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 بسماالرزتنالرحيم

ٌر َواُبَِج}يَ ْرَفِعاُالَِّذْيَنَءاَمنُ ْواِمْنُكْمَوالَِّذْيَنأُْوُتواْاْلِعْلَمَدَرَجاتٍ اتَ ْعَلُلْوَنَبِيي ْ

"ٔٔ"سورةاجملادلةآية

(ٕإناَّأَنْ زَْلناَُهقُ ْرآناًَعَربِيِّاَلَعلَُّكْمتَ ْعِقُلْوَن)

 ٕسورةيوسفآية

 صدقاالعظيم

 

قالأمريادلؤمننيعلربناخلطابرضياعنو:

فَِإن ََّهاُجْزٌءِمْنِدْيِنُكْم﴾﴿ِاْحِرُصْواَعَلىتَ َعلُِّماللَُّغِةاْلَعَربِيَِّة    













 و

 هداء :اإل
بعدأنمناعليوأكرمينبإجنازىذهالرسالةأىديذترةجهديإىل:

ٔ-  أيب سوريا ادلكرمة وأمي يفسأدية حيفظهلا أن ا لعل صغريا، ربياين اللذين

 سالمةالديناواآلبرة.

احلكوم -ٕ اإلسالمية الرانريي جامعة يف العلومأساتذيت أنواع عللوين قد الذين ية،

 ادلفيدةوأرشدوينإرشاداصحيحا،ذلمبالكثريتقديراوإجالال.

احلكو -ٖ اإلسالمية الرانريي جامعة يف زمالئي علىرتيع جزيال شكرا أقول مية.

مابرياجلزاء.عيلكتابةىذااليحثالعللي،جزاىميفتشجيمساعدهت



 ز

 شكر وتقدير

نالرحيمبسماالرزت

الذ ا القرآنياحللد وعربياجعل عربيا اليتجعل اللغات هباأفضل ينطق
أرتعني وأصحابو آلو وعلى حملد سيدنا الرزتن حييب على والسالم والصالة اإلنسان.

ومنتيعوهبدايتووإحسانوإىليومالدين.
 اليتيقررىاقسم تأليفىذهالرسالة وتوفيقو  ا بإذن مت العربيةتعليمفقد اللغة

امعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةكلادةمنادلواديتعللهاجبادلعللنيأىيلبكليةالرتبيةوت
ادلوضوع حتت الرسالة وختتص الطلية اإلمالءقواعد"كتاباستخدام: مهارةترقيةيف"

بعهدعندكتابةال الأتشيوأويأمفيشيكتنكوالطالب، بعهديةجترييدراسة)كربى
 .(كربىالأتشيوأويأمفيشيكتنكو

يو الرسالة ىذه كتابة إشراف مهابإتم الكرميني ادلشرفني شراف الدكتوراألستاذ
و ادلاجستري اذلادي، ادلاجستريأمري مزّفر، أشرف أفضلقدّيفالدكتورندوس الياحث م

ىذهالرسالةإشرافاإلشرافقدأنفقاأوقاهتلاالثلينةوتوجيهلاومساعدهتلاالشكرذللا
  كامالمنأوذلاإىلآبرىا،لعلاباركهلاوجزامهابرياكثريا.جيدا

وجلدتو وجلده سليلة، تربية ربياه قد لوالديو العظيم بالشكر الياحث ويقدم
 وجلليعاألساتذةاللهماجعلنامنعيادكالصاحلني.

ذكر،و ما على دلديقدّيإضافة اخلالص الشكر الياحث كليةم وعليد اجلامعة ر
 وجلليع العربية اللغة قسم ورئيس الرتبية فيهااألساتذة والعاملني الرانريى جامعة كلية .يف

 يفيوكذلك بأفكارىم ساعدوه قد الذين األصدقاء لسائر الشكر جزيل كتابةقدم إدتام
ىذهالرسالة،وباركهماىفالدنياواآلبرة.



 ح

 يوال أن الياحث اقدّينسى دلم لشكر أتشيةأويأمفيشيكتنكومعهددير
 األستاكربى أمسانذ يفوفيالطالبوعللنيادللسائرو،سومردي أعانوه قد رتعالذين

.سقيهمبرزتتو،عسىاأنيعلليةاليحثعنداتاجةالييانات
 أنىذهالرسالةالختتيقّيوأبريا، الياحث كانن وإن والنقصان، األبطاء من لو

يفقد جهده كل بذل لذلك الرسالة، ىذه بالصايإعداد بنائيا نقدا القارئني من رجو
 ني.رتيعأنافعةلووللقارئنيلعّلىذهالرسالةنافعاإلكلالىذهالرسالة،واواصالح
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 مستخلص البحث

عنوانالبحث اإلمالءقواعد"كتاباستخدام: الطالب،عندالكتابةمهارةترقيةيف"
أتشيوأويأمفيشيكتنكومبعهد تنكومبعهدجتريبيةدراسة)الكربى
 .(الكربىأتشيوأويأمفيشيك

سفوتراموليا:االسمالكامل
112312276:رقمالقيد

،الكربىبأتشيةالعصريةاإلسالميةاملعاىدأحدأويأمفيشيكتنكومعهدكان
هبذااإلمالءتعليمويفاإلمالء،فيهامباالعربيةواللغةاإلسالميةالعلومفيوالطلبةويعّلم
.اعتماداعلىاملشكلةالسابقةقامالباحثببحثاملعنيالكتاباملعلميستخدمملاملعهد
اإلمالءقواعد"تابكاستخدام عن" مبعهدعندالكتابةمهارةترقيةيف" الطالب،
أويأمفيشيكتنكومبعهدجتريبيةدراسة)الكربىأتشيوأويأمفيشيكتنكو
كتاباستخدامفعاليةعلىلتعرفوأماأغراضتأليفىذهالرسالةفهي".(الكربىأتشيو

فعاليةعلىولتعرفاإلمالءقواعدعلىفهمالطالبقدرةلرتقيةالتعليميف"اإلمالءقواعد"
وأمادراسة.اإلمالءعلىالطالبقدرةلرتقيةالتعليميف"اإلمالءقواعد"كتاباستخدام

 التمهيدية بالتصميمات جتريبية دراسة فهي الباحث استخدمها اليت -pre)البحث

Experimental Designs)وجلمعالباط12طالبالصّفالثاينعددىموأخذالباحث،
النتائجفهي الباحثأسئلةاالختبارالقبليوالبعدي.وأما استخدامأنالبياناتاستخدم

يفأويأمفىشيكتنكومبعهدالطالبقدرةلرتقيةفعالالتعليميف"اإلمالءقواعد"كتاب
.اإلمالءيفأويأمفىشيكتنكومبعهدالطالبقدرةلرتقيةوفعالاإلمالءقواعدفهم
الباحثعلىيو تاحلساب)عتمد نتيجة )ttestأن تاجلدول نتيجة من أكرب )ttable).

الثاينالفصللطالباإلمالءتعليميفاستخداموكنمي"اإلمالءقواعد"كتابأنواحلاصل
 .الكربىتشيوأمبعهدتنكوشيكأمفيأوي
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi  : “Penggunaan Kitab Qawaa’idul Imlak pada Pengembangan 

Kemampuan Menulis Santri di Pesantren Terpadu Tgk.Chik 

Eumpe Awee Aceh Besar (Penelitian Eksperimen Pesantren 

Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Aceh Besar”. 

Peneliti  :   Mulya Saputra 

NIM :   221324067 

 

Pesantren Tgk. Chik Eumpe Awee merupakan salah satu pesantren 

terpadu di Aceh Besar, dan diajarkan didalamnya Ilmu-ilmu keislaman dan 

Bahasa Arab serta Imlak. Pembelajaran imlak di pesantren ini belum 

menggunakan buku yang pasti. Berangkat dari masalah tersebut, peneliti 

bernisiatif untuk meneliti tentang “Penggunaan Kitab Qawaa’idul Imlak 

pada Pengembangan Kemampuan Menulis Santri di Pesantren Terpadu 

Tgk.Chik Eumpe Awee Aceh Besar (Penelitian Eksperimen Pesantren 

Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Aceh Besar”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efektifitas penggunaan kitab Qawaa’idul Imlak dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami kaedah-kaedah imlak 

dan kemampuan untuk mempraktekannya. Metode yang digunakan Peniliti 

pada penelitian ini adalah metode Eksperimen (pre-Experimental Design). 

Adapun  sampel penelitian adalah santri kelas II yang berjumlah 20 santri.  

Sedangkan intsrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah tes. 

Hasil penelitian adalah penggunaan kitab Qawaa’idul Imlak  terbukti 

efektif dalam meningkatkan kemampuan santri dalam memahami kaedah-

kaedah imlak dan kemampuan dalam mempraktekannya. hal ini dibuktikan 

dengan hasil bahwa T-test lebih besar dari pada T-tabel, yang menunjukkan 

bahwa, Kitab Qawaa’idul Imlak dapat digunakan dalam pembelajaran 

imlak  untuk santri kelas II Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee 

Aceh Besar.  
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ABSTRACT 

Title of Research : "The Use of Qawaa'idul Imlak Book on the Development of 

Students’ Writing Skill (An Experimental Research at an 

Integrated Islamic Boarding School Tgk. Chik Eumpe Awee 

Aceh Besar)". 

Researchers :   Mulya Saputra 

Student ID  :   221324067 

   

Pesantren Tgk. Chik Eumpe Awee is one of the integrated islamic 

boarding schools in Aceh Besar where islamic studies, Arabic, and imlak 

(dictation) are taught. There has not had a certain book yet for the purpose 

of leaning imlak. Therefore, the researcher intended to investigate "the use 

of Qawaa'idul Imlak Book on the Development of Students’ Writing Skill 

(An Experimental Research an Integrated Islamic Boarding School Tgk. 

Chik Eumpe Awee Aceh Besar)". This study was aimed at determining the 

effectiveness of using Qawaa'idul Imlak Book in improving students' 

abilities to comprehend imlak's principles and the ability to practice it. The 

pre-experimental design was used as the method and the students class II 

consisting of 20 people were selected as the sample in this study. 

Furthermore, the researcher utilized a test as an instrument. The result of the 

study revealed that the use of Qawaa'idul Imlak Book was effective in 

improving the students’s ability to comprehend the principles of imlak and 

the ability to practice it. This was proved by T-test result which was greater 

than T-table. Therefore, it could be concluded that Qawaa'idul Imlak Book 

could be used in imlak learning for the students class II of Integrated Islamic 

Boarding School Tgk. Chik Eumpe Awee Aceh Besar. 
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 األول فصلال
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ 

إن من أىداف تدريس اللغة العربية بإندونيسيا سيطرة على ادلهارة األربع ىي 
فهم اللغة  يفالطالب  اإلمالء حىت تزيد هبا االستماع والكالم والقراءة والكتابة أو

العربية. وإن حياة اللغة العربية ونشرىا بنشأة اللغة نفسها واالستعانة بالوسائل ادلختلفة 
ونشرىا وتدريسها. تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حيتاج إىل الطرق  اللغة دلعرفة تغيري

مرا سهال. لكنو والعوامل ادلؤثرة يف جناح التعليم والتعلم.ألّن تعلم اللغة العربية ليس أ
حيتاج إىل ادلراعاة والوسائل التعلمية للوصول إىل أىدف التدريس. فتعليم اللغة العربية 

 ستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة أو اإلمالء. تشتمل على أربع مهارات، وىي اال
البالغة و الصرف و تدريس اللغة العربية فيو مادة من مواد سلتلفة منها النحو  يف

رلال تعليم اإلمالء  "كتاب  يفومن أحد الكتب ادلشهورة اإلمالء وغريىا.و اء اإلنشو 
 عبدقواعد اإلمالء للسنة األوىل ادلتوسطة لألستاذ إبراىيم بن زلمد الرومي واألستاذ 

 ،ابعض ادلعاىد العصرية  بإندونسي يف خدممست الكتاب .وىذا"العزيز بن زلمد الفنتوخ
 يفادلعلم  أوىي طريقة األمثلة مث القاعدة، ويبد االستقرائيةالطريقة  ىذا الكتاب واستخدم

ىذه الطريقة بذكر أمثلة كثرية مناقشا للتالميذ فيها مث يتدرج معهم إىل استنباط القاعدة 
 أو التعريف.

 سالمية العصرية بأتشيةادلعاىد اإل أحد أويي تنكو شيك أمفكان معهد 
تعليم  يف، و اللغة العربية مبا فيها اإلمالءو كربى، ويعّلم الطلبة فيو العلوم اإلسالمية 

هبذا يريد الباحث أن جيرب و اإلمالء هبذا ادلعهد مل يستخدم ادلعلم الكتاب ادلعني، 
تنكو شيك أمفى . والطلبة مبعهد كتاب قواعد اإلمالء للسنة األوىل ادلتوسطةاستخدام  

الواقع أكثرىم ال يقدرون  تعلم اللغة العربية عامة واإلمالء خاصة بل يف ون يفيرغب أوي
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على تطبيق كتابة اإلمالء لقلة فهمهم على قواعده. لذلك يريد الباحث أن يقوم 
عند كتابة المهارة ترقية  يف "قواعد اإلمالء"كتاب استخدام   البحث، حتت ادلوضوع "

 (دراسة جتريبيةكربى )لا أتشيو مبعهد تنكو شيك أمفي أويالطالب 
 

 أسئلة البحث -ب 

 وأما أسئلة البحث عن ىذه الرسالة ىي:
رتقية قدرة الطالب لىل استخدام كتاب "قواعد اإلمالء" يف التعليم فعال  -1

 مبعهد تنكو شيك أمفى أوي يف فهم قواعد اإلمالء؟
رتقية قدرة الطالب لىل استخدام كتاب "قواعد اإلمالء" يف التعليم فعال  -2

 تنكو شيك أمفى أوي يف اإلمالء؟ مبعهد
 

 أهداف البحث  - ج

 ىذه الرسالة ىي : يفوأما أىدف البحث الىت يهدف إليها الباحث 
رتقية قدرة لاستخدام كتاب "قواعد اإلمالء" يف التعليم  يةفعال على عرفتل -1

 الطالب مبعهد تنكو شيك أمفى أوي يف فهم قواعد اإلمالء
قدرة رتقية لاستخدام كتاب "قواعد اإلمالء" يف التعليم فعالية على  عرفتل -2

 الطالب مبعهد تنكو شيك أمفى أوي يف اإلمالء
 
 ية البحثمأه - د

 ما سبق من البيان، يرى أن أمهية ىذا البحث ىي: ثبعد أن يتأمل الباح 
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فروعها هبذا و أن يكون ىذا البحث مفيدا للمدرس الذي يعلم اللغة العربية  -1
 ادلعهد

ألن ىذا  اإلمالءتعليم  يفقدرهتم و لرتقية ميوذلم و أن يكون مفيدا للطلبة  -2
 اإلمالءلتسهيل تعليم  البحث التجرييب

كان و . اإلمالءتعليم  يفزيادة ادلراجع و يستفيد للمدرسني لزيادة ادلعلومات  -3
د ييستفو  اإلمالءتعليم  هم يفتترقية كفائ يفىذا البحث اعتمادا على ادلدرس 

 ةقدرة الطلب ترقيةو لتعرف على احملاوالت لتقدم تعليم اللغة العربية اللمدرسني 
 ليكون ناجح اإلمالءم يعلى تعل

الباحثني األخرين الذين يبحث عن و ىذا البحث مفيدا للباحث  أن يكون -4
لألخرين  إمناو ليس ألىل ادلدرسة فحسب  كان ىذا البحثو ىذا التعليم. 

 .إليوالذين حيتاجون 
 
 فروض البحثو االفتراضات  - ه

واالفرتاضات الىت يعتمد عليها الباحث ىف ىذه الرسالة ىي أن استخدام كتاب 
 قواعد اإلمالء  عند الطلبة يرقي قدرهتم على فهم اإلمالء.

 وأما الفروض ىف ىذا البحث فهي: 
الفروض الصغرى: إن استخدام كتاب قواعد اإلمالء ىف ترقية مهارة الكتابة  -1

   .ال لرتقية فهم الطلبة ىف تعليم اإلمالءعند الطالب مل يكن فعا
الفرض البديل: إن استخدام كتاب قواعد اإلمالء  يكون فعاال لرتقية مهارة  -2

 .الكتابة عند الطالب ىف تعليم اإلمالء
 

 



 

4 
 

 
 

 

 حدود البحث - و

 وحتديد الباحث ىذا البحث إىل :
الثاين ادلعهد تنكو شيك أمفي أوي أتشيو الكربى للصف احلدود ادلكانية :  -1

 ادلتواسطة.
 م. 2017احلدود الزمنية : الباحث يقوم البحث يف السنة  -2

 
 المصطلحات يمعان - ز

 سالة فيحسن بو أن يشرح بعض معاينللباحث قبل أن يبحث ىذه الر  يينبغ
 فهمها وىي: جتنب عن األخطاء يفو  اينموضوع الرسالة دلعرفة ادلع يف ادلصطلحات

 كتاب قواعد اإلمالء  استخدام -1
-وزن استفعل على استخداما -يستخدم -استخدم من مصدر لغة استخدام

وىو الفعل الثالثي ادلزيد وعالمتو أن يكون .1استفعاال معناه "اختذه خادما" -يستفعل
قد و أولو  وبناؤه للتعدية غالبا  يفالتاء و السني و ماضيو على ستة أحرف بزيادة اذلمزة 

 .2يكون الزما
 –ملى أاإلمالء مصدر من  3القوانني الضابط للغة العربية.و األصل ىى  القواعد

اصطالحا ىو " عمل يقوم بو ادلدرس ليعود الطالب و مالء معناه " كتب ". إ – يميل
 4الكتابة " يفصحة رسم احلروف والسرعة جادة اخلط و إ

                                                 
، الطبعة التاسعة والثالثون، )بريوت: دار ادلشرق المنجد فى اللغة واإلعالم مؤسسة دار ادلشرق، 1
 171(، ص.  2007

  6)مساراغ : نفقة، بدون السنة( ص.  ،متن البناء و األساسإمام مال عبد اهلل الدنقزى،  2
 748، ص. 2(، ج.1976، )دار الدعوة القاىرة: معجم الواسيطإبراىيم مصطفى،  3
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أن  كتابو تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى  يفزلمود كامل الناقة قال و 
 5اإلمالء ىو رلال من رلالت تعليم الكتابة

الذي للسنة األوىل ادلتوسطة  فهو إحدى الكتاب بكتاب قواعد اإلمالءأما ادلراد و 
مواد كون تو ، العزيز بن زلمد الفنتوخ عبدأستاذ إبراىيم بن زلمد الرومي واألستاذ ألفو  

 .األمثلة مث القاعدةىذا الكتاب على الطريقة االستقرائية، ىي تقوم على عرض 
للطالب  قواعد اإلمالء كتابادلعلم   استعمال ىذا البحث ىو يف ستخدامادلراد با

 اإلمالء. تعليم يف
 الطالب -2

كلمة طالب " مجع من الطالب وىو اسم الفاعل فكلمة الطالب مجعو طلبة 
معناىا: التالميذ. " وىو مأخوذ من فعل طلب و طلب الشيء أي ة  وطالب وطلب

يطلق عرفا على و ىو الذي يطلب العلم و الطالب مجع من طالب  6وأخذ. حاول 
 وادلقصود بطالب ىنا ىم الذين  يتعلمون يف 7العالية.و مرحلة التعليم الثانوية  يفالتلميذ 

 . أويي تنكو شيك أمفعهد مب ينالثا فصلال
 
 
 

                                                 
مكتية ) مصر :  ،اجلزء الثانر ،المنهج البحث فى اصول التربية و طريقة التدريس ،حامد عبد القدير4

 199ص. ،النهضة ادلصرية (
.) مكة ادلكرمة :حقوق الطبع واعادتو تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرى ،زلمود كامل الناقة5

 239(. ض  1985زلفوظة جلامعة ام القرى 
6
 -بريوت) ،الثامنة و عشرونالطبيعة  ،المنجد فى اللغة و إلعالم ،مو سسة دار ادلشرق للكاثو ليكية  

 567 ص (1989لبنا: دار ادلشرق, 

 581(، ص : 1976،) دار الدعوة القاىرة: معجم الواسيطإبراىيم مصطفى،  7
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 الدراسات السابقة - ح

البحث، وىي من أىم الدراسة السابقة تساعد الباحث على مقارنة نتائج 
أساسية البحث الىت استخدمها الباحث دلعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبيتها.ومن 

استخدام اإلمالء ادلنقول يف "  مبوضوع منذرالرسالة  يالبحوثات الىت سبق حبثها فه
عالقة الدراسة . "تعليم اذلمزة )دراسة اإلجرائية يف الفصل الثاىن من معهد دار اإلحسان(

درسة احلالية عن دور اإلمالء تبحث الدراسة السابقة وال ىيالية احلدراسة الالسابقة ب
أن الدراسة السابقة تستخدم منهج البحث  اختالفوب ترقية مهارة الكتابة. على

 عنرينا أندرياين وحبث التجريب.وأما الدراسة احلالية تستخدم منهج البحث  إلجرائيا
 (Bireuenتطبيق اإلمالء ادلنظور يف تعليم مهارة الكتابة ) دراسة جتربية مبعهد الفرقان ب

تبحث الدراسة السابقة والدرسة احلالية عن  ىي اليةاحلدراسة العالقة الدراسة السابقة ب
 يف تعليمأن الدراسة السابقة ختتص بتطبيق اإلمالء ادلنظور  باختالفتعليم مهارة الكتابة 

لألستاذ إبراىيم بن وأما الدراسة احلالية ختتض بتطبيق كتاب قواعد اإلمالء مهارة الكتابة 
وأما حبث  العزيز بن زلمد الفنتوخفي ترقية مهارة الكتابة. عبدزلمد الرومي و األستاذ 

تعليم اللغة العربية )دراسة  يفتطبيق مهارة كتابة على قدرة إمالء الطلبة  ليل اهلنداياين
تبحث الدراسة السابقة والدرسة  ىي اليةاحلدراسة الالدراسة السابقة ب عالقة وصفية(

أن الدراسة السابقة تستخدم  اختالفوب احلالية عن قدرة الطلبة يف كتابة اللغة العربية
راسة احلالية منهج البحث الوصفي يف رؤية قدرة الطلبة يف كتابة اللغة العربية وأما الد

 كتابة اللغة العربية.التجريب يف مساعدة الطلبة على ترقية مهارة   تستخدم منهج البحث 
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 طريقة كتابة الرسالة -ط 

قررهتا كلية الرتبية  طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فيعتمد الباحث على ما
 وتأىيل ادلعلمني جامعة الرانريي، فهي:

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.”  
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للبحث

 
 مفهوم مهارة الكتابة -أ 

القدرة على الكتابة ىدفًا أساسيا من  .تابة مهارة مهمة من مهارات اللغةالك 
 عن احلديث أو القراءة،تقل أمهية ال  للغة األجنبية. والكتابة كفن لغويأىداف تعليم ا

بو  ان بغَته من أبناء األمم األخرى،فإذا كان احلديث وسيلة من وسائل اتصال اإلنس
اة إذا كانت القراءة أدو  غاياتو،و يقضي حاجاتو و أفكاره  مشاعره وو ينقل انفعاالتو 

 فإن الثقافات ادلختلفة،و نة العابرة األزمو الًتحال عرب ادلسافات البعيدة  يفاإلنسان 
دليل على عظمتو حيث ذكر علماء األنثر و  من مفاخر العقل اإلنساينالكتابة تعترب 

بة سجل تارخيو بولوجى أن اإلنسان حُت اخًتع الكتابة بدأ تارخيو احلقيقى. فبالكتا
ال و  تراثها،و تبقى يف بقاء ثقافاهتا  بدونو ال يستطيع اجلماعات أنو  حافظ على بقائو، و 

حلفظو  ال بديل عن الكلمة ادلكتوبة أداة اإلنساين الذياج العقل تفيد من نتو أن يستفيد 
 تطويره.و نقلو و 

تسهيل و ظيفتان أساسيتان مها االتصال و  فيها حياة اإلنسان يفاللغة  تإذا كانو 
،فنحن فإن الكتابة قادرة على أداء ىاتُت الواظيفتُت لية التفكَت والتعبَت عن النفس،عم

تعبَت و  وسيلة من وسائل اإلتصال كما أنو ترمجة للفكر التعبَت الكتايب نقول أن ديكننا بأن
حياة الفرد  يفلكونو كذلك أصبح ذا أمهية كبَتة و  الوقت، ذات يفعن النفس 

اجلمع والشد والتنظيم. وأما  اللغة من مادة )ك ت ب( تعٍت يفبة فالكتا 1.واجلماعات

                                                 
م(، ص. 1985، )مكة ادلكرمة، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،الناقو، زلمود الكامل1

232. 



 

9 
 

 
 

 

فَتى عليان أن الكتابة ىي أداء منظم وزلكم يعرب بو اإلنسان عن أفكاره  ،اإلصطالحى
 2حكم الناس عليو. يفوسببا  ، وتكون دليال وجهة نظره،ومشاعره احملبوسة من نفسو
مهارة الكتابة ىى تدريب العاملُت  أن :(A. Fuad Efendy)وقال فؤاد أفاندي 

وىذا يطلب  ،على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية الدقيقة وذبنب األخطاء اذلجائية واإلمالئية
 3تطوير التفكَت وزيادة حصيلة معلومات اللغوية وترقية األسلوب يف الكتابة.

 ،ىى النتيجة وحصيلة العقل اإلنساينمن التعريف السابق يظهر أن الكتابة 
وحيث إهنما نافذة من نوافذ ادلعرفة وأداة من أدوات تثقيف  ،خبالف االستماع والقراءة

كانت القراءة  كما نقلو اوريل حيث قالوا: "إذا  ،العقل. ويؤكد ىذا ادلعٌت يونس وأخرون
يقف هبا اإلنسان على نتائج  ، وأداة من أىم أدوات التثقيف اليتإحدى نوافذ ادلعرفة

بل إهنا أعظم ما  الواقع مفخرة العقل اإلنساين، يف الكتابة تعترب  فإن ،الفكر البشري
بولوجى أن اإلنسان حُت اخًتع الكتابة بدأ تارخيو  أنتجو العقل. وقد ذكر علماء األنثر

ممن تفصلو  ،احلقيقى". فالكتابة أيضا تعترب وسيلة من وسائل االتصال بُت الفرد وغَته
 4عنهم ادلسافات الزمانية وادلكانية.

فيما يتصل باجلانب  -لعربيةىنا اللغة ا وىي -اللغة األجنبية يفم الكتابة أما تعلي
يصبح مستوى ادلهارة و ضرورة االكتفاء فيو باالذباه األول  يفمن الكتابة فنعتقد  الفكري
يف  اللهم إال ،من الكتابة فقط العربية زلدودًا باجلانب الوظيفي الكتابة باللغة يفالفكرية 

                                                 
. )الرياض. دار ادلسلم للنشر والتوزيع. المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها فؤاد عليان.امحد 2
 156(. ص. 1413

3
Ahmad Mahfud Effend، Metodologi pembelajaran Bahasa Arab، Malang: Al-Misykat، 

2009، Hal 170 
مالكى فريس،  عوعُت )ماالنج: الكتابةتعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة  أوريل حبرالدين،4
 .64(، ص. 2212
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يهدف فيها الدارس األجنيب من تعلمو الكتابة باللغة  اليتو تلك احلاالت النادرة جدًا 
 5العربية أن يكتب أدباً عربياً.

 
 مفهوم تدريس اإلمالء -ب 

اصطالحا ىو " و مالء معناه " كتب ". إ – يديل –ملى أمصدر من لغة اإلمالء 
 يفجادة اخلط وصحة رسم احلروف والسرعة إعمل يقوم بو ادلدرس ليعود الطالب 

 6الكتابة "
إلمالء لغة ىو اإلمهال اتطبيقو أن و كتابو اإلمالء نظريتو   يفقال رضوان و 

حىت يتسع الزمن للتمتع بالشيء احملبوب. واصطالحا : والتأخَت، وإطالة الوقت والعمر 
يف  ب ادلنطوق يف ذوات احلروف، وتراعيحبروف ىجائو بأن يطابق ادلكتو تصوير اللفظ 

ذلك القواعد اخلاصة اليت استمدت من الرسم العثماين للمصحف، ومن علمي النحو 
والصرف ضبطا وصحة وإعالال وإبداال وتأصيال. مث إن اإلمالل واإلمالء شيء واحد. 

ليو بالعدل " وقولو "فهي متلي عليو بكرة لغتان جاء هبما القرآن، قال تعاىل : " فليملل و 
وأصيال" . وكذلك ينبغي على ادلملي أن يأخذ من معٌت اإلمالء التمهل والتأين يف إلقائو 

 7الكالم على من ديلى عليو.

                                                 
  .157)دار ادلعرفة اجلامعية(، ص.  طرق تدريس اللغة العربية، إبراىيم، زكريا. الدكتور، .5
، اجلزء الثانر، ) مصر : مكتية المنهج البحث فى اصول التربية و طريقة التدريس حامد عبد القدير،6

 199النهضة ادلصرية (،ص. 
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية، الطبعة )، اإلمالء نظريته و تطبيقه رضوان، 7

 7، ص. 2211، (األوىل، مالنج
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كتابو طرائق التدريس اللغة العربية أم اإلمالء مصدر   يفقال عمود أمحد السيد و 
 8النقل، تلقى على غَتك فينقل عنك.و قُت يعٌت التلو من الفعل أمليت أو أمللت، 

أن  كتابو تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى  يفزلمود كامل الناقة قال و 
 9اإلمالء ىو رلال من رلالت تعليم الكتابة

اإلمالء فرع ىام من فروع اللغة العربية، وىو من األسس اذلامة يف التعبَت الكتايب،  
يعرب هبا الفرد عن أفكاره. وتعليم اإلمالء ىو خطوات منظمة يقوم ووسيلة االتصال اليت 

هبا الطالب متكنو من فهم واستيعاب مهارة كتابية معينة، تتكون لديو من خالذلا القدرة 
 12على رسم الكلمات رمسا صحيحا.

الكلمات رمسا صحيحا واضحا، و اإلمالء أيضا ىو القدرة على رسم احلروف و  
عدم و ادلكتوب  قراءة يفرسم اإلمالئي يسبب صعوبة  يفسريعا، كامال. أن أي خطأ 

 11اذدرائو.و أما اخلطاء اإلمالئي يدعو إىل احتقار الكاتب و فهمو. 
أتى أمهية اإلمالء من أن فروع العربية كلها تعتمد عليو، كما أن مثة عالقة وت
مالء إلن يف ادلدرسة وان يف خارجها، فاى، ار خواد ادلعروفة األقة بينو وبُت معضوية وثي

خطاء، وىو خيدم ايب من حيث صحتو وسالمتو من األوسيلة أساسية للتعبَت الكت
خرى، وعليو تقوم مهنة الناشىء يف مستقبل حياتو يف االعم االغلب، الدروس العامة اال

 صحفيا كان أو كاتبا أو موظفا ... اخل.

                                                 
، (1997جامعة الدمشق، )، الطبيعة الثانية، طرائق التدريس اللغة العربيةعمود أمحد السيد، 8

 537ص.
.) مكة ادلكرمة :حقوق الطبع واعادتو تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرى زلمود كامل الناقة،9

 239(. ض  1985زلفوظة جلامعة ام القرى 
 7،.... ص. اإلمالء نظريته و تطبيقه رضوان، 12
 265/ ص. 1979، الطبعة األوىل، طرق التعليم اللغة العربية زلمد عبد القادر أمحد، 11
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رئيسية لنقل الفكرة من الكاتب إىل القارئ نقال سليما، حبيث إذا وكأنو أداة 
صاغها الكاتب صياغة لغوية، وراعى فيها جانب الًتكيب واألسلوب، مث كتبها بالطريقة 

 12الىت اتـفق عليها أبناء ىذه اللغة لكان نقل الفكرة نقال أمينا وشامال.
بح عادة يعتادىا ادلتعلم، اإلمالء ىو عملية التدريب على الكتابة الصحيحة لتص

ويتمكن بواسطتها من نقل آرائو وحاجاتو وما يُطلب إليو نقلو إىل اآلخرين بطريقة 
كذالك أن اإلمالء ىو ربويل األصوات ادلسموعة ادلفهومة إىل رموز مكتوبة و  صحيحة.

ذلك و )احلروف(، على أن توضع ىذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من الكلمة 
 13الظهور ادلعٌت ادلراد.و فظ الستقامة الل

 
 أهداف تدريس اإلمالء  -ج 

اللسان من االعواجاج و سبق أن أشرنا إىل أن القواعد النحوية وسيلة لتقوًن القلم 
من و صحة الكتابة من اخلطأ، و األخرى لتقوًن القلم  القواعد اإلمالئية وسيلة و لل، الز و 

خدمة  يفحد ذاتو يعد عمال قاصرا فهو  يفتدريس اإلمالء على أنو غاية ىنا كان 
 :يفيتجلى الغرض من تدريسو و الكتابة 

األذىان،  يفتثبيت صورىا و تدريب الناشئة على كتابة الكلمات الصحيحة  -1
 .فتسهل عليهم كتابتها من الذاكرة

 .قوة ادلالحظةو الًتتيب و النظافة و النظام و تعويدىم الدقة  -2

                                                 
 2226الطبعة الثانية، )القـاىرة: مركزالكتاب،  ،المرجح فى تدريس اللغة العـرابيةإبرىيم زلمد عطا، 12
 231م(، ص.

(، ص. 1998)بَتوت: دار النفائس،  ،خصائص العربية و طرائق تدريسهانايف زلمد معروف،  13
165 
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ىذه احلواس ىى: النظر و االتقان، و ة تدريب احلواس اإلمالئية على اإلجاد -3
العُت تالحظ ما و اليد تكتبو و اليد، فاألذن تسمع ما ديلى عليها، و السمع و 

 .خطأ وفيو من صواب أ

 الصور األدبيةو ثرواهتم اللغوية بتزويدىم ببعض الًتاكيب و توسيع خرباهتم   -4
 النقد.و األدب و القراءة و  ادلعلومات القافية مما يفيد يف التعبَت الكتايبو 

 .اتقانو صحة و وضوح و سرعة  مترينهم على كتابة ما يسمعونو يف  -5

 .حسن االستماعو تعويدىم اإلنصات   -6

إىل اكتساب عادات الدقة و يهدف تدريس اإلمالء إىل إتقان الكتابة  باختصارو 
 14أثناء الكتابة. يفاإلتقان و باإلضافة إىل السرعة و الًتتيب و النظافة و النظام و 

 ف العامة من تدريس اإلمالء ااألهد -
الغرض من قطعة اإلمالء ربقيق مايهدف إليو ادلعلم من رفع ادلستوى األدائي 
عند التالميذ. لذلك إذا أحسن اختيار قطعة اإلمالء ربقق الغرض. من البديهي أن حيدد 

ألفضل ااإلنسان عند شروعو يف العمل األىداف الالزمة اليت تساعده على الوصول 
وأجنح الوسائل الكفيلة بتحقيق العمل وإجنازه يف يسر وسهولة. ومن أىداف الطرق، 

 مادة اإلمالء اآليت :
تدريب التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا مطابقا دلا  .1

 اتفق عليو أىل اللغة من أصول فنية ربكم ضبط الكتابة.
، كرسم تذليل الصعوبات اإلمالئية اليت ربتاج إىل مزيد من العناية .2

ادلختومة باأللف، أو الكلمات اليت تتضمن بعض و الكلمات ادلهموزة، أ
حروفها أصواتا قريبة من أصوات حروف أخرى، وغَتىا من مشكالت 

 الكتابة اإلمالئية ، واليت سنذكر أمهها يف موضعو.

                                                 
 539-538، ....، ص. فى طرائق التدريس اللغة العربيةعمود أمحد السيد، 14
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اإلسهال الكبَت يف تزويد التالميذ بادلعلومات الالزمة لرفع مستوى  .3
مضاعفة رصيدىم الثقايف دبا تتضمنو القطع ادلختارة ربصيلهم العلمي، و 

 من ألوان اخلربة، ومن فنون الثقافة وادلعرفة.
تدريب التالميذ على ربسُت اخلط، مما يساعدىم على ذبويده، والتمكن  .4

 من قراءه ادلفردات والًتاكيب اللغوية، وفهم معانيها فهما صحيحا.
ادلالحظة، واحملاكاة من خالل يتكفل درس اإلمالء بًتبية العُت عن طريق  .5

اإلمالء ادلنقول، وتربية األذن بتعويد التالميذ حسن االستماع، وجود 
 اإلنصات.

ومتييز األصوات ادلتقاربة لبعض احلروف، وتربية اليد بالتمرين لعضالهتا  .6
 على إمساك القلم، وضبط األصابع، وتنظيم حركتها.

ية ، واللغوية ادلتمثلة يف تعويد أضيف إىل ما سبق كثَتا من األىداف األخالق
التالميذ على النظام، واحلرص على توفَت مظاىر اجلمل يف الكتابة، مما ينمي الذوق الفٍت 
عندىم ، أما اجلانب اللغوي فيكفل مدى التالميذ حبصيلة من ادلفردات والعبارات اليت 

 تساعدىم على التعبَت اجليد مشافهة وكتابة.
 15ىداف السابقة يف النواحي الًتبوية والفنية واللغوية.وباختصار ديكن حصر األ

عبد العليم إبراىيم يف كتابو ادلوجو الفٍت أما أىداف تعليم اإلمالء كما قال و 
 دلدرسي اللغة العربية فهي :

تدريب التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا، مع زيادة  -1
وليست ىذه الكلمات الصعبة العناية بالكلمات اليت يكثر فيها اخلطأ، 

ادلختومة بألف لينة، بل ىناك كلمة أخرى و مقصورة على الكلمات ادلهموزة أ
التقل عن ىذه يف الصعوبة، وربتاج إىل العناية هبا، والتنبيو عليها، مثل كلمة 

                                                 
 ،.... ص. تطبيقهنظريته و اإلمالء رضوان، 15
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 .مصر مع كلمة مطر، وكلمة يتسبت وبتطلب وبصطدم ويستطيع وحنو ذلك
. 

فيجب أن حيقق نصيبا من الوظيفة األساسية  اإلمالء فرع من فروع اللغة، -2
للغة، وىي الفهم واإلفهام، ويكون ذلك حبسن اختبار القطعة، واتباع الطرق 

 اجملدية على النحو الذي سنفصلو فيما بعد.
 16إجادة اخلط -3

 
 أنواع اإلمالء -د 

 نقسم اإلمالء إىل أربعة أنواع:ي
 اإلمالء ادلنقول -1

اإلمالء ادلناسبة من كتاب أو سبورة أو بطاقة يقصد بو أن ينقل التالميذ قطعة 
بعد قراءهتا، وفهمها فهًما واعًيا، وهتجى بعض كلماهتا ىجاء شفويًا إىل بطاقتو أو دفًته 
أو مفكرتو، أو لوح معد لذلك، وىذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصفوف الدنيا، 

 17وقد ديتد إىل الصف الرابع.
وم ادلعلم بقرائتها أكثر من مرة، والتأكد من فهم بو بعد أن يق وكذلك يقصد 

الصفُت األول  يفويستخدم ىذا النوع من اإلمالء  18ادلتعلمُت لكلماهتا، ومعانيها.
ويعودىم مالحظة  ،ىذه السن يفوالثاىن من ادلرحلة االبتدائية، حيث يالئم األطفال 

  وكتابتها كتابة سليمة. وديتاز باآليت: ،وزلاكاهتا ،الكلمات
                                                 

، الطبعة العاشرة، )دار ادلعارف دبصر : الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم، 16
  193( ص . 1998

الطابعة الثانية،  ،طرق التدريس الخاصة باللغة العربية و التربية اإلسالميةفخر الدين عامر،  17
 91(، ص. 2222)القاىر: عامل الكتب: 

 222، ص.....، تعلم اللغة العربية المعاصرةسعيد الىف،  18
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 ، وربسُت اخلطوإجادة الكتابة يفيشد انتباه التالميذ ، وينمي فيهم الرغبة  -
 االرتقاء بادلستوى األدائي.

، عريف ، وذلك دبناقشة معٌت القطعةيعد وسيلة من وسائل الكسب اللغوي وادل -
 وترديد النظر فيها، ونقلها إىل الكراسات أو البطاقات.

 الذىن، ويثبتها يف الذاكرة.يساعد على انطباع صور الكلمات يف  -
لى قوة يساعد على النمو الذىٍت ، وإثارة احلذر من الوقوع يف اخلطأ ، ويعوِّد ع -

 .ادلالحظة ، وحسن احملاكاة
 اإلمالء ادلنظور -2

  يفاإلمالء ادلنظور ىي ادلرحلة الىت يبدأ فيها التالميذ بالنظر إىل قطعة ما مكتوبة 
ربليلها و السبورة اليت عليها القطعة من أعيوهنم:  كتاب أو على السبورة يغلق أو تبعد

قد ديتد إىل و ىذا النوع يالئم تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي، و ادلدرس عليهم بعد ذلك. 
 19الصف اخلامس.

ىجاء بعض كلماهتا، و فهمها، و معناه أن تعرض القطعة على التالميذ لقرائتها و 
 22متلى عليهم بعد ذلك.و مث ربجب عنهم، 

من الكتاب، ويقوم ادلعلم بقرائتها  ويتم عرض القطعة على السبورة، أحيث 
أكثر من مرة، ومناقشتها مع ادلتعلمُت، مث يقوم بعد ذلك حبجبها عنهم، وإمالئها 

 عليهم.
 اإلمالء االستماعى -3

 يفيناقشهم و معناه أن يقرأ ادلعلم القطعة اإلمالئية قراءة جهرية على التالميذ، و 
 21متلى عليهم القطعة بعد ذلك.و فهم معناىا، مث هتجي الكلمات الصعبة 

                                                 
 196م(، ص.  1966، )الرياض: دار الكتب/ التوجيه فى تدريس اللغة العربيةزلمود على السمام، 19
 116، ....، ص.مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبة لمدرسي اللغة العربيةأزىر أرشد،  22
 117أزىر أرشد،.....، ص.   21
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 اإلمالء االختبارى -4
إمالء  ادلقصود بوو تعليم اإلمالء،  يفىي ادلرحلة األخَتة  اإلمالء اإلختباري

ىجاء صعوبتها اذلجائية بغرض اختبار قدرة  يفدة ذلم التالميذ القطعة دون مساع
تشبو طريقة اإلمالء ادلسموع مع حذف مرحلة هتجي  مدى تقدمهم. طريقوو التالميذ 

 الكلمات الصعبة.
والغرض منو التشخيص، إذ انو يعطي ادلدرس صورا حقيقة عن مستويات 
ناشئتو، النو يقيس مدى تقدمهم يف اكتساب القواعد االمالئية، وديكن أن يطبقو يف 

 ادلواقف التالية :
قياس مدى فهم س على بعد اعطاء كل قاعدة امالئية، يعمل ادلدر   .1

 الناشئة ذلا ومدى قدرهتم على تطبيقها.
عدة قواعد امالئية، يعمل ادلدرس على معرفة نواحي القصر  بعد اعطاء .2

 والقوة يف اكتساب ىذه القواعد بغية الًتميم والعالج والتعزيز.
يف بداية العام الدراسي عندما يسند اىل ادلدارس صف من الصفوف ال  .3

يعمد اىل أجزاء مسح للموضوعات االمالئية اليت متت يعرف مستواه، 
دراستها من قبل، ويصمم اختبارا يف ضوئها، ويطبقو ليقف على واقع 

 ناشئتو.
يف بداية ادلرحلة االعدادية أو الثانوية، يقوم ادلدرس باجراء مسح  .4

تدائية اذا كان للموضوعات االمالئية اليت متت دراستها يف ادلرحلة االب
حلة االعدادية، أو ادلوضوعات اليت متت دراستها يف ادلرحلتُت يدرس ادلر 

االبتدائية واالعدادية اذا كان يدرس ادلرحلة الثانوية. ومن مث يصمم 
اختبارا موضوعيا يقيس بصدق وثبات ادلستوى احلقيقي للطلبة يف ىذا 

 اجملال.
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وديكن أن يطبق على طلبة ادلعاىد واجلامعات لقياس مدى ادلامهم  .5
 22واعد االمالئية واتقاهنم دلهاراهتا.بالق

يستهدف ىذا النوع من اإلمالء الوقوف على مدى إتقان ادلتعلمُت للمهارت 
يقوم ادلعلم بإمالء قطعة تتضمن ىذه ادلهارات، مث يقوم  ، وبالتايلالىت سبق ذلم تعلمها

 بتصحيح الكراسات لتحديد أوجو القصور لدى ادلتعلمُت والعمل على عالجها.
 

 أساليب تدريس اإلمالء -ه 

 23ىي:و أساليب تعليم اإلمالء  حبسب أنواعو  ينقسم 

 اإلمالء المنقول -1

  يسَت الدرس على حسب اخلطوات االتية :        
 لتمهيدا  -

 يبدأ ادلعلم بالتمهيد للموضوع عن طريق مناقشة مشوقة.   
 العرض -

أن  عرض القطعة يف الكتاب، أو البطاقة، أو على سبورة إضافية دون  -1
 تضبط كلماهتا.

 قراءة ادلدرس القطعة قراءة منوذجية.  -2

 وقراءات فردية من التالميذ. -3

مناقشة معٌت ورسم الكلمات اليت أبرزىا يف القطعة، ويطالب التالميذ   -4
 بكلمات مماثلة للكلمات ادلوجودة يف القطعة.

                                                 
 1997-1996، )الطبعة الثانية جامعة دمشق ئق تدريس اللغة العربيةفي  طرازلمود أمحد السيد،  22
  542-541م (، ص. 
 122 -119أزىر أرشد،.....، ص. 23
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 النقل، ويراعى فيو :  -5
 .إخراج الكراسات وأدوات الكتابة، وكتابة التارخيُت  -

كلمة مشَتا إىل ىذه الكلمات يف   ادلدرس على التالميذ القطعة  أن ديلى -
 حال استخدام السبورة اإلضافية.

 أن يسَت مجيع التالميذ معا يف الكتابة. -
قراءة ادلدرس القطعة مرة أخرى، ليصلح التالميذ ما وقعوا من خطأ، أو   -6

 ليتداركوا ما فاهتم من نقص.
 تطبيق  -

 منظمة ىادئة. مجع الكراسات بطريقة -1

 .شغل الوقت الباقي من احلصة يف ربسُت اخلط، أو مناقشة معٌت القطعة  -2
 اإلمالء المنظور -2

طريقة مثل طريقة اإلمالء ادلنقول ، ووجو االختالف يظهر بعد مناقشة ادلعٌت، 
وتدريس الكلمات الصعبة على السبورة األصلية. إذ يطلب ادلعلم من التالميذ النظر إىل 

وإىل الكلمات الصعبة مث ديحوىا، وخيفى السبورة اإلضافية أو البطاقة عن القطعة، 
التالميذ، مث متلى عليهم القطعة من الدراسة التحضَت، ويسَت يف بقية اخلطوات كما يف 

 اإلمالء ادلنقول.
 اإلمالء االستماعي -3

 يسَت الدرس على حسب اخلطوات اآلتية :
 التمهيد -

 تتصل دبوضوع القطعة.بالطريقة السابقة، أي دبناقشة  -1
 العرض -
 قراءة ادلدرس القطعة، ليلم التالميذ بفكرهتا العامة. -1
 مناقشة ادلعٌت العام بأسئلة يلقيها ادلدرس. -2
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كلمات مشاهبة للمفرادت الصعبة الواردة يف القطعة، وتدوينها على   هتجى -3
 السبورة، وإدخاذلا يف مجل تامة.

وكتابة التاريخ، ويف أثناء ذلك إخراج التالميذ الكراسات وأدوات الكتابة،  -4
 ديحو ادلدرس الكلمات اليت على السبورة.

قراءة ادلدرس القطعة للمرة ثانية، ليتهيأ التالميذ للكتابة، وليدركوا ادلشاهبة  -5
 بُت الكلمات الصعبة والكلمات ادلماثلة ذلا مما كان مدونا على السبورة.

 إمالء القطعة، ويراعي يف اإلمالء مايأيت : -6
 يم القطعة وحدات مناسبة للتالميذ طوال وقصرا.تقس -
إمالء الوحدة مرة واحدة، حلمل التالميذ على حسن االصغاء وجودة   -

 االنتباه.
 استخدام عالمات الًتقيم يف أثناء االمالء -
 مراعات اجللسة الصحية للتالميذ. -
 قراءة ادلدرس القطعة للمرة الثانية ، لتدارك األخطاء والنقص. -

 
 ختبارياالاإلمالء  -4

 طريقتو مثل طريقة اإلمالء االستماعي مع حذف مرحلة اذلجاء.
 

 في ترقية مهارة الكتابة عند الطالباستخدام كتاب قواعد اإلمالء  -و 

الطريقة يف ترقية مهارة الكتابة عند الطالب ب استخدم كتاب قواعد اإلمالء
ىذه الطريقة بذكر أمثلة كثَتة  يفادلعلم  أوىي طريقة األمثلة مث القاعدة، ويبد االستقرائية

 مناقشا للتالميذ فيها مث يتدرج معهم إىل استنباط القاعدة أو التعريف.
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أقرهبا إىل و نفوسهم  يفأثبتها أثرا و ىى أكثر طرق التعليم قربا إىل عقول األطفال، و 
باه ادلخالفة بُت األشو تعّرف وجوه ادلشاهبة و البحث، و ادلنطوق ألهنا خَت دافع إىل تفكَت 

 24األضداد.و 
االستنتاج، هبا يبدأ ادلدرس بذكر أمثلة  و الطريقة االستنباطية ىى  طريقة االستقرائية 

 .25كثَتة مناقشا للتالميذ فيها مث يتدرج معهم  إىل استنبط  القاعدة  أو التعريف
 26ىذه الطريقة فهى: من فوائدو 

 .استنباط احلقائق بأنفسهمو تعود التالميذ التفكَت   -
 .أمام التالميذ باب التحصيلتفتح  -
 .األطفال االعتماد على النفس يفترىب  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، ) ميدان: سومرب علم جايا، النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية. على اجلازم و مصطفى أمُت، 24

 .4دون سنة(، ص.
 19،...،ص. التربية و التعليممد قاسم بكر، زلمود يونس و زل 25
 .22نفس ادلراجع، ص.  26
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 الفصل الثالث
 الحقلي البحثإجراءت 

 
 البحث منهج  -أ 

نهج ادلكتابة ىذه الرسالة ىو   يف الباحث يوإف منهج البحث الذى يعتمد عل
 ال تصميمات الىت ي( أPre Experimental Designs)  يةمهييديب بتصميمات التيالتجر 

ليت تعوؽ الصدؽ الداخلي ا عوائق ال كل  يتم فيها ضبط ادلتغريات ضبطا دينع من تأثري
 .)الصدؽ اخلارجيو دلعرفة مدى أثر عوائق الصدؽ الداخلي (ليت مت. للتجربة ا

 .ه الصفات  يتكوف من ثالث تصميماتالتصميمات الىت تتصف هبذ
 ,Pre Test- Post Testىي:   يف ىذا البحث ستخدـ الباحثي ذىوأما تصميم ال

One Group Design 

 1بشكل التايل:
 

 2خ  x 1ت  خ
 
 ختبار البعديلالاو  ختبار القبليلالا بني ةمعامل العالق  = ت
 ختبار القبليلال= ا 1خ
 ختبار البعديلال= ا 2خ
X =  ات البحثإجراء 

القواعد قبل إجراء التجربة، تم إجراء اختبار قبلي لتحديد ادلستوى يف مقرر أي ي
، ويف هناية الفصل الدراسي جيرى ذلم اختبار بعدي ليتبني مدى ق طريقة التعليمطبمث ي

                                                 
، )الرياض : مكتبة العبيكاف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، العساؼ، صاحل بن محد 1

  315، ص. (2222
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وأما اخلطوات اليت يقـو هبا الباحث يف  البعدي.االختبارين القبلي و  الفرؽ بني درجيت
 ىذه التجريبة ىي كما يلي:

 حتديد رلتمع البحث -1
 اختيار عينة البحث -2
يف تعليم "قواعد اإلمالء" كتاب  دوف استخداـ اإلمالءحث يعلم البا -3

 االختبار القبلي لعينة البحث ويليو اإلمالء
 "قواعد اإلمالء"كتاب باستخداـ   اإلمالءيعلم الباحث  -4
 يعطي الباحث االختبار البعدي -5
 حتليل ادلعلومات مبقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي -6
 تفسري ادلعلومات -7
 تلخيص البحث -8

 
 العينةو المجتمع  - ب

. والعينة اطالب 92 وكاف عدد الطلبة مجيع الطالب بحثال اذذلويكوف اجملتمع 
 ا.طالب 22اليت تتكوف على  ثاينالفصل الطلبة يأخذ الباحث 

Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitiannya  merupakan  penelitian  populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya 

lebih besar dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.
2
 

حىت يكوف ذلك  ذا كاف اجملتمع أقل من مائة فمن األفضل أف يؤخذ كلهمإ
 ٪25-22 أو ٪15-12وإف كاف عددىم كثريا فيمكن أف يوخذ  ،البحث حبث اجملتمع

 أو أكثر.

                                                 
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi 2010, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 107. 



 

24 
 

 
 

 

 البحث أدوات - ج

 :ىي، و ةدآجلمع البيانات وادلعلومات فهي  ستخدـ الباحثيالىت  توأما أدوا
تعد االختبارات من األدوات اليت ديكن أف يستخدمها الباحث جلمع  .اإلختبارات

ادلعلومات اليت حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضو. بل ىي من أىم وأكثر 
قـو الباحث يو  األدوات اليت مت استخدامها جلمع ادلعلومات يف البحث الًتبوي

 ، ومها:بإختبارين
 االختبار القبلي -أ

"قواعد اإلمالء" كتاب  استخداـ االختبار القبلي ىو الذي خيترب الباحث قبلوأما 
 .اإلمالءيف تعليم 
 االختبار البعدي -ب

"قواعد كتاب  استخداـ بعدوأما االختبار البعدي ىو الذي خيترب الباحث 
 .اإلمالءيف تعليم اإلمالء" 

 
 تحليل البيانات طريقة - د

( فيستعمل ”Test “tوالبعدي باختبارات )وحتليل عن نتيجة االختبار القبلي 
 :الباحث الرموز كما يلي
 ت=  متوسط الفروؽ

 اخلطأ ادلعياري للفروؽ      
 :وبتعبري رياضي يصاغ القانوف كما يلي

 
 ت= 

 
  2مج ح 

 ـ ؼ

 (1-ف )ف



 

25 
 

 
 

 

 حيث أف :

 ـ ؼ = متوسط الفروؽ.
 = رلموع مربعات إحنرافات الفروؽ.2مج ح 

 3العينة.ف = عدد أفراد 
 و أما خطوات إطباعو:

 إعداد جدوؿ يتكوف من ستة حقوؿ كما ىو موضح يف اجلدوؿ أعاله  -1
 حساب متوسط االجابة األوىل  -2
 حساب متوسط االجابة الثانية  -3
 حساب متوسط الفرؽ  -4
 تطبيق قانوف اختبارت التايل:  -5
 

 ت=  
  

 
 

 عدد أفراد العينة ناقصا واحد(، أى 1-حنديد درجة احلرية وىي ف )ف  -6
مراجعة اجلدواؿ اإلحصائية اخلاصة بقيم ت دلعرفة ىل القيمة ذات داللة   -7

إحصائية عند ادلستوى الذي حدده الباحث أـ ال؟ فإذا كانت قيمة ت احملسوبة 
أصغر من قيمة ت يف جدواؿ عند مستوى الداللة الذي حدده الباحث وأماـ 

أنو ليس ىناؾ فرؽ بني االجبتني وىذا يدؿ على أف  درجة احلرية تقبل الفرضية أي
 الطالب مل يستفيدوا كثريا من ادلقرر الذي درسوه.

                                                 
 141-142..., ص. المدخل إلىصاحل بن محد العّساؼ, 3

  2مج ح 

 ـ ؼ

 (1-ف )ف
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[ فيتضح أف قيمة ت 2, 212فرض أف الباحث حدد مستوى الداللة بػ]ول
 احملسوبة أصعر من قيمة ت.

[ فيتضح أيضا أف قيمة ت احملسوبة 2, 252أما إذا حدد مستوى الداللة بػ]
 يمة ت.أصعر من ق
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات - أ
مبنهج البحث واألدوات لقد شرح الباحث يف الفصول السابقة عما يتعلق 

عرض نتائج اليت يريد الباحث أن ي. ويف ىذا الفصل ادلستخدمة فيو جلمع البيانات
 يف" اإلمالء قواعد" كتاب اإلمالء باستخدام بتعليم تعلم اللغة العربية عملية حصلت من

وحلصول على . Tgk. Chiek Eumpe Aweeمبعهد  الطالب عند كتابة مهارة ترقية
اعتمادا على  7107/7108البيانات قام الباحث بالبحث التجرييب للسنة الدراسية 

رسالة عميدة لكلية الًتبية وتأىيل ادلعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو 
 .ينايري 11التاريخ  يف B-517/Un.08/TU-FTK/TL.00/01/2018رقم :

 انطالقا مما سبق فقام الباحث جبمع البيانات كما يلي :
 

 لمحة عن ميدان البحث -1
معهد من ادلعاىد اإلسالمية العصرية يطبق فيو  Tgk. Chiek Eumpe Awee معهد

العامة. و كانت ادلادة   ادلناىج الدراسة ادلكونة من الدروس اإلسالمية و العربية  و
و ثالث سنوات  ادلتواسطةالدراسية فيو ست سنوات تتكون من ثالث سنوات للمستوى 

  Atong Montasik  قرية ىف Tgk. Chiek Eumpe Awee. وقع معهد  الثانويةللمستوى 

kab. Aceh Besar.  مالدية ، و رئيس ىذا دلعهد  7117وتأسس ىذه اذليئة ىف سنة
الدية، و بعد م 7117نصراهلل زلمد راضى من ذلك احلني حىت سنة  الدكتوراندوس

وقام بعده  7106 حىت 7117برياسة ىذا ادلعهد من سنة  الدين عرياستو قام أمحد مس
 0األن. حىتأستاذ سومردي أمسن 

 منها:Tgk. Chiek Eumpe Awee  اجتو غرض الًتبية  والتعليم  مبعهد

                                                           

 م7108سنة  ينايري 01نتيجة مقابلة شخصية مع نائب مدير ادلعهد ىف التاريخ   0
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 قرآن الكرًن  والسنة النبوية استهداف تقوى اهلل واالمتساك بال -0
 والكرديةالفاضلة  التخلق باألخالق -7
متميز باادلهارة والرباعة  والكدح  ىف العمل، وزلًتف ىف حل ادلشكالت   -1

 وادلشقات
توسيع الثقافة  وحتقيق احلرية  الفكرة  للوصول  إىل األخوة  الدائمة  بني  -4

 اجملتمع اإلنساىن
 اجلسم السليم -5

ىف ذلك ادلعهد  ىف تاريخ   تجربيةقد قام الباحث  بالدراسة الوليكمل ىذا البحث 
معلم ، وأما مالءطالبا أن يتعلموا اال 71وكان عدد الطالب  م. 7108 ينايري 07
 .نيمعلمعدده  مالءاال

دلعرفة طالب. و  91معلما وعدد الطلبة  05ني ىف ىذا ادلعهد موكان عدد ادلعل
 وىي كما يلي ىف اجلدول األتى:  Tgk. Chik Eumpe Aweeوالطلبة  معهد  علمادلحالة 

 0 - 4اجلدول 
 Tgk. Chik Eumpe Aweeمبعهد  طلبةعدد ال

 عدد الطالب الفصل الرقم
 77 األولالصف  0
 71 الثاين الصف 7
 05 الثالث الصف 1
 05  الرابع الصف 4
 8 اخلامس الصف 5
 01  السادس الصف 04

 91 اجملموع
 يلي:  ادلعينة دلساعدة العملية التعليمية فيمكن شرحها كماوأما الوسائل 
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 7 - 4اجلدول 
 Tgk. Chik Eumpe Aweeمبعهد الوسائل 

 العدد أنواع الوسائل الرقم
 0 غرفة مدير ادلعهد 0
 0 ادلعلمإدارة  7
 8 ةيفصول الدراسال 1
 0 ادلكتبة 4
 1 ادلرحاض 5
 0 ادلقصف 6

 15 المجموع
 
 الطابلترقية قدرة  "اإلماء قواعد" كتاب باستخدام ماءاالإجراء تعليم  -2

  على مهارة الكتابة.
 قواعد" كتاب اإلمالء باستخدامتعليم  عن لباحث بالبحث التجرييبا وقام

)دراسة . Tgk. Chiek Eumpe Aweeمبعهد  الطالب عند كتابةال مهارة ترقية يف" اإلمالء
 ىف كما فهى البحث توقيت وأما. (شيك أمفي أويتنكو الثاىن مبعهد جتريبية للفصل 

 :األتى اجلدول

1-4 اجلدول  
االختبارإجراء التعليم و  توقيت  

 ساعة تاريخ يوم اللقاء
7108يناير  07 اجلمعة اللقاء األول  04.11-06.11  
سبتال اللقاء الثاين 7108يناير  01   04.11-06.11  
7108يناير  05 االثنني اللقاء الثالث  04.11-06.11  
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ثالثاءال اللقاء الرابع 7108يناير  06   04.11-06.11  
امساللقاء اخل ألربعاءا  7108يناير  07   04.11-06.11  
  

 قواعد" كتاب اإلمالء باستخدام وأما اخلطوات اليت قام هبا الباحث يف تعليم
 ىي كما تلي : الطالب عند الكتابة مهارة ترقية يف" اإلمالء

 4-4اجلدول : 
 اللقاء األول

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرس

الفصل بإلقاء السالم  يدخل ادلدرس -
الطلبة  يسجلمث ويعرف نفسو 

 واحدا فواحدا بكشف احلضور

يرد الطلبة السالم ويستمعون إىل  -
 األمساء ادلسجلة

 يستمع الطلبة إىل شرح ادلدرس - التجريبيشرح ادلدرس أىداف  -
يقدم ادلدرس األسئلة من االختبار  -

 إلجابتها منهمالقبلي ويطلب 
جييب الطلبة األسئلة من االختبار  -

 القبلي
أخريا، اختم ادلدرس بإلقاء السالم  -

 مث خيرج من الفصل
 يرد الطلبة السالم -

 5-4اجلدول :
 اللقاء الثاين

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرس

يدخل ادلدرس الفصل بإلقاء السالم  -
يسجل الطلبة واحدا فواحدا مث 

 بكشف احلضور

يرد الطلبة السالم ويستمعون إىل  -
 األمساء ادلسجلة
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ادة اليت ادلدرس الكالم ادلتعلق مب يقدم -
 الطلبة  علمهاتسي

كالم ادلدرس ادلتعلق   إىلمع الطلبة تيس -
 ىاو سيتعلماليت دلدة 

 أىداف التعليم إىل مع الطلبةتيس - أىداف التعليم يضيح ادلدرس  -
يضيح ادلدرس ببساطة عن أنشطة  -

 تعليم والطروق والكتاب ادلستخدمال
أنشطة  إىلببساطة  الطلبة معتيس -

 لتعليم والطروق والكتاب ادلستخدما
يكتب ادلعلم أمثلة مهزة الوصل  -

 الصحيحة على السبورة
أمثلة مهزة الوصل الطلبة  الحظي -

ىا ادلدرس أمام قرأ اليت الصحيحة
 الفصل 

 بني فيما العالقات بإظهاريقوم ادلعلم  -
 األمثلة

 إظهاريهتم الطلبة بشرح ادلدرس عن  -
 األمثلة بني فيما العالقات

يأمر ادلدرس الطلبة بتكوين الفراق اليت  -
 أشخاص 4تتكون من 

يقوم الطلبة بتكوين الفراق اليت تتكون  -
 أشخاص 4من 

يوزع ادلعلم ورقة التدريبات جلميع  -
 زة الوصلالفراق إلخراج مخس أمثلة مه

ينال الطالب ورقة التدريبات إلخراج  -
 مخس أمثلة مهزة الوصل

يشري ادلعلم الطالب إىل كيفية إجابة  -
 ورقة التدريبات

يسمع الطالب إشارة ادلعلم عن كيفية  -
 إجابة ورقة التدريبات

يفضل ادلعلم نائب الفرقة بتقدًن نتائج  -
مناقشتهم حيتوى على مهزة الوصل 

 ومخس أملثتها

نائب الفرقة نتائج مناقشتهم يقدم  -
 حيتوى على مهزة الوصل ومخس أملثتها

يتيح ادلعلم الفرصة لفرقة أخرى  -
 إلصالح اإلجابة ادلقدمة 

يصلح نائب الفرقة األخرى إصالح  -
 اإلجابة ادلقدمة

يبني ادلعلم بيانات ويؤكد على  -
 صحتها من كل فرق

بيانات إىل  مع الطالبتيس -
وتأكيدات ادلعلم  على صحتها من  
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 كل فرق
 يقوم الطالب بتلخيص ادلادة - يأمر ادلعلم الطالب بتلخيص ادلادة -
يؤكد ادلعلم على صحة خالصة  -

 الطالب
تأكيد ادلعلم على  إىل مع الطالبتيس -

 صحة خالصة الطالب 
 أسئلة التقوًن. الطلبةيعمل  - يعطي ادلدرس أسئلة التقوًن -
إىل النصيحة اليت يبلغها  الطلبةيستمع  - الطلبةيبلغ ادلدرس النصيحة إىل  -

 ادلدرس
يسأل ادلدرس أسئلة صورة عاكسة  -

 الطلبةإىل 
أسئلة صورة عاكسة من  الطلبة جييب -

 ادلدرس
أخريا، اختم ادلدرس بإلقاء السالم مث  -

 خيرج من الفصل
 يرد الطلبة السالم -

 
 6-4اجلدول : 

 اللقاء الثالث

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرس

يدخل ادلدرس الفصل بإلقاء السالم  -
مث يسجل الطلبة واحدا فواحدا 

 بكشف احلضور

يرد الطلبة السالم ويستمعون إىل  -
 األمساء ادلسجلة

ادة اليت يقدم ادلدرس الكالم ادلتعلق مب -
 سيعلمها الطلبة 

كالم ادلدرس ادلتعلق   إىلمع الطلبة تيس -
 دلدة اليت سيتعلموىا

 يستمع الطلبة إىل أىداف التعليم - يضيح ادلدرس أىداف التعليم  -
أنشطة التعليم  إىلمع ببساطة تيس -يضيح ادلدرس ببساطة عن أنشطة  -
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 والطروق والكتاب ادلستخدمة التعليم والطروق والكتاب ادلستخدمة 
 يكتب ادلعلم أمثلة مهزة ابن الصحيحة -

 على السبورة
يالحظ الطلبة أمثلة مهزة ابن الصحيحة  -

 يقرئها ادلدرس أمام الفصل 
 بني فيما العالقات يقوم ادلعلم بإظهار -

 األمثلة
 يهتم الطلبة بشرح ادلدرس عن إظهار -

 األمثلة بني فيما العالقات
يأمر ادلدرس الطلبة بتكوين الفراق اليت  -

 أشخاص 4تتكون من 
لفراق اليت تتكون يقوم الطلبة بتكوين ا -

 أشخاص 4من 
يوزع ادلعلم ورقة التدريبات جلميع  -

 الفراق إلخراج مخس أمثلة مهزة ابن
ينال الطالب ورقة التدريبات إلخراج  -

 مخس أمثلة مهزة ابن
يشري ادلعلم الطالب إىل كيفية إجابة  -

 ورقة التدريبات
إشارة ادلعلم عن   إىل مع الطالبتيس -

 اتكيفية إجابة ورقة التدريب
يفضل ادلعلم نائب الفرقة بتقدًن نتائج  -

مناقشتهم حيتوى على مهزة ابن ومخس 
 أملثتها

يقدم نائب الفرقة نتائج مناقشتهم  -
 حيتوى على مهزة ابن ومخس أملثتها

يتيح ادلعلم الفرصة لفرقة أخرى  -
 إلصالح اإلجابة ادلقدمة 

يصلح نائب الفرقة األخرى إصالح  -
 اإلجابة ادلقدمة

ادلعلم بيانات ويؤكد على يبني  -
 صحتها من كل فرق

بيانات  إىل مع الطالبتيس -
وتأكيدات ادلعلم  على صحتها من  

 كل فرق
 يقوم الطالب بتلخيص ادلادة - يأمر ادلعلم الطالب بتلخيص ادلادة -
يؤكد ادلعلم على صحة خالصة  -

 الطالب
تأكيد ادلعلم على  إىل مع الطالبتيس -

 صحة خالصة الطالب 
 أسئلة التقوًن. الطلبةيعمل  - ادلدرس أسئلة التقوًنيعطي  -
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إىل النصيحة اليت يبلغها  الطلبةيستمع  - الطلبةيبلغ ادلدرس النصيحة إىل  -
 ادلدرس

يسأل ادلدرس أسئلة صورة عاكسة  -
 الطلبةإىل 

أسئلة صورة عاكسة من  الطلبةجييب  -
 ادلدرس

أخريا، اختم ادلدرس بإلقاء السالم مث  -
 خيرج من الفصل

 يرد الطلبة السالم -

 
 7-4اجلدول : 

 اللقاء الرابع

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرس

يدخل ادلدرس الفصل بإلقاء السالم  -
مث يسجل الطلبة واحدا فواحدا 

 بكشف احلضور

يرد الطلبة السالم ويستمعون إىل  -
 األمساء ادلسجلة

يقدم ادلدرس الكالم ادلتعلق دلادة اليت  -
 سيعلمها الطلبة 

كالم ادلدرس ادلتعلق   إىلمع الطلبة تيس -
 دلدة اليت سيتعلموىا

 يستمع الطلبة إىل أىداف التعليم - يضيح ادلدرس أىداف التعليم  -
يضيح ادلدرس ببساطة عن أنشطة  -

 التعليم والطروق والكتاب ادلستخدمة 
أنشطة التعليم  إىلمع ببساطة تيس -

 والطروق والكتاب ادلستخدمة
مهزة القطع يكتب ادلعلم أمثلة  -

 الصحيحة على السبورة
يالحظ الطلبة أمثلة مهزة القطع  -

 الصحيحة يقرئها ادلدرس أمام الفصل 
 بني فيما العالقات يقوم ادلعلم بإظهار -

 األمثلة
 يهتم الطلبة بشرح ادلدرس عن إظهار -

 األمثلة بني فيما العالقات
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يأمر ادلدرس الطلبة بتكوين الفراق اليت  -
 أشخاص 4تتكون من 

يقوم الطلبة بتكوين الفراق اليت تتكون  -
 أشخاص 4من 

يوزع ادلعلم ورقة التدريبات جلميع  -
 الفراق إلخراج مخس أمثلة مهزة القطع

ينال الطالب ورقة التدريبات إلخراج  -
 مخس أمثلة مهزة القطع

يشري ادلعلم الطالب إىل كيفية إجابة  -
 ورقة التدريبات

إشارة ادلعلم عن   إىل مع الطالبتيس -
 كيفية إجابة ورقة التدريبات

يفضل ادلعلم نائب الفرقة بتقدًن نتائج  -
مناقشتهم حيتوى على مهزة القطع 

 ومخس أملثتها

يقدم نائب الفرقة نتائج مناقشتهم  -
 حيتوى على مهزة القطع ومخس أملثتها

يتيح ادلعلم الفرصة لفرقة أخرى  -
 إلصالح اإلجابة ادلقدمة 

إصالح يصلح نائب الفرقة األخرى  -
 اإلجابة ادلقدمة

يبني ادلعلم بيانات ويؤكد على  -
 صحتها من كل فرق

بيانات  إىل مع الطالبتيس -
وتأكيدات ادلعلم  على صحتها من  

 كل فرق
 يقوم الطالب بتلخيص ادلادة - يأمر ادلعلم الطالب بتلخيص ادلادة -
يؤكد ادلعلم على صحة خالصة  -

 الطالب
تأكيد ادلعلم على  إىل مع الطالبتيس -

 صحة خالصة الطالب 
 أسئلة التقوًن. الطلبةيعمل  - يعطي ادلدرس أسئلة التقوًن -
إىل النصيحة اليت يبلغها  الطلبةيستمع  - الطلبةيبلغ ادلدرس النصيحة إىل  -

 ادلدرس
يسأل ادلدرس أسئلة صورة عاكسة  -

 الطلبةإىل 
أسئلة صورة عاكسة من  الطلبةجييب  -

 ادلدرس
 يرد الطلبة السالم -أخريا، اختم ادلدرس بإلقاء السالم مث  -
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 خيرج من الفصل
 

 8-4اجلدول : 
 اللقاء اخلامس

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرس

يدخل ادلدرس الفصل بإلقاء السالم  -
مث يسجل الطلبة واحدا فواحدا 

 بكشف احلضور

يرد الطلبة السالم ويستمعون إىل  -
 األمساء ادلسجلة

 اعن ادلادة اليت علمهيسأل ادلدرس  -
 يف اللقاء السابق

 ادلدرس جييب الطلبة عما سأذلا -

 يستمع الطلبة إىل ما أخرب ادلدرس - خيرب ادلدرس أن ىذا اللقاء لقاء أخري -
يقدم ادلدرس األسئلة من االختبار  -

 البعدي ويطلب الطلبة إلجابتها
جييب الطلبة األسئلة من االختبار  -

 البعدي
بإلقاء السالم  أخريا، اختم ادلدرس -

 مث خيرج من الفصل
 يرد الطلبة السالم -

 
  تحليل البيانات عن االختبار القبلي واالختبار البعدي  -ج

( يستخدم ”Test “tوالتحليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات )
 :كما يلي  صيغة الباحث 

م فت = 

√ 7ح مج 

ن ن 0 

 

 حيث أن :
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 : متوسط الفروق م ف
 رلموع مرباع إحنرافات الفروق:  7مج ح

 : عدد أفراد العينة  ن
 

 9-4اجلدول 
 البعدي واالختبار القبلي االختبارنتائج 

 لباالط
 البعدي نتائج االختبار القبلي نتائج االختبار

 اإلماء فهم القواعد
النتيجة 
 المؤية

فهم 
 القواعد

 اإلماء
النتيجة 
 المؤية

0 41 51 45 61 71 65 
7 61 41 51 75 75 75 
1 41 51 45 81 81 81 
4 51 71 15 51 61 55 
5 41 61 51 75 61 68 
6 51 41 45 71 61 65 
7 71 71 71 61 75 68 
8 81 41 61 81 61 71 
9 41 11 15 61 71 65 
01 71 51 15 61 71 65 
00 41 41 41 61 65 61 
07 11 51 41 61 75 68 
01 51 71 61 55 71 61 
04 61 81 71 65 71 68 
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05 91 41 65 81 65 71 
06 61 71 41 81 51 65 
07 01 41 75 51 61 55 
08 71 11 51 71 65 68 
09 81 51 65 75 71 71 
71 11 51 41 61 81 71 

 
 01-4اجلدول 

 النتائج بني الدرجة يف اإلجابة األوىل ودرجة يف اإلجابة الثانية

درجاتهم في  لباالط
 االجابة األولى

درجاتهم في 
االجابة 
 الثانية

الفرق بين 
 االجابتين

االنحراف عن 
 متوسط الفروق

مربع 
)االنحراف 
عن متوسط 

 الفروق(
0 45 65 71 -0 0 
7 51 75 75 4 06 
1 45 81 15 04 096 
4 15 55 71 -0 0 
5 51 68 08 -1 9 
6 45 65 71 -0 0 
7 71 68 48 77 779 
8 61 71 01 -00 070 
9 15 65 11 9 80 
01 15 65 11 9 80 
00 41 61 71 7 4 
07 41 68 78 7 49 
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01 61 61 1 -08 174 
04 71 68 -7 -71 579 
05 65 71 8 -01 069 
06 41 65 75 4 06 
07 75 55 11 9 80 
08 51 68 08 -1 9 
09 65 71 8 -01 069 
71 41 71 11 9 80 

 2667 7 427 135١ 1325 المجموع
 

 66=  71:  0175 حساب متوسط االجابة األوىل  وىو  -0 
 67،5=  71:  0151حساب متوسط االجابة الثانية وىو   -7 
 70=  71:  477 حساب متوسط الفروق وىو  -1 

ت = 
م ف

√ ٢ح مج 

ن ن ١ 

 

ت = 
70

√7667

 0 71 71

 

ت = 
70

√  7667

 ۹۱ 71
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ت = 
70

√  7667

181

 

ت  = 
70

√7 10
   =

70
7 64 = 7،9545 

ويكون  .(Derajat Kebebasan)ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد دراجة احلرية 
يف ىذا  من درجة احلرية 0:و  5: (signifikasi)الفرض الصفري على مستوى الداللة 

  البحث.
رن   ليقا 7،9545 (tأن النتيجة ت ) ومن اخلطوات السابقة، فيحسب الباحث

 القانون: نتيجة اجلدول استخدم الباحث
 0-= ن  جة احلريةالدر 

    =71-0 
    =09 

النتيجة ت اجلدول على مستوي  ، فتوجددراجة احلرية وبعد أن حسب الباحث 
 0:( signifikansiويف مستوي الداللة ) 7,19117وىو  5:( signifikansiالداللة )

ت متساوية أو أكرب من النتيجة  (ttest)ت احلساب  إذا كانت النتيجة. 7,86191وىو 
مقبوال. وإذا   (Ha)مردودا  والفرض البديل  (H0) فيكون الفرض الصفري (ttable)اجلدول 

فيكون الفرض  (ttable)"ت" اجلدول أصغر من النتيجة ( ttest)احلساب  ت كانت  النتيجة
 مردودا. (Ha)مقبوال والفرض البديل  (H0) الصفري

 (ttest)احلساب  ت ولذلك 7،9545يعين  (ttest)احلساب  ت مالحظةأما حاصل 
 . 7,19117 > 7،9545>  7,86191 :(ttable)اجلدول  ت أكرب من
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 تحقيق الفروض  -ج
ها يف ريد الباحث أن حيقق الفروض اليت افًتضيفقا للبيانات اليت سبق حتليلها، و 

 الفصل األول:
عند إن استخدام كتاب قواعد اإلمالء ىف ترقية مهارة الكتابة الفرض الصفري:  -0

وىذا الفرض مردود  .مل يكن فعاال لًتقية فهم الطلبة ىف تعليم اإلمالء الطالب
 ( أو ttable( أكرب من النتيجة ت اجلدول )ttestألن نتيجة ت احلساب )

7,19117 > 7،9545>  7,86191. 
إن استخدام كتاب قواعد اإلمالء يكون فعاال لًتقية مهارة الكتابة الفرض البديل:  -7

ت اجلدول أصغر وىذا الفرض مقبول ألن نتيجة  .ىف تعليم اإلمالء عند الطالب
 .7,86191  <7،9545 < 7,19117 احلساب أوالنتيجة ت من 

 تعليم مهارة الكتابة يف استخدامها كنديكتاب "قواعد اإلمالء"  أن واحلاصل
ألن ىذا الكتاب يكون شامال حيث  كربى.   أتشية مبعهد تنكو شيك أمفي أويللطلبة 

يبدأ بالقواعد الواضحة وشرحها سهلة الفهم لدى الطلبة ادلبتدئني بتعلم االمالء. وديتاز 
 ادلتعلمة يف النصوص العربية ادلناسبة. الكتاب يف متّرن الطلبة على تطبيق قواعد االمالء
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث - أ
كتاب "قواعد استخدام  بالسابقة عما يتعلق  فصوليف ال وقد حبث الباحث

كربى ال أتشيه مبعهد تنكو شيك أمفي أويعند الطالب كتابة المهارة اإلمالء" يف ترقية 
 ، كما تلي:البحث خالصةوخيلص الباحث . (جتريبيةدراسة )

رتقية قدرة الطالب مبعهد لاستخدام كتاب "قواعد اإلمالء" يف التعليم فعال إن  -1
أن نتيجة ت  عتمد الباحث علىيو . تنكو شيك أمفى أوي يف فهم قواعد اإلمالء

  <40,90,4 >5،9727 (ttable( أكرب من نتيجة ت اجلدول )ttestاحلساب )
4006,90 . 

رتقية قدرة الطالب مبعهد لاستخدام كتاب "قواعد اإلمالء" يف التعليم فعال  إن -4
أن نتيجة ت احلساب  عتمد الباحث علىيو . تنكو شيك أمفى أوي يف اإلمالء

(ttest( أكرب من نتيجة ت اجلدول )ttable) 40,90,4 >5،9727>  
4006,90 . 

 تعليم مهارة الكتابة يف استخدامها كنميكتاب "قواعد اإلمالء"  أن واحلاصل
 كربى.ال أتشيه مبعهد تنكو شيك أمفي أويلطلبة ل

 المقترحات - ب
 االقرتاحات األتية :  على الظواهر السابقة يقدم الباحثاعتمادا 

 معهد تنكو شيك أمفي أويكتاب "قواعد اإلمالء" يف ينبغي للمعلم أن يستخدم   -1
 جحني يف التعلم.ان الطالب كونلي يم والتعلميف عملية التعل كربىال أتشيه

يكتب أن كربى ال أتشيه مبعهد تنكو شيك أمفي أويلطلبة اعلى  ثالباح رجوي -4
  .العربية كتابة صحيحة واضحة
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 ما مسعت من قول املعلم امالء السؤال  : 

 

 علي بن أيب طالب

يف صغره، فاهتدى هبديه، واقتدى  -صلى هللا عليه وسلم –البلوغ، والزم الرسول  أسلم علي قبل

به، وشهد املشاهد كلها إال غزوة تبوك ألن رسول هللا استخلفه فيها على املدينة. كان حمبواب 

مجيعهم. وفارسا قواي، وبطال مدراب. كان يف مجيع العلوم من الراسخني  ومن معظما عند الناس 

الزهاد  والعباد املخلصني، ومن الفصحاء واخلطباء اجمليدين. أول فدائي يف االسالم، فقد افتدى 

بنفسه، حني انم على فراشه ليلة اهلجرة، وتركه الرسول مبكة  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

وأانبه منابه يف أداء األماانت والودائع. وكان ابن أيب طالب أول من وضع قواعد مع أهله، 

 النحوللغة العربية، أعطاها أليب األسواد الدؤيل وقال له : انح هذا النحو ايأاب األسواد.
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