
 محاولتهم على عالجها في قسم تعليم اللغةحو و ن  م المشكالت الطلبة في تعل  
 بنجرماسين الحكوميةبجامعة أنتساري اإلسالمية  العربية

 

 إعداد
  حرمينا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
 كلية التربية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية
 بنجرماسين

ه 3665/م 4244عام 



 

 

بجامعة  العربية حو و محاولتهم على عالجها في قسم تعليم اللغةم الن  مشكالت الطلبة في تعل  
 أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

 
 

 بحث علمي
 مقدم لكلية التربية والتعليم

 الستيفاء بعض الشروط الالزمة للحصول على درجة السرجانا
 في تعليم اللغة العربية

 

 إعداد
 (001010101011حرمينا )

 
 
 

 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
 كلية التربية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية
 بنجرماسين

 ه 0221/م 0100عام 

  



 

 

  

 

 

  

 شعار
 

 ومن لم يذق مر التعلم ساعة
 تجرع ذل الجهل طول حياته

 
(رحمه اهلل إمام الشافعي ) 



 

 

 اءهدإ
 أهدي هذا البحث العلمى 

 إلى زوجي الحبيب
 وإلى والدي الكريمين المحبوبين

 وإلى إخوة المحبوبين
 وإلى أساتذي وأستاذاتي الكرام

 وإلى زمالئي األعز  
قد أعطوني الحماس والتشجيع إلتمام هذا البحث  نالذي

 العلمى
 ال كلمة عندي إال حمدا وشكرا جزيال إليهم جميعا

 فجزاهم اهلل أحسن الجزاء 



 

 

 الشكر والتقدير

 اهلل الرمحن الرحيم بسم

احلمد هلل السلطان الرحيم الرمحن أشهد أن الإلو إالا اهلل ادللك احلقا ادلبني وأشهد أنا 
ورسولو صادق الوعد األمني. أللهم صلى على سيدنا حممد وعلى الو وصحبو  حمماد عبده

 أمجعني. وبعد.

قد متت كتابة ىذا البحث العلمى لنيل درجة السرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية, 
فيسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري وأحسن إحرتامي إىل من قد ساعدوين على كتابة 

 وىم:ىذا البحث العلمي 

صاحب الفضيلة األستاذ الدكتور احلاج محدان ادلاجستري كعميد الكلية الرتبية والتعليم  -1
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

صاحب الفضيلة ادلكرم األستاذ حسب اهلل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  -2
 حلكومية بنجرماسني.الكلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية ا

مساحة ادلشرف األول األستاذ حممد نادر ادلاجستري على إرشاده وتوجيهو الباحثة يف كتابة  -3
 ىذا البحث العلمي, فلو مين خالصة الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.

مساحة ادلشرف الثاين األستاذ حسب اهلل ادلاجستري على إرشاده وتوجيهو الباحثة يف   -4
فأسأل اهلل عز وجل أن ميد يف عمره وجيعلو سندا للباحثني  كتابة ىذا البحث العلمي,

 من أبناء ىذا الوطن.
صاحيب السماحة مجيع احملاضرين واحملاضرات بكلية الرتبية والتعليم يف قسمتعليم اللغة  -5

 العربية الذي قد أعطوين العلوم وادلعارف النافع.



 

 

ذين يشجعونين دائما لطلب العلوم النافعة, ومجيع أصدقائي العائلة احملرتمون احملبوبون ال -6
 احملبوبني.

اخريا أن ىذا البحث العلمي أثر من االثار األنسانية ادلائلة إىل األخطاء والنقصان, فلذا  -7
ترجو الباحثة من القراء النقد واالقرتاح على سبيل اإلصالح, عسى اهلل أن يوفقنا إىل 

ة ال حد ذلا وينعم علينا النجاح والكركة يف طلب العلمي. حسن الصواب, ومين علينا برمح
وأسأل اهلل عز وجل أن جيعل ىذا العمل جالصا لوجهو الكرمي ونافعا إلعالء كلمة 

 الدين. امني.

 

2221من ديسمكر  17بنجرماسني,   

 الباحثة

    
 حرمينا

182121222833    
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 مخلص البحث

 العربية حماولتهم على عالجها يف قسم تعليم اللغةيف تعلم النحو و  الطلبةمشكالت . 2222حرمينا, 
, البحث العلمي, قسم تعليم اللغة جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

العربية, كلية الرتبية والتعليم. ادلشرف األول: حممد نادر ادلاجستري, وادلشرف الثاين: 
          حسب اهلل ادلاجستري.

 .النحو, علم .قسم تعليم اللغة العربية طلبة, .الرئيسية: ادلشكالت اتالكلم
 

حماولتهم على عالجها يف قسم مشكالت الطلبة يف تعلم النحو و ىذا البحث العلمي يتكلم عن 
, البحث العلمي, قسم 2219مرحلة  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني العربية تعليم اللغة

 تعليم اللغة العربية.
حماولتهم مشكالت الطلبة يف تعلم النحو و عن  ذيوصفي نوعي، ال منهجادلستخدم ىي  ادلنهج أما 

. 2219رحلة مب اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يامعة أنتسار جب العربية على عالجها يف قسم تعليم اللغة
 دلالحظة والتوثيق.ة واادلقابلستبيان و اال أدوات البحث ىي: 

 قسم تعليم اللغة الذي يواجهها الطلبةمشكالت تعلم النحو يف ىذه الدراسة ىي أن  نتائج البحثوال
ويركز على حتديد نوع اجلملة  من جهة اللغوية,  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني العربية

، يف حني أن الباقي ال يزال سهاًل نسبًيا أو ال يزال من ادلمكن  وموضع الكلمة أو العبارة يف اجلملة
اليت  تادلشكال من خلصبعض اجلهود للت فعلونوينحو لديهم اىتمام كبري يف تعلم اللكن  فهمو.

ا ألن بعض اجلهد ال يزال منخفض.وبالنسبة احملاوالت على عالج ادلشكالت  الايت يواجهوهنا يواجهوهنا
ا للنجاح داعما جد ةيعد اكتمال ادلرافق والبنية التحتية يف اجلامع .يزال منخفًضا للغايةونو ال لالذي يبذ

يف التعلم. إذا استخدم الطالب يف التعلم معدات مناسبة، فمن احملتمل أن تكون أنشطة التعلم دمتعة 
 .وتؤدي إىل نتائج جيدة



 

 

ABSTRAK 

Harmina, 2022. Problematika Belajar Nahwu Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

UIN Antasari Banjarmasin, Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 
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 1) Muhammad Nadir, S. Ag., MPd. I., 2). Hasbullah  S. Ag., MHI 

 

Kata Kunci: Problematika., Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab., Ilmu  Nahwu. 

 

Skripsi ini menyajikan tentang problematika belajar ilmu Nahwu bagi mahasiswa jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2019. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan 

tentang apa yang menjadi problem belajar ilmu Nahwu bagi mahasiswa jurusan pendidikan 

bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 dan upaya mahasiswa untuk mengatasi 

problematika tersebut. Untuk instrumen penelitiannya adalah: angket, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian ini adalah problematika belajar ilmu Nahwu yang dihadapi oleh 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Antsari Banjarmasin dari 

segi kebahasaan (linguistik) dan  menitikberatkan pada penentuan jenis kalimat atau posisi kata 

dalam sebuah kalimat, adapun selebihnya masih relatif mudah atau masih mudah dipahami. 

Adapun upaya untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi belum maksimal karena beberapa 

upaya yang mereka lakukan masih sangat rendah.  
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