
 

 

 ملخص
العالقة بُت نتائج درس اإلمالء ونتائج درس اإلنشاء لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية . 2015.الصاحلة، إمرأة

كلية الًتبية قسم . البحث العلمي. 2015-2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية " اإلسالم"اإلسالمية 
 .ادلشرف زلمد نصراهلل ادلاجستَت. اللغة العربية ُب اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

 نتائج درس اإلمالء ونتائج درس اإلنشاء: الكلمة األساسية 

أما نتائج درس اإلمالء ونتائج درس اإلنشاء ىي احلاصل . نتائج ىي احلاصل الذي قد حصل عليو العامل
وأما درس اإلمالء ىو إحدى مواد اللغة . الذي قد حصل عليو الطالب بعد عملية تدريس اإلمالء وتدريس اإلنشاء

وأما درس . جورسان مالرك فونوروغو" اإلسالم"العربية اليت استخدمت ُب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية األسالمية 
" اإلسالم"اإلنشاء ىو إحدى مواد مهارة الكتابة اليت استخدمت ُب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية األسالمية 

 .جورسان مالرك فونوروغو

ودلعرفة وجود العالقة وعدمها بُت نتائج درس اإلمالء ونتائج درس اإلنشاء وضعت الباحثة أسئلة البحث، 
جورسان " اإلسالم" لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلمالءكيف نتائج درس ( 1): كما يلي 

كيف نتائج درس اإلنشاء لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة  (2)؟ 2015-2014مالرك فونوروغو السنة الدراسية 
ىل وجدت العالقة  (3)؟ 2015-2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية " اإلسالم"الثانوية اإلسالمية 

جورسان " اإلسالم" ونتائج درس اإلنشاء لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلمالءبُت نتائج درس 
 ؟2015-2014مالرك فونوروغو السنة الدراسية 

" اإلسالم"ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ىذا البحث من نوع البحث الكّمي، قامت الباحثة بالبحث ُب 
 طالبا وجلمع البيانات إستخدمت الباحثة الوثائق ادلكتوبة ولتحليل 34جورسان مالرك فونوروغو وعدد العينة 

 ، واستعملت الباحثة لتحليل البيانات (analisis korelasi)البيانات ُب ىذا البحث إستخدمت الباحثة التحليل اإلرتباط
 :، برمز ما يلي  (Product Moment Correlation) بالطريقة ارتباط ضرب العزوم

𝑟𝑥𝑦 =  

 𝑥′𝑦′
𝑁  − 𝐶𝑥′𝐶𝑦′

𝑆𝐷𝑥′𝑆𝐷𝑦′
 

" اإلسالم" لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلمالءنتائج درس ( 1): نتيجة البحث ىي 
 77,80 (x)ىي جيد ألن ادلعادلة ىذا ادلتغَت ادلستقل 2015 – 2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية 



 

 

جورسان " اإلسالم"نتائج درس اإلنشاء لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  B .(2)وقياس حروفها 0
 وقياس 75،30( y) ىي جيد ألن ادلعادلة ىذا ادلتغَت التابع 2015 – 2014مالرك فونوروغو السنة الدراسية 

𝑟𝑥𝑦 ألن حساب. (y)نتائج درس اإلنشاء و (x)ما وجدت العالقة بُت نتائج درس احملفوظات B( .3 )حروفها   < 𝑟t ،
 <  .، فلذلك الفروض اإلختيارية مردودة و الفروض الالغية مقبولة0،209 0,349

اإلمالء لكى ينبغى للمدرس أن ينمي عن درس ( 1): من ىذا البحث تقدم الباحثة اإلقًتاحات كما يلي 
 ينبغى دلدرس مادة اإلنشاء لًتقية .يفهمون الطالب ألن َب حقيقتو اإلمالء يستطيع ليساعد الطالب ُب درس اإلنشاء

ينبغى للطالب أن جيتهدوا َب تعلم  (2)تعليمها ويكثر تدريبة لإلنشاء لكى يستطيعون الطالب لتطبيق اإلمالء 
ينبغى للطالب أن جيتهدوا لكل تعلمهم ليكونوا . اإلمالء ويطبيقو َب مهارة الكتابة باللغة العربية وأفضل َب اإلنشاء

 .ذاكياوماىراَب زمان ادلستقبل

 
 

  



 

 

 الباب األول

 مقّدمة

 

 خلفية البحث 0﴿أ﴾

 ىو إيصال ادلعلومات اىل التالميذ أي اعطاء ادلعلومات اىل التالميذ لرجاء فهمهم التعليم
 اي ترتيب البيئة وتوصيل بالتالميذ حيث اما اوسع معٌت التعليم ىو خَت العملية الىت تنظيم. فيها

وُب كتاب الًتبية والتعليم معٌت التعليم ىو عامل من عوامل الًتبية وينحصر ُب . 1يقع التعلم
 2.ايصال ادلعلومات اىل الذىن وصّك حوافظ النْشئ دبسائل الفنون والعلوم

 أن عملية التعليم اجلّيد إذا استطاعت أن تنهض محّاسة (Suryabrata) سوريابراتاورأى 
. والنتيجة ىي حصول تعّلم الطاّلب. وشئ مهّم ُب تقرير صلاح التعليم ىو النتيجة. تعّلم الطاّلب

 3.وينبغى على ادلعّلم أن يعطي النتيجة باختياط ودّقة تاّمة
أما اللغة العربية ىى لغة  4. العربية ىى الكلمات اليت يعّّب هبا العرب عن أغراضهماللغة

العرب واإلسالم، وىى أعظم مقّومات األمة اإلسالمية منذ أن يبعث اهلل رسولو العرىّب إىل أن 
وىى لغة التعليم و التعّلم َب مجيع ادلدارس وادلعاىد اإلسالمية، ولغة . يرث اهلل األرض ومن عليها

التفاىم بُت مجيع الشعوب العربية واإلسالمية، بل أصبحت إحدى اللغات الرمسية َب ىيئة األمم 
 5.ادلّتحدة

                                                           
1
  20-19( 1982ادلملكة العربية السعودية، : الرياض) أسالب تدريس اللغة العربية زلمد على اخلول،  

 .3، (مطبع دار السالم، بال سنة)  الًتسية والتعليمزلمود يونس وزلمود قاسم،   . 2

3
 .148، (1997رينكا جيفتا، : جاكرتا) Proses Belajar Mengajar   سوريابراتا، 
4
 .7 ،(السنة دون ، العصرية ادلكتبة: بَتوت )العربية الدروس جامع الغالييٌت، مصطفى 

 .3 ،(1998األحكام، : أوجونج فاندانج )مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية  أزىر أرشد، 5



 

 

مهارة . 2 مهارة اإلستماع، .1  6: الّلغة العربية يُوجِّو لتبليغ إىل مهارة األربعة، وىيإن
 .مهارة الكتابة. 4, مهارة القراءة. 3, الكالم

الكتابة ىي احد من . بُت مهارة الكتابة، مهارة الكتابة ىي مهارة أعلى من ادلهارة العربية
تعليم الكتابة مرّكز . الة التصال باللغة بُت الشخص مع األخر اليت الزلدودة على ادلكان والوقت

 : على ثالثة احوال، ىو
 مهارة الكتابة بكتابة صحيحة .1

 تصحيح اخلط .2

 7مهارة ليعّب الفكرة بصريح وتفصيل .3
 أما 8.الكتابة، قدر عملية التدريس بطبقات ىي تبدأ بدرس اإلمالء حىت التعبَتُب تعليم  .4

 مع زيادة ،الغرض من تدريس اإلمالء التدريب على رسم احلروف والكلمات رمسًا صحيًحا
العناية بالكلمات اليت يكثر فيها اخلطأ، والتدريب على جودة اخلط، وتعويد التالميذ الدقة 

 9.والنظام والكتابة بسرعة، وحسن اإلستماع والفهم دلا يلقى عليهم
اما اإلنشاء فادلراد هبا كل ما رجع من صناعة الكتابة إىل تأليف الكالم وترتيب ادلعاين 

من ادلكاتبات والواليات وادلسازلات واإلطالقات ومناشَت اإلقطاعات واألمانات واألديان وما ُب 
 10.معن ذلك ككتابة احلكم وضلوىا

جورسان ألن متخرج او متخرجة " اإلسالم"الباحثة زبتار البحث َب ادلدرسة الثانوية 
 . ىناك عندىم استطاعة جيدة

                                                           
6
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Materi dan Mediai (2008اجلامعة اإلسالمية احلكومية فريس، : مالنج) ،49. 
8
 .50 ، نفس ادلراجع 

. 151، (1996دار الفكر، : دمشق)التالبية والتعليم  جودت الكايب،  9

10
. 25، (2010 احلامعة اإلسالمية احلكومية فريس،: مالنج)تعليم اإلنشاء ادلشكالت واحللول زكية عارفة،   



 

 

جورسان فونوروغو وجدت ىناك درس اإلمالء " اإلسالم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
أخذت الباحثة عن الطالب الصف . ألن بينهما عالقة مهمة ُب اللغة العربية. ودرس اإلنشاء

جورسان مالرك فونونورغو السنة الدراسية " اإلسالم" بادلدرسة الثانوية اإلسالمية الثاين أ
 ألن ُب حقيقتو عالقة نتيجة طالب بُت درس اإلمالء ودرس اإلنشاء مل يدل 2014-2015

على مناسبة بنظرية عبد احلامد وأخرون أن النحو دلساعدة الطالب ُب إستطاعة الكتابة جبهة 
بادلدرسة الثانوية وارادت الباحثة لتعرف مفاىم ومعارف الطالب الصف الثاين أ . صحيح

تعرف الباحثة عن مهاىم ومعارف . عن درس اإلمالء ودرس اإلنشاء" اإلسالم"اإلسالمية 
 .الطالب بوثائق ادلكتوبة، يعٌت نتائج اخَت السنة الطالب

بالنسبة اىل احلقيقة السابقة فمن ادلمكن توجد العالقة بُت نتائج درس اإلمالء ونتائج 
 العالقة بين "لذالك أرادت الباحثة أن تبحث ُب ىذه ادلسائل ربت ادلوضوع . درس اإلنشاء

 بالمدرسة الثانوية  أ نتائج درس اإلمالء ونتائج درس اإلنشاء لطالب الصف الثاني
 2015-2014جورسان  مالرك فونوروغو السنة الدراسية " اإلسالم"اإلسالمية 
 

 تحديد البحث 0﴿ب﴾
جورسان مالرك " اإلسالم"نظرت الباحثة البيانات َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 فلدلك ربديد البحث َب ىذا البحث العلمى ىو 2015-2014فونوروغو السنة الدراسية 
نتائج درس الإلمالء و نتائج درس اإلنشاء أخدت الباحثة النتائج من النتيجة اخَتالسنة لطلب 

 جورسان" اإلسالم"الصف  الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 

أسئلة البحث  0﴿ج﴾
" اإلسالم"كيف نتائج درس اإلمالء لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  .1

  ؟2015-2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية 



 

 

" اإلسالم"كيف نتائج درس اإلنشاء لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  .2
  ؟2015-2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية 

ىل وجدت العالقة بُت نتائج درس اإلمالء ونتائج درس اإلنشاء لطالب الصف الثاين أ  .3
-2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية " اإلسالم"بالرسة الثانوية اإلسالمية 

  ؟2015

 أهداف البحث0﴾د﴿
 :  من أىداف البحث الىت تريدىا الباحثة للوصول إليو

" اإلسالم"دلعرفة نتائج درس اإلمالء لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  .1
 .2015-2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية 

" اإلسالم"دلعرفة نتائج درس اإلنشاء لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  .2
 .2015-2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية 

دلعرفة العالقة بُت نتائج درس اإلمالء ونتائج درس اإلنشاء لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة 
 2015-2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية " اإلسالم"الثانوية اإلسالمية 

 

 فوائد البحث0﴿ه﴾
 : أما الفوائد ذلذا البحث

 الفوائد النظرية .1

يرجى ىذا البحث العلمي أن يعطي اسهاما جيدا ُب تعليم الّلغة العربية بدرس اإلمالء ودرس 
 .جورسان مالرك فونوروغو" اإلسالم"اإلنشاء ُب ادلدرسة الثّانوية اإلسالمية 

 الفوائد العملية .2
 للمدرسة ( أ)

 .يرجى ىذ البحث العلمي لَتتفع نتائج الطالب عن درس اإلمالء ودرس اإلنشاء



 

 

 للطالب ( ب)

للًتقية قدرات طالب ُب تعليم اللغة العربية بدرس اإلمالء ودرس اإلنشاء لطالب الصف 
جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية " اإلسالم"الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

2014-2015. 

 للباحثة  (ج)

يرجى ىذا البحث العلمي ليزيد ادلعارف ُب تعليم اللغة العربية بدرس اإلمالء ودرس 
 .اإلنشاء ُب زمان ادلستقبل خاصة

 تنظيم كتابة تقرير البحث0﴿و﴾
 :تكتب الباحثة َب ىذ البحث ينقسم على مخسة أبواب، منها

مقّدمة ربتوى على خلفية البحث وأسئلة البحث وربديد البحث وأىداف : الباب األّول 
 .البحث وفوائد البحث وتنظيم كتابة تقرير البحث

 تعليمو درس اإلمالء  تعليميتحّدث َب ىذا الباب على اإلطار النظرى عن: الباب الثاين 
 . وفروض البحثوحبوث سابقة وىيكل التفكَتدرس اإلنشاء 

يتحّدث ىذا الباب عن منهج البحث العلمي ويشمل فيو تصميم البحث : الباب الثالث 
والسكان والعينة وأدوات مجع البيانات وأساليب مجع البيانات وطريقة ربليل 

 .البيانات
يشتمل على عرض البيانات وربليل البيانات، وفيو عرض البيانات العامة : الباب الرّابع 

 .وعرض البيانات اخلاّصة وربليل البيانات والتفسَت
 .خاسبة ىذا البحث وىي تتكّون من نتائج البحث واإلقًتاحات: الباب اخلامس

 

  



 

 

الباب الثاني 
 اإلطار النظر ي والبحوث السابقة وهيكل التفكير و فروض البحث

 اإلطار النظرى  أ﴾ ﴿
 مفهوم درس اإلمالء .1

 اإلمالءتعريف  .أ 
  اإلمالء لغة ىو اإلمهال والتأخَت، وإطالة الوقت والعمر حىت يتسع الزمن للتمتع 

 11.بالشيء احملبوب
   اإلمالء ىو عملية التدريب على الكتابة الصحيحة لتصيح عادة يعتادىا ادلتعلم، 

وديكن بوسطتها من نقل ارئو ومشا عره وحاجاتو وما يطلب إليو نقلو إىل االخرين بطريقة 
اإلمالء درس من دروس اللغة العربية، فهو من األسس اذلامة للتعبَت الكتاىب،  12.صحيحة

واخلطأ اإلمالئى بشوه الكتابة، وقد يعوق فهم . ألنو وسيلة من حيث الصورة اخلطية
وما دروس اإلمالء ُب احلقيقة سوى 13. اجلملة، كما أنو يدعو إىل احتقار الكاتب وازدرائو

وإن الغرض . جزء من دروس القواعد ووسائلها الرامية خلطأُب الرسيم عند الكتابة والتدوين
من تعليم اإلمالء ىو سبكُت التالميذ من صحة كتابة الكلمات بأشكاذلا ادلقررة 

  14.اإلمالء ىو قسم من مهارة الكتابة.ادلعروفة
  اإلمالء فرع ىام من فروع اللغة العربية، وىو من األسس اذلامة ُب التعبَت 

 وإذا كانت القواعد النحوية 15. الكتايب، ووسيلة االتصال اليت يعّبىا الفرد عن أفكاره
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 .7، (2011: اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج: مالنج)يتو وتطبيقو راإلمالء نظ رضوان،  
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  .21، (أوين ماالنج فريس: ماالنج)، imla’ teori dan terapanمعرفة امنجأة،  14

15
 .7 ، يتو وتطبيقوراإلمالء نظرضوان،   



 

 

فإن اإلمالء وسيلة ذلا من : وصرفية وسيلة لصحة من النواحي اإلعرابية واإلشتقاقية وضلوىا
 16.حيث الصورة اخلطية

  يفهم شلا سبق أن اإلمالء التقف ايتو عند ىذه احلدود القريبة الىت يظنها بعض 
ادلدرسُت، ولكُت ينبغي ازباد اإلمالء وسيلة أللوأن من النشاط اللغوى، وتدريب على كثَت 

من ادلهارت والعدات احلسنة ُب الكتابة والتنظيم، وىذه بعض النواحي اليت ينبغي ربطها 
 17.باإلمالء

  وتدريس اإلمالء ىو خطوات منظومة يقوم هبا الطالب سبكنو من فهم واستيعاب 
 18.مهارة كتابية معينة، تتكون لديو من خالذلا القدر على رسم الكلمات رمسا صحيحا

 طريقة اإلمالء  .ب 

 :ُب تصحيح اإلمالء طرق عديده، أمهها ما يلي    
يصحيح ادلدرس بنفسو أََماِلَ التالميذ، ٍب يعيدىا إليهم مصحََّحة بعد أن يكتب أىم  .1

 . األخطاء علي ورقة خاصة، ليشرح ُب الصف تلك األخطاء وقواعدىا
يًتك ادلدرس الدفاتر أمام أصحاهبا، وتستكتب تلميذا اإلمالء على السبورة، ليصحح  .2

كل تلميذ أخطاءه بنفسو، ألن اذلدف دائما تصحيح التليذ ادلخطئ ال تصحيح 
 .اخلطأفهسب

 يًتك ادلدرس الدفاتر أمام أصحاهبا ويعيد قراءة اإلمالء ، متوقفا عند كل كلمة مهمة  .3
 .أوصعبة سائال التالمذ عن كيفية كتابتها وهتجئتها

مبادلة دفاتر التالميذ بينهم ليصحح كل منهم دفًت رفيقو عن السبورة أو الكتاب، أو  .4
 19.وفقا لشرح ادلدرس
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 .193، (2002دار ادلعارف، : القاىرة)ادلوجّو الفٌت دلدرّسى اللغة العربييّة عبد العليم إبراىيم،   

17
 .198-197،نفس ادلرجع  

18
 .7، ،يتو وتطبيقوراإلمالء نظرضوان،   



 

 

 أهمية درس اإلمالء .ج 
    اإلمالء درس من دروس اللغة العربية، فهو من األسس اذلامة للتعبَت الكتاىب، 

واخلطأ اإلمالئ يشوه الكتابة، وقد يعوق فهم . ألنو وسيلة من حيث الصورة اخلطية
 .اجلملة، كما أنو يدعو إىل احتقار الكاتب وزدرائو

 أهداف درس اإلمالء .د 
تعليم التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا، وعلى سرعة - 1    

 .الرسم الصحيح للكلمات الىت حيتاج إليها ُب التعبَت الكتاىب
تنمية بعض االرباىات لدى التالميذ، مثل دقة االنتباه، وقوة ادلالحظة، - 2    

 . والعناية بالنظام والنظافة، وإجادة اخلط
 . حفظ الًتاث البشرى وسهولة نقل ادلعارف اإلنسانية، من جيل إىل خيل- 3    

. الغرض من قطعة اإلمالء ربقيق ما يهدف إليو ادلعلم من رفع ادلستوى األدائي عند التالميذ
من البديهي أن حيدد اإلنسان عند . لذلك إذا أحسن احتيار قطعة اإلمالء ربقيق الغرض

شروعو ُب العمل األىداف الالزمة اليت تساعده على الوصول ألفضل الطرق، وأصلح 
ومن أىداف مادة اإلمالء . الوسائل الكفيلة بتحقيق العمل وإصلازه ُب يسر وسهولو

 20:االٌب
تدريب التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا مطابقا دلا اتفق عليو أىل  .1

 .اللغة من أصول فنية ربكم ضبط الكتابة

 تذليل الصعوبات اإلمالئية اليت ربتاج إىل مزيد من العناية، كرسم الكلمات ادلهموزة، أو  .2
ادلختومة باأللف، أو الكلمات اليت تتضمن بعض حروفها أصواتا قريبة من أصوات 

 .حروف أخرى، وغَتىا من مشكالت الكتابة اإلمالئية، واليت سنذكر أمهها ُب موضعو
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 .7 ، يتو وتطبيقوراإلمالء نظرضوان،   



 

 

اإلسهام الكبَت ُب تزويد التالميذ بادلعلومات الالزمة لرفع مستوى ربصيلهم العلمي،  .3
ومضاعفة رصيدىم الثقاُب دبا تتضمنو القطع ادلختارة من ألوان اخلّبة، ومن فنون الثقافة 

 .وادلعرفة

 تدريب التالميذ على ربسُت اخلط، شلا يساعدىم على ذبويده، والتمكن من قراءة  .4
 .ادلفردات والًتاكيب اللغوية، وفهم معانيها فهما صحيحا

 يتكفل درس اإلمالء بًتبية العُت عن طريق ادلالحظة، واحملاكاة من خالل اإلمالء  .5
 .ادلنقول، وتربية األذن بتعويد التالميذ حسن اإلستماع، وجودة اإلنصات

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

 أنواع درس اإلمالء .ه 
 :ينقسم اإلمالء إىل أربعة أنواع 

 .اإلمالء منقول (1)

ومعناه أن ينقل التالميذ قطعة اإلمالء من السبورة، أو من البطاقات أو من 
 21 .كتابالقراءة، وذلك بعد قراءهتا وفهمها وهتجى بعض كلماهتا

ىو أن ينقول التالميذ القطعة من كتاهبم أو عن اللوح، أو عن بطاقة كبَتة كتبت 
عليها بعد أن يقرأوىا ويفهموا معناىا ويتدربوا بواسطة النظر والقراءة على التعريف 

وقد ديلي ادلعلم عليهم القطعة جزءأىم يتابعونو - هتجيتها- على بعض مفرداهتا
 فينظرون أىل ما ديليو عليهم ومن ٍب يكتبونو،

وىذا النواع من اإلمالء يناسب التالميذ ُب هناية الصف األول، ويناسب تالميذ 
 .وقد يلجأإليو مع بعض الطلبة الصعفاء ُب صفوف أخرى. الصفُت الثاىن والثالث

ومن فوائد ىذا النواع من اإلمالء أنو يدرب التالميذ على الكتابة الصحيحة عن طريق 
 .التقليد، كما أنو يعود التالميذ على تنظيم ما يكتبون
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  22.يضاف إىل ذلك أنو يدرهبم على القراءة، والتعبَت الشفوي أثناء النقاش
هتدف اخلطوة األىل َب تدريس الكتابة باللغة العربية إىل ربسُت قدرة الطالب على 

وتسمى ىذه اخلطواة دبرحلة النقل والنسخ، وىي . رسم احلروف والكلمات العربية
غالبا ال ذبد االىتمام ادلناسب من ادلعلم باعتبار أن ىذا النشاط غَت مثَت للدراسُت 

 23.خاصة الكبار وال يتحدى فيهم قدراهتم
اإلمالء ادلنقول معناه أن ينقل التالميذ قطعة اإلمالء من السبورة، أو من البطاقات أو 

 24.من كتاب القراءة، وذلك بعد قراءهتا و فهمها وهتجى بعض كلماهتا
 اإلمالء ادلنظور (2)

ومعناه أن تعرض القطعة على التالميذ لقراءهتا وفهمها، وىجاء بعض كلماهتا، ٍب 
وىذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصف . ربجب عنهم، وسبلى عليهم بعد ذلك

الرابع من ادلرحلة اال بتدائية، وجيوز امتداده إىل الصف اخلامس كذلك على حسب 
 25.مستوى التالميذ

وفيو تعرض قطعة اإلمالء على تالميذ لقراءهتا وفهمها والتدرب على كتابة أشكال 
وىذا النوع من اإمالء يناسب التالميذ . كلماهتا، ٍب ربجب عنهم ومن ٍب سبلى عليهم

 26.َب الثالث والرابع
معناه أن تعرض القطعة على التالميذ اقرائتها وفهمها وىجاء بعض كلماهتا، ٍب 

 27.ربجب عنهم، وسبلى عليهم بعد ذلك
                                                           

.  208وليد أمحد جابر، تدريس اللغة العربية مفاىيم نظبيقات عملية،  22
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 .241. تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىزلمد كامل الناقة،  

. 116. مدخل إىل طرق تعليم اللغة العربية األجنبيةأزىار أرشد،  24

 .196. ادلوجو الفٌت دلدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  25

. 208. تدريس اللغة العربية مفاىم نظرية وتطبيقات عمليةوالد أمحد جابر،  26



 

 

يكتب التالميذ َب ىذا النوع قطعة صغَتة سبلى عليهم، وذلك بعد عرضها عليهم 
وقراءهتا، ومناقشتها أفكارا وألفاظا، وتتمثل قيمة ىذا النوع َب أنو يساعد على ترسيخ 

أشكال الكلمات واحلروف عن طريق التذكر البصرى، ال دبجرد النقل األصم، كما 
أنو يساعد على مال حظة أشكال الكلمات واحلروف، وسبييز أوجو التشابو و أوجو 

 28.اإلختالف بينها، ويعمل على ربط الرموز بدالالهتا، وإعادة كتابتها كما التقطت
 .اإلمالء االستماعى (3)

ومهناه أن يقرأ ادلعلم القطعةاإلمالئية قراءة جهرية على التالميذ، ويناقشهم َب فهم 
 .معناىا، ٍب هتجى الكلمات الصعبة، وسبلى عليهم القطعة بعد ذلك

 .اإلمالء اإلختبارى (4)

ومعناه أن ديلى ادلعلم القطعة على التالميذ بعد فهمها، ولكن دون مساعدة ذلم َب 
 . هتجى كلماهتا أو كلمات شلاثلة دلا ورد فيها

 29.والغرض منو تقدير التالميذ، وقياس قدرتو ومدى تقدمو
ديكن استخدام اإلمالء االختبارى بداية من الصف اخلامس االبتدائ، على أال يتم 
تكليف التالميذ بو إال إذاًب تدريبهم اتدريب الكاى على رسم الكلمات وكتابتها 

وحيقق ىذا النوع ىدفُت أساسيُت، . صحيحة، حىت اليطالبون بكتابة ما ال يعرفون
أوذلما أن يشخص ادلعلم نقاط الضعف َب ىجاء التالميذ، وربديد ادلشكالت الىت  

خيطئون فيها ىجائيا، والعمل على عالجها، ثأنيها اختبارىلتشخيص األخطاء الىت 
يقع فيها التالميذ، ومعرفة ما تعلموه، وذلك ليتمكن ادلعلم من إعادة الًتكيز على ما 

مل يتعلموه، وعلى ذلك فالقيمة الًتبوية لإلمالء االختبارى سبكن َب الكشف عن 

                                                                                                                                                                                           
. 116. مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبيةأزىر أرشد،  27

. 233. تعليم اللغة العربيةمصطفى رساالن،  28

 .117. مدخل اىل طرق تعليم اللغة األجنبيةأزىر أرشد،  29



 

 

مستويات التالميذ َب الرسم اإلمالئأ واستخدام قواعده استخداما صحيحا، وقياس 
مهارهتم اإلمالئية، ومن ٍب عالج ادلختلفُت، وتشجيع ادلتفوقُت، وعلى ذلك تكون 

 30.ىناك مناقشة بُت التالميذ ال كتساب عادات الكتابة اإلمالئية الصحيحة وأذاهبا
إمالء يطالب إىل التالميذ إعداده والتدريب عليو َب البيت، من الكتاب ادلدرسي، 

ومن درس سبق أن قرأه التالميذ، وفهموا معناه، لكتابتو دون تدرب َب حصة 
إمالء يقصدبو إختبار قدرة التالميذ على كتابة مفردات سبق وتدربوا عليها . اإلمالء

يناسب اإلمالء االختبارى تالميذ ادلرحلة . وتصخيص مواطن الضعف ادلعاجلتها
 31.االبتدائية العليا فصاعدا

والغرض منو تقدير التلميذ، وقياس قدرة ومدى تقدمو، وذلذا سبلى عليو القطعة بعد 
فهمها دون مساعدة لو َب اذلجاء، وىا النوع من اإلمالء يتبع مع التالميذ َب مجيع 

الفرقة لتحقيق اغرض الذى ذكرناه، ولكن ينبغى أن يكون على فًتات معقولة، حىت 
 32.تتسع الفرص للتدريب والتعليم

 : إعلم أن النوع اإلمالء، كان يقول إىل أربعة أنواع ىى اإلمالء اال ستماعى وتعرفو
معناه أن يستمع التالميذ إىل القطعة، وبعد مناقشتهم َب معناىا، كلمات مشاهبة دلا 

فيها من الكلمات الصعبة، سبلى عليهم، وىذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ الصفُت 
 33.اخلامس والسادس من ادلرحلة االبتدائية، وتالميذ ادلرحلة اإلعتدادية

ومعناه أن يقرأ ادلعلم القطعة اإلمالئية قراءة جهرية على التالميذ، ويناقشهم َب فهم 
 34.معناىا، ٍب هتجى الكلمات الصعبة، وسبلى عليهم القطعة بعد ذلك

                                                           
30

 .235-234. تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن،  

. 209. تدريس اللغة العربية مفاىم نظرية وتطبيقات عمليةوالد أمحد جابر،  31

. 197. ادلوجو الفٌت دلدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  32

 197. نفس ادلراجع 33



 

 

 فوائد اإلمالء. و
 35: لإلمالء فائدتان

 هتديبية .1

  تربية ملكة احلفظ والتذكر وإمنا قوة ادلالحظة الدقيقة .أ 

 تدريب التالميذ على النظافة والدقة واالنتباه .ب 

 تعويد عادة االستقالل ُب الرأي .ج 

 عملية .2

 رسم الكلمة رمسا صحيحا .أ 

 تدريب العُت واألذن واليد على رؤية ومساع وكتابة الرسم الصحيح .ب 

 وبو خيتّب ادلدرس مقدرا كل تلميذ من تالميذ ُب رسم الكلمات .ج 

ىذا وإن موضوعات اإلمالء إذا أحسن احتيار ىا تعُت التالميذ على اإلنشاء  .د 
 اجليد 

 
 مفهوم اإلنشاء .3

 تعريف اإلنشاء .أ 
اإلنشاء أو التعبَت احلر ىو تصنيف  (acep hermawan)قال أخيف ىَتماوان 

الكتابة الذي يبنح إىل تعبَت األفكار َب اللغة الكتابية وليس البصرية أو احلرف واللفظ 
كتابة زكية عارفة أن كتاب  وَب  36.بل ثقافة الكاتب خّبتو قد كتب فيو. واجلملة فقط

اإلنشاء فادلراد هبا كل ما رجع من صناعة الكتابة إىل تأليف الكالم وترتيب ادلعاين من 
ادلكاتبات والواليات وادلسازلات واإلطالقات ومناشَت اإلقطاعات واإلمانات واألديان وما 
                                                                                                                                                                                           

. 117-116. مدخل إىل طرق تعليم اللغة االجنبيةأزىر أرشد،  34
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 .18( 2002دار اإلسالم الطباعة والنشر، : فونوروغو)التربية والتعليم الجزء الثالث  محمود يونس وقاسم بكري،  
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وعند علي أمحد مدكور إنو عمل لغوي دقيق . ُب معٌت ذلك ككتابة احلكم وضلوىا
وديكن تعريفو إجرائيا بأنو القدرة على . بالكتابة مراع للمقام ومناسب دلقتضي احلال

 :وىذا ما يتضمن ما يلي. السيطرة على اللغة كوسيلة للتفكَت والتعبَت واالتصال

 إدراك نوعية ادلوضوع وحدوده وسبييز ما ىو مناسب أو غَت مناسب لو (1

 مهارات التحرير العريب ُب التعبَت الكتايب (2

 سالمة األسلوب صرفيا وضلويا (3

 سالمة ادلعاين واحلقائق وادلعلومات (4

 تكامل ادلعاين (5

 مجال ادلبٌت وادلعٌت (6

 نايف زلمد معروف أن اإلنشاء ىو العمل ادلدرسي ادلنهجي الذي يسَت ويرى
وفق خطة متكاملة للوصول بالطالب إىل مستوى ديكنو من ترمجة أفكاره ومشاعره 

 37 .وأحاسيسو ومضاىدتو وخّباتو احلياتية بلغة سليمة وفق نسق فكري معُت

بيانات الدراسات َب السنوات األخَتة أن ادلتابة ليست عملية خطية كما كان 
االعتقاد َب القدًن، بل ىى عملية متكررة ومتجددة ونشيطة تتداحل فيها عمليات 

متعددة مثل توليد األفكار وإعادة صياغتها، وتقييم ىذه األفكار وادلراجعة كما يرى 
 كد أن الكتابة عملية اكتشافية أساساعلى ادلراجعة، يدحل فيها إذيؤ، (Taylor)تايلور 

تفاعل نشيط بُت السياق والغة ادلستعملة حيث حياول الكاتب أن يعّب بألفظ مألمة 
للتقرب من ادلعٌت ادلقصود، كما حياول الكاتب أن يضع ىيكل ألفكاره ويدخل عليها 

إن الكتابة عملية اكتشاف  (zamel)ويقول زميل . ربسينات باستمرار إلفادة ادلعٌت
 .واستكشاف لألفكار وبناء إطار لعرض ىذه األفكار وتقدديها َب أحسن وجو
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 .26-25، (2010: اجلامعة اإلسالمية احلكومية فريس: مالنج)تعليم اإلنشاء ادلشكالت واحللول زكية عارفة،   



 

 

 أسالب اإلنشاء .ب 

ينقسم اىل قسمُت وىو اإلنشاء ادلوجو واإلنشاء احلر، أما تعريفهما فمما  اإلنشاء
 : يلى

 اإلنشاء ادلوجو (أ 
ىو جيعل اجلملة أو الفقرة السادية باإلشراف اخلاص بالتوجيو، ادلثل مجلة غَت كاملة 

اإلنشاء ادلوجو يسمى اآلخر باسم اإلنشاء ادلقيد، بأسباب اإلنشاء . وغَت ذلك
الطالب زلدود دبقدار من السؤال، فلذلك ال يطلب على الطالب أن ينمي فكراهتم 

 38.باحلر
 ُب ىذه ادلرحلة يكون الدارسون قد عرفوا ىجاء بضع مئات من الكلمات، ومنت 

ويطي الدارس بعض لبحرية ُب . لديهم كثَت من ادلفاىيم اليت درسوىا ُب اللغة
إختيار الكلمات والًتاكيب والصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة ولكن ُب إطار 

أى أو الدارس يبدأُب . ال يسمح لو بأن يكتب تعبَتا أعلى من مستواه ُب اللغة
كتابة فقرة أو فقرتُت ُب إطار ما مسعو وقرأه، ومع زيادة قدرتو على السيطرة على 
فنيات وأساليب الكتابة يصبح مستعدا للتقدم للمرحلة الثانية وىى مرحلة كتابة 

التعبَت احلرأي كتابة موضوعات اإلنشاء معّب فيو عن معانية وأفكاره ىو بلغة عربية 
ولذلك وجب أن تأخذ عملية التدريس ُب ىذه ادلرحلة شكال متدرجا تدرج . مقبولة

فيو تدريبات الكتابة حبيث تبدأسهلة بسيطة قد تبدأ بكتابة مجلة ٍب تزداد وتتسع 
  39.لتكون عدة مجل ٍب فقرة ٍب فقرتُت وىكذا

 :  وأما التدريبات ُب ىذه ادلرحلة فيمايلي
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. 252الناقة، تعليم اللغة العربية،  39



 

 

قد نبدأ بأستخدام تدريب الكلمة اللذي سبق أن إستخدمناه ُب مرحلة  (1
 .سابقة من الكتابة

وإستمرار ذلذه النوع ديكن إستخدام تدريبات اإلحالل حيث ديكن إستبدال  (2
جزء من اجلملة دبجموعة من العبارات كل منها يعطي للجملة معٌت سلتلفا 

 .وىذا يتيح الفرصة ألن يعّب الطالب من معان عديدة ُب مجلة واحذة
تقدم مجل بسيطة ويطلب من الدارس إطالة اجلملة بإضافة معلومات  (3

 .جديدة
ديكن إستخدام أسئلة جييب عنها الطالب إما من شىء مسعوه اوقرءوه أن  (4

 .تكون اإلجابة ربريرية
ديكن إستخدام ما يسمى مفاتيح الكتابة وفيها تقدم رلموعة من األسئلة  (5

الرتبة حبيث تكون إجابتها على الًتتيب نفسو فكرة أو خّبا أو حكاية أو 
 : (وطٍت)وضعا أو نشاطا مثل كتابة موضوع يدور حول 

 ما إسم وطنك؟ .(1
 أين يقع؟ .(2
 ما عدد سكانو؟ .(3
 ما اللغة اليت يتكلمها السكان؟ .(4
 ما إسم رئيس الدولة؟ .(5
 .اخل...ما أكثر احملصوالت؟ .(6

ديكن إستخدام تدريبات اإلختصار والتخيص كقراءة نصوص أو موضوعات  (6
ُب الكتب واجملالت ٍب تناقش نتائج القراءة مناقشة مجاعية ُب الفصل ٍب 

 .يطلب من الدارسُت كتابة ملخص ذلذه ادلناقشة



 

 

ديكن إستخدام الصور الرسوم كا لبطاقات ادلصورة وادلناظَت الطبيعية وصور 
اخل ُب تزويد الدرسُت بأشياء يكتبون عنها ودبعلومات ... الدعاية واإلعالن 

 40.تعينهم على الكتابة
وكانت أساليب تدريب إنتشار اإلنشاء ادلوجو اآلخر َب تعليم اللغة العربية 

 :وىي
 التبديل .(1

ادلثل تبديل إحدى عناصر اجلملة، وتبديل اجلملة من 
بناء ادلعلوم إىل بناء اجملهول أم ضدىا، أو تبديل اجلملة 

 .اخلّبية إىل اجلملة اإلستفهامية وغَت ذلك
 مأل الفراغ .(2
 الًتتيب .(3

 .يركب األلفاظ مهيئة إىل اجلملة الكاملة
 تكوين اجلمل .(4

 .جيعل اجلملة الكاملة خاصة متسسا باألمر
 اإلجابة .(5

 41.حيب أسئلة القراءة
 
 

 اإلنشاء احلر (ب 
وَب ىذا . ىو جيعل اجلملة أو الفقرة بدون التوجية، ادلثل مجلة غَت كاملة وغَت ذلك

شكل ىذا اإلنشاء . احلال أعطى ادلعلم الطالب احلرية العرض فكرهتم حبالة خاصة
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. metodologi pembelajaran، 164 ىَتماوان، 41



 

 

. ألن ىذا اإلنشاء إستمرار من نشط اإلنشاء ادلوجو. أعلى درجو من اإلنشاء ادلوجو
ولكن ينفصل َب عملية مهارة اإلنشاء احلر من مهارة اإلنشاء ادلوجو بأسباب 

 .الإنشاء احلر ومرحلو بنفسو يستطيع أن يتشره مرة
 : وأما أساليب التدريب َب اإلنشاء احلر فهي

 التخيص (1
ىو تلخيص القراءة ادلخًتة، وىو يكتب فكرة القراءة باللغة العربية الىت 

 .ديلكها ادلتعلم
 القصة  (2

وىو إشراح الصورة ادلنظورة، وىو إشراح الصورة ادلنظورة وىو أعمال اليومية 
 .منذ أيقظ من النوم حىت سينام

 اإليضاح (3
وىو إشراح النشاط اخلاص وىو اشراح العمل الذى يعمل ادلتعلم َب حالة 

خاصة، مثل الذىب إىل ادلدرسة باجلوالة، أو الرجوع إىل القرية بالركوب 
 42.العمومي، وأنشطة َب الفصل

وعندما مايصل الطالب إىل مرحلة ديكن إعتّبىا صفا متقدما فإن ادلدرس 
من الكتابة -سوف حيتاج ألن يعتٍت بالتدريب لَتى بأهنم مل يغطسوا فجأة

وىكذا جيب أن يكون . ُب حبر غَت زلدود من اإلنشاء احلر- ادلوجهة
إن ىذه ادلرحلة األخَتة من اإلنشاء تشمل إختيارا فرديا . اإلنتقال تدريبيا

 43.للمفردات والًتاكيب من أجل التعبَت عن معٌت شخصي
 : ادلعاير اليت تستخدم لتصحيح إنشاء اللغة العربية فيما يلي
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سالمة التحرير العريب، ىي سالمة التحرير العريب مناسبا بقواعد  .1
 اإلمالء 

سالمة األسلوب، ىي سالمة تركيب اجلملة مناسبا بقواعد النحو  .2
 .والصرف

 .سالمة ادلعٌت .3
 .تكامل ادلوضع، ادلناسبة بُت ادلشتمالت وادلوضوع .4
 .منطقية األرضي .5

 .ر44العرض ادلتعلقة بًتتيب األفكا
 

 أنواع اإلنشاء .ج 

 :45 اإلنشاء فهيأنواع أما

 العرض البسيط (1

كتابة التعريف عن الكلمة اليومية اليت عارفها مسعها الطاّلب، أو التعليق : مثل
 .القصَت عن حالة أو واقعة

 الرواية أو القّصة (2

 .حكاية القّصة عن التصّدم:  وىي كتابة كّل حالة أو واقعة بًتتيب ضبط، مثل

  الوصف (3

                                                           
مطبعة اجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكمية، : مالنج)Mengukur Kemampuan Bahasa Arabعبد احلامد،  44

2010) ،81 .

45
 .141-140 ،(2004مالنج، مشكات، ) Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، أمحد فؤاد أيفيندي  



 

 

وىو شلاّرسة لتطبيق كلمة ملموسة، واختيار التفاصيل لدعم اإلنطباع باستعمال اللغة 
 .الدقيقة

 الرسالة (4
 .ُب كتابة الرسالة عناصر الرواية والوصف

  االبتكار (5
 النوع مطلوب على الكاتب ادلتقدم ألنو جيب ان يفّكر ويكتب منطقّيا، ويعّب ىذا

 .أو يدعم الرأي باجلدوال والدليل الكيفي

 خيال (6
اخليال ويتأثر بادللكة او     النوع مطلوب ايضا للكاتب ادلتقدم وىو حيتاج اىل وىذا  

 .ادلوىبة

 

 أهداف تعليم اإلنشاء.  ج

 :46يهدف تدريس اإلنشاء األمور اآلتية منها

 القدرة على توضيح األفكار باستخدام الكلمات ادلناسبة واألسلوب ادلناسب (1
القدرة على تسيق عناصر الفكرة ادلعّب عنها دبا يصف عليها مجاال وقوة التأثَت ُب  (2

 القارئ
 قدرة الفرد على نقل وجهة النظر إىل غَته من الناس واإلبانة بنفسو بطريقة الكتابة (3

 
 مفهوم اللغة  .4
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 27.تعليم اإلنشاء ادلشكالت واحللول،زكية عارفة،   



 

 

 : إذا تكلمنا عن مفهوم اللغة فإننا جيب أن نتناولو من منظورين
ألن ادلعٌت اللغوي أساس للمعٌت : ادلعٌت اللغويلو، وذلك من خالل ادلعجمات اللغوية : أملها

 .االصطالحي
وذلك من خالل اجتهادات الباحثُت ُب اللغة، الذين : ادلعٌت االصطالحي : وثانيهما

 .حاولوا جاىدين الوصول إىل تعريف حيدد البعد احلقيقي دلعٌت اللغة
اللغة أصلها لغى، أو لغو، واذلاء عوض، : " وعن ادلعٌت اللغوي لكلمة ُب ادلعاجم ما يلي 

أي الكالم الباطل الذي ال فائدة فيو، وقال : ، وقيل ُب تفسَت اللغو "ومجعها لغى ولغت
، ومعٌت لغا أي تكلم، ومنو قولو "من مس احلصافقد لغا، ومن لغا فال مجعة لو:" الرسول 
 (وإذامرواباللغو مروا كراما): تعاىل 

 أما مفهوم اللغة االصطالحي، فقد عرفو الباحثون بتعريفات كثَتة إال أهنا مجيعا ال ترتبط 
بادلعٌت اللغوي إال ُب جانب واحد، وىو أهنا كالم، كما أن التعريفات االصطالحية كلها 

 .تصور جانبا أكثر من وظيفة اللغة
، وىذا التعريف فيو ثالثة "أصوات يعّبهبا كل قوم عن أغراضهم: " فابن جٌت عرفها بأهنا

الطبيعة الصوتية للغة، والوظيفة االجتماعية ُب التعبَت ونقل الفكر، وأهنا : جوانب للغة 
 47.تستخدم ُب رلتمع فلكل قوم لغتهم

 
 خصائص اللغة .5

 :تتسم اللغة بوجو عام بعدة خصائص من أمهها ما يلي
 :نظامية اللغة  .أ 

فاللغة منظومة كّبى، وداخل ىذه ادلنظومة تتدرج أنظمة فرعية ربتية تتصل 
بالنظام األم ُب عالقة شبقية ال انفصاملها، فكل فرع من فروع اللغة لو مكانة ُب جسم 

                                                           
 .4-3،  لغَت النلتقُت هباادلوجو لتعليم ادلهارت اللغوية، نورىادي47



 

 

واللغة ليست رلرد نظام، وإمنا ىي . النظام، ولو عالقة التأثَت بباقي فروع اللغة وفنوهنا
 .ضرورة الريط، والتكامل بُت جزئيات ىذا النظام-تربويا-نظام متكامل، وىذا يؤكد

إن تطويع اللغة ُب ميادين احلياة، لتحقيق أغراض البشر ال يتم حسبما اتفق، 
وإمنا يتم ُب ضوء قواعد اللغة وحدودىا ادلرعية، فاللغة ُب ادلقام األل نظام، نظام ُب تو 
زيع أصواهتا، وُب بناء كلمتها، وُب صيا غة مجلها وتراكيبها، وُب قواعدىا، وُب ىجائها 
ومع وجود ىذه السمات الفارقة بُت لغة وأخرى، دبا حيفظ لكل لغة شخصيتها وسبيزىا، 

إال أن ىناك قامسا مشًتكا تتشابو من خاللو نظم اللغات، بعضها يرتبط بالصوت 
 48.وبعضها ترتبط با لقواعد

 مفهوم نتائج التدريس   .6
 تعريف نتائج التدريس . أ

. والتدريس النتائج ومها, كلمتُت من يتكون الذي اجلمع ىي التدريس نتائج
اما الفردي أو , وعمل بو, اما النتائج ىي احلاصل من األنشطة الذي ًب قيام بو

 فالتدريس 49.لن ربصل النتائج مطلقا مادام الشخص ال يفعل األنشطة. اجملموعي
 مع معاملة التجربة من كالتحصيل كلّيا السلوك تغيَت لتحصيل الشخص عملية ىو

 أن رأي وىناك. التدريس يقال فال السلوك تغيَت فيو يقع إذامل وبالعكس, بيئتو
 ووظيفيّ  إستمرار, والعمليّ  باإلجيايبّ  موصوف, باإلعًتاف السلوك تغيَت ىو التدريس

 50.السلوك جوانب مجيع علي يشمل و فقط دبوقت موصوف ليس
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اليت حصل عليها  عن النتائج التعريف بأن اإلندونيسي معجم ُب ورد وقد
 وادلعارف, اإلستيعاب خالل من هبا وقيام, هبا فعل شلا النتيجة ىي الطالب

 يعطيها اليت بقيمة أو اإلختبار بقيمة تظهر ما وعادة, بادلواد تطور اليت وادلهارات
 51.ادلدرس

 وسيلة ام الستخدام التخطيطية الدورة تكمل وال. بالتقوًن حيصل النتائج اما
 خطوة التقوًن أن ذلك معٌت وليس بالتقدًن، إال التدريس َب معينة طريقة أو معينة
 واألساليب ادلواد وتطوير لتحسُت وسيلة ىو وإمنا ذاتو، حد َب غاية أو هنائية

. التدريسية أىدافا ربقيق َب فاعليتها وزيادة والتعلم التدريس مواقف َب ادلختلفة
 األىداف دبعرفة أساسا يبدأ وىو الطريقة، عن يفصل ال جزء فالتقوًن ذلك وعلى
 الىت الدرجة ربديد منها العرض حطوات، عدة ذلك بعد ويتضمن ربقيقها، ادلواد

 ونواحى النجاح أو القّوة نواحى معرفة ذلك ويستلزم. األىداف ىذه فعال هبا ربققت
. ذلك ألسباب ادلمكنة الفيسَتات ووضع االستخدام َب اإلخفاق أو الضعف

 حيصل معلومة وأي القياس، نتائج فيها تستخدم الىت العملية ىو التقوًن
 ادلتعلم لدى معينة خاصة قيمة على حكم إصدار َب مناسبة، أخرى بوسائل عليها

.  والقياس اإلختبار دبعٌت، التقوًن وأحيانا 52.منهج جوانب من معُت جانب على أو
التقوًن ىو الوسيلة الىت ديكن بوساطتها ربديد مدى صلاح ادلنهج ُب ربقيق ما 
وضع من أجلو، والتقوًن عملية تشخيصية عالجية وقائية، وتتضح عملية التشخيص 

ُب ربديد  نواحى القوة ونواحى الضعف ُب أي برنامج تعليمي، وزلاولة تعرف 
كما أن العالج يتضح ُب اقًتاح . األسباب الكامنة وراء جانىب القوة أو الضعف

احللول ادلناسبة للتغليب على نواحى الضعف، واالستفادة من نواحى القوة، والوقاية 
وكل ما سبق اذلدف منو ربسُت عمليىت التعليم . تتمثل ُب العمل على تدارك اخلطأ
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والتعلم وتطويرمها دبا حيقق األىداف، وعلى ىذا فالتقوًن ُب تدريس اللغة العربية يعد 
وسيلة وليس غاية، ديكننا هبا معرفة ما حققناه من أىداف، وترشدنا إىل مواطن 

 53.الضعف لكى نعمل على إصالحها أو رباشيها
 العرىب، ادلدرسة َب خاصة مدرسة اي َب اُستعِمل قد الىت النتيجة أية وىناك

 ،(8 )جّدا جيد ،(7 )جّيد ،(6 )مقبول ،(5 )قبيح ،(0-4 ) جّدا قبيح وىي
 54(.10 )وشلتاز

 وحدود التصنيف حدود دبقياس ىى َب الطاّلب نتائج تصنيف ولنعرف
 إعطاء َب التوفَتَ  ليعرفُت ادلدّرسُت على وجب شاه زلبُت وقال. احلرف قياس

 قد الطاّلب نتائج لَتْصِنيَفها الطريقة وأّما التصنيف، حدود عن النتائج وتصنيف
  55:يلى كما كتابو َب شاه زلّبُت حّدد

دريسحدود التصنيف على نتائج الت  

 التصنيف احلرف النتيجة الرقم
 جيد جدا أ 100 – 80 1
 جيد ب 79 – 70 2
 متوسط ج 69 – 60 3
 ناقص د 59 – 50 4
 مردود ه 49 – 0 5
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 .303، (2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، : القاىرة)تعليم اللغة العربية مصطفى رسالن،   
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55
   .221، (2006فييت راجا جرافيندو فَتسادا، : جاكرتا)Psikologi Belajar  شاه، زلّبُت.  



 

 

  :قسمُت إىل تنقسم التقوًن

 الشفوى التقوًن (أ 

 القواعد من عليو التمرين يريد دلا أمثلة ادلدرس يعد أن الدرس ىذا ُب جيمل
 تذكَتىم إِل ذلك من مستطرداً  ، فيها التالميذ حياور ٍب ، السبورة علي ويدوهنا

 ، الدرس زمن من األول الشطر ذلك ُب يصرف أن وحيسن ، والتعاريف بالقواعد
 أمثلتو ُب ذلم رمسو الذي النحو علي مجل بتكوين يطالبهم منو الثاين الشطر وُب

 56.وسبريناتو

 

 . التحريرى او الكتاىب التقوًن  (ب 

 الذاتية من متنوعة رلموعة من تتكون اليت التالميذ ذكاء لتقوًن آلة وىو
 .درسو قبل يستعده ألن ادلدرس البد فلذلك 57.وادلوضوعية

  :ىو الكتاىب و الشفوى تقوًن وأنواع
 ادلناسب االختيار طريقة عن التكملة (1

 يقدم ٍب مثال، واحدة كلمة منها وخيذف مجلة ادلدرس يعطى النوع ىذا َب
. السؤال َب الفراغ دللء ادلناسبة الكلمة ليختار كلمات عدة للدارس

  :أمثلة

 يوم كل ادلدرسة إىل ........الطالب (1)
حيضرن. ج    حيضرون. ب   حيضر. أ  
 واسعة........ ؟ال الواسعة اجلديدة سيارتكم ىل (2)
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58ليست ىي. ج  ليس ىو. ب ىي. أ  

 اجلمل من عدد من ادلناسبة اجلملة اختيار (2

 صحيحة، فقط منها واحدة مجل عدة الدارس يعطى  الصورة ىذه َب
. ضلوي خطأ هبا واألخريات

  :أمثلة

 البلد ىذا َب جدا حارة اجلو (1)

 البلد ىذا َب جدة حارة اجلو (2)

 59البلد ىذا َب جد حار اجلو (3)

  ادلتفرقة الكلمة ترتيب (3

 لو ادلقدمة الكلمة يرتب أن الدارس إىل يطلب االختبار من النوع ىذا َب
 .صحيحة تعبَتات يكون

وأما النتائج . نتيجة-ينتاج-، النتيجة مصدر من نتجالنتيجةالنتائج مجع 
 : إصطالحا عند مجهور ادلربُت

النتائج ىى يقّرر العمل إىل مادة الدروس ، (Nana Sujana)وعند نانا سوجانا .(1
 60.ادلناسبة خبصائص معُّت 

وعند وينكيل أّن نتائج ىى إحدى الدليلة الىت تدّل على مهارة أو صلاح  .(2
الطاّلب الذين يعملون عملية التعّلم، وَب حقيقتو أّن نتائج ىى ربصيل 

 61.األخَتة َب عملية التعّلم
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 200(, 1980 الرياض، جامعة : الرياض) الثاىن،

 201., ادلراجع نفس  59

60
 .3، (2009ردياجا روسداكاريا، : باندونج) Penilaian Hasil Belajar Mengajarنانا سوجانا، . 



 

 

 الشخص لكى وقع تغيَت السلوك كَتْحصيِل األفعال أو وسيلة والتعليم ىو عملية
 .   تدريَبة ادلعاملة، بل إذا مل يقع فيو تغيَت السلوك فال يقال التعليم

ومن بيانات سابقة نفهم أّن نتائج التعليم ىى اكتساب ادلعرفة أو ادلهارات ادلتقدمة 
،وعادهتا يُظَهرىا بقيمة الىت أعطى ادلدّرسُت حىت يقع فيو التغيَت مادة الدروسمن خالل 

 .السلوك

 
  فوائد نتائج التعليم . ب

 62:فوائد نتائج التعليم لعملية التعليم ىى
ىى تغيَت السلوك الطاّلب بعد ) ليعرف ربصيل تعّلم الطاّلب عن أىداف التعّلمّية  .( أ

وهبذه الفائدة يستطيع أن يُعَرف نتائج التعليم الىت يتحّقق . (أن نالوا عملية التعّلم
 .الطاّلب

وهبذه الفائدة يستطيع أن يعرف . ليعرَف فعالية عمالية التعليم الىت عاملو ادلعّلم .( ب
صلاح التعّلم الذي عاملو ادلعّلم، ألّن ُسفَلى النتائج الطاّلب ال يسّبب عن مهارات 

 .  الطاّلب بل استطاع بسَبِب ادلعّلمُت
 
 
 

 أساليب التقويم  . ج
األساليب الشفهية واألساليب :  نوعان أساسيان من أساليب التقوًنوىناك

 63: التحريرية
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  األساليب الشفهية .(1
 هبا االختبارات الشفهية، وىي وسيلة مهمة لقياس ربصيل الطالب، وادلراد

خاصة ُب قياس عن التالوة والتجويد واإللقاء والطالقة اللغوية، ومن مزايا االختبارات 
 :الشفهية ُب رلال تعليم اللغة العربية ىي

تعطي صورة واقعية عن القدرات اللغوية للدارس سواء ما يتعلق بالقراءة أو  .أ 
 .النطق السليم أو التعبَت الشفهي

 تساعد على إعطاء أحكام صادقة عن قدرة الدارس على احلوار، وادلناقشة  .ب 
 .وسرعة التفكَت، والفهم، وربط ادلعلومات، واستخالص النتائج منها

تفيد ُب تقوًن الدارسُت ُب ادلراحل األوىل من سٍت الدراسة، حيث يصعب  .ج 
 .نظرا لعدم سبكنو من مهارات الكتابة. تقوديو كتابيا

تتيح الفرصة للدارسُت لالستماع إىل إجابات بعضهم واإلفادة من ىذه  .د 
 .اإلجابات لتثبيت معلوماهتم

 .تستخدم للتأكد من صدق االختبارات الكتابية .ه 
شلا يقدم تغدية راجعة فورية : تساعد على تصويب األغالط فور حدوثها .و 

 .للمتعلم
 .ال  ترىق ادلعلم ُب تصحيح األوراق .ز 
 األساليب التحريرية .(2

وىي األساليب األكثر شيوعا ُب تقوًن تعلم الطالب، وعادة ما تشتمل على 
اختبارات ادلقال واختبارات ادلوضوعية، كما تشتمل أيضا على اختبار الكتاب 

 .ادلفتوح
 اختبارات ادلقال .(3

                                                                                                                                                                                           
63

جامعة موالن مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية : مالنج)ضلو إعداد مدرس اللغة العربة الكفء : مهارات التدريسأوريل حبر الدين،   
. 206- 205، (2011دبالنج، 



 

 

ُب ىذا النوع من االختبارات يقوم الطالب بكتابة إجابتو على ىيئة مقال، 
قد يكون فقرة أو صفحة أو أكثر استجابة للموضوع أو ادلشكلة اليت يطرحها 

واختبارات ادلقال ديكن أن تقيس قدرات سلتلفة ال ديكن قياسها عن طريق . السؤال
 .استخدام األنواع األخرى من االختبارات

 
 البحوث السابقة  ب﴾ ﴿

 اما البحث السابق 0سعى الباحثة ادلطالعة من البحوث الّسابقةتلينال حبثا جيدا 
: الذى يبحث عن ىذا البحث، يعٍت

زلمد بشرى  كلية الًتبية قسم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو ربت  .1
ادلوضوع العالقة ربت ادلوضوع العالقة بُت نتائج تدريس اإلمالء ونتائج تدريس اللغة 

جينيس " 2ىداة ادلٌت "العربية لطالب الصف السابع بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
اما النتائج ىي حاصل العمل الذي قد . 2012-2011فونوروغو السنة الدراسية 

اما اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعّبىا . يعمل و خيلق وبكيفية شخصيا كان أو فرقة
وتدريس اإلمالء ىو خطوات منظومة يقوم هبا الطالب سبكنو من . العرب عن أعراضهم

تتكون لديو من خالذلا القدر على رسم الكلمات , فهم واستيعاب مهارة كتابة معينة
 .رمسا صحيحا

ىدة ادلٌت "وكان درس اللغة العربية َب صف السابع بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
الغريب َب ىذه ادلدرسة درس اإلمالء ال خيالطو . وكذالك يوجد ىنادرس اإلمالء , "2

. كما عرفنا أن اإلمالء بعض من درس اللغة العربية. بادلدرسة اللغة العربية
كيف نتائج تدريس الإلمالء لطلب  (1): منها , ومن تلك اخللفية توجد ادلسائل 
جينيس فونوروغو السنة الدرسية " 2ىداة ادلٌت "الصف السابع بادلدرسة الثانوية اإلسالم 

كيف نتائج درس اللغة العربية لطلب الصف السابع بادلدرسة  (2)؟ ، 2011-2012
؟ ، 2012-2011جينيس فونوروغو السنة الدراسية " 2ىداة ادلٌت "الثانوية اإلسالمية 



 

 

ىل وجدت العلقة بُت نتائج تدريس اإلمالء ونتائج تدرس اللغة العربية لطلب الصف  (3)
جينيس فونوروغو السنة الدراسية " 2ىداة ادلٌت "السابع بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

. ؟2011-2012
. نظرا إِل البيانات اليت اراد الباحث ربليلها فهذا البحث من نوع البحث الكّمي

 طالبا أو مجيع الطالب 18 طالبا من رلتمع الدراسة 18أما عدد العينة ُب ىذا البحث 
جينيس فونوروغو السنة الدرسية " 2ىداة ادلٌت "الصف السابع بادلدرسة الثانوية اإلسالم 

والوسيلة اليت استعملها الباحث جلمع البيانات ىي الوثائق ادلكتوبة . 2011-2012
والتحليل البيانات استعمل الباحث الطريقة التحليل اإلحصائّي على النوع  . وادلقابلة

 : الرتب ورموزه كما يلى

𝜌° = 1 −
6  𝐷2

𝑁 𝑁2 − 1 
 

نتائج درس اإلمالء لطالب الصف السابع  (1) ومن نتيجة التحليل استخلص الباحث 
-2011جينيس فونوروغو السنة الدراسية " 2ىداة ادلٌت "بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 طالبا جيد جدا بالنتيجة ادلعدلة 14 طالبا جيدا و 4 عالية على الغالب بدليل 2012
نتائج تدريس اللغة العربية لطالب الصف السابع بادلدرسة الثانوية  (2. )08,333
 عالية على 2012-2011جينيس فونوروغو السنة الدراسية " 2ىداة ادلٌت "اإلسالمية 

( 3 )07, 933 طالبا جيد جدا بالنتيجة ادلعدلة 7 طالبا جيدا و 11الغالب بدليل 
 بُت نتائج تدريس اإلمالء ونتائج تدريس اللغة العربية لطالب الصف وجدت العالقة

جينيس فونوروغو السنة الدراسية " 2ىداة ادلٌت "السابع بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
𝜌ₒ،  %5 ُب مستوي ادلعنوية 2011-2012 =. فلذلك    𝜌t=.,475 و 604,

𝜌t   >   𝜌ₒ فالفروض اإلختيارة ،(Ha)  مقبولة والفروض الالغية(Ho) مردودة. 
  كلية الًتبية قسم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو  أمحد رافعى يوسف .2

العالقة بُت نتائج مادة القواعد ونتائج مادة اإلنشاء لطالب ادلستوى ربت ادلوضوع 
اخلامس بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو َب السنة الدراسية 



 

 

ومعٌت .  نتائج ىى ربصيل الىت قد حصل عليو الشخص من النشاط. 2011-2012
نتائج َب ىذا البحث ىى ربصيل الىت قد حصل عليو الطالب َب مادة القواعد ومادة 

وأّما مادة القواعد ىى إحدى عناصر اللغة العربية الذى استخدم َب ادلستوى . اإلنشاء
وأّما مادة اإلنشاء ىى إحدى تعليم مهارة الكتابة الىت . اخلامس  بقسم اللغة العربية

. استخدمت َب ادلستوى اخلامس بقسم اللغة العربية

ودلعرفة نتائج مادة القواعد نتائج مادة اإلنشاء وضع الباحثأسئلة البحث كما 
كيف نتائج مادة القواعد لطالب ادلستوى اخلامس بقسم اللغة العربية  (1): يلى

( 2)؟ 2012 – 2011السنة الدراسية َب باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو 
كيف نتائج مادة اإلنشاء لطالب ادلستوى اخلامس بقسم اللغة العربية باجلامعة 

ىل وجدت  (3)؟ 2012 – 2011اإلسالمية احلكومية فونوروجو َب السنة الدراسية 
العالقة بُت نتائج مادة القواعدونتائج مادة اإلنشاء لطالب ادلستوى اخلامس بقسم اللغة 

؟ 2012 – 2011العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو َب السنة الدراسية 

ىذا البحث من نوع البحث الكّمى، قام الباحث بالبحث َب اجلامعة اإلسالمية 
 طالبا وجلمع البيانات إستخدم الباحث وثائق 30احلكومية فونوروجو وعدد العينة 

 analisis)لتحليل البيانات ُب ىذا البحث إستخدم الباحث التحليل اإلرتباط ادلكتوبةو

korelasi)العالقة اخلطة ادلنتج تعمل الباحث لتحليل البيانات بالطريقة س، وا(Product 

Moment Correlation)برمز ما يلى ،  :

𝑟𝑥𝑦 =  

 𝑥′𝑦′
𝑁

 − 𝐶𝑥′𝐶𝑦′

𝑆𝐷𝑥′𝑆𝐷𝑦′
 

نتائج مادة القواعد لطالب ادلستوى اخلامس بقسم ( 1): نتيجة البحث ىى
 2012-2011اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو َب السنة الدراسية 

نتائج  B( .2) وقياس حروفها 3.28( x) ألن ادلعّدلة ىذا ادلتغَّت ادلستقل جيدىى 



 

 

مادة اإلنشاء لطالب ادلستوى اخلامس بقسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 ألن ادلعّدلة ىذا ادلتغَّت متوسط ىى 2012-2011فونوروجو َب السنة الدراسية 

ما ُوجدت العالقة بُت نتائج مادة  C( .3) وقياس حروفها 2.67( Y)ادلستقل 
حساب ألن . (Y)ونتائج مادة اإلنشاء  (x)القواعد 

tyxr>r،0,361>0,316،فلذلك الفروض اإلختيارية غَت مقبولة. 

والفرق بُت ىذا البحث مع البحثُت السابقُت، أن البحث السابق األول يعٍت 
عن متغَت تابع، ُب حبث السابق أخذ الباحث عن نتائج تدريس اللغة العربية وأخذت 

الباحثة ُب ىذا البحث عن نتائج درس اإلنشاء، والبحث السابق الثاين يعٍت عن متغَت 
مستقل، ُب حبث السابق أخذ الباحث عن نتائج مادة القواعد وأخذت الباحثة ُب ىذا 

وأّما ىذا البحث . وتبحث الباحثة ببحث الكيفي. البحث عن نتائج درس اإلمالء
سيبحث ُب العالقة بُت نتائج درس اإلمالء ونتائج درس اإلنشاء لطالب الصف الثاين أ 

جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية " اإلسالم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
. ، وستبحث الباحثة ببحث الكّمي2014-2015

 

 

 

 هيكل التفكير  ج﴾ ﴿

ىيكل التفكَت . ىيكل التفكَت ىو تصميم ادلفاىيم عن النظرية ادلتعلقة الظواىر ادلهمة
 .اجليد أن يبُت النظرية ادلتعلقة بتغيَت البحث

البحث ادلتعلق بالتغيَت تكتب فيو الفروض على وجو ادلقارنة فمن الفروض أن يكتب 
 :ذلذا البحث فيما يلى (Deskripsi Teori) أما الوصف النظرى . ىيكل التفكَت



 

 

 .نتائج درس اإلمالء . أ

 .نتائج درس اإلنشاء . ب

وبالنسبة إىل االساس النظرى السابق فإستطعت الباحثة أن تقدًن ىيكل التفكَت فيما 
 :يلى

 ".اذا كان نتائج درس اإلمالء جّيدا، فنتائج درس اإلنشاء لطالب جيدة أيضا"
 

 فروض البحث  د﴾ ﴿

نتائج درس اإلنشاء و  نتائج درس اإلمالءوجدت العالقة بُت (Ha):  االختياريةالفروض . أ
" اإلسالم"لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 .2015-2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية 
 

نتائج درس و  نتائج درس اإلنشاءالعالقة بُت وجدتما (Ho):  الفروض الالغية .ب
اإلنشاء لطالب الصف الثاين أ بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

-2014جورسان مالرك فونوروغو السنة الدراسية " اإلسالم"
2015. 2015. 

  

 


