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رقم القيد

ََُُُُِّٕٖٓ:

العنواف

 :سياؾ
أقر أبف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل شهادة

ادلرحلة اجلامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف
قاسم اإلسالمية احلكومية رايك ،كموضوعو :
"تطبيق اإلمالء ادلنقول لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك"
ك ىذا البحث أعددت بنفسي كليس إبداع غَتم أك أتليف األخرين .كإذا ادعى
أحد ُب ادلستقبل أهنا من أتليفو كيتُت صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤكلية على جامعة
السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربين أحد.
سياؾُٔ ،شعباف ُِْْ ىػ
َّ مارس َُِِ ـ
توقيع الباحث

فرستيا نندل نورفجرم
أ

ب

ج

االستهالل
قاؿ هللا تعاىل
اِ اَّنٓ اَنْ َزلْنٰهُ قُ ْرٰا ًَّن َع َربِيًّا لا َعلا ُك ْم تَ ْع ِقلُ ْو َن
)سورة يوس  ،األيةِ )
قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

تعلموا العربية يف القرآن كما تتعلمون حفظه
(ركاه ابن األنبارم)
قاؿ عمر بن اخلطاب

لي تَ َعلُّ ِم الُّلغَ ِة ال َْع َربِيا ِة فَِإنا َها ُج ْزءٌ ِم ْن ِديْنِ ُك ْم
أْ
َح ِر ُ
ص ْوا َع َ

د

اإلهداء

 إىل كالدم احملبوب الفاضل حفظة هللا
 إىل كالدٌب احملبوبة احملًتمة حفظها هللا
 إىل مجع أساتذة الكراـ ك الفضالء
 إىل أسرٌب احملبوبة
 إىل مجيع األصحاب ُب قسم تعليم اللغة العربية
 إىل مجيع األصحاب ُب كلية الًتبية ك التعليم
 إىل مجيع األصحاب ُب جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك

ه

بسسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدهلل الصالة كالسالـ على رسوؿ هللا سيدان دمحم ابن عبد هللا كعلى الو
كصحبو كمن كااله ،اما بعد
قد ًب الباحث كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل شهادة
ادلرحلة اجلامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف الشريف
قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
ك ُب ىذه ادلناسبة يقدـ الباحث جزيل الشكر كالعرفاف إىل صاحب الفضيلة :
ُ .أيب كأمي الكردياف الذين ربياين صغَتة كعظاين كبَتة
ِ .الدكتور خَت الناس ابسم مدير جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية
احلكومية رايك.
ّ .الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الًتبية كالتعليم جبامعة السلطاف
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك كالدكتور عامل الدين انئب العميد األكؿ
كالدكتورة ركحاىن انئبة العميد الثانية كالدكتور نور السامل انئب العميد الثالث.
ْ .الدكتور احلاج جوف ابميل رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم
جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
ٓ .الدكتور احلاج أفرجيوف أفندم مشرُب ُب كتابة ىذا البحث.
ٔ .ابوان الفاضل ُب قسم تعليم اللغة العربية أمحد شاه ادلاجستَت
ٕ .مجيع احملاضرين كادلوظفُت ُب كلية الًتبية كالتعليم جبامعة السلطاف الشريف قاسم
اإلسالمية احلكومية رايك
ٖ .مدير ادلعهد األمُت لوبك دامل سياؾ
ٗ .رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد األمُت لوبك دامل سياؾ
َُ.مدرس اللغة العربية ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل إبندراغَت ىيلر

و

ُُ .مجيع ادلعلمُت كادلعلمات كادلوظفُت كادلوظفات كالتالميذ ُب ادلدرسة الثانوية
اإلسالمية احلكومية األكىل إبندراغَت ىيلر
ُِ .أصدقائي كصديقاٌب احملبوبوف ُب احتاد الطالب بقسم تعليم اللغة العربية بكلية
الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك
ابركهم هللا كلعل هللا أف جيزيهم جزاء كافقا كآخَتا إىل هللا أتوكل كأشكره على نعمة
القوة َب كتابة ىذا البحث كمجيع نعم أخرل.
سياؾُٔ ،شعباف ُِْْ ىػ
َّ مارس َُِِ ـ
الباحث

فرستيا نندل نورفجرم

ز

ملخص
فرستيا نندى نورفجري ( :)0101تطبي ق اإلم الء ادلنق ول لرتقي ة مه ارة الكتاب ة ل دى
تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك .
ىػػذا البحػػث حبػػث يػري  ،ك يهػػدؼ دلعرفػػة تطبي ػق اإلمػػالء ادلنق ػوؿ لًتقيػػة مهػػارة
الكتابػػة لػػدل تالميػػذ ادلدرسػػة ادلتوسػػطة اإلسػػالمية مبعهػػد األمػػُت لبػػوؾ دامل سػػياؾ .ك أمػػا
سؤاؿ البحث ىل تطبيق اإلمالء ادلنقوؿ تستطيع لًتقية مهارة الكتابػة لػدل تالميػذ ادلدرسػة
ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد األمُت لبوؾ دامل سياؾ؟ ك أما أفراده فهو مجيع تالميذ الصػف
السابع ُب ىذه ادلدرسة للعاـ الدراسي َِِِ َُِِ/كرلتمع البحث ىو مجيع التالميذ
ُب مدرسػػة ادلتوسػػطة اإلسػػالمية مبعهػػد األمػػُت لبػػوؾ دامل سػػياؾ ك عينتػػو التالميػػذ الصػػف
السػابع عػددىم َٔ التالميػذ .كاألدكات جلمػع البيػاانت ىػي ادلالحظػة ،كاالختبػار .بعػد حتليػل
البيػ ػػاانت ،يتٌض ػ ػ أف قيمػ ػػة
ٓ .ِ6ََ=%كلػػذلك  Hoمػػردكدة ك Haمقبولػػة ،كيبػػدك كاضػػحا لنتجػػة ىػػذا البحػػث أف
T0

ِٓ ُُ،أكػ ػػرب مػ ػػن ُ Ttب درجػ ػػة ىامػ ػػة ُِ6َٔ=%

تطبيق اإلمالء ادلنقوؿ فعاؿ لًتقية مهارة الكتابة لدل تالميػذ ادلدرسػة ادلتوسػطة اإلسػالمية
مبعهد األمُت لبوؾ سياؾ.
الكلمات ادلفتاحية  :اإلمالء ادلنقول ،مهارة الكتابة
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ABSTRACT
Prastya Nanda Nurfajri, (2021): The Implementation of Imla’ Manqul in
Increasing Student Writing Skills at Islamic
Junior High School of Al-Amin Islamic
Boarding School Lubuk Dalam, Siak, Riau
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the
implementation of Imla’ Manqul in increasing student writing skills at Islamic
Junior High School of Al-Amin Islamic Boarding School Lubuk Dalam, Siak by
seeing whether the implementation of Imla’ Manqul was effective or not in
increasing student writing skills. The formulation of the problem was “was the
implementation of Imla’ Manqul effective in increasing student writing skills at
Islamic Junior High School of Al-Amin Islamic Boarding School Lubuk Dalam,
Siak?”. The subjects of this research were all of the seventh-grade students at
Islamic Junior High School of Al-Amin Islamic Boarding School Lubuk Dalam,
Siak in the Academic Year of 2021/202. All of students at Islamic Junior High
School of Al-Amin Islamic Boarding School Lubuk Dalam, Siak were the
population of this research, and the samples were 60 of the seventh-grade
students. Observation and test were the instruments of collecting data. Based on
data analysis, it was obtained that t o 11.25 was higher than tt 2.60 at 1%
significant level and 2.00 at 5% significant level, so H0 was rejected and Ha was
accepted. It meant that the implementation of Imla’ Manqul was effective in
increasing student writing skills at Islamic Junior High School of Al-Amin
Islamic Boarding School Lubuk Dalam, Siak.
Keywords: Imla’ Manqul, Writing Skills
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ABSTRAK
Prastya Nanda Nurfajri, (2021) : Penerapan Imla’ Manqul Untuk
Meningkatkan Keterampilan Menulis Pada
Siswa Madrasah Tsanwiyah Di Pondok
Pesantren Al-Amin Lubuk Dalam Siak
Riau.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu bertujuan untuk
mengetahui penerapan Imla’ Manqul untuk meningkatkan keterampilan menulis
pada siswa Madrasah Tsanwiyah Di Pondok Pesantren Al-Amin Lubuk Dalam
Siak, dengan melihat efektif atau tidaknya Imla’ Manqul untuk meningkatkan
keterampilan menulis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah
penerapan Imla’ Manqul efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis pada
siswa Madrasah Tsanwiyah Di Pondok Pesantren Al-Amin Lubuk Dalam Siak?”.
Subjek dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Madrasah Tsanwiyah Di
Pondok Pesantren Al-Amin Lubuk Dalam Siak tahun ajaran 2021/2022. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Tsanwiyah Di Pondok
Pesantren Al-Amin Lubuk Dalam Siak dan sampelnya adalah siswa kelas VII
yang berjumlah

60

siswa.

Instrumen

yang

digunakan

peneliti

untuk

mengumpulkan data adalah observasi dan test. Berdasarkan hasil analisis data,
diperoleh nilai To = 11,25 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 2,60 = 1%
dan taraf signifikansi 5% = 2,00 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, yang
berarti bahwa penerapan penerapan Imla’ Manqul efektif untuk meningkatkan
keterampilan menulis pada siswa Madrasah Tsanwiyah Di Pondok Pesantren AlAmin Lubuk Dalam Siak
Kata kunci: Imla’ Manqul, Keterampilan Menulis

ي

زلتوايت البحث
إقرار الباحث  ..................................................................أ
موافقة ادلشرؼ ................................................................ب
االستهالؿ  ....................................................................ج
اإلىداء  .......................................................................د
الشكر كالتقدير  ................................................................ك
ملخص البحث  ................................................................ز
زلتوايت البحث  ...............................................................م
زلتوايت اجلداكؿ  ...............................................................ـ
الفصل األول  :أساسية البحث
أ .خلفية البحثُ ........................................................
ب.مشكالت البحثْ ....................................................
ج.حدكد البحث ٓ .......................................................
د .سؤاؿ البحث ٓ ........................................................
ق.ىدؼ البحث ٓ .......................................................
ك .أمهية البحثٓ .........................................................
ز .مصطلحات البحث ٔ ..................................................
الفصل الثاىن  :اإلطار النظري
ُ .مفهوـ اإلمالءٖ ............... ..........................................
ِ .أىدؼ اإلمالءٗ .........................................................

ك

ّ .أنواع اإلمالء ك تدريسو ٗ .................................................
ْ .مفهوـ مهارة الكتابة ُْ...................................................
ٓ .ادلفهوـ اإلجرائي ُٓ......................................................
ٔ .مؤثرات مهارة الكتابة ُٔ..................................................
ٕ .الدراسة السابقة ُٔ.......................................................
ٖ .فرضيات البحث ُٕ......................................................
الفصل الثالث :منهجية البحث
أ .تصميم البحث ُٖ.......................................................
ب.زماف البحث ك مكانو ُٗ.................................................
ج.افراد البحث كموضوعو ُٗ................................................
د .رلتمع البحث ك عينتو ُٗ.................................................
ق.أدكات جلمع البياانتَِ..................................................
ك .طريقة مجع البياانت َِ...................................................
ز .طريقة حتليل البياانت ُِ..................................................
الفصل الرابع  :عرض البياَّنت وحتليلها
أ .اتريخ أتسيس ادلعهد ِْ..................................................
ب.عرض البياانتِٗ........................................................
ج.حتليل البياانت ُٓ........................................................

ل

الفصل اخلامس  :اخلامتة
أ .نتائج البحث ٓٗ.........................................................
ب.ادلقًتحات ٓٗ............................................................
قائمة ادلراجع ُٔ ...............................................................

م

زلتوايت اجلداكؿ

اجلدكؿ األكؿ ُٕ................................................................
اجلدكؿ الثاين َِ................................................................
اجلدكؿ الثالثِٔ............ ...................................................
اجلدكؿ الرابعِٖ. ...............................................................

اجلدكؿ اخلامس ِٖ.............................................................
اجلدكؿ السادس َّ..............................................................
اجلدكؿ السابع ُّ...............................................................
اجلدكؿ الثامنّّ................................................................
اجلدكؿ التاسع ّْ...............................................................
اجلدكؿ العاشر ّٔ...............................................................
اجلدكؿ احلادل عشر ّٖ.........................................................
اجلدكؿ الثاين عشر ّٗ...........................................................
اجلدكؿ الثالث عشر َْ..........................................................
اجلدكؿ الرابع عشر ّْ...........................................................
اجلدكؿ اخلامس عشر ْٓ.........................................................
اجلدكؿ السادس عشر ْٖ........................................................
اجلدكؿ السابع عشر ْٓ..........................................................
اجلدكؿ الثامن عشر ّٓ..........................................................

ن

الفصل األول
أساسيات البحث
أ .خلفية البحث
اللغة العربية هي اللغة اليت الميكن فصلها عن اإلسالم ،ولكن العديد من املسلمني
غري قادرين على التواصل هبذه اللغة .بشكل عام ،فإن املشاكل يف تطوير اللغة العربية
للناطقني بغريها هي عدم وجود البيئة اللغوية الداعمة ،وصعوبة للحصول على املعلمني
املختصني واملهنيتني هبا .وصعوبة يف إجياد منهج جيد وخمترب .ومن مسامهة لعالج تلك
املشكلة منها هيئة البيئة اللغوية ،وإعداد املعلمني ،واملناهج الدراسية ،وطرق اجلديدة
واملتنوعة ،و وجود مشاركة املؤسسات الدولية يف تطوير اللغة العربية ،والدول العربية اليت
تساعد على متويل البحوث يف تطوير هذا العمل.

1

تعليم اللغة ليقدر على االتصال جيدا ابلبيئة وأصدقاشه إما شفهيا أو كتابيا .و اما
هد تعليم اللغة الستيعاب العلوم اللغوية ومهارة اللغة العربية كاحملادثة ،اإلنشاء ،النحو
والصر حىت حيصل الطالب على املهارات اللغوية األربع  :مهارة االستماع ،و مهارة
الكالم ،و مهارة القراءة ،ومهارة الكتابة .وأما هد تعليم اللغة العربية األخر فهو للتعر
عن عدة أنواع العلوم اللغوية الىت تساعد الطالب ألخذ املهارات اللغوية إما كتابية أو
شفهية.
1

0

أفرجيون أفندي ،ظواهر اللغة العربية والصعوابت اليت يواجهها الناطقون بغريها( ،املنار السنة الثامنة ،العدد االثاين،

ديسمرب  )0118ص 188
0
كسميايت ،تعليم اللغة العربية ابلطريقة اإلحياشية لرتقية مهارة الكالم( ،املنار :جملة علمية حمكمة للرتبية والدراسات
اإلسالمية ،السية اخلامسة ,العددالثاىي  )0114ص 111
1

تعليم اللغة العربية هي حماولة التالميذ لتعلم اللغة العربية مع املعلم كميسر من
خالل تنظيم العناصر املختلفة للحصول على األهدا

املراد حتقيقها 1.وتعليم اللغة

العربية لرتقية أربع املهارات وهي مهارة االستماع ومهارات الكالم ومهارة القراءة ومهارة
الكتابة.
نشاط الكتابة شكل من أشكال القدرة ومهارة اللغة اليت يتقنها متعلمو اللغة
مؤخرا بعد القدرة على االستماع والكالم والقراءة 4.هتد

عموما إىل
مهارة الكتابة ً

التواصل يف الكتابة .هذه املهارة هلا انحيتان ،مها القدرة على تكوين األجبدية واهلجاء،
وقدرة على توليد األفكار واملشاعر مع الكتابة .ستتأثر مهارة الكتابة بشكل أساسي
أيضا شكل كتاابته يف ذلك الوقت .وابلتايل ،إذا
مبهارة القراءة ،وسريى شخص ويتذكر ً
تعلم شخص ما الكتابة قبل أن يتمكن من القراءة ،فسيواجه ابلتأكيد العديد من

الصعوابت .على العكس من ذلك ،فإن تعلم الكتابة اليت تتم بعد القراءة املاهرة ،سو
يسهل ويسرع عملية التعلم.

1

ويف مادة تعليم اللغة وال سيما اللغة العربية ،الكتابة تنقسم إىل ثالث أقسام ،وهي
اخلط العريب واإلمالء و اإلنشاء 1.لكن البحث يركز على اإلمالء .اإلمالء هو فئة
كتابة تؤكد على مظهر وضع احلرو يف تشكيل الكلمات واجلمل.

8

3

Pengadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru:Adeka
Grafika, 2012), Hlm. 31.
4
Iskandarwasid, Strategi pembelajaran Bahasa ,Bandung: Remaja Rosdakarya 20//.
Hlm 242
2
Khalilullah, Strategi pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Sosial Budaya, Vol. 2 No.
02 Juli-Desember 20//
6
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva
Press, 20/2), h. 33
7

Zhul fahmy, Penerapan Metode Imla’ meningkatkan maharah kitabah , Journal of
Arabic Learning And Teaching, Vol. 2, No /.20/3. Hlm 00

2

اإلمالء جزء من العلوم العربية وهي العلم الذي يناقش أساس الكتابة الصحيحة .
7

الغرض من تعيلم الكتابة هو الرتكيز على يبنب األخطاء يف توصيل احلرو العربية.

عادة ما يتم تقدمي "إمالء" عن طريق إمالء الدرس الذي قدمه املعلم مث يقوم بنقل ما
مسعوه .بشكل عام ،هناك ثالث مهارات أساسية يتم تطويرها يف تعليم اإلمالء ،وهي
مراقبة الدقة واالستماع واملرونة يف الكتابة.
استنادا إىل املالحظة األولية اليت قام هبا الباحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية
مبعهد األمني لبوك دالم سياك ,فمعلمة اللغة العربية لقد قامت بتطبيق طريقة اإلمالء
االستماعي ،ولكن التالميذ اليزالون يوجهون بعض املشاكل كما يلي .:
 .1بعض التالميذ مل يستطع وصل احلرو العربية بشكل صحي .
 .0بعض التالميذ لديهم الصعوبة يف كتابة العربية
.1بعض التالميذ مييلون إىل اإلستهانة بتعليم اإلمالء.
 .4بعض التالميذ ضعفت نتاشجهم يف مادة اإلمالء .
 .1املدخل الذي قامت به املعلمة غري متنوع .
و لرتقية القدرة على كتابة اللغة العربية ،من الضروري استخدام اإلمالء املنقول يف
تعليم كتابة اللغة العربية ,لذلك من املتوقع أن تقدم نتاشج الدراسة نتاشج تعلم اللغة
العربية يف هذه املدرسة ابستخدام طريقة اإلمالء املنقول ومن خالل تعيلم مهارة
الكتابة ,و من املتوقع أن يكون لدى تالميذ القدرة على تطوير مهارهتم يف الكتابة وأن
2

Abdul Aziz, Desain Pembelajran Imla’ Meningkatkan Maharah kitabah , jurnal Edu
Religia, Vol. / No.4.20/4. hlm 141

3

يكونوا قادرين على تطوير مهاراهتم يف مواجهة املشكالت يف كتابة اللغة العربية حىت
يتمكنوا من فهم ومعرفة احلل هذه املشكالت.
ـتنادا إىل اخللفية والوصــف الذي وجده الباحث فإنه يهتم إبجراء البحث حتت
اسـ ً

املوض ـ ــوع :تطبيق اإلمالء املنقول لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ املدرسة ةةة املتوسة ةةطة
اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك.
ب .مشكالت البحث
بناءً على اخللفية املوضحة ،حيدد الباحث املشكالت يف هذ البحث كما يلي:
 .1تطبيق اإلمالء املنقول لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ املدرسة املتوسطة اإلسالمية
مبعهد األمني لبوك دامل سياك.
 .0أتثري نتاشج درس إمال "بعد أن يستخدم التالميذ اإلمالء املنقول يف املدرسة
املتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك.
 .1تنمية مهارة الكتابة مبدخل اإلمالء املنقول يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد
األمني لبوك دامل سياك.
 .4الوساشل التعلمية املستخدمة يف تعليم مادة اإلمالء غري متنوعة
ج .حدود البحث
وحدد الباحث هذا البحث يف :تطبيق اإلمالء املنقول لرتقية مهارة الكتابة
لدى تالميذ املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك .سيقوم
الباحث ابلبحث عن اإلمالء

4

د .سؤال البحث
بناء على اخللفية وحدود البحث أعاله ،يكون سؤال يف هذ البحث ،وهو:
هل تطبيق اإلمالء املنقول تستطيع لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ املدرسة املتوسطة
اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك ؟
ه .هدف البحث
 .1ملعرفة فعالية اإلمالء املنقول لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ املدرسة املتوسطة
اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك.
و .أمهية البحث
 .1ملساعدة تالميذ على تعلم اللغة العربية يف مهارة الكتابة ابإلمالء املنقول و
لرتقية كفاءة الكتابة صحيحة و مجيلة.
 .0ملساعدة املدرس يف اختيار الطريقة املناسبة يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة
الكتابة
 .1زايدة معرفة الباحث على فعالية تطبيق اإلمال املنقول يف مهارة الكتابة

ر .مصطلحات البحث
 .1تطبيق
لتحفيز

كلمة" تطبيق" مصدر من طبحق مبعىن إجراء تعليمي يهد
التعلم من التجارب 4.ولذلك التطبيق يف هذ البحث هو تنفيذ طريقة التعليم يف
عملية التعليم ملعرفة قدرة التالميذ يف املهارة الكتابة.
 .4معجم املعاصرة
2

 .0اإلمالء املنقول
وهتجي
وهو أن ينقل التالميذ القطعة من الكتاب أو اللوح بعد قراءهتا وفهمها ح

بعض كلماهتا هجاء شفواي .وهذا النحوع من اإلمالء يناسب الص حفني الثاين
الصف الرابع أيضا.
والثالث االبتداشيني ،وقد يناسب
ح

11

 .1مهارة الكتابة

مهارة الكتابة هي وسيلة من وساشل اإلتصال اليت بواسطتها ميكن
للطالب أن يعرب عن أفكارها ،وأن يقف على أفكار غريه ،وأن يربز ما لديه من
مفهومات ومشاعر ،وتسجيل ما يود تسجيله من حوادث ووقاشع ، 11.الكتابة
تنقسم إىل ثالث أقسام ،وهي اخلط العريب واإلمالء و اإلنشاء .لكن البحث يركز
على اإلمالء.
 .4اإلمالء
به تدريب التالميذ على كتابة الكلمات

هو تعليم الذي يهد

صحيحة ،وتثبيت صورها يف أذهاهنم أبن يعيدوا كتابتها من الذاكرة

10

 .1اإلمالء
اإلمالء املنقول هو إمالء مث عن طريق النسخ .واملراد ابلنسخ هنا هو نقل
الكتابة من وساشل معينة يف الكتب الدرسية .ويف اإلمالء املنقول يقوم التالميذ
بنسخ حرو الكلمة العربية على السبورة أو الكتاب إىل أوراقهم.

11مسي أبو ُمغلي ،مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية (،دار البداية انشرون وموزعون ،عمان  ،)0111 ،ص 11-14
11حممود رشدى خاطر مع إخوانه ،طرق تدريس اللغة العربية و الرتبية الدينية) ،القاهرة  :دار املعرفة( 1471،ص088

 12حممد علي اخلويل ،أساليب تدريس اللغة العربية )،عمان :دار الفالح ، 1448 (،ص. 11
6

الفصل الثاين
اإلطار النظري
أ .املفهوم النظري
.1

مفهوم اإلمالء
اإلمالء مهار ة من املهارات الكتابية اليت تؤكد يف نقل الصوت الذي يسمع

ويفهم عن طريق ترتيب حر اهلجاشية بشكل صحي وفقا حىت تصب كلمة
أو سلسلة الكلمات اليت له معىن 11.اإلمالء عند حممود معرو يف كتاب حيدار
الوس هو كتابة احلرو وفقا ملواقفها بشكل صحي يف الكلمات ملنع حدوث
أخطاء املعىن .يسمى على اإلمالء أيضا طريقة الكتابة .يف هذه احلالة ،يقرأ املعلم
الدرس عن طريق مطالبة تالميذ ابلكتابة يف كتبهم.
اإلمالء لغة هو اإلمهال والتأخر ،وإطالة الوقت والعمر حىت يتسع الزمن
للتمتع ابلشيئ احملبوب .واصطالحا هو تصوير اللفظ حبرو هجاشه أبن يطابق
املكتوب املنطوق ىف ذوات احلرو  ،وتراعى ىف ذلك القواعد اخلاصة الىت استمدت
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من الرسم العثماىن للمصحف ،ومن علم النحو والصر ضبطا وصحة وإعالال
وإبداال وأتصيال.

14

واإلمالء حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة على أن
توضع هذه احلرو يف مواضعها الصحيحة من الكلمة الستقامة اللفظ وظهور
املعىن املراد 11.و عند إبراهيم اإلمالء هو تصوير خطي ألصوات الكلمات املنطوقة،
يتي للقارئ أن يعيد تطقها طبقا لصورهتا الىت تطقت هبا.

11

 .0أهداف اإلمالء
أما الغرض من تدريس اإلمالء التدريب على رسم احلر والكلمات رمسا
صحيحا ،والتدريب على جودة اخلط ،وتعويد الطالبات الدقة والنظام والكتابة
بسرعة وحسن اإلستماع والفهم ملا يلقى عليهم.

18

 .1أنواع اإلمالء و تدريسه
ا .اإلمالء املنقول
اإلمالء املنقول هو نص اإلمالء املكتوب أو املقدم يف نص اإلمالء أو
ابلسبورة وبطاقة خاصة مث يتم توجيه التالميذ إىل إعادة الكتابة يف كراستهم ،مث يقرأ
املعلم نتاشج كتابتهم ومناقشة نتاشجه معهم ،مث حتليل الكلمة و احلر اهلجاشية

14رضوان ،اإلمالء( ,جامعة مالك موالان ابراهيم اإلسالمية احلكومبة ،ماالنج 0111 ،ج )1 ،ص8 ،
11مجال عبد الناصر زكراي ،املدخل إىل تدريس اللحغة العربيحة للناطقني بغريها طراشق و مفاهيم( ،ماليزاي  :اجلامعة اإلسالمية العاملية،
 .)0111ص41 .
11عبد العليم إبراهيم ،اإلمالء و الرتقيم يف الكتابة العربية( ،مكتبة غريب )0111 ،ص1 .
18الدكتور جودت الركاىب ،طرق تدريس اللغة العربية ،دمشق بسورية  :دار الفكرة  .0118ص111 .
8

لساان و التالميذ اهتموا .و املعلم ميلئ اليهم و الكتابة ما زال يف السبورة اليت
أمامهم.

17

ويعتمد على التقليد واحملاكاة،ويكون أبن ينقل التالميذ القطعة من كتاب أو
سبورة إضافية بعد قراءهتا و فهمها ،و هتجى بعض كلمتها هجاء شفهيا ،املرحلة يف
هذا تعليم الكتابة على األعراض ليحسن أمهار الطالب يف كتابة احلر و الكلمة
العريب.
أما الصفان األول والثاىن من املرحلة االبتداشية فالخيصص هلما حصص
لإلمالء،وإمنا يدرب األطفال على التهجي والقراءة وعلى كتابة مايقرؤون ىف أن
واحد.

14

أما خطوات تعليم اإلمالء املنقول
 .1يبدأ املعلحم مبقدمة قصرية ُمت ِّحه ُد للدرس.
مكتواب على اللوح.
 .0النص
ً

 .1يقرأ املعلحم النحص ،مث يقرأه الطلبة.
 .4يناقش املعلحم النحص مع الطلبة ،مع توضي املعاين واألفكار.
 .1كتابة الكلمات الصعبة بلون خمتلف ،والرتكيز على شرحها ،وطريقة لفظها
وكتابتها.
مكتواب على
 .1الطلب من الطلبة ،إخراج دفاتر الكتابة واألدوات .مع بقاء النص
ً
اللوح.
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 .8إمالء النص عليهم ،كلمة  ..كلمة ،وهبدوء.
 .7الرتكيز على الكلمات الصعبة  .وسالمة نطقها.
 .4يعود املعلحم لقراءة النحص مرة أخرى بوضوح ،بعد.

01

شغل اجلزء الباقى من اخلصة ىف عمل آخر مفيد مثل حتسني اخلط أو مناقشة
معىن القطعة على مستوى أوسع.
ب .اإلمالء املنظور
املنظور من نظر-ينظر-نظرا إىل :أبصره وأتمله بعني ،ىف :تدبره وفكره ،معناه أن
تعرض القطعة على الطالبات لقراءهتا وفهمها ،وهجاء بعض كلمتها ،مث حتجب عنهم،
ومتلى عنهم ومتلى عليهم بعد ذلك.
اإلمالء املنظور هو منظور حيث يدمي التالميذ النظر فيه .وحيث يقرؤون املوضوع
قبل إمالء ،ويهد إىل انطباع الكلمة رمسا وصورة سليمة وصحيحة قبل أن يسرع اخلطأ
إىل الطالبات عند كتاهبا .وذلك أبن تعرض القطعة مكتوبة على الطالبات ،مث يقومون
بقراءهتا ،ويناقشهم املعلم ىف معناها حىت يفهموها ويقومون حبجاء بعض ماهو صعب ،أو
غريب عليهم ىف الكتابة .اإلمالء املنظور منظور حيث يدمي التالميذ النظر فيه ،وحيث
يقرؤون التالميذ املوضوع قبل إمالءه ،ويهد

إىل انطباع الكلمة رمسا وصورة سليمة

وصحيحة قبل أن يسرع اخلطأ إىل الطالبات عند كتابتة .وذلك أن تعرض القطعة
مكتوبة على التالميذ  ،مث يقومو بقراءة ،وينقشم درس يف معناها حىت يفهموها ويقومون
جاء بعض ما هو صعب ،أو غريب عليهم يف الكتابة.
01سليم أمحد ,أإلمالء السيط ,الرواد للنشر و التوزيع ,ص 0
10

ومما ال شـ ــك فيه أن إدامة النظر إىل كلمات القطعة يدفع التالميذ إىل التوقف
عند الكلمات الص ـ ـ ــعبة أو الغريبة ،وإىل حماولة أتكيد رمسها إثر فقرة يف أتن وص ـ ـ ــوت
واض .
وأما مزاايها:
 .1أنه خطوة تقدميية يف معناه التلميذ الصعوابت اإلمالشية ،وهتيؤها.
 .0أنه حيمل التلميذ على دقة املالحظة وجودة االنتباه والرباعة يف أن خيرتن يف ذهنه
الصور الكتابية الصحيحة للكلمات الصعبة أو اجلديدة.
 .1أن فيـه ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـذا للـذاكرة ،وتدريبا على إعمال الفكر للربط بني النطق والرس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
اإلمالشي.

01

خطوات تعليم اإلمالء املنظور
 .1متهيد املدرس مبقدمة
 .0قراءة املعلم النموذجية للنص
 .1قراءة الطالب الفردية
 .4معاجلة املشكالت اإلمالشية الىت يتضمنها النص
 .1استنتاج بعض القواعد اإلمالشية
 .1حجب النص وهتيئة الطالب للكتابة
 .8ميلى املعلم النص بسرعة مناسبة
 .7قراءة اثنية للنص لتدارك ما فات ،وتعديل األخطاء
 .4عرض النص ،مث يص الطالب دفاترهم حتت إشرا املعلم
01رضوان املراجع السابق 11-11
11

 .11رصد أخطاء الطالب ،ومعاجلة على السبورة

00

ج .اإلمالء االستماعى
ومعناه أن يستمع التالميذ إىل القطعة و بعد مناقشتهم ىف معناها و هجاء كلمات
مشاهبة ملا فىها من الكلمات الصعبة ،متلى عليهم .و هذا النوع من اإلمالء يالشم تالميذ
الصفني اخلامس و السادس من املرحلة االبتداشية و تالميذ املرحلة اإلعدلدية.
 خطوات تعليم اإلمالء االستماعى .1التمهيد
 .0قراءة املدرس القطعة ليعلم التالميذ بفكرهتا العامة.
 .1مناقشة املعىن العام أبسئلة يلقيها املدرس على التالميذ.
 .4هتجى كلمات مشاهبة للمفردات الصعبة الىت ىف القطعة.
 .1قراءة املدرس القطعة للمرة الثانية ليتهيأ التالميذ للكتابة.
 .1إمالء القطعة.
 .8قراءة املدرس القطعة للمرة الثالثة لتدارك األخطأ و النقص.
مجع الكراسات بطريقة منظمة هادشة.
د .اإلمالء اإلختبارى

 00عبد هللا عمر الصديق  ،تعليم اللغة اللعربية للناطقني بغريها( ،الدار العاملية 0117:م ).ص- 101 .
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101

مراحلهم التعليمية ،ألنه يلع اإلمالء

و هذا يناسب مجيع التالميذ على اختال

املسموع أو اإلستماع .و هذا يناسب تالميذ يقيس تقدم التالميذ و مدى استفادته ،ويقوم
قدرته و ما استوعبه من مهارات و قواعد إمالشية .و لكن جيب إجراء هذا النوع على
فرتات متباعدة أول األمر حىت يتقنه التالميذ ،و أن ال يكلفوا به إال بعد تدريبهم على رسم
الكلمات و تعر صعةبتها ،و قواعدها حىت يطالبوا ماال يعرفون .و يروى رشد أمحد
خاطر و عبد املنعيم سيد عبد العال و عمر صديق عبد هللا أن اإلمالء االستماعى واإلمالء
اإلختبارى سواء كاان.01
 خطوات تدريس اإلمالء اإلختبارى كما يلى:طريقته مثل طريقة اإلمالء اإلستماعى مع حذ مرحلة اهلجاء.
 .4مفهوم مهارة الكتابة
إن كلمة "مهارة الكتابة" كانت تتكون من كلمتني مها :مهارة والكتابة .إمنا تقصد
بكلمة مهارة هي :احلذ واإلجادة بكل عمل ،فاملاهر هو احلاذق بكل عمل يقال مهر
ىف العلم وىف الصناعة ،مبعىن أنه أجاد وأحكم فيها.

04

أما تعريف الكتابة اإلصطالحى هي عملية معقدة ,يف ذاهتا كفعاءة أو قدرة على
تصور األفكار وتصويرة ها يف حزو وكلمات و تراكيب صحيحة حنوا ,و يف أسليب
متنوعة املدى و العمق و الطالقة مع عرض تلك األفكار يف و ضوح و معاجلتها يف تتابع

01عبد املنعيم سيد عبد العال ،طرق تدريس اللغة العربية ( ،القاهرة :دار الغريب ،دون السنة ) ص141 .
04
فن تدريس مهارة الكتابة ،ن  ،0110 ،0ص 1
 .نسرول وليد ،ح
13

و تتدفق مث تنقي األفكار و الرتكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط و
التفكري.

01

مهارة الكتابة إحدى مهاراة اللغة الكلية :اإلستماع والكالم والقراءة ,وتعد هذه
املهارة حديثة نسبيا إذا قورنت مبهاراتى اإلستماع والكالم .أل حن الكتابة إخرتاع بشري ظهر
ىف عصور الحقه ,و شكل إخرتاع الكتابة مرحلة جديدة يف تق حدم احلضارة اإلنسانية ،و ال
شك أن هناك لغات كثرية انتشرت مث اندثرت قبل أن يتوصل العقل البشري أىل طريقة
تسجيل رموزها على أوراق الربدي أو األحجار أو الورق ،لكى تستطيع األجيال الالحقة
أن تتابع ما حدث ىف املاضى السحيق .لقد أدت الكلمة املكتوبة دورا أساسيا ىف حفظ
الرتاث البشري كما سهلت الطباعة تبادل األفكار و اآلراء بني الناس ىف أحناء العامل كافة
متخطية حواجز الزمان واملكان.
مهارة الكتابة هي قدرة على تعبري األفكار مبدوء من نواحي بسيطة ككتابة
الكلمات حىت نواحي متكاملة وهي اإلنشاء 01.مهارة الكتابة هي تعبري الفكر و التفكري
و الشعور يف النفس ابلرموز اللغوية بشكل الكتابة اليت متكن املرء للفهم.

08

ه.املفهوم اإلجرائي
أما إجراء تعليم مهارة الكتابة ابستخدام تطبيق اإلمالء املنقول لرتقية
مهارت الكتابة كما يلي:
املدرس الدرس ابلسالم و الدعاء
 .1يفت
ح

 .0يسأل املدرس عن استعداد التالميذ يف التعلُّم

01ابراهم علي راببعة ,مهارة الكتابة و منادج تعليمها ,اللوكة ,ص 1

20
Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 20//. h. /1/
24
Zhul Fahmy, Op. Cit . h. 15
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مكتواب على اللوح.
 .1يكتب املدرس النص
ً
 .4يقرأ املدرس النحص ،مث يقرأه التالميذ.

 .1يناقش املدرس النحص مع التالميذ ،مع توضي املعاين واألفكار.
 .1كتابة الكلمات الصعبة بلون خمتلف ،والرتكيز على شرحها ،وطريقة لفظها
وكتابتها.
مكتواب
 .8يطلب املدرس التالميذ إخراج دفاتر الكتابة واألدوات .مع بقاء النص
ً
على اللوح.
 .7إمالء النص عليهم ،كلمة  ..كلمة ،وهبدوء.
 .4الرتكيز على الكلمات الصعبة وسالمة نطقها.
.11يعود املدرس قراءة النحص مرة أخرى بوضوح.
ج .مؤثرات مهارة الكتابة كما يلي:
 .1يستطيع تالميذ أن يرتحبوا اجلملة على أساس املفردات.
 .0يستطيع تالميذ أن يكتبوا احلرو بصحي .
 .1يستطيع تالميذ قادرون على املالحظة و رؤية احلرو .
 .4يستطيع تالميذ قادرون على كتابة الكلمة العربية حبرو منفصلة و حرو
متصلة مع متييز أشكال احلر .
د.الدراسات السابقة
الدراسات السابقة هي البحث املستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن
كتابة علمية ولتأكيد البحث الذى قام به الباحث .وأما الدراسات السابقة فهي :
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 . 1البحث س ــنة  0111الذي قام به رفيقي املنور ،وهو طالب ىف جامعة الس ــلطان
الش ـ ـ ـ ـريف قاس ـ ـ ـ ــم اإلس ـ ـ ـ ــالميحة احلكوميحة رايو .حتت العنوان  :تنفيذ تعليم اإلمالء

املنظور ابس ـ ــتخدام الطريقة املباش ـ ــرة لدى طالبات املدرس ـ ــة املتوس ـ ــطة اإلس ـ ــالمية
مبعهد دينية فوتري بكنبارو.
الفرق بني حبثه والبحث الذي قام به الباحث يف متغري  . Xأنه يبحث
عن تنفيذ تعليم اإلمالء املنظور ابسـ ـ ـ ــتخدام الطريقة املباشـ ـ ـ ــرة وأما الباحث تطبيق
اإلمالء املنقول لرتقية املهارت الكتابة لدي تالميذ.
و نتجة من تنفيذ تعليم اإلمالء املنظور ابس ـ ــتخدام الطريقة املباش ـ ــرة لدى
طالبات املدرس ـ ـ ـ ــة املتوس ـ ـ ـ ــطة اإلس ـ ـ ـ ــالمية مبعهد دينية فوتري بكنبارو ووجد عدد
النسبة املئوية

% 3774

وهو ىف النسبة املئوية ( 11- %71%جيد).

 .0البحث سنة  0111الذي قام هبا روسيت راهايو إندرايين ،وهي طالبة ىف جامعة
ســونن أمبيل اإلســالميحة احلكوميحة ســورااباي .موضــوع حبثها كثرة األخطاء اإلمالشية
لدى طالبات الفصـ ـ ـ ـ ـ ــل الثاىن عشـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف املدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة العالية مبعهد " أمانة األمة "

سيواآلن كرطا سورااباي.
الفرق بني حبثهــا والبحــث الــذي قــام بــه البــاحــث يف املتغري التــابع .أنــه
يبحث عن حتليل األخطاء اإلمالشية لدى طالبات وأما الباحث يهد إىل معرفة
أتسري تطبيق اإلمالء املنقول لرتقية املهارت الكتبة لدي تالميذ.
و نتجـة بعـد التحليـل خطـأ اإلمالء حيـث تكون نتيجة -t count
 4،14أصغر من نتيجة  tجدول 11814-و 0111-
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 .1البحث ســنة  0111الذي قام به ريكو أندراين ،وهو طالب ىف جامعة الســلطان
الش ـ ـ ـريف قاس ـ ــم اإلس ـ ــالميحة احلكوميحة رايو .حتت العنوان فعالية اس ـ ــتخدام طريقة
املباش ـ ـ ـ ـ ــرة مبدخل اإلمالء اإلس ـ ـ ـ ـ ــتماعي لتنمية مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية
لدى طالب املدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمي ابكنبارو.
الفرق بني حبثه والبحث الذي قام به الباحث يف متغري  . Xأنه يبحث
عن فعالية اس ـ ـ ـ ــتخدام طريقة املباش ـ ـ ـ ــرة مبدخل اإلمالء اإلس ـ ـ ـ ــتماعي وأما الباحث
تطبيق اإلمالء املنقول لرتقية املهارت الكتابة لدي تالميذ.
و نتجة بعد فعالية اسـ ــتخدام طريقة املباشـ ــرة مبدخل اإلمالء اإلس ـ ــتماعي
لتنميـة مهـارة الكتـابـة يف تعليم اللغـة العربيـة لـدى طالب املـدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثانوية مبعهد
املنورة اإلسالمي ابكنبارو

≤ 10%،14 ≥0،80%≤8،0 %111≥ Thitung

ه .فروض البحث
أما فرضيحة البحث فهما :
 :Haتطبيق اإلمالء املنقول ترقية على املهارت الكتبة.
 :Hoتطبيق اإلمالء املنقول غري ترقية على املهارت الكتبة.
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الفصل الثالث
منهجية البحث
أ .تصميم البحث
هذا البحث هو حبث يبريو بنوع كمي  .شرح عن " تطبيق اإلمالء
املنقول لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني,
لبوك دامل ,مبنطقة سياك .و هذا البحث يتكون من املتغريين و مها املتغري املستقل
) ( xاملتغري التابع  ( Y ).فاملتغري املستقل)  ( xتطبيق اإلمالء املنقول و
املتغري التابع )  ( Yمهارة الكتابة .و يقوم الباحث ابلبحث لدى تالميذ يف
املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك.
يف هذا البحث ،يبحث الباحث إىل الصفني ،مها الصف السابع "أ" و
الصف السابع "ب".
اجلدول األول
الصف

اإلختبار القليب املعاجلة اإلختبار البعدي

السابع "أ"

To

X

T1

السابع "ب"

To

-

T1

اإليضاح
السابع أ

 :الصف التجريو

السابع ب

 :الصف الضبطي
18

To

 :اإلحتبار القبلي للصف التجريو و الصف الضبطي

X

 :الصف الذي فيه املعاجلة

-

 :الصف الذي ليس فيه املعاجلة

T

 :اإلختبار البعدي للصف التجريو و الصف الضبطي

ب .مكان البحث و زمانه
يقوم الباحث ابلبحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل
سياك .يف شهر يناير اىل فرباير عام  0101م.
ج .أفراد البحث و موضوعه
أفراد هذا البحث فهو مجيع تالميذ الصف السابع يف املدرسة املتوسطة
اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك .و أما موضوعه فهو تطبيق اإلمالء املنقول
لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل
سياك.
د .جمتمع البحث وعينته
اجملتمع يف هذا البحث هو مجيع التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد
األمني لبوك دامل سياك وعينته تالميذ الصف السابع "أ" و الصف السابع "ب" و
عددهم  11تلميذا.
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اجلدول الثاين
الصف

العدد

الرقم
1

السابع " أ "

11

0

السابع "ب "

11

اجملموعة

11

ه.األدوات و طريقة مجع البياَّنت
 .1املالحظة ،هي مراقبةُ ٍ
شيء أَو ٍ
وتسجيل ما
حيدث،
طبيعي أَو غري
حال
طبيعي كما ُ
ُ
ٍح
ح
لي.
علمي أَو َع َم ح
يبدو لغرض ح

07

هذه املالحظة تطبيق اإلمالء املنقول لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الصف

السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك.
جربَه وامتحانه ،04أو ملعرفة قدرة التالميذ على إستيعاب املواد
 .0االختبار ،هو شيء َ
املعلمة ،وينقسم إىل اختبارين :

أ.

االختبار القبلي

 .07املعجم الوسيط يف املعاين عريب عريب( .قاموس الكرتوين).
 .04لُ ِّويس معلو  ،املنجد يف اللغة والعالم( ،بريوت،دار املسرق ،)0111،ص118 .
20

و هذا االختبار القبلي مستخدم قبل أداء البحث و النتيجة املأخوذة من هذا
االختبار القبلي يهد إىل معرفة مقياس قدرة التالميذ على كفاءة مهارة الكتابة يف تعليم
اللغة العربيحة.
ب.

االختبار البعدي
و هذا االختبار البعدي مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم بعد أداء البحث و النتيجة املأخوذة من هذا

االختبـار البعـدي يهـد إىل معرفـة ترقيـة كفـاءة اإلمالء املنقول لرتقية مهارة الكتابة لدي
تالميذ الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك.
 .1التوثيق ،هو يبحث عن بيان عن املتغري يف شكل املالحظات والنصوص والكتب
واجملالت وجداول األعمال وما إىل ذلك.

11

ميكن التوثيق يف شكل كتابة أو صور أو

أعمال ضخمة من شخص .
ز .طريقة حتليل البياَّنت
)1

أما حتليل البياانت املستخدمة ىف املالحظة ابستخدام الرموز اآليت :
P

 :نسبة مثوية

F

 :التكرار

N

 :جمموعة

إستخدم الباحث أربعة معايري ملعرفة بفعالية تطبيق اإلمالء املنقول يف مهارة الكتابة منها:
 81 .1اىل
81 .0

( : 111جيد جدا)

اىل 71

( :جيد)
30

. Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, )Jakarta: Bumi
Aksara, 2001) h. 23/
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11 .1

اىل 81

( :مقبول)

41 .4

اىل

11

( :ضغيف)

11 .1

اىل

41

 َ( :ضعيف جدا )

11

 .)0البياانت الىت إستخدم ىف االختبار ابلرموز اآليت:Test “t” :
𝑦𝑀 𝑀𝑥 −

10

= 𝑜𝑡

2
𝑆𝐷𝑦 2
( √( 𝑆𝐷𝑥 ) +
)
√𝑁 − /
√𝑁 − /

رمز معيار احنرا التغيري
∑ X′ 0
N

√ = SDx

رمز معيار احنرا التغيري
∑ Y′0
√ = 𝑦𝐷𝑆
N

رمز املعدل
رمز املعدل
معيار التأثري فيما يلى:

𝑥∑
𝑁

𝑦∑
𝑁

= 𝑥𝑀

= 𝑦𝑀

البيان :
N

= عدد املستجيبني

. Ibid., hlm. 41

3/

Hartono, Statistik Untuk Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20/2), h. 200

32.

22

Σxy

= مجلة حاصل الضرب قيمة و قيمة

Σy

= مجلة قيمة

Σy

X

= مجلة قيمة

Y
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الفصل اخلامس
اخلامتة
 .1نتائج البحث
بعد أن حلل الباحث املش ـ ــكلة املوجودة وجد اإلجابة أن تطبيق اإلمالء
املنقول تسـتطيع لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ يف املدرسـة املتوسـطة اإلسالمية
مبعهد األمني لبوك دامل س ـ ـ ــياك .هذ بظهور  Toأكرب من ”“Tt” “Ttيف
درجة داللة  % 1و يف جدول املالحظة نيل  41،11%مبعىن "جيد جدا" ألنه
يقع يف درجة .% 111-71
إذن تطبيق اإلمالء املنقول تس ـ ــتطيع لرتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ يف
املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني لبوك دامل سياك.
 .0االقرتاحات
يقدم الباحث اإلقرتاحات كما يلي:
ا .للمدرسة

من هذا البحث جند أن تطبيق إمالء املنقول تس ـ ـ ــتطيع لرتقية مهارة الكتابة
.فينبغي على املدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم هذه الطريقة يف تعليم اإلمالء املنقول
خصوصا للمستوى املتوسطة.

29

ب .ملدرس اللغة العربية
من هذا البحث نعر تطبيق اإلمالء املنقول تستطيع لرتقية مهارة الكتابة
لدى تالميذ املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد األمني وينبغي على املدرس أن
يستخدم هذا اإلمالء يف تعليم اللغة العربية خصوصا لرتقية مهارة الكتابة لدي
التالميذ.
ج .للتالميذ
 ينبغي على التالميذ أن جيتهدوا يف تعليم اإلمالء.
 ينبغي على التالميذ أن يتحماسوا يف تعليم اإلمالء.
 ينبغي على التالميذ أن يهتموا جيدا يف وقت الدرسة.
 ينبغي على التالميذ أن ميارسوا الكتابة ابللغة العربية يوميا.
 ينبغي على التالميذ أن يعملوا الواجبات املنزلية بكل جهد و نشاط.
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قائمة املراجع
أ .املراجع العربية
ابراهم علي راببعة ,مهارة الكتابة و منادج تعليمها ,األلوكة ،د.ت
أمحد خمتار عمر ،املعجم املعاصرة( .قاموس الكرتوين) .د.ت
أفرجيون أفندي .0118 ،ظواهر اللغة العربية والصعوابت اليت يواجهها الناطقون
بغريها( ،املنار السنة الثامنة)
املعاين ،املعجم الوسيط يف املعاين عريب( .قاموس الكرتوين) .د.ت
مجال عبد الناصر زكراي .0111 .املدخل إىل تدريس اللحغة العربيحة للناطقني بغريها طراشق
و مفاهيم ،ماليزاي  :اجلامعة اإلسالمية العاملية.

جودت الركاىب .0118،طرق تدريس اللغة العربية ،دمشق بسورية  :دار الفكرة
رضوان .0111 .اإلمالء,جامعة مالك موالان ابراهيم اإلسالمية احلكومبة ،ماالنج.
مسي أبو ُمغلي .0111 ،مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية ( ،دار البداية
انشرون وموزعون ،عمان)

كسميايت .0114،تعليم اللغة العربية ابلطريقة اإلحياشية لرتقية مهارة الكالم( ،املنار :
جملة علمية حمكمة للرتبية والدراسات اإلسالمية)
حممود رشدى خاطر مع إخوانه  .1471 ،طرق تدريس اللغة العربية و الرتبية الدينية،
)القاهرة  :دار املعرفة(
فن تدريس مهارة الكتابة ،جامعة السلطان الشريف قاسم
نصرول وليد .0110،ح
اإلسالميحة احلكوميحة ،رايو.
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) (مكتبة غريب، اإلمالء و الرتقيم يف الكتابة العربية.0111 ،عبد العليم إبراهيم
ت.د.) دار الغريب: (القاهرة، طرق تدريس اللغة العربية،عبد املنعيم سيد عبد العال
 الدار:  ( السودان، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.0117 ، عمر الصديق عبد هللا
).العاملية
 املراجع األجنبية.ب
Aziz Abdul. 20/4. Desain Pembelajran Imla’ Meningkatkan Maharah kitabah,
jurnal Edu Religia
Arikunto Suharsimi. 2001. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, )Jakarta: Bumi
Aksara
Alwi Hasan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka
fahmy Zhul. 20/3. Penerapan Metode Imla’ meningkatkan maharah kitabah ,
Journal of Arabic Learning And Teaching
Hasani Zhul Fahmy. 20/3. Penerapan Metode Imla’ Untuk M eningkatkan
Keterampilan Menulis Siswa Kelas VIIC MTs Muhammadiyah 02
Pemalang, Journal Of Arabic Learning And Teaching
Hartono. 20/2. Statistik Untuk Penelitian,Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hermawan Acep . 20//. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : PT
Remaja Rosdakarya h
Iskandarwasid. 20//. Strategi pembelajaran Bahasa ,Bandung: Remaja
Rosdakarya
Khalilullah. 20//. Strategi pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Sosial Budaya,
Nuha Ulin. 20/2 Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab ,
Jogjakarta: Diva Press
Rambe Pengadilan. 2012. Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar,
Pekanbaru:Adeka Grafika

62

Sahrani, Imla’ Dalam Konsep dan Teori, IAIN Pontianak.
Sudijiono Anas. 2004. Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta, Raja Grafindo
Thawalib Adit, Muhib Abdul Wahab. 20/4. Perkembangan Bahasa Arab Modern
dalam Perspektif Sintaksis dan Semantik Pada Majalah ALJAZEERA“
Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban
Usman Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulim, Bandung: CV
Sinar Baru

63

املالحق
السؤال إختبار قبلي
أ .إستمعوا و أكتبوا ما مسعوا صحيحا
ُ .1م َد َّرب

ُ .0م َش َّجعُ ْون
َ .1هدَّا

َ .4م ْرَمر

ضة
ِّ .1رَاي َ
 .1مه ِّ
اجم
َُ
ُ .8مبَ َاراة

ُ .7م َسابَـ َقة
َ .4رْكض
.11

فَ ِّريْق

64

السؤال إختبار بعدي
أ .إستمعوا و امجع بني احلروف اهلجائية
ُ .1م – َد  -ر  -حّ َّب
ُ .0م -شَّ َّ -ج-عُ-وّْ -ن
َ .1هَّ -د-ا-

َ .4مْ -رَ -م-ر

ِّ .1ر-يَّ -ا-ضَّ -ة
ُ .1مَ -ه-اِّ -ج-م

ب-ا-رَّ -ا-ة
ُ .8مَ -

بَ -ق-ة
س-اَ -
ُ .7مَ -
َ .4ر-كّْ -ض

- َ .11رْ ِّّ -ي-ق
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املالحظة
املدرس  :فرستيا نندا نورفجري

مالحظة  :األول

املالحظ  :مدرس اللغة العربية

التاريخ  0 :فرباير 0101

املوضوع :اهلواية

الصف  :األول
نعم

الرقم اخلطوات استخدام إبمالء املنقول
1

املدرس الدرس ابلسالم و الدعاء
يفت
ح

0

يسأل املدرس عن استعداد التالميذ يف التعلُّم

1

مكتواب على اللوح.
يكتب املدرس النص
ً

4

يقرأ املدرس النحص ،مث يقرأه التالميذ

1

ينــاقش املــدرس النحص مع التالميــذ ،مع توض ـ ـ ـ ـ ـ ــي املعــاين
واألفكار.

1

يطلب املدرس التالميذ إخراج دفاتر الكتابة واألدوات .مع
مكتواب على اللوح
بقاء النص
ً

8

إمالء النص عليهم ،كلمة  ..كلمة ،وهبدوء

7

يعود املدرس قراءة النحص مرة أخرى بوضوح.
و بيان كلمات مشاهبة

4

مجع الكراسات بطريقة منظمة.
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التوثيق
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