
  (Projector)كشاف ضوئي  بوسيلة رمالء المنظو اإلتطبيق 
 على مهارة الكتابة لترقية قدرة التالميذ

 (MIN 8 ACEH BARAT DAYA ــب بيةيتجر دراسة )
 رسالة
 :إعداد

 سلطان رافد

 تعليم اللغة العربيةطالب قسم 
 بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني
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 إقرار الباحث

  :هأسفل عأنا الموق 
 سلطان رافد:   اإلسم الكامل  
 ٜٜٜٔ أبريلManggengٕٛ :   مكان ادليالد وتارخيو 
 ٕٕٕ٘ٓٓٓٚٔ:   رقم القيد 
 ادلعلمني  : تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وتأىيل         القسم 

على أيّة الدرجات نتمي إىل تأليفي وال تقّدم للحصول أقرر أن ىذه الرسالة ت
 لتأليفاألكادميية يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيو، وليس فيها ا

ورة يف ة ادلذكفقا مببادئ وإعداد البحوث العلميواألراء اليت أعدىا اآلخرون، إال و 
فيما يقذف عليها من انتحال  مراجعها العلمية. والباحث مستعد لقبول العقوب

 ادلئلفات.

 

 

ٕٕٓٔ 
 صاحب القر

 
 سلطان رافد

رقم القيد. ٕٕٕ٘ٓٓٓٚٔ 

بنداأتشية، ٓٔ ديسمرب 
ار،      



 د 

 إستهالل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
ٓ  ا ا  ي  ِتوۦِ  َولَِيَتذَكََّر أُْوُلوا  ب َُّروْ  ٓ  َك ُمب   رَ ٌك لَِّيدَّ ٓ  ن ُو ِإَل  ِكت  ٌب أَنَزل

ب  ابِ    ۡ َأل  ۡ  ال
(ٜٕ:  ص)سورة   

 
 مبَا َوآاهللُ  ٓ  الَِّذْيَن آَمنُ ْوا ِمْنُكْم والَِّذْيَن اُْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدَرَجات  يَرَفِع اهللُ 

َخِبي ْرٌ  تَ ْعَمُلْونَ   
(ٔٔ)سورة اجملادلة :   

 
 (صدق اهلل العظيم)

 

  



 ه 

 اإلهدء
 أىدي ىذه الرسالة :

 إيتي إرسمىأمي ادلكرمة و  مختارالدين إىل أيب ادلكرم  -ٔ
حفظهما اهلل و  بارك اهلل ذلما  للذين ربياين صغريا،

سريت ، وإىل أسالمة الدنيا واآلخرةوأبقامها يف 
 اجلزاء حفظهم اهلل وجزاىم اهلل خري

أساتذ وأستاذات يف اجلامعة الرانريي اإلسالمية وإىل   -ٕ
 ةومفيد ، الذين علموين علوما  نافعةاحلكومية

 إرشادا صحيحا، شكرا جزيال ذلم.و 
وأصدقائي يف جامعة الرانريي وإىل مجيع صديقايت  -ٖ

 اإلسالمية احلكومية، جزاكم اهلل خري اجلزاء.
 
 
 



 و 

 شكر وتقدير

 ِبْسِم اهلِل الرَّمحِن الرَِّحْيمِ 
كمل أىي احلمد اهلل الذي جعل العربية اللغة القرآن و 

اللغات اليت نطق هبا اإلنسان وأشهد أن ال إلو إال اهلل ادلبدئ 
وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسولو ادلعيد وحده ال شريك لو. 

. اللهم صل وسلم وبارك على حممد وعلى آلو وصحبو سيد األنام
 ىتدى هبداه إىل يوم القيامة.اومن 

تطبيق  فقد متت كتابة ىذا البحث اجلامعي وموضوعو: "
( لًتقية قدرة projectorاإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي)

 MIN 8 Aceh Baratراسة جتريبية ب مهارة الكتابة )دالتالميذ على 

Daya)"  بعون اهلل تعاىل العليم القدير. وذلك كمادة من ادلواد
بكلوريوس الدراسية ادلقررة على الطلبة للحصول على شهادة ال

(S.Pd) يف علم الًتبية بقسم تعليم اللغة العربية 



 ز 

زيل اجلقدم الباحث الشكر يكة ر ويف ىذه الفرصة ادلبا
 :يف اهناء ىذا البحث اجلامعي خاصة إىلوه للذين ساعد

تري، والفاضلة فضيلة ادلاجس محديةالدكتوراندا   ةالفاضل .ٔ
ذلما شكرا جزيال بأهنما قد  قدم الباحثيادلاجستري، 

هتما إلشراف ىذه الرسالة إشرافا تاما من اأنفقا أوق
ركهما وجيزيهما اهلل ايتها، عسى أن يباحىت هن ةيابدال

 أحسن اجلزاء
جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وعميد كلية مدير  .ٕ

الًتبية وتأىيل ادلعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية 
ومجيع أعضائو ومجيع األساتذة يف كلية الًتبية وتأىيل 

حيث إهنم أتاحوا  مهادلعلمني والعاملني فيها، واهلل جيزي
بة، استعمال الوسائل التعليمية هبذه اجلامعة احملبو  الباحث

 .كما زودوىا علوما خمتلفة
وكافة  درسةظر مالن قدم الشكرينسى الباحث أن يوال  .ٖ

 MIN 8 Aceh Barat Dayaادلدرسني والعاملني بادلدرسة 



 ح 

عند عملية البحث، عسى  إليها يف مجع البيانات احملتاجة
 .اعظيم اهلل أن يعطيهم أجرا

نافعة ويرجو من وأخريا، يدعو اهلل أن جيعل ىذا العمل مثرة        
القارئني نقدا بنائيا لتكميل ىذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من 

، اخلطأ والنسيان عسى أن يكون نافعا للباحث وللقارئني مجيعا
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، 

 .واحلمد هلل رب العادلني







  
 ٕٕٔٓ سمربيد ٓٔبندا أتشية، 

 
 

 الباحث،



 ط 

 قائمة المحتويات
 ب ....................................... ينتة المشرفموافق

 ج ........................................... اقرار الباحث
 د ................................................ استهالل

 ه .................................................. إهداء
 و ............................................ شكر وتقدير

 ط ....................................... قائمة المحتويات
 م ......................................... قائمة الجداول 
 ط  ......................................... قائة الملحقات

 ف ........................ مستخلص البحث باللغة العربية
 ق ...................... مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية

 ش ................... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
 اساسية البحث :األول  فصل

 ٔ……………………   البحث مشكلة. أ
 ٘....... ....................... حثأسئلة الب . ب



 ي 

 ٙ............................  . أىداف البحث . ج
 ٙ................................ أمهية البحث. د

 ٚ...................... إفًتاض البحث وفروضو. ه
 ٛ............................... حدود البحث. و
 ٜ  .......................... صطلحاتعاىن ادلم. ز
 ٗٔ .......................... الدراسات السابقة. ح
 ٛٔ  ........................ بحثطريقة كتابة ال. ط

 إلطار النظريالثاني : ا فصل
 ٜٔ ............................... مفهوم اإلمالء .ٔ

 ٕٕ .............................. أنواع اإلمالء .ٕ
 ٕٚ .......................أىداف تعليم اإلمالء .ٖ
 ٖٓ .............................. أمهية اإلمالء  .ٗ
 ٖٔ ............. ادلنظورخطوات تدريس اإلمالء   .٘
 ٕٖ .............  (projector) وسيلة كشاف ضوئيب. 
 ٕٖ. .................. مزايا وسيلة كشاف ضوئي .ٔ
 ٖٖ. ................ عيوب وسيلة كشاف ضوئي .ٕ



 ك 

 ٖٗ ................ وسيلة كشاف ضوئي خطوات .ٖ
 ٖ٘ ................................ مهارة الكتابة ج. 

 ٖٙ ............................... أمهية الكتابة. ٔ
 ٖٛ ............................. . أىداف الكتابةٕ

 اجراءت البحث الحقلى الثالث : فصل
 ٓٗ ............................... طريقة البحث. أ

 ٔٗ ........................ اجملتمع وعينة البحث . ب
 ٕٗ .................. طريقة مجع البيانات وأدواهتا . ت
 ٚٗ ........................ .طريقة حتليل البيانات. ج

 الفصل الرابع: نتائج البحث ومناقشتها
 ٛٗ ............................... عرض البيانات. أ

 ٛٗ .......................حملة عن حقل البحث .ٔ
اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف تطبيق طريقة . ب

 ٗ٘  .......................... (projectorضوئي )
 ٕٙ ...................... حتليل البيانات ومناقشتهاج. 

 ٕٙ .................... ختبار القبلي والبعدياال .ٔ



 ل 

 ٕٚ ................................. االستبانة  .ٕ
 ٖٔٔ ................................ حتقيق الفرضد. 

 الفصل الخامس: خاتمة
 ٗٔٔ ................................ نتائج البحث. أ
 ٘ٔٔ. .................................. ادلقًتحات. ب

 المراجع
 ٚٔٔ ...............................  ادلراجع العربية .ٔ
 ٜٔٔ ........................... ادلراجع اإلندونيسية .ٕ
 ٜٔٔ ............................  اإلنًتنيتادلراجع  .ٖ

 
  



 م 

                                                                                   قائمة الجدول
 صفحة

 ٜٗ .. MIN 8 Aceh Barat Daya عدد ادلعلمني يف ٔ-ٗاجلدول 
 ٔ٘ ... MIN 8 Aceh Barat Dayaيف  التالميذعدد ٕ-ٗاجلدول 
 ٖ٘ .......................... التوقيت التجرييب ٖ-ٗاجلدول 

طبيق يف إجراء  التالميذأنشطة ادلدرس  ٗ-ٗاجلدول 
 ٗ٘ ....... اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي

طبيق يف إجراء  التالميذأنشطة ادلدرس  ٘-ٗاجلدول 
 ٙ٘ ....... اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي

طبيق يف إجراء  التالميذأنشطة ادلدرس  ٙ-ٗاجلدول 
 ٓٙ ....... اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي

 ٖٙ ...................... نتيجة االختبار القبلي ٚ-ٗجلدول 
 ٘ٙ ..................... نتيجة االختبار البعدي ٛ-ٗاجلدول 
 ٛٙ ..... (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل  ٜ-ٗاجلدول 
 Uji)نتيجة االختبار ادلتجانس  ٓٔ-ٗاجلدول 

Homogenitas) .......................... ٜٙ 



 ن 

 ٓٚ ...................... حتصيل االختبار ت ٔٔ-ٗاجلدول 
ٔٚ ....................  Paired Samples Tes ٕٔ-ٗاجلدول 

 ٖٚ ........ٔ على البيان رقم  التالميذاستجابة  ٖٔ-ٗاجلدول 
 ٘ٚ ........ٕ على البيان رقم  التالميذاستجابة  ٗٔ-ٗاجلدول 
 ٙٚ ........ٖ على البيان رقم  التالميذاستجابة  ٘ٔ-ٗاجلدول 
 ٛٚ ........ٗ على البيان رقم  التالميذاستجابة  ٙٔ-ٗاجلدول 

 ٓٛ ........٘ على البيان رقم  التالميذاستجابة  ٚٔ-ٗجلدول ا
 ٔٛ ........ٙ على البيان رقم  التالميذاستجابة  ٛٔ-ٗاجلدول 
 ٖٛ ........ٚ على البيان رقم  التالميذاستجابة  ٜٔ-ٗاجلدول 
 ٘ٛ ........ٛ على البيان رقم  التالميذاستجابة  ٕٓ-ٗاجلدول 
 ٙٛ ........ٜ على البيان رقم  التالميذاستجابة  ٕٔ-ٗاجلدول 
 ٛٛ ...... ٓٔعلى البيان رقم  التالميذاستجابة  ٕٕ-ٗاجلدول 
 ٜٓ ...... ٔٔعلى البيان رقم  التالميذاستجابة  ٖٕ-ٗاجلدول 
 ٜٔ ...... ٕٔعلى البيان رقم  التالميذاستجابة  ٕٗ-ٗاجلدول 
 ٖٜ ...... ٖٔعلى البيان رقم  التالميذاستجابة  ٕ٘-ٗاجلدول 
 ٜٗ ...... ٗٔعلى البيان رقم  التالميذاستجابة  ٕٙ-ٗاجلدول 



 س 

 ٜٙ ...... ٘ٔعلى البيان رقم  التالميذاستجابة  ٕٚ-ٗاجلدول 
 ٜٛ ...... ٙٔلبيان رقم على ا التالميذاستجابة  ٕٛ-ٗاجلدول 
 ٜٜ ...... ٚٔعلى البيان رقم  التالميذاستجابة  ٜٕ-ٗاجلدول 
 ٔٓٔ .... ٛٔعلى البيان رقم  التالميذاستجابة  ٖٓ-ٗاجلدول 
 ٖٓٔ .... ٜٔعلى البيان رقم  التالميذاستجابة  ٖٔ-ٗاجلدول 
 ٗٓٔ .... ٕٓعلى البيان رقم  التالميذاستجابة  ٕٖ-ٗاجلدول 
 ٙٓٔ ........ الطلبةنتيجة ادلعدلة من استجابة  ٖٖ-ٗاجلدول 
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 قائمة الملحقات
خطاب اإلشراف من عميد كلية وتأىيل ادلعلمني جبامعة  .ٔ

 الرانريي األسالمية احلكومية بندا أتشيو على تعني ادلشرفتني
خطاب عميد كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمني جبامعة الرانريي  .ٕ

 اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو على القيام بالبحث
 MIN 8 Aceh Barat Dayaاالفادة من رئيس مدرسة  .ٖ
 اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي .ٗ
 حتضري التعليم .٘
 ورقة االستبانة للتالميذ .ٙ
 جدول البيانات .ٚ
 الصور الفوتوغرفية .ٛ
 السرية الذاتية .ٜ

 
 

  



 ف 

 مستخلص البحث
تطبيق إمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي : عنوان البحث

(projectorلًتقية ق ) درة التالميذ على مهارة
 MIN 8 Aceh Baratدراسة جتريبية ب   "الكتابة 

Daya " 
 سلطان رافد:  االسم الكامل

  ٕٕٕ٘ٓٓٓٚٔ:  رقم القيد
موضوع البحث تطبيق إمالء ادلنظور بوسيلة كشاف  ثاختار الباح

دراسة "( لًتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة projectorضوئي )
اندفع الباحث إىل كتابة ىذا  . MIN 8 Aceh Barat Dayaجتريبية ب   

التالميذ ضعفاء يف مهارة الكتابة خصوصا يف اإلمالء،   البحث ألن
 اكن ناجحيمل  تالميذالبعضهم ال يستطيعون أن ميالء ادلفردة صحيحة،

ن وغري ذلك م ال يستطيعون أن يربطو احلروفو  ،يف تطبيق قواعد احلروف
التعرف على تطبيق طريقة اإلمالء أغالط. وأما اذلدف ذلذا البحث فهو 

قدرة التالميذ على  يرقي (projector) كشاف ضوئيادلنظور بوسيلة  
استجابة التالميذ يف تطبيق االمالء ادلنظور والتعرف على  مهارة الكتابة

على تدريس الكتابة. وطريقة البحث  (projector)بواسلة كشاف ضوئي 



 ص 

الباحث يف البحث ىي طريقة جتريبية. وجلمع البيانات  وليت اعتمد عليا
قام الباحث باالختبار القبلي واالختبار البعدي وتوزيع االستبانات 

 MIN 8 Acehىو مجيع التالميذ يف  . أما اجملتمع يف ىذا البحثتالميذلل

Barat Daya   الصف  يف التالميذ، والعينة اليت اختار الباحث ىي
قد حصل الباحث على نتائج البحث إن . و تالميذ ٖٓوعددىم  اخلامس

يكون فعاال ( projectorتطبيق إمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي )
أما نتائج البحث اليت حصل عليو لًتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة، 

 (Uji paired sampel tes)ت–أن نتيجة االختبارب ىذه الرسالة
ونتيجة من اختبار عينة (sig > ٘ٓ،ٓ) توى الداللةمبس -6ٙٙٓٛٔ

 ٜٛٗ،ٓمبستوى الداللة  (independent sampel T-test)مستقل 
(ٓ،ٓ٘> sig)  فرض الصفري الوىذا يدل على أن(Ho)  مردود
ة التالميذ يف عتماد على إجيابوباالمقبول.  (Ha)فرض البديل الو 

 الكتابةأن تدريس . ٓٛ،ٖ )موافق جدا( االستبانات فقد وقع على
أن التالميذ (  projectorتطبيق إمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي )ب

 .الكتابةيتشجعون يف 
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ABSTRACT 

Title : The application of imlak mandur 

using projector media to improve 

students' understanding of writing 

skills (experimental research at MIN 8 

Aceh Barat Daya) 

Name :  Sulthan Rafid 

Students Number : 170202052 

 

The researcher chose the research title for the thesis was 

"The application of imlak mandur using projector media to 

improve students' understanding in writing skills 

(experimental research at MIN 8 Aceh Barat Daya)." 

Researchers wanted to examine this research because 

students were weak in writing skills, especially in spelling, 

some of them can't write the correct vocabulary, the students 

are not able to apply the letter rules, and they can't connect 

the letters and other mistakes. The purpose of this research 

is to find out the application of imlak mandhur using 

projector media can improve students' writing skills, and to 

find out how students respond when applying imlak 

mandhur using projector media. The research method used 

by the researcher is experimental research. To collect data, 

researchers conducted pre-test, post-test and distributed 

questionnaires to students. The research population is all 

students at MIN 8 Aceh Barat Daya while the sample in this 

study is grade 5a students, totaling 30 students. The research 

results obtained in this thesis, namely the results of the 

paired sample T-test -18.660 (sig<0.05) and the results of 

the independent sample T-test 0.489 (sig>0.05) at the 

significance level (Sig) (0.05> 0.00) and this shows that the 



 ر 

null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative 

hypothesis (Ha) is accepted. Based on the answers in the 

questionnaire, students chose (Strongly Agree) with a score 

of 3.80, and the result is that students express their writing 

skills and their abilities improve after implementing imlak 

mandhur by using project media. 
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ABSTRAK 

Judul Penelitian : Penerapan imlak mandur dengan 

menggunakan media proyektor untuk 

meningkatkan pemahaman siswa 

dalam keterampilan menulis 

(penelitian eksperimen di MIN 8 Aceh 

Barat Daya) 

Nama Lengkap :  Sulthan Rafid 

NIM : 170202052 

 

Peneliti memilih judul penelitian untuk skripsi adalah 

“Penerapan imlak mandur dengan menggunakan media 

proyektor untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam 

keterampilan menulis (penelitian eksperimen di MIN 8 

Aceh Barat Daya)." Peneliti ingin mengkaji penelitian ini 

karena berdasarkan observasi awal didapati Siswa masih 

lemah dalam keterampilan menulis, terutama dalam 

mengeja, mereka tidak dapat menulis kosa kata yang benar, 

siswa tidak ,mampu  dalam menerapkan aturan huruf, dan 

mereka tidak dapat menghubungkan huruf. Adapun tujuan 

dari penelitian ini, untuk mengetahui penerapan imlak 

mandhur dengan menggunakan media projector dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis, dan untuk 

mengetahui bagaimana respon siswa saat penerapan imlak 

mandhur dengan menggunakan media proyektor. Metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian 

eksperimen. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan 

pre-test, post-test dan  kuesioner . Populasi penelitian adalah 

semua siswa di MIN 8 Aceh Barat Daya sementara yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini  adalah siswa kelas 5a 

yang berjumlah 30  siswa. Hasil penelitian yang diperoleh , 

yaitu hasil uji paired sampel T-tes -18,660 (sig<0,05) dan 



 ت 

hasil uji independent sampel T-test 0,489 (sig>0,05) pada 

taraf signifikansi (Sig) (0,05 > 0,00) dan hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan 

alternatifnya hipotesis (Ha) diterima. Berdasarkan  jawaban  

dalam kuesioner, siswa memilih (Sangat Setuju) dengan 

nilai 3.80, dan hasilnya adalah  siswa termotivasi dalam 

menulis dan kemampuan mereka meningkat setelah 

penerapan imlak mandhur dengan menggunakan media 

proyektor. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث  - أ
، ال ميكن اة اتصال مهمة للبشر. بدون اللغةاللغة ىي أد       

اللغة دائًما  واضح. ترافق بطريقللبشر نقل رغباهتم أو نواياىم 
، ىناك اليومي. لفهم كالم شخص مالتواصل األنشطة البشرية ل

ىي و بشكل متبادل. الوسيلة حاجة إىل وسيلة اتصال متفق علي
عبَت عن اإلرادة واإلبداع أو الكتابة ىي وسيلة للتاحلروف و  ة.اللغ

، وعندما ال يكون الناس على دراية بأدوات االتصال والذوق
فعل على ، فإهنم يكونون بالهلاتف واإلنًتنت وغَتىااحلديثة مثل ا

 ،دراية بالرسائل. لقد منح اهلل البشر حًقا القدرة على التواصل
. كل شيء ىو وسيلة واإلمياءاتاالتصال الشفوي والكتايب 

 . لتقدير احتياجات احلياة البشرية
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أو ، كان االتصال يتم عن طريق الكالم الشفهي يف البداية
، ىناك العديد من األشياء اليت يصعب . ومع ذلكاإلمياءات

، وىي الكتابة. من ، وتتطلب طريقة ثالثةالطريقتُت ماتوصيلها هب
ىنا تنشأ احلاجة إىل الكتابة. الكتابة ال تتكون بالضرورة من 

حلروف اهلجائية اليت شهدت . وباملثل مع ااألنىي احلروف كما 
كتابة احلروف ، لذلك جيب علينا كمسلمُت أن نفهم كيفية  تطورًا

 .اهلجائية
وىي رسم  رات اللغويةاأن مهارة الكتابة ىي أحدى امله

ئية متعارفة لكلمات واجلمال وفقا للقواعد اإلمالاحلروف وا
. واإلمالء فرع من فروع مهارة الكتابة. وىو علم يعرف 1عليها

إمجاال فهمو سرعة بو تدوين أو اثبات ما يلقى إىل الكاتب مع 

                                                             
عة قناة مجا ،القاهرةتعليم اللغة العربية المعاصرة ) ،سعيد اليف 1

 717ص  ،(5102السوس : 
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تعرض القطعة اإلمالئية على و إمالء املنظور معناه  . 7وتفصيال
السبورة أو يف كتابة وقرأ وتفهم ويشارح إىل كلماهتا الصعبة، 
وتكتب ىذه الكلمات على السبورة مث حتجب القطعة مث دتلى 

 على التالميذ.
أدت  يف عصر اليوم، تتزايد التطورات التكنولوجية 

أنواع خمتلفة من وسائط التطورات يف التكنولوجيا إىل ظهور 
من خالل استخدام التكنولوجيا ، َتة لالىتمام وتفاعليةمث   التعلم

يلة  الوس يى اواحد منه حبيث تكون وسائل  التعلم متنوعة ،
 التعلم بسهولة تالميذ( حىت يفهم الprojectorضوئي )كشاف 

 . على تعلم الكتابة تالميذوميكنهم أيًضا زيادة حتفيز ال

                                                             
المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية  ،علي ماىي احلالق  7

 776( ص. 7212املوسة احلديث للكتابة : ،انلب)وعلومه 
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 MIN 8 Aceh Barat Daya  تقع يف  ىي مدرسة
Manggeng, Aceh Barat Daya العلوم املتنوعة، يتعلم التالميذ 

 ويهتم تعلم اللغة العربية إىتماما جيدا.
 أن التالميذ عند املالحضة األوىلالباحث  ىرأكما 

ال  بعضهم  ،ة الكتابة خصوصا يف اإلمالءضعفاء يف مهار 
 يف اكن ناجحيمل  تالميذال ،املفردة صحيحةن أن ميالء يستطيعو 

وغَت  ال يستطيعون أن يربطون احلروفو  ،تطبيق قواعد احلروف
 .ذلك من اأغالط

طبيق بأن  يريد واعتمادا على ىذه املشكالت فإن الباحث
( لًتقية قدرة projectorاملنظور بوسيلة كشاف ضوئي ) مالءإ

موضوع ىذه  حثلباا عرض لذلك التالميذ على مهارة الكتابة 
  :لرسالةا
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 كشاف ضوئي  بوسيلة مالء المنظوراإلتطبيق  "
(projector) دراسة ( على مهارة الكتابة  ذيتالملترقية قدرة ال

 ( "MIN 8 ACEH BARAT DAYA ــب بيةيتجر 

 أسئلة البحث -ب
لبحث اسئلة ألباحث د ادفح، لبحثاعلى مشكلة دا عتماا

 :يليكما 
 كشاف ضوئي بوسيلة املنظوراإلمالء  بيقطتىل  .1

(projector) على مهارة  قدرة التالمذ رقيي
 ؟ الكتابة

املنظور اإلمالء ميذ يف تطبيق كيف استجابة التال .7
على تدريس  (projector)لة كشاف ضوئي يسبو 

 ؟الكتابة
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 أهداف البحث - ج
ا من ىذاف ألىدافكانت  املشكلة أعالىاعلى دا عتماا

 لبحث ىي:ا
 بوسيلة املنظوراإلمالء طريقة تطبيق تعرف على ال .1

على  قدرة التالميذ رقيي (projector) كشاف ضوئي
 مهارة الكتابة

اإلمالء استجابة التالميذ يف تطبيق تعرف على ال .7
على  (projector)املنظور بواسلة كشاف ضوئي 

 تدريس الكتابة
 أهمية البحث - د

 وأما أمهية البحث فهي:

 : أن يكون ىذا البحث بعد إجنازه مرجعا  درسةامل  .1
تدريس الكتابة  يفمن املراجع   

      ئيةإمال باستعمال الطريقة
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 قادرين على الكتابة   تالميذكون اليل:  تالميذال .7
 مالءإخصوصا يف  

 بيق طت: زيادة املعلومات واإلعدادات ب درسامل .3
 ئيةالطريقة  إمال

  الدراسةىذا البحث إلهناء يكون  : باحثال .4
البحث  من كلية.أن يكون ىذا الباحث
بيق طتب شجيع الباحثُت اآلخرينيمفيدا ل

 ئيةالطريقة  إمال
 إفتراض البحث وفروضه  -ه

عليمية التالطريقة ئية من الطريقة  إمالافًتض الباحث أن        
قدم الباحث ي وعلى ىذا األساس النافعة يف تعليم الكتابة

 :الفرضُت
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الطريقة  تطبيقـــ: أن تدريس الكتابة بالفرض البديل  .1
 (projector) كشاف ضوئي بوسيلة املنظوراإلمالء 

 املهارة الكتابة على رقي قدرة  التالميذي
  تطبيقـــالفرض الصفري : أن تدريس الكتابة ب .7

ال  (projector)كشاف ضوئي  بوسيلة املنظوراإلمالء 
 يف املهارة الكتابة رقي قدرة  التالميذي

 حدود البحث  -و
 . احلد املوضوعي1

تطبيق طريقة  يف  بحثال ابحث ىذي الباحث       
لًتقية  (projector) كشاف ضوئي بوسيلة املنظوراإلمالء 
 .على مهارة الكتابة تالميذقدرة ال

 احلد املكاين .7
 MIN 8 kec Manggeng,  Aceh Baratبـ الباحثحيدد 

Daya    
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 احلد الزماين .3
  7277/7271 الدراسية يف السنة الباحثحيدد 

 معانى المصطلحات  - ز

بُت معاين املصطلحات الواردة يأن  بحث الباحثيقبل أن        
ملعاين املقصودة، واالجتاه يف املوضوع ليسهل للقارئُت معرفة ا

 : املصطلحات كما يلي هوىذ ريده الباحثيالذي 
 تطبيق .1

-مصدر طبقمن طبق مبعٌت تنفيذ أصلها  تطبيقكلمة     
. تطبيق طبق 3تفعيال-يفعل-فعلتطبيقا على وزن "-يطبق

ة شيء مبعٌت إجراء. ولذلك تطبيق ىنا تنفيذ الشيء يف عملي
يف فهم الشيء ويف عملية  التعليم ملعرفة مدى قدرة التالميذ

                                                             
المنجد في اللغة العربية واألعالم، الطبعة الثامنة لويس معلوف،  3
 543(،ص1983)بَتوت: دار املشرق،، والعشرون
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ىي ويقصد هبا جمموع  يف ىذه الرسالة تطبيقواملراد ب اليومية،
 .األساليب اليت يتم

 المنظوراإلمالء  .7
 تالميذلنص من وجهة نظر الىو إزالة ا املنظوراإلمالء         

ولكن ال بأس يف إإل بقاء على األلفظ الصعوبة  ، وئعند إمال
وأكثر ما يلجأ هلذا النوع من اإلمالء يف . على مرأى منهم

 .4املرحلة البتدائية الوسطى
 (projectorكشاف ضوئي ) وسيلة .3

ما يلجأ اليو اليو املدرس من   ىيالوسائل التعلمية       
أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل علمية التعليم والتعلم 

وىي جمموعة من األدوات واالالت  5.وحتسينها وتعزيزىا

                                                             
 –بَتوت )جصائص العربية وطرائق تدرسها  ،نايف حممود معروف   4

 182م( ص. 1998-ه  1418دار النفائس ، انلب
 743ص....،خصائص العربية نايف حممود معروف،   5
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للدارسُت سواء داخل الفصل أو اليت يستخدمها املدرس 
  6.خارجو هبدف حتسُت العملية التعليمية

جهاز ىو  (projector) كشاف ضوئيوسيلة          
يعمل على عرض  إلكًتوين على شكل شاشة بروجيكتور

كشاف ضوئي عرض األشياء حبجم أكرب إن   ،الصور املرئية
تستخدم  كوسيلة تعليمية  7.بسهولة ويتمتع مبرونة عالية

 .يف حتقيق أىداف التعلمللمساعدة 
 
 
 
  

                                                             
مصر: مكتبة ) المناهج والوسائل التعليمية حممد لبيب النجيحي،   6

 .773( ص. 1997األجنل املصرية، 
7 https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-proyektor.html 

.7/11/7271تاريخ الدخول    
 

https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-proyektor.html
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 تالميذقدرة ال .4
 قدرتا -يقدر –" لغة مصدر من قدر  قدرة كلمة "         
. وقدرة 8القّوة  على الشيء والتمكُّن  منو مبعٌت الطاقة  مبعٌت 

الكفاءة إلكمال العمل أو إتقان األشياء اليت  اصطالحا ىي
 .تريد القيام هبا يف الوظيفة

ىو ، والتالميذ مبعٌت تلميذ من " مجع كلمة "التالميذ      
 التاميذقدرة  واملراد  9وىو إسم الفاعل. ب العلم الذي يطل

الذين يدرسون  التالميذالكفاءة األساسية اليت حيتاجها  ىنا
 .نطاق املواد يف درس مبستوى معُت

 

                                                             
، متاح  معجم العربي –ملعاين اجلامع معجم ا 8

تاريخ الدخول  ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  على
72/4/7271. 

الطبعة الثامنة المنجد في اللغة العربية واألعالم، لويس معلوف،  9
 .378(،ص.1983)بَتوت: دار املشرق، والعشرون،
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 مهارة الكتابة .5
قدرة مهارة مبعٍت –ميهر  -مصدر من مهر "مهارة"       

 .12على أداء عمل حبذق وبراعة مهارة يدويَّة
 كتابتا،يكتب   –مصدر من كتب كلمة "الكتابة"        

وسيلة تواصل بشري دتثل لغًة ما عن طريق  واصطالحا يعٍت
عالمات ورموز معينة. ميكن للرموز املكتوبة أن دتثل اللغة 
املنطوقة عن طريق إنشاء نسخة من الكالم واليت ميكن ختزينها 

 .11للرجوع إليها مستقباًل أو إرساهلا ألماكن أخرى
 
 

                                                             
، متاح معجم العربي  –معجم املعاين اجلامع  12

تاريخ الدخول  ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/  على
77/4/7271. 

، متاح معجم العربي عربي –معجم املعاين اجلامع  11
تاريخ الدخول  ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/  على
77/4/7271 
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 الدراسات السابقة - ح
 الدراسة األولى .0
ألعاب  سائل و  م استخدا، عن ادلودة ميزتحبث     

بالرسالة  السموع. ءالإلم  الطالبات على ة ر قد  قيةر تل ء هلجاا
ية تشأ ابند ،حلكوميةا إلسالميةا ينَتالرااجلامعة، جامعة 

7219 
أن دل الواقع أن أكثر من البحث وأما مشكلة 

 وية مل يقدر على الكتابة الصحيحة،الطالبات يف املرحلة الثان
خاصة يف املادة العربية. ىن ال يستطيعن أن توصلن بُت 

أما منهج و  .احلرف املقطوعة أو تفصلن هبا بعضهم بعضا
-pre)  جترييب التصميمات التمهيدية منهجىي البحث 

experimental design )  اليت حصل عليو الباحث  النتائجو
. 7318والبعدي  1935اإلختبار القبلي يف ىذا البحث 

أكرب من  (ttes)الباحثة على أن نتيجة ت احلساب وتعتمد 
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 7,77268 ˃ 19,682 ( ttabel)نتيجة ت اجلدول 
 (Ho) وىذايدل على أن فرض الصفر 7,25183˂

 لسابقةا سةرالدا فختالوا .مقبول (Ha)مردودوفرض البدليل 
أساليب استخدام وسائل ألعاب لسابقة ا لرسالةاإن  ،حلاليةوا

 تطبيقحلالية ا رسالةسلا ماوأاهلجاء على اإلمالء املسموع  
تلف بينهما. ، ومكان البحث خملمسموعطريقة اإلمالء ا

تدريس البحث مستاوي يعٍت ىي  حالية سةرابد عالقتهاو
 .السموع ءاإملالتدريس 

 الدراسة الثانية .5
املنقول باستخدام تعليم اإلمالء ولزار، عن محبث 

 ينَتالرابالرسالة اجلامعة، جامعة  وسيلة البطاقة امللونة.
وأما مشكلة 7219ية تشأ ابند ،حلكوميةا إلسالميةا

 كتابة الكلمات .إن التالميذ تعانيهم املعوقات يفالبحث
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فيجل ىذه الظواىر البد من حتديد وابتكار  واجلملة العربية،
  علمية التعليم والتعلم صعبة.   

ىي الطريقة التجريبية مبدخال أما منهج البحث و   
(one group pretest-postes)    اليت حصل عليو  النتائجو

عن استخدام وسيلة الكرتونات  الباحث يف ىذا البحث
 التالميذامللونة يف تعليم اإلمالء املنقول بؤثر يف ترقية قدرة 

 على كتابة الكلمات واجلمل العريب, بدليل أن نتيجة اال
حتصل على املستوى الداللة بنتيجة: ت  -حتبار

إن  ،حلاليةوا لسابقةا سةرالدا فختالوا ( 2,22˃2,25)
أساليب تعليم اإلمالء املنقول باستخدام لسابقة ا لرسالةا

تطبيق طريقة اإلمالء حلالية ا رسالةلا ماوأوسيلة البطاقة امللونة 
 سةرابد عالقتهاوتلف بينهما. ، ومكان البحث خمالمنقول

  ءاإملالتدريس البحث مستاوي يعٍت تدريس ىي  حالية
 املنقول .
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 الدراسة الثالثة .3
 guided note  ، عن تطبيق الطريقةحبث جوت مولدا       

taking.  إلسالميةا ينَتالرابالرسالة اجلامعة، جامعة 
.إن بعض  البحثوأما مشكلة 7219ية تشأ ابند ،حلكوميةا

قواعد احلروف واحلروف  الطالبات مل تكن ناجحة يف تطبيق
أما الذي أن يوصلوا وينقصول وغَت ذلك من اأغالط.  و 

ىي الطريقة التجريبية على تشكيل التصميمات منهج البحث 
عليو  تاليت حصل النتائجو    ( pre exsperimetal)التمهدية 

 تدل على ورقة االستجابة أن الطريقة  يف ىذا البحث ةالباحث
guided note taking أكثر من  %87, 75  اإلجيايب يقيمة

. وبالتايل قد  % 13, 75النسيبة املؤية لسليب بقيمة 
أكرب من نتيجة  احلساب (-صحلت الباحثة غلى نتيجة )ت

ففرض الصفر  7,95 ˂6,1˃7,13: اجلدول( -)ت
(Ho)  مردود وفرض البديل(Ha)  .مقبول 
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 لرسالةاإن  ،حلاليةوا لسابقةا سةرالدا فختالوا   
يف تعليم  guided note takingأساليب تطبيق الطريقة لسابقة ا

تطبيق طريقة اإلمالء حلالية ا رسالةلا ماوأاإلمالء املنظور 
 سةرابد عالقتهاوتلف بينهما. ، ومكان البحث خمظورالمن

  ءاإملالتدريس البحث مستاوي يعٍت تدريس ىي  حالية
 املنظور.

 بحثطريقة كتابة الط. 
تمد فاع بتوكتاو لبحثاليف ىذه تأما طريقة أو         

)البكالوريوس(  قسم تعليم اللغة  الرسالةاعداد على  حثلباا
لرانَتي اإلسالمية العربية كلية الًتبية وتأىيل املعلمُت جبامعة ا

 .7216احلكومية 
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 الثاني الفصل 
 اإلطار النظري

 مفهوم اإلمالء . أ
إمالء منعاه -ديلي-صرف النظر عن مصدر أملىب

بصرف النظر عن ذلك، يهمنا "كتب". جعل غَته يكتب، 
تعرف اإلمالء كعلم بالغ األمهية بُت العلوم اللغة العربية. ىذا 

إتقان اللغة كتابة  العلم ىو بالدقة واال ختصار الشديدين:
 .1اتقاهنا وقرأةبعد

 صطالحا ىو كتابة الكلمات وفقا للقواعد اللغوية،وا
وىو بعد من أبعادالتدريب على الكتاب، وىو مقياس لغوي 
دقيق ديكن من جاللو احلكم على مستوى ادلتعلمُت يف 

لفظا حروف ىجائو بأن أم اإلمالء ىو تصوير ا . 2الكتابة
                                                             

م 2115)القاىرة : عامل الكتب  تعليم اللغة العربية المعاصرة، سعيد اليف  1
  222(،ص 

 .81(، ص 2111)جلميع ادلراحل ،المعين في اإلمالء ، قدير مايو  2
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اعى يف ذلك حلروف، وتر يطابق ادلكتوب ادلنطوق يف ذوات ا
اصة اليت استمدت من الرسم العثماين القواعد اخل
ومن علم النحو والصرف ضبطا وصحة وإعالال  3للمصحف،

 وابداال وتأصيال. 
 ويكون ىذا االتقان تدرجا من : 

ف على احلرف لفظاوترتيبا ىجائيا أو التعر  -1
 أجبديا.

ف على رسم احلرف إفراديا وبأشكاذلا التعر  -2
 خرىاآووسطها و يف بداية الكلمة 

ف على رسم الكلمات تشكيال من التعر  -3
احلرف ادلذكورة وعدادىا تسعة وعشرون ىي 

 تية بالًتتيب اذلجائي : اآل

                                                             
)مطبعة : جامعة مو النا مالك إبرىيم اإلسالمية اإلمالء نظريه وتطبيق  رضوان، 3

 . 81(،ص. 2111احلكومية ماالنج،
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-ز-ر-ذ-د-خ-ح-ج-ث-ت-ب-ا 
-ق-ف-غ-ع-ظ-ط-ض-ص-ش-س
 .ي-ء-ال-ه-و-ن-م-ل-ك

حيحة للكلمات، تابة الصعلم اإلمالء ىو علم الكف
وإذا    حيث الكتابة دبن ديلي ادلكتوب او مل يقًتن. نسواء اقًت 

) القراءة والكتابة ( اإلمالء فريوع كان رلموع اللغة يف عرفهم 
ىام من فروع اللغة العربية، وىو من األسس اذلامة يف التعبَت 
الكتايب. اإلتصال اليت تعبَتىا الفرد عن أفكاره. وتعليم 

متكنو من فهم  الميذالتاإلمالء ىو خطوات منظمة يقوم هبا 
تتكون لديو من خالذلا  4معنية،واستعاب مهارة الكتابة 

 القدرة على رسم الكلمات رسم صحيحا.
 
  

                                                             
 91ص المعين...، قدير مايو  4
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  أنواع اإلمالء  .1
: تطبيق وقاعدي، ء إىل قسمُتبويون اإلمالينقسم الًت        

والغرض من التطبيقي تدريب التالميذ على الكتابة 
الصحيحة، حيث يبدأ أن تدريس ىذا النوع من الصف 
األول االبتدائي، ويسَت جنب إىل جنب مع حصص اذلجاء 

النوع  القاعدي فيهدف إىل تدريب التالميذ  اموأ 5والقراءة. 
 على فهم القواعد اإلمالء بأنواعها وقواعدىا ادلختلفة. 

وفقا للمنهج الذي يسلكو وىذا األنواع ديكن تقسيمو        
، أو تقرره اجلهة ادلشرفة على ادلقررات الدراسية إىل ادلدرس

يعٍت:  األنواع اإلمالء. تتمثل أىم أنواع اإلمالء ىي أربعة.
اإلمالء ادلنقول، واإلمالء ادلنظور، واإلمالء ادلسموع، واإلمالء 

 : وفيما يلي شرح لكل منها 6االختباري. 
 اإلمالء ادلنقول  .1

                                                             
 81ص اإلمالء... رضوان، 5
 222ص تعليم اللغة... سعيد اليف ،   6
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نقال "  حّول من –ينقل  -ادلنقول يف اللغة من "نقل
موضوع أي نسخ القطعة يف دفاترىم أو بنقلها من بطاقات 

ىو يقصد بو "صطالحا وا   7تنوع عليهم أو من السبورة. 
قيام ادلتعلم بكتابة القطعة منا ىي على السبورة، أو يف 

بقراءهتا أكثر من مرة، ادلدرس الكتابة وذلك بعد أن يقوم 
ويستخدم  8."والتأكيد من فهم ادلتعلمُت لكلماهتا، ومعانيها

ىذا النوع من اإلمالء يف الصف األول والثاين من ادلرحلة 
م األطفال يف ىذه السن، ويوعدىم مال االبتدائية، حيث يالئ

 خظة الكلمات، وزلاكاهتم، وكتابتها كتابة سليمة. 

 اإلمالء ادلنظور  .2

منظور " على  –ينظر  -ادلنظور مفعول من " نظر
عوال" إىل أبصره وتأملو بعينو، يف تدبره مف-يفعل-وزن" فعل

                                                             
 81ص اإلمالء... رضوان، 7
 223ص تعليم اللغة... سعيد اليف ،   8
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لقراءهتا  معناه أن تعرض القطعة على التالميذ وفكره،
وغهمها، وىجاءبعض الكلماهتا، مث ربجب عنهم، ومتلي 
عليهم بعد ذلك. اإلمالء ادلنظور ىو منظور حيث يدمي 

النظر فيو، وحيث يقرؤون ادلوضوع قبل إماليو،  التالميذ
ويهدف إىل انطباع الكلمة رسم وصورة سليمة وصحيحة قبل 

أن تعرض وذلك بأن يسرع اجلطأ إىل التالميذ عند كتابتها. 
، مث هبجاء بعض ما ىو صعب، القطعة مكتوبة على التالميذ
وحيث يتم عرض القطعة على  9أو غَت عليهم يف الكتابة.

بقرءهتا أكثر من مرة،  ادلدرسالسبورة، أو من الكتاب، ويقوم 
حبجاهبا عنهم،  ومناقشتها مع ادلتعلمُت، مث يقوم بعد ذلك

 وإمالئها عليهم. 

 

 

                                                             
 11ص .اإلمالء... رضوان، 9
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 اإلستماعياإلمالء  .2

مسعا ومساعا ومساعة -يسمع-مسعستماعي من " إلا
إىل التالميذ يستمع  معناه أن 11" أدركو حباسة األذن.عيةاومس

القطعة يقراؤىا ادلدرس وبعد مناقشتهم يف معنها، وهتجي 
  11الكلمات مشاهبة دلا فيها من الكلمات الصعبة ومتلي عليو.

إىل القطعة، وبعد التالميذ ىذا اإلمالئ معناه أن يستعم 
و الكلمات مشاهبة دلا معناىا، وىجاء كلماهتا، أ مناقشتهم يف

خر ىو خيتار من الكلمات الصعبة، متلي عليهم. وتعريف اآل
قصوصة أو قطعة من النثر السهل تشتمل على  عّلمها ىناادل

موظوعة يسمعها لطلبتها بإلقاء جّيد. ويفرد منها كلمات 
مي أو تربوي، ويقف عندىا صعبة أو مشمولة بعرض تعلي

مرارا وتكرارا قبل أن يقوم بإمالء النص زلجوبا عن عُت 

                                                             
)الطبيعة  المنجد في اللغة اإلعالم،مؤسسة طبيعة حديدة منقهة،  11

 351(،ص.1987األربعون،بَتوت : دار ادلشرق،
 11ص .اإلمالء... رضوان،  11
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ادلملى عليو. وىذا الشكل من اإلمالء، يالئم ادلرحلة األخَتة 
موضع الثقة التالميذ من ادلدرسة االبتدائية قبل أن يوضع 

 12لكتابة رلمل ما ديلي عليو.

 اإلمالء االجتباري .4
على قواعد اإلمالء، فهو يكون بعد اطالع الدراس 

دبثابة تطبيق دلا وعى منها. وينبغى أن يتكّرر اإلمالء 
روسو ليضمن صحة اإلختباري على عدد قواعد اإلمالء أو د

الل تطبيق مجيع ما تعلم من قواعد، مجيع ما يكتب من خ
حىت إذا ثبت للمعّلم إتقاننًا تالمذتو للكتابة إتقانًنا علميًا ىو 

واعد النظرية، كان باإلمكان أن يقلل من أىم من اخلفظ الق
حصص اإلمالء اإلختباري، وأن يعدل عنها إىل االستكثار 

اليت من حصص تعبَت أو اإلنشاء، فإن موضوعات التعبَت 
تشتمل ضمن ما تشتمل على تطبيق عملّي  التالميذيعاخلها 

لقواعد اإلمالء، وىو الغاية ادلنشودة اليت تعٍت اتقان الكتابة، 

                                                             
 11ص المعين...قدير مايو ،   12
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ن واحد. آلم اإلمالء، أو مجع بُت القاعدة والتطبيق يف أو ع
ويالحظ أن اإلمالء اإلجتباري يصلح للمرحلة اإلعدادية من 

   13رىا. خآالدراسة، ومن أوذلا إىل 
 أهداف تعليم اإلمالء  .2

العرض من قطعة اإلمالء ربقيق ما يهدف إليو ادللعم 
أحسن من رفع ادلستوى األدائي عند التالميذ. لذالك إذا 

يد إختيار قطعة اإلمالء ربقق الغرض من البديهي أن حيد
اإلنسان عند شروعو يف العمل األىداف الالزمة اليت تساعده 
على الوصول ألفضل الطرق، وأجنح الوسائل الكفيلةبتحقيق 
العمل وإجنازه يف يسر وسهولة. وأىداف اإلمالء يف ىذه 

 فيها يلي: 14ادلرحلة التالية،

                                                             
لبنان ، جلمع  –) بَتوت للمعين في اإلمالء  أميل بدع يعقوب،   13

 11م(،ص 2111 –ه 1421ادلراحل، 
 bukti ,2015)ونصوصا للمبتدئين، ء عد اإلمالقوا ، نور عيٍت 14

cemara tidar : Malang) .12، ص 
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على رسم احلروف والكلمات رمسا  تدريب التالميذ -
صحيحا على رؤية الكلمات اجلديدة الصعبة، ورسم 

 مالحظة ترتيب حروفها ادلرونة اليدوية يف كتابتها. 
صوات ومتيزىا وعلى تدريب األذن على مساع األ -

االنصات وحسن اإلستماع مث على كتابة ما يسمعونو 
 يف السرعة وإتقان. 

الصورة الكتابة الكلمات تدريبهم على النهحي ومرونة  -
 ة. اجلديد

 تثبيت ما درسو من القواعد اإلمالء. -
تدريبهم على عادت احلسمة يف الكتابة  والتنظيم  -

 ط. اخل وذبويد
 قياس قدرة التالميذ ومدى تفوقهم يف اإلمالء. -
 زيادة الثروة اللغوية. -
 ربة وادلعرفة.واخلنزويد التالميذ بألوان من الثقافة  -
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حظة واألمانة واإلعتماد على دقة ادلالتعويدىم على  -
 النفس عند ادلوازلة. 

بُت احلُت واآلخر على رسم  اختبار قدرة التالميذ -
 الكلمات بصورة صحيحة. 

طء ومعرفة مواضع الضعف لديهم لتشخيص األخ -
 ومعليتها، ليس لغرض تقدير الدرجات. 

تعليم التالميذ على رسم احلروف والكلمات  -
لرسم الصحيحة للكلمات صحيحا، وعلى سرعة ا

 حيتاج إليها يف التعبَت الكتايب.
حيسن يف اختبار قطعة اإلمالء من موضوعات  -

 القراءة. 
كما اذلاشيمي بأن أىداف من التعليم اإلمالء   ورأى"       
( تعويدىم 2( تدريبهم على الصواب يف الكتابة.)1يلي: )

( 3)دب اإلستماع دلا يقرؤون. آدقة ادلالحظة وقوة االنتباه و 
وماهتم الكتابية واكتشاف مواطن الضعف اختبار معل
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( 5( مترينهم على حب النظام والًتتيب الظنافة.)4دلعاجلتها. )
  15."إمنا الثورة اللفظية وربسُت األسليب الكتابة

 أهمية اإلمالء  .3
إن امهية اإلمالء على أنو من القواعد األساسية اليت        
عليها مهارة  عظيمة من مهارات التعبَت وىي الكتابة  تعتمد

وليس بغائب عنك أن اغراض التعليمية اليت يستهدفها ادلنهج 
التعبَت يف  ائف احلياة العلمية، تقضى أن يكونوتتطلبها وظ

  16مجيع صوره، سليما من األخطاء اللغوية.
اإلمالء ىو يكسب األطفال ادلهارة الكتابة يف رسم         

 يفيدون من اإلمالء يف ذبنبهم اخلطأ روف الصحيحة.احل
الكتايب، يعصمون أنفسهم من عيب ذميم ال يغفره النقدون. 

طأ حيث صورة اخلطية، واخل بُت أن اإلمالء ىو وسيلة ذلا من
ىو ربويل األصوات اإلمالئى يشوه الكتابة. ادلراد اإلمالء 

مواضعها  ادلسموعة ادلفهومة إىل رموز مكتوبة )احلروف( يف
                                                             

 12ص.  ...قواعد اإلمالء  نور عيٍت ،  15
 11...ص. قواعد اإلمالءنور عيٍت،  16
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ظ وظهورىا ادلعٌت ادلراد.  الصحيحة من الكلمة ال ستقامة اللف
ذ من اإلمالء وسيلة لصحة الكتابة من ناحية الرسم كما نتخ

اخلطي واذلجاء. ولذلك البد على ادلدرسُت أن يفهموا القواعد 
 اإلمالئية.

 خطوات تدريس اإلمالء المنظور .4
 التالميذلقطعة قراءة واضحة، ويناقش ا ادلدرس يقرأ -

 يف معناىا، ويطلب منهم ربجئة كلمات الصعبة. 
القطعة ويطلب منهم ربليل وربجئة  التالميذ يقرأ -

 الكلمات الصعبة. 
يف ء يبداالقطعة عن أنظارىم.  ادلدرسحيجب  -

 بوضوح وتأن. إمالء عليهم مجلة بعد اخرى 
ما  بإعادة القراءة ليتدارك التالميذ ادلدرسيقوم  -

 فاهتم.
الدفاتر تصحيحا خاصا أمام كل  ادلدرسيصحح  -

 تلميذ ويقف معو على الرسم الصحيح.
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طاء الشائعة بعد االنتهاء من خاأل ادلدرسيناقش  -
بتصويب األخطاء يف التالميذ الصحيح. وتكليف 

 17دفاترىم.
 (projector) كشاف ضوئي وسيلة . ب

أداة ُتستخدم لعرض صورة أو مقطع فيديو أو ىي        
مستو يسمح للصورة أو الفيديو أو النص نص على سطح 

يف  ُتادلدرس دلساعدة يهدف اىل  بالظهور بشكل أكرب.
العروض التقدديية وتقدمي تفسَتات أو عروض تقدديية يف 
نصوص أو صور أو رسوم متحركة أو حىت مقاطع فيديو 

التعلم  يلةىي إحدى وسو . 18للجمهور لتسهيل األمر
لتسهيل رؤية  ادلستخدمة لعرض التعلم من جهاز احلاسوب

 .وفهمهم تالميذال
 

                                                             
 289ص المرجع في تدريس مهارة... على سامي احلالق،   17

18 https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-
proyektor.html   7/11/2121تاريخ الدخول.  

https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-proyektor.html
https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-proyektor.html
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 كشاف ضوئي ةليمزايا وس. 1

مزايا عديدة يف استخدامها  كشاف ضوئيوسيلة ل
 : وىي

 وسيلة عرض فعالة . أ
شكل ديكن للمدرس توفَت طرق تعليمية متنوعة ب

بدءا من الكتابة أو الصور أو  ،تفاعلي متاًما مع جهاز العرض
 الفيديو.

 تالميذربسُت فهم ال  . ب
صعوبة يف االنتباه إىل التعلم  التالميذسيجد العديد من 

 ،يستخدم لفتة اجلسم ومكربات الصوت فقط ادلدرسإذا كان 
على الًتكيز  ميذالتال يسهل جهاز العرض سيلةاستخدام و ب

بشكل أكرب ليس فقط على مقدم العرض ولكن أيًضا على 
 .الشاشة الكبَتة أمامهم
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 كشاف ضوئيعيوب وسيلة  .2
عديدة يف استخدامها  عيوب كشاف ضوئيوسيلة ل

 :وىي
 باىظة الثمن حلاسبالشاشات وأجهزة ا . أ
 القيود الفنية والنظرية وقبول التكنولوجيا . ب
إىل االىتمام بالصور واألصوات بدالً  التالميذدييل  . ج

 يف جوىر ادلادة من الًتكيز
 19إذا انقطعت الطاقة فال ديكن استخدام الوسائط د. 

 (projector)كشاف ضوئياستعمال وسيلة خطوات .3

أىداف التعلم بإستعمال وسيلة   ادلدرسشرح ي  -
 كشاف ضوئي

بإعداد نص قصَت عن ادلادة اليت  ادلدرسيقوم   -
 سيتم عرضها يف الفصل

                                                             
19

 https://gurubagi.com/jenis-jenis-media-pembelajaran-proyeksi-

kelebihan-dan-kekurangannya . .7/11/2121تاريخ الدخول    

https://gurubagi.com/jenis-jenis-media-pembelajaran-proyeksi-kelebihan-dan-kekurangannya
https://gurubagi.com/jenis-jenis-media-pembelajaran-proyeksi-kelebihan-dan-kekurangannya
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 تالميذادلدرس النص ادلعروض أمام ال يشرح   -
 ويفهمون النص ادلعروض تالميذينتبو ال  -
 ة التالميذالفرص ادلدرس، أعطى النص ينتبو بعد -

 .دقائق 5لألسئلة عن ادلفردات الغريبة حوايل 
 رىاوتكر  مجعةقراءة النص ل تالميذال  ادلدرسيطلب  -

 مخس مرات
، تتم قرأوالنص واجلمل اليت  تالميذبعد أن يفهم ال -

 التالميذإزالة النص من عرض 
 كلمة بكلمة  تالميذيف هتجئة ال ادلدرسيبدأ  -

 21ببطء

 . مهارة الكتابةج

 . مفهوم الكتابة1
ادلهارة سهولة وسرعة ودقة وكفاءة يف أداء عمل إن         

بالسرعة والكفاءة يف علم  فادلهارة أدة يتميز. 21حريكي

                                                             
20

 https://www.riyanpedia.com/2016/07/kelebihan-dan-kekurangan-

menggunakan-media-lcd-proyektor.html  . 7/11/2121تاريخ الدخول    
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وادلهارة يف اللغة العربية ربتوي على ادلهارات األربع  معُت،
  وىي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. والكتابة لغة

كتابة" ومعنهاخَط أو رسم. ويف   -يكتب -مصدر من "كتب
اإلصطالح ىي رسم احلروف والكلمات واجلمل وفقا للقواعد 

والكتابة عملية ضرورية للفرد   اإلمالئية ادلتعارف عليها.
خصوصا يف وقتنا احلاضر باعتبارىا عنصرا أساسيا واجملتمع 

من عناصر الثقافة، ووسيلة لنقل األفكار االخرين، والستفادة 
  22منها.

 . أهمية الكتابة 2
من أىم وسائل التصال اليت يستطيع الفرد  تعد الكتابة       

من خالذلا التعبَت. عن أفكاره، والوقوف على أفكار 
يربز مالديو من أفكار ومشاعر، ويسجيل االخرين، وأن 

مايريد تسجيلو من حوادث ووقائع. وكثَتا ما يكون اجلطأ 
الكتايب سببا يف قاب ادلعٌت، وعدم وضوح الفكرة، ومن مث 
                                                                                                                     

المراجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات رشيد أمحد طعيمة،   21
  185ه(،ص 1431)القاىرة: دار الفكر العريب،  أخر،

 218...ص.تعليم اللغة العربيةالسعيد اليف،   22



22 
 

 

لصحيحة عملية مهمة للمتعلم يف دراستو تعترب الكتابة ا
 وحياتو ادلستقبل. 

وتدريب ادلتعلمُت على الكتابة فب مراحل التعليم 
ادلختلفة ينبغي اي يًتكز على تنمية ادلهارتُت الرئيستُت 

 التاليتُت:
 القدرة على الكتابة الصحيحة .1
 إجادة اخلظ .2

رمسا فالبد للمتعلم أن يكون فاقدرا على رسم احلروف         
صحيحا، وإال اضطريت الرموز، والستحالت قراءة، والبد أن 
تتوافر يف الكتابة قواعد الكتابة قواعد اخلط اليت يًتتب عليها 
حسنة، ومن مث فهم ادلكتوب، وينبغي أيضا أن تكون ىناك 
قدرة على اختبار الكلمات ووضعها يف النظام خاص ليتمكن 

 23عناء.القرائ من فهم ادلعاين واألفكار دون 

                                                             
02

)سعودي: تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،زلمود كامل الناقة،   
 231(، ص. 1985جامعة أم القرى، 
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أمهية الكتابة ىي ديكن أن يكون فكرة معروفا        
للنجتمع، ألننا قمنا بشكل غَت ادلباشرة بإجراء مناقشات مع 

 أحد ادلقاتلُت الذين نكتبهم.

 أهداف تعليم الكتابة .3

 وقدم زلمود كامل الناقة، اىدف تعليم الكتابة كما يلي:       

بُت شكل ابة احلروف العربية وإدراك العالقة كت - أ
 .احلروف وصوتو

كتابة الكلمات العربية حبرف متصلة مع متييز شكل  - ب
 احلروف أو الكلمات ووسطها واخرىا. 

 إتقان طريقة كتابة  اللغة العربية خبط واضحا وسليم.  - ج
الكتابة خط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل  إتقان - د

 .على الدارس
 .إتقان الكتابة من اليمُت إىل اليسَت - ه
 .الًتقيم  ودالالهتا وكيفية استخدامها معرفة علمات - و
معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك مايف اللغة العربية من  - ز

 بعض االختالفات بُت النطق الكتابة والعكس. 
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ترمجة أفكار كتابة يف مجل مستخدمها الًتتيب العريب  - ح
 ادلناسب للكلمات.

استخدام األسلوب ادلناسب للموضوع أو الفكرة  - ط
  24ادلعرب عنها.

أىداف الكتابة وىي أبالغ كل شيء، سواء كان ذلك        
 احلقائق البيانات أو األحداث. 

                
 
 

 

   
 

                                                             
 236....ص.تعليم اللغةزلمود كامل الناقة،  24
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 الفصل الثالث
 مناهج البحث 

 طريقة البحث .أ 
يف ىذه الرسالة  الباحث وستخدميإن ادلنهج الذى 

التسمية ىي  (Experiment Research)البحث التجريب ىو 
أجراه ادلدرس يهدف  اليت تطبق على تصميم البحث الذى

يصل إىل إىل التحقق من عالقات العلة وادلعلول حىت 
 1 .أسباب الظواىر

أقسام وىي:  البحث التجرييب فيجري على أربعةوأما 
، وحبث (Factorial Design)ية حبث التصميمات العامل

وحبث التجريبية ، (Pre-Experiment)التصميمات التهيدية 
، وحبث الشبو التجريبية (True Experiment)احلقيقية 

                                                             
مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم إبراىيم اليبيومي غاًل،  1
 113(،ص.2002)القاىرة: مكتبة الشروق الدولية  ،االجتماعية
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(Quasi Experimental).2 يف ىذه الرسالة  ر الباحثاواخت
 One من فروع (Pre-Experiment)التصميمات التمهدية 

group pre-test post-test design ،خذ الشكل الباحث يأ
 يل.التا

 

 

 

 :البيان

 : االختبار القبلى 1خ

X ادلعاجلة التجربية : 

 : االحتبار البعدى 2خ

 المجتمع  وعينة البحث .ب 

                                                             
المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صاحل بن محد العساف،  2

 .320(،ص.2000)الرياض: مكتبة العيكان  الطبعة الثانية،

 2خ   X  1ت   خ



42 
 

 

يف التالميذ مجيع كان اجملتمع يف ىذا البحث ىو 
MIN 8 Aceh Barat Daya  تلميذا 324 وعددىم ،

ألن تالميذ فقط، الفصل اخلامس تالميذوأخذ الباحث 
 تالميذون االمتحان النهائي ، بينما الصف السادس سيؤد

وعينة  مهارة الكتابة.الرابع لديهم قدرات منخفضة الصف 
. وطريقة اختيار العينة ىي تلميذا 30عددىم البحث 

 .(Purposive Sampling)الطريقة العمدية 
وىذه الطريقة تسمى أيضا بالطريقة ادلقصودة أو 
اإلختيار باخلربة وىي تعٌت أساس اإلختيار من خربة 

 3الباحث ومعرفتها بأن ىذه ادلفردة تتمثل رلتمع البحث.
ستعماذلم اللغة دلا يرى من قلة اىذه العينة  واختار الباحث

الفصل لتكون مثاال  اىذالعربية فستجرى عملية التعليم يف 
 للفصول األخرى.

 طريقة جمع البيانات وأدواتها .ج 

 فهي: ستعملها الباحثع البيانات اليت يوأما طريقة مج
                                                             

  .9...،صالمدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف، 3
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 االختبارات .1

االختبارات ىي رلموعة من األسئلة أو الواجبات 
هتدف إليو ما  اإلجابة ذلا والىتالتالميذ اليت تطلب من 

 باختبارين: قوم الباحثوي 4حيتاج البحث.

 االختبار القبلي -

إمالء ل " تطبيق تربه قبالذي خيو االختبار القبلي ى
على التالميذ لًتقية قدرة  بوسيلة كشاف ضوئي ادلنظور

بغرض حتديد احملتوى التحصيل الدراسي  "مهارة الكتابة
لديهم يف مهارة الكتابة قبل إجراء التجريبية لقياس األثر 

ادلتغري ادلستقبل )التعليم ادلربمج( على حدثو تطبيق الذي أ
 التحصيل الدراسي

 االختبار البعدي -

                                                             
 تعليم العربية بين العلم والفن، الطبيعة األول،شد أمحد طعيمة، ار  4

 .29(،ص.2000)القاىرة: دار العريب 
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تطبيق  تربه بعداالختبار البعدي ىو الذي خي
ة قدرة التالميذ إمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي لًتقي

التالميذ استجابة  عرف الباحثيل على مهارة الكتابة
 .بعد تطبيقهاعلى مهارة الكتابة  واستطاعة

 اإلستبانة .2
اإلستبيان يعٌت أن تطلب من كل طالب أن يبني 

عن موقفو أو رأيو أو معلوماتو بشأن موضوع معني.  
ويأخذ االستبيان مبعناه االصطالحي شكل استمارة 

عدًدا من األسئلة ادلصممة حول موضوع معني،  حتتوي 
وتوجو إىل رلموعة )أو عينة( زلدودة من األفراد ليجيبوا 
عنها ويدونوا إجاباهتم بأنفسهم، وقد يدون الباحث يف 
ادليدان تلك اإلجابات بنفسو مع اإللتزام بنص مايقولو 

يف ىذا البحث بتقسيم ورقة  فيقوم الباحث 5.ادلبحوث
على التالميذ دلعرفة استجابة التالميذ االستبانة على 

                                                             
5
 .102ص....،مناهج البحثإبراىيم اليبيومي غاًل،   
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يف تطبيق االمالء ادلنظور  كشاف ضوئيوسيلة   استعمال
 .لًتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة

 طريقة تحليل البيانات .د 
 . تحليل البيانات لإلختبار1

تعتبري حتليل ادلعلومات خطوة مهمة من خطوات 
الباحث طريقة  ميم البحث. ففي ىذا البحث استخدمتص

حتليل البيانات حتليال كميا. فاستعمل الباحث اجملموع 
وادلعدل من إجابة االختبارتني )االختبار القبلي والبعدي(. 

بوسيلة كشاف  تطبيق إلمالء  ادلنظور ىوالتعرف عل
لًتقية قدرة الطلبة على ادلهارة الكتابة . فالتحليل  ضوئي

. أما من أنواع Tلذي استعملو الباحث ىو اختبار ا
الباحث لتحليل  ( اليت استعملوtest”T)“االختبار ت 

 Paired Sample T Testىو اختبار  البحث يف ىذه الرسالة
ىو  ادلنهج التجرييب الذي قد اختباره الباحث ألن

التصميمات التمهيدية بشكل تصميم اجملتموعة الواحدة 
 Oneمع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 
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Group Pre-Test Post-Test  باستعانة احلساب على
 .”SPSS Statistics 2.2“األدوات الرقمية 

  test”T“بشرطي  يقوم الباحث test”T“بل اجراء ق       
واالختبار ادلتجانس  (Uji Normalitas)فهما اختبار العمل 
(Uji Homogenitas).  إن ضبط فائيل(Normalitas Data) 

حتصيلو يدل على توزيع  (Homogenitas Data)  وادلتجانس
 0،05 (.Sig)مبستوى الداللة < (Distribusi Data)البيانات 

 Paired Sample T Testمن  (.Sig)فالتحليل مبستوى الداللة 
 كما يلي:

 نتيجة مستوى الداللة< إذا كانت(Sig.)0،05  فهذه تدل
 (Ha)مردود والفرض البديل  (Ho)على أن الفرض الصفري 

 مقبول.
 نتيجة مستوى الداللة> إذا كانت(Sig.)0،05  فهذه تدل

 (Ha)مقبول والفرض البديل  (Ho)على أن الفرض الصفري 
 مردود.
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 ستبانةلإلالبيانات تحليل .  2

رقة اإلستبانة و الباحث بتحليل البيانات عن نتيجة قوم وي
 6على القانون: الباحث عتمديف

  
 

 
      

 نات:البيا
P :النسبة ادلؤية  
f :الًتددات 

N :رلموعة التالميذ 
 

                                                             
6 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan,... hal 43. 
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 الرابع الفصل

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات .أ 

طريقة بيتعلق  يف الفصل السابق ما قد شرح الباحث
طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تالبحث يف 

(projectorلًتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة )  ففي ىذا ،
ة نتائج البحث اليت حتصل عليها يف حديق عرض الباحثيالفصل 

. وللحصول MIN 8 ACEH BARAT DAYAبــ البحث يعٍت 
 MIN 8 ACEH يفقام الباحث بالبحث التجرييب علي البيانات ف

BARAT DAYA) )  على   اعتمادا م 0202/0200 للسنة
رسالة عميد كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية 

-B   رقم: واحلكومية بندا أتشي

16931/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2021 
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 لمحة عن حقل البحث .1

 درسةمن ادل MIN 8 ACEH BARAT DAYAإن 
. وىذه Payaقع يف قرية ت Aceh Barat Dayaاإلسالمية  يف 
العلوم اإلسالمية  تالميذارس اليت يتعلم فيها الادلدرسة من ادلد

والعلوم العامة. والعلوم اإلسالمية تتكون من اللغة العربية وتاريخ 
عامة تتكون من إلسالم والفقو والقرآن واحلديث. والعلوم الا

زيٍت ىا. وكان ناظر ادلدرسة اآلن وغَت  جنليزياإل اللغةو الرياضية 
وىي بكلوريوس. وادلعلم الذي يعلم اللغة العربية فإمنا واحد  حسن

، قد كانت تتخرج يف جامعة الرانَتي بكاروليوس أجا نلي رسيل
 . واإلسالمية يف بندا أتشي

مدرسُت  3وعدد ادلعلمُت الذين يعلمون يف ىذه ادلدرسة 
 مدرسة. كما يتضح يف اجلدول اآليت:  02
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 1-4الجدول 

 دراسة أسماء المعلمين الرقم
 ناظر ادلدرسة بكاروليوس زيٍت حسن 2
 اللغة اإلندونيسية بكاروليوس لينرويت 0
 العلوم الطبيعية بكاروليوس إرليٌت 3
 فقو مالعل وليوسبكار حبيبة  8
 القرآن حديث بكاروليوسنرويت  0
 العلوم  الطبيعية بكاروليوس  الفينيتمرٌن 2
 العلوم  الطبيعية بكاروليوسارمى سورد  7
 العربية اللغة بكاروليوس أجا نلي رسيل 4
 العلوم الطبيعية بكاروليوس وحدة 4

 اللغة اإلجنيلزية بكاروليوس ليت  22
 الفنون الثقافية كاروليوسب ارىن زلرين 22
 اللغة اإلندونيسية بكاروليوس ايكى فرينا 20
 م الفنونعلال بكاروليوس سيت عازجة 23
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 العلوم الطبيعية بكاروليوسويت  إرليٌت 28
 اللغة اإلندونيسية ٍت بكاروليوسسفري 20
 م الفنونعلال فًتي بكاروليوس 22
 العلوم االجتماعية بكاروليوس دروتى 27
 الرياضية بكاروليوس دىلينا 24
 احلديثو قرآن ال بكاروليوسزرويت  24
 اللغة اإلجنيلزية بكاروليوس مرلنا 02
 األخالقو عقيدة ال بكاروليوس رحم استنا 02
 الًتبية الوطنية بكاروليوس يولزر زلمد 00
 اللغة العربية نور الفجرياين بكاروليوس 03
 لرياضيةاالعلم  بكاروليوس رمحية يسر 08
 الرياضيةالعلم  بكاروليوس سفريا ايدويت 00
 رياضةم الالعل بكاروليوسقبل فجر م 02
 التاريخ اإلسالمي بكاروليوسفطريٍت  07
 القرآن حديث العلوم بكاروليوسزلفكر  04
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 من ، يتكونونتالميذ 348يف ىذه ادلدرسة  تالميذعدد ال
لصف األول ون يف اة. وىم جيلستلميذ 244و  تالميذ 240

كما يتضح يف   تالميذ، ولكل صف عدد سادسحىت الصف ال
 اجلدول التايل:

 2-4الجدول 

 MIN 8 ACEH BARAT DAYAفي  تالميذعدد ال

 المجموع لتلميذعدد ا  الصف
 تلميذةال تلميذال

 02 20 28 األول )أ(
 04 22 24 األول )ب(

 02 22 22 )ج( األول
 02 22 22 )أ( الثاين
 32 20 24 )ب( الثاين

 07 28 23 )أ( الثالث
 07 20 20 الثالث)ب(



03 

 

 

 

 00 20 20 )أ( الرابع
 03 20 22 )ب( الرابع
 03 27 2 )ج( الرابع

 32 22 28 )أ( اخلامس
 04 20 28 )ب(اخلامس
 04 20 27 )أ( السادس
 04 20 27 )ب(السادس

 384 189 195 المجموع
 

طبيق تيقة البحث طر بالعملية التجريبية   عُت الباحثي
 MIN 8قوم هبا يف يحُت  مالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئياإل

ACEH BARAT DAYA  فتوضح أوال التوقيت التجرييب كما ،
 يلي:
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 3-4الجدول 
 التوقيت التجريبي

 الساعة تاريخ يوم اللقاء
نوفمرب  08 األربعاء اللقاء األول

0202 
27:80-
24:20 

وفمرب ن 00 اخلميس اللقاء الثاين
0202 

22:32-
22:02 

نوفمرب  02 اجلمعة اللقاء الثالث
0202 

24:80-
24:20 

 

طبيق اإلمالء المنظور بوسيلة  تطريقة البحث في  .ب 
( لترقية قدرة التالميذ على projector)كشاف ضوئي 

 مهارة الكتابة
طبيق تطريقة البحث يف  وعملية التعليم والتعلم بإجراء 

يف اجلدول  وضح الباحثي اف ضوئياإلمالء ادلنظور بوسيلة كش
 يلي:
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 4-4الجدول 

إلمالء طبيق ابت الكتابة في إجراء  تالميذأنشطة المدرس وال
 المنظور بوسيلة كشاف ضوئي

 اللقاء األول

 تالميذأنشطة ال أنشطة المدرس
الفصل بإلقاء  دخل ادلدرسي

 السالم
 السالم تالميذيرد ال

 الدعاء  تالميذال يقرأ بقراءة  الدعاء  تالميذالأمر ي
شرح يعرف ادلدرس امسو و ي

اذلدف عن حضورىا يف ىذا 
 الفصل 

 إىل ادلدرس تالميذاليستمع 

 تالميذالإىل مجيع  نظر ادلدرسي
بكشف  تالميذالدعو أمساء يو 

 الغياب

بدعوة كشف  تالميذاليهتم 
 الغياب

 أسئلة ادلدرس تالميذالجييب بعض األسئلة  قدم ادلدرسي
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 حول الدرس
عن أىداف تعلم  شرح ادلدرسي

 وفوائد مهارهتاالكتابة 
 إىل ادلدرس تالميذاليستمع 

إىل عدة  تالميذالادلدرس يقسم 
 رلموعات

يف رلموعات  تالميذجيلس ال
 يقسمها ادلدرس

  تالميذالمن ادلدرس يطلب 
 أكتابة الكلمات اليت قر 

 ما يقرأه ادلدرس تالميذيكتب ال

ليت  إىل النتائج اادلدرس ينظر 
 تالميذالكتبها 

كتاباهتم  تالميذاليظهر 
 درسللم

تصلح ادلدرس اخلطاء من  
 تالميذكتابة ال

 إصالح ادلدرسبتالميذ الهتم ي

 الدعاء  تالميذاليقرأ  بقراءة الدعاء  ختتم ادلدرس
تالميذ العلى  تسلم ادلدرس

 وخترج من الفصل
 السالم تالميذاليرد 
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 5-4الجدول 

إلمالء طبيق اتب الكتابة في إجراء  الميذتأنشطة المدرس وال
 المنظور بوسيلة كشاف ضوئي

 اللقاء الثاين

 تالميذالأنشطة  أنشطة المدرس
الفصل بإلقاء  دخل ادلدرسي

 السالم
 السالمتالميذ اليرد 

 الدعاء تالميذ اليقرأ  بقراءة  الدعاء تالميذ الأمر ي
عن تالميذ ال سأل ادلدرسي

لعربية أىداف تعليم اللغة ا
 الكتابةخصوصا يف 

 أسئلة ادلدرستالميذ الجيب 

عن تالميذ ال سأل ادلدرسي
اليت قد تعلم  عربيةال الكتابة

طبيق اإلمالء تقبل تالميذ ال
  ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي

عما قد فهموا تالميذ الجييب 
قبل من قبل) الكتابةمن تعلم 

طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة ت
 (كشاف ضوئي
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يف  الكتابةمهمة  ادلدرس بُتي
 احلياة اليومية

إىل شرح تالميذ اليستمع 
 ادلدرس

 0إىل  تالميذال ادلدرستقسم 
واج دز اال رلموعات قبل التقدًن

قبل عرض ادلواد على قبل 
 جهاز العرض

  رلموعتهميف  تالميذالجيلس 

ادلواد على جهاز ادلدرس يعرض 
حديقة وموضوعو العرض 
 احليوانات

ادلواد على  ميذالتال يشاىد
 جهاز العرض

ادلدرس يقرأ  ،وبعد مشاىدة
القطعة قراءة واضحة، ويناقش 
التالميذ يف معناىا، ويطلب 

 منهم حتجئة كلمات الصعبة. 

ذ القطعة ويطلب يقرأ التالمي
 الكلمات الصعبة.  منهم حتليل 

 

ادلفردات الصعبة  درسشرح ادلي
 هايرمجو 

 درسرح ادلإىل ش التالميذينتبو 

ادلفردات اليت  التالميذيكتب للكتابة  التالميذرس ادلد أمري
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حىت يتمكنوا من التدرب على 
 الكتابة عن ادلواد اليت يروهنا

 رسادلدشرحها 

ويتحقق من كتابة رس ادلديرى 
 التالميذ

كتاباهتم  التالميذيظهر 
 رسدلمل

صلح اخلطاء وي ادلدرس ققحي 
 التالميذكتابة من  

 صالح ادلدرسإب التالميذ هتم ي

الفرصة  التالميذ عطي ادلدرسي
دقائق ليسألوا عما ال  0

 التالميذوإذا قدم  يفهمونو.
اآلخرين  تلميذأمر يالسؤال، 
سئلة فإذا  م يستطع إلجابة األ

 جتيبها. أحد فادلدرس

عما ال يفهمونو  التالميذيسأل 
أسئلة عما ال  و جتيب ادلدرس
 يستطيعون إجابتو

دلناقشة  ميذالتال رشد ادلدرسي
 موضوع الدرس

الدرس موضوع  التالميذيناقش 
 حديقة احليواناتعن 

 التالميذ تطلب ادلدرس من
 تفسَت اجلمل ادلعروضة

اجلمل اليت  التالميذيشرح 
 ناقشوىا
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ليلخصوا  التالميذ رشد ادلدرسي
صة من ادلوضوع حتت اخلال

  إشراف ادلدرس

صة من اخلال التالميذيلخص 
 راف ادلدرسادلوضوع حتت إش

على الطلبة  تسلم ادلدرس
 وخترج من الفصل

 السالم تالميذيرد ال

 

 6-4الجدول 

إلمالء طبيق اتب الكتابة في إجراء  تالميذأنشطة المدرس وال
 المنظور بوسيلة كشاف ضوئي

 اللقاء الثالث
 التالميذأنشطة  أنشطة المدرس

الفصل بإلقاء  دخل ادلدرسي
 السالم

 مالسال التالميذيرد 

 الدعاء  التالميذيقرأ  بقراءة  الدعاء  التالميذأمر ي
األسئلة عما قد  قدم ادلدرسي

عملوا من ادلواد الدراسية 
عدة اإلجابات  التالميذيقدم 

دلا قد فعلوا من ادلواد الدراسية 
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 السابقة السابقة
 موعتهمرليف  التالميذجيلس  موعتهمرليف  التالميذتقسم 

ًت من دف درسيتحقق ادل
 الطالب مرة أخرى

 يعرضون دفاترىم التالميذ

الطالب عن معٌت  سأل ادلدرس
 اجلمل ادلكتوبة

 أسئلة ادلدرس التالميذجييب 

دقائق  3حوايل  نح ادلدرسدي
دلراجعة ادلفردات  تالميذلل

 ادلعروضة

إىل النص  التالميذينتبو 
 دقائق 3حوايل  ادلعروض

االختبار  التالميذ ترب ادلدرسخي
تطبيق اإلمالء دي )بعد البع

 (ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي

باالختبار البعدي  التالميذيقوم 
تطبيق اإلمالء ادلنظور بعد )

 (بوسيلة كشاف ضوئي
القطعة عن ادلدرس حيجب 

أنظارىم . ةيبدايف إمالء عليهم 
 مجلة بعد اخرى بوضوح وتأن. 

 

ادلفردات اليت  التالميذيكتب 
 ادلدرس الءدي
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رس اخلطاء من  ادلد تصلح
  تابة التالميذك

 إصالح ادلدرسب التالميذهتم ي

 نتيجة اخلالصة من  ادلدرسقدم 
 تعلم اللغة العربية

إىل اخلالصة  التالميذيستمع 
 جيدا

 الدعاء  التالميذيقرأ  قراءة الدعاءأمر ب تم ادلدرسخي
 التالميذعلى  سلم ادلدرسي
 رج من الفصلخيو 

 السالم التالميذيرد 

 

 ليل البيانات ومناقشتهاتح .ج 
 اإلختبار القبلي والبعدي .1

عرف على قدرة باالختبار القبلي وىو طريقة للت قام الباحث
طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة  قبل مهارة الكتابة على  تالميذال

 وأيضا قام الباحث كتابةيبو يف درس الوتدر  كشاف ضوئي
طبيق تتدريب بعد  قدرة التالميذللتعرف على البعدي باالختبار 

وقدرهتم على استيعاب اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 
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يف االختبار ديكن النظر إىل  تالميذ، ودلعرفة نتيجة الكتابةدرس ال
  اجلدول اآليت:

 7-4الجدول 
 ختبار القبلينتيجة اال

 نتيجة االختبار القبلي التالميذ الرقم
 02 2 تلميذال 2
 00 0 تلميذال 0
 80 3 تلميذال 3
 02 8 تلميذال 8
 82 0 تلميذال 0
 30 2 تلميذال 2
 82 7 تلميذال 7
 02 4 تلميذال 4
 22 4 تلميذال 4
 20 22 تلميذال 22
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 02 22 تلميذال 22
 82 20 تلميذال 20
 32 23 تلميذال 23
 22 28 تلميذال 28
 82 20 تلميذال 20
 32 22 تلميذال 22
 72 27 تلميذال 27
 30 24 تلميذال 24
 22 24 تلميذال 24
 80 02 تلميذال 02
 02 02تلميذ ال 02
 00 00تلميذ ال 00
 32 03تلميذ ال 03
 30 08تلميذ ال 08
 02 00تلميذ ال 00
 32 02تلميذ ال 02
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 02 07تلميذ ال 07
 82 04تلميذ ال 04
 32 04تلميذ ال 04
 02 32تلميذ ال 32
 1141 المجموع 
 37،6= 1141:31 معدل 

 

 8-4الجدول 
 ختبار البعدينتيجة اال

 ختبار البعدينتيجة اال التالميذ الرقم
 42 2 تلميذال 2
 02 0 تلميذال 0
 42 3 تلميذال 3
 40 8 تلميذال 8
 42 0 تلميذال 0
 72 2 تلميذال 2
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 42 7 تلميذال 7
 42 4 تاميذال 4
 222 4 تلميذال 4
 00 22 تلميذال 22
 70 22 تلميذال 22
 72 20 تلميذال 20
 22 23 تلميذال 23
 42 28 تلميذال 28
 20 20 تلميذال 20
 42 22 تلميذال 22
 222 27 تلميذال 27
 70 24 تلميذال 24
 222 24 تلميذال 24
 72 02 تلميذال 02
 72 02تلميذ ال 02
 42 00تلميذ ال 00
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 72 03تلميذ ال 03
 42 08تلميذ ال 08
 40 00تلميذ ال 00
 40 02تلميذ ال 02
 72 07تلميذ ال 07
 42 04تلميذ ال 04
 42 04تلميذ ال 04
 70 32تلميذ ال 32
 2375 المجموع 
= 2375:31 معدل 

79،16 
 

ومن ىذين اجلدولُت يدالن على أن نتيجة ادلعدلة يف 
( ، ونتيجة  ادلعدلة يف االختبار 37،2) ىااالختبار القبلي تقدير 

 (.74،22رىا )يالبعدي تقد
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قوم ي  Ranks Test وأ  T-Testتقبل إجراء االختبار 
باستعمال اختبار   (Normalitas Data)بضبط الفائيل   الباحث
يبُت عن حتصيل ضبط  4-8جلدول او  (Uji Normalitas)العمل 
 .(Normalitas Data)الفائيل 

 9-4الجدول 

 (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل 

 

 

يدل على أن حتصيل االختبار القبلي  8-4الجدول ومن 
مبستوى  (Uji Normalitas)والبعدي باستعمال اختبار العمل 

(. واالختبار البعدي 2،308أصغر من  2،20) (.Sig)الداللة 
(. فتشَت تلك 2،302ن أصغر م 2،20) (.Sig)مبستوي الداللة 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest ,116 30 ,200
*
 ,961 30 ,324 

postest ,105 30 ,200
*
 ,962 30 ,350 
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يتم توزيعها بشكل طبيعي ديكن  النتيجة إىل أن البيانات اليت
يبُت  4-8واجلدول  (Uji Homogenitas)إجراء اختبار ادلتجانس 

كما يف  .(Uji Homogenitas)عن حتصيل االختبار ادلتجانس 
 : 4-8اجلدول 

 11-4الجدول 
 (Uji Homogenitas)ختبار المتجانس نتيجة اال

Test of Homogeneity of Variances 

HASIL 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,484 1 58 ,489 

 

يدل على أن حتصيل االختبار ادلتجانس  22-8اجلدول 
(Uji Homogenitas)  مبستوى الداللة(Sig.) (2،20  <

(. فتشَت تلك النتيجة إىل أن البيانات متجانسة، حىت 2،844
 .(Uji T)دتكن إجراء اختبار ت 
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 تطبيق إمالء ادلنظور بوسيلة كشاف الضوئيوللتعرف على 
باالنظر إىل نتيجة ادلعدلة من   (Uji T)البد أن حتلل اختبار ت 
 يت:اآل 22-8لبعدي، ويبُت اجلدول االختبار القبلى واالختبار ا

 11-4الجدول 

 ت االختبار تحصيل

يدل على أن نتيجة االختبار القبلي  22-8اجلدول 
 تبُتات التالية . واخلطو 74،22ونتيجة االختبار البعدي  37،2

( لًتقية projectorطبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي )ب
-8كما بُت اجلدول   و. وحتصيلقدرة التالميذ على مهارة الكتابة

   اآليت: 20
  

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pretest 38,00 30 13,995 2,555 

postest 79,17 30 12,600 2,300 
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 12-4الجدول 
Paired Samples Test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T DF 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mea

n 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pa

ir 

1 

Pretest - 

Postest 

-

41,1

67 

12,083 2,206 
-

45,679 
-36,655 

-

18,6

60 

29 ,000 

 
على يدل  20-8يف اجلدول  حتصيل االختبار 

 2،20) (.Sig)مستوى الداللة أي يكون ( -24،222)
طبيق اإلمالء تطريقة البحث يف  على أن  (. وىذا يدل2،22<

لًتقية قدرة التالميذ على ادلهارة  ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي
 .الكتابة
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 ستبانةاال .2
على  كتابةستبانات يف عملية تعليم الباال قوم الباحثي

مادة اللغة العربية للحصول على اجملموع وادلعدل والنسبة ادلئوية 
 باستعمال القانون:لتالميذ اة دلعرفة استجاب

 

 

P :النسبة ادلؤية  
f :الًتددات 

N : لتالميذارلموعة 
بتقدًن النتيجة على  ودلعرفة مجيع معدلة النتائج قام الباحث

:كما يلي "likert scale" مقيس لييكرت األربعة
1 

 

 8موافق جدا بنتيجة: 
 3موافق بنتيجة: 

                                                             
1
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2003), hal.281 

P=
𝑓

𝑛
× 100% 
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 0غَت موافق بنتيجة: 
 2نتيجة: غَت موافق بشدة ب

طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة  تب  التالميذاستجابة  وتتضح
 يف اجلدول التايل: كشاف ضوئي

 13-4الجدول 
 1على البيان رقم  تالميذاستجابة ال

 البيان

 اجملموع خيارات اإلجابات
موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

 غَت موافق
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
 

كفاءة ادلواد 
 الدراسية

02 4 - - 32 

 222 - - 07 48 اجملموع
 ٪222 - - ٪32 ٪ 72 النسبة ادلؤية

 3،72  نتيجة ادلعدلة
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  ادلواد الدراسية عن كفاءة 23-8اعتمادا على اجلدول 
يشَت إىل  ،”طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئيتب“

تحقق النتيجة يف ، أي ت3،72استجابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة 
طبيق اإلمالء ادلنظور تب كتابةموافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم  

ممتع رة الكتابة لًتقية قدرة التالميذ يف مهابوسيلة كشاف ضوئي 
 جدا غَت ممل.

 14-4الجدول 
 2على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع
موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

 موافق
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
سهولة 

استيعاب 
 ادلواد الدراسية

20 20 - - 32 
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 220 - - 80 22 اجملموع
 ٪222 - - ٪02 ٪ 02 النسبة ادلؤية

 3،02 نتيجة ادلعدلة
 عن سهولة استيعاب ادلواد 28-8اعتمادا على اجلدول 

 ،”دلنظور بوسيلة كشاف ضوئيطبيق اإلمالء اتب“  الدراسية
، أي تتحقق 3،02يشَت إىل استجابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة 

طبيق تب كتابةالنتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم  
ذ يف لًتقية قدرة التالمياإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 

  ممتع جدا غَت ممل. رة الكتابةمها
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 15-4الجدول 

 3على البيان رقم  تالميذلااستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

اجملم
 وع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة 
 (2بنتيجة )

ادلفردات 
ادلعروضة على 
 جهاز العرض

03 7 - - 32 

22 - - 02 40 اجملموع
3 

72،7 النسبة ادلؤية
 ٪ 

03،3
٪ 

- - 22
2٪ 

 3،02 ادلعدلة نتيجة
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ادلفردات ادلعروضة على  عن 20-8اعتمادا على اجلدول 
 ،”طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئيتب“جهاز العرض 

أي تتحقق ، 3،77إىل استجابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة يشَت 
طبيق تب كتابةالنتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم  

لًتقية قدرة التالميذ يف اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 
  ممتع جدا غَت ممل. الكتابةرة مها

 16-4الجدول 
 4على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع
موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
ادلواد ادلعروضة 
تساعدين حًقا 

 يف الكتابة

02 8 - - 32 
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 220 - - 20 228 اجملموع
 ٪222 - - ٪28 ٪ 42 النسبة ادلؤية

 3،47 نتيجة ادلعدلة
 

ادلواد ادلعدة يف مساعدة  22-8اعتمادا على اجلدول 
 ، ضوئياإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف طبيق تب  كتابةيف   التالميذ
، أي تتحقق 3،47ادلعدلة بنتيجة تجابة إجيابية إىل اسيشَت 

طبيق تب الكتابةالنتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم 
لًتقية قدرة التالميذ يف اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 

 ممتع جدا غَت ممل. الكتابةرة مها
 17-4الجدول 

 5على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 اباتخيارات اإلج

موافق  اجملموع
جدا 

بنتيجة 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

غَت موافق 
بشدة 
بنتيجة 
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(8) (0) (2) 
متعة تعلم 

الكتابة كل 
يوم 

 لتالميذل

02 8 - - 32 

 220 - - 20 228 اجملموع
النسبة 

 ادلؤية
42 ٪ 28٪ - - 222٪ 

نتيجة 
 ادلعدلة

3،47 

 
 الكتابةفرح تعلم حالة  27-8اعتمادا على اجلدول 

طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف تب" التالميذعند  اليومية
، أي 3،47ادلعدلة بنتيجة يشَت إىل استجابة إجيابية  "،ضوئي

 الكتابةجدا. وىذا يدل على أن تعّلم تتحقق النتيجة يف موافق 



42 

 

 

 

لًتقية قدرة التالميذ طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تب
 ممتع جدا غَت ممل. الكتابةة ر مهايف 

 18-4الجدول 
 6على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع
موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
الفرح  حالة

 بالتعلم باستعمال
جهاز العرض 
  دلهارة الكتابة

07 3 - - 32 

 224 - - 4 224 اجملموع
 ٪222 - - ٪22 ٪ 42 النسبة ادلؤية

 3،42 نتيجة ادلعدلة
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حالة الفرح بالتعلم باستعمال  24-8اعتمادا على اجلدول 
طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة  تب" جهاز العرض دلهارة الكتابة

، 3،42ادلعدلة يشَت إىل استجابة إجيابية بنتيجة  "كشاف ضوئي
م موافق جدا. وىذا يدل على أن تعل حقق النتيجة يفتتأي 

لًتقية قدرة طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تب الكتابة
 ممتع جدا غَت ممل. الكتابةرة مهاالتالميذ يف 

 19-4الجدول 
 7على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع
موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

ق مواف
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة بنتيجة 

(2) 

مواد الدراسة 
 سهلة للفهم

03 7 - - 32 
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 223 - - 02 40 اجملموع
 ٪222 - - ٪03،3 ٪ 72،7 النسبة ادلؤية

نتيجة 
 ادلعدلة

3،77 

مواد الدراسة سهلة للفهم  24-8اعتمادا على اجلدول 
يشَت إىل  ،”ة كشاف ضوئيطبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلتب“

النتيجة يف ، أي تتحقق 3،77بنتيجة ادلعدلة إجيابية استجابة 
طبيق اإلمالء تب الكتابةموافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم 

رة مهالًتقية قدرة التالميذ يف ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 
  ممتع جدا غَت ممل. الكتابة
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 21-4الجدول 
 8ن رقم على البيا تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع
موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة بنتيجة 

(2) 

وضوح الكتابة 
ادلعروضة يسهل 

 لكتابة

00 0 - - 32 

 220 - - 20 222 اجملموع
 ٪222 - - ٪22،7 ٪ 43،3 النسبة ادلؤية

 3،43 نتيجة ادلعدلة
 

وضوح الكتابة ادلعروضة  02-8اعتمادا على اجلدول 
 ،”اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئيطبيق تب“يسهل لكتابة 

، أي تتحقق 3،43يشَت إىل استجابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة 



48 

 

 

 

طبيق تب الكتابةالنتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم 
قدرة التالميذ يف لًتقية اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 

 ممتع جدا غَت ممل. الكتابةرة مها
 21-4الجدول 

 9على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع
موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
وضوح الصور 
ادلعروضة جيعل 

من السهل 
 تابةكفهم ال

07 3 - - 32 

 227 - - 4 224 اجملموع
 ٪222 - - ٪22 ٪ 42 النسبة ادلؤية
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 3،42 نتيجة ادلعدلة
 

ادلعروضة جيعل وضوح الصور  02-8اعتمادا على اجلدول 
طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف تب“ كتابةمن السهل فهم ال

 ، أي3،42إىل استجابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة يشَت  ،”ضوئي
 الكتابةتتحقق النتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم 

لًتقية قدرة التالميذ طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تب
 ممتع جدا غَت ممل. الكتابةرة مهايف 

 22-4الجدول 
 11على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
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التعلم 
باستخدام 

جهاز عرض 
 ممتع للغاية

24 22 - - 32 

 224 - - 33 72 اجملموع
 ٪222 - - ٪32،7 ٪ 23،3 النسبة ادلؤية

 3،23 نتيجة ادلعدلة
 

التعلم باستخدام جهاز  00-8اعتمادا على اجلدول 
طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف تب“ية عرض ممتع للغا

، أي 3،23ستجابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة يشَت إىل ا ،”ضوئي
 الكتابةتتحقق النتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعلم 

لًتقية قدرة التالميذ طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تب
 ممتع جدا غَت ممل. الكتابةرة مهايف 
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 23-4 الجدول
 11على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع
موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
طرق التعلم 

ترقي محاسيت 
  الكتابةيف 

03 7 - - 02 

 223 - - 02 40 اجملموع
 ٪222 - - ٪03،3 ٪ 72،7 النسبة ادلؤية

 3،77 نتيجة ادلعدلة
 

طرق التعلم ترقي محاسيت يف  03-8اجلدول اعتمادا على 
يشَت  ،”طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئيتب“ الكتابة



44 

 

 

 

، أي تتحقق النتيجة 3،77إىل استجابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة 
 طبيق اإلمالءتب الكتابةيف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم 

رة مهالًتقية قدرة التالميذ يف ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 
 ممتع جدا غَت ممل. الكتابة

 24-4الجدول 
 12على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
علم طرق الت

تساعدين يف 
 فهم ادلواد

00 0 - - 32 

 220 - - 20 222 اجملموع
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 ٪222 - - ٪22،7 ٪ 43،3 النسبة ادلؤية
 3،43 نتيجة ادلعدلة

 

 التالميذ طرق التعلم تساعد 08-8اعتمادا على اجلدول 
 ،"طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئيتبيف فهم ادلواد "

، أي تتحقق 3،43يجة ادلعدلة تجابة إجيابية بنتيشَت إىل اس
طبيق تب الكتابةموافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم النتيجة يف 

لًتقية قدرة التالميذ يف اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 
 ممتع جدا غَت ممل. الكتابةرة مها

 25-4الجدول 
 13على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع
وافق م

جدا 
بنتيجة 

(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
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طرق التعلم 
جتعلٍت 
 نشيطة

02 8 - - 32 

 78 - - 20 228 اجملموع
 ٪222 - - ٪23،3 ٪ 42،7 النسبة ادلؤية

 3،47 نتيجة ادلعدلة
 

 التالميذ طرق التعلم جتعل 00-8اعتمادا على اجلدول 
يشَت  ،"طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تب"ُت طنشي

، أي تتحقق النتيجة 3،47تجابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة إىل اس
طبيق اإلمالء تب الكتابةيف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم 

رة مهالًتقية قدرة التالميذ يف ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 
 ممتع جدا غَت ممل. الكتابة
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 26-4ل الجدو 
 14على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
كون سرور 

يف  التالميذ
 ادلواد الدراسية

00 0 - - 32 

 220 - - 20 222 اجملموع
 ٪222 - - ٪22،7 ٪ 43،3 النسبة ادلؤية

 3،43 نتيجة ادلعدلة
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يف  التالميذكون سرور يف   02-8اعتمادا على اجلدول 
 ،"طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئيتبادلواد الدراسية "

، أي تتحقق 3،43تجابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة يشَت إىل اس
يق طبتب الكتابةالنتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم 

لًتقية قدرة التالميذ يف اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 
 ممتع جدا غَت ممل. الكتابةرة مها

 27-4الجدول 
 15على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
طريقة التعلم 
تشجعنا على 

02 8 - - 32 
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زلاولة 
 الكتابة
 222 - - 20 228 اجملموع

 ٪222 - - ٪23،3 ٪ 42،7 النسبة ادلؤية
 3،47 نتيجة ادلعدلة

 
طريقة التعلم تشجعنا على  07-8اعتمادا على اجلدول 

 ،"إلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئيطبيق اتب"زلاولة الكتابة 
، أي تتحقق 3،47ابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة يشَت إىل استج

طبيق تب الكتابة  وافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلمالنتيجة يف م
لًتقية قدرة التالميذ يف اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 

 ممتع جدا غَت ممل.ة الكتابرة مها
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 28-4الجدول 
 16على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 اإلجاباتخيارات 

اجمل
 موع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة 
 (2بنتيجة )

سهولة فهم 
شرح ادلدرس 

 إلمالءعن ا

02 8 - - 32 

22 - - 20 228 اجملموع
2 

42،7 النسبة ادلؤية
 ٪ 

23،3
٪ 

- - 22
2٪ 

 3،47 نتيجة ادلعدلة
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سهولة فهم شرح ادلدرس  04-8اعتمادا على اجلدول 
 ،"طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئيتب" عن اإلمالء

، أي 3،47جيابية بنتيجة بنتيجة ادلعدلة يشَت إىل استجابة إ
 الكتابةتتحقق النتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم 

لًتقية قدرة التالميذ طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تب
 ممتع جدا غَت ممل. ة الرة الكتابرة مها يف مو

 29-4الجدول 

 17على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
 32 - - 8 02تثَت أسئلة 
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 درسادل
 التالميذ

للتعبَت عن 
 آرائهم
 222 - - 20 228 اجملموع

 ٪222 - - ٪23،3 ٪ 42،7 النسبة ادلؤية
 3،47 نتيجة ادلعدلة

 
 التالميذ ادلدرستثَت أسئلة  04-8اعتمادا على اجلدول 

طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف تب"للتعبَت عن آرائهم 
، 3،47يشَت إىل استجابة إجيابية بنتيجة بنتيجة ادلعدلة  ،"ضوئي

ي تتحقق النتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن تعّلم أ
لًتقية قدرة طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تب الكتابة

 ممتع جدا غَت ممل. ةالكتابرة مهاالتالميذ يف 
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 31-4الجدول 
 18على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع

موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت 
موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
طرق التعلم 

جتعلنا سهولة 
حفظ 

 ادلفردات

00 0 - - 32 

 220 - - 20 222 اجملموع
 ٪222 - - ٪22،7 ٪ 43،3 النسبة ادلؤية

  3،43 نتيجة ادلعدلة
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 التالميذ طرق التعلم جتعل 32-8اعتمادا على اجلدول 
إلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف طبيق اتبفظ ادلفردات "سهولة ح

إجيابية بنتيجة ادلعدلة تجابة ". فيشَت ىذا البيان إىل اسضوئي
، أي تتحقق النتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن 3،43

لًتقية طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تب الكتابةتعّلم 
 جدا غَت ممل. ممتع ةالكتابرة مهاقدرة التالميذ يف 

 31-4الجدول 
 19على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

 اجملموع
موافق 
جدا 

بنتيجة 
(8) 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

(0) 

غَت موافق 
بشدة 
بنتيجة 

(2) 
علٍت جتاألمثلة 
يف سريعا 

 كتابةال

08 2 - - 32 
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 228 - - 24 42  اجملموع
 ٪222 - - ٪02 ٪ 42 ادلؤية النسبة

  3،42 نتيجة ادلعدلة
 

 التالميذ علٍتجتاألمثلة  32-8اعتمادا على اجلدول 
إلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف طبيق اتب" الكتابةيف  سريعُت
، 3،42يشَت إىل استجابة إجيابية بنتيجة بنتيجة ادلعدلة  ،"ضوئي

ن تعّلم أي تتحقق النتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أ
لًتقية قدرة طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تب الكتابة

 ممتع جدا غَت ممل. ةالكتابرة مهاالتالميذ يف 
 32-4الجدول 

 21على البيان رقم  تالميذالاستجابة 

 البيان

 خيارات اإلجابات

موافق  اجملموع
جدا 

بنتيجة 

موافق 
بنتيجة 

(3) 

 غَت
موافق 
بنتيجة 

وافق غَت م
بشدة 
بنتيجة 
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(8) (0) (2) 

يلهم عرض 
 التالميذادلواد 

على الكتابة 
 باللغة العربية

02 4 - - 32 

 222 - - 07 48 اجملموع
 ٪222 - - ٪32 ٪ 72 النسبة ادلؤية

 3،72 لنتيجة ادلعدلة
 

 التالميذيلهم عرض ادلواد  30-8اعتمادا على اجلدول 
ء ادلنظور بوسيلة كشاف إلمالطبيق اتب"على الكتابة باللغة العربية 

تجابة إجيابية بنتيجة ادلعدلة ". فيشَت ىذا البيان إىل اسضوئي
، أي تتحقق النتيجة يف موافق جدا. وىذا يدل على أن 3،72

لًتقية طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي تب الكتابةتعّلم 
 ممتع جدا غَت ممل. ةالكتابرة مهاقدرة التالميذ يف 
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 33-4الجدول 
 التالميذنتيجة المعدلة من استجابة 

 التصريحات الرقم

استجابة التالميذ )النسبة 
 المائوية(

نتيجة 
موافق  المعدلة

 جدا
 غير موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

كفاءة ادلواد  2
 الدراسية

02 
72٪ 

4 
32٪ 

- - 3،42 

0 
سهولة 

استيعاب ادلواد 
 الدراسية

20 
02٪ 

20 
02٪ 

- - 3،02 

3 
ات ادلفرد

ادلعروضة على 
 جهاز العرض

03 
72،7

٪ 

7 
03،3

٪ 

- - 3،77 

 3،47 - - 8 07ادلواد ادلعروضة  8
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تساعدين حًقا 
 يف الكتابة

42٪ 28٪ 

0 
متعة تعلم 

الكتابة كل يوم 
 لتالميذل

02 
42٪ 

8 
28٪ 

- - 3،47 

2 

حالة الفرح 
بالتعلم 

 باستعمال
جهاز العرض 
 دلهارة الكتابة 

07 
42٪ 

3 
22٪ 

- - 3،42 

7 
مواد الدراسة 
 سهلة للفهم

03 
72،7

٪ 

7 
03،3

٪ 

- - 3،77 

4 
وضوح الكتابة 

ادلعروضة يسهل 
 لكتابة

00 
43،3

٪ 

0 
22،7

٪ 

- - 3،43 
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4 

وضوح الصور 
ادلعروضة جيعل 

من السهل فهم 
 كتابةال

07 
42٪ 

3 
22٪ 

- - 3،42 

22 

التعلم 
باستخدام 

جهاز عرض 
 ممتع للغاية

24 
23،3

٪ 

22 
32،7

٪ 

- - 3،23 

22 
طرق التعلم 

ترقي محاسيت 
  الكتابةيف 

03 
72،7

٪ 

7 
03،3

٪ 

- - 3،77 

20 
طرق التعلم 
تساعدين يف 

 فهم ادلواد

00 
43،3

٪ 

0 
20،2

٪ 

- - 3،43 

طرق التعلم  23
 جتعلٍت نشيطة

02 
42،7

8 
23،3

- - 3،47 
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٪ ٪ 

28 
كون سرور 

يف  التالميذ
 ادلواد الدراسية

00 
43،3

٪ 

0 
22،7

٪ 

- - 3،43 

20 
قة التعلم طري

تشجعنا على 
 زلاولة الكتابة

02 
42،7

٪ 

8 
23،3

٪ 

- - 3،47 

22 
سهولة فهم 

شرح ادلدرس 
 إلمالءعن ا

07 
42،7

٪ 

8 
23،3

٪ 

- - 3،47 

27 

تثَت أسئلة 
الطالب  درسادل

للتعبَت عن 
 آرائهم

02 
47،2

٪ 

8 
23،3

٪ 

- - 3،47 

طرق التعلم  24
جتعلنا سهولة 

00 
43،3

0 
22،7

- - 3،43 
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 ٪ ٪ حفظ ادلفردات

24 
علٍت جتاألمثلة 
يف سريعا 

 كتابةال

08 
42٪ 

2 
02٪ 

- - 3،42 

02 

يلهم عرض 
 التالميذادلواد 

على الكتابة 
 باللغة العربية

02 
72٪ 

4 
32٪ 

- - 3،72 

 مجموع
76،8/
21 

 =3،81 
 

طبيق اإلمالء تب  التالميذيدل ىذا اجلدول أن استجابة 
س على نتيجة امالفصل اخل يف ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي

طبيق ت. وىذا يدل على أن "موافق جدا" مما عرض الباحث
لًتقية قدرة التالميذ يف اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي 
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طبيق اإلمالء ادلنظور بوسيلة  ت أن وخالصة القول. مهالرة الكتابة
 .الكتابة يف التالميذ تساعدكشاف ضوئي 

 تحقيق الفرض .د 
 :وأن فرض ىذا البحث ى يف الفصل األول ذكر الباحث

الطريقة  أن تدريس الكتابة بـــتطبيقالفرض البديل :  .2
 (projector) كشاف ضوئياإلمالء ادلنظور بوسيلة  

  هارة الكتابةالتالميذ على م  رقي قدرةي
  أن تدريس الكتابة بـــتطبيقالصفري : الفرض  .0

ال  (projector)اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي
 هارة الكتابةالتالميذ يف م رقي قدرة ي

اإلمالء ادلنظور بوسيلة    تدريس الكتابة بـــتطبيقويكون 
  رقي قدرة  التالميذ يف ادلهارة الكتابةي (projector)كشاف ضوئي

حتصيل اختبار ت يف اجلدول  دليلب مقبولأي الفرض البديل 
، أصغر من 222وىو ) (.Sig)أن نتيجة مستوى الداللة  8-20

فروض المردود و  (Ho)ذا يدل على أن فرض الصفري ( وى2،22



227 

 

 

 

  تدريس الكتابة بـــتطبيقأن ، حيث يلخص مقبول (Ha)البديل 
رقي قدرة  ي  (projector)اإلمالء ادلنظور بوسيلة كشاف ضوئي

 .التالميذ يف ادلهارة الكتابة

ــتطبيقويكون         اإلمالء ادلنظور بوسيلة    تدريس الكتابة بـ
رقي قدرة  التالميذ يف ادلهارة ي  (projector)كشاف ضوئي

 33-8. كما يبدو يف جدول مقبولأي الفرض البديل  الكتابة
  .3،42)موافق جدا( يف تقع أن اإلجابة اإلجيابية 



 801 

 الباب الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث .أ 

طبيق اإلمالء تحتليل البيانات عن  بعد ما قدم الباحث
رة لرتقية قدرة التالميذ يف مهااملنظور بوسيلة كشاف ضوئي 

اليت  قدم نتائجيففي هذا الباب ، يف الباب الرابعالتجرييب  ةالكتاب
 البحث، كما يلي:من  حتصل عليها

طبيق اإلمالء املنظور بوسيلة  تب الكتابةتدريس  .1
يف  التالميذسيطرة يرقي حيث كشاف ضوئي 

-أن نتيجة االختباريه بعل عتمد الباحثي. و الكتابة
أصغر  5،،،)  (Sig)مبستوى الداللة  (T-Test)ت 
 (Ho)فرض الصفري ال،(   وهذا يدل على أن ،،،

 مقبول. (Ha)فرض البديل المردود و 



1،9 
 

طبيق اإلمالء املنظور بوسيلة  بت الكتابة تدريس .2
 الكتابةيف  سيطرة التالميذيرقي  كشاف ضوئي
. الكتابةدرس يف بوا استجابة حسنة حيث استجا
يف االستبيانات  التالميذ ةعتماد على إجيابوهذا باال
يشجع  يأ .،3،8 )موافق جدا( على فقد وقع
طبيق اإلمالء املنظور بوسيلة  بت الكتابةتدريس 

 .الكتابةيف  التالميذميل  كشاف ضوئي
 قتراحاتالا .ب 

بعض  قدم الباحثي، أعالها اعتمادا على نتائج البحث
بعض ل كون نافعيمهمة وعسى أن  رىيي ذفرتاحات الاال

 ، وهي كما يلي:اجلهات

لمعلم عرض املادة التعليمية على جهاز العرض مث لينبغي   .1
لكتابة الدروس ملا هلا من أثر إجيايب يف  التالميذتشغيلها أمام 

 على الكتابة. التالميذتشجيع 



11، 
 

مناسبة باملنهج  الكتابةنشئ بنفسه مادة ينبغي للمعلم أن ي .2
 الدراسية. لو رستها يف الفصامم الدراسي مث

 الكتابةالوسائل املختلفة يف تعليم رت  ينبغي للمعلم أن خي .3
باللغة العربية  الكتابةعلى  التالميذفيؤدي إىل إقدار 

 .صحيحا
أن  MIN 8 Aceh Barat Dayaـ ب التالميذعلى  رجو الباحثت .4

 .يوميا العربية الكتابةيتمارسوا 
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   المراجع العربية .1

وأصول التحليل مناهج البحث  8،،2،إبراهيم اليبيومي غامن
 .، القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةفي العلوم االجتماعية

 ،لمعين في اإلمالءا  ،م،،،2 –ه ،142أميل بد  يعقوب،
 .لبنان، جلمع املراحل –بًنوت 

علم   ،م 6،،2 –ه  1427 ،حسىن عبد اجلبيل يوسوف
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 .، القاهرة: دار العريبالطبيعة األول
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 هاقواعد اإلمالء والنصوص، 1438سيف املصطفى،
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عة قناة مجا، غة العربية المعاصرةتعليم الل ،2،15سعيد اليف, 
 .السوس : القاهرة

المراجع في تدريس مهارات  ،،2،1 ،علي ماهي احلالق
 .املوسة احلديث للكتابة : لبان، االلغة العربية وعلومه

  .جلميع املراحل ،المعين في اإلمالء ،،2،1قًن مايو ،

المنجد في اللغة العربية واألعالم،  ،1983لويس معلوف،
 .الطبعة الثامنة والعشرون، بًنوت: دار املشرق

  المناهج والوسائل التعليمية ،1997 حممد لبيب النجيحي،
 .مصر: مكتبة األجنل املصرية

تعليم اللغة العربية للناطقين ، 1985 حممود كامل الناقة،
 . ،سعودي: جامعة أم القرىبلغات أخرى
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لغة المنجد في ال، 1987مؤسسة طبيعة حديدة منقهة، 
 ف.، الطبيعة األربعون،بًنوت : دار املشر اإلعالم

صائص العربية خ،م  1998-ه  1418 ،نايف حممود معروف
 .لبان –دار النفائس بًنوت  ،وطرائق تدرسها

، , ا للمبتدئينهواعد اإلمالء ونصوصق ،2،15نور عيين ،
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 .4/2،21/،2الدخول 



114 
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 .الدخول 2،21/11/7
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama sekolah  : MIN 8 Aceh Barat Daya 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Tema   : حديقة الحيوانات 

Kelas/Semester  : 5/ Satu (Ganjil) 

Alokasi waktu : 2x35 menit 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1  Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 

mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan tempat bermain 

KI-4  Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1.1  Meresapi makna anugerah Allah Swt berupa bahasa Arab 

1.2  Meresapi anugerah Allah Swt atas terciptanya bahasa yang 

beragam 



1.3  Meyakini bahwa bahasa arab merupakan bahasa pengantar 

memahami ajaran islam 

2.1 Memiliki kepedulian, rasa ingin tahu dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan menggunakan media bahasa Arab 

yang dimiliki 

2.2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga dan 

guru dengan menggunakan media bahasa Arab yang dikuasai 

3.1 Memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan (bunyi, kata 

dan makna) dari teks sangat sederhana terkait tema:  حديقة

 tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait الحيوانات

tema 

4.1 Mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta 

informasi terkait tema: حديقة الحيوانات secara lisan maupun 

tulisan. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1.1 Mengidentifikasi bunyi kata yang terdapat dalam teks 

 حديقة الحيوانات

3.1.2 Memahami makna kata terkait topik حديقة الحيوانات 

3.1.3 Melafalkan bunyi kata Bahasa arab terkait topik  حديقة

 الحيوانات

4.1.1 Membaca teks qira’ah terkait topik حديقة الحيوانات 

4.1.2 Mengartikan kalimat sederhana yang terdapat dalam teks 

Qira’ah berkaitan dengan teks حديقة الحيوانات 

4.1.3 menulis kata-kata yang terdapat pada materi حديقة الحيوانات

   

 



D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat : 

Peserta didik dapat memahami dan menganalisis fungsi sosial 

 dan unsur kebahsaan (bunyi, kata dan makna) dari teks sangat 

sederhana terkait tema حديقة الحيوانات yang melibatkan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi sangar sederhana dengan benar 

dan mendemontrasi dan menyajikan hasil analisis bunyi kata , dan 

makna sederhana  terkait tema حديقة الحيوانات secara lisan dan 

tulisan dengan benar 

E. Materi Pembelajaran 

 حديقه الحيوانات

(Kebun binatang) 

Arti Kosa-kata Arti Kosa-kata 

Jerapah زرافة Sapi   بَ َقرَة 

Unta مجل Rusa   َغَزال 

Singa أسد Ular   ثُ ْعَبان 

Buaya   ِتَْساح Kuda   ِحَصان 

Gajah   ِفْيل Monyet   ِقْرد 

Kerbau   َجاُمْوس 
Burung   طَائِر 

Kebun   َحِديْ َقة 
Kucing   ِقط 

 

F. Metode Pembelajaran 

Metode : a. Diskusi dan tanya jawab 

b. Maharah kitabah 

Pendekatan : Scientific 



Model    : Cooperative Learning 

G. Sumber Belajar 

- Buku cetak bahasa Arab kelas 5 

- Buku bahasa arab siswa 

H. Media, Alat/Bahan 

Media    : Buku cetak bahasa arab, papan tulis, leptop, 

projector 

Alat/bahan : Spidol, pulpen 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan/Kegiatan Awal 

1. Guru mengucapkan salam kepada siswa 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru memberi motivasi dan melakukan 

apersepsi dengan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif 

pengalaman peserta didik dan dikaitkan 

dengan tema : حديقة الحيوانات 

15 menit 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

- Guru  meminta siswa mengamati 

pelafalan kata, frasa dan kalimat 

bahasa arab sesuai dengan materi 

 حديقة الحيوانات

- Guru meminta siswa untuk 

mengamati mufradat yang telah 

ditampilkan pada projektor 

- Guru meminta siswa untuk 

membaca teks singkat terkait tema 

 حديقة الحيوانات

- Guru meminta siswa untuk 

menyimak bacaan teks qiraah 

45 menit 



sambil memperhatikan intonasinya 

- Guru meminta siswa untuk 

mencermati isi kandungan teks 

qiraah 

b. Menanya 

- Guru menyampaikan beberapa 

pertanyaan terkait dengan kata-kata 

yang sulit dipahami. 

- guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

tentang kosakata asing selama 

kurang lebih 5 menit 

a. Mengekplorasi/menalar. 

- Peserta didik diberi kesempatan 

untuk membaca teks yang sudah 

ditampilkan. 

- Peserta didik menulis mufradat 

yang di dikte oleh guru. 

b. Mengasosiasi/ mencoba 

- Guru meminta siswa untuk menulis 

kata-kata yang sudah dianalisis 

- Guru memberikan LKPD kepada 

siswa 

- Guru mengarahkan cara dalam 

mengerjakan lembar kerja peserta 

didik. 

- Guru mengontrol peserta didik yang 

tidak paham pertanyaan dalam 

LKPD 

- Guru mengimlak mufradat yang 

akan ditulis oleh siswa 

 

 

c. Komunikasi/demonstrasi/networ

king 

d. Guru meminta masing-masing 

siswa untuk menyampaikan  

hasilnya di meja masing-masing. 

e. Guru memberi klarifikasi terhadap 

hasil kerja tersebut. 



f. Guru mengajak siswa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. 

3 Penutup  

1. Guru memberikan penguatan tentang 

materi 

2. Guru membimbing siswa dalam 

menyimpulkan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Guru memberikan nasehat kepada 

peserta didik untuk mengakhiri 

pembelajaran. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

do’a dan salam 

 

10 menit 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh 

guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. 

Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

penelitian dan memperbaiki proses pembelajaran. 

1. Penilaian Sikap 

Format Penilaian Sikap dalam Pembelajaran 

 

NO 

 

Nama 

Aspek perilaku yang dinilai  

Keterangan Bekerja 

sama 

Rasa 

ingin 

tahu 

Bersikap 

Jujur 

1      

2      

 

Keterangan : 

4 = Selalu 3= Sering 2 = Jarang 1 = Tidak Pernah 



   

2. Penilaian Pengetahuan  

No IPK Bentuk 

Soal 

Soal Bobot 

skor 

1. Terjemahkan  mufradat 

tentang  حديقة الحيوانات 

Tulisan Terjemahkan 

lah kalimat 

berikut! 

30 

2. Melafalkan mufradat 

tentang حديقة الحيوانات 

Lisan Bacakanlah 

teks yang 

sudah 

disediakan 

30 

3. Menuliskan mufradat 

 حديقة الحيوانات

Tulisan Tulislah 

kalimat 

berikut! 

40 

 

3. Penilaian Keterampilan 

No 
Nama Peserta 

Didik 

Struktur 

tulisan  

(40) 

Kebenaran 

huruf  (30) 

Kebenaran 

baris/ harkat 

(30) 

     

     

     

 

 

 

 

 



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Nama Siswa : 

Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat 

3. Berdiskusilah dalam mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berikut ini dengan anggota kelompok masing-masing. 

Soal sebagai berikut : tuliskan lah mufradat berikut dengan benar sesuai 

dengan yang dibacakan guru 

 tuliskan lah mufradat berikut dengan benar sesuai dengan yang dibacakan guru 

1.     9 

2.     11.  

    

3.     11. 

4.     12. 

5.     13. 

6.     14. 

7.     15. 

8. 

 

 

 

 

 



Rubik penilaian  

No  Aspek yang 

dinilai 

Nilai Keterangan 

1 
Kesesuaian 

tulisan 

5 
Kata yang dituliskan tepat dan sesuai 

dengan materi yang didiktekan 

4 
Kata yang ditulis sesuai dengan kata 

yang di diktekan oleh guru 

3 
Kata yang dirulis hampir sesuai 

dengan yang didiktekan oleh guru 

2 
Kata yang ditulis sedikit sesuai 

dengan yang didiktekan oleh guru 

1 
Kata yang ditulis tidak sesuai dengan 

yang didiktekan oleh guru 

2 

Penulisan 

baris dan 

mad  

5 

Penulisan baris dan mad sudah tepat 

dan jelas sesuai dengan yang 

didiktekan oleeh guru 

4 
Penulisan baris dan mad sesuai 

dengan yang didiktekan oleh guru 

3 

Penulisan baris dan mad hampir 

sesuai dengan yang diktekan oleh 

guru 

2 
Penulisan baris  dan mad sedikit 

sesuai dengan yang didikte oleh guru 

1 
Penulisan baris dan mad  tidak sesuai 

dengan yang didikte oleh guru  

3 

Kejelasan 

tulisan dan 

ketepatan 

jawaban 

5 
Tulisan sudah jelas dan jawaban 

sudah tepat dan sesuai dengan materi 

4 
Tulisan jelas dan jawaban sesuai 

dengan materi 

3 
Tulisan sesuai dan  jawaban hampir 

sesuai dengan materi   

2 
tulisan sedikit jelas dan jawaban 

sedikit sesuai dengan materi 

1 
tulisan tidak jelas dan jawaban tidak 

sesuai dengan materi 

4 Mufradat 

5 
Mempunyai mufrodat yang banyak 

dan  ide sesuai dengan tema 

4 
Mempunyai mufrodat yang hampir 

banyak tetapi ide kurang  sesuai 



dengan tema 

3 
Mempunyai mufrodat yang kurang 

dan ide kurang sesuai dengan tema 

2 
Mempunyai mufrodat yang sedikit 

dan ide kurang sesuai dengan tema 

1 
Mempunyai mufrodat yang sedikit 

dan ide tidak sesuai dengan tema 

 

Skoring  

No 

Nama siswa 

Aspek yang dinilai jumlah 

1 2 3 4 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Keterangan aspek yang dinilai 

1. Kesesuaian tulisan      3. Kjelasan tulisan dan ketepatan jawaban 

2. Penulisan baris dan mad   4. mufradat 
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