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  ملخص

لطلبةقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم  علمية الرسالة التحليل األخطاء في كتابة 

  م٢٠١٥متخرجين في عام الالمبونج بجامعة رادينإنتان اإلسالمية الحكومية

 تيا بودييعارف س

 ة الرتبية والتعليم املتخرجينفييبكل قسم تعليم اللغة العربيةالرسالة العلميةلطلبةكتابةيف  خطاء حدوثاألمن

 بريالتعاخلطأ يف ، و اخلطأ يف الكتابة ما يتعلق بكتابة احلرف: وهناك ثالثة جوانب األخطاء. ٢٠١٥ عام

يف اإلمالئية ما تتعلق باألخطاء يف استخدام مهزة القطع، ووقوع نقصان احلرف يف  واألخطاء، اإلصطالحي

حدث يف  توكم عدد األخطاء التياءخطمااأل" ييف هذا البحث همشكلة البحث . الكلمة والزيادة فيها

نتان اإلسالمية احلكومية إرادين والتعليم جبامعةكلية الرتبيةب قسم تعليم اللغة العربيةالرسالة العلميةلطلبةكتابة

  .م ؟٢٠١٥ عام املتخرجينفي المبونج

األخطاء اليت عدد ملعرفة و األخطاء  يلكشفه أهدافهذا البحثو . نوعيحبث  هوالبحث  نوع هذا

إنتان اإلسالمية رادين والتعليم جبامعةكلية الرتبيةب قسم تعليم اللغة العربيةالرسالة العلميةلطلبةحتدث يف كتابة

ويف عرض  الوثائق، هيمجع البيانات املستخدمة  ةقيوطر . م٢٠١٥ عام ج املتخرجينفيالمبوناحلكومية 

تقنية التالية هي مث ال. القراءة يتقنيةالتقنية املستخدمة يف هذا البحث ه. وصفيةالبياناتاستخدم الباحث الطريقةال

  .الكتابة تقنية

خطاء يف كتابة لة العلمية وجد الباحث األالرساكتابة  األخطاء يف وحتليل إىل نتائج البحثاستنادا 

اإلصطالحي  بري، واألخطاء يف استخدام التعأخط٣٩ ما يصل إىل)خظوات، المبونج السمالية( احلروف

 همزة القطعاستخداميف اجلانب اإلمالئيفي خطاء واألأخطاء،  ٦إىل ما يصل )اعتمادا من، حصول اىل(

اصحابيب، ( كلمةالاحلروف يف  يف وقوع نقصان اخلطأو ، أخط ٩ما يصل إىل)االمالء، يبدا املدرس(

   .أخط٤٥ما يصل إىل  )ختطط، مزاي( كلمةاحلروففيالزيادة يف  اخلطأو أخطاء،  ٧ما يصل إىل )استاراتيجية

ياخلطاء يف هاء، خطثالثة جوانب األ تحليل البيانات فيمكن أن يستنتج الباحث أ�ناكنتائجإلىاداستنا

يف اجلانب اإلمالئي ما يتعلق  ، واخلطاءاإلصطالحي بريالتعاخلطاء يف ، و بكتابة احلرفالكتابة ما يتعلق 

  .باألخطاء يف استخدام مهزة القطع، ووقوع نقصان احلرف يف الكلمة، والزيادة فيها

  .طلبةقسم تعليم اللغة العربية،علميةالرسالة الكتابة ،  حتليل األخطاء:الكلمات المفاتيح

   



 

 شعار
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1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Sukarta, PT. Indiva Media 
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  إهداء

  :احلمد هللا رّب العاملني بالشكر إىل اهللا تعاىل أهديت هذه الرسالة العلمية إىل

ا وربياين وحنان ةبحمين موجيلة احملبوبني اللذان قد أعطيا ميسوترسنوا وأ أيب .١

جناحي ودعياين  

خيت الكبرية سوسنيت فرحاين جنيبأ .٢  

تعليم اللغة العربيةلقسم  ٢٠١٤ يف املرحلة أصحايب .٣  

قسم تعليم اللغة العربية. ٤  

المبونج نتان اإلسالمية احلكوميةجامعيت احملبوبة رادين إ.٤   

  

 

  

  



 

  ترمجة الباحث

الولد الثان . م ١٩٩٣ سنةمن اكتوبر  ١٣ميلي، يف التاريخ اولد عارف ستيا بودي بقرية و 

  .من أيب سوترسنوا وأمي موجلة. نمن اخوي

  :املرحلة التعليمية الرمسية اليت استكمل عليه الباحث 

ختم و سوجي، و الشماليةميدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل فنغنج جايا راوا جيتامل .١

 .م ٢٠٠٦منها سنة 

 .م ٢٠٠٩ختم منها سنة درسة املتوسطة اإلسالمية دار اهلودى فنغنج جايا، و امل .٢

نج الشرقية، وختم منها سنة و معهد املدينة العصرى كرياتاين البوهان مارجني المب  .٣

  .م ٢٠١٤

نتان اإلسالمية احلكوميةالمبونج يف كلية رادين إامعة استمر الباحث إىل ج ٢٠١٤يف العام 

امعة، كان الباحث حىت تسري الباحث بتعليم اجل رتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربيةال

 .لقسم تعليم اللغة العربيةيف منظمة داخلية للجامعة هي إحتاد الطالب فعالية 

 

 



 

 كلمة الشكر و التقدير

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

القدير احلفيظ الذي ال علىاللهسبحا�وتعاىل،ومع اإلمتنان العاملني،احلمد هللا ربّ 

وهو  جلميععبادهعلىاألرضالرمحة و العناية  ،يتوقف بإعطاء كل النعمة

صالة و سالمادائمني و متالزمني .الفرصةالستكماهلذهالرسالةأعطيقدالذي

وهو . هوأصحا�ومن تابعوعلىأهل،صلى اهللا عليه و السلم إلىسيدناالنبيالعظيممحمد

  .وهو الذي محل الناس إىل االسالم فياآلخرةشفاعتهالذينتطلعدائماإلى

تحليل األخطاء :"ن علىاللهسبحا�وتعاىل هذه الرسالة العلمية حتت العنوانمتناومع اإل

تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم  بجامعة علمية لطلبة قسم الرسالة الكتابة   في

و�دفإعدادهذهالرسالة ". م ٢٠١٥متخرجين في عام نجالالمبو الحكومية  اإلسالميةإنتانرادين

  فيامعية األولىدرجةاجلالحصولعلىللالعلميةلتحقيقواحدمنمتطلباتو إلكمال الشروط

  .بونجإنتاناإلسالمية احلكوميةالمرادينيف قسم  تعليم اللغة العربيةجبامعة الرتبيةوالتعليمكلية



 

ماديا  املساعدةمنمختلفاألطرافيف حماولة اكمال هذه الرسالة العلميةوجد الباحث

الذين  خمتلفاألطرافميكن للكاتب لقول شكرا كثريا إىل لذلك،فيهذهاملناسبة.ومعنويا

  :وخاصة إىل.  يساعدون يف انتهاء هذه الرسالة العلمية

رادين إنتاناإلسالمية رئيس للجامعةاحلامجكري،املاجستري  األستاذ الدكتور .١

ه الذي أعطى الفرصة للباحث الكتساب املعرفة يف هذاحلكومية المبوجن

 .عةاجلام

الرتبية والتعليم عميد لكلية املاجستري ، رانو احلاجخري األ األستاذ الدكتور .٢

التوجيه و  ةالذي وفر الفرصرادين إنتاناإلسالمية احلكومية المبوجنللجامعة

 .أثناء الدراسة للباحث

 ،داود الدكتورسفاري .٣

إنتاناإلسالمية رادينالتعليمجامعةو الرتبيةاللغةالعربيةبكليةتعليملقسماملاجستريرئيس

 .المبونجاحلكومية

 والتليم سكرتري قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية املاجسترياهللا ،  أمرعفيف  .٤

 .واملعلم الذي قدم مدخالت وحتفيزا الستكمال هذه الرسالة

والدكتورة أرلينا . الدكتور جونتور جاهايا كيسوما املاجستري، املشرف االول .٥

شكرا لكما لكل توجيهات وإرشادات يف اكمال . الثانيةاملاجسترية، املشرفة 

 .هذه الرسالة العلمية



 

الرتبية والتعليم لكلية يف قسم التعليم اللغة العربية فيا السيد والسيدة حماضر .٦

الكثري من العلوم  اعطاءالذين  رادين إنتاناإلسالمية احلكومية المبونجللجامعة

 .لمأمهية الع لمعرفةالباحث واقادو اجلدارة 

جبامعة رادين إنتان اإلسالمية املركزية الرتبية ورئيس املكتبة كليةاملكتبةلرئيس  .٧

من خالل توفري   العاملني الذين ساعدوا الباحثالمبونج واملوظفنياحلكومية 

 .املعلومات عن املراجع املوجودة يف املكتبة إلجراء البحوث

التوجيه والدعم املعنوي  انقدم انالذوالدّي أيب سوتريسنوا وأمي موجلة  .٨

والروحي خالل إجراء الدراسات، وتقدمي املودة اليت ال تقدر بثمن وتعطي 

مث  .المبونججبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية تفاهم خالل فرتة الدراسة ال

 .اخيت احملبوبة سوسنيت وأسريت الكبرية، الذيني يدعوين يف يف طلب علم

الذين قدموا الدافع  ٢٠١٤املرحلة  للغة العربيةا تعليم األصدقاء يف قسم .٩

خصوصا اىل أمحد موالنا، أيوا نور هداية، والدعم دائما يف اخلري والشر معا، 

وكذلك األصدقاء الذين مونا سسكا أفيفة، سيت لطيفة مرضية، جالوه دياريتا، 

 .الرسالة العلميةيرافقون دائما وتوفري احلافز يف إجناز هذه 

، ألي مساعدة سواء ا فواحداف اليت ال ميكن ذكرها واحدمجيع األطرا .١٠

 .بشكل مباشر أو غري مباشر إلكمال كتابة هذه الرسالة



 

ال تزال بعيدة   الرسالة العلميةأن هذه  دركت يوجد أي عاج عاجز ، فإن الباحث ال

ع هلذا ، يتوق. لكها الباحثمترجعية والعلوم اليت كل البعد عن الكمال بسبب حمدودية امل

  .نتقادات اليت تكون بناءة إلجناز هذه الرسالةقرتاحات واإلالباحث اإل

أن يكافأوا من  عدات واإلرشادات املقدمة للباحثواخلدمات واملسا جلميع اخلريعسى 

ميكن  الرسالة العلميةأن النتائج الواردة يف هذه أمل الباحثتوأخريا، و . ه وتعاىلاهللا سبحان

ب يا ر  أمني. بشكل خاص والقراء بشكل عام دائمة للباحثكون صدقة تأن تكون مفيدة و 

  .العاملني

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

٢٠١٨بندار المبونج، يوليو   

  

 عارف ستيا بودي

١٤١١٠٢٠٠٧٢ 
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  ج    ....................................................................  خص لم

  د    ......................................................................  موافقة

  ه    .......................................................................  شعار

  و    .......................................................................  إهداء

  ز    ...............................................................  ترمجة الباحث

  ح    .......................................................  التقديرشكر و كلمة ال

 ط    .............................................................  حمتويات البحث

  ةمقدم: الباب االول

١    .....................................................توضيح املوضوع  . أ

...................................................................   

 ٣    ..............................................  أسباب إختيار املوضوع  . ب

 ٤    ....................................................  خلفية البحث  . ج



 

 ١٦    ...................................................  مشكلة البحث  . د

 ١٧    ...................................................  أهداف البحث  .ه 

  ١٨    .....................................................  فوائد البحث  .و 

  اإلطار النظري: الباب الثاني

١٩    .....................................................  اإلطار النطري  .أ 

...................................................................    

 ١٩    ....................................................  حتليل األخطاء .١

٢٤    .....................................................  نوع األخطاء  .٢

  .................................................................   

  ٢٩    ..........................................................  مهزة). أ

  ٣٠    ..................................  اهلمزة اليت تقع يف بداية الكلمة. ١

  ٣٤    ...............................  اهلمزة اليت تقع يف منتصف الكلمة. ٢

  ٣٨    ...................................  اهلمزة اليت تقع يف �اية الكلمة. ٣

  ٣٩    ........................................  إضافة احلرف يف كلمة). ب



 

  ٤٢    ........................................  ختفيف احلرف يف كلمة). ج

  البحث منهجية: الباب الثالث

 ٤٩    ....................................................  البحث والتصميم  .أ 

 ٤٩    .......................................................  نوع البحث .١

 ٥٠    ...................................................  تصميم البحث .٢

 ٥١    ......................................................نهج البحث  .ب 

 ٥١    ...................................................  منهجية البحث  .ج 

 ٥٣    ...............................................  تقنية جمع البيانات  .د 

 ٥٣    ....................................................  لبياناتتحليال  .ه 

  نتائج البحث: الباب الرابع

 ٥٥    .........................................................  البحثنتائج  . أ

  ٥٩    ..............................................  خطوات تحليل األخطاء  . ب

  ٥٩.........................................  .......مجع عينات األخطاء . ١       



 

  ٦٥................................................ حتديد وتفسري األخطاء. ٢       

٦٥.................................................... الكتابة ). أ    

٧٦......................................... التعبري اإلصطالحي). ب    

  ٧٩................................................... اإلمالئية). ج    

  الخاتمة: الباب الخامس

 ١٠٤    ....................................................  إلستنتاجاتا  .أ 

 ١٠٥    ......................................................  االقرتاحات  .ب 

 ١٠٥    ...........................................................اخلامتة  .ج 

  المراجع 

 قالمالح

  



 

  األول الباب

  مقدمة

 توضيح الموضوع  . أ

و�ذا . ، سيشرح الباحث مقاصد هذه البحثبداية إعداد هذه الرسالة العلمية

الرسالة العلمية البحوث الرئيسية لتوضيح هذه . التأكيد سيكون سري البحث تركيزا موجها

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

قسم تعليم اللغة العربية لطلبةعلمية الرسالة التحليل األخطاء في كتابة "العلمية هو 

 متخرجين فيال بجامعة رادين إنتان اإلسالمية الحكومية المبونجبكلية التربية والتعليم  

  ".م ٢٠١٥عام 

 تحليل األخطاء .١

 ,menyelesaikanالتيتعينanalyeinالتحليلمنالكلمةاليونانية) Analisis(يأيت 

menguraikan .

التحليلجزءاليتجزأمنالبحث،ألنالنشاطاملوصوفهناهوفصالألشياءإلىأجزاءأصغرفيإيثان

ختبارأوإبواسطةوسائلتشفري،ومقارنة،وحتديدالعالقاتالقائمةعلىمعايريمعينةهوحماولةال

. ثباتاحلقيقة



 

التحليلهوالتحققمناملشكلة،للعثور ٢.التحليلهوالتحقيقفياألحداثلمعرفةالوضعاحلقيقي

لذا،فإنالتحليلهوعمليتمإجنازهللحصولعلىا٣.علىجميعالذكاءوالعالقاتبينالعناصراملعة

  .حلقائقالصحيحةحواللوضعالفعلي

" error "لكلمةاللغة الثاني املستخدمفيهذاالكتا�واملعادل" خطأ" يعتربمصطلح

: هلامرادفات،منبينأمورأخرىerrorفياللغةاإلجنليزيةنفسهاكلمة. باللغةاإلجنليزية

mistakesو goofs .

وkeliruanحنننعرفأيضاكلمةkesalahanوباملثل،اإلندونيسية،باإلضافةإلىكلمة

kegalatan.٤  

 نوعمناألخطاء .٢

فيأخطاءاللغة،هناكبعضالكلماتالتيغالباماتستخدماملصطلحخطأاملصطCorderيفسر

. (errors)،وخطاء)lapses(،زلق(mistake)حل

                                                             
2Dep. Dik. Nas, KamusBesar Bahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 2002), hlm. 43 
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هياحنرافاتلهياكاللظهريالتيتحدثألنالسماعاتغريقادرةعلىتحديدا(mistakes)األخطاء

 ٥.ختياراإلستخداماملناسبللعباراتوفًقاللموقف

أمنصطلحKridalaksanaمتشيامعالرأياملذكورأعاله،كشف

kesilapan/penyimpangan يستخدمللخطأ،أياحنرافقواعداللغةالتيأدلىبهاالطلبة

  ٦.األجنبية/  اللغةالثانية

 أسباب اختيار الموضوع  . ب

  :اليت تسبب الباحث اختيار هذا املوضوع هي  األسباب

الرتبية اللغة العربية بكلية تعليم قسم  لطلبةكتابة على األخطاء الالبحث نتائج 

جيد الباحث األخطاء هو . والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج

وينبغي كتابته " ب"هناك حروف زائدة  "اصحابيب"احلروف يف كلمة من زائدة خطأ 

  .اإلصطالحيّ  برياخلطاء يف استخدام التعو ، واخلطأ يف كتابة احلروف، "اصحايب"
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جيب إجراء . لذلك ، من الضروري حتليل األخطاء املتعلقة باحلالة املذكورة أعاله

ألخطاء الكتابة حىت يتمكن الطالب من اكتشاف أخطاء مماثلة وعدم تكرارها احتليل 

 .مرة أخرى للمرة الثانية

  خلفية البحث  . ج

 الناسيستخدمها  آلةألن اللغة هي . يف حياة اإلنسان مهّمةشيء اللغة هي 

هناك لغات خمتلفة يف هذا العامل مثل اإلندونيسية . أفكارهم ومشاعرهمإلتصال ، مثلنشر ل

الثالث اللغات ، تؤثر اللغة العربية تأثريًا مهمًا يف التأثري على تلك من . والعربية واإلجنليزية

 اللغات األخرى ، خاصة يف العامل اإلسالمي

اليت يستخدمها  مجاللغة العربية هي نهى ، فإن اليين نقًال عن أولياليالغال عندو 

تعلم اللغة على الرباء اخل، يتفق مجيع  عاّمٍة ب٧).األفكار واملشاعر(العرب للتعبري عن أهدافهم 

وهم مهارات اإلستماع ومهارات الكالم . ربعةاللغوية مقسمة إىل أاإلختبار أن املهارات و 

 .أصعبارات، مهارات الكتابة هي املهاألربع ذلك من٨.ومهارات القراءة ومهارات الكتابة

                                                             
7Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: 
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جمال أبسط  من  يبداء، مهارات الكتابة هي القدرة على يصف أو يعرب عن الفكرة

مهارات الكتابة هي مهارة  ٩.املعقدة ، أي التأليف حىت جمالمثل كتابة الكلمات ، ك

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

 ١٠.ناساآلمال واملثل أو أي شيء يستند إىل الو 

القدرة  يه مملوئةالنعيمةدي و شاوهاب رو العبد  نقل منكما Rusyanaوالكتابة عند

الثالثة اآلراء تلك من  ١١.على استخدام أمناط اللغة املكتوبة للتعبري عن فكرة أو رسالة

أن مهارات الكتابة هي نشاط لتوجيه األفكار املوجودة  املذكورة أعاله ، إستنتج الباحث

 .حىت تكون تأليفشكل كتابة  ناسفيعقل ال على

 ، واملثابرة ، والعمل تاج إىل إكرتاثأل�ا حت عمللكتابة هي نشاط صعب للا

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

 .حىت حتصل علىتأليف شكل كتابة يفوتعبري 
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تاريخ احلضارة عند  ناسبدأ الي، و  ناسصنعه الالذي الكتابة هي شكل تارخيي عظيم 

تتيح . سيتم فقدان تاريخ احلضارة عندما ال يكتب البشر شيئا يعرفونه بالفعل. الكتابة يكتب

توى الشعر هذا دقيق للغاية مع حم ١٢.أنشطة الكتابة للشخص صب جتربة لديهم بالفعل

  :العريب الذي يقول

ثْـنـَْنيِ َشاَع # ُكلُّ ِعْلٍم لَْيَس ِيف اْلِقْرطَاِس َضاَع    ُكلُّ َشرٍّ َجاَوَز اْإلِ

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

  ١٣".سيكون مبعثرًا

التحليل جزء . نتهاء ، لفكهااليت تعين اإل analyeinيأيت التحليل من الكلمة اليونانية 

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

بواسطة وسائل فك تشفري ، ومقارنة ، وحتديد العالقات القائمة على معايري معينة هو حماولة 

 .الختبار أو إثبات احلقيقة
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" خطأ"لكلمة  B2كتاب هو املعادل املستخدم يف هذا ال" خطأ"يعترب مصطلح 

: يف اللغة اإلجنليزية نفسها كلمة الكلمة هلا مرادفات ، من بني أمور أخرى. باللغة اإلجنليزية

وباملثل ، اإلندونيسية ، باإلضافة إىل كلمة خطأ حنن نعرف أيضا كلمة . األخطاء واألخطاء

١٤زرقة و 
kata kegalatan.  

ندونيسي الكبري هو التحقيق يف احلدث اموس اإلوقت نفسه ، وفقا لتحليل قيف ال

لذا ، فإن  ١٥).إىل ذلك السببية ، واجللوس ، وما(ملعرفة احلقيقة ) مقال ، أفعال وهلم جرا(

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

 .للخروج من املشكلة

 :هو ليل األخطاءجاك ريتشاردز كذلك أن حتيكشف 

الذي  ز من بني 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 اصنافإحدوثها 
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  املبالغة يف تعميم قوانني اللغة اهلدف . ١

  املفروضة على قوانني اللغة اهلدفاجلهل بالقيود .٢

  القصور يف تطبيق قوانني اللغة اهلدف.٣

  ١٦.أو أنظمة مغلوطة عن اللغة اهلدف تكوين الدارسني مفاهيم.٤

نتاجات يف ستكثري األفكار أو اإلمن نظرية جاك ريتشارد أعاله هو   فهمالباحث

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

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

  :اللغة إىل نوعنييف خطأ فّرق عناألهناك خرباء ي

بعوامل  الذي تسمى هتمامقليل اإلعوامل اخلطأ واإلرهاق و العن  بسبباألخطاء . ١

  .إليها باألخطاءيشار  أخطاء املظهر ، يف بعض املكتباتاألداء أو تسمى 

                                                             
  ٤٨ صفحةالتقابل اللغوي وحتليل األخطاء،الدكتور راشد عبد الرمحن الدويش، ١٦



 

تسمى عامل قواعد اللغة اليت  عناملعرفة  بسببقليلاخلطأ الثاين هو اخلطأ . ٢

حنرافات املنهجية هو اإلإىل مثل هذه األخطاء  Tariganيف  Corderحيث يذكر. اإلختصاص

 ١٧.تسمى األخطاء) اللغة الثانية( B2لنظام طورة عن امعرفة الطالب املالذي يسبب

يف . كتابةً يف الهتمام أو عدم دقة الشخص ألخطاء هنا هو عدم اإلاعن ملقصود ا

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

 .يف الكتابة

حتقيق أن ميكن وهذا . ها إذا لزم األمرأن تقليل األخطاء املكتوبة وإلغائجيب 

حتليل . نب اخلطأ هو ما يسمى حتليل اخلطأييم كل جواتق. بعناية وعميقة تعقيدات اخلطأإذا

 :اخلطأ أو لديه خطوات العمل التالية

  خطاءاألمجع عينات . ١

  خطاءحتديداأل. ٢

  .خطاءتفسري األ. ٣
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  .تصنيف األخطاء. ٤

 ١٨.تقييم األخطاء. ٥

مجع أمثلة لألخطاء ، وحتديد : اخلطوا�ييتخذ الباحث ،  بحثلذا ، يف هذه ال

، واألخري هو تقييم  خطاءشرح األخطاء ، وتقسيم األخطاء حسب نوع األتو  األخطاء ،

 .خطاء وتصحيحهااأل

تاريغان أن مزايا حتليل كما رأي هنري جونتور . له مزايا وعيوبخطاءاألحتليل 

  :على تشمل األخطاء

  ر األخطاء الطالب ميكن أن يفس. أ

  رفع كرامة اللغويات التطبيقية .ب

موضوع البحث والدراسات  يكون) اليت مل حتظ بشعبية( اءخطرفع حالة األ. ج

كتابة هو من  الطالب  خطاءحتليل األخطاء اليت ميكن أن تفسر األ من مزايا ١٩.اخلاصة

 .كتابة األخطاء الطالبمناألخطاء مث ميكننا شرح مكان 
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  :كما التايلله عيوب ،طاء خباإلضافة إىل مزايا حتليل األ

ني متلقي ب( تحليل األخطاءالعملية وجوانب املنتج لهناك فوضى بني جوانب . أ

  )األخطاءوتفسري  األخطاء

  األخطاءة واخلاصة يف تعريف فئات عدم الدق/ نقص . ب

يف حني أن الضعف هو عدم دقة  ٢٠.تبسيط فئات األخطاء الطالب. ج

 .وخصوصية يف تعريف فئات األخطاء

. علمية رسالة ٤٥ عدده ٢٠١٥ السنة يف جامعيّ طالب وأما الرسالة العلمية عندال

ونعمة ،عند حسن اخلامتة وهي . رساالتعلمية  ٤البحثهو  يف هذ يبحث الباحثومع ذلك ،

. الكتابة ا البحث على مهارةركز الباحث يف هذو . سفرية، و  وفرديال أريامتى ،اهلداية

طالب الرسالة العلميةعندالعدد د حمد رساالت علمية، ألن ٤مسبب الباحث خيتار على 

 .يف مكتبة قسم تعليم اللغة العربية ٢٠١٥ السنة يف جامعيّ 

الرتبية اللغة العربية بكلية تعليم قسم  لطلبةكتابة على األخطاء الالبحث ونتائج 

  :كالتايلوالتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبوجن
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  :موضوعاتمة تحت العند حسن الخ الرسالة العلمية). ١

مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسمانية الكلية لتالميذ الصف ترقية 

املتوسطة اإلسالمية األوىل امباراوا فرينجيسوو للعام " حممدية"مبدرسة " ا"السابع 

 م٢٠١٥-٢٠١٤الدراسي 

 الجدول االول

  من حسن الخاتمة الرسالة العلميةالخطأ الذي يتعلق بكتابة 

  الرقم الخطاء الصحيح

 ١ اصحابيب اصحايب

 ٢ ال تزال ال يزالون

 ٣ مهارة االستماع مهارة اإلستماع

يعتمد املعلم اال على اكتاب  يعتمد املعلم على الكتاب املقرر

 املقرر

٤ 

 ٥ االبتدائية اإلبتدائية

 ٦ البجث فرضية البحث الفرضية

 ٧ الباحثة ن اساليب الباحثة عن اساليب



 

 ٨ لتكوت التالميذ لتكون التالميذ

 ٩ حتتاج فيه حتتاج اىل

 ١٠ اعتمادا من اعتمادا على

احلروف يف كلمة من زائدة خطأ عاله هو ل أامن اجلدو جيد الباحثاألخطاء

، واخلطأ يف كتابة احلروف، "اصحايب"وينبغيكتابته"ب"هناك حروف زائدة  "اصحابيب"

 .اإلصطالحيّ  برياخلطاء يف استخدام التعو 

 :موضوعنعمة الهداية تحت العند العلميةرسالة ال). ٢

تطبيق اسرتاتيجية البطاقة الومضية واأللغاز لرتقية استيعاب املفردات لدي 

مبدرسة املتوسطة اإلسالمية القدسية كودوس فلناكان راتوا  " أ"طالب الصف السابع 

 كوتابومي المبونج الشمالية

  

  

 



 

 الجدول الثاني

  نعمة الهداية كتابة الرسالة العلمية منالخطأ الذي يتعلق ب

 الرقم الخطاء الصحيح

 ١ عنصر عناصر

 ٢ المبونج السمالية المبونج الشمالية

 ٣ اعتمادا من نتائج اعتمادا على نتائج

 ٤ فهم املعنلى املفردات فهم املعىن املفردات

 ٥ يف تعليم اللغة الربية يف تعليم اللغة العربية

 ٦ ااثنوية الثانوية

 ٧ البطاقة الومدية البطاقة الومضية

 ٨ استجدم املدرس استخدام املدرس

  ٩ املزاي املزايا

  ١٠ اساليب توضيع املعىن اساليب توضيع املعىن

  

احلروف ، وخطأ عدم من زائدة خطأ عاله هو من اجلدول أ جيد الباحثاألخطاء

وجود حروف أنه يف كلمة ويف هذ احلل يوجد نقص يف األحرف اليت جيب أن تكون مكتوبة 



 

 استخدام املصطلح هي على كلمة ويف هذا احلال، وخطأ كتابة احلروف، وكذلك األخطاء يف

 .نتائج على تكون يف كتابته اعتمادا من النتائج جيب أناعتمادا 

جيب إجراء . ل األخطاء املتعلقة باحلالة املذكورة أعالهلذلك ، من الضروري حتلي

ألخطاء الكتابة حىت يتمكن الطالب من اكتشاف أخطاء مماثلة وعدم تكرارها مرة احتليل 

 .أخرى للمرة الثانية

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

واليوم ال يزال هناك الكثري مما نواجهه يف  . خزي للكتابةمن أمهيتها ألن هذا هو ضعف أو 

سيما طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية كتابة أطروحة الطالب ، ال 

الذي ال يزال هناك الكثري من والتعليمبجامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبوجن

 .األخطاء يف الكتابة

ومن أجل جتنب التوسع يف  اء هذا البحث ،بإجر  وهلذا السبب يهتم الباحث

 على رسائلاإلمالء كتابة خطاء يف  حيد الباحث من البحث يف حتليل األالبحث، 

ية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية قسم تعليم اللغة العرب علميةلطلبة

  .يةرساالت علم ٤م جمموعه  ٢٠١٥تخرجني يف عام امل احلكومية المبونج



 

 

  مشكلة البحث  . ح

بصياغة املشكلة على  بناء على خلفية البحث املذكورة أعاله ، يقوم الباحث

  :النحو التايل

كلية ب قسم تعليم اللغة العربيةالرسالة العلميةلطلبةحدث يف كتابةتاء التيخطاألما. ١

 عام تخرجينفيجبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج املوالتعليم الرتبية

  م ؟ ٢٠١٥

كلية ب قسم تعليم اللغة العربيةالرسالة العلميةلطلبةكم عدد األخطاء يف كتابة. ٢

 عام تخرجينفيجبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبوجناملوالتعليم الرتبية

  ؟م ٢٠١٥

  

  

  



 

 

  أهداف البحث. ج

الدراسة هو  بناء على اخللفية وصياغة املشكلة أعاله ، فإن الغرض من هذه 

  :كما يلي

ية قسم تعليم اللغة العرب الرسالة العلميةلطلبةحتدث يف كتابة  اليت خطاءلكشفاأل. ١

يف بكلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبوجناملتخرجني 

  .م٢٠١٥عام

ة العربية بكلية غقسم تعليم الل ملعرفة عدد األخطاء يف كتابة الرسالة العلميةلطلبة. ٢

الرتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبوجناملتخرجني يف 

  .م ٢٠١٥عام

  

  

  



 

 

  فوائد البحث. د

  :كما يليفوائد هذا البحث  

  الفوائد النظرية. ١

معلومات عن حتليل  يؤيتأن أن النتيجة من هذه الرسالة العلمية يرجى 

غة العربية بكلية الرتبية و التعليم تعليم الليف كتابة الرسالة العلميةلطلبةقسم خطاء األ

  .م ٢٠١٥جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبوجناملتخرجني يف عام 

  ستخدام العملياإل. ٢

، ة لطلبة قسم تعليم اللغة العربيةضيف ذخرية من العلماء خاصأن يميكن . أ

  .جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونجباإلضافة إىل مراجع إضافية 

  .م اللغة العربية خاصة يف كتابة الرسالة العلميةقسم تعلي تلطلبةللنظر ، مدخال. ب

تعليم  قسم األخطاء يف كتابة الرسالة العلميةلطلبةحول حتليل  تضيف املعرفة. ج

 .ابة األطروحة الصحيحةوكذلك كيفية كتاللغة العربية، 



 

 البابالثان

 النظرياإلطار 

 

 اإلطارالنظري.أ

 تحليالألخطاء. ١

 ,menyelesaikanالتيتعينanalyeinالتحليلمنالكلمةاليونانية)Analisis( يأيت

menguraikan .

التحليلجزءاليتجزأمنالبحث،ألنالنشاطاملوصوفهناهوفصالألشياءإلىأجزاءأصغرفيإيثانبواسطةوسائ

. لتشفري،ومقارنة،وحتديدالعالقاتالقائمةعلىمعايريمعينةهوحماولةالختبارأوإثباتاحلقيقة

التحليلهوالتحققمناملشكلة،للعثورعلىجميعالذ ٢١.التحليلهوالتحقيقفياألحداثلمعرفةالوضعاحلقيقي

لذا،فإنالتحليلهوعمليتمإجنازهللحصولعلىاحلقائقالصحيحةحواللو ٢٢.ةاملعكاءوالعالقاتبينالعناصر 

 .ضعالفعلي

                                                             
21Dep. Dik. Nas, KamusBesar Bahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 2002), hlm. 43 
22MenteriPendidikandanKebudayaan RI, Ensiklopedia Nasional Indonesia (Jakarta: PT. 

CiptaAdiPustaka, 1988), hlm. 19 



 

" error"لكلمةاللغة الثاني املستخدمفيهذاالكتا�واملعادل" خطأ" يعتربمصطلح

: هلامرادفات،منبينأمورأخرىerrorفياللغةاإلجنليزيةنفسهاكلمة. باللغةاإلجنليزية

mistakesوgoofs .

 ويف٢٣.kegalatanوkeliruanحنننعرفأيضاكلمةkesalahanوباملثل،اإلندونيسية،باإلضافةإلىكلمة

 ,karangan( هوالتحقيقفيحدثanalisisقاموساالندونيسيالكبريلالوقت،وفقانفس

perbuatan( ملعرفةاحلقيقة) وهلمجراsebab musabab, duduk perkaranya٢٤).،وماإلىذلك 

 :هوكمايلي Jack Richardsتعريفتحليالخلطأوفقا

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 

  :حدوثها اىل اربعة اصناف

  غة يف تعميم قوانني اللغة اهلدف املبال. ١

  اجلهل بالقيود املفروضة على قوانني اللغة اهلدف.٢

                                                             
23Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa (Bandung: Angkasa,1998) 

Cet.1,hlm. 272-273 
24Kamus Besar Bahasa Indonesia V 



 

  القصور يف تطبيق قوانني اللغة اهلدف.٣

 ٢٥.تكوين الدارسني مفاهيم أو أنظمة مغلوطة عن اللغة اهلدف.٤

 Jack Richardsمننظريةالفهم الذي يأخذه الباحث

أعالههوعدداألفكارأواالستنتاجاتفيقواعداللغةاهلدف،واجلهلمنحدودحمددةعلىاللغةاهلدف،والقي

 .اخلطأفياللغةاهلدفيعرففهمأو لطلبةيودفيتطبيققواعداللغةاهلدف،وجعال

. Dulay at.al. أوكتاباتهالطلبةأناألخطاءهياجلانباخلاطئفيخطابTariganيقول

) Tariganيف(

 أهوجزءمناحلفظأوالرتكيبالذيينحرفعنبعضقواعدالكتابأعربأيضاعنرأيهفيخطأفيهاخلط

 ٢٦.ألداءالبالغني) أوالقاعدةاملؤهلة(

واملعلمون،مبافيذلالباحثإلىأنتحليالألخطاءاللغويةهوإجراءيستخدمهTariganيفEllisيشري

،وإدخاألخطاءفيالعينة،ووصفتلكاألخطاء،وتصنيفهاحسباألسباباملفرتضةوتقييالطلبةكجمععينات

  ٢٧.جمديتها

                                                             
25 ٤٨.ص، التقابل اللغوي وحتليل األخطاءالدكتور راشد عبد الرمحن الدويش،   
26Op.cit. hlm.272 
27Ibid. hlm.300 



 

  :لديهخطواتالعماللتاليةanakesحتليالخلطأأو 

1.Pengumpulan sampel kesalahan; 
2.Pengindentifikasian kesalahan; 
3.Penjelasan kesalahan; 
4.Pengklasifikasian kesalahan; 
5.Pengevaluasian kesalahan.28 

 

: هيالباحثلذا،فيهذهالدراسة،اخلطواتالتييتخذها

مجعأمثلةلألخطاء،وحتديداألخطاء،وشرحاألخطاء،وتقسيماألخطاءحسبنوعاخلطأ،واألخريهوتقي

 .مياخلطأوتربيره

 Henry Guntur،كمايقولرأيوعيوبأنلديهامزاياAnakesأثبتت

Tariganأ�منبينمزاياAnakesمنبينأمورأخرى،: 

 ؛الطلبةميكنأنيفسرخطأ. أ

 رفعكرامةاللغوياتالتطبيقية؛. ب

                                                             
28Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remidi Bahasa (Bandung: Angkasa,2009),hlm.6. 



 

) الذيالحيظىبشعبيةحتىاآلن( االرتقاءحبالةاخلطأ. ج

تعنيكتابالطلبةميزةحتليالخلطأالتييمكنأنتفسرأخطاء٢٩.ليكومنوضوًعاللبحثوالدراساتاخلاصة

 .الطلبةةاألخطاءمثيمكنناتوضيحمكانأخطاءكتابة

 :مبافيذلكعيو�اتبينAnakesباإلضافةإلىمزايا

 ؛) بيناملتلقيللخطأوتفسرياخلطأ( anakesهناكفوضىبينجوانبالعمليةوجوانباملنتج. أ

 عدمالدقةوالنوعيةفيتعريففئاتاخلطأ؛/  نقص. ب

  .وعدموجوددقةوخصوصيةفيتعريففئاتاخلطأعيو�ال٣٠.الطلبةتبسيطفئاتأخطاء. ج

 نوعمناألخطاء. ٢

فيأخطاءاللغة،هناكبعضالكلماتالتيغالباماتستخدماملصطلحخطأاملصطلحCorderيفسر

(mistake)زلق،)lapses( خطاء،و(errors) .

                                                             
29Ibid, hlm.8. 
30Ibid, hlm.8. 



 

ستخاإلالتيتحدثألنالسماعاتغريقادرةعلىتحديداختيار ظهري هياحنرافاتلهياكالل(mistakes)األخطاء

 ٣١.داماملناسبللعباراتوفًقاللموقف

يسkesilapan/penyimpanganأمنصطلحKridalaksanaكشفمتشيامعالرأياملذكورأعاله،

 errorوعالوةعلىذلك،. األجنبية/  اللغةالثانيةالطلبة ختدمللخطأ،أياحنرافقواعداللغةالتيأدلىبها

analysis ٣٢.حتليالألخطاءيستخدم 

 :هناكخرباءمييزونعناألخطاءاللغويةمننوعني

 األخطاء. ١

عنعوامالخلطأواإلرهاقوعدماالهتمامبعوامالألداءأوتسمىأيًضاأخطاءاملظهر،فيبعضالتييسبب

 .)mistakes( املكتباتيشارإليهاباألخطاء

الذي اخلطأالثانيهواخلطأ. ٢

. عننقصاملعرفةحولقواعداللغةالتييطلقعليهاعامالالختصاصيسبب

                                                             
31M. 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 

32Ibid, hlm. 13 



 

املالطلبةعنمعرفةتسببإلىمثلهذهاألخطاء،فإناالحنرافاتاملنهجيةTariganيفCorderحيثتشري

 ٣٣.errorsتسمى) اللغةالثانية( تناميةللنظام

. املقصودباخلطأهناهوعدماالهتمامأوعدمالتأكدمنشخصماخطًيا

 .حينأنتعريفاخلطأنفسههوعدممعرفةالشخصبقواعداللغةالتيتسببأخطاءفيالكتابةفي

 ٢ ينقسماخلطأنفسهإىل

فيهذهالدراسةعلىاألخطاءفيالكتابةالباحثأخيطأمنحيثالشفويواخلطأمنناحيةالكتابة،ومعذلك،يركز 

. ٢٠١٥ عاملرسالة العلمية من متخرجني قسم التعليم اللغة العربيةألنالبياناتاملأخوذةفيشكال

  .نوعني إنشاء و خطينقسمخطأمنحيثالكتابةإلى

كتابة اإلنشاء، فاملراد �ا كل ما رجع من صناعة الكتابة إىل تأليف الكالم وترتيب 

، ت ومناشري اإلقطاعاعات وألماناتاملعاين من املكاتبات والواليات واملساحمات وإلطالقا

  ٣٤.وحنوهاألميانات واألميان وما يف معىن ذلك ككتابة احلكم 

                                                             
33Ibit, hlm. 273 

  ٤٨: ، ص)١٩٦٣القاهرة، (، صبح األعشي ي صناعة اإلنشاءأبو العبتس أمحد بن على القلقشندى، ٣٤



 

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

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

  :٣٥وهذا ما يتضمن ما يلي

 .ادراك نوعية املوضوع وحدوده ومتييز ما هو مناسب أو غري مناسب له .١

 مهارات التحرير العريب يف التعبري الكتايب .٢

 سالمة األسلوب صرفيا وحنويا  .٣

 سالمة املعاين واحلقائق واملعلومات .٤

 تكامل املعاين .٥

 مجال املبين واملعىن .٦

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

إىل مستوى ميكنه من ترمجة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشاهدته وخرباته احلياتية  الطلبةب

  ٣٦.بلغة سليمة وفق نسق فكر معني

                                                             
  ٢٦٦: ، ص)١٩٩٧دار الفكر العريب، : القاهرة(، تدريس نون اللغة العربيةعلي إمحد مدكور، ٣٥



 

املثال من . ،حسبوجهةنظرهمخط اخلرباءبعض ،ولدتفكرةأنتختلفعناصطالحا

يف  الشهريخمطط ،املعتصميياقوت

 عرفاخلطبأ�االعثمانيفيذلكمنالنكهامتنظورالفنيةالتييحتويعليها،لذلكيترقي

". فنالعمارةالروحية،التيولدمتنخالالملوادواألثاث"

. )lidahnya tangan( فيتعبريخمتلفةاملظهراخلطاط،ووصفعبيداللهبنعباساخلطمعلساناليد

 :ويعرضالشيخشمسالديناألكفانيالتعريفاألكثراكتماًالعلىالنحوالتايل

. احدة،واملوقع،وطرقلوضعهامعافيكتابةتنظيماحرف اخلطالعربيهوعلمأنإدخاألشكال

أوأيشيءمكتوبفوقاخلط؛كيفيةكتابتهاوحتديدأيهاالحيتاجإلىكتابتها؛تغيريالتهجئةالتيتحتاجإلىتغيري 

  ٣٧.وحتديدكيفيةتغيريها

 

 اخلطإىلوينقسم  .الكتابةحذرمهأدركتمنخالاللقرطاسيةاتباعقواعدمعينةهو  لذلك،اخلط

 .إمالئيةحيثيناقشالباحثاخلط منفيهذهالدراسة،إمالئية منحيثاجلمالومنحيث ٢

                                                                                                                                                                              
  ١٩٧: ، ص)١٩٨٥دار النفائس، : بريوت(نايف حممد معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، ٣٦

37Arsyad Sobby Kesuma & Guntur Cahaya Kesuma, Kaidah-Kaidah Khat & Imla’ (IAIN 
Raden Intan Press,2009),hlm.1 



 

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

تصوير اللفظي حبروف هجائه بأن يطابق املكتوب املنطوق يف ذوات : واصطالحا . احملبوب

الرسم العثماين للمصحف، ومن احلروف، وترعى يف ذلك القواعد اخلاصة اليت استمدت من 

 ٣٨.علم النحو والصرف ضبطا وصحة وإعالال وإبداال وتأصيال

. ثالثةحمتوىأساسيمن مهارةالكتابةالعربيةتتضمنيشمل.مهارة الكتابةجزءمنهو اإلمالء 

مهارة الوضع وثانياً،. بشكلصحيحاهلجائيةنسخحرفال،مهارةمهارة التحاجن طريقة سليمةأوال،

: ثالثاً . ،هذههيمهارةوضععالماتالرتقيمبشكلصحيحمواضعها عالمة الرتقيم يف

 ٣٩.،وهيمهارةكتابةمجيلةأوفناخلطللحرفوالكلمةاجلميلالرمسالواضيحمهارة

قاًللدكتورأمحدمدكور،اليتعاملفقطمعمجموعةمننظرياتوعالماتالرتقيم،بليمتدأيضاًإلىاملوف

. لطال�لقياساملستوىإمالءستوىالعمليكيفيقرأاملعلمالبساطةإلىأصعبالنصوصالتيتحتويعلىنظريات

" اإلمالئيةاملشكلة" قدر�معلىإتقانالنظرياتعمليا،كيفيحدداملعلم

 ٤٠.جاملناسبويقدملهماملخر الطلبةالتييواجهها

                                                             
٣٨

  ١.ص).٢٠١١مطبعة جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، (، اإلمالء نظرية وتطبيقةرضوان، 
39Ahmad Madkur, Tadris funun al-lughah al-Arabiyah (Maktabah al-falah, Kuwait, 

1984), hlm. 227 
40Ibid, hlm. 228 



 

-orang( "امللني. "عنعنصرين" إمالء" وفقالعمرسليمامنحمد،الميكنفصالملصطلحات

guru-yang mengimla’مالءالذييقلدأويقبالالطلبة( ممال عليهو ) أواإلمالء (

إمالء ،أل�ذينالعنصرينسيظهرانالفكرةالقائلةبأن

 ٤١.اكتابتهالطلبةوتطلبمنباجلملة،كلمةبكلمةأومجلةالطلبةتقرأالنصإلى

 همزة. أ

 األلفالعكس منه. َشكلكتبهااحلرف اخلاصالذي اهلمزةميكنأنيسمىمعاأللفاليابسة

 ٤٢.شكلالتيلنتقبألبدااللينة

ألف حرففي ،حيثيمكنأنيكون)أمر( فيكلمةاالول رفاحلكماهوموضح

  .شكللنتقبألبداألف لينة الذي هوحرف) الفىت( ،فيحينأناحلرفاألخريمنكلمةشكال

 :ثالثة هناكاهلمزةبشكلعامموقف
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 قعفيبدايةالكلمةت. أ

 تقعفيمنتصفالكلمة. ب

  يقعفينهايةالكلمة. ج

  الهمزة التي تقع في بداية الكلمة. ١

همزة القطع واهلمزة قعفيبدايةالكلمة،يبقىشكلهعلىاأللف،سواءكانذلكالتيت،اهلمزة

  .الوصل

 همزة الوصل. )١

الكلمة جيب أن ،التياذاكانتواقعةفيبدايةالكلمةوليس فيه ألففيبدايةالوصلمهزة

 .والعكسبالعكسعندماجمتمعة،النطقهابشكلواضح. ينطقها

 :علىالوصلهمزة متالعثورعلى

 :كماهوشائعفياالسم  .أ 

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



 

 :علىسبيالملثال. بكألشكاهلاحرف التعريف  .ب 

 العباس –الذي  –الرجل 

أمر وفعل ثالثي،ينبغيشكله   .ج 

أنيكونكاسراإذاكانفيبدايةالكلمة،إذاكانتاحلرفقبالحلرفالنهائيةوشكله 

 :علىسبيالملثال. ضمةوينبغيشكله ضمة

 اعمل  –امسع  –اذكر  –ادخل  –اسكر 

 :علىسبيالملثال. االول من مخاسي سداسي و مصدرعلىحدسواء. د

  اعتياد –اعتد  –اعتاد : مخاسى 

 استعانة -استعن  –استعان : سداسى 

). األلفالبدلية( والكالمالصارمالينبغيأنيضعاهلمزةفوقأوحتت

  .أ�يجبأنتكومنكتوبةالقطععلىالنقيضمناهلمزة

 همزة القطع. )٢

. هواهلمزةجيبنطقهصراحةدوناستثناءسواءفيبدايةالكلمةأودجمهاالقطعمهزة

 .فعلىشكالهلمزةهألشكل



 

 :علىالقطعمتالعثورعلىهمزة

 :،مثلومصدره،أمرهعي،الرباماضيفعلبداية  .أ 

  إنصاف –أنصف  –أصنف 

 أسر: مصدر الثالثي، مثل  .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 حةأو حركتهفت ،إذاكانفوقألف بديلةاهلمزةالقطع يقع

 .ركتهكسرةاذاكاحنتحتهتقععكسه

. منقبلاهلمزة،معأناحلكملنيغريحالةاهلمزةتنضمإلى/  يمكنأنتدخلحرفهناكعدة

  :منبينها

 األجالل –األمرين : ألف الم  .أ 

 ألكرمن: الم القسم  .ب 



 

 ألحسانة –ألنك  –ألخرج : الم اجلر  .ج 

 النت الصديق:  يتدخل إىل املبتدأ واخلربالم الذي   .د 

 بألوهية –بأمراهللا : الباء جلر  .ه 

 أأسجد ؟: مهزة االستفهام، وقبلها فتحة  .و 

 سأرسل –سأقرا : حرف التنفس  .ز 

 وإنك صديقى –فإنك أخىت : الفاء والواو  .ح 

 الهمزة التي تقعفيمنتصفالكلمة. ٢

قامت ،ياء،واو،ألف: مخسةأشكال،وهياهلمزةاليت تقع يف منتصف الكلمة 

 .بنفسه، وتقع على النربة

 :مكتوبفيشكأللف،موجودفيثالثةأماكناهلمزة: النموذجاألول. ١

. حركتها فتحة إذا كان تقع بعد حرف الذي حركته فتحةإذاكاناهلمزةالوسطى. أ

  متأمل –سأل  –يتأخر  –قرأ  –احلدأة :مثل

رأس، بأس، : لمث. حركتها ضمة تقع بعد حرف الذي حركته فتحة إذاكاناهلمزة. ب

  .يأمر، طمأنينة، فأر 



 

حركتها فتحة إذا كان تقع بعد حرف صحيح حركته ساكن إذاكاناهلمزةالوسطى. ج

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

 يرأس 

  جزءان، جزءا: والحيدث ل

  :موجود يف مخسة أماكن. اهلمزة اليت مكتوبة يف شكل واو :النموذج الثاني. ٢

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

  مؤمن، مؤمتر، رؤية، بؤس:حركته ضمة، مثل

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

  مؤامرة، فؤاد، يؤجل، رؤساء

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

التضاؤل، التشاؤب، التفاؤل، جزؤة، مساؤه، هؤألء، : مثل). ياء، وليس واو ملد

  )حذف األلف ختفيفا(

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

  لؤم، أؤلقي، يؤم: مثل. و مد قبله وبعده



 

  نؤم، شؤن: الذي حركته ضمة، مثلاهلمزة اليت حركته ضمة وتقع بعد حرف . ه

 أوال،اهلمزة اليت: االستنتاجهوأناهلمزةالتيتقعفيمنتصفالكلمةفيشكلواوهناكاثنان

ثانياً،إذاكان حرف . .حركته ضمة وقبله حرف الذي حركته فتحة أو ضمة أو ساكن

  .قبله حركته ضمة وأما اهلمزة حركته فتحة أو سكون

 :مخسةأماكن) هناك( مكتوبعلىشكلياالوسطى اهلمزة: النموذجالثالث. ٣

) متحرك( إذاكانتاهلمزةاملذكورةأعالهفيشكلكسرة،فإ�اتقعبعداحلروفالتيلهاحركات. أ

  :مثل

 ضئيل، يئن: بعد فتح 

 دئل، سئل: بعد ضمة 

 فئني، مئني: بعد كسر 

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

  افئدة، اسئلة

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

  ذئب، بئس



 

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

  فئون

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

 فئة، رئة

ركتها   ،إذاكاحنأوال: املوجودةفياملنتصفمكتوبةفيشكلنياهلمزةوميكناستنتاجأن

حرف قبله حركته  ثانياً،إذاكانت. فتحة، كسرة، ضمة، وسكونحرف الذي حركته ،وقبلكسرة

 .سكون،أو ضمة،أو فتحةبينمااهلمزةهيكسرة

 :تقعفيأربعةأماكن. حرف،مبعنىاليكتبفيشكلاهلمزة اليت قامة بنفسه: النموذجالرابع. ٤

تساءل، عباءه، جزاءين، :،مثللني ساكنأو مدحرفقبله،وكانفتحةهياهلمزةإذاكانت. أ

  سوءه

فتحة أو ضمة تقع بعد واو ساكن أو بعد واو تشديد الذي حركته هياهلمزةإذاكانت. ب

  السمْوءل، صْوءه، تبوُّءُه: ضمة، مثل



 

جاءوا، مرءوس، رءوف، : اهلمزة تقع قبل حرف مد واو وياء، مثلإذاكانت. ج

  اسراءيل، جرباءيل

ة، فتحة وتقع بعد حرف صحيح ساكن قبل ألف تنوين أو ألف تثنيهياهلمزةإذاكانت. د

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

  : اهلمزة اليت تقع على نربة هي اليت يبداأ حبر ياء ساكن، مثل: النموذج الخامس. ٥

  هيئة، فيئة، ييئس، جيئل

  الهمزة التي تقع في نهاية الكلمة. ٣

  :يف أربعة أماكن اهلمزة اليت تقع يف �اية الكلمة  

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

  ، مهيّأملَجَأ، صَدأَ، َميُْأل 

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

  لؤلٌؤ، التباُطُؤ، هزؤُ 

 : اهلمزة االخرية مكتوبة بياءإذا قبله حرف الذي حركته كسرة، مثل. ج



 

  قارئ، منشئ، لوجيئبرُِئ، مبتدئ، 

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

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

  إذا كان قبل اهلمزة هناك حرف اليت يتحرك بسكون يف جرف صحيح أو حرف

 : علة، مثل

  جزء، سوء، بطء، صفاء، دنئ  

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

 التبوُّءُ 

 إلىكلمةحرفإضافة  . ب

 ٤٣. ألف و واو: معينة،يتمتطبيقهابشكلعامعلىاحلروفحرفاملقصودمناإلضافةهواإلضافة

 إضافةعنطريقحرفألف. ١

 :فيالوسطيحدثفيكلمةمائةمفردةومدجمةمثلألفإضافة). ١

 مائة،ثلثمائة،تسعمائة

                                                             
43Ibid, hlm. 16-19 



 

 :والينطبقعلىمضاعفةاجلمعواجلمعياتعلىسبيالملثال

  مئتان،مئوى،مصنف

 :فيالنهايةهناكإضافة ألف). ٢

مضارع و أمر ،واو ضمري الذي تقع يف �اية فعل املاضى بعدواواجلماعةهو. أ

  :أواجلزم،مثلنصب بسببحبذف نون 

  ذهبوا، خرجوا: ماضى

  اذهبوا، اخرجوا: أمر

 أن خترجواأن تذهبوا، : مضارع نصب أو جزم

 جزءمناألفعاملثل،انتواو  غريقابلةللتطبيقعلى: مالحظة

مذكر اجلمعمناجلمعواو التنطبقعلىو ،يدعواملصصونيدعو

 . ه واو اجلمع ليس واو اجلمعة،مثلفالحوالقرية،بنوالوطن،مسلمواملدينةألنسامل

 :،مثلاسم املفرد الذي حركته فتحتني�اية. ب

 رحال،مسكا،حيا،بابا،خمرجا،لباسا،الضر،وقفا

 سبورة،مدرسة: مثل) ة(بالتاء املربوطة والينطبقعلىالكلمةالتيتنتهي



 

  )قافية( آياتالشعر،ميكنأنتضافعادةفينهايةاآلية،ملصلحةقافيةالقاعدة. ج

 إضافةعن طريق حرف واو. ٢

 إضافةواوفيالوسط. )١

 ٤٤:علىوجهاخلصوصفإناإلضافةتكونبالكلماتالتالية

 اسم االشارةاولىواوالءمن  .أ 

: مبعىن أصحاب، مثل) املنصوب(و ) ا�رور(وأوىل ) املرفوع(أولو   .ب 

 وأولواالرحاماليات الوىل النهى

 واوالت االرحال: أوالت مبعىن صاحابتت، مثل  .ج 

  إضافة الياء في نهاية). ٢

  : إضافة يف جانب نوعني

 : واليدور ك" علماء"السم، عمرو بشروط   .أ 

                                                             
44Ibid, hlm. 20-28 



 

، غري مصغر، وال مقرون بأل او منسوب او منصوب بنونمضاف لضمري، 

  .إذا خرجو من الشروط وال ينطبق االضافة

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

  ان كنتم، وعليكمو

  وان مهو ذهبت اخالقهم ذهبوا

 .وبعض االرى الحاجة إلضافة الواو

  تخفيف حرف في الكلمة). ٣  

من ختفيف هو ختفيف حلروف معني، عموما العكس بالعكس، املقصود 

  .ألف، واو، ياء، ألف الم، و نون: حلرف

 التخفيف يف أول الكلمة  .أ 

  ابن وابنة: تخفيف ألف في الكلمة). ١

إذا كان مها مفرد الذان تقعان بني امسني عنصرين عامل مباشرة، بينما ). أ

  : مثل. و اسم من الشيخ أو اللقب غري منونالكلمة االوىل 

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



 

  رحم اهللا احلسن واحلسني ابىن على النه مثىن: وال جيوز

 حممد هو ابن ملك لعذم املبشرة

 إذا وقعت بعد يبء النداء).ب

 يابنة عبد اهللا و يابن يعقوب: مثل

 إذا يسابق �مزة االستفهام). ج

  ابنك هذا؟: مثل

  :)بسم اهللا الرحمن الرحيم(تخفيف ألف في كلمة البسملة الكاملة . )٢

  بامسك اللهموال ينطبق يف  

  . تخفيف ألف في كل كلمة التي يضاف الم ألف. )٣

  :إذا أضيفت الم، مثل). أ

  لعمل الصاحل أبقي، ياللرجال، للذي، للذين

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

  ى املاءعلماء من عل

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



 

  مالن من كلمة من االمن

  :ختفيف حرف واو ونون أو ياء ونون، مثل).  د

  بنون العنرب او بىن العنرمن كلمة  بلعنرب

  .ينطبق لقوم معني) ٢،٣،٤(ثالثة القاعدة االخرية 

  ".أم"تخفيف ألفة في كلمة . )٤

 ويل ام لذات الشباب: ، واصلهويلم لذات الشاب

  تخفيف ألف في منتصف الكلمة. ٢  

  :عصر يف الكلمات أدناه على نوعنياختالف الرأي بني اخلرباء كالسكية و   

)كالسيك(تخفيف  )عصر(ثابت    

  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

  

  تخفيف ألف في نهاية الكلمة. ٣  

  :التخفيف يف  

فيما؟ حتما؟ مبقتصما، : مثل. االستفهام الذي يسابق حبرف جرّ " ما"كلمة ). ١

. ، وفقا إلكرمة و عيسى الكتابة ثابتة كما اصله)طويلة(ولكن يف نطق قراءة مبد 

  عما يسائلون؟ : مثل

  "طه"أخر كلمة ). ٢

  :ياء النداء الذي إدخال ب). ٣

  يأمحد، يأسعد: مثل. كل اسم يبدأ �مزة). أ



 

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

  يأهل الصالح، يأهل الرجال، يأيتها النفس املطمئنة

  :هاء حرف تنبية الذي إدخال ). ٤

  هؤالء، هذا، هذه: مثل. اسم االشارة اليت اليبدأ باهلاء والتاء وبعده ليس كاف). أ

  هاذلك، هاته، هاهنا: وال ينطبق على

  أنتم و هأناه: ضمري الذي يبدأ �مزة، مثل). ب

  هأناذا: إشارة، مثل" ذا"الذي يبدأ باهلاء وبعده " أنا"كلمة ). ٥

. ذلكن، ذلكما، ذلك: مثل.(jarak)إشارة إذا مجع الم البعد " ذا"كلمة ). ٦

  ذالكما، ذلك: مثل. وخيتلف إذا مجع بالم اجلر

  تخفيف ألف الم. ٤

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

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

  تخفيف حر الواو. ٥  

  :يف كلمة واحدة، وهذه خطواته إذا مجع واوان  



 

 طاوس و داود: ختفيف إحدمها، مثل  .أ 

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

 :تقرير لكتابتهما  .ج 

  أصحاب: مرفوع معنىه" ذوو"كلمة ). ١

غووا، طووا، : واو لني، مجع مذكر سامل مرفوع -كل كلمة منقوص). ٢

  . يغوون، يطوون، أغووا

 .أما كتابة القرأن الكرمي يراجع إىل رسم العثماين و اليأثر بالقاعدة االمالء

  تخفيف حرف الياء.٦

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

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

  .التالق املتالىف

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

 

  



 

  تخفيف حرف نون. ٧  

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

  .عمن

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

  اال تنصروه : مثل. بعد نفية

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

  أما انت منطلقا انطلقت

  عسى أال ميرض

 لئال يعلم أهل الكتاب

  

   



 

  الثالث بابال

  منهجية البحث

  

  البحث والتصميم. أ

  نوع البحث. ١

انات ألنه يف مجع البي يسمى من حبث نوعي. نوعيحبث ث هو هذا النوع من البح

بحث يهدف إىل الهو  كيفيالبحث ال ٤٥.الصيغ اإلحصائية وتفسريها ال يستخدم الباحث

واإلدراك والدافعية والعمل فهم الظاهرة اليت تعاين منها املوضوعات البحثمثل السلوك 

يف الكيفيههوالبحث الذي تعبري بيانا�ا البحث  Aininيف . ابنو ، على اإلطالق ٤٦.وغريها

وفقا لبودجان وتايلور يف  ٤٧.دون استخدام التقنيات اإلحصائيةبشكل لفظي وحتليلها 

وبة ينتج بيانات وصفية يف شكل كلمات مكت البحثهو إجراء  الكيفيسيتادي أن البحث 

يكون الغرض من هذه الدراسة هو فهم  حىتوالسلوك ميكن مالحظتها  منالناسأو شفوية 

                                                             
45Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang : Hilal Pustaka, 2010), hlm. 

12 
46Laxy J Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2007), hlm.6 
47M. Ainin, EvaluasiDalamPembelajaran Bahasa Arab,(Malang:Misykat,2006), hlm.12 



 

يف مجع وتفسري  الذي هو البحث الكيفيوبالتايل ، البحث  ٤٨.لهابعض األفراد واخللفية ك

  .ال تستخدم الصيغ اإلحصائية االبيانا�

الرسالة كتابة خطاء  األيف هذا البحث عندما نبحث عن  كيفيالتحليل ال ستخدامي

وتصنيف كل هذه األخطاء حسب  م ٢٠١٥عام يف  تعليم اللغة العربية العلمية لطلبة قسم 

 .النوع وكذلك تقدمي مربرات لألخطاء

  تصميم البحوث. ٢

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

صميم البحث تعربية ، لذلك فإن هذا البحث يستخدم يعين الرسالة العلمية باللغة الوثيقة 

 .يف مكتبة األحباث أو غالباً ما يشار إليه بألحباث أو حبث املكتبات

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

  ٤٩.كتبة للحصول على بيانات البحثاملاملصدر من أحباث املكتبةفيديست. امليداين
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  نهج البحث. ب

وقال . متضمن يف البحث اللغوي الكيفيهذا البحث باستخدام منهج  ءاتإجرا

حتليل األخطاء "بعنوان  الرسالة العلميتهابويدان وتايلور ، وفق ما نقلته يوسنيتا نوفانداري يف 

كلية اآلداب واللغات جبامعة " اللغة واألدب األندونيسية الرسالة العلميةقسماإلمالئية يف 

ينتج بيانات وصفية يف شكل كلمات  كيفي هو إجراء البحثإن النهج ال"يوجياكارتا 

الكيفي ألن اختيار النهج  ٥٠.مكتوبة أو منطوقة من األشخاص والسلوكيات اليت لوحظت

 .يف التفسري باستخدام الكلمات) الرسالة العلمية(املشكلة قديبحث يف شكل بيانات 

  منهجية البحث. ج

هي نهجيةمارديالس املوفقا  ٥١.البحث يف عملية اتيقة أو إجراءهي طر  نهجيةامل

لمعرفة شيء ما باخلطوات املنهجية ، الطريقة تعين طريقة عمل منهجية ، اتطريقة أو إجراء

 ٥٢.يتم تعريف الطريقة هنا كطريقة أو فين يتم إجراؤه يف عملية البحث
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اليت سيتم  وصياغة الطريقةيعين استقصاء منهجي طريقةنهجيةهو الاملDzakiahوفقا 

يف حني أن البحث هو البحث الطبيعي والتحري والتجربة يف  ٥٣.استخدامها يف البحث

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

اولة أو طريقة يقوم �ا البحث هي حم منهجيةلذا ، فإن  ٥٤.مستوى العلم والتكنولوجيا

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

 .العلم والتكنولوجيا

ق طريقة الوثائ. ا البحث، طريقة مجع البيانات املستخدمة هي طريقة الوثائقيف هذ

 يبحثق هي ، فإن طريقة الوثائ SuharsimiArikuntoroحسب . هي مجع البيانات املطبوعة

شياء أو املتغريات يف شكل مالحظات ، نسخ ، كتب ، رسائل أو على بيانات حول األ

 ٥٥.، أجندة ، وما إىل ذلك leggerجمالت ، نقوش ، حماضر اجتماعات ، 
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رض ، فإن هذا البحث هو وصفي ، وهو مجع البيانات أو املعلومات من حيث الغ

خطأ كتابة األيقوم الباحث بتحليل ا البحث يف هذ ٥٦.اليت جيب مجعها وشرحها وحتليلها

 .لطالب قسم تعليم اللغة العربية العلمية الرسالة

  تقنية جمع البيانات. د

متكرر  القراءة تقنية القراءة بشكل. هذا البحث هي تقنية القراءةالتقنية يف 

الذين حبثوا يف هذه احلالة هو ختصص يف خرجيي التعليم اخلرجيني  ةب،الرسالة العلميةلطلبعناية

الرسالة بعد قراءة  .ية التالية هي تقنية الكتابةالتقنمث . رساالت علمية ٤ عددب ٢٠١٥عام 

البيانات اليت . الذين حبثوا الباحثني مث تسجيله يف دفرت املالحظات ةبالعلمية بعناية من الطل

  ٥٧.مث بعد حتليلها ووصفها يتم تصحيح اخلطأ. مت مجعها ، مث حتليلها ووصفها

  تحليل البيانات. ه

من خالل هذا . من األنشطة البحثية اهلامة جًدا واحلامسة احدىانات هو حتليل البي

، يف هذا البحثالنشاط التحليلي ، تصبح البيانات واملعلومات اليت مت مجعها أكثر جدوى 
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كمي ، اليتم حتليل البيانات بشكل . الكيفيكمي و الميكن حتليل البيانات باستخدام �ج 

ويف الوقت نفسه ، يتم حتليل البيانات . يلها يف شكل أرقامإذا كانت البيانات اليت مت حتل

، إذا كانت البيانات ليست يف شكل أرقام ، ولكن يف شكل ظواهر أو سلوكيات  الكيفي

 .ينبغي تقدميها يف شكل مقاالت

IbnuMoh وآخرون قال عينون بشكل عام ، ميكن جتميع خطوات حتليل البيانات ،

. إدارة البيانات هي املرحلة األولية لعملية حتليل البياناتيف ثالث مراحل ، وهي مرحلة 

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

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

إذا كانت البيانات اليت مت حتليلها (ستداليل وعرض البيانات وتطبيق التحليل اإلحصائي اال

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

  ٥٨.التحليل
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 الرابعالباب

  نتائجالبحث

 ثالبحنتائج  . أ

يف  خطأعن  جهذاالبحثائنت٥٩.التحليلهوحتقيقفيحدثلمعرفةاحلالةاحلقيقية

الرتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان بكليةالعربية اللغةتعليم قسمةبالعلميةلطلرسالةالكتابة

 :كالتايلم   ٢٠١٥االسالمية احلكومية المبونج املتخرجني يف عام 

 :رسالة علمية من حسن الخاتمة،تخت العنوان .١

مبدرسة " ا"ترقية مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسمانية الكلية لتالميذ الصف السابع 

-٢٠١٤املتوسطة اإلسالمية األوىل امباراوا فرينجيسوو للعام الدراسي " حممدية"

  .م٢٠١٥
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 الجدوالألول

 فيمايتعلقبأخطاء في كتابة رسالة علميةلحسن الخاتمة

 الرقم الخطأ الصحيح

 ١ اصحابيب اصحايب

 2 ال تزال ال يزالون

 3 املفردة اجلديدة املفردات اجلديدة

املعلم على الكتاب املقرريعتمد   4 يعتمد املعلم اال على اكتاب املقرر 

 5 خظوات خطوات

 6 البجث فرضية البحث الفرضية

 7 الباحثة ن اساليب الباحثة عن اساليب

 8 لتكوت التالميذ لتكون التالميذ

 9 حتتاج فيه حتتاج اىل

 ١0 اعتمادا من اعتمادا على

  

 دةيف زياطأوجد الباحثاخل ألعالهامناجلدو 

،خطأفيكتابةاحلروف،و "اصحايب"هناكحروفزائدةبالتييجبأنتكومنكتوبة"اصحابيب"هوعلىكلمةحلرف

 .اإلصطالحي بريلتعكذلكأخطاءفياستخداما

 



 

 :رسالة علميةمن نعمةالهداية تحت العنوان. ٢

تطبيق اسرتاتيجية البطاقة الومضية واأللغاز لرتقية استيعاب املفردات لدي طالب 

مبدرسة املتوسطة اإلسالمية القدسية كودوس فلناكان راتوا  " أ"السابع الصف 

  .كوتابومي المبونج الشمالية

 

 الجدواللثاني

 فيمايتعلقبأخطاء في كتابة رسالة علمية نعمة الهداية

 الرقم الخطأ الصحيح

 ١ عنصر عناصر

 ٢ المبونج السمالية  المبونج الشمالية

نتائج اعتمادا من اعتمادا على نتائج  ٣ 

 ٤ فهم املعنلى املفردات فهم املعىن املفردات

 ٥ يف تعليم اللغة الربية يف تعليم اللغة العربية

 ٦ ااثنوية  الثانوية

 ٧ البطاقة الومدية البطاقة الومضية

 ٨ استجدم املدرس استخدام املدرس

 ٩ املزاي املزايا

 ١٠ اساليب توضيع املعىن اساليب توضيع املعىن

 



 

ويف هذ "اخلطأيف وقوع نقصاناحلرف ،وجد الباحثاخلطأيف زيادة احلرف ألعالهامناجلدو 

يف  ،خطأ"وفيهذااحلال"ينبغيأنيكون" ا"هناك نقص من حرف " احلل

الكتابة "اعتمادامننتائج"اإلصطالحي يف كلمة بري التعأخطاءفياستخدامو ،احلرفكتابة

  ".نتائج اعتماداعلى"الصحيحة

. لذلك،منالضروريتحليالألخطاءاملتعلقةباحلالةاملذكورةأعاله

  .كتابةحتليالألخطاءجيبالقيامبهبحيثيستطيعالطالبيجدنفساألخطاءوعدمتكرارمرةأخرى

،بسببوجودخطأفيالكتابةأل�ذاهةبلطلالينبغياالستهانةهذهاملشكلةالتيينبغياختاذهامنقبال

لطلبة قسم تعليم اللغة اليزاهلناكواجهتفيكتابةالطالب،وخاصة. وضعفأووصمةعارعلىالنص

إنتاناإلسالمية احلكومية رادينالرتبية والتعليم جبامعة كليةبالعربية

  .المبوجنأ�ناكالعديدمناألخطاءفيالكتابة

. رسالة ٤٥عددها  ٢٠١٥ عامفياملتخرجينبلغرتسالة علميةطالب

هذا البحث يركز الباحث  ويف. لميةرسالة ع ٤ فقطفيباحثومعذلك،فيهذهالدراسةقام

  .الكتابةمهارةعلى

  



 

 خطواتتحلياللخطأ  . ب

 :لديهخطواتالعماللتاليةanakesحتليالخلطأأو

 جمععيناتالخطأ .١

 :عنوانتحت الحسن الخاتمةرسالة علمية من . أ

" ا"ترقية مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسمانية الكلية لتالميذ الصف السابع 

املتوسطة اإلسالمية األوىل امباراوا فرينجيسوو للعام الدراسي " حممدية"مبدرسة 

 م٢٠١٥- ٢٠١٤

 الرقم الصفحة الخطأ الصحيح

 ١ ٠ ال تزال ال يزالون

 ٢ و اصحابيب اصحايب

 ٣ ١ باستحدام قوعد ونظام باستخدام قواعد ونظام

 ٤ ١٤ ال يزال التالميذ ال يزالون التالميذ

اجلديدةاملفردة  املفردات اجلديدة  ٥ ١٦ 

 ٦ ١٨ ال تزال مهارة كالم التالميذ ال يزالون مهارة كالم التالميذ

 ٧ ١٨ اعتمادا من اعتمادا على

 ٨ ٢٩ خظوات خطوات

 ٩ ٨٢ اعتمادا من اعتمادا على

 ١٠ ٨٣ اعتمادا من  اعتمادا على

  



 

  : عنوانتحت الرسالة علمية نعمة الهداية.ب

الومضية واأللغاز لرتقية استيعاب املفردات لدي طالب تطبيق اسرتاتيجية البطاقة 

مبدرسة املتوسطة اإلسالمية القدسية كودوس فلناكان راتوا  " أ"الصف السابع 

 كوتابومي المبونج الشمالية

 الرقم الصفحة الخطأ الصحيح

 ١ أ ويف هذ احلل ويف هذا احلال

 ٢ و أغوتوس أغوستوس

املدة الغة العربية ادوات ادوات املادة اللغة العربية  ٣ س 

 ٤ ع عنصر اللغة عناصر اللغة

 ٥ ٧ استحدامها استخدامها

 ٦ ٨ أىل إىل

 ٧ ١٠ ختطط ختطيط

 ٨ ١٠ ااثناوية الثانوية

 ٩ ١٠ المبونج السمالية المبونج الشمالية

 ١٠ ١٤ استاراتيجية اسرتاتيجية

 ١١ ٢٦ املزاي املزايا

 ١٢ ٣٢ استجدم املدرس استخدام املدرس

 ١٣ ٣٧ االستحدام االستخدام



 

 ١٤ ٣٩ أساليب توضيع املعىن أساليب توضيح املعىن

 ١٥ ٤١ وفقال وقال

 ١٦ ٤٤ المبونج السمالية المبونج الشمالية

 ١٧ ٤٩ هنلك هناك

 ١٨ ٥١ المبونج السمالية المبونج الشمالية

 ١٩ ٥٤ المبونج لسمالية المبونج الشمالية

 ٢٠ ٥٦ مبونج السمالية المبونج الشمالية

 ٢١ ٥٧ المبونج السمالية المبونج الشمالية

 ٢٢ ٦٣ عللى على

 ٢٣ ٧٠ المبونج السمالية المبونج الشمالية

 ٢٤ ٧١ متكن الالميذ متكن التالميذ

 ٢٥ ٧٢ حيلة أو طيفة حيلة أو طريقة

 ٢٦ ٧٢ أذا كان العمل إذاكان العمل

 ٢٧ ٧٥ عن البييت عن البيت

الشماليةالمبونج   ٢٨ ٧٩ المبونج السمالية 

 ٢٩ ٨٥ اعتمادا من نتاىج اعتمادا على نتاىج

 ٣٠ ٩١ على هد األساس على هذا األساس
 

 

 

 

 



 

  :من فرديال ارياتمى، تحت العنوان رسالة علمية.ج  

حبث اإلجرائى لدي تالميذ الصف الثامن ( ترقية مهارة اإلستماع بطريقة اإلمالء 

  م ٢٠١٤-٢٠١٥) الثانوية كالياندى المبونج اجلنوبيةمبدرسة حممدية 

 الرقم الصفحة الخطأ الصحيح

 1 ٠ مبدرسة حممدية الثنوية مبدرسة حممدية الثانوية

 ٢ ٠ الثنوية الثانوية

 ٣ ز مبدرسة السنوية احلكومية مبدرسة الثانوية احلكومية

 ٤ ٢ الثنوية الثانوية

 ٥ ٤ األسالب األساليب

 ٦ ٦ الثنوية الثانوية

 ٧ ٦ سال امدرس عن املادة املاضي سأل املدرس عن املادة املاضي

 ٨ ٧ حاصة خاصة

 ٩ ٨ خبروف اهلجائة حبوف اهلجائية

 ١٠ ٨ اسالب اساليب

 ١١ ١٥ االنسطة األنشطة

 ١٢ ١٥ اإلحتتام اإلختتام

 ١٣ ١٥ لكل الظالب لكل الطالب

 ١٤ ١٥ تستحدم تستخدم

 ١٥ ١٦ حصول اىل حصول علي

 ١٦ ١٧ استخذامها استخدامها

 ١٧ ٢٠ يف عصرناللحاضر يف عصرنا احلاضر

 ١٨ ٢٠ لغة احلديث السريف لغة احلديث الشريف

 ١٩ ٢١ العبارات االصتالحية العبارات اإلصطالحية



 

 ٢٠ ٢٢ يازم على التالميذ يلزم على التالميذ

 ٢١ ٢٢ باستحدام باستخدام

 ٢٢ ٢٣ قدرة الشحص قدرة الشخص

 ٢٣ ٢٤ االستخدام اإلستخدام

 ٢٤ ٢٧ هتاك هناك

 ٢٥ ٢٩ االمالء اإلمالء

 ٢٦ ٣٤ االمالء اإلمالء

 ٢٧ ٣٥ االمالء اإلمالء

 ٢٨ ٣٦ االمالء اإلمالء

 ٢٩ ٣٧ االمالء اإلمالء

 ٣٠ ٤٠ الثنوية الثانوية

 ٣١ ٤١ الثنوية الثانوية

 ٣٢ ٤٨ يف هذه احلطوات يف هذه اخلطوات

اخلطابةطريقة   ٣٣ ٤٨ طريقة احلطابة 

 ٣٤ ٤٩ احلطوات اخلطوات

 ٣٥ ٥١ يبدا املدرس يبدأ املدرس

 ٣٦ ٥٢ علي السبورة على السبورة

 ٣٧ ٥٦ الثنوية الثانوية

 ٣٨ ٥٦ النبونج اجلنبية المبونج اجلنوبية

 ٣٩ ٥٦ حلطوات اخلطوات

 ٤٠ ٥٦ يف الدور االول يف الدور األول

هذا الدور االول يف يف هذا دور األول  ٤١ ٥٧ 

 ٤٢ ٦٠ نفهم ونعرفف نفهم ونعرف

 ٤٣ ٦٠ مبدرسة الثنوية مبدرسة الثانوية



 

 ٤٤ ٦٠ النبونج اجلنبية المبونج اجلنوبية

 ٤٥ ٦١ املزايا وااللعيوب املزايا والعيوب

 ٤٦ ٦٥ فاجب املدرس فأجاب املدرس

 ٤٧ ٦٧ اعتمادا من نتائج البحث اعتمادا على نتائج البحث

 ٤٨ ٦٧ الثنوية الثانوية

  : عنوانتحت الفرية سرسالة علمية من. د    

حبث اإلجراىي لدى تالميذ صف ( ترقية اتقان املفردات بتطبيق الطريقة القراءة 

  )الثامن مبدرسة اهلداية الثنوية جوكوح بالك تنغاموس 

 الرقم الصفحة الخطأ الصحيح

 ١ ٠ الثنوية الثانوية

 ٢ ٠ الذن الذان

 ٣ ٢ الثنوية الثانوية

 ٤ ١١ الثنوية الثانوية

 ٥ ١١ الثناوية الثانوية

 ٦ ٣٤ يف الفموس يف القاموس

 ٧ ٣٨ استخدم استخدام

 ٨ ٣٩ الشبورة السبورة

 ٩ ٤٠ الثنوية الثانوية

 ١٠ ٤٠ اهلدية اهلداية

 ١١ ٤١ الثنوية الثانوية

 ١٢ ٤٢ اهلدية الثنوية اهلداية الثانوية

 ١٣ ٤٢ الثنوية الثانية

 ١٤ ٤٤ مبدرسة اهلدية مبدرسة اهلداية



 

 ١٥ ٤٥ اهلدية الثنوية اهلداية الثانوية

 ١٦ ٤٦ مدرسة اهلدية الثنوية مدرسة اهلداية الثانوية

 ١٧ ٤٦ الللتالميذ التالميذ

 ١٨ ٤٧ اهلدية الثنوية اهلداية الثانوية

 ١٩ ٦٣ املدرسالذين املدرسون الذين
 

 األخطاء، وتفسير األخطاء، وتصنيف األخطاء، وتقييم األخطاءتحديد. ٢

  كتابة. )أ

 :عنوانتحت الحسن الخاتمة رسالة علمية من . )١

" ا"ترقية مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسمانية الكلية لتالميذ الصف السابع 

الدراسي املتوسطة اإلسالمية األوىل امباراوا فرينجيسوو للعام " حممدية"مبدرسة 

 م٢٠١٥- ٢٠١٤

 رقم  بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

كتابة ال

خطواتالصحيحة  

أوضح يف قاموس 

حممود يونوس ان 

خطوة ج خطواتعلى 

-خيطو-وزخنطا

 اختطى-خطوا

يف كتابة  اخلطأهناك 

 ظاحلرف 

.١  يف كلمة خظوات   

 



 

وجد الباحثاخلطاء يف كتابة احلرف ما يصل إىل خطاء واحد وهويف   ألعالهامناجلدو 

  ".خطوات"والكتابة الصحيحة " خظوات"كلمة

 :عنوانتحت الرسالة علميةنعمة الهداية ). ٢

" أ" تطبيقاسرتاتيجيةالبطاقةالومضيةواأللغازلرتقيةاستيعاباملفرداتلديطالبالصفالسابع

  ناكانراتواكوتابوميالمبوجنالشماليةمبدرسةاملتوسطةاإلسالميةالقدسيةكودوسفل

 الرقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

كتابة ال

 استخدامهاالصحيحة

أوضح يف قاموس حممود 

يونوس ان كلمة 

استخدامها على 

 ِخْدَمةً -َخيُْدمُ -وزَخنَدمَ 

يف   اخلطأهناك 

 ح كتابة احلرف

 .١  يف كلمةاستحدامها

 

 إىلكتابة الصحيحةال
 

قاموس املنجيد أوضح يف 

أن كلمة إىل   كتابة 

اهلمزة حتت حرف الف 

 ليس عليه

يف   اخلطأهناك 

 أ كتابة احلرف

 .٢ يف كلمةأىل

كتاببة الصحيحة ال

 المبونج الشمالية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمة 

الشماليةيستخدم شليس 

 س

يف   اخلطأهناك 

 س كتابة احلرف

يف كلمةالمبونج 

 السمالية

 

٣. 

كتاببة الصحيحة ال

 الثانوية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمة الثانوية  

يف   اخلطأهناك 

 ا كتابة احلرف

 .٤ يف كلمةااثناوية



 

 sekolahمعنه
menengah 

كتاببة الصحيحة ال

 استخدام املدرس

أوضح يف قاموس حممود 

يونوس أن كلمةاستخدام 

- املدرس على وزَخنَدمَ 

 ِخْدَمةً -َخيُْدمُ 

يف   اخلطأهناك 

 ج كتابة احلرف

يف كلمة استجدام 

 املدرس

٥. 

كتاببة الصحيحة ال

 استخدام

أوضح يف قاموس حممود 

يونوس أن  

كلمةاستخدامعلى 

 ِخْدَمةً -َخيُْدمُ -وزَخنَدمَ 

يف   اخلطأهناك 

 ح كتابة احلرف

 .٦ يف كلمةاستحدام

 

كتاببة الصحيحة ال

اساليب توضيح 

 املوضوع

أوضح يف قاموس حممود 

  يونوس أن

- كلمةتوضيحأصلهَوَضحَ 

 ُوُضْوًحا-َضَحةً -َيِضحُ 

يف   اخلطأهناك 

 ع كتابة احلرف

اساليب يف كلمة

  توضيع املوضوع

٧. 

كتاببة الصحيحة ال

 المبونج الشمالية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةالشماليةاستخدام 

 احلرفشليسس

يف   اخلطأهناك 

 س كتابة احلرف

كلمةالمبونج في

 السمالية

٨. 

 

كتاببة الصحيحة ال

 هناك

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةهناكفي كتابته 

تستخدم 

ألفليساستخدامالم 

 disanaومعنه

يف   اخلطأهناك 

 ل كتابة احلرف

 .٩ هنلكيف كلمة

كتاببة الصحيحة ال

 المبونج الشمالية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةالشماليةاستخدام 

 احلرفشليسس

يف   اخلطأهناك 

 س كتابة احلرف

المبونج يف كلمة

 السمالية

١٠. 

 



 

كتاببة الصحيحة ال

 المبونج الشمالية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةالشماليةاستخدام 

 احلرفشليسس

يف   اخلطأهناك 

 س كتابة احلرف

المبونج يف كلمة

 السمالية

١١. 

 

كتاببة الصحيحة ال

 المبونج الشمالية

أوضح يف قاموس املنور 

كلمةالشماليةاستخدام أن  

 احلرفشليسس

يف   اخلطأهناك 

 س كتابة احلرف

المبونج يف كلمة

 السمالية

١٢. 

 

كتاببة الصحيحة ال

 المبونج الشمالية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةالشماليةاستخدام 

 احلرفشليسس

يف   اخلطأهناك 

 س كتابة احلرف

المبونج  يف كلمة

 السمالية

١٣. 

كتاببة الصحيحة ال

 كان العمل  إذا

أوضح يف قاموس املنجيد 

أن كلمة إذاكتابة اهلمزة 

 ادناه

يف   اخلطأهناك 

 أ كتابة احلرف

أذا كان يف كلمة

  العمل

١٤. 

 

كتاببة الصحيحة ال

 مبونج الشماليةال

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةالشماليةاستخدام 

 احلرفشليسس

يف   اخلطأهناك 

 س كتابة احلرف

المبونج يف كلمة

 السمالية

١٥. 

 

كتاببة الصحيحة ال

 على هذا األساس

أوضح يف قاموس املنور 

كلمة هذا أن  

استخدامزيادةألف  

 tunjuk كلمة) iniومعنه
untuk lelaki tunggal) 

يف   اخلطأهناك 

 اكتابة احلرف

على هذ يف كلمة

 األساس

١٦. 

  

وجد الباحثاخلطاء يف كتابة احلرفما يصل إىل ستة عشر خطأ وهو يف   ألعالهامناجلدو 

، "إىل"والكتابة الصحيحة " أىل"، ويف كلمة "استخدامها"والكتابة الصحيحة  "استحدامها" كلمة



 

والكتابة " ااثناوية"، يف كلمة "ماليةشالمبونج ال"والكتابة الصحيحة " المبونج السمالية"يف كلمة 

والكتابة " استحدام"، يف كلمة "دامخاست"والكتابة الصحيحة " استجدام"، يف كلمة "ةناويلثا"الصحيحة 

 حاساليب توضي"والكتابة الصحيحة " اساليب توضيع املوضوع"، يف كلمة "دامخاست"الصحيحة 

" هنلك"، يف كلمة "ماليةشال المبونج"والكتابة الصحيحة " المبونج السمالية"، يف كلمة "املوضوع

، يف  "ماليةشالمبونج ال"والكتابة الصحيحة " المبونج السمالية"، يف كلمة "هناك"الصحيحة والكتابة 

والكتابة " المبونج السمالية"، يف كلمة "ماليةشالمبونج ال"والكتابة الصحيحة " المبونج السمالية"كلمة 

، يف  "ماليةشالمبونج ال"والكتابة الصحيحة " المبونج السمالية"، يف كلمة "ماليةشالمبونج ال"الصحيحة 

والكتابة " المبونج السمالية"، يف كلمة "ذا كان العملإ"والكتابة الصحيحة " أذا كان العمل"كلمة 

  .األساس ذاعلى ه"والكتابة الصحيحة " على هذ األساس"، يف كلمة "ماليةشالمبونج ال"الصحيحة 

 :عنوانىتحت الرياتمايال در فرسالة علمية. )٣

 ترقيةمهارةاإلستماعبطريقةاإلمالء

) حبثاإلجرائياتاملؤهلةلطالميذالصفالثامنبمدرسةحممديةالثانويةكالياندىالمبوجناجلنوبية(

  م ٢٠١٤- ٢٠١٥

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

كتاببة ال

 خاصةالصحيحة 
 

أوضح يف قاموس املنور أن كلمة 

بِنَـْوِع : َخاصَّةً 

من   ,terutamaومعنهَاَخصُّ 

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ح احلرف

 .١ حاصةيف كلمة



 

ا صً وْ صُ خُ ا وَ صَ خَ - كلمةَخصَّ 

 mengkhususkanُحُصْوِصيًَّةومعنهو

كتاببة ال

حبروف الصحيحة 

 اهلجائية
 

أوضح يف قاموس املنور أن      

من كلمةُحُرْوٌف َواَْحُرْوٌفجمع

 حرفكلمةَحْرٌف ومعنه

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 خ احلرف

روف خبيف كلمة

 اهلجائية

٢.  

 

كتاببة ال

الصحيحة 

 اإلختتام

أوضح يف قاموس حممود يونوس أن 

ْختَِتاُمأصلهَختَمَ  -َخيِْتمُ -كلمةاْإلِ

 ,mencapِخَتاًما ومعنه-َخَتًما
menutup, menamatkan. 

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ح احلرف

 .٣ اإلحتتاميف كلمة

  

كتاببة ال

لكل الصحيحة 

 الطالب

يف قاموس املنور أن كلمة أوضح 

ِاْسُم : الطَُّالُجبمعمن كلمةالطَاِلبُ 

 yang mencariالَْفاِعُل ِلطَلَبِومعنه

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ظ احلرف

لكال يف كلمة

 الظالب

٤. 

 

كتاببة ال

الصحيحة 

 تستخدم

أوضح يف قاموس حممود يونوس أن 

-كلمةتستخدم من كلمةَخَدمَ 

 ِخْدَمةً -َخيُْدمُ 

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ح احلرف

 .٥ تستحدميف كلمة

 

كتاببة ال

الصحيحة 

 استخدامها

أوضح يف قاموس حممود يونوس أن 

-كلمةاستخدامهامن كلمةَخَدمَ 

 ِخْدَمةً -َخيُْدمُ 

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ذ احلرف

 .٦ استخذامهايف كلمة

 

كتاببة ال

لغة الصحيحة 

 احلديث الشريف

 أوضح يف قاموس املنور أن كلمة

ج اَُشَراَف (الشَّرِْيُف 

 yang muliaومعنه)َوُشَرفَاءُ 

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 س احلرف

لغة احلديث يف كلمة

 السريف

٧. 

 

كتاببة ال

يف الصحيحة 

 عصرنا احلاضر

أوضح يف قاموس املنور أن كلمة 

ِضدُّ اْلَغاِئُب ) : م َحاِضرَةٌ (اْحلَاِضُر 

 yang hadir/ adaومعنه

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ل احلرف

يف عصرنا يف كلمة

 للحاضر

٨. 



 

 
كتاببة ال

الصحيحة 

العبارات 

 اإلصطالحية

أوضح يف قاموس حممود يونوس أن 

ْصِطَالِحيَُّةومعنه  istilahكلمةاْإلِ

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ت احلرف

العبارات يف كلمة

 اإلصتالحية

٩. 

 

كتاببة ال

لزم الصحيحة ي

 على التالميذ

حممود يونوس أن أوضح يف قاموس 

كلمةتالميذ وهو مجع من  

 murid laki-lakiكلمةتلميذ ومعنه

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ا احلرف

يازم على يف كلمة

 التالميذ

١٠. 

 

كتاببة ال

الصحيحة 

 استخدامب

أوضح يف قاموس حممود يونوس أن 

-كلمةباستخدام من كلمةَخَدمَ 

 ِخْدَمةً -َخيُْدمُ 

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ح احلرف

 .١١ باستحداميف كلمة

 

كتاببة ال

قدرة الصحيحة 

 الشخص

أوضح يف قاموس املنور أن  

) : ج َاْشَخاصٌ (كلمةالشَّْخُص 

 orangاْالِْنَسانُومعنه

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ح احلرف

قدرة يف كلمة

 الشحص

١٢. 

 

كتاببة ال

 هناكالصحيحة 

أوضح يف قاموس حممود يونوس أن 

 ,sana معنھكلمةهناك
disana,disitu 

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ت احلرف

 .١٣ هتاكيف كلمة

كتاببة ال

يف الصحيحة 

 هذه اخلطوات
 

أوضح يف قاموس املنور أن كلمة 

اخلطواجتمعمن  

 langkahكلمةاخلطوةومعنه

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ح احلرف

يف هذه يف كلمة

 احلطوات

١٤. 

كتاببة ال

طريقة الصحيحة 

 اخلطابة

يف قاموس املنور أن كلمة أوضح 

 khutbah, pidatoاخلطابةومعنه

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ح احلرف

طريقة يف كلمة

 احلطابة

١٥. 

 



 

كتاببة ال

الصحيحة 

 اخلطوات

أوضح يف قاموس املنور أن كلمة 

اخلطواجتمعمن  

 langkahكلمةاخلطوةومعنه

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ح احلرف

 .١٦ احلطواتيف كلمة

 

كتاببة ال

على الصحيحة 

 السبورة

أوضح يف قاموس املنور أن  

باشتختة : كلمةالسبورة 

 papan tulisومعنه

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ي احلرف

على يف كلمة

  السيورة

١٧. 

 

كتاببة ال

الصحيحة 

 خلطوات

أوضح يف قاموس املنور أن كلمة 

اخلطواجتمعمن  

 langkahكلمةاخلطوةومعنه

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 ح احلرف

 .١٨ حلطواتيف كلمة

 

كتاببة ال

مبدرسة الصحيحة 

 الثانوية احلكومية
 

أوضح يف قاموس املنور أن  

كلمةاملدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau sekolah 

menengah 

 اخلطأهناك 

يف كتابة 

 س احلرف

يف كلمةمبدرسة 

 السنوية احلكومية

١٩. 

  

وجد الباحثاخلطاء يف كتابة احلرفما يصل إىل تسعة عشر خطأ وهو يف   ألعالهامناجلدو 

والكتابة الصحيحة " روف اهلجائيةخب"، ويف كلمة "اصةخ"والكتابة الصحيحة  "حاصة" كلمة

" لكال الظالب"، ويف كلمة "تتامخإلا"والكتابة الصحيحة " إلحتتاما"، ويف كلمة "روف اهلجائيةحب"

، ويف كلمة "دمختست"والكتابة الصحيحة " تستحدم"، ويف كلمة "البطاللكال "والكتابة الصحيحة 

والكتابة الصحيحة " لغة احلديث السريف"، ويف كلمة "هادامخاست"والكتابة الصحيحة " هاامذاستح"

، ويف  "حلاضرايف عصرنا "والكتابة الصحيحة " يف عصرنا للحاضر"، ويف كلمة "ريفشلغة احلديث ال"



 

يازم على "، ويف كلمة "الحيةطات اإلصالعبار "والكتابة الصحيحة " صتالحيةلعبارات اإلا"كلمة 

والكتابة الصحيحة " استحدام"، ويف كلمة "زم على التالميذلي"والكتابة الصحيحة " التالميذ

" هتاك"، ويف كلمة "قدرة الشحص"والكتابة الصحيحة " قدرة الشحص"، ويف كلمة "دامخاست"

، ويف  "طواتيف هذه اخل"والكتابة الصحيحة " يف هذه احلطوات"، ويف كلمة "اكنه"والكتابة الصحيحة 

والكتابة " على السيورة"، ويف كلمة "طابةطريقة اخل"والكتابة الصحيحة " طريقة احلطابة"كلمة 

مبدرسة "، ويف كلمة "طواتخل"والكتابة الصحيحة " حلطوات"، ويف كلمة "ورةبعلى الس"الصحيحة 

  ".نوية احلكوميةثامبدرسة ال"والكتابة الصحيحة  "السنوية احلكومية

  :عنوانتحت الفريةسرسالة علمية. )٤  

حبث اإلجراىي لدى تالميذ صف ( ترقية اتقان املفردات بتطبيق الطريقة القراءة 

 )الثامن مبدرسة اهلداية الثنوية جوكوح بالك تنغاموس 

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

كتاببة الصحيحة ال

 يف القاموس

أوضح يف قاموس املنور أن  

كلمةقاموس 

أحسناستخدامكلمة معجم 

 kamusومعنه

يف كتابة  اخلطأهناك 

 ف احلرف

 .١ يف كلمةيف الفموس

 

كتاببة الصحيحة ال

 السبورة

أوضح يف قاموس املنور أن  

كلمة سبورة يف  

كتابتهاستخدام احلرف س 

 papanليسحرف ش ومعنه
tulis 

يف كتابة  اخلطأهناك 

 احلرفش

 .٢ يف كلمةالشبورة

 



 

الكتابة 

املدرس الصحيحة

 الذين

أوضح يف قاموس املنور أن  

كلمةالذين ومعنه  

 sambung untukكلمة
jenis lelaki banyak 

يف كتابة  اخلطأهناك 

  ا احلرف

 .٣ يف كلمةاملدرسا لذين

 

 

وجد الباحثاخلطاء يف كتابة احلرفما يصل إىل ثالثة أخطاء وهو يف   ألعالهامناجلدو 

والكتابة الصحيحة " الشبورة"، ويف كلمة "موسقايف ال"والكتابة الصحيحة  "يف الفموس" كلمة

  ".لذينااملدرس"والكتابة الصحيحة " املدرسا لذين"، ويف كلمة "بورةسال"

 اإلصطالحي التعبير. )ب

 :عنوانتحت الحسن الخاتمة رسالة علمية من . )١  

" ا"ترقية مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسمانية الكلية لتالميذ الصف السابع 

املتوسطة اإلسالمية األوىل امباراوا فرينجيسوو للعام الدراسي " حممدية"مبدرسة 

  م٢٠١٥- ٢٠١٤

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

الكتابة 

اعتمادا الصحيحة

 على

أوضج يف كتاب 

باسوين عماد الدين و 

ناصرة االسحاق 

كلمةاعتمدا علىومعنه أن
berdasarkan pada 

اعتمادا منيف كلمة  .١ اعتمادا منيف كلمة 

الكتابة  أوضج يف كتاب  اعتمادا منيف كلمة  .٢ اعتمادا منيف كلمة 



 

اعتمادا الصحيحة

 على

باسوين عماد الدين و 

ناصرة االسحاق 

كلمةاعتمدا علىومعنه أن
berdasarkan pada 

الكتابة 

اعتمادا الصحيحة

 على

أوضج يف كتاب 

باسوين عماد الدين و 

ناصرة االسحاق 

كلمةاعتمدا علىومعنه أن
berdasarkan pada 

اعتمادا منيف كلمة  .٣ اعتمادا منيف كلمة 

  

وجد الباحثاخلطاء يف استخدام التعبري اإلصطالحيما يصل إىل ثالثة  ألعالهامناجلدو 

" اعتمادا من"، ويف كلمة "علىاعتمادا "والكتابة الصحيحة  "اعتمادا من" كلمةأخطاء وهو يف  

 ".غلى اعتمادا"والكتابة الصحيحة " اعتمادا من"، ويف كلمة "علىاعتمادا "والكتابة الصحيحة 

 :عنوانهداية تحت النعمة الرسالة علمية). ٢

" أ" تطبيقاسرتاتيجيةالبطاقةالومضيةواأللغازلرتقيةاستيعاباملفرداتلديطالبالصفالسابع

  مبدرسةاملتوسطةاإلسالميةالقدسيةكودوسفلناكانراتواكوتابوميالمبوجنالشمالية

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

يف كتابته  جيب

 اعتمادا على نتائج

أوضج يف كتاب 

باسوين عماد الدين و 

ناصرة االسحاق 

كلمةاعتمدا أن

اعتمادا من  يف كلمة

 نتائج

اعتمادا من  يف كلمة

 نتائج

١.  



 

علىومعنه 
berdasarkan pada 

 

وجد الباحثاخلطاء يف استخدام التعبري اإلصطالحي ما يصل إىل  ألعالهامناجلدو 

 ".نتائج علىاعتمادا " والكتابة الصحيحة" اعتمادا من نتائج" كلمةخطاء واحد وهويف  

 :عنوانىتحت التمرياايال دفر  رسالة علمية. )٣

 ترقيةمهارةاإلستماعبطريقةاإلمالء

) حبثاإلجرائياتاملؤهلةلطالميذالصفالثامنبمدرسةحممديةالثانويةكالياندىالمبوجناجلنوبية(

  م ٢٠١٤- ٢٠١٥

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

الكتابة 

حصول الصحيحة

 على

أوضج يف كتاب باسوين 

عماد الدين و ناصرة 

 أن كلمةاالسحاق 

حصل 

 ,meraihعلىومعنه
berhasil, 

memperoleh 

 .١ حصول اىل يف كلمة حصول اىليف كلمة

الكتابة 

اعتمادا الصحيحة

 على نتائج البحث

أوضج يف كتاب باسوين 

عماد الدين و ناصرة 

كلمةاعتمدا االسحاق أن

 berdasarkanعلىومعنه 
pada 

اعتمادا من يف كلمة

 نتائج البحث

اعتمادا من يف كلمة

 نتائج البحث

٢. 



 

وجد الباحثاخلطاء يف استخدام التعبري اإلصطالحي ما يصل إىل  ألعالهامناجلدو 

اعتمادا " كلمة، ويف  "علىحصول "والكتابة الصحيحة " حصول اىل" كلمةخطأن اثنان وهويف  

  ."اعتمادا من نتائج البحث"والكتابة الصحيحة " من نتائج البحث

 إمالئية . )ج

 :عنوانتحت الحسن الخاتمة رسالة علمية من . )١

" ا"ترقية مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسمانية الكلية لتالميذ الصف السابع 

املتوسطة اإلسالمية األوىل امباراوا فرينجيسوو للعام الدراسي " حممدية"مبدرسة 

  م٢٠١٥- ٢٠١٤

 حرف في كلمةنقصان الوقوع . أ

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

الكتابة 

 اصحايبالصحيحة

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمة اصحاب 

وهومجع من  

  كلمةصاحب

 .١  اصحابيب يف كلمة  وجود زيادةحرفب 

  



 

وجد الباحثاخلطاء يف اإلمالئية ما تتعلق بتخفيف احلرف يف الكلمة   ألعالهامناجلدو 

  ".اصحايب"والكتابة الصحيحة " اصحابيب" كلمةما يصل إىل خطاء واحد وهويف  

 زيادة الحرف في كلمة  . ب

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

ال الكتابة الصحيحة

 تزالوا

وفقا لكتاجبنتور جهايا  

كسوما، أوضح أن 

إضافةألففي النهاية 

هناك بعد 

حرفضمريالذي يف 

�اية الفعلماضى 

 ومضارع منوأمر 

خالل القضاء على 

الراهبة بسببنصبأو 

 اجلزم

 .١ يف كلمةال تزال  واوجود نقصاحرف

الكتابة 

باستخدام الصحيحة

 قواعد ونظام

أوضح يف قاموس 

حممود يونوس أن  

كلمة قواعد وهو مجع 

من كلمةقاعدة 

 alasومعنه
bangunan, aturan, 

undang-

يف كلمةباستخدام   وجود نقصاحرفا

 قوعد ونظام

٢. 



 

undang,contoh 
ال الكتابة الصحيحة

 يزالون التالميذ

وفقا لكتاجبنتور جهايا  

كسوما، أوضح أن 

إضافةألففي النهاية 

هناك بعد 

حرفضمريالذي يف 

�اية الفعلماضى وأمر 

خالل ومضارع من

القضاء على الراهبة 

 بسببنصبأو اجلزم

يف كلمةال يزال  وجود نقصاحرفون 

 التالميذ

٣. 

 

الكتابة 

 املفرداتاجلديدةالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة  

 معنھاملفردات
kosakata 

يف كلمةاملفردة  وجود نقصاحرفا 

 اجلديدة

٤. 

ال الكتابة الصحيحة

 تزالون

وفقا لكتاجبنتور جهايا  

كسوما، أوضح أن 

إضافةألففي 

النهايةهناك بعد 

حرفضمريالذي يف 

�اية الفعلماضى وأمر 

خالل  ومضارع من

القضاء على الراهبة 

 بسببنصبأو اجلزم

 .٥ يف كلمةال تزال ونحرفوجود نقصا

 



 

وجد الباحثاخلطاء يف اإلمالئية ما تتعلق بزيادة احلرف يف الكلمة ما  ألعالهامناجلدو 

 كلمة، ويف  "ونال تزال"والكتابة الصحيحة " ال تزال" كلمةيصل إىل مخسة أخطاء وهويف  

ال يزال " كلمة، ويف  "عد ونظاماباستخدام قو "والكتابة الصحيحة " باستخدام قوعد ونظام"

والكتابة الصحيحة " املفردة اجلديدة" كلمة، ويف  "التالميذ ونيزال ال"والكتابة الصحيحة " التالميذ

 ".ونال تزال"والكتابة الصحيحة " ال تزال" كلمة، ويف  "اجلديدة اتاملفرد"

  :عنوانتحت النعمة الهدايةمن رسالة علمية). ٢

تطبيق اسرتاتيجية البطاقة الومضية واأللغاز لرتقية استيعاب املفردات لدي طالب 

مبدرسة املتوسطة اإلسالمية القدسية كودوس فلناكان راتوا  " أ"السابع الصف 

  كوتابومي المبونج الشمالية

  

  ففيكلمةوقوع نقصانالحر   .أ 

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

الكتابة 

 اسرتاتيجيةالصحيحة

يف قاموس املنور أوضح أن  

كلمة اسرتاتيجية تعين 

اسرتاتيجية علم احلرب 

  .1 استاراتيجية يف كلمة  اوجود زيادةحرف



 

 )اإلسرتاتيجيات(

الكتابة 

 وقالالصحيحة

يف قاموس املنور أوضح أن  

كلمة قال قوال وقيال ومقاال 

 ومقالة واليت تعين أن تقول

وجود 

 ف زيادةحرف

 .٢ وفقال يف كلمة

الكتابة 

 علىالصحيحة

يف قاموس املنور يشرح أن  

فوق تعين أعاله ، : كلمة على

 على

 .٣ عللى يف كلمة ل وجود زيادةحرف

من الكتابة الصحيحة

 البيت

أوضح يف قاموس حممود 

يونوس أن كلمة بيت 

 rumahtangga,tempatومعنه
diam 

 .٤ من البييت يف كلمة وجود زيادةحريف

  

وجد الباحثاخلطاء يف اإلمالئية ما تتعلق بتخفيف احلرف يف الكلمة   ألعالهامناجلدو 

، ويف  "اتيجيةاسرت "والكتابة الصحيحة " استاراتيجية" كلمةما يصل إىل اربعة أخطاء وهويف  

، ويف  "لىع"والكتابة الصحيحة " عللى" كلمة، ويف  "قالو "والكتابة الصحيحة " وفقال" كلمة

  ".من البيت"لصحيحة والكتابة ا" من البييت" كلمة

 

  

 



 

 زيادةالحرفكلمة  . ب

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

ويف الكتابة الصحيحة

 هذا احلال
 

أوضح يف قاموس حممود 

يونوس أن كلمة  كلمة حال 

 hal ihwalومعنه

ويف هذ يف كلمة  اوجود نقصاحرف

 احلل

١. 

الكتابة 

 اغسطسالصحيحة

أوضح يف قاموس حممود 

كلمة   يونوس أن كلمة 

 bulanاغسطس ومعنه
agustus 

وجود 

 سنقصاكلمة

 .٢ اغتسيف كلمة

عناصر الكتابة الصحيحة

 اللغة

أوضح يف قاموس املنور  أن 

كلمة  كلمة عناصر وهو مجع 

 ,asalمن كلمة عنصر ومعنه
pokok, pamgkal 

عنصر يف كلمة ا  وجود نقصاحرف

 اللغة 

٣. 

 ختطيطالكتابة الصحيحة
 

املنور أن  أوضح يف قاموس 

كلمة ختطيط 

 penggarisanومعنه

 .٤ ختطط يف كلمة وجود نقصاحريف

الكتابة 

 البطاقةالومضيةالصحيحة

أوضح يف قاموس املنور أن  

 ,kertasكلمة بطاقة ومعنه
kartu 

ب  وجود نقصاحرف بالطاقة يف كلمة

 الومضية 

٥. 

 

 املزاياالكتابة الصحيحة

 

أوضح يف قاموس املنور أن  

كلمة مزايا وهو مجع من  

 ,keutamaanومعنهمزيةكلمة 
keistimewaan 

 .٦ املزاي يف كلمة ا  وجود نقصاحرف

الكتابة 

المبونج الصحيحة

أوضح يف قاموس املنور أن  

 utaraكلمةمشال ومعنه

مبونج يف كلمة الوجود نقصاحرف

 الشمالية

٧. 



 

 الشمالية
 

 متكنالكتابة الصحيحة

 التالميذ

أوضح يف قاموس املنور أن  

كلمة تالميذ وهو مجع من  

 muridكلمة تلميذ ومعنه

ت  وجود نقصاحرف متكن يف كلمة

 الالميذ 

٨. 

 

حيلة الكتابة الصحيحة

 أو طريقة

أوضح يف قاموس حممود 

يونوس أن  

 perjalananكلمةطريقةومعنه
hidup, hal, mazhab, 

metode 

حيلة أو يف كلمة ر  وجود نقصاحرف

 طيفة 

٩. 

 

  

وجد الباحثاخلطاء يف اإلمالئية ما تتعلق بزيادة احلرف يف الكلمة ما  ألعالهامناجلدو 

، ويف  "لااحل اويف هذ"والكتابة الصحيحة " ويف هذ احلل" كلمةيصل إىل تسعة أخطاء وهويف  

الصحيحة والكتابة " عنصر اللغة" كلمة، ويف  "سسطاغ"والكتابة الصحيحة  "اغتس" كلمة

" بالطاقة الومضية" كلمة، ويف  "ختطيط"والكتابة الصحيحة " ختطط" كلمة، ويف  "صر اللغةاعن"

 كلمة، ويف  "ااملزاي"والكتابة الصحيحة " ملزاي" كلمة، ويف  "الطاقة الومضية"والكتابة الصحيحة 

والكتابة " الالميذمتكن " كلمة، ويف  "مبونج الشماليةال"والكتابة الصحيحة " مبونج الشمالية"

 ".ةريقحيلة أو ط"والكتابة الصحيحة " حيلة أو طيفة" كلمة،ويف  "الميذتمتكن ال"الصحيحة 

 



 

 :عنوانتحت الىرياتمايال دفر رسالة علمية). ٣

 ترقيةمهارةاإلستماعبطريقةاإلمالء

) حبثاإلجرائياتاملؤهلةلطالميذالصفالثامنبمدرسةحممديةالثانويةكالياندىالمبوجناجلنوبية(

 م ٢٠١٤- ٢٠١٥

  همزة القطع  . أ

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

الكتابة 

 األنشطةالصحيحة

معرفة املنجيئة يف كتاب 

 مهزة القطع اليتأن  أوضح

هي يف وسط اجلملة ، يف 

الكتابة تتبع نفس القواعد 

اليت هي  مهزة القطع مع 

أي عند يف �اية اجلملة ، 

 بعد فتحالفتح أو سقوط 

 .١ االنشطةيف كلمة ء نقصاحرفوجود 

الكتابة 

 اإلمالءالصحيحة

معرفة املنجيئة يف كتاب 

مهزة القطع اليت أن  أوضح

يف وسط اجلملة ، يف  هي

الكتابة تتبع نفس القواعد 

اليت هي  مهزة القطع مع 

يف �اية اجلملة ، أي عند 

كاسرا أو تسقط   حركته

قصرية أو ”بعد الكسر 

 .“طويلة

 .٢ االمالءيف كلمة ء وجود نقصاحرف

 

الكتابة 

 اإلمالءالصحيحة

معرفة املنجيئة يف كتاب 

مهزة القطع اليت أن  أوضح

 .٣ االمالءيف كلمة ء وجود نقصاحرف

 



 

يف وسط اجلملة ، يف  هي

الكتابة تتبع نفس القواعد 

اليت هي  مهزة القطع مع 

يف �اية اجلملة ، أي عند 

كاسرا أو تسقط   حركته

قصرية أو ”بعد الكسر 

 .“طويلة

الكتابة 

 اإلمالءالصحيحة
 

معرفة املنجيئة يف كتاب 

مهزة القطع اليت أن  أوضح

يف وسط اجلملة ، يف  هي

الكتابة تتبع نفس القواعد 

اليت هي  مهزة القطع مع 

يف �اية اجلملة ، أي عند 

كاسرا أو تسقط   حركته

قصرية أو ”بعد الكسر 

 .“طويلة

 .٤ االمالءيف كلمة ء وجود نقصاحرف

الكتابة 

 اإلمالءالصحيحة

معرفة املنجيئة يف كتاب 

مهزة القطع اليت أن  أوضح

يف وسط اجلملة ، يف  هي

الكتابة تتبع نفس القواعد 

اليت هي  مهزة القطع مع 

يف �اية اجلملة ، أي عند 

كاسرا أو تسقط   حركته

قصرية أو ”بعد الكسر 

 .“طويلة

 .٥ االمالءيف كلمة ء وجود نقصاحرف

 

الكتابة 

يبدأ الصحيحة

معرفة املنجيئة يف كتاب 

 مهزة القطع اليتأن  أوضح

هي يف وسط اجلملة ، يف 

 .٦ يبدا املدرسيف كلمة ء وجود نقصاحرف

 



 

الكتابة تتبع نفس القواعد  املدرس

اليت هي  مهزة القطع مع 

أي عند يف �اية اجلملة ، 

 بعد فتحالفتح أو سقوط 

يف الكتابة الصحيحة

 األولالدور 

معرفة املنجيئة يف كتاب 

 مهزة القطع اليتأن  أوضح

هي يف وسط اجلملة ، يف 

الكتابة تتبع نفس القواعد 

اليت هي  مهزة القطع مع 

أي عند يف �اية اجلملة ، 

 بعد فتحالفتح أو سقوط 

يف الدور  يف كلمة ء وجود نقصاحرف

 االول

٧. 

 

يف الكتابة الصحيحة

 هذا الدور األول

معرفة املنجيئة يف كتاب 

 مهزة القطع اليتأن  أوضح

هي يف وسط اجلملة ، يف 

الكتابة تتبع نفس القواعد 

اليت هي  مهزة القطع مع 

أي عند يف �اية اجلملة ، 

 بعد فتحالفتح أو سقوط 

يف هذا الدور يف كلمة ء وجود نقصاحرف

 االول

٨. 

الكتابة 

فأجاب الصحيحة

 املدرس

معرفة املنجيئة يف كتاب 

 مهزة القطع اليتأن  أوضح

هي يف وسط اجلملة ، يف 

الكتابة تتبع نفس القواعد 

اليت هي  مهزة القطع مع 

أي عند يف �اية اجلملة ، 

 بعد فتحالفتح أو سقوط 

فاجب يف كلمة ء وجود نقصاحرف

 املدرس

٩. 

 



 

وجد الباحثاخلطاء يف اإلمالئية ما تتعلق بالشتخدام مهزة القطع ما  ألعالهامناجلدو 

 كلمة، ويف  "نشطةاأل"والكتابة الصحيحة " االنشطة" كلمةيصل إىل تسعة أخطاء وهويف  

، "مالءاإل"والكتابة الصحيحة " االمالء" كلمة، ويف  "مالءاإل"والكتابة الصحيحة  "االمالء"

والكتابة الصحيحة " االمالء" كلمة، ويف  "مالءاإل"صحيحة والكتابة ال" االمالء" كلمةويف  

" يف الدور االول" كلمة، ويف  "املدرس أيبد"والكتابة الصحيحة " يبدا املدرس"كلمة، ويف  "االمالء"

يف "والكتابة الصحيحة " يف هذا الدور االول" كلمة، ويف  "وليف الدور األ"والكتابة الصحيحة 

 ".ب املدرساجأف"والكتابة الصحيحة " ب املدرسافاج" كلمة،ويف  "ولهذا الدور األ

  ففيكلمةوقوع نقصان الحر . ب

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

الكتابة 

نفهم الصحيحة

 ونعرف

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة نعرف 

اصلهمن كلمة 

عرفة وعرافة  -عرف

وعرفانا 

 ,mengetahuiومعنه
mengenal 

 

 .١ نفهم ونعرفف كلمة  يف ف  وجود زيادةحرف

 

كتابة ال أوضح يف قاموس  املزايا  يف كلمة الوجود زيادةحرف ٢. 



 

املزايا الصحيحة

 والعيوب

حممود يونوس أن  

كلمةعيوب وهو مجع 

من كلمةعيب 

 aib, cacatومعنه

  وااللعيوب 

وجد الباحثاخلطاء يف اإلمالئية ما تتعلق بتخفيف احلرف يف الكلمة  ألعالهامناجلدو 

، ويف  "نفهم ونعرف"والكتابة الصحيحة " نفهم ونعرفف" كلمةما يصل إىل خطأن اثنان وهويف  

 "املزايا وااللعيوب"والكتابة الصحيحة  "املزايا وااللعيوب" كلمة

  ففيكلمةالحر زيادة. ج

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

الكتابة 

 الثانويةالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

 .١ الثنوية يف كلمة اوجود نقصاحرف

الكتابة 

 الثانويةالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

 .٢ الثنوية يف كلمة اوجود نقصاحرف

الكتابة 

 الثانويةالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

 .٣ الثنوية يف كلمة اوجود نقصاحرف

الكتابة  أوضح يف قاموس   .٤ األسالبيف كلمة   وجود نقصاحريف



 

املنور أن كلمةاساليب  األساليبالصحيحة

وهو مجع من  

اسم : كلمةاسلوب 

 فاعل ِلَسلِّبَ 

 

الكتابة 

 الثانويةالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

 .٥ الثنوية يف كلمة اوجود نقصاحرف

سأل الكتابة الصحيحة

املدرس عن املادة 

 املاضى

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

كلمة سأل معنه

 bertanyaومعنه

و ء وجود نقصاحرف

 ل  

سال امدرس يف كلمة

 عن املادة املاضى 

٦. 

الكتابة 

 األساليبالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمةاساليب 

وهو مجع من  

اسم : كلمةاسلوب 

 فاعل ِلَسلِّبَ 

 .٧ األسالبيف كلمة   وجود نقصاحريف

 

الكتابة 

 الثانويةالصحيحة

في قاموس أوضح

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

 .٨ الثنوية يف كلمة انقصاحرفوجود 

الكتابة 

 الثانويةالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

 .٩ الثنوية يف كلمة اوجود نقصاحرف



 

الكتابة 

 الثانويةالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

 .١٠ الثنوية يف كلمة اوجود نقصاحرف

الكتابة 

المبونج الصحيحة

 اجلنوبية

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمةاجلنوب 

 selatanومعنه

المبونج يف كلمة ووجود نقصاحرف

 اجلنبية 

١١. 

 

الكتابة 

مبدرسة الصحيحة

 الثانوية

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

مبدرسة يف كلمة اوجود نقصاحرف

 الثنوية 

١٢. 

الكتابة 

المبونج الصحيحة

 اجلنوبية
 

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمةاجلنوب 

 selatanومعنه

المبونج يف كلمة ووجود نقصاحرف

 اجلنبية

١٣. 

الكتابة 

 الثانويةالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

 .١٤ الثنوية يف كلمة اوجود نقصاحرف

 

الكتابة 

 الثانويةالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

 .١٥ الثنوية  يف كلمة اوجود نقصاحرف

 

الكتابة 

 الثانويةالصحيحة

أوضح يف قاموس 

املنور أن كلمة الثانوية 

 sekolahمعنه
menengah 

 .١٦ الثنوية يف كلمة اوجود نقصاحرف

 



 

وجد الباحثاخلطاء يف اإلمالئية ما تتعلق بزيادة احلرف يف الكلمة ما  ألعالهامناجلدو 

 كلمة، ويف  "نويةاالث"والكتابة الصحيحة " الثنوية" كلمةيصل إىل ستة عشر أخطاء وهويف  

، ويف  "نويةاالث"والكتابة الصحيحة " الثنوية" كلمةويف  ، "نويةاالث"والكتابة الصحيحة  "الثنوية"

والكتابة الصحيحة  "الثنوية" كلمة، ويف  "بياألسال"والكتابة الصحيحة " باألسال" كلمة

امدرس عن املادة ل أس"والكتابة الصحيحة "سال امدرس عن املادة املاضى" كلمة، ويف  "نويةاالث"

والكتابة " الثنوية" كلمة، ويف  "بياألسال"والكتابة الصحيحة " األسالب" كلمة، ويف  "املاضى

" ةالثنوي" كلمة، ويف  "الثنوية "والكتابة الصحيحة " ةالثنوي" كلمة،ويف  "نويةاالث"الصحيحة 

، "بيةو المبونج اجلن"والكتابة الصحيحة " المبونج اجلنبية" كلمة، ويف  "الثنوية "والكتابة الصحيحة 

" المبونج اجلنبية" كلمة، ويف  "نويةامبدرسة الث"والكتابة الصحيحة " مبدرسة الثنوية" كلمةويف  

،ويف  "نويةاالث"والكتابة الصحيحة " الثنوية" كلمة، ويف  "بيةو المبونج اجلن"الكتابة الصحيحة و 

  ."نويةاالث"والكتابة الصحيحة " الثنوية" كلمة،ويف  "نويةاالث"والكتابة الصحيحة " الثنوية" كلمة

  :عنوانتحت الفريةسرسالة علمية. )٤

حبث اإلجراىي لدى تالميذ صف  (ترقية اتقان املفردات بتطبيق الطريقة القراءة 

 )الثامن مبدرسة اهلداية الثنوية جوكوح بالك تنغاموس 

  

 



 

  ففيكلمةوقوع نقصانالحر   .أ 

 رقم  شرح النظرية شكل خطأ بيانات تحقيق

الكتابة 

 التالميذالصحيحة
 

أوضح يف قاموس 

حممود يونوس أن  

كلمة تالميذ وهو 

مجع من كلمة تلميذ 

-murid lakiومعنه
laki 

 .١ الللتالميذ يف كلمة لزيادةحرفوجود 

  

وجد الباحثاخلطاء يف اإلمالئية ما تتعلق بتخفيف احلرف يف الكلمة  ألعالهامناجلدو 

  ".لتالميذا"والكتابة الصحيحة " الللتالميذ" كلمةما يصل إىل خطاء واحد وهويف  

  زيادةالحروففيكلمة. ج

 رقم بيانات شكل خطأ شرح النظرية تحقيق

الكتابة 

املدرسة الصحيحة

 الثانوية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمة املدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau 

sekolah menengah 

يف كلمةاملدرسة    وجود نقصاحرفا

 الثنوية

١. 

الكتابة 

 اللذانالصحيحة

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمة اللذان ومعنه  

 .٢ يف كلمةالذن وجود نقصاحرفا

 



 

 sambung untukكلمة
jenis lelaki dua 

الكتابة 

املدرسة الصحيحة

 الثانوية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةاملدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau 

sekolah menengah 

يف كلمة املدرسة  وجود نقصاحرفا

 الثنوية

٣. 

الكتابة 

املدرسة الصحيحة

 الثانوية

أوضح يف قاموس املنور 

كلمةاملدرسة أن  

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau 

sekolah menengah 

 .٤ يف كلمةاملدرسة الثنوية وجود نقصاحرفا

 

الكتابة 

الصحيحةااملدرسة 

 الثانوي

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةاملدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau 

sekolah menengah 

 .٥ كلمةاملدرسة الثنويةيف   وجود نقصاحرفا

 

الكتابة 

املدرسة الصحيحة

 الثانوية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةاملدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau 

sekolah menengah 

 .٦ يف كلمةاملدرسة الثنوية وجود نقصاحرفا

 

الكتابة 

 اهلدايةالصحيحة

أوضح يف قاموس املنور 

 أن كلمةاهلدايةمعنه
hidayat atau 

petunjuk 

 .٧ يف كلمةاهلدية وجود نقصاحرفا

 

الكتابة 

املدرسة الصحيحة

 الثانوية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةاملدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه

 .٨ يف كلمةاملدرسة الثنوية وجود نقصاحرفا



 

 tsanawiyah atau 
sekolah menengah 

الكتابة 

املدرسة الصحيحة

 الثانويةاهلداية 

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةاملدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau 

sekolah menengah 

يف كلمةاملدرسة اهلدية  وجود نقصاحرفا

 الثنوية

٩. 

 

الكتابة 

املدرسة الصحيحة

 الثانوية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةاملدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau 

sekolah menengah 

 .١٠ يف كلمةاملدرسة الثنوية وجود نقصاحرفا

الكتابة 

 اهلدايةالصحيحة
 

أوضح يف قاموس املنور 

 أن كلمةاهلدايةمعنه
hidayat atau 

petunjuk 

 .١١ يف كلمةاهلدية وجود نقصاحرفا

الكتابة 

املدرسة الصحيحة

 اهلداية الثانوية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةاملدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau 

sekolah menengah 

يف كلمةاملدرسة اهلدية  وجود نقصاحرفا

 الثنوية

١٢. 

 

الكتابة 

املدرسة الصحيحة

 اهلداية الثانوية

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةاملدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau 

sekolah 
menengahالثنوية 

 .١٣ يف كلمةاملدرسةاهلدية وجود نقصاحرفا

 

الكتابة 

املدرسة الصحيحة

أوضح يف قاموس املنور 

أن كلمةاملدرسة 

يف كلمةاملدرسة اهلدية  وجود نقصاحرفا

 الثنوية

١٤. 

 



 

 madrasahالثانويةومعنه اهلداية الثانوية
tsanawiyah atau 

sekolah menengah 
الكتابة 

املدرسة الصحيحة

 اهلداية الثانوية

قاموس املنور  أوضح يف

أن كلمةاملدرسة 

 madrasahالثانويةومعنه
tsanawiyah atau 

sekolah menengah 

يف كلمةاملدرسةاهلدية  وجود نقصاحرفا

 الثنوية

١٥. 

  

وجد الباحثاخلطاء يف اإلمالئية ما تتعلق بزيادة احلرف يف الكلمة ما  ألعالهامناجلدو 

املدرسة "والكتابة الصحيحة " الثنوية املدرسة  " كلمةيصل إىل ستة عشر أخطاء وهويف  

والكتابة " املدرسة الثنوية" كلمةويف  ، "ناالذ"والكتابة الصحيحة  "الذن" كلمة، ويف  "نويةاالث

، "نويةااملدرسة الث"والكتابة الصحيحة " املدرسة الثنوية" كلمة، ويف  "نويةااملدرسة الث"الصحيحة 

املدرسة " كلمة، ويف  "نويةاملدرسة الثا"والكتابة الصحيحة  "نويةااملدرسة الث" كلمةويف  

، "يةااهلد"والكتابة الصحيحة " اهلدية" كلمة، ويف  "نويةااملدرسة الث"والكتابة الصحيحة "الثنوي

" املدرسة اهلدية الثنوية" كلمة،ويف  "نويةاالثاملدرسة "والكتابة الصحيحة " ملدرسة الثنويةا" كلمةويف  

والكتابة الصحيحة " املدرسة الثنوية" كلمة، ويف  "نويةاية الثااملدرسة اهلد"الصحيحة والكتابة 

ملدرسة اهلدية ا" كلمة، ويف  "يةااهلد"والكتابة الصحيحة  "اهلدية" كلمة، ويف  "نويةااملدرسة الث"

الصحيحة  والكتابة" املدرسةاهلدية" كلمة، ويف  "املدرسة اهلدية الثنوية"والكتابة الصحيحة " الثنوية



 

،ويف  "ويةاية الثناملدرسة اهلد"والكتابة الصحيحة " املدرسة اهلدية الثنوية" كلمة، ويف  "يةااملدرسةاهلد"

  ."نويةاية الثاملدرسةاهلد"والكتابة الصحيحة " املدرسةاهلدية الثنوية" كلمة

رسالة الكتابةيف  خطاءاألوبالتالييمكنفهمأن

سالمية احلكومية اإلنتان رادين إقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالرتبيةوالتعليمبجامعة لطلبةعلميةال

: جوانبوهي ٣ توجد ٢٠١٥فيعام املتخرجني المبونج

  .اإلمالئيةيف واألخطاءاإلصطالحي األخطاءفيالكتابةواألخطاءفياستخدامالتعبري

  : رسالة علمية من حسن الخاتمة تحت العنوان .١

مبدرسة " ا"بطريقة االستجابة اجلسمانية الكلية لتالميذ الصف السابع ترقية مهارة الكالم 

 م٢٠١٥-٢٠١٤املتوسطة اإلسالمية األوىل امباراوا فرينجيسوو للعام الدراسي " حممدية"

 ٣ طأفياستخدامالتعبرياخل) ب(، ما يصلخطأواحد اخلطأمنحيثكتابةاحلرف) أ( :يفاخلطأ

 خطأ٦إمالئيةمايصإلىلاخلطأمن حيث ) ج(، خطأ

 



 

 :رسالة علمية مننعمة الهداية تحتالعنوان .٢

" أ" تطبيقاسرتاتيجيةالبطاقةالومضيةواأللغازلرتقيةاستيعاباملفرداتلديطالبالصفالسابع

) أ( :يفاخلطأ. مبدرسةاملتوسطةاإلسالميةالقدسيةكودوسفلناكانراتواكوتابوميالمبوجنالشمالية

) ج(، طأفياستخدامالتعبريخطأ واحداخل) ب(، خطأ ١٦ ما يصل اخلطأمنحيثكتابةاحلرف

 خطأ١٣اخلطأمن حيث إمالئيةمايصإلىل

  :مععنوانفرضيال أرياتما  رسالة علمية .٣

حبث اإلجرائى لدي تالميذ الصف الثامن مبدرسة ( ترقية مهارة اإلستماع بطريقة اإلمالء 

 م ٢٠١٤- ٢٠١٥) حممدية الثانوية كالياندى المبونج اجلنوبية

، طأفياستخدامالتعبريخطأناخل) ب(، أخطاء ١٩ ما يصل اخلطأمنحيثالكتابة) أ(: يفاخلطأ

 خطأ٢٧اخلطأمن حيث إمالئيةمايصإلىل) ج(

 :فريةبعنوانسرسالة علمية .٤

تالميذ صف الثامن مبدرسة  راءة حبث اإلجراىي لدىترقية اتقان املفردات بتطبيق الطريقة الق

  اهلداية الثنوية جوكوح بالك تنغاموس



 

اخلطأمن حيث ) ب(، أخطاء٣ما يصل اخلطأمنحيثالكتابة) أ: (يفاخلطأ

  خطأ١٦إمالئيةمايصإلىل

: جوانب،وهي ٣ منرسالة علميةاألربعةأعالهيمكنأننستنتجأخنطأالكتابةيتكومنن

 األخطاءو . أخطاء ٣٩ أمابالنسبةلألخطاءمنحيثكتابةمايصإلىل. واإلمالئيةالكتابة،والتعبري،

يف اجلانباإلمالئيفي استخدام  واألخطاء. أخطاء ٦ مايصإلىلالتعبري اإلصطالحياستخدامفي

 أخطاء،اخلطأ٨كلمةمايصإلىلالفييف وقوع نقصان احلرف ،و اخلطأأخطاء٩ما يصل  مهزة القطع

  .خطأ٤٥كلمةمايصإلىليف زيادة احلرف فيال

 تعليم قسم ةبطلرسالة العلمية لالكتابة في خطاءألحتليالو البحث على نتائج  عتماداا

يف  املتخرجني المبونجإنتان اإلسالمية احلكومية رادينوالتعليمبجامعةاللغة العربية بكلية الرتبية

يف الكتابة  األخطاء: ، وهيانواع اخلطاء الثالثستنتاج أن هناك إ، فإنه ميكن م٢٠١٥عام 

 تعلقواخلطاء يف اجلانباإلمالئي ماي ،اإلصطالحي بريالتع خلطاء يفوا احلرف، كتابةما يتعلقب

  يفف احلر ووقوع نقصان احلرف يف الكلمة، والزيادة ، باألخطاء يف استخدام مهزة القطع

  .كلمة

  



 

 الخامس بابال

  الخاتمةقتراحات و ستنتاجات واإلاإل

 

 ستنتاجاتاإل  . أ

 تعليمقسم ةبطلرسالة العلميةلالكتابة في خطاءألحتليالو البحث على نتائج  اعتمادا

يف  املتخرجني المبونجإنتان اإلسالمية احلكومية رادينوالتعليمبجامعةاللغة العربية بكلية الرتبية

يف الكتابة  األخطاء: ، وهيانواع اخلطاء الثالثستنتاج أن هناك إ، فإنه ميكن م٢٠١٥عام 

باألخطاء يف تعلقواخلطاء يف اجلانباإلمالئي ماي بري،االتع خلطاء يفوا احلرف، كتابةما يتعلقب

  .كلمة  يفف احلر ووقوع نقصان احلرف يف الكلمة، والزيادة ، استخدام مهزة القطع

، واألخطاء يف أً خط ٣٩ احلروفما يصل إىلخطاء يف كتابة األميكن يتضح هذا من 

همزة استخداميف اجلانب اإلمالئيفي خطاء واأل، اءطخأ ٦إىل ما يصل بري ااستخدام التع

 ٨ ما يصل إىل كلمةالف يف و احلر  اء يف وقوع نقصانخطاألو ، اءخطأ  ٩القطعما يصل إىل 

 .أخط ٤٥كلمة ما يصل إىل   احلروففيزيادة اء يف خطاألو ، اءخطأ

 



 

 قتراحاتاإل  . ب

  :التالية قرتاحاتقدمي اإليتائج البحث أعاله ، ميكن للباحثاستناًدا إىل ن

للغة العربية إىل أن تكون أكثر حذرا يف كتابة واتباع القواعد اتعليم ةقسم بلطلل .١

يف  مرة أخرى ال حيدث األخطاء حىت، يف كتابة الرسالة العلميةواملبادئ التوجيهية 

  .الرسالة العلمية القادمة

الرسالة فيكتابة دقيق، واحلذر، ونقل املعرفة ال، توجيه طالبه مع الصربلحملاضرين .٢

 .ميكن أن يكون أفضل العلمية

 خاتمةال. ج

هذه إكمال  للمؤلف يف ه ميكنمنالرمحة، والتوجيه، وحمبة ب، احلمد هللا رب العاملني

اللغة  الرسالة العلمية لطلبة قسم تعليمكتابةيف  عنوان حتليل األخطاء الرسالة العلميةحتت ال

 املتخرجني يف عامالمبوجنإنتاناإلسالمية احلكومية رادينجبامعة  الرتبية والتعليم بكلية العربية 

ال تزال هناك العديد  الرسالة العلميةمتاما أنه يف إعداد هذه  ، ولكن يدرك املؤلفم٢٠١٥

 .تحقيق نتيجة جيدةلقرتاحات للغاية إنتقادات و إ، يتوقع املؤلف ولذلك. من أوجه القصور
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