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: تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل املعلمنيقسم

أية الدرجات األكادميية نتمي إىل تأليفي وال تقدم للحصول على أقرر أن هذه الرسالة ت
راء اليت أعدها اآلخرون، إال وفقا مببادئ فيها التأليفات واآلتيف جامعات ما، وليس

املذكورة يف مراجعها العلمية. والباحثة مستعدة لقبول وإعداد البحوث العلمية 
العقوبات فيما يقذف عليها من انتحال املؤلفات.

م ،هتشيبندا آ٢٠١٧سبتمرب١٢
صاحبة القرار

زهرة اليان
١٤٠٢٠٢١٩١رقم القيد : 



د

ستهاللا

بسم اهللا الرمحن الرحيم

إِنّا أَنزلْناه قُرآنا عربِيّا لَعلَّكُم تعقلُونَ

٢سورة يوسف آية 

(صدق اهللا العظيم)

رضي اهللا عنه :قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب

نِكُميد نٌء مزا جهفَإِن ةبِيراْلع ةلُّمِ اللُّغعلَى تا عورِصحا ""



ه

هداءإ

شكر وتقدير

اللذين ربياين نورسستروايتوأمي املكرمة حرمن أرسا إىل أيب املكرم

أخوين حفظهما اهللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة وإىل ين صغريا

عائشة أخوات صغريات شفائلوصغريين قيافول الغفاري و اكيل حمتديثالث

خدجيةو

موين قد علوإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين 

.هلم بالكثري تقديرا وإجالالإرشادا صحيحاأنواع العلوم املفيدة وأرشدوين

، راجس أكربرادي، وأخوين أوإىل مجيع أسريت وأصدقائي احملبوبني، 

زهري، وسري ألفى وسعودة,ثالث أخوات يوليا سيماهارى، و

والطالبات إىل مجيع املدرس واملدرسات يف معهد املنار .ورومسالياوحيوين،و

هلنشكرا جزيال على مساعدن أقوليف الصف األول للمرحلة املتوسطة،و

ي وأصدقائي يف الئيوإىل مجيع زميف نيل البيانات هلذه الرسالة.وكذلك 

شكرا جزيال على هلمأقولواإلسالمية احلكومية.الرانرييجامعة

جزاكم اهللا خري اجلزاء.و،يم يل يف إجناز هذا البحث العلممساعد



و

بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا اإلنسان احلمد هللا الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق 

وعلى آله حممد صلى اهللا عليه و  سلموأوسعها. والصالة والسالم على حبيب الرمحن

وأصحابه أمجعني ومن تبعه دايته وإحسانه إىل يوم الدين. 

فقد انتهت الباحثة بإذن اهللا وعونه من كتابة هذه الرسالة حتت املوضوع " 

سة جتربية مبعهداملنار امالء املنقول (دردام الشريط لترقية قدرة الطالبات على اإلخاست

اليت قدمتها لكلية التربية وتأهيل ")Aceh Besarاإلسالمية احلديث للترقية 

كمادة من املواد المية احلكومية دار السالم بندا آتشيه املعلمني جلامعة الرانريي اإلس

املقررة لنيل درجة املرحلة اجلامعية األوىل يف التربية اإلسالمية.

تقدم الباحثة الشكر للمشرفني الفاضلني، مها ،فيف هذه الفرصة السعيدةو

على مساعدما حسين زار املاجستري، والدكتوراملاجستريسالمي حممودالدكتور 

لعل اهللا جيزيهما وهذه الرسالة، رسالة  الباحثة لكتابتهايف إشراف الفارغةوأوقاما 

خري اجلزاء.

مث تقدم الباحثة كلمة الشكر ملدير جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، وعميد 

كلية التربية، ورئيس قسم تعليم اللغة العربية، واملعلمني فيه حيث قد شجعوا الباحثة 



ز

ملوظفي مكتبة جامعة الرانريي الذين كما تقدم جزيل الشكر  .يف كتابة هذه الرسالة 

كتابة هذه الرسالة.ة إىل إمتام تاجساعدوها يف إعارة الكتب احمل

للتربية ومدرسيهامعهد املنار احلديثثة خبالص الشكر إىل أساتذة وتقدم الباح

الذين قد بذلوا أوقام وساعدوها جلميع البيانات يف أعداد هذه . وهماإلسالمية

وها الرسالة. وكذلك تقدم كلمة الشكر للزميالت والزمالء احملبوبني الذين قد ساعد

بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة هذه الرسالة.

نقدا بنائيا وإصالحا ني أن يقدمواويف هذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئ

عامة. نينافعا إلكمال هذه الرسالة، وعسى اهللا أن جيعلها نافعة للباحثة خاصة وللقارئ

ىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال باهللا العلى وحسبنا اهللا ونعم الوكيل فهو نعم املو

العظيم واحلمد هللا رب العاملني. 

م٢٠١٧سبتمبري١٢دار السالم، 

الباحثة
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مستخلص البحث
دراسة (الطالبات على اإلمالء املنقولقدرةاستخدام الشريط لترقيةعنوان البحث   :

)Aceh Besarجتريبية مبعهد املنار احلديث للتربية اإلسالمية
زهرة اليان: االسم الكامل
١٤٠٢٠٢١٩١رقم القيد : 

استخدام الشريط لترقية الطالبات على اإلمالء املنقول هذه الرسالة " إن موضوع 
ذا ختارت الباحثة هوقد ا(دراسة جتريبية مبعهد املنار احلديث للتربية اإلسالمية)". 

يف دراسة اللغة العربية خاصة يف تدريس اإلمالء ألن الطالباتاملوضوع 
و عند الطالبات يف معهد املنار كانت ضعيفة. هااستخداموجدت الباحثة عند والكتابة

مي. وكذلك يف احلوار تصال اليوبدون تطبيقها يف االحيفظن املفردات فحسب هن
استخدام الشريط الباحثةتجتربولذلك .جيدانيكتبيستطعن أن يسمعنو لم هناإلجراء 

التعرف على فهم هذه املادة. وأما أهدافهنلتسهيلتعليم اإلمالء املنقوليف
تجابة واسشطة املدرسة و الطالبات، أن، وتوجية عملية التعليماستعداد املدرسة يف على

، ونتيجة االختبار األخري للطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول باستخدام الطالبات
ابة (احلروف ) اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز الكتالشريط.

ة من الكلمة وذلك الستقامة على أن توضع هذه احلروف يف مواضعها الصحيح
أما منهج البحث الذي اتبعها الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فهو حبث جترييب. ظ. اللف

وأما نتائج واالختبارات واملالحظة املباشرة. ةاملقابلبقامت الباحثةقدويف مجيع البيانات
دام شريط يف تعليم اإلمالء املنقول يرقي قدرة فإن استخالبحث من هذه الرسالة 



ن

ها يف توجية رياستعداد املدرسة وتدبالطالبات يف دراسة العربية. وهذا كما ننظرنا في
استجابة جيدة وهاعملية التعليم يف الفصل جيد وأنشطة املدرسة و الطالبات يف تعليم

نتيجة االختبار كذالك يف و٣,٧بالدرجة املعدلة جابيةاإلمالء إهيمالطالبات يف تعل
لي نتيجة االختبار القبوهذا كما نظر يف مرتفعة جدا. هاألخري للطالبات يف تعليم

ألن لالفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوو ونتيجة االختبار البعدي خمتلف
)٢,٠٩>٤,٤٧) أو (٢,٨٤>٤,٤٧يعين (t” table“أكرب من نتيجة t” test“نتيجة 

ABSTRACK
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Judul Skripsi : penggunaan media kaset untuk meningkatkan kemampuan

siswa dalam pembelajaran imlak manqul (Studi Eksperimen di

Pesantren Modern Al-Manar)

Nama : Zahratulyana

NIM : 140202191

Peneliti mengangkat judul ini karena siswi kelas I MTsS Al-Manar mereka bisa

menghafal mufradhat dan mendengar percakapan, akan tetapi mereka belum

mampu menulis apa yang telah mereka dengar. oleh kerena itu peneliti ingin

memberikan solusi untuk memotivasi siswi untuk memudahkan mereka dalam

memahami materi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan guru

dan pengelolaanya dalam proses pembelajaran di kelas, dan untuk mengetahui

kegiatan guru dan siswa, respon siswa, dan hasil akhir siswa dalam pembelajaran

imlak manqul menggunakan kaset. Imla’ adalah menyampaikan atau mendiktekan

kepada orang lain dengan suara keras agar ia memindahkan secara baik dan benar

dari segi bahasa dan mempelajarinya. Adapun metode penelitian yang digunakan

oleh peneliti dalam skripsi ini adalah metode eksperimen. Peneliti melakukan

penelitian ini dalam satu kelompok yang disebut dengan “One Group Pre-Test

Post Test Design”. Adapun hasil penelitian peneliti adalah persiapan guru dan

pengelolaanya dalam proses pembelajaran bagus dan kegiatan guru dan siswa

dalam pembelajaran imlak manqul menggunakan kaset bagus dan respon siswa

dalam pembelajaran imlak manqul menggunakan kaset menunjukkan hasil rata-

rata 3,7 dan juga nilai akhir siswa dalam pembelajaran imlak manqul

menggunakan kaset sangat meningkat. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa

penggunaan media kaset efektif untuk meningkatkan kemampuan siswi dalam

menulis Bahasa Arab. Dan ini di buktikan bahwa nilai ttest lebih besar dari nilai

ttable atau (2,84<4,47>2,09). Dan respon siswa dalam pembelajaran imlak manqul

dengan media ini sangat baik dengan perolehan nilai observasi kegiatan siswi

yaitu P= 87,57% terletak diantara 81-100% dengan kategori sangat baik.
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Tittle : The Implementation cassette to improve students ability

in imlak manqul learing (Experimental Studies at Al-

Manar Islamic Boarding school)

Name : Zahratulyana

Student Number : 140202191

The researchers choosed this title because they memorize have vocabularies and

listens the conversation but, they haven’t ability to write what they have heard,

than the rsearchers wants give solution to motivate students understand this

lesson. This study aims to determine the preparation of teachers and management

in the process of learning in the classroom and to know the activities of teachers

and students in learning imlak manqul using tapes, and to know the student

response in imlak manqul learning using cassette. Imla’ is to convey to others

aloud so that he moves well and correctly in terms of language and learns it. The

research method of this thesis is experiment method. This research conducted in a

group called “One Group Pre-Test Post- test design”. As for result of research is

preparation of teacher and student in imlak manqul learning using good tape and

student response in imlak manqul learning using cassette show average result 3,7.

And also the final grade of students in learning imlak manqul using tapes greatly

increased. The result of this research stated that the use ofcassette’s  media is

effective to improve student’s ability in teaching imlak manqul. The proof is that

the value of ttest is higher than the value of ttable or (2,84<4,47>2,09). And the

student’s responses in learning composition by using this media are really good

with the achievement of observation value of student activity that is p=87,57%

located between 81-100% with very good category.
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الفصل األول
أساسية البحث

مشكلة البحث-أ

إنّ اللغة العربية هي لغة اإلسالم واملسلمني منذ بزوغ اإلسالم. وهي لغة أجنبية عند جمتمع 
يف املدارس واملعاهد الطالباتإندونيسيا. ويف  الوقت نفسه أا مادة من املواد اليت يتعلمها 

اإلسالمية. واللغة العربية هلا أربع املهارات وهي االستماع لة للحصول على العلوم آاإلسالمية ك
والكالم والقراءة والكتابة.

ما ألا ك١إن مهارة الكتابة أعلى املهارات اللغوية أصعبها بنسبة للمهارات اللغوية األخرى،
الكتابة .اللغة والفكرةياملشكالت يف الكتابة تتعلق بنواحأن ةقال حممد صاحل الشنطى يف كتاب

حتويل األصوات اللغوية إىل رموز خمطوطة على الورق أو غريه متعارف عليها بقصد نقلها إىل 
٢خرين.آلا

اإلمالء جمال من جماالت تعليم كتابة اللغة العربية وهو ينقسم إىل املنقول إن 
وهذه األقسام تسمى بالطريقة اليت تستخدم باخلطوة املختصة .ستماعي واالختباريرواالظواملنو

٣للحصول على األغراض التربوية.

حيفظن نهصة يف تدريس اإلمالء والكتابة يف دراسة اللغة العربية خاالطالباتإن مشكالت 
ها.نما مسعاليستطيعن أن يكتنبناملفردات فحسب ويسمعن احلوار ولكنه

ىل حتت.إمن الفوق يكتنبنت املثل "و" هىل حتإصعوبة كتابة من الفوق و
أن تكون ةالباحثتوأرادبسبب فرق موقعه املثل "عني" "معني" والفرق حروف اللغة اللعربية 

وكذالك يقدرون على تطبيقها يف. الشريطاستخدام اعلى اإلمالء العريب بمستطيعاتتالطالبا

1Abdul Hamid, dkk. PembelajaranBahasa Arab, Pemikiran, Metode, Strategi, Materi, dan
Media. (Yogyakarta: UIN- Malang Press, 2008), hal.49

.٢٠٥ه) ، ص: ١٤١٧للنشر والتوزيع،، ( دار األندلس املهارات اللغوية، نطىحممد صاحل الش٢
،  ( مكة املكرمة: حقوق الطبع واعادته حمفوظة ،  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخرىحممود كامل الناقة٣

.٢٤ص:)،  م١٩٨٥جلامعة ام القرى 
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ة األشرطستخدام ابحث عن ة أن تالباحثتأرادفنطالقا من املسائل السابقة ، او. اإلمالء كتابة 
معهد املنار.بالطالباتالء لدي لترقية مهارة اإلم

يف كتابة اللغة العربية  الطالباتفهو يساعد مرتبط بغريه من الفروع العربية إن اإلمالء فرع
من نويدعم مهارة الكتابة  لديهنعليهمها ميلي ونمهارة االستماع  من كثرة استماعهويقوى 

على اتمدربوننحيث أذلك يدعم مهارة القراءة اخلط اجليد وسرعة الكتابة  و صحيحتها وك
أما اإلمالء يف اللغة  فله  منزلة  كبرية  بني فروع  .من احلروف والكلمات الصعبةق الصحيحينط

٤اللغة  ألنه أساس هام  للتعبري الكتايب.

إلمالء املنقول باستخدام ن يرقي قدرة الطالبات يف ايستطيع أءأن اإلمالتعترب الباحثةلذلك 
أن رادت الباحثةبات متلون. إذن أن تعليم بغري الوسيلة جيعل الطالعلى قد عرفنا أالشريط. و

ستخدام الشريط لترقية قدرة الطالبات على اإلمالء املنقول.ي

أسئلة البحث- ب
البحث عن كيف قدرة الطالبات بعد استخدام الشريط يف تعليم اإلمالء فتركز نظرا مما 

الباحثة بعد أسئلة البحث كما يلي: ظهرتئقاملنقول؟ للحصول على احلقا
استعداد املدرسة يف توجية عملية التعليم يف الفصل ؟كيف - ١
علىالشريطباستخدامالطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول املدرسة ونشطةكيف أ- ٢

الطالبات يف املعهد املنار ؟
الشريط ؟دامخباستكيف استجابة الطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول - ٣
الشريط ؟دامخباستللطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول ريتبار األخخكيف نتيجة اال- ٤

أهداف البحث- ج
لي:ومن أهداف البحث فيما ي

التعليم يف الفصلاستعداد املدرسة يف توجية عملية التعرف على- ١

.١٦٦...، ص: نايف حممود معروف٤
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الشريط خدامتباسالطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول املدرسةونشطةأعلى التعرف - ٢
الطالبات يف املعهد املنار

الشريطباستخداماستجابة الطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول التعرف على- ٣
باستخدامللطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول ريختبار األخالتعرف على نتيجة اال- ٤

الشريط 
أمهية البحث-د

لي:ومن أمهية البحث فيما ي
تعلم فينالكتابة اإلمالء  ويدافعهعلىنقدرنين أن يرقعيستطن: إطالباتل

بظهور تكنولوجية.اإلمالء
استخدام عنداملنقولاإلمالء يف تعليم ةراجع للمدرساملكون ت: أن ةللمدرس- ١

ذلك املعهد.بمهارة كتابة اإلمالءترقيةلطالبات يفيف تعليم اإلمالءالشريط
كتابة على مهارةالطالباتمية لترقية قدرة : زيادة أنواع الوسائل التعلللمعهد- ٢

.اإلمالء
تولتوسيع معلوممالء املنقولإليف تعليم استخدم الشريطتستطيع أن : تة للباحث- ٣

املستقبلة ستعدادها يف كون املعرفةانيالباحثة يف معرفة البحث العلمية ولتكو
.اولزيادة خزانة علومه

افتراضات وفروض البحث- ه
االفتراضات- ١

يتعليم فالتعليم وخاصة علىطالباتشوق التعترب الوسيلة البصرية وسيلة مهمة يف حبث
، إذا ما أحسن ةاملدرسري من األمهية يف ضمان جناح، وهي على جانب كباإلمالء املنقول

استخدامها يف الوقت املناسب.

الفرض

وأما الفروض من هذه الرسالة قهي : 
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"يف تعليم اإلمالء املنقول .باتلاقدرة الطعلىمرتقئالشريطاستعمال وسيلة"

مصطلحات البحث- و

بعض أوالتشرح أن ستحسن بالباحثةتفالتسهيال للقارئني فهم مضمونات هذه الرسالة، 
أما تلك الكلمات فكما يلي : . واليت حيتويها موضوع هذه الرسالةمعاين الكلمات

استخدام- ١
داما. أي إختذه خادما أن خيدمه خاست-يستخدم–كلمة استخدام مصدر من "استخدام لا

٥وإستوهية خادما.

ض اغرااللسهولة على وصول الة معينة آهو استعمال الشي كباستخدامرد صطالحا : املا
دوات املعينة يف تدريس اإلمالءاألستفادمعنهااهنا"استخدام"بكلمةرادت الباحثةأأما ٦املعينة.
لوصول على أغراضه. شريطلبال املنقو
لشريطا-٢

و غري مغلف. ومنه "شريط قيقاً كان أو ثخيناً مغلفاً أخيط من املعادن ركلمة "الشريط"،مبعنى
تكنولوجية  التسجيليلة آهي فيف هذه الرسالة العربية بشريطال.أما٧الكهرباء وشريط التلغراف"،

.لة التسجيل الصوتآعناصر املعينات السمعية بللغة العربية.وهو عنصر من 

اإلمالء:- ٣
غلطة يأ،رسم احلروف والكتابة بصورة صحيحةإمالء معناه –ميلى –إلمالء مصدر من أملى ا

يف الكتابة بدون الطالباتمن األقوال أو التمرين املدرسييخترب فيه ياإلمالء واملراد ا ما ميل

.١٥٤) ص: ٢٠٠٣(بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واإلعالممعلوف، ٥
.١٤٥) ص: ٢٠٠٣(بريوت: دار الوشرق، املنجد يف اللغة واإلعالملويس معلوف، ٦
.۳۸۲: (بريت : داراملشرق، دون سنه)، صاملنجد يف اللغة واألعالم، الطلبعة الثانية، لويس معلوف٧
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إجادة اخلط وصحة رسم الطالباتو اصطالحا هو " عمل يقوم به املدرس ليعود ٨األخطاء.
٩احلروف والسرعة يف الكتابة ".

إن اإلمالء هو جمال من أخرىةغلحممود كامل الناقة يف كتابه تعليم اللغة العربية للناطقني بلوقال 
١٠الت تعليم الكتابة.اجم

،ما هي على السبورةالقطعة كةم بكتاب: و يقصد به قيام املتعلاإلمإل املنقول 
د من فهم املتعلمني و التأك،أكثر من مرةوم املعلم بقراءا وذلك بعد أن يقالكتابأو يف

, ومعانيها.لكلها
حيث ،االبتدائيةل والثاين من املرحلة األووهو الصفالصفنييفاإلمالءويستخدم هذا النوع من 

١١وكتابتها كتابة سليمة. ،ومها كاا،ماتويعودهم مالحظة الكل،هذه السنيالئم األطفال يف

يف كتابة اللغة الطالباتإن اإلمالء فرع مرتبط بغريه من الفروع العربية  فهو يساعد عند الباحثة
م ويدعم مهارة الكتابة  العربية  ويقوى مهارة االستماع  من كثرة استماعهم  مها ميلي عليه

حيث أم مدربون يحتها وكذلك يدعم مهارة القراءة صحهم من اخلط اجليد وسرعة الكتابةولدي
على نطق الصحيح من احلروف والكلمات الصعبة .

حدود البحث- ز
املوضوعيحد.١

رسالتها حترر و،ءكتابة اإلمالعلى الطالباتلترقي مهارة املنقولءق اإلمالبتسعى الباحثة تط
املنقول. ءقيامها بالتدريس اإلمالمبنهج جترييب و تستعمل الباحثة يف

.٩٨٤:)،  ص٢٠٠٣دار املشرق، ( بريوت،، املنجد الوسيط يف العربية املعاصرةصبحى محوي، ٨
مصر : مكتية النهضة املصرية , اجلزء الثانر, (املنحج البحث ىف اصول التربية و طريقة التدريسحامد عبد القدير, ٩
.١٩٩:),ص

:٢٣٩ص:. ...تعليم اللغة العربية للناطقنيحممود كامل الناقة, ١٠
.٢٢٢:م  ص٢٠١٥,القاهرة :عامل الكتب : تعليم اللغة العرابية املعاصرةسعيد اليف, ١١
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املكاينحد- ١
الكربى يفبآتشيه إن الباحثة تبحث هذا البحث يف معهد املنار احلديث للتربية اإلسالمية 

للبنات.املرحلة املتوسطة يف الصف األول 
الزماينحد- ٢

م ٢٠١٧إن الباحثة تبحث هذا البحث قدر ستة أشهر يف سنة 

الدراسات السابقات-ح

MTsN Modelتعليم اإلمالء بكتاب قواعد اإلمالء للمبتدئني ( دراسة جتريبية ب ،خريل- ١

Banda Aceh( املعلمني جامعة منشورة, بكلية علم التربية وتدريب الرسالة اجلامعة غري
م.٢٠٠٩اإلسالمية احلكومية الرانريي 

ون املشكالت يواجهلبة ىف الفصل السابع "ج" بعض الطمشكلة البحث من هذه الرسالة هي
أخطاءهم يف من أمثلة الشمشية والالم القمرية.  ويف تطبيق قواعد اإلمالء خاصة يف رسم الالم 

١٢األخرى." أصلها "على السبورة " وغريها من األمثلةكتابة اجلملة "على سبورة 

رعة ساحلروف والكلمات رمسا صحيحا، وعلى إن أهداف اإلمالء تعليم الطلبة على رسم 
الرسم الصحيح للكلمات اليت جيتاج إليها يف التعبري الكتايب. إضافة علي ذلك يستعيب اإلمالء 

١٣بة على تفريق احلرف واحلروف األخرى بالكتابة الصحيحة.لبا وافرا يف تسهيل الطاستيعا

اإلمالء للمبتدئني فعال يف تعليم اإلمالء لطلبة املدرسة ونتائج البحث إن كتاب قواعد
الدرجة املعدلة يف أن . وهذا يدل على MTsN Model Banda Acehاملتوسطة األسالمية احلكومية 

. ٥،٨٩ظة املباشرة يصل معيار التقدير العايل فهي املالح

ختتلف بالدراسة احلالية من حيث موضوع البحث رأت الباحثة أن هذه الدراسة السابقة 
وميداا أهدافها. ولقد استخدم هذا البحث لتحقيق تعليم الطلبة على رسم احلروف والكلمات 

MTsN Model Banda Acehاحلكوميةالتعليم يف املدرسة املتواسطة األسالمية اللمالحظة األوىل عندما عملية  ١٢
.٥٣٨:) ، ص١٩٩٦، (دمشق: جامعة دمشق،، يف طرائق تديس اللغة العربيةحممود أمحد السيد١٣
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رمسا صحيحا، وعلى سرعة الرسم الصحيح للكلمات اليت جيتاج إليها يف التعبري الكتايب. إضافة 
لبة على تفريق احلرف واحلروف األخرى يل الطالء استيعابا وافرا يف تسهعلي ذلك يستعيب اإلم

بالكتابة الصحيحة . ووجوه التشبه بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية من حيث منهج البحث

اإلمالء املنظور باستخدام جهاز فوق الرأس، (دراسة التجريب ىف ، تعليم ىضعلىمرت.١
شورة ،بكلية علم التربية وتدريب الرسالة اجلامعة غري منالفصل الثاين من املعهد املنار) 

م. ٢٠١٥املعلمني جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية 

ختطؤون خطأ كثريا يف كتابة العربية لبة معهد املنار طالاملشكلة يف هذه الرسالة هي بعض 
مع أم يتعلمون اللغة العربية واإلنشاء وغريها وهم يشتركون األنشطة اللغوية كمثل اخلطبة 

ماع الذي يساعدون كتابتهم يف اإلمالء وكان ناقص الوسائل من املدرس يف ادثة والساملنربية واحمل
تعليم اإلمالء حىت يسأم الطلبة ذا ادارس وأن املدرس يعلم اإلمالء املسموع فقط، كما أشار إليه 

نتيجة املقابلة.

ستخدام جهاز فوق رأس تعليم اإلمالء املنظور باوأما أهداف البحث فهي ملعرفة فعال 
واملعرفة كيفية تطبيق التعليم اإلمالء املنظور بإستخدام جهاز فوق رأس يف ترقية مهارة الكتابة 

مبعهد املنار العصرى.الطالبة الفصل الثاين للمرحلة املتوسطة 

ونتائج البحث هي التعليم اإلمالء املنظور باستخدام جهاز فوق الرأس يكون فعاال يف 
باستخدام جهاز فوق رالرأس على مهارة الكتابة. إن تعليم اإلمالء املنظور اتبلرة الطاترفيع قد

القبلي يدافع الطلبة على استطاعتهم فيها. وقد عرف الباحث على نتيجة االستفتاء التشويق 
والبعدي، كان نتيجة تعليم اإلمالء املنظور باستخدام جهاز فوق الرأس يكون مقبول. 

رأت الباحثة أن هذه الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة احلالية من حيث موضوع البحث 
أهدافها. ولقد استخدم هذا البحث لتحقيقمعرفة فعال تعليم اإلمالء املنظور باستخدام جهاز فوق 

ستخدام جهاز فوق رأس يف ترقية مهارة اتطبيق التعليم اإلمالء املنظور برأس واملعرفة كيفية 
بة الطالبة الفصل الثاين للمرحلة املتوسطة مبعهد املنار العصرى.وجوه التشبه بني الدراسة الكتا

.و ميدنهلدراسة احلالية من حيث منهج البحالسابقة با
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طريقة كتابة الرسالة-ط

وأما طريقة تأليف يف هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على طريقة التأليف اجلارية املقرورة يف 
دريب املعلمني جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية يف كتاب: كلية التربية وت

“PedomanAkademikdanPenulisanSkripsiFakultasTarbiyahdanKeguruan UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh 2016”.
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الثاينالفصل
اإلطار النظري

العربية بالشريط ومالءاإلتعريف –أ 
اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز الكتابة (احلروف ) على أن 
توضع هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من الكلمة وذلك الستقامة اللفظ. وظهور املعىن 

متاما للرموز، فيكون لكل صورة رموزه ، كما قد تكون املراد، وقد تكون هذه األصوات مساوية
بعض هذه احلروف غري مصوته ، وهنا يقع االلتماس عند احمللي عليه ، فيقع يف اخلطء. وهو 

١إحدى الوسائل لسهولة اللغة يف كتابة جديدة ومعروف بصحيحة الكتابة .

واضحا سريعاحلروف والكلمات رمسا صحيحاواإلمالء أيضا هو القدرة على رسم ا
وأنّ اخلطأ بة  يف قراءة املكتوب وعدم فهمه يسبب صعوءامال. أنّ أي خطأ يف رسم اإلمالك

٢اإلمالئي يدعو  إىل احتقار الكاتب واذدرائه.

على الطالباتتعليم اللغة العربية إىل حتسني قدرة باإلمالء هنا هو جمال من جمال واملراد
على الكتابة الصحيحة عن الطالباتاإلمالء أيضا هو تدريب رسم احلروف والكلمات العربية. و

. يقرأاملعلم قطعة اإلمالء املعهد هو اإلمالء املسموعطرق التقليد. ونوع اإلمالء يدرس يف هذا
٣ويكتب فيها قطعة ما متلى عليهم دون أن يروها.الطالباتقراءة جهرية على 

يف كتابة اللغة الطالباتإن اإلمالء فرع مرتبط بغريه من الفروع العربية  فهو يساعد 
هارة الكتابة  امنعليهم ويدعمانمها ميليومهارة االستماع  من كثرة استماعهم  يالعربية  ويقو

حيث أم مدربون يحتها وكذلك يدعم مهارة القراءةصحمن اخلط اجليد وسرعة الكتابة  ولديهم
أما اإلمالء يف اللغة  فله  منزلة  كبرية  بني وصحيح من احلروف والكلمات الصعبة نطق الالعلى

٤فروع  اللغة  ألنه أساس هام  للتعبري الكتايب.

، الطبعة املزيدة املنقوهة، (بريوت : دارالنفائس خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف ، ١
.١٦٥)، ص: ه١٤١٧

.٢٦٥، ص: م١٩٧٩، الطبعة األوىل طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادرأمحد،٢
.٢٣٣)، ص:م١٩٨٣،(دار املعارف التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممد على السمان،٣
.١٦٦...، ص: نايف حممود معروف٤
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من الكلمة فإذاكان الطالب بتبدل موقعهلغة العربية صوت خاص به،ولكل حرف  يف ا
على ينحلركاا وضوابتها، قادرنيختلفة، مدركمن رسم احلروف بأشكاهلا املنيمتمكن

التمييز بني احلروف املد الثالثة (األلف، والواو، والياء) واحلركة الثالث ( الفتحة، والضمة، 
على أن تكون تلك معليهأو أيةّكلمة يف ذهنهيكتابة أية كلمة متلونيستطيعموالكسرة)، فإنه

صعوبات اإلمالئية، فلها الفاظ اليت تشتمل على الكلمة خالية من الصعوبات اإلمالئية. أما األل
٥قواعد ثابتة حتكمها، اصطلح عليها علماء اللغة العربية.

ليكتبه بقوعد صحيحة يةعالةركاتب بصوهو إلقاء القول على الءن اإلمالواخذت الباحثة أ
. اغة مث تعليمهلحنو ال

العربيةبلشريطاتعريف 
التسجيل يف حياة اإلنسان ةحدث أجهزأوهو من ي جهاز التسجيل الصويت أشريطال

شريطالجهاز التسجيل اآلين للصورة والصوت على ومن ميزات هذا .عالميةءالتعليمية واال
٦املمغنط دون معاجلة كيميائية كما حيدث لألفالم السيمائية.

ي مسجل الشريط أو مسجل الكاسيت هو وسيلة الذي يقدم رسالة من أة األشرط" 
الكهرومغناطيسية خالل شريط كاسيت عملية التسجيل. ال كإذاعة يستخدمها املوجات 

ة هي أحد األدوات الفعالة يف ضوء مساعدة يف تعلم اللغة اخلاصة اللغات األجنبية األشرط.و
٧.كاللغة العربية

الكلمة أو أداة التسجيل.و) tape recorder(أجهزة التسجيل الصويتمن وهفالشريطبأما مراد 
تسجيال وهي نقل الصوت إىل أسطوانة أوشريطة أو –يسجل –"تسجيل" مصدر من سجل 

سمعي باملسجلة أي آلة للالكالم وإن أداة التسجيل أواسطة آلة خاصة مثل تسجل األغنيةهاتف بو
٨ت على شريط خاص.اتسجيل األصو

.٦،  ص: اإلهداء ملعلم اإلمالء للصف األول٥
الطبعة الثانية ( بريوت، دار إحياء ، ، وسائل التعليمية إعدادها وطروق إستخدامهابشري عبد الرحيم الكلوب٦

.٦٨ـ ٦٥:م  ص١٩٨٦ه / ١٤٠٢العلوم، سنة  
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.٤٨٣)ص:٢٠٠٣، ( بريوت، دار املشرق، املنجد الوسيط يف يف العربية املعاصرةصبحى محوي، ٨
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واألسطونة واهلاتف وأجهزة التسجيل شريطوكانت أداة التسجيل خمتلفة، أحدها ال
وقيل إا جهاز تسجيل الصوت على الشريطة أواملستنطقة، العبة ٩).tape recorderالصويت(

تكون عادة متصلة مبكرب أوأي الستخراج الصوت املعبأ فيها األسطونات، أداة الستنطاق، 
١٠خارجي للصوت.

ذاعة املدرسية وتزيد إلت الصوتية فوائد كثرية تساعد على سد فجوة يف االتسجيال
.لتغلب على األوقات  غري املناسبةاالستفادة منها إىل أبعد حد وذلك يف ا

الستيعاا ومناقشتها وذلك بتسجيل موادها واذاعتها وقت الطالباتو تكرار املادة املذاعة مرات أ
ة.أشرط.وتكون التسجيالت إما على شكل أسطوانات او احلاجة

اللغة من غري ياة التسجيل يف هذا املوقف ملعلمإن معظم املعلمني مستفيد من جهاز أو أد
أهلها الذين يعانون بعض الصعوبات النطقيات، والجيدون هلا حال إال من استعانة بتسجيالت 

ىل ذلك يستعني املعلم جبهاز التسجيل يف تقدمي مادة أصليات لناطق أصلي باللغة املهدوفة.بإلضافة إ
رغم من تعدد قراءا الطالباتاإلمالء حيث حيافظ اجلهاز علىسماعاملقروئة للمادة املمالة على 

قصد تكوين أوال إىل النص يف سرعة عادية بالطالباتحسب خطوات تقدميها حيث يستمع 
النص بسرعة متكنهم من الكتابةممايستمعون إليه مرة ميلي عليهم اجلهاز ة   مث تصور عام عن القطع

١١أخرى بغرض املراجعة.

عند الباحثة أن الشريط فوائد كثرية، إحد منها يساعد املدرسة لتحقيق مادة تعليم خاصة 
من الباحثة الشريط لتسهل تعليم اإلمالء املنقول.يف مادة استماع. ويف هذا البحث استخد

تعليمه يف الكالم العريبو اإلمالء تعليمأهداف-أ

،، وسائل اإلتصال و التكنولوجيا يف التعلمحسني محدي الطوجبي٩
.١٦٣م )، ص:١٩٩٦–ه ١٤١٦بعة عشر ، ( كويت : دار القلم للنشرو التوزيع، الطبعة الرا

دارالعلم للماليني الثالثون ،وبريوت،الطبعة السادسة (،عريب–، املورد األساسي قاموس نكليزي منري البعلبكي ١٠
.٧٦٦:م )، ص٢٠٠٢

ربية االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العمحادة إبراهيم،  ١١

.٢٠٨م )، ص : ١٩٨٧القاهرة ، الطبعة األوىل، ( درا الفكر العريب، لناطقني الغرياللغات احلية األخرىو
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لإلمالء أهداف خاصة يف اللّغة العربية ، وذلك ملا يترتب على اخلطاء اإلمالئي من تغيري يف 
صورة الكلمة ، الذي بدوره يؤدى إىل تغيري يف معناها . ولعلّى أهم أهدافه ما يلي :

من رسم احلروف واأللفاظ  بشكل واضح ومقروء ، أي تنمية الطالباتمتكني - ١
.املهارة الكتابية غري املنظورة عندهم 

القدرة على متييز احلروف املتشاة  رمسا بعضها من بعض حبيث ال يقع القارئ - ٢
للمادة  املكتوبة يف االلتباس بسبب ذلك. وهذا األمر يتطلب إعطاء كل حرف من 
هذه احلروف حقه من الوضوح، فال يهمل الكاتب سن الصاد والضاء، وال يرسم 

مواضعها لنقاط على احلروف يفالبد من وضع االدال راء، وال الفاء قافا.كما 
الصحيحة.

ىف التعبري الكتايب، ليتاح اتالقدرة على كتابة املفردات اللغوية اليت يستدعيها الطالب- ٣
له االتصال باآلخرين من خالل الكتابة السليمة.

حتقيق التكامل ىف تدريس اللّغة العربية، حبيث خيدم اإلمالء فروع اللغة األخرى.- ٤
الكتابية و إثراء الثروة اللّغوية، مبا يكتسبه الطالب من املفردات حتسني األساليب- ٥

واألمناط اللغوية من خالل النصوص اإلمالء التطبيقية.
تزوده ا النصوص اإلمالئية اهلادفة.املعرفية على أنواعها الّيتاتإثراء ثروة الطالب- ٦
ى إىل تكوين عادات سليمة نتباه وحسن اإلصغاء ، كما يرمتنمية دقة  املالحظة واال- ٧

١٢كاالنظافة والترتيب واألناقة وغريها.الطالباتعند 

ومن ما سبق أخذت الباحثة أن تعليم اإلمالء منها : متكني الطالبات من رسم احلروف، القدرة 
االنتباه.على متييز احلروف املتشاة، حتسني األساليب الكتابة، تنمية دقة املالحظة و

بة ايف الكتأمهية اإلمالء -ج
يهدف  إىل متثيل الكالم املنطوق. ويتألف هذا ةنظام الكتابكل لغة من اللّغات املكتوبة 

النظام عادة  من :

.١٦٦-١٦٧...، ص: نايف حممود معروف١٢
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أصوات اللّغة، يف صوامتها وحركاا،  أو فيهاجمموعة من الرموز الكتابية التي- ١
، كما هو احلال يف اللّغة الصينية مقطعها إذا كانت تلك الرموز متثّل النطق املنطوق

مثال. والرموز الكتابية يف العربية قسمان أحدمها الصوامت واحلركات الطويلة 
(األلف  والواو والياء)، وميثل اآلخر احلركات القصرية 

أحلقوا ذا القسم السكون، مع أنه ليس  الطالباتوالكسرة) و( الفتحةوالضمة
فعلوا ذالك الطالباتحركة، بل هو انعدام احلركة على وجه التحقيق. وإمنّا

ألغراض تعليمية كأنّ املتعلم احلالة الّيت تسقط فيها احلركة اإلعربية، وهى حالة 
١٣جلزم.ا

الكتابية، عند نقلها من حالتها جمموعة من الروابط والقوانني، الّيت تلتئم ا الرموز - ٢
املفردة، إىل كلمات. وهنا ميكن تفاوت اللّغات يف متثيل نظامها الكتايب ملا هو 
املنطوق. وسنأيت على بيان هذه املسألة، عند حديثنا عن مسات النظام الكتايب 

العريب.
حعلى كتابتها ، كمااصطلاللغويةيهدف تدريس اإلمالء إىل حتقيق االلتزام بكتابة األصوات 

املتخصصون من السلف واخللف، وإىل حتقيق االلتزام بالضوابط والقوانني الّيت تلتئم ا تلك 
الرموز يف كلمات ومجل وتراكب.

إذا كانت القراءة إحدى نوافذ املعرفة، وأدة من أهم أدوات التثقيف التي يقف ا اإلنسان 
مفخرة العقل اإلنساين، بل إنها أعظم –يف الواقع - ترب على نتائج الفكر البشري، فإنّ الكتابة تع

علماء األنثروبولوجي" أنّ اإلنسان حني إخترع  الكتابة  بدأ تارخيه نتجه العقل. ولقد ذكرماأ
احلقيق ."

رسم الكتايب سببا يف قلب املعين وعدم وضوح األفكار، ومن الوكثريا ما يكون اخلطأ يف 
جتماععية للتعبري عن األفكر والوقوف على اة عملية مهمة، وضرورة بة الصحيحمثّ تعترب الكتا
الكتابة بشكل يتصف هتمام بأرمور ثالثة رئيسية: أوهلا،وتعليم الكتابة يعين اال١٤األفكار الغري.

قتصادية واجلمل ومنسبة ملقتضى احلال وهذا ما يسمىر بالتعبري التحريري. وثانيها، بأمهية واال

.٤٧٩، داراألمل للنشر والتوزيع، ص: علم الغة التعلميمسري شريف استيتية ، ١٣
.٩... ، ص:علي أمحد مدكر١٤
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السليمة من حيث اهلجاء، وعالمات الترقيم واملشكالت الكتابية األخرى، كاهلمزات، الكتابة 
وغريذالك. و ثالثها، الكتابة بشكل واضح مجيل. فاالثّاين والثّالث هنا يتصالن باهلمزات اليدوية يف 

الكتابة، أو ما يسمى بآلية الكتابة، أو مهارات التحرير العريب.
الباحثة أن تعليم اإلمالء منها: يهدف تدريس اإلمالء إىل حتقيق ومن ما سبق أخذت 

لك الرموز وإىل حتقيق االلتزام بالضوابط والقوانني الّيت تلتئم ا تااللتزام بكتابة األصوات اللغوية،
مفخرة العقل اإلنساين، بل إنها أعظم –يف الواقع -فإنّ الكتابة تعترب ،يف كلمات ومجل وتراكب

علماء األنثروبولوجي" أنّ اإلنسان حني إخترع  الكتابة  بدأ تارخيه العقل. ولقد ذكرنتجهماأ
احلقيق ."

هواع اإلمالء وطريق تعليمأن-د

أو اجلملة من كتاب أو كتابة املدرسة على هو نسخ الطالبات القراءة وعند الباحثة باإلمالء املنقول
وأكثر تأكيدا هلم أن تكون دقيقة وشاملة عند السبورة إىل الكرسة وينبغ هذا للمرحلة ألول 

القراءة كتابة ونسختها.

اإلمالء املنقول-١
ويتبع هذا النوع من ويراد به نسخ القطعة اإلمالئية من بطاقة أو كتاب أو من السبورة . 
ويكون النقل بتعويد اإلمالء يف الصفني األول والثاين ألنه يالئم األطفل يف استخدام أيديهم، 

ختيارها من كتاب القراءة ايتم أو يف مجل قصرية تكتب على السبورة،النظر إىل الكلماتالطفل
ا بنسخها يف كراسته، وقبل أن يكلف االطفال نقل القطعة على مث يطالب الطفل بتأملها وحماكا

يف معناها، ويطالبهم بصحة النقل وجودة اخلط . الطالباتاملعلم أن يناقش 

اإلمالء املنقول:طريقة تعليم - 
يبدأ املعلم بالتمهيد للموضوع عن طريق مناقشة مشوقة- ١
يعرض قطعة اإلمالء، مكتوبة على السبورة إضافية خبط نسخى مجيل، يراعى فيه - ٢

أو يف بطاقة كبرية.الطالباتمجال الرسم، أو يف ورقة يزعها علي 
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حرب أو اشرييراعى يف الكلمات الىت يرغب املعلم يف أن يربزها أن تكون بطب- ٣
خمليف، أو يضع حتتها خطا.

يقرأ املعلم القطعة بصوت واضح- ٤
القطعة قراءة جهريةالطالباتيقرأ - ٥
بكليمات الطالبات يناقش معىن ورسم الكلمات اليت أبرزها يف القطعة، ويطالب - ٦

الطالباتا مة. وجذا لوصنف الكلمات اليت يأيتمماثلة الكلمات املوجودة يف القط
يف قرائهم على السبورة

، ورقم يتابة التارخيني اهلجري واملالدفتح كراسات اإلمالء، وكالطالباتيطلبمن- ٧
القطمة، ورأس املوضوع، مث يطلب منهم نقل القطعة من السبورة، على أن ينظر 

إىل اجلملة األوىل مث ميليها املعلم مشريا إليها يف حال استخدام السبورة الطالبات
تنتهى القطعةأن وهكذا ىف بقية اجلمل إلىافية، االض

م القطعة بأن يقرأها النظر فيهاكتبوا، ويراجع معهالطالباتبعد االنتهاء يطلب من - ٨
يتابعونه مبراجعة مادونرا.الطالباتتريث وهدوء، ومجلة مجلة يف

الصفحة يفاخلطأ، وكتابة الصواب فوقها، أوشطب الكلمةالطالباتيطلب من - ٩
املقابلة هلا، بعدوضع خط حتت ما وقعوا فيه من أخطاء.

من احلصة يف حتسني اخلط، أو مناقسة معىن القطعة.يشغيل الوقت الباق-١٠

اإلمالء املنظور- ٢
ىل قطعة ما مكتبوبة يف كتاب أو إبالنظر الطالباتاإلمالء املنظور هي املرحلة الىت يبدأ فيها 

على السبورة، مث يغلق الكتاب أو تبعد السبورة الىت عليها القطعة من أعينهم، وميليها املدرس 
ىل الصف إ، وقد ميتد يبتدائالصف الرابع االالطالباتعليهم بعد ذلك. وهذا النوع يالئم 

١٥اخلامس.

ذ ينظر إمد رؤية القاطعة اإلمالئية أوال تعليم اإلمالء املنظور :كما يدل عليه امسه يعت-١
إليها الناشئة ويقرؤوا، ويناقهم املدرس يف حمتوياا، ويتوقف عند بعض كلماا اليت 

…،التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود على السمان، ١٥



٢٥

تشتمل علي صعوباا، بعد أن تبقى ماثلة أمام أعينهم فترة زمنية مناسبة وكافية 
مالء قد تكون من عليهم. والقطعة اإلياألذهان ختفى من أمامهم، مث متلللرسوخ يف

كتاب القراءة، أو من كتب املواد األخرى، وقد تكون من خرجها، ويف سائر 
بقراءا مشبتة على السبورة أو على لوحة أو من الطالباتاألحوال البد من أن يقوم 

بتدائية، ويسكن أن ن املرحلة االالكتاب. ويالئم هذا النوع من اإلمالء احللقة الثاية م
تسمح بتطبيقه.الطالباتإذا كانت قدرات يكون قبل ذلك 

طريقة تعليم اإلمال املنظور:- 
طريقته مثل طريقة اإلمالء املنقول، ووجه االختالف يظهر بعد مناقشة املعىن، وتدوين 

والنظر إىل القطعة، وإىل الطالباتالكلمات الصعبة على السبورة األصلية، إذا يطلب املعلم من 
مالء يإ، ويبدأ فالطالباتالكلمات الصعبة مث ميحوحوها، وخيفى السبورة اإلضاف أو البطاقة عن 

اإلمالء املنقول. بقية اخلطوات كما يفالقطعة من التحضري. ويسري يف

ومن بعض طريقة تدريس اإلمالء املنظور هي:

بأسئلة مناسبة توصل إىل موضوع الدرس وتكون مشوقة إليه.ةميهد املدرس)١

، مث يقرأ القطعة بصوت واضح مراعيا مواضع الوقف الطالباتأمام ةيقف  املدرس)٢
سواء أكانت القطعة على سبورة إضافية أم من كتاب القراءة.

معاين الكلمات الصعبة، مث يدوا على اجلهة اليمىن من السبورة.يفالطالباتيناقش )٣

بتهجية الكلمات الصعبة مث يدوا على السبورة من اجلهة اليسرى الطالباتيطالب )٤
أن ميرك الكلمات ةإىل مالحظتها جيدا مث ميحوها، ويالحظ املدرسالطالباتويدعو 

أذهان اإلمالء لتنطبع صورها يفيففترة وجيزة من الزمن قبل البدءالصعبة اإلمالء 
.الطالبات



٢٦

أن يكون صوته مسموعا ةاملدرسيوحدة ليكتبوه من الذاكرة ويراععليهم املوضوعيميل
أول تكون الوحدة قصرية قصرا مناسبا يفواضحا وأن ميلي الوحدة مرة واحدة، كما يراعي أن 

١٦الطول بعد ذلك.األمر، مث يتدرج يف

املسموعاإلمالء -٣
فيها قطعة ما متلى عليهم دون أن يروها. الطالباتاملرحلة اليت يكتب واإلمالء املسموع ه

حبسب مستويام، فيبدأ بتهجيتهم الطالباتولكن على املدرس يف هذه املرحلة أن يتدرج مع 
عندما جيىء وقت –وتركها لنقلها الكلمات صعبة اهلجاء شفويا، وكتابتها أمامهم على السبورة 

على السبورة أمامهم مث منظور مث مستوى أعلى يبدأ بتهجيتهم أياها شفهيا وكتابتها–مالئها إ
الصفني اخلامس والسادس الطالباتمالئها عليهم مع بقية القطعة وإلمالء املسموع يالئم إلحموها 
.ياالبتدائ

طريقة تعليم اإلمالء املسموع:
يد مبناقسة تتصل مبوضوع القطعة.التمه

بفكرا العامة.الطالباتقراءة املعلم للقطعة من كراسة التخضري - ١
مناقشة املعىن العام باسئلة يلقيها املعلم.- ٢
مجل تامة.بة الواردة يف القطعة وادخاهلا يفجى كلمات مشاة للمفردات الصع- ٣
ناء أثورقم املوضوع، وعنوانه، ويفالدى،بتدوين التارخيني اهلرى وامليالطالباتيقوم - ٤

على السبورةذلك ميحو املعلم الكلمات اليت
ملرة الثانية، ليستعدوا للكتابة، وليدركوا املشاة بني الكلمات ايعيد املعلم تالوة القطعة - ٥

الصعبة والكلمات املماثلة هلا مما كان مكتوبا على السبورة.
.ماسبق أن يكون بوضوح تام، وصوتىف اإلمالء جبانبيالقطعة، ويراعيميل- ٦

اإلمالء االختبارى-٤

.٥٢٧:، صم)١٩٧٩، دارالفكر العريب:القاهرة(. طبعة جديدة فن التدريس للتربية اللغويةحممد صاحل مسك، ١٦
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الطالباتمالء إتعليم اإلمالء، واملقصود به هى املرحلة األخرية يفياإلمالء االختبار
ومدى الطالباتالقطعة دون مساعدة هلم ىف هجاء صعوبتها اهلجائية  بغرض اختبار قدرة ا

تقدمهم. طريقته تشبه طريقة اإلمالء املسموع مع حذف مرحلة جى الكلمات الصعبة.

خطوات تعليم اإلمالء املنقول بشريط- ز
هي وثيقة، يف بعض األحيان تكون تفاعلية أو وثيقة على اإلنترنت، تستخدم خطة التعلم

وعادة لفترة ممتدة من الزمن.التعلميف تصميم
.للدرس مبقدمة تثري دافعية للطالباتالتمهيد - ١
.النموذجية للنصالشريطةدرساملاشعل - ٢
على السبورة مثاال للطالبات معاجلة املشكالت اإلمالئية اليت يتضمنها ةكتابة املدرس- ٣

.النص
.كتابة الطالبات ما على السبورة- ٤
.ثانية للنص لتدارك ما فات، وتعديل األخطاءأمسع الطالبات مرة- ٥
.، ومعاجلتها على السبورةأخطاء الطالباترصد - ٦



٤١

الثالثفصلال
قليإجراءات البحث احل

منهج البحث-أ
ؤدي إىل الكشف مهو حبث جترييب. إن منهج البحث طريق كان منهج البحث هلذه الرسالة

عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، يمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت 
ي يف تقدم جلهو منهج البحث العلمي الذي له أثر . والبحث التجرييب١يصل إىل نتيجة معلومة
عرف أثر السبب (املتغري املستقل) على تأن ابواسطتهةالباحثبهستطيعتالعلوم الطبيعية الذي 
ستعمال تختربالباحثة الطالبات قبل ف.ختتار الباحثة فصال واحدا للعينة٢النتيجة (املتغري التابع).

الشريط .وسيلة ة ثانيةبعد استعمال، مث ختترب هن مرالشريطوسيلة 

البحثجمتمع - ب

طةمبرحلة متوسمبعهد املنار احلديثالباتتمع من هذا البحث هو مجيع الطويكون ا
، طالبة٣٢نعدده(d)فصل األول وال،طالبة٣١نعدده)(cفصل األول ال، طالبة١٤٢هن وعدد

(c)فصل الثالث الو، طالبة٢٦نعدده(d)ينفصل الثاوال،طالبة٢٩نعدده(c)فصل الثاين الو
.طالبة٢٤نعدده

عينة البحث-ج

.٩٠ص)، ٢٠٠٠لرياض: مكتبة العبيكان، (ااملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل بن محد العساف، .١
.٣٠٣:....، صاملدخل إىل البحثصاحل بن محد العساف، .٢



٤٢

) وهو PurposiveSampling(فأخذت الباحثة منه عينة البحث بالطريقة العمدية 
طالبة. وتقال أيضا هلذه الطريقة بالطريقة املقصودة، ٣١" عددهن جالطالبات يف الفصل األول "

لك ذبإن هذه املفردة أو اومعرفتهةأو االختيار باخلربة وهي تعين أن أساس االختيار خربة الباحث
٣جمتمع البحث.ل يمتث

الطالبات يف الفصل وهي مجيعتختار الباحثة عينة البحث،فولذلك يف كتابة هذه الرسالة
من جديد.  اإلمالءيتعلمن درس مرحلة املتوسطة ألن لل" ج"األول

“Apabilasubjeknyakurangdariseratus,
lebihbaikdiambilsemuasehinggapenelitianmerupakanpenelitianpopulasi,
selanjutnyajikasubjeknyalebihbesar, dapatdiambil 10%, 15%, 20%, 30% ataulebih.٤

اتمع مل يصل مائة فمن األفضل أن يؤخذ كلها حىت يكون البحث حبثا من املعىن : إذا كان 
أو ٪٣٠, ٪٢٠, ٪١٥, ٪١٠اتمع كله. وإذا كان عدده أكثر من مائة فيمكن أن يؤخذ منه 

أكثر منها.

أدوات البحث-د
وأما أدوات البحث جلمع البيانات فتعتمد الباحثة على األدوات التالية:

املقابلة- ١

جتماعية نتيجة لتفاعلهم مع متغرياا احملادثة الشخصية اليت تتم بني الناس يف حيام االوهي
تتم أساسا لتحقق هدفا حمددا يسعى إليه املقابل ويدركه املقابل.–أي املقابلة –املتعددة. فهي 

يتم مبوجبها هذا ما تعنيه املقابلة بصفة عامة، أما املقابلة العلمية فهي أداة من أدوات البحث،
ختبار فروضه، وتعتمد على االت البحث أو ءمن إجابة تساةمجع املعلومات اليت تمكِّن الباحث

واإلجابة عليها ةللمبحوث وجها لوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحثةمقابلة الباحث
٥.من قبل املبحوث

.٩٩: ....، صاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل بن محد العساف، ٣
4SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian; SuatuPendekatanPraktis, Cet. XIII,

(Jakarta: Rhineka Cipta,2002), hal. 107
.٣٨: ....، صاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل بن محد العساف، . ٥
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االختبارات- ٢
جلمع املعلومات اليت ستخدمها تأن للباحثةميكنتعد االختبارات املقننة أحد األدوات اليت

.٦تاجها إلجابة األسئلة البحث أو اختبار فروضهحت
ختبارين، ومها:اوتقوم الباحثة ب

االختبار القبلي-أ
. وتقوم يف اإلمالء املنقولالشريطاالختبار القبلي هو الذي ختتربه الباحثة قبل استخدام 

كتابة بار قبلي ملعرفة قدرة الطالباتاختهدفوأما .املنقولمالءالاملتعلقة باالباحثة بتقدمي األسئلة 
وبعد ذلك قامت الباحثة بتحليل إجابة الطالبات .اإلمالء املنقول قبل استخدام الشريط.

االختبار البعدي- ب
الشريط يف تعليم اإلمالء املنقول وأما االختبار البعدي هو الذي ختتربه الباحثة بعد استخدام 

إلمالء . وتقوم الباحثة بتقدمي األسئلة املتعلقة بااإلمالء املنقوللتعرف قدرة الطالبات يف كتابة
دام كتابة اإلمالء املنقول بعد استخوأما هدف اختبار بعد ملعرفة قدرة الطالبات يف.املنقول
لقبلي واالختبار البعدي وحتلل بينهما لتعرف على تقارن الباحثة بني االختبار ا،وبعد ذلك.الشريط

.  اإلمالء املنقولزيادة قدرة الطالبات يف كتابة
املالحظة املباشرة- ٣

صطالحا فريتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل أداة من أدوات اأما معىن املالحظة : 
من اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار ةالبحث تجمع بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحث

"مبالحظة سلوك معني من خالل إتصاله ةقوم الباحثتوضه. واملالحظة املباشرة هي حيث فر
٧درسها".تباشرة باألشخاص أو األشياء اليت م

وأما مالحظ يف هذا حبث عن أنشطة الطالبات عند إجراء تعليم اإلمالء املنقول منها قدرة 
قدرة الطالبات على يف كتابة الكلمات واجلملة، وسيلة الشريط،قدر الطالبات الطالبات على مسع 

.٤٢٨-٤٢٧:....، صاملدخل إىل البحثصاحل بن محد العساف، .٦
.٣٠٦: ....، صاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل بن محد العساف، .٧
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الطالبات متحمس يف تعليم أن رة تدلة مبشاستنباط اإلمالء املنقول بالشريط. ونتيجة مالحض
اإلمالء املنقول بالشريط.

النشاط لبات وأحواهلن يف واملالحظة املباشرة اليت تقوم ا الباحثة هي أن تالحظ الطا
يف الفصل. فاستعملت الباحثة قائمة املالحظة اليت أعدا قبل دخول الفصل لنيل البيانات يالتعلم

عن أحوال الطالبات يف اتباعهن الدرس.

البيانات طريقة حتليل - ه
الشريطاإلمالء املنقول بجراء تعليم إبيانات الحتليل -١

:التايلوالتعلم باستعمال القانونليمعند إجراء عملية التعالباتحتسب البيانات من الط
٪ 	 = p

:البيان
Pالكليمةئوية: النسبة امل
: Rعشرات احلصول عليها
: Tالنتيجة الكاملة

٨:تحتويالء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسعند إجراوحيدد املسند ألنشطة الطالبات

٪ = ممتاز١٠٠–٨١
٪   = جيد جدا٨٠–٦١
٪   = جيد٦٠–٢١
٪   = مقبول٤٠–٢١
٪   = ناق٢٠–٠

حتليل بيانات عن االختبار-٢

8 .SuharsimiArikunto, Dasar-dasarEvaluasiPendidikan, (Jakarta: BumiAksara, 2003), hlm.281
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، كانت الباحثة تقوم باشريطاإلمالء املنقول فيجترب الباحثة عملية التعليم و التعلّم
العريب.اإلمالءيف ترقية مهارة الطالباتشرفة عملية التعليم عند تطبيق هذه الوسيلة إلرشاد مب

فتستعمل الباحثة (t” Test“)وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات 
:٩الرموز كما يلي

to =

تطبقه معاجلة املعلومات قبل البدء يف تنفيذ سأن حتدد األسلوب الذي للباحثنبغي يف
مها :والبحث. وأساليب معاجلة املعلومات تقع حتت قسمني رئيسني 

وحماوالت الربط بني ستنتاج املؤشرات واألدلة الكيفية االتحليل الكيفي: ويقصد به - ١
ستنتاج العالقات.ااحلقائق و

ستنتاج املؤشرات واألدلة اصدبه حتليل املعلومات رقميا، أي التحليل الكمي: ويق- ٢
١٠الرقمية الدالة على الظاهرة املدرسة.

، ومير التحليل الكمي للمعلومات بثالثة ألفكار واآلراءفاحمللل الكمي يتعامل مع أرقم معربة عن 
مراحل هي :

.مرحلة تنظيم املعلومات وعرضها-
.مرحلة وصف املعلومات-
١١مرحلة التحليل املعلومات.-

البيانات :
MD= أي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية، فهو من إتباع اخلطوات
التالية:

MD = ∑

9.AnasSudijono, PengantarStatistikPendidikan, (Jakarta:. Raja GrafindoPersada,
2009), hal. 305.

.١٠٤:,ص.....املدخل إىل البحثصاحل ابن محد العساف .١٠
.١١٨:,ص.....املدخل إىل البحثصاحل ابن محد العساف .١١
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D∑=أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية ، وD من اخلطوات
تية:آلا

D= X-Y

= D=y-xغرية الثانيةقيمة املتغرية األوىل ناقصة قيمة املت.
Nأي عدد أفراد العينة=SE أي اخلطأ املعياري للفروق =( standarerordari mean of difference)

SEوهو من إتباع الرمز التايل: = √
SDD:أي االحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية ، يعين =SD = ∑ − ∑ ²

اخلطوات من هذا الرمز:
:يكما يلtهأما اخلطوات للحصول على

Dيبحث- ١ بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية.إذا متغرية األوىل )= diffrenceالفرق(
.D = X-Y، فـ Yومتغرية الثانية بشعارXبشعار 

∑Dوحصل Dتصنيف بـ - ٢
:بصيغة Differenceمن meanيبحث - ٣

MD = ∑
: مث إضافة وحصل على Dتربيع - ٤
SD، بصيغة :differenceيبحث االحنراف املعياري من - ٥ = ∑ − ∑ ²

، هو باستخدام الصيغةmean of differenceيبحث اخلطأ املعياري من - ٦
SEباستخدام الصيغة :tهيبحث - ٧ = √
تية:آلباخلطوات اtهتقدمي تفسري - ٨

tه=

صفريةالالبديلة صياغة الفرضية -
.tهاختبار أمهية -
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.”t”يبحث أن ينقد-

.ttبـ tهمث يقارن بني -

حصل على االقتراحات ونتائج البحث.-
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الفصل الرابع
عرض البيانات وحتليلها

قد تناولت الباحثة يف الباب السابق  أدوات البحث وهي االختبار القبلي واالختبارالبعدي 
الباحثة عن هذه البيانات ملعرفة . يف هذا الباب تشرح شريطلاإلمالء املنقول باواملالحظة يف تعلم 

دراسة جتريبية. وقد قامت الباحثةشريطلاإلمالء املنقولباالقدرة على الطالبات ونتيجتهن  يف تعلم
ببحث شبه التجرييب للحصول على تلك البيانات يف معهد املنار احلديث للتربيةاإلسالمية اعتمادا 

بندا اإلسالمية احلكوميةبدار السالمجامعة الرانريي ميد كلية التربية وتدريب املعلميعلى رسالة ع
/Un.08/FTK1/TL.00رقم : هآتشي 6405/ 2017.

صورة عامة عن حقل البحث:-أ
 ،حزب سياسي ة الّذي الينتمي إىل أية اإلسالميربيللت إنّ معهد املنار هو معهد عصري

األمة. ورئيس مؤسسة هذا املعهد احلاج  بل هو خيتضع حتت رئاسة مؤسسة املعهد وكبار زعماء 
وأما رئيس خارج املعهد تنكو فخر الدين حلم الدين (H. AzharManyak)ر مايع اأزه

ورئيس داخل املعهد تنكو إكرام حممد أمني املاجستري (Tgk. FakhrudinLahmuddin, M.Ag)س.أغ
(Tgk Ikram M. Amin, M.Pd) س هذا املعهد سنةاريخ م٢٠٠٠. أسيالدية وتبدأ أنشطته يف الت

الكربى الدكتوراندوس سيوطى إمساعيل، ةيالدية. وافتتحه رئيس منطقة آتشيم٢٠٠١يوىل ٢٢
(Drs. SayutiIsmail, M.A).املاجستري

أويل كرينج )Cot Irie(ري يجوت إ)Lampermai(مفرمييقع هذا املعهد يف قرية ال
)UleeKareng(الم. وهلذا املعهد منهجان مها دارةالكربى يف حمافظة نغرو آتشيةمنطقة آتشيالس

عدد الطّلبة تمنهج الدراسة ملعهد العصري كونتور ومنهج وزارة الشؤون الدينية وكان
واملدرسون يف شخصة٢٢٠ًوعدد الطالبات شخصاً،٢٣٤، وكان عدد الطالب شخصة٤٥٤

ومعهد العصري املنارمعهد العصري كونتورومعهد العصريمدرسا وهم متخرجون٦٥هذا املعهد 
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تنكو شيك عمر ديان وجامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وجامعة شيخ كواىل احلكومية 
١ه.واجلامعات األخرى بآتشي

وأما األهداف التعليمية هلذا املعهد فهي:
سالمية والتكنولوجية والفنية والثقافية اليت ترقية القدرة اإلنسانية مبا لديها من سيطرة العلوم اإل- ١

تؤسس على القرآن والسنة.
إعداد األجيال املسلمني املتقني وترقيتهم بالعلوم النافعة.- ١
إعداد األجيال املسلمني املستعدين على مواجهة احلياة الواقعية مبا لديهم من الكفاءة والنشاط.- ٢

ومها املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية، ويندمج املناهج املرحلة التعليمية ملعهد املنار مرحلتان 
الدراسية فيها بني الوزارة التعليمية والوزارة الشؤون الدينية. وكانت عملية التعليم اليت قررها 

–٠٧:٣٠يوم اخلميس من الساعة املعهد، وهي عملية التعليم داخل الفصل من يوم السبت حىت
١٣:١٠

ة اليت تدرس يف هذا املعهد فتكون من العلوم العربية واإلسالمية، وهي وأما املواد الدراسي
النحو والصرف واملطالعة واإلنشاء واحلديث والفقه واإلمالء والتوحيد واللغة اإلجنليزية واللغة 

العربية والتفسري.
موظفني ملساعدة عملية التعليم واإلدارة ٦مدرسا وله ٦٥هذا املعهد وعدد املدرسني يف

، فيمكن النظر إىل شخصا١٤٢ًيف املرحلة املتوسطة هلذا املعهد الطالباتعدد تيها. وكانف
اجلدول التايل:

١-٤جدول (رقم) 
٢يف املدرسة املتوسطة مبعهد املنارالطالباتعدد 

م .٢٠١٧يناير ٢١املقابلة الشخصية مع مدرسة املدرسة الثانوية مبعهد املنار يف تاريخ .١
م .٢٠١٧يناير ٢٣الثانوية مبعهد املنار يف التاريخ املدرسةاملقابلة الشخصية مع مدرسة.٢
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الصفوف للمرحلة الرقم
الطالباتعدد املتوسطة

٣١األول (ج)١
٣٢األول (د)٢
٢٩الثاين (ج)٣
٢٦)د(الثاين٤
٢٤)جالثالث (٥

١٤٢جمموع

٢-٤جدول (رقم) 
م٢٠١٧عام املنارالعصرىيف املدرسة املتوسطة مبعهداللغة العربية عدد املدرسي

متخرج منأمساء املدرسرقم

/معهد دار السالم كونتورS.Pd.Iاألستاذ أفندي،  - ١

جامعة الرانرى

/معهد دار السالم كونتورS.Pd.Iاألستاذ راجس أكرب،  - ٢

جامعة الرانرى

جامعة /معهد دار السالم كونتورS.Pdاألستاذة مرتونيس   - ٣

شعة كوىل
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معهد دار السالم كونتورS.Pdاألستاذ نورالفهم - ٤

معهد دار السالم كونتورS.Pdرى األستاذة الف زه- ٥

ادد سبغمعهد S.Pdيوليا سيماهارا - ٦

وهم متخرجون أشخاص٦يبلغ الثانويةاللغة العربية يف مدرسة ياجلدول أن مدرسدلّ 

شيخ اإلسالمية احلكومية وجامعةنرييالرا. وجامعةوادد ساباغكونتورعصريمن معهد ال

احلكومية.كواىل

املباين يف هذا املعهد:-١
بعض الوسائل اليت تدعم جناح عملية التعليم والتعلم، وهي كما العصرييعد معهداملنار

ذكر يف اجلدول التايل:

٣-٤جدول (رقم) 
:العصرى املباين يف معهداملنار

البيان العدد املباين الرقم
جيد ١ املسجد ١
جيد ١ إدارة املدرسة ٢
جيد ١٨ الصفوف للدراسة ٣
جيد ٢ املطعم ٤
جيد ٢ املقصف ٥
جيد ٢ شركة الطلبة ٦
جيد ٨ احلمام ٧
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جيد ٥ ملعب الرياضة 
والفنون ٨

جيد ١ جتماعيةالالقاعة ا ٩
جيد ١ املكتبة ١٠
جيد ١ معمل احلاسوب ١١
جيد ٦ املسكن ١٢

الدافعية لترقية غرض التربية والتعليم يف معهدالتعليمية دلّ اجلدول السابق أن املباين
املنار كافية لترقية غرض التربية والتعليم.العصري

أحواله كانتفلقدعدد الطالبات واملدرسي واملباين يف معهد املنار العصريومن نظر 
تعلم.التعليم والجراء مستفية تامة يف املعايري إل

شريطلبااإلمالء املنقول تعليم إجراء - ب
التوقيت املنار للتربية اإلسالمية ستوضح الباحثة العصريقبل إجراء عملية البحث يف معهد

إجراء التعليم والتعلم كما يلي: إىلالباحثةتستعد.فايف حبثةالتجرييب وخطوات التعليم

٤-٤جدول (رقم) 
شريطلباتعليم اإلمالء املنقول توقيت 

ساعةتاريخيوماللقاء
١٦:٠٠-١٤:٣٠م٢٠١٧مايو ١٥الثالثاءاللقاء األول
١٦:٠٠-١٤:٣٠م٢٠١٧مايو ١٦األربعاءاللقاء الثاين
١٦:٠٠-١٤:٣٠م٢٠١٧مايو ١٨اجلمعةاللقاء الثالث
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عملية التعليم يف الفصلهتوجيلاستعداد املدرسة -١
التعليم، وسائله وطريقته خطوات قدراأن تستعدفعلى املدرسة تعلمالتعليم والقبل إجراء 

تعلق بااملواد الدراسية. وماي
ومن النظر إىل تقدم عملية التعليم وتعليمها فهناك جتد النشاطني املهمني. ومها بني أنشطة املدرسة 

وأنشطة الطالبات، عند دراسة اإلمالء املنقول. وهذا كما ترى يف اجلدول التايل: 
٥-٤جدول (رقم) 

(اللقاء األول)اإلمالء املنقولتعليمعملية تعلم و
نشاط الطالباتنشاط املدرسة

تدخل املدرسة الفصل بإلقاء -
السالم وتنظر إىل مجيع 
الطالباتوترتب الفصل وتسجل 

.بكشف الغياب
تسأل املدرسة األسئلة املناسبة -

باملوضوع الذي ستتعلمه 
.الطالبات

النص عن عرضت املدرسةأ-
اجلملة باجلهاز فوق الكلمات و

.الرأس
عن الشريط تدوير املدرسة-

.اجلملةالكلمات و

ة اىل الطالبات عن تشرح املدرس-
.الكلمات و اجلملة 

بإجابةأمرت املدرسة الطالبات -

جينب السالم.الطالبات -

تستمع الطالبات األسئلة من -
.املدرسة

الطالبات اىل النص عن تم-
اجلملة اليت عرضتها الكلمات و

.املدرسة باجلهاز فوق الرأس
شريط عن تسمع الطالبات ال-

مالحظة اجلملة  حتت الكلمات و
.املدرسة

.شرح املدرسةتستمع الطالبات-
الطالبات معاين الكلمة سألت-

.إىل املدرسةاملصعوبة
طالبات السؤال عن أجابت ال-

اجلملة يف جتمع الكلمات و
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ات السؤال عن جتمع الكلم
اجلملة يف فرقتهن بعد مساع و

.الشريط
تعطي املدرسة دوافع للتعلم -

.قبل خروجهناإلمالء
مث خترج املدرسة من الفصل -

بإلقاء السالم.

.فرقتهن بعد مساع الشريط
مام تشرح الطالبات باإلجابة أ-

.الفصل

.جتيب الطالبات السالم-

وعة نمتويف هذا اللقاء ترجو الباحثة أن تعرف الطالبات عن لتعبريات عند كلمة أو مجلة
بتعبري كلمة بعد باجراء الشريط مع اإلمالء املنقول عند هن. وهن تسمعن صوت الشريطومتفرقة
ام السماع سهن. وبعد إغتبنها باإلمالء املنقول على قرطامث مجلة بعد مجلة مترتبة تامة مث ككلمة 

. يف الفرقاتنتلك الواجبات مع االخريواإلمالء وهن يناقسن

٦-٤جدول (رقم) 
(اللقاء الثاين)شريطلبااإلمالء املنقولعملية تعلم وتعليم 

نشاط الطالباتنشاط املدرسة
تدخل املدرسة الفصل بإلقاء -

السالم وتنظر إىل مجيع 
الطالباتوترتب الفصل وتسجل 

.بكشف الغياب
تسأل املدرسة األسئلة املناسبة -

باملوضوع الذي ستتعلمه 
.الطالبات

الطالبات جينب السالم.-

تستمع الطالبات األسئلة من -
.املدرسة

الطالبات اىل النص عن تم-
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أعرضت املدرسة النص عن -
اجلملة باجلهاز فوق الكلمات و

.الرأس
وير املدرسة الشريط عن تد-

.اجلملة الكلمات و

ىل الطالبات تشرح املدرسة إ-
.الكلمات و اجلملة 

كتابة بأمرت املدرسة الطالبات-
اجلملة يف فرقتهن بعد والكلمات

.مساع الشريط
تعطي املدرسة دوافع للتعلم -

.قبل خروجهناإلمالء 
املدرسة من الفصل مث خترج -

بإلقاء السالم.

اجلملة اليت عرضتها الكلمات و
.املدرسة باجلهاز فوق الرأس

لشريط عن تسمع الطالبات ا-
مالحظة اجلملة  حتت الكلمات و

.املدرسة
شرح املدرسةتستمع الطالبات-
الطالبات معاين الكلمة سألت-

.بة إىل املدرسةوصعامل
طالبات السؤال عن أجابت ال-

اجلملة يف جتمع الكلمات و
.فرقتهن بعد مساع الشريط 

مام تشرح الطالبات بإجابة أ-
.الفصل

.جتيب الطالبات السالم-

اجلمل أو سنطرة الكلمات ويف هنا اللقاء ترجو الباحثة أن جتعل الطالبات قادرات على 
عده يف النصوص العربية .املتنوعة واملتفرقة مع تعبريها وأمالئها املترتبة على قوا

٧-٤جدول (رقم) 
(اللقاء الثالث)اإلمالء املنقولعملية تعلم وتعليم 

نشاط الطالباتنشاط املدرسة
تدخل املدرسة الفصل بإلقاء -

السالم وتنظر إىل مجيع 
الطالبات جينب السالم.-
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الفصل وتسجل الطالباتوترتب
.بكشف الغياب

بقراءة أمرت املدرسة الطالبات-
اجلملة اليت والنص عن الكلمات 
جلهاز فوق عرضتها املدرسة با

.الرأس
وير املدرسة الشريط عن تد-

.اجلملة الكلمات و

رح املدرسة عن الكتابة تش-
.اجلملة الكلمات و

كتابة أمرت املدرسة الطالبات ب-
فرقتهن بعد اجلملة يف الكلمات و

مساع الشريط

اإلمالء املدرسة دوافع للتعلم تعطي-
.قبل خروجهن

مث خترج املدرسة من الفصل -
بإلقاء السالم.

تقرأ الطالبات النص عن -
اجلملة اليت عرضتها الكلمات و

.املدرسة بااجلهاز فوق الرأس

مع الطالبات الشريط عن تس-
حتت اجلملة  الكلمات و

.املالحظة املدرسة
.تسمع الطالبات شرح املدرسة -
الطالبات معاين الكلمة سألت-

.بة إىل املدرسةوصعامل
طالبات السؤال عن أجابت ال-

اجلملة يف جتمع الكلمات و
فرقتهن بعد مساع الشريط 

مام تشرح الطالبات باإلجابة أ-
.الفصل

.جتيب الطالبات السالم-

الباحثة أن جتعل لطالبات قادرات على تنظيم كلمة بعد كلمة أو مجلة ويف هذا اللقاء ترجو 
هن تستطعن أن تقرأن تلك النصوص املنظمة بعد مجلة فقرة كاملة يف النصوص العربية. وبعد ذلك

بصوت صحيح كما عرب العرب حقاً. 
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الطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول باستخدام الشريط على الطالبات أنشطة املدرسة و-٢

مالحظة املباشرة هي عملية مقرابة ومسجل بشكل منحجي عن أعراض يف البحث، -أ
أما مالحظة املدرسة هي عملية املالحظة للمدرسة يف إجراء تعليم. وتكون مالحظة  

يف هذا البحث هي يوليا سيماهر.

٨-٤جدول (رقم) 
درسة عند إجراء تعليم اإلمالء املنقولاملنشطة أقيمة 

الناحية امللحوظةرقم
النتيجة امللحوظة

١٢٣٤
مقدمة

التعليم تقييم العلىقدرة املدرسة ١
وافتتاحة



٢
على تشجيع قدرة املدرسة 

هنة وإرتباط مادة التعليم خبرب
ن الطالباتحوهلاو



إلقاء التوجيه على املدرسة قدرة ٣
واألهداف عند الدراسة



طريقة املدرسة على إلقاءقدرة ٤
تقييم عند التعلمال



جتاه على عرض اإلاملدرسةقدرة ٥
وطريقة استخدام وسيلة الشريط
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٦
تنظيم الاملدرسة على قدرة 

يفالطالباتواإلثواف وتوجيه
مناقشة فرقة



٧

اللغة استخدام علىاملدرسةقدرة 
الشرح أسلوب االتصال عند و 

على تعليمالمادة باطرأو إ
الطالبات



٨
علىالتفعيل املدرسةقدرة 

نشطة الطالبات يف فرقة أو بني أل
فرقة التعليم



الحظة الطالبات املدرسة مقدرة ٩
مباشرةتعلمالتعليم والعند إجراء 



عما شرح الاملدرسة على قدرة ١٠
من قبل إلقاءفهمها الطالباتمل ت



إجابة على توجيه املدرسةقدرة ١١
السؤالالطالبات عند 



ومهنتها يف املدرسة قدرة ١٢
استخدام وسائل وطريقته



مادة على تنظيماملدرسة قدرة ١٣
تعليمال



استخدام أو يفاملدرسةقدرة ١٤
يف عملية التعليموقت التنظيم 



١٥
تقييم علىاملدرسة قدرة 

أمام مادة الدرسعرضعندالطالبات
الفصل





٦٥

تقدير الإعطاء علىاملدرسةقدرة ١٦
إىل الطالبات 



دعوة علىاملدرسة قدرة ١٧
تعليمتاجالالطالبات يف استن



إىل تنفيذعلى املدرسةقدرة ١٨
للتعليمالقيام بالتأمل النهائي



٦٦

. وهذا ٦٦نتيجة األخرية قدة املدرسة يف تأمل إىل اجلدول التاىل فوجدت أن حسابوإذا 
”linket“ستحاسب الباحثة باستخدام رموز لنكوت  ء عند إجرااملدرسة أنشطةوحيدد املسند .

٣:تحتويالعملية التعيلم والتعلم إىل مخس

٪ = ممتاز١٠٠–٨١
٪   = جيد جدا٨٠–٦١
٪   = جيد٦٠–٢١
٪   = مقبول٤٠–٢١
س٪   = ناق٢٠–٠

البيان:
): أدىن١(
): مقبول٢(
): جيد ٣(
): جيد جدا٤(

3 .SuharsimiArikunto, Dasar-dasarEvaluasiPendidikan, (Jakarta: BumiAksara,
2003), hlm.281



٦٦

عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي:املدرسةنشطة أقيمة 
٪ 	 = p

٪ 	
= p

٪ ,
= p
= p٩١,٦٦٪

وهذه النتيجة مطابقة حبدود القدير التايل : 
يف ملدرسةاممتاز. فتكون داللة أنشطةمبعىن١٠٠-٨١حولتدل على أا وقع ٪P٩١,٦٦ =نتيجةو

ممتازا.الشريط اإلمالء املنقولبتطبيق عندعملية التعليم والتعلم

عراض يف البحث، ألمالحظة املباشرة هي عملية مقرابة ومسجل بشكل منحجي عن - ب
تعليم. وتكون مالحظة  يف هذا البحث اليف إجراء الطالباتيف نظر أنشطة أما مالحظة

.حلمي يانيتهي 
الدراسة فهي كما يلي: ت يف إجراء التعليم االقبال مادةالطالباوملعرفة أنشطة 

٩-٤جدول (رقم) 
الطالبات عند إجراء تعليم اإلمالء املنقولنشطة أقيمة 

النتيجة الناحية امللحوظةرقم
امللحوظة



٦٧

١٢٣٤
مقدمة

قدرة الطالبات يف حبث النص ١
عن الكلمات و اجلملة 



قدرة الطالبات يف كشف ٢
الكلمات و اجلملة



ع املعلمات امسقدرة الطالبات يف ٣
سرحتحا املدرسة 



بة كتاقدرة الطالبات يف ٤
الكلمات واجلملة 



قدرة الطالبات على استجابة مب ٥
شرحت املدرسة 



سيلة الطالبات على مسعوقدرة ٦
الشريط 



قدرة الطالبات على تقدمي الرأي ٧
أثناء مناقشة فرقة 



٨
تأديه مناقشة قدرة الطالبات على 

فرقة يف امليعاد 


درة الطالبات على إجابة ق٩
املنقشةالسؤالب



قدرة الطالبات على تقدمي ١٠
السؤال مامل يفهمن 



قدرة الطالبات على إجابة مترين ١١

قدرة الطالبات على السؤال أمام ١٢



٦٨

الفصل 

ستجابة قدرة الطالبات على ا١٣
السؤال 



١٤
استنباط قدرة الطالبات على 

الشريط اإلمالء املنقول ب


ح أو قدرة الطالبات على إصال١٥
زيادة اإلستنباط 



قدرة الطالبات على تلخيص ١٦

٥٦

. ٥٦وإذا تأمل إىل اجلدول التاىل فوجدت أن حساب قدة الطالبات يف النتيجة األخرية 
ء عند إجرااملدرسة أنشطةوحيدد املسند .”Linket“وهذا ستحاسب الباحثة باستخدام رموز لنكوت

٤:تحتويالعملية التعيلم والتعلم إىل مخس

٪ = ممتاز١٠٠–٨١
٪   = جيد جدا٨٠–٦١
٪   = جيد٦٠–٢٢
٪   = مقبول٤٠–٢١

س٪   = ناق٢٠–٠
البيان:

): أدىن١(
): مقبول٢(
): جيد ٣(
): جيد جدا٤(

4 .SuharsimiArikunto, Dasar-dasar....., hlm.281



٦٩

عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي:ت طالباأنشطة القيمة 
٪ 	 = p

٪ 	 = p
٪ , = p

= p٨٧,٥٪

النتيجة مطابقة حبدود القدير التايل :وهذه 
أنشطة على أنممتاز. فتكون داللةمبعىن١٠٠-٨١حولتدل على أا وقع ٪P٨٧,٥ =نتيجةو

داً. وخاصة يف فعاليا جيالشريط باإلمالء املنقول تطبيق عنديف عملية التعليم والتعلمالباتالط
األعمال الدراسية يف الفرقة واتمع . انتهاء

استجابة الطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول باستخدام الشريط-٣
التحفيز أو نتيجة للتحفيز. أما استجابة الطالبات يف هذا بستجابة هي رد فعل أو إجابة متعلق اال

كما تنظر يف اجلدول التايل : هي فالبحث 

١٠-٤جدول (رقم) 
استجابة الطالبات

استجابة الطالبات رقم األول- ١



٧٠

N1XF1أوزان القيمةFاستجابة الطالبات

١٤٤١٤4موافق جدا X٥٦
٦٣6موافق X 3١٨

٠٢0ال يوافق X 2٠
٠١0ال يوافق جدا X 1٠

٢٠٧٤اموع
٣,٧الدرجة املعدلة

. التعليماىلبالنسبة باستخدام وسيلة الشريط ارضاء جدا األول أن تعليم اللغة العربية اجلدول 
مبعن أا جيد .٣,٧بالدرجة املعدلة اجابيةاستجابتهنأنتدل علىوهذه

الثايناستجابة الطالبات رقم - ٢
استجابة 
الطالبات

F أوزان
القيمة

N1XF1

١٨٤١٨4موافق جدا X٧٢
٢٣٣X٢٦موافق

٠٢0ال يوافق X 2٠
٠١0Xال يوافق جدا 1٠

٢٠٧٨اموع
الدرجة 
املعدلة

٣,٩

نشاط العملية يفتعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة الشريط ختلص من املللاجلدول الثاين أن 
مبعن أا جيد٣,٩بالدرجة املعدلة اجابيةتدل على استجابتهنوهذه.تعلمالتعليم وعندال



٧١

لثاستجابة الطالبات رقم الثا- ٣
N1XF1أوزان القيمةFاستجابة الطالبات

١٥٤١٥4موافق جدا X٦٠
٥٣٣X٥١٥موافق

٠٢0ال يوافق X 2٠
٠١0Xال يوافق جدا 1٠

٢٠٧٥اموع
٣,٧٥الدرجة املعدلة
. دفاعهن يف الدراسة لتعليماجيع العربية باستخدام وسيلة الشريط تشأن تعليم اللغة اجلدول الثالث 

أن استجابتهن اجابيةًتدل على. وهذهنص اللغة العربيةدراستهن لفهمجيعلهن سهالً مشجيع يف 
مبعن أا جيد٣,٧٥بالدرجة املعدلة 

الرابعسساستجابة الطالبات رقم- ٤
N1XF1أوزان القيمةFاستجابة الطالبات

١٠٤١٠4موافق جدا X٤٠
٨٣٣X٨٢٤موافق

٢٢٢2ال يوافق X٤
٠١0Xال يوافق جدا 1٠

٢٠٦٨اموع
٣,٤الدرجة املعدلة

أن تدل علىمزداد للمفردات. وهذهاجلدول الرابع أن تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة الشريط
مبعن أا جيد٣,٤بالدرجة املعدلة استجابتهن اجابيةً



٧٢

اخلامساستجابة الطالبات رقم - ٥
N1XF1أوزان القيمةFاستجابة الطالبات

١٢٤١٢4موافق جدا X٤٨
٧٣٣X٧٢١موافق

٣٢٢X٣٦ال يوافق
٠١0Xال يوافق جدا 1٠

٢٠٧٥اموع
٣,٧٥الدرجة املعدلة

تعليم نشاط، مبتكرة، اجلدول اخلامس أن تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة الشريط أسلوب 
مبعن أا ٣,٧٥بالدرجة املعدلة أن استجابتهن اجابيةًتدل على. وهذهإبداعي، فعالة وبسرور

جيد

١١-٤جدول (رقم) 
الدرجة املعدلة استجابة الطالبات

البيانالدرجة املعدلةاملالحظةالرقم
جيد٣,٧اجلدول األول١
جيد٣,٩اجلدول الثاين٢
جيد٣,٧٥اجلدول الثالث٣
جيد٣,٤اجلدول الرابع٤
جيد٣,٧٥اخلامساجلدول ٥

١٨,٥اموع
جيد٣,٧الدرجة املعدلة



٧٣

:٥وكان معيار الكمى اليت تستخدم الباحثة لتحليل البيانات كما يلي
٪١٠٠-٨٠(جيد جدا)، إذا الوصول ٥نتيجة - ١
٪٧٩-٦٦(جيد)، إذا الوصول ٤نتيجة - ٢
٪٦٥-٥٦(مقبولة)، إذا الوصول ٣نتيجة - ٣
٪٥٥-٤٠الوصول (ناقيصة)، إذا ٢نتيجة - ٤
٪٤٠-٠(فاشلة)، إذا الوصول ١نتيجة - ٥

لتعليم والتعلم ستجابة الطالبات إىل أنشطة عمليةتأملت إىل مخسة السؤال السابقة ملعرفة اإذا 
وهذه معنها . استجابتهن مدلولةعلى الجابيةأن مجيعبالشريط وجدت على اإلمالء املنقول من

وهذه احلال تدل على أن احلاصل من إجيابات لسؤال أنشطة التعليم. ةعلىممتازكانت إجابتهن
.٣,٧بالدرجة املعدلة عند الطالبات

قدرة وكذلك يف أن استعداد املدرسة يف توجيه عملية التعليم إجابيةً،لناظهرالبيانات تمن و
لتعليم تكون فعاال لية اوأنشطة الطالبات يف عمأيضاًةتدبري عملية التعليم ممتازعند املدرسة

.  ةبني الفرقة تكون ممتازأوعلى أنشطة إجراء التعليم يف الفصل يف الفرقةواستجبتهن
كون ء املنقول بالشريط يف هذا البحث تإلمالولذلك استنتجت الباحثة أن عملية التعليم ل

تطبيق على التعليم يف ترقية قدرة الطالبات إىل النظر عن كيفية جناححيتاجومن هذا العنصر .ةممتاز
الطالبات. اليت اكتسبتهانتيجة األخري ، ستوضح الباحثة يفوبالتايلملنقول بالشريط. اإلمالء ا

نتيجة االختبار األخري للطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول باستخدام الشريط -٤
شريط لباتعليمهن تقدم الباحثةبعد مااملنقولاإلمالءمهارة الطالبات على كتابة اجلةوملع

والبعدي، وعلى الطالبات أن جينب عن األسئلة املقدمة هلن القبليفاعتمدت على إجراء االختبار 
والبعدي كما يلي:القبليباإلجابة الصحيحة. ولتوضيح البيانات فتقدم الباحثة نتيجة االختبار

5.SuharsimiArikunto, evaluasi program pendidikan, dkk., (Jakarta: PT BumiAksara,

2008) hal.35



٧٤

دول للحفاظ على خصوصيان وبالتايل ستوضهن يف هذا اجلالطالباتأمساءتضمن الباحثة ال تو
يف اجلدول:

االختبار القبلي-١
١٢-٤جدول (رقم) 

نتيجة االختبار القبلي
االختبار القبليأمساء الطالباتالرقم
١٤٠الطالبة١
٢٥٠الطالبة٢
٣١٠الطالبة٣
٤١٠الطالبة٤
٥١٠الطالبة٥
٦١٠الطالبة٦
٧١٠الطالبة٧
٨١٠الطالبة٨
٩١٠الطالبة٩
١٠١٠الطالبة١٠
١١١٠الطالبة١١
١٢١٠الطالبة١٢
١٣١٠الطالبة١٣
١٤٢٠الطالبة ١٤
١٥١٠الطالبة١٥
١٦٣٠الطالبة١٦



٧٥

١٧٢٠الطالبة١٧
١٨٢٠الطالبة١٨
١٩٢٠الطالبة١٩
٢٠٢٠الطالبة٢٠

٣٤٠اموع
١٧املعدلالدرجة 

والدرجة ٣٤٠البات يف االختبار القبلي بتقديرمن هذه البيانات اتضحت على أن نتيجة الطو
.١٧املعدلة 

االختبار البعدي- ٢
١٣-٤جدول (رقم) 

نتيجة االختبار البعدي
االختبار البعديأمساء الطالباتالرقم
١٨٠الطالبة١
٢١٠٠الطالبة٢
٣٧٠الطالبة٣
٤١٠٠الطالبة٤
٥١٠٠الطالبة٥
٦٨٠الطالبة٦
٧١٠٠الطالبة٧
٨٨٠الطالبة٨
٩٨٠الطالبة٩
١٠٦٠الطالبة ١٠
١١١٠٠الطالبة١١
١٢٧٠الطالبة١٢



٧٦

١٣٧٠الطالبة١٣
١٤٨٠الطالبة١٤
١٥٧٠الطالبة١٥
١٦٧٠الطالبة١٦
١٧٨٠الطالبة١٧
١٨٨٠الطالبة١٨
١٩٨٠الطالبة١٩
٢٠٩٠الطالبة٢٠

١٥٧٠اموع
٧٨,٥ةاملعدلالدرجة 

١٥٧٠من هذه البيانات اتضحت على أن نتيجة الطالبات يف االختبار البعدي بتقدير 
.٧٨,٥رجة املعدلة والد

فتستخدم (T”Test“)أما حتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات 
:الباحثة الرموز كما يلي

to=

مذكور يف اجلدول:



٧٧

١٤-٤جدول (رقم) 
جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي

الطالبة
درجام

ختبار يف اال
القبلي

درجام
ختبار يف اال

البعدي

الفرق بني 
ختباريناال

مربع 
(االحنراف 
عن متوسط 

الفرق)
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

٤٠
٥٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
٢٠
١٠
٣٠
٢٠
٢٠
٢٠

٨٠
١٠٠
٧٠
١٠٠
١٠٠
٨٠
١٠٠
٨٠
٨٠
٦٠
١٠٠
٧٠
٧٠
٨٠
٧٠
٧٠
٨٠
٨٠
٨٠

-٤٠
-٥٠
-٦٠
-٩٠
-٩٠
-٧٠
-٩٠
-٧٠
-٧٠
-٥٠
-٩٠
-٦٠
-٦٠
-٦٠
-٦٠
-٤٠
-٦٠
-٦٠
-٦٠

١٦٠٠
٢٥٠٠
٣٦٠٠
٨١٠٠
٨١٠٠
٤٩٠٠
٨١٠٠
٤٩٠٠
٤٩٠٠
٢٥٠٠
٨١٠٠
٣٦٠٠
٣٦٠٠
٣٦٠٠
٣٦٠٠
١٦٠٠
٣٦٠٠
٣٦٠٠
٣٦٠٠



٧٨

٧٠٤٩٠٠-٢٠٢٠٩٠

٨٩٠٠٠-٣٤٠١٥٧٠١٢٢٠اموع
الدرجة 

٤٤٥٠-١٧٧٨,٥١.٣٠٠املعدلة

البيانات اآلتية:الباحثةوجدتف، يف اجلدول السابق )T” Test“ت (–نظرا إىل نتيجة اختبار 
١٧= ٢٠÷ ٣٤٠حساب متوسط اإلجابة األوىل وهو .١
٧٨,٥= ٢٠÷١٥٧٠حساب متوسط اإلجابة الثانية وهو .٢
١.٣٠٠= ٢٠÷ ١٢٢٠حساب متوسط الفرق وهو .٣
٨٩٠٠٠مربع (االحنراف عن متوسط الفروق) = .٤

ت التايل : –تطبيق قانون اختبار 

∑DN =− 130020 =4,225 =
∑ − ∑ ² = SD =− . 2

= SD 222,5—(− 65)² =222,5 − 4.225 = − 4.002,5 63,26

= SE √ =
,√



٧٩

=,√ ,, = =14,54

ويكون الفرض ).derajatkebebasanومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية (
من دراجة احلرية يف هذا البحث.٪١)signifikasiالصفري على مستوى الداللة (

ذكور هنا كالتايل :ويتم تطبيقة على املثال امل

=tه

=tه , -4,47=
db = N – 1

= 24 – 1
= 23.

. وأما حاصل س٢,٠٩يعين٪ ٥و ٢,٨٤يعين٪١)signifikasi(فحدد مستوى الداللة 
”T“(. ولذلك ٤,٤٧)يعىن toاملالحظة ( Test( أكرب من)“T”Tabel(:٢,٠٩>٤,٤٧<٢،٨٤ .

متساوية )T” Test“(إذا كانت نتيجة إذن، 
”T“(أو أكرب  Tabel( فيكون الفرض الصفري مردودا والفروض البديل مقبوال. وإذا كانت نتيجة

)“T”Test() مل تبلغ إىل نتيجة“T” Tabel(.فيكون الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا
أكرب من نتيجة ) T”Test“أن نتيجة (من البيانات امليدانيةفحصلت الباحثة يف هذا البحث

)“T” Tabel ،( فعاال يكون الشريطولذلك الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال يعين
.املنقولاإلمالء يف كتابة الطالباتلترقية قدرة 
يف الطالباتيكن فعاال لترقية قدرة الشريطأن استعمال من املالحظة السابقة يعينالنتيجة

يف املرحلة املتوسطة.اإلمالء املنقول. هذه الوسيلة مفيدة يف تعليم اإلمالء املنقولكتابة 
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مباحثهاو شةاملناق-ج
اإلمالء املنقول بالشريط وبعد ما حللت الباحثة عن تلك البيانات امليدانية من تطبيق

: باملتعلق العنصر املهم املنظور، وباخلصوصكتسبت فا
تعليم اإلمالء املنقول بالشريط تكتسب احلقائق اجليدة عملية قدرة املدرسة يف استعداد-١

ى اكتسبت الباحثة من إحدلقديف عملية التعليم اإلمالء املنقول بالشريط. وهذا
طوات التعليم بقا خبامطعن تدبري واستعداد فاستنتجتيانيت، مالحظة وهي حلمي

املدرسة ممتاز. ه عنداستعدادتدبري التعليمالباحثة أنفتلخصتاملوجودة، 
يف إجراء تطبيق اإلمالء املنقول راء أنشطة التعليم يف الفصل، قدرة املدرسة يف إج-٢

البيانات من نتيجة حتليلاتضحتلقدوهذا.ةممتازفتكونإعطاء البياناتببالشريط 
املعدلة درجةلذلك يقال هذا فئة ممتاز من ٪٩١,٦٦من نتيجة تدل على مستوى عال

١٠٠-٨١٪.
قدرة الطالبات يف إجراء أنشطة التعليم يف الفصل وخاصة يف انتهاء الواجبات -٣

الطالبات يف نقاس للفرقة أو بني الفرقة فتلون جيدة. وهذا والواظيفة على ورقة عمل
فاستنبطت مالحظة ،ز هنيمئوية من أنشطة الطالبات تدل على ترككما نظر إىل

الىت تدل ممتاز من ٪٨٧,٥أنشطة الطالبات عندألخرياعن نتيجة )ارايوليا سيماه(
٪١٠٠-٨١املعدلة درجة

من حتليل البيانات امليدانية مدلولة علىالباحثةكما وجدتستجابة الطالبات نتيجة ا-٤
وهذا تدل.يطتعليم اإلمالء املنقول بالشرعطني إستجابة اجابية على أنشطة أن هن ي

٣,٧ة بالدرجة املعدلة أن أعظم الطالبات يعطني استجابة جيدعلى مناسبة
ختبار االثة الباحهاأعطتفلقدتعليم اإلمالء املنقول بالشريط ألخري على انتيجة -٥

تعليم اإلمالء تعريف قدرة الطالبات على نتيجة استعدادها لعلى ن السؤالباجمموعة م
تدل السؤالمن حتليل البيانات فاكتسبتها الباحثة على أجوابتهنومن .املنقول بالشريط
أكرب من نبيجة (ttest)ت احلسابمن إختبار قبلى بنتيجة مرتفعة جداعلى أن نتيجة 
أن التعليم اإلمالء علىدلوهذا ي٢,٠٩>٤,٤٧<٢,٨٤أوttable)ت اجلدول (
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تعليم الطالبات وهو يكون ة ؤثر يف ترقية نتيجه يألن،فعاالاملنقول بالشريط يكون 
.من قبلهأرقى

حتقيق الفروض-د
قدرة الطلبات يف تعليم اإلمالء املنقول ."ي"استعمال وسيلة الشريط مرتق

فصل األولالتريد الباحثة أن حيقق الفروض اليت افترضتها يف حتليلها.فوقفا للبيانات  اليت سبق
فهي: 

يف الطالباتمل يكن فعاال لترقية قدرة الشريطن استعمال إالفرض الصفري:- ١
”T“(. وهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلساباإلمالء املنقولكتابة  Test (

”T“أكرب من نتيجة ت اجلدول  Tabel) (

اإلمالء يف كتابة الطالباتفعاال لترقية قدرة الشريطإن وسيلة : البديلالفرض - ٢
”T“فقد حصلت الباحثة على النتيجة (هذا الفرض مقبول، و.املنقول Test (

”T“أعلى من نتيجة  Tabel) (

”T“(إذا كانت نتيجة  Test ( متساوية أو أكرب)“T” Tabel( فيكون الفرض الصفري مردودا
”T“(والفروض البديل مقبوال. وإذا كانت نتيجة  Test) مل تبلغ إىل نتيجة (“T” Tabel( فيكون

ونظرا إىل التأكيد على الفرضيت السابقني فتيقن الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا.
”T“(رسالة يكون مقبوال، ألنه نتيجة  على أن فرضا من هذه ال Test (أكرب من)“T”

Tabel(قدرة ياستعمال وسيلة الشريط مرتقفتلحض أن ٢,٠٩>٤,٤٧<٢,٨٤نتيجة مابينوهو
.الطلبات يف تعليم اإلمالء املنقول
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الفصل اخلامس

اخلامتة

بعد ما شرحت الباحثة عن البحث من هذا الرسالة، 
:يليتقدم النتائج واالقتراحات كماف

نتائج البحث-أ
بعد استخدام الشريط يف تعليم اإلمالء املنقول أن 

دراسة اللغة العربية وهذا الدليليرقي قدرة الطالبات يف 
:يظهر يف

توجية عملية طرف قدرة استعداد املدرسة وتدبريهال- ١
.ةالتعليم يف الفصل جيد

أنشطة املدرسة و الطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول - ٢
.باستخدام الشريط جيدة
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وكانت استجابة الطالبات يف تعليم اإلمالء املنقول - ٣
كما تنظر يف وهذا على أا إجابيةتدلبالشريط
. ٣,٧بالدرجة املعدلة التقدير

نتيجة االختبار األخري للطالبات يف تعليم اإلمالء - ٤
وهذا كما املنقول باستخدام الشريط مرتفعة جدا. 

لي ونتيجة االختبار نتيجة االختبار القبتنظر يف 
صفري مردودا والفرض الفرض الوالبعدي خمتلف
”t“ألن نتيجة ،البديل مقبول test أكرب من نتيجة

“t” table) أو ٢,٨٤>٤,٤٧يعين (
)٢,٠٩>٤,٤٧(

االقتراحات- ب

وهناك بعض االقتراحات اليت رآا الباحثة ضرورية 
تقدمها للحصول على النجاح، وهي كما يلي :
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أثناء التعلم يشجع الشريطاملدرسأن يستخدم - ١
ودفع تعلمها. املنقولاإلمالءعلى كتابة الطالبات

ينبغي له أن يستعمل الطرق املختلفة أثناء التعليم كي - ٢
ء.إلماليف التعلم وخاصة يف تعلم االطالباتيرغب 

ينبغي هلذا املعهد أن يهيأ أجهزة تعلم اللغة العربية - ٣
لتسهيل املدرس يف إيصال املواد التعليمية.
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املراجع

وسائل التعليمية إعدادها بشري عبد الرحيم الكلوب، 
انية  بريوت، دار الطبعة الث، ستخدامهااوطروق 

.م ١٩٨٦ه / ١٤٠٢حسني محديإحياء العلوم،

وسائل اإلتصال و التكنولوجيا يف ،،حسني محدي الطوجبي
،  كويت : دار القلم للنشرو التوزيع، الطبعة التعلم

.م١٩٩٦–ه ١٤١٦الرابعة عشر

، االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية محادة إبراهيم
الطبعة ،و اللغات احلية األخرى لغري الناطقني ا

.م١٩٨٧، درا الفكر العريب، القاهرةاألوىل، 

، اللغة العربيةالتوجيه يف تدريس حممود على السمان،
م .١٩٨٣
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املدخل إىل البحث يف العلوم ،صاحل بن محد العساف،
٢٠٠٠،الرياض: مكتبة العبيكانالسلوكية

،  ةصبحى محوي، املنجد الوسيط يف يف العربية املعاصر
علم الغة مسري شريف استيتية ، بريوت، دار املشرق، 

.٢٠٠٣، داراألمل للنشر والتوزيعالتعلمي

اليف، تعليم اللغة العربية املعاصرة،القاهرة: عامل سعيد 
م .٢٠١٥الكتب:

،  دار األندلس للنشر املهارات اللغوية،ىنطحممد صاحل الش
ه .١٤١٧،والتوزيع

تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات ،حممود كامل الناقة
مكة املكرمة: حقوق الطبع واعادته حمفوظة ، اخرى

.م١٩٨٥،جلامعة ام القرى
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م .١٩٧٩حممد عبد القادر أمحد،  الطبعة األوىل،

, عريب–املورد األساسي قاموس نكليزي ، منري البعلبكي
و الثالثون ، دارالعلم بريوت،الطبعة السادسة

.م٢٠٠٢،للماليني

. طبعة جديدة فن التدريس للتربية اللغويةحممد صاحل مسك،
.م١٩٧٩، دارالفكر العريب:القاهرة

، ورات يف طرائق تدريس اللغة العربيةيد، السحممود أمحد
جامعة دمشق

٢٠٠٣معلوف،املنجديف اللغة واإلعالم بريوت:دار املشرق، 
.
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نايف حممود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Manar

Mata Pelajaran : Imlak

Kelas/Semester : VII / I

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Pertemuan)

Ketrampilan : kitabah

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli

(toleransi, gotong royong) santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami, menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,

menghitung, menggambar dan menggarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan

sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.

B. KompetensiDasar&Indikator

No KompetensiDasar Indikator

1 1.1. Menyadari pentingnya kejujuran

dan percaya diri sebagai anugerah

Allah dalam berkomunikasi

dengan lingkungan social sekitar

rumah dan madrasah

1.1.1. Menunjukkan sikap rasa syukur

kepada Allah atas nikmat bahasa

arab sebagai komunikasi antar

sesama

2 2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan

percaya diri dalam berkomunikasi

dengan lingkungan social sekitar

2.1.1. Menunjukkan sikap jujur

dalam berkomunikasi

dengan guru dan teman



rumah dan sekolah

3 3.1.    mengidentifkasi bunyi kata, frase,

dan kalimat bahasa arab yang

berkaitan dengan:

الدرس

3. 1  Mencari teks yang memiliki bunyi

kata, frasa, dan kalimat

3.1.2  Menemukan  bunyi yang terdiri

dari susunan kata, frasa, dan

kalimat yang berbeda dalam suara

rekaman kaset dengan benar

3.1.3 Menyebutkan kembali ungkapan

kata,frasa, dan kalimat yang

disuarakan dari rekaman kaset

sesuai dengan teks dalam topik

4. 4.1 Menulis teks sederhana tentang topik

: الدرس

4.1.1 Menulis frase, kata-kata dan

kalimat-kalimat yang disuarakan

dari kaset dengan benar

4.1.2      Menyusun frase,kata dan

kalimat menjadi paragraf dengan

pola yang benar

4.1.3     Membaca kembali frase,kata dan

kalimat yang tersusun dengan

pola yang benar dalam paragraf

C. MateriPembelajaran (terlampir)

D. Kegiatan Pembelajaran



Pertemuan pertama

No Kegiatan Alokasi

Waktu

1. 1. Kegiatan Awal

 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan

berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah

seorang peserta didik.

 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan

dengan kegiatan pembelajaran.

 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan

pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi

pelajaran

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan

dalam pembelajaran

 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang

15 menit

2. 2. Kegiatan Inti

a. Mengamati

 Siswa mencari atau mengamati teks tulisan yang di

tampilkan melalui infokus dalam bentuk kata, frasa

dan kalimat  dengan benar

b. Menanya

 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum

dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan

lewat infokus tentang cara kata, frase, dan kalimat

50 Menit



 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,

untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di

bawah arahan dan bimbingan guru

c. Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat)

 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban

singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan

jawabannya dalam bentuk perenungan

d. Menalar dengan terampil

 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS

dengan mendiskusikan teks (kelompok saling

mengkoreksi hasil menulis kata,frasa dan kalimat)

E. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)

 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja

kelompok berupa diskusi tentang pengelolaan kata,frasa

dan kalimat

 Guru bersama siswa memperbaiki kegagalan dalam

hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok (arahan dan

bimbigan guru)

 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan

di depan kelas

 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan

kelompok

3. 3. Kegiatan akhir

 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi

sebelumnya

 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan

ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan

 Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap

15 menit



ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok

 Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran

(menjawab pernyataan secara tertulis)

 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila

belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),

bila diperlukan

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa

Pertemuan Kedua

No Kegiatan Alokasi

Waktu

1. 1. Kegiatan Awal

 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan

berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah

seorang peserta didik.

 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan

dengan kegiatan pembelajaran.

 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan

pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi

pelajaran

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan

dalam pembelajaran

 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang

15 menit



2. 2. Kegiatan Inti

a. Mengamati

 Siswa mencari atau mengamati teks tulisan yang di

tampilkan melalui infokus dalam bentuk kata, frasa

dan kalimat  dengan benar

e. Menanya

 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum

dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan

lewat infokus tentang cara kata, frase, dan kalimat

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,

untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di

bawah arahan dan bimbingan guru

f. Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat)

 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban

singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan

jawabannya dalam bentuk perenungan

g. Menalar dengan terampil

 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS

dengan mendiskusikan teks (kelompok saling

mengkoreksi hasil menulis kata,frasa dan kalimat)

F. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)

 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja

kelompok berupa diskusi tentang pengelolaan kata,frasa

50 Menit



dan kalimat

 Guru bersama siswa memperbaiki kegagalan dalam

hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok (arahan dan

bimbigan guru)

 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan

di depan kelas

 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan

kelompok

3. 3. Kegiatan akhir

 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi

sebelumnya

 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan

ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan

 Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap

ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok

 Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran

(menjawab pernyataan secara tertulis)

 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila

belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),

bila diperlukan

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa

15 menit

Pertemuan Ketiga



No Kegiatan Alokasi

Waktu

1. 1. Kegiatan Awal

 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan

berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah

seorang peserta didik.

 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan

dengan kegiatan pembelajaran.

 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan

pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi

pelajaran

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan

dalam pembelajaran

 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang

15 menit

2. 2. Kegiatan Inti

a. Mengamati

 Siswa menyusun atau membaca teks tulisan yang

ditampilkan melalui infokus dalam bentuk

kata,frasa dan kalimat dengan benar

h. Menanya

 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum

dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan

lewat infokus tentang cara kata, frasa dan kalimat

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,

50 Menit



untuk menjelaskan, mengomentari dan lain-lain

dibawah arahan dan bimbingan guru

i. Mencoba dengan penuh semangat

 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban

singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan

jawabannya dalam bentuk perenungan

j. Menalar dengan terampil (laporan hasil kerja

kelompok)

 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS

dengan mendiskusikan teks (kelompok saling

mengkoreksi hasil menulis kata, frasa dan kalimat)

G. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)

 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja

kelompok berupa diskusi tentang pengelolaan kata, frasa

dan kalimat

 Guru bersama siswa memperbaiki kegagalan dalam

hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok (arah dan

bimbingan guru)

 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di

pajangkan di depan kelas

 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan

kelompok

3. 3. Kegiatan akhir

 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi

sebelumnya

 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan

ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan

 Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap

ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok

15 menit



 Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran

(menjawab pernyataan secara tertulis)

 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila

belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),

bila diperlukan

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa

H. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar

1. Media/alat

a. Kaset

b. White Board

c. Spidol

d. Sound

2. Sumber Belajar

a. Kementerian Agama Republik Indonesia 2015, Bahasa Arab Pendekatan Saintifik

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Agama.

b. Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, P.T. Mahmud Yunus.

Mengetahui, Aceh Besar,  2017
Guru Mata Pelajaran Peneliti

Rajes Akbar, S.Pd.I Zahratul Yana
NIM.140202191

Mengetahui,
Kepala Sekolah MTsS Al-Manar

Rajes Akbar, S.Pd.I

LAMPIRAN-lAMPIRAN



Lampiran1 : instrument penilaian (aspeksikapspritual)

Indikator : Menunjukkan Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan

giat mempelajari bahasa

Teknik :Observasi.
Instrument Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman penskoran

No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
Selalu Sering Kadang-

kadang
Tidak
pernah

1 Berdoa sebelum melaksanakan
aktivitas belajar

2 Menunjukkan sikap positif
terhadap belajar bahasa Arab

3 Menunjukkan sikap syukur
dan penghargaan terhadap
belajar bahasa Arab

4 Menunjukkan sikap aktif, dan
antusias dalam belajar bahasa
Arab

JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR

Selalu                            = Skor 4
Sering = Skor 3
Kadang-kadang           = Skor 2
Tidak pernah               = Skor 1

Skor yang di peroleh
..................................... x 100
Skor maksimal
=....................

CATATAN :
.........................................................................................................................................................

Lampiran 2 : Instrument Penilaian (AspekSikapSosial)

Indikator : Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dengan guru
Dan teman

Teknik Penilain : Observasi

Instrument Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran

No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
Selalu Sering Kadang-

kadang
Tidak
Pernah

1 Memulai memberikan
pendapat dengan
ucapan salam

2 Santun dalam
memberikan pendapat

3 Menghargai pendapat
orang lain



4 Menyalahkan pendapat
orang lain tanpa
memberikan solusi.

5 Menggunakan kata-kata
atau ungkapan yang
membuat orang lain
tersinggung

JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR

Bila Pernyataan Positif
Selalu                    = Skor 4
Sering                   = Skor 3
Kadang-kadang    = Skor 2
Tidak pernah        = Skor 1

Skor yang diperoleh
...............................x 100
Skor maksimal
= ........................

Bila Pernyataan Negatif
Selalu                  = Skor 1
Sering                  = Skor 2
Kadang-kadang   = Skor 3
Tidak pernah       = Skor 4

Lampiran 4 : Materi pembelajaran

"الدرس"

يدق اجلرس / يف الساعة السابعة / االمخسا/ فيدخل كل تلميذ / غرفة الدرس. / حيضر املعلم / امام التالميذ / ويلقي 
هلم سالما / وحتية / ويبدا الدرس / بسؤال / عن الدرس املاضي / مث يزيد / درسا جديدا/ ويبني هذا املوضوع / بيانا 

كتاب / صفحة جديدة / وحنن بذلك / نزداد علما واسعا / فندعو اهللا وحنمده / محدا كثريا / على واضحا / مث نفتح ال
العلوم / واالميان / واخر دعوانا/ ان احلمدهللا / رب العاملني./ما / انعم علينا / من نعم

Lampiran 5 : LKS



1. Kelompokkan/bedakan mana saja yang anda dengar dari teks yang disuarakan kaset ke dalam

bentuk – bentuk berikut ini !

2. Presentasikan tulisan kelompok anda dari teks yang dibawah ini !

No Frase No Kata No Kalimat

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Manar

Mata Pelajaran : Imlak

Kelas/Semester : VII / I

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Pertemuan)

Ketrampilan : kitabah

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli

(toleransi, gotong royong) santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami, menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,

menghitung, menggambar dan menggarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan

sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar& Indikator

No Kompetensi Dasar Indikator

1 1.1. Menyadari pentingnya kejujuran

dan percaya diri sebagai anugerah

Allah dalam berkomunikasi

dengan lingkungan social sekitar

rumah dan sekolah

1.1.1. Menunjukkan sikap rasa syukur

kepada Allah atas nikmat bahasa

arab sebagai komunikasi antar

sesama



2 2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan

percaya diri dalam berkomunikasi

dengan lingkungan sosial sekitar

rumah dan sekolah

2.1.1. Menunjukkan sikap jujur

dalam berkomunikasi

dengan guru dan teman

3 3.1. mengidentifkasi bunyi kata, frase,

dan kalimat bahasa arab yang

berkaitan dengan:

الدرس

3.1.1 Mencari teks yang memiliki bunyi

kata, frasa, dan kalimat sesuai

kaidah imlak

3.1.2 Menemukan  bunyi yang terdiri

dari susunan kata, frasa, dan

kalimat yang berbeda dalam suara

rekaman kaset dengan benar

sesuai kaidah imlak

3.1.3 Menyebutkan kembali ungkapan

kata,frasa, dan kalimat yang

disuarakan dari rekaman kaset

sesuai dengan teks dalam topik

serta mebgikuti kaidah imlak

manqul

4. 4.1.  Menulis teks sederhana tentang topik :

الدرس

4.1.1 Menulis frase, kata-kata dan

kalimat-kalimat yang disuarakan

dari kaset dengan benar sesuai

dengan kaidah imlak manqul

4.1.2 Menyusun frase,kata dan

kalimat menjadi paragraf dengan

pola yang benar

4.1.3     Membaca kembali frase,kata dan

kalimat yang tersusun dengan



pola yang benar dalam paragraf

C. MateriPembelajaran (terlampir)

"الدرس"

يدق اجلرس / يف الساعة السابعة / االمخسا/ فيدخل كل تلميذ / غرفة الدرس. / حيضر املعلم / امام التالميذ / ويلقي 
جديدا/ ويبني هذا املوضوع / بيانا هلم سالما / وحتية / ويبدا الدرس / بسؤال / عن الدرس املاضي / مث يزيد / درسا

واضحا / مث نفتح الكتاب / صفحة جديدة / وحنن بذلك / نزداد علما واسعا / فندعو اهللا وحنمده / محدا كثريا / على 
العلوم / واالميان / واخر دعوانا/ ان احلمدهللا / رب العاملني./ما / انعم علينا / من نعم

D. KegiatanPembelajaran

Pertemuan pertama

No Kegiatan Alokasi

Waktu

1. 1. Kegiatan Awal

 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan

berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah

seorang peserta didik.

 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan

dengan kegiatan pembelajaran.

 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan

pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi

pelajaran

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan

15 menit



dalam pembelajaran

 Guru menunjukkan tata cara penggunaan kaset dalam

proses pembelajaran berlangsung

 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang

2. 2. KegiatanInti

a. Mengamati

 Siswa mencari atau mengamati teks tulisan yang di

tampilkan melalui infokus dalam bentuk kata, frasa

dan kalimat  dengan benar

 Siswa diajak mendengar rekaman kaset yang berisi

kata-kata, frasa dan kalimat bahasa arab

b. Menanya

 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum

dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan

lewat infokus tentang cara kata, frase, dan kalimat

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,

untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di

bawah arahan dan bimbingan guru

c. Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat)

 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban

singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan

jawabannya dalam bentuk perenungan

50 Menit



d. Menalar dengan terampil

 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS

dengan mendiskusikan teks yang disuarakan kaset

(kelompok saling mengkoreksi hasil menulis

kata,frasa dan kalimat)

E. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)

 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja

kelompok berupa diskusi tentang pengelompokkan

kata,frasa dan kalimat yang disuarakan kaset (LKS)

 Guru bersama siswa memperbaiki kesalahan-kesalahan

dalam hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok

(arahan dan bimbigan guru)

 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan

di depan kelas

 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan

kelompok

3. 3. Kegiatan akhir

 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi

sebelumnya

 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan

ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan

 Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap

ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok

 Guru memberikan refleksi tertulis terhadap proses

pembelajaran (menjawab pertanyaan secara tertulis)

 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila

belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),

bila diperlukan

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa

15 menit

Pertemuan Kedua



No Kegiatan Alokasi

Waktu

1. 1. Kegiatan Awal

 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan

berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah

seorang peserta didik.

 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan

dengan kegiatan pembelajaran.

 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan

pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi

pelajaran

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan

dalam pembelajaran

 Guru menunjukkan penggunaan kaset dalam belajar

 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang

15 menit

2. 2. Kegiatan Inti

a. Mengamati

 Siswa mencari atau mengamati teks tulisan yang di

tampilkan melalui infokus dalam bentuk kata, frasa

dan kalimat  dengan benar

 Siswa diajak mendengar rekaman kaset yang berisi

kata-kata, frasa dan kalimat bahasa arab

e. Menanya

 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum

50 Menit



dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan

lewat infokus tentang cara kata, frase, dan kalimat

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,

untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di

bawah arahan dan bimbingan guru

f. Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat)

 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban

singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan

jawabannya dalam bentuk perenungan

g. Menalar dengan terampil

 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS

dengan mendiskusikan teks yang disuarakan kaset

(kelompok saling mengkoreksi hasil menulis

kata,frasa dan kalimat)

F. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)

 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja kelompok

berupa teks tulisan yang ditulis kembali yang terdiri dari

kata,frasa dan kalimat di LKS

 Guru bersama siswa memperbaiki kesalahan-kesalahan

dalam hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok (arahan

dan bimbigan guru)

 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan

di depan kelas

 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan

kelompok

3. 3. Kegiatan akhir

 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi

sebelumnya

15 menit



 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan

ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan

 Guru melakukan penilaian sebagai indikator terhadap

ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok

 Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran

(menjawab pernyataan secara tertulis)

 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila

belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),

bila diperlukan

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa

Pertemuan Ketiga

No Kegiatan Alokasi

Waktu

1. 1. Kegiatan Awal

 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan

berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah

seorang peserta didik.

 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan

dengan kegiatan pembelajaran.

 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan

pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi

pelajaran

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan

dalam pembelajaran

 Guru menunjukkan penggunaan kaset dalam belajar

 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang

15 menit

2. 2. Kegiatan Inti 50 Menit



b. Mengamati

 Siswa menyusun atau membaca teks tulisan yang

ditampilkan melalui infokus dalam bentuk

kata,frasa dan kalimat dengan benar

 Siswa diajak mendengar rekaman kaset yang berisi

kata-kata, frasa dan kalimat bahasa arab

h. Menanya

 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum

dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan

lewat infokus tentang cara kata, frasa dan kalimat

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,

untuk menjelaskan, mengomentari dan lain-lain

dibawah arahan dan bimbingan guru

i. Mencoba dengan penuh semangat

 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban

singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan

jawabannya dalam bentuk perenungan

j. Menalar dengan terampil (laporan hasil kerja

kelompok)

 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS

dengan mendiskusikan teks yang disuarakan kaset

(kelompok saling mengkoreksi hasil susunan kata,

frasa dan kalimat)

G. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)

 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja

kelompok berupa diskusi tentang pengelompokkan kata,

frasa dan kalimat pada LKS

 Guru bersama siswa memperbaiki kesalahan susunan



kata,frasa dan kalimat sebagai hasil temuan diskusi

siswa dalam kelompok dan dimintakan masing-masing

kelompok untuk membaca kembali susunan teks

kata,frasa dan kalimat dengan pola yang benar (arah dan

bimbingan guru)

 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di

pajangkan di depan kelas

 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan

kelompok

3. 3. Kegiatan akhir

 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi

sebelumnya

 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan

ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan

 Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap

ketercapaian KD secara lisan (tes tulisan) atau evaluasi materi

pokok

 Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran

(menjawab pernyataan secara tertulis)

 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila

belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),

bila diperlukan

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa

15 menit

1. InstrumenPenilaian (terlampir)

H. Media/Alat, BahandanSumberBelajar

1. Media/alat

a. Kaset

b. White Board



c. Spidol

d. Sound

2. SumberBelajar:

a. Kementerian Agama Republik Indonesia 2015, Bahasa Arab Pendekatan Saintifik

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Agama.

b. Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, P.T. Mahmud Yunus.

Mengetahui, Aceh Besar, 2017
Guru Mata Pelajaran Peneliti

Rajes Akbar, S.Pd.I Zahratul Yana
NIM.140202191

Mengetahui,
Kepala Sekolah MTsS Al-Manar

Rajes Akbar, S.Pd.I



LAMPIRAN-lAMPIRAN

Lampiran1 : instrument penilaian (aspeksikapspritual)

Indikator : Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan

giat mempelajari bahasa

Teknik :Observasi.
Instrument Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman penskoran

No PERNYATAAN PILIHAN
JAWABAN

SKOR

4 3 2 1
1 Berdoa sebelum melaksanakan aktivitas belajar
3 Menunjukkan sikap positif terhadap belajar bahasa Arab
4 Menunjukkan sikap syukur dan penghargaan terhadap belajar

bahasa Arab
5 Menunjukkan sikap aktif, dan antusias dalam belajar bahasa Arab

JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI

AKHIR
Selalu                            = Skor 4
Sering                           = Skor 3
Kadang-kadang           = Skor 2
Tidak pernah = Skor 1

Skor yang
di peroleh
....................
................. x
100
Skor
maksimal
=..................
..

CATATAN :
.........................................................................................................................................................

Lampiran 4 : LKS
1. Kelompokkan dan bedakan mana saja yang anda dengar dari teks yang disuarakan kaset ke

dalam frasa, kata dan kalimat !

2. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas melalui ketua kelompok anda dengan

mengikuti LKS berikut ini !

No Frase No Kata No Kalimat

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5





االختبار القبلي
Tulislah teks bahasa arab yang dibacakan guru di depan !

"الدرس"

/ حيضر )٢(/ غرفة الدرس.)٤(/ فيدخل كل تلميذ)١(/ االمخسا) ٥(/ يف الساعة السابعة)٣(يدق اجلرس 

/ عن الدرس )٣(/ بسؤال)٣(/ ويبدا الدرس)٣(/ وحتية)٥(/ ويلقي هلم سالما)٣(/ امام التالميذ)٣(املعلم 

/ مث نفتح )٣(/ بيانا واضحا)٥(/ ويبني هذا املوضوع)٣(/ درسا جديدا)٣(/ مث يزيد)٥(املاضي 

/ محدا )٥(/ فندعو اهللا وحنمده )٥(/ نزداد علما واسعا)٣(/ وحنن بذلك)٣(/ صفحة جديدة)٤(الكتاب

/ ان )٣(/ واخر دعوانا)٣(/ واالميان)٥(م العلو/ من نعم)٣(/ انعم علينا )٣(/ على ما)٣(كثريا

)٣(/ رب العاملني.)٣(احلمدهللا



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU

A. Aktivitas Guru
Nama Guru :
Kelas :
Hari/tanggal :

Petunjuk penggunaan:
Berilah tanda contreng pada aspek-aspek aktivitas guru dalam pembelajaran sesuai

dengan pernyataan pada Aspek Penerapan Imlak manqul dengan media kaset Untuk
Meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis.
Penyampaian Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran.

No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
4 3 2 1

1 Kemampuan guru dalam menilai dan membuka
pembelajaran

2 Kemampuan guru memberikan motivasi dan
mengaitkan materi ajar dengan pengalaman
siswa,dan alam sekitar

3
Kemampuan guru menyampaikan petunjuk dan
tujuan pembelajaran

4 Kemampuan guru menyampaikan tata cara
penilaian (evaluasi) saat belajar

5 Kemampuan guru menunjukkan arahan dan tata
cara penggunaan media kaset

6 Kemampuan guru mengatur,mengarahkan dan
membimbing siswa dalam diskusi kelompok

7 Kemampuan guru menggunakan bahasa atau
gaya komunikasi saat menjelaskan atau
mengaitkan materi ajar kepada siswa

8 Kemampuan guru mengaktifkan kegiatan siswa
dalam kelompok dan antar kelompok belajar

9a. Kemampuan guru mengamati siswa saat proses
pembelajaran berlangsung

10 Kemampuan guru  memberikan penjelasan tentang
hal-hal yang belum di pahami siswa

11a. Kemampuan guru mengarahkan jawaban siswa saat
bertanya

12B Kemampuan dan keahlian guru menggunakan
media atau metode pembelajaran

13a. Kemampuan guru mengelola materi pembelajaran
14b. Kemampuan guru menggunakan/memenej

ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan
15c. Kemampuan guru menilai siswa saat presentasi

di depan kelas
16a. Kemampuan guru memberi apresiasi atau

penghargaan kepada siswa



17b. Kemampuan guru mengajak siswa menyimpulkan
hasil pembelajaran

18Ej  Kemampuan guru melaksanakan refleksi akhir
pembelajaran

Aceh Besar................................

Observer

(                     )



ياالختبار البعد
tulislah teks bahasa arab yang perlihatkan dipapan tulis dengan mendengar kaset
rekaman !

"الدرس"

) / حيضر ٢) / غرفة الدرس. (٤)/ فيدخل كل تلميذ(١)  / االمخسا(٥)/ يف الساعة السابعة(٣يدق اجلرس (

) / عن الدرس ٣) / بسؤال(٣) / ويبدا الدرس(٣) / وحتية(٥سالما() / ويلقي هلم ٣)/ امام التالميذ(٣املعلم (

) / مث نفتح ٣) / بيانا واضحا(٥)/ ويبني هذا املوضوع(٣) / درسا جديدا(٣)/ مث يزيد(٥املاضي (

)/ محدا ٥) / فندعو اهللا وحنمده (٥) / نزداد علما واسعا(٣) / وحنن بذلك(٣) / صفحة جديدة(٤الكتاب(

/ ان )٣(/ واخر دعوانا)٣(/ واالميان)٥(العلوم )/ من نعم٣) / انعم علينا (٣ا() / على م٣كثريا(

)٣(/ رب العاملني.)٣(احلمدهللا



LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA

A. Aktivitas Siswa
Nama siswa :
Kelas :
sHari/tanggal :

Petunjuk penggunaan:
Berilah skor pada aspek-aspek aktivitas siswa dalam pembelajaran sesuai dengan

pernyataan pada Aspek Penggunaan kaset dalam pembelajaran imlak manqul untuk
Meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis.

No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
4 3 2 1

1 Kemampuan mencari teks yang memiliki bunyi
kata,frasa dan kalimat

2 Kemampuan menemukan bunyi yang terdiri dari
susunan kata,frasa dan kalimat

3 Kemampuan  siswa dalam menulis frasa,kata
dan kalimat.

4
b.
c. Kemampuan memberikan tanggapan terhadap

apa yang disampaikan oleh guru
5a. Kemampuan mengajukan pendapat pada saat

diskusi kelompok
6 b. Kemampuan melaksanakan diskusi kelompok

sampai batas waktu yang ditentukan
c.

7 a. Kemampuan mengerjakan LKS yang diberikan
secara diskusi

8 B
Kemampuan  menanyakan hal-hal yang belum
dipahami pada masalah di LKS

9 a. Kemampuan mengerjakan soal latihan yang
diberikan

10b. Kemampuan mengacungkan tangan untuk maju
menjawab soal latihan di papan tulis

11c. Kemampuan memberi tanggapan dan informasi
atas jawaban dari soal-soal yang telah
dikerjakan oleh temannya

12a. Kemampuan menyimpulkan pembelajaran
imlak manqul dengan media kaset.

13b. Kemampuan memperbaiki atau menambah
kesimpulan temannya jika kesimpulan
temannya masih kurang lengkap



14c. Kemampuan mencatat kesimpulan atau
rangkuman materi yang diberikan

JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR

Selalu                            = Skor 4
Sering                           = Skor 3
Kadang-kadang = Skor 2
Tidak pernah               = Skor 1

Skor yang di
peroleh
.................................
.... x 100
Skor maksimal
=....................

CATATAN :
.........................................................................................................................................................



LEMBAR RESPON SISWA

1. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media kaset sangat
menyenangkan saya dalam belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju

2. Model pembelajaran imlak manqul menggunakan media kaset dapat
menghilangkan rasa bosan dan jenuh saat proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju

3. Pembelajaran imlak manqul menggunakan media kaset dapat memotivasi
saya untuk belajar semakin meningkat dan mudah memahami teks bahasa
Arab
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju

4. Pembelajaran imlak manqul menggunakan media kaset dapat menambah
atau memperkaya vocabulary dengan cepat, tepat dan akurat
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju

5. Model pembelajaran imlak manqul dengan menggunakan media kaset
termasuk model belajar aktif, movatif, kreatif, efektif dan menyenangkan
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju





"الدرس"

ة الدرس. / حيضر املعلم / امام التالميذ / يدق اجلرس / يف الساعة السابعة / االمخسا/ فيدخل كل تلميذ / غرف
مث يزيد / درسا جديدا/ ويبني هذا ويلقي هلم سالما / وحتية / ويبدا الدرس / بسؤال / عن الدرس املاضي / 

بذلك / نزداد علما واسعا / فندعو اهللا جديدة / وحنناملوضوع / بيانا واضحا / مث نفتح الكتاب / صفحة 
العلوم / واالميان / واخر دعوانا/ ان احلمدهللا / رب وحنمده / محدا كثريا / على ما / انعم علينا / من نعم

العاملني./



FOTO KEGIATAN

اختبار قبلي



اختبار البعدي



أوال : البيانات الشخصية
زهرة اليان: . االسم الكامل١
١٤٠٢٠٢١٩١: . رقم القيد٢
١٩٩٣سبتمرب ٢٧سابغ:. حمل وتاريخ املالد٣
: اإلناث. اجلنس٤
: اإلسالم. الدين٥
: إندونيسيا. اجلنسية٦
تزوجت: . احلالة اإلجتماعية٧
سابغ: .العنوان٨
: طالبة. العمل٩

yzahratul@ymail.com . الربيد األلكتروىن        :١٠
حرما ارسى: . اسم األب١١
التاجر: .العمل١٢
يتانور سسترو: . اسم األم١٣
ربة البيت: . العمل١٤
سابغ: . العنوان١٥

خلفية التعليم:ثانيا
٢٠٠٥، سابغ، املدرسة اإلبتدائية احلكومية :. املدرسة اإلبتدائية١
٢٠٠٨سابغ، ادد: املتوسطة. املدرسة ٢
٢٠١١، ادد، سابغ :. املدرسة الثانوية٣
ة احلكومية، بندا . قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمي٤

٢٠١٤- ٢٠١٧، سنة آتشيه

الباحثة
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