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قم القيد
 تعليم اللغة العربية بكلية وأتهيل املعلمني:   قسم

للحصول على أية متىن إىل أتليفي والتقدم أأقرار أن هذه الرسالة 
دا آتشيه، معة الرانريي اإلسالمية احلكومية بنالدرجات األكادميية يف جا

راء اليت أعّدها اآلخرون إال وفقا مببادئ واعداد وليس فيها أتليفات واآل
البحوث العلمية املذكورة يف مراجعها العلمية والباحثة مستعدة لقبول 

 .لفاتالعقوابت فيما يقذف عليها من انتخال املؤ 
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 استهالل
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ُه ميْن  ﴿ ْ ااَلْرضي ميْن َشَجَرٍة َاْقاَلٌم وَّالَبْحُر ََيُدُّ هي  َوَلْو َانَّ َما يفي بـَْعـدي
َعُة َاْْبٍُرمَّانُفيَدْت َكليم    ﴾ُت هللاي إينَّ هللاَ َعزييـٌْز َحكيْيٌم  َسبـْ
 ﴾22: لقمان ﴿

 
ْ الزََّماني كيَتابٌ  ٌر َجليْيٍس يفي  َخيـْ
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 شكر وتقدير

إىل أيب املكرم دمحم قاسم وأمي املكرمة سايري جيمات  .0
الذين ربياين صغرية حفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين 

 .يف الدنيا واآلخرة
سافرايندي وابنيت عاقلة النساء الذين حمرضين إىل زوجي  .2

 .ومصاحبين يف الكفاح لطلب العلم
إىل محاة سليين ومحا سابرين و مجيع العائلة من قرية بنتانج  .0

 .لوط الذين يساعدين وحمرضين
إىل أخيت الصغرية هجرة حسنة وأخي الكبري ابسرميان   .1

كاجيم يوسني و إملان كاجيم يوسني و إىل أصدقائي من 
ملعهد خادم احلرمني وجامعة الرانريي اإلسالمية الذين ا

يساعدوين يف كتابة هذا البحث، أقول شكرا جزيال على 
مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث، جزاكم هللا خري 

 .اجلزاء



 و

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمدهلل الذي أنزل على رسوله الكرمي قرآن عربيا هدى 
للمتقني والصالة والسالم على دمحم النيب العريب بعثه هللا رمحة 

 .للعاملني وعلى اله وصحبه أمجعني، أما بعد
قدم الباحثة لكلية الرتبية جبامعة الرانريي وهذه الرسالة ت 

اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد اليت قرارهتا اجلامعة على 
وتدريب كلية الرتبية يف   S.Pdالطلبة للحصول على شهادة  

تعلم اإلمالء مشكالت الطالبات يف "املعلمني حتت املوضوع 
 (".Bener Meriahالدراسة التحليلية مبعهد بستان العارفني )

قدم الباحثة جزيل الشكر ويف مقدمة هذه الرسالة ت
ذين قد بذال أوقاهتما وأفكارمها إلشراف رمني اللاللمشرفني الك

فطرايين و  كتور خباري مسلم املاجستري الد : اهذه الرسالة، مه
 .املاجستري عسى هللا أن جيزيهما أحسن اجلزاء

وتتقدم الباحثة كلمة الشكر جلامعة الرانريي اإلسالمية 
ية وأتهيل املعلمني ولرئيس احلكومية ومديرها ولعميد كلية الرتب

تدريس اللغة العربية وجلميع األساتذة املكرمني الذين قد قسم 
إرشادا صحيحا يف هذه  اأنواع العلوم املفيدة وأرشدوه اعلموه



 ز

وظفي مكتبة جامعة كما تقدم الباحثة الشكر جلميع م. الكلية
امعة الرانريي الذين جبالرانريي ومكتبة كلية الرتبية وأتهيل املعلمني 

 ةفوت الباحثوال ت.  عادة الكتب احملتاج إليهايف إ اقد ساعدوه
ينية التكملية بستان عهد الدميق الشكر لرئيس أن تقدم عم

وال أنسى أيضا أن أخص جزيل الشكر . ذاتهأساتالعارفني و 
ين يف مجع و عهد بستان العارفني اليت قد ساعدجلميع الطلبة يف م

 .البياانت هلذا البحث
احلبيبني  احثة أن تتقدم أبجزل الشكر لولدينوال تنسى الب
انفعا لسعادة الدنيا  وعلمين علما ربياين صغريةالكرميني للذين قد 

وال تنسى أيضا لزوجي و بنيت . واآلخرة فجزامها هللا خري اجلزاء
طلب العلم، وال أنسى الذين حمرضين ومصاحبين يف الكفاح ل

وين يف كتابة أيضا إىل مجيع العائلة و أصدقائي الذي قد ساعد
رجو من هللا أن جيزيهم خري اجلزء وأن جيعلهم هذه الرسالة، وأ

الباحثة كل  تولقد بذل. ظالل رمحته يف الدنيا واآلخرةحتت 
أن فيها األخطاء  تجهدها يف كتابة هذه الرسالة وإمتامها، وعلم

والنقصان، ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطاء والنسيان ولذلك 



 ح

ترجو الباحثة من القارئني أن يتفضلوا بنقدبنائي على هذه الرسالة 
 .لقارئني عامةاحثة خاصة لن كاملة و مفيدة للبعسى أن تكو 

وأخريا نسأل هللا أن يوفقنا وهداان إىل الصراط املستقيم، 
 .            إنه قريب جميب دعوة السائلني وإنه نعم املوىل ونعم النصري
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د بستان عهاإلمالء أحد الدروس الذي تتعلم الطالبات يف م درسكان 

من عدة الطالبات  تعلم اإلمالءوجدت الباحثة أن الصعوبة يف العارفني، 
 يف كتابة املفردات أو اجلملةخطاء أ: ممايلي شكلتهامالباحثة  وعرفت

ستماع و ارج احلروف املتجانسة صوات يف اال، تفّرق خموعسمامليف  ااندر 
مشكالت الطالبات "املوضوع  الك أتخذ الباحثةذول. الكتابة وغري ذلك

 Bener Meriah بستان العارفني الدراسة التحليلية مبعهد)اإلمالء  يف تعلم
وصفي التحليلي وهو النهج هلذا البحث هو م البحث نهجموأما (". 

واجملتمع . تفسريهالوصف البياانت من ميدان البحث عملية البحث يف ا
هلذا البحث مجيع الطلبة يف الفصل األول والثاين من الوسطى وعددهن 

عدهن الباحثة عينة من الفصل الثاين األلف وع تطالبات، فأخذ 002
 ع البياانت قام الباحثة بطرقستخدم جلميوأما الطريقة اليت ت. طالبات 00
ئج البحث أن نتاو . تبانة مع الطلبة واملقابلة مع مدرس اإلمالءاإلس

يف عدة الطالبات تشعر : تعلم اإلمالء هي مشكالت الطالبات يف 
، الصعب يف تعطي احلراكة يف (اهلجئي)الصعب يف الكتابة حروف العريب 



 ع

، إرتباك من تفرق الكلمة أو اجلملة يف اليت اإلمالئي مة الطويلةالكل
 اإلمالئي آية القرآن، أخطاء يف الكتابة احلروف اليت حتذف واحلروف

ومن احملاوالت املعلم حلل املشكالت . الذي تزاد يف اجلملة، وغري ذلك
يعطي املدرس املادة اليت مناسب مبرحلة :الطالبات يف تعلم اإلمالء هي 

عطي املاواد من أنشطة اليومية الطالبات، أؤّنب الطالبات الطالبات، ي
وينصح األخطاء الكتابة ويعطي املدرس النصيحة ملمارسة الكتابة 

أن  ة أو املعهدرسأما اإلفرتاحات عن هذا البحث هي للمد  . اإلمالء
يكون جيعل الكتاب اخلاصة ملمارسة كتابة العربية كمثل كتاب اخلاط 

ات جيوز متارسة كتابة بستعمال ذلك الكتاب، وكتابتها لكي الطالب
للمدرس أن يكون يعطي واجب املنزل و يؤّكد على خطاء كتابة الطالبات 
لكي تعّود أن متّرن كتابته يف اليومية، للمدرس أن يكون جعل احملتوى 
املكتوبة لكي التعلم والتعليمه جيوز أن تركيب والفائدته عند الوقت املدرس 

ر مث تغري مع املدرس أخر بينظر احملتوى املكتوبة، اإلمالئي ال حيض
لطلبات لتكون جمتهدا لتعلم اإلمالء بطرق ممارسة يف الكتابة العريب 

 .مع األصدقائها( اهلجائي)
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi : Permasalahan Yang dihadapi Siswi pada 

Pembelajaran Imla’ (Analisis Penelitian di 

Pondok Pesantren Bustanul Arifin) 

Peneliti : Indah Purnama 

Nim  : 160202164 

Pelajaran Imla’ ialah salah satu pelajaran yang dipelajari di 

pondok pesantren Bustanul Arifin. Penulis menemukan 

kesulitan pada pembelajaran imla’ dari beberapa siswi yang 

ditemui, penulis menemukan masalah sementara 

pembelajaran imla’ yaitu : Kesalahan pada penulisan kosa 

kata atau kalimat yang sering didengar dan jarang didengar,  

membedakan lafadz keluarnya huruf yang hampir sama 

disebutkan pada saat didengar maupun ditulis, dll. Oleh 

sebab itu penulis mengambil judul Permasalahan Yang 

dihadapi Siswi pada Pembelajaran Imla’ (Analisis Penelitian 

di Pondok Pesantren Bustanul Arifin). Dan adapun metode 

yang digunakan penulis ialah metode Analisis kualitatif 

yang mana penulis mengambil populasi pada siswi kelas 1 

dan 2 Wustha yang berjumlah 302 siswi, dan adapun sampel 

yang diambil ialah kelas 2¹ yang berjumlah 35 siswi. 

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan Angket dan 

Instrumen Wawancara, yang mana siswi diberikan angket 

untuk menjawab soal yang tertera sedangkan instrumen 

wawancara menjumpai guru mata pelajaran imla’ dan 

melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari 

guru tersebut. Dan adapun permasalahan siswi yang telah 

diteliti pada pembelajaran imla’ ialah : pada sebahagian 

siswi merasa kesulitan pada penulisan huruf hijaiyah(arab), 

kesulitan memberikan baris pada kalimat yang panjang, 

kebingungan membedakan kata atau kalimat pada saat 

pelajaran yang berkaitan dengan ayat Al-Quran, kesalahan 
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pada penulisan huruf yang disebutkan dan tidak disebutkan 

dll. Dan adapun respon dari guru mata pelajaran imla’ 

tentang kesulitan siswi ialah memberikan mata pelajaran 

yang sesuai dengan tingkatan siswi, memberikan pelajaran 

dari keseharian siswi, menegur siswi dan memperbaiki 

penulisan yang salah, dan memberikan nasihat berupa 

motivasi agar sering-sering latihan menulis imla’. Dan 

adapun solusi dari permasalahan tersebut yang dikemukakan 

penulis ialah : untuk sekolah atau pesantren agar membuat 

sebuah buku khusus latihan menulis bahasa Arab dan cara 

penulisannya agar siswi bisa latihan menulis. Untuk guru 

agar memberikan PR kepada siswi dan menekankan pada 

kesalahan penulisan siswi supaya terbiasa mengingat 

kesalahan pada kesehariannya,dan  kepada guru agar 

membuat silabus resmi yang tertulis dan bermanfaat pada 

saat ketika adanya guru pengganti dan memberikan 

pengajaran imla’ sesuai dengan silabus tertulis. Dan kepada 

siswi agar rajin-rajin lah mempelajari imla’ dengan cara 

latihan bersama teman-temannya.  
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ABSTRACT 

 

ResearchTitle : The Problems Faced by Students in Imla’ 

Learning (Research Analysis at Bustanul 

Arifin Islamic Boarding School) 

Name  :  Indah Purnama 

NIM  : 160202164 

Imla’ lesson is one of the lessons learned at Bustanul Arifin 

Islamic Boarding School. The author found difficulties in 

learning dictates of some students whom the author 

encountered the temporary problem of learning imla’: 

Mistakes in writing vocabulary or sentences that are often 

heard or not, distinguish the pronunciation of letters that are 

almost the same when they are heard or written, etc. 

Therefore, the author takes the title of The Problems Faced 

by Students in Imla’ Learning (Research Analysis at 

Bustanul Arifin Islamic Boarding School). And the method 

used by the author is qualitative analysis method in which 

the author takes the population in grades 1 and 2 wustha 

students, totaling 302 students. And as for the sample taken 

is class 2¹ which amounts to 35 students. As for data 

collection techniques using questionnaires and interview 

instruments where students are given a questionnaire to 

answer the question listed, while the interview instrument 

meets the teacher of imlak subjects and conducts interviews 

to get information from the teacher. After researching the 

authors found the problems faced by students in imlak 

learning are : some students find it difficult to write hijaiyah 

letters(Arabic), difficulty giving lines in long sentences, 

confusion in distinguishing words or  sentences during 

lessons related to verses of the Qur’an, errors in the spelling 

of mentioned and unmentioned letters, etc. The responses 

and solutions given by the imlak subject teacher are 



 ر

providing material according to the students level, providing 

material from the daily life of students, reprimanding 

students and correcting incorrect writing and providing 

motivation and advice so that they often practice writing 

imlak. And the respons or solutions  given the author for the 

school : in order to make a special book for arabic writing 

exercises and how to write it so that students can practice 

writing. For the teacher: to give homework and emphasize 

writing errors to students to get used to remembering 

mistakes in their daily lives, and to make a written and 

useful official syllabus when there is a substitute tescher anf 

provide material according to the written syllsbus. For the 

students : be diligent in studying imlak by practicing with 

friends. 
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 الفصل األولــــــــ
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -أ
كانت اللغة العربية هي اللغة الضاد واحدة من أكثر 

اللغة العربية تعرب اللغة . اللغات اليت أهم جدا للدين اإلسالم
مقدسة على اعتبار أهنا اللغة القرآن، حيث ال تتم الصالة 

 . والعبادات األخرى يف الدين اإلسالمي إال إبتقان اللغة العربية
النظام الصويت : ات منها ولكل لغة يف العامل عناصر األساسي

. phonologiوالتشكيل الصويت  semantikوالصريف واملعاين 
وكل عنصر له هلجة وهي الصوت والكلمة واجلملة واملعىن 

 0.كل عناصر منها منهج علمي مستقل. وخضع
سة رمسية ر  وجد املد   2يف املعهد بستان العارفني،و 

يت الوقت تعلم و التعليمه ال  (املدرسة الدنية)سة غري رمسية ر  واملد  
درسة غري رمسية يف املبدأ تعلم وتعليم : ىل قسمان تنقسم إ

                                                         


دار املفرقة اجلامعية، : القاهرة) فقه اللغة وعلم اللغةدمحم سليمان ايقوت، . 0
 004.، ص (0000

2 Pondok Sayur Kec. Bukit Kab. Bener Meriah 
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و بدأ تعلم وتعليم  00400 – 4410الصباحا من الساعة 
جند . 06400 – 00400ساعة درسة رمسية بعد الظهرا من الامل

اليت ( الدنية)لداية هذه املعهد متخصص يف تعلم ا أن نعرف
لكليسك و مطلوب أن عادة تتكلم ابللغة مطلوب لفهم الكتاب ا

ذلك مهم جد  بسبالعربية يف كل الوقت عند يف املعهد،  ألن 
إلتقان كل مهارات اللغة العربية هي مهارة القراءة، مهارة 

اإلمالء يدخل اىل احد . اإلستماع، مهارة الكالم، ومهارة الكتابة
يف تعلم من مهارات يكين مهارة الكتابة، وهذه مهارة مهم جدا 

و تعليم اللغة العربية، ألن اهدف من هذه املهارة للقدرة على 
اإلختبار طالبات لتغري شكل منوذج الكالم الشفوي يف شكل 

  .رسومي من الكتابة أو تشكيل األجبدية والتهجئة
كان الدرس اإلمالء يدخل إىل أحد دراسة املعهد غري 

قدمي املالحظات ابحثة قد ترمسية من معهد بستان العارفني، مث 
واملقابالت من عدة طالبات مبعهد بستان العارفني وجدت ابحثة 

املشكلة بطالباهتا، وعرفت الصعوبة و  أهنا يف تعلم اإلمالء بعض
تعلم اإلمالء يف الفصل أوالـــــ حىت فصل الثاين فقد  االباحثة أهن

إخطاء يف كتابة : ووجدت الباحثة أن املشكلتها مؤقتة ممايلي
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اجلملة اليت اندر يف مسمع أو عّدة يف مسمع، تفّرق  دات أواملفر 
أخطاء يف   خمارج احلروف املتجانسة صوات يف اإلستماع و الكتابة،

 .وغري ذلك ةطويلة أو قصري الكلمة  كتابة
مشكالت "املوضوع ألن ذلك أتخذ الباحثة عن 

بستان  مبعهدالدراسة التحليلية )م اإلمالء الطالبات يف تعل
تعلم ملعرفة مشكلة طلبة بعمق يف ("  Bener Meriah العارفني

ميكن أن تكون عملية التعليم و التعلم اإلمالء و تعليم اإلمالء و 
 .  فعالة واسرتاتيجية

 
 أسئلة البحث -ب
سئلة البحث يف هذه الرسالة اليت تفكر الباحثة أما األ 

  : وحتددها لكي ال تتوسع  ويطيل املسائل مما يلي
 ما مشكالت الطالبات يف تعلم اإلمالء ؟ (0
ما حماوالت املدرس حلل املشكالت الطالبات يف تعلم  (2

 اإلمالء ؟
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 أهداف البحث -ج
 :أما األهداف البحث يف هذه الرسالة هي 

 اإلمالء ؟ تعلم يف الطالبات التعرف على أنواع مشكالت (0
 الطالبات التعرف على حماوالت املدرس حلل املشكالت (2

 يف تعلم اإلمالء ؟
 

 أمهية البحث -د
بعد أن تعريف الباحثة املشكالت يف امليدان وهذه  

 :الرسالة، تكتب الباحثة أمهية البحث مما يلي 
 :الطالابت   -0

 .تسهيل الطالبات لتعلم اللغة العربية يف مهارة الكتابة -
 .تسهيل الطالبات لفهم مادة اإلمالء -

 :املدرس   -2
وتدريب اليت تناسب تسهيل املدرس ليعطي درس  -

 .مبرحلة القدرة معرفتها الطالبات 
تسهيل املدرس لإلختاذ قرار تغري احملتوى من سهل إىل  -

 .صعب ويتعلق أبنشطة اليومية الطالبات
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تسهيل املدرس لتناسب طريقة الذي يستخدم يف  -
 .تعليم اإلمالء

 :الباحثة   -0
تزداد البصرية واخلربة من مشكالت الطالبات يف تعلم  -

اإلمالء لكي يف الوقت أصبح مدرسا ميكن أن يكون 
 .املعلم املثايل وحيّب طالبته

يف اجلامعة  0لإلنتهية شروط لرتبية يف مرحلة س -
  الرانريي قسم التعليم اللغة العربية حلصول على درجة

S.Pd . 
 

 حدود البحث -ه
 احلد املوضوعي  -0

إن الباحثة تبحث هذه الرسالة عن املوضوع  
 تحليليةال دراسةال) اإلمالء متعلّ  يف الطالبات مشكالت"

 .(" Bener Meriah مبعهد بستان العارفني
 احلد املكاين  -2

إن الباحثة تبحث هذه الرسالة مبعهد بستان  
 Pondok Sayur, Bener Meriah يف قرية   العارفني
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 احلد الزماين  -0
ملدة يف السنة  الرسالة هذه تبحث الباحثة إن 

 .م 2020 -م 2000
 

 مصطلحات البحث -و
تكتب الباحثة معاين املصطالحات لتسهيل القارئ  

أما متغري اليت . البحث لكي متكن تفهم وتستفد هذا البحث
 :تشرح الباحثة فيما يلي 

 مشكالت الطالبات  -0
كلمة مشكالت هو مجع من مشكلة وهي اسم فاعل من 

األمر أو "معناه " مشكل أو مشكلة-إشكاال-يشكل-أشكل"
عد ماال ينال املراد منه إال بتأمل ب"واصطالحا يعين ". امللتبس
 0.أي الصعوبة جيب تذليلها للصحول على نتيجة ما" الطلب

 1.معناه يعين حال حيتاج إىل تفكري حللها
                                                         


ر دا: بريوت -لبنان)، املنجد الوسيط يف العربية املعاصرةدار املشرق،   0

 041. ص (2000املشرق، الطبعة األوىل، 
السنة : لقيت)، الشهوريةاإلسالمي الثقافية حملة الوعي اإلسالمي،   1     

 106. ص( 0066امسة، خلا
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-طلب"كلمة طالبات هو مجع مؤنس وهو فاعل من  
وهو الذي يطلب العلم، ويطلق عرفا على تلميذ يف ". يطلب

 . مرحليت التعليم الثانوية والعالية
فاملراد مبشكالت طالبات هنا الصعوابت اليت يواجهها 
طالبات عند فهم و تعلم مادة اإلمالء يف املرحلة الوسطى 

بستان العارفني يف التعليم والتعلم  املرحلة اليت يوافق املعهد)
 (.غري رمسية/ املعهدي

 تعلم اإلمالء  -2
تعّلما، معنه  –يتعّلم  –تعّلم " كلمة تعلم لغة مصدر من  

والصطالحا . اي املعرفة اليت تكتسب ابلدراسة 0اكتساب املعرفة،
هو عملية تلقي املعرفة، والقيم واملهارات من خالل الدراسة أو 

التعليم مما قد يؤدي إىل تغري دائم يف السلوك، تغري  اخلربات أو
قابل للقياس وإنتقائي حبيث يعيد توجيه الفرد اإلنساين والتشكيل 

 .  بنيه تفكريه العقلية

                                                         

  011.ص ،... املنجد الوسيط يف العربية املعاصرةدار املشرق،  0     
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جاء من مصدر  6.كلمة اإلمالء لغة هو اإلمهال والتأخري 
واصطالحا هو " كتب"معناه " إمالءا  -ميلئ -أمالء" فعل 

س ليعود الطالب إجادة اخلط وصحة رسم عمل يقوم به املدر 
وقال حممود كامل الناقة يف كتابه . احلروف السرعة يف الكتابة

تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة األخرى أن اإلمالء هو جمال من 
 . جمالت تعليم الكتابة

فاملراد بتعلم اإلمالء هنا هو درس الذي تدرس الطالبات  
 . يدخل إىل املهارة الكتابةيف املعهد بستان العرفني و 

 

 الدراسات السابقة -ز
تعبري الدراسات السابقة مقارنة بني البحث املاضي 

والتبحث الباحثة شيئا خمتلفا حبيث األخرى، والدراسة . واحلاضر
 :السابقة كما يلي 

 
 

                                                         

( م 2000ماالنج، أون مالك فريس، )، اإلمالء نظري ة وتطبيقهرضوان، . 6     
 4: ص
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 (2002)رسالة موليدنشه  -0
 ابملدرسة املنقول اإلمالء تدريس:  املوضوع 

 (حتليلية دراسة) اإلحسان دار املتوسطة
مشكلة البحث يف هذا البحث هي :  املشكلة 

ألن الطالب يضعفون يف تدريس 
 اإلمالء

يستخدم الباحث يف هذا البحث :  طريقة البحث
مبنهج وصفي وهو عملية الباحث يف 
وصف البياانت من ميدان البحث و 

 . تفسريها
ونتائج البحث من هذه الرسالة هي  : نتائج البحث

 :كما يلي 
غيبة الطالب عن حضور الفصل  -0 

 يف تدريس اإلمالء املنقول
املدة اليت مل تناسب يف كثري ملستوى  -2 

 الطالب
 قلة التدريبات خارج الفصل -0 
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الكتابت مل يزال جارية على كيفية  -1 
 4.نظر الكتاب

 (2002)رحيوا وحيوين -2
تعليم مهارة الكتابة بتطبيق اإلمالء :  املوضوع 

اإلختباري عند الطلبة مبعهد املنصورية 
 سبل السالم  

الطالب ال يستطيع يكتبوا  % 40:  املشكلة 
: كمثل . احلروف العربية خبط صحيح

 ".منل مدرسه"يكتبوا " من املدرسة"
يستخدم الباحث يف هذا البحث هي :  طريقة البحث

تصميمات التمهدية الدراسة التجربية ابل
(Pre Experimental Design.) 

ونتائج البحث من هذه الرسالة هي   : نتائج البحث
 :كما يلي 

                                                         

  تدريس اإلمالء املنقول ابملدرسة املتواسطة دار اإلحسان  موليدنشه،.  4     
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أما أنشطة املدرسة يف تعليم مهارة  -0   
الكتابة بتطبيق اإلمالء اإلختباري 

 .فيكون جيد جدا 
إن قدرة الطلبة مبعهد املنصورية يف  -2   

اإلمالء ملهارة الكتابة بعد تطبيق 
اإلختباري فعالية لرتقية قدرة الطلبة يف 
مهارة الكتابة ويرقي سيطرهتم يف كتابة 
اللغة العربية خبط صحيح و مناسب 

  1.بقواعد الكتابة يف اللغة العربية
 (2002)مرتضى رمحي  -3

تطبيق اإلمالء املنقول يف تعليم مهارة :  املوضوع 
الكتابة حبث إجرئي ابملدرسة املتوسطة 

 .إلسالمية مبعهد ابب املغفرةا

                                                         

تعليم مهارة الكتابة بتطبيق اإلمالء اإلختباري عند الطلبة رحيوا وحيوين ،  1     
  مبعهد املنصورية سبل السالم
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الطلبة مبعهد ابب املغفرة مل يقدروا :  املشكلة 
على تطبيق اإلمالء املنقول يف تعليم 

 .مهارة الكتابة تطبيقا
يستخدم الباحث يف هذا البحث هي :  طريقة البحث

 .حبث اإلجرئي
ونتائج البحث من هذه الرسالة هي   : نتائج البحث

 :كما يلي 
اإلمالء املنقول دور مهم إن تطبيق  -0 

على ترقية قدرة الطلبة يف تعليم مهارة 
 . الكتابة

إن تطبيق اإلمالء املنقول يؤثر يف  -2 
 0.الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة

 
 
 
 
 
 

 

                                                         

ْبث )تطبيق اإلمالء املنقول يف تعليم مهارة الكتابة مرتضى رمحي،   0     
 ( .ة اإلسالمية مبعهد ابب املغفرةإجرائي ابملدرسة املتواسط
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 طريقة الكتابة البحث -ح
كتابتها فعتمدت على ما وأما طريقة أتليف هذه الرسالة و  

قررهتا كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي يف الكتاب 
 : املسمى ب

“ Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah & Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016 ” 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 مفهوم مشكالت  -أ 
كلمة مشكالت هو مجع من مشكلة وهي اسم فاعل من 

األمر أو "معناه " مشكل أو مشكلة-إشكاال-يشكل-أشكل"
ماال ينال املراد منه إال بتأمل بعد "واصطالحا يعين ". امللتبس
. ها للصحول على نتيجة ماأي الصعوبة جيب تذليل" الطلب

 .معناه يعين حال حيتاج إىل تفكري حللها
أو مشكلة هي الكلمة املستخدمة لوصف احلالة  املشاكل

اليت تنبع من العالقة بني اثنني أو أكثر من العوامل اليت تؤدي إىل 
 00.وعاده ما تعترب املشكلة احلالة اليت جيب حلها. حاله مربكة

 00:عند أمحد غونتور 
ال جيب أن تكون املشكلة . املشكلة هي فرصة لتطوير -أ

 .املسمية نتيجة احداث سيئه أو عوامل خارجية
                                                         

10 Vardiansyah Dani, Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu 

Pengantar ( Jakarta: Indeks , 2008) hal. 70 

      11 https://teddywirawan.wordpress.com/2011/12/09/m-a-

s-a-l-a-h-pengertian-dan-hakekat/ diakses 17:00 11 

november 2019  

https://teddywirawan.wordpress.com/2011/12/09/m-a-s-a-l-a-h-pengertian-dan-hakekat/
https://teddywirawan.wordpress.com/2011/12/09/m-a-s-a-l-a-h-pengertian-dan-hakekat/
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واملشكلة هي الفرق بني الظروف احلالية واحلالة _ ب
وميكن أن تنشا مشكلة بفضل وجود املعرفة أو . املتوقعة للرد

عندما يعرف شخص ما حيث هو اآلن وحيث . التفكري اجلديد
ه حنو احلصول على مشكلة ابلفعل فيما يتعلق الناس مث توج

 . بكيفية الوصول إىل الوجهة على الرد املتوقع
املشكلة هو نتيجة ال دراك ان الشرط بعيدا عن الكمال  -ج

. اآلن حدث واالعتقاد ابن املستقبل ميكن ان يكون أفضل بكثري
واإلعتقاد أبنه ميكن حتقيق األمل سيجعل شخص ما لديه 

 . بل أفضلأهداف ملستق
 
 أنواع الكتابة  -ب 

وميكن تنقسم مهارات الكتابة يف الدروس العربية بشكل عام 
اإلمالء، واخلط، : إىل ثالث فئات ال ميكن فصلها، وهي 

 02.واإلنشاء
 

                                                         

12 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Bandung: Rosda Karya, 2011). Hal. 151-166  
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 اإلمالء  -0
الوضع /اإلمالء هو فئة من الكتابة اليت تؤكد على الطريقة

ووفقا للتعريف الذي وضعه . رسالة يف شكل كلمات أو مجل
حممود معروف اإلمالء، فإن كتابة الرسائل تناسب موقفة بشكل 

. صحيح يف الكلمات للحفاظ على وقوع أخطاء يف املعين
وبصفة عامة، هناك ثالث مهرات أساسية يتم تطويرها يف 
املهارات التعليمية، وهي املراقبة الواثقة، واملسموعة، ومرونة اليد 

ات خمتلفة وما جيب وبشكل عام هناك أربع تقني. يف الكتابة
البحث عنه يف التعلم وهي اإلمالء املنقول، اإلمالء املنظور، 

 .اإلمالء اإلستماعي، واإلمالء اإلختبار
 اخلط  -2

الوضع /اخلط هو فئة من الكتابة اليت ال تركز فقط على اللحم
تدفق فن اخلط /خمتلف أمناط. رسالة ثي شكل الكلمات واجلمل

 :العربية البحتة، وهي العريب على أساس الكتابة 
 اخلط كويف -
 اخلط انسخي -
 اخلط اتلسوتسي -
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 اخلط الفارتسي -
 اخلط دواين -
 اخلط دواين جايل -
 اخلط الرقاعي -

 اإلنشاء  -0
اإلنشاء هو فئة من الكتابة املوجهة إىل التعبري عن موضوع 
العقل يف شكل األفكار، والرسائل، املشاعر، وما إىل ذلك يف 

. و حمرف، كلمة، أو اجلملة فقطالكتابة، وليس شكل التصور أ
ومن مث فان بصرية صاحب البالغ وجتربته بدات تدخل ابلفعل 

 : وميكن تقسيم التلفيق إىل فئتني، مها
اإلنشاء املوجهة هي إصدار مجلة أو فقرة بسيطة مشفوعة  -أ 

بتوجيهات حمددة يف شكل جلسة أحاطه، فعلي سبيل 
 . املثال، تكون اجلملة غري كاملة وما اىل ذلك

اإلنشاء احلر هو إنشاء حكم أوفقرة دون توجيه،  -ب 
 .مثل اجلمل غري كاملة، وما اىل ذلك

ملدرس وهو يدرس إنطالقا من األهداف اليت البد أن يضعها ا
كتابة : التعبري الكتايب، فالكتاابت تنقسم اىل ثالثة أنواع، وهي 
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وسنحاول فيما يلي . وظيفة، كتابة إبداعية، كتابة وظيفة وإبداعية
أن نعرف كل نوع منها، ونذكر بعض خصائصه العامة وجماالته 

  00.يف احليات
 الكتابة الوظيفية -أ 

مات واملطلبات اإلدارية، هذا النوع من الكتابة يتعلق ابملعلو 
وهو ضروري يف احلياة للمنافع العامة واخلاصة، واملكتوابت الرمسية 

وهلذا النوع من . يف املصارف والشاركات ودواوين احلكومة وغريها
 .هذا الكتابة كالتقارير، واخلطابة اإلدارية، والتعميمات وغريها

 -ب   الكتابة اإلبداعية 
كشف األحاسيس واملشاعر،   هذا النوع من الكتابة يقوم على

والعواطف اإلنسانية، واإلبتكار يف الفكرة، وختليل املعاين، 
والتحليق هبا، وحيتاج هذا النوع إىل ملكة فطرية وهي تعترب عن 

 .رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية ونفسية وفكرية
 

 
                                                         


 :الرايض)، اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهااملهارات . أمحد فؤدي عليان  00

 . 40. ص( 0002 دار املسلم للنشر والتوزيع،
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 -ج                        الوظيفة واإلبدئية                       الكتابة 
ذا النوع اثلث من أنواع الكتابة، وهو الذي جيمع بني ه

فن كتابة : الوظيفة واإلبدائية، واجملاالت هذا النوع متعددة، منها
املقالة، وفن إعداد احملاضرة، والفن التعليق، والفن البحث، وفن 

 01.اإلدارة الندوة
وهي نص نثري حمدود الطويل، يدور حول : املقالة -

 .شخصية الكاتبموصوع معيني تظهر فيه 
وهي أسلوب تعليمي يتحدث فيه احملتضر : احملاضرة  -

وتكون . مباشرة مع املستمعني دون انقطاع ملدة معينة
 .احملاضرة مكتوبة قبل إلقائها على املستمعني

وهي جتمع بني احملاضرة واحملاورة حول قضية : الندوة  -
معينة، مع طرح وجهات النظر املؤيداة واملعارضة 

 .الرباهنيابألدلة و 

                                                         


تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة أوريل حبر الدين،   01
 10. ص( 2000مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم، : ماالنج)، الكتابة
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وهو عبارة عن نص نثري موجز يتضمن : التعليق  -
وجهة نظر معينة حول موفق، أو موضوع، أو 

 .مشكلة، أو حدث، أو طلب مقدم، أوقضية مثارة
وهو تقرير متكامل يقدمه الباحث عن : البحث  -

 .عمل أمته
 

 مرحلة التعليم مهارة الكتابة   -ج 
ن ادين مرحله وينبغي تدريس مهارات الكتابة تدرجييا، بدءا م

 :أما فيما بتعلق ابملبادئ املتعلقة ابلتدريس فهي . يف وقت الحق
 ينبغي أن يكون املوضوع واألحكام األخرى واضحة  -0
املوضوع املوصي به أييت من احلياة احلقيقية أو التجربة   -2

املباشرة للمتعلمني، على سبيل املثال عن اإلحتفاالت، 
املباشرة مثل الصور ونزات وهلم مت أو من التجارب غري 

 .واألفالم أو نتيجة للقراءة
ينبغي أن يكون التعليم اخلاص ابملعهد الرتبوي اخلاص   -0

ابلقرآن واملهاد الن املعهد هو الوسيلة الصحيحية لتنفيذ 
 .القرآن الذي كانت فكرته ماخوذه من املهاد
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جييب تصحيح عمل الطالب، ان مل يكن، مث املتعلمني ال   -1
 .وانه سوف خيطئ مرة أخرىيعرفون أخطائه 

لتصحيح األخطاء، ويفضل فرزها حسب االمهية وينبغي   -0
 00.ان تناقش يف الدرس

 .مث هناك هدف تعلم مهارة الكتابة على أساس اعلى املستوايت
 مستوى املبتدئني -

 نسخ وحدات لغة بسيطة 
 كتابة وحدة لغة بسيطة 
 كتابة اسئلة وبياانت بسيطة 
 كتابة الفقرات القصرية 

 حلة املتواسطةاملر  -
 كتابة بيان واسئلة 
 اكتب فقرة 
 كتابة رسالة 
 كتابة مقال قصري 

                                                         

      15 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi & Strategi 

Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab(Yogyakarta: Pustaka 

Rihlah Group, 2005)hal. 81   
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 كتابة التقارير 
 املرحلة املتقدمة -

 اكتب فقرة 
 كتابة رسالة 
 كتابة إكليل من أنواع خمتلفة 
  06كتابة التقارير 

اليت يصفها ( الكتابة)ومن بني األهداف الثالثة للتعلم 
املتمثل يف أن يكون أكثر صاحب البالغ أعاله، فإن اهلدف 

مالءمة وحتديدا وفقا للمؤلفني على أساس الدرجات، اي أهدف 
 .التعلم وفقا لكامل حممود النقيب

 تعريف اإلمالء  -د 
اإلمالء لغة هو اإلمهال والتأخري، وإطالة الوقت والعمر  

تصوير : واصطالحا. حىت يتسع الزمن للتمتع ابلشيء احملبوب
اللفظ حبروف هجائه أبن يطابق املكتوب املنطوق يف ذوات 
احلروف، وتراعى يف ذلك القواعد اخلاصة اليت استمدت من 

                                                         


16    Iskandar Wassid, Dadang Sunendar, Strategi 

Pembelajaran Bahasa (Bandung: UPI & Rosda Karya, 

2008) hal. 292-293  
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ضبطا الرسم العثماين للمصحف، ومن علمي النحو والصرف 
مّث إن اإلمالل واإلمالء شيء . وصحة وإعالال وإبداال وأتصيال

ِلل  و لِيُّهُ  ﴿: لغتان جاء هبما القرآن، قال تعاىل . واحد ف لُيم 
ِل  ر ًة و أ ِصي اًل  ﴿: وقوله  ﴾اِبلع د  وكذلك . ﴾ف ِهي  مُت ل ى ع ل ي ِه ُبك 

ـتأين يف ينبغي على اململى أن أيخذ من معىن اإلمالء التمهل وال
 04.القائه الكالم على من ميلى عليه

اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز 
على أن توضح هذه احلروف يف مواضعها ( احلروف)املكتوبة 

والظهور املعىن . الصحيحة من الكلمة وذلك الستقامة اللفظ
املراد، وقد تكون هذه األصوات مساوية متاما للرموز، فيكون 
لكل صورة رموزه، كما قد تكون بعض هذه احلروف غري مصوتة، 

 01.وهنا يقع االلتماس عند احملايل عليه، فيقع يف اخلطأ
اإلمالء نظم لغوي معني، موضوعه الكلمات اليت جيب 
فصلها، واليت جيب وصلها، واحلروف اليت تزاد واحلروف اليت 

                                                         

      4: ص...  وتطبيقه اإلمالء نظريةرضوان،  04    
، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية صالح عبد اجمليد العريب     01 
   010. ص( اجلامعة أمريكية، القاهرة)والتطبيق 
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ة، أم على حتذف، واهلمزة أبنواعها املختلفة، سواء أكانت مفرد
أحد حروف اللني الثالثة، واأللف اللينة، وهاء التأنيث واتؤه، 
وعالمات الرتقيم، ومصطلحات املواد الدراسية، والتنوين أبنواعه، 
واملّد أبنواعه، وقلب احلركات الثالث، وابدال احلروف، والالم 

     00.الشمسية والقمرية
القياسي أو إن علم اإلمالء ما يسمية اللغويون علم اخلط   

اإلصطالحي هو من مجلة العلوم العربية وله أصول وقواعد الغين 
عن تعّلمها وإتقاهنا لتجنب كل خطأ يفسد صحة األداء والتعبري 

 20.وابلتايل سالمة اللغة العربية
وع اللغة العربية، وهو من ر فمن  هام إن اإلمالء فرع 

اليت يعرب هبا األسس اهلامة يف التعبري الكتايب، ووسيلة االتصال 
وتعليم اإلمالء هو خطوات منظمة يقوم هبا .  الفرد عن أفكاره

                                                         
. ص(. األجنلو املصرية، القاهرة ) مناهج البحث يف اللغةمتام حسن،         00

01 . 
مكتبة )قواعد اإلمالء واإلنشاءالوسيط يف عمر فاروق الطّباعي،        20

  01.ص(. املعارف، بريوت
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الطالب متكنه من فهم واستيعاب مهارة كتابة معينة، تتكون لديه 
 .من خالهلا القدرة على رسم الكلمات رمسا صحيحا

 أنواع اإلمالء -ه
تطبيقي وقاعدي، : يقسم الرتبويون اإلمالء إىل قسمني  

التطبيقي تدريب التالميذ على الكتابة الصحيحة، والغرض من 
حيث يبدأ تدريس هذا النوع من الصف األول اإلبتدائي، ويسري 

أما النوع القاعدي . جنبا إىل جنب مع حصص احلجاء والقراءة
فيهدف إىل تدريب التالميذ على فهم القواعد اإلمالء أبنواعها 

 20.وقواعدها املختلفة
ه وفقا للمنهج الذي يسلكه وهذا النوع ميكن تقسيم 

املعلم، أو تقرره اجلهة املشرفة على املقررات الدراسية إىل األنواع 
 :التالية 

 اإلمالء املنقول. 0
حّوله من موضع ": نقال -ينقل -نقل"كلمة املنقول من  

أي نسخ القطعة يف دفاترهم أو بنقلها من بطافات توزع عليهم 
ويقصد به أن بنقل التالميذ قطعة اإلمالء املناسبة . أو من السبورة

                                                         

    1: ص... اإلمالء نظرية وتطبيقه رضوان، . 20     
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من كتاب أو سبورة أو بطاقة بعد قراءهتا، وفهمها فهما واعيا، 
 بطاقته أودفرته أومفركته، وهتجي بعض كلمتها هجاء ضفواي إىل

 .أو لوح معّد لذلك
 

 :وأساليب تدريسها هي 
يعرض املعلم املوضوع مكتواب على لوحة، حيدد املهارة (أ 

 .املطلوب التدريب عليها بلون مغاير أو بوضع خط حتتها
 .تقرأ اجلملة من التالميذ وتناقش يف معناها(ب 
من خالهلا يناقش املعلم الكلمات اليت يريد معاجلة املهارة (ج 

 .وحيللها التالميذ صوتيا وكتابيا
يكتب التالميذ اجلملة كلمة وحياكون بذلك املعلم، (د 

 .يتتبعون النقط وينسخون النموذج مبحاكاة املعلم
 اإلمالء املنظور. 2
أبصره : إىل " نظرا -ينظر -نظر"كلمة املنظور من  

على تدبّره وفكره، معناه أن تعرض القطعة : وأتّمله بعينه، يف 
التالميذ لقراءهتا وفهمهما، وهجاء بعض كلمتها، مث حتجب 

 .عنهم، ومتلي عنهم ومتلي عليهم بعد ذلك
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اإلمالء املنظور هو منظور حيث يدمي التالميذ النظر فيه،  
وحيث يقرؤون املوضوع قبل إمالءه، ويهدف إىل انطباع الكلمة 

تلميذ رمسا وصورة سليمة والصحيحة قبل أن يسرع اخلطأ إىل ال
وذلك أبن تعرض القطعة مكتوبة على التالميذ، مثّ . عند كتابتها

يقومون بقراءهتا، ويناقشهم املعلم يف معناها حىت يفهمها ويقومون 
 .هبجاء بعض ما هو صعب، أو غريب عليهم يف الكتابة

 :وأساليب تدريسها هي 
يعرض املعلم العبارات أو اجلمل، يقرأها بصوت (أ 

ميذ يف املعىن اإلمجايل هلا، مسموع، يناقش التال
 .يكتب الكلمات املشتملة على املهارة بلون مغاير

يوجه أنظار التالميذ للكلمات ويناقشها بتوضيح (ب 
 .املهارة وابلتحليل الصويت والكتايب

 .يدرب التالميذ على كتابة الكلمات منفردة(ج 
 .خيفي املعلم اللوحة وميلي العبارة، مث يصوب األخطاء(د 

 إلستماعياإلمالء ا. 0
مسعا ومساعا  -يسمع -مسع"كلمة اإلستماعي من  

أدركه حباسة األذن، معناه أن يستمع التالميذ " : ومساعة ومساعية
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إىل القطعة يقرؤها املدرس وبعد مناقشتهم يف معناها، وهتجي  
 .كلمات مشاهبة ملا فيها من الكلمات الصعبة ومتلى عليهم

التهجي بعض هذا اإلمالء يعتمد على اإلستماع، و  
الكلمات فقط دون قراءة التالميذ للقطعة، واملعلم يستطيع أن 
يقف على مدى ما وصل إليه تالميذه من قدرات ومهارات 
إمالئية وهو يؤكد له مدى انطباع صور الكلمات يف أذهان 

 .التالميذ
 :وأساليب تدريسها هي 

التمهيد، ابلطباع الطرق املتبعة يف التمهيد لدرس (أ 
وهو يقوم على عرض النماذج والصور،  املطالعة،

 .وطرح األسئلة، وخلق جمان احلديث واملناقشة
ليعلم التالميذ بفكرهتا : قراءة التدرس القطعة  (ب 

 .العامة
مناقشة املعىن العام ببعض األسئلة، يلقيها التدرس (ج 

على التالميذ، اإلختباري مدى فهمهم ملا استمعوا 
 .اليه
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العامية اليت يف  هتجي كلمات مشاهبة املفردات(د 
القطعة، وكتابة بعضها على السبورة ، ايمالء 
التالميذ، وينبغي أن تعرض هذه الكلمات املشاهبة يف 
مجل كاملة، حىت يكون كل عمل يف الطريقة ذا آثر 

 22.لغوي مفيد للتالميذ
 اإلمالء اإلختباري. 1
وهو أخر مرحلة من مراحل التدريب اإلمالئي، وبه  

أن يقف على مدى اإلفادة اليت حققها التالميذ يستطيع املعلم 
ومسي هذا النوع إختباراي ألنه اخترب ملدى . من دروس اإلمالء

 .حتضري الطالب واستيعاهبم القواعد اإلمالئية
والغرض منه تقدير مستوى التلميذ وقياس قدرته ومدى   

تقدمه، وهلذا متلى عليه القطعة بعد استماعه اليها وفهمها دون 
دة له يف اهلجاء، وهذا النوع من اإلمالء يتبع مع التالميذ مساع

يف مجيع الفرق لتحقيق الغرض الذي ذكرانه، ولكن ينبغي أن 
. يكون على فرتات مفعولة حىت تتسع الفرص للتدبري والتعليم

                                                         
مكتبة غريب، ) اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربيةعبد العليم إبرهيم،        22

  01. ص( لفجالة
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ولذلك اإلمالء اإلختباري يؤديه املعلم كما يؤدي اإلمالء 
 .من كلمات املوضوع اإلستماعي غري أنه ال يتعرض لتهجي كلمة

ومن الواضح لنا أن الغرض من هذا اإلمالء ليس حماسبة 
الطلبة وإحصاء أخطائهم بل اهلدف منه لكي يعرف املدرس على 
الصعوابت اليت تقابلهم ويقدم املساعدة الالزمة حىت يتمكنوا من 

طريقة التدريس اإلمالء اإلستماعي، مع . الكتابة الصحيحة
 .حذف مرحليت هجاء

 
 األهداف العامة من تدريس اإلمالء -و

الغرض من قطعة اإلمالء حتقيق ما يهدف إليه املعلم من  
لذلك إذا أحسن اختيار . رفع املستوى األدائي عند التالميذ

من البديهي أن حيدد اإلنسان عند . قطعة اإلمالء حتقق الغرض
شروعه يف العمل األهداف الالزمة اليت تساعده على الوصول 

الطرق، وأجنح الوسائل الكفيلة بتحقيق العمل وإجنازه يف  ألفضل
 20:ومن أهدف مادة اإلمالء اآليت . يسر وسهولة

                                                         

    .   00: ص... اإلمالء نظرية وتطبيقه رضوان، . 20     
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تدريب التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا  (0
صحيحا مطابقا ملا اتفق عليه أهل اللغة من أصول فنية 

 .حتكم ضبط الكتابة
 تذليل الصعوابت اإلمالئية اليت حتتاج إىل مزيد من (2

العناية، كرسم الكلمات املهموزة، أواملختومة ابأللف، 
أوالكلمات اليت تتضمن بعض حروفها أصواات قريبة من 
أصوات حروف أخرى، وغريها من مشكالت الكتابة 

 .اإلمالئية، واليت سنذكر أمهها يف موضعه
اإلسهام الكبري يف تزويد التالميذ ابملعلومات الالزمة لرفع  (0

مي، ومضاعفة رصيدهم الثقايف مبا مستوى حتصيلهم العل
تتضمنه القطع املختارة من ألوان اخلربة، ومن فنون الثقافة 

 .واملعرفة
تدريب التالميذ على حتسني اخلط، مما يساعدهم على  (1

جتويده، والتمكن من قراءة املفردات والرتكيب اللغوية، 
 .وفهم املعانيها فهما صحيحا
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طريق املالحظة،  يتكفل درس اإلمالء برتبية العني عن (0
واحملاكاة من خالل اإلمالء املنقول، وتربية األذن بتعويد 

 .التالميذ حسن اإلستماع، وجودة اإلنصات
ومتييز األصوات املتقاربة لبعض احلروف، والرتبية اليد  (6

ابلتمرين لعضالهتا على إمساك القلم، وضبط األصابع، 
 . وتنظيم حركتها

 
 مشكالت الكتابة العربية -ز

ول الباحثون النظام الكتابة العربية منذ أقدم العصور، تنا
فمنهم من رضى عنها، ومنهم من رأى فيها اعوججايقومه بعض 

ومشكالت . اإلصالح، ومنهم من ضاق هبا مجلة وتفصيال
 :هي فيما يلي :الكتابة العربية كثرية و متعددة

 الشكل (0
املقصود ابلشكل هو وضع احلركات القصار على 

 احلروف، الضمة، والفتحة، 
وهو يكون املصادر األول من مصادر الصعوبة، فإذ . والكسرة

ع ِلم  : مثال حار فيما اذا كانت ( علم)وجد الطفل أمامه لفظ 
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ل هل ئحتي( أن)واذا وجد لفظ مثل . اوع ل ٌم اوع ل ِم اوِعل ٌم او ُعِلم  
 .  اوِإن  اوأ نُّ  يقرؤه أ ن  

 قواعد اإلمالء (2
كثرت الدراسات اليت تناولت قواعد اإلمالء على أهنا  

وميكن . تشتمل على صعوابت تعوق الكتابة عند الناشئني
 :تلخيص هذه الصعوابت فيما يلي 

 الفرق بني رسم احلروف وصوته  -0
املفروض يف نظام الكتابة السهلة أن رسم احلروف يكون 

ألصواهتا حبيث أن كل ما ينطق يكتب، وما ال ينطق به مطابًقا 
ولكننا جند أن الكتابة العربية ال تتبع ذلك املفروض يف . ال يكتب

 -أولئك)فقد زيدت أحرف ال بنطق هبا يف كلميت . بعد كلماهتا
(. طه-لكن-ذلك)وحذفت أحرف ينطق هبا كما يف (. اهتدوا

. اترة أخرى( ألفا)و( ايء)وخولف رسم األلف اليينة اليت تكتب 
وال شك أن املطابقة بني الكتابة والنطق سوف تيسري الكتابة 

 .وتوفر كثريا من اجلهد والوقت
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 ارتباط قواعد اإلمالء ابلنحو والصرف  -2
ربط كثري من قواعد اإلمالء بقواعد النحو والصرف يشكل 

–فعلي التلميذ أن يعرف . عقبة من العقبات اليت تعوق الكتابة
أصل اإلشتقاق، واملوقع اإلعريب والكلمة ونوع -قبل أن يكتب

أضاف . احلرف الذي يكتبه، وهذا فيه ما فيه من احلرج واإلرهاق
اىل ذلك أن هناك كثري من الناس ال يدرسون قواعد النحو 

وتتجلى هذه الصعوبة إذا نظران إىل . والصرف وعليهم أن يكتبوا
مسا، )الواو رمست ألفا كما يف  ألف ليّينة، فإذا كانت اثلثة وأصله

(. رمى، هدى)وإذا كانت ثلثة وأصله الياء رمست ايء كمايف (دعا
انتهى، )وإذا كانت زائدة عن ثالثة أحروف رمسات ايء كما يف 

دنيا، حييا، )إال إذا سبقت ابلياء فرتسم ألفا كما يف ( مصطفى
 هذه وتتجلىمن ذلك اإلسم حيي فريسم على القاعدة ( يستثىن

إذا كانت ( بكل)فهي توصل ( ما)أيضا اذا نظران إىل  الصعوبة
زمانية، ويرب وأن إذا كانت كافة، وتفصل إذا كانت موصولة أو 

 .نكرة موصوفة
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 تعقد قواعد اإلمالء وكثرة اإلستثناء فيها  -0
من املشكالت اليت تسبب صعوبة يف اإلمالء تشعب 

صبح الكبار قواعدها وتعقدها وكثرة اإلستثناءات فيها حىت أ
الأيمنون خطأ فما ابلنا يف الصغار، فاهلمزة املتوسطة مثال فهي 
إما متواسطة ابألصالة وإما متواسطة أتويال، مث هي بعد ذلك 

، متحركةساكنة أو متحركة، املتحركة متحركة بعد ساكن أو بعد
من اهلمزة أو مما  املتحركةوالساكن إما صحيح، وإما معتل، و 

ولكل حالة من هذه احلاالت . فتوح أومكسورقبلها مضموم أوم
 .استثناء-غالبا-قاعدة، ولكل قاعدة

 اإلختالف من قواعد اإلمالء   -1
من اسباب الصعوبة أيضا كثرة اختالف العلماء يف قواعد 
اإلمالء واضطراهبافيها لذلك تعددت القواعد وصعب رمسها 

مزة فاهل. واختلفات الكتابة بني األفراد وبني الشعوب العربية
يقرأون، : املتوسطة يف كلمة يقرؤون مثال ترسم على ثالثة أوجه 

 .يقرءون، يقرؤون، وكلها رسم صاعب
 



 

 

36 

اختالف صورة احلروف ابختالف موضعه من . 3
 الكلمة 

تعددت صور بعض احلروف يف الكلمة، فهناك حروف تبقى 
على صورة واحدة هي الدال، والذال، والراء، والزى، والطاء، 

وهناك حروف لكل منها صوراتن هي الباء، . والواووالظاء، 
والتاء، والثاء، واجليم، واحلاء، واخلاء،والسني، والشني، والصاد، 

وهناك حروف . والضاد، والفاء، والقاف، والالم، والنون، والياء
لكل منها ثالث صور هي الكاف و امليم، وهناك حروف لكل 

أن )وغين عن البيان . منها أربع صور هي العني، والغني، واهلاء
تغري أشكل احلروف بتغري مواضعها يف الكلمة يستلزم اجهاد 

 (.ذهن املتعلم خالل تعلم الكتابة 
يضاف اىل هذا أن تعدد صور احلروف يف الكتابة العربية 
يربك املتعلم يف بداية تعلمه، ويقعهفي اضطراب نفسي إذا أنه 

لم الكتابة يربط مجلة والتلميذ يف تع. جيد للحرف صورتني أو أكثر
صورة املدرك والصوت الذي يدل عليه، والرمز : أشياء ببعضها

املكتوب، فإذا جعلنا للحرف الواحد عدة صور زدان هذه العملية 
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وصار تقدم الطفل يف تعلم الكتابة بطيثا إذا قاران ذلك . تعقيدا
 .بتعلمه للغة األجنبية

 اإلعجام. 1
واملالحظ أن نصف عدد . ابإلعجام هوا نقط احلروف املقصود

حروف اهلجاء معجم،  وأن عدد النقاط خيتلف خبتالف احلروف 
. املنقوطة، وأن وضع النقط خيتلف خبتالف هذه احلروف أيضا

كل ذلك يشكل صعوبة أخرى تضاف أىل الصعوابت املتمثلة يف 
 . الكتابة العربية

 وصل احلروف وفصلها. 2
مات العربية من حروف جيب وصل بعضها وجيب تتكون الكا

أما . فصل بعضها وبذالك تضيع معامل احلروف داخل الكلمة
نظام كتابة احلروف فهو نظم معقد، فبينما جند النظام الالتيين 
يقضي بوضع احلروف بعضها اىل جانب بعض يف وضع أفقى، 
جند أن النظام العريب جيمع بني نظامني يف كتابة احلروف حيث 
يقضي برتتيب بعض حروف الكلمة ترتيبا راسيا برتتيب البعض 

فيرتتب على ذلك أن التلميذ يف الكتابة العربية . اآلخر ترتيبا أفقيا
حمتاج اىل معرفة موضع كل حرف من احلرفني اجملاورين له، يف 
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حني أنه يف الكتابة الالتينية اليفكر يف شيء من هذا، فهو 
. روف بعضها اىل جانب بعضيعرف قاعدة واحدة هي وضع احل

والكتابة العربية بواسطة فصل احلروف ووصلها ونظام كتابتها 
 .املعروف معقدة، صعبة التعلم والتذكر

 استخدام الصوائت الفصار. 6
عدم استخدام احلروف اليت متثل الصوائت القصار أوقع 
التالميذ يف صعوبة التمييز بني قصار احلراكات وطواهلا وأدخلهم 

واملالحظ أن . ب اللبس فرمسوا الصوائت القصارحروفايف اب
استخدام حروف العلة للداللة على الصوائت املمددة خطوة 

غري أن تطور , مهمة اىل األمام يف اتريخ تطور الكتابة العربية
الذي بدأ يف هذا االجتاه مل يستمر ليشمل الصوائت اخلفيفة 

وقد برر علماء  الضمة والفتحة والكسرة فما زالت ترسم حركات
اللغة ذلك الوضع بعلة التمييز بني احلروف واحلركات وسببوا 
بذلك حتجر كتابة احلركات القصار على األشكال اليت نستعملها 

 .اآلن
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 اإلعراب. 2
الكلمة املعربة يتغري آخرها بتغري الرتاكيب، فاالسم املعرب 

ويكون يرفع وينصب وجير، والفعل املعرب يرفع وينصب وجيزم 
اإلعراب اترة ابحلركة، واترة ابحلرف، واترة ابإلثبات واترة 
اباحلذف، بل قد يطرأ التغيري على احلروف الوسطى من 

واملهم هنا هو التغيري يف صبورة الكلمة اليت تتأثر . الكلمات
ببعض العوامل فتحذف بعض حروفها يف حاالت جزم املضارع 

رفعا وجرا على سبيل األجواف والناقص، ويف تنوين املنقوص 
املثال، وهذه العوامل اليت تؤثر على صورة الكلمة حبذف بعض 
حروفها تكون مواطن صعوبة أملم التالميذ لعدم درايتهم هبا وهي 

 .عوامل حنوية أوصرفية مل يتعرض هلا التلميذ يف فرتات تعلم اهلجاء
 اختالف بعض كلمات املصحف عن اهلجاء العادي. 2

جاء املصحف خمتلف عن اهلجاء العادي، من املالحظ أن ه
هي احلذف والزايدة، ومد التاء وقبضها،  وذلك يف عدة مواضع

والفصل والوصل يف بعض الكلمات، وهذا اإلختالف بني قوعي 
اهلجاء يشكل موطن صعوبة يواجهها التلميذ حني تقع عينه على 

 .بعض آايت القرآن الكرمي يف أثناء دراسته
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اليت جيدها الباحثون يف الكتابة العربية، هذه أهم الصعوابت 
الشكل، واإلعجام، ووصل احلروف وفصلها ونظام كتابتها، 
واستخدام الصوائت وقواعد اإلمالء، واختالف صورة احلرف 
ابختالف موضعه من الكلمة، القصار، واإلعراب، واختالف 
هجاء املصحف عن اهلجاء العادي، والواقع أهنا تشكل عوائق 

 21.تعليم النشء الكتابةيف سبيل 
 
 املادة اإلمالء -ح

 20:للمستوى األوىل 
، الباء (ا)األلف : التعارف كتابة حروف اهلجائي وهو  -

، (ح)،احلاء (ج)، اجليم (ث)، الثاء (ت)، التاء (ب)
، (ز)، الزاء (ر)، الراء(ذ)، الذال (د)، الدال (خ)اخلاء 
، (ض) ، الضاد(ص) ، الصاد(ش)، الشني (س)السني

                                                         

تعليم اإلمالء يف الوطن العريب أسسه وتقوَيه ن شحاتة، حس  21 
 .  00-00. ص( الدار املصرية اللبنانية، اللبنان)وتطويره

 للمستوى األول سلسلة تعليم اللغة العربيةالدكتور عبدهللا احلامد،   20     
 (جامعة اإلمام دمحم سعود اإلسالمية، الطبعة الثالث، الرايض)
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 ، الفاء(غ) ، الغني(ع) ، العني(ظ) ، الظاء(ط) الطاء
، (م) ، امليم(ل) ، االم(ك) ، الكاف(ق)، القاف(ف)

 .(ي)، الياء (ء)، اهلمزة(ه)، اهلاء (و)، الواو (ن)النون 
، ّكس ر  ( :  )ّ تعارف التشديد  -  .خ ر ج ، س ك ن 
 .الكتاب، املسجد، البيت( : ال)تعارف الف الم قمرية  -
 .السمك، النور، الظالم( : ال)الم مشسية الف  -
ٌل، ِطف اًل، ِطف ل  ( :  ،  ٌ ،    )ً التنوين   -  .ِطف 
 .طالبة، طبيبة، مدرسة( : ة)التاء املربوطة  -

 26:للمستوى الثاين 
خطبة، الصالة، ( : ة و ت)التاء املربوطة والتاء املفتوحة  -

، فعلت    .ذهبت 
 .يشكلمات، شعوب، يع( : ا، و، ي)حروف املاد  -
 من امسك ؟( : ؟)عالمات الرتقيم اإلستفهام  -

                                                         

سلسلة تعليم اللغة العربية للمستوى الثاين الدكتور عبدهللا احلامد،   26     
 (اإلسالمية، الطبعة الثانية، الرايضجامعة اإلمام دمحم سعود)




 

 

42 

وضعت القلم، الكتاب، ( : ،)عالمات الرتقيم الفاصلة  -
 والكرسة على املكتبة

 .أمريكم فقري: قال عمر ):( : عالمات الرتقيم النقطتان  -
 .آخر حىت اآلن).( : عالمات الرتقيم النقطة  -
( : ح، ه، ث، س، ص)احلروف املتجانسة صوات  -

 .فسيح، جاء، جاع، شعب، صعبفصيح ، 
هذا، بذلك، اله، : احلروف اليت تنطق وال تكتب  -

 .أولئك
 .يفهموا، يعرفوا، عمرو: احلروف اليت تكتب وال تنطق  -

 24: للمستوى الثالث 
 .اكتب، اجتهد، استخرج، املوظف( : ا)مهزة الوصل  -
 .أسلم، أشهد، أنت( : أ)مهزة القطع  -
سأل، قرأت، : ف كتابة اهلمزة املتوسطة على األل -

 .مسألة

                                                         

سلسلة تعليم اللغة العربية للمستوى الثالث الدكتور عبدهللا احلامد،   24      
 (جامعة اإلمام دمحم سعود اإلسالمية، الطبعة الثانية، الرايض)
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هيئة، الوائم، (: الياء)كتابة اهلمزة املتوسطة على النربة  -
 .أفئدة، انئم، رئيس

املؤمنون، مسؤل، : كتابة اهلمزة املتواسطة على الواو  -
 .فؤاد

 .مروءة، يتساءلون، امراءً : كتابة اهلمزة املتواسطة مفردة  -
وضوء، : (املتطرّفة أ، و، ي)كتابة اهلمزة يف آخر الكلمة  -

 .جزاء، يف شيء
 21: للمستوى الرابع 

وكان يعد بعض :  (;)عالمات الرتقيم فاصلة املنقوطة  -
 .ليتخذه زادً  ;الطعام 

 !ماشاء هللا )!( : عالمة التعجب  -
 ....جلس أمحد على : نقات / عالمة حذف -
 (لإلنسان)ابن آدم )( : عالمة القوسان  -
 ((اخل... ألزمنه وكّل إنسان ))(( : )) عالمة التنصيص  -

                                                         

سلسلة تعليم اللغة العربية للمستوى الربع الدكتور عبدهللا احلامد،   21     
 (جامعة اإلمام دمحم سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل، الرايض)
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 -رمحه هللا–قال احلسن البصري (: --)عالمة الشرطتان  -
 .-0،  -2، -0(: -)عالمة الشرط  -
 .عثمان بن عفان، فيم: احلروف اليت حتذف يف الكتابة  -
أولئك، ركااب، : احلروف اليت تزاد يف بعض الكلمات  -

 .يغريوا
يف، اليوم، (: ف، ال، إذ ، حّب، سّي )مواضع الوصل  -

 .، حّبذايومئذ
 .كي الميضي الوقت(: إذا، ال، من، كي)مواضع الفصل  -
 .اهلدى، املصطفى، األوىل: األلف اللينة  -
ينقضي حديثه، ما أييت، : مواضع نقطة الياء وإمهاهلا  -

 .   إليك
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 البحث منهج -أ
حتاج إىل املنهج، واملنهج أمر مهم يف ويف كل دراسة أ 

قبل أن تذكر الباحثة . يب فيهاحبث الدراسة العلمية وهذا ال ر 
، تشرح الباحثة ما هو املنهج ؟ املنهج املنهج الذي تستخدم

ويقال هنج دمحم األمر ( هنج)األصل الثالثي لكلمة منهج هو 
والنهج . سلكه( الطريق وهنج)أي أابنه وأوضحه، ( هنًجا)
أي سلك ( وطلب النهج)أي الطريق الواضح ( بسكون اهلاء)

املنهج إذن خطة لطريق واضح ينبغي أن يسلكه . الطريق الواضح
إن منهج البحث اليت تستخدم  20.الرتبويون لتحقيق أهدافهم

يرتبط  حث منهج وصفي حتليلي هو منهجالباحثة يف هذا الب
ها وتفسريها وتوضيح العالقة بظاهرة معاصرة بقصد وصف

ومقدارها وحماولة اكتشاف األسباب الكامنة وراء الظاهر أونقول 

                                                         


املراجع يف التعليم اللغة العربية للناطقني بلغات رشدي أمحد طعيمة، .  20
 .022: ، ص (م 0016جامعة أم القرى، : املكة )، أخرى
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بعبارة أخرى أبنه منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها 
  00.وتفسريها

تاج اليها الباحثة فهي ة مجع البياانت واملعلومات اليت حتطريقوأما 
 :طريقتان 

وهي الطريقة ( Research Library)طريقة البحث املكتيب  .0
ة ومطالعة تخدمة عند الباحثني من حالل القراءاملس

 .الكتب املتعلقة مبشكلة البحث
م هي قيا( Field Research)طريقة البحث امليداين  .2

 .ابملقابلة الشخصية واإلستبانة ةالباحث
ا ألن الباحثة تريد أن حتليلي اوصفي اتأخذ الباحثة منهجف

املنهج ان طالبات يف تعلم اإلمالء، وهذان المشكالت  تعرف
مشكالت ن ملعلوات عان الباحثة على للوصول اىل ا انساعدي

 .الطالابت
 

 
                                                         

، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن دمحم العساف، .   00     
 .010: ، ص (2000مكتبة، : الرايض )
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 جمتمع و عينة البحث -ب
ث هو مجيع الطالبات الوسطى من واجملتمع يف هذا البح 

ادة اإلمالء مبعهد بستان ولــــــ والثاين اليت تتعلم ماأل الصف
، وكانت عددهن  2020-2000سة الدراالعارفني يف السنة 

مث أخذت الباحثة عينة يف هذا . طالبة( 002)اثنان ئةو اثالمث
وهذه . طالبة يف الفصل الثاين ألف( 00)البحث مخسة والثالثني 

تبدأ إلعتمادات على وفق أساس اختيار العينة العشوائية الذي ب
 .ثبات اليت تالئم مشكلة البحالباحثة مبالحظة خصائص الطال

وأما طريقة إختيار العينة تعتمد الباحثة ابلطريقة العمدية 
أي اإلختيار ابخلربة وهي تعين أن أساس االختيار اخلربة البحث 

فالباحثة . ومعرفته أبن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث
مثال عندما خيتار عدد من املدرس اليت يعرفها لتمثل مجيع املدارس 

 .بعد اختيارا عمداي
 

 أدوات البحث -ج
البحث هي الوسائل اليت جتمع هبا  واملراد ابألدوات 

. املعلومات الالزمة اإلجابة األسئلة البحث أو اختبار فروضة
 :وجتمع املعلومات  بواسطة األدوات التالية 
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يعترب اإلستبيان أكثر الوسائل استخداما  : اإلستبيان. 0
وميكن إرسله إىل  .للحصول على معلومات وبياانت عن األفراد

أشخاص يف مناطق بعيدة وميكن ضمان سرية اإلستجاابت كما 
أو  00.أنه ميكن صياغة األسئلة أو البنود لتناسب أغراضا حمددة

موقف معني، وتسلم إىل األشخاص املختارين لتسجيل إجابتهم 
 .على صحيفة األسئلة

وقامت الباحثة بتوزيع اإلستبيان إىل الطالبات، وكانت  
ة مدونة يف كشف اإلستبيان، كلها تدور حول املشكالت أسئل

 .اليت تواجهها الطالبات يف تعلم اإلمالء
املقابلة هي اإلستبيان منطوق يتضمن التفاعل  : املقابلة. 2

املباشر بني الباحث املستجيب، وميكن إستخدامها مع األنواع 
املختلفة من املشكالت واألشخاص واألمني واألطفال الذين ال 

  02.يسنطيعون القراءة والكتابة

                                                         

مدخل إىل مناهج البحث لرتبوي، الطبعة األوىل رجاء حممود أبو عالم، .  00     
     000: ص( م 0010الكويت، مكتبة الفالح، )

: ص... ىل مناهج البحث لرتبوي مدخل إرجاء حممود أبو عالم، . 02     
040. 
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وقامت الباحثة ابملقابلة الشخصية مع املعلم مادة  
اإلمالء، واألسئلة تدور على مشكالت طالبات يف كتابة اإلمالء 

 . و ما مستجيب املعلم حلل املشكالت
 
 طريقة حتليل البياانت -د

وقامت الباحثة بتحليل البياانت على أساس البحث الكيفي 
و إذا كانت البياانت واملعلومات ذات نظرىي النوعي، وه

أن "أو يعين  00(.نصوص، أفكار، اقتباسات، ومالحظات)
الرتكيز يف معاجلة التجارب الواقعة واألحداث اجلارية سواء يف 
احلاضر أو املاضي، على ما يدركه الباحث منها ويفهمه ويستطيع 

 01".ليةتصنيفه، وملح العالقات اليت ميكن مالحظتها مالحظة عق
وتقدم الباحثة التحليالت مبا وجده من البياانت واملعلومات 
امليدنية، وطبعا متابعة على إجابة األسئلة من املقابلة الشخصية 

                                                         

مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم إبراهيم البيومي غامن،   00     
 000. ص( 2001الدولية، الطبعة األوىل، : مكتبة الشرق)، اإلجتماعية

 000. ، ص... املدخل اىل ا لبحثصاحل بن دمحم العساف،   01     
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ولتحليل البياانت فتستخدم الباحثة نتائج . من معلم اإلمالء
 00:اإلستبيان برمز 

 P =  
 

 
 x 100 

 :البياانت 
 P : نتيجة التكرار 
 F : عداد التكرار    
 N : عداد طالبات 

 
 

                                                         

          35. Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan 

(Jakarta, Rajawali, 2005) hal: 43   
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 الفصل الربع
 عرض البياانت وحتليلها

 عرض البياانت  -أ 
وقد قدمت الباحثة يف الباب السابق كل ما يتعلق أبساليب 

وهذا الباب الرابع سيلقي فيه الباحثة البياانت اليت . البحث
وقامت . العارفني مجعتها يف ميدان البحث وهو مبعهد بستان

الباحثة ابلبحث وصفي حتليلي اعتمادا على إفادة عميد كلية 
الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي دار السالم بندا آتشيه 

 B-14814/Un.08/FTK/KP.07.6/10/2019 :رقم
يف هذا الفصل الرابع تبحث الباحثة عن ثالثة مباحث، 

بحث الثاين هو حملة عن املبحث األول هو عرض البياانت مث امل
امليدان وهو املعهد الدينية التكميلية بستان العارفني بنري مايرايه، 

 .واملبحث الثالث هو حتليل البياانت أبدوات املقابلة واإلستبانة
 اللمحة عن امليدان -ب

حتت مؤّسسة كان معهد بستان العارفني يقولب املعاهد 
 2000وس يف السنة أغوسط 0دار املتقني اليت نشأت يف التاريخ 

يف البداية قدمت . رئيسها تنكو شرقوي عبد الصمد وكان  م
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غري )فقد لم كتاب الرتاثصحيفة معهد بستان العارفني يعطي التع
السنة  يف  اجملتمع من واملطالب، ولكن مع مرور الوقت (رمسية

م أسس معهد بستان العارفني متكاملة املدرسة الثناوية 2000
م  2001مث يف السنة . ئيسه تنكو سيدي دمحم نورديناليت كانت ر 

تقوم معهد بستان العارفني بتأسيس مدرسة العالية مبقصود ميكن 
أن طالب متخرج من الثناوي اإلستمرار فورا يف املستوى التايل 

 .دون نقل من املدرسة واملعهدي
 2000عجالت التعلم والتعليم، يف السنة  يف املشيا

واملدرسة العالية تغري ابسم املدرسة متواسطة األوىل املدرسة الثناوية 
على . املتكاملة بستان العارفني اتواسطة العالياملو املدرسة 

اجملتمع بينري مريايه وحوله املعهد بستان العارفني  التشجيع والدعم
تقدمي الطلب تقوم اجلامعة . 2000تقوم اجلامعة العايل يف السنة 

أبريل  0اإلندونيسيا، احلمد هلل يف الرتيغ  اىل وزارة الدين ريفوبليك
موافقة و يعطي األمنة ابلوزارة الدين اإلندونيسيا  2000السنة 

بستان العرفني يف تعليم ( STIT)لإلدارة اجلامعة العايل علم الرتبية 
 .2000السنة  440رقم  اللغة العربية أبرسلة مدير عام التعليم
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هيكتار يف  0،0األرض بدايته املعهد بستان العارفني له 
الذي يف ذلك الوقت جتمع ( والية البنات اآلن)فندوق سايور

الوالية بني البنات واألوالد، بزايدة السنة فزايدة الطالبه املعهد 
نرى أنه املعهد غري ميكن  2002يف السنة . بستان العارفني

من ( كيلو مرت  0)جتمعه يف والية يتم نقل اىل قرية ابيل أتو 
 .هيكتار 6،0البنات بواسع األرض والية 

املعهد بستان العارفني يقسيم  2001يف السنة يويل 
الفصل معهدي على مرحلتني، يكين مرحلة الوسطى و مرحلة 

مرحلة الوسطى ختصيص قرأة الكتب مستوى الباجوري . العليا
والكتوب األوىل األخرين، أما مرحلة العليا ختصيص قرأة الكتب 

 .طالبني والكتوب األخرينمستوى اإلعانة ال
 دراساتإجراءال دائًماكان معهد بستان العارفني 

ه ختصيص يف كل التعليم جودة لتحسني سرتاتيجيةإلاوالبحوث 
برامج  0يف هذا الوقت معهد بستان العارفني توجد . معاهد

يف . ممتازة، يكين ختصص كتب تراث، حتفيظ القرآن، ومنتظم
 جذب هبدف اخلاصة مزاايه برانمج لكل ، العملية املمارسة

  .الطالب ومواهب اهتمامات
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 1-0ل اجلدو 

 وعدد الطلبة للمرحلة الوسطى من فصل أوالـــــ والثاين
 عدد الطلبة الصف رقم
 20 أ األول 0

 00 ب
 20 ج
 24 د
 21 ه
 20 و

 00 أ الثاين 2
 00 ب  

 04 ج
 01 د

 الطالبات 002 اجملموع
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 حتليل البياانت -ج
 اإلستبانة  -0

الذي  ةغلقاملعلى هذا االستبيان تستخدم الباحثة األسئلة 
يرافق السؤال من خالل اختيار اإلجاابت اليت حددها الباحثة، 
هي موافق بشدة، موافقة، ال أتفق وال أوافق بشدة، وأعطي هذه 

األسئلة اىل مجيع الطالابت فصل الثاين ألف وأما السؤال األول  
 :  هو

 !أان أحب يف تعلم درس اإلمالء:  1-2ل، اجلدو 
 ئويةالنسبة امل التكرار اإلختيار

 % 00 1 موافق بشدة
 % 01 20 موافقة
 % 00 00 ال أتفق

 0 - ال أوافق بشدة
 % 000 اجملموع 

 

الطالبات حقا % 00من نتائج اجلدول ميكن نرى أنه 
الطالبات حتب فقد % 01أحب الدرس اإلمالء يف حني أن 
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الطالبات انقص حتب الدرس % 00الدرس اإلمالء و أن 
من النسبة املئوية %  61=  04 +00مث أنخذ . اإلمالء

من النسبة املئوية طالبات % 00طالبات حيب الدرس اإلمالء و 
ال حيب الدرس اإلمالء، من ذلك النتائج نعرف أهنا كيف رغبتها 
الطالبات يف تعلم اإلمالء، ألن رغبة يدخل أىل ينجه التعلم 
والتعليم الدرس اإلمالء ونرى عن اجلدول أهنا الطالبات معظم 

 .حتب الدرس اإلمالء
 ! النتيجيت ممتاز يف تعلم درس اإلمالء :  1-0ل، اجلدو 

 النسبة املئوية التكرار اإلختيار
 % 0 0 موافق بشدة

 % 60 22 موافقة
 % 01 02 ال أتفق

 0 - ال أوافق بشدة
 %000 اجملموع 

 

الطالبات ممتاز يف %  0من نتائج اجلدول ميكن نرى أنه 
%  01الطالبات جيد و % 60تعلم اإلمالء يف حني أن 
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من % 66=  60+0مث أنخذ . الطالبات توجد نتيجة مقبول
النسبة املئوية النتيجة الطالبات جيد و ممتاز يف التعلم اإلمالء أما 

بعض   تائج أهنامن النسبة املئوية مقبول أو انقس، اخذ ن%  01
الطالابت جنحت يف إتقان اإلمالئي أما بقيتها تشعر الصعبة يف 

 .  اإلمالئي حىت جعلت النتيجتها ليس ممتازا أوجيدا
 !اان اجنح كتابة اإلمالء خبري وصح :  1-1ل، اجلدو 

 النسبة املئوية التكرار اإلختيار
 % 01 0 موافق بشدة

 % 01 20 موافقة
 % 21 00 ال أتفق

 0 - ال أوافق بشدة
 % 000 اجملموع 

 

الطالبات جنحت % 01من نتائج اجلدول ميكن نرى أنه 
الطالبات جنحت %  01بشدة يف كتابة اإلمالئي خبري وصح مث 

مث .  الطالبات ليس بناجح%  21فقد يف كتابة اإلمالئي وأما 
من النسبة املئوية الطالبات جنحت يف % 42=  01+ 01أخذ 
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من النسبة % 21الكتابة العريب و كتابة اإلمالء خبري وتصح أما 
املئوية الطالبات ليس بناجح يف الكتابة العريب واإلمالئي، وأييت 
أن نرى يف عدة الطالبات ليس إبتقان يف الكتابة اإلمالئي وجيعل 

 .                     هذا نوع من أنواع املشكلة يف تعلم اإلمالء
 ! الدرس الذي احب هو آية القرآن :  1-0ل، اجلدو 

 النسبة املئوية التكرار اإلختيار
 % 00 01 موافق بشدة

 % 00 00 موافقة
 % 01 6 ال أتفق

 0 - ال أوافق بشدة
 % 000 اجملموع 

 

الطالبات حتب %  00من نتائج اجلدول ميكن نرى أنه 
طالبات % 01الطالبات حتب و% 00بشدة املادة آية القرآن و

من النسبة % 12= 00+ 00مث أخذ . ال حتب املادة القرآن
% 01املئوية الطالابت حتب املدة اليت تتعلق ابلقرآن الكرمي و 

وأييت أن نرى كل من النسبة املئوية الطالبات ال حتب تلك املادة، 



 

 

59 

طالبات، وهذه  6الطالبات حتب املادة اليت تتعلق ابلقرآن إال 
تدخل اىل عدة الطلبة تشعر الصعبة يف الدرس اإلمالء ألن 

 .  متكنها انقس من حفظ القرآن وفهمها وتدخلها
أان انقس يف الدرس الذي احلروف :  1-6ل، اجلدو 

 ! متنجسة الصوات 
 املئويةالنسبة  التكرار اإلختيار

 % 0 0 موافق بشدة
 % 10 01 موافقة
 % 00 00 ال أتفق

 % 26 0 ال أوافق بشدة
 % 000 اجملموع 

 

طالبات موافقة % 0من نتائج اجلدول ميكن نرى أن 
% 10بشدة أهنا انقس على فرق احلروف اليت متنجسة الصوات و

+ 0أما أخذ . ال أوافق بشدة% 26ال أتفق و% 00مواقة و
من النسبة املئوية موافقة أن هذه املدة تشعر الصعبة % 10= 10

من النسبة % 04= 26+00وتضعفات يف التعلم اإلمالء و 
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املئوية الطالبات التوافقة من ذلك املادة وأييت أن نرى بعض 
الطالبات أنقس يف تفرق حروف متنجسة الصوت وبعضها أيضا 
جنحت، وأخذ الباحثة أن هذه املشكلة يدخل اىل أنواع 

 .املشكالت الطالبات يف تعلم اإلمالء

 ! أان احب اتعلم مع املدرس اإلمالء :  1-4ل،اجلدو 
 النسبة املئوية رالتكرا اإلختيار

 % 01 0 موافق بشدة
 % 01 20 موافقة
 % 21 00 ال أتفق

 0 - ال أوافق بشدة
 % 000 اجملموع 

 

طالبات حتب % 01من نتائج اجلدول ميكن نرى أنه 
ال % 21حتب فقد و% 01بشدة تتعلم مع املدرس اإلمالء و

من النسبة املئوية الطالبات %  42= 04+01مث أخذ .حتب
من % 21حتب أن تتعلم و مناسب تتعلم مبدرس اإلمالء، و

. النسبة املئوية الطالبات ال حتب أن تتعلم مع املدرس اإلمالء
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يت أن نرى أكثر طالبات حتب تتعلم مع املدرس درس اإلمالء وأي
وجيعل أن مدرسها مناسب مع الطالبات ونعرف أن درجة 

 .الصعوبة تعليم وتعلم اإلمالء تعلق مبدرسها
ألتعلم اللغة  اإلمالء جيعلين متحمسا:  1-1ل، اجلدو 

 ! العربية 
 النسبة املئوية التكرار اإلختيار

 % 01 02 موافق بشدة
 % 10 00 موافقة
 % 20 1 ال أتفق

 0 - ال أوافق بشدة
 % 000 اجملموع 

 

مواقة بشدة أنه % 01من نتائج اجلدول ميكن نرى أنه 
موافقة و % 10اإلمالء جتعلها متحسما ألتعلم اللغة العربية و 

من النسبة املئوية % 44= 10+01ال أتفق، مث أخذ % 20
الطالبات موافقة أهنا الدرس اإلمالء جتعلهن متحمسا يف تعلم 

لبات الحتب مادة ال أتفق وميكن أهنا الطا% 20اللغة العربية، و 
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وأييت أن . اإلمالء وال تعريف فائدة من التدرس املادة اإلمالء
الطالبات تعريف فائدة من تعلم اإلمالء لللغة العربية، % 44نرى 

ونعرف أن تعلم اإلمالء مهم جدا ألن تعلق أبنشطة اليومية يف 
 .املعهد الذي كل وقت تتكلم ابللغة العربية

لدرس احلكية واملفردة ب اأان اح:  1-0ل، اجلدو 
 ! الطويلة

 النسبة املئوية التكرار اإلختيار
 0 - موافق بشدة

 % 04 20 موافقة
 % 26 0 ال أتفق

 % 04 6 ال أوافق بشدة
 % 000 اجملموع 

 

الطالبات حتب % 04من نتائج اجلدول ميكن نرى أنه 
% 04الحتب و% 26فقد الدرس احلكية واملفردات الطويلة و

من النسبة املئوية الطالبات أهنا % 04مث أخذ . الحتب بشدة
= 04+26حتب فقد املادة اليت احلكية واملفردات الطويلة أما 
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 احلكية من النسبة املئوية الطالبات ال حتب املادة اليت% 10
واملفردات الطويلة،  وأييت أن نرى يف هذه املادة نصف تقريبا 
الطالبات تشعر الصعوبة يف هذه املادة، وميكن الطالبات مل إتقان 
املادة احلكية الطويلة، وهذا املادة تدخل اىل أنواع املشكالت 

 .الطالبات يف تعلم اإلمالء
ي دقة خمارج احلروف الذ أان أحب:  1-00ل، اجلدو 

 ! حصل املدرس 
 النسبة املئوية التكرار اإلختيار

 % 20 1 موافق بشدة
 % 44 24 موافقة
 0 - ال أتفق

 0 - ال أوافق بشدة
 % 000 اجملموع 

 

من النسبة املئوية % 20من نتائج اجلدول ميكن نرى أنه 
الطالبات موافق بشدة عن دقة املخارج احلروف الذي حيصل 

ونرى أن . من النسبة املئوية الطالبات موافقة% 44املدرس و
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بطريقة صوت  قدر على اإلمكان املدرس اإلمالء يعليمهن بطرق
فهم وتسمع لكي الطالبات ت الظاهر عند خيرج احلرف من فمه

وأخذت الباحثة . وتكتب ماحرف الذي خيرج من فم املدرس
 .النتيجة أن هذ املدرس مناسب يف ذلك املادة

كل خطأ الذي أكتب يف كتابة :  1-00ل، اجلدو 
 ! اإلمالء يصح املدرس 

 النسبة املئوية التكرار اإلختيار
 % 10 01 موافق بشدة

 % 60 20 موافقة
 0 - ال أتفق

 0 - بشدةال أوافق 
 % 000 اجملموع 

 

من النسبة املئوية % 10من نتائج اجلدول ميكن نرى أنه 
الطالبات مواق بشدة أنه املدرس يصح كل كتابة األخطأ 

وأييت نتائج أنه . من النسبة املئوية أهنا الطالبات موافقة%60و
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حّل املدرس يالحظ كل خطاء من كتابة الطالبات يف اإلمالء 
 .السبورةويصحها يف 
تعلم  أان احلب املدرس يعطي متحمسا:  1- 02ل،اجلدو 

 ! اإلمالء 
 النسبة املئوية التكرار اإلختيار

 % 01 02 موافق بشدة
 % 66 20 موافقة
 0 - ال أتفق

 0 - ال أوافق بشدة    
 % 000 اجملموع 

 

من النسبة املئوية % 01من نتائج اجلدول ميكن نرى أنه 
من % 66املدرس يعطي متحسما يف اإلمالئي وموافق بشدة أن 

وأييت نتائج أن املدرس متحمس جدا . النسبة املئوية موافقة
بطالبات اليت األخطء يف الكتابة و يعطي متحمسا والنصيحة 

ويدخل هذا النوع من حّل املدرس يف . ملمارسة الكتابة
 .املشكالت الطالبات يف تعلم اإلمالء
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اليت مستجيب تعطي  ةفتوحامللة سئألمث الباحثة تواصل اب
 .حرية التعبري مع اللغتهن واملنطقهن

 أي املشكلة اليت جتعلك صعبة يف التعلم اإلمالء؟  1-00
 :مث الباحثة حتصل على إجابة متنوعة وهي 

حتديد احلركة يف ، (اهلجائي)أخطاء يف كتابة احلروف العريب 
مسية عند تفرق ال الش، كتابة و وضع ختطيط احلروف،  اجلملة
أخطاء يف ، ارتباك على تفرق بني اجلملة والكلمةوكتابتها،  القراءة

، واألخري كتابة اليت تقع اهلمزة يف املتوسطة أو يف األخري الكلمة
 .أخطاء يف الكتابة اليت حتذف أو تزاد يف الكلمة

 هل رأيك تعلم درس اإلمالء تعلق ابألنشطة اليومية؟ 1-01
 :مث الباحثة حتصل على إجابة  

نعم، ألن اإلمالء يتعلق يف كتابة اجلملة أو الكلمة العربية 
ألن ذلك جيعلنا متحمسا يف تعارف اللغة العربية ونتكلم مبخرج 
الفصيح ويف عند نقرأ القرآن جند كثري من األمثلة اليت نتعلم يف 

العربية اليت تعلم اإلمالء، ويف عند اإلمتحان املعهد نكتب ابللغة 
 .يف اإلمالء
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كيف عملية التعليم الذي يستعمل املدرس يف   1-00
 التعلم اإلمالء ؟

 :مث الباحثة حتصل على إجابة 
املدرس يشرح املادة الذي يف القواعد اإلمالء ويعطي املثل 

من ذلك املادة ويعطي السؤال ابإلمالء ويسأل هل تفهمني عن 
 .ندان مل نفهمهذا الدرس ؟ مث يشرح ايضا ع

كيف حماوالت املدرس عند خطاء يف كتابة   1-06
 اإلمالء ؟

 :مث الباحثة حتصل على إجابة 
عادة املدرس ينظر كتابة األخطأ يف عدة الكرسة  

الطالبات مث يشرح ويكتب يف السبورة، ويعطي النصيحة و 
 .متحسا لتعلم اإلمالء

هنا من تلك إستبانة وجدت الباحثة أن أتخذ النتائج أ
مشكالت الطالبات متنوعة بدأ من الطلبة مل جيوز كتابة العريب 

خبري أو بصحيح وبسرعة يف الوقت املدرس خيرج ( اهلجائي)
احلرف العريب أو املفردات من الفمه، و انقص دقة من الطالبات 
يف املسموع الدرس اإلمالء حىت كثري أخطاء يف كتابتها كمثل 
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ات كمثال أ مع ع، ث مع س تفرق احلروف الذي متنجسة الصو 
كمثال قال املدرس ع ِلم    حتديد احلركة يف اجلملةأو ص، وأيضا 

ولكن تكتب الطالابت ع ِلًم أو ع ل م  أو مثل أخر بـ ي ٌت ولكن 
 أو قواعد كتابة و وضع ختطيطتكتب الطالابت بـ يـ تـُو ن، مث  

أو يف  (سأل، مسألة، رأس)تقع اهلمزة يف املتوسطةكمثل   احلروف
أو احلروف الذي تزاد ( قرأ، املرء، جزاء، شاطيء) ألخري الكلمةا
 (.عثمان بن عفان، فيم، مما)أو حتذف( فتحا، أولئك، أوالء)

مث من أنواع مشكالت الطالبات أيضا أهنا بعض الطلبات ال 
حتب املادة اليت تتعلقة حبكية طويلة واجلملة الطويلة ونرى من 

كن مدرس يعطي املادة من ذلك مستجيب من الطالبات أهنا مي
فقرة أخر وال ينظره لطالبات و جيعل هذه املادة غري مناسب من 

رتباك على تفرق مستوى الطالبات، ألن ذلك بعض الطالبات ا
وأنواع املشكلة أيضا الطالبات ال تعريف أن . بني اجلملة والكلمة

 .رق ال الشمسية عند مدرس ميليء يف أمام الفصلتف
ا بعض الطالبات رغبتها انقص يف تعلم ووجدت أيضا أهن 

اإلمالء حىت النتيجتها غري ممتاز يف اإلمالئي، ووجدت الباحثة 
أهنا قلة من الطالبات ال حتب املادة كتابة اليت متعلقة آبية القرآن، 
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ميكن من قلة هذه الطلبات مل إتقان آية القرآن اليت تواجب يف 
 .املعهد حتفظ القرآن

دت الباحثة النتيجة حلل املدرس عن ومن تلك إستبانة وج
املشكالت أنه يصح املدرس عند وجد الطلبة خطاء يف الكتابتها 

ويشرح أنه ذلك اخلطاء ويعطي ( السبورة)وكتب يف األمام الفصل 
متحمسا أنه تعلم اإلمالء هو سهل و يعطي النصيحة للطالبات 

 . لكي عادة أن ممارسة الكتابة
 
 : املقابلة  -ب 

  06.للمقابلة املتجهة حنو مدرسي اإلمالء األسئلة
ماهي عملية التعليم والتعلم اليت تقدم األستاذ ( 0

 للطالبات ؟
السؤال األول يطلب اإلجابة املدرس عن عملية التعليم 

مهم جدا يف تقومي على كفاءة  والتعلم اإلمالء ألن هذا العمل

                                                         

 waq pondokتقدمي األسئلة املقابلة يف معهد بستان العارفني بنات،   06     

sayur 00 2000ديسمبري . 
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در التعلم والتعليم املدرس للطالبات لكي نعرف من أين مصا
 .املشكالت الطالبات يف تعلم اإلمالء

وذهب املدرس اىل إجابة أنه يعطي الدرس مناسب 
حنن نؤكد تعارف كيفية الكتابة  مبرحلتها كمثل يف الفصل أولــــ

العريب كمثل احلروف الذي متصل ومنفصل مث يف الفصل الثاين 
أعطي الدرس قواعد اإلمالء و ممارسة ما اليت تعلمهن مث هن 

ولكن ألنين . لى الدرس، والتسميع، والفهم اإلمالئيقبض ع
مشغول أعطي هذا التعليم اإلمالء إىل مدّرسة أخرى، اليت هي 
التعليم اإلمالء بطريقة كتابة اخلاط النسخي ألن هذه املدرسة 
ماهرة يف كتابة اخلاط،  ولكن بعد أالحظ تلك مدرسة أان ال 

البات يعطي قواعد أوافق بطريقة التعليمها، ألن رائي أهنا ط
اإلمالء أواال مث يعطي التعليم اخلاط النسخي أو اخلاط كويف وغري 

ألن ذلك أان ال أوافق ولكن أالحظ بطالباهتا هن تشعر . ذلك
فرحت بسب تعلم اخلاط، ألن ذلك أفكر أهنا كل إنسان تفرق 

 .طريقة التعليمه ولكن موجد مزيده وانقصه
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م يستخدم لتعلناك كتاب مرجعي معني هل ه( 2
 ؟  اإلمالء

السؤال الثاين يطلب اإلجابة من املدرس الكتاب الذي 
ألن الكتاب مهم جدا . يستخدمه عند التعليم اإلمالء للطالبات

 .يف التعليم اإلمالء لكي التعلم والتعليم جيوز مرّكبة وفعالة
أييت اإلجابة من املدرس نعم، عادة نستخدم املصحف 

اعد اإلمالء أتلف األستاذ إمام زركش الذي العثماين  والكتاب قو 
 . يبحث عن علم الرسم وقواعد يف كتابة العربية

 للطالبات ؟ األستاذ عطيما هي املواد اليت ي (0
السؤال الثالث يطلب اإلجابة من املدرس أي املواد الذي 
يستخدم عند التعليم اإلمالء لطالبات ألن الصعوبة الطالبات 

 .يمهيتعلق ابملادة الذي تعل
مث أييت اإلجابة من املدرس هو آية القرآن من املصحف 
العثماين وصورة اليت حتافطني كمثل الّضحى، الكافرون، القارعة 

واعطي احملفوظات، املفردات اليومية، والصلوات . وغري ذلك
النارية، احلكية، واملواد الذي يف الكتاب قواعد اإلمالء يكين الف 
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القمرية، التاء مربوطة و التاء مفتوحة  الالم الشمسية و الف الالم
 .وغري ذلك
هل تتعلق املواد الذي يعطي األستاذ ابألنشطة اليومية ( 1

 الطالبات؟
السؤال الرابع يطلب اإلجابة من املدرس علقة املواد الذي 
يعطي املدرس أبنشطة اليمية الطالبات وهذه املهم ألن إذا يعطي 

اليومية الطالبات فتعلم كثري املدرس املادة ليس من أنشطة 
 .الصعوابت والطالبات ال حيب التعلم اإلمالء

نعم، أعطي املواد الذي أبنشطة  أييت اإلجابة من املدرس
ألن هذا املعهد . اليومية كمثل املفردات اليومية و آية القرآن

تواجبات الطالبات تكّلم ابللغة العربية كل وقت يف اليوميتها وقرأة 
 . الصالة الفرضالقرآن بعد 
ما املادة اليت تعليم األستاذ ولكن الصعب يف  ( 0

 ؟الطالبات
السؤال اخلامس يطلب اإلجابة من املدرس املواد الذي 
يعطي املدرس مث يوجد استجابة من الطالبات أنه ذلك املادة 

 .الصعبة
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هو أشعر ليس ابلصعب أييت اإلجابة من املدرس 
د عدة خطأ كتابة يف تفرق اج ولكن يف بعض األحيان بطالبات

الالم الشمسية و كتابة قواعدها كمثل كتابة د اٌر ولكن تكتبها 
درون مث يف كتابة املد أصل طويلة أوقصرية يف آية القرآن و 
حروف املتنجسة صوات كمثل س، ش، ث، ج،ز،ذ وظ، وبعد 
حكية طويلة ولكن هذه احلكية أعطي إىل الطالبات اندرا، ألن 

 . ال حتب هذه املادةبعض الطالبات 
يعطي  األستاذ يعطي الواجبات آخر ابإلضافة هل( 6

 املدة يف الفصل ؟
السؤال السادس يطلب اإلجابة من املدرس أنه املدرس 
يعطي الواجب املنزلية اىل طالبات ألن واجب املنزلة تفيد ملمارسة 

 .الطالبات يف كتابة العريب و تعلمها
ه نعم، أعطي الواجبات مث أييت اإلجابة من املدرس أن

ألن أعطي عند وسط اإلمتحان املدرسة ألخذ  موجد ولكن اندرا
النتيجة اليومية فقد أبعطي آية القرآن مث طالبات حتليلها من تلك 

 .آية
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 ؟اإلمالءم دروس األستاذ يستخدم احملتوى لتعلي هل( 4
السؤال السابع يطلب اإلجابة من املدرس الذي يتعلق 

املهنية وهو ألة الذي يستخدمه يف تعليم و تعلم ابلكفاءة 
 .الطالبات ألن هذا ألة مهم للمدرس ملركبة املواد قبل تعليمه

و أييت اإلجابة من املدرس أنه أستخدم احملتوى من 
التعليم يف عدة هذا السنة، ليس   التحليلي فقد يكين من جتربة

له كتاب  أستخدم ابحملتوى املكتوبة أو رمسية، ألن هذه الدرس
وهو قواعد اإلمالء، وعادة حنن نستخدم هبذا الكتاب، أو يف 

 .الوقت أخرى أستخدم من املصحف عثماين
 عنديستخدم األستاذ  تدريس الذي طرق هناك هل (1

 اإلمالء؟ يعطي املدة
السؤال السامن يطلب اإلجابة من املدرس عن الطرق 
الذي يستعمل املدرس عند تعليم اإلمالء لطالبات وهذا مهم 

 . جدا ألن يستخدم الطريقة أحد من تنجح التعليم
و أييت اإلجابة من املدرس نعم، أستخدم طريقة احملاضرة 
 يكين أشرح املادة من الكتاب قواعد اإلمالء قبل إملئي املادة و
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استخدم طريقة فاصل كمثل حفظ الصالوات النارية مث أمر 
 .تكتبني مرة أخرى يف كرستهن

 كيف يعطي األستاذ املادة اإلمالء لطالبات ؟( 0
السؤال التاسع يطلب اإلجابة من املدرس عن كيفية 

 .  يعطي املادة لطالبات
و أييت اإلجابة من املدرس نظر من كتاب الذي استعمل 
يف الفصل، إذا املادة الذي تعلق بكتابة قواعد اإلمالء أخذ مثل 
من املفردات اليومية، إذا املادة تعلق أبلف االم الشمسية أخذ 
مثل من القرأن أو غري ذلك، اليت مهم مناسب من ماهو املادة 

 . اليت تعليم لطالبات
جيب الطالبات عندما يعطي األستاذ كيف تست( 00
 ؟ املادة جممع

السؤال العاشر يطلب اإلجابة من املدرس عن مستجبة الطالبات 
يف التعليم املادة اجملمع الذي يعطي املدرس ألن مستجيب نكون 

و أييت اإلجابة من .          أن نعرف ما هي املشكلة من الطلبة
ابة، ألن عادة الطلباهتا املدرسإذا يف الفصل أّول عادة ال إستج
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سكوت، ولكن يف الفصل الثاين الطلبات يعطي السؤال بطرق 
 .مقارنة أو يعطي املثل كاملاد تتعلق يف القرآن

كيف حّل األستاذ يعرف أن الطالبات خطأ يف  ( 00 
 كتابة اإلمالء ؟

السؤال األحد العاشرة يطلب اإلجابة من املدرس عن ما 
اء الكتابة الطالبات يف الكرستهن حّل املدرس عند يعرف اخلط

ألن مستجب عن املدرسه يزمع على كيفية حتصل التعلم والتعليم 
 .اإلمالء بفعالة

و أييت اإلجابة من املدرس أان عادة أستعمل املنهج املقنع 
الذي أنظر إىل من و مااخلطأ يف الكتابة مث أشرح و أكتب يف 

درس وممارسة السبورة وأعطي النصيحة لطالبات لكي تكرار 
 .الكتابة العريب
هل كثري من الطالبات غياب عند التعلم والتعليم ( 02

 اإلمالء ؟
السؤال اإلثنا عشرة يطلب اإلجابة من املدرس عن 
الطالبات الذي غيب عندم التعلم والتعليم اإلمالء وهذا يشرح 

 عن رغبة الطالبات يف التعلم اإلمالء
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ن طالبات غري حضور و أييت اإلجابة من املدرس ال، ولك
عندما املريض أو اإلذن ترجع القريتها مث يوجد يف عدة الطالبات 

 .تستأذن أن خترج من الفصل إىل احلمام
هل رأي األستاذ املدة الذي يعطي للطالبات قد ( 00
 تناسب ؟ 

  السؤال األخري يتعلق بكفاءة الشخصية الذي اإلشراك
هنا املادة هو جوهرة رأي املدرس ونعرف أ  فقد ملعرفة املدرس

 . عملية إجرئي التدريس
أييت اإلجابة من املدرس نعم، كمثل قد أقول يف أول  

مناسب يف الفصلها ومرحلتها و   كالمي أهنا يعطي املنهج
 .مناسب مع أنشطة اليومية

من ذلك مقابلة الشخصية مع املدرس اإلمالء وجدت 
طريقة اإلمالء الباحثة أخذت النتائج أنه املدرس يعطي املادة ب

التعليم اإلمالء بطريقة اإلمالء . منظور ومنقول واإلستماعي
منظور عند املدرس يكتب يف السبورة اخلاط النسخي، مث 

اخلاط )الطالبات تكتبها يف كرستهن بتنظر تلك السبورة 
التعليم اإلمالء منقول عند الوقت املدرس يعطي (. النسخي
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الء  ومثاال منها الدرس، ويشرح الدرس من الكتاب قواعد اإلم
الذي نظرت الطالبات يف كتابتها مث يعطي املدرس املثال من 
ذلك الدرس، والطالبات تكتب أيضا املثال يف كرستهن ال تنظر 

التعليم اإلمالء بطريقة اإلمالء . مثال من كتاب قواعد اإلمالء
اإلستماعي عند يف الوقت يعطي املدرس السؤال اإلمالء من 

الصالوات النارية دون نظر من الكتاب ولكن مبراجعة  القرآن أو
 .من حفظها

مث وجدت الباحثة حّل مدرس عن املشكالت الطالبات 
يف تعلم اإلمالء أنه مدرس يعطي الدرس مناسب مبرحلتها 

تؤكد تعارف كيفية الطالبات كمثل إذا فصل أول يعطي املدرس 
 يف الفصل الكتابة العريب كمثل احلروف الذي متصل ومنفصل مث

الثاين تعطي الدرس قواعد اإلمالء و ممارسة ما اليت تعلمهن مث 
وحل املدرس . هن قبض على الدرس، والتسميع، والفهم اإلمالئي

عن املشكالت هو يعطي املدرس املادة من أنشطة اليومية 
الطالبات كحفظ القرآن، املفردات اليومية، الصلوات النارية وغري 

ؤّنب الطالبات وينصح ي يضا هو املدرسوحّل مشكالت أ .ذلك
النصيحة ملمارسة يعطي املدرس الكتابة اإلمالء، مث األخطاء 
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هي السهلة  تعلم اإلمالءالكتابة اإلمالء، ويعطي املتحمسا أنه 
وليس صعوبة إذا الطالبات عادة أن متارس الكتابة العريب 

 .واإلمالئي
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

مت حبث هذه الرسالة عما يتعلق مبشكالت الطالبات يف 
تعلم اإلمالء مبعهد بستان العارفني، فاآلن حتسن أن تقدم نتائج 
البحث واملناقشة اليت وجدت الباحثة، مما يلي طرح النتائج 

 .واإلقرتاحات ختاما هلذه الرسالة
 

 نتائج البحث -أ
وحتليلها يف الباب السابق فيمكن بناء على عرض البياانت 

 :بيان نتائج هبذا البحث مما يلي 
إن املشكالت اليت تواجهها الطالبات يف تعلم اإلمالء   -0

 :هي عديدة ومتنوعة ومتثل هذه املشكالت يف 
بة يف الكتابة حروف العريب و يف عدة الطالبات تشعر الصع -أ 

 (.اهلجئي)
الطويلة اليت بة يف تعطي احلراكة يف الكلمة و الصع -ب

 .اإلمالئي
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كتابة و تقع احلروف كمثل كتابة اهلمزة يف وسط الكلمة  -ج
 .أو أخري الكلمة

 .تفرق الف الالم الشمسية عند يف اإلمالئي -د
إرتباك من تفرق الكلمة أو اجلملة يف اإلمالئي آية  -ه

 .القرآن
أخطاء يف الكتابة احلروف اليت حتذف واحلروف الذي تزاد  -و

 .ملةيف اجل
 . الصعوب يف كتابة احلروف الذي متناجسة الصوات -ز

 .واملفردات واحلكية الطويلة -ح
ومن احملاوالت املعلم حلل املشكالت الطالبات يف  -2

 :تعلم اإلمالء هي 
 .يعطي املدرس املادة اليت مناسب مبرحلة الطالبات -أ

 .يعطي املاواد من أنشطة اليومية الطالبات -ب
 .لبات وينصح األخطاء الكتابةأؤّنب الطا -ج
 .يعطي املدرس النصيحة ملمارسة الكتابة اإلمالء -د
 .يعطي املتحمسا عن التعلم اإلمالء -ه
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 اإلقرتاحات -ب
 :أما اإلفرتاحات عن هذا البحث 

رسة أو املعهد أن يكون جيعل الكت  -0 اب اخلاصة للمد 
كمثل كتاب اخلاط وكتابتها لكي ملمارسة كتابة العربية  

 .الطالبات جيوز متارسة كتابة بستعمال ذلك الكتاب
للمدرس أن يكون يعطي واجب املنزل و يؤّكد على   -2

خطاء كتابة الطالبات لكي  تعّود أن متّرن كتابته يف 
 .اليومية

للمدرس أن يكون جعل احملتوى املكتوبة لكي التعلم   -0
والتعليمه جيوز أن تركيب والفائدته عند الوقت املدرس 

ال حيضر مث تغري مع املدرس أخر بينظر احملتوى  اإلمالئي
 .املكتوبة

لطلبات لتكون جمتهدا لتعلم اإلمالء بطرق ممارسة يف   -1
 .مع األصدقائها( اهلجائي)الكتابة العريب 
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لعريب أسسه وتقوَيه تعليم اإلمالء يف الوطن احسن شحاتة، 
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 لفالحمكتبة ا :الكويت، لرتبوي، الطبعة األوىل

تعليم مهارة الكتابة بتطبيق اإلمالء اإلختباري رحيوا وحيوين ، 
  عند الطلبة مبعهد املنصورية سبل السالم

املراجع يف التعليم اللغة  ،م 0016 رشدي أمحد طعيمة،
 امعة أم القرىج: ، املكةالعربية للناطقني بلغات أخرى

أون مالك  :جماالن، اإلمالء نظري ة وتطبيقه ،2000 رضوان،
 فريس

ة وتعليمها بني ، تعلم اللغات احليصالح عبد اجمليد العريب
 اجلامعة أمريكية : القاهرة النظرية والتطبيق

املدخل إىل البحث يف  ،2000،  صاحل بن دمحم العساف،
 مكتبة: ض الراي، العلوم السلوكية

: ةلفجال ، اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربيةعبد العليم إبرهيم، 
  مكتبة غريب
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، الوسيط يف قواعد اإلمالء واإلنشاءعمر فاروق الطّباعي، 
 مكتبة املعارف: بريوت

، اإلسالمي الثقافية الشهورية ،0066 حملة الوعي اإلسالمي،
 السنة اخامسة: لقيت

: القاهرة، فقه اللغة وعلم اللغة ،0000 دمحم سليمان ايقوت،
 املفرقة اجلامعية دار

تطبيق اإلمالء املنقول يف تعليم مهارة الكتابة مرتضى رمحي، 
ْبث إجرائي ابملدرسة املتواسطة اإلسالمية مبعهد ابب )

 ( املغفرة
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ANGKET PENELITIAN 

Permasalahan yang Dihadapi Siswi Terhadap Pembelajaran Imla’ 

(Analisis Penelitian di Pondok Pesantren Bustanul Arifin) 

 

Petunjuk Pengisian Angket : 

Didalam pengisian ini anda cukup memberikan tanda () pada 

salah satu jawaban yang paling tepat dan yang paling sesuai dengan 

keadaan anda di sekolah, atas bantuan anda kami ucapkan terima kasih. 

 

Keterangan Pilihan Jawaban : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya sangat menyukai pelajaran Imla’     

2 Nilai saya bagus di dalam pelajaran 

imla’ 

    

3 Saya berhasil menulis imla’ dengan 

baik dan benar 

    

4 Pemberian materi yang saya sukai 

ialah ayat Al-Qur’an 

    

5 Saya kurang di dalam materi yang 

membahas tentang huruf yang hampir 

sama disebutkan 

    

6 Saya sangat suka belajar dengan guru 

mata pelajaran imla’ 

    

7 Imla’ membuat saya termotivasi untuk 

belajar Bahasa Arab 

    

 8 Saya sangat menyukai materi cerita 

dan mufradhat yang panjang   

    

9 Saya senang dengan ketepatan 

Makharijul Huruf yang guru 

sampaikan 

    

10 Setiap kesalahan yang saya tulis di 

pelajaran imla’ diperbaiki oleh guru 

    

11 Saya senang guru memberikan 

motivasi belajar imla’ 

    



 

 

Jawablah pertanyaan dibawah sesuai dengan keadaan anda di 

sekolah,  karna yang akan anda jawab tidak akan mempengaruhi nilai 

sekolah. 

 

1. Hal-hal apa saja yang membuat anda salah di setiap pelajaran 

imla’ ? 

Jika Ada, tulis poinnya 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................... 

Jika Tidak Ada,  lewati saja 

2. Menurut anda,  Apakah belajar imla’ berkaitan dengan kegiatan 

sehari-hari anda?  

Jika Ya, tulis alasannya 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................... 

 Jika Tidak, tulis alasannya 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................... 

3. Bagaimana proses pembelajaran imla’ yang sering digunakan 

gurumu ? 

Tulis Poinnya 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................... 

4. Bagaimana respon guru ketika mengetahui kesalahan pada 

penulisan imla’? 

............................................................................... .......................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................  



 

 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Permasalahan yang Dihadapi Siswi dalam Mempelajari Imla’ 

(Analisis Penelitian di Pondok Pesantren Bustanul Arifin Bener Meriah) 

No Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Item Pertanyaan 

(Pedoman Wawancara) 

1 Permasalahan 

yang dihadapi 

siswi Takhsis 

dalam 

Mempelajari 

imla’ 

Kompetensi 

Pedagogik 

Penanganan 

masalah 

siswa dan 

penugasan 

1. Bagaimana Proses belajar mengajar imla’ yang ustadz 

berikan kepada siswi ? 

2. Apakah ada buku Acuan tertentu yang digunakan 

untuk mengajarkan imla’? 

3. Materi apa saja yang ustadz berikan kepada siswi ? 

4. Apakah materi yang diberikan berkaitan dengan 

kegiatan sehari-hari siswi ? 

5. Materi apa saja yang ustadz ajarkan namun cukup 

sulit siswi hadapi ? 

6. Apakah ustaadz memberikan tugas lain selain 

pemberian materi di dalam kelas ? 

Kompetensi 

Profesional 

Penguasaan 7. Apakah ustadz menggunakan silabus  dalam 

mengajarkan pelajaran imla’?  

8. Apakah ada metode yang digunakan ustadz ketika 

memberikan pelajaran imla’? 

9. Bagaimana ustadz biasanya  menerapkan metode  

mengajarkan imla’ kepada siswi ? 

Kompetensi 

Sosial 

Hubungan 10. Bagaimana respon siswi ketika ustadz memberikan 

materi pelajaran yang rumit ? 

11. Bagaimana respon ustadz ketika mengetahui siswi 

 

kesalahan dalam mempelajari imla’? 

12. Apakah banyak siswi yang alpa ketika pelajaran 

imla’? 

Kompetensi 

Kepribadian 

Hubungan 13. Apakah menurut ustadz materi yang diberikan sudah 

sesuai dengan tingkatan pengetahuan siswi ? 

 



 

 

 اإلستبانةالصور عند أعطي 



 

 

 



 

 

 الكتاب قواعد اإلمالء

 


