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 اْلإهداء

ىَل َأيب املكرم تيكو مريت
ِ
  ابحمووب  مرلي وأ يم ا

 دلنياالذلين ربياين صغيا وحفظهام هللا يف سالم  ادلين وا

ىَل أ يخ تيكو مروندا ابحمووب رافع اَّل. وال خرة
ِ
ي قد مث ا

ىل أ خيت ابحمووب  جوت مرني يعُضُديِن   وِبركه هللُا واإ

خوة الصغيين ابحمووبني  .واإ

ىل أ ساتذي وأ ساتذايت يف جامع  الرانيي  واإ

اْلإسالمي  احلكومي  اَّلين قد أ عطيوين وعلّموين علموما 

 .انفع 

ىل مجيع أ صدقايئ  يف جامع  الرانيي واإ

ىل أ صدقايئ  Unit 1  " اْلإسالمي  احلكومي  خاص  اإ

dan 2 PBA 2015" . أ قول شكرا كثيا عىل

جناز هذا الوحث العلمي، جزامك هللا  مساعدتُك يل يف اإ

 .خيا

 



 

 وتقدير شكر

 

والصالة . احلمد اهلل الذي أنزل القرآن عربيا هلذا الوجود
على أشرف موجود، وأعظم مولود، وأفصح من نطق والسالم 

بلغة الضاد، حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن 
 .تبعه إىل يوم الدين

بإذن اهلل تعاىل وعنايته وإرادته قد انتهت الباحثة من كتابة 
يف   Guided Note Takingتطبيق الطريقة "هذه الرسالة مبوضوع 
دراسة جتريبية مبعهد العصرى إنصاف ) تعليم اإلمالء املنظور

فقدمتها إمتاما لبعض الشروط للحصول على  ("الّدين ببندا أتشية
درجة مرحلة اجلامعية األوىل بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة 

 .الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه
ويف هذه املناسبة الفرحية تقوم الباحثة شكرا عميقا 

 الّدين شريف لكرميني ومها األستاذ الدكتوراندوسللمشرفني ا

واألستاذة فضيلة املاجستري اللذان قد وهباين العلوم  املاجستري
النافعة واألوقات الواسعة يف إشراف هذه الرسالة من أوهلا إىل 

 .واآلخرة الدنيا يف هلما اهلل وبارك. آخرها



 

وتشكر شكرا كثريا ملدير جامعة الرانريي وعميد كلية 
الرتبية وتأهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع 
األساتذ واألساتذة الذين علموها علوما نافعة أرشادوها إرشادا 
صحيحا كما تشكر الباحثة ملوظفي املكتبة جبامعة الرانريي وقسم 
تعليم اللغة العربية الذين ساعدوها على إعاراة الكتب اليت تتعلق 

 . الةبكتابة هذه الرس
وتقدم الباحثة الشكر لرئيس معهد إنصاف الّدين  

وجلميع املدرسني والطلبة الذين ساعدتوها يف مجع البيانات 
ميع أصدقائي يف جامعة جل وكذالك. احملتاجة عند البحث

 Unit 1 dan 2  "الرانريي اإلسالمية احلكومية خاصة إىل أصدقائي

PBA 2015" . يل يف إجناز هذا أقول شكرا كثريا على مساعدتكم
 . البحث العلمي

 عميقا شكرا شكرت أن ةالباحث على الواجب ومن

 قد اللذين تيكو مريت ومرلية احملبوبني لوالديها عظيما واحرتاما

 اهلل ولعلّ  كرمي بأخالق نافعا هتذيبا وهّذباها حسنة تربية ربّياها

 يف ويسكنهما واآلخرة الدنيا يف الثواب أحسن جيزيهما تعاىل
 .تهجنّ 



 

 هذا اهلله  وجيعل مرضاته اهلل من الباحثة ترجو وأخريا،

 قدموات أن القارئني من وترجو اآلخرة إىل ثوابه يتبعوين العمل

 ال اإلنسان ألن  الرسالة هذه لتكميل نافعا وإصالحا بنائيا نقدا
 نافعة الرسالة هذه تكون أن عسىو  والنسيان اخلطاء من خيلو

 .امةع وللقارئني خاصة للباحثة

 

 م9379يوليو  21السالم، دار                                   
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 Guided Note Takingتطبيق الطريقة  موضوع هذا البحث  

دراسة جتريبية مبعهد العصرى إنصاف )يف تعليم اإلمالء املنظور  
 ومن األسباب اليت تأخذ الباحثة هذا. (الّدين ببندا أتشية

يف تطبيق تكن ناجحة  مل املوضوع بأهنا ترى أن بعض الطالبات
أن يوصلوا وينفصلوا وغري ذلك  واحلروف الذي عد احلروفقوا

وهم يكتبون  " كتاب"تتمثل األغالط يف كلمة  .من األغالط
وكثري من كتابتهم غري سليمة بقواعد  "قتاب"كلمة كتاب بـ
وهتدف الباحثة يف هذه الرسالة هي التعرف  .العربية اإلمالئية

يف تعليم   Guided Note Takingتطبيق الطريقة  على فعالية
استجابة الطالبات يف تعليم اإلمالء  والتعرف على اإلمالء املنظور

مع هلذا إّن اجملت. Guided Note Taking تطبيق الطريقةاملنظور ب



 

 272ملعهد يبلغ عددهم ايف هذا البحث التجرييب، كل طلبة 
 اين، فأخذت الباحثة العينة كل الطالبات يف الفصل الثطالبا

وهذه الرسالة تستخدم الباحثة . الطالبة 71حيث عددهم 
 Pre)الطريقة التجريبية على تشكيل التصميمات التمهدية 

Eksperimental) ت الباحثة وللحصول على البيانات قام
فالنتيجة احملصولة يف هذا البحث تدل على  .باالستبانة واالختبار

االجيايب     Guided Note Taking الطريقةرقة االستجابة أن و 
أكثر من النسبة املؤية لسليب بقيمة  ٪14،61بقيمة 
-ت)وبالتايل قد حصلت الباحثة على نتيجة . 70،14٪
 <2،1> 9،70(: اجلدول-ت)أكرب من نتيجة ( احلساب

 .مقبول (Ha)مردود وفرض البديل  (Ho)ففرض الصفرى  9،94

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Abstrak 

 

Judul Penelitian   : Penerapan metode Guided Note Taking 

 dalam pembelajaran Imla’ Mandhur 

 (Penelitian Eksperimen di Ma'had   

 Inshafuddin Banda Aceh) 

Nama Lengkap   : Cut Maulida 

NIM          : 150202042 

 

Judul penelitian ini adalah "Penerapan metode Guided Note 

Taking dalam pembelajaran Imla’ Mandhur (Penelitian 

Eksperimen di Ma'had Inshafuddin Banda Aceh)". Salah 

satu sebab peneliti mengambil judul ini dikarenakan ketika 

observasi awal peneliti melihat bahwasanya sebagian besar 

dari siswa (i) di Ma'had tersebut belum terlalu paham 

mengenai kaidah penulisan huruf, dan juga sebagian dari 

mereka belum bisa membedakan huruf yang harus 

disambung dan huruf yang dipisah seperti kata  "كتاب"

mereka menulisnya dengan kata "بقتا"  .  Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan 

metode Guided Note Taking untuk  meningkatkan 

kemampuan siswa (i) dalam pembelajaran imla’ mandhur 

dan untuk mengetahui respon siswa (i) dalam pembelajaran 

Bahasa Arab menggunakan metode Guided Note Taking. 

Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa (i) 

di Ma'had Inshafuddin yang berjumlah 171 orang, 

sedangkan sampel yang diambil oleh peneliti adalah seluruh 

siswa (i) kelas 2 di mana jumlah mereka adalah 16 orang. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen khususnya  



 

Pre-Eksperimen. Untuk mendapatkan data peneliti 

memberikan angket dan soal (pre-test dan post-test) kepada 

siswa (i). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

respon siswa (i) terhadap pembelajaran Bahasa Arab 

menggunakan metode Guided Note Taking adalah positif. 

Selanjutnya, peneliti memperoleh hasil uji t-test yaitu t yang 

diperoleh dari perhitungan lebih besar nilainya daripada 

nilai t-tabel (2,95 < 6,1 > 2,13), maka hipotesis nihil ditolak 

dan sebaliknya hipotesis alternatif diterima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

Research Title : The implementation of Guided 

Note Taking methods in Imla’ 

Mandhur Learning ( Experimental 

research at Inshafuddin boarding 

school Banda Aceh)  

Name : Cut Maulida 

NIM : 150202042 

 

The title of this research is “The implementation of Guided 

Note Taking method in Imla’ Mandhur Learning ( 

Experimental research at Inshafuddin boarding school 

Banda Aceh)”. One of the reason took this title caused by 

the initial observations, the researcher saw that the most of 

students at boarding school do not really understand about 

rules of letters writing, and then some of them do not know 

how to differentiate letters that must be joined and letters 

that must be separated. For example “كتاب” were written 

 The purpose of this research is to know the .”قتاب“

effectiveness of implementation of Guided Note Taking 

method in increase student capability in Imla’ Mandhur 

learning and also to know students response in Arabic 

learning when using Guided Note Taking method. The 

population of this research was all students of Inshafuddin 

boarding school which amounts to 171 students, while the 

sample taken by the researcher was all students in second 

class which amounts to 16 students. This research used 

experimental method  especially Pre-Experiments. For 



 

getting data, the researcher gave questionnaires (pre-test and 

post-test ). The result og this research indicated that the 

student response to Arabic learning that using Guided Note 

Taking method was positive. Furthermore, the researcher 

obtained the test result of t-test namely the value of t that 

was obtained from the calculation was greater than the t-

table value (2.95< 6,1 > 2,13), then the nil hypothesis was 

rejected and on the contrary the alternative hypothesis was 

accepted. 
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 األول الفصل

 مقدمة
 البحثمشكلة  -أ
إن إعتقاد بأن تعليم وتعلم اللغة العربية فريضة شرعية،  

تعد و   ،وواجب وطين وضرورة اجتماعية وتربوية اعتقاد له ما يربره
علمى والثقاىف الضخم إحدى لغات اللغة العربية برتاثها األدىب وال

واملعاهد  وتدرس هذه اللغة يف كل املدارس  .العامل العظيمة
تشية ألهنا وسيلة التصال الفرد بأصوصا اإلسالمية بإندونيسيا خ

جيب على  ،لذلك. م بني األفراد واجملتمعاتمع غريه وأداة التفه
من مهارة االستماع والكالم  مهارات اللغويةا املتعلمني أن يفهمو 

 . هارة الكتابةملفهما عميقا والسيما  والقراءة والكتابة
يف اللغة العربية  تابة هي إحدى مهاراتمهارة الكأن يف   

مالئية واجلمل وفقا للقواعد اإلوهي رسم احلروف والكلمات 
                                                             

 
الدار البحرية ) تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاته،  

  2151. ص( 2991القاهر، : امل فاتبة

 
دار ) تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانبفتح علي يونس،  

 9. ، ص(2911القاهرة، : الثقافة 
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هو علم و . من فروع مهارة الكتابة فرع اإلمالءو   .عليها ةمتعارف
تدوين أو اثبات مايلقى إىل الكاتب مع سرعة فهمه يعرف به 

رسم احلروف والكلمات رمسا  كيفيةونعرف به    .اليإمجاال وتفص
اإلمالء املنقول  :وينقسم اإلمالء إىل أربعة أقسام وهي. صحيحا

 .واإلمالء املنظور واإلمالء االستماعي واإلمالء االختبار
طلب تت مالء الذياإلهو  اإلمالء املنظوريقصد بو  

لقراءة النص ويذكر مفرداته من حيث شكله وخطه مث  الطالبات
كل مدارس وطبق إمالء املنظور يف   .عد فهمهمتليه عليهم ب

 . سيما يف معهد العصرى إنصاف الدينوال ومعاهد

معهد العصرى إنصاف الدين إحدى املعاهد  وكان 
 تعلموت. يةا أتشبند Lambaro Skepاملشهورة بأتشية وتقع يف 

مهما من أجزاء  اإلمالء جزءا وأما. فيه درس اإلمالء الطالبات

                                                             
: السويس جامعة قناة) تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،  

 121. ، ص(1121القاهرة،

 
مهارات اللغة العربية المراجع في تدريس  علي ماهي احلالق، 

 115. ص( 1121لبان، : املوسة احلديث للكتاب)ا وعلومه
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ها تعلما و تعلمولذلك الزم على الطالبات أن ت .للغة العربيةا
 .جيدا

 إىل التعبري أساسيةمالء وسيلة احلقيقة، أن اإل يف 

وإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة    .الكتايب
اإلمالء وسيلة مهمة ، و الكتابة من الناحية اإلعرابية واالشتقاقية

لتزويد  أن دروس اإلمالء يقصدو   .لتحقيق ذلك بالصورة اخلطية
على الكتابة جيدة يف  لديهم قادرين أن يكونواعلى  تعلمنيامل

يف املدرسة، وخاصة يف الصف  تنفيذ دروس الكتابة. املدرسة
ا أن يقرؤو  ونومعظم منهم يستطيع .اإلمالء وكانوا متعلمي الثاين

ان من توالكتابة نوع راءةعلى الرغم أن القو  .نص قراءة صحيحة
ة منتجئة أثناء قراءة الكتاب وهي ات خمتلفة، ولكنهما عالقتانمهار 

 .الكلمات

 سهلة عند الطالبات ليس تعلم اإلمالء يف الواقع ، ولكن
وكثري منهم ضعفاء يف مهارة    معهد العصرى إنصاف الدين يف

                                                             

http://shamela.ws/browse.php/book-7818/page-7 
 

 11.09، ويف الساعة 1122من يوين  19يؤخذ يف تاريخ 

 
  115.ص ....في تدريس  المرجع احلالق، ماهيعلي  

http://shamela.ws/browse.php/book-7818/page-7
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واجهون ، حيث أهنم تكتابة اللغة العربية جيدة وصحيحة
يال على أن عملية تعليم كتابة وهذا البيان يكون دل .تمشكال

 .ةمنشودمل تكن ناجحة كما هي  هلم

يف تطبيق قواعد منها  ومن املشكالت عند الطالبات
وغري ذلك من  انفصلو وت اصلو و أن ت واحلروف الذي احلروف
كلمة    وهن يكتنب" كتاب"مثل األغالط يف كلمة تت.األغالط
، "مدرس ة"بـ وهن يكتنب" رسةمد"، وكلمة "قتاب"ـكتاب ب
 وهن يكتنب" ذهب"، وكلمة "بب"بـكتبون وهن ت" باب"وكلمة 

  .اإلمالئية العربية غري سليمة بقواعد وكثري من كتابتهن" ذحب"بـ
ويف عملية التعليم ينبغي للمعلم أن يكون لديه معلومة   

كافية لتدريس املادة والثقة بالنفس وأن يكون قادرا على توصيل 
تنوعة مع انتفاعها يف هذا املعلومات واستخدام الطرق التعليمية امل

          اللغة العربية يف مجيع املؤسسات  ي على للمعلموينبغ .العصر

تعليم ة املناسبة بالطرق التعليمي واويصمم واعيات أن جيعلأو اجلم
 Guidedة طريقما أ Guided note taking.كطريقة    اللغة العربية

                                                             
 معهد العصرى إنصاف الدين للغة العربيةتأخذ الباحثة املقابلة مبعلمة ا   
 1129ير من ينا 1صباحا فتاريخ 21يف الساعة  ببندا أتشية
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note taking له أن  إحدى من طرق التعليم، فاملعلم ال بدهي ف
واختارت الباحثة  .صعوبات اليت توجهها الطالباتيكون ميسرا لل

على  الطالباتلرتكيز رة الكتابة و هذه طريقة بأنه مناسبة للمها
 .حىت أن يكون تعليم املهارة الكتابة نشاطا hand outورقة 

 ومن اخللفية السابقة، فأرادت الباحثة أن تبحث على

تعليم إمالءالمنظور في Guided Note Takingتطبيق طريقة ":
 معهد العصرى إنصاف الدين بندا أتشيةب

 

 أسئلة البحث -ب
سابقة، فرتكيز الباحثة عن هذا البحث ومن املشكالت ال

على قدرة يرقي  Guided Note Taking  طريقة  استخدام هلوهي 
املنظور مبعهد العصرى إنصاف الدين  تعليم إمالءيف  الطالبات

حصول اإلجابة عن املشكالت السابقة ولتسهيل . ؟ بندا أتشية
 :حثة بأسئلة البحث وهيفتقوم البا

تطبيق بإمالء املنظور  على تعليم تكيف استجابة الطالبا. 
 ؟  Guided Note Takingطريقة 
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 إمالء املنظور تعليم إجراء عملية بعد كيف نتيجة الطالبات.  

 ؟Guided Note Takingتطبيق طريقة ب

 

 أهداف البحث -ج
 :فأما أهداف البحث وهي

إمالء على تعليم  استجابة الطالباتف على التعر  . 
 . Guided Note Takingة تطبيق طريقباملنظور 

 بعد إجراء عملية تعليم جة الطالباتنتيف على التعر  .2

 . Guided Note Takingتطبيق طريقة ب إمالء املنظور

 

 أهمية البحث -د
ية قدرهتم على تعليم إمالء يف ترق الطالبات ملساعد . 

 .املنظور

يل اجليد القادر يف إمالء ج اجلليف إخرا  املعلم ملساعد .2
 .نظورامل

أن يكون هذا البحث سهال ملدرس يف تعليم اللغة  .3
 العربية
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 وفروضه فتراضات البحثا -ه

عتمد على االفرتاضات وهي أن البحث هذه الرسالة ت نإ
واستناد . ىل نتيجة عملية التعليم والتعلمإ الطريقة املناسبة حتميل

تطبيق  هي فالفروض يف هذا البحث  رة، فتكونإىل نظرية املذكو 
يف تعليم إمالء  الطالبات قدرةرقي ت Guided Note Taking الطريقة
 . املنظور

 

 حدود البحث -و
 احلد املوضوعي . 

تطبيق طريقة  تقتصر هذه الدراسة يف املوضوع
Guided Note Taking    مالء املنظوراإل يف تعليم  

 احلد املكاىن .2

 مبعهد صف الثاينالة هبذه الدراسة يف تقوم الباحث

 لعصرى إنصاف الدينا

 ناحلد الزم .3

 2 1 قوم هذا البحث يف السنة ت
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 طلحات البحثمص -ز
 تطبيق . 

 -أصله من طبق مبعىن تنفيذ مصدر طبق" تطبيق"كلمة 
طبق الشيء   .تفعيال –يفعل  –فعل " تطبيقا على وزن –يطبق 

ولذلك تطبيق هنا تنفيذ الشيء يف عملية التعليم . مبعىن إجراء
 .ملعرفة مدى قدرة الطلبة يف فهم الشيء ويف عمليتهم اليومية

 

 طريقة .2

" الطريقة"وكلمة   ".الطريق والسرية واملذهب "الطريقة لغة 
". طريقة –طريق  –طرقا  –يطرق  –طرق " من أيضا مصدر

 ,procedure ,technique, way, manner: " كيفية: "ويف اللغة هي 

method, process   السبيل واملذهب والسرية إىل "باملعىن وهي

                                                             
، الطبعة التاسعة والثالثون، المنجد في اللغة واإلعالملويس معلوف،    

 140ص ( م2910ر املشرق، بريوت، دا)

2
دار : ر مص)، اجلزء الثاين، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وأصدقاؤه،   
 111.، ص(م2910املعارف، 
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يب التعليمية هي جمموعة الطرق واألسال: "واصطالحا". الشيء
   ".الىت يستعني هبا املدرس لتحقيق األهداف الرتبوية املعينة

 

 تعليم .3

-يفّعل-تعليما، على وزن فّعل –يعّلم  –التعليم مصدر من عّلم 
ويف املعجم الرائد معناه   .لغة جعل له أمارة يعرفها تفعيال ومعناه

التعليم اصطالحا . عرف وأدرك حقيقة الشيء وشعر به وأتقنه
أو إيصال العلم إىل ذهن 2 هو تلقني الدراس وإعطاء املعرفة،

 .التالميذ

 إمالء .4

إمالء -ميلى-كلمة اإلمالء مصدر من فعل أملى
ويف االصطالح هو عملية .أن يكتب من األقوال" كتب"معناه

                                                             
 1

دار السالم )، المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسالمى بنت حممود،  
 21، ص (1114جامعة الرانريى، : بندا أتشية 

  
مكتبة )، الطبعة الرابعة، مصر، المعجم الوسيطشوقي ضيف،  

 514. ، ص(ه2411/م1114وق الدولية،الشر 

  
، الطبعة ي أدبيات وإنشاء لغة العربجواهر األدب فأمحد اهلامشي،  
 21. ، ص(دار الفكر، دون السنة:  القاهرة)الثالثون، 
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صول املتفق هدفها متكن املتعلم من رسم صحيحاحسب األ
 3 .عليها

 

 املنظور . 

لغة يقع " منظور -ينظر -نظر: "املنظور مفعول من 
ملنظور هومعناه إمالء ا. يزة جلياحتت النظر أو يصل إليه البصر ومي

أن تعرض القطعة على التالميذ لقرائتها وفهمها وهجاء بعض  
  4 .كلماهتا، مث حتجب عنهم، ومتلى عليهم ذلك

 

 الدراسات السابقة -ح
الدراسات السابقة هي إحدى أساسيات البحث ايل         

. ة ملعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبياهتااستخدمتها الباحث
وهذه الدراسة تساعد الباحثة ملعرفة مقارنة نتائج البحث وفرق 

 .بني الدراسة السابقة والدارسة احلالية

                                                             
مرجع في تدريس مهارات الكتابة اللغة العربية العلي سامي احلالق، 3 

 111.، ص(1121ة احلديثة للكتاب، شركة املؤسس: األردن –عمان ) ،وعلومها

 225.ص...مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبيةمتقني سعيد،   4 
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 رينا ادرياين البحث األوىل . 

 يفنظور تطبيق اإلمالء امل:" وع هذا البحث موض 
يف ريبية جتراسة بالد وتستخدم الباحثة ."تعليم مهارة الكتابة

ى ، جامعة الرانري Bireuenالفرقان بـ  عهدسطة مبااملدرسة املتو 
/ م 1125 بندا أتشية -ية احلكومية، دار السالم اإلسالم
من هذه الرسالة يف املدرسة : مشكلة البحثوأما  .ه2401

يف هذا املعهد  بأن الطال    Bireuenعهد الفرقان بـ املتوسطة مب
جيدة وصحيحة، حيث أهنم  ابة اللغة العربية مهارة كتيفعفاء ض
العربية كاملة، ون أن يوصلوا ويفصلوا حروف اللغة يعيستطال

كلمة و  .عضو و هم يكتبوهنا م " موضوع"كلمة: على سبيل املثال
وهذه الظواهر إىل وجدت . هم يكتبوهنا حدي قة" حديقة"

ائج نتوأما  .عهدىل هبذا املو الباحثة حينما قامت باملالحظة األ
إن تطبيق اإلمالء املنظور فعال لرتقية قدرة الطالب يف : البحث 

لى أن نتيجة ت احلساب مهارة الكتابة، وتعتمد الباحثة ع تعليم
((t.tes من نتيجة ت  أكربt.tabel أو  اجلدول

1115>11،1<1،12 . 
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وأن تطبيق اإلمالء املنظور يف تعليم مهارة الكتابة لدى الطالب 
Bireun ب مبعهد فرقان

العالقة بني الدراسات السابقة و    
هذا البحث تنفيذ : وجوه التشابه من والدراسات احلالية 

 .بالبحث عن املادة وهي مادة اإلمالء املنظور يف مهارة الكتابة
عن مادة  البحث السابقة تبحث كان: ه االختالف وجو ومن 

طريقة عن  الرسالة أهنا تبحث ختتلف هبذهاإلمالء ولكن 
Guided Note Taking   يف تعليم مهارة الكتابة. 

 

 البحث الثاين مولدار .2

تعليم اإلمالء املنظور :" موضوع هذا البحث  
. جتريبيةواعتمدت الباحثة مبنهج  ."بالصورة يف مهارة الكتابة

أن الطالب يف تعليم اللغة العربية مازالت : ة البحثمشكلفأما 
صعوبة يف كتابة اللغة العربية دراسة خاصة يف مادة اإلمالء 
ألهنم ضعيفات اإلمالئية يف مهارة الكتابة كمخارج احلروف وال 

وأما أهداف البحث وهي . يستطعن أن يواصلن احلروف بكاملة
                                                             

  
رسالة ، تطبيق اإلمالء المنظور في تعليم مهارة الكتابةرينا ادرياين،  

   1 يف السنة 
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م اإلمالء املنظور يف ملعرفة على فعالية استخدام الصورة يف تعلي
مهارة الكتابة وملعرفة استجابة الطالب على تعليم اإلمالء 

تعليم اإلمالء إن : نتائج البحث وأما . املنظور يف مهارة الكتابة
وهذا . املنظور فعالية لرتقية قدرة الطالب يف مهارة الكتابة

أكرب من نتيجة ت  t.tes))ت احلساب الدليل على أن نتيجة 
t.tabel   العالقة بني  و.1،12  >4،51< 1،20اجلدول أو

هذا : وجوه التشابه اسات السابقة والدراسات احلالية من الدر 
البحث تنفيذ بالبحث عن املادة وهي مادة اإلمالء املنظور يف 

 .مهارة الكتابة

كان البحث السابقة تبحث عن اإلمالء : االختالف ومن جوه 
املنظور بالصورة يف مهارة الكتابة ولكن ختتلف هبذه الرسالة أهنا 

يف تعليم مهارة    Guided Note Takingتبحث عن طريقة 
 .الكتابة

 

                                                             
رسالة يف ، تعليم اإلمالء المنظور بالصورة في مهارة الكتابةمولدار،   

 1121السنة 
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 خريلالبحث الثالث  .3

تعليم اإلمالء بكتاب قواعد اإلمالء :" موضوع هذا البحث 
. "مودل بندا أتشيةدرسة املتواسطة احلكومية للمبتدئني يف امل

وكان : مشكلة البحثفأما . مبنهج جتريبية واعتمد الباحث
يواجهون املشكالت يف " ج"بعض الطالب يف الفصل السابع 

. تطبيق قواعد اإلمالء خاصة رسم الالم الشمشية الالم القمرية
لى أصلها ع" سبورةعلى "من أمثلة أخطاءهم يف كتابة اجلملة 

كتاب قواعد اإلمالء إن  : نتائج البحث وأما . السبورة وغريها
يف تعليم اإلمالء لطالب باملدرسة املتواسطة  للمبتدئني فعال

ت وهذا الدليل على أن نتيجة . احلكومية مودل بندا أتشية
 2،1اجلدول أو   t.tabelأكرب من نتيجة ت  t.tes))احلساب 

 ،اسات السابقة والدراسات احلاليةالعالقة بني الدر و  . ،2  <
هذا البحث تنفيذ بالبحث عن املادة وهي : وجوه التشابه من 

:  ه االختالفوجو ومن  .مادة اإلمالء املنظور يف مهارة الكتابة

                                                             
اعد اإلمالء للمبتدئين في المدرسة تعليم اإلمالء بكتاب قو خريل،    

   1125رسالة يف السنة ، المتواسطة الحكومية مودل بندا أتشية
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تعليم اإلمالء بكتاب قواعد  يبحث عن كان البحث السابقة
 لة أهنا تبحث عنالرسا ولكن ختتلف هبذه اإلمالء للمبتدئني

 .يف تعليم مهارة الكتابة   Guided Note Takingطريقة 

 

 سيد كشف عظيمالبحث الرابع  .4

حماولة املدرس يف تصحيح : موضوع هذا البحث  
 واعتمد الباحث. لطالبات العاليةاألخطاء اإلمالئية لدى ا

 ,Ateuk Lueng Ieمبنهج دراسة وصفية مبعهد أساس النجاح 

Aceh Besar.  تتمثل األغالط يف كلمة : فأما املشكلة البحث
من "، وكلمة (اسقت، اسكت)و كتبوا الطلبة ب"السكوت 

يف كتابة هذه  وأما أهداف البحث(. منذهيب)كتبوا ب" الذهب
على املشكالت اليت تواجهها طالبات  التعرف: الرسالة 

املستوى الثانوية مبعهد أساس النجاح عند تدريس اإلمالء 
. والتعرف على حماولة املدرس يف تصحيح األخطاء اإلمالئية

الصف  أن األخطاء اإلمالئية عند طالبات:   ونتائج البحث
                                                             

محاولة المدرس في تصحيح األخطاء اإلمالئية سيد كشف عظيم،    
 2 1  سنة، رسالة يف الأتشية كربى ،لدى الطالبات العالية
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األول هبذا املعهد حصلت يف كتابة احلرف الذي اتصل بكلمة 
بدأت بالالم الشمسية والالم القمرية، وكتابة حرف مد وجر 
ومتقاربة يف النطق، واحلرف الذي ال بد من أن يوصل فينفصل، 

حماولة و . وتزيد بعض الطالبات حرفا يف كلمة، وغري ذلك
إعطاء املفردات : املدرس يف تصحيح األخطاء اإلمالئية منها 

على الطالبات واملطلوب حبفظها، إعطاء الوظيفية، كتابة 
العالقة بني و  .اإلنشاء، وتصحيح األخطاء مع الطالبات

هذا : وجوه التشابه اسات السابقة والدراسات احلالية، من الدر 
الختالف ه اوجو ومن  .الءاإلم تنفيذ بالبحث عن املادةالبحث 

ولكن دراسة وصفية عن  كان البحث السابقة يستعمل: 
 .أهنا تستعمل عن دراسة جتربية ختتلف هبذه الرسالة 

  

 طريقة كتابة الرسالة -خ

وأما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة 
ملعلمني على طريقة التأليف اجلارية املقررة يف كلية الرتبية وتأهيل ا

 : جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية يف كتاب
 “Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016”. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 Guided Note Takingطريقة  -أ

 Guided Note Takingطريقة  مفهوم .1

نسن ، حتGuided Note Takingلبحث عن قبل إتيان با
وهي كيفية املعلم يف  ة أن تقدم مبعرفة طريقة التعليمبالباحث

توصيل املعلومات إىل أذهان الطالب وكيفيتهم يف نيلها عند 
د إن الطريقة هي إحدى و وقالت سالمى حمم   .عملية التدريس

العناصر املهمة يف اجملال الرتبوي وقد اهتم املربون يف القدمي 
وأما طريقة  .واحلديث بالطرف الرتبوية يف تدريس اللغة العربية

Guided Note Taking طرق التعليم، فاملعلم ال  ى منهي إحد
املعلم يف . أن يكون مينسرا الصعوبات اليت يوجهها الطالب بد

                                                             

 
1
 Abu Ahmad, Metode Khusus Pendidikan Agama, 

(Bandung: Amico, 1986), hal.152 
 
دار : تشيةبندا أ) ،المدخل في تعليم اللغة العربيةد، و سالمى حمم 

 00. ، ص(4002النسالم، جامعة الرانريي، 
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حاجة إىل استخدام جمموعة متنوعة من التعزيز اللفظي يف تقدمي 
  .ة الطالباملواد الدراسية ملنساعد

 ومما تقدم من البيان أن للطريقة معانيا، كما أن طريقة  

Guided Note Taking ،هلا معان أخرى تتضح يف تعرفات كثرية
 :منها
 أغوس سفرجون (1

Guided Note Takingطريقة  
 
اليت ميكن طريقة  هي 

تطويرها لبناء املعرفة، يبدأ التعلم مع توفري املواد التعليمية على 
 .سبيل املثال لتحرير بعض النقاط اهلامة

 هشام زيين وأصدقائه (2

 Guided Note Takingطريقة  
 

طريقة اليت ينستعد هي 
املعلم باجلزء الفارغ كي ينساعد الطالب أن يكتب إنشاء عندما 

 .شرح املعلم املادة

                                                             

 
3
  Agus Suprijono, Cooperatif Learning, (Yogyakarta : 

Pustaka Belajar, 2014), hal.105 
4
  Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, 

(Yogyakarta: CTSD, 2008), hal.32 
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في عملية التعلم Guided Note Takingخطوات طريقة  .2
 اللغة العربية

يف عملية التعلم اللغة  Guided Note Takingوأما خطوات طريقة 
 :وهي   ،العربية
 إعطاء املعلم مادة التعليمية كمثل بننسغة ورقية ( 
 مث قراءة املعلم املادة التعليمية ( 

 إختيار بعض النقاط اهلامة يف ننسغة ورقية  (3
 أن يكتب ما أملى عليهم ويأمر املعلم الطالب  (4
مث يكون بعد ذلك النقاش بني الطالب عن األفكار اليت  (5

 .يوجد يف املوضوع
 .وبعض من الطالب يشرحون املوضوع أمام الفصل (6

 

 Guided Note Takingالمزايا والعيوب من طريقة  .3

 :هي Guided Note Takingأما املزايا من طريقة 
                                                             

 
5
  Siberman Mel, Active Learning 101 Strategi 

pembelajaran Aktif, (Yogyakarta:Pustaka Insan Madani, 

2007), hal.108 
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 والكبريمناسبة يف الفصل الصغري (  
 مناسبة أن تنستخدم يف جمال التعليم النشاطي(  
 مناسبة للمواد التمهيدية ( 3
 مناسبة للمواد اليت حتتوي على حقائق ومفاهم ومبادئ( 4
 لتنسهيل الطالب على تعليم املعرفة اإلدراكية( 5
 .ومناسبة يف حمل موجزات سردية أو كتابة سردية طويلة( 6

 :هي Guided Note Takingوأما العيوب من طريقة 
إذا كان منستخدم لكل دراس فيكون املعلم يصعب النسيطرة (  

 على أنشطة التعليم
يف تطبيقها تقتضي وقتا طويال فصار املعلم يف صعوبة على (  

 ضبط الوقت 
ن يعد املادة املناسبة ألفكار أتطبيقها يصعب املعلم  يف( 3

والطاقة الطالب قبل كل لقاء حىت يكون يف ضيق من الوقت 
 .واملال
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 مهارة الكتابة -ب

إن املهارة سهولة وسرعة ودقة وكفاءة يف أداء عمل 
معني، أو  فاملهارة أداء يتميز بالنسرعة والكفاءة يف عمل 6.حركي

واملهارة يف اللغة العربية  .منط سلوكي يتكرر يف مناسبات خمتلفة
 والقراءة حتتوي على املهارات األربع وهي اإلستماع والكالم

" كتابة  -يكتب -كتب"الكتابة لغة مصدر من و  .والكتابة
ويف اإلصطالح هي رسم احلروف . ومنعها خّط أو رسم

 .الئية املتعارف عليهاوالكلمات واجلمل وفقا للقواعد اإلم
وتنقنسم الكتابة إىل ثالثة أنواع، وهي الكتابة العثمانية أو 
ينسمى خبط املصحف العثماين، والكتابة العروضية والكتابة 

وحبنسب أسلوهبا وجمالهتا . االصطالحية أو القياسية أو العرفية
كتابة : تنقنسم الكتابة حبنسب أسلوهبا وجمالهتا إىل ثالثة أنواع 

وظفية )، وكتابة عملية أدبية (فنية)، وكتابة أدابية (وظفية)عملية 
 (.فنية
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وهو اإلفصاح عن األفكار . والكتابة تنسمى بالتعبري
واملشاعر اليت تكون لدى الفرد بأسلوب واضح وتنسلنسل منطقي 

فإن الكتابة هي عملية اليت تقوم بتحويل الرموز من . ولغة سليمة
 .خطاب شفوي إىل نص مطبوع

 

 مالءاإل -ج

 مفهوم اإلمالء .1
إمالء معناه  -ميلي  –بصرف النظر عن مصدر أملى  
جعل غريه يكتب، بصرف النظر عن ذلك، يهمنا ". كتب"

هذا . تعرف اإلمالء كعلم بالغ األمهية بني العلوم اللغة العربية
إتقان اللغة كتابة بعد : العلم هو بالدقة واالختصار الشديدين 

وإصطالحا هو كتابة الكلمات وفقا للقواعد   .إتقاهنا وقرأة
اللغوية، وهو بعد من أبعاد التدريب على الكتابة، وهو مقياس 
لغوى دقيق ميكن من خالله احلكم على منستوى املتعلمني يف 

                                                             

 
عامل الكتب، :القاهرة ) تعليم اللغة العربية المعاصرةد اليف، سعي  

 444. ، ص(م 4001
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أو اإلمالء هو تصوير اللفظا حروف هجائه بأن يطابق   .الكتابة
يف ذلك القواعد  وق يف ذوات احلروف، وتراعىاملنط املكتوب

ومن علم   اخلاصة اليت استمدت من الرسم العثماين للمصحف،
 .وتأصيال بطا وصحة وإعالال وابداالالنحو والصرف ض

 :ويكون هذا االتقان تدرجا من 
التعّرف على احلرف لفظا وترتيبا هجائيا أو   -0

 .أجبديا
التعّرف على رسم احلرف إفراديا وبأشكاهلا يف بداية الكلمة  -4

 ووسطها وآخرها 
ف على رسم الكلمات تشكيال من احلروف ااملذكورة التعرّ  -3

 :وعشرون هي اآلتية بالرتتيب اهلجائي  وعددها تنسعة
-ط-ض-ص-ش-س-ر-ز-ذ-د-خ-ح-ج-ث-ت-ب-أ

 .ي-ألف-و-ه-ن-م-ل-ك-ق-غ ف-ع-ظ

                                                             
 
  .8.، ص(4000جلميع املراحل،) ي اإلمالءالمعين فقدري مايو،   

جامعة موالنا ملك إبرهيم : مطبعة ) اإلمالء نظريته وتطبيقهرضوان،  
 .7. ، ص(4000مية احلكومية ماالنج، اإلسال
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فعلم اإلمالء هو علم الكتابة الصحيحة للكلمات، سواء 
كان   ذاوإ. مبن ميلي املكتوب أم مل يقرتناقرتن حدث الكتابة 

اإلمالء فروع هام من (. القراءة والكتابة)جمموع اللغة يف عرفهم 
الكتايب،  بريفروع اللغة العربية، وهو من األسس اهلامة يف التع

وتعليم اإلمالء هو . االتصال اليت تعربهبا الفرد عن أفكاره
خطوات منظمة يقوم هبا الطالب متكنه من فهم واستيعاب مهارة 

تتكون لديه من خالهلا القدرة على رسم    الكتابة معينة،
 .الكلمات رمسا صحيحا

  

 أنواع اإلمالء  .2
تطبيقي وقاعدي، : قنسم الرتبويون اإلمالء إىل قنسمني ني

والغرض من التطبيقي تدريب التالميذ على الكتابة الصحيحة، 
ي، ئحيث يبدأ أن تدريس هذا النوع من الصف األول االبتدا

أما النوع     .جاء والقراءةوينسري جنبا إىل جنب مع حصص اهل
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القاعدي فيهدف إىل تدريب التالميذ على فهم القواعد اإلمالء 
 .بأنواعها وقواعدها املختلفة

وهذا األنواع ميكن تقنسيمه وفقا للمنهج الذي ينسلكه 
ات الدراسية إىل األنواع املعلم، أو تقرره اجلهة املشرفة على املقرر 

اإلمالء : ، يعينهي أربعة تتمثل أهم أنواع اإلمالء. ءاإلمال
االستماعي، واإلمالء  قول، واإلمالء املنظور، واإلمالءاملن

 :وفيما يلى شرح لكل منها    .االختباري

 اإلمالء املنقول .1

حولّه من موضع أي " النق -ينقل-نقل"املنقول يف اللغة من 
أو بنقلها من بطاقات توزع عليهم أو  ننسخ القطعة يف دفاترهم

وإصطالحا هو يقصد به قيام املتعلم بكتابة  3 .من النسبورة
القطعة كما هي على النسبورة، أو يف الكتاب وذلك بعد أن يقوم 

ملتعلمني لكلماهتا، املعلم بقراءهتا أكثر من مرة، والتأكيد من فهم ا
األول  يف الصف  وينستخدم هذا النوع من اإلمالء  4  .ومعانيها

                                                             
    .ص…تعليم اللغةسعيد اليف،   

 8.ص....اإلمالءرضوان، 3 

 444. ص…تعليم اللغةسعيد اليف، 4 
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والثاين من املرحلة االبتدائية، حيث يالئم األطفال يف هذه النسن، 
 .ا، وكتابتها كتابة سليمةاكاهتويعودهم مالحظة الكلمات، وحم

 اإلمالء املنظور .2

" على وزن " منظور  -ينظر -نظر" ول من املنظور مفع
إىل أبصره وتأّمله بعينه، يف تدبّره وفّكره،  "مفعول -يفعل -فعل

معناه أن تعرض القطعة على الطلبة لقراءهتا وفهمها، وهجاء 
اإلمالء . بعض كلماهتا، مث حتجب عنهم، ومتلي عليهم بعد ذلك

ث يقرؤون ، وحيالنظر فيه املنظور هو منظور حيث يدمي الطالب
إىل انطباع الكلمة رمسا وصورة  ، ويهدفاملوضوع قبل إمالئه

. سليمة وصحيحة قبل أن ينسرع اخلطأ إىل التالميذ عند كتابتها
وذلك بأن تعرض القطعة مكتوبة على الطلبة، مث هبجاء بعض ما 

وحيث يتم عرض  5 .أو غري عليهم يف الكتابة هو صعب،
على النسبورة، أو من الكتاب، ويقوم املعلم بقراءهتا أكثر القطعة 

مث يقوم بعد ذلك حبجبها ناقشتها مع املتعلمني، من مرة، وم
 .عنهم، وإمالئها عليهم
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 اإلمالء االستماعي . 

أدركه حباسة األذن، " مسعا -ينسمع-مسع" االستماعي من
قشتهم إىل القطعة يقرؤها املدرس وبعد منا معناه أن ينستمع الطلبة

من الكلمات الصعبة  يف معناها، وهتجي كلمات مشاهبة ملا فيها 
هذا اإلمالء معناه أن ينستمع الطلبة إىل القطعة،  6 .ومتلي عليه

وبعد مناقشتهم يف معناها، وهجاء كلماهتا، أو كلمات مشاهبة ملا 
خيتار  وتعريف اآلخر هو. ت الصعبة، متلى عليهمفيها من الكلما

أو   هنا قطعة من النثر النسهل تشتمل على أقصوصة  هااملعّلم
ويفرد منها كلمات صعبة أو . موعظة ينسمعها لطلبته بإلقاء جّيد

مشمولة بغرض تعليمي أو تربوي، ويقف عندها مرارا وتكرارا قبل 
وهذا الشكل . أن يقوم بإمالء النص حمجوبا عن عني اململى عليه

ملرحلة األخرية من الدراسة االبتدائية قبل أن من اإلمالء، يالئم ا
   .يوضع الطالب موضع الثقة لكتابة جممل ما ميلى عليه

 

 

                                                             
 00. ص…اإلمالءرضوان، 6 

  
 00. ص...المعين، قدري مايو 
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 اإلمالء االختباري . 

مرحلة من مراحل التدريب اإلمالئي، وبه ينستطيع وهو 
املعلم أن يقف على مدى اإلفادة اليت حققها التالميذ من دروس 

ومسي هذا النوع اختباريا ألنه اخترب ملدى حتضري . ءاإلمال
يقوم اإلمالء االختباري . الطالب واستيعاهبم القواعد اإلمالئية

على أساس من ثالث قدارت هي القدرة على اإلستماع، 
واملتابعة، والقدرة على االحتفظ مبا مسع، والقدرة على وضع ما 

 .مالء االستماعيمسع يف رمسه الكتايب، وهذا ينسمى أيضا باإل
والغرض منه تقدير منستوى التلميذ وقياس قدرته ومدى 
تعدمه، وهلذا متلي عليه القطعة بعد استماعه إليها وفهمها دون 
منساعدة له يف اهلجاء، وهذا النوع من اإلمالء يتبع من التالميذ 
يف مجيع الفرق لتحقيق الغرض الذي ذكرناه، ولكن ينبغي أن 

   .نسع الفرص للتدريب والتعليمولة حىت تافرتات مفع يكون على
على مدى إتقان  ينستهدف هذا النوع من اإلمالء الوقوف

املتعلمني للمهارات الىت سبق هلم تعلمها، وبالتلى يقوم املعلم 
                                                             

 
    .ص…اإلمالءرضوان،   
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بإمالء قطعة تتضمن هذه املهارات، مث يقوم بتصحيح الكراسات 
 . والعمل على عاجلهالتحديد أوجه القصور لدى املتعلمني

 

 أهداف تعليم اإلمالء . 
الغرض من قطعة اإلمالء حتقيق ما يهدف إليه املعلم من 

ختيار لذلك إذا أحنسن إ. ئي عند التالميذرفع املنستوى األدا
قطعة اإلمالء حتقق الغرض من البديهي أن حيدد اإلننسان عند 

صول شروعه يف العمل األهداف الالزمة اليت تنساعده على الو 
ألفضل الطرق، وأجنح الوسائل الكفيلة بتحقيق العمل وإجنازه يف 

فيها    ،وأهداف اإلمالء يف هذه املرحلة التالية. ينسر وسهولة
 :يلي 
تدريب الطلبة على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا  -

على رؤية الكلمات اجلديدة الصعبة، ورسم مالحظة ترتيب 
 . كتابتهايفحروفها املرونة اليدوية 

                                                             

 
مال فميليان ) قواعد اإلمالء والنصوصها للمبتدئينسيف املصطفى،  1

 04. ، ص(0247:دوى 
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تدريب األذن على مساع األصوات ومتيزها وعلى االنصات  -
مث على كتابة ما ينسمعونه يف النسرعة  وحنسن اإلستماع

 .وإتقان
تدريبهم على النهحي ومرونة الصورة الكتابة  -

 .للكلمات اجلديدة

 .تثبيت مادرسه من قواعد اإلمالء -

تدريبهم على عادات احلنسنة يف الكتابة والتنظيم   -
 وجتويد اخلط

 قياس قدرة التالميذ ومدى تفوقهم يف اإلمالء -

 .زيادة الثروة اللغوية -
نزويد التالميذ بألوان من الثقافة واخلربة   -

 واملعرفة
ماد على النفس تعويدهم على دقة املالحلظة واألمانة واإلعت  -

 .عند املوازلة
اختبار قدرة الطلبة بني احلني واآلخر على رسم  -

 الكلمات بصورة صحيحة



27 
 

 
 

لتشخيص األخطء ومعرفة مواضع الضعف لديهم  -
 .ومعليتها، وليس لغرض تقدير الدرجات

تعليم التالميذ على رسم احلروف والكلمات صحيحا،  -
ليها يف وعلى سرعة الرسم الصحيح للكلمات حيتاج إ

 .التعبري الكتاىب
حينسن يف اختيار قطعة اإلمالء من موضوعات  -

 .القراءة

وميكن للمعلم مراعاة األسس التالية عند تعليم 
 :اإلمالء 
االهتمام مبخارج احلروف، وتوجيه املتعلمني إىل ضرورة  -

 .مالحظة هذه املخارج عند الكتابة

والتأكد من قراءة القطعة قراءة سليمة مضبوطة بالشكل،  -
 .فهم املتعلمني للكلمات واملعىن

الرتكيز على تعليم مهارة إمالئية واحدة يف احلصة، ألن  -
تعدد املهارات يف القطعة اإلمالئية، وتعليمها يف حصة 

على   واحدة يؤدى إىل تشتت ذهن املتعلم، وعدم سيطرته 
 .مجيع املهارات
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التدرج يف تعليم مهارت اإلمالء من  -
  املركبالنسهل إىل

كثري التدريب على املهارة اإلمالئية املتعلمة، واالستفادة من  -
 .أوقات الفراغ لدى املتعلمني يف تنمية هذه املهارات

 

 أهمية اإلمالء  . 
 :حيتحل اإلمالء منزلة كبرية بني فروع اللغة العربية لألسباب التالية

. ليميعد اإلمالء من األساس املهمة للتعبري الكتايب النس (1
فإذا كانت القواعد النحوية وسيلة لصحة الكتابة من 
الناهية اإلعرابية فإن اإلمالء وسيلة هلا من حيث الصورة 

 .اخلطية
يعترب اإلمالء أداة رئينسة يف نقل افكار الكاتب إىل  (2

القارئ نقال سليما، حبيث إذا صاغها الكاتب صياغه 
وب مث  لغوية جيدة مراعيا فيها جانب الرتكيب واألسل

كتبها بالطريقة اليت اتفق عليها كان ذلك أقدر على نقل 
الفكرة انتقاال امينا وشامال سيما وأن اخلطأ اإلمالئي 

 .يشوه الكتابة، وحيول دون فهمها فهما صائبا
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إن اتقان اإلمالء يكنسب الفرد ثقة يف النفس وإن عدم  ( 
متكن منه على أي منستوى من منستويات التعليم يقلل 

 .من ذلك

إن اإلمالء يرتبط بالقراءة، من حيث أن القارئ يقف  ( 
على االشكال النسليمة للحرف والكلمات واجلمل 
فيتعلمها عن طريق احملاكاة ويفهمها بنسرعة إذا كانت 

 . مكتوبة كتابة مضبوطة
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الميداني

 

 البحث منهج -أ

ليف هذا  الذي تستعملها الباحثة يف تأمنهج البحث إن 
 Experiment)مايقال باإلجنليزية  أو البحث هو منهج جترييب

Research)  هو املنهج العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن
(. املتغري التابع)على النتيجة ( املتغري املستقل)تعرف أثر السباب 

  .الطبيعيةوله األثر اجللي يف تقدمي العلوم 

جرى التعليم مرتان ختتار الباحثة فصال واحدا للعينة فت
ويف هذا البحث جتري الباحثة حبثها يف . باستخدام طريقة

”One Group Pre-test Post-test Design“ اجملموعة، ويسمى بـ
  

 :التايل  وتعتمد الباحثة لقانون

                                                             
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصلح بن محد العساف،   

 1.1. ، ص(هـ  3131تبة العبيكان، مك: الرياض)
2
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Rineka 

Cipta: Jakarta, 2005), hal. 212 
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 2خ        X         1خ   ت

 :التفصيل
  يرمز اجملموعة التجربية: ت      

 االختبار القبلي :  3خ
 ار البعدياالختب:   2خ

X  :يرمز لتجربية، أي للمتغريات املستقلة 

 

 مجتمع البحث والعينة -ب

مبعهد العصرى  جملتمع ىف هذا البحث هم الطالبأما ا
. طالبا 373ويبلغ عددهم 2 1 إنصاف الدين لسنة دراسية 

لة للمرح ىف هذا البحث هن الطالبات يف الصف الثاين والعينة
، طالبة 1  ذا الفصل ما يصل إىليف ه الطالباتوية وعدد الثان

مناسبة من  الطالبات من هذا الفصل الهنن ةالباحث تواختار 
 .املادة يف تعليمهم
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 طريقة الجمع البيانات وأدواتها -ج
خالل البحث ستقوم الباحثة بأدوات البحث وهلا عالقة 

وسيلة اليت جتمع هبا واملراد بأدوات البحث هو . باملوضوع
أما األدوات  .مة إلجابة أسئلة البحث أو فروضاملعلومات الالز 

  :ثالث أدوات وهي ستعملبحث يف هذه الرسالة هى تال

 استبانة .1

 لتعرف على استجابة الطالب ستبانةباحثة باالوقامت ال
 .يف هذا املعهد وتقابل الباحثة املعلم. ذه مهارةهب

 االختبارات .2

ها األدوات ميكن أن تستخدم ىحدختبارات هي إاال
الباحثة جلمع املعلومات اليت حتتاجها إلجابة أسئلة البحث أو 

 :وتقوم الباحثة بإختبارين يعىن  .بار و فروضهتاخ

 ختبار القبلياال -
 ه قبل استعمال طريقة ختبار القبلى هو الذى ختتب اال  

Guided Note Takingتعليم إمالء املنظور يف . 

                                                             
 
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصلح بن محد العساف،   

 824. ص. ( 2001مكتبة العبيكان، : الرياض)
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 ختبار البعدياال   -
  طريقة أما اإلختبار القبلى هو الذى ختتبه بعد استعمال  

Guided Note Takingيف تعليم إمالء املنظور.  

  

 طريقة تحليل البيانات -د
ا البحث يتم أما طرق التحليل البيانات املوجودة يف هذ        

بواسطة حتليل نتائج كل أدوات البحث بالتحليل الكيفي 
وتشكيل العالقات بينها ليكون التحليل مضبوطا يف إجابة أسئلة 

 .البحث
عن  ة بيانات استجابات الطالباتلل الباحثوأما حت

 :معدلة النتائج يف استجاباهتم معتمدا على القانون 
  

 

 
        

 :البيان 
 مئويةنسبة :   

 الرتددات:   

 N :جمموع الطالب 
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وأما ملعرفة عن مجيع معدلة النتائج قامت الباحثة 
 كما يلي  Likertبالتصميم عن شكل 

 جيد جدا=  00،،-0،،3-8
 جيد=  0،،0-8،،2-1
 مقبول=  0،،0-1،،1-2
 ناقص=  0،،0-2،،8-3
  فاشل=  0،،3،00-3-،

  

لي والبعدي وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القب 
 :  الرموز كما يلي ةفتستعمل الباحث (t” Test“)باختبارات 

 to =
  

    
 

 :البيانات 
MD   =  أي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل

 :من إتباع اخلطوات التالية واملتغرية الثانية، فهو
MD = 

  

 
 

                                                             
4
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 305 
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D   =   أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة
 :من اخلطوات االتيةDاملتغرية الثانية ، و

D= X-Y 

=      D=y-xقيمة املتغرية األوىل ناقصة قيمة املتغرية الثانية 
N=أي عدد أفراد العينة 

    
 standar eror dari mean )للفروق  أي اخلطأ املعياري = 

of difference) وهو من إتباع الرمز التايل: 
 

    
= 

   

    
 

SDD =  أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل
 :وقيمة املتغرية الثانية، يعين

    =  
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات - أ

شرحت الباحثة يف الفصل السابق عما يتعلق مبنهج البحث  قد
أما يف هذا الفصل فرتيد . واألدوات املستخدمة فيه جلمع البيانات

بحث البحث اليت حصلت على الالباحثة أن تعرض نتائج 
 تعلي  امإمءا  يف Guided Note Takingالتجرييب يف تطبيق طريقة 

اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتدريب العلمني . املنظور
يف B-10350/Un.08/FTK.1/TL.00/07/2019: ببندا أتشيه برق  

 البحث التجرييبفقامت الباحثة على . 9152أبريل  51التاريخ 
 .إنصاف الدين ببندا أتشيةالعصرى مبعهد  ينللفصل الثا

 لمحة عن ميدان البحث -1

إنصاف الّدين هو إحدى املعاهد العصرىإن معهد 
امإسءامية العصرية تطّبق فيه الدراسية املتكونة من الدروس 
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وكانت املواد الدراسية فيه . امإسءامية والعربية والدروس العامة
نوات للمرحلة املتواسطة وثءاث ست سنوات تتكون من ثءاث س

 Lambaroe يقع معهد إنصاف الّدين يف. سنوات للمرحلة الثانوية

Skep شارSri Ratu Safiatuddin  ببندا أتشية ع. 
أما منهج اللغة العربية تطّبق يف هذا املعهد فهو نظام 

ــ مستقل، وهو املعروف يف اللغة االجنليزية  Separated System بــ
ويف هذا النظام تنقس  اللغة العربية . العربية بنظام الفروعيف اللغة و 

إىل عدة دروس كالنحو والصرف واملطالعة وامإنشا  وامإمءا  
 .وغريها

وكان معهد إنصاف الّدين منذ أّول قيامه حىت اآلن قد 
 :تبادل فيه املديرون املتعددون، وأمساؤه  يف اجلدول اآليت
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 4-1الجدول 
 العصري إنصاف الّدين معهدرياسةال

 سنة الرياسة ديرالم الرقم
 م 9119-5221 احلاج نصر الّدين 5
داود  الدكتوراندوس احلاج حممد 9

 م 9111-9119 حسيب املاجستري

الدكتوراندوس عدل املّدن  3
 احلاج

 م 9111-9112

الدكتوراندوس احلاج زيين عبد  4
 م 9153-9112 احلامد

عبد اهلل الدكتوراندوس احلاج  1
 عثمان

 اآلن -9153

 (9152 مصادر البيانات من وثائق املعهد 4-5)
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إن معلمي اللغة العربية يف هذا املعهد يعلمون مادة اللغة  
العربية جبميع فروعها منه  من يعل  القواعد النحوية والصرفية 

وأمساؤه  يف اجلدول . واملطالعة وامإنشا  وامإمءا  والتمربن اللغة
 :اآليت

 4-2جدول ال

 معلمون اللغة العربية في المعهد العصري إنصاف الّدين

 المادة اسم رقم
 إمءا  وإنشا  إمام الّدين.أليف م 5
 مترين اللغة S.Pdامني .م 9
 مترين اللغة S.Pd.Iمولنا إيبان سلدا، 3
 مطالعة SI, S.HIمسلي   4
 مطالعة S.Pd.Iإيد أزهار  1
 مطالعة S.Pd.Iجفريزل  6
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 حنو S.Pdنندا سكمى  7
 حنو S.Pdشكري .م 1
 صرف أقيل النب 2

 

والطءاب هبذا املعهد قد جا وا من مجيع اجلهات  
 575للمرحلة الثانوية فهي أتشية، وعدد الطءاب واملناطق يف 

 : وذلك كما ظهر يف اجلدول اآليت. طالبا
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 4-3الجدول 

المتواسطة للسنة بة بمعهد إنصاف الّدين للمرحلة عدد الطل
 2112/2112الدراسية 

 الفصل الرقم
 عدد الطلبة

 المجموع
 الطالبات الطالب

 39 39 1 (أ) األول 5
 99 1 99 (ب) األول 9
 94 1 94 (ج) األول 3
 56 56 1 (أ) الثاين 4
 93 1 93 (ب) الثاين 1
 91 91 1 (أ)الثالث  6
 92 1 92 (ب)الثالث  7
 575 73 21 تمعاجمل 
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 (9152مصادر البيانات من وثائق املدرسة  4-9)
 

املدرسون يف معهد العصرى إنصاف الّدين  فعدده  وأما 
. مدرسات 31مدرسا ومن امإناث  37من الذكور . مدرسا 79

 : كما يتضح يف اجلدول اآليت
 

 4-4الجدول 
 العصرى إنصاف الّدينفي معهد عدد المدرسون 

 عدد المدرسين
 المجموع

 المدرسات المدرسون
37 31 79 

 (9152، سنة مصادر البيانات من وثائق املعهد .4-9)
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في تعليم اإلمالء  Guided Note Takingتطبيق طريقة  -2
 المنظور

احثة بإجرا  جتربية يف اليت قامت الب كان عدد الطالبات 
. طالبا 56 ن مبعهد إنصاف الّديملرحلة الثانوية  فصل الثاين

. عملية التعلي  ملدة يومنيوجلمع البيانات فقامت الباحثة نفسها 
وستتضح الباحثة توقيت جترييب وخطوات التعلي  يف اجلدول 

 :التايل
 4-5الجدول 

 لتوقيت التجريبي  

 ساعة تاريخ يوم للقا 
اللقا  
 األول

 51:91 – 2:91 9152يويل 59 اجلمعة

 – 51:31 9152يويل53 سبتالاللقا  
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 4-6الجدول
تطبيق طريقة بدون عملية تعليم وتعلم اللغة العربية

Guided Note Taking في تعليم اإلمالء المنظور 
 (اللقاء األول)

 الطالباتأنشطة  شطة المدرسةأن

تدخل املدرسة الفصل  -
بإلقا  السءام مث تعرف 

 نفسها على الطالبات

ترد الطالبات السءام  -
مقدمة ويسمعن إىل 

 املدرسة
 تقرأ الطالبات الدعا  - تأمر املدرسة بقرا ة الدعا  -
جتيب الطالبات عن  -تسأل املدرسة عن أحوال  -

 55:11 الثاين
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الطالبات وتأكد من حضور 
 الطالبات 

 أحواهل 

عن  أسئلة تسأل املدرسة -
 املوضوع السابق 

جتيب الطالبات سؤال  -
 املدّرسة

تستمع الطالبات إىل  -
شرح املدرسة عن 

 السابقاملوضوع 
تقدم املدرسة أوراق االختبار  -

القبلى ملعرفة قدرة الطالبات 
 يف تعلي  امإمءا  املنظور

جتيب الطالبات االختبار  -
 القبلي

تشرح املدّرسة أهداف  -
 التعلي  

إىل  تستمع الطالبات -
املدرسة عن  شرح

 أهداف التعل 
جتيب الطالبات عءاقة  -تسأل املدرسة عءاقة  -
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أهداف التعل  مبوضوع 
 التسهيءات لعبادة هلل

  مبوضوع يأهداف التعل
 تسهيءات لعبادة هلل

تنظ  املدرسة أحوال الفصل  -
 والطالبات 

تتابع الطالبات توجيهات  -
 املدرسة 

إىل  تنقس  املدرسة الطالبات -
 جمموعات

جتلس الطالبات مع  -
جمموعته  اليت عرضتها 

 املدرسة
تسمع املدرسة وتدل مادة  -

 التعلي 
تستمع الطالبات وتشاهد  -

 مادة التعلي 
الطالبات  ةعطي املدرست -

فرصة لتسألوا السؤال أو 
 املفردات الصعبة من املادة

تسأل الطالبات مما مل  -
 يفهموا من مادة

سمع الطالبات عن موز ت - موجزتشرح املدرسة  -
 املدرسة
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تطلب املدرسة من  -
الطالبات أن تناقشوا مع 
جمموعته  من املادة اليت 

 وهناتسمع

ناقش كل الطالبات مع ت -
جمموعته  من املادة اليت 

 وهناتسمع

تفضل املدرسة كل اجملموعة  -
لتعرض مناقشتها أمام 
آخرين وتأمر بتحليل اخلطأ 
عند اجملموعة اآلخرين مث 

 تقوم مدرسة بتصحيح

تعرض كل اجملموعة  -
آخرين مناقشتها أمام 

وتقوم بتحليل اخلطأ 
 عنهن

اخلءاصة من تعرب املدرسة  -
 املادة

تستمع الطالبات إىل  -
 اخلءاصة استماعا جيدا

تقدم املدرسة بعض األسئلة  -
ملعرفة قدرة الطالبات يف 

 فه  املادة هذا اليوم

جتيب الطالبات بعض  -
 األسئلة اليت قدمها
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تؤدي املدرسة  -
وإعطا  (Refleksi)املنعكس

 الواجبات إن احتيجت

تكتب الطالبات املنعكس  -
(Refleksi)  عن التعلي

 الذي تتعلموهنا
رب املدرسة املادة املدروسة خت -

يف اللقا  التايل وتأمر 
الطالبات أن تذكروا املادة 

 املدروسة يف بيتهن

تسمع الطالبات مما  -
 شرحت املدرسة

أخريا، اختتمت املدرسة  -
بإلقا  السءام للدليل اخلروج 

 من الفصل

 ترد الطالبات السءام -
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 4-7الجدول
 Guidedتطبيق طريقة ب تعليم وتعلم اللغة العربيةعملية 

Note Taking في تعليم اإلمالء المنظور 
 (الثانياللقاء )

 الطالباتأنشطة  شطة المدرسةأن

تدخل املدرسة الفصل  -
بإلقا  السءام مث تعرف 

 نفسها على الطالبات

ترد الطالبات السءام  -
ويسمعن إىل مقدمة 

 املدرسة
 تقرأ الطالبات الدعا  - الدعا تأمر املدرسة بقرا ة  -
تسأل املدرسة عن أحوال  -

الطالبات وتأكد من حضور 
 الطالبات 

جتيب الطالبات عن  -
 أحواهل 

جتيب الطالبات سؤال  -عن  أسئلة تسأل املدرسة -
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 املدّرسة املوضوع السابق 
تستمع الطالبات إىل  -

شرح املدرسة عن 
 املوضوع السابق

تشرح املدّرسة أهداف  -
 التعلي  

تستمع الطالبات  إىل  -
شرح املدرسة عن 

 أهداف التعل 
تسأل املدرسة عءاقة  -

أهداف التعل  مبوضوع 
 التسهيءات لعبادة هلل

جتيب الطالبات عءاقة  -
  مبوضوع يأهداف التعل

 تسهيءات لعبادة هلل
تنظ  املدرسة أحوال الفصل  -

 والطالبات 

تتابع الطالبات توجيهات  -
 املدرسة 

تنقس  املدرسة الطالبات إىل  -
 جمموعات

جتلس الطالبات مع  -
جمموعته  اليت عرضتها 
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 املدرسة
تشرح املدرسة خطوات  -

 Guided Note Takingطريقة 
تستمع الطالبات إىل شرح  -

املدرسة وتتطبق عملية 
 Guidedطريقة التعلي  

Note Taking 
 handورقة توزع املدرسة ال -

out يّ ك  الذ   د  ل  و  ال   املادة عن 
ورقة  تستل  الطالبات -

hand out 

 د  ل  و  ال   املادة عنقرأ املدرسة ت -
 يّ ك  الذ  

تسمع الطالبات مما تقرأ  -
 املدرسة

تعطي املدرسة الطالبات  -
فرصة لتسألوا السؤال أو 

 املفردات الصعبة من املادة

تسأل الطالبات مما مل  -
 يفهموا من مادة

 النقاط اهلامةتفرّغ املدرسة  -
وتشرح  hand outورقة اليف 

تسمع الطالبات مما  -
 شرحت املدرسة
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 عن أهدافها
تأمر املدرسة لتمأل الورقة  -

 الفارغ
أل الطالبات الورقة مت -

 الفارغ
تطلب املدرسة من  -

 الطالبات أن تناقشوا
مع  وتكمل الورقة الفارغ

جمموعته  من املادة اليت 
 تسمعوهنا

تناقش كل الطالبات مع  -
جمموعته  من املادة اليت 

 تسمعوهنا

تفضل املدرسة كل اجملموعة  -
لتعرض مناقشتها أمام 
آخرين وتأمر بتحليل اخلطأ 
عند اجملموعة اآلخرين مث 

 تقوم مدرسة بتصحيح

تعرض كل اجملموعة  -
مناقشتها أمام آخرين 
وتقوم بتحليل اخلطأ 

 عنهن

تستمع الطالبات إىل  -تعرب املدرسة اخلءاصة من  -
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 اخلءاصة استماعا جيدا ادةامل
تقدم املدرسة بعض األسئلة  -

ملعرفة قدرة الطالبات يف 
 فه  املادة هذا اليوم

جتيب الطالبات بعض  -
 األسئلة اليت قدمها

تؤدي املدرسة  -
وإعطا  (Refleksi)املنعكس

 الواجبات إن احتيجت

تكتب الطالبات املنعكس  -
(Refleksi)  عن التعلي

 تتعلموهنا الذي
خترب املدرسة املادة املدروسة  -

يف اللقا  التايل وتأمر 
الطالبات أن تذكروا املادة 

 املدروسة يف بيتهن

تسمع الطالبات مما  -
 شرحت املدرسة

أخريا، اختتمت املدرسة  -
بإلقا  السءام للدليل اخلروج 

 من الفصل

 ترد الطالبات السءام -
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 تحليل البيانات - ب

 استجابة الطالباتتحليل بيانات .1
 Guidedبتطبيق طريقة النتائج يف حتليل استجابة الطالبات 

Note Taking على القانون  ةعتمد الباحثفت : 
 

  
 

 
  5۰۰٪  

 :البيان 
P  :النسبة املؤية 
 الرتددات:   
N  :جمموعة الطلبة 
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 4-2الجدول
 نتيجة استجابة الطلبة

 
 البيانات رقم

 

 (٪)النسبة المؤية  (F)الترددات 
غ م  غ م  م م ب

 ب
 غ م ب غ م م م ب

 Guided Noteتعلي  اللغة العربية بتطبيق طريقة  .5

Taking  اللغة يستطيع أن يرقي رغبيت لتعلي  امإمءا 
 العربية

53 9 5 - 15،91 59،1 6،91 - 

بية بتطبيق أشعر فرحة عندما ت علِّ  املدرسة اللغة العر  .9
 Guided Note Takingطريقة 

51 1 5 - 69،1 35،91 6،91 - 

يسهّلين يف فه   Guided Note Takingتطبيق طريقة  .3
 اللغة العربية امإمءا 

   7 7 5 5 43،71 43،71 6،91 6،91 

 6،91 - 35،91 69،1 5 - 1 51تصريين  Guided Note Takingتعلي  بتطبيق طريقة  .4
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 نشاطا
أحوال  الفصل فرٌح عندما تطبيق املدرسة طريقة  .1

Guided Note Taking 
1 6 9 - 11 37،1 59،1 - 

 Guided Noteتشرح  املدرسة امإمءا  بتطبيق طريقة  .6

Taking يصري ين قناعة 
51 4 5 5 69،1 91 6،91 6،91 

يسهلين يف تعلي   Guided Note Takingتطبيق طريقة  .7
 اللغة العربية

1 7 9 9 35،91 43،71 59،1 59،1 

 Guidedعل  بتطبيق طريقة أنا مسرور بنشاط تعلي  وت .1

Note Taking  واحدة و ت يـ ر ةتعليمه غري و 
51 3 9 5 69،1 51،71 59،1 6،91 

جيعل تعلي  اللغة  Guided Note Takingتطبيق طريقة  .2
 العربية عجيب

51 3 5 9 69،1 51،71 6،91 59،1 

يعجلين تشجيع  Guided Note Takingتطبيق طريقة  . 51
 وقرا ة كتبهالتعلي  اللغة العربية 

6 7 3 - 37،1 43،71 51،71 - 

 11 17،1 316،91 116،91 1 54 42 12 المجموع 
 1 1،71 31،691 11،691 1،1 4،5 4،2 1،2 ة المعدلةدرج 
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 ٪16،91 (٪)النسبة المؤية  

 إجيابيا

53،71٪ 

 سلبيا
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 :المالحظة 
 (.إجيابيا)موافق بشدة :   م ب 

 (.إجيابيا)موافق :   م
  (.سلبيا)غري موافق :   غ م

 (.سلبيا)غري موافق بشدة : غ م ب 
طلبة الذين درسوا  56فعرفنا أّن من  ةومن اجلدول السابق

يف  Guided Note Takingتطبيق طريقة تعلي  امإمءا  املنظوربيف 
 :فرتددات استجابته  كما يلي  العربيةلقس  اللغة ثالث الصف ال

 ٪11،691:      موافق بشدة بقيمة -5
 ٪ 31،691:       موافق بقيمة -9

     16،91٪ 
 

 ٪ 1،71:      غري موافق بقيمة  -3
 ٪1،11:      غري موافق بشدة بقيمة  -4

         53،71٪   
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 السابقة من ورقة االستجابة للطالباتنظرا إىل البيانات   
أكثر من النسبة ٪ 91،16أّن نتيجة النسبةاملؤية مإجيايب بقيمة

تطبيق طريقة هذه تدل على أن ٪53،71املؤية لسليب بقيمة 
Guided Note Taking استجابة جيد  يف تعلي  امإمءا  املنظور

 .إجيابية

 

 تحليل نتيجة الطلبة في االختبار القبلي والبعدي.2

 Guidedنظور بتطبيق طريقة فعالية تعلي  امإمءا  املوملعرفة 

Note Taking  بعد العملية التجريبية مبعهد العصري إنصاف الّدين
كن عرض متو . البعديالقبلي و  على االختبار ةالباحث تفاعتمد

 :كما يف اجلدول اآليت   الطالباتنتائج اختبار 
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 4-2الجدول 
 نتيجة االختبار القبلي 

 نتيجة االختبار القبلي الباتالط رقم
5. 

9. 

3. 

4. 

1. 

6. 

7. 

1. 

2. 

 5الطالبة 

 9الطالبة 

 3الطالبة 

 4الطالبة 

 1الطالبة 

 6الطالبة 

 7الطالبة 

 1الطالبة 

 2الطالب 

61 

61 

11 

21 

61 

71 

61 

61 

71 
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 51. 

55. 

59. 

53. 

54. 

51. 

56. 

 51الطالبة 

 55الطالبة 

 59الطالبة 

 53الطالب 

 54الطالب 

 51الطالبة 

 56الطالبة 

11 

61 

61 

61 

21 

41 

11 
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 4-11الجدول 
 البعدينتيجة االختبار 

 االختبار والبعدي الطالبات رقم
5. 

9. 

3. 

4. 

1. 

6. 

7. 

1. 

2. 

 5الطالبة 

 9الطالبة 

 3الطالبة 

 4الطالبة 

 1الطالبة 

 6الطالبة 

 7الطالبة 

 1الطالبة 

 2 ةالطالب

21 

11 

21 

21 

11 

21 

11 

71 

21 
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 51. 

55. 

59. 

53. 

54. 

51. 

56. 

 51الطالبة 

 55الطالبة 

 59الطالبة 

 53 ةالطالب

 54 ةالطالب

 51الطالبة 

 56الطالبة 

71 

21 

21 

71 

21 

11 

71 
 Test" )ت"عن نتيجة االختبارين باختبار  ةلل الباحثوحت

“t” )ستخدم القانون كما يليفت: 
تحليل البيانات يف هذا ل ةستخدم الباحثتذي أما القانون الو 

 :البحث هو القانون التايل

to =
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 : البيانات 

 to  :حاصل املءاحظة. 
 MD : األوىل ونتيجة متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية

 : من اتباع اخلطوات التالية  املتغرية الثانية،
    

  

 
 

 Σ  : جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة
 :من اخلطوات اآلتية  Dاملتغرية الثانية، و

D = X-Y 
X :النتيجة املتغرية األوىل. 
Y :النتيجة املتغرية الثانية. 
N :عدد العينة. 

 :املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل اخلطا  :     
     

 
   

    
 

 : SDD امإحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل
 :والنتيجة املتغرية الثانية، يعين
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 4-11الجدول
 الفروق بين نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعديمجموع 

 الطلبة رقم
نتيجة 

االختبار 
 القبلي

نتيجة 
االختبار 
 البعدي

الفرق بين 
 االختبارين

(D=x-y) 

االنحراف عن )مربع 
 (متوسطة الفروق

((x-y=)
2

D) 
5. 

9. 

3. 

 5الطالبة 

 9الطالبة 

 3الطالبة 

61 

61 

11 

21 

11 

21 

-31 

-91 

-41 

211 

411 

5611 



44 
 

 
 

4. 

1. 

6. 

7. 

1. 

2. 

 4الطالبة 

 1الطالبة 

 6الطالبة 

 7الطالبة 

 1الطالبة 

 2 ةالطالب

21 

61 

71 

61 

61 

71 

21 

11 

21 

11 

71 

21 

-1 

-91 

-91 

-51 

-51 

-91 

91 

691 

411 

991 

511 

691 
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 51. 

55. 

59. 

53. 

54. 

51. 

56. 

 51الطالبة 

 55الطالبة 

 59الطالبة 

 53 ةالطالب

 54 ةالطالب

 51الطالبة 

 56الطالبة 

11 

61 

61 

61 

21 

41 

  11 

71 

21 

21 

71 

21 

11 

71 

1 

-91 

-31 

-51 

-1 

-41 

91 

411 

5991 

511 

91 

5611 

411 
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-91 

 
 56=N 5131 5311 351-  =   1671=9   

 
 : البيانات اآلتيةيف اجلدول السابق حصلت الباحثة  (t” test“)احلساب-نظرا إىل نتيجة ت

 -351=  (∑D)جمموع الفرق بني االختبارين  .5
)جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  .9

2
D∑)  =1671 

 56= عدد العينة 
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، أن (MD)وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني 
 : تبع اخلطوات التاليةت

   
  

 
 

 ۵۱۳
56

  61،۱2  

  
عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة  ةبحث الباحثمث ت

 :(SDD)املتغيتني 

       9

 
 
  

 
 
9
  

1671
56

 
 ۵۱۳
56

 

9

 

 

           ۱17۳،۳49  ۵17،۵۰9
= ۱17۳،۳49    ۱2،61  

 

  ۱14،117۳  ۱9،4 
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 ( :SEMD)عن اخلطأ املعياري للفروق  ةبحث الباحثمث ت

    
 

   

   5
  

۱9،4

 56  5
  

۱9،4

 51
 

۱9،4
۵،۸

 ۵،9 

              
 :(to)مث ختطت البحث إىل نتيجة املءاخظة 

to =
  

    

 
 ۱2،61

۵،9  – ۱،6  

 
ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية 

(derajatkebebasan ) ويكون الفرض الصفري على مستوى
من درجة احلرية يف هذا  ٪5و 1٪ (signifikansi)الداللة 
 . البحث

db = N-5 
 = 56-5  
 = 51 
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 9،53يعين  1٪( signifikansi)فحدد مستوى الداللة  
أو نتيجة  t table<toوإذا . 9،21يعين  ٪5وحدد مستوى الداللة 

مردود و  Hoاجلدول، فذلك -احلساب أكرب من نتيجة ت-ت
Ha وإذا . مقبولt table>to احلساب أصغر من نتيجة -أو نتيجة ت
ومن الرموز . دودمر  Haمقبول و  Hoاجلدول، فذلك -ت

والنتيجة  5،6يعين  ((toاحلساب -حثة تالسبقة، وجدت اال
يعين  1٪( signifikansi)مستوى الداللة اجلدول على -ت

وبذالك نتيجة . 9،21يعين  ٪5مستوى الداللة  يفو  9،53
: (اجلدول-ت) أكرب من نتيجة( احلساب-ت)

مردود وفرض ( Ho)ففرض الصفرى 9،21<5،6>9،53
  .مقبول( Ha)البديل

 

 المناقشة  -ج

 Guidedطريقة  قشة هلذا البحث هي أن تطبيقأما املنا

Note Taking   يكون فعااللرتقية قدرة الطالبات يف تعلي  امإمءا
وكانت استجابة الطالبات يف تعلي  امإمءا  املنظور  .املنظور
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نظرا إىل البيانات و . ممتازة Guided Note Takingبتطبيق طريقة 
السابقة من ورقة االستجابة للطلبة أّن نتيجة النسبةاملؤية مإجيايب 

 .٪53،71أكثر من النسبة املؤية لسليب بقيمة ٪ 91،16بقيمة

فعاال لرتقية قدرة  Guided Note Takingأماتطبيق طريقة و 
وتعتمد الباحثة أن نتيجة . املنظورالطالبات يف تعلي  امإمءا  

: (اجلدول-ت)أكرب من نتيجة ( احلساب-ت)
9،53<5،6>9،21. 

 
 تحقيق الفروض -د

 :الباحثة يف هذا البحث فهي تهاالفروض الذي قدموأما 

 Guided Noteتطبيق طريقة إن  (:Ha)الفروض البديل  -5

Taking البات يف تعلي  امإمءا  املنظورثر لطأ. 

 Guided Note Takingتطبيق طريقة إن (:Ho)الفروض الصفر -9

 .البات يف تعلي  امإمءا  املنظورلطليس له أثر 
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أكرب من نتيجة ( احلساب-ت)قد حصلت الباحثة على نتيجة 
تدل على أّن الفرض ف9،21<5،6>9،53(: اجلدول-ت)

البديل مقبول، مبعىن أّن تطبيق طريقة الصفري مردود وأّن الفرض 
Guided Note Taking تعلي  يف  فعاال لرتقية قدرة الطالبات

 .امإمءا  املنظور
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث -أ 

تطبيق  ة يف الفصول السابقة عنالباحث وقد عرضت 
لتربهن ،  تليي  امإلءا  انمظوو يف Guided Note Takingطريقة 

 عميية يف ترقي قد ة الطالباتطريقة ال استخدام هذاعيى أن 
 : دليءا عيى أن  تجدوهذا كما و  .والتلي  التليي 
وهذا كما نرى إىل . إجابية وجيدة استجابة الطالبات -1

حتييل البيانات لن و قة االستجابة ليطالبات أّن 
أكثر لن ٪ 52،68 نتيجة الظسبة انمؤية مإجيايب بقيمة

 .٪17،32الظسبة انمؤية لسييب بقيمة
يكون فلاال  Guided Note Takingتطبيق طريقة إن  -5

. الطالبات يف تليي  امإلءا  انمظوو  لرتقية قد ة
يلين  ((toاحلساب -توتلتمد الباحثة أن نتيجة 

اجلدول عيى لستوى الداللة -والظتيجة ت 1،8
(signifikansi )2٪  ويف لستوى الداللة  5،17يلين
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( احلساب-ت)وبذالك نتيجة . 2،،5يلين  1٪
(: اجلدول-ت)أكرب لن نتيجة 

لردود ( Ho)ففرض الصفرى  2،،5<1،8>5،17
 .لقبول( Ha)وفرض البديل 

 
 المقترحات -ب 

 :امإقرتاحات اآلتية  ةقدم الباحثاعتمادا عيى الظتائج أعءاها ت
الطريقة أن يستخدلوا  اليغة اللربية د سنييظبغي ليم -1

Guided Note Taking  أو غريها يف تليي  امإلءا  انمظوو ،
و غبتها يف تليي   ا أثا ا بالغا لرتقية قد ة الطالباتألن هل

عيى تثبيت األفكا  وتقوية تظويمه لساعدة و  اليغة اللربية
 .انملريف

ترجى لن الطالبات مبلهد اللصرى إنصاف الّدين أن  -5
 Guided Noteتستمروا تلي  امإلءا  بتطبيق طريقة 

Taking ألنه لؤثر لرتقية قد ة الطالبات يف لها ة الكتابة. 
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يظبغي ليقا ئني الذين يقرئون هذه الرسالة أن يتفضيوا  -7
بالظقد إذا وجدوا فيها خطأ وأن يصيحوا هذا الليوب 
حىت تكون هذه الرسالة كالية ولفيدة ليباحثة والقا ئني



78 
 

 
 

 المراجع

 المراجع العربية - أ
، اجلز  المعجم الوسيط، 1،37إبراهي  أنيس وأصدقاؤه، 

 .دا  انملا ف: الثاين، لصر 

جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة  أمحد اهلامشي، دون السظة
 .دا  الفكر: ، الطبلة الثءاثون، القاهرة العرب

المهارات اللغوية ماهييتها وطرائق ، 5222أمحد فؤد عييا، 
 .دا  انمسي : ، الرياضتنميتها

تعليم اللغة العربية بين النظرية ، 5،،1حسن شحاته، 
 .القاهر: الدا  البحرية امل فاتبة والتطبيق،

تعليم اإلمالء بكتاب قواعد اإلمالء ، 5218خريل، 
للمبتدئين في المدرسة المتواسطة الحكومية مودل بندا 

 .أتشية
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ج تعليم اللة المراجع في مناه،  ه1371 دي أمحد طليمة، 
دا  الفكر : القاهرةالعربية للنا طقين بلغات أخرى، 

 .اللريب

جاللة لوالظا : ، لطبلة اإلمالء نظريته وتطبيقه، 5211 ضوان، 
 .ليك إبرهي  امإسءالية احلكولية لاالنج

تطبيق اإلمالء المنظور في تعليم مهارة ، 5218 يظا اد ياين، 
  .الكتابة
جاللة قظاة  اللغة العربية المعاصرة،تعليم ، 5212سليد اليف، 
 . القاهرة: السويس

، المدخل إلى تعليم اللغة العربية، 5223سءالى بظت حممود، 
 .جاللة الرانريى: دا  السءام بظدا أتشية 

قواعد اإلمالء والنصوصها ، 1373سيف انمصطفى، 
 .، لال فميييان دوىللمبتدئين

، الطبلة المعجم الوسيط،  ه1352/م5223شوقي ضيف، 
 .الرابلة، لصر، لكتبة الشروق الدولية
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المدخل إلى البحث في ،  هـ 1718صيح بن محد اللساف، 
 .لكتبة اللبيكان: ، الرياضالعلوم السلوكية
المراجع في تدريس مهارات ، 5212 عيي لاهي احلءاق،

 . لبان: ، انموسة احلديث ليكتابااللغة العربية وعلومه

تصميم منهج لتعليم اللغة العربية ، 1،33فتح عيي يونس، 
 .القاهرة: دا  الثقافة  لألجانب،

 .جلميع انمراحل المعين في اإلمالء، 5212قد ي لايو، 

، الطبلة المنجد في اللغة واإلعالم، 1،37لويس لليوف، 
 . التاسلة والثءاثون، بريوت، دا  انمشرق

 تعليم اإلمالء المنظور بالصورة في مهارة، 5213لولدا ، 
  .الكتابة
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Ahmad Abu, 1986, Metode Khusus Pendidikan Agama, 
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Arikunto Suharsimi, 2005, Manajemen Penelitian, Rineka 
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Siberman Mel, 2007, Active Learning 101 Strategi 

pembelajaran Aktif, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 

Sudijoni Anas, 2009, Pengantar Statistik Pendidikan, 

(Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 

Suprijono Agus, 2014, Cooperatif Learning, Yogyakarta : 

Pustaka Belajar. 

Zaini Hisyam, dkk, 2008, Strategi Pembelajaran Aktif, 

Yogyakarta: CTSD. 

 

 المراجع اإللكترونيكية   -ج    

http://shamela.ws/browse.php/book-7818/page-7  يؤ خذ يف
 ،22.7، ويف الساعة 5216لن يوين  ،5تا يخ 

 

http://shamela.ws/browse.php/book-7818/page-7


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah/Madrasah :Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran  : Imla’ 

Kelas/Semester  : VIII / II 

Materi Pokok  :الولد الذكي 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

            Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 



Memahami dan menerapkan pengetahuan 

(faktual,konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

 

4.  Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang semua dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Meresapi makna anugerah 

Allah SWT berupa bahasa 

Arab 

1.1.1 Meminati bahasa Arab 

sebagai wujud anugerah 

Allah SWT 

2.2 Menunjukkan perilaku 

motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan 

2.2.1 Menyebutkan nama-

nama benda dalam 

bahasa arab ketika 

berinteraksi dengan 



kemampuan berbahasa lingkungan sosial di 

sekitar. 

3.2 Memahami bunyi, makna, 

dan gagasan dari kata, 

frase, kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan struktur 

kalimat yang berkaitan 

dengan topik :  ْْْيْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ ال
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

 baik secara lisan maupun 

tertulis 

 3.2.1 Siswa mampu  

memahami makna 

dari kalimat yang 

berkaitan dengan 

topic 

 يْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ الْ 

4.2 Mendemonstrasikan 

ungkapan  informasi lisan 

dan tulisan sederhana 

tentang topik 

  يْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ الْ ْ
 dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks 

4.2.1 Siswa mampu 

melengkapi teks tulisan 

sederhana terkait topic 

  ْْْْيْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ الْ ْ  

4.2.2 Siswa mampu 

menyebutkan kembali 

kalimat terkait topik 

 يْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ الْ 
 

 

 



C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu 

memahami, melengkapi, dan menyebutkan kembali kalimat 

sederhana terkait topik ْ ْيْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ ال . 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

  يْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ الْ 

ْكانْمريضا،ْوكانْهلذاْالوزيرْ  زارْأحدْاخللفاءْالعباسينيْوزيراْله
وأرادْاخلليفةْأنْيداعبْالولدْ.ْولدْذكي،ْاستقبلْاخلليفةْمرحباْوحمييا

ْ ْفقالْله ْالولدْ: ْفرد ْأبيك؟ ْدار ْأم ْاخلليفة ْأحسنْدار ْأيهما ْبين، يا
ْكنتْيفْدارْأيبْ:ْقائالْ فسرْاخلليفةْ.ْفهيْأحسنياْأيهاْاخلليفة،ْإن

منهْمتعجباْمنْحسنْإجابته،ْمثْأرادْأنْيطيلْيفْمداعبته،ْفمدْيدهْ
:ْياْولدي،ْهلْرأيتْأحسنْمنْهذاْاخلامت؟ْفقالْالولدْ:ْإليهْقائالْ

فزادْسرورْاخلليفةْمنْذكائهْوسرعةْإجابته،ْمثْ.ْنعم،ْاليدْاليتْهوْفيها
  .ألبسهْاخلامتْالذيْيفْيدهْمكافأةْله



 
E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Scientific Learning 

2. Metode  : Guided Note Taking (koperatif 

learning), ceramah 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media 

- Hand out 

2. Alat/bahan 

- Papan tulis 

- Spidol 

3. Sumber pembelajaran 

- Buku qawaidul imla’ lil ,ubtadiin 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

Langkah 

pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan 

mengajak siswa berdoa bersama 

 Guru memeriksa kehadiran siswa 

 Guru memotivasi siswa dengan 

mengawali (mengkomunikasikan 

kosa kata berbahasa arab misal 

menanyakan kabar siswa hari ini) 

 Guru mengadakan tanya jawab 

untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman peserta tentang 

materi minggu lalu 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran hari ini 

 Guru membagikan siswa ke 

dalam beberapa kelompok 

 

 

 



Kegiatan Inti 1. Mengamati   

 Peserta didik mendengarkan dan 

mengamati materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

2. Menanya  

 Siswa baik secara individu 

menanyakan hal yang sulit dari 

materi yang telah dijelaskan oleh 

guru 

 

3. Mengeksplorasi 

 Guru memberikan penjelasan 
singkat yang membuat siswa 

lebih penasaran terhadap 

ungkapan-ungkapan kata, frasa 

dan  kalimat yang didiktekan. 

4. Mengasosiasi 

 Siswa diajak untuk 

mendiskusikan tentang bunyi 

kata, frasa dan kalimat sesuai 

dengan petunjuk LKS, dibawah 

bimbingan dan arahan guru.  

 



 

5. Mengkomunikasikan  

 Masing-masing kelompok 

melaporkan hasil kerja yang telah 

dipetakan dakam LKS yang 

dibagika guru melalui ketua 

kelompok atau salah satu anggota 

kelompok 

 Para anggota kelompok 

mengoreksi kesalahan atau 

kekurangan yang terdapat dari 

hasil pelaporan kerja kelompok 

dibawah bimbingan dan arahan 

guru sebagai mediator. 

 Guru memberikan penghargaan/ 

penilaian terhadap hasil kerja 

kelompok yang dipaparkan di 

papan tulis.  

 
Kegiatan 

Penutup 

1. Guru melakukan tanya jawab 

singkat tentang hasil diskusi dari 

kelompok-kelompok kerja siswa 

 



yang berkenaan dengan topic 

yang ada.    

2. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran dibawah bimbingan 

guru. 

3. Guru menguji indikator proses 

pembelajaran dibawah bimbingan 

guru. 

4. Guru melakukan refleksi kepada 

siswa tentang pembelajaran pada 

pertemuan tersebut.  

5. Guru dan siswa mengakhiri 

proses pembelajaran dengan doa 

dan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertemuan 2  

Langkah 

pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan 

mengajak siswa berdoa bersama 

 Guru memeriksa kehadiran siswa 

 Guru memotivasi siswa dengan 

mengawali (mengkomunikasikan 

kosa kata berbahasa arab misal 

menanyakan kabar siswa hari ini) 

 Guru mengadakan tanya jawab 

untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman peserta tentang 

materi minggu lalu 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran hari ini 

 Guru membagikan siswa ke 

dalam beberapa kelompok 

 

 

Kegiatan Inti 1. Mengamati 

 Guru memberikan bahan ajar 

berupa hand out tentang materi   

 



يْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ الْ   

 Guru membacakan materi ْْ ال و ل د 

  الذ ك يْ 

 Peserta didik memperhatikan 

kalimat yang terdapat dalam 

materi   

2. Menanya  

 Melalui pemberian motivasi dari 

guru peserta didik  bertanya 

terkait dengan materi tersebut 

baik dari kosa kata maupun  

artinya. 

 Peserta didik yang lain 

memberikan tanggapan 

 

3. Mengeksplorasi 

 Guru mengosongkan point-point 

penting dalam han out dan 



memberikan penjelasan singkat 

yang membuat siswa lebih 

penasaran terhadap ungkapan-

ungkapan kata, frasa dan  kalimat 

terkait dengan topic yang dibahas. 

 Selama ceramah berlangsung 

guru menyuruh siswa untuk 

mengisi bagian-bagian yang 

kosong tersebut 

4. Menalar 

  Siswa diajak untuk 

mendiskusikan   dan melengkapi 

hand out tersebut 

5. Mengkomunikasikan  

 Masing-masing kelompok 

melaporkan hasil kerja yang telah 

dipetakan dakam LKS yang 

dibagika guru melalui ketua 

kelompok atau salah satu anggota 

kelompok 

 Para anggota kelompok 



mengoreksi kesalahan atau 

kekurangan yang terdapat dari 

hasil pelaporan kerja kelompok 

dibawah bimbingan dan arahan 

guru sebagai mediator. 

 Guru memberikan penghargaan/ 

penilaian terhadap hasil kerja 

kelompok yang dipaparkan di 

papan tulis. 

Kegiatan 

Penutup 

1.  Guru melakukan tanya jawab 

singkat tentang hasil diskusi dari 

kelompok-kelompok kerja siswa 

yang berkenaan dengan topic 

yang ada.    

2. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran dibawah 

bimbingan guru. 

3. Guru menguji indikator proses 

pembelajaran dibawah 

bimbingan guru. 

4. Guru melakukan refleksi kepada 

siswa tentang pembelajaran 

 



pada pertemuan tersebut.  

5. Guru dan siswa mengakhiri 

proses pembelajaran dengan doa 

dan salam 

 

 

H. PENILAIAN 

1. Tehnik penilaian sikap 

No. 

 

 

 

Nama 

 

 

 

 

Sikap 

K
et

er
b

u
k

aa
n

 

K
et

ek
u

n
an

 

K
er

aj
in

an
 

T
en

g
g

an
g

 r
as

a 

K
ed

is
ip

li
n

an
 

K
er

ja
sa

m
a
 

K
er

am
ah

an
 

R
as

a 
h

o
rm

at
 

K
ej

u
ju

ra
n

 

M
en

ep
at

i 
ja

n
ji

 

K
ep

ed
u

li
an

 

T
an

g
g
u

n
g

 j
aw

ab
 

1              

2              

3              

4              

5              

 



 

Keterangan :  

Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d. 5. 

1 = sangat kurang; 

2 = kurang konsisten; 

3 = mulai konsisten; 

4 = konsisten; 

5 = sangat konsisten; 

Skor penilaian 

 

      Skor Perolehan 

Nilai  =  X 100 

       Skor Maksimal  

 

Kriteria Nilai  

A = 80 -100 : Baik Sekali 

B = 70 – 79 : Baik 

C = 60 – 69 : Cukup  

D = <60 : Kurang 

  

2. Teknik penilaian keterampilan 

 



Jumlah Skor 
Aspek Yang Dinilai No. 

 
4 3 2 1 

     Ketepatan Tulisan 1 

     Keindahan 2 

     Ketepatan Kaidah 3 

 16 Skor Maksimun 

             

Catatan: 

4 = Sangat Baik   3 = Baik 

 2 = Cukup Baik 1 = Kurang Baik 

 

Nilai akhir = Jumlah skor penilaian  x 100 = … x 100 

=… 

            Jumlah skor maksimal 12 

 

 

Banda Aceh, 12 Juli 2019 

Pimpinan Ma’had 

 

 

 

Drs. H. Abdullah Usman 

 

Peneliti 

 

 

 

Cut Maulida 

 

 



Pretest 

 LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

 

Nama Siswa  :  

Kelas/semester :  

Mata Pelajaran :  

Materi   :  

 

  يْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ الْ 

 ْ ْالْ(1...)زار ْواخللفاء ْمريضا، ْكان ْله ْوزيرا (2ْ...)عباسيني
وأرادْاخلليفةْأنْ.ْ(4...)حباْواخلليفةْمْرْ(3...)الوزيرْولدْذكي،ْْهلذا

ْ ْله ْفقال ْالولد ْيداعب :ْ ْدار ْأحسن ْأيهما ْبين، 5ْ...)يا ْدارْ( أم
ْ:ْالولدْقائالْ(6ْ...)أبيك؟ْ ْكنتْيفْدارْأيبْْ(7...)يا اخلليفة،ْإن

ْفهيْأحسن ْمنْحسنْإج. ْمتعجبا ْمنه ْاخلليفة ْأنْفسر ْأراد ْمث ابته،
ْإليهْقائالْ(8.).. يطيلْيف ْولدي،ْهلْرأيتْأحسنْ:ْ،ْفمدْيده يا

ْ ْالولد ْفقال ْاخلامت؟ ْهذا ْمن ْفيهان: ْهو ْاليت ْاليد ْعم، .ْ ْ(9...)فزاد



ْمث ْإجابته، ْوسرعة ْذكائه ْمن ْيدهْْاخلليفة ْيف ْالذي ْاخلامت ألبسه
 .ْلهْ(01...)

 

Isilah titik dibawah ini sesuai dengan apa yang diucapkan 

oleh gurumu! 

1......... 

2......... 

3 ......... 

4 ......... 

5 ......... 

6 ......... 

7 ......... 

8 ......... 

9 ......... 

11 ......... 

   



Posttest 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

 

Nama Kelompok :  

Kelas/semester :  

Mata Pelajaran :  

Materi   :  

 

  يْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ الْ 

 ْ ْالْ(1...)زار ْواخللفاء ْمريضا، ْكان ْله ْوزيرا (2ْ...)عباسيني
وأرادْاخلليفةْأنْ.ْ(4...)حباْواخلليفةْمْرْ(3...)هلذاْالوزيرْولدْذكي،ْ

ْ ْله ْفقال ْالولد ْيداعب ْد: ْأحسن ْأيهما ْبين، ْيا 5ْ...)ار ْدارْ( أم
ْ:ْالولدْقائالْ(6ْ...)أبيك؟ْ ْكنتْيفْدارْأيبْْ(7...)يا اخلليفة،ْإن

ْفهيْأحسن ْمنْحسنْإج. ْمتعجبا ْمنه ْاخلليفة ْأنْفسر ْأراد ْمث ابته،
ياْولدي،ْهلْرأيتْأحسنْمنْ:ْ،ْفمدْيدهْإليهْقائالْ(8...)يطيلْيفْ



اخلليفةْْ(9...)فزادْ.ْعم،ْاليدْاليتْهوْفيهان:ْهذاْاخلامت؟ْفقالْالولدْ
 .لهْ(01...)ألبسهْاخلامتْالذيْيفْيدهْْمنْذكائهْوسرعةْإجابته،ْمث

 

Isilah titik dibawah ini sesuai dengan apa yang diucapkan 

oleh gurumu! 

1......... 

2......... 

3 ......... 

4 ......... 

5 ......... 

6 ......... 

7 ......... 

8 ......... 

9 ......... 

11 ......... 



Hand out 

  يْ كْ الذْ ْدْ ل ْوْ الْ 

 ْ ْكانْ…زارْأحدْاخللفاء ْله ْالوزيرْولدْ.…وزيرا ،ْوكانْهلذا
:ْفقالْلهْالولدْْ…وأرادْاخلليفةْأنْ.ْوحميياْ…،ْاستقبلْاخلليفةْ…

ياْأيهاْ:ْقائالْْ…اخلليفةْأمْدارْأبيك؟ْفردْْ…ياْبين،ْأيهماْأحسنْ
ْإن ْْ…اخلليفة، ْأيب ْدار ْأحسنفيف ْهي .ْ ْمنه ْاخلليفة منْ…فسر

ْقائالْ ْإليه ْفمدْيده ْأنْيطيلْيفْمداعبته، ْمثْأراد ياْ:ْحسنْإجابته،
اليتْْ،ْاليد…:ْمنْهذاْاخلامت؟ْفقالْالولدْْأحسنْ…،ْهلْرولدي

الذيْْ…ئهْوسرعةْإجابته،ْمثْألبسهْمنْذكاْ…فزادْسرورْ.ْهوْفيها
 .يفْيدهْمكافأةْله

 



ANGKET UNTUK SISWA 

 

Nama Siswa  : 

Kelas   : 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk Pengisian : 

 Pada angket ini terdapat 10 pertanyaan, pilihlah salah 

satu jawaban yang menurut anda sesuai dengan 

pembelajaran yang baru dipelajari! 

 Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang telah 

disediakan sesuai dengan situasi anda yang 

sebenarnya! 

 Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai raport dan 

kejujuran anda sangat kami harapkan. 

 Keterangan Jawaban :  

4 = Sangat Setuju   2 = Tidak Setuju 

3 = Setuju    1 = Sangat 

Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 



No Pernyataan Sangat 
Setuju 

Setuju Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 

Setuju 

1 Belajar Bahasa 

Arab dengan 

menggunakan 

metode guided 

note taking dapat 

menumbuhkan 

minat saya untuk 

belajar dikte 

Bahasa Arab. 

    

2 Saya merasa 

sangat suka cara 

guru mengajar 

dengan 

menggunakan 

metode guided 

note taking dalam 

proses 

pembelajaran.  

    

3 Menggunakan 

metode guided 

note taking dalam 

pembelajaran 

Bahasa Arab 

sangat membantu 

saya  memahami 

dikte Bahasa 

Arab. 

    

4 Belajar dengan 

menggunakan 

    



metode guided 
note taking 

membuat saya 

sangat 

bersemangat 

dalam belajar 

Bahasa Arab. 

5 Suasan kelas ceria 

ketika guru 

mengajarkan 

Bahasa Arab 

dengan 

menggunakan 

metode guided 

note taking. 

    

6 Penjelasan guru 

dengan 

menggunakan 

metode guided 

note taking 

membuat saya 

merasa puas. 

    

7 Kesulitan saya 

dalam belajar 

dikte Bahasa Arab 

lebih mudah 

dengan 

diterapkannya  

metode guided 

note taking. 

    

8 Saya senang 

dengan 

    



pembelajaran  
menggunakan 

metode guided 

note taking dan 

pembelajarannya 

tidak menoton. 

9 Menggunakan 

metode guided 

note taking 

menjadikan 

pembelajaran 

Bahasa Arab 

menjadi lebih 

menarik. 

    

10 Saya makin 

termotivasi untuk 

belajar Bahasa 

Arab dan 

membaca buku 

Bahasa Arab. 

    

 



Tabel Nilai “t” Untuk Berbagai df 

df atau db 

 

Harga Kritik “t” Pada Taraf 

Signifikansi 

 

df atau db 

 

 

Harga Kritik “t” Pada Taraf Signifikansi 

5% 1% 5% 1% 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

2,07 

2,07 

2,06 

2,06 
2,06 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 

2,79 
2,78 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

2,05 

2,05 

2,04 

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

1,98 

1,98 

1,98 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 

2,63 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 

 



 الصور الفوتوغرافية

 

 

  

 

 

 

  متال املدرسة املادة

  

 

 

 

  

 

  Guided Note Taking تشرح املدرسة عن طريقة

 



            

 

 

  

 

 ترشد املدرسة الطالبات يف اجملموعة

 

 

 

 

 تقدم الطالبة إلجابة السؤال اليت تأيت املدرسة

 



 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية

 جوت مولدا:   اسم الكامل

 021515125:  رقم القيد

 7991يويل  03دار السالم، :   حمل وتارخ امليالد

 اإلناث:   اجلنس

 اإلسالم:   الدين

 ونيسياإند:  اجلنسية

 غري متزوجة:   احلالة اإلجتماعية

 دار السالم:   العنوان

 بةالطل:   العمل

 cutmaulida30@gmail.com:   الربيد اإللكرتوين

 تيكو مرتيا:   اسم األب

 موظف:  العمل 

 مرلية:  اسم األم

 مدرسة:   العمل

 ية الشماليةدار السالم، أتش:   العنوان

mailto:cutmaulida30@gmail.com


  ة التعليمخلفي

 SD 2 Blang Mangat :  ئيةاإلبتدا املدرسة

 MTsS Syamsudhdhuha:  املدرسة املتواسطة

  MAS Syamsudhdhuha, Aceh Utara:  املدرسة الثانوية
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