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 ملخص البحث

التاسع يف  لصفقدرة الطلبة يف كتابة الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية ل. ٢٢٢٢. إرما أرياين
مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية كاليمنتان اجلنوبية. البحث العلمي. قسم 
تعليم اللغة العربية. املشرف األول حسب هللا، املاجستري، املشرف الثاين أمحد عارفني، 

 املاجستري   
 القدرة. الكتابة. القواعد اإلمالئية. الكلمات الرئيسية :

اللغة العربية إحدى املهارات اللغوي، على وجه العام أهداف تعليمها هي  الكتابة يف تعليم
قدرة الطلبة على االتصال بطريقة الكتابة باللغة العربية. كان البحث يقدم عن قدرة الطلبة يف كتابة 
 الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية، حصوصا فيها كتابة "ال" القمرية والشمسية وكتابة اهلمزة وكتابة

قدرة الطلبة يف كتابة الكلمات مبناسبة كيف يف هذا البحث هي:   األلف اللينة. أسئلة البحث
وما األسباب اليت اإلسالمية؟  املتوسطةعناية املرزوقي  التاسع يف مدرسة لصفالقواعد اإلمالئية ل

عناية  التاسع يف مدرسة لصفقدرة الطلبة يف كتابة الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية لتؤثر على 
قدرة الطلبة يف كتابة وأما األهداف يف هذا البحث هي: ملعرفة  اإلسالمية؟ املتوسطةاملرزوقي 

اإلسالمية.  املتوسطةعناية املرزوقي  التاسع يف مدرسة لصفالكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية ل
 لصفات مبناسبة القواعد اإلمالئية لقدرة الطلبة يف كتابة الكلماألسباب اليت تؤثر على وملعرفة 

أما نوع هذا البحث هو البحث الوصفي  اإلسالمية. املتوسطةعناية املرزوقي  التاسع يف مدرسة
يف . ذايت البحث هو مجيع الطلبة يف الصف التاسع الكميواملدخل يف هذا البحث هو املدخل 

 البحث يف أما نتائج طالبا. ١٨بية بعدد كاليمنتان اجلنو اإلسالمية   املتوسطةعناية املرزوقي  مدرسة
قدرة الطلبة يف كتابة الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية دلت على درجة قادر ( ٨هذا البحث هي: 

( قدرة ٢يف معيار التفسري.  ١٨–٥٧ألهنا تقع بني  ٥٧،١٧متاما وهذه تتحقق باملعدل على قدر 
، وقدرة الطلبة يف كتابة اهلمزة على قدر %٥٧،٧در الطلبة يف كتابة "ال" القمرية والشمسية على ق

( من األسباب اليت تؤثر على ٨. %٥٥،٨، وقدرة الطلبة يف كتابة األلف اللينة على قدر %٥٧،٧
عناية املرزوقي  التاسع يف مدرسة لصفقدرة الطلبة يف كتابة الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية ل

رفون وال يفهمون القواعد اإلمالئية عن كتابة "ال" القمرية أن بعضهم ال يع اإلسالمية املتوسطة
 والشمسية وكتابة اهلمزة وكتابة األلف اللينة، واملدرس ال يطبق وال ميرن الطلبة يف الكتابة.
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Kitabah dalam pembelajaran bahasa Arab adalah salah satu keterampilan bahasa, 

secara umum tujuan pembelajarannya adalah kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

secara tertulis dalam bahasa Arab. Penelitian ini memaparkan tentang kemampuan siswa 

dalam menulis kata dengan menyesuaikan kaidah imla’, khususnya penulisan alif lam 

qamariah dan syamsiah, penulisan hamzah, dan penulisan alif layyinah. Rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana kemampuan siswa dalam menulis kata 

dengan menyesuaikan kaidah imla’ bagi kelas IX di Madrasah Tsanawiyah Inayatul 

Marzuki? Dan apa sebab yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam menulis kata 

dengan menyesuaikan kaidah imla’ bagi kelas IX di Madrasah Tsanawiyah Inayatul 

Marzuki?. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menulis kata dengan menyesuaikan kaidah imla’ bagi kelas IX di Madrasah 

Tsanawiyah Inayatul Marzuki. Dan untuk mengetahui sebab yang mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam menulis kata dengan menyesuaikan kaidah imla’ bagi kelas IX 

di Madrasah Tsanawiyah Inayatul Marzuki. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, dan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Objek pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX di Madrasah Tsanawiyah Inayatul Marzuki 

dengan jumlah 81 Siswa. Adapun hasil pada penelitian ini adalah: 1) Kemampuan siswa 

dalam menulis kata dengan menyesuaikan kaidah imla’ menunjukkan tingkat cukup 

mampu dan hal ini dicapai dengan nilai rata-rata 75,85 karena terletak antara 75-83 dalam 

kriteria interpretasi. 2) Kemampuan siswa dalam menulis “Alif Lam” qamariah dan 

syamsiah sebanyak 75,4%, dan Kemampuan siswa dalam menulis hamzah sebanyak 

75,5%, dan Kemampuan siswa dalam menulis alif layyinah sebanyak 77,1%. 3) Sebagian 

sebab-sebab yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam menulis kata dengan 

menyesuaikan kaidah imla’ bagi kelas IX di Madrasah Tsanawiyah Inayatul Marzuki 

bahwa sebagian mereka tidak mengetahui dan tidak memahami kaidah imla’ tentang 

tulisan “alif lam” qamariah dan syamsiah, tulisan hamzah dan tulisan alif layyinah, dan 

guru tidak mempraktekkan dan melatih siswa pada tulisan. 
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث العلمي

 

 إىل زوجي احملبوب "أمحد ناصح السرجانا"

 وإىل والدي الكرميني واحملبوبني أمي وأيب

 اّلذان يربياين تربية حسنة ويراعياين رعاية صحيحة، 

 اللهم اغفرهلما وارمحهما كما ربياين صغريا 

 "حممد الغفاري مغين" وإىل ابين احملبوب

 

 وإىل أساتيذي احملبوبني وأساتذيت احملبوبات

 وإىل أصحايب احملبوبني وصاحبايت احملبوبات

 يف تعليم اللغة العربية بارك هللا يل وهلم

 الذين يعطونين الدوافع إلهناء هذا البحث العلمي

 وليس يل كلمة أهديها أمجل وأحسن

 من الشكر اجلزيل ....

 

 خري اجلزاءجزاكم هللا 
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 الشكر والتقدير

 م  ي  ح  الر   ن  مح  الر   هللا   م  س  ب  

احلمد هلل رّب العاملني وبه نستعني على أمور الّدنيا والّدين والّصالة والّسالم على أشرف 

 األنبياء واملرسلني سّيدنا وموالنا حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني. أّما بعد.

الباحثة نعما كثرية حىت تستطيع أن تتّم  احلمد والشكر هلل عّز وجّل الذي أعطى

البحث العلمى شرطا لنيل درجة السرجانا يف الرتبية اإلسالمية جبامعة أنتسارى اإلسالمية 

قدرة الطلبة يف كتابة الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية للصف احلكومية حتت املوضوع "

 ليمنتان اجلنوبية".التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية كا

 ويف هذه املناسبة النفسية تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل:

فضيلة املكرم واحملرتم الدكتور احلاج محدان املاجستري، عميد كلية الرتبية والتعليم  -٨

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

اللغة العربية كلية فضيلة املكرم واحملرتم حسب هللا املاجستري، رئيس قسم تعليم  -٢

 الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

مساحة املكرم املشرف األول حسب هللا املاجستري، ومساحة املكرم املشرف الثاين  -٨

 أمحد عارفني املاجستري، على إرشاداهتما يف كتابة البحث العلمي.



 ك
 

م اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعلي -٧

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 املكرمة رئيسة مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية منطقة بنجر. -٧

مجيع اإلخوان واألخوات يف هللا الذين خيلصون يف اإلعانة ةاملساعدة والنصيحة  -6

 للباحثة يف كتابة هذا البحث العلمي. 

وال تفوت للباحثة من النقصان واخلطاء يف كتابة هذا البحث العلمي، فما أحسن 

 للقارئني أن يقرتحوا لباحثة باقرتاحات إصالحية.

عسى هللا أن ينفع هذا البحث العلمي للباحثة خاصة وللقارئني عامة هذا البحث 

 العلمي. آمني يا رّب العاملني.
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