
مبعهد منبع العلوم  يف الصف الثالثتعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة 
 للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبيةاإلسالمي 

 
 إعداد:

 رميا أفرينا

 

 

 

 

 

 

 أنتسارى اإلسالمية احلكومية جامعة 

 بنجرماسني

 ه1441م/2020

  



مبعهد منبع العلوم  يف الصف الثالثتعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة 
 للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبيةاإلسالمي 

 
 إعداد:

 رميا أفرينا

1601231719 

 

 

 

 

 

 جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية 

 كلية الرتبية والتعليم 

 اللغة العربية  تعليمقسم 

 بنجرماسني

 ه1441م/2020



مبعهد منبع العلوم  يف الصف الثالثتعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة 
 للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبيةاإلسالمي 

 
 علمي حبث

 مقدم لكلية الرتبية الستيفاء بعض الشروط

 لنيل درجة السرجاان

 

 إعداد:

 رميا أفرينا

1601231719 

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 كلية الرتبية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية

 بنجرماسني

 ه1441م/2020



 شعار

 بسم هللا الرمحن الرحيم

َوالَ يَ ْأَب َكاِتٌب أَْن َيْكُتَب  ...
 َكَما عَلََّمُه هللاُ...

 (282)البقرة: 

  



 اإلهداء
 أهدي هذا البحث العملي إيل

 والدى الكرميني احملبوبني أيب "عمر اللة" وأمي "قمرية"

 وإىل أخي الصغري احملبوب "حممد شوق"

 هذا البحث العملي المتام الدافعةالذين يعطونين 

وإىل أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية شكرا كثريا على حسناتكم وعفوا على 
 كل أخطائي. سهل هللا لنا لنيل النجاح

 ابرك هللا يل وهلم ابنتهاء هذا البحث العملي وجزاهم هللا خري اجلزاء.
  



 شكر وتقدير
احلمد هللا الذي مأل الكون رمحة وحناان جتري الرايح أبمره ممطرة، فتنبت األرض أشجارا 
وأغصاان، خلقنا من نطفة منيت فكانت االرحام مأواان، وخنبو وعني هللا تكلؤان واألب 
يسعي واألم ترعاان، وأشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء 

 د أّن حممدا عبده ورسوله وبعد.  أحياان، وأشه

 وابدئ ذي بدء يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل:

فضيلة األستاذ الدكتورة احلاجة جويرية، املاجستري عميدة كلية الرتبية والتعليم  -1
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

م اللغة العربية كلية الرتبية فضيلة األستاذ حسب هللا، املاجستري، رئيس قسم تعلي -2
 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

فضيلة املشرف األول أستاذي اجلليل الدكتور حامدي إهلامي، املاجستري الذي  -3
أشرف علي، وأمّدين بعظيم توجيهات، كما عّزز يف نفسي روح املثابرة، وتقصي 

والتقدير. فأسأل هللا تعاىل أن ميد يف عمره احلقائق العلمية، فله مين الشكر 
 وجيعله سندا للباحثني من أبناء هذا الوطن.

الذي أشرف علي، فضلية املشرف الثاين أستاذي أمحد عارفني، املاجستري اجلليل  -4
وأمّدين بعظيم توجيهات، كما عّزز يف نفسي روح املثابرة، وتقصي احلقائق 

فأسأل هللا تعاىل أن ميد يف عمره وجيعله سندا العلمية، فله مين الشكر والتقدير. 
 للباحثني من أبناء هذا الوطن.



األساتيذ واملعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري  -5
اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على 

 يع. وجزاهم هللا عىن خري اجلزاء. ماقدموه من العلوم واملعارف والتشج
 األب واألم وأخي الصغري ومجيع أفراد األسرة الذين دعموا معنواي وماداي. -6
رئيس املدرسة ومدرسة اللغة العربية ملعهد منبع العلوم مبنطقة بنجر ملساعديت يف  -7

 التجربة امليدانية.
ئ اليت لكل هؤالء عهد من الباحثه أن ترعى ماأتّضل يف النفس من املباد -8

 تعلمتها منهم يف سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرها علميا وتربواي.
 كل من أسهم أو قدم جهدا يف سبيل إخراج هذا البحث. -9

وترجو الباحثة أن تكون قد وفيت بعض العرفان ابجلميل اللغة العربية، وأسهم إبرساء لبنة 
ها والدفاع عنها متواضعة يف تطويرها هبدف الوصول إىل جيل قادر على حب لغت

وتواصلها مع التكنولوجيا احلديثة خدمة هلا. )وأسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل 
 خالصا لوجهه( وهللا ويل التوفيق.

م2020بنجرماسني، ....مايو   

 الباجثة

 

 رميا أفرينا

1601231719 

 



ملوافقةا  

الثالث مبعهد منبع العلوم تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف البحث العلمي بعنوان: 
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبية.

 رميا أفرينا :    ةالطالب
 1601231719:   رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية   القسم
 : الرتبية والتعليم   الكلية

 املشرفان على تقدميه وافق ة رميا أفريناالطالب الذي أعدتهبعد االطالع على البحث العلمي 
 إىل جملس املناقشة.

 م2020... مايو بنجرماسني 
 املشرف الثاين                       املشرف األول                                

 
 أمحد عارفني املاجستري                              الدكتور احلامدي إهلامي املاجستري  

197302192001121002              201704077 
 االعتماد

 ابسم عميد كلية الرتيبة،

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 حسب هللا، املاجستري

197712242003121002



 



 االعتماد من طرف جلنة املناقشة
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 شرطا لنيل درجة السرجاان يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف:
 :   اليوم

 :   التاريخ
 : بدرجة ويكون مقبول

 الرتبية كلية  ةعميد
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 
 رياملاجستة احلاجة جويرية الدكتور األستاذة 

196001061986032004                 
 :األساتذة وتتكون جلنة املناقشة من السادات

 التوقيع االسم الرقم

 الدكتور حامدي إهلامي املاجستري  1
197302192001121002 

 

 املاجستريحممد اندر  2
197709172008011006 

 

 أمحد عارفني املاجستري 3
201704077 

 



 ص البحثلخستم
"تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم م. 2020.رميا أفرينا

البحث العلمي، قسم تعليم اللغة " اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبية.
. مدي إهلامي، املاجستريحاالدكتور : املشرف األوىل كلية الرتبية والتعليم.العربية،  

 .: أمحد عارفني، املاجسترياملشرف الثاين

 اللغة العربية الكلمات الرئيسية: تعليم الكتابة. مدرس

تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد  يقدم العلمىالبحث  هذايف  
 هيمنبع العلوم اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبية، واملشكلة يف هذا البحث 

قدرة اليت ميتلكها الطلبة يف مهارة الكتابة يف معهد منبع العلوم للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان 
الباحثة أبن قدرة الطلبة يف مهارة الكتابة ترى سلفية، و اجلنوبية وتصنف ضمن املعاهد ال

 حتويلجيدة، ألن تنفيذ تعليم الكتابة هناك مير بثالث مراحل وهو: أوال تعليم املفردات اثنيا 
حتويل أسيلة وأجوبة إىل اإلنشاء حىت أن يفهم املفردات إىل أسئلة وأجوبة، اثلثا وبعدها 

 الطلبة يف تعليم الكتابة.

يف  وخاصة ملعرفة كفائة مهنية ملدرسة اللغة العربية يف هذا البحث العلميداف واأله 
للبنات مبنطقة اإلسالمي  تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم

 والتنفيذ مث التقومي. عن أنشطتها التعليمية من حيث التخطيط بنجر كاملنتان اجلنوبة

نوع هذا البحث هو البحث امليداين، وأما املنهج الذي استخدمتها الباحثة يف هذا 
البحث هو منهجا وصفيا ابملدخل الكيفي واألساليب املستخدمة جلمع البياانت هي 



تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف املالحظة، املقابلة، والتوثيق. واملوضوع يف هذا البحث هو 
 نبع العلوم اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبية.الصف الثالث مبعهد م

للمرحلة املتوسطة يف الصف استنادا إىل نتائج البحث، أوال أبن تنفيذ تعليم الكتابة 
. جيد، ألن التنفيذ للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبةاإلسالمي  الثالث مبعهد منبع العلوم

اثنيا من خالل مدرسة اللغة العربية ث مراحل التنفيذ فية الذي أجري يف تعليم الكتابة بثال
يف معهد منبع العلوم اإلسالمي مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية أهنا مت تلك كفاءة مهنية 

 جيدة.
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 Skripsi ini menyajikan tentang pembelajaran kitabah tingkat madrasah 

tsanawiyah kelas tiga di pondok pesantren manbaul'ulum puteri kab. Banjar 

kalimantan selatan. Masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis yang 

dimiliki santriwati pondok pesantren manbaul ulum puteri kab. Banjar kalimantan 

selatan yang tergolong pondok pesantren salafi yang mana kemampuan menulis 

mereka terlihat baik. Dikarenakan dalam pelaksanaan pembelajaran di sana melalui 

tiga tahapan yang pertama mempelajari mufradat, kedua merubah mufradat menjadi 

soal dan jawaban ketiga merubah soal dan jawaban menjadi sebuah karangan. 

Sehingga membuat santriwati mudah untuk memahami pembelajaran kitabah.  

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana professional guru 

bahasa arab yang lebih khususnya pada pembelajaran kitabah tingkat madrasah 

tsanawiyah kelas tiga di pondok pesantren manbaul ulum puteri kab. Banjar 

kalimantan selatan, dalam kegiatan pembelajarannya baik dari persiapan, pelaksanaan 

dan evaluasi. 

 Adapun penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan 

mengambil tempat di Pondok pesantren Manbaul ulum puteri kab. Banjar kalimantan 

selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, Wawancara, dan 

dokumentasi. 

 Berdasarkan hasil peneliti dan analisis data yang telah disajikan (1) bahwa 

pelaksanaan pembelajaran kitabah tingkat madrasah  tsanawiyah kelas tiga di pondok 

pesantren manbaul ulum puteri kab. Banjar kalimantan selatan terlaksana dengan 

baik. Dari segi pelaksanaan yang dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran, dengan 

proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan tiga langkah penyajian pembelajaran 

(2) dengan melihat pembelajaran kitabah guru bahasa arab di Pondok pesantren 

Manbaul ulum kab. Banjar Kalimantan selatan, maka terlihat bahwa guru bahasa arab 

di Pondok pesantren Manbaul ulum mempunyai  kemampuan professional yang baik.
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