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 احلمد هلل عز وجل  

رمحه عبد اهلل وإىل سبب وجودي يف هذه الدنيا أيب املكرم احملبوب 
بارك اهلل لكما روسناواتي البكالوريوس وأمي املكرمة احملبوبة  اهلل

 يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة  ما اهللوحفظك

ما وإىل األخوين احملبوبني خالد ومهاجر بارك اهلل لكما وحفظك
 يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة اهلل

 وإىل كل أسريت حفظكم اهلل

امعة الرانريي اإلسالمية احلكومية الذين يف ج مجيع املعلمنيوإىل 
قد علموين أنواع العلوم النافعة واملفيدة وأرشدوين إرشادا نبيال بارك 

 اهلل لكم وجزاكم اهلل خري اجلزاء

يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية الذين قد  مجيع زمالئيوإىل 
شجعوين لكتابة هذه الرسالة حفظهم اهلل ولعل اهلل أن يسهل 

 أموركم
 



 

 و
 

 رشكر وتقدي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

نة من خواص الناس هم اشرف العربية وعظمها، وقيد هلا حفظة وخز  الذياحلمد هلل 
، أشهد أن ال إله إال اهلل امللك احلق املبني، وأشهد أن علماؤها، وكرمها وخلدت كتبها

سبحانه عز وجل على نعم كثرية  . حيمد الباحثأرسله رمحة للعاملنيحممدا عبده ورسوله 
حتليل وتشكره شكرا على إهلامه بنور الفهم واإلرشاد إلمتام هذه الرسالة حتت املوضوع "

. والصالة "مبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيهاالستماعي  األخطاء اإلمالئية يف
ى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته والسالم على حبيب الرمحن سيدنا حممد وعل

 وإحسانه إىل يوم الدين. 
املاجستري  هاشم شريف الدين اندوساملشرفني الفاضلني الدكتور  ويشكر الباحث

ادة من املواد الدراسية امليف كتابة هذه الرسالة إلمتام اجستري على إشرافهما امل حممد رضاو 
يف ختصص تعليم اللغة  (s.pd)املقررة على الطلبة للحصول على شهادة اجلامعة األوىل 

سهل اهلل أمورمها وجزامها اهلل خري اجلزاء وحفظهما  ة بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني،العربي
 . يف عمرمهااهلل وبارك  يف سالمة الدين والدنيا واآلخرةاهلل 

أيضا مدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني ورئيس  الباحثويشكر 
 هأنواع العلوم النافعة واملفيدة وأرشدو  هالذين قد علمو قسم تعليم اللغة العربية واملعلمني 

ا موظفي أيض يشكر الباحثكما . و إرشادا نبيال بارك اهلل هلم وجزاهم اهلل خري اجلزاء
 يف إعارة الكتب احملتاجة إىل إمتام هذه الرسالة.  املكتبة الذين قد ساعدوه

كرمني احملبوبني اللذين قد للوالدين املأن يقدم الشكر اخلالص  ال ينسى الباحثو 
كما ال يفوت الباحث أن يقدم الشكر ، و اهلل اجلنة جزامها ةر اتربية حسنة منذ الصغ ربياه
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إىل إمتام   دة وشجعوهاملفي أفكارهمصدقاء احملبوبني الذين قد ساعدوه بتقد م بع  لأل
 اهلل أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة. مكتابة هذه الرسالة جزاه

سالة االقرتاحات إلكمال هذه الر و  النقد البنائي من القارئني وأخريا يرجو الباحث
 .للقارئني عامةو  خاصة لتكون الرسالة مفيدة للباحث

 2021 ديسمرب 23 بندا أتشيه،
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بعد ما قام الباحث باملالحظة يف عملية التعليم والتعلم ملادة اإلمالء فوجد بع  
املشكالت اليت يواجهها الطالب مبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيه خاصة يف الفصل 

كتابة العربية وهم مل يستطيعوا أن يفرقوا بني احلروف الالثاين أن أكثر منهم خيطؤون يف 
وأهداف هذا . ا من قراءة املدرس حىت جيعلهم خمطئني يف اإلمالءاهلجائية اليت مسعوه

مبعهد دار العلوم األخطاء اإلمالئية اليت تنتشر بني الطالب  لتعرف علىلالبحث 
هو منهج ومنهج البحث يف تلك األخطاء.  للتعرف على العوامل املؤثرة، و العصري

وعددهم مبعهد دار العلوم العصرى الطلبة  وجمتمع البحث هو مجيع وصفي حتليلى.
. طالبا 32طالبا، وأما العينة يف هذا البحث هي الطلبة يف الفصل الثاين وعددهم  186

أن األخطاء اإلمالئية وأما نتائج البحث احملصولة . والوثائق واألداة املستخدمة هي املقابلة
ف العربية، و ر احلكتابة األخطاء يف   ة لدى الطلبة مبعهد دار العلوم العصري هي:يالرئيس

م، واألخطاء يف كتابة املاد والتشديد، واألخطاء يف كتابة الواألخطاء يف كتابة األلف وال
لف اللينة. وأما العوامل املؤثرة اليت تسبب األخطاء من األاهلمزة، واألخطاء يف كتابة 

، املواد املدروسةقلة فهم على الطلبة  ناحية، ومن املعلم ألن الوقت للتعليم ضيق ناحية
شرح  عند هتماماال عدمو  تركيز عند االستماع، عدمو  املفردات،قلة مسيطرة على و 

 املدرس.
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ABSTRAK 

Judul Skripsi  : Analisis kesalahan Ejaan (Penulisan) dalam menyimak di  

    Pesantren Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh 

Nama : Akmal 

NIM : 170202139 

 

Setelah peneliti melakukan observasi dalam proses belajar mengajar mata 

pelajaran imla’, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa 

pesantren modern Darul ‘Ulum khususnya pada kelas 2 yaitu sebagian besar dari 

mereka melakukan kesalahan dalam penulisan bahasa Arab dan mereka tidak 

dapat membedakan huruf yang mereka dengar dari bacaan guru sehingga 

membuat mereka salah menulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi kesalahan tulisan yang menyebar di kalangan siswa pesantren 

modern Darul ‘Ulum, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif analisis. Populasi penelitian ini berjumlah 186 mahasiswa 

pesantren modern Darul ‘Ulum, dan sampel dalam penelitian ini adalah 32 siswa 

kelas dua. Instrumen yang digunakan adalah wawancara. Adapun dari hasil 

penelitian, kesalahan penulisan yang utama dalam menyimak di kalangan siswa 

adalah: kesalahan penulisan huruf Arab, kesalahan penulisan Alif lam, kesalahan 

penulisan tasydid dan mad, kesalahan penulisan hamzah, dan kesalahan penulisan 

Alif Lainah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan 

kesalahan dari pihak guru karena waktu mengajar yang singkat, dan dari pihak 

siswa kurang memahami materi pelajaran, siswa kurang kosa kata, kurang fokus 

ketika mendengarkan, mereka tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. 
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 ABSTRACT 

Modern Islamic Boarding School Darul 'Ulum Banda Aceh 

Name  : Akmal 

 

After the researchers made observations in the teaching and learning process of 

imla' subjects, it was found that some of the problems faced by modern Darul 

'Ulum Islamic boarding school students, especially in class 2, were that most of 

them made mistakes in writing Arabic and they could not distinguish the letters 

they heard from them. teacher's reading so that they make mistakes in writing. 

The purpose of this study is to identify the writing errors that are widespread 

among the students of the modern Darul 'Ulum Islamic boarding school, and to 

identify the factors that influence these errors. The research method used is 

descriptive analysis method. The population of this study amounted to 186 

students of modern Islamic boarding school Darul 'Ulum, and the sample in this 

study was 32 students. The instrument used is an interview. As for the results of 

the study, the main writing errors in listening among students were: Arabic 

writing errors, Alif lam writing errors, tasydid and mad writing errors, hamzah 

writing errors, and Alif Lainah writing errors. As for the influencing factors that 

caused errors from the teacher because of the short teaching time, and from the 

students because they could not understand all the subject matter well, students 

lacked vocabulary, lacked focus when listening, they did not pay attention when 

the teacher explained. 

NIM : 170202139 

Title               :  Analysis of Spelling (Writing) errors in listening at the 
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 لفصل األولا
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ
شك يف أن اللغة تصوغ  اهتم علماء االجتماع واالقتصاد والفلسفة باللغة، فال

وتكمن أمهية الكتاب يف أهنا أداة حفظ الرتاث  1،عقول األمة، وتوجه تفكريها وتبنيها
خريها وشرها، ، وسجل احلياة الكامل املختلفة من الضياع ومستودع املعرفة بأنواعه

ليها يف املستودعات إالتعليم مجيعها، وتزداد احلاجة ليها األفراد يف مراحل إوحيتاج 
واصل شاعر وأفكار، والتليها يف نفسه من مإة من تعليم اللغة حلاجة املتعلم املتقدم

 2ومواصلة احلياة. االجتماعي العلمي والثقايف
كبرية بني فروع   لإلمالء منزلة 3ة العربية.اللغيف  مهم تعليم مالءاإلتعليم عترب ي

الصورة ا من حيث ، فإن اإلمالء وسيلة هلللتعبري الكتاىب امسس اهلألاللغة، فهو من ا
حتقار يدعو إىل ا هكما أن  الكتابة وقد يعوق فهم اجلملة،يشوه اخلطية، واخلطأ اإلمالئى 

 4ه.الكاتب وازدرائ
وكثريا ما يكون  إن تعلم اإلمالء يف املرحلة االبتدائية أمر مهم يف حياة الطالب، 
إن الكتابة قدرته على قراءهتا مع تغيري معناها ولذا فالكلمة سببا يف عدم  يف رسم أاخلط

ونعين  بصورة طيبة. طالبوعملوا جاهدين على أن يتقنه الاللغويون  هدف عام وضعه

                                                             
 تها،هميتها، مهاراتها، تطبيقاأها، مو الكتابة الفنية، مفهئزة حممد فخري، عبد الرمحن عبد اهلاشم و فا1

 .27م(، ص.2011)عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 
 .66، ص. الكتابة الفنية ...ئزة حممد فخري، عبد الرمحن عبد اهلاشم و فا2
، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، أخرى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغاتحممود كامل الناقة، 3
 .40ه(، ص. 1405

ارف ملع، الطبعة السابعة عشرة، )دار االفنى لمدرسى اللغة العربيةالموجه عبد العليم إبراىيم، 4 
 .193، ص. سنة( بدونصرى: مب
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 الكتابة السليمة من حيث هجاء الكلمة مع وضع عالمات الرتقيم يف أماكنها إمالءب
 5، واالهتمام باخلط الواضح املرتب.الصحيحة
روف والكلمات رمسا صحيحا، على رسم احل طلبةإن أهداف اإلمالء تعليم ال 
الصحيح للكلمات اليت حيتاج إليها يف التعبري الكتايب. إضافة  على رعة الرسم سوعلى 

تفريق احلرف واحلروف  عابا وافرا يف تسهيل الطلبة علىذلك يستعيب اإلمالء استي
 6.ةاألخرى بالكتابة الصحيح

الكتابة تبحث  عدالكتابة العربية من أهم املهارات األساسية. وقوا عدومعرفة  قوا
يف اإلمالء، فهو من أسس العامة للتعبري الكتايب وإذا كانت القواعد النحوية والصرفية 

شتقاقية وحنوها، فاإلمالء وسيلة من حيث لكتابة من النواحي اإلعرابية واالوسيلة لصحة ا
 7.يعوق فهم اجلملةطاء اإلمالئي يشوه الكتابة، وقد الصورة اخلطية، واخل

تم بتعليم العلوم العربية منها اليت هتمن املعاهد  العلوم العصري معهد دارإن 
وجد بع  فيف عملية التعليم والتعلم ملادة اإلمالء  باملالحظة الباحث قامبعد ما اإلمالء. 
خاصة يف الفصل  مبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيه اليت يواجهها الطالب املشكالت

مل يستطيعوا أن يفرقوا بني احلروف هم كتابة العربية و الثاين أن أكثر منهم خيطؤون يف  
مثل يف كلمة  اهلجائية اليت مسعوها من قراءة املدرس حىت جيعلهم خمطئني يف اإلمالء

                                                             
، )دار املناهج عداد درسها اليوميةإأساليب وطرق، تدريس اللغة العربية و فؤاد حسن أبو اهليجاء،  5

 .105(، ص. 2008للنشر والتوزيع، 
   2العربية الطبعة الثانية، )منشورات: جامعة دمشق، حممود أمحد السيد، يف طرائق تدريس اللغة 6 
 .1996(، ص. 135

، )ماالنج: مطابعة جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، اإلمالء نظرية وتطبيقهرضوان، 7 
 5(، ص. 2011
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ل اآلخر يف كتابة "ال"، ا"قلب"، يقرأ املدرس "قلب" لكن الطالب يكتبون "كلب"، واملث
 8.ذلك عكسهأكثر الطالب يكتبون الكلمة فيها "ال" بدون "ال" وك

 ستماعياالاإلمالئية يف  حتليل األخطاءوهلذا السبب أخذ الباحث املوضوع "       
 مبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيه".

 
 البحث سؤاال -ب

 ، ومها:تعني الباحث هلذا البحث سؤالني
مبعهد دار العلوم ما هي األخطاء اإلمالئية اليت تنتشر بني الطالب  -1

 ؟أتشيهبندا  العصري
مبعهد دار ما هي العوامل املؤثرة يف األخطاء اإلمالئية عند الطالب  -2

 بندا أتشيه؟ العلوم العصري
 

 البحث اهدف -ج
 فهما كما يلي: وأما هدفا البحث

مبعهد دار األخطاء اإلمالئية اليت تنتشر بني الطالب  لتعرف علىل -1
 .بندا أتشيه العلوم العصري

مبعهد للتعرف على العوامل املؤثرة يف األخطاء اإلمالئية عند الطالب  -2
 .بندا أتشيه دار العلوم العصري

 
 أهمية البحث -د

  لي:كما ي  وأمهية هلذا البحث فهي

                                                             

ساتذة وهو نتيجة من املالحظة األوىل مبعهد دار العلوم العصري بندا أتشيه بطريقة املقابلة بأحد األ8 
 2021أكتوبر  3عفاس يوناس يف يوم األربعاء، 
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للطالب: يستفيد الطالب من هذا البحث لرتقية مهارهتم يف اإلمالء  -1
 .ةماخاصة واللغة العربية ع

 أخطاء الطالب البحث معرفةتفيد املدرس من هذا للمدرس: يس -2
 يف اإلمالء. وعواملها

ند  اآلخرين: يكون هذا البحث كاملرجع وزيادة املعلومات ع نيللباحث -3
  هذا املوضوع.مثل  تحليلكتابتهم للرسالة مما يتعلق ب

 
 حدود البحث -ه

 هي:فاحلدود هلذا البحث 
حتليل  دد هذه الرسالة حتتحيريد الباحث أن ياحلد املوضوعي:  -1

 .ستماعياال األخطاء اإلمالئية يف
مبعهد دار العلوم  ث أن يبحث هذه الرسالةاحلد املكاين: يريد الباح -2

 .العصرى بندا أتشيه
سنة الدراسية يف الذا البحث هباحلد الزماين: قام الباحث  -3

 م2022/م2021
 

 معاني المصطلحات -و
 حتتوى على هذه الرسالة كما يلي: أما املصطلحات اليت

 األخطاء حتليل -1
أو ما  ،هي الذ نبلغة األخطاء و  أو القسم. لغة هي حتلة اليمني حتليل
طريقة أوتقينة  اصطالحاحتليل األخطاء وأما  9ضد الصواب. ،تُ ُعمِّد منه

لتعرف ووصف والتفسري البيانات أو احلقائق تبعا لنظام خاص يف أخطاء 

                                                             
 567م(، ص. 2003، )القاهرة: دار احلديث، لسان العربابن منظور، 9
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واملراد بتحليل األخطاء  10يرتكبها الدارسون باستعمال اإلجراءات املوجودة.
 هو معرفةو  بتعميق موضوع البحث هي األعمال جتري يف هذه الرسالة
يراد باألخطاء هنا يعين األخطاء يف و  يف كتابة اإلنشاء األخطاء اإلمالئية

 مبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيه. اليت انتشر بني الطالب  مالءاإل
 اإلمالئية -2

إمالء  -ميلى -وهو لغة مصدر من فعل أملىاإلمالئية أصلها اإلمالء 
وأما اصطالحا هو عملية هدفها متكن  11معناه َكَتَب، أن يكتب من األقوال.

باإلمالء  واملراد  12.الطالب من رسم صحيحا حسب األصول املتفق عليها
 لعربية إىل حتسني قدرة الطالب علىهو من جمال تعليم اللغة ايف هذا البحث 

 رسم احلروف والكلمات العربية.
 ياالستماع -3

استماع، ويف اللغة معناها  -يستمع -كلمة االستماع مأخوذة من استمع
هو فهم الكالم أو االنتباه إىل شيئ  وأما اصطالحا13أدركه حباسة األذن.

مسموع مثل االستماع إىل متكلم، خبالف السمع الذي هو حاسة وآلة 
فسيوجلية يتوفق حدوثها على سالمة األذن،  وهو عمليةالسماع األذن ومنه 

 14وال حتتاج إىل إعمال الذهن أو االنتباه ملصدر الصوت.
                                                             

، )الرياض: جامعة امللك سعود، للنحو العربي المبرامج الذاتيحممد إمساعيل صين، وآخرون، 10 
  167(، ص.1967

باعة التاسعة والثالثون، )بريوت: دار املشرف، ط، المنجد في اللغة واألعالماللويس معلوف، 11 
 775ص.   م(،2003

األردون: املؤسسة  -، )عمانالمرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي احلالق، 12 
 277م(، ص. 2010احلديثة للكتاب، 

 .900، ص. .....منجد في اللغة واألعالماللويس معلوف، 13 
، الطبعة األوىل )دار الفكر تدريس العربية في التعليم العامرشد أمحد طعيمة وحممد ألسيد مناع، 14 
 .79م(، ص. 2000-ه1420العريب: 
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معناه أن  ث هو اإلمالء االستماعي، واملراد باالستماعي يف هذا البح
 .ما مسعوا مث يكتبون ا املدرسيستمع التالميذ إىل القطعة يقرؤه

 
 دراسة السابقةال -ز

 مهارة لرتقية املقوية األوراق باستعمال املنظور اإلمالء تدريب :الدراسة األولى
MIN 26 Aceh Besar  ب الكتابة

15 
 البحث هدف -1

  :فهي أما هدف البحث يف هذه الرسالة
رف على فعالية تدريب اإلمالء املنظور باستعمال األوراق املقوية التع -

 .لرتقية مهارة الكتابة
 منهج البحث -2

وأدوات البحث  .جترييب أما منهج البحث فيها فهي منهج
 .املستخدمة هي االختبار

 ة البحثجينت -3
 أما نتيجة البحث كما يلي:

إن تدريب اإلمالء املنظور باستعمال األوراق املقوية يكون فعاال  -
( 38،10احلساب )-لرتقية مهارة الكتابة. اعتمادا على أن نتيجة ت

(. وهذا يدل على أن الفرض 09،2اجلدول )-أكرب من نتيجة ت
 الصفري مردود والفرض البديل مقبول.

                                                             

 MIN 26المنظور باستعمال األوراق المقوية لترقية مهارة الكتابة ب   تدريب اإلمالءليوذ رحايو، 15 

Aceh Besar ،جامعية غري منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  رسالة
 م.2019وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، سنة 
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 اإلحسان )دراسة دار املتوسطة باملدرسة املنقول اإلمالء تدريس الدراسة الثانية:
 16حتليلية(.
 البحثأهداف  -1

   :فهي ف البحث يف هذه الرسالةاهدأأما 
يف تدريس  الطالب يواجهها اليت املشكالت التعرف على -

  املنقول اإلمالء
يف تدريس  الطالب يواجهها اليت املشكالتعالج  التعرف على -

 .ىف املدرسة املتوسطة دار اإلحسان املنقول اإلمالء
 منهج البحث -2

وأدوات البحث  .وصفي أما منهج البحث فيها فهي منهج
 ومالحظة ومقابلة. ستبانةاملستخدمة هي ا

 البحث جائنت -3
 البحث كما يلي: أما نتائج

 يف يعوقهم اليت املشكالت وهي املشكالت يعانون الطالب أن -
 الطالب التالية: غيبة البيانات وضوح على جتلى فيه التدريس
 اليت واملادة املنقول اإلمالء تدريس يف الفصل حضور عن

 فصلجا خار  التدريبات وقلة الطالب املستوى كثري  يف ملتناسب
  الكتاب نظر كيفية  على جارية يزال مل والكتابات

 ويأيت الطالب، يعانيها اليت األساسيات املشكالت وهذه -
 التعليمية الوسائل استخدام الرأيه: تكثري أساس بالعالج الباحث

                                                             
 رسالة ،تحليلية( تدريس اإلمالء المنقول بالمدرسة المتوسطة دار اإلحسان )دراسة، مولدينشه16

جامعية غري منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة 
 م.2017الرانريي اإلسالمية احلكومية، سنة 
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 العربية باللغة والكتابات الفصل خارج التدريبات وتكثري وتنويعها
 نصوصها. إىل النظر بدون اهنکو   من البد

 االستماعي اإلمالء تدريس يف املتقاطعة الكلمات وسيلة : استخدامالدراسة الثالثة
 17املفيدة. اجلمل كتابة  يف الطلبة قدرة لرتقية
 بحثال افأهد -1

 :فهي أما أهداف البحث يف هذه الرسالة
معرفة كيفية تطبيق وسيلة الكلمات املتقاطعة يف تدريس اإلمالء  -

 االستماعي
املتقاطعة  تلكلماا سيلةو امستخدا على لطلبةا ستجابةا معرفة -

  االستماعييف تدريس اإلمالء 
وسيلة الكلمات املتقاطعة يف تدريس اإلمالء معرفة فعالة  -

 االستماعي لرتقية قدرة الطلبة يف كتابة اجلمل املفيدة.
 منهج البحث -2

وأدوات البحث  .وصفي أما منهج البحث فيها فهي منهج
 املستخدمة هي استبانة ومالحظة اختبارات.

 البحث جائنت -3
 البحث كما يلي: ائجأما نت
 الكلمات وسيلة باستخدام اإلستماعي اإلمالء تدريس تطبيق نإ -

 فيهم والطالبات املعلمة أنشطة كل  ألن ممتازا يكون املتقاطعة
  حوظة متل وكان االستماعي اإلمالء تدريس من مبايطلب طابقة
 املالحظة دليل يف ورد كما

                                                             

استخدام وسيلة الكلمات المتقاطعة في تدريس اإلمالء االستماعي لترقية قدرة روضة مرزوكي، 17 
جامعية غري منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم تعليم اللغة  رسالة ،المفيدةالطلبة في كتابة الجمل 

 م.2017العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، سنة 
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 اإلمالء تدريس يف املتقاطعة الكلمات وسيلة استخدام إن -
 اجلمل تركيب على الطلبة قدرة لرتقية فعاال يكون االستماعي
النتيجة )  على حتصلTest -ت االختبار ألن املفيدة،
 . (  ۰۰۰.۰۰۰ ) ( Sigالداللة ) . ومستوى(  ۱۶،۰33

 االستماعي اإلمالء تدريس على الطالبات استجابة وكان -
 عليا استجابة على حتصل املتقاطعة الكلمات وسيلة باستخدام

 .3۰5 املعدلة نتيجة مع
 

 السابقة والدراسات الحالية كما يلي: اتالعالقة بين الدراس
أما و . بني الدراسة األوىل والدراسة احلالية هي أهنما تبحثان عن اإلمالء اتفقت -1

وتبحث عن  جترييب منهجتستخدم  الدراسة السابقةأن  وجوه االختالف بينهما
ومنهج البحث يف الدراسة احلالية هو  .األوراق املقوية املنظور باستعمال اإلمالء

منهج وصفي حتليلي وتبحث عن اإلمالء االستماعي. وأدوات البحث 
وأما أدوات البحث املستخدمة يف  ،املستخدمة يف الدراسة األوىل هي االختبار
 .الدراسة احلالية هي االختبار واالستبانة

ومها  والدراسة احلالية هي أهنما تبحثان عن اإلمالء بني الدراسة الثانية اتفقت -2
 الدراسة السابقةأن  وأما وجوه االختالف بينهما. يستخدمان منهج وصفي

الدراسة احلالية تبحث عن اإلمالء االستماعي. و  ،قولاملن اإلمالءتبحث عن 
 ،واملقابلةستبانة واملالحظة هي اال ثانيةوأدوات البحث املستخدمة يف الدراسة ال

 .وأما أدوات البحث املستخدمة يف الدراسة احلالية هي االختبار واالستبانة
 والدراسة احلالية هي أهنما تبحثان عن اإلمالء ثالثةاتفقت بني الدراسة ال -3

أن  وأما وجوه االختالف بينهما ومها يستخدمان منهج وصفي. االستماعي
، وسيلة الكلمات املتقاطعةاستخدام ب اإلمالءتبحث عن  الدراسة السابقة
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. وأدوات البحث املستخدمة ئيةاإلمالحتليل األخطاء والدراسة احلالية تبحث عن 
وأما أدوات البحث  ،ختباراتهي االستبانة واملالحظة واال ثالثةيف الدراسة ال

 .املستخدمة يف الدراسة احلالية هي االختبار واالستبانة
 

 بة الرسالةاطريقة كت -ح
يف كتابة هذه الرسالة بالكتاب املعتمدة عند طريقة كتابة الرسالة اعتمد الباحث   

 من اجلامعة اإلسالمية احلكمية الرانريي بند آتشيه.
“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Pendidikan Bahasa Arab Tahun 2016.” 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 تحليل األخطاء -أ
 مفهوم تحليل األخطاء -1

حتليل األخطاء هو مصطلح آخر يستخدمه علم اللغة التطبيقي يف تعليم 
مثراته، لكنه خيتلف عنه اللغة وهو اخلطوة التالية للتحليل التقابلي، ولعله مثرة من 

وعن املقارنة الداخلية يف أهنما يدرسان اللغة، أما هو فيدرس للفن يف لغة املتعلم 
نفسه، اليقصد باللغة األوىل ولكن يقصد لغته اليت ينتجها وهو يتعلم، والذي ال 
شك فيه أننا مجيعا خنطئ، وخنطئ عند تعلمنا للغة وعند استعماهلا، ومن مث فإن 

 18أ أمر مشروع يف حد ذاته.درس اخلط
رأى كوردير أن دراسة األخطاء جزء من البحث يف تعليم اللغة العربية، وهي 
يف هذه الناحية تشابه من حيث طريقة البحث دراسة اكتساب اللغة األصلية، وهي 
تعطينا صورة للتطور اللغوي للطالب، وإشارات إىل اسرتاتيجيات التعلم لديهم. ويف 

يكون حتليل األخطاء واحدا من األنشطة األساسية يف دراسة علم هذا اجملال قد 
 19.اللغة النفسي املتعلق بتعلم اللغة

لكل اللغة من اللغات قواعد حتكم النظام الصويت وهناك قوانني للنظام 
الصريف وهناك قواعد للنظام النحوي. كما أن هناك قوانني للمستوى الداليل 

اعد اللغوية هناك قوانني أخرى من االجتماعية يف واملستوى الثقايف. وجبانب القو 
استخدام اللغة مهمة للغاية. ولذا ينبغي تعليمها ملتعلمي اللغات األجنبية حىت ال 

                                                             

، )الري ، إضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن إبراهيم الفوزن، 18 
 .88م(، ص. 2011

، )الرياض: عمادة شؤون التقابل اللغوي وتحليل األخطاءإمساعيل صبين، إسحاق حممد األمي، 19
 .142ص.  م(1982جامعة امللك سعود،  -املكتبة
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يقعوا يف حرج ثقايف يستهجنه أهل اللغة. وبناء على ماسبق ميكن أن نعرف اخلطأ 
 20ون بتلك اللغة.اللغوي بأنه خروج على قواعد استخدام اللغة اليت ارتضاها الناطق

وعر ف كوردر أنه نوع من  األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد 
ف عما هو مقبول اوعر ف عبد العزيز العصلي: األخطاء اللغوية بأهنا االحنر  21اللغة. 

 22س اليت يتبعها الناطقون بالعربية الفصحي.ييف اللغة العربية حسب املقاي
فرع من فروع علم اللغة التطبيقي. وانقسم ذلك إن حتليل األخطاء هي 

املصطالح إىل قسمني عن شرح حتليله هو التحليل واألخطاء. التحليل هو قدرة 
املتعلم على الفحص الدقيق للمحتوى العلمي واملعريف وحتديد عناصره. والتحليل 
 أيضا هو وسائل التحقيق يف هذا احلدث للوقوف على الوضع احلقيقي، فإنه ميكن
اهنيار األساسية للمناطق املختلفة ومراجعة نفسه عالقة األجزاء للحصول على 

 الفهم الصحيح وهم معىن كل.
ويستخلص الباحث أن حتليل األخطاء له دور مهم يف ترقية املستوى  
اللغوية لدى الطلبة حيث أنه يساعد يف حتسني عملية تعليم اللغة، وكذلك يف حتليل 

الطالب، كما أنه يساعد املدرس على تطوير إسرتاتيجيات  األخطاء اليت وقع فيها
 التعليم.
 

 أهداف تحليل األخطاء -2
إن حتليل األخطاء يهدف إىل حتليل األخطاء اللغوية اليت عملها معلموا 
اللغة الثانية. ومن الواقع أن نتائج هذا التحليل ملساعدة املعلمني من حيث حتديد 

                                                             
تحليل األخطأ اللغوية التحريرية لدى طالب معهد الخرطوم الدولي عمر الصديق عبد اهلل، 20

 م( 2000)معهد اخلرطوم الدويل اللغة العربية:  ، العربية الناطقين باللغات األخرى
)القاهرة: دار الفكر العريب،  المهارات اللغوية مستويتها، تدريسها، صعوبتهارشدي أمحد طعيمة،  21
 30(، ص. 2004

 307.....، ص. المهارات اللغوية مستويتهارشدي أمحد طعيمة،  22
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كيز على حتديد وتوضيح واملمارسة حسب احلاجة، تسلسل املواد التعليمية، مع الرت 
وتوفري العالجي والتمارين، وعناصر حتديد حتديد الكفاءة اللغوية الثانية جتربة 

 23للمتعلمني.

ينبثق عن الدراسة  ،من حتليل األخطاء هي أوهلا هدف لغوي األهداف
اللغوية والبحث امليدانية اخلاصة هبا. حيث إن حتليل األخطاء وسيلة علمية أساسية 
 يف جماالت دراسة علوم اللغة املختلفة. سواء علم اللغة النفسي أو العصيب أو

أهنا تسهم يف مساعدة الدارس يف اكتساب اللغة.  ،التقابلي أو حىت العام. وثانيها
تائجها ومقرتحتها ستوضع بدورها يف خدمة وضع سياسة )اسرتاتيجية( وثالثها: أن ن

خاصة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على أساس مدروسة. علما بأننا يف 
 24حاجة إىل وضع سياسة لغوية بصفة عامة يف مجع اجملاالت.

 مراحل تحليل األخطاء -3
 النحو اآليت:متر ملراحل يف حتليل األخطاء بثالث مراحل  على 

تعريف اخلطأ: يقصد به حتديد املواطن اليت تنحرف فيها استجابات  -1
 الطالبات عن مقايس االستخدام اللغوي الصحيح

توصيف اخلطأ: ويقصد به بيان أوجه االحنراف عن القاعدة، وتصنيفه  -2
 للفئة اليت ينتمي إليها حتديد موقع األخطاء من املباحث اللغوية.

                                                             
رات اللغوية ومستوياتها تحليل نفسي المهارشدي أمحد طعيمة وأمحد مجعة حممود أبو شنب،  23

 41(، ص. 1990، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى: لغوي دراسة ميدنية
األخطأ اللغوية التحريرية لطالب المستوى المتقدم في معهد اللغة عبد اهلل سليمان اجلربوع، 24

 89م(، ص: 2006، )مكة: شركة مكة للطباعة والنشر: العربية بجامعة أم القرى
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به بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخلطأ واملصادر  تفسري اخلطأ: ويقصد -3
 25اليت يعزي إليها.

أما عند الدكتور عمر الصديق فهي على مخس مراحل وهي: التعرف 
طأ، تصويب خلطأ، تصنيف اخلطأ، توصيف اخلطأ، وتفسري خلعلى ا
 26اخلطأ.
 

 اإلمالءتعليم  -ب
مهارة أساسية وضروية يف الكتابة بصفة عامة،  Spelling تعد اإلمالء أو اهلجاء

فإن  -ب كما قيل فرع املعىنألن العر - فإذا كانت القواعد النحوية ضرورة لفهم املعىن
اإلمالء تعد ضرورة لصحة رسم الكلمات واجلمل والعبارت والفقرات رمسا جمئي صحيحا، 

املعىن. فاهلجاء الصحيح  وبالتايل فإن هذا الرسم يعني كال من القارئ والكتاب يف بناء
يعني القارئ على التصور الذهين والصويت والداليل واهلجائي للكلمة، والبالتايل تساعده 
يف تشيد صرح املعىن يف ذهنه، كما أهنا تعني الكاتب يف نقل املعىن الذي يرده إىل قارئه 
ة يف بصورة سليمة ودقيقة، حيث إن الرسم اهلجائي اخلطأ للكلمات، يقف حجر عثر 

  27فهم املراد منها، وبالتايل يعوق عملة االتصال اللغوي.
  

 مفهوم اإلمالء -1
-للكتابة كتعليم-اإلمالء لغة معناها: الضغط واإلرغام، وليس يف اإلمالء

يحة تعليم الكتابة الصح صود هنا هوقن هذا املعىن، ولذلك فاملعىن املشيء م
                                                             

المهارات اللغوية ومستوياتها تحليل نفسي رشدي أمحد طعيمة وأمحد مجعة حممود أبو شنب،   25 
  306(، ص. 1990، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى: لغوي دراسة ميدنية

   2010-2009، ص. محاضرات الدبلوم العالي، معهد الخرطوم الدوليعمر الصديق عبد اهلل،  26

، )عمان: دار املسرية للنشر من النشاة إلى التدريس لمهارات الكتابيةاماهر شعبان عبد الباري، 27 
 .105، ص. (2009والتوزيع، 
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ة نيانص مكتوب أو كتابته مرة ث ل يف قدرة على نقلهجائيا وتنظمها، وهو ما يتمث
اء وتنظيما فقد ختبار القدرة الكتابة هجامن الذاكرة مصحوب بالنطق، أما 

يحة هجائيا حة الكتابة الصإلمالء، إذن ما حنن بصدده هو مهار نسميها جوازا با
 28.وتنظميا

وعرفها طاش كربى زاده بأنه علم يبحث فيه عن الرتاكيب بني أشكل 
قا ال من حيث داللتها على األلفاظ بل من حيث حسنها بسائط احلروف مطل

يف السطور، فكما أن للحرف حسنا حال باساطتها، فكذلك هلا حسن خمصوص 
حال تركبيها:من تناسب الشكل، والنقط، والبياضات الواقعة يف احلروف 

 29والكلمات والسطور.
بناء على ما سبق يستلخص الباحث أن اإلمالء هو رسم احلروف 

مات رمسا صحيحا ونظام لغوي عن الكتابة الصحيحة، وهو وسيلة لقياس والكل
املهارة يف الكتابة بالقواعد اإلمالئية اليت تشتمل على كتابة احلروف العربية يف 

 الكلمات.
 

 أهمية اإلمالء -2
دفعة  يسعلى الكتابة اإلمالئية الصحيحة لإن اكتساب التلميذ للمقدرة 

لتدريس اإلمالء وإمنا حيصل عن طريق الكالم والتحدث الساعة املقررة  واحدة يف
الضروري التنسيق بني منهج اإلمالء وما بعمل يف  لذا من واإلصغاء والقراءة

النتقال لتزويده مبهارات ا اللغة األخرى وقبل اكتساب املهارات اللغوية يف فنون
 إىل هذه حىت ينتقل بسهولة ن يتقن املهارات السابقةأ، على التلميذ الكتابة

، وفهم معناها ومتيز أصواهتا اللغة، فإدراك الكلمةاملرحلة من مراحل تعليم 

                                                             

 .410 ص. ....،المهارات الكتابيةماهر شعبان عبد الباري، 28 
 .106ص.،...ارات الكتابيةالمهماهر شعبان عبد الباري، 29
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، وكعدم متييز رها وأجزائها كل ذلك من املهاراتوهتجتها والتعرف على عناص
العالقات اليت توجد بني أجزاء الكلمة الرئيسية واملسموعة أو عدم انتقال النظر 

فتزيد أو  لميذ إىل اخللط بني احلروف املتشاهبةثناء القراءة يؤدي التأمنظم  بشكل
 باألخطاء. زحنذف بعضها وتعج

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن للتلميذ أن يعرب 
عن افكاره وان يقف على أفكار غريه وأن يربز ما لديه من مفاهيم ومشاعر 

طا الكتايب يف اإلمالء ويسجلما بود تسجيله منحوادث ووقائع وكثريا ما يكون اخل
 أو يف عرض الفكرة سببفي قلب املعين وعدم وضوح الفكرة.

يف التعليم على اعتبار أهنا عنصر  مهم عملوتعترب الكتابة الصحيحة 
أساسي من عناصر الثقافة وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها واإلملام 

العمل املدرسي يرتكز يف العناية بأمور وتدريب التالميذ على الكتابة يف إطار  هبا.
 ثالثة:
 قدرة التالميذ على الكتابة الصحيحة إمالئيا. -1
 إجادة اخلط. -2
 30قدرهتم على التعبري عما من أفكار يف وضوح ودقة. -3

 
أي البد أن يكون التلميذ قادرا على رسم احلروف رمسا صحيحا وإال 

طريقة لى كتابة الكلمات بااضطربت الرموز واستحالت قراهتا، وأن يكون قادرا عل
ىل مدلوالهتا، وأن يكون قادرا اللغة عليها وإال تعذرت ترمجتها إاليت اتفق أهل 

على اختبار الكلمات ووضعها يف نظام خاص وإال استحال فهم املعاين 
 واألفكار اليت تشتمل عليها.

                                                             

)عمان، داراملسرية للنشر مهارات القرائية والكتابية وطرائق تدريسها، راتب عاشر وحممد مقدادي، 30 
 234(، ص.م2005والتوزيع، 
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 عة من الفوائد:و وتعود أمهية اإلمالء إىل جمم
 املالحظة.يعود التالميذ إىل دقة  -1
 ستماع واالنتباه.يعود التالميذ إىل اال -2
 يعود التالميذ إىل النظافة والرتتيب. -3
املفردات اجلديدة والنماط  لالتلميذ اللغوية من خال ين حصليع -4

 31اللغوية املختلفة.
 

 أهداف تدريس اإلمالء -3
  :أما أهداف تدريس اإلمالء كثرية منها

واالنتباه والدقة وقوة املالحظة تعويد األطفال على النظافة والنظام  -أ
 ومتكينهم من االتصال خبربهم عن طريق الكتابة.

مترين العني واألذن واليد وتثبيت صور الكلمات الصحيحة يف أذهاهنم  -ب
                             بكتابتها من الذاكرة.                                           

عرفة مواضع الضعف رسم الكلمات وم اختبار معلومات التالميذ يف -ج
 ملعاجلتها.

 ضحة سريعة.                   مترينهم على كتابة ما يسمعون أو يقرأون كتابة وا -د
تنبيههم على أجزاء اجلمل وتكوينها ومساعهم جيد الرتاكيب وذلك مما  -ه

 32.وتوسيع دائرة معلوماهتم اللغوية اإلنشاء اجليد يعينهم على
 
 

                                                             
 .235 ص....، مهارات القرائية والكتابيةراتب عاشر وحممد مقدادي، 31

 :األردون  -، )عمانالمرجع في تدريس مهارات اللغة العربية  وعلومهااحلالق،  ىعلي سام32 
 289 م(، ص.2010للكتاب، احلديثة املؤسسة 



18 
 

 
 

 أنواع اإلمالء -4
 لإلمالء أربعة أنواع، هي: 

 اإلمالء املنقول -أ
ضع أي نسخ نقال" حوله من مو -ينقل-يف اللغة من فعل "نقل ولاملنق

 .السبورةعليهم أو من  طاقات توزعبنقلها من بالقطعة يف دفاترهم أو 
، أو على السبورة ة القطعة كما هيبكتابه قيام املتعلم ب واصطالحا هو يقصد

من مرة، والتأكيد من فهم قراءهتا أكثر بيف الكتاب وذلك قعد أن يقوم املدرسة 
م تالميذ الصف الثالث ئوع يالالتالميذ لكلماهتا ومعانيها. ويستخدم هذا الن

 33الطالب.، وقد ميتد إىل الصف الراقع حبسب مستوى ئيتداباال
 

 اإلمالء املنظور -ب
-نظرا "فهو منظور على وزن  فعل-ينظر-"نظراملنظور مفعول من فعل 

ية على ئء املنظور هو تعرض القطعة اإلمالمفعول. وأما اإلمال -فعال-يفعل
القطعة   قمث تغل ،الصعبةماهتا السبورة أو يف الكتاب وتقرأ وتفهم ويشار إىل كل

واإلمالء املنظور الذي يعتمد على الرؤية القطعة  34.ومتلى على التالميذ
ناشئة ويقرؤوها، ويناقشهم املدرس يف حمتوياهتا، ية أوال ينظر إليها الئاإلمال
، فيذلل قاليت تشتمل على صعوبات  يف النط ع  كلماهتابعند  قويتوف

يف عد أن  تبقى ماثلة أمام أعينهم فرتة زمنية مناسبة وكيفية للرسوخ بصعوباهتا، و 
 ، يالئموهذا النوع من اإلمالء .عليهم متلي األذهان  ختفى من أمامهم، مث

                                                             

 ، )ماالنج: مطابعة جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،اإلمالء نظرية وتطبيقهرضوان، 33 
 8(، ص. م2011

  290 ص. ...،المرجع في تدريساحلالق،  ىعلي سام34 
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 .وجيوز امتداده إىل الصف اخلامسية ئتداباملرحلة اال ع منبالتالميذ الصف الرا
  35وأما مزايه فهو:
 .ية وتؤديهائالصعوبات اإلمال طالبال إنه خطوة تقدميية يف معىن -1
الحظ وجودة االنتباه والرباعة يف أن  مل التالميذ على دقة املحيإنه   -2

 حة للكلمة الصعبة أو اجلديدة.ة الصحيبذهنه صور الكتا خيرتن يف
ني بر للرطب تدريبا على إعمال الفكفيه شحذا للذاكرة، و  إن -3

 ي.ئوالرسم اإلمال  قالنط
 

 اإلمالء االختباري -ج
أن   ه يستطيع املدرسبي، و ئر مرحلة من مراحل التدريب اإلمالخآ وهو 

ومسي هذا  36دراسة اإلمالء.فادة اليت حققها التالميذ من يقف على مدى اإل
ة. يقوم ئيم القواعد اإلمالقدراهتو  تباريا ألنه اخترب ملدى حتضري التالميذخالنوع ا

هي القدرة على االستماع،  ري على أساس من ثالث قدراتاإلمالء اإلختبا
ظ مبا مسع، والقدرة على وضع ما مسع يف رمسه اعة، والقدرة على االحتفبواملتا

 .سمى أيضا باإلمالء االستماعيالكتايب، وهذا ي
 

 اإلمالء االستماعي -د
 تعريف اإلمالء االستماعي -1

، معناه أن  مسعا" أدركه حباسة األذن-يسمع-عاالستماعي من فعل "مس
عد مناقشتهم يف معناها، وهتجاي  با املدرس و يستمع التالميذ إىل القطعة يقرؤه

خر هو وتعريف اآل .ومتلى عليه اهبة ملا فيها من الكلمات الصعبةكلمات مش

                                                             

 11ص. ....، اإلمالء نظرية وتطبيقهرضوان، 35 
 21 ص.....، اإلمالء نظرية وتطبيقهرضوان، 36 
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هاهنا قطعة من النشر تشتمل على أقصوصة أو موعظة يسمعها  خيتار املدرس
م تالميذ الصفني اخلامس ئإلمالء االستماعي يالالطلبته بإلقاء جيد. و 

 37ى.ئتدابوالسادس اال
وهذا النوع يعتمد على السمع ألن النوعني السابقني يعتمدان على 

ظهرا خارج القطعة ويقراها عليهم باداء حسن مالنظر.ويتم ذلك باختيار 
 ، مث يناقشهم يف معانيها وكلماهتا الصعبة فيحللها علىاحلروفوعالمات الرتقيم

، اليت ذكرناها يف اإلمالء املنظور، باخلطوات السبورة. مثيقوم بإمالئها عليهم
لقطعة والفرق بني اإلمالء االستماعي واإلمالء املنظور هو أن الطالب ال يرى ا
 وال يقراها من الكتاب أوعلى السبورة بينما هو يقرأها يف املنظور ويراها.

 
 خطوات تدريس اإلمالء االستماعي -2

 فهي كما يلي: أما خطوات تدريس اإلمالء االستماعي
 .يناقش الطالب موضوعا متصال بالقطعة اإلمالئية -1
 .الطالب بفكرهتا العامة يقرأ املدرس القطعة ليلم   -2
 .املعىن العام بأسئلة يلقيها املدرسيناقشهم  -3
هتجي الكلمات املشاهبة للمفردات الصعبة الواردة يف القطعة  -4

 .وتدوينها على السبورة وإدخاهلا يف مجل كاملة
إخراج الطالب الكراسات والقلم، ويف أثناء ذلك ميحو  -5

 .املدرس الكلمات املكتوبة على السيورة
الطالب للكتابة وليدركوا  يقرأ املدرس القطعة مرة ثانية ليتهيأ -6

 .املشاهبة بني الكلمات الصعبة هلا مما كان مدونا على السبورة

                                                             

 21ص. اإلمالء نظرية وتطبيقه....، رضوان، 37 
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األخرية ليداركوا األخطاء يعيد املدرس قراءة القطعة للمرة  -7
 38والنقص.

 
 وعيوبه مزايا اإلمالء االستماعي -3

 :األتية املزايا تعليم لهيف التعلم وال ستماعيإلمالء االل
احلركية مثل الكتابة، يقرأ احلروف والكلمات  حلصول على املهاراتا -1

 .أو اجلمل
حلصول على املهارات العقلية مثل إضافة الضرب والطرح والقسمة ا -2

 .وعالمة الرموز األخرى
حلصول على الكفاءة يف كتابة مجيع الرسائل يف اإلمالء، واستخدام ا -3

 39الرموز، وقراءة اخلرائط، وغري ذلك.
 

 كما يلي:  وهيلك عيوب يف التعلم ميي ستماعاإلمالء االو 
 .يف بع  األحيان إجراء اإلمالء مرارا وتكرارا ممل ة -1
40تشكيل العادات اجلامدة، ألن الطالب هم أقل نشاطا. -2

                                                             

، ) أوجونج فاندانج: مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد، 38 
 .118م(، ص. 1998مطبع األحكام، 

 ،، )فاكس: دار الشروق للنشر والتوزيعالكافي في أساليب تدريس اللغة العربيةحمسن علي عطية، 39 
 .232. (، صم2006

 .323. ص ...،الكافي في أساليبحمسن علي عطية، 40 
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 ثالثالفصل ال
 إجراء البحث الحقلي

 البحث منهج -أ
جمموعة منظمة من املبادئ العامة والطرق الفعلية اليت  منهج البحث هو

يستعني هبا الباحث يف حل مشكالت حبثه، مستهدفا بذلك الكشف عن جوهر 
 41احلقيقة.

هذه الرسالة ب املنهج الكيفي، وهو نوع من أنواع  يف كتابة الباحث استخدم
بصر، والفهم، البحوث يصل إىل النتائج بطرق غري إحصائية أو كمية ويسعى إىل الت

طبيق، على املواقف املشاب هة، ونوعه املنهج الوصفي التحليلي لكشف األخطاء توال
 اللغوية يف التعبري التحريري ومعال جتها.

وميكن حتديد مفهوم البحث الكيفي بأنه البحث عن الطبيعة اجلوهرية 
الذايت للظواهر كما هي يف الواقع. ومن هنا فالبحث الكيفي يستند على البعد 

للخرية اإلنسانية اليت هي دائمة التغيري وفقا ملعطيات الزمان واملكان. فالباحث من 
خالل هذا املنهج ال يستطيع حتديد ذاتية املهنية فهو جزء من الظاهرة املدروسة يؤثر 

 42ويتأثر.
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلى ملعرفة األخطاء اإلمالئية عند 

العوامل املؤثرة يف األخطاء ومعرفة  العلوم العصرى بندا أتشيه مبعهد دارالطالب 
 اإلمالئية عند الطالب.

 
 

                                                             
البحث العلمي مناهجه وأساس كتابته مع دراسة لمنهج علماء نوح عبد تارؤوف حامد التنكينو، 41

 .27م(، ص. 2014، )سودان: مطبعة جي تاون، المسلمين في البحث
، )جامعة أم القرى، العيادية منهج البحث الكيفي والخدمة االجتماعيةحممد مسفر القرين،  42
 .6(، ص. 2009، 1السعودية. ط 
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 مجتمع البحث وعينته  -ب
اجملتمع هو مجيع األفراد أو العناصر أو األشخاص الذين هلم خصائص واحدة   

مبعهد دار العلوم اختار الباحث اجملتمع هلذا البحث الطالب ف 43ميكن مالحظتها.
أما العينة هي أي جمموعة و . طالبا 186، وكان عدد مجيعهم بندا أتشيهالعصرى 

يف الفصل الثاين وكان عددهم الطالب وكانت عينة البحث  44جزئية من اجملتمع،
بطريقة عمدية. الطريقة العمدية هي أن عينة البحث الباحث  واختار طالبا. 32

العينة املختارة مناسبة أساس االختيار خبربة الباحث ومعرفته، مبعىن أن خصائص 
يواجهون ألهنم الطالب يف الفصل الثاين الباحث اختار و  45.ألغراض البحث
 يف اإلمالء. املشكالت

 
 البحث أداة -ج

 الوثائق ة يف مناسبة جلمع احلقائق فهييف هذا البحث أدا واستعمل الباحث
 .املقابلةو 

 الوثائق -1
إحدى طرق البحث للحصول على نظرة عامة من وجهة نظر  يه قالوثائ

املوضوع من خالل وسائل اإلعالم املكتوبة وغريها من الوثائق املكتوبة أو املصنوعة 
للحصول على بيانات عن  قائوثال. مت إجراء 46مباشرة من قبل املوضوع املعين

عينة حبيث لكل  مالءاإل نتيجة، وكذلك للحصول على عهد دار العلوممب ةبطلال
                                                             

، )القاهرة: دار النثر للجامعات، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربيةرجاء حممود أبو عالم، 43 
 160(، ص. 2011

 162ص. .... مناهج البحث فيرجاء حممود أبو عالم،  44 

، )الرياض: مكتبة البيكان، العلوم السلوكيةفى  إلى البحث المدخلصاحل بن محد العساف، 45 
 99ص. ، م(2000ه 1331

46 A. Emy Purnama, Analisis  Sistem  Pelayanan Tranfusi  Darah  MEnurut  Good 

Manufacturing Practice (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), hal 41 
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من  يف اإلمالء ةبالطل أخطاءاستخالص استنتاجات حول ميكن مقارنتها وميكن 
 .البيانات

 املقابلة -2
تعريف املقابلة بأهنا عبارة عن حمادثة بني الباحث وشخص أو أشخاص 

عى الباحث لتعرفه من أجل حتقيق ن هبدف الوصول إىل حقيقة معني، سآخري
األساسية املقابلة احلصول على البيانات اليت أهداف الدراسة. ومن األهداف 

يريدها الباحث باإلضافة إىل تعر ف مالمح أو مشاعر أو تصرفات املبحوثني يف 
مية ويف مواقف معينة. وميكن استخدام املقابلة بشكل فعال يف اجملتمعات األ

 طفال.الدراسات اليت تتعلق باأل
م إعداد املقابلة كما يف استخدم الباحث هذه األدة جلمع البيانات، ويت

 اخلطوات اآلتية:
 حتديد أهداف املقابلة -1
 حتديد أفراد موضوع املقابلة -2
 حتديد أسئلة املقابة -3
 حتديد مكان املقابلة وزماهنا -4
 إعداد بطاقة املقابلة -5
 تسجيل وتفسري -6
 

 طريقة تحليل البيانات -د
 ا، والطريقةقابلة، أخذ الباحث االستنباط منهم الباحث باملبعد ما قا

 املستخدمة لتحليل هذه البيانات هي:
 ( مجع البيانات1

 وهو مرحلة احلضور إىل مكان البحث جلمع البيانات.
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 ( حتليل البيانات2
إن تقليل البيانات أحد أشكال التحليل الذي يقل البيانات ويفصلها 
ويوجهها ويطرحها من البيانات الكثرية إىل خالصة اليت تؤخذ منها النتيجة 

 فينبغي للباحث التقليل البيانات وتنظيمه حسب مسائل البحث.األخرية. 
 ( عرض البيانات3

عرض البيانات هي جمموعة من املعلومات املنظومة اليت ميكن أن 
تؤخذ منها االستنتاج واختيار اإلجراءات. فيمكن للباحث التقد م البيانات 

 اجملموعة بعد تقليلها ألجل معرفة البيانات الصحيحة.
 

 ستنتاج( اال4
فإن االستنتاج حيقق طول البحث. فالبيانات البد أن جيرب صدقها 
وثباهتا. ويقوم الباحث بالتدقيق منذ أول العملية مجع البيانات حىت هنايتها. 

47الباحث يف هذا البحث مجع البيانات مث اإلستنتاج منها.يؤدي 

                                                             
47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta,2008), hal. 

338-345 

اتمجع البيان  

البيانات عرض  االستنتاجات 

اناتالبي حتليل  
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات -أ

لقد شرح الباحث يف الفصل السابق فيما يتعلق مبنهج البحث.  ويف هذا الفصل  
شرح الباحث نتائج البحث اليت حصل عليها بعد إجراء حتليل اإلمالء يف االستماعي ي

عام للالثاين  لفصاليف مبعهد دار العلوم. وللحصول على البيانات قام الباحث بالبحث 
اعتمادا على إفادة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة  م2021/2022دراسي ال

  B-14945/Un.08/FTK.1/TL.00/10/2021مية بندا أتشيه رقم : الرانريي اإلسالمية احلكو 

يقدم الباحث  قبل ما عرض الباحث املعلومات والبيانات .2021أكتوبر  5التاريغ  يف
 هتا إىل اآلن.أحوال املعهد من نشأ

 مكان البحثلمحة عن  -1

يف أتشيه. بين هذا املعهد  ي إحدى املعاهد العصريةمعهد دار العلوم العصر كان  
سنة. جيري املعهد حتت الرعاية مؤسسة لبناء األمة  31م وعمره اآلن 1990يف سنة 
بقرية  5قع هذا املعهد يف الطريق "شياه كواال رقم وي. ( ببندا أتشيهYPUIاإلسالمية )

قع يف وسط املعاهد تإحدى  تكوتا آالم" بندا أتشيه. وكان"كورمات" بأرض املنطقة "
، واملدرسة دار العلوم املدارس وهي املدرسة الثانوية اإلسالميةوقام فيه ثالث  بندا أتشيه.

 . دار العلوم سالميةواملدرسة العالية اإل دار العلوم ية الطبيعيةعداداإل

 وأما رؤية الرتبية يف هذا املعهد : 

 ةممارسالكامل املزود بالعلوم والتخلق باألخالق الكرمية، و  األمةبناء  -1
 .اجملتمع املدينالعلوم يف احلياة اليومية لتنمية 

 ن.ناء األجيال األذكياء ونشاطهم ليهتموا بأمور الدولة والديب -2
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 .بناء املسلمني املتقني اهلل والسيطرة على العلوم احلديثة والتكنولوجية -3

 م إىل اآلن هم:1990رؤساء املعهد الذين رأسوه من سنة  اوأم 

 (1993-1990الدين يوسف، رمحه اهلل تعاىل )ندوس حمي الدكتورا -1
 (2001-1993ندوس حمم د عيسى على رمحه اهلل تعاىل )الدكتورا -2
 (2006-2001ندوس غزايل عكر رمحه اهلل تعاىل )الدكتورا -3
 (2008-2006أمري خالص، املاجستري ) -4
 (2009-2008)البكالوريوس إبن رشدي،  -5
 (2017-2009مروان هاشم. اهلاجستري ) -6
 اآلن( -2017ديات، املاجستري )لقمن اهل -7

 التعلم مثل:التعليم و  لعملية ةاملستخدم ةبنيان الكثري المعهد دار العلوم له 

 املسجد -1

الدرس أيضا فيه ليال  ونقام الطالب بالصلوات اخلمسة يف املسجد، ويراجع 
 .ةالتدريسي نشطةألستاذ وغري ذلك من األمع ا وهنارا ويقرؤون القرآن ويتلقون

 الفصل -2

ويدرسون فيه العلوم املتنوعة  دخل الطالب إىل الفصل كل يوم يف الساعة الثامنة 
 من الفصل يف الساعة الواحدة متاما. يرجعونو 

 املكتبة -3

ها يف و ضة علومهم اليت وجدر يطلع الطالب على الكتب الدراسية يف املكتبة ملعا 
 وتطويرها. سيالفصل الدرا
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 معمل اللغة والكومبيوتر -4

ا حىت هفي ويتعلمون البليستخدمها الط الكومبيوتراللغة و  معملجيهز املعهد  
 .ا جيداهتيفهموا استعماهلا وإدار 

 ناملسك -5

ون يراجع انهم. وأحيانيسكن الطالب فيه ويسرتحيون وينامون ليال يف مسك 
 . ممع أصدقائه الدرس فيه

 الدكان -6

يف الدكان مما حيتاجون إليه من احلاجات اليومية والطعام  البيتسوق الط 
 من األطعمة. والشراب وغريها

 امللعب -7

عب لمالعب لطالبه : امللعب لكرة القدم وامللعب لكرة اليد واملاملعهد يوفر أربعة  
 48الريشة. لكرة لكرة السلة وامللعب

 

 أحوال المدرسين في معهد دار العلوم العصرى -2

ذة يقوم كالرئيس يف اأستن له أستاذ أو مسكعيش األساتذة مع طالهبم. يف كل ي 
تربية الطالب خارج الفصل. واألساتذة هلم مسؤلية خاصة لرتقية مهارة حياهتم مثال قسم 
اللغة يدرهبم يف تكلم اللغة العربية واإلجنيليزية وقسم املراقبة العامة مسؤول يف االستئذان 

غري ذلك من األقسام وقسم الصحة مسؤول يف مراقبة صحة الطالب و  ينالوالدقة بوالعال
 العمل بنسبة لألساتذة.

                                                             

 م.2021نوفمرب  8، يف التاريخ عهد دار العلوماألستاذ رزقي أمني اهلل، رئيس التعليم مبمن البيانات 48 
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  4،1 لالجدو 

 األساتذة في المعهد

 جمموع نوع املدرسة الرقم
 48  الدييناملريب 1
 34 املعلم الديين 2
 32 درسة الثانويةغرفة امل 3
4 SMP ISLAM YPUI 30 
 39 درسة العاليةغرفة امل 5
 183 العدد الكلي 
 

 المرافق العامة في معهد دار العلوم العصرى  -3

دار العلوم ة يف كل املدرسة. وكان يف معهد املرافق العامة هلا االحتياجات الضروري 
 49ل.الب يف الرتبية حىت ال يسبب امللالكثرية لدفع الط املرافق

  4،2 الجدوال

 المرافق العامة في المعهد

 احلال البنيان الرقم
  الفصل 1

 
 جيد الفصول( 9الفصل للمدرسة الثانوية )

 جيد (فصال 12) MBMالفصل 
 جيد (الفص 13الفصل للمدرسة العالية )

                                                             

 .عهد دار العلومأستاذ رزقي أمني اهلل، رئيس التعليم مباملالحظة املباشرة من بيانات 49 
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  ن الطالبكسا م 2

 

 جيد غراف( 25مسكن توكو عمر )
 جيد ابن خلدون
 جيد مسكن الكندي
 جيد ابن سينا
 جيد اجلرب

Ayah Isa جيد 
 جيد الفرغين

  لباتان الطمسك 3

 

 جيد غراف( 18مسكن أوسرتاليا )
 جيد غراف( 8اجلديد )

 جيد غراف( 3سري سفياتددين )
Cut Meurah Intan جيد 

 يف أثناء البناء املسجد 4
 جيد املصلى 
 جيد (4املكتبة ) 5
  ممطع 6

 
 جيد ةذاتسألم لاملطع
 جيد م للطالباملطع

 جيد املطبخ
  لمعم 7

 
IPA جيد 
 جيد ل اللغةمعم
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 جيد ل الكومبيوتريمعم
 جيد ل للمشاهدةمعم

  بعمال 8

 

 جيد ملعب كرة القدم
 جيد ب كرة اليدملع

 جيد ملعب كرة السلة
 جيد الريشةكرة ملعب  

 

 ية بمعهد دار العلوم العصرىتدريس اللغة العرب -4

درس اللغة العربية يوميا يف هذا املعهد. ت ية هي اللغة املستخدمةاللغة العرب 
 بالربنامج املتنوعة:

 املفردات اليومية -1

األستاذ يعطي سجد أو الفصل. امج بعد صالة الصبح يف املقام هذا الربن 
 .ميوميا مع أصدقائه االطالب وميارسه ال يف اجلملة وحيفظهااملفردتني كل يوم مع مث

 درس اللغة العربية -2

مواد اللغة العربية كثرية ت الطالب اللغة العربية يف الفصل كما العادة. وكان يدرس 
 مترين اللغة، املطالعة وغري ذلك.اللغة العربية، النحو والصرف،  منها:

 الربنامج اخلاص للغة العربية -3

الطالب الراغبني باللغة العربية ويدربوهنم على ث قام قسم اللغة من األساتذة حب 
وهلم العقاب ملن ال يشرتك  باللغة العربية جيدا. واأن يتكلم واحىت يستطيع تدريبا جيدا
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على كل الطالب مبعهد دار  باللغة العربية واجب التكلم بالربنامج املذكورة ألن
 العلوم.

 درس اإلمالء بمعهد دار العلوم -5

أراد يف هذا البحث ركز الباحث يف مادة مترين اللغة ألن فيها درس اإلمالء. و  
ى الطالب. مادة مترين اللغة هلا حصتان يف مالئية لدالباحث بأن يعرف األخطاء اإل

. يدرس فيها الطالب اللغة العربية وكيفية ةقدقي 35ة واحدة تعد ب   األسبوع، وحص
 مالء.رستها يوميا. ويندرج فيها درس اإلمما

يفية تدئني، ألن الطالب يتعلمون كمالء هو درس مهم جدا للطالب املبواإل 
 50الكتابة بالعربية الصحيحة.

 تحليل البيانات ومناقشتها -ب
 شائعة لدى الطالب بمعهد دار العلوم العصرىاألخطاء اإلمالئية ال -1

 ةباإلمالئية اليت تنتشر بني الطل األخطاء علىقام الباحث باالختبار للتعرف 
 اآليت:، ونتيجتهم تتضح كما يف اجلدول بندا أتشيه مبعهد دار العلوم العصري

 
 4،3 الجدول

لعلوم بمعهد دار ا ينفصل الثافي كتابة اإلمالء ال ستنباط من نتيجة الطلبةاال
 م2021/2022ة يللسنة الدراس العصري

 األخطاء اإلمالئية االسم
الحرف  

 العربي
كتابة األلف 

 والالم
المد 

 والتشديد
األخطاء في 

 الهمزة
لف األ

 اللينة
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 - 4 4 1 9 1الطالبة 
 - 1 - - 4 2الطالبة 
 - 2 - - 1 3الطالبة 
 1 2 1 1 1 4الطالبة 
 1 3 - - 2 5الطالبة 
 1 1 3 1 2 6الطالبة 
 - 1 - 1 4 7الطالبة 
 - 3 - 2 2 8الطالبة 
 - 1 - 1 - 9الطالبة 
 1 4 - 1 1 10الطالبة 
 - 2 - - - 11الطالبة 
 1 1 4 - - 12الطالبة 
 1 3 - 2 - 13الطالبة 
 1 3 - - - 14الطالبة 
 - 1 - 1 3 15الطالبة 
 1 2 - 1 - 16الطالبة 
 - 3 - 1 1 17الطالبة 
 - 1 - 2 - 18الطالبة 
 2 2 1 1 4 19الطالبة 
 - 2 - 1 - 20الطالبة 
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 1 2 - - 2 21الطالبة 
 - 4 1 - 1 22الطالبة 
 - 3 - - - 23الطالبة 
 1 5 - 1 - 24الطالبة 
 - 4 - 1 - 25الطالبة 
 1 - - 1 - 26الطالبة 
 - 3 - - 3 27الطالبة 
 - 6 2 1 - 28الطالبة 
 1 3 - 2 3 29الطالبة 
 - 2 2 - - 30الطالبة 
 - 3 - 1 - 31الطالبة 
 - 2 4 2 - 32الطالبة 

 14 78 22 26 43 المجموع
  

يف اإلمالء األخطاء الشائعة الباحث  خلص، ومن النتيجة يف اجلدول السابق
 :التايل لكما يف اجلدو حها الباحث وهي  حاالستماعي من كل كلمات ويص

 
 4،4 لالجدو 

 مالئية الشائعة لدى الطالباألخطاء اإل
 الصواب نوع اخلطأ الرقم
  احلرف العريب 1
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 سورة صورة 
 كثرية كسرة
 حبار بيحارن
 سفن صفن
 كتابنا كتابن
 حبار هبار
 اجلنان اجلناين
 جاوا جاو
 عميق أميق
 أنواع أنواء
 مراكب مركب
 مجيع مجعا

 ثالثون ثلثن 
 صاقية صافيت
 متنوعة متنوعت
 نوعا نوعن
 سالويسي سلوسي
 بندا بند
 وزوارق وازوريك
 وقوارب وقوريب
 كل ليلة قلي ليلت

  كتابة األلف والالم 2
 الدرس أدرس 
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 القرآن قرءان
 باللغة بلغتل
 الضحلة أضحلك

  د والتشديدامل 3
 إندونيسيا إندونسي 

 املسلمني املسلمن
 واسعة وسعة
 جوا جو
 اهلندي   اهلندي
 املراكب املركب
 كل   قلي
 السور السوار

  خطاء يف اهلمزةاأل 4
 إندونيسيا اندونسي 

 القرآن القرء
 األخري لئخر
 قراءة قرات
 شفاء شفأ
 اجلزء اجلزإ

  لف اللينةاأل 5
 األخرى اللخر 

 كتابنا كتنب
 إندونيسيا إندونسي
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 4،5الجدول 

 مالءاإلد والنسبة المئوية لألخطاء في العد
 النسبة المئوية العداد نوع األخطاء الرقم
 %48.84 21 احلرف العريب 1
 %11.63 5 كتابة األلف والالم 2
 %18.60 8 املد والتشديد 3
 %13.95 6 األخطاء يف اهلمزة 4
 %6.98 3 لف اللينةاأل 5

 %100 43 مجموع
 

يظهر من اجلدول السابق أن أنواع األخطاء اإلمالئية يف الكتابة عند الطلبة مبعهد 
دار العلوم العصري، حتدث يف األخطاء الرئيسية وهي األخطاء يف احلرف العريب 

(، واألخطاء يف كتابة املد %11.63(، األخطاء يف كتابة األلف والالم )84.84%)
(، واألخطاء يف كتابة %13،95بة اهلمزة )(، واألخطاء يف كتا%18.60والتشديد )

 (. %167،7لف اللينة )األ

  العوامل المؤثرة في األخطاء اإلمالئية عند الطالب -2

مبعهد دار العلوم العصرى ملعرفة بع  رس اللغة العربية قام الباحث مبقابلة مع مد 
فوجد املعلومات املهمة حول تعليم اللغة العربية. وسأل الباحث بع  األسئلة 

 :النتائج
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املواد املتنوعة يف اللغة العربية منها دروس اللغة )ساعتان يف  ونيدرسإن الطالب 
األسبوع( النحو )ساعتان يف األسبوع( والصرف )ست ساعات يف األسبوع(. وساعة 

إىل  14.25الطالب يدخلون إىل الفصل يف الساعة و  دقائق. 35واحدة تعادل 
ب الطالب حيبون اللغة العربية، وبعضهم خيتارون أغلمث كل يوم.   14.10الساعة 

املعهد ألهنم يرغبون يف التكلم باللغة العريبة. وبعضهم حيبون اإلجنيليزية وبعضهم 
 حيبون كال اللغتني.

على العوامل املؤثرة يف األخطاء وقام الباحث باملقابلة مع الطالب للتعرف 
وجتري املقابلة يف هذا  .بندا أتشيه اإلمالئية عند الطالب مبعهد دار العلوم العصري

البحث إىل األشخاص الذين هلم عالقة قوية هبذا البحث، هم بع  الطالب يف 
 51فوجد النتائج:الفصل الثاين. وأما إلجراء املقابلة 

، وهم جيدون الصعوبة يف تعلم اإلمالء باللغة العربية قليال ونهتمالطالب يإن 
عند  ونركز وهم ال ي الدرس ونكرر يشرح املدرس وال هم عند عدم اهتمامألهنم 
الصعوبة و  .على املفردات الكثرية ونسيطر وال ي ألن املادة املدروسة كثريةو  ،االستماع

وفهم القواعد  اهلمزةكتابة و  خط الكتابة واإلعرابيف هي اليت يواجهها الطالب 
يف تعلم  درساملطريقة وأما  .يف فرق كتابة حرف العربيةو  كتابة األلف والالمو  وتذكرها
يقوم . ويف تعلم اإلمالء هيف تعلم ليستخدم الوسائال لكن املدرس  سهلة ءمالاإل
 الذي يقوم به الطالب. بفحص التمرين درسامل

الطلبة يدرسون من الصباح إىل اليل، واملطلوب بكثري من فهم املواد الدراسية، 
املدرسة الدينية. هذا شيء متعب جدا ومل سواء كان الدرس يف املدرسة الرمسية أو يف 

يستطيع الطلبة يف فهم املواد الذي يرغب فيه مادة أو مادتني فحسب. يشكو كثري 
 من الطلبة أهنم مكلفون بكثري من الوظيفة الدراسية كل يوم.

                                                             

 م.2021نوفمرب  9يف التاريخ  يف الفصل الثاين مبعهد دار العلوم نتائج املقابلة مع الطالب 51 
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مترين اللغة ومقابلة ة مع مدرس اللغة العربية يف مادة قام الباحث باملقابل بعد ما 
 52سباب منها:األخطاء اإلمالئية ووجد بع  األالطلبة عن العوامل املؤثرة يف 

 املعلم أ( من ناحية
األسبوع ساعة وقت اخلاص يف الستقلة وحده وله املمالء قدميا كاملادة مادة اإل 

كن اآلن ألن الوقت واسع. ل التعليم مالء أحسناإل درس تعليمواحدة حىت يستطيع مل
قت كثري يف تعليمه مالء ليس له و مادة اإلمالء حتت مادة مترين اللغة، مبعىن أن اإل
وفيها أنواع من هدف دروس اللغة، ألن درس مترين اللغة هلا كاب املقرر خاص ب

االستماع والكتابة )من ضمنها  ربية بالكالم وأيضا مادةالتعليم كممارسة اللغة الع
 طلبته على الكامل.وقت مل يستطيع املعلم تعليم بب ضيق المالء(. وبساإل
ء. ألن املطلوب مالثريا يف نقصان قدرة الطلبة يف اإلوهذا السبب يكون أكثر تأ 

سهل الطلبة يف يستخدام الوسائل التعليمية املتنوعة حىت البد من املعلم شرح الدرس با
لك ليسهلهم يف تعليم أو يستخدم الطريقة املتنوعة يف تعليم اإلمالء كذفهم الدرس، 

 مالء.اإل
 الطلبة  ب( من ناحية
غري  غري تركيز عند االستماع، عند الطلبة نقص املفردات،العوامل املؤثرة إن  
وبعضهم ال يرغبون يف درس اللغة  .الدرس ونكرر يوال  يشرح املدرس هم عندمااهتمام

بكتابة اللغة العربية  العربية ألهنم ليس متخرجني من املدرسة االبتدائية ومل يتعودوا
 احلروف اهلجائية الصحيحة. خبالفهم من حيب وبعضهم مل يفهم الطريقة يف كتابة

 اللغة العربية.
مالء خارج الفصل حىت يعودهم يف كتابة احلرف مبمارسة اإلأمر املعلم الطلبة  
هم وطلب منهم إعادة الكتابة يف وإذا دخل الفصل صحح املعلم كتابت العربية.

ضيق وال املدرس بالوسائل التعليمية يف تدريس اإلمالء ألن الوقت  الفصل. ومل يأت
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مالء على أسهل اول املعلم إىل شرح اإلوح ميكنه بأن يستخدم الوسائل التعليمية.
 كتابة اللغة العربية الصحيحة.حىت يسهل الطلبة يف فهم كيفية   الطريقة



 

04  

 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث  -أ

مالئية يف االستماعي لدى الطلبة مبعهد ما قام الباحث بتحليل األخطاء اإلبعد  
 الباحث النتائج كما يلي:دار العلوم العصرى وجد 

دار العلوم العصري يف االستماع لدى الطلبة مبعهد  الرئيسةإن األخطاء اإلمالئية  -1
 :هي

  ف العربية.و ر احلاألخطاء يف كتابة 
 الم.لاألخطاء يف كتابة األلف وا 
 .األخطاء يف كتابة املاد والتشديد 
 .األخطاء يف كتابة اهلمزة 
  لف اللينة.األاألخطاء يف كتابة 

 تعليمالوقت لل هي املعلم من ناحية ؤثرة اليت تسبب األخطاء منها:العوامل املإن  -2
 هي: الطلبة ناحيةمن و  ضيقة.
 وسةدر املواد املقلة فهم على  -
 املفردات قلة سيطرة على -
 تركيز عند االستماع عدم -
 شرح املدرس. عند هتماماال عدم -
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 المقترحات -ب
 بناء على النتائج السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية:

يقرؤوا ينبغي للطلبة أن يكثروا يف تدريب الكتابة اإلمالئية وعليهم أن  -1
 ويسمعوا الكلمة العربية الكثرية.

قدموا التدريبات الكثرية أن يو  بةللمدر سني أن يهتم وا بكتابة الطينبغي ل -2
 .إىل الطلبة

مون تقصريات هذا يت على أثرها الباحثون الذين سيتأن يأ يأمل الباحث -3
البحث.



 

24  

 المراجع
 المراجع العربية -أ

 .، القاهرة: دار احلديثلسان العرب ،م2003ابن منظور، 
، مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرسي اللغة العربية ،م1998أزهر أرشد، 

 .أوجونج فاندانج: مطبع األحكام
جامعية  رسالة ،تحليل األخطاء اإلالءية في الرسائل الجامعة ،م2018أويل الزكية، 

بكلية الرتبية غري منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم تعليم اللغة العربية 
 .كومية سوراباياحلام جبامعة سونان أنبيل اإلسالمية والتعلي

كلية ،  المهارات األساسية في اللغة العربية ،اياد عبد اجمليد إبراهيم، دون السنة
 .الشرطة: إدارة التعليم
مهارات القرائية والكتابية وطرائق تدريسها، م، 2005راتب عاشر وحممد مقدادي، 

 .راملسرية للنشر والتوزيععمان، دا
تدريس العربية في التعليم العام  ،م2000رشد أمحد طعيمة وحممد ألسيد مناع، 

 .القاهرة: دار الفكر العريب، نظريات وتجارب
مالك إبراهيم ماالنج: مطابعة جامعة موالن ، اإلمالء نظرية وتطبيقه ،م2011رضوان، 

 .اإلسالمية احلكومية
استخدام وسيلة الكلمات المتقاطعة في تدريس اإلمالء  ،م2017روضة مرزوكي، 

جامعية غري  رسالة، االستماعي لترقية قدرة الطلبة في كتابة الجمل المفيدة
منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 

  .وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
لغة العربية لغير الناطقين إضاءات لمعلمي ال ،ه143زان، لفواهيم ابرإلرمحن بن اعبد 

 .الرياض: العربية للجميعبها، 
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الكتابة الفنية، مفهمها،  ،م2011ئزة حممد فخري، عبد اهلاشم وفاعبد الرمحن 
 .ان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيععم أهميتها، مهاراتها، تطبيقا تها،

، الطبعة السابعة الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية ،يم، دون سنةهعبد العليم إبرا
 .صرىدار املعارف مبعشرة، 

، وعلومها في تدريس مهارات اللغة العربية المرجع ،م2010 احلالق، ىعلي سام
 .احلديثة للكتاباملؤسسة  :األردون  -عمان

ليب وطرقا، تدريس اللغة العربية واعداد درسها أسا م،2008 فؤاد حسن أبو اهليجاء،
 .دار املناهج للنشر والتوزيع، اليومية
ان، عم، المهارات الفنية في الكتابة والقراءة والمحادثة م،2012كامل الطراونة، 

 .دار أسامة للنشر والتوزيع
ة والثالثون، بريوت: ، التباعة التاسعمنجد في اللغة واألعالم ،م2003لويس معلوف، 

 .دار املشرف
تدريب اإلمالءالمنظور باستعمال األوراق المقوية لترقية مهارة م، 2019ليوذ رحايو، 

جامعية غري منشورة مقدم لنيل درجة  ، رسالةMIN 26 Aceh Besarالكتابة ب  
عة البكالريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جام

 الرانريي اإلسالمية احلكومية.
ن، دار امع، رات الكتابية من النشاة إلى التدريسالمهاشعبان عبدالباري،  ماهر

 .املسرية للنشر والتوزيع
، فاكس: دار الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية ،م2006حمسن علي عطية، 

 .الشروق للنشر والتوزيع
اعد والمراحل والتطبيق, و منهج البحث العمي: الق م،1999 ،حممد عبيدات وغريه
 للنشر.الوائل عمان: دار 
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 ،منهج البحث الكيفي والخدمة االجتماعية العيادية م،2009حممد مسفر القرين، 
 .1جامعة أم القرى، السعودية. ط 

ملكرمة: مكة ا، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات ،ه1405حممود كامل الناقة، 
 .جامعة أم القرى

بالمدرسة المتوسطة دار اإلحسان  تدريس اإلمالء المنقول ،م2017مولدينشه، 
جامعية غري منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم  رسالة، دراسة تحليلية

عة الرانريي اإلسالمية تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جام
 احلكومية.
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