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  كلمة الشكر
  

ـــرحيم ــــ ــ ــــــ ـــ ــــرحمن ال ــــ ـــــ ــ ــ ـــم اهللا ال ــــــــ ــ ـــ ـــــــ  بســ
. به أمجعنياحلمدهللا رب العاملني والصالة والسالم على اله وصح        

الصالة والسالم على حبيبنا وشفيعنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى أله 
  أما بعد. وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم القيامة

وبتوفيق اهللا تعاىل ومعونته ورمحته استطاعت الكاتبة على اجناز هذه         
ديكان الرسالة إلستفاء شرط من الشروط للحصول على درجة سرجان فندي

إسالم ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية جامعة شيح نورجايت 
  .اإلسالمية احلكومية شربون

ىف كتابت هذه الرسالة تناولت الكاتبة التوجيهات واملساعدات        
  :العالية من خمتلف األطراف ولذالك جتر الكاتبة أن تقدم جزيل الشكر إىل

، مدير املاجستريمعصوم خمتار، . حلاجا. فضيلة األستاذ الدكتور .١
 .جامعة شيخ نورجايت اإلسالمية احلكومية شربون

 .، رئيس كلية الرتبيةاملاجستريسيف الدين زهرى، . فضيلة الدكتور .٢
رئيس  املاجستري، ،راضية زين الدين. احلاجة. فضيلة الدكتورانداه  

 .قسم اللغة العربية
، هي املاجستري ،راضية زين الدين. احلاجة. فضيلة الدكتورانداه  .٣

ىل ّ  .الىت يهيء أوقاته الغالية إلسراف هذه الرسالة املشرفة األو



، هو مشرف الثاين الذى قد اجسترياملفضيلة ماما ذو االميان،   .٤
 .يهيء أوقاته الغالية إلسراف هذه الرسالة

ية فضيلة مجيع املعلمني ىف جامعة شيخ نورجايت اإلسالمية احلكوم  .٥
 .شربون

زمالء الكرام الدين ساعدو الكاتبة بكل جهد ونشاط ىف متابعة   .٦
 .هذه الرسالة

  
  

  ٢٠١٢ ونيو ي   ،شربون                                
  

  الباحثة                               
 
 
 
 



  ختصاراال
  

دراسة تجربة ( العربية وأثرها على قدرة التالميذ على كتابة اللغة اإلمالءتطبيق طريقة تدريب : نورساري
  )سندنج جاوى دكوفنتنج شربون  "ينتعلممهداية ال"درسة ملتالميذ الصف الخامس في ال

  
ودور هذه  .على تنمية مهارة الكتابة التالميذ ساعدتالىت  تدريس اللغة العربية هي من طرق اإلمالءطريقة تدريب   

. ا يف القراءةقو طبالكتابة وي علىة عن صيغة الكلمات الصحيحة حىت تسهلهم ياملعلومات الكافالطريقة تزويد التالميذ 
تم بتعليم اللغة العربية  سندنج جاوى دكوفنتنج شربون "تعلمنيهداية امل"درسة وم هي إحدى املدارس اإلسالمية اليت 

ا وسيلة لتعمق العلوم الدينيةحىتاهتماما كبريا منذ سنوات طويلة  وبعد أن تقوم الباحثة بالبحث التمهيدي .  اليوم، أل
يف العملية  اإلمالءتدريب م بطريقة يستخدألن املدرس اللكتابة العربية جيدا، الباحثة كثريا من التالميذمل يستطيعوا ا تفوجد

  . فهم يستطيعون الكتابة العربية جيدا اإلمالء، إذا كان املدرس يعلم التالميذ اللغة العربية باستخدام طريقة تدريب التعليمية
أثرها على قدرة التالميذ على كتابة اللغة و  اإلمالءتطبيق طريقة تدريب لنيل احلقائق عن  هو ذا البحثهلهلدف وا

  .سندنج جاوى دكوفنتنج شربون  "تعلمنيهداية امل"درسة ملتالميذ الصف اخلامس يف  العربية
وهي وسيلة يف تعلم اللغة وأهم وسائل . فهي أن الكتابة مفتاج التعليم والتعلم هذا البحثوأما األسس التفكريية يف   

ا . امل الذي يلقى مادة الدرس إليهماالتصال بني التالميذ والع والطريقة املناسبة يف تعلم الكتابة هي طريقة تدريب اخلط، و
 على اإلمالءعن أثر طريقة تدريب  البحث ويف هذا البحث ستقوم الباحثة. يسهل التالميذ يف فهم صيغة الكلمات املتنوعة

   .الكتابة
 و ١ة واملالحظة املباشرة واإلختبار لتناول احلقائق املتغري السيينوقامت الباحثة باستخدام طريقة املقابلة الشخصي  

لتالميذ  وأثرها على قدرة التالميذ على كتابة اللغة العربية اإلمالءتطبيق طريقة تدريب والصادي أي عن ٢املتغري السيين
وأما الزمرة . م٢٠١٢-٢٠١١ية السنة الدراس سندنج جاوى دكوفنتنج شربون  "تعلمنيهداية امل"درسة الصف اخلامس يف امل

وأما طريقة البحث الىت تستخدم . طالبا ٢٥واملثال يف هذا البحث هي مجيع طالب الفصل اخلامس الذين يتكونون من 
  . الباحثة هي حبث جتربة

 التأثري وجود لذلك  )١,٨٣٣(  T-tabel من أكرب) ٥,٣٤٥( T- hitungأن  من هذا البحث هيج ائالنتو 
 مبعىن هذا .مقبول  Ha و مردود  Hoأي  و قدرة التالميذ على كتابة اللغة العربية اإلمالءطبيق طريقة تدريب ت بني الداليل
 .الطريقة عدم من الكتابة فهم على التالميذ قدرة ارتفاع يف سبب أكثر الطريقة باستخدام الكتابة تعليم
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 الباب األول

مة   مقدّ

 خلفية البحث. أ

إحدى املهام الرئيسية للمعلم يف حتقيق أهداف التعليم يف املدارس هو 
دف . لتطوير سرتاتيجيات التعليم لكي تكون فعالة تنمية هذه السرتاتيجية 

يئة الظروف اليت ميكن أن تؤثر على حياة التالميذ حبيث ميكن أن  إىل 
يف احلقيقه أن تعليم اللغة العربية . يظهروا دوافعهم ممتازايتعلموا بسرور وأن 

موجه لنيل الفهم الصحيح عن اللغة العربية، وسوف تنشأ دافع قوية 
  .لتعلمها

ومن املعروف أن اللغة هلا أربع مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة 
ملهمة والكتابة هي إحدى  املهارات ا. الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

وأيضا من املهارات اللغوية اليت تستعمل للتواصل بغري . يف تعليم اللغة العربية
 .مباشر

كما تعترب القدرة على . تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة
 .الكتابة هدفا أساسيا من أهداف تعلم اللغة األجنبية
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تم على ا) ١٥:١٩٨١(قال إمام بواىن  لتلميذ أن يف تدريس الكتابة 
ولكن عملية تدريس الكتابة يف مدرسة . طريقة قراءة احلروف العربية وكتابتها

االبتدائية اإلسالمية دكوفنتنج شربون، ال تزال هناك “ هداية املتعلمني”
وهذا يرتبط باستخدام الطريقة يف تدريس كتابة اللغة . املتنوعة واحلواجز

  .العربية

تطبق طريقة جديدة هي طريقة ملعاجلة تلك املشاكل، أن الباحثة س
  .تدريب اإلمالء

طريقة تدريب اإلمالء هي يتحقق بتدريب التالميذ على التزام  
حجمه، : القواعد والصفات اخلاصة بكل حرف من احلروف، من حيث

وكيفية اتصاله بغريه، واستقامته ارتفاعا واخنفاضا وإظهار نقطه ووضعها يف 
  ).١٥٠:ف، بدون سنة نايف حممود معرو (مواقعها الصحيحة 

اخلطوات اليت جيريها املعلمون يف تطبيق طريقة تدريب اخلط يف مادة  
عالوة على ذلك، تقدمي . كتابة اإلمالء هي افهام التالميذ قواعد اإلمالء

  .التوجيهات وطرائق كتابة اإلمالء لكي يتأثر أسهل على فهمها

بحث العلمى نظرا إىل املسألة السابقة تريد الباحثة أن تقوم بال
تطبيق طريقة تدريب اإلمالء وتأثريها على تدريس كتابة اللغة : باملوضوع

العربية لتالميذ الصف اخلامس يف مدرسة هداية املتعلمني االبتدائية 
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مع تطبيق طريقة تدريب اإلمالء . اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج شربون
  .كتابة اللغة العربية جيدايرجى على التالميذ أن يتدربوا ليكونوا قادرين على  

“ هداية املتعلمني”بعد أن الحظت الباحثة مباشرة يف مدرسة 
اإلبتدائية اإلسالمية دكوفنتنج شربون، وجدت مشكلة يف تدريس كتابة اللغة 

على هذا احلال ظاهر يف كتابة ليست . العربية هو منخفضة من مواد اإلمالء
هو "وينبغي" هو تشرب"ال على سبيل املث. مناسبة مع قواعد اإلمالء

ألن املعلمني مل . وكثريون من التالميذ من ال يستطيع أن يقرء" يشرب
  .يستخدموا طريقة التدريس مناسبة

  مشكلة البحث.ب
  :وأمافروض البحث يف هذه الرسالة فهي ما ياىل   

  اإلحساس بالمشكلة.١
  ميدان البحث).أ   

  . ميدان البحث يف كتابة هذه الرسالة هو متعلق بالكتابة         
  منهج البحث). ب   

سالة فهي حبث كمى    ّ ا منهج البحث يف كتابة هذه الر ّ   .وأم
  نوع البحث).ج

سالة هي أمبرييك  ّ ا نوع البحث يف كتابة هذه الر ّ  .وأم
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  تحديد المسألة. ٢

الميكن الباحثة أن تبحث فيها إن املسائل الىت تتعلق باملوضوع كثرية   
ا حمدودة املعرفة والوسائل احملتاج إليها ولذا حددت الباحثة فيما  كلها مع أ

  :يلى 

يف مدرسة هداية املتعلمني االبتدائية  قدرة تالميذ الفصل اخلامس  ) أ
اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج شربون الذين يتعلمون بدون 

  .كتابة اخلطتطبيق طريقة تدريب اإلمالء يف  
قدرة تالميذ الفصل اخلامس يف مدرسة هداية املتعلمني االبتدائية ) ب

اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج شربون الذين يتعلمون بتطبيق 
 .طريقة تدريب اإلمالء يف كتابة اخلط

تطبيق طريقة تدريب اإلمالء وتأثريها على قدرة التالميذ الفصل ) ج    
تعلمني االبتدائية اإلسالمية سندنج اخلامس يف مدرسة هداية امل

 .  جاوى دكوفنتنج شربون على كتابة  اخلط يف فرقة التجربة

 أسئلة البحث .٣
 اخلامس يف مدرسة هداية املتعلمني إىل أي حد قدرة تالميذ الفصل) أ

االبتدائية اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج شربون الذين يتعلمون 
  كتابة اخلط؟ يفبدون تطبيق طريقة تدريب اإلمالء 



5 
 

إىل أي حد قدرة تالميذ الفصل اخلامس يف مدرسة هداية املتعلمني ) ب
االبتدائية اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج شربون الذين يتعلمون 

 بتطبيق طريقة تدريب اإلمالء يف كتابة اخلط ؟

إىل أي حد تأثري تطبيق طريقة تدريب اإلمالء على قدرة تالميذ    ) ج    
اخلامس االبتدائية اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج الفصل 

 شربون على كتابة اخلط ؟

  

 أهداف البحث. ج

لنيل احلقائق عن قدرة تالميذ الفصل اخلامس  يف مدرسة هداية   ) أ
املتعلمني االبتدائية اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج شربون الذين 

  .اخلطيتعلمون بدون تطبيق طريقة تدريب اإلمالء يف كتابة 
لنيل احلقائق عن قدرة تالميذ الفصل اخلامس يف مدرسة هداية   ) ب

املتعلمني االبتدائية اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج شربون الذين 
 . يتعلمون بتطبيق طريقة تدريب اإلمالء يف كتابة اخلط

لنيل احلقائق عن تأثري تطبيق طريقة تدريب اإلمالء على قدرة    ) ج
بتدائية اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج تالميذ الفصل اخلامس اال

 .شربون على كتابة اخلط
 



6 
 

 األسس التفكرية.د 

والشق اآليل . الكتابة عملية ذات شقني احدمها آيل واآلخر عقلي
حيتوي على املهاراة احلركية اخلاصة برسم حروف األجبدية ومعرفة التهجئة 

مشل املعرفة اجليدة بالنحو أما اجلانب العقلي ىف . والرتقيم يف اللغة األجنبية
  ).١٣٢: ١٤.٤حممود إمساعيل صيين،(واملفردات واستخدام اللغة 

): ١٥٣:١٩٧٧(كما عرفه الشيخ مشس الدين األكفايف األنصاري 
قوانني الكتابة هو علم يتعرف منه صور احلروف املفردة، وأوضاعها وكيفية 

أن يكتب، وما ال  تركيبها خطا، وما يكتب منها يف السطور، وكيفية سبيله
  .يكتب، وإبدال ما يبدل منها، ومباذا يبدل، ومواضعه

ا أعظم  إن الكتابة تعترب يف الواقع مفخرة العقل اإلنساىن، بل إ
ولقد ذكر العلماء االنثروبولوجى أن اإلنسان حني . ماأنتجه هذا العقل

ذا تعترب الكتابة وسيلة من . اخرتع الكتابة بدأ تارخيه احلقيقى وسائل و
االتصال اإلنساىن، الىت يتم بواسطتها الوقوف على أفكار الغري، والتعبري 
عما لدينا من معان ومفاهيم، ومشاعر، وتسجيل مانود تسجيله من 

  ).٢٥٥:١٩٧٧فتحى على يونس، (حوادث ووقائع 

ضرورة قدرة على الكتابة من اليمني إىل اليسار وعلى كتابة احلروف 
حيتاج إىل . ات الرتقيم، عكس احلروف الالتينيةوالكلمات ومراعاة عالم
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استعدادها منذ البداية، حىت ال ننجرف دائما من امليل إىل الكتابة من 
ال أن الناس جمرد . اليسار إىل اليمني كما لو أن الكتابة الالتينية لفي هذا ا

تعلم اللغة العربية هي عادة ما تكون مصنوعة من اخلطأ، وستكون النتيجة 
: ١٤.٤حممود إمساعيل صيين،(ون صعوبة يف تعلم اللغة العربية كذلك جيد

١٣٣( 

ال أعلم كتابة حتتمل جتليل حروفها وتدقيقها ما حيتمل : يقول الكندي 
 .الكتابة العربية، وميكن فيها من السرعة ما ال ميكن ىي غريها من الكتابات

العقل من هذا التعريف نفهم أن الكتابة هي النتيجة وحصيلة 
ما نافذة من نوافذ املعرفة  اإلنساين، خبالف االستماع والقراءة، حيث إ

  .وأداة من أدوات تثقيف العقل

وكثريا ما يكون اخلطأ الكتاىب يف الرسم، أو فيعرض الفكرة سببا فيقلب 
املعىن، وعدم وضوح الفكرة، ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف 

ا عنصر أساسى من عناصر الثقافة، وضرورة  ا لتعليم على اعتبار أ
ا  .اجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها وللوقوف على أفكار الغري واإلملام 

البد أن يكون اإلنسان قادرا على رسم احلروف رمسا صحيحا، وإال 
ا، وان يكون قادرا على كتابة الكلمات  أضطربت الرموز واستحالت قراء

ا، وأن بالطريقة الىت ات فق عليها أهل اللغة وأال تعذرت ترمجتها إىل مدلوال
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يكون قادرا على اختيار الكلمات ووضعها فينظام خاص، وأال استحال 
  .فهم املعاىن، واالفكار الىت تشتمل عليها

أما طريقة الكتابة فهي مهمة بإشارة على طريقة صوتية هي طريقة 
ستماع فقط لكن أن تدرس باملباشرة أو يف الصوت ليس صوت من ا

يالحظ من احلروف أو من كتابة احلرف ومن هذا رأي يفهمون أن يستعملوا 
ا مناسبة خبصائص املواد الدراسية ألن التالميذ  الطريقة السديدة حيث أ

ا مباشرة يف عملية التعليم والتعلم  ا ويهتمون  كمال إبراهيم (ينظرو
  ).١٠:١٩٨٢بدرى،

كما قد عرف أن من جناح التدريس وجود الطريقة الىت تساعد املتعلم 
للطريقة التعليمية دور مهم يف تدريس . فهم املواد ويأثر على ذهن املتعلم

مادة من املواد الدراسية، وذلك ألن جناح التدريس من حيث الوصول إىل 
د تكون بل، ق. األهداف املنشودة تتوقف يف صالحية الطريقة املستخدمة له

الطريقة أهم من املادة واألستاذ، ومهما وجودة املادة وكثرة علوم األستاذ 
أوريل حبر (إذامل تصاحبها الطريقة املناسبة قدال يؤدي إىل بلوغ األهداف 

  ).  ٩٣: ٢٠١٠الدين، 



9 
 

طريقة ) ٢٠٠٢(مما نقله أرماي عارف ) ٢٠٠٢:٧٤(قالت روستية 
تدربون  فيها التالميذ  التدريس يقةأن يفسر بطر  هو األسلوب الذي التدريب

  .من تعلمهم  اليت هي أعلى أواملهارات املهارة على لكي ميلكوا

تدريب اخلط هو من وسائل التعبري الكتاىب، ومثل اخلط اجليد يف تيسري 
األداء، وصدق اإلبانة عن أفكار الكاتب مثل التعبري اجليد، واخلط املشوه 

ا عن الردى، اليبني مقاصد الكاتب، وكث ريا مايطمس معاملها، أو ينحرف 
وجهها الصحيح، ومثله يف ذلك مثل التعبريات امللتوية، واألساليب الركيكة 

ما عن الفهم الدقيق املطلوب  عبد (الىت تضجر القارئ أو السامع، وتنأى 
  ).٣٥٩:العليم ابراهيم، بدون سنه

لفعالة كطريقة بناء على تلك األراء أن الكتابة حيتاج إىل الطريقة ا    
تدريب اخلط، ليكون التالميذ اليشعرون بالشؤم وامللل عند التعلم وكذلك 

  .يقدر التالميذ على كتابة اإلمالء

  فرضية البحث. و

  Ha    : وجود تأثري دالىل بني تطبيق طريقة تدريب اإلمالء وقدرة تالميذ
الفصل اخلامس االبتدائية اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج 

  .ن فرقة جتربة على كتابة اخلطشربو 
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     : Ho  عدم تأثري دالىل بني تطبيق طريقة تدريب اإلمالء وقدرة تالميذ
الفصل اخلامس االبتدائية اإلسالمية سندنج جاوى دكوفنتنج 

  .شربون فرقة جتربة على كتابة اخلط

  تنظيم الكتابة. ه

  :لتسهيل فهم هذه الرسالة تقوم بتنظيمها الباحثة كما يلي 

وهو يتكون من خلفية البحث وفروض البحث وأهداف   :  الباب األول
  .البحث واألسس التفكرية وفرضية البحث وتنظيم الكتابة

البحث النظرى تتكون من تعريف طريقة تدريب اإلمالء   :  الباب الثاىن
وأهدافها وأنواعها، وتعريف عن الكتابة اخلط وأهدافها 

  .وأنواعها وخطوات تعليمها

مناهج البحث تتكون من طريقة البحث وتصميم البحث   :  لثالثالباب ا
ومعرفة الزمر وتقرير املثال ومدة البحث ومكانة وأدوات 

  . البحث وخطوات البحث

  .حتليل البحث تتكون من وصف البيانات وحتليل املناقسة  :  الباب الرابع

  .خامتة تتكون من النتائج واإلقرتاحات  :   الباب اخلامس
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