
للغة  ستخد قامو  لتصريف   لطلبة على  تأث قد 

د كالجنكانج مر سة عالية با    لعربية مبد

  

لعالية   لرسالة 

  

  : عد

  

  مرلية

  ١٢١٠٠٠٤٧٣:   لقيد قم

  

لعربية للغة    قسم تعليم 

  

 

 

 

 

 

ملعلمنيلتربية  تأ كلية   هيل 

حلكومية لنجسا  إلسالمية  ية تشو كاال    جامعة 

٢٠١٥|  ١٤٣٧ 



 أ 
 

  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(                                   

  



 ب 
 

  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 

  

  



 ج 
 

  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 

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

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

ملخلص جلا    : منهم . لعمل 

حلا  لدكتو  لقرننياحة   ية جو كاال  ، مدير ملاجست   جامعة 

حلكومية لنجسا   .إلسالمية 

ملاجست احة هيم  بر أل ملديرلن،  ألستا بصر  ية  ائب  جامعة 

حلكومية لنجسا إلسالمية    .جو كاال  

ملاجست احة مد ناصر  ئيس ألستا  لعربية  شعبة،   لتربية كليةللغة 

حلكومية لنجسا إلسالمية  ية جو كاال     .جامعة 

لدين ألستا احة ملشرملاجست سيهوتانج برها  فا  أل ،  لذ 

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

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

 .لتقدير

ملاجست ألستا  احة ، فحقا يعجز لسا عن شكر  لثا ملشر، مليا 

لبحث فلم  ةللباحث تمتقدير فقد قد عد هذ  لتشجيع طو فتر  لعو  كل 

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



 د 
 

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

جلز لثو    . هللا عظيم 

لباحثتكما   ملعلمني   ةتقد  ألساتذ  لتقدير   لشكر  تعليم شعبة بكل 

لعربية  لتربية للغة  حلكومية لنجسابقسم  إلسالمية  ية جو كاال   فلهم . امعة 

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

جلز هللا ع خ  هم    . جز

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

لبحث مبا غرسه  نفس لعمل،  يهذ  الخال   ملعرفة  من حب للعلم 

ل لد ملستمر خ معني    حلبيبة  عائها  كا  يطو فضلها عنقي 

  .حياتى

مل لعمل  خر هذ  كل من ساهم   صدقائي  مالئي  ضع ألشقائي  تو

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

  .المتنا

  لتوفيق هللا 

    ٢٠١٥يناير  ١٩، لنجسا

   ةلباحث         

  

  

  مرليه        

لتسجيل                                              ١٢١٠٠٠٤٧٣: قم 

  

  

  



 ه 
 

  

  

ملشرفني    تقرير 

هللا  لرحيمبسم  ن    لر

عل  ملرسلني  ألنبيا  شر  لسال على  لصال  لعاملني  له  ىحلمد هللا  

عني   . صحبه 

إل لطالببعد  لذ حضر  لعلمي  لبحث    : طال على 

  مرليه:   إلسم

لتسجيل   ۱٢١٠٠٠٤٧٣:   قم 

لبحث لطلبة على تأث :  موضو  ستخد لقد  للغة تصريف   قامو 

    MAS Babul Huda Gelanggang Merakبـ لعربية 

لس  ملشرفا على تقدميه     .ملناقشةفق 

  

أل ملشر   

 
 

لدين   ملاجست،سيهوتانج برها 

 ١٩٧٤٠٥٠١٢٠٠٩٠١١٠٠٧ :لتوظيفقم 

لثا   ملشر 

  

  

  ملاجست،مليا

 قم

   10770729200604100:لتوظيف

    

 
  العتما              

لعربية  للغة   ئيس شعبة تعليم 



 و 
 

  

ملاجست   مد ناصر 

لتوظيف   ١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨ :قم 

لطالب   قر 

بيانا كاآل  ، نا ملوقع    : نا 

  مرليه:     إلسم

لتسجيل   ١٢١٠٠٠٤٧٣ :  قم 

  فيا كتغغا :    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 

لطلبة على  " ستخد لتأث قد  لعربية بـ تصريف   للغة   MASقامو 

Babul Huda Gelanggang Merak 
عى حد . ها بنفسيت�كتبها ت�حضر 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

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

    ٢٠١٥ يناير ١٩، لنجسا

إلقر             توقيع صاحب 

    

  

  مرليه              

  

  ۱٢١٠٠٠٤٧٣ :لتسجيلقم     



 ز 
 

 
 
 
 
 

لبحث   ملخص 

  
لطالب،  لطلبة على  ،٢٠١٥مرليه سم  ستخد لتأث قد  قامو تصريف  

لعربية بـ  أل  MAS Babul Huda Gelanggang Merakللغة  برها  :ملشر 

،  سيهوتانج لدين لثاملاجست   ملاجست مليا: ملشر 

  

ألساسية لطلبة على  :لكلما  ستخد لتأث قد  للغة تصريف   قامو 

  MAS Babul Huda Gelanggang Merakلعربية بـ 

 

لصر لكال من حيث ما يعر له من  لتصريف   هو علم يبحث عن 

بد عال  حتويلها . تصريف  لكلما   لصر تبحث عن تغ  عد  فقو

ـتلفة لتغي .  صو  لعربية، أل  جلمل  هذ يؤثر  قد شخص  فهم 

ملقصو ملع   جلما  يؤثر    لكلما     . شكل 

د مد كانت لعالية با  إلسالمية  )  MAS Babul Huda(سة 

Geulanggang Merak  لدينيةهي لتربية  ملؤسسة  حد  للغة  من  فيها تعلم 

ها غ  ، إلنشا ثة،  حملا ة،  لتر هي تعليم  علومها  لعلم البد . لعربية  �ذ 

هي من لطريقة لتعريف   ملع لنصو البد يستوال من ملفر لعديد 



 ح 
 

لتصريف، أل  . قامو يستخد لقامو يطلب على تعليم علم  ستخد   

  .ملفر  قامو كا تكتب باأل

لبحث سئلة من  لتصريف  كيف قد  )١(: هيهذ  لطلبة على 

لعربية بـستخد  للغة  ) ٢( ؟MAS Babul Huda Gelanggang Merak قامو 

لعربية  للغة  لتصريف بإستخد قامو  لطلبة على   MASبـ كيف تأثر قد 

Babul Huda Gelanggang Merak. )ترقية   ملدباملستخدمة ما هي طريقة ) ٣

ستخد قد  لتصريف   لعربية بـ لطلبة على  للغة   MAS Babulقامو 

Huda Gelanggang Merak ؟  

  

لبحثما   لتحليلـى لوصـفي   فهو منـهج  ةلباحث استعملهلذ ت منهج 

)Deskriptif Analis( . لبحث تمع  ل لطلبـة هي ما  لعـا     شـر اصـف ع  

سي لبيانا . ٢٠١٤ -٢٠١٥لد أل جلمع   ملقابلة  )٢(ملالحظة  )١(:  من 

  .إلستبانة) ٤( الختبا )٣(

لبحث ما لباحثتفيمكن   نتائج هذ  لطلبة على  )١( : فيما يأ ةلخص   قد 

ملقيا عن   MAS Babul Huda Gelanggang Merakتصريف بـ  جيد فوجد 

لتصريف بـ  لطلبة على  ، ٨٣.٣هى   MAS Babul Huda Gelanggang Merakقد 

لنتيجة جيد لنتيجة هي  إل) ٢( .فهذ  يع   جد طلبةلل إلستبانة ختبامن تو

لعربيةة  لباحث للغة  ستخد قامو  لتصريف تأث كث   لطلبة على   .قد 

ستخد قامو ملستعملة  ت ةلطرق )٣( لتصريف   لطلبة على  غة للرقية قد 

الجوبة  MAS Babul Huda Gelanggang Merakبـ  لعربية السئلة  لطريقة  هى 

ية إلستقر لطريقة  ملفر    .لطريقة تعليم 

   



 ط 
 

  
  
  
  
  
  
  

  

نيسية خلم إلند   ص باللغة 

  
Nama Penulis), marliah 2015. Pengaruh Kemampuan Siswa Dalam Tashrif 

Dengan Penggunaan Kamus Bahasa Arab di MAS Babul Huda Gelanggang 

Merak). Pembimbing: 1). Burhanuddin sihotang, MA   2).mulyadi. MA.  

 

Kata Kunci: Pengaruh Kemampuan Siswa Dalam Tashrif Dengan Penggunaan 

Kamus Bahasa Arab di MAS Babul Huda Gelanggang Merak 

  

 Sharaf adalah suatu ilmu yang membahas kalimat dari segi perubahan, 

ilat, ibdal dan kawaid sharaf adalah ilmu yang  membahas perubahan bentuk  dan 

perpalingan suatu kalimat kepada bentuk yang lain, ilmu ini sangat  

mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami kosa kata bahasa arab, 

karena  perubahan  bentuk kalimat itu juga berpengaruh kepada makna dan 

tujuannya. 

 

MAS Babul Huda Gelangang Merak adalah salah satu  tempat pendidikan 

agama islam yang mempelajari bahasa arab seperti muhadasah, insya dan 

tarjamah dan lainya, dan dalam memahami makna  kosa kata/ kalimat salah satu 

metode yang di pakai di sekolah ini  adalah dengan penggunaan kamus bahasa 

arab, Sedangkan dalam penggunakan kamus bahasa arab di wajibkan mengetahui 

tasrif, karena suku kata yang di pakai dalam kamus menggunakan kalimat dasar/ 

wazan kalimat. 



 ي 
 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kemampuan 

siswa dalam tasrif dengan penggunaan kamus bahasa arab di MAS Babul Huda ? 

Bagaimana pengaruh kemampuan murid terhadap tasrif dalam penggunaan kamus 

bahasa arab? dan Metode apa yang digunakan guru dalam meningkatkan 

kemampuan siswa dalam tasrif dengan penggunaan kamus bahasa arab ? 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriftif analisis. Populasi 

dari penelitian ini adalah siswa kelas 1 yang berjumlah 25 orang. Adapun 

instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, observasi, wawancara, tes dan angket. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam tashrif baik 

dan dari hasil data tes angket menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

tashrif itu sangat berpengaruh dalam menggunakan kamus bahasa arab. Dan  

metode yang di gunakan guru dalam meningkatkan kemampuan tashrif siswa 

adalah metode Tanya jawab, Metode Menghafal mufradat dan Metode istiqraiyah. 
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  لبحث تويا

  

لبحث                                        لصفحة                 موضو 

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

     .................................................................  هد 

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

ملشرفني        ......................................................... تقرير 

ملناقشني     .........................................  العتما من طر جلنة 

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

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

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

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

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

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

  

أل   لفصل 

  لعا إلطا

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



 ل 
 

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

لبحث -     ٤   .........................................................  هد 

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

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

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

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

  

  لثا لفصل

لنظر   إلطا 

لعربية  -   للغة    ١٠  .........................................  قامو  تعليم 

لتصريف  -     ١٢  ............................................  تعريف كتب 

لتصريف-     ١٤  .................................................  ية تعليم 

لصر -      ١٦  .......................................................  مليز 

لصر -   ١٧  ..................................................مباحث علم 

لصر-   ٢٣  ................................................  طر  تعليم 

  

  لثالث لفصل

  لبحث منهج

لبحث  -       ٢٧  .......................................................  منهج 

عينته تمع  -     ٢٨  ...............................................  لبحث 

لبحث -    ......................................................  ٢٩    

لبيانا - ـ حتليل      ٣١  ...................................  سلو  تصنيف 



 م 
 

لبيانا -   ٣١  .....................................................  ملصا 

ها- تفس لبيانا    ٣٣  ..............................................  حتليل 

سة - لد حل تنفيذ    ٣٣  ................................................  مر

  

بع لفصل   لر

لبيانا  حتليلها ع   ر 

لبحث-    ٣٥  .................................................  حملة عن ميد 

ستخد قامو - ها   تأث لتصريف    ٤٠  .......  لبيانا عن  إلختبا على 

لقامو - ستخد  لطلبة على تصريف   إلستبانة عن تأث قد  لبيانا  عن 

لعربية   ٤٩ .............................................................  للغة 

لتصريف بـ -  يس    ٥٧ ....  MAS Babul Huda Gelanggang Merak  طر  تد

لبحث - نتائج    ٥٩  ................................................. حتليل 

  

  خلامس لفصل

حا إلقتر لتوصيا  لبحث    نتائج 

لبحث  -    ٦١  ........................................................  نتائج 

  ٦٢  ........................................................ لتوصيا  -

حا -   ٦٢  ........................................................  إلقتر

ملصا  جعقائمة    ملر

لعربية  -      ٦٤  .......................................................  ملرجع 

ألجنبية  -     ٦٧  ....................................................  ملرجع 

 
 



 ن 
 

 
 
 
 
 

  

  

جلد   قائمة 

  

  صفحة  لبيا  جلد  لرقم

)١(قم   ١ سني  ملد  MAS Babul Hudaبـ  حو 

Gelanggang Merak 
  

)٢(قم   ٢ لعربية بـ   للغة  سي   MAS Babul ا مد

Huda Gelanggang Merak  
  

)٣(قم   ٣ لطلبة   MAS Babul Huda Gelanggangبـ  عد 

Merak  
 

)٤(قم   ٤  
فعة لترقية غر  لد لوسائل  ملبا  لوسائل 

لتعليم  MAS Babul Hudaبـ  لتربية 

Gelanggang Merak  

  

)٥(قم   ٥ لتصريف  لطلبة على  نتائج قد  لطلبة      ا 

)٦(قم   ٦ لطلبة على      لتصريف نسبة مائوية من قد 

)٧(قم   7  
لطلبة   نتائج قد  لطلبة  ستخد ا 

لعربية للغة    قامو 
  

)٨(قم  ٨  
ستخد قامو  لطلبة   نسبة مائوية من قد 

لعربية   للغة 
  



 س 
 

)٩(قم   ٩ لتصريف      ترغب تعليم 

)١٠(قم   ١٠ لتصريفثر   ستخد قامو  تعليم     

)١١(قم   ١١ لتصريف     حتفظ كل  

)١٢(قم   ١٢ ال  لطلبة   لتصريفحفظ      

)١٣(قم   13 لطلبة   سة  فتتا قامو مما لتصريف عند     

)١٤(قم  14  
لعربية ت لكلمة  ة  لقامو لتر ستخد 

بتد لتصريف    با
  

)١٥(قم  ١٥  
تكم  لتصريف  تعليم يستطيع  يرتفعو قد

  ستخد قامو
  

)١٦(قم   ١٦ لقامو  لطلبة      فتح  

)١٧(قم   17 لتصريف سهال  فتتا قامو فهم  عند     

)١٨(قم  18  
ألساتيذ   سة   بالتصريف عند يعطي مما

جلديد   ملفر 
  

 

   



 ع 
 

  ملالحق قائمة

  موضو  ملالحق

١  
ية جو من لبحث إل خطا أل ملدير جامعة   لنائب 

ئيس  كاال لنجسا  MAS Babul Huda 

٢  
ئيس   للغـة    MAS Babul Hudaخطا  ئيس شعبة تعليم   

ية جو كاال لنجسا    لعربية جامعة 

سة   ٣ ملد ئيس  لشخصية مع  ملقابلة  ألسئلة     قائمة 

لتر    ٤ ملد كتب  لشخصية مع  ملقابلة  ألسئلة     قائمة 

إلشر   ٥   بطاقة 

تية للباحث  ٦ لذ   لس 
  

 
 

 



  تويا

أل   لفصل 

لعا   إلطا 

      .............................................................  مقدمة - 

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

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

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

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

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

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

  

لثا   لفصل 

لنظر   إلطا 

لتصريف -      ....................................................  تعريف 

لتصريف -       ...............................................  ية تعليم 

      ...................................................  لتصريفمليز   -

قسمها -  لصر      .......................................  مباحث علم 



لصر -     ..............................................  طر  تعليم 

  

لثالث   لفصل 

لبحث   منهج 

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

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

لبحث -    .....................................................        

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

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

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

  

  

 

 

 

 

  



بع لر   لفصل 

لبيانا  حتليلها    عر 
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لتصريف –  لطلبة على        .............................  لبيانا عن قد 

لتصريف بإستخد قامو  - لطلبة على  لتصريف بقد  لطلبة على    لبيانا على تأث قد 

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

لتصريف بإستخد قامو-   لطلبة على      .............  طر  ترقية قد 

لبيانا  - هاحتليل       .............................................  تفس

خلامس   لفصل 

حا إلقتر لتوصيا   لبحث     نتائج 

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

    ........................................................  لتوصيا  -

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

  

جع ملر ملصا     قائمة 

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

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



 
 

١ 
 

أل   لفصل 

لعا   إلطا 

 مقدمة -  

ها  لدينية للمسلمني، أل مصد للغة  إلتصالية  لعربية هي لغة  للغة   

لعبا  لصال  بعض  لقر   كذلك  لعربية،  لدين باللغة  ذ  ألصلية 

لشريفة للغة  لعربية، بل ال يصح بعضها ال �ذ  فبذلك . إلسالمية تنطق باللغة 

هللا عنه  ضي  خلطا  ينكم: "قد قا عمر بن  لعربية جز من    ١."تعلمو 

لعا  لنا   عند  ملسلمني  جو عند  عظمة  لة  للغة م تفعت هذ   

لقر بلسا عر ملسلمني . عامة بعدما نز  لكرمية مهمة لد  للغة  صا 

هللا تعا نزلنا ق: "ملعرفتها، كما قا  نا عربيا لعلكم تعقلونا  ية  ٢".ر قا  

خر                                   

                       ".هللا  ٣ شا بأ  آليا  هذ 

                                                        
١  ، لعربيةمو حا عكا ليومية باللغة  ثة  ، حملا أل جلز  ، : مصر (،  ملعا  

٢.، )١٩٨١.  
لكرمي،  ٢ أليةسو يوسفلقر   ، :٢ 
لكرمي،  ٣ أليةلعلقسو لقر   ، :٥ -١   
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لقلم علم  ته هو  يس فمن  لتد لتعليم  لكتابة، أل  النسا بالقر 

  .لكتابة

ينبغي  يبد  ملسلمني مهم جد  تعليمها على  لعربية  للغة  لذلك  تعلم 

سة  ملد ئية  يلتحق   إلبتد سة  ملد ملسلم تلميذ   تعليمها عندما كا 

لعالية  ما فوقها   . لثانوية 

لدينية MAS Babul Huda Gelanggang Merak يضا  لتربية  ملؤسسة  حد  هي من 

لقرية  هي تعليم  Gelanggang Merakل توجد   علومها  لعربية  للغة  فيها تعلم 

ها غ  ، إلنشا ثة،  حملا ة،  لعلم البد  يستوال من . لتر ملفر �ذ 

هي من لطريقة لتعريف ملع لنصو البد  يستخد قامو  . لعديد 

لتصريف، أل ملفر  قامو كا  لقامو يطلب على تعليم علم  ستخد 

  .تكتب باأل

لطلبة لتصريف  سة   هذ لبحث تريد لكاتبة على مالحظة عم� يتعلق بقد  مبد

د ك هنا لعديد من . تص  لصف لثا من لعالية الجنكانج مرعالية با 

جه لطال عند تعلم للغة لعربية س: مثل .لصعوبا ل تو  وعندما عطي ملد

جبا للطال ة لنصو لعربية  لو نيسي للغة لتر ،  ةالند د منية  مع مهلة 
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النتها بشكل جي حملدلكنها  تكن قا على  لوقت  ح  هنا بعض . د  

لقيا بذلك لذين ال يستطيعو  ل دقي ال .لطال  كما  جباعلى  ، من و

لنص قر الستخد  ملفر   لعثو على مع  لصعب  لسبب من  خال منحهم 

خلاصة ملفر  ية �ا تغي  ، فذلك أل�م ليسو على     .لقامو

ملثاعلى سبي ملفر : ل  لو   هب مباشر  " ملعب"لنص  معظمهم 

أل هو  لكلمة  سا  شكا  لقامو   تتحو   ، "لعب"ملفر  

لقامو ملفر   ل . ح ال جتد  لعربية  لنصو  ة  لصعب تر لذ فهي من 

ملعلم لك بسبب عد فهمهم لاللتصر.  يقدمها  ملسائل كتبت . يفكل  من هذ 

ملوضو لعلمية حتت  لرسالة  لتصريف  تأث قد " . لباحثة هذ  لطلبة على 

لعربية ستخد  للغة  د كالجنكانج مرقامو  سة عالية با    .مبد

لبحث -   سئلة 

هي  لبحث  سئلة  لرسالة،   تبحث عن  لباحثة هذ    :قبل  تبحث 

ستخد كيف قد  - ۱ لتصريف   لعربيةلطلبة على  للغة  سة  قامو  مبد

د كالجنكانج مر   ؟ عالية با 



٤ 
 

 
 

لعربية  - ٢ للغة  لتصريف بإستخد قامو  لطلبة على  سة كيف تأثر قد  مبد

؟ د كالجنكانج مر    عالية با 

لتصريف  ترقية قد   ملدباملستخدمة ما هي طريقة  - ٣ لطلبة على 

لعربيةستخد  للغة  د كالجنكانج مر قامو  سة عالية با    ؟ مبد

لبحث -   هد 

لرسالة فهي لباحثة  هذ  ليها  ل تريد  تصل  لبحث  عر    : هنا 

ستخد ملعرفة كيف قد  - ١ لتصريف   لعربيةلطلبة على  للغة   قامو 

سة عالية با    .د كالجنكانج مرمبد

لعربية ملعرفة تأث - ٢ للغة  لتصريف بإستخد قامو  لطلبة على   قد 

د كالجنكانج مر سة عالية با   .مبد

لتصريف  ملستخدمة باملد  ترقية قد  طريقة عرفةمل  - ٣ لطلبة على 

لعربيةستخد  للغة  د كالجنكانج قامو  سة عالية با    .مر مبد

لبحث -   فر 

لبحث فهي لباحثة  هذ  فرضتها  ل  لبحث  لفر  ما   :  
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لطلب - ١ لتصريف قد  لعربية ة على  للغة  ستخد قامو  سة عالية    مبد

د كالجنكانج مر    .با 

لتصريف  - ٢ لطلبة على  ستخد  قد  لعربية يؤثر   للغة  سة قامو  مبد

 .د كالجنكانج مر عالية با

ملستخدمة باملد  ترقية قد   - ٣ لطريقة  لتصريف    لطلبة على 

لعربية ستخد  للغة  د كالجنكانج مرقامو  سة عالية با  غ   مبد

 .مناسبة

لبحث -هـ   ية 

علمها على  لنتائج مفيد نظريا  ملتوقع  تكو    :من 

 نظرية   - ١

سة كما مرجعية ملعرفة  لد لنظرية على نتائج هذ  لناحية   قدمد من 

ستخد  تفا لطلبة على تصريف   لعربية مما    للغة  قامو 

لتعلم ئد    .لفو

 تطبيقية - ٢
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ملعلمني ملد  سة مفيد ملدير  لد يضا .  نتائج هذ  مفيد جد 

للغة  سةللمؤسسة لتطوير  د كالجنكانج مر مبد تريد    عالية با 

 .تعطى للطلبة

 

  

لبحث -   حد 

ملوضوعية  - ۱ لبحث  قامت:       حلد  ملوضو هذ   تأث قدلباحثة 

ستخد  لعربية قامو لطلبة على تصريف   سة عالية با لغة  مبد

   .د كالجنكانج مر

ملكا - ۲ د كالجنكانج  لباحثةقامت :   ية نحلد  سة عالية با  مبد

لزمانية  - ۳ مر سية :   حلد  لد سة للسنة  لد قامت لباحثة �ذ 

٢٠١٥/  ٢٠١٤ .  

ملصطلحا -   حتديد 

يد  قد بعض إلصطالحا  ملوضو هذ  ث هذ لرسالة  قبل  

هذ ملصطلحا كما يلي    :لبحث، 
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  تأث  - ۱

ثر  لطلبة  ٤.تأث –يأثر  –تأث من كلمة  لتأث هو تأث قد  كا هذ 

لعربية للغة  لقامو  ستخد   .على تصريف  

  

  قد - ۲

للغة هى "قد –يقد  –قد "قد مصد من  لشئ "،   لقو على 

  ٥.لتمكني من فعله  تركه

لباحثة ب إلصطالحى تقدمت  ملع  لدين ملعرفة  لدكتو سيف  قو 

 :  

Kemampuan itu adalah tingkat kemampuan pengalaman seseorang 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlangsung dihadapi dan 

untuk mengantisipasi maslah-masalah yang akan datang.6 

خل لتح:   سطاعة شخص من  ل لقد هى مستو  ملسائل  ليل 

مة لقا ملسائل  لتوقع    .تقابلها مباشر 

                                                        
لعربية. لويس معلو ٤ للغة  بعني. منجد   أل لكاتولوكية . لطلبة  ملشر . ملطبة   

لسنة.لبنا.ي   .٣٠.. بد 
٥  ، ألعاللويس معلو لعربية  للغة  لثالثو ملنجد   بعة   لر لطلبة  ، : ب ( ،  ١٩٩٤لبنا

  (،.٦١٢  
6 Saifuddin Azwar, Pengantar Psikologi intelegensi, (Jakarta:Pustaka 

Pelajar,2004),hal.5. 
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  لطلبة - ۳

ع من كلمة طالب ه لفاعل من طلبلطلبة  سم  عه طلبا -يطلب- ي 

  ٧.طال طلبة

ع من كلمة  لطلبة  معناها " لطالب " كلمة   ".لتلميذ " كذلك طال 

  

  لتصريف - ٤

صطالحا  لتغي   للغة  تلفة ملعا لتصريف  مثلة  الصل   حتويل 

اليها   ٨.مقصو الحتصل 

  ستخد - ٥

ستخد  ستفعل  –يستخد  –هو لفظ مصد من  نه  ما   –ستخد

ستعماال –ستفعل ي ملزيد  معنا  لثالثى  هو فعل    ٩.ستفعا 

  قامو - ٦

                                                        

حمليد،  ٧ لعزيز  عبد  يسصا عبد  لتد ، . لعربية  طر  أل ،بد :مصر ( جلز  ملعا  

  ٤٦٣.). سنة 
حلسن بن هاشم، ٨ لعز   مطبعة:ا(، لصر    ٢:)مكتبة 
لر ٩ لصفة على نتيجة. فخر  يس  لقياسية  تد ستخد طريقة  للسانيس . ثا  طلب (سالة 

ية لتربية،  لعربية بكلية  للغة  حلكومية  قسم  إلسالمية    ٤. ) ٢٠٠٤جو كل 
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ميس  ع قو با : قامو  لغ  ، كتا  بعمد غو لبحر  لبحر، معظم 

بعد غو ي بذلك ال تساعه  للغة،  ماننا على كل كتا  .   هل  يطلقة 

ل ١٠".كتا لغة "  " معجم " للغة، فهو عندهم ير كلمة  لقامو 

لبشر تأل لبحث هى قامو  لباحثة   هذ  يب تستعمل  حلا  يف كياهى 

لفتا منو عبد    .بشر 

  

لعربية - ٧   للغة 

ضهم غر لتـي ي�ع�ب龷ر� �ا لعر� عن  صلت لينا من . هي لكلما�  قد 

ما  . طريق لنقل لشريفة،  يث  ألحا لكريـم  لقر  حفظها لنا 

منظومهم لعر    ١١.لث龵ّقا من منثو 

  

  

  

  

                                                        
  ٦٥٤.... مرجع سابق، لويس معلو ١٠
لغاليني،  ١١ ملصطفى  لعربيةلشسخ  لد  ، : ب. ( جامع   ٧. )  ٢٠٠٧لنبا




