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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 االستنباطات .أ
بعد أن مت اإلجراء وقد حللت الباحثة مايتضمنه هذا البحث من الشرح 

 والبيان، تستطيع أن تعرض استنباطات هذا البحث كما يلي:
إن أشكال األخطاء اإلمالئية املوجودة يف كتابة اهلمزة لدى طالب  .1

-2015سورابايا سنة  3 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية
 م، هي: 2016

 األخطاء يف كتابة مهزة القطع مثل: (أ
"اىل" والصواب "إىل" و "اريد، ارد، اوريد" والصواب "أريد" و 
"ان" والصواب "أن" و "اذهب" والصواب "أذهب" و "اخى، 
االخ" والصواب "األخ" و "االستاذ" والصواب "األستاذ" و 

 "اىب" والصواب "أىب".
 األخطاء يف كتابة مهزة الوصل مثل:  (ب

"إمسه" والصواب "امسه" و "عمرأ، أمرأ، عمرؤ، أمرء، عمرء، 
عمرئ" والصواب " امرؤ" و "أجب، عجب" والصواب "اجب" 
و "إبن" والصواب "ابن" و "أعطى" والصواب "اعطى" و 
"اإلمتحان، اإلمتهان" والصواب "االمتحان" و "إمرأة، إمراءة، 

إمراة" والصواب "امرأة" و "اإلستقبال، الئستقبال"  إمرءة،
 والصواب "االستقبال".
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 األخطاء يف كتابة مهزة متوسطة مثل: (ج
"سعايل، السوال، سأل" والصواب "سؤايل" و "الصإم، الصعم، 
الصاءم، الصإمى" والصواب "الصائم" و "اجلاعزة" والصواب 

عمراة" والصواب  "اجلائزة" و "إمرأة، إمراءة، إمرءة، إمراة،
 "امرأة".

 اإلخطاء يف كتابة مهزة متطرفة مثل: (د
"السماع، السمئ" والصواب "السماء" و "شاطع، شطع، 
شاتع، شاطإ" والصواب "شاطئ" و "امره، امرء، امرو، امرأ، 
عمرئ" والصواب "امرؤ" و "قرء، قراء" والصواب "قرأ" و "شيئ، 

 شيخ، شيأ" والصواب "شيء".
 

اب األخطاء اإلمالئية املوجودة يف كتابة اهلمزة لدى طالب إن أسب .2
-2015سورابايا سنة  3املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 م، هي اللجهل بالقاعدة وقيودها واملبالغة يف التعميم. 2016
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 االقتراحات  .ب
احلمد هلل والشكر هلل، تستطيع الباحثة أن تنتهي هذا البحث التكميلي 

ت عنوان "حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لدى طالب املدرسة حت
م" بتوفيقه  2016-2015سورابايا سنة  3املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

وعونه. وتقدم الشكر اجلزيل إىل األستاذ ..... ، شكرا كثريا على عنايته 
 وإشرافه جزاه اهلل أحسن اجلزاء.

ث ال يصل إىل أقصى النتيجة لقلة علمها واعرتفت الباحثة أن هذا البح
ومعرفتها عن حتليل األخطاء اإلمالئية يف كتابة اهلمزة لدى طالب املدرسة 

م، وما زال  2016-2015سورابايا سنة  3املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
بعيدا عن الكمال، وال خيلو عن األخطاء والنقصان. ولذلك ترجو الباحثة من 

 ن يصّوبو ما يف هذا البحث من اخلطيئات.القراء املخلصني أ
وأخريا، ترجو من اهلل تعاىل أن جيعل هذا البحث قبوال حسنا ونافعا 
للباحثة ولطالب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا كلهم، 
السيما طالب كلية اآلداب، شعبة اللغة العربية وأدهبا وملن أحّب علم اللغة 

 العربية.
 

 

 


