
 
 

 الطالب في مهارةالكتابة تأثيرطريقة التدريب في تدريس اإلمالء على قدرة
  

 شربون- (دراسة حالة يف الفصل الثامن مبدرسة "سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية
 

 البحث الرسالة
  

  استيفاء شرط من الشروط للحصول على درجة سرجانم المقدّ 
ة فنديديكان إ ّ غة العربي ّ سالم ىف قسم تعليم الّل بي ّ ية الرت   جامعةة بكّل

ة شربون الشيخ نورجايت ّ ة احلكومي ّ  اإلسالمي
  

  

  
  

  : إعداد

  كلم

  ٥٨٤٢٠٤٦٩رقم التسجيل :

ة شربون ة الحكوميّ   جامعة الشيخ نور جاتي اإلسالميّ
 م٢٠١٣



 
 

 اإلختصار
 

 الفصل الثامن(دراسة حالة يف  الكتابة يف مهارةالطالب  تأثريطريقة التدريب يف تدريس اإلمالء على قدرة.كليم 
  شربون-مبدرسة "سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية

وكثريا ما يكون اخلطأ الكتاب يف الرسم، أو يف عرض الفكرة سببا يف قلب املعاين، وعدم وضوح الفكرة، ومن مث 
ا عنصر أساس من عناصر الثقافة وضرورة اجت ماعية لنقالأل تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف التعليم علي اعتبار أ

ا: و تدريب التالميذ على الكتابة يرتكز يف العناية بأمور ثالثة  فكار والتعبري عنها واملوقوف على أفكار الغري و إالملام 
م علي التعبري ع، :قدرة التالميذ على الكتابة الصحيحة ر و دكت( .ما لديهم من أفكار يف وضوح، ودقةإجادة اخلطقدر

   )٢٥٥ور حممودكامل النا قة. فتحى على يونس و دكت

ملعرفة قدرة  معرفة تطبيق طريقة التدريب ىف تدريس اإلمالء مبدرسة"سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية شربون.
طالب الفصل الثامن يف مهارة الكتابة مبدرسة "سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية شربون.ملعرفة تأثري طريقة التدريب يف 

 قدرة طالب الفصل الثامن يف مهارة الكتابة مبدرسة "سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية شربون.تدريس اإلمالء على 

يل ) يعىن حبث لتحلexplanatory Researchطريقة البحث الىت يستخدمها الباحث هى حبث تفسري (
والذى حصل عليها  اسة املقارنة.) و إما تأثري العالقة أو در Korelasiإما عالقة االرتباط ( ،العالقة بني املتغرية الفرضية

  الباحث عن طريقة املالحظة املباشرة ونشر اإلستفتاء واجراء االختبار فيقدم الباحث النتائج كما يلى 

مردود يعىن عدم العالقة و إن  Haمقبول و hitungt   tabelt oHونتيجة العالقة بينهما إن كان

مردود يعىن وجود العالقة وحاصله بأنّ  oHمقبول و hitungt  tabelt Haكان
hitung

t )٣،٩٥٩ (   

tabel
t )٢،٠٤٨  (oH مردود و Ha  مقبول يعىن وجود العالقة الداللة بني طريقة التدريب يف تدريس اإلمالء الىت

 .شربون -يستخدمها املدرس ىف تعليم اللغة العربية مبدرسة "سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية

مردود يعىن أنّ  Ho) وهذا دليل أنّ ٧,٨٢( Ftabelمن  >) أكثر ١٥،٢( Fhitungونتيجة التأثري أنّ 
-الطالب يف مهارة الكتابة مبدرسة "سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية  تطبيق طريقة التدريب يف تدريس اإلمالء على قدرة
مردود يعىن دالىل، وإن كان  Fhitung < Ftabel Hoشربون دالىل.كما ىف القاعدة لالحندار "إن كان 

Fhitung > Ftabel Ho ."مقبول يعىن غري الدالىل  

 



 
 

 



 
 

  كلمة الشكر

ّ األغنياء، و الصالة و السالم على أفصح اخللق و خري  احلمد هللا رب
ته التابعني  ّ األنبياء، و على آله و أصحابه ذوى اجلهد و الوفاء، و على مجيع أم

اء. لطريقة الفقهاء ّ م األعز   و الزهداء طول حيا

ا بعد. فهذه هي رسالة بسيطة ومتعادلة قد كتبها الكاتب جبهد شديد   ّ أم
با. ارا، و جيعل النهار ليال. ومع كونه ليس طالبا جمتهدا و مؤدّ   كأنه جيعل اليل 

مون  الكاتبيريد  ّ ات جلميع من الذين يسه ّ أن يلقي كلمة الشكر والتحي
  إىل:خاصة الة، مباشرا كان أم غري مباشر، و ىف كتابة هذه الرس

 عميدوهو املاجستري. معصوم خمتار، كتور احلاج د األستاذ ال صاحب الفضيل .١
  جامعة شيخ نورجاتى اإلسالمية احلكومية شربون.

كلية   عميد. وهو املاجستريسيف الدين زهري، كتور د ال صاحب الفضيل .٢
 الرتبية.

. وهي رئيسة املاجستريية زين الدين، الدكتوراندا احلاجة راض صاحب الفضيل .٣
 قسم تعليم اللغة العربية.

وهو املشرف األول الذى يهيئ  مامن رومسان، املاجستري.صاحب الفضيل  .٤
 أوقاته الغالية ملنقسة هذه الرسالة.

، املاجسرت. وهو املشرف الثاىن الذى جاجانج عيش املزكى الفضيلصاحب  .٥
 .سالةأوقاته الغالية ملنقسة هذه الر  يهيء



 
 

 املمتحنة األوىل. وهي .املاجستري ، صفوان مليوان الفضيلصاحب  .٦
 . وهي املمتحنة الثانية.املاجستري،  حسن أيدي الفضيلصاحب  .٧
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة شيخ بكلية الرتبية و مجيع احملاضرين واملوظفني  .٨

 نورجاتى اإلسالمية احلكومية شربون.
قد أعطاىن مجيع ما ىف أيديهما من الرمحة والدعاء والرجاء  الذين مها أىب وأمى .٩

 والتبسم واحلب والقلق وغريها.
مجيع من الذين يساعدون الكاتب ىف كتابة هذه الرسالة بكل جهدهم  .١٠

  ونشاطهم.
ا يوجد اخلطأ واهلفوة والفلتة ىف كتابة هذه الرسالة إّال من  فهو ليس فرمبّ

ّ الربايا و حبيب األنبياء ، ومحق عقله، ألهنفس جهول الكاتب نّ الصواب هللا، رب
  واألولياء والشهداء والكرماء.

ته، ويعوذ به إىل  وأخريا، يرجو الكاتب ّ مرضاة اهللا تعاىل وعنايته وحمب
، وذى اصرار، وذى مكر. ويتمىن الكاتب أن تكون  ّ ّ كل ذى شر تعاىل من شر

ا لههذه الرسالة نافعة  آمني يا رب العاملني. وإىل اهللا ترجع  ،وجلميع من ينتفع 
 األمور.

   ٢٠١٣أغسطس ،٢١شربون، 

  

 الكاتب      
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  الباب االول

  مقدمة

 خلفية البحث  . أ

ا  إذاكانت القراءة إحدى نوافذ املعرفة وأدات التثقيف الىت يقف 
مفخرة العقل -يف الواقع-النسان نتائج الفكر البشري فان الكتابة تعتربا

ا أعظم ما أنتجه هذا العقل ولقد ذكرعلماء االنثر وبولو جىا  إلنساين بل أ
ذا تعترب الكتابة وسيلة من  النسان حني اخرتع الكتابة بدأ تارخيه احلقيقى.و

وسائل االتصال االنساين.الىت يتم بواسطتها الوقوف على أفكار 
الغري،وتعبريعما لدينا من معان ومفاهم. ومشاعر، وتسجيل ما نود تسجيله 

  من حوادث ووقائع.

وكثريا ما يكون اخلطأ يف الكتاب والرسم، أو يف عرض الفكرة سببا يف 
بة الصحيحة عملية قلب املعاين، وعدم وضوح الفكرة، ومن مث تعترب الكتا

ا عنصر أساس من عناصر الثقافة وضرورة  مهمة يف التعليم علي اعتبار أ
ا:  اجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها واملوقوف على أفكار الغري و إالملام 

 و تدريب التالميذ على الكتابة يرتكز يف العناية بأمور ثالثة :

   

  الصحيحة_ قدرة التالميذ على الكتابة ١

  _ إجادة اخلط٢



 
 

م علي التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح، ودقة .٣ دكتور (_ قدر
  )٢٥٥فتحى على يونس و دكتور حممودكامل النا قة. 

وأما غرض من أغراض التدريب ىف مدرسة "سيتو باتوك" املتوسطة 
ا اإلسالمية هو لكي يكون الطالب قادرين على تفهيم اللغة العربيةحىت ينالو 

النتيجة املمتازة يف االمتحان أي اجنازهم ممتاز. ولكن ما رأيت فيهم أنّ كثريا 
ّ إذا كان الطالب يقيمون التدريب يف اللغة  منهم مل ينالوا النتيجة املمتازة، أظن
العربية جيدا فهم سينالون نتيجة يف درس اللغة العربية ممتازة، فلذلك يريد 

"تأثريطريقة تدريب اإلمالء على  الباحث أن يبحث يف ذلك حتت موضوع
قدرة الطالب يف كتابة اللغة العربية الفصل الثامن يف درس اللغة العربية مبدرسة 

 "سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية شربون".

 فروض البحث  . ب
 تقرير البحث .١

 ميدان البحث  . أ
 فميدان البحث ىف هذه الرسالة هو الكتابة.

 منهج البحث  . ب
 الرسالة هو حبث كمىفمنهج البحث ىف هذه 

 نوع البحث  . ج
 ونوع البحث ىف هذه الرسالة هو امربيك.

 حتديد املسألة .٢



 
 

إن املسألة الىت تتعلق باملوضوع واسعة، وأما حتديد املسألة ىف هذه 
تأثريطريقة التدريب ىف تدريس اإلمالء على قدرةالطالب ىف الرسالة وهي 

-باتوك" املتوسطة اإلسالميةمهارة كتابة ىف الفصل الثامن مبدرسة "سيتو 
 .شربون)

 
 أسئلة البحث .٣

إىل أي حدّ يكون تطبيقطريقة التدريب ىف تدريس اإلمالء مبدرسة   . أ
  "سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية شربون؟

إىل أي حدّ يكون قدرة طالب الفصل الثامن يف مهارة الكتابة   . ب
 مبدرسة "سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية شربون؟

ّ إىل أي حد  . ج  يكون تأثري طريقة التدريب ىف تدريس اإلمالء على  
قدرة طالب الفصل الثامن يف مهارة الكتابة مبدرسة "سيتو باتوك" 

 املتوسطة اإلسالمية شربون؟

  ج. أهداف البحث

ملعرفة تطبيق طريقة التدريب ىف تدريس اإلمالء مبدرسة"سيتو باتوك"  .١
 املتوسطة اإلسالمية شربون.

الفصل الثامن يف مهارة الكتابة مبدرسة "سيتو باتوك" ملعرفة قدرة طالب  .٢
  املتوسطة اإلسالمية شربون.

ملعرفة تأثري طريقة التدريب يف تدريس اإلمالء على قدرة طالب الفصل  .٣
 الثامن يف مهارة الكتابة مبدرسة "سيتو باتوك" املتوسطة اإلسالمية شربون.



 
 

  
 األسس التفكريية  . د

أوطريقة التدريب هو وسيلة جيدة مارسة، طريقة التدريب هي وسيلة مل
أيضا كوسيلة الكتساب املهارة والدقة، فرصة للتعليم لغري سعادة امتعينة 

 ). ٢٠٠٩:٢١، Saepul Sagalaواملهارات (

املعلم حيتاج إىل تطبيق هذه الطريقة للحصول على األطفال وفقا ألهداف 
استخدامها كمرجع،  حمددة يف التعلم. وميكن أيضا أن هذه الطريقة ميكن

للمعلم يف حتسني نتائج تعلم الطالب، واملناورات هي أيضا عادة يف شكل 
اختبار كتايب الذى ميكن حتليل النتائج يف شكل أرقام، للحصول على نتيجة 

  ناجحة أم ال ألمر الذي مت تنفيذه.

أسلوب التدريب هو األسلوب الذي يتيح الفرصة للطالب ملمارسة 
مل شيء على أساس تفسري أو توجيه. خصائص هذا األسلوب مهارة معينة لع

هو أن تكرار هذه األنشطة اليت عدة مرات من أجل الربط بني احلوافز 
واالستجابة تصبح قوية جدا وليس من السهل نسيانه. ومن مث تشكيل مهارة 
(املعرفة) أن يف كل وقت على استعداد الستخدامها من قبل ذات الصلة 

ويهدف هذا التمرين إىل توفري املعرفة ). ٢٠٣: ٢٠٠٦ن، (صاحل عبد الرمح
دف فقط ، ويتقن، واملهارات اليت ميكن أن تكون مملوكة من قبل الطالب ال 

  .للقياسات وحدها

مهارة الكتابة أوالتعبري احلريرى, هى إحدى املهارات اإلجيابية أو 
واجلمل، وتنتهى االبداعية. تبدأ مراحلها يف العامل برسم احلروف والكلمات 



 
 

بالتعبري احلر اخلالق. يؤجل البدء فيها اىل أن يستوعب الدارس أصوات اللغة 
ا (مراحل االستماع والنطق والقراءة). حىت ال يصبح  وحيسن نطقها وقراء
شكل احلروف عقبة ىف سبيل تعلم اللغة.الطرق القدمية ( النحو والرتمجة مثال )  

جلزئية ( التحليلية ) فتبدأ بالتدريب على كتابة كانت تتبع ىف تعليمها الطريقة ا
احلروف فا ملقاطع فالكلمات فالعبارات. أما الطريقة الكلمات فتبدأ بالعبارات 

  وتنتهى باحلروف.

يفضل تعليم الكتابة انطالق من عبارات سبق للدارس مساعها وفهمها 
ا وميهد لذلك بتدريب يد الدارس على أسلوب الكتاب ة العربية ونطقها وقراء

جمرد حتريك اليد ىف اجتاه الكتابة العربية للتعود على الوضع  -اليمني اليسار
  اجلديد ( ر  ر  ر  و  و  و ).

ويفضل أن يكتب األستاذ النموذج أمام الدارس حىت يشاهد حركة يد 
  األستاذ ويقلدها.

  :)٢٠١-٢٤٨دكتور حممد ابرا هيم.  (ويراعى ىف تعليم الكتابة كما قال 

كتابة من اليمني إىل ليسار بالنسبة احلروف أيضا ( ومراعاة جلسة ال .١
 الدارس )

 التناسب بني احلروف أفقيا ورأسيا، ومراعاة املسافات.  .٢
 احلرف الىت تكن فوق السطر واحلروف الىت تكن حتت السطر.  .٣
 اختالف ارتفاعات احلروف الىت تكن فوق السطر. .٤
 املسافات بني احلروف وبني الكلمات. .٥



 
 

ة للتمييز بينها ( ب  ت  ث ج ح  خ) الت .٦ دريب على احلروف املتشا
 يف مجل حتتوى على هذه احلروف.

كتابة منوذج واضح يف أعلى الصفحة ويقوم الدارس بتقليده بادئا من  .٧
 أسفل الصفحة حىت يكون النموذج واضحا أمامه فىي كل مرة.

أى البدأ اتباع نفس األسلوب الذى اتبعه املدرس فيتعليم القراءة،  .٨
بعبارات سبق املدارس مساعها ونطقها بدال من الطريقة التقليدية الىت تبدأ 

 باحلروف الفردة.
تعويد الدارس على طريقىت الكتابة (النسخ والرقعة ) منذ البداية ألمهية  .٩

  األوىل يف القراءة والثانية يف الكتابة السريعة.

شكالت تعليم إن املعلم الذى يعاجل مشكلة اهلجاء أوغريها من م
مع مهارات وقدراة،  -يف احلقيقة -اللغة، جيب أن يكفر دائما يف أنه يتعامل

ويف استعمال اللغة يكتسب الفرد الدقة واإلتقان بنفس الطريقة الىت تكتسب 
  ا املهارات وتلك أمسى درجات التعلم.

ان وقد كان االهتمام يف تدريس اهلجاء بالكلمات املطولة أوالصعبة جدا كما ك
االهتمام مركزا حول اختبار التالميذ يف كتابة الكلمات التدريبهم عل صحة  

  كتابتها، ولكن ظهرت اآلن إجتاهات أخرى يف تعليم اهلجاء أواإلمالء.

 تعليم كتابة الكلمات بصورة صحيحة - ١
تعليم التلميذ إستعمال عالمات الرتقيم ونظافة الكراسة وتنظيم ما  - ٢

 يكتب.



 
 

عدد كبري من العوامل، ولكن أهم هذه العوامل  ترجع أسباب اخلطأ إىل
  ميكن أن توجر ما يلى:

  ضعف قوةالعضل واألعصاب لدى التالميذ. - ١
  ضعف السمع والبصر لديهم. - ٢
  النطق الغامض للكلمات - ٣
  عدم التمييز بني األصوات املتقاربة. - ٤
عدم التأكيد من تضعيف الكلمة كاللني أو من نوع              الكلمة  - ٥

  املفتوحة أو املربوطة.مع التاء 
  استخدام املدد ونداء. - ٦
  عدم تذكر القاعدة الضابطة. - ٧
  تقارب االصوات واملخارج. - ٨
  الضعف ىف القراءة. - ٩
  عدم التدريب الكاىف. -١٠
  عدم الثبات اإلنفعاىل. -١١

  ترتبط املوضوعات الىت متلى باملشكالت االتية :

  مشكلة حتديد األهداف يف درس اإلمالء. - ١
يراد تدريب التالميذ عليها والىت تالئم األهداف اختيار الكلمات الىت  - ٢

  الىت حددت.
تنظيم هذه املشكالت وترتيبها مث توزيعها على سنوات الدراسة  - ٣

  وبطريقة تالئم مستوى التالميذ .



 
 

أما عن مشكلة حتديد األهداف فمما الشك فيه أن العملية التعليمية - ٤
هومة لدى املدرس فيأى فرع من فروعها يف حاجة إىل األهداف حمددة مف

ولدى القائمني على تنفيذ املنهج. ومشكلة حتديد األهداف يف بناء املنهج 
اهلجاء تعترب أهم خطوة بالنسبة لتعليم التالميذ الكتابة الصحيحة ومما يساعد 
على وضوح تلك األهداف أن تكون واقعية ميكن للمدرس والتلميذ أن يصال 

داف يف مستوى التعلم كان ذلك دليل إليها، وبعبارة أخرى كلما كانت االه
الوضوح يف ذهن املعلم.فاذا كان اهلدف مثال تدريب التالميذ على كتابة 
م  الكلمات الىت تكثر أخطاؤ هم فيها وهي من الكلمات الشائعة يف حيا
االجتماعية خارج املدرسة فمن الضرورى أن حتدد الكلمات األكثر شيوعا، 

ية وأن حيدد عدد هذه الكلمات اىل يراد أكثر أمه-وهى يف الوقت نفسه
  تدريب التالميذ عليها.

وأما عن مشكلة اختيار الكلمات الىت يراد تدريب التلميذ عليها فهناك  -
  ثالث طرق ألختيار احملتوى الذ يدرب عليه التالميذ.

الطريقة االوىل : اختيار الكلمات بالنسبة للتالميذ من بني مشكالت الىت يقع 
  .فيها الكبار

الطريقة الثانية : اختيار الكلمات من بني ما يستعمله التالميذ يف أسا ليبهم 
  حني يكتبون وهم يف حاجة إليها يف استعماهلم.

  الطريقة الثالثة : ويضاف إىل هذين االسلوبني ، أسلوب تشخيص األخطاء.
والشك أن إختيار واحد من هذه االساليب اليغىن عن االخر إذ البد من 

التلميذ على املشكالت الىت خيطئ فيها هو حني يكتب. ونظرا ألنه أن يدرب 
تمع يتعامل فيه مع غريه يقرأ هلم ويكتب فال بد أيضا من أن يدرب  يعد ا



 
 

على املشكالت اإلمالئية الكبار ، والتشخيص لألخطاء كذلك ضرورى يف 
ال، ويف مساعدة الضعفاء منهم على تغلب على تلك االخطاء.  هذا ا

  )٢٥٩-٢٥٦كتور فتحى على يونس و دكتور حممود كامل النا قة. د (
ا القران الكرمي واألحاديث النبوية  اللغة العربية هي لغة العرب ولغة كتب 
فاليفهمان إالباللغة العربية والتفهم اللغة العربية إالبفهم قواعد النحو كما قال 

  )٢تعال " إنّ انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون".(يوسف:

    فرضية البحث  . ه

طريقة التدريب يف تدريس اإلمالء على قدرة الدالىل بني التأثري وجود 
طالب الفصل الثامن يف مهارة الكتابة مبدرسة "سيتو باتوك" املتوسطة 

  اإلسالمية شربون.

  تنظيم الكتابة  . و

  وأما تنظيم الكتابة ىف هذه الرسالة تتكون من :

ومشكالت البحث وأهداف  : مقدمة وهي خلفية البحث  الباب االول
  البحث واألسس التفكري وفرضية البحث وتنظيم الكتابة.

: التحليل النظرى عن التدريب يف تعليم اللغة العربية واجناز   الباب الثاىن
  الطالب وهي تتكون من تعريفه وأقسامه.

: مناهج البحث تتكون من من تصميم البحث والزمرة واملثال   الباب الثالث
وات البحث وطريقة حتليل احلقائق وخطوات ومكانه واد

  البحث.



 
 

: حتليل البحث تتكون من وصف احلقائق وحتليل احلقائق   الباب الرابع
  والتحليل واملناقشة.

 : النتائج واإلقرتاح  الباب اخلامس
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