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 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  جبامعةبكلية الرتبية والتعليم    قسم تعليم اللغة العربية  لطلبةالرسالة العلمية    يف  ةالداللو   اإلمالية  خطاءاأل  حتليل
 م  2019-2017املتخرجني يف عام    المبونج

 ملخص البحث 

  احلكومية   اإلسالمية  بكلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان  العربية  قسم تعليم اللغة  ةب طلل  الرسالة العلمية  انطالقا من األخطاء يف كتابة
، لذكل/ لذلك، إذان/  صيةخش  /شحصية اخللق،  / احللقاحلروف )  كتابة  خطاءأب  املتعلقة  اإلمالئية  أخطاء  وهي  ألخطاء،ا  جوانب  اثنية  هناك.  المبونج

يف    اليت هلا،/اليت ليهاالكلمة )   يف  (، وطرح احلروفختبار،مهارة االستماع/مهارة اإلستماعاالختبار/اإل   إىل،  /اىل(، وأخطاء استخدام مهزة القطع ) إذا
(، وأخطاء  حيتج/حيتاج، كلغة اثنية/كاللغة اثنية ابسرتاتيجية،  /ابتراتيجية)  الكلمة  يف  (، وزايدة احلروفههذه/يف هذه، التعللم/التعلم، مفرودات/مفردات 

( وأخطاء يف استخدام  تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية والتدريس/كلية الرتبية والتعليم، املدرسة الثانوية/املدرسة املتوسطة  بقسم/بقسم اللغة العربيةة )الدالل
وكم    األخطاء  هي  ماهلذا البحث هي    مشكلة البحث  (. أمامستند على،مستند إىل/ تستند اىل/تستند إىل  استنادا إىل،  /استنادا على املصطلحات ) 

العلميةوالداللة يف كتابة الرسالاإلمالئية    طاءعدد األخ  العربيةبة  طل ل  ة  اللغة  التعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  رتبية و الكلية  ب  قسم تعليم 
 ؟كيف طريقة تعليمها، و ؟  م2019-2017المبونج املتخرجني يف عام  

نوع من  البحث  البحث هي    هذا  هذا  أهداف  الكيفي.  األخطاء  األخطاء  ملعرفة  البحث  والداللوكم عدد  الرسالة  اإلمالئية  ة يف كتابة 
ملعرفة  م،  2019-2017جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج املتخرجني يف عام كلية الرتبية والتعليم ب قسم تعليم اللغة العربية ةطلبل العلمية

  البحث من نوع البحث   مها الباحث هي طريقة الواثئق املكتوبة. ومن حيث العرض، فهذاأما طريقة مجع البياانت اليت استخد  .كيف طريقة تعليمها 
 . الكتابة  القراءة، وتقنية  تقنية  هي  املستخدمة  الوصفي. والتقنية

العلمية  يف كتابة   األخطاء  وحتليل  البحث  على  بناء   املدروسة،  الرسالة  العلمي  البحوث  عشرة    وهي  األخطاء،   جوانب   اثنية  هناك  من 
، لذلك،  صيةخش  ، لقاخل(، وينبغي أن يكون مكتوبة ب ) ، لذكل، إذانشحصية ،  احللقاحلروف )   أبخطاء كتابة   املتعلقة  اإلمالئية  حيث  من  األخطاء

سة، مهارة  اإلختبار، إىل املدر   إىل، وينبغي أن يكون مكتوبة ب )( االختبار، اىل املدرسة، مهارة االستماع،  اىلستخدام مهزة القطع ) ألخطاء اب(، واإذا
، وزايدة  (يف هذه، التعلم، مفردات  اليت هلاوينبغي أن يكون مكتوبة ب ) (يف ههذه، التعللم، مفرودات ،اليت ليهاالكلمة )  يف ، وطرح احلروف( اإلستماع
)  يف  احلروف إذا كنت  ،ابتراتيجيةالكلمة  اثنية،  )  (حيتج، كلغة  يكون مكتوبة ب  أن  إذا كانتحيتاج، كللغة    ،ابسرتاتيجيةوينبغي  ، وأخطاء  ( اثنية، 

، كلية الرتبية والتعليم، املدرسة  بقسم تعليم اللغة العربيةوينبغي أن يكون مكتوبة ب )(  ،كلية الرتبية والتدريس، املدرسة الثانوية بقسم اللغة العربيةالداللية )
مستند اىل، تستند    اىل، استنادا  غي أن يكون مكتوبة ب ) وينب  (مستند على، تستند على   ،استنادا علىوأخطاء يف استخدام املصطلحات )(،  املتوسطة 

 (. اىل

العلمية  يف  ةالداللو   اإلمالية  أخطاء العربية  ةبطلل  الرسالة  اللغة  تعليم  إينتان  قسم  رادين  الرتبية والتعليم جبامعة    احلكومية   اإلسالمية  بكلية 
يف طرح   14قطع، و  أخطاء يف استخدام مهزة ال  46احلروف، و    أخطاء يف كتابة  55يتكون على    م  2019-2017املتخرجني يف عام    المبونج

 . أخطاء يف استخدام املصطلحات  12ة، و  أخطاء الدالل  أخطاء يف  106أخطاء يف زايدة احلروف للكلمات، و  55، و  احلروف للكلمات 

 ة، طلبة قسم تعليم اللغة العربية اء، األمالئية والدالل: حتليل األخطالكلمات املفاتح
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 ١1  ق  ل  خ   ي  ذ  ال   ك  ب   ر   م  س  ب   أ  ر  ق   ا  
Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan”.  

 

ا ي ۡسُطُرون   ۡلق ل م  ٱو   ن    م     ١و 

Artinya: 

“Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan”2 
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إهداء

أهديتهذهالرسالةالعلميةإىل:احلمدهللرّبالعاملنيابلشكرإىلهللاتعاىل

أعطياموجيلةميوأسوترسنواأيب.1 قد اللذان ودعياينوحناانةبحميناحملبوبني وربياين 

 جناحي

خيتالكبريةسوسنيتفرحاينجنيبأ.2

.زوجيتاحملبوبةدويندارمبيياابيل3
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 ترمجة الباحث
م. الولد الثاين    1993  كتوبر سنةمن أ  13ولد عارف سيتيا بودي بقرية ومييلي، يف التاريخ  

 من أيب سوترسنوا و أمي موجلة.
 املرحلة التعليمية الرمسية اليت استكمل عليه الباحث: 

ف .1 الشمالية  ااملدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل  ،  توالنج ابوانجنغونج جااي راوا جيتو 
 م.  2006ختم منها سنة  

 م. 2009املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار اهلودى فانغنج جااي، وختم منها سنة   .2
سنة   .3 منها  وختم  الشرقية،  المبونج  مارجني  البوهان  العصر كراياتين  املدينة  معهد 

 م. 2014
العام   .4 جامعة    2014يف  إىل  الباحث  احلكومية استمر  اإلسالمية  إينتان  رادين 

السنة  يف  منها  وختم  العربية،  اللغة  تعليم  بقسم  والتعليم  الرتبية  يف كلية  المبونج 
 م. 2018

العليا يف قسم تعليم اللغة العربية    كلية الدراسات استمر الباحث إىل    2018يف العام   .5
 جامعة رادين إينتان  اإلسالمية احلكومية المبونج  

 



 ح
 

 كلمة الشكر و التقدمي

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

القدير احلفيظ الذي    وتعاىل،  سبحانه  هللا  علىمتنان  ومع اإل  العاملني، احلمد هلل رب  

 أعطي  قد  وهو الذي  األرض  على  عباده  جلميع الرمحة و العناية    ،ال يتوقف إبعطاء كل النعمة

  العظيم   النيب  سيدان  إىلدائمني و متالزمني    سالما صالة و    .الرسالة  هذه  الستكمال  الفرصة

  إىل   دائما  نتطلع  الذيوهو  .  هومن اتبع  وأصحابه  هأل  علىو   ،صلى هللا عليه و السلم  حممد

 وهو الذي محل الناس إىل االسالم.  اآلخرة يف شفاعته

العنوان:"   وتعاىل هذه الرسالة املاجستري  سبحانه  هللا  متنان علىومع اإل حتليل    حتت 

والداللة   اإلمالئية  ل األخطاء  العلمية  الرسالة  قسم  يف  بكلية  طلبة  العربية  اللغة  تعليم 

إينتان  رادين  جبامعة  والتعليم  العام    الرتبية  يف  املتخرجني  المبونج  احلكومية  اإلسالمية 

و   متطلبات   من   واحد  لتحقيق  الرسالة املاجستري  هذه  إعداد  وهتدف".    م2017-2019

الشروط العلياامل  درجةال  على  حصول لل   إلكمال  الدراسات  قسم    اجستري يف كلية  تعليم  يف 

   .بونجالم احلكومية اإلسالمية نتانيإ رادين امعةجب لعربيةاللغة ا



 ح
 

  األطراف   خمتلف  من  املساعدة  وجد الباحث  حماولة اكمال هذه الرسالة املاجسترييف  

  األطراف   خمتلفب لقول شكرا كثريا إىل  ميكن للكات  املناسبة   هذه  يف  لذلك،  ماداي ومعنواي.

 .  وخاصة إىل:ون يف انتهاء هذه الرسالة املاجستريالذين يساعد

خالد  األستاذ .1 العليا املاجستري،  إدهام  الدرسات  يف كلية   للجامعة  كديركتور 
إنتان الفرص احلكومية المبونج  اإلسالمية رادين  وفر  للباحث و   ةالذي   التوجيه 

 .أثناء الدراسة 
 الدرسات العليا  بكلية  العربية  اللغة  تعليم  لقسم  ةرئيس   ةاملاجستري   ، ة إيرلناالدكتور  .2

 . المبونج احلكومية اإلسالمية إنتان  رادين جامعة
جاهااي كيسوما .3 جونتور  ت  املاجستري،  الدكتور  قسم  العربية سكرتري  اللغة  عليم 

ا العلياالدر بكلية  هذه   سات  الستكمال  وحتفيزا  مدخالت  قدم  الذي  واملعلم 
 .الرسالة

إيرلناالدكتور  .4 املشرفاملا  ة  األجسترية،  جاهااي كيسوما ة  جونتور  والدكتور    ول. 
املشرف و لثاينا  املاجستري،  توجيهات  لكل  لكما  شكرا  اكمال  رشاإ.  يف  دات 

 . هذه الرسالة املاجستري
حماضر  .5 والسيدة  قسم    السيد  يفتعليم  يف  العربية  العليااالدر لكلية  ا  اللغة    سات 

إنتان  للجامعة المبونج  اإلسالمية رادين  الكثري  العلوم    عطاءأالذين    احلكومية 
 .أمهية العلم ملعرفة  الباحث واقادو من اجلدارة 



 ح
 

العليا  كليةل  املكتبةرئيس   .6 املكتبة  الدراسات  إنتان  جبامعة   املركزية  ورئيس  رادين 
واملوظفنياحلكومية    اإلسالمية الباحثالمبونج  ساعدوا  الذين  العاملني  من    

 .خالل توفري املعلومات عن املراجع املوجودة يف املكتبة إلجراء البحوث 
موجلة    ي  والد .7 وأمي  سوتريسنوا  املعنوي    ان قدم  انالذأيب  والدعم  التوجيه 

و  بثمن  تقدر  ال  اليت  املودة  وتقدمي  الدراسات،  إجراء  خالل  تعطي والروحي 
مث    .المبونجاحلكومية    اإلسالميةرادين إنتان  جبامعة  تفاهم خالل فرتة الدراسة  ال

 يف يف طلب علم.  ين يدعوينبوبة سوسنيت وأسريت الكبرية، الذاخيت احمل
الذين قدموا الدافع والدعم  2018املرحلة  اللغة العربية تعليم األصدقاء يف قسم .8

وكذلك ،  خصوصا إىل زوجيت احملبوبة وندا رمبييا ابيلدائما يف اخلري والشر معا،  
 . الرسالة املاجسترياألصدقاء الذين يرافقون دائما وتوفري احلافز يف إجناز هذه 

، ألي مساعدة سواء بشكل ا فواحدامجيع األطراف اليت ال ميكن ذكرها واحد .9
 .مباشر إلكمال كتابة هذه الرسالة مباشر أو غري

ال تزال بعيدة    الرسالة املاجستريأن هذه    دركت يوجد أي عاج عاجز ، فإن الباحث  ال
امل بسبب حمدودية  الكمال  البعد عن  اليت  كل  والعلوم  يتوقع  مترجعية   ، الباحث. هلذا  لكها 

 .الرسالةنتقادات اليت تكون بناءة إلجناز هذه قرتاحات واإلاإل الباحث

أن يكافأوا من   عدات واإلرشادات املقدمة للباحثواخلدمات واملسا  جلميع اخلريعسى  
ميكن   الرسالة املاجستري  أن النتائج الواردة يف هذه   مل الباحث أته وتعاىل. وأخريا، و هللا سبحان



 ح
 

ب اي ر  أمنيبشكل خاص والقراء بشكل عام.   كون صدقة دائمة للباحثتأن تكون مفيدة و 
 ني.العامل

 

  

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

2020ر المبونج، ديسمبري ابند  

  
 عارف ستيا بودي 
8881040171  
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 األول  الباب

 مقدمة 

 توضيح املوضوع  .أ

املاجستري الرسالة  هذه  إعداد  سيبداية  هذا،  مقاصد  الباحث  وهبذا   شرح  البحث. 

  ئيسية لتوضيح هذه الرسالة املاجستري التأكيد سيكون سري البحث تركيزا موجها. البحوث الر 

التعاريف شرح  الباحث  الرسالة   فتقدم  هذه  وموضوع  املاجستري.  الرسالة  هذه  يف  املوجودة 

والداللة  "هو    املاجستري اإلمالئية  األخطاء  لحتليل  العلمية  الرسالة  قسم  يف  تعليم  طلبة 

إينتان  رادين  جبامعة  والتعليم  الرتبية  بكلية  العربية  احلكومية  اللغة  المبونج   اإلسالمية 

 . م"2019-2017املتخرجني يف العام 

الر  املاجستري  البحوث  الرسالة  هذه  لتوضيح  التعاريف  ئيسية  شرح  الباحث  فتقدم 

 التايل: املوجودة يف هذه الرسالة العلمية كما 
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 التحليل  .1

عمل )مقال،  حدث  يف  التحقيق  هو  إخل(التحليل  احلقيقي   ،  املوقف  ملعرفة 

تبدأ ، وما إىل ذلك(. مبعىن آخر ، التحليل هو عملية حل مش )األسباب، املشكالت  كلة 

 ابفرتاض حقيقتها. 

 التحليل األخطاء  .2

حتليل األخطاء دراسة ختترب أخطاء متعلمي اللغة من الناحية العملية وحتدد أسباب 

 األخطاء للتغلب عليها

 علم الداللة   .3

معرفة التفاصيل الدقيقة والتحوالت يف معىن الكلمات. مبعىن آخر ،    يه  داللةعلم ال

 املعىن. الدالالت هي دراسة اللغة حول
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 ةاألخطاء الدالل .4

الدالل أألخطاء  هي  الصحيحة  ة  الكلمات  اختيار  يف  املعىن خطاء  مع  يتوافق  مبا 

 املطلوب يف سياق اجلملة. 

 رسالة العلمية ال .5

عبارة عن ورقة علمية كتبها طالب جامعيون تناقش موضوًعا أو    لرسالة العلمية هي ا

جمااًل معيًنا بناًء على نتائج مراجعة األدبيات اليت كتبها اخلرباء ، أو نتائج البحث امليداين ،  

 أو نتائج التطوير )التجريب(. 

 أسباب اختيار املوضوع  .ب

 األسباب اليت تسبب الباحث اختيار هذا املوضوع هي : 
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قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم   لطلبة نتائج البحث على األخطاء الكتابة  

. جيد الباحث األخطاء هو خطأ من زائدة  جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج

احلروف يف كلمة "اصحابيب" هناك حروف زائدة "ب" وينبغي كتابته "اصحايب"، واخلطأ يف  

 وف، واخلطاء يف استخدام التعبري اإلصطالحّي.كتابة احلر 

لذلك ، من الضروري حتليل األخطاء املتعلقة ابحلالة املذكورة أعاله. جيب إجراء حتليل  

األخطاء الكتابة حىت يتمكن الطالب من اكتشاف أخطاء مماثلة وعدم تكرارها مرة أخرى 

 للمرة الثانية. 

 خلفية البحث .ج

هي   هي    مهّمة شيء  اللغة  اللغة  ألن  اإلنسان.  حياة    الناس يستخدمها    آلة يف 

أفكارهم ومشاعرهم. هناك لغات خمتلفة يف هذا العامل مثل اإلندونيسية  لنشر    ، ث   إلتصالل
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التأثري على تلك الثالث  والعربية واإلجنليزية. من   العربية أتثرياً مهماً يف  اللغة  اللغات ، تؤثر 

 اإلسالمي  اللغات األخرى ، خاصة يف العامل

أويليينيالغال  عندو  عن  نقالً  العربية هي  ال    اللغة  فإن   ، يستخدمها   مجال نهى  اليت 

تعلم اللغة على الرباء  اخل، يتفق مجيع    عاّمة  ب  1العرب للتعبري عن أهدافهم )األفكار واملشاعر(. 

و  املهارات  أاإلختبار  أن  إىل  مقسمة  و اللغوية  اإلربعة.  مهارات  الكالم ستماع  هم  ومهارات 

 أصعب.املهارات، مهارات الكتابة هي األربع  ذلك  من 2الكتابة. ومهارات  ومهارات القراءة

ا جمال أبسط  من    يبداء،   عن الفكرةلكتابة هي القدرة على يصف أو يعربمهارات 

،  ك الكلمات  جمالمثل كتابة  التأليف.   حىت  أي   ، مهارة    3املعقدة  هي  الكتابة  مهارات 

 
1 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva 

Press, 2016), hlm. 25. 
2 Ibid, hlm. 74 
3 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2011), hlm. 151. 



6 
 

عصرمطلوبة   واملشاعر    يف  األفكار  عن  للتعبري  الطرق  إحدى  املهارة  هذه  تصبح  اليوم. 

 4. ناس واآلمال واملثل أو أي شيء يستند إىل ال

عند  منكما      Rusyana  والكتابة  رو العبد    نقل  و شاوهاب    يه  نعيمةال  ةمملوئدي 

اآلراء  الثالثة  تلك  من    5القدرة على استخدام أمناط اللغة املكتوبة للتعبري عن فكرة أو رسالة. 

إ  ، أعاله  الباحثاملذكورة  املوجودة    ستنتج  األفكار  لتوجيه  نشاط  هي  الكتابة  مهارات  أن 

 . حىت تكون أتليفشكل كتابة  يف ناسعقل ال على

  جهد  ، واملثابرة ، والعمل  إكرتاث   تاج إىلألهنا حت  عمللكتابة هي نشاط صعب لل ا

األفكار جودةكتابة    لتكون أو  واألفكار  املشاعر  عن  للتعبري  الكتابة  بنشاط  القيام  عادة   .

 . أتليف حىت حتصل علىيف شكل كتابة  وتعبري

 
4 Ulin Nuha, Op.Cit, hlm. 115 
5 Abd. Wahab Rosyidi dan mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab (UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 97 
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اتريخ احلضارة عند   ناسبدأ الي، و   ناسصنعه الالذي  الكتابة هي شكل اترخيي عظيم  

الكتابة. سيتم فقدان اتريخ احلضارة عندما ال يكتب البشر شيئا يعرفونه ابلفعل. تتيح    يكتب

ابلفعل. لديهم  جتربة  صب  للشخص  الكتابة  الشعر    6أنشطة  حمتوى  مع  للغاية  دقيق  هذا 

 العريب الذي يقول:

ثْ َنْْيِ َشاعَ ُكلُّ ِعْلم  لَْيَس يف اْلِقْرطَاِس َضاَع # ُكلُّ َشرّ  َجاَوَز   اإْلِ

اثنْي   عرب  مر  قد  شر  وكل   ، سيزول  الورق  على  تسجيله  يتم  ال  الذي  العلم  "كل 

 7سيكون مبعثرًا". 

 
6 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (UIN-Maliki Press, 2011), 

hlm. 180. 

 
7 Abdul Fatah Hasan al- Bajah, Ushul at-tadris Al-Arabiyyah; Baynan nazhariyyah wal 

Mumarasah, (Oman: Dar al-fikri, tanpa tahun), hlm. 213. 
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صر  اتعليم اللغة العربية من األخطاء يف عن   قسم  ةبطل ل  كثريا من الرسالة العلمية   وجد

فرح   أجرته  الذي  البحث  مثل   ، السابقة  األحباث  يتضح هذا من خالل  نور فضيلة  اللغة. 

 النحوية والداللية. يبحث عنتينا الذي س وأريزكا أجو 

اللغوية.   الباحث إبجراء حبث حول حتليل األخطاء  اهتم  البحث  وانطالقًا من هذا 

اللغة   عن  الذي خيتلف  العربية(  )اقرأ:  الثانية  اللغة  نظام  انجتة عن  اللغوية  األخطاء  أسباب 

ملت اململوك  اإلندونيسية(  )اقرأ:  األوىل  األوىل  اللغة  لنظام  يكون  حبيث   ، الثانية  اللغة  علمي 

 إمكانية كبرية للتأثري على اللغة الثانية قيد الدراسة. 

التداخل هو خطأ   التداخل.  اليت تسبب  ، يصبح معيارًا لألخطاء  النحو  على هذا 

نطق   تعويد  إىل  امليل  عن  على  الانتج  الصوت  اللغة  وحدات  نطق  ذلك  يف  مبا  أخرى  لغة 

اليت والقوا العوامل  من  والنمائية  اللغوية  األخطاء  تعد   ، ذلك  إىل  ابإلضافة  واملفردات.  عد 

 تسبب أخطاء لغوية. 
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املعادل   يعين  "خطأ"  مصطلح   ، تشومسكي  رأي  اللغة   B2يف  يف  "خطأ"  لكلمة 

 و  errors"على نفس الكلمة "   error"اإلجنليزية. يف اللغة اإلجنليزية نفسها ، حتتوي كلمة " 

goofs"."   "نتعرف على كلميت "خطأ" و  وابملثل يف اللغة اإلندونيسية، ابستثناء كلمة "خطأ ،

 "فاحشة". 

. التحليل جزء  ، لفكهانتهاءاليت تعين اإل  analyeinأييت التحليل من الكلمة اليواننية  

يف إيثان    ، ألن النشاط املوصوف هنا هو فصل األشياء إىل أجزاء أصغرال يتجزأ من البحث

، وحتديد العالقات القائمة على معايري معينة هو حماولة  واسطة وسائل فك تشفري، ومقارنةب

 الختبار أو إثبات احلقيقة. 

املعادل   هو  الكتاب  هذا  يف  املستخدم  "خطأ"  مصطلح  "خطأ"    B2يعترب  لكلمة 

ابللغة اإلجنليزية. يف اللغة اإلجنليزية نفسها كلمة الكلمة هلا مرادفات ، من بْي أمور أخرى:  
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األخطاء واألخطاء. وابملثل ، اإلندونيسية ، ابإلضافة إىل كلمة خطأ حنن نعرف أيضا كلمة  

8زرقة و  
kata kegalatan. 

ال لتحليل قاموس اإليف  التحقيق يف احلدث ندونيسي اوقت نفسه ، وفقا  لكبري هو 

لذا ، فإن    9إىل ذلك(.   )مقال ، أفعال وهلم جرا( ملعرفة احلقيقة )السببية ، واجللوس ، وما

هو نشاط يتم القيام به لتحليل مشكلة موجودة حىت يتسىن هلا إجياد طريقة    حتليل األخطاء

 للخروج من املشكلة.

 هو: جاك ريتشاردز كذلك أن حتليل األخطاءيكشف 

الذي     زمن بْي الذين اهتموا بتحليل األخطاء اكثر من التقابل اللغوي جاك ريتشارد

وقام بتصنيفها حسب اسباب م خمتلفة  أجنلزية ممن هلم لغات  درس أخطاء متعلمي اللغة اإل

 ىل اربعة اصناف: إحدوثها 
 

8 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa (Bandung: Angkasa,1998) 

Cet.1,hlm. 272-273 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia V 
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 . املبالغة يف تعميم قوانْي اللغة اهلدف  1

 .اجلهل ابلقيود املفروضة على قوانْي اللغة اهلدف 2

 .القصور يف تطبيق قوانْي اللغة اهلدف 3

 10. أو أنظمة مغلوطة عن اللغة اهلدف .تكوين الدارسْي مفاهيم4

أعاله هو    الباحث  فهم ريتشارد  نظرية جاك  اإل  كثريمن  أو  نتاجات يف ستاألفكار 

من حدود حمددة على اللغة اهلدف ، والقيود يف تطبيق قواعد   قواعد اللغة اهلدف ، واليعرف

 اللغة اهلدف ، وجعل الطالب فهم أو معرفة اخلطأ يف اللغة اهلدف. 

 اللغة إىل نوعْي: يف خطأ األ فّرق عنهناك خرباء ي

بعوامل    الذي تسمى   هتماماإل  قليلواإلرهاق و عوامل اخلطأ  ال عن    بسبب. األخطاء 1

 يشار إليها ابألخطاء.   ، يف بعض املكتبات أخطاء املظهراألداء أو تسمى 
 

 48 صفحةالتقابل اللغوي وحتليل األخطاء،الدكتور راشد عبد الرمحن الدويش،  10



12 
 

اخلطأ  2 هو  الثاين  اخلطأ  اليت    عناملعرفة    قليل  بسبب.  اللغة  عامل قواعد  تسمى 

حنرافات املنهجية  اإل هوإىل مثل هذه األخطاء  Tariganيف    Corderختصاص. حيث يذكراإل

 11اللغة الثانية( تسمى األخطاء.)  B2لنظام طورة عن امعرفة الطالب امل بالذي يسب

كتابًة. يف يف الهتمام أو عدم دقة الشخص  خطاء هنا هو عدم اإلألا عن  ملقصود  ا

خطاء األقواعد اللغة اليت تسبب  على  حْي أن تعريف اخلطأ نفسه هو عدم معرفة الشخص  

 يف الكتابة. 

سيعوب الباحث  فإن  )اإلمالية(  الكتابة  جانب  عن  النظر  حيث   بحثض  من 

ة هي أخطاء يف اختيار الكلمات الصحيحة ومبا يتوافق مع األخطاء الداللة. األخطاء الدالل

اللغة يدر املعىن املط س املعىن. يف  لوب يف سياق اجلملة. علم الداللة هو فرع من فروع علم 

 
11 Ibid, hlm.273 
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استخدامها    ، كلمة واحدة هلا معاين كثرية أو حتتوي على معاين خمتلفة عند تعلم اللغة العربية

 .يف سياقات مجل خمتلفة

وإلغائأن  جيب   املكتوبة  األخطاء  األمر.  تقليل  لزم  إذا   إذاحتقيق  أن  ميكن  وهذا  ها 

تقييم كل جوا  تعقيدات اخلطأ حتليل  نب اخلطأ هو ما يسمى حتليل اخلطأ.  بعناية وعميقة. 

 اخلطأ أو لديه خطوات العمل التالية: 

 خطاء األمجع عينات .  1

 خطاء األ . حتديد2

 . خطاء. تفسري األ3

 . تصنيف األخطاء. 4
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 12. تقييم األخطاء. 5

هي: مجع أمثلة لألخطاء ، وحتديد   اخلطوات يتخذ الباحث  ،    بحثلذا ، يف هذه ال

، و  نوع  تاألخطاء  ، وتقسيم األخطاء حسب  تقييم    خطاء األشرح األخطاء  ، واألخري هو 

 .خطاء وتصحيحهااأل

جونتور    خطاءاألحتليل   هنري  رأي  وعيوب. كما  مزااي  حتليل  له  مزااي  أن  اتريغان 

 :على تشمل األخطاء

 الطالب  اءطخاألر أ. ميكن أن يفس 

 رفع كرامة اللغوايت التطبيقية   ب.

 
12 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remidi Bahasa (Bandung: Angkasa,2009), hlm.6. 
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حالة   رفع  بشعبية(    خطاء األج.  حتظ  مل  والدراسات   يكون)اليت  البحث  موضوع 

تفسر    من  مزااي  13اخلاصة.  أن  ميكن  اليت  األخطاء  من  الطالب    خطاءاألحتليل  كتابة  هو 

 الطالب.األخطاء كتابة   مناألخطاء ث ميكننا شرح مكان 

 :كما التايلله عيوب ،طاء خابإلضافة إىل مزااي حتليل األ

ل املنتج  وجوانب  العملية  جوانب  بْي  فوضى  هناك  األخطاءأ.  متلقي ْي  )ب  تحليل 

 (األخطاءوتفسري  األخطاء

 األخطاءيف تعريف فئات  اخلاصةة و ب. نقص / عدم الدق

فئات   تبسيط  دقة    14الطالب.  األخطاءج.  عدم  هو  الضعف  أن  حْي  يف 

 . األخطاءوخصوصية يف تعريف فئات 

 
13 Ibid, hlm.8. 
14 Ibid, hlm.8. 
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البحث   نتائج  يلي  لفيما  والداللة  اإلمالئية  األخطاء  اللغةتقسم    ةبطل حتليل   عليم 

والتعليم   الرتبية  بكلية  املتخرجْي يف  العربية  إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج  رادين  جبامعة 

 م 2019-2017العام 

 : ملوضوع حتت اأان ملياان رسالة العلمية عند  .1

التعاوين لدى طلبة   للتعلم  اجلامعي  البحث  اسرتاتيجية  تطبيق  القراءة من خالل  ترقية مهارة 

 ابندار المبونجالصف العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية الثانية 

 اجلدوال األول 

 أان ملياان من علمية رسالة كتابة  يتعلق باخلطاء الذي 

 الرقم  اخلطاء الصحيح 

 1 اصحابيب اصحايب
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 2 ال تزال ال يزالون

 3 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 

 4 رقم القدمي/رقم التسجيل  رقم القيد

 5 االبتدائية  اإلبتدائية 

 6 البجث فرضية البحث الفرضية

 7 مدرسة الثانويىة  مدرسة املتوسطة 

 8 لتكوت التالميذ لتكون التالميذ 

 9 حتتاج فيه حتتاج اىل 

 10 اعتمادا من اعتمادا على

الباحث هي  ل أعاله ،  امن اجلدو   ف  و ر من زايدة احلكانت األخطاء اليت وجدها 

خطاء من حيث  األو   كتابته "اصحايب""هناك حروف زائد "ب" وينبغي  يباصحاب"يف كلمة  
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، وكذلك أخطاء يف استخدام    "قيدرقم ال"وينبغي كتابته  /    "رقم القدمي"كما يف كلمة    ةالدالل

   كلمة "اعتمادا من" وينبغي كتابته "اعتمادا على"  مثل يصطالحاإل

 وضوع  حتت املرسالة العلمية ايكا مرغيانتا   .2

اإلبتدية   ابملدرسة  ب  اخلامس  الصف  تالميذ  لدي  وسيطرهتا  املفردات  لرتقية  طريقة  تطبيق 

 بندار المبونج   06اإلسالمية احلكومية 

 ال الثاين و اجلد

 تا نإيكا مارغيااخلطاء الذي يتعلق بكتابة رسالة العلمية من 

 الرقم  اخلطاء الصحيح

 1 عنصر  عناصر
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 2 المبونج السمالية   المبونج الشمالية 

 3 اعتمادا من نتائج  اعتمادا على نتائج 

 4 فهم املعنلى املفردات فهم املعىن املفردات

 5 يف تعليم اللغة الربية يف تعليم اللغة العربية 

 6 ااثنوية   الثانوية 

 7 البطاقة الومدية البطاقة الومضية

 8 استجدم املدرس استخدام املدرس

 9 املزاي املزااي 

 10 قسم تدريس اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية
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جيد الباحث األخطاء من اجلدوال أعاله هو خطاء من زائدة احلروف، وخطاء عدم 

وجود حروف أنه يف كلمة "استجدم املدرس" يوجد نقص يف األحروف "ج" اليت جيب أن  

احلروف، وكذلك األخطاء يف استخدام تكون مكتوبة "استخدام املدرس" وخطاء يف كتابة  

 املصطلح هي على كلمة "اعتمادا من نتائج" جيب أن تكون يف كتابته "اعتمادا على النتائج" 

إجراء   جيب  أعاله.  املذكورة  ابحلالة  املتعلقة  األخطاء  حتليل  الضروري  من   ، لذلك 

م تكرارها مرة  ألخطاء الكتابة حىت يتمكن الطالب من اكتشاف أخطاء مماثلة وعداحتليل  

 أخرى للمرة الثانية. 

جيب أن ينظر الطالب إىل هذه املشكلة ، ألن أخطاء الكتابة جيب أال يتم التقليل 

ا نواجهه يف  خزي للكتابة. واليوم ال يزال هناك الكثري ممتها ألن هذا هو ضعف أو  من أمهي
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جبامعة   بكلية الرتبية والتعليمسيما طالب قسم تعليم اللغة العربية  ، ال  كتابة أطروحة الطالب 

 الذي ال يزال هناك الكثري من األخطاء يف الكتابة.  رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج

الباحث السبب  هلذا يهتم  البحث  ،  التوسيع يف هذه  ،  إبجراء هذا  ومن أجل جتنب 

اإلمالئية   األخطاء  حتليل  يف  البحث  من  الباحث  جيد  يف كتاالبحث،  الرسالة  والداللة  بة 

ل قسم  العلمية  اإلسالمية طلبة  إينتان  رادين  جبامعة  والتعليم  الرتبية  بكلية  العربية  اللغة  تعليم 

 أطروحات. 10م جمموعة  2019-2017احلكومية المبونج املتخرجْي يف العام 

 د. حتديد البحث

ال قيد  واستنادا إىل خلفية .  بحثحتديد املشكلة هو حماولة لتحديد حدود املشكلة 

أعطى الباحث مشكلة حمدودية وهي األخطاء اللغوية يف اجلانب لذالك،  ،    وجودةامل  بحثال

والداللةاإل العلميةال  يف  مالئية  العربية    بةطل ل  رسالة  اللغة  تعليم  والتعليم  قسم  الرتبية  بكلية 

 م 2019-2017العام جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج املتخرجْي يف 
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 ه. مشكالت البحث 

البحث خلفية  على  ياملذكورة    بناًء   ، بأعاله  الباحث  على   املشكالت   ةغياصقوم 

 : تايللا النحو 

األخطاء  األخطاء  هي  ما .1 عدد  العلمية  وكم  الرسالية  يف كتابة  والداللة    بةطل ل  اإلمالئية 

العربية اللغة  تعليم  و الكلية  ب   قسم  اإلسالمية  رتبية  إينتان  رادين  جبامعة  احلكومية التعليم 

 ؟  م2019-2017عام  المبونج املتخرجْي يف 

 ؟ يف طريقة تعليمهاك .2

 و. أهداف البحث

اخللفية   على  أهداف  البحث  املشكلة  و البحث  بناًء  فإن   ، كما    وه  البحثأعاله 

 يلي:



23 
 

األخطاء.  1 األخطاءو   ملعرفة  يف    عدد  والداللة  العلمية اإلمالئية  الرسالة  قسم    ةطلبل  كتابة 

العربية اللغة  والتعليم  ب  تعليم  الرتبية  المبونج كلية  احلكومية  اإلسالمية  إينتان  رادين   جبامعة 

 .م2019-2017املتخرجْي يف عام 

 . طريقة تعليمها   . ملعرفة2

 ز. فوائد البحث

 لي:ي امفوائد هذا البحث ك

 الفوائد النظرية .1

هذه   من  نتيجة  املاجستريأن  األخطاء   الرسالة  حتليل  عن  معلومات  يؤيت  أن  يرجى 

قسم التعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  طلبةالرسالة العلمية لة يف كتابة اإلمالئية والدالل

 م 2019-2017جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج املتخرجْي يف عام
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 . االستخدام العملي2

العلماء  أ. ميكن   العربية    بةطل لخاصة  أن يضيف ذخرية من  اللغة  تعليم  إىل  ابقسم  إلضافة 

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.إضافية جبامعة رادين  مرجع 

 . رسالة علمية العربية ، خاصة يف مدخالت لطالب قسم تعليم اللغة للنظر، ب. 

قسم    بةطل لالرسالة العلمية  كتابة  اإلمالئية والداللة يف  خطاء  األحتليل    تضيف املعرفة حولج.  

 الصحيحة. العلمية  يفية كتابة الرسالةذلك كوك ،تعليم اللغة العربية

 ح. البحوث السابقة 

العلمية    البحث واألعمال  نتائج  العديد من  ، هناك  األدبيات  البحث يف  بناًء على 

، واليت تتعلق بتحليل األخطاء   رسالة ماجسترياألخرى اليت حسب الباحث هلا صلة هبذه  

 ما يلي:كقسم تعليم اللغة العربية ومنها   ةلطلبلمية عاللغوية. خاصة يف كتابة الرسائل ال



25 
 

النهج.  1 الطالب    رسالةيف    "حتليل أخطاء  نتيجة حبث أجرته قسم  العربية هو  اللغة  تعليم 

ت كتابة األطروحا  فرح نور فضيلة. هتدف هذه الرسالة إىل وصف وحتليل شكل األخطاء يف

الن الرتاكيب  حيث  من  وصفية  و حالعربية  حبث  طرق  الرسالة  هذه  يف  البحث  يستخدم  ية. 

نوعية واملصدر األساسي املستخدم يف هذه الرسالة هو أطروحة الطالب خلرجيي قسم تعليم 

 أطروحات.  10واليت يبلغ جمموعها   2017-2013اللغة العربية 

كلية الرتبية والتعليم  بعربية  ال  تعليم اللغةاللية يف أطروحة طالب قسم ال. "حتليل األخطاء الد2

المبونج احلكومية  اإلسالمية  إينتان  رادين  هتدف   جبامعة  أوجستينا.  أريزكا  حبث  نتيجة  هو 

هذه الرسالة إىل وصف وحتليل شكل األخطاء يف كتابة الرسائل العربية من حيث الدالالت. 

سالة طرق البحث الوصفية النوعية واملصدر األساسي املستخدم يستخدم البحث يف هذه الر 

العربية   اللغة  تعليم  قسم  الطالب خلرجيي  الرسالة هو رسالة  واليت    2017-2015يف هذه 

 أطروحات. 5تصل إىل 
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املصدر   هي  الباحثون  أجراها  اليت  واألحباث  الدراستْي  هاتْي  بْي  التشابه  أوجه  إن 

أطروحة ويستخدم كالمها نظرية حتليل اخلطأ. يف حْي أن    األساسي للبحث يف شكل وثيقة

االختالف الالفت بْي هاتْي الدراستْي والبحث الذي أجراه الباحثون هو املتغري التايل. إذا  

وية ، واستخدام ى حتليل األخطاء يف أخطاءها النحكانت أطروحة فرح نور فضيلة تركز عل 

غة العربية ، فإن أطروحة أريزكا أوجستينا  من أطروحة قسم تعليم الل   2017-2013خرجيي  

مشاكل   من  احلد  مع   ، الكلمات(  )معىن  الداليل  املستوى  على  األخطاء  حتليل  على  تركز 

العربية  اللغة  تعليم  قسم  طالب  أطروحة  واستخدام  املعجمية  الدالالت  حول  البحث. 

2015-2017 . 

الباحث يف هذه  لذا فإن االختال  البحث الذي سينفذه  هو   سالة املاجسترير ف يف 

على   األخطاءالرتكيز  حتليل  و   فحص  العربية    ةبطل ل  ةالداللاإلمالئية  اللغة  تعليم  كلية  بقسم 
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-2017جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج املتخرجْي يف عام    التعليمرتبية و ال

 م. 2019
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 الثان  الباب

 النظري  اإلطار

 

 النظري  اإلطار  .أ

 األخطاء حتليل. 1

 ,menyelesaikan  تعين  اليت  analyein  اليواننية  الكلمة  من  التحليل  ( Analisis)  أييت

menguraikan  .فصل  هو  هنا  املوصوف  النشاط  ألن  البحث،  من  يتجزأ  ال  جزء  التحليل  

  القائمة   العالقات   وحتديد  ،   ومقارنة   تشفري،  وسائل  بواسطة  إيثان  ف   أصغر  أجزاء   إىل  األشياء

 األحداث   ف  التحقيق  هو  التحليل.  احلقيقة  إثبات   أو   الختبار  حماولة  هو  معينة  معايري  على

 الذكاء   مجيع  على  للعثور  املشكلة،  من  التحقق  هو  التحليل  1.احلقيقي  الوضع  ملعرفة

 احلقائق   على  للحصول  إجنازه   يتم  عمل  هو  التحليل  فإن   ،   لذا  2.ةاملع  العناصر  بني  والعالقات 

 . الفعلي الوضع حول الصحيحة

 
1Dep. Dik. Nas, KamusBesar Bahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 2002), hlm. 43 
2Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ensiklopedia Nasional Indonesia (Jakarta: PT. 

CiptaAdiPustaka, 1988), hlm. 19 
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الثاين  املعادل  هو  الكتاب   هذا  ف  املستخدم"  خطأ"  مصطلح  يعترب  "  لكلمة   اللغة 

error  "كلمة  نفسها  اإلجنليزية  اللغة  ف.  اإلجنليزية  ابللغة  error   أمور   بني  من  ،  مرادفات   هلا  

  نعرف  حنن  kesalahan  كلمة  إىل  ابإلضافة  اإلندونيسية،   ،   وابملثل.  goofs و  mistakes:  أخرى

 الكبري  االندونيسي  قاموسل  وفقا  الوقت،  نفس  وف   kegalatan. 3  و  keliruan  كلمة  أيضا

analisis  حدث   ف  التحقيق  هو  (karangan, perbuatan  جرا  وهلم  )احلقيقة  ملعرفة  (sebab 

duduk perkaranyamusabab,  ، 4(.ذلك  إىل وما  

 :يلي كما  هو  Jack Richards وفقا اخلطأ حتليل تعريف

من بني الذين اهتموا بتحليل األخطاء اكثر من التقابل اللغوي جاك ريتشارد الذي   

درس أخطاء متعلمي اللغة االجنلزية ممن هلم لغات ام خمتلفة وقام بتصنيفها حسب اسباب 

 اربعة اصناف: حدوثها اىل 

 . املبالغة ف تعميم قوانني اللغة اهلدف  1

 .اجلهل ابلقيود املفروضة على قوانني اللغة اهلدف 2

 
3 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa (Bandung: Angkasa,1998) 

Cet.1,hlm. 272-273 
4Kamus Besar Bahasa Indonesia V 
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 .القصور ف تطبيق قوانني اللغة اهلدف 3

 5. .تكوين الدارسني مفاهيم أو أنظمة مغلوطة عن اللغة اهلدف4

الباحث أيخذه  الذي    أو   األفكار   عدد  هو  أعاله  Jack Richards  نظرية  من  الفهم 

 ف  والقيود  اهلدف،  اللغة  على  حمددة  حدود  من  واجلهل  اهلدف،  اللغة  قواعد  ف  االستنتاجات 

 . اهلدف اللغة ف اخلطأ يعرف أو فهمي الطلبة وجعل  اهلدف، اللغة قواعد تطبيق

 Dulay. كتاابته   أو الطلبة خطاب  ف اخلاطئ اجلانب هي األخطاء  أن Tarigan يقول

at.al( .ف  Tarigan  )الرتكيب   أو  احلفظ  من  جزء  هو  اخلطأ  فيه  خطأ  ف  رأيه  عن  أيضا  أعرب 

  6.البالغني ألداء( املؤهلة القاعدة أو) الكتاب  قواعد بعض عن ينحرف الذي

 الباحث   يستخدمه  إجراء   هو   اللغوية  األخطاء  حتليل  أن  إىل  Tarigan  ف   Ellis  يشري

 تلك   ووصف  العينة،  ف  أخطاء  وإدخال  ،الطلبة  عينات   مجع  ذلك   ف  مبا  واملعلمون،

  7.جديتها تقييم  و  املفرتضة األسباب  حسب  وتصنيفها األخطاء،

 

 
 48.ص، التقابل اللغوي وحتليل األخطاءالدكتور راشد عبد الرمحن الدويش، 5

6Op.cit. hlm.272 
7Ibid. hlm.300 
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 : التالية العمل خطوات  لديه anakes أو اخلطأ حتليل

1.Pengumpulan sampel kesalahan; 

2.Pengindentifikasian kesalahan; 

3.Penjelasan kesalahan; 

4.Pengklasifikasian kesalahan; 

5.Pengevaluasian kesalahan.8 

 

  لألخطاء،   أمثلة  مجع:  هي  الباحث  يتخذها  اليت  اخلطوات   الدراسة،  هذه  ف  لذا،

  تقييم   هو  واألخري  اخلطأ،  نوع  حسب  األخطاء  وتقسيم  األخطاء،  وشرح  األخطاء،  وحتديد

 .وتربيره اخلطأ

  أنه   Henry Guntur Tarigan  رأي  يقول  كما   ،وعيوب   مزااي  لديها  أن  Anakes  أثبتت

 : أخرى أمور بني من ، Anakes مزااي بني من

 ؛الطلبة خطأ يفسر أن ميكن. أ

 التطبيقية؛ اللغوايت  كرامة  رفع. ب 

 
8Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remidi Bahasa (Bandung: Angkasa,2009),hlm.6. 
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 للبحث  موضوًعا   ليكون (  اآلن  حىت  بشعبية  حيظى  ال  الذي)  اخلطأ   حبالة  االرتقاء.  ج

  كتابة   تعين  الطلبة  أخطاء  تفسر  أن  ميكن  اليت  اخلطأ  حتليل  ميزة  9.اخلاصة  والدراسات 

 . الطلبة كتابة  أخطاء مكان  توضيح ميكننا  مث األخطاء

 : ذلك  ف مبا عيوهبا تبني  Anakes مزااي إىل ابإلضافة

 للخطأ  املتلقي  بني)  anakes  املنتج   وجوانب  العملية  جوانب  بني  فوضى  هناك.  أ

 ؛ (اخلطأ وتفسري

 اخلطأ؛  فئات  تعريف ف والنوعية الدقة عدم/نقص. ب 

 ف   وخصوصية  دقة  وجود  عدم  هو  عيوب ال  10.الطلبة  أخطاء  فئات   تبسيط.  ج

 .اخلطأ فئات  تعريف

 األخطاء من نوع . 2

  تستخدم  ما  غالبا  اليت  الكلمات   بعض  هناك  اللغة،  أخطاء   ف  Corder  يفسر

 (mistakes)  األخطاء. (errors)  خطاء   و  ،(lapses)  زلق  ،(mistake)  املصطلح  خطأ  املصطلح

 
9Ibid, hlm.8. 
10Ibid, hlm.8. 
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  اختيار   حتديد  على  قادرة  غري  السماعات   ألن  حتدث   اليت  ظهريال  هلياكل  احنرافات   هي

  11.للموقف وفًقا للعبارات  املناسب ستخداماإل

 مصطلح  أن  Kridalaksana  كشف  أعاله،  املذكور  الرأي  مع  متشيا

kesilapan/penyimpangan  الطلبة   هبا  أدىل  اليت  اللغة  قواعد  احنراف  أي  للخطأ،  يستخدم

  12.األخطاء حتليليستخدم  error analysis  ، ذلك  على وعالوة. األجنبية/  الثانية اللغة

 :نوعني من اللغوية األخطاء عن مييزون خرباء هناك

  تسمى   أو  األداء  بعوامل  االهتمام  وعدم  واإلرهاق  اخلطأ  عوامل  عن  يسبب  اليت  األخطاء .  1

 . (mistakes) ابألخطاء  إليها يشار  املكتبات  بعض  ف املظهر، أخطاء أيًضا

  عليها  يطلق  اليت  اللغة  قواعد  حول  املعرفة  نقص  عن  الذي يسبب  اخلطأ  هو   الثاين  اخلطأ.  2

  االحنرافات فإن األخطاء، هذه مثل إىل Tarigan ف  Corder تشري حيث. االختصاص عامل

  errors.13 تسمى ( الثانية  اللغة) للنظام املتنامية الطلبة معرفة عن تسبب  املنهجية

 
11M. Akmansyah, Analisis Kesilapan Penggunaan Bahasa Arab: Error Analysis Terhadap 

Skripsi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung (Bayan. 

Vol. 2 No. 1 IAIN Lampung 2010), hlm. 12-13 
12Ibid, hlm. 13 
13Ibit, hlm. 273 
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 حني ف.  خطًيا  ما  شخص  من التأكد   عدم  أو  االهتمام  عدم  هو   هنا  ابخلطأ  املقصود

 . الكتابة ف أخطاء تسبب اليت اللغة بقواعد الشخص معرفة عدم  هو نفسه اخلطأ تعريف أن

وهو  إىل  نفسه  اخلطأ  ينقسم   انحية   من  واخلطأ  الشفوي  حيث  من  خطأ  قسمني 

  ألن   الكتابة  ف  األخطاء  على  الرسالة املاجستري  هذه  ف  الباحث  يركز  ،   ذلك   ومع  الكتابة، 

لالرسا  شكل  ف  املأخوذة  البياانت  العلمية  رسالة  هي  املاجستري  اللغة   طلبةلة  التعليم  قسم 

 . نوعني إنشاء و خط  إىل الكتابة  حيث من خطأ ينقسم  . 2019-2017 عامف  العربية

كتابة اإلنشاء، فاملراد هبا كل ما رجع من صناعة الكتابة إىل أتليف الكالم وترتيب 

وإلطالقا واملساحمات  والوالايت  املكاتبات  من  اإلقطااملعاين  ومناشري  ، وألماانت عات  ت 

 14ألمياانت واألميان وما ف معىن ذلك ككتابة احلكم وحنوها.

احلال.    ملقتضى  ومناسب  للمقام  مراع  ابلكتابة  دقيق  لغوي  عمل  إنه  مدكور  وعند 

وميكن تعريفه إجرائيا أبنه القدرة على السيطرة على اللغة كوسيلة للتفكري والتعبري واالتصال. 

 : 15وهذا ما يتضمن ما يلي

 ادراك نوعية املوضوع وحدوده ومتييز ما هو مناسب أو غري مناسب له.  .1
 

 48(، ص: 1963، )القاهرة، صبح األعشي ي صناعة اإلنشاءأبو العبتس أمحد بن على القلقشندى، 14
 266(، ص: 1997، )القاهرة: دار الفكر العريب، تدريس نون اللغة العربية علي إمحد مدكور، 15
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 مهارات التحرير العريب ف التعبري الكتايب .2

 سالمة األسلوب صرفيا وحنواي   .3

 سالمة املعاين واحلقائق واملعلومات .4

 تكامل املعاين .5

 مجال املبين واملعىن .6

 وفق خطة متكاملة يرى معروف أن اإلنشاء هو العمل املدرسي املنهجي الذي يسري  

إىل مستوى ميكنه من ترمجة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشاهدته وخرباته    لطلبةللوصول اب

 16احلياتية بلغة سليمة وفق نسق فكر معني. 

. نظرهم  وجهة   حسب  ،خط   اخلرباءبعض    عن  ختتلف   أن  فكرة  ولدت   ، اصطالحا

 منظور  النكهات   من  ذلك   ف  العثماين  ف ترقي  الشهريخمطط    ،املعتصمي   ايقوت املثال من  

 خالل  من  ولدت   اليت  الروحية،  العمارة  فن"  أبهنا  اخلط  يعرف  لذلك   عليها،  حيتوي  اليت  الفنية

  لسان   مع  اخلط  عباس   بن  للا   عبيد  ووصف  اخلطاط،  املظهر  خمتلفة  تعبري  ف".  واألاثث   املواد

 
 197(، ص:  1985انيف حممد معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، )بريوت: دار النفائس، 16
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 على   اكتماالً   األكثر   التعريف  األكفاين  الدين   مشس  الشيخ  ويعرض.  (lidahnya tangan)  اليد

 : التايل النحو

  ف   معا  لوضعها  وطرق   واملوقع،   احدة،   حرف   أشكال   إدخال  أن   علم  هو   العريب  اخلط

  إىل  حيتاج  ال  أيها   وحتديد  كتابتها   كيفية  اخلط؛  فوق  مكتوب   شيء  أي   أو .  تنظيما   كتابة

  17.تغيريها كيفية  وحتديد تغيري إىل حتتاج اليت التهجئة تغيري  ؛ كتابتها 

  . معينة   قواعد  اتباع   القرطاسية  خالل   من  أدركت  حذرهم  الكتابة  هو  اخلط  لذلك،

 الباحث   يناقش  الدراسة  هذه  ف  ، إمالئية    حيث  ومن  اجلمال  حيث  من  2  إىل  اخلطوينقسم  

 إمالئية.  حيث اخلط من

 اإلمالئية  .أ

للتمتع     الزمن  يتسع  حىت  والعمر  الوقت  وإطالة  والتأخري،  اإلمهال  هو  لغة  اإلمالء 

ابلشيئ احملبوب. واصطالحا : تصوير اللفظي حبروف هجائه أبن يطابق املكتوب املنطوق ف  

 
17Arsyad Sobby Kesuma & Guntur Cahaya Kesuma, Kaidah-Kaidah Khat & Imla’ (IAIN 

Raden Intan Press,2009),hlm.1 
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العثماين   الرسم  من  استمدت  اليت  اخلاصة  القواعد  ذلك  ف  وترعى  احلروف،  ذوات 

 18. ضبطا وصحة وإعالال وإبداال وأتصيالللمصحف، ومن علم النحو والصرف 

الكتابة.   من  جزء هو  اإلمالء     ثالثة من    تتضمن  العربية  الكتابة   مهارة   يشمل  مهارة 

التحاجن طريقة سليمة   ،  أوال.  أساسي  حمتوى  بشكل   اهلجائية  حرف  نسخال  مهارة  ،مهارة 

الرتقيم ف مواضعها  ،  واثنياً .  صحيح الوضع عالمة    عالمات   وضع  مهارة  هي  هذه  ، مهارة 

  مهارة   وهي  ،والكلمة  للحرف  اجلميل  الواضيح  الرسم  مهارة :  اثلثاً .  صحيح  بشكل  الرتقيم

  19.اخلط فن أو مجيلة كتابة

 وعالمات   نظرايت   من  جمموعة  مع  فقط  يتعامل  ال  مدكور،  أمحد  للدكتور  قاً وف

 اليت  النصوص أصعب إىل البساطة املعلم يقرأ كيف العملي املستوى إىل أيضاً  ميتد بل الرتقيم،

  كيف   عمليا،  النظرايت  إتقان على قدرهتم. املستوى لقياس لطالبه إمالء نظرايت  على حتتوي

  20.املناسب املخرج هلم ويقدم الطلبة يواجهها  اليت" اإلمالئية املشكلة" املعلم حيدد

 
 1(.ص.2011مطبعة جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،  ، )اإلمالء نظرية وتطبيقةرضوان، 18

19Ahmad Madkur, Tadris funun al-lughah al-Arabiyah (Maktabah al-falah, Kuwait, 1984), 

hlm. 227 
20Ibid, hlm. 228 



38 
 

 امللني" . "عنصرين  عن"  إمالء"  املصطلحات  فصل  ميكن  ال حممد،  سليمان  لعمر  وفقا

(orang-guru-yang mengimla’  اإلمالء  أو  ) ( امالء   يقبل   أو   يقلد   الذي   الطلبة )   ممال عليه   و ،  

  بكلمة   كلمة  ،الطلبة  إىل  النص  تقرأإمالء    أبن  القائلة  الفكرة  سيظهران  العنصرين  هذين  ألن

  21.كتابتها  الطلبة من وتطلب ابجلملة مجلة أو

 زةمه .1

اخلاص  اليابسة  األلف  مع  يسمى   أن   ميكن  اهلمزة َشكل.    كتبها   الذي   احلرف 

  22.شكل أبدا تقبل لن اليت اللينة األلف العكس منه

ألف   حرف ف    يكون   أن   ميكن  حيث   ،(أمر)  كلمة  فاالول    رف احل  موضح   هو   كما

  أبدا   تقبل  لنألف لينة الذي    حرف  هو(  الفىت)  كلمة  من  األخري  احلرف  أن  حني  ف  ،شكال

 شكل.

 : ثالثة هناك اهلمزة موقف عام بشكل

 الكلمة  بداية  ف قعت. أ

 
21Umar Sulaiman Ismail, Al-Imla’ Al-Wadlifi li al- Mutawassith (Jami’atu al-Malik Sa’ud, 

1991), hlm. 2 
22 Arsyad Sobby Kesuma &Guntur Cahaya Kesuma, Kaidah-Kaidah Kaligrafi Islam & 

Kaidah-Kaidah Dasar Imla (IAIN Raden Intan Press, 2009), hlm. 1-10 
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 الكلمة منتصف ف تقع. ب 

   الكلمة هناية  ف يقع. ج

 . اهلمزة اليت تقع يف بداية الكلمة1

مهزة    ذلك   كان   سواء   األلف،  على  شكله   يبقى  الكلمة،  بداية  ف  قع ت  اليت  ، اهلمزة

 القطع واهلمزة الوصل. 

   مهزة الوصل. (1

الكلمة    بداية  ف  واقعة  كانت  اذا  اليت  ،وليس فيه ألف  الكلمة  بداية  ف  الوصل  مهزة

 . واضح بشكل نطقها  ال جمتمعة، عندما ابلعكس  والعكس. جيب أن ينطقها

 :على الوصل مهزة   على العثور مت

 : االسم ف شائع هو كما .أ

 ابنم  -است  –امرؤ  –ابنة  –ابن  –امين للا  –اسم  –اثنتان  –اثنان  –امرأة 

 : املثال سبيل على. أشكاهلا بكل  حرف التعريف .ب

 العباس  –الذي  –الرجل 
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  كانت   إذا  ،  الكلمة   بداية  ف  كان   إذا   كاسرا  يكون   أن شكله    ينبغي   ،   أمر وفعل ثالثي .ج

 : املثال سبيل على. شكله ضمة ينبغيو  شكله ضمة  و  النهائية احلرف قبل احلرف

 اعمل  –امسع  –اذكر  –ادخل  –اسكر 

 : املثال سبيل على. سواء حد علىاالول من مخاسي سداسي و مصدر  .  د

 اعتياد  –اعتد  –مخاسى : اعتاد 

 استعانة  -استعن  –سداسى : استعان 

 على (.  البدلية  األلف)  حتت  أو   فوق   اهلمزة   يضع   أن  ينبغي   ال   الصارم  والكالم

 . مكتوبة تكون  أن جيب أنه القطع اهلمزة من النقيض

 مهزة القطع . (2

  أو   الكلمة  بداية  ف  سواء   استثناء  دون  صراحة  نطقه  جيب  اهلمزة  هو  القطع  مهزة

 . اهلمزة شكل على ف أل هشكل . دجمها

 :على القطع مهزة على العثور مت

 : مثل ،ومصدره ، أمره ،  عيالراب ماضي فعل بداية .أ
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 إنصاف –أنصف  –أصنف 

 الثالثي، مثل: أسر مصدر  .ب

 أو  –إىل  –أن  –إن بني حرف أول، مثل:    .ج

 أسلوب    –أرض    –إمام   –أمحد  أول األمساء، مثل:  .د

 أخت  –أخ  إسم املفرد : .ه

 أختني –أحواين إسم املثىن:  .و

 إخوة –أخوات  أسم اجلمع : .ز

اُْكرِم   –اَْكَرَم  :  مثلضمة    أو  حةفت   حركته  كان   إذا  ،ألف بديلة  القطع فوق  اهلمزة  يقع

 .كسرة  حركته  كان  اذا حتته تقع عكسه

  حالة   يغري  لن  احلكم  أن  مع  ،  اهلمزة   إىل  تنضم/    تدخل  أن   ميكن  حرف  عدة  هناك

 : بينها من. قبل من اهلمزة

 األجالل –األمرين ألف الم:  .أ

 ألكرمن الم القسم:  .ب

 ألحسانة  –ألنك  –ألخرج الم اجلر:   .ج
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 املبتدأ واخلرب:  النت الصديقالم الذي يتدخل إىل  .د

 أبلوهية  –أبمرللا الباء جلر:   .ه

 أأسجد ؟مهزة االستفهام، وقبلها فتحة:  .و

 سأرسل –سأقرا حرف التنفس:  .ز

 وإنك صديقى  –فإنك أخىت الفاء والواو:  .ح
 

 الكلمة  منتصف يف  اليت تقع اهلمزة . 2

الكلمة    اهلمزة منتصف  ف  تقع  قامت   ، ايء  ، واو   ، ألف:  وهي  أشكال،  مخسة اليت 

 بنفسه، وتقع على النربة. 

 : أماكن ثالثة ف موجود  ، ألف شكل ف مكتوب  اهلمزة : األول النموذج. 1

فتحة   الوسطى  اهلمزة  كان  إذا.  أ حركته  الذي  حرف  بعد  تقع  كان  إذا  فتحة  .  حركتها 

 متأمل  –سأل  –يتأخر  –قرأ  –احلدأة :مثل

رأس، أبس، أيمر،  اهلمزة حركتها ضمة تقع بعد حرف الذي حركته فتحة. مثل:  كان  ب. إذا

 . طمأنينة، فأر 
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إذا بعد حرف صحيح حركته ساكن   الوسطى  اهلمزة   كان   ج.  تقع  إذا كان  فتحة  حركتها 

 يسأل، مرأة، نشأة، فجأة، جزأين، يرأس  وبعده ليس ألف املثىن وألف بديلة التنوين. مثل: 

 جزءا  جزءان،والحيدث ل: 

 اهلمزة اليت مكتوبة ف شكل واو. موجود ف مخسة أماكن: النموذج الثاين: . 2

حركته   الذي  حرف  بعد  وتقع  ساكن  حركته  احلرف  منتصف  ف  تقع  اهلمزة  كانت  إذا  أ. 

 مؤمن، مؤمتر، رؤية، بؤس  :ضمة، مثل

مرة، سؤال، مؤاب. إذا كانت اهلمزة  حركته فتحة تقع بعد حرف الذي حركته ضمة، مثل:  

 فؤاد، يؤجل، رؤساء 

إذا كانت اهلمزة  حركته ضمة. وتقع بعد حرف الذي حركته ساكن )عدا..واو، ايء،  ج.  

مثل:   ملد(.  واو  األلف  وليس  التفاؤل، جزؤة، مساؤه، هؤألء، )حذف  التشاؤب،  التضاؤل، 

 ختفيفا(

د. اهلمزة اليت حركته ضمة، وتقع بعد حرف الذي حركته فتحة، مازال مافيه حرف لني و مد  

 لؤم، أؤلقي، يؤم قبله وبعده. مثل: 
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 نؤم، شؤن ه. اهلمزة اليت حركته ضمة وتقع بعد حرف الذي حركته ضمة، مثل: 

 أوال،:  اثنان  هناك  واو  شكل  ف  الكلمة  منتصف  ف  تقع  اليت  اهلمزة  أن  هو  االستنتاج

كان    إذا  ،  اثنياً .  اهلمزة اليت حركته ضمة وقبله حرف الذي حركته فتحة أو ضمة أو ساكن.

   حرف قبله حركته ضمة وأما اهلمزة حركته فتحة أو سكون.

 : أماكن مخسة( هناك ) اي  شكل على مكتوب  الوسطى اهلمزة : الثالث النموذج. 3

  حركات   هلا  اليت  احلروف  بعد  تقع  فإهنا  ،   سرةك  شكل  ف  أعاله  املذكورة  اهلمزة  كانت  إذا.  أ

 :مثل( متحرك)

 ضئيل، يئن بعد فتح:    •

 دئل، سئلبعد ضمة:  •

 فئني، مئنيبعد كسر:  •

قائم، افئدة،  ب. إذا كانت اهلمزة حركتها كسرة، تقع بعد حرف الذي حركته سكون، مثل:  

 اسئلة
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بئر، ذئب،  ج. إذا كانت اهلمزة حركتها سكون تقع بعد حرف الذي حركته كسرة، مثل:  

 بئس

 مئون، فئون د. إذا كانت اهلمزة حركتها ضمة وتقع بعد حرف الذي حركته كسرة، مثل: 

 انشئة، فئة، رئة   ه. إذا كانت اهلمزة حركتها فتحة وتقع بعد حرف الذي حركته كسرة، مثل:

  كان   إذا  ،  أوال:  شكلني  ف  مكتوبة  املنتصف  ف  املوجودة  اهلمزة  أن  استنتاج  وميكن

  كانت   إذا  ،  اثنياً .  حرف الذي حركته فتحة، كسرة، ضمة، وسكون   وقبل  ،حركتها  كسرة

 . سكون  أو  ،ضمة أو ،فتحة هي اهلمزة بينما حرف قبله حركته كسرة

  أربعة   ف  تقع.  حرف  شكل   ف  يكتب  ال  مبعىن  ، اهلمزة اليت قامة بنفسه:  الرابع  النموذج.  4

 : أماكن

تساءل، عباءه،    :مثل  ،لني ساكن  أو  مد  حرف  قبله  وكان  ،فتحة  هي  اهلمزة  كانت  إذا.  أ

 جزاءين، سوءه 

فتحة أو ضمة تقع بعد واو ساكن أو بعد واو تشديد الذي حركته   هي اهلمزة كانت إذاب. 

 السمْوءل، صْوءه، تبوُُّءه ضمة، مثل: 
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جاءوا، مرءوس، رءوف، اسراءيل،  اهلمزة تقع قبل حرف مد واو وايء، مثل:    كانت  إذاج.  

 جرباءيل

فتحة وتقع بعد حرف صحيح ساكن قبل ألف تنوين أو ألف تثنية،    هي  اهلمزة   كانت إذاد.  

   دفئا ، وإذا ميكن جلمعها حبر قبله و بعده، مثل: جزءان، جزءامثل: 

 : اهلمزة اليت تقع على نربة هي اليت يبداأ حبر ايء ساكن، مثل: النموذج اخلامس. 5

 هيئة، فيئة، ييئس، جيئل 

 . اهلمزة اليت تقع يف هناية الكلمة3

 ف أربعة أماكن: اهلمزة اليت تقع ف هناية الكلمة

 اهلمزة االخرية مكتوبة أبلف، إذا قبله حرف الذي حركته فتحة، مثل:    .أ

 ، مهّيأ ملَجَأ، صَدأَ، مَيْأُل 

 اهلمزة االخرية مكتوبة بواو إذا قبله حرف الذي حركته ضمة، مثل: ب.

   لؤلٌؤ، التباُطُؤ، هزؤُ 
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 ج. اهلمزة االخرية مكتوبة بياء إذا قبله حرف الذي حركته كسرة، مثل:  

 برُِئ، مبتدئ، قارئ، منشئ، لوجيئ

 كتابة ف شكل الثالث يتبع على شكل حركة قبل اهلمزة االخرية. 

 د. اهلمزة االخرية مكتوبة ف شكل حرف قبله ولكن مكتوبة مستقلة. وهي موجودة ف:  

أو حرف علة،   • يتحرك بسكون ف جرف صحيح  اليت  اهلمزة هناك حرف  قبل  إذا كان 

 جزء، سوء، بطء، صفاء، دنئ مثل: 

 التبوُّءُ إذا كان قبل اهلمزة هناك حرف واو تشديد الذي يتحرك ضمة، مثل:  •

 كلمة   ىلإ حرف إضافة .ب

 على   عام  بشكل  تطبيقها  يتم  معينة،  حرف  اإلضافة  هو   اإلضافة  من  املقصود

 23ألف و واو.  : احلروف

 ألف  حرف طريق عن إضافة. 1

 :مثل ومدجمة مفردة مائة كلمة  ف حيدث  الوسط  ف ألف  إضافة(. 1

 
23Ibid, hlm. 16-19 
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 تسعمائة  ثلثمائة،  مائة،

 : املثال سبيل على واجلمعيات  اجلمع مضاعفة على ينطبق وال

 مصنف  مئوى، مئتان،

 : هناك النهاية  ف (. إضافة ألف 2

مضارع حبذف   و  أمر  ،  واو ضمري الذي تقع ف هناية فعل املاضى  هو  اجلماعة  واو  بعد.  أ

 : مثل ، اجلزم أو نصب بسببنون 

 ماضى: ذهبوا، خرجوا 

 أمر: اذهبوا، اخرجوا 

 مضارع نصب أو جزم: أن تذهبوا، أن خترجوا 

  املصصون   يدعو  ، يدعو  انت  مثل،    األفعال  من  جزء  واو  على  للتطبيق  قابلة   غري:  مالحظة

 مسلمو  الوطن،  بنو  القرية،  فالحو  مثل  ،مذكر سامل  اجلمع  من  اجلمع   واو  على  تنطبق  الو 

   ه واو اجلمع ليس واو اجلمعة.  ألن  املدينة

 : مثل ،اسم املفرد الذي حركته فتحتني هناية . ب 
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 وقفا الضر، لباسا،  خمرجا، اباب،  حيا، مسكا، رحال،

 مدرسة  ،  سبورة : مثل( ة)ابلتاء املربوطة   تنتهي  اليت  الكلمة على ينطبق وال

 (قافية) القاعدة قافية ملصلحة اآلية، هناية ف عادة  تضاف أن ميكن الشعر، آايت . ج

 عن طريق حرف واو  إضافة. 2

 الوسط  يف  واو  إضافة. (1

  24:التالية ابلكلمات  تكون  اإلضافة فإن اخلصوص وجه على

 اسم االشارة  من اوالء و اوىلأ.

و )املنصوب( مبعىن أصحاب، مثل:  ب. )اجملرور(  )املرفوع( وأوىل  الايت    وأولواالرحامأولو 

 الوىل النهى

 أوالت مبعىن صاحابتت، مثل: واوالت االرحالج.

 (. إضافة الياء يف هناية2

 :  إضافة ف جانب نوعني
 

24Ibid, hlm. 20-28 
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 السم، عمرو بشروط "علماء" واليدور ك:   .أ

، إذا خرجو من  مضاف لضمري، غري مصغر، وال مقرون أبل او منسوب او منصوب بنون

 الشروط وال ينطبق االضافة.

 و ميكن إلضافة الواو وينطقه بعد ميم اجلمع، مثل:   .ب 

 ان كنتم، وعليكمو 

 وان مهو ذهبت اخالقهم ذهبوا

 . إلضافة الواووبعض االرى الحاجة 

 (. ختفيف حرف يف الكلمةج

حلرف:   عموما  معني،  حلروف  ختفيف  هو  ختفيف  من  املقصود  ابلعكس،  العكس 

 ألف، واو، ايء، ألف الم، و نون. 

 التخفيف ف أول الكلمةأ.

 (. ختفيف ألف يف الكلمة: ابن وابنة 1



51 
 

غري  مها مفرد الذان تقعان بني امسني عنصرين عامل مباشرة، بينما الكلمة االوىل  أ(. إذا كان  

 و اسم من الشيخ أو اللقب. مثل:  منون

 . عيسى بن مرمي، مرمي بنة عمران، ابو بكر بن أىب فحاحة

 رحم للا احلسن واحلسني ابىن على النه مثىن وال جيوز: 

 حممد هو ابن ملك لعذم املبشرة

 وقعت بعد يبء النداءب(.إذا 

 ايبنة عبد للا و ايبن يعقوبمثل: 

 ج(. إذا يسابق هبمزة االستفهام

 مثل: ابنك هذا؟

 : )بسم هللا الرمحن الرحيم(. ختفيف ألف يف كلمة البسملة الكاملة (2

 ابمسك اللهم وال ينطبق ف 

 . ختفيف ألف يف كل كلمة اليت يضاف الم ألف. (3
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 إذا أضيفت الم، مثل: (. أ

 لعمل الصاحل أبقي، ايللرجال، للذي، للذين

 (. ختفيف الم و ألف إذا يسابق بكلمة "على"، مثل:ب 

 علماء من على املاء

 (. ختفيف حرف نون إذا يسابق بكلمة "من"، مثل: ج

 مالن من كلمة من االمن 

 حرف واو ونون أو ايء ونون، مثل: (.  ختفيف د

 بنون العنرب او بىن العنر من كلمة  بلعنرب

 ( ينطبق لقوم معني.2،3،4ثالثة القاعدة االخرية ) 

 . ختفيف ألفة يف كلمة "أم". (4

 ويل ام لذات الشباب ، واصله: ويلم لذات الشاب 

 منتصف الكلم  . ختفيف ألف يف 2
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 عصر ف الكلمات أدانه على نوعني: اختالف الرأي بني اخلرباء كالسكية و 

 اثبت )عصر(  ختفيف )كالسيك( 

 الرمحان، احلارث  الرمحن، احلرث 

 طه، يس  طه، يس 

 اله، االله  اله، االله 

 اكن لكن 

 ثالث  ثلثمائه 

 ابراهيم ابرهيم

 اسحاق  اسحق 

 سليمان  سليمن 

 امساعيل  امسعيل 

 السماوات  السموات 

 

 . ختفيف ألف يف هناية الكلمة3

 التخفيف ف:
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(. كلمة "ما" االستفهام الذي يسابق حبرف جّر. مثل: فيما؟ حتما؟ مبقتصما، ولكن ف  1

 الكتابة اثبتة كما اصله. مثل: عما يسائلون؟  نطق قراءة مبد )طويلة(، وفقا إلكرمة و عيسى 

 (. أخر كلمة "طه" 2

 (. ايء النداء الذي إدخال ب:3

 أ(. كل اسم يبدأ هبمزة. مثل: أيمحد، أيسعد 

 ب(. كلمة "أهل" أي" من كلمة أنه، مثل: 

 أيهل الصالح، أيهل الرجال، أييتها النفس املطمئنة 

 (. هاء حرف تنبية الذي إدخال : 4

 اسم االشارة اليت اليبدأ ابهلاء والتاء وبعده ليس كاف. مثل: هؤالء، هذا، هذهأ(. 

 هاذلك، هاته، هاهنا وال ينطبق على: 

 ل: هأنتم و هأان ب(. ضمري الذي يبدأ هبمزة، مث

 إشارة، مثل: هأانذا (. كلمة "أان" الذي يبدأ ابهلاء وبعده "ذا" 5
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مثل: ذلكن، ذلكما، ذلك. وخيتلف إذا   .(jarak)(. كلمة "ذا" إشارة إذا مجع الم البعد  6

 مجع بالم اجلر. مثل: ذالكما، ذلك 

 . ختفيف ألف الم 4

 اصغيت للحن اجلميل و بعده الم. مثل:  أ. إذا وقع ألف الم بعد الم

 ب. وحدث إبسم املوصول الذي يستخذم المان. مثل: للذان، لاليت

 . ختفيف حر الواو 5

 إذا مجع واوان ف كلمة واحدة، وهذه خطواته: 

 طاوس و داود ختفيف إحدمها، مثل:  أ.

 داوود(  -طاووس( و )داود -ختفيف إحدمها أو كتابتهما، مثل: )طاوسب.

 تقرير لكتابتهما: ج.

 (. كلمة "ذوو" مرفوع معنىه: أصحاب 1

منقوص2 كلمة  مرفوع:    -(. كل  سامل  مذكر  لني، مجع  يطوون،  واو  يغوون،  طووا،  غووا، 

 . أغووا
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 ابلقاعدة االمالء.  يراجع إىل رسم العثماين و الأيثرأما كتابة القرأن الكرمي 

 .ختفيف حرف الياء 6

 إاثرة نظام الشعر. مثل: خطيهم اصل خطى  بسبب  أ. ختفيف حرف الياء

مثل:   أضيفت.  الذي  ساكن  منقوص  ايء  التالق  ب.  الداع،  املتعال  من  املتعاىل  الداعى، 

 . املتالىف

 مبتدئ و طارئ من كلمة مبتدئ، طار ج. ختفيف ايء مهموز اخري. مثل: 

 . ختفيف حرف نون 7

 مثل: مما، ممن: عما، عمن.لمة "من" و "عن" إذا وصلت بكلمة "ما" أو "من". أ. ك

. مثل: اما يبلغن وإذا وقع بعد نفية.  ب. كلمة "إن" شرطية إذا وقع بعد كلمة "ما" زائدة

 مثل: اال تنصروه  

 ج. كلمة "أن" مصدرية منصوب إذا وقع قبل "ما" أو بعد "ال". مثل:  

 أما انت منطلقا انطلقت 

 عسى أال ميرض 
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 لئال يعلم أهل الكتاب 

 الداللية  ب.

 . تعريف علم الداللية 1

كلمة دالالت )الفرنسية ، الدالالت ، اإلجنليزية ، الدالالت( أثريت ابلفعل ف عام 

من قبل اجلمعية الفلسفية األمريكية ، واليت ُنشرت ف مقال بعنوان "املعىن املنعكس   1894

بعنوان    ، أعلن بريل عن الدالالت من خالل مقالته  1897نقطة ف علم الداللة". ف عام  

"Le Lois Intellectualles de Language"  .25كدراسة جديدة ف علم اللغة 

وف الوقت نفسه ، ف دالالت اللغة العربية مصطلح "علم الداللة" ، والذي يتكون  

من كلمتني: "علم" الذي يعين العلم والداللة أو الداللة مما يعين التعيني أو املعىن. لذلك ،  

طالحياً ، فإن علم الداللة كفرع من اللسانيات اليت تقف وحدها حسب فإن علم الداللة اص

والطرق. املفرودات  اللغة على مستوى  ، هي دراسة معىن  املعىن. مبعىن آخر  اللغة هو علم 

هبذه الطريقة ، يذكر اخلرباء اللغويون أيًضا أن علم الدالالت هو علم يناقش املعىن أو  

اليت جيب  الشروط  يدرس  اللسانيات  فرًعا من  أو   ، املعىن  نظرية  يدرس  اللغة  فرًعا من علم 
 

25 Mohammad Kholison, Semantik Bahasa Arab Tinjauan Historis Teoritik dan Aplikatif 

(Sidoarjo: CV Lisan Arabi), hlm. 2. 
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أتيت دالالت اللغة اإلجنليزية من  26تلبيتها للكشف عن الرموز الصوتية حبيث يكون هلا معىن.

فعل( مما يعين ) semainoاسم( واليت تعين "عالمة" أو "رمز" أو ) semaالكلمة اليواننية 

 27"عالمة" أو "ترميز". 

  ، اليواننية  أن كلمة دالالت أتيت من  ، ذكر  ،    semantikeف مصادر أخرى 

املراد  28أو اإلشارة. مما يعين: إظهار أو تفسري    semanticosمن    muannatsشكل  

يعادل كلمة   ما  الرمز هو  أو  الفرنسية   semaابلعالمة  ابللغة  أو  اللغوية  العالمة  تعين  اليت 

Signe linguistique   :كما ذكرها فرديناند دي سوسور وهي كما يلي 

 املكوانت اليت تفسر ، ف شكل أشكال صوتية للغة. .1

 األول.. يتم تعريف املكوانت أو معىن املكون  .2

 
26 Ahmad Mukhtar Umar, ‘ilm al-Dilalah, (Kuwait: Dar al-Arabiah, 1982), Cet. Ke- 1, hlm. 

11.  
 

27 T. Fatimah Djajasudarma, Semantik 1: Pengantar ke Arah Ilmu Makna, (Bandung: Erasco, 

1993), Cet. Ke-1, hlm. 1. 
28  Farid ‘Audh Haidar, ‘Ilm al-Dilalah Dirasah Nazhariyyah wa Tathbiqiyyah, (Cairo: 

Maktabah al-Nahdhah al-Mishiriyyah, 1999), hlm. 12. Lihat juga Aminuddin , Semantik; Pengantar 

Studi Tentang Makna,( Bandung: Sunar Baru, 1998), cet. Ke-1, hlm. 15. 
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ملكوانن أعاله مها عالمة أو رمز ، ف حني أن ما يتم متييزه أو ترميزه هو شيء خارج 

أما ابلنسبة للدالالت ، فريكز أكثر على  29اللغة يُطلق عليه عادًة مرجع أو شيء يشار إليه. 

أو  الرموز  يفحص  الذي  املعىن  دراسة  هو  الداللة  علم  والرموز.  ابملراجع  املعىن  حتليل  جمال 

اإلنسان واجملتمع. هبذه   وأثره على  والعالقة بني معىن وآخر.  املعىن  تعرب عن  اليت  العالمات 

 30الطريقة ، تشمل الدالالت معاين الكلمات وتطورها وتغيرياهتا.

والقواعد   ، األصوات  ، وهي علم  للغة  الثالثة  املستوايت  الداللة هو جزء من  علم 

الدالالت.-)مورفولوجيا وعلم   ، املعىن.   31تركيب(  دراسة  أهنا  على  الداللة  علم  تعريف  يتم 

لذا فإن الدالالت تعين املعىن ، واحلديث عن املعىن ، وكيف ينشأ املعىن ، وكيف يتطور ،  

 وملاذا يوجد تغيري ف املعىن ف اللغة.

من حيث الداللة )علم الداللة( هو فرع من فروع علم اللغة )علم اللغة( ، وقد قام 

معىن اللغة ، سواء على مستوى املفردات )املفردات( أو على مستوى الرتاكيب  مبفرده ودرس  

يناقش  العلم الذي  )الرتكيب(. أما خمتار عمر فقد عّرف علم الداللة أبنه دراسة للمعىن أو 

 
29 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet. 

ke-3, hlm. 2. 
30 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Semantik, (Bandung: Angkasa, 1995), cet. Ke-3. hlm. 7 
31 Djajasudarma, Semantik 1…,hlm. 1. 
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الصوتية   الرموز  لكشف  توافرها  جيب  اليت  الشروط  يفحص  الذي  اللغة  علم  فرع  أو  املعىن 

 32حبيث يكون هلا معىن.

البحث من قبل هذ أيًضا موضوع  اللغويني ، بل هو  العلم ليس فقط حمور دراسة  ا 

إىل   وما   ، األنثروبولوجيا  وعلماء  الفقه  وأصول  والفقه  النفس  وعلماء  والكتاب  الفالسفة 

ذلك. لذلك ، فإن فهم هذا العلم متنوع للغاية. وبصرف النظر عن كونه يسمى علم الداللة 

ا علم الداللة ، وعلم املعاين ، وعلم املعاين ، وعلم املعىن )مع  ، فإن هذا العلم ُيسمى أيضً 

 املفرد ، وليس مع اجلماعة ، واملعين ألن علم املعاين هو. جزء من علم البالغة(.

ومع ذلك ، يتم وضع هذا العلم كفرع من فروع علم اللغة ، وبني علماء العرب هذا 

أيضً  هو  العلم  هذا  اللغة.  فقه  من  فرع  هو  علم  العلم  دراسة  يتضمن  ألنه  اللغة  علم  ذروة  ا 

 األصوات ، وعلم التشكل ، والقواعد ، وعلم أصل الكلمة ، وعلم املعجم.

 

 

 
 

32 Ahmad  Muchtar  Umar, ‘ilm al-Dilalah, (Kuwait: Dar al-Arubah, 1982), cet. Ke-1, hlm. 11  
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 العناصر الداللية  .2

املوجودة    اللغوية  الوحدات  وحدة  استبعاد  ميكننا  ال   ، الدالالت  عن  احلديث  عند 

الدراسات   ف  الواردة  ابلعناصر  أحدها  يرتبط  تشتمل  فيها.   ، املناقشة  هذه  ف  الداللية. 

 33العناصر الواردة ف الدراسة الداللية على ثالثة أنواع من العناصر ، وهي كالتايل: 

 اإلشارات والرموز )الرموز(  .أ

مت تطوير العالمة إىل  34اإلشارات والرموز )الرموز( مها العنصران املوجودان ف اللغة.

السيميائية   السيميائية.  تسمى  اجلوانب نظرية  وهي   ، ابللغوايت  تتعلق  جوانب  ثالثة  هلا 

 النحوية واجلوانب الرباغماتية واجلوانب الداللية. 

ميكن شرح اجلوانب الثالثة هلذه الدراسة السيميائية على النحو التايل: أوالً ، اجلانب 

رتكة النحوي هو دراسة للعالقات اليت تركز غالًبا على البحث عن القواعد اليت هلا وظيفة مش 

العالمات ف نفس  العالقات بني  بناء اجلملة هذا على دراسة  أساًسا. ال ميكن أن يقتصر 

بني   العالقة  هو  البحث  موضوع  حمور  كان  إذا   ، الرباغمايت  اجلانب   ، اثنًيا  فقط.  النظام 

 
33 Muhammad Kholison, Semantik Bahasa Arab Tinjauan Historis Teoritik dan Aplikatif, 

(Sidoarjo: CV Lisan Arabi, 2016), Cet. Ke-1, hlm. 89. 
34 Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Generale, (Paris: Payot, 1968), hlm. 100. 
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  ، اثلثًا  السيميائية.  الرباغماتية  جمال  ف  الدخول  فعندئٍذ   ، العالمات  واستخدام  العالمات 

 ب الداليل هو البحث الذي يركز على العالقة بني العالمات ودالالهتا وتفسرياهتا.اجلان

“Tiga aspek semiotik adalah semantik berhubungan dengan tanda-tanda, 

sintaktik berhubungan dengan gabungan tanda-tanda (susunan tanda-tanda), 

sedangkan pragmatik berhubungan dengan asal-usul, pemakaian, serta akibat 

pemakaian tanda-tanda di dalam tindak tanduk berbahasa”.35 

واملشاعر  ، أي اخلربات واألفكار  العالمة هي شيء ميكن أن حيل حمل شيء آخر 
واألفكار وما إىل ذلك. لذلك ، كعالمة ، فهي ليست اللغة نفسها فحسب ، بل األشياء 

 36املختلفة اليت تتضمنها ، على الرغم من أن اللغة نظام لغة كامل ومثايل للغاية.

 37ميكن تصنيف العالمات بناًء على سبب ظهورها ابلطرق التالية: 

سبيل   على   ، التجربة  خالل  من  للبشر  معروفة  الطبيعة  تسببها  اليت  العالمات  أ. 
واألمطار املستمرة تسبب الفيضاانت ،    املثال: اليوم الغائم هو عالمة على هطول األمطار ،

 وميكن أن تسبب الفيضاانت املرض واجملاعة. 

سبيل   على   ، احليوان  صوت  من  للبشر  معروفة  احليوان  يسببها  اليت  العالمة  ب. 
 املثال: كلب ينبح عندما يدخل شخص ما إىل الفناء.

 38ج. العالمات اليت يسببها اإلنسان ميكن تقسيم هذه العالمة إىل:
 

35 T. Fatimah Djajasudarma,  Semantik 1, Pengantar ke Arah Ilmu Makna, (Bandung: PT. 

Eresco,1993), Cet. Ke-1, hlm. 1.  
36  Nurgiyantoro, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Pres), hlm. 67. 
37 T. Fatimah Djajasudarma,  Semantik  1..., hlm. 1 
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 ( اإلشارات اللفظية، وهي اإلشارات اليت يصدرها اإلنسان بوسائل الكالم )أجهزة الكالم(. أ

مماثلة  ب  لتكون  اإلنسان  يستخدمها  اليت  اإلشارات  وهي   ، اللفظية  غري  العالمات   )
 لإلشارات اللفظية. تنقسم اإلشارات غري اللفظية إىل قسمني ، ومها: 

اف )إمياءة اجلسد( بشكل أفضل ابسم لغة اإلشارة ،  أ( تُعرف اإلشارات اليت تنتجها األطر 
 على سبيل املثال: تعين إشارة اإلهبام ألعلى رائعة وجيدة وما إىل ذلك.

ب( اإلشارات الناجتة عن الصوت )الصوت( ، على سبيل املثال: للصفري معىن السعادة ،  
 واملناداة ، والرغبة ف املعرفة ، وما إىل ذلك.

ا مباشرة  تسمى اإلشارات ف  الرموز هلا عالقة غري  أو  الرموز  / رموز.  حلروف رموز 
 39ابلواقع. ما كتبه ومسعه شخص ما يعمل أيًضا كوسيلة اتصال تسمى رمزًا.

 العالقات املرجعية واملعاين املعجمية .3

أبصغر  وجودها  يتميز  اللغوي  املعىن  نظام  ف  وحدة  أصغر  هو  املعجمي  املعىن 
املعىن املعجمي هو الفئة والرتكيبات الرايضية اليت جيب أن تفسر فيها كل  الوحدات األخرى.  

 40الكلمات واآلاثر ، اجملموعات العلمية ذات املعاين اهليكلية ف وحدات البناء. 

 
 
39 Marfuah Unsayaini, “ Ikhtisar Semantik 1 Pengantar ke Arah Ilmu Makna Karya Dr. T. 

Fatimah Djajasudarma”. (Makalah yang disampaikan pada tugas mata kuliah linguistik Pendidikan).  
40 Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret, Surakarta, 25 Desember 2012), hlm. 11 
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العالقة املرجعية هي العالقة املوجودة بني الكلمة والعامل خارج اللغة املعنية عن طريق 
رمز( ، ومعىن )مفهوم أو مرجع( ، والشيء املتكون هي عالقة احملادثة. العالقة بني كلمة )

41غري مباشرة. يتم تصوير العالقة بني هذه العناصر الثالثة من خالل مثلث سيميائي.
 

  
 التسمية . 3

ومجيع     ، ونشاط   ، وكائن   ، خملوق  لكل  تسميات  تصبح  كلمات  هي  األمساء 
لتنوع احلياة البشرية املعقدة. أحيااًن جيد البشر  األحداث ف العامل. منت هذه األمساء نتيجة  

احليواانت  مثل  اجملموعات  أمساء  تظهر  الطريقة  هبذه  اآلخر.  تلو  واحد  تسمية  ف  صعوبة 
 والنبااتت وأنواع أخرى. 

“Penamaan merupakan proses pencarian simbol bahasa yang berfungsi untuk 

menggambarkan objek, konsep, proses dan sebagainya; biasanya dengan 

memanfaatkan perbendaharaan yang ada; antara lain dengan mengubah kemungkinan 

makna atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata”.42 

 
41 Ogden dan Richards, Teori Semantik Segitiga, 1972, dikutip oleh J.D. Parera, “Teori Semantik”, 

(Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 28-31. 
42Kridalaksana Harimurti, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), Cet. Ke- 4, 

hlm.54   
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ميكن أن يكون االسم أيًضا مبثابة مصطلح. تصبح هذه املصطلحات واضحة عند   
الكلمة  تعريف الشيئني حدود حول  هلذين   ، التعريف  نفسه  املصطلح هو  األمساء.  مثل   ، ها 

 واحلدث والعملية.
كظاهرة ثقافية ، اللغة ديناميكية. وذلك ألن اللغة تنمو وتتطور مبا يتناسب مع   

التنوع املتزايد لتصورات اإلنسان للعامل املصغر. ستتغري األمساء من وقت آلخر ألن عنصر 
 عنصر لغة غري مستقر. األمساء

 
 . أنواع دالالت األلفاظ 3

بناًء على املناقشة أعاله ، مت توضيح أن العديد من اللغويني مهتمون بدراسة علم  
علم  أنواع  يقسم   ، ليونز  جون  وهو   ، أورواب  سهول  من  اللغوايت  عامل  بينهم  من  الداللة. 

 43أجزاء مبا ف ذلك: 5الداللة إىل 
 لغوية. دالالت 1
 . دالالت فلسفية )دالالت منطقية(2
 . دالالت األنثروبولوجيا )دالالت أنثروبولوجية(3
 . دالالت نفسية4
 . دالالت األدب5

املقتبس   Geckelerو    Coseriuعلى غرار رأي جون ليونز أعاله ، وفًقا لـ   
 أجزاء مبا ف ذلك: 3( ، قسم الدالالت إىل 2006) Winfried Notمن 
 دالالت لغوية. 1
 الدالالت املنطقية -2

 
43 John Lyons, Instroduction to Theoritical Linguistic, Terj. Majid Abdul Halim Mahisyah 

dkk, ‘ilm al-Dilalah, (Basrah: Kuliah al-Adab, 1980), hlm. 7. 
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 . دالالت عامة )دالالت عامة(3
نوًعا    الباحث  ، خيتار  الرسالة  الباحث ف هذه  اليت انقشها  املشكالت  بناًء على 

وفًقا   ألنه  اللغوية.  الدالالت  وهي   ، أعاله  وصفها  مت  اليت  الدالالت  من  أنواع  عدة  من 
كبريًا من املستوى اللغوي. بدءا من أدىن شيء وهو  لفريهار ، فإن مناقشة املعىن متس جزًءا  

 املعجم. حيث يوجد معىن ويسمى املعىن املعجمي.
علم   البنيوي.  املعىن  يسمى  معىن  أيًضا  هناك   ، والبناء  التشكل  مستوى  على 

احملورية   النقاط  ومن  احلديثة.  اللغوية  النظرية  على  يعتمد  داليل  هنج  هو  اللغوية  الدالالت 
املعا ،  دراسة  التشكل  وعلم   ، األصوات  علم  وهي:   ، التحليل  مستوى  على  اللغوية  ين 

 والنحو.
Objek simantik ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Bagan Objek  

Semantik (sumber: desain dikutip dari tinjauan historis dan aplikatif 

Muhammad Kholison, 2016) 

Objek Semantik Linguistik 

Fonologi (Fonemik)  Leksikon Gramatika 

Semantik Gramatikal Semantik Leksikal Tidak ada semantik, 

namun setiap fonem 

memiliki peran dalam 

membedakan makna 
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أعاله    البياين  الرسم  تنقسم يظهر   ، عام  بشكل   ، لذلك  الداللية.  الكائنات 
 الدالالت اللغوية إىل قسمني ، ومها كالتايل: 

 . معجم املعاين1
اللغة.   معجم  ف  الوارد  املعىن  دراسة  هي  املعجمية  هذه  44الدالالت  تتعلق 

تفحص   الدالالت  هذه  فإن  لذا  الكلمات.  بني  املعىن  عالقة  أو   ، بكلمة  أيًضا  الدالالت 
 املعىن املرتبط ابملعىن.

 . دالالت حنوية 2
الدالالت النحوية هي حقل داليل يدرس معىن وحدات اللغة فوق مستوى الكلمة   

والصر  الصوتيات  أيًضا  تشمل  اليت  واجلمل  واجلمل  العبارات  طوره  مثل  الذي  والنحو  ف 
Agirdas Julien Greimas. 

اليت حتتوي عليها    املعاين  املبذولة لوصف  اللغوية على اجلهود  الدالالت  ركز هذه 
الوحدات اللغوية مثل الصرفيات والكلمات والعبارات واجلمل واجلمل واخلطاابت اليت تعترب  

الالت )املعىن( إىل نوعني ، الد  Verhaarمهمة إلتقاهنا. بناًء على هذا التفسري ، صنف  
 ومها: املعىن املعجمي واملعىن النحوي. 

وأما فايز الداية فيقسم املعىن إىل أربعة أجزاء ، وهي: املعجم )الداللة اجملمعية( ،   
النحوية(.  )الداللة  النحوي  واملعىن   ، الشرعية(  )الداللة  الصرف  السياقي  45واملعىن  املعىن 

 )الداللة السياقية(. وفيما يلي شرح ألجزاء املعىن األربعة عند فايز الضية: 
 أ. املعىن املعجمي )الداللة اجملمعية(. 

 
44 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 8. 
45 Fayiz al-Dayah, ‘Ilm al-Dilalah al-‘Arabi al-Nazhariyyah  wa al- Tathbiq, (Beirut: Dar al-

Fikr al-Mu’ashir, 1985), cet. Ke-1, hlm. 20. 
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املعىن املعجمي هو املعىن األساسي للكلمة وفًقا للقاموس. ميكن أيًضا تفسري هذا  
ن عالقته ابلكلمات األخرى املعىن على أنه معىن كلمة بشكل مستقل عن سياق اجلملة دو 

 46ف بنية اجلملة. 
يعّرف رأي آخر أيًضا أن املعىن املعجمي هو معىن الكلمة عندما تكون الكلمة منفصلة ، إما  
ف شكل كلمة أو ف شكل عالمة ، واليت هلا معىن دائم إىل حد ما ، كما تقرأ ف قواميس 

كن أن يتغري عندما تكون الكلمة موجودة  لغة معينة. يقال إنه قائم بذاته ألن معىن الكلمة مي
يظهر   الذي  املعىن  النحوي هو  ابملعىن  املقصود  فإن   ، نفسه  الوقت  اجلملة. وف  ابلفعل ف 

 كنتيجة لوظيفة الكلمة ف اجلملة.
ف اللغة اإلندونيسية ، على سبيل املثال ، "جزء من اجلسم من الرقبة إىل أعلى"   

". وف الوقت نفسه ، فإن معىن "الرئيس" أو "القائد" ليس  هو املعىن املعجمي لكلمة "رأس
معنًيا معجمًيا ، ألنه للتعبري عن معىن "الرئيس" أو "القائد" ، جيب أن تكون كلمة "رئيس"  

ف اللغة العربية  47مصحوبة بعناصر أخرى ، مثل عبارة "رئيس املدرسة" أو "رئيس املكتب". 
معىن من بينها    30موس معجم الواسط هلا أكثر من  على سبيل املثال كلمة "ضرب" ف القا

املعاين: حرك ، انطلق ، اضرب ، نصب ، اضرب ، اطبع ، امزج ، ألزم ، وغريها. مث لكلمة  
"فتح" عشرة معاٍن ، من معانيها ما يلي: الفتح ، واالستكشاف ، وااللتفاف ، واملساعدة ،  

 واحلكم ، والقهر ، وغريها. 
 اللة النحوية(. ب. املعىن النحوي )الد

 
46 Pateda, Semantik…, hlm. 119 . 

 
47 Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoritik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 269. 
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املعىن   آخر  مبعىن   ، حنوية  لعملية  كنتيجة  يظهر  الذي  املعىن  هو  النحوي  املعىن 
النحوي هو املعىن الناتج عن استخدام الكلمات ف اجلمل املكتوبة أو املنطوقة على مستوى 

 48التحليل أو الرتكيب.
“Makna gramatikal merupakan suatu perangkat makna kalimat yang tertutup. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap bahasa terbatas dan tidak dapat berubah atau diganti 

dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, makna gramatikal sebuah bahasa dapat 

dikaidahkan. 49 
سيظهر املعىن النحوي عندما تكون هناك عملية حنوية ، مثل اإللصاق أو إعادة   

 التكرار أو اجلمل. مثال ابللغة اإلندونيسية هو عملية التثبيت: 
 ( كلمة "يرتدي" تعرب عن املعىن النحوي "لبس أو لبس املالبس". 1
 ( كلمة "حصان" تدل على املعىن النحوي "لركوب اخليل".2
 

 صرف )الداللة الشرعية(.ج. املعىن ال
وقد    ، والكلمات  الكلمات  تركيب  من  اليت أتيت  الكلمة  معىن  هو  الصرف  املعىن 

ذكر )ابن جيين( عند احلديث عن نفس التأكيد ، حيث توجد قوة املعىن أو تكرار املعىن. 
 50على سبيل املثال: قطََّع. 

أصدقه ، إنه كاذب. هل ميكنك وقد ذكر د. إبراهيم أنيس ف مجلته الشهرية "ال   
كلمة   فإن  "لذا  ثواٍن؟!  الصحراء ف غضون  وسط  تلطيخها ف  ميكن  العني  أن  تتخيل  أن 

 51كّذاب )كاذب أو كاذب جًدا( هلا داللة أقوى من كلمة كاذب بنفس الرتكيز. 

 
48 Haidar, Ilm…, hlm. 43. 
49 J.D Parera, Teori Semantik, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), cet.ke-2, hlm. 92.  

 .    ٥٥۱السابق، ص. 50
          .  ٤٤م(، الطبعة الرابعة، ص.   ٩٨٠۱، )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية،  داللة األلفاظإبراهيم أنيس،  51
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الوصفي ملعىن   اهليكل  للجمل على  املورفولوجية  األمهية  تستند   ، الدراسة  ف هذه 
أتكيده ، واملبالغة ف معىن أجزاء معينة من اهليكل ، واملعىن احملدد الذي تتطلبه بنية  الكائن و

 وسياق احملادثة. 
 د. املعىن السياقي )الداللة السياحية(. 

املعىن السياقي هو معىن كلمة ف سياق متعلق ابملوقف ، أي مكان ووقت وبيئة   
 حتديد املعىن ، على سبيل املثال: يذكر  اللغة املستخدمة. يلعب السياق دورًا مهًما جًدا ف

اجلرجاين ف كتابه دالئل اإلعجاز أن الكلمات الفردية ال ُتصنع ملعرفة معناها بشكل مستقل  
والرتتي الرتتيب  هو  منها  الغرض  ولكن  فوائدها. ،  رؤية  ميكن  حىت  مًعا  أوضح   52ب  وقد 

"ال تبحث عن معىن كلمة ، ولكن فتجنشتاين هذا أيًضا ف بيانه الذي ينص على ما يلي:  
أنواع ، وهي   4مييز اللغويون السياق إىل  53احبث عن كيفية استخدام الكلمة )ف السياق(". 

 54على النحو التايل:
 ( سياق اللغة ، 1
 ( السياق العاطفي ، 2
 ( سياق املوقف ، و 3
 ( السياق الثقاف. 4

يتعلق     ، أعاله  املوصوف  الشرح  على  بناًء   ، ذلك  اليت ومع  ابملشكالت  األمر 
املذكورة أعاله. لذلك هنا   الباحثون واليت مت وصفها إبجياز ف اخللفية للمشكالت  واجهها 

 سيناقش الباحث األخطاء الداللية ابملعىن املعجمي فقط )الداللة اجملمعية(. 
 . معجم املعاين 4

 
52 Haidar Ilm…, hlm. 56. 
53  Manqur ‘Abd. Al-Jalil, ‘Ilm al-Dilalah Ushuluh wa Mabahitsuh fi al-Turats al-Arabi, 

(Damaskus: Ittihad al-Khuttab al-‘Arab, 2001), hlm. 88. 
54 Ahmad Mukhtar ‘Umar, ‘Ilm al-Dilalah, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), Cet. Ke-2, hlm. 
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كرموز    تستخدم  اليت  اللغة  عناصر  معىن  هي  املعجمية  لألشياء  الدالالت 
القاموس.  ف  الواردة  الكلمات  معاين  التعريف  هذا  يوضح  ذكر  55واألحداث.   ، وهكذا 

Djadjasudarma    أيًضا أن هذا املعىن املعجمي يسمى معىن القاموس. على وجه الدقة
 ، فهذا يعين أنه ميكن البحث عن هذا املعىن ف القاموس. 

فإن املعىن املعجمي هو املعىن الذي  ليس هذا فقط ، ف رأي اللغويني اآلخرين ،   
املعىن.  يتوافق مع مالحظة أعضاء  الذي  املعىن  املرجع أو  املرجع أو  من بعض   56يتوافق مع 

التعريفات أعاله ، ميكن أن تساعدان ف فهم مفهوم املعىن املعجمي. على األقل ميكننا دراسة  
 عاين األخرى:أن هذه املعاين املعجمية هلا خصائص ميكن أن متيزها عن امل

تكون  1 عندما  الكلمات  معاين  أو  القاموس  الواردة ف  ابلكلمات  املعجمي  املعىن  يرتبط   )
 منفصلة ، سواء ف شكل الكالم أو ف الشكل األساسي.

 ( معىن الكلمة وفق املرجع )املرجع( حىت ولو كانت الكلمة ف سياق الكليامات.2
 بنية أو سياق اجلملة )ف القاموس(. ( يوجد املعىن املعجمي أيًضا ف 3

 فيما يلي أمثلة على املعاين املعجمية:  
 

ل  رِج    
 ألطراف املستخدمة ف املشي أو اجلري

 

 ُكرَّاَسة  
أوراق العمل املقيدة اليت يشيع استخدامها من قبل الطالب أو طالب  

 اجلامعات للبحث عن دروس أو دورات 
 

 
55 Djadjasudarma, Semantik 2 ;Makna Leksikal dan Makna Gramatikal, (Bandung: Refika 

Aditama, 2009), hlm. 16. 
56 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 
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 ُُمَاِضر  
 املسؤولة عن التدريس على املستوى اجلامعي هيئة التدريس 

 

 
املعجمية أعاله ، مت ذكر أن    املعاين  الثالثة من أمثلة  الثالث من األنواع  ف اجلزء 

حتتويه   الذي  املعىن  بقي  طاملا   ، السياقات  أو  اهلياكل  ف  توجد  أن  ميكن  املعجمية  املعاين 
 األمثلة التالية: الكلمة عند املرجع ، ميكن تفسري ذلك من خالل 

   (۱)  مرض رجلى بعد أن العب كرة القدم. 

 )۲( كتب التالميذ بعض املفردات الشائعة ىف الكرّاسة . 

 )۳(  يلقي احملاضر  مادة علم الداللة. 

إىل   تشري  أعاله  األمثلة  ف  خط  حتتها  كلمة  كل  فإن   ، كثب  عن  نظرت  إذا 
إىل   تشري  املثال  سبيل  على  "رجل"  كلمة  تستخدم مرجعها.  اليت  السفلية  األطراف  أحد 

للمشي أو اجلري. تشري كلمة الكرّاسة إىل أوراق جملدة يستخدمها الطالب أو الطالب عادًة 
املكلفني   التدريس  هيئة  أعضاء  إىل  احملاضر  كلمة  وتشري  الدورات.  أو  الدروس  لتسجيل 

 ابلتدريس على مستوى اجلامعة.
عدة مراحل من التحليل ، مبا ف ذلك ما لوصف املعىن املعجمي ، ميكن أن مير ب 

 57يلي:
 أ( حتليل تعقيد املعىن املعجمي

 
57 Tamam Hassan, Al-Lughoh al-‘Arabiyah, (Kairo: ‘Alam al-Kutub , 2005) , hlm. 323-324. 
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 ب( اشرح املعىن كما هو 
 ج( ربط املعىن املعجمي بثالثة أنظمة لغوية )لفظي ، صرف ، حنوي(. 

الواحدة    للكلمة  إذا كان  له معاين وحمتوايت خمتلفة.  املعجمي أن  املعجم  ما مييز 
املع من  متنوعة  أيًضا.  جمموعة  ختتلف  الكلمة  أن  يعين  فهذا   ، اهليكل  عن  فصلها  عند  اين 

والتنوع املقصود ف هذه الكلمة هو "تعدد املعاين". لذلك ، نصح متام حسن بعدم جتاهل 
معىن الكلمة ، ألن الكلمات املوجودة ف القاموس ال ميكن فهمها ف االتصال إال إذا كانت 

 جممعة ف سياقها )سياق( 
يس   ما  املفردات.  هذا  جمموعة  وهي   ، القاموس  ف  املوجودة  الكلمة  جبودة  مى 

املعىن  هو حتديد  منه  والغرض  القاموس.  ف  الكلمة  حترير  يتم  عندما  السمة  هذه  ستختفي 
الكلمات مغلفة  تكون هذه  أن  املقصود ، جيب  املعىن  بشكل صحيح ومناسب. ولتحقيق 

 بنصوص عربية من الطراز الكالسيكي واحلديث. 
عدة مجل   إذا  الكلمة ف  هذه  اختبار  فيجب   ، متعددة  معاين  هلا  وجدت كلمة 

سياق. لتحديد عدة سياقات ، جيب أن تقدم اجلملة عدًدا من املعاين وحمتوايهتا ف ظروف  
منفصلة. وللفظة صاحب مثال هذه الكلمة هلا معاين عديدة. انظر إىل األمثلة التالية بشكل  

 صحيح وصحيح: 
Kata Contoh Kandungan Makna 

 Sang pemilik Keagungan (julukan)  لقب  (أي ذو ) صاحب اجلاللة  صاحب 

 pemilik rumah مالك  صاحب البيت  صاحب 

 teman صديق  صاحب  صاحب 
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 sahabat رفيق  صاحب رسول للا  صاحب 

 yang mengambil manfaat منتفع صاحب املصلحة  صاحب 

 yang berhak/pemilik مستحق  صاحب احلق  صاحب 

 yang membagi-bagi (yang memberikan مقتسم  صاحب نصيب األسد  صاحب 

bagian) 

وكلمة صاحب ف حالة اخللوة هلا معانيها السبعة السابقة ، ومل يرد ذكرها ف أي  
من معانيها إال املصطلح مبضفه. هذا املصطلح هو صورة بسيطة للغاية بني الصور إلدخال  

واحد.  معىن  ف  كلمة  حتصر  هذه  السياق  أمثلة  من  كل  السياق.  ف  ومثال  58الكلمات 
 الكلمة التالية هي كلمة ضرب وهي كالتايل:

Kata  Contoh Kandungan Makna 

 (Zaid menghukum Umar) عاقب ضرب زيد عمرا  ضرب 

 (Allah menyebutkan perumpamaan) ذكر ضرب للا مثال  ضرب 

قبة ضرب له  ضرب   (mendirikan kubah) أقام  

 
58 Taman Hassan, Maqalat Fi al-Lughah wa al-Adab, Vol. 2, (Kairo: ‘Alam al-Ma’rifah, 

2006), hlm. 303. 
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 (membentuk) صاغ  ب العملة ``ضر ضرب 

 (ia membatasi waktu) حدد ضرب له موعدا  ضرب 

 (berusaha di muka bumi) سعى ضرب ف األرض  ضرب 

 ضرب مخسة ف سّتة  ضرب 

 (٦x٥)     

 (menghitung) حسب

 (bel telah berbunyi) دق ضرب اجلرس  ضرب 

عليهم الذلة أينما  ضرب  ضرب 

 ثقفوا 

 (mereka tertimpa kehinaan) أصاب 

مسى الدالالت املعجمية أيًضا دالالت اجملال املعىن. ف بعض املراجع ، يُذكر أن   
  ، الداللية  واملنطقة   ، الداليل  والفضاء   ، املعجمي  احلقل  ابسم  أيًضا  يُعرف  الداليل  اجملال 

والفئة    ، الداليل  املعجمي.  واملدى  واجملال   ، املفاهيمي  واجملال   ، الداليل  واجملال   ، الداللية 
بينما ف األدب العريب ، فإن مصطلح اجملال الداليل له أوجه التشابه التالية: احلق الضالعية ،  

 واحلق املعجمية ، واجملال الضالع.
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ظام اللغوي  ف هذه النظرية ، يعّرف أوملان اجملال الداليل أبنه "جزء مكمل من الن 
املعاين".  ينتمي إىل جمموعة كبرية من  لـ   59الذي حيلل جمااًل معيًنا  الوقت نفسه ، وفًقا  وف 

Lyons ."فإن احلقل الداليل هو "جمموعة من أجزاء من كلمة أو معجم لغة ، 
ترتبط    اليت  الكلمات  من  جمموعة  عن  عبارة  املعجمي  اجملال  أو  الداليل  اجملال 

لنظرية ، يتم التأكيد على أنه من أجل فهم معىن الكلمة ، جيب على املرء معانيها. ف هذه ا
أيًضا  املعىن  يعد جمال  البعض.  ببعضها  معانيها  ترتبط  اليت  املفردات  من  فهم جمموعة  أيًضا 
جزًءا من نظام اللغة الذي يصف اجلزء من واقع احلياة ف كون معني والذي يتم إدراكه من 

العناصر من  جمموعة  األلوان    خالل  أمساء  املثال:  سبيل  على  معانيها.  ترتبط  اليت  املعجمية 
، مثل: أمحر   للمعىن  معيًنا  ،    -أخضر    -أصفر    -أزرق    -)األلوان( تشكل جمااًل  أبيض 

 وكذلك أمساء أواين املطبخ )أألداوات املطبخية( وهكذا.
سلسلة من   وفًقا هلذه النظرية ، لفهم معىن الكلمات ، جيب على املرء أيًضا فهم 

النظرية(   الكلمة )وفًقا هلذه  ليونز أبن معىن  الطريقة ، جيادل  لغواًي. هبذه  املرتابطة  الكلمات 
هو إنشاء عالقة بني الكلمة والكلمات األخرى املوجودة ف جمال داليل. مبعىن ، املعىن هو  

 الرابط املوجود بني عناصر اللغة نفسها.
للباحث أن يستنتج أن الغرض من التحليل ف اجملال ناًء على الشرح أعاله ميكن  ب 

الداليل هو مجع كل كلمة ف جمال معني ، مث وصف عالقتها بكلمات أخرى. وفيما يتعلق 
بوصف جمال املعىن ، يتفق أتباع هذه النظرية على أن املبادئ األساسية هلذه النظرية هي كما  

 يلي:
 ر من حقل داليل واحد. هبا أكث (lexeme( ال توجد وحدة معجمية )1)
 ( ال توجد وحدة معجمية ال ميكن أن تتطور إال ف جماالت معينة.2)
 ( جيب عدم جتاهل دور السياق عند تقدمي كلمة أو مجلة وفًقا للسياق الذي يغطيها. 3)

 
59 Ahmad Mukhtar Umar, ‘Ilmu ad-Dilalah, (Kairo: ‘Alam al-Kutub, 1992), hlm. 79. 
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ليشمل   للحقل  الداليل  املفهوم  بتوسيع  املنظرين  هؤالء  بعض  قام   ، ذلك  ومع 
 الفروع التالية: 

، كان    A. Jollesأ( الكلمات املرتادفة )املرتادفات( والكلمات املرتادفة )التضاد(. وفًقا لـ  )
أول من اعترب أن الكلمات املرتادفة والكلمات مع املتضادات كانت جزًءا من دراسة جمال 

 املعىن.
مشتقات  ) الصرفية ) wazansب(  املعلمة  ابسم  أيًضا  واملعروفة   ، االستقاقية(  األوزان 
 حقول مورفو الداللية(. )
 ج( أجزاء الكالم وتصنيفها حنواًي. )
احلقول  ) الكلمات ) Sintagmaticد(  من  سلسلة  يتضمن  احلقل  هذا   ، السنتامجاتية( 

اليت تستخدم عالقة ، فقط أن هذه العالقة ليست هي نفسها دائًما ف كل موقف حنوي.  
 جيسد دبليو بورزيغ أزواج من هذه الكلمات:

Menggonggong  نباح Anjing  كلب 

Meringik  صهيل Kuda فرس 

Membuka  يفتح Pintu  ابب 

Makanan  طعام Menyajikan  يقّدم 
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Kaki قدم Berjalan  ميشي 

Mobil سيارة Pindah ينتقل 

Mata عني Melihat يرى 

Telinga  أذن Mendengar يسمع 

ثالثينيات القرن املاضي مبثابة  كان جمال نظرية املعىن الذي ابتكره جوست ترير ف   
يفصل ترير مفهوم حقول املعىن ابعتبارها قطاعات من  60ذروة جناح دراسة الدالالت البنائية. 

وتصنيفه  معني  مستوى  تقسيم  يتم   ، احلياكة  هذه  ف  وثيق.  بشكل  متماسكة  املفردات 
 61وتنظيمه هبذه الطريقة. 

 . األخطاء الداللية 5
 ية أ. تعريف االخطاء الدالل

علم الداللة هو جزء من املستوايت الثالثة للغة ، وهي علم األصوات ، والقواعد  
الدالالت.-)مورفولوجيا وعلم   ، املعىن.   62تركيب(  دراسة  أهنا  على  الداللة  علم  تعريف  يتم 

لذا فإن الدالالت تعين املعىن ، واحلديث عن املعىن ، وكيف ينشأ املعىن ، وكيف يتطور ،  
 تغيري ف املعىن ف اللغة.وملاذا يوجد 

 
60 Muhammad Kholison, Semantik Bahasa Arab Tinjauan Historis Teoritik dan Aplikatif, 

(Sidoarjo: CV Lisan Arabi, 2016), hlm. 140. 
61 Ullmann, diadaptasi Soemarsono, Pengantar Semantik, op.cit, hlm. 300. 
62 Djajasudarma, Semantik 1…,hlm. 1. 
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من حيث الداللة )علم الداللة( هو فرع من فروع علم اللغة )علم اللغة( ، وقد قام  
مبفرده ودرس معىن اللغة ، سواء على مستوى املفردات )املفردات( أو على مستوى الرتاكيب  
يناقش  العلم الذي  )الرتكيب(. أما خمتار عمر فقد عّرف علم الداللة أبنه دراسة للمعىن أو 

فرع   أو  الصوتية  املعىن  الرموز  لكشف  توافرها  جيب  اليت  الشروط  يفحص  الذي  اللغة  علم 
 63حبيث يكون هلا معىن.

هذا العلم ليس فقط حمور دراسة اللغويني ، بل هو أيًضا موضوع البحث من قبل  
إىل   وما  األنثروبولوجيا  وعلماء  الفقه  وأصول  والفقهاء  النفس  وعلماء  والكتاب  الفالسفة 

هم هذا العلم متنوع للغاية. وبصرف النظر عن كونه يسمى علم الداللة ذلك. لذلك ، فإن ف
، فإن هذا العلم ُيسمى أيًضا علم الداللة ، وعلم املعاين ، وعلم املعاين ، وعلم املعىن )مع  

 املفرد ، وليس مع اجلماعة ، واملعين ألن علم املعاين هو. جزء من علم البالغة(.
كفرع من فروع علم اللغة ، وبني علماء العرب   ومع ذلك ، يتم وضع هذا العلم 

هذا العلم هو فرع من فقه اللغة. هذا العلم هو أيًضا ذروة علم اللغة ألنه يتضمن دراسة علم  
 األصوات ، وعلم التشكل ، والقواعد ، وعلم أصل الكلمة ، وعلم املعجم.

وبة أو املنطوقة.  ميكن أن تكون األخطاء على املستوى الداليل مرتبطة ابللغة املكت 
تؤكد   والنحوية.  والصرفية  الصوتية  املستوايت  على  اللغوي  اخلطأ  هذا  حيدث  أن  ميكن 
األخطاء اللغوية على املستوى الداليل على االحنرافات ف املعىن ، وكالمها يتعلق ابالحنرافات 

ة  ف املعىن ، وعلم األصوات ، والصرف ، والنحو. لذلك ، إذا كان هناك صوت أو صيغ 
كلمة أو مجلة ينحرف معناها عن املعىن الذي جيب أن يكون عليه ، يتم تصنيفها ف خطأ  
اللغة هذا األخطاء الداللية هي أخطاء ف اختيار الكلمات الصحيحة ومبا يتوافق مع املعىن 

 64املطلوب ف سياق اجلملة. 
 

63 Ahmad  Muchtar  Umar, ‘ilm al-Dilalah, (Kuwait: Dar al-Arubah, 1982), cet. Ke-1, hlm. 11  
64  I Dewa Putu Wijana, Muhammad Rohmadi, Semantik: Teori dan Analisis, (Surakarta: 

Yuma Pustaka, 2011 ), Cet. Ke-II, hlm. 19-20. 
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تغري    بل   ، فحسب  معناها  تناقش  ال  أخطاء  هي  الداللية  الوارد األخطاء  املعىن 
هي  65فيها.  الداللية  األخطاء  بشأن  الباحثون  إليها  توصل  اليت  االستنتاجات  فإن   ، لذا 

أخطاء ف اختيار معىن الكلمات. وابلتايل ، فإن حتليل اخلطأ الداليل هو حتليل لألخطاء ف 
 اختيار معىن الكلمات وفًقا لسياق اجلملة. 

 . حتليل اخلطأ الداليل 6
الوارد   املعىن  تغري  بل   ، فحسب  معناها  تناقش  ال  أخطاء  هي  الداللية  األخطاء 

حتليل اخلطأ الداليل هو حتليل لألخطاء ف اختيار الكلمة الصحيحة ووفًقا للمعىن  66فيها. 
 املطلوب ف سياق اجلملة. كما مت شرحه ف الشرح أعاله. 

 . أنواع األخطاء الداللية 7
 هي كما يلي: أنواع األخطاء الداللية 

 أ. دراسة الدالالت اللغوية
العلم الداليل )املعىن( أو )دراسة املعىن( أو )فرع اللسانيات الذي يتعامل مع نظرية   

املعىن( أو )اجلزء الذي يعلم شروط املهمة اليت جيب أن تكون متوفرة ف الرموز حىت ميكنها  
 نقل املعىن(.
النظر   التمهيدي على  اللغة  ، أو علم يركز على يعتمد علم علم  اللغوية احلديثة  ية 

ينقسم موضوع الداللة اللغوية إىل  67دراسة املعىن اللغوي ف حتليله ووجهات نظر موضوعه.
 قسمني مها:

 . دالالت حنوية 1

 
 . ۱. حممد غفران زين العامل، علم الّداللة، ص.  65
  . ۱. حممد غفران زين العامل، علم الّداللة، ص.  66

67 Muhammad Kholison, Semantik Bahasa Arab Tinjauan Historis, Teoritik, dan Aplikatif, 

(sidoarjo: CV. Lisan Arabi, 2016 ), Cet. Ke-1, hlm. 19. 
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العبارات  مثل   ، الكلمة  مستوى  فوق  اللغة  وحدات  معىن  يدرس  الذي  الداليل  اجملال  وهو 
طوره   كما  والنحو  والصرف  الصوتيات  علم  أيًضا  يتضمن  والذي   ، واجلمل  واجلمل 

Algirdas Julien Greimas. 
 . معجم املعاين 2

املعجمية أيًضا مبعىن الكلمة ،  وهي دراسة املعاين املوجودة ف معجم اللغة. ترتبط الدالالت  
الكلمات.  بني  املعىن  املرتبطة   68وعالقة  املعاين  تتعلم  املعجمية  الدالالت  فإن  لذلك 

 ابلكلمات.
وحيدث   ، واملصاحبة  املعىن  غموض  مها:   ، قسمني  إىل  املعجمية  الداللية  األخطاء  تنقسم 

بط املعاين بني كلمات غموض املعىن بسبب الصعوابت اليت تنشأ ف اختيار الكلمات ف ر 
احلدث. وف الوقت نفسه ، يقسم جيمس غموض املعىن إىل أربع فئات ، وهي على النحو 

 69التايل:
 أ( استخدام الكلمة العامة للكلمة اخلاصة 

 ب( استخدام كلمات خاصة من الكلمات الشائعة
 ج( ال توجد كلمات أو مجل متجانسة

 د( غموض معىن الكلمة
 
 التعلم  ةقيطر  .ج

إن الطريقة أتيت من اللغة اإلجنليزية ، وهي الطريقة  Webster (1980)يقول   
ي إجابة على  اليت تعين طريقة منهجية وعامة للعمل مثل الطريقة اليت يعمل هبا العلم وه

 
68 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009), 

hlm. 8. 
69 Ramli, Kesalahan Makna Leksikal pada Terjemahan Teks Bahasa Indonesia ke Dalam 

Bahasa Inggris, (Universitas Lakidende Unaaha, 2013), hlm. 44. 



82 
 

فيعرب عنها عبد الدين نتا ابلعربية ، بعدة كلمات ، وهي: `` الطريقة سؤال. أما الطريقة  
ف هذه  70املنهج '' ، وتعين النظام ، والوصيلة اليت تعين الوسيط أو الوسيط. '' ، مث ``  

تعين   الطريقة  إن  اجلرجاين  حممد  بن  علي  قال  "الثقافة".  هي  املناسبة  الكلمة   ، احلالة 
 الطريقة الصحيحة اليت ميكن استخدامها لتحقيق اهلدف. 

طريق  Syaiful mustofaأوضح    هي  املصطلحات  ف  الطريقة  تدريس أن  ة 
مث    71يستخدمها املعلمون ف عملية تعلم اللغة من أجل إنشاء األهداف اليت يتعني حتقيقها.

لـ   خطوات   Suyonoوفًقا  إىل  ابإلضافة  واإلجراءات  التخطيط  كل  هي  الطريقة  فإن   ،
من الفهم أعاله ميكن أن   72أنشطة التعلم مبا ف ذلك اختيار طرق التقييم اليت سيتم تنفيذها. 

نتج أن تعريف الطريقة هو كل ما هو موجود ف كل عملية تعلم لدى الطالب ف حماولة  نست
 لتحقيق هدف.

الطالب وظروف    تطور  معرفة مستوى  أوالً  علينا  ، جيب  ما  أن حندد طريقة  قبل 
اليت   املواد  تقدمي  ف  الطالب  قدرات  ف  ابالختالفات  واالهتمام   ، به  واالهتمام  الطالب 

بتدريسها.   املعلم حمًقا ف سنقوم  أن يكون  ، وجيب  الطالب  أيًضا إىل حالة  ننظر  أن  جيب 
اختيار طريقة ما حىت يسهل على املعلم حتديد جناح الطالب. قال سيف حبري وأسوان إن  
استخدام األساليب اليت ال تتفق مع أهداف التدريس سيصبح عقبة ف حتقيق األهداف اليت 

ستكون كل طريقة معينة مرتبطة دائًما ابألحكام املتعلقة وابلتايل ،   73مت وضعها )احملددة(. 
ابختيار املواد أو االختيار ، والتدرج ، والعرض ، والتكرار أو التدريبات مع تكرار املواد ف  

 
70 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 60 

71 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Inovatif (UIN Maliki Press, 2011), hlm. 135 

72 Suyono, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2911), hlm. 32 
73 Syaiful Bahri, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 73 
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قال   التعلم.  نظام من خمتلف   Syaiful Mustofaعملية  الطريقة كانت عبارة عن  أن 
 74املكوانت املوجودة واليت كانت مرتابطة.

قدرات   مع  تتوافق  ال  للتعلم  املستخدمة  الطريقة  كانت  إذا  إنه  داليا  سري  قال 
الطالب ، فإن ما حدث هو أهنم ال يستطيعون متابعة التعلم جيًدا وأن التعلم مل ينتج عنه  
ستساعد  الطريقة  فإن   ، التعلم  لنجاح  الرئيسي  املفتاح  هي  الطريقة  ألن  نظرًا  نتائج.  أي 

هم الدرس وستسهل على املعلمني تقدمي دروسهم. إذا كان املعلم الطالب بشكل كبري ف ف 
لديه معرفة عالية جًدا ف إتقان املادة ولكن املعلم ليس لديه طريقة جيدة ، فمن احملتمل أن 
يكون التعلم أقل جودة ومماًل. عند استخدام الطريقة ، جيب على املعلم أيًضا ضبط ظروف  

 عدد الطالب سيؤثر على استخدام الطريقة. الفصل وجو الفصل الدراسي ، ألن 
 أ. طريقة القراءة  

 ةاء . خلفية عن طريقة القر 1
الربع   ف  أمريكا  ف  املباشرة  األساليب  تطبيق  فإن   ، سياكور  انزري  قاله  ملا  وفًقا 

القرن العشرين مل يكن سلًسا كما هو احلال ف أورواب. هذا ألنه ، على عكس   األول من 
العثور على مدرسني للغة األم. عالوة على ذلك ، تعتقد املؤسسات أورواب ، من   الصعب 

التعليمية ف أمريكا بقوة أن هنج القراءة لتعلم اللغة الثانية هو أكثر فائدة من هنج التحدث 
)النهج الشفهي(. يؤكد كوملان للمعلم أن تدريس لغة اثنية ابستخدام أسلوب التحدث غري  

 75علمني جعل القراءة حمور الرتكيز واالنتباه. عملي ، لذا جيب على امل
الثانوية والكليات ف   1929منذ عام    القراءة ف املدارس  ، بدأ استخدام طريقة 

النصوص   القدرة على فهم  املتحدة ، هبدف إعطاء الطالب والطالب  الوالايت  مجيع أحناء 
عتقاد أبن القراءة هي بداية كل  العلمية اليت حيتاجوهنا لدراساهتم. مث تبدأ هذه الطريقة من اال
 

74 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Inovatif (UIN Maliki Press, 2011), hlm. 145 
75 Nazri Syakur, Kognitivisme Dalam Metodologi Pembelajaran Bahasa (Yogyakarta 

PT.Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 43 
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املعرفة ، ألن كل املعرفة تقريًبا مكتوبة ف كتاب ، وابلتايل فإن طريقة القراءة هذه سيتمكن  
 الطالب من إتقان كل إتقان ف اللغة.

 . خصائص طريقة القروية هي:2
دث مث أ. عادًة ما تبدأ هذه الطريقة إبعطاء مترين موجز لتدريب الطالب على مهارات التح

تكوين  من  الطالب  يتمكن  واجلمل حىت  الكلمات  وقول  بسيطة  بضع مجل  إىل  االستماع 
 مجل.

ب. بعد أن يتدرب الطالب على نطق بضع مجل مث يقرؤوهنا ف النص املعلم هو املسؤول  
 عن تطوير بعض مهارات القراءة بصمت للطالب

متبوعة جهرية  قراءة  مع  النص  بقراءة  الطالب  قام  ذلك  بعد  النص    ج.  حول  أسئلة  بعدة 
 لتقوية الفهم.

 يقة القرعة عند حممد مكيم الدين:. مزااي طر 3
 أ. يتم تدريب الطالب على فهم أو حتليل النصوص ليس من خالل الرتمجة 

 ب. ميكن للطالب إتقان املفردات بشكل صحيح
 76.النحو والصرفج. ميكن للطالب أن يفهموا جيًدا استخدام 

 . نقاط ضعف طريقة القرعة عند فؤاد أفندي هي:  4
 أ. الطالب أقل مهارة ف الكتابة احلرة 

 ب. الطالب ليسوا ماهرين ف االستماع والتحدث 
 77ج. سيكون الطالب أقل قدرة على التعبري عن األفكار سواء كتابًيا أو شفهًيا. 

 
76 Muhammad Makimmudin, Metode Pengajaran Bahasa, hlm. 52 
77 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2012), 

hlm.116 
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الشامطة   القروعة  ومها:   ، قسمني  إىل  أساًسا  تنقسم  القرواعة  فإن   ، ملنري  ووفًقا 
والقرية اجلهرية. ومعىن القراءة الصامتة فهم املعىن الوارد ف نص القراءة ، والقراءة اجلهرية هي  

 78القراءة ابلرتكيز على أنشطة األعضاء الناطقني كالشفاه أو الكالم الذي يصدر صواًت. 
،    نري إن خطوات ممارسة التعلم ابستخدام طريقة القرعةوقال م  هي كالتايل: أوالً 

ال مع    باحثيقوم  متوافقاً  يكون  أن  أي   ، الطالب  واقع  مع  يتناسب  قراءة  نص  إبعداد 
  ،   اثنًيا .  للطالب .  املاحل   وليس  والنفسي  العقل  تطور  مستوى  حسب  ،  الطالب   قدرةمتوسط  

  التفكري   أثناء  العلة  حروف  دقة  اختيار  مث   ،  بصمت  القراءة  الطالب   مجيع  من  الباحث  يطلب
من    باحثحملة ، يطلب ال  ف  قرأوا  قد  الطالب   مجيع  أن  يُعتقد  أن  بعد  ،   اثلثًا .  الوارد  املعىن  ف

عندما يقرأ الطالب ،    بعض الطالب القراءة ابلتناوب والبعض اآلخر يستمع بعناية. رابًعا ، 
بتدوين مالحظات حول نتائج القراءة ، على سبيل املثال حول الكلمات اليت   باحثيقوم ال

بط القراءة  على  قدرة  أقل  تعترب  اليت  احلروف  أو   ، بشكل خاطئ  غالًبا  خامساً:  تُقرأ  القة. 
السابق  باحثاليصحح   ، بعد ذلك يقوم  الكلمات اخلاطئة اليت قرأها الطالب  ون. سادساً 

إبجراء مراجعة ويفتح الفرصة لطرح سؤال وإجابة مناقشة حول املوضوعات اليت متت  باحثال
 مناقشتها سابقاً. 

القر   طريقة  تعلم  مالءمة  أمن خالل خطوات  أكثر  اخلطوات  هذه  فإن   ، أعاله  ة 
تويي املتوحد واملعتقد ، ف الواقع ميكن استخدام طريقة القروية على أي  لالستخدام على مس 

مستوى مثل مستوايت املبتدي واملتواسط واملتقدم. ومع ذلك ، فإن ما مييز هذه املستوايت  
هو أهداف ومبادئ التعلم. قال دانو سليمان إنه ابستخدام طريقة القريو فإننا نويل مزيًدا من  

ألساليب اليت توضح مدى سهولة فهم الطالب ملا شرحناه. جيب أيًضا االهتمام للطرق أو ا

 
78 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab (Jakarta PT.Fajar Intrapratama Mandiri, 

2017), hlm. 136 
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تعديل اختيار الطريقة وفًقا ملستوى قدرة الطالب ، حبيث ميكن متابعة التعلم املباشر بشكل  
صحيح حىت النهاية. إذا كانت الطريقة املطبقة ال تتوافق مع مستوى قدرة الطالب ، فإن ما  

 ابعة التعلم جيًدا وال يقدمون أي فائدة للطالب.حيدث هو أهنم ال يستطيعون مت
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 الثالث  بابال
 منهجية البحث

 
 أ. البحث والتصميم 

 . نوع البحث1

اانت ألنه يف مجع البي  يسمى من حبث نوعي.  نوعيحبث  هو    ثهذا النوع من البح

بحث يهدف إىل الهو    كيفيالبحث ال  1الصيغ اإلحصائية.   وتفسريها ال يستخدم الباحث

منها   تعاين  اليت  الظاهرة  البحثفهم  والعمل   املوضوعات  والدافعية  واإلدراك  السلوك  مثل 

يف  انهتا  ا البحث الذي تعبري بي  وه  الكيفيهالبحث    Aininابنو ، على اإلطالق. يف    2وغريها.

وحتليلها   لفظي  اإلحصائية. بشكل  التقنيات  استخدام  يف    3دون  واتيلور  لبودجان  وفقا 

ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة   البحثهو إجراء    الكيفيسيتادي أن البحث  

يكون الغرض من هذه الدراسة هو فهم    حىتوالسلوك ميكن مالحظتها    الناس  منأو شفوية  

 
1 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang : Hilal Pustaka, 2010), hlm. 12 
2 Laxy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007), 

hlm.6 
3 M. Ainin, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang:Misykat,2006), hlm.12 
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البحث    4.لهابعض األفراد واخللفية ك   ، ري يف مجع وتفس   الذي  البحثهو    الكيفيوابلتايل 

 ال تستخدم الصيغ اإلحصائية.  االبياانهت 

ال  ستخدامي عن    كيفي التحليل  نبحث  عندما  البحث  هذا  اإلمالئية  األيف  خطاء 

يف قسم    والداللة  لطلبة  العلمية  العربيةالرسالة  اللغة    م   2019-2017عام  يف    تعليم 

 وتصنيف كل هذه األخطاء حسب النوع وكذلك تقدمي مربرات لألخطاء. 

 . تصميم البحوث 2

هي يف شكل   ا البحثويف الوقت نفسه ، فإن البياانت اليت مت احلصول عليها يف هذ

صميم البحث يف تعربية ، لذلك فإن هذا البحث يستخدم ابللغة ال  يعين الرسالة العلميةوثيقة 

 باً ما يشار إليه بألحباث أو حبث املكتبات. مكتبة األحباث أو غال

البحث  إىل  احلاجة  دون  فقط  املكتبة  مواد  إىل  أنشطتها  من  املكتبة  أحباث  حتد 

 5للحصول على بياانت البحث.كتبة املاملصدر من  أحباث املكتبة فيدامليداين. يست

 
 

4 Bambang Setiadi. Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing ( Pendekatan 

Kuantitatif dan Pendekatan Kualitatif), ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 219. 
5 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), 

hlm. 2 
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 هنج البحثب. 

منهج    ءات إجرا ابستخدام  البحث  وقال   الكيفيهذا  اللغوي.  البحث  يف  متضمن 

بعنوان "حتليل األخطاء   ها الرسالة العلميتبويدان واتيلور ، وفق ما نقلته يوسنيتا نوفانداري يف  

يف   العلميةاإلمالئية  األندونيسية  قسم  الرسالة  واألدب  جبامعة    اللغة  واللغات  اآلداب  كلية 

ال النهج  "إن  البحثيوجياكارات  إجراء  هو  شكل كلمات   كيفي  يف  وصفية  بياانت  ينتج 

لوحظت.  اليت  والسلوكيات  األشخاص  من  منطوقة  أو  النهج    6مكتوبة  ألن  اختيار  الكيفي 

 ( يف التفسري ابستخدام الكلمات.علميةالرسالة اليبحث يف شكل بياانت ) املشكلة قد

 البحث منهجيةج. 

إجراء  نهجية امل أو  طريقة  عملية  ات هي  هي   نهجيةاملماردايلس  وفقا    7البحث.   يف 

ملعرفة شيء ما ابخلطوات املنهجية ، الطريقة تعين طريقة عمل منهجية ،    ات إجراءطريقة أو  

 8يتم تعريف الطريقة هنا كطريقة أو فين يتم إجراؤه يف عملية البحث.

 
6 Skripsi Yusnita Nofiandari yang berjudul,Analisis Kesalahan Ejaan Pada Skripsi 

Mahasiswa Prodi Bahasa Dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri 

Yogyakartatahun 2015,hlm.21. 
7 Margono, Metodologi Penelitian pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004), hlm. 1 
8 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,2004), hlm. 24 
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ال  نهجيةامل  Dzakiahوفقا   منهجي  طريقةهو  استقصاء  الطريقة   يعين  اليت   وصياغة 

يف حني أن البحث هو البحث الطبيعي والتحري والتجربة يف    9سيتم استخدامها يف البحث.

حقل معني ، للحصول على حقائق أو مبادئ جديدة هتدف إىل اكتساب فهم جديد ورفع  

والتكنولوجيا. العلم  فإن    10مستوى   ، حما  منهجيةلذا  هي  هبا  لبحث  يقوم  طريقة  أو  اولة 

ورفع مستوى اليت  للحصول على حقائق جديدة  الباحث   فهم جديد  اكتساب  إىل  هتدف 

 العلم والتكنولوجيا.

البحثيف هذ الواثئا  الواثئق. طريقة  البياانت املستخدمة هي طريقة  ق  ، طريقة مجع 

 يبحث ق هي  ، فإن طريقة الواثئ  Suharsimi  Arikuntoroهي مجع البياانت املطبوعة. حسب  

املتغريات يف شكل مالحظات ، نسخ ، كتب ، رسائل أو   أو  بياانت حول األشياء  على 

 11، أجندة ، وما إىل ذلك.  leggerجمالت ، نقوش ، حماضر اجتماعات ، 

 
9 Zakiah Daradjat, Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), hlm.1 
10 Margono,Op.Cit, hlm.2 
11 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 234 
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رض ، فإن هذا البحث هو وصفي ، وهو مجع البياانت أو املعلومات من حيث الغ

مج وحتليلها.اليت جيب  وشرحها  هذ  12عها  البحث  يف  بتحليل  ا  الباحث  يف يقوم  األخطاء 

 قسم تعليم اللغة العربية. ةبطل ل العلمية الرسالة ة يفاإلمالئية والدالل

 د. تقنية مجع البياانت 

القراءة.  التقنية يف   القراءة بشكلهذا البحث هي تقنية    ، متكرر بعناية  القراءة   تقنية 

الذين حبثوا يف هذه احلالة هو ختصص يف خرجيي التعليم اخلرجيني عام   ةبطل ل  علميةالرسالة  ال

بعد قراءة   ية التالية هي تقنية الكتابة.التقنمث  .  ت علميةرساال  10  عددب  2017-2019

الطل   علميةالرسالة  ال من  املالحظات.    ةببعناية  دفرت  يف  تسجيله  مث  الباحثني  حبثوا  الذين 

 13البياانت اليت مت مجعها ، مث حتليلها ووصفها. مث بعد حتليلها ووصفها يتم تصحيح اخلطأ.

 حتليل البياانت ه. 

من األنشطة البحثية اهلامة جًدا واحلامسة. من خالل هذا   احدىحتليل البياانت هو  

، يف هذا البحثياانت واملعلومات اليت مت مجعها أكثر جدوى  النشاط التحليلي ، تصبح الب

البياانت ابستخدام هنج   البياانت بشكل  الكيفيكمي و الميكن حتليل  كمي ،  ال. يتم حتليل 
 

12 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 8 
13 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,(Malang: Hilal Pustaka,2010), hlm.131 
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البياانت   يتم حتليل   ، نفسه  الوقت  أرقام. ويف  اليت مت حتليلها يف شكل  البياانت  إذا كانت 

ل أرقام ، ولكن يف شكل ظواهر أو سلوكيات  ، إذا كانت البياانت ليست يف شك  الكيفي

 ينبغي تقدميها يف شكل مقاالت.

Ibnu  Moh   وآخرون قال عينون بشكل عام ، ميكن جتميع خطوات حتليل البياانت ،

البياانت.   حتليل  لعملية  األولية  املرحلة  هي  البياانت  إدارة  مرحلة  وهي   ، مراحل  ثالث  يف 

ووضع   والتحرير  الفحص  واحدة  وتشمل:  البياانت  تنظيم  مرحلة  تعترب  والتشفري.  العالمات 

والتبسيط   التجميع  البياانت  تنظيم  أنشطة  تشمل  البياانت.  حتليل  يف  املهمة  اخلطوات  من 

وعرض البياانت وتطبيق التحليل اإلحصائي االستداليل )إذا كانت البياانت اليت مت حتليلها  

ترتبط  ، النتائج  اكتشاف  ومرحلة  الكمية.  نتائج   هي  تفسري  الباحث  مبحاولة  املرحلة  هذه 

 14التحليل. 

 
14 Ibid, hlm.131-132 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث 

 نتائج البحث  .أ

 لطالب اجلامعة   ة العلمي   البياانت من الرسالة .1

احلقيقي.  الوضع  ملعرفة  احلدث  البحث حول أخطاء كتابة     1التحليل هو حتقيق   الرسالةنتائج 

المبونج احلكومية  اإلسالمية  جبامعة رادين إينتان    بكلية الرتبية والتعليم  قسم تعليم اللغة العربية  ةبطلل  ةالعلمي

 وهي كما يلي: 

 البحث العلمي ألان مولياان، مبوضوع :  (أ

ترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق اسرتاتيجية البحث اجلماعي للتعلم التعاوين لدى طلبة الصف 

 الثانية ابندار المبونج العاشر ابملدرسة الثانوية احلكومية  

 الكتابة (1

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
ر كلمة شكر وتقدي كلمة شكر وتقدمي  1 املوضوع 

 2 7 احللق اخللق
 3 13 محيع الفصول  مجيع الفصول 

 
1Dep. Dik. Nas, KamusBesar Bahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 2002), hlm. 43 
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 4 19 شحصية  شخصية 
 5 23 لفهم املهىن القراءة  لفهم املعىن القراءة 

 6 24 لذكل  لذلك 
 7 26 فيهي  فيها 

مجيع اجملموعات بعض أو    8 37 بعض أة مجيع اجملموعات  
 9 39 تالخظ تالحظ
 10 41 املهىن املعىن 

 11 51 القواعد أة تركيب  القواعد أو الرتكيب 
 12 93 يف دوه تي  يف دورتي 

 

 مهزة القطع (2

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 ملخص  االختبار  اإلختبار 

االستماع مهارة   مهارة اإلستماع   5 2 
 3 12 اىل املدرس  إىل املدرس 
 4 19 لالمتحان لإلمتحان
 5 21 اىل القارئ  إىل القارئ 
 6 23 اىل الصوت  إىل الصوت 

 7 50 اىل إىل 
 8 56 اىل إىل 
 9 61 اىل إىل 
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 اختزال احلروف يف الكلمة  (3

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 5 تعليم اللغة العلربية تعليم اللغة العربية

 2 7 اليت ليها  اليت هلا 
 3 8 اليت ليها  اليت هلا 

 4 الباب الثاين  يف معجام  يف معجم 
 5 33 يف ههذه  يف هذه 

 6 44 إذان إذا
 7 66 التعللم التعليم

 8 68 فئي القراءة يف القراءة 
 

 الكلمة زايدة احلروف يف   (4

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 الغالف  رادين إنتان رادين إينتان 

 2 إهداء  احلاجة حسن احلاجة حسنة
 3 32 تطوى تطورى

 4 41 ابتراتيجية  ابسرتاتيجية 

 10 74 اىل إىل 
 11 83 إخرى  أخرى 
 12 88 اىل إىل 
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 5 45 مالحظة ع عملية التعلم  مالحظة عن عملية التعلم
 

 الداللية  (5

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
املتوسطة ابملدرسة    1 الغالف  ابملدرسة الثانوية  

 2 ملخص  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 3 تصديق  رئيس املناقشة رئيسة املناقشة

 4 تصديق  املمتحن  املناقش
 5 ترمجة الباحثة  بكلية الرتبية والتدريس بكلية الرتبية والتعليم 

العربيةبقسم اللغة   بقسم تعليم اللغة العربية  6 ترمجة الباحثة  
 7 كلمة شكر وتقدمي بقسم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية

 8 كلمة شكر وتقدمي ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 9 كلمة شكر وتقدمي كلية الرتبية كلية الرتبية والتعليم

وتقدميكلمة شكر   قسم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية  10 
 11 كلمة شكر وتقدمي بكلية الرتبية والتدريس بكلية الرتبية والتعليم 

 12 كلمة شكر وتقدمي املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 13 كلمة شكر وتقدمي بقسم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية

 14 مقدمة  املدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
املتوسطة املدرسة    15 3 املدرسة الثانوية  

 16 4 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 17 9 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 18 10 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
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 19 مشكلة البحث  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 20 15 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 21 35 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 22 45 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 23 48 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 24 53 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 25 54 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
الثانوية ابملدرسة   ابملدرسة املتوسطة   61 26 
 27 62 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 28 66 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 29 67 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 30 68 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 31 84 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 32 88 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 33 93 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 34 97 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 35 98 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 36 98 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 37 99 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 

 

 املصطلحات  (6

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
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 1 15 واستنادا على واستنادا إىل 
 2 98 استنادا على  استنادا إىل
 3 98 استنادا على  استنادا إىل

 

 البحث العلمي لراي عملية، مبوضوع: (ب

السابع تطبيق اسرتاتيجية البطاقة الومضية واأللغاز لرتقية استيعاب املفردات لدي طالب الصف  

 "أ" مبدرسة املتوسطة اإلسالمية القدسية كودوس فلناكان راتوا كواتبومي المبونج الشمالية 

 الكتابة (1

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 كلمة الشكر ملفونج  المبونج 

 

 مهزة القطع (2

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 13 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 2 14 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 

 3 18 االستماع اإلستماع
 4 20 االستماع اإلستماع
 5 21 االستماع اإلستماع
 6 22 االستماع اإلستماع
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 7 24 االستماع اإلستماع
 8 26 االستماع اإلستماع
 9 27 االستماع اإلستماع
 10 34 االستماع اإلستماع

 11 38 اىل  إىل 
 

 الداللية  (3

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 ملخص البحث  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 2 ترمجة الباحثة  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 3 ترمجة الباحثة  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 4 ترمجة الباحثة  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 5 كلمة الشكر ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 

 6 كلمة الشكر قسم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية
 7 مقدمة  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 

 8 11 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 9 11 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
الثانوية املدرسة   املدرسة املتوسطة   38 10 

 11 38 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 12 39 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 13 42 ابملدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 14 44 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
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 15 44 املدرسة العالية  املدرسة الثانوية 
املتوسطة املدرسة    16 44 املدرسة الثانوية  

 17 45 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 18 46 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 19 47 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 20 50 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 21 51 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 

املتوسطة املدرسة    22 52 املدرسة الثانوية  
 23 53 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 24 54 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 25 55 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 26 56 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 27 57 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 

املتوسطة املدرسة    28 58 املدرسة الثانوية  
 29 60 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 

 30 اخلالصة يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 31 اإلقرتاحات يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 

 

 املصطلحات  (4

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 11 استنادا على  استنادا إىل
 2 27 تستند على تستند إىل 
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 البحث العلمي لرفقي فريندرا، مبوضوع :  ( ج

االسالمية  الثناوية  تالميذ  العربية  اللغة  االستماع  مهارة  لرتقية  وسفوية  مسعية  طريقة  طبيق 

 مدرسة احلكمة بندار المبونج 

 الكتابة (1

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 الغالف  سفوية شفوية
 2 ملخص  النبونج المبونج 
 3 ملخص  ملبونج  المبونج 

 4 4 السامية السيفوية  السمعية الشفوية 
 5 4 طريفة السامية والسيفوية  طريقة السمعية والشفوية

 6 4 السمعية والسيفوية  السمعية والشفوية 
 7 8 السامية والصفوية  السمعية والشفوية 

والسيفوية طريفة السامية   طريقة السمعية والشفوية  8 8 
 9 افرتض البحث  السمية والصفوية  السمعية والشفوية 

 10 فوائد البحث  طريقة السمعية والصفاوية طريقة السمعية والشفوية
 11 فوائد البحث  طريفة السمعية والوصفوية  طريقة السمعية والشفوية

 

 مهزة القطع (2

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
االستماع مهارة   مهارة اإلستماع   1 الغالف  
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 2 ملخص  مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 3 ملخص  مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 4 2 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 

 5 2 االستماع اإلستماع
 6 2 االستماع اإلستماع
 7 3 االستماع اإلستماع

 8 6 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 9 8 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 10 8 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 11 افرتض البحث  مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 12 فوائد البحث  يف االستماع  يف اإلستماع 
 13 فوائد البحث  ىف االستماع  يف اإلستماع 

 14 10 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 15 12 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 

 

 زايدة احلروف يف الكلمات  (3

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 ملخص  اإلالمية  اإلسالمية
 2 إهداء  األساتذ األساتيذ 
 3 مقدمة  حيتج  حيتاج 

 4 6 بندر المبونج  بندار المبونج 
 5 مشكلة البحث  بندر المبونج  بندار المبونج 
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 6 21 بندار ملبونج  بندار المبونج 
 7 22 بندار ملبونج  بندار المبونج 
 8 24 بندار ملبونج  بندار المبونج 
 9 28 بندار ملبونج  بندار المبونج 

 

 الداللية  (4

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 السرية الذاتية كلية الرتبية وإتعليم  كلية الرتبية والتعليم

 2 4 يف متس احلكمة  يف املدرسة املتوسطة احلكمة 
املتوسطة احلكمة يف املدرسة    3 6 يف متس احلكمة  

 4 8 متس احلكمة  يف املدرسة املتوسطة احلكمة 
 5 مشكلة البحث  م.ط. احلكمة  املدرسة املتوسطة احلكمة 

 6 36 متس املدرسة املتوسطة 
 

 املصطلحات  (5

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 18 واستنادا على واستنادا إىل 
 2 18 واستنادا على واستنادا إىل 

 

 البحث العلمي إليكا ماركياانات، مبوضوع:  (د
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لرتقية املفردات وسيطرهتا لدى تالميذ الصف اخلامس ب ابملدرسة   Drillتطبيق طريقة  

 بندار المبونج   06اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 الكتابة (1

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 إهداء  ايل للا  إىل للا 

 2 3 ابستحدام  ابستخدام 
 3 9 مسس  مشس 

 4 10 والفحم املسموع  والفهم املسموع 
 5  حتتار  ختتار 

 6 37 من حالل  من خالل 
 7 56 واحالق الكرمي وأخالق الكرمي

 8 70 احلدوال اجلدوال
 9 93 احلدول  اجلدوال

 

 مهزة القطع (2

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 ملخص  اىل إىل 

 2 ملخص  اإلبتدئية اإلبتدائية 
 3 ترمجة الباحثة  اىل إىل 
 4 50 اىل إىل 
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 الكلمة اختزال احلروف يف   (3

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 53 النتالميذ  التالميذ 

 

 زايدة احلروف يف الكلمة  (4

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 الغالف  المبوج  المبونج 

 2 ملخص  اسالب مجع البياانت  اساليب مجع البياانت 
 3 إهداء  المبوج  المبونج 

 4 كلمة الشكر رادين انتان  رادين إينتان 
 5 توضيح املوضوع  ابملدرسة اإلبتدئية  ابملدرسة اإلبتدائية
 6 تطبيق  ابملدرسة اإلبتدئية  ابملدرسة اإلبتدائية
 7 3 ابملدرسة اإلبتدئية  ابملدرسة اإلبتدائية
 8 3 ابملدرسة اإلبتدئية  ابملدرسة اإلبتدائية

 9 3 بندر المبونج  بندار المبونج 
 10 3 وهذ هو الشباب  وهذا الشباب 
 11 3 بندر المبونج  بندار المبونج 
 12 5 كلغة اثنية كاللغة اثنية 

 13 7 التالميذ قدرون على  التالميذ قادرون على 
 14 8 إذا كنت  إذا كانت 

 15 10 مبدرسة اإلبتدئية مبدرسة اإلبتدائية
 16 10 بندر المبونج  بندار المبونج 
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 17 13 مبدرسة اإلبتدئية مبدرسة اإلبتدائية
 18 13 بندر المبونج  بندار المبونج 

 19 17 اجلدول  اجلدوال
 20 50 مبدرسة اإلبتدئية مبدرسة اإلبتدائية

 

 الداللية  (5

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 الغالف  ابملدرسة االبتدية  ابملدرسة اإلبتدائية

 2 كلمة الشكر قسم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية
املتوسطة مبدرسة    3 ترمجة الباحثة  مبدرسة الثانوية  

 4 ترمجة الباحثة  مبدرسة العالية  مبدرسة الثانوية 
 5 ترمجة الباحثة  قسم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية
 6 ترمجة الباحثة  قسم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية

 7 3 مبدرسة اإلبتدئية مبدرسة اإلبتدائية
 

 البحث العلمي لراي عملية، مبوضوع: (ه

املشكالت يف صعوبة قراءة النصوص العربية وحتليلها لدى تالميذ الصف السابع ابملدرسة 

 2015/2016املتوسطة االسالمية احلكومية كوات أغونج السنة الدراسة  

 الكتابة (1
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 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 كلمة الشكر ملفونج  المبونج 

 

 القطعمهزة   (2

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 13 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 

 2 38 اىل إىل 
 

 الداللية  (3

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 إعداد  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 2 كلمة الشكر املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
الثانوية ابملدرسة   ابملدرسة املتوسطة   3 مقدمة  
 4 مقدمة  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 

 5 10 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 6 11 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 7 11 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 8 11 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 9 38 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 

 10 38 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
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 املصطلحات  (4

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 11 استنادا على   استنادا إىل
 2 27 تستند على تستند إىل 

 

 البحث العلمي لسري رهايو، مبوضوع: (و

يف اللغة اإلندونيسية وختطيط   Adjektiveالتحليل التقبلي بي النعت يف اللغة العربية و  

 تدريسه

 الكتابة (1

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 ترمجة الباحثة  المبونج الشرفية المبونج الشرقية

 2 ترمجة الباحثة  معهد العسر املدينة  معهد العصر املدينة
 

 الكلمات زايدة احلروف يف   (2

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 ترمجة الباحثة  بند المبونج  بندار المبونج 

 



108 
 

 البحث العلمي لدوي موليادي أجنريين، مبوضوع:  (ز

 (K13)  2013واملنهج الدراسي    (KTSP)حتليل احملتوى القياسي ملنهج مستوى وحدة التعليم  

 ملادة اللغة العربية للصف األول ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 الكتابة (1

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 ملخص  للصف األولباملدرسة  للصف األول ابملدرسة 

 2 11 هذه البحث  هذا البحث 
 3 16 تغطى تعطى

 

 يف الكلمات زايدة احلروف   (2

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
المبونج بندار    1 كلمة الشكر بندر المبونج  

 2 3 والقيم اإلهلية الثابثة والقيام اإلهلية الثابتة 
 3 28 غطى أعطى 

 4 70 بندر المبونج  بندار المبونج 
 5 71 بندر المبونج  بندار المبونج 
 6 71 بندر المبونج  بندار المبونج 
 7 72 بندر المبونج  بندار المبونج 
المبونج بندر   بندار المبونج   72 8 
 9 72 بندر المبونج  بندار المبونج 
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 10 73 بندر المبونج  بندار المبونج 
 11 73 بندر المبونج  بندار المبونج 

 12 73 قمت  قامت 
 13 73 بندر المبونج  بندار المبونج 
 14 74 بندر المبونج  بندار المبونج 
 15 75 بندر المبونج  بندار المبونج 
المبونج بندر   بندار المبونج   75 16 
 17 75 بندر المبونج  بندار المبونج 

 

 البحث العلمي مليسليال نوفا أفيكا، مبوضوع:  ( ح

لدى طلبة   (Flash Card)ترقية سيطرة املفردات من خالل استخدام وسائل بطاقة الومضية  

 2018- 2017الصف السابع الثنوي مدرسة مشارق األنوار اببدار ملبونج السنة الدراسة 

 الكتابة (1

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 كلمة الشكر حممد مكري املاجسترية  حممد مكري املاجستري 
 2 كلمة الشكر خري األنوار املاجسترية  خري األنوار املاجستري 

 

 اهلمزة (2

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
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 1 5 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 

 اختزال احلروف يف الكلمة  (3

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 5 بلندار المبونج  بندار المبونج 

 2 15 مفرودات مفردات
 

 زايدة احلروف يف الكلمة  (4

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
المبونج اببدر  بندار المبونج   1 الغالف  

 

 الداللية  (5

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 الغالف  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 2 ترمجة الباحثة  مبدرسة الثانوية  مبدرسة املتوسطة 
 3 ترمجة الباحثة  يف ملدرسة العالية  ابملدرسة الثانوية 

 4 ترمجة الباحثة  كلية الرتبية والتدريس  كلية الرتبية والتعليم
 5 كلمة الشكر اباملدرسة الثانوية  اباملدرسة املتوسطة 

 6 كلمة الشكر يف كلية الرتبية والتدريس  يف كلية الرتبية والتعليم
 7 كلمة الشكر بقسم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية
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 8 كلمة الشكر لقسم اللغة العربية  لقسم تعليم اللغة العربية
كلية الرتبية والتعليميف    9 كلمة الشكر يف كلية الرتبية والتدريس 

 10 5 مدرسة الثانوية  مدرسة املتوسطة 
 11 45 مدرسة الثانوية  مدرسة املتوسطة 

 

 البحث العلمي لداين أجنريين فوسفيتا ساري، مبوضوع:  (ط

الصف العاشر مبدرسة تطبيق الطريقة اإلنتقائية يف ترقية اجناز تعلم اللغة العربية لدى طلبة  

 ابندار المبونج   10الثانوية احلكومية 

 الكتابة (1

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 23 هناكطرق مىعددة  هناك طرق متعددة 
 2 23 هذه الطرقمنها هذه الطرق منها 

 3 30 تسمى ابإلنشاء أو النعبري احلريي تسمى ابإلنشاء أو التعبري التحرير 
 

 مهزة القطع (2

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 30 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 

 

 اختزال احلروف يف الكلمة  (3
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 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 الغالف  ابندار المبونج  بندار المبونج 

 2 23 التييمكن  التمكن
 3 40 الصفا لعاشر  الصف العاشر 

 

 الداللية  (4

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 كلمة الشكر كرئيس اجلامعة  كمدير اجلامعة 

 2 17 يف تسليم املادة املدروسة  يف تعليم املادة املدرسة 
 

 املصطلحات  (5

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 98 مستندا على  مستندا إىل 

 

 البحث العلمي إلرفاندي، مبوضوع: (ي

لرتقية رغبة التعلم اللغة العربية لدى   Loctora Inspiraتطوير الوسائل اإلعالم ابستحدام 

 تالميذ املدرسة اإلسالمية احلكومية رقم الثامنة ابندار المبونج 

 الكتابة (1
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 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 ملخص  السامنة الثامنة
 2 ملخص  السامنة الثامنة
 3 ملخص  السامنة الثامنة

 4 كلمة الشكر حلطول الننجاح  حلصول النجاح 
 5 ترمجة الباحث  السامنة الثامنة
 6 ترمجة الباحث  السامنة الثامنة
 7 تقدير األويل  األوىل 

 8 تقدير أمي هجرية املاجستري  أمي هجرية املاجسترية 
 9 4 السامن  الثامن
 10 6 السامن  الثامن
 11 9 السامن  الثامن

 

 زايدة احلروف يف الكلمات  (2

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 ملخص  وسائ التعليم  وسائل التعليم

 2 1 استخدام الوسل التعليم استخدام الوسائل التعليم
 

 الداللية  (3

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 تقدير قسم التعليم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية
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اللغة العربيةقسم تعليم    2 تقدير قسم التعليم اللغة العربية  
 

 املصطلحات  (4

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 4 استنادا على  استنادا إىل
 2 6 استنادا على  استنادا إىل

 

حتليل األخطاء   . جيب حتليل أخطاء الكتابة املتعلقة ابحلاالت املذكورة  عقد   من الضروري فلذلك،  

 .اكتشاف األخطاء املماثلة وعدم تكرارها للمرة الثانية  علىالكتابية حىت يتمكن الطالب 

ال ينبغي االستهانة أبخطاء الكتابة ألن هذا ضعف .  هذه املشكلةحنو  جيب على الطالب االنتباه  

لطالب ، وخاصة  اجلامعةطالب  ل  البحث العلمي يف كتابة    ا ليوم ما زلنا نواجه كثري يف الكتابة. ا  عيبأو  

، اليت ال كلية الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان احلكومية اإلسالمية المبونج

 تزال هبا أخطاء كثرية يف الكتابة.

 تلخيص بياانت البحث  .2

 الكتابة (أ

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
ر كلمة شكر وتقدي كلمة شكر وتقدمي  1 املوضوع 
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 2 7 احللق اخللق
 3 13 محيع الفصول  مجيع الفصول 

 4 19 شحصية  شخصية 
 5 23 لفهم املهىن القراءة  لفهم املعىن القراءة 

 6 24 لذكل  لذلك 
 7 26 فيهي  فيها 

اجملموعات بعض أة مجيع   بعض أو مجيع اجملموعات   37 8 
 9 39 تالخظ تالحظ
 10 41 املهىن املعىن 

 11 51 القواعد أة تركيب  القواعد أو الرتكيب 
 12 93 يف دوه تي  يف دورتي 
 13 كلمة الشكر ملفونج  المبونج 
 14 الغالف  سفوية شفوية
 15 ملخص  النبونج المبونج 
 16 ملخص  ملبونج  المبونج 

 17 4 السامية السيفوية  السمعية الشفوية 
 18 4 طريفة السامية والسيفوية  طريقة السمعية والشفوية

 19 4 السمعية والسيفوية  السمعية والشفوية 
 20 8 السامية والصفوية  السمعية والشفوية 

 21 8 طريفة السامية والسيفوية  طريقة السمعية والشفوية
البحث افرتض   السمية والصفوية  السمعية والشفوية   22 

 23 فوائد البحث  طريقة السمعية والصفاوية طريقة السمعية والشفوية
 24 فوائد البحث  طريفة السمعية والوصفوية  طريقة السمعية والشفوية

 25 إهداء  ايل للا  إىل للا 
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 26 3 ابستحدام  ابستخدام 
 27 9 مسس  مشس 

 28 10 والفحم املسموع  والفهم املسموع 
 29 18 حتتار  ختتار 

 30 37 من حالل  من خالل 
 31 56 واحالق الكرمي وأخالق الكرمي

 32 70 احلدوال اجلدوال
 33 93 احلدول  اجلدوال
 34 كلمة الشكر ملفونج  المبونج 

 35 ترمجة الباحثة  المبونج الشرفية المبونج الشرقية
 36 ترمجة الباحثة  معهد العسر املدينة  معهد العصر املدينة

األول ابملدرسة للصف    37 ملخص  للصف األولباملدرسة  
 38 11 هذه البحث  هذا البحث 

 39 16 تغطى تعطى
 40 كلمة الشكر حممد مكري املاجسترية  حممد مكري املاجستري 
 41 كلمة الشكر خري األنوار املاجسترية  خري األنوار املاجستري 
 42 23 هناكطرق مىعددة  هناك طرق متعددة 

منها هذه الطرق   43 23 هذه الطرقمنها 
 44 30 تسمى ابإلنشاء أو النعبري احلريي تسمى ابإلنشاء أو التعبري التحرير 

 45 ملخص  السامنة الثامنة
 46 ملخص  السامنة الثامنة
 47 ملخص  السامنة الثامنة

 48 كلمة الشكر حلطول الننجاح  حلصول النجاح 
 49 ترمجة الباحث  السامنة الثامنة
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 50 ترمجة الباحث  السامنة الثامنة
 51 تقدير األويل  األوىل 

 52 تقدير أمي هجرية املاجستري  أمي هجرية املاجسترية 
 53 4 السامن  الثامن
 54 6 السامن  الثامن
 55 9 السامن  الثامن

 

 مهزة القطع (ب

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 ملخص  االختبار  اإلختبار 

اإلستماع مهارة    2 5 مهارة االستماع  
 3 12 اىل املدرس  إىل املدرس 
 4 19 لالمتحان لإلمتحان
 5 21 اىل القارئ  إىل القارئ 
 6 23 اىل الصوت  إىل الصوت 

 7 50 اىل إىل 
 8 56 اىل إىل 
 9 61 اىل إىل 
 10 74 اىل إىل 

 11 83 إخرى  أخرى 
 12 88 اىل إىل 

االستماع مهارة   مهارة اإلستماع   13 13 
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 14 14 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 15 18 االستماع اإلستماع
 16 20 االستماع اإلستماع
 17 21 االستماع اإلستماع
 18 22 االستماع اإلستماع
 19 24 االستماع اإلستماع
 20 26 االستماع اإلستماع
 21 27 االستماع اإلستماع
 22 34 االستماع اإلستماع

 23 38 اىل  إىل 
 24 الغالف  مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 25 ملخص  مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 26 ملخص  مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 27 2 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 

 28 2 االستماع اإلستماع
 29 2 االستماع اإلستماع
 30 3 االستماع اإلستماع

اإلستماع مهارة    31 6 مهارة االستماع  
 32 8 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 33 8 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 34 افرتض البحث  مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 35 فوائد البحث  يف االستماع  يف اإلستماع 
 36 فوائد البحث  ىف االستماع  يف اإلستماع 

االستماع مهارة   مهارة اإلستماع   10 37 
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 38 12 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 39 ملخص  اىل إىل 

 40 ملخص  اإلبتدئية اإلبتدائية 
 41 ترمجة الباحثة  اىل إىل 
 42 50 اىل إىل 

 43 13 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 44 38 اىل إىل 

 45 5 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 
 46 30 مهارة االستماع  مهارة اإلستماع 

 

 اختزال احلروف يف الكلمة  ( ج

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 5 تعليم اللغة العلربية تعليم اللغة العربية

 2 7 اليت ليها  اليت هلا 
 3 8 اليت ليها  اليت هلا 

 4 الباب الثاين  يف معجام  يف معجم 
 5 33 يف ههذه  يف هذه 

 6 44 إذان إذا
 7 66 التعللم التعليم

 8 68 فئي القراءة يف القراءة 
 9 53 النتالميذ  التالميذ 

 10 5 بلندار المبونج  بندار المبونج 



120 
 

 11 15 مفرودات مفردات
 12 الغالف  ابندار المبونج  بندار المبونج 

 13 23 التييمكن  التمكن
 14 40 الصفا لعاشر  الصف العاشر 

 

 زايدة احلروف يف الكلمة  (د

 النمرة  الصفحة  اخلطاء الصحيح 
 1 الغالف  رادين إنتان رادين إينتان 

 2 إهداء  احلاجة حسن احلاجة حسنة
 3 32 تطوى تطورى

 4 41 ابتراتيجية  ابسرتاتيجية 
 5 45 مالحظة ع عملية التعلم  مالحظة عن عملية التعلم

 6 ملخص  اإلالمية  اإلسالمية
 7 إهداء  األساتذ األساتيذ 
 8 مقدمة  حيتج  حيتاج 

 9 6 بندر المبونج  بندار المبونج 
 10 مشكلة البحث  بندر المبونج  بندار المبونج 
 11 21 بندار ملبونج  بندار المبونج 
 12 22 بندار ملبونج  بندار المبونج 
 13 24 بندار ملبونج  بندار المبونج 
 14 28 بندار ملبونج  بندار المبونج 

 15 الغالف  المبوج  المبونج 
 16 ملخص  اسالب مجع البياانت  اساليب مجع البياانت 
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 17 إهداء  المبوج  المبونج 
 18 كلمة الشكر رادين انتان  رادين إينتان 

 19 توضيح املوضوع  ابملدرسة اإلبتدئية  ابملدرسة اإلبتدائية
 20 تطبيق  ابملدرسة اإلبتدئية  ابملدرسة اإلبتدائية
اإلبتدئية ابملدرسة   ابملدرسة اإلبتدائية  3 21 
 22 3 ابملدرسة اإلبتدئية  ابملدرسة اإلبتدائية

 23 3 بندر المبونج  بندار المبونج 
 24 3 وهذ هو الشباب  وهذا الشباب 
 25 3 بندر المبونج  بندار المبونج 
 26 5 كلغة اثنية كاللغة اثنية 

 27 7 التالميذ قدرون على  التالميذ قادرون على 
 28 8 إذا كنت  إذا كانت 

 29 10 مبدرسة اإلبتدئية مبدرسة اإلبتدائية
 30 10 بندر المبونج  بندار المبونج 

 31 13 مبدرسة اإلبتدئية مبدرسة اإلبتدائية
 32 13 بندر المبونج  بندار المبونج 

 33 17 اجلدول  اجلدوال
 34 50 مبدرسة اإلبتدئية مبدرسة اإلبتدائية
الباحثة ترمجة   بند المبونج  بندار المبونج   35 
 36 كلمة الشكر بندر المبونج  بندار المبونج 

 37 3 والقيم اإلهلية الثابثة والقيام اإلهلية الثابتة 
 38 28 غطى أعطى 

 39 70 بندر المبونج  بندار المبونج 
 40 71 بندر المبونج  بندار المبونج 
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 41 71 بندر المبونج  بندار المبونج 
المبونج بندر   بندار المبونج   72 42 
 43 72 بندر المبونج  بندار المبونج 
 44 72 بندر المبونج  بندار المبونج 
 45 73 بندر المبونج  بندار المبونج 
 46 73 بندر المبونج  بندار المبونج 

 47 73 قمت  قامت 
 48 73 بندر المبونج  بندار المبونج 
 49 74 بندر المبونج  بندار المبونج 
 50 75 بندر المبونج  بندار المبونج 
 51 75 بندر المبونج  بندار المبونج 
 52 75 بندر المبونج  بندار المبونج 
 53 الغالف  اببدر المبونج  بندار المبونج 
 54 ملخص  وسائ التعليم  وسائل التعليم

 55 1 استخدام الوسل التعليم استخدام الوسائل التعليم
 

 الداللية  (ه

 النمرة  الصفحة  اخلطاء الصحيح 
 1 الغالف  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 2 ملخص  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 

 3 تصديق  رئيس املناقشة رئيسة املناقشة
 4 تصديق  املمتحن  املناقش

 5 ترمجة الباحثة  بكلية الرتبية والتدريس بكلية الرتبية والتعليم 
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 6 ترمجة الباحثة  بقسم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية
كلمة شكر  بقسم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية

 وتقدمي
7 

كلمة شكر  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 وتقدمي

8 

كلمة شكر  كلية الرتبية كلية الرتبية والتعليم
 وتقدمي

9 

كلمة شكر  قسم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية
 وتقدمي

10 

كلمة شكر  بكلية الرتبية والتدريس بكلية الرتبية والتعليم 
 وتقدمي

11 

كلمة شكر  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 وتقدمي

12 

كلمة شكر  بقسم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية
 وتقدمي

13 

 14 مقدمة  املدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 15 3 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 16 4 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 17 9 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 18 10 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 19 مشكلة البحث  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
الثانوية ابملدرسة   ابملدرسة املتوسطة   15 20 
 21 35 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 22 45 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
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 23 48 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 24 53 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 25 54 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 26 61 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 27 62 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 28 66 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 29 67 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 30 68 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 31 84 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 

املتوسطة ابملدرسة    32 88 ابملدرسة الثانوية  
 33 93 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 34 97 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 35 98 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 36 98 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 37 99 ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 38 ملخص البحث  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 39 ترمجة الباحثة  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 40 ترمجة الباحثة  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 41 ترمجة الباحثة  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 42 كلمة الشكر ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 

 43 كلمة الشكر قسم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية
 44 مقدمة  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 

 45 11 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 46 11 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
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 47 38 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
املتوسطة يف املدرسة    48 38 يف املدرسة الثانوية 

 49 39 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 50 42 ابملدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 51 44 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 52 44 املدرسة العالية  املدرسة الثانوية 

 53 44 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 54 45 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 55 46 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 56 47 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 57 50 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 58 51 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 59 52 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 60 53 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 61 54 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 62 55 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 63 56 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 64 57 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 65 58 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 66 60 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 

 67 اخلالصة يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 68 اإلقرتاحات يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 69 السرية الذاتية كلية الرتبية وإتعليم  كلية الرتبية والتعليم

 70 4 يف متس احلكمة  يف املدرسة املتوسطة احلكمة 
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 71 6 يف متس احلكمة  يف املدرسة املتوسطة احلكمة 
 72 8 متس احلكمة  يف املدرسة املتوسطة احلكمة 
 73 مشكلة البحث  م.ط. احلكمة  املدرسة املتوسطة احلكمة 

 74 36 متس املدرسة املتوسطة 
 75 الغالف  ابملدرسة االبتدية  ابملدرسة اإلبتدائية

اللغة العربية قسم   قسم تعليم اللغة العربية  76 كلمة الشكر 
 77 ترمجة الباحثة  مبدرسة الثانوية  مبدرسة املتوسطة 
 78 ترمجة الباحثة  مبدرسة العالية  مبدرسة الثانوية 

 79 ترمجة الباحثة  قسم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية
 80 ترمجة الباحثة  قسم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية

 81 3 مبدرسة اإلبتدئية مبدرسة اإلبتدائية
 82 إعداد  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 83 كلمة الشكر املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 84 مقدمة  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 
 85 مقدمة  ابملدرسة الثانوية  ابملدرسة املتوسطة 

املدرسة الثانويةيف   يف املدرسة املتوسطة   10 86 
 87 11 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 88 11 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 89 11 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 90 38 املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 

 91 38 يف املدرسة الثانوية يف املدرسة املتوسطة 
 92 الغالف  املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة 
 93 ترمجة الباحثة  مبدرسة الثانوية  مبدرسة املتوسطة 
 94 ترمجة الباحثة  يف ملدرسة العالية  ابملدرسة الثانوية 
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 95 ترمجة الباحثة  كلية الرتبية والتدريس  كلية الرتبية والتعليم
الثانوية اباملدرسة   اباملدرسة املتوسطة   96 كلمة الشكر 

 97 كلمة الشكر يف كلية الرتبية والتدريس  يف كلية الرتبية والتعليم
 98 كلمة الشكر بقسم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية
 99 كلمة الشكر لقسم اللغة العربية  لقسم تعليم اللغة العربية
والتدريسيف كلية الرتبية   يف كلية الرتبية والتعليم  100 كلمة الشكر 

 101 5 مدرسة الثانوية  مدرسة املتوسطة 
 102 45 مدرسة الثانوية  مدرسة املتوسطة 
 103 كلمة الشكر كرئيس اجلامعة  كمدير اجلامعة 

 104 17 يف تسليم املادة املدروسة  يف تعليم املادة املدرسة 
العربية قسم التعليم اللغة   قسم تعليم اللغة العربية  105 تقدير 
 106 تقدير قسم التعليم اللغة العربية  قسم تعليم اللغة العربية

 

 املصطلحات  (و

 النمرة الصفحة  اخلطاء  الصحيح 
 1 15 واستنادا على واستنادا إىل 
 2 98 استنادا على  استنادا إىل
 3 98 استنادا على  استنادا إىل
 4 11 استنادا على  استنادا إىل
 5 27 تستند على تستند إىل 

 6 18 واستنادا على واستنادا إىل 
 7 18 واستنادا على واستنادا إىل 
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 8 11 استنادا على   استنادا إىل
 9 27 تستند على تستند إىل 
 10 98 مستندا على  مستندا إىل 
 11 4 استنادا على  استنادا إىل
 12 6 استنادا على  استنادا إىل

 

 البياانت نتائج البحث وحتليل   . ب

 الكتابة .1

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "كلمة الشكر  

 وتقدمي" 
الشكر   كلمة  فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ر" 

  وتقدير
1 

، والكتابة الصحيحة "تقدير"التحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ر" من كلمة  

يقدم" مبعىن تقدمي. وكلمة "تقدير" -حبرف "م". ويف قاموس املنّور يبي أبن كلمة "تقدمي" من الوزن "قدم 

 من الوزن ""قدر" مبعىن التخمي.

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 2 كلمة احللق  فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ح"  والكتابة الصحيحة "اخللق" 

والكتابة   "احللق"،  من كلمة  "ح"  حرف  يف كتابة  اخلطأ  فيه  السابق  اجلدول  من   : التحليل 

 الصحيحة حبرف "خ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة " اخللق" مبعىن "اخللق". 
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مجيع   والكتابة الصحيحة "

" الفصول    
"محيع كلمة   فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ح" 

 الفصول" 
3 

"، والكتابة الصحيحة محيع التحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ح" من كلمة "

 ". زيد من واحد " مبعىن "مجيع يبي أبن كلمة " املنور". ويف قاموس  جحبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة  فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ح"  والكتابة الصحيحة " شخصية " 

 "شحصية" 
4 

السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ح" من كلمة "شحصية"، والكتابة   التحليل : من اجلدول 

 "نفر". الصحيحة حبرف "خ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة " شخصية " مبعىن  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " لفهم املعىن 

 القراءة " 
كلمة "لفهم  فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ح" 

 املهىن القراءة" 
5 

والكتابة   "املهىن"،  من كلمة  "ه"  حرف  يف كتابة  اخلطأ  فيه  السابق  اجلدول  من   : التحليل 

 يبي أبن كلمة " املعىن " مبعىن "املعىن". الصحيحة حبرف "ع". ويف قاموس املنور  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 6 كلمة "لذكل"  فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ك ل" والكتابة الصحيحة "لذلك" 

والكتابة   "لذكل"،  من كلمة  "ك"  حرف  يف كتابة  اخلطأ  فيه  السابق  اجلدول  من   : التحليل 

 يونس يبي أبن كلمة "لذلك" مبعىن " لذلك". الصحيحة حبرف "ل". ويف قاموس حممود  
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 7 كلمة "فيهى" فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ى"  والكتابة الصحيحة "فيها"

والكتابة   "فيهى"،  من كلمة  "ى"  حرف  يف كتابة  اخلطأ  فيه  السابق  اجلدول  من   : التحليل 

 يبي أبن كلمة "فيها" مبعىن "فيها". الصحيحة حبرف "ا". ويف قاموس املنور  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بعض أو 

 مجيع اجملموعات " 
كلمة " بعض أة  فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ة" 

مجيع 
 اجملموعات" 

8 

التحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ة" من كلمة "أة"، والكتابة الصحيحة 

 حبرف "و". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة "أو" مبعىن "أو". 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة " تالخظ  فيه اخلطأ يف كتابة حرف "خ"  والكتابة الصحيحة " تالحظ" 

" 
9 

السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "خ" من كلمة " تالخظ"، والكتابة   التحليل : من اجلدول 

 الصحيحة حبرف "ح". ويف قاموس املنور يبي أبن كلمة " تالحظ" مبعىن " يالخظ". 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 10 كلمة "املهىن"  فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ه"  والكتابة الصحيحة "املعىن" 

والكتابة   "املهىن"،  من كلمة  "ه"  حرف  يف كتابة  اخلطأ  فيه  السابق  اجلدول  من   : التحليل 

 الصحيحة حبرف "ع". ويف قاموس املنور يبي أبن كلمة "املعىن" مبعىن "املعىن". 
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
أو   والكتابة الصحيحة " القواعد 

 الرتتيب "
"ة" فيه اخلطأ يف كتابة حرف   كلمة "القواعد  

 أة الرتتيب" 
11 

"، والكتابة الصحيحة أة" من كلمة "ةالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف " 

 ". أو" مبعىن "أويبي أبن كلمة "   حممود يونس". ويف قاموس  وحبرف "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" هاخلطأ يف كتابة حرف " فيه   " يف دورتي   والكتابة الصحيحة " يف دوه  كلمة " 

 "تي
12 

"، والكتابة الصحيحة دوه" من كلمة "هالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "

 ". مرتي" مبعىن " دورتي". ويف قاموس املنور يبي أبن كلمة "رحبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" المبونجوالكتابة الصحيحة " " ففيه اخلطأ يف كتابة حرف "   " ملفونجكلمة "   13 

" اخلطأ يف كتابة حرف  فيه  السابق  اجلدول  من   : "فالتحليل  من كلمة  والكتابة  ملفونج"   ،"

 ". المبونج" مبعىن " المبونجيبي أبن كلمة "   حممود يونس". ويف قاموس  بالصحيحة حبرف "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" شفويةوالكتابة الصحيحة " " سفيه اخلطأ يف كتابة حرف "  " سفويةكلمة "   14 

" حرف  يف كتابة  اخلطأ  فيه  السابق  اجلدول  من   : "سالتحليل  من كلمة  والكتابة  سفوية"   ،"

 ". شفوية" مبعىن "شفوية". ويف قاموس املنور يبي أبن كلمة "شالصحيحة حبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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" والكتابة الصحيحة "المبونج " ن فيه اخلطأ يف كتابة حرف "   " النبونجكلمة "   15 
" حرف  يف كتابة  اخلطأ  فيه  السابق  اجلدول  من   : " ن التحليل  من كلمة  والكتابة  النبونج"   ،"

 ". المبونج " مبعىن "المبونجيبي أبن كلمة "  حممود يونس". ويف قاموس مالصحيحة حبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 16 كلمة "ملبونج"  فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ل"  والكتابة الصحيحة "المبونج" 

والكتابة   "ملبونج"،  من كلمة  "ل"  حرف  يف كتابة  اخلطأ  فيه  السابق  اجلدول  من   : التحليل 

 المبونج". الصحيحة حبرف "ا". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة "المبونج" مبعىن " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
السمعية   والكتابة الصحيحة "

" الشفوية    
" سفيه اخلطأ يف كتابة حرف " السامية   كلمة " 

" السيفوية    
17 

 " اخلطأ يف كتابة حرف  فيه  السابق  اجلدول  : من  والكتابة  السيفية" من كلمة "سالتحليل   ،"

 ". شفوية" مبعىن "  شفويةيبي أبن كلمة "  املنور ". ويف قاموس  شالصحيحة حبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
طريقة  والكتابة الصحيحة "
"   السمعية والشفوية   

ف و  فيه اخلطأ يف كتابة حرف " 
"س  

طريقة  كلمة "
السامية 
"  والسيفوية  

18 

طريفة السامية   " من كلمة " سف و  التحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "

" مبعىن " شفويةيبي أبن كلمة "  املنور". ويف قاموس  ق و ش"، والكتابة الصحيحة حبرف "والسيفوية  

 ". شفوية  
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
السمعية   والكتابة الصحيحة "

" والشفوية    
"ص فيه اخلطأ يف كتابة حرف " السامية   كلمة " 

" والصفوية    
19 

"، والكتابة  الصفوية" من كلمة "صالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف " 

 ". شفوية" مبعىن "شفويةيبي أبن كلمة "  املنور ". ويف قاموس  شالصحيحة حبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
طريقة  والكتابة الصحيحة "

" السمعية والشفوية    
ف و  فيه اخلطأ يف كتابة حرف " 

"س  
طريقة كلمة "

السمعية 
 والشفوية 

20 

 " اخلطأ يف كتابة حرف  فيه  السابق  اجلدول  : من  والكتابة  السيفية" من كلمة "سالتحليل   ،"

 ". شفوية" مبعىن "  شفويةيبي أبن كلمة "  املنور ". ويف قاموس  شالصحيحة حبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
السمعية   والكتابة الصحيحة "

" والشفوية    
"ص فيه اخلطأ يف كتابة حرف " السمية   كلمة " 

" والصفوية    
21 

"، والكتابة  الصفوية" من كلمة "صالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف " 

 ". شفوية  " مبعىن "  شفويةيبي أبن كلمة "  املنور ". ويف قاموس  شالصحيحة حبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" إىل للاوالكتابة الصحيحة " " يفيه اخلطأ يف كتابة حرف "  " ايل للاكلمة "   22 
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"، والكتابة الصحيحة ايل" من كلمة "يالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف " 

 ". إىل" مبعىن "  إىلحممود يونس يبي أبن كلمة " ". ويف قاموس ىحبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" ابستخدام  والكتابة الصحيحة " " حفيه اخلطأ يف كتابة حرف "   كلمة  

" ابستحدام"  
23 

"، والكتابة  ابستخدام  " من كلمة "حالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "

 ". استعمال" مبعىن "    ابستخدام   ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة " ".  خالصحيحة حبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"   مشس والكتابة الصحيحة " " سفيه اخلطأ يف كتابة حرف "  "   مسس كلمة "   24 

" اخلطأ يف كتابة حرف  فيه  السابق  اجلدول  من   : "سالتحليل  من كلمة  والكتابة  مسس  "   ،"

 ". مشس" مبعىن "  مشس  يبي أبن كلمة "   املنور ". ويف قاموس  شالصحيحة حبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والفهم   والكتابة الصحيحة "

" املسموع    
" حفيه اخلطأ يف كتابة حرف "  والفحم   كلمة " 

" املسموع    
25 

اجلدول   من   : "حالتحليل  اخلطأ يف كتابة حرف  فيه  "السابق  من كلمة  والكتابة  الفحم  "   ،"

 ". يفهم" مبعىن "  الفهم  ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة "هالصحيحة حبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" ختتار والكتابة الصحيحة " " حفيه اخلطأ يف كتابة حرف "   " حتتار كلمة "   26 
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" حرف  يف كتابة  اخلطأ  فيه  السابق  اجلدول  من   : من  حالتحليل   " " والكتابة  حتتار   كلمة   ،"

 ". اختار" مبعىن "  ختتار  يبي أبن كلمة "   املنور ". ويف قاموس  خالصحيحة حبرف "م

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
واخالق   والكتابة الصحيحة "

"الكرمي   
" حفيه اخلطأ يف كتابة حرف "  واحالق   كلمة " 

"الكرمي   
27 

"، والكتابة  واحالق  " من كلمة " حاخلطأ يف كتابة حرف " التحليل : من اجلدول السابق فيه  

 ". أخالق حسنة" مبعىن "  واخالق الكرمي ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة "خالصحيحة حبرف " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"اجلدوال   والكتابة الصحيحة "  كلمة " فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ح"  

"احلدوال  
28 

"، والكتابة  احلدوال  التحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ح" من كلمة "

 ".اجلدوال" مبعىن "  اجلدوالالصحيحة حبرف "ج". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" المبونج والكتابة الصحيحة " " ملفونجكلمة " فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ف"    29 

والكتابة   "ملفونج"،  من كلمة  "ف"  اخلطأ يف كتابة حرف  فيه  السابق  اجلدول  من   : التحليل 

 يبي أبن كلمة "المبونج" مبعىن " المبونج". املنور  الصحيحة حبرف "ب". ويف قاموس  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
المبونج والكتابة الصحيحة "

" يةالشرق  
كتابة حرف "ف" فيه اخلطأ يف   المبونج كلمة " 

" الشرفية  
30 
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"،  المبونج الشرفية  " من كلمة " فالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف " 

" الصحيحة حبرف  يبي أبن كلمة "ق والكتابة  يونس  قاموس حممود  الشرقية  ". ويف  " المبونج  " مبعىن 

 ".المبونج الشرقية

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
معهد العصر والكتابة الصحيحة "

"املدينة  
" سفيه اخلطأ يف كتابة حرف " معهد كلمة " 

" العسر املدينة  
31 

 " اخلطأ يف كتابة حرف  فيه  السابق  اجلدول  : من  والكتابة  العسر  " من كلمة "سالتحليل   ،"

 ". احلديثة" مبعىن "  العصريبي أبن كلمة "املنور  ". ويف قاموس  صالصحيحة حبرف "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
للصف األول والكتابة الصحيحة "
" ابملدرسة  

للصف كلمة " فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ن" 
" األولباملدرسة  

32 

"، للصف األولباملدرسة  التحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "ن" من كلمة " 

الفصل " مبعىن "  للصف األول ابملدرسة    يبي أبن كلمة " املنور  والكتابة الصحيحة حبرف "م". ويف قاموس  

 ". األول

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 هذا البحث والكتابة الصحيحة "

" 
" هفيه اخلطأ يف كتابة حرف "  هذه   كلمة " 

" البحث  
33 

"، والكتابة الصحيحة هذه  " من كلمة " هاخلطأ يف كتابة حرف "التحليل : من اجلدول السابق فيه  

 ". تسري إىل املذكر" مبعىن "هذا ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة "احبرف "
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" تعطى  والكتابة الصحيحة " " غفيه اخلطأ يف كتابة حرف "  " تغطىكلمة "   34 

من    : " التحليل  اخلطأ يف كتابة حرف  فيه  السابق  " غاجلدول  من كلمة  والكتابة  تغطى  "   ،"

 ". أعطى" مبعىن "  تعطى  يبي أبن كلمة " املنور  ". ويف قاموس  عالصحيحة حبرف "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
حممد مكري  والكتابة الصحيحة "
" املاجستري  

" ةفيه اخلطأ يف كتابة حرف "  حممد  كلمة " 
مكري 
" املاجسترية  

35 

"، والكتابة  املاجسترية  " من كلمة "ةالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "

 ". املاجستري للمذكر" مبعىن "  املاجسترييبي أبن كلمة "  املنور الصحيحة حبرف "". ويف قاموس  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
خري األنوار   والكتابة الصحيحة "
" املاجستري  

" طأ يف كتابة حرف "ةفيه اخل خري  كلمة " 
األنوار  
" ةاملاجستري   

36 

ة"، خري األنوار املاجستري   " من كلمة " ةالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "

املاجستري " مبعىن "  املاجستري  ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة "والكتابة الصحيحة حبرف "

 ". للمذكر

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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" كفيه اخلطأ يف كتابة حرف " والكتابة الصحيحة "المبونج"   كلمة " 
هناكطرق 

" متعددة   

37 

"، والكتابة  هناك طرق  " من كلمة "كالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف "

 ". هناك شارع" مبعىن "  هناك طرق  ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة "ابلفصلةالصحيحة  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"الطرق منها  والكتابة الصحيحة " " قفيه اخلطأ يف كتابة حرف "   كلمة " 

"منهاالطرق  
38 

"، والكتابة  الطرقمنها  " من كلمة "ق كتابة حرف " التحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف  

 ".الطريقة " مبعىن "  الطرق منها  ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة "  ابلفصلة. الصحيحة  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
التعبري   والكتابة الصحيحة "

"التحرير  
" يفيه اخلطأ يف كتابة حرف " التعبري   كلمة " 

" احلريي  
39 

"، والكتابة  التعبري احلريي  " من كلمة " يالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف " 

 ". التعبري التحرير" مبعىن "  التعبري التحرير  ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة " رالصحيحة حبرف "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"الثامنة  الصحيحة "والكتابة   " سفيه اخلطأ يف كتابة حرف "  " السامنةكلمة "   40 

"، والكتابة  السامنة  " من كلمة "سالتحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف " 

 ".مثانية" مبعىن "  الثامنة  ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة "ثالصحيحة حبرف "
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
حلصول   والكتابة الصحيحة "

" النجاح  
" طفيه اخلطأ يف كتابة حرف " حلطول   كلمة " 

" النجاح  
41 

فيه اخلطأ يف كتابة حرف "  السابق  "، والكتابة  حلطول   " من كلمة "طالتحليل : من اجلدول 

 ". حلصول " مبعىن "  حلصول  ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة " صالصحيحة حبرف "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" األوىل  والكتابة الصحيحة " " يفيه اخلطأ يف كتابة حرف "  " األويل  كلمة "   42 

 " اخلطأ يف كتابة حرف  فيه  السابق  اجلدول  من   : " يالتحليل  من كلمة  والكتابة  األويل  "   ،"

 ". األوىل" مبعىن "  األوىل  كلمة " ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن  ىالصحيحة حبرف "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
أمي هجرية   والكتابة الصحيحة "
" املاجسترية  

" -فيه اخلطأ يف كتابة حرف "  أمي  كلمة " 
هجرية 
" املاجستري  

43 

"، أمي هجرية املاجستري  " من كلمة "-التحليل : من اجلدول السابق فيه اخلطأ يف كتابة حرف " 

" مبعىن أمي هجرية املاجسترية  ". ويف قاموس حممود يونس يبي أبن كلمة " ة والكتابة الصحيحة حبرف "

 ". للمؤنث  املاجسترية"
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 مهزة القطع .2

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" اإلختبار  والكتابة الصحيحة " االختبار" كلمة   فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"   1 

 معاليت يف وسط اجلملة نفس القواعد    القطعأن مهزة    ،كتاب معرفة املنجيةيف    يشرحالتحليل :  

 ع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. طقال زة  مه

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة والكتابة الصحيحة "

"اإلستماع  
النقصان يف كتابة حرف "ء"فيه   مهارة "كلمة   

"االستماع  
2 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"إىل املدرسةوالكتابة الصحيحة " "اىل   كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 

" املدرسة  
3 

ن مهزة قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أب   التحليل : يشرح يف كتاب

 وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة  أو )ماعد "ال"( ( -إىل - أن -بي أول احلروف مثل )إن  القطع اليت 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"ىل القارئ إ والكتابة الصحيحة " "اىل كلمة   فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 

 القارئ" 
4 
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وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة التحليل : يشرح يف كتاب قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب  

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
إىل  والكتابة الصحيحة "

" الصوت  
اىل "كلمة   فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

"   الصوت  
5 

قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة التحليل : يشرح يف كتاب  

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن

 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" إىل والكتابة الصحيحة " " "اىلكلمة   فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"   6 

التحليل : يشرح يف كتاب قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة 

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" إىل والكتابة الصحيحة " "ء"فيه النقصان يف كتابة حرف     7 كلمة "اىل"  

التحليل : يشرح يف كتاب قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة 

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" إىل والكتابة الصحيحة " النقصان يف كتابة حرف "ء"فيه     8 كلمة "اىل"  
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التحليل : يشرح يف كتاب قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة 

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" إىل والكتابة الصحيحة "  9 كلمة "اىل"  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 

التحليل : يشرح يف كتاب قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة 

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن

ياانت الب اخلطأ  الصحيح   النمرة 
" أخرى والكتابة الصحيحة " خرى" إكلمة "  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"   10 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 طويلة(. مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" إىلوالكتابة الصحيحة " "اىل" كلمة   فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"   11 

التحليل : يشرح يف كتاب قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة 

 على شكل حرف ألف مع اهلمزةأو )ماعد "ال"( ( وهي  -إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

"اإلستماع  
"مهارة كلمة   فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

"االستماع  
12 
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التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. مهزة القطع يف هناية  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

 االستماع"
13 

نفس القواعد مع التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة  

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" والكتابة الصحيحة "اإلستماع" 

 "االستماع"
14 

القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة  

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
إلستماع" اوالكتابة الصحيحة " كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 

 "االستماع"
15 

معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع التحليل : يشرح يف كتاب  

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" والكتابة الصحيحة "اإلستماع" 
 "االستماع"

16 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" والكتابة الصحيحة "اإلستماع" 

 "االستماع"
17 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
يف كتابة حرف "ء"فيه النقصان   والكتابة الصحيحة "اإلستماع"  كلمة  

 "االستماع"
18 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"اإلستماع" والكتابة الصحيحة   كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 

 "االستماع"
19 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" والكتابة الصحيحة "اإلستماع" 

 "االستماع"
20 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 طويلة(. مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" والكتابة الصحيحة "اإلستماع" 

 "االستماع"
21 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" إىل والكتابة الصحيحة "  22 كلمة "اىل"  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 

التحليل : يشرح يف كتاب قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة 

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -)إنالقطع اليت بي أول احلروف مثل  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

 االستماع"
23 

القواعد مع التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس  

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

 االستماع"
24 

مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن  

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

 االستماع"
25 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
حرف "ء"فيه النقصان يف كتابة  كلمة "مهارة  

 االستماع"
26 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"اإلستماع" والكتابة الصحيحة   كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 

 "االستماع"
27 
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التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" والكتابة الصحيحة "اإلستماع" 

 "االستماع"
28 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

ح الصحي  النمرة البياانت  اخلطأ  
كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" والكتابة الصحيحة "اإلستماع" 

 "االستماع"
29 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 )قصرية أو طويلة(. مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

 االستماع"
30 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. مهزة القطع يف هناية  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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مهارة  والكتابة الصحيحة "
 اإلستماع"

كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"
 االستماع"

31 

نفس القواعد مع التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة  

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

 االستماع"
32 

املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع التحليل : يشرح يف كتاب معرفة  

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

 االستماع"
33 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
يف والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
النقصان يف كتابة حرف "ء"فيه   كلمة "يف  

 االستماع"
34 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
يف والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
كلمة "يف  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

 االستماع"
35 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

 االستماع"
36 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
مهارة  والكتابة الصحيحة "

 اإلستماع"
كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"

 االستماع"
37 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. مهزة القطع يف  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" إىل والكتابة الصحيحة "  38 كلمة "اىل"  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 

التحليل : يشرح يف كتاب قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة 

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"اإلبتدئية  والكتابة الصحيحة " االبتدئية   كلمة " فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"   39 

اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع  

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" إىل والكتابة الصحيحة "  40 كلمة "اىل"  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 

واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة التحليل : يشرح يف كتاب قواعد اخلط  

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" إىل والكتابة الصحيحة "  41 كلمة "اىل"  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 

كتاب قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة التحليل : يشرح يف  

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن

مهارة  والكتابة الصحيحة "
 اإلستماع"

كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"
 االستماع"

42 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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" إىل والكتابة الصحيحة "  43 كلمة "اىل"  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء" 
التحليل : يشرح يف كتاب قواعد اخلط واإلمالء ألرشاد صايب وكونتور جتهيا كوسوما أبن مهزة 

 أو )ماعد "ال"( ( وهي على شكل حرف ألف مع اهلمزة-إىل - أن -القطع اليت بي أول احلروف مثل )إن

مهارة  والكتابة الصحيحة "
 اإلستماع"

"مهارة   كلمة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"
 االستماع"

44 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

مهارة  والكتابة الصحيحة "
 اإلستماع"

كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"
 االستماع"

45 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع 

 مهزة القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 

مهارة  والكتابة الصحيحة "
 اإلستماع"

كلمة "مهارة  فيه النقصان يف كتابة حرف "ء"
 االستماع"

46 

التحليل : يشرح يف كتاب معرفة املنجية، أن مهزة القطع اليت يف وسط اجلملة نفس القواعد مع مهزة 

 القطع يف هناية اجلملة، أي إذا كانت كسرة أو سقطت بعد كسرة )قصرية أو طويلة(. 
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 طرح احلروف يف الكلمة  .3

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
تعليم اللغة والكتابة الصحيحة "

"  العربية  
كلمة "تعليم  فيه زايدة حرف "ل" 

 اللغة العلربية" 
1 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "العلربية" فيه زايدة حرف "ل". ويف قاموس املنور 

 كلمة "العربية" مبعىن "العربية"

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" اليت هلاالصحيحة "والكتابة   اليت كلمة " فيه زايدة حرف "ل"  

"ليها  
2 

" فيه زايدة حرف "ي". ويف قاموس املنور ليها  التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة " 

 " مبعىن "للمؤنث" هلا  كلمة "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة " يف  فيه زايدة حرف "ا"  والكتابة الصحيحة "يف معجم" 

 معجام" 
3 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "معجام" فيه زايدة حرف "ا". ويف قاموس املنور 

 كلمة "معجم" مبعىن "قاموس" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" يف هذه والكتابة الصحيحة " يف  كلمة " فيه زايدة حرف "ه"  

" ههذه  
4 
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" فيه زايدة حرف "ه". ويف قاموس املنور ههذه  كلمة " التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن  

 "هذه للمؤنث" مبعىن "هذه  كلمة "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"إذا والكتابة الصحيحة " ن" إذا كلمة " فيه زايدة حرف "ن"    5 

املنور ن" فيه زايدة حرف "ن". ويف قاموس  إذا  التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة " 

 " لذلك  " مبعىن " إذا كلمة "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" التعلم  والكتابة الصحيحة " " التعللم  كلمة " فيه زايدة حرف "ل"    6 

" فيه زايدة حرف "ل". ويف قاموس املنور   التعللم  التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة " 

 " التعلم  " مبعىن " التعلم  كلمة "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"يف القراءة والكتابة الصحيحة " فين كلمة " فيه زايدة حرف "ن"  

"القراءة  
7 

قاموس " فيه زايدة حرف "ن". ويف  فين القراءة  التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة " 

 " يف القراءة  " مبعىن "يف القراءة  املنور كلمة " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة "  فيه زايدة حرف "ن"  والكتابة الصحيحة " التالميذ" 

 النتالميذ"
8 
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التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة " النتالميذ" فيه زايدة حرف "ن". ويف قاموس املنور 

 التالميذ" مبعىن " التالميذ" كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
بندار   والكتابة الصحيحة "

" المبونج  
بلندار   كلمة " فيه زايدة حرف "ل" 

" المبونج  
9 

" فيه زايدة حرف "ل". ويف قاموس بلندار المبونج   التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة " 

 " بندار المبونج  " مبعىن "بندار المبونج  املنور كلمة " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"مفرداتوالكتابة الصحيحة " كلمة "  فيه زايدة حرف "و"  

"مفرودات  
10 

" فيه زايدة حرف "و". ويف قاموس مفروداتالتحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "  

 " مفردات" مبعىن "  مفرداتاملنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" التيمكنوالكتابة الصحيحة "   كلمة "  فيه زايدة حرف "ي"  

"التمكن  
11 

" فيه زايدة حرف "ي". ويف قاموس التيمكنالتحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "  

 "ميكن" مبعىن " التمكناملنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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الصف والكتابة الصحيحة "  
"العاشر  

الصفا   كلمة " فيه زايدة حرف "ا" 
"العاشر  

12 

" فيه زايدة حرف "ا". ويف قاموس املنور الصفا العاشر التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "  

 " مبعىن " فصل العاشر" الصف العاشركلمة "  

 زايدة احلروف يف الكلمة  .4

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " رادين  

 إينتان"
حرف "ي"  وجود نقصا كلمة رادين  

 إنتان" 
1 

" فيه نقصان حرف "ي"، مبعىن " الصفا العاشر التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة " 

 رادين إينتان" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " احلاجة 

 حسنة"
حرف "ة"  وجود نقصا احلاجة   "كلمة   

 حسن"
2 

احلاجة حسن" فيه نقصان حرف "ة". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "  

 حممود يونس كلمة " احلاجة حسنة" تشري إىل املؤنث 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"بسرتاتيجيةوالكتابة الصحيحة "   حرف "س"  وجود نقصا   كلمة " 

" ابتراتيجية  
3 
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" فيه نقصان حرف "س". ويف قاموس   ابتراتيجيةالتحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "  

 املنور كلمة " ويف قاموس حممود يونس كلمة " احلاجة حسنة" تشري إىل املؤنث 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
املالحظة والكتابة الصحيحة "  
"   عن عملية التعلم  

حرف "ن"  وجود نقصا  كلمة " 
املالحظة ع 
" عملية التعلم  

4 

" فيه نقصان حرف املالحظة ع عملية التعلمالتحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "  

 " هي حرف جر عن  "ن". ويف قاموس املنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
حرف "س"  وجود نقصا والكتابة الصحيحة "اإلسالمية" كلمة "  

 اإلالمية" 
5 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة " اإلالمية " فيه نقصان حرف "س". ويف قاموس 

 املنور كلمة " اإلسالمية " مبعىن اإلسالم" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
" األساتيذ والكتابة الصحيحة " " وجود نقصا حرف "ي  كلمة "  

 األساتذ" 
6 

". ويف قاموس األساتذ " فيه نقصان حرف "يالتحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "  

 " مجع من الكلمة أستاذ مبعىن معلم"    األساتيذ  املنور كلمة " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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 7 كلمة " حيتاج"  وجود نقصا حرف "ا" والكتابة الصحيحة "حيتاج" 
السابقة تبي أبن كلمة  حيتاج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس املنور التحليل : من الكلمة  

 كلمة " األساتيذ "  مبعىن حباجة إىل" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
8 

"بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
9 

"بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
10 

"بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة "بندار 
 المبونج" 

كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"
 المبونج" 

11 

"بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
12 

"بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
13 

"بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 14 كلمة " المبوج"  وجود نقصا حرف "ن"  والكتابة الصحيحة " المبونج" 

المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة "اساليب مجع 
 البياانت"

كلمة "اسالب  وجود نقصا حرف "ي" 
 مجع البياانت" 

15 

كلمة "اسالب" فيه نقصان حرف "ي". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن  

 املنور كلمة "اساليب" مبعىن طريق"

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 16 كلمة " المبوج"  وجود نقصا حرف "ن"  والكتابة الصحيحة "المبونج" 
املنور التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "المبوج" فيه نقصان حرف "ن". ويف قاموس  

 كلمة " المبونج " مبعىن دائرة المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة "رادين  وجود نقصا حرف "ي"  والكتابة الصحيحة "رادين إينتان" 

 انتان"
17 

". ويف قاموس ي" فيه نقصان حرف "رادين انتان التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "

 المبونج"  بعض جامعة يف دائرة " مبعىن  رادين إينتان املنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "ابملدرسة 

 اإلبتدائية" 
كلمة "ابملدرسة  وجود نقصا حرف "ا"

 اإلبتدئية"
18 

اإلبتدئية" فيه نقصان حرف "ا". ويف التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "ابملدرسة  

 قاموس املنور كلمة "ابملدرسة اإلبتدائية" مبعىن املدرسة اإلبتدائية"
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والكتابة الصحيحة "ابملدرسة 
 اإلبتدائية" 

كلمة "ابملدرسة  وجود نقصا حرف "ا"
 اإلبتدئية"

19 

صان حرف "ا". ويف التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "ابملدرسة اإلبتدئية" فيه نق

 قاموس املنور كلمة "ابملدرسة اإلبتدائية" مبعىن املدرسة اإلبتدائية"

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "ابملدرسة 

 اإلبتدائية" 
كلمة "ابملدرسة  وجود نقصا حرف "ا"

 اإلبتدئية"
20 

"ابملدرسة اإلبتدئية" فيه نقصان حرف "ا". ويف التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة  

 قاموس املنور كلمة "ابملدرسة اإلبتدائية" مبعىن املدرسة اإلبتدائية"

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "ابملدرسة 

 اإلبتدائية" 
كلمة "ابملدرسة  وجود نقصا حرف "ا"

 اإلبتدئية"
21 

السابقة تبي أبن كلمة "ابملدرسة اإلبتدئية" فيه نقصان حرف "ا". ويف التحليل : من الكلمة  

 قاموس املنور كلمة "ابملدرسة اإلبتدائية" مبعىن املدرسة اإلبتدائية"

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
22 

الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "وهذا هو 

 السباب"
كلمة "وهذ هو  وجود نقصا حرف "ا"

 الشباب"
23 

الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من  

 للقريب"    املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن اسم اشارة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
24 

الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"كللغة اثنيةوالكتابة الصحيحة " " لوجود نقصا حرف "  كلغة كلمة " 

"اثنية  
25 

". ويف قاموس ل" فيه نقصان حرف " كلغة اثنيةالسابقة تبي أبن كلمة "التحليل : من الكلمة  

 "اللغة اثنية" مبعىن  كللغة اثنيةاملنور كلمة " 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "التالميذ 

 قادرون على" 
كلمة "التالميذ  وجود نقصا حرف "ا"

 قدرون على" 
26 
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السابقة تبي أبن كلمة "التالميذ قدرون على" فيه نقصان حرف "ا". ويف التحليل : من الكلمة  

 قاموس املنور كلمة "قادرون" مبعىن قادر" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كلمة "إذا  وجود نقصا حرف "ا" والكتابة الصحيحة "إذا كانت" 

 كنت" 
27 

فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس املنور "  إذا كنتالتحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "

 " إذا كانت" مبعىن  إذا كانتكلمة "

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "ابملدرسة 

 اإلبتدائية" 
كلمة "ابملدرسة  وجود نقصا حرف "ا"

 اإلبتدئية"
28 

اإلبتدئية" فيه نقصان حرف "ا". ويف التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "ابملدرسة  

 قاموس املنور كلمة "ابملدرسة اإلبتدائية" مبعىن املدرسة اإلبتدائية"

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
29 

"بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة "ابملدرسة 
 اإلبتدائية" 

كلمة "ابملدرسة  وجود نقصا حرف "ا"
 اإلبتدئية"

30 

أبن كلمة "ابملدرسة اإلبتدئية" فيه نقصان حرف "ا". ويف التحليل : من الكلمة السابقة تبي  

 قاموس املنور كلمة "ابملدرسة اإلبتدائية" مبعىن املدرسة اإلبتدائية"

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
31 

السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 32 كلمة "اجلدول"  وجود نقصا حرف "ا" والكتابة الصحيحة "اجلدوال" 

كلمة "اجلدول" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس املنور التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن  

 كلمة "اجلدوال" مبعىن جدوال"

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "ابملدرسة 

 اإلبتدائية" 
كلمة "ابملدرسة  وجود نقصا حرف "ا"

 اإلبتدئية"
33 

اإلبتدئية" فيه نقصان حرف "ا". ويف التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "ابملدرسة  

 قاموس املنور كلمة "ابملدرسة اإلبتدائية" مبعىن املدرسة اإلبتدائية"

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة "بندار 
 المبونج" 

كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"
 المبونج" 

34 

"بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
35 

"بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة  

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "والقيام اإلهلية  

 الثانية" 
كلمة "والقيم  وجود نقصا حرف "ا"

 اإلهلية الثانية"
36 

السابقة تبي أبن كلمة "والقيم" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس املنور التحليل : من الكلمة  

 كلمة " والقيام" مبعىن قيام" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 37 كلمة "غطى"  وجود نقصا حرف "أ"  والكتابة الصحيحة "أعطى" 

قاموس املنور التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "غطى" فيه نقصان حرف "أ". ويف  

 يعطى"-كلمة "أعطى" مبعىن أعطى 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة "بندار 
 المبونج" 

كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"
 المبونج" 

38 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" املنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
39 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" املنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
40 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" املنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
41 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" املنور كلمة "  
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
42 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" املنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
43 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" املنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
44 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" املنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
45 
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التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" املنور كلمة "  

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 46 كلمة "قمت"  وجود نقصا حرف "ا" والكتابة الصحيحة "قامت" 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "قمت" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس املنور 

 كلمة "قامت" مبعىن قام يقوم" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
47 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
48 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
49 
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التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
50 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
51 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
52 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة "بندار 
 المبونج" 

كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"
 المبونج" 

53 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "بندار 

 المبونج" 
كلمة " بندر  وجود نقصا حرف "ا"

 المبونج" 
54 

التحليل : من الكلمة السابقة تبي أبن كلمة "بندر المبونج" فيه نقصان حرف "ا". ويف قاموس 

 املنور كلمة " بندار المبونج " مبعىن مدينة بندار المبونج" 

 ةالدالل .5

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
"ابملدرسة الثانوية"   يف الكلمة  كلمة " ابملدرسة  

 الثانوية"
1 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

ملدرسة   مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة. 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
2 
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الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "رئيسة 

 املناقشة"
كلمة "رئيس  يف الكلمة "رئيس املناقشة" 

 املناقشة"
3 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة "رئيس املناقشة" هناك األخطاء يف استعمال ضمري والكلمة 

 الصحيحة هي ابلضمري املؤنث 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
 4 كلمة "املمتحن"  يف الكلمة "املمتحن"  والكتابة الصحيحة "املناقش" 

والكلمة الصحيحة هي املناقش ألن من الكلمة "  املمتحنالتحليل : من اجلدول السابق كلمة "

 .املناقشة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "اكلية الرتبية 

 والتعليم" 
كلمة "بكلية  يف الكلمة "الرتبية والتدريس" 

الرتبية  
 والتدريس"

5 

الرتبية التدريس" هلا معىن كلية الرتبية، يف اجلدول أعاله ، فإن استخدام كلمة "كلية  التحليل :   
الرتبية وتدريب  الرتبية ، والكلية هي كلية  الذين يتخصصون يف  للطالب  البيئة اجلامعية  يف جوهرها يف 

 املعلمي. االستخدام الصحيح للمصطلح من قبل العرب لكلية الرتبية واملعلمي هو كلية الرتبية والتعليم
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

والكتابة الصحيحة "قسم تعليم 
 اللغة العربية" 

كلمة "قسم  يف الكلمة "قسم اللغة العربية" 
 اللغة العربية" 

6 

اللغة   العربية هلا معىن ختصص  اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  التحليل: يف اجلدول أعاله ، 
للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية  

يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو قسم تعليم  
 اللغة العربية 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

والكتابة الصحيحة "بقسم تعليم  
 اللغة العربية" 

العربية"يف الكلمة "بقسم اللغة   كلمة "يقسم  
 اللغة العربية" 

7 

اللغة   العربية هلا معىن ختصص  اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  التحليل: يف اجلدول أعاله ، 
العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  

الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو بقسم  يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح  
 تعليم اللغة العربية.

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

8 

الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "كلية الرتبية 

 والتعليم" 
"كلية الرتبيةيف الكلمة "  كلية كلمة " 

" لرتبيةا  
9 

يف اجلدول أعاله ، فإن استخدام كلمة "كلية الرتبية التدريس" هلا معىن كلية الرتبية، التحليل :   
الرتبية وتدريب  الرتبية ، والكلية هي كلية  الذين يتخصصون يف  للطالب  البيئة اجلامعية  يف جوهرها يف 

 .الرتبية واملعلمي هو كلية الرتبية والتعليماملعلمي. االستخدام الصحيح للمصطلح من قبل العرب لكلية  
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

والكتابة الصحيحة "قسم تعليم 
 اللغة العربية" 

كلمة "قسم  يف الكلمة "قسم اللغة العربية" 
 اللغة العربية" 

10 

العربية هلا معىن ختصص    اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  اللغة التحليل: يف اجلدول أعاله ، 
العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  
يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو قسم تعليم  

 اللغة العربية 
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
الصحيحة "اكلية الرتبية والكتابة  

 والتعليم" 
كلمة "بكلية  يف الكلمة "الرتبية والتدريس" 

الرتبية  
 والتدريس"

11 

يف اجلدول أعاله ، فإن استخدام كلمة "كلية الرتبية التدريس" هلا معىن كلية الرتبية، التحليل :   
الرتبية ،   الذين يتخصصون يف  للطالب  البيئة اجلامعية  الرتبية وتدريب يف جوهرها يف  والكلية هي كلية 

 املعلمي. االستخدام الصحيح للمصطلح من قبل العرب لكلية الرتبية واملعلمي هو كلية الرتبية والتعليم
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

12 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
الصحيحة " ابملدرسة والكتابة  

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
13 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

الصحيحة   املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح 

 .املتوسطة

والكتابة الصحيحة "قسم تعليم 
 اللغة العربية" 

كلمة "قسم  يف الكلمة "قسم اللغة العربية" 
 اللغة العربية" 

14 

اللغة   العربية هلا معىن ختصص  اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  التحليل: يف اجلدول أعاله ، 
اللغة العربية للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف  

يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو قسم تعليم  
 اللغة العربية 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

"ابملدرسة الثانوية" يف الكلمة   كلمة " ابملدرسة  
 الثانوية"

15 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

ياانت الب اخلطأ  الصحيح   النمرة 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
16 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املتوسطة.   ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
17 

املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

18 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
الصحيحة " ابملدرسة والكتابة  

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
19 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

الصحيحة   املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
20 

إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

21 

اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
"ابملدرسة الثانوية" يف الكلمة   كلمة " ابملدرسة  

 الثانوية"
22 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
32  

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

ملدرسة   مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة. 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

24 

الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
ملدرسة كلمة " اب  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
25 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
26 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

إل الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  صطالح 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

27 

إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
28 

اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
الكلمة "ابملدرسة الثانوية" يف   كلمة " ابملدرسة  

 الثانوية"
29 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

30 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

ملدرسة   مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة. 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
31 

عىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له امل

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
32 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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الصحيحة " ابملدرسة والكتابة  
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

33 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

الصحيحة   املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
34 

إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
35 

اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

الكلمة "ابملدرسة الثانوية" يف   كلمة " ابملدرسة  
 الثانوية"

13 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
36 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

ملدرسة   مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة. 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
37 

الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

ابملدرسة كلمة "   يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

38 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
39 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املتوسطة   وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
40 

الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

41 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

"   املتوسطة  
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
42 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
43 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

ملدر  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  سة 

 .املتوسطة
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والكتابة الصحيحة "قسم تعليم 
 اللغة العربية" 

كلمة "قسم  يف الكلمة "قسم اللغة العربية" 
 اللغة العربية" 

44 

العربية هلا معىن ختصص    اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  اللغة التحليل: يف اجلدول أعاله ، 
العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  
يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو قسم تعليم  

 اللغة العربية 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

الصحيحة " ابملدرسة والكتابة  
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

45 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

الع إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  رب 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
46 

إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

47 

اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
الكلمة "ابملدرسة الثانوية" يف   كلمة " ابملدرسة  

 الثانوية"
48 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
49 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

ملدرسة   مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة. 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

50 

الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
ابملدرسة كلمة "   يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
51 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
52 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املتوسطة   وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

53 

الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
54 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

"   املتوسطة  
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
55 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

56 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

الكلمة   املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
57 

املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة "  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
الثانوية" يف الكلمة "ابملدرسة   كلمة " ابملدرسة  

 الثانوية"
58 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

رةالنم  البياانت  اخلطأ  الصحيح   
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

59 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

وملدرسة   املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
60 

املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
61 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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الصحيحة " ابملدرسة والكتابة  
 املتوسطة " 

كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

62 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

الصحيحة   املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
63 

إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
64 

اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

الكلمة "ابملدرسة الثانوية" يف   كلمة " ابملدرسة  
 الثانوية"

65 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
66 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

ملدرسة   مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة. 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
67 

الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 
 املتوسطة " 

ابملدرسة كلمة "   يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

78 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " ابملدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
69 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

إل الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  صطالح 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "اكلية الرتبية 

 والتعليم" 
كلمة "بكلية  يف الكلمة "الرتبية والتدريس" 

الرتبية  
 والتدريس"

70 

الرتبية، يف اجلدول أعاله ، فإن استخدام كلمة "كلية الرتبية التدريس" هلا معىن كلية  التحليل :   
الرتبية وتدريب  الرتبية ، والكلية هي كلية  الذين يتخصصون يف  للطالب  البيئة اجلامعية  يف جوهرها يف 

 املعلمي. االستخدام الصحيح للمصطلح من قبل العرب لكلية الرتبية واملعلمي هو كلية الرتبية والتعليم
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
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املدرسة والكتابة الصحيحة " يف  
 املتوسطة " 

كلمة "يف متس  يف الكلمة "يف متس احلكمة" 
 احلكمة"

71 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة "يف متس احلكمة" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " يف املدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة "يف متس  يف الكلمة "يف متس احلكمة" 

 احلكمة"
72 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة "يف متس احلكمة" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

ملدرسة   مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة. 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " يف املدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة "يف متس  يف الكلمة "يف متس احلكمة" 

 احلكمة"
73 

املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة "يف متس احلكمة" له املعىن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 



194 
 

والكتابة الصحيحة " يف املدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة "يف م.ط.  يف الكلمة "يف م. ط. احلكمة"
 احلكمة"

74 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة "يف م. ط. احلكمة" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " يف املدرسة 

"   املتوسطة  
 75 كلمة "متس"  يف الكلمة "متس" 

هذه  إبندونيسيا  لكن  الثانوية،  املدرسة  املعىن  له  "متس"  السابق كلمة  اجلدول  من   : التحليل 

 .الكلمة مستخدم ملدرسة املتوسطة. وملدرسة املتوسطة الصحيحة إلصطالح العرب هي املدرسة املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
الصحيحة " ابملدرسة والكتابة  

 املتوسطة " 
كلمة " ابملدرسة  يف الكلمة "ابملدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
76 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

الع إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  رب 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "قسم تعليم 

 اللغة العربية" 
كلمة "قسم  يف الكلمة "قسم اللغة العربية" 

 اللغة العربية" 
77 



195 
 

اللغة   العربية هلا معىن ختصص  اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  التحليل: يف اجلدول أعاله ، 
والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  العربية ،  

يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو قسم تعليم  
 اللغة العربية 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

والكتابة الصحيحة " مبدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة " مبدرسة  يف الكلمة "مبدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

78 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " مبدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " مبدرسة  يف الكلمة "مبدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
79 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

امل ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  توسطة. 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "قسم تعليم 

 اللغة العربية" 
كلمة "قسم  يف الكلمة "قسم اللغة العربية" 

 اللغة العربية" 
80 
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استخدام كلمة قسم    فإن  اللغة التحليل: يف اجلدول أعاله ،  العربية هلا معىن ختصص  اللغة 
العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  
يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو قسم تعليم  

 اللغة العربية 
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "قسم تعليم 

 اللغة العربية" 
كلمة "قسم  يف الكلمة "قسم اللغة العربية" 

 اللغة العربية" 
81 

اللغة   العربية هلا معىن ختصص  اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  التحليل: يف اجلدول أعاله ، 
للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية  

يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو قسم تعليم  
 اللغة العربية 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " مبدرسة 

 املتوسطة " 
مبدرسة كلمة "   يف الكلمة "مبدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
82 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " مبدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " مبدرسة  يف الكلمة "مبدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
83 
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التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

الصحيحة   املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " مبدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " مبدرسة  يف الكلمة "مبدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
84 

إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " مبدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " مبدرسة  يف الكلمة "مبدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
85 

السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " مبدرسة 

 املتوسطة " 
"مبدرسة الثانوية" يف الكلمة   كلمة " مبدرسة  

 الثانوية"
86 
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التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

ت البياان اخلطأ  الصحيح   النمرة 
والكتابة الصحيحة " مبدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة " مبدرسة  يف الكلمة "مبدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
87 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة " املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

وملدرسة   املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " يف املدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة "يف  يف الكلمة "يف املدرسة الثانوية"

 املدرسة الثانوية" 
88 

له   الثانوية"  املدرسة  يف    " السابق كلمة  اجلدول  من   : لكن التحليل  الثانوية،  املدرسة  املعىن 

إبندونيسيا هذه الكلمة مستخدم ملدرسة املتوسطة. وملدرسة املتوسطة الصحيحة إلصطالح العرب هي 

 . املدرسة املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " يف املدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة "يف  يف الكلمة "يف املدرسة الثانوية"

 املدرسة الثانوية" 
89 
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لكن  الثانوية،  املدرسة  املعىن  له  الثانوية"  املدرسة  يف    " السابق كلمة  اجلدول  من   : التحليل 

إبندونيسيا هذه الكلمة مستخدم ملدرسة املتوسطة. وملدرسة املتوسطة الصحيحة إلصطالح العرب هي 

 . املدرسة املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " يف املدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة "يف  يف الكلمة "يف املدرسة الثانوية"

 املدرسة الثانوية" 
90 

لكن  الثانوية،  املدرسة  املعىن  له  الثانوية"  املدرسة  يف    " السابق كلمة  اجلدول  من   : التحليل 

لصحيحة إلصطالح العرب هي إبندونيسيا هذه الكلمة مستخدم ملدرسة املتوسطة. وملدرسة املتوسطة ا

 . املدرسة املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "املدرسة 

 املتوسطة"
كلمة "املدرسة  يف الكلمة "املدرسة الثانوية"

 الثانوية"
91 

إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة "املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " يف املدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة "يف  يف الكلمة "يف املدرسة الثانوية"

 املدرسة الثانوية" 
92 
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من    : لكن التحليل  الثانوية،  املدرسة  املعىن  له  الثانوية"  املدرسة  يف    " السابق كلمة  اجلدول 

إبندونيسيا هذه الكلمة مستخدم ملدرسة املتوسطة. وملدرسة املتوسطة الصحيحة إلصطالح العرب هي 

 . املدرسة املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "املدرسة 

 املتوسطة"
الكلمة "املدرسة الثانوية"يف   كلمة "املدرسة  

 الثانوية"
93 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة "املدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "مبدرسة 

 املتوسطة"
كلمة "مبدرسة  يف الكلمة "مبدرسة الثانوية" 

 الثانوية"
94 

التحليل : من اجلدول السابق كلمة "مبدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن إبندونيسيا  

وملدرسة   املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  املدرسة هذه  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة " يف املدرسة 

 املتوسطة " 
كلمة "يف  يف الكلمة "يف املدرسة الثانوية"

 املدرسة الثانوية" 
95 
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له   الثانوية"  املدرسة  يف    " السابق كلمة  اجلدول  من   : لكن التحليل  الثانوية،  املدرسة  املعىن 

إبندونيسيا هذه الكلمة مستخدم ملدرسة املتوسطة. وملدرسة املتوسطة الصحيحة إلصطالح العرب هي 

 . املدرسة املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "كلية الرتبية 

 والتعليم" 
كلمة "كلية  يف الكلمة "الرتبية والتدريس" 

الرتبية  
 والتدريس"

96 

يف اجلدول أعاله ، فإن استخدام كلمة "كلية الرتبية التدريس" هلا معىن كلية الرتبية، التحليل :   
الرتبية وتدريب  الرتبية ، والكلية هي كلية  الذين يتخصصون يف  للطالب  البيئة اجلامعية  يف جوهرها يف 

 العرب لكلية الرتبية واملعلمي هو كلية الرتبية والتعليماملعلمي. االستخدام الصحيح للمصطلح من قبل  
 

والكتابة الصحيحة " يف املدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة "يف  يف الكلمة "يف املدرسة الثانوية"
 املدرسة الثانوية" 

97 

لكن  الثانوية،  املدرسة  املعىن  له  الثانوية"  املدرسة  يف    " السابق كلمة  اجلدول  من   : التحليل 

إبندونيسيا هذه الكلمة مستخدم ملدرسة املتوسطة. وملدرسة املتوسطة الصحيحة إلصطالح العرب هي 

 . املدرسة املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "كلية الرتبية 

 والتعليم" 
كلمة "كلية  يف الكلمة "الرتبية والتدريس" 

الرتبية  
 والتدريس"

98 
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يف اجلدول أعاله ، فإن استخدام كلمة "كلية الرتبية التدريس" هلا معىن كلية الرتبية، التحليل :   
الرتبية وتدريب  الرتبية ، والكلية هي كلية  الذين يتخصصون يف  للطالب  البيئة اجلامعية  يف جوهرها يف 

 هو كلية الرتبية والتعليم  املعلمي. االستخدام الصحيح للمصطلح من قبل العرب لكلية الرتبية واملعلمي 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

والكتابة الصحيحة "بقسم تعليم  
 اللغة العربية" 

كلمة "بقسم  يف الكلمة "بقسم اللغة العربية"
 اللغة العربية" 

99 

اللغة   العربية هلا معىن ختصص  اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  التحليل: يف اجلدول أعاله ، 
العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  
يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو قسم تعليم  

 اللغة العربية 
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
ليم  والكتابة الصحيحة "لقسم تع

 اللغة العربية" 
كلمة "لقسم  يف الكلمة "لقسم اللغة العربية" 

 اللغة العربية" 
100 

اللغة   العربية هلا معىن ختصص  اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  التحليل: يف اجلدول أعاله ، 
اآلداب.  العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم  

يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو قسم تعليم  
 اللغة العربية 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

والكتابة الصحيحة " يف كلية 
 الرتبية والتعليم" 

كلمة "يف كلية  يف الكلمة "الرتبية والتدريس" 
الرتبية  

 والتدريس"

101 
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التدريس" هلا معىن كلية التحليل :    الرتبية  يف اجلدول أعاله ، فإن استخدام كلمة "يف كلية 
الرتبية  هي كلية  والكلية   ، الرتبية  يف  يتخصصون  الذين  للطالب  اجلامعية  البيئة  الرتبية، يف جوهرها يف 

الرتبية واملعلمي هو كلية الرتبية  وتدريب املعلمي. االستخدام الصحيح للمصطلح من قبل العرب لكلية  
 والتعليم 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

والكتابة الصحيحة " مدرسة 
 املتوسطة " 

كلمة "مدرسة  يف الكلمة "مدرسة الثانوية" 
 الثانوية"

102 

إبندونيسيا  التحليل : من اجلدول السابق كلمة "مدرسة الثانوية" له املعىن املدرسة الثانوية، لكن  

املدرسة  هي  العرب  إلصطالح  الصحيحة  املتوسطة  وملدرسة  املتوسطة.  ملدرسة  مستخدم  الكلمة  هذه 

 .املتوسطة

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
كمدير والكتابة الصحيحة "

" املدرسة  
" يف الكلمة "كرئيس اجلامعة كرئيس كلمة " 

" اجلامعة  
103 

استخدام مصطلح "كر رئيس اجلامعة" ليس صحيًحا يف اجلدول أعاله ، فإن  التحليل :   
متاًما عند استخدامه ملصطلح املستشار ، واالستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب هو 

 كمدير اجلامعة. 
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
والكتابة الصحيحة "يف تعليم 

 املادة املدرسة" 
تسليم  كلمة "يف   يف الكلمة "يف تسليم"

 املادة املدروسة" 
104 
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يف اجلدول أعاله ، يكون استخدام كلمة يف املادة يف تدريس املادة ، وهو يف التحليل :   
 جوهره استخدام اللفظ يف تعليم املادة املدرسة 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

والكتابة الصحيحة "لقسم تعليم  
 اللغة العربية" 

التعليم اللغة يف الكلمة قسم  
 العربية"

كلمة "لقسم 
 اللغة العربية" 

105 

اللغة   العربية هلا معىن ختصص  اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  التحليل: يف اجلدول أعاله ، 
العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  

االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة العربية هو قسم تعليم  يف حي أن  
 اللغة العربية 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

والكتابة الصحيحة "لقسم تعليم  
 اللغة العربية" 

يف الكلمة قسم التعليم اللغة 
 العربية"

كلمة "لقسم 
 اللغة العربية" 

106 

اللغة التحليل: يف    العربية هلا معىن ختصص  اللغة  استخدام كلمة قسم  فإن  اجلدول أعاله ، 
العربية ، والذي يستخدم يف جوهره يف اللغة العربية للتخصصات األخرى غري التعليم. مثل قسم اآلداب.  

ربية هو قسم تعليم  يف حي أن االستخدام الصحيح للمصطلح الذي يستخدمه العرب لقسم تعليم اللغة الع
 اللغة العربية 

 
 املصطلحات  .6

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
يف كلمة  يف الكلمة"واستنادا على"  والكتابة الصحيحة "واستنادا إىل" 

 "واستنادا على"
1 
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يف اجلدول أعاله ، نوضح أن كلمة واستنادا على اليت كان جيب أن تكون مكتوبة   التحليل: 
ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن الكلمة استنادا إىل تعين مبين يف املربعات يف القاموس املعاصر  

 على
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
يف كلمة  يف الكلمة"واستنادا على"  والكتابة الصحيحة "واستنادا إىل" 

 "واستنادا على"
2 

تكون مكتوبة يف اجلدول أعاله ، نوضح أن كلمة واستنادا على اليت كان جيب أن    التحليل: 
يف املربعات يف القاموس املعاصر ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن الكلمة استنادا إىل تعين مبين 

 على
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
يف كلمة  يف الكلمة"واستنادا على"  والكتابة الصحيحة "واستنادا إىل" 

 "واستنادا على"
3 

نوضح أن كلمة واستنادا على اليت كان جيب أن تكون مكتوبة يف اجلدول أعاله ،    التحليل: 
يف املربعات يف القاموس املعاصر ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن الكلمة استنادا إىل تعين مبين 

 على
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
يف كلمة  يف الكلمة"واستنادا على"  والكتابة الصحيحة "واستنادا إىل" 

 "واستنادا على"
4 

يف اجلدول أعاله ، نوضح أن كلمة واستنادا على اليت كان جيب أن تكون مكتوبة   التحليل: 
يف املربعات يف القاموس املعاصر ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن الكلمة استنادا إىل تعين مبين 

 على
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 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
"تستند إىل"والكتابة الصحيحة   يف كلمة "تستند  يف الكلمة"تستند على"  

 على"
5 

يف اجلدول أعاله ، نوضح أن كلمة تستند على اليت كان جيب أن تكون مكتوبة يف  التحليل: 
 املربعات يف القاموس املعاصر ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن الكلمة تستند إىل تعين مبين على 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

يف كلمة  يف الكلمة"واستنادا على"  والكتابة الصحيحة "واستنادا إىل" 
 "واستنادا على"

6 

يف اجلدول أعاله ، نوضح أن كلمة واستنادا على اليت كان جيب أن تكون مكتوبة   التحليل: 
الكلمة استنادا إىل تعين مبين يف املربعات يف القاموس املعاصر ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن  

 على
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
يف كلمة  يف الكلمة"واستنادا على"  والكتابة الصحيحة "واستنادا إىل" 

 "واستنادا على"
7 

يف اجلدول أعاله ، نوضح أن كلمة واستنادا على اليت كان جيب أن تكون مكتوبة   التحليل: 
القاموس املعاصر ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن الكلمة استنادا إىل تعين مبين يف املربعات يف  

 عل
 

 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 
يف كلمة "مستند  يف الكلمة"مستند على"  والكتابة الصحيحة "مستند إىل"

 على"
8 
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تكون مكتوبة يف يف اجلدول أعاله ، نوضح أن كلمة مستند على اليت كان جيب أن    التحليل: 
 املربعات يف القاموس املعاصر ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن الكلمة مستند إىل تعين مبين على 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

يف كلمة "مستند  يف الكلمة"مستند على"  والكتابة الصحيحة "مستند إىل"
 على"

9 

مستند على اليت كان جيب أن تكون مكتوبة يف يف اجلدول أعاله ، نوضح أن كلمة   التحليل: 
 املربعات يف القاموس املعاصر ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن الكلمة مستند إىل تعين مبين على 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

يف كلمة  يف الكلمة"استنادا على"  والكتابة الصحيحة "استنادا إىل" 
 "استنادا على"

10 

يف اجلدول أعاله ، نوضح أن كلمة استنادا على اليت كان جيب أن تكون مكتوبة يف   التحليل: 
 املربعات يف القاموس املعاصر ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن الكلمة استنادا إىل تعين مبين على 

 
 النمرة البياانت  اخلطأ  الصحيح 

الكلمة"استنادا على" يف   والكتابة الصحيحة "استنادا إىل"  يف كلمة  
 "استنادا على"

11 

يف اجلدول أعاله ، نوضح أن كلمة استنادا على اليت كان جيب أن تكون مكتوبة يف   التحليل: 
 املربعات يف القاموس املعاصر ألاتبك علي أ. أوضح زهدي مهدور أن الكلمة استنادا إىل تعين مبين على 
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 .طريقة تعليمها2
 ة هي كالتايل:  اءارسة التعلم ابستخدام طريقة القر خطوات مم 

ال.1 مع   حثبايقوم  متوافقاً  يكون  أن  أي   ، الطالب  واقع  مع  يتناسب  قراءة  إبعداد نص 
 .للطالب  املاحل وليس والنفسي  العقل تطور مستوى حسب ، الطالب  قدرةمتوسط 

ستكون التأثري يف املهارات التالميذ "إستنادا غلى البياانت السابقة ال ميكننا أبن نرتكها ألن  
عند فهم النصوص العربية، وهذا دليل للباحثة أبن يبحث هذا املوضوع وهي املشكالت يف 
قراءة نصوص العربية وحتليلها لدى التالميذ الصف السابع يف املدرسة الثانوية احلكومية كوات  

 أغونج." 
  التفكري   أثناء  العلة  حروف  دقة  اختيار  مث  ،  بصمت  القراءة  الطالب   مجيع  من  الباحث  يطلب.2
 .الوارد املعىن يف
من بعض الطالب القراءة   باحثحملة ، يطلب ال  يف  قرأوا  قد  الطالب   مجيع  أن  يُعتقد  أن   بعد.3

 ابلتناوب والبعض اآلخر يستمع بعناية. 
بتدوين مالحظات حول نتائج القراءة ، على سبيل   باحثعندما يقرأ الطالب ، يقوم ال.4

تُقرأ غالًبا بشكل خاطئ ، أو احلروف اليت تعترب أقل قدرة على  املثال حول الكلمات اليت 
 القراءة بطالقة.  

 يصحح املعلم الكلمات اخلاطئة اليت قرأها الطالب السابقون..5
 املدرسة الثانوية"  الكلمة "إستنادا غلى" والكلمة "

البع.6 إبجراء مراجعة ويفتح الفرصة لطرح سؤال وإجابة مناقشة حول   باحثد ذلك يقوم 
 املوضوعات اليت متت مناقشتها سابقاً. 
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 مهزة القطع 

.  دجمها  أو  الكلمة   بداية  يف  سواء  استثناء  دون   صراحة  نطقه  جيب  اهلمزة  هو  القطع  مهزة

 .اهلمزة شكل على ألف شكله

  : مثل  ومصدره،  ،  أمره  ،  الرابعي  ماضي  فعل  بداية  :على  القطع  مهزة  على  العثور  مت

،  إىل  ، أن  ،  إن  ، بي حرف أول، مثل:  مصدر الثالثي، مثل: أسر.  إنصاف ،  أنصف  ، صنفأ

:   .أسلوب   ، أرض  ،إمام   ،أمحدأول األمساء، مثل:  .  أو املفرد  املثىن:  .  أخت،  أخ  إسم    ، أحواينإسم 

 . إخوة، أخوات  أسم اجلمع : . أختي

اُْكرِم   ،اَْكَرمَ :  ضمة مثل  أو  فتحة  كان حركته   إذا   ألف بديلة،  القطع فوق  اهلمزة  يقع

 اهلمزة،  إىل  تنضمأو    تدخل  أن  ميكن  حرف  عدة  هناك  .كسرة  حركته  كان  اذا  حتته  تقع  عكسه

الم .  األجالل،  األمرينألف الم:    :بينها  من.  قبل  من  اهلمزة  حالة  يغري  لن  احلكم  أن  مع

الم الذي يتدخل إىل املبتدأ واخلرب:  .  ألحسانة  ،ألنك   ،ألخرجالم اجلر:  .  ألكرمنالقسم:  

حرف  .  أأسجدمهزة االستفهام، وقبلها فتحة:  .  أبلوهية  ، أبمرللاالباء جلر:  .  النت الصديق

 .وإنك صديقى ، فإنك أخىتالفاء والواو: . سأرسل ،سأقراالتنفس: 



210 
 

 

 الكلمة  منتصف يف  . اهلمزة اليت تقع2

مخسة   اهلمزة الكلمة  منتصف  يف  تقع  قامت   ايء،   واو،   ألف، :  وهي  أشكال،  اليت 

 بنفسه، وتقع على النربة. 

 : أماكن ثالثة يف موجود  ، ألف شكل يف مكتوب  اهلمزة : األول النموذج. 1

فتحة  الوسطى  اهلمزة   كان   إذا.  أ حركته  الذي  حرف  بعد  تقع  إذا كان  فتحة  .  حركتها 

 .متأمل، سأل، يتأخر، قرأ، احلدأة:مثل

رأس، أبس، أيمر،  اهلمزة حركتها ضمة تقع بعد حرف الذي حركته فتحة. مثل:    كان  ب. إذا

 . طمأنينة، فأر 

حركتها فتحة إذا كان تقع بعد حرف صحيح حركته ساكن وبعده    الوسطى  اهلمزة   كان  ج. إذا

 يسأل، مرأة، نشأة، فجأة، جزأين، يرأس  ليس ألف املثىن وألف بديلة التنوين. مثل:  

 جزءان، جزءاوالحيدث ل: 

 اهلمزة اليت مكتوبة يف شكل واو. موجود يف مخسة أماكن: النموذج الثاين: . 2
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احلرف حركته ساكن وتقع بعد حرف الذي حركته ضمة،   أ. إذا كانت اهلمزة تقع يف منتصف

 مؤمن، مؤمتر، رؤية، بؤس :مثل

سؤال، مؤامرة، ب. إذا كانت اهلمزة  حركته فتحة تقع بعد حرف الذي حركته ضمة، مثل:  

 فؤاد، يؤجل، رؤساء 

ج. إذا كانت اهلمزة  حركته ضمة. وتقع بعد حرف الذي حركته ساكن )عدا..واو، ايء، وليس  

 التضاؤل، التشاؤب، التفاؤل، جزؤة، مساؤه، هؤألء، )حذف األلف ختفيفا(واو ملد(. مثل: 

د. اهلمزة اليت حركته ضمة، وتقع بعد حرف الذي حركته فتحة، مازال مافيه حرف لي و مد  

 لؤم، أؤلقي، يؤم ثل: قبله وبعده. م

 نؤم، شؤن ه. اهلمزة اليت حركته ضمة وتقع بعد حرف الذي حركته ضمة، مثل: 

 أوال،:  اثنان  هناك  واو  شكل  يف  الكلمة  منتصف  يف  تقع  اليت  اهلمزة  أن  هو  االستنتاج

كان    إذا  ،   اثنياً .  اهلمزة اليت حركته ضمة وقبله حرف الذي حركته فتحة أو ضمة أو ساكن.

   قبله حركته ضمة وأما اهلمزة حركته فتحة أو سكون.حرف 

 : أماكن مخسة( هناك ) اي  شكل على مكتوب  اهلمزة الوسطى: الثالث النموذج. 3
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 حركات   هلا  اليت  احلروف   بعد  تقع  فإهنا   ،   كسرة  شكل  يف   أعاله  املذكورة   اهلمزة   كانت  إذا.  أ

 :مثل( متحرك)

 ضئيل، يئن بعد فتح:    •

 دئل، سئلبعد ضمة:  •

 فئي، مئيبعد كسر:  •

قائم، افئدة،  ب. إذا كانت اهلمزة حركتها كسرة، تقع بعد حرف الذي حركته سكون، مثل:  

 اسئلة

 بئر، ذئب، بئس ج. إذا كانت اهلمزة حركتها سكون تقع بعد حرف الذي حركته كسرة، مثل:  

 ئون مئون، فد. إذا كانت اهلمزة حركتها ضمة وتقع بعد حرف الذي حركته كسرة، مثل: 

 انشئة، فئة، رئة   ه. إذا كانت اهلمزة حركتها فتحة وتقع بعد حرف الذي حركته كسرة، مثل:

 
 

االست  ، ميكن  أعاله  املذكورة  العشر  األطروحات  من  من  تتكون  الكتابة  أن أخطاء   2نتاج 
اإل وهي:   ، والداللةجوانب  اإلمالئية  .  مالئية  ال  55يوجد  من حيث  ،  خطأ يف  خطأ يف   45كتابة 
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خطأ يف إضافة احلروف للكلمة ،   55خطأ يف اختزال احلروف يف الكلمة ،    14زة ،  مه استخدام كلمة  
 خطأ.  12أخطاء داللية ، أخطاء يف استخدام االصطالحات. ما يصل إىل    105

ة  العربي  تعليم اللغة قسم    ةبطللجوانب من األخطاء الكتابية    2وابلتايل ميكن فهم أن هناك   
 2019- 2017جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج املتخرجي يف عام    الرتبية والتعليمبكلية  

، أخطاء 'القطع    الكتابة ، من أخطاء يف استخداماليت تتكون من أخطاء يف  اإلمالئية  خطاء األوهي:    م
  ، الكلمة  إضافة حروف يف  أخطاء   ، واحدة  احلروف يف كلمة  واألخطاء يف يف   ، الداللية  واألخطاء 

 . استخدام املصطلحات
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 الباب اخلامس

 االستنتاجات واالقرتاحات واخلامتة

 االستنتاجات .أ

عن   البياانت  وحتليل  البحث  نتائج  على  يف كتابةأساسا   ة العلمي  الرسالة  األخطاء 

  احلكومية   اإلسالمية  بكلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان  قسم تعليم اللغة العربية  ةبلطل 

 : استنتاجها كما يلي فيمكن، م 2019-2017املتخرجني يف عام   المبونج

مهزة   .1 يف كتابة  واألخطاء  احلروف،  يف كتابة  األخطاء  على  تتكون  اإلمالئية  األخطاء 

من الكلمات.   احلروفزايدة    واألخطاء يفمن الكلمات،    طرح احلروفالقطع، واألخطاء يف  

أما عدد األخطاء من   أخطاء الداللية، تتكون على األخطاء يف استخدام املصطلحات.أما  

أخطاء    46أخطاء يف كتابة احلروف، و    55على  نتائج حتليل البياانت يف اإلمالئية تتكون  

و   القطع،  مهزة  استخدام  و    14يف   ، للكلمات  احلروف  طرح  زايد   55يف  يف  ة  أخطاء 

و للكلمات،  و    106احلروف  الداللية،  أخطاء  يف  استخدام    12أخطاء  يف  أخطاء 

 .املصطلحات 
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القر خطوات مم .2 التعلم ابستخدام طريقة  املعلم إبعداد نص    اءةارسة  يقوم   ، أوالً  كالتايل: 

 حسب   ،  الطالب   قدرةقراءة يتناسب مع واقع الطالب ، أي أن يكون متوافقاً مع متوسط  

  الطالب   مجيع  من  املعلم  يطلب  ،  اثنًيا.  للطالب   املاحل  وليس  والنفسي  العقل  تطور  مستوى

  أن  بعد  ،  اثلثًا.  الوارد  املعىن  يف  التفكري  أثناء  العلة  حروف  دقة  اختيار  ث   ،  بصمت  القراءة

حملة ، يطلب املعلم من بعض الطالب القراءة ابلتناوب    يف  قرأوا  قد  الطالب   مجيع  أن  يُعتقد

والبعض اآلخر يستمع بعناية. رابًعا ، عندما يقرأ الطالب ، يقوم املعلم بتدوين مالحظات 

الكلمات  املثال حول  القراءة ، على سبيل  نتائج  أو    حول   ، تُقرأ غالًبا بشكل خاطئ  اليت 

القراءة بطالقة. خامساً: يصحح املعلم الكلمات اخلاطئة   احلروف اليت تعترب أقل قدرة على 

اليت قرأها الطالب السابقون. سادساً ، بعد ذلك يقوم املعلم إبجراء مراجعة ويفتح الفرصة 

 سابقاً.  لطرح سؤال وإجابة مناقشة حول املوضوعات اليت متت مناقشتها
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 االقرتاحات  .ب

 : التالية االقرتاحات الباحث  مفقد ،أعاله البحث نتائج على بناءً 

  ة العلمي  الرسالة  كتابة  يف  حرًصا  أكثر  يكونوا  أن  العربية  اللغة  تعليم  قسم  طالب   على .1

الرسالة  رشاداتاإلو   قواعدال  واتباع  خطاء األ  تحدث ي  ال  حىت  ،ة العلمي  يف كتابة 

 . التالية ةالعلمي الرسالة يف ماثلةامل

معلوماهتم حىت  وعلى احملاضر أن يشرف الطالب ابلصرب، والشامل، والدقيق وتوجيه   .2

 كان البحث العلمي لدى الطالب جيد.

 اخلامتة .ج

احلمد هلل رب العاملني على نعمة هللا وتوفيقه، مت الباحث يف كتابة رسالة املاجستري 

العربية    ةبطل ل  ةالعلمي  الرسالة   يف  ةالداللو   اإلمالية  خطاءاأل  حتليلمبوضوع   اللغة  تعليم  قسم 

والتعليم  بكلية   إينتان الرتبية  رادين  عاماملتخرج   المبونجاحلكومية  اإلسالمية    جبامعة  يف    ني 

الباحث   لذلك كثري النقائص.    املاجستري  . فعرف الباحث أبن هذه الرسالة2017-2019

 البحث اجليد نتائج  حتقيق سبيل يف البناءة  واالقرتاحات  النقد يكون أن أيمل
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