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 رسالة الماجستير
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أندرويد  ISpringاإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برمجة الوسيلة لتعلم  إعداد

 سيكوراهارة الكتابة في المدرسة العالية بمؤسسة التربية اإلسالمية لترقية م

 كالمانتان الغربية  

 

 رسالة الماجستير

 مقدمة إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

 يف تعليم اللغة العربية

 

 

 :إعداد

 نور عزيزة 

 ١٨٧٢٠٠٧٣: الرقم اجلامعي

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 العليا اتالدراسكلية 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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 موافقة المشرفين

 الرحيمبسم اهللا الرمحن 
:بعد إطالع على رسالة املاجستري اليت أعدهتا الطالبة  

 نور عزيزة :  االسم 
      ١٨٧٢٠٠٧٣ : الرقم اجلامعي 

لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة  إعداد الوسيلة :العنوان          
ISpring  أندرويدلرتقية مهارة الكتابة يف املدرسة العاليةمبؤسسة الرتبية

 كاملانتان الغربية  اإلسالمية سيكورا
 . واقف املشرفان على تقدميها إىل جلنة املناقشة

 
 املشرفة الثانية املشرف األول 
 
 
 الدكتورة معصمة الدكتور منير العابدين 
 ١٩٧٣٠٤٠٢٢٠٠٦٠٤٢٠٢٤: يفرقم التوظ ١٩٧٢٠٤٢٠٢٠٠٢١٢١٠٠٣: رقم التوظيف 

 اعتماد
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتور ولدانا ورغاديناتا
 ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف

 

 ب 
 



 اعتماد لجنة المناقشة
إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية : إن رسالة املاجستري بعنوان

أندرويد لترقية مهارة الكتابة في المدرسة العالية بمؤسسة التربية  ISpringباستخدام برمجة 
 :، اليت أعدهتا الطالبةاإلسالمية سيكورا كالمانتان الغربية

 نورعزيزة:   االسم
 ١٨٧٢٠٠٧٣:  الرقم اجلامعي

قد قدمتها الطالبة  أمام جلنة املناقشة وقررت قبوهلا شرطا للحصول على درجة املاجستري 
وتتكون جلنة املناقشة من . ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٦وذلك يف يوم اإلثنني بتاريخ . للغة العربيةيف تعليم ا

 : السادة
 )_____________( رئيسا ومناقشا ،الدكتور احلاج نور هادي

  ١٩٦٤٠١٠٣٢٠٠٣١٢١٠٠١: رقم التوظيف
 )_____________( مناقشا أساسيا ،بن مسريالدكتور زيد 
  ١٩٦٧٠٣١٥٢٠٠٠٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف

 )_____________( مشرفا ومناقشا الدكتور منري العابدين،
  ١٩٧٢٠٤٢٠٢٠٠٢١٢١٠٠٣: رقم التوظيف

 )_____________( مشرفة ومناقشة الدكتورة معصمة،
  ١٩٧٣٠٤٠٢٢٠٠٦٠٤٢٠٢٤: رقم التوظيف

 

 االعتماد
 الدراسات العليا كلية  ةعميد

 
 

 أمي سنبلة .د.أ
 ١٩٧١٠٨٢٦١٩٩٨٠٣٢٠٠٢: رقم التوظيف

 ج 
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 استهالل
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

َأرَاَد اهللاُ ِبَقْوٍم ُسْوًءا  اذَ إِ وَ  مْ هِ سِ فُ نْـ أَ ا بِ ا مَ وْ رُ يـِّ غَ ى يُـ تَّ حَ  مٍ وْ قَ ا بِ مَ  رُ يـِّ غَ يُـ  الَ  اهللاَ  نَّ إِ 

 ﴾١١: الرعد ﴿الٍ وَّ  نْ مِ  هِ نِ وْ دُ  نْ مِ  مْ هُ ا لَ مَ وَ  َفَال َمَردَّ َلهُ 

۰۱۱. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka takada yang dapat menolaknya, 

dan sekali-kali takada pelindung bagi mereka selain 

  

 ه 
 



 إهداء

 : أهدت الباحثة هذه الرسالة إىل. احلمد هللا رب العاملني عل مجيع النعمة الوافرة

مها اللذان ربيا الباحثة منذ صغارها . سوالستريو صفيان سليماناألب واألم احملبوبني،  .١

ودون رضامها وحبهما ما . ال ورمحاها ونصحاها بالصربوأعطياها اهلمة يف مجيع األحو 

عسى أن يرمحهما اهللا ويبارك هلما ويعطيهما طوال العمر . وجدت الباحثة النجاح

 . آمني يا رب العاملني. والصحة

 فاتح الريانو أبنائهما  سيتي فاطمةو زوجته  أحمد رطاميأخي الكبري احملبوب  .٢

الذين قد أعطوها الباحثة الدعاء واهلمة والتشجيع يف  شامل مرتضىو حيدر حنيفو

آمني يا رب . عسى أن يرمحهم اهللا ويبارك هلم يف الدنيا واآلخرة. مواصلة مسرية العلمية

 .العاملني

 
 
 

  

 و 
 



 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

فضل اللغات احلمد هللا الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان، الذي جعل اللغة العربية أ
الصالة والسالم على رسولنا حممد صلى اهللا علية وسلم، وعلى آله . اليت يطبق هبا املسلمون

 . وصحبه أمجعني

أشكر اهللا عز وجل الذي وهبين التوفيق واهلداية حىت استطعت أن أمتم كتابة هذه 
 ISpringام برجمة إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخد"الرسالة مبوضوع 

أندرويدلرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف العاشر يف املدرسة العاليةمبؤسسة الرتبية 
الستيفاء بعض الشروط العلمية واملطلوبة للحصول على " اإلسالمية سيكورا كاملانتان الغربية

درجة ماجستري لقسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم 
 . اإلسالمية احلكومية ماالنج

هذا البحث بعيد عن الكمال والتوفيق، وال أستطيع كتابة هذا البحث إال بإشراف 
احملاضرين واملساعدة من قبل األساتذة والدعاء والتشجيع من قبل  وتوجيهات من قبل

فقدمت أمجل الشكر والتقدير إىل كل من يشارك يف إمتام هذا البحث، وأخص . الزمالء
 :منهم

مساحة األستاذ احلاج عبد احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  .١
 .ماالنج

 ز 
 



مساحة األستاذة الدكتورة احلاجة أمي سنبلة، عميد كلية الدراسات العليا والدكتور ولدانا  .٢
ورغادناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

 . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ذا البحث واللذان وجها مساحة الدكتور منري العابدين والدكتورة معصمة، مشرفان على ه .٣

البحث وأرشداه وأشرفا عليه بكل اهتمام وصرب وحكمة ويهدياين ويصححا هذا 
 . البحث

املدرسة العاليةمبؤسسة الرتبية اإلسالمية مساحة األساتيذ إهلام طاهر وعبد احلاج، عميد  .٤
سيكورا ونائبه، وسيدة الواسعة، مدرسة اللغة العربية فيها، ومجيع الطالب الذين 

 . ساعدواين يف عملية هذا البحث
إخواين وأخوايت وكل أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا خاصة  .٥

 .٢٠١٨-يف الفصل أ
أخوايت احملبوبة يريان حسىن ديناستيا، لوسيانا لراسيت، نورليا، أوراي عائشة، سوسيالوايت،  .٦

 . عزلية مر، جزاهن اهللا أحسن اجلزاءأيرمال سوسانيت هراهب، وراضية التوكاو ونور 
وأخريا، أسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا هلم ويعني عليهم وينفع هبم 

 . وجيعلهم مأجورا ويوفق اجلميع إىل يوم احلساب
 
 الباحثة 
 
 
 نور عزيزة 

 
 

 ح 
 



 مستخلص البحث
 ISpringإعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة . ٢٠٢٠نور عزيزة، 

. أندرويد لرتقية مهارة الكتابة يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية اإلسالمية سيكورا كاملانتان الغربية
ة موالنا مالك إبراهيم رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامع

 .الدكتورة معصمة: املشرفة الثانية. الدكتور منري العابدين: املشرف األول. ماالنج
 . أندرويد، مهارة الكتابة ISpringاإلمالء، : الكلمات الرئيسة 

حيث مت تطوير التكنولوجيا بسرعة،ينبغي للمعلم أن يستفيد  ٤,٠دخول عصر الثورة الصناعية 
أكثر الطلبة مل يستطيعوا كتابة . فتمكن أن حتفز اهتمام التعليموتسهيل فهم املواد التعليميةالتكنولوجيا 

لذلك أرادت الباحثة حلها على سبيل إعداد الوسيلة لتعلم  .العربية صحيحة حيث قواعد اإلمالء
 . أندرويد للمماسة على الكتابة اإلمالئية ISpringاإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة 

يف إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة  اخلرباءأراء  ملعرفة) ١: أهداف هذا البحث هي
يف إعداد الوسيلة  الطلبةملعرفة أراء ) ٢، أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringالتدريبية باستخدام برجمة 

ملعرفة ) ٣، أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringلتدريبية باستخدام برجمة لتعلم اإلمالء على الطريقة ا
) ٤، أندرويد ISpringفعالية استخدام الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة 

جمة احملصولة بعد استخدام الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام بر  N-Gainملعرفة 
ISpring أندرويد. 

إلعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء الذي  ADDIEاستخدمت الباحثة البحث التطويري على منوذج 
وتقومي ، اإلنتاج ، تطبيقحتليل االحتياجات، تصميم اإلنتاج، تطوير اإلنتاجيشمل مخس خطوات منها 

 .اإلنتاج
وخبري املواد  %٨٠بنتيجة  خبري الوسيلةمت نتيجة التصديق من ) ١: نتائج هذا البحث هي

مت تقومي اإلنتاج من الطلبة ) ٢. على تقدير جيد جدا% ٨٢، والنتيجة اإلمجالية % ٨٤,٧التعليمية 
و نتيجة تاء  ٠,٠٥أقل من  ٠,٠٠القيمة املعنوية هي توجد ) ٣. على تقدير جيد جدا% ٨٩

ورة فعاال  لرتقية مهارة ، بأن استخدام الوسيلة املط٢,٠٨٠أكرب من تاء اجلدول ٢٢,١٢احلساب 
 .على تقدير فعاال% ٨٤,٢١توجد مدى فالية استخدام الوسيلة يعين ) ٤. الكتابة
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ABSTRACT 
Nur Azizah, ۲۰۲۰. Establishing Dictation Learning Media with Practical Method by 

Using ISpring Android to Improve Writing Proficiency to Tenth Grade 
Students in Tarbiyah Islamiyah Islamic Senior High School (YASTI) Sekura 
West Kalimantan.  

Keywords: Dictation, Ispring Android, Writing Proficiency 
 

Entering the era of the industrial revolution ٤٫۰, teachers should be able to 
utilize technology in the learning process to attract students' interest in studying and 
facilitate students to understand learning material. Most of the students have not been 
able to write dictations correctly according to the rules of dictation. Based on this 
problem, the researcher provided a solution by compiling a learning media with the 
learning method using the Ispring android application for practice dictation. 

The aims of the present research are: ۱) to understand the opinion of material 
experts and media experts about arranging learning media of dictation with practical 
method in ISpring android application to enrich student’s competence in writing, ۲) 
to know students’ point of view about the effectiveness of using ISpring android 
application with practical method to increase writing capability of the students, ۳) to 
find the effectiveness of utilization of ISpring android application with practical 
method towards the increasing writing proficiency, ٤) to discover N-Gain which 
utilized in dictation learning media with practical method through ISpring android 
application.  

The researcher implemented research and development with ADDIE model 
within preparation of this learning media. The steps are ۱) Need analysis, ۲) Product 
design, ۳) Product development, ٤) Implementation of product, and ٥) Product 
evaluation. 

The findings of the present research are ۱) The questionnaire result from the 
material experts is ۸٤،۷٪ and media experts is ۸۰٪, and the whole outcomes is ۸۲٪ 
with excellent category, ۲) The product evaluation from the students are ۸۹٪ with 
excellent category, ۳) It is detected that the significant value is ۰،۰۰ < ۰،۰٥ and t test 
is ۲۲،۱۲ > t table ۲،۰۸۰, these numbers prove that the media has been improved 
effectively that influences the development of writing proficiency, ٤) Based on the 
obtained N-Gain, it was concluded that the level of effectiveness in using the 
developed media was ۸٤٫۲۱٪. 
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ABSTRAK 
Nur Azizah, ۲۰۲۰. Penyusunan Media Belajar Imla dengan Metode Latihan 

Menggunakan Aplikasi ISpring Android untuk Meningkatkan Kemahiran 
Menulis di Madrasah Aliyah Yayasan Tarbiyah Islamiyah (YASTI) Sekura 
Kalimantan Barat.  

Kata Kunci: Imla, ISpring Android, Kemahiran Menulis. 
 

Memasuki era revolusi industri ٤٫۰, guru hendaknya bias memanfaatkan 
teknologi dalam proses pembelajaran guna menarik minat siswa dalam belajar dan 
memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Sebagian besar siswa 
belum bisa menulis dikte dengan benar sesuai kaidah imla. Berdasarkan masalah 
tersebut, peneliti memberikan solusi dengan menyusun sebuah media belajar imla 
dengan metode latihan menggunakan aplikasi Ispring android untuk latihan menulis 
imla.  

Tujuan dari penelitian ini adalah : ۱) Untuk mengetahui pendapat ahli materi 
dan ahli media mengenai penyusunan media belajar imla dengan metode latihan 
menggunakan aplikasi ispring android untuk meningkatkan kemahiran menulis, ۲) 
Untuk mengetahui pendapat siswa mengenai penyusunan media belajar imla dengan 
metode latihan menggunakan aplikasi ispring android untuk meningkatkan kemahiran 
menulis, ۳) Untuk mengetahui efektifitas penggunaan  media  belajar imla dengan 
metode latihan menggunakan aplikasi ispring android terhadap peningkatan 
kemahiran menulis, ٤) Untuk mengetahui N-Gain yang didapat setelah 
mengaplikasikan media belajar imla dengan metode latihan menggunakan aplikasi 
ispring android. 

Peneliti menggunakan penelitian pengembangan dengan model ADDIE dalam 
penyusunan media belajar ini. Adapun langkah-langkahnya adalah: ۱) Analisis 
kebutuhan, ۲) Desain produk, ۳) Pengembangan produk, ٤) Implementasi produk, 
dan ٤) Evaluasi produk.  

Hasil dari penelitian ini adalah: ۱) Hasil angket dari ahli materi ۸٤،۷٪ dan ahli 
media ۸۰٪, dan hasil keseluruhan ۸۲٪ dengan kategori sangat baik. ۲) Hasil evaluasi 
produk dari siswa adalah ۸۹٪ dengan kategori sangat baik. ۳) Didapat nilai signifikan 
۰،۰۰ < ۰،۰٥ dan t hitung ۲۲،۱۲ > t table ۲،۰۸۰, menunjukkan bahwa media yang 
dikembangkan efektif dan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan 
menulis, ٤) Berdasarkan N-Gain yang didapat, disimpulkan bahwa tingkat 
keefektifan penggunaan media yang dikembangkan adalah sebesar ۸٤،۲۱٪.  
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 البحث محتويات
 أ ........................................................  املوضوعصفحة 

 ب ........................................................  موافقة املشرفني
 ج ....................................................  اعتماد جلنة املناقشة

 د .....................................................  أصالة البحثإقرار 
 ه ..............................................................  استهالل

 و .................................................................  إهداء
 ز ..................................................  كلمة الشكر والتقدير

 ط .....................................................  مستخلص البحث
 ل .......................................................  حمتويات البحث

 ع .........................................................  قائمة اجلداول
 الفصل األول
 اإلطار العام

  ١ .......................................................  خلفية البحث . أ
 ٣ .......................................................   أسئلة البحث . ب
 ٤ .....................................................   أهداف البحث . ج
 ٥ ...................................................   مواصفات اإلنتاج . د
 ٦ ........................................................   أمهية البحث . ه
 ٦.......................................................   حدود البحث . و
 ٧ .....................................................   الدراسة السابقة . ز
 ١٠ ..................................................   حتديد املصطلحات . ح

 ل 
 



 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 ١١ ................................................  اإلمالء: المبحث األول
 ١١ ......................................................  مفهوم اإلمالء . أ

 ١٢ ................................................  أهداف تعليم اإلمالء . ب
 ١٣ ........................................................  أنواع اإلمالء . ج
 ١٤ ...............................................  خطوات تعليم اإلمالء . د
 ١٧ ...............................................  أسباب اخلطأ اإلمالئي . ه
 ١٩ .....................................................  تصحيح اإلمالء . و

 ٢٠ ........................................  الطريقة التدريبية: المبحث الثاني
 ٢٠ ...............................................  التدريبيةمفهوم الطريقة  . أ

 ٢١ ......................................................  أنواع التدريبات . ب
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ
فاللغة هي ألة االتصال بني . إن حياة اإلنسان لن تنفصل عن األنشطة اللغوية

كونه ألة االتصال، تستخدم اللغة لتعبري األفكار واملشاعر الىت تعرف بعالمة . الناس
فينبغى لإلنسان أن ميلكوا املهارة اللغوية اجليدة كي ينال اإلشعار . الصوت أو الكتابة

 .الكالم والقراءة والكتابةأما املهارات اللغوية هي االستماع و . من االتصال
. العربية هي اللغة الثانية لإلندونيسيني الذين هم يف الواقع قريبني منها اللغة

لعربية لغة املسلمني حيث يصلون ويدعون باللغة العربية، يقال أ�ا قريب ألن اللغة ا
بصرف النظر عن كو�ا وسيلة للتواصل . وكذلك هلم الكتاب املقدس تتحدث العربية

 . اإلنساين مع بعضهم البعض، العربية تكون أداة للتواصل بني اإلنساين مع إهله
ات التعليمية يف اعرتافًا بأمهية فهم اللغة العربية، قامت العديد من املؤسس

إندونيسيا بتضمني دروس اللغة العربية يف التعليم اإللزامي منذ بضع سنوات، أما يف 
لكن مع الزمن، ينشأ القلق يف تعلم اللغة العربية حول . املعهد أو املدارس الرمسية

مشكالت تدريس تعليم "أوضح يف كتاب . فعالية تعلم اللغة العربية وجودة املخرجات
، أن كل من يدرس اللغة األجنبية، يواجه ثالث " إندونيسيا وعالجهاالعربية يف

املشكالت اللغوية  ١.مشكالت منها املشكالت اللغوية واالجتماعية الثقافية واملنهجية
أما املشكالت . تتعلق باجلوانب الصوتية والصرفية والرتكيبية والداللية وغريها

، ألن كل لغة تولد وتتطور يف طلبةية لللظروف النفساإلجتماعية والثقافية تتعلق با
أما الوشكالت املنهجية تتعلق بالعديد من  .مؤسسات اإلجتماعية والثقافة املختلفة

 .عروض أساليب التدريس اليت مييل كل منها إىل تقدمي تفوقه

 ٥٨ص ) ١٩٩٨املوجه يف تعليم اللغة العربية، : جاكرتا(وعالجها  هدايات، مشكالت تدريس تعليم العربية يف إندونيسيا ١
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مهارات الكتابة هي أحد العناصر من املهارات األربعة يف اللغة العربية الذي 
يف عملية التدريس، يتم تعليم . أنواع خمتلفة من مشكالت التعلم ال ميكن فصلها عن

الكتابة على عدة مراحل هي مرحلة ما قبل الكتابة ومرحلة الكتابة اإلمالئية ومرحلة 
إتقان  طلبةجيب تعليم هذه املراحل الثالث متدرجا حىت يتمكن ال. التعبري أو اإلنشاء

 .مهاراهتم يف الكتابة تكامال
قادرين على  طلبةالكتابة يف املدارس العالية اإلسالمية إىل جعل التركز تعليم 

مل يتقنوا مرحلة  طلبةولكن يف الواقع، ال يزال عديد ال. مرحلة التعبري أو اإلنشاء
. اإلمالء، وأغلبهم مل يستطيعوا كتابة العربية جيدة حسب قواعدها عند كتابة اجلمل

وهذه من العقبات . كن فهم اجلملة املكتوبةهناك أخطاء يف الكتابة اإلمالئية وال مي
كما . غري العرب طلبةبالنسبة لل غة العربية وخاصةعند كتابة الل طلبةاليت يواجهها ال

هلم صعوبة يف  طلبةحدث يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية اإلسالمية سيكورا أن ال
ثة ورقات الواجبات ظهرت األخطاء اإلمالئية عندما نظرت الباح. الكتابة اإلمالئية

ورأت الباحثة أن قدرهتم يف الكتابة اإلمالئية . طلبةلدرس اللغة العربية اليت كتبها ال
استنادا إىل نتيجة املقابلة مع مدرس اللغة العربية واالستبانة مع الطلبة، . منخفضة

هي ال توجد املادة اخلاصة لإلمالء عند  حددت الباحثة عدة أسباب حدوث املشكلة
 طلبةساعد التة، وعدم الوسيلة التعليمية اليت يف الكتابة منخفض طلبةس، دوافع الالدر 

 .يف التعلم وخاصة يف ممارسة الكتابة اإلمالئية
اإلمالء يكون املبدأ . اإلمالء هو نقل الصوت املسموع إىل رموز مكتوبة

يجًيا يف فرع يشغل اإلمالء موقًعا اسرتات. الرئيسي للتعبري عن حمتويات الفكر بالكتابة
اإلمالء يصبح وسيلة للنظر أو . اللغة وخاصة العربية ألنه أساس مهم يف اللغة املكتوبة

للتفتيش من األخطاء يف الكتابة اليت تتحقق هلا تأثري كبري على املعىن الذي سيتم 
لذالك جيب أن يتم تعلم اإلمالء بشكل مكثف، ألن اإلمالء قدرة . طرحه يف الكلمة

 . قبل أن يتقن مرحلة الكتابة األخرى طلبةالكتابة جيب أن يكتسبها الأساسية على 
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إضافة على املشكلة السابقة، فأرادت الباحثة حلها على سبيل إعداد مادة 
يتم . أندرويد ISpringاإلمالء على أساس نظرية الطريقة التدريبية باستخدام برجمة 

عند التعلم حىت يستطيعوا تعلم  طلبةإعداد هذه املادة هبدف أن يستخدموها ال
 .ويكتسبوا على نتائج التعلم املرجوة الكتابة اإلمالئية سهولة وممتعة

استخدمت الباحثة الطريقة التدريبية ألن مهارة الكتابة اإلمالئية ميكن 
أن الطريقة التدريبية واحدة من أكثر الطرائق  Gagne رأى. اكتساهبا بالتدريب املكثف

بالتدريبات املتكررة وفًقا  طلبةسيقوم ال. يف عملية التعلم طلبةر مهارات الالفعالية لتطوي
قادرين على  طلبةمن خالل القيام بتدريبات متكررة، سيكون ال. لإلجراءات املناسبة

وهذه املادة مطورة بالوسيلة برجمة أندرويد، هلا  ٢.حتقيق املهارات املتوقعة املرجوة
للتعلم  طلبةأن استخدام هذه الوسيلة بديال لل: عليم منهااملزايات املتنوعة لعملية الت

، طلبةبشكل مستقل خارج الفصل وستحل حمل املدرسية عند تعليم الذايت لدي ال
والتستغرق وقتا طويال عند إعطاء البيان عن املادة التعليمية خاصة يف مادة اإلمالء، 

تؤدي إىل زيادة حتفيز الختيار أسهل املادة عندها، و  طلبةوتعطي الفرصة لدي ال
للتعلم، ألن يوجد فيها عرض ملون للكتابة والصور واألصوات اليت جتذب  طلبةال
على التعلم سهولة  طلبةلذلك ستنتج الباحثة هذه املادة هبدف استطاعة ال. طلبةال

 .ومتعة حىت يكتسبوا مهارة الكتابة اإلمالئية جيدة
 أسئلة البحث . ب

السابقة فقامت الباحثة باألسئلة يف هذا البحث  استنادا إىل خلفية البحث 
 :كما يلى

إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية كيف أراء اخلرباء يف  .١
يف املدرسة العالية مبؤسسة  أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringباستخدام برجمة 

 الرتبية اإلسالمية سيكورا؟

۲ Gagne, Robert M. Kondisi Belajar dan Teori Pembelajaran (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan , ۱۹۹۰)  h .  ۲٦۹ 
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يلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية كيف أراء الطلبة يف إعداد الوس .٢
يف املدرسة العالية مبؤسسة  أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringباستخدام برجمة 

 الرتبية اإلسالمية سيكورا؟
فعالية استخدام الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام  كيف .٣

يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية  بةأندرويد لرتقية مهارة الكتا ISpringبرجمة 
 اإلسالمية سيكورا؟

احملصولة بعد استخدام الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة  N-Gainكيف  .٤
يف املدرسة لدى  أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringالتدريبية باستخدام برجمة 

 العالية مبؤسسة الرتبية اإلسالمية سيكورا؟
 أهداف البحث .   ج

 :انطالقا من أسئلة البحث السابقة، يكون اهلدف هبذا البحث كما يلى
ملعرفة أراء اخلرباء يف إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام  .١

يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية  أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringبرجمة 
 .اإلسالمية سيكورا

ملعرفة أراء الطلبة يف إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام  .٢
يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية  أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringبرجمة 

 اإلسالمية سيكورا؟
فعالية استخدام الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام  ملعرفة .٣

يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية  أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpring برجمة
 .اإلسالمية سيكورا

احملصولة بعد استخدام الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة  N-Gainملعرفة  .٤
يف املدرسة العالية  أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringالتدريبية باستخدام برجمة 

 .إلسالمية سيكورامبؤسسة الرتبية ا
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  مواصفات اإلنتاج.   د 
مبساعدة برنامج  Microsoft Powerpointإنتاج هذا البحث هو نتائج برنامج 

ISpring   الذي حيتوي على: 
 األهداف التعليمية .١
 :املواد التعليمية اليت حتتوى على .٢

والتاء القواعد اإلمالئية عن املد والتنوين و الالم الشمسية والالم القمرية  ) أ
 .املربوطة والتاء املفتوحة

 .األمثلة من ناحية الكلمة واجلملة املفيدة  ) ب
 . ميكن استماع الصوت من األمثلة )ج

 : التدريبات اليت حتتوى على .٣
اإلمالء املنقويل، واإلمالء : إعطاء تدريبات اإلمالء بشكل متدرج منها ) أ

 .املنظوري، واإلمالء االستماعي، واإلمالء االختباري
ء التدريبات باألسئلة اإلمالئية من ناحية الكلمة والعبارة واجلملة إعطا ) ب

 .املفيدة
إىل مرحلة  طلبةالتدريبات ميكن استخدامها مرارًا وتكرارًا حىت يصل ال)ج

 .اإلكمال لكل مرحلة من مهارات اإلمالء
التحقق من كتاباهتم ومعرفة موقع  طلبةيتم توفري مفتاح اإلجابة حىت يتمكن ال) د

 .األخطاء يف الكتابة اإلمالئية
 :التقومي الذي حتتوى على .٤

 . األسئلة اإلمالئية من ناحية الكلمة والعبارة واجلملة املفيدة ) أ
التحقق من كتاباهتم ومعرفة  طلبةيتم توفري مفتاح اإلجابة حىت يتمكن ال ) ب

 .موقع األخطاء يف الكتابة اإلمالئية



٦ 
 

لتعلم اليت تتكون من مكونات التعلم بزيادة مسات لتجذب وتسعد مصادر ا .٥
مشاعر املتعلمني، مثل الرسوم امللونة والقيمة الفنية، مصحوبة بتقنية الصوت اليت 

 .تسهل عملية التعلم
 أهمية البحث  . ه

إن مادة اإلمالء يف تعليم اللغة العربية بعض من املواد الدراسية اليت هلا : نظريا  .١
 .صة لرتقية مهارة الكتابة وهي املهارة األخرية من املهارات األربعةغرض خا

 تطبيقيا .٢
كتبت الباحثة خربة مفيدة يف إعداد مادة اإلمالء على الطريقة : الباحثة ) أ

 .أندرويد ISpringالتدريبية باستخدام برجمة 
نتائج البحث ملساعدهتم يف فهم الكتابة  طلبةيرجى أن يستخدم ال: طلبةال ) ب

 .اإلمالئية وممارستها سهولة وممتعة
 حدود البحث. و

يقتصر هذا البحث على إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على : احلد املوضوعي .١
 املوجهة أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringالطريقة التدريبية باستخدام برجمة 

 .لدى طلبة الصف العاشر
ستقوم الباحثة هذا البحث يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية : احلد املكاين .٢

اخرتت الباحثة هذه . اإلسالمية اليت تقع يف منطقة مسباس، كاملانتان الغربية
املدرسة ألن هلا املنهج التعليمي الذي يرتكز إىل علوم الدينية واالهتمام بتعليم 

 . واحلديث والعلوم الدينيةاللغة العربية كالوسيلة لفهم القرآن 
 ٢٠٢٠طبقت الباحثة هذا البحث شهر أغسطس : احلد الزماين .٣
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 الدراسات السابقة . ز
تطوير مادة اإلمالء باستخدام احلاسوب بتطبيق "لولوك محريا فيمادا يف رسالتها  .١

سنة " على معهد القلم باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج
أهداف البحث إلنتاج مادة اإلمالء باستخدام احلاسوب بتطبيق على . ٢٠١٦

معهد القلم باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج، ولتحليل 
املواصفات ملادة اإلمالء باستخدام احلاسوب بتطبيق على معهد القلم باملدرسة 

دى فعالية تطوير مادة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج، ولقياس م
اإلمالء باستخدام احلاسوب بتطبيق على معهد القلم باملدرسة الثانوية اإلسالمية 

قامت الباحثة بالبحث التطويري باملدخل الكيفي .  احلكومية الثالثة ماالنج
أما نتائج البحث أن املادة التعليمية املطورة تأيت على شكل برنامج . والكمي

، وتبدو هذا البحث من نتائج طلبةجيابيا يف حتسني كفاءة الاحلاسوب هلا أثرا إ
وعندما قارنت الباحثة بني النتائج . وتقديرها جيد ٨٦%اخلرباء على درجة 

والدرجة . يف االختبار البعدي ٧٩,٩٢مث ارتقى إىل  ٦٨,٢٤االختبار القبلي 
ة ومن نتائج االستبانة من الدرس على درج ١٣,٣١٢احملصولة من ت احلساب 

وتقديرها جيد % ٦٠،٤على درجة  طلبةاستبانة ال. وتقديرها جيد جدا ٩٠%
 . جدا

إعداد املواد التعليمية لتمنية مهارة الكتابة "إيفي ستياوايت أتاجنواين يف رسالتها،  .٢
أما أهداف هذا البحث إلنتاج الكتاب التعليمي . ٢٠١٢سنة " باإلمالء املنظور

، وملعرفة مدى فعالية الكتاب طلبةملنظور لدى اللرتقية مهارة الكتابة باإلمالء ا
، ولتطبيق تعليم طلبةالتعليمي لرتقية مهارة الكتابة باإلمالء املنظور لدى ال

قامت الباحثة البحث التطويري و جترييب . طلبةالكتابة باإلمالء املنظور لدى ال
مي أما نتائج البحث ظهرت فعالية الكتاب التعلي. باملدخل الكيفي والكمي

أكرب من قيمة ت املوجودة يعىن  ٨٢%حبسب على قيمة ت احلساب 
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وكانت عملية التعليم يف مهارة الكتابة باإلمالء املنظور تكون . ٢١،٢٦%
 .طلبةعملية التعليم فعالية ومطابقة لد ال

السنة األوىل بكلية املعلمني  طلبةتصميم مادة اإلمالء ل"أشرف بيك يف رسالته  .٣
أما أهداف هذا البحث هي . ٢٠١٢سنة " اإلسالمية لرتقية مهارة الكتابة

السنة األوىل بكلية املعلمني اإلسالمية مبعهد اإلميان  طلبةلتصميم مادة اإلمالء ل
اإلسالمي للبنني بونوروكو، وملعرفة فعالية الكتاب املصمم ملادة اإلمالء لرتقية 

السنة األوىل بكلية املعلمني اإلسالمية مبعهد اإلميان  طلبةكتابة لدى مهارة ال
قام الباحث بالبحث التجرييب باملدخل الكيفي . اإلسالمي للبنني بونوروكو

 طلبةأما نتائج البحث هي أن تصميم مادة اإلمالء لرتقية مهارة كتابة ال. والكمي
اع اإلمالء وطرائق تدريسه املقدمة وكلمة عن تعليم اإلمالء وأنو : يتضمن على

وطرق تصحيح اإلمالء والصفات الالزمة ملعلم اإلمالء ومالزمة املعلم البيان 
عن املعارف اآلتية عن اإلمالء وبعض املالحظات لقارئ اإلمالء  طلبةلل

ومادة اإلمالء . واحملتويات واملادة اإلمالئية من اإلمالء األول إىل اإلمالء الثالثني
بداللة  طلبةباحث قد كانت  له فعالية يف ترقية مهارة كتابة الالىت صممها ال

وذلك عندما قارن الباحث بني %. ٨٢,١٧جناحهم بالنسبة املائوية البالغة 
وتعين هذا . ىف االختبار القبلى واالختبار البعدي طلبةالنتائج اليت حصل عليها ال

 .حتصلوا على النتيجة املرجوة طلبةالنتيجة أن ال
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 الشبه واالختالف لكل البحوث. ١جدول 
 االختالف الشبه البحث

لولوك محريا 
 ٢٠١٦فيمادا، 

املهارة اليت سرتقي عليها 
 الباحثة

الربنامج الذي استخدمها 
 الباحثة

إيفي ستياوايت 
أتاجنواين، 

٢٠١٢ 

املهارة اليت سرتقي عليها 
 الباحثة

النتاج املطور بشكل الكتاب 
ترتكز باإلمالء  التعليمي، املادة

املنظوري، مستوى التعليم الذي 
  .تبحثها الباحثة

أشرف بيك، 
٢٠١٢ 

املهارة اليت سرتقي عليها 
 الباحثة

النتاج احملصولة يعين الكتاب 
مستوى التعليم الذي . التعليمي

 طلبةيبحث عنها الباحث هي 
 . اجلامعة

 
ي حبثته الباحثة إضافة على الدراسة السابقة املذكورة، كان البحث الذ  

يوجد الفرق إما من مكان البحث، أو الوسيلة . ليس مساوما بالدراسات السابقة
وموقوف الباحثة هو إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء . التعليمية، أو مستوى التعليم

أندرويد لرتقية مهارة الكتابة لدى  ISpringعلى الطريقة التدريبية باستخدام برجمة 
 .يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية اإلسالمية سيكورا الصف العاشر طلبة
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 تحديد المصطلحات .ح
حتديد . هناك عدة املصطلحات يف هذا البحث حمتاج إليها الفهم

 .املصطلحات يهدف حبيث  ال تؤدي املصطلحات املستخدمة إىل فهم خمتلف
حرف صحيح  نقل الصوت املسموع  وفهمه إىل رموز مكتوبة أو ترتيب: اإلمالء .١

 ٣.وفًقا ملكانه يف كلمة حىت يكون انسجاما بني النطق واملعىن املرغوب
 طلبةأي أن الطريقة التدريبية هي طريقة لل. تكرار اإلجراءات: الطريقة التدريبية .٢

 ٤.للتعلم باملمارسة أو املهارات بشكل متكرر
فئة فرعية من برامج الكوبيوتر اليت تستخدم قدرة : أندرويد ISpring برجمة .٣

عادة مقارنة بربنامج النظام . الكمبيوتر مباشرة ألداء املهمة اليت يريدها املستخدم
يطبق مباشرة تلك القدرة على رات الكمبيوتر املختلفة، لكنه الالذي يدمج قد

 ٥.القيام مبهمة تفيد املستخدم
 ٦.تخدام أمناط اللغة يف الكتابة للتعبري عن فكرة أو رسالةالقدرة على اس: الكتابة .٤

 

 

 

 

 

 

 

 ۱٦٥ص ) ۱۹۹۸دار النفائس،: بیروت لبنان(نایف محمود معروف، خصائص العربیة و طرائق تدریسھا   ۳
٤ Gagne و Robert M. Kondisi Belajar dan Teori Pembelajaran۲٦۹  . ,ص 
٥Nazrudin Safaat, Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android, 
(Bandung: Informatika, ۲۰۱۹) h ۹ 
٦Rosyidi, Wahab, Mamluatul Hasanah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Maliki Press, ۲۰۱۸) cet ke-۲, hal ۹۷ 
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

 اإلمالء: المبحث األول 
  اإلمالءمفهوم  . أ

 الزمن يتسع حىت والعمر الوقت وإطالة والتأخري، اإلمهال هو لغة اإلمالء
 يطابق بأي هجائية حبروف اللفظ تصرير واصطالحا. احملبوب بالشيء للتمتع

 استمدت اخلاصةاليت القواعد ذلك يف وتراعي احلروف، ذوات يف املنطوق املكتوب
 وإعالال وصحة ضبطا والصرف النحو علم ومن للمصحف، العثمان الرسم من

 ٧.واحد شيء واإلمالء اإلمالل إن مث .وتأصيال وإبداال
 حرف ترتيب أو مكتوبة رموز إىل وفهمه  املسموع الصوت نقل هو اإلمالء

 ٨.املرغوب واملعىن النطق بني انسجاما يكون حىت كلمة يف ملكانه وفًقا صحيح
 ال األحيان بعض يف وبالعكس، .متاًما متماثلني والرمز الصوت يكون أحيانًا لذلك
 املنطوقة فو ر احل كل أن مالحظة يرجى .والكتابة املنطوقة احلروف بني تشابه يوجد

ومحزة القطق ومحزة  العلة حروف على حتتوي اليت احلروف مثل اخلاصة صيغته له
 .الكتابة يف خاطئ الوصل، حىت ميكن لشخص

 االصطالحي أو" القياسي اخلط علم" اللغويون يسميه ما وه اإلمالء علم إن
 اخلطأ كل لتجنب تقا�اوا مهاتعل عن الغىن وقواعد أصول وله العربية العلوم لةمج من

 ٩.العربية اللغة سالمة وبالتايل ،والتعبري األداء صحة يفسد
 مهارات من جزء هواستنادا إىل التعريفات السابقة، أستتنج أن اإلمالء 

 عن املكتوبة الرموز يف وفهمها مساعها يتم اليت األصوات نقل على تركز اليت الكتابة

 ۷. ،ص)م۲۰۱۱،مطبعة جامعة موالنا مالك إبراھیم اإلسالمیة الحكومیة: ماالنج(وتطبیق، نظریة رضوان،إمالء ۷
 ۱٦٥ص ) ۱۹۹۸دار النفائس،: بیروت لبنان(نایف محمود معروف، خصائص العربیة و طرائق تدریسھا  ۸
 .۱٤ ،ص)۱۹۹۳الدعارف، مكتبة: بَتوت(واإلنشاء، اإلمالء قواعد ،الوسیط في الطباع فاروق مرع ۹
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 كلمة تصبح حبيث احملددة للقواعد وفًقا صحيح بشكل اهلجائية روفاحل ترتيب طريق
 .معىن هلا مجلة أو

 أهداف تعليم اإلمالء . ب
 مهارة أهداف يمةطع رشدي حيدد حىت اإلمالء دافأه من العديد هناك

  اخلاص  األهداف  الباحثة أخذت ولكن هدفا، عشرين حوايل على كتابة يف الكتابة
 :  يلى كما اآلخر  الكتاب  من  الباحثة  قلتن  الىت  لإلمالء

 مهارة منية أي ومقروء، واضح بشكل واأللفاظ احلروف رسم من طلبةال كنمت .١
 .عندهم املنظورة غري الكتابة

 القارئ يقع ال حبيث بعض من بعضها -رمسا- املتشاهبة احلروف متييز على القدرة .٢
 .ذلك بسبب االلتباس يف املكتوبة للمادة

، الكتايب التعبري يف لباالط يستدعيها اليت اللغوية املفردات كتابة على القدرة .٣
 .ليتاح هلاالتصال باآلخرين من خالل الكتابة السليمة

 .األخرى اللغة فروع اإلمالء خيدم حبيث العربية اللغة تدريس يف التكامل حتقيق .٤
، مبا يكتسبه الطالب من املفردات اللغوية الثروة وإثراء الكتابية، األساليب حتسني .٥

 .واألمناط اللغوية من خالل نصوص اإلمالء التطبيقية
اليت تزوده هبا النصوص اإلمالئية  -على أنواعها-املعريفية حول الطالب ثروة وإثراء .٦

 . اهلادفة
 ١٠.االستماع وحسن واالنتباه املالحظة دقة تنمية .٧

 : رأى نور هادي أن من أهم ما �دف إليه من تعليم اإلمالء ما يلى
ء املتعارف إقدار املتعلم على رسم الكلمات رمسا سليما مطابقا لقواعد اإلمال  .١

 .عليها

 ۱٥۷نایف محمود معروف، خصائص العربیة و طرائق تدریسھا، ص  ۱۰
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النهوض باملستوى اللغوي للمتعلم واتساع قاموسه الشفهي والكتايب من خالل  .٢
 .توظيفه للكلمات اخلاضعة لإلمالء

تعويد التلميذ على االلتزام بعادات االستماع اجليد، واليت بدو�ا لن يتمكن من  .٣
 .اإلمالء السليم

الحظة، والدقة والنظافة، إكساب املتعلم بعض العادات السليمة مثل قوة امل .٤
 .والنظام، واألمانة، وإلذعان للحق، من خالل تنفيذ برامج اإلمالء

 ١١.متهري املتعلم يف اخلط العريب .٥
 أنواع اإلمالء . ج

 اإلمالء املنقويل .١
معناه أن ينقل املتعلم القطعة من كتاب أو سبورة أو بطاقة، بعد قراءهتا 

 نص عن عبارة هو املنقويل اإلمالء ١٢.وفهمها وهتجى بعض كلماهتا هجاء شفويا
 خاصة، وبطاقة سبورة خالل من أو اإلمالء نص يف مقدم أو مكتوب اإلمالء

 على الكتابة أثناء طلبةال املعلم ميلي. أخرى مرة كتابتها إىل طلبةال توجيه ويتم
 ١٣.املبتدئني ملستوى مناسب اإلمالء من النوع هذا. طلبةال أمام السبورة

 املنظورياإلمالء  .٢
ومعناه أن تعرض القطعة على املتعلم لقراءهتا وفهمها وهجاء بعض كلماهتا، 

 اإلمالء بني بسيط اختالف هناك ١٤.مث حتجب عنهم ومتلى عليهم بعد ذلك
 طلبةال نظر وجهة من اإلمالء نص بإخفاء ملزم املعلم أن يعىن واملنقويل ورياملنظ

 إىل املبكرة املراحل يف للتطبيق مناسبة الصورة هذه. طلبةال على يفرضه عندما
 ١٥.املنتصف

مطبعة جامعة موالنا مالك إبراھیم اإلسالمیة :ماالنج (نور ھادي، الموجھ لتعلیم المھارات العربیة لغیر الناطقین بھا  ۱۱
 ۱۳۸ص ) ۲۰۱۱الحكومیة، 

 ۱۳ص ) دار غریب للطبعة والنشر والتوزیع: لقاھرةا(عبد العلیم ابراھیم، اإلمالء والترقیم في الكتابة العربیة  ۱۲
۱۳ Sahrani, Imla’ dalam Konsep dan Teori (Pontianak: STAINPress) h ٦۸ 

 ۱٦عبد العلیم ابراھیم، اإلمالء والترقیم في الكتابة العربیة، ص  ۱٤
۱٥ Sahrani, Imla’ dalam Konsep dan Teori, h ٦۹ 
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 اإلمالء االستماعي .٣
ومعناه أن يستمع النتعلم إىل القطعة، يقرؤها املدرس وبعد مناقشتهم يف 

 تؤكد ١٦.معناها، وهتجى كلمات مشاهبة ملا فيها من الكلمات الصعبة أو اجلديدة
 النص تعريض دون األمساء إعطاء خالل من املعىن فهم جانب على املادة هذه

 ١٧.الكتابة إىل جيدا طلبةال يستمع متلي، املعلم. طلبةلل
 اإلمالء االختباري .٤

والغرض منه تقدير مستوى املتعلم، وقياس قدرته ومدى تقدمه، وهلذا متل  
عليه القطعة بعد استماعه إليها وفهمها دون مساعدة له يف اهلجاء، وهذا النوع 

املتعلم يف مجع الفرق لتحقيق الغرض الذي ذكرناه، ولكن من اإلمالء، يتبع مع 
 ١٨.ينبغي أن يكون على على فرتات معقولة حىت تتسع الفرص للتدريب والتعليم

 خطوات تعليم اإلمالء.   د
 تعليم اإلمالء املنقويل .١

 :١٩يسري املدرس على حسب اخلطوات التالية 
ة، فإذا كان املوضوع التمهيد ملوضوع القطعة بقراءهتا وفهمها قبل الكتاب ) أ

جديدا مل تسبق قراءته يستخدم يف التمهيد عرض النماذج أو الصور، كما 
 .تستخدم األسئلة املمهدة لفهم املوضوع

عرض القطعة يف الكتاب أو البطاقة أو على سبورة إضافية دون أن تضبط   ) ب
يف كلماهتا يف البطاقة أو السبورة حىت ال ينقل املتعلم هذا الضبط، ويتورطوا 

سلسلة من األخطاء، وتشق عليهم املالحظة واحملاكة من جراء هذه 
 .الصعوبات املرتاكمة

 .قراءة املدرس القطعة قراءة منوذجية) ج

 ۱٦والترقیم في الكتابة العربیة، ص عبد العلیم ابراھیم، اإلمالء  ۱٦
۱۷ Sahrani, Imla’ dalam Konsep dan Teori, h ۷۰ 

 ۱۸عبد العلیم ابراھیم، اإلمالء والترقیم في الكتابة العربیة، ص  ۱۸
 ۱٥-۱٤عبد العلیم ابراھیم، اإلمالء والترقیم في الكتابة العربیة، ص  ۱۹

                                                           



۱٥ 
 

قراءات الفردية من املتعلم، محال هلم على مزيد من دقة املالحظة وجيب ) د
 . احلرص على عدم مقاطعة القارئ إلصالح خطأيف الضيط

أسئلة يف معىن القطعة إذا كانت جديدة على املتعلم للتأكيد من فهمهم ) ه
ألفكارها، ويف هذه اخلطوة تدريب للمتعلم على التعبري الشفوي الذي ينبغى 

 . أن يكون له نصيب يف كل درس
هتجى الكلمات الصعبة اليت يف القطعة وكلمات مشاهبة هلا، وحيسن متييز ) و

هذه الكلمات إما بوضع خطوط حتتها وإما بكتابتها بلون خمالف وإما 
بوضعها بني قوسني، وذلك يف حال استخدام السبورة اإلضافية، وطريقة هذا 

ى التهجى أن يشري املدرس إىل الكلمة، ويطلب من متعلم قراءهتا وهتج
حروفها مث يطالب غريه بتهجى كلمة أخرى، يأتى هبا املدرس مشاهبة للكلمة 

 . السابقة من حيث الصعوبة اإلمالئية مث ينتقل إىل كلمة أخرى، وهكذا
 :النقل ويراعى فيه ما يأتى) ز

إخراج الكراسات وأدوات الكتابة، وكتابة التارخني، ورقم املوضوع، نقال  )١
 .عن السبورة

س على املتعلم القطعة كلمة كلمة، مشريا يف الوقت نفسه أن ميلى املدر  )٢
 . إىل هذه الكلمات يف حال استخدام السبورة اإلضافية

أن يسري مجيع املتعلم معا يف الكتابة وأن يقطع املدرس السبيل على  )٣
 . املتعلمني الذين مييلون إىل التباهى باإلنتهاء من كتابة الكلمة قبل غريهم

قطعة مرة أخرى ليصلح املتعلم ما وقعوا فيه من خطأ أو قراءة املدرس ال) ح
 . ليتداركوا ما فاهتم من نقص

 .مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة) ط
إذا بقى من احلصة شيء من الوقت، ميكن شغله بعمل آخر مفيد مثل ) ي

 . حتسني اخلط أو مناقشة معىن القطعة على مستوى أوسع



۱٦ 
 

 تعليم اإلمالء املنظوري .٢
تدريسه هي طريقة تدريس اإلمالء املنقويل، إال أنه بعد اإلنتهاء من طريقة 

القراءة ومناقشة املعىن وهتجى الكلمات الصعبة ونظائرها، حتجب القطعة عن 
 ٢٠.املتعلم مث متلى عليهم

 تعليم اإلمالء االستماعي .٣
 : ٢١يسري املدرس على حسب اخلطوات اآلتية

هيد لدرس املطالعة، وهو يقوم على التمهيد، باتباع الطرق املتبعة يف التم ) أ
 . عرض النماذج والصور وطرح األسئلة وخلق جمال للحديث واملناقشة

 .قراءة املدرس القطعة، ليلم املتعلم بفكرهتا العامة ) ب
مناقشة املعىن العام ببعض األسئلة، يلقيها املدرس على املتعلم الختبار مدى ) ج

 . فهمهم ملا استمعوا إليه
هتجى كلمات مشاهبة للمفردات الصعبة اليت يف القطعة، وكتابة بعضها على ) د

سبورة بإمالء املتعلم وينبغى أن تعرض هذه الكلمات املشاهبة يف مجل كاملة 
 . حىت يكون كل عمل يف الطريقة ذا أثر لغوي مفيد للمتعلم

وضوع، ويف إخراج املتعلم الكراسات وأدوات الكتابة، وكتابة التاريخ، ورقم امل) ه
 . أثناء ذلك ميحو املدرس الكلمات اليت على السبورة

قراءة املدرس القطعة مرة ثانية، ليتهيأ املتعلم للكتابة وليحاولو إدراك املشاهبة ) و
بني الكلمات الصعبة اليت يسمعو�ا، والكلمات املماثلة هلا مما كان مدونا 

 . على السبورة
 :ء ما يأيتإمالء القطعة ويراعى يف اإلمال) ز

تقسيم القطعة وحدات مناسبة للمتعلم طوال وقصرا مع مالحظة أن  )١
 . اجلار واجملرور كأ�ما شيء واحد، وكذلك املضاف واملضاف إليه

 ۱٦تابة العربیة، ص عبد العلیم ابراھیم، اإلمالء والترقیم في الك ۲۰
 ۱۸-۱۷عبد العلیم ابراھیم، اإلمالء والترقیم في الكتابة العربیة، ص  ۲۱

                                                           



۱۷ 
 

إمالء الوحدة مرة واحد، حلمل املتعلم على حسن اإلصغاء وجودة  )٢
 .االنتباه

 .استخدام عالمات الرتقيم يف الكتابة )٣
 .مراعاة اجللسة الصحية )٤

 .قراءة املدرس القطعة مرة ثالثة لتدارك األخطاء والنقص) ح
 .مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة) ط
شغل باقى احلصة بعمل آخر مثل حتسني اخلط أو مناقشة معىن القطعة على ) ي

مستوى أرقى أو هتجى الكلمات الصعبة اليت وردت يف القطعة أو شرح 
 . عة بطريقة سهلة مقبولةبعض القواعد اإلمالئية املتصلة بالقط

 تعليم االمالء االختباري .٤
طريقة تدريسه هي طريقة تدريس اإلمالء االستماعي مع حذف مرحلة 

 ٢٢.اهلجاء
 أسباب الخطأ اإلمالئي.   ه

رأى حسن شحاتة أن ترجع أسباب اخلطأ يف الكتابة اإلمالئية إىل عدة 
 :٢٣عوامل من أمهها

وتتمثل هذه العوامل يف حتميل : عوامل ترجع إىل اإلدارة املدرسية والنظام التعليمي .١
املعلمني أعباء متعددة وارتفاع كثافة الفصول وقلة عدد املعلمني وعدم وجود 

 . حوافز تشجيعية للمعلمني األكفاء والنقل اآلىل للمتعلم
املرحلة االبتدائية ضعيف وتتمثل هذه العوامل يف أن معلم : عوامل ترجع إىل املعلم .٢

يف إعداده اللغوي، وأن معلمى املواد الدراسية املختلفة اليلتفتون إىل أخطاء 
 . املتعلم

 ۱۸عبد العلیم ابراھیم، اإلمالء والترقیم في الكتابة العربیة، ص  ۲۲
 ۳۳۰-۳۲۹ص ) ۱۹۹۳الدار المصریة اللبنانیة، : القاھرة(حسن شحاتة، تعلیم اللغة العربیة بین المظریة والتطبیق،  ۲۳

                                                           



۱۸ 
 

وتتمثل هذه العوامل يف الشكل وقواعد : عوامل تتصل خبصائص اللغة املكتوبة .٣
اإلمالء، واختالف صورة احلرف باختالف موضعه من الكلمة، واإلعجام، ووصل 

ا، واستخدام الصوائت القصار، واإلعراب، واختالف هجاء احلروف وفصله
 . املصحف عن اهلجاء العادى

وتتمثل هذه العوامل يف الرتدد، واخلوف، وعدم متييز : عوامل ترجع إىل املتعلم .٤
األصوات املتقاربة يف خمارجها، وعدم الثقة فيما يكتبه املتعلم، والتعب، وضعف 
احلواس، واخنفاض مستوى الذكاء، وضعف املالحظة البصرية، وعدم القدرة على 

اثلة يف النطق والكالم، واخللل يف حلاء التذكر، وعدم االتساق احلركى، والعيوب امل
املخ، ويف اجتاه األشياء وتتابعها، وإىل حالة من الرفض من املتعلم، وعدم 

 . االستقرار االنفعايل
وتتمثل هذه العوامل يف أن تدريس اإلمالء يقوم : عوامل ترجع إىل طريقة التدريس .٥

يف كلمات صعبة ومطولة على أساس أنه طريقة اختبارية تقوم على اختبار املتعلم 
وبعيدة عن القاموس الكتايب للمتعلم، وأن درس اإلمالء اليرتبط بفروع اللغة 
العربية واملواد الدراسية، وأن أخطاء اإلمالء يقتصر عالجها على ما يقع يف  
كراسات اإلمالء، وعدم وجود كتاب لقواعد اإلمالء يلتزم به املعلم واملتعلم، 

ليم، وعدم تصويب األخطاء مباشرة، وعدم مشاركة وإمهال أسس التهجى الس
املتعلم يف تصويب اخلطأ، وعدم مراعة النطق السليم للحروف يف درس اإلمالء، 

 . وعدم متثيل الطول املناسب للحركات القصار والطوال
ومما يستحق الذكر أن اخلطأ اإلمالئي ال يرجع إىل عامل واحد من العوامل 

اخلة متشابكة ليست بينها حدود واضحة وأ�ا تتعاون السابقة أل�ا عوامل متد
 . لتساعد على شيوع اخلطأ بني املتعلم

 
 



۱۹ 
 

 تصحيح اإلمالء .  و
هلذا التصحيح طرق كثرية، ولعل أحسنها أال يلتزم املدرس واحدة منها بصفة 
دائمة مطردة بل يراوح بينها على حسب ما يراه من مستوى الفصل أو مستوى 

 :٢٤املتعلم، ومن هذه الطرق القطعة أو نوعية
أن يصحح املدرس كراسة كل متعلم أمامه، ويشغل باقى املتعلم بعمل آخر   .١

كالقراءة، وهذه طريقة جمدية ألن املتعلم سيفهم وجه اخلطأ وسيعرف الصواب يف 
أقرب وقت، ولكن يؤخذ عليها أن باقى املتعلم رمبا ينصرفون عن العمل وجينحون 

املدرس يف شغل عنهم، كما يؤخذ عليها أ�ا طريقة إىل اللعب والعبث ألن 
 . الميكن اتباعها إال إذا كان عدد املتعلم قليال

أن يصحح املدرس الكراسات خارج الفصل بعيدا عن التالميذ ويكتب هلم  .٢
الصواب على أن يكلفهم تكرارا الكلمات اليت أخطئوا فيها، وهذه هي الطريقة 

ومن مزايا هذه الطريقة أ�ا دقيقة، تتضمن . تهاالشائعة، وهي أقل فائدة من سابق
تصحيح كل األخطاء وتقدير مستوى كل املتعلم ومعرفة نواحى قصوره وضعفه، 
ولكن يؤخذ عليها أن الفرتة بني خطأ املتعلم يف الكتابة ومعرفته الصواب قد 

 . تطول
أن يعرض املدرس على املتعلم منوذجا للقطعة، يكتبه على السبورة ويطالب املتعلم  .٣

بالرجوع إىل هذا النموذج وهذه طريقة محيدة، تعود . بأن يصحح كل منهم خطأه
املتعلم دقة املالحظة والثقة بأنفسهم واالعتماد عليها، كما تعودهم الصدق 

 . عرتاف باألخطاءواألمانة وتقدير املسئولية والشجاعة يف اال
أن يتبادل املتعلم الكراسات بطريقة منظمة، فيصحح كل منهم أخطاء أحد  .٤

ويؤخذ على هذه الطريقة أن املتعلم قد مير باخلطأ وال يهتدى إليه، أو قد . زمالئه
 . تدفعه الرغبة يف مناقشة زمالئه إىل التحامل عليهم

 ۲۲-۲۱عبد العلیم ابراھیم، اإلمالء والترقیم في الكتابة العربیة، ص  ۲٤
                                                           



۲۰ 
 

 الطريقة التدريبية: المبحث الثاني 
 التدريبية مفهوم الطريقة . أ

. وغريه واحلفظ والسباحة العد مثل التعلم يف مهارات امتالك إىل طلبةال حيتاج
 من واحدة. التعلم يف املهارات هذه إلتقان التدريبات إجراء الضروري من لذلك
  .التدريبية الطريقة استخدام هو العرض طرائق

 هي التدريبية الطريقة أن أي. لإلجراءات التكرار هي التدريبية أن Gagne رأى
 الطريقة أن Smaldino قالأما  ٢٥.متكرر بشكل اإلجراء طريق عن طلبةال لتعلم طريقة

 العملية التمارين من بسلسلة توجيههم خالل من طلبةال لتعلم طريقة هي التدريبية
 سودجانا ناناو رأت  ٢٦.املعينة املهارات أو املعرفة إتقان زيادة أو لتحديث املصممة

 مهارة إتقان هبدف جبدية متكرر بشكل الشيء لفعل نشاط هي التدريبية الطريقة أن
 لنفس متكرر تكرار شكل يف النشاط هي الطريقة هلذه املميزة السمة. دائمة لتصبح
 ٢٧. الشيء

 تعلمه ما من املهارات على للحصول عموًما التدريبية الطريقة تستخدم
 ،املتعددة التعلم اسرتاتيجيات من جمموعة أو واحدة تنفيذ هي الطريقة هذهو  .طلبةال

 participative teaching and( التشاركي والتعلم ،)role playing( األدوار لعب: منها

learning(، الكامل والتعلم )mastery learning(، النمطية الوحدات مع والتعلم 
)modular instruction(، ٢٨.التمهيدي والتعلم 

استنادا إىل النظريات السابقة استنتجت الباحثة أن الطريقة التدريبية هي 
 خالل من املمارسةطريقة إلجياد الكفاءة أو املهارة من خالل تكرار اإلجراءات أي 

  .املستفادة املعرفة حول والرباعة العملية املهارات الكتساب مرارا التكرار عملية
۲٥ Gagne, Robert M. Kondisi Belajar dan Teori Pembelajaran, h ۲٦۹ 
۲٦ Smaldino, Sharon E. Instructional Technology & Media for Learning. Terjemah. (Bandung: 

Prenada Media Group, ۲۰۱۲) h ۲۲ 
۲۷ Nana Sudjana, Dasar-Dasar  Proses  Belajar  Mengajar (Bandung:  Sinar Baru Algesindo, ۲۰۱۲) h 
۸٦ 
۲۸ Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global (UIN MALIKI 
PRESS: Malang, ۲۰۱۱) h ۱۱۰ 

                                                           



۲۱ 
 

 :منها التدريبية، الطريقة معقولية مبستوى  االهتمام املعلم على جيب
 .وغريها والصنع واللعب الكتابة مثل احلركية لألشياء التدريبات تستخدم .١
 الصيغ استخدام حساب مثل العقلية املهارات مارسةمل التدريبات تستخدم .٢

 .وغريها
 اللغة استخدام مثل واالستجابات، العالقات ملمارسة التدريبات تستخدم .٣

 ٢٩.وغريها اخلريطة ورموز والرسومات
 :الطريقة التدريبية كما يلى باستخدام والتعليمات املبادئ

 .التدريبات بعض إجراء قبل اعميق افهم طلبةال إعطاء جيب .١
 إجراء يتم مث األول، يف جناًحا أقل تشخيصية، مرة ألول التدريبات تكون أن جيب .٢

 .كماال أكثر الحًقا لتصبح التحسني
 .ومرارا تكرارا التدريب يتم أن جيب ولكنال حتتاج التدريبات وقتا طويال  .٣
 .طلبةجيب أن يكون إجراء التدريبات مناسبا بقدرة ال .٤
 ٣٠.واملفيدة األساسية لألشياء األولوية التدريب عملية تعطي أن جيب .٥

 أنواع التدريبات . ب
 :٣١رئيسية هيميكن تقسيم التدريبات اللغوية بصورة عامة إىل ثالثة أقسام 

 التدريبات اآللية .١
التادريبات اآللية هي التدريبات اليت يتم فيها التحكم التام يف استجابة   

الدارس، حبيث تكون هناك استجابة واحدة هي االستجابة الصحيحة اليت على 
وألن التحكم كامل يف استجابة الدارس فهو يف غري حاجة . الدارس أن يأيت هبا

إن مل يكن منتبها يف لفهم املعىن كما أنه يستطيع أداء العمل بشكل صحيح و 
 . أثناء التدريب

۲۹ Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global, h ۱۱۱ 
۳۰ Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global, h ۱۱۱ 

مشروع العربیة (عبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان وزمالؤه، دروس الدورات التدریبیة لمعلمي اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا  ۳۱
 ٥۹-٥۰ص ) ه ۱٤۲٤للجمیع، 

                                                           



۲۲ 
 

ومن الواضح أن التدريبات اآللية تتعلق باملستوى اآليل من تعلم اللغة   
وتؤدى بالدارس يف أحسن حاالهتا إىل السيطرة على املهارة اللغوية، ال الكفاية 

وجيب أن نشري هنا إىل أن التدريبات اآللية نشاط ضروري ومهم يف . االتصالية
للغة األجنبية، وعلى املدرس أن يضع يف اعتباره وهو يقدم هذه التدريبات تعليم ا

ومن هنا ينبغى التأكد . أن الدارس يستطيع أداءها بنجاح، وإن مل يفهم حمتواها
 . بصورة مستمرة من أن الدارسني يؤدون تلك التدريبات مع الفهم حملتوياهتا

 تدريبات املعىن .٢
هناك نوع من التحكم يف استجابة الدارس، يف التدريبات املعىن ال يزال   

إال أن الدارس يف هذه التدريبات ميكنه التعبري عن املعىن بأكثر من طريقة وهي يف 
ومن الفروق . هذا خنتلف عن التدريبات اآللية اليت ختلو متاما من عنصر االختيار

اء تدريبات املهمة بني تدريبات املعىن والتدريبات اآللية أن الدارس ال يستطيع أد
املعىن بشكل صحيح ما مل يكن على نعرىف كاملة بطبيعية البنية النحوية وباملعىن 

أما بالنسبة للتدريبات اآللية فيستطيع الدارس أداءها . املعجمي الذي حتتوى عليه
 . بشكل جيد وإن جهل املعىن كما تقدم

 التدريبات االتصالية .٣
الدارس من حتدث اللغة اهلدف من التدريبات االتصالية أن متكن   

األجنبية بشكل عادى وأن جتعله قادرا على فهم ما يسمع دون خطأ وهبذا 
وال ختضع استجابة الدارس يف التدريبات . يتحقق االتصال بينه وبني أهل اللغة

االتصالية ألي نوع من أنواع التحكم، إذ إن الدارس حر يف أن يقول ما يشاء،  
 . كيفما يشاء

ري بني التدريبات االتصالية من ناحية وتدريبات املعىن ومناك فرق كب  
والتدريبات اآللية من ناحية أخرى يتمثل يف أن الدارس يأتى يف التدريبات 

ماذا فعل، وماذا : االتصالية مبعلومات جديدة فهو يتحد عن نفسه وعامله اخلاص
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يع ومهما تكن إجابة الدارس فهي أمر جديدة ال يستط. سيفعل، وفيما يفكر
املدرس أن يتنبأ به مسبقا، وهذا خيتلف عما حيدث يف تدريبات املعىن والتدريبات 

 . اآللية حيث ال يأتى الدارس مبعلومات جديدة من عنده
 تنفيذ الطريقة التدريبية في عملية التعليم . ج

فيما يرى جاري ديسلري يف كتاب مدحات حممد أبو النصر أن مراحل 
 : ٣٢التدريب مخس، هي كالتاىل

 مرحلة حتليل االحتياجات التدريبية .١
 :تقدم القائمة التالية ملساعدة إجناز هذه مرحلة التدريب

 .حدد مهارات األداء الوظفي لتحسني األداء واإلنتاجية ) أ
حلل من هم يف حاجة للتدريب للتأكد من مالئمة الربنامج ملستوى تعليمهم  ) ب

 .وخرباهتم ومهاراهتم وتوجهاهتم
 .لتطوير املعرفة القابلة للقياس وأهداف األداءاستعن بالبحث العلمي  ) ج

 مرحلة تصميم معينات التدريب .٢
 :تقدم القائمة التالية ملساعدة إجناز هذه مرحلة التدريب

امجع األهداف اإلرشادية والوسائل والوسائط ووصف وتسلسل احملتوى  ) أ
 . واألمثلة والتمارين واألنشطة ونظمه يف منهج يدعم نظرية تعليم الكبار

تأكد من أن مجيع األدوات مثل صور الفيديو والكتيبات تكمل بعضها  ) ب
 . ومكتوبة بوضوح

عاجل مجيع عناصر الربنامج حبرفية وحرص، سواء كانت على الورق أو املصورة ) ج
 . أو املسجلة لضمان اجلودة والفعالية

 مرحلة اختبار مدى صحة حمتوى الربنامج التدرييب .٣
 :دة إجناز هذه مرحلة التدريبتقدم القائمة التالية ملساع

المجموعة العربیة للتدریب (تخطیط وتنفیذ وتقویم البرامج التدریبیة : مدحت محمد أبو النصر، مراحل العملیة التدریبیة ۳۲
 ۷۷-۷٦ص ) ۲۰۰۹السعودیة، : والنشر
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ادخل وصحح الربنامج قبل أو أمام أحد احلضور، صمم مراجعات �ائية   ) أ
 .على أساس نتائج حمددة لضمان فعالية الربنامج

 مرحلة تنفيذ الربنامج ) ب
 :تقدم القائمة التالية ملساعدة إجناز هذه مرحلة التدريب

اليت تركز على املعرفة عند التطبيق امدح النجاح يف ورشة عمل املتدربني  ) أ
 .واملهارات وحمتوى التدريب

 مرحلة متابعة وتقييم وتقومي الربنامج ) ب
 :قيما جناح الربنامج وقفا هلذه األحوال

 )تفاعل املتعلمني املباشر بالتدريب(التفاعل  ) أ
 )استخدم أساليب االسرتجاع لقياس تعلمه املتعلمون بالفعل(التعليم   ) ب
 )املشرفني حنو أداء املتعلمني بالفعلالحظ حدود أفعال (السلوك ) ج
حدد مستوى التحسن الطارئ على األداء الوظفي وقيم احلفاظ (النتائج ) د

 ). املطلوب عليه
لتفصيل اخلطوات السابقة، بني بشري الدين عن اإلجراءات عملية التعليم 

 : بالطريقة التدريبية كما يلى
 اإلعداد واملقدمة .١
 :ذلك يف مبا هبا، القيام يتم اليت األشياء من العديد هناك املرحلة، هذه يف 

 .طلبةال حيققها أن جيب اليت األهداف حدد ) أ
 .ومتسلسلة حمددة املهارات عن بوضوح دحد ) ب
 .األخطاء لتجنب هبا القيام جيب اليت اخلطوات أو احلركات سلسلة حدد) ج
 .بالكامل الطريقة هذه تنفيذ قبل )Pradrill( التدريب قبل ما أنشطة أداء)  د

 التنفيذ .٢
 :وهي هبا القيام جيب اليت اخلطوات من العديد هناك ، املرحلة هذه يف 
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 االفتتاح خطوة ) أ
 تنفيذها، املعلم على يتعني اليت األشياء بعض تتضمن االفتتاح، خطوة يف

 .تنفيذها يتعني اليت التدريبات وأشكال حتقيقها، املراد األهداف عن التعبري
 خطوة التنفيذ ) ب

 .بسيطة بأشياء التدريب ابدأ )١
 .وجذابا ممتعا التعلم جو اجعل )٢
 .يف عملية التعلم باملشاركة مهتمني طلبةال مجيع أن من تأكد )٣
 .التدريب ملواصلة الفرصة طلبةال امنح )٤

 خطوة االختتام) ج
 طلبةلل احلافز توفري يف االستمرار املعلم على جيب التدريب، من االنتهاء عند

 املقدم التدريب ربط ميكن حبيث مستمر بشكل بالتدريب القيام ملواصلة
 .متزايد بشكل واعتيادهم ومهاراهتم

 االختتام .٣
 ٣٣.مهدئة متارين توفري. طلبةال يرتكبها اليت لألخطاء إصالحات إجراء 

 مزايا الطريقة التدريبية وعيوبها . د
 من ألن والعيوب، املزايا هلا التدريبية الطريقة فإن األخرى، التعلم أساليب كما

. البعض بعضها تكمل التعلم طريقة مجيع. كامال التعلم طريقة توجد ال املبدأ حيث
 اليت املادة خصائص على اعتماًدا التعلم، عملية يف استخدامه يف التعاون ميكن

 .طلبةال يدرسها
 :رأى سيف البحر مجارة وأسوان زين أن الزايا من الطريقة التدريبية هي

 وصنع الصوت، ونطق الكتابة مثل احلركية، املهارات اكتساب على القدرة .١
 .واستخدامها األدوات

۳۳Basyiruddin Usman. Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat Press, ۲۰۰۲)  h ٤۱ 
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 والقسمة والطرح اجلمعو  الضرب يف احلال هو كما العقلية، املهارات الكتساب .٢
 .ذلك إىل وما) الرموز( والعالمات

 واستخدام اهلجاء يف احلروف عالقة مثل ارتباطات شكل يف املهارات الكتساب .٣
 .ذلك إىل وما اخلرائط وقراءة الرموز

 .التنفيذ وسرعة دقة وزيادة العادات تشكيل .٤
 . تلقائية وأكثر املعقدة احلركات جيعل العادات تكوين .٥

 :أما العيوب هلذه الطريقة فهي
 توجيههم ويتم توافًقا أكثر يصبحون طلبةال ألن ومبادراهتم طلبةال مواهب حتدد .١

 .الفهم عن بعيدة ظروف إىل
 .البيئة يف الراكد التكييف تسبب .٢
 .مملةيكون  رتيبة وتكرارا مرارا تتم اليت التدريب تكون األحيان بعض يف .٣
 ٣٤.اجلامدة العادات تشكيل .٤

 برمجة أندرويد: المبحث الثالث
 أندرويد  ISpring تعريف برمجة . أ

لتنفيذ  الربمج هو عبارة عن جمموعة من األوامر أو الرموز مرتبة بشكل منهجي
أمر يعطى من قبل البشر من خالل مكونات الكمبيوتر أو األجهزة املستخدمة من 

. قبل البشر يف تشغيل برامج التطبيقات، مما يساعد البشر على تقدمي حلول ملايريدون
برجمة أندرويد هي فئة فرعية من الربامج الكمبيوتر اليت تستخدم قدرة الكمبيوتر 

عادة مقارنة بربنج النظام الذي يدمج . يريده املستخدممباشرة ألداء املهمة اليت 
ك القدرة على القيام مبهمة تفيد املختلفة، لكنه اليطبق مباشرة تلقدرات الكمبيوتر 

 ٣٥.املستخدم

۳٤ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, ۲۰۰۲) 
h ۱۰۸-۱۰۹ 
۳٥ Nazruddin Safaat, Pemrograman Aplikasi Mobile, ۹ 
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 أندرويد وعيوبها ISpringمزايا برمجة   . ب
 :يف عملية التعليم كما يلي ISpringبعض مزايا استخدام برجمة 

 .للحصول على املعلوماتتفاعلية، ألنه سهولة  .١
 .عملي هااستخدام .٢
 .يشمل مجيع الوسائل الصوتية واملرئية والسردية .٣
 .ميكن استخدامها يف جمموعات كبرية .٤

هبا أيًضا نقصان، وهي االعتماد على توافر  ISpringومع ذلك، فإن برجمة 
 الدعم التكنولوجي، واحلد من اإلبداع  من أنواع أخرى من وسائل التعليم، وتطلب

 .دعم املوارد البشرية املهنية لتشغيلها
 مهارة الكتابة: المبحث الرابع 

 مفهوم الكتابة . أ
وأما  ٣٦.تعىن اجلمع والشد والنتظيم) ك ت ب(الكتابة يف اللغة من مادة 

املعىن االصطالحي، فريى عليان أن الكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان 
عن أفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا يف 

صاحل يقول أن الكتابة هي حتويل األصوات اللغوية إىل  حممد ٣٧.حكم الناس عليه
تعارفا عليها بقصد نقلها إىل اآلخرين مهما تناءى رموز خمطوطة على الورق أو غريه م

  ٣٨.الزمان واملكان وبقصد التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة
 بدًءا عنها، التعبري أو العقل حمتويات وصف على القدرة هي الكتابة مهارات

 تقسيم. للكتابة املعقدة اجلوانب إىل الكلمات كتابة مثل البسيطة اجلوانب من
 ميكن ال فئات ثالث إىل واسع نطاق على العربية اللغة دروس يف الكتابة مهارات
  ٣٩.واإلنشاء واخلط اإلمالء وهي فصلها

 ۲۳٤ص ) المؤسسة المصریة: القاھرة(ابن منظور، لسان العرب  ۳٦
 ۱٥٦ص ) ه۱٤۱۳دار المسلم للنشر والتوزیع، : الریاض(ماھیتھا وطرائق تدریسھا أحمد فؤاد علیان، المھارات اللغویة  ۳۷
دار األندلس للنشر : المملكة العربیة السعودیة(مدخل إلى  خصائص اللغة العربیة وفنونھا : محمد صالح، المھارات اللغویة ۳۸

 ۲۰٥ص) ه۱٤۱۷والتوزیع، 
۳۹ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Rosdakarya, ۲۰۱۱) ۱٥۱ ص 
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قال رشيانا أن الكتابة هي القدرة على استخدام أمناط اللغة يف الكتابة للتعبري 
لذلك فأن الكتابة هي نشاط معقد ألنه يتضمن عناصر اللغة   ٤٠.عن فكرة أو رسالة

. ستنتج هذه العناصر كتابة متسلسلة ومتكاملة. ها ستصبح حمتويات الكتابةو خارج
من أجل التواصل بالكتابة، جيب أن يكون الكاتب قادرا على وضع أفكاره يف اللغة 

 . الصحيحة واملنظمة والكاملة
 أهداف الكتابة . ب

األهداف . أن من يريد أن يكتب بالتأكيد لديه األهداف املنشودة قال مسي
 ٤١: من الكتابة وهي كما يلى

كل شخص لديه خربة يف احلياة واألفكار واملشاعر واخليال : لقول شيء  .١
والتجويد اليت جيب توصيلها لآلخرين يف شكل مكتوب بنية أن يشعر القارئ 

  .بالتجربة أو املعرفة اليت يعيشها الكاتب
هناك العديد من الكتابات اليت هتدف إىل إعطاء : لتوفري املعلومات والتوجيه .٢

التعليمات أو التوجيهات بشأن شيء ما، على سبيل املثال طرق التعلم اجليد، 
 . واآلخر

ميكن للجميع كتابة ورقة هتدف إىل بيان شيء للقارئ حبيث تزداد : لبيان شيء .٣
 . املقدم أفضلمعرفة القراء، وفهم القراء للموضوع 

يكتب الناس أحيانا إلقناع اآلخرين بأرائهم حول شيء ما ألنه : لتكون متأكدا .٤
 . غالبا ما خيتلفون حول أشياء كثرية

 .طلبةالعثور على الغرض من هذا النوع من الكتابة عموما بني ال: للتلخيص .٥
مجلة من األهداف اليت يقصد  )٢٠١٠يف كتاب حبر الدين، ( وذكر الركايب

 :٤٢درس الكتابة فمنها هبا

٤۰ Rosyidi, Wahab, Mamluatul Hasanah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab cet 
ke-۲, hal ۹۷ 
٤۱ Tarigan, Hendrik Guntur, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbicara, (Bandung: Angkasa, 
۱۹۹٤) hal ۲٤-۲٥. 
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متكني املتعلم من التعبري عما يف نفوسهم أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة  .١
 .صحيحة

 .متكني املتعلم من إتقان فنون التعبري الوظفي على اختالفها .٢
متكينهم من التعبري الكتايب عن خرباهتم وآرائهم اخلاصة يف أسلوب سليم يتسم  .٣

مع مراعاة قواعد الرتقيم والتقسيم إىل فقرات بوضوح األفكار وصحتها وتنظيمها، 
 . ومراعاة اهلوامش

متكينهم من التعبري عما يقرؤونه بأسلوهبم اخلاص، وتعيني العناصر األساسية يف  .٤
 .املوضوع ووضع عناوين جزئية لكل قسم من أقسامه

تعويدهم التفكري املنطقي، وترتيب األفكار وتسلسلها، وربط بعضها ببعض مع  .٥
 .يف التعبري واحلرص على مجاله وروعتهالدقة 

صقل أساليبهم مبحاكاهتم أساليب كبار الكتاب، وتدريبهم على توجيد عباراهتم  .٦
 . مبختلف الطرق اليت حتقق هذه الغاية

 مراحل تعليم الكتابة . ج
رأى حممد بن إبراهيم اخلطيب أن لتعليم هذه املهارات مراحل خمتلفة نوجزها 

 : ٤٣فيما يلى
 التدرج .١

مبدأ تربوي ينطبق على مجيع حاالت التعليم، ويقضي مبدأ التدرج أن   
يسري التعليم وقفا خلطة مصممة، تبدأ بالسهل وتتدرج إىل الصعب فاألصعاب 
وإذا طبقنا مبدأ التدرج على الكتابة فإن علينا أن نبدأ باخلط مث النسخ فاإلمالء 

روف مث تنتقل إىل الكلمات تبدأ باحل: فالكتابة املقيد واحلرية وبصيغة أخرى هي
 . فاجلمل فالفقرة فاملقال وذلك ألسباب تربوية ومنطيقية

 كتابة احلروف .٢
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراھیم : ماالنج(بحر الدین، تطویر منھج تعلیم اللغة العربیة وتطبیقھ على مھارة الكتابة  أوریل ٤۲

 ۷۰ص) ۲۰۱۰اإلسالمیة الحكومیة، 
 ۱۱۸-۱۱٥ص ) مكتبة التةبة: الریاض(محمد بن إبراھیم الخطیب، طرائق تعلیم اللغة العربیة  ٤۳
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 :حيسن باملعلم مراعاة ما يلى يف مرحلة كتابة احلروف  
يوجه املتعلم إىل الطريقة الصحيحة ملسك القلم ألن غياب هذا التوجيه يؤدي  ) أ

 .إىل عادات غري مناسبة
 الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء الكتابة والظهر يوجه املعلم متعلمه إىل ) ب

 .معتدل والدفرت أمام املتعلم بوازية ميل خفيفة
يوجه متعلمه إىل التناسق يف الكتابة، وميكن تدريب املتعلم على دفاتر خاصة ) ج

 .مسطرة قبل الكتابة على كراسة اخلط
ضرورة توحيد املسافات بني احلروف املنفصلة يف الكلمة الواحدة وجعل هذه ) د

املسافات أقصر من املسافات بني كلمات اجلملة الواحدة، وتوحيد هذه 
 . املسافات

 . يوجه املعلم متعلمه إىل الكتابة خبطوط مستقية أفقية متوازية) ه
ليتمكنوا من تعديل يستحسن أن تكون كتابة املبتدئني بقلم الرصاص ) و

 .أخطائهم
من املفضل أن يكتب املتعلم يف كراسة اخلط من أسفل إىل أعلى حىت يكون ) ز

تقليده للنموذج، التقليده للسطر الذي يكتبه عندما يكتب من أعلى إىل 
 . أسفل

 النسخ .٣
بعد أن يتدرب املتعلم على كتابة احلروف منفصلة ومتصلة، يكلفهم   

ينة من كتاب القراءة، فقرة حمددة ليتمكن املعلم من املعلم بنسخ فقرات مع
 :تصويبها وللنسخ فوائد كثرية منها

 .تدريب على كتابة احلروف، وتدريب على اخلط اجلميل ) أ
 :لذا جيب على املعلم مراعاة ما يلى. يفيد يف تدريب املتعلم على التالقيم ) ب

 .أن ال يكون النسخ مرهقا للمتعلم )١
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 .هاأن ينسخ املتعلم مادة ألف )٢
 . متابعة املتعلم حىت يكون النسخ ذا قيمة عند التلميذ )٣

 اإلمالء .٤
بعد أن يتدرب املتعلم على النسخ وكتابة احلروف مدة مناسبة، تبدأ   

مرحلة اإلمالء اليت تكشف عن قدرة املتعلم يف كتابة ما يسمع ومن املفضل أن 
يكون اإلمالء بداية يف مادة مألوفة قد قرأها املتعلم ونسخها، ولإلمالء فوائد 

قدرة املتعلم على التمييز اإلمالء يكشف عن . تتصل باملهارات اللغوية املختلفة
. بني األصوات اللغوية وخاصة املتقاربة منها مثل ث، ذ، س، ز، غ، ق، ك

 . يكشف اإلمالء عن قدرة النتعلم على الرتقيم الصحيح
 الكتابة املقيدة .٥

وهي ما يسمى بالكتابة املوجهة وتأيت بعد أن يتعلم املتعلم كتابة احلروف   
 :شكال منهاوالنسخ واإلمالء، وتأخذ عدة أ

 .وذلك بتكليف املتعلم كتابة عدة مجل موتزية جلملة معينة: اجلمل املوازية ) أ
تعطى للمتعلم فقرة مكتوبة بصيغة املذكر وبطلب منه إعادة : الفقرة املوازية ) ب

 . الصياغة بصيغة املؤنث
يطلب من املتعلم أن ميأل الفراغ يف اجلملة بالكلمة : الكلمات احملذوفة) ج

 . ناسبةاحملذوفة امل
تعطى للمتعلم جمموعة من الكلمات يطلب منها أن يرتبها : ترتيب الكلمات) د

 . ليعمل منها مجلة صحيحة
يعطى للمتعلم جمموعة من اجلمل غري مرتبة ويطلب من : ترتيب اجلمل) ه

 . بناء على العالقة الزمانية أو املكانية. املتعلم أن يرتبها
 الكتابة احلرية .٦



۳۲ 
 

األمور التنظيمية اليت جيب أن يرشد املعلم متعلمه إليها قبل هناك بعض   
الكتابة منها التنظيم للصفحة اليت يكتب عليها من حيث اهلامش، وكتابة التاريخ 

ومن مناذج الكتابة .  واملوضوع والكتابة بأي نوع من أنواع األقالم، وشكل الكتابة
 :احلرة ما يلى

خيالية أة واقعية، وترتب فيها األحداث وهو سرد قصة : املوضوع القصصي ) أ
 .زمنيا، ويغلب عليها استعمال الفعل املاضى

يتناول املوضوع وصف احلاضر أو املستقبل أو املاضي، : املوضوع الوصفي ) ب
 . ويستخدم الفعل املناسب ملوضوع الوصف

وهو عرض فكرة ما من خالل التعريف أو التحليل أو : املوضوع العرضي) ج
 .املقارنة

يتناول املوضوع فكرة خالفية، ويكون للكاتب رأي فيها : املوضوع اجلديل) د
 . وحياول إقناع القارئ بأسلوب علمي، أو عاطفي أو كالمها معا

يطلب من املتعلم أن يقرأ نصا معينا ويلخصه مربزا األفكار : التلخيص) ه
 . الرئيسية يف حدود معينة من الكتابة
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 الثالث الفصل
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه . أ
املنهج الذي استخدمته الباحثة يف هذا البحث هو البحث التطويري 

)Research and Development (رأى سوجينو أن . على املدخل الكيفي والكمي
  نتائج  على  للحصول  املستخدمة  البحث طريقةالبحث التطويري والتجرييب هو 

الوسيلة لتعلم  إلعداد هو املنهج هذا استخدام يف اهلدف ٤٤.فعاليتها  وجتربة  معينة
قدمت الباحثة النتاج  .اإلمالئية الكتابة  املهارة استيعاب يف طلبةال تسهيللو اإلمالء 

 . أندرويد ISpringبإعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة 
 إجراءات البحث والتطوير . ب

 منوذج اإلمالء ألّنه الوسيلة لتعلمعداد إل ADDIEالباحثة منوذج  استخدمت
 استخدامها ميكن اليت التعليمية املواد بناء يف منظمة عملية يوفر عام تعليمي تصميم
 هو ADDIE منوذج أن إىل خنلص أن ميكن. اإلنرتنت عرب والتعلم لوجه وجها للتعلم
 من متنوعة جمموعة يف العملية تطبيق ميكن حيث التعلم لتصميم مفيد بسيط إطار

هي التحليل  ADDIEأما خطوات التطوير لنموذج . العام هيكلها بسبب اإلعدادات
 .  والتصميم والتطوير والتطبيق والتقومي

 :وميكن أن نعرف خطوات الدراسة التطويرية من الرسم البياين األيت
 

 
 
 

 

٤٤ Sugiyono،Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D،(Bandung: Alfabata،2008) ص، .297 
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 ADDIE٤٥الخطوات لنموذج . ١المخطوطة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 : املخطوطة السابقة فتقوم الباحثة باإلجراءات كما يلى بناء على

 التحليل .١
 ملعرفة ختبارباال الباحثة قامتاخلطوة األوىل هي حتليل اإلحتياجات،   

العربية ملعرفة  اللغة اإلمالئية واملقابلة مع بعض مدرسة الكتابة على طلبةال قدرة
 وملعرفة يف املدرسة وخارجها طلبةاألنشطة التعليمية ملهارة الكتابة، ودوافع تعلم ال

وتقوم الباحثة جبمع البيانات حيث حتتاج إليها ألمهية إعداد . طلبةال خصائص
أندرويد حنو  ISpring اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة الوسيلة لتعلم

 . ووسائله وغري ذلكأهداف التعليم ومادته 
أعطت الباحثة أسئلة و  مع طلبة الصف العاشر ختبارقامت الباحثة باال

يف الكتابة اإلمالئية مث حللت الباحثة األخطاء يف  طلبةاإلمالء ملعرفة كفاءة ال
 :هيالباحثة يف حتليل االحتياجات أما اخلطوات اليت استخدمتها  .الكتابة

يسمع الطلبة  الصف العاشر، إلمالء لدى طلبةاأعطت الباحثة اختبار  ) أ
  .النطق العريب مث يكتبونه على القرطاس

٤٥ Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan,(Bandung: Alfabeta, ۲۰۱٥) ۳۹ 

 التحليل

 قوميالت صميمالت طبيقالت

 طويرالت
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مث قامت  .بعد عملية االختبار، قامت الباحثة جبمع ورقة اإلجابة للطلبة ) ب
الطلبة  ةاليت تظهر يف كتابملعرفة على األخطاء  اءالباحثة بتحديد األخط
  .، ومجعتها الباحثة على جمموعة واحدةاملخالفة لقواعد اإلمالء

 شرح وجه األخطاءلهو  اءخطالغرض من وصف األاألخطاء،  وصف ) ج
وصف األخطاء يف الكتابة وجدت الباحثة  .يف كتابة الطلبة املوجودة

نقصان احلروف، وزيادة و  كتابة احلرف،  الصف العاشر هي طلبةاإلمالئية ل
والتاء  ،والالم القمرية ،الالم الشمسيةو  ،والتنوين ،تابة املاداحلروف، وك

  .والتاء املفتوحة ،املربوطة
صنفت الباحثة أخطاء الطالب يف الكتابة اإلمالئية من تصنيف األخطاء،  ) د

مث  .ئيةقواعد اإلمالالخالل جتميع أماكن األخطاء الكتابية على موضوعات 
ء الطلبة يف الكتابة اإلمالئية من أقلها إىل أكثرها رتبت الباحثة بيانات أخطا

  .بناًء على موضوعات القواعد اإلمالئية
توجد األخطاء يف كتابة التنوين من ناحية الكلمة والعبارة تفسري األخطاء،  ) ه

مع ذلك، توجد أخطاء كتابة الالم القمرية . اجلملة، وكذالك الالم الشمسية
وتوجد األخطاء يف كتابة التاء املربوطة والتاء . من ناحية العبارة واجلملة

فسرت . من ناحية الكلمة والعبارة واجلملة املفتوحة يف وسط الكلمة وآخره
لباحثة األخطاء يف كتابة احلرف اهلجائي ونقصا�ا و زيادهتا ألن الطلبة مل ا

ومل يعرفوا على معىن الكلمات أو املفردات  جيدا األصوات املسموعة وايسمع
  .ذلك القواعد اإلمالئيةوك

فوجدت الباحثة  بعد حللت الباحثة األخطاء يف الكتابة اإلمالئية، 
حددت الباحثة املواد اليت حيتاجو�ا الطلبة يف األخطاء الشائعة يف كتابة الطلبة، و 

أما املواد حتتوى على كتابة التنوين والالم الشمسية والالم . تعلم الكتابة اإلمالئية
 .لتاء املربوطة والتاء املفتوحةالقمرية وا
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املقابلة، قامت الباحثة باملقابلة مع معلمة اللغة العربية وهي أستاذة  يف أما
قامت الباحثة معها عن حالة تعليمها يف الفصل والوسائل . سيدة الواسعة

التعليمية املستخدمة عند التعليم خاصة ملعرفة املشكالت املوجودة فيها اليت  
م يف الكتابة خاصة لرتقية مهارهت طلبةكانت تساعد الباحثة عن احتياجات ال

 :واخلالصة منها. الكتابة اإلمالئية
يف تعلم اللغة العربية مازالت ناقصة أو يف املرحلة املبتدئ  طلبةإن كفاءة ال ) أ

ألن أكثر منهم مل يتعلموا اللغة العربية من قبل والسيما يف الكتابة 
 .اإلمالئية

ون نظر إىل يف جعل اجلملة د طلبةإن تعليم الكتابة حيتوى على قدرة ال ) ب
 . قدرهتم يف الكتابة اإلمالئية مقدما

 .حيتاجون إىل الوسيلة التعليمية ملمارسة الكتابة اإلمالئية طلبةإن ال ) ج
إن وقتا قصريا يف التعليم عند املدرسة وحتتاج إىل الوسيلة التعليمية اجليدة  ) د

 .يف تعلم اللغة العربية طلبةلرتقية كفاءة ال

الفصل التجرييب أي الفصل العاشر  طلبةمع  قابلةباحثة باملمث قامت ال
املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية اإلسالمية سيكورا، ووجدت الباحثة اخلالصة كما 

 :يلى
متخرج من مدرسة املتوسطة احلكومية العامة ومل يتعلموا  طلبةإن أكثر ال ) أ

 .اللغة العربية من قبل
ربية أل�م يزالون من يشعرون بالصعوبة يف تعلم اللغة الع طلبةإن أكثر ال ) ب

 .مرحلة املبتدئ
 .إ�م يوفقون أن مهارة الكتابة مهمة يف تعليمها ) ج
 .يشعرون أن طريقة املستخدمة عند التعلم مملة طلبةإن ال ) د
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حيتاجون إىل الوسيلة التعليمية لرتقية مهارهتم يف الكتابة  طلبةإن ال ) ه
 .اإلمالئية

مرحلة مبتدئ ومل يتعاودوا إ�م مل حيتاجوا إىل الناطق األصلي أل�م من  ) و
 .بناطق األصلي

يشعرون أن املعلمة مل تستخدم الوسيلة التعليمية املمتعة يف  طلبةإن ال ) ز
عملية تعليم الكتابة، وأكثرهم يشعرون مملة إذا كانت املدرسة تكتب يف 

 . السبورة فحسب
حيتاجون إىل ممارسة الكتابة اإلمالئية لرتقية قدرهتم يف مهارة  طلبةإن ال ) ح

 .الكتابة
حيتاجون كثريا إىل  طلبةإستنادا إىل هذه البيانات عرفت الباحثة أن ال

الوسيلة التعليمية املمتعة ملمارسة الكتابة اإلمالئية وللتعلم بشكل مستقل، بنظر 
بتدئ ليساعدهم يف ترقية مهارهتم عند الذين يزالون يف املرحلة امل طلبةإىل قدرة ال

لذالك أرادت الباحثة حلها على سبيل إعداد . تعلم الكتابة يف الفصل الدراسي
 . أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringبرجمة الوسيلة لتعلم اإلمالء باستخدام 

. يف عصر العوملة احلايل، فإن مجيع جوانب احلياة مطلوبة للتقدم والتطور
مع دخول القرن احلادي  .ناسب بتطور التكنولوجية اليت تنمو بسرعةوهذا ي

 .والعشرين، أصبح استخدام التكنولوجيا أمرًا شائعا حىت إلزاميا يف جوانب احلياة
وهو  بنظام أندرويد،  هلاتف احملمولأحد استخدامات التكنولوجيا هو استخدام ا

لديه مجيع اليوم و يت ميكن محلها يف أي مكان أكثر األجهزة التكنولوجية العملية ال
هو  بنظام أندرويد اهلاتف احملمول .الناس تقريًبا من مجيع األعمار هذه األجهزة

ال يقتصر  .تصال اليت ميكن استخدامها للتعليم خاصة يف عملية التعلماالأداة 
لتعلم التعلم باستخدام أندرويد على املكان والزمان، لذلك ميكن إجراء عملية ا
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وهذا من أسباب الباحثة لتطوير الوسائل التعليمية  .يف أي وقت ويف أي مكان
  .أندرويد ISpringبرجمة باستخدام 

تساعد يف عملية تعليم  أندرويد ISpringبرجمة وسبب آخر هو أن 
م اإلمالء على ييعتمد تعل. اإلمالء أل�ا تتضمن الوسيلة السمعية والبصرية

 ISpringبرجمة ، لذلك ميكن أن تساعد امليزات الصوتية املوجودة يف الصوت
و استخدام هذه الربجمة عند  .اإلمالئية الكتابة ممارسةالطالب أثناء  أندرويد

التعلم تساعد الطلبة يف تعلم الكتابة اإلمالئية بشكل مستقل السيما اآلن يف 
عقد بوسيلة عرب اإلنرتنيت الزمن فريوس كورونا الذي كانت عملية التعلم كلها ي

 .يف البيت
اختارت الباحثة الطريقة التدريبية بناًء على نتائج املقابلة مع الطالب 

مهارة الكتابة اإلمالئية  .الذين قالوا إ�م حيتاجون إىل ممارسة الكتابة لرتقية قدرهتم
 أن الطريقة التدريبية واحدة من Gagne رأى. ميكن اكتساهبا بالتدريب املكثف

 طلبةسيقوم ال. يف عملية التعلم طلبةأكثر الطرائق الفعالية لتطوير مهارات ال
من خالل القيام بتدريبات متكررة، . بالتدريبات املتكررة وفًقا لإلجراءات املناسبة

 ٤٦.قادرين على حتقيق املهارات املتوقعة املرجوة طلبةسيكون ال
 التصميم .٢

الوسيلة لتعلم اإلمالء على  إعدادا الباحثة يف اخلطوة الثانية اليت أخذهت
أندرويد لرتقية مهارة الكتابة هي عملية  ISpringالطريقة التدريبية باستخدام برجمة 

يف هذه اخلطوة قامت الباحثة بالتصميم عن أنواع كل . تصميم اإلنتاج
االحتياجات واألدوات إلنتاج الوسيلة التعليمية على برجمة أندرويد لرتقية مهارة 

صممت الباحثة يف هذه اخلطوة استنادا إىل نتيجة حتليل . ة اإلمالئيةالكتاب
 . االحتياجات اليت قد مجعتها الباحثة من قبل

٤٦ Gagne و Robert M. Kondisi Belajar dan Teori Pembelajaran (Jakarta: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan , ۱۹۹۰)  ۲٦۹  . ص 
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تعرف هذه املرحلة باخلطة كمثل البناء قبل يبىن بناؤه البد أن يكون 
 Microsoft Powerاستخدمت الباحثة برجمة . هناك تصميم البناء على األوراق

Point أما مواصفات . يف تصميم املواد التعليمية قبل تغريه إىل برجمة أندرويد
  اإلنتاج حتتوي على

الغالف األمامي يتضمن من الصور وموضوع الدرس : الغالف األمامي ) أ
 .والرمز البتداء التعلم

صممت الباحثة دليل الرموز ملساعدة املستخدم على فهم : دليل الرموز ) ب
 .معىن الرموز املقدمة

 هداف التعليميةاأل ) ت
القواعد اإلمالئية عن كانت املواد التعليمية تتكون من : املواد التعليمية  ) ث

. التنوين و الالم الشمسية والالم القمرية والتاء املربوطة والتاء املفتوحة
بوضع األمثلة من ناحية الكلمة واجلملة املفيدة و ميكن استماع الصوت 

 .من األمثلة
تدريبات اإلمالء بشكل متدرج منها اإلمالء املنقويل إعطاء : التدريبات ) ج

أسئلة  ١٠أسئلة، واإلمالء االستماعي  ١٠أسئلة، واإلمالء املنظوري  ١٠
إعطاء التدريبات باألسئلة اإلمالئية من ناحية و  .يف كل املادة التعليمية

 .الكلمة والعبارة واجلملة املفيدة
التحقق من   طلبةحىت يتمكن اليتم توفري مفتاح اإلجابة : مفتاح اإلجابة ) ح

 .تهم ومعرفة موقع األخطاء يف الكتابة اإلمالئيةكتاب
 .بعد ممارسة الكتابة اإلمالئية طلبةملعرفة نتائج ال: التقومي ) خ

 التطوير .٣
اخلطوة الثالثة اليت أخذهتا الباحثة يف تصميم الوسيلة لتعلم اإلمالء على 

أندرويد لرتقية مهارة الكتابة هي عملية  ISpringالطريقة التدريبية باستخدام برجمة 



٤۰ 
 

العملية يف هذه اخلطوة هي عملية صناعة النتاج وتصديقه . تطوير اإلنتاج
 . وإصالحه

 Microsoftبعد صممت الباحثة الوسيلة التعليمية باستخدام برجمة 

Power Point  فغريهتا الباحثة إىل برجمةISpring إلنتاج الوسيلة،  .أندويد
باحثة تالثة برجمة للحاسوب يف تصميم هذه الوسيلة التعليمية، استخدمت ال

أما  .Website to APK Building، و Microsoft Power Point،Suite  ISpring: وهي
 : اخلطوات يف إنتاج الربجمة كما يلى

استعدت الباحثة تالثة برجمة للحاسوب يف تصميم هذه الوسيلة التعليمية،  ) أ
 Website to APK و، Microsoft Power Point،Suite  ISpring: وهي

Building. 

 
 . HTML٥إىل  Power Pointتغيري امللف من   ) ب

 
 



٤۱ 
 

 " Publish" كتابة موضوع امللف وتشغيل ) ج

 
مث مأل . Website to APK Building بعد تغيري امللف، شغلت الباحثة برجمة

مث  .HTML٥البيانات اآلتية مث أدخلت الباحثة امللف السابق الذي قد غريته إىل 
 .غريت الباحثة أيقونة برجمة أندرويد



٤۲ 
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 GENERATEبعد مالء كل البيانات، فقامت الباحثة بإنتاج الربجمة بتشغيل ) ه

APK 

فالربجمة أندرويد . بعد إنتاج الربجمة، نقلتها  الباحثة إىل اهلاتف وتثبيتها
" ظهرت أيقونة يف شاشة أندرويد ومسيت باالسم . تكون مستعدة لإلستعمال

Belajar Imla  ."انقروا أيقونة يف . وهذه أيقونة تكون بابا لدخول إىل هذه الربجمة
 . هاتف أندرويد فستفنح هذه الربجمة

 
إىل برجمة أندرويد،  Microsoft Power Pointبعد تغيري اإلنتاج من  

قام اخلبريان بتصديقها ما يتعلق   .بتصديق اإلنتاج فأقيمت الوسيلة التعليمية
نتاج، وهذا ملعرفة جودة وتصميم  الوسيلة يف ذلك ال التعليمية مبحتوى  املادة

 ISpringلطريقة التدريبية باستخدام برجمة الوسيلة لتعلم اإلمالء على ا إعداد
كانت عملية التصديق بإعطاء ورقة االستبانة إىل . أندرويد لرتقية مهارة الكتابة

  .اخلبريين

Belajar Imla 
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اإلنتاج . بعد عملية التصديق، قامت الباحثة بتحسني أو إصالح اإلنتاج
أصلحت . الذي أعدت الباحثة حيتاج إىل اإلصالح والتعديل واإلقرتاحات

 ينأحسن وأجيد من قبل تصديق  اخلرب الباحثة ذلك اإلنتاج حىت صار اإلنتاج 
 .وممكن استخدامها عند التعلم

 التطبيق .٤
اخلطوة الرابعة اليت أخذهتا الباحثة يف تصميم الوسيلة لتعلم اإلمالء على 

قية مهارة الكتابة هي عملية أندرويد لرت  ISpringلتدريبية باستخدام برجمة الطريقة ا
من فصول  الصف العاشر طلبةقامت الباحثة بتجربة اإلنتاج إىل . اإلنتاج طبيقت

أخذت الباحثة . باملدرسة العالية مبؤسسة الرتبية اإلسالمية سيكورا العلوم الطبيعية
 . طالبا ليكونوا عينة يف هذه التجربة ٢٢

جتربت الباحثة إىل مساع األصوات من الناطق غري األصلي لكل املواد 
أن يكتبوا أو يعمل تدريبات  طلبةاملصممة يف الوسيلة التعليمية، وينبغي على ال

 ٢٢إىل  ٢٠٢٠أغسطس  ٣تاريخ  يفأجريت التجربة . اإلمالء كل يوم
 .٢٠٢٠أغسطس 

). Quasi Eksperimen Design(احثة تصميم شبه جترييب استخدمت الب
وهذا التصميم  . one group pre test – post testوالتصميم التجرييب املستخدم هو 

one group pre test – post test  قبل استخدام (يقاس باستخدام االختبار القبلي
جتربة اإلنتاج ت أجري).   بعد استخدام الوسيلة(دي واالختبار البع) الوسيلة

يتم التجربة بطريقة املقارنة قبل استخدام . ملعرفة فعالية الوسيلة التعليمية املطورة
وبعد التجربة، قامت الباحثة بإعطاء ). بعد-قبل(اإلنتاج وبعد استخدامه 

   .النتاج املطورأرائهم حول ملعرفة  طلبةاالستبانة إىل ال
 
 



٤٥ 
 

  one group pre test – post test تصميم تطبيق. ٢الجدول 
O 

 االختبار القبلي
X 

 تطبيق اإلنتاج
O 

 االختبار البعدي
بار القبلي تإعطاء االخ

قبل استخدام  طلبةإىل ال
 برجمة أندرويد

استخدام برجمة أندرويد 
 يوم ١٥لتعلم اإلمالء يف 

بار البعدي تإعطاء االخ
بعد استخدام  طلبةإىل ال

 برجمة أندرويد

 
 قويمالت .٥

التقومي . وأما اخلطوة األخرية هي تقومي اإلنتاج بعد انتهاء عملية التنفيذ  
هو عملية مستمرة وشاملة التقف عند جمرد إعطاء درجة أو تقدير وإمنا ترتبط 

ميثل التقومي إحدى من  ٤٧.بإصدار أحكام على ضوء أهداف أو معايري حمددة
لتعرف على أثر كل ما مت أهم املدخل احلدبثة لتطوير التعليم فمن خالله يتم ا

ملعرفة النظام أن التقومي هو عملية . التخطيط له وتنفيده من عملية التعليم
قامت الباحثة . هل هو من النجاح موافقة للمتواقع األول التعليمي الذي بيىن

جبمع النتائج من االستبانة وحتليلها ملعرفة أراء الطلبة بعد استخدام الوسيلة 
 .  التعليمية املطورة

 تجربة اإلنتاج . ج
 ملعرفة أساسية أداة لتكون املستخدمة البيانات جلمع اإلنتاج جتربة من اهلدف

 :على تشتمل اإلنتاج جتربة وهذه. نفسه اإلنتاج ونتيجة الفعالية درجة
 تصميم التجربة .١

 :يلي كما  الباحثة صممته اليت خطوتني من تتكون التجربة تصميم إن

مطبع جامعة موالنا مالك إبراھیم ماالنج، : ماالنج(مھارة التدریس نحو إعداد مدرس اللغة العربیة الكفء أوریل بحر الدین،  ٤۷
۲۰۱۱ (۱۹۲ 
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 بريخ قبل من التصاميم على األولية التجربة إجراء :احملدود التطوير جتربة ) أ
 .الوسائل ريوخب املواد

 .طالبا يف الصف العاشر ٢٢تتجربة اجملموعة الكبرية اليت أجريت على  ) ب
 أفراد التجربة .٢

 :يلى كما أفرادها إىل وحتتاج بالتجربة الباحثة قامت
اإلمالء، واخلبري اخلبري األول من جمال مادة : أفراد التجربة من اخلبريين ) أ

فاهلدف هذا األمر إلجياد التصديق . الثاين من جمال تصميم الوسيلة
 .واالقرتاحات حول جودة النتاج املطور

قامت الباحثة بأفراد التجربة من الطلبة وعددهم : طلبةأفراد التجربة من ال ) ب
فاهلدف هذا األمر إلجياد البيانات عن نتيجة االختبار القبلي . طالبا ٢٢
 . ختبار البعديواال

 البيانات .٣
وبالنسبة . يف هذا البحث، استخدمت الباحثة البيانات الكيفية والكمية 

للحصول  طلبةاملقابلة على املدرس والأجريت . الكيفية لألشياء يف البيانات
أما بالنسبة لألشياء يف البيانات . نتاج الوسيلة اجليدةعلى معلومات أقوى وإل

الصف العاشر  طلبةقام اخلبريان و . الكمية أجريت االستبانة واالختبار
. األوىل والثانيةباستجابة االستبانة، والبيانات احملصولة إلجابة أسئلة البحث 

إلجياد البيانات عن نتائجهم قبل استخدام النتاج  طلبةأما االختبار يقوم به ال
 .والرابعة وهذه البيانات احملصولة إلجابة أسئلة البحث الثالثة. تخدامهوبعد اس

  جمع البيانات ساليبأ . د
 : حتتاج الباحثة إىل األساليب يف مجع البيانات، وهي املقابلة واالستبانة واالختبار
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 املقابلة .١
يقوم من خالله الباحث جبمع املعلومات تعترب املقابلة استبيانا شفويا 

الطلبة ومدرسة  قامت الباحثة باملقابلة مع ٤٨.شفوية من املفصوصوبيانات 
جلمع البيانات عن األنشطة التعليمية ملهارة الكتابة، ودوافع تعلم  اللغة الغربية

 .طلبةيف املدرسة وخارجها وملعرفة خصائص ال طلبةال
 االستبانة .٢

قــــائق يعتــــرب االســــتبانة أداة مالئمــــة للحصــــول علــــى املعلومــــات والبيانــــات واحل
بشكل عدد من اإلسـئلة يطلـب اإلجابـة  املرتبطة بواقع معني، ويقدم االستبانة

اســـتخدمت  ٤٩.عنهـــا مـــن قبـــل عـــدد مـــن األفـــراد املعنيـــني مبوضـــوع االســـتبيان
االستبانة إلجياد البيانات عن التصديق واالقرتاحات حول النتاج الذي قـام بـه 

جاهبم بعــد اســتخدام النتــاج إلجيــاد البيانــات عــن اســت طلبــةاخلبــريان، وكــذلك ال
 .يف تعلم اإلمالء

 االختبار .٣
وية أو كتابية أو صور أو أسئلة شف(هو جمموعة من املثريات  االختبار

أعدت لقياس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطى درجة ) رسوم
ما أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص، وميكن أن يكون االختبار جمموعة من 

قامت الباحثة باالختبار جلمع البيانات عن نتائج  ٥٠.األسئلة أو جهازا معينا
 . قبل استخدام النتاج لتعلم اإلمالء وبعد استخدامها طلبةال

 
 

 
 

 ۱۳٥مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ، ص : ذوقان عبیدات وزمالؤه، البحث العلمي ٤۸
 ۱۲۱الیبھ، صمفھومھ وأدواتھ وأس: ذوقان عبیدات وزمالؤه، البحث العلمي ٤۹
 ۱۸۹مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ، ص: ذوقان عبیدات وزمالؤه، البحث العلمي ٥۰
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 مقياس نتيجة االختبار. ٣الجدول 
 المعيار النتجة

 ضعيف ٥٩-٠
 متوسط ٧٤-٦٠
 جيد ٨٤-٧٥
 جيد جدا ١٠٠-٨٥

 
 أساليب تحليل البيانات . ه

 األنشطة أن) ٩١: ٢٠١٠( سوغييونو عنه نقل حوبريمان و ميلس قال 
أما اخلطوات يف  .البيانات متام حىت ومواصلة متفاعال يكون الكيفي البحث يف

 . حتليل البيانات هي إعادة البيانات وعراض البيانات واستنتجات البيانات
 األحوال وتركيز ،الرئيسية األحوال واختيار ،التخليص تعىن اإلعادة

 مجع يف اجملموعة البيانات الباحثة أعادت السابق، البيان إىل استنادا. املهمة
. البحث هبدف املناسبة واختيارها اجملموعة البيانات بتلخيص يعىن البيانات،

  .واملناسبة املهمة البيانات إىل الباحثة ورّكزت
 ابيانات وصف أو موجزا وصفا البيانات تقدمي هو البيانات عرض

 لعرض استخدام أكثر ،حوبريمان و ميلس عند. قبلها أعيدت اليت اجملموعة
 السابق، البيان علي بناء. النصّ  سرد بنصّ  هو الكيفي البحث يف البيانات
 وضوح امهتام مع املوجز الوصف يف موضوعيّا البيانات بوصف الباحثة فقامت

 .كلّيا احلال وصف الذي ومتامها البيانات
واخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات عند ميلس و حوبريمان هي استنتاجات 

االستنتاجات االوىل اليت اقرتحتها الباحثة مؤقتة، سوف تتغري إذا ال . البيانات



٤۹ 
 

واالستنتاجات الىت . جتد الباحثة األدلّة القوية ملدافعة يف مجع البيانات األتية
 .ات املوثوقةتناسب باألدلّة الصاحلة  فهي االستنتاج

أما اساليب حتليل البيانات اليت ستستخدمها الباحثة للبحث الكمي كما 
 :يلى

 حتليل البيانات من االستبانة ) أ
 اخلبريين من االستبانة خالل من املتوافرة البيانات بتحليل الباحثة قامت  

 ملهارة املصممة املادة هذه حنو آرائهم لتصوير وصفية املصممة املادة حنو
 خالل من املتوافرة البيانات بتحليل الباحثة قامت. اإلمالئية بةالكتا

إلجياد البيانات عن استجاهبم بعد استخدام النتاج يف  طلبةال من االستبانة
 . تعلم اإلمالء

 مقياس نتيجة االستبانة. ٤الجدول 

 البنود

 المعيار النتيجة
 جيد جدا ٥
 جيد ٤
 متوسط ٣
 ناقص ٢
 ضعيف ١

 
 ):٨٠: ٢٠٠٤(هذا التحليل بنسبة أناس سوجيونو  ورموز

P= 𝐹
𝑁  

x١٠٠٪ 
P  :النتيجة احملسوبة 
𝐹  :عدد نتائج االجابة 
𝑁  :عدد النتائج الكاملة 
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بعد حتليل النتيجة باستخدام الرموز السابقة، أعطت الباحثة التقرير من  
الذي يتكون )  Likert( واستخدمت الباحثة منوذج ليكرة . كل النتيجة احملصولة
قامت . جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف، وضعيف جدا: من مخس مستويات

  ٥١:الباحثة بتفسري النتيجة احملصولة على سبيل مقارنتها إىل اجلدول  التايل
 مقياس درجات االستبانة. ٥الجدول 

 البيان المعيار النتيجة
 يصلح كلها أو يبدلمردود،  ضعيف جدا %١٩ -%  ٠

 ضعيف %٣٩ -% ٢٠
ال ميكن استخدامها يف عملية التعلم 

 قبل اإلصالح
 مقبول، يف حاجة إىل اإلصالح متوسط %٥٩ -% ٤٠
 مقبول، ميكن استخدامها جيد %٧٩ -% ٦٠
 مقبول، ميكن استخدامها جيد جدا %١٠٠ -% ٨٠

 
 حتليل البيانات من االختبار   ) ب

 :قامت الباحثة بثالثة أساليب يف حتليل البيانات هي
 )Normality test( الطبيعية البيانات اختبار )١

 كانت إذا ما الختبار واحدة طريقة هي Shapiro wilk طريقة 
 للبيانات الطبيعية احلالة باختبار تقوم الباحثة. ال أم طبيعية البيانات

 لسينغيه وفًقا .٥٠ من أقل العينات عدد ألن Shapiro wilk باستخدام

٥۱ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D.  (Bandung: Alfabeta, ۲۰۱۳) h 

۲٥۰ 
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 Shapiro اختبار يف طبيعي بشكل توزيعها يتم البيانات أن يقال سانتوسو

wilk ٠,٠٥٥٢ املعنوية أكرب من القيمة كانت إذا 
 :)يبعدالو  يقبلال االختبار( t اختبار )٢

 من جزء هو االختبار هذا.  paired t testاختبار الباحثة تستخدم 
هي   paired t test اختبار يف املستخدمة البيانات. املقارنة الفرضية اختبار

 االختبار هذا يهدف. هي البيانات باملقياس املدى أو البيانات النسبية
 لسينغيه وفًقا .قرتنتنيامل ينتنيللع ةتوسطالقيمة امل يف اختالفات ملعرفة

 paired t اختبار يف القرارات باختاذ اخلاصة اإلرشادات فإن سانتوسو،

test خمرجات لنتائج الكبرية القيمة على بناء SPSS يلي كما هي: 
 وقبول Ho رفض فسيتم ،٠,٠٥أقل من عنوية امل القيمة كانت إذا ) أ(

Ha. 
 قبول يتم ٠,٠٥ أكثر من القيمة املعنوية كانت إذا العكس، على ) ب(

Ho ورفض Ha.٥٣ 
 tنتيجة  على بناء paired t test اختبار يفاألخرى الختاذ القرار والطريقة 

 :يلي كما هي SPSS خمرجات لنتائج
 Ho رفض فسيتماجلدول،  tاحلاسوب أكثر من  tإذا كانت نتيجة  ) أ(

 .Ha وقبول
 Ho قبول يتماجلدول،  tاحلاسوب أكثر من  tإذا كانت نتيجة  ) ب(

 ٥٤.Ha ورفض
 
 

٥۲ Santoso, Singgih. Statistik Multivariat Edisi Revisi (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, ۲۰۱٤) 
h ۱۹۱ 
٥۳  Santoso, Singgih. Statistik Multivariat Edisi Revisi, h ۲٦٥ 
٥٤  Santoso, Singgih. Statistik Multivariat Edisi Revisi, h ۲٦٥ 
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 N-Gain اختبار )٣
 ادةاستخدام الوسيلة التعليمية مل فعالية ملعرفة N-Gain اختبار هتدف
. ومدى فعاليتها أندرويد برجمة باستخدام التدريبية الطريقة على اإلمالء

 ما نتيجة بني الفرق حساب طريق عن N-Gain درجة اختبار إجراء يتم
 بني الفرق حساب خالل من. االختبار بعد ما ونتيجة االختبار قبل

 عالج استخدام كان إذا ما معرفة ميكن والبعدي، القبلي االختبار نتيجة
 على N-Gain لدرجةا قيمة تصنيف حتديد ميكن. ال أم فعاال معني

 ).٪( مئوية نسبة شكل يف N-Gain قيمة من أو N-Gain قيمة أساس
 N-Gainمقياس درجة . ٦الجدول 

 

 الوصف نسبة مئوية
 غري فعال %٤٠أقل من 

 نقصان فعال % ٥٥-٤٠
 كاف فعال %٧٥-٥٦

%٧٦أكثر من   فعاال  
 
 
 

 الوصف N-Gainنتيجة 
G < مرتفعة ٠,٧ 
٠,٣ > G > متوسطة ٠,٧ 

G > منخفضة ٠,٣ 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

أراء اخلرباء يف  املبحث األول،: مباحث، منها أربعهذا الفصل حيتوى على 
أندرويد لرتقية  ISpringإعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة 

يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية اإلسالمية  لدى طلبة الصف العاشر مهارة الكتابة
أراء الطلبة يف إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية املبحث الثاين،  .سيكورا

يف  لدى طلبة الصف العاشر أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringباستخدام برجمة 
ملعرفة فعالية استخدام املبحث الثالث، . سيكورا املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية اإلسالمية

أندرويد لرتقية مهارة  ISpringالوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة 
 .يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية اإلسالمية سيكورا لدى طلبة الصف العاشر الكتابة

ام الوسيلة لتعلم اإلمالء على احملصولة بعد استخد N-Gainملعرفة واملبحث الرابع، 
لدى طلبة الصف  أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringالطريقة التدريبية باستخدام برجمة 

 : أما البيانات كما يلي .يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية اإلسالمية سيكورا العاشر
أراء الخبراء في إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية : المبحث األول

في  لدى طلبة الصف العاشر أندرويد لترقية مهارة الكتابة ISpringباستخدام برمجة 
 .المدرسة العالية بمؤسسة التربية اإلسالمية سيكورا

يمت إىل برجمة أندرويد، فأق Microsoft Power Pointبعد تغيري اإلنتاج من 

قام اخلبريان بتصديقها ما يتعلق  مبحتوى  املادة .  الوسيلة التعليمية بتصديق اإلنتاج

الوسيلة لتعلم اإلمالء على  إعدادوتصميم  الوسيلة يف ذلك اإلنتاج، وهذا ملعرفة جودة 

كانت عملية . أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringالطريقة التدريبية باستخدام برجمة 

من قبل خبري املواد  تعرض نتيجة التصديق .بإعطاء ورقة االستبانة إىل اخلبريين التصديق

 :باجلدول اآلتى رمحاف يت قام به الدكتورالتعليمية ال
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 نتيجة االستبانة من خبير المواد التعليمية ٧الجدول 

 المعيار نتيجة البنود الرقم

١ 
اإلبتدائية دقة املواد بناء على الكفاءة األساسية والكفاءة 

 .واألهداف التعليمية
 جيد ٤

 جيد ٤ دقة املواد املقدمة بناء على النظرية ٢
 جيد ٤ مالئمة املواد بناء على مفهوم تعليم اللغة العربية ٣
 جيد ٤ دقة مصادر املواد ٤
 جيد ٤ صحة املواد ٥
 جيد ٤ دقة جمال املواد ٦
 جيد جّدا ٥ املدرسة العاليةاملواد املقدمة مناسبا مببادئ التعليم يف  ٧
 جيد ٤ مالئمة ترتيب عرض املواد ٨
 جيد ٤ وضوح اجتاهات التعليم ٩
 جيد ٤ طلبةالقدرة على إثارة الفضول لدى ال ١٠
 جيد ٤ طلبةالقدرة على جعل املتعة لدى ال ١١
 جيد ٤ لديهم الفرصة ليكونوا ناشطني يف الكتابة طلبةال ١٢
 جيد جدا ٥ كالوسيلة ملمارسة الكتابةمالئمة املواد   ١٣
 جيد ٤ طلبةمالئمة املواد مع مستوى تفكري ال ١٤
 جيد ٤ بساطة اجلملة يف اللغة املستخدمة ١٥
 جيد جدا ٥ دقة النحوية واإلمالء ١٦
 جيد جدا ٥ فصاحة األصوات املسموعة ١٧

  ٧٢ المجموع
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 : قامت الباحثة بتحليل البيانات احملصولة على سبيل مقارنتها إىل الرموز التالية

١٠٠٪ ×
جمموع نتيجة  اإلجابة

 جمموع النتيجة األعلى
= 𝑃 

 
P =١٠٠× ٧٢/٨٥% 
P =٨٤،٧% 

بعد حتليل النتيجة باستخدام الرموز السابقة، أعطت الباحثة التقرير من كل 
بتفسري النتيجة احملصولة على سبيل مقارنتها إىل اجلدول قامت الباحثة . النتيجة احملصولة

 :التايل
 البيان المعيار النتيجة

 يصلح كلها أو يبدلمردود،  ضعيف جدا %١٩ -%  ٠

 ضعيف %٣٩ -% ٢٠
ال ميكن استخدامها يف عملية التعلم قبل 

 اإلصالح
 مقبول، يف حاجة إىل اإلصالح متوسط %٥٩ -% ٤٠
 بعد اإلصالح البسيط ميكن استخدامها مقبول، جيد %٧٩ -% ٦٠
 مقبول، ميكن استخدامها جيد جدا %١٠٠ -% ٨٠

 
تدل على تقدير % ٨٤,٧ظهرت النتيجة من تصديق خبري املواد التعليمية تعىن 

وهذا يدل على أن اإلنتاج ميكن استخدامه عند تعلم اللغة . جيد جدا مبعيار مقبول
ؤسسة الصف العاشر باملدرسة العالية مب طلبةالعربية خاصة ملمارسة الكتابة اإلمالئية لدى 

 .الرتبية اإلسالمية سيكورا
من قبل خبري املواد التعليمية اليت قام به الدكتور مفتاح  وتعرض نتيجة التصديق

 :باجلدول اآلتى اهلدى
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 نتيجة االستبانة من خبير الوسيلة التعليمية ٨الجدول 

 المعيار نتيجة البنود الرقم

 جيد ٤ مالئمة الوسيلة لألهداف التعليمية ١
 جيد ٤ مالئمة الوسيلة لبيئة التعليم ٢
 مقبول ٣ حيث الوقتكفاءة الوسيلة من  ٣
 جيد ٤ كفاءة الوسيلة من حيث تكاليف ٤
 جيد ٤ كفاءة الوسيلة من حيث الطاقة ٥
 جيد جدا ٥ وضوح دليل الرموز ٦
 مقبول ٣ سهولة استخدام الوسيلة ٧
 جيد ٤ طلبةالقدرة على جذب انتباه ال ٨
 جيد ٤ طلبةالقدرة على متنية دافعية ال ٩
 جيد ٤ لفهم املعلوماتقدرة الوسيلة كأداة  ١٠
 جيد ٤ قدرة الوسيلة كمحرك للتعلم ١١
 جيد ٤ سهولة استخدام الوسيلة دون حضور املدرس ١٢
 جيد  ٤ مالئمة نوع احلروف ١٣
 جيد ٤ مالئمة حجم احلروف ١٤
 جيد ٤ مالئمة استخدام املسافة ١٥
 جيد ٤ مالئمة عرض الصور ١٦
 جيد ٤ مالئمة لون النص واخللفية ١٧
 جيد ٤ مالئمة لون الصور واخللفية ١٨
 جيد ٤ مالئمة وضع الصور ١٩
 جيد ٤ مالئمة ترتيب القائمة الرئيسية ٢٠
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 جيد جدا ٥ مالئمة عرض الغالف ٢١
 جيد ٤ مالئمة عرض القائمة الرئيسية ٢٢
 جيد ٤ مالئمة عرض دليل الرموز ٢٣
 جيد ٤ جودة األصوات املسموعة ٢٤

  ٩٦ المجموع

 
 : قامت الباحثة بتحليل البيانات احملصولة على سبيل مقارنتها إىل الرموز التالية

١٠٠٪ ×
جمموع نتيجة  اإلجابة

 جمموع النتيجة األعلى
= 𝑃 

P =١٠٠× ٩٦/١٢٠% 
P =٨٠% 

بعد حتليل النتيجة باستخدام الرموز السابقة، أعطت الباحثة التقرير من كل 
بتفسري النتيجة احملصولة على سبيل مقارنتها إىل اجلدول قامت الباحثة . النتيجة احملصولة

 :التايل
 البيان المعيار النتيجة

 يصلح كلها أو يبدلمردود،  ضعيف جدا %١٩ -%  ٠

 ضعيف %٣٩ -% ٢٠
ال ميكن استخدامها يف عملية التعلم قبل 

 اإلصالح
 مقبول، يف حاجة إىل اإلصالح متوسط %٥٩ -% ٤٠
 بعد اإلصالح البسيط ميكن استخدامها مقبول، جيد %٧٩ -% ٦٠
 مقبول، ميكن استخدامها جيد جدا %١٠٠ -% ٨٠
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تدل على تقدير % ٨٠ظهرت النتيجة من تصديق خبري الوسيلة التعليمية تعىن 
وهذا يدل على أن اإلنتاج ميكن استخدامه عند تعلم اللغة . مبعيار مقبول جدا جيد

الصف العاشر باملدرسة العالية مبؤسسة  طلبةالعربية خاصة ملمارسة الكتابة اإلمالئية لدى 
 .بية اإلسالمية سيكوراالرت 

 :باجلدول اآلتى من قبل اخلبريين وتعرض نتيجة التصديق
 لمطورةنتيجة االستبانة لبرمجة أندرويد ا. ٩جدول 

 تصديق اخلبريين الرقم
النتيجة 
 احملصولة

النتيجة 
 الكاملة

النسبة 
 املئوية

 املعيار

 جيد جدا %٨٠ ١٢٠ ٩٦ الوسيلة خبري ١
 جيد جدا %٨٤,٧ ٨٥ ٧٢ املادة خبري ٢

  ٢٠٥ ١٦٨ النتيجة
  %١٠٠ %٨٢ النسبة المثوية

 جيد جدا المعيار
 

صولة احملنتيجة ال من ٩٦الوسيلة  نتيجةإضافة على اجلدول السابق، وجدت 
. جدا جيدعلى تقدير  %٨٠الوسيلة هىي  جلودةوية كاملة، والنسبة املئالنتيجة ال ١٢٠و

، من النتيجة الكاملة ٨٥من النتيجة احملصولة و ٧٢ املادة، وجدت النتيجة بريأما خل
وجدت الوسيلة املطورة  .جدا جيدعلى تقدير  %٨٤,٧املادة هي  ودةوية جلوالنسبة املئ

 %٨٢وية لنسبة املئ، وامن النتيجة الكاملة ٢٠٥من النتيجة احملصولة و ١٦٨النتيجة 
عند تعلم هذا يدل على أن الوسيلة املطورة ميكن استخدامها  .على تقدير جيد جدا

الصف العاشر باملدرسة العالية  طلبةاللغة العربية خاصة ملمارسة الكتابة اإلمالئية لدى 
 .بية اإلسالمية سيكوراؤسسة الرت مب
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انطالقا من البيانات املوجودة اليت تشري يف عملية تصديق اإلنتاج إىل خبري املواد 
، أن اإلنتاج )الدكتور مفتاح اهلدى(وخبري الوسيلة التعليمية املستخدمة ) الدكتور رمحاف(

ت الباحثة ذلك أصلح. الذي أعدت الباحثة حيتاج إىل اإلصالح والتعديل واإلقرتاحات
وممكن استخدامها عند  رييناخلب إلنتاج أحسن وأجيد من قبل تصديقاإلنتاج حىت صار ا

 .التعلم
أعطى الدكتور رمحاف اإلقرتاحة إىل الباحثة إلدخال النشائد بالعربية اليت تتعلق 

فأدخلت الباحثة مخس نشائد لكل . وجلذب انتباههم طلبةباملواد التعليمية ليحللوها ال
 :املادة، وظهرت الباحثة واحدا منها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "النشيد ملادة الالم الشمسية"
 ...الرسولعلى  والسالم... على النيب الصالة

 ...وحممد عريب... األبطحي الشفيع
 ...املشفع يف الورى... الثرىخري من وطئ 

 ...د مذنبكل عب... من به حلت عرى
وأعطى الدكتور مفتاح اهلدى اإلقرتاحة إىل الباحثة إلصالح البنود اليت حصلت 

إلصالح هذه ". سهولة استخدام الوسيلة"البنود املقصودة هي عن . على نتيجة مقبول
ظهرت الباحثة . الوسيلة، زادت الباحثة القائمة لدليل االستخدام يف القائمة الرئيسية

 :استخدام كما يلىالقائمة لدليل 
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 :ختدامأيقونة لدليل اال

 
 
 
 

 

 

 

 

 
في إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية  طلبةأراء ال: ثانيالمبحث ال

أندرويد لترقية مهارة الكتابة في المدرسة العالية بمؤسسة  ISpringباستخدام برمجة 
 .التربية اإلسالمية سيكورا

النتائج من االستبانة وحتليلها ملعرفة أراء الطلبة وفعالية هذا قامت الباحثة جبمع 

بإعطاء االستبانة بعد تعلم  طلبةجبانب ذلك قامت الباحثة بتقومي اإلنتاج إىل ال. اإلنتاج

 : تعرض نتائج االستبانة كما يلى. اإلمال باستخدام الوسيلة التعليمية املطورة

 الفصل التجريبي نتائج االستبانة وتحليلها من ١٠الجدول 
 المعيار النتيجة اإلجابة اسم الطلبة الرقم

 أفريادي ١
 ٣ جيد جدا

 ٧ جيد جيد جدا %٨٦ ٤٣
 - متوسط
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 - ناقص
 - ضعيف

 إيفان ٢

 ٢ جيد جدا

 جيد جدا %٨٤ ٤٢
 ٨ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 ينالنساء رماض ٣

 ٩ جيد جدا

 جيد جدا %٩٨ ٤٩
 ١ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 جيجي ٤

 ٥ جيد جدا

 جيد جدا %٩٠ ٤٥
 ٥ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 ديان رافيعوين ٥

 ٧ جيد جدا

 جيد جدا %٩٤ ٤٧
 ٣ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 جيد جدا %٩٦ ٤٨ ٣ جيد جدا يانديين فيرتي ٦
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 ٧ جيد
 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 غناوان ٧

 ٢ جيد جدا

 جيد جدا %٨٤ ٤٢
 ٨ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 غستينا ٨

 ٧ جيد جدا

 جيد جدا %٩٤ ٤٧
 ٣ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 حيسيت ٩

 ٥ جيد جدا

 جيد جدا %٩٠ ٤٥
 ٥ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 لرييس ناتا موتيارا ١٠

 ١٠ جيد جدا

 جيد جدا %١٠٠ ١٠٠
 - جيد

 - متوسط
 - ناقص
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 - ضعيف

 نتاشا ١١

 ٢ جيد جدا

 جيد جدا %٨٤ ٤٢
 ٨ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 نورعني ١٢

 ١ جيد جدا

 جيد جدا %٨٢ ٤١
 ٩ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 نور حزنة ١٣

 ٤ جيد جدا

 جيد جدا %٨٨ ٤٤
 ٦ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 ربّاين غزايل ١٤

 ٥ جيد جدا

 جيد جدا %٩٠ ٤٥
 ٥ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 ريزا أملية ١٥
 ٥ جيد جدا

 جيد جدا %٩٠ ٤٥
 ٥ جيد
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 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 رجيول ١٦

 - جيد جدا

 جيد جدا %٨٠ ٤٠
 ١٠ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 رجا ١٧

 ٣ جيد جدا

 جيد جدا %٨٦ ٤٣
 ٧ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 راسي شاكرا ١٨

 - جيد جدا

 جيد جدا %٩٢ ٤٦
 ١٠ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 سييت فاطمة ١٩

 ٤ جيد جدا

 جيد جدا %٨٨ ٤٤
 ٦ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف
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 صافيا ٢٠

 ٢ جيد جدا

 جيد جدا %٨٤ ٤٢
 ٨ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 أويل أولياء ٢١

 ٥ جيد جدا

 جيد جدا %٩٠ ٤٥
 ٥ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 يييني ٢٢

 ٥ جيد جدا

 جيد جدا %٩٠ ٤٥
 ٥ جيد

 - متوسط
 - ناقص
 - ضعيف

 جيد جدا %٨٩ ٩٨٠ مجموع
 

اعتمادا على البيانات السابقة بدأت الباحثة بتحليل اإلجابة من األسئلة، 
 : واستنتجت الباحثة النتائج املئوية لكل بنود األسئلة كما يلى

١٠٠٪ ×
جمموع نتيجة  اإلجابة

 جمموع النتيجة األعلى
= 𝑃 

P =١٠٠× ٩٨٠/١١٠% 
P =٨٩% 
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مبعيار  جدا تدل على تقدير جيد% ٨٩تعىن  طلبةنتيجة التقومي من الظهرت 
عند تعلم صول من الوسيلة التعليمية  فعالية استخدامها وهذا يدل على أن احل. مقبول

الصف العاشر باملدرسة العالية  طلبةاللغة العربية خاصة ملمارسة الكتابة اإلمالئية لدى 
يفرحون  طلبةال ومن هذه االستبانة وجدت الباحثة أن .بية اإلسالمية سيكورامبؤسسة الرت 

يف تعلم  طلبةيف استخدام هذه الربجمة عند التعلم أل�ا سهل االستخدام وتساعد ال
الكتابة اإلمالئية بشكل مستقل السيما اآلن يف الزمن فريوس كورونا الذي كانت عملية 

 .التعلم كلها يعقد بوسيلة عرب اإلنرتنيت يف البيت

لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية الوسيلة  استخدامفعالية : المبحث الثالث
أندرويد لترقية مهارة الكتابة في المدرسة العالية بمؤسسة  ISpringباستخدام برمجة 

 .التربية اإلسالمية سيكورا
ويف هذا البحث، عقدت الباحثة أن الوسيلة املطورة فعالية استخدامها يف تعلم 

 Quasi(الباحثة تصميم شبه جترييب  وملعرفة فعاليتها، استخدمت. الكتابة اإلمالئية

Eksperimen Design .( والتصميم التجرييب املستخدم هوone group pre test – post test .
قبل (يقاس باستخدام االختبار القبلي  one group pre test – post testوهذا التصميم  
 ). بعد استخدام الوسيلة(واالختبار البعدي ) استخدام الوسيلة

هذا البحث، قامت الباحثة جبمع البيانات باستخدام االختبار القبلى واالختبار  ويف
لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية البعدي مث حتليلها ملعرفة فعالية تصميم الوسيلة 

أندرويد لرتقية مهارة الكتابة يف املدرسة العالية مبؤسسة الرتبية  ISpringباستخدام برجمة 
 Paired Sample t حتليل البيانات اختبار أسلوباستخدمت الباحثة . رااإلسالمية سيكو 

Test )تعرض نتائج االختبار للطلبة كما يلي .)والبعدي القبلي االختبار: 
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 للطلبة القبلي اربختالنتائج ا .١١جدول 

 المعيار  نتيجةال اسم الطلبة الرقم

 ضعيف ٣٧ أفريادي ١
 ضعيف ٤٣ إيفان ٢

 ضعيف ١٣ رمضاينالنساء  ٣

 ضعيف ٣٠ جيجي ٤

 ضعيف ١٣ ديان رافعوين ٥

 ضعيف ٣ فيرتي يانديين ٦

 ضعيف ٣٣ غناوان ٧

 ضعيف ٢٧ غستينا ٨

 ضعيف ٣٠ حيسيت ٩

 ضعيف ١٧ لرييس ناتا موتيارا ١٠

 ضعيف ١٣ نتاشا ١١

 ضعيف ١٠ نور عيين ١٢

 متوسط ٦٠ نور حزنة ١٣
 ضعيف ١٧ ربّاين غزايل ١٤

 ضعيف ٧ ريزا أملية ١٥

 ضعيف ١٣ رجيول ١٦

 ضعيف ٤٠ رجا ١٧

 ضعيف ٢٧ راسي شاكرا ١٨

 ضعيف ٤٠ سييت فاطمة ١٩

 ضعيف ٢٣ صافيا ٢٠

 ضعيف ١٧ أويل أولياء ٢١
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 ضعيف ١٧ يييني ٢٢

 ٥٣٠ المجموع
 ضعيف

 ٢٤,١ النتيجة المتوسط
 

 للطلبة لبعديا اربختاالنتائج  .١٢جدول 

 معيار نتيجة االختبار البعدي اسم الطلبة الرقم

 جيد جدا ٩٠ أفريادي ١
 جيد ٨٣ إيفان ٢
 جيد جدا ٨٧ النساء رمضاين ٣
 جيد جدا ٩٣ جيجي ٤
 جيد جدا ١٠٠ ديان رافعوين ٥
 جيد ٨٣ فيرتي يانديين ٦
 جيد جدا ٩٣ غناوان ٧
 جيد جدا ٩٠ غستينا ٨
 متوسط ٧٠ حيسيت ٩
جداجيد  ٩٧ لرييس ناتا موتيارا ١٠  
 جيد ٨٣ نتاشا ١١
 جيد ٨٣ نور عيين ١٢
 جيد جدا ٩٧ نور حزنة ١٣
 جيد ٨٠ ربّاين غزايل ١٤
 جيد ٨٠ ريزا أملية ١٥
 جيد ٧٧ رجيول ١٦
 جيد جدا ١٠٠ رجا ١٧
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 جيد جدا ١٠٠ راسي شاكرا ١٨
 جيد جدا ٨٧ سييت فاطمة ١٩
 جيد جدا ٩٣ صافيا ٢٠
 جيد جدا ٩٠ أويل أولياء ٢١
 جيد ٧٧ يييني ٢٢

 ١٩٣٣ المجموع
 جيد جدا

 ٨٧,٨٦ النتيجة المتوسط
 

 باختبار ، قامت الباحثةPaired Sample t Testقبل حتليل البيانات باالختبار 
 لسينغيه وفًقا .٥٠ من أقل العينات عدد ألن Shapiro wilk باستخدام الطبيعية البيانات
 كانت إذا Shapiro wilk اختبار يف طبيعي بشكل توزيعها يتم البيانات أن يقال سانتوسو

 . ٠,٠٥ املعنوية أكرب من القيمة
 

 اختبار البيانات الطبيعيةنتائج . ١٣الجدول 
Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

nilai pretest .۱۹٤ ۲۲ .۰۳۱ .۹٤۲ ۲۲ .۲۱٤ 

posttest .۱۲۸ ۲۲ .۲۰۰* .۹٥۷ ۲۲ .٤۳۸ 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 
استنادا إىل اجلدول السابق، ظهرت القيمة املعنوية لالختبار القبلي هي 

. اليت تدل على البيانات بتقدير التوزيع الطبيعي ٠,٠٥، وهذه النتيجة أكرب من ٠,٢١٤
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اليت  ٠,٠٥، وهذه النتيجة أكرب من ٠,٤٣٨أما القيمة املعنوية لالختبار البعدي هي 
 . لطبيعيتدل على البيانات بتقدير التوزيع ا
القيمة  يف االختالفات ملعرفة Paired Sample t Testقامت الباحثة باختبار 

 طلبةاستخدام برجمة أندرويد على نتيجة تعلم ال فعاليةاملقرتنتني وملعرفة  للعينتني املتوسطة
 بناء paired t testاختبار  يف القرارات باختاذ اخلاصة فاإلرشادات .ملادة الكتابة اإلمالئية

 :يلي كما SPSS خمرجات لنتائج الكبرية القيمة على
إجياد الفرق : Ha وقبول Ho رفض فسيتم ،٠,٠٥أقل من  عنويةامل القيمة كانت إذا .١

بني نتائج التعلم يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، وهذا تدل على أن استخدام 
 .يف ترقية مهارة الكتابة خاصة يف مادة اإلمالء فعاليةبرجمة أندرويد 

: Ha ورفض Ho قبول يتم ،٠,٠٥  منالقيمة املعنوية أكرب كانت إذا العكس، على .٢

ال يوجد الفرق بني نتائج التعلم يف اخلتبار القبلي واالختبار البعدي، وهذا تدل على 
 . أن استخدام برجمة أندرويد اليؤثر ترقية مهارة الكتابة خاصة يف مادة اإلمالء

، فوجدت الباحثة نتائجها كما SPSSحللت الباحثة البيانات باستخدام برجمة 
 :يلى

Paired Samاحصائية . ١٤الجدول  ple 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair ۱ Pre_Test ۲٤٫۰۹۰۹ ۲۲ ۱۳٫۹۹۹٦۹ ۲٫۹۸٤۷٤ 

Post_Test ۸۷٫۸٦۳٦ ۲۲ ۸٫۳۸٥۳٤ ۱٫۷۸۷۷٦ 

 

استنادا إىل اجلدول السابق ظهرت النتائج اإلحصائية من االختبار القبلي 

وأما القيمة . ٢٤,٠٩كانت القيمة املتوسطة لالختبار القبلي هي . واالختبار البعدي

إذا كانت القيمة املتوسطة لالختبار البعدي أكرب . ٨٧,٨٦املتوسطة لالختبار البعد هي 
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إلثبات أن القيمة معنوية أم . همابينالقيمة املتوسطة يف فرق ال، يوجد من االختبار القبلي

 :ال، فنظرت الباحثة إىل اجلدول اآليت

Paired Samنتائج احتبار . ١٥الجدول  ple t Test 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (۲-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

۹٥٪ Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 

۱ 

Pre 

Test - 

Post 

Test 

-٦۳٫۷۷۳ ۱۳٫٥۸۹ ۲٫۸۹۷ -٦۹٫۷۹۸ -٥۷٫۷٤۸ -۲۲٫۰۱۲ ۲۱ .۰۰۰ 

 

وهذه القيمة أقل  ٠,٠٠إضافة على اجلدول السابق، ظهرت القيمة املعنوية هي 
بني نتائج  البعيد الفرق هذا يدل أن يوجد. Ha وقبول Ho رفض فسيتم ٠,٠٥من 

استخدام برجمة أندرويد له أثار يف ترقية و التعلم يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، 
 . مهارة الكتابة خاصة يف مادة اإلمالء

، توجد طريقة أخرى ميكن ٠,٠٥باستثناء مقارنة القيمة املعنوية مع االحتمال 
حساب  t، بالتأكيد من خالل مقارنة القيمة بني Paired Sample t Testإجراؤها الختبار 

 : لقرار هي كما يليأي إرشادات الختاذ ا. جدول t و
 .Ha وقبول Ho رفض فسيتمجدول،  tحساب أكرب من  tإذا كانت قيمة  .١
 .Ha ورفض Ho قبول يتمجدول،  tحساب أصغر من  tإذا كانت قيمة  .٢

 حساب tظهرت نتيجة السابق،  Paired Sample t Testإضافة على جدول 
 رفض فسيتم، جدول tأكرب من  حساب tنتيجة  كانت. ٢,٠٨٠ جدول tو  ٢٢,١٢

Ho وقبول Ha . هذا يدل أن يوجد الفرق البعيد بني نتائج التعلم يف االختبار القبلي
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يف ترقية مهارة  فعاالاستخدام برجمة أندرويد واستنتجت الباحثة أن واالختبار البعدي، 
 . الكتابة خاصة يف مادة اإلمالء

المحصولة بعد استخدام الوسيلة لتعلم اإلمالء على  N-Gain: المبحث الرابع
أندرويد لترقية مهارة الكتابة في  ISpringالطريقة التدريبية باستخدام برمجة 

 .المدرسة العالية بمؤسسة التربية اإلسالمية سيكورا
قياس عرفة مدى فعالية استخدام الوسيلة بمل N-Gainقامت الباحثة باالختبار 

تعرض مقارنة . بني قبل استخدام الوسيلة التعليمية وبعد استخدامها لبةطارتقاء نتيجة ال
 :نتائج االختبار للطلبة كما يلى

 مقارنة نتائج االختبار. ١٦جدول 

 اسم الطلبة الرقم
 نتيجة

 االختبار القبلي
 معيار

نتيجة االختبار 
 البعدي

 معيار

 جيد جدا ٩٠ ضعيف ٣٧ أفريادي ١
 جيد ٨٣ ضعيف ٤٣ إيفان ٢
 جيد جدا ٨٧ ضعيف ١٣ النساء رمضاين ٣
 جيد جدا ٩٣ ضعيف ٣٠ جيجي ٤
 جيد جدا ١٠٠ ضعيف ١٣ ديان رافعوين ٥
 جيد ٨٣ ضعيف ٣ فيرتي يانديين ٦
 جيد جدا ٩٣ ضعيف ٣٣ غناوان ٧
 جيد جدا ٩٠ ضعيف ٢٧ غستينا ٨
 متوسط ٧٠ ضعيف ٣٠ حيسيت ٩
 جيد جدا ٩٧ ضعيف ١٧ لرييس ناتا موتيارا ١٠
 جيد ٨٣ ضعيف ١٣ نتاشا ١١
 جيد ٨٣ ضعيف ١٠ نور عيين ١٢
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 جيد جدا ٩٧ متوسط ٦٠ نور حزنة ١٣
 جيد ٨٠ ضعيف ١٧ ربّاين غزايل ١٤
 جيد ٨٠ ضعيف ٧ ريزا أملية ١٥
 جيد ٧٧ ضعيف ١٣ رجيول ١٦
 جيد جدا ١٠٠ ضعيف ٤٠ رجا ١٧
 جيد جدا ١٠٠ ضعيف ٢٧ راسي شاكرا ١٨
 جيد جدا ٨٧ ضعيف ٤٠ سييت فاطمة ١٩
 جيد جدا ٩٣ ضعيف ٢٣ صافيا ٢٠
 جيد جدا ٩٠ ضعيف ١٧ أويل أولياء ٢١
 جيد ٧٧ ضعيف ١٧ يييني ٢٢

  ١٩٣٣  ٥٣٠ المجموع
  ٨٧,٨٦  ٢٤,١ النتيجة المتوسط

 
 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي. ١صورة 
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 :اآلتىاملئوية الرجوع إىل اجلدول  يف شكل النسبة N-Gainميكن لفئة 
 

 الوصف N-Gainنتيجة 
G < مرتفعة ٠,٧ 
٠,٣ > G > متوسطة ٠,٧ 

G > منخفضة ٠,٣ 
 

 الوصف نسبة مئوية
 غري فعال %٤٠أقل من 

 نقصان فعال % ٥٥-٤٠
 كاف فعال %٧٥-٥٦

%٧٦أكثر من   فعاال  
 

فنظرت الباحثة إىل اجلدول  إلثبات أن الوسيلة التعليمية املطورة فعالية أم ال،
 :اآليت
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 طلبةترقية نتائج ال. ١٧جدول 
نتيجة  اسم الطلبة الرقم

N-Gain 
-Nنتيجة  المعيار

Gain (% ) 
 المعيار

 فعاال %٨٤,١٣ مرتفة ٠,٨٤ أفريادي ١
 كاف فعال %٧٠,١٨ متوسط ٠,٧٠ إيفان ٢
 فعاال %٨٥,٠٦ مرتفة ٠,٧٥ النساء رمضاين ٣
 فعاال %٩٠,٠٠ مرتفة ٠,٩٠ جيجي ٤
 فعاال %١٠٠ مرتفة ١,٠٠ ديان رافعوين ٥
 فعاال %٨٢,٤٧ مرتفة ٠,٨٢ فيرتي يانديين ٦
 فعاال %٨٩,٥٥ مرتفة ٠,٩٠ غناوان ٧
 فعاال %٨٦,٣٠ مرتفة ٠,٨٦ غستينا ٨
 كاف فعال %٥٧,١٤ متوسط ٠,٥٧ حيسيت ٩

١٠ 
لرييس ناتا 

 موتيارا
 فعاال %٩٦,٣٩ مرتفة ٠,٩٦

 فعاال %٨٠,٤٦ مرتفة ٠,٨٠ نتاشا ١١
 فعاال %٨١,١١ مرتفة ٠,٨١ نور عيين ١٢
 فعاال %٩٢,٥٠ مرتفة ٠,٩٢ نور حزنة ١٣
 كاف فعال %٧٥,٩٠ مرتفة ٠,٧٦ ربّاين غزايل ١٤
 فعاال %٧٨,٤٩ مرتفة ٠,٧٨ ريزا أملية ١٥
 كاف فعال %٧٣,٥٦ مرتفة ٠,٧٤ رجيول ١٦
 فعاال %١٠٠ مرتفة ١,٠٠ رجا ١٧
 فعاال %١٠٠ مرتفة ١,٠٠ شاكرا راسي ١٨
 فعاال %٧٨,٣٣ مرتفة ٠,٧٨ سييت فاطمة ١٩
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 فعاال %٩٠,٩١ مرتفة ٠,٩١ صافيا ٢٠
 فعاال %٨٧,٩٥ مرتفة ٠,٨٨ أويل أولياء ٢١
 كاف فعال %٧٢,٢٩ مرتفة ٠,٧٢ يييني ٢٢

 
Descriptives 

   Statistic Std. Error 

NGain_Persen Mean ۸٤٫۲۱٥۱ ۲٫۲۹۷٦۲ 

۹٥٪ Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound ۷۹٫٤۳٦۹  

Upper Bound ۸۸٫۹۹۳۲  

٥٪ Trimmed Mean ۸٤٫۷۷٦۳  

Median ۸٤٫٥۹۲۲  

Variance ۱۱٦٫۱۳۹  

Std. Deviation ۱٫۰۷۷٦۸E۱  

Minimum ٥۷٫۱٤  

Maximum ۱۰۰٫۰۰  

Range ٤۲٫۸٦  

Interquartile Range ۱۳٫٥۸  

Skewness -.٤۸۹ .٤۹۱ 

Kurtosis .٤۳۷ .۹٥۳ 

 
تدل % ٨٤,٢١استنادا إىل اإلحصائية السابقة، ظهرت القيمة املتوسطة هي 

واستنتجت الباحثة أن الوسيلة التعليمية ملادة اإلمالء على الطريقة . على تقدير فعاال
الصف العاشر  طلبةالتدريبية باستخدام برجمة أندرويد فعالية لرتقية مهارة الكتابة لدى 

 %. ٨٤,٢١يعين  مدى فعاليتهاوجد تو  .باملدرسة اإلسالمية باملؤسسة الرتبية اإلسالمية
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 الفصل الخامس
 مناقشة البحث

أراء الخبراء في إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برمجة 
ISpring في المدرسة العالية  لدى طلبة الصف العاشر أندرويد لترقية مهارة الكتابة

 .بمؤسسة التربية اإلسالمية سيكورا
لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة قام اخلبريان بتصديق الوسيلة 

ISpring مها خبري املواد التعليمية الدكتور رمحاف وخبري أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ،
الوسيلة لتعلم اإلمالء  إعدادوهذا ملعرفة جودة  .لدكتور مفتاح اهلدىالوسيلة التعليمية ا

 .أندرويد لرتقية مهارة الكتابة ISpringعلى الطريقة التدريبية باستخدام برجمة 
تدل على % ٨٤,٧من تصديق خبري املواد التعليمية تعىن  يجة االستبانةنتتوجد 

من تصديق خبري الوسيلة  االستبانةيجة نتوتوجد . تقدير جيد جدا مبعيار مقبول
وهذا يدل على أن . مبعيار مقبول جدا تدل على تقدير جيد% ٨٠التعليمية تعىن 

اإلنتاج ميكن استخدامه عند تعلم اللغة العربية خاصة ملمارسة الكتابة اإلمالئية لدى 
يجة أما نت .بية اإلسالمية سيكوراالصف العاشر باملدرسة العالية مبؤسسة الرت  طلبة

هذا يدل  .على تقدير جيد جدا مبعيار مقبول% ٨٢االستبانة من الوسيلة املطورة هي 
عند تعلم اللغة العربية خاصة ملمارسة الكتابة على أن الوسيلة املطورة ميكن استخدامها 

 .بية اإلسالمية سيكوراالصف العاشر باملدرسة العالية مبؤسسة الرت  طلبةاإلمالئية لدى 
ي إعداد الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برمجة أراء الطلبة ف

ISpring في المدرسة العالية  لدى طلبة الصف العاشر أندرويد لترقية مهارة الكتابة
 .بمؤسسة التربية اإلسالمية سيكورا

قامت الباحثة جبمع النتائج من االستبانة وحتليلها ملعرفة أراء الطلبة وفعالية 
جبانب ذلك قامت الباحثة بتقومي اإلنتاج إىل الطلبة بإعطاء االستبانة بعد تعلم . اإلنتاج
% ٨٩ هي من الطلبة ستبانةنتيجة اال توجد .باستخدام الوسيلة التعليمية املطورة ءاإلمال
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صول من الوسيلة وهذا يدل على أن احل. مبعيار مقبول جدا تدل على تقدير جيد
عند تعلم اللغة العربية خاصة ملمارسة الكتابة اإلمالئية لدى تخدامها التعليمية  فعالية اس

  .بية اإلسالمية سيكوراالصف العاشر باملدرسة العالية مبؤسسة الرت  طلبة
 ISpringحيتاجون إىل الربجمة  أن الطلبةنتيجة االسنتبانة استنتجت الباحثة 

الطالب يستطيعون فهم  .أندرويد يف تعلم اللغة العربية خاصة ملمارسة الكتابة اإلمالئية
يفرحون يف استخدام هذه وهم  .أل�ا متدرجة من املادة السهولة إىل املادة الصعوبة املواد

الربجمة عند التعلم أل�ا سهل االستخدام وتساعد الطلبة يف تعلم الكتابة اإلمالئية بشكل 
السيما اآلن يف الزمن فريوس كورونا الذي كانت عملية التعلم كلها يعقد بوسيلة  مستقل

فروق التوجد هذا مطابقا بقول نيا كرنيا وأصدقائها يقولون أن  .عرب اإلنرتنيت يف البيت
 يف تعلم اللغة العربية Ispringبربجمة يف زيادة التحفيز بني الطالب قبل استخدام التعلم 

يف هذه احلالة، تكون الزيادة يف الدافع التعليمي للطالب عند . هاوبعد استخدام
استخدام  الوسائل ، أستنتج أن أفضل من  قبل استخدامها ISpringاستخدام برجمة 

تطيع زيادة حتفيز وتشجيع الطالب على تعلم اللغة سي ISpringاملتعددة يف شكل برجمة 
تستطيع أن ترقي   Ispring برجمةددة يف شكل املتع لبالوسائوكانت عملية التعليم العربية، 

 ٥٥.نتائج تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية
فعالية استخدام الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برمجة 

ISpring في المدرسة العالية  لدى طلبة الصف العاشر أندرويد لترقية مهارة الكتابة
  .بمؤسسة التربية اإلسالمية سيكورا

والتصميم ). Quasi Eksperimen Design(استخدمت الباحثة تصميم شبه جترييب 
ويف هذا البحث، قامت الباحثة . one group pre test – post testالتجرييب املستخدم هو 

. طالبا باستخدام االختبار القبلى واالختبار البعدي مث حتليلها ٢٢جبمع البيانات من 

٥٥ Nia Kurnia dkk. Efektivitas Pemanfaatan Multimedia Pembelajaran Berbantuan Ispring Dalam 
Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab. Jurnal Teknologi 
Pendidikan dan Pembelajaran,   Volume ۳, Nomor ۱, Maret ۲۰۱۸ 
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 Paired Sampleاختبار و ، )Normality test( واستخدمت الباحثة اختبار البيانات الطبيعية

t Test )ملطورةملعرفة فعالية استخدام الربجمة ا )االختبار القبلي والبعدي. 
الختبار الباينات الطبيعية، وجدت الباحثة القيمة املعنوية لالختبار القبلي هي 

. اليت تدل على البيانات بتقدير التوزيع الطبيعي ٠,٠٥، وهذه النتيجة أكرب من ٠,٢١٤
اليت  ٠,٠٥، وهذه النتيجة أكرب من ٠,٤٣٨أما القيمة املعنوية لالختبار البعدي هي 

 . بتقدير التوزيع الطبيعيتدل على البيانات 
وجدت الباحثة القيمة املتوسطة لالختبار القبلي ، Paired Sample t Testالختبار 

يوجد ارتفاع النتائج من . ٨٧,٨٦أما القيمة املتوسطة لالختبار البعد هي . ٢٤,٠٩هي 
ارتفاع . االختبار القبلي قبل استخدام اإلنتاج املطورة إىل االختبار البعدي بعد استخدامه
مناسبا . النتيجة بسبب استخدام الوسيلة التعليمية اليت فيها التدريبات ملمارسة الكتابة

أن الطريقة التدريبية موافقة جدا الستخدامها إذا كان اكتساب  ٥٦بقول أمحد رطامي
من خالل إجراء التدريبات بشكل متكرر، ميكن . التعلم املراد حتققه هو املهارات احلركية

  يف(يذكر مرييل . م من تذكر وتنفيذ األنشطة احلركية وقفا لإلجراءات املناسبةمن املتعل
Reigeluth يف التعلم هو أنه ميكن أن  الطريقة التدريبيةجلانب اإلجيايب من استخدام أن ا

. يقوي ذكريات املتعلمني عن املادة اليت يتم تدريبهم ويوفر اخلربات يف أذها�م تلقائًيا
يتمكن املتعلمون من ، بشكل متكرر أو املمارسة خالل إجراء التمارين هذا يعين أنه من

 ٥٧.تذكر حمتوى التعلم الذي يتعلمونه من احلقائق واملفاهيم واإلجراءات واملبادئ
إذا كانت القيمة املتوسطة لالختبار البعدي أكرب من االختبار القبلي، يوجد 

وهذه  ٠,٠٠ثة القيمة املعنوية هي ووجدت الباح. القيمة املتوسطة بينهماالفرق يف 
 ٢٢,١٢ حساب tظهرت نتيجة و . Haوقبول  Hoفيتم رفض  ٠,٠٥القيمة أقل من 

واستنتجت الباحثة أن إجياد  .Ha وقبول Ho رفض ، فسيتم٢,٠٨٠ جدول t أكرب من

٥٦ Ahmad Rathomi, Penggunaan Teknik Drill Untuk Kecakapan Istima’ Dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab Melalui Multimedia Interaktif. Jurnal Universitas Tanjung Pura Pontianak 
٥۷ Reogeluth, Charles M. ۱۹۸۳. Instructional Design Theories and Models Volume I. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates Syracuse Univercity. h.۲۳٤ 
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الفرق بني نتائج التعلم يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، وهذا تدل على أن 
 .له أثار يف ترقية مهارة الكتابة خاصة يف مادة اإلمالءفعالية و  برجمة أندرويداستخدام 

أندرويد  Ispringتصميم وسائل التعليمية باستخدام تكنولوجيا التعليم كربجمة 
فروق يف التوجد منهم نيا كرنيا وأصدقائها يقولون أن . تنال دعما كبريا من عدد الباحثني

وبعد  يف تعلم اللغة العربية Ispringبربجمة زيادة التحفيز بني الطالب قبل استخدام التعلم 
يف هذه احلالة، تكون الزيادة يف الدافع التعليمي للطالب عند استخدام . هااستخدام

استخدام  الوسائل املتعددة يف ، أستنتج أن أفضل من  قبل استخدامها ISpringبرجمة 
تطيع زيادة حتفيز وتشجيع الطالب على تعلم اللغة العربية، سي ISpringة شكل برجم

نتائج تستطيع أن ترقي   Ispring برجمةاملتعددة يف شكل  لبالوسائوكانت عملية التعليم 
تعليمية بشكل  الوسيلة الك ISpring يؤثر استخدامو  ٥٨.تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية

فريكا يوالندا أن يوجد التأثري الستخدام وهذا مناسبا بقول  .كبري على كائن التعلم
يف األنشطة التعليمية لدى  ISpringالقائمة على  Macromedia Flashالرسوم املتحركة 

  ٥٩.كوتا غجاح  ١باملدرسة املتوسطة احلكومية تالميذ الصف السابع 
N-Gain  المحصولة بعد استخدام الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية

في  لدى طلبة الصف العاشر أندرويد لترقية مهارة الكتابة ISpringباستخدام برمجة 
 .المدرسة العالية بمؤسسة التربية اإلسالمية سيكورا

بني قبل استخدام  طلبةلقياس ارتقاء نتيجة ال N-Gainقامت الباحثة باالختبار 
 N-Gainظهرت القيمة املتوسطة من جدول اختبار . الوسيلة التعليمية وبعد استخدامها

توجد ترقية نتائج هذا يدل أن . تدل على تقدير فعاال% ٨٤,٢١بالنسبة املئوية هي 
واستنتجت %. ٨٤,٢١بني قبل استخدام الوسيلة املطورة وبعد استخدامها يعين  طلبةال

٥۸ Nia Kurnia dkk. Efektivitas Pemanfaatan Multimedia Pembelajaran Berbantuan Ispring Dalam 
Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab. Jurnal Teknologi 
Pendidikan dan Pembelajaran,   Volume ۳, Nomor ۱, Maret ۲۰۱۸ 
٥۹ Firka Yulanda Deputra, Pengaruh Penggunaan Animasi Macromedia Flash Berbasis Ispring Suite 
Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Ipa Kelas Viii Di Smpn ۱ Kotagajah Pada Materi Sistem 
Pencernaan, Jurnal Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro 
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الوسيلة التعليمية ملادة اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة أندرويد الباحثة أن 
الصف العاشر باملدرسة اإلسالمية باملؤسسة الرتبية  طلبةفعالية لرتقية مهارة الكتابة لدى 

 . اإلسالمية
أندرويد كالوسيلة التعليمية يف بعض املواد التعليمية، وقد  ISpringمت استخدام 

هنداياين ورحايو بأن تعد الوسائل التعليمية التفاعلية حبث عنه الباحثني السابقني منهم 
لتعلم الرياضيات يف مواد  Web APK Builderو  ISpringأندرويد املستندة باستخدام 

الوسيلة  ٦٠.لالستخدام كوسيلة تعليميةاإلسقاط املتجهية لفصل العاشر مناسبا جدا 
إحدى أدوات الوسائل التعلمية املستخدمة الفعالية يف  iSpringالتعليمية باستخدام 

وقال رودي يف حبثة أن استخدام الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترقي الدافع و  ٦١.التعلم
سبا بنتائج البحث يف تصميم هذه الربجمة سهل، منا ٦٢.نتائج التعلم للطالب برتقية كبرية

 ISpringألندي سري بأن املعلم ينجح يف صناعة الوسيلة التعليمية على شكل برجمة 
  ٦٣%. ٨٥بنتيجة 

يف دوافع التعلم لدى الطالب الذين  االرتقاء هناكبأن  اأما البحث لفراديك
، ويتضح ذلك من خالل النسبة املئوية للطالب ISpring الوسيلة التعليميةيستخدمون 

ازدادت نسبة االكتمال أو نتائج التعلم . الذين جيتازون معايري احلد األدىن من االكتمال
استخدام الوسيلة  ٦٤.%٧٧,٩ درجاتاملعريف يف الصف التجرييب بعد العالج مبتوسط 

يف املادة ترقي  إىل حتسني مهارات التفكري النقدي  ISpringالتعليمية التفاعلية مبساعدة  
٦۰ Handayani dan Rahayu (۲۰۲۰) Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android 
Menggunakan ISpring dan Apk Builder untuk Pembelajaran Matematika Kelas X Materi Proyeksi 
Vektor, Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, ٥(۱) 
٦۱ Arlitya Stri Pritakinanthi, ۲۰۱۷. Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Ispring 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas Viii Smp Negeri ۳۷ 
Semarang. 
٦۲ Rudi ALfiansyah (۲۰۱٦) Penggunaan Media Pembelajaran ISpring Presenter untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Pada Mata Kuliah Keperawatan Dasar Nutrisi 
Pedagogia, Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol ۱٤ No ۲ ۲۰۱٦ 
٦۳ Andi Sri Irtawati, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi ISpring untuk 
Peningkatan Kualitas Teaching Method Bagi Guru SMK di Balikpapan, Logista, vol.۲ no. ۲, ۲۰۱۸ 
٦٤ Pradika Adi wijayanto et al. Increasing Student’s Motivation and Geography Learning Outcome 
Using Active Debate Method Assisted by ISpring Suite. International Journal of Social Science and 
Management. Vol. ٤, Issue-٤ 
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 ١٤طالب الصف احلادي عشر باملدرسة العالية املهنية احلكومية  لدىالعلوم الوطنية 
تعد الوسيلة التعليمية املطورة باستخدام  مناسبة لالستخدام كمصدر  و ٦٥. غاروت

إحدى أدوات الوسائل التعلمية  iSpringالوسيلة التعليمية باستخدام  ٦٦.للتعلم املستقل
 .املستخدمة الفعالية يف التعلم

تدخل التكنولوجيا يف جمال التعليم مما جيرب املمارسني على إعادة التفكري يف 
رأى راسينبريغ  ٦٧.أفضل الطريقة لتطبيق هذه احلداثة لرتقية العملية التعليمية الشاملة

Rosenberg  مع تطور استخدام تكنولوجيا املعلومات أن هناك التحوالت يف عملية التعلم
من الفصول الدراسية إىل أين ومىت أو يقال اآلن بالتعلم داخل : واالتصاالت، هي

أو القنوات، من املراقف املادية إىل مرافق " أون الين"الشبكة االتصال، من الورق غلى 
  ٦٨.الشبكة

سليب يف جمال التأثري ال فإن استخدام التكنولوجيا له، إىل جانب اآلثار اإلجيابية
للتغلب على األثر السليب الستخدام  املبذول سعيإن الجامون لذلك، قال  .التعليم

النظر يف استخدام تكنولوجيا ) أ: التعليم من خالل جمالتكنولوجيا املعلومات يف 
استخدام  الجتعل ) ، بلألوالد الصغري، وخاصة املعلومات واالتصاالت يف التعليم

االستخدام األمثل لتكنولوجيا ) جالوحيدة،  لةوسيالاملعلومات واالتصاالت ك تكنولوجيا
ن تكون احلكومة جيب أ) املعلومات واالتصاالت ولكن دون استبعاد األخالق ، د

٦٥ Evi Novianti, dkk. Pengaruh Media Pembelajaran Interaktif Berbantuan Aplikasi Ispring 
Presenter Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran, 
Volume 3, Nomor 1 ,Maret 2018 
٦٦ Elvira Yulia Sasahan dkk, Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif tentang Optika 
Berbasis Android Menggunakan Perangkat Lunak Ispring Suite ۷٫۰ untuk Mahasiswa S-۱ 
Pendidikan Fisika pada Pokok Bahasan Interferensi Cahaya. Prosiding SNFA(Seminar Nasional 
Fisika dan Aplikasinya) ۲۰۱۷ 
٦۷ Hafizul Fahri Hanafi and Khairulanuar. Mobile Learning EnvironmentSystem (MLES): The Case of 
Android Based Learning Application on Undergraduates’ Learning. International Journal of 
Advanced Computer Science and Applications. Vol.3, No.3, 2012 
٦۸ Rosenberg, Marc. ۲۰۰۱. E-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. 
USA: McGraw-Hill Companies 
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جننب استخدام ) ت اليت ميكن للطالب الوصول إليها، هتصفية املعلوماحساسة يف 
  ٦٩. صر واإلشراف على استحدامهااملواتف اخللوية ذات التقنية العالية مع الق

وبالنسبة إىل ذلك كلها صممت الباحثة الوسائل التعليمية بعيدا من اآلثار 
السلبية اليت ستنجم عن تطوير العلم التكنولوجيا يف عملية التعليم عند استخدامها ألن 

�ا صممت الباحثة برجمة أندرويد بال احتياجا إىل الشبكة فاستخدامه من غري انتظار بأ
استنادا إىل آراء الباحثني السابقني، استنتجت الباحثة أن الوسيلة و . تتصل إنرتنيت

أندرويد هي سهلة يف صناعها ونافعة استخدامها لدى  ISpringالتعليمية خاصة برجمة 
وهذه يدل على أن برجمة أندرويد املطورة ميكن استخدامها لرتقية . املستخدم لرتقية قدرته

 . الكتابة اإلمالئية أل�ا تسهل وحتفر املستخدم للتعلم مهارة الطالب يف
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦۹ Maryono Jammun, ۲۰۱۸. Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan 
Kebudayaan Missio. Vol ۱۰. No. ۱ 
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 الفصل السادس
 الخاتمة

انطالقا مما تقدم من البحوث والتحليل واملناقشة، فوصلت الباحثة إىل الفصل 
 :األخري وهي اخلامتة، استنتجت الباحثة عن نتائج البحث واتراحاته فيما يلى

 ملخص نتائج البحث . أ
على تقدير جيد جدا  %٨٠بنتيجة  خبري الوسيلةإىل  تصديق اإلنتاج مت . .١

والنتيجة اإلمجالية . قدير جيد جدامن خبري املواد التعليمية على ت% ٨٤,٧و
على تقدير جيد % ٨٢لربجمة أندرويد لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية هي 

الوسيلة لتعلم اإلمالء املطورة ميكن استخدامها هذا يدل أن  .مبعيار مقبول جدا،
 . يف عملية التعلم

العاشر بنتيجة االستبانة من الطلبة يعين طلبة الصف  من قبلاإلنتاج  قومي تمت . .٢
الطالب يستطيعون فهم املواد ألن الوسيلة . تدل على تقدير جيد جدا% ٨٩

وهم يفرحون يف استخدام  .املطورة متدرجة من املادة السهولة إىل املادة الصعوبة
هذه الربجمة عند التعلم أل�ا سهل االستخدام وتساعد الطلبة يف تعلم الكتابة 
اإلمالئية بشكل مستقل السيما اآلن يف الزمن فريوس كورونا الذي كانت عملية 

 .التعلم كلها يعقد بوسيلة عرب اإلنرتنيت يف البيت
 ISpringاستخدام الوسيلة لتعلم اإلمالء على الطريقة التدريبية باستخدام برجمة  .٣

هذا بتأكيد على نتيجة االختبار القبلي والبعدي للطالب مث ختربه . أندرويد فعاال
 Paired Sample t Test، اختبار )Normality test( باختبار البايانات الطبيعية

أقل من  ٠,٠٠يمة املعنوية هي القوحتصل يف . )االختبار القبلي والبعدي(
أكرب من  ٢٢,١٢وتوجد نتيجة تاء احلساب . Haوقبول  Hoفيتم رفض  ٠,٠٥

و أندرويد له أثار  ISpringاستخدام برجمة ، هذا يدل أن ٢,٠٨٠تاء اجلدول 
 .رتقية مهارة الكتابة خاصة يف مادة اإلمالءفعاال ل
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ى الطريقة التدريبية باستخدام برجمة أندرويد الوسيلة التعليمية ملادة اإلمالء عل .٤
لرتقية مهارة الكتابة لدى طلبة الصف العاشر باملدرسة اإلسالمية باملؤسسة  فعاال

بني قبل استخدام  N-Gainبار مدى فعاليتها الختتوجد و . الرتبية اإلسالمية
 %.٨٤,٢١الوسيلة املطورة وبعد استخدامها يعين 

 قتراحاتاال . ب
ترجو الباحثة ليكون هذا البحث أساسا وتكون نتائج هذا البحث مدخلة للبحوث 

 : املستقبلة منثل هذا البحث لذلك قدمت الباحثة االقرتاحات منها
على الباحثني املستقبلني أن يطور هذا البحث، ألن اليزال هذا البحث بعيدا من  .١

 .الكمال وال خيلو عن النقصان
تعلم اللغة العربية لميكن استخدامها على الطلبة  أندرويد ISpring برجمةكانت  .٢

 .ملمارسة الكتابة اإلمالئية بشكل مستقل وممتعوخاصة 
على مدرس اللغة العربية أن يستخدم الوسيلة التعليمية املمتعة لرتقية املهارات  .٣

 .اللغوية لدى الطالب ألن الوسيلة التعليمية من األدوات املهمة يف عملية التعليم
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الئيةمفي الكتابة اإل الطلبة أخطاءتحليل   

 األخطاء في الكتابة الرقم
عدد 
 الطالب

 وصف الخطأ

١  َجِدْيًدا 
 َجِدْيَدنْ  -
 َجِدْيدً  -
 َجِددً  -
 َجِدْيَدانْ  -

٣ 
١٥ 
٩ 
١ 
٢ 

 كتابة التنوين،
 واملاد.

٢   ٌْيل  َرْسٌم مجَِ
ْيٌل  -  َرْمسُْن مجَِ
ُلنْ  - يـْ  َرْمسُْن مجَِ

٨ 
١٢ 
١٠ 

 كتابة التنوين.

٣   ٍَأْسُكُن ِيف بـَْيٍت َكِبْري 
 َأْسُكُن ِيف بـَْيِنتْ َكِبْريِْين -
 َأْسُكُن ِيف بـَْيِنتْ َكِبْريِن -

١٠ 
٥ 
١٥ 

 كتابة التنوين.

٤   ُالطَِّبْيب 
 اَطَِّبْيبُ  -
 اَطَِّببُ  -

١٠ 
١٨ 
٢ 

كتابة الالم الشمسية، 
 واملاد.

٥   ِِكَتاُب التـَّْفِسْري 
 ِكَتابـُتـَّْفِسْري  -
 ِكَتاُبْت تـَْفِسْري  -
 ِكَتابُْد تـَْفِسْري  -
 ِكَتاُب تـَّْفِسْري  -

٤ 
٦ 
١١ 
١ 
٨ 

 كتابة الالم الشمسية.

٦   ُ٣٠ اْلِقطَار - 



٧   َِجاِنَب اْلَمْكَتَبة 
 جانبل مكتبة -
 جانب ملكتبة -
 جانبا املكتبة -
 جانبلمكتبت -
 جانبلمكتبة -

٦ 
١٥ 
٣ 
٣ 
١ 
٢ 

 كتابة الالم القمرية،
 والتاء املربوطة.

٨  َربَُّة اْلبَـْيت 
 بـَْيتَربـَُّتْل  -
 َربَُّت اْلبَـْيت -
 َربـَُّتو ْلبَـْيت -
 َربـَّتـُْلبَـْيت -

٣ 
١٩ 
٥ 
١ 
٢ 

 كتابة الالم القمرية،
 والتاء املربوطة.

٩  ُكْنُت َفرًِحا 
 كنة فرحن -
 كنة فرح -
 كنت فرحن -
 كنت فرحان -

٣ 
٧ 
٧ 
١١ 
٢ 

 كتابة التاء املفتوحة،
 والتنوين. 

١٠  خترجت يف املدرسة املتوسطة 
 خترجت فل مدرسة املتوسطه -
 خترجت فل مدرسة املتوسطة -
 خترجت فلمدرست ملتوسطح -
 خترجت فلمدرستل متوسطه -
 خترجة فلمدرسيت املتوسطة -
 خترجت فل مدرسيت ملتوسطة -

٢ 
٥ 
٣ 
١ 
٣ 
٤ 
٣ 

 كتابة الالم القمرية،
 والتاء املربوطة،
 والتاء املفتوحة.



 خترجة يف املدرسة املتوسطة -
 خترجت فلمدرستل متوسطة -

٢ 
٧ 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA GURU BAHASA ARAB KELAS X 

1. Apa saja kesulitan yang dirasakan ketika pembelajaran keterampilan menulis? 

Jawab: Kesulitannya selama pengajaran keterampilan menulis ialah dalam 

media yang sangat kurang sehingga agak menyulitkan ketika mengajar harus 

selalu menuliskan di papan tulis.  

2. Menurut ibu, apakah penggunaan media efektif untuk meningkatkan 

pemahaman siswa dalam keterampilan menulis? 

Jawab: Tentunya penggunaan media yang menarik akan sangat efektif dalam 

meningkatkan pemahaman siswa, tidak hanya monoton melihat papan tulis.  

3. Menurut ibu, apa penyebab kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis? 

Jawab: Menurut saya penyebab utamanya karena mereka kebanyakan adalah 

alumni dari sekolah negeri yang disana mereka tidak belajar bahasa Arab. Dan 

baru disini mereka mempelajari bahasa Arab untuk pertama kalinya. 

Sedangkan dalam bahasa Arab itu belajarnya bertahap dari Istima’, Kalam, 

Qiroah, Kitabah. Kemudian tahapan dalam kitabah pun mereka langsung 

meloncat ke tahap seperti membuat jumlah mufidah, sedangkan dari mereka 

masih banyak yang salah dalam menulis.  

4. Menurut ibu, bagaimana ketertarikan minat siswa pada kegiatan pembelajaran 

keterampilan menulis di sekolah? 

Jawab: Karena mereka masih berada di tahap pemula dalam pembelajaran 

bahasa Arab, mereka seperti kesusahan. Maklum saja, ini semua kan bertahap. 

Dan mereka masih baru belajar ini.  

5. Apakah terdapat kegiatan lain dalam peningkatan keterampilan menulis selain 

pembelajaran di kelas? 

Jawab: Tidak ada, hanya sekedar memberikan PR.  

6. Apakah siswa pernah diajarkan imla? 

Jawab: Belum pernah, karena itu tadi, kita mengikuti buku ajar dari kemenag 

jadi tahap untuk ketrampilan menulis sudah loncat ke tahap seperti membuat 



jumlah mufidah, sedangkan kemampuan imla mereka masih kurang. Dan jika 

ingin diajarkan ketika pembelajaran di sekolah, maka waktu tidak akan cukup.  

7. Menurut anda, seberapa penting keterampilan menulis dibutuhkan oleh siswa 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Jawab: Tentunya keterampilan menulis ini sangat penting dan sangat 

dibutuhkan oleh siswa. Di tahap evaluasi nanti pasti mereka dituntut untuk 

menjawab soal dengan  menulis di kertas. Jika tulisan mereka salah, walaupun 

maksudnya benar maka jawaban akan tetap salah. Itu hanya contoh kecil  

keterampilan menulis dibutuhkan.  

8. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis? 

Jawab: metode yang digunakan hanya dengan menjelaskan materi di papan 

tulis kemudian menjelaskannya dengan mubasyarah. Lalu memberi siswa 

tugas untuk menulis.  

 

  



 تصميم المواد التعليمية

 باب التنوين

Tanwin adalah harakat di akhir kata yang diucapkan layaknya bertemu huruf nun 
mati. Macam-macam tanwin ada tiga, yaitu: Fathatain, kasratain, dan 
Dhammatain.   

قـَرَْأُت ِيف ِكَتاٍب. أنواع التنوين: فتحتني، مثل ِكَتابًا/اْشتَـَرْيُت ِكَتابًا. كسرتني، مثل ِكَتاٍب/ 
 َذا ِكَتاٌب ُمِفْيٌد.ضمتني، مثل ِكَتاٌب/ هٰ 

 باب الالم الشمسية

Disebut alif lam syamsiyah apabila ال bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah.  

 احلروف الشمسية: ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ن، ل. 

التلميذ/ قرأ التلميذ كتابا/ الثوب/ الثوب جديد/ الدروس/ عمر يتعلم الدروس/  األمثلة: 
الذهب/ الذهب غال/ الرياضة/ أمحد حيب الرياضة/ الزكاة/ الزكاة واجبة/ السرير/ ينام 
خالدعلى السرير/ الشرقية/ جئت من جاوا الشرقية/ الصبح/ أصلي صالو الصبح/ 

لب جمتهد/ الظالم/ الظالم شديد/ اللغة/ معمل الضيوف/ غرفة الضيوف/ الطالب/ الطا
 اللغة/ النوم/ نامت فاطمة يف غرفة النوم. 

Ketika bertemu dengan huruf syamsiyah maka ال tidak dibaca namun dimasukkan ke 
huruf setelahnya. Dalam penulisannya, terdapat tasydid pada huruf syamsiyah. 

 ةالقمريباب الالم 

Disebut alif lam qamariyah apabila  ال bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. 

 أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ك، م، ه، و، ي. : ة احلروف القمري



األمثلة: اإلسالمية/ املدرسة اإلسالمية/ البيت/ أمي ربة البيت/ اجلريدة/ يقرأ سليمان 
احلكومية/ اخلري/ صباح اخلري/ العلم/ العلم نافع/ الغربية/ اجلريدة/ احلكومية/ املدرسة 

جئت من جاوا الغربية/ الفصل/ األستاذ يدخل الفصل/ القرآن/ حنتفل بنزول القرآن/ 
الكتاب/ اشرتيت الكتاب/ املدرسة/ رجع زيد من املدرسة/ الوطن/ حب الوطن من 

 م.اإلميان/ اهلواء/ اهلواء بارد/ اليوم/ سأسافر هذا اليو 

Ketika bertemu dengan huruf qamariyah maka ال dibaca jelas. Dalam penulisannya, 

terdapat harakat sukun pada huruf ل.  

 تاء المفتوحةالباب 

Ta Maftuhah : Dibaca ‘ta’ ketika bersambung (washol) dan  ketika berhenti (waqof). 

Cara penulisan. Jika berpisah dengan huruf sebelumnya : أوقات ، زرت. Jika 

bersambung dengan huruf sebelumnya: بَيت، كتبت. Kita akan menemukan huruf 

ta maftuhah pada keadaan berikut: 
1. Dhamir muttashil pada fi’il madhi 

/ ذهبْت إىل األمثلة: ذهبُت/ ذهبُت إىل السوق/ ذهبَت/ ذهبَت إىل السوق/ ذهبتْ 
 السوق

2. Jamak muannas salim 

لة: صلوات/ أقيمت الصلوات/ الطالبات/ الطالبات يقرأن الكتب/ املدرسات، األمث
 املدرسات يعلمن الدروس.

3. Jamak taksir 

 لة: أوقات/ هذه أوقات العمل/ بيوت/ حملمد بيوت/ أموات/ يف القبور أموات.األمث

4. Ta asli pada fi’il 

 من سكت سلم/ صمت/ صمت الولد/ مات/ مات الرجل.لة: سكت/ األمث

5. Ta asli pada isim 

 لة: وقت/ الوقت كالسيف/ بيت/ هذا بيت واسع/ ميت/ يف القري ميت.األمث



 ةباب التاء المربوط

Ta Marbuthoh : Dibaca ‘ta’ ketika bersambung (washol) dan dibaca ‘ha’ ketika 

berhenti (waqof).. Cara penulisan. Jika berpisah dengan huruf sebelumnya :  ، كرة

 Kita akan .مدرسة، طبيبة :Jika bersambung dengan huruf sebelumnya .تلميذة

menemukan huruf ta marbuthoh pada keadaan berikut: 
1. Isim mufrod muannas lebih dari tiga huruf 

مدرسة/ فاطمة تذهب إىل املدرسة/ طالبة/ فاطمة فاطمة/ فاطمة فتاة طيبة/ األمثلة: 
 طالبة املدرسة.

2. Isim alam mudzakkar 

 لة: محزة/ محزة طالب ناشط/ معاوية/ معاوية خليفة/ طلحة/ طلحة أسد القريش. األمث

3. Jamak taksir 

 لة: إخوة/ هؤالء إخوة/ قضاة/ هؤالء قضاة/ دعاة/ هؤالء دعاةاألمث

4. Zharf  

 رجال يستعدون للسفر.لة: مثة/ مثة األمث

  



 تصميم التدريبات

 : باب التنوين أسئلة التدريبات

عنواٌن/ شكرًا/ موظٍف/ على فكرٍة/ فصٌل نظيٌف/ نصلى مجاعًة/ اإلمالء المنقولي: 
اإلمالء المنظوري: فتحت باباً/ قرأ أمحد جملًة/ يسوق سائٌق سيارًة/ خالد طالٌب ماهٌر. 

ٌل/ حملمٍد/ نسياناً/ أستيقظ مبكراً/ بتعلم أمحد دروساً/ أشعر رسٌم مجي بطاقٌة/ عفواً/ علٍم/
تاريٌخ/ طالباً/ تقومياً/ ديواٌن واسٌع/ اإلمالء االستماعي: بأٍمل شديٍد/ هو رجٌل صاحلٌ. 

خبٍري/ صباحاً/ أسكن يف بيٍت جديٍد/ هذه مدرسٌة جيدٌة/ أيب موظٌف حكومٌي/ كتبت 
 رسالًة.

 : باب الالم الشمسية أسئلة التدريبات

الرسم، السبورة/ الطائرة/ غرفة النوم/ أخيت الصغرية/ مرحاض للرجال/ اإلمالء المنقولي: 
زينب تكتب الرسائل/ الصالة عماد الدين/ هواييت الرسم/ الصائمون يفطرون بالتمر. 

الشمس/ التصوير/ الساعة/ تنس الطاولة/ هيئة التدريس/ الطابق اإلمالء المنظوري: 
السفلى/ أنزل اهللا من السماء ماء/ نصلى الصبح مجاعة/ التاجر يذهب إىل السوق/ 

الناس/ الثانوية/ الرف/ ويل الصف/ اإلمالء االستماعي: يتدرب الطالب الرياضة. 
بعض الركاب/ أطبخ الطعام/ التلميذ يتعلم الدروس/ خالد جمتهد يف التعلم/ ينام خالد 

 على السرير/ أرسل الرسالة. 

 : باب الالم القمرية ئلة التدريباتأس

الكالم/ األستاذ/ القلم/ غرفة اجللوس/ املرافق العامة/ أخي الكبري/ اإلمالء المنقولي: 
تعاونوا على الرب/ األم يف املطبخ/ اخلادمة تنظف البيت/ نتناول الفطور يف املقصف. 

سم الكامل/ أركان القدم/ احلكزمية/ العلم/ املدرسة األهلية/ ااإلمالء المنظوري: 
اإلسالم/ البائع يبيع البضائع/ أصلى يف املسجد/ خالد يف غرفة املذاكرة/ أحفظ املالبس 



املالبس/ الكتاب/ الفراغ/ تاريخ امليالد/ املدرسة اإلمالء االستماعي: يف اخلزانة. 
هذا احلكومية/ علم احلساب/ فريد يرسم املناظر/ املرحاض وراء املكتبة/هذا رسم امللعب/ 

 اخلط مجيل. 

 : باب التاء المفتوحة أسئلة التدريبات

جمالت/ رجعُت/ حيوانات/ رسومات/ حجرات النوم/ املسلمات اإلمالء المنقولي: 
واملؤمنات/ ليس معي سيارات/ لست مدرسا بل طالبا/ دخلَت الفصل/ أمي تشرتى 

ت/ أوقات املأكوالت/ كانْت/ يبيت/ معمل اللعااإلمالء المنظوري: اخلضروات. 
الفراغ/ القانتني والقانتات/ مات أبو حممد/ هللا ما يف السماوات/ رضيُت باهللا ربا/ 

محامات/ زيت/ مات/ صليُت املغرب/ املعلمون اإلمالء االستماعي: فُتحْت أبواب. 
واملعلمات/ بيت العنكبوت/ فهمُت الدرس/ ذهبْت إىل املقصف/ الكتاب حتت املعجم/ 

 أنت تشاهد التلفاز.

 : باب التاء المربوطة أسئلة التدريبات

جريدة/ شرفة/ خادمة/ أسرة صغرية/ الساعة الرابعة/ كرة الطائرة/ اإلمالء المنقولي: 

اإلمالء . الفاكهة أستعمل آلة التصوير/ النظافة من اإلميان/ أعمال املدرسة نافعة/ أريد

هواية/ فالحة/ عائشة/ مجعية القراءة/ اللغة العربية/ غرفة األسرة/ نتحدث المنظوري: 

اإلمالء عن العقيدة/ البائعة تبيع الفواكه/ أمي موظفة اجلامعة/ مهن الناس متنوعة. 

مدرسة/ مىتفعة/ مشغولة/ طالبة ماهرة/ كرة السلة/ العقيدة الصحيحة/ االستماعي: 

ح إىل املزرعة/ ما مهنة عمر؟/ أحب مشاهدة كرة أرسم باملرمسة امللونة/ يذهب الفال

 القدم.

  



 تصميم التقويم

جديدا/ الطبيب/ الصبح/ البنيان/ رسومات/ القطار/ الولد يصمت/ رقم أسئلة التقويم: 
التسجيل/ جانب املكتبة/ بيت اهللا/ كتاب التفسري/ الطالب يف الفصل/ الرياضة البدنية/ 
البيانات الشخصية/ البطاقة الشخصية/ هذا رسم مجيل/ الكتاب على املكتب/ غسلت 

ت/ فاطمة تذهب إىل السوق/ خترجت يف املالبس/ أنا أركب السيارة/ أمي ربة البي
املدرسة املتوسطة/ طالبات الصف العاشر/ جيتمع الطلبة يف القاعة/ قرأ حممد كتابت 
جديدا/ كنت فرحا هبذا احلال/ شرب أمحد ماء/ الطفل يشاهد التلفاز/ هواييت التصوير 

 والصحافة/ حنفظ املفردات الكثرية. 

 

  



 محتويات البرمجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلمالء المنقولي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 اإلمالء المنظوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلمالء االستماعي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi  

“Penyusunan Media Belajar Imla dengan Metode Latihan Menggunakan 

Aplikasi ISpring Android untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis bagi 

Siswa Kelas X di Madrasah Aliyah Yayasan Tarbiyah Islamiyah (YASTI) 

Sekura Kalimantan Barat.” 

 oleh Ahli Materi 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Indikator 

Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1 
Aspek  

Materi 

Kesesuaian materi dengan KI 

dan KD 
1, 2 2 

Kebenaran konsep 3 1 

Kemutakhiran materi 4, 5, 6,  3 

Penyajian materi 7, 8 2 

2 
Aspek 

Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran 9 1 

Motivasi 10, 11,12 2 

Pemberian latihan 13 1 

Kesesuaian media yang 

disajikan untuk memperjelas 

materi 

14 1 

3 
Aspek 

Kebahasaan 

Kesesuaian bahasa dengan 

tingkat berfikir siswa 
16 1 

Ketepatan tata bahasa dan 

ejaan 
16,17 2 

Jumlah 17 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi  

“Penyusunan Media Belajar Imla dengan Metode Latihan Menggunakan 

Aplikasi ISpring Android untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis bagi 

Siswa Kelas X di Madrasah Aliyah Yayasan Tarbiyah Islamiyah (YASTI) 

Sekura Kalimantan Barat.” 

oleh Ahli Media 

No 
Aspek  

yang Dinilai 
Indikator 

Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Butir 

1 Pemerograman 

Menu sajian 1-5 5 

Petunjuk penggunaan 6,7 2 

Respon peserta didik 9, 12 4 

2 Tampilan 

Huruf 13, 14 2 

Jarak 15 1 

Gambar 16 1 

Warna 17, 18 2 

Tata letak 19, 20 2 

Penyajian antar halaman 21, 22, 23 3 

Suara 24 1 

Jumlah 24 

 

  



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

  



 جدول عملية التجربة

 التاريخ المواد التعليمية

 التنوين
 ٢٠٢٠أغسطس  ٣ اإلمالء املنقويل

 ٢٠٢٠أغسطس  ٤ اإلمالء املنظوري
 ٢٠٢٠أغسطس  ٥ اإلمالء االستماعي

 الالم الشمسية
 ٢٠٢٠أغسطس  ٦ اإلمالء املنقويل

 ٢٠٢٠أغسطس  ٧ اإلمالء املنظوري
 ٢٠٢٠أغسطس  ٨ اإلمالء االستماعي

 الالم القمرية
 ٢٠٢٠أغسطس  ١٠ اإلمالء املنقويل

 ٢٠٢٠أغسطس  ١١ اإلمالء املنظوري
 ٢٠٢٠أغسطس  ١٢ اإلمالء االستماعي

 التاء املفتوحة
 ٢٠٢٠أغسطس  ١٣ اإلمالء املنقويل

 ٢٠٢٠أغسطس  ١٤ اإلمالء املنظوري
 ٢٠٢٠أغسطس  ١٥ اإلمالء االستماعي

 التاء املربوطة
 ٢٠٢٠أغسطس  ١٨ اإلمالء املنقويل

 ٢٠٢٠أغسطس  ١٩ اإلمالء املنظوري
 ٢٠٢٠أغسطس  ٢٢ اإلمالء االستماعي

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  



 
 

 تجربة اإلنتاج

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 االختبار القبلي

 اإلمالء االختباري

ْيلٌ  ١٦ َجِدْيًدا ١  ٰهَذا َرْسٌم مجَِ
 اْلِكَتاُب َعَلى اْلَمْكَتبِ  ١٧ الطَِّبْيبُ  ٢
 َغَسْلُت اْلَمَالِبسَ  ١٨ الصُّْبحُ  ٣
َيانُ  ٤  أَنَا أَرَْكُب السَّيَّارَة ١٩ اْلبـُنـْ
 أُمِّْي َربَُّة اْلبَـْيت ٢٠ ُرُسْوَمات ٥
 السُّْوقِ فَاِطَمة َتْذَهُب ِإَىل  ٢١ اْلِقطَارُ  ٦
 َختَرَّْجُت ِيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسِّطَةِ  ٢٢ اْلَوَلُد َيْصُمتْ  ٧
 طَالَِباُت الصَّفِّ اْلَعاِشر ٢٣ َرْقُم التَّْسِجْيل ٨
 َجيَْتِمُع الطََّلَبة ِيفْ اْلَقاَعة ٢٤ َجاِنَب اْلَمْكَتَبة ٩

 قـَرَأَ حممد ِكَتابًا َجِدْيًدا ٢٥ بـَْيُت اهللا ١٠
 ُكْنُت َفرًِحا هِبَٰذا اْحلَال ٢٦ ِكَتاُب التـَّْفِسْري  ١١
ُب ِيف اْلَفْصلِ  ١٢  َشِرَب َأْمحَْد َماءً  ٢٧ الطُّالَّ
 الطِّْفُل ُيَشاِهُد التـِّْلَفاز ٢٨ الرِّيَاَضة اْلَبَدنِيَّة ١٣
 ِهَواَيِيتْ التَّْصوِيـُْر َوالصََّحاَفة ٢٩ اْلبَـَيانَاُت الشَّْخِصيَّة ١٤
َرة ٣٠ اْلِبطَاَقُة الشَّْخِصيَّة ١٥  َحنَْفُظ اْلُمْفَرَدات اْلَكِثيـْ

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 بعدياالختبار ال

 اإلمالء االختباري

ْيلٌ  ١٦ َجِدْيًدا ١  ٰهَذا َرْسٌم مجَِ
 اْلِكَتاُب َعَلى اْلَمْكَتبِ  ١٧ الطَِّبْيبُ  ٢
 َغَسْلُت اْلَمَالِبسَ  ١٨ الصُّْبحُ  ٣
َيانُ  ٤  أَنَا أَرَْكُب السَّيَّارَة ١٩ اْلبـُنـْ
 أُمِّْي َربَُّة اْلبَـْيت ٢٠ ُرُسْوَمات ٥
 فَاِطَمة َتْذَهُب ِإَىل السُّْوقِ  ٢١ اْلِقطَارُ  ٦
 َختَرَّْجُت ِيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسِّطَةِ  ٢٢ اْلَوَلُد َيْصُمتْ  ٧
 طَالَِباُت الصَّفِّ اْلَعاِشر ٢٣ َرْقُم التَّْسِجْيل ٨
 َجيَْتِمُع الطََّلَبة ِيفْ اْلَقاَعة ٢٤ َجاِنَب اْلَمْكَتَبة ٩

 قـَرَأَ حممد ِكَتابًا َجِدْيًدا ٢٥ بـَْيُت اهللا ١٠
 ُكْنُت َفرًِحا هِبَٰذا اْحلَال ٢٦ ِكَتاُب التـَّْفِسْري  ١١
ُب ِيف اْلَفْصلِ  ١٢  َشِرَب َأْمحَْد َماءً  ٢٧ الطُّالَّ
 الطِّْفُل ُيَشاِهُد التـِّْلَفاز ٢٨ الرِّيَاَضة اْلَبَدنِيَّة ١٣
 ِهَواَيِيتْ التَّْصوِيـُْر َوالصََّحاَفة ٢٩ اْلبَـَيانَاُت الشَّْخِصيَّة ١٤
َرة ٣٠ اْلِبطَاَقُة الشَّْخِصيَّة ١٥  َحنَْفُظ اْلُمْفَرَدات اْلَكِثيـْ

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السيرة الذاتية

 
 
 

 المعلومات الشخصية . أ
 )Nur Azizah( : نور عزيزة   االسم

 ١٩٩٥يوليو  ١٧: تيلوك كرامة،   مكان امليالد وتارخيه
 : تيلوك كرامة، مسباس، كاملانتان الغربية   العنوان

 العليا: قسم تعليم اللغة العربية/كلية الدراسات    قسم/كلية
 ٠٨٩٧٥١٨٤٠١١:   اهلاتف اجلوال

 nura170795@gmail.com:   الربد االلكرتويت
 المراحل الدراسة . ب

 تيلوك كرامة ١٢املدرسة اإلبتدائية احلكومية  .١
 املدرسة الثانوية مبعهد دار السالم سينكوبانج .٢
 املدرسة العالية مبعهد دار السالم سينكوبانج .٣
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة بونتيانك  كلية الرتبية والعلوم التدريسية يف .٤

 اإلسالمية احلكومية
كلية الدراسات العليا يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم  .٥

 ماالنج جاوى الشرقية
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