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 نكاراياللتالميذ الصف الحادى عشر فى المدرسة الثانوية روضة الجنة با 

 
 البحث العلمي

 
 مقدم إلكمال بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا
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 إعداد الطالبة
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 ب

 

البحث العلمي ةمواقف  
تحليل األخطاء فى استخدام الفعل الماضى 

يذ لتالم فى التركيب أو الجملة والمضارع
فى المدرسة الثانوية  الصف الحادى عشر
 روضة الجنة بالنكارايا

 موضوع البحث :

    إسم : ناتالين داوي كاليموتو
 عدد الطالب : 1201150057

والعلوم التعلميةالتربية   الكلية : 
 الشعبة : تدريس اللغة

اللغة العربية تدريس  الشعبة : 
(S-1) : درجة 

 2510يونيو    لنكارايا،اب
 ادلشرفة األوىل،

 
 

 لماجستير فى أرتة حامدة، االحاج
 955992039555910991رقم التوظيف: 

 ادلشرف الثاىن،
 

 
 محمد أرني، الماجستير فى التربية

 رئيس شعبة تدريس اللغة العربية،
 
 

 لماجستير فى أرتة حامدة، االحاج
 955992039555910991رقم التوظيف: 

 يةمساعدة العميد ىف األكادمي
 
 

 الحاجة روضة الجنة، الماجستير فى التربية
 954599919551910999رقم التوظيف: 

 



 ج

 

المشرفين ةمواقف  
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 :الذى كتبتو الباحثة العلميإن ىذا البحث 

 ناتالين داوي كاليموتو : االسم
 1201150057 : رقم الطالب

فى  دام الفعل الماضى والمضارعاستختحليل األخطاء فى  : موضوع البحث
فى المدرسة  لتالميذ الصف الحادى عشر التركيب أو الجملة

  الثانوية روضة الجنة بالنكارايا
قد نظرنا و أدخلنا فيو من التعديالت والتصحيحات الالزمة ليكون على الشكل ادلطلوب ال ستيفاء 

 الًتبية و العلوم التدريسية( ىف كلية  s-1ادلناقشة المتام الدراسة و احلصول على درجة سرجانا )
 . وتقبل منا فائق االحًتام وجزيل الشكر.2512-2510شعبة تدريس اللغة العربية الدراسية 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 2512يونيو    لنكارايا،اب

 
 ادلشرفة األوىل،

 
 

 لماجستير فى أرتة حامدة، االحاج
 955992039555910991رقم التوظيف: 

 ادلشرف الثاىن،
 

 
 محمد أرني، الماجستير فى التربية

 



 د

 

لجنة المناقشة ةموافق  

 

 :البحث العلمي الذى كتبتو الباحثةأجريت ادلناقشة على  قد
 ناتالين داوي كاليموتو : االسم

 1201150057 : رقم الطالب
فى التركيب أو  تحليل األخطاء فى استخدام الفعل الماضى : موضوع البحث

فى المدرسة  والمضارع لتالميذ الصف الحادى عشر جملةال
 نكارايالالثانوية روضة الجنة با

 الًتبية و العلوم التدريسيةكلية ( ىف -1sوقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجان )

 كما تستحق أن تلتحق بادلرحلة الىت ىي أعلى من ىذه ادلرحلة.  شعبة تدريس اللغة العربية
 ادلناقشة : أعضاء جلنة

 (           )       م.أ.غ، الدكتور جسمانىرئيس جلنة ادلناقشة :  .1

 (           )  م. ا ل.ج، ،هنينة ةالحاج:   األوىل ةادلمتحن .2

 (           )        صفيان صوري، م.أ.غ الحج:   ادلمتحن الثاين .3

 (           )  محمد أرني، الماجستير فى التربية:  الكاتب .4

كلية الًتبيةعميد    
 

 فهمي، الماجستير فى التربية
954993099555919991 رقم التوظيف:  

 



 ه

 

  فى التركيب أو الجملةتحليل األخطاء فى استخدام الفعل الماضى والمضارع 
  نكاراياللتالميذ الصف الحادى عشر فى المدرسة الثانوية روضة الجنة با

 
 ملخص البحث

ثريا الفعل ادلاضي و ادلضارع ىف كتابة اجلملة أم ادلدرسة الثانوية يستخدمون ك تالميذ
دلعرفة أما ىدف ىذا البحث العلمي  .ولكنو قد يعملون األخطاء ىف استخدامهمااإلنشاء، 

الصف احلادى عشرىف ادلدرسة الثانوية اليت تركبها تالميذ  اأسباهب األخطاء اللغوية الشائعة
 .اضى وادلضارعىف استخدام الفعل ادل روضة اجلنة بالنكارايا 

يكون ىذا البحث حبثا كميا وصفيا. و استخدمت الباحثة طريقة االختبار و طريقة 
دلعرفة كفاءة ىف كتابة اجلملة و الوثيقة جلمع البيانات ىف ىذا البحث. غرض االختبار ىنا 

 العربية. الوثيقة ىف ىذا البحث الطبقة اللغويةاالنشاء. حتلل الباحثة أنواع األخطاء خالل 
 .تالميذال اختبارمشتملة وثيقة أوراق نتيجة 

 استخدام الفعل ادلاضىدّلت نتيجة ىذا البحث على أن األخطاء اللغوية العربية ىف 
 تكانمنها:   وادلضارع لتالميذ الصف احلادى عشر ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة بالنكارايا

 157 التكرارب  (misformating)سوء التنظيمىف نوع  التالميذ وضعهااألخطاء اليت 
 نوعىف (، و %18،77) 49 التكرارب (misordering)االفًتاض  نوعىف ، و (60،15%)

 التكرارب (omission) ذفاحل نوعىف و  (، و%10،73) 28 التكرارب(addition) ضافة اإل
قبل  التالميذ اليت يستوعب األوىل متأثر باللغة( 1فأسباب وقوعها: . (10،34%) 27
 أي اللغة العربية عليو دفإىل لغة اذل األوىل عدم الفهم ىف استعمال اللغة( 2عربية ال اللغة

 (.)ىف قواعد اللغة العربية
 : التحليل، الفعل ادلاضى و ادلضارعالكلمة األساسية



 و

 

ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN FIIL MADHI DAN MUDHARI’ 

PADA SISWA KELAS XI MA RAUDHATUL JANNAH  

PALANGKA RAYA 

 

ABSTRAK 

 

Siswa-siswa MA banyak menggunakan fi’il madhi dan mudhari’ pada 

penulisan kalimat maupun karangan, akan tetapi terkadang mereka melakukan 

kesalahan dalam penggunaannya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

kesalahan berbahasa secara umum dan sebab-sebabnya yang dilakukan oleh siswa-

siswa kelas XI MA Raudhatul Jannah Palangka Raya dalam penggunaan fi’il madhi 

dan mudhari’.   

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan peneliti 

menggunakan tes serta dokumentasi dalam pengumpulan data. Tujuan penggunaan 

tes adalah untuk mengetahui kemampuan menulis dan mengarang. Peneliti 

menganalisis macam-macam kesalahan yang dilakukan siswa melalui taksonomi 

berbahasa Arab. Dokumentasi pada penelitian ini mencakup lembar nilai tes siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan berbahasa Arab dalam 

penggunaan fi’il madhi dan mudhari pada siswa kelas XI MA Raudhatul Jannah, 

yaitu: kesalahan yang dilakukan siswa pada jenis misformating dengan frekuensi 157 

(60,15%), pada misordering dengan frekuensi 49 (18,77%), pada addition dengan 

frekuensi 28 (10,73%), dan pada omission dengan frekuensi 27 (10,34%). Adapun 

sebab-sebab terjadinya: 1) Dipengaruh oleh bahasa pertama yang digunakan siswa 

sebelum bahasa Arab, 2) Ketidakpahaman pada penggunaan bahasa pertama ke 

bahasa tujuan yaitu bahasa Arab (dalam hal kaidah bahasa Arab). 

 

Kata kunci : Analisis, Fi’il Madhi dan Mudhari 
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 التمهيد

 بػػػػػػػػػسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذى صدقنا وعده و نصر عبده و جعل العربية لغة أىل اجلنة و حفظها 
بالقرأن و السنة، أشهد أن ال الو إال اهلل وحده ال شريك لو و أشهد أن زلمدا عبده و 

و قرة أعيوننا زلمد رسولو ال نيب بعده، الّلهم صلى و سلم على سيدنا و نبينا و شفيعنا 
 سيد ادلرسلني و إمام ادلهتدين و قائد اجملاىدين و على الو و أصحابو أمجعني. أما بعد:

محدا و شكرا هلل على النعام و اذلداية حىت تكون الباحثة تستطيع النتهاء كتابة 
يذ حتليل األخطاء ىف استخدام الفعل ادلاضى وادلضارع لتالم البحث العلمي حتت ادلوضوع: "

 ". ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة بالنكارايا الصف احلادى عشر
الصالة و السالم على سيدنا رسول اهلل و على الو و صحبو و من تبعو إىل يوم 
الدين. ىف كتابة ىذه البحث العلمي، وقفت الباحثة على األصحاب الذين يساعدون من 

يد الباحثة لتقول الشكر ذلم ىف ىذه أول الكتابة ىذه البحث العلمي و آخره. ولذلك تر 
 الفرصة:

بن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس ىف احلقوق. ادلاجستري ىف فضيلة السيد الدكتور ا .1
 .بالنكارايا مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية. كاحلقوق

ىف  الًتبية و العلوم التدريسيةفضيلة السيد فهمي. ادلاجستري ىف الًتبية. كعمدة كلية  .2
 .بالنكارايا عة اإلسالمية احلكوميةاجلام

ادلشرفة ئيس شعبة تدريس اللغة العربية وكر. دلاجستري ىف أرتة حامدة، ااحلاج ةفضيلة السيد .3
 . األوىل

 .زلمد أرين، ادلاجستري ىف الًتبّية، كادلشرف الثاينفضيلة السيد  .4
 لبحث العلمي النتهاء ىذا اكادلشرف ،  الًتبّية دلاجستري، انور الوحدة ةفضيلة السيد .5



 ح

 

 اإلسالمية احلكوميةكل ادلدرسني و ادلوظيفني لشعبة تدريس اللغة العربية ىف اجلامعة  .6
 .بالنكارايا

 روضة اجلنةىف الًتبية ،كمدير ادلدرسة الثانوية  ادلاجستريرمحة، فضيلة السيدة  .7
 بالنكارايا.

 .بالنكارايا مؤسسة روضة اجلنة كمديراألستاذ يس عّباس،   فضيلة السيد .8
كمدّرس اللغة العربية للفصل   ىف الًتبيةفضيلة السيد األستاذ أمحد سيوطي السرجانا  .9

 .بالنكارايا احلادى عشر ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة
على اشًتاكهم  بالنكارايا طالب الفصل احلادى عشر ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة .10

 ىف انتهاء ىذا البحث العلمي.
 .بالنكارايا مات ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنةادلعّلمون و ادلعلّ  .11
 .بالنكارايا روضة اجلنةمؤسس معهد  .12
 .بالنكارايا اإلسالمية احلكوميةاجلامعة مرشدون معهد  .13
اإلسالمية اجلامعة ادلشرفون و ادلشرفات مستوى أوال و ثانيا و ثالثا و رابعا معهد  .14

 .بالنكارايا احلكومية
 .بالنكارايا سالمية احلكوميةاإلاجلامعة مجيع أعضاء معهد  .15
الدعاء و النصائح و العاطفة حيت تكون انة و ين اإلعو أّمي و عائاليت اّلذين قد أعطيأيب  .16

  الباحثة أن جتتهد كثريا ىف التعّلم.
احملبوبون سري سوناريت و زلمد أبرار و دافيد نور عبد اهلل و زلمد الفجر و زلمد عيين   .17

روضة و دوي جندرا مكطي، عسى اهلل يبارك فيهم  راضي و فضلي النور و  سييت
 أبدا.

 األصدقاء ىف شعبة تعليم اللغة العربية، عسى اهلل يقّوي أخوتنا أبدا. .18
 و مجيع األصحاب الذين حيفزونين و يساعدونين ىف انتهاء ىذه البحث العلمي. .19
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ىذا ونسأل اهلل أن يوفقهم ويوفر ذلم ادلساعدة ىف الدنيا واآلخرة ويغفر ذلم ذنوهبم ويكتب 
نا إىل اجلّنة. وللتحسني اآليت حىّت حيحِْمل   ذلم احلسناة وجيزيهم خري اجلزاء ويعينهم ىف أعماذلم.

فحِتححة. آخرًا، تتو إىل التوصّيات واالقًتحات واالِ  حتتاج الباحثة كَّل الباحثة إىل اهلل  نِْتقاد بادلن ْ
 .البحث العلمي النافعةح لنا خصوصا للباحثةكون ىذه كي سي

 
 2016بالنكارايا،  يونيو 

 
 

 ناتالين داوي كاليموتو
1201150057 



 ي

 

 اإلقرار
 

فى التركيب تحليل األخطاء فى استخدام الفعل الماضى أقر بأن ىذا البحث مبوضوع : 

فى المدرسة الثانوية روضة الجنة  حادى عشروالمضارع لتالميذ الصف ال أو الجملة

عمل أصلي يل وحدي مل يسبقو نشره أو كتابتو، وإذا ثبت يوما أن ىذا البحث من عمل  نكارايالبا

 غريي، أنا مستعد لقبول أية عقوبات أكادميية حسب ما نصبو لوائج اجلامعة.

 
 
 

 2512يونيو    بلنكارايا، 
 الباحثة،

 

 
 وناتالين داوي كاليموت
1201150057 

 

6000 



 ك

 

 الشعار

 

يْ ت ْم " ا الَِّذينح آحمحن وا عحلحْيك ْم أحنْ ف سحك ْم الح يحض رُّك ْم محْن ضحلَّ ِإذحا اْىتحدح يحا أحي ُّهح
ل ونح  يًعا ف حي  نحبِّئ ك ْم مبحا ك ْنت ْم ت حْعمح  "ِإىلح اللَِّو محْرِجع ك ْم مجِح

 (105المائدة: )

 
 

 “Hai orang-orang yang beriman, berusahalah memperbaiki diri dengan 

taat kepada Allah. Kesesatan orang lain tidak akan membahayakan 

kalian selama kalian telah mendapat petunjuk dan menyerukan 

kebenaran. Hanya kepada Allahlah kalian kembali pada hari kiamat. 

Dia akan memberitahukan perbuatan kalian dan membalas masing-

masing kalian sesuai dengan perbuatannya. Dia tidak akan menghukum 

seseorang karena dosa orang lain.” 

(QS. Al-Maidah: 105) 
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 اإلهداء

 
 أعطيت ىذ البحث العلمي جلميع األسرة خصوصا لوالدّي و جلامعيت احملبوبة

 بالنكارايا خصوصا جامعة االسالمية احلكومية
 كلية الًتبية و العلوم التدريسيةىف  

 تعليم اللغة قسم
 شعبة تعليم اللغة العربية

 



 م

 

 محتويات البحث
 

 أ  ................................................................ الغطاء
 ب  .................................................. مواقفة البحث العلمي

 ج  ...................................................... مواقفة المشرفين
 د  .................................................. موافقة لجنة المناقشة

 ه  ........................................................ ملخص البحث
 ز  ............................................................... التمهيد
 ي  ................................................................ اإلقرار
 ك  ................................................................. شعار

 ل  ............................................................... اإلهداء
 م  ...................................................... محتويات البحث

 

 )المقدمة( الباب األول 

  1  ............................................. خلفية البحث. أ

 3  .......................................... سؤاالن البحث. ب

 4  ......................................... ىدفان البحث . ج

 5  ........................................... فوائد البحث. د

 5  ........................................... ىيكل البحث. ه



 ن

 

 اإلطار النظري() الباب الثاني 

 7        ........................................البحوث السابقة. أ

 11      حتليل األخطاء اللغوية.................................... . ب

 10  ......................................... تعريف التحليل . 1

 11  ......................................... تعريف األخطاء. .2

 16  .................................. ج. أسباب األخطاء اللغوية

 17  ..................... د. تعريف حتليل األخطاء اللغوية و طريقتو

 21  ............................ ه. أىداف حتليل األخطاء اللغوية

 21  .................. و. تفصيل األخطاء ىف تصنيف الطبقة اللغوية

 28  .......................... ز. ادلشكالت ىف تعليم اللغة العربية.

 34  ....................... بع ادلهارات ىف اللغة العربيةتعريف أر ح. 

 36  ................................. ط. الفعل  ادلاضى و ادلضارع

 

 



 س

 

  الباب الثالث )منهج البحث(
 38  .......................................... نوع البحث.أ 

   38  .................................... زلل البحث ووقتو.ب 

 39  .................................... مصادر البيانات  .ج 

 40  ................................ رلتمع البحث و عينتو  د. 

 41  ......................................... أداة البحث . ه

   42  ...................................... أسلوب البيانات. و

 44   ........................................ حتليل البيانات  ز.

 يجة البحث و تحليلها(الباب الرابع )نت

 46  ........ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة بالنكارايا  ادلعلومات عن.أ

 أنواع األخطاء عند التالميذ يف استخدام  الفعل ادلاضي.ب

 48  ............................................. و ادلضارع  

أسباب األخطاء اللغوية العربية  ىف استخدام الفعل ادلاضى و .ج 

ية ادلضارع للتالميذ ىف الصف احلادى عشر ىف ادلدرسة الثانو 

 90  ..................................... روضة اجلنة بالنكا رايا



 ع

 

 الباب الخامس )نتيجة البحث و تحليلها(

 94  ............................................. اخلالصة. أ

 95  .......................................... االقًتاحات. ب

 المراجع



 ف

 

ةسيرة ذاتية الباحث  
 البيانات الشخصية (أ 

 ناتالني داوي كاليموتو : اإلسم .1

 3991ديسمرب  62باجنار ماسني،  : تارخ ادليالد .2

 إسالم : الدين .3

 بالنكارايا 13 طريق منكورايا الرقم : ادلنطقة .4

 590169126390 : الرقم اذلاتف .5

 الحياة العلمية (ب 

 SDN Sebangau Mulya 2 Pulang Pisau : ادلدرسة اإلبتدائية .1

 MTs Al-Mujahidin Pulang Pisau : ادلدرسة ادلتوسطة .2

 MA Raudhatul Jannah Palangka Raya : ادلدرسة الثانوية .3

 البيانات األهلية (ج 

 ديوونج : األب .1

 منتماه ستي : األم .2

 محمد رمضاني : األخ .3
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