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 الفصل األول 
 أساسيات البحث

 
 مقدمة  . أ

اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة النيب ولغة أهل اجلنة، كما قال الرسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أحبو العرب لثالث، ألين عريب، وألن القرآن عريب، 

وهي أيضا لغة احلديث، فإذا أراد املسلم أن يقرأ ويفهم 1وكالم أهل اجلنة عريب.
وفيها مهارات اللغة احلديث النبوي الشريف فالبد له أن يتعلم اللغة العربية.

 األربع يعين مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة مث مهارة الكتابة.
والكتابة هي فن تسجيل أفكار املرء وأصواته املنطوقة يف رموز مكتوبة. 

الشامل هلا فالبد من االهتمام ولكي تكتمل الصورة الصحيحة للكتابة أو املعىن 
 2باإلمالء.

فإن اإلمالء فرع من فروع اللغة العربية، وهذا الفرع حيقق جزءا مهما من 
وظيفتها األساسية، وهي الفهم واإلفهام عن طريق الكتابة، ويبحث يف صحة 
بناء الكلمة، من حيث وضع حروفها يف مواضعها، حىت يستقيم اللفظ واملعىن. 

اإلمالئية حتت من شأن الكاتب ومما كتب، مهما كانت الفكرة وإن األخطاء 
اليت يكتبها رائعة، ومهما كانت ثقافة صاحبها واسعة، فالقارئ يزدري الكاتب 

وتأتى أمهية اإلمالء من أن فروع العربية كلها تعتمد 3الذي يهفو يف اإلمالء.
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إما يف األخرى، عليه، كما أن مثة عالقة عضوية وثيقة بينه وبني مواد املعرفة 
املدرسة وإما يف خارجها، فاإلمالء وسيلة أساسية للتعبري الكتايب من حيث 

ولكن يف الواقع جند األخطاء الكثرية يف كتابة  4صحته وسالمته من األخطاء.
الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية خصوصا يف كتابة اهلمزة ألهنا ليست لغة 

 األخطاء يسمى بتحليل األخطاء. أيامنا وأمهاتنا. فالبحث يف كل 
أما حتليل األخطاء فهو: دراسة األخطاء اليت يرتكبها دارسو اللغة 
األجنبية. وهي متنوعة مثال: األخطاء من الناحية اإلمالئية والصوتية والصرفية 
والنحوية والداللة واألسلوبية. وحتليل األخطاء اإلمالئية هي األخطاء اليت تكون 

بشكل غري صحيح أو مضبوط. كزيادة احلروف أو حذفها، أو ة يف كتابة الكلم
 5إبداهلا أو وضعها يف غري مواضعها من الكلمة.

هلذا املشكالت ستحاول الباحثة أن تبحث يف هذا البحث حتت عنوان 
لدى طالب املدرسة املتوسطة  يف كتابة اهلمزة"حتليل األخطاء اإلمالئية 

م" ملعرفة األخطاء  2016-2015ة سورابايا سن 3اإلسالمية احلكومية 
 اإلمالئية املوجودة يف كتابتهم وأسباهبا.
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 أسئلة البحث  . ب
لدى طالب املدرسة  أشكال األخطاء اإلمالئية املوجودة يف كتابة اهلمزةما  .1

 م ؟ 2016-2015سورابايا سنة  3املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلمالئية يف كتابة اهلمزةاألخطاء  أسبابما  .2

 ؟ م 2016-2015سورابايا سنة  3اإلسالمية احلكومية 
 

 أهداف البحث ج.
لدى طالب املدرسة املتوسطة األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزةملعرفة  .1

 .م 2016-2015سورابايا سنة  3اإلسالمية احلكومية 
لدى طالب املدرسة  اإلمالئية يف كتابة اهلمزةاألخطاء  أسبابملعرفة  .2

 م. 2016-2015سورابايا سنة  3املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 
 أهمية البحثد.   

 تأيت أمهية البحث مما يلي:
لدى األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزةمعرفة إن هذا البحث تساعد الباحثة  .1

 2016-2015سورابايا سنة  3طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 م.

إن دراسة األخطاء تزود الباحثة بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو اكتساهبا، وكذلك  .2
 االسرتتيجيات و األسليب اليت يستخدمها الفرد الكتساب اللغة.
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اإلمالئية تساعد الباحثة على اكتشاف الطالب يف الكتابة إن دراسة األخطاء  .3
 العربية الكاملة.

الفهم عن دراسة األخطاء اإلمالئية خصوصا إن هذا البحث يكون مرجعا لزيادة  .4
  يف كتابة اهلمزة.

 
 توضيح المصطلحاتهــ.  

كلمة " حتليل األخطاء " هو دراسة األخطاء اليت يرتكبها دارسوا اللغة 
 .6العربية وحماولة التعرف على أسباب بتلك األخطاء ملعاجلتها

"اإلمالء" مبعىن حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز  كلمةوأما  
مكتوبة )احلروف(، على أن توضع هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من 

 الكلمة، و ذلك الستقامة اللفظ و ظهور املعىن املراد.
وتركز هذه األخطاء يف كتابة اهلمزة لدى طالب املدرسة املتوسطة 

مزة أو حذفها أو غري صحيح أو مضبوط، كزيادة اهل بشكل 3اإلسالمية احلكومية 
 3إبداهلا. وهم يتعلمون اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 م. 2016-2015سورابايا سنة 
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 تحديد البحثو. 
تركز الباحثة حبثها فيما وضع ألجلها ولكي التتسع إطارا وموضوعا 

 هتالباحثة يف ضوء ما يلي:فحدد
إن درس األخطاء من حيث حتديد والوصف والتصحيح يتبع قواعد  .1

 منهجية.
 حددت الباحثة يف هذا البحث عن األخطاء اإلمالئية كما يلي: .2

 اهلمزة االبتدائية ( أ
 اهلمزة املتوسطة  ( ب
 اهلمزة املتطرفة ج(

إن هذا البحث يركز يف األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لدى  .3
سورابايا سنة  3اإلسالمية احلكومية طالب املدرسة املتوسطة 

، السيمان كتابة الطالب الذين يتعلمون يف م 2015-2016
 الفصل الثاين.

 
 الدراسات السابقةز.  

ال تدعي الباحثة أن هذا البحث هو األول يف دراسة حتليل األخطاء 
، فقد سبقته دراسات يستفيد منها ويأخذ منها أفكار. اإلملئية يف كتابة اهلمزة

تسجل الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة هبدف عرض خريطة و 
الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقه من 

 الدراسة: 
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األخطاء الصرفية يف كتابة اللغة العربية لطالب ابدي كرنياوان فريد الذي حبث يف" .1
املعهد "زين احلسن قنقون" قدمه لنيل الدرجة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا يف 
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية 

اولت الحظت الباحثة أن هذا البحث تنم. 2002سورابايا إندونيسيا، سنة 
التشابه يف حبثها من ناحية استعمال مدخل كيفي. ومن غري استعمال مدخل  
كيفي، وجدت التشابه من ناحية التحليل. وقد حللت أحوال البحث من 

رفية و مصدر بيانات جوانب خمتلفة حيث تناولت الباحثة من ناحية الدراسة الص
ا عن هذا البحث ية يف معهد زين احلسن. ختتلف اختالفا كبري فالتحليل الصر 

كتابة اهلمزة لدى اإلملئية يف  الذي تقوم الباحثة حيث تشرح عن حتليل األخطاء 
 2016-2015سورابايا سنة  3طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 م.
لدى شكري الذي حبث يف "حتليل األخطاء اإلمالئية )دراسة وصفية تقوميية  .2

احلكومية أوجونج تنجونج روكن هيلري رياو طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
سومطرة(" حبث تكميلي قدمه لنيل درجة املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية  
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبالنج 

م. بني الباحثة يف هذا البحث عن حتليل األخطاء 2011إندونيسيا سنة 
لدى طلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية أوجونج تنجونج روكن  اإلمالئية

هيلري رياو سومطرة من ناحية األخطاء اإلمالئية. وحبث الباحث فيها عن 
األخطاء اإلمالئية هي اإلمالء املنقول واإلمالء املنظور. واملدخل الذي استخدمه 

 ي.الباحث هو منهجالكيفي من نوع الوصفي التقومي
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عظيم "حتليل األخطاء اإلمالئية لدى طالب ختصص اللغة العربية يف معهد  زهرة .3
نور القرآن كركسأن" حبث تكميلي قدمته لنيل شهادة البكالوريوس يف شعبة اللغة 
العربية وأدهبا قسم اللغة واألدب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن 

م. بّينت الباحثة يف 2014سنة  أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسيا
هذا البحث عن حتليل األخطاء اإلمالئية لدى طالب ختصص اللغة العربية يف 
معهد نور القرآن كركسأن من ناحية األخطاء اإلمالئية. وحبثت الباحثة فيها عن 
األخطاء اإلمالئية هي احلروف اليت تزاد واحلروف اليت حتذف )احلروف تكتب 

تنطق وال تكتب(، مهزة القطع، التاء املربوطة، األلف اللينة، وال تنطق واحلروف 
. واملدخل الذي استخدمته الباحثة هو املنهج املد حبروف العلة )ا، ي، و(

 الكيفي من نوع حبث حتليل األخطاء.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 




