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 الباب األول

 مةالمقد  

 تمهيد للمشكلةال . أ
الّناس على   لُ ه  سَ يُ ها كّل الّناس. ألهنا سَ كَ لقدرة اللغة ىي  ما جيب ان ديَْ 

مع اآلخرين. اإلّتصال شفويا يكون او  كتابّيا. عندما نريد أن نتواصل  اّتصالٍ 
رعرو  ادلبالكتابة بالطبع جيب علينا أن نستطيع كتابة جيدة و صحيحة. كما ىو 

كما شرح اخللى   .أّن الكتابة ىي واحدة من مهارات اللغة األربع
ىل و ( "إن الكتابة إحدى ادلهارات األساسية يف ترعلم اللغة األ=12<=>=1)

 .اء"وَ سَ  د  واللغة األجنبية على حَ 
قادٌر  الشخصَ  لكن قدرة الشخص على إتقان ادلهارة اللغويّة، ال يضمن أنّ 

ىذا األمر آسف جّدا لكن يف احلقيقة   خرى.اللغوية األُ على إتقان ادلهارات 
ن على مهارة و اّلذين يقدر  التالميذكذلك، خصوصا يف رلال تربّية اللغة الرعربية. 

عندما نتحدث عن مهارة الكتابة  .رون على مهارة الكتابةقادِ  االتكّلم ليسو 
 ابة.ىو جزء مهّم من مهارة الكت سنبحث أيضا عن اإلمالء ألن اإلمالءَ 

 ِمْثلِ  استخدام اللغة األجنبّيةيف  الكتابة ليست من األمور السهلة. السّيماً 
و الكتابة جّيدا.  القراءةينبغ دلن يترعّلم اللغة الرعربّية ان يستطيع  إذناللغة الرعربّية. 

 كتابةعلى   ابطبع ينبغ عليهم ان يقدرو الو  ،باللغة الرعربّية التالميذعندما سيكتب 
يف  التالميذكثًن من   ولكن أسفة الرعربّية يرعىن حر  اذلجائّية. احلر  يف اللغ
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 ا الَتَسلَُّط علىومل يقدرو  ،فقط اذلجائّيةَ  سلتلف ادلدارس الذين يرعرفون احلرو َ 
يف ادلدرسة  ماَ ثلَ يف متييز صوت احلرو . مِ  ذلم سلارجها ومازالت ىناك صرعوبةٌ 

 باندونج . األوىلالرعالّية احلكومّية 

 االذين مل يقدرو  التالميذجد كثًن من األوىل وُ  ادلراقبةَ   ترعمل الباحثةُ عندما 
 ميعملية ترعل كانت جترى    اذلجائية. وذلك ُمََبَىن عندماو على نطق سلارج احلر 

مجلة بسيطة كمثل "يقف أمحد امام ديلي ادلرعلم  . ادلثال<اللغة الرعربية اإلمالء يف
ذلك، فإن برعَض التالميِذ ال يكتبون  ىذه رحلة طويلة" ومعو " شباك التذاكر"

تلك اجلملة حبروٍ  صحيح، و يكتبون" حذه رحلة طويلة" ) اذلاء ُتكتب باحلاء( 
و األلف ُتكتب  الكا ُتكتب ب القاءو" يكف أمحد عمام شباك التذاكر")

 بالرعٌن(.

يف  صرعوبةً  ازالو ما التالميذَ بأن  التالميذ ُيستنتج كتابة مراقبة عن   من حاصل 
ما  نال يكتبو  التالميذُ  و بٌن آخر. حّّت يكونَ  واحدٍ  لتمييز بٌن صوت حر ٍ ا

م اللغة الرعربية يعن ترعل التالميذ. و بالطبع تلك ادلشكلة سيرعوق صحيحا مسرعوه
 التالميذنظر كّلو ادلشكلة ال تأيت فقط من  إذاطريقة االمالء. عن خصوصا الكتابة 

  اذلجائية لكنها تأيت ايضا من ادلرعلم الذى و سلارج احلر نطق على ا الذين مل يقدرو 
 ة يف عملية ترعليم اإلمالء.مهار ىو أقّل 

( سيكون الناس قادرين على قراءة النص جّيدا و 3102كما شرح أسيكٌن  )
. والرعكس بالرعكس شكال احلرو  ادلكتوبةاأل صحيحا عندما يستطيرعون متييزَ 
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أو استماًع  ندما يستطيع قراءةً ع صحيحٍ  سيكون الكاتب قادرا على الكتابة بشكلٍ 
 طأ يف القراءة  سيدديُ اخلخرى، أُ  صحيح. وبرعبارةٍ  مناسب و إىل القراءات بشكلٍ 

يف  أطاخلإىل  طأ  يف الكتابة سيدديُ اخلطأ يف الكتابة، والرعكس بالرعكس، اخلإىل 
 القراءة.

مثل نطق سلارج  دة ادلرعلمٌن يف قراءةوْ ستخلص أّن جَ الذلك ديكن أن 
. إذا كان كتابة اإلمالء  مهارةيدثران جّدا على  التالميذو جودة السمع  احلرو 

 كون جيدة أيضا. تس التالميذكتابة إمالء   مهارة، فمثل ذلك
كان   إذايف اللغة  ألهّنا سيكون التناقض لك ادلشكلةت رعالجالباحثة ل تتفكر 

علي اإلمالء )الكتابة بشكل  الشخص الذى يترعلم اللغة الرعربية لكن ال يقدر
يف دراسة   كذالك لرعالج صرعوبة الباحثة حيث كانت تشرعر بصرعوبةصحيح(. و 

 درس اإلمالء.
يف  ادلوجودة ادلشكلة عالجَ وأّما بالنسبة إىل متهيد ادلشكلة  فتقصد الباحثة 

الباحثة   الذين خيطئون يف كتابة اإلمالء. التالميذادلدرسة حيث ىناك كثًن من 
، تشرعر الباحثة يف رلال تربية اللغة الرعربية ترعمل يف رلال الرتبية، وخاصةٌ  ةٍ يكشخصِ 

. تحقيق  تأثًن ترعليم سلارج احلرو  اذلجائية يف قدرة اإلمالءبالقيام  بضرورة على
 م دلخارج احلرو  اذلجائية يف قدرة اإلمالء.يتأثًن الترعل ة مقداررعرفدلو 

على التأثًن الكبًن بٌن ترعليم سلارج احلرو   تدلّ اصل البحث و كان ح  إذا و
لم سلارج احلرو  اذلجائية أن ياذلجائية على قدرة اإلمالء، فرتجو الباحثة أّن الترع

ترقية كانت   وباخلصوص على اإلمالء.  التالميذلرتقية قدرة  اسِتفاداً  تكون أكثرَ 



 

 
Euis Ernawati, 2014 
Pengaruh Pembelajaran Makharijul Huruf Al-Hijaiyah Terhadap Kemampuan Imla 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

، ترعليمنوعية الر أيضا على حتسٌن ثِ دَ لم اإلمالء سو  ي ُ ييف ترع التالميذمهارة 
 وخاصة يف رلال اللغة الرعربية.

، (233<;200كلمة اإلمالء من اللغة الرعربية. يف قاموس ادلنور )
 ".dikteامأل الذي لديو مرعىن " -ديلى   - من كلمة املى ىو "اإلمالء"

إّن كلمة اإلمالء إصطالحا ىي ال ف( 3102زلمد ) قال أسيكٌن ناقال من اّما
 مأل عليو. ألّن ىذين الرعنصرين جاءا  فكرةٌ ادلملي و ادلها عن عنصرين قَ رَ فَ تستطيع ت َ 

كلمة برعد كلمة أو مجلة برعد مجلة ويطلب   التالميذأّن اإلمالء ىو قراءة النص على 
 ا؛منهم أن يكتبوى

  و زلل خروج احلر "( فهو  91<;:=1 اّما سلارج احلرو  عند الشافرعى )
. "/ وراءهيف آخره لناطقو ان يزيده حرفا واحدا و ينبغي، دلرعرفة من اين خيرج  احلر 

أصبحت ىذه سلارج احلرو  واحدة من الرعناصر ادلهمة يف دروس اللغة الرعربية و 
سيكون  سلارج احلرو  اذلجائية باخلصوص يف دروس اإلمالء. بقدرة على نطق

الذين يقدرون على  التالميذ التالميذ،ادلرعلم فصيحا يف إمالء الكلمات. وكذلك 
نطق سلارج احلرو  اذلجائية سيكونون قادرين على متييز أصوات احلرو  اليت 

 و يستطيرعون كتابة اإلمالء بشكل مناسب. ،يسمرعوهنا
 دٌ هْ طويلة وليس ىناك جُ  يف وقتٍ  كت ادلشكلةتِر  إذاكر من قبل، كما ذُ 

 التالميذل حاصموس لتصحيحها، فسترعوق ادلشكلة عملية الترعليم  و ستجرعل لْ مَ 
لديهم  التالميذاستمّر  إذا يف تسليط على مهارة الكتابة، خصوصا اإلمالء. و نازالً 

و  القراءةصرعوبة يف تسليط مهارة  التالميذ صرعوبة يف مهارة الكتابة، فرمبا سيشرعر
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ايضا يف قراءة  يمكنة خطأَ سيف الكتابة، ف كان شخص خطأَ   إذاارة التكّلم. ألنّو هم
مهارة الكتابة  كانتبناء على ذلك،   ما كتبو وبالتأكيد ستدثر أيضا اىل ما قيل لو.

تأثًنا كبًنا يف رلال الترعليم، و باخلصوص يف ترعليم اللغة  تتأثرُ  )خصوصا اإلمالء(
 الرعربية.

 مرعلوَجًة فسيحُصُل على ادلنافع الكثًنة يرعىن ترقية اجناز  ادلشكلة إذا كانت
  القراءة و الكتابة ويف مهارة األربع < اإلستماع و التكّلم  ميذالتال

لبحثها، ألن تلك  اتلك ادلشكلة مهّمة جدّ  عالجة وبالتايل تنظر الباحثة أنّ 
 ة يف رلال اللغة الرعربية ويف والية الترعليم.رعقمو ادلشكلة ىي 

 
 صياغتهاو  تعريف المشكلة . ب

 تعريف المشكلة .1
 السابقة،  فترعريف ادلشكلة كما يلي<تمهيد للمشكلة البناء على 

 .ال تزال قدرة التالميذ على االمالء منخفضة ( أ
 ز صوت احلر  اّلذي يسمرعومَتييعدم وجود قدرة التالميذ على   ( ب

 .التالميذ
 تحديد المشكلة

ُوْسرَعة البحث . حتّدد الباحثة ادلسائل الّت ستبحث  حتديدو  لتسهيل البحث
 يف ىذا البحث كما يلي<

 اإلمالء يف ىذا البحث مقصور لكتابة على مجلة بسيطة فقط -
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 تالميذلعند ا  اذلجائية و ال يبحث ىذا البحث االّ سلارج احلر   -
 
 صياغة المشكلة .2

 تالية< على ترعريف ادلشكلة السابقة ترتب صياغة ادلشكلة بأسئلةٍ  بناءً 
  و سلارج احلر  ى ترعليمَ قبل ان يرعطَ  ءكيف قدرة التالميذ على اإلمال ( أ

 اذلجائية؟
  و برعد ان يرعطى ترعليم سلارج احلر  ءكيف قدرة التالميذ على اإلمال   ( ب

 اذلجائية؟
 ؟ء  اذلجائية يف ترققية قدرة اإلمالو  ترعليم دلخارج احلر ًنىل يوجد تأث ( ت

 
 هئداو فو  أهداف البحث    ج. 
 أهداف البحث .1

الترعليم الّت إذا نظر أىدا  البحث عامة فأىد ىذا البحث ىي وسيلة بديلة يف 
ىف  ا األىدا  اخلاصةمّ يستخدمها مرعلم لتحسٌن قدرة التالميذ على اإلمالء. ا

 ىذا البحث فهي كما يلى<
سلارج احلرو   قبل ان ترعطى ترعليمَ  ءدلرعرفة قدرة التالميذ على اإلمال ( أ

 .اذلجائية
برعد ان ترعطى ترعليم سلارج احلرو   ءدلرعرفة قدرة التالميذ على اإلمال  ( ب

 .اذلجائية
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 .ء  اذلجائية يف ترققية قدرة اإلمالو دلرعرفة وجود تأثًن ترعليم سلارج احلر   ( ت
 
 فوائد البحث .2

 البحث. ىي كما يلي< ئدَ االباحثة  فو  حتصُّ 

 لتنمية الرعلوم ( أ

حاصل ىذا البحث ديكن أن يسهم يف تطوير الترعليم والرعلوم، وخصوصا لرتقية 
 يف دروس اللغة الرعربية التالميذنتائج ترعلم 

  للمدرسة ( ب

و  فرّعالً  ،تأثًنا كمدخل يف زلاولة حتسٌن طريقة الترعلم لتكون عملّية الترعليم أكثر
 التالميذم فسو  ترتفع نتائج ترعلّ  افرح

 تالميذلل ( ث

ييز صوت احلرو  على نطق سلارج احلرو  اذلجائية ديكن ذلم متَ  التالميذبقدرة 
 .مناسبة  احروفً  واان يكتب التالميذالّت يسمرعوهنا. وبالتايل يستطيع 
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  للمرعلم ( ج

اإلمالء. بقدرة ادلرعلم  ترعليمبقيام ىذا البحث يرجى ان ترفع جودة ادلرعلمٌن يف 
 و ذلك يسّهل افصح يف اإلمالء. على نطق سلارج احلرو  اذلجائّية سو  يكون

 مةً الءِ الدروس وبالتايل سيجرعل الدروس أكثر مُ  ادلرعلم تقديَ  على
 للباحثة  ( ح

احلرو  و مرعرفة عن تأثًن ترعليم سلارج  فكرةً  البحث يرجى ان ترفعبقيام ىذا 
 اذلجائية يف قدرة اإلمالء

 البحث منهج . د

 البحث منهج .1

يف احلقيقة نوع  دراسة شبو جتريبية. يف ىذا البحث ىو ادلنهجية  ادلستخدم  
ال  جتريبيةشبو ة.  الفرق بينهما أّن عينة يف احلقيق التجريبة ىذا تساوى التجريبة

يون كما قال سوغ  ادلوجودة. لكن باستخدام الفصل، عشوائيةً ينتخب 
ال تنتخب  لضابطةاو الفرقة ا التجرييب( إن يف تصميم ىذا الفرقة :11<2013)

 عشوائية.

 experimental nonexuivalent control أّما تصميم البحث ادلستخدم  فهو

group design .  التجرييبالفصل  بٌن ان يرعينتفرقتان مقارنيف ىذا التصميم، ىناك 
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 رعرفةدل القبلي  االختبارَ ادلرعيتٌن صلٌنكال الف . ترعطى الباحثة الضابطو الفصل 
حوال األوىل. برعد أن ترعطى الباحثة االختبار القبلي سترعطى ترعلم سلارج األ

قدرة االمالء. وال ترعطى  يفتأثًنه  دلرعرفة التجرييباحلرو  اذلجائية يف الفصل 
 كان  أخرى ، وبرعبارةٍ الضابطم سلارج احلرو  اذلجائية يف الفصل يالباحثة ترعل

، مّث تقوم صلٌنبرعد االنتهاء من عملية الترعلم يف كال الف و كالرعادة.  جيرىم يالترعل
  اذلجائية يف ترققية و دلرعرفة وجود تأثًن ترعليم سلارج احلر  البرعديالباحثة باالختبار 

 رة اإلمال.قد

                                      صّورت الباحثة تصميم البحث فيما يلي <

 تصميم التجربة

 
 1. 1الصورة 

 بيان الصورة<  
O1  : التجرييبيف الفصل  القبلياالختبار 
X1 : التجرييبرو  اذلجائية يف الفصل احلترعليم سلارج 
O2 : التجرييبيف الفصل  البرعدياالختبار 
O3 : الضابطيف الفصل  القبلياالختبار 
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O4 : الضابطيف الفصل  البرعدياالختبار 
 

 طريقة جمع البيانات  .2

 هي<البيانات ف على لو حصلم لستخدَ أما طريقة مجع البيانات الّت تُ   

 اإلختبار . أ
سم إختبار قدرة االمالء. ينقَ  قصد يف ىذا البحث ىواإلختبار الذى ي

 ن. ذانك إختباراالبرعديو االختبار  القبلياالختبار إىل قسمٌن .االختبار 
تأثًن  وكذلك دلرعرفة  ذلم الرعالج قبل و برعد إعطاء التالميذدلرعرفة قدرة 

 ترعليم سلارج احلرو  اذلجائية.
 

 اإلستفتاء  . ب
األسئلة الّت ترعطى إىل  برعضَ  حتتوى اإلستفتاء الذى ترعطيها الباحثة

ذا اإلستفتاء ىو دلرعرفة إستجابة ذل. و غرض اإلنتشار التجرييبالفصل 
مادى فأئدة  سلارج احلرو  اذلجائية.  و دلرعرفة ايِ عن ترعليم  التالميذ
 يف االمالء. التالميذيشرعرهبا 

 ه. نظام الرسالة 
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الرسالة حتتوي على مخسة أبواب يبتدأ بصفحة ادلوضوع و صفحة ىذه 
و قائمة  التجريد و زلتويات الرسالة و قائمة اجلداول التصحيح و شكر و تقدير و

. الباب األول حيتوي على التمهيد للمشكلة و ترعريف ادلشكلة و صياغتها الصوار
شكلة و فوائدىا و ادلنهج البحث و نظام البحث. الباب الثاين حيتوي و أىدا  ادل

و مسلمة  على توضيحات أسلوب ترعليم سلارج احلرو  اذلجائية و قدرة اإلمالء
البحث و فروض البحث. الباب الثالث حيتوي على توضيح موقع و عّينة البحث 
و تصميم البحث و منهج البحث و الترعريف اإلجرائى و أدوات البحث و عملية 
تطوير أدواة البحث و تقنّية مجع البيانات و حتليل البيانات. الباب الرابع حيتدي 

ة البيانات حتليل بيانات نتائج البحث و على نتيجة اختبار أداة البحث و وصفي
إخرتاع نتيجة البحث و تفسًنىا. و الباب اخلامس حيتوي على النتائج و التوصيات 

 و خيتمم بادلراجع و سًنة الباحثة و ادلالحق.


