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ملخص

الفعل املضارع يف النص العريب يف الصف الثّامن تعريفقدرة التالميذ على : املوضوع 
.إلسالمية جفارامبدرسة سلطان حاضرين الثّانوية ا

ريرين نينج تياس مورا: اإلسم
٠٦٣٢١١٠١٣: الرقم

الفعل املضارع يف النص العريب يف الصف تعريفتناقس هذه الدراسة قدرة التالميذ على 
كيف : البحث إىل معرفة اويهدف هذ. الثّامن مبدرسة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمية جفارا

؟ وكيف قدرة التالميذ على ربية يف التركيب الفعل املضارع باملادة املهنةتنفيذ تعليم اللغة الع
الفعل املضارع يف النص العريب يف الصف الثّامن مبدرسة سلطان حاضرين الثّانوية تعريف

؟ ومن أجل اإلجابة على هذا البحث فهي طريقة املقابلة وطريقة املشاهدة اإلسالمية جفارا
الباحثة بتحليل البيانات املتحصل عليها باستخدام وقد قامت. يقة اإلختباروطريقة التوثيق وطر
.الطريقة اإلستقرائية

وأما نتائج البحث فهي كان يستخدم املعلّم بالطريقة القراءة يف تعليم تركيب الفعل 
تعليمية لكي يستطيع التالميذ على يفهم إىل املقروء جيدا، وأما الوسائل الةهناملاملضارع باملادة 

.اليت تستخدمه فهي بوسيلة الصورة والسبورة والطباشري وغري ذلك
االختبار باستخدام النص العريب ملقياس قدرة التالميذ على البحث بطريقة النتائج وكانت 

تعليملدرجةالقيمةأعلىأنّالفعل املضارع يف النص العريب يف الصف الثّامن يدلّ على تعريف
تقديرعلىيدلوهذا٦٨،٦٣فهواملتوسطوأما. ٤٠وأدناها،٩٠هيملضارعاالفعلتركيب

الفعل املضارع يف النص العريب مبوضوع مهن، تعريفألنّ بعضهم يستطيع التالميذ على .جيد
.كامال تاماتعريفولكن مل يستطيعوا ال

 ذا البحث ينبغي للمعلّم اللغة العربية أنّ يهتم القواعد والتراكيب اللغة وترجو الباحثة
.العربية يف تعليم اللغة العربية ألنها يكون التالميذ يف تعليم اللغة العربية قدرة تامة



ABSTRAKSI

Ririn Ning Tyasmoro (63211013)

"Kemampuan Siswa Dalam Mengidentifikasi Fiil Mudhori’ Dalam Teks

Bahasa Arab Di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Sultan Hadlirin Jepara"
Skripsi ini bertujuan :

1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran bahasa arab tentang tarkib fiil

mudhori’ dalam teks bahasa arab materi Al mihnah di MTs Sultan

Hadlirin Jepara.

2. Mengetahui kemampuan siswa dalam mengidentifikasi fiil mudhori’

dalam teks bahasa arab di kelas VIII MTs Sultan Hadlirin Jepara.

Adapun objek dari pembahasan ini adalah kemampuan siswa dalam

menganalisis fiil mudhori’ dalam teks bahasa arab di kelas VIII MTs Sultan

Hadlirin Jepara dengan jumlah siswa 66 siswa.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi

dan metode Tes, adapun dalam mengolah data yaitu dengan menggunakan metode

analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang terkumpul dari lapangan kemudian

dianalisis tanpa menggunakan angka dengan menggunakan pendekatan induktif

yang mengacu pada relitas dan kemampuan siswa.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran

tarkib fiil mudhori’ dalam materi “al mihnah” tersebut, guru bahasa arab

menggunakan metode qiroah agar siswa dapat lebih memahami bacaan dengan

baik dan benar. Sedangkan dalam pelaksanaannya guru menggunakan media

gambar, papan tulis dan kapur tulis.

Hasil dari tes yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa

kemampuan siswa kelas VIII di MTs Sultan Hadlirin dalam. mengidentifikasi fiil

mudhori’ dalam teks bahasa arab cukup baik. Dengan nilai tertinggi 90 dan nilai

terendah 40 dan nilai rata – ratanya adalah 63,68. Namun, adapula siswa yang

belum menguasainya dikarenakan berbagai faktor diantaranya : di sekolah

tersebut tidak diajarkan tentang ilmu nahwu dan shorof sebagai ilmu penunjang



dalam mempelajari bahasa arab, sehingga siswa kurang memahami tarkib bahasa

arab khususnya tarkib fiil mudhori’. Dan juga kurangnya jam pelajaran yang

dibutuhkan dalam mengajarkan tarkib dan qowaid.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan

masukan bagi guru-guru bahasa arab sehingga dalam pembelajaran bahasa arab

senantiasa memperhatikan juga tentang tarkib dan qowaid karena pembelajaran

tarkib tersebut akan menjadikan kemampuan siswa dalam mempelajari bahasa

arab lebih sempurna
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

محدا وشكرا بعون اهللا تعاىل عز وجلّ على نعمه وفضله والصالة والسالم على سيدنا 
.حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

فعل التعريفقدرة التالميذ على (لقد انتهى الباحثة كتابة هذا البحث حتت املوضوع 
العريب ة جفارااملضارع يف النصالثامن مبدرسة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمي يف الصف( .

وهذا البحث الذي قدمت الباحثة إىل كلّية التربية واىل سوجنو اإلسالمية مسارانج رجاء أن يكون 
فيصلح يل أن أشكر جزيال إىل من يساعد على تأليف هذا البحث . حماوالت لنشر اللغة العربية

:تبة تستطيع أن تفرغ وتتم هذا البحث، وهم حتى تكون الكا
حمبني احلاج كمدير جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية . د.فضيلة الشيخ أ.١

.مسارانج
امعة وايل سوجنو كلية التربية جبكعميد الدكتور شجاعي املاجستريفضيلة الشيخ .٢

.اإلسالمية احلكومية مسارانج
قسم تعليم اللغة العربية كلّية التربيةكرئيس قني املاجستريالشيخ الليث عاشفضيلة .٣

.جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج
قسم اللغة العربية كلية التربية جبامعة املاجستري ككاتبالشيخ حمفوظ صديقفضيلة .٤

ة احلكومية مسارانجوايل سوجنو اإلسالمي.
الذي أعطى الباحثة اإلرشادات إثناء ريني املاجستالدكتوراندوس أمحد صاحلفضيلة.٥

. مشغوالته
الذي كان توجه الباحثة مبالحظته القيمة يف ريفضيلة الدكتور محداين معني املاجست.٦

.كتابة هذا البحث
.سائر املدرسني يف كلية التربية الذين قد أرشدوين إىل سبيل العلم.٧
يم اللغة العربية الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات من الزمالء األحباء يف قسم التعل.٨

.أوقام الغالية إلعطاء الدوافع بكتابة هذا البحث



حممد زازوىل سونركو و : أقدم هذا البحث خصوصا لوالدي احملبوبني، أيب وأمي .٩
شكرا جزيال على كل الكفاح . زمرةٌ، مثّ أخي الصغري حممد فاطموان فطرييان تورا

.حية حتى جنحت الباحثة يف التعليموالتض
مجيع املعلمني والطالب أستاذ سوفاوي فضيلة أستاذ إسوانطا كرئيس املدرسة و.١٠

.الثّانوية اإلسالمية جفارا" سلطان حاضرين"واملوظفني مبدرسة 
الاليت مل ميكن ذكرهن واحدا "INNA"أصدقائي الكرام يف املعهد اإلسالمي .١١

.فواحدا

أنّ هذا البحث بعيد عن الكمال وله نقصان وخطاء عسى أن يكون هذا البحث أعلم
.آمني. نسأل اهللا تعاىل حبق آياته أن ينفعنا به ويرزقنا حسنة يف الدنيا واألخرة. تاما ونافعا لنا

الباحثة

ريرين نينج تياس مورا
٦٣٢١١٠١٣: رقم القيد الطالبة 



 ذا البحث إىلإهداء الباحثة:
أيب حممد زازوىل سوناركو وأمي زمرةٌ: والدي احملبوبني الكرميني)١
حممد فاطموان فطرييان تورا: أخي الصغريهذا البحث من حرميت)٢
.م٢٠٠٦إىل اخواين وأخوايت يف قسم تعليم اللغة العربية سنة وأصدقائي األحباء )٣
أو غري مباشرة إىل إاء هذا البحث وخاصة إىل إىل أصدقائي الذين يساعدون مباشرةو )٤

.هؤالء املدرسني يف قسم تعليم اللغة العربية الذين يشجعوين إىل حبث هذا املوضوع

فأسئل اهللا سبحانه وتعاىل أن . أولئك هم الذين يساعدواين على إجناز هذا البحث
.جيزيهم بأحسن ما يكون من اجلزاء
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