى واليت تكون ـبتلفة عن اغبالة السابقة .وقع ىذا السبب ألن
التبلميذ ال يسأل اؼبادة عندما بينها اؼبعلم ،حىت كان الفكرة بأن اؼبادة متساوية مع اؼبادة قبلها
اليت ألقاىا اؼبعلم  .اؼبثال  :اآلن سكنت يف سورابايا
 .4اإلفًتاضات اػباطئة وىو يف الفهم ،اإلفًتاضات اػباطئة ىي اػبطأ يف الفهم واؼببلحظة
وال يعتمد على القاعدة اؼبوجودة واؼبقررة يف قاعدة اإلمبلء .ىذا اغبال يوجد وقوعو من األسباب
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كثَتة أحدىا أن الطالب ال يدرك تاما على شرح اؼبعلم وال يريد سؤالو إىل اؼبعلم حىت كان اػبطأ
يف الفهم واؼببلحظة .اؼبثال  :يف وقت أخرى ه  .تدخل اللغة األم بسبب تأثَت اللغة األم إىل
اللغة األجنبية اؼبدروسة وىو اؼبثال  :ىو يستطيع يتكلم.
ه .مراحل دراسة األخطاء
جيري ربليل األخطاء عادة على مراحل وىي:11
 .1تعريف األخطاء
الميكن أن يبدأ الوصف إىل بعد التعرف ،وىذه اؼبرحلة ربديد مكان اػبطأ الذي خرج فيو
التبلميذ على القاعدة.
 .2توصيف األخطاء
عرف كوردر ىذه اؼبرحلة بأهنا العملية اؼبرتبطة دبقارنة التعبَتات األصلية الصادرة عن
الدارس باألبنية اؼبقبولة واؼبتعمدة.

12

فيقصد هبذه اؼبرحلة بيان أوجو االكبراف عن القاعدة،

وتصنيفو للفئة اليت ينتمى إليها ربديد موقع األخطاء من اؼبباحث اللغوية.

11

رشدي أمحد طعٌمة ،املهارات اللغوٌة :مستوٌتها ،تدرٌسها ،صعوبتها ،ص.312-318 :
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بدر بن على العبد القادر ،المنهج التفابلى وتحلٌل األخطاء ،ص.181 :
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 .3تفسري اػبطأ
يأيت تفسَت اػبطأ منطقيا بعد ربديدىا ووصفها .ويقصد هبذه اؼبرحلة بيان العوامل اليت أدت
إىل اػبطأ أو بيان األسباب اليت أدت إىل اػبطأ.
 .4تصويب اػبطأ
ال يتم تصويب اػبطأ إال بعد معرفة أسباهبا ،وىذه اؼبرحلة ىو إتيان اعبملة الصحيحة
بدال من اعبملة اؼبشتملة على اػبطأ.
المبحث الثاني :اإلمالء واألخطاءء
أ .مفهوم اإلمالء
اإلمبلء فرع من فروع اللغة العربية ،لغة القرآن  ،وىذا الفرع حيقق جزءا مهما من وظيفتها
االساسية  ،وىي الفهم واإلفهام من خبلل الكتابة  ،ويبحث يف صحة بناء الكلمة ،دبعٌت وضع
اغبروف .يف مكاهنم  ،حبيث يتم تقوًن النطق واؼبعٌت.
ب .أهداف اإلمالء


13

14

13

أٌمن أمٌن عبد الغنً ،الكافً فً قواعد اإلمالء( ،القاهرة :دار التوفٌقٌة ٢١٠٢ ،م) ،ص.141 :
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الغنً ،الكافً فً قواعد اإلمالء ،ص171 :

16

لكل دراسة أىداف وكذلك اإلمبلء وأىدافو كما يلي:
 .1التدريب للدارسُت على رسم اغبروف والكلمات برسم صحيح ومطابق فيما اتفقو علماء
اللغة من أصول فنية ربكم ضبط الكتابة.
 .2تذليل الصعوبات اإلمبلئية اليت احتاجت إىل اؼبزيد من العناية ،كرسم الكلمة اؼبهموزات او
اؼبختومت باأللف والكلمات اليت تضمنت بعد حروفها بأصوات قريبة من أصوات حروف
األخرى وما إىل ذلك.
 .3التدريب الدارسُت على ربسُت اػبط فبا يساعدىم على ذبويده والتمكن من قراءة اؼبفردات
والًتكيب اللغوية ،وفهم معانيها فهما صحيحا.
ج .أنواع اإلمالء
 .1اإلمبلء اؼبنقول ىو التلميذ الذي ينقل اعبزء الكلمات من سبورة أو كتاب أو بطاقة بعد
قراءتو وفهمو مث يهجي بعد الكلمات دبحاء شفوي .وىذا النوع من اإلمبلء لؤلطفال الصفُت
األول والثاين من اؼبرحلة.
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 .2اإلمبلء اؼبنظور :أن يعرض اعبزء على التبلميذ لقرائتها وفهمها وىجاء بعض كلماهتا ،مث
حيجب عنهم ،وديلئ عليهم بعد ذلك .وىذا النوع من اإلمبلء يبلئم التبلميذ الصف الرابع من
اؼبرحلة اإلبتدائية.
 .3اإلمبلء االستماعي :أن يستمع التلميذ إىل اعبزء ،يقرؤىا اؼبدرس ،وبعد مناقشتهم يف معانو
ويهجي كلمات مشاىبة ؼبا فيو من الكلمات الصعوبات ديلي عليهم ،وىذا النوع من اإلمبلء
يبلئم تبلميذ الصفُت اػبامس والسادس من اؼبرحلة اإلبتدائية.
 .4اإلمبلء اإلختباري :الغرض منو تقدير ؼبستوى التلميذ ،وقياس قدرتو ومدى تقدمو ،ؽبذا ديلى
عليو جزء بعد استماعو إليو ،وفهمو المساعدة لو يف اؽبجاء ،وىذا النوع من اإلمبلء ،يتبع مع
التبلميذ يف صبيع الفرق ،لتحقيق الغرض الذي ذكرناه ،ولكن ينبغى أن يكون على فًتات
معقولة ،حىت تقع الفرص للتدريب والتعليم.
د .األخطاء اإلمالئية
العامة
مفهوم اػبطأ ىو اؼبرادف أو اللّهن قدديا وىو مواز للقول فيما كانت تلحن فيو ّ
اػباصة .وأما اػبطأ اإلمبلئي يعٍت قصور التلميذ عن اؼبطابقة الكلية أو اعبزئية بُت الصور
و ّ
الصوتية أو الذىنيّة للحروف والكلمات ،مدار الكتابة اإلمبلئية مع الصور اػبطية ؽبا ،وقف
قواعد الكتابة اإلمبلئية احملددة أو اؼبتعارف عليها.
18

أسباب اػبطأ اإلمبلئية ،كأن يكون اؼبعلم سريع النطق أو خافت الصوت أو غَت مهتم
دبراعاة الفروق الفردية ومعاعبة الضعاف أو اؼببطئُت ،أو يكون يف نطقو قليل االىتمام بتوضيح
اغبروف توضيحا حيتاج إليو التبلميذ للتمييز بينو ،وخباصة اغبروف اؼبتقاربة يف أصواهتا أو
ـبارجها ،أو هتاونو يف تنمية القدرة على االستماع الدقيق ،أو التسامح يف سبرين عضبلت اليد
عند الكتابة مع السرعة اؼببلئمة ،أضف إىل ذلك هتاون بعض اؼبعلمُت باألخطاء اإلمبلئية وعدم
التشديد يف احملاسبة عند وقوع اػبطأ.
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المبحث الثالث  :الهمزة
أ .مفهوم الهمزة
قبل أن نبدأ يف اؽبمزة ينبغي يل أن أوضح الفرق بُت اؽبمزة واأللف اللينة .فاؽبمزة ىو
حرف ـبصوص يقبل صبيع اغبركات ،مثل اؽبمزة اؼبفتوحة ،أو اؼبكسورة ،أو اؼبضمومة .وأما
األلف اللينة فهي امتداد صويت ينشأ عن إشباع الفتحة فوق اغبرف الذي قبلها ،وىي تقع يف
وسط الكلمة ،وىذه األلف ال تقبل اغبركات ،وؽبذا نق ّدر عليها حركات اإلعراب ،إذا كان
اب.
يف آخر الكلمة اؼبعربة .اؼبثال :قَ َال ،بَ َ

15

الدكتور فهد خلٌل زائد ,األخطاء الشائعة (األردن :دار الٌزوري العلمٌة للنشر والتوزٌع 2116,م.
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اؽبمزة نوعان :مهزة وصل ،ومهزة قطع .وأما حاالت اؽبمزة تتكون من مهزة يف أول
الكلمة ،ومهزة يف وسط الكلمة ،ومهزة يف آخر الكلمة .تنقسم األلف إىل قسمُت الكبَتين،
األول ىي األلف اليت تقبل اغبركات اإلعرابية مثل الفتحة والضمة والكسرة .والثاين ىي اليت
تبلزم حالة واحدة ال تتعداىا إىل غَتىا وتساعد اؼبتكلم يف الكبلم .وتلك تسمى باألف
اللينة ،فبل تقبل شيئا من اغبركات السابقة اؼبذكورة أي الكسرة أو الفتحة أو الضمة.
ب.أنواع الهمزة
 .1الهمزة اإلبتدائية
اؽبمزة اإلبتدائية أنواع وكلها تندرج من حيث ظهورىا يف النطق ،رظبت اؽبمزة يف أول
الكلمة سواء كانت مهزة القطع أو مهزة الوصل.
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 همزة القطع
مهزة القط ىي اؽبمزة اإلبتدائية ،تكتب وتنطق يف أي مكان جاءت إما يف وصل الكبلم
أو يف قطعة ويف أثناء الكبلم أو يف أولو ،مثل :األمة .17ويف بيان آخر يقول بأن اؽبمزة القطعي
ىي اؽبمزة اليت تأيت يف أول الكلمة وتكتب فوق األلف وتكون ذات لفظ ملحوظ مثل كلمة
16

عبد السالم محمد هارون ،قواعد اإلمالء( ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرٌة 1994 ،م) ،ص.7 :

17

فهمً النجار ،قواعد اإلمالء فً عشرة دروس سهلة( ،الرياض :مكتبة الملك فهد الوطنٌة 2118 ،م) ،ص. 11 :

21

أضبد ،أمانة ،أو قد تكون اؽبمة مضمومة وتكتب على األلف مع الضمة مثل كلمة أُم ،أو أن
تكون الفتة مصاحبة للكسرة وتكتب ربت األلف مع وضع الكسرة مثل إِنعام.18
تكتب مهزة القطع ألفا فوقها مهزة (أ) إن كانت مفتوحة أو مضمومة ،وألفا ربتها مهزة (إ) إن
كانت مكسورة.
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 -يف األفعال

20

الفعل اؼباضي الثبلثي اؼبهموز األول ومصدره ،مثل :أَمل )ماضي( ،أمبل )مصدر.
الفعل اؼبضارع الذي يبدأ بهمزة اؼبضارعة ،مثل :أذىب.
الفعل ماض الرباعي ومصدره وأمره ،مثل :أكرم (ماضي) ،إكراما (مصدر) ،أكرم (أمر).
تأيت مهزة القطع يف صبيع اغبروف ،مثل :إىل ،إن ،أن ،أن.
 -يف األظباء

21

18

Aya “Syarhu anwa’ alhamzah bil amtsilah” Almarsal.com (https://www.almrsal.com/post/493346,
diakses 20 februari 2022).
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زهدي أبو خلٌل ،اإلمالء المٌسر( ،عمان :دار أسامة 1998 ،م) ،ص.33 :

20

النجار ،قواعد اإلمالء فً عشرة دروس سهلة ،ص.11:

21

خلٌل ،اإلمالء المٌسر ،ص.33:

21

يف صبيع األظباء.
 -يف اغبروف

22

كل اغبروف مهزتها مهزة قطع عدا (أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )التعريف.
 همزة الوصل
مهزة الوصل ىي يتوصل بها إىل النطق باغبرف الساكن ،وىي تهر يف النطق حُت نبدأ
بنطق الكلمة الىت وقعت ىذه اؽبمزة يف أوؽبا ،وزبتفي من النطق حُت تقع ىذه الكلمة يف وسط
الكبلم ،ويف شرح اآلخر مهزة تأيت يف أول الكلمة وتكتب األلف بدون مهزة كثل (ا) وتسمى يف
اللغة العربية ألف الوصل وليست مهزة الوصل كما خيتلط على البعض ويتم الوصل هبذه اؽبزة
للنطق باغبرف الساكن الذي يأيت بعدىا ،واغبرف الساكن تكون حركتو مثل حركة اغبرف
الثالث من الكلمة ومن مواضعها  ،مثل اؽبمزة يف "اجتهد" فتظهر يف النطق حُت تقول :اجتهد
ؿبمد ،وال تظهر حُت تقول :ؿبمد اجتهد
بوصل الكلمتُت يف النطق

22

23

النجار ،قواعد اإلمالء فً عشرة دروس سهلة ،ص.11:

23

Aya “Syarhu anwa’ alhamzah bil amtsilah” Almarsal.com (https://www.almrsal.com/post/493346,
diakses 20 februari 2022).
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ومهزة الوصل ثبت نطقها يف االبتداء وسقط يف الدرج .تكتب مهزة الوصل ألفا فقط ال مهزة
فوقها وربتها.
 يف األفعالفعل أمر ثبلثي ،مثل  :اضرب.
فعل ماض طباسي و مصدره وأمره ،مثل :اجتمع (ماضي) ،اجتماعا (مصدر) ،اجتمع (أمر).
فعل مضي سداسي ومصدره وأمره ،مثل :استفعل (ماضي) ،استفعاال (مصدر) ،استفعل (أمر).
 يف األظباءاألظباء العشرة :اسم ،ابن ،ابنة ،امرؤ ،امرأة ،است ،اثنان ،اثنتان ،ابنم ،ادين اهلل.
مصدر الفعل اػبماسي ،كبو :اجتماع
مصدر الفعل السداسي ،كبو :استقرا
 يف اغبروفمهزة أل تعريف
 .2الهمزة المتوسطة
23

أؽبمزة اليت تقع يف وسط الكلمة ظبيت باؽبمزة اؼبتوسطة أحوال ،تتكون اؽبمزة اؼبتوسطة إىل
أربعة حالة ،وىي اؽبمزة اؼبتوسطة فوق األلف ،واؽبمزة اؼبتوسطة فوق الواو ،واؽبمزة اؼبتوسطة فوق
الياء ،واؼبتوسطة اؼبنفردة .تكتب اؽبمزة اؼبتوسطة فوق األلف يف اؼبواضع اآلتية :إذا كانت ساكنة
س ؛ إذا كانت مفتوحة قبلها حرف مفتوح ،كبوَ :سأ ََل ؛ إذا كانت
قبلها حرف مفتوحة ،كبوَ :رأْ ٌ
َف.
مفتوحة قبلها حرف صحيح ساكن ،كبو :يَرأ ُ
تكتب اؽبمزة اؼبتوسطة فوق الواو يف ؼبواضع اآلتية :إذا كان ما قبلها حرفا مضموما ومل تكن
اؽبمزة مكسورة بأن كانت مضمومة كبوُ :كؤوس ،أو مفتوحة كبو :بـؤساء ،أو ساكنة كبو :م ِ
ؤم ٌن؛
ُ
ُ ٌ
َُ َ ُ
مكسورا بأن كان
مفتوحا كبو :يَـ ُؤم ،أو ساكناً
إذا كانت اؽبمزة مضمومة ومل يكن ما قبلها حرفاً
ً
ً
ب.
كبو :التَّثَ ُاؤ ُ
تكتب اؽبمزة اؼبتوسطة فوق الياء يف اؼبواضع اآلتية :إذا كانت اؽبمزة مكسورة ،سواء كان ما
قبلها حرفا مكسورا كبوِ :مئُِت ،أو مفتوحا كبوَ :سئِ َم ،أو مضموما كبوُ :سئِ َل ،أو ساكنا معتبل
كبوََ :شَائِ ُل ،أو ساكنا صحيحا كبو :أَسئِلَةٌ؛ إذا كان ما قبلها حرفا مكسورا ،سواء كانت اؽبمزة
ِِ
ِ
ك.
ئس ،أو مفتوحة كبوِ :رئَةٌ ،أو مضمومة كبو :يُق ِرئُ َ
مكسورة كبو :فئ َ
ُت:ج فئة ،أو ساكنة كبو :ب َ

24

تكتب اؽبمزة اؼبتوسطة منفردة يف اؼبوضع اآلتية :إذا كانت مفتوحة وقبلها ألف كبو :تَ َساءَ َل؛
إذا كانت مفتوحة أو مضمومة قبلها واو ساكنة كبوُ :م ُروءَةٌ؛ إذا كانت قبلها واواً مشددة
مضمومة كبو :تَـَروءُ.

24

 .3الهمزة المتطرفة
أؽبمزة اليت تقع يف آخر الكلمة ظبيت باؽبمزة اؼبتطرفة.إذ كانت اؽبمزة يف آخر الكلمة
أحيانا تكتب على اؼبفردة ،وأحيانا تكتب على األلف ،وأحيانا تكتب على الواو ،وأحيانا تكتب
على الياء ،فاصلة اؽبمزة تكتب يف آخر الكلمة على حرف يناسب حبركة اغبروف الذي قبلو،
وأقوى اغبركات الكسر ،وتناسبو اؽبمزة بالياء مثل" :شاطئ" .ويليو الضم تناسبو اؽبمزة بالواو
مثل :تباطؤ .ويليو الفتحة تناسبو اؽبمزة األلف مثل" :مبدأ" .ويليو السكون تناسبو اؽبمزة السطر
مثل" :الدفء".25ويف بيان آخر ىو اؽبمزة اليت تكتب وتلفظ يف نفس الوقت وتأيت يف آخر
الكلمة وىي إما أن تكتب على ألف إذا كان ما قبلها حرف مفتوح مثل كلمة "ملجأ" ،أو أن
تكتب على واو إذا كان ما قبلها مضموم مثل "تباطؤ" ،أو أن تكتب على ياء إذا كان ما قبلها
مكسور مثل "كميائي".

24
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عبد هللا بن سالم بن سعٌد باخرٌصة ,الدروس األساسٌة فً القواعد اإلمالئٌة (ترٌم :مكتبة ترٌم الحدٌثة).٢١٠٢ ,
الغنً ،الكافً فً قواعد اإلمالء والكتابة ،ص.94 :
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المبحث الخامس
المدرسة الدينية
اؼبدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو ىي مدرسة بنيت لتكون استمرارا لتعلم القرآن
وأيضا كإعداد للتبلميذ الذين يرغبون يف التحاق تعليمهم دبعهد اإلسبلمية .قامت نور العزيز
بتدريس كتب ـبتلفة من معهد اإلسبلمية بشكل عام مثل الفقو والصرف والتاريخ والنحو
واألخبلق .مت بناء مدرسة دينية نور العزيز يف عام  2005وتقع يف شارع تروودو  1ط  15ر 2
شخصا من الفتيان والفتيات
رقم  147أما "التبلميذ" فيبلغ عددىم حوايل 46
ً
عقيدة العوام
كتاب يبحث علم التوحيد ملفوف بشكل الشعر لتسهيل الفهم والتذكر  ،ىذا الكتاب
معروف يف صبيع دوائر الًتبية اإلسبلمية ،ألفو اإلمام العبلمة أضبد بن ؿبمد رمضان بن منصور
اؼبكي اؼبرزوقي اؼبالكي اغبسٍت .أحد مفيت اؼبذىب اؼبالكي دبكة .عام 1397ىـ 1971 /م.
حيتوي الكتاب على  57بيتا بدءاً باغبمد هلل ورسول اهلل وصحابة النيب وآلو  ،مث وجوب
معرفة صفات الواجبة واؼبستحيلة واعبائزة يف حق اهلل تعاىل وبعد ذلك ذكرت صفات الواجبة
واؼبستحيلة واعبائزة يف حق الرسل وأظباء  25نبيا .مث صفة اؼببلئكة وأظباء اؼببلئكة العشرة،
26

أظباء الكتب األربعة  ،وجوب قبول كل ما نقلو الرسول  ،اإلديان بيوم القيامة ،وبعد ذلك أظباء
آل بيت النيب .واإلسراء اؼبعراج ووجوب الصبلة مث اػبتام.
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الفصل الثالث
منهجية البحث
أ .مدخل البحث ونوعه
ويستعمل الباحث يف ىذا البحث اؼبدخل الكيفي ألن البحث يكون على صورة
اؼبعلومات البيانية والوصفية وال يكون على صورة عددية وكمية26 .وأما نوع البحث ىو ربليل
األخطاء ،ألن الباحث سوف يقوم بتحليل األخطاء اإلمبلئية لدى تبلميذ اؼبدرسة الدينية نور
العزيز وارو سيدوارجو يف كتابة عقيدة العوام اليت قامت بتنفيذ ىذا الربنامج اؼبدرسة الدينية نور
العزيز وارو سيدوارجو وحياول معرفة أسباهبا.
ب.بيانات البحث ومصادرها
البيانات ىي ؾبموعة اؼبشاىدات واؼببلحظات واألرقام واآلراء اؼبتعلقة بالظاىرة أو
اؼبشكلة اؼبعينة .والبيانات بشكل عام ىي ؾبموعة من اغبروف أو الكلمات أو األرقام أو الرموز
أو الصور اػبام اؼبتعلقة دبوضوع معُت27 .والبيانات يف ىذا البحث ىي الكلمات أو اعبمل اليت

Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Rosda, 2011), hal:31.

26

Achmad Suhaidi, “Pengertian Sumber Data, Jenis-jenis Data dan Metode Pengumpulan data”,

27

(achmadsuhaidi.wordpress.com, diakses 18 November 2021).
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تدل على األخطاء اإلمبلئية لدى تبلميذ اؼبدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو يف كتابة
"عقيدة العوام".
ومصادر البيانات ىي اؼبوضوع الذي ديكن بو الباحث اغبصول على البيانات ،وموضوع
البيانات حيث يتم إرفاق البيانات .ومصادر البيانات يف ىذا البحث ىي رئيس اؼبؤسسة ،
ومعلم ىذه العملية الدراسية ،تبلميذ اؼبدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو.
ت.أدوات جمع البيانات
أدوات صبع البيانات ىي األدوات اليت يعتمد عليها الباحثون خبلل حبوثهم .وأدوات
صبع البيانات يف ىذا البحث ىي األدوات البشرية وىي الباحث نفسو .واستعمل الباحث
القراطس الستسبلم الكتابة لدي التبلميذ عند كتابة "عقيدة العوام" يف اؼبدرسة الدينية نور العزيز
وارو سيدوارجو.
ث.طريقة جمع البيانات
أما ىذا البحث ،أخذه الباحث على الطريقة اؼبسخدمة عبمع البيانات ىي:
 .1طريقة اؼببلحظة
اؼبراد طريقة يستخدم لرصد وتسجيل الظواىر قيد التحقيق .تتميز ىذه الطريقة خبصائص
ؿبددة مقارنة بطريقة صبع البيانات األخرى ،مثل االستبيانات واؼبقاببلت .يف ىذا البحث،
29

يتم إجراؤه عن طريقة اؼببلحظة اؼبباشرة للظواىر اليت ربدث يف اؼبيدان للحصول على
البيانات اؼبراد دراستها.
 .2طريقة اؼبقابلة
اؼبقابلة ىي ؿبادثة بُت شخصُت أو أكثر وتتم بُت الشخص اؼبسؤول واحملاولة .واليت هتدف
إىل اغبصول على معلومات دقيقة وموثوقة .أجريت اؼبقاببلت من خبلل طرح عدد من األسئلة
على اؼبخربين .يتم استخدام ىذه البيانات من قبل الباحث للحصول على بيانات حول أسباب
األخطاء اليت ربدث عند التبلميذ.
 .3طريقة التوثيق
التوثيق ىي طريقة صبع البيانات مصدرىا الفيديو واؼبكتوبة والكتب واجملاالت واعبرائد
وغَتىا .وىذه الطريقة تستخدم لنيل البيانات عن معلومات اؼبدرسة والوثائق عن ربليل األخطاء
اإلمبلئية يف كتابة اؽبمزة لدى تبلميذ اؼبدرسة الدنية نور العزيز وارو سيدوارجوا.
 .4طريقة االختبار
اختربهتم الباحث اختبارا شخصيا ؼبعرفة األخطاء اإلمبلئية .والطريقة االختبار يقرأ
الباحث  ،األول يقرأ الباحث من األول إىل اآلخر ،والثاين يقرأ الباحث قطعة فقطعة من
كتاب عقيدة العوام ،والثالث يقرأ الباحث من األول إىل اآلخر ؼبراجعة الكتابة التبلميذ.
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وعدد التبلميذ الذي حبث الباحث وىو  16تلميذا ،منهم  7تلميذات أحد منها من
اؼبستوى الثانوية اليت تتكو من تلميذة واحدة مث  3تلميذات من اؼبستوى اؼبتوسطة وبعدىا 5
تلميذات من اؼبدرسة اإلبتدائية .والباقي يعٍت  7تبلميذ منهم تلميذ من اؼبستوى الثانوية و3

تبلميذ من اؼبستوى اؼبتوسطة و  4تبلميذ من اؼبدرسة اإلبتدائية
فقد قام الباحث جبدولة لتسهيل األمر على القراء فيما يلي:
الرقم

العمر

االسم

.1

عائشة نيلى

 13سنة

.2

أضبد رشيد

 15سنة

.3

أوكتفية شفاء

 13سنة

.4

ؿبمد ألفا نبيل

 11سنة

.5

فوتري غٌت مفيدة

 11سنة

.6

قنيتا ديكا شاكلة

 9سنوات

.7

ؿبمد رحيان

 11سنة
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.8

سيدة فاطمة عزى

 12سنة

.9

أضبد يوسف

 11سنة

.10

زافكا

 9سنوات

.11

فحري ألديأنشو

 13سنة

.12

جيلسي أوليفية

 16سنة

.13

خلية األشى

 9سنوات

.14

ؿبمد عرفا

 12سنة

.15

أيو

 10سنوات

.16

فافا

 11سنوات
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ج .طريقة تحليل البيانات
أما طريقة ربليل البيانات يف ىذا البحث فهي :
ربليل البيانات ىو عملية البحث بشكل منهجي عن البيانات اليت مت اغبصول عليها من
اؼببلحظات اؼبيدانية واؼبقاببلت واؼبواد األخرى وذبميعها .للعثور على ما يتوافق مع البيانات
اليت مت اغبصول عليها وقت البحث ،تكون الطريقة اؼبستخدمة يف ىذه اغبالة نوعية .ويتكون
ربليل البيانات من ثبلثة خطوات:

28

 .1ربديد البيانات :وىناك زبتار الباحثة من البيانات عن األخطاء اإلمبلئية يف كتابة
اؽبمزة لتبلميذ اؼبدرسة الدنية نور العزيز وارو سيدوارجوا ( اليت صبعها ) ما تراىا مهمة
وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
 .2تصنيف البيانات  :تصنيف الباحثة البيانات عن األخطاء اإلمبلئية يف كتابة اؽبمزة
لتبلميذ اؼبدرسة الدنية نور العزيز وارو سيدوارجوا (اليت مت ربديده) حسب النقاط يف
أسئلة البحث

)Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
Hal. 287-289
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28

 .3عرضها البيانات و ربليل ومناقشتها :ىنا تعرض الباحثة البيانات عن كتابة اؽبمزة
لتبلميذ اؼبدرسة الدنية نور العزيز وارو سيدوارجوا (اليت ربددىا وتصنفها) مث تفسرىا
مث تناقشها وربطها بالنظريات اليت ؽبا عبلقة هبا.
ح .تصديق البيانات
إن البيانات اليت مت صبعها ربتاج إىل التصديق ،ويتبع الباحث يف تصديق البيانات الطرائق
التالية :
 .1يبلحظ الباحث إىل اؼبصادر اؼبأخوذة وىي كتابة عقيدة العوام لدي تبلميذ اؼبدرسة
الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو.
 .2خيتار الباحث ويربط البيانات عن األخطاء اإلمبلئية يف كتابة عقيدة العوام لدى
تبلميذ اؼبدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو.
 .3حيلل الباحث ويناقش البيانات مع األساتذة واألصدقاء الذين يفهمون أكثر عن
القواعد اإلمبلئية ،وحيلل األخطاء يف كتابة عقيدة العوام لدي تبلميذ اؼبدرسة الدينية
نور العزيز وارو سيدوارجو ؼبعاعبتها.
خ .خطوات البحث
فاؼبراحل الثبلث اليت يتبع الباحث إجراء حبثو ىي :
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 .１مرحلة التخطيط  :يقوم الباحث يف ىذه اؼبرحلة بتحديد موضوع حبثو ،ويقوم بتصميمو،
وحيدد أدواتو ،ويضع الدراسات السابقة اليت ؽبا عبلقة بو ،ويتناول النظريات اليت ؽبا
عبلقة بو.
 .２مرحلة التنفيذ  :يف ىذه اؼبرحلة ،يقوم الباحث جبمع البيانات ،وربليلها ،ومناقشتها.
 .３مرحلة اإلهناء  :يف ىذه اؼبرحلة يقوم الباحث بإكمال حبثو ،ويقوم بتغليفها وذبليدىا .مث
يقدم اؼبناقشة للدفاع عنها ،مث يقوم بتعديلو ،وتصحيحو على أساس مبلحظةاؼبناقش
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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
يف ىذا اؼببحث حياول الباحث أن يعرض البيانات وحيللها ويناقشها عن أنواع وأسباب
األخطاء اإلمبلئية لدى تبلميذ اؼبدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو يف كتابة "عقيدة
العوام" ،حيث أن الباحث خيتار ستة عشر تلميذا يف ىذه العملية الدراسية .وأما مراحل دراسة
األخطاء اليت يستخدمها الباحث ىي مرحلة التعريف على األخطاء ووصف اػبطأ ،وتفسَت
اػبطأ ،وتصويب اػبطأ .أما ربليلها فيما يلي :
فيما يلي يوضح الباحث األخطاء اإلمبلئية لدى تبلميذ اؼبدرسة الدينية نور العزيز وارو
سيدوارجو يف كتابة عقيدة العوام بعدد  16تلميذا.
" .1عائشة نيلى" تلميذة يف فصل األول من اؼبدرسة اؼبتوسطة زين الدين ،واألخطاءء
االحس ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ان/قَ ِد ًْنِ االََّوِل /فَـ ُق ْد َرةٌ اَِر َادةٌ /لِْل َخ ْل ِق
منها ربتوي  :اَبْ َدأُ ب ْسم اهللَ /دئم ْ َ
بِ ِْ
ضلِ ِو /اَْر َس َل اَنْبِيَاءَ /ك َسائِِر الْ َم َِبل َك ِةَ /والتَْبلِْي ِغ َو ْاالََمانَ ْةَ /الاَ ْك َل
االطْ َبلقَ /و َجاٌِز بَِف ْ
َال ُشربِ /دبَ َكةَ ْاالَِميـنَ ْة /وبـع َد اِسرإٍ /اَلْنَِّيب ِْ
اال ْسَراِ.
َْ
ْ ََ ْ ْ َ
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" .2أضبد رشيد" تلميذ يف فصل األول من اؼبدرسة الثانيون 1وارو ،واألخطاءء منو
االحس ِ
ان /اَْالَ ِخ ِر الْباقِي /لِْلخ ْل ِق بِ ِْ
ِِ ِ
ِ ِ
االطْ َبل ِقَ /و َجإٌِز ِ ْيف
َ ْ َ
ربتوي :اَبْ َدأُ ب ْسم اهللَ /دئم ْ َ

ص ْد ِق َ /ك َسِإ ِر الْ َم َبل ِء َك ْة /اََمتَّ قَـْب َل الْ َو ْح َي /اَتَاه اِبْـَرِىْي ُمِ /دبَ َكةَ ْاالَِمْيـنَ ْة/
َح ِّق ِه ْم /بِ ِّ
ِ
صةٌَ /وبَـلَّ َغ ْاالَُّمةََ /واَ ْساَ ُل الْ َك ِرًْنَ.
اَع َشةٌ َو َح ْف َ

" .3أوكتفية شفاء" تلميذة يف فصل الثاين من اؼبدرسة اؼبتوسطة الفبلح دار السبلم
ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ٍت /لِْل َخ ْل ِق
تروفودو ،واألخطاءء فبا يلي :اَبْ َدأُ ب ْسم اهللَ /دام اال ْح َسانَ /وقَا ٌم َغ ٌ
االطْ َبل ِق /وجاِز بِفضلِ ِو /فَـق ْدرةٌ اِ
بِ ِْ
اضلُوا الْم َِبل َكة /والتَْبلِْي ِغ و ْاالََمانَ ْة /اِ ْد ِ
س
ي
ر
ف
و
/
ة
اد
ر
ٌ
َ
َ
َ
ْ
َ
ٌََ َ ْ ُ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ت ْاالَيَّام  /واِ ِْ
نـُوح /واِبـرِىيم /مادم ِ
الس ْع ِديَّة/
قب
ض َعْتوُ َحلِْي َمةُ َّ
يل َعلَى /قَ ْد اُْرس َبل /اَْر َ
ُ
ْ ٌ َ َْ ْ ُ َ َ َ
َ
ُ
ِ ِِ
ِ
ُتَ /وبَـ ْع َد اِ ْسَراٍ.
َو َسْبـ َعةٌ اَْوَال ُدهَُ /وبَـلَّ َغ االَُّمةَ /وعُم ُك ْلثُـ ْوم /ل ْل ُموئْمن ْ َ
" .4ؿبمد ألفا نبيل" تلميذ يف فصل السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية تروفودو  ،وجد
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ٍتَ /والتَْبلِْي ِغ
األخطاء فيو :اَبْ َدأُ ب ْسم اهلل /قَد ًْنُ االََّول /ل ْل َخ ْلق ب ْاالطْ َبلقَ /وقَا ٌم َغ ٌ
اضلُ ْو الْ َم َبل ِء َك ْةَ /وُكل َمااَتَى /اِْديَانـُنَا بِيَـ ْوٍم /قَ ْد اُْرِس َبلِ /دبَ َكةَ ْاالَِمْيـنَ ْة/
َو ْاالََمانَ ْةَ /وفَ َ
ِ
ات َم ْر ِضيَّ ْةَ /وبَـلَّ َغ االَُّم ِة.
صةٌ /اَُّم َه ٌ
َعا َشةٌ َو َح ْف َ
" .5فوتري غٌت مفيدة" تلميذه يف فصل السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلمية
االحس ِ
ان /لِْلخ ْل ِق بِ ِْ
ِِ ِ
ِ ِ
االطْ َبل ِق/
َ
تروفودو  ،وجد األخطاء فيها  :اَبْ َدءُ ب ْسم اهللَ /دئم ْ َ
وجاِز بِف ِ ِ ِ
س يـُ ْونُسَ /ك َسائِِر الْ َم َِبل َك ْةَ /واَْربَ ٌعَ /وُكل َماَتَى /اَبـُ ْوه َعْب ُداهلل /فَـئُمو
ٌََ َ ْ
ضلو /الْيَ ُ
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َما ِريَةُ

االنَ ِ
اث تُ ْذ َكر /اَ ِع َشةٌ وح ْفصةٌ /لِْلمْئ ِمنِ ُْت /اَلْنَِّيب ِْ
الْ ِقب ِطيَّةِ /من ِْ
اال ْسَراَ /وبَـلَّ َغ
ََ َ ُ َ
ْ
َ
ُ

ِ
ص الْ َع َمل.
ْاالَُّمةَ /ا ْخ َبل َ
" .6قنيتا ديكا شاكلة" تلميذه يف فصل السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلمية
االحس ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ان /ال َق ِد ًْنِ االََّوِل/
تروفودو  ،وجد األخطاء فيهاَ :عْب َدعُ ب ْسم اهللَ /دعم ْ َ
االنَ ِ
ضلِ ِو /لَئَكْل َال ُشرب /والتَبلِي ِغ و ْاالَمانَ ْةِ /من ِْ
ِ ِ
اث تُ ْذ َك ُر /اَلْنَِّيب
ٍتَ /و َجِإٌز بَِف ْ
َ ْ َ َ ْْ َ َ
َ
َوقَع ٌم َغ ٌ

ِ
ِ
سراٍَ /وبَـلَّ َغ ْاالَُّمةَ /اَ ْضبَ ُد الْ َم ْرُزْوقِي.
ْاال ْسَراَ /وبَـ ْع َد ا َ

" .7ؿبمد رحيان" تلميذ يف فصل اػبامس من اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلمية
االحس ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ان /ال َق ِد ًْنُ االََّوِل /اَْالَ ِخ ِر
تروفودو ،وجد األخطاء فيو :اَبْ َدأ ب ْسم اهللَ /دئم ْ َ
الْباقِي /وقَ ِاء ٌم َغ ٍِت /فَـ ُق ْدرةٌ اِر َادةٌ /وجاٌِز بِ
ضلِ ِو /اِ ْد ِ
س نـُ ْو ٌحَ /واِبْـَرِىْي ُم /قَ ْد اُْرِس َبل/
ي
ر
ف
َ
ْ
ْ
َ َ ََ
َ ْ َ
ُ
ٌ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ص الْ َع َمل /اَبْـيَتُ ِها َمْيـٌز.
ب َبل اَب َواُمَ /والتَْبلْي ِغ َو ْاالََمانَ ْة /بَـلَّ َغ االَُّمة /دبَ َكةَ ْاالَمْيـنَ ْة/ا ْخ َبل َ
" .8جيلسي أوليفية" تلميذه يف فصل األول من اؼبدرسة الثانيون اعبكومية 1وارو،
ِ ِ
ِ
َّبلي ِغ َواالََمانَة/
واألخطاءء منها ربتوي :اَبْ َداُ بِ ْس ِم اهلل /ال َقد ًِْن االََّولَ /وقَا ٌم َغ ٍِتَ /والت ْ
اضلُوا الْم ِبل َكةَ /الاَ ْكل َال ُشرب /لِلمْئ ِمنِ ْ ِ ِ
ِِ ِ
سراَِ /واَ ْساَ ُل
َ َْ ُ َ
َك َسار الْ َمبل َكةَ /وفَ َ َ
ُت /ب ْاال َ
الْ َك ِرًْنَ.
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" .9خلية األشى" تلميذة يف فصل اػبامس من اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلمية
االحس ِ
ِِ ِ
ِ ِ
انَ /و َجاٌِز
تروفودو  ،واألخطاءء منها ربتوي :اَبْ َداُ ب ْسم اهللَ /دئم ْ َ

ضلِ ِو/
بَِف ْ

ِ
ب /لِ ِ ِ
ِ
ال اِ َسرفِْيل /اَْربَـ َعةٌ ِم ْن ُكتُ ٍ
ُتَ /وُكل َمااَتَى/
بِ َبل ْامِ ًَتاَ /م َاد َام ْ
لمْئمن ْ َ
ُ
ت ْاالَيَّ ُام /مي َك ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
دبَ َكةَ ْاالَمْيـنَ ْة /النَِّيب اال ْسَراَ /واَ ْساَ ُل الْ َك ِرًْنَ
" .10سيدة فاطمة عازة" تلميذة يف فصل األول من اؼبدرسة اؼبتوسطة زين الدين،
االحس ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ان /فَـ ْل َح ْم ُد /اَْالَ ِخ ِر الْبَاقِ ْي/
واألخطاءء منها ربتوي :اَبْ َدأُ ب ْسم اهللَ /دئم ْ َ

ِ
ِ
ِ
ض َعْتوُ/
ٍتَ /ك َساِ ِر الْ َم َبلئِ َكة/بِ ِّ
ص ْد ِق َ /والتَْبلْي ِغ َو ْاالََمانَ ْة /اَْر َ
فَـ ُق ْد َرةٌ ا َر َادةٌَ /وقَئ ٌم َغ ِ ي
االنَ ِ
واَيـوب احتَ َذى /اَربـعةٌِ /دبَ َكةَ ْاالَِميـنَ ْةِ /من ِْ
اث تُ ْذ َك ُرَ /وُكل َمااَتَى /اِْديَنُـنَا بِيَـ ْوٍم/
ْ
َ ْ ُ ْ
َْ َ
َ
بِالْمْئ ِمنِ ُْت /اَلْنَِّيب ِْ
اال ْسَراَ /ح َّىت َراَ النَِّيب /بِ َبل ْمِ ًَتِء /اَبْـيَاتُـ َها َمْيـٌزَ /واَ ْساَ ُل الْ َك ِرًْنَ.
ُ َ

" .11أضبد يوسف" تلميذ يف فصل السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلمية
االحس ِ
ان /لِْلخ ْل ِق بِ ِْ
ِِ ِ
ِ ِ
االطْ َبل ِق/
َ
تروفودو ،وجد األخطاء فيو :اَبْ َداُ ب ْسم اهللَ /دئم ْ َ
والتَْبلِْي ِغ و ْاالََمانَ ْة /اَْربَـ َعةٌ ِم ْن ُكتُ ٍ
ص ْد ِقِ /دبَ َكةَ ْاالَِمْيـنَ ْة/
ب /اِْديَانـُنَا بِيَ ٍوم /قَ ْد اُْرِس َبل /بِ ِّ
َ
َ
االنَ ِ
ِمن ِْ
اث تُ ْذ َك ُر /اَتَاهُ اِبْـَر ِاىْي ُم /بَـلَ َّغ االَُّمةَ /بَِبل ْامِ ًَتاَِ /واَ ْساَ ُل الْ َك ِرًْنَ.
َ

" .12زافكا رديا أكملية" تلميذة يف فصل الرابع من اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلمية
تروفودو ،وجد األخطاء فيها :اَب َداُ بِس ِم اهلل/فَلحم ُد /لِْلخ ْل ِق بِ ِْ ِ ِ
ٍت/
االطْ َبلقَ /وقَئ ٌم َغ ِ ي
َ
َْ
ْ ْ
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ِ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
س نـُ ْو ٌح /افبَُنَا بِيَـ ْوم /اَْوَال ُدهُ فَ ِمْنـ ُه ُم /اَْر َ
ض َعْتوُ
فَـ ُق ْد َرةٌ ا َرَدةٌَ /والتَْبلْي ِغ َو ْاالََمانَ ْة /ا ْدريْ ٌ
الس ْع ِديَّةِ /دبَ َكةَ ْاالَِمْيـنَ ْةَ /وبَـ ْع َد إِ ْسَراٍ.
َحلِْي َمةُ َّ
" .13فحري ألديأنشو" تلميذة يف فصل األول من اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 2وارو،
االحس ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ان /ال َق ِد ًِْن االََّوِل /لِْل َخ ْل ِق
واألخطاءء منو حيتوي :اَبْ َداُ ب ْسم اهللَ /دام ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ص
ب ْاالطْ َبلقَ /وُكل َما اَتَا /قَ ْد اُْرس َبل /م َن ْاالنَاث تُ ْذ َك ُر /النَِّيب اال ْسَرا /ا ْخ َبل َ
الع َمل.
َ
" .14أضبد عرفا" تلميذ يف فصل السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلمية
تروفودو ،وجد األخطاء فيو :اَبْ َداُ بِ ْس ِم اهللَ /دئِ ِم

االحس ِ
ِ
ان/قَ ِد ًْنِ االََّوِل /لِْل َخ ْل ِق
َْ

االطْ َبل ِق /والتَبلِي ِغ و ْاالَمانَ ْة /اَربـعةٌ  /اِْديَانـُنَا بِي ٍوم /لِ ِ ِ
بِ ِْ
ُتَ /وُكل َما اَتَى /اَلْنَِّيب
لمْئمن ْ َ
َْ َ
َ
َ ْْ َ َ
ُ
االسرا /وبـعد اِ
ِ
سراٍَ /وبَـلَّ َغ ْاالَُّمةَ /اَ ْضبَ ُد الْ َم ْرُزْوقِي /اَبْـيَاتـُ َها.
ْ ْ َ ََ ْ َ َ
" .15أيو" تلميذة يف فصل الرابع من اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلمية تروفودو ،وجد
األخطاء فيها:
ضلِ ِو /فَـ ُق ْد َرةٌ
بَِف ْ

ِ ِ ِ
ان /وقَاِم َغ ٍِت /لِْلخ ْل ِق بِ ِْ
االطْ َبل ِقَ /و َجاٌِز
اَبْ َدأُ بِ ْس ِم اهللَ /داِم اال ْح َس َ ٌ ٌ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
س نـُ ْو ٌحَ /واِبْـَرِىْي ُم/
ا َر َادةٌَ /وفَ َ
اضلُ ُوا الْ َم َبل َكةَ /والتَْبلْي ِغ َو ْاالََمانَ ْة /ا ْدريْ ُ

ِ
ِِ
ِ
ِ ٍ
الس ْع ِديَّة/
ض َعْتوُ َحلِْي َمةُ َّ
يل َعلَى /قَ ْد اُْرس َبل /اَْر َ
َم َاد َمت ْاالَيَّ ُام  /ب َبل اَب َواُمَ /وا ْقب ُ
ِ ِِ
ِ
ُتَ /وبَـ ْع َد اِ ْسَراٍ /اَبْـيَاتـُ َها.
َو َسْبـ َعةٌ اَْوَال ُدهَُ /وبَـلَّ َغ االَُّمةَ /وعُم ُك ْلثُـ ْوم /ل ْل ُموئْمن ْ َ
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" .16فافا" تلميذ يف فصل اػبامس من اؼبدرسة اإلبتدائية هنضة العلمية تروفودو ،وجد
االحس ِ
ان /لِْلخ ْل ِق بِ ِْ
ِِ ِ
ِ ِ
االطْ َبل ِقَ /و َجاٌِز
َ
األخطاء فيو :اَبْ َدءُ ب ْسم اهلل/فَـ ْل َح ْم ُدَ /دئم ْ َ
بِفضلِ ِو /بِ ِّ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ُت/
َ ْ
بَ /ك َسائ ِر الْ َم َبل َك ْةَ /واَْربَ ٌع /ل ْل ُمْئمن ْ َ
س يـُ ْونُسَ /الَ ْك َل َال ُش ْر َ
ص ْدق /الْيَ ُ
ِ
ِ
سراٍ.
َوُكل َماَتَى /اَبـُ ْوه َعْب ُداهلل /فَـئُمو َماريَةَُ /وبَـ ْع َد ا َ

أ .أنواع األخطاء اإلمالئية في كتابة الهمزات لدى تالميذ المدرسة الدينية نور العزيز
وارو سيدوارجو في كتابة عقيدة العوام
ىناك  4أنواع من أخطأ كتابة اؽبمزة  ،األول ىو كتابة مهزة الوصل مثل كلمة " اغبمد"،
والثاين ىو مهزة القطع أو اؼبعروف باسم اؽبمزة يف بداية الكلمة على سبيل اؼبثال " اإلسبلم"  ،مث
اؽبمزة يف منتصف الكلمة مثل "يسأل" ،وآخرىا مهزة متطرفة أو يشار إليها عادة باسم اؽبمزة يف
هناية الكلمة على سبيل اؼبثال "أخطأ" .وأخطأ الكتابة اؽبمزة اليت ربدث عند طبلب نور عزيز
سيدوارجو ،ربتوي كما ذكرنا قبلو فبا يتعلق باؽبمزة .وصبيع أشكال األخطاء سيتم وصفها يف
البحث التايل.
يف اعبزء األول وجد الباحث بعض من األخطاء من طبلب نور العزيز يف كتابة مهزة الوصل.
والسبب من ىذا اػبطأ بأن بعض التبلميذ يواجهون الصعوبات يف الكتابة واليت سيتم حبثها
ودراستها كاآليت:
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أ.

أخطأ في كتابة همزة القطع

مث يف اؼببحث الثاين ،ىو عن أخطأ يف كتابة مهزة القطع لتبلميذ مدرسة نور العزيز وارو
سيدوارجوا ،يوجد يف ىذا التحليل أكثر األخطاء  ،وىي أخطأ شائعة من وجود اإلمهال فبا
يتعلق بكتابة اؽبمزة يف بداية الكلمة .وجد الباحث األخطاء اإلمبلئية عند تبلميذ نور العزيز وارو
سيدوارجوا  ،وقد صبعها الباحث على النحو التايل:
أ " .ابدأ " .واػبطأ يف تلك اعبملة ىي كلمة "ابدأ" مكتوبة بدون مهزة القطع مع أهنا فعل
مضارع بضمَت "أنا" حيث ينبغي ؽبا أن تكتب هبمزة القطع .والصواب "أبدأ".
ب" .دائم االحسان" .كتبت تلك اعبملة بكلمة "دائم االحسان " مكتوبة دون مهزة القطع ،
مع أهنا مهزة القطع من مصدر الفعل الرباعي ،وال بد كتابتها ربت األلف رأس العُت إذا
كانت اؼبكسورة ،والصواب " اإلحسان ".
ت" .قدًن االول" .تلك الكتابة وجد اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع وىي" قدًن االول" اليت
مكتوبة دون اؽبمزة القطع  ،مع أهنا مهزة القطع من االسم  ،ووجبت كتابتها على رأس
العُت إذا كانت مفتوحة ،والصواب "األول ".
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ث" .للخلق بالئطبلق" كان اػبطأ يف تلك الكلمة "بالئطبلق " مكتوبة دون مهزة القطع ،
مع أهنا اؽبمزة القطع من مصدر الفعل الرباعي ،وال بد كتابتها ربت األلف رأس إذا
كانت اؼبكسورة ،والصواب " باإلطبلق ".
ج" .والتبليغ واالمانة" .وجد الباحث اػبطأ يف كتابة تلك الكلمة " واالمانة " اليت مكتوبة
دون اؽبمزة القطع  ،مع أهنا مهزة القطع من االسم  ،ووجبت كتابتها على رأس األلف إذا
كانت مفتوحة ،والصواب " واألمانة ".
ح" .ارسل " .كتبت تلك اعبملة بكلمة " ارسل " مكتوبة دون مهزة القطع وىذه خطأ ،مع
أهنا فعل ماض من الفعل الرباعي وال بد كتابتها باؽبمزة القطع  ،والصواب " أرسل ".
خ" .ادريس" .كتبت تلك اعبملة بكلمة "ادريس" مكتوبة دون مهزة القطع وىذه خطأ ،مع
أهنا اؽبمزة القطع من االسم ،وال بد كتابتها ربت األلف رأس إذا كانت اؼبكسورة،
والصواب "إدريس".
د" .اظباعيل" .كتبت تلك اعبملة بكلمة "اظباعيل" مكتوبة دون مهزة القطع وىذه خطأ،
مع أهنا مهزة القطع من االسم ،وال بد كتابتها ربت األلف رأس إذا كانت اؼبكسورة،
والصواب " إظباعيل ".
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ذ" .ابراىيم" .كتبت تلك اعبملة بكلمة "ابراىيم" مكتوبة دون مهزة القطع وىذه خطأ ،مع
أهنا اؽبمزة القطع من االسم ،وال بد كتابتها ربت األلف رأس إذا كانت اؼبكسورة،
والصواب "إبراىيم".
ر" .اسحاق" .كتبت تلك اعبملة بكلمة " اسحاق " مكتوبة دون مهزة القطع وىذه خطأ،
مع أهنا اؽبمزة القطع من االسم ،وال بد كتابتها ربت األلف رأس إذا كانت اؼبكسورة،
والصواب " إسحاق ".
ز" .الياس" .كتبت تلك اعبملة بكلمة " الياس " مكتوبة دون مهزة القطع وىذه خطأ ،مع
أهنا اؽبمزة القطع من االسم ،وال بد كتابتها ربت األلف رأس إذا كانت اؼبكسورة،
والصواب "الياس".
س" .مادامت االيام" .تلك الكتابة وجد اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع وىي "مادامت االيام "
اليت مكتوبة دون اؽبمزة القطع  ،مع أهنا مهزة القطع من صبع التكسَت  ،ووجبت كتابتها
على رأس األلف إذا كانت مفتوحة ،والصواب " األيام ".
ش" .اربعة من كتب" .كان اػبطأ يف تلك الكلمة " اربعة " مكتوبة دون مهزة القطع وىذه
خطأ ،مع أهنا اؽبمزة القطع من االسم  ،وال بد كتابتها ربت األلف رأس إذا كانت
اؼبكسورة ،والصواب " أربعة ".
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ص" .ما اتى" .وجد الباحث اػبطأ يف كتابة تلك الكلمة "اتى" اليت مكتوبة دون اؽبمزة
القطع  ،مع أهنا مهزة القطع من الفعل الثبلثي اؼبهموز  ،ووجبت كتابتها على رأس األلف
إذا كانت مفتوحة ،والصواب " أتى ".
ض" .ادياننا بيوم" .واػبطأ يف تلك اعبملة ىي كلمة " ادياننا " مكتوبة هبمزة القطع ألهنا
مصدر من الفعل الرباعي حيث ينبغي ؽبا أن تكتب هبمزة القطع .والصواب "إدياننا ".
ط " .انبياء" .كان اػبطأ يف تلك الكلمة " انبياء " مكتوبة دون مهزة القطع وىذه خطأ ،مع
أهنا اؽبمزة القطع من صبع التكسَت ،وال بد كتابتها على األلف رأس إذا كانت اؼبفتوحة،
والصواب "أنبياء".
ظ" .دبكة االمينة" .وجد الباحث اػبطأ يف كتابة تلك الكلمة " االمينة " اليت مكتوبة دون
اؽبمزة القطع  ،مع أهنا مهزة القطع من االسم  ،ووجبت كتابتها على رأس األلف إذا
كانت مفتوحة ،والصواب "األمينة".
ع" .وسبعة اوالده" .كتبت تلك اعبملة بكلمة "اوالده" مكتوبة دون مهزة القطع وىذه خطأ،
مع أهنا اؽبمزة القطع من صبع التكسَت ،وال بد كتابتها على األلف رأس إذا كانت
اؼبفتوحة ،والصواب "أوالده".

أما األخطاء اإلمبلئية لتبلميذ نور العزيز وارو سيدوارجو يف كتابة مهزة القطع ،فقد قام
الباحث جبدولة لتسهيل األمر على القراء فيما يلي:
45

الرقم اػبطأ

وصف اػبطأ

الصواب

.1

ابدأ

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

أبدأ

.2

دائم االحسان

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

دائم اإلحسان

.3

قدًن االول

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

قدًن األول

.4

بالئطبلق

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

باإلطبلق

.5

واالمانة

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

واألمانة

.6

ارسل أنبياء

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

أرسل

.7

ادريس

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

إدريس

.8

اظباعيل

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

إظباعيل

.9

ابراىيم

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

إبراىيم

 .10اسحاق

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

إسحاق

 .11الياس

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

إلياس

 .12مادمت االيام

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

مادمت األيام
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 .13اربعة من كتب

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

أربعة

 .14ما اتى

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

ما أتى

 .15ادياننا

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

إدياننا

 .16انبياء

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

أنبياء

 .17مكة االمينة

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

األمينة

 .18اوالده

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة القطع

أوالده

ب.

أخطأ كتابة الهمزة في وسط الكلمة
يف ىذا القسم ،يعٍت عن ربليل األخطاء اإلمبلئية يف مهزة وسط الكلمة لتبلميذ نور

العزيز وارو سيدوارجو ،والذي بلغ  8أخطأ ،حيث سيتم تفصيل اػبطأ وتسجيلو من قبل
الباحث على النحو التايل:
أ" .داإم اإلحسان" .كان اػبطأ يف تلك الكلمة " داإم " مكتوبة ربت االلف ،ىذا اػبطأ
اإلمبلئية رظبت على الياء ألن الكسرة أقوى من الفتحة ،والصواب " دائم ".
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ب" .وقاءم غٍت" .كتبت تلك اعبملة بكلمة " وقاءم " مكتوبة دون اؽبمزة يف وسط الكلمة،
ىذا اػبطأ اإلمبلئية رظبت على الياء ألن الكسرة أقوى من الفتحة ،والصواب " وقائم".
ت" .وجئز يف حقهم" .وجد الباحث اػبطأ يف كتابة تلك الكلمة " وجئز " ىذا من
األخطاء اإلمبلئية حذف اغبروف ،ىذا اػبطأ اإلمبلئية رظبت على الياء ألن الكسرة
أقوى من الفتحة ،والصواب " وجائز".
ث" .اؼببلءكة" .كتبت تلك اعبملة بكلمة " اؼببلءكة" مكتوبة على النرب ،ىذا اػبطأ اإلمبلئية
رظبت على الياء ألن الكسرة أقوى من الفتحة ،والصواب " اؼببلئكة ".
ج" .عزرإيل" .كان اػبطأ يف تلك الكلمة " عزرإيل " ىذا من األخطاء اإلمبلئية حذف
اغبروف  ،ىذا اػبطأ اإلمبلئية رظبت على الياء ألن الكسرة أقوى من الفتحة ،والصواب
"عزرائيل".
ح" .للموئمنُت" .كان اػبطأ يف تلك الكلمة " للموئمنُت " مكتوبة دون اؽبمزة يف وسط
الكلمة ،ىذا اػبطأ اإلمبلئية يف اؽبمزة اؼبتوسطة فوق الواو ألن ما قبل اؽبمزة مضمومة،
والصواب " للمؤمنُت ".
خ" .عإشة" .وجد الباحث اػبطأ يف كتابة تلك الكلمة " عإشة " ىذا من األخطاء
اإلمبلئية حذف اغبروف  ،ىذا اػبطأ اإلمبلئية رظبت على الياء ألن الكسرة أقوى من
الفتحة ،والصواب " عائشة ".
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د" .وأسئل الكرًن" .كان اػبطأ يف تلك الكلمة " أسئل " ىذا من األخطاء اإلمبلئية حذف
اغبروف  ،ىذا اػبطأ اإلمبلئية يف اؽبمزة اؼبتوسطة إذا كانت مفتوحة ،والصواب"وأسأل".
وفيما يلي سيتم تفصيلو مرة أخرى جبدول فبا يتعلق باألخطاء اإلمبلئية يف مهزاة وسط
الكلمة من قبل تبلميذ نور العزيز ليسهل األمر على القراء .كمل يلي:
الرقم

الخطأ

وصف الخطأ

الصواب

.1

داإم اإلحسان

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة

دائم اإلحسان

.2

وقاءم غٍت

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة

وقائم غٍت

.3

وجئز يف حقهم

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة

وجائز يف حقهم

.4

اؼببلءكة

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة

اؼببلئكة

.5

عزرإيل

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة

عزرائيل

.6

للموئمنُت

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة

للمؤمنُت

.7

عإشة

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة

عائشة

.8

وأسئل الكرًن

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة

وأسأل الكرًن
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ج.

أخطأ كتابة الهمزة في آخر الكلمة
أما البحث األخرى ،وىو البحث عن األخطاء اإلمبلئية يف اؽبمزة اؼبتطرفة أو اؽبمزة

يف هناية الكلمة لتبلميذ نور العزيز ،فقد أعلن الباحث يف ىذا التقسيم عن البيانات
اؼبتعلقة باػبطأ "كتابة اؽبمزة اؼبتطرفة اليت كتبها التبلميذ نور العزيز  ،أما بالنسبة للبيانات
فهي كاآليت:
أ" .ببل امًتإ" .كان اػبطأ يف تلك الكلمة " ببل امًتإ " مكتوبة ربت االلف ،ىذا اػبطأ
اإلمبلئية يف اؽبمزة اؼبتطرفة إذا كانت ماقبلها حرفا ساكنا فتكتب اؽبمزة اؼبتطرفة منفردة،
والصواب "ببل امًتاء"
ب" .باإلسرإ" .وجد الباحث اػبطأ يف كتابة تلك الكلمة " باإلسرإ " مكتوبة ربت االلف،
ىذا اػبطأ اإلمبلئية يف اؽبمزة اؼبتطرفة إذا كانت ماقبلها حرفا ساكنا فتكتب اؽبمزة
اؼبتطرفة منفردة  ،والصواب " باإلسراء".
وفيما يلي سيتم تفصيلو مرة أخرى جبدول فبا يتعلق باألخطاء اإلمبلئية يف مهزاة الوصل
من قبل طبلب العزيز ليسهل األمر على القراء .كمل يلي:
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الرقم

الخطأ

وصف الخطأ

الصواب

.1

ببل امًتإ

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة اؼبتطرفة

ببل امًتاء

.2

باإلسرإ

اػبطأ يف كتابة اؽبمزة اؼبتطرفة

باإلسراء

ب .أسباب األخطاء اإلمالئية لدى تالميذ المدرسة الدينية نور العزيز وارو سيدوارجو في
كتابة عقيدة العوام
وقد مت شرح أنواع األخطاء يف كتابة اؽبمزة لكتاب عقيدة العوام لدى تبلميذ نور العزيز
وارو سيدوارجو  ،وجد الباحث أسباب األخطاء اليت تعرض ؽبا بعض التبلميذ .أما أسباب
األخطاء اإلمبل ئية على  4أجزاء سيناقشها الباحث متواليا.
أ .الجهل بالقاعدة
األول ىو جهل بالقواعد  ،واؼبقصود ىنا أن التبلميذ ال يعرفون القاعدة عن
اإلمبلئية ألهنم ال يتعلمون أو ال يفهمون  ،ومن السهولة إجياد األخطاء اإلمبلئية من
سبب جهل بالقواعد يف أحوالنا .ولكن بعض التبلميذ إما من اؼبدرسة أو اعبامعة وقعوا
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يف ىذا اغبال .أما األخطاء الذي تعرض يف طبلب نور عزيز سيدوارجو ،قد مت تسجيلو
وجدولتو لتسهيل األمر على القراء كما يلي:
الرقم

الخطأ

أسباب األخطاء

الصواب

.1

داإم اإلحسان

اعبهل بالقاعدة

دائم اإلحسان

.2

وقاءم غٍت

اعبهل بالقاعدة

وقائم غٍت

.3

عزرإيل

اعبهل بالقاعدة

عزرائيل

.4

للموئمنُت

اعبهل بالقاعدة

للمؤمنُت

.5

وأسئل

اعبهل بالقاعدة

وأسأل

ب.التطبيق الناقص للقواعد
التطبيق الناقص للقواعد ويقصد بو وجود الًتاكيب اؼبنحرفة عن قيود القاعدة الصحيحة
بقلة التطبيق ؽبا ،واؼبقصود من اؼببالغة يف التعميم ىو بأن التبلميذ يتعلمون القاعدة مث
حياولون أن يعموىا على صبيع اغباالت األخرى واليت تكون ـبتلفة عن اغبالة السابقة .وقع
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ىذا السبب ألن التبلميذ ال يسأل اؼبادة عندما بينها اؼبعلم ،حىت كان الفكرة بأن اؼبادة
متساوية مع اؼبادة قبلها اليت ألقاىا اؼبعلم
أما األخطاء اليت سببها التبلميذ من سبب التطبيق الناقص للقواعد فقد قدمها الباحث
كما ىو يف اعبدول كما يأيت:
الرقم

الخطأ

أسباب األخطاء

الصواب

.1

بصدق
ّ

التطبيق الناقص للقواعد

بالصدق

.2

دائم االحسان

التطبيق الناقص للقواعد

دائم اإلحسان

.3

االول

التطبيق الناقص للقواعد

األول

.4

واالمانة

التطبيق الناقص للقواعد

واألمانة

.5

ارسل

التطبيق الناقص للقواعد

أرسل

.6

ادريس

التطبيق الناقص للقواعد

إدريس

.7

اظباعيل

التطبيق الناقص للقواعد

إظباعيل

.8

ابراىيم

التطبيق الناقص للقواعد

إبراىيم
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.9

اسحاق

التطبيق الناقص للقواعد

إسحاق

.10

الياس

التطبيق الناقص للقواعد

إلياس

.11

ببل امًتإ

التطبيق الناقص للقواعد

ببل امًتاء

.12

باإلسرإ

التطبيق الناقص للقواعد

باإلسراء

.13

فلحمد هلل

التطبيق الناقص للقواعد

فاغبمد هلل

.14

صبلة
مث َّ

التطبيق الناقص للقواعد

مث الصبلة

التطبيق الناقص للقواعد

األيام

.16

واربع أوالده

التطبيق الناقص للقواعد

وأربع

.17

ما اتى

التطبيق الناقص للقواعد

ما أتى

.18

ادياننا بيوم

التطبيق الناقص للقواعد

إدياننا

.18

انبياء

التطبيق الناقص للقواعد

أنبياء

.19

مكة االمينة

التطبيق الناقص للقواعد

األمينة

.20

عإشة

التطبيق الناقص للقواعد

عائشة

 .15ما دامت االيام
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ج .المبالغة في التعميم
اإلفًتاضات اػباطئة ىي اػبطأ يف الفهم واؼببلحظة وال يعتمد على القاعدة اؼبوجودة
واؼبقررة يف قاعدة اإلمبلء .ىذا اغبال يوجد وقوعو من األسباب كثَتة أحدىا أن الطالب ال
يدرك تاما على شرح اؼبعلم وال يريد سؤالو إىل اؼبعلم حىت كان اػبطأ يف الفهم واؼببلحظة.
والبيانات اؼبعلقة باألخطاء اإلمبلئية سيصرحها الباحث كما يلي.
الرقم

الخطأ

أسباب األخطاء

الصواب

.1

دبكة االمينة

اؼببالغة يف التعميم

دبكة األمينة

.2

ـبالف

اؼببالغة يف التعميم

باإلطبلق

باالطبلق
.3

وجئز يف حقهم

اؼببالغة يف التعميم

وجائز يف حقهم

.4

اؼببلءكة

اؼببالغة يف التعميم

اؼببلءكة

وبعد مت ربليلو و وبيانو وتفصيلو من الباحث عن ربليل األخطاء اإلمبلئية يف اؽبمزة وكما
ذكر الباحث بأن اؽبمزة ىنا يتكون من مهزتُت مها مهزة الوصل والقطع .بوجود ىذا التحليل وجد
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الباحث أشكال األخطاء وأسباهبا اليت كتبوىا تبلميذ نور العزيز وارو سيدورجوا .وال ينسى
الباحث ألن يقوم بتصليلخا أيضا حىت يساعد إىل القراء تفريقو بُت اػبطأ والصواب على حبثو.
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الفصل الخامس
الخاتمة
أ .النتائج
وبعد فًتة طويلة شرح الباحث ربليلو لؤلخطأ اإلمبلئية يف اؽبمزة عند تبلميذ نور العزيز
وارو سيدوارجو ،وخبلصة الكبلم بأن العمر واعبنسية ال تؤثر إىل قدرة التبلميذ يف كتابة اؽبمزة.
حيث سبت مناقشتها وربليلها وتأيت إىل مرحلة خاسبة البحث
.1

أنواع األخطاء اإلمبلئية يف اؽبمزة اليت ارتكبها التبلميذ" نور العزيز" ىناك  28خطأ
إصباالً  ،وخلصت على النحو التايل :أخطأ كتابة مهزة قطع تتكون من  18خطأ ،
أخطأ اؽبمزة يف وسط الكلمة يوجد  8أنواع من األخطاء  ،واػبطأ يف اؽبمزة اؼبتطرفة أو
اؽبمزة يف آخر الكلمة يوجد خطئان.

.2

أما أسباب األخطاء اليت عاىن منها طبلب نور العزيز وارو سيدوارجو ،فقد قسمت إىل
 4أنواع من األخطاء وىي كاآليت :اعبهل بالقواعد كان  5أخطأ والتطبيق الناقص
للقواعد  20خطأ  ،واؼببالغة يف التعميم  4أخطأ.
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ب.اإلقتراحات
وبعد مت البحث من الباحث عن ربليل األخطاء اإلمبلئية يف اؽبمزة فحصل وقتو
لئلقًتاحات ومن أمهية اإلقًتاحات ىي:
 .1إن ىذا البحث تبحث عن ربليل األخطاء اإلمبلئية يف اؽبمزة ،فَتجو الباحث إىل صبيع
دارس اللغة العربية أن يهتموا ويبلحظوا جيدا عن كيفية الكتابة الصحيحة يف اللغة
العربية.
 .2ىذه الرسالة ربلل الكتاب "عقيدة العوام" من كباحية األخطاء اإلمبلئية لدى تبلميذ نور
العزيز وارو سيدورجوا .ويرجو الباحث إىل الباحث بعده ألن ال يهتم يف ربليل األخطاء
اإلمبلئية فقط ،بل إىل ربليل األخطاء اآلخرى مثل األخطاء يف النحو وغَت ذلك.
 .3ورجاء الباحث األخرى موصوال إىل صبيع اؼبعلمُت ألن جياىدوا سبام اجملاىدة يف بيان
وتوضيح وشرح اؼبادة عن اإلمبلء كي يفهمون التبلميذ عن كيفية اإلمبلء الصحيح يف
الللغة العربية بتمام الفهم حىت ال يكثر يف أخطأ كتابتهم.
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 .4مث الرجاء األخَت من الباحث إىل صبيع تبلميذ نور العزيز وارو سيدورجوا ،ألن يسألوا
إىل اؼبعلمُت إن مل يفهموا اؼبادة خاصة عن اإلمبلء يف اللغة العربية كي ال يوجد
األخطاء الكثَتة يف دراسة اإلمبلء العربية.
من اؼبمكن بشعبة اللغة العربية وأدهبا أن يقرؤوا مادة ربليل األخطاء أما عن اإلمبلء أو
األساليب لكي تتوسع اؼبعرفة والبحث فبا يتعلق باللغة العربية.
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