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ENGLISH ABSTRACT
This study aimed at describing and analyzing the forms and the factors of writing errors at
Darul Luhah wa al-Dirasat al-Islamiyah Islamic boarding school Pamekasan Madura. This
research is a descriptive qualitative type. To achieve these objectives, researcher used the
Glesser and Strauss model to analyze data called the fixed comparison model consisting of
four steps: data reduction, data categorization, coding, and preparing working hypotheses.
The results of this study showed that students errors in writing at Islamic boarding school
Pamekasan Madura are mistakes in adding letters, subtracting letters, writing letters that
sound alike, replacing letters or words, splitting letters or words, writing hamzah in the
middle of sentences, connecting letters or words, writing hamzah qatha, writing hamzah
above the line, and writing hamzah individually. The factors that influence students writing
errors at Darul Lughah wa al-Dirasat al-Islamiyah are individual differences, students
weakness in Arabic rules, students weakness on vocabulary mastery, students weakness on
listening, the use of learning method, the absence of specific book for imla 'study, and limited
time.
Keywords: Analysis of Writing Errors, Theory of Tarigan, Learning Arabic Writing
INDONESIAN ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk dan
faktor-faktor kesalahan penulisan di pondok pesantren Pamekasan Madura. Penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Untuk mencapai tujuantujuan tersebut, peneliti menggunakan model Glesser and Strauss untuk menganalisis
data yang dinamakan dengan model perbandingan tetap yang terdiri dari empat langkah
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yaitu reduksi data, kategorisasi data, pengkodean, dan mempersiapkan hipotesis kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penulisan dalam tulisan santri pondok
pesantren Pamekasan Madura meliputi kesalahan dalam penambahan huruf,
pengurangan huruf, penulisan huruf yang serupa bunyinya, penggantian huruf atau kata,
pemisahan huruf atau kata, penulisan hamzah di tengah kalimat, penyambungan huruf
atau kata, penulisan hamzah qatha’, penulisan hamzah di atas garis, dan penulisan
hamzah secara sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi kesalahan penulisan santri Darul
Lughah wa al-Dirasat al-Islamiyah yaitu perbedaan individu, lemahnya kemampuan beberapa
siswa dalam kaidah bahasa Arab, lemahnya kemampuan beberapa siswa dalam menguasai
kosa kata, lemahnya kemampuan siswa dalam mendengarkan, penggunaan metode
pembelajaran, tidak adanya buku khusus untuk pelajatran imla’, dan waktu yang terbatas.
Kata Kunci: Analisi Kesalahan Penulisan, Teori Tarigan, Pembelajaran Keterampilan
Menulis

املقدمة
رأى بعض الناس أن مهارة الكتابة العربية هي أصعب املهارات اللغوية األربعة .ميكن القول
أبن هذا الرأي صحيح ،ألن يف تركيب الكتابة العربية اجليدة ،جيب على الطالب أن يتقنوا املواد املرادة
كتابتها .ومع ذلك ،ملعلم اللغة العربية ،البد عدم التخلي عن حتمل صعوبة مهارات الكتابة .وجيب
عليه أن يكون قادرا على إجياد احللول واستخدام األساليب اجليدة والفعالية حىت يتمكن الطالب من
كتابة اللغة العربية بسهولة .يقول علي أمحد مذكور أن األهداف الرئيسية يف الكتابة ثالثة ،وهي:
الكتابة هبدف واضح ووف ًقا للوضع والظروف؛ الكتابة الصحيحة من حيث احلروف اهلجائية
وعالمات الرتقيم ،واملتعلقة جبوانب أخرى من الكتابة مثل كتابة اهلمزة؛ والكتابة اجليدة الواضحة
).(Muradi, 2015
من املعاهد اإلسالمية اليت فيها تدرس اللغة العربية كلغة اثنية لدى طالهبا هي معهد دار اللغة
والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا .هذا املعهد قام بتعليم اللغة العربية وفيها بيئة لغوية .يتعلم
الطالب اللغة العربية كلغة اثنية ،وجيب على الطالب أن يستخدموا اللغة العربية عندما يتكلمون أو
يتحدثون ابملعلمني أو بزمالئهم يف هذه البيئة اللغوية .وعندما يستخدمون اللغة العربية كتابة عند
تعلمهم فيواجهون املشكالت حىت خيطئون يف كتابة اللغة العربية .وظهر ذلك ألن الطالب مل حيصلوا
على األنشطة الكافية يف مادة الكتابة اإلمالئية ألن كثيا منهم متخرجون من املدارس العامة
واليهتمون كتابة احلروف اهلجائية اجليدة .وال يقوم املعلمون بتدريبهم على الكتابة يف عملية تعليم
اللغة العربية.
حتليل األخطاء اإلمالئية يف تعليم مهارة الكتابة على ضوء نظرية
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ومن املشكالت اهلامة اليت الحظها املختصون كثرة األخطاء اإلمالئية يف كتاابت طالب
املستوى األول بل تعدهتا إىل كتاابت املستوايت العليا مما استدعى الوقوف على هذه الظاهرة
والكشف عن مصادرها وطرق عالجها جتد أن هناك عالقة بني األخطاء املكتشفة وبني املقرر املعد
كذلك جند أن هناك أخطاء متعلقة ابحلروف املتقاربة شكال أو خمرجا ،ومنها مايتعلق ابملصطلحات
واأللفاظ الفنية اليت ختتص ابملادة الدراسية ،من األخطاء أيضا ما هو متعلق بنوع اإلمالء فأخطاء
اإلمالء املنظورة غي أخطاء اإلمالء االختباري أو املنقول (حمجوب & أمحد .)2018 ،الشك فيه
أن طالب اللغة األجنبية سيواجهون املشكالت اليت حتدث أثناء عملية التعليم ،تبعا ملا قاله Robert
 Ladoالذي نقل عنه حممد إمساعيل صيين وإسحاق حممد أمني ،أن الطالب سوف جيدون بعض
ظواهر جتعل اللغة صعبة عليهم حيث كانت العناصر متشاهبة بلغتهم األصلية السهلة ،بينما تصعب
عليه العناصر اليت ختالف عما يف لغته ،وتلك الصعوبة تقودهم إىل األخطاء ).(Fadillah, 2017
وأسباب األخطاء اإلمالئية بشكل خاص منها :ضعف أعضاء اجلسم ،والتعليم ،وكتابة اللغة
العربية اليت تضم :هناك عدم تطابق بني كتابة احلروف اهلجائية والصوت الذي هو صوت الشكل
املصاحب؛ التشابه يف شكل كتاابت الكلمات ولكن هلا معاين خمتلفة مثل علِم ِع ْلم عُلِم الذي يسبب
األخطاء يف إعطاء الشكل على الكلمات؛ العالقة بني قواعد اإلمالء وقواعد النحو والصرف اليت
تسبب صعوابت يف الكتابة؛ القواعد املتفرعة لكتابة اإلمالء واالختالفات واالستثناءات هلذه القاعدة.
مثل قواعد كتابة اهلمزة يف أثناء الكلمة ،وكتابة اهلمزة املختلفة مع االختالفات يف شكل اهلمزة أو
الشكل الذي يسبقها مباشرة ).(Haniah, 2018
اخلطأ أمر مسموح ألنه جيلب فائدة ترجع إىل املعلم ،وهو كونه رد من ردود فعلية ()feedback
ليكون مقياسا للتعرف على مدى كفاية الطالب ومدخال إىل جتديد طرق تدريس اللغة العربية
) .(Fadillah, 2018قال كوردر أن تفسي اخلطأ مساعدة الدارس على التعلم ،وذلك بعد تصنيف
األخطأ لديهم من حيث يبني جمالت اختالف قواعد التحقيق يف اللغة اهلدف عنها يف هلجة الدارس
(سورايدارما .)2015 ،اخلطأ الكتايب الذي يقع فيه الطالب يتوزع بني العملية التعليمية منها ما
يتصل ابملعلم وضعف إعداده اللغوي فتبدو منه أخطاء متعددة وهو يكتب على السبورة وقد يصوب
اخلطأ خبطأ أخر وأسباب تتعلق ابلطالب يف ضعف التمييز يف رسم اهلمزة مبواقعها املختلفة من الكلمة
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178 | A r d y a n s y a h , e t a l :

اترجيان

LISANIA: journal of Arabic Education and Literature, Vol 4, No.2, December 2020, 176-195

وزايدة حرف أو نقصه وإبدال حرف حبرف وكتابة التاء املربوطة واملفتوحة والتنوين والنون ومهزيت
الوصل والقطع وأسباب تتعلق خبصائص اللغة العربية اليت تتمثل يف القواعد واختالف أشكال احلروف
واحلذف والزايدة والفصل والوصل يف بعض الكلمات وأسباب تتعلق بطريقة التدريس وغيها ،وأن
هذا الضعف مصحواب من املرحلة االبتدائية وقد يرتاكم من بعد يف املراحل التعليمية ليصبح عالجه
صعبا (العنبكي .)2017 ،واخلطأ اإلمالئي هو ضعف الطالب يف كتابة الكلمة بصحيح ،على وفق
قواعدها املقررة (جودة & عبد األمي.)2019 ،
إن حتليل األخطاء هو فرع من فروع علم اللغة التطبيقي .وانقسم ذلك املصطلح إىل قسمني
مها التحليل واألخطاء .التحليل هو قدرة املتعلم على الفحص الدقيق للمحتوى العلمي واملعريف
وحتديد عناصره .والتحليل أيضا هو وسائل التحقيق يف هذا احلدث للوقوف على الوضع احلقيقي،
فإنه ميكن أن يعين أيضا اهنيار األساس للمناطق املختلفة ومراجعة نفسه عالقة األجزاء للحصول على
الفهم الصحيح وفهم معىن كل .وقد ميز الدكتور عبده الراجحي اخلطأ بني استعماله يف اللغة األوىل
واللغة الثانية .فاخلطأ يف اللغة األوىل هو احنراف األطفال عن منط قواعد اللغة كما يستعملها الكبار.
وأما اخلطأ يف اللغة الثانية فهو احنراف متعلم اللغة األجنبية عن منط قواعد هذه اللغة .ويقصد
ابألخطاء يف هذا التحليل هو اخلطأ الثاين (سورايدارما.)2015 ،
حتليل األخطاء هو إجراء العمل .لذلك ،لتحليل األخطاء خطوات معينة .يشار إىل هذه
اخلطوات احملددة ابسم منهجية حتليل اخلطأ .ميكن القول منهج حتليل األخطاء منذ السابق حىت اآلن
أبنه موحدة نسبيًا .ولو كانت هناك تغييات فإهنا يف شكل االختالفات فقط اليت ليست أساسية.
جيب االعرتاف أبن منهج حتليل األخطاء هو أرتودكسية مبعىن أهنا مل يتطور منذ السابق حىت اآلن
).(Tarigan & Tarigan, 2011
ومع ذلك ،يف هذه األايم كانت خطواتن مقرتحتان إلكمال اخلطوات السابقة ،مها :حتليل
مصدر اخلطأ وحتديد درجة اضطراب الناجم عن اخلطأ .وبناءً على هذه املصادر ،حيعل اترجيان
اخلطوات اجلديدة لتحليل األخطاء من خالل االختيار والتنظيم واالندماج .ونتائج هذه التعديالت
هي )1( :مجع البياانت :وهي جبمع األخطاء اللغوية اليت ارتكبها الطالب ،مثل نتائج االختبارات أو
املقاالت أو احملاداثت؛ ( )2حتديد وتصنيف األخطاء :املالحظة على األخطاء وتصنيفها حسب
الفئات اللغوية ،مثل األخطاء يف النطق ،وتكوين الكلمات ،ودمج الكلمات ،وتنظيم اجلملة؛ ()3
حتليل األخطاء اإلمالئية يف تعليم مهارة الكتابة على ضوء نظرية
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ترتيب األخطاء :ترتيب موقع اخلطأ ،وسبب اخلطأ ،وإعطاء مثال صحيح؛ ( )4توضيح األخطاء:
تصوير موقع اخلطأ ،وسبب اخلطأ ،وتقدمي مثال صحيح؛ ( )5تنبؤ املناطق األخطاء أو اللغة الضعيفة:
تنبؤ مستوى اللغة التعليمية احملتملة أن تسبب األخطاء؛ ( )6تصويب األخطاء :تصحيح األخطاء
استنادا إىل هذه
وحماولة إزاهلا بتدبي املواد املناسبة والكتب الدراسية اجليدة وأساليب التدريس املطبقة.
ً
اخلطوات ،يتمثل اهلدف النهائي لتحليل األخطاء يف العثور على تعليقات جيدة ميكن استخدامها
كنقطة انطالق للتحسني يف تدريس اللغة ،واليت ميكن أن متنع أو تقلل من األخطاء اليت قد يرتكبها
الطالب ).(Tarigan & Tarigan, 2011
وتشي غالبية الدراسات السابقة حتليل األخطاء ابملدخل الكمي ،وهو يلخص الباحثون شكل
األخطاء ابألرقام ; (Hussain, 2014; Syukri, 2017; Wijaya, 2012العامري؛ رميسة وآخرون
 .)2017ويهدف حبث  Haniahإىل حتديد األخطاء اللغوية يف البحث العلمي لدى طلبة قسم تعليم
اللغة العربية وأدهبا ووصفها وتفسيها وتقوميها ) .(Haniah, 2018ويستخدم حبث روضة وحسن مراحل
األخطاء وهي تعرف اخلطأ وتوصيف اخلطأ وتصنيف اخلطأ (عبد هللا & سوركيت،)2018 ،
ويضيف اآلخرون مرحلة شرح اخلطأ وتقومي اخلطأ يف حتليل األخطاء اإلمالئية (Bukhory & Sufiyeh,
) .2015; Hafis, 2017ويف هذا البحث يقصد الباحثون لوصف وحتليل األخطاء اإلمالئية ابستخدام
طريقة حتليل األخطاء عند اترجيان.
ها هي الظواهر من األخطاء اإلمالئية أو املشكالت املوجودة يف تعليم مهارة الكتابة اليت البد
من اهتمامها من الطالب حىت جيري تعليم وتعلم بشكل جيد حىت حتققت األهداف املرجوة ،وميكن
للطالب أن يستخدموا اللغة العربية حتريراي وشفهيا .اعتمادا على أمهية معرفة األخطاء اإلمالئية
وتعليمها ،واملشكلة السابقة أراد الباحثون أن يقوموا ابلدراسة عن حتليل األخطاء اإلمالئية على ضوء
اترجيان يف تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة املعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا.
اختار الباحثون منوذج حتليل األخطاء عند اترجيان ألنه سلسلة من اإلجراءات اجلديدة يف حتليل
األخطاء اليت تنتج عن تعديل اإلجراءات عند اخلرباء عن طريق إضافة حتليل ملصدر اخلطأ ودرجة
التداخل الناجم عن اخلطأ .ولذلك ،يهدف هذا البحث للوصف والتحليل عن أشكال األخطاء
اإلمالئية على ضوء اترجيان يف تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة املعاهد ابميكاسن مادورا.
حتليل األخطاء اإلمالئية يف تعليم مهارة الكتابة على ضوء نظرية
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منهجية البحث
إن املدخل الذي يستخدمه الباحثون يف هذا البحث هو املدخل الكيفي .املدخل الكيفي هو
مدخل للحصول على النتائج أو الكشف عما ال ميكن حصوله بطريقة إحصائية ،حيث يبدأ
الباحثون من البياانت وقد استخدم النظرية العملية للتوضيح وينتهي إىل النظرية اجلديدة تؤيد ما قبلها
أو تبطلها ) .(Moleong, 2017وأما منهج البحث الذي يستخدمه الباحثون هو منهج وصفي .وخيتار
الباحثون معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا ،ألنه أسبق وأكرب اجملموعات العربية
وأحسنها يف تعليم اللغة العربية كما أن طالهبا قادرون على املنافسة يف املسابقات للمستوى الوطين
والدويل .والطرق املستخدمة للحصول على البياانت هي املالحظة واملقابلة والواثئق .أما مصدر
البياانت األساسية هو كتاابت طلبة معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا يف تعليم
مهارة الكتابة ونتائج املقابلة مع املعلمني والطلبة ألخذ بياانت األخطاء اإلمالئية.
واخلطوات اليت يستخدمها الباحثون لتحليل البياانت هي منوذج غالسر وسرتوس اليت تسمى
مبنهج املقارن الثابت أبربع خطوات وهي )1( :ختفيض البياانت :حتديد الوحدة املتعلقة برتكيز
مشكالت البحث .يف هذه احلالة ،حيدد الباحثون املشكلة أوال ،مث حتديد الوحدة ،وهي أصغر جزء
املوجود يف البياانت اليت هلا معىن عندما ترتبط برتكيز البحث ومشكلته .بعد احلصول على الوحدة،
فإن اخلطوة التالية هي قيام الباحثون إبجراء الرمز لكل وحدة ،حبيث ال يزال من املمكن يستطلع
البياانت أو الوحدات ،من أي مصدرها .وتستخدم هذه اخلطوة لتحليل اخلطوة األوىل واخلطوة الثانية
من منوذج اترجيان يف حتليل األخطأ؛ ( )2تصنيف البياانت :هو حماولة لفرز كل وحدة إىل أجزاء
حتتوي على األشياء املتشاهبة ،عن طريق إعطاء تسمية .وتستخدم هذه اخلطوة لتحليل اخلطوة الثالثة
واخلطوة الرابعة من منوذج اترجيان يف حتليل األخطأ؛ ( )3التوليف :هو حماولة للبحث عن روابط بني
فئة وأخرى ،واليت متت تسميتها مرة أخرى .وتستخدم هذه اخلطوة لتحليل اخلطوة اخلامسة من منوذج
اترجيان يف حتليل األخطأ؛ ( )4إعداد فرضية العمل :وهو استنتاج وإنتاج ما يطلب منه لإلجابة عن
أسئلة البجث .وتستخدم هذه اخلطوة لتحليل اخلطوة السادسة من منوذج اترجيان يف حتليل األخطأ
).(Moleong, 2017
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أشكال األخطاء اإلمالئية يف تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة معهد دار اللغة والدراسات
اإلسالمية ابميكاسن مادورا
كان هدف تعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا هو
لتقليل األخطاء يف الكتابة وجعل الطالب قادرين على معرفة كيفية كتابة العربية السليمة الصحيحة
وفهمها .ويوافق هذا اهلدف مع أراء توفيق اهلامشي أن أهداف تعليم اإلمالء هي تدريب الطالب على
الصواب يف الكتابة ،وتعودهم دقة املالحظة وقوة االنباه وأدب االستماع ملا يقرؤون ،واختبار
معلوماهتم لكتابية واكتشاف مواطن الضعف ملعاجلتها ،ومترينهم على حب النظام والرتتيب والنظافة،
وإمناء الثروة اللفظية وحتسني األساليب الكتابة (رهايو).
ويستخدم الباحثون اإلمالء االختباري ملعرفة مدى إتقان الطالب يف تعليم اإلمالء أي يف
كتابة احلروف اهلجائية .وعند عمار ،اإلمالء االختباري يف جوهره هو إمالء استماعي ،ولكن هدفه
خمتلف قليال ،فالغاية من اإلمالء االستماعي التدرب على اإلمالء ،الكتساب قاعدة إمالئية معينة.
أما اإلمالء االختباري فالغاية منه اختبار قدرة التالميذ أو الطالب يف أي مستوى تعليمي كانوا (يف
االبتدائية أو اإلعدادية أو الثانوية أو اجلامعية) ،وذلك لتحديد مستوى إتقاهنم لقواعد اإلمالء عامة.
ويكون هدفه التشخيص عامة (عمار.)2002 ،
عند جابر ،لإلمالء االختباري مستواين :أوال ،اإلمالء الذي يطلب من التالميذ إعداده
والتدريب عليه يف البيت ،من الكتاب املدرسي ،ومن درس سبقت قراءته عند التالميذ ،وفهموا معناه،
لكتابته دون تدريب يف حصة اإلمالء .اثنيا ،إمالء يقصد به اختبار قدرة التالميذ على كتابة املفردات
وتدربوا عليها وتشخيص مواطن الضعف ملعاجلتها (جابر .)1985 ،أما يف هذا البحث ،يهدف
اإلمالء االختباري ملعرفة كفاية الطالب يف فهم القواعد اإلمالئية اليت متت دراستها يف املعهد.
األخطاء اإلمالئية يف هذا البحث هي األخطاء داخل اللغة أو األخطاء اليت حتدث يف اللغة
) .(Haniah, 2018لتحليل أنواع األخطاء اإلمالئية يف كتابة طلبة معهد دار اللغة والدراسات
اإلسالمية ابميكاسن مادورا ،مر الباحثون اخلطوات كما وضعها اترجيان من خالل تعديل عدد من
الطرق لتحليل األخطاء السابقة .وتتكون هذه الطريقة من ست خطوات وهي مجع البياانت ،وحتديد
وتصنيف األخطاء ،وترتيب األخطاء ،وتوضيح األخطاء ،وتنبؤ املناطق األخطاء أو اللغة الضعيفة،
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وتصويب األخطاء .يف هذ البحث جيمع الباحثون كتابة الطلبة بطريقة تكليف الطلبة على كتابة
العربية يف موضوع "حافظ على صحتك" .هذه الكتابة تكون مصدرا أساسيا للباحثني ليعرف ما هي
األخطاء اإلمالئية العربية املوجودة يف كتابتهم من حيث األخطاء اإلمالئية .يقرأ الباحثون كتاابت
الطلبة واحدا فواحدا ،ويالحظها مالحظة دقيقة حىت جيد الباحثون فيها األخطاء اإلمالئية.
وجد الباحثون األخطاء يف اإلمالء االختباري ،األخطاء يف حذف احلرف ،واألخطاء يف
زايدة احلروف ،واألخطاء يف كتابة احلروف املتشاهبة صوات ،واألخطاء يف تبديل احلروف أو الكلمات،
واألخطاء يف كتابة مهزة القطع ،واألخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة على األلف ،واألخطاء يف تفصيل
احلروف أو الكلماة ،واألخطاء يف اتصال احلروف أو الكلمات ،واألخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة
على النربة ،واألخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة على الواو ،وكتابة اهلمزة مفردة .واألخطاء اإلمالئية يف
كتابة طلبة معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا كما يلي:
األخطاء يف حذف احلروف

األخطاء الكثية توجد يف حذف احلروف يشمل على ثالثة عشر حرفا منها :حذف
حرف /ال/ ،/ا/ ،/د/ ،/ي/ ،/ه/ ،/غ/ ،/و/ ،/ل/ ،/ء/ ،/ة/ ،/ن/ ،/ى/ ،/ن ./يف هذه
احلالة يقصد الطالب كتابة ما مسعوه من النصوص املسموعة ولكن هناك حذف من احلروف
بسبب عدم االنتباه لدى الطالب يف مساع تلك احلروف مثل )1( :كتابة "طَِّريْق" يف مجلة
"أ ْن ي ْسلُك الطَِّريْق" ،كأن هذه الكلمة تكتب بعدم ال مساعيا فكتبه الطالب بعدم ال؛ ()2
ِِ
ِ
يف طع ِام ِه وشرابِِه ون ْوِم ِه" ،كأن هذه الكلمة تكتب
كتابة "وشربِه" و "طعمه" يف مجلة "ِ ْ
ابلقصي مساعيا فكتبه الطالب قصيا؛ ( )3كتابة " َّلال ِزم ِة" يف مجلة " ِمن الْمو ِاد الْغِذائِيَّ ِة
َّ
الال ِزم ِة" ،كأن هذه الكلمة تكتب بدون األلف مساعيا فكتبه الطالب دون األلف.
األخطاء يف زايدة احلروف

األخطاء يف زايدة احلروف تشمل على أحد عشر حرفا منها :زايدة حرف /ة/ ،/ا،/
/ي/ ،/م/ ،/ء/ ،/ذ/ ،/ية/ ،/ن/ ،/ب/ ،/ى/ ،/ل ./يف هذه احلالة يقصد الطالب كتابة ما
مسعوه من النصوص املسموعة ولكن هناك زايدة من احلروف بسبب عدم االنتباه لدى
الص ِحْيحة" يف مجلة "أ ْن ي ْسلُك الطَِّريْق
الطالب يف مساع احلرف مثل )1( :كتابة "الْ ُمالئِمة َّ
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الص ِحْيح" ،كأن هذه الكلمة تكتب بزايدة احلروف مساعيا يف أخي الكلمة فكتبه
الْ ُمالئِم َّ
"حن ُن ق ْوم الَنْ ُك ُل ح َّىت جنُ ْوع" ،كأن
الطالب حبرف التاء؛ ( )2كتابة كتابة "جنُ ْوعا" يف مجلة ْ
هذه الكلمة تكتب حبرف طويل مساعيا يف أخي الكلمة فكتبه الطالب طويال؛ ( )3كتابة
"مال ِزم ِة" يف مجلة " ِمن الْمو ِاد الْغِذائِيَّ ِة َّ
الال ِزم ِة" ،كأن هذه الكلمة تكتب بزايدة احلرف مساعيا
يف أول الكلمة فكتبه الطالب حرف امليم.
األخطاء يف كتابة احلروف املتشاهبة صوات

األخطاء يف احلروف املتشاهبة صوات تشمل على أحد عشر حرفا منها :تبديل حرف
/ء /ب /ع ،/وحرف /ه /ب /ح ،/وحرف /ض /ب /ظ ،/وحرف /ذ /ب /ظ ،/وحرف
/ذ /ب /د ،/وحرف /ه /ب /ح ،/وحرف /ع /ب /ء ،/وحرف /و /ب /غ ،/وحرف
/خ /ب /ق ،/وحرف /ح /ب /ع ،/وحرف /ك /ب /ق ،/وحرف /س /ب /ص ،/وحرف
/ظ /ب /ض ،/وحرف /ش /ب /س ،/وحرف /س /ب /ز ،/وحرف /ن /ب /م ،/وحرف
/د /ب /ج ،/وحرف /ط /ب /ت ،/وحرف /د /ب /ض ،/وحرف /ث /ب /س ،/وحرف
/س /ب /ش./
يف هذه احلالة يقصد الطالب كتابة ما مسعوه من النصوص املسموعة ولكن هناك
تبديل حرف حبرف آخر بسبب عدم االنتباه لدى الطالب يف مساع احلروف املتشاهبة صوات
مثل )1( :كتابة "الْع ْك ِر" يف مجلة "ِأل َّن إِ ْدخال ْاأل ْك ِل على ْاأل ْك ِل" ،كأن هذه الكلمة
احلظِْم" يف مجلة "يسبَّب ِ
ان
تكتب حبرف العني مساعيا فكتبه الطالب حرف العني؛ ( )2كتابة " ْ
ُ
ض ِم" ،كأن هذه الكلمة تكتب حبرف الظاء مساعيا فكتبه الطالب حرف الظاء.
عُ ْسر ا ْهل ْ
اجلِ ْسم" ،كأن هذه الكلمة تكتب حبرف الظاء مساعيا فكتبه
وكتابة "يُغ ِظ" يف مجلة "يُغ ِذ ْي ْ
الطالب حرف الظاء؛ ( )3كتابة "الْغِدائِيَّ ِة" يف مجلة " ِمن الْمو ِاد الْغِذائِيَّ ِة َّ
الال ِزم ِة" ،كأن هذه
الكلمة تكتب حبرف الدال مساعيا فكتبه الطالب حرف الدال.
األخطاء يف تبديل احلروف أو الكلمة

األخطاء يف تبديل احلروف أو الكلمات تشمل على واحد وثالثني شكال منها :تبديل
حرف /ي /ب /ى ،/وحرف /غ /ب /ا ،/وحرف /ذ /ب /د ،/وحرف /ء /ب /ع،/
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وحرف /ل /ب /ر ،/وحرف /ذ /ب /ظ ،/وحرف ن /ب /ل ،/وحرف ك /ب /خ،/
وحرف /ل /ب /ذ ،/وحرف ح /ب /ء ،/وحرف /ي /ب /ر ،/وحرف /غ /ب /ج،/
وحرف /ي /ب /ل ،/وحرف /غ /ب /ه ،/وكلمة /القليل /ب /الكمل ،/وكلمة /يبحث/
ب /حيد ،/وحرف /م /ب /ع ،/وحرف /ق /ب /ك ،/وحرف /ل /ب /م ،/وحرف /ت/
ب /ك ،/وحرف /ج /ب /ت ،/وحرف /د /ب /ر ،/وحرف /ك /ب /ع ،/وحرف /ن/
ب /ل ،/وكلمة /بعيد /ب /واحد ،/وحرف /ح /ب /ف ،/وكلمة /القليل /ب /اكني،/
وكلمة /يغذي /ب /يقط ،/وحرف /ه /ب  /م ،/وحرف /ض /ب /ظ ،/وحرف /ف /ب
/و./
يف هذه احلالة يقصد الطالب كتابة ما مسعوه من النصوص املسموعة ولكن هناك
تبديل احلروف بسبب عدم االنتباه لدى الطالب يف مساع احلروف مثل )1( :كتابة " ِف" يف
الص ْحر ِاء" ،كأن هذه الكلمة تكتب حبرف األلف اللينة مساعيا فكتبه الطالب
مجلة "وسار ِيف َّ
اعيَّ ِة" يف مجلة ِ
االد ِ
حرف األلف اللينة؛ ( )2كتابة " ِْ
"من الْمو ِاد الْغِذائِيَّ ِة َّ
الال ِزم ِة" ،كأن هذه
الكلمة تكتب حبرف اهلمزة مساعيا فكتبه الطالب حرف اهلمزة .وكتابة "الْع ْك ِر" يف مجلة ِ"أل َّن
إِ ْدخال ْاأل ْك ِل على ْاأل ْك ِل" ،كأن هذه الكلمة تكتب حبرف الراء مساعيا فكتبه الطالب حرف
الراء؛ ( )3كتابة "الْ ُمك َّولة" يف مجلة "ف ي ت ناول الطَّعام الْ ُمك َّون" ،كأن هذه الكلمة تكتب
حبرف الالم مساعيا فكتبه الطالب حرف الالم.
األخطاء يف كتابة مهزة القطع

األخطاء يف كتابة مهزة القطع يشمل على ثالثة أشكال منها :االسم يبدأ هبمزة قطع،
واحلرف ،والفعل املاضي من الفعل الثالثي .يف هذه احلالة يقصد الطالب كتابة ما مسعوه من
النصوص املسموعة ولكن هناك خطأ يف كتابة اهلمزة بسبب عدم االنتباه لدى الطالب يف
كتابة مهزة القطع مثل )1( :كتابة " ِ
اال ْدخال" يف مجلة "ِأل َّن إِ ْدخال ْاأل ْك ِل" ،كأن هذه
اهلمزة تكتب بعدم العني البرتاء فوق األلف مساعيا فكتبها الطالب ابأللف .واحلقيقة ،هذه
الكلمات هي اسم يبدأ هبمزة القطع تكتب وتنطق ،ولذا وضعت العني البرتاء حتت األلف؛
( )2كتابة "ا ْن" يف مجلة "أ ْن ي نام وقْ تًا كافِيًا" .كأن هذه اهلمزة تكتب بعدم العني البرتاء فوق
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األلف مساعيا فكتبها الطالب ابأللف .واحلقيقة ،هذه الكلمات هي عوامل النواصب الذت
كانت يف أوهلا مهزة القطع تكتب وتنطق ،ولذا وضعت العني البرتاء فوق األلف؛ ( )3كتابة
"اكل" يف مجلة "وإِذا أكل فال ي ْشب ُع" ،كأن هذه اهلمزة تكتب بعدم العني البرتاء فوق األلف
مساعيا فكتبها الطالب ابأللف .واحلقيقة ،هذه الكلمات هي الفعل املاضي يبدأ هبمزة القطع
تكتب وتنطق ،ولذا وضعت العني البرتاء فوق األلف.
األخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة على األلف

األخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة على األلف يشمل على شكلني منهما :اهلمزة
املكسورة واهلمزة تسبق حبرف مكسور .يف هذه احلالة يقصد الطالب كتابة ما مسعونه من
النصوص املسموعة ولكن هناك خطأ يف كتابة اهلمزة بسبب عدم االنتباه لدى الطالب يف
ان" يف مجلة "ي ْن بغِي لِ ِْإلنْس ِ
كتابة اهلمزة املتوسطة على األلف مثل  )1( :كتابة "لِ ْْلنْس ِ
ان"،
ْ
كأن هذه اهلمزة تكتب فوق األلف مساعيا فكتبها الطالب فوق األلف .واحلقيقة ،تكتب
اهلمزة املتطرفة حتت األلف ألهنا مكسورة ،ولذا وضعت اهلمزة حتت األلف؛ ( )2كتابة
ان" يف مجلة "ي ْن بغِي لِ ِْإلنْس ِ
"لِْلئِْنس ِ
ان" ،كأن هذه اهلمزة تكتب فوق النربة مساعيا فكتبها
ْ
الطالب فوق النربة .واحلقيقة ،تكتب اهلمزة املتطرفة حتت األلف ألهنا مكسورة ،ولذا وضعت
اهلمزة حتت األلف.
األخطاء يف تفصيل احلروف أو الكلمات
األخطاء يف تفصيل احلروف أو الكلمات تشمل على ثالثة أشكال منها :فصل
حرف /د /ب /خ ،/وحرف /ن /ب /ش ،/وحرف /ي /ب /ه ./يف هذه احلالة يقصد
الطالب كتابة ما مسعوه من النصوص املسموعة ولكن هناك الفصل بني احلروف بسبب عدم
االنتباه لدى الطالب فكتابة الكلمة مثل )1( :كتابة "إِذا حال" يف مجلة "ِأل َّن إِ ْدخال
ْاأل ْك ِل" ،كأن هذه الكلمة تكتب بكلمتني مساعيا فكتبها الطالب بفصل حرف الدال من
ِ
ث فِْي ِه الْ ُق َّوة والنَّشاط" ،كأن هذه الكلمة تكتب
اخلاء؛ ( )2كتابة "ِ ْيف ه ْل" يف مجلة "وي ْبح ُ
بكلمتني مساعيا فكتبها الطالب بفصل حرف الياء من اهلاء؛ ( )3كتابة " ْجت ِديْ ِدن ش ِط" يف
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مجلة "على ْجت ِدي ِد نش ِ
اط ِه" ،كأن هذه الكلمة تكتب بفصل حرف النون مساعيا فكتبه
ْ
الطالب بفصل حرف النون من الشني.
األخطاء يف اتصال احلروف أو الكلمات

األخطاء يف اتصال احلروف أو الكلمات تشمل على شكلني منهما :وصل حرف /د/
ب /ن ،/وحرف /ل /ب /ق ./يف هذه احلالة يقصد الطالب كتابة ما مسعوه من النصوص
املسموعة ولكن هناك اتصال بني احلروف بسبب عدم االنتباه لدى الطالب يف كتابة
الكلمات مثل )1( :كتابة " ْجت ِدي ِدن ش ِط" يف مجلة "على ْجت ِدي ِد نش ِ
اط ِه" ،كأن هذه الكلمة
ْ
ْ
تكتب ابتصال احلروف مساعيا فكتبها الطالب اتصال حرف الدال ابلنون؛ ( )2كتابة " ِه ْل
ث فِْي ِه الْ ُق َّوة والنَّشاط" ،كأن هذه الكلمة تكتب ابتصال احلرف مساعيا
قُ َّوة" يف مجلة "وي ْبح ُ
فكتبها الطالب اتصال حرف الالم ابلقاف.
األخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة على النربة
األخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة على النربة تشمل على شكل واحد وهو اهلمزة اليت
تسبق حبرف مكسور .يف هذه احلالة يقصد الطالب كتابة ما مسعوه من النصوص املسموعة
ولكن هناك خطأ يف كتابة اهلمزة بسبب عدم االنتباه لدى الطالب بكتابة اهلمزة املتوسطة
ئ الْ ُم ِريْ ُح" .كأن هذه اهلمزة تكتب مفردة
مفردة مثل كتابة "ا ْهل ِادءُ" يف مجلة "فالنَّ ْوُم ا ْهل ِاد ُ
مساعيا فكتبها الطالب مفردة .واحلقيقة ،هذه الكلمة هي االسم تكتب اهلمزة املتطرفة فوق
النربة ألهنا تسبق حبرف مكسور ،ولذا وضعت اهلمزة فوق الواو.
األخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة على الواو
األخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة على الواو تشمل على شكل واحد وهو اهلمزة
ساكنة ويسبقها حرف مكسور .يف هذه احلالة يقصد الطالب كتابة ما مسعوه من النصوص
املسموعة ولكن هناك خطأ يف كتابة اهلمزة بسبب عدم االنتباه لدى الطالب يف كتابة اهلمزة
املتوسطة على الواو مثل كتابة "و ُُيْ ِداي ِن" يف مجلة "ويُ ْؤِذاي ِن الْمعِدة" .كأن هذه اهلمزة تكتب
فوق األلف مساعيا فكتبها الطالب فوق األلف .واحلقيقة ،هذه الكلمة هي الفعل املضارع
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فتكتب اهلمزة املتطرفة فوق الواو ألهنا ساكنة ويسبقها حرف مضموم ،ولذا وضعت اهلمزة
فوق الواو.
كتابة اهلمزة املنفردة

األخطاء يف كتابة اهلمزة املفردة تشمل على شكل واحد وهو اهلمزة تسبق حبرف
ساكن .يف هذه احلالة يقصد الطالب كتابة ما مسعوه من النصوص املسموعة ولكن هناك
خطأ يف كتابة اهلمزة بسبب عدم االنتباه لدى الطالب يف كتابة اهلمزة املتوسطة على الواو
مثل كتابة "الْمرأ" يف مجلة "يس ِ
اع ُد الْم ْرء" .كأن هذه اهلمزة تكتب فوق األلف مساعيا فكتبها
ُ
ْ
الطالب فوق األلف .واحلقيقة ،هذه الكلمة هي االسم تكتب اهلمزة املتطرفة مفردة ألهنا
تسبق حبرف ساكنة ،ولذا وضعت اهلمزة فوق الواو .والصحيح أن نكتب "املرء" .والتفسي
من هذه البياانت عدم كتابة اهلمزة فوق النربة ما يقتضي السياق وضعه.
وانطالقا مما سبق ،ميكن أن تصنف األخطاء اإلمالئية يف كتابة طلبة املعهد ابميكاسن مادورا
إىل عدة أنواع .يف حبث خملص وعزيزة أن األخطاء الكتابية اإلمالئية املوجودة يف تعليمات املنتجات
اإلندونيسية هي األخطاء اليت تشمل على انحيتني مها انحية إمالئية وغي إمالئية & (Muhlis
) .Azizah, 2017وقسمت علي األخطاء اإلمالئية حبسب أمهية األخطاء وكثرة شيوعها عند املتعلمني
على ثالثة أقسام وهي األخطاء اإلمالئية يف احلركات الثالث (الفتحة ،والضمة والكسرة) ،واألخطاء
اإلمالئية يف دخول حروف اجلر على ال تعريف ،ودخول ال التعريف على ما أوله الم ،والشدة
(علي).
ويف هذا البحث ،تتضمن األخطاء اإلمالئية دخول حروف اجلر على ال تعريف ،ودخول ال
التعريف على ما أوله الم ،والشدة .تكثرت األخطاء لدى املتعلم عند إدخال حروف اجلر على (ال
التعريف) ،وذلك بسبب مهزة الوصل ،وألهنا تسقط ابلتالحق الصويت .مثل (لِْل ِج ْس ِم) تكتب
(جلِِ ْس ِم) .وهذه األخطاء حتدث أثناء اإلمالء االختباري ،واألمثلة على ذلك كثية .واختلفوا يف
(الليل) و (الليلة) فكتب بعضهم بالم واحدة إتباعا للمصحف .وكل شيء منها إذا دخلت عليه الم
اإلضافة يكتب بالمني وحتذف واحدة استثقاال الجتماع ثالث المات .وتتولد الشدة عن إدخال
ض ِم) تكتب (يسبَّب ِ
حرف حبرف مماثل أو مقارب أو متجانس مثل (يسبَّب ِ
احلظِْم)،
ان عُ ْسر ْ
ان عُ ْسر ا ْهل ْ
ُ
ُ
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وقلب احلرف األول الساكن إىل لفظ احلرف الذي يليه ويشدد اللسان على خمرج الثاين مثل (فالنومل
ئ الْ ُم ِريْ ُح) ،ويضاعف النفس فيه مبقدار النطق حبرفني مثل (أن
ئ الْ ُم ِريْ ُح) تكتب (فنومل ه ِاد ُ
ه ِاد ُ
يسلك الطريق املالئم الصحيح) تكتب (أن يسلك الطريق املالئمة الصحيحة).
أسباب األخطاء اإلمالئية يف تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة معهد دار اللغة والدراسات
اإلسالمية ابميكاسن مادورا
ترجع أسباب األخطاء اإلمالئية عند شحاتة إىل عدة عوامل من أمهها :عوامل ترجع إىل
اإلدارة املدرسية والنظام التعليمي ،وعوامل ترجع إىل املعلم ،وعوامل تتصل خبصائص اللغة املكتوبة،
وعوامل ترجع إىل الطالب ،وعوامل ترجع إىل طريقة التدريس (شحاتة .)1992 ،أما أسباب وقوع
األخطاء اإلمالئية يف كتابة طلبة معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا تصدر من
جانبني ،ومها :من جانب الطلبة واملعلم .وتؤكد على هذا نتيجة البحث عند اجمليد والعويف أن أسباب
األخطاء اإلمالئية لدى التلميذات من وجهة نظر املتعلمات تتمثل يف كثرة عدد التلميذات يف
الفصول وعدم القدرة على استيعاب القواعد اإلمالئية يف املراحل املبكرة من التعليم .والعوامل املسببة
إىل األخطاء اإلمالئية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي من وجهة نظر املعلمات هي العوامل
اليت تعود إىل املعلمات وطرائق التدريس (عبد اجمليد & العويف .)2015 ،وتشمل األسباب من
جانب الطالب أربعة أمور وهي:
أوال ،الفروق الفردية

إن الطلبة يف هذا املعهد ميلكون اخلصائص املختلفة وكذلك إتقان الطالب يف فهم املادة
حيث ينبغي للمعلم أن يوافق التعليم على تلك االختالفات .ويؤكد هذا أستاذ زين هللا أن الطلبة
يف هذا املعهد ختتلف خصائصهم من حيث الكفاءات والرغبة .أحياان ،حيب الطلبة يف مهارة
الكالم وال حيبون يف مهارة الكتابة .ولذلك تسبب هذه الصعوبة لدى املعلم يف تعليم اإلمالء.
اثنيا ،ضعف قدرة بعض الطلبة يف القواعد العربية

إن الكتابة العربية الصحيحة حتتاج إىل استخدام القواعد الصحيحة ،لكن بعض الطلبة
ال يتقنون القواعد اإلمالئية جيدا وكذلك أحياان ينسى الطالب تطبيق القواعد اليت متت دراستها
قبل التعليم يف الكتابة أو اإلمالء ،ولذلك خيطئ الطالب يف الكتابة العربية .ويتكد على هذا
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نتيجة املقابلة مع نور الزمن أنه ال يتقن قواعد اإلمالء إال قليال ألن يف التعليم يقوم املعلم اإلمالء
مباشرة دون تعليم القواعد قبله .وأوضح مسيلي ووادفل أن متعلم اللغة الثانية يقع يف اخلطأ نتيجة
جهله بقاعدة اللغة اهلدف ،حيث أنه يطبق بعض تلك القواعد يف سياقات غي مناسبة أو أنه
يسقط بعض قواعد لغته األم على اللغة اهلدف وهذه نتيجة عدم معرفته لكل قواعدها (مسيلي
& وادفل.)2017 ،
اثلثا ،ضعف استيعاب بعض الطلبة يف املفردات

إن استيعاب املفردات وحفظها مهمة يف مهارة الكتابة خاصة يف اإلمالء ألهنا يساعد
الطلبة يف كتابة الكلمة أو اجلمل عند قراءة املعلم إىل النص والطلبة يكتبون ما يسمعون .ولكن
بعض الطلبة يف هذا املعهد مل يعرف ومل حيفظ املفردات الكثية حىت يسبب هذا إىل األخطاء
اإلمالئية يف الكتابة .وتؤكد على هذا نتيجة املقابلة مع منور أنه خيطئ يف الكتابة ألنه ال يسمع
املفردات املقروءة قبله .وعند حسن شحاتة ،ترجع أسباب األخطاء اإلمالئية إىل عوامل تتصل
خبصائص اللغة املكتوبة ،وتتمثل هذه العوامل يف الشكل وقواعد اإلمالء ،واختالف صورة احلرف
ابختالف موضعه من الكلمة ،واإلعجام ،ووصل احلروف وفصلها ،واستخدام الصوائت القصار،
واإلعراب ،واختالف هجاء املصحف عن اهلجاء العادي (شحاتة.)1992 ،

رابعا ،اخنفاض دقة الطالب يف االستماع

حيتاج اإلمالء إألى دقة يف االستماع ألن احلروف يف العربية متشاهبة صوات حيث إذا ال
يسمع الطالب ما قرأه املعلم جيدا فيخطئ الطالب يف الكتابة .ويؤكد شحاتة على أن أسباب
األخطاء اإلمالئية ترجع إىل الطالب :وتتمثل هذه العوامل يف الرتدد ،واخلوف ،وعدم متييز
األصوات املتقاربة يف خمارجها ،وعدم الثقة فيما يكتبه الطالب ،والتعب ،وضعف احلواس
(شحاتة.)1992 ،
وأسباب األخطاء اإلمالئية من جانب املعلم هي كما يلي:
أوال ،عدم استخدام املعلم الطرق املتنوعة

إن الطريقة مهمة إليصال املعلومات إىل الطالب .لذلك البد للمعلم أن خيتار أو
يستخدم الطرق املناسبة .يستخدم املعلم يف تعليم اإلمالم طريقة االستماع وطريقة اإلمالء
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واألسئلة واألجوبة .ولكن لتحقيق األهداف املرجوة يف تعليم اإلمالء ينبغي للمعلم أن يستخدم
الطرق املتنوعة حيث يشعر الطالب ابلفرح للتعلم .ويؤكد شحاتة على أن عوامل األخطأ ترجع
أيشضا إىل طريقة التدريس :وتتمثل هذه العوامل يف أن تدريس اإلمالء يقوم على أساس أنه
طريقة اختبارية تقوم على اختيار الطالب يف كلمات صعبة وبعيدة عن القاموس الكتايب للطالب،
وعدم مشاركة الطالب يف تصويب اخلطاء ،وعدم مراعاة النطق السليم للحروف يف درس
اإلمالء ،وعدم متثيل الطول املناسب للحركات القصار والطوال (شحاتة.)1992 ،
اثنيا ،عدم الكتاب الدراسي اخلاص يف تعليم اإلمالء

الكتاب الدراسي مهم جدا يف عملية التعليم كوسيلة التعليم لتحقيق األهداف التعليمية
وترتيب املادة التعليمية .ويف هذا املعهد ،اليكون الكتاب الدراسي اخلاص ملهارة الكتابة خاصة
يف اإلمالء حىت يعلم املعلم مناسبة بنفسه أو مبعرفته .بناء على هذا ،يصبح تعليم مهارة الكتابة
غي منتظم وليس له أهداف واضحة حبيث ال يسي التعليم بشكل جيد وال ميكن للطالب حتقيق
النتائج املثلى .ويرى شحاتة أن عوامل األخطاء اإلمالئية ترجع إىل اإلدارة املدرسية والنظام
التعليمي ،وتتمثل هذه العوامل يف حتميل املعلمني أعباء متعددة ،وارتفاع كثافة الفصول ،وقلة
عدد املعلمني ،وعدم وجود حوافز تشجيعه للمعلمني األكفاء ،والنقل اآليل للتالميذ (شحاتة،
.)1992
اثلثا ،الوقت حمدد
يف هذا املعهد ،اليوجد وقت خاص لتعليم الكتابة خاصة اإلمالء حىت يسبب املادة
التعليمية مل تصل إىل الطالب بشكل جيد .ال يعطى املعلم الوقت اخلاص ملادة اإلمالء ألن
املهارات اللغوية اليت ستتم دراستها متنوعة عديدة وحياول املعلم أن يعلم املادة مناسبة بظروف
الطالب .ولذلك تعرف الطلبة القواعد العربية إال قليال.
ونود أن نشي صدر هذا احلديث إىل مسألتني :أوال ،أن أخطاء صاحب اللغة ختتلف
عن أخطاء األجنيب؛ فالنوع األول حيدث عادة ألسباب جسدية كاإلرهاق أو املرض ،وأسباب
نفسية كالتوتر والشك ،وهذه األخطاء تدور يف إطار زالت اللسان يف احلذف والنقل والتكرار،
ويف تغي خطة الكالم أبن نبدأ تركيبا مث نعدل عنه إىل تركيب آخر .أما نوع الثاين فهو ذو طبيعة
خمتلفة ،ويرجع إىل عوامل يف التعليم أو يف نقص املعرفة ابلنظام اللغوي الذي يتعلمه .اثنيا ،أن
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علم اللغة التطبيقي يهتم بتحليل األخطاء عند تعلم اللغة األجنبية نتيجة التحليل التقابلي ،لكن
ذلك ال يعين أننا ال نستطيع أن جنري حتليال ألخطاء تعليم اللغة األوىل؛ فاملفهوم العلمي للخطاء
هو "احنراف األطفال عن منط قواعد اللغة كما يستعملها الكبار" وذلك يف اللغة األوىل،
"واحنراف متعلم اللغة األجنبية عن منط قواعد هذه اللغة" (إبراهيم.)1995 ،
ويف هذا البحث جاءت أسباب وقوع األخطاء اإلمالئية من جهة الطالب واملعلم .وأسباب
األخطاء اليت ترجع إىل الطالب هي الفروق الفردية ،وضعف قدرة بعض الطلبة يف القواعد العربية،
وضعف قدرة بعض الطلبة يف املفردات ،واخنفاض قدرة الطالب يف االستماع .وأسباب األخطاء من
جهة املعلم هي عدم استخدام املعلم الطرق املتنوعة إال طريقة احملاضرة والتدريبات ،وعدم الكتاب
الدراسي اخلاص ،والوقت حمدد.
اخلالصة
األخطاء اإلمالئية يف كتابة طلبة معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا هي
األخطاء يف زايدة احلروف ،واألخطاء يف حذف احلروف  ،واألخطاء يف كتابة احلروف املتشاهبة
صوات ،واألخطاء يف تبديل احلروف أو الكلمات ،واألخطاء يف تفصيل احلروف أو الكلمات،
واألخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة على األلف ،واألخطاء يف اتصال احلروف أو الكلمات ،واألخطاء
يف كتابة مهزة القطع ،واألخطاء يف كتابة اهلمزة املتوسطة على الواو .وإضافة إىل ذلك ،كانت األخطاء
اإلمالئية يف كتابة طلبة معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا يف كتابة اهلمزة
املتوسطة على النربة وكتابة اهلمزة مفردة.
ويرجو الباحثون أن يستفيد منها معلمو الكتابة خاصة ومعلمو اللغة العربية عامة ابملعاهد
ابميكاسن مادورا .عسى أن تكون تلك البياانت التغدية الراجعة يف تصميم منهج التعليم وكذلك يف
إجراء عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكتابة .وتصدر األخطاء اإلمالئية يف كتابة
الطلبة معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا من جانبني ،ومها :األول ،تصدر
األخطاء اإلمالئية من جانب الطلبة ،وهي :الفروق الفردية ،وضعف قدرة بعض الطلبة يف القواعد
العربية ،وضعف قدرة بعض الطلبة يف املفردات ،واخنفاض قدرة الطالب يف االستماع .والثاين ،تصدر
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األخطاء اإلمالئية من جانب املعلم ،وهي :عدم استخدام املعلم الطرق املتنوعة إال طريقة احملاضرة
والتدريبات ،وعدم الكتاب الدراسي اخلاص ،والوقت حمدد .ويف هذا البحث ،اليصف الباحثون
عواقب األخطاء اإلمالئية يف تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية
ابميكاسن مادورا ،حبيث ميكن للباحثني اآلخرين القيام ابلبحث عنها ويرجو الباحثون الدراسة التالية
عن حتليل األخطاء على ضوء النظرية األخرى.
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