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إهداء

ر

كلسومأميوأمي املكرمة علي.مإىل أيب املكرم-١

اللذين ربياين صغريا حفظهما اهللا وأبقامها يف 

سالمة الدين والدنيا واألخرة 

ية احلكومية اإلسالمالرانرييجامعة في ذتيوإىل أسات-٢

.هلم بالكثري تقديرا وإجالالتالرانريي، الذين أدي

اإلسالمية الرانرييجامعة وإىل مجيع أصدقائي يف -٣

أقول شكرا جزيال على ، خاصة احلكومية الرانريي

، ييل يف إجناز هذا البحث العلمممساعد

.جزاكم اهللا خري اجلزاء



 و
 

 تقديرالو  الشكر

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل القرآن عربيا وهدى للناس وبينات  
من الهدى والفرقان. والصالة والسالم على رسولنا الكريم محمد 

 صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فقد انتهت الباحثة بإذن الله من كتابة هذه الرسالة  

التدريبية   طريقةالاستخدام تعليم اإلمالء ب " تحت الموضوع 
ي الت" ( Aceh Besarمعهد دار الزاهدين دراسة تجريبية بـ)

قدمتها إتماما لبعض الشروط والواجبات المقررة للحصول على 
التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري ( في كلية S.Pdشهادة )

 تشيه.آالحكومية اإلسالمية بندا 
شكر العميق بالدم الباحثة صة السعيدة تتقوفي هذه الفر 
حيث . نةميمو  واألستاذة ناونو غهما األستاذ للمشرفين الكريمين 

أوقاتهما لإلشراف على هذه الرسالة من أولها إلى قد أنفقا إنهما 
 عسى أن يباركهما الله ويجزهما خيرا الجزاء.نهايتها، 



 ز
 

التربية  كليةوعميد  الشكر لمدير الجامعة بقدم الباحثة توت
 ةوجميع األساتذورئيس قسم تعليم اللغة العربية وتأهيل المعلمين 

 ها إرشادا صحيحا.الذين علموها العلوم المفيدة وأرشدو 
لجميع موظفي مكتبة جامعة  بالشكر الجزيلقدم تتكما 

 ليم اللغة العربية الذي قد ساعدوها على إعدادالرانري وقسم تع
 الكتب التى تتعلق بتأليف هذه الرسالة.

وتقول قول الشكر العالى لوالديها اللذين قد ربياها تربية 
التعلم حسنة وهذباها تهذيبا نافعا منذ صغارها إلى أن نجحت 
 .في كلية التربية وتأهيل المعلمين تخصص تعليم اللغة العربية

رجو يجعل هذا العمل ثمرة نافعة وتأن وأخيرا، تدعو الله 
من القارئين نقدا بنائيا لتكميل هذه الرسالة ألن اإلنسان ال 
يخلو من الخطاء والنسيان وعسى أن تكون نافعة للباحثة 

 وللقارئين جميعا.
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وحسبنا الله ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال بالله العلي 
 العظيم، والحمد لله رب العالمين.

  م0211 أغسطس 1دار السالم،   
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ص

مستخلص البحث
ر ابـ  معهد ددراسة جتريبية (تعليم اإلمالء باستخدام الطريقة التدريبية :عنوان البحث

)Aceh Besarالزاهدين

ألفيا رمحي: االسم الكامل
١٤٠٢٠٢١٤٧: رقم القيد

دار الزاهدين SMP ITخالل مالحظة الباحثة على إجراء تعليم وتعلم مادة اإلمالء ب 
الطالب معظمو املدرسهاما ميليمها الصحيحة كلمةال يقدرون على كتابة الهطالباتظهر أن

قال ماو .م يستصعبون يف التمييز بني األصوات املقاربة وبني حركات الطويلة والقصريةإ
التعرف يهدف هذا البحث إىل و .املدرسهلمصعبون يف التذكر ما ميليتم يسإبعضهم 

التعرف على ويف تعليم اإلمالءالبالتدريبية لرتقية قدرة الطالطريقة استخدام على فعالة 
حث وأما منهج الب.باستخدام الطريقة التدريبيةيف تعليم اإلمالءبأنشطة املدرسة والطال

One Group Pre-test Post-test“"بهلذه الرسالة فهو منهج جتريبي

Design . اختارت الباحثة الطالب يها من عينة البحث اليت احملتاجه إلوجلمع البيانات
طالبا فتجمع عنطريق ٢٢دار الزاهدين الذي عددهم SMP ITالصف الثاين ب 

الطالب يف تعليم اإلمالء إن وأما النتائج احملصولة فهي . ختبارملالحظة واالا

ا وقعت ما بني حد ٪٨٦,٣= Pنتيجة مالحظة أنشطة الطالب و  –٨٦تدل على أ
.اإلمالءاستخدام الطريقة التدريبة فعالة يف تعليم و كان . بتقدير ممتاز أيضا٪١٠٠

ttable(أكرب من النتيجة ت اجلدول ) ttest(والدليل على هذا أن نتيجة ت احلساب 

.وبذلك إن الطرقة التدريبية فعالة يف تعليم اإلمالء).٢,٠٨>١٥,٦٦٤(وأ

أنشطة املدرسة و
ممتازة. حيث حصلت الباحثة على نتيجة مالحظة أنشطة  باستخدام الطريقة التدريبية
بتقدير ممتاز،  ٪ ١٠٠ – ا وقعت ما بني حد ٨٦ تدل على أ ٪ ٩٣,١ = P  املدرسة
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ABSTRACT

Thesis Title : Learning Imla’ by using the drill method (study
of experiment at Dayah Aceh Besar Daruzzahidin

Author : Alvia Rahmi

Student ID Number : 140202147

Writing skills are divided into several parts, one of them is imla’. Imla’
has an important role among the parts in Arabic language learning. It
plays also an important role in writing skills. Based on the observations
of researcher on teaching and learning process of imla’s subjects in
Daruzzahidin IT Middle School, it was found that students were not able
to write sentences that were dictated by teacher corectly. The purpose of
this research is to know the effectiveness of the use of the drill method
in improving students ability and to find out how the activites of
students and teachers in learning by using drill method. The data
collection technic used in this research is observation and test
achievement on 22 students of Daruzzahidin IT junior high school. The
results showed that the activity of teacher and students in the imla’
learning  process by using drill method in the value is very good  with
the acquisition of teacher activity observation values, p = 93,1 % and the
observation value of students activities with p = 86,3 %. And the
aplication of drill methodes is affective to increase students ability in the
learning imla’. This is evidenced that the test value is greater than the t
table value or 15,664 > 2,08 .
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ABSTRAK

Judul Skripsi : Pembelajaran imla’ dengan menggunakan metode
drill ( Studi Eksperimen di dayah Daruzzahidin Aceh
Besar

Nama : Alvia Rahmi

NIM : 140202147

Bedasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap proses belajar mengajar
pelajaran imla’di SMP IT Daruzzahidin, ditemukan bahwa siswa tidak
mampu menuliskan kata yang didektekan oleh guru dengan
benar.Sebagian siswa sulit membedakan antara bunyi huruf yang saling
berdekatan dan antara harakat panjang pendek.Selanjutnya sebagian
siswa sulit mengingat kata yang didektekan guru. Adapun tujuan dari
penelitian ini  yaitu untuk mengetahui evektivitas penggunaan metode
drill untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran imla’
serta untuk mengetahui bagaimana kegiatan siswa dan guru dalam
pembelajaran imla’ menggunakan metode drill. Peneliti melakukan
penelitian ini di dalam satu kelompok yang disebut dengan “One Group
Pre-Test Post-Test Design”.Untuk mengumpulkan data penelitian,
peneliti mengunakan observasi dan pree test- post test yang diberikan
kepada siswa kelas dua SMP IT Daruzzahidin yang berjumlah 22 orang
siswa. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan guru serta siswa dalam
proses pembelajaran imla’ dengan menggunakan metode drill  ini sangat
baik dengan perolehan nilai observasi kegiatan siswa yaitu P = 93,1%
berkisar antara 86-100% dengan kategori sangat baik, dan nilai
observasi kegiatan siswa yaitu P = 86,3% berkisar antara 86-100%
dengan kategori sangat baik pula. Serta penerapan metode drill efektif
meningkatkan kemampuan siswa dalam pemebelajaran imla’. Ini
dibuktikan adalah nilai t lebih besar dari nilai t atau ( 15,664>
2,08).
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الفصل األول

أساسيات البحث

مشكلة البحث-أ

إن تعليم اللغة العربية يشتمل على أربع مهارات هي 
ومهارة الكتابة . والقراءة والكتابة، والكالم،مهارة االستماع

ا من  تمع خصوصا يف وقتنا احلاضر أل عملية ضرورية للفرد وا
تنقسم مهارة الكتابة إىل . ووسيلة لنقل األفكار، عناصر الثقافة

حيتل اإلمالء منرلة كبرية بني فرع من . منها اإلمالء، عدة فروع
. مهم يف التعبري الكتايبأساسفهو ، فروع دروس اللغة العربية

وإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من 
بية واالشتقاقيةفإن اإلمالء وسيلة مهمة لتحقيق االناحية اإلعر 

واإلمالء هو قاعدة اليت يدرب الطالب . ١ذلك بالصورة اخلطية
ويكشف عن على الكتابة الصحيحة ما يسمع ين قادر واليكون

المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية ،علي سامي احلالق١
.٢٧٦. ص، )٢٠١٠، لبنان:طرابلس(،وعلومها



٢

قدرة الطالب على متييز بني األصوات اللغوية وخاصة املتاقربة 
أواخلط. ويكشف أيضا عن قدرة الطالب على الرتقيم الصحيح

يف رسم أإضافة إىل أن  اخلط، يف اإلمالء حيول دون فهم املعىن
وأنه سبب يف صعبة القراءة ، الكلمات عيب يف شخصية الكاتب

٢.الفهماملكتوبة وتوقع يف أخطاء

الرتبوية اليت تعلم فيها ةهيئإن معهد دار الزاهدين أحد 
ومادة اإلمالء هو ، وكان يعتمد على نظرية الفروع، اللغة العربية

مجيع ها تعلميو . مادة خاصة تعلم يف وقت خاص يف هذا املعهد
الطالب من الصف األول إىل الصف الثالث من مرحلة 

ويف األسبوع لقاء . الثانويةاملتواسطة والصف األول من مرحلة 
ا الطالب ق على كتابة ين ادر واحد لتعليم هذه املادة اليت متكن 

.الصحيحة

، القاهرة:عامل الكتب(، تعليم اللغة العربية المعاصرة،سعيد اليف٢
٢٧٣. ص، )٢٠١٥



٣

رتي الباحثة من خالل املالحظةف،ولكن يف الواقع
ا يف ومقابلة الشخصية باملدرسة والطالب SMP ITاليت قامت 

أن الطالب ال يقدرون على كتابة إتظهرت الباحثةدار الزاهدين
مثال يف كتابة اجلملة اليت فيها املدرسهاالصحيحة ما ميليكلمةال
م إوقال بعض الطالب . "ال الشمسية و ال القمرية "

طويلة يستصعبون يف التمييز بني األصوات املقاربة وبني حركات ال
صعبون يف التذكر ما ميلي تم يسإوقال بعضهم أيضا .والقصرية
" ما سبق ذكرها  أرادت الباحثة أن تبحث عن بناء على.املدرس

بية مبعهد يدراسة جتر " (تعليم اإلمالء باستخدام الطريقة التدريبية 
.Aceh Besar)دار الزاهدين 

أسئلة البحث-ب

يف تعليم اإلمالء أنشطة املدرسة والطالبكيف - ١
باستخدام الطريقة التدريبية ؟



٤

هل استخدام الطريقة التدريبية فعالة لرتقية قدرة - ٢
يف تعليم اإلمالء؟الطالب

أهداف البحث-ج

يف تعليم أنشطة املدرسة والطالبالتعرف على - ١
.اإلمالء باستخدام الطريقة التدريبية

التعرف على فعالة استخدام الطريقة التدريبية - ٢
.يف تعليم اإلمالءالطالبلرتقية قدرة 

أهمية البحث-د

.حلل مشكلتهم يف تعليم اإلمالء: للطالب - ١

أن يكون هذا البحث مرجعا ملدرس : للمدرس - ٢
.اللغة العربية ىف تدريس اإلمالء

.لزيادة املعرفة عن كيفية تدريس اإلمالء: للباحثة - ٣



٥

افتراضات البحث وفروضه-ه

والطريقة التدريبية هي أما االفرتاض يف هذا البحث فهو 
أن من خالل تكرار الدروس العاداتطريقة جيدة لريكز 

الفروض البحث وأما. ٣يدعم اإلستجابة وذاكرة الطالبسوف
:هي فاليت افرتضتها الباحثة يف هذا البحث 

إن تعليم اإلمالء فعالة باستخدام الطريقة :الفروض البديل 
التدريبية 

إن تعليم اإلمالء غري فعالة باستخدام الطريقة : الفروض الصفري 
.يبيةالتدر 

3Imnsjah Alipandie, Didaktik Metodik Pendidikan Umum,
(Surabaya: Usaha Nasional, 2002),hal. 101.



٦

حدود البحث- و

احلد املوضوع- ١

" ختصص الباحثة هذه الدراسة عن املوضوع 
"باستخدام الطريقة التدريبية االستماعىتعليم اإلمالء

احلد املكاين- ٢

مبعهد املتواسطةيف املرحلة جيري هذا البحث
.Aceh Besarدار الزاهدين 

احلد الزماين- ٣

املرحلة إن الباحثة تبحث هذه الدارسة يف  
م٢٠١٨-م ٢٠١٧الثانية سنة 

.



٧

معانى المصطلحات-ز

تعليم اإلمالء- ١

تعليما ومعناه يف -يعلم-مصدر من عّلم" تعليم"كلمة 
ويف االصطالح فهو.٤جعله يعلمها والصنعة وغريها:اللغة هو 

نظام يهدف إىل مساعدة الطالب يف عملية التعلم والذي حيتوي 
على سلسلة من األحداث اليت مت تصميمها وترتيبها لتؤثر وتدعم 

يف اللغة العربية "  اإلمالء"أما الكلمة .٥على عملية تعليم وتعلم
فتقال أما يف اللغة اإلندونسية. إمالء-ميلى- مصدر من أملىف

perihal yang diucapkan:ھي KUBIومعناه بناء على”dikte“ب

atau dibacakan keras-keras supaya ditulis kembali oleh

orang lain.
٦

.اهلاتف: القاموس املعاين.٤
5Makmun Khairani, Psikologi Belajar, (Yogyakarta: Aswaja

Perssindo, 2014),hal. 6.
6Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 2003),hal. 292.



٨

. بصوت مرتفع حتىيكتب االخرونينطق أو يقرأما: أي
اصطالحا هو وسيلة لتعليم الرسم الصحيح للكلمات " اإلمالء"و

حثة هو وتعريف اإلمالء عند البا. أو العبارة باشكاله املعروفة
.املدرسهاما ميأليكتب الطالب 

الطريقة التدريبية- ٢

" تشكل من كلمتني " الطريقة التدريبية " إن الكلمة 
يف اللغة السبيل " الطريقة"وتعريف الكلمة ". التدريبية"و "الطريقة

teknik pendidikوتفعريفها اصطالحا .٧واملذهب وسرية إىل شيء

didalam menyajikan materi pelajaran ketika terjadi proses
pembelajaran.٨

". طريقة املعلم يف تقدمي املادة التعليمية عند التعلم" أي 
مبعىن دربه " تدريبا –يدرب - درب" فالتدريبية أصل من كلمة 

وكانت معنها اصطالحا هوتدريبة مع . على الشيء أو فيه
ص، )٢٠٠٣،دار املشرق:بريوت(، واإلعالمالوسيط يف الغةاملنجيد٧

.٤٦٥.
8 Zulhannan, Teknik Pembelajaran InteraktifI, (Jakarta:Raja

Grafindo,2014), hal: 80



٩

لرباعة حول املعلومة املمارسة املتكررة أو املستمرة لكسب املهارة وا
واملفهوم بالطريقة التدريبىة عامة هي طريقة جيدة لريكز . املدروسة

٩.العادات ما

معهد دار الزاهدين- ٣

وله . AcehBesarمعهد دار الزاهدين هو أحد املعاهد يف 
يقع هذا املعهد و .مرحلتان دراسيتان من مرحلة املتوسطة والثانوية

.Lamceu,Kuta Baroقرية يف 

الدراسة السابقة-ح

كانت الدرسات السابقة من أهم أساسيات البحث 
:أما دراسة السابقة هلذا البحث فهي.اليت إستخدمتهاالباحثة

9Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006),hal. 95.
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ستي عائشةدراسة -١

( drill )طريقة التدريبات "املوضوع من هذه الدراسة 

إن أهداف حبثها ".واستخدامها إلصالح أسلوب الكالم اليومي
ملعرفة كيفية التعليم اللغة العربية اليومية مبدرسة الثانوية مبدرسة دار 

إلصالح  ( drill )طريقة التدريبات العلوم ومعرفة كيفية إجراء 
أما منهج البحث املستعمل فهو منهج .أسلوب الكالم اليومي

ذه الدراسة إن طريقة . اإلجرائية ونتائج البحث اليت حصلت 
أسلوب تدريبيات تأثر كثريا لرتقية قدرة الطالب إلصالح  ال

.ويستجيب عليه الطالب استجابا إجيابياالكالم اليومي

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف استخدام 
ما ختتلفان على تطبيقهاإال،طريقة التدريبات كانت الدراسة .أ

ب الكالم إلصالح أسلو السابقة تستخدم طريقة التدريبات 
يقة التدريباتفيتعليم أما الدراسة احلالية تستخدم طر . اليومي
ية منهج البحث هو والدراسة السابقة هلا اختلفة من ناح.اإلمالء

.أن الدراسة احلالية تستخدم منهج التجريبمنهج اإلجرائيةحيث



١١

أيزا ماليا فردانيدراسة -٢

استخدام طريقة التدريبات " إن موضوع هذه الدراسة
دف هذه ".على إتيان األمثلة النحوية الطالبلرتقية قدرة 

الدراسة هي التعرف على استجابة الطالب على استخدام طريقة 
التدريبات والتعرف على املشكالت اليت يواجهها الطالب أثناء 
إجراء التدريس باستخدامها وفعاليتها لرتقية قدرة الطالب على 

وطريقة البحث اليت اعتمدت عليها يف . يان األمثلة النحويةإت
إما نتائج البحث .تأليف هذه الدراسة هي طريقة الدراسة اإلجرائة

م على استخدام طريقة التدريباتفهي  إتيان األمثلة ترفع قدر
.النحوية

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف استخدام 
ما ختتلفان يف منهج إال،) metode drill( طريقة التدريبات  أ

الدراسة . )metode drill( البحث ويف تطبيق طريقة التدريبات 
احلالية تستخدم طريقة التدربية يف تعليم اإلمالء والدراسة السابقة 

.  على إتيان األمثلة النحويةالطالبلرتقية قدرة تستخدمها 



١٢

دراسة فينا اوكتافياني-٣

تطبيق " اوكتافياين حتت املوضوع البحث الذي كتبته فينا 
يف تعليم املفردات لطالب )drill methode(طريقة التدريبات 

سلطان أجونج اإلسالميةالصف الثاين يف املدرسة املتواسطة
وأهداف من هذا البحث هو ". جابل سارىتولونج أجونج

للوصف عن اخلطوات يف تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم 
وللوصف سلطان أجونجاإلسالميةاملتواسطةرسةاملفردات باملد

عن مشكالت يف تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم املفردات 
. سلطان أجونجاإلسالميةاملتواسطةباملدرسة

وكان منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو طريقة 
ونتائج البحث قدحصله الباحثة إن اخلطوات . الوصفية الكيفية
، ت تبدأ بالسالم ويسئل املدرس حالة الطالبيف تعليم املفردا

مث يعطى املدرس ، والسؤال عن املفردات السابقة وحفظها
وبعد استيعاب املفردات يرتك الطالب ليجعلوا . املفردات اجلديدة

، وبعد ذلك. احملادثة وفقا باملوضوع وميارسون احملاثة أمام الفصل



١٣

لى املفردات يسأل املدرس الطالب ملعرفة استيعاب الطالب ع
واملشكالت يف . الذي تتعلموا لقوة احلفظ طالب يف املفردات

دات بتطبيق الطريقة التدريبات هيتعليم املفردات يف تعليم املفر 
علية التعلم أقل تنوعا حيث أن املواد املقدمة من املعلمني غري 

.  مقبولة من قبل الطالب

ناحية من اختلفات الدراسة السابقة بالدراسة احلالية 
. الدراسة السابقة تستعمل طريقة الوصفية الكيفية. منهج البحث

إال أن .إما الدراسة احلالية تستعمل منهج التجرييب
بيد أن مها . drillالسابقة هلا اتفاق يف استخدم طريقة الدراسة

الدراسة السابقة تتطبيق طريقة التدريبات . تتختلفان يف تطبيقها
)driil methode( تطبيقها أما الدراسة  احلالية ، املفرداتيف تعليم

يف تعليم اإلمالء

.



١٤

طريقة كتابة الرسالة-ط

اعتمدت الباحثة يف طريقة كتابة الرسالة على ماقررها 
.٢٠١٦ي سنة ري قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية جامعة الران
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

تعليم اإلمالء-أ
تعريف اإلمالء و أهميته-١

يعرف اإلمالء بأنه تدوين أو اثبات ما يلقى إىل الكاتب مع 
أو هو طريقة رسم الكلمات ، سرعة فهمه إمجاال وتفصيال

ويعرف . واحلروف رمسا صحيحا حسب االصول  املتفق عليها
على الكتابة الطالباإلمالء أيضا بأنه وسيلة لتنمية قدرة 

السليمة إمالئيا لتمكنيهم من نقل افكارهم والتعبري عن 
م بطريقة املتفق عليها وتقال أن اإلمالء هو ١.مشاعرهم وحاجا

فن رسم الكلمات يف العربية عن طريق التصوير اخلطي لألصوات 

المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية ،علي سامي احلالق١
.٢٧٧.ص، )٢٠١٠، لبنان:طرابلس(،وعلومها
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وحيتل اإلمالء منزلة كبرية بني فروع اللغة العربية لألسباب .املنطوقة
٢:التالية 

فإذا  . يعد اإلمالء من األسس املهمة للتعبري الكتايب السليم-أ
ة هيحوية وسيلة لصحة الكتابة من الناكانت القواعد الن

.اإلعرابية فإن اإلمالء وسيلة من حيث الصورة اخلطية
فكار الكاتب أترب اإلمالء أداة رئيسية يف نقل يع- ب

.إىل القارئ نقال سليما
من حيث أن القارئ يقف على ،بالقراءةإن اإلمالء يرتبط - ج

االشكال السليمة للحروف والكلمات واجلمل فيتعلمها 
عن طريق احملاكاة ويفهمها بسرعة إذا كانت مكتوبة كتابة 

.مضبوطة
أنواع اإلمالء-١

كان اإلمالء ينقسم إىل نوعان ومها من حيث األداء ومن 
ومن حيث األداء ينقسم إىل اإلمالء املنقول . حيث النمط

أما . واإلمالء املنظور واإلمالء االستماعى مث اإلمالء االختبارى

.٢٧٧.ص، ...المرجع في،سامي احلالقعلي ٢
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ط القطعة ومنط اجلملة ومنط من حيث النمط فينقسم إىل من
: فيما يايلةلكاتبنواع اإلمالء فشرح األلكي يتم فهم .لكلمة

٣:من حيث األداء)أ

اإلمالء املنقول- ١
بورة ومعناه أن ينقل الطالب القطعة من كتاب أو س

ا وفهمها ا هج،إضافية بعد قراء جى بعض كلما اء و
يالئم تالميذ الصف الثالث وهذا النوع مناإلمالء، شفويا

الرابع  يمتد إىل تالميذ الصف أنوميكن، من املرحلة اإلبتدائية
ودرس اإلمالء املنقول حيقق كثريا من الغايات . كذلك

:اللغوية والرتبوية
وتدريب على التعبري ، راءةقففيه تدريب على ال)أ

.الشفوية
تدريب على التهجى ومعرفة الصور الكتابة للكلمات )ب

.اجلديدة اليت حتمل صعوبة اإلملئة

دار :القاهرة(، الموجه الفنىلمدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبرهيم٣
.١٩٧-١٩٦.ص، )١٩٧٨، املعارف
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ا )ج يزيد إدراك الطالب للصلة بني أصوات احلروف وصو
.كتابيةال

اإلمالء املنظور- ٢
، لقرائتهاوفهمهاالطالبومعناه أن تعرض القطعة على 

ا ومتلى عليهم بعد ، مث حتجب عليهم، وهجاء بعض كلما
الصف الرابع طالبوهذا النوع من اإلمالء يالئم . ذلك

وجيوز امتداده إىل الصف اخلامس  ، من املرحلة االبتدائية
.الطالبكذلك على حسب مستوى 

اإلمالء االستماعى- ٣
وبعد مناقشاهم ، إىل القطعةطالبومعناه أن يستمع ال

ة ملا فيها من الكلمات ، يف معناها وهجاء كلمات مشا
وهذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ . متلى عليهم، الصعبة

طالبللصفني اخلمس والسادس من املرحلة االبتدائية و 
.املرحلة اإلعدادية
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االختبارىاإلمالء - ٤
، وقياس قدرته ومدى تقدمه، الطالبوغرض منه تقدير 

وهلذا متلى عليه القطعة بعد فهمها دون مساعدة له ىف 
مجيع يفالطالبوهذا النوع من اإلمالء يتبع مع ، اهلجاء

ولكن ينبغى أن يكون ، الفرق لتحقيق الغرض الذي ذكرناه
.ليمحىت تتسع الفرص للتدريب والتع، على فرتات معقولة

٤من حيث النمط)ب

منط القطعة.١
فيه يكتب الطالب قطعة معينة من كتاب القراءة 
واحملفوظات أو من كتاب آخر مألوف من الكتب اخلارجية 

.مناهج الدراسة االبتدائيةوهو ما يتناسب مع ما جاء يف
منط اجلملة.٢

يقيس هذا النوع من اإلمالء مدى درة الطالب 
الواضحة ىف ، اجلمل املتباينةعلى كتابة جمموعة من 

.وتكون هذه اجلمل مما له صلة مبيول الطالب، معانيها

.٢٩١-٢٩٠.ص،...طرق تدريس،عبد الرمحان كامل٤
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ةمنط الكلم.٣
فيه تقاس قدرة الطالب على أن يكتب كلمات 

يوجه الطالب حنو تذكر أو ، خيتارها املدرس، مفردة معينة
إال أنه جيب ، ويطالبه بكتابتها، بعض صور كلمات قرأها

اليت يراد التدريب عليها يفن تستخدم هذه الكلماتأ
تشتق معناها من ألن الكلمة ، مجل تامة ذات معىن واضح

.تضمهااجلملة اليت
أهداف تعليم اإلمالء-٢

٥:إن األهداف من تعليم اإلمالء التايل 

على كتابة احلروف والكلمات وفق الطالبتدريب -أ
.قواعد الكتابةالصحيحة

.الطالبتنمية الثروة اللغوية لدى - ب
.على اإلنصاتالطالبتدريب - ج

، جامعة القاهرة:القاهرة(،طرق تدريس اللغة العربية،عبد الرمحان كامل٥
.٢٨٨. ص، )٢٠٠٤
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ضبط : على بعض العادات مثل الطالبتعويد -د
.والنظام، والنظافة، والتحكم يف الكتابة، حركات اليد

.على مهارات اخلطالطالبتدريب - ه
على كتابة ما يسمعونه كتابة واضحة الطالبمترين -و

.وسريعة
تدريب الطالب على تنظيم الكتابة يف سطور ومجل -ز

.وفقرات
ا- ح .معرفة قواعد اإلمالء وتطبيقا
تدريب العني واالذن وتثبيت الصور الصحيحية -ط

من مكتابتهواللكلمات يف أذهان الطالب ليتم
.الذاكرة مستقبال

اكتساب الطالب العادات واالجتاهات -ي
كالنظافة والرتتيب واالنتباه والدقة وقوة ،الصحيحة

املالحظة وتوعيد الطالب اإلنصات وحسن 
.االستماع
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دور المعلم في تنمية  مهارات اإلمالء-٣
راعاة على املعلم م، لكى يكون تدريس اإلمالء فعاال

٦:األسس التالية عند التدريس

تدريب األذن على اإلصغاء إىل املعىن وخمارج -أ
وتدريب اللسان على النطق الصحيح وتعود ، احلروف

الصعوبات واأللفاظ والسيطرة على ، رسم احلروف
، ومعرفة قواعد اهلجاء، اليت ختالف فيها الكتابة النطق

وكتابة موضوعات إنشائية قصرية سبق وأن عوجلت 
.شفويا

وأن يربط اإلمالء بالعمل ، االهتمام باملعىن قبل اهلجاء- ب
.التحريري

االهتمام بالوسائل اليت تعمل على اكتساب مهارات - ج
ة بإمعان واليت تتمثل يف القراء،اإلمالء الصحيح

.٢٩١.ص، ...المرجع في،علي سامي احلالق٦
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وتوضيح خمارج احلروف واالهتمام بالواجبات املنزلية 
واستخدام السبورة يف كتابة الكلمات اجلديدة ومعرفة 

.القواعد العمليةاحملددة مع الرتكيز على التطبيق
جيب أال يستغرق تدريس اإلمالء أكثر من مخس -د

ا مخسون دقيقة  عشرة دقيقة من زمن حصة مد
حىت يتسع باقي الوقت للنشاط اللغوي املصاحب 

وتدريب الطالب على كتابة ، لإلمالء كقراءة النص
بعض الكلمات الصعبة واجلمل املعقدة وتصحيح 

.خطائهمأ
ن يتعرف وأ، متابعة أداء الطالب فيكتابة اإلمالء- ه

. املعلم أخطائهم وخيصص وقتا ملعاجلتهم
ا تساعده ، أن يكثر املعلم من تدريبات اإلمالء-و أل

يف تقومي قدرة الطالب على االستماع اجليد وكما 
جي الكلمات وتعرف حروفها .تقوم مستواهم يف 

التدرج يف تعليم مهارات اإلمالء من السهل إىل -ز
.املركب
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، سليمة مضبوطة بالشكلقراءة القطعة قراءة - ج
.والتأكيد من فهم املتعلمني للكلمات واملعاين

الطريقة التدريبية-ب
الطريقة التدريبيةمفهوم -أ

كثريا ما يساوي مع " التدريبية " كان استفادة مصطلح 
دف التدريية . فعال القصد بينمه خمتلف، "التمرينة" مصطلح 

لكى و الطالبي إىل ومهارات معينة لكي تتنتمارفإىل تنمية مع
أصال جاءت هذه الطريقة من .٧تسيطر الطالب كاملة

herbart املشهورة بندوة أن من خالل تكرار الدروس سوف يدعم
والطريقة التدريبية هي طريقة جيدة ٨.اإلستجابة وذاكرة الطالب

لريكز العادات ما أو طريقة التدريس فيها الطالب يقوم بإجراء 
الرباعة أو املهارة األعلى من ما يتم أنشطة ممارسة حلصول على 

٩.تعلمه

7Zakiah Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,
(Jakarta: Bumi Askara, 2008),hal: 302.

8Imnsjah Alipandie, Didaktik Metodik Pendidikan Umum,
(Surabaya: Usaha Nasional, 2002),hal :101.

9Syaiful Bahri Djaramah dan Aswan Zain, Strategi Belajar
Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta,2006),hal: 95
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أن الطريقة الدريبية هي ، وقالت نان سجان يف كتبها
دف ، نفس الشيئنشاط تفعل  مرارا وتكريرا بشكل جيدي و

اخلصائص هلذه الطريقة . تعزير مجعية أو إمتام مهارة لتصبحدائمة
اجلاهزة وبذلك تشكلت املعرفة ١٠.النشاط املتكررة لنفس الشيء

.أو املهارة اجلاهزة يف أي وقت كان جاهزة لالستخدام
أهداف الطريقة التدريبية-ب

١١:مايلي تستخدم الطريقة التدريبية لغرض 

مثل ، لدي الطالب قدرة احملرك أو احلركة)١
.استخدام األدواتو الكتابة واحملادثة ، ظ الكلماتفح
.تطوير املهارة الفكرية مثل ضرب عددا يف آخر)٢
واألحوال الطالب القدرة على املواصل بيناحلال ي لد)٣

.األخرى وبني عالمة احلروف والصوت
١٢.نتائج التعليميةاحلصوألفضليتمكن الطالب على )٤

10Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar,
(Bandung: Sinar Baru, 1991), hal. 86.

11Istarani, Kumpulan 40 Metode Pembelajaran, (Medan: Media
Persada, 2012), hal. 42.

12Nida Wahyuni, Penggunaan Metode Drill dalam Matematika,
vol 02, Nomor 1, hal.
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. كان الطالب ناشط يف التعلم من خالل التدريب)٥
مبادئ الطريقة التدريبية-ج

املبادئ اليت جيب مراعتها يف استخدام الطريقة التدريبية 
١٣:ما يليعلىتشمل

.أن يعطى الطالب فهم عميق قبل التدريب)١
يف ، التدريب للمرة األول جيب أن تكون التشخيص)٢

البداية أقل جناحا مث إدخال حتسينات ليكون 
.كامال

العمليات يفضليف وقت التدريب ينبغي أن )٣
.األساسية

اية املطاف )٤ يف التدريب األول هو الدقة والسرعة ويف 
.حقق على حد سواء ككلجيب أن يت

تنفذها التدريبة ال حتتاج لوقت طويل بل ال بد أن )٥
.عدة مرات

.جيب أن يهتم بقدرة الطالب)٦

13 Istarani, Kumpulan 40 Metode Pembelajaran..., Hal. 43.
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الطالب حيتاج إىل معرفة ، التدريسقبل القيام أو )٧
١٤.مقدما معىن ذلك التدريب

جيب أن يكون الطالب اعرتاف بأن التدريب مفيدة )٨
م املتستقبل .حليا

حيتاج الطالب إىل مواقف إن التدريبات يتحتم )٩
.إلكمال دراسة

مزايا وعيوب الطريقة التدريبية-د
كما بعض من مزايا يف استخدام الطريقة التدريبية  

١٥:يلي 

وسيتم إعطاء دروس املواد يف جو حقيقي أكثر مضمن )١
وذلك بسبب كل األفكار واملشاعر ، يف ذاكرة الطالب

.على الدروس التدريبوالرغبات الرتكيز

14Enok Ratnaningsih, “Evektivitas penggunaan metode drill
dan resitasi dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa
terhadap pembacaan hukum qalqalah”, vol 10,nomor 1, hal :84.( jurnal
pendidikan Agama Islam, 13 januari 2018 )

15 Istarani, Kumpulan 40 Metode Pembelajaran... , Hal. 46.
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أن يكون الطالب قادرا على استخدام الذهين على )٢
وبسبب تعليم جيد سوف تصبح انتظاما ، أفضل

.وتشجيع ذهنيهم
وجود اإلشراف والتوجيه والتصحيح فورا ومباشرة من )٣

.أتاح الطالب ألداء تصحيحاخلطاء على الفور، املعلم
والقراءة اكتساب الطالب املهارة احلركية مثل الكتابة)٤

.نطق احلروف، واستخدام األدوات
.وميكن أن تشكيل العادات وزيادة الدقة وسرعة التنفيذ)٥
يف نيل القدرة واملهارة للقيام باألمور الطالبتساعد )٦

.املناسبة قد تعلموا
١٦:هناك تعض نفاط العيوب ومها، وإىل جانب مزايا

.تشكيل عادة جامدة)١
.الطالبمتنع املواهبة واملبادرة )٢
.التدريب املكرر يسبب على اململ)٣

16WinarnoSurakhmad, PengantarInteraksiBelajarMengajar,
(Bandung:Tarsito,1994),hal. 24.
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التدريب الثقيل يسبب على القرف يف النفس )٤
. وكذلك للمعلم والدرس

خطوات تطبيق الطريقة التدريبية في عملية التعلم-ه
، تنفيذ اخلطوات الطريقة التدريبية يف الفصول الدراسية

. سواء كان شفويا وكتابة، ميكن أن يقوم بأنشطة التعلم املختلفة
:يف تنفيذ الطريق التدريبية ميكن اختاذها خطوات التايل 

.إلقاء الشرح عن األهداف التدريب)١
بداءا من التدريب ،ينببغي أن يتم التدريب تدرجييا)٢

.البسيط إىل الصعبة
ينبغي أن يعطى املعلم املبادئ األساسي يف التدريب )٣

.للطالب قبله
ه به بالصعبة اليت يوجااملدرساهتم، أثناء التدريب)٤

.الطالب
.الفروق الفردية حتتاج إىل عناية)٥

خطوات تطبيق الطريقة التدريبية بتعليم اإلمالء- و



٣٠

تنفيذ اخلطوات الطريقة التدريبية التدريبية ميكن اختاذها 
:خطوات التايل 

تبدأ املدرسة الدراسة بإلقاء الشرح عن أهداف - ١
.التعليم

.تشرح املدرسة عن املادة التعليمية- ٢
.الطالب املدرسة مامل يفهموا من املادةسئل - ٣
تدرب املدرسة الطالب لكتابة املادة قد تعلموا  - ٤

.بإمالء  اجلمل
يكتب الطالب اجلمل الذي متلى املدرسة على   - ٥

م .كراسا
ا املدرسة - ٦ مث تأمر املدرسة بكابة اجلمل اليت أمأل

.على السبورة
تصلح املدرسة اخلطاء ما كتبهم الطالب وتتعرف - ٧

.مشكلة الطالب يف كتابتهم
ستمر املدرسة التدريب املوجة حىت تتيقن املدرسة ت- ٨

.أن التدريب كفى
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 
 منهج البحث -أ

إن منهج البحث الذي تستخدمها الباحثة في كتابة 
هذه الرسالة منهج تجربي. وهو منهج البحث العلمي الذي 
تستطيع بها أن تعرف أثر السبب )المتغير المستقبل( على 
النتيجة )المتغير التابع( الذي له األثر الجلي في تقدم العلوم 

أو أثر  الطبيعة.والغرض النهائي من التجربية هو تعلم نتيجة
التغير  الذي نحدثه.ثم اختارت الباحثة منهج التصميمات 

منهج  وتنقسم(.pre experimental designsالتمهدية )
( إلى ثالثة pre experimental designsالتصميمات التمهدية )

 أنواع وهي :
1- One shoot case study 

2- One group pre-test post-test design 

3- The static group comparision 

-one group Preإن الباحثة تستخدم طريقة تصميمات

test post-test Design   :لهذا البحث حيث تجري كما يلي 
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 حيث أن :
X إجراء التجربة : 

 ت: المجموعة التجربية
 ليب: االختبار الق1خ
 البعدي االختبار: 3خ
 

 والعينةالمجتمع  -ب

يقصد بالمجتمع جميع األفراد )أو األشياء( الذين  
أما العينة هي  1لهم خصائص واحدة يمكن مالحظتها.

مجموعة جزئية من المجتمع. فالمجتمع في هذا البحث 
جميع الطالب في معهد دار الزاهدين. ثم أخذت الباحثة 

كان   عينة البحث طالب الصف الثاني للمرحلة المتواسطة

                                                           

)الكويت: مكتبة  مدخل المناهج البحث التربوي,رجاء محمود, 1 
 .93. ص (,1191 الفالح,

 2خ           x          1ت          خ
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. وأما الطريقة التي قامت بها الباحثة طالبا 32 عددهم
ختيار عينة البحث فهي معتمدة على الطريقة  العمدية ال

(Purposive Sampling) اختارت الباحثة الفصل الثاني .
 المتواسطة لعينة البحث ألن لهم مشكلة في تعليم اإلمالء.

  طريقة جمع البيانات وأدواتها  -ج

الوسيلة التي بها هي  واتهاطريقة جمع البيانات وأد
أو البيانات الالزمة إلجابة عن أسئلة  تجمع المعلومات

التي تعلق بهذا البحث  طريقة جمع البيانات وأدواتها.و البحث
 التالية:

 المالحظة   -1

إن المالحظة المباشرة هي عملية مالحظة المظاهر 
في الفصل  تقوم الباحثة بالمالحظة الباشرةفي الفصل. و 

في  على أنشطة المدرسة والطلبة لجمع البيانات والمعلومات 
وادواة المالحظة هي  اإلمالء باستجدام الطريقة التدريبية.تعلم 

 ورقة المالحظة التي تضم على أنواع بنود المالحظة. 
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 االختبار -3

وخاصة في طريقة جمع البيانت  تعتبر االختبار من
التحصيل الدراسي والقدرات الدراسات التربوية التي تقيس 

 على ناتجة االختبار لحصول تستخدم الباحثةو العلمية. 
في تعليم اإلمالء.ولحصول على ذلك تقوم الباحثة  بالطال

 (post-test) ىواالختبار البعد  (pre-test)خبار القبلىعلى اال
الذي قامت  االختبارهو   (pre-test)القبلى االختباريقصد ب.و 

في تعليم اإلمالء. أما التدريبية الباحثة قبل تطبيق الطريقة 
التي قامت الباحثة  االختبارفهي (post-test)  البعدي االختبار

 في تعليم اإلمالء. التدريبيةبعد تطبيق الطريقة 

 طريقة تحليل  البيانات -د

 تحليل البيانات المالحظة -1

ولتحسب البيانات من أنشطة المدرسة والطلبة عند    
 إجراء عملية التعليم والتعلم تستخدم الباحثة القانون: 

P= 
𝒇

𝑵
 × 100% 
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 : النسبة المئوية Pالبييان :  
          : f مجموع القيمة الحصولة عليها 

   :N          النتيجة الكاملة 
وتحدد المسند ألنشطة المدرسة والطلبة عند إجراء عملية 

 أحوال :  التعليم والتعلم إلى خمسة
 % 111- 93ممتاز        :    
 %92 – 63:   جيد جد    

 % 62- 31: جيد      
 % 21 – 22:  مقبول    

 ≥   % 23   :     راسب

 ى القبلى والبعدىاالختبار تحليل البيانات عن  -2

في تحليل   ”test “t الباحثة على الرموز إعمدت
بلى والبعد. فالرموز قبيانات التي حصلت في االختبار الال

test “t”   : 3كما يلي 

                                                           
2 Anas sudijono, Pengatar statistik Pendidikan, (Jakarta: 

Grafindo, 2014), hal. 305. 
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MD

SEMD
= oT 

 حيث أن :
D M  =  Mean of difference  أو متوسط الفروق بين قيمة

, يمكن الحصول ( y ) المتغير الثانيو  ( x ) المتغيرة األولى
 :عليهابالرموز

   
𝛴𝐷

𝑁
=D M 

 N  عدد من عينة البحث= 
𝛴𝐷  مجموعة الفروق بين قيمة المتغيرة األولى و =

 يمكن الحصول عليهابالرموز: Dالمتغير الثانية, و 
D= X-Y 

MDSE  =standard Error   من الفروق بين المتغيرة األولى
 و المتغير الثانية, يمكن الحصول عليهابالرموز:

𝑆𝐸𝑀𝐷
=   

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

DSD  االنحراف المعياري من فروق القيمة المتغيرة =
 بالرموز: األولى و المتغير الثانية, يمكن الحصول عليها

√𝛴𝐷2

𝑁
− (

𝛴𝐷

𝑁
)

2

=  DSD 



83 

 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
 عرض البيانات -أ

لقد بحثت الباحثة في الفصول السابقة عما تتعلق بتعليم 
 أو سيبحث اإلمالء والطريقة التدريبية , وفي هذا الفصل ستقدم

عن تعليم اإلمالء باستخدام  الباحثة عما يتعلق  بنتائج البحث
 وقامت الباحثة.  SMP IT Daruzzahidinـب الطريقة التدربية

بالبحث اعتمادا على إفادة عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين 
-Bبجامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية بند أتشيه رقم :

7005/Un.08/FTK.1/TL  00/07/2018جولي  9التاريخ  في
8103. 

 0لمحة عن ميدان البحث -1
تشية آكان معهد دار الزاهدين معهد من المعاهد في   

 )ناحية كوت بارو( Lamceu )  قرية الم جيوفي رى وهو يقع الكب

                                                           
1Sumber waka kurikulum SMP IT Daruzzahidin 
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   Kuta Baro ) 0 أسس هذا المعهد تشية الكبرى. آبمنطقة
هذا المعهد  يبدأ.0911أكتوبر  9حاج  عبد الله تاريخ  التعكو 

ومع مرور الوقت ازدهر  من دراسة صغيرة بين األطفال والبالغين,
خاصة المجتمع المجتمع المحلي سة. بفضل دعم ار هذه الد
. 8112عصرى عام هذا المعهد معهد  أصبحLamceuفي قرية 
واآلن, ولي األمر من مناطق مختلفة.  الطالبقبال توبدأ باس

 , الماجستر. Lcستاذ عبد الرزاق, ألهذا المعهد هو 
معهد دار الزاهدين له المرحلتين من التعليم وهو وإن 

ومرحلة  SMP ITDaruzzahidinـ ـمرحلة المتواسطة التي سميت ب
وعدد المعلم فيه .   MAS Daruzzahidinـ ـالعالية  التي سميت ب

وأما عدد . م 8100 - 8101شخصا للسنة الدراسية  01يبلغ 
معلمان هما أستادة خصوصا لدرس اإلمالء معلم اللغة العربية

: وكان الطالب والطالبات في هذا المعهد  رحمتنا وأستاذة مغفرة
. والجدوال التالي يوضح عن عدد طالبا 813يبلغ عددهم 

 .الب والطالبات في هذا المعهدالط
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 1-1الجدول 
 عدد الطالب والطالبات بمعهد دار الزاهدين

المجمو  الطالبات الطالب الفصل المرحلة الرقم
 ع

0  
 المتواسطة

0 00 08 80 
 8 08 9 88 
 8 88 82 03 
  

 
 العالية

 93 المجموع
 0 03 81 83 
 8 09 00 88 
 8 80 02 89 

 001 المجموع
  
يشير الجدول إلى عدد الطالب والطالبات بمعهد دار  

الزاهدين من مرحلة المتواسطة ومرحلة العالية. وأن الطالب 
الذي  طالبا 93والطالبات من مرحلة المتواسطةعددهم  
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من الفصل الثاني  88من الفصل األول و 83نقسسم إلى ي
طالبا  001فعددهم مرحلة العالية الوأما من الفصل الثالث. 03و

من الفصل الثاني  88من الفصل األول و 83ي ينقسم إلى الذ
 من الفصل الثالث. 89و

معهد دار الزاهدين  له المباني الذي يستخدمها الطالب  
لخدمتهم في حياتهم اليومية في المعهد ولخدمتهم في التعلم. 

 والجدول التالي يبين عن المباني فيه.
 

 1-2الجدول 
 المباني في معهد دار الزتهدين

 العدد المباني الرقم
 81 حجرة 0
 8 المصلى 8
 0 المطبخ 8
 0 الحمام 0
 0 المقصف 2
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 0 المكتب 1
 0 ميدان  0
 01 الفصل 3
 8 الدوان 9

 
ل إلى المباني في معهد دار الزاهدين, أن يشير الجدو  

المصلى والمطبخ تشتمل على الحجرة و المباني التي  9فيه 
 والحمام والمقصف والمكتب والميدان والفصل والدوان.

 الطريقة التدريبية في تعليم اإلمالءتطبيق  -2

الطريقة استخدامتقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن  
قامت  وقد.  SMP IT Daruzzahidinالتدريبيةفي تعليم اإلمالء ب

في الصف  إلمالءانفسها كمدرسة بتعليم مادة اإلمالء الباحثة 
ال : " التي تعلمها الباحثة هي عنم يالثاني. ومادة التعل
دف من تعليم ال الشمسية والقمرية ويه".الشمسية والقمرية

بين ال الشمسية والقمرية  ونأن تفرقبالطالتستطيعون لكى
نفذت الباحثة أدوات و ها صحيحة. و أن تكتب ونوتستطيع
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وقائمة  والمدرسة بةللطل البحث التي تتكون من قائمة المالحظة
االختبار القبلي واالختبار البعدي واعداد الدراسة أو التحضير 

(RPP.) 

تجري الباحثة عملية التعليم لمدة أسبوعين. وهناك  
مغفرة حظان هذا البحث هما: قتر نادى و مالحظتان تال

 الطالبتساعدان اللتان تساعدان الباحثة في مالحظة أنشطة 
وستوضح الباحثة أثناء عملية التعليم. وأنشطة المدّرسة 

 التوقتالتجربي وخطوات التعليم في الجدول التالي:
 

 1-3لالجدو 
 الطريقة التدريبية في تعليم اإلمالء استخدامتوقيت 

 ساعة تاريخ يوم للقاء
 08.01 – 00.21 8103يولى  00 السبت اللقاء األول
 08.01 – 00.21 8103يولى  02 األحد اللقاء الثاني
 08.01 – 00.21 8103يولى  88 األحد اللقاء الثالث
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 1-4الجدول 

عملية تعليم وتعلم اللغة العربية باستخدام الطريقة التدريبية 
 في تعليم اإلمالء
 )اللقاء األول(

 الطالباتنشاط  نشاط المدرسة
تدخل المدّرسة )الباحثة(  -

 الفصل بإلقاء السالم
 السالم الطالبرد ي -

الطالب مدرسة تأمر ال -
 بقراءة الدعاء

 الدعاء الطالبقرأ ي -

تنظر المدّرسة إلى جميع  -
الطالبات وتدع الطالبات 

 بكشف الغياب

بدعوة كشف  الطالبتم يه -
 الغياب

تقوم المدرسة باالختبار  -
 القبلي 

أسئلة  الطالبجيب ي -
 االختبار القبلي
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تشرح المدّرسة أهداف  -
 اإلمالءم يتعل

 إلى شرح  الطالبستمع ي -
 المدرسة عن أهداف التعلم

تسأل المدرسة أهداف  -
ال الشمسية في التعلم 

 درس اإلمالء

الطالب أهداف جيب ي -
التعلمال الشمسية  في 

 درس اإلمالء
تشرح المدرسة عن ال  -

 الشمسية
الطالب إلى شرح  ستمعي -

 المدرسة
تعطي المدرسة الطالبات  -

ما الفرصة ليسألن السؤال 
لم يفهموا عن ال 

 الشمسية

عما لم  الطالبسأل ي -
 ال الشمسيةيفهمن من 

تقوم المدرسة بتدريب  -
عن كيفية كتابة ال 

 الشمسية 

يتبع الطالب بتدريب عن   -
 كيفية كتابة ال الشمسية 
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تملى المدرسة الجمل  -
 الذي فيه ال الشمسية

يكتب  الطالب الجمل  -
الذي أمألتها المدرسة على 

 كرستهم
ثم تأمر المدرسة بكتابة  -

لذي أمألتها الجمل ا
 المدرسة على السبورة

تكتب الطالب الجمل على  -
 السبورة

تصلح المدرسة الخطاء  -
 ما كتبهم الطالب

يعتبر الطالب على إصالح  -
 المدرسة

تشرح المدرسة الخالصة  -
 من الموضوع

إلى  الطالبستمع ي -
 الخالصة جيدا

تؤدي المدّرسة  -
وإعطاء (Refleksi)التعزيز

 الواجبات

كتب ي -
عن (Refleksi)زيزالتعالطالب

 التعليم الذي تتعلمنه

 السالم الطالب ردي -أخيرا، اختتمت المدرسة  -
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بإلقاء السالم للدليل 
 الخروج من الفصل

 
 )اللقاء الثاني(

 الطالباتنشاط  نشاط المدرسة
تدخل المدّرسة )الباحثة(  -

 الفصل بإلقاء السالم
 السالم الطالبرد ي -

 الدعاء الطالبقرأ ي - تأمر المدرسة بقراءة الدعاء -
تنظر المدّرسة إلى جميع  -

الطالبات وتدع الطالبات 
 بكشف الغياب

بدعوة كشف  الطالبهتم ي -
 الغياب

عن  أسئلة تسأل المدرسة -
 الموضوع السابق

سؤال  الطالبجيب ي -
 المدّرسة

إلى شرح  الطالبستمع ي -
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المدرسة عن الموضوع 
 السابق

تشرح المدّرسة أهداف  -
 اإلمالءم يتعل

إلى شرح   طالبالستمع ي -
المدرسة عن أهداف 

 التعلم
تسأل المدرسة أهداف  -

في درس  القمريةال التعلم 
 اإلمالء

الطالب أهداف  جيبي -
التعلمال القمرية  في 

 درس اإلمالء
تشرح المدرسة عن ال  -

 القمرية
الطالبإلى شرح ستمع ي -

 المدرسة
تعطي المدرسة الطالبات  -

ما الفرصة ليسألن السؤال 
 ن ال القمريةلم يفهموا ع

عما لم  الطالبسأل ي -
 ال القمريةيفهمن من 

يتبع الطالب بتدريب عن  -تقوم المدرسة بتدريب عن   -
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 كيفية كتابة ال القمرية كيفية كتابة ال القمرية
تملى المدرسة الجمل  -

 الذي فيه ال القمرية
يكتب  الطالب الجمل  -

الذي أمألتها المدرسة 
 على كرستهم

بة ثم تأمر المدرسة بكتا -
الجمل الذي أمألتها 

 المدرسة على السبورة

يكتب الطالب الجمل  -
 على السبورة

تصلح المدرسة الخطاء ما  -
 كتبهم الطالب

يعتبر الطالب على  -
 إصالح المدرسة

تشرح المدرسة الخالصة  -
 من الموضوع

إلى  الطالب ستمعي -
 الخالصة جيدا

تؤدي المدّرسة  -
وإعطاء (Refleksi)التعزيز

 الواجبات

 الطالب كتبي -
عن التعليم (Refleksi)التعزيز

 الذي تتعلمنه
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أخيرا، اختتمت المدرسة  -
بإلقاء السالم للدليل 

 الخروج من الفصل

 السالم الطالب رد اي -

 
 )اللقاء الثالث(

 الطالباتنشاط  نشاط المدرسة
تدخل المدّرسة  -

)الباحثة( الفصل بإلقاء 
 السالم

 السالم الطالبرد ي -

 تأمر المدرسة بقراءة -
 الدعاء

 الدعاء الطالبقرأ ي -

تنظر المدّرسة إلى  -
جميع الطالبات وتدع 
الطالبات بكشف 

 الغياب

بدعوة كشف  الطالبهتم ي -
 الغياب

سؤال  الطالبجيب ي - أسئلة تسأل المدرسة -
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 المدّرسة عن الموضوع السابق
إلى شرح  الطالبستمع ي -

 المدرسة عن الموضوع السابق
تسأل المدرسة أهداف  -

الشمسية ال التعلم 
في درس  والقمرية 

 اإلمالء

أهداف الطالبجيب ي -
القمرية  الشمسية و التعلمال 

 في درس اإلمالء

تراجع المدرسة عن  -
الشمسية الشرح ال 

 والقمرية

إلى شرح الطالبستمع ي -
 المدرسة

تعطي المدرسة  -
الطالبات الفرصة 

ما لم ليسألن السؤال 
 يفهموا 

 عما لم يفهمن  الطالبسأل ي -

مدرسة بتدريب تقوم ال -
عن كيفية كتابة ال 

يتبع الطالب بتدريب عن   -
كيفية كتابة ال ال الشمسية 
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 و القمرية الشمسية و القمرية
تملى المدرسة الجمل  -

الذي فيه ال ال 
 الشمسية و القمرية

يكتب  الطالب الجمل الذي  -
 أمألتها المدرسة على كرستهم

ثم تأمر المدرسة  -
بكتابة الجمل الذي 

مدرسة على أمألتها ال
 السبورة

كتب الطالب الجمل على ي -
 السبورة

تصلح المدرسة الخطاء  -
 ما كتبهم الطالب

يعتبر الطالب على إصالح  -
 المدرسة

تشرح المدرسة  -
 الخالصة من الموضوع

إلى الخالصة  الطالبستمع ي -
 جيدا

تقوم المدرسة باالختبار  -
 البعدي

أسئلة  يجيب الطالب -
 االختبار البعدي

سة تؤدي المدرّ  -
 (Refleksi)التعزيز

كتب ي -
عن (Refleksi)التعزيزالطالب
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 التعليم الذي تتعلمنه
أخيرا، اختتمت  -

المدرسة بإلقاء السالم 
للدليل الخروج من 

 الفصل

 السالم يرد الطالب -
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 تحليل البيانات -ب
 تعليم اإلمالء المدّرسة في  أنشطة -1

م في تعلي وإن أنشطة المدرسة في تطبيق الطريقة التدريبية 
 جدول التالي:ال في كما  SMP IT Daruzzahidinـ ـب مادة اإلمالء

 1-2الجدول 
م بتطبيق الطريقة التدريبية يأنشطة المدرسة عند إجراء التعل

 في تعليم اإلمالء
 النتيجة الملحوظة الناحية الملحوظة رقم

0 8 8 0 
 √    إلقاء المدرسة السالم 0
 √    تدع المدرسة الطالب لقراءة الدعاء 8

 √    الغياب تفحص المدرسة الكشف  8
  √  يكتشف المدرسة قدرة الطالب عن مادة  0
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 : جيد جدا0جيد   :8     مقبول: 8: غير جيد0 
 

 ستعلمها 

 √    المدرسة عن أهداف التعلمتشرح  2
 √    تشرح المدرسة  مادة التعليمية  1
تجيب المدرسة سؤال  الطالب مالم  0

 يفهموا من المادة
  √  

مادة تقوم المدرسة بعملية التدريبية عن  0
 التعليمية

   √ 

  √   توجه المدرسة عملية التدريبية 9
يقوم المدرسة  بإصالح األخطاء الطالب  01

 التي أنشأ أثناء عملية التدريبية
   √ 

يختتم المدرسة عملية التدريس بإعطاء  00 
 ثم قراءة الدعاء التعزيز التقويم و

   √ 

 88 9   المجموع
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أنشطة المدّرسةعند إدارة تعليم  الجدول السابق يشير إلى 
ي فالنتيجة التي حصلتها المدرسة و . بالطريقة التدريبية اإلمالء

 :هياإلمالءاستخدام الطريقة التدريبية فيتعليم 

𝑃 =
f

N
𝑋 ۰۰۰0  =

00
00

𝑋 0۰۰۰ 

=
0011
00

= 98,0% 

ا وقعت ما بين حد تدل على أنه P  =9830۰وبنتيجة 
بتقدير ممتاز. فتكون داللة أن أنشطة المدّرسة  ۰ 011 – 30

في عملية التعلم اإلمالء باستخدام الطريقة التدريبية 
بخطواته الصحيحة وبأنحاء ومعايير عملية التعليم والتعلم ةمطابق

 التي تلزم أن تهتم بها المدّرسة عند عملية التعليم والتعلم. 
 

 تعليم اإلمالء في الطالبأنشطة -8
التدريبية في تعليم  في تطبيق الطريقة الطالبوأما أنشطة 

 جدول التالي.ل مادة اإلمالءفكما أشار إليها
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 2-2لجدول ا

أنشطة الطالب عند إجراء التعلم بتطبيق الطريقة التدريبية في 
 تعليم اإلمالء

 النتيجة الملحوظة الناحية الملحوظة رقم
0 8 8 0 

 √    السالم الطالبيجيب  0
 √    الدعاء الطالبرأ تق 8

  √   دعوة كشف الغيابفي  الطالبإستجابة 8
   √  ستعلمتهملموضوع الذي عن ا الطالبقدرة  0
إلى شرح المدرسة عن  يهتم الطالب 2

 أهداف التعلم
  √  

بيان مادة التعليمية من  الطالبيستمع  1
 المدرسة

   √ 

  √   يفهموا من المادةمالم  الطالبسأل ت 0
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 : جيد جدا0: جيد  8مقبول    : 8: غير جيد 0 
 عند إدارة تعليم اإلمالء الطالبأما نتيجة ألنشطة ا

 ،فهي: بالطريقة التدريبية
 

𝑃 =
f

N
𝑋 0۰۰۰ =

83
00

𝑋 0۰۰۰ =
8311
00

= 31,8% 
  

عملية التدريبية عن مادة  الطالبشترك ت 0
 التعليمية

   √ 

إلى األمام لكتابة على نتائج  الطالبتقدم ت 9
 من التدريبية

   √ 

بإصالح األخطاء التي أنشأ  الطالبقوم ت 01
 أثناء عملية التدريبية

  √  

 √    عملية اختتام التعلم الطالبتبع ت 00

8 08 8  المجموع
0 
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تدل على أنها وقعت ما بين حد  P  =3138%وبنتيجة
 الطالبداللة أن أنشطة  بتقدير ممتاز. فتكون ۰ 011 – 31

في عملية التعلم اإلمالء باستخدام الطريقة التدريبية متابعة 
 بخطوات التعليم والتعلم.

 في اإلمالء الطالبترقية قدرة تحليل نتائج  -3
ولمعرفة أثار استخدام الطريقة التدريبية في تعليم اإلمالء  

البعدي. في ترقية قدرة الطالب فتقوم الباحثة باالختبار القبلي و 
تقوم الباحثة باالختبار القبلي قبل تطبيق الطريقة التدريبية في 
تعليم اإلمالء. أما االختبار البعدي فتقوم الباحثة بعد تطبيق 

نتيجة والجدول اآلتية الطريقة التدريبية في تعليم اإلمالء. 
 .االختبار القبلي والبعدي

 
3-2 الجدول  

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي

بار البعدختاال ختبار القبلىاال   الطالب 
0-طالب  01 11  
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8-طالب  11 31  
8-طالب  81 11  
0-طالب  21 011  
2-طالب 01 91  
1-طالب 21 01  
0-طالب 01 31  
3-طالب  81 01  
9 -طالب 81 11  
01 –طالب  21 91  
00 -طالب 81 21  
08 –طالب  11 011  
08-طالب  81 01  
00 –طالبة  81 11  
02 –طالبة  21 91  
01-طالبة  01 91  
00-طالبة  81 21  
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03 -طالبة 01 011  
09 –طالبة  31 011  
81 –طالبة  11 91  
80-طالبة  01 01  
88-طالبة  81 01  

 المجموع  901 0101
0101  :88  =

02391 
901  :88 =

08308 
 درجة المعدلة

 

على نتيجة االختبار الطالبمن هذه البيانات حصل 
 .02391ونتيجة االختبار البعدي  08308القبلي

وقبل تحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
و ( uji Normalitas )ضبط الفائيلختبار ابم تريد الباحثة أن تقو 

 spssباستخدام   ( Uji Homogenitas )ختبار المتجانساال
 uji )  ضبط الفائيلوالجدول التالي يتضح على نتيجة 

Nomalitas. 
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 4-2الجدول 
 ( uji Nomalitas )ضبط الفائيلنتيجة 

 

Tests of Normality 

 siswa Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

data_test 
1 .157 22 .168 .941 22 .211 

2 .187 22 .044 .925 22 .095 

 
 Distribusi Data )البياناتيشير الجدول السابق أن توزيع 

 13800 > 1312( sig )ختبار القبلي بمستوى الداللةمن اال (
ختبار من اال ( Distribusi Data )وأن توزيع البيانات
 . وهذه تدل على1392 > 1312 ( sig )البعديبمستوى الداللة
 أن البيانات الفائيلة.

 Uji )اإلختبار المتجانس والخطوة التالي تقوم الباحثة ب

Homogenitas ) .  ختبار المتجانس انتيجة من أما و( Uji 

Homogenitas )توزيع البيانات فأن( Distribusi Data ) بمستوى
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. وهذه تدل أن البيانات 23,00  >1312( sig )الداللة
 المتجانسة. والجدول التالي أشار إليه :

 5-2 الجدول
 ( Uji Homogenitas )  ختبار المتجانسانتيجة 

 

Test of Homogeneity of Variances 

data_test 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.994 1 42 .324 

 

 
وتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

 8( فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:t” Test“باختبارات )
 

  to = 
MD

𝑆𝐸𝑀𝐷

 

 التعليق:
𝑡0  :ظةالمالح حاصل 

                                                           
2Anas Sudijono, PengantarStatistik..., hal. 305 - 308 
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MD  :بين نتيجة المتغيرة األولى ونتيجة  الفروق متوسطة
 المتغيرة الثانية، فهو من اتباع الخطوات التالية:

 
𝑀𝐷= 

∑D

N
 

 

∑ Dالفروق بين نتيجة المتغيرة األولى ونتيجة المتغيرة  : مجموع
 :خطواتاالتيةمنDالثانية، و

D = X-Y :ة المتغيرة الثانيةنتيجة المتغيرة األولى ناقصة بنتيج 
 X  نتيجة المتغيرة األولى : 
Y  :  نتيجة المتغيرة الثانية 
N  : عدد العينة 

𝑆𝐸𝑀𝐷
 الخطأ المعياري للفروق وهو اتباع الرموز التالي: :  

 
𝑆𝐸𝑀𝐷

=   
𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

SDD يجة للفروق بين نتيجة المتغيرة األولى ونتالمعيارينحراف: اال
 المتغيرة الثانية، يعني:

𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷2

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
)2  
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 6-2الجدوال  :
مجموع الفروق بين نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار 

 البعدي
 

نتيجة  رقم
االختبار 

 القبلي

نتيجة 
االختبار 
 البعدي

D=x-y -=(x2D
2y) 

0 01 11 -81 011 
8 11 31 -81 011 
8 81 11 -81 911 
0 21 011 -21 8211 
2 01 91 -21 8211 
1 21 01 -81 011 
0 01 31 -01 0111 
3 81 01 -01 0111 
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9 81 11 -81 911 
01 21 91 -01 0111 
00 81 21 -81 911 
08 11 011 -01 0111 
08 81 01 -81 011 
00 81 11 -81 911 
02 21 91 -01 0111 
01 01 91 -21 8211 
00 81 21 -81 911 
03 01 011 -81 911 
09 31 011 -81 011 
81 11 91 -81 911 
80 01 01 -81 911 
88 81 01 -01 0111 
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(، في الجدول t” Test“ت ) –نظرا إلى النتيجة من االختبار 
 السابق حصلت الباحثة على البيانات اآلتية:

 081 -( = ƩDمجموع الفرق بين اإلجابتين ) -0
( = 2DƩمجموع مربعات الفرق بين اإلجابتين ) -8

81811 
 88عدد العينة =   -8

(، أن DMولمعرفة متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرتين )
 تتبع خطوات التالية:

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 =  

–081
88

 =  −88303 

     

ثم تبحث الباحثة عن اإلنحراف المعياري للفروق بين 
 (:DSDنتيجة المتغيرتين )

 

    D 𝞢 =
–081 

𝞢D2= 
81811 
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𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷
8

𝑁
− (

Σ𝐷

𝑁
)

8
= √

81811
88

− (
–081
88

)

8

=

√0092,02 − (−88,03)2 

 

= √0092,02 − 0011,908 = √90,20 =93088 
 

 (:otثم تبحث الباحثة عن الخطاء المعياري للفروق )
 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − ۱
 =

9,088

√88 − 0

 = 8,080 

 (:otلبحث عن حاصل المالحظة )ثم خطوات ا
 

𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
  =   

−88,03
2,121 .

  =   −02,110
.
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 023110 ( T )ومن الجطواتالسابقة, فوجدت الباحثة النتجة ت
, وحسبت ( signifikasi )اللةدولمقارنة النتيجة بمستوى ال

 بالرموز اآلتية : (db)الباحثة الدرجة الحرية
 

الحريةالدرجة    = N-0 
     = 88-0  

= 08   
حصلت على النتيجة ت ، فdbوبعد أن حسبت الباحثة 
. 8313وهو  ۰2( signifikansiالجدول على مستوي الداللة )

الفرض  مردود و (OH)الفرض الصفري ، فot>tabletوإذا
         (OH) فالفرض الصفري tablet>otوإذامقبول.  ( Ha)البديل

 مردود.( Ha) الفرض البديلو 
ومن الرموز السابقة، فحصلت الباحثة على النتيجة ت 

(ot )023110 والنتيجة ت الجدول على مستوي الداللة
(signifikansi )۰2 فالنتيجة ت3138وهو ،(ot )  أكبر من

الفرض هذا يدل أن( و 8313 <023110نتيجة ت الجدول )
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 ومن ثم أن مقبول. ( Ha) الفرض البديل مردود و  (OH)الصفري
 في تعليم اإلمالء. الطالبالطريقة التدريبية فعالة لترقية قدرة 

 
 المناقشة -ج

الطريقة التدريبية كز تر ريقة التدريبية هي طريقة جيدة لالط 
عادات ما أو طريقة التدريس فيها الطالب يقوم بإجراء أنشطة 

. من ما يتم تعلمهالعلياممارسة لحصول على البراعة أو المهارة 
ومهارات معينة لكي تتنتمي  ارفدريية إلى تنمية معتهدف التو 

 .وأن تكون خاضعة للرقابة الكاملة الطالبإلى 
ومن خالل تحليل البيانات المالحظة ألنشطة المدرسة 

, وجدت باستخدام الطريقة التدريبية في تعليم اإلمالء الطالبو 
أنشطة المدّرسة في عملية التعلم اإلمالء باستخدام نتيجة أن 
ونتيجة أنشطة  9830تحصل على درجة  ريقة التدريبيةالط

في عملية التعلم اإلمالء باستخدام الطريقة التدريبية  الطالب
, ولهذانالنتيجتان تدالن إلى أن نتيجة 3138تحصل على درجة 
في عملية التعلم اإلمالء باستخدام  الطالبأنشطة المدّرسة و 



00 
 

 
 

ة وبأنحاء ومعايير الصحيح ابخطواته ةمطابقالطريقة التدريبية 
 الطالبعملية التعليم والتعلم التي تلزم أن تهتم بها المدّرسة و 

تالي أشار إلى نتيجة  عند عملية التعليم والتعلم. ورسم بياني
 : الطالبأنشطة المدرسة و 

 

 
 
 

وكان النجاح من عملية التعليم اإلمالء باستخدام الطريقة 
قبلوبعد الطالبي حصلت النتيجة التنسبة التدريبية, نظرا إلى 

والرسم البياني التالي تطبيق الطريقة التدريبية في تعليم اإلمالء.

المدرسة  الطلبة

93,1
86,3

ةنتيجة أنشطة املدرسة والطلب
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في االختبار القبلي  الطالبالتي حصلتها  نتيجةإلى  يتضح
 .يواالختبار البعد

 

 
 

قد  الطالبمن الرسم البياني السابق يدل إلى أن نتيجة 
ما يصل إلى % 0239إلى  %08308تمت بارتفاع من 

. عندئذ, أن الطريقة التدريبية فعالة لترقية قدرة 88303%
 في تعليم اإلمالء.  الطالب

بحث الذي قدمتها كانت هذه النتائج البحث تدعم ال
واستخدامها  ( drill )التدريبات ستي عائشة عن " طريقة 

ووجدت الباحثة أن استخدام  إلصالح أسلوب الكالم اليومي".

االخترب القبلي االختبار البعدي

42,72
75,9

نتيجة االختبار القبلي والبعدي
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إلصالح  الطالبر كثيرا لترقية قدرة تأث(drill )التدريبات طريقة 
  استجابا إيجابيا.الطالباسلوب الكالم اليومي ويستجيب عليه 

عن " استخدام الطريقة التدربية عائشةدمتها قكذا البحث الذي 
في تعليم الرياضيات ". ووجدت الباحثة أن الطريقة التدربية فعالة 

قدمه الذي والبحث  في تعليم الرياضيات. الطالبلترقية نتيجة 
فجر ملك عن " الطريقة التدريبية في تعليم اللغة العربية 

وجدت الباحثة أن الطريقة المدرسةالمتواسطة السلفية " با
التدريبية فعالة في تعليم اللغة العربية. هذا يمكن مالحظته من 

في تقويم التي  الطالبناحية عملية التعلم والنتيجة التي حصلتها 
 قامتها الباحثة.

فعالة لترقية قدرة  يست, أن الطريقة التدريبية للتأكيدبا
لترقية قدرة فعالة فحسب. إأل أن في تعليم اإلمالء  الطالب
 وفي تعليم اللغة العربية إلصالح اسلوب الكالم اليومي الطالب

 تعليم مادة أخري مثال في تعليم الرياضيات. لذاو 
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 تحقيق الفروض -د

حليلها، تريد الباحثة أن تحقق وفقا للبيانات التي سبق ت
 الفروض التي افترضتها في الصف الثاني ، فهي:

 تكون لم الطريقة التدريبية إن استخدام الفرض الصفري : -0
وهذا الفرض  .في تعليم اإلمالء الطالبقدرة  لترقية ةفعال

( أكبر من النتيجة ت testtمردود ألن نتيجة ت الحساب )
 (.8313 <023110)( أو tabletالجدول )

 ةفعالتكون الطريقة التدريبية  إن استخدامالفرض البديل : -8
وهذا الفرض مقبول  .في تعليم اإلمالء الطالبقدرة  لترقية

ألن درجة االختبار البعدي أعلى من درجة االختبار 
(، وأن نتيجة ت 08308أعلى من  02391القبلي )

( tablet( أكبر من النتيجة ت الجدول )testtالحساب )
 (.8313 <023110> 8338)أو
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الفصل الخامس
خاتمة

نتائج البحث-أ
تعليم السابقة عما يتعلق فصولوقد حبثت الباحثة يف ال

وستقدم الباحثة اخلالصة . الطريقة التدريبيةباستخدام اإلمالء 
:االتية
اإلمالء يف تعليم الطالباملدرسة و أنشطةإن- ١

حيث حصلت . ممتازةباستخدام الطريقة التدريبية
Pاملدرسة الباحثة على نتيجة مالحظة أنشطة 

ا وقعت ما بني حد ٪٩٣,١= –٨٦تدل على أ
نتيجة مالحظة أنشطة بتقدير ممتاز، و ٪١٠٠

ا وقعت ما بني ٪٨٦,٣= Pالطالب تدل على أ
. بتقدير ممتاز أيضا٪١٠٠–٨٦حد 

لرتقية قدرة فعالةاستخدام الطريقة التدريبةإن - ٢
والدليل على هذا أن .يف تعليم اإلمالءالطالب
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أكرب من النتيجة ت ) ttest(نتيجة ت احلساب 
).٢,٠٨>١٥,٦٦٤(أو ) ttable(اجلدول 

المقترحات-ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات 

:اآلتية 
ينبغي للمدرسني أن يطّبقوا طريقة مناسبة يف تعليم - ١

الطالب يف  قدرةألن هلا أثارا شديدة لرتقية اإلمالء
.كتابة حرف اللغة اللعربية

يستمروا أنSMP IT Daruzzahidinــ ببينبغي للطال- ٢
ألنه مؤثر اإلمالء باستخدام الطريقة التدريبية تعليم 

م على  .اإلمالءلرتقية قدر
للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا ينبغي- ٣

بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا وأن يصلحوا هذه 
كامال ومفيدا للباحثة العيوب حىت يكون هذا البحث

.والقارئني
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah : SMP IT Daruzzahidin

Mata pelajaran : imla’

Kelas/Semester : VIII

Alokasi waktu :

A. Kompetensi Dasar & Indikator

Kompetensi Dasar Indikator

1.1 Menerima dan
meyakini bahwa
kemampuan berbahasa
merupakan anugerah
Allah SWT.

1.1.1 Peserta didik
menunjukkan
sikap antusias
dalam mensyukuri
anugerah Allah
SWT atas
terciptanya bahasa
yang beragam.

2.1 Membiasakan
berprilaku jujur,
disiplin,
tanggungjawab dan
percaya diri dalam
berinteraksi
menggunakan bahasa
arab dengan keluarga,
teman dan guru.

2.1.1 Peserta didik
mampu
menunjukkan
sikap santun dalam
berinteraksi
dengan keluarga,
teman, tetangga
dan guru.

4.1 membedakan alif
lam syamsiyah dan
alif lam qamariah
serta

4.1.1 peserta didik
mampu
membedakan alif
lam syamsiyah dan



menerapkannya
dalam penulisan.

alif lam qamariah
4.1.2 peserta didik

mampu
menyebutkan
macam-macam alif
lam syamsiyah dan
alif lam qamariah

4.1.3 peserta didik
mampu
menerapkan alif
lam syamsiyah dan
alif lam qamariah
dalam penulisan



B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi,
mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik
mampu:

1. Membedakan alif lam syamsiyah dan alif lam
qamariah

2. Mampu menuliskan kata yang terdapat alif lam
syamsiyah dan alif lam qamariah

C. Metode Pembelajaran dan Model
Pembelajaran

- Drill/ thariqat Attadribat
- Tanya Jawab

D. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1) Alat dan Bahan

- Papan tulis
- Spidol
- Lembar kerja peserta didik (LKPD)

2) Sumber Belajar
- Kamus
- Internet

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pendahuluan

a. Peserta didik menjawab salam dan berdoa
bersama

b. peserta didik mendengarkan pengabsenan,
merapikan pakaian, posisi duduk dan
kebersihan kelas



c. guru menggali pengalaman awal anak
tentang materi yang akan dibelajarkan
dengan cara mengajukan beberapa
pertanyaan

d. Peserta didik menyampaikan  tujuan
pembelajaran yang akan dilaksanakan dan
guru memberi penguatan.

2. Kegiatan Inti

1. Mengamati
 Peserta didik mendengarkan materi

pelajaran yang disampakan oleh guru.
2. Menanya

 Siswa baik secara individu
menanyakan hal yang sulit dari materi
yang telah dijelaslan baik kepada
guru..

3. Mengumpulkan Informasi
 Peserta didik melakukan latihan

dibawah bimbingan guru tentang
materi yang telah dijelaskan oleh guru
dengan cara guru mendikte beberapa
kalimat dan siswa diminta untuk
menuliskannya dibuku mereka
masing-masing.

4. Mengasosiasikan
 Guru bersama peserta didik

melalkukan pengereksian hasil latihan
terbimbing diiringi penjelasan
tambahan dari guru bedasarkan hasil
latihan siswa.



3. Mengkomunikasikan
 Beberapa dari peserta didik maju

kedepan untuk menuliskan apa yang
telah didektekan oleh guru dipapan
tulis.

4. Penutup

 menyimpulkan materi pembelajaran
dibimbing oleh guru.

 Guru mengadakan evaluasi.
 Guru meminta siswa menyampaikan

kesan-kesan mareka
 Siswa bersama guru menutup

pembelajaran dengan do’a dan salam

F. Materi

1. Aif Lam qamariah

Alif lam qamariah adalah alif lam sukun yang
bertemu dengan salah satu huruf qamariah dan
dibacanya jelas/idhar. Jumlah huruf qamariah ada
14. Keempat belas huruf qamariah tersebut, yaitu:

أ ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ي
Supaya kita lebih mudah mengingatnya,
keempat belas huruf qamariah ini dapat
dikumpulkan dalam kalimat :



Membaca alif lam qamariah harus jelas / idhar. Artinya,
apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf
qamariah, suara lam dibacanya jelas atau diucapkan

(tidak hilang) saat membacanya. Cara membaca seperti ini
dinamakann idhar qamariyyah .

Ciri – ciri bacaan alif lam qamariyah :
 Alif lamnya terdapat harakat sukun .
 Huruf setelah Al tidak terdapat harakat tasjid

.
 Cara bacanya jelas .

 Hurufnya و ه يأ ب ج ح خ ع غ ف ق ك م 

Perhatikan contoh cara membaca alif lam qamariah
pada tabel berikut:



2. Alif lam syamsiyah

Syamsiyah berasal dari kata samsu , yang memiliki arti
matahari . Alif lam diumpamakan dengan sebuah bintang
dan huruf syamsiah diumpamakan dengan matahari . Maka
dari itu apabila ada bintang bertemu dengan matahari maka ,
bintang tersebut tidak akan tampak walaupun sebenarnya
ada .

Jadi , dapat kita simpulkan bahwa cara membaca bacaan alif
lam syamsiah yaitu alif lam nya hilang dan langsung
masukp ke dalam huruf syamsiah .

Huruf – huruf syamsiah berjumlah 14 huruf , yaitu :

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن 



Ciri – ciri Bacaan Alif lam syamsiah :

 Huruf al tidak ada harokatnya / tidak berharokat
sukun .

 Huruf setelah Al terdapat harakat tasydid
 Alif lamnya tidak dibaca .

 Huruf syamsiyah yaitu ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط 
ظ ل ن 

Contoh bacaan alif lam syamsiah



القبلىالسؤال اإلمالء
Tulislah kata yang didektekan dibawah ini dengan
benar!

التَـْرويُح عن النّـْفسِ 

-َعن النّـْفسِ -لِلتـَّْروْيحِ –األَْنِشطَةِ بـَْعضُ - ُس ُميَاِرُس النّا
-َأْو الّدَرَسِة -ِعَناِء الَعِملِ - بـَْعدَ الّتـَّْرِوْيح-َوَيطُلُب النَّاسُ 
والطالب -ِح التّـْرويْ - َحيَْتاُج ِإىل -َكِثيـْرًايـَْعَمُل -فالَعاِمُل الذي

.الرتويح- إىلَحيْتاج- َيْدُرُس َكِثريًا -ذي ال



البعدىالسؤال اإلمالء
Tulislah kata yang didektekan dibawah ini dengan
benar!

اللسان

اليت - احلواس اخلمس -وهو من - ة الذوق حاسّ -اللسان 

- فبه نتلفظ -والبصر واللمس- الشم  والسمع -منها 

-اللوعةلوعة أصحاب - وخنفف من- بالكالم اللطيف 

.بالّلوم-نتوجه إىل غرينا -وبه أيضا - وحنمد اهللا ونسبحه



LEMBAR OBSERVASI GURU

Nama sekolah : SMP IT DARUZZAHDIN

Kelas/semester :VIII/ GANJIL

Nama guru :

Materi pokok :

Nama pengamat :

PETUNJUK : berilah tanda cek (      )  pada kolom nilai
yang sesuai menurut pilihan  Bapak/ibuk :

4. sangat baik 2. Kurang baik

3. baik 1. Tidak baik

NO Aspek yang diamati Nilai

4 3 2 1

1 Guru mengucapkan

salam



2 Guru mengajak siswa

membaca doa sebelum

belajar

3 Guru mengecek

kehadiran siswa

4 Guru menggali

pengetahuan awal siswa

tentang materi yang

akan diajarkan

5 Guru meyampaikan

tujuan pembelajaran

6 Guru menjelaskan

materi pembelajaran

kepada siswa

7 Guru menaggapi dan

menjawab segala

pertayaan dari siswa

yang berhubungan

dengan materi

8 Guru mengadakan drill

tentang meteri yang

telah dijelaskan



9 Guru membimbing

secara langsung proses

drill/ latihan

10. Guru melakukan

pengoreksian terhadap

kesalahan yang

dilakukan oleh siswa

saat proses drill

berlangsung

11. Guru menutup

pembelajara dengan

memberikan evaluasi,

pesan moral dan

membaca doa.



LEMBAR OBSERVASI SISWA

Nama sekolah : SMP IT DARUZZAHDIN

Kelas/semester :VIII/ GANJIL

Nama guru :

Materi pokok :

Nama pengamat :

PETUNJUK : berilah tanda cek (      )  pada kolom nilai
yang sesuai menurut pilihan  Bapak/ibuk :

4. sangat baik 2. Kurang baik

3. baik 1. Tidak baik

NO Aspek yang diamati Nilai

4 3
2 1

1 Siswa menjawab salam

guru



2 Siswa membaca doa

sebelum belajar

3 Respon siswa dalam

pengecekan kehadiran

4 Pengetahuan awal siswa

terhadap materi yang

akan dipelajari

5 Siswa memerhatikan

tujuan pembelajaran yang

disampaikan oleh guru.

6 Siswa mendengarkan

penjelasan materi dari

guru didepan kelas

7 Siswa menanyakan hal-

hal yang belum dipahami

dari materi yang

diajarkan

8 Siswa mengikuti proses

drill/ latihan terhadap

materi yang dipelajari

9 Siswa melakukan

pengeroksian terhadap



kesalahan yang muncul

selama proses drill

berlangsung

10. Siswa yang ditunjuk/

bersedia maju kedepan

untuk menuliskan hasil

dari driil.

11. Siswa mengikuti prosess

penutupan pembelajaran

.



Kegiatan pemebelajaran Imla’ dengan metode drill
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