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ةالصفالسابعيفاللغةالعربيةوطلبالدينكمدّرسوزلمودبنجرباألىلية

بنجرعلىالوقتوادلكانببانادلتوسطةاإلسالميةاألىليةمدرسةروضةالش
 للباحثةلعملالبحثالعلمي.
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والتفوتللباحثةمنالنقصانواخلطاءيفكتابةىذاالبحثالعلمي،
إصالئية. بقرتاحات للباحثة يقرتحون األخرين، للقارئني أحسن ترجوفما و
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تعل ويف الرتبية كلية العربية اللغة احلكوميةيم اإلسالمية أنتساري جامعة التعليم

" ببنجرماسنيربتعنوان: استخدام بفعالية ادلنظور الصوروسيأسلوباإلمالء يفلة
بانادلتوسطةاإلسالميةلبةالصفالسابعدبدرسةروضةالشطلدىمهارةالكتابةتعليم
."بنجرباألىلية
أوتأليفاآلخر.وإذاوبنفسيومازورتومنإبداعغيخضرتووكتبت

أربملادلسؤولية ادعىأحداستقباالأنومنتأليفووتبنيأنوفعلليسمنحبثيفأنا
أنتسارياإلسالمية علىذلك،ولنتكونادلسؤليةعلىكليةالرتبيةوالتعليمجامعة

احلكوميةببنجرماسني.
نربينأحدعلىذلك.اخلاصةوالجيوحررتىذااإلقراربناءعلىرغبيت،ىذا
3106أبريلرماسني،بنج
اإلقرارةتوقيعصاحب
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ملخص البحث

 ميمونة.  .3106لينا استخدام بفعالية ادلنظور أسلوباإلمالء تعليم يف الصور الكتابةوسيلة الصفالسابعطلدىمهارة لبة

.البحثالعلمي،قسمتعليماللغةالعربية،كليةالرتبيةوالتعليم،بنجرببانادلتوسطةاإلسالميةاألىليةالشدبدرسةروضة
نحكيمادلاجستيرمحالجستي.ادلشرفالثاين:عارف:الدكتورأمحدمراديادلااألولادلشرف

الكلماتالرئيسية:أسلوباإلمالءادلنظور.وسيلةالصور.
منها،درسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالميةاألىليةببنجردبتوجدادلشكالتيفتعليممهارةالكتابة

يفمهارة الطلبة ونتائج احلرفوصوتو. بنيرسم يفرقوا ومل الكلمة شكل يتذكروا أن يستطيعون ال الطلبة أن
العربيةملذهادلشكلةأيضاألنمدرستعليماللغةالكتابةناقصةألهنممليتعلمواتعليممهارةالكتابةرلتهدين.وى

واليعلمتعليممهارةالكتابةإلمالءادلنقولفقط.علممهارةالكتابةاءادلنظور.وىويعّلممهارةالكتابةاإلمال
لوسائلالتعليمية.اب

 بأسلوباإلمالء الكتابة ىلنتائجتعليممهارة البحثىي: البحثيفىذا بوسيلةأسئلة ادلنظور
دونالوسيلة؟بأعلىمننتائجالتعليمبأسلوباإلمالءادلنظوريفاجملموعةالضابطة الصوريفاجملموعةالتجريبية

لدىط الكتابة مهارة تعليم يف الصور بوسيلة ادلنظور أسلوباإلمالء استخدام فعالية اذلدفدلعرفة لبةوكان
توسطةاإلسالميةاألىليةببنجر.نادلالصفالسابعدبدرسةروضةالشبا

ذبرييبألناختارتالباحثةالعينةبأسلوبالعينةبنوعشبوىذاالبحثدبدخلكميأمامنهجالبحث
كاجملموعةالتجريبيةوالفصل"ج"القصدية.ورلتمعالبحثىوطلبةالصفالسابعوعينتوطلبةالفصل"ب"

عّلمت اليت وادلواد الضابطة. يفكاجملموعة القبلي االختبار نتائج تعين البحث ىذا يف والبيانات بييت. ىي
اجملموعتنيدلعرفةقدرةاألوىلللمجموعتنيونتائجاالختبارالبعدييفاجملموعتنيللبيانالبحثأونتيجةالبحث.

ونتيجةادلعدل42،04هينتيجةادلعدلمناجملموعةالتجريبيةفنتائجاالختبارالقبليمناجملموعتني
.أمانتائجاالختبارالبعديمناجملموعتنيىينتيجةادلعدلمناجملموعةالتجريبية41،25مناجملموعةالضابطة

الضابطةىي60،45ىي ادلعدلفتوجدالفروقبني53،74ونتيجةادلعدلمناجملموعة نتيجة نظرنا .عندما
أسلولببنربناميج تستخدم البياناتفالباحثة لتوضيح ولكن عملتالباحثة. SPSS Versi 22اجملموعتني.

والتجانسدلعرفةىلالنتائجبتوزيعالطبيعيةأوالتجانس،ألننتيجةاجملموعةالتجريبيةالطبيعيةاختبارالطبيعية
أصغر1،10 (u)األمهيةمناختبارعرفتنتيجة .(u)رواجملموعةالضابطةغيالطبيعيةفاستخدمالباحثةاختبا

ستخدامأسلوباإلمالءادلنظوربوسيلةالصوريففاإذنادلردودة.  ادلقبولة   ف1،13مندرجةادلغزى
 .فعالاألىليةببنجرسطةاإلسالميةتعليممهارةالكتابةلدىطلبةالصفالسابعدبدرسةروضةالشبانادلتو
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ABSTRAK 
 

Lina Maimunah. 2018. Efektifitas Penggunaan teknik Imla’ Mandzur dengan 

Media Gambar dalam Pembelajaran Maharah Kitabah Siswa Kelas 

VII di MTs Raudhatusysyubban Kab. Banjar. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Pembimbing I: Dr Ahmad Muradi M, Ag, Pembimbing II: Arif 

Rahman Hakim M,Pd.  
Kata Kunci: Imla’ Mandzur. Media Gambar 

Terdapat masalah dalam pembelajaran maharah kitabah di MTs 

Raudhatusysyubban Kab. Banjar diantaranya, siswa tidak bisa mengingat bentuk 

kata dan tidak bisa membedakan antara bentuk huruf dan bunyinya. Nilai siswa 

dalam maharah kitabah kurang karena mereka tidak belajar maharah kitabah 

dengan bersungguh-sungguh. Masalah ini juga karena guru pembelajaran bahasa 

Arab tidak mengajarkan Maharah Kitabah khususnya Imla Mandzur. Dia hanya 

mengajarkan Maharah Kitabah pada Imla Manqul saja. Dan tidak mengajarkan 

pembelajaran Maharah Kitabah dengan media pembelajaran.  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah nilai pembelajaran 

maharah kitabah dengan tekhnik Imla Mandzur dengan media gambar pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dari nilai pembelajaran dengan Imla Mandzur tanpa 

media gambar pada kelas kontrol? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektifitas penggunaan teknik Imla Mandzur dengan media gambar 

pada pembelajaran Maharah Kitabah siswa kelas VII MTs Raudhatusysyubban 

Kab. Banjar. 

 Adapun pendekatan dalam penelitan ini dengan pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian quasi eksperimen karena peneliti memilih sampel dengan 

purposive sampling. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII dan sampelnya 

kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan kelas VII C sebagai kelas kontrol. 

Materi yang diajarkan yaitu Baiti. Adapun data dalam penelitian ini adalah nilai 

pre test pada kedua kelompok untuk mengetahui kemampuan awal dan nila post 

test pada kedua kelompok untuk data penelitian atau hasil penelitian. 

 Nilai rata-rata pre test kelas eksperimen adalah 63,16 dan nilai rata-rata 

dari kelas kontrol adalah 60,37. Adapun nilai rata-rata post test kelas eksperimen 

adalah 81,67 dan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 72,96. Ketika kita melihat 

nilai rata-rata maka terdapat perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Tetapi 

untuk menganalisis hasil penelitian lebih lanjut maka peneliti menggunakan 

teknik analisis data menggunakan Program SPSS Versi 22. Peneliti menggunakan 

uji normalitas dan uji homogenitas untuk mengetahui apakah data tersebut  

berdistribusi normal atau homogen, karena data kelas eksperimen normal dan 

kelas kontrol tidak normal maka peneliti menggunakan uji U. Diketahui nilai dari 

Uji U adalah 0,01 lebih kecil dari 0,05 maka    diterima dan    ditolak. Jadi 
penggunaan teknik Imla Mandzur dengan media gambar pada pembelajaran 

Maharah Kitabah untuk siswa kelas VII MTs Raudhatusysyubban Kab. Banjar  

adalah efektif. 
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 لو اقائمة الجد
 

الصفحةادلوضوعالرقم
36عددطلبةالصفالسابع2،0
21أساليبمجعالبياناتومصادرىاوأدواتمجعهاوأساليبربليلها2،3
األىلية6،0 اإلسالمية الشبانادلتوسطة روضة أحوالرئيسادلدرسة

ببنجر
26

ادلد6،3 وادلدرساتأحوال اإلسالميةرسني ادلتوسطة الشبان روضة
األىليةببنجر

26

أحوالعددالطلبةيفمدرسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالمية6،2
األىليةببنجر

61

اإلسالمية6،6 ادلتوسطة الشبان روضة مدرسة من األجهزة أحوال
األىليةببنجر

60

ىذاالنربنامجتعليماللغةالعربيةيفالصفالسابعدبدّرسزلمود6،3
الدين

62

66اجملموعةالضابطةتنفيذالتعليميف6،4
63تنفيذتعليماإلمالءادلنظوريفاجملموعةالتجريبية6،5
63الطلبةالذيناتبعواالختبارالقبليعنتوزيععدد6،6
63نتائجاالختبارالقبليمناجملموعتني6،7

65الطلبةالذيناتبعواالختبارالبعديعنتوزيععدد6،01
66البعديمناجملموعتنينتائجاالختبار6،00
6،03 ربليل القبلينتيجة االختبار نتيجة من الطبيعية 31اختبار



 ع
 

للمجموعتني
6،02 ربليل القبلينتيجة االختبار نتيجة من التجانس اختبار

للمجموعتني
30

33اختبارالطبيعيةمننتيجةاالختبارالبعدينتيجةربليل6،06
32اختبارالتجانسمننتيجةاالختبارالبعدينتيجةربليل6،03
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 قائمة المالحق
 

وضوعادلالرقم
ترمجةأيةالقرآن0
خطةالتنفيذالتعليميةللمجموعةالتجريبية3
خطةالتنفيذالتعليميةللمجموعةالضابطة2
يفاالختبارينأسئلةالبحث6
الصوروسائل3
القبلينتائجالطلبةيفاالختبار4
اجراءاتربليلادلتوسطوادلعياراالحنراف5
اجراءاتربليلاختبارالطبيعية6
اجراءاتربليلاختبارالتجانس7
t) اجراءاتربليلاختبار)01
نتائجالطلبةيفاالختبارالبعدي00
اجراءاتربليلادلتوسطوادلعايراالحنراف03
الطبيعيةاجراءاتربليلاختبار02
اجراءاتاختبارالتجانس06
u) اجراءاتاختبار)03
دليلالتوثيق04
رعنتطبيقالبحثالعلميالصو05

 


