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مهارة الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثّامن  مبدرسة ضة يف تعليم " املهنة"باملادة  
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  الرسالة

روط إلكمال مةمقدرة الشللحصول املقر  

  يف تعليم اللغة) s.1(على درجة الليسانس

  

  
 
 
 
 
 
 
  

  

 :إعداد

  أنا فطماوايت

  ٠٦٣٢١١٠٢١ :ةالطّالب دالقي رقم

  

  

  

  كلية التربية

  اإلسالمية احلكومية مسارانج "وايل سوجنو"جامعة

  م ٢٠١١سنة 



  

  التصريح

  

  :املوقع ادىن هذه الرسالة 

  أنا فطماوايت:   اإلسم

  ٠٦٣٢١١٠٢١:  الرقم

  تعليم اللغة العربية:   القسم

راء من املتخصصني أو صرحت الباحثة ثقة وصدقا وأمانة أن هذا البحث العلمى ال يتضمن اآل

  .املادة اليت نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إال أن تكون مراجع أو مصادر هلذا البحث العلمي

  

  

  

  ٢٠١١مايو٣١مسارانج،            

  املصرحة            

  

  

  أنا فطماوايت            

   ٠٦٣٢١١٠٢١: رقم الطالبة           

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 حيح جلنة املناقشةتص

  البإنّ هذه رسالة الليسانس لط

  نا فطماوايتأ:     االسم

  ٠٦٣٢١١٠٢١:  رقم قيد للطّلبة

 Mengurutkan kalimat(فعالية استخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية :   املوضوع

arab ( مهارة الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثامن يف تعليم" املهنة"باملادة 

   ٢٠١١مبدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية جبفارا سنة 

اإلسالمية احلكومية وتقبل كبعض " وايل سوجنو"ناقشتها جلنة املناقشة لكلية التربية جامعة 

  .الشروط

  م ٢٠١١- ٢٠١٠يف تعليم اللغة العربية، العام الدراسي  (S.1)  للحصول على درجة الليسانس

  ٢٠١١مايو  ٢٧مسارنج، 

  الكاتب          الرئيس

  

  

  ريت، املاجسيدةمف                            ليث عاشقني، املاجستريال

: رقم التوظيف    ١٩٦٩٠٧٢٤١٩٩٩٠٣١٠٠٢:التوظيف رقم

١٩٦٩٧٠٧٠١٩٩٧٠٣٢٠٠١        

  املمتحن الثاين        املمتحن األول

  

  وايت، املاجستريايونيتا رمح                         تؤيت قرة العني، املاجستري احلاجة

      ١٩٧٨٠٦٢٧٢٠٠٥٠١٢٠٠٤:فيلتوظا مرق   ١٩٧٢١٠١٦١٩٩٧٠٣٢٠٠١:رقم التوظيف

  املشرف الثاين          املشرف األول

  

  

  ليث عاشقني، املاجستريال      بروفيسور دكتور ابن حجر، احلاج

  ١٩٦٩٠٧٢٤١٩٩٩٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف  ١٩٥٨٠٥٠٧١٩٨٤٠٢١٠٠٢:رقم التوظيف



  

  موافقة املشرف

  

  املعاىل

  عميد كلية التربية

  احلكومية اجلامعة واىل سوجنو اإلسالمية

  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  حتية طيبة و بعد

  :بعد املالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة هذه الرسالة للطالب 

  فطماوايت ناا :    االسم

  ٠٦٣٢١١٠٢١:   رقم قيد الطّلبة

 Mengurutkan kalimat(فعالية استخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية  :  املوضوع 

arab ( مهارة الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثامن يف تعليم" املهنة"باملادة 

   ٢٠١١مبدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية جبفارا سنة 
  .ونرجو من جلنة املناقشة أن تناقش هذه الرسالة بأسرع وقت ممكن وشكرا باهتمامكم

  

  هوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركات

  

  ٢٠١١مايو  ٣١مسارانج، 

  املشرف األول

  

  

 بروفيسور دكتور ابن حجر، احلاج             

              
  
  

  ورقةموافقة املشرف مكتوبة يف صحفة مستقلة إذاكان إلشراف هذا البحث مشرفان



  

  موافقة املشرف

  املعاىل

  عميد كلية التربية

  ة احلكوميةاجلامعة واىل سوجنو اإلسالمي

  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  حتية طيبة و بعد

  :بعد املالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة هذه الرسالة للطالب 

  فطماوايت  ناا:     االسم

  ٠٦٣٢١١٠٢١:   رقم قيد الطّلبة

 Mengurutkan kalimat(فعالية استخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية  :  املوضوع 

arab ( مهارة الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثامنيف تعليم  "املهنة"باملادة 

  ٢٠١١مبدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية جبفارا سنة 
  .ونرجو من جلنة املناقشة أن تناقش هذه الرسالة بأسرع وقت ممكن وشكرا باهتمامكم

  

  تهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

  

  ٢٠١١مايو  ٣١مسارانج، 

  املشرف الثاين

  

  

 ليث عاشقني، املاجستريال            

  ١٩٦٩٠٧٢٤١٩٩٩٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف            
  

  ورقةموافقة املشرف مكتوبة يف صحفة مستقلة إذاكان إلشراف هذا البحث مشرفان

  
 



  

  ملخص

يف تعليم مهارة " املهنة"فعالية استخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية باملادة :   املوضوع

الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثّامن مبدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية 

  ٢٠١١جبفارا سنة 

  أنا فطماوايت:    اإلسم

  ٠٦٣٢١١٠٢١:    الرقم

كيف مهارة الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثامن ) ١: املسائل الىت قدمتها الباحثة هي 

 مهارة الكتابة كيف) ٢؟، "املهنة"ستراتيجية ترتيب اجلمل العربية باملادة الذين يستخدمون ا" ب"

باملادة  استراتيجية ترتيب اجلمل العربية يستخدمونال  الذين" أ"التالميذ يف الصف الثامن  لدى

باستراتيجية ترتيب يستخدمون  الذين الكتابة بني التالميذ هل يوجد فرق يف مهارة)  ٣، ؟"املهنة"

باستراتيجية ترتيب اجلمل ستخدمون والذين الي "ب"يف الصف الثامن "املهنة"باملادة العربيةاجلمل 

  املتوسطةاإلسالمية جبفارا؟ضة الفىت  مبدرسة" أ"الثامن  الصف يف "املهنة"باملادة العربية

و التجريبية،  نهج الكمىالبحث استخدمت الباحثة طريقة الدراسة املسحية بامل وىف هذا      

أما الطريقة الىت استخدمت الباحثة جلمع البيانات فهى طريقة املقابلة وطريقة التوثيق وطريقة  و

وقامت الباحثة بطريقة اإلحصاء الوصفى واإلحصاءاالستداليل وفيها استخدمت الباحثة .االختبار

  .لتحليلها  independen t-tesمبعادلة املستقلة  

  :فمحاصلة النتائج  بناء على ماحصلت الباحثة من البيانات

الذين يستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمل العربية " ب"إن قيمة التالميذ يف الصف الثامن  .١

على مهارة الكتابة يف مدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية جبفارا ،وأما " املهنة"باملادة 

 ٨٠،٨القيمة املتوسطة احملصولة 

الذين ال يستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمل العربية " أ"إن قيمة التالميذ يف الصف الثامن  .٢

على مهارة الكتابة يف مدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية جبفارا ،وأما " املهنة"باملادة 

     ٧١،٢٣٣القيمة املتوسطة احملصولة 

الذين يستخدمون استراتيجية وهم " ب"يوجد فرق يف قيمة التالميذ يف الصف الثامن  .٣

الذين ال يستخدمون استراتيجية ترتيب وهم " أ"، والتالميذ يف الصف مل العربيةترتيب اجل



  

جبفارا،ألن  اجلمل العربية على مهارة الكتابة يف مدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية

 ٢،٧٥٦%=١و ٢،٠٤٥%=٥مستوى الداللة  "tt"والقيمة  ٤،٠٧٤هي "to"القيمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



  

ABSTRAKSI 

 

Ana Fatmawati(063211021).Efektevitas penggunaan strategi mengurutkan 
kalimat arab dengan materi “al mihnah” dalam belajar ketrampilan menulis untuk 
siswa kelas VIII di Madrasah Nahdlatul Fata Petekeyan Tahunan Jepara. Fakultas 
Tarbiyah Institut Agama Islam Negri Semarang. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah 
1. Bagaimana nilai siswa di kelas VIII B yang mengunakan strategi mengurutkan 

kalimat arab dengan materi “al mihnah” di dalam ketrampilan menulis. 
2. Bagaimana nilai siswa di kelas VIII A yang tidak menggunakan strategi 

mengurutkan kalimat arab dengan materi “al mihnah” di dalam ketrampilan 
menulis. 

3. Apakah ada perbedaan di dalam ketrampilan menulis antara siswa yang 
mengunakan strategi mengurutkan kalimat arab dengan materi “al mihnah” di 
kelas VIII B. 

    Penelitian ini adalah jenis penelitian kwantitatif  dengan menggunakan kajian 
survey dan eksperimen. Adapun Methode yang di gunakan untuk mengumpulkan 
data dalam penelitian ini adalah:Methode interviu,methode observasi,methode 
dokumentasi ,methode tes.Dan juga menggunakan method statistik  diskriptif  dan 
infrensial yang menggunakan rumus Independen T-tes untuk menganalisisnya. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah: 
1. Bahwa nilai mean untuk siswa kelas “B” yang menggunakan strategi  

mengurutkan kalimat  adalah 80,8 
2. Bahwa nilai mean untuk siswa kelas “A” yang tidak menggunakan strategi 

mengurutkan kalimat  adalah  71,233 
3. Bahwa ada perbedaan nilai antara kelas “B” yang menggunakan strategi 

mengurutkan kalimat , dan kelas “A” yang tidak menggunakan strategi 
mengurutkan kalimat terhadap ketrampilan menulis, di Madrasah Nahdlatul 
Fata Petekeyan Tahunan Jepara.  
Dari penghitungan tersebut di peroleh nilai “to”4,074.dan di bandingkan 

dengan nilai “tt”dari table 5% diperoleh2,045 dan “tt” dari table 1% 2,756.dalam 
rumus dikatakan jika dalam penghitungan “to” lebih besar dari “tt” maka dapat di 
interprestasikan hasil tersebut signifikan .Dan hasil hipotesis dalam penelitian ini 
juga signifikan /dapat di terima.            
 
 
 

 
  
  
  
  

 

 
 



  

 

 كلمة الشكر والتقدير

محدا وشكرا هللا الرمحن الرحيم على نعمه وفضله العظيم والصالة والسالم على حممد 

  . رسول اهللا وآله وأصحابه أمجعني

وهذا هو البحث الّذى . نتهى الباحثة كتابة هذا البحث بعون اهللا تعاىل له احلمدتلقد 

سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج رجاء أن يكون من  قدمه الباحثة إىل كلية التربية جامعة واىل

فيصلح ىل أن أشكر وأقدر إىل من يساعد الباحثة دائما بأيدى . احملاوالت لنشر اللّغة العربية

  :املساعدة ألجل إكمال هذا البحث وأشكر خاصا إىل 

و كعميد كلية التربية جامعة وايل سوجن فضيلة السيد الدكتور شجاعي املاجستري .١

  .اإلسالمية احلكومية مسارانج

  . فضيلة السيد الليث عاشقني املاجستري كرئيس قسم تعليم اللّغة العربية كلية التربية .٢

تعليم اللّغة العربية كلية  مفضيلة السيد السيد حمفوظ صديق املاجستري ككاتب هذا القس .٣

  . التربية

طى الباحثة اإلرشادات أثناء ابن حجر املاجستري احلاج الّذي أع.د.فضيلة السيد أ .٤

  .  مشغوالته

فضيلة السيد الليث عاشقني املاجستري الذي كانت توجه الباحثة مبالحظته القيمة ىف  .٥

  .  كتابة هذا البحث

سائر فضائل السادات املدرسني بكلّية التربية الّذين قد علموا الباحثة وأرشدوا إىل سبيل  .٦

  . العلم والعرفان

حلاج كمدير املدرسة وأستاذ جهد كامدرس اللغة العربية وسائر أستاذ نور حضر ا .٧

  .املتوسطة اإلسالمية جبفارا" ضة الفىت"األساتيذ والتالميذ يف املدرسة 

 . والدي الباحثة أيب سوكاردي وأمي رأياتون عتمورة فلهما أجزل الشكر واإلحترام .٨

  .مية مسارنجاإلسالمية احلكو" واىل سوجنو"جبامعة  PSHTأصحايب  مجيع .٩

الزمالء الّذين قد منحوا املساعدات واخلدمات من أوقام الغالية إلعطاء الدوافع  .١٠

  . بكتابة هذا البحث

اجلزاء وأن يكون هذا البحث نافعا  واللّه سبحانه وتعايل أسأله دائما أن جبزيهم خريا

 .عاملنيأمني يارب ال.لنا



  

  اإلهداء

  :أهدى هذا العمل اليسري إىل 

احملترمني احملبوبني، أيب سوكاردي وأمي رأياتون الذين ربياين صغرية وهذّباين كبرية  والدي .١

 .ويلعبان دورا هاما إياي بنصيحتها

 ).رخيص ،لينا،فحرول،خليل ( أخي الصغري .٢

 .مجيع أساتيذي من الصغر حىت اآلن الذين يربون روحي بالعلوم واملعارف .٣

 .اإلسالمية احلكومية مسارنج" واىل سوجنو"ة جبامعة مجيع املدرسني واحملاضرين يف كلية التربي .٤

ريرين، إيكا، وردة، سوقي، إيسف، صائم، زين، سافع، تسريفني، رمحة، ( مجيع أصحايب  .٥

 )نونوس، حملة، قيوم، وحدة، نيا، ليلة، عفوان، أوباما، خامت 

 .اإلسالمية احلكومية مسارنج" واىل سوجنو"جبامعة  PSHTمجيع أصحايب  .٦

 ٢٠٠٦ايب يف قسم اللغة العربية عام مجيع أصح .٧
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