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 قال أمري املؤمني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:

َا ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ   ِاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِياِة فَِإَّنا

 

 

 اجهد وال تكسل وال تكن غافال 
 العقىب ملن يتكاسل فندامة
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 أهدي هذه الرسالة إىل: 

يف  -1 وأان  وشجعاين  ربياين  اللذين  احملرتمة  وأمي  احملرتم  أيب 
دوام احلب إليهما وحفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين  

 واآلخرة.

أسريت  ومجيع  احملبوب  وأخي  احملبوبتني  أختيين  وإىل 
 احملرتمني.

أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، إىل مجيع   -2
 ابرك هللا هلم الذين قد علموين علوما انفعة.

اإلسالمية   -3 الرانريي  جامعة  يف  أصدقائي  مجيع  وإىل 
احلكومية، أقول شكرا جزيال على مساعدتكم يل يف إجناز 

 هذه الرسالة، جزاكم هللا خري اجلزاء.
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 شكر وتقدير 

 هللا الرمحن الرحيمبسم 

القومي وفقهنا يف الدين املستقيم وأشهد أن ال    احلمد هلل الذي هداان إىل الطريق
إله هللا وحده ال شريك له. وهو الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل لغة اليت ينطق هبا  
اإلنسان. والصالة والسالم على نيب املصطفى حمّمد صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه 

 مجعني، وبعد. أ

الوج الرسالة  الباحثة  متت  الرتبية فقد  لكلية  قدمتها  اليت  وعنايته  هللا  إبذن  يزة 
وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية كمادة من املواد قررهتا اجلامعة على الطالب  

يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني حتت املوضوع:    (S.Pd)والطالبات للحصول على شهادة  
أتشيه  "حتل اإلحسان  دار  مبعهد  الطالبات  لدى  اهلمزة  يف كتابة  اإلمالئية  األخطاء  يل 

 بيسار".

لذين قد بذال أوقاهتما وأفكارمها تقدم الباحثة جزيل الشكر للمشرفني الكرميني ال
املاجستري   الدكتور بدر الزماناملاجستري و   أمحد فوزيالدكتور    هذه الرسالة مها  لإلشراف

جل الشكر  كلمة  الباحثة  وتقدم  اجلزاء.  أحسن  جيزيهما  أن  هللا  الرانريي  عسى  امعة 
اللغة   وأتهيل املعلمني ولرئيس قسم تعليم اإلسالمية احلكومية ومديرها ولعميد كلية الرتبية  

  إرشادا  اأنواع العلوم املفيدة وأرشدوه  األساتذة املكرمني الذين قد علموهاالعربية وجلميع  
 صحيحا يف هذه الكلية.

ربياها  قد  اللذين  الكرميني  احلبيبني  لوالديها  الشكر  تتقدم  أن  الباحثة  تنسى  وال 
وعلم تنسى اصغريا  وال  اجلزاء.  خريا  هللا  فجزامها  واآلخرة  الدنيا  لسعادة  انفعة  علوما  ها 
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الذين أصدقائي  الشكر جلميع  أفكا  أيضا  بعض  لتقدمي  رهم يف كتابة هذه قد ساعدوها 
وترجو الدنيا   الرسالة،  يف  رمحته  جيعلهم حتت ظالل  وأن  اجلزاء  خري  جيزيهم  أن  من هللا 

 واآلخرة.

بذلت  ختلوا من األخطاء والنقصان، وإن أن هذه الرسالة ال وأخريا، تتيقن الباحثة 
خالصا واصالحا  من القارئني نقدا بنائيا    دها يف إعداد هذه الرسالة، لذلك ترجوكل جه 
كمال هذه الرسالة، ولعل هذه الرسالة انفعة هلا والقارئني مجيعا. ونسأل هللا أن  انفعا إل 

يوفقنا وهداان إىل الصراط املستقيم، إنه قريب جميب دعوة السائلني وإنه نعم املوىل ونعم  
 الوكيل.

 م 2021ديسمبري  20دار السالم، 
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 مستخلص البحث 
دار البحث  عنوان   مبعهد  الطالبات  لدى  اهلمزة  يف كتابة  اإلمالئية  األخطاء  حتليل   :  

 اإلحسان أتشيه بيسار 
 : فطراي عين    الكامل االسم

 170202036:   رقم القيد  

وترى األربع.  املهارات  يف  الكافية  الكفاءة  يكتسنب  ال  الطالبات  من  أن    الباحثة  كثري 
اللغة العربية. لذلك   تعليم وتعلم  حتتاج أداء مهارة الكتابة هي أصعب املهارة اللغوية يف 

لوصف   األخطاء  الوصل حتليل  )مهزة  االبتدائية  مهزة  يف كتابة  خاصة  الكتابة  أخطاء 
معرفة األخطاء اإلمالئية يف  هذا البحث ف ا هدوأ والقطع(، مهزة املتوّسطة، ومهزة املتطرفة. 

اهلمزة   الطالبات.وأسباهبا  كتابة  النوعي.  لدى  الوصفي  املنهج  هو  البحث  منهج   أما 
هو   البحث  وعددهنوجمتمع  اإلحسان  دار  مبعهد  الثامن  الصف  يف    122  الطالبات 

وأدوات ".  Eطالبة تكون من الصف "الثامن    31وأما العينة يف هذا البحث فهي    .طالبة
شكال من أشكال اخلطأ    صولة أنوأما نتائج البحث احملاملقابلة واالختبار.   البحث هي

خطأ أي مهزة الوصل    149وهي إن أشكال األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة االبتدائية  
القطع    22 ومهزة  املاضي    127خطأ  فعل  من  الوصل  مهزة  عدم  مواضع  هي  خطأ 

من  (،%19,3اخلماسي) الوصل  مهزة  )  عدم  اخلماسي  مهزة   (،%16,1املصدر  عدم 
عدم مهزة القطع من    (،%35,4)  الوصل من األمر ضمري أَْنِت من الفعل الّثالثي )َكَتَب(

وعدم    (،%167,7عدم مهزة القطع من حروف ماعدا )ال( الّتعريف )  (،%183,8اسم )
ابة اهلمزة  (. واألخطاء يف كت%58,0مهزة القطع من أفعال على صيغة املضارع للمتكّلم )

الّنربة  42املتوسطة   على  املتوّسطة  مهزة  مواضع عدم  من مكسورة    خطأ هي  الياء )ئ( 
عدم مهزة املتّوسطة   (، %16,1ربة دائما وال يؤثّر عليها احلرف اّلذي قبلها )تكتب على ن

عدم مهزة املتّوسطة على    (، %83,8على الواو )ؤ( من مضمومة وقبلها حرف مفتوحة ) 
)أ(   )األلف  مفتوح  حرف  وقبلها  ساكنة  املتوّسطة   (،%9,67من كانت  مهزة  عدم 



 

 ن 
 

ايء   وليس  ساكن  حرف  وقبلها  نصبا  تنوين  ألف  بعدها  من  )ء(  الّسطر  منفردة/على 
( املتطرفة  %25,8ساكنة  اهلمزة  واألخطاء يف كتابة  مواضع عدم مهزة    أخطاء  9(.  هي 

مفتو  حرف  سبقها  من  األلف  على  الكلمة  آخر  يف  )املتطّرفة  مهزة   (،%29,0ح  عدم 
( ساكن  قبلها  اّلذي  احلرف  من  الّسطر  على  أسباوإ  (.%0املتطّرفة  األخطاء ن  ب 

اهلمزة اإلحسان  اإلمالئية يف كتابة  دار  مبعهد  الطالبات  املادة اندرا    لدى  يذاكرن  ألهنن 
خاصة يف مواضع كتابة اهلمزة حىت ينسني، وألهنن ال يركزن عند االستماع، وسبب آخر 

 .طالبات عدم الفهم جيدا عن كيفية كتابة اهلمزةأن ال

 

 

  



 

 س  
 

ABSTRACT 

Title  : Analysis Of Imla’ Errors In Writing Hamzah Santriwati Darul 

Ihsan Aceh Besar 

Name  : Fitria Aini 

NIM  : 170202036 

Many students are not capable of adequate proficiency in all four skills in Arabic. 

The researcher sees that writing skill is the most difficult language skill in 

teaching and learning Arabic. Therefore, it is necessary to do an error analysis to 

describe writing errors, especially in writing hamzah at the beginning of the word 

(hamzah al-wasl and al-qath'), hamzah in the middle, and hamzah at the end. The 

purpose of this study was to find out errors in writing hamzah and their causes 

among students. The research method used is descriptive qualitative method. The 

population in this study was class VIII Islamic boarding school Darul Ihsan, 

totaling 122 people. The samples in this study were 31 students of class VIII E. 

The research instruments were interviews and tests. As for the results of the study, 

there were errors in the form of errors in writing hamzah at the beginning of the 

word as many as 149 errors, namely hamzah al-wasl 22 errors and hamzah al-qath' 

127 errors, namely the lack of hamzah al-wasl in fi'il madhi khumasi (19.3%), 

lack of hamzah al-wasl in masdar khumasi (16.1%), lack of hamzah al-wasl in fi'il 

amr tsululation of the pronoun you for women (35.4%), lack of hamzah al-qath ' 

in nouns (183.8%), lack of hamzah al-qath' in letters except (alif lam) (167.7%), 

and lack of hamzah qath' in fi'il mudhari' with the pronoun (I) (58 ,0%). And the 

error in writing hamzah in the middle of the word 42 errors, namely hamzah 

above the letter yes (16.1%), the absence of hamzah above waw (83.8%), the 

absence of hamzah above alif (9.67%), single hamzah (25.8%). And the writing 

error of hamzah at the end of 9 errors, namely hamzah at the end of the word in 

alif preceded by the letter fathah (29.0%), the lack of hamzah in the previous line 

of breadfruit (0%). The cause of the error in writing the hamzah among the Darul 

Ihsan Islamic boarding school students is because they rarely study the material, 

especially the places where the hamzah is written, because they do not focus when 

listening, and another reason is that the students do not understand well about how 

to write a hamzah. 
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ABSTRAK 

Judul  : Analisis Kesalahan Imla’ Pada Penulisan Hamzah Santriwati Darul 

Ihsan Aceh Besar 

Nama  : Fitria Aini 

NIM  : 170202036 

Banyak siswa yang tidak mampu dalam kecakapan yang memadai keempat 

keterampilan dalam bahasa Arab. Peneliti melihat bahwa keterampilan menulis 

adalah keterampilan bahasa yang paling sulit dalam pengajaran dan pembelajaran 

bahasa Arab. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kesalahan untuk 

mendeskripsikan kesalahan penulisan, terutama pada penulisan hamzah di awal 

kata (hamzah  al-wasl dan al-qath’), hamzah di tengah, dan hamzah di akhir. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan dalam penulisan 

hamzah dan penyebabnya di kalangan siswa. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswi 

kelas VIII pesantren Darul Ihsan yang berjumlah 122 orang. Adapun sampel 

dalam penelitian ini adalah 31 siswi kelas VIII E. Instrumen penelitiannya adalah 

wawancara dan tes. Adapun dari hasil penelitian yang diperoleh terdapat bentuk 

kesalahan yaitu bentuk kesalahan dalam penulisan hamzah di awal kata sebanyak 

149 kesalahan, yaitu hamzah al-wasl 22 kesalahan dan hamzah al-qath' 127 

kesalahan, yaitu kurangnya hamzah al-wasl di fi’il madhi khumasi (19,3%), 

kurangnya hamzah al-wasl di masdar khumasi (16,1%), kurangnya hamzah al-

wasl di fi’il amr tsulasi kata ganti kamu untuk perempuan (35,4%), kurangnya 

hamzah al-qath’ di kata benda (183,8%), kurangnya hamzah al-qath’ di huruf 

kecuali (alif lam) ( 167,7%), dan kurangnya hamzah qath' pada fi’il mudhari’ 

dengan kata ganti (saya) (58,0%). Dan kesalahan penulisan hamzah di tengah kata 

42 kesalahan yaitu hamzah di atas huruf ya (16,1%), tidak adanya hamzah di atas 

waw (83,8%), tidak adanya hamzah di atas alif (9,67%), Hamzah tunggal (25,8%). 

Dan kesalahan penulisan hamzah di akhir 9 kesalahan, yaitu hamzah di akhir kata 

pada alif didahului dengan huruf fathah (29,0%), kurangnya hamzah pada baris 

huruf sebelumnya sukun (0%). Adapun Penyebab kesalahan dalam penulisan 

hamzah tersebut di kalangan siswi pesantren Darul Ihsan adalah karena mereka 

jarang mempelajari materi terutama tempat-tempat penulisan hamzah, karena 

tidak fokus saat mendengarkan, dan alasan lainnya adalah siswi tidak memahami 

dengan baik tentang cara-cara menulis hamzah. 
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 الفصل األول 
 أساسية البحث

 مشكلة البحث : -أ
هنا تتطلب أكثر من  إبة حيث  مهارة الكتابة من املهارات اللغوية املركّ   إن

فاليد ختطّ  فيها،  للعمل  أجل  حاسة  ومن  وينظم.  يراقب  والعقل  تتابع،  والعني   ،
التعقّ  ليس  هذا  اللغوية،  املهارات  تعليم  هناية  يف  الكتابة  تعليم  أتى  والرتكيب،  د 

كن السيطرة عليها إال بعد أن يستمع  متإقالال من أمهيتها ولكن ألهنا مهارة ال  
الدارس للغة ويؤلف أصواهتا، مث حياكيها نطقا وحديثا مث يعرف رموزها يف القراءة  

ة يف تعليم اللغة العربية اليت  املهمّ هارات  املومهارة الكتابة إحدى    1وأخريا يكتبها. 
 تقان اللغة العربية.اتعرف هبا كفاءة الطالب يف 

أن    الميذوالكتابة هي وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن الت
أفكاره  او يعرب  يقفمعن  وأن  غريه  وا،  أفكار  لديهمعلى  ما  يربز  وأن  من    م، 

والكتابة هي    2تسجيله من حوادث ووقائع.   ل ما يودّ مفهومات ومشاعر، ويسجّ 
تسجيل أفكار املرء وأصواته املنطقة يف رموز مكتوبة، ولكي تكتمل الصورة    فنّ 

االهتمام ابإلمالء. واإلمالء   هلا فال بد من  الشامل  املعىن  أو  للكتابة  الصحيحة 
 التعبري الكتايب.ة يف من األساس مهمّ من فروع اللغة العربية، وهو   فرع مهمّ 

 
  )القاهرة: دار   أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقي ابلعربية، ،  ، وآخرونعبد احلميد عبد هللا 1
 64-63(، ص.  1991االعتصام، 
خاطر 2 رشدي  وآخرونحممود  االجتاهات ،  ،  ضوء  يف  الدينية:  والرتبية  العربية  اللغة  تدريس  طرق 

 277(، ص. 1982)القاهرة: دار املعرفة،  الرتبوية احلديثة، 
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مكتوبة   رموز  إىل  املفهومة  املسموعة  األصوات  حتويل  هو  اإلمالء 
)احلروف( على أن توضح هذه احلروف يف مواقعها الصحيحة من الكلمة ذلك  

وظ اللفظ  املراد. اهاستقامة  املعىن  الكتابة بشكل صحيح    3ر  املتعلم  يتقن  ولكي 
إذ   السليمة،  الكتابة  من  متكنه  اإلمالء  قواعد  معرفة  من  له  قواعد   نّ أينبغي 

واضحة  بصورة  وعرضه  املكتوب  فهم  يف  دور كبري  هلا  العربية  اللغة  يف  اإلمالء 
وكثريا ما يكون اخلطأ الكتايب يف اإلمالء أو يف عرض الفكرة سببا    4وصحيحة.

ة  تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمّ   ب املعىن وعدم وضوح الفكرة، ومن مثّ يف قل
يف التعليم على اعتبار عنصر أساسي من عناصر الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل 

 ملام هبا. األفكار والتعبري عنها، والوقوف على أفكار الغري واإل
الكتابة  وتعين مهارة  هي  األربع  اللغوية  املهارات  إبحدى  الدراسة   هذه 

الكتابة    اإلمالء يف  د املسائل املتعلقة بقواعد من أعقّ   خباصة كتابة اهلمزة اليت تعدّ 
من اخلطأ يف كتابة    على وجه األرض  ات طالبال  نالعربية، حىت إنه ال يكاد ينجو 

اهلمزات  على  املشتملة  تشكلكانت كتا  وإذا،  الكلمات  اهلمزة  عند    بة  صعوبة 
 اللغة العربية لغة اثنية. املتعلمات للغة األم فإهنا تزداد صعوبة لدى  ات املتعلم

اإلحسان  معهد  اإلسالمية    املعاهد  ىحدإ  دار  للرتبية  يف  قع  يالعصري 
تتعلم فيه الطالبات اللغة   حبيث  ،بيسار  هأتشي  بوالية  دار السالم  مركزية  Siem  قرية

وغريه.العربية   واخلط  واحملفوظات  والقواعد  واإلنشاء  توجد   وفروعها كاإلمالء 

 
وتطبيقه،رضوان،   3 نظريته  احلكومية،    اإلمالء  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  )ماالنج: 

 1 (، ص.2011
الطراونة،   4 السالم  عبد  وتطبيقات،كامل  مفاهيم  والصواب:  اخلطأ  مسأليت  بي  الكتايب    املنتج 

 10م(، ص.  2015)عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع، 
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  ت مازالبعض الطالبات مشاكل يف كتابة اللغة العربية خصوصا يف كتابة اهلمزة، و 
امل  نواجهيالطالبات   احلروف  ربط  واصعوبة يف  النص    ارستمر إلنفصلة  يف كتابة 

 .اإلمالئي الذي قرأه املعلم
 ووسطها وهنايتها  وتعدد أشكاهلا يف أول الكلمة  مشكالت كتابة اهلمزةو 

  هي   ،حسب حركتها أو حركة ما قبلها  السطرو   واوو   تكتب مرة على ألف وايء
مما حّول اهلمزة إىل    .ولكل قاعدة استثناءات   لكل حالة من هذه احلاالت قاعدة

فضال عن غريهم من الناطقني و   مشكلة إمالئية يعاين منها الناطقون ابللغة العربية
اخلاصة  ومما يزيد األمر صعوبة اختالف اللغويني العرب يف القواعد  ،بلغات أخرى

واجملالت،   والصحف  الكتب  طبعات  يف  اخلالف  هذا  وظهور  اهلمزة  بكتابة 
 5. واعد لدى القارئ الناطق بغري العربية فضال عن غريهفيلتبس األمر وختتل الق

هذه  لتحديد  الباحثة  تريد  املشكلة،  من  الباحثة  ذكرت  ما  على  بناء 
حتت لدى  املوضوع    املشكلة  اهلمزة  كتابة  يف  اإلمالئية  األخطاء  "حتليل 

 )دراسة وصفية حتليلية(".   بيسار هأتشيدار اإلحسان  مبعهدالطالبات 
 

 سؤاال البحث : -ب
 بناء على مشكلة البحث السابق، فسؤاال البحث كما يلي:

دار اإلحسان    األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لدى الطالبات مبعهد  ما -1
 ؟ بيسار هأتشي

 
العزيز 5 تعليم  ،  العصيلي  إبراهيم  بن  عبد  أخرى، أساسيات  بلغات  للناطقي  العربية  )مكة   اللغة 

 208-207ه(، ص.  1423املكرمة: معهد البحوث العلمية، 
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الطالبات مبعهدأسباب    ما -2 اهلمزة لدى  دار    األخطاء اإلمالئية يف كتابة 
 ؟ بيسار هأتشياإلحسان 

 
 هدفا البحث : -ج

 :يهدف هذا البحث إىل
دار   األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لدى الطالبات مبعهد  التعرف على -1

 . بيسار هأتشياإلحسان 
على -2 الطالبات أسباب    التعرف  لدى  اهلمزة  اإلمالئية يف كتابة  األخطاء 

 .بيسار هأتشيدار اإلحسان  مبعهد
 

 البحث :أمهية  -د
 :وأما أمهية البحث اليت ستعرضها الباحثة فهي

 أمهية النظرية :  -1
 فهي لتوسيع النظرية يف علم اإلمالء خاصة عن كتابة اهلمزة. 

 أمهية العلمية :  -2
 املعرفة والفهم عن اإلمالء خاصة يف كتابة اهلمزة.لزايدة  للباحثة : (أ

:  (ب  املشكالت  ملساعدهتم    للمعلم  تعرفوا  خاصة أن  احلقيقة   التعليمية 
  لإلمالء يف كتابة اهلمزة.

اإلمالء خاصة   يفتعلمهم    جهود  بذل   على  قدرهتملرتقية    :  يمتعلملل (ج
 يف كتابة اهلمزة.
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الطالبات إعطاء    للمدرسة : (د املعلومات عن األخطاء اإلمالئية لدى 
 .بيسار هأتشيدار اإلحسان  مبعهد

 
 حدود البحث : -ه

 املوضوعية :احلدود  -1
يف كتابة   اإلمالئية  األخطاء  حتليل  البحث  هذا  موضوع  الباحثة  حتدد 

 اهلمزة.
 احلدود املكانية : -2

الباحثة ال  الطالبات  ختتار  الثانوية  من"الثا  صفيف  ابملدرسة  دار    عهدمب" 
 . بيسار هأتشياإلحسان 

 احلدود الزمانية :  -3
جيري البحث    لعام   األول  ةالدراسيالسنة    صفن  يف  هذا 

 . م2021/2022
 

 مصطلحات البحث : -و
ذا البحث بعض املصطلحات اليت حتتاج إىل حتديد معانيها وداللتها وهل

 حىت تكون حدودها واضحة، ومن أهم هذه املصطلحات ما يلي: 
 حتليل األخطاء :  -1

حتليل"، وحتليل لغة يف املنجد   –حيّلل    –كلمة حتليل مصدر من "حّلل  
مادة.  منها  ترتكب  عناصر  عزل  غايته  فحص  أي  مص  فهو  الوسيط 
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والتحليل هو عملية حتليل البياانت اليت يتم القيام هبا لتغيري نتائج البحث  
البحث.  النتائج من  اليت ميكن أن تستخدم الستخالص  املعلومات  إىل 

قوم هبا الطالبات عند تة اليت  واألخطاء اللغوية هي كل املخالفات اللغوي
األخطاء   حتليل  وإن  العربية.  اللغة  قواعد  تقنية  هو  استخدام  أو  طريقة 

يف   خاص  لنظام  تبعا  احلقائق  أو  البياانت  والتفسري  ووصف  لتعريف 
 6أخطاء يرتكبها الدارسون ابستعمال اإلجراءات املوجودة. 

 األخطاء اإلمالئية :  -2
هي األخطاء اليت تكون يف كتابة الكلمة بشكل غري صحيح أو مضبط.  

 7وضعه يف غري موضعه من الكلمة. كزايدة حرف أو حذفه أو إبداله أو 
اإلمالء   هو  االستماعي  ابإلمالء  القطعة  ويقصد  إىل  الطلبة  يستمع  أن 

يقرؤها املدرس وبعد مناقشتها يف معنها، وهتجي كلمات مشاهبة ملا فيها  
 8لكلمات الصعبة ومتلي عليه. من ا

 كتابة اهلمزة : -3
كتابة" ومعنها خّط أو رسم،   –يكتب    –كتابة لغة مصدر من "كتب  

هيواإلصطالحا   للقواعد   كتابة  وفقا  واجلمل  والكلمات  احلروف  رسم 
واهلمزة هي إحدى األشكال احلركية اليت تزيد    9. اإلمالئية املتعارف عليها

 
)الرايض: جامعة امللك سعود،   للنحو العريب املربامج للتعليم الذايت، حممد إمساعيل صين، وآخرون،   6

 167(، ص. 1987
جاسم،   7 علي  األخطاء:  جاسم  وحتليل  التقابلي  والتطبيق، التحليل  دار    النظرية  مكتبة  )الدمام: 

 202ه(، ص.   1437املتنيب، 
 7... ، ص. اإلمالء نظريتهرضوان،  8
 671م(، ص.   2003)بريوت: دار املشرق،  املنجد يف اللغة العربية واإلعالم، لويس معلوف،  9
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اهلمزات   تقسيم  يتم  حيث  الياء،  أو  الواو  أو  األلف  العلة  على حروف 
 10. كما يلي مهزة االبتدائية، ومهزة املتوسطة، ومهزة املتطرفة

 
 الدراسات السابقة :  -ز

إن هذا البحث ليس أول البحث يف دراسة حتليل األخطاء، فقد سبقته  
الدراسات تستفيد منها الباحثة وأتخذ منها أفكارا. ويسجل البحث يف السطور  
التالية تلك الدراسات السابقة هبدف عرض خريطة الدراسات يف هذا املوضوع 

 وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما قبله: 
األوىل: -1 تلميذات    الدراسة  لدى  اهلمزة  اإلمالئية يف كتابة  األخطاء  حتليل 

 11."التنوير" اإلسالمي بوجونغارا معهد
 البحث:  اهدف (أ

 يهدف البحث إىل:
اإلمالئية يف كتابة مهزة الوصل لدى التلميذات   التعرف على األخطاء (1

 مبعهد التنوير بوجونغارا. 
التلميذات   التعرف على (2 األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة القطع لدى 

 مبعهد التنوير بوجونغارا. 

 
 240(، ص. 2013)القاهرة: املكتبة التوفيقية،  جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييىن،  10
لدى تلميذات معهد "التنوير" اإلسالمي فرحية استعانة،   11 حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة 

ماالنج،    بوجونغارا،  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  والتعليم  الرتبية  علوم  )بوجونغارا: كلية 
 م( 2014
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البحث: (ب  الوصفي   منهج  املنهج  البحث هو  الباحثة يف هذا  اليت تستخدم 
 الكمي. 

البياانت  (ج مجع  ابالختبار وأدواهتا  طريقة  هي  الباحثة  تستخدم  اليت   :
 التحريري. 

و البحث  نتائج (د يف  :  األخطاء  الوصل  قيمة  مهزة  وإجابة    %30كتابة 
القطع    % 70الصحيحة   مهزة  يف كتابة  األخطاء  وإجابة   %8,77وقيمة 
 .  %2,23الصحيحة 

 : الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية بني  ختالف والعالقةاال (ه
احلالية والدراسة  األوىل  الدراسة  حتليل  تبحثان    أهّنماعلى    اتفقت  عن 

اهلمز  كتابة  يف  اإلمالئية   ،الوصفياملنهج    تستخدمانو   ،ةاألخطاء 
البياانت وأدواهتا  . أما االختالف بينهمااالختبار  وتستخدمان طريقة مجع 

السابقةأن   اهلمزة    الدراسة  اإلمالئية يف كتابة  األخطاء  حتليل  عن  تبحث 
احلالية تبحث والدراسة    لدى تلميذات معهد "التنوير" اإلسالمي بوجونغارا

مبعهد الطالبات  لدى  اهلمزة  يف كتابة  اإلمالئية  األخطاء  حتليل  دار    عن 
واالختالف منهج البحث بينهما الدراسة السابقة    ،بيسار  أتشيهاإلحسان  
هج الوصفية املن  ملنهج الوصفي الكمي والدراسة احلالية تستخدمتستخدم ا
 الدراسة السابقةبينهما  طريقة مجع البياانت وأدواهتا  واالختالف    التحليلية،

املباشرة  املالحظة  تستخدم  احلالية  والدراسة  التحريري  االختبار  تستخدم 
 . واالختبار واملقابلة
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الثاني -2 ا  :ةالدراسة  لطالبات  اهلمزة  اإلمالئية يف كتابة  األخطاء  لسنة حتليل 
العالية  األوىل مرحلة  وارو    من  سومور  اتمباك  هللا"  "فضل  مبعهد 

 12. سيدوارجو
 البحث:  اهدف (أ

السنة   أشكال األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لطالبات   التعرف على (1
العاليةاألوىل   مرحلة  وارو    من  سومور  اتمباك  هللا"  "فضل  مبعهد 

 سيدوارجو. 
نة  س أسباب األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لطالبات ال  التعرف على  (2

العالية مرحلة  من  وارو    األوىل  سومور  اتمباك  هللا"  "فضل  مبعهد 
 سيدوارجو. 

 املنهج الوصفي النوعي. تستخدم الباحثةبه  منهج البحث:  (ب 
 ة. يقئواثوال ختبارابال ةستخدم الباحثت هبا :وأدواهتا طريقة مجع البياانت  (ج
الباحثون  :  نتائج البحث (د كتابة وهي    شكل من أشكال اخلطأ  300وجد 

خطأ يف كتابة مهزة الوصل   78خطأ )  157اهلمزة اإلبتدائية مبا يصل إىل  
 78أخطاء كتابة مهزة  املتوسطة و  56خطأ يف كتابة مهزة القطع(،  79  و

خطأ لعدم ممارسة   240أخطاء يف كتابة مهزة املتطرفة، وأسباب اخلطأ هي  
 خطأ بسبب االفرتاضات غري الصحيحة. 60قواعد الكتابة و 

 الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية:  بني  ختالف والعالقةاال (ه
 

الزويل رمحوايت،   12 لطالبات  اهلمزة  يف كتابة  اإلمالئية  األخطاء  العالية حتليل  مرحلة  من  األوىل    سنة 
سيدوارجو،  وارو  سومور  اتمباك  هللا"  "فضل  سونن   مبعهد  جامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  )سيدوارجو: كلية 

 م(  2018أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، 
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و  الثانية  الدراسة  احلاتفقت  حتليل  أهّنما    علىالية  الدراسة  عن  تبحثان 
الوصفي،  املنهج  وتستخدمان  اهلمزة،  كتابة  يف  اإلمالئية  األخطاء 

االختبار. هي  وأدواهتا  البياانت  مجع  طريقة  االختالف    وتستخدمان  أما 
السابقةأن  بينهما   تبحث عن حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة    الدراسة 

اتمباك سومور وارو اهلمزة لطالبات الفصل األول العايل مبعهد "فضل هللا"  
احلالية  سيدوارجو و  تبحث عن حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة  الدراسة 

منهج    واالختالف  .بيسار  أتشيهدار اإلحسان  اهلمزة لدى الطالبات مبعهد  
بينهما الدراسة السابقة تستخدمالبح املنهج الوصفي النوعي والدراسة   ث 

طريقة مجع البياانت ة. واالختالف  ياملنهج الوصفية التحليل  احلالية تستخدم
والدراسة  والواثئقية  االختبار  تستخدم  السابقة  الدراسة  بينهما  وأدواهتا 

 . واالختبار احلالية تستخدم املالحظة املباشرة واملقابلة
 

الثالثة: -3 حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لطالب املدرسة   الدراسة 
 13.ابسوروان 1الثانوية احلكومية 

 : البحث اهدف (أ
 يهدف البحث إىل:

املدرسة    أشكل األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لطالب   التعرف على (1
 ابسوروان. 1الثانوية احلكومية 

 
حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لطالب املدرسة الثانوية احلكومية  أمحد شفري نور برداان،   13

ماالنج،    ابسوروان،   1 احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  والتعليم  الرتبية  علوم  )ابسوروان: كلية 
 م( 2019
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على (2 لطالب    التعرف  اهلمزة  كتابة  يف  اإلمالئية  األخطاء  أسباب 
 ابسوروان. 1املدرسة الثانوية احلكومية 

حماولة املدرسني لتغلب األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة   التعرف على (3
 ابسوروان. 1لطالب املدرسة الثانوية احلكومية 

 .الوصفي النوعياملنهج  وه ستخدم يف هذا البحثي  به: البحثمنهج  (ب 
البياانت  (ج مجع  البي  هبا   وأدواهتا:  طريقة  اال  وه  حثستخدم  ختبار طريقة 

 .واملقابلة والواثئقية
البحث (د اهلمزة هي كتابة مهزة  :  نتائج  اإلمالئية يف كتابة  األخطاء  أشكال 

اهلمزة حبروف أخرى، وأسباهبا   املتوسطة وبدل  والقطع وكتابة مهزة  الوصل 
وتعليم اللغوي غري مناسب أو نقصان اهتمام املدرس   هي الصعوبة يف اللغة

ال   والطالب  الطالب  للتغلب إىل  املدرسني  وحماولة  العربية،  اللغة  حيبون 
الربانمج  ا وإعداد  والتدريبات  األخطاء  تصحيح  هي  اإلمالئية  ألخطاء 

 اخلاص للغة العربية.
 الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية:  بني  ختالف والعالقةاال (ه

احلالية   والدراسة  الثالثة  الدراسة  حتليل    علىاتفقت  عن  تبحثان  أهّنما 
الوصفي،  املنهج  وتستخدمان  اهلمزة،  كتابة  يف  اإلمالئية  األخطاء 
وتستخدمان طريقة مجع البياانت وأدواهتا االختبار واملقابلة. أما االختالف 

السابقةأن    بينهما يبحث عن حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة    الدراسة 
احلكاهلمزة   الثانوية  املدرسة  و   1ومية  لطالب  احلالية   الدراسةابسوروان 

تبحث عن حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لدى الطالبات مبعهد 
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اإلحسان   الدراسة   .بيسار  أتشيهدار  بينهما  البحث  منهج  واالختالف 
السابقة يستخدم املنهج الوصفي النوعي والدراسة احلالية تستخدم املنهج 

طريقة مجع البياانت وأدواهتا بينهما الدراسة    الوصفية التحليلية. واالختالف
تستخدم السابقة   احلالية  والدراسة  والواثئقية  واملقابلة  االختبار  يستخدم 

 .واالختبار املالحظة املباشرة واملقابلة
 

 طريقة كتابة الرسالة :  -ح
إعداد  دليل  على  الباحثة  فتعتمد  الرسالة  هذه  والكتاب  التأليف  وأما 

املرحلةوكتابة   )درجة  العلمية  األوىل(  يامعاجل  الرسالة  العربية    قسمة  اللغة  تعليم 
  سنة   هبندا أتشي  بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

 . م 2016
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 

 :  هومباحث حتليل األخطاء ،املبحث األول
 تعريف حتليل األخطاء :  -1

نتاج   هو  التطبيقي  اللغة  علم  أن  وأورواب  أمريكا  يف  اللغة  علماء  يرى 
النظرية  هذه  أن  ويدعون  األخطاء.  حتليل  نظرية  وخاصة  احلديثة،  حضارهتم 

وبداية السبعينيات من القرن العشرين. وأن  ظهرت وأتسست يف هناية الستينيات  
كتابة عن حتليل   مؤسسها هو العامل اللغوي األمريكي الفرنسي األصل كوردر يف

 14األخطاء.
 15فيما يلي قائمة بعدد من التعريفات اليت قدمها الباحثون للمفهوم اخلطأ:

بني   (أ الفرق  يف كتابة  أوضح كوردر  واألغالط، فتعريف كوردر:  اللسان،  زلة 
اللسان فزلة  شابه    واألخطاء.  وما  املتكلم  تردد  من  الناجتة  األخطاء  معنها 

األغالطو ذلك،   مناسب    أما  غري  بكالم  املتكلم  إتيان  عن  الناجتة  فهي 
ابملعىن الذي يستعمله فهو ذلك النوع من األخطاء اليت    اخلطأأما  و للموقف،  

 خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد اللغة.
سريفرات:  (ب  خاطئ  تعريف  استعمال  أي  استخدام    هو  سوء  أو  للقواعد 

ينتج   مما  القواعد.  أو اجلهل ابلشواذ )االستثناءات( من  الصحيحة،  القواعد 

 
 188ص.  ، ...  التحليل التقابليجاسم علي جاسم،  14
طعيمة،  رشدي   15 صعوابهتا، أمحد  تدريسها،  مستوايهتا،  اللغوية:  الفكر   املهارات  دار  )القاهرة: 

 307-306م(، ص.  2004العريب، 
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يف   وكذلك  اإلبدال  أو  اإلضافة،  أو  احلذف،  يف  تتمثل  أخطاء  ظهور  عنه 
يف   فاخلطأ  واألغالط،  األخطاء  بني  اختالف  وهناك  احلروف،  أماكن  تغيري 

عرب الكتابة يسمى اخلطأ رمبا يرجع    التهجي أو الكتابة الذي حيدث ابنتظام
 إىل نقص يف معرفته بطبيعة اللغة وقواعدها.

أي   (ج اللغوية  األخطاء  هبا  يقصد  األخطاء  العصيلي:  العزيز  عبد  ويعرفه 
يتبعها   اليت  املقاييس  حسب  العربية  اللغة  يف  مقبول  هو  عما  االحنراف 

 الناطقون ابلعربية الفصحى.
دراسة   هو  األخطاء  العربية فتحليل  اللغة  دارس  يرتكبها  اليت  األخطاء 

اجلتها. وبعد البحث يف التعريف عوحماولة التعريف على أسباب تلك األخطاء مل
عن حتليل األخطاء نعرف أنواع األخطاء يف اللغة العربية. واتفق مفكر اللغة على 

 16اللغة إىل ثالثة أقسام، وهي:أن تقسيم األخطاء يف 
اللسان هي األخطاء اليت ذكر جون نوريش أهنا تنتج من  زالت أو هفوات   (أ

 .واإلرهاق ،قصر اذاكرة، و عدم الرتكيز العوامل التالية:
:  (ب  أو   األغالط  األخطاء  من  النوع  ذلك  على  األغالط  مصطلحات  يطلق 

املوافق اليت يستخدم فيها متعلم اللغة يف موقف غري مالئم فقد تكون اجلملة  
السياق اللغوي ولكنها خطأ من حيث سياق    املستخدمة صحيحة من حيث

 اخلطاب. 

 
للغة  عمر الصديق عبد هللا،   16 الدويل  اخلرطوم  معهد  طالب  لدى  التحريرية  اللغوية  األخطاء  حتليل 

 8م(، ص.  2000)معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية،  العربية الناطقي ابللغات األخرى، 
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: (ج على    األخطاء  اللغة  متعلم  خيرج  عندما  األخطاء  من  النوع  هذا  حيدث 
بنظام   التزامة  عدم  مثل  املعني  اللغوي  النظام  حتكم  اليت  القواعد  من  قاعدة 

 اجلملة يف اللغة العربية. 
 

 أسباب حتليل األخطاء : -2
 هناك أسباب لغوية ولكن ال عالقة هلا ابلتداخل ميكن إمجاهلا فيما أييت: 

 :  ميماملبالغة يف التع (أ
اللغة   تعليم  السابقة يف مواقف جديدة ويف  استعمال االسرتاتيجيات 

واملبالغة يف التعميم تشمل احلاالت اليت أييت فيها الدارس ببنية خاطئة   .الثانية
 على أساس جتربته على أبنية أخرى يف لغة املدروسة.

 :  اجلهل ابلقاعدة وقيودها  (ب 
تطبيق   أي  األبنية،  قيود  مراعاة  عدم  اخلاطئة  األبنية  بتعميم  يرتبط 

ستخدم قاعدة سبق  بعض القواعد يف سياقات ال تنطبق عليها. أن املدارس ي
له اكتسبها وهو يطبقها هنا يف موقف جديد، القواعد عن ظهر قلب دون  

 فهم له. 
 :  التطبيق الناقص للقواعد (ج

املطلوبة   القاعدة  تطور  درجة  فيها  التحريف  ميثل  تراكيب  حدوث 
األسئلة   استعمال  يف  املنتظمة  الصعوبة  نالحظ  أن  مثال  مقبولة  مجل  ألداء 

، فهم قد يستعملون الصيغة اخلربية للسؤال أو  املتحدثني بلغات خمتلفةلدى  
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الصيغة   أو يضيفون كلمة استفهام إىل  التحويالت  حيذفون طوة من سلسلة 
 اخلربية وبرغم اإلكثار من تدريس صيغة السؤال واخلرب. 

 :  االفرتاضات اخلاطئة (د
اخلاطئ   ابلتعميم  العالقة  ذات  اللغة  داخل  على  للقواعد  األخطاء 

خاطئ  فهم  عن  انتج  التطورية  األخطاء  من  نوع  فهناك  خمتلفة  مستوايت 
 ألسس التمييز يف اللغة اهلدف.

 
 مراحل دراسة األخطاء :  -3

 17هناك أربع مراحل حتليل األخطاء: 
يقصد به حتديد املواطن اليت تنحرف فيها استجاابت الطالب    تعريف اخلطأ: (أ

 الصحيح. عن مقاييس االستخدام اللغوي 
البحث مث    توصيف اخلطأ:  (ب  الباحثة عن األخطاء يف تعريف  بعد أن عرفت 

تبني أوجه االحنراف عن القاعدة، وتصنفه للفئة اليت يتنمي إليها حتديد موقع  
 األخطاء من املباحث اللغوية.

 إتيان اجلملة الصحيحة بدال من اجلملة املشتملة على اخلطأ. تصويب اخلطأ: (ج
ويقصد به بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخلطأ واملصادر اليت    اخلطأ:تفسري   (د

 يعزى إليها.
 
 

 
 309-308  ص. ،... املهارات اللغويةرشدي أمحد طعيمة،  17



17 
 

 
 

 : هومباحث اإلمالء ،املبحث الثاين
 مفهوم اإلمالء :  -1

أملى   النظر عن مصدر  معناه "كتب"  –ميلي    –بصرف  جعل    ،إمالء 
وتعرف اإلمالء كعلم ابلغ األمهية بني العلوم    غريه يكتب بصرف النظر عن ذلك 

اللغة كتابة بعد   إتقان  الشديدين  العلم هو ابلدقة واالختصار  العربية. هذا  اللغة 
بعد   18إتقاهنا وقرأه.  اللغوية، وهو  للقواعد  وفقا  الكلمات  وإصطالحا هو كتابة 

احلكم    من أبعاد التدريب على الكتابة، وهو مقياس لغوى دقيق ميكن من خالله
 19على مستوى املتعلمني يف الكتابة. 

اللغة  تعبري  اللغة، ألنه أساسية مهمة يف  تدريس  اإلمالء فروع مهمة يف 
مكتوبة   رموز  إىل  املفهومة  املسموعة  األصوات  حتويل  هو  واإلمالء  الكتابة.  من 
الكلمة،   من  الصحيحة  مواضعها  يف  احلروف  هذه  توضع  أن  على  )احلروف(، 

الستقامة   مساوية  وذلك  األصوات  هذه  تكون  وقد  املراد.  املعىن  وظهور  اللفظ 
 20رمزه.  للرموز، فيكون لكل صوة

 ويكون هذا االتقان تدرجا من: 
 التعرف على احلرف لفظا وترتيبا هجائيا أو أجبداي. (أ

ووسطها   (ب  الكلمة  بداية  يف  وأبشكاهلا  إفراداي  احلرف  رسم  على  التعرف 
 وآخرها. 

 
 222م(، ص.   2015)القاهرة: عامل الكتب،  تعليم اللغة العربية املعاصرة، سعيد اليف،  18
 8(، ص. 2010)جلميع املراحل،   املعي يف اإلمالء، قدري مايو،  19
معروف،   20 حممود  العربية، انيف  اللغة  يف  وتعليمه  اإلمالء  الطبعة    تعلم  النفائس،  دارس  )لبنان: 

 7م(، ص.  1991اخلامسة  
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رسم   (ج على  تسعة  التعرف  وعددها  املذكورة  احلروف  من  تشكيال  الكلمات 
 وعشرون هي اآلتية ابلرتتيب اهلجائي: 

ش    –س    –ز    –ر    –ذ    –د    –خ    –ح    –ج    –ث    –ت    –ب    –أ  
ن   –م    –ل    –ك    –ق    –ف    –غ    –ع    –ظ    –ط    –ض    –ص    –
 ي.  –ء  –ال  –ه  –و  –

 
 أنواع اإلمالء : -2

 وأما أنواع اإلمالء فهي: 
أو  (أ املناسبة من كتاب  التالميذ قطعة اإلمالء  ينقل  املنقول: وهو أن  اإلمالء 

وفهمها فهما واعيا، وهتجي بعض كلمتها هجاء  سبورة أو بطاقة بعد قرأهتا،  
إىل   الصفني  شفواي  أطفال  يالئم  اإلمالء  من  النوع  وهذا  دفرته.  أو  بطاقته 

 21األول والثاين من املرحلة االبتدائية. 
وهجاء   (ب  وفهمها،  لقراءهتا  التالميذ  على  القطعة  تعرض  أن  املنظور:  اإلمالء 

من  بعض   النوع  وهذا  ذلك.  بعد  عليهم  ومتلى  عنهم،  حتجب  مث  كلمتها، 
 22اإلمالء يالئم بوجه عام تالميذ الصف الرابع من املرحلة االبتدائية. 

وبعد  (ج املدرس،  يقرؤها  القطعة،  إىل  التلميذ  يستمع  أن  االستماعي:  اإلمالء 
مناقشتهم يف معناها وهتجي كلمات مشاهبة ملا فيها من الكلمات الصعبة، 

 
 13)مكتبة غريب، جمهول السنة(، ص.   اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية، عبد العليم إبراهيم،  21
 14ص. ... ، اإلمالء والرتقيم ،عبد العليم إبراهيم 22
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والسادس  متلى عليهم. وهذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصفني اخلامس  
 23من املرحلة اإلبتدائية. 

النوع من اإلمالء بطريقتني، األوىل أبن يتدرب اإلمالء االختباري: ويتم هذا   (د
اإلمالء،   التدريب يف حصة  هذا  إلعادة  حاجة  دومنا  البيت  يف  النص  على 

 فتملى عليهم مباشرة.
 

 أهداف اإلمالء :  -3
 24ومن أهداف مادة اإلمالء هي:

تدريب الدارسني على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا مطابقا ملا اتفق  (أ
 اللغة من أصول فنية حتكم ظبط الكتابة.عليه أهل 

تذليل الصعوابت اإلمالئية اليت حتتاج إىل مزيد من العناية، كرسم الكلمات    (ب 
حروفها   بعض  تتضمن  اليت  الكلمات  أو  ابأللف،  املختومة  أو  املهموزة، 

 أصواات قريبة من أصوات حروف أخرى، وغريها من مشكالت اإلمالئية. 
يلهم  الدارسني ابلعلومات الالزمة لرفع مستوى حتصاإلسهام الكبري يف تزويد   (ج

العلمي، ومضاعفة رصيدهم الثقايف مبا تتضمنه القطع املختارة من ألوان اخلربة  
 ومن فنون الثقافة واملعرفة.

تدريب الدارسني على حتسني اخلط، مما يساعدهم على جتويده، والتمكن من   (د
 ا. ها فهما صحيحقراءة املفردات والرتاكيب اللغوية، وفهم معاني 

 
 16ص. ... ، اإلمالء والرتقيم ،عبد العليم إبراهيم 23

(،  2012)القاهرة: دار التوفيقية للرتاث،    الكايف يف قواعد اإلمالء والكتابة، أمين أمني عبد الغاين،   24
 18-17ص. 
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من خالل  (ه واحملاكاة  املالحظة،  طريق  عن  العني  برتبية  اإلمالء  درس  يتكفل 
وجودة  االستماع،  حسن  الدارسني  بتعويد  األذن  وتربية  املنقول،  اإلمالء 

ابل اليد  وتربية  احلروف،  لبعض  املتقاربة  األصوات  ومتييز  تمرين  اإلنصات، 
 األصابع، وتنظيم حركاهتا.لعضالهتا على إمساك القلم، وضبط 

أضف إىل ما سبق كثريا من األهداف األخالقية، واللغوية املتمثلة يف تعويد  (و
مما   الكتابة،  يف  اجلمال  مظاهر  توفري  على  واحلرص  النظام،  على  الدارسني 
ينمي الذوق الفين عندهم. أما اجلانب اللغوي فيكفل مد الدارسني حبصيلة 

 تساعدهم على التعبري اجليد مشافهة وكتابة. اليت من املفردات والعبارات 
 

 أمهية اإلمالء : -4
 يتحل اإلمالء منزلة كبرية بني فروع اللغة العربية لألسباب التالية:

يعد اإلمالء من األساس املهمة للتعبري الكتايب السليم. فإذا كانت القواعد  (أ
يلة هلا من  النحوية وسيلة لصحة الكتابة من الناهية اإلعرابية فإن اإلمالء وس

 حيث الصورة اخلطية.
سليما (ب  نقال  القارئ  إىل  الكاتب  افكار  نقل  يف  رئيسة  أداة  اإلمالء  ، يعترب 

الرتكيب   فيها جانب  لغوية جيدة مراعيا  الكاتب صياغه  إذا صاغها  حبيث 
نقل  على  أقدر  ذلك  عليها كان  اتفق  اليت  ابلطريقة  مث كتبها  واألسلوب 

ما وأن اخلطأ اإلمالئي يشوه الكتابة، وحيول  الفكرة انتقاال امينا وشامال سي
 دون فهمها فهما صائبا.
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إن اتقان اإلمالء يكسب الفرد ثقة يف النفس وإن عدم متكن منه على أي   (ج
 مستوى من مستوايت التعليم يقلل من ذلك.

االشكال  (د على  يقف  القارئ  أن  حيث  من  ابلقراءة،  يرتبط  اإلمالء  إن 
للحرف   ويفهمها السليمة  احملاكاة  طريق  عن  فيتعلمها  واجلمل  والكلمات 

 بسرعة إذا كانت مكتوبة كتابة مضبوطة. 
 

 : هومباحث قواعد كتابة اهلمزة ،املبحث الثالث
اهلمزة احلرف العريب األول، هجائيا وأجبداي. وعدداي تساوي الرقم )ا( يف  

أمحد يف معجمه   حساب اجلمل. ويف الرتتيب الصويت القدمي كما صنفه اخلليل بن
العني تقع يف الرتتيب التاسع والعشرين، وكذلك عند العامل اللغوي ابن جين. ويف  
الرتتيب الصويت احلديث تقع يف الرتتيب الثامن والعشرين عند العلماء الصوتيات  

عدة املعا فكانت  واأللف،  اهلمزة  بني  يفرقون  األوائل  اللغة  علماء  وكان  صرين. 
األلف احلروف   احملدثون  العلماء  يعد  وال  حرفا.  وعشرين  تسعة  عندهم  العربية 

 حرفا هجائيا. كما مل يعتربها حساب اجلمل حرفا أجبداي.
تقبل  اليت  القسم األول هي األلف  الكبريين،  تنقسم األلف إىل قسمني 

مزة. احلركات اإلعرابية مثل الفتحة والضمة والكسرة وتعرف يف علم اإلمالء ابهل
يف  والث املتكلم  وتساعد  غريها  إىل  التتعداها  واحدة  حالة  تالزم  اليت  هي  اين 
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الكالم. وتلك تسمى ابأللف اللينة، فال تقبل شيئا من احلركات السابقة املذكورة 
 25أى الكسرة أو الفتحة أو الضمة.

وينطق   انفجاري، بني ال ابجملهور وال ابملهموس.  اهلمزة صوت حنجري 
الصوتيان متاال ينفرج وتران  تيار اهلواء خلفها متام االحنباس.  م االنطباق فينحبس 

الوتران فجأة فيمر اهلواء بشدة. الوتران الصوتيان يف وضع اليسمح ابلقول أبهنا  
  26يتذبذابن. يتذبذابن أو ال 

 تنقسم اهلمزة إىل:و 
 اهلمزة االبتدائية :  -1

ظهورها يف النطق، أو  اهلمزة االبتدائية على أنواع كلها تندرج من حيث  
 27عدم النطق إىل نوعني:

 مهزة القطع : (أ
مهزة القطع هي اهلمزة االبتدائية اليت تكتب وتقرأ سواء أبدأ هبا الكالم،  

أم سب نعمائه.  مثل:  مثل: أمحد هللا على  الكالم،  قها حرف وصارت يف وسط 
 أتيت مهزة القطع يف األفعال التالية:و وأطيع فأساعد.

  –األكل، أخذ    –املاضي الثالثي املهموز األول ومصدره، مثل: أكَل  الفعل   (1
 األخذ. 

 
العربية واإلنشاء، عبد الواحد حسن الشيخ،   25 الكتابة  )اإلسكندرية: مطبعة اإلفكار، جمهول   قواعد 

 7السنة(، ص. 
  2014)سيدوارجو: مكتبة لسان عريب للنشر والتوزيع،    علم األصوات،الدين إدريس جوهر،    نصر 26

 93 م(، ص.
والتطبيق،أمحد حممد هريري وأبو بكر على عبد العليم،   27 النظرية  بي  )القاهرة: مكتبة ابن    اإلمالء 

 24 سيان، جمهول السنة(، ص.
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 أفهُم. –أشرب  –هبمزة املضارعة، مثل: ألعب الفعل املضارع الذي يبدأ  (2
ماضي الفعل الرابعي وأمره ومصدره، مثل: أقبل )ماضي(، أقبْل )أمر(، إقبال   (3

 )مصدر(. 
 ن، أن، أّن. أتيت مهزة القطع يف مجيع احلروف، مثل: إىل، إ (4
اثنتان،   (5 اثنان،  ابنة،  ابن،  اسم،  عد:  ما  األمساء  مجيع  يف  القطع  مهزة  أتيت 

إخوة. ويف بعض الكتاب زاد: است، ابنم   –  أب    –امرأة، امرؤ، مثل: أمور  
 وامين.

 
 مهزة الوصل :  (ب 

الساكن مهزة الوصل هي مهزة ابتدائية زائدة نتوصل هبا إىل نطق احلرف  
فإهنا تقرأ حني يبدأ الكالم هبا، كما لو أهنا مهزة قطع، ألن العرب  بعدها، ولذلك 

 28ال يبدأون كالمهم بساكن، مثل: اُْدُخُلوا بيوتكم.
ال و  لكنها  تكتب  فإهنا  أو كلمة،  حرف  الوصل  مهزة  قبل  جاء  إذا  أما 

 . وأتيت مهزة الوصل:تقرأ، مثل: وادخلْ 
 يف أمر الفعل الثالثي، مثل: اكتْب. (1
ال (2 ماضي  اجتمْع  يف  )ماضي(،  اجتمَع  مثل:  ومصدره،  وأمره  اخلماسي  فعل 

 )أمر(، اجتَماع )مصدر(. 
، مثل: استعمَل )ماضي(، استعمْل  يف ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره (3

 )أمر(، استعَمال )مصدر(. 
 

اإلمالء، إبراهيم مشس الدين،   28 يف  الطالب  العلمية،    مرجع  م(، ص.    2012)بريوت: دار الكتب 
91 
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 ويف "ال التعريف"، مثل: الّشباب.  (4
اثنان،   (5 ابنة،  ابن،  اسم،  اآلتية:  األمساء  بعض يف  ويف  امرؤ،  امرأة،  اثنتان، 

 الكتاب زاد: است، ابنم، وامين.
 خطأ من: وحتذف مهزة الوصل 

 حرف "ال" :  (أ)
 ، مثل: ل للتلميذ أن يواظب على عمله. إذا دخلت عليها الم اجلر (1)
"تشط إذا دخلت عليها الم االبتداء، مثل: قول عمر بن أيب ربيعة   (2)

 غدا دار يراننا، وللداُر، بعد غد، أبعد.
املال؟،   (3) من  أفضل  آلعلم  مثل:  االستفهام،  مهزة  عليها  دخلت  إذا 

 أدغمت مهزة االستفهام ومهزة الوصل )أل( يف املدة.
 كلمة "ابن" و"ابنة" :  (ب )

بنة   (1) اي  وليد!،  بن  اي  مثل:  نداء،  حرف  الكلمتني  على  دخل  إذا 
 سعاد!

مه (2) الكلمتني  على  دخل  مثل:  إذا  االستفهام،  أبنتها زة  هنا؟،  أبنك 
 مريضة؟

الذي   (3) لالسم  صفة  وكانت  متصلني،  علمني  امسني  بني  وقعتا  إذا 
 قبلهما، مثل: علي بن أيب طالب، فاطمة بنت حممد.

 وال حتذف كلمة "ابن" و"ابنة" :
عبد   (1) ابن  هو  مروان  مثل:  فاصل،  العلم  اسم  وبني  بينهما  فصل  إذا 

 ابنة زينب.العزيز، سعاد هي 
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إذا جاءت يف صيغة املثىن، مثل: إسحق وإمساعيل ابنا إبراهيم، سعاد   (2)
 ونبيلة ابنتا نبيل. 

منوان،   (3) قبلهما  الذي  االسم  يكن  ومل  علمني،  امسني  بني  وقعتا  إذا 
وبذلك تكون الكلمتان "ابن" و"ابنة" خربا وليستا صفة، مثل: نبيل  

 هذه نبيلة ابنة سعاد.ابن مسري، 
وقعتا بني علم وغري علم، تعرب الكلمتان بدال من االسم الذي  إذا   (4)

 قبلهما، مثل: أنت ابن خالد، هذه ابنة سعاد.
 كلمة "اسم" : (ج)

إذا كتب يف البسملة الكاملة، مثل: بسم هللا الرمحن الرحيم. أما إذا   (1)
ابسم   مثل:  حتذف،  الوصل ال  مهزة  فإن  غري كاملة  البسملة  كانت 

غ يف  إذا كانت  أو  اجلالل  هللا.  ذي  هللا  ابسم  مثل:  البسملة،  ري 
واإلكرام. أو إذا كان متعلق اجلار واجملرور "ابسم" من فعل أو شبهه  
أو ابسم   الرحيم،  الرمحن  أتربك ابسم هللا  مثل:  مذكورا غري حمذوف، 

 هللا الرمحن الرحيم أفتتح اجللسة.
 مسك مسري؟أإذا دخل عليها مهزة االستفهام، مثل:  (2)

 
 طة :اهلمزة املتوس -2

اهلمزة املتوسطة هي اهلمزة اليت تقع بعد احلرف األول وقبل احلرف األخري 
إىل حركاهتا  نظر  الكلمة،  اهلمزة يف وسط  تكتب  أين  نعرف  لكي  الكلمة.  من 
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وحركة احلرف الذي يسبقها، ونكتب اهلمزة على كرسي )حرف( يناسب احلركة  
 األقوى.

 حركة اهلمزة الكلمة 
حركة ما  

 قبلها
احلركة  
 األقوى

كرسي 
 احلرف

 األلف الفتحة الفتحة السكون  رأس

 الكسرة  الفتحة الكسرة  رئيس 
 كرسي

 الياء )النربة( 

 الواو الضمة الضمة الفتحة سؤال

 فائدة:
 الكسرة: أقوى احلركات ترسم حتت احلرف وتناسب من احلروف الياء.  (أ

احلرف على شكل حرف   (ب  فوق  وترسم  والسكون  الفتحة  من  أقوى  الضمة: 
 واو صغري، هي تناسب الواو.

 أقوى من السكون وترسم فوق احلرف، وهي تناسب األلف. الفتحة:  (ج
 السكون: أضعف احلركات ويرسم فوق احلرف على شكل دائرة صغرية.  (د
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 اهلمزة املتطرفة : -3
تتأثر اهلمزة املتطرفة و اهلمزة املتطرفة هي اهلمزة اليت تقع يف هناية الكلمة.  

الذي   احلرف  حركة  يناسب  على كرسي  وترسم  يسبقها  الذي  احلرف  حبركة 
 يسبقها: 

 الكلمة 
حركة احلرف الذي يسبق  

 اهلمزة 
 كرسي اهلمزة 

 النربة )كرسي الياء(  الكسرة  ئ شاط

 الواو الضمة تواطؤ

 األلف الفتحة ملجأ

 منفردة )على السطر(  السكون  دفء 
 

إذا تطرفت اهلمزة وسبقها حرف مكسور تكتب على نربة كرسي الياء، مثل:  (أ
 شاطئ، قارئ، مبادئ. 

تواطؤ،  (ب  مثل:  الواو،  على  تكتب  وسبقها حرف مضموم  اهلمزة  تطرفت  إذا 
 بؤبؤ. 

مثل:   (ج األلف،  على  تكتب  مفتوح  وسبقها حرف  اهلمزة  تطرفت  ملجأ، إذا 
 ميأل.  مبدأ، أنبأ،

مثل:  (د منفردة،  السطر  اهلمزة وسبقها حرف ساكن تكتب على  إذا تطرفت 
 دفء، عبء. 
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 الفصل الثالث 
 إجراءات البحث احلقلي 

 منهج البحث : -أ
ونوع   ،نهج الوصفي التحليليامل  وه  البحث  املستخدم يف هذا  نهجإن امل

الذي ستم استخدامه يف هذ امليداين مب  وه  بحثال  االبحث  نوعية  البحث  قاربة 
الثقة   ومواقف  االجتماعية  واألنشطة  واألحداث  الظواهر  وحتليل  لوصف  تظهر 

 وتصورات األفكار الفردية واجلماعية. 
إىل تقدمي البياانت عن حتليل األخطاء اإلمالئية يف  ويهدف هذا البحث  

مبعهدكتابة   الطالبات  لدى  اإلحسان    اهلمزة  على    بيسار  أتشيهدار  واحلصول 
البياانت الواقعية والنظامية. وتستخدم الباحثة أدوات البحث التالية هي املالحظة 

 .واالختبار املباشرة واملقابلة
 

 اجملتمع والعينة : -ب
مصدر  والعينة  اجملتمع  والبياانت.  اإن  هو    البحث  جمتمعإن  و   املعلومات 

البحث.   مجيع الذين يكونون موضوع مشكلة  أو األشياء  أو األشخاص  األفراد 
دار اإلحسان أتشيه  مبعهد    منالثا  صف الطالبات يف ال  وجمتمع هذا البحث هو

أربع    حبيث  طالبة  122  يبلغن  عددهنو بيسار   من  فأخذت  الصفوفتتكون   ،
 .الباحثة صفا واحدا
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للبياانت.والعينة هي جزء من جمموعة   املختار مصدرا  والعينة    29اجملتمع 
و  البحث  أغراض  وحتقق  األصلى  اجملتمع  متثل  الباحثتهي  مشتقات   ةعين  عن 

دراسة اجملتمع األصلى، اختارهتا الباحثة أبساليب خمتلفة وتضم عددا من األفراد 
الطالبات تكون من    13وأما العينة يف هذا البحث فهي    30من اجملتمع األصلى.

"الثامن  ال هي   . " Eصف  العينة  الختيار  الباحثة  تستخدمها  اليت  الطريقة  وأما 
  ةالطريقة العمدية أو الطريقة املقصودة، وهي تعين أن أساس اختيارها خربة الباحث

 أبن املفردة متثل جمتمع البحث. هاومعرفت
 

 طريقة مجع البياَّنت وأدواهتا : -ج
يها هي األخطاء اللغوية يف  إن البياانت اليت ترغب الباحثة يف احلصول عل 

ارتكب اليت  الناحية  الكتابة من  والعوامل   تّ مادة  اللغوي  الطالبات يف االستخدام 
 : الراجعة إليها. وجتمع الباحثة هذه البياانت ابستخدام األدوات اآلتية

 املقابلة : -1
أجر  اليت  البياانت  مجع  تقنية  هي  بدراسة ت  ةالباحث  تاملقابلة  القيام  ريد 

يريد أن يعرف  أولية للعثور على املشاكل اليت جيب حبثها وأيضا إذا كان الباحث  
قليال. املشاركني  وعدد  تعمقا  أكثر  املستجيبني  من  أداة    31أشياء  أيضا  واملقابلة 

 
29 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 55 

 Jurnal  املفردات ابلغناء يف الربَّنمج املكثف لتعليم اللغة العربية، اسرتاتيجية تعليم  عبد الباسط،   30

tarling Vol. 1 No. 1،   .13ص 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 137 
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واملقابلة هي لقاء    32هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية. 
يق الذي  الباحث  على بني  معني  موضوع  حول  األسئلة  من  جمموعة  بطرح  وم 

األ على  اإلجاابت  بتدوين  يقوم  وبنفسه  لوجه  وجها  حمددين   33سئلة. أشخاص 
ريد  توهتدف املقابلة بشكل أساسي إىل احلصول على البياانت أو املعلومات اليت  

مالمح    ةالباحث على  والتعريف  املقابلة  موضوع  أشخاص  من  إليها  الوصول 
 قوم الباحثةوتومشاعر وتصرفات األشخاص موضوع البحث يف مواقف حمدودة.  

امل العربية    قابلةهبذه  اللغة  املدرسة  "الثامن  و مع  الصف  الطالبات  بعض  "  Eمن 
 مبعهد دار اإلحسان أتشيه بيسار.

 
 االختبار :  -2

األدوات املستخدمة ملعرفة أو قياس األشياء بطريقة وقواعد االختبار هو  
أو  أو صور  أو كتابية  )أسئلة شفوية  املثريات  من  واالختبار هو جمموعة  معينة. 

واالختبار يعطي درجة ما    رسوم( أعدت للتقسيم بطريقة كمية أو كيفية سلوكا،
من األسئلة أو  أوقية ما أو رتبة ما للمفحوص، وميكن أن يكون االختبار جمموعة  

معينا. ابالختبارات   متقدو   34جهازا  البحث  هذا  يف  عن    الباحثة  البياانت  لنيل 
الكتابة مهارة  الطالبات يف كفاءهتّن على  البحث    ،نتيجة  الباحثة يف هذا  وتقوم 

اللغة   التحريرية  ابالختبارات  بدرس  تتعلق  اليت  املسموعة  العربية  بكتابة كلمات 
 ستماعي. العربية مبنهج اإلمالء اال

 
 135ص.   البحث العلمي مفهومة... ، دوقان عبيدات، وآخرون،  32
 93ه(، ص.  1437)القاهرة: منشورات جامعة محاة،   منهجية البحث العلمي، كمال دشلي،  33
 157ص.   ، ... البحث العلمي مفهومةدوقان عبيدات، وآخرون،  34
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 طريقة حتليل البياَّنت : -د
الكيفية   حتليل  الباحثة هي طريقة  تستخدمها  الىت  البياانت  حتليل  طريقة 

ويتكون حتليل البياانت من ثالثة   (Glasser dan Strauss)عند كالسري وسرتأوس  
 35خطوات:

البياانت عن األخطاء اإلمالئية   -1 الباحثة من  البياانت: وهنا ختتار  حتديد 
اهلمزةيف  ال  كتابة  "الثامن  لدى  الصف  دار  "  Eطالبات  مبعهد  الثانوية 

اإلحسان أتشيه بيسار )اليت مجعها( ما تراها مهمة وأساسية وأقوى صلة  
 أبسئلة البحث. 

نيف البياانت: هنا تصنف الباحثة البياانت عن األخطاء اإلمالئية يف  تص -2
"الثامن   الصف  الطالبات  لدى  اهلمزة  دار Eكتابة  مبعهد  الثانوية   "

أسئلة  يف  النقاط  حسب  حتديدها(  مت  )اليت  بيسار  أتشيه  اإلحسان 
 البحث.

عن   -3 البياانت  الباحثة  تعرض  هنا  ومناقشتها:  وحتليلها  البياانت  عرضها 
"الثامن  كت الصف  الطالبات  لدى  اهلمزة  دار Eابة  مبعهد  الثانوية   "

تناقشها   مت  تفسرها  مث  وتصنفها(  حتددها  )اليت  بيسار  أتشيه  اإلحسان 
 وربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا. 

 
35 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), hal. 287-289 
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 الفصل الرابع 
 نتائج البحث ومناقشتها 

 : حملة عن ميدان البحث -أ
الذي  البحث  ميدان  عن  حملة  حتضر  أن  تريد  البياانت  الباحثة  تعرض  أن  قبل 
األخطاء   حتليل  عن  الباحثة  ستقدم  البحث  هذا  ويف  ابلبحث.  فيها  الباحثة  قامت 
اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لدى الطالبات مبعهد دار اإلحسان أتشيه بيسار )دراسة وصفية  

 حتليلية(.
ا تنكو  اإلحسان  دار  معهد  اإلسالمية  إن  املعاهد  من  حسن كرونغ كايل  حلاج 

بقرية   املعهد  ويقع  بيسار  سنة  Siemأتشيه  املعهد  أسس  وقد  املعهد    1992.  ابسم  م 
اإلحسان، ويف سنة   اإلحسان حتت    2008ابب  دار  املعهد ابسم  تسمية  م مت جتديد 

سان منذ  رائسة احلاج ويس القرين علي السعودي غريه. ومن أمساء رؤساء معهد دار اإلح
 نشأته إىل اآلن، هم:

 احلاج قصي علي املاجستري -
 احلاج موتيارا فهمي اللسانيس املاجستري  -
 سهيلي اللسانيس املاجستري  -
 الدكتور شكري يوسف اللسانيس املاجستري -
 حممد فيصل املاجستري  -

منهج   ويتم  واملعهدي،  النظامي  التعليم  أساليب  استخدم  اإلحسان  دار  ومعهد 
تعليم املدرسة يشري إىل منهج الوزارة الدينية والرتبوية والداعية املتكامل اليت تبدأ من فرتة  
ما بعد الظهر واملساء وبعد الفجر. ويلزم للطلبة التحدث ابللغتني العربية واإلجنليزية كل 
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ذلك هناك العديد من األنشطة الطالبية مثل دروس الكمبيوتر واخلط    يوم. وفضال عن 
والكشف   والتالوات  اخلريات  والدالئل  األتشيهية  العربية  والرقصات  اإلسالمية  واألنشدة 
حتسني  وتدريبات  النفس  عن  والدفاع  لغات  بثالث  واخلطابة  لغات  بثالث  واملسرحية 

 العبادة والدورات الرتقاء اجلودة املختلفة. 
ويضم املعهد مرحليت التعليم، مها املرحلة املتوسطة حتت رائسة األستاذة رمحاوايت 
الباحثة   وقامت  بكالوريس.  هللا  عطاء  األستاذ  رائسة  حتت  العالية  واملرحلة  املاجستري 

وعددهم   املتوسطة  املرحلة  يف  الدراسية    767ابلبحث  للسنة  م،    2022/ 2021طالبا 
السابع إىل الصف التاسع. ويضح عددهم لكل فصل يف اجلدول  وهم جيلسون يف الصف  

 التايل: 
 5-1اجلدول 

 مبعهد دار اإلحسان للسنة الدراسية توسطةعدد الطلبة يف املرحلة امل
 م2022/ 2021

 الطلبة  عدد الفصول الدراسية الرقم 
1 

 الصف السابع 

A 36 طالبا 
2 B 36 طالبا 
3 C 36 طالبا 
4 D 35 طالبا 
5 E 37 طالبة 
6 F 37 طالبة 
7 G 37 طالبة 
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 طالبا  254 اجملموع
8 

 الصف الثامن

A 34 طالبا 
9 B 34 طالبا 

10 C 34 طالبا 
11 D 35 طالبا 
12 E 31 طالبة 
13 F 30 طالبة 
14 G 31 طالبة 
15 H 30 طالبة 

 ا لباط 259 اجملموع
16 

 الصف التاسع 

A 32 طالبا 
17 B 31 طالبا 
18 C 32 طالبا 
19 D 32 طالبا 
20 E 32 طالبة 
21 F 32 طالبة 
22 G 32 طالبة 
23 H 31 طالبة 

 ا لباط 254 اجملموع
 طالبا  767 الشامل  اجملموع
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 5-2 اجلدول
ة مبعهد دار اإلحسان للسنة توسطيف املرحلة امل منفصل الثا يف ال  الطالبات عدد

 م  2021/2022الدراسية 
 عدد الطلبة  الفصل  الرقم 
 طالبة E 31الفصل الثامن  1
 طالبة F 30الفصل الثامن  2
 طالبة G 31الفصل الثامن  3
 طالبة H 30الفصل الثامن  4

 طلبة  122 اجملموع
 

 5-3اجلدول 

ة مبعهد دار اإلحسان للسنة الدراسية توسطعدد املدرسي يف املرحلة امل
 م 2022/ 2021

 عداد  فة موظ موظف  مدرس  الرقم 
 168 105 63 املوظف احلكومية 1
 29 21 7 املوظف  2
 55 27 28 مشرف السكان  3

 252 153 98 اجملموع
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 5-4اجلدول 

مبعهد دار   توسطفصل الثامن يف املرحلة امليف الدة اإلمالء ام  املدرس/املدرسةعدد 
 م 2022/ 2021اإلحسان للسنة الدراسية 

 الفصل الدراسي  اسم املدرس/املدرسة  الرقم 
1 Izarul Rafiq  الفصل الثامنA-D  طالب 
2 Nia Safira  الفصل الثامنE-H  طالبات 
 

 5-5اجلدول 

للسنة   مبعهد دار اإلحسان لتحقيق أهداف التعليم والتعلم  املباين واملرافقو  الوسائل
 م  2021/2022الدراسية 

 العدد  املباين واملرافق الدراسية الرقم 
 25 الفصول الدراسية 1
 1 إدارة قيادة املعهد 2
 1 إدارة املدرس 3
 1 مساحة إدارية  4
 1 إدارة عملية التعليم 5
 1 إدارة مالية  6
 2 مكتبة  7
 1 معمل العلوم  8
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 1 معمل اللغة  9
 1 معمل كمبيوتر  10
 1 مصلى 11
 1 مسجد 12
 2 مقصف  13
 12 مرحاض للمدرس  14
 52 مرحاض للطلبة 15
 38 غرفة النوم للطالب 16
 38 غرفة النوم للطالبات 17
 8 غرفة النوم للمنظمة 18
 1 مطبخ  19
 2 مطعم  20
 1 غرفة مهارة اخلط  21
 1 الوسائطمعمل  22
 1 غرفة رئيس املدرسة 23
 1 ميدان كرة القدم  24
 1 ميدان كرة السلة  25
 1 ميدان كرة الريشة 26
 2 جمفف 27

 198 اجملموع
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 : عرض البياَّنت -ب
واألدوات   البحث  بطريقة  يتعلق  ما  السابقة  الفصول  يف  الشرح  مت  لقد 
نتائج  الباحثة أن تشرح عن  البياانت. ويف هذا الفصل تريد  املستخدمة يف مجع 
لدى   اهلمزة  اإلمالئية يف كتابة  األخطاء  حتليل  بعد  عليها  اليت حصلت  البحث 

ا على  وللحصول  بيسار.  أتشيه  اإلحسان  دار  مبعهد  قامت  الطالبات  لبياانت 
"الثامن   الثانوية   "Eالباحثة ابلبحث دراسة وصفية حتليلية يف الصف  املرحلة  يف 

الدراسي   للعام  اإلحسان  دار  يف    2021/2022مبعهد  الباحثة  استخدمت  م 
هذا البحث أداة املالحظة املباشرة واملقابلة واالختبار، وتعتمد الباحثة على رسالة 

الرتبية   عميد كلية  من  اإلسالمية  البحث  الرانريي  جامعة  يف  املعلمني  وأتهيل 
  B-16805/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2021احلكومية بندا أتشيه اليت مت بنائها رقم  

التاريخ   حىّت    27يف  جتمع    2021نوفمرب    29نوفمرب  الباحثة  لقد كانت  م، 
 البياانت كالتالية:

 بياَّنت املقابلة :  -1
على  حلصول  األسئلة  بعض  بتقدمي  املقابلة  أداة  هذه  الباحثة  تستخدم 
لدى   اهلمزة  يف كتابة  اإلمالئية  األخطاء  تسبب  اليت  ابلعوامل  املتعلقة  البياانت 

مبعهد   األشخاص الطالبات  إىل  البحث  هذا  يف  املقابلة  وجتري  اإلحسان.  دار 
الذين هلم عالقة قوية مبذا البحث، وهم مدرسة اللغة العربية مادة اإلمالء وبعض  

"الثامن   الفصل  يف  قائمة Eالطالبات  الباحثة  فأعدت  املقابلة  إلجراء  وأما   ."
 األسئلة كما يلي:

 



41 
 

 
 

 7-6اجلدول 
املعلمة مادة اإلمالء يف املرحلة الثانوية مبعهد دار اإلحسان  نسخة من مقابالت 

 م 2022/ 2021للسنة الدراسية 
 أستاذة؟خلفيتك التعليمية اي  : ما هي1ؤال الس

درسة الثانوية والعالية مبعهد دار اإلحسان واآلن أان أدرس  امل يف اإلجابة   : أان خترجت 
 بندا أتشيه قسم العلوم السياسية.  Syiah Kualaيف جامعة 

 مدرسة اللغة العربية يف دار اإلحسان؟ تكونيمدة كم   :2 السؤال
الدراسي  الفصل  يف  مرة  ألول  اإلمالء  مادة  لتدريس  بدأت  لقد   : اإلجابة 

 م.   2021/2022
 العربية؟  كتابة اإلمالء يف مادة اللغة  يقب: كيف تط3 السؤال

"الثامن   الصف   : الصف  "  Eاإلجابة    هذا  الطالبات يف  لذلك  منوذجي  هو صف 
ه جيدا. ولكن بعضهن مل  ويفهمنيسيطرن اإلمالء ويستطعن فيه    معظمهن

 . يسيطرن اإلمالء جيدا

 خاصة كتابة اإلمالء؟مادة اللغة العربية محاسة الطالبات يف كيف :  4 السؤال
 اإلجابة    : إهنن متحمسات جدا لتعلم كتابة اإلمالء. 

 يف األسبوع ؟ درس الكتابة ت وساعاتكم لقاءا:  5 السؤال
وساعة واحدة. ولكن النظام املدرسة جيب أن   اإلجابة   : يف األسبوع لقاءة واحدة
م أخرى  إىل دروس  دروس كتابة ينضم  تكون  أن  الثامن جيب  الصف  ثل 

تعلم الكتابة كل  اإلمالء مصحوبة حبفظ القرآن، لذلك تعقد اجتماعات 
 أسبوعني يف اجتماع مدته ساعة واحدة أي ثالثون دقيقة. 
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 : هل تستطيع الطالبات كتابة اإلمالء ابحلروف اهلجائية الصحيحة؟ 6 السؤال
 قادرات على كتابة اإلمالء ابحلروف اهلجائية الصحيحة.اإلجابة    : نعم، الطالبات 

 ؟بتعلم كتابة اإلمالء مهيةاأل: ما مدى 7 السؤال
ا  : ماإلجابة    ألن  للطالبات،  جدا  مهمة  على  لكتابة  الكتابة  الثانوية املادة  ستوى 

عندما يتقدمون إىل املستوى العالية سيكونون أسهل ويفهمون كتابيا ألنه  
 املعهد دار اإلحسان يشرتط دراسة الكتب الصفراء.هذا 

 م كتابة اإلمالء؟ يت يف تعلمشكال توجد: هل 8 السؤال
الطالبات مشكالت يف تعلم كتابة اإلمالء، ألن بعضهن ال  اإلجابة   : نعم، تواجه  

اللغة العربية   يركزن على االستماع إىل التفسريات وبعضهن ال حيبنب درس 
 الطالبات على الكتابة. لذلك تصعب 

 : ما أنواع األخطاء اليت تقوم هبا الطالبات يف كتابة اإلمالء؟9السؤال 
اإلجابة   : أخطاء الكتابة عند الطالبات هي يف احلرف الطويل والقصري للكلمات  
مثل "موسى" غالبا تكتب الطالبات ابحلرف األلف بينما هو يف احلقيقة  

إذا   واو.  الطالبات، ولكن  مكتوب يف احلرف  تفهم  اهلمزة  مادة  مت شرح 
 عندما يتم إعطاؤهن التمارين فعليهن التفكري يف التمييز بني اهلمزة. 

 : ما هو سبب اخلطأ؟10السؤال 
 اإلجابة     : سبب األخطاء يف كتابة اإلمالء ألهنن يذاكرن املادة اندرا حىت ينسني  

 طأ؟: ما هي اجلهود املبذولة إلصالح اخل 11السؤال 
 االستماع.  وتركزن تعلمنها قداإلجابة     : إعادة شرح املادة اليت 
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 7-7اجلدول 
" املرحلة الثانوية مبعهد دار  E"الثامن  صف نسخة من مقابالت الطالبات يف ال

 م 2022/ 2021اإلحسان للسنة الدراسية 
 سؤال واإلجابة املقابلة  االسم
 ؟SD/MI: هل خترجت من مدرسة 1السؤال  1الطالبة 

 SDمدرسة  يفاإلجابة   : نعم، خترجت 
 دروس اللغة العربية؟ ي: هل حتب2السؤال 

 اإلجابة   : نعم، أان أحب دروس اللغة العربية 
اللغة العربية   مهاراتأكثر من   ما الذي حتبي: 3السؤال 

 )االستماع/الكالم/القراءة/الكتابة(؟ 
 اإلجابة   : االستماع 

 ؟تعلم كتابة اإلمالء عن  : ما رأيك 4السؤال 
 اإلجابة   : املرح واملتعة

 : ما مدى اهتمامك بكتابة اإلمالء؟5السؤال 
 اإلجابة   : أان مهتمة جدا بكتابة اإلمالء 

اإلمالء ابللغة العربية سهلة ابلنسبة لك؟ كتابة : هل  6السؤال 
 السبب!  ياذكر 

اإلجابة   : نعم سهلة، ألن عند الكتابة حنتاج إىل الرتكيز على  
 االستماع فحسب حىت ال نقوم ابألخطاء

 صعوابت عند كتابة اإلمالء؟ ين: هل جتد 7السؤال 
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 عند كتابة اإلمالءاإلجابة   : نعم، لدي صعوبة 
 كتابة اإلمالء؟   اليت تواجهي عند  ةبو صعهي ال: ما 8السؤال 

" يف هناية  ء املفتوحةأو ات اتء املربوطة طويلة وكتابة " ةاإلجابة   : يف مجل
 الكلمة 

 الصعوابت؟تلك : ما هو سبب 9السؤال 
 اإلجابة   : ألنين ال أركز عند االستماع 

 الصعوابت؟  تلكعلى  احلل: كيف 10السؤال 
 استمع جيدا إىل اجلملة املنطوقة وأحاول أكثر تركيزااإلجابة     : 

 ؟SD/MI: هل خترجت من مدرسة 1السؤال  2الطالبة 
 MIمدرسة  يفاإلجابة   : نعم، خترجت 

 دروس اللغة العربية؟ ي: هل حتب2السؤال 
 اإلجابة   : نعم، أان أحب دروس اللغة العربية 

اللغة العربية   مهاراتأكثر من   ما الذي حتبي: 3السؤال 
 )االستماع/الكالم/القراءة/الكتابة(؟ 

 اإلجابة   : القراءة
 ؟تعلم كتابة اإلمالء عن  ما رأيك : 4السؤال 

 اإلجابة   : جذاب 
 : ما مدى اهتمامك بكتابة اإلمالء؟5السؤال 

 اإلجابة   : أان أهتم جدا بكتابة اإلمالء 
كتابة اإلمالء ابللغة العربية سهلة ابلنسبة لك؟ : هل  6السؤال 



45 
 

 
 

 السبب!  ياذكر 
 اإلجابة   : نعم سهلة، إذا ركزان على الكتابة

 صعوابت عند كتابة اإلمالء؟ ين: هل جتد 7السؤال 
 بسبب عدم الرتكيز  ،اإلجابة   : نعم، يف بعض األحيان

 كتابة اإلمالء؟   اليت تواجهي عند  ةبو صعما هي ال: 8السؤال 
 اإلجابة   : فهم القواعد وتذكرها

 الصعوابت؟ تلك: ما هو سبب 9السؤال 
 ع جيدا اإلجابة   : عدم الفهم أو السم

 الصعوابت؟  تلكعلى  احلل: كيف 10السؤال 
 اإلجابة     : أطلب تكراره مرة أخرى 

 ؟SD/MI: هل خترجت من مدرسة 1السؤال  3الطالبة 
 MIمدرسة  يفاإلجابة   : نعم، خترجت 

 دروس اللغة العربية؟ ي: هل حتب2السؤال 
 اإلجابة   : أان أحب دروس اللغة العربية قليال

اللغة العربية   مهاراتأكثر من   ما الذي حتبي: 3السؤال 
 )االستماع/الكالم/القراءة/الكتابة(؟ 

 اإلجابة   : الكالم 
 ؟تعلم كتابة اإلمالء عن  ما رأيك : 4السؤال 

 اإلجابة   : املرح واملتعة
 : ما مدى اهتمامك بكتابة اإلمالء؟5السؤال 
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 اإلجابة   : أان مهتمة جدا بكتابة اإلمالء 
اإلمالء ابللغة العربية سهلة ابلنسبة لك؟ كتابة : هل  6السؤال 

 السبب!  ياذكر 
 اإلجابة   : نعم سهلة، إذا استمعنا جيدا 

 صعوابت عند كتابة اإلمالء؟ ين: هل جتد 7السؤال 
 اإلجابة   : ال أجد صعوبة يف كتابة اإلمالء 

 كتابة اإلمالء؟   اليت تواجهي عند  ةبو صعما هي ال: 8السؤال 
 " ء املفتوحةأو ات اتء املربوطةحرف خمتلف بني "اإلجابة   : 

 الصعوابت؟ تلك: ما هو سبب 9السؤال 
 بة   : عدم االستماع إليهااإلجا

 الصعوابت؟  تلكعلى  احلل: كيف 10السؤال 
 اإلجابة     : أطلب تكرار اجلملة املنطوقة وأستمعها جيدا 

 ؟SD/MI: هل خترجت من مدرسة 1السؤال  4الطالبة 
 MIمدرسة  يفاإلجابة   : نعم، خترجت 

 دروس اللغة العربية؟ ي: هل حتب2السؤال 
 اإلجابة   : نعم، أان أحب دروس اللغة العربية 

اللغة العربية   مهاراتأكثر من   ما الذي حتبي: 3السؤال 
 )االستماع/الكالم/القراءة/الكتابة(؟ 

 اإلجابة   : الكالم 
 ؟تعلم كتابة اإلمالء عن  ما رأيك : 4السؤال 
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 جدااإلجابة   : ابلنسبة يل، تعلم كتابة اإلمالء أمر صعب 
 : ما مدى اهتمامك بكتابة اإلمالء؟5السؤال 

 اإلمالء اإلجابة   : أان لست مهتمة بكتابة 
كتابة اإلمالء ابللغة العربية سهلة ابلنسبة لك؟ : هل  6السؤال 

 السبب!  ياذكر 
 اإلجابة   : صعبة جدا، ألهنا عليك الرتكيز على االستماع

 صعوابت عند كتابة اإلمالء؟ ين: هل جتد 7السؤال 
 اإلجابة   : نعم، أجد صعوبة جدا

 كتابة اإلمالء؟   تواجهي عنداليت   ةبو صعما هي ال: 8السؤال 
 " يف هناية الكلماتء املفتوحةأو ات اتء املربوطةاإلجابة   : يف حرف "

 الصعوابت؟ تلك: ما هو سبب 9السؤال 
 اإلجابة   : ألنين ال أركز عند استماع 

 الصعوابت؟  تلكعلى  احلل: كيف 10السؤال 
 اإلجابة     : ابستماع جيد وتركيز كثري 

 ؟SD/MI: هل خترجت من مدرسة 1السؤال  5الطالبة 
 SDمدرسة  يفاإلجابة   : نعم، خترجت 

 دروس اللغة العربية؟ ي: هل حتب2السؤال 
 قليال دروس اللغة العربيةاإلجابة   : أان أحب 

اللغة العربية   مهاراتأكثر من   ما الذي حتبي: 3السؤال 
 )االستماع/الكالم/القراءة/الكتابة(؟ 
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 اإلجابة   : القراءة
 ؟تعلم كتابة اإلمالء عن  ما رأيك : 4السؤال 

 اإلجابة   : جذاب 
 : ما مدى اهتمامك بكتابة اإلمالء؟5السؤال 

 اإلجابة   : اهتمامي بكتابة اإلمالء عظيم 
العربية سهلة ابلنسبة لك؟ كتابة اإلمالء ابللغة : هل  6السؤال 

 السبب!  ياذكر 
اإلجابة   : نعم سهلة، لكن أحياان أخطئ عند االستماع يف اجلمل  

 املنطوقة
 صعوابت عند كتابة اإلمالء؟ ين: هل جتد 7السؤال 

 اإلجابة   : نعم، لقد وجدت صعوابت يف كتابة اإلمالء 
 كتابة اإلمالء؟   اليت تواجهي عند  ةبو صعما هي ال: 8السؤال 

 اإلجابة   : أخطأ عند االستماع يف قصراحلروف وطوهلا 
 الصعوابت؟ تلك: ما هو سبب 9السؤال 

 اإلجابة   : ألنين غري مركزة واألخطاء يف االستماع
 الصعوابت؟  : كيف احلل على تلك10السؤال 

اإلجابة     : عندما تكرر املدرسة مرة أخرى وعلينا أن نصحح 
 األخطاء يف كتابة اإلمالء 
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 بياَّنت االختبارات :  -2
الظاهرة   عن  البياانت  جلمع  االختبار كأداة  استخدام  إىل  احلاجة  تظهر 
البياانت  مجع  أي  الظاهرة  واقع  مسح  يف  الباحثة  ترغب  عندما  الدراسة  حمل 
القوة  نواحي  لتحديد  الواقع  هذا  حيلل  عندما  أو  الواقع  هذا  عن  فيها  املرغوب 

 والضعف فيه. 
االختبارات هي الطريقة املستخدمة ملعرفة القياس والنتيجة يف جمال الرتبية  
بطريقة توزيع التصرحيات أو األسئلة أو الوظيفات اليت حيتاج إىل اإلجابة عليها 
املتعلمون حىت حتصل الباحثة هبا على التحصيل الذي تصور سلوك املتعلمني أو 

 36معرفتهم. 
ال الباحثة  االبتدائية  وأخذت  الباحثة عن مهزة  ومتأل  االختبار  من  بياانت 

)مهزة الوصل والقطع(، ومهزة املتوسطة، ومهزة املتطرفة إىل مجيع الطالبات. قامت 
الثامن مبعهد دار اإلحسان،   الباحثة هذا البحث مبادة كتابة اإلمالء يف الصف 

الطالبة    28  طالبة. أخذت الباحثة  122وكان عدد الطالبات يف الصف الثامن  
 " إلجراء هذا االختبار.Eمن الصف "الثامن 

يف هذا البحث، وسيلة املستخدمة هي الوسيلة املكتوبة وهذا من خالل 
املتوسطة   ومهزة  والقطع(  الوصل  )مهزة  االبتدائية  الطالبات عن مهزة  عند  اإلمالء 

اهلمزة، وتوضيح عن  ومهزة املتطرفة. وحتلل الباحثة بكل أخطاء الطالبات يف كتابة  
 األخطاء مبواضع كتابة اهلمزة يعين األخطاء يف األمساء واألفعال واحلروف.

 

 
36 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), hal. 67 
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 10-8اجلدول 
األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة االبتدائية )مهزة الوصل والقطع( واهلمزة املتوسطة  

 واهلمزة املتطرفة
 يَقَرُؤْونَ  ِاْسَتَمَعتْ 

 رَْأسُ  ِإىَل 
 ُجْزءًا ُأْسَتاَذ/ُأْسَتاَذةِ 

 َبَدأَ  ِاْسِتَماًعا 
 أُقَاِبلُ  ُأَساَمةُ 

 اُْكُتيب  َأْصَحابُ 
 السََّماءِ  ُسِئَلتْ 

 
 10-9اجلدول 

" يف املرحلة الثانوية مبعهد دار  Eنتيجة الطالبات يف كتابة اإلمالء الصف "الثامن 
 م 2022/ 2021اإلحسان للسنة الدراسية 

 تصويب األخطاء  األخطاء االسم
تصنيف  

 األخطاء
 ألخطاءف ايوصت

تفسري  
 األخطاء

الطالبة 
1 

ِاْسَتَمَعْت  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

  اأُلْسَتاَذةِ َشرِْح 
 ِاْسِتَماًعا َجيًِّدا 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة القطع من   (2

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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  ةُ َذَهَب ُأَسامَ  (2
  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن    يَ ْقرَأُْونَ 
 يف املْسِجدِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
الطالبة 

2 
ِاْسَتَمَعْت  (1

  ِاىَل الطَّالَِباُت 
  اأُلْسَتاَذةِ َشرِْح 

 ِاْسِتَماًعا َجيًِّدا 
ُءَسى  َذَهَب  (2

َماُت  
  ِاىَل  ْصَحابُهُ َواَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3  يَ ْقرَأُنَ الطُّالَّ

الُقْرآَن يف  
 املْسِجدِ 

اأُلْسَتاَذ  فُ َقاِبلُ  (4
 يف املْكَتبِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (4
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (5

مهزة القطع من  عدم  (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
ماعدا )ال(  حروف 
 الّتعريف

عدم مهزة املتّوسطة  (3
على الواو )ؤ( من 

مضمومة وقبلها حرف 
 مفتوحة 

عدم مهزة القطع من   (4
أفعال على صيغة 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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اَي َخِدجْيَُة،   (5
ُأْكُتِب 
 َدْرَسِك! 

 املضارع للمتكّلم َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 
عدم مهزة الوصل من  (5

األمر ضمري أَْنِت من  
 الفعل الّثالثي )َكَتَب( 

الطالبة 
3 

اَي َخِدجْيَُة،   (1
 َدْرَسِك!  ُأْكُتيب 

اَي َخِدجْيَُة،   (1
 َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 

عدم مهزة الوصل من  (1 إمالئي 
األمر ضمري أَْنِت من  
 الفعل الّثالثي )َكَتَب( 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

الطالبة 
4 

ِاْسَتَمَعْت  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

  اأُلْسَتاَذةِ َشرِْح 
 ِاْسِتَماًعا َجيًِّدا 

  ُأَساَمةُ َذَهَب  (2
  ِاىَل  ْصَحابُهُ َواَ 

 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة   ُسِإَلتْ  (3

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

ُب  (4 الطُّالَّ
الُقْرآَن   نَ وْ يَ ْقرَأُ 

 يف املْسِجدِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة  َلتْ ئِ سُ  (3

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

ُب  (4 الطُّالَّ
الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 

 يف املْسِجدِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتوّسطة  (3

على الّنربة الياء )ئ(  
من مكسورة تكتب 
على ّنربة دائما وال  
يؤثّر عليها احلرف  

 اّلذي قبلها 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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اَي َخِدجْيَُة،   (5
ُأْكُتِب 
 َدْرَسِك! 

اَي َخِدجْيَُة،   (5
 َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 

عدم مهزة املتّوسطة  (4
على الواو )ؤ( من 

مضمومة وقبلها حرف 
 مفتوحة 

الوصل من عدم مهزة  (5
األمر ضمري أَْنِت من  
 الفعل الّثالثي )َكَتَب( 

الطالبة 
5 

 ِإْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

  الُئْسَتاَذةِ َشرِْح 
 ِاْسِتَماًعا َجيًِّدا 

  ةُ مَ اسَ َذَهَب ئُ  (2
  َحابُُه ِاىَل صَ لَوا

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن   نَ وْ يَ ْقرَأُ 
 يف املْسِجدِ 

َحِفَظْت   (4
  اُْزُجًحافَاِطَمُة 

 ِمَن الُقْرآنَ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

َحِفَظْت   (4
  ُجْزءًافَاِطَمُة 

 ِمَن الُقْرآنَ 

عدم مهزة الوصل من  (1 إمالئي 
فعل املاضي اخلماسي  

عدم مهزة القطع من  و 
حروف ماعدا )ال(  

مهزة الوصل  الّتعريف و 
 من املصدر اخلماسي

عدم مهزة القطع من   (2
اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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  الُئْسَتاذَ  أُقَاِبلُ  (5
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (6
 َدْرَسِك! ُأْكُتيب 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (5
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (6
 َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 

 مفتوحة 
عدم مهزة املتوّسطة  (4

منفردة/على الّسطر  
)ء( من بعدها ألف 

تنوين نصبا وقبلها 
كن وليس حرف سا 

 ايء ساكنة.
عدم مهزة القطع من   (5

 اسم
عدم مهزة الوصل من  (6

األمر ضمري أَْنِت من  
 الفعل الّثالثي )َكَتَب( 

الطالبة 
6 

  تُ مَ اسَ َذَهَب اُ  (1
  ىَل إِ  َاْصَحابُهُ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (2 الطُّالَّ

الُقْرآَن   نَ وْ ءُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

َحِفَظْت   (3
  ائً ُجزْ فَاِطَمُة 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (1
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (2 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

َحِفَظْت   (3
  ُجْزءًافَاِطَمُة 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
 اسم

عدم مهزة املتّوسطة  (2
على الواو )ؤ( من 

مضمومة وقبلها حرف 
 مفتوحة 

عدم مهزة املتوّسطة  (3
منفردة/على الّسطر  

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 ِمَن الُقْرآنَ 
املْسِلُم  َبَدءَ  (4

الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

 ِمَن الُقْرآنَ 
َبَدأَ املْسِلُم  (4

الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

)ء( من بعدها ألف 
تنوين نصبا وقبلها 

حرف ساكن وليس 
 ايء ساكنة.

املتطّرفة يف  عدم مهزة  (4
آخر الكلمة على  
األلف من سبقها  

 حرف مفتوح
الطالبة 

7 
  تُ مَ اسَ َذَهَب اُ  (1

  َوَاْصَحابُُه ِاىَل 
 املْطَعمِ 

ُب  (2  يَ ْقرَأُنَ الطُّالَّ
الُقْرآَن يف  

 املْسِجدِ 
 ااُلْسَتاذَ  اُقَاِبلُ  (3

 يف املْكَتبِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (1
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (2 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (3
 يف املْكَتبِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (2

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
من   عدم مهزة القطع (3

أفعال على صيغة 
املضارع للمتكّلم ومهزة  

 القطع من اسم 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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الطالبة 
8 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

  اأُلْسَتاَذةِ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ِإْسِتَماًعا

  ةُ َسامَ َذَهَب أُ  (2
  َوَاْصَحابُُه ِاىَل 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن  نَ وْ ئ ُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

املْسِلُم  َبَدءَ  (4
الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

اأُلْسَتاَذ  قَاِبلُ اُ  (5
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (6
 َدْرَسِك! ُأْكُتيب 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

َبَدأَ املْسِلُم  (4
الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (5
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (6
 َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 

مهزة القطع من  عدم  (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

مهزة عدم و الّتعريف 
الوصل من املصدر 

 اخلماسي 
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
عدم مهزة املتطّرفة يف   (4

آخر الكلمة على  
األلف من سبقها  

 ححرف مفتو 
عدم مهزة القطع من   (5

أفعال على صيغة 
 املضارع للمتكّلم 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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عدم مهزة الوصل من  (6
األمر ضمري أَْنِت من  
 الفعل الّثالثي )َكَتَب( 

الطالبة 
9 

ِاْسَتَمَعْت  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

  اأُلْسَتاَذةِ َشرِْح 
 ِاْسِتَماًعا َجيًِّدا 

  ةُ َسامَ َذَهَب أُ  (2
  ِاىَل ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن   نَ وْ أُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

املْسِلُم  اَ َبدَ  (4
الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

اأُلْسَتاَذ  اُقَاِبلُ  (5
 يف املْكَتبِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

َبَدأَ املْسِلُم  (4
الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (5
 يف املْكَتبِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف 
عدم مهزة القطع من   (2

حروف ماعدا )ال(  
 الّتعريف

مهزة املتّوسطة عدم  (3
على الواو )ؤ( من 

مضمومة وقبلها حرف 
 مفتوحة 

عدم مهزة املتطّرفة يف   (4
آخر الكلمة على  
األلف من سبقها  

 حرف مفتوح
عدم مهزة القطع من   (5

أفعال على صيغة 
 املضارع للمتكّلم

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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الطالبة 
10 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

  ااُلْسَتاَذةِ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  ةُ َسامَ َذَهَب أُ  (2
  ِاىَل ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن   نَ وْ ءُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

 اُقَاِبُل ااُلْسَتاذَ  (4
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (5
 َدْرَسِك! ُأْكُتيب 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (4
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (5
 َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  
الّتعريف ومهزة القطع 

 من اسم 
عدم مهزة القطع من   (2

حروف ماعدا )ال(  
 الّتعريف

عدم مهزة املتّوسطة  (3
على الواو )ؤ( من 

مضمومة وقبلها حرف 
 مفتوحة 

عدم مهزة القطع من   (4
أفعال على صيغة 

املضارع للمتكّلم ومهزة  
 القطع من اسم 

عدم مهزة الوصل من  (5
األمر ضمري أَْنِت من  

 َكَتَب( الفعل الّثالثي ) 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

الطالبة 
11 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

التطبيق  
الناقص 
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ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  تُ مَ اسَ َذَهَب اُ  (2
  َوَاْصَحابُُه ِاىَل 

 املْطَعمِ 
ُب  (3  نَ أُ يَ ْقرَ الطُّالَّ

الُقْرآَن يف  
 املْسِجدِ 

اأُلْسَتاَذ  اُقَاِبلُ  (4
 يف املْكَتبِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (4
 يف املْكَتبِ 

  الّتعريف
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
عدم مهزة القطع من   (4

أفعال على صيغة 
 املضارع للمتكّلم

 للقواعد

الطالبة 
12 

 ْسَتَمَعتْ اِ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

َشرِْح  
  تِ ْسَتاذَ االُ 

 ِاْسِتَماًعا َجيًِّدا 
  تُ مَ اسَ َذَهَب اُ  (2

  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 
 املْطَعمِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة  َلتْ ئِ سُ  (3

مهزة القطع من  عدم  (1 إمالئي 
 اسم

عدم مهزة القطع من   (2
اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتوّسطة  (3

على الّنربة الياء )ئ(  

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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الطَّالَِبُة   ةُ لَ  ئِ سُ  (3
َعْن َسبَِّب 

 ِغَياهِبَا 
ُب  (4  نَ أُ يَ ْقرَ الطُّالَّ

الُقْرآَن يف  
 املْسِجدِ 

اأُلْسَتاَذ  اُقَاِبلُ  (5
 يف املْكَتبِ 

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

ُب  (4 الطُّالَّ
الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 

 يف املْسِجدِ 
أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (5

 يف املْكَتبِ 

من مكسورة تكتب 
على ّنربة دائما وال  
يؤثّر عليها احلرف  

 ا اّلذي قبله
عدم مهزة املتّوسطة  (4

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
عدم مهزة القطع من   (5

أفعال على صيغة 
 املضارع للمتكّلم

الطالبة 
13 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  ةُ مَ اسَ َذَهَب اُ  (2
  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن   نَ وْ ءُ يَ ْقرَ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف 
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 يف املْسِجدِ 
اأُلْسَتاَذ  اُقَاِبلُ  (4

 يف املْكَتبِ 

 يف املْسِجدِ 
أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (4

 يف املْكَتبِ 

مضمومة وقبلها حرف 
 مفتوحة 

عدم مهزة القطع من   (4
أفعال على صيغة 

 املضارع للمتكّلم
الطالبة 

14 
 ِاْسَتَمَعتْ  (1

  ِاىَل الطَّالَِباُت 
ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 

 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 
  َساَمةُ َذَهَب أُ  (2

  ِاىَل َوَأْصَحابُُه 
 املْطَعمِ 

 رَْئسُ الَكِذُب  (3
نُ ْوبِ   ُكلِّ الذُّ

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
رَْأُس  الَكِذُب  (3

نُ ْوبِ   ُكلِّ الذُّ

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف 
عدم مهزة القطع من   (2

حروف ماعدا )ال(  
 الّتعريف

عدم مهزة املتّوسطة  (3
على األلف )أ( من  

كانت ساكنة وقبلها 
 حرف مفتوح

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

الطالبة 
15 

  ِاْسَتَمَعطَّالَِباتُ  (1
  َشرْحِ  ِاىَل 
ْسَتاَذِة األُ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماعً إِ 

  امَُسَاةُ َذَهَب  (2

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2

عدم مهزة الوصل من  (1 إمالئي 
فعل املاضي اخلماسي  
وعدم مهزة القطع من  
حروف ماعدا )ال(  

مهزة عدم و الّتعريف 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 
 املْطَعمِ 

ُب  (3 الطُّالَّ
الُقْرآَن   نَ وْ أُ يَ ْقرَ 

 يف املْسِجدِ 
َحِفَظْت   (4

  َأنْ ُجزْ فَاِطَمُة 
 ِمَن الُقْرآنَ 

املْسِلُم  اَ َبدَ  (5
الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

اأُلْسَتاَذ  اُقَاِبلُ  (6
 يف املْكَتبِ 

ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 
 املْطَعمِ 

ُب  (3 الطُّالَّ
الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 

 يف املْسِجدِ 
َحِفَظْت   (4

  ُجْزءًافَاِطَمُة 
 ِمَن الُقْرآنَ 

َبَدأَ املْسِلُم  (5
الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (6
 يف املْكَتبِ 

الوصل من املصدر 
 اخلماسي 

عدم مهزة القطع من   (2
اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
املتّوسطة عدم مهزة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
عدم مهزة املتوّسطة  (4

منفردة/على الّسطر  
)ء( من بعدها ألف 

تنوين نصبا وقبلها 
حرف ساكن وليس 

 ايء ساكنة.
عدم مهزة املتطّرفة يف   (5

آخر الكلمة على  
األلف من سبقها  

 حرف مفتوح
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عدم مهزة القطع من   (6
أفعال على صيغة 

 كّلماملضارع للمت
الطالبة 

16 
 ِاْسَتَمَعتْ  (1

  ِاىَل الطَّالَِباُت 
  الُئْسَتاَذةِ  َشرْحِ 

 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 
  َساَمةُ َذَهَب أُ  (2

  ِاىَل ْصَحابُُه أَ وَ 
 املْطَعمِ 

ُب  (3 الطُّالَّ
الُقْرآَن  نَ وْ ئ ُ يَ ْقرَ 

 يف املْسِجدِ 
املْسِلُم  ءَ َبدَ  (4

الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

  الُئْسَتاَذة   اُقَاِبلُ  (5
 يف املْكَتبِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

 يَ ْقَرُؤْوَن الُقْرآنَ 
 يف املْسِجدِ 

َبَدأَ املْسِلُم  (4
الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (5
 يف املْكَتبِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  
الّتعريف ومهزة القطع 

 من اسم  
عدم مهزة القطع من   (2

حروف ماعدا )ال(  
 الّتعريف

عدم مهزة املتّوسطة  (3
على الواو )ؤ( من 

وقبلها حرف مضمومة 
 مفتوحة 

عدم مهزة املتطّرفة يف   (4
آخر الكلمة على  
األلف من سبقها  

 حرف مفتوح
عدم مهزة القطع من   (5

أفعال على صيغة 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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املضارع للمتكّلم ومهزة  
 القطع من اسم 

الطالبة 
17 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

  اَتَذةِ ذْ االُ  َشرْحِ 
  ِإْسِتَماَعانْ 

 َجيًِّدا
  َساَمةُ َذَهَب أُ  (2

  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 
 املْطَعمِ 

ُب  (3 الطُّالَّ
الُقْرآَن   نَ وْ أُ يَ ْقرَ 

 يف املْسِجدِ 
 ااُلْسَتاذَ  اُقَاِبلُ  (4

 يف املْكَتبِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

 يَ ْقَرُؤْوَن الُقْرآنَ 
 يف املْسِجدِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (4
 يف املْكَتبِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  
الّتعريف ومهزة القطع 

مهزة  عدم و من اسم 
الوصل من املصدر 

 اخلماسي 
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
عدم مهزة القطع من   (4

أفعال على صيغة 
املضارع للمتكّلم ومهزة  

 القطع من اسم 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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الطالبة 
18 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  تُ مَ ااُسَ َذَهَب  (2
  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن   نَ وْ أُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

اأُلْسَتاَذ  اُقَاِبلُ  (4
 يف املْكَتبِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

 يَ ْقَرُؤْوَن الُقْرآنَ 
 يف املْسِجدِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (4
 يف املْكَتبِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

الواو )ؤ( من على 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
عدم مهزة القطع من   (4

أفعال على صيغة 
 املضارع للمتكّلم

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

الطالبة 
19 

 ِإْسَتَمَعتْ  (1
  ِااَل الطَّالَِباُت 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  ةُ مَ ااُسَ َذَهَب  (2
 ِااَل َوَأْصَحابُُه 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

عدم مهزة الوصل من  (1 إمالئي 
  فعل املاضي اخلماسي
وعدم مهزة القطع من  
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة القطع من   (2

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة   تْ لَ ؤِ سُ  (3

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

ُب  (4 الطُّالَّ
الُقْرآَن   نَ وْ أُ يَ ْقرَ 

 يف املْسِجدِ 
املْسِلُم  اَبدَ  (5

الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

  ْسَتاذَ األُ  ارُ َقابِ ق ُ  (6
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (7
ُأْكُتِب 
 َدْرَسِك! 

 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة  َلتْ ئِ سُ  (3

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

ُب  (4 الطُّالَّ
 يَ ْقَرُؤْوَن الُقْرآنَ 

 يف املْسِجدِ 
َبَدأَ املْسِلُم  (5

 الصَّاَلة
 ابلتَّْكِبرْيِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (6
 املْكَتبِ يف 

اَي َخِدجْيَُة،   (7
 َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتوّسطة  (3

على الّنربة الياء )ئ(  
من مكسورة تكتب 
على ّنربة دائما وال  
يؤثّر عليها احلرف  

 اّلذي قبلها 
عدم مهزة املتّوسطة  (4

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
عدم مهزة املتطّرفة يف   (5

آخر الكلمة على  
األلف من سبقها  

 حرف مفتوح
عدم مهزة القطع من   (6

أفعال على صيغة 
 املضارع للمتكّلم



67 
 

 
 

عدم مهزة الوصل من  (7
ِت من  األمر ضمري أَنْ 

 الفعل الّثالثي )َكَتَب( 
الطالبة 

20 
 ِاْسَتَمَعتْ  (1

  ِاىَل الطَّالَِباُت 
ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 

 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 
  ةُ مَ ااُسَ َذَهَب  (2

  ىَل إِ َوَأْصَحابُُه 
 املْطَعمِ 

ُب  (3  يَ ْقرَأُنَ الطُّالَّ
الُقْرآَن يف  

 املْسِجدِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

 يَ ْقَرُؤْوَن الُقْرآنَ 
 يف املْسِجدِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف 
عدم مهزة القطع من   (2

 اسم
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

الطالبة 
21 

 ِإْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت اِ 

الُئْسَتَذاِة   َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ِتَماًعاِاسْ 

  ُأَساَمةُ َذَهَب  (2
  ىَل اِ َوَأْصَحابُُه 

 املْطَعمِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 

عدم مهزة الوصل من  (1 إمالئي 
فعل املاضي اخلماسي  
وعدم مهزة القطع من  
حروف ماعدا )ال(  
الّتعريف ومهزة القطع 

 من اسم  
عدم مهزة القطع من   (2

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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ُب  (3  نَ أُ يَ ْقرَ الطُّالَّ
الُقْرآَن يف  

 املْسِجدِ 
َحِفَظْت   (4

  اًأنْ ُجزْ فَاِطَمُة 
 ِمَن الُقْرآنَ 

  الُئْسَتاذَ  أُقَاِبلُ  (5
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (6
ُأْكُتِب 
 َدْرَسِك! 

ُب  (3 الطُّالَّ
يَ ْقَرُؤْوَن الُقْرآَن 

 يف املْسِجدِ 
َحِفَظْت   (4

  ُجْزءًافَاِطَمُة 
 ِمَن الُقْرآنَ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (5
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (6
 َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
عدم مهزة املتوّسطة  (4

ّسطر  منفردة/على ال
)ء( من بعدها ألف 

تنوين نصبا وقبلها 
حرف ساكن وليس 

 ايء ساكنة.
عدم مهزة القطع من   (5

 اسم
عدم مهزة الوصل من  (6

األمر ضمري أَْنِت من  
 الفعل الّثالثي )َكَتَب( 

الطالبة 
22 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
 اسم 

التطبيق  
الناقص 



69 
 

 
 

  لَُئْسَتَذةِ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  تُ مَ اسَ اُ َذَهَب  (2
  ىَل إِ  ْصَهادُ وَ 

 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة  تْ لَ ىِ سُ  (3

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

ُب  (4  نَ أُ يَ ْقرَ الطُّالَّ
الُقْرآَن يف  

 املْسِجدِ 
َحِفَظْت   (5

  ُخْزاَنْ فَاِطَمُة 
 ِمَن الُقْرآنَ 

املْسِلُم  اَ َبدَ  (6
الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

 الُئْسَتَذةِ  لُ قَبِ وْ اُ  (7
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (8

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة  َلتْ ئِ سُ  (3

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

ُب  (4 الطُّالَّ
يَ ْقَرُؤْوَن الُقْرآَن 

 يف املْسِجدِ 
َحِفَظْت   (5

  ُجْزءًافَاِطَمُة 
 ِمَن الُقْرآنَ 

َبَدأَ املْسِلُم  (6
 الصَّاَلةَ 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (7
 يف املْكَتبِ 

اَي َخِدجْيَُة،   (8

عدم مهزة القطع من   (2
 اسم

عدم مهزة املتوّسطة  (3
على الّنربة الياء )ئ(  
من مكسورة تكتب 
على ّنربة دائما وال  
يؤثّر عليها احلرف  

 اّلذي قبلها 
عدم مهزة املتّوسطة  (4

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
عدم مهزة املتوّسطة  (5

منفردة/على الّسطر  
بعدها ألف )ء( من 

تنوين نصبا وقبلها 
حرف ساكن وليس 

 ايء ساكنة.
عدم مهزة املتطّرفة يف   (6

آخر الكلمة على  

 للقواعد
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ُأْكُتِب 
 َدْرَسِك! 

األلف من سبقها   َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 
 حرف مفتوح

عدم مهزة القطع من   (7
أفعال على صيغة 

املضارع للمتكّلم ومهزة  
 القطع من اسم 

عدم مهزة الوصل من  (8
األمر ضمري أَْنِت من  
 الفعل الّثالثي )َكَتَب( 

الطالبة 
23 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  ةُ مَ ااُسَ َذَهَب  (2
  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن   يَ ْقَرُءْونَ 
 يف املْسِجدِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

يَ ْقَرُؤْوَن الُقْرآَن 
 يف املْسِجدِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
املتّوسطة عدم مهزة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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الطالبة 
24 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  تُ مَ ااُسَ َذَهَب  (2
  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن   نَ وْ أُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

 رَْئسُ الَكِذُب  (4
نُ ْوبِ   ُكلِّ الذُّ

َحِفَظْت   (5
 نْ ئَ زْ فَاِطَمُة جُ 
 ِمَن الُقْرآنَ 

اأُلْسَتاَذ  اُقَاِبلُ  (6
 يف املْكَتبِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

يَ ْقَرُؤْوَن الُقْرآَن 
 يف املْسِجدِ 

رَْأُس  الَكِذُب  (4
نُ ْوبِ   ُكلِّ الذُّ

َحِفَظْت   (5
  ُجْزءًافَاِطَمُة 

 ِمَن الُقْرآنَ 
أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (6

 يف املْكَتبِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة القطع من   (2

القطع من اسم ومهزة 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 
عدم مهزة املتّوسطة  (4

على األلف )أ( من  
كانت ساكنة وقبلها 

 حرف مفتوح
عدم مهزة املتوّسطة  (5

منفردة/على الّسطر  
)ء( من بعدها ألف 

تنوين نصبا وقبلها 
حرف ساكن وليس 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 ايء ساكنة.
عدم مهزة القطع من   (6

أفعال على صيغة 
 املضارع للمتكّلم

الطالبة 
25 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  ةُ مَ ااُسَ َذَهَب  (2
  ِاىَل ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3  يَ ْقرَأُنَ الطُّالَّ

الُقْرآَن يف  
 املْسِجدِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

يَ ْقَرُؤْوَن الُقْرآَن 
 يف املْسِجدِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف 
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد

الطالبة 
26 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

  لَُئْسَتَذةِ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  ةُ مَ ااُسَ َذَهَب  (2

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  
الّتعريف ومهزة القطع 

 من اسم  
عدم مهزة القطع من   (2

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 ِاىَل  ْصَحُبهُ اَ وَ 
 املْطَعمِ 

املْسِلُم  اَ َبدَ  (3
الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

 ذَ اْستَ االُ  لُ بِ اقَ اُ  (4
 يف املْكَتبِ 

ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 
 املْطَعمِ 

َبَدأَ املْسِلُم  (3
 الصَّاَلةَ 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (4
 يف املْكَتبِ 

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتطّرفة يف   (3

آخر الكلمة على  
األلف من سبقها  

 حرف مفتوح
عدم مهزة القطع من   (4

أفعال على صيغة 
املضارع للمتكّلم ومهزة  

 القطع من اسم 
الطالبة 

27 
 ِإْسَتَمَعتْ  (1

ىَل  الطَّالَِباُت إِ 
ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 

 َجيًِّدا  ِإْسِتَماًعا
ُب  (2 الطُّالَّ

الُقْرآَن   نَ وْ أُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

َحِفَظْت   (3
  آنْ ُجزْ فَاِطَمُة 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

ُب  (2 الطُّالَّ
الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 

 يف املْسِجدِ 
َحِفَظْت   (3

  ُجْزءًافَاِطَمُة 

عدم مهزة الوصل من  (1 إمالئي 
فعل املاضي اخلماسي  

ومهزة الوصل من 
 املصدر اخلماسي 

عدم مهزة املتّوسطة  (2
على الواو )ؤ( من 

مضمومة وقبلها حرف 
 مفتوحة 

عدم مهزة املتوّسطة  (3

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 ِمَن الُقْرآنَ 
اَي َخِدجْيَُة،   (4

ُأْكُتِب 
 َدْرَسِك! 

 ِمَن الُقْرآنَ 
اَي َخِدجْيَُة،   (4

 َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 

منفردة/على الّسطر  
)ء( من بعدها ألف 

تنوين نصبا وقبلها 
حرف ساكن وليس 

 ايء ساكنة.
عدم مهزة الوصل من  (4

األمر ضمري أَْنِت من  
 )َكَتَب( الفعل الّثالثي 

الطالبة 
28 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  ةُ مَ ااُسَ َذَهَب  (2
  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 

 املْطَعمِ 
املْسِلُم  ءَ َبدَ  (3

الصَّاَلَة 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

اأُلْسَتاَذ   يُ َقاِبلُ  (4
 يف املْكَتبِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
َبَدأَ املْسِلُم  (3

 الصَّاَلةَ 
 ابلتَّْكِبرْيِ 

أُقَاِبُل اأُلْسَتاَذ  (4
 يف املْكَتبِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتطّرفة يف   (3

آخر الكلمة على  
األلف من سبقها  

 حرف مفتوح
عدم مهزة القطع من   (4

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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أفعال على صيغة 
 املضارع للمتكّلم

الطالبة 
29 

 ِإْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ِإْسِتَماًعا

  ُأَساَمةُ َذَهَب  (2
  ىَل اِ َوَأْصَحابُُه 

 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة  تْ لَ أِ سُ  (3

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

ُب  (4 الطُّالَّ
الُقْرآَن  نَ وْ ئ ُ يَ ْقرَ 

 يف املْسِجدِ 
اَي َخِدجْيَُة،   (5

 َدْرَسِك! ُأْكُتيب 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة  َلتْ ئِ سُ  (3

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

ُب  (4 الطُّالَّ
الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 

 يف املْسِجدِ 
اَي َخِدجْيَُة،   (5

 َدْرَسِك! ْكُتيب اُ 

عدم مهزة الوصل من  (1 إمالئي 
  فعل املاضي اخلماسي

عدم مهزة القطع من  و 
حروف ماعدا )ال(  

وعدم مهزة  الّتعريف
الوصل من املصدر 

 اخلماسي 
من    عدم (2 القطع  مهزة 

)ال(   ماعدا  حروف 
 الّتعريف

املتوّسطة   (3 مهزة  عدم 
)ئ(   الياء  الّنربة  على 

تكتب  من   مكسورة 
وال  دائما  ّنربة  على 
احلرف   عليها  يؤثّر 

 اّلذي قبلها 
عدم مهزة املتّوسطة  (4

على الواو )ؤ( من 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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مضمومة وقبلها حرف 
 مفتوحة 

عدم مهزة الوصل من  (5
األمر ضمري أَْنِت من  
 الفعل الّثالثي )َكَتَب( 

الطالبة 
30 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

  ْسَتاَذةِ االُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  ةُ مَ ااُسَ َذَهَب  (2
  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 

 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة  تْ لَ أِ سُ  (3

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

َحِفَظْت   (4
  أً ُجزْ فَاِطَمُة 

 ِمَن الُقْرآنَ 
اأُلْسَتاَذ   ُمَقاِبلُ  (5

 يف املْكَتبِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
الطَّالَِبُة  َلتْ ئِ سُ  (3

َعْن َسبَِّب 
 ِغَياهِبَا 

َحِفَظْت   (4
  ُجْزءًافَاِطَمُة 

 ِمَن الُقْرآنَ 
اأُلْسَتاَذ أُقَاِبُل  (5

 يف املْكَتبِ 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  
الّتعريف ومهزة القطع 

 من اسم  
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتوّسطة  (3

على الّنربة الياء )ئ(  
من مكسورة تكتب 
على ّنربة دائما وال  
يؤثّر عليها احلرف  

 اّلذي قبلها 
عدم مهزة املتوّسطة  (4

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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منفردة/على الّسطر  
)ء( من بعدها ألف 

تنوين نصبا وقبلها 
حرف ساكن وليس 

 ايء ساكنة.
عدم مهزة القطع من   (5

أفعال على صيغة 
 املضارع للمتكّلم

الطالبة 
31 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ِاىَل الطَّالَِباُت 

  ةِ اْسَتاذَ االُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

  ةُ مَ ااُسَ َذَهَب  (2
  ِاىَل  َاْصَحابُهُ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

 يَ ْقرَاُءْونَ 
الُقْرآَن يف  

 املْسِجدِ 

 ِاْسَتَمَعتْ  (1
  ىَل الطَّالَِباُت إِ 

ْسَتاَذِة  األُ  َشرْحِ 
 َجيًِّدا  ْسِتَماًعااِ 

َساَمُة  أُ َذَهَب  (2
ىَل  إِ ْصَحابُُه أَ وَ 

 املْطَعمِ 
ُب  (3 الطُّالَّ

الُقْرآَن  ْونَ ؤُ يَ ْقرَ 
 يف املْسِجدِ 

 

عدم مهزة القطع من   (1 إمالئي 
حروف ماعدا )ال(  
الّتعريف ومهزة القطع 

 من اسم  
عدم مهزة القطع من   (2

اسم ومهزة القطع من 
حروف ماعدا )ال(  

 الّتعريف
عدم مهزة املتّوسطة  (3

على الواو )ؤ( من 
مضمومة وقبلها حرف 

 مفتوحة 

التطبيق  
الناقص 
 للقواعد
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 10-10اجلدول 
" يف املرحلة الثانوية  E"الثامن  صف اإلستنباط من نتيجة الطالبات يف كتابة اإلمالء ال

 م 2021/2022ة يللسنة الدراس نمبعهد دار اإلحسا
 األخطاء اإلمالئية  االسم

 مهزة املتطّرفة مهزة املتوّسطة مهزة االبتدائية 

مهزة 
 الوصل 

مهزة 
 القطع 

على 
الّنربة  
الياء  

 )ئ(

على 
الواو  

 )ؤ(

على 
األلف 

 )أ(

على 
الّسطر  

 )ء(

على 
األلف 

 )أ(

على 
الواو  

 )ؤ(

على 
الياء  

 )ئ(

منفردة  
على 

الّسطر  
 )ء(

 - - - - - - 1 - 3 - 1الطالبة 
 - - - - - - 1 - 5 1 2الطالبة 
 - - - - - - - - - 1 3الطالبة 
 - - - - - - 1 1 3 1 4الطالبة 
 - - - - 1 - 1 - 6 2 5الطالبة 
 - - - 1 1 - 1 - 3 - 6الطالبة 
 - - - - - - 1 - 5 - 7الطالبة 
 - - - 1 - - 1 - 4 2 8الطالبة 
 - - - 1 - - 1 - 3 - 9الطالبة 
 - - - - - - 1 - 5 1 10الطالبة 
 - - - - - - 1 - 5 - 11الطالبة 
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 - - - - - - 1 1 5 - 12الطالبة 
 - - - - - - 1 - 5 - 13الطالبة 
 - - - - - 1 - - 3 - 14الطالبة 
 - - - 1 1 - 1 - 5 2 15الطالبة 
 - - - 1 - - 1 - 5 - 16الطالبة 
 - - - - - - 1 - 6 1 17الطالبة 
 - - - - - - 1 - 5 - 18الطالبة 
 - - - 1 - - 1 1 4 2 19الطالبة 
 - - - - - - 1 - 2 - 20الطالبة 
 - - - - 1 - 1 - 4 2 21الطالبة 
 - - - 1 1 - 1 1 5 1 22الطالبة 
 - - - - - - 1 - 4 - 23الطالبة 
 - - - - 1 1 1 - 5 - 24الطالبة 
 - - - - - - 1 - 3 - 25الطالبة 
 - - - 1 - - - - 7 - 26الطالبة 
 - - - - 1 - 1 - - 3 27الطالبة 
 - - - 1 - - - - 5 - 28الطالبة 
 - - - - - 1 1 - 2 3 29الطالبة 
 - - - - 1 - - 1 5 - 30الطالبة 
 - - - - - - 1 - 5 - 31الطالبة 
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 : حتليل البياَّنت ومناقشتها -ج
العربية  اللغة  مادة  يف  الطالبات  عند  الكتابة  أخطاء  عن  الباحثة  تشرح  أن  قبل 

عما   الباحثة  الدروس يف ستبني  من  درسا  العربية  اللغة  العربية. كانت  اللغة  مبادة  يتعلق 
معهد دار اإلحسان. مادة اللغة العربية تتعلم هبا الطالبات من الصف السابع إىل الصف  
واملقابلة واالختبار عن  املباشرة  البياانت من املالحظة  الباحثة  التاسع ابلثانوية. وأخذت 

بتدائية )مهزة الوصل والقطع( ومهزة املتوسطة ومهزة املتطرفة إىل  األخطاء يف كتابة اهلمزة اال
" الثامن  الصف  يف  العربية  اللغة  مبادة  البحث  هذا  الباحثة  قامت  الطالبات.  " Eمجع 

 أخطائهن يف كتابة اهلمزة. ة إلجراء هذا اإلختبار ولتحليل طالب 31وأخذت الباحثة 
 حتليل بياَّنت املقابلة :  -1

األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة أسباب    علىتعرف  لالباحثة هبذه األداة لتقوم  
مبعهد الطالبات  اإلحسان    لدى  بيسارأتشيدار  إىل  ه  املقابلة  أداة  الباحثة  وتستعمل   .

الباحثة  والطالبات.  املدرس  وجدت  اإلمالئية  مث  األخطاء  من    أسباب  اهلمزة  يف كتابة 
ب األخطاء يف كتابة اإلمالء ألهنن يذاكرن  ا سبأن أيف هذا البحث،    إجراء تلك املقابلة 

،  عند االستماع  نركز ن ال ي ألهن، و حىت ينسنيخاصة يف مواضع كتابة اهلمزة  املادة اندرا  
 جيدا عن كيفية كتابة اهلمزة. عدم الفهم وسبب آخر أن الطالبات 

 
 بياَّنت االختبار : حتليل  -2
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يف   الطالبات  فيها  وقعت  اليت  األخطاء  مصادر  مناقشة  يتم  املبحث  هذا  يف 
حاالت اهلمزة الثالث اليت مت دراستها. ليس من السهل أن تعزى مصادر األخطاء إىل  
وفيما   فيه أكثر من سبب،  الواحد حيتمل أن يكون مصدر اخلطأ  فاملثال  سبب واحد، 

 رح األسباب احملتملة ملصادر هذه األخطاء. ش أن تيلي حتاول الباحثة 
مجيع   -1 على  التعميم  حياولن  مث  القاعدة،  يتعلمن  الطالبات  أن  وهو  التعميم: 

السابق.  احلال  عن  خمتلفة  تكون  واليت  األخرى،  من    37احلاالت  مناذج  ولنأخذ 
إجاابت الطالبات لدعم هذا املصدر. "املؤمن مطمأن ألخيه املؤمن" الشاهد من 

ه الطالبات اجلملة  بعض  حيث كتب  )مطمئن(،  الصواب  )مطمأن(  قولنا:  و 
قبلها   وما  مكسورة  ألهنا  النربة  على  تكتب  أن  والصواب  األلف،  على  اهلمزة 
يل"،   بصديق  فجئة  آخر:"التقيت  ومثال  الفتحة.  من  أقوى  والكسرة  مفتوح، 
الياء،   على  اهلمزة  الطالبات  بعض  يل"، كتب  بصديق  فجأة  "التقيت  الصواب 

صواب أن تكتب على األلف، ألهنا مفتوحة وما قبلها ساكن. حيث عممت  وال
 بعض الطالبات قاعدة كتابة اهلمزة على الياء. 

القاعدة  -2 قيود  عن  املنحرفة  الرتاكيب  به  ويقصد  القاعدة:  بقيود  اجلهل 
مثل من كتابة الطالبات "إمرؤ القيس" من أول طبقات الشعراء يف    38الصحيحة.

ا اجلاهلي"،  هبمزة  العصر  الطالبات  بعض  حيث كتب  القيس"،  "امرؤ  لصواب 

 
األخطاء اإلمالئية الشائعة يف كتاابت الطالب اآلسوبي مبعهد تعليم اللغة حمّمد سليمان احلريب،  37
مشروع حبثي إلكمال متطلبات احلصول على  الناطقي هبا ابجلامعةج اإلسالمية ابملدينة املنورة، العربية لغري 

 87ه، ص.   1434درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 
،  2011 حتليل أخطاء العدد يف اللغة العربية، جملة العلوم العربية واإلنسانية، جاسم علي جاسم،  38

 85ص.
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القاعدة حىت   بقيود  جيهلن  فالطالبات  وصل،  هبمزة  تكتب  أن  والصواب  قطع، 
 جيعلن خيطئن يف كتابتها. 

فيها درجة  -3 التحريف  تراكيب ميثل  به حدوث  للقواعد: ويقصد  الناقص  التطبيق 
مثل: "هذا شاطؤ البحر" والصواب    39تطور القواعد املطلوبة ألداء مجل مقبولة.

 هذا شاطئ البحر. 
 11-11اجلدول 

 د والنسبة املئوية لألخطاء اإلمالئية يف الكتابة العد 
 النسبة املئوية  العداد  نوع األخطاء  الرقم 

1 
عدم مهزة الوصل من فعل املاضي 

 اخلماسي 
6 19,3 % 

2 
عدم مهزة الوصل من املصدر  

 اخلماسي 
5 16,1 % 

3 
مهزة الوصل من األمر ضمري  عدم 

 أَْنِت من الفعل الّثالثي )َكَتَب(
11 35,4 % 

 % 183,8 57 عدم مهزة القطع من اسم  4

5 
عدم مهزة القطع من حروف ماعدا 

 )ال( الّتعريف
52 167,7 % 

 % 58,0 18عدم مهزة القطع من أفعال على  6

 
)الرايض: جامعة امللك سعود، عمادة شؤون   تعريب وحترير، حممود إمساعيل صيين، وآخرون،  39
 125م(، ص.  1982املكتبات، 



83 
 

 
 

 صيغة املضارع للمتكّلم 

7 

الّنربة الياء  عدم مهزة املتوّسطة على 
)ئ( من مكسورة تكتب على ّنربة  
دائما وال يؤثّر عليها احلرف اّلذي  

 قبلها

5 16,1 % 

8 
عدم مهزة املتّوسطة على الواو )ؤ( 
 من مضمومة وقبلها حرف مفتوحة 

26 83,8 % 

9 
عدم مهزة املتّوسطة على األلف )أ(  

من كانت ساكنة وقبلها حرف 
 مفتوح 

3 9,67 % 

10 

املتوّسطة منفردة/على  عدم مهزة 
الّسطر )ء( من بعدها ألف تنوين 
نصبا وقبلها حرف ساكن وليس  

 ايء ساكنة

8 25,8 % 

11 
عدم مهزة املتطّرفة يف آخر الكلمة  

على األلف من سبقها حرف 
 مفتوح 

9 29,0 % 

12 
عدم مهزة املتطّرفة على الّسطر من 

 احلرف اّلذي قبلها ساكن
0 0 % 

 % 100 31 جمموع
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يظهر من اجلدول السابق أن أنواع األخطاء اإلمالئية يف الكتابة عند الطالبات  

بعدد كبري يف األخطاء املاضي   مبعهد دار اإلحسان، حتدث  الوصل من فعل  عدم مهزة 
)  (،%19,3اخلماسي) اخلماسي  املصدر  من  الوصل  مهزة  مهزة   (،%16,1عدم  عدم 

عدم مهزة القطع من    (،%35,4)  ثي )َكَتَب(الوصل من األمر ضمري أَْنِت من الفعل الّثال
عدم    (،%167,7عدم مهزة القطع من حروف ماعدا )ال( الّتعريف )  (،%183,8اسم )

عدم مهزة املتوّسطة على   (،%58,0مهزة القطع من أفعال على صيغة املضارع للمتكّلم )
ّنربة دائما وال يؤثّر عليها احل تكتب على  الياء )ئ( من مكسورة  قبلها  الّنربة  اّلذي  رف 

مفتوحة    (،16,1%) حرف  وقبلها  مضمومة  من  )ؤ(  الواو  على  املتّوسطة  مهزة  عدم 
مفتوح   (،83,8%) وقبلها حرف  )أ( من كانت ساكنة  املتّوسطة على األلف  عدم مهزة 
نصبا   (،9,67%) تنوين  ألف  بعدها  من  )ء(  الّسطر  منفردة/على  املتوّسطة  مهزة  عدم 

عدم مهزة املتطّرفة يف آخر الكلمة على   (،%25,8ساكنة ) وقبلها حرف ساكن وليس ايء
مفتوح ) الّسطر من احلرف    (، %29,0األلف من سبقها حرف  املتطّرفة على  عدم مهزة 

 (. %0اّلذي قبلها ساكن )
وترى الباحثة أن األسباب يف هذه األخطاء هي: هن ال يستطعن أن يفرقن بني  

الوصل   )مهزة  االبتدائية  املتطرفةاهلمزة  واهلمزة  املتوسطة  واهلمزة  االهتمام  والقطع(  عدم   ،
 ابلقواعد اإلمالئية عند الكتابة وبعضها يرجع إىل عدم املعرفة القاعدة اإلمالئية.
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 

 : نتائج البحث -أ
ما يف كتابة    بعد  اإلمالئية  األخطاء  حتليل  عن  البحث  الباحثة  قامت 

نتائج   اهلمزة لدى الطالبات مبعهد دار اإلحسان أتشيه بيسار، متكن أن ختلص 
 البحث كما يلي:

االبتدائية   -1 اهلمزة  يف كتابة  اإلمالئية  األخطاء  مهزة    149إن  أي  خطأ 
الوصل  خطأ هي مواضع عدم مهزة    127خطأ ومهزة القطع    22الوصل  

اخلماسي) املاضي  فعل  املصدر    (،%19,3من  من  الوصل  مهزة  عدم 
عدم مهزة الوصل من األمر ضمري أَْنِت من الفعل    (،%16,1اخلماسي )

)َكَتَب( )  (،%35,4)  الّثالثي  اسم  من  القطع  مهزة    (، %183,8عدم 
( الّتعريف  )ال(  ماعدا  من حروف  القطع  مهزة  وعدم    (،%167,7عدم 

(. واألخطاء  %58,0عال على صيغة املضارع للمتكّلم )مهزة القطع من أف
خطأ هي مواضع عدم مهزة املتوّسطة على   42يف كتابة اهلمزة املتوسطة  

عليها   يؤثّر  وال  دائما  ّنربة  على  تكتب  مكسورة  من  )ئ(  الياء  الّنربة 
( قبلها  اّلذي  من    (،%16,1احلرف  )ؤ(  الواو  على  املتّوسطة  مهزة  عدم 
حر  وقبلها  )مضمومة  مفتوحة  على    (، %83,8ف  املتّوسطة  مهزة  عدم 

عدم مهزة   (،%9,67األلف )أ( من كانت ساكنة وقبلها حرف مفتوح )
وقبلها  نصبا  تنوين  ألف  بعدها  من  )ء(  الّسطر  منفردة/على  املتوّسطة 

( ساكنة  ايء  وليس  ساكن  اهلمزة  %25,8حرف  يف كتابة  واألخطاء   .)
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مهزة    أخطاء  9املتطرفة   عدم  مواضع  على  هي  الكلمة  آخر  املتطّرفة يف 
 ( مفتوح  حرف  سبقها  من  على   (،%29,0األلف  املتطّرفة  مهزة  عدم 

 (.%0الّسطر من احلرف اّلذي قبلها ساكن )
ن أسباب األخطاء يف كتابة اإلمالء ألهنن يذاكرن املادة اندرا خاصة يف  إ -2

االستماع، وسبب  مواضع كتابة اهلمزة حىت ينسني، وألهنن ال يركزن عند  
 .آخر أن الطالبات عدم الفهم جيدا عن كيفية كتابة اهلمزة

 
 :  املقرتحات -ب

 بناء على النتائج السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية:
يف تدريب الكتابة اإلمالئية وعدم التهاون يف    ينبغي للطالبات أن يكثرن -1

الكلمة    نقرأن ويسمعأن ي  حيح مراجعة تصويب األخطاء، وعليهن الص
 العربية الكثرية.

ينبغي للمدّرسني أن يهتّموا بكتابة الطالبات وابخلصوص يف كتابة اهلمزة    -2
 وأيضا عليهم أن يقدموا التدريبات الكثرية إىل الطالبات. 

 أن تّعد املدرسة اخلّصة اإلضافية خاصة لتعليم اجلوانب اإلمالئية.  -3
الباحثون الذين سيتممون تقصريات هذا أتمل الباحثة أن أييت على أثرها   -4

 البحث.
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