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الرابعالباب   
 ومناقشتها البياناتحتليل 

 حملة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه -أ

 اإلسالميةنشأة مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة  تاريخ  -1

ويتشاور الشيخ احلاج عبد هللا يناقش  أن بعد 2002يونيو  1يف التاريخ 

تأسس مدرسة عناية املرزوقي ، فتبعض أطراف اجملتمع واملؤسسة والعلماءمع  مجال

 منطقة بنجر، ،، تاته مكمور7األهلية يف شارع تاته اليف ر.ت.  املتوسطة اإلسالمية

 SKاملدرسة الشيخ احلاج مشس الدين. يصدر على أساس  والية كليمنتان اجلنوبية. برئيس

 2000يونيو  21يف التاريخ  007نطقة بنجر رق:  مب الدينيةوزارة الشؤون رئيس من 

". وهذه املتوسطة اإلسالميةدرسة عناية املرزوقي فلذلك يأسس مؤسسة الرمسية "م

 "أ". تنال درجة االعتماد األكادميياملدرسة 

درسة عناية درسني واملدرسات واملوظفني من مأحوال رئيس املدرسة وامل -2

 اإلسالميةاملرزوقي املتوسطة 

 مدرسا.  20 املتوسطة اإلسالميةعناية املرزوقي  مدرسة يفعدد املدرسني 

 جدول   الباحثة ت قدم  املدرسني أحوال   البيانات عن  لتوضيح

 األمساء املدرسني اآلتية 
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 0.1اجلدول 

 املتوسطة اإلسالميةمدرسة عناية املرزوقي  يفعدد املدرسني 

 املادة الوظيفة االسم الرقم
رئيس  ليلة الفقهية املاجستري .1

 املدرسة
 اللغة اإلندونسية

احلاج حممد عيدريس  .2
 السرجانا

 احملتوى احمللي املدرس

 اللغة اإلجنلزية املدرس احلاج زين احلكي: املاجستري .8
 اللغة العربية املدرس خري هللا السرجانا .0
احلاج حممد عيدروس  .5

 السرجانا
 اجتماعية علوم املدرس

 عل: الطبيعة املدرس زين العابدين السرجانا .6

 التاريخ املدرس احلاج أمحد فورن السرجانا .7
 القرآن واحلديث املدرس احلاج أمحد دمياطي السرجانا .3
احلاج أمحد الدسوقي  .3

 السرجانا
 اللغة العربية املدرس

 الرياضيات املدرس أصفيا النور السرجانا .10
 عل: الطبيعة املدرس أمحدي السرجانا .11
 تاريخ الثقافة اإلسالمية املدرس حيد الفطر يدي السرجانا .12
 اللغة اإلجنلزية املدرس حممد لطفي أصفيا السرجانا .18
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 املادة الوظيفة االسم الرقم
 احملتوى احمللي املدرس نورمن شاح .10
 كتابة القرآنو قراءة   املدرس السرجانا شي هلل .15

 الرياضيات املدرس السرجاناربيعة العدوية  .16
 العقيدة واألخالق املدرس هندية احلسىن السرجانا .17
 اللغة العربية وفقة املدرس احلاجة عائشة السرجانا .13
 اللغة اإلندونسية  املدرس نور كمالية السرجانا .13

 ة اليدويةاحلرف املدرس أمحد كميل .20
 

 درسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية أحوال الطلبة يف م -3

-2021سنة  نطقة بنجرمبعناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية درسة كانت م

، لتوضيح البيانات انظر طالبة 106 طالبا 122 يتكون منهطلبة  263متلك  2022

 إىل اجلدول اآليت 

 0.2اجلدول 

 اإلسالميةاية املرزوقي املتوسطة درسة عنالطلبة يف م أحوال

 الصف الرقم
 اجلنس

 اجملموع
 الطالبة الطالب

 33 56 08 السابع  .1
 33 52 86 الثامن  .2
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 الصف الرقم
 اجلنس

 اجملموع
 الطالبة الطالب

 31 83 08 التاسع  .8
 263 106 122 اجملموع

 

منطقة  عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالميةمدرسة وعدد طلبة الصف التاسع يف 

إىل ثالثة فصول، لتفصيل  وتنقس:طلبة  31م 2022-2021سنة الدراسية اليف  بنجر

 ل اآليت نظر إىل اجلدو هنا البيان، أ

 0.8اجلدول 

يف  نطقة بنجرمب عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالميةدرسة الصف التاسع يف مطلبة أحوال 

 م2022-2021سنة الدراسية ال

 العدد الفصل الرقم
 23 الصف التاسع  أ .1
 26 الصف التاسع  ب .2
 26 التاسع  جالصف  .8

 31 اجملموع

 م.2022-2021درسة املتوسطة اإلسالمية عناية املرزوقي ملاملصدر  الوثيقة 
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 درسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالميةيف مأحوال األجهزة  -4

 0.0ل اجلدو 

 مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالميةأحوال األجهزة يف 

 اجلملة الغرفة الرقم
 1 املدرسةديوان رئيس  .1
 1 ديوان املدرسني .2
 1 دارةاإل .8
 3 الفصل .0
 1 صلىامل .5
 1 املقصف .6
 1 الطلبة منظمةغرفة  .7
 1 املكتبة .3

 

مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة تعليم اللغة العربية يف  يف ألنشطةا -5

 اإلسالمية

 مادة اللغة العربية يف الفصل تعلي: -أ

 تعلي: املفردات العربية اليومية يف كل صباح -ب

 العربية يف كل يوم اإلثنني اختبار -ج

 اليوميةادثة احمل -د

 -أ(

 -(ب 

 -(ج 

 -(د 
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 وحتليلها تقدمي البيانات -ب

لصف التاسع يف ل الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئيةكتابة يف   قدرة الطلبة -1

 اإلسالمية املتوسطةعناية املرزوقي  مدرسة

ت الباحثة أن طلبة الصف على حاصل االختبار على الطلبة وجد ااعتماد

مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية، لتفصيل البيانات عن نتائج الطلبة التاسع يف 

 ، ميكننا أن ننظر إىل اجلدول اآليت الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئيةيف كتابة 

 0.5اجلدول 

 الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئيةيف كتابة نتائج اختبار الطلبة 

 الرقم

 القيمة

"ال"  القيمة
القمرية 
 والشمسية

اهلمزة يف 
أول 
 الكلمة

اهلمزة يف 
وسط 
 الكلمة

اهلمزة يف 
آخر 
 الكلمة

األلف 
 اللينة

1 70 30 70 30 30 830 
2 60 30 70 30 30 830 
8 70 70 30 30 30 830 
0 30 30 30 70 30 000 
5 70 30 70 30 100 010 
6 60 60 60 100 30 860 
7 60 30 30 70 30 830 
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 الرقم

 القيمة

"ال"  القيمة
القمرية 
 والشمسية

اهلمزة يف 
أول 
 الكلمة

اهلمزة يف 
وسط 
 الكلمة

اهلمزة يف 
آخر 
 الكلمة

األلف 
 اللينة

3 30 30 30 30 30 000 
3 60 60 70 30 30 850 

10 60 70 30 70 70 860 
11 60 70 70 70 70 800 
12 60 30 70 60 30 860 
18 30 30 30 30 30 020 
10 30 30 30 30 30 000 
15 60 30 70 30 30 830 
16 60 30 70 30 30 830 
17 70 30 30 30 30 000 
13 70 30 60 30 60 860 
13 100 30 100 30 100 030 
20 30 70 30 30 100 080 
21 30 30 30 30 30 020 
22 30 100 100 100 30 030 
28 70 30 70 70 30 870 
20 30 30 30 30 30 020 
25 30 30 70 70 30 000 
26 70 30 60 30 60 870 
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 الرقم

 القيمة

"ال"  القيمة
القمرية 
 والشمسية

اهلمزة يف 
أول 
 الكلمة

اهلمزة يف 
وسط 
 الكلمة

اهلمزة يف 
آخر 
 الكلمة

األلف 
 اللينة

27 30 30 30 60 60 830 
23 70 30 70 30 30 830 
23 30 30 30 60 30 080 
80 30 70 30 70 70 830 
81 70 60 30 60 30 860 
82 30 70 70 70 70 870 
88 30 60 60 60 70 880 
80 70 70 60 30 30 870 
85 30 30 60 70 70 860 
86 100 30 30 30 30 050 
87 30 30 70 30 30 000 
83 70 30 60 70 70 860 
83 30 30 60 60 70 860 
00 30 30 60 60 30 870 
01 30 30 30 30 100 080 
02 70 30 70 70 70 860 
08 30 70 70 60 70 850 
00 30 60 70 60 30 870 
05 30 30 70 70 30 830 
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 الرقم

 القيمة

"ال"  القيمة
القمرية 
 والشمسية

اهلمزة يف 
أول 
 الكلمة

اهلمزة يف 
وسط 
 الكلمة

اهلمزة يف 
آخر 
 الكلمة

األلف 
 اللينة

06 70 70 70 70 70 850 
07 30 30 30 60 30 010 
03 30 60 70 60 30 850 
03 30 60 30 60 30 860 
50 30 30 30 30 30 050 
51 30 30 30 30 30 050 
52 30 70 30 70 30 000 
58 30 30 60 60 60 850 
50 30 30 60 60 60 850 
55 30 30 60 30 60 830 
56 70 70 60 30 60 800 
57 70 70 60 70 70 800 
53 30 70 30 30 70 830 
53 30 70 30 70 70 830 
60 70 30 30 30 70 830 
61 30 70 30 60 30 830 
62 30 70 30 30 70 000 
68 30 30 60 70 70 870 
60 30 30 60 30 30 830 
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 الرقم

 القيمة

"ال"  القيمة
القمرية 
 والشمسية

اهلمزة يف 
أول 
 الكلمة

اهلمزة يف 
وسط 
 الكلمة

اهلمزة يف 
آخر 
 الكلمة

األلف 
 اللينة

65 30 70 60 30 70 870 
66 60 30 60 70 60 880 
67 60 60 30 60 60 820 
63 60 60 30 60 30 850 
63 60 70 70 60 30 800 
70 60 60 30 30 70 860 
71 30 30 30 30 70 000 
72 60 60 30 30 30 860 
78 60 60 30 30 30 830 
70 60 60 30 30 60 860 
75 70 70 60 70 30 860 
76 60 60 30 60 60 880 
77 30 30 30 60 60 850 
73 60 60 30 30 60 800 
73 60 60 30 30 60 850 
30 60 60 30 30 60 860 
31 60 60 30 30 60 850 

 80720 6250 6110 6150 6100 6110 العدد
 75.35 77.16 75.08 75.32 75.80 75.08 املعدل
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اعتمادا على اجلدول السابقة، فوضعت الباحثة دفرت أكرب نتيجة وأقل نتيجة 

لصف التاسع يف مدرسة ل مبناسبة القواعد اإلمالئية على قدرة الطلبة يف كتابة الكلمات

 .عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية

 التصنيف

 ه د ج ب أ

)"ال" 
القمرية 

 والشمسية(

)اهلمزة يف 
أول 

 الكلمة(

اهلمزة يف 
وسط 
 الكلمة(

)اهلمزة يف 
آخر 
 الكلمة(

)األلف 
 اللينة(

أكرب 
 نتيجة

100 100 100 100 100 

أقل 
 نتيجة

60 60 60 60 60 

 77.16 75.08 75.32 75.80 75.08 املعدل

كتابة الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية للصف   قدرة الطلبة يفعلى  استنادا

دلت على درجة قادر متاما وهذه املرزوقي املتوسطة اإلسالمية  التاسع يف مدرسة عناية

 يف معيار التفسري. 38–75ألهنا تقع بني  75،35تتحقق باملعدل على قدر 
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 ال" القمرية والشمسية" (أ

ميكننا أن ننظر إىل اجلدول ملعرفة قدرة الطلبة يف كتابة "ال" القمرية والشمسية، 

 اآليت 

 0.6اجلدول 

 كتابة "ال" القمرية والشمسيةيف  نتائج اختبار الطلبة 

 العبارة النتيجة يف املائة تكرار اجلواب النتيجة الرقم
 قادر جدا 2.5% 2 32-100 1
 قادر 20.7% 20 30-31 2
 قادر متاما 20.7% 20 38-75 8
 أقل قدرة 03.1% 83 75> 0

  %100 31 العدد

كتابة "ال" القمرية استنادا إىل اجلدول، عندما ينظر إليها من حيث اختبار  

 والشمسية حلساب هذا معدل النتائيج من خالل حساب باستخدام الرمز اآليت 

 

              M =        =             = 75,43 

  

         6110 

N          81 

 -(أ
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قدرة الطلبة يف كتابة "ال" القمرية والشمسية دلت على درجة قادر متاما وهذه 

 يف معيار التفسري. 38-75ألهنا تقع بني  75.08على قدر باملعدل تتحقق 

 الصف  طلبةأن    وجدت الباحثة  الطلبة على على حاصل االختبار  اعتمادا

املرزوقي املتوسطة اإلسالمية، لتفصيل البيانات عن نتائج الطلبة  التاسع يف مدرسة عناية

 يف كتابة "ال" القمرية والشمسية، ميكننا أن ننظر إىل اجلدول اآليت 

 0.7اجلدول 

 األخطاء يف كتابة "ال" القمرية والشمسية

 الكلمات الرقم
عدد الكتابة اخلاطئة 
 لطلبة الصف التاسع

 البيانات

َبَ  .1  31\51 لِ ِقمَُّة اجلج
كتب الطلبة هذه املفردة حبرف األلف 
يف "ال" غري املكتوبة وحرف الالم غري 

 املتصل

 31\55 َمَناِظُر الجَقرجيَةِ  .2
كتب الطلبة هذه املفردة حبرف األلف 

يف "ال" غري املكتوبة وحرف الظاء 
 مكتوبة حبرف اجلي: أو الزاي

8. 
السَّاَعُة 
 31\03 السَّاِدَسةُ 

هذه املفردة حبرف "ال"  كتب الطلبة
 غري املكتوبة

َعةِ  .0 كتب الطلبة هذه املفردة حبرف "ال"  31\00 مَجَاُل الطَِّبي ج
 غري املكتوبة

  133 العدد
 



51 

 

 133عددها  ، %20،6األخطاء يف كتابة "ال" القمرية والشمسية على قدر 

خطأ  وكتابة "ال" الشمسية  106خطأ وتتكون األخطاء يف كتابة "ال" القمرية عددها 

 خطأ. 38عددها 

أما األخطاء اليت يفعلها طلبة الصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة 

ََبِل" و"َمَناِظُر  اإلسالمية يعين يف كتابة "ال" القمرية مثل الكلمة الصحيحة "ِقمَُّة اجلج

تُ لجَجَبِل"  خطأ، 10مَُّتلج َجَبِل" خطأ، و"كِ  15ولكن كتبوا "ِقمَُّتلج َجَبِل" الجَقرجيَِة"   3و"ِقمَّ

ََبِل"  3ِِخَُّتلج َجَبِل" خطأ، و" خطأ، كتب  0خطأ، و"ِقمَُّتولج َجَبِل"  6خطأ،  و"ِقمَُّت اجلج

ويف   الطلبة هذه املفردة حبرف األلف يف "ال" غري املكتوبة وحرف الالم غري املتصل.

خطأ،  6خطأ، و"َمَنِظُر لجَقرجيَِة"  10َنازُِر الجَقرجيَِة" خطأ، و"مَ  10"َمَناِجُرلج َكرجيَِة"  كلمة

رف كتب الطلبة هذه املفردة حب خطأ، 3، و"َمَنِجُر الجَقرجيَِة" خطأ 12و"َمَناِجُر الجَقرجيَِة" 

وأما كتابة "ال"  األلف يف "ال" غري املكتوبة وحرف الظاء مكتوبة حبرف اجلي: أو الزاي.

 15"َاسََّعُت َسِدَسُة" حيحة "السَّاَعُة السَّاِدَسِة" ولكن كتبوا الشمسية مثل الكلمة الص

 7خطأ، و"َاشَّاَء ُتسَِّدَسُة"  11خطأ، و"السَّاَعُة السَِّدَسُة"  10 "َأسَّاَعُة سَّاِدَسِة"خطأ، و

 خطأ، كتب الطلبة هذه املفردة حبرف "ال" غري املكتوبة. 6خطأ، و"السَّاَعُة َساِدَسُة" 

خطأ،  10خطأ، و"مَجَاُل طَِّبَعِة"  20ويف كلمة "مَجَاُل الطَِّبي جَعِة" كتبوا "مَجَُل طَِّبَعِة" 
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َعِة"  كتب الطلبة  ،خطأ 5خطأ، و"مَجَاُل طَِّبَعِت"  2خطأ، و"مَجَُلةج طَِبَعِة"  6و"مَجَاُلطَِّبي ج

 رف "ال" غري املكتوبة.هذه املفردة حب
 

 اهلمزة يف أول الكلمة (ب

ميكننا أن ننظر إىل اجلدول ، مزة يف أول الكلمةملعرفة قدرة الطلبة يف كتابة اهل

 اآليت 

 0.3اجلدول 

 اهلمزة يف أول الكلمةكتابة يف  نتائج اختبار الطلبة 

 النتيجة الرقم
تكرار 
 اجلواب

 العبارة النتيجة يف املائة

 قادر جدا 1.2% 1 32-100 1
 قادر 22.2% 13 30-31 2
 قادر متاما 23.0% 28 75-38 8
 أقل قدرة 03.1% 83 75> 0

  %100 31 العدد

اهلمزة يف أول كتابة استنادا إىل اجلدول، عندما ينظر إليها من حيث اختبار  

 حلساب هذا معدل النتائيج من خالل حساب باستخدام الرمز اآليت  الكلمة

      M =        =             = 75,30 

 

 -ب(

 

        6100 

 N         81 
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دلت على درجة قادر متاما وهذه  اهلمزة يف أول الكلمةقدرة الطلبة يف كتابة 

 معيار التفسري.يف  38-75بني  ألهنا تقع  75.80على قدر باملعدل   تتحقق

اعتمادا على حاصل االختبار على الطلبة وجدت الباحثة أن طلبة الصف 

التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية، لتفصيل البيانات عن نتائج الطلبة 

 ، ميكننا أن ننظر إىل اجلدول اآليت  اهلمزة يف أول الكلمةيف كتابة 

 0.3اجلدول 

 أول الكلمة كتابة اهلمزة يفاألخطاء يف  

 الكلمات الرقم
عدد الكتابة اخلاطئة 
 لطلبة الصف التاسع

 البيانات

1.   : كتب الطلبة هذه املفردة يكتابة مهزة  31\08 ِاسج
 القطع مع أهنا هي مهزة الوصل

 31\80 الَِّذيج  .2
كتب الطلبة هذه املفردة بكتابة مهزة 

 القطع مع أهنا هي مهزة الوصل

َجار   .8 كتب الطلبة هذه املفردة بكتابة مهزة  31\56 َأشج
 الوصل مع أهنا هي مهزة القطع

ُل الجَقرجيَةِ  .0  31\67 أَهج
كتب الطلبة هذه املفردة بكتابة مهزة 

 الوصل مع أهنا هي مهزة القطع
  200 العدد

 -(ج
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 200عددها  ، %20،7على قدر  األخطاء يف كتابة اهلمزة يف أول الكلمة

مهزة القطع   خطأ وكتابة 77الوصل عددها   مهزةيف كتابة خطأ وتتكون األخطاء 

 خطأ. 128عددها 

أما األخطاء اليت يفعلها طلبة الصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي 

: " و"الَِّذيج  " املتوسطة اإلسالمية يعين يف كتابة مهزة الوصل مثل الكلمة الصحيحة "ِاسج

 " : "  20ولكن كتبوا "ِامسجُنج " 28خطأ، و"ِإسج ِذ"  15 خطأ، و"أَلَِّذيج ََ  10خطأ، و"الَّ

 " يج خطأ، كتب الطلبة هذه املفردة بكتابة مهزة القطع مع أهنا هي مهزة  3خطأ، و"اجلَِّ

َجار  مثل الكلمة الصحيحة " مهزة القطعوأما كتابة الوصل.  َجار  " ولكن كتبوا "َأشج  "َاشج

"  خطأ، 23 َجاُرنج "  10و"َأشج َجر  ُل الجَقرجيَةِ " كلمةويف  خطأ،  13خطأ، و"َاشج  " كتبواأَهج

ُل الجَقرجيَِة"  ُللج قَ رجيَةِ "خطأ، و 80"اَهج ُل الجَقرجيَِة"  11 "َاحج لُلجَقرجيَِة"  15خطأ، و"اَحج خطأ، و"اَهج

 .طعبكتابة مهزة الوصل مع أهنا هي مهزة الق كتب الطلبة هذه املفردة خطأ، 11
 

 الكلمة وسطاهلمزة يف  (ج

ميكننا أن ننظر إىل اجلدول ملعرفة قدرة الطلبة يف كتابة اهلمزة يف وسط الكلمة، 

 اآليت 

 

 -(ج
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 0.10اجلدول 

 اهلمزة يف وسط الكلمةكتابة يف  نتائج اختبار الطلبة 

 النتيجة الرقم
تكرار 
 اجلواب

 العبارة النتيجة يف املائة

 جداقادر  2.5% 2 32-100 1
 قادر 25.3% 21 30-31 2
 قادر متاما 28.5% 13 75-38 8
 أقل قدرة 03.1% 83 75> 0

  %100 31 العدد

اهلمزة يف وسط كتابة استنادا إىل اجلدول، عندما ينظر إليها من حيث اختبار  

 حلساب هذا معدل النتائيج من خالل حساب باستخدام الرمز اآليت  الكلمة
 

                   M =        =             = 75,92 

 

  وهذه قادر متامادلت على درجة  اهلمزة يف وسط الكلمةيف كتابة قدرة الطلبة 

 التفسري. معياريف  38-75بني  ألهنا تقع  75.32 على قدر باملعدل  تتحقق 

أن طلبة   الباحثة  وجدت على الطلبة  حاصل االختبار  على   اعتمادا

الصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية، لتفصيل البيانات عن نتائج 

 ، ميكننا أن ننظر إىل اجلدول اآليت  اهلمزة يف وسط الكلمةالطلبة يف كتابة 

        6150 
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 0.11اجلدول 

 األخطاء يف كتابة اهلمزة يف وسط الكلمة

 الكلمات الرقم
عدد الكتابة اخلاطئة 
 لطلبة الصف التاسع

 البيانات

 31\08 َعائَِلة   .1
حبرف اهلمزة  كتب الطلبة هذه املفردة
 األلفمنفردة أو على 

حبرف اهلمزة  كتب الطلبة هذه املفردة 31\55 الِقرَاَءةُ  .2
 األلفمنفردة أو على 

حبرف اهلمزة  كتب الطلبة هذه املفردة 31\52 رَائَِعة   .8
 األلفمنفردة أو على 

ُؤجِمنُ  .0
حبرف اهلمزة  كتب الطلبة هذه املفردة 31\05 امل

 غري املكتوبة أو مكتوبة حبرف العني
  135 العدد

 135عددها  ،%20،1على قدر األخطاء يف كتابة اهلمزة يف وسط الكلمة 

 خطأ.

أما األخطاء اليت يفعلها طلبة الصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي 

" اإلسالمية يعين يف كتابة اهلمزة يف وسط الكلمة مثل الكلمة الصحيحة "َعائَِلة  املتوسطة 

خطأ،  3خطأ، و"َعِإلَة "  0خطأ، و"َعاإِلَة "  16خطأ، و"َعاِءلَة "  10ولكن كتبوا "أَِعَلة " 

خطأ،  10خطأ، و"الِقرَاَعُة"  13خطأ، و"الِقَرَءُة"  17 ويف كلمة "الِقرَاَءُة" كتبوا "الِقرَأَُة"
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 خطأ، 15خطأ، و"رَاِعأَة   16 "َعة  خطأ، و"َرإِ  21رَاِءَعة "  " كتبوا "رَائَِعة  " ويف كلمة

ُؤجِمنُ "، ويف كلمة األلفحبرف اهلمزة منفردة أو على  كتب الطلبة هذه املفردة
" كتبوا امل

ُوجِمُن" "
ُعجِمُن" "خطأ، و 15امل

ِمُن"  15امل
ُ
املفردة كتب الطلبة هذه  خطأ، 15خطأ، و"امل

 حبرف اهلمزة غري املكتوبة أو مكتوبة حبرف العني.

 الكلمة آخراهلمزة يف  (د

ميكننا أن ننظر إىل اجلدول ملعرفة قدرة الطلبة يف كتابة اهلمزة يف آخر الكلمة، 

 اآليت 

 0.12اجلدول 

 اهلمزة يف آخر الكلمةكتابة يف  نتائج اختبار الطلبة 

 النتيجة الرقم
تكرار 
 اجلواب

 العبارة يف املائةالنتيجة 

 قادر جدا 2.5%  2 32-100 1
 قادر 22.2% 13 30-31 2
 قادر متاما 27.2% 22 75-38 8
 أقل قدرة 03.1% 83 75> 0

  %100 31 العدد

اهلمزة يف آخر كتابة استنادا إىل اجلدول، عندما ينظر إليها من حيث اختبار  

          حلساب هذا معدل النتائيج من خالل حساب باستخدام الرمز اآليت  الكلمة
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M =        =             = 75,43 

وهذه  قادر متامادلت على درجة  اهلمزة يف آخر الكلمةيف كتابة قدرة الطلبة 

 يف معيار التفسري. 38-75 بنيألهنا تقع  75.08على قدر باملعدل تتحقق 

 أن طلبة   الباحثة  وجدت  على الطلبة  حاصل االختبار  على  اعتمادا

 املتوسطة اإلسالمية، لتفصيل البيانات عن  املرزوقي  عناية  مدرسة   يف  الصف التاسع

 ، ميكننا أن ننظر إىل اجلدول اآليت  اهلمزة يف آخر الكلمةنتائج الطلبة يف كتابة 

0.18اجلدول   

 األخطاء يف كتابة اهلمزة يف آخر الكلمة

 الكلمات الرقم
عدد الكتابة اخلاطئة 
 لطلبة الصف التاسع

 البيانات

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف اهلمزة على  31\05 اهلََواءُ  .1
 األلف أو مكتوبة حبرف العني

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف اهلمزة غري  31\00 اِق جَرأج  .2
 املكتوبة أو منفردة أو على األلف 

ء   .8 كتب الطلبة هذه املفردة حبرف اهلمزة على  31\55 َشيج
 الياء أو على الواو أو مكتوبة حبرف العني

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف اهلمزة على  31\53 اخَلضجرَاءُ  .0
 حبرف اهلاءاأللف أو حرف اخلاء مكتوبة 

  133 العدد

        6110 
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 133عددها  ، %20،6على قدر األخطاء يف كتابة اهلمزة يف آخر الكلمة 

 خطأ.

أما األخطاء اليت يفعلها طلبة الصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي 

املتوسطة اإلسالمية يعين يف كتابة اهلمزة يف آخر الكلمة مثل الكلمة الصحيحة "اهلََواءُ"  

خطأ، كتب الطلبة هذه  12خطأ، و"اهلَوَُع"  18خطأ، و"اهلََواأُ"  20 "اهلََوُء"كتبوا 

اِق جرَا"  و"" كتبوا اِق جرَأج " املفردة حبرف اهلمزة على األلف أو مكتوبة حبرف العني، ويف كلمة

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف اهلمزة  خطأ، 11 "اِق جرَاء"خطأ، و 18خطأ، و"ِإق جرَأج"  16

ء  "توبة أو على األلف أو منفردة، ويف كلمة غري املك خطأ،  13 "َشئ  " كتبوا "َشيج

 " "  11خطأ، و"َشيجع "  13و"َشي جُعنج كتب الطلبة هذه املفردة  خطأ، 3خطأ، و"َشيج ُؤنج

" كتبوا اخَلضجرَاءُ "حبرف اهلمزة على الياء أو على الواو أو مكتوبة حبرف العني، ويف كلمة 

كتب الطلبة هذه  خطأ، 10خطأ، و"اخَلضجرَاأُ"  15و"اهلَضجرَاُء" خطأ،  80 "اخَلضجرَأُ "

 املفردة حبرف اهلمزة على األلف أو حرف اخلاء مكتوبة حبرف اهلاء.

 اللينةاأللف  (ه

 ميكننا أن ننظر إىل اجلدول اآليت ملعرفة قدرة الطلبة يف كتابة األلف اللينة، 

  

 -ه(
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 0.10اجلدول 
 األلف اللينةكتابة يف  نتائج اختبار الطلبة 

 النتيجة الرقم
تكرار 
 اجلواب

 العبارة النتيجة يف املائة

 قادر جدا 0.3%  0 32-100 1
 قادر 28.5% 13 30-31 2
 قادر متاما 23.0% 28 75-38 8
 أقل قدرة 08.2% 85 75> 0

  %100 31 العدد

 اللينةاأللف كتابة استنادا إىل اجلدول، عندما ينظر إليها من حيث اختبار  

 حلساب هذا معدل النتائيج من خالل حساب باستخدام الرمز اآليت 
 

                   M =        =             = 77,16 

 

دلت على درجة قادر متاما وهذه تتحقق  األلف اللينةقدرة الطلبة يف كتابة 

 يف معيار التفسري. 38-75ألهنا تقع بني  77.16على قدر باملعدل 

اعتمادا على حاصل االختبار على الطلبة وجدت الباحثة أن طلبة الصف 

التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية، لتفصيل البيانات عن نتائج الطلبة 

 ، ميكننا أن ننظر إىل اجلدول اآليت  األلف اللينةيف كتابة 

        6250 

 N         81 
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15.0اجلدول   
 األلف اللينة كتابة  األخطاء يف

 الكلمات الرقم
عدد الكتابة اخلاطئة 
 لطلبة الصف التاسع

 البيانات

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف "ى"  31\52 َأججرى .1
 مكتوبة باأللف أو غري املكتوبة

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف األلف  31\83 َدَعا .2
 مكتوبة ب  "ى"

 31\07 َبىن .8
كتب الطلبة هذه املفردة حبرف "ى" 

 مكتوبة باأللف

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف "ى"  31\07 هَنى .0
 مكتوبة باأللف

  285 العدد
 

 خطأ. 285عددها  ، %22،3على قدر  األلف اللينةاألخطاء يف كتابة 

أما األخطاء اليت يفعلها طلبة الصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي 

رى"  األلف اللينةاملتوسطة اإلسالمية يعين يف كتابة  ولكن  مثل الكلمة الصحيحة "َأجج

رَا" َر"  80 كتبوا "َاجج خطأ، كتب الطلبة هذه املفردة حبرف "ى" مكتوبة  22خطأن و"َاجج

 خطأ، 13 "َدَعى"خطأ، و 20"َداَعا" " كتبوا َدَعا" ةباأللف أو غري املكتوبة، ويف كلم

 82بَ َنا" " كتبوا "َبىن"كتب الطلبة هذه املفردة حبرف األلف مكتوبة ب  "ى"، ويف كلمة 
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خطأ، كتب الطلبة هذه املفردة حبرف "ى" مكتوبة باأللف. ويف   15خطأ، و"بَ َناء" 

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف   خطأ، 10خطأ، و"ََنَا"  88نَ َها" " كتبوا "هَنى"كلمة 

 "ى" مكتوبة باأللف.
 

الكلمات مبناسبة القواعد يف كتابة  لطلبةاقدرة  اليت تؤثر على األسباب -2

 لصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالميةل اإلمالئية

الباحثة وجدت  درس اللغة العربيةمع الطلبة وماملقابلة على حاصل  ااعتماد

درسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية، لتفصيل البيانات طلبة الصف التاسع يف مأن 

 ، ميكننا أن ننظر إىل اجلدول اآليت املقابلةعن نتائج 

 0.16اجلدول 

 كتابة "ال" القمرية والشمسيةاليت تؤثر على قدرة الطلبة يف  سباب األ

 األسباب البيانات الكلمات الرقم

ََبلِ ِقمَُّة  .1  اجلج
كتب الطلبة هذه املفردة 
حبرف "ال" غري املكتوبة 
 وحرف الالم غري املتصل

 واأن يفهم ونعييستط الالطلبة 
 ونيعرف ال :كلمة املقصودة ألهن

 معىن الكلمة

َمَناِظُر  .2
 الجَقرجيَةِ 

كتب الطلبة هذه املفردة 
حبرف "ال" غري املكتوبة 
 وحرف الالم غري املتصل

 واأن يفهم ونعييستط الالطلبة 
 ال يعرفون :كلمة املقصودة ألهن

 معىن الكلمة
القواعد عن  ونيعرف ال الطلبةكتب الطلبة هذه املفردة السَّاَعُة  .8
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 األسباب البيانات الكلمات الرقم
 "ال" الشمسية جبيدة وصحيحة حبرف "ال" غري املكتوبة السَّاِدَسةِ 

مَجَاُل  .0
َعةِ   الطَِّبي ج

كتب الطلبة هذه املفردة 
 كتوبةحبرف "ال" غري امل

القواعد عن  ونيعرف ال الطلبة
 "ال" الشمسية جبيدة وصحيحة

 0.17اجلدول 

 مزة يف أول الكلمةاهلاألسباب اليت تؤثر على قدرة الطلبة يف كتابة 

 األسباب البيانات الكلمات الرقم

1.   :  ِاسج
كتب الطلبة هذه املفردة 

أهنا  معكتابة مهزة القطع ب
 مهزة الوصلهي 

 واأن يفرق ونعييستط ال الطلبة
 ومهزة القطع مهزة الوصل بني

 جبيدة وصحيحة

 الَِّذيج  .2
كتب الطلبة هذه املفردة 
ا بكتابة مهزة القطع مع أهن

 هي مهزة الوصل

عون أن يفرقوا يال يستط الطلبة
بني مهزة الوصل ومهزة القطع 

 جبيدة وصحيحة

َجار   .8  َأشج
فردة كتب الطلبة هذه امل
 مع أهنابكتابة مهزة الوصل 

 هي مهزة القطع

عون أن يفرقوا يال يستط الطلبة
بني مهزة القطع ومهزة الوصل 

 جبيدة وصحيحة

ُل الجَقرجيَةِ  .0  أَهج
فردة كتب الطلبة هذه امل

 بكتابة مهزة الوصل مع أهنا
 هي مهزة القطع

ال يستطيعون أن يفرقوا  الطلبة
بني مهزة القطع ومهزة الوصل 

 جبيدة وصحيحة
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 0.13 اجلدول

 اهلمزة يف وسط الكلمة األسباب اليت تؤثر على قدرة الطلبة يف كتابة

 األسباب البيانات الكلمات الرقم

 َعائَِلة   .1
 كتب الطلبة هذه املفردة

حبرف اهلمزة منفردة أو على 
 األلف

  القواعد عن ونيعرف ال الطلبة
مزة على الياء جبيدة اهل كتابة

 وصحيحة

 الِقرَاَءةُ  .2
 الطلبة هذه املفردةكتب 

حبرف اهلمزة منفردة أو على 
 األلف

  القواعد عن ونيعرف ال الطلبة
مزة منفردة جبيدة اهل كتابة

 وصحيحة

 رَائَِعة   .8
 كتب الطلبة هذه املفردة

حبرف اهلمزة منفردة أو على 
 األلف

  القواعد عن ونيعرف ال الطلبة
مزة على الياء جبيدة اهل كتابة

 وصحيحة

ُؤجِمنُ  .0
 امل

 كتب الطلبة هذه املفردة
حبرف اهلمزة غري املكتوبة أو 

 مكتوبة حبرف العني

  القواعد عن ونيعرف ال الطلبة
مزة على الواو جبيدة اهل كتابة

 وصحيحة

 0.13اجلدول 

 اهلمزة يف آخر الكلمة األسباب اليت تؤثر على قدرة الطلبة يف كتابة

 األسباب البيانات الكلمات الرقم

 اهلََواءُ  .1
كتب الطلبة هذه املفردة 

حبرف اهلمزة على األلف أو 
 مكتوبة حبرف العني

القواعد عن   ونيعرف ال الطلبة
مزة يف آخر الكلمة كتابة اهل

 جبيدة وصحيحة
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 األسباب البيانات الكلمات الرقم

 اِق جَرأج  .2
كتب الطلبة هذه املفردة 

حبرف اهلمزة غري املكتوبة أو 
 منفردة أو على األلف

القواعد عن   ونيعرف ال الطلبة
يف آخر  على األلفمزة كتابة اهل

 الكلمة جبيدة وصحيحة

ء   .8  َشيج

كتب الطلبة هذه املفردة 
حبرف اهلمزة على الياء أو 
على الواو أو مكتوبة حبرف 

 العني

ال يعرفون القواعد عن   الطلبة
كتابة اهلمزة يف آخر الكلمة 

 جبيدة وصحيحة

 اخَلضجرَاءُ  .0

كتب الطلبة هذه املفردة 
اهلمزة على األلف أو حبرف 

حرف اخلاء مكتوبة حبرف 
 اهلاء

ال يعرفون القواعد عن   الطلبة
كتابة اهلمزة يف آخر الكلمة 

 جبيدة وصحيحة

 0.20اجلدول 
 األلف اللينة األسباب اليت تؤثر على قدرة الطلبة يف كتابة

 األسباب البيانات الكلمات الرقم

 َأججرى .1
كتب الطلبة هذه املفردة 

رف "ى" مكتوبة حبحبرف 
 األلف أو غري املكتوبة

ال يعرفون القواعد عن   الطلبة
كتابة األلف اللينة واأللف 
 املقصورة جبيدة وصحيحة

كتب الطلبة هذه املفردة  َدَعا .2
 حبرف األلف مكتوبة ب  "ى"

ال يعرفون القواعد عن   الطلبة
كتابة األلف اللينة جبيدة 

 وصحيحة
ال يعرفون القواعد عن   الطلبةكتب الطلبة هذه املفردة  َبىن .8
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 األسباب البيانات الكلمات الرقم
رف حبرف "ى" مكتوبة حب

 األلف
كتابة األلف اللينة واأللف 
 املقصورة جبيدة وصحيحة

 هَنى .0
كتب الطلبة هذه املفردة 

رف حبرف "ى" مكتوبة حب
 األلف

ال يعرفون القواعد عن   الطلبة
كتابة األلف اللينة واأللف 
 املقصورة جبيدة وصحيحة

 

 

األسباب اليت تؤثر على دفرت اعتمادا على اجلداول السابقة، فوضعت الباحثة 

لصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة ل قدرة الطلبة يف كتابة الكلمات

 .اإلسالمية

 األسباب البيانات الكلمات الرقم

كتابة "ال"  .1
 القمرية

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف 
"ال" غري املكتوبة وحرف الالم 

 غري املتصل

عون أن يفهموا  يالطلبة ال يستط
كلمة املقصودة ألهن: ال 

 يعرفون معىن الكلمة

كتابة "ال"  .2
 الشمسية

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف 
 "ال" غري املكتوبة

القواعد عن  الطلبة ال يعرفون 
كتابة "ال" الشمسية جبيدة 

 وصحيحة

8. 
كتابة 

اهلمزة يف 
 أول الكلمة

كتب الطلبة هذه املفردة 
بكتابة مهزة القطع مع أهنا هي 

مهزة الوصل أو كتابة مهزة 
 الوصل مع أهنا هي مهزة القطع

عون أن يفرقوا يالطلبة ال يستط
بني مهزة الوصل ومهزة القطع 

 جبيدة وصحيحة

الطلبة ال يعرفون القواعد عن  كتب الطلبة هذه املفردة حبرف كتابة  .0
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اهلمزة يف 
وسط 
 الكلمة

اهلمزة منفردة أو على األلف أو 
غري املكتوبة أو مكتوبة حبرف 

 العني

كتابة اهلمزة على الياء، على 
األلف، على الواو، ومهزة 

منفردة يف وسط الكلمة جبيدة 
 وصحيحة

5. 

كتابة 
اهلمزة يف 

 آخر
 الكلمة

كتب الطلبة هذه املفردة حبرف 
منفردة أو على األلف أو اهلمزة 

غري املكتوبة أو على الواو أو 
 مكتوبة حبرف العني

الطلبة ال يعرفون القواعد عن  
كتابة اهلمزة على الياء، على 

األلف، على الواو، ومهزة 
منفردة يف آخر الكلمة جبيدة 

 وصحيحة

6. 
كتابة 
األلف 
 اللينة

الطلبة هذه املفردة حبرف كتب 
"ى" مكتوبة باأللف أو غري 

 املكتوبة

الطلبة ال يعرفون القواعد عن  
كتابة األلف اللينة واأللف 
 املقصورة جبيدة وصحيحة

 

 


