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والمصدر تحليل األخطاء في استخدام الفعل الماضى والمضارع :  العنوان
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 وجزيل الشكر.
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 ( ..........................)  احلاج  محيدة، ادلاجستري الديني  .2
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 تحليل األخطاء في استخدام الفعل الماضى و المضارع و المصدر
 في مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن

 في المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا
 

 ص البحثلخم
س  . ىذه ادلدر كما للمدرس  احلكومي    تساوياالعتماي ادل للمدرس  يرج  إن

حتصل مناقبا كثرية ىف أنواع ادلسابقات الديني  و اللغوي   و غريىا. و لكن، أن يرس اللغ  
العربي  يف الفصل الثامن خصوصا ىف مهارة الكتاب  تكون يرسا صعبا عند الطالب ىف 
تلك ادلدرس . ىذا ما يتحقق من أخطاء نتائج اختبار الطالب و إنشائهم ىف مهارة 

 .  )الفعل ادلاضي وادلضارع وادلصدر(عند الصرفي الكتاب 
استخدام الفعل ادلاضى و  معرف  أشكال األخطاء يفو أغراض ىذا البحث ىي 

ادلتوسط  مسلمات ادلدرس  الفصل الثامن يف طالب ل الكتاب  ادلضارع و ادلصدر يف مهارة
 هنض  العلماء بالنكارايا و أسباب وقوعها.

استخدم الباحث طريق  االمتحان و يكون ىذا البحث حبثا كميا وصفيا. و 
حتصيل نتيج  كتاب  طريق  التوثيق جلمع البيانات ىف ىذا البحث. غرض االمتحان ىنا 

العربي .  الطبق  اللغوي يرس اللغ  العربي  ىف الطالب مث حتليل أنواع األخطاء خالل 
 الوثيق  ىف ىذا البحث مشتمل  بنتيج  االختبار.

يف استخدام الفعل ادلاضى و ادلضارع ى أن األخطاء يّلت نتيج  ىذا البحث عل
ادلتوسط  مسلمات ادلدرس  الفصل الثامن يف  ىف طالبلل الكتاب  على مهارة و ادلصدر

عديىا  الفعل ادلاضىتصنيفها منها: أخطاء الكتاب  يف استخدام  هنض  العلماء بالنكارايا
 460عديىا  دلضارعالفعل ا% و أخطاء الكتاب  يف استخدام  33خطأ أو  384

%.  42خطأ أو  332عديىا يف استخدام ادلصدر أخطاء الكتاب  % و  39خطأ أو 
عدم الفهم ( 4الطالب من قبل  هاتأثري اللغات اليت استوعب( 5فأسباب وقوعها: 



 و
 

أي اللغ  العربي  )ادلقصوي ىنا ىو عدم الفهم ىف  مستعمل اللغ  إىل اللغ  ادلستعمل  عليو
 .عربي قواعد اللغ  ال
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ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN FI’IL MADHI, FI’IL MUDHARI 

DAN MASHDAR PADA MAHARAH KITABAH SISWA KELAS VIII  

DI MTS MUSLIMAT NU PALANGKA RAYA 

 

ABSTRAK 

MTs Muslimat NU Palangka Raya merupakan salah satu sekolah swasta 

yang memiliki akreditasi yang sama dengan sekolah negeri. Sekolah ini meraih 

banyak prestasi dari berbagai macam perlombaan baik yang berkaitan tentang 

agama, bahasa, dan perlombaan umum lainnya. Namun demikian, mapel bahasa 

Arab kelas VIII pada maharah kitabah khususnya dalam hal morfologi merupakan 

materi yang dianggap susah oleh siswa-siswi yang ada di sana. Hal ini dibuktikan 

oleh hasil-hasil ujian dan karangan para siswa-siswi yang masih memiliki banyak 

kesalahan pada maharah kitabah khususnya pada aspek morfologi (fi’il madhi, 

fi’il mudhari dan mashdar). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk serta penyebab 

terjadinya kesalahan penggunaan fi’il madhi, fi’il mudhari dan mashdar pada 

maharah kitabah siswa kelas VIII MTs di MTs Muslimat NU Palangka Raya. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Pengumpulan 

data pada penelitian ini dengan menggunakan tes dan dokumentasi. Tes di sini 

bertujuan untuk mendapatkan hasil kitabah yang kemudian dilakukan proses 

analisis untuk pengkategorian dari hasil tersebut. Sedangkan tahap dokumentasi 

pada penelitian ini mencakup pendokumentasian hasil tes. 

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan penggunaan fi’il 

madhi, fi’il mudhari dan mashdar pada maharah kitabah dapat dikategorikan sebagai 

berikut: fi’il madhi sebanyak 384 kesalahan atau 33 %, fi’il mudhari sebanyak 460 

kesalahan atau 39 %, dan mashdar sebanyak 334 kesalahan atau 28 %. Adapun 

penyebab terjadinya kesalahan tersebut antara lain: 1) Terpengaruh bahasa yang 

lebih dulu dikuasainya 2) Kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa 

yang dipakainya yaitu bahasa Arab (yang dimaksud di sini adalah kekurangan 

pahaman dalam kaidah-kaidah bahasa Arab). 
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 التمهيد

 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم
 على أمور الّدنيا و بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل رّب العادلني وبو نستعني

رسول اهلل. الّلهم صّل وسّلم وبارك  االّدين. أشهد أن ال إلو إاّل اهلل، وأشهد أّن زلّمد
 على أشرف األنبياء وادلرسلني سّيدنا زلّمد وعلى ألو وأصحابو أمجعني. أّما بعد

احلمد هلل اّلذي قد أعطيين نعم  كثرية والتوفيق واذلداي  حّّت متت كتاب  ىذه 
 . والصالة والسالم على سّيدنا زلّمد صّلى اهلل عليو وسلم.لبحث العلميا

الستفاء الشروط وللحصول على يرج  سرجانا لقسم  البحث العلمي ىذا
حتت  البحث العلمي مّي  اإلسالمّي  بالنكا رايا. ىذاتدريس اللغ  العربّي  ىف اجلامع  احلكو 

تحليل األخطاء في استخدام الفعل الماضى والمضارع والمصدر في  ادلوضوع "
مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن في المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء 

، وقف الباحث على األصحاب الذين يساعدون من أول الكتاب  ىذه  ". بالنكارايا
 ىذه الفرص : ر ذلم يفيقول الشكو آخرىا. ولذلك يريد الباحث أن  البحث العلمي

السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس ىف احلقوق. ادلاجستري ىف  فضيل .5
 احلقوق، كرئيس اجلامع  احلكومّي  اإلسالمّي  بالنكا رايا

 عميد كلي  الرتبي  و العلوم التعليمي ، كرتبي ادلاجستري ال، يفهم سالسيد الدكتور فضيل .4
 ساعدة العميدة يف األكاييمي كم  اجلن ، ادلاجستري الرتبي ، فصيل  السيدة احلاج  روض .3

 كلي  الرتبي  و العلوم التعليمي 
 اللغ  عليمتسم ق ة، كعميد ادلاجستري الرتبي ، سانيت إرليانا ةفضيل  السيد .2



 ط
 

 فضيل و األول كادلشرف  ، الليسنس، ادلاجستري الديني  يسوقي، احلاج أمحد فضيل .1
لذان قد َشجَّعاين لكادلشرف الثاين ا،  ادلاجستري الديني الدكتور جسماين،  السيد

 .البحث العلميوأرشداين حّّت متت الكتاب  ىذه 
لجامع  احلكومّي  اإلسالمّي  بالنكا رايا، خصوصا ل سايات ادلدّرسني وادلدّرسات .1

اللغ  العربّي  اّلذين قد أعطواين العلوم شعب  تعليم سايات ادلدّرسني وادلدّرسات ل
 فع  مايام الباحث تدرس ىف ىذه اجلامع .النا

رئيس ومساعدي ادلكتب  اجلامع  للحكومّي  اإلسالمّي  بالنكا رايا على حسن  السيد .7
 مساعدهتم ىف اقرتاض الكتب احملتاج  ذلذا البحث.

ادلاجستري ، ريتا سوكيسيحبالنكاريا  ادلتوسط  مسلمات هنض  العلماءادلدرس    سيرئ .2
 ىذه ادلدرس . ت يل إلقام  البحث يفأذنالذي  .العلومالرتبي ، ادلاجستري 

 .بالنكاريا ادلتوسط  مسلمات هنض  العلماءللمدرس   سايات ادلدّرسني وادلدّرسات .9
الدنيا واآلخرة ويغفر ذلم ذنوهبم  أن يوفقهم ويوفر ذلم ادلساعدة يف ىذا ونسأل اهلل
نا إىل اجلّن . حّّت حْيمل ذلم.أعما وجيزيهم خري اجلزاء ويعينهم يف تويكتب ذلم احلسنا

توكَّل ا، يريً إىل التوصّيات واالقرتحات وااِلْنِتقاي. آخ تاج الباحثحي وللتحسني اآليت
 .نافعا لنا خصوصا للباحث البحث العلمي إىل اهلل كي سيكون ىذا الباحث
 

 4051 أكتوبريبالنكا رايا،      
 الباحث،

 

 
 محمد حارس فضيلة

 1201150046. رقم التسجيل
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 إقرار الطالب

 
 ايناه : أنا ادلوقع

 محمد حارس فضيلة:    االسم
 1201150046:   تسجيلرقم ال
  بالنكاريا  41ادلمّر استقام  الرقم مرينيت الشارع :   العنوان

لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل يرج   وأحضرت ذيال البحث العلمي اأقر بأن ىذ
 قسم تعليم اللغ  العربي  باجلامع  اإلسالمي  احلكومي  شعب  الرتبي  ىف يف ) S-1سرجانا )
 : وموضوع. و بالنكارايا

تحليل األخطاء في استخدام الفعل الماضى والمضارع والمصدر في مهارة الكتابة 
 لطالب الفصل الثامن في المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا

 غريي أو تأليف األخر من إبداع أحضرتو وكتبتو بنفسى وما زورتو

فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل  وتبيني أنومن تأليفو  وإذا ايعى أحد مستقبال أنو
ادلسؤولي  على ذلك ولكن تكون ادلسؤولي  على ادلشرف أو على مسؤويل شعب  الرتبي  ىف 

بناء  قرارحررت ىذا اإل .بالنكاراياباجلامع  اإلسالمي  احلكومي  قسم تعليم اللغ  العربي  
 على رغبّت اخلاص  وال جيربين أحد على ذلك.

 
 4051 أكتوبري    ،بالنكارايا

 
 
 

 محمد حارس فضيلة

6000 



 ك
 

 اإلهداء
 

 إلى : البحث العلمي اهذ أهدي
 

يرمحهما  أن ، عسى اهللمحل  والديت احملبوب  احملرتم علينش  و والدي احملبوب الفاضل 

 نيا واألخرةسالم  اإليمان واإلسالم ىف الد يف فظهماحيو 

 جزاىم اهلل خري اجلزاء بالنكارايا  اجلامع  اإلسالمي  احلكومي  مجيع األساتيذ يفو 

 بدعائهم حّت وصلت إىل هناي  كتاب  ىذا البحث عدوينامجيع أىايل الذين س و

 امتام البحث يهتم يفاعسمر اىتمامهم و الذين كث أصحايب
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 شعار

 
 

 

 
 
 

 

 مُ اَل كَ   وَ  ي  بِ رَ آن عَ رْ القُ  وَ  ي  بِ رَ ي عَ ن  لَِثاَلٍث: أِلَ  أِحبـُّْوا اْلَعَربَ 
 ي  بِ رَ عَ  ةِ ن  الجَ  لِ هْ أَ 

Artinya: 

“Cintailah  bangsa Arab karena 3 hal: Karena Aku 

(Nabi SAW) orang Arab, Al-Qur’an berbahasa Arab 

dan percakapan ahli surga adalah bahasa Arab” 

 

(H.R. Al Thabrani) 
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