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اإلنساف هبا ينطق اللغات كأفضل القرآف لغة العربية جعل الذي  احلمد
علىحب كالسالـ كالصالة كأكسعها. كيبالرمحن كعلىآلوزلمدصلىاعليو سلم

الدين. كأصحابوأمجعنيكمنتبعوهبدايتوكإحسانوإىليـو
" ادلوضوع حتت الرسالة ىذه كتابة من كعونو ا بإذف الباحثة انتهت فقد

بمعهد  على اإلمالء المسموع اتبل ألعاب الهجاء لترقية قدرة الطالاستخدام وسائ
قدمتهالكليةالرتبيةكتأىيلادلعلمنيجلامعةالرانريياإلسالميةاليت" العصري دار العلوم

احلكوميةدارالسالـبنداآتشيوكمادةمنادلوادادلقررةلنيلدرجةادلرحلةاجلامعيةاألكىل
 يفالرتبيةاإلسالمية.

مها الفاضلتني، للمشرفتني الشكر الباحثة فتقدـ السعيدة، الفرصة ىذه كيف
كالدكتوندمحاالدكتورند  ادلاجستري، كأكقاهتماادية مساعدهتما على ادلاجستري ميمونة

 الفارغةيفادلوفقةرسالةالباحثةلكتابتهاىذهالرسالة،كلعلاجيزيهماخرياجلزاء.

مثتقدـالباحثةكلمةالشكردلديرجامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية،كعميد
حيثقدشجعواالباحثةيفاليماللغةالعربية،كادلعلمنيفيهكليةالرتبية،كرئيسقسمتع

الذين الرانريي جامعة مكتبة دلوظفي  الشكر جزيل تقدـ .كما الرسالة ىذه كتابة
ساعدكىايفإعارةالكتباتاجةإىلإمتاـكتابةىذهالرسالة.

خب الباحثة كاألسكتقدـ األساتذ إىل الشكر اتال  ذات العلـو دار بػػػػػػػػػػػػمعهد
جلميعالعصري كساعدكىا أكقاهتم بذلوا قد الذين كىم اإلسالمية، للرتبية كمدرسيها

الرسالة.ككذلكتقدـكلمةالشكرللزميالتكالزمالءابوبني البياناتيفأعدادىذه
ذهالرسالة.الذينقدساعدكىابتقدميبعضأفكارىمالنافعةكدفعوىاإىلإمتاـكتابةى
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كسا استخداـ " رسالة ىذه موضوع الطالإف قدة لرتقية اذلجاء ألعاب علىاتبئل
ادلوضوعألفتاإلمالءادلسموع.كالسبابالذيدفع دؿالواقعالباحثةالختيارىذا

صةيفاحيحة،خعلىالكتابةالصالطالباتيفادلرحلةالثانويىةمليقدرفأفأكثرمن
العربية.ى أكتفصلنناليستطعنادلادة بعضهاأفتوصلنبنياحلركؼادلقطوعة هبا

هيعدـاستخداـادلدرسةالوسائلالتعلميةفهنضعفيفكمنالعواملاليتتؤثر.بعضا
الد الغرفة يف كمناجلذبة الوسائلراسية، أف ميكن تعليمتاليت يف ادلدرسة ستخدمها

دلعرفةراضذلذاالبحثفهيالكتابةخاصةاإلمالءادلسموعىيألعاباذلجاء.كأماأغ
 اإلمالء الطالباتعلى اذلجاءقدرة ألعاب كسائل باستخداـ إجراءادلسموع كدلعرفة ،

الطريقةالبحثاليتاعتمدت.كسائلألعاباذلجاءعلىتعليماإلمالءادلسموع كأما
جت منهج فهي الباحثة عليها رييب التمهدية (Pre-Experimental Design)التصميمات

الفصلالثاينكأخذت "كالباحثةطلبة البحث" ،طالبةٕٛكعددىنيبلغكعينةذلذا
 كأسئلة ادلالحظة كرقة الباحثة استعملت البيانات القكجلمع كالبعدي.االختبار بلي

 صيغة الباحثة  011تستخدـ
 

  
نتيجة     ادلدرسةدلعرفة  ) أنشطة

  

  
X100=)

 ) كالطالبات
  

  
X100=،)كتعتمد.ٖٕٛٔكالبعديٖٜ٘ٔنتائجاإلختبارالقبليكأما

احلساب ت نتيجة أف على ttes)الباحثة اجلدكؿ ت نتيجة من أكرب )(ttabel)

  :ميزتادلودة
        ٕٕٖٔٗٓٓٓٗ:         رقمالقيد    



 

 س

 

مردكد(Ho)كىذايدؿعلىأففرضالصفري6ٖٕٓ٘ٔٛ<6ٜٙٛٓٔ>6ٕٚٚٓٙٛ
مقبوؿ.(Ha)كفرضالبدبل
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Abstrak 

Judul Skripsi : Penggunauan media permainan huruf hijaiyyah untuk  

  meningkatkan kemampuan siswa pada imlak masmu’ 

Nama Penulis : Meizatul Mawaddah 

NIM  : 140202034 

Judul skripsi penggunaan media permainan huruf hijaiyyah untuk meningkatkan 

kemampuan siswa pada imlak masmu’. Penyebab peneliti memilih judul ini 

karena realita menunjukkan, bahwasanya kebayakan siswa pada tingkat 

Tsanawiyah belum mampu menulis Bahasa Arab secara benar, khususnya pada 

pada mata pelajaran Bahasa Arab. Mereka tidak bisa menyambung antara huruf 

yang terpotong atau huruf tersambung satu dengan lainnya. Adapun faktor yang 

mempengaruhi kelemahan mereka dalam menulis adalah guru tidak menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai dalam proses belajar mengajar. Media yang 

mungkin dapat digunakan guru dalam pengajaran menulis khusunya Imlak 

masmuk adalah permainan huruf hijaiyyah. Adapun tujuan penulisan penelitian ini 

adalah untuk membantu siswa dan mengetahui penggunaan media permainan 

huruf hijaiyyah pada pengajaran menulis. Adapun metode penelitian yang peneliti 

gunakan adalah metode eksperimen (pre-Experimental Design) peneliti 

mengambil sampel pada kelas 2 “f” dengan jumlah siswa 28 orang, untuk 

memperoleh data peneliti menggunakan lembar observasi dan tes. Peneliti 

menggunakan rumus  p
 

 
     untuk mengetahui nilai aktivitas guru (p

  

  
     =) 

dan siswa (p
  

  
     =), Adapun hasil nilai ujian siswa sebelum menggunakan 

media permainan adalah sebanyak 1935, sedangkan setelah menggunakan media 

nilai hasil ujian siswa sebanyak 2318. Hasil T-test lebih besar dari pada T-tabel  

2,05183<19,680>2,77068 yang menunjukkan bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak 

dan Hipotesa alternatif (Ha) diterima. Ini menunjukkan bahwa penggunaan 

permainan huruf hijaiyyah dapat meningkat kemampuan siswa pada Imlak 

masmu’. 
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Abstract 

Thesis Title : The used of  Al-‘Ab Al-Hijak Media to Improve students’ ability  

                          in  Imlak Masmu’ 

Name : Meizatul Mawaddah 

Id Number : 140202034 

The thesis title is the used of Al-‘abu Al-Hijak media to Improve students’ ability 

in Imlak masmu’. The researcher chose this title because the reality shothat most 

junior high shcool students have not been able to write Arabic corretly, especially 

on Arabic subjects.  They are cannot connect between clipped letters or connected 

letters to each other. One of the contributing factor is that teachers do not use 

appropriate instructional media as for. One of the media that can be used by 

teacher in teaching writing  especially in  Imlak masmu’ is  Al-‘abu Al-Hijak. The 

aim of this study is to help students and know the use of Al-‘ab Al-hijak media in 

teaching writing. Researcher used experimental methods in this research. The 

sampel of this research are 28 students from class 2 “f’. Researcher used 

observation sheets and test to collect the data. Researcher used the formula 

p
 

 
    , then to know teacher and student activities, resercher used the formula 

(p
  

  
     =) and (p

  

  
     =), as for the result of student test scores before using 

media games are 1935, and after using media games are 2318. T-test scores are 

more bigger than T-table  2,05183<19,680>2,77068 this show that null hypothesis 

(Ho) rejected and alternative hypothesis (Ha) accepted. In conclusion, by using of 

Al-‘Ab Al-Hijak can increase students 'abilities in  Imlak masmu’  
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث    -.أ 
ىي الفن اللغوي و  ،كتابةأما ال 1تابة مهارة مهمة من مهارات اللغة.تعترب الك

أما اإلمالء  2فيقصد هبا التعبري الكتايب الذي نسميو حنو عادة  بالتعبري التحريري. ،الرابع
واخلط فيمكن تسميتو بادلهارات الكتابية ادلساعدة، أو مهارات التحرير العريب وىي 
الرسم السليم للحروف والكلمات واجلمل منفصلة ومتصلة، وعالمات الًتقيم واخلط 

ليس  ذلك أن ادلتعلم يف حاجة إليوواإلمالء من أىم فروع اللغة العربية الواضح اجلميل. 
مالء، أو فروع اللغة العربية اخأررى، بل ىو يف حاجة إليو يف يميع فروع اإل  حصةيف 

     3ادلعرفة.

، وإذا  كبرية بني فروع اللغة، فهو من اخأسس اذلامة للتعبري الكتاىب  ةلإلمالء منزل
اإلعربية   ىوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من النحواححكانت القواعد الن

طية، واخلطأ اإلمالئى مالء وسيلة ذلا من حيث الصورة اخلاإل واإلشتقاقية  وحنوىا، فإن
  4.كما أنو يدعو إىل احتقار الكاتب وازدرائو  ،وقد يعوق فهم اجلملة، يشوه الكتابة

                                                           
1
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اخأىداف ادلباشرة من اإلمالء ىو القدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا 
ء استيعابا وافرا يف إضافة على ذلك يستعيب اإلمال 5صحيحا واضحا، سريعا، كامال.

 تسهيل الطلبة على تفريق احلرف واحلروف اخأررى بالكتابة الصحيحة.

لطالبات يف ادلرحلة ادلتوسطة مل كما الحظت الباحثة دل الواقع أن أكثر من ا
كتنب كتابا ، رصة يف ادلادة العربية، خأهنن يتعودن أن يقدرن على الكتابة الصحيحةي

من اليسار إىل اليمني وال عكسو. وواجهت الباحثة أن أكثر   التنيا يف عملية التدريس 
كتابة   من الطالبات دبعهد دار العلوم يف الفصل الثاين ضعفاء يف كتابة الرموز العربية

فصلن هبا بعضها صحيحة، وىن ال تستطعن أن يوصلن بني احلروف ادلقطوعة أو ي
تعلم الباحثة يف يوم الدراسية.  بعضا. وىذه النتيجة البحث اليت إجراىا الباحثة عندما

وقد اكتسب رري النساء يف حبثها أن الكتابة اخأساسية تعترب مهارة اإلبتداء على قدرة 
رسم حروف اللغة اخأجنبية بسرعة وسهولة، ويعترب اذلجاء السليم أحد من اخأركان يف 

عن الكتابة ستطدات. ولكن  الطالبات مل يالكتابة اخأساسية يف حالة إنتاج ورلق ادلفر 
 اخأساسية سباما، خأهنن مل يتمن يف كتاهبن. 

وواجهت الباحثة هبذه ادلشكلة، تريد أن رباول على إعطاء الوسائل اليت يستطيع 
هبا مساعدة الطالبات يف حصول على مهارة الكتابة يف تعليم اإلمالء سباما. والوسائل 

ب اذلجاء. وسائل العاب اليت تستخدم الباحثة هبا يف ىذا البحث وىي وسائل ألعا
 6اذلجاء ىي جزء من وسائل ألعاب اللغوية أن تكون ذلا يف تعليم الكتابة.

اخألعاب اللغوية وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات يف السنوات 
اخأررية، وأثبتت تطبيقاهتا نتائج إجيابية يف كثري من البالد اليت هتتم بتطوير نُظُم تعليم 

                                                           
5
ص. ، (Bukit Cemara Tidar : Malang, 2015قواعد اإلمالء ونصوصها للمبتدئين، )نور عيين،         
14. 

6
 .95(، ص.1990)ماالنج: اليليب ماالنج،الوسائل المعينات في تعليم العربية، إمام أسرارى،        
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وقد يظن البعض أّن من الًتف اللغوي استخدام اخألعاب يف التدريس، ولكن لغاهتا. 
ادلتأمل للجو ادلبهج الذي تضفيو اخألعاب على دروس اللغة، واآلثار الطيبة اليت تًتكها يف 

جبدوى  -بال شك-نفوس الدارسيىن وما يطرأ على لغتهم من تطور ومنو، سيقتنع
ف من جفاف الدروس وتعب التدريبات، ملط 7استخدام اخألعاب اللغوية كعامل.

وكوسيلة لتنمية مهارات اللغوية وتوفري فرص االتصال بني الدارسني يف مواقف اجتماعية 
 طبيعية مرحة.

ومىت أصبحت اخألعاب وسيلة إلثراء التدريب الداليل اذلادف للغة ديكن النظر 
اللغوية اليت يدّرب عليها باعتبارىا مركزا لذررية ادلعلم، ومددا للمادة  -حينئذ-إليو 

الدارسون، ال أن يقتصر استخدامها على اخأيام اليت يكثر فيها الغياب، أو يف هناية 
الفصول الدراسية. وديكن للمعلم ادلتطلع، أن خبطط يف منهجو الستخدام اخألعاب  

تدريب كوسيلة ممتعة ومفيدة لتعزيز ما ًب دراستو بوسائل التدريب التقليد ادلعروفة، والبد ل
الدارس على مهارة الكتابة من ادلرور يف ادلرحلتني، مها اذلجاء والتعبري. وتبدأ مرحلة 

 8اذلجاء برسم احلروف أو الكلمات مث نقل النصوص فاإلمالء.

ولذلك تريد الباحثة أن تستخدم الوسائل اليت تستطيع هبا أن تساعدن 
ء"، بأن ذلك تريد الباحثة أن ويسمى ىذه الوسائل ىي "وسائل ألعاب اذلجا  الطالبات.

تبحث ىذا البحث ربت ادلوضوع " استخدام وسائل ألعاب اذلجاء لًتقية قدرة الطالبات 
 العصري(.  عهد دار العلومدراسة ذبريبية دب)على اإلمالء ادلسموع" 

 
                                                           

رياض : دار الطبعة اخأوىل، )ال، بيةاللغوية في تعليم اللغات األجناأللعاب  عزيز، لعبد ا ىناصف مصطف   7
 .7(، ص. 1403ادلريخ، 

8
)القاىرة :  الطبعة الثانية،االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية، حممد رجب فضل اهلل،      
 .33(، ص. 1433
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 أسئلة البحث  -.ب 

 اعتماد على مشكلة البحث السابقة، فتحدد الباحثة أسئلة البحث، وىي:

ىل استخدام وسائل ألعاب اذلجاء يرقي قدرة الطالبات على اإلمالء  -1
 ادلسموع ؟ 

معهد  اتبكيف إجراء وسائل ألعاب اذلجاء يف تعليم اإلمالء ادلسموع لطال -2
 ؟ دار العلوم

 أهداف البحث -.ج 

 أما أىداف البحث ذلذه الرسالة كما يلى :و ، دافولكل البحث أى

 ادلسموع باستخدام وسائل ألعاب اذلجاء.مالء على اإل دلعرفة قدرة الطالبات -1
دلعرفة اجراء وسائل ألعاب اذلجاء يف تعليم اإلمالء ادلسموع لطالبات معهد  -2

  دار العلوم 
 أهمية البحث   -.د 

 أما أمهية البحث فهي كما يلي :   
 على مهارة الكتابة باإلمالء ادلسموع . ةقادر  اتبات : لتكون الطالبللطال  -1
للمدرس : للسهولة ادلدرس يف إيصال ادلعلومات و العلوم عند التدريس   -2

 اإلمالء ادلسموع. وسائل ادلدرس اللغة العربية علىاإلمالء ادلسموع, دلعرفة 
 اإلمالء ادلسموع.  تصال علىيف اال الوسائلحثة : لزيادة ادلعلومات للبا  -3

  افتراضات البحث وفروضه    -.ه 

الباحثة يف ىذا البحث ىي أن اإلمالء ادلسموع من االفًتاض اليت اعتمدت   
على الكتابة، ولذلك ديكن أن يستخدمو  اإلمالء ذبري لًتقية قدرة الطالبات دراسة



5 

 

 
 

لتحقيق ولتحفري  اخأفكار والفكرة واالىتمام والرغبة الرسالة من ادلرسل إىل ادلتلقي حىت 
 حيدث التعلم.

 فهي :  وأما الفرضان اليت افًتاضتها الباحثة   

 الطالبات علىقدرة اب اذلجاء مل يرق : استخدام وسائل ألعالفرض الصفري  -1
 اإلمالء ادلسموع.

 ائل ألعاب اذلجاء يرقي قدرة الطالبات على: استخدام وسالفرض البديل  -2
 .اإلمالء ادلسموع

 مصطلحات البحث   -.و 

  أما موضوع من ىذه الرسالة فهي" استخدام وسائل ألعاب اذلجاء لًتقية               

قدرة الطالبات على اإلمالء ادلسموع" تريد أن تشرح الباحثة بعض ادلعاين ادلصطالحات  
 التسهيالت للقارئني على ادلعرفة ادلعاين ادلقصودة :

 استخدام  -1

استخداما على وزن  –م يستخد –كلمة استخدام مصدر من استخدم   
 . 9استفعل، و ىو الفعل الثالثي ادلزيد. ومعناه ازبذه رادما 

 وسائل -2

قناة إليصال رسالة أو معلومة من مصدر  هاالوسائل ىي كل ما يستخدم  
ادلدرس يف تفهيم التالميذ  هاإىل ىدف. إذن، الوسائل ىي كل ما يستخدم

                                                           
 .171(، ص. 2003، )بريوت : دار ادلشرق، الإلعالمو العربية المنجد في اللغة لويس معلوف،  9
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على إدراك واكتساب مواد ساهبم ادلهارات أو كل ما يساعد الدارس تواك
 دراسية.

 ألعاب  -3

واللفظ ألعاب.  10تعترب الكلمة ألعاب يمع من الكلمة "لعب" ىو ذلو وتسلية.  
لعبا وتلعابا، وىو الفعل الثالثى اجملرد يف ثالثة أحرف وبناؤه  -يلعب -إسم من لعب

 (g.gibbs)واخألعاب اصطالحا ىي ما قال ج. جيبس  .11لتعدية غالبا وقد يكون الزما

للوصول إىل غايتهم يف إطار  -متعاونني أو متنافسني -إهنا نشاط يتم بني الدارسني
 12القواعد ادلوضوعة.

 أذلجاء  -4

ادلراد ىنا ىو نشاط اللعبة يعمل  13اذلجاء ىو تقطيع الكلمة إىل حروفها.  
الطالب مفردا أو فرقة بإستعمال اخأحرف اذلجائية لتشكيل السلسلة من الكلمات 

أما أحروف اذلجائية اليت تستعملها  للوصول إىل  غايتهم يف إطار القواعد ادلوضوعة.
، وىذا تدرسن كيف أن تكتنب يف اخأول، ج(-س-ع-ب-الباحثة يف ىذا البحث: )م

 طى، واخأرر اجلملة.والوس

 

                                                           
)الرياض : العربية  يديك،، المعجم العربي بين عبد الرمحن بن إبرىيم الفوزان وأصدقاؤه 10

 .292ه(، ص.1325للجمع،
 .35ص. . ...االتجاهات التربوية حممد رجب فضل اهلل،   11
 .13ص.  ....األلعاب اللغوية  عزيز،لعبد ا ىناصف مصطف 12
13

 .367ص..... ، المعجم عبد الرمحن بن إبرىيم الفوزان وأصدقاؤه  
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 تعليم  -5

 هاة وغريىا جعلغالص ةعالمىي و  ،تعليما -يعلم  -مصدر من علم  كلمة تعليم  
وأما اصطالحا التعليم ىو عبارة عن تعديل السلوك عن طريق اخلربة اليت  14.يعلمها

 .وتأثره هبايتلقاىا الفرد وادلراد عليها يف إثناء تفاعلو مع بيئتو وتعاملو معها وتأثريه فيها 
التعليم ىو نشاطات إلقاء ادلواد الدراسية إيل التالميذ خأن يقدروا على قبوذلا وأيضا 

 .وإدراكها والسيطرة عليها وتنميتها

 اإلمالء ادلسموع  -6

إمالء معناه )كتب(. واصطالحا ىو "طريقة  -ديلى -اإلمالء مصدر من أملى  
ادلراد باإلمالء  15دلتفق عليها".رسم الكلمات و احلروف رمسا صحيحا حسب االصول ا

 جزء من درس الكتابة يف اللغة العربية، فهي من اخأسس اىامة للتعبري ادلتايب.

 -مسعا فهو مسموع" على وزن "فعل -يسمع -ادلسموع مفعول من : "مسع  
ان يستمع وأما اإلمالء ادلسموع ىو أدركو حباسة اخأذن، ومعناه  16مفعول".-فعال-يفعل

ىجاء كلمات مشاهبة قطعة يقرؤىا ادلدرس وبعد مناقشتهم يف معناىا، و إىل الالتالميذ  
 . 17من الكلمات الصعبة, سبلى عليهم دلا فيها

 
                                                           

)بريوت :دار ادلشرق،  الطبعة التاسعة والثالثون،د في اللغة واإلعالم, المنج, فمؤسسة دار ادلشر   14
 .171.ص، (2002
أالردن : شركة -)عماناللغة العربية وعلومها،  ، المرجع في تدريس مهاراتعلي سا مي احلالق 15

  .272(، ص. 2010ادلؤسسة احلديث للكتاب، 

 .3-1 كتاب التصريفحسن بن أمحد،   16

 .197ص.  ، ....الموجه الفنىعبد العليم إبراىيم،   17
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 حدود البحث   -.ز 
 أما احلد ادلوضوعي : الباحثة تبحث ادلوضوع استخدام الوسائل ألعاب اذلجاء  -1

 على اإلمالء ادلسموع.  لًتقية قدرة الطالبات
، يف ادلعهد دار العلوم : الباحثة تبحث للمرحلة ادلتوسطة وأما احلد ادلكاين  -2

 الفصل الثاين ببندا أتشية.
-2019وأما احلد الزماين : الباحثة تبحث ىذه البحث يف السنة الدراسية   -3

2018  . 
 الدراسة السابقة   -.ح 

وىذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة الفرق بني دراستها   
 احلالية. والدراسة السابقة تستفيدىا ال الباحثة من رربات الكاتبني السابقني : 

رسالة مرتضى رمحى بادلوضوع تطبيق اإلمالء ادلنقول يف تعليم مهارة الكتابة يف  -1
ب ادلغفرة، والطريقة البحث يف ىذه الرسلة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد با

طالبا،  83وأما يميع الطلبة يف ادلدرسة ادلتوسطة باب ادلعفرة يبلغ  .إجرائيفهي 
 منهم من الصف الثاين عينة حبثو. أما نتائج فهي أن تطبيق اإلمالء 25فأرذ 

يف تعليم  ًتقية قدرة الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة ويؤثر الطلبةادلنقول دور مهم ل
مهارة الكتابة كما ظهرت يف ربليل أجوبة الطلبة يف اإلرتبار لكل دور بعد تطبيق 

 8،77اإلمالء ادلنقول يف تعليم مهارة الكتابة أن الدرجة يف االرتبار للدور اخأ ول 
. ولكن البحث 3،87أما النتيجة اآلررة فهي  3،86يف االرتبار للدور الثاين 
ذي كتبو مرتضى رمحى يف كل نواحي البحث. وأما احلايل خيتلف بالبحث ال

ات بلًتقية قدرة الطال استخدام وسائل ألعاب اذلجاء الدراسة احلالية فتبحث عن 
 .إلمالء ادلسموع، وذلا تشبو يف تعليم اإلمالءاعلى 
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ـــــــــ برسالة ررييل ربت ادلوضوع تعليم اإلمالء بكتاب قواعد اإلمالء للمبتدئني  -2
MTsN Model Banda Aceh ، وأما طريقة البحث يف ىذه الرسالة فهي ذبرييب. وأما

منهم من الفصل الثاين  60طالبا، فأرذ  392يميع الطلبة يف ىذه ادلدرسة يبلغ 
عينة حبثو. أما نتائج فهي كان تعليم اإلمالء بكتاب قواعد  4والفصل الثاين  3

ى فهم اإلمالء بعد استخدام  اإلمالء للمبتدئني يكون مقبول لًتقية قدرة الطلبة عل
كتاب قواعد اإلمالء للمبتدئني. ولكن البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبو 

 وسائل ررييل يف كل نواحي البحث. وأما الدراسة احلالية فتبحث عن استخدام
، وذلا تشبو يف تعليم إلمالء ادلسموع ا ات علىبلًتقية قدرة الطالألعاب اذلجاء 

 اإلمالء.
رري النساء ربت ادلوضوع وسائل ألعاب اذلجاء وتطبيقها لًتقية قدرة رسالة  -3

 Ulee Kareng,Lamالطالب على الكتابة اخأساسية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

Ujong وأما منهج البحث يف ىذه البحث فهي ذبرييب. وأما يميع الطالب يف ،
الفصل اخأول  منهم من 29طالبا، فأرذت  124الفصل اخأول وعددىم يبلغ 

"ب" عينة حبثها. وأما نتائج فهي كان وسائل ألعاب اذلجاء وتطبيقها فعالة يف 
 ”t“أكرب من النتيجة  ”t“ترقية قدرة الطالب على الكتابة اخأساسية  خأن النتيجة 

table  ( ولكن البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي  76،2<4>04،2ىي .)
. وأما الدراسة احلالية فتبحث عن كتبها رري النساء يف كل نواحي البحث

، وذلا إلمالء ادلسموعا ات علىبلًتقية قدرة الطالألعاب اذلجاء  وسائل استخدام
 ألعاب اذلجاء. وسائل تشبو يف استخدام

        طريقة كتابة الرسالة   -.ط 
وأما طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على ما قررتو جامعة 

 الرانريي اإلسالمية احلكومية ادلسمى : 
“Pedoman Penulisan Karya Ilmah Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh 2016” 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 ألعاب الهجاء   -.أ 

ستخدم اصطالح "ألعاب" يف تعليم اللغة، لكي يعطى رلاال واسعا يف األنشطة ي    
على عناصر اللغة، وتوفَت  الفصلية، لتزويد ادلعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب

واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت  08.لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة احلوافز
بة رسُت على مواصلة تلك اجلهود ومساندهتا، والتخفيف من رتااتساعد كثَتا من الد
 الدروس وجفافها.

مثل التدريبات  مثلها يف ذلك -توفر كثَت من األلعاب رلاال واسعا يف التدريب  
ب وتعترب ألعاب اذلجاء لعب من األلعا .09ركما أن بعضها ال حيقق شيئا يذك    -ادلعروفة

ال هتدف  وسائل يف تعليم الكتابة.ىي ألعاب اذلجاء  اللغوية يف تعليم الكتابة. وىذه
مساعدة الدارس على تعلم اذلجاء بقدر ما ختترب قدرتة على اذلجاء  ىذه األلعاب إىل

 وأن تكون األلعاب يف اللغة خصائص اللعبة اجليدة، ىي:  21.السليم

 اللعبة اللغوية نشاط تعاوين. -
 أن اذلدف ىو تشجيع االستخدام اللغوي لألغراض االتصالية. -
 تكون معلومات واراء متباينة بُت الالعبُت. -

                                                           
18
 .02ص..... األلعاب اللغوية في عزيز، لعبد ا ىناصف مصطف 

19
 .01ص ..... األلعاب اللغوية في عزيز، لعبد ا ىناصف مصطف  

     
20

 .095ص.  ،(0980)بَتوت: مكتبة لبنان، ، وتعليمها ات الحيةغتعلم اللصالح عبد اجمليد العريب،   س



00 

 

 

 

والبد لتدريب الدارس على مهارة الكتابة من ادلرور يف ادلرحلتُت، مها اذلجاء    
والتعبَت. ومرحلة اذلجاء تعٌت التدريب على رسم وكتابة حروف اللغة وعالمة الًتقيم 
بسرعة وسهولة ويف صورة صحيحة. وتبدأ مرحلة اذلجاء برسم احلروف أو الكلمات مث 

  20نقل النصوص فاإلمالء.

 عيوب استخدام ألعاب الهجاء في تعليم مزايا و   -1

 أما مزايا من ألعاب اذلجاء فهي:   

 ديكن أن يثبت الصواب أو اخلطأ يف إعداد الرسائل  اليت كتاهبا الطالب. -0

 حروف. يدرب الطالب استعجال يف مساع -2

 تنمية مهارات العمل التعاوين. -3

 جيلب انتباه الطالب، وتشوقهم إىل الدرس.  -4

 يدرب التعاون اجلماعي ويرتب الفرض. -5

 .، ال تضيع الكثَت من الوقت وادلكانىذه اللعبة من السهل جدا -6

 وغَتىا.ديكن أن يستخدم يف  رلاالت أخرى غَت رلاالت تعليم اللغة يف ادلدرسة  -7

 وأما العيوب من ألعاب اذلجاء فهي: 

 إهنا ليست الوسيلة احلديثة. -0

 معُت يف ادلواد الدراسية. إنو يستخدمو -2
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 .77. ص.الوسائل المعينات...إمام أسرارى، ئ    
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 إنو يستخدمو ليس جلميع مستويات مدرسة. -3

 أن تذىب مع الزمان -4

 خطوات تطبيق ألعاب الهجاء  -2

 جاء أن تكون رريقا متنوعة وتبح  الباحثة كما يلى:ذلوىذا ألعاب ا

كون أكرب عدد من الكلمات من احلروف اآلتية : ل،ب،ع )احلل: لعب، بعل،  .0
 ...(.علب، لبع، بلع، 

كون ثالث كلمات جديدة من الكلمة اآلتية بتغيَت حرف واحد فيها كل مرة.  .2
 الكلمة ىي : "جلس" )احلل : جلب، سلب، قلب، ...(.

كون كلمات من مقطع واحد يبتدئ كل منها بآخر حرف من الكلمة السابقة  .3
  22ذلا، ابداء بكلمة "خاف" )احلل : فأر، رمح، حرب، باب، بنت، ...اخل (.

وشد انتباه الدارسُت  ه األلعاب اللغوية وغَتىا على كس حدة ادلللساعد ىذوت  
من الكلمات أثناءىا. ومع أن مثل  كثَت  ىجاء ويتعلمون إىل أنشطة حيول ذلم ممارستها.

يطلبون و عون هبا تىذه األلعاب تناسب الصغار من الدارسُت، فإن كثَتا من الكبار يستم
  ادلزيد منها. 
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 اإلمالء  مفهوم -.ب 
سم ر لإلمالء ينهض أساس تدريب التالميذ على صعبة ال ىإن ادلفهوم التقليد  

الكلمات ادلهموزة أو طويلة اليت تكثر حروفها وتزدحم و كلمات اللوالتهجي )وذلك كا
 :  23اليت حتوى أحرف علة أو مد(، وأما ادلفهوم احلدي  لإلمالء فهو

 مهاراهتا القراءة والتدريب على صحتها.الكتابة ادلرتبطة بالقراءة لتعزيز  -0
عملية تقومي أساسا على ذكر الكلمات واستعداداهتا، ويتم ذلك بالتدريب اجليد  -2

 على استغالل احلواس باعتبارىا وسائل ربيعة للتعليم.

اإلمالء ىو نظام لغوي معُت، وموضوعو من الكلمات اليت جيب فصلها، واليت 
واحلروف اليت حتذف، واذلمزة بأنواعها ادلختلفة سواء  جيب وصلها، واحلروف اليت تزاد،

أكانت مفردة، أو على أحد حروف اللُت الثالثة، واأللف اللينة، وىاء التأني  وتاؤه، 
وعالمات الًتقيم، والكلمات ادلتنوعة الواردة بادلواد الدرسية. والتنوين بأنواعو، وادلد 

 ف، والالم الشمسية والقمرية.بأنواعو، وقلب احلركات الثالث، وإبدال احلرو 

أن اإلمالء يعٍت اختيار ادلدرس جملموعة من اذلمزات وادلشكالت اذلجائية، سواء  
كانت كلمات منفردة، أو يف مجل وعبارات أو يف قطعة أو فقرة. ووظيفة اإلمالء أنو 
يعطى صوار بصرية للكلمات تقوم مقام الصور السمعية عند تعذر االستماع ، إذن 

بناء على ىذا الرأي فإن اإلمالء  ء مبعٌت رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا.اإلمال
ىو رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا ونظام لغوي عن الكتابة الصحيحة، ىي 
وسيلة لقياس ادلهارة يف الكتابة بقواعد اإلمالئية اليت تشتمل على كتابة احلروف العربية 

 يف الكلمة. 
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ربية صوت خاص بو، ال يبتدل بتبدل موقو من الكلمة. ولكل حرف يف اللغة الع
فإذا كان الطالب متمكنا من رسم احلروف بأشكاذلا ادلختلفة، مدركا حلركاهتا وضوابطها، 
قادرا على التمييز بُت حروف ادلد الثالثة واحلركات الثالث، فإنو يسطتيع كتابة أية كلمة 

الصعوبات اإلمالئية.  أما األلفاظ اليت دتلى عليو، على أن تكون ىذه اللفظة خالية من 
تشتمل على صعوبات اإلمالئية فلها قواعد ثابتة حتكمها، اصطلح عليها علماء اللغة 

  24العربية.

 أهداف اإلمالء  -.ج 

 : 25يهدف اإلمالء يف ىذه ادلرحلة التالية فيما يلي

تدريب التالميذ على رسم الكلمات واحلروف رمسا صحيحا على رؤية الكلمات   -0
 ها. تاجلديدة الصعبة، ورسم مالحظة ترتيب حروفها ادلرونة اليدوية يف كتاب

تدريب األذن على مساع األصوات ودتييزىا وعلى األنصات وحسن االستماع،   -2
 مث على كتابو ما يسمعونو يف السرعة وإتقان.  

 لكلمات اجلديدة. التهجي ومرونة الصورة والكتابة ل تدريبهم على  -3
 من قواعد اإلمالء.  تثبيت ما درسو  -4
 ت احلسنة يف الكتابة والتنظيم وجتويد اخلط. اتدريبهم على عاد  -5
 قياس قدرة التالميذ ومدى تفوقهم يف اإلمالء.   -6
 زيادة الثروة اللغوية.   -7
 تزويد التالميذ بألوان من الثقافة واخلربة وادلعرفة.   -8
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 عند ادلوازنة.تعويدىم على دقة ادلالحظة واألمانة واإلدتاد على النفس   -9

أضيف إىل ماسبق كثَتا من األىداف األخالخية، واللغوية ادلتمثلة يف تعويد   
لذوق الفٍت التالميذ على النظام، واحلرص على توفَت مظاىر اجلمل يف الكتابة، مما ينمي ا

ة من ادلفردات والعبارات اليت عندىم. أما اجلانب اللغوي فيكفل مدى التالميذ حبصيل
على التعبَت اجليد مشافهة وكتابة وباختصار ديكن حصر األىداف السابقة يف تساعدىم 

  26.النواحي الًتبوية والفنية واللغوية

 أهمية اإلمالء -.د 
إن أمهية اإلمالء على أنو من القواعد األساسية الىت تعتمد عليها مهارة عظيمة   

مية الىت يستهدفها ت التعبَت وىي الكتابة وليس بغائب عنك أن أغراض التعليامن مهار 
ادلنهج وتتطلبها وظائف احلياة العلمية، تقضى أن يكون التعبَت يف مجيع صوره، سليما 

 27.من األخطاء اللغوية

اإلمالء ىو يكسب األرفال ادلهارة الكتابة يف رسم احلروف الصحيحة. يفيدون   
غفره من اإلمالء يف جتنبهم اخلطأ الكتايب، يعصمون أنفسهم من عيب ذميم ال ي

الناقدون. يبُت أن اإلمالء ىو وسيلة ذلا من حي  الصورة اخلطية، واخلطأ اإلمالئى يشوه 
الكتابة. ادلراد اإلمالء ىو حتويل األصوات ادلسموعة ادلفهومة إىل رموز مكتوبة )احلروف( 
يف مواضعها الصحيحة من الكلمة ال ستقامة اللفظ وظهورىا ادلعٌت ادلراد. كما نتخذ من 
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اذلجاء. ولذلك البد على ابة من ناحية الرسم اخلطي و ء وسيلة لصحة الكتاإلمال
 ادلدرسُت أن يفهموا القواعد اإلمالئية. 

 نواع اإلمالء : أ -.ه 

ينقسم الًتبويون اإلمالء إىل قسمُت: تطبيقي وقاعدي، والغرض من الطتبيقي   
تدريب التالميذ على الكتابة الصحيحة، حي  يبدأ تدريس ىذا النوع من الصف األول 
االبتدائي، ويسَت جنبا إىل جنبا مع حصص اذلجاء والقراءة. أما النوع القاعدي فيهدف 

 د اإلمالء بأنوعها وقواعدىا ادلختلفة. إىل تدريب التالميذ على فهم القواع

وىذا النوع ديكن تقسيمو وفقا للمنهج الذي يسلكو ادلعلم، أو تقرره اجلهة   
 ادلشرفة على ادلقررات الدراسية إىل األنواع التالية:

 اإلمالء ادلنقول - 0

نقال" : حّولو من موضع أي نسخ القطعة يف -ينقل-ادلنقول مفعول من "نقل  
ويقصد بو أن ينتقل  28أو بنقلها من البطاقات توزع عليهم أو من السبورة. دفاترىم يف

ويستخدم ىذا التالميذ قطعة اإلمالء ادلناسبة من كتاب أو سبورة، وفهمها فهما واعيا. 
النوع من اإلمالء يف الصفُت األول والثاين من ادلرحلة االبتدائية، حي  يالئم األرفال يف 

 29ة الكلمات، وزلاكاهتا، ومتابتها كتابة سليمة.ىذه السن، وبعودىم مالحظ
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 .8ص. ....اإلمالء نظريةرضوان،   
 .222ص. ...  تعليم اللغة العربيةسعيد اليف،   29
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 اإلمالء ادلنظور - 2

نظرا" إىل : أبصره وتأّملو بعينو، يف : تدبّره -ينظر-ادلنظور مفعول من "نظر  
ومعناه أن تعرض القطعة على التالميذ لقراءهتا وفهمها، وىجاء بعض كلماهتا  31وفّكره.

وىذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصف ودتلى عليهم بعد ذلك. عنهم، مث حتجب 
الرابع من مرحلة االبتدائية، وجيوز امتداده إىل الصف اخلامس كذلك على حسب 

ال خيتلف ىذا النوع عن اإلمالء ادلنقل إالبوجوب حجب النص  مستوى التالميذ.
 اإلمالئي عن أعُت الطالب عند إمالئو.

 اإلمالء ادلسموع  - 3

على االستماع، والتهجي بعض الكلمات فقد دون قراة  ىذا اإلمالء يعتمد  
بعد مناقشتهم يف معناىا، و يستمع التالميذ  إىل القطعة . و  ومعناه انالتالميذ للقطعة. 

. وال بأس من اإلشارة 30ىجاء كلمات مشاهبة دلا فيها من الكلمات الصعبة, دتلى عليهم
وىذا النوع من اإلمالء  الواردة يف النص. القواعد اإلمالئية الىت ذلا صلة بادلفردات الصعبة

 يالئم تالميذ الصفُت اخلامس والسادس من ادلرحلة االبتدائية، وتالميذ ادلرحلة اإلعدادية. 

 اإلمالء االختباري - 4

يستهدف ىذا النوع من اإلمالء وىو أخر مرحلة من مراحل التدريب اإلمالئي،   
اليت سبق ذلم تعلمها، وبالتاىل يقوم ادلعلم الوقوف على مدى إتقان ادلتعلُت للمهارات 

لتحديد أجو لدى  بإمالء قطعة تضمن ىذا ادلهارات، مث يقوم بتصحيح الكراسات
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ومسي ىذا النوع اختباريا ألنو اخترب دلدى حتضَت . 32ادلتعلمُت والعمل على عالجها
    33الطالب واستيعاهبم القواعد اإلمالئية.

  طريقة تعليم اإلمالء المسموع -.و 
 : 34يسر الدرس على حسب الطريقة اآلتية 
 التمهيد : بالطريقة السابقة يف ادلطالعة.  -0
 قراءة ادلدرس القطعة : ليلم التالميذ بفكرهتا العامة.  -2
 مناقشة ادلعٌت العام بأسئلة يلقيها ادلدرس على التالميذ.  -3
على هتجى كلمات مشاهبة  للمفردات الصعبة الىت يف القطعة. وكتابة بعضها   -4

السبورة، وينبغى أن تعرض ىذه الكلمات ادلشاهبة يف مجل كاملة؛ حىت يكون  
 كل عمل يف الطريقة ذا أثر لغوى مفيد للتالميذ.

إخراجا التالميذ الكراسات و أدوات الكتابة، وكتابو التاريخ ورقم ادلوضوع، ويف   -5
 أثناء ذلك ديحو ادلدرس الكلمات الىت على السبورة.

لقطعة للمرة الثانية؛ ليتهيأ التالميذ للكتابة، وليحاولوا إدراك قراءة ادلدرس ا  -6
ادلشابة بُت الكلمات الصعبة الىت يسمعوهنا والكلمات ادلماثلة ذلا مما كان مدوناً 

 على السبورة. 
 إمالء القطعة، ويراعى يف اإلمالء ما يأتى :  -7

 تقسيم القطعة وحدات مناسبة للتالميذ روال وقصراً. .0

                                                           
 .223ص. ....تعليم اللغة العربيةسعيد اليف،    32

33
 .02ص. ....اإلمالء نظريةرضوان،   

 .099ص.  .الموجه الفنى ...عبد العليم إبراىيم،     34
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ة مرة واحدة؛ حلمل التالميذ على حسن اإلصغاء وجودة إمالء الوجد .2
 االنتباه.

 استخدام عالمات الًتقيم يف أثناء اإلمالء. .3
 قراءة ادلدرس القطعة للمرة الثالثة، لتدارك األخطاء النقص.  -8
 مجع الكراسات بطريقة ىادئة منظمة.  -9
 شغل باقى احلصة بعمل آخر مثل :  -01

 حتسُت اخلط. .0
 على مستوى أرقى.مناقشة ادلعٌت القطعة  .2
 هتجى الكلمات الصعبة الىت وردت يف القطعة. .3
 شرح بعض قواعد اإلمالء بطريقة سهلة مقبولة. .4
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 خطوات تعليم اإلمالء المسموع باستخدام وسائل  ألعاب الهجاء -.ز 
 أما خطوات تعليمها : 
 إىل رلموعات متعددة. تنقسم ادلدرسة الطالبات  -0
 نطق ادلدرسة عن خطوات تطبيق بألعاب اذلجاء . اتبتستمع الطال  -2
 ستكملها بعد. مثتعطى ادلدرسة فرصة إىل أخر   -3
 توجب ادلدّرسة اإلسئلة من الطالبات -4
 ترتب الطالبات األحروف ادلقطوعة إىل البطاقة ادلتفرقة. -5
 بطاقة اذلجائية يف صحيفة اجابة. اتبتلصق الطال  -6
 نتيجة التعليم مبطابقة. اتبتناقس الطال -7
 ترتبط الطالبات الكلمة اجلديدة حبرف األخر من الكلمة قبل. -8
 ادلدرسة .إمالء  اتبتستمع الطال  -9
 تكتب الطالبات اجلمالت اليت قرأت بادلدسة. -01
 يستهدف ادلدرسة لتصحيحة الكلمات على صحيفة إجابة  -00
 تفتش ادلدرسة نتيجة التعليم مع الطالب.  -02
 إلختبار فهمهم على ادلادة.تقوم ادلدرسة با  -03
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 الفصل الثالث
 منهج البحث 

 طريقة البحث   -.أ 
للحصول على نتائج لدراستو. ومنهج  ةقوم بو الباحثفإن منهج البحث ىو ما ت

البحث هبذا ادلعىن عملية منظمة غرضية، واالجراءات ادلستخدمة ليست أنشطة 
عشوائية، ولكنها عمليات يتم التخطيط ذلا بعناية، وميكن القول أن منهج البحث ىو 

حتليلها بغرض الوقوف عها الباحث للحصول على البيانات و التصميم أو اخلطة اليت يض
  35على طبيعة مشكلة من ادلشكالت.

فهي منهج البحث  بحث الذي جيرى هبا الباحثة يف ىذا البحثوأما طريقة ال
أن يعرف أثر السبب )ادلتغًن  لعلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطتوىو منهج االتجرييب 

وختصص الباحثة ذلذا البحث التجرييب  36ادلستقل( على النتيجة ) ادلتغًن التابع(.
( وىو قسم من البحث التجرييب،  Pre-Experimental Designميمات التمهدية )التص

هنا مسيت بتصميمات دتهيدية أو رديئة أو غًنىا فهي قد اتصفت هبذه الصفة أل
أن تكون تصميمات جتريبية ألن ال يتم فيها ضبط ادلتغًنات  التستحق كما قال تكمان

لصدق الداخلي للتجربة اليت ذكرىا سلفا. ضبطا مينع من تأثًن كل العوائق اليت تعوق ا
  37 وتأخذ الباحثة الشكل التايل:

                                                           
الطبعة االوىل، )الكويت : مكتبة الفالح، مدخل إلى مناهج البحث التربوي، رجاء زلمود أبو عالم،    35
 . 26(، ص.  2989
، الطبعة الثانية، )الناشر : ادلكتبة المدخل إلى البحث العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،    36

 . 323(، ص 1222العبيكان، 

37
 .325ص   .... المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف،    



11 

 

 
 

  2خ x ١خ   ت                             

اي تتم إجراء اختبار قبلي لتحديد ادلستوى يف مقرر اإلمالء قبل إجراء التجريبة، 
اختبار بعدي لتبٌن مث تطبق طريقة التعليم الربمج، ويف هناية الفصل الدراسي جتري ذلن 

 مدى الفرق بٌن درجيت االختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثر التجربة.

 مجتمع البحث   -.ب 

معهد دار العلوم من يف  يف ادلرحلة ادلتوسطة جملتمع ذلذا البحث ىو مجيع الطلبةا 
 طلبة، وعدد الطلبة يف الفصل الثاين  532 مألول إىل الصف الثالث وكان عددىالصف ا

 .296 ىي

 عينة البحث   -.ج 

   (purposive البحث على الطريقة العمدية د الباحثة يف اختيار العينة ذلذاوتعتم

(sampling . ار باخلربة وىي تعىن أن بالطريقة ادلقصودة أو االختي سمى ىذه الطريقةيو
بإن ىذه ادلفردة أو تلك العينة دتثل رلتمع  اأساس االختيار خربة الباحثة ومعرفته

 18بلغ ي وعددىن ()و الثاين فأخذت الباحثة منهم العينة فصل وىو الفصل .38البحث
 .طالبة

 

 

 

                                                           
 . 99ص.  .بحث ...المدخل إلى الصاحل بن محد العساف،    38
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 طريقة جمع البيانات وأدوات البحث  -.د 

 وأما طريقة جلمع البيانات وأدوات البحث فهي : 

 ادلالحظة ادلباشرة  -2

س الحظة مثل قوائم ادلراجعة ومقيااألدوات اليت نستخدمها أثناء ادل ىي ادلالحظة
ة ثتقوم الباح ثوادلالحظة ادلباشرة ىي ادلالحظة حي 39.القصصيةالتقدير والسجالت 

 42مبالحظة سلوك معٌن من خالل إتصالو مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.
ستقوم مبالحظة مباشرة عن إجراء على التدريس مالحظتان، مها رين مغفرة  البحث وذلذه

S.Pd.I   قة ادلالحظة مقياس ر على و  ومعتمدان مها. نورة اإلسالم س.ك.موادلعلم ادلدرسة
  (.skala rating)  التصنيف

 اإلختبارات   -1

إن االختبارات أحد من األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الباحثة اإلجابة أسئلة 
البحث أو اختيار فروضة. وغرضو جلمع ادلعلومات يعين تقارن الباحثة بٌن نتائج 

 االختبارين، ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي. 

يم اإلمالء ادلسموع : تقوم بو الباحثة قبل تطبيق تعل(pre-test)االختبار القبلي  
بوسيلة العاب اذلجاء وغرض ىذا االختبار لتحديد مستوى التحصيل الدراسى قبل 

  تطبيق التدريس باستخدام الوسائل ألعاب اذلجاء يف تعليم اإلمالء ادلسموع.

                                                           
 . 276ص.  .مدخل إلى مناهج ...رجاء زلمود أبو عالم،    39

 .426ص.  .إلى...المدخل صاحل بن محد العساف،   40
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جترى بو بعد انتهاء عملية تطبيق تعليم اإلمالء : (post-test)االختبار البعدي 
اذلجاء وغرض ىذا االختبار لتحديد مستوى التحصيل الدراسى ادلسموع بوسيلة العاب 

 بعد تعليمها باستخدام الوسائل ألعاب اذلجاء.

ويتكون من  (fill in test) ختبار احملتوىإن االختبار ادلستعمل يف ىذا البحث ا
أسئلة  5كلمات جديدة،   يف كتابة نها الختبار قدرة الطالباتأسئلة م 3سؤاال،   21

نها الختبار قدرهتم، أن أسئلة م 4، واذلجائية فو حر اال م يف ترتيببار قدرهتمنها الخت
 نقاط. 21يوّصل كلمة جديدة حبرف األخر بالكلمة قبل . ولكل بنود األسئلة 

 طريقة تحليل البيانات  -.ه 
 حتليل البيانات عن ادلالحظة ادلباشرة -1

التعليم والتعلم حتسب البيانات عن أنشطة ادلدرسة والطالب عند إجراء عملية 
 :42باستخدام الرموز

  

p= 
 

 
        

 البيان :

pالنسبة ادلعدلة : 

Rرلموع القيمة احلصولة عليها : 

Tالنتيجة الكاملة : 

 وحتدد ادلسند ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال : 

 % = ممتاز  82-222

                                                           
41

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2009), 

hal. 305. 
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 % = جيد جدا 66-82

 % = جيد  56-65

 = % مقبول  42-55

 = % ناقص 2-42

 حتليل البيانات عن نتيجة  االختبار القبلي والبعدي -1

فاستعمل  (T test)حتليل البيانات عن نتيجة  االختبار القبلي والبعدي باختبارات 
 الباحثة الرموز :

-Test)ت  –باختبار تحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعديالرمز ل -

t).41 
to =   

    
 

 البيانات:

MD .متوسط الفروق بٌن قيمة ادلتغًن األول وقيمة ادلتغًن الثاين = 

SEMD = ادلعياري للفروق. اخلطاء 

ولتعريف نتيجة من متوسط الفروق بٌن قيمة ادلتغًن األول وقيمة ادلتغًن الثاين،  -
 43فاستعملت الباحثة الرمز التايل:

MD= ∑ 
 

 

 

                                                           
42

 Anas Sudijono, Pengantar ...., hal 305. 

43 Anas Sudijono, Pengantar…, hal.306. 
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 البيانات:

فهي نتيجة ادلتغًن  غًن األول ونتيجة ادلتغًن الثاين،رلموع الفروق بٌن نتيجة ادلت   ∑ =
 (D= X-Yألول ناقصة نتيجة ادلتغًن الثاين )ا

N عدد أفراد العينة = 

الرمز فاستعملت الباحثة ادلعياري للفروق بٌن ادلتغًنين،  اخلطاء ولتعريف نتيجة -
 44التايل:

SEMD =    
√   

 

 :البيانات

SDDاالحنراف ادلعياري للفروق بٌن قيمة ادلتغًن األول وقيمة ادلتغًن الثاين = 

N  = عدد أفراد العينة   

ولتعريف نتيجة االحنراف ادلعياري للفروق بٌن قيمة ادلتغًن األول وقيمة ادلتغًن  -
 45الرمز التايل:فاستعملت الباحثة  الثاين،

SDD  = √∑ 
 

 
 (

∑ 

 
)
 

 

 

                                                           
44 Anas Sudijono, Pengantar…, hal. 307. 

45 Anas Sudijono, Pengantar…, hal.307. 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها 

 عرض البيانات   -.أ 
لقد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة عما يتعلق مبنهج البحث واألدوات 

نتائج الىت ادلستخدمة فيو جلمع البيانات. ويف ىذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض 
حصلت من عملية تعلم اللغة العربية باستخدام ألعاب اذلجاء لًتقية قدرة الطالب على 

وحلصول على البيانات قامت الباحثة بالبحث  اإلمالء ادلسموع مبعهد دار العلوم.
اعتمادا على رسالة عمدية  7109/7108التجرييب يف ىذه ادلدرسة للسنة الدراسية 

-Bادلعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية رقم:  لكلية الًتبية وتأىيل

7181/Un.08/FTK.1/TL.00/06/2019  يوين. انطالقا مما سبق فقامت  01يف التاريخ
 الباحة جبميع البيانات كما يلي:

 لمحة عن ميدان البحث  -1
البحث وىي معهد دار أن توضح عن ميدان  للباحثة قبل الشروع يف البحث حتسن

العلوم العصرى. إن معهد دار العلوم العصري معهد الذي يقع يف شارع شياه كواىل 
(Syiah Kuala)  مجبو تايف(Jambo Tape)  يوليو  0ببندا أتشيو. وقد أسس ادلعهد يف تاريخ

وىم  .16ادليالدية. ذلك حتت اتفاق الرجال الًتبويني ورؤساء اجملتمع على إنشائو 0991
زلي الدين يوسف رمحو اهلل تعاىل، والدكتوراندوس زلمد عيسى علي رمحو اهلل تعاىل، 

وختص ىذه  (YPUI)والدكتوراندوس غزىل عمر. حتت ادلؤسسة لبناء األمة اإلسالمية 
 ادلؤسسة يف زلال الًتبية اإلسالمية.

                                                           
46

 Tim Penyusun, Profil Dayah Modern Darul Ulum - YPUI,  (Banda Aceh: Bidang 

Humas Yayasan Pembangunan Umat Islam, 2005), hal. 3. 
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يكون مركز  وقد مسي ادلؤسسون ىذا ادلركز الًتبية دار العلوم ألهنم أردوا منو أن 
التعليم والتعلم للعلوم الدينية والدنيوية، وليعلم الطالبات الذين خترجوا قيو الفضائل من 
العلوم اليت وجدوىا منو يف حياهتم، وليس الغرض منو الستعداد أوالد ادلسلمني قادرين 
ومسيطرين على العلوم األخروية فحسب بل يتضمن فيو العلوم الدنيوية، وقادرين على 

عمال اللغة العربية واإلجنليزية للمحادثة اليومية يف بيئتهم ومسيطرين على اآللة است
التكنولوجية العصرية. وقد أعد ادلعهد بعض الوسائل اليت تدافع الطالب عليها، وىي  

 كما يلي:

  ادلسكن -0
 ادلسجد -7
 ادلكتبة  -3
 غرفتان دلعمل احلاسوب  -1
 وحدة مصرف الوديعة  -5
 غرفة الوسائل ادلتعددة  -6
 ملعب كرة القدم وملعب كرة الطائرة.  -7

  م إىل اآلن كما يلي: 0991وأما رؤساء ادلعهد الذين رأسوه ومازال يرأسو من سنة 

 م(0993-0991زلي الدين يوسف، رمحو اهلل تعاىل )سنة  -0
 م(7110-0993الدكتوراندوس زلمد عيسى علي رمحو اهلل تعاىل )سنة  -7
 م(7116-7110الدكتوراندوس غزايل عمر )سنة  -3
 م(7118-7116أمري خالص، ادلاجستري. )سنة  -1
 م(7119-7118ابن رشدى، س.أ.ج. )سنة  -5
 م(7105-7119مروان ىاشم، س. ه. إ. )سنة  -6
 (7107-7105ذو الفكار، س. س. ي. )سنة  -7
 ( 7109-7107لقمان اذلدايات، ادلاجستري. )سنو  -8
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 حىت االن( -7109ت. ذوالفهم، س.ف.د.ي، ادلاجستري ) -9
حويل  عالية ادلرحلتني اما ادلرحلة الالذين يتعلمون بادلعهد فينقسم إىلأما الطالب 

طالب للعام  951، ورلموع الطالب يبلغ حوايل 531وادلرحلة الثانوية  حويل 171
 وذلك كما يظهر يف اجلدول اآليت: 7109/7108الدراسي 

0-1اجلدول   

 عدد الطلبة مرحلة الثانوية  مبعهد دار العلوم العصرى

 رقم الفصل قسم دراسي النوع مجموع

 الذكور اإلناث
 39 - 

 

 1 االؤل أ -0

 31 - 

 

 ب -0

 35 - 

 

 ج -0

 11 - 

 

 د -0

 ه -0 - 77 



31 

 

 

 
 ف -0 - - 

 36 - 

 

أ -7  2 الثاني 

 31 - 

 

ب -7  

 38 

 

ج -7 -  

 31 

 

د -7 -  

 31 

 

ه -7 -  

 78 

 

و -7 -  

 - 

 

أ -3 31  3 الثالث 
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 - 17 

 

ب -3  

 - 75 

 

ج -3  

 - 35 

 

د -3  

 - 

 

ه -3 77  

 - 

 

ف -3 -  

 اجملموع 059 370 531
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اختارت الباحثة ىذا الفصل باستخدام وسيلة ألعاب اذلجاء ألهنن ال يستطعن أن 
توصلن بني احلروف ادلقطوعة أو تفصلن هبا بعضها بعضا، وللحصول على األىداف 

 الًتبوية ادلرجوة فقد أعدت ادلدرسة بعض الوسائل التعلمية كما  

 الء المسموعإجراء وسائل ألعاب الهجاء لترقية قدرة الطالب على اإلم -2
وقامت الباحثة بالبحث التجريبيية عن تعليم اإلمالء ادلسموع باستخدام وسائل 

ألعاب اذلجاء مبعهد دار العلوم العصرى. وقد قامت بنفسها كمدرسة اللغة العربية يف 
 الصف الثاين ف. وأما الكفاءات األساسية تريد نيلها وىي :

 ــــــــ "ادلهنة"بالعربية يتعلق  يكتب احلروف والكلمة  واجلملة اللغة -3.0

 وأما ادلؤشرات من ىذه الكفاءة األساسية كما يلى:

ج  بالكلمة ادلتصلة وادلنفصلة يف األول، -س-ع-ب-يكتب احلروف م  -0
 والوسطى، واألخر

 ادلفردات عن ادلوضوع 5يكتب الطالب   -7
 اجلمالت عن ادلوضوع 3يكتب الطالب   -3

 تحليل البيانات ومناقشتها   -.ب 
 يل البيانات عن المالحظة المباشرةتحل -1

 أنشطة ادلدرسة يف التعليم  –أ 
على  اتبالم ألعاب اذلجاء لًتقية قدرة الطسة باستخدارقيمة ألنشطة ادلد  -0

 اإلمالء ادلسموع.
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7-1اجلدول   

 أنشطة ادلدّرسة يف التعليم 

 النتيجة الملحوظة
 رقم الناحية الملحوظة

5 4 3 2 1 

 

√ 

 

√ 
√ 

 

 

√ 

 

√ 

 مقدمة    

 إلقاء ادلدرسة السالم  -0
 إلقاء ادلدرسة أىداف التعليم   -7
إجراء ادلدرسة األسئلة واإلجابة كما   -3

 سبق تعلمو ادلتعلم
 إعالمهم ادلدرسة عن ادلادة سيتعلموهنا  -1
 قسمهم ادلدرسة إىل رلموعات متعددة  -5

1 

  

√ 
√ 

 

√  

 

√  

 

 

 

 

 

√ 

 األنشطة األساسية     

ادلدرسة كل الكلمات يف وسيلة عرضهم  -0
 أعدهتا

تشرح ادلدرسة اخلطوات االعبة   -7
 باستخدام ألعاب اذلجاء

لتسأل  الباتتعطى ادلدرسة الفرصة للط  -3
 اخلطوات تطبيق دلن مل يفهم

توجب ادلدرسة األسئلة وتفسح الفرصة   -1
 لآلخر لتكملها

2 
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√  
√ 

 

√ 
√ 

 

√ 

أن يكتبوا  اتبالتطلب ادلدرسة الط  -5
 ابة الكمات ادلسموع يف صحيفة إج

 نعلى فرقته الباتتشّرف ادلدرسة الط  -6
يف ترتيب  األحرف ادلقطعة إىل صحيفة 

 إجابة 
يف  اتباليستهدف ادلدرسة مناقشة الط  -7

 ترتيب األحرف ادلقطعة 
يف عرض  اتبالتشّرف ادلدرسة الط  -8

 نتائج مناقشتهم 
يستهدف ادلدرسة لتصحيحة الكلمات  -9

 على صحيفة إجابة
يف نسخ كل  البانيستهدف ادلدرسة الط -01

 الكلمات إىل كتاهبم 
 

 

 

√ 
√ 

 

√ 
 

√ 

 خادتة    

يف تلخيص ما  الباتتشّرف ادلدرسة الط -0
 تعلمهم من ادلواد الدرسية

 إجراء ادلدرسة إنعكاس إلجراء التعليم   -7
 قيام ادلدرسة باإلختبار -3
 قيام ادلدرسة بالنصيحة  -1

3 

 4 المجموع    5 14
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P =  
 

       :  = 
9۰
۹5

   ۰۰۰  :   = 
9۰۰۰
95   = :73 ‚91  

-80تدل على أهنا وقد تبني حد  91‚ 73كما تالحظة برين = :  pونتيجة       
 يكون ممتاز. p: ونتيجة 011

 أنشطة الطالبات يف التعليم -ب

باستخدام ألعاب اذلجاء لًتقية قدرة الطالب على الطالبات  قيمة ألنشطة   -0
 اإلمالء ادلسموع.

3-1اجلدول   

 أنشطة الطالبات يف التعليم 

 النتيجة الملحوظة
 رقم الناحية الملحوظة

5 4 3 2 1 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
√ 

 

√ 

 

 مقدمة    

 ردت الطالبات السالم -0
 ت الطالبات الدعاء قبل التعلمداب -7
ت الطالبات بأىداف التعليم اإىتمام -3

 إلقائها ادلدرسة
إجابة الطالبات اسئلة عن ادلدة اليت   -1

 سيتعلموهنا 
إستماع الطالبات شرحت ادلدرسة   -5

 سيتعلموهنا

1 
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 اكم  نجلوس الطالبات يف فرقته  -6 √
 ادلدرسة  نارشدهت

  

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

  

√ 

 

 

 

√ 

 

 األنشطة األساسية   

مراقبة الطالبات كل كلمة يف الوسيلة   -0
 ادلعددة  

مراقبة الطالبات كتابة احلروف والكلمة يف  -7
 الوسيلة ادلعددة  

تستمع الطالبات شرحت ادلدرسة عن   -3
 اخلطوات تطبيق باستخدام ألعاب اذلجاء

تسأل الطالبات ادلدسة عن كتابة كلمة   -1
 غري معروفة

بات الكلمات ادلسموعة إىل  تكتب الطال  -5
 نكتاهب

الطالبات حرف ادلقطعة  جتتمع  -6
  نمبجموعته

 تناقس الطالبات مطابقة حرف ادلقطعة   -7
 نتعرض الطالبات نتائج مناقشته  -8

 باجملموعة واإلستجابة باألخرين 
 تصحح الطالبات الكلمات اخلاطئة   -9
تنتقل الطالبات كل الكلمات ادلرتبة على    -01

 كتاهبم 
 

2 
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√ 
√ 
√ 

 

 

 خادتة    

قيام الطالبات خبالصة ادلواد مما تعلمو  -0
 مبساعدة ادلدرسة

 إجابة الطالبات منعكس من ادلدرسة  -7
 إستماع الطالبات نصيحة ادلدرسة  -3

3 

 4 المجموع   2 8 9

 

P =  
 

       :  = 
83
۹5

   ۰۰۰  :   = 
83۰۰
95   = :36 ‚87  

-80تدل على أهنا وقد تبني حد  87‚ 36كما تالحظة برين = :  pونتيجة       
 يكون ممتاز. p: ونتيجة 011

 عن االختبار القبلي واالختبار البعديتحليل البيانات  -2
 البيانات من االختبار القبلي -أ

استخدام وسائل وقبل إجراء الباحثة التجربة أي بعد االنتهاء عملية التعليم بدون 
يف تعليم اإلمالء ادلسموع فقامت الباحثة باالختبار القبلي، والغرض من ألعاب اذلجاء 
دلعرفة قدرة الطالب على اإلمالء ادلسموع قبل إجراء البحث. وقد حصلت ىذا االختبار 

ولتوضيح نتائج الطالبات 69,01الطالبات يف ىذا االختبار على الدرجة ادلعدلة بتقدير 
 أن ترى إىل اجلدول التاىل:
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 نتيجة االختبار القبلي 1-1اجلدول 

 الرقم أسماء الطالبات نتيجة االختبار القبلي

 .0 س.م 61

 .7 د.ك 75

 .3 ف.ر 55

 .1 ر.م 65

 .5 س.ف.أ 83

 .6 ج.إ.س 80

 .7 ن.س 77

 .8 إ.ك 76

 .9 م.أ 67

 .01 أ.ر 51

 .00 ر.ج 67
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 .07 أ.س 61

 .03 م. 51

 .01 و.د.ف 78

 .05 م.ج 79

 .06 ن.ق 75

 .07 و.ا 68

 .08 س.ن 66

 .09 ف.أ 59

 .71 ر.ن 77

 .70 س.ر 85

 .77 ج.إ.ف 70

 .73 ل.ف.س 77

 .71 س.ح 68
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 .75 ف.ج 53

 .76 س.أ 51

 .77 ف.أ 65

 .78 ج.م.ا 88

 رلموع 0935

 درجة معدلة 69,01= 78:0935

 

يف  69,01يعرف أن الطالبات حيصلن على الدرجة ادلعدلة بتقدير  1-1ومن اجلدول 
 االختبار القبلي.

 البيانات من االختبار البعدي  -ب
 ت الطالباتوقد حصل التجربة، فقامت الباحثة باالختبار البعدي.وبعد إجراء 

 الباتولتوضيح عن نتائج الط ،87,75يف ىذا االختبار على الدرجة ادلعدلة بتقدير 
 :ميكن ادلراجعة إىل اجلدول التايل
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 نتيجة االختبار البعدي 5-1اجلدول 

 الرقم أسماء الطالبات نتيجة االختبار البعدي

 .0 س.م 81

 .7 د.ك 87

 .3 ف.ر 75

 .1 ر.م 71

 .5 س.ف.أ 85

 .6 ج.إ.س 85

 .7 ن.س 81

 .8 إ.ك 86

 .9 م.أ 78

 .01 أ.ر 79

 .00 ر.ج 78
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 .07 أ.س 77

 .03 م. 75

 .01 و.د.ف 91

 .05 م.ج 91

 .06 ن.ق 85

 .07 و.ا 80

 .08 س.ن 79

 .09 ف.أ 78

 .71 ر.ن 95

 .70 س.ر 98

 .77 ج.إ.ف 88

 .73 ل.ف.س 81

 .71 س.ح 86
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 .75 ف.ج 79

 .76 س.أ 75

 .77 ف.أ 79

 .78 ج.م.ا 011

 رلموع 7307

 درجة معدلة 87,75= 78: 7307

 

 87,75يعرف أن الطالبات حيصلن على الدرجة ادلعدلة بتقدير  5-1ومن اجلدول 
 االختبار البعدي.يف 

 تحليل البيانات ومناقشتها -.ج 
 تحليل البيانات االختبار القبلي والبعدي  -1

-Test)ت  –باختبار  ولتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي
t):فاستعملت الباحثة الرموز كما يلي ، 

-Test)ت  –باختبار الرمز لتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي -

t).17 
to =   

    
 

                                                           
47

 Anas Sudijono, Pengantar ...., hal 305. 
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 البيانات:

MD  =.متوسط الفروق بني قيمة ادلتغري األول وقيمة ادلتغري الثاين 

SEMD = .اخلطاء ادلعياري للفروق 

ولتعريف نتيجة من متوسط الفروق بني قيمة ادلتغري األول وقيمة ادلتغري الثاين،  -
 18فاستعملت الباحثة الرمز التايل:

MD= ∑ 
 

 

 البيانات:

األول ونتيجة ادلتغري الثاين، فهي نتيجة ادلتغري رلموع الفروق بني نتيجة ادلتغري    ∑ =
 (D= X-Yاألول ناقصة نتيجة ادلتغري الثاين )

N عدد أفراد العينة = 

الرمز فاستعملت الباحثة اخلطاء ادلعياري للفروق بني ادلتغريين،  ولتعريف نتيجة -
 19التايل:

SEMD =    
√   

 

 البيانات:

SDD قيمة ادلتغري األول وقيمة ادلتغري الثاين= االحنراف ادلعياري للفروق بني 

N  = عدد أفراد العينة 

                                                           
48 Anas Sudijono, Pengantar…, hal.306. 

49 Anas Sudijono, Pengantar…, hal. 307. 
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ولتعريف نتيجة االحنراف ادلعياري للفروق بني قيمة ادلتغري األول وقيمة ادلتغري  -
 51الرمز التايل:فاستعملت الباحثة الثاين، 

SDD  = √∑ 
 

 
 (

∑ 

 
)
 

 

( Kebebasan Derajatإضافة إىل الرموز السابقة، فتحدد الباحثة الدرجة احلرية )
 ( باستعمال الرمز التايل:T-Tesت )-الختبار

db= N-1= 28-1= 27 

 البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي 6-1اجلدول 

أسماء 
 الطالبات

نتيجة االختبار 
 (xالقبلي )

نتيجة االختبار 
 D= (x-y) D2=(x-y)2 (yالبعدي )

 111 71- 81 61 س.م

 19 7- 87 75 د.ك

 111 71- 75 55 ف.ر

 75 5- 71 65 ر.م

 1 7- 85 83 س.ف.أ

                                                           
50 Anas Sudijono, Pengantar…, hal.307. 
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 06 1- 85 80 ج.إ.س

 9 3- 81 77 ن.س

 011 01- 86 76 إ.ك

 070 00- 78 67 م.أ

 810 79- 79 51 أ.ر

 756 06- 78 67 ر.ج

 789 07- 77 61 أ.س

 675 75- 75 51 م.

 011 07- 91 78 و.د.ف

 070 00- 91 79 م.ج

 011 01- 85 75 ن.ق

 069 03- 80 68 و.ا
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 069 03- 79 66 س.ن

 360 09- 78 59 ف.أ

 069 03- 95 77 ر.ن

 069 03- 98 85 س.ر

 789 07- 88 70 ج.إ.ف

 011 07- 81 77 ل.ف.س

 371 08- 86 68 س.ح

 676 76- 79 53 ف.ج

 675 75- 75 51 س.أ

 096 01- 79 65 ف.أ

 011 07- 011 88 ج.م.ا

 6177 397- 7307 0935 رلموع
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 إضافة إىل ذلك اجلدول، فوجدت الباحثة البيانات اآلتية:

 (397    ∑رلموع الفروق بني اإلجابتني ) -
 (6177    ∑رلموع مربعات الفروق بني اإلجابتني ) -
 (N=78عدد أفراد العينة ) -
 

MD= ∑ 
 

 

      = 
 397

78  

      = 01,07-   

 ادلتغرييننتيجة االحنراف ادلعياري للفروق بني قيمة  -

SDD  = √∑  

  (
∑ 
 )

 
 

= √
6177
78  (

 397
78 )

7
 

= √705 17 ( ۰1 07)
7
 

=√7۰5 ۰7 7۰۰ 

= √۰1 ۰7 

= 3.750 
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 نتيجة اخلطاء ادلعياري للفروق  -
SEMD =    

√    

           = 
3 750

√78 0
 

           = 
3 750

√77
 

          

          = 
3 750
5 ۰9  

           = 1,77 

 toقيمة  -
to = 

  

    
 

                = 
 ۰7‚۰1

۰ 77  

                  = -  09,681 

(. ويكون derajat kebesasanيعين حتديد دراجة احلرية ) خريةرومن اخلطوات األ 
من درجة احلرية يف ىذا  0و : 5( :signifikanالفرض الصفري على مستوى الداللة )

 البحث.

ليقارن نتيجة  09,681-( tالنتيجة ت )ومن اخلطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن 
 اجلدول استخدام الباحثة القانون:

. db= N-1=28-1= 27 
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وبعد أن حسبت الباحثة دارجة احلراية، فتوجد النتيجة ت اجلدول على مستوى  
 0: (signifikansi)ويف مستوى الداللة  7,15083وىو  5: (signifikansi)الداللة 

متساوية أو اكرب من النتيجة ت    (ttes) . إذا كانت النتيجة ت احلساب7,77168
( مقبوال. وإذا Haمردو ا والفرض البديل ) (Hoفيكون الفرض الصفر )  (ttabelاجلدول )

فيكون    (ttabel)أصغر من النتيجة ت اجلدول    (ttes)ساب كانت النتيجة ت احل
( مردودا. أما حاصل ادلالحظة ت Haوالفرض البديل )مقبوال ( Ho) يالفرض الصفر 

اجلدول  ( أكرب من تttesولذلك ت احلساب ) -09,681يعين    (ttes)احلساب 
(ttabel)   :7,77168<09,681>7,15083 

 ضو تحقيق الفر  - ج
 فهو: البحث ذلذا ضو وأما فر 

قدرة الطالبات   مل يرق وسائل ألعاب اذلجاء: استخدام (Ho)الفرض الصفري   -0
  (ttabel)بسبب نتيجة ت احلساب  ىذا الفرض مردودو  ،على اإلمالء ادلسموع

 7,15083<09,681>7,77168اكرب من النتيجة ت اجلدول أو : 
على  الباتالط يرقي قدرة وسائل ألعاب اذلجاءاستخدام (Ha): الفرض البديل   -7

اجلدول أصغر من نتيجة ت بسبب مقبول  ، وىذا الفرضاإلمالء ادلسموع
 7,15083<09,681>7,77168النتيجة ت احلساب أو 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث  -.أ 
ألعاب اذلجاء لرتقية قدرة  وقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عما بيتلق باستخدام

 تلي: على اإلمالء ادلسموع. وستقدم الباحثة اخلالصة، كما الطالبات

على اإلمالء  ترقية قدرة الطالباتستخدام وسائل ألعاب اذلجاء يرقي إن ا  -5
( أكرب من نتيجة ت ttes) ت احلسابنتيجة ادلسموع. وتعتمد الباحثة على أن 

. إن أنشطة ادلدّرسة  86777,2<586,27>8671522  (ttabel)اجلدول 
وهذه اذلجاء على اإلمالء ادلسموع ممتاز،  استخدام وسائل ألعاب الطالبات بو 

نتيجة مالحظة و  p  ٪87672تبدو من نتيجة مالحظة أنشطة ادلدّرسة بقيمة 
 . p ٪2, ‚27بقيمة  أنشطة الطالبات

تنقسم  ا يلي:كان إجراء وسائل ألعاب اذلجاء يف تعليم اإلمالء ادلسموع كم  -8
ة عن الطالبات نطق ادلدرسادلدرسة الطالبات إىل رلموعات متعددة وتستمع 

يف بداية التعلم تطلب ادلدرسة من الطالبات  خطوات تطبيق بألعاب اذلجاء، 
مث تأمر ادلدرسة برتتيب الطالبات األحروف ادلقطوعة إىل كتابة اكتشفها ادلدرسة، 

واخرا، تأمر البطاقة ادلتفرقة وتلصق بطاقة اذلجائية يف صحيفة اجابة مباشرة. 
دبدة حبرف األخر من الكلمة قبل. ويف أن ترتبط الكلمة اجل ادلدرسة لطالبات

 هناية الدراسة تقوم ادلدرسة باإلختبار فهمهم على ادلادة.
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 المقترحات  -.ب 
 اعتماد على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات األتية:

ينبغي للمعلم أن يستخدام وسيلة التعلمية ادلناسبة عند عملية التعليم والتعلم    -5
 ليجعل الطالب جنحيىن يف التعلم.

دا العلوم العصري أن  ميارسوا  كتابة اللغة العربية  الطالب مبعهد ترجو الباحثة  -8
 مهمة عند التعليم التعلم. هذه ادلهارة جيدة، ألن  ممارسة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

  المرجع

 المرجع العربية   -.أ 

 .ماالنج: اليليب ماالنج، الوسائل المعينات في تعليم العربية، 0991 إمام أسرارى،

 .2-0 كتاب التصريف بدون سنة، حسن بن أمحد،
 ، الطبعة االوىل،البحث التربويمدخل إلى مناهج  ،0999 رجاء حممود أبو عالم،

 .الكويت : مكتبة الفالح
براىيم ماالنج: مطابعة جامعة موالن مالك إ اإلمالء نظرية وتطبيقة،، 1100رضوان، 

 .اإلسالمية احلكومية

 .القاىرة : عامل الكتاب ،تعليم اللغة العربية المعاصرة ،1104 سعيد اليف،

، الطبعة الثانية، المدخل إلى البحث العلوم السلوكية ،1111 صاحل بن محد العساف،
 .الناشر : املكتبة العبيكان

 .بريوت: مكتبة لبنان ،ات الحية وتعليمهاغتعلم الل ،0990 صالح عبد اجمليد العريب،

الرياض :  ،المعجم العربي بين يديك ،0214 عبد الرمحن بن إبرىيم الفوزان وأصدقاؤه،
 العربية للجمع.

الطبعة السابعة  ،اللغة العربية ىالموجه الفنى لمدرسبدون سنة، عبد العليم إبراىيم، 
 .دار املعارف مبصرى عشرة،

 الرياض: دار الشواف، يونيو .، تديس فنون اللغة العربية، 0990 على أمحد مدكور،

، اللغة العربية وعلومها المرجع في تدريس مهارات، 1101علي سا مي احلالق، 
 .ركة املؤسسة احلديث للكتابأالردن : ش-عمان

 .، بريوت : دار املشرقوالإلعالمالعربية المنجد في اللغة ، 1112 لويس معلوف،

، االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية، 0322حممد رجب فضل اهلل، 
 .القاىرةالطبعة الثانية، 

ة املكرمة: جامعة أم مك، العربية للنطقين بلغاتتعليم اللغة ، 0314 ،مود كامل الناقةحم
 .القرى
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الثون، , الطبعة التاسعة والثالمنجد في اللغة واإلعالم، 1111, فمؤسسة دار املشر 
 .بريوت :دار املشرق

خصائص العربية وطرائق تديسها، الطبعة المزيدة ، 0301نايف حممد معروف، 
 .بيوت: دار النفائسالمنقوهة، 

 ، الطبعةبيةاأللعاب اللغوية في تعليم اللغات األجن، 0312 عزيز،لعبد ا ىناصف مصطف
 .: دار املريخاألوىل، الرياض

 Bukit Cemara Tidar : Malang, ، قواعد اإلمالء ونصوصها للمبتدئين، 1104نور عيين، 
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Tim Penyusun, Profil Dayah Modern Darul Ulum YPUI, 2005, Banda Aceh: Bidang 
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 )يرتب الطالبات في ترتيب األحرف المقطعة(
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الجملة(ر خئية في األول، والوسطى، واأل)يواصل الطالبات  األحرف الهجا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )يناقش الطالبات نتائج مناقشاتهن (
 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : Ma’had Darul Ulum 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi Pelajaran : Menyambung Huruf Hijayyah 

Kelas/Semester : VIII/ II 

Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (2 x Pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengungkapkan pikiran gagasan perasaan pengalaman dan informasi baik fiksi 

dan atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang menyambung huruf hijayyah. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 

3.1.Menulis huruf, kata, dan kalimat 

Bahasa Arab yang berkaitan dengan 

tema المهنة 
3.1.1 Menuliskan bentuk huruf ع-ب-م- 

ج -س  dalam bentuk kata secara 

terpisah dan tersambung diawal, 

ditengah, dan diakhir 

3.1.3 Menuliskan 5 kosa kata terkait judul 

3.1.4 Menuliskan 3 kalimat terkait judul 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN :  

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan, siswa 

mampu untuk menulis bahasa arab secara Imlak (Dikte) dengan baik dan benar. Baik 

dengan bantuan media atau tanpa bantuan media. 

D. MATERI PEMBELAJARAN (terlampir) 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 

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

4. Demontrasi 

5. Latihan/Drill 

 



 

 

F. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 

1. Alat/Bahan:  

a. Papan tulis 

b. Spidol 

2. Media:  

a. Teks bacaan (bahan ajar) 

b. Kartu huruf hijayyah 

3. Sumber Belajar:  

a. Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Siswa Bahasa Arab MTs Kelas 

VIII, Jakarta: Kementrian Agama, 2015. 

b. Muhammad Maqdur, IMLAK (Kaidah-Kaidah Menulis Arab) 

c. Heri Gusnadi As, Ma’hadi Kamus Saku Indonesia-Arab. 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

No Kegiatan Waktu 

1 

Pendahuluan  

a. Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik 

memulai pelajaran dengan membaca basmallah bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian siswa, dan 

kebersihan kelas. 

c. Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

pengalaman awal siswa secara kontekstual. 

d. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 

dipelajari serta menyampaikan tujuan dan langkah-

langkah pembelajaran. 

e. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok.   

10 menit 

2 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi  

 Siswa mengamati setiap kata atau huruf yang 

terdapat pada media yang telah dipersiapkan oleh 

guru 

 Siswa mendengarkan penjelasan yang tengah 

dipaparkan oleh guru tentang cara menyambung 

huruf hijayyah ج( -س-ع-ب-)م  diawal, ditengah, 

dan diakhir dengan mengunakan media 

 Siswa menanyakan kepada guru tentang materi 

menyambung huruf hijayyah, apa yang belum 

dipahami 

60 menit 



 

 

 Siswa menanyakan kepada guru tentang penulisan 

kata yang benar dan sesuai dengan kaidah  
 Siswa lainnya diberi kesempatan untuk 

memberikan tanggapan. 
 Guru memberikan penjelasan tambahan dan 

penguatan yang dikemukakan oleh siswa. 
 Siswa menyusun potongan huruf hijayyah yang 

telah dibagikan guru kedalam kertas kerja 

kelompok. 

 Siswa mendiskusikan susunan huruf hiyajjah yang 

telah mereka susun. 

 Siswa mempersentasikan hasil kerja kelompok 

didepan kelas dengan berani 

b. Elaborasi   

 Siswa mendiskusikan tentang materi  yang 

dipelajari  

 Siswa menuliskan kata yang telah mereka dengar 

dari guru kedalam buku tulis pribadi 

 Siswa mendiskusikan kesesuaian setiap kata yang 

telah mereka tulis  

 Siswa bersama guru saling mengoreksi hasil kerja 

tulisan tangan didepan kelas. 

 Siswa menyalin susuna kata-kata huruf hiyajjah  

kedalam buku tulis pribadi 

 Siswa melakukan evaluasi yang diberikan oleh 

guru tentang penulisan huruf ج( -س-ع-ب-)م  
secara terpisah dan tersambung diawal, ditengah 

dan diakhir kata. 

3 

c. Konfirmasi  

 Guru melakukan penilaian terhadap tulisan tangan 

dan hasil kerja kelompok siswa secara bergantian  

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

 Guru menguji siswa dengan menanyakan 

beberapa pertayaan yang berkaitan dengan materi 

yang telah dipelajari. 

 Guru meminta siswa untuk menuliskan kesan dan 

pesan tentang proses pembelajaran hari ini. 

 

10 menit 



 

 

 Memberikan motifasi dengan kata yang bijak 

kepada siswa serta menutup pembelajaran dengan 

doa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

H. Penilaian  

 Aspek Penilaian : keterampilan 

 Teknik : Tes  

 Bentuk Instrumen : Isian/ Tulisan 

No Kriteria 

Skor 

1 2 3 4 

1 Penulisan huruf hijayyah ج(-س-ع-ب-)م  
diawal  kata 

    

2 Penulisan huruf hijayyah ج(-س-ع-ب-)م  
ditengah  kata 

    

3 Penulisan huruf hijayyah ج(-س-ع-ب-)م  
diakhir kata 

    

4 Penulisan huruf hijayyah ج(-س-ع-ب-)م  
secara terpisah 

    

5 Penulisan huruf hijayyah ج(-س-ع-ب-)م  
secara tersambung 

    

6 Kesesuaian penulisan kata dengan 

pengejaan guru 

    

 Ket  

1 = bagus (poin 4), 2 = bagus sekali (poin 6), 3 = sangat bagus (poin 8), 4 = 

istimewa (poin 10) 

Banda Aceh, 29 April 2019  

Peneliti      

 

 

 

   MEIZATUL MAWADDAH 

Nim 140202034 
 



 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

فرداتالم  

-مَؤلَّف   -مَوظَّف  -َخادم  -َعامل   -ُمَهْندس   -ُمَصوَّر   -َرسَّام -ُُمَث ََّلة   – ُمَدرِّس    -ٔ
 تِْلِمْيذ   -َمالَّح  -مَدبِّر

 مَدبِّر -بَائِع   -طَاِلب  -َكاتب   -َخاطب   -طَبَّاخ  -اَلِعب   - بَ وَّاب   -طَِبْيب    -ٕ
 يَِبْيعُ  -بَائِع   -يَ ْلَعبُ  -يَ ْزرَعُ  -يُ َعاِلجُ  – َعامل   -اَلِعب    -ٖ
 فَيلسْوف-بْسَتاِن  -َرئِْيس  -ََسَّاك  -َحاِرس  -ِسَياِسي  -َكنَّاس  -َسائق  - -َرسَّام    -ٗ
 َسِجْي  -مَنجَّم  -جْمرِم  -َجرَّاح  -جْنِدي  -َعال   -تَاجر   -َجرَّاح   -٘
 ِلص  -بَ َناء  -طَيَّار   -ُشْرِطي   -َفالَّح   -َخيَّاطَة   -َصَحاف  -قَاض   -ٙ
َُدرُِّس يُدرُِّس التاَلِمْيذُ   -ٚ

َباِن اَْلُمَهْنِدُس  -امل
َ
ْرَضى -يَ ْنيب امل

َ
 الطَِّبْيُب يُ َعاِلُج امل

ُرور -اَْلَباِئُع يَِبْيُع اْلَبَضائِع -اَْلَفالَُّح يَ ْزرَُع اَلنََّباتَات  -ٛ
ُ
 الشُّْرِطُي يُ َنظِّم امل

 الَكنَّاُس َيْكُنُس الشََّوار –الطَّبَّاُخ َيْطَبُخ األْطِعَمة  -الالَِّعُب يَ ْلَعُب بِالُكرِة  -ٜ
 ُيُِبُّ َأن أقرَأ الُقْرآن -أُرِْيد َأن أَق ْرَأ الُقْرآن -َأن أَْقرأ الُقْرآن اُحبُّ   -ٓٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBARAN KERJA SISWA (LKS) 

 

Nama  :    Kelas  : 

Pelajaran :    Hari  : 

 

Indikator : 

1. Menuliskan 3 kalimat terkait judul 

 

Petunjuk kerja:  

1. Tulislah  kalimat yang dibacakan oleh guru dengan baik dan benar ! 

ِدْينِة بِالسَّيَّارَ يَ ْنقل اْلَبَضاِئَع إىل  الَتاِجر ،يزرع املّواد الغذائيةالفالَّح 
َ
َباِن ، ةامل

َ
ف  املَهْندس يَ ْبِِن امل

ب والطَّالَِبات ف  ،الشََّوارع الطَّبَّاخ َيْطَبخ اأَلْطِعَمة، البَ وَّاب َُيْرس املدَرَسة، املَدرِّس يَدرِّس الطالَّ
 .ْنكالَباب ف الب َ 

2. Temukanlah kata kata didalam kotak, yang sesuai dengan petunjuk disamping. 

 فاّلح - موّظف -

 تاجر - مدرس-

  مدرسة-

 
 

    
 
 
 

 ا ب ت م و ظّ  ف ت

 ن ل ث د ب ع لّ  ا

 ث ف م رّ  ر ط ا ج

 م د ر س ة س ح ر



 

 

 تبار القبلياإلخ
 

Nama  :     Pelajaran : 

Kelas  :     Kelompok : 

Indikator : 

1. Menuliskan bentuk huruf ج -س -ع-ب-م  dalam bentuk kata secara terpisah dan 

tersambung diawal, ditengah dan diakhir. 

2. Menuliskan 5 kosa kata terkait judul 

 

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan baik dan benar serta sesuai dengan perintah 

pada soal ! 

1. Sambunglah huurf-huruf hijayyah dibawah ini menjadi sebuah kata yang benar ! 

 
    م ( -ا -     سّ  -) ر –(  ة   -    ل    –     ث     -       م –     ) م –ف(       -    ظّ     -و      -      م)  

 ب (       -         ع -) ال –ب (       -       ي       -       ب        -      ) ط –ب(  -ا  -وّ     -        ) ب
  (ع -ر -ز         -         ) ي –ج (      -       ل -ا  –        ع      –         ) ي –ل(       -        م -ا -       ) ع
 س(-ا -      نّ         –      )ك -ي(         -           ن -ا -      ت        -        س          -          ) ب –ق (           –              ئ -ا -      ) س
 ج (        -         ل -ا -          ) ع –م (  -ر       -        ج      –       ) م –ي ( -د      –       ن        –      ) ج

 
2. Buatlah kata baru dibawah ini dengan huruf akhir pada kata sebelumnya ! 

 

 .... -... -مَهْنِدس  = ...
 ... -...  -َخاِدم  = ... 
 ... -...  -تَاِجر  = ...

 ... -...  -َخيَّاط  =  ...
 



 

 

 تبار القبلياإلخاإلجابة 
 

Nama  :     Pelajaran : 

Kelas  :     Kelompok : 

Indikator : 

1. Menuliskan bentuk huruf ج -س -ع-ب-م  dalam bentuk kata secara terpisah dan 

tersambung diawal, ditengah dan diakhir. 

2. Menuliskan 5 kosa kata terkait judul 

 

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan baik dan benar serta sesuai dengan perintah 

pada soal ! 

1. Sambunglah huurf-huruf hijayyah dibawah ini menjadi sebuah kata yang benar ! 

 

 )ّرسام(  –)ُمثلة(  –)موّظف( 
 )العب( –)طبيب(  –)بّواب( 
 )يزرع( –)يعال(  –)عامل( 
 )كّناس( –)بستان(  –)سائق( 

 )عال( –)جمرم(  –)جندي( 
2. Buatlah kata baru dibawah ini dengan huruf akhir pada kata sebelumnya ! 

 

َاك    بَاِئع   -َكاِتب    -مَهْنِدس  = َسَّ
 قَاِضي -َساِئق   -َخاِدم  = َمَدرِّس  

 َفالَّح   -مْشِرف   -تَاِجر  = َرسَّام  
 بَائِع   -بَ وَّاب   -َخيَّاط  =  طَِبْيب  

 

 



 

 

 اإلختبار البعدى
 

Nama  :     Pelajaran : 

Kelas  :     Kelompok : 

Indikator : 

1. Menuliskan bentuk huruf ج -س -ع-ب-م  dalam bentuk kata secara terpisah dan 

tersambung diawal, ditengah dan diakhir. 

2. Menuliskan 5 kosa kata terkait judul 

 

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan baik dan benar serta sesuai dengan perintah 

pada soal ! 

1. Sambunglah huurf-huruf hijayyah dibawah ini menjadi sebuah kata yang benar ! 

 م (  -د -ا -       ) خ –ذ (         -        ي        -       م      -       ل       -         ) ت –س (  -رّ  -د       –        ) م 
 ب (      –           ت -ا -       ) ك –خ (  -ا  –         بّ         -        ) ط –ع (         –         ئ -ا -         ) ب 
 ع (          -         ي         -        ب       -           ) ي -ب (          -            ع        -      ل     -        ) ي – ج (      -        ل -ا -          ) ع 

 س( -ر -ا -          )ح –ف( -و         -       س         -      ل         -        ي         -         ) ف–ك(  -ا -          مّ          -          ) س
 ج ( -رّ            -         ه         –         ) م –ن (           –           ي         –        ج        -      ) س –ح( -ا -رّ         -        ) ج

 
2. Buatlah kata baru dibawah ini dengan huruf akhir pada kata sebelumnya ! 

 

 ...-...-ُمَرِّض  = ...
 ...-...-َعاِلج = ...
 ...-...-َمِلك  = ...

 ...-...-َرئِْيس اْلَفْصِل = ...
 

 

 



 

 

 اإلختبار البعدىاإلجابة 
 

Nama  :     Pelajaran : 

Kelas  :     Kelompok : 

Indikator : 

1. Menuliskan bentuk huruf ج -س -ع-ب-م  dalam bentuk kata secara terpisah dan 

tersambung diawal, ditengah dan diakhir. 

2. Menuliskan 5 kosa kata terkait judul 

 

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan baik dan benar serta sesuai dengan perintah 

pada soal ! 

1. Sambunglah huurf-huruf hijayyah dibawah ini menjadi sebuah kata yang benar ! 

 )خادم( –)تلميذ(  –)مدّرس( 

 )كاتب( –)طبّاخ(  -)بائع(

 )يبيع( –)يلعب(  –)عال( 

 )حارس( –)فيلسوف(  –)َسّاك( 

 )مهرّج(  –)سجي(  –)جرّاح( 

 
2. Buatlah kata baru dibawah ini dengan huruf akhir pada kata sebelumnya ! 

 َخاِطب   -طَيَّار   -َمرِّض  = َضاِبط  
 ِسَياِسي   -َحاِرس   -َعاِلج = َجرَّاح  

 أَِمْيُ الُصْنُدقِ  –بَ َناء   -َمِلك  = َكاِتب  
 َكاِتب    -َصيَّاُد السََّمِك  –َرئِْيس اْلَفْصِل = ِلص  

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU 

 

 

Nama Sekolah   : Darul Ulum Al-‘Asri 

Kelas/Smstr   : 

Hari/Tanggal   : 

Waktu    : 

Nama Guru   : 

Materi Pokok   : 

Nama Pengamat   : 

 

A. Petunjuk : Berilah tanda () pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian 

Bapak/Ibu :  

1 = Sangat Kurang  

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik  

5 = Sangat Baik 

 

B. Lembar Pengamatan :  

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Pendahuluan : 

1. Guru mengucapkan salam sebangai salam pembuka 

pertmeuan 

2. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran  

3. Guru melakukan tanya jawab untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa 

4. Guru menginformasikan penyajian materi yang akan 

diajarkan 

5. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 

 

     

2 Kegiatan Initi : 

1. Guru menampilkan setiap kata pada media yang tlah 

diprsiapkan 

2. Guru menjelaskan langkah-langkah bermain dengan 

menggunakan permainan huruf 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang penjelasan langkah-langkah 

bermain yang belum dimegerti 

4. Guru menjawab pertanyaan siswa dan memberi 

kesempatan kepada siswa lainnya untuk memberikan 

tanggapan 

     



 

 

5. Guru meminta siswa untuk menuliskan kata yang 

telah mereka dengar kedalam buku tulis mereka 

6. Guru membimbing siswa dalam menyusun potongan 

huruf yang telah dibagikan  

7. Guru membimbing siswa dalam mendiskusikan 

setiap huruf yang telah mereka susun dan dengar 

8. Guru membimbing siswa dalam mempresentasikan 

hasil diskusi mereka 

9. Guru membimbing siswa dalam mengoreksikan 

setiap kata yang kurang tepat 

10. Guru membimbing siswa dalam menyalin setiap kata 

yang telah mereka susun ke dalam buku tulis mereka 

 

3 Penutup : 

1. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

2. Guru merefleksikan pembelajaran 

3. Kemampuan guru melakukan penilaian  

4. Kemampuan guru memberikan pesan moral 

 

     

Jumlah keseluruhan       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

 

 

Nama Sekolah   : Darul Ulum Al-‘Asri 

Kelas/Smstr   : 

Hari/Tanggal   : 

Waktu    : 

Nama Guru   : 

Materi Pokok   : 

Nama Pengamat   : 

 

A. Petunjuk : Berilah tanda () pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian 

Bapak/Ibu :  

1. = Sangat Kurang  

2. = Kurang 

3. = Cukup 

4. = Baik  

5. = Sangat Baik 

 

B. Lembar Pengamatan :  

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Pendahuluan : 

1. Siswa menjawab salam guru 

2. Siswa membaca do’a sebelum belajar 

3. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru 

4. Siswa menjawab pertanyaan yang ditanyakan guru 

yang terkait materi yang akan dipelajari 

5. Siswa mendengarkan penyajian materi yang akan 

diajarkan 

6. Siswa duduk dalamkelompok yang telah dibagikan 

oleh guru 

     

2 Kegiatan Initi : 

1. Siswa mengamati setiap huruf dan kata yang 

terdapat pada media yang telah dipersiapkan 

2. Siswa mengamati penulisan huruf dan kata di media 

yang telah di bagikan 

3. Sisiwa mendengarkan penjelasan guru tentang 

langkah-langkah bermain menggunakan permainan 

huruf 

4. Siswa menyakan kepada guru tentang penulisan kata 

yang belum diketahui 

     



 

 

5. Siswa mencoba menuliskan kata yang mereka 

dengar kedalam buku tulis mereka 

6. Siswa secara berkelompok menyusun potongan 

huruf yang telah dibagikan guru 

7. Siswa secara berkelompok mendiskusikan 

kesusuaian setiap huruf yang telah mereka susun 

8. Perwakilan kelompok mempersentasikan hasil 

diskusi kelomponya  dan siswa lainnya diberi 

kesempatan untuk menanggapinya 

9. Siswa mengoreksi setiap kata yang kurang tepat 

10. Siswa menyalin setiap kata yang telah mereka susun 

kedalam buku tulis masing-masing 

3 Penutup : 

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru 

tentang materi yang telah disajikan 

2. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru 

3. Sikap siswa mendengarkan pesan moral 

     

Jumlah keseluruhan       
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