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 ملخص

 

حتليل األخطاء يف كتابة حرف اهلمزة يف حبث " ي,إيفي فطرايىن دو 
 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠساجامعة وايل  علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية

", رسالة درجة اللسانس, قسم 2017/2018يف سداسي الشفع سنة دراسية 
 .٢٠۱۸, ڠا اإلسالمية احلكومية مساراڠتعليم اللغة العربية جامعة وايل سا

 : حتليل األخطاء, مهزة القطع, مهزة الوصلكلمات األساسيةاال
( لتصوير حتليل األخطاء يف كتابة حرف اهلمزة ۱يهدف هذا البحث )

اإلسالمية  اڠسايف حبث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة وايل 
(ملعرفة ٢) 2017/2018يف سداسي الشفع سنة دراسية  ڠاحلكومية مسارا
تسبب أخطاء يف كتابة حرف اهلمزة يف حبث علمي لطلبة قسم تعليم  العوامل اليت

يف سداسي الشفع سنة  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاللغة العربية جامعة وايل سا
 2017/2018دراسية 

ونوع هذا البحث هو البحث النوعي والوصفي, يعىن حبث املكتبة. 
 اڠساوالتدريس جبامعة وايل  وجرى هذا البحث يف مكتبة كلية علوم الرتبية

.مجعت من خالهلم البياانت بطريقة التوثيق وطيقة ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
املقابلة. استخدمت الباحثة حبث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة وايل 

 2017/2018يف سداسي الشفع سنة دراسية  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠسا
ر البياانت. وعملت تلك الطريقة  لتحليل األخطاء يف كتابة يف املكتبة كمصد

اهلمزة. واستخدمت طريقة املقابلة ملقابلة عدد متخرجني ومتخرجات قسم تعليم 
يف سداسي الشفع سنة  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠسااللغة العربية جامعة وايل 

 .2017/2018دراسية 

 و



. 

ء يف كتابة مهزة الوصل ومهزة أما أخطا(۱وأما نتائج هذا البحث فهي: )
 تسبب أخطاء يف  عوامل اليت(٢) ٢‚٥۳۳ ٪القطع من مثانية حبث علمي فهي
هي أهنم ال يفهموا معىن اللغة العربية و غري متقن  كتابة مهزة الوصل ومهزة القطع

اللغة العربية على اإلطالق و اليوجدوا تطبيق الدائم و يصعب املفهوم من خالل 
يسهل إذا كثري التمرينات وألن كثري من القواعد العجيبة ولن احملاضرة فقط و 

 يتخيل الطالب على أن كيفية كتابتها هكذا 
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار مقدر األقدار مصرف األمور مكور 
يقظ من خلقه من اصطفاه اليل على النهار تبصرة ألوىل القلوب واألبصار الذي أ

فأدخله يف مجلة األخيار و وفق من اجتباه من عبيده فجعله من املقربني األبرار 
وبصر من أحبه فزدهم يف هذه الدار فاجتهدوا يف مرضاته والتأهب لدار القرار 
واجتناب مايسخطه واحلذر من عذاب النار وأخذوا أنفسهم ابجلد يف طاعته 

بكار وعند تغاير األحوال ومجيع أانء الليل والنهار ومالزمة ذكره ابلعشي واإل
فاستنارت قلوهبم بلوامع األنوار أمحده أبلغ احلمد على مجيع نعمه وأسأله املزيد 

 .من فضله وكرمه

وأشهد أن ال إله إال هللا العظيم الواحد الصمد العزيز الكرمي وأشهد أن 
وقني وأكرم السابقني حممدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليه أفضل املخل

والالحقني صلوات هللا وسالمه عليه وسائر النبيني وأل كل وسائر الصاحلني, أما 
 بعد.

اليسعين يف هذا املقام إال أن أقدم الشكر جبزيل الشكر والعرفان مع ألف 
 سرور إىل:

. فضيلة السيد الدكتور راهارجو احلاج املاجستري كعميد كلية علوم الرتبية ۱
 .ڠا اإلسالمية احلكومية مساراڠجامعة وايل سا والتدريس

. فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل احلاج املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة ٢
 العربية.

فضيلة األستاذة تؤيت قرة العني املاجستري ككاتبة لقسم تعليم اللغة العربية  .۳
 بكلية علوم الرتبية والتدريس

 ح



. 

 الكرامان  الدكتور أمحد صاحلني املاجستري وأمحد . صاحب السعا,دة مشريف٤
زهر الدين املاجستري الذان قد أعطيا الباحثة اإلرشادات والتوجيهات يف 

 تنظيم هذا البحث العلمي من االبتداء حىت االنتهاء.

. سائر فضائل السادات املدرسني يف كلية علوم الرتبية والتدريس الذين قد ٥
  سبيل العلم والعرفان.علموا الباحث وأرشدو إىل

امعة وايل جب. فضيلة األستاذ مارسدي كرئيس مكتبة كلية علوم الرتبية والتدريس ٦
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠسا

. فضيلة الكرام أيب حممد انفع وأمي ساراييت الذان يرمحان ويكربان ويربيان ۷
ة. فال عبارة ويدرسان ويعلمان ويرشدان الباحثة حىت تصل إىل هذه النتيج

عن كرمهما أحد من قول "رب اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا" 
 أمني

وخاصة إىل مجيع ٢٠۱٤. أصدقائي وزمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية ۸
أصحايب األحباء من فصل قسم تعليم اللغة العربية "أ" الذين يصاحبوين يف 

. سهل هللا أمورهم ڠحلكومية مسارااإلسالمية ا اڠساامعة وايل طلب العلم جب
 وإايي وابرك  فيهم وإايي وبلغهن وإايي إىل مقاصدان,أمني

وإىل من ساعدوين يف تنظيم هذا البحث العلمي, فكرة و وقتا. شكرا  . ۹ 
كثريا على مساعدتكم, ليس يل شيئ من اجلزاء, ولكن هللا جيزيكم أبحسن 

 اجلزاء.

ياة  لكي نعي  يف الدرجة العالية  أبن عسى أن يزيدان هللا املهارة يف احل
ننال مقاصدان العظيمة  مث أن يصلح أحوالنا يف اخلامتة  حىت جنمع حول 
السلسبيل يف اجلنة. وهو جييب دعوة الداعي إذا دعاه. وآخر دعوان حنمدك اي 

 رابه  يف األوىل واألخرة.
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 اإلهداء

 

 أهدي هذا البحث إىل:
ع الذي قد أّدبين ونصحين وعّلمين مبادئ احلياة . والدّي أيب حممد انف۱

 –الصحيحة وأّمي ساراييت اليت محلتين وربّتين وشّجعتين وعزّتين يف حزين 
 أدامهما هللا يف الصحة والعافية.

 . أسريت وأقرابئي وإخواين ال يزالون يدافعون الباحثة يف كل خطوته.٢

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠساامعة وايل كلية علوم الرتبية والتدريس جب. ۳
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 باب األولال

 مقدمة
   أ.خلفية البحث

لغة  اليت يستخدمها الناس وإحدى منهنا آلة ادلواصالت كثَتة جد
الكتابة. ناحية الكتابة كألة بلوغ اإلخبار وىي كرمز منوذج تفكَت الناس. ألن من 

ار الكلمة ( وتعبَت وتنوع وثقافة تظهر الكلمة اليت تستخدمها ) اختيناحية الكتابة ف
ملي بع كالكالم , تعتمد الكتابة على مهارة اللغوية اليت موصوف وفن وغَت ذلك.

نتاج, مها سعي العتبار الفكر والشعور الذي يكون يف نفس مستخدم اللغة وكثَت إ
.دتر باللغة واختالف يف كيفية تستخدمو لتعبَتىا

1
 

حدى من ادلهارة ادلركبة اليت تطالب لتوَرط أكثر من واحد إ الكتابة ىي
يف كتابة اللغة  2احلسية. اليد للكتابة ,والعُت للمراقبة, والعقل للهضم والتنظيم. 

عربية, ناحيتان ماىرتان اللتان لتطويرمها مهارة الصناعي ومهارة الإلبداء. ومهارة ال
الصناعي ىي مهارة لتكتب اللغة العربية الصحيحة اليت تشمل على صحيحة 

 3اإلمالء والقواعد واستخدام عالمة الًتقيم. 

أما تعريف اإلمالء يف قرينة الكتابة فهو مهارة نقل حرف اذلجائية 
وعند حممود معروف أن اإلمالء ىو كتابة  4الصحيحة ومهارة وضع الًتقيم. 

                                                           
1
Ahmad Muradi, Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Perspketif 

Komunikatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015),hlm. 57-58. 

2
Abdullah Al-Gali, dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar 

Bahasa Arab, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm.43. 

3
Abdul Hamid, Mengukur kemampuan bahasa Arab untuk studi Islam, 

(Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hlm.75 

4
Ahmad Muradi, Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Perspketif 

Komunikatif ,,,,,hlm. 124. 
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ليت ادلناسبة على موقعها الصحيحة يف الكلمة ليحافظ واقع أخطاء األحرف ا
  .5ادلعٌت

اإلمالء لغة ىو اإلمهال والتأخَت, وإطالة الوقت والعمر وعند رضوان أن 
ع بالشيء احملبوب. واصطالحا: تصوير اللفظ ْتروف ىجائية حىت يتسع الزمن للتمت

بأن يطابق ادلكتوب ادلنطوق يف ذوات احلروف, وتراعى يف ذلك القواعد اخلاصة 
اليت استمدت من الرسم العثماين للمصحف,ومن علمي النحو والصرف ضبطا 

جاء  مث إن اإلمالل واإلمالء شيء واحد. لغتان وصحة وإعالال وإبداال وتأصيال.
هبما القرأن, قال تعاىل: ) فليملل وليو بالعدل ( وقولو: ) فهي دتلى عليو بكرة 
وأصيال  (, وكذلك ينبغى على ادلملى أن يأخذ من معٌت اإلمالء التمهل والتأين يف 

 .إلقائو الكالم على من ديلى عليو

 اإلمالء فرع ىام من فروع اللغة العربية, وىو من األسس اذلامة يف التعبَت
الكتايب, ووسيلة االتصال اليت يعربهبا الفرد عن أفكاره. وتعليم اإلمالء ىو خطوات 
منظمة يقوم هبا الطالب دتكنو من فهم واستيعاب مهارة كتابية معينة, تتكون لديو 

6من خالذلا القدرة على رسم الكلمات صحيحا.
 

يف قواعد اإلمالء يبحث يف كيفية كتابة حرف اذلمزة الصحيحة ومناسبة  
كتابة اذلمزة    7 بالقواعد. واذلمزة حرف الذي موقع بعد الم و ياء. ويرمز بشكل ء.

واجبة على نظر حالُت.  مها قطع ووصل. مهزة القطع موجودة ونطقة بشكل اذلمزة 
 وس  يفحينما تنطق أو تكتب. أما مهزة الوصل فهي مهزة اليت التنطق وال تكتب 

                                                           
5
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013),  hlm.151. 

6
 .                                                                 7.ص(, 2111,فرس مالك: ماالنج, )وتطبيقه نظريته اإلمالء ,رضوان 

7
 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf  untuk Mahasiswa, (Semarang: 

Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.145-147. 
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عند خمتار  8مزة .اجلملة .ولكن ظاىر حُت تكتب يف وجود األلف بغَت شكل اذل
حيِت يف كتابو قواعد اإلمالء العريب, مهزة الوصل ىي اليت تثبت يف البدء وتسق  يف 
الوصل. إما مضمومة, وإما مفتوحة, وإما مكسورة, وىي يف رتيع ىذه األحوال 

9ترسم ألفا.
 

مهزة القطع ىي اليت تثبت يف البدء والوصل.اذلمزة يف أول الكلمة ترسم 
وصل.أما مهزة القطع فًتسم على ألف, إن كانت الألفا مطلقا, إن كانت مهزة 

طع بالفتح فإهنا إذا ُمدَّْت مهزة الق مضمومة أو مفتوحة وحتتها إن كانت مكسورة.
11ترسم ألفا, عليها مدت من غَت عالمة اذلمز.

 

حينما كتابة اللغة العربية أن نتبع قواعد كتابة اللغة العربية  جيب علينا
إلمالء. وتشمل علي كتابة ْتث علمي لطلبة الصحيحة وهنتمو ونسمي بقواعد ا

ابة ْتث قسم تعليم اللغة. ولكن احلقيقة, كثَت من طلبة الذي يفعل األخطاء يف كت
ولكن حقيقتها مهمة لبحث .تلك ادلشكلة تظهر  .علمي. ىذه ادلشكلة بسيطة

بسيطة وخفيفة اليت وقعت يف أخطاء الطلبة حينما كتابة اذلمزة يف ْتث علمي. ىي 
حرف خطاء يف كتابة األطاء يف كتابة مهزة القطع ومهزة الوصل. مازال كثَت يوجد أخ
 اإلسالمية اڠسا وايلمزة يف ْتث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة اذل

ىم يزالون األخطاء حينماكتابة مهزة القطع وحينما كتابة مهزة  ڠاحلكومية مسارا
أما يف  كتب الطالب هبمزة الوصل يعٌت اكرام.مثال يف كتابة كلمة إكرام يالوصل.

 قواعد اإلمالء فهناك ثبات يف كتابة اذلمزة.

                                                           
8
 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf  untuk Mahasiswa,,,, hlm.147. 

9
  .28. ص(, تاريخ دون, ويجايا:  جاكرتا, ) العربي اإلمالء واعذق, يحيى مختار 

11
 .                                                  28- 27. ص,,, العربي اإلمالء قواعذ, يحيى مختار 
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قل األخطاء يف كتابة ْتث علمي اليت ألن ذلك, لتبحث تلك ادلشكلة أل
خطاء يف كتابة مهزة الوصل ومهزة القطع.بناء األناسب بقواعد اللغة العربية مثل الت

دلهم على ادلشكلة الواقعة وتريد أن تعمل البحث على الشرح ذلك . تعترب الباحثة ا
حتليل األخطاء يف كتابة حرف اذلمزة يف ْتث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة يف 

يف سداسي الشفع سنة دراسية  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية اڠساوايل العربية جامعة 
ٕٓٔ2/ٕٓٔ2. 

 

  ب. تحديد المسألة

 ثة, ادلسألة اآليت:بناء على خلفية البحث ,فتحددت الباح

يف ْتث علمي لطلبة  الوصل ومهزة القطع مهزةل األخطاء يف كتابة كيف حتل.1
يف  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية اڠساوايل قسم تعليم اللغة العربية جامعة 

 ؟2ٕٔٓ/2ٕٔٓدراسية سداسي الشفع سنة 

ث يف ْت الوصل ومهزة القطع مهزة تسبب أخطاء يف كتابة ماالعوامل اليت .2
احلكومية  اإلسالمية اڠساوايل علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 

 ؟2ٕٔٓ/2ٕٔٓيف سداسي الشفع سنة دراسية  ڠمسارا
 

 هج. أىداف البحث وفوائد

 بناء على حتديد ادلسألة اليت تبحثها, فأىداف من ىذاالبحث :

ْتث علمي  يف الوصل ومهزة القطع مهزةير حتليل األخطاء يف كتابة لتصو  .1
 ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية اڠساوايل لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 

 2ٕٔٓ/2ٕٔٓيف سداسي الشفع سنة دراسية 

يف ْتث  الوصل ومهزة القطع مهزة تسبب أخطاء يف كتابة دلعرفة العوامل اليت. 2
ومية احلك اإلسالمية اڠساوايل علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 

 2ٕٔٓ/2ٕٔٓيف سداسي الشفع سنة دراسية  ڠمسارا
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 :فهي  من ىذاالبحث أما فوائد

 لطلبة قسم تعليم اللغة العربية .1
دلعرفة أخطاء كتابة اذلمزة اليت ال تناسب بقواعد اإلمالء حىت ال يكرر 

 .دقة والينسى ليهتم قواعد اإلمالءاألخطاء قبلها وكتابة اذلمزة ب

 للطلبة. 2

خطاء كتابة اذلمزة ولتعلم مادة قواعد اإلمالء ّتد وتطبيقو أ دلعرفة
 .بالصحيح

 للباحثة .3

يف ْتث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية  دلعرفة أخطاء كتابة اذلمزة
 وزيادة الفكر عن كتابة اذلمزة ادلناسبة بقواعد اإلمالء الصحيح.

 

 السابقة  اتد. الدراس

ىذا البحث العلمي كتقابلي على  يف كتابة الدراسة السابقةوىدف 
ولنيل صورة فكرية عن ادلوضوع ادلوجود . ىناك عدد ْتث   الدراسة السابقة

 علمي اليت تكون الدراسة السابقة: 

أطروحة بارد مشسية مبوضوع "حتليل األخطاء اللغوي ) دراسة قضية تطبيق ( 1
11قواعد اإلمالء لطلبة دراسة مكثف اللغة األجنبية. 

وحتصيل ذلك البحث  
طاء اليت من أخطاء من ادلدرسة اإلسالمية و أخ 275يدل أن وجدة 

أخطاء من ادلتخرج يف عشرة أنواع األخطاء منها أخطاء يف استخدام 188
مهزة القطع و مهزة الوصل واأللف لينة وكتابة اذلمزة واستخدام حركة التنوين 
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واختيار احلرف واستخدامو واستخدام تأ مربوطة وزيادة احلرف حرف الواو 
ادلد ومسح حرف األلف. أما األخطاء األعلى يف اختيار واستخدام حرف 

أخطاء نسبة    14تفصيل طلبة من ادلدرسة اإلسالميةاحلرف واستخدامو ب
أخطاء نسبة مئوية. أما األخطاء األوطاء  49مئوية . أما من ادلدرسة العامة 

بنسبة مئوية. أما الطلبة العامة موجود يف زيادة حرف الواو بواحد األخطاء 
   SIBAنسة مئوية .وعوامل سبب األخطاء يف تطبيق قواعد اإلمالء لطلبة ب

يعٍت عامل اختالف مدرسة أصل الطلبة أو درجة أو طبقة مهارة الطلبة قبلها 
12ىي الطلبة ادلتخرجة يف ادلدرسة اإلسالمية أو ادلدرسة العامة.

 

مبوضوع حتليل األخطاء اإلمالء لطلبة فصل  أزمية  ْتث علمي لدى ميال( 2
وحاصل  13الثامنة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية غوديان سليمان.
أخطاء (1(البحث يدل أن أشكال أخطاء اإلمالء الذي يفعلها الطالب .

 :ىيل" أخطاء يف كتابة "أ( 2. ( 17,19ىي يف توصيل احلرف 

طاء يف  أخ (4. (57,39:أخطاء يف كتابة احلركة ىي  (3(.  11,21
ىي  أخطاء يف كتابة حرف التاء (5( .89,8:كتابة اذلمزة ىي 

العامل الداخلي منها أقل مهارة  (1( .. وعوامل سبب ذلك منها34,11:
يف اختالف صوت احلرف وأقل ادلفردات للطلبة ونقيص رغبة يف تعلم كتابة 

بيئة تعلم اإلمالء من ادلعلم و العامل اخلارجي : أقل (2( رب .حرف الع
لم ستماعي .ادلعي ألقل ذلك. ىو اإلمالء االجتماعي ووسيلة التعلم وسعاال
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ستماعي لطلبة .إما اإلمالء ادلنقول ,ادلعلم يعتاد إلعطاء مادة اإلمالء اال
اللغة  يشرح عن قواعد اإلمالء للطلبة وحث على الطلبة للحماسة يف تعلم

 العربية إما يف ادلدرسة أو يف خارج ادلدرسة.

ي لدى ىنيئا مبوضوع "حتليل األخطاء اللغوي يف ْتث علمي ْتث علم( 3
 14لقسم تعليم اللغة العربية ّتامعة علو الدين اإلسالمية احلكومية ماكاسار.

وحاصل البحث يدل أن شكل كتابة اذلمزة يف أول الكلمة منها خلع جزء 
على حرف العُت فوق األلف أو حتتو يف مهزة القطع وزيادة مهزة الوصل .إمايف 

ف أو الواو يف صورة منعكسة وس  الكلمة ىو أخطاء موقع حرف األل
صوت احلرف .خلع صوت الطويل أو زيادتو ووضع تركيب احلرف الصحيح 
وأخطاء يف شكل صيغة الفعل وصيغة اجلمع وصيغة النصب وصيغة ادلصدر 
واستخدام صيغة صفة مشبهة يف موقع صيغة ادلصدر. ويف علم تراكيب 

موصوف وأخطاء يف الكالم أخطاء استخدام إضافة ,أخطاء يف ارتباط صفة 
مناسبة الضمَت وأخطاء يف رتلة .أخطاء عالمة اإلعراب ووضع ألف الم 
تعريف و أخطاء يف وضع حرف اجلر بعد الفعل وغَت صائب يف اختيار 

 15أسلوب.
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 طريقة البحث   ه.

 نوع البحث أو طريقتو

والوصفي. عند برغ نقلو من رتعان  ياستخدمت الباحثة باالبحث النوع
  16شرح أن ْتث نوعي يضغ  على وصف حمسوسة اليت تبحثها. 

جتماع اإلنسان أو اذلدف أو احلال لوصفي طريقة يف ْتث وضع اطريقة ا
أو نظام التفكَت أو احلادثة يف احلال. وىدف من ْتث وصفي ليصنع الوصف أو 
التصوير نظاما وواقعي ومضبوط عن احلقيقة وصفة وعالقة بُت ظاىرة اليت 
ث تبحثها. وأنواع ْتث وصفي منها طريقة التخطي  وطريقة وصفي ادلتصل وْت

دراسة القضية وْتث حتليل ادلهنة أو النش  وْتث اخلطو وْتث ادلكتبة أو ْتث 
 17 التوثيق.

ىذا البحث ْتث ادلكتبة ىو ْتث الذي يفعلو يف ادلكتبة جلمع البيانات 
دلكتبة. إما من الكتب أو اجملالت والتأليف وحتليل البيانات اليت تصدر من ا

 18األخر.يستخدم ْتث ادلكتبة حلل ادلسألة حيتاجو إىل الطريقة الصائبة. 

 المجتمع اإلحصائي 

اليت دتلك جودة ونوعية معيّنة  وسية أو فردىو والية التعميم اليت تتكون على حمس
. أما اجملتمع اإلحصائي يف ىذا 19 لتعليمها مث تأخذ خالصتها ةثبتها الباحثوت
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 اڠساوايل ْتث علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة  لالبحث ىو ك

 2ٕٔٓ/2ٕٔٓيف سداسي الشفع سنة دراسية  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية

 عينية

ىي جزء من اجملتمع اإلحصائي الذي ديلك عالمة أو حال معُت الذي يبحثو ألن 
 غَت بيانات واإلخبار عمليتو وغَت كل شخص أو شيئ يبحثو ولكن يكفي

ْتث علمي  أما عينية يف ىذا البحث ىي ذتانية 21باستخدام عينية الذي ينوبو. 
يف  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية اڠساوايل لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 

 2ٕٔٓ/2ٕٔٓسداسي الشفع سنة دراسية 

 وقت البحث
 م 2118يونيو  9أبريل إىل  25يف يقام ىذا البحث 

 بؤرة البحث

حتليل األخطاء يف كتابة حرف اذلمزة يف ْتث علمي لطلبة  تركز ىذا البحث على
يف سداسي  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية اڠساوايل قسم تعليم اللغة العربية جامعة 

 2ٕٔٓ/2ٕٔٓنة دراسية الشفع س

 طريقة جمع البيانات

خطة أىم  يف عمل البحث ألن ىدف من ىذا البحث ىو نيل البيانات 
 .الذي مستوف معيار الذي تثبت
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 :فهيات اليت تستخدم يف ىذا البحث أما طريقة رتع البيان

 طريقة التوثيق  .1

ث ,تشتمل ىي مصادر البيانات تدل لنيل بيانات ادلباشرة من مكان البح
على الكتب ادلتصلة ونظام وتقرير األنشطة وصور ودق التصوير التسمي 

أما يف ىذا البحث تستخدم بيانات ثانية من  21والبيانات ادلتصلة البحث.
 اڠساوايل اللغة العربية جامعة  ْتث علمي لطلبة قسم تعليمتوثيق 

 يف سداسي الشفع سنة دراسية ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية

2112/2112. 

 طريقة ادلقابلة .2
حوار الذي يَوجَّو إىل ادلسألة ادلعينة و عملية احملاورة حيث يتواجو ىي 

 أما شحص الذي يقابل يف ىذا البحث 22.شخصان أو أكثر باجلسم 
 اڠساوايل قسم تعليم اللغة العربية جامعة متخرجون ومتخرجات يف  فهم

 يف سداسي الشفع سنة دراسية ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية

2112/2112. 

 يانات مصادر الب

مصادر البيانات يف ْتث وصفي ىي الكلمة واخلطو ,ومازاد كزيادة مثل 
 قسمُت مها بيانات أولية وبيانات ثانية .و ةوثائق وغَت ذلك. تقسم بيانات نوعي

ىي ثانية البيانات الولية ىي بيانات ادلباشرة اليت تنال من فرد البحث و األبيانات ال
 .لبحثغَت ادلباشرة اليت تنال من فرد اب
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اليت معد. بيانات  بيانات ثانية بشكل بيانات التوثيق أوبيانات التقرير أما
أما يف ىذا  23ا كبيانات كمية بشكل األرقام.معلى نوعه انقسمأولية وثانية ت

اللغة  م تعليمْتث علمي لطلبة قسثانية من توثيق البحث تستخدم بيانات 
يف سداسي الشفع سنة  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية اڠساوايل  العربية جامعة

 .2ٕٔٓ/2ٕٔٓدراسية 
 

 . طريقة تحليل البياناتو

حتليل بيانات نوعية ىو سعي ليجهز البيانات اليت تتكون من منظمة 
تطيع ليجهزىا وتبحث عنها وجتد البيانات واختيارىا يكون واحدة اليت تس

التصميم وجتد شيء مهم وشيء متعلم وحيكم أو يأخذ الفتوى الذي يستطيع 
24األخر.

 

 . جمع البيانات۱

رتع البيانات يف ىذا البحث بالتوثيق. وطريقة التوثيق تستخدم ْتث 
احلكومية  اإلسالمية اڠساوايل علمي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 

 2ٕٔٓ/2ٕٔٓيف سداسي الشفع سنة دراسية  ڠمسارا

 تنقيص البيانات . ۲

تنقيص البيانات اليت تعمل يف ىذا البحث تعمل عمل حتفُت. وختتار 
األشياء احلقيقة ويركز شيء مهم ويطرح شيء غَت احتياج على البيانات اليت 
تناذلا. حىت تستطيع الباحثة تصوير األوضح وتسهل أن جتمع البيانات اليت 

                                                           
23

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
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تنقص ىي حاصل حتليل األخطاء يف كتابة حرف اذلمزة يف ْتث علمي لطلبة 
يف  ڠومية مسارااحلك اإلسالمية اڠساوايل  قسم تعليم اللغة العربية جامعة

 2ٕٔٓ/2ٕٔٓسداسي الشفع سنة دراسية 

 يقدم البيانات. ۳

بعد يعمل تنقيص البيانات. حطة بعدىا يقدم البيانات. يف ْتث نوعي 
يقدم البيانات بشكل فك خمتصر وخمط  وعالقة بُت رتبة وغَت ذلك. دير 
بتقدمي البيانات . البيانات منظمة ويركب تصميم العالقة , حىت يسهل 

فهمها. يقدم البيانات يسهل ليفهم الشيء الواقع وخيط  بعدىا يناسب على ل
25مايفهمها.

 

   و. منتظمة الكتابة

 منها:تتكون من مخسة البحوث  الكتابة منتظمةىذه 

ادلسألة باب األول, مقدمة ,تشتمل على خلفية البحث وحتديد ال -
ومنتظمة  طريقة البحثو  والدراسة السابقة وفائدتوىداف البحث وأ

 الكتابة.

نظرية كتابة , تشتمل على ْتث يف باب الثاين, اذليكل النظريال -
 حرف اذلمزة.

 ,حتليل البياناتباب الثالثال -

 ائجالنتباب الرابع , ال -

 اتالصة واقًتاحاخلباب اخلامس , تشتمل على ال -
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 يباب الثانال

 لعلميتحليل األخطاء في كتابة حرف الهمزة في البحث ا

 

 تعريف تحليل األخطاء  .أ

حتليل األخطاء نوع من حتليل اللغوي الذي يركز يف األخطاء الذي يفعلو 
الطالب. ذلك التحليل يتكون من مقارنة األخطاء الذي يقع يف اللغة ادلدروسة 

1واللغة النفسية. يضغط حتليل األخطاء على أخطاء ادلتعلم يف اللغة الثانية.
  

عند سارما, يستطيع حتليل األخطاء يكون كآلة ادلساعد يف  تنفيذ التعلم 
يزيح جناح التكرير. وأضاف أن يف أثناء برنامج التعليم يستطيع حتليل األخطاء ل

2الربنامج أو فشلو
 . 

حتليل األخطاء خياري لتحليل الذي موصوف ضد. الطريقة اليت تؤثر 
احلسية دتر باللغة التطبيق وتستخدم اختالف الذي موصوف رمسي بُت متعلم 

.صل ولغة الثانية لتنبؤ األخطاءاللغة األ
ىناك خطوات يف كل نوع حبث حتليل  3

4األخطاء عند كوردير .
 

 جيمع عينة من لغة ادلتعلم. 1
 تعيُت األخطاء. 2
 يشرح األخطاء. 3

                                                           
1
 Heikkila T,The Significance of The Inclusion of  Socio pragmatic 

and Collocational Competence in mmersion Eduction Programmers. 2005. 

2
 Oxford Collocation Dictionary for Students of English, (Oxford 

University Press. 2002). 

3
 Ali Akbar Khansir, Error Analysis and Second Language 

Acquisition, (Finlad,: 2012), hlm. 1029. 

4
 Sharma S. K, Practical and Theoretical Consuderation Involved in 

Error Analysis, (India: 1980), hlm. 74. 
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 . يقدر األخطاء ويصححو4
 وأضاف كوردير "األخطاء ادلغزى يف ثالثة االطريقة ادلختلفة: 

حتليل نظام خاص.  ونللمعلم. يف ىذا احلال ىم يقولون إذا يأخذ. 1
 .علم الذي تطوير وعاقبة اليت تبقى للتعلمماالبعيد عن ىدف ادلت

 الربىان إىل الباحث كيف اللغة ادلدروسة أو اللغة التحصيلىم يعطون . 2

ن نعتقد أن نصنع األخطاء كآلة إىل ذلك ادلتعلم النفسي .أل ونىم حيتاج. 3
م الختبار ادلتعلم للمعلم. ىذه الطريقة اليت دتلكها ادلتعل ها يستخدماليت

.فة اللغة اليت يتعلمهافرضية عن ص
5

 

6متعلم اللغة مهم يف ادلبداء.  ها يصنععرب رجيارد أن األخطاء اليت
 

كتشاف عن ة اإلنسان يستطيع أن يتجو على اال علم اللغة. ألن دراسة لغ. 1
 ذكاء اإلنسان.

علم نفس اللغة, ألن دراسة عن كالم اإلنسان ومقارنتو برجل بالغ الذي . 2
 يعرب عملية النفسية يتورط يف اللغة.يستطيع أن 

كتشاف أخطاء التعلم وتعيُت اذلوية وحتليلو وتصميم يعلم, ألن ديكن اال . 3
 الطريقة الصائب.

دة رتبة. ضائع  عناصر اليت حتتاجها , زيا أربعقسم األخطاء على عند كوردير ,ت
 عنصر األخطاء وأخطاء :عناصر اليت حتتاجها, اختيار 

 نتاج ادلتعلممركبة شكل إغفلة : ضيع . 1

 زيادة : ليس للتضيع ولكن ادلتعلم يستطيع أن يضيف العناصر. 2

                                                           
5
 Corder, S.P, The significance of learners’ error,( International 

Review of applied linguistics), 1967.hlm. 161-169. 

6
 Richards. J.C, A non- contrastive approach to error analysis English 

language teaching 25, 1971 ,hlm. 204-219. 
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 ادلتعلم, ألن اختيار ادلفردات األخطاء هايصنع منتخب : األخطاء اليت. 3

 ادلوصى : يستطيع ادلتعلم أن خيتار عنصر كلمة اجملموع. 4

حلجة ادلتعينة. اما حبث يف حتليل األخطاء من ستيفان وكورديس التبٌت ويستخد
اعتقد الباحث اإلسًتاتيجية أن يتجو تعيُت ىوية األخطاء وتصويره وشرحو 

7وتقييمو.
 

 تعريف الهمزة  .ب

دتلك شكل نفسي يف كتابة العرب كحرف اذلمزة حرف اذلجائية اليت ال
فقط.  88جائية عدده اذلاذلجائية األخر,مثل ب, س, ل وغَت ذلك .ألن حرف 

ألن غَت تدخيل اذلمزة فيو. رأس العُت الذي يرمز بشكل ء غَت شكل أصل 
 اذلمزة .ىذه عالمة تستخدم ألوقع فيو عالمة مهزة القطع ودييز هبمزة الوصل.

نفسي ألن مهزة تصل )تتغَت  إىل حرف األلف الدتلك اذلمزة بشكل 
والواو والياء ادلناسبة حبركة اليت تستخدمها لتخفيف القراءة. ولكن ىناك الذي 

جائية ثالثُت بتدخيل اذلمزة والم األلف يف ىذااحلال, شكل اذليكمل حرف 
8اذلمزة بكتابة ء.

 

اذلمزة حرف اذلجائية اليت تقبل احلركة ختتلف باأللف. األلف اليقبل  
احلركة حينما يطوق السكون. وقع اذلمزة يف أول اجلملة أو وسطها أو أخرىا. 
ديلك األلف بشكل واحد يعٍت شكل نفسي .أما اذلمزة الدتلك شكل نفسي 

 9ل األلف أوالواو أوالياء. فتكتب بشك

                                                           
7
 Corder, S.P, The significance of learners’ error, (International 

Review of applied linguistics),,,.hlm. 161-169. 

8
 Ma’rifatul Munjiah, Kaidah-Kaidah Imla’ Teori dan Praktik, 

(Malang: UIN MALIKI PRESS, 2012), hlm.61-62. 

9
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تقسم اذلمزة إىل قسمُت مهزة الوصل ومهزة القطع.تسمى مهزة الوصل ألن 
تكون موصل ليطف حرف الساكن . حينما ذلك حرف الساكن يصعب لنطقو 

ئدة ليتصل حرف الساكن لكى تستطيع لنطقها. . وتسمى مهزة القطع ألن غَت فا
 ولكن فرق ألن ذلك ىناك يذكر مهزة القطع باصطالح مهزة الفصل.

زة أما يف كتاب قواعد اإلمالء, عند عبد السالم زلمد ىارون أن مه
الوصل مهزة ىي اليت تثبت نطقا يف االبتداء وتسقط يف الدرج . وذلا مواضع 

:معروفة , وىي 
10

 

األمساء العشرة : اسم, واست, وابن, وابنة, وابنم, وامرؤ, وامرأة. وكذا  . 1
 واثنان, واثنتان, وادين اهلل.–مثٌت ىذه األمساء السبعة 

 أل جبميع أنواعها, حنو: الرجل, العباس, الضارب, ادلضروب, الذي.. 2

 ر الفعل الثالثي, حنو: اكتب, افهمأم. 3

, حنو: انطلق, انطلق, وأمرمها ومصدرمها ماضي اخلماسي والسداسي. 4
 .انطالقا. استخرج, استخرج, استخراجا

بتداء والوصل. وتكون يف غَت ماسبق مهزة القطع فهي اليت تثبت يف اال أما
الثالثي والرباعي من ادلواضع, كاالسم ادلفرد, حنو: اإلخوة واألخوات وكذا مصدر 

 , حنو : أسر وأسر وىكذا.,حنو :أسر وإسرار, وفعلهما ادلاضي

ومهزة القطع تكتب فوق األلف البدلية إن كانت حركتها الفتحة أو 
,أكرم أكرم, وحتت األلف إن كانت مكسورة ,حنو:  أمر  الضمة, حنو : أمر 

11إديان وإلديان.
 

 

                                                           
10

 .4( ص. 9959اىرة: دار ادلصر, , )الققواعد اإلمالءزلمد ىارون, عبد السالم  

11
 .                                                                                   6-5. ,,,. صقواعد اإلمالء عبد السالم زلمد ىارون, 
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 وىناك حروف تدخل على اذلمزة والخترجها عن أوليتها,وىي:
 ستخراج و : األمَت, األهبة, اإلجالل, االنطالق, االأل, حن. 1

 ألكرمنالم القسم الداخلة على الفعل, حنو : ألسعُت, . 2

الالم اجلارة اليت مل يلها أن ادلدغمة يف ال, حنو : ألخرج, ألنك, . 3
 إلحسانو, إلخوتو, ألسرتو, ألومن

الالم الداخلة على ادلبتدأ أو اخلرب, حنو: ألنت الصديق, إن الصديق . 4
 ألخوك

 باء اجلر, حنو : بأمراهلل ,بإرادتو, بألوىيتو .5

 ا, حنو: أأخرج؟ أأسجد؟ستفهام ادلفتوح مابعدىمهزة اال. 6

 حرف التنفيس, حنو: سأقرأ, سأرسل .۷

12: فإنك أخى وإنك صديقي. الفاء والواو, حنو. 8
 

مهزة  أن جامع الدروس اللغة العربية(,وعند شيخ زلمد الغاليُت يف كتابو )
الوصل ىي مهزة يف أول الكلمة زائدة, يؤيت هبا للتخلص من االبتداء بساكن, 

كماالتقف على متحرك, وذلك كهمزة: اسم ,ألن العرب التبتدئ بساكن,  
 واكتب واستغفر وانطالق واجتماع والرجل.

الرجل  مثل "اسم ىذا, وحكمها أن تلفظ وتكتب, إن قرئت ابتداء
ن قرئت بعد كلمة قبلها, ستغفر ربك, وأن تكتب والتلفظ, وأخالد, ومثل "ا

 سم ىذا الرجل خالد, ومثل:" ياخالد استغفر ربك.مثل: إن ا

 وىي قسمان :مساعية وقياسية:

فالسماعية زلصورة يف كلمات وىي:"ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان 
13 واسم وادين.

 

                                                           
12

                                                                      . 7- 6,,,. ص. قواعد اإلمالءعبد السالم زلمد ىارون,  
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 فوائد ثالث
من العلماء من جيعل لفظ "أدين" كلمة وضعت للقسم وجيعل مهزتو . 1

ة مهزة وصل ومنهم من  يقول: ىو مجع ديُت كأدين وجيعل مهزتو مهز 
فعلن كذا".بقطع اذلمزة ويقال يف: اهلل أل قطع تقول: "ياخالد أدين

 "أدين اهلل": أًن اهلل" أيضا حبدف النون.

حركة الراء يف: "امرئ"تكون كحركة اذلمزة بعدىا فتقول:" ىذا امرؤ" . 2
بضم الراء ورأيت: "امرأ" بفتحها "ومررت بامرئ" بكسرىا وتكتب 

إن   مهزتو على الواو إن ضمت وعلى األلف إن فتحت وعلى الياء
 كسرت كما رأيت.

ستفهام مهزة أل قبلت مهزة أل مدة مثل: "آلكتاب إذا سبقت مهزة اال. 3
سقاطها م؟( وجيوز إتأخذ أم القلم". قال تعاىل : )قل اهلل أذن لك

كتفاء هبمزة اإلستفهام تقول: ألذىب أنفع أم خطا ولفظا واال 
 احلديد؟".

: "كاعلم واكتب". والقياسة تكون يف كل فعل أمر من الثالثي اجملرد
ويف كل ماض وأمر من الثالثي اجملرد من الفعل اخلماسي والسداسي: 

 "كانطلق وانطق وانطالق, واستغفر واستغفر واستغفار".
ومهزة الوصل مكسورة دائما , إال يف :) أل وأدين(, فإهنا مفتوحة 

فإهنا مضمومة  –ادلضموم العُت –فيها, ويف األمر من وزن "يفعل 
 أدخل". : "أكتب,فيو, مثل

                                                                                                                             
13

شروق الدولية, ,)مصر: مكتبة الجامع الدروس العربيةٍت, شيخ مصطفى الغاليي 
                              .       787.(,ص9944
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و تبعا للحرف اخلماسي والسداسي تضم مهزتاجملهول من  وادلاضي
14ستغفر".ستغفر ": احتمل, االثالث, فتقول يف "احتمل , ا

 

 همزة الفصل .1
,  مهزة الفصل )وتسمى مهزة القطع أيضا( ىي مهزة يف أول الكلمة زائدة

حكمها أن تكتب وتلفظ . أكرم وإكرام" أكرم و أكرم و كهمزة :" أكرم و
حيثما وقعت , سواء أقرئت ابتداء, مثل:"أكرم ضيوفك". أم بعد كلمة قبلها, 

15مثل:" ياعلي أكرم ضيوفك". ومهزة الفصل مهزة قياسية.
 

بعض اجملموع: كأمحال وأوالد وأنفس وأربع وأتقياء  وىي تكون يف أوائل
 وأفاضل.

الرباعي وأمره ومصدره, مثل: أحسن وأحسن  وتكون أيضا يف ادلاضي
وإحسان", ويف ادلضارع ادلسند إىل الواحد ادلتكلم مثل:"أكتب وأكرم وأنطلق 
وأسستغفر". ويف وزن "أفعل", الذي ىو للتفضيل,مثل: "أفضل وأمسى", أو 

 بهة, مثل: "أمحر وأعورا".صفة مش

إال يف ادلضارع من الفعل الرباعي ومصدره, فإهنا يف  وىي مفتوحة دائما,
مثل :إحسان  حسن وأعطى",ويف األخر مكسورة,مضمومة, مثل:" أاألول 

16وإعطاء.
 

اذلمزة إما أن تقع وعند فؤاد نعمة يف كتابو )ملخص قواعد اللغة العربية(, 
يف أول الكلمة أوتكون متوسطة أومتطرفة. وفيما يلى القواعد اليت حتكم كال 

1۷من ىذه احلاالت.
 

                                                           
14

 .  988,,,ص.جامع الدروس العربيةشيخ مصطفى الغالييٍت,  

15
 788 ص. ,,,جامع الدروس العربيةشيخ مصطفى الغالييٍت,  

16
                                                             . 789 -788.,ص ,,,جامع الدروس العربيةشيخ مصطفى الغالييٍت,  
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 اذلمزة اليت تقع يف أول الكلمة. 1

 اذلمزة اليت تقع يف أول الكلمة نوعان :مهزة قطع ومهزة وصل.

 همزة القطع .2
مهزة القطع ىي الىت تثبت يف النطق دائما سواء أكانت يف بدء الكالم أم 

 وتأتى مهزة القطع يف: 78مهموزة.يف درجو. وىي ترسم ألفا 
 وأمره ومصدره . أول الفعل ادلاضي الرباعي1

 ِإْنَصاف–أَْنِصْف –مثل: أَْنَصَف 
 أول احلروف.. 2

 أو )ماعدا "ال" فهمزهتا مهزة وصل( -إىل -أَنَّ  –مثل: ِإنَّ 
 أول األمساء. 3

ابن, ابنة, امرؤ, امرأة,  أسلوب )ماعدا -أرض–إمام –مثل: أمحد 
 اثنان, اثنتان, اسم, اًن اهلل( فهمزهتا مهزة وصل.

 همزة الوصل .3
مهزة الوصل ىي ألف رلردة من اذلمزة تزاد يف أول الكلمة ليتوصل هبا إىل 
النطق بالساكن. وىي تنطق لفظا إذا جاءت يف أول الكالم وتسقط يف 

19النطق إذا جاءت يف درجو.
 

 وتأتى مهزة الوصل يف:
 وأمرمها ومصدرمها. أول الفعل ادلاضي اخلماسي والسداسي. 1

 وتكون حركتها مكسورة إذا جاءت يف أول الكالم
                                                                                                                             

 .                                                       85.ص, بدون تاريخ(, ,) بَتوت:دار الثقافة اإلسالميةملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة, 1۷

18
 .86-85.,,,, صملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة,  

19
                                                                                           .    86,,,, ص.ملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة,  
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 ْعِتَياد )مخاسى(اِ  -ِاْعَتدَ  –ِاْعَتاد  مثل:
 ِاستعانة )سداسى( -ِاستعن –ِاْسِتَعان 

 أول الكالم, . وتكون حركتها مكسورة إذا جاءت يفأمر الفعل الثالثي. 2
 الذي قبل آخره ضمة فتكون مضمومة. إال يف أمر الثالثي

 ِارض–ِارم  –ِاعمل –مثل: ِامسع 
 اُعفُ  -اُدُخل -اُذُكر–اُشُكر 

 حرف التعريف "ال". 3

 مثل: اشتهرت اخلنساء بالشعر )ال: مهزهتا مهزة وصل(
 األمساء اآلتية:. 4

20اًن اهلل.-اسم-اثنتان-اثنان-امرأة-امرؤ-ابنة–ابن 
 

 مملحوظة:
إذا سبقت مهزة الوصل كلمة آخرىا سكون, ُكِسر آخر ىذه الكلمة منعا 

 .اللتقاء ساكنُت, ماعدا الضمائر أنتم وىم وكم فيُضم آخرىا

 قِل احلق –من استمسك بالفضيلة فاز  –مثل : أشرقِت الشمُس 
 ا منعا اللتقاء الساكنُت()أشرقت ومن وقل قد كسر آخرى

.قرأت كتابُكم اجلديد–أنتم الفائزون –مثل: أولئك ىم الصاحلون 
21

 

وعند زلمود عكاشة يف كتابو )مبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق 
وصل القطع, ومهزة ال اذلمزات يف أوائل الكلم على نوعُت : مهزة22والكتابة(. 

                                                           
20

                                             .                                             87.-86,ص.,,ملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة,  

21
 .87-85, ص.,,ملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة,  

22
,)القاىرة: دار النشر ق والكتابةمبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النط زلمود عكاشة, 
  (,ص.7007, للجامعات
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نقطع باللفظ هبا ماقبلها عما بعدىا, ومهزة الوصل :ىي .ومهزة القطع ىي اليت ت
ق , ألهنا إمنا جيء هبا توصيال إىل النطثبت يف االبتداء, وحتذف يف الوصلاليت ت

بالساكن دلا مل ديكن االبتداء بو.فإذا تصل مابعدىا مبا قبلها حذفت لالستغناء 
23عنها, فهي تسقط وصال, ولكنها التسقط خطا, فهي ثابتة يف اخلط.

 

آنفا, ويستعان هبا يف أول  تقع مهزة الوصل يف أول الكلمة كما ذكرناو 
الكلمة للتخلص من سكون أوذلا, يف مثل : "اجتهد" أول حرف الكلمة اجليم, 

ركة بالكسر قليال للتوصيل إىل مابعدىا, ىو حرف ساكن, فجيء باذلمزة ادلتحو 
امرآت عمران , بوصل تاء قالت  وذلذا فهمزة الوصل التظهر يف قولو تعاىل:

ظهور مهزة الوصل يف األداء الصويت دون اخلط ,   ميم امرأة دونالتأنيث يف
وحتركت تاء التأنيث الساكنة للتخلص من التقاء الساكنُت )التاء وادليم ( ومواضع 

:مهزة الوصل يف اللغة العربية حتصر فيما يأيت
24
  

 أيت مهزة الوصل يف أول األمساء اآلتية :أوال , األمساء: ت
اسم, ابن, ابنة, ابنم, امرؤ, امرأة, ومثٌت اسم, وابن, وابنة: امسان, . 1

اهلل أو  ابنان, وابنتان, واثنان واثنتان, واذلمزة اليت يف قسم: ادين
 )سلتصرىا )اًن اهلل ( واست )الشرح

, احتاد, على وزن افتعال مثل :اجتماع مصدر الفعل اخلماسي. 2
 اشًتاك, ائتالف, ووزن انفعال حنو :انفصال, انفصام, انضمام.

مصدر الفعل السداسي على وزن استفعال مثل استخرج, . 3
 استقالل, استحسان.

                                                           
23

           .33,ص. ,,مبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق والكتابة زلمود عكاشة, 

24
 67-66.,,,صمبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق والكتابة زلمود عكاشة, 



45 

وزن افعيعال, مثل اغديدان )طال(, اعشيشاب, ووزن افعوعال  . 4
مثل:اخضوضار, ووزن: افعالل, حنو امشئزاز, واقشعرار, وافعنالل 

اقعنساس )تراجع(, وافعالل :امحرار وافعيالل: امحَتار, حنو: 
 وافعوال: اعلواط )تعلق برقبة البعَت(

75ثانيا, األفعال: تقع مهزة الوصل يف أول األفعال اآلتية:
 

ائتلف, وانفعل: انكسر,  ماضي اخلماسي مثل: اجتمع, احتد,. 1
 انفصل, وافعل: امحر, اصفر.

ماضي السداسي, مثل: استخرج, استقبل, وافحوعل: . 2
اعشوشب, اغدودن وافعلل: امشأز, اقشعر, وافعال: امحار, 

 علوط وافعنلى: اسلنقى.اصفار افعول: ا

األمر الثالثي على وزن افعل, وافعل مثل :اكتب, اذكر, ادع . 3
 )بضم اذلمزة( واجلس, اذىب )بكسرىا(

أمر اخلماسي حنو: انفصل, انطلق وافتعل حنو: اتصل, واحتد. . 4
 السداسي على وزن استفعل مثل: استخرج, استقبل.

احد منها, وىو "ال" التعريف احلروف: التأيت مهزة الوصل إال يف و -ثالثا
 يف مثل: الولد, الذي, الاليت, الالئي.

مهزة القطع تنفرد مبجيئها يف وسط الكلمة وآخرىا دون مهزة الوصل: 
76واألمساء اليت ترد فيها اذلمزة مصدرة أوذلا ىي:

 

 ألعالم مثل: أب, أم, أرض,,,إخلأمساء ا. 1

 الضمائر مثل: أنا, أنت, أنت, أنتم, إياي, إيانا, إياكم. 2

                                                           
                                                            .67-66.,,,صمبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق والكتابة زلمود عكاشة,25

26
  67-66.,,,صمبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق والكتابة زلمود عكاشة, 
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 مصدر الثالثي: أسف, أمل, أرق, أمل. 3

 مصدر الرباعي:إسراع, إنقاذ, إرادة, إجابة. 4

 اذلمزة يف األفعال مثل: -ثانيا
 ماضي الثالثي ادلهموز: أيب, أتى, أخذ, أسف. 1
 أجري, أحسن, أخاف, أسرعماضي الرباعي:  .2
 أمر الرباعي: أسرع, أجاب, أوقد, أكمل . 3
ادلضارع من الثالثي :  أكتب, أشرب, ومن الرباعي: أسافر, أقاتل, . 4

أدحرج, ومن اخلماسي:أختارو أمتاز, ومن السداسي: أستحسن, 
 أستخرج

ف, فإهنا اذلمزة يف احلروف: كل احلروف مهزهتا قطع ماعدا مهزة )ال( التعري -ثالثا
مهزة وصل, ومن ىذه احلروف, مهزة االستفهام مثل أأنت قلت؟ ومهزة النداء مثل: 
أزلمد أفبل, ومهزة التسوية مثل: )سواء عليهم ءأنذرهتم أم مل تنذرىم اليؤمنون(, 
ومثل )سواء عليهم أستغفرت ذلم أم مل تستغفر ذلم لن يغفر اهلل ذلم(, و"أما" 

الفجائية, ومهزة ادلضارع يف مثل: أقول, أشرب,  ذ"و"إما" و"إذا" الشرطية, و"إ
ويف حرف العطف حنو: أم, أو, وغَت ذلك من حروف ادلعاين اليت تصدر هبمزة, 

2۷فجميع مهزات احلروف مهزات قطع عدا مهزة "ال"التعريف,فهي وصل.
 

 قواعد كتابة اذلمزة: 
اذلمزة يف أول الكلمة: وتعرف هبمزة القطع: وتكتب يف أول الكلمة على 
ألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مطلقا مثل: أمحد, أرجوان )لون أمحر(, 

28أخت, أخ.
 

                                                           
2۷

                                                  .     68-67,ص.,,,مبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق والكتابة زلمود عكاشة, 
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وتكتب حتت األلف إذا كانت مكسورة مطلقا مثل: إقام, إمالء, 
إحسان, فاذلمزة أول الكلمة تكتب على ألف مطلقا, ومل خيرج عن ىذا إال الرسم 

ل الكلمة وحيدة أو مستقلة دون ألف ادلصحفي الذي اختص بكتابة اذلمزة يف أو 
29(.94يف مثل " ءامن" :وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا, )البقرة: 

 

ن تكتب يف اخلط زلققة "كرأس العُت" , ولكن لصعوبة واألصل يف مهزة القطع أ
وصلها مبا جاورىا: تكتب يف بعض ادلواضع على حروف أخرى حتملها, وتعرب 
عن حركتها وتعرب عن حركة ماقبلها من احلروف وتتأثر هبا إذا كانت ساكنة يف 

30وسط الكلمة.
 

وتأيت اذلمزة يف مجيع مواضع الكلمة مثلها يف ىذا مثل مجيع حروف 
العربية الصحيحة )غَت حروف ادلد أو الللُت : ا, و, ي(, فاذلمزة احملققة حرف 

ذه ادلواضع اليت تأيت فيها اذلمزة صحيح أيت يف أول الكلمة, ووسطها, وآخرىا, وذل
أشكال سلتلفة تتأثر حبركة اذلمزة أوحركة احلروف الذي يسبقها يف اخلط, 
وتضبطها قواعد عرفها العلماء حسب موقع اذلمزة يف الكلمة وطريقة كتابة احلرف 
الذي يسبقها والذي يليها مباشرة, ولكنها ال تتأثر إال حبركة مايسبقها فقط دون 

 ها.الذي يلي

وىذه القواعد تضبط اذلمزة يف حالة حتققها فقط, أى نطقها على الوجة 
ادلألوف دون ختفيفها كما يف ) سأل: سال, بئر:بَت, سؤر: سور(, فللهمزة 

31ادلخففة أحكام أخرى نتناوذلا يف موضعها مبشيئة اهلل تعاىل.
 

 ويدخل على اذلمزة يف أول الكلمة حروف ال تغَتىا مثل:
                                                           

29
                                                              46-45,,,,ص.مبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق والكتابة زلمود عكاشة, 

                                                                  46-45,,,,ص.ةمبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق والكتاب زلمود عكاشة,30
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 ال التعريف, مثل األمن, اإلسالم, األلفة.. 1
 الم اجلر يف مثل: ألمحد, إلبراىيم, إلحسان.. 2

أن ال(. فهمزة "أن"  وقد حيدث فيها تغَت دون حذف يف مثل لئال )ل 
كتبت على ياء, ألن الم اجلر مكسورة, وقد اتصلت احلروف الثالثة )ل 
أن ال( يف كلمة واحدة فعوملت مهزة "أن" معاملة اذلمزة ادلتوسطة يف 
مثل: بئر وذئب, و "لئال" مبنزلة كلمة واحدة مدغمة يف اخلط, ومثل 

).15رة:ذلك قولو تعاىل: لئال يكون للناس عليكم حجة, )البق
67

 

 الم التعليل, والم اجلحود, يف مثل: ألجنح, ألقاوم. 1

بتداء اليت تدخل على ادلبتدأ يف مثل: ألبوك خَت من أبيو, . الم اال2
 ألوىل الناس أنت بالفوز.

: إن فعلك إلحسان إليو ) أو الم االبتداء اليت تدخل على اخلرب
 )90أءنك ألنت يوسف( )يوسف:

 واهلل ألفعلن اخلَت, وألتوبن. الم القسم اليت تدخل على الفعل:. 3

باء اجلر يف مثل: )الطلق مرتان, فإمساك مبعروف أوتسريح . 4
 )229بإحسان( , البقرة:

فاء العطف يف مثل فإمساك, يف اآلية السابقة ويف مثل جاء, . 5
.أمحد, فأسامةزلمد, ف

66
 

السُت اليت تدل على ادلستقبل يف صيغ ادلضارع يف مثل: سأرسل . 6
إليو خطابا, سأكون قريبا منك دخلت السُت على مهزة ادلضارع, 

, أتى, أىب( تدغم مهزة ادلضارع يف مهزة الفعل الثالثي يف مثل ) أخذ
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فنقول: سآخذ عليا معي ) سُت ومهزة ادلضارع " أ " وأخذ (. 
أدغمت اذلمزة الثانية )مهزة الفعل أخذ ( يف مهزة ادلضارع لسكون 

 الثانية وحترك األوىل.

 كاف اجلر يف مثل: أنت كأخي.. ۷

34أأحضر غدا. ستفهام ادلفتوحة يف مثل : أأنت علي؟. مهزة اال8
 

 

35ويف كتاب ألفية ابن مالك. أن مهزة الوصل:
 

 ِاالَّ ِإَذا ابْ ُتِدْى بِِو َكاْسَتْثِبُتوا èٌق الَيَ ْثُبُت لِْلَوْصِل مَهٌْز َسابِ 

)ش( اليبتدأ بساكن كمااليوقف على متحرك فإذا كان أول الكلمة ساكن وجب 
االتيان هبمزة متحركة توصال للنطق بالساكن وتسمى ىذه مهزة وصل وتأهنا أهنا 

 عة باالسنثبات )ص(تثبت ىف االبتداء وتسقط ىف الدرج حنو استنبتوا أمرا للجما

 اَْكثَ َر ِمْن اَْربَ َعٍة حَنُْو اجْنََلى #َوُىَو لِِفْعِل َماِض ِإْحتَ َوى َعَلى 

 اَْمُر الثُّاَلِثى َكاْحَش َواْمِض َوانْ َفذاَ  #َواأْلَْمُر  َواْلَمْصَدُر ِمْنُو وََكَذا 

اىل )ش( دلاكان الفعل أصال ىف التصريف اختص ببكثرة رلئ أولو ساكنا فاحتاج 
مهزة الوصل فكل فعل ماض احتوى على أكثر من أربعة أحرف جيب االتيان يف 
أولو هبمزة الوصل حنو استخرج وانطلق وكذلك جتب األمر منو  حنو استخرج 
وانطلق وادلصدر حنو استخراج وانطالق وكذلك جتب اذلمزة ىف أمر الثالثى حنو 

36احش وامض وانفذ من خشى ومضى ونفذ )ص(
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 َواثْ نَ ُْتِ َواْمرٍِئ َوتَْأنِْيٍث تَِبعْ  #َوىِف اْسِم اِ ْسِت اِْبِن اِبِْنٍم مسُِْع 

ْسِتْفَهاِم أَْو ُيَسه  # َوآدْيُُن مَهُْز أَْل َكَذا َويُ ْبَدُل   لُ َمدِّا ىِف ااْلِ

ليست مصادر لفعل زائد على أربعة )ش( مل حتفظ مهزة الوصل ىف األمساء اليت 
الىف عشرة أمساء اسم واست وابن وابنم واثنُت وامرئ وامرأة وابنة واثنتُت وادين يف إ

القسم ومل حتفظ يف احلروف أل ودلا كانت اذلمزة مع أل مفتوحة وكانت مهزة 
االستفهام لئال يلتبس االستفهام باخلرب بل  االستفهام مفتوحة مل جيز حذف اذلمزة

 وجب ابدال مهزة الوصل ألفا حنو آالمَت قائم أو تسهيلها ومنو قولو

3۷أوانبت حبل أن قلبك طائر. #أاحلق أن دار الرباب تباعدت  
 

ىي اذلمزة اليت وقعت يف أول  ول الكلمةاذلمزة يف أن أ وعند رضوان 
الكلمة. وتكتب ألفا ذلا عالمة اذلمزة ) ء ( فوق األلف إذا كانت مفتوحة 
ومضمومة مثل أنت, أمحد, أم, أحد أو حتت األلف إذا كانت مكسورة مثل 
إنسان, إبرة.وإما رلردا عن عالمة اذلمزة وتكتب ألفا ) ا ( مثل: انكسر, اكتب, 

.استغفار
38

 

تكون مهزة  -امسا, أو فعال, أو حرفا –وعرفنا أن اذلمزة يف أول الكلمة 
رسم ) ألفا( مطلقا وصل أو مهزة قطع, وينبغى أن تعرف اآلن أن ىذه اذلمزة ت

مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة, ويوضع على مهزة الوصل رأس صاد صغَت ) ص 
 ( للفرق بينهما.

تنقسم اذلمزة يف أول الكلمة على قسمُت: فهي مهزة وصل ومهزة قطع, 
 وفيما يليو بيان ذلك.

 همزة الوصل. 1

                                                           
67

 993,ص. شرح العالمة ابن عقيل,,مجال الدين زلمد بن عبد اهلل بن مالك,  
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يف ابتداء مهزة الوصل ىي اليت تقع يف أول الكلمة, والتنطق إال إذا وقعت 
الكالم, حنو: اجلس وتعال واجلس. وقال الدوخي أن اذلمزة الوصل ىي 
مهزة زائدة يؤتى هبا يف أول الكلمة ليتوصل هبا إىل النطق بالساكن, وينطق 
هبا عند بدء الكالم والينطقها عند وصلو وتكتب ألفها رلردا من 

39اذلمزة.
  

وذىب عبد السالم أن اذلمزة الوصل ىي اليت تثبت نطقا يف االبتداء 
 وتسقط يف الدرج. 

 وذىب مطاىر أن اذلمزة الوصل ىي:
بِْتَداْء َقِد اْلتَ َزْم   َحْذِفَها يِف َدْرِجَها َمَع اْلَكَلمكَ   éثُ بُ ْوتُ َها يفْ ااْلِ

والنتيجة ذلك أن اذلمزة الوصل: ىي مهزة زائدة يؤتى هبا ليمكن النطق 
باحلرف الساكن, وتثبت يف ابتداء الكالم وتسقط يف درجو, أى ) اتصالو ووسطو 

 ).آحسن أن توضع فوقها عالمة الوصل )( وترسم ألفا رلردة من اذلمز ) ء ( واأل

40ضع مهزة الوصل فهي:وأما موا
 

 أ ( فعل األمر من الثالثي اجملرد
 حنو :اشرب, اكتب, اغسل

 وأمره ومصدره ب ( ماضي الفعل اخلماسي
 انصراف. –انصرف  –انتظار, انصرف  –انتظر  –: انتظر حنو 

 ج ( ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره
 حنو: استغفر, استغفر, استغفار

 د ( ال " التعريف", حنو : الشمس والقمر

                                                           
39

                                                                                              .  43-42. ص,,,, وتطبيقه نظريته اإلمالء ,رضوان 
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ه( يف ىذه األمساء : اسم, است, اثنان, اثنتان, ابن, ابنة, امرؤ, ابنم, 
 امرأة, ادين

ردة من عالمة اذلمزة ) ء ( , وتوضع عليها ترسم مهزة الوصل ألفا رل
41الوصلة ) ص ( عند حذفها يف النطق, حنو : ادخل, واجلس, الكتاب والسنة.

 

 زة القطعهم. 2
مهزة القطع ىي اذلمزة اليت تقع يف أول الكلمة, وينطق هبا يف بدء الكالم 
ووسطو, حنو: أنا, وأنت, من أين أنت؟ وقال الدوخي أن مهزة القطع ىي 
مهزة ينطق هبا يف أول الكالم ويف وسطو. وذىب عبد السالم أن مهزة 

42القطع ىي اليت تثبت يف االبتداء والوصل.
 

إذا إن مهزة القطع: ىي اذلمزة اليت تنطق وتكتب حيثما وقعت يف الكالم 
ترسم عينها بًتاء ) ء( فوق وىي قياسية فيما عدا مايأيت يف مهزة الوصل, و 

 أو حتت األلف, وتوجد يف األمساء واألفعال واحلروف.
مهزة القطع إذا وقعت يف أول الكالم ترسم عالمة اذلمزة ) رأس عُت 
صغَتة ( فوق األلف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة, حنو:أحد. وترسم 

 حتت األلف إن كانت مكسورة, حنو: إنسان, إبرة.
 القطع فيما يلي: وأما مواضع مهزة

يف األفعال ادلاضية الثالثية والرباعية ادلبدوءة هبمزة مثل أخذ وأكل, ) 1
وأكرم وكذلك فعل األمر من الرباعي ادلبدوء هبمزة مثل : أتقن 
وأكرم. ومجيع األفعال ادلضارعة من الثلثي وغَته, ادلبدوءة بألف 

 ادلضارعة مهزهتا مهزة قطع تثبت أينما وجدت

                                                           
41

 .                                                                                                 43-42. ص,,,, وتطبيقه نظريته اإلمالء ,رضوان 

42
                               .                                                                                      4۷.ص,,,, وتطبيقه نظريته مالءاإل ,رضوان  
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حلروف مهزهتا مهزة قطع ما عدا ) ال (, حنو : أ ) لالستفهام ( مجيع ا) 2
 أجل, أو, أم, أن, إن....اخل.

ويف مجيع اذلمزات يف األمساء مهزات قطع تكتب وتنطق أىن وجدت  )3
يف اجلملة ماعدا اذلمزات يف األمساء اآلتية: اسم, است, اثنان, 

.اثنتان, ابن, ابنة, امرؤ, ابنم, امرأة, ادين
43
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 .                                                                                                               48-4۷.ص,,,, وتطبيقه نظريته اإلمالء ,ضوانر  
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 الباب الثالث
 تحليل البيانات

طلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة  ي حبث علمي منأن املصادر الرئيسية ى
. 8102 /7102يف سداسي الشفع سنة دراسية  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية اڠساوايل 

فتأخذ الباحثة عدة البحث العلمي مث حتللها مناسبا باهليكل النظري . فالتايل ىي 
 البيانات املأخوذة من البحث العلمى:

 

 الخاتمة :أليف خليفة حسن االسم

 ۱۳۳۲۱۱۱٠۲:  رقم القيد

: تنفيذ كتاب " دروس اللغة العربية " للفصل العاشر بمدرسة "نهضة  موضوع
 "العالية جفيرينج كندال" ٠۶العلماء 

 همزة القطعجدوال  أخطاء  
 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول األسماء رقم
 ج أمحد   امحد 0
 XI أمني   امني 8

 2 أخر   اخر 3

 84 أداة   داةا 4

 38 األوىل   االوىل 5

 35 أول   اول 6

 40 أنا   انا 7

 46 ألة   الة 2

 49 أفراد   افراد 9
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 3 أن  ان  01

 85 إذا  اذا  00

 85 أين  اين  08

 30 أما  اما  03

 38 أن  ان  04

 33 أن  ان  05

 35 إىل  اىل  06

 57 أن  ان  07

 VI إتقان اتقان   02

 8 أعد اعد   09

 9 أكثر اكثر   81

 02 إعداد اعداد   80

 35 إشراف اشراف   88

 37 إشراف اشراف   83

 46 أفضل افضل   84

   7 2 9 عدد

84 
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 همزة الوصلجدوال  أخطاء 

األسماء  رقم
 العشرة

 صفحة صواب سداسي خماسي ال

 ب االسم    اإلسم 0
 51 االسم    اإلسم 8

 VI االجتماعيي  تماعيياإلج   3

 VI اختبارات  إختبارات   4

 VII االمتحان  اإلمتحان   5

 X انتهت  إنتهت   6

 8 االبتكار  اإلبتكار   7

 8 االتصال  اإلتصال   2

 08 االبتدائي  اإلبتدائي   9

 05 انتقال  إنتقال   01

 06 االتصال  اإلتصال   00

 07 االختالفات  اإلختالفات   08

 81 االحتياجات  اإلحتياجات   03

 84 االجتماعي  اإلجتماعي   04

 47 االختتامية  اإلختتامية   05

 42 االختتامية  اإلختتامية   06

 49 االمتحان  اإلمتحان   07

 49 االمتحان  اإلمتحان   02

 49 االمتحان  اإلمتحان   09
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 49 االختيار  اإلختيار   81

 51 االختيار  اإلختيار   80

 51 االمتحان  اإلمتحان   88

 53 اختيار  إختيار   83

 53 اىتماما  إىتماما   84

 53 اختيار  إختيار   85

 54 االمتحان  اإلمتحان   86

 55 االختتامية  اإلختتامية   87

 55 االختبارات  اإلختبارات   82

 55 االمتحان  اإلمتحان   89

 52 قرتاحاتاال  اإلقرتاحات   31

 59 اختبارات  إختبارات   30

 61 االمتياز  اإلمتياز   38

 0 استخدام إستخدام    33

 0 استعمال إستعمال    34

 02 االسرتاتيجيات اإلسرتاتيجيات    35

 09 استعمال إستعمال    36

   4 31  8 عدد

36 
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 : فائزة االسم
 ۱۲۳۲۱۱٠۳۴: رقم القيد

عليم مهارة الكالم بتقنية "الحوار" في الصف الثامن بمدرسة : مشكالت ت موضوع
 "الحكمة" الثانوية كارانجاسم سايونج دماك

 

 همزة القطعجدوال  أخطاء 
 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول األسماء رقم
 ب األراء   االراء 0
 ح أمحد   امحد 8
 ي أمحد   امحد 3
 س أسباب   اسباب 4
 0 نبيةاألج   االجنبية 5

 8 أربعني   اربعني 6

 4 أسباب   اسباب 7

 4 أسباب   اسباب 2

 6 أىلها   اىلها 9

 6 أىداف   اىداف 01

 9 إحدى   احدى 00

 02 إحدى   احدى 08

 81 أقسام   اقسام 03

 87 األول   االول 04

 89 أداة   اداة 05
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 37 إقبال   اقبال 06

 48 اإلحراص   االحراص 07

 48 اإلحراص   حراصاال 02

 48 اإلحراص   االحراص 09

 46 أسباب   اسباب 81

 46 أسباب   اسباب 80

 46 اإلحراص   االحراص 88

 46 اإلحراص   االحراص 83

 ط أن  ان  84
 03 إىل  اىل  85

 05 أمام  امام  86

 06 إىل  اىل  87

 06 إىل  اىل  82

 06 إىل  اىل  89

 02 إىل  اىل  31

 02 إىل  اىل  30

 02 إىل  اىل  38

 88 أو  او  33

 88 أو  او  34

 88 أو  او  35

 85 إذا  اذا  36

 34 إىل  اىل  37
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 40 أن  ان  32

 45 أو  او  39

 45 أو  او  41

 49 أو  او  40

 49 أو  او  48

 3 إتقان اتقان   43

 3 إتقان اتقان   44

 44 أراد اراد   45

   3 09 83 عدد

45 

 

 

 

 همزة الوصلجدوال  أخطاء 

األسماء  رقم
 العشرة

 صفحة صواب سداسي خماسي ال

 34 اثىن    إثىن 0

 و اىتم  إىتم   8
 ز اىتماما  إىتماما   3
 س االختتام  اإلختتام   4
 س االقرتاحات  اإلقرتاحات   5
 س االختتام  اإلختتام   6
 0 االتصال  اإلتصال   7
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 8 االىتمام  تماماإلى   2

 8 اكتمال  إكتمال   9

 4 اقرتاحات  إقرتاحات   01

 4 االقرتاحات  اإلقرتاحات   00

 5 اقرتاحات  إقرتاحات   08

 6 االتصالية  اإلتصالية   03

 6 االتصالية  اإلتصالية   04

 6 االتصال  اإلتصال   05

 7 االستماع  اإلستماع   06

 7 اعاالستم  اإلستماع   07

 7 االجتماعات  اإلجتماعات   02

 7 االتصال  اإلتصال   09

 2 اجتماعي  إجتماعي   81

 9 االنفجار  اإلنفجار   80

 9 اىتمام  إىتمام   88

 9 اىتمام  إىتمام   83

 9 االقتناع  اإلقتناع   84

 9 استمعوا  إستمعوا   85

 9 اعتبار  إعتبار   86

 9 اتصال  إتصال   87

 9 اختذ  إختذ   82

 01 االجتماعي  اإلجتماعي   89
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 03 ارجتالية  إرجتالية   31

 05 اشرتاك  إشرتاك   30

 09 االجتماعية  اإلجتماعية   38

 87 اىتمام  إىتمام   33

 38 االجتماعي  اإلجتماعي   34

 38 االتصال  اإلتصال   35

 37 االبتدائية  اإلبتدائية   36

 39 االعتماد  اداإلعتم   37

 48 االبتدائية  اإلبتدائية   32

 46 االبتدائية  اإلبتدائية   39

 49 االقرتاحات  اإلقرتاحات   41

 49 االقرتاحات  اإلقرتاحات   40

 51 اىتماما  إىتماما   48

 51 االختتام  اإلختتام   43

 51 االىتداء  اإلىتداء   44

 و االستنتاج اإلستنتاج    45
 08 االستخدام اإلستخدام    46

 07 االستجابة اإلستجابة    47

 51 االستطاعة اإلستطاعة    42

   4 43  0 عدد

42 
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 : سيف األفالح االسما

 ۱۱۳۲۱۱٠۳۳:  رقم القيد

: تعليم القواعد النحوية باستخدام طريقة " إبتدائي" من خالل كتاب نجان  موضوع
 يقة (الدراري ) تحليل المادة والطر 

 

 همزة القطعجدوال  أخطاء 

 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول األسماء رقم

 01 أحوال   احوال 0

 02 أخر   اخر 8

 81 األزمة   االزمة 3

 88 أحكام   احكام 4

 34 اإلعراب   االعراب 5

 34 إعراب   اعراب 6

 36 أمساء   امساء 7

 47 أسفال   اسفال 2

 6 أو  او  9

 38 إدتام دتاما   01

 38 إدراك ادراك   00

   8 0 2 عدد

00 
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 همزة الوصلجدوال  أخطاء 

األسماء  رقم
 العشرة

 صفحة صواب سداسي خماسي ال

 ب االسم    اإلسم 0
 ج االسم    اإلسم 8
 د االسم    اإلسم 3
 ه االسم    اإلسم 4
 و االبتدائي   اإلبتدائي  5
 و االحرتام   اإلحرتام  6
 ي اجتو   إجتو  7
 ن االختتام   اإلختتام  2
 ن االقرتاحات   اإلقرتاحات  9

 ن االختتام   اإلختتام  01
 3 االىتمام   اإلىتمام  00

 4 ابتدائي   إبتدائي  08

 4 ابتدائي   إبتدائي  03

 5 اصطالحا   إصطالحا  04

 5 االقتصادية   اإلقتصادية  05

 7 ائيابتد   إبتدائي  06

 7 االبتدائي   اإلبتدائي  07

 2 اصطالحا   إصطالحا  02

 2 ابتدائي   إبتدائي  09
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 2 ابتدائي   إبتدائي  81

 2 ابتدائي   إبتدائي  80

 01 االىتمام   اإلىتمام  88

 01 االختصار   اإلختصار  83

 01 االختصار   اإلختصار  84

 01 االختصار   اإلختصار  85

 08 ابتغاء   اءإبتغ  86

 05 االصطالحي   اإلصطالحي  87

 88 االشتقاق   اإلشتقاق  82

 32 اختالف   إختالف  89

 39 اكتساب   إكتساب  31

 56 االختصار   اإلختصار  30

 57 االبتدائي   اإلبتدائي  38

 59 االبتدائية   اإلبتدائية  33

 59 االختتام   اإلختتام  34

 61 تدائياب   إبتدائي  35

 61 االىتمام   اإلىتمام  36

 61 االختتام   اإلختتام  37

 01 االستقرائية  اإلستقرائية   32

 01 االستقرائية  اإلستقرائية   39

 00 االستقرائية  اإلستقرائية   41

    3 33 4 عدد
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41 

 

 

 

 :نور االستقامة االسم
 ۱۲۳۲۱۱٠۶۳:  رقم القيد

"  Aku Cinta Bahasa Arabن كتاب " : دراسة تحليلية ع موضوع
 PTتدائية اإلسالمية الذ نشرتهبللصف الخامس في المدرسة اال ۲٠۱۵سنة 

Tiga Serangkai من ناحية المادة. 

 

 همزة القطعجدوال  أخطاء 

 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول األسماء رقم

 ط إلو   الو 0
 0 أدوار   ادوار 8

 8 إندونسيا   اندونسيا 3

 8 إحدى   احدى 4

 3 إحدى   احدى 5

 3 إندونسيا   اندونسيا 6

 7 أربعة   اربعة 7

 7 األربع   االربع 2

 7 أنا   انا 9

 7 أنا   انا 01

 9 اإلنسان   االنسان 00
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 00 األحاديث   االحاديث 08

 06 أحد   احد 03

 07 أىداف   اىداف 04

 80 األسلوب   االسلوب 05

 80 األكل   االكل 06

 80 اإلمالء   االمالء 07

 80 إمالء   امالء 02

 80 أخرى   اخرى 09

 88 أفالم   افالم 81

 83 األوىل   االوىل 80

 84 األفكار   االفكار 88

 41 أثناء   اثناء 83

 44 أبوك   ابوك 84

 53 األوىل   االوىل 85

 65 األلعاب   االلعاب 86

 0 أما  اما  87

 0 إىل  اىل  82

 0 أهنا  اهنا  89

 7 إىل  اىل  31

 9 إىل  اىل  30

 9 أو  او  38

 9 أو  او  33
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 01 إىل  اىل  34

 05 أن  ان  35

 05 أن  ان  36

 02 أو  او  37

 02 أو  او  32

 02 إذان  اذان  39

 84 أن  ان  41

 86 أو  او  40

 86 إىل  اىل  48

 86 أما  اما  43

 30 إذا  اذا  44

 33 إىل  اىل  45

 41 أن  ان  46

 44 أين  اين  47

 44 أم  ام  42

 44 أن  ان  49

 45 أمامو  امامو  51

 54 أن  ان  50

 65 أن  ان  58

 09 إعداد اعداد   53

 39 إرشاد ارشاد   54

 41 أجابتها اجابتها   55
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   3 86 86 عدد

55 

 

 

 همزة الوصلجدوال  أخطاء 

ألسماء ا رقم
 العشرة

 صفحة صواب سداسي خماسي ال

 ب اإلسم    اإلسم 0
 59 االسم    اإلسم 8

 ل التمرينات   ألتمرينات  3
 7 احملادثة   أحملادثة  4

 ط االبتدائية  اإلبتدائية   5
 ط اإلبتدائية  اإلبتدائية   6
 ط اإلبتدائية  اإلبتدائية   7
 ل االستماع  اإلستماع   2
 م االبتدائية  إلبتدائيةا   9

 م االستماع  اإلستماع   01
 م اختتام  إختتام   00
 ن االقرتاحات  اإلقرتاحات   08
 0 االتصال  اإلتصال   03

 3 اختيار  إختيار   04

 4 االبتدائية  اإلبتدائية   05

 5 االبتدائية  اإلبتدائية   06
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 5 االبتدائية  اإلبتدائية   07

 5 االبتدائية  تدائيةاإلب   02

 5 االبتدائية  اإلبتدائية   09

 5 االبتدائية  اإلبتدائية   81

 5 االبتدائية  اإلبتدائية   80

 7 االجتماعية  اإلجتماعية   88

 7 االبتدائية  اإلبتدائية   83

 7 االبتدائية  اإلبتدائية   84

 9 االبتدائية  اإلبتدائية   85

 9 االبتدائية  اإلبتدائية   86

 00 االبتدائية  اإلبتدائية   87

 08 االجتاىات  اإلجتاىات   82

 08 االبتدائية  اإلبتدائية   89

 03 االىتمام  اإلىتمام   31

 81 االستعانة  اإلستعانة   30

 81 االجتاىات  اإلجتاىات   38

 80 اختيار  إختيار   33

 80 االستزادة  اإلستزادة   34

 88 اجتماعية  جتماعيةإ   35

 83 االستماع  اإلستماع   36

 83 االستماع  اإلستماع   37

 83 االستماع  اإلستماع   32
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 83 االنتهاب  اإلنتهاب   39

 83 االستماع  اإلستماع   41

 84 االستماع  اإلستماع   40

 86 االجتماعية  اإلجتماعية   48

 86 االجتماعية  اإلجتماعية   43

 89 االختبارات  اإلختبارات   44

 38 االبتدائية  اإلبتدائية   45

 37 االبتدائية  اإلبتدائية   46

 37 االستماع  اإلستماع   47

 32 االستماع  اإلستماع   42

 41 االشتقاق  اإلشتقاق   49

 43 االستماع  اإلستماع   51

 43 االستماع  اإلستماع   50

 43 عاالستما   اإلستماع   58

 43 االستماع  اإلستماع   53

 46 االتصالية  اإلتصالية   54

 46 االجتماعية  اإلجتماعية   55

 46 االتصال  اإلتصال   56

 47 االبتدائية  اإلبتدائية   57

 47 االبتدائية  اإلبتدائية   52

 49 االستماع  اإلستماع   59

 49 االستماع  اإلستماع   61
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 49 االستماع  اإلستماع   60

 49 االستماع  اإلستماع   68

 49 االستماع  اإلستماع   63

 49 االستماع  اإلستماع   64

 49 االستماع  اإلستماع   65

 49 االستماع  اإلستماع   66

 49 االستماع  اإلستماع   67

 49 االستماع  اإلستماع   62

 49 االستماع  اإلستماع   69

 51 البتدائيةا  اإلبتدائية   71

 55 ارتفاع  إرتفاع   70

 55 االستماع  اإلستماع   78

 57 االبتدائية  اإلبتدائية   73

 68 االبتدائية  اإلبتدائية   74

 68 االبتدائية  اإلبتدائية   75

 68 االستماع  اإلستماع   76

 63 االبتدائية  اإلبتدائية   77

 64 االختتام  اإلختتام   72

 64 االبتدائية  إلبتدائيةا   79

 64 االقرتاحات  اإلقرتاحات   21

 64 االختتام  اإلختتام   20

 64 االبتدائية  اإلبتدائية   28
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 64 االبتدائية  اإلبتدائية   23

 64 االاستماع  اإلستماع   24

 65 استماع  إستماع   25

 65 االقرتاحات  اإلقرتاحات   26

 65 تدائيةاالب  اإلبتدائية   27

 65 االقرتاحات  اإلقرتاحات   22

 65 اىتماما  إىتماما   29

 65 االختتام  اإلختتام   91

 87 االستخدام اإلستخدام    90

 38 استخدم إستخدم    98

 65 االستطاعة اإلستطاعة    93

   3 26 8 8 عدد

93 

 

 

 أحمد باجورياالسم : 

 ۱٠۳۲۱۱٠٠۴رقم القيد: 

حو العربي وطريقة يل كتاب النحو الواضح من ناحية مبادئ تعليم النالموضوع: تحل
 غير الناطقين بالعربيةتعليمها 

 

 : : : 
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 همزة القطعجدوال  أخطاء 

 أول رقم

 األسماء

 صفحة صواب رباعي أول الحرف

 3 احد   احد 0

 3 االخر   االخر 8

 83 إحدى   احدى 3

 84 األفكار   االفكار 4

 85 األحكام   االحكام 5

 85 األمور   االمور 6

 89 األمثلة   االمثلة 7

 89 األدب   االدب 2

 31 األمثلة   االمثلة 9

 39 أغنية   اغنية 01

 69 األخر   االخر 00

 85 إذ  اذ  08

 85 أن  ان  03

 85 إىل  اىل  04

 85 إىل  اىل  05

 85 إليو  اليو  06

 87 إذا  اذا  07

 82 إىل  اىل  02

 82 أمنا  امنا  09



42 

 82 إال  اال  81

 89 إىل  اىل  80

 89 إىل  اىل  88

 89 إىل  اىل  83

 89 إليو  اليو  84

 31 أن  ان  85

 31 أمنا  امنا  86

 31 إىل  اىل  87

 31 إىل  اىل  82

 31 إليها  اليها  89

 31 إليها  اليها  31

 30 أمنا  امنا  30

 85 راكإد ادراك   38

 38 اإلطالق االطالق   33

 40 أنظم انظم   34

 76 إعطاء اعطاء   35

   4 81 00 عدد

35 
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 همزة الوصلجدوال  أخطاء 

األسماء  رقم
 العشرة

 صفحة صواب سداسي خماسي ال

 ج االسم    اإلسم 0
 52 االسم    اإلسم 8

 و االبتدائية  اإلبتدائية   3
 8 تماماالى  اإلىتمام   4

 3 االختالف  اإلختالف   5

 4 االتفاق  اإلتفاق   6

 7 االصطالح  اإلصطالح   7

 7 اكتساب  إكتساب   2

 04 االصطالح  اإلصطالح   9

 04 اكتساب  إكتساب   01

 05 اإلصطالح  اإلصطالح   00

 09 اكتساب  إكتساب   08

 09 اكتساب  إكتساب   03

 09 ائيةاالبتد  اإلبتدائية   04

 84 االعتماد  اإلعتماد   05

 33 االبتدائية  اإلبتدائية   06

 32 االبتدائية  اإلبتدائية   07

 32 االبتدائية  اإلبتدائية   02

 69 االختالف  اإلختالف   09
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 69 االبتدائية  اإلبتدائية   81

 76 االختتامية  اإلختتامية   80

 76 اىتماما  إىتماما   88

 و االستقرائية اإلستقرائية    83
 ي االستنتاج اإلستنتاج    84
 30 استغالل إستغالل    85

 69 االستقرائية اإلستقرائية    86

 69 االستقرائية اإلستقرائية    87

 69 االستقرائية اإلستقرائية    82

 71 االستقرائية اإلستقرائية    89

 71 االستقرائية اإلستقرائية    31

 71 االستقرائية اإلستقرائية    30

 71 االستقرائية اإلستقرائية    38

 71 االستقرائية اإلستقرائية    33

 71 االستقرائية اإلستقرائية    34

 74 االستقرائية اإلستقرائية    35

 76 االستقرائية اإلستقرائية    36

 77 االستقرائية اإلستقرائية    37

 72 ستقرائيةاال اإلستقرائية    32

   06 81  8 عدد

32 
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 سيتى قصيدة لطيفةاالسم: 

 ۱۲۳۲۱۱٠۳٠رقم القيد: 

الموضوع: االرتباط بين كثافة القراءة ومهارة الكالم لدى تالميذ الفصل الحادي عشر 
 بمدرسة االصالح العالية اإلسالمية سماراغ

 

 همزة القطعجدوال  أخطاء 

 صفحة وابص رباعي أول الحرف أول األسماء رقم
 8 انتاجية انتاجية   0

 8 االدراك االدراك   8

 7 انتاجية انتاجية   3

 00 االطالع االطالع   4

 08 االلقاء االلقاء   5

 06 انتاجهم انتاجهم   6

 07 اعادة اعادة   7

 84 االعداد االعداد   2

 38 االقراحة االقراحة   9

   9   عدد

9 
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 مزة الوصلهجدوال  أخطاء 

األسماء  رقم
 العشرة

 صفحة صواب سداسي خماسي ال

 ج اإلسم    اإلسم 0
 د اإلسم    اإلسم 8
 ه اإلسم    اإلسم 3
 و اإلسم    اإلسم 4
 44 إمسو    إمسو 5

 ك اإلختتام  اإلختتام   6
 8 اإلستماع  اإلستماع   7

 88 اإلقتصادية  اإلقتصادية   2

 88 جتماعيةاإل  اإلجتماعية   9

 48 اإلختبار  اإلختبار   01

 43 اإلجتماعيات  اإلجتماعيات   00

 43 اإلجتماعيات  اإلجتماعيات   08

    7  5 عدد

08 

 

 

 إيقا بودي راهارجواالسم: 

 ۱٠۳۲۱۱٠۱٠رقم القيد: 

الموضوع: فعالية استخدام كتاب دروس اللغة العربية في تعليم اللغة العربية في 
 اني بمدرسة الفالح الدينية األولية بسومبرجا مراغكين دماكالصف الث
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 همزة القطعجدوال  أخطاء 

 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول األسماء رقم

 ج أمحد   امحد 0
 و األخرى   االخرى 8
 ك أناس   اناس 3
 8 األيكالية   االيكالية 4

 8 األسبانية   االسبانية 5

 8 زيةاإلجنلي   االجنليزية 6

 3 إندونسيا   اندونسيا 7

 3 إندونسيا   اندونسيا 2

 4 اإلندونسي   االندونسي 9

 4 أربعة   اربعة 01

 5 األتية   االتية 00

 82 أمساء   امساء 08

 82 أحد   احد 03

 33 إندونسيا   اندونسيا 04

 33 إندونسيا   اندونسيا 05

 33 إندونسيا   اندونسيا 06

 33 أجناس   اجناس 07

 35 األدىن   االدىن 02

 35 األدىن   االدىن 09
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 48 األقارب   االقارب 81

 43 أنواع   انواع 80

 58 األشياء   االشياء 88

 59 ألة   الة 83

 63 أسس   اسس 84

 69 األدىن   االدىن 85

 71 أسس   اسس 86

 00 إىل  اىل  87

 82 أما  اما  82

 82 إذا  اذا  89

 33 إىل  اىل  31

 33 إىل  اىل  30

 33 إىل  اىل  38

 34 أما  اما  33

 48 إىل  اىل  34

 48 أما  اما  35

 53 إىل  اىل  36

 53 أما  اما  37

 56 أو  او  32

 69 أما  اما  39

 71 أما  اما  41

 ل أرشد ارشد   40
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 08 إمتاع امتاع   48

 81 أضعفت اضعفت   43

 34 أدخل ادخل   44

 34 اإلسالمية االسالمية   45

 34 اإلسالمية االسالمية   46

 35 اإلسالمية االسالمية   47

 36 اإلسالمية االسالمية   42

 37 اإلسالمية االسالمية   49

 37 اإلسالمية االسالمية   51

 37 اإلمكان االمكان   50

 37 اإلسالمية االسالمية   58

 32 األنشاء االنشاء   53

 32 اإلسالمية االسالمية   54

 54 إرشادات ارشادات   55

 57 اإلرشادات االرشادات   56

 52 أكثر اكثر   57

 71 أداء اداء   52

 70 أداء اداء   59

 74 أنعم انعم   61

   81 04 86 عدد

61 
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 همزة الوصلجدوال  أخطاء 

األسماء  رقم
 العشرة

 صفحة صواب سداسي خماسي ال

 48 اسم    مإس 0

 و االختبار  اإلختبار   8
 و الختبار  إلختبار   3
 ف االختتام  اإلختتام   4
 ف االختتام  اإلختتام   5
 0 االتصال  اإلتصال   6

 3 االجتماعية  اإلجتماعية   7

 86 االختبارات  اإلختبارات   2

 86 االختبارات  اإلختبارات   9

 86 االستماع  اإلستماع   01

 87 االستماع  اإلستماع   00

 82 االجتماعية  اإلجتماعية   08

 82 االجتماعية  اإلجتماعية   03

 31 االجتاىات  اإلجتاىات   04

 33 االبتدائية  اإلبتدائية   05

 35 االختبار  اإلختبار   06

 35 االختبارات  اإلختبارات   07

 35 االختبارات  اإلختبارات   02

 37 اجتمعت  جتمعتإ   09



53 

 37 االختبار  اإلختبار   81

 37 االختبار  اإلختبار   80

 41 االىتمام  اإلىتمام   88

 40 االجتماعي  اإلجتماعي   83

 40 االعتقاد  اإلعتقاد   84

 44 االختبار  اإلختبار   85

 47 اختبار  إختبار   86

 47 اختبار  إختبار   87

 47 هاداالجت  اإلجتهاد   82

 47 اختبار  إختبار   89

 47 اختبار  إختبار   31

 42 اختبار  إختبار   30

 42 اختبارين  إختبارين   38

 42 االجتهاد  اإلجتهاد   33

 42 االجتهاد  اإلجتهاد   34

 42 االجتهاد  اإلجتهاد   35

 42 اختبار  إختبار   36

 49 اختبار  إختبار   37

 49 باراخت  إختبار   32

 53 االستماع  اإلستماع   39

 59 االختبار  اإلختبار   41

 59 االختبار  اإلختبار   40
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 59 االختبارات  اإلختبارات   48

 59 االختبار  اإلختبار   43

 59 االختبار  اإلختبار   44

 59 االختبار  اإلختبار   45

 59 االختبار  اإلختبار   46

 59 باراالخت  اإلختبار   47

 59 االختبار  اإلختبار   42

 59 االختبار  اإلختبار   49

 59 االختبار  اإلختبار   51

 61 االختبار  اإلختبار   50

 61 االختبار  اإلختبار   58

 61 االختبار  اإلختبار   53

 61 االختبار  اإلختبار   54

 61 االختبار  اإلختبار   55

 61 االختبار  اإلختبار   56

 61 اختبار  إختبار   57

 62 االختبار  اإلختبار   52

 62 االختبار  اإلختبار   59

 62 االختبار  اإلختبار   61

 62 االختبار  اإلختبار   60

 62 االختبار  اإلختبار   68

 62 االختبار  اإلختبار   63
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 62 االختبار  اإلختبار   64

 62 االختبار  اإلختبار   65

 69 االختبار  اإلختبار   66

 69 االختبار  اإلختبار   67

 69 االختبار  اإلختبار   62

 71 االستماع  اإلستماع   69

 78 االختتام  اإلختتام   71

 78 االستماع  اإلستماع   70

 78 االختبار  اإلختبار   78

 78 االختبار  اإلختبار   73

 73 االقرتاحات  اإلقرتاحات   74

 74 االختتام  اإلختتام   75

 74 االقرتاحات  اإلقرتاحات   76

 86 استعمال إستعمال    77

 35 االستداليل اإلستداليل    72

 36 اسرتخاء إسرتخاء    79

 37 االستعداد اإلستعداد    21

 32 االستقرائية اإلستقرائية    20

 32 االستقرائية اإلستقرائية    28

 44 ستبياناال اإلستبيان    23

 42 االستمرار اإلستمرار    24

 49 االستنتاجات اإلستنتاجات    25
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 51 االستنتاجات اإلستنتاجات    26

 51 االستنتاجات اإلستنتاجات    27

 51 االستنتاجات اإلستنتاجات    22

 51 االستنتاجات اإلستنتاجات    29

 54 االستعمال اإلستعمال    91

 64 االستعداد داإلستعدا    90

   05 75  0 عدد

90 

 

 محمد سيف الديناالسم: 

 ۱۳۳۲۱۱٠۶۱رقم القيد: 

ا ڠالموضوع: مشكالت تعليم مهارة االستماع باستخدام الطريقة بجامعة والي سا

 ڠاإلسالمية الحكومية سمارا

 

 همزة القطعجدوال  أخطاء 

 صفحة صواب رباعي أول الحرف أول األسماء رقم
 ج حدىإ   احدى 0
 2 إحدى   احدى 8

 9 إحدى   احدى 3

 9 األرقام   االرقام 4

 08 أمناط   امناط 5

 03 اإلنسان   االنسان 6



55 

 06 أخرى   اخرى 7

 88 إحدى   احدى 2

 89 أسلوب   اسلوب 9

 48 إحدى   احدى 01

 51 إحدى   احدى 00

 0 إذا  اذا  08

 9 إذا  اذا  03

 9 إذا  اذا  04

 9 أن  ان  05

 9 إىل  اىل  06

 9 أو  او  07

 01 إال  اال  02

 01 أنو  انو  09

 00 أن  ان  81

 00 أن  ان  80

 08 إذا  اذا  88

 08 أو  او  83

 08 أن  ان  84

 08 أو  او  85

 08 أو  او  86

 03 إىل  اىل  87

 04 إذ  اذ  82
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 04 أن  ان  89

 04 أن  ان  31

 04 إىل  اىل  30

 04 إىل  اىل  38

 04 أن  ان  33

 04 إىل  اىل  34

 04 أن  ان  35

 07 إليو  اليو  36

 80 أهنا  اهنا  37

 80 أن  ان  32

 80 أن  ان  39

 84 أن  ان  41

 51 أهنا  اهنا  40

 6 إجياد اجياد   48

 9 إجيايب اجيايب   43

 01 اإلجابة االجابة   44

 01 إدراك ادراك   45

 01 إدراك ادراك   46

 00 إعارة اعارة   47

 03 اإلذاعة االذاعة   42

 06 أىم اىم   49

 07 اإلذاعة االذاعة   51
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 09 إدراك ادراك   50

 85 اإلشارة االشارة   58

 86 أعطى اعطى   53

 86 أراد اراد   54

 38 إزالة ازالة   55

 32 إحصاء احصاء   56

 40 إقامها اقامها   57

 40 إعطاء اعطاء   52

 51 إذىان اذىان   59

 52 إتقان اتقان   61

 59 إجناز اجناز   60

   81 31 00 عدد

60 

 
 

 

 همزة الوصلجدوال  أخطاء 

األسماء  رقم
 العشرة

 صفحة صواب سداسي خماسي ال

 ي االبتداء  اإلبتداء   0
 ي االنتهاء  اإلنتهاء   8
 0 االجتماعي  اإلجتماعي   3

 0 االتصال  اإلتصال   4
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 7 االىتمام  اإلىتمام   5

 7 االبتدائية  اإلبتدائية   6

 9 االتصال  اإلتصال   7

 00 االنتباه  اإلنتباه   2

 00 االنتباه  اإلنتباه   9

 80 االعتقاد  اإلعتقاد   01

 86 االختتام  اإلختتام   00

 30 اتباع  إتباع   08

 35 االختالفات  اإلختالفات   03

 35 اختبار  إختبار   04

 35 ارتفاع  إرتفاع   05

 40 اكتساب  إكتساب   06

 48 االتصايل  اإلتصايل   07

 47 االختبار  اإلختبار   02

 51 االقرتاحات  اإلقرتاحات   09

    09   عدد

09 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 يف البياانتتوص .أ

وايل  مامةةمكتبة كلية علوم الرتبية والتدريس جب جرى هذا البحث يف
 املكتبة يف علمي حبث البماحثة استخدمت. ڠاحلكومية مسمارا اإلسالمية اڠسا

األخطماء يف كتمابة حرف اهلمزة يف  ويركز هذا البحث يف. البيماانت كمصدر
احلكومية  اإلسالمية اڠسا وايلحبث علمي لطلبة قسم تةليم اللغة الةربية جمامةة 

. ولذلك, تةمل 7102/7102 يف سداسي الشفع سنة دراسية ڠمسمارا
 حبث عدد البماحثة تقرأ. اهلمزة كتمابة يف األخطماء التوثيق لتحليل البماحثة مبنهج

 واحدا اهلمزة يف كتمابة األخطماء البماحثة حتلل مث.الةربية اللغة تةليم قسم علمي

 . الكتماب يف جتدهما اليت خطماءاأل تكتب, ذلك بةد. بواحد

 اڠساوايل جمامةة  الةربية اللغة تةليم قسم ومتخرجمات متخرجون وعدد

هم    7102/7102 يف سداسي الشفع سنة دراسية ڠاحلكومية مسمارا اإلسالمية
يونيو  ۹أبريل إىل  ٥٢تسةة وعشرون الطلبة .وجيرى هذا البحث منذ 

املؤكدة وهي التوثيق واملقمابلة. إن  م . مبنهجني انلت البماحثة البيماانت ٥٠٢۸
تلك طرق أتكدت بةضهما ببةض ولذلك ال ميكن انفصماهلما. واستخدمت 

اإلسالمية ا ڠسماالبماحثة مثمانية حبث علمي قسم تةليم اللغة الةربية جمامةة وايل 
بةد .  كةينة  7102/7102يف سداسي الشفع سنة دراسية  ڠاحلكومية مسمارا

فتحلل البماحثة فيهما. ابلنسبة إىل املراجع سواء كمانت  انلت البماحثة تلك الواثئق
 على تنماسب ال اليت اهلمزة كتمابة من  الكتب فوجدت البماحثة األخطماء يف

 أن عليه جيب اليت الوصل هبمزة القطع مهزة الطماب يكتب. اإلمالء قواعد
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 مهزة تستخدم مىت. اهلمزة كتمابة يف خيطؤون وأكثرهم. القطع هبمزة يكتب

 .القطع مهزة تستخدم مىتو  الوصل

 واملتجرجمات املتخرجني من مستجب مث تقوم البماحثة ابملقمابلة مع أربةة

يف سداسي  ڠاحلكومية مسمارا اإلسالمية اڠساوايل جمامةة  الةربية اللغة تةليم قسم
وبةض املتخرجني واملتخرجمات يقولون .   7102/7102 الشفع سنة دراسية

و غري متقن اللغة الةربية على اإلطالق و اليوجد  أهنم اليفهم مةىن اللغة الةربية
تطبيق الدائم و يصةب املفهوم من خالل احملماضرة فقط ويسهل إذا كثري 
التمرينمات وألن كثري من القواعد الةجيبة ولن يتخيل الطالب على أن كيفية  

سوى ذلك. عند رأيهم أن كتمابة مهزة القطع ومهزة الوصل سهل  كتمابتهما هكذا.
 ذا مرفق حبفظه. اليكمل الفهم إال ابحلفظ.لفهمه إ

 حتليل البياانت .ب

 مجع البياانت. ١

 أبن مصدر البيماانت هي الواثئق املأخوذة من  ةالبماحث تكمما شرح

احلكومية  اإلسالمية اڠساوايل جمامةة حبث علمي قسم تةليم اللغة الةربية 
مابلة . أمما املق  7102/7102 يف سداسي الشفع سنة دراسية ڠمسمارا

 حبث علمي. مثمانية للواثئق. انلت البماحثة  مقوية

 تصنيف األخطاء وتصويرها. ۲

بةد تقوم البماحثة بتحليل وتةرف البيماانت وجدت البماحثة األخطماء 
يف كتمابة اهلمزة اليت التنماسب على قواعد اإلمالء . فتصن ِّف البماحثة ابلنسبة 

 إىل شكل الكلمة. وهو كمما يلي:

 
 
 



07 
 

 زة القطعمه جدوال أخطاء

 صواب أول األمساء أول احلرف رابعى رقم
 اإلذاعة   االذاعة 0
 اإلمالء   االمالء 7
 اإلنشماء   االنشماء 3
 اإلسالمية   االسالمية 4
 إتقمان   اتقمان 5
 إعداد   اعداد 6
 إشراف   اشراف 2
 إمتمام   امتمام 2
 إدراك   ادراك 9

 أسفمال   اسفمال 01
إلرشماداتاب   ابالرشمادات 00  

 إجيماد   اجيماد 07
 اإلجمابة   االجمابة 03
 اإلشمارة   االشمارة 04
 اإلطالق   االطالق 05
 إزالة   ازالة 06
 إحصماء   احصماء 02
 إجنماز   اجنماز 02
 إجيمايب   اجيمايب 09
 اإلحراص   االحراص 71
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 أنةمين   انةمين 70
 أهم   اهم 77
 أعطماهما   اعطماهما 73
رادأ   اراد 74  

 أقمامهما   اقمامهما 75
 أعد   اعد 76
 أفضل   افضل 72
 أحب   احب 72
 أرشد   ارشد 79
 أدخل   ادخل 31
 أن  ان  30
 إذا  اذا  37
 أين  اين  33
 أمما  امما  34
 إىل  اىل  35
 أهنما  اهنما  36
 أو  او  32
 أان اان   32
 أمحد امحد   39
 أانس اانس   41
ولاالوىل/ا   40  األوىل/أول 
 ألة الة   47
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 األخرية االخرية   43
 أخر/أخرى اخر/اخرى   44
 األزمة االزمة   45
 أقسمام اقسماه   46
 اإلعراب االعراب   42
 إندونسيما اندونسيما   42
 أربةة/ األربع اربةة/ االربع   49
 اإلنسمان االنسمان   51
 أحد/إحدى احد/احدى   50
 أفالم افالم   57
 األدىن االدىن   53
 األجنبية االجنبية   54
 أهلهما اهلهما   55
 أداة اداة   56
 أبفراد ابفراد   52

 أسبماب اسبماب   52
 أحكمام احكمام   59
 أمسماء امسماء   61
 أدوار ادوار   60
 األسلوب االسلوب   67
 أسس اسس   63
 األرقمام االرقمام   64
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 أنواع انواع   65
يماءاالش   66  األشيماء 
 أمنماط امنماط   62
 األدب االدب   62
 األمور االمور   69
 األحماديث االحماديث   21
 األقمارب االقمارب   20
 أجنماس اجنماس   27
 أبوك ابوك   23
 األلةماب االلةماب   24

 

 

 

 

 مهزة الوصل جدوال أخطاء

األمساء  رقم
 العشرة

 صواب سداسي مخاسي ال

 االسم    اإلسم 0
 التمرينمات   ألتمرينمات  7
 احملمادثة   أحملمادثة  3
 االستمماع  اإلستمماع   4
اإلجتمماعي/    5

 اإلجتمماعية
االجتمماعي/  

 االجتمماعية
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 ارتفماع  إرتفماع   6
 االبتكمار  اإلبتكمار   2
اإلبتدائي/    2

 اإلبتدائية
االبتدائي/  

 االبتدائية
 انتقمال  إنتقمال   9

 اإلتصمال/   01
تصماليةاإل  

 االتصمال 
 /االتصمالية

 االحتيماجمات  اإلحتيماجمات   00
اإلختتمام/    07

 اإلختتمامية
االختتمام/  

 االختتمامية
 االمتحمان  اإلمتحمان   03
 اهتممامما  إهتممامما   04
 االقرتاحمات  اإلقرتاحمات   05
 االمتيماز  اإلمتيماز   06
 االعتقماد  اإلعتقماد   02
 االجتهماد  اإلجتهماد   02
 االنتبماه  اإلنتبماه   09
 االقتنماع  اإلقتنماع   71
 ابختالف  إبختالف   70

 اكتسماب  إكتسماب   77
 االنتهماب  اإلنتهماب   73
 اختيمار  إختيمار   74
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 االصطالح  اإلصطالح   75
 االختبمار  اإلختبمار   76
 االعتمماد  اإلعتمماد   72
 االحرتام  اإلحرتام   72
 االعتبمار  اإلعتبمار   79
 االختصمار  اإلختصمار   31
 اشرتك  إشرتاك   30
 االنتهماء  اإلنتهماء   37
 االقتصمادية  اإلقتصمادية   33
 اتفق  إتفق   34
 اجته  إجته   35
 انتهى  إنتهى   36
 اهتم  إهتم   32
 اختذهتما  إختذهتما   32
 استمةوا  إستمةوا   39
 استخدامهما إستخدامهما    41
 استةمماهلما إستةمماهلما    40
 االستنتماج اإلستنتماج    47
 اسرتخماء إسرتخماء    43
 االستةداد اإلستةداد    44
 االستبيمان اإلستبيمان    45
 االستمرار اإلستمرار    46
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 االستةمانة اإلستةمانة    42
 االستزادة اإلستزادة    42
 االستطماعة اإلستطماعة    49
 تجمابةاالس اإلستجمابة    51
 االستداليل اإلستداليل    50
 االستقرائية اإلستقرائية    57

 

 . شرح األخطاءج

 وشرح األخطماء يف كتمابة مهزة القطع, كمما يلي:
 . رابعي0

إن للفةل الرابعي خيص لوزن أفةل. ثالث صيغمات تستةمل مهزة 
القطع وهي صيغة فةل مماضي )أفةل(, مصدره )إفةمال(, وأمره )إفةمال(. 

اتقمان أصله من يكتب الطالب تلك الصيغمات هبمزة الوصل. مثل وقد 
زة القطع ألنه مصدر أتقن على وزن أفةل, وهو مصدره. وإتقمان هو مه

 .يالرابع الفةل املماضي
 . أول احلرف7

إن مجيع احلرف مهزهتما مهزة القطع ويستةمل الطالب مهزة 
 . مثل أن ولكن يكتبالقطع.ولكن يستةمل الطالب مهزة الوصل

 الطالب ان.

 أول األمسماء. 3
يف مجيع اهلمزات يف األمسماء مهزة القطع تكتب وتنطق ويستةمل 

 .الوصل يف كتمابتهما. مثل اقسمام والصواب هي أقسمام الطالب على مهزة

 

 أمما شرح األخطماء يف كتمابة مهزة الوصل فهي:



07 
 

 األمسماء الةشرة. ٢
نة, امرؤ, ابنم, األمسماء الةشرة هي اسم, است, اثنمان, اثنتمان, ابن, اب

امرأة, امين. وتكتب هبمزة الوصل.ولكن كثري من الطالب تكتبهما هبمزة 
القطع. مثال االسم ,يكتب الطمالب هبمزة القطع, واألصماب تكتب هبمزة 

 الوصل.
 .ال7

إن مهزة " ال تةريف "هي مهزة الوصل ويكون الطمالب تستةمل مهزة 
 ينمات.القطع يف كتماهبما مثل ألتمرينمات وألصماب التمر 

 . مخماسي3
إن للفةل اخلمماسي. ثالث صيغمات تستةمل مهزة الوصل وهي صيغة 

 –(, مصدره )وزن إفتةمال افةل-انفةل –فةل مماضى )على وزن افتةل 
(. وقد يكتب الطالب تلك افةل -انفةل –(, وأمره )افتةل افةالال -انفةمال

ل, وهو الصيغمات هبمزة القطع.مثل االستمماع أصله من استمع على وزن افتة
 اخلمماسي. زة الوصل ألنه مصدر الفةل املماضيمصدره. واالستمماع هو مه

 . سداسي4
. ثالث صيغمات تستةمل مهزة الوصل وهي صيغة سداسيإن للفةل ال

افةنلى  –افةول  -افةمال -افةلل –افةوعل  –على وزن استفةل فةل مماضى )
-افةواال –ال افةيال –افةالال  –افةيةماال  –استفةماال وزن على (, مصدره )

-افةول  -افةمال –افةلل  –افةوعل  – على وزن استفةل(, وأمره )افةوعماال
ستخدام ا. مثل (. وقد يكتب الطالب تلك الصيغمات هبمزة القطع افةنل

زة أصله من استخدم على وزن استفةل, وهو مصدره . و استخدام هو مه
 السداسي. الوصل ألنه مصدر الفةل املماضي
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 الباب اخلامس

 االختتام

، وستقدم الباحثة يف هذا الباب النتائج واالقرتاحات اليت قد مت البحث
 ترجو منها الباحثة أن تساهم كثريا من الفوائد .

 اخلالصة .أ

النتائج إجاابت للمسألة اّليت تدعم هذا البحث ومها أخطاء الطالب يف  
كتابة اهلمزة عندما كتب حبث علمي. وبعد أن انتهت حتليل األخطاء يف كتابة 

دى الطالب استنتجت الباحثة أن أخطاء الطالب يف كتابة اهلمزة. يكتب اهلمزة ل
الطالب مهزة القطع هبمزة الوصل اليت جيب عليه أن يكتب هبمزة القطع. وكذالك 
عكسه. وأكثرهم خيطؤن يف كتابة اهلمزة, مىت تستخدم مهزة الوصل ومىت تستخدم 

 مهزة القطع.

مهزة الوصل من عدد حبث علمي وقد خيطأ الطلبة يف كتابة مهزة القطع و 
إما يف الفعل أو االسم أو احلرف. وقد يكتب الطالب مهزة القطع هبمزة الوصل 
يف أول احلرف ويف أول األمساء ويف الفعل املاضي الرابعي ومصدره على وزن 
أفعل. وأكثرهم من الطالب قد خيطؤن كتابة مهزة الوصل هبمزة القطع يف ال 

ره وكذالك العشرة ويف الفعل املاضي اخلماسي ومصدره وأم "التعريف" ويف األمساء
يف مصدر الفعل السداسي. أما أخطاء يف كتابة مهزة الوصل ومهزة القطع من 

 ۲‚٥۳۳ ٪مثانية حبث علمي فهي

أما عوامل اليت اليت تسبب أخطاء يف كتابة حرف اهلمزة فهي أهنم 
 واربية على اإلطالق و اليوجدمعىن اللغة العربية و غري متقن اللغة الع وااليفهم

تطبيق الدائم و يصعب املفهوم من خالل احملاضرة فقط ويسهل إذا كثري 
التمرينات وألن كثري من القواعد العجيبة ولن يتخيل الطالب على أن كيفية  
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كتابتها هكذا. سوى ذلك. عند رأيهم أن كتابة مهزة القطع ومهزة الوصل سهل 
 مل الفهم إال ابحلفظ.لفهمه إذا مرفق حبفظه. اليك

 

 االقرتاحات .ب

وبعد أن تبحث الكاتبة حتليل األخطاء يف كتابة اهلمزة يف حبث علمي 
يف  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية اڠساوايل لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

تريد أن تقدم االقرتاحات ولعلها  .7102/7102سداسي الشفع سنة دراسية 
 هم كتابة مهزة الوصل ومهزة القطعانفعا ملساعدة ف

. ينبغى على الطالب أن يتعلموا قواعد اإلمالء عن كيفية كتابة مهزة القطع ١
 وتطبيقها جبيد عندما كتابة النصوص اللغة العربيةومهزة الوصل الصحيحة 

. للطالب الذين اليفهمون معىن اللغة العربية فيصعبون يف كتابة مهزة القطع ۲
يف متييزه. ذالك احلال تسبب ألن عدمي أتثري احملاضرة يف  ومهزة الوصل أو

تطبيق طريقة التعلم. الطريقة اليت تستخدم احملاضر كثري ابحملاضرة. ألن 
ذالك, ينبغى على احملاضر أن يعطىى العمليات والتمرينات حىت يسهل 

 لتسلط عليه. 

القطع ومهزة . ينبغى على الطالب أن حيفظوا قواعد اإلمالء عن كتابة مهزة ۳
 الوصل.

 

 االختتامج. 

احلمد هلل رب العاملني, محدا الشاكرين محدا الناعمني, محدا يعاىف نعمه 
ويكاىف مزيده. ايربنا لك احلمد كما ينبغى جلاللك وعظيم سلطانك. أما بعد، 

. أعوذ ابهلل من بني يف اللغة العربيةعسى هللا أن جيعل هذا العمل اليسري انفعا للراغ
  ينفع ودعاء ال يسمع وقلب ال خيشع.علم ال
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التزال الباحثة متأكدا كل أتكيد أبن إعداد هذا البحث ملتبسا ابلقصور 
والنقصان من حيث الكتابة أوالقواعد من النحو والصرف أوغريمها.لذا رجت البحة 
االنتقادات والتعليقات واالقرتاحات واإلرشادات من سائر القارئني ألحباء لصالحية 

 لبحث وألجل ماهو أحسن. والتزال الباحثة داعيا إىل هللا.  هذا ا
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana proses pembelajaran imla’ di jurusan PBA UIN 

Walisongo? 

2. Apakah dalam makul imla’ terdapat materi tentang penulisan 

hamzah? 

3. Apakah dosen pengampu makul imla’ sudah menjelaskan materi 

tentang penulisan hamzah dengan jelas dan gamblang? 

4. Apakah dosen sering memberikan latihan soal? 

5. Apakah anda selalu memperhatikan penjelasan dosen? 

6. Apakah anda sudah menguasai materi penulisan hamzah? 

7. Apakah materi penulisan hamzah cukup mudah dipahami? 

8. Apa yang membuat materi penulisan hamzah sulit untuk 

dipahami? 

9. Apa yang anda lakukan saat kesulitan memahami dan menerapkan 

materi khususnya materi penulisan hamzah dalam mengerjakan 

skripsi? 

10. Apakah anda sudah mencoba mencari dan mempelajari literature 

lain? 

11. Apakah anda pernah menemukan kesalahan penulisan hamzah 

pada karya teman anda? 

12. Sebelum di perguruan tinggi, apakah anda sudah pernah 

mempelajari materi penulisan hamzah? 

 

  



HASIL WAWANCARA 

RESPONDEN 1  

1. Bagaimana proses pembelajaran imla’ di jurusan PBA UIN 

Walisongo? 

- Beberapa kali dosen memberikan materi setelah itu dilanjut 

dengan latihan 

2. Apakah dalam makul imla’ terdapat materi tentang penulisan 

hamzah? 

- Ada 

3. Apakah dosen pengampu makul imla’ sudah menjelaskan materi 

tentang penulisan hamzah dengan jelas dan gamblang? 

- Saya lupa 

4. Apakah dosen sering memberikan latihan soal? 

- Iya  sering 

5. Apakah anda selalu memperhatikan penjelasan dosen? 

- Insya Allah saya selalu memperhatikan 

6. Apakah anda sudah menguasai materi penulisan hamzah? 

- Insya Allah sudah 

7. Apakah materi penulisan hamzah cukup mudah dipahami? 

- Cukup mudah untuk dipahami dengan catatan kita memahami 

makna/ arti bahasa Arab 

8. Apa yang membuat materi penulisan hamzah sulit untuk 

dipahami? 

- Apabila kita sama sekali tidak menguasai bahasa Arab 



9. Apa yang anda lakukan saat kesulitan memahami dan menerapkan 

materi khususnya materi penulisan hamzah dalam mengerjakan 

skripsi? 

- Saya mencoba menemukan arti bahasa Arab yang akan saya 

tulis 

10. Apakah anda sudah mencoba mencari dan mempelajari literature 

lain? 

- Belum 

11. Apakah anda pernah menemukan kesalahan penulisan hamzah 

pada karya teman anda? 

- Pernah beberapa 

12. Sebelum di perguruan tinggi, apakah anda sudah pernah 

mempelajari materi penulisan hamzah? 

- Pernah di pondok pesantren 

 

RESPONDEN 2  

1 Bagaimana proses pembelajaran imla’ di jurusan PBA UIN 

Walisongo? 

- Proses dengan teori kemudian praktek 

2 Apakah dalam makul imla’ terdapat materi tentang penulisan 

hamzah? 

- Ada 

3 Apakah dosen pengampu makul imla’ sudah menjelaskan materi 

tentang penulisan hamzah dengan jelas dan gamblang? 

- Sudah. Jelas dan gamblang 



4 Apakah dosen sering memberikan latihan soal? 

- Sering 

5 Apakah anda selalu memperhatikan penjelasan dosen? 

- Selalu 

6 Apakah anda sudah menguasai materi penulisan hamzah? 

- Sudah 

7 Apakah materi penulisan hamzah cukup mudah dipahami? 

- Mudah dipahami 

8 Apa yang membuat materi penulisan hamzah sulit untuk 

dipahami? 

- Tidak adanya praktik penguatan 

9 Apa yang anda lakukan saat kesulitan memahami dan menerapkan 

materi khususnya materi penulisan hamzah dalam mengerjakan 

skripsi? 

- Melihat kembali kaidahnya 

10 Apakah anda sudah mencoba mencari dan mempelajari literature 

lain? 

- Tidak, karena literature lain pun sama 

11 Apakah anda pernah menemukan kesalahan penulisan hamzah 

pada karya teman anda? 

- Pernah 

12 Sebelum di perguruan tinggi, apakah anda sudah pernah 

mempelajari materi penulisan hamzah? 

- Pernah 

 



RESPONDEN 3  

1. Bagaimana proses pembelajaran imla’ di jurusan PBA UIN 

Walisongo? 

- Dulu pas saya ambil ambil qowaidul imla’ metode 

perkuliahannya ceramah ( presentasi ppt disertai contoh) 

2. Apakah dalam makul imla’ terdapat materi tentang penulisan 

hamzah? 

- Ada 

3. Apakah dosen pengampu makul imla’ sudah menjelaskan materi 

tentang penulisan hamzah dengan jelas dan gamblang? 

- Menurut saya ( saat itu ) sudah jelas dan gamblang 

4. Apakah dosen sering memberikan latihan soal? 

- Seingat saya pernah, tapi jarang 

5. Apakah anda selalu memperhatikan penjelasan dosen? 

- Selalu dong 

6. Apakah anda sudah menguasai materi penulisan hamzah? 

- ( Sampai saat ini ) sepertinya belum 

7. Apakah materi penulisan hamzah cukup mudah dipahami? 

- Menurut saya materi penulisan hamzah cukup sulit dipahami ( 

jika hanya melalui perkuliahan ceramah), mungkin akan 

mudah dikuasai jika sering latihan 

8. Apa yang membuat materi penulisan hamzah sulit untuk 

dipahami? 

- Karena banyak kaidah yang ( menurut saya) “ asing”,dan tidak 

pernah kebayang bahwa kaidah penulisannya seperti itu. 



9. Apa yang anda lakukan saat kesulitan memahami dan menerapkan 

materi khususnya materi penulisan hamzah dalam mengerjakan 

skripsi? 

- Tanya teman yang ( menurut saya ) lebih paham 

10. Apakah anda sudah mencoba mencari dan mempelajari literature 

lain? 

- Belum pernah coba cari 

11. Apakah anda pernah menemukan kesalahan penulisan hamzah 

pada karya teman anda? 

- Pernah, sering 

12. Sebelum di perguruan tinggi, apakah anda sudah pernah 

mempelajari materi penulisan hamzah? 

- Belum pernah pelajari materi hamzah. 

RESPONDEN 4  

1. Bagaimana proses pembelajaran imla’ di jurusan PBA UIN 

Walisongo? 

- Proses pembelajaran dimulai dari dosen menerangkan, 

kemudian mahasiswa mendengarkan sambil mencatat apa yang 

harus dicatat atau poin-poin penting dari penjelasan dosen, 

terus kemudian setelah dosen menjelaskan, dosen memberi 

kesempatan kepada mahasiswa bagi yang belum paham untuk 

bertanya. Jadi, proses pembelajaran dosen yang menerangkan 

tidak menggunakan sistem pembuatan makalah atau yang lain, 

jadi sumbernya satu yakni dari dosen. 



2. Apakah dalam makul imla’ terdapat materi tentang penulisan 

hamzah? 

- Iya, ada 

3. Apakah dosen pengampu makul imla’ sudah menjelaskan materi 

tentang penulisan hamzah dengan jelas dan gamblang? 

- Iya, pada waktu makul  imla’,dosen saya menjelaskan sangat 

jelas materi tentang hamzah terutama dengan menyebutkan 

contoh-contohnya. Jadi, tidak hanya teori, akan tetapi contoh-

contohnya pun beliau menyebutkan banyak. 

4. Apakah dosen sering memberikan latihan soal? 

- Iya, terkadang dosen saya juga sering memberikan latihan soal 

untuk menguji pemahaman mahasiswa apakah mahasiswa 

paham atau belum, biasanya soal yang diberikan itu awalnya 

dijawab sama-sama, terus kemudian dosen menunjuk 

mahasiswa untuk menjawab atau mengetes pemahaman 

mahasiswa tersebut. 

5. Apakah anda selalu memperhatikan penjelasan dosen? 

- Alhamdulillah 

6. Apakah anda sudah menguasai materi penulisan hamzah? 

- Belum seutuhnya menguasai, tapi pahamlah dikit-dikit 

7. Apakah materi penulisan hamzah cukup mudah dipahami? 

- Ya, saya kira cukup mudah dipahami, hanya saja untuk paham 

tentunya perlu untuk menghafal, seperti kata apa yang harus 

menggunakan hamzah washal, kata apa yang harus 

menggunakan hamzah qoth’, seperti syarat-syaratnya mana 



kata yang harus menggunakan hamzah qoth’itu yang perlu 

dihafalkan. Jadi, pemahaman akan tidak sempurna jika tidak 

hafal 

8. Apa yang membuat materi penulisan hamzah sulit untuk 

dipahami? 

- Saya kira kalau materi tentang hamzah itu sangat mudah 

dipahami, akan tetapi  dalam penerapannya, akan sulit 

menerapkan jika tidak mengerti shorof. Karena ada 

hubungannya juga sangat lekat sekali dengan ilmu shorof. 

9. Apa yang anda lakukan saat kesulitan memahami dan menerapkan 

materi khususnya materi penulisan hamzah dalam mengerjakan 

skripsi? 

- Biasanya kalau saya bingung kira-kira ini pakek hamzah washl 

apa qoth’,dalam penulisan itu kan bisa dibedakan antara washl 

dan qath’, kalau washl itu alif biasa, kalau hamzah qath’ ada 

tambahan hamzahnya seperti itu, dan jika saya bingung, saya 

langsung menanyakan dosen pembimbing saya, karena 

kebetulan beliau juga dosen pengampu shorof, dan beliau 

sangat mumpuni dan sangat teliti ketika mengoreksi hamzah, 

terkadang kesalahannya itu kesalahan yang sepeleh,yang saya 

tahu itu sebenarnya  hamzah washl, akan tetapi  ّإّن,أّن, إل itu 

pakek hamzah qoth’, akan tetapi saya tidak menambahkan 

predikat hamzahnya dan hanya saya tulis alif biasa. 

 



10. Apakah anda sudah mencoba mencari dan mempelajari literature 

lain? 

- Belum pernah mencari, karena saya kira yang dijelaskan oleh 

bu Tuti itu sangat gamblang. Paling saya mencari literature lain 

untuk mencari contoh-contoh yang lebih banyak tentang 

hamzah terutama di أمثلة التصرفية, karena banyak sekali contoh-

contoh imla’ materi hamzah pada التصرفية أمثلة  

11. Apakah anda pernah menemukan kesalahan penulisan hamzah 

pada karya teman anda? 

- Ya, sangat sering menemukan kesalahan pada penulisan 

hamzah terutama karena kebanyakan teman-teman tidak 

memperhatikan apakah itu hamzah washl ataukah hamzah 

qoth’.Yang paling sederhana biasanya seringnya kesalahan itu 

pada penulisan hamzah yang terdapat dalam huruf seperti إنّ  ,إىل, 

 itu hamzah washl, tapi terkadang malah adaان  kalauإّن 

hamzahnya tidak menggunakan alif saja dan sering kebolak-

balik dan ketika saya tanya memang tidak tahu. 

12. Sebelum di perguruan tinggi, apakah anda sudah pernah 

mempelajari materi penulisan hamzah? 

- Belum pernah sama sekali, Alhamdulillah berkat kuliah di UIN 

Walisongo Semarang jurusan PBA, dan kebetulan dosen makul 

imla’ saya pada waktu itu menjelaskan tentang hamzah 

terutama sangat gambling, jadi saya paham tentang hamzah 

dan saya jadi tahu alasan kenapa ketika membaca Al-qur’an 



ada kata ditengah kalimat yang berawalan dengan hamzah itu 

tidak kebaca hamzahnya, Oh ternyata itu hamzah washl kayak 

gitu, terus kalau ada kata yang diawali dengan hamzah berada 

diawal kata atau ditengah kata itu terbaca, oh ternyata hamzah 

qoth’, jadi lebih enak bacanya 
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