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 الفصل الرابع

يانات وتحليلها ومناقشتهاعرض الب  

يف هذا الباب سوف تتم الباحثة اإلجابة عن األهداف الواردة يف الفصل األول 
وهي حاولت أن تعرض البيانات اليت قد وضحتها يف الباب وذلك بالتحليل واملناقشة. 

الثاين وحتليلها ومناقشتها. وأما مراحل الدراسة اليت تستفيد منها الباحثة يف عرض 
مرحلة وصف اخلطأ، مرحلة طأ، ف على اخلليلها ومناقشتها فهي مرحلة التعر ات وحتالبيان

تفسري اخلطأ، وال تقوم الباحثة على مرحلة تصنيف اخلطأ يف هذا التحليل ألن هذه 
 الدراسة يركز حبثه يف األخطاء اإلمالئية فحسبه وال حيتاج إىل التصنيف.

األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة وبعد التحليل زادت الباحثة العرض عن درجة 
العربية إلعداد الدراسة ومادهتا وأسباهبا كي تستطيع أن تستفيد منها معّلمو اللغة 

 ومتعّلمو اللغة العربية لزيادة املعلومات عن درجة األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة.

سالمية املدرسة املتوسطة اإلالتعريف على الكتابة املوجودة لدى طالب  .أ
 م. 2016-2015سورابايا سنة  3احلكومية 

سورابايا سنة  3ومية استمع طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلك
م، ما مّسعهم املدرس، مث كتبوا ما مسعوا، وبعد ذلك مجعة  2015-2016

 الباحثة أوراقهم. وفيما يلي توضح ما مسعوا:
 نظر األوالد إىل الّسماء .1

مهزة القطع. مهزة القطع هي اهلمزة االبتدائية اليت مبا فيه األوالد 
 تكتب و تقرأ سواء يبدأ هبا الكالم.
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مبا فيه مهزة القطع. مهزة القطع هي اهلمزة االبتدائية اليت إىل 
 تكتب و تقرأ سواء يبدأ هبا الكالم.

مبا فيه مهزة الوصل يعين اهلمزة املتطرفة. مهزة وصل هي الّسماء 
دة نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك مهزة ابتدائية زائ

فإهنا تقرأ حني يبدأ الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال 
يبدأون كالمهم بساكن. و اهلمزة املتطرفة هي اهلمزة اليت تقع يف هناية 
الكلمة. إذا تطرفت اهلمزة و سبقها حرف مضموم تكتب على السطر 

  منفردة، مثل: دفء.
 أريد أن أذهب إىل شاطئ البحر .2

مبا فيه مهزة القطع. مهزة القطع هي اهلمزة االبتدائية اليت  أريد  
 تكتب و تقرأ سواء يبدأ هبا الكالم.

مبا فيه مهزة القطع. مهزة القطع هي اهلمزة االبتدائية اليت  أن  
 تكتب و تقرأ سواء يبدأ هبا الكالم.

زة القطع هي اهلمزة االبتدائية اليت مبا فيه مهزة القطع. مه أذهب  
 تكتب و تقرأ سواء يبدأ هبا الكالم.

مبا فيه مهزة القطع. مهزة القطع هي اهلمزة االبتدائية اليت إىل    
 تكتب و تقرأ سواء يبدأ هبا الكالم.

مبا فيه مهزة الوصل يعين اهلمزة املتطرفة. مهزة وصل هي شاطئ  
إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك مهزة ابتدائية زائدة نتوصل هبا 

فإهنا تقرأ حني يبدأ الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال 
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يبدأون كالمهم بساكن. و اهلمزة املتطرفة هي اهلمزة اليت تقع يف هناية 
الكلمة. إذا تطرفت اهلمزة و سبقها حرف مكسور تكتب على نربة  

 كرسي الياء، مثل: شاطئ
 مرؤ القيسامسه ا .3

مهزة وصل هي مهزة ابتدائية زائدة . الوصلمبا فيه مهزة  امسه
نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك فإهنا تقرأ حني يبدأ 
الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال يبدأون كالمهم 

 بساكن. 
ي مهزة مبا فيه مهزة الوصل يعين اهلمزة املتطرفة. مهزة وصل هامرؤ 

ابتدائية زائدة نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك فإهنا 
تقرأ حني يبدأ الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال يبدأون  
كالمهم بساكن. و اهلمزة املتطرفة هي اهلمزة اليت تقع يف هناية الكلمة. 

و، مثل: إذا تطرفت اهلمزة و سبقها حرف مضموم تكتب على الول
 امرؤ.

 اجب سؤايل ! .4
مبا فيه مهزة الوصل. مهزة وصل هي مهزة ابتدائية زائدة  اجب

نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك فإهنا تقرأ حني يبدأ 
الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال يبدأون كالمهم 

 بساكن.
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توسطة. مهزة وصل هي مبا فيه مهزة الوصل يعين اهلمزة امل سؤايل
مهزة ابتدائية زائدة نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك 
فإهنا تقرأ حني يبدأ الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال 
يبدأون كالمهم بساكن. و اهلمزة املتوسطة هي اهلمزة اليت تقع بعد 

قوى من الفتحة و احلرف األول و قبل احلرف األخري من الكلمة. أ
السكون و ترسم فوق احلرف على شكل حرف واو صغري. هي تناسب 

 الواو.
 نوم الصائم عبادة .5

مبا فيه مهزة الوصل يعين اهلمزة املتوسطة. مهزة وصل هي  الصائم
مهزة ابتدائية زائدة نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك 

ما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال فإهنا تقرأ حني يبدأ الكالم هبا، ك
يبدأون كالمهم بساكن. و اهلمزة املتوسطة هي اهلمزة اليت تقع بعد 
احلرف األول و قبل احلرف األخري من الكلمة. أقوى احلركات ترسم 

 حتت احلرف. و هي تناسب الياء.
 قرأ ابن األخ شيء العجيب .6

مهزة وصل هي مهزة مبا فيه مهزة الوصل يعين اهلمزة املتطرفة. قرأ 
ابتدائية زائدة نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك فإهنا 
تقرأ حني يبدأ الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال يبدأون  
كالمهم بساكن. و اهلمزة املتطرفة هي اهلمزة اليت تقع يف هناية الكلمة. 

 ب على األلف، مثل: قرأ.إذا تطرفت اهلمزة و سبقها حرف مفتوح تكت
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مبا فيه مهزة الوصل. مهزة وصل هي مهزة ابتدائية زائدة نتوصل ابن 
هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك فإهنا تقرأ حني يبدأ الكالم 

 هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال يبدأون كالمهم بساكن.
االبتدائية اليت  مبا فيه مهزة القطع. مهزة القطع هي اهلمزةاألخ 

 تكتب و تقرأ سواء يبدأ هبا الكالم.
مبا فيه مهزة الوصل يعين اهلمزة املتطرفة. مهزة وصل هي مهزة شيء 

ابتدائية زائدة نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك فإهنا 
تقرأ حني يبدأ الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال يبدأون  

كن. و اهلمزة املتطرفة هي اهلمزة اليت تقع يف هناية الكلمة. كالمهم بسا 
إذا تطرفت اهلمزة و سبقها حرف ساكن تكتب على السطر منفردة، 

 مثل: شيء.
 اعطى األستاذ اجلائزة للمتفّوق .7

مبا فيه مهزة الوصل. مهزة وصل هي مهزة ابتدائية زائدة  اعطى
ذلك فإهنا تقرأ حني يبدأ نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و ل

الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال يبدأون كالمهم 
 بساكن.

مبا فيه مهزة القطع. مهزة القطع هي اهلمزة االبتدائية اليت  األستاذ
 تكتب و تقرأ سواء يبدأ هبا الكالم.

مبا فيها مهزة الوصل يعين اهلمزة املتوسطة. مهزة وصل هي  اجلائزة
ابتدائية زائدة نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك  مهزة
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فإهنا تقرأ حني يبدأ الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال 
يبدأون كالمهم بساكن. و اهلمزة املتوسطة هي اهلمزة اليت تقع بعد 
احلرف األول و قبل احلرف األخري من الكلمة. أقوى احلركات ترسم 

 رف. و هي تناسب الياء.حتت احل
 اليوم يوم االمتحان .8

مبا فيه مهزة القطع. مهزة القطع هي اهلمزة االبتدائية  االمتحان
 اليت تكتب و تقرأ سواء يبدأ هبا الكالم.

 أيب يف غرفة االستقبال .9
مبا فيه مهزة القطع. مهزة القطع هي اهلمزة االبتدائية اليت أيب 

 الكالم.تكتب و تقرأ سواء يبدأ هبا 
مبا فيه مهزة الوصل. مهزة وصل هي مهزة ابتدائية زائدة االستقبال 

نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك فإهنا تقرأ حني يبدأ 
الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال يبدأون كالمهم 

 بساكن.
 عائشة امرأة صاحلة .10

هلمزة املتوسطة. مهزة وصل هي مهزة الوصل يعين امبا فيها عائشة 
مهزة ابتدائية زائدة نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك 
فإهنا تقرأ حني يبدأ الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، ألن العرب ال 
يبدأون كالمهم بساكن. و اهلمزة املتوسطة هي اهلمزة اليت تقع بعد 
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لكلمة. أقوى احلركات ترسم احلرف األول و قبل احلرف األخري من ا
 حتت احلرف. و هي تناسب الياء.

مبا فيها مهزة الوصل. مهزة وصل هي مهزة ابتدائية زائدة امرأة 
نتوصل هبا إىل نطق احلرف الساكن بعدها، و لذلك فإهنا تقرأ حني يبدأ 

ن العرب ال يبدأون كالمهم الكالم هبا، كما لو أنه مهزة قطع، أل
 بساكن.

 
األخطاء اإلمالئية ومناقشتها يف كتابة اهلمزة لدى طالب املدرسة  حتليل  .ب

م، يف  2016-2015سورابايا سنة  3املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الفصل الثاين، وحاولت الباحثة أن حتلل األخطاء اإلمالئية املوجودة 

 باملراحل التالية:
أو أن تعريف اخلطأ هي حتديد األخطاء بوضع خط حتتها، مرحلة  .1

 جتتمعها الباحثة وتكتبها على ورقة أخرى.
مرحلة تصويب اخلطأ هي أن تصحح الباحثة األخطاء اإلمالئية يف   .2

 كتابة اهلمزة املوجودة اليت قد حددهتا يف مرحلة تعريف اخلطأ.
 مرحلة توصيف اخلطأ هي شرح أشكال األخطاء اإلمالئية. .3
 طاء اإلمالئية.مرحلة تفسري اخلطأ هي شرح أسباب األخ .4

 
وفيما يلي توضح الباحثة الكتابة املوجودة واألخطاء اإلمالئية يف كتابة 
اهلمزة وحتليلها ومناقشتها الذي كتبها طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
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سورابايا، وعددهم عشرون، الذين يتعّلمون يف الفصل الثاين،  3احلكومية 
 لي:م.، كما ي 2016-2015من العام الدراسي 

 اسم الطالبة : تاري .1
 الّسماع اىلنظر األوالد  ( أ

 شاتئ البحراذهب  ان اوريد ( ب
 قيس عمرئلامسه  ( ج
 اجب سؤايل ! ( د

 عبادة الّصإمنوم  (ه 
 االعجيب شيئ اخىقرأ ابن  (و 
 للمتفّوق اجلاعزةاألستاذ  أعطى (ز 
 اليوم يوم االمتحان  (ح 
 املهرية ةعمراعائشة   (ط 
 يف غرفة االستقبال يبا  (ي 

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي:  مخسةوجدت الباحثة 
 ان اوريدالّسماع،  اىلستة أخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: " نظر األوالد 

يف غرفة االستقبال"  ايبشيئ االعجيب،  اخىشاتئ البحر، قرأ ابن  اذهب
األستاذ  أعطىقيس،  عمرئلمسه يف كتابة مهزة الوصل مثل: "ا وثالثة أخطاء

يف كتابة اهلمزة  وثالثة أخطاءاملهرية"  عمراةعائشة اجلاعزة للمتفّوق، 
 اجلاعزةعبادة، أعطى األستاذ  الّصإم، نوم املهرية عمراةاملتوسطة " عائشة 
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أخطأ يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: "نظر األوالد اىل  وثالثة" للمتفّوق
 االعجيب. شيئقرأ ابن اخى قيس،  عمرئلامسه  الّسماع،

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىلنظر األوالد  .1

 الّسماع
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال العني 

  من اهلمزة املتطرفةبدال

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اذهب  ان اوريد .2
 شاتئ البحر

أريد أن أذهب شاطئ 
 البحر

اخلطأ يف إمهال مهزة القطع 
يف كلمات "أريد، أن، 

 وأذهب"

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اخلطأ يف استعمال العني  امسه امرؤ القيس قيس عمرئلامسه  .3
 بدال من مهزة الوصل

يف استعمال النربة اخلطأ 
 بدال من كرسي الواو

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة الّصإمنوم  .4
 

 نوم الّصائم عبادة
 

استعمال النربة اخلطأ يف 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل  اخلطأ يف إمهال مهزة القطعقرأ ابن األخ شيء  شيئ اخىقرأ ابن  .5
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تعمال النربة اخلطأ يف اس العجيب االعجيب
 املنفردةبدال من 

بالقاعدة 
 وقيودها

األستاذ  أعطى .6
 للمتفّوق اجلاعزة

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتوسطة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

خلطأ يف استعمال العني ا عائشة امرأة مهرية املهرية عمراةعائشة  .7
 بدال من مهزة الوصل

اخلطأ يف حذف اهلمزة 
 على األلف

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يف غرفة  ايب .8
 االستقبال

 
 أيب يف غرفة االستقبال

اجلهل  اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
بالقاعدة 
 وقيودها

 اسم الطالبة : الفيا .2
 الّسماء اىلنظر األوالد  ( أ

 البحر شاطعذهب أ نأأريد   ( ب
 قيسال أمرء  إمسه ( ج
 سؤايل ! جبأ ( د
 عبادة الّصائمنوم  ( ه
 جيباال شيئخى أ بنإ قراء ( و
 للمتفّوق اجلاعزة ستاذاال أعطى ( ز
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 اليوم يوم االمتحان  ( ح
 املهرية ةاءمر اعائشة   ( ط
 يب يف غرفة االستقبالأ  ( ي

هذه الطالبة وهي:  عشر خطأ إمالئي يف كتابة مخسةوجدت الباحثة 
، أريد أن الّسماء اىلثالثة أخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: " نظر األوالد 

أخطاء يف   ستةاجلاعزة للمتفّوق" و  ستاذاالشاطع البحر، أعطى  اىلأذهب 
أخى  إبنسؤايل !، قراء  أجبالقيس،  أمرء إمسهكتابة مهزة الوصل مثل: "

" املهرية  إمراءة، عائشة لمتفّوقاالستاذ اجلاعزة ل أعطىشيئ االجيب، 
املهرية، أعطى األستاذ  إمراءةوخطآن اثنان يف كتابة اهلمزة املتوسطة "عائشة 

أريد أن أذهب أخطأ يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: " أربعةللمتفّوق" و  اجلاعزة
 جيب.اال شيئخى أبن إ قراء، القيس أمرءإمسه  البحر، شاطعاىل 

طاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول وأما أسباب هذه األخ
 التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىلنظر األوالد  .1

 ءالّسما
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اىلأريد أن أذهب  .2
 البحر طعشا

إىل أريد أن أذهب 
 طئ البحرشا

اخلطأ يف إمهال مهزة القطع 
اخلطأ يف استعمال العني 

اجلهل 
بالقاعدة 
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 وقيودها بدال من اهلمزة املتطرفة
 القيس أمرء  إمسه .3

 
زيادة مهزة القطع اخلطأ يف  امسه امرؤ القيس

  يف كلمتني "امسه وامرؤ"
 اخلطأ يف استعمال املنفردة

 بدال من كرسي الواو

اجلهل 
بالقاعدة 

 ودهاوقي

 سؤايل ! أجب .4
 

 اجب سؤايل !
 

اجلهل  زيادة مهزة القطعاخلطأ يف 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئخى أ بنإ قراء .5
 جيباال

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

اخلطأ يف استعمال األلف 
 واهلمزة بدال من املتطرفة

 مهزة القطع اخلطأ يف زيادة
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

 اجلهل
بالقاعدة 
 وقيودها

 ستاذاال أعطى .6
 للمتفّوق اجلاعزة

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتوسطة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 زيادة مهزة القطعاخلطأ يف  عائشة امرأة مهرية املهرية ةءمراإعائشة  .7
األلف اخلطأ يف استعمال 

واهلمزة بدال من اهلمزة 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها
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 املتوسطة

 اسم الطالبة : مرزاندى .3
 الّسماء اىلنظر األوالد  ( أ

 البحر شاطع اىلأريد أن أذهب   ( ب
 القيس أمرأ  إمسه ( ج
 سؤايل ! أجب ( د
 عبادة الّصاءمنوم  ( ه
 األجيب شيئخى قرأ ابن األ ( و
 زة للمتفّوقاجلائ االستاذ أعطى ( ز
 متحاناإلاليوم يوم   ( ح
 هريةم ةأمر إعائشة   ( ط
 ستقبالاإليف غرفة  يبا  ( ي

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي:  مخسةوجدت الباحثة 
الّسماء، أريد أن  اىلأربعة أخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: " نظر األوالد 

اإلستقبال يف غرفة  ايباجلائزة للمتفّوق،  االستاذشاطع البحر، أعطى  اىلب أذه
سؤايل !،  أجبالقيس،  أمرأ إمسهأخطاء يف كتابة مهزة الوصل مثل: " " وسبعة

مهرية، ايب يف  إمرأة، عائشة اإلمتحانزة للمتفّوق، اليوم يوم ستاذ اجلائاال أعطى
 ثالثة" و عباة الصاءممزة املتوسطة "نوم يف كتابة اهل واحد أ" وخطاإلستقبالغرفة 
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 أمرأالبحر، إمسه  شاطعأخطأ يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: "أريد أن أذهب اىل 
 االجيب. شيئالقيس، قراء إبن أخى 

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:

 ير الخطأتفس توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىلنظر األوالد  .1

 الّسماء
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اىلأريد أن أذهب  .2
 البحر شاطع

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

اخلطأ يف إمهال مهزة القطع 
اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

اجلهل 
اعدة بالق

 وقيودها
 القيس أمرأ إمسه .3

 
اخلطأ يف زيادة مهزة القطع  امسه امرؤ القيس

 يف كلمتني "امسه وامرؤ" 
كرسي اخلطأ يف استعمال  

 بدال من كرسي الواو األلف

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 سؤايل ! أجب .4
 

 اجب سؤايل !
 

اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل اخلطأ يف استعمال املنفردة  نوم الّصائم عبادة عبادة الّصاءم نوم .5
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بالقاعدة  بدال من كرسي الياء  
 وقيودها

 شيئخى األبن ا أقر  .6
 جيباأل

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

اخلطأ يف استعمال النربة 
 بدال من املنفردة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

زة اجلائ االستاذ أعطى .7
 للمتفّوق

طى األستاذ اجلائزة اع
 للمتفّوق

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع اليوم يوم االمتحان  اإلمتحاناليوم يوم  .8
بالقاعدة 
 وقيودها

 القطع اخلطأ يف زيادة مهزة عائشة امرأة مهرية املهرية ةمرأإعائشة  .9
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يف غرفة  ايب .10
 اإلستقبال

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع أيب يف غرفة االستقبال
 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 هنيفةاسم الطالبة :  .4
 عالّسما ىل إنظر األوالد  ( أ

 البحر طعساىل إأريد أن أذهب   ( ب
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 لقيسا أمرأ  إمسه ( ج
 سؤايل ! أجب ( خ
 عبادة مإالصّ نوم  ( ه
 األجيب شيئال  بنإقرأ  ( و
 اجلائزة للمتفّوق االستاذ أعطى ( ز
 اإلمتحاناليوم يوم  ( ح
 مهرية إمرأةعائشة  ( ط
 اإلستقباليف غرفة  أب  ( ي

 عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي: أربعةوجدت الباحثة 
ومثانية  اجلائزة للمتفّوق" االستاذالقطع مثل: " أعطى خطأ واحد يف كتابة مهزة 

  إبنسؤايل !، قرأ  أجبالقيس،  أمرأ إمسهأخطاء يف كتابة مهزة الوصل مثل: "
، عائشة اإلمتحاناالستاذ اجلائزة للمتفّوق، اليوم يوم  أعطى الشيئ األجيب،

املتوسطة "نوم يف كتابة اهلمزة  وخطأ واحد" اإلستقبالمهرية، ايب يف غرفة  إمرأة
عباة" وأربعة أخطأ يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: " نظر األوالد إىل  مالصإ

 شيئالقيس، قراء إبن أخى  أمرأالبحر، إمسه  ساطعأريد أن أذهب إىل  الّسماع،
 االجيب.

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:
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 تفسير الخطأ توصيف الخطأ الخطأ تصويب الخطأ الرقم
ىل إنظر األوالد  .1

 الّسماع
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

ىل إأريد أن أذهب  .2
 البحر اطعس

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

اخلطأ يف استعمال العني 
 تطرفةبدال من اهلمزة امل

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 القيس أمرأ إمسه .3
 

اخلطأ يف زيادة مهزة القطع  امسه امرؤ القيس
 يف كلمتني "امسه وامرؤ" 
اخلطأ يف استعمال كرسي 
 األلف بدال من كرسي الواو

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 سؤايل ! أجب .4
 

 اجب سؤايل !
 

اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
ة بالقاعد
 وقيودها

 عبادة مالّصإنوم  .5
 

 نوم الّصائم عبادة
 

اخلطأ يف استعمال النربة 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

قرأ ابن األخ شيء  األجيب شيئ إبنقرأ  .6
 العجيب

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها
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اجلائزة  االستاذ أعطى .7
 للمتفّوق

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع اليوم يوم االمتحان  اإلمتحاناليوم يوم  .8
بالقاعدة 
 وقيودها

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع ئشة امرأة مهريةعا املهرية إمرأةعائشة  .9
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يب يف غرفة أ .10
 اإلستقبال

اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع أيب يف غرفة االستقبال
بالقاعدة 
 وقيودها

 اسم الطالبة : دندا  .5
 الّسماء اىلنظر األوالد  ( أ

 البحر طإشا اىل ذهباأن  اريد  ( ب
 القيس مرأ عه مسا ( ج
 جب سؤايل !ا ( د
 عبادة ماعالصّ نوم  ( ه
 األجيب شيئ خىاقرأ ابن  ( و
 اجلائزة للمتفّوق االستاذعطى ا ( ز
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 متحاناليوم يوم اال  ( ح
 مرأة مهريةاعائشة   ( ط
 اإلستقباليف غرفة  ايب  ( ي

وجدت الباحثة ثالثة عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي: 
أن  اريدالّسماء،  اىلء يف كتابة مهزة القطع مثل: " نظر األوالد سبعة أخطا

اجلائزة  االستاذشيئ األجيب، اعطى  اخىشاطع البحر، قرأ ابن  اىل اذهب
 عمرأيف غرفة اإلستقبال " وخطآن اثنان مهزة الوصل مثل: "امسه  ايبللمتفّوق، 

املتوسطة "نوم  " وخطأ واحد يف كتابة اهلمزةاإلستقبالالقيس، ايب يف غرفة 
عباة" وثالثة أخطأ يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: "أريد أن أذهب اىل  الصاعم

 االجيب. شيئالقيس، قراء إبن أخى  عمرأالبحر، إمسه  شاطإ

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:

 الخطأتفسير  توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىلنظر األوالد  .1

 ءالّسما
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 ىلا ذهبا أن ريدا .2
 البحر شاطإ

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

اخلطأ يف إمهال مهزة القطع 
يف كلمات "أريد، أذهب 

 وإىل"

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها
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مهزة اخلطأ يف استعمال 
من اهلمزة بدال القطع 

 املتطرفة
 القيس مرأعمسه ا .3

 
اخلطأ يف استعمال العني  امسه امرؤ القيس

 بدال من مهزة الوصل
اخلطأ يف استعمال كرسي 
 األلف بدال من كرسي الواو

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة ماعالصّ نوم  .4
 

 نوم الّصائم عبادة
 

 العنياخلطأ يف استعمال 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئ اخى بناقرأ  .5
 األجيب

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

 مهزة القطع إمهالاخلطأ يف 
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلائزة  االستاذعطى ا .6
 للمتفّوق

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

اجلهل  إمهال مهزة القطعاخلطأ يف 
بالقاعدة 
 وقيودها

يف غرفة  يبا .7
 اإلستقبال

 اخلطأ يف إمهال مهزةالقطع أيب يف غرفة االستقبال
 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها
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 اسم الطالبة : سيت مريام .6
 الّسماع اىلنظر األوالد  ( أ

 البحر شاطع اىل اذهب ان اريد  ( ب
 القيس امرأامسه  ( ج
 اجب سؤايل ! ( خ
 نوم الّصائم عبادة ( ه
 االجيب شيئ االخبن ا أقر  ( و
 للمتفّوق اجلاعزة االستاذعطى ا ( ز
 اليوم يوم االمتحان  ( ح

 مهرية ةأط( عائشة امر 
 يف غرفة االستقبال يبا  ( ي

وجدت الباحثة اثن عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي: مثانية 
 اذهب ان اوريدالّسماع،  اىلاء يف كتابة مهزة القطع مثل: " نظر األوالد أخط
اجلاعزة  االستاذشيئ االجيب، اعطى  خىشاطع البحر، قرأ ابن اال اىل

يف غرفة االستقبال" وخطأ واحد يف كتابة اهلمزة املتوسطة "اعطى  ايبللمتفّوق، 
مزة املتطرفة مثل: "نظر للمتفّوق" وثالثة أخطأ يف كتابة اهل اجلاعزةاألستاذ 

 االعجيب. شيئقيس، قرأ ابن اخى  امرأامسه  الّسماع،األوالد اىل 

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:
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 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىلنظر األوالد  .1

 الّسماع
 

 ءنظر األوالد إىل الّسما
 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اىل  اذهب ان اوريد .2
 البحر شاطع

أريد أن أذهب شاطئ 
 البحر

مهزة القطع اخلطأ يف إمهال 
يف كلمات "أريد، أن، 

 "، وإىلأذهب
اخلطأ يف استعمال العني 

 طرفةبدال من اهلمزة املت

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يف استعمال كرسي اخلطأ  امسه امرؤ القيس قيسال امرأامسه  .3
 بدال من كرسي الواواأللف 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئ خاالقرأ ابن  .4
 جيباال

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

هل اجل
بالقاعدة 
 وقيودها

عطى األستاذ ا .5
 للمتفّوق اجلاعزة

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتوسطة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل  اخلطأ يف إمهال مهزة القطع يف غرفة  ايب .6
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بالقاعدة  أيب يف غرفة االستقبال االستقبال
 وقيودها

 اسم الطالبة : كن لونا .7
 الّسماء ىلانظر األوالد  ( أ

 البحر شاطع اىل اذهب ان اريد  ( ب
 القيس امرءامسه   ( ج
 سؤايل ! أجب ( خ
 عبادة الّصاعمنوم  ( ه
 االجيب شيئ اخى إبنقرأ  ( و
 األستاذ اجلائزة للمتفّوق أعطى ( ز
 اليوم يوم االمتحان  ( ح
 مهرية امرءةعائشة   ( ط
 يف غرفة االستقبال يبا  ( ي

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي: سبعة  ستةوجدت الباحثة 
 اىل اذهب ان اريدالّسماء،  اىلأخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: " نظر األوالد 

أربعة يف غرفة اإلستقبال " و  ايبشيئ االجيب،  اخىشاطع البحر، قرأ إبن 
 أعطىاخى شيئ االجيب،  إبنيل!، قرأ سؤا أجبمهزة الوصل مثل: "أخطاء 

يف كتابة اهلمزة آن اثنان " وخطمهرية إمرءة، عائشة األستاذ اجلائزة للمتفّوق
هلمزة " وثالثة أخطأ يف كتابة امهرية إمرءة، عائشة عباة الصاعماملتوسطة "نوم 



54 
 

القيس، قراء إبن أخى  امرءالبحر، إمسه  عشاطذهب اىل املتطرفة مثل: "اريد ان ا
 االجيب. يئش

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىلنظر األوالد  .1

 الّسماء
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اىل اذهب نا اريد .2
 البحر عشاط

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

اخلطأ يف إمهال مهزة القطع 
 أن،يف كلمات "أريد،
 أذهب وإىل"
العني اخلطأ يف استعمال 

 دال من اهلمزة املتطرفةب

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 القيس امرءامسه  .3
 

املنفردة اخلطأ يف استعمال  امسه امرؤ القيس
 بدال من كرسي الواو

اجلهل 
قاعدة بال

 وقيودها
 عبادة الّصاعمنوم  .4

 
 نوم الّصائم عبادة

 
اخلطأ يف استعمال العني 

 بدال من كرسي الياء
اجلهل 

بالقاعدة 
 وقيودها
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 شيئ اخى إبنقرأ  .5
 األجيب

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال النربة 

 املنفردةبدال من 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

ستاذ اجلائزة األ أعطى .6
 للمتفّوق

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
بالقاعدة 
 وقيودها

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع عائشة امرأة مهرية مهرية إمرءةعائشة  .7
اخلطأ يف استعمال املنفردة 

 بدال من كرسي األلف

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يف غرفة  ايب .8
 االستقبال

 القطع اخلطأ يف إمهال مهزة أيب يف غرفة االستقبال
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 دنىت سوريا دوى أريايناسم الطالبة :  .8
 الّسماء اىل والدالعنظر  ( أ

 البحر شاطئ اىل ذهبا نا ريدا  ( ب
 القيس عمرءمسه ا ( ج
 ! يلسعا جبا ( خ
 عبادة مالّصإنوم  ( ه
 بجا شيئ االحبن ا قراء ( و
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 للمتفّوق اجلاعزة االستاذعطى ا ( ز
 اليوم يوم االمتحان  ( ح
 مهرية ةاامر عائشة   ( ط
 يف غرفة االستقبال يبا  ( ي

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي:  سبعةوجدت الباحثة 
 ان اريدالّسماء،  اىل العوالدظر تسعة أخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: " ن

اجلاعزة  االستاذشيئ االجيب، اعطى  حشاطع البحر، قراء ابن اال اىل اذهب
مهزة الوصل مثل: "  واحد يف كتابة وخطأيف غرفة اإلستقبال "  ايبللمتفّوق، 

نوم !،  سعايلاجب  يف كتابة اهلمزة املتوسطة "أخطاء  أربعةو " القيس عمرءامسه 
مهرية" وثالثة أخطأ يف   ةإمراعائشة  للمتفوق، اجلاعزةاعطى االستاذ عباة، مالصإ

 االجيب. شيئبن أخى ا قراءالقيس،  مرءعمسه اكتابة اهلمزة املتطرفة مثل: "

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىل والدالعنظر  .1

 الّسماء
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

خلطأ يف استعمال العني ا
 القطعمهزة بدال من 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل اخلطأ يف إمهال مهزة القطع أريد أن أذهب إىل  اىل اذهب ان اريد .2
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 يف كلمات "أريد،أن، شاطئ البحر البحر ئشاط
 إىل"أذهب و 

بالقاعدة 
 وقيودها

 القيس مرءعامسه  .3
 

اخلطأ يف استعمال العني  امسه امرؤ القيس
 بدال من مهزةالوصل

اخلطأ يف استعمال املنفردة 
 بدال من كرسي الواو

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة مالّصإنوم  .4
 

 نوم الّصائم عبادة
 

اخلطأ يف استعمال النربة 
 ءبدال من كرسي اليا

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئ االحبن ا اءقر  .5
 األجيب

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

اخلطأ يف استعمال األلف 
واهلمزة بدال من اهلمزة 

 املتطرفة
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 االستاذعطى ا .6
 للمتفّوق زةاجلاع

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

 مهزة القطع إمهالاخلطأ يف 
اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتوسطة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

حذف اهلمزة اخلطأ يف  عائشة امرأة مهرية مهرية ةامراعائشة  .7
 على األلف

اجلهل 
بالقاعدة 
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 وقيودها
يف غرفة  ايب .8

 االستقبال
 القطع اخلطأ يف إمهال مهزة ة االستقبالأيب يف غرف

 
اجلهل 

بالقاعدة 
 وقيودها

 اسم الطالبة : لنتنغ .9
 الّسمئ ىلإ والداالنظر  ( أ

 البحر شاطئ إىل أن أذهب ريدا  ( ب
 القيس عمرءمسه ا ( ج
 جب سؤايل !ا ( خ
 عبادة مالّصاعنوم  ( ه
 االجيب شيئ خىابن ا أقر  ( و
 للمتفّوقزة اجلائ االستاذعطى ا ( ز
 اليوم يوم االمتحان  ( ح
 مهرية ةامر إعائشة   ( ط
 يف غرفة االستقبال يبا ( ي

 أربعةعشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي:  اثناوجدت الباحثة 
بن شاطع البحر، قرأ ا ىلإذهب أن أ اريدبة مهزة القطع مثل: "أخطاء يف كتا

يف غرفة اإلستقبال "  ايب تفّوق،اجلاعزة للم االستاذاعطى  شيئ االجيب، اخى
وثالثة مهرية"  ةإمرا، عائشة القيس عمرءامسه مهزة الوصل مثل: "وخطآن اثنان 

عباة،  الصاعمنوم إىل الّسمئ،  االوالدنظر يف كتابة اهلمزة املتوسطة " أخطاء
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نظر االوالد إىل  مهرية" وثالثة أخطأ يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: " ةإمراعائشة 
 االجيب. شيئالقيس، قراء إبن أخى  مرءع، إمسه لّسمئا

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
ىل إ والداالنظر  .1

 الّسمئ
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

اخلطأ يف حذف اهلمزة 
 على األلف

أ يف استعمال كرسي اخلط
 الياء بدال من املنفردة

 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

ىل إذهب أن أ اريد .2
 البحر ئشاط

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع 
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 القيس مرءعامسه  .3
 

اخلطأ يف استعمال العني  امسه امرؤ القيس
 بدال من مهزة الوصل

خلطأ يف استعمال املنفردة ا
 بدال من كرسي الواو

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة الّصاعمنوم  .4
 

 نوم الّصائم عبادة
 

اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
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 وقيودها
 شيئ اخىبن اقرأ  .5

 األجيب
قرأ ابن األخ شيء 

 العجيب
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع

يف استعمال النربة  اخلطأ
 بدال من املنفردة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلائزة  االستاذعطى ا .6
 للمتفّوق

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

اجلهل  مهزة القطع إمهالاخلطأ يف 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع عائشة امرأة مهرية مهرية ةإمراعائشة  .7
ة حذف اهلمز اخلطأ يف 
 األلف على

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يف غرفة  ايب .8
 االستقبال

 القطع اخلطأ يف إمهال مهزة أيب يف غرفة االستقبال
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اسم الطالبة : سيت مرفوعة .10
 الّسماء اىلنظر األوالد  ( أ

  اذهب انأريد   ( ب
 القيس عمرؤامسه  ( ج
 اجب سؤايل ! ( خ
 عبادة ّصإمىالنوم  ( ه
 االجيب شيئخى األابن  قراء ( و
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 زة للمتفّوقاجلائ االستاذعطى ا ( ز
 متحاناإلاليوم يوم   ( ح
 املهرية مراءةإعائشة   ( ط
 ستقبالاإليف غرفة  يبا  ( ي

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي:  ثالثةوجدت الباحثة 
 انريد أالّسماء،  اىلألوالد أخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: " نظر ا مخسة
يف غرفة اإلستقبال " وأربعة أخطاء  ايب اجلائزة للمتفوق، االستاذاعطى  ،اذهب

، مهرية ءةاإمر عائشة  اإلمتحان،القيس، اليوم يوم  عمرؤامسه مهزة الوصل مثل: "
 ىمالصإ" وخطآن اثنان يف كتابة اهلمزة املتوسطة "نوم اإلستقبالايب يف غرفة 

إبن  قراءيف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: " وخطآن اثنانمهرية"  ءةاإمر شة عباة، عائ
 ."جيباأل شيئأخى 

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىلنظر األوالد  .1

 الّسماء
 

 اءنظر األوالد إىل الّسم
 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

أريد أن أذهب إىل   اذهب انريد أ .2
 شاطئ البحر

اخلطأ يف إمهال مهزة القطع 
 "أن وأذهب يف كلمات "

اجلهل 
بالقاعدة 
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 وقيودها 
 القيس عمرؤامسه  .3

 
العني اخلطأ يف استعمال  امسه امرؤ القيس

 بدال من مهزة الوصل
اجلهل 

بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة ىمالّصإنوم  .4
 

 نوم الّصائم عبادة
 

اخلطأ يف استعمال النربة 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئخى ألبن اا اءقر  .5
 األجيب

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

اخلطأ يف استعال األلف 
واهلمزة بدال مناهلمزة 

 املتطرفة
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلائزة  االستاذعطى ا .6
 للمتفّوق

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

اجلهل  مهزة القطعإمهال  اخلطأ يف
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع اليوم يوم االمتحان اإلمتحاناليوم يوم  .7
بالقاعدة 
 وقيودها

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع عائشة امرأة مهرية مهرية ةراإمعائشة  .8
األلف اخلطأ يف استعمال 

اجلهل 
بالقاعدة 
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اهلمزة بدال من واهلمزة 
 املتوسطة

 وقيودها

يف غرفة  ايب .9
 ستقبالاإل

 القطع اخلطأ يف إمهال مهزة أيب يف غرفة االستقبال
 اخلطأ يف زيادة مهزةالقطع

 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اسم الطالبة : زينب .11
 الّسمإإىل  االوالدنظر  ( أ

 أريد أن أذهب إىل شاطئ البحر  ( ب
 إمسه   ( ج
 سؤايل ! أجب ( د
 عبادة الّصاعمىنوم  ( ه
 أخى  إبنقرأ  ( و
 للمتفّوق اجلاءزة االستاذ أعطى ( ز
 اإلمتحاناليوم يوم   ( ح
 املهرية إمرأةعائشة   ( ط
 الاإلستقبأيب يف غرفة  ( ي

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة  اثنوجدت الباحثة 
الّسمإ،  ىلإ والداالكتابة مهزة القطع مثل: " نظر   يف خطآن اثنانوهي: 

 ،إمسهأخطاء مهزة الوصل مثل: " سبعةزة للمتفوق" و اجلاء االستاذعطى أ
اليوم يوم االستاذ اجلاءزة للمتفوق،  أعطى أخى، إبنسؤايل !، قرأ  أجب
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" وخطآن اثنان يف  اإلستقباليب يف غرفة أمهرية،  ةأإمر عائشة  متحان،اإل
 اجلاءزةأعطى االستاذ عباة،  مىالصاعكتابة اهلمزة املتوسطة "نوم 

نظر االوالد إىل  يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: " وخطأ واحد" للمتفوق 
 ".الّسمإ

انظر وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. و 
 اجلدول التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
ىل إ والداالنظر  .1

 الّسمإ
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال كرسي 

 األلف بدال من املنفردة
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 مهزة القطع زيادةاخلطأ يف  امسه امرؤ القيس  إمسه .2
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل  زيادة مهزة القطعاخلطأ يف  اجب سؤايل سؤايل  أجب .3
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة مىالّصاعنوم  .4
 

 نوم الّصائم عبادة
 

 العنياخلطأ يف استعمال 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
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 وقيودها
قرأ ابن األخ شيء  أخى  بنإ أقر  .5

 يبالعج
اجلهل  زيادة مهزة القطعاخلطأ يف 

بالقاعدة 
 وقيودها

 االستاذ عطىأ .6
 للمتفّوق زةاجلاء

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال املنفردة 

 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع اليوم يوم االمتحان اناإلمتحاليوم يوم  .7
بالقاعدة 
 وقيودها

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع عائشة امرأة مهرية مهرية ةإمرأعائشة  .8
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يب يف غرفة أ .9
 اإلستقبال

 القطع اخلطأ يف زيادة مهزة أيب يف غرفة االستقبال
 

اجلهل 
بالقاعدة 

 هاوقيود
 اسم الطالبة : هابيبة .12
 الّسماع اىل العوالدنظر  ( أ

 شاطئ البحر اىل اذهب ان اريد ( ب
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 امسه   ( ج
 اجب سؤايل ! ( خ
 عبادة الّصعمنوم  ( ه
 العجيب  شيئ اخىقرأ ابن  ( و
 اجلائزة للمتفّوق االستاذاعطى  ( ز

 اإلمتحاناليوم يوم   ( ح
 املهرية عمراةعائشة   ( ط
 اإلستقباليف غرفة  ايب  ( ي

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة  ستةوجدت الباحثة 
 الّسمإ، اىل العوالدوهي: تسعة أخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: " نظر 

شيئ العجيب، أعطى  اخىشاطئ البحر، قرأ ابن  اىل اذهب ان اريد
ء مهزة أخطا ثالثةيف غرفة اإلستقبال" و  ايب اجلاءزة للمتفوق، االستاذ

يب يف غرفة ااملهرية،  عمراةعائشة  اإلمتحان،الوصل مثل: "اليوم يوم 
عباة،  الصعم" وخطآن اثنان يف كتابة اهلمزة املتوسطة "نوم ستقبالالئ

" وخطأ واحد يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: " نظر املهرية عمراةعائشة 
 ".العجيب شيئ، قرأ ابن اخى اعالّسمىل اوالد عال

سباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر وأما أ
 اجلدول التايل:
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 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 ىلا والدعالنظر  .1

 اعالّسم
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من مهزة القطع

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
 لعنيااخلطأ يف استعمال 

 اهلمزة املتطرفةبدال من 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اىل اذهب ان اريد .2
 شاطئ البحر

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

طأ يف إمهال مهزة القطع اخل
"أريد، أن،  يف كلمات

 أذهب، وإىل"

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة الّصعمنوم  .3
 

 نوم الّصائم عبادة
 

 اخلطأ يف استعمال العني
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئ خىابن اقرأ  .5
  العجيب

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

زة ئاجلا االستاذعطى ا .6
 للمتفّوق

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

  إمهال مهزة القطعاخلطأ يف
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها
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اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع اليوم يوم االمتحان اإلمتحاناليوم يوم  .7
بالقاعدة 
 وقيودها

اخلطأ يف استعمال العني  عائشة امرأة مهرية مهرية ةامر ععائشة  .8
 بدال من مهزة الوصل

اخلطأ يف حذف اهلمزة 
 على األلف

 

اجلهل 
قاعدة بال

 وقيودها

يف غرفة  يبا .9
 اإلستقبال

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع أيب يف غرفة االستقبال
استعمال اهلمزة اخلطأ يف 

املتوسطة بدال من مهزة 
 الوصل
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اسم الطالبة : اسواة حسنة .13
 الّسمإوالد نظر األ ( أ

 على البئر باهل نا ريدا  ( ب
 القيس رءامامسه  ( ج
 جب سؤايل !ا ( خ
 عبادة ائمنوم الصّ  ( ه
 االجيب شيأ خىاالبن ا اءقر  ( و



69 
 

 للمتفّوق زةاجلإستاذ األ أعطى ( ز
 ناإلمتهااليوم يوم   ( ح
 املهرية إمرأةعائشة   ( ط
 ستقبالايف غرفة  يبا ( ي

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة  أربعةوجدت الباحثة 
على البئر،  اهلب ان در ا كتابة مهزة القطع مثل: "  يف مخسة أخطاءوهي: 

أخطاء مهزة  ثالثة" و فة استقبالغر يف  ايبشيأ االجيب،  االخقراء ابن 
عائشة  ان،اإلمتهزة للمتفوق، اليوم يوم اجلإستاذ األ أعطىالوصل مثل: "

 زةاجلإستاذ األيف كتابة اهلمزة املتوسطة "أعطى  وخطأ واحدرة" مه إمرأة
نظر األوالد يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: " ومخسة أخطاء" للمتفوق

 إمرأةشيأ االجيب، عائشة  االخابن  قراء القيس،  امرءامسه ، السمإ
 ".مهرة

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر 
 اجلدول التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 الّسمإوالد ألنظر ا .1

 
 نظر األوالد إىل الّسماء

 
اخلطأ يف استعمال كرسي 

 األلف بدال من املنفردة
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل اخلطأ يف إمهال مهزة القطع أريد أن أذهب إىل على  اهلب ان در ا .2
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يف كلمات "أريد، أن،  شاطئ البحر البئر
 وأذهب "

بالقاعدة 
 وقيودها

استعمال املنفردة اخلطأ يف  امسه امرؤ القيس قيسال امرءامسه  .3
 بدال من كرسي الواو

 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيأ االخبن ا اءقر  .4
 االجيب

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

استعمال األلف اخلطأ يف 
واهلمزة بدال من اهلمزة 

 املتطرفة
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال كرسي 

 من املنفردةاأللف بدال 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 زةاجلإستاذ األ أعطى .5
 للمتفّوق

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
كرسي اخلطأ يف استعمال  

 بدال من كرسي الياء األلف

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل  القطعاخلطأ يف زيادة مهزة  اليوم يوم االمتحان اناإلمتهاليوم يوم  .6
بالقاعدة 
 وقيودها

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع عائشة امرأة مهرية مهرية إمرأةعائشة  .7
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها
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فة يف رغ يبا .8
 ستقبالاال

 القطع مهزة إمهالاخلطأ يف  أيب يف غرفة االستقبال
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اسم الطالبة : نزيلة الرمحة .14
 اعالّسم ىلاوالد األ نظر ( أ

 البحر شاطع ىلا ذهبا نا ريدا  ( ب
  القيس امره مسها  ( ج
 جب سؤايل !ا ( خ
 عبادة مالّصاعنوم  ( ه
  العجيب شيئ خىا بناقرأ  ( و
 زة للمتفّوقاجلائ االستاذعطى ا ( ز

 متحاناالاليوم يوم   ( ح
 املهرية مرأةاعائشة   ( ط
 ستقبالااليف غرفة  يبا ( ي

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي:  ثالثةالباحثة وجدت 
 اذهب ان اريد الّسمإ، اىلوالد أخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: " نظر األ مثانية
 زة للمتفوق،ئاجلا االستاذعطى العجيب، ا شيئ اخىالبحر، قرأ ابن  شاطع اىل
 عماالصسطة "نوم يف كتابة اهلمزة املتو  وخطأ واحدستقبال" يف غرفة اال ايب

 ،الّسماعىل إوالد يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: " نظر األ وأربعة أخطاءعباة" 
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 شيئقرأ ابن اخى  القيس،  امرهالبحر، امسه  شاطعاريد ان اذهب اىل 
 العجيب".

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ خطأتصويب ال الخطأ الرقم
 اىلوالد نظر األ .1

 الّسماع
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اىل اذهب ان اريد .2
 البحر شاطع

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

ة القطع اخلطأ يف إمهال مهز 
يف كلمات "أريد، أن، 

 أذهب، وإىل"
اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة عماالصّ نوم  .3
 

 نوم الّصائم عبادة
 

اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئ اخىقرأ ابن  .4
 العجيب 

خ شيء قرأ ابن األ
 العجيب

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها
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اجلائزة  االستاذاعطى  .5
 للمتفّوق

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يف غرفة  ايب .6
 ستقبالاال

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع الستقبالأيب يف غرفة ا
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اسم الطالبة : هامن حممودة .15
 اءالّسم ىلاوالد نظر األ ( أ

 رطئ اىل اذهب ان اريد  ( ب
 مسه ا  ( ج
 ! سأل جبا ( خ
 عبادة إمالصّ نوم  ( ه
  خىا بنا اءقر  ( و
 زة للمتفّوقئاجلا االستاذ أعطى ( ز
 متحاناال اليوم يوم  ( ح
 املهرية ةامر اعائشة   ( ط
 ستقبالااليف غرفة  يبا ( ي

وجدت الباحثة ثالثة عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي: 
 ان اريد الّسماء، اىلسبعة أخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: " نظر األوالد 

غرفة يف  ايب اجلائزة للمتفوق، االستاذ، أعطى اخىرطئ، قرأ ابن  اىل اذهب
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 االستاذ اجلائزة للمتفوق" أعطىخطأ واحد يف كتابة مهزة الوصل " االستقبال" و 
، عائشة عباة مإالصنوم !، سألاجب  يف كتابة اهلمزة املتوسطة " وثالثة أخطاء

 ".ابن اخى اءقر "يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل:  وخطأ واحد" املهرية امراة

لقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل با
 التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىلنظر األوالد  .1

 اءالّسم
 

 نظر األوالد إىل الّسماء
 

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اىل اذهب ان اريد .2
 رطئ

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

مهزة القطع  اخلطأ يف إمهال
يف كلمات "أريد، أن، 

 أذهب، وإىل"

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اخلطأ يف اسعمال كرسي  اجب سؤايل! سأل!اجب  .3
 األلف بدال من كرسي الواو

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة مإالصّ نوم  .4
 

 نوم الّصائم عبادة
 

 نربةاخلطأ يف استعمال ال
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
دة بالقاع

 وقيودها
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قرأ ابن األخ شيء   اخىابن  اءقر  .5
 العجيب

استعمال األلف اخلطأ يف 
بدال من اهلمزة واهلمزة 

 املتطرفة
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلائزة  االستاذ عطىأ .6
 للمتفّوق

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
 إمهال مهزة القطعاخلطأ يف 

 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اخلطأ يف حذف اهلمزة  عائشة امرأة املهرية املهرية امراةعائشة  .7
 على األلف

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يف غرفة  ايب .8
 االستقبال

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع أيب يف غرفة االستقبال
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 احلةاسم الطالبة : ص .16
  والدعالنظر  ( أ

 البحر شاتع ىلا ذهبا نا ريدا  ( ب
  القيس امرء مسها  ( ج
 جب سؤايل !ا ( خ
 عبادة الّصاعمىنوم  ( ه
 العجيب شيئ اخىقال ابن  ( و
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 زة للمتفّوقئستاذ اجلااألعطى ا ( ز
 متحاناالاليوم يوم   ( ح
 املهرية ةاءمر اعائشة   ( ط
 ستقبالااليف غرفة  يبا ( ي

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي:  احدت الباحثة وجد
ع تشا اذهب ان اريد ،عوالدالنظر يف كتابة مهزة القطع مثل: " أخطاء ستة

يف   وخطآن اثنانيف غرفة االستقبال"  ايب، شيئ العجيب اخىقال ابن البحر، 
وأربعة أخطاء " املهرية امراءةعبادة، عائشة  الّصاعمىنوم كتابة اهلمزة املتوسطة "

القيس،   امرءالبحر، امسه  عشاتاريد ان اذهب يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: "
 العجيب". شيئابن اخى  قال

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
  والدعالنظر  .1

 
 والد إىل الّسماءنظر األ

 
اخلطأ يف استعمال العني 

 مهزة القطعبدال من 
اجلهل 

بالقاعدة 
 وقيودها
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 عشات اذهب ان اريد .2
 البحر

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

اخلطأ يف إمهال مهزة القطع 
يف كلمات "أريد، أن، 

 أذهب"و 
اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

اجلهل 
بالقاعدة 

 قيودهاو 

اخلطأ يف استعمال املنفردة  امسه امرؤ القيس القيس امرءامسه  . 3
 بدال من كرسي الواو

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة ىالّصاعمنوم  .4
 

 نوم الّصائم عبادة
 

اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئ اخىابن  قال .5
 العجيب 

األخ شيء قرأ ابن 
 العجيب

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اخلطأ يف استعمال األلف  عائشة امرأة مهرية املهرية امراءةعائشة  .6
واهلمزة بدال من اهلمزة 

 املتوسطة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يف غرفة  ايب .7
 االستقبال

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع يف غرفة االستقبال أيب
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها
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 اسم الطالبة : عائشة .17
 اءالّسم ىلاوالد نظر األ ( أ

 البحر شاطع ىلا ذهبا نا ريدا  ( ب
  القيس امرأامسه   ( ج
 جب سؤايل !ا ( خ
 عبادة مالّصاعنوم  ( ه
  العجيب شيئ خىاال بنا قال ( و
 للمتفّوق زةاجلإ ستاذاالعطى ا ( ز
 متحاناالاليوم يوم  ( ح
 مرأة املهريةاعائشة   ( ط
 اإلستقباليف غرفة  يبا ( ي

عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي:  أربعةوجدت الباحثة 
 اذهب ان اريد السماء، اىلمثانية أخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: "نظر األوالد 

اجلإزة  االستاذشيئ العجيب، اعطى  االخىشاطع البحر، قال ابن  اىل
يف غرفة اإلستقبال" وخطأ واحد يف كتابة مهزة الوصل مثل: "ايب  ايبللمتفّوق، 
عبادة،  الّصاعم" وخطآن اثنان يف كتابة اهلمزة املتوسطة "نوم اإلستقباليف غرفة 

ثل: "اريد أخطاء يف كتابة اهلمزة املتطرفة م ثالثة" و للمتفّوق اجلإزةاعطى االستاذ 
 العجيب". شيئخى الالقيس،  قال ابن ا امرأالبحر، امسه  عشاط اىل ان اذهب

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:
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 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىلنظر األوالد  .1

 الّسماء
 نظر األوالد إىل الّسماء

 
اجلهل  يف إمهال مهزة القطعأ اخلط

بالقاعدة 
 وقيودها

 اىل اذهب ان اريد .2
 البحر عشاط

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

اخلطأ يف إمهال مهزة القطع 
يف كلمات "أريد، أن، 

 "، وإىلأذهب
اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اخلطأ يف استعمال كرسي  ه امرؤ القيسامس القيس امرأامسه  . 3
 بدال من كرسي الواو األلف

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة الّصاعمنوم  .4
 

 نوم الّصائم عبادة
 

اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئ خىالاقال ابن  .5
 العجيب 

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

 ادة مهزة القطعاخلطأ يف زي
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اجلإزة االستاذاعطى  .6
 للمتفّوق

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال النربة 

اجلهل 
بالقاعدة 
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 وقيودها بدال من كرسي الياء
يف غرفة  ايب .7

 بالستقاإل
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع أيب يف غرفة االستقبال

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اّم هينءاسم الطالبة :  .18
 اعالّسم ىلاوالد األنظر  ( أ

 البحر شطع ىلا ذهبا نا ريدا ( ب
  القيس عمرأامسه  ( ج
 جب سؤايل !ا ( خ
 م عبادةالّصائنوم  ( ه
 اجب شيئخى األبن ا أقر  ( و
 زة للمتفّوقاجلائستاذ األ أعطى ( ز
 متحاناالاليوم يوم  ( ح
 مهرية ةامراعائشة   ( ط
 اإلستقباليف غرفة  يبا ( ي

 ستةوجدت الباحثة أربعة عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي: 
 اىل اذهب ان اريد السماع، اىلأخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: "نظر األوالد 

يف كتابة مهزة الوصل مثل:  وثالثة أخطاءيف غرفة اإلستقبال"  ايبشطع البحر، 
" اإلستقبالايب يف غرفة األستاذ اجلائزة للمتفّوق،  أعطىالقيس،  عمرأامسه "

أخطاء يف كتابة  أربعة" و امراةعائشة يف كتابة اهلمزة املتوسطة " وخطأ واحد
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البحر،  طعشاريد ان اذهب ، السماعىل نظر األوالد ا اهلمزة املتطرفة مثل: "
 ".اجب شيئقرأ ابن األخى  القيس، مرأعامسه 

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر اجلدول 
 التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
 اىلنظر األوالد  .1

 الّسماع
 نظر األوالد إىل الّسماء

 
  إمهال مهزة القطعاخلطأ يف

اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اىل اذهب ان اريد .2
 البحر طعش

أريد أن أذهب إىل 
 شاطئ البحر

اخلطأ يف إمهال مهزة القطع 
يف كلمات "أريد، أن، 

 أذهب، وإىل"
اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

هل اجل
بالقاعدة 
 وقيودها

اخلطأ يف استعمال العني  امسه امرؤ القيس القيس مرأعامسه  . 3
 بدال من مهزة الوصل

اخلطأ يف استعمال كرسي 
 األلف بدال من كرسي الواو

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئخى ألابن ا قرأ .4
  اجب

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

اخلطأ يف استعمال النربة 
 فردةبدال من املن

اجلهل 
بالقاعدة 
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 وقيودها

حذف اهلمزة اخلطأ يف  عائشة امرأة مهرية مهرية امراةعائشة  .5
 على األلف

 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

يف غرفة  ايب .6
 اإلستقبال

 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع أيب يف غرفة االستقبال
 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع

 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 لطالبة : رفيقة اهلديةاسم ا .19
 ّسماءوالد إىل الاألنظر  ( أ

 البحر شاطعإىل أريد أن أذهب  ( ب
 القيس أمرأ إمسه ( ج
 سؤايل ! أجب ( خ
 عبادة الّصائمنوم  ( ه
  العجيب شيئ خىاأل إبنقرأ  ( و
 للمتفّوق زةاجلاعستاذ األعطى ا ( ز
 اإلمتحاناليوم يوم   ( ح
 املهرية إمرأةعائشة  ( ط
 اإلستقبالأيب يف غرفة  ( ي
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عشر خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة  احدوجدت الباحثة 
سؤايل !،  أجب، القيس أمرأ إمسهوهي: سبعة أخطاء مهزة الوصل مثل: "

مهرية،  إمرأةعائشة  اإلمتحان،، اليوم يوم شيئ العجيب خىاأل إبنقرأ 
عطى وسطة "ا" وخطأ واحد يف كتابة اهلمزة املتاإلستقبالأيب يف غرفة 

 يف كتابة اهلمزة املتطرفة مثل: " وثالثة أخطاءللمتفوق"  زةاجلاعستاذ األ
شيئ القيس، قرأ إبن األخى  أمرأالبحر، إمسه  شاطعأريد أن أذهب إىل 

 ".العجيب

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر 
 اجلدول التايل:

 تفسير الخطأ الخطأتوصيف  تصويب الخطأ الخطأ الرقم
أريد أن أذهب إىل  .1

 البحر شاطع
أريد أن أذهب إىل 

 شاطئ البحر
 

استعمال العني اخلطأ يف 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع إمسه امرؤ القيس القيس أمرأإمسه  .2
 يف كلمتني " إمسه وامرؤ" 

ي اخلطأ يف استعمال كرس
 األلف بدال من كرسي الواو

 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع اجب سؤايل سؤايل  أجب .3
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بالقاعدة 
 وقيودها

 شيئخى األ إبنقرأ  .4
 العجيب

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
اخلطأ يف استعمال النربة 

 بدال من املنفردة

اجلهل 
عدة بالقا

 وقيودها

ستاذ األعطى ا .5
 للمتفّوق زةاجلاع

اعطى األستاذ اجلائزة 
 للمتفّوق

 العنياخلطأ يف استعمال 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اجلهل  اخلطأ يف زيادة مهزة القطع اليوم يوم االمتحان اإلمتحاناليوم يوم  .6
بالقاعدة 
 وقيودها

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع ئشة امرأة مهريةعا مهرية إمرأةعائشة  .7
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

أيب يف غرفة  .8
 اإلستقبال

 اخلطأ يف زيادة مهزةالقطع أيب يف غرفة االستقبال
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 ةاسم الطالبة : سييت زليح .20
 والد األنظر  ( أ

 ئ البحر... شات ريدا  ( ب
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  القيس امرو مسها ( ج
 ! ايلسو  جبا ( خ
 عبادة الّصاعمىنوم  ( ه
  عجيب شيخل خىال بناقرأ  ( و
 ستاذاأل أعطى ( ز
 متحانا ليوم االيوم  ( ح
 املهرية إمرأةعائشة  ( ط
 ستقبالا أيب يف غرفتل ( ي

خطأ إمالئي يف كتابة هذه الطالبة وهي:  مثانيةوجدت الباحثة 
... شاتئ البحر، قرأ ابنل  اردخطآن اثنان يف كتابة مهزة القطع مثل: "

 أعطىمهزة الوصل مثل: "خطآن اثنان يف كتابة " شيخل عجيب اخى
مهرية" وخطآن اثنان يف كتابة اهلمزة املتوسطة  إمرأةستاذ، عائشة األ
يف كتابة اهلمزة املتطرفة  وخطآن اثنانعباة"  الصاعمىنوم ، سوايلاجب "

 ".عجيب شيخل اخىالقيس،  قرأ ابنل  امروامسه مثل: "

وأما أسباب هذه األخطاء فهي اجلهل بالقاعدة وقيودها. وانظر 
 اجلدول التايل:

 تفسير الخطأ توصيف الخطأ تصويب الخطأ الخطأ الرقم
أريد أن أذهب إىل  ... شاتئ البحر  ارد .1

 شاطئ البحر 
 اخلطأ يف إمهال مهزة القطع

 
اجلهل 

بالقاعدة 
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 وقيودها 
حذف اهلمزة اخلطأ يف  ه امرؤ القيسامس  القيس امروامسه  .2

 على الواو
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اخلطأ يف حذف اهلمزة  اجب سؤايل  يلسوا جبا .3
 على الواو

 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 عبادة الّصاعمىنوم  .4
 

 نوم الّصائم عبادة
 

اخلطأ يف استعمال العني 
 بدال من كرسي الياء

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 شيخل اخىقرأ ابنل  .5
 عجيب

قرأ ابن األخ شيء 
 العجيب

 مهزة القطع إمهالاخلطأ يف 
اخلطأ يف استعمال اخلاء 
 بدال من اهلمزة املتطرفة

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

اعطى األستاذ اجلائزة  ستاذ األ أعطى .6
 للمتفّوق

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها

 اخلطأ يف زيادة مهزة القطع عائشة امرأة مهرية مهرية رأةإمعائشة  .7
 

اجلهل 
بالقاعدة 
 وقيودها
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وجدت الباحثة أربعة أخطاء إمالئية يف كتابة اهلمزة لدىى طالب املدرسة 
م. وهي: مهزة القطع  2016-2015سورابايا سنة  3املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 وأكثرهم خيطؤون يف كتابة مهزة القطع. لوصل ومهزة متوسطة ومهزة متطرفة.ومهزة ا
وأسباب األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لدىى طالب املدرسة املتوسطة 

م هي اجلهل بالقاعدة وقيودها  2016-2015سورابايا سنة  3اإلسالمية احلكومية 
 .اجلهل بالقاعدة وقيودهاوأكثرهم خيطؤون بسبب  واملبالغة يف التعميم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


