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 شكر وتقدير

 
احلمد هلل السميع العليم ذي العزة والفضل العظيم القائل يف كتابه املبني "وقالوا أساطري األولني اكتتبها 
فهي متلى عليه بكرة وأصيال". والصالة والسالم على أشرف خلق هللا أمجعني املصطفى اهلادي الكرمي خامت 

ه املعجز وكالم املبني ورضي هللا عن أصحابه والتابعني املرسلني وإمام اجملاهدين بعثه هللا رمحة للعلمني وأيده بقرآن
 ومن اتبع سبيلهم فاتبع هادى القرآن وصراطه املستقيم إىل يوم الدين. أما بعد  

قد ختلص إبذن هللا تعاىل وتوفيه كتابة هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 
ريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها الطالب حتت املوضوع : تدريب والتأهيل املعلمني جبامعة الران

 Pagarاإلمالء ابستخدام آايت القرآنية لرتقية قدرة الطلبة على الكتابة." دراسة جتريبية مبعهد علوم القرآن 
Air. 

زون ر، املاجستري كما يشرفين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل أستاذي املشرف الدكتور اندوس مر 
الرسالة وأنفقا أوقاهتما وأفكارمها إلشراف هذه  وأستاذيت املشرفة فضيلة، املاجستري اللذان قد دبراه بكتابة هذه

 الرسالة من أوهلا غلى آخرها. فجزامها هللا خري اجلزاء وابرك هلما هللا يف الدنيا واآلخرة.

ميد كلية الرتبية ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وال ينسى الباحث أن يقدم الشكر ملدير اجلامعة وع
وجلميع األساتذ الذين قد علموه علوما انفعا. وإىل كل من ساعدين وأرشدين من الزمالء والزميالت وخاصة زمالء 
املعلمني منهم سيد منادي صديق، وعبد العزيز، وخري الرجال، ونيل العليا، وخري النساء، الذي قد حتملوا معي 

 من أجل أن أمتكن من إجناز يف كتابة هذه الرسالة.  الكثري

حسن الدين و زليخة ومن الواجب على الباحث أن يقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل والدي احملبوبني 
 أمد هللا يف عمرمها ولعل هللا تعاىل جبزيهما جبنة الفردوس.

ين يف حتقيق األهداف املنشودة من وأخريا، أسأل هللا عز وجل العلي العظيم رب العرش الكرمي أن يوفق
هذه الرسالة إنه ويل ذلك والقادر عليه. ويتقن الباحث أيضا أبن هذه الرسالة ال ختلو عن اخلطإ والنقصان ولذلك 
يرجو من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا انفعا إلكمال هذه الرسالة وعسى أن تكون هذه الرسالة انفعا للقارئني 

 رب العاملني.مجيعا. واحلمد هلل 

 م2018ديسمرب  14دار السالم، 

 الباحث                              
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 مستخلص البحث

الطلبة على الكتابة )دراسة جتريبية مبعهد    :تدريب اإلمالء ابستخدام آايت القرآنية  لرتقية قدرة  عنوان البحث
 علوم القرآن(.

 : مفتاح اخلري االسم الكامل

 150202206:  رقم القيد 

 مليئة حبفظ القرآن الكرمي. ، حياة الطلبةBesarكان معهد علوم القرآن احدى املعاهد حتفيظ القرآن يقع أبتشية 
س هناك اللغة العربية ولكن تطبيقها ال يكون غاية تدريس بل إضافة إىل اهلدف األسسي كمعهد لتحفيظ القرآن، يدر  
كتابة الكلمات العربية الصحيحة كما  ضعيف ومل يقدروا على هو تدريس جمرد. مما الحظ الباحث أن كثري من الطلبة

كتابة حروف اليت تكتب وال تنطق ومن انحية أخرى أهنم صعب يف متييز احلروف املشاهبة من حيث خمارجها 
وصفاهتا وأيضا قد ميل الطلبة من صعوبة القطعة اإلمالئية اليت مل تناسب مستواهم. أما هدف البحث يف كتابة هذه 

سالة فهما: ليعرف على فعالية تدريب اإلمالء ابستخدام آايت القرآنية  لرتقية قدرة الطلبة على الكتابة وليعرف الر 
على إستجابة الطلبة ابستخدام آايت القرآنية لرتقية قدرة الطلبة على الكتابة. اختار الباحث منهج التجرييب على 

((One group pre-test post-test design) التصميمات التمهدية واختار الباحث فصال واحدا للعينة وألداء .
التجربة فيه. ويقّدم الباحث االختبار القبلي واالختبار البعدي واالستبانة كأدوات البحث. واجملتمع من هذا البحث 

فالنتيجة لثانوية. طالبا من الصف الثاين ملرحلة ا 20طالبا وعينته  482مبعهد علوم القرآن وعددهم فهو مجيع الطلبة 
ن تدريب اإلمالء ابستخدام آايت القرآنية يرقي قدرة الطلبة على الكتابة. وابلتايل أاحملصولة يف هذا البحث تدل على 

-ت( من نتيجة احلساب أكرب-ّن نتيجة تأ(Test - t) ت -قد حصل الباحث على نتيجة اختبار
جيد الباحث من ورقة و لذالك أّن الفرض الصفري مردود وفرض البديل مقبول.  ،2,86<4،105>2,09)اجلدول

 94،34يعين % ،لنتيجة تتضح من اإلستجابة الطلبةاالستبانة أن اإلمالء ابستخدام آايت القرآنية االجيابية، وهذه ا
 كبري لتعليم اللغة العربية خآصةأن القرآن الكرمي له أثر   ام آايت القرآنية. وهذا يدل علىحيبون تدريب اإلمالء ابستخد

 هارة الكتابة.مل
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Abstrac 

 

Reaseachs Title : Using Dictation Of Al-Quran Verses   To Improve Student Ability 

In Writing Skills(Experimental  Research at Ulumul Quran Islamic  

Boarding School) 
Full  Name  : Miftahul Khairi 

Student’s Number : 150202206 

 

Madrasah Ulumul Quran,located in Aceh Besar Regency Aceh Province,is one of Islamic 

boarding schools which focuses its curriculum on Quran Memorization. Male and female 

students spend most of their time memorizing Quran on a daily basis. In addition, the 

students also study Arabic. However, unlike Quran memorization, the teaching of Arabic is 

not as strongly emphasized in the curriculum. As a result, the researcher observed that a 

large number of students found it difficult to write Arabic words or sentences accurately, 

particularly in writing words that are written but not spoken, or in making a distinction 

words that are identical in terms of phonology and shape. Moreover, the students were 

found unengaged when dealing with dictation contents beyond their level of competence. 

The purpose of this research is to examine the effectiveness and responses of students to 

practicing imla (dictation) using Quranic verses. The data was collected through a pre-test 

and a post-test as well as a questionnaire, all of which involved only a treatment group. 20 

students out of 482 student population of Madrasah Ulumul Quran took part in this 

research. The research found that the use of Quranic verses in dictation practice proves 

effective in increasing students’ Arabic writing ability. Furthermore, it is found that the 

result of T-Test calculation is higher than that of T-Table (2,09<4,105<2,86). Therefore, 

the null-hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. The result of the 

questionnaire showed students’ positive response to the use of Quranic verses in Imla 

practice. This is demonstrated by 94,34% of the participants showing good responses. This 

may indicate that Quran has a significant impact on the learning of Arabic particularly on 

improving writing skills. 
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Abstrak 

JudulSkripsi : Latihan Imla’ Dengan Menggunakan AyatAyat Al-Quran Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Keterampilan Menulis 

Nama : Miftahul Khairi 

NIM : 150202206 

 

Madrasah ulumul quran merupakan salah satu lembaga tahfizh Al-Quran yg terletak di 

kabupaten Aceh Besar, Keseharian Santriwan dan santriwatidisibukkan dengan menghafal 

Al-Quran. Disamping prioritas utama sebagai tempat penghafal Al-quran, disana juga 

diajarkan bahasa arab  akan tetapi penerapannya tidak menjadi fokus utama lembaga 

tersebut, melainkan hanya dipelajari sakedarnya saja. Dalam hal ini, Peneliti melihat 

bahwa sebagian besar dari mereka didapati lemah dan tidak mampu dalam menulis kata-

kata berbahasa arab dengan baik dan benar, seperti halnya dalam menuliskan huruf-huruf 

yang tertulis tapi tidak dibaca, kemudian kesulitan mereka terlihat dalam membedakan 

huruf-huruf  yang berdekatan baik dari segi ucapan maupun bentuk hurufnya. Disisi lain 

juga menjadi hal yang membosankan bagi mereka ketika dihadapkan kepada konten imla’ 

yang levelnya diluar standar pengetahuan mereka. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efeksivitas serta respon santriwatiwan/wati terhadap Latihan imla’ 

dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Penelitian ini menggunakan pre-test dan post-

test serta angket sebagai instrument penelitian dengan desain satu kelompok atau one 

group pretes-post test. Populasi pada penelitian  ini adalah semua santriwan dan santriwati 

madrasah ulumul quran yang berjumlah 482 santri dan peneliti mengambil 20 

santriwan/wati sebagai sampelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Latihan imla’ 

dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis 

siswa. Selain itu, ditemukan hasil kalkulasi Uji-T lebih besar dari Tabel-T 

2,09<4,105<2,86. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternative 

diterima.Dan hasil lembar tanggapan siswa membuktikan bahwa siswa menanggapi positif  

terkait penggunaan Ayat-Ayat Al-Quran.Hasil ini telah terlihat pada jawaban siswa, yaitu 

94,34% menyukai pembelajaran/latihan imla’ dengan menggunakan Ayat-Ayat Al-Quran. 

Ini menujukkan bahwa Al-Quran mempunyai pengaruh yangbesar terhadap pembelajaran 

bahasa arab khusunya pada keterampilan menulis. 
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 األول لفصلا

 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ

القرآن على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم  أنزل هللا ،العربية إن القرآن الكرمي مكتوب ابللغة
يف  أتثري كبريلقرآن الكرمي ول ،ضروري أمر به ايته والعملآ ، وتدبرليخرج الناس من الظلمات إىل النور

 .لتنمية املهارات اللغوية فكلها مهمة ،اكتساب اللغة العربية وذلك بتالوته وحفظه ودراسته

جاءت هبذه اللغة مثل القرآن  يعةر واللغة العربية مهمة املؤمن أينما كان حبيث أن مصادر الش
أن يعرف اللغة  ،هم الدين. لذلك ال بد على كل مؤمنوسيلة لف هيو  وأقوال العلماء ةالشريف األحاديثو 

 العربية لكي يستطيع أن يفهم القرآن.

ساسية للتعبري الكتايب من أكتابة اللغة العربية. فاإلمالء وسيلة من جماالت تعليم   جمالإن اإلمالء 
ن ليسمعوا اإلمالء احلواس املختلفة: األذ يف نشاط ةبيستخدم الطل ،حيث صحة وسالمته من األخطاء

فكتابة  واليد ليكتبوا الكلمات بشكل سليم. ،والعني ليشاهدوا صور احلروف ،الكلمات اليت متلى عليهم
 صحيحة عامل من عوامل مهمة يف تعليم اللغة.

مليئة ة بحياة الطل ،Besarظ القرآن يقع أبتشيه يفحتاحدى املعاهد   Pagar Airالقرآنمعهد علوم 
، بشكل غري عميق اللغة العربية أيضا ولكنبقراءة وحفظ كتاب هللا. جبانب تلك الوظيفة يف املعهد تعلم 

 املعهديف ة بالطلأن بعض  الباحثرأى  .طفق بل جمرد ملعرفة عنها ،ابللغة العربية ابلكالمة باليطبق الطل
بةاكت يقدروا على مل ولكنهم القرآن حيفظون
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وبعض اآلخر ال يستطيعون أن يعربوا  ،قد خيطئ بعض منهم يف الكتابة ،الكلمات العربية الصحيحة
، وأيضا رأى الباحث أهنم ضعفاء يف متييز احلروف املشاهبة من فكارهم لضعف قدرهتم على الكتابةأ

وإضافة إىل ذلك القواعد املعقدة مل تدرس. هاهي مصادر املشكالت اليت حيث خمارجها وصفاهتا، 
يواجهها الطلبة يف تعلم اإلمالء. ومن انحية أخرى قد ميل الطلبة من صعوبة القطعة اإلمالئية اليت مل 

 تناسب مستواهم، فالطلبة حيتاجون إىل نصوص عربية مألوفة لديهم.

 ايتاآلكلمات العربية السيما بعض ال درا على كتابةمن حيفظ القرآن أن يكون قا علىفينبغي 
 القطعة حبفظأن  الباحث ىرأوذلك ألنه يستطيع أن يتصورها صورة كتابية. وهلذا  اليت حفظها

على اإلمالء ألهنم قد عرفوا رسم  ةبالطل هليسس التعلم بدايةبعض كلمات العربية يف  أواإلمالئية 
 وأشكال حروفها أو حركاهتا. الكلمة

آايت القرآنية لرتقية تدريب اإلمالء ابستخدام "يف أراد الباحث أن يبحث ،ومن هذه الظاهرة
 .Pagar air Aceh Besarبية مبعهد علوم القرآني." دراسة جتر الكتابة علىبة قدرة الطل

 

 سؤاال البحث -ب

مبعهد  الكتابة على ةلرتقية قدرة الطلب فعاال كونتستخدام أايت القرآنية تدريب اإلمالء اب هل -1
 ؟Pagar Air علوم القرآن

 Pagar مبعهد علوم القرآن ايت القرآنيةتدريب اإلمالء ابستخدام اآلب ةكيف استجابة الطلب -2

Air؟ 
 

 البحثا فهد -ج

 الكتابة على ةأايت القرآنية لرتقية قدرة الطلبابستخدام  اإلمالءالطلبة يف تدريب  عرفة فعاليةامل -1
 .Pagar Air مبعهد علوم القرآن

 على ةبطللرتقية قدرة ال تخدام آايت القرآنيةابسة يف تدريب اإلمالء باستجابة الطلعرفة على امل -2
 .Pagar Air مبعهد علوم القرآنالكتابة 
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 أمهية البحث -د

 أن يكون هذا البحث مفيدا للباحث يف تناول الشهادة -1
 أن يكون هذا البحث مفيدا للمجتمع يف تزويد املعرفة -2
 ملدرسي اللغة العربيةاإلمالء  عليمت دة العلوم وابخربات يفزاييكون هذا البحث لأن  -3
 

 البحثو فروض افرتاضات  -ه

إن حفظ القرآن يساعد ويسهل الطلبة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة األربعة،  
 استماع، كالم، قرأة، والكتابة. وبه جعل احلياة سعادة يف الدنيا واآلخرة.

 و: فرض البحث هوأما 

 الفرض البديل -1
الكتابة مبعهد  على ةبقية قدرة الطلكون فعاال لرت تالقرآنية  ايتآستخدام إن تدريب اإلمالء اب

 Pagar Airعلوم القرآن

 الفرض الصفري -2
الكتابة مبعهد  على ةبقية قدرة الطللرت مل تكن فعاال  ابستخدام آايت القرآنيةتدريب اإلمالء إن 

 Pagar Airعلوم القرآن

 

 حدود  البحث -و

 ياحلد املوضع -1
 آايت القرآنية لرتقية قدرة الطلبة على ستخداماإلمالء ابعلى تدريب البحث  وعيقتصر موض

 .الكتابة
 احلد املكاين -2

 يف الصف الثاين للمرحلة الثانوية. علوم القرآن مبعهدهذه الرسالة  يف حثريد الباحث أن يبي
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 الزمايناحلد  -3

 .م2019-2018 الدراسيالعام  على تقتصرهذه الرسالة 
 

 ثمصطلحات البح -ز

 التدريب  -1

 ,exercise, practiceهبذاملعىن" تدريبا" وابإلجنلزية توحى-يدرب-لغة : مصدر من"درب تدريب

drill and to train."أسلوب تعلمية يهدف إىل التكرار عمليات واصطالحا1" مبعىن "يثقب أو يعلم :
 2لتحقيق دقة وسرعة اإلجاز يف أي موضوع.العقلية أو بدنية 

 وقالت زوهرين يف كتاهبا:
 “Tadrib adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan cara melatih 

siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diberikan”.
3
 

املدروسة.واملراد ابلتدريب يف هذا أي: إحدى الطريقة التعلمية بتدريب الطلبة على املواد  
 البحث هو طريقة التمرين يف مادة اإلمالء.

 اإلمالء -2
ىف االصطالح هو عمل يقوم به إمالء معناه" كتب" و -ميلي-ملىإمالء مصدر من أكلمة 

 لناقةا حممود كامل وقال4ف السرعة ىف الكتابة.و رسم احلر الس ليعود الطلبة إجادة ابخط وصحة املدر 
 5من جماالت تعليم الكتابة. لجماإن اإلمالء هو  للناطقني بلغة أخرى: تعليم اللغة العربيةكتابه  يف

                                                           
بريوت: (ي عريب،ز يلكإن قاموسي، ز يلكإن –ريب قاموس عاملورد الوسيط مزدوج، ، منري البعلبكي وروحى البعلبكي1

 344، ص. )م2004دار للماليني، 

2
Zaki Badawi, Dictionary Of Education, (Cairo: Dar Al-fikr Al-arabi, 1980), hlm 160 

3
Sriyono dkk, Teknik Belajar Mengajar Dalam CBSA, (Jakarta: Melton Putra, 1992). hlm.112 

 الرتبية وطريقة التدريس اجلزء الثاين  ج البحث ىف أصولهاملنحامد عبد القدير، 4
 ،جامعة أم القرى, بدون السنة( )مكة املكرمة :،  ، تعليم الغة العربية للناطقني بلغة أخرىحممود كامل الناقة5

 239ص.
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 القرآنية استخدام اآلايت -3

 هو أن خيدم وسأله اخادم استخداما، اختذه-يستخدم-استخدم من مصدر استخدام كلمة
الوصول إىل أغراض استعمال الشيء كآلة معينة لسهولة على  هو ابستخدام املراد خادما. استوهبه

 6معينة ابلوسائل البصرية.

االصطالح  ويف ، والشيء املعجوب.واملعجزة ،العالمةه وهي ، وتعدد معناآية مجع من اآلايت
عدد من احلروف والكلمات  لف من واحد أوأالكرمي، تت زء أصغر أو أقصر من سورة القرآنهي ج

اآلية هي جمموعة من الكلمات اليت هلا بداية وهناية يف سورة القرآن  ،اليت هلا معىن. وقال زرقاين
 الكرمي.

ق ابملكتوب فيه أو ألقى النظر عليه طقرآان أي ن -قراءة-يقرء -قرأ من القرآن لغة مصدر
املصاحف  يفة كتوبامل  عليه وسلمهللاكالم هللا املنزل على حممد صلى   صطالحا هواالقرآن و  7وطالعة.

 واملصحف.الكتاب  ،التنزيل ،الذكر ،الفرقان أيضاى ، ويسمايلفظا معنو 

من القرآن الكرمي لتكون قطعة اإلمالئية يف  ايتبعض آ استعمالواملراد عند الباحث هنا هو 
 عملية تدريب اإلمالء لدى الطلبة.

 على الكتابةقدرة  -4

من فعله  نالشيء وميك هي  القوى على قدرة -قدرا -يقدر -قدرة لغة هي من قدركلمة 
 9فهي الصفة اليت متكن احلي من الفعل وتركه إبإلرادة. ومعىن القدرة يف االصطالح 8.وتركبه

 واصطالحا "املرحلة10.اهلجاء حبروف اللفظ لغة وهي كتابة-يكتب-الكتابة مصدر من كتب
اللغة، واهلدف  وتركيب النظام فكار يف شكل مسلسل طبقأ عن للتعبري كوسيلة ينظر فيها كتابة

                                                           
 171. م(، ص2003دار املشرق، )بريوت: الغة واألعالم، الطبعة جديدة. املنجد يفلوبس معلوف، 6
 .616(، ص.2003وت : املكتبة الشرقية، )بري  األربعون ، الطبعةاألعالم و اللغة ، املنجد يفدار املشارق مؤسسة7
 .526ص.  ...،،.واألعالملغة لا املنجد يفلوبس معلوف، 8
 .135. م(، ص1988)بريوت : دار الكتاب العلمية،  التعريفات كتابالشريف على بن اجلرجاين، 9

 .777، ص.،.... تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرىحممود كامل الناقة، 10
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 تتطلب مهذبة راقية ةصيغ يف نفسه التعبري عن على و القدرةالنهائي النشاط ابلنسبة للكاتب ه
 .اإلستخدام الفعال لثروة اللفظية وسائر تراكيب اللغة

بعد  الكلمات العربية الصحيحةواملراد بقدرة يف هذا البحث هو استطاعة الطلبة على كتابة 
 استخدام آايت القرآنية.

 

 السابقة اتدراسال  -ح

ستخدام ومن نتائج الدراسة السابقة الذي حبث الباحث يف هذه الرسالة هي تدريب اإلمالء اب
كما   الرسائل اليت تتعلق هبذه الرسالة فهي ووجد الباحثالكتابة  آايت القرآنية لرتقية قدرة الطلبة على

 يلى:

يبية لطلبة الفصل الثاين للمرحلة تعليم اإلمالء املنظور ابستخدام جهاز فوق الرأس )الدراسة جتر   -1
م 2012املتوسطة مبعهد املنار العصر( الذي كتبه علي مرتضى وهو طالب يف جامعة الرانريي سنة 

ويف حبثه أنه يقول تعليم اإلمالء املنظور ابستخدام جهاز فوق  الرأس يكون فعاال لرتقية مهارة 
 الكتابة.

ضعيف يف كتابة اإلمالئية  العصر مبعهد املنارأما مشكلة يف هذا البحث فهي كان الطالب 
تعليم اإلمالء  بسبب عدم الوسائل حىت يسأم الطالب يف تعلمهم. لذلك أراد الباحث أن يبحث عن

تعليم اإلمالء فعالية اف كتابة هذه الرسالة ملعرفة على وأهد .ابستخدام جهاز فوق  الرأس املنظور
 تعليم اإلمالء املنظور  ابستخدام جهاز فوقرفة كيفية تطبيق وملع الرأس ابستخدام جهاز فوق املنظور
ابستخدام تعليم اإلمالء املنظور وأما نتيجة البحث هلذه الرسالة فهي أن لرتقية مهارة الكتابة.  الرأس

 للمرحلة املتوسطة مبعهد املنار الفصل الثاينيكون فعاال لرتقية مهارة الكتابة يف  جهاز فوق  الرأس
 ي.العصر 

أنه استخدم هو  االختالفودراسيت اآلن، من انحية وجه علي مرتضى أما اختالف الدراسة و 
حث اآلن يستعمل آايت القرآنية يف اإلمالء. ومن انحية التشابه فهما الباسيلة جهاز فوق الرأس و و 

 يريدان أن يرقا مهارة الكتابة عند الطلبة.
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يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد ابب تطبيق اإلمالء املنقول يف تعليم مهارة الكتابة  -1
م ويف حبثه أنه يقول أن 2012املغرفة الذي كتبه مرتضى رمحى وهو طالب يف جامعة الرانريي سنة 

 تطبيق اإلمالء املنقول يؤثر الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة وهو دور مهم لرتقية قدرة الطلبة.

على تطبيق اإلمالء  واهذه املدرسة مل يقدر أما مشكلة يف هذا البحث فهي أن الطلبة يف 
اإلمالء املنقول يف مهارة ك أراد الباحث أن يبحث عن تطبيق املنقول يف مهارة الكتابة تطبيقا، لذل

دور مهم لرتقية  تطبيق اإلمالء املنقول وأما نتيجة البحث هلذه الرسالة أن املغرفة.مبعهد ابب  الكتابة
 لطلبة يف تعليم مهارة الكتابة.قدرة الطلبة يف تعليم يؤثر ا

يبحث يف أنه هو االختالف انحية وجه من وأما استفادة الدراسة احلالية ابلدراسة السابقة 
اختار اإلمالء اإلستماعي و حث اآلن االبستخدم منهج البحث اإلجرائي، و ااإلمالء املنقول و 

 .يرفعا قدرة الطلبة يف الكتابة فهما يريدان أنمنهج البحث التجريب. ومن انحية التشابه يستخدم 

اإلمالء ابآلايت القرآنية لرتقية مهارة الكتابة )دراسة إجرائية للفصل اآلول( اليت كتبها تدريس  -2
م. ويف حبثها أهنا تقول أن بتطبيق آايت 2009فنا فرتى هسيت وهي طالبة يف جامعة الرانريي سنة 

 يم اإلمالء.اسي لد الطلبة يف تعلالقرآنية يرفع التحصيل الدر 

حبركة  يةأما مشكلة يف هذا البحث فهي كان الطالب يستطيعون أن يقرءوا وحيفظوا آية القرآن
لذلك أرادت الباحثة  .رج احلروف الصحيحة، لكنهم مل يقدروا أن يكتبوا كتابة العربية الصحيحةاوخم

ف كتابة هذه الرسالة ملعرفة أن تبحث عن تدريس اإلمالء ابآلايت القرآنية لرتقية مهارة الكتابة. وأهدا
عن ارتفاع التحصيل الدراسي لدى الطلبة يف تدريس اإلمالء بعد القيام التعليم ابستخدام آايت 

تدريس اإلمالء ابآلايت القرآنية يكون فعاال على وأما نتيجة البحث هلذه الرسالة فهي أن  .القرآنية
 اإلمالء.اسي لد الطلبة يف تعليم ارتفاع التحصيل الدر 

االختالف يف طريقة وأما اختالف الدراسة فنا فرتى هسيت ودراسيت اآلن، من انحية وجه 
يب. ومن انحية يالتجر أهنا تقوم مبنهج البحث اإلجرائي، والبحث اآلن يقوم به منهج البحث البحث 

 يريدان أن يرقا قدرة الطلبة على مهارة الكتابة.ه فهما التشاب
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 حثالبكتابة   طريقة   -ط

الرانريي  جامعةابتها فاعتمد الباحث على ما قررت الرسالة وكتأما طريقة كتابة أتليف هذه 
 “اإلسالمية احلكومية يف الكتاب املسمى:

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh 2016” 
 "تعليم اللغة العربية. قسماملرحلة اجلامعة األوىل(  )درجةيل إعداد وكتابة الرسالة العلمية "دل
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 الفصل الثاىن
 اإلطار النظري

 اإلمالء والكتابة مفهوم - أ

 كما هو اجلانب أساسا هذا يتعلقو  اهلجاء، أو اإلمالء الكتابة هو جوانب من الثاىن اجلانب
 اللغة غريها من مشكالت  تعليم أو اهلجاء مشكالت يعاجل يالذ واملدرس الكتابة. بصحة معروف

 التدريب من مزيد إىل وحيتاج وحتصيلها وقدرات، مع مهارات يتعامل نهأ يف دائما يفكر أن جيب
 1السرعة.الدقة و  ومها املهارة من جانب يتحقق حىت والتعزيز واملمارسة

يساعد القارئ على فاإلمالء هو تصوير كتايب ألصوات الكلمات املنطوقة واملسموعة حبيث 
إعادة املفردات طبقا لصورة نطقها األوىل، لذا واجب يف اإلمالء أن توضع احلروف يف مواضعها 

 2الصحيحة ن الكلمات ليستقيم اللفظ ويربز املعىن.

وقد وضع صاحب الكشف 3واإلمالء من حيث املفهوم اللغوي هو إمالء ممل وكتابة سامع.
ن يقعد العامل وحوله التالميذ ابملخابر والقراطيس، فيتكلم العامل الظنون معىن األمايل بقوله هو أ

ويكتبه التالميذ وذكر صاحب املصباح املنري تفسريا ملعىن اإلمالء، وتبياان األصل األمايل اللغوية فقال 
االصطالحي اإلمالء واملفهوم 4"أمللت الكتاب على الكاتب إمالل، ألقيته عليه وأمليته عليه إمالءا".

وهو قدرة الفرد على 5لغوية مكتوبة )احلروف(. رموزل األصوات املسموعة املفهومة إىل حتوي هو
مطابقة بني الصورة الصوتية املرئية أو املخزنة يف ذهين للوحدات اللغوية املستهدفة مع صورها 
                                                           

الفكر  )القاهرة : دارتعليم  العام، الطبعة  األوىل   تدريس العربية  يف طعيمة و حممد السيد مناع، أمحد رشدى1
 .169 .(، صم2000 العرىب،

، )القاهرة: دار الورق ةحة لتدريس اللةة العربيةقت طرائق م –الشميل يف تدريب املعلمنيمؤسسة النجد التعليمية،  2
 .18م(، ص. 2004 للطباعة والنشر،

، م(2006)دار الشروق للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللةة العربية، الطبعة األوىل، الكايف يفحمسن علي عطية، 3
 .227ص.

، )لبنان: املؤسسة احلديثة للكتب، أصول التوجيهني النحوي والصرف يف الكتب األمايلسعد الدين املصطفى، 2
   14-13م(، ص.2001

الدليل املساند لدروس اإلمالء ومهاراته ملعلمي وطالب الصف الثاين للمرةحلة خرون، آخالد السنداوي و 5
 .20م(، ص.2012 ،)عمان: دار زهران للنشر اإلبتدائية،
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ووسيلة الكتايب،  تعبري األسس اهلامة يف من هو اللغة العربيه، اإلمالء فرع هام من فروو 6.اخلطية
وتعليم اإلمالء هو خطوات منظمة يقوم هبا الطالب متكنه  أفكاره. الفرد عن هبا اليت يعرب اإلتصال

 رمسا صحيحا.  تتكون من خالل القدرة على رسم الكلمات مهارة كتابية معينة، تعابمن فهم واس

وإذا كانت القواعد  فلإلمالء منزلة كبرية بني فروع اللغة، فهو من األسس اهلامة للتعبري الكتايب،
النحوية والصرفية لصحة الكتابة من النواحي اإلعرابية واإلشتقاقية وحنوها، فإن اإلمالء وسيلة هلا من 

وقد يعوق فهم اجلملة كما أنه يدعو إىل احتقار  7الناحية اخلطّية، واخلطأ اإلمالء يشوه الكتابة،
 الكاتب.

فكار يف شكل مسلسل طبقا أعن  للتعبري ةكوسيل كتابة فيها ينظر لةاملرح"هي  وأما الكتابة
يف  نفسه على التعبري عن كاتب هو القدرةاللغة، واهلدف النهائي النشاط ابلنسبة لل وتركيب املنظل

 وهذا النشاط نسميه اللغة، بتراكي وسائر فظيةلثروة الل اإلستخدام الفعال تتطلب راقية مهذبة ةصيغ
 8والفكرية". ليةالعق هارةهي املو  للكتابة واإلنشاء تتكون املهارة الثانية التعبري ومن compution اإلنشاء

 ملا صحيحا طبقا رمسا والكلمات احلروف رسم على القدرة يف ترتكز بسيطة مهارة الكتابة نإ
 مفهوم جزءا مهما من يكون هذا أن ومع الكلمات،و  احلروف هلذه من أشكال هباأصحا عليه اتفق

 9أمشل.و  هذا من أوسع الكتابة مفهوم إال أن الكتابة

 أنواع اإلمالء - ب

 ولإلمالء أنواع متعددة منها: 

السبورة إضافية بعد قراءهتا من الكتاب أو معناه أن ينقل التالميذ القطعة اإلمالء املنقول:  -1
 10وفهمها، وهتجي بعض كلماهتا هجاء شفواي واليت سبق للتلميذ أن تدرب عليها قراءهتا.

                                                           
 .111م(، ص.2013األردون، : ، )عماناملهارات والصعوبة أساليب تدريس اللةة العربية بنيخليل زايد، فهد 6

 .193.، صم1968، : دار املعارف )القاهر العربية، ملدرسى اللةةاملوجه الفن  إبراهيم، عبد العامل 7
 ص. ،بدون السنة( ،)مكة املكرمة : جامعة أم القرى ،أخرى لةة العربية للناطقني بلةةال تعليمحممود كامل الناقة،  8

233. 
 .232 ص.....، ،أخرىتعليم الةة العربية للناطقني بلةة  ،حممود كامل الناقة 9

 .106. ص ،...،.أساليب تدريس اللةة العربية بني املهارات والصعوبةخليل زايد، فهد 10
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املنظور: ومعناه عرض القطعة اإلمالء أمام التالميذ لقراءهتا وفهمها وشرح بعض اإلمالء  -2
الكلمات والقضااي اإلمالئية قبل البدئ ابلكتابة مث حتجب عنهم ومتلى عليهم بعد ذلك، أي أن 

السبورة خبط واضح مجيل منظم. وهذا النوع من اإلمالء يناسب التالميذ املرحلة  تكتب القطعة على
 ئية من الصف الرابع.اإلبتدا

االستماعي: ومعناه أن يدرب املعلم تالميذه على الكتابة على الذاكرة، بعد أن  اإلمالء -3
يستمع التالميذ إىل القطعة، وبعد مناقشتهم يف معناها وشرح كلمات مشاهبة ملا فيها من الكلمات 

 الصعبة، اليت متلى عليهم.
وفيه ال تذلل الصعوابت  للتالميذ وإمنا متلى  اإلمالء اإلختباري :وهو أصعب أنواع اإلمالء -4

عليهم القطعة مباشرة والغرض منه هو قياس درجة التحصيل اإلمالئي بعد اإلنتهاء من وحدة تعليمية 
 .أو مقرر دراسي

 
 أهداف تدريس اإلمالء - ج

كتابه "خصائص العربية  يف معروف حممود انئف كتب اإلمالء كما تدريس وأما أهداف
 11ها" كمايلى :تدريس وطرائق

تنمية املهارة أي  بشكل واضح ومقروء، احلروف واأللفاظ من رسم متكني الطالب -1
 عندهم. املنظورة الكتابية غري

بعضها من بعض، حبيث اليقع  القارئ  رمسا املتشاهبةالقدرة على متييز احلروف  -2
 نمحرف كل للمادة املكتوبة يف االلتباس بسبب ذلك. وهذا األمر يتطلب إعطاء  

الضاد، واليرسم و  الصاد سنّ حّقه من الوضوح، فال يهمل الكاتب  احلروف هذه
على احلروف يف  النقاط وضع ما ال بّد منك. الفاء قافاً...اخل ، والراءل الدا

 مواضعها الصحيحة.
الكتايب، ليتاح له  التعبري يفالب الط يستدعيها اليت اللغوية املفردات كتابة على القدرة -3

 السليمة.كتابة خالل الاالتصال ابآلخرين من 
 األخرى. اإلمالء فروع اللغة خيدم العربية، حبيث اللغةس در  يف التكامل حتقيق -4

                                                                                                                                                                                     

 
 166م(، ص.1998النفائس، )بريوت:  دار خصائص العربية وطرائق تدريسها،حممود معروف،  انيف11
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من املفردات  الطالب يكتسبه مبا اللغوية، الثروة وإثراء الكتابية، األساليب حتسني -5
 التطبيقية. اإلمالء نصوص واألمناط اللغوية من خالل

 تنمية اهلادفة اإلمالئية النصوص هبا تزّوده اليت  على أنواعها املعرفية لطالبا ثروة إثراء -6
 عند سليمة عادات تكوين إىل يرمي ، كمااإلصغاء وحسن واالنتباه املالحظة دّقة

 .وغريها واألانقة فة والرتتيبالطالب كالنظا
 
 أمهية تدريس اإلمالء - د

 بينه ة العالقة عضوية وثيقةكما أن مث  ،أن فروع العربية كلها تعتمد عليه وأتيت أمهية اإلمالء من
فاإلمالء وسيلة أساسية للتعبري الكتايب  ،خارجها املدرسة وأن ويف ، أن يفمواد املعرفة األخرى وبني

هنة الناشئ وعليه تقوم م ،وهو خيدم الدروس العامة األخرى ،من حيث صحة وسالمته من األخطاء
 أو كتااب أو موظفا. صحفيا كاان ،األغلب ألعمايف مستقبل حياته يف 

إذ قد تتغري احلقيقة  ،املكتوبن هذه املهارة يساعد الناشئ على فهم ذلك أن إتقا يضاف إىل
كتابة  وعدم القدرة على ك نتيجة اخلطأ يف السم الكتايب.غري ذلاألدبية أو  التارخيية أو أو ميةالعل

 ،املطلوب يعد نقصا كبريا يف عملية  الكتابة ويشوه املكتوب عن املعىن ات صحيحة حبيث تعربالكلم
كانت الكتابة  الصحيحة عملية مهمة يف التعليم  إنطباعا سيئا عن الكاتب. ومن هناكما أنه يعطي 

 على وقوفلوا ،جتماعية لنقل األفكار والتعبري عنهااإلوضرورة  ألهنا عنصر أساسي من عناصر الثقافة
 اآلفاق.  وتتسع ،اخلربات هبا فتنمو اآلخرين واألملام األفكار

 طرق تدريس اإلمالء - ه

وفيما يلي فكرة موجزة عن اخلطوات اليت ميكن  ،اإلمالء ابختالف أنواعه ختتلف طريقة تدريس
 شران إليها سابقا.ابعها يف كل نوع من األنواع اليت للمدرس أن يت

 املنقول يف اإلمالء -1

 السبورة أو يف والكلمات املثبتة على اجلمل أن ميهد وأن يشد أنظار  التالميذ إىل من البد
حىت يقتدي به التالميذ، مث يكلف  على لوحة، فيعمد  املدرس إىل قراءهتا قراءة منوذجية الكتاب أو
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خيطئون يف نطقها،  معانيه ويقف عند الكلمات اليت وجد أهنم التالميذ قراءة النص ويناقشهم يف
وبعد أن يطمئن املدرس إىل فهم انشئته ملضامني اجلمال اليت يشتمل عليها النص،  فيذلل صعوبتها

 أثناء النقل، هم يفوإىل نطقهم السليم لكلماته يكلفهم نقله إىل كراريسهم، على أن يكون مشرفا علي
ىل النظفة والرتتيب والدقة واإلسجام، و إ الكتابةبيههم إىل والضعية الصحيحة يف أثناء نعامال على ت
باعها، وأخريا ال بد من ختصيص تدريب واف تعادات الصحيحة اليت ينبغي هلم ا ومشريا إىل

 لألخطاء اليت وجد أن انشئته يرتكبوهنا يف أثناء كتابتهم.

 املنظور يف اإلمالء -2

والقراءة اجليدة أمام حيث التمهيد  ويف هذ النوع يسري املعلم يف اخلطوات السابقة نفسها من
التالميذ، ومن مث قراءة التالميذ للقطعة ومناقشة معانيها، وهتجي كلماهتا وتذليل صعوبتها اليت إذا ما 

 وصل املعلم إىل مرحلة اإلمالء يعمد إىل إخفاء القطعة وإمالئها على التالميذ على أن يراعي:

 القراءة املتأنية - أ
 والسرعة يف الكتابة بطء يثحالفروق الفردية بني التالميذ من  - ب
عالمات الرتقيم من حيث الفواصل والنقاط وعالمات اإلستفهام والتعجب والكتابة من أول  - ج

 السطر، وتنظيم املقاطع....اخل
 األوىل. أثناء الكتابة فيها يف يف التالميذ بعض اهلنات اليت وقعوا القراءة األخرية حىت يتال - د

 
 اإلمالء االستماعي -3

من  إجراء اإلمالء االستماعي اخلطوات نفسها اليت اتبعها يف اإلمالء املنظوريتبع املدرس يف 
حيث التمهيد املالئم والقراءة اجليدة واملتأنية )والقراءة هنا: هي قراءة االتسماع(، ومناقشتها ملعاين 
اليف  والفكر والتذليل الصعوابت يف النطق، وهتجي كلمات مشاهبة  للمفردات الصعبة اليت يف القطعة 

كلمات القطعة  نفسها، وهنا خيتلف عن املنظور، وبعد ذلك إمالء القطعة على التالميذ على أن 
يراعي فيها التقسيم إىل مقاطع وإمالء الوحدة الكلية ذات املعىن متمثال يف اجلملة وعالمات الرتقيم 

مرة أخرى بصوت واضح  والوضعية  الطبيعية يف  الكتاب. وبعد االنتهاء من اإلمالء يعيد قراءة النص
 حىت يدرك التالميذ يف كتابتهم مكانه الذي قد فاهتم يف اثناء الكتابة  األوىل.
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 يف اإلمالء اإلختباري -4

خيتصر املدرس الكثري من اخلطوات السابقة ما دام اهلدف من هذا النوع التشخيص، ولذلك 
ميذ يستمعون إليه، ومن مث قد يعمد املدرس إىل قراءة النص اإلمالئي بعد متهيد مناسب له والتال

عل ذلك شبيها خبطوات اإلمالء التالميذ مما جي على النص ميلي يناقش بعض معانيه وفكره، وبعدها
 ماعي ابستثناء خطوة اهلجاء.تساإل

ختبار موضوعي ويقدم إىل امما على شكل متقدمة مص وقد يكون اإلمالء اإلختباري يف مراحل
 هذه التعليمات مثبة يف بدايةالناشئة من غري قراءته، وإمنا تقدم هلم التوجيهات والتعليمات وقد تكون 

 12ختبار.اال

 آلايت القرآنيةابستخدام اإلمالء  تعليم خطوات -5
 وضوع.ابملالتمهيد ابملناقشات اخلفية أو قصة هلا عالقة  -1
املعلم  الىت ثبتها النبإ ابلسورة ايت القرآنيةاآل نصوص إعدادبة الطلاملعلم طلب ي -2

 موضوع الكتابة أو اإلمالء.تناسب 
 بةالطلالنبإ قراءة جيدة ومتأنية حىت يلم  سورةمن  ايت القرآنيةاآلاملعلم  يقرأ -3

 أبفكارهم.
 الىت ستملى القرآنية ايتاآلاملعلم قرأ ي الفصل وحيفظونه، ويف البيتبة يف الطل يقرأ -4

 علىتها كتابة ومعانيها مث يشرح كيفية  الصعب كلماتويتناقشون فيما بينهم في هم،علي
 السبورة.

 يقرأ املعلم اآلايت القرآنية مرة أخرى قبل اإلمالء -5
 حوميمث   بةالطل  هاالقرآنية الىت قدحفظ ايتاآلعليه  كتوبامل القرطاساملعلم وزع ي -6

 بعض كلماهتا.املعلم 
 .الفراغات مالءاب القرآنية ايتاآلوا مليكأن بة الطلاملعلم من  طلبي -7
 جبواره.ي لذالب اطللته اعطاء كراس ةبلطالمن كل  املعلمطلب ي -8

                                                           
 .544-537م(،ص.1997) جامعة دمشق،  اللةة العربية،يف طرائق تدريس حممود أمحد السيد، 12
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 اإلجابة بكتابةاء األخطبة الطل ويصلح السبورة على الصحيحة اإلجابةاملعلم  كتبي -9
 طلبيمث  السبورة املعلم سحمي لك،ذ وبعد الكراسة. صاحب قرطاس يف الصحيحة

 اجلديد. القرطاس ىف اثنيةالكتابة مرة 
 اثر القرآن الكرمي يف تنمية املهارات اللةوية - ز

تعاىل أوحى به إىل خامت النبيني والرسل نبينا حممد صلى هللا الكرمي كالم هللا سبحانه و  القرآن
 وعد ية كافة ويف كل مكان وزمان. ولقدهداية وعقيدة وعبادة وتشريعا ومنهاجا لإلنسان يه وسلمعل

 واآلخرة. الدنيا يفة والسعاد لة الرفيعةواملنز  اجلزيل والثواب سبحانه وتعاىل محلة كتابه أبجر عظيمهللا 
احليات اإلنسانية وحاجات الفرد واجلماعة النفسية  مطلبات الكرمي شامال ووافيا لكل القرآن وقدجاء

نبوي الشريف مها أهم اإلقتصادية والسياسية. فالقرآن الكرمي واحلديث الو  والعقلية واإلجتماعية
ان عربيا لعلكم آعلنه قر إان ج :القرآن أفصح اللغات. قال تعاىل وذلك إبعتبار املصادر اللغة العربية

، بلسان ، على قلبك لتكون من املنذريننزل به الروح  األمني :يف آية أخرى وقال تعاىل13تعقلون.
 14.عريب مبني

إىل أن القرآن الكرمي عمل على تقوية اللغة العربية  ،لقد أشار عبد اجلليل يف كتابة اللغة القرآن
حفظ  إن15.الرفيعة واألساليب الكثرية والرتاكيب جلزلة اواأللفظورفعتها مبا منحها من املعاين العزيرة 

اليت من شأهنا أن تعني  ،عنه العديد من اآلاثر والفوائد العظيمة جمالطلبة ين من قبلالقرآن الكرمي 
حفظ القرآن الكرمي وتالوته و  العظيم. واألجر ىل جانب يناله من الثوابإ ،الدراسيةالطالب يف حياة 

تعرف على رسم الكلمات وذلك من خالل ال ،من إتقانه هلا لدى الطالب مهارة الكتابة ويزيدينمي 
، ومن عجائبه أن من حفظه عن ظهر قلب الدراسي لديه ، مما يزيد من التحصيلالكرمي يف القرآن
ن غريه مبزااي وفضائل كثرية منها اكتسابه ملكة اللسان ومناء مهارة اللغة لديه كاستقامة امتاز م

وقال  .16اللسان، وإخراج األصوات من خمارجها وحسن األداء الصويت وزايدة الثروة اللغوية وغيها
طمأنينة الذهن وقوة الذاكرة و  هو صفاءمن مثرات حفظ القرآن  أن املسملي حممد عبدهللاالدكتور 

                                                           
 .3 الزخروف، اآلية:سورة القرآن 13
 .195-193 :القرآن سورة الشعراء، اآلية14
 ه(1401مكتبة الرسالة احلديثة،: األردن)، لةة القرآن الكرميعبد اجلليل، 15
  23/10/2018اتريخ الدخول  /:a.comwww.qoranonhttpsمتاح على ، كتاب فضائل القرآن يفأبو عبيد، 16

https://islamsyiria.com/
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األمور اليت ، القرآن اللغوية وحفظ عالقة بني مهارات شك أن هناك ال النفس والراحة والسعادة.
لصوت به فالقرآن يقرأ ويتلى ويرفع وجيهر اب ،الضرورية يف اكتساب املهارات القرآن هي أمور ميارسها

ة الكتابة( ستماع حىت مهار ة القراءة مهارة التحدث مهارة االاللغوية: )مهار  وعند من أبرز املهارات
 .فيشرتك مع هذا األمر

الذي حيفظ  ،وحفظ القرآن خيتصر مسافات كبرية فيما يتعلق بتدريب على املهارات اللغوية
والنصب  هذه املهارة قد ال يكن يعرف أسباب الرفع منالقرآن حينما يتحدث هو ميتلك جزءا كبريا 

الكلمة ويف احلركة.  يف احلرف ويف وال ميكن أن خيطئيتحدث بتلقائية ، لكنه لسانه أصبح مستقيما
ا يريد أن يكتبها حينم الكلمة يف ذهنه كثريا وترتسم صورة ا ابلنظر مث حيفظها غيبا ويرددهايقرأه

 تفحفظ القرآن ليس ،اإلنسان ، كل هذه األشياء تؤثر يف مهارةملوجودة يف القرآن االكلمة يستحظر
 17.خيتصر مسافةميكن أن لكنه و  ،تنمياهتا وإتقاهناو  املهاراتيلة وحيدة لإلكتساب وس طفق

الطالب الكبري يف تعلم  للقرآن الكرمي األثر أن املغامسيالدكتور سعيد بن فالح  كما أشار
وبالغة  يتحدثون بفصاحة الكرمي القرآن الذي حيفظون أن ويالحظ النحوى القراءة والكتابة وقواعد

رآن وحيث أن الق ،جندهم من النجاة الكرمي إىل قراءة السبع للقرآن لرجوعواب ،وفق قواعد النحوى
أن القرآن الكرمي له األثر الواضح يف قراءة  أيضا جند، و بر وتقوى الكرمي مصدر كل خري وأساس كل

وهم يعرفون قواعد  ،أهنم ينطقون الكالم بكل وضوح ودقة وفصاحة، وكتابته التالميذ الذين حيفظونه
القراءة من حركات وسكنات  ، ويتعلمون قواعدالكرمي القرآن رسمتعودهم على  راإلمالء من أث
 18ودراستهم له. وحفظه وذلك من خالل التالوة املستمرة للقرآن الكرمي ،ووقوف وفهم

                                                           
اتريخ  https://islamsyiria.com، متاح على تنمية املهارات اللةوية يف أثرةحفظ القرآن ،املسملي حممد عبدهللا17

 29/11/2017الدخول 

لة اإلبتدائية املرةحالكرمي يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ  دور القرآن، بن فالح سعيد املغامسي18
 .60م(، ص. 2010: جامعة اإلسالمية غزة، غزة،)رسالة ماجستري غري منشور ابملدينة املنورة،

https://islamsyiria.com/
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حياة الفرد جند أن القرآن الكرمي يعمل على حتقيق  ىل أمهية حفظ وتالوة القرآن الكرميإوابلنظر 
 19:األمور األتية

 تطوير األلسنة للنطق السليم -1
 تعويد الفرد على حسن أإلنصات إن من آداب القرآن الكرمي حسن أإلنصات للتالوة. -2
 التأين يف القراءة وفهم ما يقرأ. -3
 إكساب التلميذ مهارات النطق الصحيح. -4
 زايدة الثورة اللغوية وتوسيع اخلربات. -5
 التعبري املنظم ملا يقرأ. -6
 الصحيحة.القدرة على الكتابة  -7

 ومن مهارات الكتابة اليت تتأثر حبفظ القرآانلكرمي هي:

 مهارة الضبط الصريف لأللفاظ إلزالة األهبام ورفع اإلشكال. -1
 مهارة الضبط النحوي. -2
 الصحيح. ءمهارة الرسم اإلمال -3

  

  

                                                           
املهارات القرئية والكتابية لد الطلبة الصف  السادس وعالقته بتالوة  ىمستو أمحد رشاد املصطفى األسطل، 19

 . 59م(، ص. 2010إلسالمية غزة، جامعة اغزة: رسالة ماجستري غري منشور, )وةحفظ القرآن الكرمي، 
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 الفصل الثالث
 إجراءات احلقلي

 
 منهج البحث  - أ

إن منهج البحث الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد 
معلومة. ومن أحد مناهج البحث العامة، هتيمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة 

األجهزة هي منهج التجرييب، وهو منهج البحث العلمي الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية 
الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع(. 

 (،Pre - Experimental)يمات التمهدية وكان هذا منهج البحث هلا أربعة أقسم هي التصم
، (Factorial Design) والتصميمات العاملية (،True – Experimental Designsوالتصميمات التجريبية )

 1(.Quazi – Experimental)والتصميمات شبه التجريبية 

 وأيخذ الشكل التايل :

 2خ       Xم          1خ    

  التفصيل: 

 : االختبار القبلي  1خ

 : االختبار البعدي  2خ

 : املعاجلة التجريبية Xم 

 One group pre-test post-test)التصميمات التمهدية وقد اختار الباحث منهج التجرييب على 

design).وألداء التجربة فيه.الباحث فصال واحدا للعينة  واختار 

                                                           
-90ص. (،م2000)الرايض: مكتبة العبيكان، العلوم السلوكية،  يف املدخل إىل البحثمحد العّساف، أصاحل بن 1
320. 
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 جمتمع وعينة البحث -ب

هي مجيع الطلبة يف مرحلة الثانوية مبعهد علوم القرأن و  إن جمتمع البحث الذي أيخذ الباحث  
املقصودة، أو  الطريقةهو و وعينة البحث هلذه التجربة ابلطريقة العمدية  طلبا. 482كان عددهم 

تلك متثل ن هذه املفردة أو االختيار ابخلربة وهي تعين أن أساس االختيار خربة الباحث ومعرفته أب
 2اجملتمع البحث.

ذلك اختار الباحث الطلبة يف الفصل الثاين ملرحلة الثانوية مبعهد علوم القرآن واعتمادا على  
 طلبة. 20وكان عددهم 

 طريقة مجع البياانت -ج
 األتية :طريقة مجع البياانت اختار الباحث 

 ختباراال -1

 إلجابة الباحث اإليه تا حي اليت بياانتال وأ املعلومات مجع أدوات أكثر من االختبار إن
 اخلاصة املعرفة )مثال، درسيامل لفصلل أو طالبلل والقدرات التحصيل لتقومي امتحان هو األسئلة،
حث جلميع البياانت هي إحدى األدوات اليت ميكن أن يستخدمها البا ختباراتاال 3معني(. مبوضوع

عمل الباحث اختبار فروضها. ويست ئلة البحث أوإليها لإلجابة عن أساليت حيتا  أو املعلومات.
االختبار  ،االختبارين الباحث نتائج هذين لقبلي واإلختبار البعدي. ويقارنااختبارين مها اختبار 

 ختبار البعدي.القبلي واال

 اإلختبار القبلي - أ
ختبار الذي خيترب قبل إجراء التجربة أي قبل استخدام آايت القرآنية يف تدريب اال وهو

 اإلمالء. وغرض هذا اإلختبار لتحديد مستوى التحصيل الدارسي لدى الطلبة قبله.
 
 ختبار البعدياال - ب

                                                           
 .99. ص،....، خل إىل البحث يف العلوم السلوكيةاملدصاحل بن محد العّساف، 2
(، ص. ، بدون السنة) بريوت: مكتبة لبنان انشرونالطبعة األوىل،، املصطلحات الرتبوية معجميوسف خليل يوسف، 3
343 
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ستخدام بعد انتهاء عملية تدريب اإلمالء اب اإلختبار البعدي خيترب بعد إجراء التجربة أي
هذه  ويف 4لدى الطلبة بعده. ختبار لتحديد مستوى التحصيل الدارسيآايت القرآنية. وغرض هذا اال

 ختبار البعدي للطلبة بعد استخدام آايت القرآنية.التجربة يقوم الباحث ابال
 ةاالستبان -2

وهي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة مزودة إبجابتها أو  
عليه منها أو اآلراء أو بفراغ لالجابة ويطلب من اجمليب عليها اإلشارة إىل ما يراه مهما أو ما ينطق 

 5ما يعتقد أنه هو اإلجابة.

استجابة الطلبة على  ملعرفةقسيم ورقة االستبانة على الطلبة يف هذا البحث بت فيقوم الباحث
 .تدريب اإلمالء ابستخدام اآلايت القرآنية لرتقية قدرة الطلبة على الكتابة

 

 حث أدوات الب -د
 قائمة االختبارات -1
االختبار قبلي والبعدي تستهدفان جلمع املعلومات احملتاجة إلجابة الباحث االختباران مها  قامي

واالختبار القبلي يتكون الثانية وهي فعالية تدريب اإلمالء ابستخدام آايت القرآنية  األسئلة البحث
 أسئلة قبل إجراء البحث. 25 من

 اإلستبانة. -2
اإلمالء ابستخدام آايت ة على تدريب االستبانة ملعرفة استجابة الطلباستعمل الباحث ورقة 

، 4كل من بندله أربع إجابة املختارة وهي موافق جدا بنتيجة بندا،   15. وهي تتكون علىالقرآنية
وعكسه أن كانت األسئلة  1، وغري موافق بشدة بنتيجة 2، وغري موافق بنتيجة 3وموافق بنتيجة 
 مضموهنا سلبية.

 
 

                                                           
 .207. ص....، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل بن محد العّساف، 4

 .342...، ص.،.املدخل اىل البحثبن أمحد العساف، صاحل 5
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 طريقة حتليل البياانت - ه
 اختبارات  -1

قانون (  فاستعمل الباحث ”Test “tاالختبار القبلي والبعدي ابختبار "ت" )حتليل نتيجة و 
 6مما يلي

 
to = 

𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

 
 البياانت: 

𝑡0.7: حاصلة املالحظة 

𝑀𝐷اخلطوات التالية :الثانية، فهو من اتباع ط الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة املتغرية : متوس
  

𝑀𝐷 =  
∑ 𝐷

𝑁
 

∑ 𝑫 :  نتيجة املتغرية الثانية، و روق بني نتيجة املتغرية األوىل و الفجمموع D  خطوات اآلتية: من 

D= 𝑿 − 𝒀  نتيجة املتغرية األوىل انقصة بنتيجة املتغرية الثانية : 

X .نتيجة املتغرية األوىل : 

Y  الثانية.: نتيجة املتغرية 

N .عدد العينة : 
 

𝑺𝑬𝑴𝑫
 الرموز التالية :: اخلطاء املعياري للفروق اتباع 

  

𝑺𝑬𝑴𝑫
=  

𝑺𝑫𝑫

√𝑵 − 𝟏
 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persanda, 2009), hal. 

305 
7
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,…. hal. 305. 
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𝑺𝑫𝑫:  :8اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة املتغرية الثانية، يعن   
 

𝑺𝑫𝑫 =  √
∑ 𝑫𝟐

𝑵
− (

∑ 𝑫

𝑵
)

𝟐

 
 9: العدد الثابت.1
 االستبانة  -1

 : 10على القانونعتمد الباحث يف االستبانة ورقة نتيجة عن البياانت بتحليل الباحث قوميو 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑋 1۰۰٪  

 البيان :

Pالنسبة املؤية : 

𝑓الرتددات :  

N: جمموعة الطلبة 

 

                                                           
8
Anas Sudijono,  Pengantar Statistik Pendidikan,….hal.307 

9
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,….hal.282 

10
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,….hal.43 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشاهتا

 عرض البياانت -1

لبة لرتقية قدرة الطالقرآنية ابسخدام آايت بعرض يف الفصول السابقة كلما يتعلق  قد قام الباحث
ابلبحث  بعد القيام البحث اليت وجدها على الكتابة. ففي هذا الفصل يعرض الباحث عن نتائج

 One)ابلبحث التمهيدية وقد قام الباحث  مبعهد علوم القرآن. الثانويةللمرحلة  التجرييب يف الصف الثاين

Group Pre test- Post test Design)  للحصول على تلك البياانت يف معهد علوم القرآن اعتمادا على
   Un.08/TU-FTK/TL.00/7361/2017.املعلمني ببندا آتشيه برقمأتهيل رسالة عميد كلية الرتبية و

 حملة ميدان البحث - أ

. ويقع يف الشارع Besarهد العصر اإلسالمية يف آتشيه من املعا Pagar Air كان معهد علوم القرآن
وهذا  .Besarآتشيه  ،Bineh Blang من مدينة بندا آتشيه بقرية 06ميدان يف كيلومرتا  -بندا آتشيه 

املعهد من املعاهد اإلسالمية الذي يعلم فيه العلوم الطبيعية والعلوم اإلسالمية. وخيصص هذا املعهد 
م حتت رعاية 1989بتحفيظ القرآن أكثر من املواد األخرى من حصة وقد أسس هذا املعهد سنة 

فظة قبل الزمان. هو رئيس حماالدكتورندس احلاج نور الدين عبد الرمحن على فكرة أبراهيم حسن وكان 
 تطور.كتوراندس سوألف مخسني قام و شرافه الد ويف إ

 

 4-1اجلدول  كما يلي:2019-2018د علوم القرآن ملرحلة معهأمساء الرؤساء 

 2019 – 2018رؤساء معهد علوم القرآن ملرحلة 

 االسم املناصب الرقم

 مخسني احلافظ سوألف مدير املعهد 1

 إمساعيلكوثر أفضل  انئب مدير املعهد 2
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ن عبد اهلادي رئيس قسم املالية 3  رايا

 مشكور حليم سكريرتس 4

 بصطارية مشرف الطالب 5

 روسدينا مشرف الطالبات 6

 حممدية رئيس سكن الطالب 7

 مفتاح اخلري انئب سكن الطالب 8

 نور الفجري رئيس سكن الطالبات  9

 بصطارية مشرف قسم املطبخ 10

 حممدية والنظافةمشرف قسم الصحة  11

 حارس أظفر مشرف قسم اللغة 12

  

ويتعلم الطالب ملرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية. وكانت مرحلة التعليم يف هذا املعهد مرحلتني، مها ا
صباحا حتت اشراف وليال. ويتعلم الطالب املواد املدرسي  العلوم العامة والعلوم اإلسالمية صباحا ومساء

 ساء وليال حتت اشراف منهج املعهد.املواد اإلضايف مالشؤون الرتبوي والوطين، و وزارة منهج 

طالبة. ويوضح  211طالب و 271ويتكون من  طالبا، 482وكان عدد الطلبة يف هذا املعهد 
 يف اجلدول األيت:الباحث 
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 4-2اجلدول 

 عدد الطلبة مبعهد علوم القرآن

 الفصل الرقم
 عدد الطالب

 اجملموع
 الطالبات الطالب

 121 52 69 األول 1

 108 48 60 الثاين 2

 69 27 42 الثالث 3

 62 33 29 الرابع 4

 67 28 39 اخلامس 5

 55 29 26 السادس 6

 482 211 271 اجملموع 

 (2018سنة مصادر البياانت من واثئق املدرسة،  2-4)

 اجلدول اآليتمدرسا. كما يف  49وأما املدرسون يف معهد علوم القرآن فعددهم 

 4-3 اجلدول

 عدد املدرسون مبعهد علوم القرآن

 عدد املدرسني
 اجملموع

 املدرسات املدرسون

22 27 49 

 (2018 مصادر البياانت من واثئق املدرسة، سنة 3-4)
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مدرسا.  49أن اجملموع من املدرسني يف معهد علوم القرآن  ومن اجلدول السابق، يعلم الباحث
ن رج م. وأغلبهم من ختا من املدرس حتفيظ القرآن الكرميمدرس 38د اللغة و مدرسا من املدرس موا 31

 . ج من جامعات أخرىاحلكومية الرانريي ومنهم من ختر  جامعة اإلسالمية

 4-4اجلدول 

 القرآنأمساء مدرسي اللغة مبعهد علوم 

 متخرج مادة اسم الرقم

 جامعة الرانريي اللغة العربية حارز أظفر 1

 جامعة الرانريي اللغة العربية وحي سفرتا 2

 جامعة التكميلي اللغة العربية حسن الدين 3

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنليزية رشدي 4

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنليزية مريا إنتان 5

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنليزية سيت موليا  6

 جامعة الرانريي اللغة العربية فوزة هنوم 7

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنليزية مفتاح اجلنة 8

 جامعة الرانريي اللغة العربية سرتاي حنفي 9

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنليزية أسرجل 10

 جامعة األزهر اللغة العربية حممد رجال 11

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنليزية حسىنأان  12

 جامعة الرانريي اللغة العربية أمحد الدين 13
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ومن اجلدول السابق فعرف الباحث أن فيها فصول كثرية ومعلمون كثريون لتسهيل الطلبة يف إجراء 
التعليم والتعلم وترقيتهم على املهارات اللغوية. وأما عدد الطلبة اليت قام الباحث إبجراء جتريبة يف فصل 

 : فمايلي بياهنا وأماا شخصا 20اخلامس مبعهد علوم القرآن كلهم يبلغ إىل 
 

 4-5اجلدول 
 عدد الطلبة يف الصف الثاين للمرحلة الثانوية

 

 الطلبة رقم
 عدد الطلبة

 اجملوع
 النساء الرجال

 20 10 10 اجملموع 1
 

 اإلمالء ابستخدام آايت القرآنيةتعليم  -2

علوم عهد مب املعلم ماق. وياإلمالء ابستخدام آايت القرآنيةتعليم  ية التجريبية عنلمالع املعلم يشرح
يوضح ومادة التعليم عن "سورة النبإ"، و  .عملية التعليمب نفسه املعلملثانوية، وقد قام املدرسة ابالقرآن 

أيضا كلما يتعلق ابلسورة النبإ ويطلب  يوضحو املعلم قواعد اإلمالئية املوجودة يف آايت من سورة النبإ، 
يف اجلدول و . ويفعل املطلوب منهم  سورة النبإحيفظوا ويركزوا ويذاكروا اآلايت املوجودة يف من الطلبة أبن

 هلذه التجربية. الطلبةو  املعلمنشاط سيوضح التايل 
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 4-6اجلدول 
 القرآنيةأنشطة تعليم وتعلم تدريب اإلمالء ابستخدام آايت 

 نشاط الطلبة املعلم نشاط رقم

1 
 يقوم املعلم بتحية والسالم

 

 يرد الطلبة السالم ويسمعون إىل كالم  

 املعلم املتعلق ابلتعليم 

 

سأل املعلم الطلبة عن أحواهلم ويتأكد ي 2
 من حضور الطلبة

 جييب الطلبة عن أحواهلم 
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        خيرب املعلم عن أهدافه من هذا اللقاء  3
 حيث إنه يقوم ابلتعليم اإلمالء 

ابستخدام آايت القرآنية ابختيار احدى 
 سور القرآن وهي سورة النبإ

 

 علمامليسمع الطلبة ما قال  

يسمع الطلبة إىل قراءة السورة من أحد       أيمر املعلم أحد الطلبة بقراءة سورة النبإ 4
 الطلبة

سؤاال يعطي املعلم الطلبة فرصة ليسألوا  5
كلمات الصعبة وكلمات املشاهبة  عن

 من سورة النبإ

  

 يسأل الطلبة إىل  كلمات الصعبة  



54 
 

 
 

يوضح املعلم بعض كلمات الصعبة من  6
 آايت القرآنية معىن وكتابة

 علممع الطلبة شرح  املتيس  

يوضح املعلم قواعد اإلمالئية املوجودة يف  7
 آايت من سورة النبإ ، وهي:

الالم الشمسية والالم مهارة كتابة 
 القمرية، مثل:

َهارَ َوَجَعْلَنا          َمَعاًشا الن َّ

 َماًء َثجَّاًجا اْلُمْعِصَراتِ َوأَنزَْلَنا ِمَن       

 
 
 
 
 
 

 يالحظ الطلبة شرح املعلم
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 مهارة كتابة التنوين )تنوين النصب(

 َأْزَواًجاَوَخَلْقَناُكْم مثل: 

اًجاَوَجَعْلَنا          ِسَراًجا َوهَّ

تنطق، كزايدة حروف الزائدة تكتب وال 
 األلف بعد واو اجلماعة، مثل:

 كذااب ِِباَيتَِنا كذبواو      

 عذااب الإ فلن نزيدكم فذوقوا     
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أيمر املعلم احد الطلبة بكتابة كلمات  8
 الصعبة من آايت القرآن يف السبورة

     يتقدم الطلبة إىل السبورة ليكتب كلمات   
 أمر املعلماليت 

 يستمع الطلبة إىل اخلالصة استماعا حيدا   يعرب املعلم اخلالصة من املادة اإلمالئية  9

يقدم املعلم بعض األسئلة ملعرفة قدرة  10
 الطلبة يف فهم املادة

 مهاجييب الطلبة بعض األسئلة اليت قد  

 (Refleksi)يؤدي املعلم املنعكس   11
حيفظوا  ويعطى واجب املنزل للطلبة كي

ويركزوا ويذاكروا بقية اآلايت من سورة 
 النبإ يف اللقاء األيت

يستمع الطلبة إىل شرح املعلم وحيفظون عن   
 املطلوب 
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املعلم بدعاء كفارة  تتميف هناية التعليم خي 12
 اجمللس وإلقاء السالم

 كفارة اجمللس ويرد السالم يقرأ الطلبة دعاء  
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ابلبحث يف ذلك  وجلمع البياانت فقام الباحث نفسه
 الباحث هوضحيسو م.  2018أكتوبر  13يف التاريخ  املعهد

  :التايلابلتوقيت التجرييب كما يف اجلدول 

 4-7اجلدول 

 التوقيت يف العملية التجريبية

 العملية التارخ اليوم اللقاء

اللقاء 
 األوال

أكتوبر  13 الثالاثء
2018 

االختبار 
 القبلي

اللقاء 
 الثاين

أكتوبر  14 األربعاء
2018 

 التعليم

اللقاء 
 الثالث

أكتوبر  20 الثالاثء
2018 

 التعليم

اللقاء 
 الرابع

ديسمرب  13 األحد
2018 

االختبار 
 البعدي
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 ومناقشتها حتليل البياانت - ب
 االختبار حتليل البياانت -1

ملعرفة قدرة الطلبة على الكتابة بعد عملية التجربية اعتمد 
الباحث على االختبار القبلي والبعدي. ويف جدول اآليت يعرض 

 الباحث نتائج االختبارين. 
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 4-8اجلدول 

 نتائج االختبار القبلي
 

 رقم

 

 

 

 الطلبة

كتابة صحة  
 اتالكلم

كتابة صحة  
 احلروف

كتابة   صحة
قواعد ال

 اإلمالئية

حسن 
 كتابةال

 

 جمموع

 

 نتيجة

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 طالبال 1
1  √     √  √      √  9 56،25 

 طالبال 2
2  √      √  √     √  11 68،75 
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 طالبال 3
3  √      √ √      √  10 62،5 

 طالبال 4
4   √     √ √      √  11 68،75 

 طالبال 5
5  √      √ √      √  10 62،5 

 طالبال 6
6   √     √  √    √   11 68،75 

 طالبال 7
7  √     √ √      √   8 50 

 طالبال 8
8    √    √   √    √  14 87،5 
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 طالبال 9
9  √     √   √     √  10 62،5 

 طالبال 10
10   √    √    √    √  12 75 

ة طالبال 11
11  √     √  √     √   8 50 

ة طالبال 12
12  √     √  √     √   8 50 

ة طالبال 13
13   √    √    √    √  12 75 

ة طالبال 14
14  √     √  √     √   8 50 
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ة طالبال 15
15  √      √    √   √  13 81،25 

 87،5 14  √    √   √    √    ةطالبال 16

 62،5 10  √    √    √     √  ةطالبال 17

 50 8   √     √  √     √  ةطالبال 18

 68،75 11  √     √   √    √   ةطالبال 19

 75 12  √    √    √    √   ةطالبال 20
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 4-9اجلدول 

 نتائج االختبار البعدي
 رقم

 

 

 

 

 الطلبة

كتابة صحة  
 اتالكلم

كتابة صحة  
 احلروف

كتابة   صحة
قواعد ال

 اإلمالئية

حسن 
 كتابةال

 

 

 جمموع

 

 

 نتيجة
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 طالبال 1
1   √    √    √    √  12 75 

 87،5 14  √    √   √    √    طالبال 2
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2 

 طالبال 3
3   √     √   √    √  13 81،25 

 طالبال 4
4    √    √   √    √  14 87،5 

 طالبال 5
5   √     √  √     √  12 75 

 طالبال 6
6    √    √  √     √  13 81،25 

 طالبال 7
7   √    √   √     √  11 68،75 



66 
 

 
 

 طالبال 8
8    √    √   √     √ 15 93،75 

 طالبال 9
9  √     √   √     √  13 81،25 

 طالبال 10
10    √    √    √   √  15 93،75 

ة طالبال 11
11   √    √    √    √  12 75 

ة طالبال 12
12  √      √  √     √  11 68،75 

ة طالبال 13
13    √    √   √     √ 15 93،75 
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ة طالبال 14
14   √    √    √    √  12 75 

ة طالبال 15
15    √    √   √     √ 15 93،75 

 93،75 15  √   √    √    √    ةطالبال 16

 75 12  √     √  √     √   ةطالبال 17

 68،75 11  √     √   √    √   ةطالبال 18

 87،5 14  √    √   √    √    ةطالبال 19

 87،5 14 √     √   √     √   ةطالبال 20
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ومن حتليل البياانت السابقة فيجد الباحث من ورقة 
املالحظة أن أنشطة الطلبة يف االختبار البعدي قد يرتفع، فتدل 

القرآنية يكون فعاال على أن تدريب اإلمالء ابستخدام آايت 
لرتقية قدرة الطلبة على الكتابة يف الصف الثاين ملرحلة الثانوية 

 مبعهد علوم القرآن.

 4-10اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي

نتيجة االختبار  الطلبة رقم
 القبلي

نتيجة 
االختبار 
 البعدي

 75 56،25 1الطالب  1

 87،5 68،75 2الطالب  2

 81،25 62،5 3الطالب  3

 87،5 68،75 4الطالب  4
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 75 62،5 5الطالب  5

 81،25 68،75 6الطالب  6

 68،75 50 7الطالب  7

 93،75 87،5 8الطالب  8

 81،25 62،5 9الطالب  9

 93،75 75 10الطالب  10

 75 50 11الطالبة  11

 68،75 50 12الطالبة  12

 93،75 75 13الطالبة  13

 75 50 14الطالبة  14

 93،75 81،25 15الطالبة  15

 93،75 87،5 16الطالبة  16
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 75 62،5 17الطالبة  17

 68،75 50 18الطالبة  18

 87،5 68،75 19الطالبة  19

 87،5 75 20الطالبة  20

 

 وحيلل الباحث عن نتيجة االختبارين ابختبار "ت")
Tes"t" :فيستخدم القانون كما يلي ) 

 
to = 

𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

 

 البياانت: 
t0 : حاصلة املالحظة 

MD: ط الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة املتغرية متوس
 الثانية، فهو من اتباع 

  اخلطوات التالية :
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𝑀𝐷 =  
∑ 𝐷

𝑁
 

∑ 𝑫لفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية : جمموع ا
 طوات اآلتية: اخلمن D الثانية، و

D= 𝑿 − 𝒀 

X : .نتيجة املتغرية األوىل 

Y  الثانية.: نتيجة املتغرية 

N .عدد العينة : 
 

𝑺𝑬𝑴𝑫
 : اخلطاء املعياري للفروق اتباع الرموز التالية :

 

𝑺𝑬𝑴𝑫
=  

𝑺𝑫𝑫

√𝑵 − 𝟏
 

 

 

𝑺𝑫𝑫:  روق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املعياري للفاإلحنراف
  :املتغرية الثانية، يعين

𝑺𝑫𝑫 =  √
∑ 𝑫𝟐

𝑵
− (

∑ 𝑫

𝑵
)

𝟐
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 4-11اجلدول 
 جمموع الفروق بني نتيجة

 االختبار القبلي والبعدي 
 

نتيجة االختبار  الطلبة رقم
 القبلي

نتيجة االختبار 
 البعدي

D=x-y 

 

2
(x-y=)

2
D 

-18،75 75 56،25 1الطالب  1  351،5625 

-18،75 87،5 68،75 2الطالب  2  351،5625 
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 351،5625 -18،75 81،25 62،5 3الطالب  3

 351،5625 -18،75 87،5 68،75 4الطالب  4

 156،25 -12،5 75 62،5 5الطالب  5

 156،25 -12،5 81،25 68،75 6الطالب  6

 351،5625 -18،75 68،75 50 7الطالب  7

 39،0625 -6،25 93،75 87،5 8الطالب  8

 351،5625 -18،75 81،25 62،5 9الطالب  9
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 351،5625 -18،75 93،75 75 10الطالب  10

 625 -25 75 50 11الطالبة  11

 351،5625 -18،75 68،75 50 12الطالبة  12

 351،5625 -18،75 93،75 75 13الطالبة  13

 625 -25 75 50 14الطالبة  14

 156،25 -12،5 93،75 87،5 15الطالبة  15

 156،25 -12،5 93،75 87،5 16الطالبة  16
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 156،25 -12،5 75 62،5 17الطالبة  17

 351،5625 -18،75 68،75 50 18الطالبة  18

 351،5625 -18،75 87،5 68،75 19الطالبة  19

 156،25 -12،5 87،5 75 20الطالبة  20

  

N= 20 

- - 337،5-=  

 Σ𝐷 

     6093،75 = 
2

Σ𝐷 
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 يف اجلدول السابق وجدان البياانت اآلتية:  (t” Test“)ت  –نظرا إىل نتيجة االختبار 

 -337،5=  (∑D)جمموع الفرق بني االختبارين  -1

)جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  -2
2

D∑)  =6093،75 
  20عدد العينة =  -3

 تبع اخلطوات التالية:، فالباحث ي(MD)املتغريتني  النتيجتنيبني وملعرفة داللة املتوسط الفرق 

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 =  

−337،5
2۰

 =  −16،875 

وهذا ما ننظره يف  (SDD)تني نتيجة املتغري ال بحث الباحث عن االحنراف املعياري للفروق بنييمث 
 : الرموز التايل

𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷2

𝑁
(
Σ𝐷

𝑁
)

2

= √
6093،75

20
(

−337،5
20 

)

2

 

= √304،6875 − (−16،875)2 

=√304،6875 + 16،8752
 

= √321،5625 =17،93 

  : (SEMD)حث عن اخلطأ املعياري للفروق ابحث البيمث  

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1

 =
17،93

√20 − 1

 =
17،93

√1۹

 

            =
17،93
4,358

= 4،11 
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وبعد كل خطوات من احلساب السابق فوصل الباحث إىل اخلطوة األخرية الختبار فروض حبثها. 
 : لكن على الباحث أن يعرب االحصائية كما يلي

2µ  <1µ  =Ha :  قدرة يكون فعاال لرتقية آايت القرآنية ستخدام اب تدريب اإلمالء على أنالداللة
 الطلبة على الكتابة.

2µ   ≥1µ  =HO :  قدرة يكون فعاال لرتقية آايت القرآنية ال ستخدام اب تدريب اإلمالءالداللة على أن
 الطلبة على الكتابة.

 

 اعتمادا على هذا الفرض املذكور، أن املقياس الرد :

 Ha  مقبول وHo  احلساب.-اجلدول > ت -مردود، إذا كان : ت 

 Ha  مردود وHo  احلساب.-اجلدول < ت -مقبول، إذا كان : ت 

  

 كما يلي :  (to) ملالحظةا ت عن حاصال-فيخترب الباحث البياانت ابختبار اخلطوة األخرية أمااو  

𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
  =   

−16،875
4،11

.

  =   −4،105
3

.
 

 ٪5 لةويكون الفرض الصفري على مستوى الدالخرية يعين حتديد الدرجة احلرية األومن اخلطوات 
 من درجة احلرية يف هذا البحث.  ٪1و

db = N-1 

=20-1 =19 
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حاصل  أماا 2.86 يعين ٪1وحدد مستوى الداللة  2,09يعين  ٪ 5فحدد مستوى الداللة
اجلدول( : -احلساب( أكرب من )ت-. وذلك )ت4،105يعين  (to) املالحظة

2,09<4،105>2,86 

فرض الصفري مردودا اجلدول( فيكون ال-احلساب( متساوية أو أكرب )ت-إذا كانت النتيجة )ت
 اجلدول( فيكون-احلساب( مل تبلغ إىل النتيجة )ت-مقبوال. وإذا كانت النتيجة )توفرض البديل 

 1دودا.مر  الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل

ل(، ولذلك اجلدو -احلساب( أكرب من النتيجة )ت-النتيجة )ت فوجد الباحث يف هذا البحث أن
قدرة يرقي القرآنية ابسخدام آايت تدريب اإلمالء  ، يعينأن الفرض الصفري مردود وفرض البديل مقبول

 لبة على الكتابة.الط

 

 ت استجابة الطلبةحتليل بياان -2

على لرتقية قدرة الطلبة القرآنية آايت خدام ستابة تدريب اإلمالء حتليل استجابة الطلب ويكون
 :اآليت  على القانونالكتابة 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑋 100٪ 

 البيان :

P :يةئو النسبة امل 

𝑓الرتددات : 

Nجمموع الطلبة : 

                                                           
1
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313. 
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 4-12اجلدول 

 نتيجة استجابة الطلبة

 

 الرقم

 

 التصرحيات

 (٪ية )ئو املالنسبة  (F)الرتددات 

4 

 

3 

 

2 1 4 3 2 1 

 

أان أحب طريقة التعليم  1
مادة اإلمال ابستخدام 

 اآلايت القرآنية

9 11 - - 45 55 - - 
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تعليم اإلمالء خآصة  2
يف مادة اإلمالء 

ابستخدام اآلايت 
القرآنية يشجعين على 

 التعلم

10 9 1 - 50 45 5 - 

تعليم اإلمالء  3
ابستخدام اآلايت 

يشجعين على  القرآنية
 فهم القرآن وتعلمه

14 6 -  70 30 - - 
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تعليم اإلمالء  4
ابستخدام اآلايت 
القرآنية جيعل جو 

 الفصل أكثر نشاطا 

11 

 

8 1 - 55 40 5 - 

تعليم اللغة العربية  5
ابستخدام اآلايت 

 القرآنية يؤدي إىل امللل

8 12 - - 40 60   

استخدام اآلايت  6
القرآنية يف مادة 

6 6 7 1 30 30 35 5 
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 اإلمالء يوقع يف احلرية

تعليم اإلمالء  7
ابستخدام اآلايت 

القرآنية يساعدين على 
كتابة الكلمات العربية 

 الصحيحة

15 5 - - 75 25 - - 

تعليم اإلمالء  8
ابستخدام اآلايت 

القرآنية جيذب اهتمام 

11 9 - - 55 45 - - 
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أكثر من استخدام 
 النص العريب العادي

تعليم اإلمالء  9
ابستخدام اآلايت 

القرآنية يساعدين يف 
اكتشاف قواعد 

اإلمالئية يف آايت 
 أخرى من القرآن

7 13 - - 35 65 - - 

 - 20 25 55 - 4 5 11حدوث األخطاء يف   10
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كتابة آايت القرآنية 
أثناء اإلمالء يثري قوة 

دافعة لدي ليتقن 
 احلفظ

استخدام اآلايت  11
القرآنية يف مادة 

اإلمالء يؤدي إىل 
تقليل األخطاء 

اإلمالئية اليت حتدث 
عادة وقت كتابة 

13 7 - - 65 35 - - 
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 الكلمات

استخدام اآلايت  12
القرآنية يف تعليم 

اإلمالء يساعدين 
بشكل غري مباشر 

 على زايدة فهم القرآن

12 7 1 - 60 35 5 - 

استخدام اآلايت  13
القرآنية مناسب يف 
تعليم اللغة العربية 

15 5 - - 75 25 - - 
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 خاصة يف مادة اإلمالء

تعليم اإلمالء  14
ابستخدام اآلايت 

القرآنية يساعدين إىل 
ترقية إىل املهارات 

الكتابة بشكل 
 الصحيح

12 8 - - 60 40 - - 

استخدام اآلايت  15
القرآنية يرشدين إىل 

12 6 1 1 60 30 5 5 
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 التجويد تطبيق قواعد

16 اجملموع 
6 

11
7 

15 2 830 585 75 10 

،11 ة املعدلةجدر  
06 

7،8 0،7
5 

0،1
3 

55،
33 

39 5 0،66 

 

 )٪(النسبة املؤية 

94،34٪ 

 إجيابيا

5،66٪ 

 سلبيا



88 
 

 
 

 املالحظة :

 )إجيابيا(. ،سعيد جدا،: موافق بشدة  4

 )إجيابيا(. ،سعيد، : موافق  3

  )سلبيا(. ،سعيد، غري : غري موافق  2

 )سلبيا(. جيداسعيدجيدا، غري : غري موافق   1

طلبة الذين درسوا اإلمالء ابستخدام آايت  20عرف الباحث أن من ومن اجلدول السابق 
 ترددات استجابتهم كما يلي : يف الصف الثاىن القرآنية

1- 4 : 55،34٪ 
2- 3 :      39٪ 

    94،34٪ 
3- 2        :5٪ 
4- 1 :  0،66٪ 

            5،66 ٪ 

للجواب  يةئو امل النسبةوورقة االستجابة للطلبة عرف الباحث أن نتيجة  البياانت السابقة ومن 
، هذه تدل على أن ٪5،66 بقيمةمن النسبة املؤية للجواب السليب  أكثر ٪94،33 بقيمةاإلجيايب 

 جيد استجابة إجيابية. لرتقية قدرة الطلبة على الكتابةتدريب اإلمالء ابستخدام آايت القرآنية 
 

 حتقيق الفروض   -ج

 الفروض اليت قدم الباحث يف هذا البحث فهي كما يلي : أمااو 

لرتقية قدرة فعاال اإلمالء ابستخدام آايت القرآنية تكون  تدريب إن :   الفرض البديل -1
 .على الكتابةالطلبة الطلبة 
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فعال لرتقية قدرة  اإلمالء ابستخدام آايت القرآنية ال تكون تدريب إن : الفرض الصفري -2
 .الكتابة الطلبة على

( أكرب من نتيجة 4،105 :  (t0)احلساب-ت )ت -على نتيجة اختبار الباحثحصل قد 
أن النتيجة  ٪1 الداللة مستوىيف  و 2,09 :(tt.ts.5%)٪ 5 الداللة مستوى اجلدول-اجلدول )ت

تدل على أن الفرض الصفري مردود وعكسه ف( اجلدول-)ت( أكرب أيضا من النتيجة احلساب-)ت
 لرتقية قدرة فعااليكون مالء ابستخدام آايت القرآنية الفرض البديل مقبول، مبعىن أن تدريب اإل أن

 .الطلبة على الكتابة
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث - أ

لرتقية قدرة السابقة عن تدريب اإلمالء ابستخدام آايت القرآنية  يف الفصولقد تناول الباحث 
 عما يتعلق ابملوضوع:قدم الباحث النتائج واالقرتاحات ويف هذا الفصل ، الطلبة على الكتابة

، 2,86<4،105>2,09:وهياجلدول(، -احلساب( أكرب من النتيجة )ت-إن النتيجة)ت -1
تدريب اإلمالء ، يعين والفرض البديل مقبول الصفري مردودأن الفرض  دل علىوهذه النتيجة ت

 .كون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على الكتابةت ابستخدام آايت القرآنية
 .٪94،34إجابية، وهذا كما نرى يف حتليل البياانت بقيمة  استجابة الطلبة  -2

  
 املقرتحات - ب

 البحث وهي: إقرتاحات قدم الباحثيالظواهر السابقة  على اعتمادا
يستخدموا آايت القرآنية لتطوير تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم املهارة  أن ينبغي للمعلمني -1

 الكتابة وذلك ابستخراج القواعد اإلمالئية املوجودة فيها.
على يساعدهم بتالوته وحفظه ودراسته فإنه أن يهتموا ابلقرآن الكرمي وذلك  ينبغي للمتعلمني -2

ية، منها: تطويع األلسنة للنطق السليم و القدرة حتقيق املهارات األساسية يف تعلم اللغة العرب
 على كتابة الصحيحة.

لتفيدهم يف املستقبل  ياة اليوميةاحلا يف وهنوميارساللغة العربية وا يتعلمأن  للمتعلمني ينبغي -3
 ويسهلهم يف حفظ القران الكرمي وفهم معناه.

البناء. وإذا وجد فيها خطأ أو نقصا فريجو الباحث النقد  ملن يقرأ هذا البحث أن يقدمينبغي  -4
ن هذا البحث كامال ومفيدا. ويتمىن الباحث يطرأ الباحث إصالح هذه العيوب حىت يكو 

 األخرى ليكتب عن البحث الذي استخدم آايت القرأنية يف فروع اللغة العربية.
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 املراجع
 املراجع العربية  - أ

 القرآن الكرمي
 مكتوبة الشرق الدولية.  القاهرة: ، 2-1معجم الوسيطم، 1972إبرهيم أنيس، 

الصف مستوى املهارات القرئية والكتابية لدى الطلبة  م،2010أمحد رشاد املصطفى األسطل،
جامعة  ،غري منشور ماجستري رسالة،السادس وعالقته بتالوة وحفظ القرآن الكرمي

 اإلسالمية غزة: غزة.
 القاهرة: دار املعارف.القرآن يف اللغة العربية،  آاثرم، 1969الباقوري، وأمحد حسني، 

 بريوت: دار الكتاب العلمية.كتاب التعريفات، م 1988 الشريف على بن اجلرجاين،
مهارات القراءة والكتابة لدى  دور القرآن  الكرمي يف تنميةم، "2010املغامسي سعيد بن فالح، 

رسالة ماجستري غري منشور، جامعة اإلسالمية تالميذ املرحلة اإلبتدائية ابملدينة املنورة"، 
 غزة: غزة.

 جلزء الثاين.الرتبية وطريقة التدريس ا أصول املنهج البحث يفحامد عبد القدير، دون السنة، 
وطالب  ومهاراته ملعلمي اإلمالء الدليل املساند لدروسم، 2012خالد السنداوي وأخرون، 

 عمان: دار زهران للنشر.الصف الثاين للمرحلة اإلبتدائية، 
 ابيواتر وجييا.، اإلمالء، نظرية وتطبيقه، م2011رضوان، 

، لبنان: يف الكتب األمايلأصول التوجيهني النحوي والصرف م، 2001سعد الدين املصطفى، 
 املؤسسة احلديثة للكتب.

الرايض: مكتبة املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، م، 2000صاحل بن أمحد العّساف،
 العبيكان

دار الشروق أساليب تدريس اللغة العربية، الطبعة األوىل،  الكايف يفم، 2006علي عطية حمسن، 
 للنشر والتوزيع.

 ، األردن : مكتبة الرسالة احلديثة.لغة القرآن الكرمي ه،1401عبد اجلليل، 
 ، عمان: األردون.أساليب تدريس اللغة العربية بني املهارات والصعوبةم، 2013فهد خليل زايد، 

 بريوت: داراملشرق.الغة واألعالم، الطبعة جديدة،  املنجد يفم، 2003 لوبس معلوف،
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حة لتدريس اللغة قرت طرائق م –دريب املعلمني الشميل يف ت، م2004مؤسسة النجد التعليمية، 
 .القاهرة: دار الورق للطباعة والنشر ،العربية

 جامعة دمشق. اللغة العربية، تدريس طرائق ، يفم1997حممود أمحد السيد، 
إنكليزي،  -املورد الوسيط مزدوج، قاموس عريبم، 2004البعلبكي،  البعلبكي وروحى منري

 بريوت: دار للماليني.قاموس إنكليزي عريب، 
، الطبعة األوىل، بريوت: مكتبة لبنان معجم املصطلحات الرتبويةيوسف خليل يوسف، دون السنة، 

 انشرون.
 املراجع األجنبية - ب

Badawi Zaki, Dictionary of education, (Cairo: Dar Al-fikr Al-arabi, 1980). 

Sriyono dkk, Teknik Belajar Mengajar Dalam CBSA, (Jakarta: Melton Putra, 1992). 

Sudijono Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta:. Raja Grafindo Persanda, 2009). 

 

 جع اإلنرتنتااملر  -ج
، متاح على تنمية املهارات اللغوية يف أثرحفظ القرآن، املسملي حممد هللا عبد
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 23/10/2018 الدخول اتريخمتاح على ، فضائل القرآنكتاب  يف، عبيد أبو
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  :  MA Ulumul Quran 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/semester :  V/1 

Materi Pokok  : Surah An-naba’  

Alokasi Waktu :  1 x 45 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

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

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B.  Kompetensi dasar dan Indikator 

 

No 

 

Kompetensi Dasar 

 

Indikator 

1 1.1 Mensyukuri kemampuan mengungkapkan 

gagasan dan ide dengan pembicaraan yang baik 

sehingga bisa dimengerti orang lain 

1.1.1 Mensyukuri nikmat 

kemampuan mengungkapkan 

gagasan dan ide dengan 

pembicaraan yang baik sehingga 



 

 

bisa dimengerti orang lain 

 

2 2.1 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional dengan 

guru dan teman 

2.1.1 Terbiasa dengan sikap jujur 

dan disiplin dalam melaksanakan 

komunikasi transaksional dengan 

guru dan teman 

 

3 3.1 Membuat analisis sederhana tenntang unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya dari 

teks terkait surah An-naba’ sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

 

3.1.1 Membuat analisis sederhana 

tentang struktur teks surah An-

naba’ 

4 4.1 Menyusun teks lisan dan tulisan sederhana 

untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan 

dengan surah An-naba’ ayat dengan 

memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya secara benar dan sesuai 

dengan konteks 

4.1.1 Menyusun kalimat-kalimat 

sempurna (jumlah mufidah) yang 

berkaitan dengan  surah An-naba’ 

dengan memperhatikan pola 

nakirah dan makrifah dan 

struktur Mubtada’ khabar secara 

benar dan sesuai dengan konteks 

 

C. Kegiatan pembelajaran 

 

1. Kegiatan Awal  

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin oleh 

seorang peserta didik dengan penuh khidmat; 

b. Yang  memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran  dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang 

berkaitan  dengan  materi pelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 



 

 

e. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif learning yang dipadukan 

dengan imla’ manqul, imla’ mandhur, imla’ istima’i dan imla’ ikhtibary, serta 

metode istiqraiyyah (induksi) dan siyaqiyyah (deduksi). 

f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan dalam pembelajaran 

g. Guru menyampakan informasi tentang meteri yang akan disampaikan 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati dengan teliti 

 Siswa mengamati  gaya bahasa dan tarkib yang  terdapat dalam surah An-

naba’ yang dibacakan oleh guru 

 Siswa mengamati penjelasan guru tentang pola kalimat dan tata cara menulis 

ayat ayat pada surah an-naba’ yang baik dan benar 

 Siswa mengamati penjelasan guru tentang surah An-naba’ 

 Siswa dibagikan ke dalam beberapa kelompok 

 

b. Menanya dengan santun 

 Siswa, baik secara individu maupun kelompok, bertanya tentang pola dan 

struktur kalimat yang terdapat dalam surah An-naba’ ayat 1-20   

 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari penjelasan guru 

tentang tata cara menulis (imla’) 

 

c. Mencoba dengan penuh semangat 

 Secara berkelompok, siswa berdiskusi tentang ayat-ayat al-Quran pada surah 

An-naba’ yang menjadi tugasnya  

 Secara berkelompok, siswa berlatih menulis huruf menjadi kata, kata menjadi 

kalimat dan kalimat menjadi paragraf  

 Secara individu, siswa berlatih menulis dengan metode imla’ terkait surah An-

naba’  

 

d. Menalar dengan terampil 

 Siswa dalam kelompoknya saling mengoreksi hasil susunan huruf menjadi 

kata, kata menjadi kalimat dan kalimat menjadi paragraf. 



 

 

 Siswa dalam kelompoknya mengoreksi tulisan berupa Ayat-ayat al-Quran 

pada surah An-naba’ yang dibuat oleh temannya 

 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggung jawab 

 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil tulisannya 

 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil tulisan yang ditampilkan 

 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan kelompok 

 

          3. Kegiatan Akhir  

a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan 

materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD secara lisan 

c. Guru bersama masiswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

 

D. Penilaian (Format terlampir) 

1. Teknik Penilaian 

a. Unjuk kerja (praktik) 

b. Tes tertulis 

 

2. Istrumen penilaian 

a. Soal tes tulis 

 

E. Metode pembelajaran 

a. Model pembelajaran kooperatif learning 

b. Metode istiqraiyyah untuk pembelajaran tarkib 

c. Metode sam’iyyah syafawiyyah 

 

F. Alat/bahan, media dan sumber belajar 

  Spidol 

  Teks imla’ 

  Papan tulis 

  Al-quran 

  Kamus 

  Buku silsilah Ta’lim al-lughah al-Arabiyah 

 



 

 

G. Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1.1 Rubrik penilaian maharah kitabah/imla’ 

Rubrik Penilaian  

 

No 

 

Nama 

Siswa 

 

 

Aspek yang dinilai 

 

 

Jumlah Ketepatan 

menulis 

kata 

Ketepatan 

menulis huruf 

Ketepatan 

qaidah imla’ 

kerapian 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Pedoman Penilaian      

No Aspek Capaian 

1  

 

Ketepatan menulis kata 

 

4 Sangat tepat dalam menulis kata 

3 Tepat dalam menulis kata 

2 Tidak Tepat dalam menulis kata 

1 Sangat tepat dalam menulis kata 

2  

 

 Ketepatan menulis huruf 

4 Sangat tepat dalam menulis huruf 

3 Tepat dalam menulis huruf 

2 Tidak Tepat dalam menulis huruf 

1 Sangat tidak tepat dalam menulis huruf 

3  

 

Ketepatan  Menggunakan 

qaeadah imla’ 

4 Sangat tepat dalam penggunaan qaeadah imla’ 

3 Tepat dalam penggunaan qaeadah imla’ 

2 Tidak Tepat dalam penggunaan qaeadah imla’ 

1 Sangat tidak tepat dalam penggunaan qaeadah imla’ 

4  

 

4 Sangat rapi 

3 Rapi 



 

 

Kerapian menulis  2 Tidak rapi 

1 Sangat tidak rapi 

     

Nilai = Skor perolehan   x 100 

Skor maksimal 

 

 

Guru Bid. Studi B. Arab  

 

 

 

 

    ( Miftahul khairi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (Pre-Test)اإلختبار القبلي

 أسئلة اإلختبار القبلي

 20– 1من  :سورة النبإ اآلية

   َعمَّ يَ َتَساَءُلونَ  (1)
َبِإ  (2)  َعِن الن َّ
  ُُمَْتِلُفونَ                الَِّذي  (3)
  َكَّلَّ َسيَ ْعَلُمونَ  (4)
 ُثَّ َكَّلَّ َسيَ ْعَلُمونَ  (5)
            َأََلْ ََنَْعِل  (6)
 َأْوََتًدا          وَ  (7)
 َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا (8)
  َوَجَعْلَنا نَ ْوَمُكْم ُسَباَتً  (9)
   لَِباًسا                وَ  (11)

 

َهاَر َمَعاًشا (11)   َوَجَعْلَنا الن َّ
َنا فَ ْوَقُكْم  (12)  ِشَداًدا      َوبَ نَ ي ْ
اًجا       َوَجَعْلَنا  (13)   َوهَّ
اًجا      ْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َوأَنزَ  (14)  َثجَّ
  َونَ َباَتً         لُِِّنْخرَِج ِبهِ  (15)
 َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا (16)
 ِإنَّ يَ ْوَم اْلَفْصِل َكاَن  (17)
َواًجا       يَ ْوَم يُنَفُخ ِف  (18)  فَ َتْأُتوَن َأف ْ
 َفَكاَنْت أَبْ َوابً                    و (19)
 َفَكاَنْت َسَرابً َوُسِيَِِّت اْْلَِباُل  (21)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (Post -Test)اإلختبار البعدي 
Nama Siswa(i)No : 

Kelas   : 

Isilah bagian yang kosong pada setiap butiran soal di bawah ini! 

 أسئلة اإلختبار البعدي

 41-21: سورة النبإ اآلية

           ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنتْ ( 21

 لِِّلطَّاِغيَ ( 22

بِِثَي ِفيَها ( 23  َّلَّ

 َوََّل           َّلَّ يَُذوُقوَن ِفيَها( 24

  وَ         ِإَّلَّ ( 25

26            ) 

   ََّل يَ ْرُجونَ            ِإن َُّهْم ( 27

 ِِبََيتَِنا            وَ ( 28

َناُه            وَ ( 29  َشْيٍء َأْحَصي ْ

   فَ َلن نَّزِيدَُكْم ِإَّلَّ  (            31

  ِإنَّ ِلْلُمتَِّقيَ ( 31

  وَ (             32

 وَ  (33

            و (34

  َوََّل             َّلَّ َيْسَمُعوَن ِفيَها ( 35

             مِّن رَّبِّكَ (            36

           َوَمااْْلَْرِض و              رَّبِّ  (37

 ََّل ََيِْلُكوَن ِمْنُه 

َّلَّ امللئكة                وَ           يَ ْوَم يَ ُقوُم  (38
 َوقَاَل         يَ َتَكلَُّموَن ِإَّلَّ َمْن َأِذَن َلُه 

 ِإََل رَبِِّه          َفَمن َشاءَ               َذِلَك اْليَ ْوُم  (39

 يَ ْوَم ،                     َأنَذْرََّنُكمْ ِإَّنَّ  (41

َمْت يََداُه َويَ ُقولُ              َتِِن            َما َقدَّ ََي لَي ْ
 ُكنُت 

 



 

 

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN IMLA’ DENGAN 

MENGGUNAKAN AYAT-AYAT AL-QURAN 

Nama : 

Kelas :  

 Petunjuk pengisian : 

a. Berilah tanda silang (x) pada kertas jawaban yang sesuia dengan pendapat sendiri 

tanpa dipengaruhi siapapun. Adapun keterangan jawabannya adalah sebagai 

berikut: 

SS: Sangat Setuju, S: Setuju, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju 

b. Jawaban tidak boleh lebih dari satu pilihan 

c. Apapun jawaban anda tidak mempengaruhi nilai pelajAran imla, oleh karena itu 

hendaklah dijawab dengan sebenar-benarnya. 

 

No 

 

 

PERTANYAAN 

 

RESPON SISWA 

SS 

4 

S 

3 

TS 

2 

STS 

1 

1 Saya menyukaicara guru mengajar /menyampaikan materi imla’ 

dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran 

    

2 Saya semakin semangat belajar imla’ dengan menggunakan ayat-

ayat al-Quran 

    

3 Pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan ayat-ayat al-

Quran mendorong saya untuk memahami dan mempelajari al-

Quran 

    

4 Pembelajaran bahasa arab dengan mengunakanayat-ayat al-Quran 

membuat suasana belajar menjadi aktif 

    

5 Pembelajaran bahasa arab dengan mengunakan ayat-ayatal-Quran 

membosankan 

    

6 Penggunaan ayat-ayat al-Quran pada pelajaran 

imla’membingungkan 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

7 Pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan ayat-ayat al-

Quran ini dapat membantu saya dalam menulis bahasa arab yang 

baik dan benar 

    

8 Pembelajaran bahasa arab dengan mengunakan ayat-ayatal-Quran 

ini lebih menarik dari pada menggunakan teks- teks arab biasa 

    

9 Pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan ayat-ayat al-

Quran ini membantu saya untuk menemukan “qawaid imlaiyyah” 

pada ayat-ayat lain yang terdapat di dalam al-Quran 

    

10 Kesalahan menuliskan ayat al-Quran menjadi pendorong bagi 

saya untuk memperlancar hafalan 

    

11 Pemakaian ayat-ayat al-Quran pada pelajaran imla’ dapat 

meminimalisir kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada saat 

penulisan 

    

12 Pemakaianayat-ayatal-Quran dalam pengajaran imla’ secara tidak 

langsung membantu saya untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap al-Quran 

    

13 Penggunaan ayat-ayat al-Quran ini sangat cocok untuk diterap 

kandalam pembelajaran bahasa arab kususnya pada pelajaran 

imla’ 

    

14 Pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan ayat-ayat al-

Quran membantu saya untuk meningkatkan kualitas menulis 

dengan benar 

    

15 Penggunaan ayat-ayat al-Quran dalam pelajaran imla’ 

mengarahkan saya pada penerapan ilmu tajwid 

    



 

 

TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

 

Df atau db 

 

Harga Kritik “t” PadaTaraf 

Signifikansi 

 

 

5% 

 

1% 

             1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

2,07 

2,07 

2,06 

2,06 
2,06 

2,05 

2,05 

2,04 

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 

2,79 
2,78 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 



 

 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

1,98 

1,98 

1,98 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

 

 

2,63 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 
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