
 مخلص البحث

 العربية حماولتهم على عالجها يف قسم تعليم اللغةيف تعلم النحو و  الطلبةمشكالت . 2022حرمينا, 
, البحث العلمي, قسم تعليم اللغة جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

العربية, كلية الرتبية والتعليم. املشرف األول: حممد نادر املاجستري, واملشرف الثاين: 
          حسب اهلل املاجستري.

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

حماولتهم على عالجها يف قسم مشكالت الطلبة يف تعلم النحو و ىذا البحث العلمي يتكلم عن 
, البحث العلمي, قسم 2002مرحلة  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني العربية تعليم اللغة

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

. 2002رحلة مب اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يامعة أنتسار جب العربية على عالجها يف قسم تعليم اللغة
 ملالحظة والتوثيق.ة وااملقابلستبيان 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

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

ا ألن بعض اجلهد ال يزال منخفضاّليت يواجهوهنا .وبالنسبة احملاوالت على عالج املشكالت  يواجهوهنا
ا للنجاح داعما جد ةيعد اكتمال املرافق والبنية التحتية يف اجلامع .ونو ال يزال منخفًضا للغايةلالذي يبذ

يف التعلم. إذا استخدم الطالب يف التعلم معدات مناسبة، فمن احملتمل أن تكون أنشطة التعلم ممتعة 
 .ةوتؤدي إىل نتائج جيد
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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.  

 

 


