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ملعلمنيطالب قسم تع تأهيل  لتربية  لعربية بكلية  للغة    ليم 

لقيد    ١٢١٠٠٠٤٤٨: قم 
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لرحيم ن  لر هللا    بسم 

  .ني�بم� ي�بر�ع� ا�س�ل龵ب. ن�ي�ذ龵ن�م�ل ن�م龵 و�كت�ل龵 ك�بلى قلع�. ن�ي�م龵َأل ��لر� ه龵ب ز�ن�

  ﴾١٩٥ - ١٩٣: لشعر﴿
  

  

ضي هللا عنه قا  سو: عن    جال قر فلحن فقا  : " هللا  ع لن 

  "شا خاكم 

؛ تعليق حلافظ لذه  لتلخيص  (( رجا إلسنا     ))صحيح : صحيح 

لتلخيص  لذه   حلاكم مع تعليقا  لصحيحني   /٢  –ملستد على 

٤٧٧(  

حب  لعر  سو  حب  من  سوله؛  حب  هللا تعا  حب  حب من  من  ؛  لعر

لعربية حب  لكتا لعر  فضل  ف، ل نز �ا  من على  لعجم؛  لعر  ضل 

ته  صر  ثابر عليها   ".ليهاحب لعربية ع �ا 

سر لعربية(   )بو منصو لثعال لنيسبو  مقدمة فقه للغة 

   



  
 

لد لد    هد  

  

لوفا ملعلم أل لذ تلقيت على يديه لكرميتني         عرفت مبا لصد 

نقا لضم سالمة لطوية    . نفسه ملسمحة لطيبة 

حتر   تقد جال 

م بالكث ين     ستا لذين 

جالال   تقدير 

البنة    منهم عند  مقا البن 

غبة  لتقد لعلمي تقدير    مو 

لذين  لذين يؤمنو بأ لنحو لعر  تر                  يؤمنو  ينضج  

جو أل رصو على للغة لعربية حرصهم على  بقائها لذين  سل حضا  مة 

تسهم  خدمة إلنسا     .سهمت 



  
 

لتقدير   لشكر 
سلم على خ  لص ,شكر على فضله ملتو, حلمد هللا على كل حا  

ص ،لشاكرين لصابرين له  عنيعلى  من تبعهم بإحسا  , حابه  لتابعني 

ما بعد لدين    :يو 

لبحث   عد هذ  هللا علي باالنتها من  ج باحلمد , قد من�  فله سبحانه 

يشرفزعلى ج, لك حلمد يا  ح ترضىف, لثنا عظيم عطائك   - يل نعمائك 

د هللا تعا لعرفا  لذي -بعد  لتقدير  م فضل   تقد بالشكر  ن كا 

 يكو ,  يبخل حدهم بشئ طلبت خر هذ لبحث  حيز لوجو

هم ال لعمل جلا ملخلص   : منهم .د

ل   ية جو كا  ،ملاجست رننيقاحة لدكتو حلا  مدير جامعة 

حلكومية لنجسا   .إلسالمية 

حلا   ملاجست احة  هيم  بر ية جو  ،بصر  أل ملدير جامعة  لنائب 

حلكومية لنجسا إلسالمية    .كا 

، مد فضلىاحة    لتربية جامعة  ملاجست لعربية بقسم  للغة  ئيس شعبة 

حلكومية لنجسا إلسالمية    .ية جو كا 

ملاجست احة   اعيل  لبحث  ،لدكتو سليما  فا  لذ  أل  ملشر 

لبحث  ية فكر  لبحث منذ بد عد هذ  حل  ته  كل مر جه خطو عملي�ا  علمي�ا 

لتقدير, ح إلنتها منه من لباحث عظيم لشكر    .فله من هللا خ جلز 

ة ملاجست احة   لثا ،موتى   فحقا يعجز لسا عن شكر ،ملشر 

لبحث فلم  تقدير عد هذ  لتسجيع طو فتر  لعو  فقج قد للباحث كل 

توجيهه  يبخل بعلمه لباحث  كا لفضله  ، يضق صد يوم�ا عن مساعد 

من  لتقدير  لشكر  لباحث فله م خالض  ألثر  نفس  ك  لبحث  مبناقشة هذ 

جلز لثو    . هللا عظيم 



  
 

ملعلمني  شعبة تعليم قدتكما ي   ألساتذ  لتقدير   لشكر  لباحث بكل   

حلكومية لنجسا إلسالمية  ية جو كا  امعة  لتربية  لعربية بقسم    فلهم . للغة 

لعلو  لتقدير على قدمو من  لباحث كل شكر  هم من  جز لتشجيع  ملعا 

جلز هللا ع   . خ 

س   على  سرتى  متماما  هللا تعا فضل  لذ كا له بعد  لكرمي  لد   ها 

لبحث مبا غرس لعملس نف ههذ  الخال   ملعرفة  لدتى  ، من حب للعلم 

ملستمر خ معني   حيا عائها  كا  ل يطو فضلها عنقي    .حلبيبة 

لعأل   خر هذ  كل من ساهم   صدقائي  مالئي  ضعشقائي  ملتو    مل 

لوجو بكلمة تشجيع المتنا,  خ  لتقدير  عظيم  لشكر  يعا خالص    .م 

لتوفيق   . هللا  

  

  

  ٢٠١٥ ....... ،لنجسا

  لباحث

  

  مهاجر

لتسجيل   ١٢١٠٠٠٤٩٤: قم 

  

   



  
 

ملشرفنيقرت   ير 

لرحيم ن  لر هللا    بسم 
له  على  ملرسلني  ألنبيا  شر  لسال على  لصال  لعاملني   حلمد هللا  

عني   .صحابه 

إلطال  عدبعد  ل  لتكميلى  لبحث  لطالب على خطة    :ها 

  مهاجر:            سم

لتسجيل   ١٢١٠٠٠٤٩٤:          قم 

شرقية ف:         عنو           تشية    .لك ، 

لس مناقشة املشرفا على تقدميهفق    . لبحث خطة  

  

أل لثا  ملشر    ملشر 

  

  

ملاجست اعيل    لدكتو سليما 

  

  

ملاجست ة    موتى 

لتوظيف     ١٩٥٩٠٥٢٥١٩٩٨٠٢١٠٠١ :قم 

  

  

   

  إلعتما

لعربية للغة    ئيس قسم تعليم 

  

  

  ملاجست ،مد فضلى

لتوظيف   :  قم 



  
 

لكلم لطال على فهم  لنـ اقـد   صملنصرفا  

 لعربـي 

 
د فرلكث    جتري بـــــ معهد بيا 

  

لعلمي   لبحث 

إلسالمية ية تثو كاال  ملعلمني جلامعة  تأهيل  لتربية    قمت  كلية 

  بلجنسا  حلكومية

لشها  حلصو   S.Pd.Iعلى 

إلسالمية  لتربية     علم 

  من

  مهاجر

لقيد   ١٢١٠٠٠٤٤٨: قم 

ملعلمني تأهيل  لتربية  لعربية بكلية  للغة    طالب قسم تعليم 
  

فقة مشرفني  مو

أل لثا  ملشر    ملشر 

  

  

ملاجست اعيل    لدكتو سليما 

  

  

ملاجست ة    موتى 

لتوظيف لتوظيف  )١٩٥٩٠٥٢٥١٩٩٨٠٢١٠٠١( :قم    :قم 

  



  
 

  

لطال على  لكلمقـد  لنـ افهم   صملنصرفا  

 لعربـي 

 

د فرلكث    جتري بـــــ معهد بيا 

  

ل عينت ملناقشة للجنة  ما  لعلمي  لبحث  ذ  ملناقشة    تـمت 

لشها ملقر للحو على  ملو  متاما كما من   s.pd.I قد قبل 

  

لتريخ   ٢٠١٥يو  ٦  :  

  هـ١٤٣٦مضا  ١٤  
 

لسا ملناقشة من    :ألساتذ تتكو جلنة 

ملاجست - ١ اعيل  ملناقشة    لدكتو سليما  : لتوقيع  ئيس 

............ 

ظيف لتو   )١٩٥٩٠٥٢٥١٩٩٨٠٢١٠٠١( قم 

ملاجست - ٢ ة    : ............لتوقيع  لسكرترير      موتى 

ظيف  لتو   قم 

لدين سيهوتانج                     بر - ٣ ألها   : ............لتوقيع  ملناقش 

ظيف لتو   :قم 

لثانية - ٤ ملناقش  ملاجست                        : ............لتوقيع  ح ص 

ظيف لتو    )١٩٨٥١١٠٨٢٠١٥٠٣١٠٠٢( :قم 

ملعلمني تأهيل  لتربية    بـمعرفة عميد كلية 



  
 

حلكومية لنجسا إلسالمية  ية تثو كاال    امعة 

  

ملاجستلدكتو    دفو 

ظيف لتو     ١٩٦٧٠٥١١١٩٩٠٠٢١٠٠١ :قم 



  
 

لطالب   قر 
نا قع  ملو   :بيانا كاآلتى ،نا 

  مهاجر:     لكامل سم
  ١٢١٠٠٠٤٩٤:   لتسجيل     قم

لشرقية ،فرلك:   عنو  تشية 

ل حضر لرسالة  للسانيس  قسم قر بأ هذ  جة  �ا لتوف شر لنيل 

ية جو كاالتعليم ل   :سالمية حلكومية لنجسا حتت عنو  لغة لعربية جامعة 

  

لطال عل لكلمـــــى فهــقد   اــــــم 

  اـــــملنصرف

لن لعربــ  د ــــد بيـــي مبعهـص    peureulakا 

  

�ا من بد غ  ما  كتبتها بنفسى    ، تأليف آلخرحضر�ا 

لية  ملسؤ حتمل  ثى فأنا  تبني �ا فعال ليست من  عى حد ستعباال �ا من تألفيه 

لك لعربية جامعة  ،على  للغة  ملشر  على قسم تعلية  لية على  ملسؤ لن تكو 

حلكومية لنجسا سالمية    .ية جو كا 

حدحر ه ،هذ ال   خلاصة  غ  إلقر بنا على  لك ذ  .      على 

  . ٢٠١٥نوفم  ،لنجسا

  

إلقر   توقيع صاحب 

  
  

  مهاجر



  
 

  ١٢١٠٠٠٤٩٤: لتسجيل قم

لبحثم  لخص 
 

لكلم ،٢٠١٥ ،هاجر م لطال على فهم  لعر  ملنصرفا اقد  لنص   

د  أل .peureulakمبعهد بيا  ملاجست :ملشر  اعيل   .لدكتو سليما 

لثا ملاجست :ملشر  ة    .موتى 
  

ألساسية لكلم :لكلما  لطال على فهم  لعر  ملنصرفا اقد  لنص   

د   .peureulakمبعهد بيا 
  

د  معهد  لعربية. peureulakبيا  لنصو  يس       من معاهد قا بتد

لتعلم لتعليم  فهمها فيها .  عملية  طال عها  يلز على لطلبة  يقد على قر�ا 

طؤ  فهم  . ةيـلعرب وصــلن من اـملنصرف اـلكلمصحيحا ح ال 

لصرفية  خطا  لباحث  يعر  ما  اـملنصرف اـلكلم لذلك، فأ 

ل يو لطلبةجهرجها من مشكال ألخطا    .ها 
 

لتحليلي بالبحث  صفى  لباحث منهج  ستخد  ألغر  لتحقيق هذ 

إلستفتائية للطلبة مبعهد ألسئلة  لبحث . مليد يتكو من تقدمي  لباحث  ميكن 

ملتعلقة بالبحث  ملتنوعة  لعلمية  لكتا  ملكت حيث تقو بإطال على  لبحث  مبنهج 

لعربية  لكتا  نسية سو كانت  إلند   .لكتا 
  

د  لطال مبعهد بيا  لصر  Peureulakكا  لفقه  يتعلمو علم 

لعربية  لنصو  ها، بل قد ظهر ضعفهم  قر  غ لنبوية  س  ألخال  لنحو 

ملزيد ر  حلبأخطا  لثالثى  ال  ألخطا  قر  .حفظ  طبعا يؤ  



  
 

لك  .كلها جل  لكلما  فأمن  لطال على فهم  لبحث  يبحث عن قد 

لعر لنص     .ملنصرفا  



  
 

نيسيةخمل إلند لبحث باللغة   ص 
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Kata Dasar: Kemampuan Siswa Dalam Memahami Kalimat yang Ditasrifkan 

Dalam Teks Arab 

 

Pesantren Bayanul Huda Peureulak adalah salah satu pesantren yang 

melakukan pembelajaran teks Arab dalam proses belajar mengajar. Setiap santri 

diharuskan mampu membaca, menela’ah dan memahami dengan benar sehingga 

tidak terdapat kesalahan dalam memahami kalimat yang ditasrifkan dalam teks 

Arab. Oleh karena itu di inginkan oleh peneliti bahwa mengetahui kesalahan saraf 

dalam kalimat yang ditasrifkan dan apa solusi dari problematika kesalahan yang 

dihadapi siswa. 

 Dalam rangka membuktikan tujuan ini maka peneliti menggunakan 

metode Analisis Deskriptis melalui pembahasan lapangan yang terdiri pada 

pembagian soal angket pada santri. Dan peneliti menyempurnakan pembahasan 

dengan metode pembahasan pustaka yaitu menela’ah beberapa buku ilmiah yang 

berkaitan dengan penelitian adakala dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa 

Indonesia. 

 Santri di Dayah Bayanul Huda Peureulak mereka belajar ilmu Fiqih,    

ilmu Saraf, ilmu Nahu, Akhlak dan Sejarah Nabi. Tetapi mereka lemah dalam 

membaca teks Arab dengan kesalahan huruf dalam wazan sulasi mazid. Bahkan 

hampir kesalahan kesemuanya. Karena itu peneliti ingin meneliti tentang 

kemapuan para santri dalam memahami kalimat yang ditasrifkan dalam teks Arab. 
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لثا   لفصل 
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خلامس   لفصل 

لبحث -      ........................................................... نتائج 

لبحث -     ........................................................  توصيا 

لبحث -     .......................................................  مقترحا 

  

ملصا  جعقائمة    ملر

لعربية -  جع    ......................................................  ملر

ألجنبية - جع    ...................................................  ملر

   



  
 

جلد   قائمة 

  صفحة  لبيا  جلد  لرقم

      )١(قم   ١

      )٢(قم   ٢

      )٣(قم   ٣

      )٤(قم   ٤

      )٥(قم   ٥

      )٦(قم   ٦

      )٧(قم   ٧

  

   



  
 

ملالحق   قائمة 

  لبيا  ملالحق

    

    

    

    

    

    

    

  



١ 
 

أل   لفصل 

لعا   إلطا 

 مقدمة -  

لفا   ل  .مقاصدهم كل قو عن يع بـها للغة  لكلما  لعربية هي  للغة 

ضهم غر لعر عن  ها  لنقل. يع لينا من طريق  صلت  لقر . قد  حفظها لنا 

منظومهم لعر  لثقا من منثو  ما   لشريفة،  يث  ألحا   ١.لكرمي 

  

ل ليست علفالصر    ا  حو لعربية  لكلما  م بأصو تعر �ا صيغ 

ال بنا فهو علم يبحث عن لكلم من حيث ما يعر له من تصريف . بإعر 

ب  تكو عليه بنية لكلمة قبل نتظامها   به نعر ما  بد  غا  عال 

ر  م ٢.جلملة على كل ما  لكلما ل ير �ا ما  تكو   ، زيد

                                                        
لغاليي ١ لعربية، مصطفى  لد  لثالثة، جامع  لطبعة  لية، : ندلس(،  لد لشر   ٣. ، )٢٠٠٨مكتبة 

 ٤. ، ملرجع نفسه  ٢



٢ 
 

لو  .تكو صحيحة  معلة عد  عة قو مبر  ، لكلما للحن  نطق  فائدته يدفع 

لكلم  لكال مفر  ل ببالغة  ل  لقيا  الفة    ٣.من 

  

تلفة ملعا مقصو مثلة  حد   لو لصناعة حتويل  لتغي   للغة  لتصريف      

د  ٤.ال حتصا ال �ا يتعلمو علم لفقه  Peureulakكا لطال مبعهد بيا 

ها، بل  غ لنبوية  س  ألخال  لنحو  قد ظهر ضعفهم  قر لصر 

لعربية بأخطا  ملزيد  رحللنصو  لثالثى  ال  طبعا يؤ   .حفظ 

لك فأ. ألخطا  قر كلها جل  لطال حث  يبحث عالب من  ن قد 

لعرعلى  لنص  ملنصرفا   لكلما  د فهم   . Peureulakمبعهد بيا 

  

لبحث -   سئلة 

لبا   هد  ل  لبحث  لرسالة كما يلىمن مسائل  ليها من هذ    :حث 

ملت - ١ لكلما  لنص كيف تعليم  د صرفا    ؟ peureulakلعر مبعهد بيا 

لطال على فكيف  - ٢ لكلمقد  لعر مبعهد بيا ملت اهم  لنص  صرفا  

 ؟ peureulakد 

                                                        
خلالق عضيمة،  ٣ ألفعامد عبد  لتصريف  حلديث، : لقاهر(، ملغ    ٣٣.، )هــ١٤٣٣ 
٤   ، لكيال لكيالحلسن على بن هشا  ن(، شر  نسيا،  سنةحلرمني جايا   ٢. ، )د
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جهها  - ٣ ل تو ملشكال  لكلمما  لنص ملت الطال على فهم  صرفا  

د   ؟ peureulakلعر مبعهد بيا 

  

لبحث -   هد 

ل هد  لرسالة فهي كما يأتىما    :بحث  هذ 

مل - ١ لكلما  لنص تملعرفة كيف تعليم              لعر مبعهد بياصرفا  

 ؟ peureulakد 

لكلمكيف ملعرفة  - ٢ لطال على فهم  لعر مبعهد ملت اقد  لنص  صرفا  

د   ؟ peureulakبيا 

جهها  - ٣ ل تو ملشكال  لكلمملعرفة ما         صرفاملت الطال على فهم 

د لعر مبعهد بيا  لنص    peureulak ؟ 

 

لبحث -   فر 

لصر يؤثر تأث قويا  قر  لرسالة هو   ألسا  هذ  إلعتبا  كانت 

لعر لنص  بساعدهم  قر  لعر  لنص  فترضها . لطال على  ل  ما فر 

لصر قو  لك على علم  د ف لطال مبعهد بيا  لباحث هي  قد 

لكلمة           لكنهم لصحيح بتحويل  لعر  لنص  ال يستطيعو تطبيقها  
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 .لكلمة متعد
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لبحث -هـ  ية 

لكلمة  ،لنظرية جانب - ١ ل تتعلق على فهم  خلة  لبحث مد  يكو هذ 

لعر لنص  طريقة . ملنصرفة    يكو نافعا لتوسع علم عن كيفية 

مل سة    ملد   .عهدملستغدمة  

ملشكلة لد ، لتطبيقية جانب - ٢ لبحث  يكو نافعا  حا  ذ  يرجى 

لك د ف ملنصرفة مبعهد بيا  لكلمة  جعا . لطلبة  تعليم   يكو مر

ملنصرفة لكلمة  لتعليم  لعربية  عملية  للغة  سة  لطلبة   .ملد مساعد 

مة ــــــــ لتعليم لكل توقية قد�م

للجمــــــــملنص وفر ـــــاعة  تــــــــرفة 

ملك سة  لد جع   .تبةـــــثو مر

 

لبحث -   حد 

ملوضوعية - ١   حلد 

لرسالة يع ما  ملوضوعية  هذ   ( ر زيدمل ثالثىل با حلد 

أل  ملضا )لثالث  –لبا  ملاضى،    .ألمر ،فعل 

ملكا - ٢  حد 

لبحث لباديد  د حث    .peureulakمبعهد بيا 
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لزمان - ٣   ىـحلد 

سى  لد لعا  ملوضو   لبحث  هذ   .٢٠١٥-٢٠١٤يقعد 
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ملصطلحا -    حتديد 

لرسالة بالبحث  يوضح  ذ  لباحث فيما يتعلق باملوضو  قبل  يبحث 

لبحث، كما يلى ملستعملة  موضو  ملصطلحا  ملعا    :بعض 

 دــــــق - ١

لقد. قد مبع يستطيع –قد  –يقد  –قد مصد من قد       ما 

ل تث  ما ميكن لقابلة     إلصطال هي مها حاضر تقلب �ا 

يب ملناسب   ٥.يفعله لفر  نا لتد

 الـلط - ٢

لتلميذ لطال مبع  ع من  سم فاعل من طلب . لطال لغة   –هو 

يطلق . يطلب ملعهد  سة    ملد كا   لعلم  لذ يطلب  صطالحا هو 

لعالية لثانوية  لتعليم  لطلبة  مرحلة  ملر بالطلبة  هذ  ٦.عرفا على 

د  لذين يتعلمو مبعهد بيا  ملتعلما  ملتعلمني  ستطاعة  لرسالة هي 

لك ملنصرفة      ف لكلمة    .فهم 

  

                                                        
٥  ، جلو جنليزمد على  لتربية  ملاليني، بد سنة: ب(، عر-قامس    .( :١٠  
 ١٢. ، ملرجع نفسه ٦
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 فهم - ٣

لشي  –يفهم فهما  فهما  –مصد من فهم  فهامة مبع تصو 

  ٧.كه

ملتلكل - ٤  صرفاما 

ل حتويل  .صرفاملت لكلمة  تتركب  كلمتني يع صطالحا هو كلمة 

ضعى ملع  ملختلفة لداللة على  ألمثلة  ألساسى   لنمو    ٨.من 

لعربــي - ٥  لنــــص 

لعر لعر:  كلمتني يعتتركب  لنص  ع . لنص  لنصو لغة     ما 

ظهر"معناها " نص"من كلمة  صطالحا هو ٩".فعه  لنصو  ما " ما 

يل لتأ تمل  حد  ال  ال مع  لعربية هي شي منسو  ١٠.تمل    ما 

ضهم غر لعر عن  ها  ل يعت للغة  هي  لعر   .١١
  

                                                        
ألعال،  لويس معلو ٧ للغة  ،  ,ملنجد   لثالثو لثامنة  ، : ب (لطبعة  ملشر  ٢٠٠٠(  ، 

 .٥٩٧ 
حلسن على بن هشا ٨   ، لكيال لكيال  نسيا،  سنة: حلرمني(، شر  ند  ٢. ، )جايا 
ألعال،  لويس معلو ٩ للغة    ٨١٠. ، ...ملنجد  

  ٨١١. ، ملرجع نفسه ١٠
لغاليني،  ١١ لعربيةمصطفى  سة، لد  لسا لطبعة  لوطنية، : ب(،    ١٠. ، )١٠١٣ملطبعة 




