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الثالثالباب   

 البحث منهج

 نوع ومدخل البحث -أ

هي حتصل  حبث ميدايناستخدمت الباحثة نوع البحث يف هذا البحث هو 

 باستخدام البحث املنهجي الوصفي الباحثة على مصادر البيانات من امليدان مباشرة،

ومدخل هذا البحث تستعمل  والبيانات على ما هو فيها.وهو يصور أحوال املعلومات 

توفري وصفا لألعراض، والظواهر، أو من خالل وصف فحص هو  الكمياملدخل الباحثة 

 احلقائق عن قيمة متغري مستقبل، مع عدم وجود الرابط أو مقارنة.

 البحث تصميم -ب

 يوجد يف هذا البحث اخلطوات التالية اليت جيب القيام هبا، وهي:

 ئل العلمية املتعلقة هبذا البحث العلمي.الكتب والرساو  القاموس حبث -1

تبحث الباحثة عن البيانات املرتبطة بأخطاء القواعد اإلمالئية اليت ظهرت يف  -9

 الكتابة لطلبة الصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية.

 االستشارة إىل املشرف عن البيانات ومضمون البحث. -3

 صحيح من املشرف.الت -4

 تقدمي البيانات ومضمون البحث ونتيجه بكتابة البحث العلمي. -5
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 موضوع البحث -ج

قدرة الطلبة يف كتابة الكلمات مبناسبة القواعد موضوع البحث يف هذا البحث هو 

 اية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية.يف مدرسة عن التاسعصف اإلمالئية لل

 ذايت البحث -د

يف  الصف التاسع طالبا يف 11يعين  طلبةمجيع ذايت البحث يف هذا البحث هو 

 .مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية

 ومصادرهاالبيانات  -ه

 البيانات -1

 هي: البيانات يف هذا البحثتكون 

 األساسيةالبيانات  (أ

 يف هذا البحث هي: األساسيةتكون البيانات 

 الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئيةكتابة قدرة الطلبة يف  البيانات عن  .1

 .اإلسالمية املتوسطة عناية املرزوقي مدرسةالتاسع يف للصف 

الكلمات كتابة  اليت تؤثر على قدرة الطلبة يفاألسباب  البيانات عن .9

التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي  للصف مبناسبة القواعد اإلمالئية

 اإلسالمية. املتوسطة

 -(أ

 

1)- 

 

9)- 
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 البيانات الفرعية (ب

 الفرعية يف هذا البحث هي: البياناتتكون 

 .تاريخ نشأة مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية .1

 ة واملدرسني واملدرسات واملوظفني.أحوال رئيس املدرس .9

 أحوال الطلبة. .3

 أحوال األجهزة.  .4

درسة عناية املرزوقي املتوسطة تعليم اللغة العربية يف م يف األنشطة .5

 اإلسالمية.

 مصادر البيانات -2

 هي: البيانات يف هذا البحث تكون مصادر

التاسع يف  الصفيف طالبا  11يعين وهو مجيع طلبة  :املستجيبون .1

 .اإلسالمية املتوسطة عناية املرزوقي مدرسة

درس اللغة إدارة املدرسة، وماملخربون: وهي رئيس املدرسة، وموظف  .9

 العربية.

ظريته وتطبيقه، والكتب األخرى إلمالء نكا كتب القواعد اإلمالئية .3

 اليت تتعلق هبذا البحث العلمي.

 -(ب

 

1)- 

 9)- 

 

4)- 

 5)- 

 

 -(أ

 

 -(ب

 

 -(ج

 

3)- 
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  ع البياناتب مجأسالي -و

 مجع البيانات، وهي:  بأسالييف هذا البحث تستخدم الباحثة 

عن   قدرة الطلبةعرفة االختبار مل هذاتستخدم الباحثة : التحريري االختبار -1

عناية  مدرسةالتاسع يف  للصف الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئيةكتابة 

يأخذ من كتب تعليم اللغة  . واالختبار التحريرياإلسالمية املتوسطة املرزوقي

 اإلسالمية. العربية للصف التاسع يف املدرسة املتوسطة

اليت تؤثر على قدرة  األسباب ملعرفة املقابلة: تستخدم الباحثة هذه قابلةامل -9

التاسع يف  للصف الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئيةكتابة  الطلبة يف

 .اإلسالمية املتوسطة عناية املرزوقي مدرسة

ملعرفة صورة عامة عن ميدان البحث،  هذا الوثائقتستخدم الباحثة الوثائق:  -3

يعين تاريخ نشأة املدرسة، وأحوال رئيس املدرسة واملدرسني واملدرسات 

يف تعليم اللغة العربية واملوظفني، وأحوال الطلبة، وأحوال األجهزة، واألنشطة 

 عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية. مدرسةيف 
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 البيانات ومصادر البيانات 3.1 جدول

 مصفوفة

 البيانات الرقم
مصادر 
 البيانات

أسلوب مج ع 
 البيانات

1 
الكلمات مبناسبة كتابة  قدرة الطلبة يف
 مدرسةالتاسع يف  لصفل القواعد اإلمالئية

 اإلسالمية املتوسطة عناية املرزوقي
 االختبار الطلبة

2 

كتابة   اليت تؤثر على قدرة الطلبة يف األسباب
 للصف الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية

 املتوسطة املرزوقيعناية  مدرسةالتاسع يف 
 اإلسالمية

املدرس 
 الطلبةو 

 املقابلة

3 

الصورة العامة عن ميدان البحث. حتتوي 
 علي:

تاريخ نشأة املدرسة، وأحوال رئيس املدرسة 
واملدرسني واملدرسات واملوظفني، وأحوال 
الطلبة، وأحوال األجهزة، واألنشطة تعليم 
اللغة العربية يف املدرسة عناية املرزوقي 

 توسطة اإلسالمية.امل

رئيس املدرسة 
واملنظمون 
 واملدرسون

 الوثائق
 قابلةوامل
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 أسلوب حتليل البيانات -ز

 مج ع البيانات -1

يف مدرسة  التاسعالصف يف التحريري  االختبارمجعت الباحثة البيانات من 

التحريري عن اإلمالء إىل وهو تعطي الباحثة االختبار . عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية

 مجيع الطلبة العينة البحث.

 حتليل البيانات -2

 األخطاء  فهي تعرف  األخطاء ثالث خطوات لتحليل عند تارحيان، هناك 

 وتقسيمها ووصفها.

 تعريف األخطاء (أ

تعريف األخطاء يعين البحث عن اجلمل اليت فيما األخطاء من الناحية 

 اإلمالئية.

 تقسيم األخطاء إىل نوعها (ب

تتكون اإلمالء من املباحث يعين األحرف احملذوفة والزيادة والتاء واهلمزة 

 غريها.األحرف املتصلة أو األحرف املنفصلة  و وعالمات الرتقيم 

الشمسية )ال( القمرية و)ال(  قسمت الباحثة األخطاء إىل نوعها يعين

 .وآخرهاااللف اللينة. تتكون اهلمزة من اهلمزة يف أول الكلمة ووسطها و  واهلمزة

 -أ(

 

 -ب(
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 وصف األخطاء (ج

بعد تقسيم األخطاء، تصف الباحثة عن أخطائهم وما يسبب األخطاء. 

     وهذا مناسبة بالقواعد اإلمالئية اليت تكون يف الكتب أو اجملالت اليت تبحث فيها.

 القياساتتصميم  -ح

القمرية و"ال" الشمسية وكتابة "ال" هذه تصميم القياسات ليعرف اخلطئات كتابة 

 املتوسطةعناية املرزوقي  الصف التاسع يف مدرسةلطلبة  اهلمزة وكتابة األلف اللينة

يف اإلمالء  الكلمة كتابة  قدرة الطلبة يفمبناسب حتليل البحث يعين حيلل  اإلسالمية

 املسموع.

 لصف التاسع:يف كتابة الكلمة لليقيس قدرة الطلبة 

القواعد اإلمالئية، يطلب الطلبة ليكتبوا  بة الكلمة مبناسبةقدرة الطلبة يف كتايف البحث 

 مفردات. مخسوناللغة العربية املعطى عند البحث. جيب عليهم أن يكتبوا  املفردات

 1 أسئلة، عشرة"ال" القمرية و"ال" الشمسية يتكون من السؤال عن  -1

 درجات. 133درجات، فالنتيجة لكل األجوبة الصحيحة  13السؤال 

السؤال عن اهلمزة يف أول الكلمة يعين مهزة الوصل ومهزة القطع يتكون من  -9

درجات، فالنتيجة لكل األجوبة الصحيحة  13السؤال  1أسئلة، عشرة 

 درجات. 133

 -ج(
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 13السؤال  1أسئلة، عشرة السؤال عن اهلمزة يف وسط الكلمة يتكون من  -3

 درجات. 133ات، فالنتيجة لكل األجوبة الصحيحة درج

 13السؤال  1أسئلة، عشرة السؤال عن اهلمزة يف آخر الكلمة يتكون من  -4

 درجات. 133درجات، فالنتيجة لكل األجوبة الصحيحة 

درجات،  13السؤال  1أسئلة، عشرة السؤال عن األلف اللينة يتكون من  -5

  .درجات 133فالنتيجة لكل األجوبة الصحيحة 
 

 هي: األسئلة أما

 "ال" الشمسية الرقم "ال" القمرية الرقم
ََبلِ  1 اِدَسُة          3 ِقمَُّة اجلج  السَّاَعُة السَّ
َعةِ  7 َمَناِظُر الجَقرجيَةِ  9  مَجَاُل الطَِّبي ج
 الرَُّسوجلُ  1 اليَ وجمُ  3
ِلُموجنَ  4 ُسج

 النَِّبي  2 امل
ِجدُ  5 َسج

 التَّارِيجخُ  13 امل
 اهلمزة يف أول الكلمة

ٌم                         1 َجارٌ  3 ِاسج  َأشج
ُل الجَقرجيَةِ  7 الَِّذيج  9  أَهج
َتاذٌ  1 الَّيِتج  3  ُأسج
َبلَ  4 تَ قج  َأوَّلٌ  2 ِاسج
الَمٌ  13 اِن جَتَشرَ  5  ِإسج
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 اهلمزة يف وسط الكلمة
 اَلجُمؤجِمنُ  3 َعائَِلةٌ  1
 هُؤالَءِ  7 الِقرَاَءةُ  9
 َهيجَئةٌ  1 رَائَِعةٌ  3
 طَائِرٌ  2 َسَألَ  4
ِئَلةٌ  5  َسيِ َئةٌ  13 َأسج

 اهلمزة يف آخر الكلمة
 َماءٌ  3 اهلََواءُ  1
 َجاءَ  7 ََسَاءٌ  9
 ُجزجءٌ  1 ِنَساءٌ  3
 اخَلضجرَاءُ  2 اِق جَرأج  4
ءٌ  5  ُعَلَماءٌ  13 َشيج

 األلف اللينة
 َدَعا 3 َأججرى 1
 نَ َهى 7 قَالَ  9
 ُهدى 1 ُصغجرى 3
ى 2 بَ َن  4  ُكربج
 نَامَ  13 أَعجلى 5

 


