
لعربية  قد جلملة   لطلبة على فهم 

 MAN Manyak Payed  بـ  

  

لعالية   لرسالة 

  

  : عد

  

هللا   خ 

  ١٢١٠٠٠٤٧٠:  لقيد قم

  

لعربية للغة    قسم تعليم 

  

 

  

  

  

  

ملعلمنيلتربية  تأ كلية   هيل 

حلكومية لنجسا  إلسالمية  ية تشو كاال    جامعة 

٢٠١٥| ١٤٣٧  

 



  

 

  شعا

  

لعاملنينه لت ألمني*يل   لر    *نز به 

ين ملنذ   بلسا عر مبني * على قلبك لتكو من 

آليا (  ،   )١٩٥-١٩٢: لشعر

  

  

  ة  علموها لنامو لعربي�تعل

  )حديث شريف(                                   
  

  

  ر بال كالشجر بالعمل لعلم

 )فوظا(                                             

.     

  

  

  جا  تسلك مسالكهالن� ترجو

  س لسفينة ال جتر على ليب              

  )فوظا(                                   



  

 

  إلهد

  سحا لعزيز لد 

جهة لتفا ما لنيل لتقد على حث ب لذ  من ملليئة حليا ملو

  خو بد حق كلمة قو  علم لتحديا

  

   لكرمية  لد 

  ع مهمتها فاضت ل

  

  خ يخ 

  خل ألعما لقياعلى   تحث ل

  

  ساتذ لسا 

  لفكر  للتقد شجعو املع ولعل لطلب حثو لذين

  

  بقائها ألمة جو على حرصهم لعربية للغة على رصو لذين 

  

  



  

 

  تقديرلشكر ل

  

لقـر   . هللا لذ خلق إلنسا علمه لبيا حلمد لعربية لغـة  للغة  جعل 

لفرقا د  بينا من  قت  لسال على سيدنا . هد للنا  كل  لصال 

على  سلم  هللا عليه  هللا بالـدعو  مد صلى  لذين جاهد  سبيل  صحبه  له 

  :بعد ما .للغة

عد هللا علي باالنتها من  لبحث، فلهقد من�  ، فلك   هذ  لثنا حلمد 

يشرف  عظيم عطائك  د  –حلمد يا  ح ترضى، على جزيل نعمائك  بعد 

م فضل  خر  –هللا تعا  لذين كا  لعرفا   لتقدير  تقد بالشكر   

ال  هم  د حدهم بشئ طلبت،  يكن  لوجو  يبخل  لبحث  حيز  هذ 

ملخلص جلا    : هم من. لعمل 

لدكتو ية جو كاال   ، مديرملاجست لقرنني حلا احة  جامعة 

حلكومية لنجسا   .إلسالمية 

ملاجست احة هيم  بر أل ملدير، ألستا بصر  ية  لنائب  جامعة 

حلكومية لنجسا إلسالمية    .جو كاال  

ملاجست احة مد ناصر  ئيس ألستا   لتربية كليةلعربية للغة  شعبة، 

حلكومية لنجسا إلسالمية  ية جو كاال     .جامعة 

، لدكتو  احة ملاجست اعيل  لباحث  ألملشر سليما  فا  لذ 

عملي حل علميا  ته  كل مر جه خطو ية فكر  لكتابةا  لبحث منذ بد هذ 

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

ملاجست ألستا احة ملشر بن خلد  ، فحقا يعجز لسا عن  لثا، 

لبحث  عد هذ  لتشجيع طو فتر  لعو  تقدير فقد قد للباحث كل  شكر 

كا لتفضله  فلم يبخل توجيهه،  لباحث  بعلمه  يضق صد يوما عن مساعد 



  

 

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

جلز لثو    . هللا عظيم 

ملعلمني    ألساتذ  لتقدير   لشكر  لباحث بكل  تعليم شعبة كما يتقد 

لعربية  حلكومية لنجسالتربية  بقسمللغة  إلسالمية  ية جو كاال   فلهم . امعة 

لتشجيع   ملعا  لعلو  لتقدير على ما قدمو من  لشكر  لباحث كل  من 

جلز هللا ع خ  هم    . جز

لذ لكرمي  لد  سها  على  سرتى  متا  ما  هللا تعا فضل  كا له بعد 

لبحث مبا غرسه  ن لعمل،  يفسهذ  الخال   ملعرفة  من حب للعلم 

ل لد ملستمر خ معني    حلبيبة  عائها  كا  يطو فضلها عنقي 

  .حياتى

ضع  ملتو لعمل  خر هذ  كل من ساهم   صدقائي  مالئي  ألشقائي 

لتقدير عظيم  لشكر  يعا خالص  م  لو بكلمة تشجيع،  لوجو    خ 

  .المتنا

  لتوفيق هللا 

    ٢٠١٥يناير  ٢٣، لنجسا

  لباحث          

  

  

هللا            خ

لتسجيل                                             ١٢١٠٠٠٤٧٠: قم 
  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

ملشرفني    تقرير 

لرحيم ن  لر هللا    بسم 

عل  ملرسلني  ألنبيا  شر  لسال على  لصال  لعاملني  له  ىحلمد هللا  

عني   . صحبه 

إل لطالببعد  لذ حضر  لعلمي  لبحث    : طال على 

هللا:   إلسم   خ

لتسجيل   ۱۲١٠٠٤٧٠:   قم 

لبحث جلملة:  موضو  لطلبة على فهم  لعربية  قد   MANبـ  لعربية 

Manyak Payed 
لس  ملشرفا على تقدميه     .ملناقشةفق 

  

  العتما              

لعربية  للغة   ئيس شعبة تعليم 

 
  

أل ملشر   

 
 

ملاجستو تلدك اعيل    سليما 

 ١٩٥٩٠٥٢٥١٩٩٨٠٢١٠٠١ :لتوظيفقم 

لثا   ملشر 

 
  

  ملاجست بن خلد

قم 

  197010202003121001:لتوظيف

   



  

 

ملاجستمد    ناصر 

لتوظيف  ١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨ :قم 

 
 

ملناقشة  إلعتما من طر جلنة 

لبحث   : عنو 

سة عالية تأث  لعربية مبد للغة  ستخد قامو  لتصريف   لطلبة على  قد 

د كالجنكانج مر   با 

لعربية ث تكميلى لنيل  للغة  للسانيس  تعليم    جة 

هللا:   سم    خ

لقيد    ١٢١٠٠٠٤٧٠: قم 

جة  تقر قبوله شرطا لنيل  ملناقشة  ما جلنة  لبحث  لطلب عن هذ  فع  قد 

لك  يو  لعربية،  للغة  يخ ،سبتللسانيس  تعليم    .  ٢٠١٥فريل  ٢٥:بتا

ألساتيذ خلامس  ملناقشة من  :  تتكو جلنة   

 

اعيلو تلدك - ١   ئيس        ملاجست،  سليما 

لتوظيف  ١٩٥٩٠٥٢٥١٩٩٨٠٢١٠٠١: قم 

  

   )          (لتوقيع

  

ملاجست خلد بن - ٢   لسكرت           ، 

لتوظيف   ١٩٧٠١٠٢٠٢٠٠٣١٢١٠٠١: قم 



  

 

 

  )             (لتوقيع 

                                  

ملاجستمليا - ٣   مناقشا        ، 

لتوظيف   ١٩٨٥١١٠٨٢٠١٥٠٣١٠٠٢: قم 

  

  )          : (لتوقيع

  

ملاجستنو بلقيس - ٤   مناقشا        ، 

لتوظيف  : قم 

  

  )          : (لتوقيع

 

  

ملعلمني  يهإلعتما عل تأهيل  لتربية    عميد كلية 

حلكومية بلنجسا إلسالمية  ية جو كاال    جلامعة 

  

  

ملاجست  ، د فو   لدكتو 

لتوظيف   ١٩٥٧٠٥٦١١٩٨٥١٢١٠٠١: قم 



  

 

لطالب   قر 

بيانا كاآل  ، نا ملوقع    : نا 

هللا:     إلسم   خ

لتسجيل   ۱۲١٠٠٤٧٠ :  قم 

  كمفنج مسجد كجمنت ميك فييد  :    لعنو

جة قر بأ هذ لرسالة ل حضر�ا لتوف شر  شعبة   S.Pd.Iلنيل 

ية جو كاال تعليم للغة لعربية   : عنوحتت إلسالمية حلكومية لنجسا   جامعة 

"MAN 1 Manyak Payed  

كتبت�حضر عى حد . ها بنفسيت�ها  تبني �ا   ملسقبلة  �ا من تأليفه 

لية علـى    ملسـؤ لن تكو  لك،  لية  على  ملسؤ حتمل  ثي فأنا  فعال ليست من 

لعربيةشعبة ملشر  على  للغة  ية جـو كـاال   تعليم  إلسـالمية    جامعة 

  .حلكومية لنجسا

لك حد على  ال   خلاصة  غب  إلقر بنا على  ،  حر هذ    . هذ

    ٢٠١٥يناير  ٢٣، لنجسا

إلقر             توقيع صاحب 

   
  

هللا                 خ

 
 ۱۲١٠٠٤٧٠ :لتسجيلقم     

 

 

 

 



  

 

 

لبحث   ملخص 

  

لطالب،  هللا سم  لطلبة على فهم  ، ٢٠١٥خ  MAN 1بـ  لعربية جلملةقد 

Manyak Payed أل ملشر  :ملشر   ، ملاجست اعيل  حلا سليما  لدكتو 

ملاجست: لثا   بن خلد 

  

ألساسية جلملة :لكلما  لطلبة على فهم   MAN 1 Manyakبـ  لعربية قد 

Payed  
  

لعربية عد  جلملة  لقو لنحولنحومن  قد  ية،  لطلبة على يلعب  هاما  

لعربية  لكتب  جلقر  له عالقة قوية بفهم   ةبميكن لطل ال. لعربية ملةفهما سليما 

لنحوية للغة يفهمو  عد  لقو جلملة لعربية جيد  فهم  لقا   و  أل�ا تؤثر 

ئته  فهم معانيه خلطأ، حسن قر ملع  كا  خلطأ  فهم  لنحو يؤ   ،  فهم 

جلملة  للذين يتعلمو  ب للمبتدئني  لعربية  للغة  سا من تعلم  جلملة   كا 

ليومية حليا  سة    ملد   .بصحيحا ليسهلو  تعليمه سو كا  

ل  MAN 1 Manyak Payedكانت  لعالية  عد حد من مد  علم فيها قو

حد عشر لصف  أل   جلملة ملد  فيها  ل) Agama(لنحوية   من غرما 

سة  هي  هاتعليم ملد ين هذ  ملسلمني  قا ال  لة  ماهرين على ستعد  فهم 

ين لعربية  لنصو فهما قا معا  جلملة  قع  ني مو فا لصحيحة  لقر  على 

لطلبة  هذ .بالغا يد  لكن ملا كل  بية  لعر جلملة  سة يستطيعو على فهم  ملد

  .صحيحة



  

 

لبحث سئلة من  و   تعليملطلبة  قد كيف) ١: هيهذ  لعربية  للغة 

ملستخدمة  تعليم ) ٢ ؟  MAN 1 Manyak Payed بـ جلملة لطريقة   جلملةما هى 

   ؟  MAN 1 Manyak Payedبـ لعربية

لبحثما  لباحث فهو منـهج لذ  منهج   لتحليلـى لوصـفي   يستعمله 

)Deskriptif Analis( . لبحث تمع  ل لطلبةهي ما  حلـا عشـر    لعـا   صف 

سي لبيانـا  . ٢٠١٥ -٢٠١٤ لد أل جلمع   )٢( ملالحظـة    )١(:  من 

  .الختبا )٣(ملقابلة  

لبحث ما لباحث فيمكن  ي نتائج هذ    قد )١( : فيما يألخص 

جلملة  تعليملطلبة  و  لعربية  سة جيد  للغة  ملد لطر  ما) ٢. (تلك 

ي طريقة  طريقة قياسيةل :هى MAN 1 Manyak Payedبـ  جلملة سملستعملة  تد

ة لتر عد  ملشكال  لقو   .طريقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  

 

 

  

  

نيسيةخلم إلند   ص باللغة 

  
Nama Penulis), Khairullah 2015. Kemampuan Siswa Dalam Memahami jumlah 
arabiyah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Manyak Payed ). Pembimbing: 1). Dr. 
Sulaiman ismail, MA   2). Ibnu khaldun. MA.  
 

Kata Kunci: Kemampuan Siswa Dalam Memahami Jumlah Arabiyah di MAN 1  
Manyak Payed 

Jumlah arabiyah merupakan bahagian dari kaidah- kaidah nahwu dan 
nahwu  memainkan peranan penting pada kemampuan siswa dalam membaca 
kitab arab,dan pemahaman siswa. Siswa tidak akan memahami jumlah tanpa 
memahami kaidah – kaidah nahwu karena akan berpengaruh kepada kebenaran 
bacaan dan memahami makna. Kesalahan dalam memahami kaidah- kaidah 
nahwu juga akan berpengaruh kepada kesalahan makna, di ketika jumlah 
merupakan dasar- dasar pengajaran bahasa arab maka setiapa siswa wajib 
memahami jumlah arabiyah dengan sempurna karena akan memudahkan meraka 
di dalam belajar bahasa arab. 

MAN 1 Manyak Payed adalah sekolah yang megajarkan bahasa arab, yang 
di dalamnya terdapat pembelaran tentang jumlah arabiyah. Pembelajaran tersebut 
dimaksudkan untuk menjadikan siswa-siswinya mampu dan mahir dalam 
memahami jumlah arabiyah dan mampu membaca dengan baik dan benar  serta 
memahami makna dari teks- teks arab.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kemampuan 
siswa di dalam memahami jumlah arabiyah di MAN 1 Manyak Payed ? Metode 
apa yang di gunakan guru dalam mengajarkan jumlah arabiyah di MAN 1 
Manyak Payed ?   

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Populasi 
dari penelitian ini adalah siswa kelas 2 agama yg berjumlah 15 orang. Adapun 
instrumen penelitian adalah peneliti sendiri,  observasi, wawancara, dan tes.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa memahami 
jumlah di MAN 1 Manyak Payed sangat baik,  dan metode yang di gunakan guru 
dalam memahami jumlah adalah metode qiyasiyah dan metode nahu wa tarjamah 
dan metode muskilat. 

 
 

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

  لبحث تويا

  

لصفحة لبحث                                                         موضو 

    ..................................................................  شعا 

    .................................................................  إلهد

    ........................................................  لتقدير لشكر 

ملشرفني    ـه......................................................... تقرير 

ملناقشنيالعتما من      .........................................  طر جلنة 

لطالب      ...........................................................  قر 

لبحث        .........................................................ملخص 

نيسية  لبحث باإلند     ............................................  ملخص 

لبحث        ........................................................  تويا 

جلد      ..........................................................  قائمة 

ملالحق      ..........................................................  قائمة 

  

أل   لفصل 

لعا   إلطا 

  ١    ....................................................................  مقدمة - 

لبحث -     ٣  ...........................................................  سئلة 



  

 

لبحث -     ٣   .........................................................  هد 

لبحث -     ٤   ............................................................ فر 

لبحث -     ٤   .............................................................  ية 

لبحث -     ٥   .......................................................  حد 

ملصطلحا -     ٦   ......................................................  حتديد 

  

لثا   لفصل 

لنظر   إلطا 

عها -  نو لطلبة      ٩  .................................................  قد 

جلملة -   ١٢  ......................................................  تعريف 

جلملة  -   ١٤  ......................................................  تقسيم 

إلعر -  ل من  ا  ل    ١٧  .......................................  جلملة 

إلعر- ا من  ل  ل  ال    ١٩  .....................................جلملة 

لعربية - جلملة    ٢١  .............................................  طر تعليم 

لعربية خطو - جلملة    ٢٨  .........................................  تعليم 

  

لثالث   لفصل 

لبحث   منهج 

لبحث -    ٣١  .......................................................  منهج 

عينته  - لبحث      ٣٢  ...............................................  تمع 

لبحث -    ......................................................  ٣٣    

لبيانا -      ٣٤  ..................................................... مصا 

لبيانا - هـ     35  ..................................  سلو  تصنيف  حتليل 



  

 

سة - لد حل تنفيذ     37  ................................................  مر

 

  

بع لر   لفصل 

لبيانا  حتليلها    عر 

لبحثحملة عن -    39  .................................................  ميد 

سة –  لد مناقشة نتائج      ٤١  ......................................  عر 

جلملة  -١      ٤١  ....................   MAN 1 Manyak Payed  ـبغر تعليم 

جلملة  - ٢     ٤٢  ........................   MAN 1 Manyak Payedبـطر تعليم 

جلملة بـ -٣      ٤٤  ..................   MAN 1 Manyak Payedخطو تعليم 

جلملة  -٤  لطلبة على فهم      ٤٦  .  MAN 1 Manyak Payed  ـب لبيانا عن قد 

ها - تفس لبيانا   ٥١  .............................................  حتليل 

  

خلامس   لفصل 

حا إلقتر لتوصيا   لبحث     نتائج 

لبحث  -     ٥٤  ......................................................  نتائج 

 ٥٥  ........................................................ لتوصيا  -

حا  -   ٥٥  ........................................................إلقتر

  

جع ملر ملصا     قائمة 

لعربية  -      ٥٧  .......................................................  ملرجع 

ألجنبية  -     ٦٠  ....................................................  ملرجع 

  



  

 

  
 
 
 
 

جلد   قائمة 

  

  صفحة  لبيا  جلد  لرقم

)١(قم   ١ ملد      MAN Manyak Payedبـ  عد 

)٢(قم   ٢ لطلبة بـ       MAN Man Manyak Payedعد 

)٣(قم   ٣ لعشر   حلا  لصف  لطلبة   ختبا  نتائج 
(agama) 

 

)٤(قم   ٤  
لطلبة على  جة نتائج نسبة مئوية من قد 

لعربية جلملة    فهم 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  ملالحق قائمة

  موضو  ملالحق

١  
ية جو من لبحث إل خطا أل ملدير جامعة   لنائب 

ئيس  كاال لنجسا  MAN 1 Manyak Payed  

٢  
ئيس   ئيس شعبة تعلـيم   MAN 1 Manyak Payedخطا   

ية جو كاال لنجسا لعربية جامعة     للغة 

سة   ٣ ملد ئيس  لشخصية مع  ملقابلة  ألسئلة     قائمة 

ملد     ٤ لشخصية مع  ملقابلة  ألسئلة   لعربيةقائمة    للغة 

إلشر   ٥   بطاقة 

تية للباحث  ٦ لذ   لس 
 



  تويا

أل   لفصل 

لعا   إلطا 

    ١    .............................................................  مقدمة - 

لبحث -     ٢  .....................................................  سئلة 

لبحث -     ٣   ...................................................  هد 

لبحث -     ٤   ...................................................... فر 

لبحث -     ٥   .......................................................  ية 

لبحث -     ٦     ......................................................  حد 

ملصطلحا -       ٦   .................................................  حتديد 

  

لثا   لفصل 

لنظر   إلطا 

عها -  نو لطلبة        ٨    .................................................قد 

جلملة -   ١٠    .....................................................  تعريف 

جلملة  -   ١١    .....................................................  تقسيم 

إلعر -  ل من  ا  ل    ١٤    ...................................... جلملة 



إلعر- ا من  ل  ل  ال    ١٥    ....................................  جلملة 

لعربية - جلملة    ١٧    ............................................  طر تعليم 

لعربية - جلملة    ٢٣    ........................................  خطو تعليم 

  

لثالث   لفصل 

لبحث   منهج 

لبحث  -        ٢٦    .......................................................منهج 

عينته  - لبحث      ٢٧    ..............................................  تمع 

لبحث -    .....................................................    ٢٨      

لبيانا -      ٢٩    .....................................................  مصا 

لبيانا - هـ     ٣٠    ..................................سلو  تصنيف  حتليل 

سة - لد حل تنفيذ     ٣٢    ...............................................  مر

  

بع لر   لفصل 

لبيانا  حتليلها    عر 

لبحث-    ٣٣    .................................................حملة عن ميد 

جلملة   –        ٣٤    ...................   MAN 1 Manyak Payed  ـبغر تعليم 



جلملة  -     ٣٥    .........................   MAN 1 Manyak Payedبـطر تعليم 

جلملة بـ -       ٣٨    ....................   MAN 1 Manyak Payedخطو تعليم 

جلملة -   لطلبة على فهم    ٤٠    ....  MAN 1 Manyak Payed  ـب لبيانا عن قد 

ها - تفس لبيانا   ٤٤    .............................................  حتليل 

خلامس   لفصل 

حا إلقتر لتوصيا   لبحث     نتائج 

لبحث  -     ٤٥    ...............................................  نتائج 

 ٤٦    ........................................................  لتوصيا  -

حا  -   ٤٧    .......................................................  إلقتر

  

جع ملر ملصا     قائمة 

لعربية  -      ٤٨    ......................................................  ملرجع 

ألجنبية  -     ٤٩    ...................................................  ملرجع 



١ 
 

١ 
 

  لفصل أل

لعا   إلطا 

 مقدمة -  

لق لشريف، للغة لعربية مقدسة عند كل مسلم أل�ا لغة  حلديث  لكرمي  ر 

لعربية  مكنة خاصة عند لغة  للغة  ، ح جعل  السال فكر  لتر 

السال كما ١.ملسلم لدين  ب على كل مسلم  يعلم هذ للغة أل�ا جز من 

ضي هللا عنه يتأكد  حر صو على تعليم للغة لعربية فإ�ا جز من " عمر بن خطا 

  ٢.ينكم

ينبغى  نبد  نعلمها على ملسلمني مهما جد  لذلك  يعلم للغة لعربية 

سة إلبتد سة لثانوية يةٔ تعليمها عندما كا ملسلم تلميذ  ملد  يلتحق  ملد

ا يع لنح قها  لعالية  مافو لبالغة تعلم للغة لعربية  وية  لصرفية 

ها وية هي ,غ فيها جز ليكمل  علم  علم البد ليد  تعليم للغة لعربية 

                                                        
لعر، على حلديد ١ لعربية لغ  للغة  لشر للطبعة : لقاهر (  مشكلة تعليم  لكتب   

  ١٧٢: ) لنشر، بد سنة 
2 Abdul Hamid. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab.(Malang, Uin-Maliki Press.2010), 

hal. 4 

 



٢ 
 

 
 

، سم موصو  ، ، عطف  معطو منعو يضا  تعلمه منها نعت  شا   سم 

هاجلملة    .غ

إلسند شئ  هي  جلملة  ملركب  ليه، فهي   قو مؤلف من مسند  مسند 

لعربية ٣.حد للغة  سا  تعلم  جلملة  يع لكتب ل قر�ا يبحث   ، مثبت من 

له الخر كمثل ما ,جلملة   عد  ها لقو غ  ، ، متيز، توكيد، بد  يبحث,حا

جلملة  جلملةبعد  جلملة  كا  ب   للتكملة  لعربية  للغة  سا من تعلم 

سة   ملد جلملة بصحيحا ليسهلو  تعليمه سو كا   للذين يتعلمو  للمبتدئني 

ليومية حليا   .  

ل علم فيها قو حد MAN 1 Manyak Payedكا  لعالية  لنحوية من مد  عد 

أل جلملة ملد  لصف فيها  ملدسة  )Agama( عشرحدال   لطلبة  هذ   لكن 

جر  يستطعو نية  مليد من مالحضة  صحيحة  يد  بية  لعر جلملة  على فهم 

لطلبة على  لقد  ملستو   لباحث  تفا  د  لعربية، للغة  ملد  ملقابال مع 

لعربية جلملة  سة فهم  ملد   . هذ 

لباحث    لبيانا يدفع  جلملة"عن  يبحثمن هذ  لطلبة على فهم   قد 

  ".MAN 1 Manyak Payedبـ  لعربية

                                                        
لغاليي ٣ ملصطفى  لعربية. لشيخ  لد    ٥٣٥ ) ٢٠٠٧: ب لبنا . ( جامع 

1 



٣ 
 

 
 

  

  

  

لبحث -   سئلة 

لباحثقبل   سئلة  يبحث  لباحث  يبحث عن  لرسالة،   هذ 

لبحث هي  سئلة  هذ    :لبحث، 

جلملة - ١ و  لعربية  للغة  لطلبة  تعليم   MAN 1بـ  لعربية كيف قد 

Manyak Payed ؟ 

ملد - ٢ ملستخدمة  و  تعليم  ماهي طريقة  لعربية  بـ  لعربية جلملةللغة 

MAN 1  Manyak Payed ؟ 

لبحث -   هد 

لرسالة فهي  ذ  لبحث  هد    :ما 

لطلبة  - ١ لعربية ملعرفة قد  جلملة  و  لعربية  للغة   MAN 1بـ  تعليم 

Manyak Payed. 



٤ 
 

 
 

ملستخدمة  - ٢ جلملةملعرفة طريقة   MAN 1 Manyakبـ  لعربية ملد  تعليم 

Payed.. 

 

  

لبحث -   فر 

لبحث هي  فترضها  ل  لفر    :ما 

لعربية بـ  - ١ جلملة  و  لعربية  للغة  لطلبة   تعليم   MAN 1 Manyakقد 

Payed ضعيفة. 

لعربية بـ  - ٢ جلملة  و  لعربية  للغة  ملد  تعليم  ملستخدمة   طريقة 

MAN 1 Manyak Payed  غ مناسبة. 

لبحث -   ية 

لبحث فكما تلى  لبحث هذ  ية   :ما 

 نظرية  - ١

سة كما مرجعية مد تطبيق  لد لنظرية على نتائج هذ  لناحية  من 

لنحو خاصة  يس  مما     Manyak Payed MAN 1  لةتد



٥ 
 

 
 

لتعليم ئد   لقو ل قد . تفا  ملشكال  لصعوبا   يضا معرفة 

يس لة  حتد عند تد عد خاصة  ألخر لقو قت   .ح ال يعو  

 

 

 تطبقية - ٢

سها لبحث  يكو  لعربية  تعليم يرجى هذ  للغة  ابيا ألستذ  ما 

جلملة  عد خاصة  يضا هذ  . Manyak Payed MAN 1بـ لقو يرجى 

عد خاصة  لقو لعربية  عملية تعلم  للغة  جعا ملد  لبحث  يكو مر

جل   . ملة 

  

لبحث -   حد 

شيا على ما يأتى   ل يتنو من ثالثة  لبحث  لرسالة  حد    :هذ 

ملوضوعية  - ١ لرسالة : حلد  لباحث من هذ  لعربية قا  للغة   و تعليم 

 .Manyak Payed MAN 1بـ  لعربية جلملة

ملكانية  - ٢ لبحث بـ : حلد  خاصة   Manyak Payed MAN 1جر هذ 

 .عشر حلالصف 



٦ 
 

 
 

لزمانية  - ٣ سى جر:حلد  لد لعا  لبحث     ٢٠١٥/  ٢٠١٤ هذ 

 

 

 

ملصطلحا -   حتديد 

لباحث  يوضح معا  لبحث فيلز  ساسيا  لباحث   قبل  يدخل 

ل  لذ ملصطلحا  لقا  فهم مع  طئ  لرسالة لكي ال  يتعلق �ذ 

، هذ لكلما هي ملوضو لو  هذ  لكلما  لباحث من   :    

 قد - ١

لشى  لقو على" هي  ,"قد  قد  –يقد  - قد" قد مصد من 

لتمكني من فعلية  ترقة لقابلة  مها"صطالحا هي  ".٤  حاضر تقابل 

                                                        
٤

  ، للغة لويس معلو ألعالملنجد   لثالثو لعربية  بعة   لر لطلبة   : ب ( ، 

  ٦١٣:  )١٩٨٧،ملشر



٧ 
 

 
 

ملناسب يب  لتد لدكتو . ٥ل تش  ما ميكن  يفعله  نا  قا 

ير   سرلتو 

" Kemampuan adalah kemampuan untuk mengolah lebih jauh lagi hal-hal 

yang kita amati, kemampuan iti terdiri dari dua jenis yaitu kemampuan umum 

dan kemampuan khusus. Kemampuan khusus adalah kemampuan dalam 

bidang tertentu seperti kemampuan analisa, daya ingat, dan sebagainya, dan 

kemampuann umummenmdasari kemampuan khusus.6   

سطاعة:  سطاعة  قد هي  هي مكونة من ضربني  بعد ما نتأمل،  لتحليل 

سطاعة خاصة ستطاعة  . عامة  ا معني مثل حتليل ستطاعة خاصة هي 

ساسا إلستطاعة خاصة ستطاعة عامة تكو  لك،  كر  غ   .لذ

 لطلبة  - ٢

سم هو  ع من طالب  طالب  –طلبا  –يطلب  –من طلب  لفاعل لطلبة 

لتالميذ لطال مبع  لرسالة هو .٧ع طلبة   لطلبة  هذ  ملر قد   

ملعهد سة    ملد لعلم سو كا     .لذ يطلب 

 لفهم - ٣

                                                        
خلو ٥ الجنلزية. مد على    ١٠: ) ١٩٨١لعلو للمالبني ،: ب . (لعربية-قامو 

6 Sarlito Wirawan Sartono, Pengantar Umum Psikologi.(Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 
hal. 74 

جع سابق ،لويس معلو ٧   ٤٦٨:   ،مر



٨ 
 

 
 

عرفه : فهامة  –فهامة  –فهما  –يفهم  –فهم " لفهم مصد من  عمله 

لقد على . ٨كه لعلقة بني معا صطالحا هو  لكلما   

الال مباشر  غ جلم ل تع عنها سو  لدالال  لفهم  ا 

 .٩مباشر

 

  

  لعربية لة - ٤

لعربية تتركب من كلمتني جل لعربية: ملة  جلملة لغة. جلملة   ع  ما 

اعة لشيئ"ج�م�ل" كلمة من   . ١٠، لغة هي 

صطالحا هي قو مؤلف من مسند  مسند  ملركب . ليهجلملة   فهي  

حد    .١١إلسند شئ 

                                                        

  ٥٩:  ، ملرجع نفسه ٨ 
مد طعيمة ٩ لعربية ،شد  للغة  الخر ملرجع  تعليم  أل(  ،لنا طقني بلغا   بد جلز 

 ٥٢٢:  )سنة
١٠  ، ألعاللويس معلو لعربية  للغة  بعة  ملنجد   لر لطلبة  ، : ب (  ،لثالثو،  لبنا

١٠٢:  )٢٠٠٨  
لغاليي ١١ ملصطفى  لعربية ،لشيخ  لد   ٥٣٥ :) ٢٠٠٧: ب لبنا ( ، جامع 



٩ 
 

 
 

لعر عن  هي للغة ل يعت �ا  ما لعربية هي شيئ منسو  لعر 

  .١٢غرضهم

فكانت جلملة لعربية هي ل  لباحث هي قو ملركب من كلمتني 

ا  ألخر ليفيد ملعمن سم  فعل سند  هذ جلملة ل  .هد

ملوجو  بـ لكتا ملقر  لعربية  للغة   Manyak Payed  تعليم 

MAN 1 

  

  

لثا   لفصل 

لنظإل   رطا 

عها لطلبةقد    -     نو

 لقد   مفهو .١

لشئ  –قد  -يقد -مأخو  من  قد لغةقد  ما    لقو على  قد مبع 

نيسي صطالحا  ١٣.لتمكن منه   :  إلند
                                                        

لغالب ١٢ سة، نيمصطفى  لسا لعربية  لد  لوطنية :ب( ، جامع   ١٠ :) ١٩١٣: ملطعة 

 




