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 ملخص
أ قسم تعليم اللغة العربية طلبة الفصل السادس  تكتاابيف   األخطاء اإلمالئيةحتليل 

 المبونجنتان اإلسالمية احلكومية رادين إجبامعة  التعليمو ية كلية الرتبب
 8102/8102لعام الدراسي ل 

 يت مزينةس
طلبة الفصل  تيف كتاابمعرفة أنواع األخطاء اإلمالئية  يهدف هذا البحث إىل

نتان اإلسالمية جبامعة رادين إ والتعليمكلية الرتبية   السادس أ قسم تعليم اللغة العربية
بنوع  هذا البحث هو حبث نوعي ووصفي. 8102/8102لعام الدراسي ل المبونجاحلكومية 

طلبة  تأمثلة لكتااب 01حنو األخطاء اإلمالئية يف ( library research)البحث املكتيب 
نتان اإلسالمية جبامعة رادين إ والتعليم كلية الرتبيةب قسم تعليم اللغة العربية أ الفصل السادس

طريقة . استخدام أسلوب العينات اهلادفةمع  8102/8102عام الدراسي لل احلكومية المبونج
 .املالحظة واملقابلة والتوثيقيةطريقة هي  املستخدمة مجع البياانت

أن هناك األخطاء اإلمالئية يف استخدام مهزة القطع، ومهزة الوصل، ، ظهرت نتائج البحث
 . ففصل و وصل بني احلرو ها، نقصزايدة احلروف و  ،وألف لينة

قلة األخطاء اإلمالئية هي عدم قدرة الطلبة على متييز احلروف و  ومن أسباب
وأما كيفية حللول هذه  .األخطاء يف تفسري القواعدله تطبيق قواعد اإلمالء و و  ,املفردات

األخطاء اإلمالئية فهي من خالل تعلم القواعد اإلمالئية ابجليد والصحيح، وزايدة املفردات اليت 
 .قاموس العريب، وترقية مهارة الكتابة ابلصحيحتشري إىل ال

 األخطاء اإلمالئية حتليل األخطاء،: الكلمات املفاتيح
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 إهداء

 :إىلهذه الرسالة العلمية أهديت 

 ويقدماين يربياين ، مها اللذانكيايتو سوأمي  رجواو  أيب والديي احملبوبني. 1

ية حىت قدرت الباحثة على دافع والتوجيه مادية كانت أو روحالتشجيع وال

 .إمتام هذه الرسالة العلمية

 أخي احملبوب سيف هللا وأخيت احملبوبة مسرية ومجيع أسرايت اللذين أعطوين و. 2

  .احلماسة والنشاطة واحملبة يف انتظار جناحي

اليت قد  نتان اإلسالمية احلكومية المبونجيف جامعة رادين إ احملبوبني زمالئي. 4

 .أعطتين اخلربات والعلوم الكثرية
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 ةترمجة الباحث

 7991/62سنة  بريمن ديسم 62 ابجنر ساري يف قرية يت مزينةسحثة االب ولدت

نت األخرية من وهي الب نوييةسوالن المبونج اجلاي ه ، انحية و  7171شعبان من 

 .كيايتو رجو وأمي سامن املتزوج أيب و  ثالث أخوات

ومتت الدراسة يف ابجنر ساري  GUPPI 6يف املدرسة اإليتدائية  الباحثة درست

المبونج  1احلكومية  ميةاإلسال واستمرت دراستها يف املدرسة املتوسطة. 6009سنة 

ي او  اإلسالمية الثانوية مث تدّرست هي يف مدرسة احلكمة. 6076ومتت سنة  اجلنويية

 OSISوقد اتبعتها الباحثة املنظمة  .6072سنة حليم ابندار المبونج ومتت الدراسة يف 

والكشافة ومجعية طريقة الطالبني ومجعية حبث الكتب يف مدرسة احلكمة الثانوية 

نتان اإلسالمية استمرت دراستها يف جامعة رادين إ 6072مث يف سنة . ميةاإلسال

 .كلية الرتيية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العرييةاحلكومية المبونج  

احتاد الطلبة لقسم  منذ دراستها يف اجلامعة هياملنظمة اليت اتبعتها الباحثة أن 

هي كأعضاء الكشافة للعام الداسي و ، 6071-6072للعام الدراسي تعليم اللغة العريية 

نتان اإلسالمية احلكومية حثة أيضا يف معهد اجلامعة رادين إ، وختدم البا6072-6071

 .إىل اليوم 6071المبونج منذ سنة 
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 تقديركلمة شكر و 

 نعمة اإلميان واإلسالمعلى مجيع  إىل هللا تعاىل ابلشكراحلمد هلل رّب العاملني 

هذه الرسالة  .هذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتة حىت اليت أعطاه للباحث والصحة

العلمية إلمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من كلية الرتبية والتعليم قي 

 .المية احلكومية المبونجنتان اإلسرادين إ قسم تعليم اللغة العربية جبامعة

كثري املساعدات   ةويف إمتام هذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحث

جزيل الشكر إىل  ةفبهذه املناسبة أن تقّدم الباحث. من مجيع األطرافوالتشجيعات 

 :سادات األفاضيل

امعة م جبكلية الرتبية والتعلية، كعميدة   املاجستري  ة نريفا دايان،الدكتور  ةاألستاذ .1

  .نتان اإلسالمية احلكومية المبونجرادين إ

ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةملاجستري ة أمي هجرية، االدكتور  ةاألستاذ .2

نتان حبامعة رادين إربية قسم تعليم اللغة العواألستاذ إروندي، املاجستري كسكريرت 

 .اإلسالمية احلكومية المبونج
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رف األول واألستاذ  كاملش  املاجستري د خباري مسلم،احلاج أمح الدكتور األستاذ. 3

أشكرهم على تقدمي األوقات واإلرشادات  الثاين كاملشرف  كمران، املاجستري

 .هذه الرسالة العلمية إلمتاموالدعاء 

نتان اإلسالمية احلكومية وأعضاء املوظفني جبامعة رادين إ مجيع احملاضرين. 4

 .المبونج

نتان اإلسالمية احلكومية المبونج، مدير هد اجلامعة رادين إيف مع العائلة الكبرية. 5

املعهد األستاذ دمحم نور، املاجستري، ومجيع األساتيذ واملربيني واملشرفني 

اللذين أعطوين التشجيع والدافع ألمتام هذه " حلقة"وابخلصوص إىل أخوايت 

 .الرسالة العلمية

ليت قد أعطتين التشجيع والتوجيه، حافزي أستاذة زغرافعة النجاح، املاجسترية ا. 6

 .عسى هللا أن جيزيها أبحسن اجلزاء يف كل خطوهتا

دمحم نور غزايل، ، أمحد سوبركة: يف معهد اجلامعةزمالئي احملبوبني يف السالح  .7

سييت بدرية، سييت خامتة، إانيف ليلة السروس، أستويت مطهرة،   ،أمحد ذو الفكار

 .أرزكا أغوستيناكيكت، هريلينا، 



 

 ي
 

 كلية الرتبية  2115ملرحلة  من طلبة قسم تعليم اللغة العربية أصدقائي احملبوبني. 8

نتان اإلسالمية احلكومية المبونج وابخلصوص وإعداد املدرسني جبامعة رادين إ

 .، أشكرهم على تقدمي التشجيع والدافع يف إمتام هذه الرسالة العلميةأ للفصل

 .نتان اإلسالمية احلكومية المبونجإة رادين زمالئي احملبوبني جبامع. 9

عن  اواخلطاءات وبعيد من النقصان احبثها كثري  أن يف الباحثة اعرتفوهبذا 

 .الكمال والصواب، فرتجى الباحثة النقد واالقرتاحات لتكميل هذه الرسالة العلمية

املساعدة  حسناجلزاء حلسنهم أبحسن اجلزاء على  عسى هللا أن يعطيهموأخريا 

 .كة، آمني اي رب العاملنيواملشار 
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 األول بابال

 مقدمة

 البحث اتخلفي .أ

، أم ُب خاصةإندكنيسيا بالد م ُب التعليم ُب دكر مهؽباللغة العربية إف 

الدينية اإلسالمية ُب  ارؼاؼبعتفقه  إذل هبدؼ )اؼبعهد(سالمية التعليمية اإلسؤسسة اؼب

اليت  الًتاثكدراسة الكتب  تصوؼؾباالت التفسَت كاغبديث كالفقه كالعقيدة كال

 اللغة العربيةتدرس  ،يةاإلسالم اؼبعاهداللغة العربية. باإلضافة إذل بتستخدـ ؿبتوياهتا 

، االبتدائية رظبية من اؼبستول االبتدائي، كخاصة اؼبدارسالتعليمية السؤسسة اؼبأيضنا ُب 

العربية لغة لا صارتحىت ، امعةاعبمستول  إذل كاؼبدارس اؼبتوسطة، ويةاؼبدارس الثان

 ُ.لدين اإلسالميلغة ل

دؼ هت امهم للغاية، فإهن كخاصة ُب إندكنيسيا جامعة اإلسالمية دكر  إفٌ 

كانت للجامعة الدينية من الناحية النظرية،  ك باهلل.  أيضنا إذل إنتاج اؼبسلمُت اؼبسؤمنُت

 م الديٍت هو مسألةي. لذلك هذا التعلاديني ابَت ة كخ ا علمياخبَت نبا أف يكوف ف، دكرا

 ِ.مساعدته يهكاللغة العربية  رئيسية

                                                             
1
 Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2011), h. 7. 
2
 Pembelajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama Islam, Jurnal Ilmiah 

DIDAKTIKA, VOL. XII NO. 2 (Februari 2012), h. 310 



 
 

11 
 

هارات، كهي  مهارة االستماع، مهارة اؼبم اللغة العربية، توجد أربع يُب تعل

 ةسطبوا االستماعك  الكالـ مهارة  ُب ّرة الكتابة،االقراءة، مه ةالكالـ، مهار 

الصوت، أم من خالؿ االتصاؿ اؼبباشر بُت اؼبستمع كمكرب الصوت أك من خالؿ 

 .كتابةالتستخدـ الرسائل ك  الكتابةك  القراءةكسائط الصوت. ُب حُت أف مهارات 

 ماعمهارة االست. ُ

قبل  ألف االستماع مهم إذل الغاية ماعاالستتبدأ اؼبهارات اللغوية دبهارة 

عن  هبب أف تبدأ باألنشطة الشفوية ماع،االست تدري  مهارة الكتابة كالقراءة. ُب

الطالب على  ويدإذل تع اعبملة العربية هبدؼكلمة أك لطريق اللعب اؼبباشر ل

 ع كفهم قواعد اللغة العربية فهما جيدا.السم

 مهارة الكالـ. ِ

استمرار ؼبهارات االستماع، كهي كأداة اإلتصاؿ اؼبتبادؿ  الكالـمهارة 

بُت اؼبتكلم اإلتصاؿ  أمراف. مهارة الكالـ ؽبا اـ اللغة كوسيلتهاباستخد

 ب أكالن أف تستند إذل مهارة االستماع كالكالـ.هب . كبالتارل فإنهخاطبكاؼب

 

 

                                                             
3
 Ahmad fuad effendi, Metodologi Pengajaran bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 

h.135 
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 القراءةرة امه. ّ

الرسالة ُب مضمةف فهم على   هذ  اؼبهارة، هبب أف يقدر القارئُب

، نبا استبداؿ رمز الكتابة ُب افأمر اؼبسؤلف. ؽبذ  اؼبهارة اليت يعربها  قراءةال

الصوت، كالقدرة على فهم معٌت اؼبوقف الذم يرمز إليه بالرموز الصوتية 

 .كالكتابية

الغرض من هذ  اؼبهارة كهدؼ إدراكي هو اكتساب اؼبعرفة كإضافة 

مل شيء ما، ككهدؼ عاطفي لتكملة كهدؼ عملي ؼبعرفة كيفية ع البصَتة، 

 .الركح كاؼبشاعر اهتماـ

 رة الكتابةامه. ْ

هجاء، كمهارة التعبَت لؽبذ  اؼبهارة جانباف  مهارة كتابة الرسائل كفهم ال

 بُت اؼبهارات اللغوية األخرل، مهارة من ك الكتابة. كاؼبشاعر ُب عن األفكار 

 .الكتابة هي أعلى اؼبهارات

لغة غَت ؿبدكدة بُت اؼبكاف الالكتابة هي كسيلة للتواصل باستخداـ 

وم اغبركؼ العربية كالالتينية على ميزات ـبتلفة، كاغبركؼ العربية ؽبا كالزماف. ربت

، أم أف صبيع اغبركؼ الساكنة ال ربتوم على مفردات كتبدأ   sillabaryخصائص
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من اليمُت كلي  اليسار. على هذا االختالؼ يصبح  كتابة اغبركؼ العربية

 ْ.ركف على فهم الكتابة الالتينيةدقيمشكلة ُب الطالب الذين 

الكتابة  ألفمقركءة كغَت مفهومة  غَت إذل أهنا الكتابةُب خطاء تسبب األ

مشوهة كخاطئة. لقد كجدت الباحثة بعض األخطاء اللغوية ُب كتابة الرسائل العلمية 

رؼ السابقة اليت كتبها عا البحوث، كهذا ما تدعمه لطالب قسم تعليم اللغة العربية

نتاف اإلسالمية اغبكومية رادين إ قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ةطالب سيتيا بودم هو

 المبونج.

خاصةن  ،م اللغة العربيةيُب تعلكاؼبشكالت اغبادثة  السابق البحثانطالقا من 

التحليل هو  .. فتقـو الباحثة بتحليل األخطاء اإلمالئيةالكتابة أك اإلمالءلم يُب تع

على صبيع العناصر األساسية كالعالقات األحداث للعثور  شكلة ُب اؼبسة كسيلة لدرا

هذ  دث رب( هي االكبراؼ ُب استخداـ اللغة. ك error)األخطاء  ٓبُت العناصر اؼبعنية.

ُب إخفاء أصوات اللغة، الكلمات، ترتيب  كمثل األخطاء الشيئ  األخطاء ُب تذكر

 ٔكغَت ذلكالكلمات، اعبمل، 

                                                             
4
 Nailil Muniroh, “Problematika Pembelajaran Maharah Al-Kitabah di kelas V The 

Conprehensive Islamic LAB School Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Sleman Yogyakarta” 

(Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2010) h. 3. 
5
 Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ensiklopedia Nasioanal Indonesia (Jakarta: PT. 

Cipta Adi Pustaka, 1988), h. 19. 
6
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

2011), h. 67. 



 
 

11 
 

أضبد بصرم  ةالثالث ةؿباضر مهارة الكتابالباحثة مع  البحث كمقابلة نتائج 

 :هي كما يلي تَتاؼباجس

مهارة  تعليمُب ك ، الصعبة كاؼبعقدةهي مستول من اؼبهارة  ةالكتابمهارة 

 .لى كتابة اللغة العربية كتابة صحيحةع يطلب من الطالب قادرين الثالثة الكتابة

اإلمالء كالنحو ُب  العديدة ُب كتابة الطالب إما األخطاءكلكن هناؾ األخطاء 

كعدـ بعض العوامل ُب األخطاء هي عدـ العادة ُب كتابة اللغة العربية  لصرؼ.كا

الثانوية اؼبهنية، حىت كاؼبدرسة  العامة ُب مدارسوف هبخر الدافع للطالب، ألف بعضهم 

باإلضافة إذل . لديهم نقصاف كضعف ُب كتابة اللغة العربية عاليةالدرسة اؼب خرهبُتمت

كف بالصعوبة ُب الكتابة كُب غهم النحو كالصرؼ هم يشعر ذلك، متخرجوف اؼبعهد 

 ٕ.درسة السلفية اإلسالميةمن اؼب خرجوفمت ككذلك بالنسبة إذل مهارة الكالـ، 

 هي كالتارل كمن خلفيات اؼبدرسة اليت حبثتها الباحثة 

 خلفيات اؼبدرسة اسم الطلبة رقم
 ٗمعهد دار السالـ كونتور  ؿبمد فاضل رمضاف ُ
معهد مفتاح اؽبدل جاٌب أغونج المبونج  هاريادم سوغينج ِ

 اعبنوبية
 مدرسة اغبكمة باندار المبونج  اؼبائدة فطرة ضبدلة ّ

                                                             
7
 Ahmad Basyori, Dosen Pengampu Mata Kuliah Maharah Al-Kitabah III, Wawancara 

tanggal 18 Maret 2019. 
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 مدرسة مطلع األنوار الثانوية تانغاموس سونيٍت ْ
 معهد الصفاح حزب اهلل كاؼبدرسة الفتح، ناتار يةسيت رق ٓ
 معهد بيت اؼبستقيم المبونج الوسطى ؿبمد فتح الرازم ٔ
 معهد البياف رقبكاس بيتونج بانتُت مشسية اغبسنة ٕ
 باندار المبونج ِاؼبدرسة الثانوية اغبكومية  فطرياشل ٖ
معهد ركضة الصاغبُت، بادانج راتو المبونج  إين  أمليا ٗ

 لوسطىا
 المبونج الوسطى ُاؼبدرسة الثانوية اغبكومية  احايا كوسوماچككالف َُ

 

بقسم تعليم اللغة  أإذل ذلك، قامت الباحثة باؼبقابلة مع طلبة الفصل السادس 
 العربية، هذ  اؼبقابالت هي كما يلي  

الرغم نتيجة اؼبقابلة مع أخت اؼبائدة فطرة ضبدلة ، أهنا قالت الكتابة هي عمل صعب. ب
من أنٍت زبرجت من اؼبعهد، لكنه ال يدرس الطلبة الكتابة أك اإلنشاء ُب معهد السلفية. 

يطلب من الطلبة ليعملوا الواجبات بأنفسهم، لكنهم دل  IIIكُب مادة مهارة الكتابة 
يفهموا الكتابة ألف نقصاف اؼبفردات كاختيار الكلمات اؼبناسبة ُب اللغة العربية كذلك ُب 

 كلمات كاعبملة.تركيب ال

أهنا قالت ليست الكتابة مهمة سهلة، ألهنا ربتوم على  فطرياشلنتيجة اؼبقابلة مع أخت 
اؼبفردات، تركيب اعبملة كإعراهبا اليت هبب أف يتقن الطلبة كخاصة أنٍت زبرجت من 



 
 

11 
 

اؼبدرسة الثانوية ذات اؼبهارات اللغوية منخفضة، كأما خلفيات اؼبدرسة فهي إحدل 
 8داعمة لفهم تعليم اللغة العربية.العوامل ال

ُب قسم  أ السادس الفصل ةببلة السابقة، يعرؼ أف طلئج اؼبقابناءن على نتا

 نتاف اإلسالمية اغبكومية المبونج،رادين إ جبامعة كالتعليمكلية الًتبية بلغة العربية ال

. على سبيل اؼبثاؿ  كتابة اإلمالءخاصةن ُب  مهارة الكتابةلديهم األخطاء اللغوية ُب 

 ف اؼبهاراتإ  ، مثلكُب النهاية ُب الوسطُب البداية،  ؽبا أشكاؿ ـبتلفةؼ العربية اغبرك 

، مزة الوصلُب بداية الكلمة، كلكن تستخدـ ؽب أنه ال يقع "إف"حرؼ اؽبمزة ُب كلمة 

 ألف باستخداـ" سالمىالا"  اؼبهارات .إف كتابة كلمةإف الكتابة الصحيحة هي ك 

 دـأف تستخ ألف ، علىنبزة مع ألف كاليت هبب أف تكتب باستخداـ ،زةنبلي  مع 

 نبزة الوصل. بدالن من استخداـ نبزة القطع

كالوصفي. النوعي منهج البحث  ةالباحث ُب هذ  الرسالة العلمية، تستخدـ

عن األخطاء اللغوية  library research كتصميم البحث اؼبستخدـ هو البحث اؼبكتيب

لية اللغة العربية ك تعليم قسم أ طلبة الفصل السادس اتكتابمن ناحية اإلمالء ُب  

لعاـ الدراسي ل رادين إينتاف اإلسالمية اغبكومية المبونج جبامعةالتعليم الًتبية ك 

ُب  أ السادس فصلالطلبة ات كتاب  ذا البحث هوؽبيانات . مصدر البَُِٗ/َُِٖ
                                                             

8 Almaida Fitra Hamdalah dan Fitriyani, Mahasiswa Jurusan Pendidikan  Bahasa Arab 

Semester VI Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung  Tahun 2018/2019, 

Wawancara tanggal 21 Agustus 2019. 
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نتاف اإلسالمية اغبكومية رادين إ جبامعة كالتعليمالًتبية كلية باللغة العربية تعليم قسم 

 .َُِٗ/َُِٖي لعاـ الدراسل المبونج

من ناحية بة امهارة الكت العديدة ُب خطاءهناؾ األأعال ،  كاستنادا إذل البياف

الًتبية كلية ُب قسم تعليم اللغة العربية ب أفصل السادس الكتابات طلبة ُب   اإلمالء

لعاـ الدراسي ل نتاف اإلسالمية اغبكومية المبونجرادين إ جبامعة كالتعليم

األخطاء " تحليل ة بإجراء حبثها دبوضوع الباحث. لذلك تقـو َُِٗ/َُِٖ

كلية باللغة العربية  تعليم أ قسم الفصل السادس طلبة اتفي كتاب اإلمالئية

لعام الدراسي ل نتان اإلسالمية الحكومية المبونجبجامعة رادين إ التعليمو التربية 

8108/8109." 

 مشكلة البحث  .ب

ة  اؼبشكلة ُب األمور الباحث ددرب، استنادا إذل خلفيات البحث السابق

 أفصل السادس الكتابات طلبة ُب   ككيف ربليلها األخطاء اإلمالئية ما هيالتالية  

نتاف اإلسالمية رادين إ جبامعةكالتعليم الًتبية كلية ُب قسم تعليم اللغة العربية ب

 ؟َُِٗ/َُِٖلعاـ الدراسي ل اغبكومية المبونج
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 اف البحث وفوائدهاهدأ .ج

 ؼ البحثاهدأ. ُ

كتابات طلبة ُب   ؼبعرفة أنواع األخطاء اإلمالئيةمن هذا البحث هو " اؽبدؼ

نتاف رادين إ جبامعة كالتعليمالًتبية كلية ُب قسم تعليم اللغة العربية ب أفصل السادس ال

 ".َُِٗ/َُِٖلعاـ الدراسي ل اإلسالمية اغبكومية المبونج

 لبحث. فوائد اِ

 :هيأما فوائد هذا البحث ف

 الفوائد النظرية .أ 

اؼبعلومات عن أنواع على تقدصل قادرا  يرجى من أف يكوف هذا البحث

ُب قسم تعليم اللغة  أفصل السادس الكتابات طلبة ُب  األخطاء اإلمالئية اغبادثة 

لعاـ ل نتاف اإلسالمية اغبكومية المبونجرادين إ جبامعة كالتعليمالًتبية كلية العربية ب

 .َُِٗ/َُِٖ الدراسي

 يةالفوائد العمل  .ب 

 :باتللك. ُ
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كتابات ُب  اإلمالئية اغبادثة األخطاء  م أنواعيتعلعن لدراسة اكمادة 

 جبامعة كالتعليمالًتبية كلية ُب قسم تعليم اللغة العربية ب أفصل السادس الطلبة 

 .َُِٗ/َُِٖلعاـ الدراسي ل نتاف اإلسالمية اغبكومية المبونجرادين إ

 علمُتللم. ِ

 خطاء م أنواع األيتعلك م يمدخالت للمعلمُت ُب إنشاء عملية التعلك

ُب قسم تعليم اللغة العربية  أفصل السادس الكتابات طلبة ُب  اإلمالئية اغبادثة 

لعاـ ل نتاف اإلسالمية اغبكومية المبونجرادين إ جبامعة كالتعليم الًتبيةكلية ب

 .َُِٗ/َُِٖالدراسي 

 . للطلبةّ

، إلمالءااغبادثة ُب كتابة باألخطاء لطالب أكثر معرفة ف هبعل اأ

 .تطوير اؼبعرفة العلمية اإلسالميةللحصوؿ على النتائج اؼبطلوبة ل

 الدراسات السابقة .د

قة أك الرسائل العلمية بالدراسات السا، هناؾ فيما يتعلق دبوضوع البحث

 :، منها كالتارلاإلمالءألخطاء اللغوية سواء ُب بتحليل ا ةاؼبتعلق

الرسالة العلمية اليت كتبها عارؼ سيتيا بودم بعنواف " ربليل األخطاء ُب كتابة . ُ

نتاف الًتبية كالتعليم جبامعة رادين إالرسالة العلمية قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
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أف التشابه يقع ُب   ".َُِٓاإلسالمية اغبكومية المبونج اؼبتخرجية ُب عاـ 

 ناحية كربلل األخطاء مناؼبنهج اؼبستخدـ هو اؼبنهج النوعي كالوصفي 

هو اؼبصدر الرئيسي ُب شكل الوثائق من هذا البحث ُب االختالؼ ك اإلمالء. 

كإعداد اؼبدرسُت بية ًت كلية التعليم اللغة العربية  قسم  الرسائل العلمية لطلبة

. َُِٓاغبكومية المبونج اؼبتخرجية ُب عاـ نتاف اإلسالمية جبامعة رادين إ

لكن الوثائق ؽبذ  الرسالة العلمية من الرسائل العلمية لطلبة الفصل السادس 

VI . 

ُب كتابة الرسالة العلمية اليت كتبها عبد القادر دبوضوع "ربليل األخطاء اإلمالئية . ِ

أف   .جومبانج"بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة هاشم أشعارم  IVالفصل  طلبة

ُب شكل الوثائق من الرسائل العلمية باستخداـ اؼبصدر األساسي التشابه يقع ُب 

يقع ُب من هذا البحث االختالؼ النظريات عن ربليل األخطاء ُب اإلمالء. ك 

كأما البحث  .اللغة العربيةبقسم تعليم  لفصل الرابعا هي كتابة طلبةعينة البحث 

الفصل السادس بقسم تعليم اللغة العربية.  كتابة طلبةُب  ة هو الباحث الذم تبحثها

 كتابة طلبةُب  العديدة األخطاء كجد كُب الرسائل العلمية اليت كتبها عبد القادر، 

مزة اؽب ُب كتابة اإلمالئية خطاءكخاصةن لألاللغة العربية بقسم تعليم  لفصل الرابعا

 كالنقطة كحركؼ الوصل كغَتها.
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 الثاني الباب

 ةالنظري أسس

 طاءتعريف تحليل األخ . أ

. يبكن تفسَت التحليل على ٗهموقفالشيئ ك  ؼبعرفة يةربقيقالتحليل هو عملية 

التحليل هو كسيلة لدراسة  قواعدها.أنه دراسة أجريت على لغة هتدؼ إذل دراسة 

. لذلك  َُاصر األساسية كالعالقات بُت العناصر اؼبعنيةللعثور على صبيع العنك شكلة اؼب

 التحليل عبارة عن دراسة للحصوؿ على نتائج األحداث اغبقيقية.أف يبكن االستنتاج 

اليت تعٍت اػبطأ.  ُُ"الصحيحكلمة "من  "من اػبطأ" كهو عك  عصباألخطاء 

يبكن أيضنا تفسَت األخطاء على أهنا اكبراؼ أك خطأ ُب اللغة بناءن على معايَت اللغة 

ُب  هي اإلكبراؼ (mistake)كاألخطاء   (error). األخطاء ُِاألصليةاؼبوجودة ُب اللغة 

ث وبدث شيء ما حبي ُب تذكر القوةاستخداـ اللغة. يبكن أف ربدث األخطاء بوجود 

 ُّ.كغَتهاكالكلمات كترتيب الكلمات كاعبمل  ُب إخفاء أصوات اللغة خطأ

                                                             
9
Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jalarta: Pandom Media Utama,2014), h. 44-45 

10
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ensiklopedia Nasioanal Indonesia (Jakarta: 

PT. Cipta Adi Pustaka, 1988), h. 19. 
11

    189( ص. 1691لىيس هألىف, الوٌدد في اللغت واألػالم )بيروث: دار الوسرف,  
12

ؼلين الؼربيت لغير الٌاطقيي بها هٌاهده وأسالبه, هٌشىراث الوٌظوت اإلسالهيت للتربيت والؼلىم رشدي أحود طؼيووت, ت

 33. ص. 1686والثقافت إيسيسكى )هصر:خاهؼت هٌصىرة, 
13

Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2011), h. 67. 
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ربدث بسبب عدـ قدرة  ظاهر القاعدةي أخطاء ُب ه (mistakes)األخطاء  

 ُْ.ة حسب اؼبوقف اغبقيقيالصحيح اتاؼبتحدث على اختيار كاستخداـ التعبَت 

كالكتابة. هناؾ ثالثة أسباب احملادثة للكشف عن لغة ُب  طةنشأربليل األخطاء هو 

 ، على النحو التارل األخطاء اإلمالئيةألنبية إجراء ربليل 

م يذل ربقيق أهداؼ التعلم ألنه يبكن أف يعرؼ إيربليل اػبطأ له دكر مهم ُب التعل. ُ

كما هي األشياء اليت هبب أف يقـو هبا اؼبعلم أك الطالب لتحسُت جودة نتائج 

 تعلمهم.

 ُب تعلم كفهم اللغة من خالؿ األخطاء كتصحيحها. ةساعد. مِ

الطالب، يبكن للمعلمُت أيضنا معرفة كيفية تعلم اللغة كاغبصوؿ عليها  إاللي  . ّ

 .ُٓم اللغاتييات اؼبستخدمة ُب تعلكاالسًتاتيجيات أك العمل

هو البحث  ات السابقة، يبكن االستنتاج أف ربليل األخطاءالتعريفاستنادا إذل 

ظهر ربليل  ها.للحصوؿ على أخطاء لغوية ُب كل من كلمات اػبطأ كاعبمل كغَت 

. هناؾ ثالث خطوات البياشلكهو جزء من التحليل  َُٕب أكائل  األخطاء اإلمالئية

 كهي ، األخطاء اإلمالئيةُب ربليل 

                                                             
14

M. 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), h. 13. 
15

Pit S. Corder, Error Analysis and Interlanguage, (Oxford: Oxford University Press, 

1981), h. 11. 
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ليت ربديد األخطاء، يهدؼ هذا إذل ربديد موقع االكبرافات ُب قواعد اللغة ا.ُ

 اؼبتحدثوف باللغة الثانية. الفهاىب

مثل اؼبواعدة  تحدث ما، كهذا هو شرح جوانب االكبرافات كصف األخطاء.ِ

 كاالختيار كالتسلسل كاؼبوضع.

ٍب  األخطاء اإلمالئيةم توضيح العوامل اليت تسبب حدكث تفسَت األخطاء، أ.ّ

 ُٔ.تصحيح األخطاء كاإلشارة الصحيحة

له هدفُت ، نبا األهداؼ  corderكفقنا لػ  األخطاء اإلمالئيةاؽبدؼ من ربليل 

األخطاء من ربليل  إف اؽبدؼ Tarigan ك corder رية كاألهداؼ العملية. كما يرلنظال

. تطبيقي يقلل كيصحح أخطاء ةنظرياألخطاء الك  ةتطبيقيال هو األخطاء اإلمالئية

لحصوؿ على لغة الطالب الذين يبكنهم لنظرية لة لدل الطالب. تتوقع اوياللغ

 .فهم كبو اكتساب اللغة عموما بدكرهم توفَت
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Haniah, Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa 

Arab dan Sastra Arab, (journal Of Arabic Studies, Vol. 3 No. 1, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makasar, 2018) h. 27.  
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 إمالء  . ب

 تعريف اإلمالء. 0

كتابة التعليم مهارة  رتكزيك . ةارة الكتابمهمن أجزاء اإلمالء هو جزء 

صحيحة ، ك  جيدة ي  القدرة على الكتابة بكتابةنفسه على ثالثة أنواع ، كه

، كالقدرة على التعبَت عن األفكار بشكل كاضح  طكربسُت الكتابة أك اػب

 ُٕ.كشامل

نظرية اغبركؼ على  إال لدكتور أضبد مدكور ، ال يشتمل "اإلمالء"عند ا

إتقاف نظريات على لقياس قدرة الطالب  ه، كلكنالقراءةاؽبجائية كعالمات 

بسيطة إذل اؼبرحلة القراءة الدرس يقرأ نصوص اؼبملينا من خالؿ ع اإلمالء

 ُٖ.صعوبةال

ال عنصرين ، أك  " منمالءيتكوف "اإل نقل عن عمر سليماف ؿبمد عند

. مالءاإلأك قبوؿ  لطالباأم  هعلي ُتأك إمالء كفبل كهو معلم يقـو بتعليم فبلُت

نص ُب شكل  الالذم يقـو بقراءة مالء اإلمن هذين العنصرين يأٌب فهم أف 

 كلمات كصبل للطالب ٍب يطلب من الطالب كتابتها مرة أخرل.

                                                             
17

 Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2011), h. 104 
18

 ِِٕ( ص. ُْٖٗأضبد مذكور, تدري  فنوف اللغة العربية, )كويت, مكتبة الفالح,   
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 أهمية اإلمالء. 8

ُب النطق,  تقع  ها، كلكنفحسب اؽبجائيةُب حركؼ  تقعال  أنبية اإلمالء

وص أك الكتابة من قراءة النص لطالب. يتمكن اذات عالقة كثيقةكالنبا 

تمييز بُت شكل اغبركؼ. على العك ، سوؼ يتمكن يستطيع الة إذ صحيحال

ك االستماع إذل القراءة على القراءة أة إذ أنه يقدر صحيحالكاتب من الكتابة بال

 .اطئة إذل أخطاء ُب الكتابةاػبقراءة الآخر، تسؤدم  بالصحيحة. بعبارة

دقيقة للمعلم كظبع الطالب. ثر الكتابة بالقراءة التتأ اإلمالءُب عملية 

تشاؼ الكلمة أكثر صورة جيدة. إذا ًب اكعلى كالقراءة اعبيدة وبصل اإلستماع 

بعض الكلمات ـبتلفة ُب كتابتها كنطقها ، فكيف يكوف من الالـز ككاف 

الطالب قادرين على كتابتها بشكل صحيح؟ كيف يبكن للطالب التمييز بُت 

مكتوب ُب شكل  األلف( مع األلف الطويلةكتوب ُب حالة دائمة )األلف اؼب

ورة(. هذا هو اؼبكاف الذم يكوف فيه الدكر صمق لف" دكف نقطة )ألمثل "

مهمنا للغاية بالنسبة للطالب ذكم النظريات الصحيحة كتقديبه على مستول 

 ُٗ.اؼبمارسة
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 هدف من تعليم اإلمالء. ّ

اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة. اؽبدؼ اؼبباشر هو  علىيشمل اإلمالء من  اؽبدؼ

ُب اؼبفرد أك الكلمة أك اعبملة بشكل صحيح.  اؽبجائيةالتمكن من كتابة حركؼ 

. اؽبدؼ اللغوم )لغوم( كهو ُ  بينما تتضمن األهداؼ غَت اؼبباشرة ما يلي

 قاعدةتزكيد الطالب دبهارات التفكَت السريع كمعرفة اؼبعٌت كشخصية الرسالة كال

( ، كهو تقوية كصقل وم )جسدمض. اؽبدؼ العِكأسلوب اللغة اعبديد. 

( ، يهدؼ إذل جعل الطالب Attitudeقي )ل. اؽبدؼ اػبّ السمع كالبصر

ستجيبوا بسرعة للمكاؼبة ، كيعتادكا الطالب منظمُت ، ضمَتيُت ، حذرين كأف ي

 َِ.(إمالءعلى اؼبرافعة كأف يكونوا مستمعُت جيدين بينما يفرض التوعية )

 ثالثة، يتم توجيه الطالب ُب ربسُت كتطوير  اإلمالءُب ؾباؿ دراسة 

 ، كهي اعبوانب

نظريات  كالفهم عن يتم تزكيد اؼبتعلمُت باؼبعرفة  مالءاؼبعرُب ، من خالؿ إ . أ

 كتابة اغبركؼ العربية كخصائصها.
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 من اؼبتوقع أف يكوف الطالب قادرين على الكتابة كنطق اغبركؼالعاطفي،   . ب

ُب  اطئةكتابة اغبركؼ اػب  معرفةعلى العربية بطريقة صحيحة كهم يقدركف 

 تصحيحها.القراءة ك نص 

للغاية. يتم توجيه اؼبتعلمُت مهمة  مالءاإل تعليمكاعبوانب اغبركية ُب  ج. اغبركي،

حاسة البصر )العينُت( ، حاسة الفم  الستخداـ حاسة السمع )آذاف( ،

)الفم( كاألصابع. يتم تدريب الطالب على الًتكيز على نص القراءة 

 .قواعدهاك 

 . أنواع اإلمالء4

 أنواع  ّكعند بشرم سيت كريدة اإلمأل له 

 اإلمالء المنقول. 0

ا الطالب كقلده من الوسائلالطالب كتبها  نسخ الكتابة اليت هو

درة الطالب على  دؼ إذل ربسُت قكُب هذ  اؼبرحلة األكذل هت ُُِب الكراسة.

لة مهمة للغاية ألهنا متعلقة كتابة اغبركؼ كالكلمات العربية. هذ  اؼبرح

  اعد الكتابة العربية، كمنهااألخطاء ُب قو  بأسباب
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  صعوبة الكتابة من اليمُت كاليسار للطالب الذين اعتادكا على الكتابة ( ُ

 من اليسار إذل اليمُت.

من عددا بأحرؼ التينية تستخدـ الفرؽ ُب كتابة اغبركؼ العربية ( ِ

 اللغات.

كُب  ث موقعه )ُب البداية ، ُب الوسطالفرؽ ُب الشكل العريب من حي( ّ

 النهاية(

 ( ه - ؼ - غ - ػ -ع   ه) أشكاؿ ـبتلفة من الكتابة ، على سبيل اؼبثاؿ 

 ػبطالفرؽ ُب شكل اغبركؼ بسبب نوع ا ( ْ

ر يتحدث فقط كلكن غَت اغبركؼ اؼبنطوقة كاؼبكتوبة كالبعض اآلخ( ٓ

 مكتوب

 ةمربوط تاء،  ةمفتوح تاءيف ، تضعؽبا خصائص خاصة مثل تنوين ، ( ٔ

على التمييز بُت كتابة النقاط بعدة أحرؼ ، على  ( يهتم الطالب كيقدرٕ

س ش  ،ؼ ؽ ،ج ح خ ،ص ض ط ظ ،)ب ت ث ف م سبيل اؼبثاؿ 

 ِِاخل(
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مثل بالتمارين األخرل كيتبعها  اغبركؼُب هذا اؼبستول ، يركز على كتابة 

 . يبكن أيضنا القياـ باألشياء التالية كتمرين ًتكيبكال واعدالق

 ؿبتوياته مأخوذة من نص القراءةأ( تقدصل السسؤاؿ ك 

 حىت تكوف صبلةائية الكلمات العشو  ترتيبمن الطالب يطلب  ب(

 يفرح الطالبدبا قصَت النص الج( نسخ 

 كلمةالد( سبرين لتغيَت 

 ظورمنال . اإلمالء8

 هذ  اؼبرحلة   ِّ.قدرة الطالب على كتابة اغبركؼ كالكلمات العربية وه

مُت ُب ( حيث يبكن للمعلنقوؿاؼبمالء اإلالسابقة ) من اؼبرحلةهي االستمرار 

  ةالتالي هذ  اؼبرحلة توفَت التمرينات

، ٍب اإلمالءموضوع الكتابة أك ( يطلب اؼبعلم من الطالب إعداد النص كُ

 ،قراءهتا لفصل كالبحث عن الكلمات الصعبةقراءته ُب اؼبنزؿ، ٍب مناقشته ُب ا

 ى السبورة.ٍب يشرح اؼبعلموف كيفية كتابتها عل

ن يطلب م القصَت كهتجئته، ٍبنص اليطلب اؼبعلموف من الطالب حفظ ( ِ

 النص عند اغباجة.الطالب كتابته كيسمح ؽبم بنظر 
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اعبمل اليت ًب تعلمها كقراءهتا بعض  يطلب اؼبعلموف من الطالب كتابة( ّ

ابة قارف حقيقة الكتب. ٍب وؿنقاؼباإلمالء ككتابتها دكف النظر إذل الكتاب ُب 

 .اؼبنظور اإلمالء مع اؼبنقوؿاإلمالء اؼبكتوبة على 

، ٍب ذباهل بعض الكلمات ا الطالبهفقرة أك فقرتُت قرأ عن التعبَت( ْ

ييطلب من الطالب اتقاهنا مرة أخرل. يبكن للمعلمُت طرح ك األساسية, 

ػباطئة كالصحيحة يعرض اإلجابات ا ملء الفراغات، ٍباألسئلة عن طريق 

 من تصحيحها. حىت يتمكنهم

 كتابةاإلجابة ٍب   تقدصل السسؤاؿ الذم كانت إجابتها قد حفظ الطالب( ٓ

 اإلجابة.

ها على السبورة ٍب يكتب تباتكٍب   اإلمالءصعبة من نص الكلمات ال اءعطا( ٔ

 ِْ.عدة مراتبالطالب ُب كتبهم 

 . اإلمالء االختباري3

ربتاج  هذ  اؼبرحلة إذل ثالث مهارات، كهي مهارة اإلستماع، كاؼبهارة 

هو  ختبارماالمالء اإل الغرض من .على حفظ ما يسمع ، كمهارة الكتابة

اليت تعٌلمها الطالب، ألف كتابة الكلمة الصحيحة ُب  ت كالرموزتقوية الصو 
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ا. اؽبدؼ التارل هو تقييم كنطقهب أف تكوف قادرة على ظباعها هب اإلمالء

  ُب هذ  اؼبرحلة ، هبب أف يهتم اؼبعلم باألشياء التالية الذاكرة كتطور الطالب.

 النصوص بسرعة معتدلة قرأ اؼبعلمي ( أ

ا ، فسيسؤدم ذلك إذل  ةاإلمالء بسرعة مسطحة، ألنه إذا كاف بطيئن  ( ب جدن

 اإلمالءإتالؼ الغرض من 

 اعبمل عند اكتشافهاأجزاء من يقـو اؼبعلم  ج(

ُب كل مرة يقولوف فيها قطعة كاحدة كالطالب يكتبوهنا على الفور، حىت   ( د

 .كرر  مرة أخرلك يتمكنوا من تصحيح ما كتبه اؼبعلم 

 كال يكرر اؼبعلم ما ُب كسط اإلمالء ( ق

ا ينبغي أف يهتم اؼبعلم ال ( ك  عند اإلمالء فواحداطالب كاحدن

 .، يتم إعطاء الطالب الوقت لتصحيح كتاباهتممالء عند االنتهاء من اإل ( ز

ا كال يشعركف بالصعوبات ، ٍب   ( س للطالب القادرين على االستماع جيدن

 ِٓ.أكثر صعوبة ليكونوا متحمسُت كغَت مشبعُت اتتدريبالإعطاء 
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 خطوات تعليم اإلمالء. 5

، أم ما مالءاإليصاؿ مواد ترتبط اؼبراحل اليت هبب أف يقـو هبا اؼبعلموف بإ

 قبل اؼبواد كاؼبادية كما بعد اؼبواد.

 اؼبقدمةأ. 

( هبب أف يهيئ بيئة تعليمية مواتية حىت يكوف الطالب مستعدين لتلقي ُ

 اؼبواد جسدينا كعقلينا

، باستخداـ بكتابة صحيحةيكتب الطالب التوجيه حىت  م( يوفر اؼبعلِ

 المات الًتقيم.ع

 تابةكالهبل  الطالب هبدكء كمنظم أثناء وجيه حىت يوفر اؼبعلم الت ( ّ

( يطلب اؼبعلموف من الطالب االستماع إذل قراءة النص الذم ًب ْ

 .اكتشافه ٍب كتابته

 اؼبادةب. 

  ؼبعلم أمثلة. ربتوم هذ  اػبطوة على األشياء التالية( يقدـ اُ

 على السبورة أ( يكتب اؼبعلم القراءة كاألمثلة

ح الطالب كقتنا سمالقراءة بشكل صحيح، ٍب ي نصيقرأ اؼبعلم ب( 

 لقراءة النص كفهمه ككتابته



11 

 

 
 

 النص كشرح اؼبفردات الصعبةيناقش اؼبعلم مع الطالب حوؿ ج( 

 على السبورة اؼبعلم على الكلمات كيكتبه القواعد اؼببحوثة يسؤكد د( 

قواعد الأسئلة حوؿ الكلمات اليت ربتوم على  اؼبعلم طرحيق( 

 الستنتاجات

 ( مناقشة القواعد اؼبكتوبة على السبورةك

 لطالب لطرح األسئلة كمناقشة اؼبوضوعفرصة لاؼبعلموف ز( يعطي 

 ضافية.ح( يطلب اؼبعلم من الطالب كتابة اؼبواد اإل

ا  التدريبتدريبات )سبارين(. يتم تقدصل  ( ِ بعد أف يفهم صبيع الطالب جيدن

كفقنا لظركؼ  التدريبف ما يتم تسليمه بواسطة اؼبعلمُت. يبكن أف يكو 

، ُب شكل أسئلة شفوية كإجابات أك سبارين  الفصوؿالطالب كاؼبواقف 

 closeأك  open bookكتابية ُب شكل صباعية أك بشكل مستقل عبارة عن 

book. 

 ج. نشر اؼبواد

 هناؾ األشياء اليت يبكن للمعلمُت القياـ هبا 

 سبارين الطالب. ( تصحيح نتيجةُ

 يسهل على الطالب فهمه. لذمجعل التلخيص ا( ِ



11 

 

 
 

 . الطالب كماؿ كتابة ( الفحص علىّ

 ( تقدصل مالحظات مستقلة فيما يتعلق بتطوير الطالب ُب فهم اؼبواد.ْ

 ِٔ.واجبات اؼبنزلية( إعطاء الطالب الٓ

 اإلمالء. قواعد 6

 الحركة أ. 

تتكوف من حركات قصَتة  كةة. حر ككاغبر  غة العربية هناؾ اغبركؼُب الل

  ّإذل  تنقسم اغبركات القصَتة .كتشديدات طويلة ككحر 

 ‟a„( كاألصوات َـ( فتحه  يرمز إليه حبرؼ ألف قصَت مائل إذل أعلى اغبرؼ )ُ

( ِـمائل إذل أسفل اغبرؼ ) قصَت  ألفرة  يرمز إليها حبرؼ كس( الِ

 ‟i„كاألصوات 

 "u"( كاألصوات ُـالذم يوضع فوؽ اغبرؼ ) ك  يرمز إليها حبرؼ لضمةا( ّ

  ّنقسم اغبركات الطويلة إذل ت

مكتوبنا بعد اغبرؼ الذم تريد  ‟aa„يصبح  ‟a„ حركة طويلة للصائت( ألف  ُ

بشكل منفصل أك ضم خطابات لتوسيع نطاقها ،  ألف. يبكن كتابة هتاقراء

 على سبيل اؼبثاؿ  تا ك كا.
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هو مكتوب بعد اغبرؼ الذم   ‟ii„ يصبح  ‟i„  حركة طويلة للصائت الياء( ِ

يبكن كتابتها بشكل منفصل أك اؼبتابعة مع  ياء تريد  طوؿ اؼبطلوب لقراءة. 

، فقم بإضافتها بعد تسبديد اغبركؼ. مثل إذا كنت ترغب ُب سبديد القراءة 

 .ٌب اغبرؼ

مكتوبنا بعد اغبرؼ الذم تريد أف  "uu"يصبح  "u"ت حركة طويلة للصائ  كاك( ّ

يبكن كتابتها بشكل منفصل أك تابع مع  كاكتكوف عليه طوؿ القراءة. 

 اغبركؼ اليت سيتم سبديدها. مثاؿ  لو ك دك.

يرمز ؽبا  اغبركة، التشديدقصَتة، هناؾ الطويلة ك ال اغبركةباإلضافة إذل 

لتوضيح نف  اغبرفُت،  التشديد ( كتقع فوؽ اغبرؼ. تعملّـ) سُتحرؼ الرأس 

إف . الضمةك كسرة الك  الفتحة، مع كل من اؼبتحركةكالثاشل  السكوفاألكؿ هو 

هو نف  اغبرفُت كلكن ُب الكتابة هناؾ حرؼ كاحد فقط اػبطيئة  التشديد

.  فوقه. مثاؿ  قىصَّ الذم أصله قىٍصصى

مع ( ، )مىدَّ  التشديد مع الفتحة، كهي  التشديدمن متعددة أنواع هناؾ 

( الكسرة (، مع الضمة  ،)شىرِّ ( ، مع كسرتُت )حبًّا(، مع الفتحتُت )شىرُّ )من حبٍّ

(. مع ضمتُت  ِٕ)حبٌّ
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 التنوين. ب

 ِٖ.كلي  ُب الكتابة أخر الصفة أك اإلسم لفظا ُب النوف الساكنةهو 

 .ضمتُت، فتحتُت ك كسرتُت  ّإذل  التنويننقسم ي

". مثاؿ  هذ  ٌفوؽ اغبرؼ األخَت للكلمة، يرمز له بػ " يقعكهو  ضمتُت( ُ

 كردةه صبيلةه، ؿبمده تلميذةه ؾبتهده.

عبارة عن فتحتاف يقعاف فوؽ اغبرؼ األخَت من الكلمة، هو  فتحتُت( ِ

أعلى اغبرؼ. مثاؿ  اشًتيت كرةن صبيلةن، شربت ماءن  ‟ًـ„كيرمز له بعالمة 

 كباردنا.

تقعاف ربت اغبرؼ األخَت من كلمة، يرمز ؽبا  كسرتُتعبارة عن   كسرتُت( ّ

 ربت اغبرؼ. مثاؿ  مررت دبحمدو. ‟ٍ„بػ 

 والقمرية شمسية. الج

 شمسية( الُ

-ص-ث-هو  ط ُْبعدها. اغبرؼ  تقع مذغمااليت  الػ تعريفهي 

 .ؿ. مثاؿ  الشم ، الضحى-ش-ز-ظ-س-د-ف-ذ-ض-ت-ر

 ( القمريةِ
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-  اُْ. اغبركؼ حرؼ متحركةبعد ك  كسكن المه الػ تعريفهي 

 .ِٗ. مثاؿ  القمر، اؼبسؤمنه-ـ-م-ؽ-ع-ؼ-خ-ك-ؾ-ج-ح-غ-ب

 مزةه. د

الف اليابسة كهو حرؼ خاص يبكن أف يعطى حركات.  بػزة أك يسمى نب

ُب اغبرؼ األكؿ من كلمة أمر  َّ.اغبركة، اغبركؼ اليت ال تقبل ألفعلى عك  

، ُب حُت أف اغبرؼ األخَت من كلمة الفىت نبزة متحركةحيث يبكن إعطاء حرؼ 

 .حركةال يبكن إعطاء أم  هو ألف لينة

 مزة ثالثة أماكن ؽب بشكل عاـ،

 قع ُب بداية الكلمةت . ُ

 .ُّكما نبزة الوصل اؿ ُب شكل ألف كما نبزة القطعال يز 

 زة الوصلنب .أ 

، عندما تكوف ُب لي  على صورة نبزةُب بداية كلمة ألف هو 

م نطقها. كالعك  عند اعبمع ، فإنه لي  بداية الكلمات هبب أف يت

 زة الوصل ُب كجد نبكاضحان. 
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 ( عشرة أظباء ُ)

 -است -امرؤ -ابنة -ابن -اهلل -ايبن -اسم -اثنتاف -اثناف -امرأة

 ابنم

 )اؿ( جبميع أشكاؽبا. على سبيل اؼبثاؿ  اغبرؼ تعريف( ِ)

 العباس -الذم -الرجل

ُب بداية  متكسرة ناس أف يكوف، هبب على ال األمر من فعل الثالثي( ّ)

. على سبيل على حركة ضمة أخرقبل  اغبرؼ، إال إذا كانت الكلمة

 اؼبثاؿ 

 ًاٍعمىلٍ  -ًاظٍبىعٍ  -ايٍدخيلٍ  -ايذٍكيرٍ  -ايٍسكيرٍ 

. على سبيل كاألمر كمصدرنبا، سوداسي فعل ماض طباسي( بداية ْ)

 اؼبثاؿ 

 اعتياد -اعتد -طباسى  اعتاد    

 استعانة -ستعنا -سداسى  استعاف

 .ربت ألف مبدؿ من نبزة القطع البد كتابتهاأك  فوؽزة نبال هبوز كضع 

 نبزة القطع . ب



11 

 

 
 

زة الذم هبب نطقه بوضوح دكف استثناء ، إما ُب بداية الكلمة هو نب

 أك ُب ؾبموعة. 

 على  نبزة القطعيبكن 

 ، مثل  صدرها، كم أمرها،  باعيماضي الر فعل ( بدايات ُ)

 إنصىاؼه  -ًصفى أن -أٍنصىفى 

 ، على سبيل اؼبثاؿ ثالثي( مصدر ِ)

 أسر 

 ( بُت اغبركؼ األكذل )اغبركؼ(. على سبيل اؼبثاؿ ّ)

 )ماعد "اؿ" -أك -إذل -أىفَّ  -إف

 ( األظباء األكلية، مثل ْ)

 أسلوب -أرض -إماـ -أضبد

 أخت -اؼبفرد  ...... أخ اسم( ٓ)

 أختُت -  ... أخويناسم اؼبثٌت

 إخوة -أخوات  ... اسم اعبمع

فتح أك ، إذا كاف ألف بدؿاعبزء العلوم من ُب  نبزة القطعيتم كضع 

. هناؾ ربت اغبرؼ كهو كسرةايٍكًرـى على العك  إذا كاف  -، مثل  اىٍكرىـى ضم
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زة من قبل. من نبزة بشرط أال يغَتكا حالة نب علىاليت ًب إدخاؽبا  اغبركؼبعض 

 بينها 

 األجالؿ -ف الـ  األ مَتل( أُ)

   ألكرمنَّ ُب الفعل مقسال( الـ ِ)

 ألحسانه -ألنك -( الـ جر  ألخرجّ)

 ألنت الصديق  اؼببتدأ كاػبرب( الـ ْ)

 بألوهيته -  بأمر اهللباء جر( ٓ)

 ، حيث كاف ؾبتمع الفتحة سابقنا  أأسجد؟نبزة االتصاؿ

 سأرسل -  سأقرأاغبرؼ تنفي ( ٔ)

 كإنك صدقى -( الفأ كالواك  وبدث أخىٕ)

 الكلمةزة ُب كسط نب. ِ

، مستقل كفوؽ الياء،  الواك، ألفزة طبسة أشكاؿ  نبأف يكوف لدل 

 نربة

 زة مكتوب بألف ، ُب ثالثة أماكن نبأ( النموذج األكؿ  

الفتحة. مثل  اغًبدأة، قػىرىأ،  مزة تقع بعد اغبرؼ ُب كسطاؽب تإذا كان( ُ

، متأمل ، سىأؿى  يػىتىأخَّرى



12 

 

 
 

سكوف، فهو يقع بعد اغبرؼ مفتحة. على إذا كاف نبزة على حركة ال( ِ

 سبيل اؼبثاؿ  رىأس، بىأس، يىأمر، طمىأنينة

إذا كانت اؽبمزة ُب مفتحة، فهي تقع بعد اغبرؼ مسكوف كبعد  ألف ( ّ

 مثٌت كمبدؿ من التنوين. مثل  يٍسأؿ، مٍرأة، نٍشأة، فٍجأة، جٍزأين، يٍرأس

 طبسة أماكن زة مكتوب على شكل كاك ، ُب نبب( النموذج الثاشل  

، اغبرؼ مضمـوبعد  اغبرؼ مسكوفمزة اليت تقع ُب كسط إذا كانت اؽب( ُ

 ميسؤمن، ميسؤسبر، ريؤية، بيسؤية مثل 

اؽبمزة على حركة الفتحة يقع بعد اغبرؼ مضمومة، مثل   تإذا كان( ِ

 سيسؤىاؿ، ميسؤنامرة، فػيسؤىاد، يػيسؤىجل، ريؤىساة

)خبالؼ الواك،  الساكنةاغبركؼ قع بعد ، كتمزة مضمومةاؽب تإذا كان( ّ

الياء كلي  الواك مد(. على سبيل اؼبثاؿ  التضىاؤيؿ، التسىاؤيب، التفىاؤيؿ 

 جزؤ ، ظباؤ ، هسؤالء، )حذؼ األلف زبفيفا(

تحركة، كلما ال يوجد اؼبقع بعد اغبرؼ ، كتمزة مضمومة( إذا كانت اؽبْ

 َّ ، يػىسؤي ـى، أىؤيٍلًقيى  حرؼ لُت ك مد قبل كبعد، مثل  لىسؤي

إذا كاف لدل نبزة مضمومة كالذم يقع بعد اغبرؼ مضمومة، مثل  نػيسؤيـ، ( ٓ

 شنسؤيف
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مزة اؼبوجودة ُب اؼبنتصف مكتوبة على شكل الواك، االستنتاج هو أف اؽب

ه على حركة الفتحة أك الضمة كقبل على حركة الضمةهناؾ نوعاف  أكالن، إذا كاف 

متحركة أك على حركة  ه حرؼ مضمومة أما اؽبمزة. ثانيا، إذا قبلأك السكوف

 .السكوف

 ُب طبسة أماكن الياء شكل  علىزة مكتوب نبج( النموذج الثالث  

 مثل  متحركة، فهي تقع بعد اغبركؼ مكسورةزة نبإذا كانت ( ُ

 )أ( بعد الفتحة  ضىئًيل، بىًئنَّ 

 )ب( بعد الضمة  ديًئل، سيًئل

   ًفًئُت، ميًئُتلكسر)ج( بعد ا

 مثل  اٍفًئدة، اىٍسًئلة الساكنة رة، فهي تقع بعد اغبركؼإذا كانت اؽبمزة مكسو ( ِ

كسورة، مثل  بًٍئر، ًدٍئب، اؼبقع بعد اغبركؼ ا ت، فإهن( إذا كانت اؽبمزة ساكنةّ

 بًٍئ 

إذا كاف لدل نبزة مضمومة، فهو يقع بعد اغبركؼ مكسورة، على سبيل ( ْ

 اؼبثاؿ  ًمئيوف، فًئيوف

 غبرؼ مكسورة، مثل  نىاًشئىة, ًفئىة, رًئىةإذا كانت نبزة مفتوحة تقع بعد ا( ٓ
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شكلُت  أكالن، إذا   علىمكتوبة  الوسطمزة ُب يبكن أف لبلص إذل أف اؽب

. الفتحة، الكسرة، الضمة أك السكوفحتوم على ما قبلها كرب مكسورة تكان

اؽبمزة مفتحة أك مضمومة أك ُب حُت أف  مكسورةالسابقة اغبركؼ ثانيان، إذا كاف 

 .مسكوف

. اغبرؼعلى شكل  زة قائم بذاته أك مستقل، كال يكتبنبالشكل الرابع  د( 

 متوفر ُب أربعة أماكن 

لُت مفتوحة، ككانت اغبركؼ السابقة مد أك اغبركؼ  مزةإذا كانت اؽب( ُ

 ، مثل  تضيع، عباء ، جزاءين، سوءلساكنة

إذا كانت اؽبمزة مفتوحة أك مضمومة تقع بعد الواك على حركة السكوف، ( ِ

 أك بعد الواك مشددة على حركة الضمة مثل  السموءؿ، صٍوء ، تبوُّءي 

إذا كانت اؽبمزة قبل مد الواك، كالياء ، مثل  جاءكا ، مٍرءكس ، رءكؼ ، ( ّ

 اسراءيل، جربيل

إذا كانت اؽبمزة مفتوحة بعد اغبرؼ الصحيح مسكوف كقبله ألف تنوين ( ْ

 أك ألف تثنية، مثل  جزاءف ، جزءنا

، مثل نبل اػبام   نبزة فوؽ النربة، إذا سبق هػ( الشك هيئة،  زة حبرؼ ياء ؾبزـك

 فيئة، بيئ ، جيئل
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 الكلمة آخرزة ُب نب .ّ

 الكلمة أربعة أماكن  آخرزة ُب نب

كتابة نبزة على شكل ألف، إذا كاف قبله اغبرؼ على حركة فتحة، مثل   ( أ

أى  -ملجىأى  ي  -صدى  مهٌيأ -يبىٍألي

لسؤلسؤ ،  . مثل مسبوؽ بالضمةشكل كاك، إذا كاف  علىزة نبكتابة   ( ب

 التباطسؤ، هزيؤى 

كتابة نبزة على شكل ياء، إذا كاف هناؾ مسبوؽ بالكسرة، على سبيل    ( ج

 اؼبثاؿ برئه، مبتدئه، قارئه، منًشئه، لوهبئ

 .نبزة آخرقبل  حركة الفتحةتعتمد كتابة األشكاؿ الثالثة أعال  ب على 

، لكنه مكتوب بشكل مستقل. هذا يبكن  هبلشكل ق علىزة نبكتابة  ( ذ

 العثور عليه 

اغبركؼ متحركة على السكوف ُب زة، فهناؾ نب( إذا كاف قبل ُ)

جٍزء، سٍوء، بٍطء، صفاء،  ، على سبيل اؼبثاؿ الصحيح أك العلة

 دسلء

 ، مثل حرؼ الواك مشددة على حركة الضمةزة نب( إذا كاف قبل ِ)

 التبوء
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فهو ُب مكانُت كنبا ُب  اغبركة،ال يبكن الذم  ألفهو  ألف لينة

 الكلمة كهنايتها. كسط

 األكسطلف لينة ( أُ

شكل على ، فإف الشكل يكوف سبامنا الوسطإذا كانت األلف ُب 

 على سبيل اؼبثاؿ  سواء ُب اغبرؼ األصلي أك ُب التكوين. ،األلف

 أ( األصلي 

 قاؿ ، قاـ ، ؿ صاـ ، ناـ

 ب( التكوين 

 شا  ، عالـ ، حتاـفتاة ، يرضا  ، ىب

 النهائي لينة( ألف ِ

" كيوجد ياءُب هناية الكلمة، فسيصبح النموذج " لينةإذا كانت األلف 

 .ألفشكل  ألف لينة علىُب سبعة أماكن. باإلضافة إذل ذلك، ال يزاؿ 

، الفىت ". على سبيل اؼبثاؿ ياءإذل " ألف، يتم تغيَت اغبركؼ الثالثيأ( لكل اسم 

 اؽبدل
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األصلية بشرط  اغبركؼؼ إضافية ُب ك حر م عريب وبصل على ثالثة ب( كل اس

صغرل، كربل، حبلى،  . على سبيل اؼبثاؿ بالياءأال يكوف اعبواب النهائي 

 حجلى، قتلى، سكارل، مرتضى

استخداـ  ًب، ياءكلكن إذا كانت الكلمة تنتهي ُب النهاية باغبرؼ 

 ؿبٌيا دنيا، قضايا، ثريا، ريٌا، . على سبيل اؼبثاؿ ألف

موسى ، عيسى ،   على سبيل اؼبثاؿ  )غَت العرب(، ج( بأربعة أظباء أجنبية

 ، خبارلكسرل

أما بالنسبة لألظباء األخرل كلكنها ال تزاؿ مكتوبة باأللف ، على سبيل 

 دارا، زليخا، يافا، بنها، شربا اؼبثاؿ 

)اسم لدل، أسٌل، مىت، اكذل  . على سبيل اؼبثاؿ األظباء اؼببٍتد( ُب طبسة 

. على باأللفال يزاؿ مكتوب  من اإلسم مبٍتبينما اآلخر . اإلشارة(، األكذل

 ماذا ، أنا ، إذا سبيل اؼبثاؿ 

. على سبيل ألف بالياءالذم يتم استبداؿ  الثالثيق( كل شكل من أشكاؿ 

 رمى، سعى، مشى، دعى اؼبثاؿ 

سبيل مكتوبنا. على  ألف، فال يزاؿ الواكإذل ألف كلكن إذا ًب تغيَت 

 دعا، عصا، غزا اؼبثاؿ 
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". ياءأصلية كدل يكن حرفنا ُب السابق " زاد فيه من حركفه فعلك( بالنسبة لكل 

 أهدل، اهتدل، آتى، خٌلى، صٌلى على سبيل اؼبثاؿ 

، فسيظل مكتوبنا با"ألف". على سبيل كاف قبل ألف ياءػ  لكن إذا 

 وبيا، استحيا، بزيا اؼبثاؿ 

إذل ، على ، حىت ، بلى )ُب  . على سبيل اؼبثاؿ ؼ ؿبددةك ز( ُب أربعة أحر 

. على سبيل كتابتها باأللف، ال تزاؿ  أحركؼإذل جانب هذ  . اعبواب(

 ِّال ، خال ، عدا ، حاشا اؼبثاؿ 

 كلمةالإذل  اغبركؼ زيادة. ق

 .كاكك  ألفؼ ك كلمة هي األحر ال ؼ إذلك أحر  زيادة

 ألف زيادة( ُ

 ُب مكانُت  ألفاغبرؼ  زيادةيتم 

مائة ،  ، على سبيل اؼبثاؿ عبمعالكلمة، أم الكلمات اؼبفردة كا كسطأ( إذل 

 ثلثمائة ، تسعمائة

مئتاف، مئول،  ال يبكن استخدامها مع كلمات على سبيل اؼبثاؿ 

 اؼبتكررة

                                                             
11

 11.عبد السالـ ؿبمد هاركف, قواعد اإلمالء, )قديرم  مدرسة هداية اؼببتدئي(, ص 
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 ب( إذل هناية الكلمة 

عن طريق إزالة  األمرك  اؼباضيةعة أم كاك ضمَت ُب هناية األفعاؿ اكاك صب ( بعدُ)

 ، على سبيل اؼبثاؿ ألف منصوبا أك ؾبزكمانوف 

   ذهبوا ، خرجواى)أ( ماض

   اذهبوا ، اخخرجواأمر)ب( 

 ـز  أف تذهبوا ، إف زبرجواؾب/  منصوب ع)ج( مضار 

مذكر ق على صيغة اعبمع ككلمة تدعوا ، يدعوا كال تنطب  الفعلال تيستخدـ ُب 

 ألنه دل يتم اعبمع ُب كاك اعبماعة. مسلمواؼبدينة, بنوالوطن, فالحوالقرية  سادل

، ظبكنا،  . على سبيل اؼبثاؿ على حركة فتحة اؼبفردمن  اإلسم( ُب هناية ِ) رحالن

 حيًّا، بابنا، ـبرجنا، لباسنا، خصوصنا، كفقنا

   مدرسة ، سبورةوطةآخرها تاء مربال ينطبق على الكلمات اليت 

 .القافياتلصاحل القاعدة  تهاُب هناي ايبات الشعر( تضاؼ ّ)

 واكال زيادة( ِ

 ُب مكانُت  زيادهتا

 الكلمة كسط( إذل ُ)

 تضاؼ بالكلمات التالية 
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 اكذل ك اكالء إسم اإلشارة)أ( 

)ب( اكلو )اؼبرفوعة( ، اكذل )اجملركعة( ك )اؼبنصوبة( فبا يعٍت أصحاب. على 

 اؼبثاؿ سبيل 

 اليات الكؿ النهى، كأكاكاالرحاـ

 )ج( اكالت كهو ما يعٍت صحابات. على سبيل اؼبثاؿ 

 كاكالت االرحاـ

 كاك ُب هناية الكلماتزيادة ( ّ

 توجد ُب مكانُت، نبا 

 دكر  العلمعمرك بشرط أال يكوف اإلسم )أ( ُب 

 مضاؼ لضمَت ، غَت مصغر ، كالمقركف بأؿ اكمنسوب اك منصوب بنوف

 هذ  اؼبتطلبات، فلن تنطبق اإلضافة. تكنا دل إذ

 على سبيل اؼبثاؿ . )ب( كاك اؼبضافة بعد ميم اعبمع

 اف كنتمو ، كعليكمو

 كاف نبو ذهبت اخالقهم ذهبوا

 .ّّرأم آخر يقوؿ أنه ليست هناؾ حاجة إلضافة كاك

                                                             
33 Arsyad Sobby kesuma, Guntur Cahaya Kesuma, Kaidah-Kaidah Khaht…., h. 18 
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 ز. اغبد من اغبركؼ ُب كلمة كاحدة

 إذل مكانُت نبا  ألفينقسم 

 ( تقليل األلف ُب بداية الكلمة ُ

 أ( ُب كلمات ابن كابنة

 النوفبدكف  األكذل كلمةالاؼبباشر.  اظبُت( إذا كاف كالنبا عبارة كاحدة ، تقع ُب ُ)

عمراف ، عي  بن مرصل ، مرصل بنة    الوالد أك اللقب. على سبيل اؼبثاؿ كاسم 

 كال هبوز . ابو بكر بن أىب فحاقة

 رحم اهلل اغبسن كاغبسُت

 ؿبمد هوابن ملك = لعدـ اؼببشرة

 على سبيل اؼبثاؿ  الياء،( إذا كاف بعد ِ)

 يابنة عبداهلل ك يابن يعقوب

 ستفهاـ. على سبيل اؼبثاؿ المزة هب( إذا سبقت ّ)

 هذا؟أبنك 

 ٌرحيم( ال تنطبق على ... باظبك اللهم)بسم اهلل الٌرضبن ال اللفظسم ُب اإلب( 

  اؿ فيهاعلى كل كلمة  ألفج( اغبد 
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لعل الصا حل، بالرجاؿ، للذل،  ( إذا حصلت على شكل الـ. على سبيل اؼبثاؿ ُ)

 للذين

على  على زبفيض الالـ كألف. على سبيل اؼبثاؿ ب( إذا كانت الكلمة مسبوقنا ِ)

 اؼباء من علماء

 بقته كلمة من. على سبيل اؼبثاؿ ، إذا سحد حرؼ النوف( ّ)

 من اآلف من مالف

 على سبيل اؼبثاؿ  ياء كنوف أك كاك كنوفاغبركؼ  حد( ْ)

 بنوف العنرب اكبٌت العنرب من بلعنرب

 ينطبق فقط على بعض اللغات الشعبية. ْك  ّ،ِ النمرةالقاعدة 

 د( استخداـ األلف ُب كلمة أيّـٍ. على سبيل اؼبثاؿ 

 الشباب. األصل هو كيل اـ لذات الشباب كىيٍػليمِّ لىٌذاتً 

 الكلمة كسط( استخداـ األلف ُب ِ

 اغبديثُت  العلماءالكالسيكيُت ك  العلماءهناؾ اختالفات بُت 

يالكالسيك  اغبديث 
 الرضباف, اغبارث الرضبن, اغبرث

 طه, ي  طه, ي 
 اله, االله اله, االله
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 لكن لكن
 ثالث ثالشبائة
 ابراهيم ابرهيم
 اسحاؽ قاسح

 سليماف سليمن
 اظباعيل اظبعيل

 السماكات السموات
 ُب هناية الكلمة األلف حد( ّ

امية مسبوقة حبرؼ اعبر. مثاؿ  دبقتصاـ؟، حتاـ؟ فيم؟ فهأ( كلمة )ما( االست

عكرمة كعيسى فإف الكتابة ال  عند(، ٍب مدلكن عند قراءهتا ما زالت طويلة )

 عما يتساءلوف تزاؿ كالعادة

 طٌهمة األخرة ب( كل

 )يا ندائية( أدخلتها  الياءج( 

 مزة. على سبيل اؼبثاؿ ( كل اسم يبدأ هبُ)

 يأضبد ، يأسعد

 ( الكلمات أهل ، أنه ، كأنه. على سبيل اؼبثاؿ ِ)

 يأهل الصالح، يأٌيها الرجل، يأيٌتها النف  اؼبطمئنة

 )تنبية( ًب ذبميعها بواسطة  حرؼ اؽباءد( 
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أ بػ )تاء / هاء( كبعد ذلك ليست )كاؼ(. على ال تبد اسم اإلشارة ُ)

 سبيل اؼبثاؿ 

 هذا ، كهذ  ك هسؤالء

 ال ينطبق على 

 هاذلك ، هاته ، هاهنا

 مزة ، على سبيل اؼبثاؿ باؽب( ضمَت مقابل ِ)

 هأنتم، هأنا

هػ( الكلمة )انا( اليت تسبقها )ها( كبعد ذلك توجد عالمة )ذا(. على سبيل 

 اؼبثاؿ 

 هانذا

عد )اؼبسافة(. مثاؿ  ذلك ، ا( هي عالمة عندما تقًتف الـ البك( كلمة )ذ

 على سبيل اؼبثاؿ  اعبرالـ بقًتف ي، ذلك كـبتلف إذا ذلكما

 ذلكما ، ذالك

 الـ على ػػػ األلف  حد( ْ

 بعد الالـ أيضان. على سبيل اؼبثاؿ ك بعد الالـ ،  اؿأ( إذا كانت 

 اصغيت للحن اعبميل
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 ، على سبيل اؼبثاؿ المُتم يستخدـ الذ اسم اؼبوصوؿب( وبدث ُب 

 لٌلذاف، لالتى

 كاك حد اغبرؼ( ٓ

 ُب كلمة كاحدة ، يتم ازباذ اػبطوات التالية  كاك االثنُتإذا كاف هناؾ 

 طاكس، داكد ، على سبيل اؼبثاؿ منهماأ( زبفيض كاحدة 

 طاككس –داككد، طاكس  -داكد  ب( طرح كاحد أك كالنبا ، على سبيل اؼبثاؿ 

 اغبصوؿ على كليهما ، مثل ج( طلب 

 ، كمعٌت أصحابمرفوع( كلمة ُ)

 . على سبيل اؼبثاؿ صبع مذكر سادلكاك العُت ،  - ص( كل كلمة منقو ِ)

 غوكا، طواك، يغوكف يطوكف، غوك

باستثناء كتابة القرآف الذم ال يزاؿ يسًتشد برسم العثماشل ، فإنه ال يسؤثر 

 .اإلمالءعلى قواعد 

 ياء اغبركؼ حد( ٔ

 بسبب تأثَت القواعد الشعرية ، على سبيل اؼبثاؿأ( 

 حظهم األصلي

 . على سبيل اؼبثاؿ ؿالذم حصل على ا ص ؾبزـكمنقو ياء ب( 
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 اؼبتالؽ -اؼبتعاؿ الدع، التالؽ -الداعى، اؼبتعاذل

 . على سبيل اؼبثاؿ ياء مهموز اآلخرج( 

 مبتدئن ، طارئن من الكلمات مبتد ، طار 

 ُب النوف اغبركؼ  حد( ٕ

 أ( الكلمات من ك عن عندما تقًتف بالكلمات ما أك من. على سبيل اؼبثاؿ 

 فبا، فبن، عما، عمن

، على سبيل اؼبثاؿ  اٌما زائدةإذا كانت بعد كلمة ما  شرطيةكلمة إف 

 . مثاؿ  اال تنصرك ةتنصرك  كإذا كانت بعد )ال( النافي

 اؿ ال مث إذا كانت قبل ما ، أك بعد مصدرية منصوبب( كلمة أف 

 أٌما انت منطلقا اف طلقت

 عسى أال يبرض

 ّْلئال يعلم أهل الكتاب

 

 

 

                                                             
34

Ibid, h. 20.  
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 . فصل ووصل بين الكلمات )الفصل و الوصل(و

 الفصل( ُ

، مة أك حرؼ يبكن تشغيله أك إيقافهُب إحدل القواعد، توضح أف كل كل

اليت  ركؼكاغب صل، ضمَت اؼبنفاسم ظاهرفصل الكتابة عن األخرل. ًب الفصل ُب ب

 تقف من حرفُت أك أكثر. على سبيل اؼبثاؿ 

 يػىٍومىهيٍم على النىار يػيٍفتػىنيوف، إف هيٍم إال كا ألنعاـً بىٍل هيٍم أضىلُّ 

 الوصل( ِ

 كهي  كصلهاكفقنا للقواعد، هبب 

إذا كاف ال هبوز بدءها، فيجب كصل الكتابة بالكلمة السابقة ، كهي نوف  ( أ

ب، عالمة تثنية، صبع مذكر سادل، ك ضمَت توكيد، تاء تأنيث، كاؼ خطا

متصل. على سبيل اؼبثاؿ  ذهبوا ، رجالف ، مسلمة ، أخرجٌن، كتبت ، 

 سيارتك

إذا دل يكن هناؾ ما يربر التوقف، فيجب كصلها بالكلمة بعدها، كاليت   ( ب

 توجد ُب 

الكاؼ ، الباء( أحرؼ مفردة من أشكاؿ ذات معٌت ، مثل اغبركؼ ُ)

 لألستاذ ، كالالـ( ،لم)بالق كالالـ
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شاهنشا  ، معد  ، على سبيل اؼبثاؿ مركب معرباتك  مركب ؾبازم( ِ)

 يكرب

( كلمات مركبة من الوحدات كاؼبئات ، على سبيل اؼبثاؿ  طبسامئة ، ّ)

اربعمائة. كال ينطبق على الكسور كاؼبئات. مثاؿ  ثلث مائة، طب  

 مائة.

ل حينئذو يومئذو. على العك  من مث تنوين مع إذا كصلهااليت يتم  ظرؼ( ْ)

 "إذ". تنوينإذا دل يتم  كصلهاذلك ، ال يتم 

 حبذا ( يتم اعبمع بُت كلمة حب ككلمة ذا ، على سبيل اؼبثاؿ ٓ)

 –أمصياـ  ذلك هي اـ ضبيات. على سبيل اؼبثاؿ أشبه كما لفظ اؿ ( ٔ)

 الصياـ

ع ، خاصةن ما كصل بُت الكلمات أك األحركؼ اليت يتم فصلها بشكل شائ  ( ج

 ك مىن ك ال مع الكلمة أك اغبرؼ السابق.

 .هقبلمع من  كصل ( أ

 مع الكلمات من، عىن، َب مثاؿ  موصوالتك  من استفهامية

 فبن عمل هذا؟ عمن تسأؿ؟ فيمن ترغب؟

 شكلُت مع قبله على ما  كصل  ( ب
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، معرفة تامة ، موصوؿ، استفهاـ، تنقسم إذل أربعة كهي  اظبيات( ما ُ)

 .رةنكك 

 فبقتضاـ  باإلسم)أ( االستفهاـ عندما يقًتف 

 مع اغبركؼ  كصلهاك 

)ُب ، الالـ ، إذل ، على ، حىت ، كي ، عي ، من( ، مثل  دل ، 

 االـ ، على ، حتاـ ، كيم، فيم

، عندما يقًتف الكلمات أك اغبركؼ فة تامةكمعر  نكرة، موصوؿ)ب( ما 

 ا، عما، فيما، نعماسى ، من، عن ، َب ، كزًلَّ(. مثاؿ  السيما، فبٌ 

، الكفات ، مصدريةاغبرفيات ، كهي  ما ( هناؾ ثالثة أنواع من ِ)

 كالزايدة.

إذا اقًتف اين ، حُت ، ريث ، مثل ، كل. مثاؿ  حينما،  مصدرية)أ( ما 

 ريثما، اينما، مثلما.

عندما يقًتف  قبل ، رٌب ، كى ، طاؿ ، قل ، بُت ك اف ما كافات )ب( 

 ا ، بينما ، قبلما ، ردٌبا ، ليٌتما ، لعلنأمثلة  بأس ، قلم

عندما يقًتف بػ ، من ، كيف ، أين ك إف. مثل  عٌما، فبا، ائدة )ج( ما ز 

 أين، إٌما.
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 كلمة ال مع الكلمة السابقة ، كهي ال كصل( ْ

   اإلتنصرـك فقد نصر  اهللاشاريةإف  ( أ

 أف مصدريات  ( ب

 النافيات  ينبغى أالهتمل

 علم اهل الكتاب  لئال يالزائدت

أما بالنسبة أف مفسرات كـبففات، فيجب فصلها كعدـ إزالة النوف.   ( ج

 مثل  أشرت عليه أف ال يفعل

 

 ء تأنيثك تا تأنيث ءط. ها

 تأنيثال ء. هاُ

األصلي، كيعمل على التمييز  لإلسم ـبصوصهو خطاب  تأنيثال ءها

، سواء  كة فتحةتأنيث فيجب على حر الهاء للكائن. قبل  مسؤنثك  مذكربُت 

 كانت أصلية أـ مسؤلفة. مثل  اجارة، مبلة، فاضلة، امرأة، فاطمة

على تاء ، ككتابته كقفها" إذا ًب ػهإذل " هاء تأنيثيبكن أف يتحوؿ 

كهبب إعطاؤ  نقطة. من األفضل إذا دل  الضمَته مع كصل، إذا دل يتم مربوطة

 تكن هناؾ حاجة الستخداـ نقطة ُب هناية اآلية.
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 تأنيثالتاء . ِ

باعتبارها النسخة األصلية دكف اغباجة إذل كقفت إذا  تأنيثالتاء عالمة 

 .تأء مفتوحةأك  تأ مبسوطةكال تزاؿ مكتوبة على شكل  هاءاستبداؽبا بػ 

 دبا ُب ذلك  ،هناؾ أشكاؿ ـبتلفة

  مسلمات، بنات مسؤنث سادلمثل  أخت يوجد أيضنا باسم  اإلسمأ. ُب 

 ثقات  صفة مذكرحىت بالنسبة ل

ؾبزكما   قالت ، نعمت ، بئست هي الفاعل مسؤنثفعل يشَت إذل الب. 

 .كقبلها منصوبا

  ريبٍَّت ، تأ مبسوطةؼ كمكتوب على هيئة ك ج. مكتوب بأربعة أحر 

 .ّٓ، شبيَّت ، كالتلىعىلىتٍ 

 اإلمالء. تباين في تصحيح نتائج 7

 بعض الطرؽ لتصحيح نتائج تدريب الطالب ، كهي 

. تستخدـ هذ  فواحدةبتصحيح نتائج تدريب الطالب كاحدة  . يقـو اؼبعلمأ

الطريقة الكتشاؼ فهم الطالب كإتقاهنم للمواد كلكنها أقل كفاءة ألهنا 

                                                             
35 Ibid, h. 34. 
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 حىت ال يكوف حاؿ الواجباتإعطاء  هبب على اؼبعلم تستغرؽ كقتنا طويالن.

 الفصوؿ الدراسية صاخبة.

لمات ئج التمرين ككضع عالمات على الكبالتصحيح الذاٌب لنتا ب. يقـو اؼبعلم

، ييطلب من الطالب مواصلة التصحيح بشكل أك اغبركؼ اػباطئة. كمن ٍب

هذ  الطريقة هي  مزيةمستقل عن طريق متابعة نتائج تصحيح اؼبعلمُت. 

إذا  على توخي اغبذر كالشمولية. كسوؼ يكوف الصعوبةتدريب الطالب 

 .األدسل طبقت ُب الطبقات

بات الصحيحة اليت  طالب النتائج بأنفسهم عن طريق رؤية اإلجاج. يصحح ال

على السبورة. باإلضافة إذل كتابة اإلجابة الصحيحة ، هبب كتبها اؼبعلم 

على اؼبعلم أيضنا توضيح موقع اػبطأ كاألسباب. هذا النموذج هو تدريب 

 على أف يكونوا صادقُت كضمَتيُت. الطالب

ئج التدريب ليتم تصحيحها مع اغبضانة د. يتبادؿ الطالب اؼبتدربوف نتا

التعليمية. الطريقة التالية هي تقريبا نف  النموذج ُب النقطة ج. يدرب هذا 

بعض الطالب يوجد النموذج الطالب على توخي اغبذر ُب التصحيح ، لكن 

الذين يبيلوف إذل عدـ االهتماـ أك اإلنباؿ من أجل االنتبا  حىت ينتجوف 

  تصحيحات ـبتلفة.
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يلصق الطالب قطعة فارغة من الورؽ على اعبملة اػباطئة كيتم كتابة اإلجابة  ق.

 الصحيحة على الورقة.

ا  ك. يطلب اؼبعلم كيكتبوا إجابات كفقنا  فواحدامن الطالب أف يتقدموا كاحدن

من الطالب فحص نتائج اإلجابات  ٍب يطلب اؼبعلمإلجاباهتم على السبورة. 

ها معنا حيث يكمن اػبطأ ، كؽبذا تدرب الطالب اؼبوجودة على السبورة كربليل

 على التحلي بالشجاعة كالتعبَت عن آرائهم كفبارساهتم بشكل دقيق.
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