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 الملّخص

 عشر الحادي الصف لطالب الكتابة مهارة تعليم في الصور تعبير وبأسل تنفيذ:  املوضوع

  بكالونجان بوأران كولون سمبانج السلفية العالية المدرسة في الدينية بقسم

  أمحد جعفر صادق:   االسم

  083211001:   الرقم

  : هي البحث هذا ىف الباحث هاقدم الىت املسألة

 عشر احلادي الصف لطالب الكتابة رةمها تعليم يف الصور تعبري أسلوب تنفيذ كيف 

  بكالوجنان بوأران كولون مسبانج السلفية العالية املدرسة يف الدينية بقسم

  :  هي البحث هذا يف فداهلو 

 هو البحث هذا وموضوع ، الكتابة مهارة تعليم يف الصور تعبري أسلوب تنفيذ ملعرفة 

 بوأران كولون مسبانج السلفية العالية املدرسة يف الدينية بقسم عشر احلادي الصف يف طالبال

  بكالوجنان

 ) طريقة مجع1وأّما الطرق املستخدمة للحصول على البيانات واملعلومات فهي: (

 وهي البيانات حتليل طريقةو ) 2( التوثيق وطريقة املقابلة، وطريقة املشاهدة، طريقة:  ومنها البيانات

  .الطريقة التحليلية الوصفية

  هذا البحث فهي :وأما النتائج يف 

إن تنفيذ أسلوب تعبري الصور يف تعليم مهارة الكتابة جيري يف ثالث مراحل، وهي : 

ابة. وميكن فيه أسلوب تعبري الصور يف تمرحلة ما قبل الكتابة، ومرحلة الكتابة، ومرحلة ما بعد الك

 م يف الكتابة. تعليم مهارة الكتابة عدة الوسائل اليت تساعد الطالب على بناء معارفهم وخربا

  

 

 

 



ABSTRAK  

Judul  :IMPLEMENTASI TEKNIK PENDESKRIPSIAN GAMBAR 

DALAM  PEMBELAJARAN MENULIS BAGI SISWA KELAS 11 

JURUSAN KEAGAMAAN  DI  MAS  SIMBANG  KULON 

BUARAN PEKALONGAN 

Nama  : Achmad  Ja’far  Sodik 

NIM  : 083211001 

Masalah  yang diajukan dalam  penelitian  ini adalah : Bagaimana  

implementasi teknik pendeskripsian gambar dalam  pembelajaran  menulis bagi 

siswa kelas 11 jurusan keagamaan di  MAS  Simbang  Kulon Buaran  Pekalongan. 

Tujuan dalam  penelitian ini : Untuk mengetahui Bagaimana  

implementasi teknik pendeskripsian gambar dalam  pembelajaran  menulis bagi 

siswa kelas 11 jurusan  keagamaan di  MAS  Simbang  Kulon Buaran  

Pekalongan. 

Adapun metode yang digunakan untuk  mendapatkan  data-data dan  

informasi  yaitu : 1) Metode pengumpulan data , yaitu  : Metode Observasi,  

Metode  Interview,  Metode Dokumentasi 

2) Metode analisis data, yaitu : Metode Analisis Deskriptif 

Adapun hasil penelitian ini adalah :  Implementasi  teknik  pendeskripsian  

gambar dalam  pembelajaran  menulis berjalan pada 3 tahapan , yaitu : Tahapan  

sebelum menulis, tahapan  menulis, dan tahapan  setelah  menulis 
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  اإلهداء
 

  الباحث أهدى

  البسيط البحث هذا

  أميانة والديت إىل

  الفضيلة وصاحب حنفي والدي

  الصرب ومجيل اإلهتمام حبسن ربياين الذين

  إخواين وأخوايت احملبوبني يف عائليت وأسريت  إىل

  2008 سنة العربية اللغة تعليم قسم يف زمياليتو  زمالئيو 

  أمني. اجلزاء بأحسن جيزيهم أن اهللا أسأل
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شكرال كلمة تقديرالو    

 واملسلمني، واإلسالم واحلديث القرآن لغة العربية اللغة جعل الذي العاملني رب هللا احلمد

 .العربية اللغة على حث الذي هللا رسول على والسالم والصالة

 تعليم يف الصور تعبري أسلوب تنفيذ ا البحث حتت املوضوع :هذ كتابة الباحث أمت وقد

عشر بقسم الدينية يف املدرسة العالية السلفية مسبانج كولون  احلادي الصف لطالب الكتابة ةمهار 

 (S.1) الشروط املقررة للحصول على درجة الليسانس إلكمال مقّدم ا البحثفهذ .بوأران بكالوجنان

 .جنامسار  احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية يف قسم تعليم اللغة العربية

 :  إىل والتقدير الشكر إلقاء باحثال يريد لذا

 احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية كعميد املاجستري شجاعي الدكتور فضيلة .1

 بسمارنج

 جبامعة الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم كرئيس املاجستري عاشقنيالليث  السيد فضيلة .2

 .بسمارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل

بكلية الرتبية جبامعة  العربية اللغة تعليم قسم فضيلة السيد حمفوظ صديق املاجستري ككاتب .3

 بسمارنج. اإلسالمية احلكومية سوجنو وايل

  الثاين كاملشرفالسيدة دوي ماوانيت  و  كاملشرف األول  املاجستري عاشقنيالليث  السيد فضيلة .4

 إىل سبيل العلم والعرفان.  الباحث املدرسني بكلية الرتبية الذين قد عّلموا .5

  ، فلهما أجزل الشكر واالحرتام.حنفي و أميانة ا البحثهذالباحث والدي  .6

، وخاصة ا البحثهذالّزمالء الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة وإمتام  .7

وايل سوجنو  اإلخوان من الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية الذين يلتحقون دراستهم جبامعة

  م.2008اإلسالمية احلكومية يف السنة 

الزمالء األحباء يف نادي واىل سوجنو يف اللغة العربية ( نافلة )، وخاصة من األعضاء يف املرحلة  .8
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