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ABSTRAK 
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Pembimbing I  : Dr. Salamuddin, MA 

Pembimbing  II : Dr. Akmal Walad Ahkas, MA  

 

Judul Penelitian  :Pengembangan Buku Ajar Imla’ Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa Kelas VII MTs   

          Nurul Hakim Tembung. 
 

Kata Kunci  : Pengembangan, Buku Ajar Imla’, Menulis 

 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah buku 

ajar imla’ dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Hakim Tembung, serta mengetahui kemampuan dalam 

pembelajaran Bahasa Arab, permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian 

ini adalah bahwa peneliti mengetahui buku ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran imla’ hanya menggunakan buku yang berbentuk PDF dan masih 

bergantung pada telepon genggam, dengan alasan sulitnya ditemukan buku imla’ 

saat ini.  

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) 

dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif serta menggunakan rumus dari Borg dan 

Gall. Yang menjadi instrument dalam penelitian ini adalah observasi, angket, 

penilaian ahli dan tes. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan buku ajar 

imla’ ini yaitu, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, ujicoba produk, revisi produk dan produksi massal. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan yang merupakan hasil dari tes 

dan angket maka hasil angket dari dosen ahli materi dan media mencapai 4,72 

yang berarti buku ajar sudah standar dan tidak perlu revisi. Sedangkan efektivitas 

yang diperlihatkan dari hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan hasil 

belajar siswa setelah menggunakan buku ajar imla’. Karena itu Pengembangan 

Buku Ajar Imla’ Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII 

MTs Nurul Hakim ini efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 
 

             Pembimbing Skripsi II 

 

 

 

 

             Dr. Akmal Walad Ahkas, MA 

        NIP. 198012122009121001     
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 جتريد 
 سييت غابينا هراهف :    اسم  

 ٠٣٠٢١٦٣٠98:   رقم القيد
 علوم الرتبية و التعليم :    كلية 

 العربية تدريس اللغة :    شعبة 
 سالم الدين, املاجستيالدكتور  :  املشرف األول
   الدكتور أكمل ولد أحكاس املاجستي :            املشرف الثان 

 
الدراسي:    العنوان البحث الكتاب  لدى    اإلمالء  تطوير  الكتابة  مهارة  لرتقية 

   يف الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نور احلكيم متبونج  طالب 
 تطوير, الكتاب الدراسي اإلمالء, الكتابة :  أساسية كلمات 

يف حتسني    اإلمالء  الدراسي  يهدف هذا البحث التطويري إىل إنتاج كتاب 
،  جكيم متبوناحلنور  املتوسطة اإلسالمية  درسة  مبالكتابة لطالب الصف السابع    ةمهار 

خلفية هذه الدراسة هي م اللغة العربية، واملشكلة هي  يفضال عن معرفة القدرة يف تعل 
الباحث  الكت   عرف ت  ةأن  تعل اأن  يف  املستخدمة  التعليمية  تستخدم    ءمالاإلم  يب  ال 

، على أساس من الصعب اتفوال تزال تعتمد على ال ب إال يف شكل ملفات  االكت
 اليوم. ءمالاإلب االعثور على كت

هذ  ة الباحث  تاستخدم والتطويره  يف  البحث  أساليب  املناهج    الدراسة  مع 
الكمية والنوعية والصيغ املستخدمة من بورغ وغال. واألدوات يف هذه الدراسة هي  
يف  اخلطوات  اخلرباء.  جيريها  اليت  واالختبارات  والتقييمات  واالستبياانت  املالحظات 

التدريس   البيااناإلمالء  تطوير كتاب  ت ، وتصميم  هي ، احملتملة واملشكلة ، ومجع 
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  ، املنتج  وجترب   ، التصميم  ومراجعة   ، التصميم  صحة  من  والتحقق   ، املنتجات 
 ومراجعة املنتجات واإلنتاج الضخم. 

لالختبارات   نتيجة  هي  واليت  تقدميها  مت  اليت  البياانت  على  وبناء 
مما يعين   4.72واالستبياانت، وصلت نتائج االستبيان من حماضر املواد واخلرباء إىل  

كتاب التدريس قياسي وال حيتاج إىل مراجعة. ويف الوقت نفسه، أظهرت الفعالية  أن  
تعل  نتائج  يف  حتسناً  بعده  وما  االختبار  قبل  ما  نتائج  أظهرهتا  بعد ياليت  الطالب  م 

كت اإلمالءب  ااستخدام  كتاب  الدراسي  تطوير  فإن  لذلك،  اإلمالء .  الدراسي 
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نور احلكيم الكتابة لطالب الصف السابع  ةلتحسني مهار 

 . وسائل التعليم فعال لالستخدام
 
 
 

 املشرف الثان 
 
 

 املاجستي  أكمل ولد أحكاسالدكتور 
 198012122009121001رقم التوظيف: 
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 التمهيد 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

وتعاىل   سبحانه  هدايةأعطاين  الذي  احلمد هلل  توفيق،  عناية حىت  رمحته،   ،

لدى  الدراسي اإلمالء  "تطوير الكتاب    هذه األطروحة مع العنوان  يتمكن املؤلف من  

 " جبيدة. نور احلكيم متبونحمبدرسة املتوسطة اإلسالمية  سابعالطالب ىف الصف ال

صالوة وحتيات قد تبقى تدفقت بكثرة إىل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم  

الذي كافح لتغيري ظالم العصر إىل ضوء احلقيقة اليت تدعم قيم الكرامة والكرامة جتاه  

 البشر يف وجهه. 

وفخ طويلةسعادة  رحلة  قصة  خالل  من  للكاتب  للمؤلف ر  ميكن   ،

، يدرك املؤلف أن هذه الكتابة ال ميكن فصلها ومع ذلك  .استكمال هذه األطروحة

، يف هذه املناسبة يود لذلك  .عن التوجيه والتوجيه والنقد البناء من خمتلف األطراف 

 املؤلف أن يعرب عن عميق امتناين وتقديري له: 
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، حىت يتمكن يبرمحة، وتشجيع  ينلذي تعلَّماوالديين أمي و أيب  . اخلاص اىل  1

 من إكمل هذه الرسالة.  املؤلف

سومطرة 2 احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة  مدير  املاجستري  الرمحن  سيد  الدكتور   .

 الشمالية. 

عل 3 كلية  يف  عميد  الدين  أمري  احلاج  الدكتور  جامعة  و .  التعليم  و  الرتبية  م 

 اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية. 

. األستاذ الدكتور سالم الدين املاجستري كرئيس شعبة تدريس اللغة العرابية يف  4

 م الرتبية و التعليم جامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية. و كلية عل 

, مجيع أعضاء نوراحلكيم متبونج  يف مدرسةكرئيس املدرسة  ,  . األستاذ رجيا نويل5

الذين استغلوا الكثري من   السابعريس واملوظفني وكذلك طالب الفصل  يئة التده

   .الوقت والفرص والتوجيهات املفيدة جًدا لكتابة هذه الرسالة

الدكتور  6 األستاذ  أحكاس  .  ولد  وأكمل  سالم األستاذ    املاجستري  الدكتور 

و  الدين   النفد  إعطاء  البحث  هذا  كتابة  املشرف يف  التوجيه املاجستري  املشورة 

 مفيدة جيدا ىف إعداد هذه األمهية.
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واملوظفني.  7 احملاضرين  عل  مجيع  كلية  اإلسالمية  و يف  جامعة  التعليم  و  الرتبية  م 

 احلكومية سومطرة الشمالية.

األحباء،   .8 أخوايت  سوطيعة  مجيع  ريتوجنا،  ويردا  هراهف،أواب  رهااي  ال و   ,سييت 

 مجيعا. الآليت شجعونين دائما. أستطيع أن أذكر  أمسائهن  

يف    .9 أصدقائي  أذكر  مجيع  أن  أستطيع  ال  الذين  العربية  اللغة  تدريس  شعبة 

 .أمسائهم

ميكن    للمؤلفال  كبريًا  ينقل شكرًا  أن  املساعدة  إال  تكون  أن  وأنمل   ،

الصاحلة. لألعمال  مبثابة سجل  تقدميها  مت  اليت  التواضع   والصلوات  يدرك مع كل   ،

  .املؤلف أنه ال تزال هناك أوجه قصور يف كتابة هذه الرسالة

القراء  لذلك  من  واالنتقادات  البناءة  االقرتاحات  خملصني  املؤلفون  أيمل   ،

املستقبل يف  للتحسني  الرسالةأخريًا .األعزاء  هذه  تكون  أن  أنمل  ألولئك   ،  مفيدة 

يقرؤها مستقبالذين  جيل  تشكيل  أجل  من  التعليمية  وللمؤسسات  أفضل،  هللا    لي 

 آمني . ه لنا مجيعاتي ، وعناا رمحته، توفيق، هدىسبحانه وتعاىل يهب دائم

. 
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 ٢٠٢٠ميدان, أكتوبر                                             

 الكاتبة                                             

 هراهف سييت غابينا                                             

   ٠٣٠٢١٦٣٠98رقم القيد:                                                   
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 الباب األول 

  املقدمة  

 أ.خلفية البحث 

التعل املواد   عملية  يف  مهمة  وهي  يالتعليمية  والطالب،  املعلمني  من  لكل  م 

د واامل م دون  يعوامل تؤثر على جودة التعليم. ويصعب على املعلمني زايدة فعالية التعل 

التعليمية سوف جتد   ,مع الطالب   ,تعليمية أو كتاب تعليمي. وابملثل وبدون املواد 

 .انهيك عن املعلم نقل املواد بسرعة وأقل وضوحا ,ميعقبات للتوافق مع التعل 

التعليميةاملو  لت  ي ه  اد  املستخدمة  أهدافالوسيلة  امل  حقيق    ادو التعليم. 

التعل كوس(تعليمية  الديراسية )مواد للمعلومات يف  يف إضافة    ة مهىيم هييلة ومصدر 

 .  ميية التعل وحتسني فعال

تعل  هي  ييف  استبعادها  ميكن  ال  اليت  املهارات  من  واحدة  العربية،  اللغة  م 

الكتوبة )مهارة الكتابة(. الكتابة هي واحدة من مهارات اللغة العربية وهي نشاط له  

أساس   هي  الكتابة  الكتابة.  شكل  يف  التعبري  ومهارات  التفكري  عملية  مع  عالقة 

ال التواصل  تلعب دورا يف منع اإلنسان من االنقراض،  أساسي يف عملية  تزال  يت ال 
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اتريخ وجوده. اخرتاع الكتابة له أيضا يد كبرية    ا إىل اتريخ الطفل البشري علىمشري 

لذلك   صلى هللا عليه وسلم, يف تسجيل واحلفاظ على صحة القرآن وكالم النيب حممد

تعل  بقوة على  النيب شعبه  ، وقال  ييشجع  الكتابة  ابالكتابة: رواه  قيد"النيبم  العلم  وا 

 ".الطربي

م اللغة العربية هو نص عريب خيتلف عن كتابة  يالعامل الذي يعيق عملية تعل 

من املستغرب إذا كان جيلس   ت، ليس ا خرى، وهي الكتابة الالتينية. ألهناللغات األ

ابلفعل يف طالب اجلامعات ال يزال أيضا يف كثري من األحيان ارتكاب أخطاء يف  

القرآن  من  آايت  وكذلك  اللغة  دروس  عن  الكتابة  سواء  العربية،  اللغة  كتابة 

واألحاديث، مبا يف ذلك الدفاتر واملقاالت العلمية. يف الواقع، جيب إدخال مهارات 

من سن مبكرة، وتدريسها يف املستوى األساسي  اإلمالء  بية وفًقا لقواعد  الكتابة العر 

وإتقاهنا العل   واملتوسط،  املستوى  ذلك   .اييف  إىل  ,ومع  تشري  الواقع  كتابة    يف  خطأ 

 احلروف العربية ال يزال يتم ترحيلها إىل مستوى الكلية. 

ا نظام كتابة  ية لديها أيضً فإن اللغة العرب ,إلضافة إىل وجود نظام صويت مميزاب

من  حركة.أو شكل  إما يف اجتاه الكتابة أو كتابة الشعار أو احلرف أو من حيث ,مميز

الكتاب العريب بدحيث  نعلم أن اخلط  إليه من    أ ة، حنن  ينظر  اليسار،  اليمني إىل  من 
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من  واحد  تفردها. حرف  أيضاً  لا  العربية  واللغة  احلروف،  أو  الصوت  كتابة شعار 

كن أن يكون لا شكل خمتلف من الكتابة، وهذا هو عندما يكتب اللغة العربية، مي

بشكل منفصل منفصلة مع األجبدية الالتينية، عندما يف بداية الكلمة، عندما تكون  

يف الوسط وعندما يكون وراء. هناك أيًضا بعض الرسائل اليت ال ميكن إقراهنا ابحلرف  

املؤكد أن من احملتمل جدا أن  بعد ذلك، ولكن ميكن إقراهنا ابحلرف السابق. ومن  

يسبب صعوابت للطالب اإلندونيسيني الذين مل يعتادوا على التعرف على التغيري يف 

 .احلروف الالتينية، إال فقط بني األحرف الصغرية والكبرية

فئتان من النص العريب مها النص العريب الذي مت منه شكل أو حركة,     هناك

شكل أو حركة. ابالنسبة للطالب إبندونيسيني الذين و النص العريب الذي مل يتم منه  

يتقنون قراءة القرأن لن يواجهوا ابالتأكيد صعوبة عند على الرغم ابالنص العريب مل يتم  

 شكل أو حركة. 

م اللغة العربية يف خمتلف املؤسسات التعليمية من املستوى األساسي  يإن تعل 

للمتعلمني   يسمح  أن  الكلية جيب  )مهار إىل  لغوية  مهارات  أربع  اإلستماع إبتقان    ة 

وال اإلمالء  (.  ابةوالكت  قراءةوالكالم  مدرسة  تعلم  الدينية  املدرسة  ىف  مررت  كما 

بكتاب الفقه و شعرت بغري املعقول. و من هذه املشكلة سألت واحدة من املدرسة  
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و ب.  نور احلكيم وال يوجد كتاب املدرسي للمدرسني و الطال  املتوسطة  يف املدرسة

الاتف.   من  ملفات  تستعمل  أخذمدرسة  هذه  البحث حثا الب  ت ومن  ة 

ال الكتاب  اإلمالء  در مبوضوع"تطوير  الكتابة  اسي  املهارة  السايف  لرتقية  بع الصف 

 احلكيم متبونج.  نوراملتوسطة اإلسالمية  

 حتديد البحث .ب

هناك الكثري من   ,اليت مت حبثها من قبل املؤلفني  من خالل العديد من األشياء

فيهااملشاكل   التحقيق  ميكن  هذه   ,وابلتايل  , اليت  يف  املشكلة  من  احلد  إىل  حتتاج 

 اإلمالء  لدراسي ا  هذا البحث على تطوير كتاب الدراسة. يركز احلد من املشاكل يف  

السابع    ةمهار   قيةلرت  الصف  احلد من  .متبونجكيم،احل  نورمبعهد  الكتابة يف  هذا وهنا 

توجد كتاب الدراسي األول من ملفات و بعد البحث أخذت الباحثة لصنع البحث 

 الكتاب بغري ملفات. 

 . أسئلة البحثج

 هذه املناقشة هي:  أسئلة البحثو 
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التدريس .1 كتاب  جلعل  اإلجراء  هو  ال  اإلمالء  كيف  من  السابعة    صفللطالب 

 ؟  متبونجكيم،احلنور الثانوية  

لطالب  .2 تطويرها  مت  اليت  للمنتج  صحة(  من  )التحقق  اخلرباء  تقييم  هو  كيف 

 ؟ متبونجكيم، احلنور  عهدمبالثانوية الصف السابع 

السابعائنتال  هو  كيف .3 الصف  لطالب  املنتج  اختبار  بعد    عهد مبالثانوية    ج 

 ؟  متبونج نوراحلكيم،

 أهداف البحث. د

 أهداف هذا البحث هي:وبناء على املسألة املذكورة أعاله، فإن 

الثانوية  السابعة  صفللطالب من ال اإلمالء اإلجراء جلعل كتاب التدريسملعرفة   .1

 متبونج كيم،احل نور

للمنتج اليت مت تطويرها لطالب الصف    ملعرفة .2 تقييم اخلرباء )التحقق من صحة( 

 متبونج كيم، احل نور  عهدمبالثانوية السابع 

 كيم، حل  نورا   عهدمبالثانوية    ج بعد اختبار املنتج لطالب الصف السابع ائ نتال  ملعرفة .3

 متبونج 
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 فوائد البحث . ه

حبثها، من املتوقع أيضاً أن يوفر هذا  واستناداً  إىل األهداف البحثية اليت سيتم  

هذا  فوائد  وتنقسم  التحديد.  وجه  وعلى  عام  بشكل  التعليم  عامل  يف  فوائد  البحث 

   البحث إىل قسمني:

 الفوائد النظرية  .١

هذا يضيف  أن  املتوقع  من  النظرية،  الناحية  ومعرفة   ومن  اثقبة  نظرة  البحث 

حول علوم اللغة العربية يف املستقبل، فضالً عن حتفيز كل معلم يف املستقبل   هتطوير 

على االهتمام دائماً وإعداد املواد سوف تعطى للمتعلمني من أجل خلق جو الطبقة 

 اليت ليست مملة.

 الفوائد العملية .٢

 املؤلف  ( أ

بشكل   ومنظم  جيد  تعليمي  كتاب  صنع  يف  واخلربة  البصرية  إضافة  ميكن 

 وسهل الفهم من قبل القارئ.منهجي 
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 املدرسة (ب

التعلم ابإلضافة    اختيار مراعاة   التعليمية يف عملية  املواد  التعليمية وأمهية  املواد 

 إىل مجع الكتب يف املكتبات املدرسية. 

 املدرس و الطالبج( 

يف   كان  إذا  جيدة  التدريس  كتاب  جعل  كيفية  حول  املعرفة  إضافة  ميكن 

 م.يالعثور على كتاب التدريس كدليل يف عملية التعل املدرسة مل يتم 

 الطالبد( 

املتعلمني هم املركز أو الكائن الذي هو الغرض من هذا البحث ، ومن املتوقع 

من قبل كتاب التدريس ميكن أن تضيف يف وقت الحق إىل جدية املتعلمني يف التعلم  

املعلمني ميكن تكرار الدرس مع هذا  وإذا كان هناك تفسري غري مفهومة من الطالب  

 الكتاب التعليمي.

 بحثال ( هيكلو

لتسهيل القارئ يف فهم هذه الورقة جيعل املؤلف الكتابة منهجية على النحو  

 التايل:
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األول هو املقدمة، اليت حتتوي على اخللفية، وحتديد املشاكل، والقيود    باب ال

القسم    املفروضة هذا  و.  البحث  وفوائد  وأهداف  املشاكل،  وصياغة  املشاكل،  على 

 األول هو إشارة إىل مناقشة األقسام التالية. 

 

تعل   باب ال  ، ونطاقها  الكتب  وتدريس  والتطوير  للنظرية  دراسة  هو  م يالثاين 

 ، ونطاقه ومهارات الكتابة )املهارة( ، وأطر البحث والتفكري ذات الصلة ءاإلمال

الثالث هو أسلوب حبثي حيتوي على أنواع البحوث والسكان والعينات   باب ال

حتليل  وتقنيات  البياانت  مجع  وتقنيات  املنتجات  تطوير  ومراحل  التطوير  وإجراءات 

 البياانت. 

لبياانت   باب ال التعرض  نتيجة  هو  أوصاف    الرابع  على  حتتوي  اليت  البحث 

كتاب  تطوير  كتاب   اإلمالء  نتائج  ونتائج  الصحة  من  التحقق  بياانت  وعرض   ،

 متبونج  نورول حكيم  عهدمبالثانوية لطالب الصف السابع اإلمالء اختبار 

تنتاجات وتوصيات واقرتاحات بناءة اخلامس هو غالف حيتوي على اس  باب ال
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 الباب الثان 

 البحث النظري 

 ر  يمفهوم التطو  .أ

 العلم  نشاط   هو  التطوير  2002  سنة  18  رقم  اندونيسيا  مجهورية  لقانونا  وفقا

 احلقيقة  أثبتت  اليت  العلم  ونظرايت   قواعد  من  االستفادة  إىل  هتدف   اليت  والتكنولوجيا 

  توليد   أو   القائمة  والتكنولوجية  العلمية  التطبيقات   و  ,والفوائد  الوظائف  لتحسني

 1. جديدة  تكنولوجيات 

  , والطريقة ,العملية هو والتطوير ,( KBBI) اندونيسيااللغة  الكبري للقاموس وفقا

 وتغيري  ,الزايدات   فعل  هو  طويرالت   أن  ,إندونيسيا  للغةا  قاموس  يف.  تطوير  واألفعال

 2. (جرا وهلم ,واملعرفة األفكار) متاما

 
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Kedua, (Balai Pustaka: 2003), h. 473 

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:BPFP, 1988), h. 414 
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  رمسي   تعليمي  جهد  هو  التطوير  الواقع  يف  (Wiryokusumo) لويريوكوسوم  وفقا

 من  ومسؤولة  وتنظيم،  وتوجيه،  والتخطيط،  وعي،  عن  تنفيذها  يتم  اليت  رمسي  وغري

 عن   فضال  دراية،   على  كاملة،  متوازنة،   شخصية  تطوير   دليل,  زراعة،   إدخال،  أجل

 3. الشخصية الذات  على  واالعتماد األمثل اإلنسان تصبح أن على القدرة

 بذلك   وللقيام.  القيمة  لزايدة   التنمية  عقد  يتم.  ابحلكم  دائما  التطور  وترتبط

 التغيري  حول  الرأي  يف  اختالف  سيعطي   املعايري  يف  الفرق.  معينة  معايري  إىل  يستند

 .السيئ

 األمور  جلعل  عملية  هو  طوير الت  أن  ةالباحث  تخلص  أعاله  آراء  عدة  من

   .تغيري له  ويكون أكمال

 ونطاقه سيادر ال كتاب ب.

 سي ادر ال مفهوم كتاب. ١

  املادة   من  3  الفقرة  توضح  ،2008  لعام  2  رقم  الوطنية  الرتبية   وزير  الئحة  يف

 التعليم  وحدات   يف  الستخدامها  إلزامية  مرجعية  كتب  هي  املدرسية  الكتب  أن  األوىل

 
3 Eunike Awalla, Pengembangan Kompetensi ASN Di Kantor BKD Melonguane 

Kabupaten Kepulauan Talaud, (Jurnal Administrasi Publik. Vol 4 no 56 2018), h. 10 
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  والتقوى   اإلميان  من  زايدة  أجل  من  تعليمية  مواد  على  حتتوي  اليت  والثانوي   االبتدائي

 واملهارات  احلساسية   وزايدة  والتكنولوجيا،  العلم  وإتقان  والشخصية،  النبيلة  واألخالق

 4.للتعليم الوطنية  املعايري تنظمها اليت والصحية اجلمالية

  أن   23  و ۲۲اية    1  املادة  ذكرت   2013  سنة  32  رقم  احلكومة  الئحة  يف

 وأساليب  التعلم،  اسرتاتيجيات   على  حيتوي  الذي  التوجيهي  املبدأ  هو  املعلم  دليل

  املدرسية   والكتب.  التعلم  وموضوع  موضوع   لكل  والتقييمات   التعلم،  وتقنيات   التعلم،

 5. األساسية والكفاءات  األساسية الكفاءات  لتحقيق  للتعلم الرئيسي املصدر هي

  املواد   من  جمموعة   هو  التدريس  كتاب   إن   قالت   هاجملت  يف)   Millah  (وفقا مللة

  سيتم  اليت  الكفاءات   نزاهة  لعرض  منهجي  بشكل  ترتيبها   يتم  اليت  ابملواد  املهيكلة

 6التعلم.  أنشطة يف املتعلمني قبل من إتقاهنا

  ككتب   املستخدمة  الكتب  هو  التعليمية  ( الكتبSuharjonoوفقا لسهرجونو)

 يف   اخلرباء  مجعها  اليت  القياسية  الكتب  وهي  الدراسة,  من  معينة  جماالت   يف  مدرسية

  هو   الذي   التدريس   طريق  عن  تستكمل  واليت  وأهداف,  تعليمية   ألغراض  جماالهتا
 

4 Undang-Undang Nomor 2, PERMENDIKNAS Tahun 2008, h.28  

5 Undang-Undang Nomor 32, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 

2013, h. 5 

6  Erna Suwarni, Pengembangan Buku Ajar Berbasis Lokal Materi 

Keanekaragaman Laba-Laba di Kota Metro Sebagai Sumber Belajar Alternatif Untuk 

Siswa Kelas X, Jurnal Bioedukasi Vol. 6. No 2 Nop 2015, h. 87 
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  برانمج  دعم  من  تتمكن  حىت  يف فصل والكلية  مرتديها  قبل  من  الفهم  وسهلة  متناغم

 . التدريس

منطواتى)  لكتاب   وفقا  آخر,   تعريف  من   واحدة   ( هي  Mintowati  التدريس 

 على  حتتوي  موحدة  تعليمية  وحدة  هو  التدريس  كتاب .  النجاح  التعلم  عملية  وسائل

 منهجي  بشكل  ترتيبها   يتم  اليت  التعليمية  الكتب  تسهل.  والتقييم  واملناقشة  املعلومات 

 الكتب  ترتيب  جيب  ،  لذلك .  التعليم  أهداف  حتقيق  دعم  املواد  يف  املتعلمني  على

 الضم,  سهلة  عالية,  وضوح  جوانب  لالهتمام,  مثري  منهجي,  بشكل  التعليمية

 7. السائدة الكتابة بقواعد واإللتزام

  كان   التدريس  كتاب   أن  الباحثة  خلصت  أعاله  العلماء   من  العديد  بني  من

  تقدمي  يف  املعلمني  تساعد  أن  ميكن  تعليمية   مواد  أو   تعليمية   إعالم  وسائل  من  جزًءا

 . التعليم من الغرض لتحقيق املواد

 

 

 
 

7 Tri Sariyanti, Kontribusi Penggunaan Buku Ajar dan Minat Mahasiswa Untuk 

Belajar Mandiri Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Keuangan Menengah 2 Pada 

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2013/2014 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, (Surakarta: 2016) 
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 رسي ا دوظيفة كتاب ال.٢

  إىل   متييزها  ميكن  املدرسي  الكتاب   وظائف  ( Petty) فتيتو  (Greene) لغري  وفقا

 8. طالب لل  ووظائف  للمعلمني وظائف  , مهااثنني

 :تشمل ٬املدرسي لدي املعلموظيفة كتاب أ( 

 التدريس يف املربني على وفّر الوقت (1

 ميسر  إىل معلم  من املعلمني دور تغيري (2

 وتفاعلية فعالية أكثر يصبح التعلم عملية حتسني (3

 التعليم نتائج يف اإلتقان أو اإلجناز لتقييم كأداة (4

 :تشمل ٬وظيفة كتاب املدرسي لدي الطالب  ب(

 آخر  طالب صديق أو معلم دون يتعلم لدي الطالب  (1

 يريده  مكان أي ويف وقت أي يف لدي الطالب يتعلم (2

 مستقلني  متعلمني ليصبحوا للطالب  الواهبة  اإلمكاانت  مساعدة (3

 
8 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif ( Yogyakarta: 

Diva Press, 2012) h. 24 
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الذين (4     مادة   وهو  التعلم  عملية  يف  أنشطتهم  مجيع   سيوجهون   الطالب 

  إضايف   تعليمي   مورد  عن  فضال  وإتقاهنا,   تعلمها   ينبغي   اليت  الكفاءة  من

 للطالب

  إذا  ولكن ،  عديدة التدريس كتاب  وظائف أن  الباحثة تخلص احلالة هذه يف

 للمعلمني   التدريس  كتاب   وظيفة  ومها  اثنني  إىل  العامة  املراجعة  تلخيص  ميكن  كان

 .للمتعلمني التدريس كتاب   ووظائف 

 سي  ادر فوائد كتاب ال .٣

)  يف  (Petty)  يتفتو  (Greene   )غرينوفقال  من  العديد  صياغة(  Rodliرضلي 

 9:التايل التعليم على ويستخدم التدريس كتاب   أدوار

  املواد   يف  اإليضاحية   والتطبيقات   التعليم  حول  وعصراي  قواي   منظورا  يعكس (أ

 املقدمة التعليمية

  والذي  واملتنوع،  للقراءة والقابل الغين املوضوع  أو للمشاكل مصدر تقدمي  (ب 

 املقرتحة  للربامج  كأساس  الطالب،  واحتياجات   اهتمامات   مع  يتوافق

 .الفعلية احلياة تشبه اليت الظروف التعبريية مهارات  حيث األنشطة
 

9  Ahmad Rodli, Pengembangan Buku Ajar Bahasa Arab Berbasis Integrasi 

Interkoneksi Untuk Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Pendidikan 

Madrasah. Volume 2. Nomor 1 2017, h. 105 
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 التعبريية  للمهارات  وتدرجيي بدقة منظم مصدر توفري (ج

 الطالب  لتحفيز التدريس وأدوات  األساليب( املصاحب دليله مع)  تقدميد(  

   العملية واملهام التمارين دعم وكذلك  الضروري األويل التثبيت تقدميه( 

 عالجية  ومواد ومناسب مالئم تقييم  تقدميو( 

 Basturkmen(  :10بسرتكمن) قبل من الكتب تدريس  فوائد شرح يتم كما

 املعلمني   لذلك .  الدراسي  املنهج   إلنشاء  األسهل  من  جيعل  الكتب   تدريس (أ

 املتعلمني يتعلم ماسوف فهم الدراسي  املنهج جعل الذين

  ال   ما  املعرفة  يقدم  التعليمي  الكتاب   ألن  املتعلمني  على   السهل  من  جعلب(  

 .التدريس كتاب   من يعرفونه

كوسيط   املعلمني  على  ذلك   ويوفر.    القراءة  على  يؤثر   أن  ميكن  مرئي  ج( 

 . تعليمها  سيتم اليت املواد تقدمي يف الوقت

  يف  ألنه للمتعلمني التقييمات  لتقدمي التوعية اختصاصيي على األمر د( تسهيل

 . املمارسة أسئلة هناك التدريس كتاب 

 
10 H. Basturkmen. Developing Courses in English For Specific Purposes. ( New 

York: Paglave Macmillan.2010), h. 149 
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 من   هبم  خاصة  مستوايت   لديهم  ألن   م،يالتعل   برامج  يف   االتساق  توفريه(  

 .الصعوبة

  ،   كبري   حد  إىل  هي  التدريس  كتاب   فوائد   أن   الباحثة  تخلص  احلالة  هذه  يف

 مساعدة  يف   مفيدة  التدريس  كتاب   فوائد   أن  جممله   يف  املفهوم   من  كان  إذا  ولكن

 .للتعليم املتعلمني ميتعل  وتسهيل

 ي سالدرا كتاب  خصائص .4

)   لكتاب   وفقا   املواد   فإن  ,عام  بشكل  التعليمية   املواد  من(  Muslichمصلح 

 11:وهي ,التشابه  أوجه  مها وابلتايل  ,علمي عمل هو التعليمية

  أو  املعرفة  من  سلسلة  على  حيتوي   التدريس  كتاب   حمتوى  حيث  من (أ

 الدراسية  املنح حساب  ميكن اليت املعلومات 

  لنمط   وفقا  موضحة  التعليمية  املواد  يف  الواردة  املادية  العروض  حيث  من  (ب 

 املنطق  من حمدد

  منط   إما   ,العلمي  الكتاب   اتفاقية   بعد  التدريس  كتاب   شكل  حيث   منج(  

 .   املناقشة منط  أو ,التقسيم ومنط , االقتباس ومنط , الكتابة
 

11 Masnur Muslich,Textbook Writing: Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), h. 60 
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 بشكل   العلمي  الكتاب   عن  ختتلف  مميزة   بسمة   التعليمي  الكتاب   يتميز   كما

 12: التالية  ابلطرق اخلاصة امليزات  هذه إىل وينظر. عام

          التعليمية املناهج  رسالة على بناء الكتب تنظيم يتم (أ

  واالسرتاتيجية   والنهج  األساسي  األساس   إىل  الرسائل  تعليم  منهج   توجيه   ميكن

 .الربانمج وهيكل

          التعليمية املناهج  رسالة على بناء   الكتب تنظيم يتم  (ب 

  والنهج   األساسي  األساس  إىل  الرسائل  تعليم  منهج  توجيه  ميكن

 واالسرتاتيجيات

        حمدداً  دراسياً  جماال  يقدم التدريس كتاب  ج(

  جادو "  للكتاب   يسمح  ال  ,لذلك .  حمددة  ملواضيع  معبأة  التدريس  كتاب 

 تغليف  توجيه   يتم   ،   الواقع  يف.  خمتلفة  دراسية   جماالت   على  حيتوي   الذي "  غادو

 كتب  توجد  ال  أنه  يعين  وهذا.  معينة  تعليمية  ومستوايت   فصول   إىل  التعليمية  الكتب

 . التعليم مستوايت  جلميع وخاصة الفصول، جلميع  مناسبة تعليمية

 
12 Masnur Muslich, Textbook writing…, h. 61 
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       الطالب  تعلم أنشطة إىل  املوجهة  الكتب تدريسد( 

 جيب  ،  لذلك .  للمعلمني  وليس  للطالب،  التدريس  كتاب   يتكون  أساسا

 ميكن  تعليمي،  كتاب   قراءة  عند.  للمتعلمني  التعليمية  األنشطة  إىل  املواد  عرض  توجيه

 الفهم   أهداف  حتقيق  أجل  من  سواء   التعليمية،  األنشطة  من  بسلسلة  القيام  للمتعلمني

 . واملواقف واملهارات 

  من   رؤيتها  ميكن التدريس كتاب   خصائص أن  الباحثة تخلص احلالة هذه يف

 وينبغي   ,التعليمي  الكتاب   وشكل  , املواد  وعرض  ,التعليمي  الكتاب   حمتوى  حيث

 . الطالب  لالحتياجات  ووفقا  التعليمية املناهج حسب التعليمي الكتاب  تنظيم

 سيا در كتاب ال  لكتابة مبادئ .5

  , الكتب   تدريس   مبادئ  وصف (  Wajiminوامجني )  يف(  Degengدغينج )ل  وفقا

 13:وهي

 (.   الربط) األمهية مبادئ (أ

 
13  Wajimin, Pengembangan Buku Ajar Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit 

Berbasis Representasi Kimia, (Jurnal, Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan, 2014), h. 

9-10 
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  كفاءات   بتحقيق   صلة   ذات   أو   صلة  ذات  التدريس كتاب   مواد تكون أن جيب

 أنشطة  ختطيط  على  القدرة  خالل  من  املتوقعة  الكفاءات   يف   التحكم  مت  إذا  املعلمني,

 .التعلم األنشطة بتخطيط مرتبطًا الكتاب  حمتوى يكون  أن فيجب ,(RPP) التعليم

 .  االتساق ادئمب (ب 

  ترتاوح  مناقشات /    خطية  مواد  على  التدريس  كتاب   مواد  حتتوي  أن  جيب

 . النهاية  إىل البداية من

 .  الكفاية ادئمبج( 

( مفرطة  وليست   قليلة  ليست)  كافية  التدريس  كتاب   على  املكتوبة   املواد

 كل   كمواضيع,   اختيارها   مت   اليت   الفرعية  الكفاءات  أو ابلكفاءات  املتعلقة املسائل لشرح

  خالل   من  حتديدها  مت  اليت  املواد  نطاق  ابتساع  ذلك   ويتعلق.  وأوصافها  املكوانت   من

 . املفاهيمية اخلريطة

 املنهجية د( 

  من   تتكون  ،  كاملة  معلومات   عن  عبارة   التدريس  كتاب   يكون   أن  جيب

 . التدريس كتاب   كتابة  لقواعد وفًقا ومرتبة( مناقشة) مرتابطة مكوانت 
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  ادئمب  من  تتكون  التدريس  كتاب   مبادئ  إىل  الباحثة  تخلص  احلالة  هذه  يف

 . الكتب كتابة   تدريس  ومنهجية الكفاية  ئداومب ،  االتساق  ادئومب األمهية،

 سي اجليدادر كتاب ال  توحيد .٦

  التعليمية   الكتب   نوعية  تفي   أن  جيب  (BSNP)  التعليم  ملعايري  الوطنية  للوكالة  وفقا

 اللغة،   وعنصر  العرض،   وعنصر  احملتوى،   عنصر  وهي   اجلدارة،  ملعايري  األربعة  ابلعناصر 

 حبيث   إىل،  مفصلة  أدوات   يف  األربعة   العناصر  هذه   توضيح  يتم  مث.  التصارع  وعنصر

 كتطور   املؤلف  قبل  من  األداة  هذه  استخدام  ميكن.  تطبيقها  شخص  ألي  ميكن

 كتاب   لتقييم  ابلنسبة .  النتائج  تنحرف  ال  حىت  التدريس  كتب  كتابة  أو  أساسي

 ككتاب   التدريس   كتاب   لتحديد  كأساس  األداة   هذه  استخدام  ميكن   التدريس،

  األداة   هذه  استخدام  ميكن  اجلمهور،  وعامة  والطالب   للمدرسني  وابلنسبة.  قياسي

  من   معينة  مستوايت   يف  التعلم  يف  املستخدمة  املدرسية   الكتب  أمهية  لتحديد  كأساس

  14.التعليم

 : أشياء  بثالثة  احملتوى عنصر يتعلق

 
14 Mansur Muslich, Op.Cit., h.291-292 
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  األساسية   والكفاءات   (SK)  الكفاءة  معايري  مع  املادية  األوصاف  مطابقة (أ

(KD)  الدراسية  املناهج يف الواردة 

 املواد دقة (ب 

 التقدميي للعرض داعمة ج( مواد

 :   أمور بثالثة أيضا  العرض عنصر ويرتبط

 التقدميي العرض تقنيات   (1)

 للتعلم  تقدميي عرض  (2)

 .   التقدميي العرض اكتمال (3)

 : أشياء ثالثة مع اللغة عنصر يتوافق

 الطالب منو مستوى مع اللغة استخدام (1)

 تواصلية  لغة استخدام  (2)

 .التفكري تدفق وحماذاة شرط متطلبات  يليب اللغة استخدام (3)

 : أشياء بستة التدريس كتاب   يف املادي/اجلرافيكي العنصر يرتبط

 الكتاب  تنسيق حجم (1)

 الكتاب  من اجللدي اجلزء تصميم  (2)
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 احملتوى قسم تصميم (3)

 الورق  جودة (4)

 الطباعة  جودة (5)

 الغطاء جودة (6)

 أن  جيب  اجليدة  التعليمية  الكتب  توحيد  أن  الباحثة  تخلص   احلالة  هذه  يف

  احملتوى   عناصر  على  حتتوي  اليت  وهي  , القياسية  لألهلية  عناصر   أربعة  على  حيتوي

 . املطعمة وعناصر اللغوية والعناصر التقدميي العرض وعناصر

 سيادر ال  إلعداد كتاب خطوات .7

 سوف   معني  مدرسي  تدريس  كتاب   ترتيب  عملية  (Achmadiألمحادي )  وفقا

   15التالية:  ابملراحل متر

   الدراسية  املناهج دراسة (أ

  كأساس   تستخدم  اليت  الفلسفة  أساس   هو   الدراسي  املنهج  عام،  بشكل

  واألهداف   التعلم  مناهج  خالل  من  األساس  هذا  وينعكس.  الدراسية  املناهج   لتطوير

 
15 Achmadi, Tata Saji Buku Ajar, Pelatihan Penulisan Buku Ajar (Jakarta. 2008) 

h. 37 
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  مرافق   عن  فضال  األهداف،  لتحقيق  التعلم  وجتارب   واإلجراءات   واحملتوى   التعليمية

 .البحوث 

    الدراسي  املنهج إعداد (ب 

  كل  من  للمنهجيات   العام  التخطيط  على  املساعدة  يف  مفيدة  املرحلة  هذه

  الكفاءة،  معايري: هي الدراسي املنهج يف  تطويرها جيب اليت والعناصر. التدريس كتاب 

 .  املواد ومصدر الوقت، وختصيص التعليمية، واخلربة واملوضوع،  األساسية، والكفاءات 

    الكتب تنظيمج( 

 بدًءا ,  عام  بشكل  الكتابة  نظام  بنية  متابعة  يف  التعليمية  الكتب  تنظيم  يستمر

 .مغزى ذات  وحدة هو  الكتاب  الكتاب، مثل. واإلقفال واحملتوى املقدمة من

    املواد  اختيارد( 

 كتاب   فصول  من  فصل  كل  يف  مناقشتها  متت  اليت  املواد  اختيار  تعديل  جيب

  الدراسية   للمناهج   وفًقا  القياسية  املواد  اختيار :  التالية   القياسية   لألحجام  وفًقا  التدريس

 .  والتكنولوجيا العلوم تطوير وإعادة والعلمية التعليمية واألهداف

    املواد عرضه( 
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  والعناصر .  التدريس  كتاب   يف  الواردة  املواد  تقدمي  لكيفية  دليل  هو  املواد  عرض

 واهتمام   االهتمام  وجذب   التعلم،  يف  والتدرج  التعلم،  من  الغرض:  هي  فيه  الواردة

 واألسئلة  واملعايري  املواد  بني  والعالقة  الطالب،  وتفعيل  الفهم،  وسهولة  الطالب،

 .  والتمارين

   القراءة  وسهولة اللغة استخدامو( 

  يف.  اجلسد  لغة  وكذلك   وصحيح  وواضح   جيد  هو  اندونسييا  لغة  استخدام

  دراسة   من  تتكون   التدريس  كتاب   كتابة  يف  اخلطوات   أن  الباحثة   تخلص  احلالة  هذه

  وعرض   املواد،   واختيار   ،  الكتاب   وتنظيم  ،   الدراسي  املنهج   وإعداد  ،   الدراسية  املناهج

 . ووضوحها اللغة واستخدام املواد

 سيا ر كتاب الد  كتابةل تقنيات .8

  عدة   قبل  من  به  القيام  ميكن  الكتب  كتابة   التدريس  ( Bendor)لبيندور  وفقا

   16: وهي ، الكتب كتابة   تقنيات   تدريس( ثالثة)  3 عموما وهناك تقنيات،

 
16 Mudzakir, Penulisan Buku Teks Yang Berkualitas (Bandung: Pustaka, 2010), h. 

27 
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  أفكاره   أساس   على  التعليمي   الكتاب   مؤلف  واملؤلف   ،  نفسك   كتابة (أ

 .   اخلاصة وجتاربه

  من  اخلاصة   التدريس  كتابه  خيلق  مل  واملؤلف  ،  املعلومات   تعبئة  إعادة  (ب 

  من  وغريها  والورق   املدرسية  والكتب  الكتب  من  االستفادة  ولكن  الصفر

 .املوجودة املعلومات 

  الصلة  وذات   الصلة  ذات   املصادر  خمتلف  من  املشاركات   جتميعج(   

 .      ابملوضوع

  من   تتكون   ب االكت  كتابة   تدريس  تقنية   أن    الباحثة   تخلص  احلالة   هذه  يف

.  خمتلفة  مصادر  من  الكتاابت   ومجع   املوجودة  املعلومات   تعبئة  وإعادة   ,أنفسهم  كتابة

  التعليمية   الكتب  كتابة   تقنيات   من  واحدة   استخدام  التعليمية  الكتب  ملؤلفي  ميكن

 .األصالة تعزيز خالل من أعاله  الثالثة

 ونطاقه تعليم اإلمالءج. 

 مفهوم اإلمالء. ١
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اللغة" اإلمالء" من   أو   شيء   كتابة   تعين  اليت"  إمالء-ميلي-أملى"  الكلمة  ىف 

 على  العربية  اللغة  ختصصات   أحد  هي  عليها  املدعى  أو  املبادئ   أن  حني  يف.  كلمة

 17. احلتمي للخطأ الكتابة على الرتكيز إىل وهتدف الصحيحة الكتابة أساس

 يف   صحيح   بشكل   ملوقفهم  وفقا الرسائل كتابة  هوإمالء  (Ma’ruf)عروفمل وفقا

 18.األخطاء معىن على ظللحف الكلمات 

  اليت   العربية،  اللغة  فروع  من  أحد  هو "  إمالء"  إن  As-Saman))  لسمانوفقا  

  مت   اليت  الكتابة   لقواعد  وفقاً   واحدة  كلمة  إىل  احلجة  رسائل  كتابة   كيفية  تناقش

 19. وضعها

لو    علماء   وضعها  لوائح  /قواعد  له   كتابة  فنهو    اإلمالء(  Harun)  ارونفقا 

  يهدف   وبعضها   متكرر،  بشكل  املستخدمة  الكلمات   كتابة   يدرس  بعضها  سابقون، 

 20.  الكلمة أصل تفسري إىل يهدف وبعضها تشبه، اليت الكلمة حول ك الش  إزالة إىل

 
17 Abdul Aziz, Syamsu Nahar, Mardianto, Desain Pembelajaran Imla’ Dalam 

Meningkatkan Kemauan Menulis Tulisan Arab Bagi Santri Di Pondok Pesantren Ar-

Raudhatul Hasanah Medan, (Edu Riligia: Vol.1 No.4, 2017) h. 580 

18  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h.151 

19 Novita Rahmi, Pengembangan Materi Qawaid Al-imla’ Sebagai Penunjang 

Mata Kuliah Kitabah I Studi Pada Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah IAIN 

Metro, (An-Nabighoh: Vo.l 20 No. 01, 2018), h. 119 
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  كلمة   كل  يف الرسائل كتابة هو إمالء  أن الباحثة  تخلص أعاله آراء عدة من

 . اخلاطئة والكتابة  املعىن سوء من لتجنب تعيينها  مت اليت وائحل/  للقواعد وفقا مجلة أو

 اإلمالء  تعليم  من لغرض. ا٢

واألهداف,    الغرض  لديهم  للطالب إمالء    التدريس(  (Nuha    لـنهى  وفقا

 21وهو:

 عملية االستخدام سهولة (أ

  أن   ميكن  الكتابة   واألخطاء  صحيح,  بشكل  الكلمات   كتابة  تدريب  .1

  قبل   من  املطلوب   القصد   فهم  يف  األخطاء  وحىت   للقراء,  عادة  يسبب

 . املؤلف

  وتدريب  مساع،   على  أذنيك   وتدريب  االهتمام،  على  عينيك   تدريب  .2

 .احلق والطالء  الكتابة على يديك 

 . وموسعة جيدة   لغة إتقان أتليف على الطالب  تدريب  .3

 نظرية  االستخدام سهولة (ب 

 
20 Novita Rahmi, Pengembangan Materi Qawaid Al-imla’…, h. 120 

21  Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Diva Press, 2012), h. 140 
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 والتذكر احلفظ ممارسة .1

 الدقيق االهتمام تطوير .2

 وشامل أنيق تدريب .3

  22: يلي كما   هو" إميال" هدف فإن ، (Izzan)لعزان ووفقا

 متقدمة   بلغة  العربية  ابللغة  واجلمل  الكلمات   كتابة  للطالب   ميكن .1

 .وحقيقية

  أيضا   ولكن  العربية،  واجلمل  احلروف   قراءة  يف  ماهرين   فقط  ليسوا  الطالب  .2

 . كتابتها  يف املهرة

.  املباشر  غري  والغرض  املباشر   الغرض  مها،  هدفان  له  اإلمالء  عام  بشكل

 مفردة  يف  احلجة  حروف  كتابة  على  قادرة  تكون   أن   هو"  ءإمال"  من  املباشر   الغرض

   :وهو منه،  املباشر غري الغرض أما. وسرعة  بدقة ومجلة وكلمة

 التفكري  مبهارات   الطالب   تزويد   أي  ،(اللغاوي  الدف)  اللغة  من  الغرض .1

 اللغة  وأساليب  واليكل،  احلروف،  وحروف  املعىن،  ومعرفة  السريع،

 .اجلديدة
 

22 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Humaniora  

2015), h. 123 
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 . والرؤية ابلسمع اإلحساس يشحذ( يضو ع ال فالد) املادي الغرض .2

  والبحث  ابلرتتيب  الطالب   تعريف  ،(يلقاخل  دف ال)  املوقف  أهداف .3

  ويصبح  الصرب  على  والتعرف  للدعوة،  السريعة  واالستجابة  والرعاية

 . ذلك  عليه ميلي املعلم أن طاملا خملصا مستمعا

  ولكن   ا,كثري إمالء    دراسة  من  الغرض  أن    الباحثة  تخلص  احلالة  هذه  يف

  ،   مباشر  وغري  مباشر  بشكل  قسمني  إىل'  إمالء'    هدف  تقسيم  ميكن  عام  بشكل

 موقف   يف  دور  لا  يكون  أن   ولكن'   إمالء'    التعلم  من   الغرض  يركز  ال  حيث

 .الطالب 

 إمالء  من أنواع  .٣

  جيب   اليت  والتقنيات إمالء    من  أنواع  أربعة  هناك  ، (Hermawanريموان)ل  وفقا

 23:وهيإمالء  ميتعل  يف فيها النظر

 إزالة   هو  النسخ"  ءإمال"  إىل  إليه  املشار  ،(ولاملنق  ءمالاإل)  النسخ (أ

  ذلك   علم إمالء ويتم.  الكتب  مثل  اإلعالم  وسائل  بعض  من  الكتاابت 

  والكتب   البيضاء   السبورة   على  النص  أو   الكتابة   إعطاء  طريق  عن

 
23  Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 76-78 
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  أو   القراءة  من  أمثلة  املعلم  أعطى  ذلك   بعد .  ذلك   إىل  ما   أو  والبطاقات 

  انقش  ،   ذلك   بعد.  سلس  حنو   على  حىت  الطالب   تليها   , الكتابة   تالوة 

  دفرت   يف  الطالب   نسخ   ذلك   وبعد  ,النص  يف   الوارد  القصد  أو  املعىن

 .املالحظات 

  هي   مالحظة"  إمالء"   إىل   إليها  املشار  ،(وراملنظ  ءمالاإل)  مالحظة  (ب 

  رؤية  دون  ب الطال  كتاب   إىل  نقلها  مث  معني،  وسط  يف  الكتابة  إىل النظر

 من  ولاباإلمالء املنق  نفس  األساس   يف  هو "  ءمال إ"  إن .  اآلن  بعد  الكتابة 

  يسمح   ال  الطالب  توزيع   عملية  يف  ولكن  نسخها،   أو   الكتابة  نقل  حيث

 احلالة  هذه  يف  الطالب   على  جيب.  املعلم  يقدمها  اليت  الكتابة  برؤية  له

 .قبل من املرئية  نتائجهم نسخ

اإلستماء(    ع ا السم  (ج  اإلمالءهذا  .الكتابة  مث   قراءة،   النصوص )اإلمالء 

 مجل   بكتابة  بونيطل   الطالب   ألن.  ولواملنق  وراملنظ  ءمالاإل   من  أصعب

  دقتهم   نتيجة  على  يعتمدون   بل  املعلم،  مثال  إىل  النظر   دون   نصوص   أو

  يف   الوارد  املعىن  الطالب   يناقش  مث,.املعلم  به  يُتلى  ما  إىل  االستماع  يف

 .املعين النص أو اجلملة اجلديد ب الطال يكتب مث ,اجلملة
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 وتقدمهم  الطالب   قدرة  قياس   إىل  يهدف  ، (اإلمالء اإلختباري)  ( اإلختبارد

  عناصر   املقاسة  القدرات   وتشمل.  قبل  من  تعلموها  اليتء  اإلمال  ميتعل   يف

اإلستمالإلاو   ور،املنظ  ءمالاإل  و  ول،املنق  مثل  األساسية  القدرة   ، اعمء 

  الكتابة،   أنشطة  يف  املعلم   قبل  من  موجهني  الطالب   يعد  مل  لدفها،  وفقاً 

 . ملمارسة  كافياً   وقتاً  الطالب  إعطاء يتم وابلتايل

   24ينقسم اإلمالء أبربعة أنواع: (Ibrahim)ووفقا إلبراهيم 

 اإلمالء املنقول .1

الكتابة,   قبل  وفهمها  بقراءهتا  القطعة  ملوضوع  التمهيد  هو  تدريسه  طريقة 

قراءة فردية من التالميذ, أسئلة ىف معىن القطعة,  قراءة املدرس القطعة قراءة منوذجية,  

الصفني   للتالميذ  اإلمالء  من  النوع  القطعة.وهذا  ىف  اليت  الصعبة  الكلمات  هتجى 

 األول و الثاين  من املرحلة اإلبتدائية. 

 اإلمالء املنظور  .2

 وهذا النوع من اإلمالء للتالميذ الصف الرابع من املرحلة اإلبتدائية. 

 عياإلمالء اإلستما .3

 
 عبد العليم ابراهيم, اإلمالء و الرتقيم, )مكتبة غريب(, ص. 20-14  24
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والسادس   اخلامس  الصفني  للتالميذ  اإلمالء  من  النوع  املرحلة  وهذا  من 

 وكذالك تالميذ املرحلة اإلعدادية و طلبة دور املعلمني و معلمات. اإلبتدائية

 اإلمالء اإلختباري  .4

 وهذا النوع من اإلمالء يتبع مع التالميذ ىف مجيع الفرق.

 25أنواع:( اإلمالء ثالثة Sayyidوفقا لسيد )

 ولء املنقمالاإل .1

 ور ء املنظمالاإل .2

 اإلمالء اإلختباري/مسموع  .3

إمالء    من  أنواع  أربعة  من  يتكون إمالء    أن   ة الباحث  تخلص  أعاله  التفسري  من

 . إمالء إختبار  و  إمالء استماع,  إمالءمنظور, ،منقول

 د. مهارة الكتابة

 مهارة الكتابة. مفهوم ١

 
  عبد المنعم سيد عبدل، الطرق تدريس اللغة العربية، )مكتبة غارب(, ص.25.1۲۲
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 م ي تعل   يف    الصعب   من اليت اللغوية املهارات  جوانب  أحد هي كتابة اصطالحا  

  ادئ املب   حيث  من  والكتابة.  األجنبية  اللغة  ميتعل   مستوى  عن  فضال  العربية،  اللغة

  26.احلرة والكتابة املوجهة الكتابة  ومها اثنني إىل تصنيفها ميكن

  لغة   ابستخدام(  اتصال)  مراسلة  كنشاط  الكتابة  أن(  Suparno)  لسوفرنو  وفقا

  املؤلف   هي  ةيناملع  عناصر  أربعة  هناك   املكتوبة  االتصالة  يف.  وسط   أو  كأداة   الكتابة

  شكل  يف  اإلعالم  وسائل  أو   قناة  الكتابة،   حمتوى  أو   رسالة  ، (املؤلف)  رسالة  كمقدم

  27. للرسالة كمستلم  والقارئ  كتابة،

لشافعي)   ابستعداد   املتعلقة  ميالتعل   مرحلة  مع   تبدأ  الكتابة  أبن   ( Syafi’ieوفقا 

   28.يؤلف  وإمالء   مجيلة،/  غرامة كتابة  ،ةسجل  نسخة، انتحال، متارين ويتبع الكتابة

 على  القدرة   هي(  الكتوبة)  الكتابة   مهارة  أن  (Hermawan  ) موانلري   وفقا

 إىل  الكلمات   كتابة   مثل  بسيطة  جوانب   من  العقل،  حمتوى  عن  الكشف   أو  وصف

 29. للملفقة املعقدة اجلوانب

 
26 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), h. 105 

27  Suparno, Muhammad Yunus, Keterampilan Dasar Menulis, (Malang: 

Universitas Terbuka, 2007), h.13   

28 Syafi’ie, Retorika Dalam Menulis, (Jakarta: Depdikbud, 1998), h. 15 
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  وخربشة   والرتتيب  الوضع  نشاط  هي  الكتابة   أن  يذكر  العريب  القاموس  يف

 هي الكتابة   ( Gie)غيل  وفقا   30. غريه   أو   الورق  على  وهكذا  ابلقلم  األرقام  أو  احلروف

 وفهم  لقراءة  اللغة  كتابة   خالل  من   عقلها  عن  للكشف  األنشطة  من  كاملة  سلسلة

  31.اآلخرين

الكتابة العريب  املنظور  من من   هي  (Ma’ruf)   عروفملوفقا(  الكتوبة )  عن 

جمموعة-كتب  الكلمة مبعىن    إليه   ويشار .  اخلط  تسمى  أخرى  وبعبارة.    يكتب 

 وفقال    32.ابلكلمات   احلروف  من   جمموعة  عن  عبارة  ألنه  بةاتالك  أو  اخلط  مبصطلح

  أشكالا   بكل  للرسائل   تصويراً   أو   خربشة   كان   اخلط   أبن(  Ibn Khaldun) خلدون  ابن

 لدالالت   الثاين  التسلسل  وكانت  املرء  روح  إىل  أدت   اليت  املسموعة  الكلمات   يف

  33.اللغوية

 
29 Acep Hermawan, Op. Cit., h. 151 

30 Sahrani, Imla’ Dalam Konsep Dan Teori, (Pontianak: STAIN Pontianak, 2017) 

h. 36 

31 Sahrani, Imla’ Dalam Konsep Dan Teori…, h. 37 

32  Nayif Mahmud Ma’ruf, Khosoishu Al-‘Arabiyah Wa Tharaiq Tadrisiha, 

(Beirut Lebanon: Dar An-Nafaes, 1998), h. 141 

33 Sahrani, Op. Cit., h. 41 
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.  الكتابة  مبسألة  املتعلقة  األنشطة  مجيع  هيالكتابة    Hayon))  ايونل  وفقا 

. املستهدفني  كالقراء  واجملتمع  املكتوبة  واملواد  يكتب  الذي  ابلشخص  عالقة  لا  الكتابة

 34.البعض بعضها تتصل اليت الكتابة عامل هو هذا

  شكل   يف  الفكر  صب   يف  نشاط   الكتابة   أن    ة الباحث  تخلص  آراء   عدة  من

 . اآلخر أو  الورق على يشبهها  ما أو أداة بقلم كلمات 

 الكتابة من الغرض. 2

  الناس،   إقناع   استفزاز,  انتقاد,   هو  الكتابة   من  الغرض ( Tabroni)  لتابروين  وفقا

  ( a’rufM)  عروفمل  وفقا 35. ترفيه  جمرد  أو  ثيحد  وشرح  احلقائق،  وفضح  شيء،  تقدمي

 التعليم تنفيذ يف أن حبيث املعلم، أدمغة يف واضحة تكون كيف هي امللحة الكتابة إن

 :وهي ،  ثالثة هناك الكتابة  يف لإلحلاح ابلنسبة  أما. الواقع إىل  البداية من واضح توجه

  اليت   املمارسة  خالل  من  الطالب   يطمئن  ،(الكتايب  الوضوح)  الوضيح .أ

  إما   حرف  كل  يف  املوجودة  واخلصائص  القواعد  استخدام  على  اعتادوا

 . االخري حبرف متصلة أو واحد شكل يف الرسالة  تكون عندما

 
34 Munirah, Pengembangan Menulis Paragraf, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2015), h. 1 

35 Sahrani, Op.Cit., h. 40 
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 ( الكتابة يف اجلمال) اجلمل. ب 

  36(. كتابة  السرعة) السورة .ج

 :هي  الكتابة من الغرض إن أيضا قال ذلك، إىل وابإلضافة

 يهتم قواعد اإلمالء . أ

 اإلمكان قدر واستخدامها الرتقيم لعالمات يهتم . ب 

 الدقيقة  واملالحظة ابحلذر  الطالب  تعريف ج.

 37.ونقديني منظمني يكونوا أبن الطالب  تعريف. د

 : التايل النحو على الكتابة من الغرض ( Hartig) هارتيغ  يلخص عام بشكل

 . تعيينه مت  أنه جملرد شيء كتابة   هو الغرض، هذا يف التعيني، من الغرض. أ

  مساعدة  وتريد  احلزن،  وجتنب  إرضاء،  إىل  هتدف  اليت  األلتورية،  غرضال.  ب 

  بسهولة   يعيش  أن  القارئ  جلعل  أساسا  وتريد  الشعور،  وتقدير  فهم،  على  القارئ

 . وممتعة أكرب

 
36 Nayif Mahmud Ma’ruf, Op. Cit., h. 158 

37 Nayif Mahmud Ma’ruf, Op. Cit., h.159 
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 عنها  التعبري مت  اليت ابحلقيقة القارئ إقناع وهو املقنع، الغرض. ج

 حقيقية معلومات  توفري إىل يهدف  الذي الشرح، من الغرض د.

 كتاابته   خالل من أنفسهم تقدمي  إىل يهدف الذايت، اإلعالن من الغرض .هـ

 وفن  فنية قيمة  له  يكون  أن القارئ تستهدف اليت اإلبداعية،  الغرض و.

 الوضوح  توفري  إىل  املؤلف  يسعى   احلالة  هذه  يف  ،  املشكلة  حل  من  الغرض  ز.

  38.املشكلة حل كيفية  حول للقارئ

  هو   العربية   ابللغة  الكتابة   من  الغرض  أن    ة الباحث  تخلص  احلالة   هذه  ويف

  الكتابة   يف  واجلمال  للقواعد  وفقاً   واضح  و  صحيح  بشكل  الكتابة  من  التمكن

 . الكتابة يف والسرعة

 الكتابة مهارة م يتعل . مبادئ3

 39: من تتكون  الكتابة مهارة ميتعل  يف ( املبادئRadliyah) رادليةل وفقا

 واضحة  األخرى واألحكام  املواضيع  تكون  أن جيب( أ

 
38 Munirah, Op. Cit., h. 2 

 

39 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit., h. 98 
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 املتعلمني من املباشرة  اخلربة أو احلقيقية احلياة من املستمدة ابملواضيع  يوصى( ب 

 بقواعده مرتبطة تكون  أن جيب ملفقة أوإنشاء  تعليم يف( ج

 . أخطائه ملعرفة الطالب  عمل تصحيح جيب( د

ل    يف   مراعاهتا  املعلمني  على  جيب  أمور   ثالثة  هناك   ، (Izzan)عزانوفقا 

  األفكار   عن  والتعبري  وهتجئة  أجبدية  تشكيل  كيفية  وهي  الكتابة،  يف  مهاراهتم  تدريس

   40.الكتابة  خالل من واملشاعر

  هو   ما   هو  الكتابة   مهارة  ميتعل   يف  ادئاملب   أن   ةخلصت الباحث  احلالة  هذه  يف

 . للقواعد ووفقا به  املوصى املوضوع  مع  يتوافق أن جيب مكتوب 

 الصلة ذات البحث .ه

  اليت ابلبحوث  الصلة ذات  أو الصلة ذات  السابقة البحوث  نتائج بعض هناك

 ذات  األحباث   هذه   استخدم.  إمالء   يف   التدريس  كتب  تطوير  حول  الباحثون  أجراها

 الكتب  تطوير  على  البحوث   ولكن .  جيدة   مفتوحة   دراسة  لتطوير   كمرجع  الصلة

 
40 Ahmad Izzan, Op.Cit., h. 156 
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  السابقة   البحوث   وتشمل.  السابقة  الدراسات   مع  فرق  لديهم  الباحثني  أن  التعليمية

 : يلي ما التعليمية الكتب بتطوير الصلة ذات 

 تطوير "  بعنوان  الرسالة  يف  سيمارانج،حكومية    جامعة  يف   طالبة  (, Naila)  انيلة .  1

 الصف   يف  للطالب   العربية  ابللغة  الكتابة  مهارة   لرتقية  ءإمال  يف  التدريس  مواد

الثانوية".    السابع   املعلمني   تسهيل  إىل  أجريت  اليت  التطوير  أحباث   هتدف ا 

 هي   البحث  أدوات .  الكتابة  ملهارة  خاصة  العربية  اللغة   ميتعل   يف  والطالب 

 .الرأي واستطالعات  واملقابالت  املالحظات 

 يف  كدليل  التدريس  كتاب   تطوير"   بعنوان  هاحبث  يف   (Ningrum) ننجروم  .2

سينار     ميتعل   العربية  اللغة  حتسني األطفال    ابيت   غونونج   منطقة  Pelangi  روضة 

 قبل   ما  ملرحلة  اففال  ليل  العربية  كتاب   ومكوانت   بنية  هي  احبثه  نتائج".  سيمارانج

 كتاب   استخدام  عند  اجتماع   كل  يف  العربية  اللغة  يف  الطفل  كفاءة   وتزداد  املدرسة، 

  قناة  يف  التدريس  كتاب   استخدام  بعد  للطفل  املتزايدة  االستجابة  عن  فضال  التدريس،

 .فالألط العربية

  رسالة   يف   اإلسالمية،  كاليجاجا  سنان   جامعة  طالب  ، (Albab)  الباب .  3

 أجل   من"  املستخدمني  املتعددة  للطالب   اإلسالمي  للمعهد  املادي  التطوير"  بعنوان
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 استخدمت  اق،دم  ةي احلكم  ليةاألو   الدينية   مدرسة  طالب   لدى  الكتابة   ةمهار   حتسني

 أساليب   ابستخدام  والتطوير،  البحث  نوع  مع  وكمياً   نوعياً   منهجاً   الدراسة  هذه

 .وجال برج يف مبسطة

لباحثة    يف   للطالب إمالء    التدريس  كتاب   تطوير  حول  البحوث   أبن   وفقا 

 مع  االختالفات   بعض  جتميع  سيتممتبونج    احلكيم  نوراملدرسة الثانوية    السابع  الصف

 بني  متيز   اليت  العوامل  بعض.  الدراسة   من  مبزيد   يسمح   مما  أعاله،  املذكورة  البحوث 

  ألوجه   ابلنسبة  أما.  األساسية  والبحوث   البحث  موضوع  يف  تكمن  أخرى  عوامل

 منتجات،  شكل  يف  التعليمية  الكتب  تطوير  أي  البحث،  ومناذج  مواضيع  يف  التشابه

 من   كثري   يف  تعرف  اليت  أو  والتطوير   البحث  هي  املستخدمة  األساليب  وكذلك 

 (. والتطوير البحث) والتطوير البحث ابسم  األحيان

 التفكي  عظمي  هيكل .و

  أن   جيب  حبيث  ,ملموًسا  فهًما   يتطلب  موضوع  هواإلمالء    العلوم  تعليم

 ميكن  اليت  العوامل  أحد.  التعلم  يف   لالهتمام  ومثرية   جيدة   مهارة   الطالب   لدى   يكون

 الكتاب .  التدريس  كتاب   هو  الدراسية  الفصول  يف  التعلم  جودة  على  تؤثر  أن

 غري  فقط   عربية   لغة  على  حيتوي  دفرتي   ملف  جمرد  يكون   ما  غالبا  املستخدم  التدريسي
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  الوثيقة  حمتوايت   فإن  لذا  مباشرة،  أوستادزنيا  هبا  قامت  وترمجات   بتفسريات   مصحوبة

 ويرافقه  شرح  مع  لالهتمام  إاثرة  أكثر  هو  ميللتعل   به  القيام  ميكن  الذي  مناسبة  غري

 كتاب   تطوير  خالل  من  أن  ملعرفة  كحافز  استخدامها  وميكن   اإلمالءوقواعد   أمثلة

 تفسريات   على  حيتوياإلمالء    تعليمي   كتاب   هو  لالهتمام  إاثرة  أكثر  يصبح  التدريس

 اإلمالء. قواعد و أمثلة ويتضمن اإلندونيسية اللغة ابستخدام

  مثرية   تعليمية  وتصاميم  مواد  على  التعليمي  الكتاب   هذا  تطوير  حيتوي

 من.  اإلمالء  العلوم  ميتعل   مادة  تعلم  يف  أهاللقطرمية  روح  تعزيز  أجل  من  لالهتمام

 ابتكارات   على  املعلمون  حيصل  أن  املتوقع  من  ,التعليمي  الكتاب  هذا  تطوير  خالل

نورول حكيم  يف  دراستهم  يف  إجنازات   على  واحلصول  اجليد  التعلم  أجل  من  ،معهد 

  الذي  التدريس   دفرت  حول  أولية  بياانت   على  ابحلصول  التطوير  عملية   تبدأ .   جيدة

 جيعل   للدرس  املدرسي  الكتاب   أن  املعلم  وأوضح.  التعلم  عملية  يف  املعلمون  يستخدمه

 قامت  أيضا   التطويرية  العملية  هذه  يف.  جاذبية  األقل  مظهرهم   سريعي  الطالب 

 . جيد تعليمي كتاب   على للحصول اخلرباء مصادقة و بتجارب 



 
 

4۲ 

 

 

 الباب الثالث 

 منهجية البحث

 نوع البحث .أ

والتطوير البحث  بطريقة  التطوير مصمم  تطوير   هذا  تنتج  املنتج كجهد  ألنه 

 إلجياد احللول على املشكلة اليت أثريت يف هذا البحث. مصطلح البحث والتطوير

 41. يسمى ابللغة العربية البحث والتطويريتال هو نظري املعىن من كلمة

البحث املنتجة    طريقة  لنتائج  تستخدم  البحث  طريقة  هي  تعترب  والتطوير 

هذه   فعالية  واختبار  املنتجات املعينة،  بعض  نتائج  على  قادرة  لتكون  املنتجة. 

أجل  املنتجة من  فعالية هذه  واختبار  االحتياج  اليت هي حتليل  البحوث  املستخدمة 

املعينة.   املنتجة  فعالية هذه  البحث الختبار  فهناك حاجة  األوسع،  اجملتمع  العملفي 

 42. لذا فإن البحث والتطوير طوليان

 
41 Moh. Ainin,  Penelitian Pengembangan Dalam Pembelajaran Bahasa Arabi, 

Jurnal Okara, Vol. II, Tahun 8, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2013), h. 96 

42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 407 
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وتطوي الكتساب  وسيلة  هو  ميكن  البحث  ال  اليت  والتكنولوجيا  العلوم  ر 

إصالحها عملية االستمرارية إذا كانت األمة تريد أن تتقدم وتصبح أمة ذات ثقافة 

 43. عالية

 إجراء البحث .ب

التعليم، فإن الغرض األساس من البحث  وفقا لغي وميلز وأيراسيان يف جمال 

املنتجا تطوير  بل  اختبارها،  أو  النظرايت  صياغة  ليس  الفعالية  والتطوير  ت 

  : يلي  ما  والتطوير  البحث  ينتجها  اليت  املنتجات  املدارس. تشتمل  الستخدامها يف 

مواد تدريب املعلمني واملواد التعلمية وجمموعة من األهداف السلوكية واملواد الواسيلة 

بل   النظرية  اختبار  أو  النظرية  إجراء  إىل  التطوير  أحباث  هتدف  ال  اإلدارة.  وأنظمة 

 44ات الفعالية الستخدامها يف املدارس. تطوير املنتج

( االمكاانت  1وأما خطوات البحث والتطوير وفقا لسوجيون فيما يلي : )

(  5( تقومي التصميم، )4( تصميم املنتج، ) 3( مجع املعلومات، )2واملشاكل، )

 
43 Salim, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Citapustaka Media 2018), h.15 

44 Emzir, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, (Depok: 

PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.  263 
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( اختبار االستخدام، 8( تصحيح املنتج، )7( اختبار املنتج، )6تصحيح التصميم، )

 45اهريّي.  ( تصنيع املنتج اجلم10( تصحيح املنتج النهائي، )9)

التطوير عند السوجيو  مخطط البحث   

 

 

 

 

 

 

 

بورج و جال يف أمزير حلد البحت على نطاق صغري، ذلك إمكانية   اقرتح  

البحث.  خطوة  من  عند  46احلد  والتطوير  البحث  مبسط    خطوات  جال  و  بورج 

vPuslitjakno   .47بنموذج البحث والتطوير  الذي يتضمن مخس خطوات أساسية 

 
45 Sugiono, Op, Cit. hlm. 409 

46 Emzir, Op. cit, hlm, 271 

االمكاانت 

 واملشاكل

 مجع املعلومات

 

 تصميم املنتج

 

 تقومي التصميم

 

اختبار 
 االستخدام

 

 تصحيح املنتج

 

 اختبار املنتج

 

تصحيح 

 التصميم

تصحيح املنتج 

 النهائي

صناعة املنتج 

 اجلماهيّي 
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 حتليل املنتج املراد تطويره  (1

 تطوير املنتج األول (2

 تقومي اخلرباء والتصحيح   (3

 التجارب امليدانية على نطاق الصغرية وتصحيح املنتج  (4

 التجارب امليدانية على نطاق الكبرية واملنتجة النهائية  (5

  خطوات تطوير املنتج  ج.

مبسط   جال  و  بورج  عند  الباحثة  طورت  الذي  والتطوير  البحث  خطوات 

 48بنموذج البحث والتطوير الذي يتضمن خطوات أساسية. 

 حتليل املنتج املراد تطويره  .١

تطويرهز  املراد  املنتج  حتليل  احتذها يف  الىت جيب  احلطوات  من  العديد  هناك 

 بينه: 

 دراسة أولية  (1

 
47  Tim Puslitjaknov, Metode Penelitian Pengembangan, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), h. 11 

 
48 Tim Puslitjaknov, Metode Penelitian Pengembangan..., h. 11 
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األوىل,     املرحلة  هذه  البياانت يف  مجع  خالل  من  الباحثة  تستكشف 

الوصفية وتضعها يف شكل تقرير. يف هذه املرحلة. تعد الباحثة أيضا كل 

 مايلزم يف أنشطة البحث. 

 دراسة املتبوعات  (2

مراجعة   كمثل  فحصها  سيتم  الذي  للموضوع  وفقا  املتبوعات  دراسة 

اإلمالء,   املدرسي  كتاب  تطوير  يف  كدعم  العامة  النظرية  وأتسيسة 

وحتاليل لصنع  كأساس  األساسية  النظرايت  وأتسيس  كتاب    ومراجعة 

 املدرسي اإلمالء. 

 تطوير املنتج األول (3

النموذج اإلجرائي   ثة كتاب املدرسي اإلمالء, استخدمت الباح  يف تطوير

 لتايل:  اا ملتطوير املنتج. اخلطوات ك

 حتليل االحتياج  (أ

بتحليل االحتياجات لتحديد الغرض من املنتج الذي سيتم    ةيقوم الباحث

تطويره. كما جتري هذه املرحلة حتليالً تعليمياً يقدم املهارات والعمليات واإلجراءات 

 م.يواملهام لتحقيق أهداف التعل 
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 األهداف صياغة   (ب 

العامة   التعليمات  مها  التعليمات،  من  نوعان  لا  األهداف  وصياغة 

اخلاصة.  رمسي.   والتعليمات  غري  لنشاط  النهائي  الدف  هي  العام  التعليم  أهداف 

 الدف التعليمي احملدد هو وصف التعليمات العامة. 

 تطوير املواد  ج(

هذا   يتم  واإلنتاج.  املعاجلة  ومواد  املواد  جبمع  املنتج  تطوير  مرحلة  تبدأ 

جيب   ما  تعلم  جتربة  أو  دراستها  جيب  اليت  املواد  ملعرفة  قبل النشاط  من  به  القيام 

األ تقوم  األهداف.  حتقيق  ميكن  حىت  والعمرة  من احلجاج  املرحلة  هذه  يف  نشطة 

بتحليل األهداف اليت مت حتديدها يف القدرات الفرعية واألهداف الفرعية اليت   ة الباحث

 .كتاب املدرسي اإلمالء  حبيث ميكن ,يتم ترتيبها بشكل جيد

  حماكمة املنتج  د( 

كتاب اختبار املنتج هو معيار لنجاح ابتكار املنتج الذي مت تطويره يف شكل  

استخدامه للتعلم. يتم هذا    ي اإلمالءكتاب املدرس، حبيث يستحق    املدرسي اإلمالء

يتم مراجعته وإذا كان   االختبار ابستشارة املشرف احملاضر، فإذا كان هناك نقص، 

 جاهزًا لإلصدار.  كتاب املدرسي اإلمالء
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 ه( املنتج املنقح 

إىل  املراجعة  وتستند  املنتج.  مراجعة وصقل  الدراسة هي  التالية من  املرحلة 

أي   حمدودة،  جتارب  املقروء  نتائج  اجلانب  واختبار  العرض  مواد  اختبار  جوانب  أن 

 مصممان.  كتاب املدرسي اإلمالء

 تقومي اخلرباء والتصحيح  ( د

. ويتم ذلك  كتاب املدرسي اإلمالء  يتم التحقق من صحة اخلبري قبل اختبار 

املتقدم. هذه املرحلة مهمة جدا ألهنا مرحلة   كتاب املدرسي اإلمالءمن أجل زراعة  

رئيسية من أحباث التنمية. وأتذن هذه املرحلة أيضا لفريق اخلرباء بتقييم ما إذا كان  

مع   ةاانت من اخلرباء، يتشاور الباحث من املقرر تطوير املنتج أم ال. للحصول على بي

 أوراق تقييم اخلرباء ويستخدموهنا.

 املنتجات . اختبار تطوير 1

تطور يف شكل   الذي  املنتج  تطوير  لنجاح  املعيار  املنتج هو  كتاب  اختبار 

اإلمالء أن  املدرسي  حبيث  اإلمالء،  املدرسي  هذا   كتاب  يتم  للتعلم.  املستخدمة 

احملاضر ، وإذا كان هناك نقص يف ذلك سيتم إجراء مراجعة وإذا    االختبار ابستشارة

 . جاهز ان يتم إنتاجه  ءكتاب املدرسي اإلمالكان صحيحاً فإن  
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   . مراجعة املنتج 2

املرحلة التالية من البحث هي مراجعة وحتسني املنتج. يتم إجراء املراجعات  

بناء على نتائج االختبار احملدودة أي اختبار جانب عرض املراد واختبار جانب قراءة  

 كتاب املدرسي اإلمالء املصمم.

 مجع البياانت  يةتقن .ه

من قبل الباحثني    كتاب املدرسي اإلمالءيتم أخذ البياانت املتعلقة مبحتوى  

ب اأيضا من مصادر بياانت أخرى مثل كت  ة خذ الباحثأت،  اإلمالء  اقواعد  ب اكتمن  

 تدريس اللغة العربية، ومواقع تعليم اللغة العربية وهلم جرا.

اابت  لية انتختقنية مجع البياانت أبكملها هي قسم "أحباث املكتبة". يف عم

الباحث التحقق من    ةاملوفق هذه، استخدم  يتم اختيار    كتاب املدرسي اإلمالءقائمة 

البياانت  مجع  تقنيات  حتليل  يتم  مث  املستهدفة.  اللغة  إىل  ترمجته  مث  املوفقومجع، 

البياانت  هذه  وتعترب  الدراسة.  هذه  يف  الالزمة  البياانت  على  للحصول  املستخدمة 

أو   ملموساً  أنواع  إطاراً  لطبيعة  ووفقا  للدراسة.  كأساس  استخدامها  ميكن  مادة 

البياانت من البحوث اإلمنائية يتم جتميعها يف اثنني، وهي البياانت النوعية والبياانت 

املرتدة   والتغذية  التقييم  نتائج  من  عليها  احلصول  مت  اليت  النوعية  البياانت  الكمية. 
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التحسي واقرتاحات  والنقد  املرتدة  وتستمد  والتغذية  املراقبة.  ونتائج  والواثئق  نات 

البياانت الكمية من البياانت النوعية ألدوات التقييم املعتمدة. يتم إجراء تقنيات مجع  

 البياانت يف هذا البحث من خالل:

 ورقة التقييم  .١

األدوات يف هذه الدراسة هي أوراق التقييم. وتتضمن صحيفة التقييم عددا  

 اخلطية املستخدمة للحصول على معلومات من املدعى عليه.من البياانت 

بناء    ثة اسة هي أدوات خاصة مجعها الباحاألدوات املستخدمة يف هذه الدر 

 . املستخدمة كتاب املدرسي اإلمالءعلى املعايري القائمة لتحليل  

البياانت  على  للحصول  املستخدمة  البياانت  مجع  تقنيات  حتليل  يتم  مث 

يف   ميكن الالزمة  مادة  أو  ملموساً  إطاراً  البياانت  هذه  وتعترب  الدراسة.  هذه 

استخدامها كأساس للدراسة. ووفقا لطبيعة أنواع البياانت من البحوث اإلمنائية يتم  

جتميعها يف اثنني، وهي البياانت النوعية والبياانت الكمية. البياانت النوعية اليت مت  

والتغذ التقييم  نتائج  من  عليها  واقرتاحات احلصول  والنقد  املرتدة  والتغذية  املرتدة  ية 

البيا الكمية من  البياانت  وتستمد  املراقبة.  ونتائج  والواثئق  النوعية  التحسينات  انت 

 مدة.  تعألدوات التقييم امل
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 . اختبار ٢

االختبار   قبل  ما  نتائج  حول  بياانت  على  للحصول  االختبار  يستخدم 

 . كيم متبونجلطالب صف السابع مبعهد نوراحل الختبار وأنشطة ما بعد االختبار 

 املالحظة. ٣

حظات دقيقة وشاملة املالحظة هي تقنية مجع البياانت من خالل إجراء مال

وبوجه عام، ميكن تفسري املراقبة على أهنا مجع املواد اإلعالمية اليت  49. لكائناورعاية  

ة بشأن خمتلف الظواهر تتم عن طريق إجراء عمليات رصد وسجالت بصورة منهجي

 اليت تستخدم كأشياء للمراقبة. 

القيام به من خالل   القيام هبا مباشرة، وميكن أيضا  وملراقبة املالحظة ميكن 

مراقبة  يتم  أن  أيضا  وميكن  معينة،  أدوات  أو  التقنيات  سواء  وسطاء،  أو  ممثلني 

تنطوي على   أو  املشاركة  اليت جتري عن طريق  املالحظات  أنفسهم يف املشاركة، أي 

 50حالة الكائن التحقيق.

 
49  Mohammad Ali, Memahami Riset Prilaku dan Sosial, (Bandung: Pustaka 

Cendikia Utama, 2011), h.126 

50 Pupuh Fathurrahman dan Sobry Sutiko, Strategi Belajar Mengajar Melalui 

Penanaman Konsep Umum Dan Konsep Islami, (Baandung: PT Refika Aditama, 2010), 

h.86 
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هي   املشاركني  مالحظة  املشاركني.  مالحظة  هبا  تقوم  اليت  املالحظة  وهذه 

 , مجع البياانت األكثر شيوعا املستخدمة يف البحوث النوعية. مع مالحظة املشاركني

 ,جيب على الباحثني لعب الكثري من الدور كما هو احلال من قبل موضوع البحث

 51يف نفس احلاالت أو حاالت خمتلفة.

 الواثئق .4

األحداث   الواثئق هي سجالت  البحوث.  الواثئق يف  اسرتجاع  هي  الواثئق 

 أو أعمال ضخمة لشخص. , والرسومات  ,والواثئق ميكن أن تكون كتاابت  ,املاضية 

يف هذه احلالة، يستخدم املؤلفون أساليب التوثيق لالستشهاد ابلبياانت اليت  

مت توثيقها يف العربة ضمان وحتليلها. وتستخدم طريقة هذه الوثيقة لتلخيص البياانت 

املكانة   واتريخ  اجلرافة،  وموقع  والعمرة،  احلجاج  بياانت  مثل  البحث،  هبذا  املتعلقة 

 . لعرّفة ضمان وتطوير ا

 تقنيات حتليل البياانت  .و

 
51 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 

2002), h.122 
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ستخدمت تقنيات حتليل البياانت يف هذه الدراسة تقنيات مكتبية كمية.  ا

من   واملواد  التصميم  وخبري  االستطالع  خالل  من  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت 

اإلمالء   الدراسي  حتليل كتاب  املستخدمة يف  اخلطوات  حتليلها.  للمنتج وضعت مث 

 : رها هي كما يليالبياانت لتوفري معايري جودة املنتج اليت مت تطوي

 اانت الكميةالسي درجة قيمه

 جيد جدا  5 أ

 جيد 4 ب 

 كافية 3 ج

 انقص 2 د

 انقص جدا 1 ه

 

 حلساب متوسط الدرجة يف تقييم املنتج الذي مت تطويره الصيغة املستخدمة:ا

𝑋 =  
∑ 𝑋

𝑁
 

 معلومات: 

 :x درجة متويط لكل مكون 
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X∑ : عدد النقاط 

N عدع اجمليبني : 
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 الباب الرابع 

 نتائج البحث ومناقشتها 

 أ. النتيجة العامة 

البحث إىل تطوير كتاب  الذي يهدف إىل   يهدف هذا  الدراسي اإلمالء، 

مدرسة املتوسطة اإلسالمية نوراحلكيم، تيمبونج. مت تصميم   طالب الصف السابع من

اإلمالء  الدراسي  التعيلم كتاب  عملية  يف  والطالب  املعلمني  اإلمالء حىت   ملساعدة 

 .ميكن أن تعمل التعليم بفعالية وكفاءة

اليت  اإلمالء  الدراسي  إجراءات وخطوات كتابة كتاب  ودراسة  مراقبة  وبعد 

الباحثة حمتوى  الباحثة، الحظ  تطوير   راجعها  الباحثة يف  بدأت  وبعد ذلك  اإلمالء 

اإلمالء وحزم الدراسي  لتسهيل على كتاب  اإلمالء"،  "قواعد  بعنوان  وها يف كتاب 

 الطالب يف كتابة اللغة العربية والقدرة على كتابتها وفقاً لقواعد الكتابة اجليدة. 

يتم ترتيب إجراءات تطوير كتاب الدراسي اإلمالء من خالل عدة مراحل،  

 مبا يف ذلك:  
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ات ومدى مالءمة  . مرحلة ما قبل التنمية من خالل إجراء ، وتقييم احتياج1

 فهم الطالب. 

 مرحلة مجع املعلومات  .2

 . مرحلة التطوير من خالل جعل كتاب الدراسي اإلمالء.  3

 . مرحلة التحقق من التصميم4

 . مرحلة حتسني التصميم 5 

 . املرحلة التجريبية الستخدام املنتج  6

إن كتاب . مرحلة مراجعة املنتج لتحسني كتاب الدراسي اإلمالء. إذا قيل 7

 الدراسي اإلمالء صحيح ، فال حتتاج الباحثة إىل مراجعته. 

 وصف نتائج تطوير املنتج  .ب

 يتم جتميع كتاب الدراسي اإلمالء مع عدة مكوانت، وهي:

 أ. قبل التقدمي  

 حيتوي قسم ما قبل املقدمة على مكوانت قبل بدء التعليم.  
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 ( الصفحة األوىل )غالف(  1

يتكون الغالف األمامي من اسم الكتاب، عنوان الكتاب، الذي يتم كتاب  

الدراسي له )لطالب الصف السابع(، والصورة على الغالف املقابلة للمادة املطورة،  

 . واسم أتمني املؤلفوكذلك اسم املؤلف 

 

 يف حني مت تصميم الغطاء اخللفي أكثر بساطة مع املواضيع واملؤلفني.  



58 
 

 
 

 

 ( التمهيد 2

الكتاب، جلميع األطراف    منتجات  لتدريس  التأسيسي  األمل  التمهيد هو 

 الدراسي.   الذين يساعدين يف تطوير الكتاب 
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 ( احملتوايت  3

الكا  القسم  الواردة من  املكوانت  عنوان  احملتوايت على  دفرت  حتتوي  مل من 

 التدريس وصفحاته لتسهيل العثور على املواد اليت سيتم دراستها للطالب.
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 ب. املقدمة 

املعلومات    توفري  يهدف إىل  تعليمي  نشاط  بداية  التمهيدي يف  القسم  يقع 

 املادية اليت سيتم تعلمها ابإلضافة إىل أهداف التعليم اليت جيب حتقيقها. 
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 ( عنوان الباب 1

 ملعرفة ما هي مواد املناقشة لتعليم  تضمني عنوان الباب يتم  

 

 ( قسم احملتوى2
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ا  قسم  كليف  من  يتكون  الكتاب  من  كتاب   حملتوى  يف  الواردة   املواد 

 الدراسي.

 قسم مكمل ( 3

 يف هذا القسم مت جتهيز كتاب الدراسي مع مكوانت أخرى مبا يف ذلك:  

 . أسئلة املمارسة  1

 املمارسة على تقدمي التمارين املتعلقة ابملواد
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 املراجع ب. 

املؤلف كمرجع  قائمة   اليت يستخدمها  املرجعية  الكتب  املراجع هي مصدر 

ميكن  احلالة،  هذه  املدرسية.يف  الكتب  هناية  يف  الواردة  املدرسية  الكتب  لصنع 

 .للطالب البحث عن مراجع أو أدبيات أخرى مدرجة يف قائمة املراجع 

 

ج .توحيد كتاب الدراسي اإلمالء وفقا الحتياجات طالب الصف السابع  

 درسة املتوسطة اإلسالمية نور احلكيم، متبونج مب

نوراحلكيم     السابع  الصف  لطالب  اإلمالء  الدراسي  كتاب  توحيد 

الصف السابع نور    للمقيمني أي احملاضرين الذين يصنعون الكتب الدراسية والطالب 
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شخصا تتكون من  حماضر خبري واحد يف تدريس الكتب   27احلكيم مع جميب من  

سنوات يف التدريس    5من اخللفية التعليمية الدكتور املاجستري وخربة    مع احلد األدىن

 .طالباً يف الصف السابع نور احلكيم 26و 

( برتتيب  √مت إعطاء استجابة لكل موضوع مت حتليله على شكل فحص )

وهي:   الكفاية،    3ضعيف،    2ضعيف جًدا،    1التقييم،  فيه  مبا    5جيد،    4جيد 

 .جيد جًدا

على   نطاق بناًء  مع  التقييس  نتائج  على  احلصول  ميكن  اجلدولة،   نتائج 

من   قيمة  5إىل    1التحقق  على  احلصول  يتم  وحساهبا،  البياانت  مجع  بعد   .

غري  أو  صاحلًا  الدراسي  الكتاب  كان  إذا  ما  هذه  التحقق  قيمة  التحقق.تستنتج 

ة  صاحل =5,00-4,11(  1 .صاحل.الوصف التايل لقيمة التحقق من الكتب املدرسية

= صاحلة وال حتتاج إىل مراجعة ،    4,00-3,26(  2للغاية وال حتتاج إىل مراجعة،  

أقل  =2,50-1,75 (  4= صاحلة مبا يكفي وجيب مراجعتها،    2,51-3,25(  3

مراجعة،   إىل  حتتاج  احملتوايت  لبعض  صاحلة    1،75-1،00(  5صالحية  غري   =

 .وحتتاج إىل مراجعة كاملة
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الء وفقا الحتياجات طالب الصف السابع  . توحيد كتاب الدراسي اإلم١

 .  نور احلكيم وفقا حملاضر خبي يف صنع الكتاب اإلمالء

وفقا   السابع  الصف  لطالب  اإلمالء  الدراسي  الكتاب  توحيد  نتائج  وهنا 

 حملاضرين اخلرباء.

 جوانب األهلية واملالءمة 

 املؤشر التقييم  بيان  نتائج 

الدراسي( مالءمة حجم كتاب 1 5  حجم كتاب الدراسي 

( مطابقة احلجم مع مادة حمتوى كتاب  2 4 

 الدراسي

( مظهر عنصر التخطيط على الغالف1 5   

تصميم غالف كتاب  

 الدراسي )غالف( 

( حجم عنوان الباب الكتاب الدراسي  2 5

هو أكثر هيمنة وتناسبا من حجم كتاب 

 التدريس ، واسم املؤلف   

( لون الوحدة النمطية مع لون اخللفية3 4  

( ال تستخدم الكثري من تركيبات  4 5
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 احلروف

( وصف احملتوى / مواد التدريس  5 5

 والكشف عن طابع الكائن.

املواد مع التقييم ( مالءمة 1 5  توافق احملتوى  

( مالءمة املواد مع املفردات 2 5   

( سهلة لفهم املواد 3 5  

استخدم اللغة مناسبة يف شرح املواد ( 4 4  

 متوسط الدرجة   4,72

( حتقق  قائمة  تقدمي  منكم  الدراسي √يرجى  لكتاب  استنتاجات  لتقدمي   )

 املتوسطة نور احلكيم متبونج. اإلمالء لطالب الصف السابع مبدرسة 

 اخلالصة: 

 ال ميكن استخدام كتاب الدراسي حىت اآلن  

 ميكن استخدام كتاب الدراسي مع املراجعة  

  ميكن استخدام كتاب الدراسي دون مراجعة 
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يبلغ متوسط قيمة التحقق من صحة كتاب القروح وفًقا الحتياجات طالب  

مبدرسة   السابع  يف  الصف  املواد  أو  الوسائط  يف  خرباء  حملاضرين  وفًقا  نوراحلكيم 

واليت تشري إىل هذه القيم إىل مقياس    5,00-4.11مما يعين أنه عند    4,  72نطاق

إىل  حتتاج  وال  قياسية  معايري  السابع  الصف  من  اإلمالء  الدراسي  الكتاب  تعترب 

 .مراجعة

طال ٢ الحتياجات  وفقاً  اإلمالء  الدراسي  كتاب  توحيد  نور  .  السابع  الصف  ب 

 .حسب الطلبة املستجيبنياحلكيم 

بناء على نتائج التوحيد من قبل الطالب كتاب الدراسي اإلمالء لطالب   

 الصف السابع نوراحلكيم حصلت على النتائج التالية: 

 مؤشرات التقييم  بيان االحذيه

عرض كتاب اإلمالء املثرية لالهتمام. 1 4,5  اجلذب 

جيعلين الكتاب اإلمالء أكثر محاسة  . 2 4,2 

العربيةلتعلم اللغة   

ابستخدام هذا الكتاب الدراسي،  . 3 4,2

 .ميكنك جعل تعلم اإلمالء غري ممل
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يدعمين الكتاب اإلمالء إلتقان  . 4 4,2

. دروس اللغة العربية  

 

يتأثر وجود الكلمات التحفيزية يف  .5 4,3

 كتاب الدراسي اإلمالء ابملوقف

 وتعلمي

ميكن أن يوفر توفر الرسوم . 6  .34

 التوضيحية الدافع لتعلم املواد

يتعلق تقدمي املواد يف كتاب الدراسي  . 1 4.5

 اإلمالء ابحلياة اليومية 

 مادة 

54. من السهل فهم املواد املعروضة يف . 2 

 هذا الكتاب 

يف كتاب الدراسي اإلمالء، ميكن أن  . 3 4.2

يكون هناك عدد من األجزاء للعثور  

 على الواثئقمفهوم خاص 

44. يشجعين عرض املواد يف هذا . 4 



69 
 

 
 

الكتاب اإلمالء على املناقشة مع 

 .األصدقاء اآلخرين

84. حيتوي هذا الكتاب على اختبارات  . 5 

تقييم ميكن أن ختترب مدى فتح فهمي  

 للمادة

اجلمل والفقرات املستخدمة يف . 1 4,5

.الكتب واضحة وسهلة الفهم اللغة   

 اللغة 

املستخدمة يف كتاب تعليم اللغة . 2 4,5

 اللغة بسيطة وسهلة فهمت

املفردات املستخدمة يف كتاب . 3 4,5

 .اإلمالء البسيطة وسهلة يتذكر

 متوسط الدرجة 4,40
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الحتياجات    وفًقا  القروع  كتاب  صحة  من  التحقق  قيمة  متوسط  يبلغ 

نطاق   يف  للطالب  وفًقا  نوراحلكيم  السابع  الصف  يف مما    4,40طالب  أنه  يعين 

ابلنسبة   4,11-5,00 اإلمالء  الكتاب  توحيد  تظهر  القيم  هذه  على  بناًء  واليت 

 .لطالب الفصل السابع ، فهي قياسية وال حتتاج إىل مراجعة

 النتائج )اختبار األول( قبل عملية التعليم لطالب الصف السابع نوراحلكيم . ٣

 الرقم  اإلسم النتائج 

 1 أجني نويل هاسبوان 80

 2 النساء الزهرة 80

 3 الزهرة هراهف  40

 4 چرسا  50

 5 دوي أجنغرين ماها  40

 6 درة ذالك  75

 7 فاضلة حانوم  80

 8 خالصة خري النجوة  85

 9 لطيفة حانوم 50
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 10 موچيچة شهرين 80

 11 موتيا فرتي نيال فوراب  80

 12 انضيفة زهرة  85

 13 جنوا فوزي 85

 14 نور جنة سريجر  40

 15 نور رمحة فرتي دينا انسوتيون 85

 16 نوفا نور حليزة  85

 17 فرتي سلسبيال 85

 18 رحينيل جنة  50

 19 ريسا رجينا فارس  70

 20 سهلة عزمية 80

 21 سلسا رمضاين  85

 22 سلوا نبيال  85

 23 سلما أمريا سيتومفول  45

 24 سيقوين دميتا ابروس  85
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 25 سلفياان فرتي أوليا  40

 26 الفيا مولياان  80

 متوسط الدرجة  70

 

 النتائج )االختبار األخر( بعد عملية التعليم لطالب الصف السابع نور احلكيم . 4

 الرقم  اإلسم النتائج 

 1 أجني نويل هاسبوان 95

 2 النساء الزهرة 95

 3 الزهرة هراهف  70

 4 چرسا  80

 5 دوي أجنغرين ماها  70

 6 درة ذالك  90

 7 فاضلة حانوم  95

 8 خالصة خري النجوة  100

 9 لطيفة حانوم 85
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 10 موچيچة شهرين 95

 11 موتيا فرتي نيال فوراب  95

 12 انضيفة زهرة  100

 13 جنوا فوزي 100

 14 نور جنة سريجر  70

 15 نور رمحة فرتي دينا انسوتيون 100

 16 نوفا نور حليزة  100

 17 فرتي سلسبيال 100

 18 رحينيل جنة  80

 19 ريسا رجينا فارس  90

 20 سهلة عزمية 95

 21 سلسا رمضاين  100

 22 سلوا نبيال  100

 23 سلما أمريا سيتومفول  75

 24 سيقوين دميتا ابروس  100
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 25 سلفياان فرتي أوليا  70

 26 الفيا مولياان  100

 متوسط الدرجة  90

 

االختبار    قيم  اكتساب  إىل  األخر  استناًدا  االختبار  بعد  وما  األويل 

حيث تبلغ   .الطالب ، ميكن القول أن فهم الطالب يزداد بعد إجراء عملية التعليم

حوايل   للطالب  األول  االختبار  االختبار    %70درجة  قيمة  أن  القول  ميكن  بينما 

التمهيدي   االختبار  قيمة  تبلغ  حيث  األخر  االختبار  قيمة  من  زايدة  أكثر  البعدي 

 .%90حوايل 
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة  .أ

استناداً إىل مجع البياانت والتحليل الذي أجراه الباحثة حول تطوير كتاب  

إعطاء  للباحثة  ميكن  متبونج،  نوراحلكيم  املتوسطة  مبدرسة  اإلمالء  الدراسي 

 االستنتاجات التالية: 

 اإلجراءات يف صنع كتاب الدراسي اإلمالء. 1

السابع   الصف  الدراسي اإلمالء لطالب  تطوير كتاب  بعملية  القيام  ميكن 

املعلومات،  ومجع  واملشاكل،  اإلمكاانت  عن  البحث  التالية:  ابملراحل  نوراحلكيم 

املنتج،   على  والتجارب  التصميم،  وحتسني  التصميم،  من  والتحقق  املنتج،  وتصميم 

ملنتج، واملنتج النهائية. حمتوايت هذا كتاب اإلمالء يتكون من : الغالف ،  ومراجعة ا

فصول ، واملؤشرات وأهداف التعليم ،   8مقدمة ، احملتوايت ، واملواد اليت تتكون من  

 والتدريب على املشاكل ، ومراجع واتريخ املؤلف. 

   تقييم اخلرباء . 2
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واد اخلرباء ميكن أن تكون  واستنادا إىل التحقق من صحة وسائل اإلعالم وامل

قبل   من  التحقق  هذا  نتائج  ونتائج    4.72معروفة  مراجعة،  إىل  حتتاج  وال  جيد  أو 

يظهر على حد سواء استخدام الكتاب الدراسي اإلمالء   4.40توحيد وفقا للطالب  

  يف عملية التعليم وال حتتاج إىل مراجعة.

 النتائج بعد اختبار املنتج )كتاب الدراسي اإلمالء( .3

،  %70واستناداً إىل نتائج الصف السابع لطلبة ما قبل االختبار يف املتوسط  

. %90بينما تراوحت نتائج اختبارات ما بعد االنتهاء من عملية التعليم يف املتوسط  

يم من خالل تطبيق  وميكن القول أن فهم الطلبة يتحسن بعد االنتهاء من عملية التعل 

 كتاب اإلمالء مما كان عليه قبل تطبيق كتاب الدراسي.

 اقرتاحات  .ب

تقدمي   للباحثة  ميكن  اإلمالء،  كتاب  يف  والتطوير  البحث  نتائج  على  بناًء 

 النصائح التالية: 

والطالب،  .1 املعلمني  الحتياجات  وفقا  الدراسي  الكتاب  هذا  ترتيب  يتم 

تعليم الحق  وقت  يف  للطالب  ميكن  تعتمد    حبيث  وال  الذايت  الكتاب  هذا 

 على املعلمني فقط. 
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الكتاب 2 هذا  يف  مسرتشدين  والطالب  املعلمون  يكون  ال  أن  املتوقع  من   .

الدراسي الواحد، ألنه ال يزال هناك العديد من مراجع كتاب الدراسي األخرى 

 للقراءة.

ميلي  . املعلمون الذين يعلمون اإلمالء ميكن استخدام هذا الكتاب ككتاب تك3

 يف عملية التعليم.

. هذا الكتاب الدراسي حمدود ، لذلك هناك حاجة إىل مزيد من تطوير املنتج  4

 املتعلقة ابملواد اليت هي قادرة على حتسني الكفاءة يف الكتابة. 
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LAMPIRAN 1 

Instrumen Soal Pre-test kelas VII MTs 

1. Tentukanlah mana penulisan yang benar dari kata-kata di bawah ini! 

Jawaban Soal 

َمْدَرَسة    -َمْدَرَسُتْ  .………  
الدَّْرسُ   -أَْدَدْرسُ  .………  
هاََذا-ٰهَذا .………  
َسيِّد  -َسْيِيُدنْ  .………  
قـََلَمنْ   -قـََلًما .………  

 

2. Tunjukkanlah huruf mad dari kalimat-kalimat berikut ini! 

Jawaban Soal 

 ُهَناَك َسيَّارَة  َطِويـَْلة   .………
 الشَّارُِع َواِسع   .………
 َسبـُّْورَة  َنِظيـَْفة   .………
 يـُْوُسُف َماِهر   .………
 ِكَتاب  َجِدْيد   .………
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LAMPIRAN II 

Instrument Soal Post-test Kelas VII MTs 

1. Perbaiki kata-kata yang salah di bawah ini dengan cara menuliskan yang 

benar dalam tanda kurung! 

(                 َمْقَعُدْن                                 )            -ِمْصَباح   -. َمْكَتب  1  

طَاِلب                                        )                        (  -َرُجُلنْ   -.بِْنت  2  

)                        (     َشارُِعْن                                    -َطرِْيق   -.َصِدْيق  3  

)                        (                      ِفْيل                           -مَنَْلة  -.بـَْيُتْ 4  

)                        (   َساَحُتْ                                      -ُحْجرَة    -.َشَجرَة  5  

 

2. Masukkan alif lam pada kata-kata ini! 

 )                        (        .َكْلب                 1

 )                       (          ِقْرد                  .2

 )                       (        .مَسَاء             3

   ( )                                .ََشْس          4

 (             )                                     َعام                .طَ 5
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LAMPIRAN III  

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA DAN MATERI 
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LAMPIRAN IV 
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LAMPIRAN V 
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 LAMPIRAN VI 
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