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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 َوهللاُ ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخبِي ٌْر{ ج}يَ ْرَفِع هللاُ الَِّذْيَن ءَاَمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوُتواْ اْلعِْلَم َدَرَجات  

 "11"سورة اجملادلة آية  

 (2إانَّ أَنْ زَْلناَُه قُ ْرآانً َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن )

 2سورة يوسف آية 

 صدق هللا العظيم

 

 قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر:

ْزٌء ِمْن ِديِْنُكْم﴾﴿ِاْحرُِصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة فَِإن ََّها جُ     
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 اإلهداء

ذين ال درمايناملكرمة احملبوبة  وأمي سوكرينإىل أيب املكرم 
خرة. مث إىل ن والدنيا واآلربياين صغريا وحفظهما هللا يف سالمة الدي

 ومجيع أسريت املكرمني. نياحملبوب وأخان الصغريين

أساتذي وأساتذايت يف جامعة الرانريي اإلسالمية وإىل 
 احلكومية، الذين قد أعطاين وعّلمين علوما انفعة.

وإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية. 
أقول هلم شكرا جزيال على مساعدهتم يف إجناز هذا البحث العلمي، 

 جزاهم هللا خري اجلزاء.
 

  ليوذ رحايو
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 كلمة الشكر

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمدهللا الذين أنزل القرآن عريب هلذا الوجود. والصالة والسالم على أشرف 
موجود، وأعظم مولود، وأفصح من نطق بلغة الضاد، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله واصحابه ومن 

 تبعه إىل يوم الدين.

وبعد، فقد مث الباحثة إبذن هللا تعاىل وقدرته من كتابة هذه الرسالة اليت تقدم 
لكلية الريبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه للحصول 

تدريب اإلمالء  ". وقد اختارت الباحثة املوضوع S.Pd))على الشهادة اجلامعة األوىل 
ــــ  الكتابة راق املقوية لرتقية مهارةاملنظور ابستعمال األو   MIN 26 Aceh)دراسة جتريبية ب

Besar) " ويف هذه الفرصة السعيدة تتقدم الباحثة ابلشكر العميق للمشرفني الكرميني مها
. تتقدم الباحثة فطراين املاجستري  األستاذة الدكتورة إنتان أفرايتى املاجستري واألستاذة

أبهنما قد أنفقا أوقاهتما لإلشراف على هذه الرسالة من أوهلا إىل هلما ابلشكر اجلزيل 
 هنايتها، عسى أن يباركهما هللا وجيزيهما خري اجلزاء يف الدينا واآلخرة.

وتتقدم الباحثة ابلشكر ملدير اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وعميد كلية 
ية وجلمع األساتذة وموظفي مكتبة الرتبية أتهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العرب

 اجلامعة الذين قد ساعدوها إبعارة الكتب احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة.
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وجلميع املدرسني  MIN 26 Aceh Besarوتتقدم الباحثة الشكر لرئيس املدرس 
الذي ساعدوها يف مجع البياانت احملتاجة عند عملية البحث. والتنسى  والتالميذ

الذين قد  5102الباحثة أن تتقدم ابلشكر لزمالئها يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة 
ساعدوها بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة هذه الرسالة. أدعو هللا 

 يف الدنيا واآلخرة.تعاىل أن جيزيهم أبحسن اجلزاء 

ومن الواجب على الباحثة أن تشكر شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالدي 
احملبوبني أيب سوكرين وأمي درماين الذين قد ربّياها تربية حسنة وهّذابها هتذيبا انفعا منذ 
صغارها إىل أن جنح يف التعلم بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية 

 كومية، وهلما الدعاء اللهم اففرهلما وارهمهما وعافيتهما.احل

وأخريا، ترجو الباحثة أن تكون هذه الرسالة انفعة لنفسها خاصة وللقارئني 
  عامة. آمني.

 

 

5102ديسمرب  52بندا أتشيه،   
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ألن  العربية الصحيحةغري قادرين على الكتابة  يف املرحلة اإلبتدائية ن أكثر من التالميذإ
على الكتابة من اليسار  تالميذ قادرينال حىت يكون ميتأثر اللغة الالتينية يف عملية التعلت

، ومن العوامل اليت تؤثر ضعفهم فيها هي عدم استخدام املدرس وال عكسه إىل اليمني
ئل ميكن أن إحدى الوسا، و يف عملية التعليموالطرائق املختلفة املتعددة الوسائل التعليمية 

. ومن األوراق املقويةستخدمها املدرس يف تعليم الكتابة خاصة اإلمالء املنظور هي ي
تدريب اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق احملاولة ملعاجلة هذه املشكلة تقوم الباحثة ب

ــ  الكتابة املقوية لرتقية مهارة فهي  البحث اهذ . وأما أغراضMIN 26 Aceh Besarبـ
. على فعالية تدريب اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق املقوية لرتقية مهارة الكتابةف التعر 

اليت استعملتها الباحثة فهي دراسة جتريبية ابلتصميمات التمهيدية وأما طريقة البحث 
(pre-Experimental Designs) بشكل تصميم اجملموعة الواحدة ابالختبار القبلي والبعدي 
(One group Pre- Test Post- Test Design) ،عملت الباحثة البياانت است وجلمع

تدريب اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق . وأما النتائج من هذا البحث فهي أن االختبار
 (2012)احلساب-ت . اعتمادا على أن النتيجةاملقوية يكون فعاال لرتقية مهارة الكتابة

يدل على الفرض الصفري مردود والفرض وهذا  .(2012)اجلدول -ت أكرب من النتيجة
 البديل مقبول.
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Abstact 

 

Title : Training Imla’ Mandhur by using media Al-Auraq Al-maqwiyah 

to improve    writing skill 

Researcher : Liyudza Rahayu 

Student Id : 150202100 

 

Most of the students in the elementary stage are not able to write the correct 

Arabic because the Latin language is affected in the teaching process so that the 

students are able to write from left to right and not reverse it, and the factors that 

affect their weakness in it are the teacher not using multiple educational methods 

and different methods in the process Teaching. One of the media that can be used 

by teacher in teaching writing especially Imla’ Mandhur is Al-Auraq Al-

maqwiyah. According to that problem, the researcher wanted to conduct a 

research is Training Imla’ Mandhur by using media Al-Auraq al-maqwiyah to 

improve writing skill in MIN 26 Aceh Besar. As for the purposes of writing this 

study is to know the effectiveness of Training Imla’ Mandhur by using media Al-

Auraq Al-maqwiyah to improve writing skill. As for the research method used by 

the researcher, it is an experimental study with pre-experimental designs in the 

form of one group pre-test post- test design and to collect data, the researcher used 

the test. As for the results from this research, it is that the Training Imla’ Mandhur 

by using media Al-Auraq Al-maqwiyah is effective to improve writing skill. 

Depending on the result the t-test (10,38) is bigger than the result of the t-table 

(2,09) this shows that null hypothesis rejected and alternative hypothesis accepted. 



 

 س
 

Abstrak 

 

Judul Skripsi : Pelatihan Imla’ Mandhur menggunakan media karton untuk  

meningkatkan keterampilan menulis 

Nama Penulis : Liyudza Rahayu 

NIM : 150202100 

 

Kebanyakan siswa pada sekolah dasar tidak mampu menulis bahasa Arab dengan 

benar karena dipengaruhi bahasa Latin dalam proses pengajaran sehingga siswa 

bisa menulis dari kiri ke kanan dan bukan sebaliknya, adapun faktor yang 

mempengaruhi kelemahan mereka dalam menulis adalah guru tidak menggunakan 

media pembelajaran yang beragam dan metode yang berbeda dalam proses 

pembelajaran. Media yang mungkin dapat digunakan guru dalam pengajaran 

menulis khususnya Imla’ Mandhur adalah Media  Karton. Berdasarkan 

permasalahan ini, peneliti ingin meneliti tentang Imla' Mandhur dengan 

menggunakan media karton untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa di 

MIN 26 Aceh Besar. Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas pelatihan Imla’ Mandhur dengan menggunakan Media 

Karton untuk meningkatkan keterampilan menulis. Adapun metode penelitian 

yang peneliti gunakan adalah metode eksperimen (pre-Experimental Design) 

dalam bentuk satu kelompok desain pre-test post-test, untuk memperoleh data 

peneliti menggunakan tes. Adapun hasil dari penelitian  adalah Pelatihan Imla’ 

Mandhur menggunakan media karton efektif untuk meningkatkan keterampilan 

menulis siswa. Berdasarkan pada hasil t-test (10,38) lebih besar dari hasil t-tabel 

(2,09). Ini menunjukkan  Hipotesa nol (H0) ditolak dan Hipotesa alternatif  (Ha) 

diterima. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ

واللغة العربية هي وسيلة التفاهم بينهم. اللغة هي أداة اتصال للمجتمع و 
، وكذلك لغة هي لغة القران الكرميو  1ضهم.االكلمات اليت يعربهبا العرب عن أغر 

 العامل، يف اللغات من العديد بني من. ملاهي اللغة الدولية املهمة يف العو  .احلديث
 اللغة تعليم إن. يف املدرسة التالميذ تعلمهاي أن جيب اليت اللغة هي العربية اللغة

 والقراءة والكالم االستماع مهارة وهي مهارات، عدة له املدرسة يف العربية
 .والكتابة

من أهم أدوات التثقيف اليت  إذا كانت القراءة إحدى نوافذ املعرفة، أدة
 -يف الواقع-نتائج الفكر البشري. فإن الكتابة تعترب هبا اإلنسان على تقف 

مفخرة العقل اإلنساين. بل إهنا أعظم ما أنتجه العقل. ولقد ذكر العلماء 
الكتابة هي و  2األنثروبولوجي أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ اترخيه احلقيقى.

يري. أما اإلمالء الفن اللغوي الرابع. فيقصد هبا التعبري الكتايب أو التعبري التحر 
واخلط فيمكن تسميتها ابملهارات الكتابية املساعدة، أو مهارات التحرير العريب 
وهي الرسم السليم للحروف والكلمات واجلمل منفصلة ومتصلة. وعالمات 
الرتقيم واخلط الواضح اجلميل. وهذا الفن الذي هو الكتابة جيب أن يتخذ من 

                                                             

 . 22هـ(، ص.  1221)بريوت: املكتبة العصرية  جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 1       
 .261ص.  م(،1991، )الرايض: دار الشواف، تدريس فنون اللغة العربيةعلى امحد مذكور، 2 
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ريب والتعليم، فاملفروض أن ال يكتب التلميذ إال الفنون اللغوية السابقة مادة للتد
 ما استمع إليه أو قرأ عنه أو حتدث به.

قوانني الكتابة العربية من أهم املهارات األساسية. وقوانني الكتابة   ومعرفة
تبحث يف اإلمالء، فهو من أسس العامة للتعبري الكتايب وإذا كانت القواعد 
النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من النواحي اإلعرابية واإلشتقاقية وحنوها، 

اإلمالئي يشوه الكتابة، وقد  فاإلمالء وسيلة من حيث الصورة اخلطية، واخلطاء
 3يعوق فهم اجلملة.

على رسم احلروف والكلمات رمسا  إن أهداف اإلمالء تعليم التالميذ
بري صحيحا، وعلى صرعة الرسم الصحيح للكلمات اليت حيتاج إليها يف التع

على ذلك يستعيب اإلمالء استيعااب وافرا يف تسهيل الطلبة على  الكتايب. إضافة 
 2رف واحلروف األخرى ابلكتابة الصحيحة.تفريق احل

على  ذكر حليم موستيك يف حبثه أن أكثر من التالميذ غري قادرين
 حىت يكون ميالتعلتأثر اللغة الالتينية يف عملية ة ألن تصحيحالعربية الالكتابة  

وال عكسه. قال أن عوامل  على الكتابة من اليسار إىل اليمني تالميذ قادرينال
بتدائية هي اإليف املرحلة  تالميذلل خاصة، الكتابةيف  فاءضع التالميذاليت جعلها 

يف  هماهتمام أقلو ، غري مناسب هبم املوادإيصال و أساليب اسرتاتيجيات و 
                                                             

، )ماالنج: مطابعة جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، اإلمالء نظرية وتطبيقهرضوان، 3
 1(، ص. 2111

، )منشورات: جامعة دمشق، طرائق تدريس اللغة العربية الطبعة الثانية يفحممود أمحد السيد، 2 
  135(، ص. 1996
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وجدت الباحثة البيان السابق يناسب مبا  1.عليهم الوالدين هتماماالكتابة، وعدم 
رسم حروف كتابة   ضعفاء يف تالميذأكثر ال أنحيث  MIN 62 Aceh Besarبـــــ 

" قاحلرف " يف الكلمة أو اجلملة. مثل، يكتب التالميذ  العربية بصحيحة
تب" ابملقطعة  يكتبون احلروف املتصلة ""، واحلرف "ث" حبرف "س" و غحبرف"

وغريها  ""ك ت ب" يف الكلمة "يكتب" ومجلة "يف البيت" هم يكتبوهنا "فيالبيت
ال  املدرسوهم يشعرون شعورا سائما عند التعلم ألن  6من األمثلة األخرى.

 يف عملية التعليم.الطرائق املختلفة و  يستخدم الوسائل املتعددة

على املشكلة السابقة، تقوم الباحثة مبحاولة حل مشكالت التالميذ بناء 
من مث وضعت ابستعمال الوسيلة من الوسائل، و  عند تعليم حتسني الكتابة

لرتقية  األوراق املقويةء املنظور ابستعمال مالحث" تدريب اإلالباحثة عنوان الب
 ". MIN 62 Aceh Besar بـــــ  كتابةالمهارة 

 البحث لاسؤ  -ب
 البحث يف هذه الرسالة فهي: أما سؤال

هل تدريب اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق املقوية فعال لرتقية  -1
 مهارة الكتابة ؟

 

 ف البحثهد -ج
ف على فعالية تدريب اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق املقوية التعر  -1

 لرتقية مهارة الكتابة 

                                                             
5 http://repository.uin-suska.ac.id. 10/15/6108 

 2119 يونيو 12يف التارخ   Aceh Besar 62MIN املالحظة عندما عملية التعليم بـــــــ 6
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 أمهية البحث -د
 .ترقية التالميذ على مهارة الكتابة ابإلمالء املنظور:  للتالميذ -1
 تساعد املدرس يف التوضيح املشكالت توجد أثناء :  للمدرسني -2

 .التدريس  
 فعالية تدريب اإلمالء  تعريف على: تساعد الباحثة  للباحثة -3

 .لرتقية مهارة الكتابة األوراق املقويةابستعمال املنظور   
 

 ت البحث وفروضهاضافت إلا -ه
من دراسة  يف هذا البحث هي أن اإلمالء املنظوراالفرتاضات 
       قدرة التالميذ على الكتابة. فإهنا جيريها املعلمون  اإلمالء جتري لرتقية

هلذه الدراسة ترقية قدرة التالميذ على الكتابة العربية يف املدرسة مستخدمني 
 األساسية.

 :لفروض اليت افرتاضتها الباحثة هيا إن

األوراق ابســتعمال اإلمــالء املنظــور  تــدريبهــو (Ha) البــديل  الفــرض -1
 .لرتقية مهارة الكتابة يكون فعاال املقوية

األوراق تــدريب اإلمــالء املنظــور ابســتعمال هــو (Ho) الفــرض الصــفري -2
 لرتقية مهارة الكتابة. يكون فعاال املقوية مل

 مصطلحات البحث -و

 هي:البحث  املصطلحات وكانت
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 تدريب  -1
تدريبات مبعىن  ع، مجا "تدريب-يدرب-كلمة تدريب مصدر من " درب

تزويد ابلدراسات العلمية والعملية اليت تؤدي إىل رفع درجة املهارة يف أداء 
عملية تعديل إجيايب ذي اجتاهات  يف االصطالح هو 2واجبات الوظيفة.
من الناحية املهنية أو الوظيفية. وهدفها اكتساب املعارف  تتناول سلوك الفرد

  5واخلربات اليت حيتاج إليها اإلنسان.
بتدريب هو تلك اجلهود اهلادفة إلمداد الفرد ابملعلومات  واملراد

 واألساليب، اليت تكسبه املهارة يف التعامل يف شأن ما. 
 املنظور اإلمالء -2

 اإلمالء (1)
إمالء معناه -ميلى-اإلمالء مصدر من فعل أملى كلمة 

ويف االصطالح هو "عملية هدفها  9"كتب" أن يكتب من األقوال.
واملراد  11يحا حسب األصول املتفق عليها.متكن املتعلم من رسم صح

ابإلمالء هنا هو جمال من جمال التعليم اللغة العربية إىل حتسني قدرة 
 على رسم احلروف والكلمات العربية. التالميذ

                                                             

)بريوت: دار املشرق،  املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة، طعة أوىل،مجيع احلقوق حمفوظة، 2 
  311(، ص.2113

8 http://dspace.mahdi.edu.sd.8181/xmlui.bitstream 2/7//72/18 
 )بريوت: دار املشرق، العشرونو   ، املنجد يف اللغة واألعالم، الطبعة الثامنةمعلوف لويس9

       221(، ص.1995
: األردون -، )عمانعلومهامهارات اللغة العربية و  املرجع يف تدريسعلي سامي احلالق،  11 

 222م(، ص. 2111ة احلديثة للكتاب،املؤسس
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 املنظور (2)
نظرا فهو منظور على وزن -ينظر-املنظور مفعول من: نظر

مفعول. وإما اإلمالء املنظور هو "كما يدل عليه  -فعال-يفعل-فعل
امسه يعتمد على رؤية القطعة اإلمالئية أوال اذ ينظر إليها الناشؤون 
ويقرؤوهنا، ويناقشهم املدرس يف حمتواايهتا، ويتوقف عند بعض كلماهتا 

يف النطق، فيذلل صعوابهتا، وبعد أن تبقى  عوابت اليت تشتمل على ص
ماثلة أمام أعينهم فرتة زمنية مناسبة وكافية للرسوخ يف االذهان ختفى 

   11من أمامهم، مث متلى عليهم."
يف الكتاب أو  على السبورة تعرض القطعة  إلمالء املنظور هواب واملراد
 .ومتلى على التالميذ القطعة إىل كلماهتا الصعبة، مث تغلق تنقشوتقرأ وتفهم و 

  اق املقويةور األ -3
أوراق  عكلمة ورق مجاملقوى.  الورق املقوى يتكون من كلمتني الورق و 

مبعىن عضو نبايت يكون يف الغالب أخضر مفلطحا، ينمو على أغصان النبات، 
 ورقو  12رقائق يكتب أو يطبع عليها، أو تستعمل يف حاجات أخرى كثرية.

ألوراق غريها.املراد ابو ورق غليظ يستعمل يف جتليد الكتب  مقّوى :كرتون أو
من  أقوىالذي يكون عادة أكثر مسكا و  الورق هو اليت تريد الباحثة هنا املقوية

 ورق الكتابة، ولكنه أكثر مرونه وحفة الوزن. 

                                                             
  121، ص. ... طرائق يفد أمحد السيد، و حمم11
       1111ص...، املنجد الوسيطمجيع احلقوق حمفوظة، 12
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تعليمية اليت يستخدمها املدرسة إىل العونة املوإن األوراق املقوية هي 
التعليم سرعة يقصدهبا امتام  املواد التعليم وفقا على أهداف التالميذ إلرسال 

 التعليم.

 مهارة الكتابة -2
مهور، ومهارة شيء وفيه وبه، وأهداف فهو -ميهر -مهارة لغة هي مهر

ماهر يقال)ماهر يف العلم ( أي كان هادقا عاملا به يف ضاعته أنفسها معرفة. 
يتميز ابلسرعة والدقة والكفاءة واصطالحا: آداء لغوي )صويت أي غري صويت( 

فالكتابة لغة اجلمع وشد والتنظم،  13والفهم واملرعاة اللغوية املنطوقة واملكتوبة.
متعددة وتراعى فيه  رمزي يعطى دالالت طالحي أداء لغويوالكتابة اإلص

وجهة نظره،  كر اإلنسان ومشاعره، ويكون دليألالقواعد املكتوبة، بعرب عن ف
 12الناس عليه.وسببأيف حكم 

مهارة الكتابة هي القدرة على تعبري عن األفكار واالراء واملشاعر 
لألطراف األخرى من خالل اللغة املكتوبة. التعبري عن األفكار جيب أن تكون 

 مدعومة بدقة اللغة املستخدم، واملفردات واستخدام اإلمالء.

 حدود البحث -ز
 احلد املوضوعي -1

                                                             

(، 1992)الرايض: دار املسلم،  املهارات اللغوية ما هيتما وطرائق تدريسيهاأمحد فؤاد عليان،  13 
 5.ص

     132ص. املهارات اللغوية ... أمحد فؤد عليان،  12 
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الباحثة هذه الرسالة عن تدريب اإلمالء املنظور ابستعمال تبحث 
 لرتقية مهارة الكتابة ابملنهج التجرييب. األوراق املقوية

 احلد املكاين -2
 MIN 62 Aceh Besar  بــــ الباحثة هذه الرسالة تبحث    

 احلد الزماين -3
 .م 2121/2119 السنة الدراسية يفاحثة هذه الرسالة  البتبحث 

 السابقة اتالدراس -ح
 اسات السابقةعرض الدر  -1

 هذه الدراسات السابقة ما يلي: و 
 15مرتضى علي الدراسة األوىل: دراسة

 مشكلة البحث -أ
كانت مشكلة البحث يف هذه الرسالة هي بعض طلبة معهد املنار 

تعلمون اللغة العربية واإلنشاء ختطؤون خطأ كثريا يف كتابة العربية مع أهنم ي
واحملادثة غريها وهم يشرتكون األنشطة اللغوية كمثل اخلطبة املنربية و 

واالستماع الذي يساعدون كتاهبم يف اإلمالء حىت يسأم الطلبة هبذا الدرس 
 ر إليه نتيجة املقابلة.وأن املدرس يعلم اإلمالء املسموع فقط، كما أشا

 أهداف البحث -ب

                                                             
)دراسة التجريبية يف الفصل   الرأستعليم اإلمالء املنظور ابستخدام جهاز فوق علي مرتضى، 15

 (م 2111دار السالم، )جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  -بندا أتشيه الثاين من معهد املنار(
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 فوق الرأس جهازإلمالء املنظور ابستخدام املعرفة فعال تعليم  -1
 .ملرحلة املتوسطة مبعهد املنار العصري

فوق  إلمالء املنظور ابستخدام جهازاملعرفة كيفية تطبق تعليم  -2
ملرحلة املتوسطة يف ترقية مهارة الكتابة لطلبة الفصل الثاين  الرأس

 .مبعهد املنار العصري
 منهج البحث -ج

يف الفصل  هي دراسة التجريبيةالدراسة  يف هذه البحثإن منهج 
 منهم من الصف الثاين عينة حبثه. ۲1وأخذ  .الثاين من معهد املنار

 نتائج البحث -د

تعليم اإلمالء املنظور ابستخدام جهاز فوق  وه البحث إن نتائج
الرأس يكون فعاال يف ترفيع قدرة الطلبة على مهارة الكتابة. وإن  تعليم 
اإلمالء املنظور ابستخدام جهاز فوق الرأس يدفع الطلبة على استطاعتهم 
فيها. وقد عرف الباحث على نتيجة االستفقاء التشويق القبلي والبعدي،  

اإلمالء املنظور ابستخدام جهاز فوق الرأس يكون مقبول تعليم نتيجة كان 
 .2026 12035 > 2012  يعين:  T-Tabelمن نتيجة أكرب T-Tesألن نتيجة 

 16مولدر: دراسة الدراسة الثانية

                                                             

ابلصورة يف مهارة الكتابة )دراسة التجريبية مبعهد جبل النور  تعليم اإلمالء املنظور، مولدر16 
 (م 2116)جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  دار السالم، -بندا أتشيه( Abdyaبــــ اجلديد 
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 مشكلة البحث -أ

 وكانت مشكلة الطالبات يف تعليم اللغة العربية مازالت صعوبة 
الثاين هذا املعهد ضعيفات يف كتابة العربية بكاملة خاصة يف الفصل 

اإلمالئية يف مهارة كتابة كمخارج احلروف وال يستطعن أن يوصلن 
 حروف  اللغة العربية جبيدة وصحيحة وكاملة.

 البحثأهداف  -ب
  التعريف على إستيجابة الطالبات على تعليم اإلمالء املنظور  -1

 يف مهارة الكتابة مبعهد جبل النوراجلديد.
تخدام الصورة يف تعليم  اإلمالء املنظور التعريف على فعالية إس -2

 يف مهارة الكتابة مبعهد جبل النوراجلديد.
  البحثمنهج  -ج

يف هذه الرسالة هي دراسة التجريبية   البحثإن منهج 
وجلميع البياانت  .( Pre-Experiment Designبتصميمات التمهيدية )

تستخدم الباحتة ابالختبار هو إختبار القبلي والبعدي واملالحظة 
 املباشرة.

 البحثنتائج  -د

أما نتائج البحث فهو إن تعليم اإلمالء املنظور فعاال لرتقية قدرة 
الطالبات يف مهارة الكتابة، وهذا الدليل على أن نتيجة ت 
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اجلدول أو (  t.tabel( أكرب من النتيجة ت)t.tes)احلساب
53،2<61،2>15،2. 

 17رينا ادرايين: دراسة الدراسة الثالثة

 مشكلة البحث -أ

يف املدرسة املتواسطة كانت مشكلة البحث من هذه الرسالة 
ــ  مبعهد الفرقان  هارة  يف هذ املعهد ضعفاء يف م ن التالميذأ ، Bireunبـــ

يوصلوا صحيحة، حيث أهنم ال يستطون أن كتابة اللغة العربية جيدة و 
 حروف اللغة العربية كاملة.

 البحثأهداف  -ب
تطبيق اإلمالء املنظور التعريف على إستيجابة الطالبات على  -1

 .Bireunبـــــ  مبعهد الفرقان  يف تعليم مهارة الكتابة
اإلمالء املنظور يف مهارة الكتابة  تطبيقالتعريف على فعالية  -2

 .Bireunبـــــ  مبعهد الفرقان 

 البحثمنهج  -ج

        إن منهج الدراسة يف هذه الرسالة هي دراسة التجريبية 
وجلميع البياانت  . Bireunبـــــ  يف املدرسة املتواسطة مبعهد الفرقان 

                                                             

بـــ )دراسة التجريبية مبعهد الفرقان  اإلمالء املنظور يف مهارة الكتابة تطبيق ،رينا ادرايين/1   
Bireun) ه( 1232م/  2116المية احلكومية، دار السالم، جامعة الرانريي اإلس -بندا أتشيه 
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تستخدم الباحتة ابالختبار هو إختبار القبلي والبعدي واملالحظة 
 املباشرة.

 البحثنتائج  -د

اإلمالء املنظور فعال لرتقية  تطبيقأما نتائج الدراسة فهي كان 
على أن نتيجة   تعتمد الباحثة الميذ يف تعليم مهارة الكتابة، و قدرة الت

 2116اجلدول أو  t.tabel( أكرب من النتيجة ت)t.tesت احلساب )
(. وإن تطبيق اإلمالء املنظور يف تعليم مهارة الكتابة 2025<2202>

 .Bireunبـــــ   ميذ مبعهد الفرقان لدى التال

 18خرييل: دراسة رابعةالدراسة ال      

 مشكلة البحث -أ

 يف املدرسة هذ البحت ومن األسباب اليت دفعت الباحثة لكتابة
، وكان  MTsN Model Banda Acehاملتوسطة اإلسالمية احلكومية بـــــ 

تطبيق  صل السابع "ج" بواجهون املشكالت يفبعض الطالبة يف الف
قواعد اإلمالء خاصة رسم الالم الشمشية والالم القمرية. من أمثلة 

غريها على السبورة" و  أخطاءهم يف كتابة اجلملة "على سبورة" أصلها "
 من األمثلة األخرى.

 البحثأهداف  -ب
                                                             

 MTsN Modelبـــــ  قواعد اإلمالء للمبتدئني )دراسة جتربيةتعليم اإلمالء بكتاب خرييل،  18 

Banda Aceh) ه(. 1232م/  2116)جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  بندا أتشيه ، -دار السالم 
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بعد استخدام  اإلمالء  فهمعلى  ترقية قدرة الطالبةف على التعر  -1
 .للمبتدئنيكتاب قواعد اإلمالء 

 للمبتدئني ف على فعال استعمال كتاب قواعد اإلمالء التعر  -2
 .يف تعليم اإلمالء

  البحثمنهج  -ج

يف املدرسة  يف هذه الرسالة هي دراسة التجريبيةإن منهج البحث 
وأما مجيع التالميذ يف هذه املدرسة يبلغ  املتواسطة اإلسالمية احلكومية.

عينة  2والفصل الثاين  3 منهم من الفصل الثاين 61طالبا، فأخذ  ۳96
 حبثه.

 البحثنتائج  -د

هي كان تعليم اإلمالء بكتاب قواعد اإلمالء البحث إن نتائج 
للمبتدئني يكون مقبول لرتقية قدرة التالميذ على فهم اإلمالء بعد 

 .استخدام كتاب قواعد اإلمالء للمبتدئني

 19ماراي ألفا: دراسة امسةالدراسة اخل

 مشكلة البحث -أ

                                                             

تعليم اإلمالء املنظور بوسيلة لوحة اجليوب لتقية مهارة الكتابة عند التالميذ )دراسة ماراي ألفا،  19 
م/  2112)جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  ،بندا أتشيه -دار السالم (MIN Pagar Airجتريبية بـــ 

 ه(. 1235
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أن أكثر من التالميذ يف املرحلة اإلبتدائية مل  كان من الواقع
يقدروا على الكتابة العربية الصحيحة، ومن العوامل اليت تؤثر ضعفهم 
فيها هي عدم استخدام املدرس الوسائل التعليمية اجلذبة يف احلجرة 
الدراسية، ومن هذه الوسائل ميكن أن يستخدمها املدرس يف تعليم 

ظور هي لوحة اجليوب ألهنا جتلب انتباه الكتابة خاصة اإلمالء املن
 التالميذ وتشوقهم إىل الدرس.

 أهداف البحث -ب
 .ملعرفة كيف تعليم اإلمالء املنظور بوسيلة لوحة اجليوب -1
ملعرفة فعالية تعليم اإلمالء املنظور بوسيلة لوحة اجليوب لرتقية  -2

  .عند التالميذ مهارة الكتابة
 منهج البحث  -ج

 الرسالة هي دراسة التجريبيةإن منهج البحث يف هذه 
وأخذت الباحثة ( pre-Experimental Designs) التصميمات التمهيدية

تلميذا،  22تالميذ الفصل اخلامس"ب" عينة للبحث وعددهم يبلغ 
وجلمع البياانت استعملت الباحثة ورقة املالحظة وأسئلة االختبار القبلي 

 والبعدي.

 نتائج البحث -د

بحث فهي أن تعليم اإلمالء املنظور وأما النتائج من هذا ال
بوسيلة لوحة اجليوب يكون فعاال لرتقية مهارة الكتابة عند التالميذ. 
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من نتيجة ت  أكرب (testt)وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت احلساب 
وهذا يدل  15196.2 <3019111> 2052132 (tablet) اجلدول

 .مقبول (aH)مردود  وفرض البديل  (1H)على أن فرض الصفري 

 بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية املوازنة -2
 :مواطن االتفاق -أ

تساوي هذه هي لدراسات السابقة اب الدراسة احلاليةالعالقة بني 
( مولدرالدراسة الثانية )و  (مرتضى علي) األوىل دراسةالدراسة ابل

والدراسة  (خرييل( والدراسة الرابعة )رينا ادرايينالدراسة الثالثة )و 
 التجرييب.املنهج وهو  اإلمالء يف مادة (ماراي ألفااخلامسة )

 االختالف: مواطن -ب
راسات السابقة يف استخدام الداحلالية عن الدراسة  تلفخت

جهاز الوسيلة الدراسة األوىل  التعليمية. استخدم الباحث يف الوسائل
الدراسة استخدمت الباحثة يف و  املنظور.يف تعليم اإلمالء  فوق الرأس

الدراسة الثالثة أما يف و  املنظور.يف تعليم اإلمالء لصورة ا الوسيلةالثانية 
استخدم و . املنظورالتعليمية يف تطبيق اإلمالء الوسيلة ماستخدمت 

 .كتاب قواعد اإلمالء للمبتدئني الدراسة الرابعةيف الباحث 
يف تعليم  لوحة اجليوب الوسيلةالدراسة اخلامسة استخدمت الباحثة يف و 

 .املنظوراإلمالء 
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تدريب اإلمالء املنظور عن  الباحثة الدراسة احلالية فتبحث يف أما
 ابستعمال األوراق املقوية لرتقية مهارة الكتابة.

 

 السابقة تفادة الدراسة احلالية من الدراساتاس -3
ت ذات الصلة اليت أجربة السابق الدراساتستفادت الباحثة من قد ا

من خالل  تدريبه. واستفادت الباحثةو  اإلمالء املنظور تعليمحول الباحثة 
خطوات البحث التجرييب هج املتبعة و ادراسة واملنالطالع على أهداف كل اال

 واملراجع على نظرية اإلمالء املنظور.
 

 طريقة كتابة الرسالة -ط
وأما طريقة التأليف يف هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل إعداد 

)البكالوريوس( قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة  الرسالة
 الرانريي اإلسالمية احلكومية.

"Panduan akademik dan penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh tahun 6102”. 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 اإلمالء تعريف -أ

مثل أملى  ،"إمالء –ميلي  –" أملى  فعلدر من لغة هو مص اإلمالء
        لدرس عليهم ليكتبواها تال مادة امبعىن على تالميذه مادة الدرس،  املدرسة

 ن يطاق  أب ةياجا اهلرو  حلتصوير اللفظ اباصطالحا هو و  1.يف كراستهم
احلرو ، وتراعى يف ذلك القواعد اخلاصة اليت استمدت من  املنطوق يفاملكتوب 
وإقداال  النحو والصر  ضبطا وصحيحا العسماين للمصحف، ومن علمالرسم 

 وأتصيال.
ا رسم احلرو  والكلمات رمس طريقةهو  علي سامي احلالقعند واإلمالء 

واملراد ابإلمالء هنا هو جمال من جمال  2.عليها صول املتف حسب األحا صحي
على رسم احلرو  والكلمات  التالميذالتعليم اللغة العرقية إىل حتسني قدرة 
على الكتاقة الصحيحة عن طرق  التالميذالعرقية. واإلمالء أيضا هو جمال تدريب 

 التقليد.
هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوقة  اإلمالءإ ن و 

مواضعها الصحيح من الكلمة على أ ن توضع هذه األحرو  يف )احلرو (، 

                                                             
)القاهرة: دار التوفيقية  والكتابة، ، الكايف يف قواعد اإلمالءأمين أمني عبد الغين1

    11ص.(، م 2112،للرتاث

 212، ص. املرجع يف تدريس مهارات ...علي سامي احلالق، 2
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ستقامة اللفظ وطهور املعىن املراد. وقد تكو ن هذه األصوات مساوية وذلك إل
غري كما قد تكو ن قعض هذه احلرو  للرموز، فيكو ن لكل صوت رموزه،  

 يف اخلطأ. باس عند اململى عليه، فيقعتع اإللمصوتة، هنا يق
 أمهّية اإلمالء -ب

من القواعد األساسية اليت تعتمد عليها مهارة  على أنه اإلمالءإ ن أمهية 
وليس قغا ب أ ن أغراض التعليمية اليت عظيمة من مهارات التعبري وهي الكتاقة 

التعبري يف تستهدفها املنهج وتتطلها وظا ف احلياة العلمية، تقضى أ ن يكو ن 
اإلمالء يف جتنبهم اخلطأ يفيدو ن من و  .مجيع صوره، سليما من ألخطاء اللغوية
 3ذميهم اليغفره الناقدو ن.الكتايب، يعصمو ن أنفسهم من عيب 

إذا كانت و املهمة للتعبري الكتايب السليم. اإلمالء من األسس  يعد
وسيلة هلا قواعد النحوية وسيلة لصحة الكتاقة من الناحية اإلعراقية فإ ن اإلمالء ال

 من حيث الصورة اخلطية.
من أهم فروع اللغة العرقية ذلك أ ن سعيد اليف يف حبثه هو  عندواإلمالء 

املتعلم يف حاجه إليه ليس يف حصة اإلمالء، أو فروع اللغة العرقية األخرى، قل 
 مجيع فروع املعرفة. واخلطأ يف اإلمالء وحول دو ن فهم املعىن، هو يف حاجه إليه يف

ووحول دو ن حصول املتعلم على درجة كا ن يستحقها يف االمتحا ن، ورمبا يكو ن 
هذا املتعلم متمكنا من اإلجاقة، ولكنه ال يقوم هبا على الوجه األكمل لعدم 

ة يف مراحل من مواصلة الدراس متكنه من مهارات اإلمالء، كما قد ال يتمكن
ال جيد وظيفة تستدعى منه التمكن يف  يف اإلمالء، وقد التعليم قسبب الضعف 

                                                             

 Media Nusa Creative ،1332: ماالنج)  قواعد اإلمالء ونصوصها للمبتدئنيسيف املصطفى، 3 
 11ص. (ه
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الكتاقة، وكل ذلك من االهتمام قتدريس اإلمالء ضرورة يؤكدها ما تشري إليه 
نعيشة من ضعف الدراسات والبحوث، واألدقيات املتخصصة، والواقع الذي 

 4خمتلف املراحل التعليمية.يف مهارات اإلمالء يف  شديد لدى املتعلمني 
يعترب اإلمالء أدة ر يسية يف نقل افكار الكاتب إىل القارئ نقال سليما، 
حبيث إذا صاغها الكاتب صياغة لغوية جيدة مراعيا فيها جانب الرتكيب 

اتف  عليها كا ن ذلك أقدر على نقل الفكرة  واألسلوب مث كتاهبا ابلطريقة اليت
 أ ن اخلطأ اإلمال ي يشوه الكتاقة.نقال أمينا وشامال والسيما 

 

 أهداف اإلمالء -ج

 ما يلى:كاإلمالء   من تعليم أهدا  الدوش يف حبثه أب ن رأىو 

تدريب التالميذ على رسم احلرو  والكلمات رمسا صحيحا على  -1
ترتيب حروفها  رؤية الكلمات اجلديدة الصعبة، ورسم مالحظة

 يف كتاقتها. املرونة اليدوية
مساع األصوات ومتيزها وعلى االنصات وحسن تدريب األذ ن على  -2

 5اإلستماع مث على كتاقة ما يسمعونه يف السرعة وإتقا ن.

ة أنه متكني التالميذ من كتاقة الكلمات قصورة صحيحة، رى الباحثتو 
 وإعطاء التعبري قيمة كربى يف نظر القارئ والكاتب.

                                                             

 222م(، ص.  2112عامل الكتب، ، )القاهرة: تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، 3 
 2ص. ،م( 2112ء، )السودا ن: دار جامعة اخلرطوم،طرق تدريس اإلمالالدوش، عوض الكرمي، 2 
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هذه  أب ن أهدا  من تعليم اإلمالء يف يف حبثه سيف املصطفىورأى 
 املرحلة التالية فيما يلى:

 تثبيت مادرسه من قواعد اإلمالء . -1
 تدريبهم على عادات احلسنة يف الكتاقة والتنظيم وجتويد اخلط. -2
 قياس قدرة التالميذ ومدى تفوقهم يف اإلمالء. -3
 زايدة الثروة اللغوية. -3
 زويد التالميذ أبلوا ن من الثقافة واخلربة واملعرفة.ت -2
حظة واألمانة واإلعتماد على النفس عند تعويدهم على دقة املال -2

 6املوازلة.
 أب ن أهدا  من تعليم اإلمالء كما يلى: ةرى الباحثتو 
 تنظيم الكتاقة يف سطور ومجل وفقرات. تدريبهم على -1
ماع ملا ستوقوة االنتباه وآدب اإل تعويدهم على دقة املالحظة -2

 يقرؤو ن.
 إجادة اخلط. -3

 يف حبثه أب ن أهدا  من تعليم اإلمالء كما يلى: انيف دمحم معرو ورأى 
إثراء ثروة الطالب املعرفية على أنواعها الىت تزوده هبا النصوص  -1

 اهلادفة. اإلمال ّية

                                                             

 12ص. قواعد اإلمالء...سيف املصطفى، 6 
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تنمّية دقة املالحظة واإلنتباه وحسن اإلصغاء، كما يرمى إىل  -2
كا النظافة والرتتيب واألانقة   التالميذتكوين عادات سليمة عند 

 وغريها.
قني احلني واآلخر على رسم الكلمات  التالميذإختبار قدرة  -3

 قصورة صحيحة.
لتشخيص األخطء ومعرفة مواضع الضعف لديهم ومعليتها،  -3

 وليس لغرض تقدير الدرجات.
تعليم التالميذ على رسم احلرو  والكلمات صحيحا، وعلى  -2

 7وحتاج إليها يف التعبري الكتايب.سرعة الرسم الصحيح للكلمات 
هو تعويد التالميذ على  تعليم اإلمالء يف أب ن أهدا  ةالباحثرى تو 

قدرهتم كتاقة الصحيحة ومراعة النظافة، وتعليم التالميذ يف استعمال عالمات 
 ظيم ما يكتب.الرتقيم ونظافة الكراسة وتن

 

 أنواع اإلمالء -د
 اإلمالء املنقول -1

نقال" حوله من موضع أي -ينقل-"نقل فعل يف اللغة مناملنقول 
نسخ القطعة يف دفاترهم أو قنقلها من قطاقات توزع عليهم أو من 

واصطالحا هو يقصد قه قيام املتعلم قكتاقة القطعة كما هي  8السبورة.
ققراءهتا أكثر  املدرسةيقوم على السبورة، أو يف الكتاب وذلك قعد أ ن 

                                                             

 122-121...، ص. خصائص العربية انيف دمحم معرو ، 7  

 8...ص.اإلمالء نظرية وتطبيقه رضوا ن،  8 
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هذا لماهتا ومعانيها. ويستخدم لك تالميذمن مرة، والتأكيد من فهم ال
النوع يال م تالميذ الصف الثالث اإلقتدا ى، وقد ميتد إىل الصف الراقع 

 حبسب مستوى التالميذ.
 

 اإلمالء املنظور -2
فهو منظور على وز ن " نظرا-ينظر-نظر" فعل املنظور مفعول من

تعرض القطعة  اإلمالء املنظور هووأما  مفعول. -فعال-يفعل-فعل
يف الكتاب وتقرأ وتفهم ويشار إىل كلماهتا أو  على السبورة اإلمال ية

الذي واإلمالء املنظور  9ومتلى على التالميذ. القطعة الصعبة، مث تغل 
 ا الناشئة ويقرؤوها،وال ينظر إليهأ يعتمد على الرؤية القطعة اإلمال ية

ض كلماهتا اليت تشتمل ا، ويتوف  عند قعيف حمتوايهت  ويناقشهم املدرس
ثلة أمام يف النط ، فيذلل صعوابهتا، وقعد أ ن تبقى ما  على صعوابت

أعينهم فرتة زمنية مناسبة وكيفية للرسوخ يف األذها ن ختفى من أمامهم، مث 
من تالميذ الصف الراقع الال م ي، اإلمالء منوهذا النوع  متلى عليهم.

 10مزايه فهو: وأما. ، وجيوز امتداده إىل الصف اخلامساملرحلة اإلقتدا ية
اإلمال ية الصعوابت  التالميذ تقدميية يف معنا ةخطو  إنه -أ

 وتؤديها.

                                                             

 289. ، صاملرجع يف تدريس مهارات ...علي سامي احلالق،  9           
 11...ص.اإلمالء نظرية وتطبيقه رضوا ن، 11 
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   والرباعة  على دقة املالحظ وجودة االنتباه التالميذإنه وحمل  -ب
يف أ ن خيرت ن يف ذهنه صور الكتاقة الصحيحة للكلمة الصعبة 

 أو اجلديدة.
إعمال الفكر للرطب  إ ن فيه شحذا للذاكرة، و تدريبا على -ج

 اإلمال ي.قني النط  والرسم 
 

 االستماعي )غري املنظور(اإلمالء  -3
مسعا" أدركه حباسة األذ ن، -يسمع-"مسع فعل ستماعي مناال
 وقعد مناقشتهم املدرسةإىل القطعة يقرؤها  يستمع التالميذ معناه أ ن

يف معناها، وهتاجي كلمات مشاهبة ملا فيها من الكلمات الصعبة 
هاهنا قطعة من  املدرسةوتعريف االخر هو خيتار  11عليه. ومتلى

 وعظة يسمعها لطلبته إبلقاء جيد.النشر تشتمل على أقصوصة أو م
يال م تالميذ الصفني اخلامس والسادس  االستماعيوإلمالء 
  االقتدا ى.

 

 ياإلمالء اإلختبار  -3
من مراحل التدريب اإلمال ي، وقه يستطيع مرحلة أخر  هوو 
أ ن يقف على مدى اإلفادة اليت حققها التالميذ من دروس  املدرسة
 تالميذومسي هذا النوع اختباراي ألنه اخترب ملدى حتضري ال 12 اإلمالء.

                                                             

 11...ص. نظرية وتطبيقه اإلمالءرضوا ن، 11 

 12...ص.اإلمالء نظرية وتطبيقه رضوا ن، 12
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ي على أساس اإلختبار  واستيعاهبم القواعد اإلمال ية. يقوم اإلمالء
ستماع، واملتاقعة، والقدرة على رات هي القدرة على االمن ثالث قد

، والقدرة على وضع ما مسع يف رمسه الكتايب، وهذا االحتفظ مبا مسع
 يسمى أيضا ابإلمالء االستماعي.

ال م ، ياإلمالء وهذا النوع من اإلمالء املنظور الباحثة تواختار 
من املرحلة اإلقتدا ية، وجيوز امتداده إىل الصف تالميذ الصف الراقع ال

 .اخلامس
 

 اإلمالء املنظور خطوات تعليم -ه
يف معناها، ويطلب  التالميذالقطعة قراءة واضحة، ويناقس  املدرسةيقرأ  -1

 ئة كلماهتا الصعبة.منهم هتاج
 هتاجئة الكلمات الصعبة.القطعة ويطلب منهم حتلبل و  التالميذيقرأ  -2
مجلة قعد القطعة عن أنظارهم. ويبدأ يف إمالءها عليهم  املدرسةوحاجب  -3

 أت ن.اخرى قوضوح و
 ما فاهتم. التالميذرك إبعادة القراءة ليتدا املدرسةيقوم  -3
الدفاتر تصحيحا خاصا أمام كل تلميذ ويقف معه  املدرسةيصحح  -2

 .على الرسم الصحيح
األخطاء الشا عة قعد االنتهاء من التصحيح. وتكليف  املدرسةيناقش  -2

 13.قتصويب األخطاء يف دفاترهم التالميذ
  األوراق املقوية تعريف -و

                                                             

          13علي سامي احلالق، املرجع يف تدريس مهارات ...، ص. .29



02 
 

 

واملقوى. كلمة ورق مجع أوراق الورق املقوى يتكو ن من كلمتني الورق 
مبعىن عضو نبايت يكو ن يف الغالب أخضر مفلطحا، ينمو على أغصا ن النبات، 

ورق و  14. رقا   يكتب أو يطبع عليها، أو تستعمل يف حاجات أخرى كثرية
:كرتو ن أو ورق غليظ يستعمل يف جتليد الكتب وغريها.املراد ابألوراق مقّوى

ا هو الورق الذي يكو ن عادة أكثر مسكا وأقوى من املقوية اليت تريد الباحثة هن
 ورق الكتاقة، ولكنه أكثر مرونه وحفة الوز ن. 

األوراق املقوية )كرتو ن( تستخدم عند العامة قطاقة قريدية ومواد صنع 
أخرى تتطلب متانة أعلى  من املعتاد. وأيضا نسيج هذه الورقة عادة مايكو ن 

قوية لوسيلة العلمية أل ن أسباب، من قني سلسا ولكن ال معة. اختري األوراق امل
 12أمور أخرى ميكن الوصول إليها قسهولة ورخيصة ودا م وتشكيلها قسهولة.

إىل التالميذ  املدرسةاليت يستخدمها تعليمية العونة املاألوراق املقوية هي إ ن و 
 أهدا  التعليم.ا على فقو  إلرسال التعليم سرعة يقصدهبا امتام  املواد التعليم

 يف تعليم اوعيوهب األوراق املقويةمزااي استخدام  -ز
 :يفه األوراق املقويةمزااي استخدام أما 

، كما ميكن املدرسةميكن حتضري عناصرها مسبقا مما يوفر وقت  -1
 استخدامها مرارا.

 .نيلهال لةو سهو رخيصة  -2
 الرتكيبة.ملفردات و فيما يتعل  اب التالميذتفكري  ميكن تطوير طريقة -3
 ة.للتالميذ تعلم املفردات قطريقة ممتعميكن  -3

                                                             

 1112صاملنجد الوسيط...، مجيع احلقوق حمفوظة، 13 
15 http://repository.unpas.ac.id. 26/07/2018 
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ميكنهم حتديد قراءة النص و  شكل الكتاقة عندحول  للتالميذمعرفة  -2
 .وص املتوافراملفردات من النص

تسهيل عليهم تذكر املواد اليت لرتكيز على التعلم و ل تالميذالتشاجيع  -2
 يتعلموهنا.

 :يفه األوراق املقويةاستخدام  عيوبأما 
 .إال يف غرفة صغريةستخدام ال ا اأهن -1
 غري النشطني. لتالميذة لصعب -2
 أهنا ليست وسيلة حديثة. -3
 16ال ميكن أ ن تستخدم يف كل مهارة من املهارات اللغوية. اأهن -3

 التعليم، يف انشط التالميذ جيعل األوراق املقوية أ ن املذكورة، املزااي أما
األوراق املقوية  أل ن. يميةالتعل املواد ليناقش اجلماعي التعليم على التالميذ ويشاجع

 على ولتغلب ايظا عيوب لديها وسيلة هذه ولكن. قسهلة وتنتقل لتصمغ وسيلة هي
 ووحتاج املادة لتدريس املناسبة وسيلةال إىل االنتباه املدرسة على جيب العيوب، هذه

 محاسة التالميذ يكو ن حبيث وتنوًعا، تشويًقا أكثر وسيلة ليأيت إقداعا أكثر املدرسة
 .التعليم عملية يف مبملة يشعرو ن وال

 

 17تدريب اإلمالء املنظور دام األوراق املقوية يفاستخ خطوات -ح
أ ن استخدام  طوات تعليم اإلمالء املنظورخبعلى النظرايت املتعلقة  ءقنا

عل  وت املقويةاألوراق  درسةعد املت هي األوراق املقوية يف تدريب اإلمالء املنظور
                                                             

16 http://www.academia.edu./Manual_Media_Pembelajaran_Bahasa_Arab.26/07/2018 
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شرح تو  .جبيدالنصوص يهتم التالميذ  مث، على السبورة األوراق املقوية املدرسة
، مث يستمع التالميذ إىل شرحت  "ذاكرةغرفة املاملادة التعليمية عن "يف  املدّرسة

 .مع التالميذ معناها ناقشتالنصوص واحدا فوحدا، و  املدرسةقرأ املدّرسة مث ت
 .املخطو ة من القراءة التالميذ املدرسةصحح تالنصوص مث  يقرأ التالميذو 

مث  .النصوص ثالثة مراة مجلة فاجملة املدرسة ميألمث  .نصوصال املدرسة اجبوحت
التالميذ ليبادل   املدرسةمر أت.من النصوص املدرسةكتب التالميذ ما قرأة ي

تالميذ النصوص املكتوقة الش يفتو .النصوص احملاجوب املدرسةفتح تمث  م.كتاهب
من األخطاء الشا عة قعد االنتهاء  املدرسةناقش تمث هم.صدقا يف كتاب أ
 التصحيح.

 

 الكتابة وأمهيتها وأهدافها -ط
 تعريف مهارة الكتاقة -1

الكتاقة هي رسم احلرو  والكلمات واجلملة وفقا للقواعد اإلمال ية        
املتعر  عليها. والكتاقة عملية ضرورية للفرد واجملتمع خصوصا يف وقتنا احلاضر 
ابعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة، ووسيلة لنقل األفكار اآلخرين، 

 18والستفادة منها.
والكتاقة وعاء وحفظ اللفظ واملعىن معا، وهي الوسيلة األكثر ثباات        

واستمرارا، وتشت  الكتاقة ماتتضمنه من معرفة وفكرة من الفنو ن اللغوية 
نحو والصر  والبالغة واإلمالء واخلط. األخرى، حيث ينبغي مراعة قواعد ال

وعندما تكو ن الكتاقة نتاج العقل اخلالص فهي الكتاقة عملية أو ظيفية، 
                                                             

 211ص. تعليم اللغة العربية ...سعيد اليف، 18  
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وعندما تكو ن انقعة من النفس فهي الكتاقة إقداعية إنشا ية تعرب عن وجدا ن 
يف العمل املدرسية تشمل اإلمالء،     الكاتب وعواطفة وانفعاالته. والكتاقة 

 الكتايب، ومن خالل هذه األقعاد ميكن تنمية مهارات واخلط، والتعرب
 19الكتاقة.
إ ن الكتاقة هي "حرو  املكتوقة )خمطوطة( تصور األلفاظ الدالة على ما        

يف نفس اإلنسا ن، أي هي الوسيلة األكثر ثبتا واستمرارا، كما أهنا أداة التصال 
 أخر.األساسية اليت حتمل الفكر اإلنساين منذ جيل إىل جيل 

مهارة الكتاقة هي القدرة على تعبري عن األفكار واالراء واملشاعر        
لألطرا  األخرى من خالل اللغة املكتوقة. التعبري عن األفكار جيب أ ن تكو ن 

 مدعومة قدقة اللغة املستخدم، واملفردات واستخدام اإلمالء.
 أمهية الكتاقة  -2

تعد الكتاقة من أهم وسا ل التصال اليت يستطيع الفرد من خالهلا        
التعبري. عن أفكاره، والوقو  على أفكار اآلخرين، وأ ن يربز مالديه من أفكار 
ومشاعر، ويساجل مايريد تساجيله من حوادث ووقا ع. وكثريا مايكو ن اخلطأ 

 الكتاقة يف قاب املعىن، وعدم وضوح الفكرة، ومن مث تعترب  الكتايب سببا 
 الصحيحة عملية مهمة للمتعلم يف دراسته وحياته املستقبل.

وتدريب املتعلمني على الكتاقة يف مراحل التعليم املختلفة ينبغي أي        
 يرتكز على تنمية املهارتني الر يسيتني التاليتني:

                                                             

  211ص.... تعليم اللغة العربية سعيد اليف، 19  
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 القدرة على الكتاقة الصحيحة  -أ
 إجادة اخلظ -ب

على رسم احلرو  رمسا صحيحة، وإال  فالقد للمتعلم أ ن يكو ن قادرا       
اضطريت الرموز، والستحالت قراءهتا، وال قد أ ن تتوافر يف الكتاقة قواعد اخلط 
اليت يرتتب عليها حسنة، ومن مث فهم املكتوب، وينبغي أيضا أ ن تكو ن هناك 
قدرة على اختيار الكلمات ووضعها يف النظام خاص ليتمكن القارئ من فهم 

 21دو ن عناء. املعاين واألفكار

أمهية الكتاقة هي ميكن أ ن يكو ن فكرة معروفا للماجتمع، ألننا قمنا        
 قشكل غري املباشرة إبجراء مناقشات مع أحد املقاتلني الذين نكتبهم.

 

 أهدا  تعليم الكتاقة -3
 يلي: الكتاقة كما حممود كامال الناقة، أهدا  تعليم وقدم    

 قة قني شكل احلر  وصوتهكتاقة احلرو  العرقية وإدراك العال -1
متييز شكل احلر  يف كتاقة الكلمات العرقية حبر  متصلة مع  -2

 وآخرهاالكلمات ووسطها أول 
إتقا ن طريقة كتاقة اللغة العرقية خبط واضحا وسليم.إتقا ن  -3

 الكتاخبط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل عل الدراس.
 إتقا ن الكتاقة من اليمني إىل اليسار. -3

                                                             

(، 1982)سعودي:جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطيق بلغات اخرى،حممود كامل الناقة، 21 
    231ص.
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 الرتقيم ودالالهتا وكيفية استخدامها.معرفة علمات  -2
معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك مايف اللغة العرقية من قعض  -2

 االختالفات قني النط  والكتاقة والعكس.
ترمجة أفكار كتاقة يف مجل مستخدمها الرتتيب العريب املناسب  -1

 للكلمات.
 21استخدام األسلوب املناسب للموضوع أوالفكرة املعرب عنها. -8

أهدا  الكتاقة هي أقلغ كل شيء، سواء كا ن ذلك احلقا          
 البياانت أو األحداث.

 

                                                             

 232...ص. تعليم اللغة.حممود كامل الناقة، 21  
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث امليداين
 

 منهج البحث -أ

إن منهج البحث يف هذه الرسالة هو حبث جترييب، فهو منهج البحث 
العلمي الذي له أثر جملى يف تقدم العلوم الطبيعة هو املنهج التجرييب الذي 

( على النتيجة املستقلتستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر السبب )املتغري 
 1)املتغري التابع(.

 2:يم تصميمات املنهج التجرييب ما يليقست
وهي التصميمات اليت يستطيع ( factorial design)العاملية،  التصميمات -1

لة عندما تتفاعل بالباحث بواسطتها أن يدرس أثر عدد من املتغريات املستق
 .عضهابمع 

تسمى يتصمميات متهيدية أو  (Pre- Experimentالتصميمات التمهيدية ) -2
( 1791رديئة، فهي إتصفت هبذه الصفة ألهنا ال تستحق كما قال تكمان )

أن تكون تصميمات جتريبية ألنه ال يتم فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من 
 أتثري كل العوائق اليت تعوق الصدق الداخلي للتجربة.

                                                             
الطبعة الثانية، )الرايض: مكتبة املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل بن محد العساف، 1
 022( ص، 2222العيكان، 

 021-013ص. املدخل إىل البحث ... ،صاحل بن محد العساف، 2
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تلك التصميمات ( ويقصد هبا True Experimentتجريبية )ال التصميمات -0
اليت يتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية ضبطا مينع من أتثري عوائق الصدق 

إىل حد كبري، وكذلك  –اليت سبق توضيحها  –الداخلي والصدق اخلارجي
 يتم فيها االختيار والتعيني عشوائيا

مسي هذه  (.Quasi Experimental)شبه التجريبية  التصميمات -3
التصميمات ألنه ال يتم فيها اإلختيار والتعيني عشوائيا، وكذلك ال يتم فيها 

 ضبط املتغريات اخلارجية مبقدار ضبطها يف التصميمات التجريبية.
( Pre- Experimentالتصميمات التمهيدية ) هوجترب الباحثة يف هذ

ار والتعيني ألهنا اليتم فيها اإلختي وتقصد هبا تلك التصميمات شبه التجريبية
    عشوائيا، وكذلك اليتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية ضبطا مبقدار ضبطها 

 0يف التصميمات التجريبية.
 إىل ثالثة أقسام: وينقسم هذا التصميم 

يسمى مبسميات خمتلفة مثل التصميم و One shot case studyالتصميم األول  .1
ذو اجلرعة الواحدة، وتصميم اجملموعة الواحدة، مث يف هناية الفصل الدراسي 

 جيرى هلم اختبار بعدي ملعرفة مدى تقدمهم الدراسي. 
يكمن يف إجراء ، One group Pre- Test Post- Test Designالتصميم الثاين  .2

قواعد مثال قبل إجراء التجربة، مث اختبار قبلي لتحديد املستوى يف مقرر ال
تطبق طريقة التعليم املربمج، ويف هناية الفصل الدراسي جيرى هلم اختبار 

                                                             
 013ص. املدخل إىل البحث ... ،صاحل بن محد العساف، 1
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البعدي ليتبني مدى الفرق بني درجيت االختبارين القبلي والبعدي مما يعكس 
 أثر التجربة.  

. يتطلب هذا التصميم Static-group comparison designالتصميم الثالث  .0
التجربة على جمموعتيب جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة، ولكنهما إجراء 

 3غري متكافئتني إطالقا.

 One group Pre- Test Post- Testأخذت الباحثة التصميم الثاينو 

Design :ابلشكل التايل 

 2خ        x      1ت     خ

 : البيان 
 ت : اجملموعة التجريبية                         

 االختبار القبلي:  1خ  
 : االختبار البعدي 2خ  

    

 عمت و لالعينةاجمل -ب
ــــ مجيع  ذا البحث هوتمع هلاجملو   من  MIN 26 Aceh Besarالتالميذ ب

يف هذا البحث  العينةو  .تلميذا209 عددهمو  سادسال فصلإىل ال األول فصلال
 اختيار العينة وطريقة 5.تلميذا22عددهم و  )أ(اخلامس الفصليف  التالميذهي 

                                                             
  013 - 015ص. املدخل إىل البحث ... ،صاحل بن محد العساف، 3

 2217دسيمرب   MIN 26 Aceh Besar التعليمية وثيقة5
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(. ويسمى هذه الطريقة ابلطريقة (Purposive Samplingالطريقة العمدية ) هي
 3املقصودة أو اإلختيار ابخلربة وهي أن أساس اإلختبار خربة الباحثة.

 
 و البياتات لأولاهامجطريقة  -ج

البحث أبدوات البحث جلمع البياانت، فتعتمد  ستقوم الباحثة كانت
 التالية:الباحثة على أدوات 

 االختبار -1

اإلختبار هو كما قال رجاء حممود أبو عالم أن اإلختبار هو اليت يطلق 
 عليها إختبار القلم والورقة وكذلك بعض اإلختبار العملية لقياس قدرات األفراد.

 وأما اإلختبار هلذا البحث العلمي ينقسم إىل قسمني، فهي:
 (Pre-Test)اإلختبار القبلي  -أ

اإلمالء املنظور  تدريبالباحثة قبل  ختتربه وهو اإلختبار الذي
 .ابستعمال األوراق املقوية

 (Post-Testاإلختبار البعدي ) -ب

اإلمالء املنظور  تدريبالباحثة بعد  تبار الذي ختتربهخوهو اإل
 .ابستعمال األوراق املقوية

 

 

                                                             
 77. ص...،املدجل إىل البحث صاحل اين محد العساف، 3
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 لبياتات حتليال طريقة -و

 حتليل البياانت عن االختبار -1

-Tر القبلي والبعدي ابختبارانتيجة االختبأما حتليل البياانت من 

Test  9كما يليفتستعمل الباحثة الرموز: 

to =
MD

SEMD

 

 

 :انتالبيا

ot= 1ةحاصلة املالحظ
 

DM=فهو من إتباعمتوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية ، 
 اخلطوات التالية:

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 

ΣD   = النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، وجمموع الفروق بنيD ن خطوات م
 اآلتية: 

D = X-Y 
=Dنتيجة املتغرية األوىل انقصة بنتيجة املتغرية الثانية 

Xالنتيجة املتغرية األوىل = 
Yالنتيجة املتغرية الثانية = 
Nعدد العينة = 

                                                             
7Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2009), hlm. 305-306 
8Anas Sudijono, Pengantar StatistikPendidikan....,hlm. 307 
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𝑆𝐸𝑀𝐷=7ةالتالي ملعياري للفروق وهو اتباع الرموزاخلطاء ا : 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

 

DSD= والنتيجة املتغرية الثانية، هياإلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل: 

𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
− (

Σ𝐷

𝑁
)

2

 

 
 

 

                                                             
9 Anas Sudijono, Pengantar StatistikPendidikan ....,hlm. 307 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت -أ

لقد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة ما يتعلق مبنهج البحث واألدوات 
وجدت أن تعرض نتائج اليت  ةريد الباحثتويف هذا الفصل  .املستخدمة فيه جلمع البياانت

   MIN 26 Acehبـــــ  بعد القيام ابلبحث التجرييب للفصل اخلامس)أ(

Besar وللحصول على البياانت احملتاج اليها فقامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف
عميدة لكلية  م اعتمادت على رسالة 0202/  0202ذلك املدرسة للسنة الدراسية 

مجع  عن B-16200/Un.08/FTK.1/TL00/11/2019 الرتبية جامعة الرانريي بندا أتشيه برقم:
 البياانت فيه.

 0حملة ميدان البحث -0

 . (Aceh Besar) أتشيه كربىبـاملدارس  هي إحد MIN 26 Aceh Besar إن
 على عاشر كلو مرتات،Blang Bintang Lama) ) ج المنبالنج بنتا شارع وتقع يف
. وكان انظر (Aceh Besar) أتشيه كربىمة منط (Kuta Baro) كوتى ابرو  حمافظة

.عدد املدرسون الذين يعلمون يف هذه املدرسة (Anwar,S.Ag)املدرسة اآلن هو أنوار
 مدرسا. 02

ولكل صف من عدد تلميذا،  032وكان عدد التالميذ يف هذه املدرسة 
 التالميذ كما يتضح يف اجلدول التايل:

                                                             
 0202دسيمرب   MIN 26 Aceh Besar وثيقة التعليمية0
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 1-4اجلدوال 
 MIN 26 Aceh Besarبـــــــــ عدد التالميذ

 عدد الفصل الفصل الرقم
 تالميذعدد ال

 اجملموع
 التالميذات ذالتالمي

 02 02 03 0 األول 0
 62 02 02 0 الثاين 0
 32 02 00 0 الثالث 3
 33 00 00 0 الرابع 6
 63 00 02 0 اخلامس 0
 30 02 02 0 السادس 2

 032 032 020 00 اجملموع
 

 املباين والوسائل يف هذه املدرسة .أ
ــ  يعد تدعم جناح عملية بعض الوسائل اليت  MIN 26 Aceh Besarبـــــــ

 التعليم والتعلم، وهي كما ذكر يف اجلدول التاىل:
 

 2-4اجلدول
 MIN 26 Aceh Besarمرافق العامة بـــــــــ 

 اعدد مرافق العامة الرقم
 0 غرفة انظر املدرسة 0
 0 غرفة املدرسني  0
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 02 فصول الدراسة 3
 0 غرفة اإلدارة 6
 0 املكتبة 0
 0 اللجنة 2
 0 قاعة 2
 0 ملعب الرايضة 2
 06 املرحاض 2
 0 مصلى 02
 0 املقصف 00
 3 مؤونة 00

 44  جمموعة
 

 أنشطة البحث -0

 التجرييب يف اجملموعة التجريبية باحثة التوقيتعرضت ال

 3-4اجلدول 

 التوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية

 عملية ساعة اتريخ يوم إلقاء

اللقاء 
 األول

 دسيمرب 02 الثالاثء
0202 

2022-02022 

االختبار القبلي 
وتدريب اإلمالء 
املنظور ابستعمال 

 األوراق املقوية
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اللقاء 
 الثاين

دسيمرب  02 األربعاء
0202 

2022-2022 

وتدريب اإلمالء 
املنظور ابستعمال 

 األوراق املقوية
 اختبار البعدي 

 

 اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق املقوية دريبتإجراء  -3

التجرييب ابالختبار القبلي واالختبار  هذا البحثوقد قامت الباحثة يف 
فقدمت الباحثة  اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق املقوية دريبتالبعدي. قبل 
 .اإلمالء املنظورعلى  لكي تعرف الباحثة عن قدرة التالميذ االختبار القبلي

 

 4-4اجلدول 

 اللقاء األول
 

 التالميذأنشطة  أنشطة املدرسة
تــــــدخل املدر ســـــــة إىل الفصــــــل ابلقـــــــاء  -

الســــــــــــــــــــــالم وتنظــــــــــــــــــــــر إىل مجيــــــــــــــــــــــع 
وتســجل حضــورهم ا قــراءة  التالميــذ،
 الدعاء.

يــــرد التالميــــذ الســــالم ويســــتمعون  -
إىل األمســــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــيت غيبــــــــــــــــــت 

 الغياب ا قراءة الدعاء. بكشف

تعـــرف املدر ســـة امسهـــا وتشـــرح ا ـــدف  -
 الفصل. عن حضورها يف هذا

 إىل شرحها.يستمع التالميذ  -

ـــــــــــــــــــذ  ن  - ـــــــب التالميـــــــذ عـــــــن األســـــــ لة  -أتمـــــــــــــــــــر املدر ســـــــــــــــــــة التالمي جيي
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 االختبار القبلي. يف االختبار القبلي. جييبوا
يف وســـيلة  النصـــو عرضـــهم املدر ســـة  -

 أعدهتا
 يعــــــرض التالميــــــذ إىل النصــــــو  -

 يف وسيلة أعدهتا
املـادة التعليميـة عـن  يف  شرح املدر سةت -

  .ذاكرةغرفة امل
 التالميذ إىل شرح املدر سةيستمع  -

النصــــــــو ، وينــــــــاق   در ســــــــةقــــــــرأ املت -
 معناها مع التالميذ.

يقــرأ التالميـــذ النصــو  ا يصـــحح  -
املخطوئــــــــة مــــــــن القــــــــراءة  در ســــــــةامل

 التالميذ.
تعطــي املدرســة الفرصـــة علــى التالميـــذ  -

 .ليسألوا السؤال الذي ال يفهموا
 يسأل التالميذ مما مل يفهمون. -

الســــــــؤال مــــــــن  املدرســــــــةإذا وجــــــــدت  -
 أخـرى تالميذ، أتمر املدرسة التالميذال

 .إلجابة

 .تالميذ عن األس لةلا جيبي -
 

ميـــــــ  ا  النصـــــــو  املدر ســـــــةجـــــــب حت -
النصـــــو  ثالثـــــة مـــــراة مجلـــــة  املدر ســـــة
 فجملة.

مـن  املدر سـةيكتب التالميذ ما قرأة  -
 النصو .

 كتاهبم. التالميذ يبادل - التالميذ ليبادل كتاهبم. املدر سةمر أت -
يفت  التالميذ النصو  املكتوبة يف   - .النصو  احملجوب املدر سةفتح ت -

 كتاب أصدقائهم.
األخطاء الشائعة بعد  املدر سةناق  ت -

 االنتهاء من التصحيح.
 التالميـــــــــــــذ تصـــــــــــــحيحينـــــــــــــاق  و  -

 على كتبهمالنصو  املكتوبة 
لـــيلخمل املـــواد  لتالميـــذأتمـــر املدرســـة ا -

 الدراسية
 املواد الدراسية يلخمل التالميذ -
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 ختطب املدرسة النصيحة إىل التالميذ -
 

ـــــيت  التالميـــــذيســـــتمع  - النصـــــيحة ال
 ختطبها املدرسة

املدرسة ابلدعاء والسالم قبل  ختتمأخريا،  -
 اخلروج من الفصل.

 الدعاء ويرد السالم التالميذيقرأ  -

 

 4-4اجلدول 

 اللقاء الثاين

 التالميذأنشطة  أنشطة املدرسة
تدخل املدر سة إىل الفصل ابلقاء  -

السالم وتنظر إىل مجيع 
وتسجل حضورهم ا قراءة  ،التالميذ
 الدعاء.

السالم ويستمعون  التالميذيرد  -
إىل األمساء اليت غيبت 

 الغياب ا قراءة الدعاء. بكشف

تكر ر املدر سة الدرس ابستخبار  -
عم قد درسوا يف املوضوع  التالميذ
 السابق.

 الدرس املاضى. التالميذيكر ر  -

تشرح املدرسة أن هذا اللقاء لقاء  -
 أخري.

 شرح املدرسة. التالميذيستمع  -

 ن جييبوا  التالميذأتمر املدرسة  -
 أس لة االختبار البعدي.

عن األس لة يف  التالميذجييب  -
 االختبارالبعدي.

أخريا، ختتم املدرسة ابلدعاء والسالم  -
 قبل اخلروج من الفصل.

 السالم الميذالتيرد  -

 



03 
 

 

 
 االختبار القبلي واالختبار البعدي -6

 االختبار القبلي -أ
 عرض الباحثة نتائج االختبار القبلي كما يف اجلدول األيت:

 
 6-4اجلدول 

 ختبار القبلينتيجة اال

 نتيجة اإلختبار القبلي ميذالتال رقم
 22 0 التلميذ 0
 02 0 التلميذ 0
 62 3 التلميذ 3
 62 6 التلميذ 6
 02 0 التلميذ 0
 02 2التلميذ 2
 22 2 التلميذ 2
 62 2 التلميذ 2
 62 2 التلميذ 2
 02 02 التلميذ 02
 62 00 التلميذ 00
 62 00 التلميذ 00
 62 03 التلميذ 03
 02 06 التلميذ 06
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 62 00التلميذ 00
 32 02 التلميذ 02
 22 02 التلميذ 02
 62 02 التلميذ 02
 02 02 التلميذ 02
 32 02 التلميذ 02

 
 االختبار البعدي -ب

 كما يف اجلدول األيت:  الباحثة نتائج االختبار البعديعرض 

 7-4اجلدول 

 نتيجة االختبار البعدي

 ختبار القبلينتيجة اال التالميذ رقم
 022 0 التلميذ 0
 22 0 التلميذ 0
 22 3 التلميذ 3
 22 6 التلميذ 6
 22 0 التلميذ 0
 22 2 التلميذ 2
 22 2 التلميذ 2
 02 2 التلميذ 2
 22 2 التلميذ 2
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 22 02 التلميذ 02
 22 00 التلميذ 00
 22 00 التلميذ 00
 22 03 التلميذ 03
 22 06 التلميذ 06
 22 00 التلميذ 00
 22 02 التلميذ 02
 22 02 التلميذ 02
 22 02 التلميذ 02
 22 02 التلميذ 02
 22 02 التلميذ 02

 

 البياانتحتليل  -ب

 فعالية تدريب اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق املقوية -1

فعالية تدريب اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق املقوية لرتقية  وملعرفة على 
فتقوم الباحثة ابالختبار القبلي والبعدي. تقوم الباحثة بتقدمي  مهارة الكتابة

ستعمال األوراق املقوية. أما االختبار القبلي قبل وتدريب اإلمالء املنظور اب
االختبار البعدي فتقوم الباحثة بعد تدريب اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق 

 املقوية لرتقية مهارة الكتابة.
 ’T‘)ابختبارات وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي  

Test) :فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي 

to =
MD

SEMD
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 البياانت:

ot= ةحاصلة املالحظ 

DM=إتباع من فهو ،الثانية املتغرية ونتيجة األوىل املتغرية نتيجة بني الفروق متوسطة 

 :التالية اخلطوات

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 

ΣD  =جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، وD  من خطوات
 اآلتية: 

D = X-Y 

 

 =D انقصة بنتيجة املتغرية الثانيةنتيجة املتغرية األوىل 

Xالنتيجة املتغرية األوىل = 

Yالنتيجة املتغرية الثانية = 

Nعدد العينة = 
 

 = 𝑆𝐸𝑀𝐷ة:التالي ملعياري للفروق وهو اتباع الرموزاخلطاء ا 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

 

DSD=والنتيجة املتغرية الثانية، هو اإلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل: 

 

𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
− (

Σ𝐷

𝑁
)

2

 

 

 وأما جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي كما يف اجلدول األيت:
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 8-4اجلدول 

 ختبار البعدياال ختبار القبلي ونتيجةاال نتيجةبني  جمموع الفروق

 التالميذ رقم

نتيجة 
االختبار 
 القبلي

نتيجة 
االختبار 
 البعدي

الفرق بني 
 االختبارين
(D=x-y) 

مربع )االحنراف عن متوسط 
 الفروق(

(D٢
=x-y) 

 199 -19 199 09 1 التلميذ 1

 099 -09 09 09 ٢ التلميذ ٢

 ٢099 -09 09 09 0 التلميذ 0

 099 -09 09 09 0 التلميذ 0

 099 -٢9 09 09 0 التلميذ 0

 099 -09 09 09  6 التلميذ 6

 099 -٢9 09 69 0 التلميذ 0

 199 -19 09 09 0 التلميذ 0

 ٢099 -09 09 09 0 التلميذ 0

19 
 التلميذ

19 
09 69 19- 199 

 099 -٢9 69 09 11التلميذ 11

1٢ 
 التلميذ

1٢ 
09 09 09- 099 

10 
 التلميذ

10 
09 69 ٢9- 099 
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10 
 التلميذ

10 
09 09 09- 099 

10 
 التلميذ

10 
09 09 09- 1699 

16 
 التلميذ

16 
09 09 09- 1699 

10 
 التلميذ

10 
69 09 19- 199 

10 
 التلميذ

10 
09 09 09- 099 

10 
 التلميذ

10 
09 09 ٢9- 099 

٢9 
 التلميذ

٢9 
09 69 09- 099 

 اجملموع 

02N= 
032 0442 

032- 

=𝚺𝑫 
04022=0𝚺𝑫 

 

ل السابق حصلت الباحثة يف اجلدو (T’ Test‘)احلساب -نظرا إىل نتيجة ت
 الباايانت اآلتية:

 -009=  ∑(D) االختبارين بني الفرق جمموع -1

 04022=  ∑(٢D) االختبارين بني الفرق مربعات جمموع -٢

 ٢9=  العينة عدد -0

 اخلطوات تتبع أن ،(DM) املتغريتني النتيجتني بني الفرق املتوسط داللة وملعرفة

 : التالية
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𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
=

−032
02

= −02,2 

 

 

 :(DSD)عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة املتغيتني  ةبحث الباحثا ت

 

𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷٢

𝑁
− (

Σ𝐷

𝑁
)

٢

= √
022222

02
− (

−032
02

)

٢

 

 

= √260 − (−02,2)٢
=√260 − 202,06 

 

= √0022 = 00000 

 

 

 

 ( :MDSE) للفروق املعياري اخلطأ عن ةالباحث بحثت ا

 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1

 =
00000

√٢0 − 1

 =
00000

√02
 

            = 6030 = ٢‚۸0 

 

 

 :(ot)ا ختطت البحث إىل نتيجة املالخظة 
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to =
MD

SEMD

=
−0202
٢‚۸0

= −02032 

 

ويكون الفرض الصفرى  derajat bebas))ومن اخلطوات األخرية هي حتديد الدرجة احلرية 
 يف هذا البحث. 0٪(signifikansi)على مستوى الداللة 

 db = N– 1 

  = ٢9 – 1 

  = 10 

 

من الدرجة احلرية  يف هذا البحث   0٪( signifikansiمستوى الداللة ) فحدد
 الفرض فيكوناجلدول، -احلساب أكرب من نتيجة ت-وإذا كانت نتيجة ت. 0022وهو 

احلساب أصغر من نتيجة -. وإذا كانت نتيجة تمقبوال البديل وفرض مردودا الصفرى
 . مردودا البديل وفرض مقبوال الصفرى الفرض فيكوناجلدول، -ت

-والنتيجة ت (02032)احلساب -فوجدت الباحثة يف هذا البحث أن نتيجة ت
اجلدول ففرض -احلساب أكرب من نتيجة ت-(. وبذلك نتيجة ت٢090اجلدول )
 ( مقبول.Ha( مردود وفرض البديل )Hoالصفرى)
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 حتقيق الفروض -ج

 الفروض الذي قدمتها الباحثة يف هذا البحث فهي:وأما 

ابستعمال األوراق اإلمالء املنظور  تدريبإن  : (Ha)ض البديل الفر  -1
 .املقوية يكون فعاال لرتقية مهارة الكتابة

ابستعمال األوراق  اإلمالء املنظور تدريبإن  : (Ho) ىض الصفر الفر  -٢
 .الكتابةلرتقية مهارة  املقوية مل يكون فعاال

أكرب من ( 19000) احلساب-أن نتيجة ت Test-بواسطة حتصيل ت
مردود وأن   o(H)تدل على أن  الفرض الصفرىف( ٢090)اجلدول-تنتيجة 

ابستعمال األوراق اإلمالء املنظور  تدريبمقبول، مبعىن أن   (Ha) الفرض البديل
 .MIN 26 Aceh Besarبــــ  املقوية فعاال لرتقية مهارة الكتابة

 



 

25  
 

 الفصل اخلامسة

 اخلامتة

 نتائج البحث -أ

تدريب اإلمالء املنظور بعد ما قدمت الباحثة ابلبحث التجرييب عن 
 :وهو، فحصلت نتائج البحث ابستعمال األوراق املقوية لرتقية مهارة الكتابة

تدريب اإلمالء املنظور ابستعمال األوراق املقوية يكون فعاال لرتقية إن 
أكرب من  (83,01) احلساب-نتيجة ت على أن النتيجة . اعتمادامهارة الكتابة

 .(9,32) اجلدول-نتيجة ت

 املقرتحات    -ب

 اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية:

اإلمالء  تدريب الصحيحة يف أن يتّبع اخلطوات تقرتح الباحثة ملدّرس -8
 .املنظور

اإلمالء  تدريبيكثر أن  MIN 26 Aceh Besarيف  يرجى من التالميذ -9
 .اإلمالء املنظورقدرهتم على  لرتقيةاملنظور 

خطأ  واويصلح الذين يقرؤون هذه الرسالة أن حيسنوايرجى على القارئني  -0
 أو نقصا حىت يكون هذه الرسالة كاملة ومفيدة للباحثة والقارئني.
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 ملراجعا

 املراجع العربية -أ

الرايض: ، اللغوية ما هيتما وطرائق تدريسيها املهارات م،8229 أمحد فؤاد دمحم عليان،
 دار املسلم

القاهرة: دار التوفيقية الكايف يف قواعد اإلمالء والكتابة،  ،م9389،أمين أمني عبد الغين
 للرتاث

 دار جامعة اخلرطومالسودان:ء، طرق تدريس اإلمال ،م 9389الدوش، عوض الكرمي،

 ،يف العربية املعاصرة، طعة أوىل املنجد الوسيط م،9330مجيع احلقوق حمفوظة، 
 بريوت: دار املشرق

مطبعة: جامعة موالان ملك إبراهيم إلسالمية  ،إلمالء نظريته وتطبيقها م،9388رضوان،
 احلكومية ماالنج 

 Mediaماالنج: ، نصوصها للمبتدئنيقواعد اإلمالء و  ،ه 8301، سيف املصطفى

Nusa Creative 
 القاهرة: عامل الكتب   ،العربية املعاضرة  تعليم اللغة ،م 9382سعيد اليف،

الطبعة املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،  م، 9333صاحل بن محد العساف،
 الثانية، الرايض: مكتبة العيكان

 شوافدار ال الرايض:، تدريس فنون اللغة العربية ،م8228ر،و على امحد مذك

، علومهامهارات اللغة العربية و يف تدريس املرجع  ،م 9383علي سامي احلالق،
 األردون : املؤسسة احلديثة للكتاب -عمان



 

 
 

بريوت:  ،العشروناملنجد يف اللغة واألعالم، الطبعة الثامنة و  م،8221،لويس معلوف
 دار املشرق

  الرايض: دار الكتب ،التوجيه يف تدريس اللغة العربية ،م 8221مود على السمان، حم

 :، منشوراتطرائق تدريس اللغة العربية الطبعة الثانية يف م، 8221د أمحد السيد،و حمم
 مشقدجامعة 

 بريوت: املكتبة العصرية  ،جامع الدروس العربية ،هـ 8392مصطفى الغالييين،

خصائص العربية وطرائق تدريسها، الطبعة املزيدة  ه،8381 انيف دمحم معروف،
 ، بريوت: دار النفائساملنقوهة

 اإلندونيسيةاملراجع  -ب
Anas Sudijono,  2009, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 

 املراجع إلكرتونية موثقة أو برجميات -ج

http://repository.uin-suska.ac.id.diakses pada tanggal 01/05/2019 pada jam 20.30 
http://repository.unpas.ac.id.diakses pada tanggal 26/06/2019 pada jam 13.00 

http://dspace.mahdi.edu.sd. 8080/ xmlui.bitstream diakses pada tanggal 

20/06/2019   pada jam 09.30 

http://www.academia.edu./Manual_Media_Pembelajaran_Bahasa_Arab.diakses 

pada tanggal 26/06/2019  pada jam 13.50 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN 26 Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester : V / I 

Materi pokok : رتابة( اذارر يف غرفة امل(  
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (2 pertemuan) 

 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah 

SWT berupa bahasa arab 

1.1.1 Meminati pelajaran bahasa Arab dengan 

tulus dan ikhlas. 

1.1.2 Meminati beragam bahasa terutama bahasa 

Arab. 

2.2 Memiliki perilaku jujur, displin, 

tanggung jawab dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, tetangga dan 

guru dengan menggunakan media 

bahasa Arab yang dikuasai. 

2.2.1 Menjawab berbagai problema dalam 

berinteraksi dengan sesama. 

2.2.2 Mendukung aktivitas yang berhubungan 

dengan orang-orang terdekat. 

2.2.3 Menampilkan interaksi yang baik terhadap 

orang-orang terdekat.  

3.4 Memahami kata, frasa, dan 

kalimat sederhana secara lisan 

dan tertulis terkait tofik:  يف غرفة

اذارر امل  

3.4.1 Menyebutkan mufradat tentang ر اذاريف غرفة امل  

3.4.2 Melanjutkan kalimat sesuai dengan tema: 

اذارر يف غرفة امل  

3.4.3 Menyusun kalimat sederhana terkait tema: 

اذارر يف غرفة امل  

4.4  Mengungkapkan kata, frasa, dan 

kalimat sederhana secara lisan 

dan tertulis terkait topik:   يف غرفة

اذارر امل  dalam berbagai struktur 

bahasa sederhana secara tepat 

 

4.4.1 Menulis kata sederhana yang berkaitan 

dengan اذارر يف غرفة امل  secara tepat dan benar 

dalam struktur    :  

 + االسم + )الصفات( اإلشار  للمفرد 

4.4.2 Menulis frasa sederhana yang berkaitan 

dengan اذارر يف غرفة امل  dalam struktur: 

 + االسم + )الصفات( للمفرد اإلشار 

4.4.3 Menulis kalimat sederhana yang berkaitan 

dengan ملاذارر يف غرفة ا  dalam struktur: 

 + االسم + )الصفات( اإلشار  للمفرد

 

 



 

 

C. Materi Pembelajaran 

 أمحد رئيس املدرسة
 رئيس املدرسة يف اإلدار 

 تلك مدرسة ربري 
 يف غرفة املاذارر  عثمان مع أصدقائه

 تلك غرفة نظيفة
 تلك جرائد قدمية

D. Metode dan pendekatan pembelajaran 

السمعية الشفوية طريقة .1  
 اإلمالء املنظور .2
3. Diskusi 

4. Demonstrasi 

 

E. Kegiatan pembelajaran 

Pertemuan pertama: 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik memulai 

pelajaran dengan membaca basmallah bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan kebersihan 

kelas. 

c. Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman awal 

siswa secara kontekstual .  

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Siswa mengerjakan soal pretest yang diberikan oleh guru 

 

 

10 Menit 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

a.    Mengamati 

 siswa mengamati teks tentang “ اذارر يف غرفة امل ” yang terdapat 

pada media yang telah dipersiapkan guru.  

 Siswa mendengarkan pelafalan kata yang dilafalkan oleh guru  

 Siswa mengikuti pelafalan tersebut 

 

 20 Menit 



 

 

No. Kegiatan  Waktu 

b. Menanya 

 Siswa menanyakan kepada guru tentang pelafalan kata yang 

benar dan sesuai dengan kaidah 

 siswa lainnya diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan. 

c. Mengeksplorasi 

 Guru menutup teks yang ada di papan tulis. 

 Guru mendikte kata per kata dengan jelas sebanyak tiga kali 

pengulangan. 

 Siswa menulis teks yang diperdengarkan.  

 Guru menyuruh siswa untuk menukar buku mereka dengan 

teman sebangkunya. 

 Guru membuka teks yang ditutup. 

d. Mengasosiasi 

 Siswa mendiskusikan tentang materi yang dipelajari. 

 Siswa mendiskusikan kesesuaian setiap kata yang telah 

mereka tulis.  

 Siswa mengerjakan LKPD. 

 Guru membimbing siswa mengerjakan LKPD. 

e. Mengkomunikasi. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka secara lisan 

dan siswa yang lain menanggapinya. 

   Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan oleh siswa. 

3. Penutup 

a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

b. Guru menguji siswa dengan menanyakan beberapa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi yan telah dipelajari.  

c. Siswa diminta untuk menuliskan kesan mereka tentang proses 

pembelajaran pada hari ini. 

d. Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa dan menutup 

pembelajaran dengan do’a. 

 

5 Menit 

 



 

 

 

 

Pertemuan kedua 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik 

memulai pelajaran dengan membaca basmallah bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 

kebersihan kelas. 

c. Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman 

awal siswa secara kontekstual.  

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

5 Menit 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

a.    Mengamati 

 siswa mengamati teks tentang “ اذارر يف غرفة امل ” yang terdapat 

pada media yang telah dipersiapkan guru.  

 Siswa mendengarkan pelafalan kata yang dilafalkan oleh guru  

 Siswa mengikuti pelafalan tersebut 

b. Menanya 

 Siswa menanyakan kepada guru tentang pelafalan kata yang 

benar dan sesuai dengan kaidah 

 siswa lainnya diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan. 

c. Mengeksplorasi 

 Guru menutup teks yang ada di papan tulis. 

 Guru mendikte kata per kata dengan jelas sebanyak tiga kali 

pengulangan. 

 Siswa menulis teks yang diperdengarkan.  

 Guru menyuruh siswa untuk menukar buku mereka dengan 

teman sebangkunya. 

 Guru membuka teks yang ditutup. 
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No. Kegiatan  Waktu 

d. Mengasosiasi 

 Siswa mendiskusikan tentang materi yang dipelajari. 

 Siswa mendiskusikan kesesuaian setiap kata yang telah 

mereka tulis.  

 Siswa mengerjakan LKPD. 

 Guru membimbing siswa mengerjakan LKPD. 

e. Mengkomunikasi. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka secara lisan 

dan siswa yang lain menanggapinya. 

  Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan oleh siswa. 

3. Penutup 

a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

b. Guru menguji siswa dengan menanyakan beberapa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi yan telah dipelajari.  

c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal post test yang 

telah dibagikan 

d. Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa dan menutup 

pembelajaran dengan do’a. 

 

10 Menit 

 

 

 

F. Penilaian (terlampir) 

a. Teknik   : Tes 

b. Bentuk Instrumen : Tulisan 

G.  Alat/bahan, media dan sumber belajar 

1. Alat/bahan 

a. Papan tulis 

b. spidol 

c. penggaris 

 

2. Media 

a. Karton 

 

 

 



 

 

3. Sumber belajar 

a. Kementerian Agama Republik Indonesia,Buku Siswa Bahasa Arab MI kelas V,        

Jakarta: kementerian Agama, 2015. Hal: 11-19 

b. Kementerian Agama Republik Indonesia,Buku Guru Bahasa Arab MI kelas V,        

Jakarta: kementerian Agama, 2015. Hal: 11-20 

c. Heri Gusnadi As, Ma’hadi Kamus Saku Indonesia-Arab, Banda Aceh: Maiza 

Publisher, 2009. 
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         Peneliti 

 

 

        LIYUDZA RAHAYU 

        NIM. 150202100  

 



 

 

RUBRIK 

 

1. Penilaian  

a. Rubrik penilaian tes tulis 

 

 

No  

 

 

Nama 

Aspek  

 

Jumlah 

skor 

 

 

Nilai 

 

 

Ket 
Kesesuaian 

jawaban 

dengan 

pertanyaan 

Ketepatan 

kaidah 

Ketepatan 

penulisan 

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

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

 

Catatan: 

4 = sangat tepat   

3 = tepat     

2 = cukup 

1 = kurang 

 

 Skor penilaian : 

 Jumlah nilai = 
Nilai Pencapaian

Nilai Maksimum
 x 100 =.......... 



 

 

LKPD 

1. Susunlah huruf yang telah di potong-potong sehingga menjadi satu kata 

 (   )   ة  – ف – ر – غ

 (   ) ة  - ف  - ي  - ظ  - ن

  (   )  د  - ئ - ا  - ر  -ج
 

1. Lengkapi titi-titik dibawah ini berdasarkan susunan huruf yang terdapat pada soal 

nomor 1 

 هِ ائِ قَ دِ ص  أَ  عَ مَ  ان  مَ ث  ع   َذاَكَرةِ م   ........ اْ  ِف 

 ........ ة  فَ ر  غ   كَ ل  تِ 

 ة  ي َ دِ ........ قَ  كَ ل  تِ 

 



 

 

 اإلختبار القبلى
 Gabungkanlah huruf-huruf hijaiyyah dibawah ini menjadi satu kata dan mempunyai satu 

makna ! 

 (   )         ت  - ي  - ب  .1

 (   )  ة  -د   -ي   -ر   -ج   .2

 (   )   ب  -ت   -ك   -م   .3

 (   )  ة  - س  - ر  - د  - م  .4

 
 Sesuaikanlah mufradat dibawah ini dengan kata sifatnya 

 (ة  ر  ي   ب  / ك   ر  ي   ب  )ك   ................. ة  س  ر  د  م   .1
 ف  ي  ظ  ن   .....( ..........ة  اس  ر  / ك   ت  ي  )ب     .2
ي  ل ة  / َج  ي ل ( .3  غ ر ف ة  ............... )َج  

 
 Susunlah kata-kata dibawah ini menjadi sebuah kalimat yang benar 

ر س ة    -  ه ذ ه    - ن ظ ي  ف ة   .1  (    )    م د 
 (    ) ة  ل  ي   َج     -  ك  ل  ت   -  ة  ر  اك  ذ  م  ال   ة  ف  ر  غ   .2
 (    )  اذ  ه    - د  ي  د  ج    -  ب  ت  ك  م   .3

 



 

 

 اإلختبار البعدى
 Gabungkanlah huruf-huruf hijaiyyah dibawah ini menjadi satu kata dan mempunyai 

makna ! 

 (      )  ة  -د   -ي   -ر   -ج   .1

 (    )         ب  -ت   -ك   -م   .2

 (    )   ة  - س  - ر  - د  - م  .3

 (    )    ت – ي – ب  .4

 
 Sesuaikanlah mufradat dibawah ini dengan kata sifatnya 

 (ل  ي  / ج م  ة  ل  ي   ............... )ج م  ة  ف  ر  غ   .1
 (ة  ر  ي   بم / ك   ر  ي   بم )ك   ................. ة  س  ر  د  م   .2
 ف  ي  ظم ن   .....( ..........ة  اس  ر  / ك   ت  ي  )ب    .3

 
 Susunlah kata-kata dibawah ini menjadi sebuah kalimat yang benar 

 (     )  اذ  ه    - د  ي  دم ج    -  ب  ت  ك  م   .1
 (     ) ة  ل  ي   ج م   -  ك  ل  تم  -  ةم ر  اك  ذ  م  ال   ة  ف  ر  غ   .2
 (     )  ة  س  ر  د  م    -  هم ذم ه    - ة  ف  ي   ظم ن   .3

 



 

 

 ابستعمال األوراق املقويةاإلمالء املنظور  تدريببأنشطة التالميذ أثناء عملية التعليم والتعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ابستعمال األوراق املقويةالدرس  ةتشرح املدرس)           (النصوص درسةامل متأل)
                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                              

 (أصدقائهم لتالميذ النصوص املكتوبة يف كتابيفتش ا) (  األخطاء الشائعة بعد االنتهاء من التصحيح درسةناقش املت)
 

                                                     



 

 

TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

df atau db 

 

Harga Kritik “t” Pada Taraf 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 

 

 

 



 

 

 السرية الذاتية

 :أوال: البياانت الشخصية

 : ليوذ رحايو  االسم الكمل .1
 101212111:   رقم القيد .2
 1991سبتمرب  0، (Tapaktuan) : تباك توان حمل واتريخ امليالد .3
 : اإلانث   اجلنس .4
 : اإلسالم   الدين .0
 : إندونيسيا   اجلنسية .6
 : غري متزوج احلالة اإلجتماعية .1
 ، آتشيه اجلنوبية(Sawang)سوانج :   العنوان .8
 : طالبة   العمل .9
 liyudzarahayu67@gmail.com:  الربيد اإللكرتوين .11
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