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مهارة الكتابة ىي مهارة يف تعبَت الفكرة ك الشعور اليت تعرب على شكل الكتابة  صـــــــــــــــــــــــــــــــــملخ
كاف يف االستيعاب على قواعد اإلمالء الزما  لكل كاتب أف يف عامل الًتبية اإلسالمية.  مرحالت ك ىي اإلمالء ك اخلط ك اإلنشاء. مرحلة اإلمالء مرحلة أساسية ادلهمة لدراستو ك ىي إحدل الوسائل االتصالية بُت األحد ك اآلخر. دلهارة الكتابة العربية ثالث 
امن بثكنة الصف اخلاص من جانب ادلعٌت.  ك ىذا كما حدث يف تالميذ الصف الثبعدـ قواعد الكتابة اإلمالئية فسوؼ حيتمل إىل األخطاء إما من جانب الكتابة ك إما يعتمد فيها ك خاصة لكاتب اللغة العربية الجتناب عن األخطاء ك كذلك للتلميذ. ك  مثل كتابة اذلمزة ك كتابة  بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج
الصف الثامن بثكنة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج الذم العلمية ىو ربليل أخطاء الكتابة اإلمالئية عند تالميذ موضوع ىذه الرسالة  اليت تكتب على اخلط أك ربتو ك زيادة احلركؼ ك نقصانو.حرؼ التاء كماتصاؿ احلركؼ ك كتابة احلركؼ ادلتشاهبة يف األصوات ك كتابة احلركؼ 
الواثقة  يندار المبونج. ىذه الرسالة العلمية  كصفية كيفية باستخداـ أدكات ادلالحظة كتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل اإلمالئية عند تالميذ الصف الثامن بثكنة ادلدرسة ادليهدؼ دلعرفة أشكاؿ األخطاء اإلمالئية، ك تصنيفها ك تقييم نتيجة ربليل الكتابة  البيانات ادلقابلة كمصدر البيانات. ك موضوع البحث من نتيجة الكتابة اإلمالئية عند  ك

ية األكىل بندار تلميذ ثكنة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوم ُّتالميذ من  َُ عادة يف الكتابة اإلمالئية عند تالميذ الصف الثامن بثكنة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية تأسيسا على نتيجة البحث ادلعقود، فيستنتج أف شكل األخطاء اليت ربدث  المبونج كالعينة.
اسًتاتيجية األداء، ك الثاين تقع يف فئة ادلقارنة. تقييم نتيجة ربليل األخطاء اليت حدثت زيادة احلركؼ ك نقصاهنا. تصنيف أخطاء الكتابة اإلمالئية تقع يف الفئتُت، األكؿ تقع يف احلركؼ ك كتابة احلركؼ ادلتشاهبة يف األصوات ك كتابة احلركؼ على اخلط ك ربتو ك تصاؿ احلكومية األكىل بندار المبونج ىي أخطاء يف كتابة اذلمزة ك كتابة حرؼ التاء ك ا

اإلمالئية خاصة يف كتابة اذلمزة ك كتابة حرؼ حرؼ، ك االستيعاب على قواعد الكتابة كتابة احلركؼ قبل االستمرار إىل اتصاذلا، ك تعويد االستماع دلعرفة شكل أصوات كل احلكومية األكىل بندار المبونج ىي ليهتم التالميذ خبالؼ شكل كل حرؼ، ك تدريب  ابة اإلمالئية عند تالميذ الصف الثامن بثكنة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف الكت
 التاء ك اتصاؿ احلركؼ ك كتابة احلركؼ اليت تقع على اخلط أك ربتو.

الكلمات األساسية: تحليل األخطاء اللغوية، مهارة الكتابة اإلمالئية 
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 إىداء

إىل اهلل سبحانو كتعاىل، أىديت ىذه الرسالة العلمية إيل أيب بكل الشكر 

ه الرسالة ، شكرا على مجيع الدعاء كالدفاع كالتشجيع ليتمم ىذنفسيةم كأمي توفيقنحراك 

شكرا على اإلعانة كالدعاء  صايفز نشاىوأحسنقصصىوفَت األفيالعلمية. إلخواين الصغار 

للنموة  جدتيستَتافعةالتيساعدتٍتكل حاؿ.   عسى أم أف نكوف ناجحُت علىاليت أعطيتم

بأف أكوف شخصا نافعا كباخلصوص يف التدريس من مدرسة ادلطوسطة حىت اآلف جبامعة 

وبة رادين إنتاف اإلسالمية احلكومية رادين إنتاف اإلسالمية احلكومية المبونج. جامعيت احملب

 المبونج، شكرا على مجيع العلـو اليت أعطيت طواؿ احملاضرة كيدركأمنية الكاتب.



 

 ترجمة الباحث

، اإلبن ُٕٗٗيونيو  َُبٍت الكاتب زلمد أحفى فيضاين يف فيندينجاف التاريخ 

 .نفسيةك  توفيقنحراكلاألكؿ من 

كصلح يف السنة  سوسوؾ اإلبتدائية احلكومية األكىلادلدرسة فكوف فيدراسةأاليبد

كصلح يف السنة  ومباياف ادلتوسطة احلكومية األكىل. يستمر الدراسة يف ادلدرسة كلََِٗ

. مث يدرس َُِٓ. كيستمر الدراسة يف ادلعهد اإلسالـ فونورككو كصلح يف السنة َُِِ

ة رادين إنتاف اإلسالمية احلكومية المبونج تبدأ يف ادلستول يف كلية الًتبية كالتعليم جبامع

 . َُِٔ  -َُِٓالسنة الدراسة  األكىل

منظمة  يف رئيسا يكوف .خارج ك داخل األنشطة سلتلف يف ةبكطل كقتو طواؿ

ارباد  يف عضوا( يف ادلدرسة كلومباياف ادلتوسطة احلكومية األكيل. يكوف osisالطلبة )

 الطلبة يف قراءة القرآف.

 

 ََِِنوفمرب  12بندار المبونج، 

 

 زلمد أحفى فيضاين



 

 كلمة الشكر والتقدير

مت ىذه الرسالة العلمية  حىت دائما، ىدايتوك  رمحتو دينح الذماحلمد هلل عز كجل 

امن بثكنة ادلدرسة تالميذ الصف الثل األخطاء يف الكتابة اإلمالئية عند دبوضوع ربلي

 ـ. ََِِ-َُِٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكيل بندار المبونج للسنة الدراسي 

 الدرجة علي للحصوؿ الشركط بعض لتوفَت مقدمةكتب ىذه الرسالة العلمية 

. مبونجال احلكومٌية اإلسالمٌية إنتاف رادين جبامعة كالتعليم الًتبية علم يف ىل األك اجلامعة

 كلن األطراؼ، مجيع كتوجيو مساعدة من يتجزأ اال جزءن  العلمية الرسالة ىذه إعداد يعد

 من السيما ذلم، تقدير موأعلى امتنانو عن للتعبَت للمؤلفُت الفرصة إتاحة يف مفرطنا يكوف

 :أجل

فضيلة األستاذة الدكتورة نَتفا ديانا ادلاجستَتة، كعميدة لكلية الًتبية كالتعليم  .ُ

 .المبونج احلكومية اإلسالمية إنتاف رادين امعةجب

فضيلة الدكتورة أمي ىجرية ادلاجستَتة كرئيسة قسم التعليم اللغة العربية لكلية  .ِ

 .المبونج احلكومية اإلسالمية إنتاف رادين امعةالًتبية كالتعليم جب

يساعد  مالذ كمشرؼ األكىل  ادلاجستَتيا كسوما اىاكونتور جالدكتور  فضيلة  .ّ

 .كالتحفيز التوجيوك  اؼاإلشر  على



ٕ 

 

 التوجيو دائما يقدـ كمشرؼ الثاين الذم  ادلاجستَتأكمنشاه الدكتور فضيلة  .ْ

 .العلمية الرسالة ىذه من االنتهاء يف رشادكاإل

كرئيس ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األكىل   ادلاجستَتفضيلة احلاج لقماف حاكم  .ٓ

 بندار المبونج كمجيع األساتيذ الذين ساعدين دائما

 زكفَت  قصصى كأحسن شاهاألفي، إلخواين صغَتم نفسيةكأمي  ضلراكل توفيقأيب  .ٔ

 اإلعانة كالدعاء اليت أعطيتم على صايف

وص يف باخلص للنموة بأف أكوف شخصا نافعا ك ساعدتٍت اليت رافعة سيت جديت .ٕ

التدريس من مدرسة ادلطوسطة حىت اآلف جبامعة رادين إنتاف اإلسالمية احلكومية 

 المبونج

، شكرا كثَتا ألنكم تريدكف أف َُِٓأصحايب يف قسم التعليم اللغة العربية  .ٖ

 .أالتتكسرصداقتناتكوف صديقا لطلب العلم عسى

 مباشر بشكل سواء فردم، بشكل ذكرىا الديكن اليتاحملاضرين كاحملاضرات  مجيع .ٗ

 .الرسالة العلمية إعداد يف ساعدكا شلن مباشر غَت أك

 

 جلميع. حيتاجو من كلالرسالة العلمية ىذه فيدت أف الكاتب بكل التواضع، رجى

 .اشكر . ادلدخالت من متنوعة رلموعة كاتبال توقعي الرسالة العلمية ىذه عيوب
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 ََِِنوفامبَت  ُِبندار المبونج، 

 

 فيضاينزلمد أحفى 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية المشكلة .أ 

يف ىذا الزماف العصرم، ىناؾ أدكات مواصلة متطورة يستخدمها الناس التصاؿ 

بينهم للحصوؿ على احلاجة ادلرادة، ك ىذا االتصل ديكن احلصوؿ عليها 

. ك هبذه ادلسافة أف يف أنواع الواليات ذلا لغة خاصة معينة، ك إمابادلسافةالقريبةكإماالبعيدة

لالتصاؿ بالغرباء من الواليات األخرل، فال بد من االستيعاب على تلك اللغات 

 ادلتنوعة.
Secara terminologi bahasa adalah bunyi bahasa yang dikemukakan oleh 

suatu bangsa untuk mengekspresikan tujuannya.
1 

ا ادلعٌت أف ك اللغة اصطالحا صوت اللغة يعربه الشعب لتعبَت اذلدؼ. ك من ىذ

القـو أك الشعب ذلم لغة مستخدمة لتعبَت القصد ك الشعور ك األراء ك غَتىا من 

 أذىاهنم، ك كذلك لشعب العرب.

اللغة العربية لغة االتصاؿ لشعب العرب، إما للمسلمُت ك إما لغَتىم، ك ىي 

 لغة رمسية لدكؿ العرب، ك ىذا كما عربه أمحد فؤاد إفندم أف : 
“Bahasa Arab, pertama-tama adalah bahasa komunikasi bangsa arab, baik 

muslim maupun non-muslim, dan bahasa resmi negara-negara  Arab,baik di Asia 

                                                             
1
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ٕ 

 

maupun di Afrika, yang terdiri dari 22 negara dengan jumlah penduduk 

389.373.000 jiwa. dan juga merupakan bahasa agama Islam, dan bahasa kaum 

muslimin baik berkebangsaan Arab maupun non Arab, yang berjumlah 1,6 miliar 

jiwa dan tersebar di lima benua di seluruh penjuru benua.”
2
 

كانت اللغة العربية يف بدايتها لغة االتصاؿ لشعب العرب، إما للمسلمُت ك إما 

العرب، إما يف آسيا ك إما يف أفريقيا اللتاف تشتمل على لغَتىم، ك ىي لغة رمسية لشعوب 

شخص. ك ىي أيضا لغة دين اإلسالـ، ك  َََ.ّّٕ.ّّٖدكلة ك رلموع اجملتمع  ِِ

مليار شخص ك ىم منتشركف يف  ٔ.ُلغة ادلسلمُت العربيُت ك األعجميُت، ك رلموعهم 

 مخس قارات يف مجيع أضلاء القارات.

العربية يف عملية العبادات اليومية كالقياـ بالدعاء  كاف ادلسلموف يستخدـ اللغة

ك الذكر ك القراءة ك الصالة منها قراءة القرآف ك احلديث عمل ما فيهما حىت ال بد من 

 دراستها.

جبانب استخداـ تعليم اللغة العربية يف عملية العبادة كاف لدرس اللغة العربية 

 أىداؼ كما يف التايل:
“1)Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan 

maupun tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak 

(istima’), berbicara (kalam), membaca (qiro‟ah), dan menulis (kitab). 

2)Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya berbahasa Arab sebagai salah satu 

baha asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber- 

sumber ajaran Islam. 

3)Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antar bahasa dan 

budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian pesetra didik 
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ihaapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dengan keragaman 

budaya.”
3
 

( نشر قدرة االتصاؿ باللغة العربية، شفهية كانت أـ ربريرية، ك تشتمل على أربع ُ

 مهارات ك ىي االستماع ك الكالـ ك القراءة ك الكتابة.

غة األجنبية لكوهنا أداة أساسية للتعلم، خاصة ( تنمية الوعي عن أمهية اللغة العربية كاللِ

 يف حبث مراجع تعليم اإلسالـ.

( نشر الفهم عن التعلق بُت اللغة ك الثقافة ك توسيع األفاؽ الثقافية. ك بذلك يرجى ّ

 من التالميذ أف يستحقوا البصَتة عرب الثقافة ك يشًتكوا أنفسهم بأنواع الثقافات.

العربية يف ادلؤسسة الًتبوية من الدرجة االبتدائية ك يف سياؽ رلاؿ تعليم اللغة 

أف يستوعب التالميذ أك  -على الشكل ادلثايل–حىت الدرجة اجلامعية من ادلستحمن 

 الطالب على أربع مهارات اللغة العربية، ك ىذا كما عربه زلمد عبد احلميد أف: 
“Dalam konteks pembelajaraan bahasa arab di lembaga pendidikan mulai dari 

tingkat dasar hingga perguruan tinggi idealnya siswa menguasai empat 

keterampilan bahasa Arab yaitu keterampilan mendengar bahasa arab (maharotul 

istima), keterampilan berbicara bahasa arab (maharotul kalam), keterampilan 

membaca bahasa araab (marotul qiro’ah), dan keterampilan menulis bahasa arab 

(maharotul kitabah).”
4
 

ك يف سياؽ تعليم اللغة العربية يف ادلؤسسة الًتبوية من الدرجة االبتدائية حىت 

أف يستوعبوا على أربع  -على الشكل ادلثايل-الدرجة اجلامعية ال بد للتالميذ أك الطالب 
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العربية ك ىي مهارة استماع اللغة العربية ك مهارة كالـ اللغة العربية ك مهارة مهارات اللغة 

 قراءة اللغة العربية ك مهارة كتابة اللغة العربية.

ذلذه مهارات اللغة العربية عالقة متدارجة ال ديكن فصلها. ك االستماع ىو  

لتحليل بل دييل تركيز أحد فكرتو الىتماـ بادلخاطب لفهم  مادة كالمو، جبانب عقد ا

 إىل النقد.

تأكيل الكالـ ىو تعبَت األصوات العربية صحيحا. ك تلك األصوات زبرج من 

سلارج احلركؼ ك كانت إمجاعا خلرباء اللغة. ك  ىذه مهارة الكالـ ديكن احلصوؿ عليها 

بواصلة أنواع تدريبات االستماع إىل ما مسعو أحد جامدا. ك بدكف التدريب ادلستمر 

 احلصوؿ على استيعاب اللغة كامال. فيصعب لو

مهارة القراءة ىي أحد العوامل اذلامة يف بناء شخصية أحد، جبانب تقدمي 

التشجيع. ك بالقراءة سوؼ جيد أحد تلقائيا ادلعرفة ك اخلربة. ك يف مهارة القرءاة ىناؾ 

 بة )اإلنشاء(.جانباف كالنقطة ادلركزية، األكؿ معرفة رموز الكتابة، ك الثاين فهم مادة الكتا
Ketermapilan menulis, adalah keterampilan didalam mengekspresikan 

pikiran dan perasaan yang di tuangkan dalam dalam bentuk tulisan.
5 
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مهارة الكتابة،  ك ىي مهارة يف تعبَت الفكرة ك الشعور اللتاف  تعرباف على 

ل االتصالية باللغة بُت أحد مع اآلخر زلدكدة شكل الكتابة. ك الكتابة كسيلة من الوسائ

 بادلكاف ك الزماف.
Pembelajaran menulis dalam kajian bahasa arab terpusat pada tiga hal, 

yaitu: 

a. Kemampuan menulis dengan tulisan yang benar (imla’) 

b. Memperbaiki khoth 

c. Kemampuan mengungkapkan pikiran secara jelas dan detail.
6
 

 

 كاف تعليم الكتابة يف حبث اللغة العربية يشتمل على ثالثة أحواؿ، ك ىي: 

 مهارة الكتابة بالكتابة الصحيحة )اإلمالء( . أ

 تصحيح اخلط . ب

 القدرة على تعبَت الفكرة كاضحا تفصيال. . ت

جوانب مهارة الكتابة ىي اإلمالء ك اخلط ك اإلنشاء، ك ىذه ادلهارة الثالث ذلا 

ك ىي كآلة ادلواصلة، ك لكن اإلمالء على كجو التحديد تركز يف طريقة نفس الوظيفة 

معرفة احلركؼ ك ربطها لكتابتها جيدة صحيحة، ك أما اخلط ذلا عنصر فٍت ك مجايل، ك 

 اإلنشاء يركز يف كتابة اإلنشاء احلرم مثل الكتابة العلمية.
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ار إىل مرحلة اإلمالء ىو خطوة مبكرة للكتابة يف مهارة الكتابة قبل االستمر 

 اخلط ك اإلنشاء. نقل يف معرفة ادلنجية كتابة أمحد مذكور أف: 
“….dalam pembelajaran imla‟ mencakup muatan dasar yaitu keterampilan 

menyalin huruf hijaiyyah dengan benar. Muatan dasar itu mencakup dua hal, 

yakni: 1) kemampuan mengucapkan huruf-huruf hijaiyyah baik dalam bentuk 

tunggal, kata, atau kalimat secara benar. 2) kemampuan menulis huruf-huruf 

hijaiyah baik dalam bentuk tunggal kata, atau kalimat secara benar”.
7
 

 

".... ك يف عملية تعليم اإلمالء تشتمل على احلمولة األساسية ك ىي  مهارة نسخ 

( ُؼ اذلجائية الصحيحة.  ك تلك احلمولة األساسية تشتمل على شيئُت مها: احلرك 

قدرة نطق احلركؼ اذلجائية إما على شكل احلرؼ ك إما على شكل الكلمة ك إما على 

( القدرة على كتابة احلركؼ اذلجائية إما على شكل الكلمة ِشكل اجلملة الصحيحة. 

 الواحدة، ك إما على شكل اجلملة الصحيحة".

ال بد أف يدرس اإلمالء متدرجا من السهل إىل الصعب بالطريقة  

ادلناسبة بأنواعها، اإلمالء ثالثة أنواع، ىي اإلمالء ادلنقوؿ ك اإلمالء ادلنظور ك اإلمالء 

 اإلختيارم، ك ىذا كما شرحو زلمد حافظ أف: 
“Macam-macam imla‟ yang tiga: imla‟ manqul, imla‟ mandzur, dan imla‟ ikhtiari. 

Imla‟ manqul adalah metode siswa untuk menulis dan menyalin huruf dan kata 

yang ada di papan tulis ke buku tulis mereka. Sedangkan imla‟ mandzur adalah 

metode ketika seorang guru sedang membahas sebuah teks ringan dengan murid, 

menjelaskan dan melatih membacanya, kemudian siswa diminta menutup teks, 

kemudian proses dikte dilakukan. Imla‟ ikhtiari adalah metode untuk melatih 
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siswa menulis apa-apa yang didikte guru kepadanya tanpa sebelumnya 

menunjukan dan menjelaskan teksnya.”
8
 

 

"اإلمالء ثالثة أنواع ىي إمالء منقوؿ ك إمالء منظور ك إمالء إختيارم. اإلمالء ادلنقوؿ 

ىو طريقة التالميذ للكتابة ك نسخ احلركؼ ك الكلمة ادلكتوبة على السبورة إىل سبورهتم.  

بحث ادلدرس النص البسيط مع التالميذ، ك ك أما اإلمالء ادلنظور ىو الطريقة بينما ي

ادلدرس يشرح ك يدرب التالميذ يف قراءة النص، مث يطلب من التالميذ أف يغلق النص، مث 

ديلي أك يقـو بعملية اإلمالء. ك اإلمالء اإلختيارم ىو الطريقة لتدريب التالميذ أف يكتبوا 

 ما ديلي ادلدرس بُت يديهم بدكف إظهار ك شرح النص.

الباحث نوع اإلمالء ادلناسب بصف التالميذ ادلبحوث ك ىو نوع اإلمالء  حيدد

النظور للصف الثامن، ك أما ربت اإلمالء ادلنظور ىو اإلمالء ادلنقوؿ للصف السابع 

ادلبتدئ، ك اإلمالء االختيارم للصف التاسع، ك لكن تعليم اإلمالء للصف التاسع غَت 

، حىت حيدد الباحث نوع اإلمالء ادلبحوث ىو فعاؿ ألهنم سيواجهوف االختبار الوطٍت

 اإلمالء ادلنظور لتالميذ الصف الثامن.

إف يف الكتابة العلمية ىناؾ قواعد ال بد أف يستوعب عليها كل كاتب ليقدر 

علي الكتابة الصحيحة اجلديدة. ك البحث األساسي يف القاعدة العلمية ىي كيفية كتابة 

 اذلمزة الصحيحة.
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 ع اذلمزة يف الكلمة، فهناؾ ثالث قواعد كتابة اذلمزة ك ىي: تأسيسا على موق

 اذلمزة يف أكؿ الكلمة (ُ)

اذلمزة يف أكؿ الكلمة تكتب ألفا، إما كوهنا مهزة الوصل، ك إما مهزة القطع، ك 

اذلمزة الوصل ىي اذلمزة اليت تعرب حُت تقع يف أكؿ الكلمة ك ال تعرب أك تنطق حُت تقع 

 ة الوصل كما يف التايل: يف كسط الكلمة. ك من مهز 

 عشرة األمساء التايل: اسم، است، ابنة، ابنم، امرؤ، امرأة، اثناف، اثنتاف، ايػػمن. . أ

 مجع االسم يؤكؿ بػػػػػػػ )اؿ( . ب

 فعل األمر يصرؼ من الفعل الثالثي . ت

فعل األمر، فعل ادلاضي، اسم ادلصدر، اليت تصرؼ من الفعل اخلماسي ك  . ث

 السداسي.
Penulisan hamzah washol, tidak menyertakan tanda hamzah atas alif 

maupun di bawahnya. Sedangkan hamzah qoth‟ harus menyertakan hamzah 

diatas alif atau dibawahnya dalam penulisan.
9
 

 

كتابة مهزة الوصل، بدكف معية عالمة اذلمزة على األلف ك ربتها. ك أما اذلمزة 

 ذلمزة على األلف أك ربتها يف الكتابة.القطع ال بد دبعية ا
Sedangkan hamzah qhot‟ diawal kalimat dilambangkan dengan alif 

dengan diberikan tanda ra‟sul „aini (ء). Bila berharokat kasroh, hamzah (ء) 

diletakkan dibawah alif (ئ), bila berharokat fathah atau dhommah, hamzah 

diletakkan diatas alif (أ) seperti : ٟۚٓأ ث , تُّ  bila hamzah didahului oleh satu  , أُح 
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huruf, bentuk penulisan hamzah tidak berubah sebab hamzah dianggap tetap 

berada diawal kalimat.Seperti : ٓۚ أ ْخج ُشن ع 
10

 

لعُت )ء(. ك إذا  أما مهزة القطع يف أكؿ الكلمة تكتب ألفا بعالمة رأس ا

كسرت، فتقع اذلمزة )ء( ربت األلف )إ(، ك إذا فتحت أك ضمت، فتقع اذلمزة على 

األلف )أ( مثل : أحب، أيب، ك إذا قدمت حبرؼ، فتكتب بال تغيَت ألف اذلمزة ثابتة يف 

 أكؿ اجلملة. مثل : سأخربؾ.

 اذلمزة يف آخر الكلمة (ِ)

 طريقة كتابة اذلمزة يف آخر الكلمة نوعاف:

ا تؤكؿ اذلمزة باحلركؼ الساكنة أك حرؼ الواك ادلشددة ادلضمومة، فتكتب إذ ( أ

 اذلمزة منفردة مثل جاء، شاء، جزء، تبوء.

إذا كانت قبل اذلمزة ليست مثل ما تقدـ، فتكتب اذلمزة على احلرؼ قبلها.  ( ب

 مثل : امرؤ، يهٌيئ، ينشأ.

 اذلمزة يف كسط الكلمة (ّ)

 مخسة أنواع ىي:طريقة كتابة اذلمزة يف كسط الكلمة 

تكتب اذلمزة على األلف يف حالتُت مها إذا كقعت اذلمزة بعد الفتح ك ىي  ( أ

ساكنة أك مفتوحة، مثل : يأمر، يقرأف. ك إذا كانت مفتوحة ك تقع بعد 
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الساكنة ك ليست بعدىا ألف تثنية أك ألف بديلة التنوين. مثل : يسأؿ، 

 .جزئُت

إذا كانت ضمة تقع بعد احلركؼ تكتب اذلمزة على الواك يف ثالث حاالت:   ( ب

مسىؤيهي، جزئػىٍُتً, سول الواك ك الياء الساكنة ك بعدىا ليست كاك ادلد. مثل : 

. . ك إذا كانت ضمة ك  تقع بعد احلركؼ ادلفتوحة ك ال تقع بُت الواكينجيٍزؤيهي 

 .مثل: يػيؤىاًخذي . ك إذا تقع بعد احلركؼ ادلضمومة. مثل: ديٍلىؤيهي 

سًئمى,  ثالث حاالت ىي: إذا كانت مكسورة. مثل: تكتب على الياء يف  ( ت

. ك إذا كانت ساكنة ك تقع بعد احلركؼ ادلكسورة. مثل: صاًئمه  ،يومىًئذو  ،بئًٍيسه 

 .مثل: رئىةه, سيِّئىةه . إذا تقع بعد احلركؼ ادلكسورة. برًٍئتي 

إذا كانت مفتوحة ك تقع بعد حرؼ  تكتب اذلمزة منفردة يف ثالث حاالت. ( ث

األلف. مثل : تساءؿ. ك إذا كانت مفتوحة أك مضمومة بعد الواك الساكنة أك 

.  ك إذا فتحت اذلمزة بعد احلركؼ الصحيحة ضىٍوءيهي ادلضمومة ادلشددة، مثل: 

 .جيٍزءىافً  ،جيٍزءناالساكنة مثل: 

 . ٍيئىةه، يٍيًئسي ىى مثل: كتبت اذلمزة على اخلط إذا تؤكؿ بالياء الساكنة.  ( ج

كاف يف االستيعاب على قواعد اإلمالء الزما  لكل كاتب أف يعتمد فيها ك 

خاصة لكاتب اللغة العربية الجتناب عن األخطاء ك كذلك للتلميذ. ك بعدـ قواعد 
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الكتابة اإلمالئية فسوؼ حيتمل إىل األخطاء إما من جانب الكتابة ك إما من جانب 

يف تالميذ الصف الثامن بثكنة الصف اخلاص بادلدرسة  ادلعٌت.  ك ىذا كما حدث

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج، ك بشكل مثايل أف  التالميذ قدركا 

على كتابة اإلمالء جيدة صحيحة. يقاؿ إهنم على شكل مثايل ألهنم قد تعلموا نظرية 

بتهم اإلمالئية فيها أخطاء، ينبغي قواعد اإلمالء يف الصف السابع، ك لكن الواقع أف كتا

ذلم قد قدركا على سبييز احلركؼ ال بد من  كتابتهم ربت اخلط ك عدـ كتابتها، ك 

احلركؼ ادلتصلة أك غَت ادلتصلة، ك احلركؼ ال بد من ظهور النربة أـ عدمها، ك كتابة 

 اذلمزة.

، ك احلركؼ ك من  نتيجة البيانات األكىل، تبدك األخطاء أكثر يف كتابة اذلمزة

 اليت كتبت ربت اخلط ك اتصاؿ احلركؼ، ك زيادة نربة.

 القائمة األكىل

بيانات األخطاء اليت كقعت كثَتة يف الكتابة اإلمالئية عند تالميذ الصف الثامن بثكنة 

 ـََِِ/َُِٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية األكىل بندار المبونج للسنة الدراسية 

 الكتابة الصحيحة المخطئةالكتابة  القسم الرقم

 أنا انا كتابة اذلمزة ُ
ـ   ـٌ  ا  أ
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 أب ابه 
كتابة احلركؼ  ِ

ربت اخلط أـ 
 عليو

: كتبت ذ ربت  أستاذ
 اخلط
 

أستاذ : كتبت ذ على 
 اخلط

: كتبت ر على  أىٍمرىىيمٍ 
 اخلط

: كتبت ر ربت  أىٍمرىىيمٍ 
 اخلط

 اخلطمن : كتبت ف ربت  من : كتبت ف على اخلط
ك ادلدرسة : كتبت ك على 

 اخلط
ك ادلدرسة : كتبت ك  

 ربت اخلط
 ألستاذو  ؿ أستاذو  اتصاؿ احلركؼ ّ

 تلميذ تل ميذ
 أكثري  أكشري  زيادة نربة ْ

 البياف : 

 انا، اـ، اب ال تكتب باذلمزة،  ك الكتابة الصحيحة كتابة اذلمزة على األلف. .ُ

مثل ر، ف، ك. ك لكن كتابتها على اخلط. ك  احلركؼ ال بد من كتابتها ربت اخلط  .ِ

كذلك عكسو حرؼ ذ )الذاؿ( من الالئق تكتب على اخلط، ك لكن الكتابة 

 ربت اخلط.

احلركؼ ال بد من اتصاذلا ك لكن عدـ االتصاؿ يف كتابتها مثل ؿ أستاذو، ك  .ّ

 الكتابة الصحيحة ألستاذو.
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)الثاء( كتبت بال  احلركؼ ال بد من كتابة نربة ك عدـ كتابتها مثل حرؼ ث .ْ

 استخداـ نربة أكثر، ك إذا زيد فيها نربة فتغَتت إىل حرؼ ش )الشُت( أكشر.

دراسة ربليل األخطاء يف كتابة اإلمالء يف ىذا البحث ال يهدؼ إلظهار 

األخطاء فحسب، كلكن األخطاء اليت ستحدد ك تفصل مث تصور، ك تقيم مث تصلح 

بكتابتهم على أساس قواعد اإلمالء، ك  هبذا  األخطاء ادلوجودة حىت يهتم التالميذ

 سوؼ تصَت الكتابة ذلا جودة.

 تركيز البحث .ب 

يركز ىذا  البحث يف ربليل األخطاء يف الكتابة اإلمالئية يف كتابة الكلمة عند 

تالميذ الصف الثامن بثكنة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج 

حوؿ كتابة اذلمزة، ك كتابة حرؼ التاء، ك اتصاؿ  ََِِ/َُِٗللسنة الدراسية 

احلركؼ،  ك كتابة موقع احلركؼ )ربت اخلط أك  عليو(، ك كتابة احلركؼ ذلا تشابو 

عينات من  َُالنطق، ك نقصاف احلركؼ ك زيادهتا. ك أخذت العينة  عشوائية بأخذ 

 كتابة التالميذ.   ُّ
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 تعيين المشكلة .ج 

ادلشكلة يف ىذا البحث، فيمكن من تعيُت ادلشكلة كما  نظرا إىل بياف خلفيات

 يف التايل:

ما األخطاء اليت ربدث عادة يف الكتابة )اإلمالء( عند تالميذ الصف الثامن بثكنة  .ُ

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بتدار المبونج؟

الثامن بثكنة كيف تصنيف األخطاء يف الكتابة )اإلمالء( عند  تالميذ الصف  .ِ

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج من جانب قواعد اإلمالء؟

يف الكتابة )اإلمالء( عند تالميذ الصف  لتقليل األخطاءتقنية تعليم اإلمالءكيف  .ّ

 الثامن بثكنة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج؟

 البحثأىداف و منافع  .د 

 أىداؼ البحث .ُ

دلعرفة نوع أخطاء اإلمالء اليت تقع عادة عند تالميذ الصف الثامن بثكنة  . أ

ادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج من جانب قواعد 

 اإلمالء.

لتقدير تصنيف أخطاء اإلمالء عند تالمييذ الصف الثامن بثكنة ادلدرسة  . ب

 مية األكىل بندار المبونج من جانب قواعد اإلمالء.ادلتوسطة اإلسالمية احلكو 
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األخطاء اليت ربدث عادة يف اإلمالء عند تالميذ الصف الثامن بثكنة  لتقليل  . ت

ادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج من جانب قواعد 

 اإلمالء.

 منافع البحث .ِ

ادلعرفة يف اللغة العربية يرجى أف يكوف ىذا البحث نافعا يف إسهاـ خزانة  . أ

 خاصة يف تعليم قواعد اإلمالء.

يرجى أف يكوف نافعا عند من يريد أف  يدرس اللغة العربية خصوصا يف قواعد  . ب

 اإلمالء.

 كمرجع البحث ادلستقبل يف نشر تعليم للغة العربية خصوصا لقواعد اإلمالء. . ت

 بحث المراجع .ه 

ادلراجع من نتيجة البحث السابق حبث ادلراجع يف ىذه الرسالة للحصوؿ على 

اليت ذلا عالقة دبا سيبحث عنو الباحث.  ك  ىذا البحث أيضا سيقدـ االذلاـ الستمرار 

ما قد قحث من قبل ك لتجنب االنتحاؿ. أما نتائج البحث غَت مباشرة ك ما زالت 

 عالقتها هبذا البحث منها:

ء لتالميذ الصف الثامن رسالة علمية دليال عزمي بادلوضوع "ربليل أخطاء اإلمال .ُ

بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية غودياف سليماف يوغياكرتا". ك تركيز  ادلشكلة 
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ذلذا البحث ىو األخطاء اليت ربدث يف تعليم اإلمالء. ك  لكن ىناؾ فرؽ بينو ك بُت 

ىذا البحث، الفرؽ يف الطريقة حيث يستخدـ فيو التحليل الكمي الوصفي الذم 

اصلة احلقائق باألرقاـ أما ىذا البحث يستخدـ فيو التحليل الكيفي الوصفي، يشرح بو 

 ك خيتلف أيضا يف موضوع البحث.

رسالة علمية لػػنور فائزة بالعنواف "تنفيذ طريقة  اإلمالء لًتقية نشاط تعلم اللغة العربية  .ِ

تركيز  عند تالميذ الصف السابع أ بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية سيغوف". 

ادلشكلة يف ىذا البحث ىو تنفيذ  الطريقة ادلستخدمة لًتقية قدرة اإلمالء ك ترقية 

 النشاط يف تعلم اللغة العربية.

رسالة علمية لػػنور عيٍت مذكية بالعنواف "استخداـ طريقة اإلمالء لًتقية مهارة الكتابة  .ّ

ة ادلعمل جلامعة عند تالميذ الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية احلكومي

 سونن كايل جغا اإلسالمية احلكومية يوغياكرتا".

رسػػالة  علميػػة ألمػػػي سوسػػانيت بػػالعنواف "تعلػػػيم  اإلمػػالء بادلدرسػػة العاليػػػة منبػػأ العلػػػـو  .ْ

تنجػػونج مػػويل كػػرانج موصلػػوؿ بربالينجػػا".  تركيػػز  ادلشػػكلة  ذلػػذه الرسػػالة  ىػػو يف حبػػث 

ة،  ك طريقػػػػػة ك الوسػػػػػػائل مػػػػػالء ادلسػػػػػػتخدـ.  ك يف التعلػػػػػيم فيػػػػػو ىػػػػػػدؼ ادلػػػػػادنػػػػػوع اإل

ك  التقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالتعليميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة



 

 الباب الثاني

 األساس النظري

 كتابة اللغة العربية .أ 

 تعريف كتابة اللغة العربية .ٔ

 الكتابة يف ادلعجم الكبَت للغة اإلندكنيسية ىي 
membuat huruf atau angka dan sebagainya dengan pena, atau melahirkan 

pikiran atau perasaan dengan tulisan atau mengarang cerita.
1
 

تكوين احلركؼ أك األرقاـ ك غَتىا بالقلم، أك  إظهار الفكرة ك الشعور 

 بالكتابة أك بإنشاء القصة.

 يرل تريغاف أف:
Menulismerupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain sedangkanmenurut Suparno dan Yunus menulis dapat didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang 

terkandung dalam sautu tulisan.
2
 

الكتابة ىي ادلهارة اللغوية اليت تستخدـ للتواصل غَت ادلباشر، ك ال بالتواجو 

إىل اآلخر، أما عند سوفارنو ك يونس أف  الكتابة تعٌت كعملية تقدمي الرسالة 

                                                             
1
Sugono Dendy, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1557. 
2
Lestari Sri. “Penggunaan Diksi Dalam Menulis Karangan NarasiEkspositoris Oleh 

Siswa Kelas X MA Khulafaur Rasyidin” (online), tersedia di : https://www.e-

jurnal.com/2017/03/penggunaan-diksi-dalam-menulis-karangan.html (7Agustus 2020). 

https://www.e-jurnal.com/2017/03/penggunaan-diksi-dalam-menulis-karangan.html%20(7
https://www.e-jurnal.com/2017/03/penggunaan-diksi-dalam-menulis-karangan.html%20(7
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وسيلة. ك الرسالة ىي ادلادة أك احلمولة )التواصل( باستخداـ اللغة لكتابية كآلة أك ال

 احملتملة يف الكتابة.

الكتابة إذف تقدمي الرسالة غَت ادلباشر أك بغَت تواجو باستخداـ الكتابة على 

شكل احلركؼ أك األرقاـ ك غَتىا. أما كتابة اللغة العربية ىي تعبَت القصد ادلراد 

 باستخداـ الكتابة العربية.

 أنواع الكتابة .ٕ

 احلميد أف: يرل عبد
kemahiran menulis mempunyai tiga aspek: pertama, kemahiran 

membentuk huruf dan penguasaan ejaan (imla‟); kedua kemahiran 

memperbaiki khoth; ketiga kemahiran melahirkan fikiran dan perasaan dengan 

tulisan (insya‟).
3
 

جوانب: األكؿ، مهارة تكوين احلركؼ ك االستيعاب  مهارة الكتابة ذلا ثالثة 

على  التهجئة )اإلمالء(، الثاين مهارة تصحيح اخلط، الثالث مهارة تعبَت الفكرة ك 

 الشعور بالكتابة )اإلنشاء(.

ذلذه اجلوانب الثالث تشابو ك ىو أف كل كاحد منها تعلق بالكتابة ك لكن 

كتابة بتكوين احلركؼ ك االتيعاب على الفرؽ أف اإلمالء تدرج أكؿ للمبتدئ يف ال

التهجئة، ك اخلط يف التدرج ادلتوسط حيث أف  التالميذ قد عرؼ شكل احلركؼ 

                                                             
3
Jawa Siput. “Strategi Pembelajaran Kitabah”. (on-line), tersedia: 

https://siputjawa.blogspot.com/2014/12/strategi-pembelajaran-kitabah.html (07Agustus 2020) 

https://siputjawa.blogspot.com/2014/12/strategi-pembelajaran-kitabah.html%20(07
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العربية حىت يفضل النتائج الفنية )اجلماؿ( يف اخلط، ك أما يف اإلنشاء يف الدرجة 

ت العليا حىت يقدر كل تلميذ على تعبَت الشعور ك الفكرة يف تكوين الفقرة ك الرساال

 العلمية.

سيبحث يف ىذا البحث جانب اإلمالء للمتعلمُت ادلبتدئُت يف شكل 

احلركؼ العربية بادلوضوع "ربليل األخطاء يف الكتابة اإلمالئية لتالميذ الصف الثامن 

بثكنة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج للسنة الدراسية 

َُِٗ/ََِِ." 

 يةالكتابة اإلمالئ .ٖ

 اإلمالء يف  ادلعجم الكبَت للغة اإلندكنيسية ىو
sesuatu yang dikatakan atau yang dibacakan keras-kerassupaya ditulis oleh 

orang lain; dikte.
4
 

 الشئ ادلنطوؽ أك ادلقركء بصوت مرتفع ليكتبو اآلخر: إمالء.

 ك أما عند عمر سليماف زلمد أف :  
Terminologi imla‟ tidak dapat dipisahkan dari dua unsur mumlin (orang –guru- 

yang mengimla atau mendikte) dan mumlan alaih (orang –siswa- yang diimla‟ 

atau menerima imla‟). Karena dua unsur ini kemudian muncul pengertian 

bahwa imla‟ adalah membacakan teks bacaan kepada siswa, kata demi kata 

atau kalimat demi kalimat, dan meminta siswa untuk menulisnya.
5
 

                                                             
4
Virgirama Reyhan dan Abdar Sulton, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Garda Media, 2013, Cet. 3, hlm. 111. 
5
 Munji‟ah  Ma‟rifatul, Kaidah-Kaidah Imla’ Teori dan Praktek, Malang: UIN Malik 

Press, 2012, Cet. 2, hlm. 21 
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ادلدرس الذم ديلي( ك  -اصطالح اإلمالء ال ديكن فصلو من عنصرين مها شللن )احد 

الذم يقبل ما ديلي عليو(. ك من العنصرين يبدك التعريف  -التلميذ-شللن عليو )أحد

مجلة، ك يطلب  –كلمة أك مجلة   –أف اإلمالء ىو قراءة النص لدم التالميذ، كلمة 

 من التالميذ لكتابتها.

 زلمود معركؼ أف: ك أما عند 
Imla‟ adalah menulis huruf-huruf sesuai posisinya dengan benar dalam kata-

kata untuk menjaga terjadinya kesalahn makna.
6
 

اإلمالء ىو القياـ بكتابة  احلركؼ اليت تناسب موقعها الصحيح يف الكلمات لرعاية 

 كقوع أخطاء ادلعٌت.

ادلذكور، فيمكن االستنتاج أف اإلمالء ىو عملية تأسيسا على التعريف 

اإلمالء يقـو بو ادلدرس لدم التالميذ ليكتبوا احلركؼ أك الكلمات اليت سبلي ك 

 يناسب دبوقعها أك القواعد الصحيحة.

 

 

                                                             
6
Hermawan Acep, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018, Cet. 5,hlm. 178 



ٕٔ 

 

 أنواع اإلمالء .ٗ
Secara garis besar ada tiga macam dan teknik yang harus diperhatikan dalam 

pembelajaran imla‟, yaitu menyalin (al-imla’ al-manqul), mengamati (al-imla’ 

al-manzhur), dan menyimak (al-imla’ al-istima’).
7
 

ىناؾ ثالثة أنواع من التقنيات ال بد االىتماـ هبا يف تعليم اإلمالء ك ىي 

 االستماع(.النقل )اإلمالء ادلنقوؿ(، النظر )اإلمالء ادلنظور(، ك االستماع )اإلمالء 

إمالء النقل )اإلمالء ادلنقوؿ( يعٌت نقل الكتابة من الوسيلة ادلعينة يف الكتاب  ( أ

ادلدرسي. ك ىذا اإلمالء يسمى أيضا باإلمالء ادلنسوخ ألنو يعقد بطريقة نقل 

الكتابة. ىذا اإلمالء الئق للمبتدئُت. ك تقنية تعليمو يقدـ بطريقة الكتابة 

 الكتاب ك البطاقة ك غَتىا.ادلعركضة على السبورة ك 

اإلمالء ادلنظور، يعٌت النظر ىنا نظر الكتابة يف الوسيلة ادلعينة بدقة، مث نقل يف   ( ب

الكراسة بدكف النظر إىل الكتابة. أما التقنية مثل اإلمالء ادلنقوؿ، ك  لكن يف 

 عملية النقل يف اإلمالء ادلنظور بدكف النظر.

اع ىنا القياـ باالستماع إىل الكلمات أك اإلمالء االستماع، ك يعٌت االستم  ( ت

اجلمل أك النص ادلقركءة مث القياـ بكتابتها.  ك تقنية تعليمو أصعب من اإلمالء 

 السابق ألف ادلستمع ينسخ  ما مسعو بدكف النظر إىل ما ديلي.

 

                                                             
 ُٕٗ، ص. نفس ادلرجع.ٕ
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 قواعد اإلمالء .٘

 احلركؼ ( أ
Huruf ejaan (huruf hijaiyyah) didalam bahasa arab berjumlah 28 

huruf, yang terbagi menjadi dua: boleh disambung dan tidak boleh 

disambung karena itu didalam penulisannya harus dipisah.
8
 

حرفا، ك ينقسم إىل القسمُت: ديكن  ِٖاحلركؼ اذلجائية يف اللغة العربية 

 اتصاذلا ك شلنوع اتصاذلا ك الـز الفصل يف كتابتها.

حرفا، سول األلف ك الداؿ ك الذاؿ ك  ِِديكن اتصاذلا ك احلركؼ اليت 

ديكنن اتصاذلا باحلركؼ تعدىا أك قبلها. ادلثاؿ  ِِالراء ك الواك. ك ىذه احلركؼ 

 إذا نريد أف نكتب حركؼ ش ـ س ألهنا حركؼ ديكن  اتصاذلا فصارت مشس.

بعدىا. أما ادلراد باحلركؼ ال ديكن اتصاذلا، فإهنا ال ديكن اتصاذلا باحلركؼ 

أحرؼ كما ذكر من قبل. ك ادلثاؿ من احلركؼ ال ديكن  ٔأما عدد حركفها 

 اتصاذلا "يدكر"

 احلركة/ الشكل ( ب

اللغة العربية تًتكب من احلركؼ ك الشكل. ىناؾ حركات الشكل القصَت، 

 ك ادلد ك الشدة )التشديد(

                                                             
8
Ma‟rifatul Munjiah ،ص. ادلرجع السابق ،َْ 



ٕٖ 

 

 تنقسم حركات الشكل إىل ثالثة أقساـ: 

مائلة ك توضع على احلرؼ بصوت فتحة: كحرؼ األلف القصَتة تكتب  (ُ

" ََ." 

كسرة: كحرؼ األلف القصَتة تكتب مائلة ك توضع ربت احلرؼ بصوت "  (ِ

 َِ ." 

 ". َُ ضمة : كرؼ الواك  الصغَتة ك توضع على احلرؼ بصوت "  (ّ

ك عدـ احلركة بعالمة السكوف، ك ىي دائرة صغَتة توضع على احلرؼ ك ذلا 

 صوت بتناسب احلرؼ احلامل.

 ث:حركة ادلد ثال

األلف: حركة ادلد لصوت "  ى  " تغَتت إىل "  آ  " ك تكتب بعد  (ُ

ادلثاؿ إذا يراد مد "ب" فيزاد بعد الباء حرؼ األلف فصارت   احلركؼ يراد مدىا.

با. ك األلف ديكن اتصاذلا أك فصلها باحلركؼ سبد قراءهتا، مثل سا، كا.  الثاؿ 

 ىواء ك سار.
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ًِ " تغَتت إىل  "    ًِ الياء: حركة  ادلد لصوت "   (ِ " ك تكتب   ًِ

بعد احلرؼ يراد مدىا. ادلثاؿ إذا مد س فيزاد م بعد حرؼ السُت، فصارت ًسي 

 ك رم. مثل يسَت ك صلرم.

ِي " تغَتت إىل "    ِي الواك: حركة ادلد لصوت "   (ّ "، ك  تكتب   ِي

 بعد احلرؼ يراد مدىا. ادلثاؿ إذا يراد مد ؿ فيزاد الواك بعد حرؼ الالـ، فصارت

ليٍو.  ديكن كتابة الواك متصلة أك  منفصلة باحلرؼ يريد مد قراءهتا مثل يلـو ك  

.  دـك

األلف ك  الياء ك الواك تغَتت إىل حركة ادلد بتقدير بعد احلركة ادلناسبة. 

 األلف بعد الفتحة ك الياء بعد الكسرة ك الواك بعد الضمة.

( ك توضع  ٌِ ة الرأس ) ك  نوع اآلخر من  احلركة التشديد.  ك احلركة بعالم

على احلرؼ احلامل ىذه احلركة. ك التشديد أك الشدة تدؿ على نفس احلرفُت، ك 

احلرؼ األكؿ ساكن ك احلرؼ الثاين حيرؾ، إما ىذه احلركة فتحة ك إما ضمة ك إما 

 ًمٍن شىرِّ  -مىد   -شىر  كسرة. ادلثاؿ : 
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 اؿ  مشسية ك اؿ  قمرية ( ت

احلركؼ بعد اؿ مشددة. اؿ مثل ذلك تسمى بػػػػ اؿ ادلكتوبة ك ال ينظق  ك 

اؿ الشمسية. ك تسمى بػػػػػ األلف ك الالـ الشمسية إلضافتها بكلمة الشمس، 

حيث تكوف األلف ك الالـ )اؿ( يف ىذه الكلمة مكتوبة ك لكن ال تنطق ك 

 احلركؼ بعد اؿ مشددة.

حرفا ىي: ت، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض،  ُْك احلركؼ الشمسية 

 ، ظ، ؿ، ف. ط

األلف ك الالـ )اؿ( تكتب ك تنطق ك احلركؼ بعد اؿ مشددة. اؿ مثل 

ىذه تسمى بػػػ اؿ القمرية. تسمى بػػػ اؿ القمرية إلضافتها إىل الكلمة اليت تكوف اؿ 

يف تلك الكلمة مكتوبة ك منطوقة، ك احلركؼ بعد اؿ غَت مشددة. ك احلركؼ 

 ع، غ، ؼ، ؽ، ؾ، ـ، ق، ك، م. حرفا ك ىي: ا، ب، ج، ح، خ، ُْالقمرية 

 اذلمزة ( ث
Hamzah adalah huruf hijaiyah yang menerima vocal (harokat). Berbeda 

dengan alif, alif tidak menerima harokat dan selamanya menyandang sukun. 

Hamzah terletak diawal, ditengah, atau diakhir kalimat. Sedang alif hanya 

berada ditengah dan akhir kalimat. Alif hanya memiliki satu bentuk, yaitu 

bentuknya sendiri (ا). Sedang hamzah karena dia tidak memiliki bentuk 

sendir, maka terkadang ditulis dalam bentuk alif, wawu, atau ya‟.
9
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ك ىي زبتلف عن اذلمزة ىي حرؼ من احلركؼ اذلجائية باحلركة أك الشكل. 

األلف أف األلف ال تقبل احلركة أك الشكل ك كانت ساكنة أبدا. تقع اذلمزة يف 

البداية، ك الوسط ك آخَت الكلمة. أما األلف ال تقع إال يف الوسط ك آخَت 

الكلمة. شكل األلف كاحد، ك ىو شكل منفرد )ا(. أما اذلمزة تكتب على شكل 

 لف ك الواك ك الياء.ادلنفرد أحيانا، ك تكتب على شكل األ

ك اذلمزة يف أكؿ الكلمة تنقسم إلىالقسمُت مها مهزة الوصل ك اذلمزة القطع. 

ك تسمى هبمزة الوصل لكوهنا موحدة لنطق احلركؼ الساكنة بينما صعب لنطق 

تلك احلركؼ الساكنة، ك تسمى هبمزة القطع لعدـ كظيفتها يف اتصاؿ احلركؼ 

 كما قد عربتو معرفة ادلنجية.الساكنة لتنطق، ك لكنها تفصل،  
“Hamzah diawal kata terbagi menjadi dua yaitu hamzah washol dan hamzah 

qoth’i. Disebut hamzah washol karena menjadi penggabung untuk 

mengucapkan huruf yang mati ketika huruf mati tersebut sulit diucapkan. 

Karena fungsinya sebagai penghubung dengan huruf yang mati maka telah 

hamzah washol selalu huruf mati. Dan disebut hamzah qoth‟i karena tidak 

berfungsi menyambung huruf yang mati supaya bisa diucapkan, tetapi 

memisahkan.
10

” 

تسمى هبمزة الوصل لكوهنا تنقسم إلىالقسمُت مها مهزة الوصل ك اذلمزة القطع. ك 

موحدة لنطق احلركؼ الساكنة بينما صعب لنطق تلك احلركؼ الساكنة، ك تسمى 

 هبمزة القطع لعدـ كظيفتها يف اتصاؿ احلركؼ الساكنة لتنطق، ك لكنها مفصلة.
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Penulisan hamzah washol, tidak menyertakan tanda hamzah atas alif 

maupun di bawahnya. Sedangkan hamzah qoth‟ harus menyertakan hamzah 

diatas alif atau dibawahnya dalam penulisan.
11

 

كتابة مهزة الوصل ال تظهر بعالمة اذلمة على األلف أك ربتها. أما مهزة 

 القطع ال بد من إظهار اذلمزة على األلف أك ربتها يف الكتابة.

ادلصادر ادلتفرقة كادلقارنة ك نظريات من  ّحبثا ذلتُت مهزتُت فيعرب الكاتب 

 ىي معرفة ادلنجية ك زلمد حافظ ك أمحد زركشي.

النظرية األكىل كتابة اذلمزة يف أكؿ الكلمة من نظرية معرفة ادلنجية ك ىي كما 

 يف التايل:
1) Hamzah washolada di beberapa tempat: 

a) Sepuluh isim berikut: ٓۚ,اثٕبْ,ۚٓاثٕزبْ,ۚٓا٠ّٓۚٓاعُ,ۚٓاعذ,اثٓۚٓ,ۚٓاثٕخ,ۚٓاثُٕ,ۚٓاِشؤ,ۚٓاِشأح

 هللا

b) Semua alif yang ada di “al” (اي) ta‟rif, yaitu “al” yang masuk pada 

isim nakiroh (isim yang menunjukkan arti umum) 

c) Dalam amr fi‟il tsulasi 

d) Dalam madhi, mashdar, dan amrfi‟il khumasi dan sudasi. 

e) Hamzah washol selalu berharokat kasroh kecuali hamzah yang 

berada pada “al” (اي) ta‟rif, selalu difathah, misalnya ج١ذ ۚٓاٌ  طبٌتۚٓــ  اٌ 

dan yang ada pada fi‟il amr tsulatsi mujarrod yang ketika mudhori 

mengikuti wazan ًُٓۚ  .maka hamzah selalu didhommahkan ٠ ْفُؼ

2) Hamzah qoth‟i berada di tempat-tempat berikut: 

a) Selain isim yang sepuluh. 

b) Bentuk jama dari ُاع dan ٓاث 

c) Dalam madhi, mudhori‟ dan masdar fiil tsulatsi. 

d) Dalam madhi, masdar dan amr fiil ruba‟i 

e) Dalam kalimat huruf 

f) Dalam isim dhomir 

g) Dalam isim alam, yaitu isim yang menunjukkan nama, baik nam 

orang atau nama tempat 
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h) Dalam fiil mudhori‟ yang menyimpan dhomir أٔب, baik yang tsulatsi, 

rubai, khumasi sudasi.
12

 

 ىناؾ بعض األماكن ذلمزة الوصل: (ُ

عشرة أمساء : اسم، است، ابن، ابنة، ابنم، امرؤ، امرأة، اثناف، اثنتاف،  ( أ

 ادين اهلل.

أللف يف اؿ التعريف، ك ىي اؿ اليت تدخل يف اسم النكرة )االسم مجيع ا ( ب

 الذم يدؿ على ادلعٌت العاـ(.

 يف أمر الفعل الثالثي ( ت

 يف ادلاضي ك ادلصدر ك أمر الفعل اخلماسي ك السداسي ( ث

مهزة الوصل ذلا حركة الكسرة إال اذلمزة اليت تقع يف اؿ التعريف، فحركتها  ( ج

الطالب ك اليت توجد يف فعل األمر الثالثي اجملرد  –فتحة، ادلثاؿ : البيت 

 حيث يتبع مضارعو على كزف يػىٍفعيلي فضمت اذلمزة.

 ىناؾ أماكن ذلمزة القطع (ِ

 سول االسم العشر ( أ

 مجع من  اسم ك ابن ( ب

 يف ادلاضي ك ادلضارع ك ادلصدر الثالثي ( ت
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 يف ادلاضي ك ادلصدر ك أمر للفعل الرباعي ( ث

 يف مجلة احلركؼ ( ج

 يف اسم الضمَت ( ح

يف اسم العامل، ك ىو االسم الذم يدؿ على اسم، إما اسم اإلنساف ك  ( خ

 إما اسم ادلكاف.

يف فعل ادلضارع لضمَت أنا، إما من الفعل الثالثي ك إما الرباعي ك إما  ( د

 اخلماسي ك السداسي.

النظرية الثانية ىي كتابة اذلمزة يف أكؿ الكلمة من نظرية زلمد حافظ ك ىي كما يف 

 التايل:
1) Hamzah washol 

a) Hamzah washol ditulis diawal kata dengan bentuk (ا) dan tidak 

dilafalkan kecuali pada huruf yang terletak diawal kalimat. 

Contohnya: ٓۚ اُْوزُت ۚٓاٌذَّْسط 

b) Permulaan kata perintah yang terdiri dari tiga huruf, lima huruf, dan 

enam huruf ( fi‟il amr tsulatsi, khumasi, sudasi) 

c) Permulaan kata kerja lampau yang terdiri dari lima huruf dan enam 

huruf (fi‟il madi khumasi dan sudasi) 

d) Permulaan jenis kata masdar yang terdiri dari dan enam huruf (masdar 

khumassi dan sudasi) 

e) Hamzah pada bentuk huruf alif lam ta‟rif adalah hamzah washol 

f) Kata benda berikut adalah kata benda yang diawali hamzah washol: 

 اثٓ,ۚٓاثٕخ,ۚٓاِشأح,ۚٓاعُ,ۚٓاثٕبْ,ۚٓاثٕزبْ,ۚٓاِشأربْ,ۚٓاِشءاْ,ۚٓاعّبْ,ۚٓاثٕبْ,ۚٓاثٕزبْ

g) Hamzah washol selamanya berharokat kasroh disetiap tempat, kecuali 

pada alif lam ta‟rif, harokatnya adalah fathah, dan pada kata kerja 

perintah yang hurufnya terdiri dari tiga huruf (fiil amr tsulatsi) dan 

huruf sebelum ahir berharokat dhommah,harokat hamzah huruf 

tersebut adalah dhommah.
13
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 مهزة الوصل (ُ

ال تنطق إال يف احلركؼ  مهزة الوصل تكتب يف أكؿ الكلمة على شكل )ا( ك ( أ

.  اليت تقع يف أكؿ اجلملة. ادلثاؿ : ايٍكتيًب الد ٍرسى

يف أكؿ فعل األمر الذم يشتمل على ثالثة أحرؼ ك مخسة أحرؼ ك  ( ب

 ستة أحرؼ )فعل األمر الثالثي ك اخلماسي ك السداسي(.

يف أكؿ فعل ادلاضي الذم يشتمل على مخسة أحرؼ ك ستة أحرؼ  ( ت

 سي ك السداسي()الفعل ادلاضي اخلسا

يف أكؿ ادلصدر الذم يشتمل على ستة أحرؼ )ادلصدر اخلماسي ك  ( ث

 السداسي(.

 اذلمزة يف اؿ التعريف ىي مهزة الوصل. ( ج

يف األمساء التالية اليت تؤكؿ  هبمزة الوصل: ابن، ابنة، امرأة، اسم، ابناف،   ( ح

 ابنتاف، امرأتاف، امرءاف، امساف، اثناف، اثنتاف.

ركة الكسرة يف كل مكاف، إال يف األلف ك الالـ مهزة الوصل يف شكل ح ( خ

التعريف، فشكل حركتها فتحة، ك يف فعل األمر الثالثي ك ضم ما قبل 

 اآلخر، فحركة اذلمزة ضمة.
2) Hamzah qoth‟i 

a) Hamzah qoth‟i tertulis dan terucap diawal dan ditengah kalimat. 
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b) Hamzah qoth‟i ditulis diatas alif apabila berharokat fathah dan 

dhommah, apabilaa berharokat kasroh maka hamzah ditulis dibawah 

alif. 

c) Semua hamzah yang berada di awal kata benda adalah hamzah qoth‟i 

kecuali pada kata-kata benda yang telah disebut pada hamzah washol 

dan pada masdar al-khumasi dan masdar as-sudasi 

d) Semua hamzah yang berada diawal huruf adalah hamzah qoth‟i 

kecuali pada hamzah dihuruf alif lam (اي) 

e) Hamzah yang terletak pada awal fi‟il madhi tsulatsi mahmuz dan 

masdarnya adalah qoth‟i, hamzah qoth‟i juga terdapat pada awal fi‟il 

madi ruba‟i termasuk pada bentuk fi‟il amr dan masdarnya.
14

 

 مهزة القطع (ِ

 مهزة القطع مكتوبة ك منطوقة يف أكؿ اجلملة ك كسطها. ( أ

مهزة القعد تكتب على األلف إذا كانت حركتها فتحة ك ضمة، ك إذا كانت   ( ب

 كسرة فتكتب اذلمزة ربت األلف.

األمساء ادلذكورة يف مهزة مجيع اللهمزة يف أكؿ االسم ىي مهزة القطع إال يف  ( ت

 الوصل ك يف ادلصدر اخلماسي ك ادلصدر السداسي.

مجيع اذلمزة يف أكؿ احلركؼ ىي مهزة القطع إال اذلمزة يف األلف ك الالـ  ( ث

 )اؿ(.

اذلمزة يف أكؿ الفعل ادلاضي الثالثي ادلهموز ك مصدره ىي القطع، ك مهزة  ( ج

 كذلك يف أمره ك مصدره.القطع أيضا تقع يف أكؿ الفعل ادلاضي الرباعي ك  
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النظرية الثالثة يف كتابة اذلمزة يف أكؿ الكلمة من نظرية أمحد زركشي ىي كما 

 يف التايل:
1) Hamzah washol terjadi pada: 

a) Fi‟il amr dari fiil tsulatsi, khumasi dan sudasi, contohnya: ٓۚ,اُوزُْت

ْغ,ۚٓا ْعز ْغف شْۚٓ  ّ  ا ْعز 

b) Fiil madhi khumasi dan sudasi 

c) Masdar khumasi dan sudasi 

d) Pada sebagian isim, yaitu: اعُ,ۚٓاثٓ,ۚٓاثٕخ,ۚٓاثٕبْ,ۚٓاثٕزبْ,ۚٓاِشؤ,ۚٓاِشأح 

e) Pada penulisan huruf alif lam ta‟rif (أي)
15

 

 مهزة الوصل تكتب يف : .ُ

فعل أمر من الفعل الثالثي كاخلماسي ك السداسي. مثل : اكتب، استمع،  ( أ

 استغفر.

 اخلماسي ك السداسي.الفعل ادلاضي  ( ب

 ادلصدر اخلماسي ك السداسي ( ت

 يف بعض األمساء ك ىي: اسم، ابن، ابنة، اثناف، اثنتاف، امرؤ، امرأة ( ث

 يف كتابة حرؼ األلف ك الالـ )اؿ( ( ج
2) Hamzah qoth‟i terjadi pada: 

a) Semua isim, kecuali isim 10  yang dikhususkan untuk hamzah washol 

b) Semua huruf, kecuali huruf )أي( ta‟rif. 

c) Semua fi’il yang terbentuk dari fi’il mudhori’ lil mutakallim 

contohnya: ُّٓۚت ْخج شُۚٓأُۚٓ ,أُح   

d) Fi‟il ruba‟i yang diawali dengan hamzah dan mashdarnya.
16
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 مهزة القطع تقع يف ادلواضع التالية: .ِ

 اليت ىي مواضع قياسية ذلمزة الوصل(مجيع األمساء )ما عدا األمساء  ( أ

 مجيع احلركؼ ما عدا )اؿ( التعريف ( ب

 مجيع األفعاؿ على صيغة ادلضارع للمتكلم، مثل : أخرب، أحب ( ت

 الفعل الرباعي ادلبدكء باذلمزة ك مصدره. ( ث

اذلمزة يف آخر الكلمة ذلا كتابة خاصة، لنظرية كتابة اذلمزة يف آخر الكلمة 

كمادة ادلقارنة ك ىي من عفيف الدين الدميطي، تؤخذ من ثالث نظريات ك ىي  

 ك معرفة ادلنجية، ك زلمد حافظ.

أما طريقة كتابة  اذلمزة يف آخر الكلمة  األكىل كما عربه عفيف الدين 

 الدميطي نوعاف مها :
1) Apabila huruf sebelumnya berharokat sukun atau berupa  huruf wawu 

musyaddad berharokat dhomma, maka hamzah ditulis sendiri.Contoh: 

ء ُّٛ  جبء,ۚٓشبء,ۚٓجضء,ۚٓرج

2) Apabila huruf sebelumnya bukan berupa ketentuan diatas, maka 

hamzah ditulis diatas huruf sebelumnya.Contoh: اِشؤ,١ٙ٠ّٓۚئ,٠ٕٓۚشأ
17

 

 

مثل إذا كانت قبلها ساكنة أك كاكا مشددة مضمومة، فتكتب اذلمزة منفردة.  (ُ

 جاء، شاء، جزء تبٌوء
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إذا كانت ما قبلها ليست مثل ما يف السابق، فتكتب اذلمزة على احلرؼ  (ِ

 قبلها. مثل : امرؤ، يهيئ، ينشأ.

 أما طريقة  كتابة  اذلمزة يف آخر الكلمة الثانية كما عربتو معرفة ادلنجية ىوعاف مها:
1) hamzah diakhir kalimat ditulis diatas ya‟ bila jatuh setelah kasroh, ditulis 

diatas wawu bila jatuh setelah dhommah, dan diatas alif bila jatuh setelah 

fathah. Contohnya: ٓۚ ط أ بفُُإ,ۚٓخ  ,ۚٓر ى  ٕ ئ   ش 

2) hamzah diakhir kalimat ditulis tersendiri atau mufrod, tidak diatas huruf 

lain apabila jatuh setelah sukun. Contohnya: ٓۚ ء ْٟ .ش 
18

 

تكتب اذلمزة على الياء يف آخر الكلمة، إذا كقعت بعد الكسرة، ك تكتب على  (ُ

الواك إذا كقعت بعد الضمة، ك تكتب على األلف إذا كقعت بعد الفتحة. مثل 

, خىطىأه :  , تىكىافػيؤي  شىًنئى

تكتب اذلمزة يف آخر الكلمة مفردة، ك ليست على احلركؼ األخرل إذا كقعت  (ِ

 بعد السكوف. مثل : شيء

 ك ىي:ا طريقة كتابة اذلمزة يف آخر الكلمة الثالثة كما عربه زلمد حافظ أربع، أم
1) diatas ya‟, apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya: ٓۚ, لُش ئ 

ْجز ذ ئ ۚٓ ُِ  

2) diatas wawu apabila huruf sebelumnya berharokat dhommah. 

Contohnya:ُٓۚۚٓاٌٍُّْإٌُإ, ُشؤ   ج 

3) diatas alif, apabila huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya:ٓۚ, ط أ خ 

أ ۚٓ  ل ش 

4) penulisan hamzah tersendiri apabila huruf sebelumnya berharokat sukun. 

Contohnya:ٓۚ اء ض  ,ۚٓج  .ُجْضء 
19
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 على الياء، إذا كانت احلركؼ قبلها كسرة. مثل قرئ، مبتدئ. (ُ

 انت احلركؼ قبلها ضمة. مثل: اللؤلؤ، جرؤ.على الواك إذا ك (ِ

 على األلف، إذا كانت احلركؼ قبلها فتحة. مثل: خطأ، قرأ. (ّ

 كتابة اذلمزة مفردة إذا كانت ما قبلها ساكنة. مثل جزء، جزاء. (ْ

 أما اذلمزة يف كسط الكلمة ذلا طريقة كتابتها، ك ىي مخسة طرائق:

اذلمزة ساكنة أك مفتوحة ك تقع تكتب على األلف يف حالتُت مها إذا كانت  (ُ

بعد احلركؼ ادلفتوحة، مثل يأمر، يقرأف. ك إذا كانت مفتوحة، ك تقع بعد 

احلركؼ الساكنة ك بعدىا ليست ألف التثنية أك األلف عواض التنتوين مثل 

 ، جزئُت.يسأؿ

تكتب على حرؼ الواك يف ثالث حاالت ك ىي : إذا كانت مضمونة بعد  (ِ

مسىؤيهي،  :لياء الساكنة ك بعدىا ليست كاك ادلد. مثل احلركؼ عدا الواك ك ا

. ك إذا كانت مضمونة ك تقع بعد احلركؼ ادلفتوحة ك  جزئػىٍُتً،  جيٍزؤيهي 

. ك إذا تقع بعد احلركؼ ادلضمومة. مثل: ديٍلىؤيهي ليست تقع بُت الواكين، مثل: 

 يؤاخذ.
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 ،سًئمى تكتب على الياء يف ثالث حاالت ك ىي: إذا كانت مكسورة. مثل :  (ّ

. ك إذا كانت ساكنة ك تقع بعد احلركؼ ادلكسورة. مثل : صاًئم ،يومىًئذو  ،بئًٍيسه 

 .سيِّئىةه  ،ئىةه رً برئت. ك إذا كانت تقع بعد احلركؼ ادلكسورة. مثل : 

بعد حرؼ األلف. تكتب منفردة يف ثالثة مواضع ك ىي إذا كانت مفتوحة  (ْ

ذا كانت مفتوحة أك مضمومة بعد الواك الساكنة أك  مثل: تساءؿ. ك إ

. ك إذا كانت مفتوحة بعد احلركؼ الصحيحة ضىٍوءيهي ادلضمومة ادلشددة. مثل: 

 جيٍزءىافً  ،جيٍزءناالساكنة مثل: 

ٍيئىةه تكتب على اخلط إذا قدمتها الياء الساكنة مثل :  (ٓ  .يٍيًئسي  ،ىى

 الزائدةكتابة احلركؼ  ( ج

احلركؼ الزائدة يف بعض الكلمات ثالثة ك ىي زيادة األلف، ك الواك ك 

اذلاء. سيعرب البحث فيما يلي نظريات زيادة احلركؼ عند معرفة ادلنجية، ك عفيف 

 الدين الدميطي، ك زلمد حافظ.

 أما نظرية احلركؼ الزائدة اليت عربهتا معرفة ادلنجية كما يف التايل: 
a. Penambahan alif di akhir kata 

Huruf alif ditambahkan di akhir kata bila: 

1.jatuh setelah wawu jama‟ pada fi‟il madhi, contohnya:ا ْٛ ٘ جُ  ر 

2. jatuh setelah wawu jam‟ pada fi‟il mudhori‟ yang dimasuki amil jazm 

atau amil nashob, contohnya:ا ْٛ ٠ٓۚ ْز٘ جُ ْٓ ا,ٌۚٓ  ْٛ ُؼ ٠ْٓۚشج  ُْ  ٌ 

3. jatuh setelah wawu jama‟ pada fi‟il amr, contohnya:ا ْٚ  ا ْصج ُش

4. dalam kalimat isim yang ditanwin nashob/fathah. Contohnya: أُْدۚٓو ز بثًب  ل ش 
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5. pada kalimat ٓۚ بئ خ  ِ  ketika mufrod, dan ٓۚٓۚ ْ بئ ز ب  ِ tatsniyah, tetapi tidak pada 

jama‟ ٓۚ ئ بد  ِ  .
20

 

 يف آخر الكلمة. تراد األلف يف آخر الكلمة إذا : زيادة األلف ( أ

 تقع بعد كاك اجلمع يف فعل ادلاضي، مثل : ذىبوا. .ُ

تقع بعقد كاك اجلمع يف فعل ادلضارع بعد عوامل اجلـز ك النصب، مثل : مل  .ِ

 يرجعوا، لن يذىبوا.

 تقع بعد كاك اجلمع يف فعل األمر، مثل : اصربكا .ّ

 مثل : قرأت كتابايف مجلة االسم ادلنصوب ادلنٌوف،  .ْ

 يف كلمة سائة مفردة، ك مائتاف التثنية، ك لكن ال تطبق يف اجلمع مئات. .ٓ

 زيادة  الواك يف آخر الكلمة  ( ب
b. Penambahan wawu di akhir kata  

1. Wawu ditambahkan pada kalimat ّْٚش  ketika mahal rofa‟ dan ػ 

mahal jer. Contohnya: ٍٚش ّْ ٚ,ۚٓث ؼ  ش  ّْ  ػ 

2. Wawu ditambahkan bila kalimat ٚش ّْ  mahal nashob, dan ػ 

disandarkan pada kalimat ٓاث . contohnya: ٓۚ بع بصُۚٓشج  ۚٓاٌؼ   ٓ ْٚۚٓث ش  ّْ ۚٓػ  َّْ . ئ 
21

 

 

 الواك اليت تزاد يف كلمة عمرك يف زلل رفع ك زلل اجلر. ادلثاؿ: عمرك، بعمرك .ُ

ك  تضاؼ إىل كلمة  الواك اليت تزاد إذا كانت كلمة عمرك يف زلل نصب، .ِ

 ابن، مثل: إف عمرك بن العاص شجاع.
c. Penambahan ha  di akhir kata 
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Ha’ yang ditambahkan adalah ha waqof atau ha sakt (عىذ), yaitu ha mati 

atau sukun yang tampak diucapkan ketika waqof dan hilang ketika 

kalimat tersebut diwasholkan atau disambung dengan kalimat berikutnya. 

Ha waqof harus ditambahkan dalam:  

1. fi‟il amr dari binak lafif mafruq (fa‟ fi‟il dan lam fiil berupaa huruf 

illat), selama tidak bertemu dengan nun taukid. Contohnya:ْٓۚ  لٗ 

2. fi‟il amr  ٜأ ٜ-س  ٠ ش   contohnya:ْٖٓۚ  س 

3. ma (ب  ِ ) istifham yang dijerkan oleh isim sebelumnya. Contohnya:ٓۚ ز جْذ  و 

ْٗ؟  ِ ٓۚ ْغت  ۚٓح  ١ْف ز ه  ظ   ٚ  

4. huruf hijiyah ketika dibaca hidup atau berharokat. Contohnya: ٓۚ ْٗ ْٗ,ۚٓر  ْٖ,ث  ا 

ْٓۚٗ .dan seterusnya ج 
22

 

ىاء سكت، ك زيادة اذلاء يف آحر الكلمة. اذلاء الزائدة ىي ىاء الوقف أك  . ج

ىي اذلاء الساكنة تنطق يف الوقف ك ال تنطق حُت كصلت الكلمة أك 

 اتصلت بالكلمة تليها. ىاء الوقف ال بد أف تزاد يف :

فعل األمر من بناء اللفيف ادلفركؽ )فاء الفعل ك الالـ الفعل من حرؼ  .ُ

 ًقوٍ العلة(، بدكف النوف التوكيد مثل 

 يرم مثل ره. –فعل األمر من رأم  .ِ

 االتفهامة اجملركرة باسم قبلها مثل كتبت كظيفتك حسب مو؟ما  .ّ

 جىوٍ  ،تىوٍ  ،بىوٍ ، اىهٍ احلركؼ اذلجائية حُت تقرأ زلركة مثل  .ْ

 أما نظرية زيادة احلركؼ اليت  عربىا عفيف الدين الدميطي كما يف التايل: 
a. Penambahan alif 

Penulisan alif ditambahkan ditengah kata ِبئخ , dan setelah wawu 

jama‟ah, contohnya: خشجٛا,ۚٓصادٚا 

b. Penambahan wawu 

Penambahan wawu ditambahkan ditengah kata-kata berikut: 

1. kata tunjuk )أٌُٚ ٝ ,)اإلشبسح 
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2. kata ganti pemilik ٟ ٌُٚۚٓأ, ْٛ  أٌُُٚ

3. kata ganti pemilik ُٓۚأُٚال د.
23

 

الكلمة مائة، ك  بعد كاك اجلماعة زيادة األلف. كتابة األلف الزائدة يف كسط  . أ

 مثل : خرجوا، زادكا

 زيادة الواك . ب

 اسم اإلشارة أكىل .ُ

 ضمَت ادللك أكلو، أكيل .ِ

 ضمَت ادللك أكالت .ّ

 أما نظرية زيادة  احلركؼ اليت عربىا زلمد حافظ كما يف التايل: 
a. Penambahan alif 

penulisan alif ditambahkan di tengah kata ِبئخ dan setelah wawu 

jama‟ah, contohnya: خشجٛا,ۚٓصادٚا 

b. penambahan wawu 

Penambahan wawu ditambahkan ditengah kata-kata berikut: 

1. kata tunjuk )أٌُٚ ٝ ,)اإلشبسح 

2. kata ganti pemilik ٟ ٌُٚۚٓأ, ْٛ  أٌُُٚ

3. kata ganti pemilik ُٓۚأُٚال د. 

Penulisan wawu juga ditambahkan diakhir kata ٚش ّْ  dengan ػ 

catatan tidak digabungdengan kata ganti (ۚٓض١ّش  tidak berupa ,(اعُ

isim diminatif (ۚٓاٌّصغش ۚٓ) dan tidak berupa isim mansub ,(االعُ االعُ

.(إٌّصٛة
24

 

 زيادة األلف . أ

 كاك اجلماعة، مثل: خرجوا، زادكا. كتابة األلف تزاد يف كسطة الكمة مائة ك مجيع
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 زيادة الواك . ب

 زيادة الواك يف كسط الكلمات كما يف التايل:

 اسم اإلشارة أكىل .ُ

 ضمَت ادللك أكلو، أكيل .ِ

 ضمَت ادللك أكالت .ّ

تزاد كتابة الواك أيضا يف آخر كلمة عمرك من  حيث ال تضم باسم الضمَت، 

 ادلنصوب.ك ليست من االسم ادلغر، ك ليست من  االسم 

 نقصاف/حذؼ احلركؼ ( ح

ىناؾ بعض احلركؼ اليت ربذؼ يف كتابتها ك من احلركؼ احملذكفة يف كتابتها 

ىي حرؼ األلف ك النوف ك الياء، ك يف التايل ستعرب ثالث النظريات يف حذؼ 

 احلركؼ عند معرفة ادلنجية ك عفيف الدين الدميطي ك زلمد حافظ.

 ا معرفة ادلنجية، ك ىي كما يف التايل: نظرية حذؼ احلركؼ األكىل اليت عربهت
a. Membuang hamzah washol 

1. bila jatuh setelah hamzah istifham. Contohnya:بُسْٚ؟ ُ٘ٓۚٗ ُّ  أ ْع

2. dari اي bila dimasuki huruf jer. Contohnya:ٓۚ اء  ض  ١ْش ۚٓج  ٍْخ   ٌ 

3. dari kalimat ُاع bila berada dalam bacaan basmalah. 

4. bila kata ۚٓاثٕخ ۚٓ:jatuh setelah hamzah istifham. Contohnya اثٓۚٓــ ْٓ  ِ ٓۚ ُٓ أ ْث

؟ ْٔذ   أ 

5. bila اثٓۚٓــۚٓاثٕخ jatuh setelah huruf nida‟ (٠ب). Contohnya:ٓۚ ح ّض  ۚٓح   ٓ  ٠ بْث

6. bila اثٓۚٓــۚٓاثٕخ berbentuk mufrod bukan tatsniyah atau jama‟. 

7. bila ۚٓاثٕخ ۚٓــ  berada diantara dua alam (nama) dan tidak terpisah اثٓ

oleh kalimat lain. Contohnya: ٓۚ ۚٓهللا جْذ  ۚٓػ  ُٓ ۚٓثْ ُذ َّّ ح  ُِ  . tetapi bila terpisah 
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dengan kalimat lain maka hamzah wasol ditetpakan, contohnya: 

ۚٓئثشا١ُ٘ ُٓ ۚٓاث  ٛ .ئ عّبػ١ًُۚٓ٘
25

 

 

 حذؼ مهزة الوصل . أ

 االستفهاـ. مثل أمسو ىاركف؟إذا كقعت بعد مهزة  .ُ

 من اؿ بعد حرؼ اجلر. مثل للخَت جزاء .ِ

 من  كلمة اسم يف قراءة البسملة .ّ

 ابنة بعد مهزة االستفتهاـ. مثل أبن من أنت؟ –كلمة ابن  .ْ

 ابنة بعد حرؼ النداء يا. مثل يابن محزة –كلمة ابن  .ٓ

 ابنة مفرد ليست مثٌت أك مجعا –كلمة ابن  .ٔ

ادلُت )االمسُت( ك ال تنفصل بكلمة أخرل. مثل ابنة بُت الع –كلمة ابن  .ٕ

زلمد بن عبد اهلل. ك إذا تنفصل بكلمة أخرل فكتبت مهزة الوصل، مثل 

 إمساعيل ىو ابن إبراىيم.
b. membuang alif lam (اي) 

 dibuang apabila huruf lam masuk pada kalimat isim yang huruf اي .1

awalnya lam dan isim itu sendiri dimakrifatkan dengan اي. Kalimat 
ٌٛٙ, huruf awalnya adalah lam. Dan jika dimakrifatkan dengan اي 

maka menjadi ٌٍٛٙا. Jika dimasukkan huruf jer lam maka اي nya 

dibuang sehingga menjadi ٌٍٛٙ (lam pertama adalah lam huruf jer, 

dan yang kedua adalaah lam asli dari ٌٛٙ) 

2. bila kalimat isism yang dima‟rifatkan dengan اي itu huruf awalnya 

bukan lam maka ketika dimasukkan lam huruf jer maka yang 
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dibuang adalah hamzah washolnya saja. Contohnya: اٌخّش menjadi 

. ٌٍخّش
26

 

 حذؼ األلف ك الالـ )اؿ( . ب

دخلت الالـ يف االسم الذم أكلو الـ ك ذلك حذفت األلف ك الالـ إذا  .ُ

االسم يعرؼ بأؿ. كلمة ذلو صارت اللهو. ك إذا قدمتو الـ اجلر فحذفت اؿ 

 فصارت للهو )الالـ األكىل للجر ك الثانية الـ االسم ذلو(

إذا كاف االسم معرفا باؿ ليست الما يف أكلو، ك قدمتو الـ اجلر فحذفت مهزة  .ِ

 اخلمر صارت للخمر.كصلو فقط. مثل كلمة 
c. Membuang alif 

1. pada lafaz هللا yang aslinya ٖاٌال 

2.pada kata اٌغّٛاد yang aslinya اٌغّبٚاد 

3. pada kata ٌٗئ yang aslinya ٖئال 

4. pada kalimat ّٓاٌّشح yang aslinya ّْباٌّشح  

5. pada huruf istifham ِب apabila kemasukan huruf jer seperti: ٓۚ ف١ُ؟

 ػالَ؟

6. Alif pada kata ganti (أٔب) jika terletak diantara kata seru (٘ب) dan 

kata tunjuk (را). Contoh: ٔزا٘أ  

7. pada kalimat ّٓٓۚ ّۚٓٓ yang aslinya ٌىٓۚٓــٌۚٓى  الوٓۚٓــۚٓالو

8. pada kalimat أٌٚئه yang aslinya أٚالئه 

9. pada kalimat ٗط yang aslinya طب٘ب 

10. pada isim isyaroh را yang digabung dengan dengan huruf lam 

yang berharokat kasroh contohnya ب  ّ ٌ ُى ۚٓــۚٓر  ٌ ه  .ر 
27

 

 حذؼ األلف . ت

 يف لفظ اجلاللة اهلل من الاله .ُ

 يف كلمة السموات أصلو ادلاكات .ِ
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 يف كلمة إلو من إاله .ّ

 الرمحن من الرمحافيف كلمة  .ْ

 يف حرؼ االستفهاـ ما قبل حرؼ اجلر مثل فيم؟ عالـ؟ .ٓ

 األلف يف ضمَت أنا إذا كقعت بُت ىا التعجب ك اإلشارة ذا. مثل ىأنذا. .ٔ

 الكن. –لكن أصلهما الكن  -يف كلمة لكن   .ٕ

 يف كلمة ألئك أصلها أكالئك .ٖ

 يف كلمة طو أصلها طاىا .ٗ

 ذلكما. –يف اسم اإلشارة ذا اليت تضم حبرؼ الالـ ادلكسورة ذلك  .َُ
d. membuang huruf nun 

1. huruf nun dari huruf jer ٓػ dan ِٓ selalu diidghomkan bila dua 

huruf jer ini masuk pada  ِب istifham, ِب zaidah, ِب maushul, ِب 

dan ٓ ِ  istifham. Contohnya: ٌْٛ٠ٓۚزغبء ُّ  ػ

2. huruf nun dari huruf syarat ْئ selalu diidghomkan bila ْئ syarat 

bertemu dengan ِب zaidah dan ال nafi.Contohnya: ْٓۚأزجٗۚٓٚئ الَّۚٓر ْغمُظ 

3. huruf nun dari huruf nashob  ْأ selalu diidghomkan bila setelah  ْأ 

adalah ال nafi. Contohnya: أ الَّۚٓر ْؼجُُذٚا.
28

 

 حذؼ النوف . ث

حرؼ النوف يف عن ك من تدغم إذا كقعت بعدمها ما االستفهاـ، ك  .ُ

 ما الزائدة ك ما ادلوصولة ك ما ك من االستفهاـ مثل عىم  يتساءلوف.
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حرؼ النوف يف الشرط إف تدغم عادة إذا كقعت بعد إف الشرطية ما  .ِ

 الزائدة ك ال النافية. مثل انتبو ك إال  تسقط.

النواصب أف، إهنا تدغم إذا كقعت بعد أف ال حرؼ النوف من  .ّ

 النافية. مثل أال  تعبدكا.
 

e. Membuang ya‟ 

Huruf ya’ harus dibuang bila berada pada: 

1)akhirisim manqush yang tidak dimudhofkan dan tidak 

dimasukkan alif lam (أي). Contohnya: ٍٓۚاد  ٛ ْسُدۚٓث  ش   ِ ۚٓل بٍض,ۚٓ بء   ج 

2) akhir fi‟il amr yang berasal dari fi‟il mu‟tal akhir ya‟ (fi‟il yang 

huruf terahirnya huruf illat ya‟). Contohnya: ٓۚ ۚٓث ١ بث ه ٓۚ ٛ ۚٓا ْۚٓو  asal kata 

ْٓٞۚ  ٛ  ا ْۚٓو

3) akhir fi‟il mudhori‟ yang berasal dari fi‟il mu‟tal akhir ya‟dalam 

posisi jazem. Contohnya: ٓۚ ُ ۚٓظ بٌ   ٛ ۚٓف ُٙ ٠ُْٓۚۚٓإر ۚٓۚٓإٌَّبط  ْٓ  ِ .
29

 

 حذؼ الياء . ج

 البد من حذؼ الياء إذا كقعت يف :

آخر االسم النقوص اليت ال تضاؼ ك ال دخلت فيها األلف ك الالـ )اؿ(.  (ُ

 مثل : جاء قاض، مررت بواد.

آخر فعل األمر من الفعل ادلعتل اآلخر )الفعل الذم كاف آخره من حرؼ  (ِ

 ثيابك أصل الكلمة اكوم.العلة الياء(. مثل : اكو 

. مثل : من  (ّ الناس  يؤذآخر الفعل ادلضارع من الفعل ادلعتل اآلخر اجملزـك

 فهو ظامل.
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النظرية الثانية حلذؼ احلركؼ ىي كما عربه عفيف الدين الدميطي كما يف 

 التايل: 
a. Pengurangan alif 

1) Alif pada lafadzh ٓاثdan اثٕخdihilangkan jika terletak setelah kata 

sapaan  contoh:َۚٓآد  .٠dan jika diawali kata tanya hamzahبثٓ

Contoh:ٓۚأثٕهۚٓ٘زا؟ 

2) Alif pada lafadzh ُٓۚاعdihilangkan dalam kata ُٓۚثغُۚٓهللاۚٓاٌّشحّٓۚٓاٌّشح١ 

3) Alif pada (اي) jika diawali huruf َٓۚاٌال. contoh: ّٓۚئٌٍّٔٗۚٓحك 

4) Lafadzh pada ٓۚ َّ ٗ ٠ٚasalnyaٍّٗ dalam kalimatأ ِّ  .٠ًٚۚٓأ

5) Alif pada lafadzh اٌّشحّٓ,ۚٓئٌٗ,ۚٓاإلٌٗ,ۚٓاٌّغّٛاد 

6) Alif pada lafadzh ٌىٓ,ۚٓأٌٚئه 
7) Alif pada lafadzhٓۚ٘زا,ۚٓ٘زٖ,ۚٓ٘إالء 

8) Alif pada kata ganti (أٔب) jika terletak diantara kata seru (٘ب) dan 

kata tunjuk (را). Contoh: ٘ٔزاأ  

9) Alif pada kata tunjuk ٓۚ  jika bersambung denga kata gantiأٚالء

orang kedua (وبفۚٓاٌخطبة). Contoh: أٌٚئه 

10) Alif pada kata tanya (ِب) jika diawali kata preposisi. Contoh: ٓۚف١ُ؟

 ػالَ؟

11) Alif pada lafadzh ٗط 

b. Pengurangan Nun 

1) Nun pada lafadzhٓ ِ dan ٓػjika disambung dengan ِبatau ٓۚ ِٓ, 

contoh: ّّٓ ب,ۚٓػ ّّ ِ 

2) Nun pada kata syarat (ْئ) jika disambung dengan huruf 

tambahan (ِب). Contoh:ٓۚب٠ٓۚجٍغّٕهۚٓػٕذنۚٓاٌىجش ِّ .ئ
30

 

 

 حذؼ األلف . أ

األلف يف كلمة ابن ك ابنة أهنا ربذؼ إذا كقعت بعد النداء مثل : يابن آدـ ك  (ُ

 باذلمزة لالستفهاـ مثل: أبنك ىذا؟إذا تؤكؿ 

 حذفت  األلف يف كلمة اسم يف مجلة بسم اهلل الرمحن الرحيم. (ِ
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 األلف يف اؿ إذا تؤكؿ حبرؼ الالـ، مثل إنو للحق (ّ

 كلمة  أـ يف مجلة  كيلمو أصلها كيل أمو. (ْ

 األلف يف الكلمات السموات،  اإللو، إلو، الرمحن. (ٓ

 األلف  يف كلمة ألئك،  لكن. (ٔ

  كلمات ىؤالء،  ىذه، ىذا.األلف  يف (ٕ

 األلف يف ضمَت أنا إذا كقعت بُت ىا ك إشارة ذا. مثل ىأنذا. (ٖ

األلف يف اإلشارة أكالء إذا اتصلت بضمَت ادلخاطب )كاؼ اخلطاب( مثل  (ٗ

 أكلئك.

 األلف يف ما االستفهاـ إذا تؤكؿ يف ك على. مثل فيم؟ عالـ؟. (َُ

 األلف يف كلمة طو. (ُُ

 حذؼ النوف  . ب

 إذا اتصلت دبا أك من. مثل: شلا، عمن. النوف يف من ك عن (ُ

 النوف يف اؿ إذا اتصلت حبرؼ الزائدة ما مثل: إما يبلغنك عندؾ الكرب. (ِ

 النظرية الثالثة عن حذؼ احلركؼ اليت عربىا زلمد حافظ كما يف التايل:
a. Pengurangan alif 

1) Alif pada lafadzh ٓاثdan اثٕخdihilangkan jika terletak setelah kata 

sapaan  contoh: َۚٓآد  .٠dan jika diawali kata tanya hamzahبثٓ

Contoh:ٓۚأثٕهۚٓ٘زا؟ 

2) Alif pada lafadzh ُٓۚاعdihilangkan dalam kata ُٓۚثغُۚٓهللاۚٓاٌّشحّٓۚٓاٌّشح١ 
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3) Alif pada (اي) jika diawali huruf َٓۚاٌال. contoh: ّٓۚئٌٍّٔٗۚٓحك 

4) Lafadzh pada ٓۚ َّ ٗ ٠ٚasalnyaٍّٗ dalam kalimatأ ِّ  .٠ًٚۚٓأ

5) Alif pada lafadzh اٌّشحّٓ,ۚٓئٌٗ,ۚٓاإلٌٗ,ۚٓاٌّغّٛاد 

6) Alif pada lafadzh ٌىٓ,ۚٓأٌٚئه 

7) Alif pada lafadzhٓۚ٘زا,ۚٓ٘زٖ,ۚٓ٘إالء 

8) Alif pada kata ganti (أٔب) jika terletak diantara kata seru (٘ب) dan 

kata tunjuk (را). Contoh: ٔزا٘أ  

9) Alif pada kata tunjuk ٓۚ  jika bersambung denga kata gantiأٚالء

orang kedua (وبفۚٓاٌخطبة). Contoh: أٌٚئه 

10) Alif pada kata tanya (ِب) jika diawali kata preposisi. Contoh: ٓۚف١ُ؟

 ػالَ؟

11) Alif pada lafadzh ٗط 

b. Pengurangan Nun 

1) Nun pada lafadzhٓ ِ dan ٓػjika disambung dengan ِبatau ٓۚ ِٓ, 

contoh: ّّٓ ب,ۚٓػ ّّ ِ 

2) Nun pada kata syarat (ْئ) jika disambung dengan huruf 

tambahan (ِب). Contoh:ٓۚب٠ٓۚجٍغّٕهۚٓػٕذنۚٓاٌىجش ِّ .ئ
31

 

 حذؼ األلف . أ

آدـ، األلف بعد كلمة ابن ك ابنة ربذؼ إذا كقعت بعد النداء مثل: يابن  (ُ

 ك إذا توؿ هبمزة االستفهاـ. مثل ابنك ىذا؟

 ربذؼ األلف بعد كلمة اسم يف مجلة بسم اهلل الرمحن الرحيم (ِ

 األلف يف اؿ إذا تؤكؿ حبرؼ الالـ، مثل إنو للحق (ّ

 كلمة أـ يف مجلة كيلمو، اصلها كؿ أمو (ْ

 األلف يف كلمة السموات، اإللو، إلو، الرمحن (ٓ

 األلف يف كملة أكلئك، لكن (ٔ

 يف كلمة ىؤالء، ىذه، ىذااأللف  (ٕ
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 األلف يف ضمَت أنا إذا كقعت بُت ىا ك ذا. مثل ىأنذا. (ٖ

األلف يف اإلشارة أكالء إذا اتصلت بادلخاطب )كاؼ اخلطاب(. مثل  (ٗ

 أكلئك.

 األلف يف االستفهاـ ما إذا تؤكؿ بػػػاجلر. مثل : فيم؟ عالـ؟ (َُ

 األلف يف كلمة طو. (ُُ

 حذؼ النوف . ب

 صلت دبا أك من. مثل : شل ا، عم ن.النوف يف كلمة من ك عن إذا ات (ُ

 .النوف يف اؿ إذا اتصلت حبرؼ الزائدة ما مثل: إما يبلغنك عندؾ الكرب (ِ

 التاء ادلفتوحة ك التاء ادلربوطة ( خ
Ta’ dibagi menjadi dua yaitu ta maftuhah dan ta marbuthoh. Ta 

maftuhah disebut juga ta thowilah atau mabsuthoh. Disebut 

maftuhah/mabsuthoh karena bentuknya terbuka (د). Dan disebut 

thowilah karena bentuknya yang panjang (lebih panjang dari ta 

marbuthoh).
32

 

ادلفتوحة ك التاء ادلربوطة. التاء ادلفتوحة تنقسم التاء إىل القسمُت مها التاء 

ادلفتوحة/ادلبسوطة ألف شكلها تسمى أيضا بالتاء الطويلة أك ادلبسوطة. تسمى ب

 مفتوحة )ت(. ك تسمى بالطويلة ألف شكلها طويلة )أطوؿ من التاء ادلربوطة(
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Ta marbuthoh disebut juga dengan ta qoshiroh. Disebut marbuthoh 

karena bentuknya yang tertutup seperti diikat (ح). Disebut qoshiroh 

karena bentuknya pendek (lebih pendek dari ta maftuhah).
33

 

التاء ادلربوطة تسمى بالتاء القصَتة. ك تسمى بادلربوطة ألف شكلها 

مقفولة مثل الربوط )ة(. ك تسمى بالقصَتة ألف شكلة قصَتة )أقصر من التاء 

 ادلفتوحة(

يعرب الباحث نظريتُت عن كتابة التاء مها من أمحد زركشي ك معرفة 

 كما عربه أمحد زركشي أف:ادلنجية. أما األكىل  
Ta’ maftuhah diucapkansecara sempurna sebagaimana bunyi huruf 

tadalam keadaan washol dan waqof.Ta’ maftuhah ditulis pada empat 

keadaan berikut: 

a. ta asli yang terletak di akhir kata baik itu fi‟il, isim, maupun huruf. 

Contohnya: ٓۚ ۚٓال د ۚٓع, ١ْذ   ِ ٓۚ, ى ذ   

b. ta dhomir nuttashil  yang terletak diakhir kata fi‟il madhi, contohnya:ٓۚ

ْثذ ۚٓ ش  ْثُذ,ۚٓض  ش  ,ۚٓض  ْثذ  ش   ض 

c.ta ta’nits yang bersambungpada akhir fi‟il madhi, contohnya:ْٓۚثْذ ش   ض 

d. ta untuk kata jamak muannats salim. Contohnya: ُٓۚبد ٕ  ِ ْإ ُّ ٌْ  .ا 

Sedangkan ta’ marbutoh dibaca ta ketika washol dan ketika 

berhenti menjadi bunyi ha, diantaranya sebagai berikut: 

a. Isim berjenis perempuan hakiki secara kata maupun bentuk (ٓۚ االعُ

 فبطّخ :Contoh .(اٌّإٔثۚٓاٌحم١مٟ

b. Isim berjenis mudzakkar secara makna,dan mu‟annats secara lafaz 

contohnya: طٍحخ 

c. Isim Jama‟ tak beraturan (جّغۚٓرىغ١ش) contohnya: ٍٓۚبح ۚٓجِّٓۚٓبػ ش  ُِ .
34

 

 

التاء ادلربوطة تنطق كاملة كصوت حرؼ التاء يف حالة الوصل ك الوقف. 

  التاء ادلربوطة تكتب يف أربع احلاالت التالية:
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: تاء  األصل يف آخر الكلمة إما الفعل، ك إما االسم ك إما احلرؼ. مثل . أ

، الىتى  ، مىٍيته  سىكىتى

، ضىرىٍبتً   . ب ، ضىرىٍبتي  تاء الضمَت ادلتصل يف آخر فعل ادلاضي، مثل: ضىرىٍبتى

 تاء التأنيث ادلتصلة يف آخر فعل ادلاضي. مثل: ضربتٍ  . ت

 التاء جلمع ادلؤنث السامل. مثل: ادلؤمنات.  . ث

أما التاء ادلربوطة تنطق بالتاء يف الوصل ك تكوف صوت اذلاء يف احلاالت 

 التالية: 

 االسم ادلؤنث احلقيقي يف النطق ك الشكل مثل : فاطمة . أ

 االسم ادلذكر يف ادلعٌت ك ىو ادلؤنث يف اللفظ. مثل طلحة  . ب

 مجع التكسَت. مثل: ماش مجع من مشاة  . ت

 هتا معرفة ادلنجية، كما يف التايل:النظرية الثانية يف كتابة التاء اليت عرب 
Ta marbuthoh adalah ta‟ yang ketika dibaca washol tetap bersuara ta‟ 

tetapi ketika dibaca waqof bersuara ha. 

Ta marbuthoh berada di: 

a. isim mufrod alam yang menunjukkan muannats hakiki atau muannats 

lafzi. Contohnya:سل١خ,ۚٓئو١ٍٍخ,ۚٓحّضح,ۚٓ٘ش٠شح,ِۚٓىخ,ۚٓوٛفخ 
b. isim mufrod selain alam yang menunjukkan muannats, 

contohnya:شجشح,ۚٓع١بسح,ۚٓطبٌجخ 

c. sifat yang muannats, contohnya:ٓۚلش٠جخ,ۚٓثؼ١ذح,ۚٓط٠ٍٛخ 

d. ta‟ asli pada masdar, contohnya:ح١بح,ۚٓدػٛح,ۚٓ٘جشح 

e. ta‟ tambahan pada masdar untuk menunjukkan arti perbuatan 

dilakukan satu kali (ta‟ isim marroh): ضشثخۚٓٚاحذح 

f. ta pada jamak taksir yang ikut wazan fu‟alun atau fa‟alatun, 

contohnya:ٓۚ بح اح ,ۚٓلُض   طٍجخ,ۚٓجٍغخ dan ُغض 
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g. akhir sighoh mubalaghoh, contohnya:اٌؼاّلِخ,ۚٓاٌفّٙبِخ,ۚٓاٌشّحبٌخ.
35

 

 

التاء ادلربوطة ىي التاء اليت تقرأ بصوت التاء يف الوصل ك لكن تقرأ ىاء  

 يف الوقف. ك التاء ادلربوطة تقع يف : 

اسم العامل ادلفرد الذم يدؿ على ادلؤنث احلقيقي أك ادلؤنث اللفظي.  مثل:  . أ

 رقية، إكليلة، محزة، ىريرة، مكة، كوفة

 اسم ادلفرد سول العامل الذم يدؿ على ادلؤنث. مثل : سيارة، طالبة، شجرة.  . ب

 الصفة ادلؤنثة. مثل قريبة، بعيدة، طويلة  . ت

 التاء األصلية يف ادلصدر. مثل: حياة، دعوة، ىجرة.  . ث

التاء الزائدة يف ادلصدر للدالة على العمل مرة كاحدة )تاء اسم ادلرة( مثل:   . ج

 ضربة كاحدة.

 التكثَت على كزف فػيع له أك فػىع لىةه. مثل غزاة، قضاة ك طلبة، جلسة التاء يف مجع . ح

مة، الفه امة، الرح الة. . خ  آخر الصيغة ادلبالغة. مثل: العال 
ta‟ maftuhah berada di: 

a. fiil madhi yang menunjukkan muannats dan disebut ta taknis sakinah, 
contohnya: ٓۚ,ْذ  ّ ْذ,ۚٓرجّغ  ّ ا ْجز ٙ ذ دْۚٓػٍ  

b. ta‟ dhomir mutaharrik (berharokat) pada fiil madhi sebagai fail, 

contohnya: ْٓۚج ذ ٘ ,ۚٓر  أْد  ٍْذ ,ۚٓل ش  ُذ,ۚٓأ و  ّْ ٍَّ  ر ؼ 

c. ta jamak muannats salim, contohnya: صبٌحبد,ۚٓعجٛساد,ۚٓطبٌجبد 

d. ta asli yang ada pada fiil atau isim baik untuk menunjukkan muannats 

atau tidak, contohnya: ٓۚ ۚٓع ْجذ, ,ۚٓث ١ْذ  ۚٓــ٠ٓۚ ْغُىُذ,ۚٓث ٕذ  ى ذ  ۚٓــ٠ٓۚ ج ١ُْذ,ۚٓع   ث بد 
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e. ta maftuhah yang asli kalimat baik menunjukkan mudzakkar maupun 

muannats seperti: ْٓۚ٠ٓۚ ج ١ ۚٓــ ْجذ ۚٓث بد  ۚٓع  , ۚٓث ١ْذ  , ٠ٓۚ ْغُىُذ,ۚٓث ٕذ  ۚٓــ ى ذ  ُذ,ۚٓع   , dan ada yang 

merupakan ziyadah atau tambahan untuk menunjukkan muannats dan 

disebut ta taknis, seperti: ٓۚ,ْذ,ۚٓا ْجز ٙ ذ ْد  ّ ْذ,ۚٓرجّغ  ّ صبٌحبد,ۚٓعجٛساد,ۚٓطبٌجبدػٍ .
36

 

 التاء ادلفتوحة تقع يف:

ى ادلؤنث ك تسمى بتاء التأنيث الساكنة. الفعل ادلاضي الذم يدؿ عل . أ

 علمىٍت, تبٌسمىٍت, ًاٍجتػىهىدىتٍ مثل: 

تاء الضمَت ادلتحرؾ يف الفعل ادلاضي كالفاعل. مثل: تعلمت، أكلت،   . ب

 قرأت، ذىبت.

 التاء جلمع ادلؤنث السامل. مثل صاحلات، سبورات، طالبات.  . ت

تاء  األصل يف الفعل أك االسم إما للدالة على ادلؤنث أك ما دلت عليو.   . ث

 يسكت، بنت، بيت، سبت. –يبيت، سكت  –مثل: بات 

تاء األصل ادلفتوحة للكلمة إما تدؿ على ادلذكر ك إما على ادلؤنث. مثل:   . ج

يسكت، بنت، بيت، سبت، ك كوهنا زيادة  –يبيت، سكت  –بات 

علمىٍت، تبٌسمىٍت، سمى أيضا بتاء التأنيث، مثل: للدالة على ادلؤنث، ك ت

 .صاحلات، سبورات، طالباتًاٍجتػىهىدىٍت، 
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 احلركؼ ادلتصلة ( د

 تقنية اتصاالت احلركؼ يف الكلمة:

 القائمة الثانية

 اتصاؿ احلركؼ العربية

ۚٓاٌّثبي

ش
خ
٢
ۚٓا
ٟ
ف

ظۚٓ
ع
ٌٛ
ۚٓا
ٟ
ف

ٓۚ

ي
ألٚ

ۚٓا
ٟ
ف

ٓۚ

ِٕ
دح
ش
ف

دۚٓ
صٛ

اٌ
ٓۚ

ۚٓاالعُ

ۚٓاألٌف A ا ــ ـــ ـــا ااا

ۚٓاٌجبء B ب تـــ ـــثـــ ـــة تثة

ۚٓاٌزبء T خ ذـــ ـــرـــ ـــد ذرد

ۚٓاٌثبء Ts ز شـــ ـــصـــ ـــس شصس

ۚٓاٌج١ُ J ض ظـــ ـــعـــ ـــط ظعط

ۚٓاٌحبء H غ ؼـــ ـــؽـــ ـــػ ؼؽػ

ۚٓاٌخبء Kh ؾ ــــ ـــفـــ ـــؿ ـفؿ

ۚٓاٌذاي D ق ـــ ـــ ـــك ققق

ۚٓاٌزاي Dz ل ـــ ـــ ـــم للل

ۚٓاٌشاء R ن ـــ ـــ ـــه ننن

ۚٓاٌضاٞ Z و ـــ ـــ ـــى ووو

ۚٓاٌغ١ٓ S ي ٌـــ ـــٍـــ ـــً ًٌٍ

ۚٓاٌش١ٓ Sy َ ِـــ ـــّـــ ـــُ ُِّ

ۚٓاٌصبد Sh ْ ٔـــ ـــٕـــ ـــٓ ٕٔٓ

ۚٓاٌضبد Dh ٖ ٘ـــ ـــٙـــ ـــٗ ٘ٙٗ

ۚٓاٌطبء Th ٚ ٚـــ ـــطـــ ـــٛ ٚطٛ

ۚٓاٌظبء Zh ظ ظـــ ـــظـــ ـــع ظظع
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ۚٓاٌؼ١ٓ „ ع ػـــ ـــؼـــ ـــغ ػؼغ

ۚٓاٌغ١ٓ Gh ؽ ؿـــ ـــــــ ـــؾ ؿـؾ

ۚٓاٌفبء F ف كـــ ـــلـــ ـــق كلق

ۚٓاٌمبف Q م هـــ ـــوـــ ـــن هون

ۚٓاٌىبف K ى ًـــ ـــٌـــ ـــي ًٌي

ۚٓاٌالَ L ٍ ُـــ ـــِـــ ـــَ َُِ

ۚٓا١ٌُّ M ّ ٓـــ ـــٔـــ ـــْ ْٓٔ

ۚٓإٌْٛ N ٕ ٗـــ ـــ٘ـــ ـــٖ ٖٗ٘

ۚٓاٌٛاٚ W ٝ ـــ ـــ ـــٞ ٝٝٝ

ۚٓاٌٙبء H ٙ ٛـــ ـــٜـــ ـــٚ ٜٛٚ

ۚٓاٌالَۚٓٚۚٓاألٌف L ال ـــ ـــ ـــال ــــ

ـــ- ـــ ـــ ــــ ۚٓاٌّٙضح A ء 

ۚٓا١ٌبء Y ي يـــ ـــيـــ ـــي ييي

Di antara 28 huruf hijaiyah terdapat: 

1). Huruf yang dapat disambung dan dapat menyambung 

2). Huruf yang dapat disambung tetapi tidak dapat menyambung.
37

 

 حرؼ اذلجائية ىناؾ: ِٖك من 

 احلركؼ ديكن أف تكوف متصلة أك متصلة عليها (ُ

 احلركؼ ديكن أف تكوف متصلة ك لكن ال تكوف متصلة عليها (ِ

ك  ك ىناؾ ستة أحرؼ اليت ديكن أف تكوف متصلة عليها ك ال تكوف متصلة،

 ىي : ا، د، ذ، ر، ز، ك.
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 تحليل األخطاء اللغوية .ب 

 تعريف تحليل األخطاء اللغوية.ُ

تعريف ربليل األخطاء اللغوية عند جريسطاؿ أنو تقنية للتحديد ك 

التصنيف، ك التأكيل ادلنظم على  األخطاء يقـو هبا التالميذ يف عملية تعليم اللغة 

ات ك اإلجراءات ادلتعلقة باللغوية. ك يرل الثانية )اللغة األجنبية( باستخداـ النظري

 جوردير، أف ربليل األخطاء اللغوم عملية.

“Jadi, ada prosedur yang harus dituruti selaku pedoman kerja. Prosedur itu 

melalui beberapa tahap, yaitu : (1) memimilih korpus bahasa, (2) mengenali 

kesalahan dalam korpus, (3) mengklasifikasikan kesalahan, (4) menjelaskan 

kesalahan, dan (5) evaluasi kesalahan. Dengan demikian, pengertian analisis 

kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh guru dan 

peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, dan 

pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam data, penjelasan kesalahan 

tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya serta 

pengevaluasian taraf keseriusan kesalahan itu”.
38

 

إذف، ىناؾ اجراءات البد من تنفيذىا كأساس العمل. ك ىذه االجراءات بواصلة 

( تعرؼ األخطاء يف رلموعة ِ( خيار رلموعة اللغة، )ُبعض اخلطوات، ك ىي: )

( تقييم األخطاء. ك ٓ( توضيح األخطاء، ك )ْ( تصنيف األخطاء، )ّاللغة، )

خدمها ادلدرس ك باحث اللغة بذلك، أف تعريف ربليل األخطاء اللغوية ىو عملية يست

خبطوات مجع البيانات، ك ربديد اخلطاء احملتملة يف البياناات، توضيح األخطاء، ك 
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 Gantamitreka dan Sokha, Kesalahan Berbahasa Penggunaan EYD, Solo: Genta 

Smart Publisher, 2016, Cet. 2, hlm. 201. 
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تصنيف تلك األخطاء على أساس السبب ك القياـ بتقييم مستول اجلدية على تلك 

 األخطاء.

 تعريف األخطاء اللغوية.ِ

مصطلح األخطاء اللغوية لو تعريف متنوعة، ك يف التايل سيبحث الباحث 

مطلحات لتحديد  ّتعريف األخطاء اللغوية عند جردير ك تريغاف. يستخدـ جوردير 

 األخطاء اللغوية، ك ىي: 
(1) Lapses, (2) Error, (3) Mistake. Adapun Tarigan menyebut dengan 

kesalahan istilah “kesalahan berbahasa”.
39

 

. أما تريغاف ذكرىا باألخطاء اللغوية. ك يف التايل الغلطة( ّ، )اخلطأ ( ِ( الزلة، )ُ)

 شرح من جوردير عن األخطاء اللغوية:

 . الزلة ُ

الزلة ىي نوع األخطاء اللغوية لتغَت الناطق يف طريقة نطق الشئ قبل هناية مجيع النطاؽ 

ىذه األخطاء يسمى بزلة اللساف أما لألخطاء  )اجلملة(. ك يف اللغة الشفوية أف نوع

 التحريرية تسمى بزلة القلم. ربدث ىذه األخطاء عادة بغَت كعي الناطق.
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 اخلطأ. ِ

ىي نوع األخطاء  اللغوية بأف الناطق زبالف القاعدة أك تركيب اللغة. ىذه اخلطأ 

اللغة األخرل،  األخطاء تقع  بأف للناطق قاعدة أك تركيب اللغة ادلختلفة من تركيب

حىت تؤثر على قلة الكماؿ أك عدـ قدرة الناطق. ك ىذه تؤثر على استخداـ اللغة، تقع 

 األخطاء بسبب خطأ الناطق يف استخداـ قواعد اللغة.

 . الغلطة.ّ

ىو نوع األخطاء اللغوية بأف الناطق غَت مصيب يف خيار الكلمة أك العبارة الغلطة 

ستند على األخطاء بأف الناطق عدـ مصاب الناطق يف حلالة معينة. ك ىذه األخطاء ت

استخداـ القاعدة الصحيحة، ليس بسبب قلة استيعاب اللغة الثانية. تقع األخطاء يف 

 إنتاج النطق غَت الصحيح.

يرل تريغاف أف ىناؾ مصطلحاف مًتادفاف )ذلما نفس ادلعٌت(، الغلطة ك اخلطأ يف 

ية ىي استخداـ اللغة الذم ينحرؼ من قاعدة اللغة تعليم اللغة الثانية. ك األخطاء اللغو 

ادلقصودة. ك اخلطأ ىو استخداـ اللغة الذم ينحرؼ من  قاعدة اللغة، ك لكن ال 

حيسب أنو من األخطاء اللغوية. اخلطأ عند الولد الذم يتعلم تنفيذ اللغة. ك اخلطأ يف 

ا غَت عشوائية، منفردة، غَت تطبيق اللغة دييل إىل اإلمهاؿ يف ربليل األخطاء اللغوية ألهن



٘8 

 

منظمة، ك غَت دائمة )يف احلُت(. إذف، أف ربليل األخطاء اللغوية يركز يف األخطاء 

 اللغوية على أساس اضلراؼ قاعدة اللغة اليت تنطبق يف تلك اللغة.

 القائمة الثالثة

 الفرؽ بُت الغلطة ك اخلطأ على أساس فئة كجهة النظر

 الغلطة الخطأ قئة وجهة النظر الرقم

 اإلصلاز الكفاءة ادلصدر ُ
 غَت منظمة منظمة الصفة ِ
 مؤقتة طوؿ الزماف ادلدة الزمنية ّ
 قد استوعب عليو مل يستوعب عليو النظاـ اللغوم ْ
 منحرفة منحرفة النتيجة ٓ
ادلساعدة من ادلدرس:  التصحيح ٔ

التدريب، التعليم 
 التصحيحي

التلميذ بنفسو: تركيز 
 االىتماـ

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa adalah 

penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang belaku dalam 

suatu bahasa.
40 

يستنتج من البياف ادلذكور أف ااألخطاء اللغوية ىي استخداـ اللغة الذم ينحرؼ 

من قاعدة اللغة ادلنطبقة يف اللغة. ك لذلك األخطاء العربية ىي استخداـ اللغة العربية 
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إما شفهية ك إما ربريرية الذم ينحرؼ من العوامل االتصالية ك القاعدة اللغوية يف اللغة 

 االعربية.

 األخطاء اللغويةفئة  .ٖ

األخطاء اللغوية ديكن كقوعها يف علم األصوات ك مورفولوجيا ك بناء اجلملة 

ك احلوار/ادلقاؿ ك علم الدالالت. ىناؾ  أخطاء يف رلاؿ علم األصوات  ك مرفولوجيا 

ك بناء اجلملة ك احلوار/ادلقاؿ ك علم الدالالت. األخطاء اللغوية ديكن أف  تقع 

كىل على اللغة الثانية. ك األخطاء اللغوية العامة تقع الضلراؼ بسبب ضغط اللغة األ

قاعدة اللغة. تقع ىذه احلاؿ باختالؼ القاعدة )الًتكيب( اللغوية للغة األكىل من اللغة 

الثانية. ك جبانب ذلك أف األخطاء اللغوية تقع بوجود النقل السليب أك تداخل اللغة 

اللغة أف سبب األخطاء اللغوية ألنواع العوامل،  األكىل إىل اللغة الثانية. ك يف تعليم

 مثل ادلناىج ك ادلعلم ك ادلدخل ك خيار مادة التعليم ك  طريقة تعليم اللغة غَت فعالة.

يفرؽ بورت ك دكالم ك كراسحُت تصانيف األخطاء اللغوية من األخطاء. 

 تأسيسا على ادلكونات اللغوية أف تصانيف األخطاء تفرؽ إىل :

 فئة اللغوياتتصنيف ال . أ

 األخطاء يف علم األصوات .1

 األخطاء يف بناء الكلمة ك اجلملة .2
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 األخطاء يف الدالالت ك الكلمة .3

 األخطاء يف احلوار/ادلقاؿ .4

 تصنيف الفئة االسًتاتيجية لألداء . ب

األخطاء  اللغوية يف ىذا التصنيف تفرؽ إىل أربعة األخطاء. ك يف التايل أربعة 

 لألداء.األخطاء لتصنيف االسًتاتيجية 

إغفاؿ نطق اللغة ك ىو إغفاؿ عنصر كاحد أك أكثر من عناصر اللغوية احملتاجة  .ُ

 يف العبارة أك اجلملة. ك النتيجة ىي كقوع اضلراؼ بناء العبارة أك اجلملة.

إضافة، ك ىي زيادة أك إضافة عنصر كاحد أك أكثر من عناصر اللغة ادلتاجة يف  .ِ

 اضلراؼ بناء العبارة أك اجلملة.العبارة أك اجلملة. ك النتيجة كقوع 

اخلطأ يف تكوين اجلملة، يكوف الناطق العبارة أك  اجلملة غَت مناسبة بقاعدة  .ّ

 اللغة. ك  النتيجة تكوف العبارة أك اجلملة سلطئة )منحرفة( من قاعدة اللغة.

اخلطأ يف الًتتيب أك التنظيم، يرتب أك  ينظم الناطق عناصر اللغة  يف العبارة أك   .ْ

ملة خارج قاعدة اللغة. ك النتيجة، صارت العبارة أك اجلملة منحرفة من اجل

 قاعدة اللغة.
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 تصنيف اسًتاتيجية ادلقارنة . ت

تأسيسا على تصنيف مقارنة ااألخطاء أهنا تفرؽ إىل أربعة أنواع من األخطاء. ك ىي  

 كما يف التايل:

ء اليت األخطاء بُت اللغات أم تسمى أيضا بأخطاء التشوش، ك ىي األخطا .ُ

 تصدر من تأثَت اللغة األكىل على اللغة الثانية.

أخطاء تداخل اللغات أم األخطاء بسبب التطور. ك ىي األخطاء اللغوية اليت  .ِ

 تصدر من استيعاب اللغة الثانية ك مل تكن كافية.

األخطاء الغامضة، ك ىي الألخطاء اللغوية اليت تعكس األخطاء بُت اللغات ك  .ّ

األخطء بسبب األخطاء من األخطاء بُت اللغات ك تداخل اللغات. ىذه 

 األخطاء تداخل اللغات.

األخطاء الفريدة، ك ىي األخطاء اللغوية اليت ال ديكن تعبَتىا على أساس نوع  .ْ

األخطاء بُت اللعات ك تداخل اللغات. ك ال توجد ىذه األخطاء من اللغة 

 األكيل ك اللغة الثانية.

 اؿتصنيف اسًتاتيجية تأثَت االتص . ث

تأسيسا على تصنيف تأثَت االتصاؿ، أف األخطاء اللغوية تفرؽ إىل األخطاء احمللية 

ك األخطاء العادلية. ك من ناحية اضلراؼ اللغة، أف األخطاء احمللية ىي األخطاء يف 
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بناء اجلملة اليت ربذؼ عنصر من عناصر اللغة. ك النتيجة منها عملية االتصاؿ 

ىي  نوع األخطاء اللغوية اليت تسبب إىل مجيع النطاؽ  ادلزعجة. ك األخطاء العادلية

أك ادلواد ادلرسلة يف االتصاؿ الشفهي ك التحريرم غَت مفهومة. ك ىذه بسبب 

 العبارة أك اجلملة يستخدمها الناطق يف خارج قاعدة اللغة األكىل ك الثانية.

 مصدر األخطاء اللغوية .ٗ

اللغوية عند مستخدـ تلك ترل نانيك سيتياكايت أف مصدر سببب األخطاء 

اللغة ك ليست عند اللغة ادلنحرفة من قاعدة اللغة ادلنفذة يف تلك اللغة. ك يف التايل 

 سبب أخطاء أحد يف استخداـ اللغة.

يؤثر أحد باللغة اليت استوىل عليها من قبل. ك تعٌت أف األخطاء اللغوية بسبب  .ُ

 ية يدرسها الدارس.تشوش اللغة األـ أم اللغة األكىل على اللغة الثان

 قلة  فهم مستخداـ اللغة على اللغة تكوف مصدرا األخطاء يف تطبيق اللغة. .ِ

جبانب ذلك، أف تعليم اللغة غَت دقة أك غَت كماؿ يتعلق بادلادة التعليمية ادلدركسة  .ّ

ك طريقة التعليم. إف مادة التعليم تتعلق دبشكلة مصدر ادلادة، ك خيارىا ك تنظيمها 

شديدىا. اخلطوات ك ترتيب ادلادة ك شدهتا ك توازف التعليم ك ك ترتيبها ك ت

 الوساائل ادلساعدة يف التعليم.
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اضلرافات اللغة تقيم يف رلاؿ علم األصوات ك بناء الكلمة ك بناء اجلملة ك 

 الدالالت ك احلوار/ادلقاؿ..

 أ. علم األصوات

االىتماـ بتلك علم األصوات من اجملاالت اللغوية يدرس فيو أصوات اللغة دكف 

األصوات ك كظيفتها مفرقة ذات ادلعٌت أـ عدمو. ك بعبارة أخرل أف علم األصوات 

فرع من فركع علم اللغة يبحث فيو أصوات اللغة ادلستخدمة يف عملية االتصاؿ 

 بُت األشخاص.

 ب. بناء الكلمة

 بناء الكلمة علم يبحث فيو البناء للكلمة، ك كيفية تشكيل تلك الكلمة.

 اء اجلملةج. بن

بناء اجلملة ىو علم التنظيم أك الًتكيب ك عالقة بُت الكلمات أك بالوحدة األخرل 

 الكربل. بناء اجلملة فرع من علم اللغة يدرس عن تركيب اجلملة ك أنواعها.

 د. الدالالت

الدالالت )تسمى  أيضا يف اللغة العربية بعلم داللة /علم ادلعٌت( ك ىو علم 

أم معٌت الكلمة ك اجلملة، ك ىو فرع من فركع علم اللغة  يبحث فيو عن ادلعٌت

النظرم. ك البحث عن ادلعٌت ال يهتم إال قليال بالنسبة إىل  البحث يف رلاؿ علم 
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األصوات ك بناء اجلملة. ك لكن يبدك أف يعي الشخص أف عملية اللغة ىي عملية 

 تعبَت الرموز اللغوية لدم ادلخاطب )يف االتصاؿ التحريرم(

 احلوار/ادلقاؿ ق.

احلوار/ادلقاؿ ىو كحدة اللغة الكاملة، حىت  يكوف التسلسل النحوم كحدة علم 

النحو األعلى.  كوحدة اللغة األكمل، أف يف ادلقاؿ مفهـو ك رأم ك  فكرة كاملة، 

ديكن أف يفهمو القارئ أك ادلستمع بدكف شك. أف ادلقاؿ كوحدة النحو األعلى 

 يشكل من اجلملة.

 تحليل األخطاء اللغويةخطوات  .٘

يعرض تريغاف خطوات ربليل األخطاء اللغوية ك ىي تعديل خطوات ربليل 

 األخطاء اليت يعرضها إليس ك سدار. ك ىي كما يف التايل:

 مجع البيانات كاألخطاء اللغوية يقـو هبا التلميذ أك ادلتعلم. .ُ

 ربديد األخطاء ك تصنيفها ك فرزىا على أساس فئة تركيب اللغة. .ِ

كوين تصنيف األخطاء أم تكوين تسلسل األخطاء على أساس ظهور ت .ّ

 األخطاء بالغالب.

 شرح األخطاء بوصف موقع األخطاء ك أسباهبا ك  تقدمي األمثلة الصحيحة. .ْ

 تكوين يف تقدير اجملاؿ اللغوم تقع فيو األخطاء غالبة. .ٓ
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 فحص األخطاء كتصحيح ك تنقيد األخطاء كتنظيم ادلادة الصحيحة ك اجليدة .ٔ

 ك تقدير استَتاتيجية التعليم ادلتوافقة.

 تقنية تعليم اإلمالء .ج 

تقنية تعليم اإلمالء تعقد لنقصاف األخطاء يف تعليم اإلمالء، ك لذا ىناؾ بعض 

النظريات ال بد أف يطبقها ادلدرس لنقصاف تلك األخطاء، ك من ىذه النظريات اليت 

 يعربىا اخلرباء ىي:

 مهارة الكتابة )اإلمالئية(. التعليم االكتشافي لتعليم ٔ

منوذج تعليم االكتشاؼ يوجو التالميذ لفهم ادلفهـو ك ادلعٌت ك العالقة بواصلة 

العملية االستقرائية حىت تصل إىل االستنتاج. ك باستخداـ منوذج التعليم االكتشايف 

يدفع التالميذ إىل ربديد ما يريدكف أف يعرفوه ألف التعليم االكتشايف يقدـ جانب 

 الفهم ك أما جانب ادلهارة ال هتتم هبا إال قليال.
Prinsip-prinsip umum  Model pembelajaran discovery adalah sebagai berikut: 

a) Materi kebahasaan disajikan dari hal-hal yang bersifat khusus (contoh dan 

ilustrasi) lalu ke kesimpulan umum (kaidah dan aturan bahasa) 

b) Aturan atau kaidah bahasa diajarkan secara eksplisit terlebih dahulu baru di 

eksplisitkan oleh siswa dengan bimbingan guru 

c) Mengutamakan pajanan (ekspos) bahasa sebagai informasi, fakta dan data 

yang akan diolaah oleh siswa untuk sampai pada kesimpulan 

d) Pembelajaran diwarnai dengan kegiatan pengungkapan aturan atau kaidah 

kebahasaan  

e) Pembelajaran mengutamakan kerjasama dengan teman sejawat 

f) Pembelajaran berpusat pada siswa yang memiliki otonomi dan partisivasi 

aktif 
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g) Memberdayakan tehnik pemecahan masalah
41

 

 دلبادئ العامة لنموذج التعليم االكتشايف ىي كما يف التايل:ا

أ( تقدـ ادلادة اللغوية من األحواؿ اخلاصة )ادلثاؿ ك التوضيح( مث إىل اخلالصة العامة 

 )القائدة ك قواعد اللغة(

 ب( تدرس قواعد اللغة صرحية مث يصرحها التالميذ بالتوجيو من ادلدرسة

حلقائق ك البيانات ديكن أف يعاجلها التالميذ ج( فضل عرض اللغة كاخلرب، ك ا

 للوصوؿ إىل اخلالصة.

 د( التعليم يعقد بعملية تعبَت النظاـ أك القواعد اللغوية.

 ق(يفضل التعليم التعاكف مع األقراف

 ك( يركز التعليم يف التالميذ ذلم االستقالؿ الذايت ك ادلشاركة النشيطة.

 ز( سبكُت تقنية ربليل ادلشكلة.
ٓۚ

Model pembelajaran discovery yang bisa dikembakan dalam pembelajaran 

bahasa arab (maharotul kitabah imlaiyah) adalah discovery terbimbing. 

Berikut merupakan langkah-langkah pembelajaran model discovery yang 

dikemukan oleh saumell: 

a) Pemanjaan atau ekspos bahasa melalui contoh atau ilustrasi 

b) Pengamatan dan analisa bahasa melalui pertanyaan pemandu 

c) Menyusun atau merumuskan kaidah aturan kebahasaan 

d) Pengaplikasian kaidah dalam bentuk praktek.
42

 

                                                             
41

Fachrurrozi Aziz dan Erta Mahyudin, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: 

Lisan Arabi, Cet. 1, hlm. 92 
42

Fachrurrozi Aziz dan Erta Mahyudin, Ibid. 93 



ٙ7 

 

بة منوذج التعليم االكتشايف ديكن  نشره يف تعليم اللغة العربية )مهارة الكتا

اإلمالئية( ىو االكتشاؼ ادلوجو. ك يف التايل خطوات تعليم منوذج االكتشاؼ الذم 

 يعربه سامويل:

 أمثلة أك رسـو توضيحية بواصلةأ( االنغماس أك التعرض للغة 

 ب( مراقبة اللغة ك ربليلها بواصلة األسئلة ادلوجهة

 ج( ترتيب أك صياغة قواعد اللغة

 ارسة.د( تطبيق القواعد على شكل ادلم

 . تعليم الكتابةٕ

لتعليم الكتابة خطوات متدرجة لتطبيقها. ك أما اخلطوات يف تعليم الكتابة ىي  

 كما يف التايل:
a. Gradasi 

Konsep gradasi merupakan prinsip dasar dalam proses belajar mengajar. 

Dalam prinsip gradasi proses pembelajaran dibangun atas dasar perencanaan 

yang matang yang dimulai dari hal yang mudah ke yang sulit dan dari yang 

sulit ke yang lebih sulit. 

b. Sebelum menulis huruf 

Dalam proses ini diajarakan semua langkah-langkah sebelum menulis 

seperti memegang pensil, meletakkan buku dihadapannya, membuat garis 

dsb. 

c. Penulisan huruf  

Dalam proses ini siswa sudah mulai latihan untuk menulis huruf baik 

terpisah maupun huruf sambung. 

d. Menyalin  

Setelah latihan menulis huruf baik terpisah maupun huruf sambung tahap 

berikutnya adalah menyalin tulisan dari bahan ajar yang sudah 

diprogramkan 

e. Imla‟ 



ٙ8 

 

Setelah siswa berlatih menyalindalam waktu yang cukup memadai, bisa 

dilanjutkan ke tahap  penuylisan immla‟ (dikte), yaitu tahap untuk melatih 

dan mengukur kemampuan pendengaran. 

f. Mengarang 

Pada tahap ini siswa sudah melewati kelima tahap sebelumnya dan siswa 

dipastikan untuk bisa mengarang yang dimulai dari karangan-karangan 

sederhana seperti aktivitas keseharian sampai yang sulit seperti karya-karya 

ilmiah.
43

 

 أ. التدرج

ليم. ك يف مبدإ تدرج عملية مفهـو التدرج ىو مبدأ أساسي يف عملية التعلم ك التع

التعليم يبٌت على أساس التخطيط الشامل الذم يبدأ من السهولة إىل الصعوبة ك من 

 الصعوبة إىل األصعب.

 ب. قبل كتابة احلركؼ

يدرج مجيع اخلطوات يف عملية التعليم قبل الكتابة مثل كيفية قبض ادلرمسة ك كضع 

 ك غَتىا. موقع الكراسة أماـ التلميذ ك تكوين اخلطوط

 ج. كتابة احلركؼ

 ك يف ىذه العملية يبدأ  التالميذ التدريب لكتابة احلركؼ منفصلة كانت أـ متصلة.

 د. النسخ

بعد تدريب كتابة احلركؼ إما منفصلة ك إما متصلة، فادلرحلة التالية ىي نسخ الكتابة 

 من مادة الدرس ادلربرلة.

                                                             
43

Ali Al-Khuli Muhammad, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010, Cet. 1, hlm. 123. 
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 ق. اإلمالء

كقت كاؼ، فيستمر إىل مرحلة كتابة اإلمالء، ك بعد أف يدرب التالميذ النسخ يف 

 ىي ادلرحلة لتدريب ك تقدير قدرة االستماع.

 ك. اإلنشاء

ك يف ىذه ادلرحلة قد مضى التالميذ من ادلراحل اخلمس ادلاضية ك سوؼ يقدر 

التالميذ على اإلنشاء الذم يبدأ من اإلنشاء البسيط مثل عن العملية اليومية حىت 

 ل الرسالة العملية.اإلنشاء الصعب مث

 . خطوات تعليم اإلمالءٖ

 ك يف التايل خطوات يف تعليم اإلمالء:
a. Memberikan apersepsi terlebih dahulu sebelum memulai imla‟. Gunanya 

agar perhatian siswa terpusat kepada pembelajaran yang akan dimulai. 

b. Guru mulai mendiktekan materi imla‟ secara terang / jelas dan tidak 

terlalu cepat, sedangkan murid mendengarkannya dengan cermat llalu 

mmenulisnya. 

c. Mengumpulkan semua catatan imla‟ siswa untuk kemudian 

diperiksaapakah sudah benar atau belum tulisannya 

d. Guru melakukan tanya jawab mengenai imla‟ yang baru saja 

dikerjakanitu, kemudian menyuruh salah satu siswa untuk menulisnya di 

papan tulis. 

e. Guru membetulkan hasil imlaiyah secara keseluruhandan menjelaskan 

kembali mengenai kalimat yang belum dipahami siswa. 

f. Akhiri pengeajaran dengan memberi berbagai petunjuk dan nasihat-

nasihat kepada anak didik.
44
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Izzan Ahmad, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Humaniora, 2015, Cet. 

6, hlm. 124 
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 أ. تقدمي االدراؾ أكال قبل بداية اإلمالء. ك ىذا لَتكز اىتماـ التالميذ بالتعليم.

ب. يبدأ ادلدرس إىل هتجئ مادة اإلمالء كاضحا بغَت سرعة، ك أما التالميذ يستمعوف 

 إليها جيدا مث يكتبوهنا.

 التالميذ مث فحصها ىل كانت الكتابة صحيحة أـ سلطئةج. مجع مجيع كتابة إمالء 

د. يقـو ادلدرس بالسؤاؿ ك اجلواب عن اإلمالء أماـ التالميذ، مث يأمر كاحدا منهم 

 ليكتب ما سأذلم ادلدرس على السبورة.

ق. يصحح ادلدرس النتيجة اإلمالئية شاملة ك يراجع إىل الشرح عن اجلمل اليت مل 

 يفهمها التالميذ.

 قم باختتاـ التعليم بتقدمي أنواع اإلرشادات ك النصائح لدم التالميذ.ك. 

من ثالث النظريات ادلذكورة فيستنتج الباحث أف تلك النظريات لنقصاف 

األخطاء يف كتابة اإلمالء. أف كتابة اإلمالء  تقنيتاف مها تقنية تعليم قبل كتابة اإلمالء 

 ايل: ك تعليم تطبيق اإلمالء ك شرحها كما يف الت

 . تقنية تعليم قبل كتابة اإلمالءُ

تقنية تعليم قبل كتابة اإلمالء ىي تقنية يقـو هبا ادلدرس قبل القياـ بعملية 

اإلمالء ك ىي إفهاـ التالميذ عن عواعد اإلمالء أك نظرية اإلمالء، فلتقدمي الفهم عن 

 طوات التالية: قواعد اإلمالء لدم التالميذ، فيستخدـ ادلدرس التعليم االكتشايف باخل
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 أ( تعرض اللغة بواصلة األمثلة ك التوضيح

 ب( مراقبة ك ربليل اللغة بواصلة األسئلة ادلوجهة

 ج( تنظيم أك صياغة القاعدة اللغوية

 د( تطبيق القاعدة على شكل ادلمارسة.

 . تقنية تعليم تطبيق اإلمالءِ

ق خطوات قبل الوصوؿ إىل تطبيق اإلمالء مباشرة فينبغي للمدرس أف يطب

 قبل اإلمالء ادلباشر )االستماع(، ك ىي باخلطوات التالية:

أ( التدرج. مفهـو  التدرج ىو مبدأ أساسي يف عملية التعليم ك التعلم. ك يف مبدإ  

تدرج عملية التعليم يبٌت على أساس التخطيط الشامل الذم يبدأ من السهولة إىل 

 الصعوبة ك من الصعوبة إىل األصعب.

ابة احلركؼ يدرس مجيع اخلطوات  قبل الكتابة مثل قبض ادلرمسة ك ب( قبل كت 

 كضع موقع الكراسة ك تكوين اخلطوط ك غَتىا.

ج( كتابة احلركؼ بطريقة أف التالميذ قد بدأكا التدريب الكتابة احلركؼ متصلة   

 كانت أـ منفصلة.

احلركؼ منفصلة د( النسخ، ىو ادلرحلة ادلعقودة بعد تدريب كتابة احلركؼ إما ىذه  

 ك إما متصلة ك ىو بطريقة نسخ الكتابة من مادة الدرس ادلربرلة.
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بعد أف يدرب التالميذ النسخ يف كقت كاؼ، فيستمر إىل مرحلة كتابة  ,اإلمالءق( 

 اإلمالء، ك ىي ادلرحلة لتدريب ك تقدير قدرة االستماع.

ادلرحلة  ك بعد الوصوؿ يف مرحلة اإلمالء )االستماعي( فيصل ادلدرس يف

لتطبيق قواعد اإلمالء ادلدركسة، ك خطوات العملية لتطبيق قاعدة اإلمالء البد أف 

يقـو هبا ادلدرس لتدريب ك معيار قدرة استماع التالميذ ك تطبيق القاعدة ادلدركسة. ك 

 أما خطوات ادلدرس يف تطبيق تعليم اإلمالء كما يف التايل: 

ك يف  اإلمالء. ك ىذا لَتكز اىتماـ التالميذ بالتعليم.تقدمي االدراؾ أكال قبل بداية ( ُ

 ىذه اخلطوة ديكن أف يقـو هبا ادلدرس بطريقة قراءة النص شاملة صرحية.

يبدأ ادلدرس إىل هتجئ مادة اإلمالء كاضحا بغَت سرعة، ك أما التالميذ يستمعوف ( ِ

 إليها جيدا مث يكتبوهنا.

 حصها ىل كانت الكتابة صحيحة أـ سلطئةمجع مجيع كتابة إمالء التالميذ مث ف( ّ

( يقـو ادلدرس بالسؤاؿ ك اجلواب عن اإلمالء أماـ التالميذ، مث يأمر كاحدا منهم ْ

 ليكتب ما سأذلم ادلدرس على السبورة.

( يصحح ادلدرس النتيجة اإلمالئية شاملة ك يراجع إىل الشرح عن اجلمل اليت مل ٓ

 يفهمها التالميذ.
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بتقدمي أنواع اإلرشادات ك النصائح لدم التالميذ لينشطوا يف التعلم  ( اختتاـ التعليمٔ

 خصوصا يف تعلم قواعد اإلمالء.

 اإلطار المفاىيمي  .د 

اإلطار ادلفاىيمي يكوهنا الباحث يف حبث أخطاء الكتابة اإلمالئية عند تالميذ 

 التايل: الثكنة بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج كما يف

 
 الصورة األكىل

اإلطار ادلفاىيمي يف حبث أخطاء الكتابة اإلمالئية عند تالميذ الصف الثامن بثكنة 

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية األكىل بندار المبونج

 رح١ًٍۚٓاألخطبءۚٓاٌٍغ٠ٛخ

 رح١ًٍۚٓأخطبءۚٓاٌىزبثخۚٓاإلِالئ١خ

 رص١ٕفۚٓأخطبءۚٓاٌىزبثخۚٓاإلِالئ١خۚٓ

 رم١ٕخۚٓرؼ١ٍُۚٓإلِالء


