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 إستهالل
        

َزْلَنُه قـُْرآناً َعَربِّياً َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْونَ   ِإناَّ أَنـْ
 (2)يوسف:

عن أىب الدرداء رضى اهلل عنو قال: مسع النيب رجال قرأ فلحن فقال رسول اهلل. " أرشدوا 
 أخاكم" 

 )) صحيح اإلسناد وخير جاه: تعليق احلافظ الذىىب يف التلخص: صحيح (( 
ص \ 2ج  –) ادلستدرك على الصحيحُت للحاكم مع تعليقات الذىىب ىف التلخيض 

477 ) 
سولو: ومن أحب الرسول العرىب أحب العرب: ومن أحب " من أحب اهلل تعاىل أحب ر 

العرب أحب العربية, الىت نزل هبا أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم: ومن أحب 
 العربية عٌت هبا وثابر عليها وصرف مهتو إليها" 

 ) أبو منصور الثعاليب النيسابوري ىف مقدمة فقو اللغة وسر العربية(  
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 إهداء
إلى والدي ووالدتيإهداء   

 ادلعلم األول الذي تلقيت على يديو الكرديتُت أول مبادئ الصدق
 والوفاء

 ونقاء الضمَت لةوعرفت يف نفسو السمحة الطيبة وسالمة الطوي
 تقدمة إجالل واحًتام

 إلى أساتذي الذين أدين لهم بالكثير
إجالالا و تقرير   

 إلى من هم عندي في مقام االبن واالبنة
ىدلوتقريرا ورغبة يف التقدم العامودة   

 إلى الذين يعتقدون بأن النحو العربى لم ينضح ولم يحترق
ؤمنواوالذين لم ي  

 إلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم على
 وجود األمة وبقائها

ارة أسهمت وتسهم في حدمة اإلنسانرسل حض  
 شكر وتقدير
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 شكر وتقدير
وال, شكره على فضلو ادلتوال, وأسألو جزيل النوتاحلمد هلل على كل حال, 
سلم على خَت الصابرين الشاكرين, وعلى آلو والثبات يف احلال وادلال, وتصلي وت

 وأصحابو الغر ادليامُت, والتابعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين, أما بعد: 
وقد من اهلل علي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث, فلو سبحانو أذلج باحلمد 

 –والثناء, فلك احلمد يا ريب حىت ترضى, على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت 
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف  –بعد محد اهلل تعاىل 

يبخل أحدىم بشئ طلبت, ومل يكن حيدوىم إال  خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل
 العمل اجلاد ادلخلص. ومنهم:

مساحة الدكتور احلاج ذوالقرنُت, مدير جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية 
 احلكومية لنجسا. 

مساحة بصري إبراىيم ادلاجستَت, نائب ادلدير األول جامعة زاوية تشوت كاال 
 اإلسالمية احلكومية بلنجسا.

 يد بكلية الًتبية وعلم التدريسعمدكتور أمحد فوزي ادلاجستَت, المساحة 
 باجلامعة زاوية تشوت كاال لنجسا.

تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جامعة  سمقزلّمد فضلى, ادلاجستَت, رئيس مساحة 
 زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.

األول الذى أفاد الباحثة  مساحة برىان الدين سيهوتنج, ادلاجستَت, ادلشرف
عليمًا وعليمًا ووجو خطواتو ىف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

 حىت اإلنتهاء منو, فلو من اللغة خَت اجلداء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير.
, ادلاجستَت, ادلشرف الثاىن, فحقًا يعجز لساىن ىن شكره مساحة خَت األمري

قدم للبحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث أكرب يضق  وتقديره فقد



 

 ب

وتوجيهو, وكان لتفضلو مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر  ةصدره يوما عن مساعدة الباحث
 ىف نفس البحث فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء. 

سرهتا ولسائر أصدقائها الىت وال تنسى أن تقدم أخلص الشكرا لسائر اعضاء أ
 قد شجوىا تشجيعا و ساعدىا مساعدة نافعة عسى اهلل أن جيزيهم خَتا. 

وال تقيم الباحثة يف ىذه الفرصة الثامنة أن تشكر شكرا كثَتا لكل العاملُت يف 
ت كاال لنجسا الذين ساعدوىا يف تشو مكتبة يف جامعة اإلسالمية احلكومية زاوية 

والكتب إلمتام ىذه الرسالة. وتقدمت الباحثة الشكر إىل الدعاء   احلصول على ادلراجع
كل ادلسلمُت وادلسلمات. وأخَتا تسأل اهلل يف كل حال وبو نستعُت. "ربّنا اتنا يف الدنيا 
حسنة ويف األخرة حسنة و قنا عذاب النار" ال حول وال قّوة إال باهلل العلي العظيم. 

 صدق اهلل العظيم آمُت. 
 

 م2017مايو  1 لنجسا,
 الباحثة
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واستخدامها في ترقية قدرة التالميذ   الصوابو  خطأاللعبة 
 MTs Ulumul Qur`an Langsa بـعلى اإلمالء 

 
 رسالة علمية

 إىل كلية الًتبية وعلم التدريس جلامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية  مقدّ 
 احلكومية بلنجسا
 S.Pdحلصول على شهادة 

 الًتبية اإلسالميةيف علم 
 من

 رومسانيار
 1022012065 رقم القيد:

كلية التربية وعلم التدريسبالعربية غة لالتعليم  قسمطالبة   
 
 

 مبعرفة ادلشرفُت:
 
 

 ادلشرف الثاين        ادلشرف األول
 

  
  ادلاجستَتخَت األمرى,      , ادلاجستَتنجابرىان الدين سيهوت

 :رقم التوظيف   197405012009011007 رقم التوظيف:
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والصواب  واستخدامها في ترقية قدرة التالميذ  لعبة الخطأ
 MTs Ulumul Qur`an Langsa بـعلى اإلمالء 

متت ادلناقشة ذلذا البحث العلمي أمام اللجنة الىت عينت دلناقشتو وقد قبل أمتاما كمادة 
 S.Pdمن ادلواد ادلقررة للحوز على الشهادة 

 يف التاريخ: 31 يوليو 2017
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  وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:  
 التوقيع:  رئيس ادلناقش  ادلاجستَت  ,برىان الدين سيهوتانج -1

  197405012009011007رقم التوظيف:  
 التوقيع:   السكرتَت    , ادلاجستَت خَت األمرى -2

  رقم التوظيف:
  التوقيع:   مناقش   , ادلاجستَتعبد الرمحنعبد اهلل  -3

 195307051977031001رقم التوظيف: 
التوقيع:   مناقش   ادلاجستَت  ,زلّمد فضلى -4
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 مبعرفة عميد بكلية الًتبية وعلم التدريس
 جبامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا

 
 الدكتور أحمد فوزى, الماجستير

195705011985121رقم التوظيف:    
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 إقرار الطالبة
 أنا ادلوقعة أدناه, وبيانايت كاآليت:

 رومسانيار:  االسم الكامل 
 1022012065 : رقم التسجيل 

 .Simpang lhee,  Kec. Manyak Payed  Kab. Aceh Tamiang :   العنوان

يف  اإلنتهائية درجةالشرط لنيل  الستينهاء أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا
وت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا تشامعة زاوية اجلشعبة تعليم اللغة العربية ال الًتبية

 حتت عنوان:
 MTs Ulumul واستخدامها يف ترقية قدرة التالميذ على اإلمالء بـ و الصواب طأاخللعبة 

Qur`an Langsa 
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو تألف اآلخر. وإذا ادعى 

عن أحد استقباال أهنا من تأليفها وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية 
لكلية  على ادلشرف أو على شعبة تعليم اللغة العربيةعنها ذلك, ولن تكون ادلسؤولية 

 وت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا. تشعة زاوية امجب الًتبية وعلم التدريس
 ىذا وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

م  2017مايو 1 لنجسا,  
 توقيع صاحبة اإلقرار

                                         
 

 رومسانيار
 1022012065 رقم القيد: 
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 باللغة العربية لص البحثستخم
واستخدامها يف ترقية قدرة التالميذ على الصواب و طأ اخللعبة  ,م2017 ,رومسانيار

, نجابرىان الدين سيهوت ادلشرف األول: ,MTs Ulumul Qur`an Langsa اإلمالء بـ
 .ادلاجستَت ,خَت األمرى وادلشرف الثاين:, ادلاجستَت

 اإلمالءالصواب, و طأ اخللعبة  :األساسيةالكلمات 
 

إحدى األلعاب مناسب يف تعليم العربية لًتقية قدرة الصواب و طأ اخلأن لعبة 
يهدف ىذا البحث إىل و  التالميذ على اإلمالء, ودافعية التالميذ يف تعليم اإلمالء العربية.

ترقية قدرة التالميذ على واستخدامها يف الصواب و طأ اخللعبة  (1التعريف على:  )
 باستخدامقدرة  التالميذ على اإلمالء  MTs Ulumul Qur`an Langsa (2)اإلمالء بــ 

من نوع  وأما منهج ىذا البحث  .MTs Ulumul Qur`an Langsaبــ الصواب و طأ اخللعبة 
, ويف حُت أن الثاين الفصل التالميذ مجيعما رلتمع يف ىذا البحث أو  البحث التجريب

ذا العينة يف ىذا البحث ىو العينة ىي جزء متجانس من اجملتمع الىت يتعُّت مراعاهتا وىك
األدوات جلمع البيانت: ادلالحظة,  ومن طالبة, 48 وعددىم ,يف الصف الثاين التالميذ
 (1) فيمكن أن تتلخص فيما يأيت: أما نتائج ىذا البحثاإلختبار, و  التنفيذ, ادلقابلة,

 MTs Ulumulقدرة التالميذ على اإلمالء بــ  الصواب ترقىو طأ اخللعبة  استخدام إن

Qur`an Langsa  قدرة التالميذ على  (2)اإلختبار,  نتائج التالميذ يف منودليل على ىذا
 قبل ىي الصواب و طأ اخللعبة  استخدامب  MTs Ulumul Qur`an Langsaاإلمالء بــ 

 لعبة ا استخدم حسن وجيد, وبعد  أكثر ىّن بنتيجةالصواب و طأ اخللعبة  استخدم
ن قدرهتن متفّوقة. ومقارنة نتائج التالميذ الصواب أكثر ىّن بنتيجة جيد جدا, أو طأ اخل

% 100%  مبجموعة الضابطة و87,36بُت رلموعة الضابطة ورلموعة التجربية ىي 
 ودليل على ىذا من نتائج االختبار.مبجموعة التجربية  
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ABSTRAK 
Rosmaniar, 2017. Permainan Benar Dan Salah Didalam Meningkatkan 

Kemampuan Siswa Terhadap Imlak Di MTs Ulumul Qur`an  Pembimbing: 1 

Burhanuddin Sihotang, MA, Pembimbing: 2) Khairul Amri,S.Pd.I, M.Pd.  

 

Kata kunci : Permainan Benar Dan Salah , Imlak  

 

Permainan Benar Dan Salah merupakan salah satu permainan  yang sesuai 

didalam pembelajaran bahasa arab didalam meningkatkan kemampuan siswa 

terhadap pembelajaran imlak, dan memotivasikan siswa didalam pembelajaran 

bahasa arab khususnya di dalam pembelajaran imlak. Penelitiaan ini bertujuan 

untuk mengetahui: (1) Penggunaan Permainan Benar Dan Salah Didalam 

Meningkatkan Kemampuan Siswa Terhadap Imlak Di MTs Ulumul Qur`an, (2) 

Kemampuan siswa didalam Pembelajaran imlak dengan menggunakan permainan 

benar Dan salah Di MTs Ulumul Qur`an. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian eskperimen. Penelitian dilakukan di sekolah MTs 

Ulumul Qur`an. populasi dari penelitian ini meliputi  seluruh siswa kelas dua Di 

MTs Ulumul Qur`an. Adapun instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, 

observasi, wawancara, tindakan dan tes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

(1) Penggunaan Permainan Benar Dan Salah Dapat  Meningkatkan Kemampuan 

Siswa Terhadap Imlak Di MTs Ulumul Qur`an, (2) Adapuan   Kemampuan siswa  

di sekolah ini sebelum menggunakan permainan benar Dan salah kebanyakan 

murid-murid di sekolah tersebut mendapatkan nilai sedang, dan setelah 

menggunakan permainan benar Dan salah kebanyakan murid-murid di sekolah 

tersebut mendapatkan nilai yang sangat tinggi atau istimewa. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU 

PENGAJAR DI MTS ULUMUL QUR`AN LANGSA 
 

1- Bagaimana persiapan yang bapak ∕ ibu lakukan sebelum mengajar bahasa 

arab khususnya dalam pembelajaran imlak?. 
2- Metode apa saja yang sering bapak ∕ ibu  gunakan dalam mengajar imlak?. 
3- Permainan apa saja yang sering bapak ∕ ibu  gunakan dalam mengajar 

imlak? 
4- Bagaimana kemampuan siswa didalam pembelajaran imlak tanpa 

menggunakan permainan? 
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   MTs Ulumul Qur`an Langsaالتالميذ بـــ  إلى إختبار
 النشاطات في البيت

عثمان طالب رلّد. يقوم من النوم صباحا باكرا مث يتوضأ يف احلمام, وبعد  
الوضوء يذىب إىل ادلسجد لصالة الّصبح مجاعة. وبعد الّصالة يقرأ بعض اآليات من 

 القرآن. مث يرجع إىل البيت ليغتسل. وبعد ذلك يستعّد للذىاب إىل ادلدرسة.
السادسة يتناول عثمان الفطور مث يذىب إىل ادلدرسة مع أصدقائو. يف الساعة 

 عثمان اللغة العربية واللغة اإلجنليزيّة واحلساب وغَت ذلك. يف ادلدرسة يتعّلم



 

 ب

ويف ادلساء, بعد صالة العصر, يذىب عثمان إىل ادللعب ليلعب كرة القدم مع 
يذاكر دروسو ويعمل  , ويف الساعة السابعة يصلي عثمان صالة العشاء مثأصدقاء

 الواجبات ادلنزلية, مث ينام.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MTs Ulumul Qur`an Langsaالتالميذ بـــ  إلىالقبلي  إختبار
 

 حامد )ىو( يتعلم القراءة والكتابة واحلساب
 محيدة )ىي( تتعلم القراءة والكتابة واحلساب

نا أتعلم القراة والكتابة واحلساب   أ
 تتعلم القراءة والكتابة واحلسابأنَت 

 أنِت تتعلمَُت القراءة والكتابة واحلساب



 

 ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P  P )  

(2) 

 

 

MTs : MTS ULUMUL QUR`AN LANGSA 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VIII / 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (3 Kali Pertemuan) 

 

  

A. STANDAR KOMPETENSI 



 

 ب

 1. KITABAH/MENULIS 

  Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik 

fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang 

 النشاطات في البيت
B. KOMPETENSI DASAR 

1.2 Menulis kegiatan siswa di madrasah dengan menggunakan struktur kalimat 

terdiri: jumlah fi`liyah 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Menggunakan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat 

 Wawancara kegiatan siswa lain di madrasah 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Kosa kata kerja harian (fiil mudhari’) dengan jumlah fi`liyah 

Pertemuan pertama 

 النشاطات في البيت
عثمان طالب رلّد. يقوم من النوم صباحا باكرا مث يتوضأ يف احلمام, وبعد الوضوء 
يذىب إىل ادلسجد لصالة الّصبح مجاعة. وبعد الّصالة يقرأ بعض اآليات من القرآن. مث 

 ليغتسل. وبعد ذلك يستعّد للذىاب إىل ادلدرسة.يرجع إىل البيت 
Pertemuan kedua 

يف الساعة السادسة يتناول عثمان الفطور مث يذىب إىل ادلدرسة مع أصدقائو. يف 
 ادلدرسة يتعّلم عثمان اللغة العربية واللغة اإلجنليزيّة واحلساب وغَت ذلك.

Pertemuan ketiga 

عثمان إىل ادللعب ليلعب كرة القدم مع ويف ادلساء, بعد صالة العصر, يذىب 
أصدقاء, ويف الساعة السابعة يصلي عثمان صالة العشاء مث يذاكر دروسو ويعمل 

 الواجبات ادلنزلية, مث ينام.
E. METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran 

terutama untuk kegiatan awal. 
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 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi 

tentang النشاطات في البيت 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan 

dengan materi kegiatan pembelajaran  

 

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill 

Yang 

Dikembangkan 

 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 

- Menanyakan kepada siswa tentang  النشاطات
 في البيت

- Menjelaskan jumlah fi`liyah yang ada dalam 

materi tentang النشاطات في البيت 

10 
 

 

 

 
50 
 

 

 

Pemahaman 

Konsep 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ب

 Kegiatan inti 
 Kartu dibagikan kepada siswa 
 Siswa diminta membuat kalimat dengan pola 

tertentu dan dituliskannya pada kartu misalnya 

pola fi`il+ fa`il 
 Kartu yang telah berisi kalimat 

dikumpulkan guru lalu di acak 
 Guru meminta salah satu siswa untuk 

mengambil salah satu kartu dan membanya 

dengan keras 
 Guru meminta siswa siswa mendiskusikan 

kalimat tersebut apakah benar apa salah 

menurut pola yang telah ditentukan  
 Guru membetulkan  siswa untuk 

membetulkannya 
 Kegiatan penutup. 

 Guru melaksanakan penilaian tulisan 
 Memberikan tugas pengayaan 
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G. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 

 Lembar Kerja Siswa 

 Buku Panduan 

 Media kartu kosong 

 

 

 

 

 

H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 
Bentuk 

Penilaian 
Contoh Instrumen 

 Menulis kalimat yang 

terdiri dari fi`il dan 

fa`il (jumlah fi`liyah) 
 

Tes unjuk 

kerja  
Tulisan    Tulislah  tentang 

Jumlah fi`liyah (terdiri: 

fi`il dan fa`il) 
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 األول فصلال
 العام اإلطار

 
 :مقدمة - أ

  كقولو تعاؿ:  لغة القرأف الكرمي واألحاديث النبوية.إف اللغة العربية    

                         :1(2-1)يوسف. 
ليب يف ادلقدمة كتبو :فقد اللغة وسر العربية: من أحب اهلل الثاوقدميا قاؿ أبومنصور 

ورسولو صلى اهلل عليو وسلم, ومن أحب النيب العريب أحب العرب, ومن أ حب العرب 
أحب الغة العربية اليت هبا نزؿ أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب, ومن أحب 

أحرصوا على  عمر بن خطاب  " . وقاؿ2العربية عين هبا وثابر عليها وصرؼ مهتو عليها
 . 3التعلم  اللغة العربية فإنو جزء من دينكم" 

اللغة العربية يتعلم ادلسلموف وادلسلمات لفهم القرأف واحلديث وغريىا من علـو 
اإلسالـ. والفروع من تعليم اللغة العربية ىي: علم النحو والصرؼ والبالغة واحملادثة  

وترمجة اإلندونسية إىل اللغةالعربية وغريىا. واللغة العربية  والًتيخ آدب والنصوص وادلطالعة
 . 4إحدى اللغات من اللغة السامية

اإلمالء فرعا من فروع اللغة العربية, فهو من األسس ادلهمة للتعبري الكتايب فإذا  
كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصححة الكتابة من النواحي اإلعرابية والشتقاقية 

ة مالء وسيلة ذلا من حيث الصورة اخلطية فهو وسيلة لصحة كتابة القواعد النحويفإف اإل
مشوىا للكتابة وقد يعيق فهم اجلملة, فإذا كانت القواعد  والصرفية, ويترب اخلطأ اإلمالء

                                                             
 99(, ص. 1992)تفسري القرآف, )بندوغ:  2-1يوسف: سورة  ,القرآف الكرمي 1
  ۵. ص  ,ـ ( 2002 ,مدينة نصر :القا ىرة) ,ادلدخل الغة العربيةرجب عبد اجلوار , 2

3
 Ahmad Munawir, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab Program 30 Jam, (Yogyakarta: 

Nurma Media Idea ,2013), h iii  

4 Azhar Arsyada,  Bahasa  Arab  dan Metode Pengajarannya , (Jakarta: Pustaka Pelajar, 

2004) h. 2  
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النحوية وسيلة لتقومي القلم واللساف من االعوجاج والزلل فإف القواعد اإلمالئية وسيلة 
الكتابة من اخلطأ. مفهـو اإلمالء ىو الرسم الصحيح للكلمات,  لتقومي القلم وصعة

والكتابة الصحيحة تكتب بالتدريب وادلراس ادلنظم ورؤية الكلمات واالنتباه اىل صورىا 
ربط  .5ومالحظة حروفها مالحظة دقيقة واستخداـ اكثر من حاسة يف تعليم اإلمالء

يشكل عقبة من العقبات اليت تعيق  الكثري من القواعد االمالء بقواعد النحو والصرؼ
 .الكتابة, فعلى التلميذ أف يعرؼ قبل أف يكتب أصل االشتقاؽ وادلوقع اإلعرايب للكلمة

أف ادلدرس عدـ  MTs Ulumul Qur`an Langsa ػػػػػػػػػػػبوبعد مالحظة الباحثة 
التعليم  يف عملية الصواباخلطأ و لعبة تستخدـ األلعاب يف تعليم اللغة العربية السيما 

خصوصا يف تعليم اإلمالء, وبعض الطالب اليشًتكوف بفعالية يف عملية تعليم اللغة 
العربية, وعدـ رغبة الطالب يف الكالـ, القراءة, والكتابة باللغة العربية أماـ األخرين 
بسبب اخلوؼ من الوقوع يف اخلطأ وصعوبة احلصوؿ على الكلمة الصحيحة أو العبارة 

, يكتب ويقراء عن فكرة معينة. وىذه احلالة ال نتائ  الطالب على فهم ادلناسبة للتعبري
 وعدـ جناح تعليم يف تنمية القراءة, والكتابة هبا. ة العربية يف تعليم اإلمالءاللغ

عليم  باستخدـ لعبة وإحدى األلعاب الشًتاؾ التعليم يف عملية التعليم ىي ادل
وجنعل ما يتعلموف باقي األثر وتنمية يف الطالب ألف األلعاب تثري اىتماـ الطالب كثريا 

, إف تنمي الدافعية الصوابو اخلطأ  استمرارا يف الفكرة كما ىو احلاؿ عند استخداـ لعبة
والرغبة والدوافع من اجلوانب النفسية عند الطالب وكذلك تساعد ادلدرس على أف 

درسة ال يستعملوف ىذا ولكن ادلدرس يف ىذا ادليضيح ادلعلومات وجناح عملية التعليم. 
وللتدريب على تعليم اللغة العربية تستخدـ  عند عملية تعليمية.اخلطأ أو الصواب لعبة 
 .الصوابو اخلطأ  لعبة

                                                             
5

(, 2003, والتوزيع رللناش دار اخلرجيي: جدة) ,اساليب تدريس اللغة العربيةحممد فؤاد احلوامدة,  
 121ص. 
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ستخداـ بامناسبة  ذا البياف يتضح لنا أف إحدى األلعابانطالقا من خالؿ ى
يف  ودافعية التالميذءة مهارة كتابة والقرا صواب لًتقية قدرة التالميذ علىاخلطأ وال لعبة

اخلطأ لعبة العربية. لذلك تريد الباحثة إجراء ىذا البحث حوؿ ادلوضوع"  تعليم اإلمالء
 MTs Ulumul Qur`anعلى اإلمالء بػػ  ترقية قدرة التالميذيف  هامااستخدو  الصوابو 

Langsa". 
 

 :البحث سؤاال - ب
البحث  ا الباحثة فيها سبق فنتحدد سؤاال بناء على مقدمة البحث الىت شرحته

 كما يلى:
على اإلمالء بػػ  ترقية قدرة التالميذيف  الصواباخلطأ و لعبة  ستخداـإ كيف -1

MTs Ulumul Qur`an Langsa؟ 
 MTsبػػ  الصواباخلطأ و  لعبة ـاباستخد على اإلمالءالتالميذ  ةقدر كيف  -2

Ulumul Qur`an Langsa ؟ 
 

  :البحث افهد -ج
 البحث ىذا يف مباحث عن الباحثة امإليه قصدت الىت البحث افىد ومن

  يلى: كما ىى
ترقية قدرة يف  هامااستخدو  الصواباخلطأ و لعبة  ستخداـإ على تعرؼ -1

 .MTs Ulumul Qur`an Langsaعلى اإلمالء بػػ  التالميذ
بػػ  الصواباخلطأ و لعبة  ـاباستخد على اإلمالء تعرؼ على قدرة  التالميذ -2

MTs Ulumul Qur`an Langsa. 
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 :البحث اضفر  - د
 يلي: فيما البحث اضفر  أما
 MTsعلى اإلمالء بػػ  ينمى قدرة التالميذالصواب اخلطأ و لعبة استخداـ  اف -1

Ulumul Qur`an Langsa الكتابة مهارة يف. 
 MTsبػػ الصواب اخلطأ و لعبة  ـاباستخد على اإلمالء قدرة التالميذ اف -2

Ulumul Qur`an Langsa..ّجيدا 
 

 :البحث تاهمم -ه
  يلي: كما البحث مهمتا تتلخص   

 مدىما دلعرفة مرجعية مبادة الدراسة ىذه نتائ  على النظرية الناحية من -1
 MTs Ulumul ترقية قدرة التالميذ على اإلمالء يفالصواب اخلطأ و لعبة  ـاستخدا

Qur`an Langsa. 
 تعليم عن تعليمية ومعلومات مداخلة تكوف أف للمعهد, تطبقيةال الناحية من  -2

منوذجا  تكوف أف للمدّرس, ,الصواباخلطأ و  لعبة باستخداـ العربية اللغة
, للتالميذ, أف تكوف الصواباخلطأ و  لعبة باستخداـللتعليم اللغة العربية 

مساعدة للتالميذ يف ترقية قدرهتم على اإلمالء, وللجامعة, أف توفر ثروة 
 عة.مراجع الدراسة دلكتبة اجلام

 
   :البحث حدود - و

 كما يلي :  ا البحثيف ىذ ةدد الباحثحت

ودور  اإلمالءتعليم  "احلدود ادلوضوعية: حتدد الباحثة موضوع ىذا البحث -1
 الصواب.اخلطأ و لعبة 
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ػػ الثاين فصلال للطلبة وىى حثكانية: قامت الباحثة ىذا الباحلدود ادل -2   بػػ
MTs Ulumul Qur`an Langsa . 

 .2017\ 2019 احلدود الزمانية: جيرى ىذا البحث يف العاـ الدراسى  -3
 

 :المصطلحات تحديد -ز
ترقية قدرة  يف هامااستخدو الصواب اخلطأ و لعبة  " البحث اىذ موضوع إف

 ىذه يف ادلصطلحات أماو  ".MTs Ulumul Qur`an Langsa على اإلمالء بػػػػػ التالميذ
  :يلي فيما ادلوضوع

 :الصوابو  اخلطأ لعبة -1
 وسطأ أو تعليمية مادة يشكل اللعب بو يلعب ما وىو لعب من مجع اسم ىى لعبة

 داخل الًتبوي ادلنه  يف وإدخالو ادلنهجية قيمتو من واإلعالء باللعب تعليميا
  .6ادلدارس
 األلعاب أنواع من نوع يف ىذه الرسالة ىي الصواباخلطأ و  بلعبة  الكلمة فادلراد
 قدرة لًتقية لوااستعم أف دؼويه العربية اللغة تعليم يف يستخدـ الىت اللغوية
 .7والقراءة كتابة يف التالميذ

 اإلمالء:  -2
اإلمالء فروع مهم من فروع اللغة العربية, وىو  للغة: الكتابة وسيلة واصطالحا: 

 من األساس ادلهمة يف التعبري الكتاىب.
 

                                                             
(, 1923ادلرح, ياض: دار ر )ال األلعب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية,ناصف مصطفى عبد العيز,  6

 12ص. 
, )بريوت: دار العصرية البنانية, دوف سنة(, تعليم اللغة العربية بني ادلنظرية والتطبيقحسن شجاعة,  7

 311ص. 



6 
 

, اشتقاقياحنويا و ابة سيلة لصصة الكتالصرؼ و وإذا كانت قواعد النحو و  
مالء ىذه الرسالة األلعاب اخلطأ فادلرد باإل وسيلة ذلا من حيث الصورة اخلطية. فاإلمالء

 واب.الصو 
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 الفصل الثانى
 طار النظرىاإل

 
 :اللغة العربية تعليممفهوم  - أ

التعلم تعديل أو تقوى السلوك من خالل التجربة. عند ذلذا الفهم, التعلم إن 
, التعلم ليس لتذكر فقط, بل أكثر من ذلك, يةفىو عملبة, انشاط وليس نتيجة أو ىد

 .1ولكن تغَت السلوكيعن ٕتربة. نتائج التعلم ليس توكيد من حصول التدريبات 
٘تشيا بصيغة ادلذكورة, وىناك أيضا تفسَت اآلخر عن الدراسة الىت تذكر, أن 
تعليم ىو عملية تغَت السلوك الفردي من خالل التفاعل مع البئة. يقارن مع ادلعٌت األول 
فالواضح أن أىداف التعليمية ىو ادلبدأء نفسو, يعٌت تغَتات يف السلوك, اختالفو يف  

 .2أو إغلاز األعمالو. ىذا الفهم تركز على التفاعل بُت الفرد والبيئةكيفية 
اللغة ىى: ألفاظا يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم: إن اللغة يف العامل كثَتة, 
وىى سلتلفة من حيث اللفظ, متحدة من حيث ادلعٌت, أى ادلعٌت الواحد الذى ؼلاًف 

 .3اآلخرينضمائر الناس واحد ولكن كل قوم يعربون عنو بلفظ 
واللغة العربية إحدى اللغات العادلية احلية. ومعلوم أن اللغات كلها سلتلفة من 

 حيث اللفظ, متحدة من حيث ادلعن.
أي إن ادلعٌت الذي ؼلاًف ضمائر الناس واحد, ولكن قوم يعبَتون عنو بلفظ  

 .4يغاير لفظ األخرين

                                                             
1
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 272 

2
 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Srategi, Materi, 

Media, (Malang: UIN- MALANG PRESS, 2008), h. 158 

   7(, ص. 5002, ) القاىرة: دار احلديث,جامع الّدروس العربية اجلزء ثالثةمصطفى الغاليبٍت,  3
4

ان دار الشرق العربية, دون سنة(, , )بَتوت: لبانادلدخل اىل العربية, زلمد بدر الدين أبو صاٌف 
 52ص.
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علية ىذه اللغة تزيد يوما إن اللغة العربية مكانة خاصة بُت لغة العامل.كما أن أ
بعد يوم يف عصرنا احلاضر وترجع أعلية اللغة العربية إىل األسباب األتية: لغة القرآن 

 .5الكرًن، لغة الصالة، لغة احلديث الشريف، عدد  العربية
دة من ادلواد الىت تعلم ىف ادلدارس واجلامعات ىف العامل اوكانت اللغة العربية م

ببالد إندونسيا من معيار صلاح ادلتعلم ىف تعلم اللغة العربية ىي اإلسالمي، وكذلك 
الوصول إىل كفاءة وقدراة عن اربع مهارات ىي مهارة اإلستماع والكالم والكتابة 

 .6والقراءة
 

 :أىمية تعليم اللغة العربية  -1
اللغة رمز التعبَت ووسيلتو, وىي األداة اليت تنقل األفكار و تًتجم عنها, وال 

تلك األفكار تنقل إىل طالبها يف قوالب خاصة ىي األلفظ, وىذه األلفظ  ريب أن
ؼلتارىا كل اجملتمع  حسب حاجتو و أحوالو اإلجتماعية, فأرباب الصغراء ؽليلون إىل و 
عورة اللفظ و خشونتو, وأرباب ادلدينة ٖتمل ألفاظهم مسات مدنيتهم و حضارهتم من 

مرحل  -منذ نشأهتا -ملها ىذه ألفاظ مر عليهارقة و عذوبة, وال ريب عن معاين اليت ٖت
تارؼلية كما ىو احلال اآلن, فااللغة البشرية قد قطعت مراحل طويلة األمد, و تقلبت 

 عليها أجيال متعاقبة منذ أقدم العصور.
وكل جيل لو مسات ورث بعضها عن أجداده أو أخذه شلن ؼلالطهم و إبتكر 

بئتو و أحداث اليت مر هبا إجتمعية, و نفسية. بعضها اآلخر تبعا دلقتظيات حياتو, و 
 The supreme احدىا اللغة العرية  ذو طبقة األعلى و حسن يف اللغوية, ال أمثل ذلا )

standar of linguistik  excelence and beauty) يأثر يف العلوم الدنيا   مثلو: الفلسفة علم ,

                                                             
 59 .( ص 5000 بَتوت:، )العربيةاساليب تدريس اللغة زلمد علي اخلوىل،  5
 (،5002)القاىرة : مكتية  ,نبجاادلرجع ىف تعليم اللغة الللرؤف، فىت على بونس وزلمد عيد ا 6

 87 . ص 
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 Theغَتىا و قال قوم ادلشتشرقون " طبيب والفلك واجلغرافية وعلم النفس و حسيب و 

contributions of arab civilization of mathematics and sciences ".    وقال رسول هلل 
صلى اهلل عليو و سلم من ابن عباس رضي اهلل عنو قال: أحب العرب لثالثة: ألين عريب 

 و القرآن عريب و كالم اىل اجلنة عريب "روايو مسلم ".
قواعد او كيفية القرآن ؼلتج فهم اللغة العربية وغلب للمسليم ان  ولذلك ليفهم

 .7يفهم األساسية و األسلوب من اللغوية
 

 :أىداف تعليم اللغة العربية -2
دور اللغة العربية كأداة االتصال للحصول على األخبار واألنباء. يف الًتبية أن 

بُت األفراد ونقل ادلعلومات وكذلك اليومية تكون اللغة العربية وسيلة االتصال ويف احلياة 
 للتمتع ّتمال اللغة العربية.

وأما األىداف العامة لتعلم اللغة العربية كما أشاره زلمد بن إبراىيم اخلاطب 
 ىي:

 ٖتسُت تركيب اجلملة يف الكالم والكتابة ( أ
 التعويد يف استخدم اللغة الفصحى يف الكالم والكتابة  ( ب
 وحرف التعويد يف صحة الضبط لكل كلمة ( ج
 تلفيظ احلرف بالصحة ( د
 تكثَت ادلقدرة أو الكفائة يف التلفيظ ( ه
 إشارة طريقة الكتابة الصحيحة واجليدة ( و
 .8إغلاد الشعور اللغوي  ( ي

                                                             
7
Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, (jogyakarta: pustaka pelajar, 

2004),  h. 11-15 

8
 57(, ص. 5002, )رياض: مكتبة التوبة, تعليم اللغة العربية طرائقزلمد بن إبراىيم اخلاطب,  
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من األىداف السابق ذكرىا, فعلى العموم أن تعليم اللغة العربية وسيلة تدريب وتعويد 
التالميذ يف استعمال اللغة العربية اجليدة والصحيحة شفويا كان أم كتابيا. مث يليها تغريس 
شعور اجلمال يف استخدام اللغة واالتصال هبا. ٔتعرفة األىداف العامة من تعليم العربية 

 على توجيو تطوير ادلنهج للغة العربية الصحيح.  فيسهل لنا
 
 :العربية اللغة خصائص -3

 من كثَت يف تتفقق مشارهبا اختالف رغم الًتيفات, ىذه ان ادلرء يالحظ
 اللغة طبيعة ٘تي الىت اخلصاص استخالص إىل من بقليل تقود الىت ادلشًتكة السمات
 اإلنسان تشارك الىت األخالى اهلل سللوقات عند االتصال وأنظمة أدوات عن البشرية
  األرض. ظهر على احلياة

 إنسانية ظاىرة اللغة -أ(
 أهنا من الرغم على اإلنسان, احليوان فيها اليشارك إنسانية ظاىرة اللغة

 فطريأ مهيأ اإلنسان أن إىل ذلك, يف السبب ويعزى واحدة, طبيعة بنية يف يعيشان
 اللغة. لتعلم

 اجتماعية ظاىرة اللغة -ب(
 ىوية عن النظر بعض فيو يولد الذي اجملتمع من اللغة البشري الكائن كتسبي

 بالرغم اجملتمع ذلك عن عزل إذا يكتسبها أن ادلستحيل, من بل لو. والؽلكن اللغة تلك
 للكالم. البيوجي واستعداده اللغوية فطريتو من

 نظام اللغة -ج(
 أنظمة عدة من نيتكو  نظام وىى فوضي ليست اللغة أن تعٍت اللغة نظامية

 ىي: فريعية
 الصويت. النظام (5
 الصريف. النظام (5
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 النحوي. النظام (2
 الداليل. النظام (4
 أصوات اللغة -د(

 ادلتكلم فم مصدرىا ىوائية ذبذبات ادلستمع أذن يف ٖتدثو مسعي أثر الصوت
 كالم األساس يف اللغة أن تعٌت اللغة وصوتيو احلي. اللغوي االتصال عملية أثناء

 .9السابق يف سائدا كان كما كتابة وليست
 رموز اللغة -ه(
 فكرة أو شيئ كل إعطاء ىاللو من اإلنسان استطاع الرموز من نظام اللغة إن

 على يدل رموز ادلدلول.واللفظ أو إليو ادلرموز عن بالرموز استغٌت داال أو رمزا موقف أو
 يف خاصة ادلستخدم الرموز نوع ٖتدد يف دورا السياق يلعب مث ومن رلرد. شيئ

 اجملالُت. يف تستخدم الىت ادلفردات
 عريف نظام اللغة -و(

 وغَت منطقية عالقة ليست وادلدلول الدال بُت العالقة أن تعٌت اللغة عرفية
 مث ومن عليها, اجملتمع ومواضعة االصطالح بفعل العالقة تلك نشأت وإظلا عقليا مربرة

 نادرة حاالت يف إال عليو اخلروج من اللغة نكيا ٖتمي الىت القانون قوة للعرف أصبح
 وادلكان الزمان عوال تأثَت بفعل اللغة تعًتي الىت الطبيعية التغيَت سنة تستذعيها
 ادلعُت. اللغوي اجملتمع يف الثقايف والتجدد

 كاملة اللغة -ح(
 نظام عن البشرية اللغة ٘تيز الىت األساسية اخلصائص إحدى اللغة كاملة

 بينما االبتكارية وعدم واالنغالقية واحملدودية بالغريزية يتسم الذي احليوان عند االتصال
 اإلنسان بلغة يتعلق عندما ٘تاما ؼلتلف األمر

                                                             
9

 ة:د, )اجلالوسائل -األساليب -تعليم اللغة العربية للناطقُت يغَتىا الطرقعمر الصديق عبد اهلل,  
 54-52 . (, ص5008الدار العادلية للنشر والتوزيع, 
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 اتصال اللغة -ز(
 ىذا إىل الوصول استفرق ولقد االتصال ىي للغة األساسية الوظيفة أن الشك

 اللغة أداء ينفي ال ىذا نولك اللغات تعليم ٕتربة عمر من طويال وقتا البديهي ادلفهوم
 .10ثانوية أخرى لوظائف

 
  :اإلمالء  - ب
 اإلمالء: مفهوم -1

اإلمالء فروع مهم من فروع اللغة العربية, وىو  من األساس ادلهمة يف التعبَت 
الكتاىب. وإذا كانت قواعد النحو والصرف وسيلة لصصة الكتابة ضلويا واشتقاقيا, 
فاإلمالء وسيلة ذلا من حيث الصورة اخلطية. وفيو تدريب للتميذ على كتابة الكلمات 

غة ال تتعزر ترمجها إىل معاهنا . واإلمالء هبذا االعتبار بالطريقة الىت اتفق عليها أىل الل
يطلب  مهارة يف اإلصغاء إىل ادلضمون, وسلارج احلروف, ومعرفة ادلسار اللغوى الذى 
اختاره أسالفنا, واتفق عليو بنو جلدتنا, وعلُت ان نكون مقلدين لنظامهم عارفُت 

 بعلومهم . 
واإلمالء يعد فهمتو  وإتقانو وسيلة جيدة لسالمة التعبَت واإلفهام. ويثَت 
اإلمالء القدرة العامة لدى التلميذ؛ ألن اإلمالء الصحيح ألى نص يؤدى إىل فهمة 
٘تاما؛ وألن اخلطأ  يسهم يف غموض ادلعٌت. ولكي نكتب بال أخطاء ننبغى ٖتريك 

كم  على ادلواقف, واكتشاف القاعدة الىت رلعوعة  متعددة ومراكبة من ادلعارف, واحل
غليب تطبيقها, وإظهر كفاءة يف التطبيق السليم. وفوق ذالك فإنو باكتساب مهارة 

 الكتابة اإلمالئية يتسَت تكوين اإلنشاء واحلصول على األفكار, والثراء يف ادلفردات. 
أو ويف اإلمالء يقوم التلميذ بنسخ قطعة يسمعها مقرءة سواء كانت )حية 

مستجلة(. ففى ادلستوى ادلبتدئ ٘تد ٘تارين اإلمالء التلميذ بقدرة كبَت من شلارسة يف 
                                                             

10
 57-52, ص. نفس ادلرجع 
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اإلستجابة  ألصوات اللغة اجلديدة وربط تلك األصوات بأشكاذلا الكتابية, وكما نرى 
فإن تلك األصوات قد استعملت الجتياز مرحلة مهارات اإلستماع والتحديث إىل مرحلة 

 .11راءة والكتابةادلهارات اخلاصة بالق
 يف تدريس اللغة العربية أنواع اإلمالء نوعان يستخدمانو 

  spot dictation اإلمالء ادلركز : -أ(
ويف ىذا النوع من اإلمالء يستقبل التلميذ قطعة مطبوعة ٖتتوى على كلمات 

. وىذا طعة يقوم التلميذ ٔتلء الفراغات وعبارات معينة حذفة عمدا, ويف أثناء قرءاة الق
اختبار : أهنا تسمح للمدرس بالنوع لو ميزتان: أوذلما: ؽلكن تطبيقها بسرعة. ثانيهما

 .12مواطن الظعف  عند التلميذ
 اإلمالء الكامل  -ب(

, واىل حد ما ة كاملة يف ىذا النوع من اإلمالءويدون التلميذ النص او القطع
ولكن على الرغم من ذالك يعترب ىذا النوع أطوال بالنسبة للتطبيق من اإلنالء اجلزء, 

. ويالحظ أن اإلمالء تعطى يف ادلقام االول قياس صادق للقدرة اللغوية الكليةؽلدونا ٔت
وار الذى يتظمنو , او احلبة وعادة, ومن أمثالة ذالك القراءةلقياس اتقان مهارة الكتا

مالوفة , اما اإلمالء الذي يقيس الكفاءة العامة فتؤخذ من مصادر غَت الكتاب ادلدرسى
    .13بالنسبة للتلميذ

وطلعت يف كتاب تعليم اللغة العربية للنطقُت بغَتىا إن نوع اإلمالء إىل ثالثة 
 أنواع لإلمالء ىي:

 اإلمالء ادلنقول -أ(
 اإلمالء ادلنظور -ب(

                                                             
11

ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للجانب من  النظارية اىل على يونس ودكتور عبد الرؤف الشيخ ,   
  592 -594 .ص, دون سنة(, قميفون مكتب وىب: القاىرة) ,التطبقية

12
 596 .ص, نفس ادلرجع 

13
 598 .ص  نفس ادلرجع, 
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 اإلمالء االختبار -ج(
 اإلمالء ادلنقول: -أ(

فة, أو من السبورة, اإلمالء ىو ما ينقلو ادلتعلم من كتاب, أو بطاقة, أو صحي 
ويستخدم ىذا النوع عادة مع ادلبتدئُت يف اللغة حيث تعتمد ادلراحل األوىل من تعليم 

 الغة على التقليد واحملاكاة وكثرة التدريب.
ويهدف اإلمالء ادلنقول إىل تدريب ادلتعلم على رسم احلروف والكلمات 

مالء ادلنقول عادة من خالل واجلمل ونقلها من السبورة مثال إىل الدفاتر, ويدرس اإل
 اخلطوات التالية:

 التمهيد ويتم عن طريق الصور, أو استخدم األسئلة التمهيدية. (5
 عرض النص أمام الطالب. (5
 قراءة ادلعلم النموذجية للنص. (2
 قراءة الطالب الفردية. (4
 الوقوف على أفكار النص الريسية. (2
 إشارة ادلعلم إىل الكلمات الصعبة يف النص. (6
 القواعد اإلمالئية. استنباط بعض (7
 نسخ النص )أو كتابتو( ٖتت إشراف ادلعلم وتوجيهو. (8
 قراءة ادلعلم للنص لتدارك ما فاهتم وتعديل أخطائهم. (9

 مجع الدفاتر.(50
 14االستفادة شلا تبقى من زمن احلصة ف عمل كتايب أو قرائي يتعلق بالقراءة(55
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  اإلمالء ادلنظور -ب(
يقصد بو مناقشة نص من النصوص القصَتة مع الطالب والتأكد من فهمهم 
لو, وتدريبهم على قراءتو, مث تركو جانبا وإمالؤه على الطالب, وؽلر تدريس اإلمالء 

 ادلنظور من خالل اخلطوات التالية: 
 التمهيد للدرس ٔتقدمة تثَت دافعية ادلتعلم. (5
 قراءة ادلعلم النموذجية للنص. (5
 الطالب الفردية.قراءة  (2
 معاجلة ادلشكالت اإلمالئية الىت يتضمنها النص. (4
 استنتاج بعض القواعد اإلالئية. (2
 إشارة ادلعلم إىل الكلمات الصعبة يف النص. (6
 حجب النص وهتيئئة الطالب للكتابة. (7
 ؽللى ادلعلم النص بسرعة مناسبة. (8
 قراة ثانية للنص لتدارك ما فات, وتعديل األخطاء. (9

 يصحح الطالب دفاترىم ٖتت إشراف ادلعلم.عرض النص, مث (50
 .15رصد أخطاء الطالب, ومعاجلتها على السبورة(55

 من مزايا اإلمالء ادلنظور:
 يساعد على الربط بُت النطق والرسم اإلمالئي. (5
 .16يعترب خطوة متقدمة يف سبيل التهيؤ دلعاجلة الصعوبات اإلمالئية (5

 اإلمالء االختياري: -ج(
 تياري من خالل اخلطوات التالية:يتم تعليم اإلمالء االخ

 التمهيد وفيو تثار دافعية ادلتعلمُت, كما تذلل فيو الكلمات الصعبة إمالئيا. (5
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االستماع إىل النص إما بصوت ادلعلم, أو من خالل جهاز التسجيل .  (5
 واذلدف من ىذه اخلطوة ىو أن يكون ادلتعلم فكرة عن القطعة ادلمالة.

 معقولة ليمتكن الطالب من الكتابة.ؽللي ادلعلم النص بسرعة  (2
 .17يقراء ادلعلم النص مرة أخرى هبدف ادلراجعة ومساعدة الطالب (4

وطلعت يف كتاب اساليب تدريس اللغة العربية تنقسم اإلمالء إىل أربع وىى 
 اإلمالء ادلنقول, اإلمالء ادلنظور, اإلمالء االختبار, واإلمالء االستماعي. 

 تماعي:طريقة تدريس اإلمالء االس
 التمهيد: عرض النماذج أو الصور, واستخدام األسئلة ادلهدة. (5
 قراءة ادلدرّس القطعة, ليلم التالميذ بفكرهتا العامة. (5
 مناقشة ادلعٌت العام بأسئلة يلقيها ادلدرّس على التالميذ. (2
هتجي كلمات مشاهبة للمفردات الصعبة الت يف القطعة, وكتابة بعضها على  (4

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

إخراج التالميذ الكراسات وأدوات الكتابة, وكتابة التاريخ ورقم ادلوضوع, ويف  (2
 أثناء ذلك ؽلحو ادلدرّس الكلمات الىت على السبورة.

هيأ التالميذ للكتابة, وليحاولوا إدراك قراءة ادلدرّس القطعة للمرة الثانية, ليت (6
ادلشاهبة بُت الكلمات الىت يسموهنا والكلمات ادلاثلة ذلا شلا كان مدونا على 

 .18السبورة
 إمالء القطعة, ويراعي يف اإلمالء ما يلي: (7

 تقسيم القطعة وحدات مناسبة للتالميذ طوال وقصراً. -)أ(
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على حسن اإلصفاء وجودة إمالء الوحدة مرة واحدة حلمل التالميذ  -)ب(
 االنتباه.

 استخدام عالمات الًتقيم يف أثناء اإلمالء. -)ج(
 مراعاة اجللسة الصحيحة للتالميذ. -)د(

 قراءة ادلدرس القطعة للمرة الثالثة, لتدارك األخطاء والنقص. (8
 مجع الكراسات بطريقة ىادئة ومنظمة. (9

 شغل باقي احلصة بعمل آخر مثل: (50
 ٖتسُت اخلط. -)أ(

 مناقشة معٌت القطعة على مستوى أرقى. -)ب(
 هتجي الكلمات الصعبة الىت وردت يف القطعة. -)ج(
 .19شرح بعض قواعد اإلمالء بطريقة سهلة مقبولة -)د(
 

   :أىداف تدريس اإلمالء -2
   :أىداف تدريس اإلمالء

الطالب على رسم الكلمات واحلروف رمسا صحيحا مطابقا تدريب  ( أ
 نظم الكتابة حروفا وكلمات.لالصول الىت تضبط 

رسم الكلمات ٓتط مقروء ويشمل ذلك أحوال احلروف وأشكاذلا وحركاهتا  ( ب
 ووضع النقاط عليها.

اإلمالء وسيلة لتنمية دقيقة ادلالحظة واالنتباه وتعويد الطالب على النظافة  ( ت
 والًتتيب والوضوح شلا ينمى يف الطالب التذوق اجلمايل.

جانبا من الوظيفة األساسية للغة وىي الفهم واإلفهام غلب أن ػلقق اإلمالء  ( ث
 واإلفهام ٔتا يف قطعة اإلمالء من خربة وثقافة ومعرفة.
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 تدريب الطالب على استخدام عالمات الًتقيم استخداما صحيحا. ( ج
تنمية ادلهارة الكتابية عند الطالب وذلك بتعويدىم السرعة يف كتابة ما  ( ح

 يسمونو 
نتباه وتدريب حاسيت السمع والبصر تدريبا يساعد تنمية دقة ادلالحظة واال ( خ

على ٘تيز مقاطع الكلمات واحلروف وأشكاذلا وحركاهتا وتدريب اليد 
 وعضالهتا على احلركات الدقيقة ادلتناسقة. 

 تنمية الثروة اللغوية عند الطالب وتوسيع خرباهتم وتنويعها. ( د
ا ومعرفة فياس قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة ومدى تقدمهم فيه ( ذ

 .20مستواىم اإلمالئي الٗتاذ الوسائل العالجية ادلنسبة
تابة ، ومشكيالت الكتابة يتناول ىذا الفحل تعليم اإلمالء، فيعرض أعلية الك

إلمالء، ىم أسباب اخلطأ ، ومفهوم اإلمالء وأبعده ، وأىم البحوث ىف ميدان االعربية
ليب الناجحة ىف تدريسو، وأظلاط ، وألسس السليمة لتدريس اإلمالء ، واألسااإلمالىن

 األماىل ومهااهتا .
 :وفيما يلى عرض ذلذه اجلوانب

 
 أىمية الكتابة: ( أ

أفكاره ، وأن سائل االتصال الىت بواسطتها ؽلكن للتلميذ أن يعرب عن الكتابة وسيلة من و 
، ويسجل مايود تسجيلو ن يربز مالديو من مفهومات ومشاعر، وأيقف على أفكار غَته

 عرض الفكرة سببا ، أو ىفمايكون اخلطأ الكتاىب ىف اإلمالءمن حوادث ووقائع . وكثَتا 
، ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة ىف ىف قلب ادلعٌت، وعدم وضوح الفكرة

، وضرورة اجتماعية لنقل هنا عنصر أساسى من عناصر الثقافةالتعليم على اعتبار أ
 ار والتعبَت عنها ،والوقوف على أفكار الغَت واألدلام هبا.األفك
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، يًت كنر ىف العناية بأمور ثالثة : ى الكتابة ىف إطار العمل ادلدرسىوتدريب التالميذ عل
عما ، وأجادة اخلط، وقدرهتم على التعبَت ميذ على الكتابة الصحيحة إمالئياقدرة التال

قادرا على رسم احلروف  أن يكون التلميذ . أى البدلديهم من أفكار ىف وضوح ودقة
، واستحالت قراءهتا، وأن يكون قادرا على كتابة رسم صحيحا، وإال اضطربت الرموز

، وأن ال تعذرت تر مجتها إىل مدلوالهتاالوإ ،الطرقة الىت اتفق عليها أىل الغةالكلمات ب
عاىن ل فهم ادل، وإال استحااتيار الكلمات ووضعها ىف نظام خاصيكون قادرا على اخ

 .21واألفكار الىت تشتمل عليها
 

 مشكالت الكتابة العربية: ( ب
. الكتابة العربية منذ أقدم العصور: فمنهم من رضى عنهاتناول الباحثون نظام  

. ، ومنهم من ضاق هبا مجلة وتفصيالى فيها اعوجاجا بغية بعض اإلصالحومنهم من رأ
، واختالف صور وقواعد اإلمالء ،الشكل ىى:لكتابة العربية كثَتة ومتعددة ومشكالت ا

تخدام ، واس، ووصل احلروف وفصلهاختالف موضعو من الكلمة، واإلعجامرف بااحل
. وفيما يلى الف ىجاء الصحف عن اذلجاء العادى، واختالصوائت القصار أو اإلعراب

 :بيان ذلك تفصيال
 الشكل: ( أ

، والفتحة ،الضمةو وضع احلركات القصار على احلروف: القصود بالشكل ى ( ب
، فإذا وجد الطفل ادلصدر األول من مصادر الصوبةوالكسرة. وىو يكون 

. أو علم. أو علم ،علم أو علم :ظة )علم( مثال حار فيها إذا كانتأمامو لف
، أو إن. ونشا أن، أو أن أو إن :د لفظا مثل )أن( ٖتَت ىل يقرئوىاوإذا وج

وا ىف الغة العربية من ال ؼلطىء عن ذلك )أننا ال صلد حىت من بُت من تفو ق
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ىف ضبط الكلمات، ألن طريق الضبط ػلتاج إىل ْتوث ورلهودات قل من 
 (. تطيع التفرغ ذلا أو الوصول إليهايس

 قواعد اإلمالء ( ج
عوبات كثرت الدراسات الىت تناولت قواعد اإلمالء على أهنا تشتمل على ص ( د

 بات فيما يلى :. وؽلكن ٗتيص ىذه الصعو تفوق الكتابة عند الناشئُت
 :م احلروف وصوتوالفرق بُت رس (5)

ادلفروض يف نضام الكتابة السهاة أن رسم احلروف يكون مطابقا 
ألصواهتا، ْتيث إن كل ما ينطق يكتب، وما ال ينطق بو ال يكتب. 
ولكننا صلد أن الكتابة العربية ال تتبع ذلك ادلفروض يف بعض كاماهتا . 

اىتد"، وحذفت أحرف -"أولئك فقد زيدت أحروف ال ينطيق هبا يف
طو". وحولت رسم األلف اليلة اليت تكتب "  -لكن-ينطق هبا يف "ذلك

ياء، تارة، ألفا" تارة أخرى. وال شك أن ادلطابقة بُت الكتابة والنطق 
 سوف تسَت الكتابة، وتوفور كثَتا من الوقت واجلهد.

 :تباط قواعد اإلملء بالنحو والصرفار  (5)
ء بقواعد النحو والصرف يشكل عقبة من العقابات ربط كثَت قواعد اإلمل

أصل االشتقاق، -قبل مل يكتب–الىت تعوق الكتابة. فعلى التلميذ أن يعرف 
وادلوقوع اإلعرىب الكلمة، ونوع احلروف اللذي يكتبها، وىذ فيو ما فيو من 
احلروف واإلرىاق. أضف إىل ذلك أن ىناك كثَتا من الناس ال يدرسون 

لصرف وعليهم أن يكتبوا. وتتجلى ىذه الصعوبة إذا نظرنا إىل قواعد النحو وا
، دعا، وإذا  لها الواو رمست ألفا، كما ىف مسااأللف اليلة، فإذا كنت ثالثاة أص

. وإذا كانت زاءدة الياء رمست ياء كما يف رمى،  ىدىكانت ثالثة وأصلها 
اء عن ثالثة أحرف رمست ياء كما يف انتهى، مصطفى، إال إذا سبقت بي

فًتسم ألفا كما ىف دنيا، ػليا، ويستسٌت من ذالك االسم ػلِت فَتسم على 
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" نظرنا إىل " ما" فهو توصل " بكل القاعدة. وتتجلى ىذه الصعوبة أيظا إذا
إذا كانت زمانية، وبرب وإن إذا كانت كافة، وتفصل إذا كانت موصولة أو 

 نكرة موصوفة.
 :اعد اإلمالء وكثرة االستثناء فيهتعقد قوا (2)

من مشكالت اليت تسبب صعوبة ىف اإلمالء تشعب قواعدىا وتعقدىا وكثرة 
االستثناءات فيها، حىت أصبح الكبار اليأمنونااخلطاء، فما بالنا بالصغار؟ 
فاذلمزة ادلتوسطة مثال ىي إما متوسطة باألصالة وإما متوسطة تأويال، مث ىى 

 كن أو بعد متحرك،بعد ذلك ساكنة أو متحركة، وادلتحركة متحركة بعد سا 
والساكن إما صحيح، وإما معتل، والتحرك من اذلمزة أو شلا قبلها مضموم أو 

-مفتوح أو مكسور، ولكل حالة من ىذه احلاالت قاعدة، ولكل قاعدة
 استسناء.-غالبا

 :اإلختالف ىف قواعد اإلمالء (4)
ىف قواعد اإلمالء واضطراهبم من اسباب الصعوبة أيضا كثرة اختالف العلماء 

؛ لذلك تعددت القواعد وصبع رمسها، واختالفت الكتابة بُت األفراد فيها
وبُت الشعوب العربية. فاذلمزة ادلتوسطة ىف كلمة يقرأون، يقرءون. وكلها رسم 

 صائب.
 :ة احلرف باختالف موضعة من الكلمةاجتالف صور  (2)

ناك حروف تبقى على صورة : فهتعددت صور بعض احلروف ىف الكلمة
. وىناك الدال، والذال، الرء، والزاى، والطاء، والضااء، والواو: واحدة ىى

: الباء والتاء والثاء واجليم واحلاء واخلاء وايسن حروف لكل منها صورتان ىى
والياء. وىناك حروف  والشُت والصاد والضاد والفء والقاف والالم والنون

غُت واذلاء. : العُت والكاف وادليم. وىناك حروف لكل منها: اللكل منها ىى



92 

 

وغٌت عن البيان  أن تغيَت أشكال احلروف بتغيَت مواعضها ىف الكلمة يستلزم 
 إجهاد ذىن ادلتعلم خالل تعلمو الكتابة.

 اإلعجام  (6)
ادلقصود باإلعجام ىو نقط احلروف. وادلالحظ أن نصب عدد حروف 
اذلجاء معجم. وأن عدد النقاط ؼلتلف ىذه احلروف ادلنقوطة، وأن وضع 

تلف باختالف احلروف أيضا. كل ذلك شكل صعوبة أخرى النقط ؼل
 تضاف إىل الصعوبات ادلتمثلة ىف الكتابة العربية.

 :وصل احلروف وفصلها (7)
تتكون الكلمات العربية من حروف غلب وصل بعضها، وغليب فصل 
بعضها عن بعض، وبذلك تضيع معامل احلروف داخل الكلمة. أما نظام  

فبينما صلد النظام الالتيٌت يقضى بوضع  كتابة احلروف فهو نظام معقد،
احلروف بغض إىل جانب بعض ىف وضع أفىت صلد أن النظام العرىب غلمع بُت 
نظامُت ىف كتابة احلرف، حيث يقضى بًتتيب بعض حروف الكلمة ترتيبا 
رأسيا، وبًتتيب البعض اآلخرى ترتيبا أفقيا، يًتتب على ذلك أن التلميذ ىف 

، كل حروف من احلرفُت اجملاورين لوج إىل معرفة موضع  الكتابة العربية متحا 
، فهوا يعرف قاعدة الالتينية ال يفكر ىف شىء من ىذاىف حُت أنو ىف الكتابة 

 واحدة ىى وضع احلروف إىل جانب بعضها البعض.
 :استخدام الصوائت القصار (8)

عدم استجدام احلروف الىت ٘تثل الصوائت القصادر أوقع التالميذ ىف صعوبة 
، وأدخلهم ىف باب البس فرمسوا تلميز بُت قصادر احلركات وطواذلالا

الصوائتالقصادر حروفا. وادلالحظ أن استخدام حروف العلة للداللة على 
الصوائت ادلدة خطوة مهمة إل األمام ىف تريخ تطور الكتابة العربية، أن 

الضمة  :ئت اخلفيفةالتطوير الذي بدأ ىف ىذا االٕتاه مل يستمر ليشمل الصوا
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والفتحة والكسرة، فمازالت ترسم حراكت، وقد برر علماء اللغة ذلك الوضع 
بعلة التلميز بُت احلروف واحلركات، وسببوا بذلك ٖتجر كتابة احلركات 

 القصار على األشكال اليت نستعملها اآل.
 :الف ىجاء ادلصحف عن اذلجاء العاداخت( 9 )

اء العادى، وذلك ىف عدة اذلجمن ادلالحظ أن ىجاء ادلصحف سلتلف عن 
: احلذف والزيادة ومد التاء وقبضها والفصل والوصل ىف بعض مواضع ىى

الكلمات. وىذا اإلختالف بُت نوعى اذلجاء يشكل موطن صعوبة يواجهها 
 .22التلميذ حُت تقع عينو على بعض آيات القرآن الكرًن ىف أثناء دراستو

 
 :اإلمالء مهمومو وأبعاده ( ج

ة منضومة كربى ذلا أنظم متعددة. فلها نظامها ادلوزع توزيعا ال اللغة العربي
يتعارض فيو صةت مع صوت، وذلا نظامها التشكيل الذى ال يتعارض فيو موقع مع 
موقع، وذلا نظامها الصرىف الذى ال تتعارض فيو صيغة مع صيعو، وذلا بعد ذلك نظام 

يؤدى كل نظام منها وظيفتو دلقاطع، ونظم للنرب، ونظم للتنغيم، فهى منضومة كربى 
  بالتعاون مع األخرى.

واإلمالء نظم لغوى معُت. موضوعو الكلمات الىت غلب وصلها، واحلروف اللىت 
تزاد، واحلروف الىت ٖتذف، واذلمزة بأنواعها ادلختلفة، سواء كانت مفردة، أو على أحد 

الًتقيم، والكلمات  حروف اللُت الثالثة، واأللف اللينة، وىاء التأنيث وتأه، وعالمات
النوعيو الواردة بادلواد الدراسية. والتنوين بأنواعو، وادلد بأنواعو، وقلب احلركات الثالث، 
وإبدال احلروف، والالم الشمسية والقمرية. ووضيفة اإلمالء أنو يعطى صورا بصرية 

 عند تعذر االستماع. للكلمات تقوم مقام الصبور السمعية
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 :أساب األخطء اإلمالء ( د
 :ءى إىل عدة عوامل من أعلها مايلىترجع أساب اخلطاء اإلمال

عوامل ترجع إىل اإلدارة ادلدرسية والنظام التعليم، وتتمثل ىذه العوامل  (5
فىتحميل ادلعلمُت أعباء متعددة، وارتفاع كثافة الفصول، وقلة عدد 
ادلعلمُت، وعدم وجود حوافز تشجيعية للمعلمُت األكفاء والنقل اآلىل 

 يذ.للتالم
عوامل ترجع إىل ادلعلم : وتتمثل ىذه العوامل ىف أن معلم ادلرحلة االبتدائية  (5

ضعيف ىف إعداده اللغوى، وأن معلمى ادلواد الدراية ادلختلفة ال يلتفون إال 
 أخطاء التالميذ.

العوامل ىف الشكل ، وتتمثل ىذه وامل تتصل ٓتصائص اللغة ادلكتوبةع (2
حلرف باختالف موضعة من الكلمة، ، واختالف صورة اوقواعد اإلمالء

واإلعجام، ووصل احلروف وفصلها، واستخدام الصوائت القصار، وإلعرب، 
 واختالف ىجاء ادلصحف عن اذلجاء العادى.

: وتتمثل ىذه العوامل ىف الًتدد، واخلوف، وعدم عوامل ترجع إىل تلميذ (4
تلميذ، ٘تييز األصوات ادلتقاربة ىف سلارجها، وعدم الثقة فيما يكتبو ال

واتعب، وضعف احلواس، واطلفاض مستوى الذكاء، وضعف ادلالحظة 
البصرية، وعدم القدرة على التذكر، وعدم االتساق احلركى، والعيوب ادلاثلة 
ىف النطق والكالم، واخللل ىف حلاء ادلخ، وىف إتاه األشياء تتابعها، وإىل 

 حالة من الرفض من التلميذ، وعدم االستقرار النفعال.
: وتتمثل ىذه العوامل ىف أن تدريس امل ترجع إىل طريقة التدريسعو  (2

اإلمالء يقوم على أساس أنو طريقة اختبارية تقوم على اختبار التلميذ ىف  
كلمات صعبة وموطولة وبعيدة عن القامس الكتاىب للتلميذ، وأن درس 
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مالء اإلمالء ال يرتبط بفروع اللغة العربية وادلواد الدراسية، وان أخطاء اإل
 .23يقتصر عالجها على مايقع ىف كراسات اإلمالء

 
 :األسس السليمة لتدريس اإلمالء ( ه

 ياتفت إىل األسس الىت تراعى ىف تدريس اإلمالء سوى ْتث واحد رأى مل
ضرورة االعتماد ىف تدريس اإلمالء على األذن واللسان واليد، أما ما شاع بُت الباحثُت 

: ىى اإلمالء ادلنقول، وادلظور، اإلمالءديث عن ثالث طرق لتدريس فهو احل
واالختبارى. يهدف النوعان األوالن إىل تدريب التالميذ على عدد من الكلمات عن 
طريق احلواس : العُت واألذن واللسان. اما النوع الثالث فيهدف إىل قياس التقدم الذى 

من السهل إىل  أحرزه التلميذ وكشف أخطائو. وقد روعى ىف ىذا القسم الًتج باالنتقال
الصعب. وىناك نوع آخر ىو اإلمالء اإلستمع، وفيو يقرأ ادلعلم القطعة قراءة جهرية 
تعقبها مناقشة فىالفهم، وأخرى ىف الكلمة الصعبة. وىناك نوع خامس ىو اذلجاء الشفى 
الذى يكرر فيو التلميذ احلروف الىت تتكون منها الكلمات بصورة مجاعية، مث ينتقلون إىل 

ها، والنوع األخيلر من طرق تدريس اإلمالء ىوا اإلمالء الوقائى الذى يعتمد على كتابت
 .24تدريس ما وقع فىو التالميذ من خطأ، وذلك بعد صياغتو قطعو مناسبة

 
 :ناجحة فى تدريس اإلمالءاألساليب ال ( و

ػلسن أن نبدأ بعرض األساليب الناجحة ىف مدارسنا ادلصرية وىى أساليب 
األكفاء، وادلوجهون ومديرو ادلدارسىوأولياء األمور، وسنعرض ىذه شهدهبا مدرسون 

األساليب بأمساىا الىت أطلقها عليها ادلعلمون وىى : الطريقة القائية، والطريقة السمعية 
 اليدوية، وطريقة سيدنا.
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لطريقة الوقائية تعتمد على تدريس القواعد ادلرتبطة باألخطاء الىت تشيع بُت فا
الطريقة السمعية الشفوية اليدوية فاهنا تعتمد على أسس التهجى السليم  التالميذ. وأما

وىو رؤيةالكمة، واالستماع إليها، وادلرانة اليدوية على كتابتها، فرؤية الكلمة وسيلتها 
 الذىن لتذكرىاحُت يراد  العُت، ومالحظة حروفها مرتبة، ورسم صورة صحيحة ذلا ىف

دروس القراءة ودرس اإلمالء، فيكتب التلميذ ىف كراسة ؛ لذلك يربط ادلعلم بُت كتابتها
اإلمالء بعض قطع ادلطالعة حىت يتعود االنتباه إىل الكلمات ومالحظة حروفها واختزان 
صورهتا ىف الذىن. أما طريقة سيدنا فتعمد على النطق السليم للحروف، واستخدام 

ليم ضعاف التالميذ ومتعابعتهم الثواب والعقاب، وقيام التلميذ النابة بدون العريف ىف تع
واإلشراف على واجباهتم ادلنزيلة، وتدريبهم على حسن القرأة، فالتلميذ ادلاىر يكلف أن 
يراقب ويساعد ويعرض للعقاب على ادلعلم، ويعتمد ادلعلم على التالميذ ىف مجع بعض 

ومبناىا،  الكلمات من كتب ادلواد الدراسية ادلختلفة، ومناقشة ىذه الكلمات ىف معناىا
واالحتفاظ هبا ىف كراسة أعدت لذلك، وتعتمد ىذه الطريقة أيظا على ٖتفيظ التالميذ 

 بعض الفقرات الىت كلمات شليزة، مث إجراء اختبار ٖتريرى بعد ذلك ىف تلك الفقرات.
 أما أساليب الذاتى فأوذلا يتم ىف مخس خطوات ىى على ترتيب : 

ا، استخدام الكلمة على ضلو صحيح ادلعٌت والنطقى: انظر للكلمة، انطقه (5)
 ىف مجلة.

التجيل: انظر وانطق الكلمة، انظر إىل مقاطع الكلمة، انطق الكلمة  (5)
 مقطعا، هتج الكامة.

: انظر للكلم، أغمض عينيك، هتَجها، راجع ما إذا كان ىجاؤك التزكر (2)
 سليما أم ال.

ا : اكتب الكلمة، على ضلو صحيح. ضع النقط ىف أما كنهكتابة الكلمة (4)
 على احلروف ادلعجمة.
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: غط الكلمة، اكتبها صحيحة، غط الكلمة واكتبها ثانية، اإلتقان واجلودة (2)
 غط الكلمة واكتبها ثالثة.

 :ما يلي ومن أىم األنشطة اإلمالئية
من الطريق اناجحة ىف التدريب على اذلجاء طريقة  :طريقة اجلمع (5)

اجلمع واالقتناء استخدمت ىف كثَت من ادلدارس، وأساسها استخدام غريزة 
لدى األطفال، حيث نكلفهم أن غلمع ىف بطاقات خاصة هبم عن طريق 

: كأن غلمعوا مثال رلموعة لصمتة كلمات ىجائية على نظام خاصالقرأة ا
من كلمات تنتهى بتاء مفتوحة أو مربوطة، أو كلمات تكتب بالمُت، أو  

 كلمات ترسم اذلمزة فيها واو أو على ياء.
تعليم اذلجاء يتم ىنا بطريقة النقل، وتستخدم البطاقات  :ةالباقات اذلجائي (5)

اذلجائية للتدريبالفردى. فتعد لذالك بطاقات تكتب فيها طائفة كبَتة من 
 الكلمات اذلجائية ٗتضع كلها لقاعدة جزئية من قواعد اذلجاء.

يتم تدريب التالميذ على استعمال عالمات الًتقيم،  :مسابقة الًتقيم (2)
والنقطة وعالمتا االستفهام والتعجب، حيث يعطى وٓتاصة الفصلة 

التالميذ من حيث آلخر فقرة غَت مرقمة ويطلب إليهم ترقيمها. ويكتفى 
ىف تدريب ىذه العالمات بادلسابقة بينهم من غَت أن تشرح ذلم ادلواضع 
الىت تستعمل فيها، اعتمادا على فهم ادلعٌت من السياق ىف هناية مرحاة 

 25التعليم األساسى.
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 اإلمالء: تعليم في الصوابو  الخطأ لعبة استخدام -ج
 :الصوابو  خطأال لعبة مفهم -1

 والنردة والتماثل شرطرنج ال بو يلعب ما وىو لعب من مجع اسم ىى لعبة
 والتعلم التعليم عملية أن األجنبية, العربية اللغة تعليم يف السائدة ادلبادئ ومن ,وغَتىا
 -أكمل وجو على التفسي احلافز ىذا تلبية وؽلكن وهبجة. مرح يف تتم أن ينبغي

 يف عالية منهم الصغار وٓتاصة الدارسُت ولدى اللغة. فصول داخل األلعاب باستخدام
 يتعلم مسابقة, أو منافسة إىل يتحول أن التدريب من نوع ألي ؽلكن ْتيث التنافس,
 تعويد ؼلفي ال كما ذلك ويف ذلم, ػلدث ما إىل يظنوا أن دون خالذلا من ادلشًتكون

 اللغة. استخدام يف التلقائية على ذلم
 وذات نافعة فيها اللغة تكون خصوص كتابة على ادلعلم األلعاب تساعد

 أن البد ذلك ذلم يتم ولكي واالسهام. ادلشاركة يف الرغبة الدارسُت لدى تولد معٌت,
 اآلخرين. يكتبو أو يقولو ما يفهموا

 النزر ؽلكن للغة اذلادف الّداليل التدريب ءإلثرا وسيلة األلعاب أصبحت ومىت
 عليها يدّرب الىت اللغوية للمادة ومددا ادلعلم, لذخَتة مركزا باعتبارىا حينئذ إليها

  .26الدارسيون
 اللغوية األلعاب أنواع من نوع ىو صحيح أى والصواب اخلطأ الكلمة فادلراد 

 كتابة يف الطلبة قدرة لًتقية واستعمل أن ويهدف العربية اللغة تعليم يف يستخدم الىت
 الطالب يؤمر لتالميذ البطاقات ادلعلم توزيع الفارغاة بطاقات باستخدام والقراءة
 اجلملة كتبوان الىت البطاقات ادلعلم وغلمع البطاقات, من الفعلية اجلملة لتكتبون
 جاىريا الطالب ويقراء البطاقات ليأخذون الطالب أحد ما ادلعلم ويشَت الفعلية,

                                                             
)الوياض: دار ادلرح, , األلعب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةناصف مصطفى عبد العيز,  26

 55(, ص. 5982
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 ادلعلم يطلب والصواب طأاخل الفعلية اجلملة ليبحث الفصل من ادلعلم يطلب
 .27لتصحيحو

 
 اإلمالء: تعليم في والصواب الخطأ لعبة خظوات -2

 يلي: كما العبة ىذه يف خظواتأما 
 لتالميذ البطاقات ُتوزيع .5
 مثل البطاقات, يف كتبوي الفعلية اجلملة لتكتب التالميد يطلب .5

 فاعل(. + )فعل
 اجلملة عليو كتبت الىت البطاقات وغلمع .2
 اجلهر حال يف ويقرائو البطاقات ليأخذ التالميذ أحد من يطلب .4
 والصواب طأاخل اجلمالت ذلك ليبحث التالميذ يطلب .2
 اجلمالت لتصحيح التالميذ يطلب .6
 .28غَته مع البطاقات يف العبة يستمَت .7
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28
 Imam Asrari, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: 

Hilal Pustaka, 2009), h. 140  
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 الثالث فصل
 البحث منهجية

 
 البحث: منهج - أ

 ادلنهج ىذا ستخدميو  ،بادلدخل الكّمي يبالتجر  ادلنهج ىنا ةالباحث ستخدمي
 ةالباحث الحظتو  ادلعينة، الظروف ىف الصادرة الظواىر أو احلوادث لبحث غالبا يبالتجر 
  .1أسباهبا دلعرفة بدقة والظواىر احلوادث تلك

 :أمهها يلي فيما ةالباحث وردت يبالتجر  للبحث متعددة تعاريف وأما
 معينة لواقعة احملددة للشروط ومضبوط متعمد تغيَت يبالتجر  البحث (1

 .وتفسَتىا ذاهتا الواقعة ىذه ىف جةيتالن التغَتات ومالحظة

 َتعالت ىف ادلؤثرة األساسية العوامل كل لضبط حماولة يتضمن يبالتجر  البحث (2
 ويغَته ةالباحث فيو يتحكم واحدا عمال عدا ما التجربة ىف التابعة أوادلتغَتات

 .التابعة أوادلتغَتات ادلتغَت على تأثَته وقياس حتديد يقصد معُت حنو على

 عن تكشف الىت العلمية ةيالتجرب أسلوب على أساسا يقوم يبالتجر  البحث (3
 أو الديناميات مع تتفاعل الىت ادلختلفة ادلتغَتات بُت السبابية العالقات

 .يبالتجر  ادلوقف ىف حتدث الىت القوى

 اختيار ىف التجربة يستخدم الذي البحوث من النوع ذلك ىو يبالتجر  البحث 
 ادلتقابلة للمواقف الدراسة طريق عن وذلك متغَتين أو عاملُت بُت عالقة يقرر معُت فرض
 والبحث .2تأثَته بدراسة ةالباحث تمهت الذي ادلتغَت عدا ما ادلتغَتات كل ضبطت الىت

 وىذا الصوابو  اخلطأء لعبة باستخدم ادلشكالت  حتليل يف األساليب أحد ىو التجريب

                                                             
1 Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi, (Bandung : Angkasa, 1987), h. 130 

دار مصر: ) ،مناىج البحث ىف الًتبية وعلم النفس، جابر عبد احلميد، جابر أمحد خَتى كاظيم 2
 22. ص. (م1987النهفة العربية، 
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 على يشتمل البحث وىذا ادلشكالت. وحتليل الكفاءة تطوير وعملية التطبيق العمل
ا يوضح أما التعبَت الكمي يصف وصفا رقمي والبعدي. القبلي باختبار الباحثة قيامة

 .3مها أو درجات ارتباطها مع الظواىر ادلختلفة األخرىحج مقدار ىذه الظاىرة أو
 
 :اختيارها وأسلوب وعينته البحث مجتمع - ب

 MTs Ulumul ـــــبـ الثاين فصل البالط مجيع ىو البحث ىذا ىف اجملتمع أما 

Qur`an Langsa .من متنجانس جزء ىي العينة أن حُت يف  طالبا, "145 " وعددىم 
 مراعاهتا. يتعُت اليت اجملتمع

 فصل كل من ادلختارة بالعينة الباحثة فقامت الدراسة, ىذه يف العينة لتحديد
 purposive) اإلجنلزي اللغة ىف يقال أو القصدية أو الغرضية بالعينة طريقة على

sampling) ـــــــب يسمى اإلندونسية اللغة وىف(Sampling pertimbangan)  الغرضية طريقة 

العينات على االعتبار عند أخذ العينات بطريقة حبيث يتم حتديد واستند أخذ  تعٌت
أولئك الذين لديهم خربة. أخذ  -التمثيل من قبل الباحثُت على أساس النظر يف الناس 

 .4العينات يف ىذه الطريقة ىي أفضل كما ىو احلال استنادا إىل جتربة خمتلف األطراف
 نادلمك التالميذ 48 وعدىم  الثاين فالص يف الطالب ىو البحث ىذا يف العينة وىذا

  البحوث. إلجراءا
مبجموعة  ZBK فصل يسمى الفصل وىذا فصلُت  إىل التالميذ الباحثة وتقسم

مبجموعة  ZBJ وفصل ,التالميذ (24) وعددىم CONTROL CLASS الضابطة
 .تالميذال (24) وعددىم  EXPERIMENT CLASSواجملموعة التجريبة

 

                                                             
دار  :عمان(، البحث العلمي: مفهومو،أدواتو، أساليبوذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس واألصدقاء،  3

 187، ص. )1987الفكر، 
4
Moch, Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, Cetakan 

Pertama, 2007),  h. 98 
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  :البحث متغيرات -ج
 ىناك متغَتان يف ىذا البحث ينبغي ذكرمها، ومها ما يلي:

 .(Independent Variableادلتغَت ادلستقل ) -1
ويهدف البحث كما سبق ىذا البحث ىو تعليم اللغة العربية  ادلتغَت ادلستقل يف

 ادلتغَت التابع وىو كفائة التالميذ ذكره إىل معرفة مدى تأثَت ىذا ادلتغَت ادلستقل يف
 .اإلمالء يف تعليم

 .(Dependent Variableادلتغَت التابع ) -2
ادلتغَت التابع ىو نوع الفعل أو السلوك النحتاج عن ادلتغَت ادلستقل. ويف ىا 

، وىي الصواباخلطأ و ىو نتيجة التالميذ يف تعليم اإلمالء باستخدم لعبة  البحث
 .قدرة على اإلمالء

 
 :البحث أداوت - د

يف  ةحثابيانات ومعلومات البحث تستخدم البأدوات اليت تستخدم يف مجع أما 
 ىذا البحث األساليب اآلتية:

 ادلالحظة -1
دلوجودة من نشاطات ادلالحظة جلمع البيانت عن الظواىر ا ةستخدم الباحثت

لظواىر ادلوجودة من وكذلك ابعملية التعليم يف الفصل الثاىن.  قومادلدرس الذي ست
 ةقوم الباحثهبذه العملية التعليمية. ت تمامهممن اشًتاكهم واى نشاطات التالميذ

يب التدريسية يف حجرة الدراسة. وأدوات ادلالحظة بادلالحظة حينما تنفذ ىذه التجر 
 ادلستخدمة ىي منط ادلالحظة والتقرير ادليداين.

 ادلقابلة -2
ــبـاللغة العربية ادلقابلة جلمع البيانات ادلتعلقة حبالة تعليم  ةستخدام الباحثت  ـــ

MTs Ulumul Qur`an Langsa ية عن تعليم اللغة العربية اللغة العرب، وموقف مدرس
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قوم ذي تبادلقابلة مع مدرس اللغة العربية ال ةقوم الباحث. تالصوابو  اخلطأ لعبة باستخدام
 ىي منط ادلقابلة. اهتبإجراءات التدريس يف ىذا البحث. وأداوة ادلقابلة ادلستخدم

 
 االختبار -3

 استخدامب  انات ادلتعلقة تعليم اللغة العربيةاالختبار جلمع البي ةستخدم الباحثت
تبار القبلي واالختبار البعدي. . ىذا االختبار يتكون من االخالصوابو  اخلطأ لعبة
ومشكالهتم يف تعليم اللغة العربية  التالميذاالختبار القبلي دلعرفة قدرة  ةستخدم الباحثوت

 ةستخدم الباحثتعليم اللغة العربية كما تعملية يف  الصوابو  اخلطألعبة قبل استخدام 
ومشكالهتم يف تعليم اللغة العربية بعد استخدام  التالميذاالختبار البعدي دلعرفة قدرة 

لقبلي يف ختبار اة بإقوم الباحثت الصوابو  اخلطألعبة عملية تعليم اللغة العربية عن  
 .أن متت إجراءات التدريسبإلختبار البعدي  ةقوم الباحثالدراسة التمهيدية  كما ت

 
 :البيانات مصادر - ه

 ت ومصادر ىا كما يلي:ارسم ىذه البيان ةكن الباحثولبيان مصادر البيانت مت
 رىاأدوات البحث ومصادرىا ومعاي

 3.1ل جدو 
 البيانات مصادرو  البحث, أدوات

 البيانت مصادر البيانت أدوات البحث الرقم
 ادلدرس ادلالحظة 1

 

 
 تالميذال

الظواىر ادلوجودة من نشاطات ادلدرس -
الذي يقوم بعملية التعليم يف الفصل 

 الثاىن.
لظواىر ادلوجودة من نشاطات ا-

من اشًتاكهم واىتمامهم هبذه  التالميذ
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 العملية التعلمية
ادلنهج الدراسي، وحالة الطالب  ادلدرس ادلقابلة 2

 والطالبة
لعبة  باستخدام اإلمالء تعليمنتيجة  تالميذال االختبار 3

 الصوابو  اخلطأ
 

 :البيانات أسلوب جمع  - و
 جلمع الباحثة قبل من تنفيذىا طريقة أو أسلوب ىو البيانات مجع أسلوب 
  يلي: فيما على الدراسة ىذه يف البيانات مجع أسلوب إن البيانات.

 مالحظة -1
 يف خمتلفة عوامل على تنطوي ألهنا معقدة البيانات جلمع طريقة ىي ادلالحظة

 ادلالحظة من الفئة ذلذه تنتمي ال الباحثة أن البيانات ومجع ادلالحظة أساليب التنفيذ.
 البيانات .الصوابو  اخلطأ لعبة باستخدامتعليم اإلمالء  ادلباشرة الباحثة أن ادلباشرة

 تعلق. مل الباحثة أن ادلالحظة
 مقابلة -2

 والوسؤال لوجو وجها خالل من تتم اليت البيانات جلمع تقنية ىي ادلقابلة
 ذلذه تنتمي ال الباحثة أن للمقابلة بالنسبة أما الرأي, وأىل الباحثة بُت مباشرة واإلجابة

 البيانات احلرة. اجلواب كان ان مقابلة ىو احلرة( )مقابلة منظم غَت ادلقابالت من الفئة
 تعلق. مل الباحثة أن مقابلة

 إختبار -3
 تعلقة تعليم اللغة العربية باستخدامادلتستخدم الباحثة االختبار جلمع البيانات 

. ىذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي. الصوابو  اخلطأ لعبة
يف تعليم اللغة العربية قبل استخدام  ختبار القبلي دلعرفة قدرة التميذوتستخدم الباحثة اال
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، كما  الصوابو  اخلطألعبة  تعليم اإلمالء عن تطبيقعملية  الصوابو  اخلطألعبة 
بعد استخدام اإلمالء  يف تعليم دي دلعرفة قدرة التالميذتستخدم الباحثة االختبار البع

 ختبار القبلي. تقوم الباحثة بإالصوابو  اخلطأ بةلع عن استخداماإلمالء عملية تعليم 
 .تُتواالختبار البعدي يف اجملموع

ختبار البعدي يعٌت , واالالصوابو  اخلطأ لعبةاالختبار القبلي يعٍت اختبار دون 
وىذه االختبارات تناسب بادلادة اللغة العربية . الصوابو  اخلطأ لعبة اختبار باستخدام

 .MTs Ulumul Qur`an Langsa ـــــبـ ادلستخدمة يف الفصل الثاىن التالميذ
 

 :أسلوب تحليل البيانات - ز
يصف دلستخدمة يف البحث بطريقة القياسية  حيث أن حتليل البيانات اأسلوب 

. وىذا ادلنهج ىو أسلوب 5(deduktifبصفة من البيانات العامية إىل البيانات اخلاصة )
حتليل البيانات الىت مجعها الباحثة, مث حتليل تللك البيانات وتطورة بالعالقات ادلعينات 

باإلستمرار حىت تكون البيانات مقبولة. فإذا كانت البحث. وجتمع البيانات األخرى 
وبعد مجع البيانات وأستفسارىا, قامت الباحثة  .6البيانات مقبولة فسوف تكون نظرية

 الصواب يف تعليم اإلمالء.يال كيفية استخدام لعبة اخلطأ و بتحليلها حتل
 

  :الدراسة تنفد راحلم  -ح
 اآلتية: ادلراحل يف الدراسة بتنفيذ الباحثة تقوم

  اإلستعداد -1
  والثالث. الثاين, األول, اللقاء يف إعداد الباحثة تستخدامت -2
 MTs Ulumul Qur`an Langsa ـــــبـ يةادليدان بادلالحظة الباحثة مالحظة -3

                                                             
5
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 330  
6

 335, ص. نفس ادلرجع 
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  .ـMTs Ulumul Qur`an Langsa ـــــبـ رئيس إىل الباحثة استأذنت -4
 قدرة التالميذ عن دلعرفة قبلي, واإلختبار البعدى الباحثة اإلختبار  قامت -5

 .الصواباخلطأ و  لعبة اإلمالء باستخدام يف تعليم 
 اخلطأ لعبة اإلمالء باستخدمتعليم  العميقة الحظةبادل الباحثة قامت -6

 .الصوابو 
 اإلمالء باستخدمتعليم  تالميذبادلقابلة دلعرفة عن قدرة ال قامت الباحثة -7

 .والصواب اخلطألعبة 

 

 :النجاح معاير - ط
 لنجاح األدين بادلعيار يسمىّ  ما إىل فنحتاج الطالب كلّ  جناح ودلعرفة

 الصعوبة ودرجة للطالب, األساسية الكفاة إىل بالنظر ادلدّرس تقريره مث الذي الطالب
 .7التعليمية والوسائل للمادة,

 كانت وإذا ناجحون فهم ادلقياس ىذا من على التالميذ نتيجة كانت إذا
 تقدير باستخدام النجاح معيار الباحثة وتقرر ينجحوا. مل مفه منو أدىن أو بو متساوية
 يلى: كما ادلعيارية الدرجة أساس على الطلبة مستوى
 نتيجة الباحثة قررت االختبار يف األول ادلستوى طلبة نتيجة دلعدل بالنسبة -1

 8النتيخة. ىذه معدل عن للبحث ادلستخدم والرمز .82
 X∑ = X 

N 

  حبيث
X = ادلعدل 
X∑ = البالط نتيجة عدد 

Ν = الطالب عدد  
                                                             

7
 Khairuddin, et all, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konseb Dan 

Implementasinya di Madrasah,( Yogyakarta: Pilar Media, 2003), h. 234  
8
 Suparman, Statistik Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) , h. 45 
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 فيما اجليد. مستوى الباحثة تقررت األول ادلستوى طلبة نتيجة دلستوى بالنسبة -2
 البحث: ىذا يف الطلبة جناح معاير بُت جدول يلي

 3.2جدول 
 في اإلختبار معاير نجاح التالميذ

 (%) ادلؤية النسبة الدرجات مدى ادلستوى الرقم
 %122-%92 122-92 جدا جيد 1
 %89-%82 89-82 جيد 2
 %79-%72 79-72 حسن 3
 %69-%62 69-62 مقبول 4
 %59-%2 59-2 ضعيف 5

 
 وىو التعليم إجراءت تنفيد يف رسادلد جناح معاير الباحثة تقررت وكذلك

 كما جدا جيد مستوى إىل وصل التدريس خطة يف ادلقررة النشاطات من 92%
 ادلالحظة. منط يف الباحثة تصمم

 



 

 

 بعاالفصل الر 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
 :MTs Ulumul Qur`an Langsa لمحة عن - أ

 .MTs Ulumul Qur`an Langsa تاريخ نشأة -1
بٌت معهد بستان العلوم لتحقيق حاجة اجملتمع يف بناء ادلؤسسة الًتبوية الىت تريب 

معهد. وىذا العمل  يؤدى مرشحى قواد األمم والعلماء. فأخذ العلماء يبنو يف كل دائرة 
لتجديد تنمية ادلعاىد الىت قد تكون مطبح للطباع ادلرشحى قواد األمم منذ زمان 

 إستعمار اذلولندي.
ميالدية تشاور قائد احلرب وايل أتشية وقررت  1591فرباير  1كان يف تاريخ 

دلعهد يف سنة ادلشاورة ستبٍت لكل مدينة الدائرة مكان التعليم وامسها على ما يشاء. وبٌت ا
م يف لنجسا عاصمة من أبشية الشرقية لتحقيق مقررة ادلشاورة وىذا ادلعهد مسي 1591

بداية بستان العلوم, أما ادلذوج ادلعهد ىو مالزم كلونيل تنجكو زلمد نودين كقائد 
 .1احلرب دائرة أتشية الشرقية وتنجكو حسُت بردين وتنجكو حسُت سودارا

طلبة الثانوية والطلبة العالية الذي يتعلمون صباحا يتكون التالميذ حينذ من ال
وهنارا, ويتعلمون الدراسة يف ليلتها, مث أقام ادلعهد خطبة الًتببية والبنأء للمؤلف يف مدة 

بنية احلكومة بيتا  1511م. ىم يزودون بعلوم الدين, ويف سنة 1591سنة واحدة 
 مًتا. x59 12واألرض على وسع حواىل

 142دأ ادلعهد دراسة الدعوة خاصة لألمهات على عدد م ب 1515ويف سنة 
أشخاص. إنطالقا من موقيع السابق أرادت احلكومية الدارة أتشية الشرقية والعلماء 
واجملتمع ببناء موسسة الًتبية الىت كانت الطلبة بسكينا لَتبوا بإخطالط العلوم الدنية 

ين يف حتقيق علوم مهم ذات والعلوم العامة بأحسن حرس ورش وىم يتدبرونون حىت مهر 
                                                             

1
 إبريل 4مقابلة مع مدرسة هبذه ادلدرسة يف تاريخ  
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اليوم. وىذه ادلبادلة تدفع مبقررة الندوة من "تاريخ دخول اإلسالم ومنوتو يف أتشية 
م(" وحيصل ادلقرر على" أمهية بناء مركز تدريس القرآن" وحتقيق أمانة رئيس 1592)

ثانية عشر اجلمهورية اإلندونيسية كقولو يف إىف إفتتاح ادلسابقة تالوة القرآن بُت الوطٍت ال
م الذي يدعوا بقول" حي بتعميق جبمال 1591يف قرية "عرفة بلنج فدانج بندا أتشية 

 الفن تالوة القرآن ىى كادلشعل وأساس وأساس احلياة الدنيا واألخرة.
م, بنيت مدرسة علوم القرآن وتدلت احلكومة دائرة أتشية 1591ففي سنة 

% دلنهج  92هج الدينية و % دلن92الشرقية منهج تدريس ادلعهد على تفصيل 
 العمومية.
 موقع الجغرافي -2

يف بداية بنائو, ىذا ادلعهد يقع يف شارع شياه كواىل وواسعتها حواىل  كان
ميدان, قرية  –م إىل شارع بندا أتشية 1595مًتا مربعا, ونقل ادلعهد يف سنة  1,991

 كتار.ى 14مًتا وسعة األرض  4,445ألوفينونج لنجسا أتشية الشرقية, كيلو 
إقامة ىذه ادلدرسة مرزا للتعليم والتعليم يف العلوم الدنية اخلاصة والعلوم الدنيية 
العامة, ويتضمن أيضا فيو العلوم الدنيوية لكي يتمكن الطالب عن القدوة على إستعمال 
اللغة العربية وأسبوعا باللغة اإلجنليزية. فمن ادلباىن والوسائل لدافعة لًتقية غرض الًتبية 

 تعليم ىي: وال
 4,1جدول: 

الوسائل المبانى والوسائل الدافعة لترقية غرض التربية والتعليم بالمدرسة الثانوية 
 علوم القرآن لنجسا

 اجلملة نوع من الوسائل والتصاالت رقم
 

 
1-  

  سهولة ادلدرسة
 1 ادلدرسة الثانوية 

 1 غرفة رئيس ادلدرسة 
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 19 فصول
 1 غرفة ادلدرسة
 1 غرفة التنظيم

 1 معمل كمبيوتر
 1 معمل الطبعي

 1 معمل اللغة
 1 معمل الّدعوة

 1 مكتبة
  سهولة مساكن  -1

 14 مساكن 

 92 مساكن )بنت(
 1 مسجد
 1 مصلى

 1 مطبح العام
 1 عيادة ادلريض

 51 بيوت للمدرس
 1 مقصف الطلبة
 1 غرفة التليفون

 1 إدارة سكيتاريات
 1 مركز األمن

 1 بيت القرض
 19 سهولة الرياضة 
 4 ملعب كرة اليد
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 1 ملعب كرة الّسلة
 4 ملعب كرة الريشة
 1 ملعب كرة تكرو
 4 ملعب كرة القدم

 
واحوال الوسائل يف اجلدول السابق ميكن إستعمال ذلا, لكن توجد عدة وسائل  

كمعمل اللغة, وادلعمل اللغة مبعهد بستان العلوم الميكن إستعماذلا يف العملية التعليمية  
الميكن إستعماذلا يف ىذا الوقت ألن وسائل يف ىذا ادلعمل الميكن إستعماذلا يف عملية 

 التعليمية.
 

 :حالة المدرسين والطلبة -3
 99وكان مدير ادلدرسة الثانوية علوم القرآن اآلن استاذ أدلشة, وعدد ادلدرسُت 

ادلواد يف علوم الدين االسالمية ومنهم من يعلم ادلواد يف علوم مدرسا, منهما من يعلم 
الطبيعة ومنهم من يعلم ادلواد يف علوم االجتماعية. وإن ادلدرسُت يف ىذا ادلعهد عددىم 

مدرسا, منهما من يعلم ادلواد يف علوم الدين االسالمية ومنهم من يعلم ادلواد يف  99
يف علوم االجتماعية. وإن ادلدرسُت يف ىذا ادلعهد علوم الطبيعية ومنهم من يعلم ادلواد 

مدرسا, وىم يتكون من أستاذا وأستاذة, وىم متخرجون من ادلعاىد,  99عددىم اىل 
وأكثرىم ما يزال يستمرون دراستهم يف اجلامعة وحصل بعضهم على درجة ديبلوم وسًتاتا 

وية وبعضهم يف ادلدرسة ( وبعضهم يدرسون يف ادلدرسة الثانs2( وسًتاتا ساتو )s1ساتو )
 العالية.

 ىذه ولتضيع .مدرس 5 عددىم ادلدرسة ىذه يف العربية غةالل ادلدرسون وأما
 اآلتية: اجلدوال يف الباحثة قدمتها األحوال

 



35 

 

  4.2لجدو 
 MTs Ulumul Qur`an Langsa أحوال المدرسين اللغة العربية بــــــــــ 

 لقاب امساء ادلدرسُت رقم
 S.Pdi اسللص 1

 S.Pdi ًتىسوالس 1
 S.Pdi رىخض 5
 S.Pdi ر واتىنذ 4
 S.Ag خاينندا دتل 9

 S.Pdi أمنة  9

 
 من كلية الًتبية رسون يف ىذه ادلدرسة كلهم متخرجون: أن مد4.1ليدل اجلدو 

 4.3ل: جدو 
 عدد الطلبة في المدرسة الثانوية علوم القرآن لنجسا

 مجموع الطلبات عدد الطالب عدد الفصل عدد الفصل رقم

1 1 
1 
5 

5 
9 
9 

192 
192 
115 

159 
142 
112 

199 
152 
155 

 999 449 415 19 مجموع
 

 البيانات: عرض - ب
 ىى البيانات جلمع ادلستخدمة البحث وسائل أن منهج يف الباحثة تذكر كما

اخلطأ لعبة  عن ادلتعلقة البيانات الباحثة فتوجد ,واإلختبار ,دلقابلةوا ادلالحظة,
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 MTs Ulumul Qur`anعلى اإلمالء بــ  ترقية قدرة التالميذيف  هامااستخدو والصواب 

Langsa.  :فهذه ىى تلك األدوات 
 

 :مالحظةالالبيانات عن  -1

ترقية يف  هامااستخدو الصواب اخلطأ و لعبة  رفةدلع هبا الباحثة فتقوم ادلالحظة, أما
فهذه ىى تلك األدوات:  MTs Ulumul Qur`an Langsaعلى اإلمالء بــ  قدرة التالميذ

 أيضا. التعليم وأحوال ,والطالبة ادلدرسُت, ادلدرسة, والأح مبالحظة ىنا الباحثة وتقوم
 ,اللغة معمل ادلدرسة, وإدارة نويةالثا ادلستوى الدرسة من فتكون ادلدرسة أما

 فيها, تتكون حيث الوحدة نظرية على فتكون العربية اللغة مادة وأما غَتىا.و  ادلكتبة,
 تقام ادلدرسة ىذا يف العربية اللغة ومادة والتمرينات, والكتابة, والقراءة, ,والقواعد
 صباح.

 
  :البيانت عن المقابلة -2

البيانت من ميدان البحث بطريقة ادلقابلة الشخصية مع  وقد مجعت الباحثة
 الباحثة تتسلمها الىت البيانت أما MTs Ulumul Qur`an Langsa  ادلدرس اللغة العربية بـ

 يلي: كما فهى وحتليلها
وأما نتائج البحث على تعليم اللغة العربية, فهو كما ادلقابلة الشخصية مع 

 عن عملية التعليم ىى,مدرس اللغة العربية, 
ت من ميدان البحث بطريقة ادلقابلة الشخصية مع االبيان وقد مجعت الباحثة

 الباحثة تتسلمها الىت البيانات أما MTs Ulumul Qur`an Langsa  ادلدرس اللغة العربية بـ
 يلي: كما
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 يف الفصل.ادلدرس قبل يدرس  استعداد ( أ

استعداد ادلدرس ادلادة, وحيتار ادلدرس ادلادة  قد أجاب مدرس الصف الثاىن
 اإلمالء, وإستعداد ادلدرس العدد. ادلناسبة يف تعليم

 ،تدريس اعداد ختطيط الدرسقبل ان من اعداد  كما قالت مدرسة
 .2اإلمالءوالطرق الىت حتتاج يف تعليم  ،والوسائل

 .طريقة الىت مرارًا يستخدم ادلدرس يف تعليم اإلمالء ( ب
ن طريقة الىت مرارًا يستخدم ادلدرس يف تعليم اإلمالء ع إجابة عن سؤال

 ىي طريقة السمعية والشفوية, وطريقة ادلباشرة.
 .اإلمالءقدرة الطلبة يف تعليم  ( ج

أن قدرة الطلبة يف تعليم اإلمالء جيد, قد أجاب مدرس الصف الثاىن  
 .3متوّسط, وضعيف

 .لعبة الىت مرارًا يستخدم ادلدرس يف تعليم اإلمالء  ( د
السيما لعبة  يف تعليم اإلمالء  إجابة عن سؤال مل استخدم ادلدرسُت العبة

يف تعليم صواب يف ىذه ادلدرسة يستخدم ادلدرس طريقة الطأ و اخل
 .4اإلمالء

 
 :اإلختبارالبيانات عن   -3

. ىذا االخترب بتعليم اإلمالء تستخدم الباحثة االختبار جلمع البيانات ادلتعلقة
تعليم يتكون من االخترب القبلى واالخترب البعدي. وتستخدم الباحثة االخترب دلعرفة عملية 

فيها. وتقوم الباحثة باالخترب والقدرة الطلبة الصواب اخلطأ و اإلمالء  باستخدم لعبة 
 .ختبار البعدي يف اجملموعتُتالقبلي وال

                                                             
2

 إبريل 9مدرس اللغة العربية,  ادلقابلة 
3

 إبريل 9مدرس اللغة العربية,  ادلقابلة  
4

 إبريل 9مدرس اللغة العربية, ادلقابلة  
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, واالختبار البعدي اختبار الصواباخلطأ و  ر دون لعبةاالخترب القبلي يعٌت اختبا
. وىذه االختبارات تناسب بادلادة اللغة العربية ادلستخدمة الصواباخلطأ و  لعبةبإستخدام 

. أما االختبار الىت تستخدم  MTs Ulumul Qur`an Langsa ـــ بـــــيف الفصل الثاىن الطالبات 
 الباحثة ىى:

 االختبار يف اللقا األول -1
 النشاطات في البيت

يقوم من النوم صباحا باكرا مث يتوضأ يف احلمام, وبعد عثمان طالب رلّد.  
الوضوء يذىب إىل ادلسجد لصالة الّصبح مجاعة. وبعد الّصالة يقرأ بعض اآليات من 

 البيت ليغتسل. وبعد ذلك يستعّد للذىاب إىل ادلدرسة.القرآن. مث يرجع إىل 
 اللقاء الثايناالختبار  -1

مث يذىب إىل ادلدرسة مع أصدقائو.  يف الساعة السادسة يتناول عثمان الفطور
 عثمان اللغة العربية واللغة اإلجنليزيّة واحلساب وغَت ذلك. يف ادلدرسة يتعّلم

 اللقاء الثالث -5
ويف ادلساء, بعد صالة العصر, يذىب عثمان إىل ادللعب ليلعب كرة القدم مع 

ويعمل , ويف الساعة السابعة يصلي عثمان صالة العشاء مث يذاكر دروسو أصدقاء
 الواجبات ادلنزلية, مث ينام.

 
 :البحث نتائج وتفسير البيانات تحليل -ج

ترقية قدرة التالميذ على اإلمالء بــ في  الصوابالخطأ و لعبة  استخدام -1
MTs Ulumul Qur`an Langsa 

قدمت الباحثة اخلطوات عملية تعليم وتعّلم. وأما ىدفو دلعرفة الكفائة األساسية 
 قامت. يف تعليم اإلمالءالصواب اخلطأ و لعبة  عملية تعليم وتعّلم عنلكل الطالب يف 

 :يلى كماو  العربية اللغة مدّرس مع ادلقابلة من اجلداول وىذا ,اجلدال يف وجعلها الباحثة
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 4.4 جدول:
 في الفصلالمدرس قبل يدرس  استعداد

 ادلائية رلموع اإلجابة إحتمال األجوبة الرقم
 % 92 4 د إعددااستعد 1
 % 2 - أحيانا 1
 % 12 1 د إعددااستعدغَت  5

 %122 9 اجملموع
 

 يف الفصلقبل يدرس  إعدد استعدادمدرسات الىت  من ىذا اجلدوال عرفنا أن 
اد إعدد يف استعد %, فإذا مدرسات اكثر ىّن غَت 12د إعدد اوغَت استعد%  92

  .تعليم اإلمالء
 4.5 جدول:

 المدرس في تعليم اإلمالءطريقة التى مرارًا يستخدم 
 ادلائية رلموع اإلجابة إحتمال األجوبة الرقم
 % 12 1 والشفوية السمعية طريقة 1
 % 12  1 طرية ادلباشرة 1
 %2 5 غَتىا 5

 %122 9 اجملموع
 
يف  والشفوية السمعية طريقةيستخدم مدرسات الىت  أن عرفنا ولاجلد ىذا من
 12 يف تعليم اإلمالء ادلباشرة طريقةيستخدم مدرسات الىت  أن ,% 12 تعليم اإلمالء

 ون طريقة األخرى  يف تعليم اإلمالء.يستخدم فإذا مدرسات اكثر ىنّ  ,%
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 4.6 جدول:
 الصوابالخطأ و دون استخدم لعبة  قدرة الطلبة في تعليم اإلمالء

 ادلائية رلموع اإلجابة إحتمال األجوبة الرقم
 % 42 1 جيد 1
 % 12 1 متوسط 1
 % 92 5 ضعيف 5

 %122 9 اجملموع
 
يف تعليم اإلمالء دون استخدم لعبة  قدرة التالميذ أن عرفنا اجلدول ىذا من

التالميذ %, فإذ 92%, وضعيف 12 متوسطو , % 42جيد اخلطأ أو الصواب 
  .الصواباخلطأ و  تعليم اإلمالء دون استخدم لعبةكثر مل حيصلون  على أ

 4.7 جدول:
 التى يستخدم المدرس في تعليم اإلمالءلعبة 

 النسبة رلموع اإلجابة إحتمال األجوبة الرقم
 % 2 - الصواباخلطأ و لعبة  1
 % 12 1 لعبة البطاقات 1
 % 92 4 مل استخدم العبة 5

 %122 9 اجملموع
 
يف تعليم الصواب اخلطأ و  لعبةيستخدم  مدرسات مل أن عرفنا اجلدول ىذا من

فإذا  ,% 12 يف تعليم اإلمالء البطاقات لعبةيستخدم مدرسات الىت  أن ,اإلمالء
 ون العبة يف تعليم اإلمالء.يستخدممل  كثر ىنّ مدرسات أ
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 MTs Ulumulبــ  لعبة الخطأ والصواب باستخدام على اإلمالءقدرة التالميذ  -2

Qur`an Langsa  
 MTs Ulumul Qur`anبــ الصواب لعبة اخلطأ و  ماباستخدقدرة  التالميذ  دلعرفة

Langsa وكما باشرةادل اإلختبار من اجلدول وىذا اجلدول, يف وجعلها الباحثة حبثت فقد 
 يلي:

 4.8 جدول:
 بمجموعة الضابطة ZBKفي الفصل الثانى  إختبار القبلىنتائج 

 البيان النتيجة إسم الطلبة الرقم
 جيد  92 درموان فخرية أدي 1
 ضعيف 99 فوترى كومال أدي 1
 حسن 19 فوزيا أرينا 5
 مقبول 92 الذىر بلقص 4
 مقبول 92 ساري نوفتا ديان 9
 ضعيف 95 جوليدا فريل 9
 حسن 12 أوتامي كرتكا إرما 1
 مقبول 99 أقيال جهان 9
 جيد جيد 52 جيسمي نافال لفيا 5

 حسن 12 اجلنة مفتح 12
 حسن 12 فوتري أدليا رضا 11
 حسن 19 قدرى ليل موتى 11
 مقبول 99 نابال زحرى 15
 حسن 19 امَتلال فوترى ناديا 14
 جيد 99 الشفا حنياة 19
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 حسن 12 جويتا أيؤ فًتى 19
 حسن 12 مغفَتة ريزا 11
 حسن 12 سلسابال 19
 مقبول 91 توبيغ لستاري ساري 15
 مقبول 99 فاطنة سييت 12
 حسن 19 سلي فتية تاليتا 11
 حسن 12 شحبيال زىوى 11

 حسن 12 جويتا أيؤ فوترى 15

 حسن 12 أردياىن فدية فًتي 14

  1694 العدد
  75,58 المعدل

  
فمن نتائج ىذا االختبار القبلي يف الفصل, ظاىرة أن الطلبة كانوا الدرجة ادلعدلة  
. ومن ىنا عٌت ذلك أن كفائة الطلبة يف تعليم اإلمالء يف ادلستوى حسنم%  12,99

 ".اإلمالء "حسن ة يف تعليمفإن كفائة الطلب
 4.9جدول 

 بمجموعة الضابطة ZBKفي الفصل الثانى  االختبار القبلي نتيجةتقدير 
 النسبة المؤية عدد التقدير النتيجة الرقم
 % 4,19 1 جيد جدا 122 – 52 1
 % 9,51 1 جيد 95 – 92 1
 % 94,29 15 حسن 12-15 5
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 % 14,9 9 مقبول 92-95 4
 %  9,51 1 ضعيف 2-95 9

 %122 14 المجموع
 

ة يف إختبار القبلى يدل ان كفاء ادا على اجلدول درجة نتائج التالميذ إعتم
   MTs Ulumul Qur`an Langsaبــ  مبجموعة الضابطة ZBKيف الفصل الثاين   التالميذ
وصل اىل  % من التالميذ 9,51 وصل اىل مستوى جيد جدا, من التالميذ 4,19%

من  % 14,9وصل اىل مستوى حسن,  التالميذ% من  94,29مستوى جيد, 
 وصل اىل مستوى ضعيف. %من التالميذ 9,51وصل اىل مستوى مقبول,   التالميذ

 4.15 جدول:
 ةيببمجموعة التجر  ZBJ نتائج اإلختبار القبلى في الفصل الثانى

 البيان النتيجة إسم الطلبة الرقم
 جيد 92 فًتة ناذيلة ألفنت 1
 حسن 12 زاين أوفا 1
 جيد 92 مسرى ولياىن جوىن 5
 حسن 12 أغرين ديا 4
 حسن 12 ساجدة دندا 9
 ضعيف 99 النساء إززان فرح 9
 جيد 99 نيستيانا فوزى 1
 حسن 12 النساء فًتي 9
 حسن 12 زليزايت أيندا فًتي 5

 مقبول 99 درمابكىت ميليذا 12
 مقبول 99 مويت 11
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 حسن 12 ريهان مويت 11
 مقبول 99 أغسطنافوجا نابال  15
 حسن 12 النساء خَت فًتي 14
 جيد جدا 52 رمحاتكا فًتي 19
 حسن 11 نديال ريهان 19
 جيد جدا 52 ألفياىن رفكا 11
 حسن 12 طهرة ستا رضا 19
 حسن 15 ريندا ألفَتا 15
 حسن 12 حسنيا صفَتة 12
 حسن 12 الشفا ذىرة 11
 حسن 12 فنا زىر 11

 حسن 11 ضهرى زىرحان 15

 مقبول 99 شفا ضحرى 14

  1855 العدد
   75 المعدل

 
 4.11جدول 

 ةيببمجموعة التجر  ZBJالفصل الثانى  االختبار القبلي نتيجةتقدير 
 النسبة المؤية عدد التقدير النتيجة الرقم
 % 9,51 1 جيد جدا 122 – 52 1
 %11,49 5 جيد 95 – 92 1
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 % 99,14 14 حسن 12-15 5
 %  19,94 4 مقبول 92-95 4
 % 4,19 1 ضعيف 2-95 9

 %122 14 المجموع
 

كفاءة يف إختبار القبلى يدل ان   ادا على اجلدول درجة نتائج التالميذ إعتم
وصل اىل  تالميذمن ال % 9,51  مبجموعة التجريبة ZBJيف الفصل الثاين   التالميذ

%  99,14وصل اىل مستوى جيد,  % من التالميذ11,49 مستوى جيد جدا,  
وصل اىل مستوى  من التالميذ % 19,94وصل اىل مستوى حسن,  من التالميذ

 وصل اىل مستوى ضعيف. من التالميذ % 9,51مقبول,  
 4.12جدول 

 مقارنة بين نتيجة االختبار القبلي لمجموعة الضابطة والتجريبة

 التقدير النتجة الرقم
 الفصل التجريبي الفصل الضابطة

 عدد
 تالميذال

النسبة 
 لمئوية

 عدد
 تالميذال

النسبة 
 المئوية

 % 9,51 1 % 2 1 جيد جدا 52-122 1

 جيد  92-95 1
1 4,19 % 5  11,49 

% 

99,29 15 حسن   12-15 5
% 

14 99,14 % 

 % 19,94 4 % 14,9 9 مقبول  92-95 4

 ضعيف   2-95 9
1 11,49

% 
1 4,19 % 



35 

 

 %122 14 %122 14 العدد 
 

من  التالميذمن اجملموعة الضابطة و  التالميذأن تمادا على اجلدول السابق اع 
 5من اجملموعة الضابطة و تالميذ  1حصولوا درجة جيد جدا، والرلموعة التجريبة 

من اجملموعة الضابطة  تالميذ 15من اجملموعة لتجريبة حصليا على درجة جيد، و تالميذ
من اجملموعة  تالميذ 9و  على درجة حسن, وعة التجريبة حصالمن اجملمتالميذ  14و

تالميذ من  5وجملموعة التجريبة حصال على درجة مقبول, من ا تالميذ 4الضابطة و
 .جملموعة التجريبة حصال على درجة ضعيفمن ا تالميذ 1اجملموعة الضابطة و
 االختبار البعدى للطلبة الذي قامة هبا يف اللقاء النهائ. ةالباحث توبالتايل قدم

 4.13 جدول:
 بمجموعة الضابطة ZBKنتائج اإلختبار البعد في الفصل الثانى 

 البيان النتيجة إسم الطلبة الرقم
 جيد  92 درموان فخرية أدي 1
 جيد جدا 52 فوترى كومال أدي 1
 حسن 19 فوزيا أرينا 5
 مقبول 92 الذىر بلقص 4
 مقبول 92 ساري نوفتا ديان 9
 حسن 12 جوليدا فريل 9
 جيد جدا 52 أوتامي كرتكا إرما 1
 جيد  99 أقيال جهان 9
 جيد  99 جيسمي نافال لفيا 5

 جيد 91 اجلنة مفتح 12
 جيد 99 فوتري أدليا رضا 11
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 جيد  91 قدرى ليل موتى 11
 جيد  91 نابال زحرى 15
 حسن 19 امَتلال فوترى ناديا 14
 جيد 95 الشفا حنياة 19
 جيد 95 جويتا أيؤ فًتى 19
 جيد 95 مغفَتة ريزا 11
 جيد  99 سلسابال 19
 مقبول 91 توبيغ لستاري ساري 15
 جيد 92 فاطنة سييت 12
 جيد  99 سلي فتية تاليتا 11
 حسن 12 شحبيال زىوى 11
 جيد 99 جويتا أيؤ فوترى 15
 حسن 12 أردياىن فدية فًتي 14

  1944 العدد
  81 المعدل

  
 يف الفصل, ظاىرة أن الطلبة كانوا الدرجة ادلعدلة البعد فمن نتائج ىذا االختبار 

. ومن ىنا فإن  يف تعليم اإلمالء يف ادلستوى جيد معٌت ذلك أن كفائة الطلبة%  91
 ".ة يف تعليم اإلمالء "جيدكفائة الطلب

 4.14جدول 
 بمجموعة الضابطة ZBKفي الفصل الثانى  اختبار البعد نتيجةتقدير 

 النسبة المؤية عدد التقدير النتيجة الرقم
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 % 9,51 1 جيد جدا 122 – 52 1
 % 99,14 14 جيد 95 – 92 1
 % 12,9 9 حسن 12-15 5
 % 11,49 5 مقبول 92-95 4
 % 2 2 ضعيف 2-95 9

 %122 14 المجموع
 

يدل ان كفاءة  يف إختبار البعد إعتمادا على اجلدول درجة نتائج التالميذ 
   MTs Ulumul Qur`an Langsaبــ مبجموعة الضابطة  ZBKالتالميذ يف الفصل الثاين  

% من التالميذ وصل  99,14 وصل اىل مستوى جيد جدا, من التالميذ % 9,51
% من  11,49% من التالميذ وصل اىل مستوى حسن,  12,9اىل مستوى جيد, 

 وصل اىل مستوى مقبول. التالميذ
 4.15 جدول:

بمجموعة  ZBJ الثاني الفصل في ثوالثال الثاني, ,األول اللقاء التالميذ نتائج
 التجريبة

اجملمو  ادلادة ناتئج الطلبة أمساء  رقم
 ع

 البيان النتائج
 اللقاء 

 األول
 اللقاء
 الثاين

 اللقاء
 الثالث

 جدا جيد 52 111 52 52 52 فًتة ناذيلة ألفنت 1
 جيد 91 149 95 92 91 زاين أوفا 1
 جدا جيد 52,9 111 51 51 52 مسرى ولياىنى جون 5
 حسن 19 111 92 19 11 أغرين ديا 4
 جدا جيد 52 111 51 52 95 ساجدة دندا 9
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  جدا جيد 52 112 52 52 52 النساء إززان فرح 9
 جيد 91 141 11 92 99 نيستيانا فوزى 1
 مقبول 95 152 92 99 99 النساء فًتي 9
 جدا جيد 91,9 149 99 92 15 زليزايت أيندا فًتي 5
1
2 

 جدا جيد 52,9 111 55 52 95 درمابكىت ميليذا

1
1 

 حسن 19,9 159 92 12 19 مويت

1
1 

 جدا جيد 52 111 51 52 99 ريهان مويت

1
5 

 يدا جيد 52 112 52 52 52 نابال أغسطنافوج 

1
4 

 جدا جيد 52 111 55 95 99 النساء خَت فًتي

1
9 

 جيد 92,9 141 12 92 91 رمحاتكا فًتي

1
9 

 جيد 11,5 151 92 12 91 نديال ريهان

1
1 

 جدا جيد 52,5 111 52 51 52 ألفياىن رفكا

1
9 

 جيد 91,9 149 92 99 92 طهرة ستا رضا

 جيد 15,5 112 92 92 92 ريندا ألفَتا1
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5 
1
2 

 جدا جيد 52 111 52 52 52 حسنيا صفَتة

1
1 

 جيد 91,9 149 92 99 92 الشفا ذىرة

1
1 

 جدا جيد 52 111 52 52 52 فنا زىر

1
5 

 جيد 95,5 192 92 99 99 ضهرى زىرحان

1
4 

 جدا جيد 52,5 111 51 95 52 شفا ضحرى

 
 (1) ,52,9على حيصل الىت الثاىن الفصل يف الطالبات أن تدل اجلدول ىذا

 الىت طالبة, (9) 52 على حيصل الىت طالبة, (1) ,52,5 على حيصل الىت طالبة
  على حيصل الىت  طالبة, (5) 91,9 على حيصل الىت طالبة, (1) 95,5 على حيصل

 (1) 19,9 على حيصل الىت طالبة, (1) 92,9 على حيصل الىت طالبة, (1)91
 الىت طالبة, (1) 19 على حيصل الىت طالبة, (1) 15,5  على حيصل الىت طالبة,
 طالبة. (1) 95 على حيصل

 4.16جدول 
 ZBJ الثاني الفصل في , الثانى, الثالثاألول اللقاءالطالبات في  نتيجةدرجة 

 بمجموعة التجريبة
 النسبة المؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

 % 94,29 15 جيد جدا 122 – 52 1
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 % 55,19 9 جيد 95 – 92 1
 % 9,51 1 حسن 12-15 5
 % 4,19 1 مقبول 92-95 4
 % . ضعيف 2-95 9

 %122 14 المجموع
 

يف اللقاء األول, الثاىن, الثالث,   ادا على اجلدول درجة نتائج التالميذإعتم
من   % 94,29 مبجموعة التجريبة ZBJ ــــــب  ل ان كفاءة التالميذ يف الفصل الثاينيد

وصل اىل مستوى  تالميذ% من ال 55,19وصل اىل مستوى جيد جدا,   التالميذ
وصل  من التالميذ % 4,19وصل اىل مستوى حسن,  % من التالميذ9,51جيد, 

قدرة  أن على يدل ىذا مستوى ضعيف. جيدون  منهم أحد الاىل مستوى مقبول, 
ــــب تالميذال  .جدا جيد مبجموعة التجريبة ZBJ ــ

 
 
 
 

 4.17 جدول:
 بمجموعة التجريبة ZBJنتائج إختبار البعد في الفصل الثانى 

 البيان النتيجة إسم الطلبة الرقم
 جيد جدا 51 فًتة ناذيلة ألفنت 1
 حسن 15 زاين أوفا 1
 جيد 95 مسرى ولياىن جوىن 5
 جيد جدا 51 أغرين ديا 4
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 جيد حدا 51 ساجدة دندا 9
 جيد حدا 51 النساء إززان فرح 9
 جيد حدا 51 نيستيانا فوزى 1
 جيد حدا 52 النساء فًتي 9
 جيد 95 زليزايت أيندا فًتي 5

 جيد 95 درمابكىت ميليذا 12
 جيد 95 مويت 11
 جيد حدا 51 ريهان مويت 11
 جيد 95 فوجا نابال أغسطنا 15
 جيد 95 النساء خَت فًتي 14
 جيد جدا 51 رمحاتكا فًتي 19
 جيد 95 نديال ريهان 19
 جيد جدا 52 ألفياىن رفكا 11
 جيد حدا 52 طهرة ستا رضا 19
 جيد حدا 52 ريندا ألفَتا 15
 جيد حدا 51 حسنيا صفَتة 12
 جيد حدا 52 الشفا ذىرة 11
 جيد حدا 52 فنا زىر 11
 جيد حدا 52 ضهرى زىرحان 15
 جيد 51 شفا ضحرى 14

  2165 العدد
  95 المعدل
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 4.18جدول 
 بمجموعة التجريبة ZBJالفصل الثانى  اختبار البعد نتيجةتقدير 

 المؤيةالنسبة  عدد التقدير النتيجة الرقم
 % 91,4 19 جيد جدا 122 – 52 1
 % 55,19 9 جيد 95 – 92 1
 % 4,19 1 حسن 12-15 5
 %.  . مقبول 92-95 4
 %.  . ضعيف 2-95 9

 %122 14 المجموع
 

يدل ان كفاءة  يف إختبار البعد إعتمادا على اجلدول درجة نتائج التالميذ  
% من التالميذ وصل اىل  91,4مبجموعة التجريبة   ZBJالتالميذ يف الفصل الثاين  

% من  4,19% من التالميذ وصل اىل مستوى جيد,  55,19مستوى جيد جدا,  
 ىذا مستوى مقبول وضعيف. جيدون  منهم أحد الالتالميذ وصل اىل مستوى حسن, 

 ZBJيف الفصل الثاين  الصواب اخلطأ و لعبة  باستخدامقدرة التالميذ  أن على يدل
 .جدا جيدمبجموعة التجريبة  

 4.19جدول 
 مقارنة بين نتيجة االختبار البعدي لمجموعة الضابطة والتجريبة

 التقدير النتجة الرقم
 الفصل التجريبي الفصل الضابطة

 عدد
 تالميذال

النسبة 
 لمئوية

 عدد
 تالميذال

النسبة 
 المئوية

 % 91,4 19 %9,51 1 جيد جدا  52-122 1
 % 55,19 9 % 99,14 14 جيد  92-95 1
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 % 4,19 1 % 12,9 9 حسن 12-15 5
 %2 2 % 1,49 5 مقبول  92-95 4
 %2 2 %2 . ضعيف  2-95 9
 %122 14 %122 14 العدد 

 
 19التالميذ من اجملموعة الضابطة و 1اعتمادا على اجلدول السابق يوجد أن  
تالميذ من اجملموعة  14، وة التجريبة حصولوا درجة  جيد جدامن رلموع تالميذ

من  تالميذ 9جريبة حصليا على درجة جيد، ومن اجملموعة لتتالميذ  9الضابطة و
تالميذ  9و, وعة التجريبة حصال على درجة حسنن اجملمتالميذ م 1اجملموعة الضابطة و

وال أحد من تالميذ من اجملموعة  من اجملموعة الضابطة حيصل على درجة مقبول,
 .من اجملموعة لتجريبة حصليا على درجة ضعيف الضابطة وتالميذ

 
 
 
 
 

 4.25جدول 
 نتائج الطلبة في االختبارين )القبلي والبعدي(

الر 
 قم

االسماء للفصل 
 الضابطة

 النتائج للفصل 
 الضابطة

االسماء للفصل 
 تجريبةال

النتائج للفصل 
 التجريبة

 بعدي قبلي بعدي قبلي
 51 91 فًتة ناذيلة ألفنت 92 91 درموان فخرية أدي 1
 15 12 زاين أوفا 51 52 فوترى كومال أدي 1
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 95 92 مسرى ولياىن جوىن 19 92 فوزيا أرينا 5
 51 99 أغرين ديا 92 99 الذىر بلقص 4
 51 99 ساجدة دندا 92 99 ساري نوفتا ديان 9
 51 12 النساء إززان فرح 99 12 جوليدا فريل 9
 51 12 نيستيانا فوزى 51 99 أوتامي كرتكا إرما 1
 52 99 النساء فًتي 99 12 أقيال جهان 9
 95 99 زليزايت أيندا فًتي 99 12 جيسمي نافال لفيا 5
1
2 

 95 12 درمابكىت ميليذا 91 99 اجلنة مفتح

1
1 

 95 99 مويت 99 99 فوتري أدليا رضا

1
1 

 51 12 ريهان مويت 91 12 قدرى ليل موتى

1
5 

 95 52 نابال أغسطنافوجا  91 99 نابال زحرى

1
4 

 95 11 النساء خَت فًتي 99 12 امَتلال فوترى ناديا

1
9 

 51 52 رمحاتكا فًتي 95 12 الشفا حنياة

1
9 

 51 52 نديال ريهان 95 11 جويتا أيؤ فًتى

1
1 

 52 12 ألفياىن رفكا 95 11 مغفَتة ريزا
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1
9 

 95 12 طهرة ستا رضا 99 12 سلسابال

1
5 

 52 15 ريندا ألفَتا 91 15 توبيغ لستاري ساري

1
2 

 51 12 حسنيا صفَتة 92 12 فاطنة سييت

1
1 

 52 12 الشفا ذىرة 99 12 سلي فتية تاليتا

1
1 

 52 12 فنا زىر 92 12 شحبيال زىوى

1
5 

 52 11 ضهرى زىرحان 99 11 جويتا أيؤ فوترى

1
4 

 51 99 شفا ضحرى 12 99 أردياىن فدية فًتي

 
 4.21جدول 

 التالميذ ومستوى الدرجاتبين مجموعة الضابطة والتجريبةمقارنة نتيجة 

 الفصل الرقم
 الفصل الضابطة

 عدد التالميذ
 النسبة دلئوية

 مل جناح جناح
 % 91,59 5 11 رلموعة الضابطة 1
 % 122 . 14 رلموعة والتجريبة 1
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 MTs Ulumul Qur`anبــ قدرة التالميذ على اإلمالء  من ىذا اجلدول عرفنا أن  

Langsa لعبة  استخدم , وبعد حسن ىّن بنتيجة كثرالصواب ألعبة اخلطأ و  استخدم قبل
الصواب اخلطأ و لعبة  مااستخدجيد جدا. وأن جيد و  الصواب أكثر ىّن بنتيجةاخلطأ و 

  .MTs Ulumul Qur`an Langsaبــ  قدرة التالميذ على اإلمالء ترقى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 اخلطألعبة  مااستخدب"ىف األبواب السابقة عما يتعلق ت الباحثة لقد حبث

مث قامت  ."MTs Ulumul Qur`an Langsaبــ  على اإلمالءواستخدامها  الصوابو 
 الباحثة بعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها يف السابق وصلت الباحثة إىل النتائج التالية: 

 
 البحث: نتائج - أ

 أما نتائج هذا البحث كما يلي: 
 MTsبــ  على اإلمالءترقى قدرة التالميذ  الصوابو  اخلطألعبة  مااستخدإن   -1

Ulumul Qur`an Langsa. 

 MTsبــ  على اإلمالء الصوابو  اخلطألعبة  استخدمب قدرة التالميذأما   -2

Ulumul Qur`an Langsa  كثر هّن أ الصوابو  اخلطألعبة  مااستخد قبل
أكثر هّن بنتيجة  الصوابو  اخلطألعبة  استخدم حسن وجيد, وبعد  بنتيجة

ن قدرهتن متفّوقة. ومقارنة نتائج التالميذ بني رلموعة الضابطة جيد جدا, أ
% مبجموعة 011%  مبجموعة الضابطة و63,78ورلموعة التجربية هي 

 ودليل على هذا من نتائج االختبار.التجربية  

 

 :ت البحثاالتوصي - ب
قدم بعض يأن  ةسن الباحثحت ا البحثبكتابة هذ ةت  الباحثختقبل أن 
 :ون نافعة لنا مجيعا، وهي كما يليتكالتوصيات عسى أن 

اللغة العربية يف تعلي     يتعلموا جيدا عن تعلي أن  طلبةينبغى على اللطلبة: ل  -0
 .اخلطأ والصواب لعبة باستخدمخصوصا اإلمالء 
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لعبة صواب دلدرسة عندما يستخدم ايف هذه ينبغى على ادلدرسني  للمدرس -2
 ادلناسبة. أن يراعي ادلوضوعة اللغوية اخلطأ والصواب

  
 :االقتراحات - ج

رتاحات الىت رأهتا وقبل انتهاء من كتابة هذا البحث، حتسن الباحثة أن يقدم االق
 نافعة تقدميها ولعلها تعود إىل مجيع القارئني ادلنافع وهى كما يلى:

يرجى على ادلدرس اللغة العربية ىف هذه ادلدرسة أن يتمسكوا بالوسائل  -0
يف تعلي  اإلمالء اخلطأ والصواب لعبة  استخدم أو التعليمية ادلوافقة بادلادة

 لرتقية التالميذ على  مهارة اإلستماع, الكالم, القراءة, الكتابة.

يرجي هذا البحث أن يكون مراجع يف البحث دلن يقوم بالبحوث العلمية  -2
 بعدها.
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 والمصادر قائمة المراجع
 
 المصادر –أ 

 2-0 .األية (, يوسوف , )02 سورة ,القرأن الكرمي -0
 المراجع  - ب

 العربية:  المراجع -1
القاهرة: دار ل التعليمية واستخدامها وادلنهج أمحد خريى وجابر عبد احلميد, الوسائ

 .م0131النهضة العربية 
 . ٦٠٠٢: ية للفة العربية، الطبعة الثانيةأمحد اذلاشي، القواعد األساس

بريوت ادلناشر حار العربية بني النطرية والتطبيق,  حسن شحاتة, تعلي  اللغة العربية
 العصرية اللبنانية, دون سنة

 م 2116 –ه 0226رجب عبد اجلوار ,ادلدخل الغة العربية, مدينة نصر :القا هرة :
 -األساليب -عمر الصديق عبد اهلل, تعلي  اللغة العربية للناطقني يغريها الطرق 

 2116للنشر والتوزيع,  الدار العادلية الوسائل, )اجليزة:
على يونس ودكتور عبد الرؤف الشيخ , ادلرجع يف تعلي  اللغة العربية للجانب من  

 , دون سنةقميفون مكتب وهب: القاهرة, )النظارية اىل التطبقية
: مكتية القاهرة فىت على بونس وزلمد عيد الرؤف، ادلرجع ىف تعلي  اللغة الألبانب

2117 
  2112ع الّدروس العربية اجلزء ثالثة, القاهرة: دار احلديث,مصطفى الغاليبين, جام

بريوت: لبانان دار الشرق العربية, دون  ادلدخل اىل العربية,, زلمد بدر الدين أبو صاحل
 سنة

  2111بريوت: ، اساليب تدريس اللغة العربية، زلمد علي اخلوىل
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