فعالية استخدام أسلوب اإلمالء المنظور بوسيلة الصور في
تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة الصف السابع بمدرسة
روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية األهلية ببنجر
إعداد:
لينا ميمونة

جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
بنجرماسين

 1028م 2341 /ه ـ ـ ـ ـ

فعالية استخدام أسلوب اإلمالء المنظور بوسيلة الصور في
تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة الصف السابع بمدرسة
روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية األهلية ببنجر
البحثالعلمي 
مقدملكليةالرتبيةوالتعليمالستيفاءبعضالشروط 
لنيلدرجةالسرجانا 
يفتعليماللغةالعربية 
إعداد :
ليناميمونة 
0610321447

جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
كلية التربية و التعليم
قسم تعليم اللغة العربية
بنجرماسين

 1028م 2341 /ه ـ ـ ـ ـ
ب

الشعار
)32 (سورة القمراآلية    

إذا سمعت شيئا ف اكتبه ولو في الحائط
)26(كتابالعلمأليبحيثمةاجلزءاألولصفحة

“Apabila engkau mendengar sesuatu(dari ilmu) maka tulislah
walaupun di atas tembok”.( Kitab Ilmu Abu Haistamah Juz 1 hal.
34)

ج

اإلهداء
أىديىذاالبحثالعلمي
إىلأيباحملبوب"عبدادلنان"
إىلأمياحملبوبة"روسناويت"
وإىلأخيالصغ يين"زلمدرشيدريضاوأمحدالصديقي"
وإىلأساتيذيادلكرمني
وإىلأصدقائياحملبوبني
الذينأعطوينالدافعةواحلماسةوالعلومالنافعةالنتهاء
ىذاالبحثالعلمي
وليسيلكلمةأىديهاأمجلوأحسنغيالشكراجلزيل
جزاكماهللخياجلزاء

د

الشكر و التقدير
بسماهلل الرمحنالرحيم،احلمدهللالذيمألالكونرمحةوحناناذبريالرياح
بأمرهممطرة،فتنبتاألرضأشجاراوأغصانا،خلقنامننطفةمنيتفكانتاألرحام
مأوانا،وخنبووعنياهللتكلؤناواألبيسعىواألمترعانا،وأشهدأنالالوإالاهلل
وحدهالشريكلو،إنشاءأماتناوإنشاءأحيانا،وأشهدأنزلمداعبدهورسولو،
منوىدةالكفرأجنناوبعد ....
وبادئذيبدءيسعدينأنأتقدمخبالصالشكروالتقديرإىل :
كعميدكليةالرتبيةوالتعليم

الدكتورةاحلاجةجويريةادلاجستي
 -0ادلكرمةاألستاذة 
جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني
كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية
 -3ادلكرم حسب اهلل ادلاجستي 
والتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني
 -2ادلكرم ادلشرف الدكتور أمحد مرادي ادلاجستيكادلشرف األول و عارف
الرمحن حكيم ادلاجستيكادلشرف الثاين على إرشادمها للباحثة يف كتابة
البحثالعلمي
 -6احملاضرين و احملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم
جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسنيعلىعلومهمللباحثةعندما
تتعلّمالباحثةيفجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.
 -3ادلكرمعبداحلاكمالسرجاناكرئيسمدرسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالمية
الدينكمدرساللغةالعربيةوطلبةالصفالسابعيف
األىليةببنجروزلمود
ّ
مدرسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالميةاألىليةببنجرعلىالوقتوادلكان
للباحثةلعملالبحثالعلمي.
ه

 -4الشكر اجلزيل ألصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية الذين يساعدونين
النتهاءىذاالبحثالعلمي.
والتفوتللباحثةمنالنقصانواخلطاءيفكتابةىذاالبحثالعلمي،
فما أحسن للقارئني األخرين ،يقرتحون للباحثة بقرتاحات إصالئية .و ترجو
الباحثةأنتكونقدوفيتبعضالعرفانباجلميلاللغةالعربية،وأسهمبإرساء
لبنةمتواضعةيفتطويرىاهبدفالوصولإىلجيلقادرعلىحبلغتووالدفاع
عنهاوتواصلومعالوسائلالتعليميةاحلديثةذلا .
(وأسألاهللتعاىلأنجيعلىذاالعملخالصالوجهو) 
واهللويلالتوفيق 






بنجرماسني03،أبريل 3106



الباحثة 






ليناميمونة 




 0610321447









و

الموافقة
البحثالعلميبعنوان  :فعاليةاستخدامأسلوباإلمالءادلنظوربوسيلةالصوريفتعليم

الطالبة 
رقمالقيد
القسم 




مهارة الكتابة لدى طلبة الصف السابع دبدرسة روضة الشبان
ادلتوسطةاإلسالميةاألىليةببنجر 
:ليناميمونة 
 0610321447:
:تعليماللغةالعربية 

:الرتبيةوالتعليم 

الكلية 
بعد اإلطالع على البحث العلمي اليت أعدتو الطالبة :لينا ميمونة
،0610321447/وافقادلشرفانعلىتقدميوإىلرللسادلناقشة .


بنجرماسني،أبريل 3106

ادلشرفالثاين 



ادلشرفاألول 




عارفالرمحنحكيم،ادلاجستي 
الدكتورأمحدمرادي،ادلاجستي 
رقم التوظيف 075616163113100114:رقم التوظيف 076200053100100114:
االعتماد 
باسمعميدكليةالرتبيةوالتعليم 
رئيسقسمتعليماللغةالعربية 


حسباهلل،ادلاجستي 
رقمالتوظيف 075503363112030113:
ز

االعتماد من طرف لجنة المناقشة
البحثالعلميبعنوان :فعاليةاستخدامأسلوباإلمالءادلنظوربوسيلةالصوريفتعليم
مهارةالكتابةلدىطلبةالصفالسابعدبدرسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالميةاألىلية
ببنجر،اليتكتبتها:ليناميمونة،رقمالقيد 0610321447قددافعت الطالبة عن
ىذاالبحثالعلميأمامجلنةادلناقشةوتقررقبولوشرطالنيلدرجةالسرجانا يفتعليم
اللغةالعربية،وذلكيف :
اليوم 
التاريخ 




:الثالثاء 
2:يوليو 3106

وتكونمقبولةبدرجة (63,61:أ) 
عميدكليةالرتبيةوالتعليم 















جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكومية 









الدكتورةاحلاجةجويريةادلاجستي 
األستاذة 







رقمالتوظيف 074110140764123116:



وتتكونجلنةادلناقشةمنالساداتاألساتيذ 

التوقيع 

االسم 
.0حسباهللادلاجستي(رئيساومناقشا) 



.3الدكتورحامديإذلاميادلاجستي(مناقشا) 



.2عارفالرمحنحكيمادلاجستي(مشرفاومناقشا)  
ح

إقرار الطالبة
أناادلوقعةأدناهوبيانايتكاآليت :
:ليناميمونة 
االسم 
 0610321447:
رقمالقيد
:تعليماللغةالعربية 
القسم 
:الرتبيةوالتعليم 
الكلية 
أقر بأنىذاالبحثالذيخضرتوالستيفاءشرطلنيلدرجةالسرجانا

يف تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
ببنجرماسني ربتعنوان ":فعاليةاستخدامأسلوباإلمالءادلنظوربوسيلةالصور يف
تعليممهارةالكتابة لدى طلبةالصفالسابعدبدرسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالمية
األىليةببنجر" .
خضرتووكتبتوبنفسيومازورتومنإبداعغيأوتأليفاآلخر.وإذا

ادعىأحداستقباالأنومنتأليفووتبنيأنوفعلليسمنحبثيفأناأربملادلسؤولية
علىذلك،ولنتكونادلسؤليةعلىكليةالرتبيةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالمية
احلكوميةببنجرماسني .
ىذا،وحررتىذااإلقراربناءعلىرغبيتاخلاصةوالجينربينأحدعلىذلك .
بنجرماسني،أبريل 3106






توقيعصاحبةاإلقرار 

























ط

ليناميمونة 
 0610321447

ملخص

البحث 

لينا ميمونة .3106 .فعالية استخدام أسلوب اإلمالء ادلنظور بوسيلة الصور يف تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة الصف السابع
دبدرسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالميةاألىليةببنجر.البحثالعلمي،قسمتعليماللغةالعربية،كليةالرتبيةوالتعليم،

ادلشرفاألول:الدكتورأمحدمراديادلاجستي.ادلشرفالثاين:عارفالرمحنحكيمادلاجستي 

الكلماتالرئيسية:أسلوباإلمالءادلنظور.وسيلةالصور .

توجدادلشكالتيفتعليممهارةالكتابةدبدرسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالميةاألىليةببنجرمنها،
أن الطلبة ال يستطيعون أن يتذكروا شكل الكلمة ومل يفرقوا بني رسم احلرفوصوتو .ونتائج الطلبة يف مهارة
الكتابةناقصةألهنممليتعلمواتعليممهارةالكتابةرلتهدين.وىذهادلشكلةأيضاألنمدرستعليماللغةالعربيةمل
يعلّممهارةالكتابةاإلمالءادلنظور.وىو علممهارةالكتابةاإلمالءادلنقولفقط .واليعلمتعليممهارةالكتابة
بالوسائلالتعليمية .
 أسئلةالبحثيفىذا البحثىي:ىلنتائجتعليممهارةالكتابةبأسلوباإلمالءادلنظوربوسيلة
الصوريفاجملموعةالتجريبية  أعلىمننتائجالتعليمبأسلوباإلمالءادلنظوريفاجملموعةالضابطةبدونالوسيلة؟
وكان اذلدف دلعرفة فعالية استخدام أسلوب اإلمالء ادلنظور بوسيلة الصور يف تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة
الصفالسابعدبدرسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالميةاألىليةببنجر .
أمامنهجالبحثىذاالبحثدبدخلكميبنوعشبوذبرييبألناختارتالباحثةالعينةبأسلوبالعينة
الفصل"ج"

القصدية.ورلتمعالبحثىوطلبةالصفالسابعوعينتوطلبةالفصل"ب" كاجملموعةالتجريبيةو
كاجملموعة الضابطة .وادلواد اليت علّمت ىي بييت .والبيانات يف ىذا البحث تعين نتائج االختبار القبلي يف
اجملموعتنيدلعرفةقدرةاألوىلللمجموعتنيونتائجاالختبارالبعدييفاجملموعتنيللبيانالبحثأونتيجةالبحث .
نتائجاالختبارالقبليمناجملموعتنيفهينتيجةادلعدلمناجملموعةالتجريبية42،04ونتيجةادلعدل
مناجملموعةالضابطة. 41،25أمانتائجاالختبارالبعديمناجملموعتنيىينتيجةادلعدلمناجملموعةالتجريبية
ىي 60،45ونتيجةادلعدلمناجملموعةالضابطةىي.53،74عندمانظرنانتيجةادلعدلفتوجدالفروقبني
اجملموعتني .ولكن لتوضيح البيانات فالباحثة تستخدم أسلولب بنربناميج .SPSS Versi 22عملت الباحثة
اختبارالطبيعية والتجانسدلعرفةىلالنتائجبتوزيعالطبيعيةأوالتجانس،ألننتيجةاجملموعةالتجريبيةالطبيعية
واجملموعةالضابطةغيالطبيعيةفاستخدمالباحثةاختبار( .)uعرفتنتيجةاألمهيةمناختبار(1،10 )uأصغر

مندرجةادلغزى1،13ف  ادلقبولة ادلردودة.إذنفاستخدامأسلوباإلمالءادلنظوربوسيلةالصوريف
تعليممهارةالكتابةلدىطلبةالصفالسابعدبدرسةروضةالشبانادلت وسطةاإلسالميةاألىليةببنجرفعال.


ي

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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قائمة الجداول
الرقم 

ادلوضوع 

  2،0عددطلبةالصفالسابع 

الصفحة 
 36

  2،3أساليبمجعالبياناتومصادرىاوأدواتمجعهاوأساليبربليلها   21
  6،0أحوالرئيسادلدرسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالميةاألىلية  26
ببنجر 
  6،3أحوال ادلدرسني وادلدرسات روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية  26
األىليةببنجر 
  6،2أحوالعددالطلبةيفمدرسةروضةالشبانادلتوسطةاإلسالمية  61
األىليةببنجر 
  6،6أحوال األجهزة من مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية  60
األىليةببنجر 
بيةيفالصفالسابعدبدرسزلمود  62
  6،3ىذاالنربنامجتعليماللغةالعر
ّ
الدين 
  6،4تنفيذالتعليميفاجملموعةالضابطة 

 66

  6،5تنفيذتعليماإلمالءادلنظوريفاجملموعةالتجريبية 

 63

  6،6عنتوزيععددالطلبةالذيناتبعواالختبارالقبلي 

 63

  6،7نتائجاالختبارالقبليمناجملموعتني 

 63

 6،01عنتوزيععددالطلبةالذيناتبعواالختبارالبعدي 

 65

 6،00نتائجاالختبارالبعديمناجملموعتني 

 66

 6،03نتيجة ربليل اختبار الطبيعية من نتيجة االختبار القبلي  31
س

للمجموعتني 
 6،02نتيجة ربليل اختبار التجانس من نتيجة االختبار القبلي  30
للمجموعتني 
 6،06نتيجةربليلاختبارالطبيعيةمننتيجةاالختبارالبعدي 

 33

 6،03نتيجةربليلاختبارالتجانسمننتيجةاالختبارالبعدي 

 32

ع

قائمة المالحق
ادلوضوع 

الرقم 
  0ترمجةأيةالقرآن 

  3خطةالتنفيذالتعليميةللمجموعةالتجريبية 
  2خطةالتنفيذالتعليميةللمجموعةالضابطة 
  6أسئلةالبحثيفاالختبارين 
 

  3وسائلالصور
  4نتائجالطلبةيفاالختبارالقبلي 

  5اجراءاتربليلادلتوسطوادلعياراالحنراف 
  6اجراءاتربليلاختبارالطبيعية 
  7اجراءاتربليلاختبارالتجانس 
  01اجراءاتربليلاختبار( (t
  00نتائجالطلبةيفاالختبارالبعدي 
  03اجراءاتربليلادلتوسطوادلعايراالحنراف 
  02اجراءاتربليلاختبارالطبيعية 
  06اجراءاتاختبارالتجانس 
  03اجراءاتاختبار( (u
  04دليلالتوثيق 
  05الصورعنتطبيقالبحثالعلمي 

ف

