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 ﴾ 5: الفرقان ﴿

 العظيم العلي صدق اهلل

 

  



 
 

 إهداء
 أىدى ىذا البحث العلمى إىل والدى احملبوبني 

 ﴾سيد مطراوي  وسيدة  قانت  ﴿

 بمل صرب وجهد ولطف ربياين صغريا وىذباين احسن هتذيب  اللذان 

 

ىذا حىت إمتام   لل وق ىن ودعواىلاو قد شجع الذين ،إىل أخى المبري وأخىت احملبوبتني
 البحث.

 ﴾األخ  عبد الخالق  واألخت   لولؤ مطمئنة  و يوليانا المطراوي    ﴿

 

ىف مع من و  ة مودة وسمينة ورمحة معيحيا حتيا الىت ﴾رتناسارى  ﴿ ولزوجىت احملبوبة
  .رمحها

     

وا ىن وأشرفاو ىن وأرشداو مث أىدى ىذا البحث العلمى إىل مجيع أستاذى الذى قد وجه
 ، أاابمم اهلل اما  ا حتىى من اخلريات.   ىل

           

قسم تعليم اللغة العربية للية الدراسات  ىف ايتوصاحب ايبصحألذلك أىدى إىل مجيع 
جزالم اهلل خري اجلزاء اما  اإلسالمية احلمومية ما انق، يا جامعة مو انا مالك إبراىيمالعل

 م إياي من أية مادة لان .تمنح

            

 

 

  



 
 

 تقديرشكر و 

 
ىي نتناوذلا من رقدة إيل يقظة على مجيع نعمو اليت  ا حت العادلني رب هلل احلمد

   عقلية.السمية و اجلإستطعنا أن نتحرك جبوارحنا  مىت

أدب الناس الىالة  والسالم على الّنىب ادلىطفى زلّمدبن عبد اهلل اّلذى  
الناس باحلضارة والعمران وعلم الناس العلوم ادلتنوعة حيت صفي  باألخالق المرمية وأذلم

لو اجلو وأقبل يرغب الناس يف القراءة وادلناقشة ويف التأليف والتىنيف ويف الًتبية 
 والتعليم.  

فبعون اهلل عزوجل مت  لتابة ىذا البحث، ومل ألن قادرًا على إمتام ىذا  وبعد،
 البحث إ ا امساعدة الغري، فأقدم جزيل الشمر وفائق ا احًتام يف ىذه ادلناسبة إىل:

 إبراىيم مالك مو انا جامعة مدير غو،سفرايو  إمام احلاج الدلتور األستاذ مساحة 

 .ما انق  احلمومية اإلسالمية

 جامعة لياالع الدراسات للية مدير ادلاجسًت، مهيمن الدلتور ألستاذا مساحة

   .ما انق احلمومية اإلسالمية إبراىيم مالك مو انا

 للية العربية اللغة تعليم قسم رئيس ، ريادلاجست نور صاحل شهداء الدلتور مساحة

 .ما انق احلمومية اإلسالمية إبراىيم مالك مو انا جامعة العليا الدراسات

 أفاد الذي األول ادلشرف ،السوداىن المامل على زلمد الدلتور األستاذ مساحة

 فمرة بداية منذ البحث ىذا إعداد مراحل لل يف خطواتو ووجو وعمليا علميا الباحث

  . اجلزاء خري اهلل من فلو, منو ا انتهاء حىت البحث

 شمره عن لساين يعجز فحقا, الثاين ادلشرف, الرفيق عون الدلتور مساحة 

 يضق ومل البحث ىذا إعداد فًتة طوال والتشجيع العون لل للباحث قدم فقد وتقديره

   .واجلزاء الثواب عظيم اهلل ومن وتوجيهو الباحث مساعدة عن يوما صدره



 
 

 تعليم قسم يف ادلعلمني األساتيذ إىل والتقدير الشمر بمل الباحث يتقدم لما

 احلمومية اإلسالمية براىيمإ مالك مو انا معةجا العليا الدراسات للية العربية اللغة

 . والتشجيع وادلعارف العلوم من قدموه ما على  اهلل من اجلزاء خري فلهم. ما انق

مريرين القريريراء  أن ىريريذا البحريريث  ا ملريريو مريرين األخطريرياء والنقريريائح. فريجريريو الباحريريثوأخريريريا 
مفيريريريدا  أن يقريريريدموا ا اقًتاحريريريات لتحسريريريني ىريريريذا البحريريريث. عسريريريى اهلل أن  عريريريل ىريريريذا البحريريريث

 .يا رب العادلني ونافعا دلن يستفيد منو، آمني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 إندونيسـيا جمـهوريــة
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 قبماالن  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 

  المشرفين تقرير

 أشرف على والسالم والىالة العادلني رب هلل احلمد الّرحيم، الّرمحن اهلل بسم 

 . أمجعني وصحبو آلو وعلى وادلرسلني األنبياء

 : الطالب حضره الذي العلمي البحث على ا اطالع بعد 

  .بيك أشرف:  اإلسم

                                          s-2/  77107711:  التسجيل رقم

  المعلمين بكلية لىاألو  السنة لطالب اإلمالء مادة تصميم:   البحث موضوع

  . الكتابة مهارة لترقية اإلسالمية                           

 ( الشرقية جاوى بونورولو للبنني اإلسالمى اإلميان امعهد جتريىب حبث)                 
 

 .اجلامعة رللس إىل تقدميو على ادلشرفان وافق

األّول ادلشرف  

 
 

  الكامل على محمد الدكتور األستاذ

الثاين ادلشرف  

 
 

  الرفيق عون الدكتور

 ا اعتماد،

 العربية اللغة تعليم قسم رئيس

 
 

 نور صالح شهداء الدكتور

 701077760775777777: التوظيف رقم



 
 

 

 

 

 

 

 إندونيسـيا جمـهوريــة

 الدينيـة الشـؤون  وزارة

 قبماالن  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 المناقشة لجنة اعتماد

 : البحث عنوان

 .الكتابة مهارة لترقية اإلسالمية المعلمين بكلية األولى السنة لطالب اإلمالء مادة تصميم

 ( الشرقية جاوى بونورولو للبنني اإلسالمى اإلميان امعهد جتريىب حبث)        

 S-2 /77107711:  التسجيل رقم                .بيك أشرف:  الطالب إعداد

 العربية اللغة تعليم قسم ادلاجستري درجة على للحىول تمميلي حبث

  على للحىول شرطا قبولو وتقرر ادلناقشة جلنة أمام البحث ىذا عن الطالب دافع قد

   . 0770 أبريل 02 الثالااء، يوم يف وذلك العربية، اللغة تعليم يف ادلاجستري درجة

  :األساتذة السادة من ادلناقشة جلنة وتتمون

 ............: ........التوقيع ومناقشا رئيسا     مشهودي رلاب زلمد الدلتور -7

 .........: ...........التوقيع مناقشا   سليمان زلمد شيخون زلمد الدلتور األستاذ -0

 ..........: ..........التوقيع ومناقشا مشرفا  المامل علي زلمد الدلتور األستاذ -2

 ...               ................. :التوقيع ومناقشا مشرفا   الرفيق عون الدلتور -4

  عتماد،ا ا

العليا، الدراسات للية عميد  
 
 

 األستاذ الدكتور مهيمين
  705670777012727775:  التوظيف رقم



 
 

 إقرار الطالب
 :أنا ادلوقع أدناه، وبيانايت لاآليت 

 : أشرف بيك.   اإلسم

  77107711:  رقم التسجيل

 : سومبار فاتونق لاليفارى ما انق جاوى الشرقية إيدونيسيا.  عنوانال

درجة ادلاجستري يف تعليم  سالة اليت حضرهتا لتوفري شرط للحىول علىبأن ىذه الر  أقر  
 براىيم اإلسالمية احلمومية ما انقاللغة العربية للية الدراسات العليا جامعة مو انا مالك إ

  حت  عنوان : 

 .الكتابة مهارة لترقية اإلسالمية المعلمين بكلية األولى السنة لطالب إلمالءا مادة تصميم

 ( الشرقية جاوى بونورولو للبنني اإلسالمى اإلميان امعهد جتريىب حبث)

حضرهتا ولتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غري أو تأليف اآلخر. وإذا إدعى أحد 
س  من حبثى فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، استقبا ا أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال لي

ولن تمون ادلسؤولية على ادلشرف أو على للية الدراسات العليا جامعة مو انا مالك 
 .م اإلسالمية احلمومية ما انقإبراىي

  ربين أحد على ذلك. إلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وملحررت ىذا اقد ىذا، و  

 

 

 2112أبريل  11 ,ما انق

 احب اإلقرارتوقيع ص

 

 

 .أشرف بيك

   77107711 رقم التسجيل:



 
 

 خلص البحثستم

 اإلسالمية المعلمين بكلية األولى السنة لطالب اإلمالء مادة تصميم ,م 5305, ف بيكأشر 

(.  الشرقية جاوى بونورولو للبنني اإلسالمى اإلميان امعهد جتريىب حبث) .الكتابة مهارة لترقية

للية الدراسات العليا   براىيم اإلسالمية احلمومية ما انق انا مالك إجبامعة مو رسالة ادلاجستري 
وادلشرف الثاين : على المامل : األستاذ الدلتور زلمد األول قسم تعليم اللغة العربية. ادلشرف

 .الدلتور عون الرفيق

 . التىميم ,مهارة المتابة ,اإلمالء :الكلمات اإلشارية

 

وتعلم  ني اإلسالمية تعلم من السنة األوىل إىل السنة الثالثةلان  مادة اإلمالء بملية العلم
يعلم مادة اإلمالء بعض ادلعاىد احلديثة  ىف نيادلعلمجند و  ،قواعده ىف السنة الرابعة والثالثة التجريبية

وىذا   اعتمادا على معلوماتو السابقة لعدم وجود لتاب دلادة اإلمالء يشمل دليال ىف تعليم اإلمالء
  لضعف الطالب ىف مهارة المتابة. قد أدى 

 

انطالقا على ىذه الناحية، فقام الباحث بتىميم مادة اإلمالء لطالب السنة األوىل دلهارة 
 المتابة بالعربية.  ىفامعهد اإلميان اإلسالمى للبنني  لمتابة رجاء أن تًتقي قدرة الطالبا

 

:  اآلتية ىدافلتحقيق األ يبالممي على ادلنهج التجري الميفي ىذا البحث بادلدخل  ري

. تىميم لتاب لتعليم اإلمالء لطالب السنة األوىل للية ادلعلمني اإلسالمية امعهد اإلميان (7
ترقية مهارة المتابة  ىف معرفة فعالية المتاب ادلىمم دلادة اإلمالء .(0اإلسالمى للبنني بونورولو. 

 عهد اإلميان اإلسالمى للبنني بونورولو.  لدى طالب السنة األوىل للية ادلعلمني اإلسالمية ام
 

ية مهارة لتابة الطالب يتضمن أن تىميم مادة اإلمالء لًتق .(7 ىذا البحث ىي:ونتائج 
ادلقدمة وللمة عن تعليم اإلمالء وأنواع اإلمالء وطرائق تدريسو وطرق تىحيح اإلمالء  على:

وبعض  عن اإلمالء ادلعارف اآلتية عن للطالب والىفات الالزمة دلعلم اإلمالء ومالزمة ادلعلم البيان
 .(0ادلالحظات لقارئ اإلمالء واحملتويات وادلادة اإلمالئية من اإلمالء األول إىل اإلمالء الثالاني. 

بد الة جناحهم  فعالية يف ترقية مهارة لتابة الطالب قد لان  لو مادة اإلمالء الىت صممها الباحث
%. وذلك عندما قارن الباحث بني النتائج اليت حىل عليها  17،28 البالغة النسبة ادلائويةب

ىلوا على النتيجة حتأن الطالب  النتيجة وتعٌت ىذهالطالب ىف ا اختبار القبلى وا اختبار البعدي. 
    ادلرجوة.
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Diction lesson  in Islamic Teachers Training College teachable from class 

one until class three, and the theorem of diction teachable in class four and class 

three experiment, and we find the teachers in same of modern boarding school 

teachs diction according his foreknowledge because he had not a book as 

handbook for teaching diction and this is make student feel difficult in arabic 

writing skill.     

Building on tose features, researcher design diction lesson for  class one as 

writing skill hopefully student of Al Iman Boarding School for male increase him 

self on Arabic writing. 

This research use qualitative-quantitative approach and experimental 

research with a purpose: 1). Design diction lesson for class one in Islamic 

Teachers Training College of Al Iman Boarding School for male Ponorogo. 2). To 

know how is the effective the book are designed for writing skill class one in 

Islamic Teachers Training College of Al Iman Boarding School for male 

Ponorogo.  

The results of this research are: 1). The content of diction lesson are: 

introduction, companion of diction lesson, some sort of diction and the method to 

teach, the method to correct diction lesson, the several skill must belong to diction 

teacher, a few things must to be explained for students, table of contents, and the 

diction from first lesson until thirtieth lesson. 2). The diction are designed with 

researcher are effective to increase student’s writing skill with his achievement 

71,28 %, after comparing his result in pretest and posttest. It refer  the students 

make up the ground.   
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Materi imlak di Kulliyatul Mu’allimin Al Islamiyyah diajarkan dari kelas 

satu sampai tiga, sedang qowaidnya diajarkan di kelas empat dan tiga experiment, 

dan kita menemukan beberapa guru di sebagian Pondok Pesantren Modern 

mengajarkan materi imlak bersandarkan pada pengetahuannya yang telah lalu 

dikarnakan ketidak adaan buku untuk guru sebagai pegangan baginya dalam 

mengajarkan imlak dan hal ini terkadang membuat siswa lemah dalam kecakapan 

menulis. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mendesain materi imlak bagi siswa kelas 

satu untuk kecakapan menulis sebagai harapan agar kemampuan siswa di Pondok 

Pesantren Al Iman Putra meningkat dalam menulis arab.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif dan metode 

experiment dengan tujuan sebagai berikut: 1). Desain buku untuk pengajaran 

materi imlak bagi siswa kelas satu Kulliyatul Mu’allimin Al Islamiyyah di 

Pondok Pesantren Al Iman Putra Ponorogo. 2). Mengetahui efektifitas buku yang 

didesain untuk materi imlak untuk kecakapan menulis bagi siswa kelas satu 

Kulliyatul Mu’allimin Al Islamiyyah di Pondok Pesantren Al Iman Putra 

Ponorogo.  

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Bahwa desain materi imlak untuk 

meningkatkan kecakapan menulis siswa tersusun atas: Pendahuluan, sekelumit 

kata tentang pengajaran imlak, macam-macam imlak dan cara mengajarkannya, 

cara membetulkan imlak, sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh guru imlak, 

keharusan guru untuk menerangkan pada siswa pengetahuan-pengetahuan tentang 

imlak, beberapa perhatian bagi pembaca imlak, dafatar isi, dan materi imlak dari 

imlak pertama sampai imlak ke tiga puluh. 2). Materi imlak yang telah didesain 

oleh peneliti efektif dalam meningkatkan kecakapan menulis dengan prosentase 

keberhasilan mereka 71,28 %, yaitu setelah peneliti membangdingkan hasil yang 

telah dicapai oleh siswa dalam tes sebelum dan sesudah dan hal ini menunjukkan 

bahwa siswa telah mencapai hasil yang diinginkan. 
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 .الفصل األول

 . لدراسات السابقةاإلطار العام وا

  . المقدمة -أ

شك أن الطفل عندما يسمع كلمة معينة حيفظها باإلحساس الصويت أي  ال
بالسمع، وعندما يراىا مكتوبة حيفظها باإلحساس البصري، وعندما ينطق هبا حيفظها 

، اللسان عضالت النطق )احلنجرة، احللق باإلحساس اللفظي أوالنطقي، وذلك بتحريك
عندما يكتبها حيفظها باإلحساس العضلي، وذلك بتحريك اليد واألصابع. والشفتُت( و 

أ. : لذلك عند اإلمالء جيب أن ضلث الطالب علي استعمال ىذه الذاكرات األربع، وىي
 .  1الذاكرة السمعية، ب. الذاكرة البصرية، ج. الذاكرة  اللفظية، د. الذاكرة  العضلية

ستخدام الكتابة العربية بعد اإلسالم قاعدتان مها:  اإلتُعرف يف التاريخ أن و 
عثماين وإمالئي. الكتابة العثمانية ىي كتابة القرآن اليت وضعتها جلنة كتاب القرآن يف 

أمة اإلسالم منذ خالفتو إىل اآلن عهد خالفة عثمان بن عفان ربت إطالعو وحفظتها 
وادلستقبل، والكتابة اإلمالئية ىي الكتابة العربية اليت كانت القاعدة وضعها أىل النحو. 
الكتابة العربية اليت تسمى أيضا بالكتابة اإلمالئية استعملها العرب واألعاجم عموما إما 

ة العثمانية فقد خصصت لرسم أويف قصة اخليالية أوغَتىا. وأما الكتاب العلمية يف حبوثهم
 . 2ادلصحف أو القرآن

إن الكتابة ىى فن تسجيل أفكار ادلرء وأصواتو ادلنطوقة ىف رموز مكتوبة وإن 
ولكى تكتمل الصورة الصحيحة للكتابة أو اخلط ىو ىف ربسُت شكل الكتابة وذبويدىا، 
امة للتعبَت ويعترب اإلمالء من األسس اذل. 3ادلعٌت الشامل ذلا فال بد من االىتمام باإلمالء

                                                 
1
 . ٓٔ( ص : ٕٗٓٓبَتوت. دار الكتب العلمية.  –)لبنان  ء.المعجم المفصل في اإلمالناصيف ديُت.    

2
   Bahrum Bunyamin. Ikhtisar Kaidah-Kaidah Imla’ Dan Khat Arab. 

(Yogyakarta. 2003) Hal.  01.  
3
. )بعداد. دار الشروق للنشر و اللغة العرية وطرائق تدريسهاطو على حسُت الدليمى وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلى.    

 .  ٕٓٔ. ص : ٔ( ط : ٕٓٓٓالتوزيع. 

1 



2 
 

. واخلطأ ىف رسم الكلمة رمسا ىجائيا سليما بالطريقة الىت اتفق عليها أىل اللغة 4الكتاىب
عٌت وإدراك ادلضمون، فيؤدى ذلك إىل سوء التواصل يؤدى إىل اضطراب كبَت ىف فهم ادل

أساسية للتعبَت الكتاىب من حيث  فاإلمالء وسيلة.   5أو انقطاعو بُت القارئ والكاتب
    .6صحتو وسالمتو من األخطاء وىو خيدم الدروس العامة األخرى

إلعرابية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من الناحية ا وكما أن القواعد النحوية
فاحلق بأن مهارة كتابة . واالشتقاقية فإن اإلمالء وسيلة ذلا من حيث الصورة اخلطية

الطالب مالئمة باإلمالء وقواعدىا ال بد من أن تعــرَّف منذ صغار وتعلَّم ىف ادلرحلة 
االبتدائية وادلتوسطة وُتستوَعب ىف ادلرحلة العالية، ىذا كما قال أمحد عزان ىف كتابو 

  . 7ىف تعليم اللغة العربية ادلنهج

إن ادلدرَس يقْوم بعمٍل جلْيٍل ىو ِخْدمُة اْلعْلِم واجملتمِع، فمرْكزه من أْكرِب ادلرَاكز، 
نْ يسمو ادلدرس هبا كما جيب أْن نضَعو موضعو وِمْهنتُو َتْسُمو فْوق كلِّ مهنة، فيِجب أ

لذا أخذ وقضى خرجُيوا معهد اإلديان اإلسالمى كل عام دراسي . 8ونقدِّره حقَّ قْدرِه
 بسائر أضلاء جزر إندونيسيا. ادلعاىد األخرىىف  ىف نفس ادلعهد أو خدمتو سنة أو أكثر

ويتوفر النفع لكتاب دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة اجلزء األول وغَته من ادلواد 
ـــست خِبرجيي ادلعهد العصرى  الدراسية ىف ىذا ادلعهد وىف مجيع ادلعاىد اإلسالمية الىت ُأسِّ

ا أو دليال للمعلم ومل يكن للبعض كما مل دار السالم كونتور. وكان لبعض ادلادة كتاب
يكن الكتاب ادلعُت دلادة اإلمالء إىل أن جيعل ىذا احلاُل ادلعلَم يعلِّم مادَة اإلمالء حسب 

  .      معلوماتو السابقة ألنو ال ديلك كتابا معينا

                                                 
4
. )القاىرة. دار الثقافة والنشر والتوزيع. تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةزلمود رشدى خاطر ومصطفى رسالن.    

 .   ٕٔٔ( ص : ٕٓٓٓ

5
)رسالة برنامج مقترح لتعليم اإلمالء فى الصفوف الثالثة األخيرة من الحلقة اإلبتدائية. عبد ادلنعم عبد الصمد.    

   . ٛ( ص : ٜٛٛٔدكتورة. كلية الًتبية. جامعة عُت مشس. 

6
 .  ٖٚ٘. ص : ٕ( ط : ٘ٔٗٔ. )كلية الًتبية جامعة دمشق. فى طرائق تدريس اللغة العربيةزلمود أمحد السيد.    

7
  Ahmad Izzan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung. 

Humaniora. 2009) Cet. 3. Hal. 69.  
8
 .      149 ( ص :ٖٜٜٔ. )القاىرة. دار الفكر العريب. روح التربية والتعليم زلمود عطية اإلبراشي.   
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إنطالقا من خلفية البحث شلا سبق ذكره، فيحتاج إىل زلاولة ىف تصميِم كتاٍب 
مالء دليال أى كتابا للمعلم لًتقية مهارة الكتابة خاصة لطالب السنة األوىل كلية دلادة اإل

 .  ونوروكوبادلعلمُت اإلسالمية دبعهد اإلديان اإلسالمى للبنُت 

  

  مشكلة البحث -ب

أن ادلعلم ىف معهد اإلديان اإلديان اإلسالمي يعلم اإلمالء اعتمادا على معلوماتو 
ب دلادة اإلمالء يشكل دليال لو ىف تعليم اإلمالء، وىذا قد أدى السابقة لعدم وجود كتا

 لضعف الطالب ىف مهارة الكتابة. 

 

  أسئلة البحث -ج

  ىف ضوء ما سبق ذكره، فإن أسئلة البحث ىف ىذا البحث ىى كما يلى :

كيف ديكِّن تصميم كتاب لتعليم اإلمالء لطالب السنة األوىل بكلية ادلعلمُت  .1
 ؟   ونوروكودبعهد اإلديان اإلسالمى للبنُت ب اإلسالمية

ما مدى فعالية الكتاب ادلصمم دلادة اإلمالء ىف ترقية مهارة الكتابة لدى طالب  .2
 ونوروكو ؟ ب السنة األوىل بكلية ادلعلمُت اإلسالمية دبعهد اإلديان اإلسالمى للبنُت

  

 أهداف البحث  -د

 البحث إىل ما يأتى :  بناء على أسئلة البحث السابقة يهدف ىذا
تصميم كتاب لتعليم اإلمالء لطالب السنة األوىل كلية ادلعلمُت اإلسالمية دبعهد  .1

 .  اإلديان اإلسالمى للبنُت بونوروكو

معرفة فعالية الكتاب ادلصمم دلادة اإلمالء لًتقية مهارة الكتابة لدى طالب السنة  .2
 ديان اإلسالمى للبنُت بونوروكو.  األوىل كلية ادلعلمُت اإلسالمية دبعهد اإل
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 . افتراض البحث -ه

يكون إنتاج الكتاب ادلصمم لتعليم اإلمالء لطالب السنة األوىل كلية ادلعلمُت  .1
ا در ليكون مص أمرا ضروريا يعد اإلسالمية دبعهد اإلديان اإلسالمى للبنُت بونوروكو

 .       تعلمال للطالب ىفأو دليال للمعلم ىف التعليم و  جعاأو مر 

مادة اإلمالء لطالب السنة األوىل كلية ادلعلمُت  تعليمالكتاب ادلصمم ل إن .2
سيكون فعاال ىف حل مشكلة  اإلسالمية دبعهد اإلديان اإلسالمى للبنُت بونوروكو

ترقية تعليم مهارة الكتابة ىف مادة  وسيسهم ونقص الكفاءة صعوبة الطالب
  اإلمالء.

ادلصمم دلادة اإلمالء لطالب السنة األوىل ىف معهد  أن الكتاب ى الباحثأر 
   اإلديان اإلسالمى سيكون فعاال ىف ترقية مهارة الكتابة لديهم.

 

 أهمية البحث  -و

  يرجى من نتائج ىذا البحث التطويرى و التجريىب إعطاؤه ادلنافع اآلتية : 

لية ادلعلمُت ك  معلمياألمهية النظرية، ىي إعطاء ادلباحث النظرية جلميع  .1
اإلسالمية وللباحثُت الذين يشتغلون ىف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا حول 
مادة اإلمالء لطالب السنة األوىل كلية ادلعلمُت اإلسالمية دبعهد اإلديان 

     اإلسالمى للبنُت بونوروكو.

  أن يفيد : األمهية التطبيقية، يرجى من نتائج ىذا البحث التطويرى التجريىب  .2

لطالب، أن يؤدى الكتاب ادلصمم دلادة اإلمالء إىل أن تكون مهارهتم ا:أوال 
جيدة ىف رسم الكلمة أو اجلملة رمسا ىجائيا سليما بالطريقة الىت اتفق 

 عليها أىل اللغة. 

دلدرس، أن يساعد الكتاب ادلصمم ىف أداء وظائفو ىف تعيُت أىداف ا:ثانيا 
الىت يريد إيصاذلا للطالب ولغَته من ادلدرسُت إىل أن احملاضرة وادلوضوعات 

  تًتقى كفاءة ادلدرس ومهارة الطالب ىف اإلمالء والرسم العريب.   
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دلعهد، أن حيقق إنتاج كتاب اإلمالء ادلصمم ادلنهَج القومَي وأن يكون ا:ثالثا
للمعهد وللمعلم وجلميع خرجيي معهد اإلديان  دلادة اإلمالء مرجعا

ى الذين سيؤدون خدمتو التعليم ىف نفس ادلعهد أو ىف ادلعاىد اإلسالم
  اآلخرى بسائر أضلاء دولة إندونيسيا. 

 

                   حدود البحث. -ز

تصميم الكتاب التعليمى دلادة اإلمالء  احلد ادلوضوعي: يقتصر ىذا البحث على .1
ية ادلعلمُت اإلسالمية الكتابة لطالب السنة األوىل بكل لًتقية مهارة واستخدامو

      دبعهد اإلديان اإلسالمى للبنُت بونوروكو.      

كلية ادلعلمُت اإلسالمية دبعهد اإلديان اإلسالمى للبنُت بونوروكو   :احلد ادلكاين .2
   جاوى الشرقية اندونيسيا.    

 لطالب السنة األوىل احلد الزمٍت: يقتصر ىذا البحث على تعليم مادة اإلمالء .3
بكلية ادلعلمُت اإلسالمية دبعهد اإلديان اإلسالمى للبنُت بونوروكو ىف الفصل 

 .       مــــ ٕٕٔٓ – ٕٔٔٓالدراسي الثاين من السنة الدراسية 

  

 تحديد المصطلحات  -ح

ينبغى توضيحها، ويريد الباحث بياهنا   بحثىناك بعض ادلصطلحات ىف ىذا ال
 :كما يلي

والتصميم لغة  10.رسم أو سلّطط لبناء أو طريق أو غَتمها 9.التصميم: التخطيط .1
الصلة بو من مجيع جوانبها، وىو من ادلضي يف أمر بعد دراسة األمور ذات 

ويراد بالصميم ىنا كافة  .)صمَّم( واصطالحا عملية زبطيط منهجية تسبق التنفيذ

                                                 
 . ٓٓٚ. ص : ٚ( ط : ٜٜ٘ٔلبنان. دار العلم للماليُت.  -)بَتوتانكليزي.  -قاموس عربي .الموردروحي البعلبكي.   9

10
 . ٖٗٗص :  (ٜٙٛٔ) بَتوت : دار ادلشرق،  في اللغة واألعالم. ادلنجد  
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اإلجراءات والطرق ادلناسبة لتحقيق نتاجات تعليمية مرغوب فيها والسعي 
  11لتطويرىا مع توافر شروط وظروف زلددة.

 12.مادة الدرس : ادلعلوماُت اليت يْقُصد ادلعلُم أن يوصِّلها إىل التالميذِ  .2

اإلمالء مصدر من الفعل أمليت أو  وكذلك، 13َبو عْنو.اإلمالُء : ما قالَو لو فكت .3
وادلراد باإلمالء  15ويعٌت التلقُت والنقل، تلقى على غَتك فينقل عنك. 14أمللت،

ىنا ىو: ربويل األصوات ادلسموعة ادلفهومة إىل رموز مكتوبة على أن ترسم 
ضعها الصحيحة بنظام لغوي مناسب بالقواعد اإلمالئية الىت اتفق حبروف ىف موا

   عليها أىل اللغة من احلروف أوالكلمة أو اجلملة ويظهر ادلعٌت ادلراد منها. 

     

  الدراسات السابقة -ط

تصميم ادلادة التعليمية وتطويرىا  موضوع أن قام باحثون آخرون بالبحث ىف سبق
 :   منهمدلهارة الكتابة العربية، 

إعداد الكتابى التعليمى " قواعد الخط العربي و اإلمالء لتنمية ليلى مزية.  .1
احلكومية ( رسالة  طويرية بالتطبيق على جامعة ماالنقحبث تمهارة الكتابة " )

: كلية الدراسات العيا، اجلامعة اإلسالمية ق، غَت منشورة، )ماالنماجستَت
أن نتيجة االختبار القبلى ىف تعليم ادلادة  ونتيجة حبثها ىى(. 2009احلكومية، 

خط إمالء من حيث الرسم الصحيح اجلميل  خبط النسخ ورسم اذلمزة بشىت 
أحواذلا وأشكاذلا حسب قواعدىا قبل استخدام الكتاب التعليمى حصلت على 

. وأما عدد النتيجة ىف تعليم ادلادة خط إمالء بعد استخدام الكتاب ٖٛٗٔ
                                                 

 . 19 ه(  ص :ٕٗٗٔ. دار اخلريج للنشر والتوزيع. )الرياضتصميم التدريس. عبد احلافظ زلمد سالمة.   11

12
 . 11 : . صc)فونوروكو. كونتور. دار السالم( اجلزء األول التربية و التعليم. يونس وزلمد قاسم بكر.  زلمود  

13
  Pusat Bahasa DEPDIKNAS. Kamus Besar Bahasa Indonesia. ( Jakarta. 

Balai Pustaka. 2002) Hal. 427.            
14

.  ٘مـ( ط :  ٜٜٛٔىـ/ ٛٔٗٔلبنان. دار النفائس.  -وتبَت ).خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلمود معروف.    
 .  ٘ٙٔص : 

15
 . ٖٛ٘ص :   المرجع السابق. زلمود أمحد السيد.    
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أي أن النتيجة تعليم ادلادة خط إمالء باستخدام  ٙٙٛٔ التعليمى حصلت على
  . ٖٖٛالكتاب التعليمى أكثر من النتيجة قبل استخدام بالفرق 

تصميم مادة التعليمية لمهارة الكتابة العربية لتالميذ المرحلة تعمَت ادلساجد.  .2
. رسالة ماجستَت، اإلبتدائية فى ضوء المنهج على مستوى الوحدة الدراسية

: كلية الدراسات العيا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية، )ماالنق  منشورة،غَت
وأما ادلادة التعليمية الىت طورىا ىف ىذا البحث ىى مادة اإلمالء.  (.2007

وكانت نتيجة حبثو ىى وجود رلموعة من ادلادة الدراسية للخط واإلمالء ادلطبوعة 
( نتسجة ذبريبة حبثو أن ادلادة ٔىف كتاب ادلستوى اإلبتدائي. وقد قرر الباحث )

التعليمية ادلصممة مناسبة لتعليم مهارة الكتابة العربية لتالميذ ادلرحلة اإلبتدائية 
نتيجة ( 2)وأما تطبيقها ىف العملية التعليمية يدل على الًتقية ىف النتيجة ادلعدلة، 

لتالميذ  ىف كتاب تعليمي فعالة لًتقية مهارة اإلمالء العرىب التصميم ادلطبوعة
الفصل الرابع اإلبتدائى دبدرسة اإلسالم اإلبتدائية فهنانكا صلاوى وتدل على 

 %.  ٜٓ،٘ٚفعالية ىذه ادلادة ادلصممة أن النتيجة ادلعدلة ادلتحصلة من التطبيق 

تحليل األخطاء اإلمالئية و الخطية فى الكتابة العربية لطلبة نور عيٌت.  .3
حكومية بآتشيه الشمالية ننجور آتشيه دار المدرسة الثانوية اإلسالمية ال

: كلية الدراسات العيا، اجلامعة الة ماجستَت، غَت منشورة، )ماالنقرس السالم.
ولقد توصل ىذا البحث إىل: أن األخطاء ىف (. 2007اإلسالمية احلكومية، 

اإلمالء واخلط ىى حذف وزيادة وتغيَت احلروف ىف شكلها ووصلها ىف أول 
ها أو آخره وكذلك من الناحية الفنية أن ىناك أخطاء ىف شكل الكلمة أو وسط

اخلط غَت واضح وغَت مجيل وأسباب األخطاء اإلمالئية واخلطية ىف الكتابة العربية 
ىف رأى نور عيٌت وجود االختالف باللغة األوىل تأثر تأثرا كبَتا وعدم التدرج ىف 

على فهم قواعد اخلط تنظيم وتقدمي ادلواد الدراسية وعدم قدرة ادلدرسُت 
    واإلمالء.
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إعداد وتصميم ادلادة  تبُت الدراسات السابقات بأهنا نوع من البحث والتنمية ىف        
التعليمية كما قامت ليلى مزية ببحثها ىف ادلستوى اجلامعى لتعليم اخلط واإلمالء جبامعة 

الء ىف ادلستوى االبتدائى، موالنا مالك إبراىيم ماالنق، و قام تعمَت ادلساجد لتعليم اإلم
وقامت نور عيٍت ببحثها ىف ربليل األخطاء اإلمالئية واخلطية ىف الكتابة العربية لطلبة 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بآتشيو الشمالية ننجور آتشيو دار السالم. فييختلف 

علمُت كلية ادلحبث لتأىيل طالب   الذى قام بو الباحث ىف أن ىذا البحث عنهم
  .ونوروكو ىف تعليم اإلمالء لًتقية مهارة الكتابةباإلسالمية دبعهد اإلديان اإلسالمى للبنُت 
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 .الفصل الثانى

  .ظرىاإلطار الن

  .   المبحث األول: الكتابة -أ

   مفهوم الكتابة. .1

معٌت الكتابة لغة ىو اعبمع كالشد كالتنظيم. كمعناىا اصطالحا ىى كما قاؿ   
أضبد فؤاد ؿبمود علياف بأف الكتابة ىى أداء منظم كؿبكم تعرب بعا اإلنساف ىن أفكاره 

 1ظره كسببا ىف حكم الناس عليو.كمشاعره احملبوسة ىف نفسو، كتكوف دليال على كجهة ن
كقد تعرؼ أيضا بأهنا رسم اغبركؼ خبط كاضح ال لبس فيو كال اتياب مع مراعاة النهج 

بة العربية اؼبتفق عليها لدل أىلها حبيث تعطى ىف السليم للكلمات كفق قواعد الكتا
النهاية معٌت مفيدا كداللة معينة. كإهنا عملية ذات شقُت : أحدىا آيل كاآلخر عقلى. 
كالشق اآلىل وبتول على اؼبهارات اغبركية كأما اعبانب العقلى فيتطلب اؼبعرفة اعبيدة 

   2بالنحو كاؼبفردات كاستخداـ اللغة.

كتعترب الكتابة فنا من فنوف اللغة كىى االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة مث 
ابتداء ىى أدات  كقاال طو على حسُت الدليمى كصاحبو بأف الكتابة 3الًتاكيب اللغوية.

من أدكات التعبَت كترصبة األفكار الىت تعمل ىف عقل اإلنساف ككسيلة أداء مهمة بُت 
الكتابة ىى التعبَت عن اللغة  كقاؿ إماـ مسلمُت بأف 4األفراد كاعبماعات كاجملتمعات.

كقاؿ رشدم أضبد طعيمة ؛ يضيق  5اؼبنطوقة برموز كتابية الوفونية أك فونيمية أك الفبائية.

                                                 
1
( ص : ُِٗٗ)الرياض. دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع. المهارت اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها.  أضبد فؤاد ؿبمود علياف.   

ُٓٔ . 

2
)جامعة أىل القرل. معهد اللغة العربية. دكف ة أخرى. غالمرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلمة. رشدل أضبد طعي   

   .ٖٗٓالسنة( ص : 

3
) القاىرة. دار الثقافة كالنشر كالتوزيع. للغة العربية والتربية الدينية. تعليم اؿبمود رشدم خاطر كمصطفى رسالف.    

 . َِٗ( ص :  َََِ

4
 . ُُٗ. ص : ُط :  المرحع السابق. طو على حسُت الدليمى كسعاد عبد الكرمي عباس الوائلى.   

5
  Imam Muslimin. Transkripsi Dan Transliterasi. (Ulul Albab. Jurnal Studi 

Islam. Sains Dan Teknologi. 2006) vol. 7 no. 2 Hal : 357.    

9 
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كوبدد  6.(Spelling)أكالتهجئة  (Copying)مفهـو الكتابة ىف بعض الربماج على النسخ 
اآلخركف التعريف بأهنا ربويل األصوات اللغوية إىل رموز ـبطوطة على الورؽ أكغَته 
متارؼ عليها بقصد نقلها إىل اآلخرين مهما تناءل الزماف كاؼبكاف كبقصد التوثيق 

       7شر اؼبعرفة.كاغبفظ كتسهيل ن

  

 مفهوم مهارة الكتابة.  .2

مهارة الكتابة ىى احدل اؼبهارات االهبابية كاالبداعية. تبدأ مراحلها برسم 
كىذه اؼبهارة ربتاج إىل عمليات ذىنية  8بالتعبَت اغبر.اغبركؼ كالكلمات كاعبمل كتنتهى 

ديث، فال بد كتناسق حسي حركي يشاهباف إىل حد بعيد ما ربتاج إليو مهارة النطق كاغب
للكاتب كاؼبتحدث من ترصبة أفكاره إىل رموز منطوقة ىف حالة اغبديث كمدكنة  ىف حالة 
الكتابة حىت يوفر للسامع أك القارئ  كسيلة اتصاؿ تعينو على فهم ما يعنيو. كلذا تعترب 
الكتابة مهارة اهبابية انتاجية تتطلب ىف من يزاكؽبا معرفة بعناصر اللغة من قواعد 

دات كسيطرة تامة على حسن اختبار ما يتناسب منها مع األفكار الىت يريد الكاتب كمفر 
   9التعبَت عنها.

 

   أهمية مهارة الكتابة. .3

تلميذ أف يعرب عن الكتابة كسيلة من كسائل االتصاؿ الىت بواسطتها يبكن لل
أفكاره كأف يقف على أفكار غَته كأف يربز ما لديو من مفهومات كمشاعر كيسجل ما 

                                                 
6
)إيسيسكو. منشورة اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية . تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدم أضبد طعيمة.    

 .  ُٕٖ(   ص : ُٖٗٗكالعلـو كالثقافة. 

7
(  ص : ُٔٗٗ)دار األندلس. المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونها. ؿبمد صاحل النشطى.    

َِٓ  . 

8
)القاىرة. دار االتجاهات المعاصرة فى دروس اللغة اللعربية واللغات الحية األخرى لغير الناطقين بها. ضبادة إبراىيم.    

 .   249: ( صُٕٖٗالفكر. 

9
  . َُٖ( ص : ُُٖٗمكتبة لبناف. )تعلم اللغة الحية وتعليمها. صالح عبد اجمليد العريب.    
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. كيقرر أنبية الكتابة ابن خلدكف ىف مقدمتو فَتل أهنا 10يود تسجيلو من حوادث ككقائع
من صبلة الصنائع اؼبدنية اؼبعاشية فهى ضركرية اجتماعية اصطنعها اإلنساف لذلك تكوف 
نابعة ىف مبوىا كتطورىا لتقدـ العمراف كهبا يتميز اإلنساف عن اغبيواف كتتأدل 

حبجةو ألف عملية  تعليم الطالب مهارة الكتابة ىف اللغة العربية مهم جدا. 11األغراض
يستوعبها الطالب.  تعليم الكتابة تستهدؼ تكوين مهارات كقدرات الىت البد من أف

، مثل ما شبة حجة لتعليم الطالب مهارة الكتابة ىف اللغة  االقبلزية من بعضها؛ تعزيز دليلو
 12تطوير لغةو، أمباط التعلم كال تقل ىف أنبيتو تعليم مهارة الكتابة ككفائة لنفس الطالب.

ؼ منذ الصغَت كمهارة كتابة الطالب مالئمة باإلمالء كقواعدىا ال بد من أف تعػػر  
كتعل م ىف اؼبرحلة االبتدائية كاؼبتوسطة كتيستوعىب ىف اؼبرحلة العالية. ألف التعليم ىف اؼبرحلة 
االبتدائية يعترب ىو اغبد األدىن للغات كاؼبعلومات كاؼبهارات كاػبربات الىت هبب على 

كلكن تعليمو ىف اؼبدارس االبتدائية  13الفرد أف وبصل عليها ىف صبيع مراحل الالحقة.
يعٌت صعوبة ىذه اللغة لكثرة يواجو اؼبشكالت عند الطالب الىت تعوؽ جديتهم فيو 

االختالفات من لغتهم األصلية ىف ؾباؿ األصوات كبنية الكلمات كتركيب اعبمل 
باإلضافة إىل غزارة ألفاظ العربية. كأصوات اللغة ىى أكؿ ما يواجو متعلم اللغة اعبديدة،  

           14كما يواجو الناطق بغَت العربية صعوبات خاصة تنشأ عن تأثَت لغتو األـ.

سوؿ اؼبعلم األكؿ بالكتابة كندب إىل تعلمها، فأمر كىف السنة الشريفة اىتم الر 
بعض صحابيو أف يعلم صبياف اؼبسلمُت باؼبدينة الكتابة بعد اؽبجرة إليها، كما جعل فداء 
األسَت من كفار قريش ىف غزكة بدر الكربل تعليم عشرة من صبياف اؼبسلمُت القراءة 

                                                 
10

. ص : ْ( ط : َََِ. )الدار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة. تعليم اللغة العربية بين النظرية والتظبيق حسن شحاتو.   
 .    َِٗص : . المرجع السابق رسالف.. كؿبمود رشدم خاطر كمصطفى ُّٓ

11
   . ُّٕ. )القاىرة. دار البياف( ص : المقدمة الرضبن بن خلدكف.عبد    

12
   Jermy harmer. How to teach English. (England. Longman. 1998) hal. 97.  

13
ادة تعليمية لمهارة الكتابة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية فى ضوء المنهج على مستوى تصميم متعمَت اؼبساجد.    

 . ُِٖ. ص : ََِٗ. ُالسنة الثامنة. العدد . الوحدة الدراسية. الجديد_مجلة للدراسة اإلسالمية

14
)مقالة ىف ندكة علمية تعليم اللغة العربية ىف  مشكالت تعليم اللغة العربية لإلندونيسيين.د شطارل إظباعيل. أضب   

 . ّ( ص : ُٕٗٗأغسطس  ُُ-يوىل ُٔإندكنيسيا كاقعو كمشاكلو كاغبلوؿ اؼبطركحة لو ىف معهد حسن اػباسبة كونيعاف جاكل الغربية. 
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كلقد أشاد اإلسالـ بفضل الكتابة  كمبوه بذكره كحث على نشرىا فقاؿ اهلل . 15كالكتابة
 ﴾3﴿جلت قدرتو كعظمت مشيئتو ىف ؿبكم كتابو ىف سورة العلق : اقرأ ك ربك األكـر 

انو كتعاىل قد أقسم بالقلم، كىو أداة الكتابة مث قبد سبح 16.﴾4﴿الذل علم بالقلم 
ما أنت بنعمة ربك دبجنوف  ﴾1﴿حيث قاؿ ىف سورة القلم : ف كالقلم كما يسطركف 

﴿2﴾.17      

 

 مراحل تعليم مهارة الكتابة. .4

    لتعليم مهارة الكتابة مراحل ـبتلفة فنوجزىا فيما يلى :

لتدرج: قالت راضية زين الدين كأصحاهبا بأف مهارة الكتابة ال بد من أف أكال. ا
تعليم مهارة الكتابة على ك  18تبدأ تعليمها بالتدرج من السفلى إىل األعلى.

سبيل التدرج يبدأ ب: نقل اغبرؼ، نقل الكلمة، كتابة اعبملة السهلة،  
كتابة اعبملة من النص أك اغبوار، إجابة األسئلة، اإلمالء، كتابة اإلنشاء 

   19اؼبقيدة مث اغبرة.

  درس مراعات ما يلى : : ىف مرحلة كتابة اغبركؼ وبسن اؼبثانيا. كتابة اغبركؼ

يو جو الطالب إىل الطريقة الصحيحة ؼبسك القلم، ألف غياب ىذا التو يوج -(أ   
 يؤدم إىل عادات غَت مناسبة.

كالظهر  إىل الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء الكتابةو اؼبدرس طالبو جيو  -(ب   
 معتدؿ كالدفًت أماـ الطالب بزاكية ميل خفيفة. 

و اؼبدرس طالبو إىل التناسق ىف الكتابة، كيبكن تدريب الطالب على يوج -(ج   
 دفاتر خاصة مسطرة قبل الكتابة على كراسة اػبط. 

                                                 
15

 .  61 (  ص :ُّٗٗ. )القاىرة. مكتبة اؽبالؿ. آدابهتاريخ الخط العربي و ؿبمد طاىر الكردل.    

16
 .  ْ-ّ. اآلية : العلق سورة   

17
 .      2-1:  . اآليةالقلم سورة   

18
  Radliyah Zaenuddin Dkk. Metodologi & Strategi Alternatif 

Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta. Pustaka Rihlah Group. 2005) ce. 1. Hal. 81.  
19

  M abdul hamid Dkk. Pembelajaran bahasa arab_pendekatan metode, 

strategi, materi dan media. (UIN malang press. 2008) cet. 1 hal. 49.  
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بُت كلمة اعبملة الواحدة ضركرة توحيد اؼبسافات أقصر من اؼبسافات  -(د   
 كتوحيد ىذه اؼبسافات. 

 يوجو اؼبدرس طالبو إىل الكتابة خبطوط مستقيمة أفقية متوازية.  -(ه   

يستحسن أف يكوف الكتابة للمبتدئُت بقلم الرصاص ليتمكنوا من تعديل  -(و   
 أخطائهم. 

حىت من الفضل أف يكتب الطالب ىف كراسات اػبط من أسفل إىل أعلى  -(ز   
يكوف تقليده من للنموذج، ال تقليده للسطر الذل يكتبو عندما يكتب 

     من أعلى إىل أسفل.

ثالثا. النسخ: بعد أف يتدرب الطالب غلى كتابة اغبركؼ منفصلة كمتصلة 
يكلفهم اؼبدرس بنسخ فقرات معينة من كتاب القراءة، فقرات ؿبددة، 

 ليتمكن اؼبدرس من تصويبها. 
بعد أف يتدرب الطالب على النسخ ككتابة اغبركؼ مدة مناسبة،  رابعا. اإلمالء:

تبدأ مرحلة اإلمالء الىت تكشف عن قدرة الطالب ىف كتابة ما يسمع، 
كمن الفضل أف يكوف اإلمالء بداية ىف مادة مألوفة قد قرأىا الطالب 

  كنسخوىا. 

أف يتعلم  كىي ما يسمى بالكتابة اؼبوجهة، كتأتى بعد: خامسا. الكتابة اؼبقيدة
 الطالب كتابة اغبركؼ كالنسخ كاإلمالء.

ىناؾ بعض األمور التنظيمية الىت هبب أف يرشد اؼبدرس : سادسا. الكتابة اغبرة
قبل الكتابة منها: التنظيم على الصفحة الىت يكتب عليها من  طالبو إليها

حيث اؽبامش ككتابة التاريخ كاؼبوضوع كالكتابة بأل نوع من أنواع األقالـ 
 20كشكل الكتابة.

 

                                                 
20

( ص : ََِّ)الرياض. مكتبة التوبة. اؼبملكة العربية السعودية. طرائق تعليم اللغة العربية. ؿبمد بن إبراىيم اػبطيب.    
ُُ5   . 
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 أهداف تعليم مهارة الكتابة.  .5

إف عملية تعليم الكتابة تستهدؼ أكؿ ما تستهدؼ تكوين اؼبهارات كالقدرات 
 اآلتية : 

رسم اغبركؼ رظبا كاضحا كدقيقا هبعلها سهلة القراءة فبكنة  هارة ىفأكال. اؼب
 الفهم. 

 ثانيا. اؼبهارة ىف كتابة الكلمات حبسب القواعد اإلمالئية اؼبعركفة.

 ثالثا. القدرة على تكوين العبارات كاعبمل كالفقرات الىت تؤدل اؼبعاىن كاألفكار. 

ضيو طبيعة كل لوف من ألواف رابعا. القدرة على تنظيم األفكار تنظيما تقت
   21الكتابة.

كقاال عبد اغبميد كأكريل حبر الدين كبسر مصطفى ىف كتاهبم تعليم اللغة العربية بأف 
. ِالكتابة بكتابة صحيحة  . القدرة علىُ:تعليم الكتابة مًتكز على ثالث أىداؼ، ىى

   22. القدرة على تعبَت األفكار بواضح كتفصيل.ّإصالح اػبط 

 

 

 

 

                                                 
21

 . ُُٗ. ص : ُط : المرحع السابق.  طو على حسُت الدليمى كسعاد عبد الكرمي عباس الوائلى.   
22

   M. abdul hamid Dkk. Ibid. cet. 1 hal. 49.     
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   المبحث الثانى: اإلمالء.  -ب

 يته.ممفهوم اإلمالء وأه .1

 قاؿ حسن شحاتو أف اإلمالء ىو نظاـ لغول معُت. موضوعو الكلمات الىت
هبب فصلها كالىت هبب كصلها كاغبركؼ الذل تزاد كاغبركؼ الذل ربذؼ كاؽبمزة 
بأنواعها اؼبختلفة سواء أكانت مفردة أك على أحد حركؼ اللُت الثالثة كاأللف اللينة 
كىاء التأنيث كتاؤه كعالمات الًتقيم كالكلمات النوعية الواردة باؼبواد الدراسية كالتنوين 

   23و كقلب اغبركات الثالث كإبداؿ اغبركؼ كالالـ الشمسية كالقمرية.بأنواعو كاؼبد بأنواع

اإلمالء مصدر من الفعل أمليت أك أمللت، كيعٌت التلقُت كالنقل، تلقى على 
كعند الوليد أضبد جابر   24.غَتؾ فينقل عنك. كىو الكتابة كالبعد عن اػبطأ ىف الرسم

أف اإلمالء ىو عملية التدريب على الكتابة الصحيحة لتصبح عادة يعتادىا اؼبتعلم 
كيتمك بواسطتها من نقل آرائو كمشاعره كحاجتو كما يطلب إليو نقلو إىل اآلخرين 

كعند نايف ؿبمود معركؼ أف اإلمالء ىو ربويل األصوات اؼبسموعة  25.بطريقة صحيحة
اؼبفهومة إىل رموز مكتوبة )اغبركؼ( إىل أف توضع ىذه اغبركؼ ىف مواضعها الصحيحة 

  26.الستقامة اللفظ كظهور اؼبعٌت اؼبراد من الكلمة كذلك

وبسب كثَت من اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت أف درس اإلمالء من الدركس احملدكدة 
غَت. بيد أف األمر  الفاعلية، كأنو ينحصر يف حدكد رسم الكلمة رظبنا صحيحنا، ليس

إذ شب ة غايات أبعد كأكسع من كقف دركس اإلمالء على رسم يتجاكز ىذه الغاية بكثَت. 
الكلمة الرسم الصحيح، كإمبا ىو إىل جانب ىذا عوف للتالميذ على إمباء لغتهم كإثرائها، 
كنضجهم العقلي، كتربية قدراهتم الثقافية، كمهاراهتم الفنية، كىو كسيلة من الوسائل 

الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أىل اللغة،  كتابة الكفيلة اليت ذبعل التلميذ قادرا على
                                                 

23
 . ِّٕ. ص : ْط : المرجع السابق.  حسن شحاتو.   

24
 .  َُٗ( ص : ُّٔٗ)دمشق. مكتب أطلس. ع فى تدريس اللغة العربية. المرجسامي الدىاف.    

25
. ص : ُ( ط : ََِِعماف. دار الفكر. تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية. )يد أضبد جابر. الول   

َِِ   . 

26
 .  ُٓٔص :  . المرحع السابق نايف ؿبمود معركؼ.   
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كأف يكوف لديو االستعداد الختيار اؼبفردات ككضعها يف تراكيب صحيحة ذات دالالت 
عليو. ككما قد كتب ؿبمد خسَتل ىف حبثو العلمى عن االشكاالت الىت  وبسن السكوت

رس الثانوية ىف اؼبدينة كدائرة ساركا هبا اؼبعلم كالطالب كآرائهم عن تعليم اللغة العربية باؼبدا
   27ماالنق، بأف الطالب وبث على إهباد تعليم اإلمالء ىف تعليم اللغة العربية.

منزلةه كبَتةه بُت الدراساًت اللغويًة، فهو الى يقلُّ ىف  أنبىِّي ًتًو كخىطىرًًه عن  لإلمالءً ك 
لكتايب بصورةو متكاملةو، النحًو كالصٍرًؼ كغَتنبا، فلكلٍّ غايتيو كىدفيو كأثريه ىف إبٍػرىاًز العمًل ا

، كقد  بعيدةه عن األخطاًء، فمما الريب فيو أف اػبظأى اإلمالئي    ييشىٌوهي العملى اؼبكتوبى
وبٍوؿي دكف الفٍهًم الصحيًح مث ىو مىٍدعىاةه إيل اإلٍحتقاًر كاإلزدراًء، كىكذا قًبد لإلمالًء ىف 

ٍيًو الرسمى الصحيحى للكلماًت العربيًة، ىذه ا ىي ىف غناءو عن اإلطناًب  ألنبي ة اليتتػىوىخِّ
  28.كاإلسهابً 

ربويل األصوات  بناء على اآلراء اؼبتقدمة يستنبط الباحث على أف اإلمالء ىو
ؼ ىف مواضعها الصحيحة بنظاـ اؼبسموعة اؼبفهومة إىل رموز مكتوبة على أف ترسم حبرك 

لغوم مناسب بالقواعد اإلمالئية الىت اتفق عليها أىل اللغة من اغبركؼ أكالكلمة أك 
 اعبملة كيظهر اؼبعٌت اؼبراد منها.

 

 . أغراض تدريس اإلمالء و فائدته .2

سبق أف أشرنا إىل أف القواعد النحوية كسيلة لتقومي القلم كاللساف من االعوجاج 
كمن  كالقواعد اإلمالئية كسيلة ىى االخرل لتقومي القلم كصحة الكتابة من اػبطأ.كالزلل، 

ىنا كاف تدريس اإلمالء على أنو غاية ىف حد ذاتو يعد عمال قاصرا فهو ىف خدمة 
   الكتابة كيتجلى الغرض من تدريسو ىف :

                                                 
27

  Moh. Khasairi. Kesulitan Yang Dihadapi Guru Dan Siswa Serta Pandangan 

Mereka Terhadap Pengajaran Bahasa Arab Di Madrasah Tsanawiyah Se Kota Dan 

Kabupaten Malang.  AL ARABI JURNAL BAHSA ARAB DAN 

PENGAJARANNYA. Vol. 2 No. 1 2004. Hal. 26.   
   .5 ( ص :ََِٓ) القاىرة . مكتبة اآلدب. دراسة في قواعد اإلمالء. اعبواد الطيب.  عبد 28
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 أكال. تدريب الناشئة على كتابة الكلمات الصحيحة كتثبيت صورىا ىف األذىاف،
 فتسهل عليهم كتابتها من الذاكرة. 

 كالنظافة كالًتتيب كقوة اؼبالحظة.  ثانيا. تعويدىم الدقة كالنظاـ

ثالثا. تدريب اغبواس اإلمالئية على اإلجادة كاإلتقاف. كىذه اغبواس ىى: النظر 
كالسمع كاليد، فاألذف تسمع مايبلى عليها كاليد تكتبو كالعُت تلحظ ما فيو 

  من صواب أك خطأ.

رابعا. توسيع خرباهتم كثركاهتم اللغوية بتزكيدىم ببعض الًتاكيب كالصور األدبية 
 كاؼبعلومات الثقافية فبا يفيد ىف التعبَت الكتاىب كالقراءة كاألدب كالنقد. 

 خامسا. سبرينهم على كتابة ما يسمعونو ىف سرعة ككضوح كصحة كإتقاف. 

  29سادسا. تعويدىم اإلنصات كحسن االستماع.

ربقيق الوظيفة األساسية للغة، كىى الفهم كاإلفهاـ، كمن مث  سابعا. اإلسهاـ ىف
 . ينبغى حسن اختيار القطعة اؼبمالة

 ثامنا. إجادة اػبط. 

   30كفقرات. تاسعا. تنظيم الكتابة ىف سطور كصبل

كعند الدكتور جودت الركايب الغرض من تدريس اإلمالء ىي التدريب على رسم 
اغبركؼ كالكلمات رظبا صحيحا مع زيادة الكلمات اليت يكثر فيها اػبطأ كالتدريب على 

كالكتابة بسرعة كحسن االستماع كالفهم ؼبا جودة اػبط كتعويد التالميذ الدقة كالنظاـ 
كغرض تدريس اإلمالء عند تيار يوسف كسيف األنوار ىف كتاهبما اؼبنهج  31.بلقي عليهم

 : ما يأيت ىو علىليم الدين ك اللغة العربية ىف تع

 أكال. ليستطيع التالميذ كتابة األلفاظ ىف اعبمل العربية ماىرا كصحيحا. 

                                                 
29

 . ِِٓ( ص : ُٕٗٗالقاىرة. مكتبة األقبلو اؼبصرية. . فن التدريس للتربية العربيةؿبمد صاحل ظبك.    

30
 . ُِّص : . المرجع السابقؿبمود رشدم خاطر كمصطفى رسالف.   

 .   151:  ( صُٔٗٗر اؼبعاصػػر. ػػلبناف. دار الفك –)بيػػركتطــرق تدريس اللغة العـــربية. جودت الػػػركايب.   31
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ثانيا. ألف ال يبهر التالميذ قراءة اغبركؼ كالكلمات كاعبمل العربية فحسب، بل 
 يبهر كتابتها أيضا.

ثالثا. يبرف حواس طبس التالميذ جيدا. إما اإلىتماـ كالسماعة كالبصرية  كأما 
 ق ىف تلفيظ اللغة العربية. النط

درب تدريب التالميذ على رسم اغبركؼ كالكلمات رظبنا صحيحنا على رابعا. ي
 رسم اغبركؼ كالكلمات  كاعبمل العربية رظبنا صبيال كصحيحنا.

 خامسا. المتحاف التالميذ عن الكتابة اليت قد تعلمها. 

  32.التالميذ كضع اإلنشاء بإستعماؿ أسلوهبمسادسا. لسهولة 

كباختصار يهدؼ تدريس اإلمالء إىل إتقاف الكتابة كإىل اكتساب عادات الدقة 
كلإلمالء   33تقاف ىف أثناء الكتابة.كالنظاـ كالنظافة كالًتتيب، باإلضافة إىل السرعة كاإل

. ُ: عند الدكتور ؿبمود علي اػبويل ىى فوائد عديدة تتصل باؼبهارة اللغوية اؼبتنوعة
. اإلمالء بكشف ِاإلمالء تدريب على الكتابة الصحيحة، أم التهجية الصحيحة. 

بُت األصوات اللغوية، كخاصةن األصوات اؼبتقاربة، مثل ]ث،  قدرة اؼبتعلم على التمييز
. اإلمالء يعزز معرفة اؼبتعلم ّ]ؾ، ؽ[. -]غ، ؽ[-]د، ض[-]ت، ط[-]س، ز [-ذ[

. اإلمالء يكشف عن قدرة اؼبتعلم على الًتقيم ْباؼبفردات كالًتاكيب اللغوية. 
        34.الصحيح

 

 أسس تدريس اإلمالء. .3

اؼبعلم خربتو  ىناؾ ؾبموعة من األسس العامة الىت يبكن أف تفيد لو سلف إليها
 35:بتالميذه، كسبكنو من مادتو. كىذه األسس ىى

                                                 
32

  Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar.  Metodologi Pengajaran Agama Dan 

Bahasa  Arab. (Jakarta. Raja  Grafindio Persada. 1997) Hal. 2oo.  
33

 . ّٗٓص :  المرجع السابق.سيد. الؿبمود أضبد    

 . ُّْ( ص : ُِٖٗ)الرياض.  .أساليب تدريس اللغة العربيةؿبمود علي اػبويل.    34

35
 . ِٔ( ص : ُٕٖٗ. . )القاىرة. دار أسامة للطبعتعليم اللغة العربية والتربية الدينيةحسن شحاتو.    
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تدريب اػبطأ على اإلصغاء إىل اؼبعٌت كـبارج اغبركؼ. كتدريب اللساف . أكال
على النطق الصحيح كتعود رسم اغبركؼ كاأللفاظ كالسيطرة على الصعوبة 
الىت زبالف فيها الكتابةي النطقى كمعرفة قواعد اؽبجاء ككتابة موضوعات 

  إنشائية قصَتة سبق معاعبتها شفويا. 

بالتذكر كالتدريب اؼبستمر عن طريق مطالبة التالميذ عن يذكركا  انا. االىتماـث
عدة أسطر، مث مبليها عليهم ىف اليـو التاىل، كاضعُت ىف االعتبار مسألىت 

 الفهم كاؼبعٌت. 

 ثالثا. االىتماـ باؼبعٌت قبل اؽبجاء. هبب أف نربط اإلمالء بالعمل التحريرل؛

ل عندما يكوف مرتبطا بالتعبَت اؼبكتوب، فاؽبجاء دراسة ؽبا ىدؼ حيو 
كعندما يكوف أداة للكتابة كجزءا مكمال للعمل التحريرل ألف التناكؿ 

 العملى يعطى نتائجى طيبةو. 

الصحيح تتمثل ىف  رابعا. الوسائل الىت تساعد على اكتساب مهارات اإلمالء
كل القراءة بإمعاف، كتوضيح ـبارج اغبركؼ، كاالىتماـ باإلمالء ىف  

الواجبات اؼبنزلية، كاستخداـ السبورة ىف كتابة الكلمات اعبديدة، كمعرفة 
  36القواعد العملية احملددة مع الًتكيز على التطبيق.

لبلص فبا سبق إىل أف األسس الىت زبدـ اإلمالء ىى اإلىتماـ باؼبعٌت كإظهار 
ىر اغبركؼ كربط اإلمالء باألعماؿ التحريرية كاالىتماـ باؽبجاء ىف القراءة كالتعبَت مظا

كالواجبات اؼبنزلية كحصر القواعد الشاذة كالتطبيق عليها بطريقة منهجية كتدريب التذكر 
  37كالتناكؿ العملى لإلمالء دبا وبقق اغباجة كاؼبنفعة للتلميذ.

 

                                                 
36

 .  ُِٔص :  المرجع السابق.ؿبمود رشدم خاطر كمصطفى رسالف.    

37
 . ّّّ. ص : ْط : المرجع السابق.  .ين النظرية والتظبيقتعليم اللغة العربية ب حسن شحاتو.   
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 . أسس اختيار موضوعات اإلمالء .4

ترتبط اؼبوضوعات الىت سبلى بالعديد من اؼبشكالت كمشكلة ربديد األىداؼ ىف 
درس اإلمالء كمشكلة اختيار الكلمات الىت يراد تدريب التالميذ علىها كالىت تالئم 

 تنظيم ىذه اؼبشكالت اإلمالئية كترتيبها كتوزيعها على سنوات األىداؼ الىت حددت، مث
 الدراسة كبطريقة تالئم مستول التالميذ.

كىناؾ ثالث طرؽ الختيار احملتول الذل يتم تدريب التالميذ عليو، أكؽبا أف يتم 
اختسار الكلمات بالنسبة للتالميذ من بُت اؼبشكالت الىت يقع فيها الكبار، كثانيها أف 

ر الكلمات من بُت ما يستعملو التالميذ ىف أساليبهم حُت يكتبوف كىم ىف حاجة زبتا
إليها ىف استعماالهتم ك ثالثها عن طريق اسلوب تشخيص األخطاء. كىذه الطرؽ الثالث 

  ال يغٌت أحدىا عن اآلخر. 

كعند توزيع الكلمات ىل سنوات الدراسة، فهناؾ عدة معايَت مقًتحة لتوزيعها دبا 
 :مع كل سنة، كمن بُت ىذه اؼبعايَتيتالعم 

أكال. درجة صعوبة الكلمات كسهولتها، كمعٌت ىذا البدء بالسهل من الكلمات  
 كالتدرج بعد ذلك إىل الصعب. 

ثانيا. االستعماؿ دبعٌت أف يركز ىف التدريب التالميذ على الكلمات الىت يكثر 
يومية بصرؼ النظر استعماؽبا ىف قراءاهتم ككتاباهتم كاستعماالت حياهتم ال

 عن صعوبة الكلمة أك سهولتها كالتدرج ىف ذلك. 

ثالثا. ىناؾ أسلوب ثالث يقـو على الناحية اؼبنطقية، دبعٌت أف يدرب اؼبدرس 
التالميذ على الكلمات الىت يستطيع أف يستخلص التالميذ منها قاعدة 

    38عامة كيطبقوهنا على الكلمات اؼبتماثلة كاؼبتشاهبة.

 39:أما عن األسس الىت ينبغى أف تراعى ىف اختيار القطعة اإلمالئية ىى

                                                 
38

)القاىرة. دار الثقافة للطباعة كالنشر. أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية. يونس كآخركف.  فتحى على   
 . ِّٓ( ص : َُٖٗ

39
  . ِّٕ. ص : السابق اؼبرجع    
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د ىف أفكار التالميذ، كسبدىم أكال. أف تشتمل على معلومات طريفة مشوقة تزي
بألواف منالثقافة كاػبربة كالقصص كاألخبار اؼبشوقة من أحسن النماذج 

 .    احملققة ؽبذا الغرض

 ثانيا. أف تكوف لغتها سهلة مفهومة، كالؾباؿ للمفردات اللغوية الصعبة.

ثالثا. أف تكوف مناسبة للتالميذ من حيث الطوؿ كالقصر، فاؼبغاالة ىف طوؿ 
طعة يستهلك الوقت الذل ينبغى أف يصرؼ ىف مناقشة القطعة كفهمها الق

 كقصرىا يضيع كثَتا من الفوائد. 

رابعا. أال يتكلف اؼبدرس ىف تأليفها جريا كراء ؾبموعة من اؼبفردات اػباصة، بل 
 تكوف طبيعة ال تكلف فيها ألف اإلمالء تعليم ال اختبار.

من موضوعات القراءة، بل وبسن ىذا  خامسا. ال مانع من اختيار قطعة اإلمالء
 مع صغار التالميذ. 

بأف ىناؾ  ىف طرائق تدريس اللغة العربية كقاؿ ؿبمود أضبد السيد ىف كتابو
اذباىات متعددة الختيار الكلمات الىت يدرب عليها الناشئة، كيبكن تلخيص ىذه 

  40:االذباىات فيما يلى

يرل أف زبتار الكلمات من عامل الصغار فبا يستخدمونو ىف   االذباه األكؿ:
  كتابتهم كيقعوف فيو من أخطاء فيدرب على ىذه األخطاء. 

االذباه الثاىن: يرل أف زبتار الكلمات من حياة األطفاؿ كمن مناشط الكبار 
ىف معا، تلك الكلمات ىى الىت وبس األطفاؿ ىف حاجتهم إىل كتابتها 

حياهتم اغباضرة كىف حياة الكبار من حوؽبم، لذا يقبلوف على تعلمها 
ككتابتها باىتماـ كدافعية. كشبة دراسات عديدة على األلفاظ الىت يستعملها 

كىف اللغة العربية قاـ الدكتور ابراىيم  41.الكبار ىف كتابتهم ىف اللغة االقبلزية
                                                 

40
 . ْٔٓص :  المرجع السابق.ؿبمود أضبد السيد.    

41
  Earnest Horen.  A Basic Writing Vocabulary, 10.000 Words Most 

Commonly Used In Writing Monographs In Education. No. 4 – Iowa City. State 

University of Iowa. 1926.    
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ؿبمد الشافعى ىف رسالتو للماجستَت بدراسة الكلمات الشائعة ىف كتابات 
     42التالميذ.

يرل أف زبتار الكلمات على أساس من سهولة الكلمات : االذباه الثالث
كصعوبتها، فما كاف سهال ال يدرب عليو كما كاف صعبا ىو الذل هبرب 

 عليو.

ساس من طبيعة الكلمة نفسها يرمى إىل اختيار الكلمات على أ االذباه الرابع :
ىف الكتابة من حيث تشابو األصوات أك قرب ـبارج اغبركؼ أك االشتماؿ 

 على نبزات. 

أف للمدرسُت اغبرية ىف اختيار ما يركنو من قطع إمالئية حبيث تؤدل إىل  كالواقع
 : الغرض كربقق الغاية، فيمكن أف تكوف القطع من عامل الصغار أك الكبار، حبيث تكوف

 كيلىب الرغبات.  كال. مناسبة األطفاؿ عقليا كثقافيا فبا يستثَت االىتماـأ

ثانيا. عفوية كطبيعية كغَت متكلفة، إذ إف اؼبدرسُت ىف الًتبية التقليدية كانوا 
االتياف بااللغاز كاالحاجى كتصيد الكلمات الغريبة كالبعيدة عن عامل 

السمع كقوؽبم على سبيل الصغار أك الكبار معا، كالىت ينبو عنها الذكؽ ك 
لقد سبثل ىل فيؤؾ كضؤكؾ فأفضت إليهما. أف أكيل اغبجا يربؤكف )) اؼبثاؿ:

بأنفهم أف تكونوا مرؤكسُت، أؤنبئكم بقـو كئدت موؤداهتم كباؤكا 
   43بالدنيئة((.

 ىف دركس التعبَت ثالثا. متسمة بالقصر كالوضوح كالفصاحة كاالشراؽ تعُت
 كالقراءة كاألدب كالنقد كالثقافة العامة. 

 رابعا. بعيدة عن اعبمل اؼبفككة اؼبضطربة الىت ال تربط بينها فكرة. 

  

                                                 
42

رسالة ماجستَت. غَت منشورة. )جامعة عُت مشس. كلية تالميذ. الكلمات الشائعة فى كتابات الابراىيم ؿبمد الشافعى.    
  (. ُٕٓٗالًتبية. 

43
 . ُٖٗص :  المرجع السابق.سامي الدىاف.    
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 دور الحواس فى تعلم اإلمالء. .5

للكلمات ىف أذىاننا ثالثة أنواع من الذاكرات: ذكرل بصرل، ذكرل ظبعية، 
ات ـبتلفة كربفظ بتلك اإلحساسات كتذكر ذكرل كتابية، ككل كلمة تولد إحساس

كأعضاء اعبسم اؼبتعلقة ىف تعلم اإلمالء ىى اليد كاألذف  44بإحساسات فباثلة ؽبا.
 كاليت تعتمد عليها عملية تدريس اإلمالء : 45كالعُت،

كفقا العُت؛ العضو الذم يرل بو التلميذ الكلمات، كيالحظ أحرفها مرتبة  -(أ   
لنطقها، كيتأكد من رسم صورهتا الصحيحة، كىى العضو الذم يدرؾ 

كيبيزىا عن غَتىا، كلكي ينتفع هبذا العامل األساس ىف   صواب الكلمات
تدريس اإلمالء، هبب أف يربط بُت دركس القراءة كدركس اإلمالء، ذلك 
 بأف يكتب التالميذ ىف كراسات اإلمالء بعض القطع اليت قرؤكىا ىف كتاب

القراءة، فبا وبملهم على تأمل الكلمات بعناية، كيبعث انتباىهم إليها، 
كيعود أعينهم الدقة ىف مالحظتها، كاختزاف صورىا ىف أذىاهنم، كينبغي أف 
 يتم الربط بُت القراءة كاإلمالء ىف حصة كاحدة، أك ىف حصتُت متقاربتُت. 

مات، كيتعرؼ بو إىل األذف؛ العضو الذم يسمع بو التلميذ أصوات الكل -(ب   
خصائص ىذه األصوات، كيبيز بُت مقاطعها كترتيبها، فبا يساعده على 
تثبيت آثار الصور اؼبكتوبة اؼبرئية. ؽبذا هبب اإلكثار من تدريب األذف 
على ظباع األصوات كسبييزىا، كإدراؾ الفركؽ الدقيقة بُت اغبركؼ اؼبتقاربة 

كثار من التهجي الشفوم اؼبخارج. كالوسيلة الفاعلة إىل ذلك: اإل 
  للكلمات قبل الكتابة. 

اليد؛ ىي العضو الذم يعتمد علية التالميذ ىف كتابة الكلمات، كهبا  -(ج   
يستقيم اإلمالء حُت تستجيب لألذف، فإذا أخطأت إحدانبا، أك كلتانبا 
                                                 

44
 . ِٔٔ. ص : ٓ( ط : ُٖٔٗ)القاىرة. مكتبة النهضة اؼبصرية. طرق تعليم اللغة العربية. ؿبمد عبد القادر أضبد.    

45
  Tim Penyusun. Pedoman & Arahan Tiap-Tiap Pelajaran Pada Tiap-

tiap Kelas KMI Pondok Modern Gontor Indonesia. (Ponorogo. Darussalam Press. 

1404 H/1984 M) Cet. 5. Hal. 26.  
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أسرع اػبطأ إىل اليد. كتعهد اليد أمرضركرم لتحقيق تلك الغاية.ؽبذا ينبغي 
من تدريب التالميذ تدريبنا يدكينا على الكتابة حىت تعتاد يده طائفة  اإلكثار

اػباصة. على أف اليد حُت يستقيم أمرىا؛ تكتسب   من اغبركات الفعلية
 القدرة على الكتابة كالتدريب على الصواب.

كإىل جانب األسس العضوية السابقة ال وبسن بنا أف نتجاىل بعض  -(د   
ترتبط هبا عملية التهجي الصحيح ،كىى تعتمد على العوامل الفكرية اليت 

ؿبصلة التلميذ من اؼبفردات اللغوية اليت يكتسبها من القراءة كالتعبَت، 
كمدل قدرتو على فهم ىذه اؼبفردات كالتمييز بينها. كما هبب الربط بُت 
اإلمالء كاألعماؿ التحريرية، كاالىتماـ بالتذكَت كالتدريب اؼبستمر عن 

ة التالميذ دبذاكرة قطعة صغَتة، مث مبليها عليهم ىف اليـو التايل، طريق مطالب
  46كاضعُت ىف االعتبار مسأليت: الفهم كاؼبعٌت.

لطفل عمدما يسمع كلمة معينة  وبفظها باإلحساس الصويت أم كال شك أف ا
بالسمع، كعندما يراىا مكتوبة  وبفظها باإلحساس البصرم، كعندما ينطق هبا وبفظها 

، اللساف ريك عضالت النطق )اغبنجرة، اغبلقباإلحساس اللفظي أك النطقي، كذلك بتح
ك بتحريك اليد كاألصابع. كالشفتُت( كعندما يكتبها وبفظها باإلحساس العضلي، كذل

:  استعماؿ ىذه الذاكرات األربع، كىىلذلك عند اإلمالء هبب أف  كبث الطالب  علي 
 .  47أ. الذاكرة السمعية، ب. الذاكرة البصرية، ج. الذاكرة اللفظية، د. الذاكرة العضلية

  

 أنواع اإلمالء. .6

متعددة لإلمالء، فمنهم من يرل أف اإلمالء نوعُت أحدنبا شبة تقسيمات 
كىناؾ من يرل أف لإلمالء أربعة  معهود كاآلخر غَت معركؼ أك غَت معهود. معركؼ أك
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. اإلمالء ْ. اإلمالء االستماعى ّاؼبنظور  . اإلمالءِاإلمالء اؼبنقوؿ . 1:أنواع، ىى
  االختبارل.

: االستماعى اؼبعهود، على حُت أف اإلمالئُتفاإلمالء اؼبنقوؿ كاؼبنظور من النوع 
كيقصد من النوع اؼبعهود أف الناشئة قد عرفوا النص  ع غَت اؼبعركؼ.كاالختبارل من النو 

مل  من قبل كمرت هبم كلماتو كرأكىا بأـ أعينهم. أما غَت اؼبعهود فيقصد بو النوع الذل
       48من قبل.يطلع عليو الناشئة، كإمبا يستمعوف إليو من غَت أف يركه 

  

 طرائق تدريس اإلمالء. .7

زبتلف طرائق تدريس اإلمالء باإلختالؼ أنواعو، كفيما يلى فكرة موجزة عن 
 اػبطوات الىت يبكن للمدرس أف يتبعها ىف كل نوع من األنواع الىت أشرنا إليها سابقا. 

 . وؿأكال. اإلمالء اؼبنق

 : يسَت اؼبعلم ىف تدريس ىذا النوع ىف اػبطوات التالية

 التمهيد لقطعة اإلمالء عن طريق اؼبناقشة اؼبتعلقة هبا. -(أ   

عرض القطعة سواء كانت ىف كتاب أك بطاقة أك على سبورة إضافية أك ىف  -(ب   
كرقة توزع على التالميذ. كيضع اؼبعلم الكلمات الىت يرل أف التالميذ ىف 
حاجة أف يتدربوا عليها ىف شكل ـبالف بأف يكتبها خبط مغاير أك يضع 

   ربتها خطا أك يكتبها بلوف ـبتلف.

 يكلف التالميذ بقراءهتا صامتة، مث يناقشهم ىف معاىن ىذه القطعة.  -(ج   

يناقش اؼبعلم مع التالميذ الكلمات الىت يريد معاعبتها، بأف يطلب من  -(د   
ة األكىل، مث ىجائها، كيربزىا على السبورة األصلية، تلميذ قراءة الكلم

كيأتى بكلمات فباثلة توضع ىف صف مع الكلمات األكىل، مث ينتقل إىل 
الكلمة الثانية، ىكذا حىت ينتهى من صبيع الكلمات الىت يريد تدريب 

 التالميذ عليها. 
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 سطالب اؼبعلم التالميذ بنقل اؼبوضوع ىف كراساهتم. -(ه   

إلشراؼ على التالميذ أثناء النقل كإرشادىم على معاعبة الصعاب كمراعاة ا -(و   
النظاـ كالدقة كالنظافة كما أف ىذا اإلشراؼ يكوف كسيلة لتعرؼ العيوب 
الفردية، الىت تظهر ىف كتابة التالميذ، كبالتاىل يعمل على عالجها 

 بالوسائل اؼبختلفة.

 : المالحظة

 نفسها. أك بكلمات أخرم مشاهبة.  يتم اإلمالء اؼبنقوؿ بكلمات . أ

 كيلـز على اؼبعلم أف يبُت اؼبعاريف اآلتية :  . ب

 ؾبموعات اغبركؼ اؼبتشاهبة : .0

  .ب ت ث ؼ ؾ 

  .ف ؽ ؿ س ش 
 .ج ح خ ع غ 
  .ص ض ط ظ 

   .) ا / ء / ـ / ق / م ) متفرقات 
 اغبركؼ اليت التتصل دبا بعدىا :  .1

  .ا د ذ ر ز ك 

 :    ات الًتقيمعالم .2

   .الفصلة.                      !     عالمة التعجب   ، 

 .؛  الفصلة اؼبنقوطة.           "  "    عالمتا التنصيص 
                       .الشرطة.      -.   النقطة   

                 .الشرطتاف.       -  -:   النقطتاف 
 .49.)  (     القوسُت      ؟   عالمات االستفهاـ    

                                                 
)الرياض. مكتب الًتبية العريب لدكؿ مرشد المعلم في تدريس العربية لغير الناطقين بها. ؿبمود اظباعيل كآخركف.   49

 .  ْٔ( ص :  ُّٖٗاػبليج. 
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 .ثانيا. اإلمالء اؼبنظور

 كخطوات السَت ىف ىذا النوع ىى : 

 شدا بدليل اؼبعلم.وبدد اؼبعلم بداية أىداؼ درسو مسًت  -(أ   

ىبتار القطعة اإلمالئية فبا يرتبط دبيوؿ التالميذ كحاجاهتم، كيشوقهم إليو ؼبا  -(ب   
 يرل من كسائل تتصل يبوضوعاهتا أك عن طريق مناقشتها.

تدكين القطعة على السبورة األصلية أكاإلضافية أكعلى لوحة كبَتة كيطلب  -(ج   
أمل القطعة، كمناقشة التالميذ ىف معاىن من التالميذ النظر إىل الكلمات كت

 الكلمات الصعبة، مث يبلى القطعة بعد ذلك بعد إخفائها. 

بعد االنتهاء من اإلمالء يقرأ اؼبعلم القطعة مرة ثانية ىف ىدكء كسبهل،  -(د   
كيطلب من التالميذ حسن اإلصغاء كتفهم اؼبعاىن كالتمييز بُت أصوات 

فرصة للتالميذ ليصحح بعضهم اغبركؼ كالكلمات، كلكى يعطى 
 أخطائهم أك يكتب ما فاهتم. 

يتم ذبميع الدفاتر بعد ذلك كيصححها اؼبعلم، مث للتالميذ مرة ثانية ليعرؼ   -(ه   
 كل تلميذ خطأه كيصوبو كذلك ربت إشراؼ اؼبعلم. 

كفبا وبسن تربويا أف تطوؿ الفًتة نوعا ما بُت التأمل النظرل كالكتابة بيتأتى 
أف زبتزف الكلمات كيسهل تذكرىا كما وبسن أف يكرر النظر إىل القطعة إذا  للذاكرة

 رغب التالميذ ىف ذلك، ألف مثل ىذا الطلب يدؿ على حرص هبب أف يستجاب لو.

 ثالثا. اإلمالء االستماعى
يتبع اؼبدرس ىف إجراء اإلمالء االستماعى اػبطوات نفسها الىت اتبعها ىف اإلمالء  

لتمهيد اؼبالئم كالقراءة اعبيدة اؼبتأنية ) القراءة ىنا ىى قراءة االستماع( اؼبنظور من حيث ا
كمناقشة اؼبعاىن كالفكر كتذليل الصعوبات ىف النطق، كهتجى كلمات مشاهبة للمفردات 
الصعوبة الىت ىف القطعة ال ىف كلمات القطعة نفسها. كىنا ىبتلف عن اؼبنظور، كبعد 

على أف يراعى فيها التقسيم إىل مقاطع كإمالء الوحدة  ذلك إمالء القطعة على التالميذ
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الكلية ذات اؼبعٌت متمثال ىف اعبملة كعالمات الًتقيم كالوضعية الطبيعية ىف الكتابة. كبعد 
انتهاء اإلمالء يعيد قراءة النص مرة أخرل بصوت كاضح حىت يدرؾ التالميذ ىف كتابتهم 

  50ما كاف قد فاهتم ىف أثناء الكتابة األكىل.

 

  رابعا. اإلمالء االختبارل. 

 كخطوات السَت ىف ىذا النوع ىى : 
أف ىبتار اؼبعلم قطعة ربتول على القاعدة كالكلمات الىت يود أف ىبترب  -(أ   

التالميذ ىف كتابتها مث يقرأىا مع توضيح ما غمض من معاف كألفاظ 
 بالوسائل اؼبعينة. باالستعانة 

يقرأ النعلن القطعة مرة ثانية بعد توضيح معانيها كألفاظها كبصوت كاضح  -(ب   
    كاخراج اغبركؼ من ـبارجها الصحيحة.

يبلى اؼبعلم القطعة تركيبا تركيبا مرة كاحدة حىت يتعود التالميذ اإلصغاء  -(ج   
خداـ عالمات كاالنتباه مع تعويدىم على ربسُت اػبط كالنظافة كاست

 .الًتقيم اؼبختلفة كمراعات اؽبوامش

 يقرأ اؼبعلم القطعة مرة ثانية ليتمكن من فاتو شيء من تداركو.  -(د   

ذبمع الكراسات كتصحح مث تعاد للتالميذ ليعرؼ كل تلميذ خطأه  -(ه   
كيصوبو ربت إشراؼ اؼبعلم، كالذل عليو أف يقدـ اؼبساعدة العاجلة 

  أخطاء كثَتة ىف ىذا النوع.للتلميذ الذل كقع ىف

  

 و أسبابها.  األخطاء اإلمالئية .8

كعند راشد بن ؿبمد الشعالف كاف األخطاء اإلمالئية الشائعة كأسباهبا ىي : إف 
. اؽبمزات يف كسط الكلمة ُاؼبتأمل يف األخطاء اإلمالئية الشائعة، يراىا ال زبرج عن: 

. التاء اؼبربوطة ْ. نبزة الوصل كالفصل. ّ. . األلف اللينة يف آخر الكلمةِأك آخرىا. 
                                                 

50
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. 7 . اغبركؼ اليت تنطق ال تكتب.ٔ. الالـ الشمسية كالالـ القمرية. ٓكالتاء اؼبفتوحة. 

اػبلط بُت األصوات اؼبتشاهبة أكاغبركؼ اؼبتشاهبة . 8 اغبركؼ اليت تكتب كال تنطق.
  رظبان.

مع كالبصر كعدـ الرعاية ضعف الس.ُاألخطاء اإلمالئية الشائعة ىى :  كأسباب
. نسياف ّعدـ القدرة على التمييز بُت األصوات اؼبتقاربة. . 2 الصحيحة كالنفسية.

. 5 الضعف يف القراءة كعدـ التدريب الكايف عليها.. 4 القاعدة اإلمالئية الضابطة.

يف كلمات صعبةبعيدة  تدريس اإلمالء على أنو طريقة اختبارية تقـو على اختبار التلميذ
إنباؿ أسس . 7 عدـ ربط اإلمالء بفركع اللغة العربية.. 6 عن القاموس الكتايب للتلميذ.

عدـ تصويب األخطاء . 8 التهجي السليم الذم يعتمد على العُت كاألذف كاليد.
تصحيح  التصحيح التقليدم ألخطاء التالميذ كعدـ مشاركة التلميذ يف. 9مباشرة. 
السرعة يف إمالء القطعة . 11 امية يف اإلمالء.استخداـ اللهجات الع. 10 األخطاء.

قلة التدريبات اؼبصاحبة . 12 للحركؼ كاغبركات. كعدـ الوضوح كعدـ النطق السليم
 طوؿ القطعة اإلمالئية فبا يؤدم إىل التعب كالوقوع يف اػبطأ اإلمالئي.. 13لكل درس. 

عدـ . 15 الء.عدـ االىتماـ بأخطاء التالميذ اإلمالئي خارج كراسات اإلم. 14
عدـ إؼباـ . 16 التنويع يف طرائق التدريس فبا يؤدم إىل اؼبلل كاالنصراؼ عن الدرس.

عدـ . 17 اؽبمزات كاأللف اللينة. بعض اؼبعلمُت بقواعد اإلمالء إؼباما كافيا كال سيما يف
البطاقات كالسبورة الشخصية  استخداـ الوسائل اؼبتنوعة يف تدريس اإلمالء كال سيما

  51.رائح الشفافةكالش

ترجع أسباب اػبطأ اإلمالئي إىل عدة عوامل ؾبتمعة ألهنا متداخلة كمتشابكة كال 
ها عن بعضها البعض، إذ إف العالقة بينها كثيقة الصلة، كال ينبغي أف نلقى يصح فصل

 بالتبعة على عنصر من ىذه العناصر دكف غَته، كأنبها : 
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ما يعود إىل التلميذ نفسو، كما يرتبط بو من ضعف اؼبستول، كقلة اؼبواظبة على    أكال.
كعدـ مباالتو كتقديره اؼبراف اإلمالئي، أكضحالة ذكائو أكشركد فكره، أكإنبالو 

اؼبختارة، أكنتيجة   للمسؤكلية، أكعدـ إرىاؼ ظبعو عندما يبلى عليو اؼبعلم القطعة
لًتدده كخوفو كارتباكو، كقد يكوف ضعيف البصرأكالسمع، أكبطيء الكتابة فبا 

الكلمات، أضف إىل ما سبق عدـ االتساؽ   يفوت عليو فرص كتابة بعض
النطق كالكالـ، كعدـ االستقرار االنفعايل كما يؤكد  اغبركي، كالعيوب اؼبماثلة ىف

 ذلك علماء النفس كالًتبويوف. 

اإلمالء، فأحيانا تكوف القطعة  ثانيا.  ما يعود إىل خصائص اللغة ذاهتا فبثلة ىف قطعة
اؼبختارة للتطبيق على القاعدة اإلمالئية أعلى من مستول التالميذ فكرة كأسلوبا، 

لصعبة ىف شكلها، كقواعدىا اإلمالئية، كاختالؼ صور أكتكثرفيها الكلمات ا
اغبرؼ باختالؼ موضعو من الكلمة، أك نتيجة اإلعجاـ " النقط " أكفصل 

 اغبركؼ ككصلها، كما إىل ذلك.

ثالثا.   ما يعود إىل اؼبعلم، فقد يكوف سريع النطق، أكخافت الصوت، أكغَت معٍت باتباع 
ء أكاؼببطئُت ،أكال يبيز عند نطقو للحركؼ األساليب الفردية ىف النهوض بالضعفا

بُت بعضها البعض، كخاصة اغبركؼ اؼبتقاربة األصوات كاؼبخارج كقد يكوف اؼبعلم 
ضعيفنا ىف إعداده اللغوم غَت متمكن من مادتو العلمية، أكال يتبع أسلوبنا جيدنا 

اء ىف تدريسو، أضف إىل أف مدرسي اؼبواد األخرل قد ال يلقوف باالن إىل أخط
  52.التالميذ، كإرشادىم إىل الصواب

. افًتاض اؼبناىج أف حاجة التالميذ إىل الدراسة ُأسباب ترجع إىل اؼبنهج؛ رابعا. 
. قلة نصيب اإلمالء ىف خطة ِالئية تنتهى مع هناية الصف الثاىن اإلعدادل.اإلم

. تقلص ؾباؿ التدريب على الكتابة كتكرار فبارستها ّالتدريس اللغة العربية.
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سواء ىف قطع اإلمالء أكىف موضوعات التعبَت أكىف التطبيقات التحريرية أكىف 
   53الواجبات اؼبنزلية.

 

     . طرق تصحيح األخطاء اإلمالئية .9

يبكن للمدرس  نفسو أف يتبع الطرائق متعددة ىف تصحيح اإلمالء، نذكر منها : 
. 3. . أف يتبادؿ التالميذ الكراساتِ. أف يعمد اؼبدرس نفسو إىل تصحيح الكراسة. ُ

 54غبرية ىف اختيار الطريقة اؼبالئمة كاؼبناسبة.أف يصحح كل تلميذ أخطاءه. كللمدرس ا

. ِأف يصحح التالميمذ أخطاءه بنفسو كلنفسو. . 1كعند ؿبمود رشدل خاطر ىى: 
. أف يصحح اؼبعلم الدفاتر بنفسو، كىذا التصحيح إما ّأف يتبادؿ التالميذ الكراسات. 

فصل كأماـ كل تلميذ كحىت يتابع اؼبخطئ تصحيح خطأه كيسأؿ عما أف يكوف داخل ال
ال يفهم. كىى تصلح للفصوؿ القليلة كعلى شرط شغل التالميذ يعمل آخر كالقراءة 

   55اغبرة.
 

 الالزمة لمدرس اإلمالء.  الصفات .11

 الكالـ كالفصاحة ىف النطق كصحة اللهجة.  ىف الطالقة    أكال. 

 أف يكوف لو صوت فبتلئ رزين كاضح.   ثانيا.   

 القدرة على اختيار اؼبوضوع اؼبناسب الًتبوم.     ثالثا. 

 القدرة علي قطع صبل ىف نص إيل قطع مالئمة ال زبل بالفهم.    رابعا.  

  فهم اؼبقالة فهما جيدا.  خامسا.

 توزيع األكقات. اؼبهارة يف سادسا. 

          56قوة اؼبالحظة خصوصا ىف اإلصالح. .  سابعا

                                                 
53

 . 225:  ص .المرجع السابقرسالف.  ؿبمود رشدم خاطر كمصطفى   

54
 . ُٔٓص :  المرجع السابق.. ؿبمود أضبد السيد   

55
 . ِِْص : المرجع السابق. ؿبمود رشدم خاطر كمصطفى رسالف.    

56
السادسة كلية المعلمين اإلسالمية بمعهد دار السالم كونتور للتربية اإلسالمية الحديثة.  التربية العملية مقرر للسنة   

 .   49:  مػػ( ص ََِّىػػ/  ُِْْ)كنتور. دار السالـ للطباعة كالنشر. 
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 .الفصل الثالث

  .حثمنهجية الب

     منهج البحث -أ

ستخدمو الباحث ىف ىذا البحث ىو ادلنهج التجريىب. ويعترب ادلنهج اادلنهج الذى 
 التحريىب أقرب مناىج البحوث حلل ادلشاكل بالطريقة العملية. والتجريب سواء مت ىف

ات ادلعمل أوىف قاعة الدراسة أوىف أى رلال آخر. ادلنهج التجريىب زلاولة لضبط كل ادلتغي 
الىت تؤثر على ظاىرة ما عدا ادلتغي التحريىب، وذلك لقي أثره على الظاىرة أوالواقع. 
ويكون تعريف البحث التجريىب بأسلوب بسيط أنو حبث يستخدم التجربة ىف إثبات 

  1االفرتاض أوحبث يثبت االفرتاض على طريق التجربة.

      

  مجتمع البحث وعينته  -ب

إن رلتمع البحث يعىن مجيع ادلفردات الظاىرة الىت يدرسها البحث. إن رلتمع 
األشياء الذين يكونون موضوع مشكالت  األشخاص أو البحث إذن مجيع األفراد أو

كلية ادلعلمني ب السنة األوىل واجملتمع ىف ىذا البحث ىو مجيع طالب 2البحث.
للسنة الدراسية  ونوروكوباإلسالمية مبعهد اإلميان اإلسالمى للبنني جنامباكان 

ة البحث وذلك بسبب زلدودية عددىم ىف الوقت نفسو عين وىم م.3122/3123
  .      )تسعة عشر طالبا( طالبا19البالغ 

        

  متغيرات البحث.  -ج

 : ىناك متغيان ىف ىذا البحث ينبغى ذكرمها، ومها ىى

                                                 
1
 . 387( ص : 8::2. )الرياض. درا أسامواليبه. البحث العلمى مفهومه أدواته أس. ذوقان عبيدات وآخرون   

2
( ص 2:89)القاىرة. دار النهضة العربية. مناهج البحث فى التربية وعلم النفس. ون. جابر عبد احلميد جابر و اآلخر    

 :263 . 
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ىف ىذا البحث ىو ( Independence Variableادلتغي ادلستقل ) .1
ث كما سبق ذكره إىل معرفة ادلادة ادلصممة لتعليم اإلمالء. وىدف البح

مدى تأثي ىذا ادلتغي ادلستقل ىف ادلتغي التابع وىو استيعاب الطالب مهارة 
مبعهد  الكتابة ىف مادة اإلمالء لطالب السنة األوىل كلية ادلعلمني اإلسالمية

 ونوروكو.اإلميان اإلسالمى للبنني ب

ل أوالسلوك ىو نوع الفع (Dependence Variable)ادلتغي التابع  .3
الناتج عن ادلتغي ادلستقل. وىف ىذا البحث ىو نتيجة الطالب ىف استيعاب 
الطالب مهارة الكتابة ىف مادة اإلمالء لطالب السنة األوىل كلية ادلعلمني 

 اإلسالمية مبعهد اإلميان اإلسالمى للبنني فونوروكو.

 

  أدوات البحث  -د

  ادلالحظة .1

باحث بطريقة ادلالحظة. ادلالحظة ىي وسيلة ىف مجع البيانات استنتج ال
يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابو خلرباتو ومعلوماتو حيث جنمع خرباتنا من خالل 

دلنهج التحليلي الوصفي ألن  بعض وادلالحظة تفيد كثيا ىف ا 3ما نشاىده أو نسمع.
م هبا اوادلالحظة الىت ق  4ادلعلومات ادلعينة تؤخذ بطريقة ادلالحظة ادلباشرة من الباحث.

ادلباشرة، وأما األمور الىت الحظها الباحث  الباحث ىف تصميم مادة اإلمالء ىي ادلالحظة
فهي مجع البيانات وادلعلومات عن مادة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة ىف كلية ادلعلمني 

ونوروكو، واخلطة الدراسية والطريقة ادلستعملة باإلسالمية مبعهد اإلميان اإلسالمى للبنني 
شاط ت الىت يواجهها ادلدرس ىف النوالوسائل التعليمية والطريقة التقوميية وادلشكال

 التعليمي. 

 

                                                 
 149 :ص  .1416البحث العلمي ومفهومه وأدواته وأساسيته. المرجع السابق. ذوقان عبيدات وآخرون.    3

4
  Sanapiah Faisal. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Surabaya. Usaha 

Nasional. 1982) Hal :    204. 
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 . االستبانة .3

رلموعة من  عن طريق إعطاء ويتم ذلك مجع البيانات ىو أسلوب االستبانة
 الباحث ىذه االستبانة ستخدماو  5إىل ادلستطلعني ليجيبوىا. أسئلة مكتوبة أو األسئلة

حتكيم اخلرباء دلادة اإلمالء ادلصممة لطالب السنة األوىل كلية  جلمع البيانات عن
 .   والطالب عن الكتاب نفسو ادلعلمني اإلسالمية وآراء ادلعلم عن الكتاب ادلصمم

   ادلقابلة .2

قابلة استبانة شفوية يقوم من خاللو الباحث جبمع معلومات وبيانات ادل تعترب
شفوية من ادلفحوص، وادلقابلة أداة مهمة للحصول على ادلعلومات من خالل مصادرىا 

 6البشرية.

 :وادلقابلة ادلستخدمة يف ىذا البحث جلمع البيانات عن

مبعهد اإلميان اإلسالمى  مقابلة مدير كلية ادلعلمني اإلسالمية لومات منادلع أوال:
    .    ونوروكوبللبنني 

عن تعليم اإلمالء يف كلية ادلعلمني ادلعلومات من معلم مادة اإلمالء ثانيا: 
ونوروكو من ادلادة التعليمية أى باإلسالمية مبعهد اإلميان اإلسالمى للبنني 

تخدم وطريقة تعليمها والوسائل ادلستخدمة وطريقة الكتاب التعليمى ادلس
 يف العملية التعليمية. ها وادلشكالت الىت يواجو ادلدرستقومي

احلروف الىت يصعب ذلم  عنرغبتهم ىف كتابة احلروف العربية و  عن الطالبثانيا: 
معرفتهم ىف بعض كتابة احلروف اذلجائية من حيث موقعها عن ىف كتابتها و 

أو آخر الكلمة عندما تتصل حبروف أخرى أو منفردة  ىف أول أو وسط
وىف بعض رلموعة احلروف ادلتشاهبة من حيث الشكل وىف بعض عالمة 

     .الرتقيم أو الوقف وىف بعض الفرق بني رسم احلرف وصوتو

                                                 
5
    Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D. 

(Bandung. Alfabeta. 2010) Cet : 11.  Hal : 199.  
 .135 :ص المرجع السابق.  ذوقان عبيدات وآخرون.  6
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   االختبار .3

االختبار ىو رلموعة من ادلثيات )أسئلة شفهية أوكتابية أوصور أورسوم( أعدت     
رتبة ما للمفحوص،  يس بطريقة كمية أوكيفية سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة ما أولتق

الطالب حيتاج االختبارات ليقيِّم  7وميكن أن يكون االختبار من األسئلة جهازا معينا.
أيضا حيتاج نفَسو وليعرف مدى إتقانو ومدى تقدمو وأين يقع بالنسبة لزمالئو وادلعلم 

كم من و تعلما، ماالختبارات ليعرف مدى جناحو ىو ىف التدريس، كم من تعليمو صار 
قدرة أو نتيجة  ستخدم الباحث االختبار دلقياساو  8جهده أمثر، أين جنح وأين مل ينجح.

لدى الطالب بعد جتربة تدريسهم ادلادة  ىف مادة اإلمالء حتصيل تعليم مهارة الكتابة
    التعليمية ادلصصمة.

 

 مصادر ومراجع البيانات   -ه
 مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكون من: 

مدير كلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد اإلميان اإلسالمى للبنني فونوروكو،  .1
 . سيتصل الباحث على البيانات منو بادلقابلةو 

معلم مادة اإلمالء ىف كلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد اإلميان اإلسالمى للبنني  .3
 .   سيتصل الباحث على البيانات منو بادلالحظة وادلقابلة واالستبانة فونوروكو.

 .الوثائق ادلوجودة مثل إعداد ادلدرس وكراسات الطالب .2

السنة األوىل كلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد اإلميان اإلسالمى للبنني طالب  .3
 سيتصل الباحث على البيانات عنو بادلالحظة وادلقابلة واالستبانة فونوروكو،

 .  واالختبارات

 الكتب والبحوث يف رلال تعليم اللغة العربية للناطقني بغيىا. .4
 

                                                 
7
 .  :29ص :  السابق.  ادلرجع    

8
 . 2.  ص : 2(  ط : 3111صويلح. دار الفالح للنشر والتوزيع.  -)األردناالختبارات اللغوية. . زلمد علي اخلويل   
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 أسلوب تحليل البيانات   -و
 Descriptive)ستخدم الباحث التحليل اإلحصائي الوصفي انات لتحليل البيا

Statistic Analysis) .   

    حتليل البيانات من ادلقابلة  .1

مبعهد  مدير كلية ادلعلمني اإلسالميةم الباحث بتحليل البيانات الواردة يف مقابلة اق
يم مادة اإلمالء تعلعما يتعلق ب اإلميان اإلسالمى للبنني بونوروكو وادلعلم والطالب
  لطالب السنة األوىل مبعهد اإلميان اإلسالمى للبنني.

 

 .االستبانة حتليل البيانات من .3

ادلادة حنو بي اخل يقوم الباحث بتحليل البيانات ادلتوافرة من خالل االستبانة من
ومن ادلعلم  دلهارة الكتابة ادلادة ادلصممةلتصوير آرائهم حنو ىذه  وصفية ادلصممة

ستخدم الباحث ادلعيار ادلتعرب لتقومي انتاج التصميم يف ابعد أن مت التدريب، و  لطالبوا
  ىذا البحث كما يلى:

 صفة مستوى التحصيل

 ممتاز 6،11 -5،61

 جيد جدا 4،62-5،11

 جيد 4،61 -3،71

 مقبول :3،6 -2،81

 ضعيف :2،7 -2،11

 

 حتليل البيانات من االختبار .2
ليل البيانات من نتيجة االختبار القبلي والبعدي ستخدم الباحث يف حتا

للمجموعة ادلتكافئة، يعىن أن تعني فعالية أوأثر ادلادة التعليمية يف حتصيل الطلبة يف تعليم 
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مهارة الكتابة. وفعالية ادلادة التعليمية وعدمها تقاس حسب نتيجة اجملموعة وتظهر يف 
ستخدم الباحث او تبار القبلي والبعدي. يف االخ روق ادلقياس ادلعدىل نتيجة الطالبف

   9الرموز كما يلي:

 %      X 111 الدرجة ادلعدلة: 

 

 . تنفيذ البحث خطوات -ز

 11خطوات تنفيذ البحث حسب ادلراحل اآلتية: تر سا

 

 
 

 

   عن الشكل السابق ىو كما يلى: والبيان

للغة العربية دلعرفة مبالحظة عملية التعليم وادلقابلة مع مدرس ا التمهيدية، الدراسة .1
كهم واحتياجاهتم وميوذلم يف تعلم اللغة العربية ومدى اشرتا  خصائص الطالب

  فيها واىتمامهم هبا. 

                                                 
9
  Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010) Cet : 14. Hal : 349.  
10

  Sugiyono. Ibid. Hal : 409.    
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تعليم ادلعلم ىف تعليم مادة اإلمالء وتعلم الطالب  مبالحظة ،البياننات مجع .3
بداخل الفصل. ومبقابلة مع ادلدير وادلعلم اآلخر عن مادة اإلمالء. وكذلك 

  طالع ادلراجع ادلختلفة إلجياد ما ىو مناسب بادلنهج.بإ

 عداد ادلادة التعليمية دلهارة الكتابة وتنظيمها /إنتاج ادلادة، وىذا يتم بإتصميم .2

    حسب ادلعايي ادلوجودة.

من اخلبي يف رلال تعليم اللغة العربية من حيث ادلنهج واللغة. يرسل  التحكيم .3
الباحث ادلادة اادلصممة إىل اخلبي يف تعليم اللغة العربية وإعداد مادهتا ليقوم 

 بيان وإعطاء االقرتاحات واإلرشادات.بالتحكيم والتقومي بوسيلة االست

 ، بتصحيح األخطاء ادلوجودة حسب التحكيم من اخلبي وإرشاداتو.التعديالت .4

ادليداين، وىذه بتطبيق ادلادة ادلصممة يف عملية التعليم داخل الفصل،  بيالتجر  .5
  .مث يأيت بعد التجربة القياس باالختبار دلعرفة مدى فعالية ىذه ادلادة ادلصممة

وتكون اإلصالحات األخية حسب  ،مث االنتاج باجلملة جتربة ادلادة حتسني .7
 .طالباقرتاحات ادلعلم وآراء ال
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    . رابعالفصل ال

 .  بياناتعرض ال

 المبحث األول: عرض البيانات عن معهد اإليمان اإلسالمى بونوروكو.  -أ

 . الموقع الجغرفي لمعهد اإليمان اإلسالمى للبنين بونوروكو .1

جيو من َحػيِّ سوكورجو وقع معهد اإلدياف للبنني جغرافياًّ ىف قرية صلامباكاف/ باصلونر 
ونوروكو. بكيلومًتا من مركز مدينة   ٖٔبعد  ، علىونوروكو ىف شارع سامفونقىف مدينة ب

     والوقت الذي حيتاجو  لوصوؿ إليها نصف الساعة. أما حدوده اجلغرايف كما يلى:

 هة الممالية كاف معهد اإلدياف للبنني زلدودة بادلزارع.اجلمن  -(أ   

 هة اجلنوبية زلدودة ببيوت أىا ي الرريةاجلمن  -(ب   

 ة زلدودة بادلزارع.هة الغربياجلمن  -(ج   

        هة المرقية زلدودة بادلزارع.اجلمن  -(د   

     

  . نبذة تاريخية عن تأسيس معهداإليمان بونوروكو .2

ظهرْت فكرُة التأسيس عند مسح كياىي احلاج زلفوظ احلكيم أمانًة من الميخ 
ـ  ارالسالاألكرب لألزىر المريف زلمود شلتوت لكياىي احلاج أزتد سهل مؤسس معهد د

على منوذجو وكاف  كياىى احلاج زلفوظ احلكيم مديرا  كونتور كي يُؤسَِّس ألَف معهد  
ونوروكو، إاّل أف ىذه بللمدرسة الثانوية وادلدرسة اإلعدادية "اإلسالـ" جوريساف ميالراؾ 

ة مالراؾ، وكانت الرئاية فيها متبادلًة. مّث ىف السن( NU) ادلدرسة حتت إدارة  هنضة العلماء
بدأ كياىى احلاج زلفوظ احلكيم بنية خالصة للجهاد ىف سبيل اهلل بطريرة إعالء  ٜٜٔٔ

دين اهلل مث اسس كياىى احلاج زلفوظ احلكيم معهد اإلدياف اإلسالمي مبا تناوذلا من 
ادلعلومات واالخًتاعات ىف كلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالـ العصرى كونتور ىف 

 .ٜٚٙٔكونتور سنة ( IPD) وجامعة ٜٚ٘ٔسنة 
ىجرية أو ادلعادؿ  ٕٔٗٔمن ذي احلجة سنة  ٘وىف يـو األربعاء التاريخ 

يم معهَد اإلدياف فوظ احلكميالدية َأّسَس كياىى احلاج زل ٜٜٔٔيوليو سنة  ٚٔبالتاريخ 
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رمسيا مبساعدة  زوج ابنتو األوىل درس كياىى احلاج إماـ باجورى وبعض ادلدرسني 
طالبا.  وسارت الًتبية  ٛٔن ىف قرية باجانع غاندو مالراؾ وكاف الطالب حينذاؾ اآلخري

َي كياىى والتعليم سريا حسنا وزادت الوسائل ادلدرسية يوما بعد يـو حسنا، وذات يوـ  ُدعِ 
رئيِس معهد دار السالـ كونتور يطلبو بنرل مرّر ادلعهد بعيدًا عن احلاج زلفوظ احلكيم ب
ونتور. بعوف اهلل وجد كياىي احلاج زلفوظ حكيم وأنصاره مرراًّ جديداً معهد دارالسالـ ك

ونوروكو. وانترلوا إىل ذلك ادلكاف بدلعهد اإلدياف للبنني ىف صلامباكاف/باصلونرجيو سوكورجو 
 ٕٛىجرية ادلعادؿ بالتاريخ  ٗٔٗٔرتادى األوىل سنة  ٔٔىف يـو األربعاء التاريخ 

عد ذلك انترل معهد اإلدياف للبنات إىل فوندوؾ  باباداف ميالدية. وب ٖٜٜٔأكتوبري سنة 
صفر سنة  ٜٕميالدية ادلعادؿ بالتاريخ  ٜٜ٘ٔيوليو سنة  ٕٛونوروكو ىف التاريخ ب

     1.ىجرية ٙٔٗٔ

  

 .    ينعدد المدرس .3

ونوروكو تفوض بللبنني صلامباكاف  اإلسالمى إلديافكانت الًتبية والتعليم مبعهد ا
مدرسا بأمانة من رئيس ومدير كلية ادلعلمني اإلسالمية ذلم، ودلعرفة  تنظيم  72إىل 

أحواؿ ادلدرسني يف الًتبية والتعليم  مبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنني صلامباكاف  فونوروكو 
 وأكثرىم يسكنوف يف ادلعهد.   7.ٔكن ادلالحظة ىف اجلدوؿ: واضحا دت

 

 

   أحوال الطالب بمعهد اإليمان اإلسالمى للبنين بونوروكو.   .4

انية فصوؿ، الفصل ونوروكو ذتدياف للبنني صلامباكاف بإلالفصل مبعهد ا كاف
، مرسمًة إ ي  ٖٔٔوكاف عدد الطالب سائرىم  العادي ستة فصوؿ وفصالف للتجربية.

ذتانية فصوؿ، ويأتى البياف عن عدد الطالب لكّل فصل  مبعهد اإلدياف اإلسالمي للبنني 

                                                 

 
1
  . P/W/11- III /7517/55: برمز  اإلسالمي اإلدياف معهد تأسيس تاريخ عن المخصية ادلرابلة          

7
   . P/D/1-IV /7517/51: برمز اإلسالمي اإلدياف مبعهد ادلدرسني عدد عن الوثيرة           
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ولكن  طالبا ٜٔورتلة طالب السنة األوىل  7.3: اجلدوؿونوروكو كما ىف صلامباكاف  ب
     )اجلرباف( فيتعذروا ىف متابعة الدروس مدة تطبيق ىذه ادلادة. مرض طالب ٘أصاب 

 

 الوسائل واالدوات المدرسية بمعهد ٌاإليمان للبنين نجامباكان فونوروكو.  .5

ادلعينة أف دتلك الوسائل واالدوات ادلدرسية ألهنا تعد من  ينبغي على ادلؤسسة
األمور ادلهمة بعملية التدريس والًتبية والتعليم، ويأتى البياف عن الوسائل واالدوات 

ىف  منا ونوروكو فيما يلى واضحااف اإلسالمي للبنني صلامباكاف  بادلدرسية  مبعهد اإلدي
  3.4: اجلدوؿ

   

 .المبحث الثانى: عرض بيانات البحث ونتائجه -ب

 . ن الكتاب المصممعالبيانات  .1

قاـ الباحث بتصميم مادة اإلمالء، وصمم كتابا دلادة اإلمالء لطالب السنة 
مية مبعهد اإلدياف اإلسالمى للبنني بونوروكو.ويتضمن ىذا األوىل بكلية ادلعلمني اإلسال

الكتاب على؛ ادلردمة وكلمة عن تعليم اإلمالء وأنواع اإلمالء وطرائق تدريسو وطرؽ 
تصحيح اإلمالء والصفات الالزمة دلعلم اإلمالء ومالزمة ادلعلم البياف ادلعارؼ اآلتية 

ادة اإلمالئية من اإلمالء األوؿ إىل وبعض ادلالحظات لرارئ اإلمالء واحملتويات وادل
   .نياإلمالء الثالث

 والًتتيب ىف كل إمالء كما كاف اآلتى: 

احلروؼ ذات األصوات ادلتراربة، الرطعة اإلمالئية للنموذج،  :اإلمالء األوؿ
 . ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء االختبارى

، ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء الثاىن: حروؼ ادلد، الرطعة اإلمالئية للنموذج
 اإلمالء االختبارى.

                                                 
3
    . P/D/1-IV /7517/57: برمز اإلسالمي اإلدياف هدمبع  فصل لكل الطالب عدد عن الوثيرة             

4
    . P/D/1-IV /7517/53: برمز اإلسالمي اإلدياف مبعهد  ادلعهدية واألدوات لوسائلا عن الوثيرة             
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 . ، ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء ادلنروؿٔاإلمالء الثالث: دترين:

اإلمالء الرابع: التنوين، الرطعة اإلمالئية للنموذج، ادلالحظات ذلذا الباب، 
 اإلمالء االختبارى.

 دلنروؿ.، ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء إدترين:: اإلمالء اخلامس

اإلمالء السادس: التاء ادلربوطة والتاء ادلفتوحة، الرطعة اإلمالئية للنموذج، 
 ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء االختبارى.

 ، ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء ادلنروؿ.ٖاإلمالء السابع: دترين:

ج، اإلمالء الثامن: الالـ الرمرية والالـ الممسية، الرطعة اإلمالئية للنموذ 
 ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء االختبارى.

 ، ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء ادلنروؿ.ٗاإلمالء التاسع: دترين:
اإلمالء العاشر: بعض احلروؼ اجلر واذلمزة، الرطعة اإلمالئية للنموذج، 

 ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء االختبارى.

 موذج، اإلمالء االختبارى.اإلمالء احلادى عمر: الرطعة اإلمالئية للن
اإلمالء الثاىن عمر: الضمائر، الرطعة اإلمالئية للنموذج، ادلالحظات ذلذا 

 الباب، اإلمالء االختبارى.

 اإلمالء الثالث عمر: الرطعة اإلمالئية للنموذج، اإلمالء االختبارى.
 ئية للنموذج، اإلمالء ادلنظور.ةاإلمالء الرابع عمر: الرطعة اإلمال

ء اخلامس عمر: النعت وادلنعوت، الرطعة اإلمالئية للنموذج، ادلالحظات اإلمال
 ذلذا الباب، اإلمالء االختبارى.

 اإلمالء السادس عمر: الرطعة اإلمالئية للنموذج، اإلمالء ادلنظور.
اإلمالء السابع عمر: األماكن واألوصاؼ، الرطعة اإلمالئية للنموذج، 

 ختبارى. ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء اال

 اإلمالء الثامن عمر: الرطعة اإلمالئية للنموذج، اإلمالء ادلنظور.
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 اإلمالء التاسع عمر: الرطعة اإلمالئية للنموذج، اإلمالء االختبارى. 
اإلمالء العمروف: الفرؽ بني رسم احلروؼ وصوتو، الرطعة اإلمالئية للنموذج، 

 ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء ادلنظور.

 احلادى والعمروف: الرطعة اإلمالئية للنموذج، اإلمالء االختبارى.  اإلمالء
اإلمالء الثاىن والعمروف: اإلضافة، الرطعة اإلمالئية للنموذج، ادلالحظات ذلذا 

 الباب، اإلمالء ادلنظور.

 اإلمالء الثالث والعمروف: الرطعة اإلمالئية للنموذج، اإلمالء االختبارى. 
 ، ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء ادلنروؿ.٘ف: دترين:اإلمالء الرابع والعمرو 

 اإلمالء اخلامس والعمروف: اإلمالء ادلنظور.
 اإلمالء السادس والعمروف: الرطعة اإلمالئية للنموذج، اإلمالء االختبارى. 

 اإلمالء السابع والعمروف: اإلمالء ادلنظور.
 اإلمالء الثامن والعمروف: اإلمالء ادلنظور.

 التاسع والعمروف: اإلمالء ادلنظور.اإلمالء 
اإلمالء الثالثوف: الرطعة اإلمالئية للنموذج، ادلالحظات ذلذا الباب، اإلمالء 

  .االختبارى

الًتكيز ىف بعض األماىل ادلتردمة ىف ىذا الكتاب على أحد عمر بابا، وىى:  أينار 
. د ىف اإلمالء الثاىن. حروؼ ادلٕ .. احلروؼ ذات األصوات ادلتراربة ىف اإلمالء األوؿٔ

. ٘ .. التاء ادلربوطة والتاء ادلفتوحة ىف اإلمالء السادسٗ .التنوين ىف اإلمالء الرابع. 3
بعض احلروؼ اجلر واذلمزة ىف . 6. الالـ الرمرية والالـ الممسية ىف اإلمالء الثامن

اإلمالء النعت وادلنعوت ىف . 8. الضمائر ىف اإلمالء الثاىن عمر. 2. اإلمالء العاشر
. الفرؽ بني رسم احلروؼ ٓٔ .. األماكن واألوصاؼ ىف اإلمالء السابع عمرٜ .اخلامس

اإلضافة ىف اإلمالء الثاىن والعمروف، والباقى تدريب . 11. وصوتو ىف اإلمالء العمروف
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الطالب على بعض ادلهارات اإلمالئية اليت سبرت دراستها. وكاف الكتاب ادلصمم الذى 
 .لى ما حصل الباحث من االستبياف وادلرابلة وادلالحظة واالختبارصمم الباحث ىو ع

 

 .  بيانات المالحظةعرض  .2

تعليم مادة   قبل تعيني ادلادة ادلصممة ذلذا الكتاب، قاـ الباحث مبالحظة عملية
والحظ الباحث  اإلمالء ىف الفصل األوؿ مبعهد اإلدياف اإلسالمى للبنني بونوروكو.

وكانت نتائج ىذه ادلالحظة أساسا . دلادة ادلدروسة وادلصادر التعليميةوا ادلدرس والطالب
ادلناسبة بأحواؿ الدارسني، حيث ديكن هبا  الختيار تصميم مادة اإلمالء وطرؽ التدريس

 . تردمي ادلادة بطريرة فعالة تستطيع أف ترقي كفاءة الطالب ىف مهارة الكتابة

 

  البيانات من مالحظة ادلعلم.  ( أ)

معلوماتو السابرة  ادلعلم ىف معهد اإلدياف اإلسالمى يعلم اإلمالء اعتمادا علىأف 
لعدـ وجود كتاب دلادة اإلمالء يمكل دليال لو ىف تعليم اإلمالء، وىذا قد أدى لضعف 

والوسائل التعليمية يف تعليم مادة اإلمالء الىت استخدمها  الطالب ىف مهارة الكتابة.
  ري.العلم ىى السبورة والطباش

واخلطوات الىت استخدمها ادلعلم ىى تكاد تمبو اخلطوات ادلوجودة ىف كتاب 
الًتبية العملية مررر للسنة السادسة بكلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالـ كونتور 

   للًتبية اإلسالمية احلديثة بونوروكو إندونيسيا، وىى كما يلى: 

 التعارف.  .أ
 إلراء السالـ. .1
 يم الفصل إذا مل يكن منظما.تنظ .2
السؤاؿ عن ادلادة وكتابتها مث كتابة التاريخ اذلجرى وادليالدى مبماركة  .3

 التالميذ. 
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 .المقدمة . ب

ىنا  األسئلة أو البياف ادلوجز الذى يوصل أذىاف التالميذ إىل ادلوضوع. .1
  يكتب ادلوضوع ألنو جزء من ن  اإلمالء. مل

ميذ بكتابة الكلمات الصعبة المبيهة مبا ىف ن  أمر ادلدرس بعض التال .2
 اإلمالء.

 . العرض . ت

 شرح ادلرالة، ببياف ادلوضوع سلتصرا. .1

 يأمر ادلدرس التالميذ مبالحظة ما على السبورة إعدادا لكتابة ادلرالة.  .2

  ديسح ادلدرس ما على السبورة. .3

 مالء. يأمر ادلدرس التالميذ بإخراج الكراسات إعدادا لإل .4
قراءة ادلدرس الن  برمتو للمرة األوىل مع مراعاة عالمات الوقف  .5

 بصوت واضح. 
ديلى ادلدرس قطعة فرطعة ويأمر واحد منهم أو أكثر مبحاكاتو )حسب  .6

مث يأمرىم بكتابتو. وىكذا يسري ادلدرس ىف إلراء الرطع التالية ( احلاجة
  حىت أخر الن .

للمرة األخرية بالتمهل، والتالميذ يالحظوف  يررأ ادلدرس الن  برمتو  .7
 كتابتهم مع إصالح ما قد جيدوف من أخطاء. 

 . يأمر ادلدرس جبمع الكراسات للتصحيح .8

 .االختتام . ث

اإلرشادات وادلواعظ. وىذه ختتلف باختالؼ ادلواد وزلتويات موضوع  .1
 الدرس. 

 5خيتتم ادلدرس تدريسو بالسالـ. .2

                                                 
5
 .P/O/74- III /7517/51ب السنة األوىل برمز: المادة اإلمالء لط ادلعلم عن تعليم فصلىف ال ادلالحظة   
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  ات من مالحظة الطالب. البياف ( ب)

الحظ الباحث استجابة الطالب يف عملية التعليم واشًتاكهم فيها، فوجد أف 
علم واىتموا بعض الطالب ذلم رغبة كبرية يف تعلم مادة اإلمالء، فاستمعوا إىل ما قالو ادل

بو وعملوا مبا أمرىم بو ادلعلم. وأف بعضهم مل يهتموا كذلك، مثل التحدث مع زمالئهم 
والتكاسل يف التعلم وعدـ إطاعة أمر ادلعلم عند إلراء قطع اإلمالء، مثل: الكتابة قبل 
األمر من ادلعلم وعدـ مماىدة فم ادلعلم عند إلراء قطع اإلمالء بعد األمر من ادلعلم 

اؿ أى عدـ مباالت التالميذ علي ما ديلي عليو ادلعلم بعد األمر من ادلعلم باالىتماـ وإمه
وأصاب بعضهم اجلرباف ىف يدىم )ادلرض( . وال يضعوا أقالمهم بعد األمر من ادلعلم

 6الذى يؤدى إىل كتابة التالميذ البطيئة وتسبب إ ي ضياع الوقت.

 

 . لمقابلةابيانات عرض  .3

 ادلرابلة مع ادلعلم. ( أ)

قبل الرياـ بتصميم مادة اإلمالء، قاـ الباحث بادلرابلة مع مدرس مادة اإلمالء 
مادة للحصوؿ على ادلعلومات عن تعليم  ىف معهد اإلدياف اإلسالمى للبنني بونوروكو

مبا فيو من ادلنهج واخلطوات التدريسية وادلادة التعليمية أى الكتاب التعليمى  اإلمالء
والوسائل ادلستخدمة وادلمكالت الىت يواجهها عند التعليم، وحصل الباحث  ادلستخدـ

  على البيانات اآلتية:

ىف عدـ  ادلنهج وادلادة التعليمية أى الكتاب التعليمى ادلستخدـ للسنة األوىل 
واخلطوات التدريسية ىى تكاد . والوسائل ادلستخدمة ىى السبورة والطباشري. ىذا ادلعهد

تمبو اخلطوات ادلوجودة ىف كتاب الًتبية العملية مررر للسنة السادسة بكلية ادلعلمني 
اإلسالمية مبعهد دار السالـ كونتور للًتبية اإلسالمية احلديثة بونوروكو إندونيسيا، وىى  

 .البيانات ىف ادلالحظةكما كانت 

                                                 
6
 . P/O/74- III /7517/57برمز:  م مادة اإلمالءتعل ىف ة األوىلب السناللطأحواؿ ا عن ىف الفصل ادلالحظة   
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ادلمكالت الىت يواجهها عند التعليم ىى: إمهاؿ وعدـ مباالت التالميذ علي ما 
ديلي عليو ادلعلم، كتابة التالميذ البطيئة الىت تسبب إ ي ضياع الوقت، ضحالة ذكاء 
التالميذ وشرود فكره عند اإلمالء، وعدـ إطاعة أمر ادلعلم عند إلراء قطع اإلمالء، وعدـ 

   2.رىاؼ التالميذ عندما ديلي عليو ادلعلم الرطعة ادلختارة من ادلرالةإ

 

  ادلرابلة مع ادلدير. ( ب)

قاـ الباحث بادلرابلة مع مدير كلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد اإلدياف اإلسالمى 
للبنني بونوروكو احلاج إدياف نور ىدايات، ادلاجستري، وحصل على ادلعلومات اآلتية الىت 

 تتعلق مبادة اإلمالء للسنة األوىل وىى: 
بعض ادلًتادفات الىت سبرت عليهم معرفتها من الدروس  ادلادة اإلمالئية تؤحذ من

اللغة العربية والفرو وادلطالعة احلديثة ألف مادة ادلطالعة ىدفها مهارة الرراءة والكالـ 
 فيحتاج إىل التدريبات ىف الكتابة باستخداـ بعض ادلًتادفات فيها، وغريىا.

فصل للمعلمني بكلية التوجيهات واإلرشادات لكل مادة ىف كل " مراعاة الكتاب
ادلعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالـ كونتور للًتبية اإلسالمية احلديثة بونوروكو 

 ."إندونيسيا

 من ادلستحسن أف تكوف بداية الباب ىو عن احلروؼ ذات األصوات ادلتراربة. 
أف تكوف الًتتيب ىف كل إمالء كما يلى: اإلمالء مث الباب )الذى كاف الًتكيز 

 الرطعة اإلمالئية للنموذج مث ادلالحظات ذلذا الباب مث التطبيق بنوع من اإلمالء فيو( مث
      8مث التمرين بنوع من اإلمالء.

                                                 
7
ادلرابلة المخصية مع معلم مادة اإلمالء أماـ ديواف كلية ادلعلمني اإلسالمية عن ادلنهج والكتاب والوسائل وادلمكالت الىت    

 . P/W/11- III /7517/51ب السنة األوىل برمز: لطال ىف تعليم مادة اإلمالء يواجهو

8
ادلرابلة المخصية مع مدير كلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد اإلدياف اإلسالمى للبنني بونوروكو ىف بيتو عن األمور الىت البد بأف    

 . P/W/11- III /7517/57ب السنة األوىل برمز: ء لطالنراعى ىف تصميم مادة اإلمال
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وكذلك قاـ الباحث بادلرابلة مع أحد ادلعلمني مبعهد اإلدياف اإلسالمى للبنني 
وحصل على ادلعلومات اآلتية الىت تتعلق مبادة  ،.Lcبونوروكو احلاج فخرى ىدايات،
 اإلمالء للسنة األوىل وىى: 

ب عن ادلد، وادلراد بادلد ىف اإلمالء ىنا لتوضيح أف يكوف ىف ىذا الكتاب با 
 اللفظ وخيتلف ىذا ادلراد بادلد ىف التجويد وىو للفصاحة. 

مراعاة قاعدة منطرية بني الرطعة اإلمالئية ومادة اإلمالء، ألف غرض اإلمالء 
ليس فرد إعادة ادلادة ادلدروسة أى تعويد الكتابة للكلمات أو اجلملة ادلدروسة بل أيضا 

 يهدؼ على مهارة كتابة الكلمات أو اجلملة ادلماهبة.

مراعاة ادلعلم صحة احلرؼ كتابًة وليس فرد صحة الكلمة أو اجلملة خاصة ىف 
 .اإلمالء ادلنروؿ

استخداـ األرقاـ لرطع مادة اإلمالء ىف اإلمالء ادلنروؿ وذلك لسهولة اختيار 
  9اآلية الررآنية ادلعينة حسب الًتكيز فيو.

 

  ادلرابلة مع الطالب. ( ت)

ـ الباحث بادلرابلة مع طالب السنة األوىل مبعهد اإلدياف اإلسالمى للبنني قا
بونوروكو للحصوؿ على معلوماهتم األولية واحتياجاهتم، وحصل الباحث على ادلعلومات 

 اآلتية:

احلروؼ الىت يصعب ذلم ىف  و  أف الطالب يرغبوف ىف كتابة احلروؼ العربية.
   كتابتها ىى ر زص ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ىػ.

عدـ معرفتهم ىف بعض كتابة احلروؼ اذلجائية من حيث موقعها ىف أوؿ أو وسط 
أو آخر الكلمة عندما تتصل حبروؼ أخرى أو منفردة وىف بعض رلموعة احلروؼ 

                                                 
9
كلية  بلة المخصية مع أحد ادلعلمني بكلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد اإلدياف اإلسالمى للبنني بونوروكو ىف ديوافادلرا   
 . P/W/11- III /7517/53ب السنة األوىل برمز: عن األمور الىت البد بأف نراعى ىف تصميم مادة اإلمالء لطال ادلعلمني اإلسالمية
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ادلتماهبة من حيث المكل وىف بعض عالمة الًتقيم أو الوقف وىف بعض الفرؽ بني رسم 
 15.احلرؼ وصوتو

   

 . بيانات االستبانةعرض  .4

 عرض البيانات من استبانة اخلبري ( أ)

مالء، قدمها إىل اخلبريين يف رلاؿ تعليم اللغة بعد أف أمت الباحث تصميم مادة اإل
الدكتور فيصل  العربية من ناحية ادلنهج واللغة للحصوؿ على ترديراهتما وتعليراهتما. ومها

زلمود آدـ إبراىيم السوداىن واألستاذ الدكتور زلمد علي كامل السوداىن ومها من مدرسي 
 .براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنقلك إاللغة العربية للدراسات العليا جبامعة موالنا ما

ولرد قاما اخلبرياف بتصحيح ادلواد التعليمية اليت أعدىا الباحث حسب العناصر 
 اليت عينها الباحث ىف تصميم مادة اإلمالء، ومنها:

والًتتيب يف تردديو)جيد  .الوضوح يف اذلدؼ)جيد جدا( أوال. الكتاب وادلادة:
والتكامل يف ادلعلومات)جيد  .وصدؽ ادلادة)جيد جدا(. واجلذابية)جيد جدا( .جدا(
ومستوى صعوبة . و سعة ادلادة التعليمية)جيد(. والسهولة يف التعليم)جيد جدا(. جدا(

وادلالئمة مبستوى الكفاءة األساسية دلهارة . والصلة بني ادلادة)جيد جدا(. ادلادة)جيد(
وعدد اإلمالء يف . بتدئني)جيد جدا(وادلالئمة بأىداؼ اإلمالئية للم. الكتابة)جيد جدا(

ويمتمل . وتصميم الغالؼ مناسبة بادلادة)جيد(. الكتاب مناسب دلستوى الطلبة)جيد(
ويمتمل الكتاب على الرطعة ادلمالة ادلناسبة . الكتاب على أنواع اإلمالء)جيد جدا(

ويمتمل الكتاب على أىداؼ اإلمالء وادلالحظات لرارئو . للنموذج)جيد جدا(
 .  تويات الىت تساعد على استخدامو)جيد جدا(واحمل

الرطعة اإلمالئية سهلة مفهومة)جيد  مراعاة اختيار الرطعة اإلمالئية: .ثانيا
والرطعة اإلمالئية طريفة مموقة تزيد ىف أفكار التالميذ، ودتدىم بألواف من الثرافة . جدا(

                                                 
14

عن  السنة األوىل بكلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد اإلدياف اإلسالمى للبنني بونوروكو ىف الفصلادلرابلة المخصية مع طالب   
  .  P/W/11- III /7517/54برمز: رغبتهم وممكالهتم ىف تعلم مادة اإلمالء 
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من ادلفردات أو موضوعات  والرطعة اإلمالئية. واخلربة والرص  واألخبار ادلموقة)جيد(
والرطعة اإلمالئية من عامل الصغار شلا . الرراءة أو احلكم أو األمثاؿ السائرة)جيد جدا(

. يستخدمونو ىف كتابتهم ويرعوف فيو من أخطاء فيدرب على ىذه األخطاء)جيد جدا(

ية والرطعة اإلمالئ. والرطعة اإلمالئية من حياة األطفاؿ ومن مناشط الكبار معا)جيد(
 .على أساس من سهولة الكلمات وصعوبتها)جيد(

ديكن الروؿ بأف الكتاب ، 4اجلدوؿ:ىف  وانطالقا من نتائج التحكيم من اخلبريين
ادلصمم دلادة اإلمالء الذى صمم الباحث جيد جدا بصفة عامة، وجبانب ذلك 

 ا يلي:ادلرًتحات والتوصيات وادلداخالت الىت قّدما اخلبرياف للكتاب ادلصمم، وىى كم

 ترتيب ادلؤلف على نظاـ الكتابة العربية من اليمني إىل اليسار. (1)
 االىتماـ بالتمكيل الصحيح وجدوؿ للكلمات اجلديدة.  (2)
مراجعػػػػة الباحػػػػث لػػػػبعض ادلفػػػػردات اخلاطئػػػػة مػػػػن حيػػػػث الكتابػػػػة ومػػػػن حيػػػػث  (3)

 األسلوب والًتاكيب. 

 تصحيح مادة وتكوف ىذه ادلرًتحات والتوصيات وادلداخالت للباحث يف
 .اإلمالء ادلصممة لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة

 

 عرض البيانات من استبانة معلم اإلمالء.  ( ب)

وبعد أف أمت الباحث تصميم مادة اإلمالء، قدمو البحث مع االستبانة إىل 
مى مدرسة مادة اإلمالء للسنة األوىل بكلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد اإلدياف اإلسال

للحصوؿ على ترديرىا على  (Eko Prehanto)للبنني بونوروكو وىو األستاذ إيكو فرييهانطو
 ىذه ادلادة ادلصممة. وحصل الباحث النتائج اآلتية: 

مالئمة مادة اإلمالء بأىداؼ اإلمالء )مناسب جدا(، ادلادة ادلصممة ىف ىذا 
عربية)مناسب(، مالئمة قطع الكتاب تساعد الطالب ىف ترقية مهارة الكتابة ىف اللغة ال

اإلمالء ىف كل باب مبوضوع اإلمالء)مناسب(، الصلة بني مادة مبادة أخرى)كافية(، 
مالئمة مادة اإلمالء بأسس تعليم اإلمالء )كافية(، اشتمالة الكتاب ادلصمم على أنواع 
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 اإلمالء)مناسب(، الرطع اإلمالئية للنموذج قبل اإلمالء االختبارى تساعد الطالب ىف
ترقية مهارة الكتابة ىف اللغة العربية)مناسب جدا(، مالئمة التدريبات ىف اإلمالء ادلنروؿ 

مالئمة الرطعة اإلمالئية باخلربة وألواف ثرافة الطالب)مناسب جدا(،  بأبوابو)مناسب(،
عدد  سهولة الرطعة اإلمالئية وصعوبتها مبردار الطالب)مناسب(، مالئمة مالئمة

ومل توجد العناصر الىت تردر . ادلصمم باحلص  ادلوجودة)مناسب( اإلمالء ىف الكتاب
 بالتردير غري مناسب.  

انطالقا من تردير ادلعلم دلادة اإلمالء للسنة األوىل بكلية ادلعلمني اإلسالمية 
مبعهد اإلدياف اإلسالمى للبنني بونوروكو، إف ادلادة ادلصممة مناسبة ومربولة بصفتها 

  العامة.

    

 رض البيانات من استبانة الطالب. ع ( ت)

بعد الرياـ بتطبيق ادلادة ادلصممة، وزّع الباحث االستبانة على الطالب دلعرفة 
آرائهم وميوذلم ورغبتهم يف تعليم اإلمالء بأنواعو. وكانت نتائج ىذه االستبانة أساسا يف 

صل الباحث ( وحٛاصالح ادلادة ادلصممة. وفيما يلي نتائج ىذه االستبانة )اجلدوؿ: 
 على البيانات اآلتية: 

%( اتفروا  ٓٓٔإف رتيع الطالب ) أوال: رغبة الطالب يف تعلم اإلمالء ادلنروؿ.
 على أهنم مرغوبوف جدا يف تعلم اإلمالء بادلنروؿ.

%(  ٖٚ،٘ٛإف معظم الطالب ) ثانيا: رغبة الطالب يف تعلم اإلمالء ادلنظور.
 %( مرغوب فيو.  ٜٕ،ٗٔاإلمالء ادلنظور، و ) اتفروا على أهنم مرغوبوف جدا يف تعلم

%( طالبا مرغوب  ٙٛ،ٕٗإف ) ثالثا: رغبة الطالب يف تعلم اإلمالء االختبارى.
 %( عادى يف تعلم اإلمالء باالختبارى.  ٗٔ،ٚ٘فيو، و )

رابعا: أمهية تعليم اإلمالء بتطبيق أنواع من اإلمالء )ادلنروؿ وادلنظور واالختبارى( 
%( اتفروا على أهنم يرولوف مهم جدا  ٚ٘،ٛٚإف معظم الطالب ) ة الكتابة.لًتقية مهار 
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يف تطبيق أنواع من اإلمالء )ادلنروؿ وادلنظور واالختبارى( لًتقية مهارة الكتابة. و 
 %( مهم.  ٖٗ،ٕٔ)

 ٓٓٔإف رتيع الطالب ) خامسا: صعوبة تعلم اإلمالء بتطبيق اإلمالء ادلنروؿ.
 وف غري صعب يف تطبيق اإلمالء ادلنروؿ.  %( اتفروا على أهنم يرول

إف معظم الطالب  سادسا: صعوبة تعلم اإلمالء بتطبيق اإلمالء ادلنظور.
 ٛ٘،ٕٛ%( اتفروا على أهنم يرولوف غري صعب يف تطبيق اإلمالء ادلنظور و ) ٕٗ،ٔٚ)

 %( عادى.  
 ىذه اختلف الطالب يف سابعا: صعوبة تعلم اإلمالء بتطبيق اإلمالء االختبارى.

%( اتفروا على أهنم يرولوف غري صعب يف تطبيق  ٖٗ،ٕٔالنرطة إىل ثالثة آراء وىي )
 .%( صعب ٗٔ،ٚ٘%( عادى و ) ٖٗ،ٕٔاإلمالء االختبارى و )

 ٗٔ،ٚ٘إف معظم الطالب ) ثامنا: سهولة تعلم اإلمالء بتطبيق اإلمالء ادلنروؿ.
%(  ٙٛ،ٕٗادلنروؿ و ) %( اتفروا على أهنم يرولوف سهل جدا يف تطبيق اإلمالء

 سهل.   
إف معظم الطالب  تاسعا: سهولة تعلم اإلمالء بتطبيق اإلمالء ادلنظور.

( % ٔٚ،ٖ٘%( اتفروا على أهنم يرولوف سهل يف تطبيق اإلمالء ادلنظور و ) ٜٕ،ٗٙ)
 سهل جدا.

اختلف الطالب يف ىذه  عاشرا: سهولة تعلم اإلمالء بتطبيق اإلمالء االختبارى.
%( اتفروا على أهنم يرولوف سهل يف تطبيق  ٔٚ،ٖ٘إىل ثالثة آراء وىي )النرطة 

 %( غري سهل. ٛ٘،ٕٛ%( عادى و ) ٔٚ،ٖ٘اإلمالء االختبارى و )

 

 

 .بيانات االختبارعرض  .5

 .عرض البيانات عن نتيجة االختبار الربلي ( أ)
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بار الربلي قبل إجراء عملية التعليم بادلادة ادلصصمة لإلمالء قاـ الباحث باالخت
دلعرفة قدرة الطلبة األولية يف مهارة الكتابة. واسًتؾ فيو أربعة عمر طالبا، وحصل على 

 :النتائج كما ىف اجلدوؿ التا ي

5: اجلدوؿ  

 نتيجة الطالب ىف االختبار الربلى 
 الدرجة النتيجة اإلسم الرقم

 أكثر ناقصا 55 زكي جعفر النزار  .1
 جيد 85 عمراف غالـ  .7
 أكثر ناقصا 35 رادانا ويدىى ف .3
 مربوؿ 65 زلمد عبد ادلعّز  .4
 جيد 85 أصلح الرزؽ  .5

 جيد 85 باغوس كرنياواف  .6
 أكثر ناقصا 75 إيغا أقونطو  .2

 ناق  55 عبد ادللك  .8
 أكثر ناقصا 35 صديق رمضاف .9

 أكثر ناقصا 35 عارؼ ساتياواف  .15
 أكثر ناقصا 75 زلمد إقباؿ  .11
 ناق  55 إروين فرو شهراف  .17
 ناق  65 زلمد راغيل  .13

 أكثر ناقصا 45 زلمد فكرى  .14
  027 المجموع 

نظرا إىل اجلدوؿ السابق يتضح لنا أف نتائج الطالب ىف االختبار الربلى ديكن 
 تصنيفها كما يلى:
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 طالبا. ٓ  جيد جدا ناذلا 

 طالبا. ٖ   جيد ناذلا 

  با.طال ٔ  مربوؿ ناذلا 

  طالبا. ٖ  ناق  ناذلا 

    طالبا. ٚ  أكثر ناقصا 

توضيحا دلعرفة درجة التكرار عن نتائج الطالب ىف االختبار الربلى كما عرض 
 الباحث ىف اجلدوؿ اآلتى: 

 6: اجلدوؿ

 نسبة مائوية لنتيجة الطالب ىف االختبار الربلى 

ئويةنسبة ما الدرجة عدد الطالب مسافة تحديد النتيجة الرقم   

1. 91 – 155  - جيد جدا - 

7. 21 – 95 % ٖٗ،ٕٔ جيد 3   

3. 61 – 25 % ٗٔ،ٚ مربوؿ 1   

4. 51 – 65 % ٖٗ،ٕٔ ناق  3   
5. 5 – 55 % 55 أكثر ناقصا 2   

  41  477 %  

 

ومن ىنا نعرؼ أف قدرة الطالب ىف اإلمالء قبل تطبيق الكتاب ادلصمم ىى: 
% على  ٖٗ،ٕٔمستوى مربوؿ، و% على  ٗٔ،ٚ% على مستوى جيد، و ٖٗ،ٕٔ

% على مستوى أكثر ناقصا. ودلعرفة النتيجة ادلعدلة استخدـ  ٓ٘مستوى ناق ، و
 : الباحث الرمز كما يلى

 

 . ٕٗ،ٔ٘%  =    ٓٓٔ X 155     % X الدرجة ادلعدلة: 
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من نتيجة ادلعدلة السابرة، حسب ادلعيار ادلستخدـ ىف ىذا البحث، نعرؼ أف 
قدرة الطالب ىف اإلمالء قبل تطبيق الكتاب ادلصمم على مستوى " ناق  "، ىذه كما 

  . ٕٗ،ٔ٘دلت نتيجتهم ادلعدلة ىى 

 

 . عرض البيانات من نتيجة االختبار البعدي ( ب)

الرياـ بعرد االختبار البعدى، قاـ الباحث بتعليم اإلمالء باستخداـ ادلادة  قبل
 ادلصممة، وتطبيق ىذه العملية يستغرؽ ذتاىن لرائات كما ىف اجلدوؿ اآلتى: 

 2: اجلدوؿ

 جدوؿ تطبيق مادة اإلمالء ادلصممة
 الوقت المادة اليوم والتاريخ

   17.55 -17.15 االختبار الربلى ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٙاإلثناف، 

  51.35 -17.55 )االختبارى(       اإلمالء األوؿ ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٚالثالثاء، 

   17.55 -17.15 )االختبارى(        اإلمالء الثاىن ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٛاألربعاء، 

-3-79 اخلميس،

7517 

 11.75 -15.45 )ادلنروؿ(        اإلمالء اخلامس

   17.55 -17.15 )االختبارى(     اإلمالءالسادس 7517-3-31 السبت،

  51.35 -17.55 )ادلنروؿ(           اإلمالءالسابع ٕٕٔٓ-ٖ-ٔاألحد، 

   17.55 -17.15 )ادلنروؿ(          اإلمالءالتاسع ٕٕٔٓ-ٖ-ٕاإلثناف، 

  51.35 -17.55 )ادلنظور(   اإلمالء الرابع عمر  ٕٕٔٓ-ٖ-ٖالثالثاء، 

   17.55 -17.15 نظور( اإلمالء السادس عمر )ادل ٕٕٔٓ-ٖ-ٗاألربعاء، 

  11.75 -15.45 االختبار البعدى ٕٕٔٓ-ٖ-٘اخلميس، 
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وبعد التطبيق بضعة أياـ، عرد الباحث االختبار البعدى، وحصل على النتائج 
 منو كما التالية: 

 8: اجلدوؿ

 نتيجة الطالب ىف االختبار البعدى

 الدرجة النتيجة  اإلسم الرقم
1.  جيد 85  زكي جعفر النزار 
7.  جيد جدا 155 عمراف غالـ  
3.  مربوؿ 65 فرادانا ويدىى  
4.  جيد 95 زلمد عبد ادلعّز  
5.  جيد جدا 155 أصلح الرزؽ  
6.  جيد جدا 155 باغوس كرنياواف  
2.  أكثر ناقصا 45 إيغا أقونطو  
8.  مربوؿ 65 عبد ادللك  
9.  أكثر ناقصا 55 صديق رمضاف 

15. ناقصا أكثر 45 عارؼ ساتياواف    
11.  أكثر ناقصا 55 زلمد إقباؿ  
17.  جيد 85 إروين فرو شهراف  
13.  جيد 85 زلمد راغيل  
14.  ناق  65 زلمد فكرى  

  4747 المجموع 

 

نظرا إىل اجلدوؿ السابق يتضح لنا أف نتائج الطالب ىف االختبار البعدى ديكن 
 تصنيفها كما يلى:
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 طالبا. ٖ  جيد جدا ناذلا 

 طالبا. ٗ    جيد ناذلا
 طالبا.  ٕ  مربوؿ ناذلا 
 طالبا.  ٔ  ناق  ناذلا 
 .   طالبا ٗ  أكثر ناقصا 

توضيحا دلعرفة درجة التكرار عن نتائج الطالب ىف االختبار البعدى كما عرض 
 :    الباحث ىف اجلدوؿ اآلتى

 9: اجلدوؿ

 نسبة مائوية لنتيجة الطالب ىف االختبار البعدى
النتيجة  مسافة تحديد الرقم   نسبة مائوية  الدرجة عدد الطالب 
1. 91 – 155 %  ٖٗ،ٕٔ جيد جدا 3   

7. 21 – 95 %  ٚ٘،ٕٛ جيد 4   

3. 61 – 25 %  ٜٕ،ٗٔ مربوؿ 7   

4. 51 – 65 %  14،ٚ ناق  1   

5. 5 – 55 % ٚ٘،ٕٛ أكثر ناقصا 4   

  41  477 %  

  

تاب ادلصمم ىى: ومن ىنا نعرؼ أف قدرة الطالب ىف اإلمالء بعد تطبيق الك
%  ٜٕ،ٗٔ % على مستوى جيد، و ٚ٘،ٕٛ% على مستوى جيد جدا، و ٖٗ،ٕٔ

% أكثر ناقصا.  ٚ٘،ٕٛ% على مستوى ناق ، و ٗٔ،ٚعلى مستوى مربوؿ، و
  ودلعرفة النتيجة ادلعدلة استخدـ الباحث الرمز كما يلى:

 

 .      ٗٔ،ٕٚ%  =   ٓٓٔ X 155     % X الدرجة ادلعدلة:
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من نتيجة ادلعدلة السابرة، حسب ادلعيار ادلستخدـ ىف ىذا البحث، نعرؼ أف 
وى " جيد "، ىذه كما قدرة الطالب ىف اإلمالء بعد تطبيق الكتاب ادلصمم على مست

 .ٗٔ،ٕٚدلت نتيجتهم ادلعدلة ىى 
اعتمادا على حساب النتيجة األخرية عرؼ الباحث أف ىناؾ فرقا واضحا بني 

. وصلاحهم ٕٚ،ٕٓنتيجة االختبار الربلى واالختبار البعدي وىى تًتقى النتيجة ادلعدلة 
ـ الكتاب ادلصمم وبعبارة أخرى أف إنتاج واستخدا %. ٕٛ،ٔٚىف النسبة ادلائوية = 

دلادة اإلمالء لطالب السنة األوىل كلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد اإلدياف اإلسالمى للبنني 
 الطالب ويساعدىم ىف ترقية مهارة الكتابة.  بونوروكو من طرائق فعالة لتحليل صعوبة

 

 تحليل البيانات ومناقشتها من المادة المصممة.: المبحث الثالث -ج 

ـ الباحث بتحليل البيانات اليت حصل عليها من الدراسة اث قيف ىذا البح
تكوف ألف البحث عن تصميم مادة ف ادليدانية اليت عرضها الباحث يف ادلبحث السابق.

 ادلناقمة حسب خطوات تنفيذ البحث، وفيما يلى بياهنا:

  . الدراسة التمهيدية .1

أف ادلعلم ىف معهد  من مالحظة ادلعلم ومن ادلرابلة مع ادلعلم، وجد الباحث
اإلدياف اإلدياف اإلسالمى يعلم اإلمالء اعتمادا على معلوماتو السابرة لعدـ وجود كتاب 
دلادة اإلمالء يمكل دليال لو ىف تعليم اإلمالء، وادلنهج وادلادة التعليمية أى الكتاب 

ىذا بإنتاج  فتحليلو التعليمى ادلستخدـ للسنة األوىل ىف ىذا ادلعهدمل يكن موجودا
من مالحظة الطالب، رأى الباحث أف بعض الطالب ذلم رغبة كبرية و  الكتاب ادلصمم.

ىف تعلم مادة اإلمالء، فاستمعوا إىل ما قالو ادلعلم واىتموا بو وعملوا مبا أمرىم بو ادلعلم 
   وأف بعضهم مل يهتموا كذلك، مثل التحدث مع زمالئهم. 

دلمكالت الىت يواجهها ادلعلم عند من ادلرابلة مع ادلعلم، وجد الباحث أف ا
بتوجيو  فتحليلو التعليم ىى: إمهاؿ وعدـ مباالت التالميذ على ما ديلي عليو ادلعلم
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 وإرشاد التالميذ ألف يهتم ويبا ي على ما ديلي عليو ادلعلم بطريرة وضع أقالمهم على

كثار التدريبات بإ فتحليلو ادلكتب. وكتابة التالميذ البطيئة الىت تسبب إ ي ضياع الوقت
يف اإلمالء ادلنروؿ وتوجيو ادلعلم الطالب مبراعاة صحة أيديهم. ضحالة ذكاء التالميذ 

بإكثار التدريبات يف استماع وكتابة األلفاط واإلمالء.  فتحليلو وشرود فكره عند اإلمالء
بالتوجيهات واالرشادات  فتحليلو وعدـ إطاعة أمر ادلعلم عند إلراء قطع اإلمالء

صائح بأف الطاعة ىى سر النجاح، وعدـ إرىاؼ التالميذ عندما ديلي عليو ادلعلم والن
بتوجيو وإرشاد التالميذ ألف يهتم جيدا على ما ديلي  فتحليلو الرطعة ادلختارة من ادلرالة

 .  عليو ادلعلم بطريرة وضع أقالمهم على ادلكتب وبنظر فم األستاذ

 

  جمع المعلومات.  .2

ت من نتائج الدراسة التمهيدية وادلالحظة وادلرابلة واالستبانة، ف رتع ادلعلومااك
مثل ادلرابلة مع ادلدير وأحد ادلعلمني مبعهد اإلدياف اإلسالمى للبنني بونوروكو، بأف 

تؤحذ من بعض ادلًتادفات الىت سبرت عليهم معرفتها  تصميم مادة اإلمالء البد من أف 
العة احلديثة ألف مادة ادلطالعة ىدفها مهارة الرراءة من الدروس اللغة العربية والفرو وادلط

والكالـ فيحتاج إىل التدريبات ىف الكتابة باستخداـ بعض ادلًتادفات فيها. وأف تكوف 
 .بداية الباب ىو عن احلروؼ ذات األصوات ادلتراربة مث عن ادلد

ذلك لإلمالؤ ادلنروؿ أف يراعى ادلصمم استخداـ األرقاـ لرطع مادة اإلمالء و 
لسهولة اختيار اآلية الررآنية ادلعينة حسب الًتكيز فيو. ومراعاة ادلعلم صحة احلرؼ كتابًة 
وليس فرد صحة الكلمة أو اجلملة مثل احلروؼ الىت يصعب ذلم ىف كتابتها ىى ر زص 

 ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ىػ. وعالمة الًتقيم أو الوقف. 
 

  المادة. تصميم .3

احث بتصميم مادة اإلمالء لًتقية مهارة الكتابة. ع ادلعلومات، بدأ البرتبعد أف 
ويتضمن ىذا الكتاب ادلصمم على؛ ادلردمة وكلمة عن تعليم اإلمالء وأنواع اإلمالء 
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وطرائق تدريسو وطرؽ تصحيح اإلمالء والصفات الالزمة دلعلم اإلمالء ومالزمة ادلعلم 
تويات وادلادة اإلمالئية من البياف ادلعارؼ اآلتية وبعض ادلالحظات لرارئ اإلمالء واحمل

 اإلمالء األوؿ إىل اإلمالء الثالثوف. 
والًتكيز ىف بعض األماىل ادلتردمة ىف ىذا الكتاب على أحد عمر بابا، وىى: 

. حروؼ ادلد ىف اإلمالء الثاىن. ٕ. احلروؼ ذات األصوات ادلتراربة ىف اإلمالء األوؿ. ٔ
. ٘دلربوطة والتاء ادلفتوحة ىف اإلمالء السادس. . التاء اٗ. التنوين ىف اإلمالء الرابع. ٖ

. بعض احلروؼ اجلر واذلمزة ىف ٙالالـ الرمرية والالـ الممسية ىف اإلمالء الثامن. 
. النعت وادلنعوت ىف اإلمالء ٛ. الضمائر ىف اإلمالء الثاىن عمر. ٚاإلمالء العاشر. 

. الفرؽ بني رسم احلروؼ ٓٔ. األماكن واألوصاؼ ىف اإلمالء السابع عمر. ٜاخلامس. 
. اإلضافة ىف اإلمالء الثاىن والعمروف، والباقى تدريب ٔٔوصوتو ىف اإلمالء العمروف. 

الطالب على بعض ادلهارات اإلمالئية اليت سبرت دراستها. وكاف الكتاب ادلصمم الذى 
 صمم الباحث ىو على ما حصل الباحث من االستبياف وادلرابلة وادلالحظة واالختبار.

 

 الخبراء. تحكيم .4

  بعد أف أمت الباحث تصميم مادة اإلمالء، قدـ الباحث مع االستبانة إىل اخلبريين

للحصوؿ على ترديراهتم وتعليراهتم عليها، ودلت نتائج ىذا االستبانة  على أف الكتاب 
ادلصمم دلادة اإلمالء الذى صمم الباحث جيد جدا بصفة عامة، ولكن ىناؾ بعض 

لتوصيات وادلداخالت عليها، وجعل الباحث ىذه التعليرات أساسا ادلرًتحات وا
  لتصحيح ىذه ادلادة.

 

 .  التعديالت .5

قاـ الباحث بعد ذلك بتعديالت ادلادة ادلصممة حسب ادلرًتحات والتوصيات 
 وادلداخالت الىت قّدما اخلبرياف للكتاب ادلصمم، وىى كما يلي:

 لعربية من اليمني إىل اليسار.ترتيب ادلؤلف على نظاـ الكتابة ا (1)
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 االىتماـ بالتمكيل الصحيح وجدوؿ للكلمات اجلديدة.  (2)

مراجعػػػة الباحػػػػث لػػػػبعض ادلفػػػردات اخلاطئػػػػة مػػػػن حيػػػث الكتابػػػػة ومػػػػن حيػػػػث  (3)
 . األسلوب والًتاكيب

 

 . التجربة الميدانية  .6

بلى قاـ الباحث بتطبيق ىذه ادلادة ادلصممة عمرة أياـ، يوماف لالختبار الر
أبريل  ٘مارس إىل يـو اخلميس،  ٕٙوالبعدى وذتانية أياـ إللراء ادلادة منذ يـو اإلثناف، 

 ميالدية.  ٕٕٔٓ

جبانب ذلك قدمها الباحث مع استبانة إىل معلم مادة اإلمالء لطالب السنة 
األوىل للحصوؿ على ترديراتو، ونتائج ىذه االستبانة دلت أف ىذه ادلادة ادلصممة 

   بولة بصفتها العامة. مناسبة ومر

ومن خالؿ ىذا التطبيق، الحظ الباحث اشًتاؾ الطالب يف عملية التعليم 
واىتمامهم واستجابتهم ضلو تعليم مادة اإلمالء، فوجد أهنم يهتموف كثريا يف تعلمها 
 ويتعلموف جبد ونماط، فتكوف عملية التعليم هبذه ادلادة ادلصممة عملية مرحية غري شللة.

باالختبار البعدي دلعرفة مدى  مت الباحث من تطبيرها، قاـ الباحثوبعد أف 
فعاليتها لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة. ونتائج ىذا االختبار تدؿ على ارتراء  
كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة. وجبانب ذلك وزّع الباحث االستبانة إىل الطالب دلعرفة 

 للباحث يف تصحيح ىذه ادلادة. النتائج دّلتآرائهم عن ادلادة ادلصممة، وىذه 
    

  تجربة المادة ثم االنتاج بالجملة. تحسين .7

قاـ الباحث بتحسني جتربة ادلادة حسب ترديرات ادلعلم ونتائج االختبار البعدي 
 .وآراء الطالب
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 . الفصل الخامس

 . الخاتمة

 . المبحث األول: نتائج البحث -أ

اعتمادا على البيانات اليت حصل عليها الباحث مث القيام بتحليلها سواء من 
الدراسة األولية أو من نتائج الطالب يف االختبار القبلي والبعدي ميكن أن نلخص نتائج 

للبنني البحث عن تصميم مادة اإلمالء بكلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد اإلميان اإلسالمى 
  بونوروكو كما يلي:

تصميم مادة اإلمالء لًتقية مهارة كتابة الطالب يتضمن على؛ ادلقدمة وكلمة  أن .1
عن تعليم اإلمالء وأنواع اإلمالء وطرائق تدريسو وطرق تصحيح اإلمالء 
والصفات الالزمة دلعلم اإلمالء ومالزمة ادلعلم البيان ادلعارف اآلتية وبعض 

إلمالء واحملتويات وادلادة اإلمالئية من اإلمالء األول إىل ادلالحظات لقارئ ا
   اإلمالء الثالثني. 

وذلك  مادة اإلمالء الىت صممها الباحث فعالية يف ترقية مهارة كتابة الطالب. .6
عندما قارن الباحث بني النتائج اليت حصل عليها الطالب ىف االختبار القبلى: 

. 57،45ىى تًتقى النتيجة ادلعدلة و  45،41واالختبار البعدي:  24،15
    %.  44،57وجناحهم ىف النسبة ادلائوية = 

   

   . التوصيات: المبحث الثانى -ب

لتحسني تعليم مهارة الكتابة ىف اإلمالء لطالب السنة األوىل بكلية ادلعلمني 
المية اإلسالمية مبعهد اإلميان اإلسالمى للبنني بونوروكو خاصة، وبكلية ادلعلمني اإلس

  وصى الباحث اعتمادا على ما توصل إليو حبثو باألمور اآلتية: أاألخرى، 

أن استخدام الكتاب ادلعني وتطبيقو ىف التعليم البد من أن يتناسب مبقدار  .1
معلومات الطالب وألوان ثقافتهم، فعلى ادلعلم لو احلرية ىف تعيني ىذا الكتاب 

 .ادلصمم ىف تعليم مادة اإلمالء

 26 
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يتصف ادلعلم بالصفات الالزمة دلعلم اإلمالء، كما ىى ادلكتوب ىف ىذا  أن .6
 الكتاب ادلصمم.

حىت يكون التعليم عند  يتدرب معلم مادة اإلمالء بأنواع اإلمالء ادلوجودة، أن .6
 عملية مرحية مشوقة غري مملة. الطالب

 

    .المقترحات: المبحث الثالث -ج 

ىذا البحث مدخال نافعا خلدمة العلم واجملتمع  رجى الباحث بأن تكون نتيجة
 وأن تتبعو البحوث ادلستمرة، لذلك قدم الباحث ادلقًتحات اآلتية: 

نتيجة ىذا البحث تعترب األسس اذلامة لتعليم مهارة الكتابة ىف اإلمالء،  أن .1
 فريجى من الباحث ادلقبل على تطويرىا للمرحلة الالحقة.

قواعده جبميع كلية ادلعلمني اإلسالمية مبعاىد العصرية من  أن تعليم اإلمالء بغري .6
السنة األوىل إىل السنة الثالثة، فريجى من الباحث ادلقبل بتصميم مادة اإلمالء 
  للسنة الثانية والثالثة اعتمادا على ادلعلومات والبيانات ىف ىذا الكتاب ادلصمم.
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  إشراف حتت
 

 ى  ألاستاذ  الدكتور محمد على الكامل السودان

 الدكتور  عون الرفيق  

 اإلمالء
  تأليف

 

 أشرف بيك 

 لطالب السنة األولى

 اإلسالمى اإلميان مبعهد اإلسالمية املعلمني بكلية
 إندونيـسـيا الشرقـية جاوي بونوروكو



 

 
 

  . المقدمـة

و كبمد ا على ما أنعم علينا من النعم كقد قاؿ ا جلت قدرت
كعظمت مشيئتو ىف ؿبكم كتابو الكرمي           

            ﴿  : ٓالفرقاف ﴾ 
كالصالة كالسالـ على أفضل من نطق بالعربية سيد األنبياء, نبينا ؿبمد  

   على آلو كصحبو أصبعُت, كبعد.ك 

إف الكتابة ىى فن تسجيل أفكار اؼبرء كأصواتو اؼبنطوقة ىف رموز ف
وددىا, كلكى تكتمل مكتوبة كإف اػبط ىو ىف ربسُت شكل الكتابة كذب

الصورة الصحيحة للكتابة أك اؼبعٌت الشامل ؽبا فال بد من االىتماـ 
ة للتعبَت الكتاىب. كاػبطأ ىف ء. كدعترب اإلمالء من األسس اؼبهمباإلمال

رسم الكلمة رظبا ىجائيا سليما بالطردقة الىت اتفق عليها أىل اللغة دؤدل 
اؼبضموف, فيؤدل ذلك إىل سوء إىل اضطراب كبَت ىف فهم اؼبعٌت كإدراؾ 

الردب أف اػبظأى اإلمالئيَّ   التواصل أك انقطاعو بُت القارئ كالكاتب, ك 
, كقد وبٍوؿي دكف الفٍهًم الصحيًح مث ىو مٍدعاةه إىل  ديشٌوهي العملى اؼبكتوبى

كباختصار دهدؼ تدردس اإلمالء إىل إتقاف الكتابة  االحتقاًر كاالزدراًء.
النظافة كالًتتيب, باإلضافة إىل الدقة كالنظاـ ك  اكتساب عادات كإىل

   .  السرعة كاإلتقاف ىف أثناء الكتابة

 أ



 

 
 

صمٍمتي ىذا الكتاب ؼبعلِّم مادة اإلمالء لطالب فألجل ذلك, 
السنة األكىل بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية بعيدا عن القواعد اإلمالئية الىت 

لتجردبية ليتعود طالب قررت لطالب السنة الرابعة كطالب السنة الثالثة ا
 كالكتابة. َتان بالسماعالسنة األكىل كث

ؽبذا الكتاب الذل  اؼبتوفر النفع فأسأؿ ا عز كجل بأف هبعل
من دقـو بعمل جليل ىو خدمة العلم كل دنتفع بو اؼبعلم كالطالب ك 

 كاجملتمع. 
    

 الكاتب. 
   . أشرؼ بيك

 مػػ.  َُِِ مارس ٓىػ/  ُّّْصبادل اآلخر  ُُماالنق, 
 

  

 ب



 

 
 

  اإلمالء عليمكلمة عن ت

اإلمالء مصدر من الفعل أمليت أك أمللت, كدعٌت التلقُت 
كالنقل, تلقى على غَتؾ فينقل عنك. كاؼبراد باإلمالء ىنا ىو: ربودل 
أصوات مسموعة مفهومة إىل رموز مكتوبة على أف ترسم حبركؼ ىف 

الصحيحة كذلك الستقامة اللفظ بنظاـ لغوم مناسب بالقواعد مواضعها 
اإلمالئية الىت اتفق عليها أىل اللغة من اغبركؼ أكالكلمة أك اعبملة 

 كدظهر اؼبعٌت اؼبراد منها. 
كاف تدردس اإلمالء على أنو غادة ىف حد ذاتو دعد عمال قاصرا 

 فهو ىف خدمة الكتابة كدتجلى الغرض من تدردسو ىف :  
تدردب الناشئة على كتابة الكلمات الصحيحة كتثبيت صورىا ىف  .1

 األذىاف, فتسهل عليهم كتابتها من الذاكرة. 

 تعوددىم الدقة كالنظاـ كالنظافة كالًتتيب كقوة اؼبالحظة.  .2

تدردب اغبواس اإلمالئية على اإلجادة كاإلتقاف. كىذه اغبواس  .3
لى عليها كاليد ىى: النظر كالسمع كاليد, فاألذف تسمع مايب
 تكتبو كالعُت تلحظ ما فيو من صواب أك خطأ. 

  تنظيم الكتابة ىف سطور كصبل كفقرات كإجادة اػبط. .4

 سبردنهم على كتابة ما دسمعونو ىف سرعة ككضوح كصحة كإتقاف .5

 ت



 

 
 

اكيب كالصور توسيع خرباهتم كثركاهتم اللغودة بتزكددىم ببعض الًت  .6
الكتاىب كالقراءة األدبية كاؼبعلومات الثقافية فبا دفيد ىف التعبَت 

 كاألدب كالنقد. 

 . تعوددىم اإلنصات كحسن االستماع .7

اإلسهاـ ىف ربقيق الوظيفة األساسية للغة, كىى الفهم كاإلفهاـ,  .8
 كمن مث دنبغى حسن اختيار القطعة اؼبمالة.

 هسطرائق تدريأنواع اإلمالء و 

شبة تقسيمات متعددة لإلمالء, فمنهم من درل أف اإلمالء نوعُت 
 كىناؾ من معهود كاآلخر غَت معركؼ أك غَت معهود. أحدنبا معركؼ أك

اؼبنظور  . اإلمالءِ. اإلمالء اؼبنقوؿ ُ: درل أف لإلمالء أربعة أنواع, ىى
  . اإلمالء االختبارل.ْ. اإلمالء االستماعى ّ

فاإلمالء اؼبنقوؿ كاؼبنظور من النوع اؼبعهود, على حُت أف 
اإلمالئُت: االستماعى كاالختبارل من النوع غَت اؼبعركؼ أك غَت اؼبعهود. 
كدقصد من النوع اؼبعهود أف الناشئة قد عرفوا النص من قبل كمرت هبم  

النوع الذل مل  كلماتو كرأكىا بأـ أعينهم. أما غَت اؼبعهود فيقصد بو
  دطلع عليو الناشئة, كإمبا دستمعوف إليو من غَت أف دركه من قبل.

 ث



 

 
 

زبتلف طرائق تدردس اإلمالء باإلختالؼ أنواعو, كفيما دلى 
فكرة موجزة عن اػبطوات الىت يبكن للمدرس أف دتبعها ىف كل نوع من 

 األنواع الىت أشرنا إليها سابقا. 
 أوال. اإلمالء المنقول. 

 ؼبعلم ىف تدردس ىذا النوع ىف اػبطوات التالية: دسَت ا
 التمهيد لقطعة اإلمالء عن طردق اؼبناقشة اؼبتعلقة هبا. .1

عرض القطعة سواء كانت ىف كتاب أك بطاقة أك على سبورة  .2
إضافية أك ىف كرقة توزع على التالميذ. كدضع اؼبعلم الكلمات 

ها ىف شكل ـبالف الىت درل أف التالميذ ىف حاجة أف دتدربوا علي
بأف دكتبها خبط مغادر أك دضع ربتها خطا أك دكتبها بلوف 

 ـبتلف.  

دكلف التالميذ بقراءهتا صامتة, مث دناقشهم ىف معاىن ىذه  .3
   القطعة. 

دناقش اؼبعلم مع التالميذ الكلمات الىت دردد معاعبتها, بأف  .4
قراءة الكلمة األكىل, مث ىجائها, كدربزىا على  دطلب من تلميذ

السبورة األصلية, كدأتى بكلمات فباثلة توضع ىف صف مع 

 ج



 

 
 

الكلمات األكىل, مث دنتقل إىل الكلمة الثانية, ىكذا حىت دنتهى 
 من صبيع الكلمات الىت دردد تدردب التالميذ عليها. 

 طالب اؼبعلم التالميذ بنقل اؼبوضوع ىف كراساهتم. .5

اإلشراؼ على التالميذ أثناء النقل كإرشادىم على معاعبة  .6
الصعاب كمراعاة النظاـ كالدقة كالنظافة كما أف ىذا اإلشراؼ 
دكوف كسيلة لتعرؼ العيوب الفرددة, الىت تظهر ىف كتابة 

 التالميذ, كبالتاىل دعمل على عالجها بالوسائل اؼبختلفة.

 ثانيا. اإلمالء المنظور.
  ىذا النوع ىى: كخطوات السَت ىف

 وبدد اؼبعلم بدادة أىداؼ درسو مسًتشدا بدليل اؼبعلم. .1

ىبتار القطعة اإلمالئية فبا درتبط دبيوؿ التالميذ كحاجاهتم,  .2
كدشوقهم إليو ؼبا درل من كسائل تتصل يبوضوعاهتا أك عن طردق 

 مناقشتها.

السبورة األصلية أكاإلضافية أك على لوحة  تدكدن القطعة على  .3
كبَتة كدطلب من التالميذ النظر إىل الكلمات كتأمل القطعة, 
كمناقشة التالميذ ىف معاىن الكلمات الصعبة, مث يبلى القطعة بعد 

   ذلك بعد إخفائها. 

 ح



 

 
 

بعد االنتهاء من اإلمالء دقرأ اؼبعلم القطعة مرة ثانية ىف ىدكء  .4
التالميذ حسن اإلصغاء كتفهم اؼبعاىن كسبهل, كدطلب من 

كالتمييز بُت أصوات اغبركؼ كالكلمات, كلكى دعطى فرصة 
 للتالميذ ليصحح بعضهم أخطائهم أك دكتب ما فاهتم. 

دتم ذبميع الدفاتر بعد ذلك كدصححها اؼبعلم, مث للتالميذ مرة  .5
 ثانية ليعرؼ كل تلميذ خطأه كدصوبو كذلك ربت إشراؼ اؼبعلم. 

 ا. اإلمالء االختبارى.  ثالث
 ك خطوات السَت ىف ىذا النوع ىى: 

أف ىبتار اؼبعلم قطعة ربتول على القاعدة كالكلمات الىت دود أف  .1
ىبترب التالميذ ىف كتابتها مث دقرأىا مع توضيح ما غمض من 

 معاف كألفاظ باالستعانة بالوسائل اؼبعينة. 

ح معانيها كألفاظها دقرأ النعلن القطعة مرة ثانية بعد توضي .2
 كبصوت كاضح كاخراج اغبركؼ من ـبارجها الصحيحة.    

يبلى اؼبعلم القطعة تركيبا تركيبا مرة كاحدة حىت دتعود التالميذ  .3
اإلصغاء كاالنتباه مع تعوددىم على ربسُت اػبط كالنظافة 

   كاستخداـ عالمات الًتقيم اؼبختلفة كمراعات اؽبوامش.

 دقرأ اؼبعلم القطعة مرة ثانية ليتمكن من فاتو شيء من تداركو.  .4

 خ



 

 
 

ذبمع الكراسات كتصحح مث تعاد للتالميذ ليعرؼ كل تلميذ  .5
خطأه كدصوبو ربت إشراؼ اؼبعلم, كالذل عليو أف دقدـ 
اؼبساعدة العاجلة للتلميذ الذل كقع ىف أخطاء كثَتة ىف ىذا 

  النوع.

 .حيح اإلمالءتص طرق

ىناؾ طردقة متنٌوعة لتصحيح أمايل التالميذ, كلكٌل طردقة 
كمزاداىا. كهبدر باؼبعٌلم أف ىبتار الطردقة اليت تناسب  أىدافها كفوائدىا

تالميذه كظركؼ عملو؛ كما ديستحسن تنودع الطرؽ حسبما تقتضيو 
  التالية: كما  التصحيح اؼبألوفة ىي طردقةك  اغباجة.

كراسات كلها كتصححها أنت بنفسك خارج الفصل أف ذبمع ال .1
حىت تعرؼ قدرة تلميذ ىف اؽبجاء كمقدار تقدمو فيو, كتكوف 

لكثَت من كاثقا من دقة التصحيح كصحتو, على ذلك ال دتثٌت 
 اؼبدرسُت لكثرة عدد التالميذ ىف الفصل الواحد.

البعض, كىى الطردقة ت بعضهم أف دصحح التالميذ كراسا .2
اؼبنتشرة ىف أكثر اؼبدارس ألنو بواسطتها تصحح كل الكراسات 

(. قد ال تعٌت ُىف كقت كجيز, كعلى أف هبا كثَتا من اؼبعادب: 
(. قد ال تراعى النظاـ كالنظافة ِالتالميذ بالدقة ىف التصحيح. 
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قد تيفق بعض التالميذ مع بعض على ترؾ عدد من (. ّفيو. 
 (. توليد العداء بُت التالميذ. ْخطاء. األ

ب أف ىذه كال ردبتصحيح كراستو بيده  لكل تلميذأف دسمح  .3
(. فهى تعودد التالميذ األمانة ىف ُالطردقة ىى خَت ما دتبع؛ 

كل تلميذ ال درل إال (. ِالتصحيح كىف ذلك تقومي ألخالقهم. 
ة كعدـ (. دعٌت كل منهم بنظافة الكراسّأغالطو ىو ليس إال. 

تشودهها فهى كراستو كىو مسؤؤؿ عنها. فيجب على كل 
اؼبدرس أف دكوف دقظا فيسد كل طردق للغش, فيجمع كل 

 الكراسات ؼبراجعتها كفصحها بنفسو. 

  الصفات الالزمة لمعّلم اإلمالء:

 الفصاحة,أم القدرة على النطق السليم باغبركؼ اؽبجائية. .1
  .الطالقة يف الكالـ بلهجة صحيحة .2

 لو صوت رزدن فبتلئ كاضح.أف دكوف  .3
 القدرة على اختيار اؼبوضوع اؼبناسب الًتبوٌم. .4
 فهم اؼبقالة فهما جٌيدا.      .5
ٌل بالفهم .6  القدرة على قىٍطًع صبيىلو يف النصِّ إىل ًقطىعو مالئمة ال زبًي

   عليم.اؼبهارة يف توزدع أكقات الت .7
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 قٌوة اؼبالحظة, خاٌصة عند اإلصالح.  .8

 ف اآلتية : على المعلم أن يبين المعار  يلزم

 ؾبموعات اغبركؼ اؼبتشاهبة من حيث الشكل : .1

 ص ض ط ظ.    ب ت ث ؼ ؾ.   
 ا / ء / ـ / ق / م ) متفرقات (.    ف ؽ ؿ.  
 س ش   ج ح خ ع غ.   

 اغبركؼ اليت التتصل دبا بعدىا :   .2

    ا د ذ ر ز ك ال ء 
 :    األصوات اؼبتقاربة, مثل صوت حرؼ  .3

    .]ث, ذ[ ]س, ز [ ]ت, ط[ ]د, ض[ ]غ, ؽ[ ]ؾ, ؽ[ 
 ف: عالمات الًتقيم أك الوق .4

   الفصلة أك الفاصلة    ,  عالمة التعجب        !  

  ؛    الفصلة اؼبنقوطة  عالمتا التنصيص     "  "  

  النقطة    .  -       الشرطة 
  النقطتاف    :  -  -    الشرطتاف 
 االستفهاـ  ؟    عالمة   القوسُت     )  ( 
    = عالمة التاًبعٌية  اغبذؼ  ...      عالمة 

 ر



 

 
 

اغبركؼ اؽبجائية من حيث موقعها ىف أكؿ أك كسط أك آخر  .5
 الكلمة عندما تتصل حبركؼ أخرل أك منفردة.   

 آخر الكلمة كسط الكلمة أكؿ الكلمة منفردة

 ػػػا - - ا
 ػػػػػػب ػػػػػت ػػػػػث ػػػػػػػػبػتػثػػػػػ بػػػػػ تػػػػػ ثػػػػ ب  ت  ث

 ػػػػػػج ػػػػػح ػػػػػخ ػػػػػػجػحػخػػػػػ جػػػ حػػػ خػػػ ج  ح   خ

 ػػػػػػػد ػػػػػػػػذ - - د ذ

 ػػػػػػػر ػػػػػػػز - - ر ز

 ػػػػػػػس ػػػػػػػش ػػػػػػػسػػػػ ػػػػػػشػػػػ سػػػػػ شػػ س ش
 ػػػػضػػػػػص ػ ػػػػػصػػػػػػ  ػػضػػػػػ صػػػػػػػ ضػػػػػػػ ص ض
 ػػػػػػػػط ػػػػػػػػػظ ػػػػػػػػطػػػػػػػ  ػػػػػػظػػػػػػ طػػػػػػػػ ظػػػػػػػػ ط ظ
 ػػػػػػع ػػػػػػغ ػػػػػػػعػػػػػ  ػػػػػغػػػػ عػػػػػ غػػػػػ ع غ
 ػػػػػػػف ػػػػػػػق ػػػػػػفػػػػػ  ػػػػػقػػػػػ فػػػػػ قػػػػػ ؼ ؽ
 ػػػك ػػػػػػػػػلػػػػػ ػػػػػػػكػػػػ  ػػػػػلػػػػ كػػػػ لػػػػػ ؾ ؿ
 ػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػمػػػػػػػػ  ػػػػػػػنػػػػػػػػ مػػػػػػػػػ  نػػػػػػ ـ ف
 ػػػػػػو - - ك
 ػػػػػػػو ـــهـــــػػػػػػػػهػػػػػػػػ /   ىػػػػػػػ ق
 ػػػػػػػال - - ال
 ػػػػػػػػػػئػػػػػػأ  ػػػػػػػػئػػػػػػػ - ء
 ػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػ دػػػػػػػػ م

 

 ز



 

 
 

    سطر: ربت. اغبركؼ الىت تكتب على سطر ك ٔ
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    : بعض المالحظات لقارئ اإلمالء

الطالب أف دستطيع  حبيث اـ قارئ اإلمالء أماـ الطالبيق .1
 ح.و صوتو بوض وافم القارئ كدسمع كادنظر 

ميع عب ةحركة الشفتُت كحركة لساف قارئ اإلمالء منظور أف تكوف  .2
سي كالذل دكتب على السبورة االطالب الذدن هبلسوف على الكرى 

) إذا طيًلبى كىاًحده منهم للكتابة على السبورة ( كال مستًت بورقة 
 أك كتاب قارئ اإلمالء. 

ة قطعة من ءالًتقيم كالتنغيم عند قرا ة قارئ اإلمالء عالمتااعامر  .3
قطع اإلمالء, كذكر قارئ اإلمالء عالمة الًتقيم كلما هبدىا ىف 

 نسخة اإلمالء. 
عند قراءة قطع اإلمالء  ءمراعاة قارئ اإلمالء السرعة كالبط .4

     حسب مراحل الطالب. 

 س



 

 
 

تنبيو قارئ اإلمالء الطالب باالىتماـ ىف كل بدادة إمالء القطعة  .5
 على أنو سيقرأ القطعة مرة كاحدة, مرتُت أك ثالث مرات. 

ذكر قارئ اإلمالء األرقاـ لكل قطعة من قطع اإلمالء إذا كانت  .6
    قطع اإلمالء باألرقاـ. 

 اىؤ دقر  ًتكيز اىتمامهم أكثر لقطعةلتنبيو قارئ اإلمالء الطالب  .7
مرة كاحدة لقصر القطعة أك سهولتها جبملة : أدها الطالب, 

 اىتموا جيدا ! سأقرأ لكم مرة كاحدة. 
تنبيو قارئ اإلمالء الطالب بوضع أقالمهم على الكراسة أك  .8

ة قطعة من قطع اإلمالء, كدطلبهم بكتابتها بعد ءاؼبكتب قبل قرا
        انتهاء القراءة.  

 ر جددد. طابة القطعة ىف فقرة جدددة أك ىف سمالزمة بياف كت .9

عدـ إلقاء موضوع اإلمالء أك قطعة من قطع اإلمالء مبوذجا  .11
للطالب بل هبوز إلقاء بعض الكلمة اؼبتشاهبة من حيث اغبركؼ 

 .فاءي كالشِّ  فاتي أك اغبركة, ألهنا من مادة اإلمالء. مثاؿ ذلك: الصِّ 
        .   اءي لمى كالعي  ءي قالى العي  .جي كاؼبوٍ  زي اؼبوٍ 

 ءمتالااؿ مح كفصاحة ككو قراءة قطعة من قطع اإلمالء بوض .11
     الصوت, بغَت استخداـ قواعد التجودد. مثاؿ ذلك: 
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 القراءة اإلمالئية الصحيحة القراءة اإلمالئية اؼبخطئة اعبملة

 مسلمةه كىمؤمنةه 

 

 

  مسلمةه كىمؤمنةه  مسلمةه كَّمؤمنةٍ 

Muslimatuw wa 

mukminah 

Muslimatun wa 

mukminatun  

 ًمٍن رىبػِّػًهٍم  ًمٍن رَّبػِّػًهمٍ   ًمٍن رىبػِّػًهٍم 
Mir Robbihim Min Robbihim 

  

)خاصة  اىتماـ قارئ اإلمالء بالفرؽ بُت رسم اغبرؼ كصوتو .12
ىت اشتملت على إفَّ كثَتنا من مفردات اللغة ال للمبتدئُت(.

حركؼ زائدة تكتب كال تنطق هبا كما يف بعض الكلمات, كمنها 
      على سبيل اؼبثاؿ : 

 القراءة اإلمالئية الصحيحة القراءة اإلمالئية اؼبخطئة اعبملة
ةً  ذيك الٍػًحجَّةً   ًة  ذي الٍػًحجَّ    ذيٍك الٍػًحجَّ

Dzul hijjati   Dzuu al hijjati   

 صبيىادىل الثَّانًيىةي  صبيىادىل الثَّانًيىةي  نًيىةي صبيىادىل الثَّا
 Jumaadats tsaaniyatu Jumaadaa ats-tsaaniyatu  

 عىٍمريٍك  عىٍمري      عىٍمريك

‘Amru  ‘Amruu  

 بًاٍليىًد اٍلييٍمٌتى  بًاٍليىًد اٍلييٍمنى  بًاٍليىًد اٍلييٍمٌتى   

 Bil yadil yumna Bil yadil yumnaa 
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   المحتويات 
 .............................................. اؼبقدمػة

 .............................. اإلمالء كلمة عن تعليم
 ....................... الصفات الالزمة ؼبعٌلم اإلمالء

 ....................... بعض اؼبالحظات لقارئ اإلمالء
 ........................................... اتودات 

 ....................................... اإلمالء األكؿ
 ........................................ اإلمالء الثاىن

 ....................................... اإلمالء الثالث
 ....................................... ابعاإلمالء الر 

 ...................................... اإلمالء اػبامس
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 ........................................اإلمالء الثامن 
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 ......................................اإلمالء العاشر 
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 ................................. عشر اإلمالء الثالث
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 ذات األصوات المتقاربة. الحروف

 

 أك على بطاقة أك ىف كرقة(: )إمالء بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية 
 

/ةي جى الَّ الثَّ 
/لى كى أى  2/.تً يٍ بػى  الٍ ىًف  2

/سي لً وٍ بػي الٍ  2
 ؽى وٍ فػى  2/في قٍ السَّ  2/.زَّ الر   2

/دي وٍ هي جي ػالٍ  2/.اؿو صبىى  2/كٍ ذي  2/.لً صٍ فى  الٍ ىًف  2/اذي تى سٍ اأٍلي  2/.بً تى كٍ مى ػالٍ 
2 

   2/.مً لٍ عً الٍ بً 
 

    المالحظة لهذا الباب. 

 لى كتابة الطالب ىف القطعة اإلمالئية للنموذج اغبركؼى تركيز اؼبعلم ع .1
ج, ديٍكتىبي  ش, زديٍكتىبي  ط, سديٍكتىبي  س, ت بي تى كٍ دي  : ثاآلتيةى 

ديٍكتىبي  ظ, جديٍكتىبي  س, ذديٍكتىبي  ظ, صديٍكتىبي  ؽ, ذديٍكتىبي  ؾ
     ح.ديٍكتىبي  ز, ق

اغبركؼ اآلتية: اإلمالء االختبارل  م على كتابة الطالب ىفتركيز اؼبعل .2
         ؽ,ديٍكتىبي  ز, ؾديٍكتىبي  ت, جديٍكتىبي  ش, طديٍكتىبي  س
ظ, ديٍكتىبي  ىػ, ذديٍكتىبي  ج, حديٍكتىبي  ع, زديٍكتىبي  ء, ءديٍكتىبي  ع

 إلامالء ألاول 
  

 القطعة اإلمالئية للنموذج 
  

1 



 

 
 

 ديٍكتىبي  ز, قديٍكتىبي  ت, ذديٍكتىبي  ؾ, طديٍكتىبي  د, ؽديٍكتىبي  ض
  أ.ديٍكتىبي  ع, عديٍكتىبي  ح, أ

  

  

/عي ائً بى الٍ  2/اعى بى  2/.كً دٍ الدِّ  طى سى كى  2/ةي اجى جى الدَّ  2/.طً الى بً ى الٍ لى عى  2/ةي ارى يَّ السَّ 
2 

/.زى وٍ مى ػالٍ 
/دي وٍ حي جي ػالٍ  2/.افو مى زى  ؿي وٍ طي  2

/ـي الى الظَّ  2/.املًً عى الٍ بً  2
 2/.لً يٍ  اللَّ ىًف  2

 2/.ذه دٍ ذً لى  مي عٍ الطَّ  2/.اءً مى ػى الٍ لى عى  2/دىٍسبىحي  2/اعي دى فٍ الضِّ  2/.مً ل  عى التػَّ بً  2/اءي كى الذَّ 

/بي عٍ التػَّ 
/.قي يٍ قً الدَّ  افي يى بػى الٍ  2/.اعً مى  السِّ ىًف  2/في عٍ الض   2/.دً هٍ جي ػالٍ  دى عٍ بػى  2

2 

/.مي يٍ لً اأٍلى  ضي رى مى الٍ  2/.ى  كً الذَّ  بي الً الطَّ 
/.مي يٍ لً عى الٍ  وي يٍ قً فى الٍ  2

2   

 

 

 المـــد.  حروف

 

 
 

 
  )إمالء بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة(:

  

 إلامالء الثانى 
  

 القطعة اإلمالئية للنموذج 
  

 اإلمالء االختبارى 

2 



 

 
 

    .ائلالد, قى امل, خى امد, سى اؼبد باأللف: حى 

 . دوٍ د, سعي وٍ ر, ؿبمي وٍ اؼبد بالواك: عصفي 

 ل. دٍ  ػ طوً ميٍ د, كرً يٍ , ؾبً ٍَت د, منً يٍ اؼبد بالياء: ضبً 
 

/بي ىى ذٍ أى 
 2/.فى وٍ حي اجً نى  2/فى وٍ قػي ادً الصَّ  2/.ةً دى دٍ دً اعبٍى  2/ةً ارى يَّ السَّ بً  2/ةً نى دػٍ دً مى  الٍ ىلى إً  2

 2/الصَّاًدًقٍُتى. 2/اٍلميدىرًِّسٍُتى  2/أيٍكًرـي  2/.فى وٍ لي اشً فى  2/فى وٍ بػي اذً كى الٍ 
  

    لهذا الباب. المالحظة

اؼبد: ىو إطالة الصوت حبرؼ من حركؼ اؼبد, كىي : األلف  .1
الساكنة اؼبفتوح ما قبلها, كالواك الساكنة اؼبضمـو ما قبلها, كالياء 

 الساكنة اؼبكسور ما قبلها. 
اغبرؼ الذم دسبق حرؼ اؼبد دسمى اغبرؼ " اؼبمدكد " كدوضع  .2

 ليو حركة حرؼ اؼبد: الفتحة, أك الضمة, أك الكسرة. ع
الفرؽ بُت اغبركة كاغبرؼ الذم من جنسها ىو: أف اغبركة ننطق هبا  .3

اغبرؼ نطقنا قصَتنا, أما اغبرؼ فينطق بو نطقا طودالن, دبعٌت أف 
 اغبرؼ دستغرؽ زمنا أطوؿ يف النطق بو من زمن اغبركة . 

 لمة, ألنو مل دسبقو حرؼ فبدكد . ال دأيت حرؼ اؼبد يف أكؿ الك .4
 تشتمل بعض الكلمات على أكثر من حرؼ, مثل : راجعوف  .5

    . موفػكرد. راجوف

3 



 

 
 

 

 

  2/اذي تى سٍ اأٍلي 

/ـى وٍ لي عي الٍ  2/ذى يٍ مً الى التَّ  2/اذي تى سٍ اأٍلي  مى لَّ عى  .1
/ةى رى يػٍ ثً كى الٍ  2

  2/.لً صٍ فى  الٍ ىًف  2

/بي الً الطَّ  بى عً لى  .2
 2/ؿً وٍ صي في الٍ  نى مً  2/ادن يٍ عً بى  2/افً دى يٍ مى  الٍ ىًف  2/ـً دى قى الٍ  ةى رى كي   2

  2/.افً وى دػٍ الدِّ كى 

ًبيػٍري   2/وفعىاًلمي الٍ  .3 اًىلي ػكىالٍ  2/فى كٍ كى   2/.فى كٍ صىًغيػٍري  2/فى وٍ جى

/ـي ًتىً حٍ أى  .4
/نى دٍ رً ابً الصَّ  2/ٍُتى مً لِّ عى مي الٍ  2

   2/.مً يٍ لً عٍ  التػَّ ىًف  2

ًثيػٍرىةه ؟ 2/ىىٍل لىكى  .5    2/عيليٍوـه كى

/حي سى مٍ أى  .6
/ةً رى وٍ بػ  ى السَّ لى عى  2/ةى ابى تى كً الٍ  2

/ةً سى الَّ الطَّ بً  2
  2/.ةً دى دٍ دً جى ػالٍ  2

 

  1: تمرين

 المالحظة لهذا الباب.   

ؽبذا الباب,  ببعض األرقاـ التالية دتمرف الطالب ىف اإلمالء اؼبنقوؿ .1
 .  حركؼ اؼبدؼبعلم ىف صحة كتابة كدركز ا

كليس فقد صحة الكلمة أك صحة اغبرؼ كتابةن مراعاة اؼبعلم  .2
     اعبملة. 

 اإلمالء االختبارى 

4 



 

 
 

 

 

 

1.            

2.          

3.              

4.                     

   

5.                        . 

 

 

 
 لتنوين.ا

  

   )إمالء بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة(: 

 

  اإلمالء المنقول 

 إلامالء الرابع
  

  القطعة اإلمالئية للنموذج
  

 إلامالء الثالث 
  

5 



 

 
 

 تنوين الكسر تنوين الفتح تنوين الضم
 ىو ؿبمده 

 ىناكتابه 
ا تي نظرٍ   ؿبمدن

 أقرأ كتابنا
 مع ؿبمدو 

 على كتابو 
 

/سى لى جى 
/به يٍ قبىً  به الً طى  2/ده مَّ ؿبيى  2/.لو دٍ وً طى  2/دو عى قٍ ى مى لى عى  2/ذه يٍ مً لٍ تً  2

2 
/ةن رى جٍ حي  2/في ظِّ نى دػي 

    2/.اءو سى مى  لَّ كي   2/ةن دى دٍ دً جى  2
 

 المالحظة لهذا الباب.  

التنودن : نوف ساكنة زائدة تلحق آخر االسم اؼبعرب لفظنا ال كتابة. 
 كعالماتو : 

و: ضمتاف فوؽ اغبرؼ األخَت من الكلمة اؼبعربة تنودن الضم كعالمت .1
 " فوؽ اغبرؼ. مثالو :  قمره منَته .  ٌ, كترظباف ىكذا " 

تنودن الفتح كعالمتو : فتحتاف فوؽ اغبرؼ األخَت من الكلمة اؼبعربة  .2
 أنظر قبومان المعةن  :ومثال. " فوؽ اغبرؼ ًـ, كترظباف ىكذا " 

ربت اغبرؼ األخَت من الكلمة تنودن الكسر كعالمتو: كسرتاف  .3
سرت يف طردقو  :ومثال" ربت اغبرؼ. ػػو  " ىكذا افاؼبعربة, كترظب

 .  طودلو 

   ة كتابة التنودن.  ز اؼبعلم ىف صحيركت .4
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/ةو بى تى كٍ  مى ىًف  2/ادن دٍ دً جى  2/اابن تى كً   2/ده يٍ ضبىً  أى رى قػى  .1
  2/.ةو فى يػٍ ظً نى  2

/ىى ىً  2/,ةه فى يػٍ ظً نى  2/ةه اسى رَّ كي   هً ىذً  .2
/وى ىي كى  2/دو مَّ حى مي ػلً  2

  2/.ده هً تى ذه ؾبيٍ يٍ مً لٍ تً  2

/ةن دى رٍ كى  2/ش  ري دػى  2/طه يٍ شً نى  ده لى كى  2/ي  لً عى  .3
 لَّ كي   2/افو تى سٍ  بي ىًف  2/ةن لى يػٍ صبىً  2

    2/.احو بى صى 

/,ره يػٍ غً صى  خه أى  2/ىًل  .4
/وى ىي  2

/بي رى شٍ دى  2
/انن بػى لى  2

/انى أى كى  2
/بي رى شٍ أى  2

اءن مى  2
 2/.دان ارً بى 

/ري وٍ يػي الط   2/دى رَّ غى تػى  .5
/.ةو رى جى شى  فً وٍ صي غي  2/ىلى عى  2/لو يٍ تو صبىً وٍ صى بً  2

2     

 

  2تمرين: 

  المالحظة لهذا الباب.   

دتمرف الطالب ىف اإلمالء اؼبنقوؿ ببعض األرقاـ التالية ؽبذا الباب,  .1
 حة كتابة التنودن.   كدركز اؼبعلم ىف ص

مراعاة اؼبعلم صحة اغبرؼ كتابةن كليس فقد صحة الكلمة أك   .2
  اعبملة.

 اإلمالء االختبارى 

7 



 

 
 

  

 

1.                

2.                       

3.              

            

4.                    

5.               

6.                   

 

 

 

  التاء المربوطة والتاء المفتوحة.

 
 

 )إمالء بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة(:

 القطعة اإلمالئية للنموذج 
  

 إلامالء السادس 
  

  اإلمالء المنقول 

 إلامالء الخامس  
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ته  2/كيرَّاسىاته  2/عىلىى الٍػمىٍكتىبً  ٍيالى ا 2/صبًى انًبػيهى ىًل  2/.ًمػٍمحىوىاته  2/جى
جىوَّالىةه/

كىاًحدىةه/ 2
     2كاسعةو./  2بًركىةو/ جىاًنبى   2/أىضىعيهىا 2

  

 المالحظة لهذا الباب.  

ىي التاء اليت تلفظ " ىاء " ساكنة عند الوقف عليها ء اؼبربوطة التا .1
بالسكوف. كتقرأ التاء مع اغبركات الثالث: الفتح كالكسر كالضم. 

 " ػة ".     كتكتب ىكذا " ة " أك
ىي اليت نقرؤىا تاءن مع اغبركات الثالث: الفتحة  التاء اؼبفتوحة .2

لكسرة كالضمة, كتبقى على حاؽبا إذا كقفنا عليها بالسكوف, كا
  كتكتب ىكذا "ت". 

 

 

 

به  2ىًف الٍػمٍدرىسىًة/ .1 /كى  2/طيالَّ طىالًبىاته
 2/الل غىةى اٍلعىرىبًيَّةى. 2/دػىتػىعىلَّميٍوفى  3

ةً  .2 /ةه رى طى سٍ كمً  2/اةه ًمػٍمحى ك  2طىالَّسىةه/ك  2/اته طىٍبشيٍورى  2/عىلىى الٍػًمٍنضىدى
2  

انًبػيهىا/2/اةه رى بػٍ كمً  2/ةه لى قى نػٍ كمً  بػ ٍورىةه/ 2كجى سى
لىةه/ 2 يػٍ ةه./ 2ًمٍكػػنىسىةه/ 2صبًى كىاًحدى

2 

.مي كىينىاؾى  2/ىينىا ميٍؤًمنىةه  3/كىينىاؾى ميٍسًلمىاته  2/ىينىا ميٍسًلمىةه  .3  3/ٍؤًمنىاته

ةه/ك  2عىاًئشىةه/ك  2ًطمىةه/فىا ىينىاؾى  .4 ةه/ك  3عىاًبدى ./ 2كجىانًبػيهىا/ 3عىًبٍيدى بػىنىاته
2

  

 اإلمالء االختبارى 

9 



 

 
 

 3تمرين: 
 المالحظة لهذا الباب.   

دتمرف الطالب ىف اإلمالء اؼبنقوؿ ببعض األرقاـ التالية ؽبذا الباب,  .1
 كدركز اؼبعلم ىف صحة كتابة التاء اؼبربوطة كالتاء اؼبفتوحة.    

مراعاة اؼبعلم صحة اغبرؼ كتابةن كليس فقد صحة الكلمة أك   .2
 اعبملة. 

 

  

1.                  

2.              

3.               

4.               

5.                    

6.               

7.                        

 مالء المنقول اإل

 إلامالء السابع
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   . الالم الشمسيةالالم القمرية و 

 

 
 

 ) إمالء بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة ( :
   

 ـ    الٍػًمٍفتىاحي  ع    اٍلعيٍصفيٍوري  أ      اأٍلىبي     
 ك    اٍلوىلىدي  غ    اٍلغيٍرفىةي  ب    اٍلبػىقىرىةي 

اري   ق    الٍػًهٍجرىةي  ؼ   اٍلًفنىاءي  ج     الٍػًجدى
 م    الٍػيىدي  ؽ    اٍلقىلىنسيوىةي  الٍػحىاًئطي     ح

  اٍلكيرَّاسىةي ؾ     خ    الٍػخىربي 
 

سىةي  ز      الزَّدٍػػتي    ت    التَّكىاثػيري   ط    الطَّالَّ
 ظ    الظ ٍفري  س    السَّػبػ ٍورىةي        ث    الثٍَّمرةي 
ٍدوافي   لٍَّيلي ؿ    ال ش    الشٍَّمسي   د     الدِّ
ةي   ذ     الذٍِّئبي   ف    النَّاسي  ص   الصَّالى
  ض   الضٍَّوءي   ر     الرَّجيلي 

  

 إلامالء الثامن 
  

11 

 القطعة اإلمالئية للنموذج 
  



 

 
 

, ةي عى الى طى مي ػ, الٍ دي دٍ وً جٍ , التَّ وي قٍ فً , الٍ ةي يَّ بً رى عى الٍ  ةي غى : الل  ىى ىً  ةه رى يػٍ ثً كى   سه كٍ ري دي  دً هى عٍ مى  الٍ ىًف 
 . كى ذلً  ري يػٍ غى كى  ,ةي يى افً وى الٍ كى  ةي دى يٍ شً الرَّ  ةي اءى رى قً , الٍ ةي غى الى بى , الٍ ى  مً الى سٍ اإٍلً  خي دٍ ارً , التَّ دي ائً قى عى الٍ 

    .ةً حى سى مٍ مً ػالٍ بً  ةً اسى رَّ كي ى الٍ لى عى  ةى ابى تى كً الٍ  حي سى مٍ ػدى  بي الَّ الط  

  

 المالحظة لهذا الباب.   

ؼ متحرؾ خاؿ الالـ القمردة ىو الـ تكتب كتنطق, كدتصل هبا حر  .1
من التضعيف "الشدة", كتكوف ساكنة.كعدد اغبركؼ اليت تأيت بعد 
الالـ القمردة أربعة عشر حرفنا, ىي:  اؽبمزة, الباء, اعبيم, اغباء, 
اػباء, العُت, الغُت, الفاء, القاؼ, الكاؼ, اؼبيم, اؽباء, الواك, 

   الياء.

ا حرؼ مشدد. ىو الـ تكتب كال تنطق, كدأيت بعدىالالـ الشمسية  .2
كعدد اغبركؼ اليت تأيت بعد الالـ الشمسية أربعة عشر حرفنا, ىى: 
التاء, الثاء, الداؿ, الذاؿ, الراء, الزام, السُت, الشُت, الصاد, 

   الضاد, الطاء, الظاء, الالـ, النوف. 

غبظةن عند قراءة الالـ القمردة  السكوف ىف نطقو قف قارئ اإلمالءو د .3
 راءة الالـ الشمسية. الشدة عند قكىف  
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/ 2: القىلىمي/ىى ىً كى  2/مً ل  عى لتػَّ لً  2/اتي كى دى اأٍلى  2/ةً ظى فى حٍ مى ػ الٍ ىًف  .1  2الًفٍرجىاري
ري  2اػبىرًٍدطىةي/ 2اؼبًٍحبػىرىةي/  2/اٍلكيرَّاسىاتي  2اؼبًٍقلىمىةي/ 2/اٍلًكتىابي  2/الٍػًحبػٍ

.        2/كىغىيػٍري ذًلكى

ًفٍيدي  2/كىالٍػخىاؿي  2/كىاٍلعىمَّةي  2/كىالٍػجىدَّةي  2/كىاأٍليـ   2/اأٍلىبي  .2  2/كىالٍػحى
       2/ىًف اٍلبػىٍيًت. 2/كىاٍلوىلىدي  2/كىالصًَّبيَّةي 

 2/أىكٍ  2/بًالٍػًمٍنشىرً  2/كىالشَّجىرىةى  2/الٍػخىشىبى  2/دػىٍقطىعي  2/النَّجَّاري  .3
      2/بًاٍلفىارىًة. 2/أىكٍ  2/ٍرًمٍيلً بًاإٍلً 

ـي اأٍليٍسبػيٍوًع/ .4 أىدَّا
3/: ثٍػنىاًف/ 2اأٍلىحىدي/ 2ًىيى ثىاءي/ 2اإٍلً  2اأٍلىٍرًبعىاءي/ 2الث الى

/ ًمٍيػػسي ./ 2الٍػجيميعىةي/ 2الٍػخى ػػػٍبتي        2السَّ

 4: تمرين

 المالحظة لهذا الباب.   

ؿ ببعض األرقاـ التالية ؽبذا الباب, اؼبنقو دتمرف الطالب ىف اإلمالء  .1
      كدركز اؼبعلم ىف صحة كتابة الالـ القمردة كالالـ الشمسية.

مراعاة اؼبعلم صحة اغبرؼ كتابةن كليس فقد صحة الكلمة أك   .2
 اعبملة. 

 اإلمالء االختبارى 
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الكلماًت الىت  ؿبعد سباـ كتابة اإلمالء اؼبنقو  كتابة الطالب مرة ثانية .3
  تعترب المها قمردةن أك مشسيةن.

  

 

 

 
  

1.                  

2.              . 

3.                   

4.                     . 

5.                       

               

 

 

 .بعض حروف الجر والهمزة

  

 إلامالء التاسع
  

  مالء المنقولاإل

 إلامالء العاشر
  

 القطعة اإلمالئية للنموذج 
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 ك على بطاقة أك ىف كرقة (:بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية أإمالء  )
 

ىينىا مىٍسًجده/
ىًف اؼبػىٍسًجًد/ 2

ميٍسًلمه/ 2
  2/الرَّؼ   2/لًٍلقيرآًف. 2/كىرىؼ   2

ارً  ًط, 2/جىاًنبى الٍػًجدى . 2/عىلىى الرَّؼِّ  2/كىعىلىى اٍلًبالى كىرىاءى  2/قػيٍرآفه كىكيتيبه
ا 2/بًرٍكىةه,  2/كىأىمىاميهىا  2/ًمٍيضىاءىةه   2/الٍػمىٍسًجدً  اًخًلهى ًثيػٍرىةه. 2/ًبدى   2/أىظٍبىاؾه كى

ًمنى 2/السَّمىكى  2/أىنىا أىًصٍيدي  2/نىًظيػٍفىةه كىكىاًسعىةه. 2/ىًذًه اٍلربٍكىةي 
ًة.     2/اٍلربٍكى

  

 المالحظة لهذا الباب.  

 دتمرف الطالب ىف اإلمالء االختبارل دبراعة تركيب األسلوب اؼبتقدمة .1
 . بعض حركؼ اعبر كاؽبمزةىف صحة كتابة ؽبذا الباب, كدركز اؼبعلم 

  

  

 

  2/.اٍلفىٍصلي 

/ 3يف اٍلفىٍصًل تًٍلًمٍيذه/ 2ىينىا فىٍصله/ كىمىٍكتىبه
كىمىٍقعىده./ 1

اٍلمىٍكتىبي  1
كىاٍلمىٍقعىدي عىلىى ٍاألىٍرًض./ 2ربىٍتى السٍَّقًف/

كىعىلىى  3اٍلمىٍكتىًب كيرَّاسىةه,/عىلىى  2
./ 2لًٍلمىٍكتىًب ديرٍجه, / 3اٍلمىٍقعىًد تًٍلًمٍيذه./  2لًلتػٍِّلًمٍيًذ قػىلىمه,/ 2يف الد رًٍج ًكتىابه
/. ـى التَّالىًمٍيًذ أيٍستىاذه,/ 2يف اٍلقىلىًم ًحبػٍره أىمىا

انًًبوً  3 حىاًئطه,/ بػًجى
ٍاأليٍستىاذي عىلىى  2

/. بػ ٍورىةه,/تًلٍ  3اٍلكيٍرًسيِّ ًة./ 2لًلسَّبػ ٍورىًة طىالَّسىةه,/ 2كى سى  2ًىيى عىلىى اٍلًمٍنضىدى

   االختبارىاإلمالء 
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/ ا اٍلفىٍصلي نىًظٍيفه ,/ 2ىذى كىميرىتَّبه
2 / لىوي بىابه

تىاًف,/ 1 كىنىاًفذى
أىمىامىوي  2

ًفنىاءه ضىيِّقه./
يف ؿبىٍفىظىًتًو    3ًلأليٍستىاًذ ؿبىٍفىظىةه/ 2يل أيٍستىاذه,/ 2أىنىا تًٍلًمٍيذه,/ 3

/.   3كيتيبه

  

 

 

 

  :ضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة () إمالء بعضها على السبورة األصلية أكاإل

     

اءي لًلرِّدىاضىًة/ 3/اٍلًبسىاطي للر قػيٍودً  2/دي وٍ لي ػجي الٍ    2أٍليذيفي لًلسٍَّمًع/ا 3الٍػًحذى

 

 

 
  3/اءً يى شٍ اأٍلى  عي افً نى مى 

/.دً وٍ عي لص  لً  مي لَّ الس   2/.سً وٍ لي جي لٍ لً  ي  سً رٍ كي الٍ 
 ةي رى طى نٍ قى الٍ  2/.بً وٍ كي لر  لً  ةي بى رى عى الٍ  2

/.رً وٍ بػي عي لٍ لً 
 سي بً الى مى الٍ  2/.بً رٍ لش  لً  اءي مى ػالٍ  3/.جً كٍ ري خي ػالٍ كى  ؿً وٍ خي لد  لً  ابي بى الٍ  2

ٍكًقيَّةي لًلصٍَّيًد. 2/لًلشٍَّمًس. ةي لَّ ظى مً الٍ  2/.ًٍتً لسَّ لً  الر ز   2/.السِّكٍُِّتي لًٍلقىٍطعً  3/اٍلبػيٍندي
. 2/ًلأٍلىٍكًل. بٍػرىةي لًٍلًخيىاطىًة. 2/اٍلقىلىمي لًٍلًكتىابىًة. 2/السَّرًدٍػري لًلنػٍَّوـً  ًكتىابي الٍ  2/اإٍلً

     2/.ةً اءى رى قً لٍ لً 
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 القطعة اإلمالئية للنموذج 
  

 إلامالء الحادى عشر   
  

 اإلمالء االختبارى 



 

 
 

 

 الضمائر
 

 
 ) إمالء بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة ( :   

 

اًف اثٍػنىاًف,/2/نىػٍحني  2أىٍنتى ميٍسًلمه/ 2أىناى ميٍسًلمه/ ميٍسًلمى
أىٍنتى  2

ميٍؤًمنه/
كىصىاًحبيكى ميٍؤًمنه/ 2

كأىناى ميٍؤًمنه/ 2
 2اي رىبػٍِّي/ 2نىػٍحني ميٍؤًمنػيٍوفى./ 2

كرىبػ كى كرىب ػػػػناى. لىناى ًدٍدنه/
  2ىيوى اإٍلٍسالىـي./ 2

/ 2ىًف الٍػمىٍسًجًد./ 2خيٍطبىةى اعبٍيميعىًة/ 2نىٍسمىعي/ ىيوى  2لىناى ًكتىابه
نػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى/ 2اٍلقيٍرآفي,/

/ 2ىًف الٍػمىٍسًجًد./ 2 أىبػيٍوؾى
ميٍؤًمنه/ 2

2 / كىأيم كى
2  

ميٍؤًمنىةه./
2   

 

 المالحظة لهذا الباب.  

  : الضمائر اؼبنفصلة .1

اى ىيمٍ  اى ىينَّ . ىيوى نبي ا أىنٍػتيمٍ . ًىيى نبي َّ . أىٍنتى أىنٍػتيمى ا أىنٍػتي  أىناى . أىٍنًت أىنٍػتيمى
 نىػٍحني. 

 :الضمائر اؼبتصلة .2

. أىٍنًت_ ... ًؾ.  _ ... ؾى _ ... ػػػو/ ػػػو. ًىيى_  ... ىا. أىٍنتى  ىيوى

 أىناى_ ... ل. نىػٍحني_ ... ناى. 

 إلامالء الثانى عشر 
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 القطعة اإلمالئية للنموذج 
  



 

 
 

دتمرف الطالب ىف اإلمالء االختبارل دبراعة تركيب األسلوب اؼبتقدمة  .3
 اؼبعلم ىف صحة كتابة الضمائر اؼبنفصلة كاؼبتصلة.   ؽبذا الباب, كدركز

 

 

 
ميػٍجتىًهده/ميتػىعىلِّمه  نىػٍحني 

2 

تػىًمٍيمه/أىناى 
أىٍنتى  2/.اثٍػنىافً  ميتػىعىلِّمىافً  2/نىػٍحني  2/,شىرًٍدفه أىٍنتى  2

ميػٍجتىًهده/ 2/كىصىاًحبيكى  2/ميػٍجتىًهده 
ميػٍجتىًهده/كأىناى  2

 2./ميػٍجتىًهدكفٍحني نىػ 2

ـي/ آدى
/كمي  2/ميعىلًِّمى 2 عىلِّميكى

كميعىلِّميوي/ 2
مىٍعهىده/ 2لىناى/ 2/,ىيوى ميعىلِّمينىا 2

ىيوى  2
دػٍمىافي./     2اإٍلً

عي/مً نىٍستى 
بػىيىافى اؼبػيعىلًِّم/ 2

ىف  2/دركسنا 2/كنطالع 2ىًف اٍلفىٍصًل./ 2
 2/أخوؾ ؾبتهد 2./عىرىبًيَّةي الل غىةي الٍ  2/ىى 2/درس اللغة 2/لنا 2/البيت.

ميػٍجتىًهدكف اثٍػنىاًف,/ 2نبيىا/ 2/كأختك ـ
2  

  

 
 

 

 
 بطاقة أك ىف كرقة ( : ) إمالء بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية أك على

 اإلمالء االختبارى 

 القطعة اإلمالئية للنموذج 
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 إلامالء الثالث عشر  
  



 

 
 

/   2ًإقػٍفىاؽًبىا/ 2يًف الشيبَّاًؾ/ 2عيٍظمىى/ 2كيبػٍرىل/  2الرٍِّجسي

   

 

اٍليىدي كىالرٍِّجلي/
3 

اًف/ بًاٍليىًد,/ 2تىٍأخيذي شىٍيئنا/ 2لىكى دىدى
2 / دىديؾى

ىًف   3يبيٌٍتى كىديػٍسرىل,/ 2
ـي/ 2ىى: / 3طبىٍسي أىصىاًبعى/ 2كيلِّ دىدو/ ا بٍػهى  2/اٍلويٍسطىى 2السَّبىابىةي/ 2اإٍلً
/ ./ 2اٍلًبٍنصىري تيػٍمًسكي اٍلقىلىمى/ 2اػٍبًٍنصىري كىتىٍكتيبي  3بًاأٍلىصىاًبًع/ 3أىٍنتى ى
/ ./ 2دىٍرسىكى بًيىًدؾى اٍلييٍمٌتى

3  

ًف/ ًإىلى الٍػمىٍدرىسىًة  2أىٍنتى سبىًٍشى/ 2يبيٌٍتى كىديػٍسرىل,/ 2لىكى رًٍجالى
دىًد الشيبَّاًف/ 2ًإفَّ يًف/ 2بًالرٍِّجًل./ 3/كىالٍػمىٍسًجدً 

أىٍمرى األيمًَّة/ 2
اًمهىا  2 كىيًف ًإٍقدى

يىاتػىهىا      3/.حى

  

 

 

 
  2/مً سٍ جً ػالٍ  سي بً الى مى 

/ةه وى سي نٍ لى قػى  2/شه وٍ بػي رٍ طى  2/ةه امى مى عً  2/:سً أٍ لرَّ لً 
/.ةه عى بػَّ قػي كى  2

 2/.طه رٍ قػي : ٍُتً نػى ذي أٍلي لً  2
ـه زى : حً طً سى وى لٍ لً   3./اتىه خى  صىاًبًع:أٍلى لً  2/.اره وى : سً نً دٍ دى يى لٍ لً  2/.ةه دى الى : قً قً ني عي لٍ لً   2/.ا

 اإلمالء االختبارى 

 إلامالء الرابع عشر   
  

 اإلمالء المنظور 
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/ةه بَّ جي  2/:مً سٍ جً لٍ لً  2/.اؿه خى لٍ : خى ٍُتً اقػى لسَّ لً 
/صه يٍ مً قى  2

 2/.اؿه كى رٍ سً كى  2
/له عٍ نػى  2/اءه ذى حً  2/به رى وٍ جى  2/:اـً دى قٍ أٍلى لً 

     2/.ابه قى بػٍ قػى كى  2

 

 

 النعت والمنعوت. 

 

 
 

 ة ( :) إمالء بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرق
 

ًثيػٍره  ًثيػٍري  2/ًكتىابه كى  2/السَّيَّارىةي  السَّرًدٍػعىةي  2/سىيَّارىةه  سىرًدٍػعىةه  2/الًكتىابي الكى
    2/الػميٍسًلمه القىًوم   2/ميٍسًلمه قىًوم   2/النػٍَّهري اٍلعىًمٍيقي  2/نػىٍهره عىًمٍيقه 

 

   المالحظة لهذا الباب.  

دبراعة تركيب األسلوب اؼبتقدمة دتمرف الطالب ىف اإلمالء االختبارل  .1
عن تركيب النعت  ؽبذا الباب, كدركز اؼبعلم ىف صحة كتابة الطالب

 . كاؼبنعوت

على بعض اؼبهارات اإلمالئية اليت  الطالبمراعة اؼبعلم تدردب  .2
نكرة على صيغة ال سبقت دراستها عن الالـ القمردة كالالـ الشمسية

 .كاؼبعرفة

 القطعة اإلمالئية للنموذج 
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 إلامالء الخامس عشر   
  



 

 
 

 

/    2اأٍلىٍكصىاؼي

/ بًػػػػػػيػٍره مىٍسًجده كى
2 / ًبيػٍري / 2اٍلمىٍسًجدي اٍلكى كىلىده صىغًػػػػػػيػٍره

حىٍبله 2اٍلوىلىدي الصًَّغيػٍري / 2
ٍبلي الطَّوًٍدلي/ 2طىوًٍدله/ / 2الٍػحى ميؤىشِّره قىًصيػٍره

2 /  طىرًٍدقه  2اٍلميؤىشِّري اٍلقىًصيػٍري
ميٍستىًقٍيمه/

افه كىاًسعه/ 2الطَّرًٍدقي اٍلميٍستىًقٍيمي / 2 مىٍيدى
افي اٍلوىاًسعي/ 2 ًفنىاءه  2اٍلمىٍيدى

اٍلًفنىاءي الضَّيِّقي/ 2ضىيِّقه/
لىةه/ 2 يػٍ زىٍىرىةه صبًى

لىةي/ 2 الزٍَّىرىةي اعبٍىًميػٍ
ًدٍددىةه/ 2 سىيَّارىةه جى

2 

ةي/  2بًٍنته صىًغيػٍرىةه/ 2اغبٍيٍجرىةي النًَّظيػٍفىةي / 2ةه/حيٍجرىةه نىًظيػٍفى  2السَّيَّارىةي اعبٍىًدٍددى

/ره يػٍ خى  2/ل  وً قى الٍ  ني مً ؤٍ مي ػالٍ  2اٍلًبٍنتي الصًَّغيػٍرىةي./
    2/.فً يٍ عً الضَّ  الٍػميٍؤًمنً  2/نٍ مً  2

   

 

 

 

 
 2/كي دٍ دِّ الكى  ةي اجى جى الدَّ 

/ضى يٍ بػى الٍ  ضي يٍ بً تى  2/الدَّجىاجىةي 
/سي قً فٍ تػى  يى ىً كى  3

/اهى ضى يٍ بػى  2
/اهى اخى رى فػٍ  أى ّبِّ رى تػي كى  2

3 
/شي يٍ عً دى  2/كىالدٍِّدكي  2/ا.هى سي ري ربىٍ كى 

/وي شي دٍ رً كى  2/,ةً اجى جى الدَّ  طى سى كى  2
 لي يٍ صبىً  2

/,عه فً تى رٍ مي  له دٍ وً طى  وي بي نػى ذى كى  3/افو قى  ري ضٍبى أى  وي ني وٍ لى  1/ؼه رٍ عي  2/وً سً أٍ ى رى لى عى  2/,فً وٍ اللَّ 
3 

/وي احي يى صً  عي مى سٍ دي كى 
     2/.احو بى صى  لِّ  كي ىًف  3

  

 إلامالء السادس عشر  
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 اإلمالء المنظور 

  اإلمالء االختبارى  



 

 
 

 

 األماكن واألوصاف. 
 

 
 

 ( : ة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرقةبعضها على السبور  إمالء )
 

سيٍورىابىادىا/
حيكيٍوًميَّةه/ 2

حىارَّةه/ 2
2 / بػىػنىاتو

جىزًدٍػلىةو/ 2اأٍلىٍقصىى/ 2
2     

   

   المالحظة لهذا الباب.  

دتمرف الطالب ىف اإلمالء االختبارل دبراعة تركيب األسلوب اؼبتقدمة  .1
األكصاؼ  الباب, كدركز اؼبعلم ىف صحة كتابة الطالب ؽبذا

 . كاألماكن

 

ٍكنًػٍيًسيىا/            3إًٍندي

ٍكنًػٍيًسيىا/ بػىٍُتى قىارًَّة آًسيىا/ 3دىٍكلىةه صبيٍهيٍورًدَّةه/ 1ًإٍندي
كىقىارًَّة أيٍستيػرىالًيىا,/ 3

3 
كىًىىى ؾبىٍميٍوعىةه/

ًثيػٍرىًة/ 2ًمنى الٍػجىزىائًًر/ 2 بػًػػيػٍرىةه/بػى  2اٍلكى  2كصىغًػػػٍيػرىةه. / 2ٍعضيهىا كى
بػًػػيػٍرىةه/ 2ىًف كيلِّ جىزًدٍػرىةو/ ميديفه كى

كىصىغًػػػٍيػرىةه./ 2
جىاكىل  1ىًف/ 2كىٍم مىًددٍػنىةن/  1

ثًػػيػٍرىةه. / 1ًفيػٍهىا/ 2اٍلويٍسطىى ؟/ ميديفه كى
2   

  

 اإلمالء االختبارى 

 القطعة اإلمالئية للنموذج 
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 إلامالء السابع عشر  
  



 

 
 

ٍكنًػٍيًسيىا/ ثًػػيػٍرىةه/ 2ىف ًإٍندي ًجبىاؿه كى
بػىٍعضيهىا ميٍرتىًفعىةه/ 2

بػىٍعضيهىا كى  3
ميٍنخىًفضىةه./

3 / يػىوىانىاته ميػٍختىًلفىةه/ 1ىينىاؾى حى
ىىٍل ىًف  3ىًف غىابىاتو كىاًسعىةو. / 2

ٍكنًػٍيًسيىا/ بػًػػيػٍرىةه ؟/ 2ًإٍندي اًر ؟/ 3أىنٍػهىاره كى مىاذىا ىًف اأٍلىنٍػهى
3 /  2ىينىاؾى أىظٍبىاؾه

ٍيػرىةه/صىغًػػػ
كىىًف اٍلبىٍحًر/ 2

بػًػػيػٍرىةه/ 2 ٍكنًػٍيًسيىا  2كصىغًػػػٍيػرىةه./ 2أىظٍبىاؾه كى مىا عىاًصمىةي ًإٍندي
تػيهىا/ 2؟/ ٍرتىا./ 2عىاًصمى جىاكى

2  

 

  

      

  

   3اٍلقيٍرآفي/       

/ 3ٍرآفي ًكتىابػينىا/اٍلقي  كىًكتىابي
ٍيًع الٍػميٍسًلًمٍُتى,/ 2 بًالل غىًة  1اٍلقيٍرآفي/ 3صبًى

اٍلعىرىبًػػيًَّة/
هي/نػىٍقرىؤي  2

لىةو,/ 2 ثػيٍوفى جيٍزءنا/ 1ىًف اٍلقيٍرآًف/ 3ىًف كيلِّ لىيػٍ ىف الٍػجيٍزًء  2ثىالى
سىٍبعه كىثالثوف/ 3اأٍلىًخػػٍَتً/

سيٍورىةن./ 2
كىسيٍورىةن  2أىٍطوىؿي الس وىًر/ 2ًة/سيٍورىةن اٍلبػىقىرى  2

ٍوثىًر/      2أىٍقصىريىىا. / 2اٍلكى

نػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى/
 2ًكتىابه كىرًدٍػمه/  1اٍلقيٍرآفي/ 3قػىٍبلى ًقرىاءىًة الد ريٍكًس./ 2

,/ 2نىضىعيوي/ ثًػػػيػٍرىةو/ 2كبىٍػػًتىًـي اٍلقيٍرآفى/ 3ىًف مىكىافو ميٍرتىػػًفعو ًبًقرىاءىةو كى
اءي كىًشفى  2

ىًف ًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف. / 2الٍػًجنىاًف/
3    

 

 

 إلامالء الثامن عشر 
  

  اإلمالء المنظور 
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 بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة ( :إمالء  )
 

/قي ل  عى التػَّ 
دػيٍوًصى/ 2

دػىػػزًدػٍػلي/ 2
دػىٍقرىأي/ 2اٍلقىاًضى/ 2

النػٍَّقًد/  2    2/.كىالشَّرىؼً   2كى

  

  

 
التػَّعىل مي/

2     

/ ديدىؽ  اعبٍىرىسي
فػىيىٍدخيلي كيل  تًٍلًمٍيذو/ 2ًإالَّ الر ٍبعى,/ 3يف السَّاعىًة السَّاًبعىًة/ 2

3 
عىل ًم./غيٍرفىةى التػَّ 

ـى التَّالىًمٍيًذ/ 2وبىٍضيري اٍلميعىلِّمي/ 2 أىمىا
 3ؽبىيٍم سىالىمنا/ كىدػيٍلًقى 2

/ أي الدٍَّرسى كىدػىٍبدى
2 / دىٍرسنا  2مثيَّ دىزًٍددي/ 3عىًن الدٍَّرًس اٍلمىاًضي,/ 2ًبسيؤىاؿو

ا,/ ًدٍددن جى
ا اٍلمىٍوضيٍوعى/ 2 ي ىذى كىدػيبػىُتِّ

بػىيىاننا كىاًضحنا,/ 3
/ مثيَّ نػىٍفتىحي  2  3اٍلًكتىابى

ةن,/ ًدٍددى صىٍفحىةن جى
2 / كىكبىٍنى ًبذًلكى

التػَّعىل مي ىًف  3نػىٍزدىادي ًعٍلمنا كىاًسعنا./ 2
النػىٍقًش/  3الصِّغىًر/ / 2عىلىى اغبىجىًر./ 2كى ًبالى  2كىالشىجىًر/  3كالًعٍلمي ًبالى عىمىلو

   2شبىىرو./
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 الفرق بين رسم الحرف وصوته.

 المالحظة لهذا الباب.  

دتمرف الطالب ىف اإلمالء اؼبنظور, كدركز اؼبعلم ىف صحة كتابة  .1
مفردات اللغة الىت اشتملت على حركؼ زائدة تكتب كال  الطالب

    تنطق هبا.  

دردب الطالب على بعض اؼبهارات اإلمالئية اليت مراعة اؼبعلم ت .2
 سبقت دراستها عن الالـ القمردة كالالـ الشمسية.    

  

 

 

ًميَّةى/ ٍسالى    3الش هيٍوري اٍلعىرىبًػػيَّةي اإٍلً

 /: / 2/صىفىره  2/ؿبيىرَّـه  2ًىيى رىبًػػٍيعه اأٍلىكَّؿي
رىبًػػٍيعه الثَّاىًن/ 2

/صبيىادىل ا 2  2أٍليٍكىلى
/ 2صبيىادىل  الثَّانًيىةي/ رىجىبه

رىمىضىافي/ 2شىٍعبىافي/ 2
2 / ًة/ 2شىوَّاؿه  2ذيكاٍلقىٍعدى

        2ذيكالٍػًحجًَّة. /

يَّةي أىٍك اأٍليٍكريٍكبًػػيَّةي/ ٍفرقبًٍ  3الش هيٍوري اإٍلً

/: / 2ًىيى دػىنىاًدري
2 / /مى  2فػىبػٍرىاًدري مىاديو/ 2أىٍبرًٍدلي/ 2اًرسي

دػيٍونًييو/ 2
دػيٍولًييو/ 2

2 
/ / 2ًسػػٍبتىٍمربي/ 2أىغيٍسطيسي     2ًددٍػػسىٍمربي. / 2نػيٍوفىٍمربي/ 2أيٍكتػيٍوبػىري

 

 إلامالء العشر ون 
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 لسبورة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة ( :بعضها على ا إمالء )
 

ًة اٍلوىاًسعىةً  ىًف  2/ةي يَّ افً رى كبًٍ ااٍلً  2/ةي يَّ ػابً نى ػتً ػػجٍ ااٍلً  2/ةي احى السَّ   2/نىػػتػىلىقَّى 2/السَّاحى
  2/نىػػتىمىشَّى

 

 

 2السَّاعىةي/

,/ السَّاعىةي  ي اٍلوىٍقتى تػيبػىُتِّ
دٍػػًنيًَّة  3أىٍكقىاًت اأٍلىٍعمىاًؿ/ 2ًمنػٍهىا/ نػىٍعًرؼي  3 الدِّ

اًعيًَّة/ ٍجًتمى كىااٍلً
ٍنًفرىاًددًَّة./ 3 كىااٍلً

 2ًلديخيٍوًؿ اٍلمىٍدرىسىًة/ 2ًمٍثلى اأٍلىٍكقىاًت/ 3

/ كىلًلطَّعىاـً
2 / كىلًلنػٍَّوـً

كىلًلصَّالىًة./ 2
2   

ىًف  2/كىلبىٍريجي ًمنػٍهىا 3ىًف السَّاعىًة الٌساىًبعىًة,/ 2نىٍدخيلي اٍلمىٍدرىسىةى/
ًة/ / 2./كىالنٍِّصفً  3السَّاعىًة اٍلوىاًحدى كىنػىتػىغىذَّل/ 2ىًف الٌساىعىًة الٌساىًبعىًة/ 2نػىٍفطيري

2 
كىنػىتػىعىشَّى/ 3ىًف السَّاعىًة الثَّانًيىًة/

ـي/ 3ىًف الٌساىعىًة الثَّاًمنىًة./ 2 كىنػىنىا
ىًف السَّاعىًة  2

اٍلعىاًشرىًة./
     3الصَّالىةي عىلىى كىٍقًتهىا./ 2ًإىلى اً/ 3ٍعمىاًؿ/كىأىحىب  اأٍلى  3

 

 

 إلامالء الحادى والعشر ون 
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 اإلضافة

 

 

 .  المالحظة لهذا الباب

كدركز اؼبعلم ىف صحة كتابة نظور, دتمرف الطالب ىف اإلمالء اؼب .1
 عن تركيب اإلضافة.  الطالب

مراعة اؼبعلم تدردب الطالب على بعض اؼبهارات اإلمالئية اليت  .2
   .  سبقت دراستها عن الالـ القمردة كالالـ الشمسية

  

  

     

   /  3طبىٍسي صىلىوىاتو

/ 2الٍػميٍسًلميٍوفى ديصىل ٍوفى/. 1 لىةو./  2طبىٍسى صىلىوىاتو :/ 2كيلَّ ًدٍوـو كىلىيػٍ  2ًىيى
ةي الص ٍبًح/ صىالى

ةي الظ ٍهًر/ 2 صىالى
ةي اٍلعىٍصًر/ 2 صىالى

ةي الٍػمىٍغًرًب/ 2 صىالى
2 

ةي اٍلعًػػشىاًء./ صىالى
      2أىٍكقىاته ـبىٍصيٍوصىةه./ 2لًلصَّلىوىاًت/ك   2

/ةً عى مي جي ػالٍ ةي صىالى  2/:كىًىيى  2/صىلىوىاته أيٍخرىل 2/. ىينىاؾى ِ
ةي كى  2  دً يٍ عً صىالى

ةي كى  2/رً طٍ فً الٍ     2/ى.حى ضٍ اأٍلى صىالى

 

  اإلمالء المنظور 
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 القطعة اإلمالئية للنموذج 
  

27 



 

 
 

 

      

 
 

 
 ضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة (:) إمالء بعضها على السبورة األصلية أكاإل

 

حً رىٍألي  / 2/الصَّالى لًٍيالن رىؤيٍكؼي اأٍلىًطبَّاًء/ 2دىلًٍيالن فىدى
ٍرمىى 2الصٍَّفرىاءي/ 2  2/.ًإىلى الٍػمى

 

  

 
جىٍرمي الصَّبىاًح/

3  

مىرَّتػىٍُتً يف ٍاأليٍسبػيٍوًع,/ 3أىٍجرًم جىٍرمى الصَّبىاًح/
دػىٍوـً  صىبىاحى  3

كىصىبىاحى دػىٍوـً اعبٍيٍمعىًة./ 3الث الىثىاًء/
 2ًبزًمِّ الرِّدىاضىًة,/ 3أىنىا أىٍجرًم مىعى زيمىالىًئي/ 3

ا أىفػٍرىحىًٍت/ 2عىًلٍيله,/ 3اؽٍبىوىاءي يف ذًلكى اٍلوىٍقًت/ ,/ 3فىمى دػىزيٍكؿي ًبًو/ 2ًحيػٍنىذىاؾى
2  

كىمىلىًلي كىحىزىِن./ 2كيل  طبييٍويل/
3    

ًلٍيئىةى/ 2مبىير  اٍلمىزىارًعى/ كىاغبٍيقيٍوؿى اٍلمى
 2بًٍاألىٍعشىاًب اػٍبىٍضرىاًء/ 2

كىٍاألىٍعشىاًب اٍليىاًبسىًة/
/ 2الصٍَّفرىاًء,/ 2  3يف ًجهىًة الشٍَّرًؽ/ 3مثيَّ تىٍطليعي الشٍَّمسي

فػىيىٍدفىأي اؽٍبىوىاءي/
جىٍرمي الصَّبىاًح/ 2./قىًلٍيالن فػىقىًلٍيالن  2

ميًفٍيده لًلصِّحًَّة,/ 1
كىالصِّحَّةي  2

الى دػىرىاىىا ًإالَّ اٍلمىٍرضىى./ 3عىلىى ريؤيٍكًس ٍاألىًصحَّاًء,/ 2تىاجه/
3      
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 إلامالء الثالث والعشر ون 
  



 

 
 

 5تمرين: 

   المالحظة لهذا الباب.   

دتمرف الطالب ىف اإلمالء اؼبنقوؿ ببعض األرقاـ التالية ؽبذا الباب,  .1
 الطالب عن اإلضافة.  م ىف صحة كتابةكدركز اؼبعل

مراعاة اؼبعلم صحة اغبرؼ كتابةن كليس فقد صحة الكلمة أك   .2
 اعبملة. 

  

 

 

 

 

1.                        

2.                      

           

3.                

4.                   
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 3/اتً وى صٍ اأٍلى  اعي وى نػٍ أى 

 طي يٍ طً غى  2/حً دٍ الرِّ  زي دػٍ زً ىى  2/اءً مى الٍ  ري دػٍ رً خى  2/لً مٍ النَّ  قي فٍ خى  2/ضً رى مى لٍ ا ٍُتي نً أى 
/رً جى الشَّ  في يٍ فً خى  1/ضً وٍ عي بػى الٍ كى  2/ابً بى الذ   ٍُتي نً طى  3/لً جى رٍ مً الٍ  زي دػٍ زً أى  2/مً ائً النَّ 

2 
 2/ارً تى كٍ اأٍلى  ةي نى طى نٍ طى  2/لً بٍ الطِّ  ابي دى رٍ دى  3/مً لى قى الٍ كى  ابً بى الٍ  ري دػٍ رً صى  3/عً ابً صى اأٍلى  ةي عى قػى رٍ فػى 
/رً بي الد   ةي اخى فى إى  1/رً طى مى الٍ كى  2/لً حٍ النَّ  م  كً دى 

 بً وٍ الثػَّ كى  3/اسً طى رٍ قً الٍ  ةي شى خى شٍ خى  2
      2/.دً دٍ دً اعبٍى 

 

 

 
 

 بعضها على السبورة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة ( : إمالء )
 

/ةه عى سِّ وى تػى مي  ةه يَّ اسً يى سً   3/ابي قى لٍ اأٍلى 
   3السًَّقػػٍيمي/ 3يبيىارًفي/ 3/رً ائً الطَّ  ري وى سي   3

 

 

 3ٍاألىٍلعىابي الرِّدىاًضيَّةي/

أىٍلعىابه رًدىاًضيَّةه ميتػىنػىوِّعىةه,/ 2يف مىٍعهىًدم/
ـً كيرىةي الٍ   2ًمنػٍهىا/ 3 كىكيرىةي  2/قىدى

 2السَّلًَّة/
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 اإلمالء المنظور  

 إلامالء الخامس والعشر ون 
  

 إلامالء السادس والعشر ون 
  



 

 
 

كىكيرىةي الطَّائًرىًة,/
كىكيرىةي الرٍِّدشىًة,/ 2

كىكيرىةي اػٍبىيػٍزيرىاًف,/ 2
كىأىٍلعىابي اٍلقيوىل,/ 2

2 
/, كىاعبًٍٍمبىازي

فىاًع,/ 2 كىفىن  الدِّ
كىغىيػٍريىىا./ 2

1 / ٍيعي تىالىًمٍيًذ اٍلمىٍعهىًد/ 2يبيىاًرسي  3صبًى
ميًفٍيدىةه  3ٍاألىٍلعىابي الرِّدىاًضيَّةي/ 2بًنىشىاطو كىضبىَّاسىةو./ 2يَّةى /ٍاألىٍلعىابى الرِّدىاضً 

كىسىالىمىًة اٍلعىٍقًل./ 2ًلًصحًَّة اعبًٍٍسًم/ 2ًجدًّا/
فىاٍلعىٍقلي السًَّلٍيمي/ 2

يف اعبًٍٍسًم  3
 3السًَّلٍيًم./

 

   

 

 

 
    3اأٍلىبي كىاأٍليـ  /

./ 3ًلكيلِّ كىاًحدو ًمنػٍهيمىا/ 2أىبه كىأيـ ./ 2ىًف اٍلبىػػٍيًت/  2عىمىله خىاص 
/ خىارًجى اٍلبىػػٍيًت,/ 2ًاٍشتػىغىلى اأٍلىبي

2 / أىٍك ًإىلى  2ًإىلى الٍػحيقيٍوًؿ/ 2فىذىىىبى
/ 2لًلتِّجىارىًة/ 2ديكَّاننا/ أىكٍ  3أىٍك قىصىدى سيٍوقنا/ 3الٍػمىزىارًًع/ ىًف بػىٍعًض  2أىٍك تػىوىظَّفى

اًرًس./ 3الدَّكىاًكٍدًن/       3أىٍك عىلَّمى ىًف اٍلمىدى

جىهَّزىٍت اأٍلىٍطًعمىةى/ 2دىاًخلى اٍلبىػػٍيًت,/ 2اٍشتػىغىلىٍت اأٍليـ /
كىاٍلفىوىاًكوى/ 2

2 
,/لًتػىنىاكيًؿ الطَّ  عىاـً

كىرىبٍَّت/ 2
دى كىاٍلبػىنىاًت./ 2 مىٍدرىسىةي  2/اأٍليَـّ أًلىفَّ  2اأٍلىٍكالى

/.      2/.كى يٍ ػبً أًلى  3/كى الي مى كى  تى نٍ أى كى  2اأٍليٍكىلى
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  2/ةي افى شَّ كى الٍ 

ًبكيلِّ  2/أىٍسعىى 2/كىاًجِبٍ اإًلٍسعىاؼي  2/ًمنٍ  2/لكىشَّػػاؼي الفىىتى ا 2/أىناى 
ـي  2/ًعبىػػػػػػادً ػًبًٍدمىػػػًة الٍ  2/جيٍهًدمٍ   2/ميٍهػػلو  2/ًبالى اٍنًتظىػػػػارً  2/كيلَّ أىٍىلًػػػػيٍ   2/أىٍخدي

ػػافً  2/ًمنٍ  2/فىًخٍدمىةي األىٍكطىػػػػافً            2/.كىاًجًب اإًلٍنسى

 
/       2الصٍِّدؽي

فىأىقػٍبىحي/ 2الى تىٍكًذٍب/ 2يًف كيلِّ األيميٍوًر/ 2عىلىٍيكى بًالًصٍدًؽ/
مىا دػيٍزرًم/ 2

2 
/ / 2ًبكى انىًتًو/ 2ًإالَّ/ 2الى دىٍكًذبي اٍلمػىٍرءي/ 2الكىًذبي عىادىًة  2أىٍك/ 2ًمٍن مىهى

       2ًقلًَّة األىدىًب./ 2ًمٍن/ 2أىٍك/ 2السيٍوًء/

 

 

 

 
   3/احي بى صٍ مً ػالٍ 

/ره يػٍ غً صى  ءه اعى كً الٍػًمٍصبىاحي . 1
/وً يٍ فً  عي ضى وٍ دػي  2/,اجً جى الز   نى مً  3

  2/.ؿي كٍ ري تػٍ بً الٍ  3

 اإلمالء المنظور 

 إلامالء الثامن والعشر ون 
  

 إلامالء التاسع والعشر ون 
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/به قٍ ثػى  وً يٍ فً  3/,رً فى صٍ اأٍلى  اسً حى الن   نى مً  3/صىًغيػٍره  سه أٍ رى  وي . لى ِ
/وي نٍ مً  ذي في نػٍ تػى  2

2 
   2/.ؿً كٍ ري تػٍ بً  الٍ ىًف  3/ةه لى ازً نى  ةه لى يػٍ تً فى 

 دو وٍ عي بً  2/تٍ لى عً شٍ ا أي ذى إً  2/الٍػًمٍصبىاحً  سً أٍ رى  3/ىلى عى  ءي يٍ ضً تي  3/ةي لى يػٍ تً فى الٍ  هً . ىذً ّ
      3/.تً دٍ ربًٍ كً الٍ  نى مً 

/ةً رى جٍ حي ػالٍ  طً سى  كى ىًف  2/بىاحى الٍػًمصٍ  قي لِّ عى . نػي ْ
 3/ا.هى بً انً  جى ىًف  كٍ أى  3

/وي لي عً شٍ . ني ٓ
/,لي يٍ اللَّ  أى دى تى ا ابػٍ ذى إً  2

/وي ئي فً طٍ ني كى  3
ـى نى مى ػا الٍ نى دٍ رى ا أى ذى إً  2   3/.ا

 

 

   

 
 

 على السبورة األصلية أكاإلضافية أك على بطاقة أك ىف كرقة ( :  ) إمالء بعضها 
 

/عي قى رٍ دػى  2/مزً جٍ ػى د 2/اتً كى رى بػى الٍ  اؿي كى شٍ أى 
/ري وٍ هي الظ   2/وٍ بػي صٍ دى  2

2  

 

         المالحظة لهذا الباب.  

مراعة اؼبعلم تدردب الطالب على بعض اؼبهارات اإلمالئية اليت  .1
, لوجود بعض م اغبرؼ كصوتوسبقت دراستها عن الفرؽ بُت رس

 مفردات اللغة الىت اشتملت على حركؼ زائدة تكتب كال تنطق هبا.    
   

 إلامالء الثالثون 
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 2/اتً ركى حى ػالٍ  اعي وى نػٍ أى 

/ـي وٍ قي دػى كى  دي عي قٍ دػى كى  2/مرً هبىٍ ي كى شً يبىٍ  2/افي سى نٍ اإٍلً . 1
ـي نى دػى كى  2  بي عى لٍ دػى كى  2/وحي صٍ دى كى  ا

/عي فى دٍ دى كى 
/ضي فى ىبىٍ كى  عي فى رٍ دػى كى  2

/.بي ثً دى كى  2
2     

/حي طى نٍ دػى كى  ض  عى دػى كى  2/يبىًٍشي كىهبىٍرًم 2/افي وى يػى حى ػالٍ . 2
/ري وٍ يػي لط  ا 2/.كٍ دي عٍ دػى  دي قي رٍ دػى  2

2 
/.ري قي نػٍ تػى كى  ط  ربىي كى  2/ؽي رً فٍ رى تػي كى  ري يػٍ طً تى 

2  

/صي وٍ غي دػى كى  ـي وٍ عي دػى  2/كي مى السَّ . 3
         2/.وٍ في طٍ دى كى  2

     

  

 اإلمالء االختبارى  

34 



 

 
 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 البيانات
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TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding  : 01/P/O/24-III/2012. 

Tanggal pengamatan  : 24 Maret 2012. 

Jam  : 12.10 - 12.50. 

Disusun jam  : 15.30 - 17.00 

Kegiatan yang di observasi :  Pembelajaran Imla’ di kelas 1 B PP. Al Iman putra   

Ngambakan Ponorogo.   

   

 

Transkrip 

Observasi  

اإلمياف اإلمياف اإلسالمى يعلم اإلمالء اعتمادا  أف ادلعلم ىف معهد
على معلوماتو السابقة لعدـ وجود كتاب دلادة اإلمالء يشكل 
دليال لو ىف تعليم اإلمالء، وىذا قد أدى لضعف الطالب ىف 
مهارة الكتابة. والوسائل التعليمية يف تعليم مادة اإلمالء الىت 

 استخدمها العلم ىى السبورة والطباشري. 

 ىى كما يلى:   تعليم مادة اإلمالء  طواتخ

 التعارف.  .أ

 إلقاء السالـ. .7

 تنظيم الفصل إذا مل يكن منظما. .2

السؤاؿ عن ادلادة وكتابتها مث كتابة التاريخ اذلجرى وادليالدى  .3
 مبشاركة التالميذ. 

 .المقدمة .ب

األسئلة أو البياف ادلوجز الذى يوصل أذىاف التالميذ إىل  .7
دلوضوع. ىنا ـ يكتب ادلوضوع ألنو جزء من نص ا

 اإلمالء. 

أمر ادلدرس بعض التالميذ بكتابة الكلمات الصعبة الشبيهة  .2
 مبا ىف نص اإلمالء.

 . العرض .ت
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  شرح ادلقالة، ببياف ادلوضوع سلتصرا. .7

يأمر ادلدرس التالميذ مبالحظة ما على السبورة إعدادا  .2
 لكتابة ادلقالة. 

 . ح ادلدرس ما على السبورةميس .3

 يأمر ادلدرس التالميذ بإخراج الكراسات إعدادا لإلمالء.  .4

قراءة ادلدرس النص برمتو للمرة األوىل مع مراعاة عالمات  .5
 الوقف بصوت واضح. 

ميلى ادلدرس قطعة فقطعة ويأمر واحد منهم أو أكثر  .6
مبحاكاتو )حسب احلاجة( مث يأمرىم بكتابتو. وىكذا 

 سري ادلدرس ىف إلقاء القطع التالية حىت أخر النص.ي

يقرأ ادلدرس النص برمتو للمرة األخرية بالتمهل، والتالميذ  .1
 يالحظوف كتابتهم مع إصالح ما قد جيدوف من أخطاء. 

 يأمر ادلدرس جبمع الكراسات للتصحيح.  .8

 .االختتام .ث

 اإلرشادات وادلواعظ. وىذه ختتلف باختالؼ ادلواد .7
  وزلتويات موضوع الدرس.

 خيتتم ادلدرس تدريسو بالسالـ. .2
 

 

Tanggapan  

Pengamat 

 

اخلطوات الىت استخدمها ادلعلم ىى تكاد تشبو اخلطوات ادلوجودة 
ىف كتاب الرتبية العملية مقرر للسنة السادسة بكلية ادلعلمني 

 احلديثة اإلسالمية مبعهد دار السالـ كونتور للرتبية اإلسالمية
   . بونوروكو إندونيسيا
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TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding  : 02/P/O/24-III/2012. 

Tanggal pengamatan  : 24 Maret 2012. 

Jam  : 12.10 - 12.50. 

Disusun jam  : 15.30 - 17.00 

Kegiatan yang di observasi :  Pembelajaran Imla’ di kelas 1 B PP. Al Iman putra   

Ngambakan Ponorogo.   

   

 

Transkrip 

Observasi  

 

الحظ الباحث استجابة الطالب يف عملية التعليم واشرتاكهم 
فيها، فوجد أف بعض الطالب ذلم رغبة كبرية يف تعلم مادة 
اإلمالء، فاستمعوا إىل ما قالو ادلعلم واىتموا بو وعملوا مبا أمرىم بو 

مثل التحدث مع زمالئهم  ادلعلم. وأف بعضهم مل يهتموا كذلك،
والتكاسل يف التعلم وعدـ إطاعة أمر ادلعلم عند إلقاء قطع 
اإلمالء، مثل: الكتابة قبل األمر من ادلعلم وعدـ مشاىدة فم 
ادلعلم عند إلقاء قطع اإلمالء بعد األمر من ادلعلم وإمهاؿ أى عدـ 

م مباالت التالميذ علي ما ميلي عليو ادلعلم بعد األمر من ادلعل
باالىتماـ وال يضعوا أقالمهم بعد األمر من ادلعلم. وأصاب 
بعضهم اجلرباف ىف يدىم )ادلرض( الذى يؤدى إىل كتابة التالميذ 

 البطيئة وتسبب إيل ضياع الوقت.

 
 

Tanggapan  

Pengamat 

 

وأف  أف بعض الطالب ذلم رغبة كبرية يف تعلم مادة اإلمالء،
 .بعضهم مل يهتموا كذلك
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 01/P/W/11-III/2012  

Nama informan :  Ustadz Eko Prehanto   

Tanggal : 11 Maret 2012. 

Jam : 20.00-21.30 

Disusun Jam : 21.30-23.30 

Tempat Wawancara : Surfah kantor KMI Al Iman Putra.  

Topik Wawancara : Kurikulum, kitab, media dan kendala dalam pengajaran 

imlak di kelas 1B. KMI PP. Al Iman Putra Ponorogo.   

  

 Materi Wawancara 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

Informan 

 

 

 الوسائل ادلستخدمة ادلستخدـ ادلنهج والكتاب التعليمىما ىو 
  ىف ىذا ادلعهدعند التعليم للسنة األوىل وادلشكالت الىت تواجو

 دلادة اإلمالء ؟

 

عدـ  ادلنهج وادلادة التعليمية أى الكتاب التعليمى ادلستخدـ 
الوسائل ادلستخدمة ىى السبورة  للسنة األوىل ىف ىذا ادلعهد.

اخلطوات التدريسية ىى تكاد تشبو اخلطوات ادلوجودة و  والطباشري.
ادلعلمني  ىف كتاب الرتبية العملية مقرر للسنة السادسة بكلية

اإلسالمية مبعهد دار السالـ كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة 
 بونوروكو إندونيسيا، وىى كما كانت البيانات ىف ادلالحظة.

باالت واجهها عند التعليم ىى: إمهاؿ وعدـ مأادلشكالت الىت 
، كتابة التالميذ البطيئة الىت تسبب إيل التالميذ علي ما ميلي عليو

ضحالة ذكاء التالميذ وشرود فكره عند اإلمالء،  ضياع الوقت،
 عند إلقاء قطع اإلمالء، وعدـ إرىاؼ التالميذ وعدـ إطاعة أمرى
 القطعة ادلختارة من ادلقالة.   عندما أملي عليو
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 02/P/W/26-III/2012 

Nama informan :  Ustadz H. Iman Nur Hidayat MA.  

Tanggal : 26 Maret 2012. 

Jam : 05.30-06.30 

Disusun Jam : 15.30 - 17.00 

Tempat Wawancara :  Kediaman Ustadz H. Iman Nur Hidayat MA.  

Topik Wawancara : Perhatian atas apa saja jika ingin mendesain materi imlak 

kelas 1B di KMI PP. Al Iman Putra.     

  

 Materi Wawancara 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

Informan 

 

 

ما الذى البد أف نراعى ىف تصميم مادة اإلمالء لطالب السنة 
 األوىل بكلية ادلعلمني اإلسالمية ىف ىذا ادلعهد ؟

 

ادلادة اإلمالئية تؤحذ من بعض ادلرتادفات الىت سبقت عليهم 
ألف مادة معرفتها من الدروس اللغة العربية والفقو وادلطالعة احلديثة 

ادلطالعة ىدفها مهارة القراءة والكالـ فيحتاج إىل التدريبات ىف 
 الكتابة باستخداـ بعض ادلرتادفات فيها، وغريىا.

مراعاة الكتاب " التوجيهات واإلرشادات لكل مادة ىف كل فصل 
للمعلمني بكلية ادلعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالـ كونتور 

 بونوروكو إندونيسيا.للرتبية اإلسالمية احلديثة 

من ادلستحسن أف تكوف بداية الباب ىو عن احلروؼ ذات 
 األصوات ادلتقاربة. 

أف تكوف الرتتيب ىف كل إمالء كما يلى: اإلمالء مث الباب )الذى  
كاف الرتكيز فيو( مث القطعة اإلمالئية للنموذج مث ادلالحظات ذلذا 

 بنوع من اإلمالء.  الباب مث التطبيق بنوع من اإلمالء مث التمرين 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 03/P/W/26-III/2012 

Nama informan :  Ustadz H. Fahri Hidayat, Lc.   

Tanggal : 26 Maret 2012.  

Jam : 08.00-09.00 

Disusun Jam : 15.30 - 17.00 

Tempat Wawancara : Kantor KMI Al Iman Putra.  

Topik Wawancara : Perhatian atas apa saja jika ingin mendesain materi imlak 

kelas 1B di KMI PP. Al Iman Putra.     

   

 Materi Wawancara 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

Informan 

 

 

ما الذى البد أف نراعى ىف تصميم مادة اإلمالء لطالب السنة 
  األوىل بكلية ادلعلمني اإلسالمية ىف ىذا ادلعهد ؟

 

وف ىف ىذا الكتاب باب عن ادلد، وادلراد بادلد ىف اإلمالء أف يك
ىنا لتوضيح اللفظ وخيتلف ىذا ادلراد بادلد ىف التجويد وىو 

 للفصاحة. 

مراعاة قاعدة منطقية بني القطعة اإلمالئية ومادة اإلمالء، ألف 
غرض اإلمالء ليس فقد إعادة ادلادة ادلدروسة أى تعويد الكتابة 

ة ادلدروسة بل أيضا يهدؼ على مهارة كتابة للكلمات أو اجلمل
 الكلمات أو اجلملة ادلشاهبة.

مراعاة ادلعلم صحة احلرؼ كتابًة وليس فقد صحة الكلمة أو 
 اجلملة خاصة ىف اإلمالء ادلنقوؿ.

استخداـ األرقاـ لقطع مادة اإلمالء ىف اإلمالء ادلنقوؿ وذلك 
  كيز فيو.لسهولة اختيار اآلية القرآنية ادلعينة حسب الرت 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 04/P/W/25-III/2012 

Nama informan :  Santri kelas 1B.  

Tanggal : 25 Maret 2012.  

Jam : 05.30-06.00 

Disusun Jam : 15.30 - 16.30 

Tempat Wawancara :  kelas 1B.  

Topik Wawancara : Kegemaran dan kendala mereka dalam mempelajari huruf 

atau bahasa arab.     

  

 Materi Wawancara 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

Informan 

 

 

احلروؼ الىت يصعب  و ىف كتابة احلروؼ العربيةعن رغبة الطالب 
 وادلعرفة الألخرى.  ذلم ىف كتابتها

  

احلروؼ الىت يصعب و  .أف الطالب يرغبوف ىف كتابة احلروؼ العربية
 ذلم ىف كتابتها ىى ر زص ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ىػ. 

عدـ معرفتهم ىف بعض كتابة احلروؼ اذلجائية من حيث موقعها 
ىف أوؿ أو وسط أو آخر الكلمة عندما تتصل حبروؼ أخرى أو 
منفردة وىف بعض رلموعة احلروؼ ادلتشاهبة من حيث الشكل وىف 

بعض الفرؽ بني رسم احلرؼ  بعض عالمة الرتقيم أو الوقف وىف
 وصوتو.
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 05/P/W/3-IV/2012 

Nama informan :  Ustadz H. Edy Sujarwo, S.Pd.I.   

Tanggal : 3 April 2012.  

Jam : 20.00-21.00 

Disusun Jam : 21.00-22.00 

Tempat Wawancara :  Kediaman Ustadz H. Edy Sujarwo, S.Pd.I.   

Topik Wawancara : Sejarah berdirinya PP. Al Iman Ponorogo.      

  

 Materi Wawancara 

 

Peneliti 

 

 

 

Informan 

 

 

 كيف تاريخ تأسيس معهد اإلمياف اإلسالمى بونوروكو ؟

 

  ظهرْت فكرُة التأسيس عند مسح كياىي احلاج زلفوظ احلكيم
أمانًة من الشيخ األكرب لألزىر الشريف زلمود شلتوت لكياىي 
احلاج أمحد سهل مؤسس معهد دارالسالـ كونتور كي يُؤسَِّس ألَف 
معهِد على منوذجو وكاف  كياىى احلاج زلفوظ احلكيم مديرا 
للمدرسة الثانوية و ادلدرسة اإلعدادية "اإلسالـ" جوريساف ميالراؾ 

( NUادلدرسة حتت إدارة  هنضة العلماء )فونوروكو، إاّل أف ىذه 
بدأ   ٜٜٔٔمالراؾ، وكانت الرئاية فيها متبادلًة. مّث ىف السنة 

كياىى احلاج زلفوظ احلكيم بنية خالصة للجهاد ىف سبيل اهلل 
بطريقة إعالء دين اهلل مث اسس كياىى احلاج زلفوظ احلكيم معهد 

خرتاعات ىف كلية اإلمياف اإلسالمي مبا تناوذلا من ادلعلومات واال
ادلعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالـ العصرى كونتور ىف سنة 

 .ٜٚٙٔكونتور سنة   (IPD)وجامعة  ٜٚ٘ٔ

ىجرية أو  ٕٔٗٔمن ذي احلجة سنة  ٘وىف يـو األربعاء التاريخ 
ميالدية َأّسَس كياىى  ٜٜٔٔيوليو سنة  ٚٔادلعادؿ بالتاريخ 
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رمسيا مبساعدة  زوج ابنتو احلاج زلفوظ احلكييم معهَد اإلمياف 
األوىل درس كياىى احلاج إماـ باجورى و بعض ادلدرسني اآلخرين 

طالبا.   ٛٔىف قرية باجانع غاندو مالراؾ و كاف الطالب حينذاؾ 
وسارت الرتبية والتعليم سريا حسنا وزادت الوسائل ادلدرسية يوما 

كيم إىل  بعد يـو حسنا، و ذات يوـٍ ُدِعَي كياىى احلاج زلفوظ احل
رئيِس معهد دار السالـ كونتور يطلبو بنقل مقّر ادلعهد بعيدًا عن 
معهد دارالسالـ كونتور. بعوف اهلل وجد كياىي احلاج زلفوظ 
حكيم وأنصاره مقراًّ جديدًا دلعهد اإلمياف للبنني ىف 
صلامباكاف/باصلونرجيو سوكورجو فونوروكو. وانتقلوا إىل ذلك ادلكاف 

ىجرية  ٗٔٗٔمجادى األوىل سنة  ٔٔالتاريخ ىف يـو األربعاء 
ميالدية. وبعد ذلك  ٖٜٜٔأكتوبري سنة  ٕٛادلعادؿ بالتاريخ 

انتقل معهد اإلمياف للبنات إىل فوندوؾ  باباداف فونوروكو ىف 
صفر  ٜٕميالدية ادلعادؿ بالتاريخ  ٜٜ٘ٔيوليو سنة  ٕٛالتاريخ 

        . ىجرية ٙٔٗٔسنة 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding  :  01/P/D/1-IV/2012 

Bentuk   :  Tabel. 

Isi Dokumen  :  Data Guru Pondok Pesantren Al Iman Putra Ponorogo.  

Tanggal pencatatan :  1 April 2012.  

Jam Pencatatan :  20.30  

  ٔاجلدوؿ: 

 عدد ادلدرسني ومادهتم
 

  المواد األسماء النمرة

 البالغة، ادلنطق، احلكم واألمثاؿ.  .M.Pd.Iاألستاذ احلاج كياىي إماـ باجوري  .1

 العقاعد، األدياف. درس كياىي أمحد زواوي   األستاذ احلاج .2

 احلساب.   .S.Pd.I األستاذ سلتار اذلدايا .3

 النحو، الرتبية والتعليم.    .S.Pd.Iاألستاذ سليماف مجني  .4

 . االقتصادية .S.Pdارين رلاألستاذ  .5

 ادلطلعة، الفرائض، اإلنشاء.    .MAاألستاذ احلاج إمياف نورىدايات  .6

 الصرؼ، مصطلح احلديث.  .SHاألستاذ أمحد ذو القرنني  .7

 أصوؿ الفقو، اإلضللزية.    .Lcفحري ىداية  األستاذ .8

 ادلطلعة، الفرائض، اإلنشاء.  .S.Agرلاىدين  األستاذ .9

 التفسري، تاريخ أدب اللغة.  .S.Agاألستاذ إماـ رمحة  .11

 البيولوجي، الرتبية الوطنية.  األستاذ حليف رمضاف   .11

 اإلضللزية، التمرينات.  .S.Pdاألستاذ موجييونو التقي  .12

 الفقو، اإلضللزية.  .SH.Iاألستاذ راين أمحد  .13

 إلنشاء.ادلطلعة، ا ركي موليد عابدين األستاذ  .14

 التاريخ العاـ، التمرينات.  األستاذ طيب لقماف  .15
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 العقائد، احلديث. األستاذ رمحت عبدالرشيد  .16

 اجلغرافيا، اإلندونيسيا.  األستاذ سلطاف أندرييونو .17

 دروس اللغة العربية.  األستاذ أفطن استمسكني  .18

 . التجويد، قواعد اإلمالء األستاذ نور احلكيم  .19

 العقائد، علم االجتماع.  األستاذ أنطوف أدتاجا  .21

 التاريخ االسالمي، ادلطالعة. األستاذ دمياس ىداـ كرونياواف .21

 التجويد، الرتمجة. األستاذ إماـ سودارموكو .22

 اللغة الربية  األستاذ مزوف محزة  .23

 اإلمالء والرتمجة  األستاذ إيكو فرييهانطو  .24

 ادلطالعة  تاذ أغس جادتيكو األس .25

 اللغة اإلندونيسية.    .M.Pdاألستاذة  أسند مباركة  .26

 الفقو، البالغة، الصرؼ. .MAاألستاذة  احلاجة ساعية أـ التقوي  .27

 .Akutansiاالقتصادية،  األستاذة  يوسوانداري  . 28
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding  :  02/P/D/1-IV/2012. 

Bentuk   :  Stuktur. 

Isi Dokumen  : Jumlah siswa disetiap kelas.  

Tanggal pencatatan :  1 April 2012.  

Jam Pencatatan :  20.30  

  2اجلدوؿ: 

طالب لكل فصل.عدد ال  

 

 عدد الفصل الرقم

 طالبا 19 األوؿ العادي .1

 طالبا 12 الثاين العادي .2

 طالبا 21 الثالث العادي  .3

 طالبا 13 الرابع العادي  .4

 طالبا 21 اخلامس العادي  .5

 طالبا 21 السادس العادي  .6

 .طالبا 11 األوؿ التجرييب  .7

  .طالبا 15 الثالث التجرييب  .8

 طالبا. 131 المجموع 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding   :  03/P/D/1-IV/2008 

Bentuk   :  Tabel. 

Isi Dokumen  :  Daftar sarana dan Prasarana PP. Al Iman Putra Ponorogo.  

Tanggal pencatatan :  1 April 2012. 

Jam Pencatatan :  20.30  

  3اجلدوؿ: 

 الوسائل واالدوات ادلدرسية
 

 العدد إسم الوسائل واالدوات المدرسية النمرة

 8 الفصل للطالب  .1

 14 األبنية  .2

 5 حلجرة للطالب ا .3

 5 احلجرة لألستاذ  .4

 1 ديواف كلية ادلعلمني اإلسالمية  .5

 1 ديواف راعي الطلبة  .6

 1 ديواف السكريتريية .7

 1 ديواف منظمة الطلبة .8

 1 ديواف رجاؿ الكشافية  .9

 1 ادلكتبة  .11

 12 احلماـ  .12

 17 بيت اخلالء .13

 3  ادليضاءة .14

 1 ادلسجد  .15

 3 غرفة الضيافة  .16
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 2 ادلطبخ  .17

 2 السيارة  .21

 4 اجلوالة للمعهد .22

 2 شركة الطلبة  .24

 1 غرفة كومفوتري .25

 9 كومفوتري  .26

 3 اجملفف للطالب .32

 3 اجملفف لألستاذ .33

 4 كرة القدـ .38

 3 كرة اليداوية .39

 15 كرة الريشة  .41

 4 كرة السلة  .41

 21 كرة ادلكتبية  .42

 2 مكتب كرة ادلكتبية  .43

 5 مكربة الصوت  .45

 43 أدوات الطبل .46
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4اجلدوؿ:   

اخلبريين من التحكيم نتيجة  

= ناقص. ٔ= مقبوؿ،  ٕ= جيد،  ٖ= جيد جدا،  ٗكما يلى:   األرقاـ اآلتية تفسري  

 الرقم

 

العناصر عن  الكتاب 
 .      وادلادة

اخلبري 
 األوؿ

اخلبري 
 الثاين

 الدرجة اجملموعة
 النتيجة

 الوصفية

 جيد جدا 4 8 4 4 الوضوح يف اذلدؼ.    1

 جيد جدا 4 7 3 4 الرتتيب يف تقدميو.  2

 جيد جدا 4 8 4 4 اجلذابية. 3

 جيد جدا 4 8 4 4 صدؽ ادلادة. 4

 جيد جدا 4 7 3 4 التكامل يف ادلعلومات. 5

 جيد جدا 4 7 3 4 السهولة يف التعليم. 6

 جيد جدا 4 7 4 3  .سعة ادلادة التعليمية 7

 جيد  3 6 3 3 مستوى صعوبة ادلادة. 8

 جيد جدا 4 8 4 4 الصلة بني ادلادة. 9

ادلالئمة مبستوى الكفاءة  11
 األساسية دلهارة الكتابة. 

 جيد جدا 4 7 3 4

ادلالئمة بأىداؼ اإلمالئية  11
 للمبتدئني.  

 جيد جدا 4 7 3 4

عدد اإلمالء يف الكتاب  12
 مناسب دلستوى الطلبة.

 جيد 3 6 3 3

تصميم الغالؼ مناسبة  13
 بادلادة.

 جيد جدا 4 7 4 3

 جيد جدا 4 8 4 4يشتمل الكتاب على أنواع  14
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 اإلمالء.  

يشتمل الكتاب على القطعة  15
 ادلمالة ادلناسبة للنموذج.

 جيد جدا 4 7 3 4

يشتمل الكتاب على  16
اإلمالء أىداؼ 

وادلالحظات لقارئو 
واحملتويات الىت تساعد على 

 استخدامو.

 جيد جدا 4 7 3 4

  .  38،3=  26/11 المجموعة 

 العناصر عن مراعاة اختيار القطعة اإلمالئية 

القطعة اإلمالئية سهلة  1
 مفهومة.

 جيد جدا 4 8 4 4

القطعة اإلمالئية طريفة  2
مشوقة تزيد ىف أفكار 

دتدىم بألواف من التالميذ، و 
الثقافة واخلربة والقصص 

 واألخبار ادلشوقة.    

 جيد 3 6 3 3

القطعة اإلمالئية من  3
ادلفردات أو موضوعات 

القراءة أو احلكم أو األمثاؿ 
 السائرة 

 جيد جدا 4 8 4 4

القطعة اإلمالئية من عامل  4
الصغار شلا يستخدمونو ىف  

 جيد جدا 4 8 4 4
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كتابتهم ويقعوف فيو من 
لى ىذه أخطاء فيدرب ع

 األخطاء.     

القطعة اإلمالئية من حياة  5
األطفاؿ ومن مناشط الكبار 

 معا. 

 جيد 3 6 3 3

القطعة اإلمالئية على أساس  6
من سهولة الكلمات 

 وصعوبتها. 

  جيد 3 6 3 3

  . 38،3=  62/1 المجموعة 

 

 
 



88 
 

5اجلدوؿ:   

.نتيجة الطالب ىف االختبار القبلى  

 الدرجة النتيجة اإلسم مالرق

 أكثر ناقصا  51 زكي جعفر النزار  .1

 جيد 81 عمراف غالـ  .2

 أكثر ناقصا 35 فرادانا ويدىى  .3

 مقبوؿ  65 زلمد عبد ادلعّز  .4

 جيد 81 أصلح الرزؽ  .5

 جيد 85 باغوس كرنياواف  .6

 أكثر ناقصا  25 إيغا أقونطو  .7

 ناقص  55  عبد ادللك .8

 أكثر ناقصا 35 صديق رمضاف .9

 أكثر ناقصا 31 عارؼ ساتياواف  .11

 أكثر ناقصا 25 زلمد إقباؿ  .11

 ناقص 55 إروين فقو شهراف  .12

 ناقص 61 زلمد راغيل  .13

 أكثر ناقصا 41 زلمد فكرى  .14

  067 المجموع 
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6اجلدوؿ:   

 نسبة مائوية لنتيجة الطالب ىف االختبار القبلى 
 نسبة مائوية الدرجة عدد الطالب مسافة تحديد النتيجة الرقم 
1. 91 – 111  - جيد جدا - 

2. 71 – 91 % ٖٗ،ٕٔ جيد 3   

3. 61 – 71 % ٗٔ،ٚ مقبوؿ 1   

4. 51 – 61 % ٖٗ،ٕٔ ناقص 3   

5. 1 – 51 % 51 أكثر ناقصا 7   

  21  277 %  
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7: اجلدوؿ  

  جدوؿ تطبيق مادة اإلمالء ادلصممة

تاريخاليوم وال  الوقت المادة 
ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٙاإلثناف،    12.51 -12.11 االختبار القبلى 

ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٚالثالثاء،    11.31 -12.51 اإلمالء األوؿ       )االختبارى( 

ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٛاألربعاء،    12.51 -12.11 اإلمالء الثاىن       )االختبارى(  

ٕٕٔٓ-ٖ-ٜٕاخلميس،  11.21 -11.41 اإلمالء اخلامس        )ادلنقوؿ(   

ٕٕٔٓ-ٖ-ٖٔالسبت،    12.51 -12.11 اإلمالءالسادس     )االختبارى( 

2112-3-1 األحد،   11.31 -12.51 اإلمالءالسابع          )ادلنقوؿ(  

2112-3-2اإلثناف،    12.51 -12.11 اإلمالءالتاسع          )ادلنقوؿ( 

2112-3-3 الثالثاء، (اإلمالء الرابع عشر    )ادلنظور   12.51- 11.31  

ٕٕٔٓ-ٖ-ٗاألربعاء،    12.51 -12.11 اإلمالء السادس عشر )ادلنظور(  

ٕٕٔٓ-ٖ-٘اخلميس،    11.21 -11.41 االختبار البعدى 
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 8: اجلدوؿ

  نتيجة الطالب ىف االختبار البعدى
 الدرجة النتيجة اإلسم الرقم

 جيد  81 زكي جعفر النزار  .1

 داجيد ج 111 عمراف غالـ  .2

 مقبوؿ 65 فرادانا ويدىى  .3

 جيد  91 زلمد عبد ادلعّز  .4

 جيد جدا 111 أصلح الرزؽ  .5

 جيد جدا  111 باغوس كرنياواف  .6

 أكثر ناقصا 41 إيغا أقونطو  .7

 مقبوؿ  65 عبد ادللك  .8

 أكثر ناقصا 51 صديق رمضاف .9

 أكثر ناقصا 45 عارؼ ساتياواف  .11

 أكثر ناقصا 51 زلمد إقباؿ  .11

 جيد 81 إروين فقو شهراف  .12

 جيد    85 زلمد راغيل  .13

 ناقص  61 زلمد فكرى  .14

  2727 المجموع 
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9: اجلدوؿ  

 نسبة مائوية لنتيجة الطالب ىف االختبار البعدى
 نسبة مائوية  الدرجة عدد الطالب مسافة تحديد النتيجة  الرقم 
1. 91 – 111 %  43،ٕٔ جيد جدا 3   

2. 71 – 91 %  ٚ٘،ٕٛ جيد 4   

3. 61 – 71 %  ٜٕ،ٗٔ مقبوؿ 2   

4. 51 – 61 %  ٗٔ،ٚ ناقص 1   

5. 1 – 51 % ٚ٘،ٕٛ أكثر ناقصا 4   

  21  277 %  
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