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ABSTRACT 

 

Muskayedi (2010)  : The error analysis in writing hamzah qatha on dictation at  

  islamic boarding school students K. H  Ahmad Dahlan  

  Taluk Kuantan. 

NIM    : 10612002868  

 

This research is a descriptive. The problem is the analysis of students 

errors in writing hamzah qatha in dictation in islamic boarding school K.H Ahmad 

Dahlan Taluk Kuantan. 

The goal of this research is to find mistakes and to analysis errors in 

students writing hamzah qatha on dictation in islamic boarding school K. H 

Ahmad Dahlan Taluk Kuantan. 

Formulation of the problem of this research is what kind of mistakes that 

students did in the writing of these hamzah qatha on dictation in islamic 

boarding school K. H Ahmad Dahlan Taluk Kuantan. 

The subject of this research is the students of class VIII (eight) at boarding 

school K. H Ahmad Dahlan Taluk Kuantan which amounts to 45 students. While 

the object of this research is the analytical errors in the writing of students 

hamzah qatha on dictation in islamic boarding school K. H Ahmad Dahlan Taluk. 

Data collection techniques that writer uses is the observation and data 

analysis techniques that writer uses descriptive analysis technique by using the 

formula : 

 

  

  

The results of this research is :  



 

 

 

1. Students error in writing hamzah qatha in fi’il, with a total percentage 

of 30.74% 

2. Students error ts in writing hamzah qatha in dhamiir zhohir, with an 

average 23.33% 

3. Students error in writing hamzah qatha in ahruuf, with an average 

19.44% 

4. Students error in writing hamzah qatha in asmaa', with an average 

23.33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

Muskayedi (2010) : Analisis error dalam penulisan hamzah qatha’ dalam imla’  

   di kalangan santri Pondok Pesantren K. H Ahmad Dahlan 

   Taluk Kuantan  

NIM : 10612002868 

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Permasalahannya adalah 

analisis error penulisan hamzah qatha’ dalam imla’ di Pondok Pesantren K. H 

Ahmad Dahlan Taluk Kuantan. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengetahui kesalahan-

kesalahan santri dalam penulisan hamzah qatha’ dalam imla’ di Pondok 

Pesantren K. H Ahmad Dahlan Taluk Kuantan. 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah kesalahan-kesalahan apa 

saja yang dilakukan  santri dalam penulisan hamzah qatha’ dalam imla’ di pondok 

pesantren K. H Ahmad Dahlan Taluk Kuantan. 

Subjek penelitian ini adalah santri kelas VIII (delapan) di Pondok 

Pesantren K. H Ahmad Dahlan Taluk Kuantan yang berjumlah 45 orang. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah Analisis error penulisan hamzah qatha’ 

dalam imla’ di kalangan santri Pondok Pesantren K. H Ahmad Dahlan Taluk 

Kuantan.  

Tekhnik Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah test, dan tekhnik 

analisis data yang penulis gunakan adalah tekhnik analisi deskriptif dengan 

rumus :  

 

 

 

Adapun hasil penelitian ini adalah :  



 

 

 

1. Kesalahan santri dalam menuliskan hamzah qatha dalam fi’il, dengan 

jumlah persentasi 30,74% 

2. Kesalahan santri dalam menuliskan hamzah qatha dalam dhamiir 

zhohir, dengan persentasi 23,33% 

3. Kesalahan santri dalam menuliskan hamzah qatha dalam ahruuf, 

dengan persentasi 19,44% 

4. Kesalahan santri dalam menuliskan hamzah qatha dalam asmaa’, 

dengan persentasi 23,33% 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

  ةـــــرسالــرس الـهـــف

 

   أ                   موافقة املشرف

  ب                   قرار جلنة املناقسة

  ت                  الشكر و التقدير

    ث                    اإلهداء

    ح                    امللخص 

Abstract                    خ   

Abstrak                    د   

  ذ                    فهرس الرسالة

    ز                   فهرس اجلدول

  

  المقدمة: صل األول الف

 1               خلفية املشكلة .1

   4             الدوافع يف اختيار املوضوع .2

 4               توضيح املصطالحات .3

 5                 املشكلة .4

 5               تقدمي املشكلة .أ 

 6               حتديد املشكلة .ب 

 6               تكوين املشكلة .ج 

 7            البحث و فوائده أغرض .5



 

 

 

  النظاريات: الفصل الثاني 

  8               م النظرياملفهو  .1

    17               الدراسات السابقة .2

 20               املفهوم العملي .3

  

  طريقة البحث: الفصل الثالث 

  21             الوقت و امليدان البحث .1

 21             أفراد البحث و موضوعه .2

3. 21              تمع و العينةا    

 21            األدوات جلمع البيانات  .4

 22               طريقة حتليل البيانات .5

  

  تقديم البيانات و تحليلها: الفصل الرابع 

  23               تقدمي البيانات .1

  56               حتليل البيانات .2

  الخاتمة: الفصل الخامس 

   57                 النتائج .1

  59                 االفرتاحات .2

  املراجع

  املالحق

 السرية و الشخصية
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  ل األولــــالفص

 

 مشكلـــــةة الــــخلفيـ .أ 

و اللغات كثرية و هي خمتلفة من . إن اللغة هي ألفاظ يعرب ا كل قوم عن مقاصدهم
 .حيث اللفظ متحدة من حيث املعىن، أي أن املعىن الواحد الذي ُخياُجل ضمائر الناس الواحد

، و قد و صلت إلينا من طريقة العرب عن أغراضهم اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب ا
   . 1و حفظها لنا القرآن الكرمي و األحاديث الشريفة. النقل

اللغة هي نظام صوتى، ذو مضامني حمددة، تتفق عليه معينة، و يستخدمه أفوادها ىف 
وهذا يعىن أا . و اللغة وسيلة للتفكري، و التعبري و اإلتصال. التفكري و اإلتصال فيما بينهم

اللغة العربية لغة غنية، دقيقة، شاعرة، . تعليم و التعلم، و وسيلة حلفظ الرتاث الثقافةوسيلة لل
متتاز بالوافرة اهلائلة الصيغة، كما تدل بوحدة طريقتها ىف تكوين اجلملة على الدرجة من التطور 

   .2أعلى منها ىف اللغات السامية األخرى

أهل هذه اللغة استماعا أو حتدثا اللغة هى جمموعة من الرموز، ذات دالالت يفهمها 
واللغة أقوى أدوات اتصال الفرد بغريه من أبناء اتمع فعالية، وأهم وسائل . أو قراءة أو كتابة

فهى الىت تشكل فكر اإلنسان . اكتساب املعارف واملعلومات والثقافات عرب الزمان واملكان
اللغة العربية هى كغريها من اللغات . رهووجدانه، فباللغة يفكر اإلنسان وا أيضا يعرب عن أفكا

جمموعة من الرموز املتمثلة ىف احلروف اهلجائية العربية الىت تستدعى نطق واحد منها أو أكثر 
   .3أصواتا معينة، تعطى دالالت يدركها من يفهم هذه اللغة

علم النحو هو علم . م اللغة العربية تتكون من علم النحو، الصرف و البالغةو عل
و علم الصرف هو علم . ل تعرف ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب و البناءبأصو 

                                                           

  9. بريوت، اجلزء األول، ص-، املكتبة العصرية صيدانجامع الدروس العربيةصطفى الغالييين، الشيخ امل 1

2
  4. هـ، ص 1991، دار الشواق تدريس فن اللغة العربيةالدكتور علي أمحد سركومى،   

3
     15: ص  .املكتب العريب للمعارف،  تدريس اللغة العربية، إمساعيلالدكتور على   
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و علم .  بأصول التعريف ا صيغة الكلمات العربية و أحواهلا الىت ليست بإعراب وال بناء
البالغة هي علم بأصول تعرف ا دقائق العربية و أسرارها و تنكشف به وجوه اإلعجاز ىف 

   .4مينظر القرآن الكر 

 اتيو اللغة العربية هي إحدى املواد الىت تدرس يف املدارس اإلسالمية بنظرية من نظر 
هي أن اللغة العربية ) Polysystemic Approach(رية الفروعية نظ. تدريسها الفروعية و الوحدية

تدرس على فرع من فروعها و عنصر من عناصرها كـالنحو، و الصرف، و املطالعة، و الكتابة، 
هي أن ) All in One System(و نظرية الوحدة . احملادثة، و االستماع، و اخلط، و اإلمالءو 

  .5اللغة تدرس على تدريس فروعها و عناصرها و مهاراا يف درس واحد

اإلمالء فرع من فروع اللغة العربية، وللغة عدة و طائف، تدور حول الفهم و اإلفهام، و 
ا اجلانب، بأن يزيد يف معلومات التلميذ، مبا تتضمنه من أهداف اإلمالء أن يسهم يف هذ

القطعة من ألوان اخلربة و فنون الثقافة و املعرفة، و بأن بقدره على تصوير ما يف نفسه، مكتوبا  
   .6كتابة سليمة متكن القارئ من فهمه على وجهه الصحيح

لضروري أن الكتاب تبسيط و إيضاح، لقواعد الكتابة الصحيحة، مع الرتكيز على ا
فالكتابة دليل على كاتبها، . منها، و األكثر شيوعا و تداوال، مع عدم اإلخالل باملادة العلمية

  .7نظاما و تنسيقا و مجاال و ذوقا و ثقافة و سالمة رسم

تؤدى اهلمزة دورا خطريا ىف الكتابة العربية ، و قد يرتتب على إغفاهلا تغيري ىف معىن 
  : تى كما يأعلى ذلك   الكلمة أو غموضها ، و الدليل

  ...بعض الكلمات املهموزة هلا معىن ، فإذا مل مز كان هلا معىن آخر

  )ظهرت(بََدْوُت له       َبَدْأُت بالشىء :  مثال 

                                                           
4
  2. ، ص)دون السنة(، لصف اخلامس بكلية املعلمني اإلسالمية، لم املعاىنالبالغة ىف ع  

5  Ahmad Fuadi Efendi, Metode Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat 2004), Hal., 76 

6
  8. م ، ص 1975، مكتبة غريباإلمالء و الرتقيم يف الكتابة العربيةعبد العليم إبراهيم،   

7
   16. ، ص)م 1994: دار الوفاء (، اللغة العربية آداء و نطقا و إمالء و كتابة حل ، فخرى حممد صا   



3 

 

 

  بريت القلم      برأُت من املراض  

    8)الطعامَ  تُ قدمْ (قـََرْيُت الضيف     قـَرَْأُت القرآن الكرمي  

و . دائما سواء أكانت يف بدء الكالم أم يف درجه اهلمزة القطع هى الىت تثبت ىف النطق
  .هى ترسم ألفاً مهموزة

  9 إنصَاف –أنِصُف  –نَصَف أ: مثل   

كياهى و من املدارس اإلسالمية الىت تدرس فيها اللغة العربية املدرسة الثناوية مبعهد  
اللغوية، منها  تدريس اللغة يف هـذه املدرسـة علـى األهداف. احلاج أمحد دهالن تالوك كونتان

لزيادة املعلومات و املهارات لدى الطالب يف استفادة اللغة العربية و استخدامها يف فهم 
 و على هذا،  قامت هذه. الدراسات اإلسالمية من مصادرها األصلية و النصوص العربية

  .على القدرة املدرسة بتدريس اللغة العربية على املنهج الدراسي املؤسس

هذه املدرسة مؤسس على مهاراا األربعة، االستماع، و احملادثة، و  تدريس اللغة يف
  .      القراءة، و الكتابة

ي على عبس كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك كونتان  وية مبعهداو قد قامت املدرسة الثن
  :  من اخلطوات اليت قد استعملت، و )اإلمالء(طة الطالب يف الكتاب تطبق أنش

أن يسكنوا الطالب  مجيع ء حىت جيب علىمال للتدريب يف اإلإعطاء الوقت الكايف - 
  .10ْهَجعيف امل

، )Morfologys(و الصرف) Sintacsys(إعطاء املواد املتعلقة باجلمل العربية كالنحو  - 
  .ءمالقوا مهزة القطع يف اإلبأن يط الطالب و قواعد اإلمالء حىت ميكن

 .إعطاء املراجع و الكتب املتعلقة باللغة العربية - 

                                                           
8
  111. نفس املراجع، ص  

9
  86 -  85. ص ،)الطبعة التاسعةدار احلكمة : دمسق (،  ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة ،   

10
  غرفة نوم واسعة تتسع لعدد كبري من الطالب   
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ء لدي مالو مما استظهره الباحث يف الدراسة التمهيدية أن تطبيق  مهزة القطع يف اإل
مل يسر جيدا ، كما دلت عليه الظواهر  عهد كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك كونتانالطالب مب

  : اآلتية 

 جيدا مل يستطيع بعض الطالب أن يستخدموا مهزة القطع .1

 جيدا مل يستطيع بعض الطالب أن يستخدموا مهزة الوصل .2

  جيدا مل يستطيع بعض الطالب أن يفرقوا بني مهزة القطع و مهزة الوصل .3

 تحليل: حتت املوضوع  بحث علميب قومفأراد الباحث أن ي بناء على الظواهر السابقة

أحمد دهالن  معهد كياهى الحاجبلطالب اإلمالء لدى اكتابة همزة القطع في في  األخطاء 

  .تالوك كونتان

  

 ختيـار الموضـوعا يالدوافـع ف .ب 

البحث الذى يبحثه الباحث يرتبط بعلم الذى تعلمه الباحث ىف قسم تدريس اللغة  .1
 .العربية كلية الرتبية و التعليم

 البحث الذى يبحثه الباحث مل يبحث قبله .2

 .علمية ةحيث وقت و نقود و قدر أن يقوم بالبحث فيه من من املمكن الباحث  .3

 

 الحـاتطصتوضيـح اال .ج 

  :ة الفهم ىف هذا املوضوع، أعطى الباحث توضيح اإلصطالحات األتيةفلاليتباعد خم

 مشكلته وكيف سببه ما ملعرفة )وغريه عمال إنشاء، ( املشكلة حبث هو تحليل

 هو و البحث يف الكاتب من املراد حتليل وكان poerwadaminta, 1984 : 40(11(وغريه
                                                           
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta : Balai 
Pustaka, 2007) Hal 983 
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لطالب مبعهد كياهى ا مالءإعن كتابة مهزة القطع  و الوصل يف  اءطألخاحث سيحلل الب
 .احلاج أمحد دهالن تالوك كونتان

  12. إمهال و غلطات أو أحوال اخلطئ هو أخطاء

  .13أخطأ هو إخطاًء وخاطئة الرامى

، صورا األصلية ) ء(هى حرف من حروف اهلجاء، ترسم اهلمزة كرأس العني  الهمزة
      .14هى أول حروف اهلجاءاأللف الىت 

. هى الىت تثبت ىف النطق دائما سواء أكانت يف بدء الكالم أم يف درجه الهمزة القطع
   .15و هى ترسم ألفاً مهموزة

  

 المشكلـة .د 

 ةـتقديم المشكل .1

 .املشكلة اللغوية الشائعة يف القواعد النحوية و الصرفية .1

 .القواعد عنهم الطالب ف .2

 . زة القطع يف الكتابةقدرة الطالب على تطبيق مه .3

لطالب مبعهد كياهى احلاج اإلمالء لدى اكتابة مهزة القطع يف  يفخطأ الطالب  .4
 .أمحد دهالن تالوك كونتان

                                                           
12 Ibid, Hal 983 

 .۱۸٦. ، ص۲۰۰۲، داراملشرق، املكتبة الشرقية، بريوت املنجد ىف اللغة واألعالم  13

   45. فؤاد نعمة ، صاملراجع قبله،  14

  45. نفس املراجع، ص  15
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لطالب مبعهد  اإلمالء لدى اكتابة مهزة القطع يف  يفالعوامل الىت تؤثر األخطاء  .5
 .كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك كونتان

 .خطاءاألسباب اليت أدت إيل هذه األ .6

 .كتابة مهزة القطع يف الصعوبات و األخطاء اللغوية اليت يواجهها الطالب .7

 

  تحديد المشكلة .2

و . كثرية واسعةبعد ما قدم الباحث املشكلة املتعلقة باملوضوع يبني لنا أن تلك املشكلة  
د  لطالب مبعهاإلمالء لدى اكتابة مهزة القطع يف  يف األخطاء ليليف حت ددأراد الباحث أن حي

  .كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك كونتان

  

 تكوين المشكلة .3

 مبعهد كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك كونتاناألخطاء الىت قام ا الطالب ما هي 
 ؟ اإلمالءمهزة القطع يف  تطبيقعلى 

  

 ض البحـث و فوائـدهاأغـر  .ه 

 أغراض البحث .1

ىف كتابة مهزة القطع  الباألخطاء الىت قام ا الطعرفة ملذا البحث هي ه من و الغرض
 .مبعهد كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك كونتا اإلمالءيف 
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 فوائد البحث .2

  :هذا البحث العلمى كما يلي منوأما 

األخطاء  عربية، خاصة مبا تتعلق بتحليلاللغوية الة ءترقية خزائن الباحث يف معرفة و كفا . أ
كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك    لطالب مبعهداإلمالء لدى اكتابة مهزة القطع يف  يف

 .كونتان

بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان  لقسم تدريس اللغة العربية زيادة خزائن املعلومات  . ب
 .كتابة مهزة القطععن   شريف قاسم اإلسالمية

كتابة مهزة عن   كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك كونتان  ملعهد زيادة خزائن املعلومات  . ت
  .القطع

ملة عن الواجبات األكادميية للحصول على الشهادة املؤهل يف الدرجة األوىل يف قسم تك. ج
تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية 

  .احلكومية رياو

  .ة العربية وعلومها ووسيلة لتنمية فكرة القارئنيغمساعدة تأليف و تطوير الل . د
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  انيالث لالفص

  اتالنظري

  النظري المفهوم  . أ

   األخطاء تحليل .1
 

إنه منهج ظهر يف العقد السابع من القرن العشرين حيمل على استدراك هفوات 
  .التحليل التقابلي يف النظر إىل األخطاء اليت يرتكبها متعلمو اللغات

  :مراحل هي أربعو يتكون حتليل األخطاء من 
  )Identification of Errors( حتديد األخطاء :    أوال 

 (Classification of Errors)األخطاء تصنيف  :   ثانيا
  (Description Of Errors) األخطاء وصف :    ثالثا

 )Interpretation of Errors(تفشري األخطاء  :  رابعا 
 15.  

 اللغة ملتعلم الفعلي اللغوي اإلنتاج على يعتمد بعدي حتليل هو األخطاء حتليل

 األخطاء حتليل دعاة ويرى التقابلي التحليل ىف احلال هو كما قلبيا حتليال يسول املنشودة

 هلا وإمنا الطالب يرتكبها الىت لألخطاء الوحيد املصدر هو ليس األم اللغة تدخل أن اللغوية

 : االيت كا وهى حيث من أخرى مصادر

 التعميم .أ 

 اجلهل بالقاعدة و قيودها .ب 

 للقواعد الناقص التطبيق .ج 

 .16)التطورية األخطاء( اخلاطئة اتاض االفرت .د 

على   الرئسي الشيئ شرح هو التحليل إنقال موليونو  وشرح، ببحث يسمى ليلحي
 .17كله املعىن فهم وهي مناسبة حصول

                                                 
". )۲۰۰۲ (االسالمية والدراسات الشريعة العاملية، كلية إفريقيا جبامعة اإلندونسيني الطالب لدى اللغوية األخطاء حتليل" املالك، عبد بن أفندي أفرجيون  15
  70ص 

  ١٣ص املرجع نفسه   16

17 http://massofa.wordpress.com/2008/08/23/hakekat-analisis-kontrastif/ 
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 خيطئونب الطال و العربية اللغة تعليم ىف خاصة التعليم عملية ىف األخطاء ليلحت

  18. ةالقراء تعليم من عملية التعليم ىف األخطاء ألن نتجنها، أن جيب املشكلة وهذه .كثريا
 اللغة تستعمل و اإلتصال وسيلة على البحث من أن تبحث على حتتاج األخطاء هذه

   ( Harmer 1985 ) 19.األخطاء لتصحيح السابقة
 للبحث  الكاتب حتليل طريق عن وذلك  )وغريه إنشاء ( املشكلة حتليل هو باحث

20(Poerwadaminta, 1984 : 40 ) .كتابة مهزة  يف األخطاء ملراد الباحث يعىن سيحليلو ا
  .لطالب مبعهد كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك كونتاناإلمالء لدى االقطع يف 

  
 :قواعد الهمزة  .2

تعريف اهلمزة عند اخلليل بن أمحد هي احلرف األول من األجبدية، و رمز اهلمزة هي 
  .21)عـ(بصورة عني صغرية 

هلمزة يف أول الكلمة، مها مهزة الوصل و القطع، ثانيا اهلمزة أوال ا: و للهمزة أنواع 
  ).آخر الكلمة(املتوسطة، و ثالثا اهلمزة املتطرفة 

  
 :الهمزة في أول الكلمة  .1

إذا جاءت يف أول الكلمة، مهما كانت حركة احلرف ) أ(تكتب اهلمزة على األلف 
  : الذي بعدها 
  َأَمحرُ : مفتوحة بعدها ساكن  - 

 َأَجل: مفتوح  مفتوحة بعدها  - 

 أَُذوبُ : مفتوحة بعدها مضموم  - 

                                                 
18 http://massofa.wordpress.com/2008/08/23/hakekat-analisis-kontrastif/ 

19 http:/ejoernal.unud.ac.id/abstrak/4%20analisis%20bahasa%20rusia%20ginaya.pdf 

20 Ibid, Departemen Pendidikan Nasional, Hal. 983 

21
  ٢٣م، ص ١٩٩٣ –ه ١٤١٣، مكتبة املعارف، بريوت الطبعة األول الوسيط يف قواعد اإلمالء و اإلنشاءالدكتور عمر فاروق الطباع،   
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  َأِعدُ : مفتوحة بعدها مكسور  - 

 أُنـَْثى : مضمومة بعدها ساكن  - 

 أُرَاقب: مضمومة بعدها مفتوح  - 

 ُأُصول: مضمومة بعدها مضموم  - 

  أُرِيدُ : مضمومة بعدها مكسور  - 

 ِإْنَساٌن : مكسورة بعدها ساكن  - 

 ِإنارةٌ : مكسورة بعدها مفتوح  - 

 ِإِبلٌ : دها مكسور مكسورة بع - 

 

 :الهمزة في وسط الكلمة  .2

  وْأدٌ  –مْأكل  –فْأٌر : ساكنة قبلها مفتوح  •

  ُلْؤمٌ  –يـُؤَْكل  –أُْؤمن : ساكنة قبلها مضموم  •

ٌر  –ِذْئٌب : ساكنة قبلها مكسور  •  بِْئسَ  –بِئـْ

  
  َيْسَأُل   - ِمْرأٌَة : مفتوحة قبلها ساكن  •

  بـَرَْاَءةٌ  –ُمُرْوَءٌة       
  َرِديـَْئةٌ  – َهْيَئةٌ       

 َوأَدَ  –َسَأَل  –ِإْمرَأٌَة : مفتوحة قبلها مفتوح  •

 َؤِلفُ أُ  –ُمَؤن  –يـَُؤدى : لها مضموم مفتوحة قب •

 لَِئام –ِوئَام  –رِئَاسٌة : مفتوحة قبلها مكسور  •
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 تثاُؤب –مْرُؤوس  –مْسُؤول : مضمومة قبلها ساكن  •

 يـَُؤم –أَُؤوب  –َرُؤوف : مضمومة قبلها مفتوح  •

 ُكُؤْوس  –ُرُؤْوس  –ُشُؤْوٌن : ومة قبلها مضموم مضم •

 
  ِجربَائِيل –بْيِئية  –بشائِر : مكسورة قبلها ساكن  •

  َرئِيف - يَِئس  –َسِئٌم : مكسورة قبلها مفتوح  •

 ُوئِد –ُسِئل : مكسورة قبلها مضموم  •

  عابِئْني  –هاِدِئْني : مكسورة قبلها مكسور  •

 
 : الهمزة في أخر الكلمة  .3

  :يف احلاالت التالية ) على السطر أو فو احرف األخري(منفردة  تكتب اهلمزة
  دْفء  –بْدء : إذا سبقها حرف ساكن 

  رجاء  –مساء : إذا سبقها حرف ألف ساكنة 
  سْوء –مملْوء : إذا سبقها حرف واو ساكنة 
  مريء –شيء : إذا سبقها حرف ياء ساكنة 

  : تكتب اهلمزة على األلف طويلة إذا سبقها حرف مفتوح
  جلأ –تبوأ  –قرأ 

  :تكتب اهلمزة على الواو إذا سبقها حرف مضموم 
  جيُرؤ –بْؤبـٌُؤ  -أمُرؤ 

  :تكتب اهلمزة على األلف املقصورة إذا سبقها حرف مكسورة 
    22مناوئ - طوارئ  –شاطئ 

                                                 
22

  268- 266. م، ص 1997، مكتبة خزعل،  بريوت قواع القواعدعبد النيب خزعل،   
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  الهمزة في أول الكلمة

بكتب اهلمزة يف اتداء الكلمة على األلف مهما تقدها من حرف، و 
 .23)فتحة ، ضمة ، كسرة ( وع حركتها مهما كان ن

  
 :  أمثلة 

  أكل الطفل  طعامه بشهية . أ
 سأكتب رسالة إىل أخي . ب

  : ترسم اهلمزة فوق األلف إذا كانت مضمومة أو مفتوحة 
  َأمحد رسول اهللا إىل البشر
  أُقدم ألبنائي كل نافع هلم

  :ترسم اهلمزة حتت األلف إذا كانت مكسورة 
  مِإن الدين عند اهللا اإلسال

  
  :الهمزة في أول الكلمة نوعان 

  همزة القطع: أوال 

،  أى كوا مكتبة منطوقة دائما سواء يف بدء الكالم أو معنى الهمزة القطع . أ
 :، مثل 24وصله

  كرام الضيف واجب    إ
  صل كرميأال من إنت أو ما 

  
  
  
  
 

                                                 
    113املراجع قبله، فخرى حممد صاحل، ص   23

  114املراجع ، ص نفس   24
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 : 25مواضع همزة القطع  . ب

 :في الفعل .1

 26الفعل الرباعى .أ 

  مأوالد كرَم األأ: الفعل املاضى 
  قاربكأْكرِْم أ: الفعل األمر 

  كرام الوالدين فرضإِ : املصدر 
 

 ")فاء الكلمة"مهموز أوله ( 27ماضى الفعل الثالثى .ب 

  أخذ الطالب الكتاب من أمني املكتبة
  أكل الطفل الطعام يف موعده

 إخل...أمر املعلم تالميذه حبسن السلوك 

 
 :مثل ) للمتكلم(كل فعل مضارع  .ج 

  .توفيق يف كل عملأسأل اهللا ال
  .أعظ الناس بتقوى اهللا

 
 :في األسماء . 2

ماعدا عشرة أمساء ) أمحد، إمام، أرض، أسلوب(مجيع األمساء مثل
  :فقط هي 

  .اسم اهللا يف قلب كل املؤمن: اسم  -١  
  ابن الكرام كرمي: ابن  -٢  
  )أساس(بين املهندس است البيت بناء متينا : است  -٣  
  )ن، و امليم للمبالغة و التوكيدمبعىن اب: (ابنم  -٤  

                                                 
  115 - 114نفس املراجع، ص   25

26
  الفعل املكون من أربعة حروف  

27
  الفعل املكون من ثالثة حروف  
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  ابنة -٥  
  امرؤ القيس شاعر ملك يف العصر اجلهلى: امرؤ  -٦  
 :قال اهللا تعاىل: امرأة  -٧  

��������������������������������				
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�������� 28  

  الشرك بااهللا، و اإلضرار : اثنان ال تقرا أبدا : اثنان  -٨  
  بالناس    

               الزوجة و : ما احلظومة اثنتان من النساء هل: اثنتان  -٩
  اإلبنة             

  )للقسم(وامين اهللا ُألَعِلَمّن من أجل اخلري : امين  - ۱۰        
  :اء ظاهرة مثل أو أسم ضمائر      

  رجل مهري أنت          
   إخل...عليه السالم أبو األنبياء  إبراهيم          

 
 :في الحروف . 3

فهمزته مهزة " ال"ما عدا ) ، أوإن، َأّن، إيل( مجيع احلروف مثل 
  :و األمثلة من احلروف . الوصل

  ".أَن "  علمُت أَّنك تؤدى واجبك بإخالص 
  ".ِإنْ "      ِإْن حتب الناس حيبوك 

  ".إيل"  يذهب الطالب إيل مدارسهم يوميا 
  

  همزة الوصل: ثانيا     

  تثبت يف ابتداء الكالم يف النطق و الكتابة، و تسقط مهزة الوصل       
  .29ند وصل الكالم مبا قبلها يف النطق ال يف الكتابةع

                                                 
   4قرآن سورة اللهب األية ال  28

  117املراجع قبله، فخرى حممد صاحل، ص   29
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  :األمثلة 

   - ���֠ ������� �� �	!" 
30$�$%��   

  استمع احلاضرون للخطيب  -   
  استكرب املغرور على إخوانه  -   

       
  اإلمالء .3

و االصطالحي هو من علم اإلمالء هو ما يسّميه اللغويون علم اخلط القياسي 
أ و قواعد ال غين عن تعّلمها و إتقاا لتجّنب كل خط ه أصولمجلة العلوم العربية و ل

   .31يفسد صحة األداء و التغيري، وبالتايل سالمة اللغة العربية
  :  32لإلمالء فائدتان

 :ذيبّية هي  .1

 .و تذكره و إمناء قوة املالحظة الدقيقة تالميذفظ الترقية ملكة ح .أ 

 .هتدريب التالميذ على النظافة و الدقة و االنتبا .ب 

 .تعويد عادة االستقالل يف الرأي .ج 

 :عملية هي  .2

 .رسم الكلمة رمسا صحيحا .أ 

 . و األذن و اليد على رؤية و مساع و كتابة الرسم الصحيحتدريب العني .ب 

 .تلميذ من تالميذه يف رسم الكلماتوبه خيترب املدرس مقدار كل  .ج 

هذا و إن موضوعات اإلمالء إذا أحسن اختيارها تعني التالميذ على  .د 
   . نساءاجلّيداإل

                                                 
  )يف كلمة الناس  "ال"مهزة الوصل فيها هي . ( ١قرآن سورة الناس األية ال  30

31
  ١٤، ص  ر فاروق الطباعالدكتور عم، املراجع قبله  

، مقررة لطلبة كلية املعلمني اإلسالمية كونتور، دار السالم للطبعة اجلزء الثالث الرتبية و التعليم حممود يونس و حممد قاسم بكر،  32

   )دون السنة(،  21-20و النشر، ص 
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  : منزيلة اإلمالء بني فروع اللغة 
و ، ألنه الوسيلة األساسية إيل التعبري الكتاىب، بني فروع اللغة لإلمالء منزلة عالية

أهم من هذا التعبري فهو الطريقة الصناعية الىت اخرتعها اإلنسان يف أطوار حتضره ليرتجم ا 
، و اليتبسر له االتصال م عن انية و املكانيةعما يف نفسه ملن تفصله عنهم املسافات الزم

    .33طريقة احلديث الشفوي
  

  : أنواع اإلمالء
  اإلمالء املنقولة. ١  

، بعد قراءا و فهمها معناه أن ينقل التلميذ القطعة من كتاب أو سبورة، أو بطقة
    .34وجى بعض كلماا هجاء شفوياً 

  اإلمالء املنظورة. ٢  
قطعة على التالميذ لقراءا و فهمها، و هجاء بعض  أن تعرض الو معناه 

  .35مث حتجب عنهم و متلى عليهم بعد ذلككلماا، 
  اإلمالء االستماعي. ٣  
  ؤها املدرس، و بعد مناقشتها يف و معناه أن يستمع التالميذ إيل القطعة، يقر     

  .36ا ملا فيها من الكلمات الصعبةمعناها، و جى كلمات مشا
  االختباري اإلمالء. ٤  

و هلذا متلى  و الغرض منه تقدير مستوى التلميذ، و قياس قدرته و مدى تقدمه
و هذا النوع من . عليه القطعة بعد استماعه إليه و فهمها دون مساعدة يف اهلجاء

                                                 
  9، ص 1975ة القاهر  ،اإلمالء و الرتكيم يف كتابة العربية، مكتبة غريببد العليم إبراهيم، ع  33

34
   14نفس املراجع ص   

35
  17نفس املراجع ص   

36
  18-17نفس املراجع ص   
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اإلمالء يتبع مع التالميذ يف مجيع الفرق لتحقيق الغرض الذى ذكرناه، و لكن ينبغي 
  .37تتسع الفرص للتدريب و التعليم فرتات معقولة حىتأن يكون 

  
  ةـالسابق دراسـةال  .ب 

 :الدراسة األولى  -

  .فريجون أفندي بن عبد المالكأ

فريقيا أتحليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى الطالب اإلندونيسيين بجامعة (

  .م۲٠٠٢عام ) العالمية

  :النتا ئج : أوال 

ها لدى الطالب اإلندونيسيني يهدف هذا املبحث إىل كشف مواطن الصعوبة الىت جند
، وال شك أن هذه الدراسة ساحنة )كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ( فريقيا العاملية أجبامعة 

طيبة وذالك للتعرف على األخطاء الىت وقعت منهم ومعرفة أسباا، ومصادرها وصوال لوضع 
الفعالة، وواضعى املناهج،  خطة عالجية هلا، وذالك ملساعدة املعلمني ىف بناء طرق التدريس

  .والكتب لوضع مواد تعليمية مناسبة
ومن خالل دراسة الباحث تبني أن األخطاء الىت يرتكبها الطالب كانت ىف الغالب 

وبعد إجراء . ترجع إىل تأثري لغتهم األم واللغة العامية بالضافة إىل الوسائل التعليمية غري الكافية
  :ستطاع الباحث أن يستخلص النتائج التالية حتليل لتلك األخطاء وتفسريها ا

يشكل الوضع اللغوى الذى يعيشه الطالب اكرب األثر ىف األخطاء اللغوية الىت  .1
يقعون فيها، إذ أن هؤالء الطالب يستخدمون لغتهم األم بكثرة مع عدم االحتاك 

 .الكاىف باللغة العربية الفصحى

داث األخطاء اللغوية لدى املنهج والكتب املدرسية عامالن مهمان ىف إح  .2
الطالب، وذالك ألن معاجلة املوضوعات تتم مبستوى واحد أى بدون تركيز على 
جوانب التقابل الىت تؤدى إىل كثرة األخطاء وتكرارها وجيعل املامهم بالقاعدة غري  

 .كامل وال يتيح فرصة اكرب للتدريب

                                                 
37

  20ص  نفسه املراجع  
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ما أخطاء ىف ترتيب الكلمة إن تأثري اللغة األم واللغة العامية السودانية تنتج عنه .3
داخل اجلملة وأخطاء ىف صياغة املعىن املراد، وكذالك نتج عنهما عدم الرتابط 

 .الداخلى وفقدان اإلعراب

من خالل اإلختبار الذى نفذه الباحث على هؤالء الطالب، ظهرت األخطاء الىت  .4
يرتكبوا ىف إبدال حرف حبرف أخر، باإلضافة إىل حذف حرف من الكلمة 

 .حذف اهلمزات من الكلمات وغريهاو 

 
 :ة الثانية الدراس -

  .ستري هنديانى

العربية لطالب الصف الثانى فى  النصوص قراءة اللغوية فى األخطأ تحليل(

  .م۲٠٠9عام ) غارو كوتا الهدى بستان بمعهد المرحلة العالية

  
دام الباحثة نتائج اإلختبار و املقابلة باستخ تهذا البحث دراسة وصفية، حتلل

 البيانات بتقسيمالباحثة  متقا البيانات إجتمعت إذايعىن   ،الوصفيةطريقة حتليلية  
  .الكمية والبيانات الكيفية البيانات قسمني، إىل

 بستان اهلدى مبعهد العربية اللغة نص قراءة ىف ملعرفة خطأ الطالببحث يهدف هذا ال 
 مبعهد العربية اللغة نصص قراءة ىف بملعرفة العوامل الىت تؤثر ىف خطأ الطالو  غارو كوتا

  .غارو كوتا بستان اهلدى
  :  من النتائج املهمة يف هذه الدراسة، هي و
 :النحوية من إسم مرفوع  ناحية من اللغة العربية نص قراءة فى الطالب أخطاء .1

) مبتدأ(سم املرفوع إ موقع يفأن ثالثة عشر طالبا خطيئا ىف قراءة النصوص  .1
ىف بعض الكلمات تكون  مل يعرفوا عالمة اإلعراب و من العينة% ٦٥أى 

 .مرفوعة يقرأوا منصوبة

إسم  (سم املرفوع إموقع  يف  أن ثالثة عشر طالبا خطيئا ىف قراءة النصوص .2
ىف بعض الكلمات  من العينة مل يعرفوا عالمة اإلعراب و% ٦٥أى ) كان

 .يقرأوا تكون مرفوعة يقرأوا جمرورة
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اسم املرفوع  موقع يفالبا خطيئا ىف قراءة النصوص أن ثانية ومخسون ط .3
 .من العينة مل يعرفوا من أين جاء الوزنه% ٥٢أى ) فاعل(

اسم املرفوع موقع  يفأن سادسة عشر طالبا خطيئا ىف قراءة النصوص  .4
  .من العينة ال يفهمون ماقرائها% ٨٠أى ) نعت(

  
  :أى إسم المجرور النحو  ناحية من النصوص العربية قراءة فى الطالب أخطأ .2

جر (أن سبعة ومخسون طالبا خطيئا ىف قراءة النصوص مبوقع اسم ارور  .1
من العينة مل يعرفوا عالمة اإلعراب وىف بعض % ٧١٫٢أى ) وجمرور

 .الكلمات يقرأوا تكون جمرورة يقرأوا مرفوعة
) إضافة(أن سبعة ومخسون طالبا خطيئا ىف قراءة النصوص مبوقع اسم ارور  .2

من العينة مل يعرفوا عالمة اإلعراب من بعض الكلمات يقرأوا % ١٠٧أى 
 .تكون جمرورة يقرأوا مرفوعة

أى ) عطف(أن ثالثون طالبا خطيئا ىف قراءة النصوص مبوقع اسم ارور  .3
  .من العينة مل يعرفوا من أين جاء الوزنه% ٧٥

 
  :ة الصرفي ناحية من العربية النصوص قراءة فى الطالب أخطاء .3

من % ٧٠أن سبعون طالبا خطيئا ىف قراءة النصوص مبوقع مصدر أى  .1
 .العينة مل يعرفوا من أين جاء الوزنه

أن سبعة وسبعون طالبا خطيئا ىف قراءة النصوص مبوقع إسم الفاعل أى  .2
 .من العينة مل يعرفوا من أين جاء الوزنه% ٦٤

عل املضارع أى أن أربعة وستون طالبا خطيئا ىف قراءة النصوص مبوقع الف .3
 .من العينة مل يعرفوا من أين جاء الوزنه% ٤٦

% ٦٢٫٥أن مخسون طالبا خطيئا ىف قراءة النصوص مبوقع الفعل املاض أى  .4
  .من العينة مل يعرفوا من أين جاء الوزنه
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  : ناقصثر مهارم ؤ أما العوامل الىت ت
 .فهم الطالب ىف علم القواعدن اقصن .1
 .ة مهارة القواعدسعى الطالب ىف ترقي ناقصن .2
 .هال يفهمون الطالب عن الدرس الذي ألال يس .3

  
  :اليت توصلت إليها لباحثة، هي و من أهم التوصيات 

 لألستاذة . أ

 .فعليهم أن يكثروا إلقاء التدريبات ،طالبل د مهارة القواعديلتزو 
 للطالب . ب

ة نص مهارم ىف قراءة نص اللغة العرابية فعليهم أن ميرسوا أنفسهم بقراء ديلتزو  .1
 .اللغةالعربية

ا املدرس وعليهم أن يكثروا التدريبات وال يفهم الدرس الذي أل الطالبيس .2
 .العربية بقراءة نص اللغة

 
  المفـهوم العملـي .ج 

  مهزة القطع يف اجلمل العربيةوا ضعستطيع الطالب أن يي .1
 الوصل يف اجلملة  مهزةو القطع  مهزةوا بني يستطيع الطالب أن يفرّق .2

  طالب أن يذكروا أمثلة مهزة القطع يستطيع ال .3
 القطعمهزة مواضع  وايستطيع الطالب أن يفرق .4
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  ثـــــل الثالــــــــالفص

  ثــــة البحـــــطريق

  

  الوقت و ميدان البحث .أ 

كياهى احلاج أمحد عهد  املدرسة الثناوية مب  واملكان من هذا البحث العلمي ه أما

ذا البحث يف تاريخ       ام البحثو وق .سغيغي كونتان  تالوك كونتانيف شارع بالبيس دهالن 

  .م٢۰١۰ من جوين سنة 5-9

  

   اد البحث و موضوعهفر أ .ب 

عهد  املدرسة الثناوية مب أما أفراد البحث يف هذا البحث العلمي هو طالب الصف الثاين يف

و موضوع البحث هو حتليل . تالوك كونتانيف شارع بالبيس كياهى احلاج أمحد دهالن 

عهد  ة مبيف املدرسة الثناويالصف الثاين  األخطاء يف كتابة مهزة القطع يف اإلمالء لدى الطالب

  .٢۰١۰سنة  تالوك كونتانيف شارع بالبيس كياهى احلاج أمحد دهالن 

  

 المجتمع و العينة .ج 

أمحد عهد كياهي احلاج من املدرسة الثناوية مب الصف الثاينطالب ال مجيع اتمع هو

  .اأربعون فرد مخس و وعينته. أربع و مثنون فردا و هم دهالن تالوك كونتان،

 

 تلجمع البيانا األدوات .د 

الباحث االمتحان اخلاص  قوم، أن ياالختباربيانات هي احث الدة اليت مجع ا الباأل

أخطائهم رفة ع، ملمبعهد كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك كونتان فصل الثاىنالطالب يف لعلى 

  .تطبيق مهزة القطع يف اإلمالء يف و أسباا
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 طريقة تحليل البيانات .ه 

طريقة باستخدام لل الباحث نتائج اإلختبار حيىف هذا البحث دراسة وصفية، 

 إجتمعت إذايعىن  .للحصول على النتيجة و اخلالصة هلذا البحث ،الوصفيةحتليلية  

 والبيانات الكيفية البيانات قسمني، إىل البيانات بتقسيمالباحث  قام البيانات

  .الكمية

  : ويستعمل الباحث الرموز كمايلى

B =  و ةصحيحة كتابعدد ،N  = قيمة لكل جواب=  100عدد العينة، و 

   22 .صيغةالعدد اإلعراب أو =  n، و ةخطيئ ةكتابو   ةة صحيحكتاب

 

 

 

  

                                                           
22 Lihat: Sumarna Surapranata, Panduan Tes Tertulis Implementasi Kurikulum 2004, Remaja 
Rosda Karya, Bandung, 2004, Hal. 177. 
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  الفصل الرابع 

 تقديم البيانات و تحليلها

 تقديم البيانات . أ

  .بتقدمي البياناتني من ميدان البحثيف هذا الفصل احتص الباحث 

 الصف الثانى األخطاء في كتابة همزة القطع في اإلمالء لدى الطالبتحديد  .1

 .كياهى الحاج أحمد دهالن تالوك كونتانبمعهد  

  

 جدول األولال

  واضع مهزة القطعم  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف فعل املضارع للمتكلم  إليه صباحا ذهبأ  إليه صباحا اذهب  1

  يف اإلسم  وراقألشجرة املنغا   اوراقلشجرة املنغا   2

  يف اإلسم  صليةاألهي اجلهات   االصليةهي اجلهات   3

  يف فعل املضارع للمتكلم  فيها أنين تذّكرأ  فيها أنين اتذّكر  4

  املضارع للمتكلميف فعل   أناديه  اناديه  5

  يف فعل املضارع للمتكلم  أنين ذكرأو   أنين اذكرو   6
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 ثانيجدول الال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف فعل املضارع للمتكلم  رائحة الزهور شمّ أ  رائحة الزهور اشمّ   1

امحر و ابيض و اصفر و   2
  و بنفسجيازرق 

أمحر و أبيض و أصفر و 
  و بنفسجيزرق أ

  األمساء يف

  )إسم التفضيل(يف اإلسم   كثرأمخسة عشرة آية أو   اكثرمخسة عشرة آية أو   3

  يف فعل املضارع للمتكلم  توجهأأنا   اتوجهأنا   4

شعرت  انينفيها  اتذكر  5
  باحلزن

شعرت  نينأفيها  تذكرأ
  باحلزن

يف فعل املضارع للمتكلم، و 
  حرف

 

 ثالثجدول الال

  ة القطعمواضع مهز   الصواب  اخلطأ  رقم

  يف فعل املضارع للمتكلم  متشىأمث   امتشىمث   1

  يف اإلسم  وراقألشجرة املنغا   اوراقلشجرة املنغا   2

و بنفسجى و غري  ازرق  3
  ذلك

و بنفسجى و غري  زرقأ
  ذلك

  يف اإلسم
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 رابعجدول الال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  بستان يبأل  بستان اليب  1

  

 خامسال جدولال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

أجلس حتت ظالل  انا  1
  األشجار

أجلس حتت ظالل  ناأ
  األشجار

  يف اإلسم

يف فعل املضارع للمتكلم و   يبأ...أيب: ناديه أ  ايب...ايب: اناديه   2
  اإلسم 

  يف فعل املضارع للمتكلم  من النوم قومأ  من النوم اقوم  3

  

 سادسجدول الال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  طأاخل  رقم

  يف فعل املضارع للمتكلم  القرآن أقرأ  القرآن اقرأ  1

يف فعل املضارع للمتكلم و   الشرق يلإتوجه أأنا   الشرق اتوجه ايلأنا   2
  حرف

  )مصدر(يف اإلسم   صليةاألاجلهات   االصليةاجلهات   3
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 سابعجدول الال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

بستان وراء البيت،  اليب  1
  صباحااذهب اليه 

بستان وراء البيت،  يبأل
  صباحاليه إذهب أ

يف اإلسم و فعل املضارع 
  للمتكلم و احلرف

اعشاب و يف البستان   2
  اشجار

عشاب و أيف البستان 
  شجارأ

  يف اإلسم

  يف اإلسم  مشرأوراق و ألشجرة املنغا   اوراق و امشرلشجرة املنغا   3

ل حتت ظال انا اجلس  4
  رائحة االشجار و اشم

حتت ظالل  جلسأنا أ
  رائحة شمأشجار و األ

يف اإلسم و فعل املضارع 
  للمتكلم

امحر و كثرية   لالزهار الوان  5
  ابيض و اصفر و ازرق

محر و أكثرية   لوانأزهار لأل
  زرقأصفر و أبيض و أ

  يف اإلسم

  فعل املضارع للمتكلم  من النوم أقوم  من النوم اقوم  6

  يف فعل املضارع للمتكلم  أصلىمث   ىاصلمث   7

 اومخسة آية  القرآن اقرأ  8
  أكثر

 وأمخسة آية  القرآن أقرأ
  أكثر

يف فعل املضارع للمتكلم و 
  احلرف 

  يف فعل املضارع للمتكلم  أمتشىمث   امتشىمث   9

يف اإلسم و فعل املضارع   إيل الشرق أنا أتوجه  إيل الشرق انا اتوجه  10
  للمتكلم 

انين فيها  تذكرة امر  اول  11
  شعرت باحلزن

أنين فيها  تذكرأمرة  أول
  شعرت باحلزن

يف اإلسم و فعل املضارع 
  للمتكلم و احلرف
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 ، و كانتايبفيها جسد   12
  تنتحب واحدة امي

 ، و كانتيبأفيها جسد 
  تنتحب واحدة أمي

  يف اإلسم

 : "فصحت أناديه   13
  "ايب... ايب

... أيب : "فصحت أناديه 
  "أيب

  إلسميف ا

  

 ثامنجدول الال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

إليه صباحا و  اذهب  1
  مساء

  يف فعل املضارع للمتكلم  إليه صباحا و مساء ذهبأ

  يف اإلسم  كثرية  مشرأ  كثرية  امشر  2

  يف فعل املضارع للمتكلم  رائحة الزهور أشمو   رائحة الزهور اشمو   3

  يف اإلسم  صليةاألهي اجلهات   االصليةهي اجلهات   4

  

 تاسعجدول الال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف فعل املضارع للمتكلم  اجلسأنا   اجلسأنا   1

  يف اإلسم  صليةاألهي اجلهات   االصليةهي اجلهات   2

  يف فعل املضارع للمتكلم  فيها أنين شعرتأتذكر   فيها أنين شعرتاتذكر   3
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 عاشرجدول الال

  مواضع مهزة القطع  وابالص  اخلطأ  رقم

  يف فعل املضارع للمتكلم  رائحة الزهور املتنوعة شمّ أ  رائحة الزهور املتنوعة اشمّ   1

  يف فعل املضارع للمتكلم  صالة الصبح صلىأمث   صالة الصبح اصلىمث   2

  يف فعل املضارع للمتكلم  القرآن محسة عشرة آية أقرأ  القرآن محسة عشرة آية اقرأ  3

  يف اإلسم  يبأيسجى فيها جسد   ايبجسد يسجى فيها   4

  

  عشر حادىالجدول ال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

و  اعشابيف البستان   1
  كثرية  اشجار

و  عشابأيف البستان 
  كثرية  شجارأ

  يف اإلسم

  يف اإلسم  ألوان كثرية زهارلأل  ألوان كثرية لالزهار  2

من النوم صباحا  اقوم  3
  مبكر

  يف فعل املضارع للمتكلم  صباحا مبكر من النوم أقوم

أنين دخلت  اذكرو   4
  احلجرة 

  يف فعل املضارع للمتكلم  أنين دخلت احلجرة ذكرأو 
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  عشر ثانىالجدول ال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  و أزرق و بنفسجى صفرأ  و أزرق و بنفسجى اصفر  1

  يف اإلسم  وراء البيتبستان  يبأل  بستان وراء البيت اليب  2

  يف اإلسم  أوراق لشجرة املنغا  اوراق لشجرة املنغا  3

حتت ظالل  انا اجلس  4
  االشجار

حتت ظالل  جلسأنا أ
  شجاراأل

يف اإلسم و فعل املضارع 
  للمتكلم

يف فعل املضارع للمتكلم و   يبأيب أ: ناديه أفصحت   ايب ايب: اناديه فصحت   5
  اإلسم

  

  عشر ثالثالجدول ال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  مرق

يف اإلسم و يف فعل املضارع   ...حتت ظالل جلسأنا أ  ...حتت ظالل انا اجلس  1
  للمتكلم

  يف اإلسم  و أبيض محرأ  و أبيض امحر  2

  يف فعل املضارع للمتكلم  صالة الصبح أصلىمث   صالة الصبح اصلىمث   3

 ،اكثرمخسة عشرة آية أو   4
  امتسىمث 

 ،كثرأآية أو مخسة عشرة 
  أمتسىمث 

يف اإلسم و فعل املضارع 
  للمتكلم

يف اإلسم و فعل املضارع   إيل الشرق توجهأنا أو   إيل الشرق انا اتوجهو   5
  للمتكلم
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  يف احلرف  شعرت باحلزن نينأ  شعرت باحلزن انين  6

دخلت  اذكر انينو   7
  احلجرة

يف فعل املضارع للمتكلم و   دخلت احلجرة نينأذكر أو 
  رفاحل

 

  عشر رابعالجدول ال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  بستان وراء البيت يبأل  بستان وراء البيت اليب  1

  يف احلرف  صباحا ومساء ليهإ أذهب  صباحا ومساء اليه أذهب  2

  يف اإلسم  أمشر و أوراق لشجرة املنغا  امشر و اوراق لشجرة املنغا  3

حتت ظالل  انا اجلس  4
  اشمّ شجار و األ

حتت ظالل  جلسأنا أ
  األشجار و أشمّ 

يف اإلسم و يف فعل املضارع 
  للمتكلم

  يف اإلسم  أبيض و أمحر  بيضا و أمحر  5

  يف فعل املضارع للمتكلم  صالة الصبح أصلىمث   صالة الصبح اصلىمث   6

  يف احلرف  أكثر أومخسة عشرة آية    أكثر اومخسة عشرة آية   7

  يف اإلسم  يبأجسد   ايبجسد   8

تنتحب  اميكانت   9
  واحدًة جبواره

تنتحب واحدًة  ميأكانت 
  جبواره

  يف اإلسم 
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  عشر خامسالجدول ال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم   كثريةشجار  أو   كثريةاشجار  و   1

رائحة الزهور  اشمّ و   2
  املتنوعة

  تكلميف فعل املضارع للم  رائحة الزهور املتنوعة شمّ أو 

  يف اإلسم  أمشر و أوراق لشجرة املنغا  مشرأو  اوراق لشجرة املنغا  3

فالشرق و الغرب و   4
الشمال و  اجلنوب هي 

  االصليةاجلهات 

فالشرق و الغرب و الشمال 
و  اجلنوب هي اجلهات 

  صليةاأل

  يف اإلسم 

  

  عشر سادسالجدول ال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  بستان وراء البيت يبأل  اء البيتبستان ور  اليب  1

  يف اإلسم   كثرية  مشرأو   كثرية  امشرو   2

  يف اإلسم  صليةاألهي اجلهات   االصليةهي اجلهات   3

  

  عشر سابعالجدول ال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  يبأفيها جسد   ايبفيها جسد   1



32 

 

 

  عشر ثامنالجدول ال

  واضع مهزة القطعم  الصواب  اخلطأ  رقم

و  اعشابيف البستان   1
  اوراق

  يف اإلسم  وراقأو  عشابأيف البستان 

  يف اإلسم  وراقألشجرة املنغا   اوراقلشجرة املنغا   2

  يف اإلسم  كثرية  لألزهار ألوان  كثرية  لالزهار الوان  3

  يف اإلسم  إيل الشرقأتوجه  ناأو   إيل الشرق توجهأ اناو   4

  يف احلرف  دخلت احلجرة نينأ  دخلت احلجرة انين  5

تنتحب  اميكانت   6
  واحدة

  يف اإلسم  تنتحب واحدة ميأكانت 

  

  عشر تاسعالجدول ال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف فعل املضارع للمتكلم  من النوم قومأ  من النوم اقوم  1

  يف فعل املضارع للمتكلم  صالة الصبح صلىأمث   صالة الصبح اصلىمث   2

أقرأ القرآن  عد ذلكب  3
 اكثرمخسة عشرة آية أو 

  امتشىمث 

أقرأ القرآن مخسة  بعد ذلك
  متشىأمث  كثرأعشرة آية أو 

يف اإلسم و فعل املضارع 
  للمتكلم

 انينفيها  اتذكرمرة  اول  4
  شعرت باحلزن

 نينأفيها  تذكرأمرة  ولأ
  شعرت باحلزن

يف اإلسم و يف فعل املضارع 
  للمتكلم
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  ونعشر الالجدول 

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  بستان يبأل  بستان اليب  1

  يف فعل املضارع للمتكلم  إليه صباحا ذهبأ  إليه صباحا  اذهب  2

  يف اإلسم  األصليةاجلهات   االصليةاجلهات   3

  يف فعل املضارع للمتكلم  صالة الصبح صّليأ  صالة الصبح اصّلي  4

  فعل املضارع للمتكلميف   توجهأأنا   اتوجهأنا   5

  

  ونعشر ال الحادى و الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  شجاراألحتت ظالل   االشجارحتت ظالل   1

  يف اإلسم  صفرأ  اصفر  2

  يف فعل املضارع للمتكلم  من النوم أقوم  من النوم  اقوم  3

  يف فعل املضارع للمتكلم  صلىأمث   اصلىمث   4

رآن مخسة عشرة الق اقرأ  5
  او اكثرآية 

القرآن مخسة عشرة آية  قرأأ
  كثرأو أ

يف فعل املضارع للمتكلم و 
  احلرف و اإلسم

  يف اإلسم  أتوجه إيل الشرق ناأ  أتوجه إيل الشرق انا  6

أنين فيها  اتذكرمرة  اول  7
  شعرت باحلزن

 أنينفيها  تذكرأمرة  ولأ
  شعرت باحلزن

يف اإلسم و فعل املضارع 
  للمتكلم
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قد  كنيف ذلك الوقت مل ا   8
تعديت اخلامسة من 

  عمري

قد  كنيف ذلك الوقت مل أ
  تعديت اخلامسة من عمري

  يف فعل املضارع للمتكلم

أنين دخلت  اذكرو   9
  احلجرة

  يف فعل املضارع للمتكلم  أنين دخلت احلجرة ذكرأو 

  يف اإلسم  يبأفيها جسد   ايبفيها جسد   10

  يف اإلسم  تنتحب واحدة ميأانت ك  تنتحب واحدة اميكانت   11

  

  ونعشر ال الثانى و الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف احلرف  صباحا إليه أذهب  صباحا  ليها أذهب  1

  يف اإلسم  كثرية  شجارأو   كثرية  اشجارو   2

  يف اإلسم  أمشرو  أوراقلشجرة املنغا   امشرو  اوراقلشجرة املنغا   3

  يف األمساء  صفرأو  بيضأو  محرأ  صفراو  ابيضو  امحر  4

  يف اإلسم  أكثرمخسة عشرة آية أو   كثرمخسة عشرة آية أو ا   5

يف فعل املضارع للمتكلم و   الشرق أتوجه إيلأنا   الشرق يلااتوجه  ناأ  6
  احلرف

 نينافيها  اتذكرمرة  اول  7
  شعرت باحلزن

 أنينفيها  تذكرأمرة  ولأ
  شعرت باحلزن

ضارع يف اإلسم و فعل امل
  للمتكلم و احلرف

  يف اإلسم  يبأفيها جسد   ايبفيها جسد   8
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  يف اإلسم  تنتحب واحدة ميأكانت   تنتحب واحدة اميكانت   9

  

  ونعشر ال الثالث و الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  أمشرو  أوراقلشجرة املنغا   امشرو  اوراقلشجرة املنغا   1

  يف فعل املضارع للمتكلم   القرآن قرأأبعد ذلك   قرآنال اقرأبعد ذلك   2

3        

  

  ونعشر ال الرابع و الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  أجلس ناأ  أجلس  انا  1

  يف فعل املضارع للمتكلم  صالة الصبح صلىأمث   صالة الصبح اصلىمث   2

  يف فعل املضارع للمتكلم  متشىأمث   امتشىمث   3

  يف اإلسم  يبأفيها جسد    ايبفيها جسد   4

  يف اإلسم   يبأيب أ: فصحت أناديه   ايب ايب: فصحت أناديه   5
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  ونعشر ال الخامس و الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف احلرف  أكثر أومخسة عشرة آية   أكثر وامخسة عشرة آية   1

  سميف اإل  صليةاأل هي اجلهات  االصلية هي اجلهات  2

  

  ونعشر ال السادس و الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  شجاراألحتت ظالل   االشجارحتت ظالل   1

  يف اإلسم  ألوان زهارلأل  ألوان لالزهار  2

  يف اإلسم  تنتحب واحدة أميكانت   تنتحب واحدة اميكانت   3

  

  ونعشر ال السابع و الجدول

  ة القطعمواضع مهز   الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  شجاراألحتت ظالل   االشجارحتت ظالل   1

  يف اإلسم  ألوان زهارلأل  ألوان لالزهار  2

  يف اإلسم   تنتحب واحدة أميكانت   تنتحب واحدة اميكانت   3

. بستان وراء البيت اليب  4
  صباحا اذهب اليه

. بستان وراء البيت يبأل
  صباحا ليهإذهب أ

يف اإلسم و فعل املضارع 
  تكلم و احلرفللم
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  ونعشر ال الثامن و الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف فعل املضارع للمتكلم   رائحة الزهور املتنوعة شمأ  رائحة الزهور املتنوعة اشم  1

 امحركثرية، الوان   لالزهار  2
  ازرقو  اصفرو  ابيضو 

و  محرأكثرية،   ألوان زهارلأل
  زرقأو  صفرأو  بيضأ

  اءيف األمس

  يف اإلسم  األصليةاجلهات   االصليةاجلهات   3

  

  ونعشر ال التاسع و الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

يف اإلسم و فعل املضارع   جلسأنا أ  انا اجلس  1
  للمتكلم 

 امحركثرية، لوان  أ لالزهار  2
  ازرقو  صفرو أ بيضو أ

و  محرأكثرية،   ألوان زهارلأل
  زرقأو  أصفرو  أبيض

  يف األمساء

  يف فعل املضارع للمتكلم   من النوم أقوم  من النوم اقوم  3

قد تعديت  اكنمل   4
  اخلامسة من عمري

قد تعديت اخلامسة  كنأمل 
  من عمري

  يف فعل املضارع للمتكلم
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  الثالثون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  بستان يبأل  بستان اليب  1

  يف اإلسم  مشرأ و وراقألشجرة املنغا   امشر و اوراقنغا لشجرة امل  2

  يف اإلسم  شجاراألحتت ظالل   االشجارحتت ظالل   3

 و و ابيض و اصفر امحر  4
  أزرق

و  أمحر و أبيض و أصفر
  أزرق

  يف األمساء

  يف اإلسم  املرة ولأ  املرة اول  5

يف فعل املضارع للمتكلم و   أذكر أنين  اذكر انين  6
  احلرف

  يف فعل املضارع للمتكلم   أيب...أيب:  أناديه  أيب...أيب:  اديهان  7

  

  الحادى و الثالثون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم  كثرية  مشرأو   كثرية امشرو   1

  يف اإلسم  صليةاألهي اجلهات   االصليةهي اجلهات   2

  يف فعل املضارع للمتكلم   أنين أذكر  أنين اذكر  3
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  الثاني و الثالثون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

يف اإلسم و فعل املضارع   توجهأنا أ  انا اتوجه  1
  للمتكلم 

  يف اإلسم   ميأ  امي  2

  

  الثالث و الثالثون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم   بستان يبأل  بستان اليب  1

 فعل املضارع للمتكلم و يف  ليهأذهب أ  اذهب اليه  2
  احلرف

  يف اإلسم   مشرأ و وراقألشجرة املنغا   امشر و اوراقلشجرة املنغا   3

  يف اإلسم   عشابأ يف البتان  اعشاب يف البتان  4

  يف فعل املضارع للمتكلم   من النوم قومأ  من النوم اقوم  5

  يف اإلسم   أيب...أيب:  أناديه  ايب...ايب:  أناديه  6
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  الرابع و الثالثون ولالجد

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم   بستان يبأل  بستان اليب  1

  يف احلرف  ليهأأذهب   اليهذهب أ  2

  يف اإلسم   كثرية مشرأ و  كثرية امشر و  3

  يف اإلسم   أجلس ناأ  أجلس انا  4

  يف اإلسم   ألوان زهارلأل  ألوان لالزهار  5

  يف اإلسم   أمحر  امحر  6

القرآن مخسة عشرة  اقراء  7
  اكثرآية أو 

القرآن مخسة عشرة  قراءأ
  كثرأآية أو 

يف فعل املضارع للمتكلم و 
  اإلسم

  يف فعل املضارع للمتكلم   أمتسىمث   امتسىمث   8

  يف اإلسم و احلرف  الشرق يلإأتوجه  ناأ  الشرق ايلأتوجه  انا  9

  يف اإلسم   صليةاألاجلهات   االصليةاجلهات   10

  يف اإلسم   أيب...أيب:  أناديه  أيب...أيب:  ناديها  11
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  الخامس و الثالثون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم   شجاراألحتت ظالل   االشجارحتت ظالل   1

  يف فعل املضارع للمتكلم   صالة الصبح أصّلى  صالة الصبح اصلى  2

  

  السادس و الثالثون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  أاخلط  رقم

  يف اإلسم   بستان يبأل  بستان اليب  1

  يف اإلسم   أعشاب و أشجار  اعشاب و اشجار  2

  يف اإلسم   كثرية مشرأ و وراقأ  كثرية امشر و اوراق  3

يف اإلسم و فعل املضارع   أنا أجلس  انا اجلس  4
  للمتكلم 

  ع للمتكلم يف فعل املضار   رائحة الزهورأشم   رائحة الزهوراشم   5

  يف اإلسم   ألوان زهارلأل  كثرية،   لوانالألزهار   6

 وو أصفر  و ابيض امحر  7
  ازرق

و و أصفر  أمحر و أبيض
  أزرق

  يف األمساء 

  يف فعل املضارع للمتكلم   من النوم أقوم  من النوم اقوم  8

  يف فعل املضارع للمتكلم   صالة الصبح أصّلى  صالة الصبح اصلى  9

يف فعل املضارع للمتكلم و القرآن مخسة عشرة  قراءأآن مخسة عشرة القر  اقراء  10
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  اإلسم  كثرأأو آية   و اكثراآية 

  يف فعل املضارع للمتكلم   أمتسىمث   امتسىمث   11

يف اإلسم و فعل املضارع   الشرق يلإ أتوجه ناأ  الشرق ايلتوجه ا انا  12
  للمتكلم و احلرف

  يف اإلسم   ليةصاألهي اجلهات   االصليةهي اجلهات   13

يف اإلسم و فعل املضارع   نينأفيها  تذكرأمرة  ولأ  انينفيها  اتذكرمرة  اول  14
  للمتكلم و احلرف

  يف فعل املضارع للمتكلم   كونأمل   اكونمل   15

يف فعل املضارع للمتكلم و   نينأذكر أ  اذكر انين  16
  احلرف

  يف اإلسم   ميأ  امي  17

يف فعل املضارع للمتكلم و   يبأ...يبأ: ناديه أ  ايب...ايب: اناديه   18
  اإلسم

  

  السابع و الثالثون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم   مرة ولأ  مرة اول  1
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  الثامن و الثالثون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم   عشابأ  اعشاب  1

رع للمتكلم و يف فعل املضا  أذكر أنين  اذكر انين  2
  احلرف

  يف اإلسم   أيب  ايب  3

  

  التاسع و الثالثون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

و  اعشابيف البستان   1
  كثرية  اشجار

و  عشابأيف البستان 
  كثرية  شجارأ

  يف اإلسم 

  يف فعل املضارع للمتكلم   شمأو   اشمو   2

من النوم صباحا  اقوم  3
  مبكر

  يف فعل املضارع للمتكلم   صباحا مبكر من النوم أقوم

أنين دخلت  اذكرو   4
  احلجرة 

  يف فعل املضارع للمتكلم   أنين دخلت احلجرة ذكرأو 

  يف فعل املضارع للمتكلم   كنأ مل  اكن مل  5
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  األربعون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف فعل املضارع للمتكلم   جلسأ أنا  اجلس أنا  1

  يف اإلسم   صليةاألاجلهات   االصليةجلهات ا  2

من النوم صباحا  اقوم  3
  مبكر

  يف فعل املضارع للمتكلم   من النوم صباحا مبكر أقوم

  يف اإلسم   مرة ولأ  مرة اول  4

  

  الحادى و األربعون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم   وراقأ  اوراق  1

  عل املضارع للمتكلم يف ف  جلسأأنا   اجلسأنا   2

  يف اإلسم   األصليةاجلهات   االصليةاجلهات   3

أنين دخلت  اذكرو   4
  احلجرة 

  يف فعل املضارع للمتكلم   أنين دخلت احلجرة ذكرأو 

  يف اإلسم   أمي  امي  5
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  الثاني و األربعون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم   كثرية  وانأللألزهار   كثرية  الوانلألزهار   1

  يف اإلسم   كثرأأو   و اكثرا  2

  يف فعل املضارع للمتكلم   أمتسىمث   امتسىمث   3

  

  الثالث و األربعون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم   أصفر و أزرق  اصفر و ازرق  1

صباحا و  اذهب اليه  2
  مساء

للمتكلم و يف فعل املضارع   صباحا و مساء ليهإذهب أ
  احلرف

  يف اإلسم   أمشرو  أوراق  أمشراوراق و   3

يف اإلسم و فعل املضارع   جلسأنا أ  انا اجلس  4
  للمتكلم 

  يف اإلسم   كثرية  لوانألألزهار   كثرية  الوانلألزهار   5

  يف اإلسم   صفرو أبيض أ  ابيض و اصفر  6

  يف فعل املضارع للمتكلم   القرآن قراءأ  القرآن اقراء  7

يف اإلسم و فعل املضارع   الشرق يلأتوجه إنا أ  الشرق ا اتوجه ايلان  8
  للمتكلم و احلرف
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  يف اإلسم   مرة أول  مرة اول  9

  

  الرابع و األربعون الجدول

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف اإلسم   أعشاب و أشجار  اعشاب و اشجار  1

  يف اإلسم   بيضأ  ابيض  2

  يف اإلسم   أمي  امي  3

  

  الخامس و األربعون جدولال

  مواضع مهزة القطع  الصواب  اخلطأ  رقم

  يف فعل املضارع للمتكلم   من النوم قومأ  من النوم اقوم  1

  يف فعل املضارع للمتكلم   صالة الصبح ىصلّ أمث   صالة الصبح اصلىمث   2

أقرأ القرآن  بعد ذلك  3
 كثرأ مخسة عشرة آية أو

  امتشىمث 

 أقرأ القرآن مخسة بعد ذلك
  متشىأمث  أكثرعشرة آية أو 

  يف فعل املضارع للمتكلم 

 انينفيها  اتذكرمرة  اول  4
  شعرت باحلزن

 نينأفيها  تذكرأمرة  ولأ
  شعرت باحلزن

يف اإلسم و فعل املضارع 
  للمتكلم و احلرف
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 األخطاء في كتابة همزة القطع في اإلمالء لدى الطالبتصنيف و وصف و تفشير  .2

 .كياهى الحاج أحمد دهالن تالوك كونتانبمعهد   الصف الثانى

  

  جدول األول

  الصواب  الخطأ  رقم
  عدد المخطئ  في الفعل :وصف الخطأ 

  في المائة  ب  فعل المضارع للمتكلم

مهال يف كتابة مهزة القطع يف  إ  إليه ذهبأ  إليه ذهبا  1
 - من َذهب" (أذهب" كلمة

  )يْذَهبُ 

10  22,22%  

كتابة مهزة القطع يف    إمهال يف  أجلسأنا   اجلسأنا   2
- من َجلس" (أجلس" كلمة
  )جيِلس

21  46,67%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    من النوم أقوم  من النوم اقوم  3
  )يُقوم- قَام" (أقوم"كلمة 

15  33,33%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    رائحةأشّم   رائحةاشّم   4
  )يُشمّ - ُشمّ " (أشمّ "كلمة 

18  40%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    صالة ليأص  صالة  اصلي  5
- من َصلى" ( أصلي"كلمة 
  )يَصلى

10  22,22%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    القرآن أقرأ  القرآن اقرأ  6
  )يقرَأ- من قـََرأ( "أقرأ" كلمة

9  20%  
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إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    ىسأمت  ىسامت  7
- ىمن متَسّ "(ىسأمت" كلمة

  )ىسّ تمَ ي

13  28,89%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    أتوجهأنا   اتوجهأنا   8
- هج توَ " (أتوجه" كلمة

  )هتوج ي

14  31,11%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    أتذّكرأنين   اتذّكرأنين   9
  )تذّكري- تذّكر"(أتذّكر" كلمة

15  33,33%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    أكونمل   اكونمل   10
  )ونيك- كان" (أكون"كلمة 

8  17,78%  

أنين  اذكر  11
  دخلت

أنين  أذكر
  دخلت

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف  
  )ذكري- ذكر"(أذكر" كلمة

21  46,67%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    أناديه  اناديه  12
  "أناديه" كلمة

17  37,78%  

166×100 :45 :12  =30,74  166  30,74  

  

  %30,74:  نسبة األخطاء

فعل ( الفعلجمال  كتابة مهزة القطع يف  أخطاء الطالب يفمجلة  تظهر هذه الدراسة و
 .طالبان و مائة و ستة و ست  نو عدد الطالب املخطئ ، و أماخطأ ةإثىن عشر  )املضارع للمتكلم

 ، و"أجلس"مة يف كل طالبا نو حد و عشر او  ، و"أذهب"مة يف كتابة كل طالباو هم عشرة 
يف   طالباعشرة ، و "أشمّ "مة يف كل طالباية عشر مثان ، و"أقوم"مة يف كل بامخسة عشر طال

أربعة ، و "أمتشى"مة يف كلطالبا  ثالثة عشر ، و"أقرأ"مةيف كل طالبا، و تسعة "أصلي" مةكل
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 مةيف كل طالبا، و مثانية "أتذّكر" مة كليف طالبا، و مخسة عشر "أتوجه" مةيف كل طالباعشر 
  ".أناديه" مةيف كل طالبا، و سبعة عشر "أذكر" مةيف كل طالبان حد و عشرو او ، و "أكن"

      :  و أكثر األخطاء يف الفعل 

 "أجلس"  لمةكيف كتابة % 46,67 .1

 "أذكر"  لمةكيف كتابة % 46,67 .2

 "أشمّ "  لمةكيف كتابة % 40 .3

  "أناديه"  لمةكيف كتابة % 37,78 .4
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  جدول الثاني

  الصواب  الخطأ  رقم
  طئعدد المخ  األسماءفي : وصف الخطأ 

  في المائة  ب  ضمائر أو أسماء ظاهرة

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    توجهأ أنا  توجهأ انا  1
  )ضمري ظاهر( أنا كلمة

12  26,67%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    أجلس أنا  جلسأ ناا  2
  )ضمري ظاهر( أنا كلمة

9  20%  

21×100 :45 :2 =23,33   21  23,33  

  

  %23,33:  نسبة األخطاء

ضمائر أو ( األسماء يف جماليف كتابة مهزة القطع أخطاء الطالب  ميثل هذا اجلدولو 

ن و حد و عشر او  الذي وقعوا فيها ، و عدد الطالبخطائني ، و قد بلغ عددها إيل)أمساء ظاهرة
   ."أجلس أنا" مة يف كل طالبا و إثىن عشرة "توجهأ أنا"مة يف كل طالباتسعة  هم ، وطالبا 

  . "أنا" لمةكيف كتابة  %26,67 هي ضمائر أو أمساء ظاهرة اء يفو أكثر األخط
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  جدول الثالث

  الصواب  الخطأ  رقم
  عدد المخطئ  في األحروف: وصف الخطأ 

  في المائة  ب  في الحرف

 اليهأنا أذهب   1
  صباحا

 إليهأنا أذهب 
  صباحا

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف  
  )اجلرّ حرف ( كلمة إليه 

12  26,67%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    أكثر أوآيًة   أكثر اوآيًة   2
  )حرف العطف( "أو"كلمة 

6  13,33%  

 ايلأنا أتوجه    3
  الشرق

 إيلأنا أتوجه 
  الشرق

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف  
  )اجلرّ حرف ("إيل"كلمة 

7  15,55%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    شعرتُ نين أ  شعرتُ انين   4
من حرف إّن (  "نينأ"كلمة 

  )و أخواا

10  22,22%  

35×100 :45 :4  =19,44  35  19,44  

  %19,44:  نسبة األخطاء

 بلغ عددها حرفال يف جماليف كتابة مهزة القطع و ظهرت يف هذه الدراسة مجلة أخطاء 
طالبا  إثىن عشرة هم ا، والبن طو ثالثو  مخسفيها  هم الذين أخطاؤا، و عددخطأ حوايل أربعة

و عشرة " إيل"يف حرف  طالباو سبعة " أو"حرف يف  طالبا ستةو  )حرف إيل"(إليه"كلمة   يف
  .) حرف أن" (أنين"مة يف كل طالبا

  :  ضمائر أو أمساء ظاهرةو أكثر األخطاء يف  

 "إليه" لمةكيف كتابة  26,67% .1

  "أنين" لمةكيف كتابة % 22,22 .2
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  جدول الرابع

  الصواب  الخطأ  رقم
  عدد المخطئ  سماءألفي ا: وصف الخطأ 

  في المائة  ب  سماءفي األ

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    بستان يبأل  بستان اليب  1
من أمساء ( "أيب" كلمة

  )اخلمسة

15  33,33%  

يف البستان   2
  اعشاب

يف البستان 
  عشابأ

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف  
مجع اجلمع ("أعشاب"كلمة 

  )بصغة مجع التكسري

11  24,44%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    كثرية  شجارأ  كثرية  اشجار  3
مجع اجلمع ("أشجار"كلمة 

  )بصغة مجع التكسري

18  40%  

لشجرة املنغا   4
  اوراق

لشجرة املنغا 
  وراقأ

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف  
مجع التكسري ("أوراق" كلمة
  )القلة

23  51,11%  

لشجرة املنغا   5
   امشراوراق و 

ا لشجرة املنغ
  أمشراوراق و 

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف  
مجع التكسري "(أمشر" كلمة
  )القلة

13  28,87%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    زهارلأل  لالزهار  6
مجع التكسري ("أزهار" كلمة
  )القلة

7  15,55%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    ألوان  الوان  7
مجع التكسري ("ألوان" كلمة

6  13,33%  
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  )القلة

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    محرأ  امحر  8
 إسم تدل على("أمحر" كلمة
  )صفة

8  17,78%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    بيضأ  ابيض  9
إسم تدل ("أبيض" كلمة

  )على صفة

9  20%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    صفرأ  اصفر  10
إسم تدل ("أصفر" كلمة

  )على صفة

10  22,22%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    أزرق  ازرق  11
إسم تدل على ("أزرق" كلمة
  )صفة

14  31,11%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    أكثرأو   اكثرأو   12
إسم ( "أكثر" كلمة

  )التفضيل

9  20%  

اجلهات   13
  االصلية

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    صليةاألاجلهات 
 إسممن  ( "أصلية" كلمة

  )دامج

25  55,55%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    مرة ولأ  مرة لاو   14
  )إسم املرة( "أول" كلمة

13  28,87%  

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    ميأ كانت  امي كانت  15
من أمساء ( "أمي" كلمة

16  35,55%  
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  )اخلمسة

إمهال يف كتابة مهزة القطع يف    يبأ... يبأ  ايب... ايب  16
من أمساء ("أيب" مةك

  )اخلمسة

25  55,55%  

225×100 :45 :16  =31,25  225  31,25  

  

  %31,25:  نسبة األخطاء

 حيث أاسماء األيف جمال  يف كتابة مهزة القطع يربز هذا اجلدول األخطاء عند الطالب
 لبا، واط نو مخسة و عشر و  مائتنيفيها  أما مجلة الطالب املخطئنيخطأ، و  ستة عشر تبلغ
، "أعشاب"مة يف كتابة كليف  طالبا، و إحدى عشر "يبأ"مة يف كتابة كل طالبامخسة عشر  هم
، "أوراق" مة كلون طالبا يف كتابة  ثة و عشر ثال ، و"أشجار"مة يف كتابة كل طالبامثانية عشر  و
، و ستة طالبا "ارأزه"مة ، و سبعة طالبا يف كتابة كل"رأمش"مة يف كتابة كل طالباثالثة عشر  و

مة يف كتابة كل طالبا، و تسعة "رأمح"مة يف كتابة الكل الباطمثانة ، و "ألوان"مة يف كتابة كل
، و "رقأز "مة يف كتابة كل طالباأربعة عشر ، و "أصفر"مة يف كتابة كل طالبا، و عشرة "يضأب"

 و ثالثة عشر، "أصلية"مة يف كتابة كل طالبا، و مخسة عشر "أكثر"مة يف كتابة كلطالبا تسعة 
يف   طالباو مخسة عشر  ،"أمي"مة يف كتابة كل طالباتة عشر س، و "أول"مة يف كتابة كلطالبا 

  ."أيب"مة كتابة كل
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  :  ضمائر أو أمساء ظاهرة و أكثر األخطاء يف 

 "أصلية" لمةكيف كتابة  % 55,55 .1

 "أيب" لمةككتابة   يف% 55,55 .2

 "أشجار" لمةكيف كتابة % 40 .3

 "أمي" لمةكيف كتابة % 35,55 .4

  "أليب" لمةكيف كتابة % 33,33 .5
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 تحليل البيانات . ب

 ،وصفيةطريقة حتليلية  هي إضافة إيل طريقة حتليل البيانات اليت استخدمها الباحث
الباحث  قام البيانات إجتمعت إذايعىن  .للحصول على النتيجة و اخلالصة هلذا البحث

  .الكمية والبيانات الكيفية البيانات قسمني، إىل البيانات بتقسيم

   : لباحث الرموز كمايلىويستعمل ا

B =  و ةة صحيحكتابعدد ،N  = قيمة لكل جواب=  100عدد العينة، و 
بعد القيام  و صيغةالعدد اإلعراب أو =  n، و ةخطيئ ةكتابو   ةة صحيحكتاب

 :بالبحث فوجد الباحث نتائج البحث كاآليت 

مائة و أا  )فعل املضارع للمتكلم(الطالب يف كتابة مهزة القطع  يف الفعل  اءأخط .1
 %.30,74أو  طالبا نستة و ستو 

166× 100  :45 :12  =30,74  

أا واحد  الطالب يف كتابة مهزة القطع  يف مواضعها ضمائر أو أمشاء ظاهرة اءأخط .2
 %.23,33ن أو و عشرو 

21 × 100  :45 :2 = 23,33 

و أ طالبان احلرف أا مخسة و ثالثو  الطالب يف كتابة مهزة القطع  يف اءأخط .3
19,44.% 

35 × 100  :45 :4 = 19,44 

 طالبان األمساء أا مائتان و مخسة و عشرو  الطالب يف كتابة مهزة القطع  يف اءأخط .4
     %.31,25أو 

225 × 100  :45 :16 = 23,33 
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  الفصـل الخـامس

  الخاتمة

  تراحاتالنتائج و االق

  

 النتائج . أ

مبعهد   الطالب لدىكشف األخطاء يف كتابة مهزة القطع   ىلهذا البحث إ هدفتي

  .أسباا و ملعرفة  كياهى احلاج أمحد دهالن تالوك كونتان

    :التالية  اإلقامة بالبحث فيقدم الباحث النتائجو بعد 

أا ) فعل املضارع للمتكلم(ة القطع  يف الفعل الطالب يف كتابة مهز  أخطاء .1

 :هي أكثر األخطاء و  %.30,74با أو المائة و ستة و ستني ط

 "أجلس"  لمةكيف كتابة % 46,67 . أ

 "أذكر" كلمة يف كتابة % 46,67 . ب

 "أشمّ " مة كليف كتابة % 40 . ت

  "أناديه" كلمة يف كتابة % 37,78 . ث

حد و ااء ظاهرة أا و مسر أو أالطالب يف كتابة مهزة القطع  يف ضمائ أخطاء .2

 ."أنا" لمةكيف كتابة  %26,67هي أكثر األخطاء و  %.23,33ن أو و عشر 

با أو الن طاحلرف أا مخسة و ثالثو الطالب يف كتابة مهزة القطع  يف  أخطاء .3

19,44.% 

 :هي أكثر األخطاء و  

 "إليه" لمةكيف كتابة  %26,67 . أ

 "أنين" لمةكيف كتابة % 22,22 . ب
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ن و مخسة الطالب يف كتابة مهزة القطع  يف مواضعها األمساء أا مائتا أخطاء .4

 %.31,25با أو الن طو و عشر 

 :هي أكثر األخطاء و 

 "أصلية" لمةكيف كتابة  % 55,55 . أ

 "أيب" لمةك كتابة  يف% 55,55 . ب

 "أشجار" لمةكيف كتابة % 40 . ت

 "أمي" لمةكيف كتابة % 35,55 . ث

  "أليب" لمةكيف كتابة % 33,33 . ج
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 تراحاتقاال . ب

عربة للمدرسني و الدارسني لتحقيق  هي ويف االختتام يقدم الباحث  االقرتاحات 

  :أما االقرتاحات اليت يقدمها الباحث منها . تدريس اللغة العربية يف األيام املستقبلةأغراض 

هها جامدرس اللغة العربية أن يهتم بالصعوبات و املشكالت اليت يو  من يرج .1

   . تعليم اللغة العربية خاصة يف الكتابة لرتقية فعالية تدريس اللغة العربيةيف الطالب

مدير املعهد أن يعد الوسائل التعليمية الىت تساعد على جناح عملية يرج من  .2

 و كذلك أن يعد الوقت الكايف لتدريس. خاصة لتدريس اللغة العربيةالتعليمية 

  .و الصرف اللغة العربية وما تساعدها كالنحو

و حيسن للمدرس أن يعرف بطريقة تدريس اللغة العربية كطريقة املباشرة، و  .3

أي طريقة  و لذلك فيستخدماالستقرائية، و طريقة القواعد و الرتمجة، طريقة ال

 .تدريس اللغة العربية ة بأهدافجيد

تتعلق اللغة العربية و ما و أخريا، على الطالب أن جيتهدوا حق جهادهم يف تعلم  .4

األربعة، مهارة  املهارات اللغوية لنحو و الصرف لكي يكون لديهما كا

   .االستماع، و احملادثة، و القراءة، و الكتابة

  



 عـراجـالم

   دار الرشيد، القرآن و مفردات تفشري و بيانالقرآن الكرمي، 

 ) دون السنة( ،اخلامس بكلية املعلمني اإلسالمية، لصف البالغة ىف علم املعاىن

 ــهـ ١٩٩١ ،، دار الشواقتدريس فن اللغة العربيةالدكتور علي أمحد سركومى، 

 ملكتب العريب للمعارفا،  تدريس اللغة العربية، إمساعيلالدكتور على 

 م۲۰۰۲ املكتبة الشرقية،: ، داراملشرق، بريوتاملنجد ىف اللغة واألعالم

 م١٩٩٣ ،مكتبة املعارف :، بريوتالوسيط يف قواعد اإلمالء و اإلنشاءالطباع،  الدكتور عمر فاروق

 العاملية، كلية إفريقيا ةجبامع اإلندونسيني الطالب لدى اللغوية األخطاء حتليل املالك، عبد بن أفندي أفرجيون

  )۲۰۰۲ (االسالمية والدراسات الشريعة

 م ١٩٩٧ مكتبة خزعل، :، بريوتقواع القواعدعبد النيب خزعل، 

 م 1875، ، مكتبة غريباإلمالء و الرتقيم يف الكتابة العربيةعبد العليم إبراهيم، 

  م 1994، الوفاء دار، اللغة العربية أداء و نطقا و إمالء و كتابةفخرى حممد صاحل، 

 )دون السنة( دار احلكمة، :، دمسقملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة

 كلية املعلمني اإلسالمية كونتور،، مقررة لطلبة  الرتبية و التعليم اجلزء الثالث حممود يونس و حممد قاسم بكر،

 )دون السنة( ،دار السالم للطبعة و النشر
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