
  تطبيق اإلمالء المنقول لترقية قدرة التالميذ على كتابة الحروف العربية 

   MIN Lampanah Leungah     بحث تجريبي بــــــــ

 رسالة
 :إعداد
 

 أسوة حسنة
 قسم تعليم اللغة العربية ةطالب 
 بكلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت 

 221324094  :رقم القيد
 
 

 
 

 للجمهورية اإلندكنيسيةكزارة الشؤكف الدينية 
 جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية

 بندا أتشيو –دار السالـ 
 ق 1439/ـ 2017

 



      
 

  



  



   



 استهالل

 
 

بسم هللا الرمحن الرحمي 

 
اتِة  وَة نْةكَةرَة االَةصْة نَّ اَة تِةكَة ا  وْة نْة صَة ضْة مِة اغْةضُة يِةكَة وَة ش ْة ْة مَة ِفِة دْة اقْةصِة وَة

ِة ﴿ ْيْة تُة احلَةمِة وْة ﴾ 19لَةصَة

(  19: لقامن )

 

 

 

َة  َّلَّ سَة هِة وَة َّلَّ هللاُة عَةلَةيْة لُة هللاِة صَة وْة سُة قَةالَة رَة

لِةمَة ٍة " سْة ٍة وَة مُة َّلِة سْة ّةِة مُة ِة  َةرِة ْةضَة ٌة عَةَّلَة  ُة َّلْة لَة ُة اللِة "  َة

 
 

  



 :إىداء 
 

 .كٓب أكن ىنا إال باهلل كرضامها من رباين منذ صغارم حىت اآلف
كال القدرة ٕب إال بإذف اهلل كالتشجيع كالدفع منهما ىم اللذاف 

أكـر كأرحم طوؿ حياٌب كسأحفظهما بكل قوٌب كسعي لعل اهلل 
كأىدل ىذه الرسالة إىداءا ـبلصا . حيفظهما ُب الدنيا كاألخرة

ؽبما كالدم ؿبمد أمُت ككالدٌب إيركٌب كإٔب أخيت الضغَتة احملموبة 
كإٔب أخي الصغَت احملبوب لقماف اغبكيم فوترم بلقيس كًمكِّيل 

كإٔب أساتذم كأساتذٌب ُب جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية 
الذم أشرفوا ٕب ُب كتابة ىذا البحث العلمي، كإٔب صبيع أسرٌب 

 . كأصدقائي احملبوبوف
 

 جزاكماهلل خَت اعبزاء ك إليكم أىدل ىذه الرسالة 
 

  



شكر وتقدير 
الرحيم بسم اهلل الرضبن 

اغبمدهلل الذم أنزؿ القرآف عربيا كأمرنا بالتقول كاإلحساف   
 . كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو أصبعُت

فقد انتهت الباحثة بإذف اهلل من كتابة ىذه الرسالة اليت  
تقدـ لكلية الًتبية جبامعة الرانَتم للحصوؿ على الشهادة اعبامعية 

تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ "كقد اختارت الباحثة . ُب علـو الًتبية
     حبث ذبرييب بػػػػػػػػ)لًتقية قدرة التالميذ على كتابة اغبركؼ العربية 

MIN Lampanah Leungah   ")عسى أف  موضوعا ؽبذه اللرسالة
 .تكوف نافعة للباحثة خاصة كالقارئُت عامة

 كُب ىذه الفرصة تتقدـ الباحثة شكرا عميقا للمشرفُت 
الكرديُت مها الدكتور خبارم مسلم اؼباجستَت ك الدكتور ؿبمد فجر 

الفالح اؼباجستَت اللذاف قدأنفقا ُب إشراؼ الباحثة على تأليف 
ىذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، لعل اهلل أف يباركهما كجيزيهما 

 . أحسن الثواب ُب الدنيا كاآلخرة



لية الًتبية كتقوؿ الباحثة الشكر ؼبدير اعبامعة كعميد ؾ 
كتأىيل اؼبعلمية كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كعبميع األساتذة 

كموظفي مكتبة جامعة الرانَتم الذين قد ساعدكىا بإعارة الكتب 
 .احملتاجة ُب كتابة ىذه الرسالة

كتقوؿ الباحثة الشكر خاصة للوالدين احملبوبُت اللذين قد  
، لعل اهلل أف حيفظهما ربياىا تربية حسنة كىذباىا هتذيبا نافعا

 .سالمة الدين ُب الدنيا كاألخرة

نندا منَتا : كتتقدـ الباحثة الشكر إٔب صبيع أصدقائها 
ألفا، أيدر رحياف فوترم، خَت النسآء كصبيع أصدقائها ُب الوحدة 

تقوؿ شكرا جزيال . األكٔب ُب جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية
البحث العلمي، جزاكم اهلل خَت على مساعدهتم ؽبا ُب كتابة ىذا 

 .اعبزاء

كأخَتا، تدعو اهلل أف جيعل ىذا العمل شبرة نافعة كترجو  
من القارئُت نقدا بنائيا كاصالح نافعا إلكماؿ ىذه الرسالة ألف 



اإلنساف ال خيلو من اػبطاء كالنسياف كعسى أف تكوف نافعة 
 .للباحثة كللقارئُت صبيعا

ـ اؼبؤب كنعم النصَت كالحوؿ حسبنا اهلل كنعم الوكيل نع 
 . كالقوة إال باهلل العلي العظيم، كاغبمدهلل رب العاؼبُت

 2017يوٕب  15دار السالـ، 
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تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ لًتقية : إف اؼبوضوع ؽبذه الرسالة ىو 
  ػػػػػػػػػػػػالتالميذ على كتابة اغبركؼ العربية حبث ذبرييب بػػػقدرة 

MIN Lampanah Leungah  . كقد اختارت الباحثة ىذا
  MIN Lampanah Leungahبػػػػػػػػػ  اؼبوضوع، ألف التالميذ

يتعلموف كديارسوف ذلك الدرس ُب فصوؽبم، كلكن أكثرىم ٓب 
يقدركا على سيطرة ذلك الدرس جيدا خاصة ُب موضوع 

إمالء اؼبنقوؿ، كلذالك أرادت الباحثة أف تيطٌبق الطريقة 
. اإلمالء اؼبنقوؿ لًتقية قدرة التالميذ على كتابة اغبركؼ العربية

 ىذه الرسالة فهو كأما منهج البحث اليت تستعملو الباحثة ُب
منهج ذبرييب حيث أهنا تقـو نفسها بتطبيق الطريقة اإلمالء 



كاجملتمع من ىذا البحث . اؼبنقوؿ على كتابة اغبركؼ العربية
كأخذت . MIN Lampanah Leungahىو صبيع التالميذ بػػػػػػػ 

كعبمع . تلميذا 10الباحثة للعينة ُب الفصل الثالث كعددىم 
حثة بتعليم مادة كتابة اغبركؼ العربية البيانات تقـو البا

بااإلمالء اؼبنقوؿ بالدليل اؼبالخظة اؼبباشرة كخطة التعليم 
كقد نالت الباحثة نتائج . كأسئلة االختبار القبلي كالبعدم

على كتابة اغبركؼ مالء اؼبنقوؿ تطبيق اإلالبحث كىي أف 
ت اغبساب  –كالدليل عن ذلك أف نتيجة . غَت فعاؿ العربية

(to ) 0،21-  ت اعبدكؿ  –كقيمة(tt) 2،26  كتكوف
ت اعبدكؿ  –أضغر من نتيجة ( to)ت اغبساب  –نتيجة 

(tt)  



ABSTRAK 
Judul penelitian       : Penerapan Metode Imla’ Manqul untuk 

Meningkatkan Kemampuan Murid Terhadap 

Penulisan Huruf Arabiyah (Study 

Eksperimen di MIN Lampanah Leungah). 

Nama Lengkap        : Uswatun Hasanah 

Nim                         : 221324094 

 

Judul skripsi ini adalah “Penerapan Metode Imla’ Manqul untuk 

Meningkatkan Kemampuan Murid Terhadap Penulisan Huruf 

Arabiyah (Study Eksperimen di MIN Lampanah Leungah). Penulis 

memilih judul ini karena para murid di MIN Lampanah Leungah 

mempelajari pelajaran tersebut di kelas mereka, tetapi kebanyakan  

mereka belum mampu menguasai pelajaran tersebut dengan baik 

khususnya pada judul Imla’ Manqul, oleh karena itu penulis ingin 

menggunakan metode Imla’ Manqul untuk meningkatkan 

kemampuan murid terhadap penulisan huruf Arabiyah. Adapun 

metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini 

adalah metode Eksperimen dimana peneliti menerapkan sendiri 

metode Imla’ Manqul penulisan huruf Arabiyah. Dan populasi 

penelitian ini yaitu semua murid MIN Lampanah Leungah. Dan 

peneliti mengambil sample di kels III yang berjumlah 10 orang 

murid. Dan untuk pengumpulan data peneliti menggunakan RPP 

dan Soal Pre test serta Post test. Dan hasil penelitian ini yaitu 

bahwasanya penerapan metode Imla’ Manqul terhadap penulisan 

huruf Arabiyah tidak efektif. Ini dibuktikan dengan nilai tHitung (to) 

sebanyak – 0,21 sedangkan nilai tTable (tt) sebanyak 2,26, dan hasil 

tHitung (to) lebih kecil dari hasil tTable (tt).  



ABSTRACT 
Research title:  Implementation of Imla' Manqul Method to 

Improve Student Ability to Writing Arabiyah 

Letters (Experimental Study in MIN 

Lampanah Leungah). 

Full Name:   Uswatun Hasanah 

Nim:    221324094 

 

The title of this research is "Implementation of Imla’ Manqul 

Method" to Improve Student Ability on Writing Arabiyah Letters 

(Experimental Study in MIN Lampanah Leungah). The researchers 

chose this title because the students at MIN Lampanah Leungah 

studied the lesson in their classes, but most of them have not been 

able to master the lesson well especially in the title of Imla 'Manqul, 

therefore the researchers wants to use Imla' Manqul method to 

improve students' Arabic letter writing. The research method used by 

researchers in this research is the method of experiment where the 

researchers apply their own method Imla 'Manqul writing Arabiyah 

letters. And this study population is all students of MIN Lampanah 

Leungah. And the researchers took samples in kels III which 

amounted to 10 students. And for data collection researcher using 

RPP and Problem Pre test and Post test. And the results of this study 

is that the application of Imla 'Manqul method of writing Arabiyah 

letters is not effective. This is evidenced by the value of t (to) as 

much as - 0.21 while the value tTable (tt) as much as 2.26, and the 

result t (count) smaller than the tTable (tt). 

 
 

 
 
 
 
 



 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة  البحث  -أ 

اللغوية اليت حيتاج إليها كالكتابة ىي مهارة من اؼبهارات 
 –الكتابة  .لوصل خَتات األجياؿ بعضهم بعضا التالميذ

، ك معناىا "كتابة  –يكتب  –كتب "مصدر من  –لغة 
 ُ.كالكتابة ىي رموز مكتوبة لألصوات اللغوية. خط أك رسم

اما مهارة الكتابة ُب بسيطة تًتكز ُب القدرة على رسم 
اغبركؼ كالكلمات رظبها صحيحا طبقا ؼبا اتفق عليو 

ذه اغبركؼ كالكلمات ك نشاطة أصحابو من أشكاؿ لو
نشاطة فكرية كمها معا تكوناف اؼبهارة الكلية  حركية ك

للكتابة ك أيضا أف الكتابة كسيلة للتصاؿ كللتعبَت عن 
 ِ.التفكَت

                                                           
جامعة أـ )، ,تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،لناقةا ؿبمود كامل  

 233، ص (1985، مكة اؼبكرمة: القرل
 234 ، ص...اللغة العربية تعليمؿبمود كامل الناقة،   



كاإلمالء فرع من فركع اللغة العربية عبعل الطلبة قاردين 
على كتابة اغبركؼ العربية حىت يستطيعوا أف يقرؤكا كيتكلموا 

. كما قاؿ نايف ؿبمود معركؼ. باللغة العربية الصحيحة
إف اإلمالء ىو ربويل األصوات اؼبسوعة اؼبفهومة إٔب رموز "

الصحيحة   مكتوبة على أف توضع ىذه اغبركؼ ُب مواضعها
. من الكلمة  ك ذلك اإلستقامة اللفط كطهر اؼبعٌت اؼبراد

كاإلمالء ؾباؿ من ؾباالت تعليم كتابة اللغة العربية ك ينقسم 
 . إٔب اؼبنقوؿ ك اؼبنظور ك اإلستماع ك اإلحتبارم

ىي  Lampanah Leungah  كاؼبدرسة االبتدائية اغبكومية
ك ىي كقعت  Aceh Besarمن احد اؼبدارس اإلسالـ بػػػػػػػػػػػ 

يتعلم فيو التالميذ .  Lampanahدبركزية  Lampanahُب قرية 
 .اللغة العربية حٌصتُت ُب األسبوع

ترل الباحثة أف التالميذ ُب الفصل الثالثة ُب ىذه  
. اؼبتصلة ُب كلمة كاحدة اؼبدرسة ضعفاء ُب كتابة حركؼ

م و  "ىم يكتبوهنا " موضوع " كلمة : كىذا سبثل ُب كتابة 
 ككلمة" حدي قة " ىم يكتبوهنا   "حديقة"ككلمة  " ضوع 



ىم " قميص"ككلمة " بست ان"ىم يكتبوهنا " بستان"
كىم أيضا ضعفاء ُب فهم كيفية ". قم يص"يكتبوهنا 

كىذه اؼبظاىر اليت كجدهتا االباحثة حينما  اغبركؼ العربية
 بتدائية اإلسالميةاالقامت باؼبالحظة األكٔب باؼبدرسة 

 Lampanah Leungah  اغبكومية

 :أسئلة البحث  -ب 
كيف تطبيق امالء اؼبنقوؿ ُب تعليم كتابة اغبركؼ  .1

العربية مهارة لدل التالميذ باؼبدرسة االبتدائية 
  Lampanah Leungah اإلسالمية اغبكومية 

ىل يكوف امالء اؼبنقوؿ فعاال لًتقية قدرة التالميذ  .2
على كتابة اغبركؼ العربية باؼبدرسة االبتدائية 

    Lampanah Leungah اإلسالمية اغبكومية 
 
 
 
  



 :أىداف البحث  -ج 
عل كيفية تطبيق اإلمالء اؼبنظور ُب تعليم  ؼالتعر .1

مهارة لدل التالميذ باؼبدرسة  كتابة اغبركؼ العربية
  Lampanah Leungah بتدائية اإلسالمية اغبكومية اال

التعرؼ على فعالية اإلمالء اؼبنقوؿ فعال لًتقية قدرة  .2
تابة اغبركؼ العربية باؼبدرسة التالميذ على ؾ

 Lampanah  بتدائية اإلسالمية اغبكومية اال

Leungah  
 

 : أىمية البحث -د 
يساعد الطالب على تعليم اللغة العربية : للطالب 

لًتقية كفاءة    ك مهارة الكتابة باإلمالء اؼبنقوؿُب 
 .يكتبوا كتابة صحيحة ك صبيلة

ُب  إرشاد للمدرس لتطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ:  للمدرس -1
ربسن عملية التعليم ك التعلم ُب مهارة الكتابة ك 

 مهارة الكتابة 

 



 :للمدرسة  -2
تقدًن اؼبسامهة ك اؼبشاركة العملية ُب ترقية كفاءة 

 جع ُب إبداع الطرؽ اؼبستخدمة فيها مركالطلبة 
زيادة معرفة الباحثة على فعاليات بتطبيق : للباحثة  -3

إلسباـ دراستها ُب كاإلمالء اؼبنقوؿ ُب مهارة الكتابة 
 كلية الًتبية جامعة الرانَتم ك للحصوؿ على درجة 

S.Pd. 
 

 : وافتراضاتو وفروضو  -ه 
اإلفًتاضات ُب ىذا البحث ىي أف اإلمالء   

لًتقية قدرة التالميذ على اؼبنقوؿ من دراسة اإلمالء ذبرم 
 .كتابة العربية األساسية

إف استخداـ طريقة اإلمالء (  Ho) الفرض الصفر  -1
اؼبنقوؿ غَت فعالة لًتقية قدرة التالميذ ُب مهارة 

 .الكتابة



اإلمالء إف استخداـ طريقة ( Ha ) الفرض البديل  -2
اؼبنقوؿ فعاؿ لًتقية قدرة التالميذ ُب كصلة اغبرؼ أك 

 .الكلمة العربية ُب مهارة الكتابة
 

 :حدود البحث  - و
 يقتصر موضوع ىذا البحث على:  اغبد اؼبوضوعي -1

تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ لًتقية قدرة التالميذ ُب مهارة 
 .الكتابة

يقتصر ىذا البحث ُب اؼبدرسة : اغبد اؼبكاىن  -2
ُب أتشيو كربل ك     Lampanah Leungahاالبتدائية 

  .اػباصة ُب اؼبرحلة الثالثة
تقـو الباحثة باستخداـ ىذه الطريقة :  ىنااغبد الـز -3

 . ـ 2017  –2016للعاـ الدراسي 

 

 



 :  معاني المصطلحات - ز
 تطبيق   -1

، مصدر ّتنفيذأصلو من طبق دبعٌت " تطبيق"كلمة 
 .يطبق تطبيقا، طبق الشيئ تطبيقا دبعٌت إجراء –طبق 

كلذالك التطبيق ُب ىذه الرسالة يعٍت تنفيذ الشيئ ُب 
 .عملية التعليم ؼبعرفة قدرة التالميذ ُب عمليتهم اليومية

 اإلمالء اؼبنقوؿ  -2
إمالء معناه  -ديلى -اإلمالء مصدر من أملى

اؼبدرس  عمل يقـو بو" كإصطالحا ىو ". كتب"
ليعود الطلبة إجاد اػبط ك صحة رسم اغبركؼ السرعة 

 ْ".ُب الكتابة
كأما اؼبراد لإلمالء اؼبنقوؿ لتعليم اللغة العربية ُب ىذه 

الرسالة فهو طريقة اليت تستخدمها الباحثة لًتقية قدرة 
التالميذ باؼبدرسة االبتدائية اإلسالمية اغبكومية 

                                                           
 
، الطابعة الثالتة قاموس العصرى عربي اندونيسياتا علي كأضبد زىدل ؿبضر،   

 505: ص( 1997معهد كربياؾ اإلسالـ، : يغياكرتا )
، اعبزء المنهج البحث في اصول التربية وطريقة التدريسجامع عبد القدير، .  ْ

 199. ، ص(مكتبة النهضة اؼبصرية: مصر)الثاين، 



Lampanah Leungah  كتابة كىي على مهارة  اؿ
بإعادة التالميذ إجادة اػبط كصحة كرسم اغبرؼ 

    .السريعة

 ترقية  -3
ترقية  –يرقي  –لغة مصدر من رؽ " ترقية"إف كلمة 

كُب اؼبعجم الوسيط معناىا  ٓ.معناىا رفعو ك صعده
أم رفعو كصدره كأف يرفع حصوؿ  ٔ.إرتفع من درجة

الدرس للتالميذ أم مازاؿ التالميذ يرتقي بو األمر 
 .ٕحىت بلغ غايتو

كاؼبراد بالًتقية عند الباحثة ىي ترقية قدرة التالميذ 
 .على كتابة اغبركؼ العربية

 قدرة التالميذ  -4

                                                           
، (1986بَتكت، : اؼبشرؼ الطبعة الثانية دار)، المنجد األنجديلويس معلوؼ،   ٓ

. 267. ص
 
، (1972مكتبة الشركؽ الدكلية، : القاىرة) 2-1معجم الوسيط إبراىيم أنيس،   

 .718ص 

 267. ص،...المنجدكؼ، لويس معلو  ٕ



القوة " قدرة –يقدر  –قدر "كلمة قدرة مصدر من 
ؼبرادمنها اليت ديلكها كا. ٖعلى الشيئ كالتمكن منو

كأما القدرة ُب . الفرد لفعل الشيء أك يًتكو
االصطالح فهي الصفة اليت يتمكن اغبي من الفعل 

 .ٗكتركو باإلرادة
أما اؼبراد هبا ُب ىذه الرسالة كل فهي قوة أك كفاءة 

االبتدائية اإلسالمية اغبكومية  التالميذ باؼبدرسة
Lampanah Leungah  اغبركؼ العربية كتابة على.  

 كتابة   -5
كاتبا  –كتبا  –يكتب  –كتابة ىي من كلمة كتب 

كتابة يعٍت صورفيو لفض اغبركؼ اؽبجاء كعليو  –
كذا، قضى بو عليو أك مكتب، أف يكاتب الرجاؿ 
عبده علي ماؿ يؤديو أكقات معينة فإذا أداه صار 

 .حرا

                                                           
 718.ص ،...معجم ابراىيم أنيس  ٖ
دار الكتاب العلمية، : بَتكت) ، كتاب التعريفاتالشريف علي بن اعبرجاين،   ٗ

 135.ص، (ـ 1988



مهارة كتابة ُب ىذه الرسالة ىي مهارة كتابة العربية  
 .كالنصوص العربية

  َُاغبركؼ العربية  -6
ككل حرؼ العربية اؽبجائية ىي حرؼ مباف ُب الكلم 

فمنها تتكوف كل الكلمات العربية أظباء . العريب
كخيتلف ترتيبها بُت اؼبشاركة كاؼبغاربة . كأفعاال كحركفا

كخيتلف تبويت الكشف هبا كفصوؿ ىذا . كما رأينا
ترتيب حركؼ ىذه  النبويب ُب العاجم العربية، بلبُت

األبواب ُب اؼبعاجم كىو حبث معجمى آخر يطوؿ 
 .بسطة كمناقشة

 
 
 
 

 

                                                           
اؼبملكة العربية : الرياض ) ، استخدامات الحروف العربيةفياض،  سليماف  َُ

. 14، ص (السعودية 



 :الدراسة السابقة  - ح
 إيرناكاٌب: اسم  -1

نقوؿ ك تطبيق عليو ُب تعليم آباإلمالء : موضوع 
 MTsN Ulim Pidie Jaya اؼبفردات

أف اإلمالء اؼبنقوؿ ٓب يقم بو اؼبدرسوف ُب :  مشكلة
ك    Ulim  اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية بػػػػػػػػػػػػ

تريد الباحثة أف تطبق ىذا اإلمالء اؼبنقوؿ ُب تعليم 
. اؼبفردات ُب ىذه اؼبدرسة

كأما منهج البحث الذل تستعملو الباحثة ُب : منهج 
 .جرائىكتابة ىذه الرسالة فهو البحث اإل

كأما نتائج البيانات بعدـ ما قامت : نتائج البحث 
الباحثة بالبحث اإلجرائى أف قدرة الطلبة على تطبيق 

 .اإلمالء اؼبنقوؿ ُب تعليم اؼبفردات مرتفعة
 :عالقة بين الدراسة السابقة و الدراسة الحالية  -

كتبت إيرناكاٌب  البحث اغبإب خيتلف بالبحث الذم
. ُب اؼبوضوع ك اؼبكاف ك مشكالت ك منهج البحث

ألف الدراسة السابقة تبحث عن اإلمالء اؼبنقوؿ 



كتطبيق عليو ُب تعليم اؼبفردات الدراسة اغبالية تطبيق 
ك . اإلمالء اؼبنقوقوؿ لًتقية قدرة طلبة ُب مهارة الكتابة

أف . كاف الدراستاف ـبتلفُت ُب طريقة البحث أيضا
الدراسة السابقة تستعمل بدكرين، قبل عملية التدريس 

تعطى الباحثة اإلختبار القبلي، كُب كل دمر يكوف فيو  
التخطيط كاإلجراءات كاؼبالحظة كاإلختبارات اآلخرة 

كأما الدراسة اغبالية تستعمل طريقة . ُب كل الدكر
الدراسة السابقة . اؼبالحظة اؼبباشرة ك اإلختبار البعدم

ؼبنهج إجراء كالدراسة اغبالية  تستعمل تستعمل ا
 .اؼبنهج ذبريب

 خَتؿ : اسم  -3

تعليم اإلمالء بكتابة قواعد اإلمالء : موضوع 
 MTsN Model Banda Acehللمبتدئُت بػػػػػػػػ

ككاف اإلمالء احد اؼبواد من درس اللغة : مشكلة 
ككاف بعض الطلبة ٓب . العربية اليت يتعلمها الطلبة فيها



يطبقوا قواعد اإلمالء حاصة ُب رسم  يستطيعوا أف
 .الالـ الشمسية ك الالـ القمرية

ك أما منهج البحث ُب ىذه الرسالة فهو : منهج 
 منهج ذبريب 

كمن النتائج احملصولو من ىذا البحث : نتائج البحث 
أف استعماؿ كتاب قواعد اإلمالء للمبتدئُت فعاؿ 

 MTsN Model Bandaػعلى تعليم اإلمالء الطلبة 
Aceh 

: عالقة بين الدراسة السابقة و الدراسة الحالية  -
البحث اغبإب خيتلف بالبحث الذم كتبو خَتؿ ُب 

ألف الدراسة السابقة . اؼبوضوع ك اؼبكاف ك مشكالت 
تبحث عن تعليم اإلمالء بكتابة قواعد اإلمالء 

للمبتدئُت، الدراسة اغبالية تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ لًتقية 
ك كاف الدراستاف . ىارة الكتابةقدرة طلبة ُب ـ

أف الدراسة السابقة . يتساكياف ُب طريقة البحث أيضا
كأيضا الدراسة . تستعمل طريقة اؼبباشرة كاإلختبار،

اغبالية تستعمل طريقة اؼبالحظة اؼبباشرة ك اإلختبار 



الدراسة السابقة تستعمل اؼبنهج ذبريب . البعدم
 .يبكالدراسة اغبالية  تستعمل اؼبنهج ذبر

 فوترم موليانا: اسم  -4 

استخداـ اإلمالء اؼبنظور على كتابة اغبركؼ : موضوع
 ػميهىذىبي األىٍخالىًؽ   TPAُب  إجرائيةدراسة ) اؼبتصلة

Abu Lueng Ie Aceh Besar  )

األسباب اليت تدفع الباحثة الختبار ىذا : مشكلة 
اجملاؿ ىي قد كجدت الباحثة عملية تدريس الكتابة 

تستخدـ اؼبدرسة ُب الطريقة التعليمية غَت مناسبة الىت 
باحتياجات التالميذ حىت فتكوف التالميذ عاجزين ُب 

. اإلمالء

 ىذه الرسالة ىي دراسة إجرائيةكأما منحج : منحج 

عليها ُب ميداف  كمن النتائج احملصولة:  نتائج البحث 
البحث ىي أف قدرة التالميذ على كتابة اغبركؼ 

. اؼبتصلة



:  عالقة بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية -
فوترم كتبت  البحث اغبإب خيتلف بالبحث الذم

ُب اؼبوضوع ك اؼبكاف ك مشكالت ك منهج   موليانا
ألف الدراسة السابقة تبحث . البحث ك نتائج البحث

استخداـ اإلمالء اؼبنظور على كتابة اغبركؼ عن 
ذىبي األىٍخالىًؽ ميوى   TPAُب  إجرائيةدراسة ) اؼبتصلة

Abu Lueng Ie Aceh Besar . الدراسة اغبالية تطبيق
اإلمالء اؼبنقوقوؿ لًتقية قدرة طلبة ُب مهارة الكتابة ك 

أف . كاف الدراستاف ـبتلفُت ُب طريقة البحث أيضا
الدراسة السابقة تستعمل بدكرين، قبل عملية التدريس 

كوف فيو تعطى الباحثة اإلختبار القبلي، كُب كل دمر م
التخطيط كاإلجراءات كاؼبالحظة كاإلختبارات اآلخرة 

كأما الدراسة اغبالية تستعمل طريقة . ؼ كل الدكر
الدراسة السابقة . اؼبالحظة اؼبباشرة ك اإلختبار البعدم

تستعمل اؼبنهج إجراء كالدراسة اغبالية  تستعمل 
 .اؼبنهج ذبريب

 



 طريقة كتابة الرسالة -ط
التأليف ُب ىذه الرسالة فيعتمد كأما طريقة   

الباحثة على طريقة التأليف اعبارية اؼبقررة ُب كلية الًتبية 
كتأىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية ُب 

 :كتاب 
 

“Panduan akademik dan kepenulisan skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 

ajaran 2016 ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

 تعليم اإلمال في اللغة العربية - أ
كس الًتبية اؼبراد بالتدريس ىو تربية، تعليم، ـُب قا  

كأما التعليم ىو النشاط الذم كاف فيو . ُُكعلم الًتبية 
الطالب ليحصل على العلم ك اؼبهارة ك اػبَت ُب انتفاع 

ك التعليم عملية توطر اؼبدرسة ك الطالب . للتعليماؼبصادر 
اإلمالء مصدر من الفصل . ُِفموقع اؼبدرسة ىنا مرافق

أمليت أك أمالت، ك يعٍت التلقُت كالنقل تلقي إٔب غَت 
. فيقاؿ عندؾ، كُب ضوء ذلك ظهرت كتب األمإب

ككتاب األماؿ األىب على القأب، كال بن الشحر كتابا 

                                                           
   . 143ص ( دار العلـو : بَتت )  ، قاموس التربيةؿبمد علي اغبوأب،  ُُ

12 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( 

Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 1999 ) hal. 18. 



، الكتابة ك البعد عن اإلمالعلى غرارة ك نعٌت ب ء اليـو
  ُّ.طاء ُب الرسم اْب

اإلمالء لغة ىو اإلمهاؿ ك التأخَت ، كإطالة الوقت ك العمر 
حىت يتسع الزمن للتمتع بالشي احملبوب، ك اصطالحا ىو 
تصوير اللفظ حبركؼ ىجائية بأف يطابق اؼبكتوب اؼبنطوؽ 

ة اليت ُب ذكات اغبركؼ ،  كتراعى ُب ذلك القواعد اػباص
ك من علمي . استمدت من الرسم العثماين للمصحف

النحو ك الصرؼ ضبطا ك صحة ك إعالال ك إبداال ك 
لغتاف جاء . ٍب إف اإلمالؿ ك اإلمالء شيئ كاحد. تأصيال

ك {  فليملل كليو بالعدؿ }   :هبما القرآف، قاؿ تعإب 
ك كذلك ينبغي . {فهي عليو بكرة ك أصيال } : قولو 

أف يأخذ من معٌت اإلمالء التمهل ك التأىن ُب  على اؼبملى
 . إلقائو الكالـ على من ديل عليو

                                                           
جامعة : دمشق )  في طرائق تدريس اللغة العربية، ؿبمد أضبد السيد ،  ُّ

  . 537، ص2.، ج( 1997دمشق، 



اإلمالء فرع من فركع دركس اللغة العربية، أك كحدت من 
متمم ُب جوىره لدرس القواعد ك . كحدات ىذه الدركس

تنفيذ عملي لو، من حيث اشتمالو على أىداؼ قواعدية 
مل ك الفقرات ، ، بدء من اغبركؼ كانتهاء بًتكيب اِب

فالتفرقة بُت التاء ك الطاء ك السُت ك الصاد كالذاؿ ك 
تدخل ُب باب صحة النطق ك . الظاء ك الكاؼ ك القاؼ

سالمتو عن اػبطأ، كاستتباعا صحة الكتابة ك سالمتها 
من اػبطأ كذلك، ك اؼبثاؿ نفسو يطبق على الكلمات 

درس ك ضرس من : ليحسن الطالبات التفرقة  بُت 
. التمييز بُت ـبارج اغبركؼ ُب الكلمات الواحدة خالؿ

ك ىكذا تدرجا حىت اعبمل فالنصوص، منتقال من 
 ُْ.اإلمالء احملضرك الذائي إٔب اإلمالء اغبر

 

 
                                                           

العصرية، :  اؼبكتبة) اللغة اللعربية وطرائق تدريسها، يوسف الصميلي،   ُْ
 159. ص( 1998



 : أىميتو  -1

كتأٌب أمهية اإلمالء على أف فركع العربية كلها  
تعتمد عليو، كما أف شبنو عالقة عضوية ك ثيقة بينو ك بُت 

األخرل، إف ُب اعبامعة ك إف ُب خارجها، ك مواد اؼبعرفة 
اإلمالء كسيلة أساسية للتعبَت الكاتيب من حيث صحتو ك 

. سالمة من األخطأء، كىم خيدـ الدركس العامة األخرل
ك عليو تقـو مهنة الناشئ ُب مستقبل حياتو ُب األغلب، 

 .إْب....... صحفيا كاف أك كاتبا أك موظفا 

ذه اؼبهارة يساعد يضاؼ إٔب ذلك أف إنقاف ق 
الناشئ على فهم اؼبكتب، إذ قد تتغَت اغبقيقة العملية أك 

التارخيية أك غَت ذلك نتيجة اػبطأ ُب رسم الكتايب كما 
ك قد حدث ذلك )) قصة اؼبستشرؽ الفرنسي الذم قرأ 

ُب يـو ك )) عنا بعيدة ، إذا أنو قرأىا (( ُب يـو العطلة 
 . ق ك يقف حائرا أماموفبا جعل اؼبعٌت يلتبس علي(( ليلة 

كعدـ القدرة على كتابة الكليمة صحيحة حبيث   
تعرب عن اؼبعٌت اؼبطلوب يعد نقصا كبَتا ُب عملية الكتابة 



كما أنو يعطى إنطباعا سيئا عن . ك يشوه اؼبكتوب
ك من ىنا كانت الكتابة الصحيحة عملية مهمة , الكانت

فة ك ضركرة ُب التعليم ألهنا عنصر أساسي من عناصر الثقا
كالوقوؼ على . إجتماعية لنقل األفكار كالتعبَت عنها

 .أفكار األخرين كاإلؼباـ هبا فتنموا اػبربات ك تتوسع اآلفاؽ

 أىدافو -2
تدريب الطالبات على رسم اغبركؼ كالكلمات رظبا   .1

صحيحا مطابقا ؼبا اتفق عليو أىل اللغة من أصوؿ فنية 
 .ربكم ضبظ الكتابة

اإلمالئية اليت ربتاج على مزيد من تذليل الصعوبة  .2
 .العناية

اإلسهاـ الكبَت ُب تزكيد الطالبات باؼبعلومات االزمة  .3
 .لرفع مستول ربصيلهم العلمي

 .تدريب الطالبات على ربسُت اػبط .4
 .يتكفل درس اإلمالء بًتبية العُت عن طريق اؼبالحظة  .5
 .كسبييز األصوات اؼبتقربة لبعض اغبركؼ  .6



 أنواعو -3
 :  ُٓإمالء إٔب أربعينقسم 

 اإلمالء اؼبنقوؿ ( أ)

كىو طور النسخ با ليد نقال عن قطعة ـبتارة أك 
كلمات مشبتة على السبورة، كدكره ترسيخ الكلمة بعدد 

 .حوفها كترتيبها كتشكيلها كتردادىا نطقا ككتابا

 اإلمالء اؼبنظور  ( ب)

كُب ىذا الطَّور تعرض القطعة اؼبمالة على التلميذ 
كفهمها، كيغلب أف تكوف ُب مضموهنا  اؼبتدٌرب لقراءهتا

حكاية قصَتة جٌذابة، كهتٌجى بعض كلماهتا قبل أف ربجب 
عن نظر اؼبتدٌرب الذم سيتلقاىا فبالة ببطء كأناة، فبا 

يسمح لو باستعادة صور الكلمات من مواقعها ُب الذاكرة 
 .القريبة ليشعر بالثقة كاالعتياد على الكتابة
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 اإلمالء االستماعي ( ت)

اؼبعلم ىاىنا قطعة من النثر السهل تشتمل  كخيتار
. على أيقصوصة أك موعظة يسمعها لتالميذه بإلقاء جيد

كيفرد منها كلمات صعبة أك مشمولة بغرض تعليمي أك 
تربومٍّ، كيقف عندىا مرارا كتكرارا قبل أف يقـو بإمالء 

كىذا الشكل من . النص ؿبجوبا عن عُت اؼبملى عليو
ألخَتة من الدراسة اإلبتدائية قبل اإلمالء يالئم مرحلة ا

 .أف يوضع الطالب موضع الثقة لكتابة ؾبمل ماديلى عليو

 اإلمالء االختبارم ( ث)

يكوف بعد اطالع الدراس على قواعد اإلمالء، فهو 
كينبغي أف يتكٌرر اإلمالء . دبثابة تطبيق ؼبا كعى منها

اإلختبارمُّ على عدد قواعد اإلمالء أك دركسو ليضمن 
ما يكتب من خالؿ تطبيق صبيع ما تعلم من  صحة صبيع

قواعد، حىت إذا ثبت للمعلم إتقاف تالمذتو للكتابة إتقانان 
عملينا ىو أىٌم من حفظ القواعد النظرية، كاف باإلمكاف 

أف يقلل من حصص اإلمالء االختبارم، كأف يعد عنها إٔب 



 االستكثار من حصص التعبَت أك اإلنشاء، فإٌف موضوعات
اليت يعاعبها الطالب تشتمل ضمن ما تشتمل عل التعبَت 

تطبيق عمليُّ لقواعد اإلمالء، كىو الغاية اؼبنشودة اليت تعٍت 
إتقاف الكتابة، أك إتقاف علم اإلمالء، أكاعبمع بُت القاعدة 

 .كالتطبيق ُب آفو كاحد

 : قواعده -4
  ُٔاغبركؼ ( أ

استقٌرت اللغة العربية على تسعة كعشرين حرفا   -1
كلماهتا كىذه ىي بالًتتيب اؽبجائي تتإلف منها 

أ ب ت ث جح خ د (. اؼبطبعي)كباػبط النسخٌي 
ذ رز س ش ص ض ط ظ عغ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ك 

 .ق ا م
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حركؼ : تقسم ىذه اغبركؼ من حيث كتابتها إٔب -2
مهملة خالية من التنقيط كحركؼ معجمة عليها 

 . تنقيط بواحد أك اثنتُت أك ثالث

د  –ح  -أ: فا، كىياغبركؼ اؼبهملة ثالثة عشر حر -3
 –ا  –ق  –ـ  –ؿ  -ع–ط –ص –س  –ر  –
 .ك

: سٌتة عشر حرفا، كىي( اؼبنقطة ) اغبركؼ اؼبعجمة  -4
 –ش  –ز  –ذ  –خ  –ج  –ث  –ت  –ب 
كاختيلف . م –ف  –ؾ  –ؼ  –غ  –ظ  –ض 

خَتة ُب أمر الكاؼ، فهي شبو معجمة إذا كقعت أ
كىي مهملة . ؾ: مفردة تتضمنها رأس عُت مقطوعة

 .كػ :إذا كقعت مٌتصلة ُب بداية الكلمة أك توٌسطتها

تيقسىم حركؼ اؽبجاء من حيث النطق هبا إٔب صائتة  -5
، (م –ك  –ا : )كالصائتة ىي. أك ساكنة( صوتية)

كالصامتة ما عداىا، كىي بقية اغبركؼ األخرل 
 .كعددىا ستة كعشركف



فاغبركؼ . تقسم حركؼ اغبجاء إٔب مشسية كقمرية -6
ٌب تيلفظ مضاعفة أك مشٌددة الشمسية ىي اؿ

التعريف، كاغبركؼ القمرية ىي ( أؿ)إذاسبقت بػػػ 
... التعريف( أؿ)اليت تلفظ من دكف تضعيف مع 

كىذا فبٌا سيأٌب التفصيل فيو مع قاعدة الالـ 
 .الشمسية كالالـ القمرية

إٌف خصائص اغبركؼ اؽبجائية كتقسيماهتا اليت  -7
 .اإلمالء اػبٌطيذكرناىا مفيدة جدا لإلؼباـ بقواعد 

 ُٕالكلمة  ( ب
 .الكلمة بتاإلعتبار النحوم اسم كفعل كحرؼ  -1
يقصد باغبرؼ باالعتبار اإلمالء أحد حركؼ   -2

اؼبعاين الذم بتأليف من حرؼ من حركؼ اؽبجاء 
 (.لكنٌ )إٔب طبسة أحرؼ ( بػػػػػ، كػػػ، ك)
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تقع الكلمةا إمالء بُت حرؼ كاحد من حركؼ   -3
 .اؽبجاء، كسبعة أحرؼ فأكثر

: تكوف الكامة إمالء مفصولة مستقلة بذاهتا  -4
، أك موصولة من عدة كلمات على شكل (كتابا)

 (.استعىٍرتيوي )كاحدة 
 (.ؾبد. حصاف. غيث: )يكوف االسم مفردا  -5
كيكوف االسم مرٌكبا من أكثر من كلمة، كىذا   -6

 :الركيب يكوف
 بدر الدين: إضا فيا (1)
 جاد اؼبؤب: صبليا (2)
 بعلبٌك، خبتنٌصر: مزجيا (3)

ييستعاف بالقواعد السابقة اليت يعٌد بعضها من قواعد  -7
النحو كالصرؼ على صٌحة كتابة الكلمة ُب علم 

 .اإلمالء



 ُٖاغبركؼ الشمسية كاغبركؼ القمرية ( ج
اغبركؼ الشمسية ىي اليت ال يلفظ معها بالـ   -1

ت، ث، د، : ، كعددىا أربعة عشر حرفا، كىي(أؿ)
: حنو. ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ؿ، ف

 ((.التػَّعىب)) 
، (أؿ)اغبركؼ القمرية ىي اليت يلفط معها بالـ  -2

أ، ب، ج، ح، خ، : كعددىا أربعة عشر حرفا كىي
 (األمر: )ع، غ، ؼ، ؽ، ؾ، ـ، ق، ك، م، حنو

 ُٗالفصل كالوصل ( د
األصل ُب كتابة الكلمات أف تكتب كلُّ منها  -1

منفصلة عن األخرل ضمن صبلة أك عبارة، أك 
 .سبق –حصاف  –كثب  –غزاؿه : من دكهنا
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ىنالك بعض الكلمات جاءت متصلة باألخرل  -2
التعريف ( أؿ)إمالءن قاعديان متعارفا عليو كاتصاؿ 

 .الغزاؿ، اغبصاف، السِّباؽ: باالسم اؼبعرؼ
 :من أحواؿ االتصاؿ لتشكيل كلمة كاحدة -3

ا: اٌتصاؿ حرؼ حبرؼ، مثل (1)  بال، إَّنَّ
 ؼباذا، ؼبن: اتصاؿ حرؼ باسم، مشل (2)
 كتايب، مدينتنا: بضمَت، مثل اتصاؿ اسم (3)
 قرأت، زرناىا: اتصاؿ فعل بضمَت، مثل (4)
اتصاؿ لفظُت أعجميَُّت ُب مركب لفظي،  (5)

 شهرزاد: مثل
 .إليهم. لنا. يب: اتصاؿ حرؼ بضمَت، مثل (6)

 :من أىم اؼبوصوالت إمالء -4

 العدد اؼبضاؼ من ثالشبائة إٔب تسعمائة (1)
: اؼبنٌونة بالكسرة(( إذ))الظرؼ اؼبركب مع  (2)

 ، يومئذعندئذ



بينما، : الزائدة(( ما))الظرؼ اؼبركب مع  (3)
 حيثما

االسم اؼبوصوؿ مع سوابقها من (( مىنٍ )) (4)
 فبٌن، عٌمن، فيمن: حركؼ اعبر

االستفهامية مع ما يسبقها من (( ما)) (5)
حركؼ اعبر األحادية أك الثنائية، كربذؼ 

: االسم اؼبوصوؿ(( ما))ألفها سبييزا ؽبا عن 
 مٌم؟ فيمى؟ ٓبى؟

(( إف))الزائدة أك الكافة لعمل (( ما)) (6)
 ليتما. لعلما. كأَّنا: كأخواهتا

، ال حٌب، نعم)األفعاؿ اعبامدة  (7) مع ( حبَّ
 ...حٌبذا، ال حٌبذا، نعٌما((: ما))ك (( ذا))

ىنالك موصوالت من الكلمات كثَتة الوركد  -5
 :كاالستعماؿ ىي

اغبرؼ الناصب، (( أف))اؼبؤلفة من : أالَّ  (1)
 ((ال))كحرؼ النفي 



(( أف))اؼبؤلفة من الالـ، حرؼ اعبر، ك: لئال (2)
 النافية كىي حرؼ(( ال))اغبرؼ الناصب، ك

ك (( ىل))اؼبؤلفة من جرؼ االستفهاـ : ىىاٌل  (3)
 النافية(( ال))

ينفصل اعبزءاف ُب العدد اؼبركب من أحد عشر  -6
 إٔب تسعة عشر

باػبلق فالعلم : يتصل دبا بعده كل حرؼ مفرد -7
 لنسدي 

قواعد الفصل كالوصل فيما ٓب يذكر من  -8
اإلمالئيُت، يستعاف باػبربة فيما ىو معركؼ 

االتصاؿ كاالنفصاؿ ضمن الكلمة الواحدة، فبا 
ىذا، ذلك، : ىو دارج ُب االستعماؿ، مثل

 .ىؤالء، تلكم

 



 َِمهزة الوصل كمهزة القطع ( ق
مهزة الوصل ترسم ألفا بال مهزة، كينطق هبا متحركة  -1

ـ، كال ينطق بفتح أك بضم أك بكسر ُب أكؿ الكال
 :هبا ُب درج الكالـ، كمن أمثلتها

 الفىت: مفتوحة (1)
 امرؤه : مضمومة (2)
 ًامرأة: مكسورة (3)

مهزة القطع ترسم على شكل ألف فوقها مهزة ُب  -2
، كربتها مهزة ُب (أبد، أيسيد)حاليت الفتح كالضٌم، 

 (.إحساف، ًإشراؽ)حالة الكسر 

تأٌب مهزة القطع باللفظ نفسو ُب أكؿ الكلمة، أك ُب  -3
كسطها، أك ُب آخرىا، كترسم على أشكاؿ ـبتلفة 

 .فبا سنتعلمو ُب قواعد اؽبمزة

 :مواقع مهزة الوصل من األفعاؿ -4
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. ايدرس: ُب أكؿ فعل األمر من الثالثي (1)
 .اًفهم

. التػىفىتى : ُب ماضي اػبماسٌي اؼببتدئ هبمزة (2)
 .انتشر

. انتًسبٍ : ُب أمر اػبماسي اؼببتدئ هبمزة (3)
 .ًاعتىربٍ 

. التفات: اػبماسي اؼببتدئ هبمزةُب مصدر  (4)
 .انتساب

: ُب ماضي السُّداسي كأمره كمصدرًه (5)
 استفسر، استفًسر، استفسار

 –اسم : ُب طائفة معركفة من األظباء ىي (6)
 –اثناف  –امرأة  –امرؤه  –ابنة  –ابن 

من )اًن اهلل  –التعرؼ (( اؿ)) –اثنتاف 
 (.القسىمى 

إذا كقعت  لفظا ككتابة(( ابن))ربذؼ مهزة : ملحوظة
: بُت اظبىي علم، ككانت نعتنا، كٓب تقع ُب أكؿ السطر

 .أسامة بن زيد، خالد بن الوليد



 ُِاؽبمزة ُب أكؿ الكلمة ( ك
: اؽبمزة ألف متحركة قد تأٌب ُب أكؿ الكلمة  -1

: ، أك ُب آخرىا(شأف: )، أك ُب كسطها(أدب)
 (.سبأ)

 –أنىا : اؽبمزة ُب أكؿ الكلمة تيرسمي ألف، مثل  -2
 .ًإخوٌب  –أيحبُّ 

توضع مهزة القطع اليت ُب أٌكؿ الكلمة فوؽ األلف   -3
، كتوضع (أـٌ )، أك مضمومة (أىخ)إف كانت مفتوحة 

 (.إشارة)ربت األلف إف كانت مكسورة 
كلُّ ( اؼببتدئة)تعامل معاملة اؽبمزة ُب أٌكًؿ الكلمة   -4

مهزة سبقت بأحد اغبركؼ  التالية فهي ال تعد 
 :متوٌسطة
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 .سأىٍقبل اقًتاضك: سُت االستقباؿ (1)
قمت ألحٌييك، : الـ التعليل أك الالـ اعبارٌة (2)

 .كسررتي لقدكمك
 .أبوؾ كأٌمك مكرماف: كاك العطف (3)
أمُّكى أحىقُّ بالرعاية : فاء العطف كسواىا (4)

 .فأبوؾ
 لست كأحدو من الغرباء: الكاؼ التشهيبٌية (5)
 .ظبعتي بأدبك: الباء اعباء اعبارٌة (6)
 .اإلساءةاألدب خَته من : التعريف(( أؿ)) (7)

تيستثٌت من القاعدة السابقة، كتعامل معاملة اؽبمزة  -5
 :اؼبتوسطة مهزات الكلمات اآلتية

كتتألف من ىاء التنبية كاسم اإلشارة : ىىؤيالءً  (1)
فاؽبمزة مضمومة  كيًتبىٍت على ( أكالءً )

 .مايناسب الضم، كىو الواك
كتتألف من الـ التوطئة للقىسىم اؼبفيدة : لىًئن (2)

اليت ىي حرؼ (( إف))ؼبعٌت التوكيد، كمن 



شرط جاـز مهزتو أٌكلٌية أك مبتدئة، كمع ذلك 
عيوملت كاؼبتوسطة، فكتبت على نربة، ألف 

 .حركتها الكسر
ك تتألف من الالـ اعبارٌة اليت تفيد : لئال (3)

( (آل))اغبرؼ اؼبصدرم، ك(( أف))التعليل، ك
((. أال))، فهما ((أف))النافية مدغمة ُب 

عيدٍَّت مهزهتا متوسطة حركتها الكسر، 
 .فكتبت إمالءو على نربة

كيٌلما تال اؽبمزتاف معا على شكل ألف عليها مدة،  -6
آساس  –آبار : ، كمان ُب الكلمات(آ)هبذا الشكل 

 .آؼبعلِّمي جاء؟ –

 مالء المنقولالبحث عن اإل  - ب
بعد أف يتعلم الطالب كتابة اغبركؼ كالنسخ ديكن أف  

تبدأ اإلمالء اؼبنقوؿ كىو نوع من أنواع درس اإلمالء الذم يعتمد 
كمعناه أف ينقل التالميذ قطعة اإلمالء من , على التقليد كاحملاكاة

كذلك بعد , أك من البطاقات أك من كتاب القراءة, السبورة



كيالئم ىذا النوع من . اقراءهتا كفهمها كهتجي بعض كلماتو
اإلمالء تالميذ الصف الرابع كديكن أف ديتد إٔب الصف السادس 

حٌوؿ " : نقال –ينقل  –نقل "من  اؼبنقوؿ  .من اؼبرحلة اإلبتدائية
كيقصد بو أف ينقل . من موضع أم نسخ القطعة ُب دفاترىم 

الطالبات قطعة اإلمالء اؼبناسبة من كتاب أك سبورة أك بطاقة بعد 
 ِِ.قرائتها، كفهمها فهما كاعيا

 : خطوات تدريس اإلمالء المنقول .1
هتدؼ اػبطوة األكٔب ُب تدريس الكتابة باللغة العربية إٔب 

 .بة على رسم اغبركؼ العربيةربسُت قدرة الطل

 :خطوات السَت ُب اإلمالء اؼبنقوؿ ىو

 يهد اؼبدرس لقطعة اإلمالء باؼبناقشة اؼبتعقلة (1)
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يعرض اؼبدرس اؼبوضوع مكتوبا على سبورة  (2)
إضافية أك ُب كرقة يوزعها على التالميذ أكُب 

 .بطاقة كبَتة يعرضها أمامهم
يطلب من التالميذ قراءهتا قراءة صامتة ٍب  (3)

تأمر . مناقشتهم فيها للتأكد من فهمهم
اؼبدرسة التالميذ ليقرؤك صامتة إٔب القطعة 

 .َّنوذجية
يناقش معهم الكلمات اليت يريد معا عبتها،  (4)

كأف يسأؿ أحد التالميذ قراءة الكلمة 
األكٔب ٍب ىجاءىا، ك عليو أف يربزىا على 

السبورة األصلية، ٍب يطالب التالميذ 
د ىجاءىا ُب بكلمات فباثلة توضح بع

صف مع الكلمة األكٔب ٍب ينتقل إٔب 
كىكذا حىت ينتهى من صبيع .... الثانية

 .الكلمات
طلب من التالميذ فتح كراسو اإلمالء  (5)

تأمر اؼبدرسة التالميذ . ككتابة اؼبوضوع نقال



أف يفتحوا كراستهم ليكتبوا اؼبوضوع كصبيع 
 .ِّالكلمات

 فوائد اإلمالء المنقول .2
 :اؼبنقوؿ يعرض كثَتا من فوائدهدرس اإلمالء 

فيو تدريب على القراءة، كتدريب على التعبَت  (1)
الشفول بتدريب ُب القراءة فيمارس الطالب أف 
يقرأ اامفردات أك الكلمات ليسهل الطالب ُب 

 .قرائتهم
فيو كذالك تدريب على التهجي كمعرفة الصور  (2)

الكتابية للكلمات اعبديدة اليت ربمل صعوبة 
بغى على اؼبدرسة أف هتجى إٔب ًب. إمالئية

الطلبة لعلو يستطيع أف خيلف صور الكتابة ُب 
 .الكلمات كاعبملة
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كالتالميذ يتعود ُب ىذا الدرس دقة اؼبالحظة،  (3)
كحسن اغباكة، كتنمو مهارة ُب الكتابة، كيزيد 

إدراكو للصلة بُت أصوات اغبركؼ كصورهتا 
 .الكتابة

 .كيعود كذالك النظاـ كالتنسيق (4)
 تدريس اإلمالء المنقولأىداف   .3

تعليم التالميذ على رسم اغبركؼ كالكلمات رظبا  (1)
كعلى سرعة الرسم الصحيح للكلمات , صحيحا

 .اليت حيتاج إليها ُب التعبَت الكتايب

مثل دقة , تنمية بعض االذباىات لدل التالميذ (2)
, كالعناية بالنظاـ كالنظافة, كقوة اؼبالحظة, االنتباه

 .كإجادة اػبط

اث البشرم كسهولة نقل اؼبعارؼ حفظ الًت (3)
ِْ. جيلمن جيل إٔب, اإلنسانية
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 حروف العربيةمفهوم  -ج
أف عدد األجبدية العربية شبانية كعشركف حرفا موزعة على 
مدرج صوٌب كاسع بُت الشغتُت من جهة، كأقص اغبلق من جهة 

 ِٓ.أخرل
  مخارج الحروف العربية  -د

اثناف ككاف حرؼ اؽبجائية كلها سواكن، كمنها 
يستعمالف استعماال آخر كىو اغبركة الطويلة أك حرؼ مٌد كلُت 

  ِٔ.األلف تستعمل اإلستعماؿ األخَت أيضا. كمها الواك كالياء
أ، ب، ت، ث، ج، : )حركؼ اؽبجائية ُب العربية بالًتتيب ىي

ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ؼ، 
 (.ؽ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ك، ق،  م
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 :الحروف العربيةصفات -ه
اػبواص كاؼبالمح اؼبميزة لكل : يقصد بصفات األصوات 

صوت، من مهس أك جهر، كشدة أك كخاكة، كاستعالء أك 
استفاؿ، كإطباؽ أك انتفاع، كغَت ذلك من الصفات الىت ربد 

 ِٕ.اغبالة الىت يكوف عليها الصوت عند النطق بو
    :الصفات التى ضد لها 

 اعبهر  -1
النفس جرم النفس عند النطق كىو احنباس جرم 

. باغبركؼ لقوية، كذلك لقوة االعتماد على ـبرجو
أ، ب، د، ذ، ر، : كحركؼ اعبهر تسعة عشر حرفا كىي

 .ز، ض، ط، ظ، ع، غ، ؽ، ؿ، ـ، ف، ك، م
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 اؽبمس   -2
كىو ضد اعبهر، فهو انطالؽ النفس عند النطق  

باغبركؼ لتماـ قوتو، كذلك لضعف االعتماد على 
ت، ث، ح، خ، : كحركؼ اؽبمس عشرة كىي. ـبرجو

 . س، ش، ص، ؼ، ؾ، ق
 الشدة   -3

كىي احنباس الصوت عند النطق باغبرؼ لتماـ قوتو،  
كذلك لتماـ قوة االعتماد على ـبرجو، كحركؼ الشدة 

 أ، ب، ت، ج، د، ط، ؽ، ؾ : شبانية كىي
 الرخاكة  -4

كالرخاكة ضد الشدة، فهي انطالؽ الصوت عند النطق 
باغبرؼ لتماـ ضعفو، كذلك لتماـ ضعف االعتماد على 

ح، خ، ذ، ز، س، ش، ث، : كىي ستة عشر . ـبرجو
  .ص، ض، ظ، ع، ؼ، ق، ك، م

 التوسط بُت الشدة كالرخاكة  -5
كحركؼ .كذلك حُت ال يتم انطالؽ الصوت كال احنباسو

 .ر، ع، ؿ، ـ، ف: التوسط طبسة ىي 



 االستعالء  -6
كىو خركج صوت اغبرؼ من أعلى الفم، كذلك لعلـو 

كحركؼ . اللساف عند النطق بالرؼ أب اغبنك األعلى
 .خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ؽ: كىي. عالء سبعةاالست

 االستفاؿ   -7
ىو ضد االستعالء، فهو خركج صوت اغبرؼ من أسفل 

كذلك لتسفل اللساف عند النطق باغبرؼ أب . الفم
كحركؼ االستفاؿ اثناف كعشركف، . اغبنك االسفاؿ

كىي أ، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، ز، س، 
 .ش،ع، ؼ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ق، ك، م

 األطباؽ  -8
كىو اربصار صوت اغبرؼ بُت اللساف كاغبنك األعلى، 

 .ص، ض، ط، ظ: كحركفو أربعة، كىي 
 
 
 
 



 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث  . أ

 إف اؼبنهج الذم تستعملو الباحثة ُب ىذه الرسالة فهو
العلمي الذم تستطيع  البحث التجرييب ك ىو منهج البحث

على ( اؼبتغَت اؼبستقل) الباحثة بواسطتها أف تعرؼ أثر السبب 
الذم لو األثر اعبلى ُب تقدـ العلـو (اؼبتغَت التابع)النتيجة 
ك زبصص الباحثة ؽبذا البحث التجرييب التصميمات  ِٗ.الطبيعية

ك ىو قسم من البحث (  pre-Experimental Designs)التمهيدية
، ظبيت بتصميمات سبهيدية أك رديئة أك غَتىا فهي قد التجرييب

(  ُٖٕٗ)اتصفت هبذه الصفة ألهنا ال تستحق كما قاؿ تكماف 
أف تكوف تصميمات ذبريبية ألف ال يتم فيها ضبط اؼبتغَتات 
ضبطا دينع من تأثَت كل العوائق الىت تعوؽ الصدؽ الداخلى 

 َّ:ك تأخذ الباحثة الشكل التإب. للتجريبية الىت ذكرىا سلفا
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أم تتم إجراء اختبار قبلي لتحديد اؼبستول ُب مقرر 
القواعد قبل إجراء التجربة، ٍب تطبق طريقة التعليم الربمج،ك ُب 

هناية الفصل الدراسي جيرل ؽبم اختبار بعدم ليتبُت مدل الفرؽ 
 .االختبارين القبلي ك البعدم فبا يعكس أثر التجربة درجةبُت 

 المجتمع البحث . ب

ك صبيع التالميذ ُب مدرسة إبتدائية ث قاجملتمع ؽبذا البح
 .تلميذا 100ككاف عددىم   Lampanah Leungah بػػػ حكومية
 عينة البحث. ج

 15ذت الباحثة للعينة ُب الصف الثالث ك عددىم فأخ 
ك الطريقة اليت تستخدمها الباحثة الختيار العينة ىي . تلميذا

العينة ك ىي تعٍت الطريقة العمدية، أم اختيارىا باػبربة ُب تعيُت 
أف أساس االختيار خربة الباحثة ك معرفتها أف ىذه العينة سبثل 

 ُّؾبتمع البحث
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 طريقة جمع البيانات . د

 على الطريقةعبمع البيانات فتعتمد الباحثة  كأما طريقة
 :التالية

 اؼبالحظة اؼبباشرة -ُ
شرة عن البحث ُب تقـو الباحثة باؼبالحظة اؼببا

للحصوؿ  Lampanah Leungahاؼبدرسة إبتدائية حكومية بػػػػػػػػػػ 
. على البيانات ك اؼبعلومات احملتاجة ُب كتابة ىذه الرسالة

إهنا مالحظة سلوؾ معُت من خالؿ اتصالو مباشرة 
 .باألشخاص أك األشيأء الىت يدرسها

 اإلختبار -۲
الختبار القبلي ك جيرل االختبارمرتُت ُب دكره ك مها ا 

فاالختبار القبلي تنفذ الباحثة قبل تطبيق . االختبار البعدم
ك غرض ىذا  اإلمالء اؼبنقوؿ على كتابة اغبركؼ العربية

االختبار لتحديد مستول التحصيل الدراسى قبل تطبق 
 بتطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ على كتابة اغبركؼ العربيةالتدريس 

م تنفذ الباحثة بعد انتهاء ُب التعليم، ك االختبار البعد
بتطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ على كتابة عملية تطبيق التعليم 



ك غرض ىذا االختبار لتحديد مستول اغبركؼ العربية 
بتطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ على  التحصيل الدراسى بعد تعليمها

 . كتابة اغبركؼ العربية

 أدوات البحث  . ه

 دليل اؼبالحظة اؼبباشرة -1
عند إجراء  تالميذاؿكربسب البيانات من أنشطةاؼبدٌرسة 

 :عملية التعيلم كالتعلم باستعماؿ القانوف
    P = 

𝑅

𝑇
𝑥100 ٪ 

:     البياف
P :  النسبة اؼبؤية 
R :  ؾبموع القيمة اغبصولة عليها
𝑇 :  النتيجة الكاملة

عند إجراء عملية التعيلم  طلبةكربدد اؼبسند ألنشطة اؿ
 ِّ:كالتعلم إٔب طبسة أحواؿ

 فبتاز= ٘  100  –81
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جيد جدا = ٘    80  –66
جيد = ٘    65  –56
مقبوؿ = ٘    55  –41
 ناقص= ٘    40    –0

كالطريقة األخرل اؼبستخدمة عبمع بيانات البحث ىي 
فتالحظ الباحثة أنشطة الطلبة عند إجراء . اؼبالحظة اؼبباشرة

اجملموعة ُب كسائل لوحة اعبيوب بتطبيقعملية التعليم كالتعلم 
كاستعدت الباحثة كرقة اؼبالحظة اليت . مالحظة مباشرةالتجريبية

يتكوف بنود ناحية اؼبلحوظة من النشاط اؼبقدـ حىت النشاط اػباًب 
فهي كما حة اعبيوب ُب عملية التعليم كالتعلم بتطبيق كسائل لو

 :يظهر ُب اعبدكؿ التإب
 

 1  –3اعبدكؿ 

 دليل اؼبالحظة اؼبباشرة
  ت

الناحية الملحوظة 

النحية الملحوظة 

1 2 3 4 



 √   قدرة اؼبدرسة ُب استعداد التعلم   1

  تالميذقدرة اؼبدرسة ُب دافعة اؿ 2
غراض التعلم أعن 

  √  

عن تطبيق اإلمالء تبُت اؼبدرسة  3
 اؼبنقوؿ على كتابة اغبركؼ العربية

   √ 

 √   قدرة اؼبدرسة ُب بياف اؼبواد التعلمية   4

التعليم كيفية كتابة  قدرة اؼبدرسة ُب 5
 اغبركؼ العربية بااإلمالء اؼبنقوؿ

   √ 

قدرة اؼبدرسة ُب اجابة ك بياف  6
عن اؼبادة  تالميذأسئلة اؿ

   √ 

 √   ُب اجابة التمرين  تالميذمساعدة اؿ 7

 تالميذقدرة اؼبدرسة ُب مالحظة اؿ 8
عند التعلم 

   √ 



قدرة اؼبدرسة ُب تقدًن األسئلة  9
 تالميذمتعلقة باؼبدة مع اؿ

  √  

  تالميذقدرة اؼبدرسة ُب مدافعة اؿ 10
إلستنباط اؼبادة 

   √ 

قدرة اؼبدٌرسة على إجراء منعكس  11
((Refleksi 

  √  

 41القيمة اغبصولة عليها ؾبموع 

 44النتيجة الكاملة 

 
 :عند إجراء عملية التعيلم كالتعلم، فهيقيمة ألنشطة اؼبدٌرسة

P = 𝑅
𝑇
𝑥100  ٘ 

P = 41

44
𝑥 100 ٘ 

P = 4100٘

44
 

P = 93, ٘18  



تدؿ على أهنا كقعت بُت حد P = 93،18٘بقيمة ك 
ُب  فتكوف داللة أنشطة التالميذ. دبمتاز  ٘ 100 – 81

ية لًتقية قدرة فعاؿ التطبيق اإلمالء اؼبنقوؿبعمليةالتعليم كالتعلم 
 .خبطواتو الصحيحة طابقةـالتالميذ على كتابة اغبركؼ العربية 

 اإلختبار -٢
 (Pre-Test)االختبار القبلي  . أ

كيقـو تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ  ىو الذم زبتربه الباحثة قبل
 .اللغويةبتقدًن األسئلة اؼبتعلقة باؼبادة 

 (Post-Test)االختبار البعدم   . ب
تطبيق اإلمالء اؼبنقوالستخداـ  ىو الذم زبتربه الباحثة بعد

ٍب . لتعرؼ الباحثة قدرة التالميذ على كتابة اغبركؼ العربية
بعد ذلك يقارف بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم 

 .ة فهم ككتابة اغبركؼ العربيةكحيلل بينهما ليعرؼ على ترقي
 :أما أدكات البحث اليت تستخدمها الباحثة كما يلي 

 :األسئلة لالختبار القبلي . أ
 :كتظهر األسئلة ُب اعبدكؿ كما يلي

 



 
 

 2-3اعبدكؿ 
 أسئلة لإلختبار القبلي

 :اسم 

 Gabungkanlah huruf-huruf hijaiyyah dibawah ini 

menjadi satu kata dan mempunyai satu makna !. 

 ة  –س  –ر  –د  –ـ  .1
 ؿ  –ص  –ؼ  .2
 ة  –ب  –ت  –ؾ  –ـ  .3
 م  –ت  –ر  –س  –أ  .4
 م  –د  –د  –ج   .5
 م  –ت  –خ  –أ   .6
 م  –ب  –أ   .7
 ة  –ؽ  –م  –د  –ح   .8
 ة  –ر  –ا  –د  –إ   .9

 ؿ –ـ  –ع  –ـ  .10



 
 

 :األسئلة لالختبار البعدم  . ب
 :كتظهر األسئلة ُب اعبدكؿ كما يلي

 3-3اعبدكؿ 
 البعدمأسئلة لإلختبار 

  

 :اسم 

 Gabungkanlah huruf-huruf hijaiyyah dibawah ini 

menjadi satu kata dan mempunyai satu makna !. 

 ة  –س  –ر  –د  –ـ  .1
 ؿ  –ص  –ؼ  .2
 ة  –ب  –ت  –ؾ  –ـ  .3
 م –ب  –أ  .4
 م –ت  –د  –د  –ج  .5
 م –ت  –خ  –أ  .6
 م –د  –د  –ج  .7



 طريقة تحليل البيانات.و
 :ؼبعرفة صٌحية االختبار فاقامت الباحثة أربع خطوات منها

 مستوى صدق المحتوى  -1
صدؽ احملتول ك يعٌت  مدل سبثيل بنود اإلختبار  

كبعبارة أخرل البد أف يكوف  االختبار . للمحتول  اؼبراد قياسو
قادرا على  ك التحصيل الدراسي يكوف صادقا إذا كاف  اإلختبار

فسوؼ . قياس ككشف نتائج التعلم احملصولة عند الطلبة
 :حها الباحثة ُب القائمة األتية يوض

  4-3اعبدكؿ 
 بياف مستول صدؽ اؼبستول

 عدد األسئلة ُب اؼبائة

  أرقاـ األسئلة
اؼبوضوعات 
 

 الرقم
التكملة 

 م  –ت  –ر  –س  –أ  .8
 ة –ر  –ا  –د  –إ   .9

  ؿ –ـ  –ع  –ـ  .10



70 7 1 ،2 ،3، 4 ، 
8 ،9 ،10 

األمكنة ُب 
 1 اؼبدرسة

 2 أسرٌب 7، 6، 5 3 30

 اجملموع 10 10 100

 مستوى ثبات االختبار  -2

إف فائدة ثبات اإلختبار ليؤكد مناسبة اإلختبار قبل ذبربة 
أسئلة اإلختبار تكوف ثابتة إذا .  لغَت العينة ُب نفس اجملتمع

كانت تطبقها على نفس األفراد متكررة كحصلوا على نفس 
 . النتائج

 :االختبار فهو كما يليكأما معيار مستول ثبات 
 5-3اعبدكؿ 

 معيار مستول ثبات االختبار
 اؼبعيار درجة معامل ثبات االختبار

100 11r >0،80 شدة عاؿ 

0،80 11r >0،60  عاؿ 

0،60 11r >0،40 متوسط 



0،40 11r >0،20 أدىن 

0،20 11r- >1،00 منخفض 

 
 6-3اعبدكؿ 

 نتيجة مستول ثبات االختبار
  

ر
ؽ
 ـ

التال
 ميذ

اؼبج االختبار
مو
 ع

 

 التكملة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

تلم 1
يذة
-1  

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 

تلم 2
يذة
-2 

1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 6 



تلم 3
يذة
-3 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 

تلم 4
يذة
-4 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 

تلم 5
يذة
-5 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

تلم 6
يذة
-6 

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 

تلم 7
-يذ
7 

1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 7 

تلم 8
-يذ

1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 



8 

تلم 9
-يذ
9 

0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 

1
0 

تلم
-يذ

10 

0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 

 N
p 

6 7 6 5 7 9 7 3 3 3 56 

P 0،
6
0 

0،
7
0 

0،
6
0 

0،
5
0 

0،
7
0 

0،
9
0 

0،
7
0 

0،
3
0 

0،
3
0 

0،
3
0 

 

Q 0،
4 

0،
3 

0،
4 

0،
5 

0،
3 

0،
1 

0،
3 

0،
7 

0،
7 

0،
7 

 

P
Q 

0،
2

0،
2

0،
2

0،
2

0،
2

0،
0

0،
2

0،
2

0،
2

0،
2

2،
08 



4 1 4 5 1 9 1 1 1 1 

 
كؼبعرفة مستول ثبات االختبار فاستخدمت الباحثة القانوف 

 :ّّكىذا بيانو( KR-20 (كودر ريتشاردسوف
r11  =  

𝑛

𝑛−1 
 (

s2−∑pq

s2 ) 
 :حيث أف

:r11مستول ثبات االختبار صبعا 
p : صحيحةعدد الطالب اجمليبات بإجابة 
q :  عدد الطالب اجمليبات بإجابة غَت صحيحة(1-p=q) 

pq∑ : ؾبموع حاصل الضرب بُت"P " ك"q "
N : عدد البنود 

S   :االحنراؼ اؼبعيارم 
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I Xi Xi² 



 
 :البياف

I  = عدد الطالب
Xi  =عدد األسئلة اجمليبة الصحيحة 

1 6 36 

2 6 36 

3 7 49 

4 8 64 

5 4 16 

6 4 16 

7 7 49 

8 7 49 

9 6 36 

10 6 36 

∑ 61 387 



 :كمن اعبدكؿ السابق حاصل عليو النتيجة كما يلي

r11 =  
𝑛

𝑛−1 
 (

s2−∑pq

s2 ) 

∑ Xi =n
i=1 61 

∑ Xi² =n
i=1 387 

(∑ Xi)² =n
i=1 61²=3721  

S²= 𝑛∑ 𝑋𝑖² − (∑ 𝑋𝑖)²𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  

S²= 
 10 . 387 −(3721)

 10 .(9)
 

S²=
149

90
 

S²= 1،65 
1,28    =1،65S=√ 

r11 =  
𝑛

𝑛−1
  

𝑠2−∑𝑝𝑞

𝑠2   

) 
10

10−1
)(

1,28²−2,06

1,28²
 r11=( 

r11=  
10

9
 𝑥(

1,63−2,08

1,63
) 

r11=1,11𝑥
−0,45

1,63
 

r11= 1,11 x 0,27-  

r11= 0,2997-  

كىذا التطبيق يدؿ  على أف مستول ثبات االختبار منخفض 
 -0,2997ألف حصلت النتيجة 

 مستول التمييز -3



ىو يعترب أمرا مهما ُب معرفة الفركؽ بُت الطلبةمن حيث 
ذكائهن حىت يستفيد حنو اؼبعلم معاعبتهم ُب أسرع فبكن من 

كؼبعرفة مستول التميي فقسمت الباحثة الطلبة إٔب قسمُت . الوقت
 .كمها اجملموعة العالية كاجملموعة األدىن

 : البياف

𝐷 =
𝑈 − 𝐿

𝑁  
 

D   =مستول التمييز 
U  =عدد الطلبة اجمليبات بإجابة صحيحة ُب ؾبموعة العالية 
L   =عدد الطلبة اجمليبات بإجابة صحيحة ُب ؾبموعة األدىن 
N  =عدد الطلبة ُب كل اجملموعات 

 :كما ُب اعبدكؿ التإب  ( (Marfinإف معيار مستول التمييز عند  
 

  7-3اعبدكؿ 
 معاير مستول التمييز

 اؼبعايَت الدرجة ؼبستول التمييز 
 جيد جدا  40.0+ 

 جيد  20.0 – 40.0+



 ضعيف   0 – 20.0
 

أما بياف ك ضعف البنود من حيث مستول  التمييز قبل التجرييب 
 :لغَت العينة كما ُب اعبدكؿ التإب 

 
 

  8-3اعبدكؿ 
 مستول التمييز لكل بنود االختبار

U L 𝐷 رقم األسئلة =
𝑈 − 𝐿

𝑁  
 اؼبعليَت 

 جيد جدا 0.40 1 5 1
 صعيف 0.30 - 5 2 2
 ضعيف 0.00 3 3 3
 ضعيف 0.10 - 3 2 4
 ضعيف 0.10 3 4 5
 ضعيف 0.00 4 4 6
 ضعيف 0.10 - 4 3 7
 جيد 0.30 0 3 8
 ضعيف 0.10 1 2 9
 جيد 0.30 0 3 10



 
 مستوى صعوبة اإلختبار  -4

كقد قامت الباحثة مستول صعوبة اإلختبار لغَت العينة 
كأما . ؼبعرفة سهولة االختبار كصعوبتو كمقبولتو لبنود األسئلة

 :  الرموز 
  مستول صعوبة اإلختبار =  P:حيث أف  

    Nr  = عدد الطالبات اجمليبات بإجابة صحيحة 

           Nt  =عدد اؼبشًتكات ُب اإلختبار 
 : كأما اؼبعيار  لالختبار اعبيد      

   P   =0.00 – 0.30  =صعب 
   P =0.40 – 0.70  = مقبوؿ 
   P  =0.80 – 1.00  = سهل 

االختبار من كل البنود األسئلة االختبار أما بياف مستول صعوبة 
  :ُب ىذا البحث ففي اعبدكؿ التإب 
 3-9اعبدكؿ 
 من كل بنود األسئلة مستول صعوبة االختبار
  



 
( صعب)ص –( مقبوؿ)مق –( سهل جدا)س ج  : -مالحظة 

 (. صعب جدا)ص ج –( سهل)س –
 طريقة تخليل البيانات

االختبار القبلي كالبعدم استعملت الباحثة ربليل نتيجة 
 :بالقانوف كما يلي( ”Test “t)باختبارات 

ـ ؼ= ت                      

ِح  مج 

ف(ف−ُ)

 

 :كبتعبَت رياضي ييصاغ القانوف كمايلي 
 

 : حيث أف 
 .متوسط الفركؽ=  ـ ؼ  
 . ؾبموع مربعات إحنرافات  الفركؽ=   2مج ج 
 . عدد أفراد العينة=  ف   

 
 :اختبارت أمثلة لتطبيق 



  مثاال لتوضيح داللة الفرؽ بُت متوسطُت مرتبطُت. 
أنو )) لنفرض أف باحثا أجرل حبثا بغرض اختبار الفرضية التالية 

ليس ىناـ فرؽ ذك داللة إحصائية بُت مستول الطالب ُب 
معرفتهم للمبادمء األساسية للبحث العلمي قبل دراستهم ؼبقرر 

فرض ] كبعد دراستهم لو [ مناىج البحث العلمي كتقنياتو ] 
، كاختربىم ُب [طالب  10] فاختار عينة مقدارىا [. صفرم 

تلك اؼببادمء ُب أكؿ الفصل الدراسي، ٍب اختربىم فيها مرة 
ككانت . أخرل ُب هناية الفصل الدراسي بعد أف درسوا اؼبقرر

 : نتائجهم ُب االختبارين كالتإب
االحنراؼ )مربع 

عن متوسط 
(الفرؽ  

عن  االحنراؼ
 متوسط الفرؽ

الفرؽ بُت 
 االجابتُت

درجاهتم 
ُب 

االجابة 
 الثاف

درجاهتم ُب 
االجابة 
 األكٔب

 الطالب

..... ..... ..... ..... ..... 
الطالب 

 األكؿ

 اْب ..... ..... ..... ..... .....

 اجملموع ..... ..... ..... ..... .....

 



االجابتُت، البػػػػد من إتبػػػػػاع كإلستخراج داللة الفرؽ بُت متوسطي 
 :اػبطوات التالية 

إعداد جدكؿ يتكوف من ستة حقوؿ كما ىو موضح ُب  .1
 .اعبدكؿ أعاله

 حساب متوسط االجابة األكٔب كىو  .2
 حساب متوسط االجابة الثانية  .3
 حساب متوسط الفركؽ  .4
 :تطبيق قانوف اختبارت التإب  .5

ـ ؼ= ت      

ِح  مج 

ف(ف−ُ)

 

، أم عدد أفراد العينة (1 –ف )ربديد درجة اغبرية كىي  .6
 . 9= فدرجة اغبرية ُب اؼبثاؿ . ناقصا كاحدا

مراجعة اعبداكؿ اإلحصائية اػباصة بقيم ت ؼبعرفة ىل  .7
القيمة ذات داللة إحصائية عند اؼبستول الذم حدده 

الباحث أـ ال ؟ فإذا كانت قيمة ت احملسوبة أصغر من قيمة 
مستول الداللة الذم حدده الباحث كأماـ  ُب اعبدكؿ عند



درجة اغبرية تقبل الفرضية أم أنو ليس ىناؾ فرؽ بُت 
اإلجابتُت كىذا يدؿ على أف الطالب ٓب يستفيدكا كثَتا من 

[ 0,05]أما إذا حدد مستول الداللة بػ. اؼبقرر الذم درسوه
فيتضع أيضا أف قيمة ت احملسوبة أصغر من قيمة ت النظرية 

[0،21- < 2,26.]ّْ 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث و مناقشتها

طبيق صل أرادت الباحثة أف تبحث عن تُب ىذا الف
 اإلمالء اؼبنقوؿ لًتقية قدرة التالميذ على كتابة اغبركؼ العربية

. Lampanah Leungah مدرسة اإلبتدائية اغبكومية  تالميذلدل اؿ
الباحثة بالبحث للحصوؿ على البيانات احملتاجة فقامت 

معتمدا على رسالة  2017/ 2016التجرييب للسنة الدراسية 
عميد  كلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت اعبامعة الرانَتم اإلسالمية 

 . Un.08/FTK1/ TL.00/03/2017:رقم اغبكومية بند أتشية

ة اؼبباشرة ظبيانات فقد قامت الباحثة باؼبالحكعبمع اؿ
التعليم كالتعلم ُب مدرسة اإلبتدائية كاإلختبارات عن عملية 

س كقامت الباحثة نفسها بتدرم.  Lampanah Leungahاغبكومية
كضح تس. اربعة لقاءات اإلمالء اؼبنقوؿ ُب كتابة حركؼ اؽبجئية

:  الباحثة  التوقيت التجرييب ُب جدكؿ التأب
  



 1-4اعبدكؿ 
 التوقيت التجرييب ُب اجملموعة التجريبية

 
 لمحة عن ميدان البحث - أ

قبل الشركع ُب البحث ربسن بالباحثة أف توضح عن 
 Lampanahمدرسة اإلبتدائية اغبكوميةُب ميداف البحث كىي 

Leungah  . كانت ىذه اؼبدرسة من اؼبدارس اإلسالمية موجودة

 ساعة تاريخ يـو اللقاء

 -11،30 2017مارس  20 اإلثنُت اللقاء األكؿ
12،30  

2017مارس   22  األربعاء اللقاء الثاين  11،30- 
12،30  

 -11،30 2017مارس  23 األربعاء اللقاء الثالث
12،30  

 -11،30  2017مارس  24 اػبميس اإلختبارالبعدم
12،30  



 – Jln. Kr Raya, شارعىذه اؼبدرسة فياؿ تقع Lampanah ُب

Grong-Grong Km 23, Desa Lampanah, Kec. Seulimum, 

Kab. Aceh Besar. . 

كقدمت ميالدية، 1981سنة اؿُب كأسست ىذه اؼبدرسة 
 .نصركؿ ىذه اؼبدرسة اآلف ناظر  ككاف.غرفا 6الغرؼ للتالميذ

 بتدائية اغبكوميةاالكأما أظباء رؤساء ُب اؼبدرسة 
Lampanah Leungah منذ نشأهتا إٔب اآلف، فهي كما يلى: 

 إظباعيل راين .1
 موسابن  .2
 عثمافعبد السالـ  .3
 (اآلف )  مونندر .4

 14كعدد اؼبدٌرسُت الذين يعلموف ُب ىذه اؼبدرسة 
بعضهم طالبة . مدٌرسة 11مدرس ك  3مع التفصيل أهنم .معلمان 

جامعة  منجامعة اإلسالمية اغبكومية الرانَتم كمتخرج منها أك 
 Lampanah بتدائية اغبكوميةدرسة االآب ُب اؼبدرٌسوفا ـٌ أ .أخرل

Leungah  كما. علمان ـ2فعددىم  يعلموف اللغة العربيةالذين 
 :يتضح ُب اعبدكؿ اآلٌب

 



 
 2-4اعبدكؿ 

 اللغة العربية ٌبعدد مدرس
 المتخرج في اسماء المدرسين رقم

 قأتشي ابند ميرجامعة الراف نور كزين 1

 قأتشي ابند ميرجامعة الراف إديا ركستا 2

  2اجملموع 

 
أشخاص   2من اعبدكؿ السابقة كاف عدد اؼبدرسُت 

 ك تلميذككاف عدد اؿ. كىم متخرج ُب جامعة الرانَتم بند أتشيو
، كىم جيلسوف ُب تلميذا 86ُب ىذه اؼبدرسة ىي  التلميذة

كالصف الرابع الصف األكؿ كالصف الثاين كالصف الثٌالثوالصف 
كما تالميذ ، كلكٌل صٌف من عدد اؿالسادسكالصف اػبامس 

: يٌتضح ُب اعبدكؿ الٌتإب
 



  3  –ْاعبدكؿ 
 Lampanahبتدائية اغبكومية مدرسة االتالميذ ُب عدد اؿ

Leungah 

 
عدد الطلبة الفصل الرقم 

 6الفصل األكؿ  ُ

 11 الثاين الفصل ۲

 10 الثالثالفصل  ّ

 21 الرابعالفصل  4

 21 الفصل اػبميس 5

 17 الفصل السادس 6

 
 



 تطبيق اإلمالء المنقول في تعليم كتابة الحروف العربية  - ب
تطبيق إمالء اؼبنقوؿ قد قامت الباحثة بالبحث التجريب يتعلق
كأما خطوات . لًتقية قدرة التالميذ على كتابة اغبركؼ العربية 

 :  تعليمها فهي كما ُب اعبدكؿ اآلتية
 

 4–ْاعبدكؿ 
 أنشطة التعليم

 اللقاء األول
 أنشطة الطلبة المدّرسةأنشطة 

تدخل اؼبدٌرسة الفصل بإلقاء  -
 السالـ 

السالـ   تالميذذبيب اؿ -

تعٌرؼ اؼبدٌرسة اظبها كتشرح  -
اؽبدؼ عن حضورىا ُب ىذا 

 .الفصل

 .يستمع التالميذ شرحها -

تشرح اؼبدٌرسة أىداؼ التعليم  -
 عنإمالء اؼبنقوؿ

يستمع التالميذ على  -
شرح اؼبدٌرسة عن  

 أىداؼ التعلم
يستمع التالميذ علي  -تشرح اؼبدٌرسة عن تعرم  -



 .شرحها .اإلمالء اؼبنقوؿ
تأمر اؼبدرسة التالميذ بأف  -

 . ذبيبوا اإلختبار القبلي
ذبيب التالميذ عن  -

األسئلة ُب اإلختبار 
 القبلي

أخَتا،  زبتٌم اؼبدرسة بإلقاء  -
السالـ قبل اػبركج من 

 .الفصل

 .ذبيب التالميذ السالـ  -

 5  –ْاعبدكؿ 
 أنشطة التعليم

 اللقاء الثاني
 لطلبةا ةنشطأ سةالمدرّ أنشطة 

تدخل اؼبدٌرسة الفصل بإلقاء  -
 السالـ 

السالـ   تالميذذبيب اؿ -

تعٌرؼ اؼبدٌرسة اظبها كتشرح  -
اؽبدؼ عن حضورىا ُب ىذا 

 .الفصل

 .يستمع التالميذ شرحها -

تشرح  اؼبدٌرسة أىداؼ  -
عن ) التعلم عنإمالء اؼبنقوؿ 

يستمع التالميذ على  -
شرح اؼبدٌرسة عن  



 أىداؼ التعلم ( حركؼ العربية
تشرح اؼبدٌرسة عن إمالء  -

عن حركؼ العربية ) اؼبنقوؿ 
). 

يستمع التالميذ على  -
 .شرحها

تشرح اؼبدٌرسة عن إمالء  -
بأمثلة كتابة اغبركؼ )اؼبنقوؿ 
 (.العربية

 

يستمع ك هتتم التالميذ  -
 .علي شرحها

عن  اؼبدٌرسةتسئل التالميذ -
 .اؼبواد اؼبشركح

تشرح اؼبدٌرسة الفرؽ على  -
كتابة اغبركؼ العربية ُب أكؿ 
الكلمة، كسط الكلمة     ك 

 .آخر الكلمة

 يستمع التالميذ شرحها -

اؼبدٌرسة أمثلة على تعطى  -
كتابة اغبركؼ العربية ُب أكؿ 
الكلمة، كسط الكلمة     ك 

 .آخر الكلمة 

 هتتم التالميذ علي شرحها -
حياكؿ كل كاحد من  -

التالميذ يكتب األمثلة 
حركؼ العربية ُب 

 .السبورة
أخَتا،  زبتٌم اؼبدرسة بإلقاء  -

السالـ قبل اػبركج من 
 .التالميذ السالـ يرد  -



 .الفصل
 

 6  –ْاعبدكؿ 
 أنشطة التعليم

 اللقاء الثالث
 لطلبةا ةنشطأ سةالمدرّ أنشطة   

سة الفصل دخل اؼبدرٌ ت -
 بإلقاء السالـ 

السالـ   تالميذذبيب اؿ -

اؼبدٌرسة اظبها  ؼتعرٌ  -
كتشرح اؽبدؼ عن 

حضورىا ُب ىذا 
 .الفصل

يستمع التالميذ  -
 .شرحها

تشرح  اؼبدٌرسة أىداؼ  -
إمالء اؼبنقوؿ ـ عنمالتعل

 باؼبوضوع أسرٌب

يستمع التالميذ على  -
شرح اؼبدٌرسة عن  

 ـمأىداؼ التعل
ينظر التالميذ كتابة  -سبثل اؼبدٌرسة عن كيفية  -



العربية ُب كتابة اغبركؼ 
أكؿ الكلمة، ُب كسط 

الكلمة ك ُب آخر 
 .الكلمة باؼبوضوع

 اؼبدرسة على السبورة

يأمر اؼبدرسة التالميذ  -
كاحدا فواحدا إٔب 

السبورة ليكتب اؼبفردت 
 .عن األسرٌب

يكتب التالميذ اؼبفردات  -
 على السبورة

يعطي اؼبدرسة كل  -
 التالميذ الفرصة

اؼبدرسة التالميذ يطلب  -
ليأخذ الكرسة ك يأمر 

ألف يكتب اؼبفردت على 
 .السبورة

يكتب التالميذ اؼبفردت  -
 .على السبورة

ديتحن اؼبدرسة عن قدرة  -
التالميذ بوسيلة تأليف 

اغبركؼ العربية ُب 
الكرتونالذم ًب إعدادىا 

 . اؼبدرسة

تأليف التالميذ اغبركؼ  -
 .العربية على الكرتوف



اؼبدرسة أخَتا،  زبتٌم  -
بإلقاء السالـ قبل اػبركج 

 .من الفصل

 .يرد التالميذ السالـ -

 
  7-4اعبدكؿ 

 أنشطة التعليم
 اللقاء الرابع

 لطلبةا ةنشطأ سةالمدرّ أنشطة   
سة الفصل دخل اؼبدرٌ ت -

 بإلقاء السالـ 
السالـ   تالميذاؿ يرد -

اؼبدٌرسة اظبها  ؼتعرٌ  -
كتشرح اؽبدؼ عن 

حضورىا ُب ىذا 
 .الفصل

التالميذ  يستمع -
 .شرحها

 تشرح  اؼبدٌرسة إستنباط -
إمالء اؼبنقوؿ  ـ عنمالتعل

 باؼبوضوع أسرٌب

يستمع التالميذ على  -
 شرحها اؼبدٌرسة 



تأمر اؼبدرسة التالميذ بأف  -
 ذبيبوا اإلختبار البعدم

ذبيب التالميذ عن  -
األسئلة ُب اإلختبار 

 البعدم
أخَتا،  زبتٌم اؼبدرسة  -

اػبركج بإلقاء السالـ قبل 
 .من الفصل

 .يرد التالميذ السالـ -

 
االستنتاج من ىذه األلقاء يعٍت ُب اللقاء األكؿ اهنم   

يهتموف اىتماما جيدا على ما شرحت اؼبدرسة سواء كاف ُب 
ىم يكتبوف ما كتبت اؼبدرسة على السبورة . اللقاء الثاين كالثالث

تأمر اؼبدرسة التالميذ كاحدا فواحدا إٔب السبورة حبماسة كأيضا 
ك ُب اللقاء . ليكتبوا اؼبفردات عن األمكنة ُب اؼبدرسة ك أسرٌب

الرابع أف رغبتهم منخفظة عند التعلم التعلم  كبدؤك باللعب 
كاإلمهاؿ ُب حد ذاهتم كأيضا بعدـ اإلىتماـ على ما شرحت 

ىم بُت االختبار كلذالك ظهرت ُب نتيجت. اؼبدرسة أماـ الفصل
إذف ظنت الباحثة أف تػيعىًلمى عن الكتابة . القبلي كاالختبار البعدم



اغبركؼ العربية ال يكفى بطريق كاحد بل بطريقة متنوعة أـ تعلق 
 .الطريقة ك كسائل التعليم العربية

التحصيل الدراسي عند التالميذ باستخدام الطريقة  - ج
 اإلمالء المنقول

 ختبار القبليالا (1
لًتقية جراء البحث إختبار القبلى قبل الالباحثة اقامت 

كسيلة لوحة  باستخداـعلى فهم اسم اإلشارة التالميذ قدرة 
ختبار الالىت حصلتها الباحثة من ا لبةأما نتيجة الط. اعببوب

 :تيةاعبدكؿ اآل ُبكما اؼبكتوبة  مالقبل
 8  –ْاعبدكؿ 

 نتائج االختبار القبلي
 النتيجة الطلبة ت
 100 1التلميذ  1
 100 2التلميذة  2
 70 3التلميذ  3
 100 4التلميذة  4
 70 5التلميذ  5



 60 6التلميذ  6
 60 7التلميذ  7
 70 8التلميذ  8
 80 9التلميذ  9
 60 10التلميذ  10

 770 10 المجموع
 
 ختبار البعديالا (2

تطبيق جراء البحث إبعد  ختبار البعدمالاقامت الباحثة 
. اؼبنقوؿ لًتقية قدرة التالميذ على كتابة اغبركؼ العربية اإلمالء

 بعدمختبار اؿالحصلتها الباحثة من ا اليت تالميذأما نتيجة اؿ
 :تيةكما اؼبكتوبة َب اعبدكؿ اآل

 
 
 
 
 



 9  –ْاعبدكؿ 
 البعدمنتائج االختبار 

 النتيجة الطلبة ت
 80 1التلميذ  1
 100 2التلميذة  2
 90 3التلميذ  3
 100 4التلميذة  4
 50 5التلميذ  5
 90 6التلميذ  6
 70 7التلميذ  7
 60 8التلميذ  8
 60 9التالميذ  9
 70 10التلميذ  10

 770 10 المجموع
 

أما القانوف الذم تستخدـ الباحثة لتحليل الببانات ُب 
 : ىذا البحث ىو القانوف التإب



ـ ؼ= ت 

ِح  مج 

ف(ف−ُ)

 

 : حيث أف 
 .متوسط الفركؽ=  ـ ؼ  
 . ؾبموع مربعات إحنرافات  الفركؽ=   2مج ج 
 . عدد أفراد العينة=  ف   
 

  10-4اعبدكؿ 
 ؾبموع الفركؽ بُت درجة اإلختبار القبلي كالبعدم

 الطالب

درجاهتم 
ُب 

االجابة 
 األكٔب

درجاهتم 
ُب 

االجابة 
 الثانية

الفرؽ بُت 
 االجابتُت

االحنراؼ 
عن 

متوسط 
 الفرؽ

مربع 
الحنراؼ ا)

عن متوسط 
 (الفرؽ

 الطالب األكؿ
 الطالبة الثانية
 الطالب الثالث

100 
100 
70 

80 
100 
90 

-20 
0 
20 

-19 
1 
21 

361 
1 

441 



 الطالبة الرابعة
 الطالب اػبامس
 الطالب السادس
 الطالب السابع
 الطالب السامن
 الطالب التاسع
 الطالب العاشر

100 
70 
80 
60 
60 
80 
60 

100 
50 
90 
60 
70 
60 
70 

0 
-20 

10 
0 
10 

-20 
10 

1 
-19 

11 
1 
11 

-19 
11 

1 
361 
121 
1 

121 
361 
121 

 1890 0 10- 770 780 اجملموع
 

كإلستخراج داللة الفرؽ بُت متوسطي االجابتُت، البد من إتباع 
 :اػبطوات التالية 

إعداد جدكؿ يتكوف من ستة حقوؿ كما ىو موضح ُب  .8
 .اعبدكؿ أعاله

 78=  10÷  780األكٔب كىو حساب متوسط االجابة  .9
 77=  10÷  770حساب متوسط االجابة الثانية كىو  .10
  1= - 10÷  10-حساب متوسط الفركؽ كىو .11
 :تطبيق قانوف اختبارت التإب  .12

      
 



ـ ؼ             
 2مج ح         =ت
( 1-ف)ف           

             1- 
 1890         =ت
 

       1-  
  1890        =ت

 90 

   1- 
         21           =ت

          1 
 
 -1 

        21          =ت
            1- 

         4،6       =ت



 -0،21739     =ت
 

كمن اػبطوات األخَتة يعٌت ربديد الدراجة اغبرية 
(derajat kebebasan).  كيكوف الفرض الصفرم على مستول

 من دراجة اغبرية ُب ىذا البحث 5%( signifikansi) الداللة
Db = N-1 

= 10 –1 

   9 =  

  

يعٌت %  5(  signifikansi) مستول الداللة فحدد 
)  كلذؾ   -0،21يعٌت (  to)كأما حاصل اؼبالحظة 2,26

“T” test )من  صغرأ (“T” tabel : )2,26  >0،21- 
 ”T“) متساكية أك أكرب (  T” test“)إذ كانت نتيجة  

tabel )فيكوف الفرص الصفرم مردكدا كالفركض البديل مقبوال .
( T” tabel“) ٓب تبلغ إٔب نتيجة ( T” test“)كإذا كانت نتيجة 

. فيكوف الفرض الصفرم مقبوال كالفرض البديل مردكدا
( T” test“)فوجدت الباحثة ُب ىذا البحث أف نتيجة  
كالفرض  قبوالكلذلك الفرض الصفرم ـ, (T” tabel“)من  صغرأ



تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ ال ترفع قدرة التالميذ  يعٍت  ردكداالبديل ـ
 .على كتابة اغبركؼ العربية

 المناقشة -د
تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ غَت فعاال لًتقية قدرة التالميذ إف 

باؼبدرسة االبتدائية اإلسالمية اغبكومية  على كتابة اغبركؼ العربية
Lampanah Leungah .التطبيق كما ظهر ُب خطة التعليم ب

تشرح اؼبدرسة عن اختالفات ُب كيفية . كما يليغإلمالء اؼبنقوؿ
تأمر كاألخَت . ٍب تكتب اؼبدرسة اؼبفردات. كتابة اغبركؼ العربية

اؼبدرسة التالميذ كاحدا فواحدا إٔب السبورة ليكتب اؼبفردت 
 .كتصلح اؼبدرسة إذ يكوف اػبطاء

إف تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ غَت فعاؿ لًتقية قدرة التالميذ 
باؼبدرسة االبتدائية اإلسالمية اغبكومية  على كتابة اغبركؼ العربية

Lampanah Leungah.  فوجدت الباحثة الدرجة اؼبعدلة
كاالختبار  770القبلي ىو للمجموعة التجريبية من االختبار 

 .770 البعدم ىو
 
 



 تحقيق الفرض - ه
: من ىذا البحث تقوؿ الفرض 

تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ غَت فعاال  إف: الفرض الصفرم -1
كىذا , لًتقية قدرة التالميذ على كتابة اغبركؼ العربية

 .قبولةالفرض ـ
تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ فعالة لًتقية  إف: الفرض البديل  -2

كىذا , قدرة التالميذ على كتابة اغبركؼ العربية
 .ردكدةـالفرض 

إف تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ غَت فعاال لًتقية قدرة على كتابة 
(  -0،21)اعتمادا على النتيجة ت اإلختبارات . اغبركؼ العربية

كىذا يعٌت إف الفرض الصفرم (. 2،26)أصغر من ت اعبدكؿ 
تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ غَت فعاال لًتقية قدرة إف : مقبوؿ أم 

كالفرض الصفرم مردكدا . ةالتالميذ على كتابة اغبركؼ العريب
تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ فعالة لًتقية قدرة التالميذ على كتابة  إف:أم

 .اغبركؼ العربية
 
 



الفصل الخامس 
 الخاتمة

 نتائج البحث - أ
قدمت البحثة النتائج اليت , بعدما قامت الباحثة بالبحث

 :حصلت من حبثو كىي كما يلى
اغبركؼ العربية قٌدمت أما تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ على كتابة  -1

الباحثة ُب الفصل الثالث باؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
باألسالب كذا؛ تكتب  Lampanah Leungah اغبكومية

. اؼبدرسة عن حركؼ العربية على السبورة ٍب ترجع التالميذ
كتشرح اؼبدرسة عن اجتالفات ُب كيفية كتابة اغبركؼ 

تأمر اؼبدرسة كاألخَت  .ٍب تكتب اؼبدرسة اؼبفردات. العربية
التالميذ كاحدا فواحدا إٔب السبورة ليكتب اؼبفردت كتصلح 

فبهذه العملية أف أنشطة اؼبدرسة . اؼبدرسة إذ يكوف اػبطاء
كالتالميذ ُب تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ لًتقية قدرة التالميذ على 
كتابة اغبركؼ العربية، كما ظهرت النسبة اؼبؤيدة من عملية 

 .أك تصدؽ فبتاز% 91،11احية اؼبعملة فهي تعليم من ف



تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ غَت فعاال لًتقية قدرة التالميذ على  إف -2
 ) كىذا كما ظهر ُب جدكؿ ُب . كتابة اغبركؼ العربية

test"T " ) أصغر من ( “T” tabel)  2،26 < -0،21أك .
كىذا يدؿ الفرض البديل مردكدا أم تطبيق اإلمالء اؼبنقوؿ 

 غَت فعاال
 Lampanah لًتقية قدرة التالميذ على كتابة اغبركؼ العربية  -3

Leungah . 
 

 المقتراحات - ب
يرجى للمعلم أف يستخدمالطريقة اؼبناسبة ُب كتابة اغبركؼ  .1

قدرة  العربية، كالطريقة اإلمالء اؼبنقوؿ ألف ؽبا أثار لًتقية 
 .على كيفية كتابة اغبركؼ العربيةالتالميذ

على الطالبات أف يكتب اغبركؼ العربية بالطريقة اإلمالء  .2
ركؼ ألف الطريقة اإلمالء اؼبنقوؿ جيعل كتاب اّب اؼبنقوؿ

 .اغبربية كتابتا صحيحتا كصبيلتا
للطالبات ينبغي ؽبم أف بتعلموا ؾبتحدا للحصوؿ على  .3
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