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 الباب األّول
 المقدمة

 خلفية البحث - أ
اللغة العربية ىي لغة العروبة وادلسلمُت  وأعظم  مقومات  القومية  العربية  

واللغة اّليت أعظمها اهلل لكتاب ادلقدس ىو القران العظيم. واللغة العربية ىي لغة 

مثل  احتاد ادلسلمُت حول العامل ألن اللغة العربية ادلستخدمة يف شلارسة العبادة

الصالة والدعاء والعبادات األخرى. إىل جانب القران واحلديث الذين مصدران 

بالدين اإلسالم,  وثيقارتباط  وىي .ٔللشريعة اإلسالمية ادلكتوبان باللغة العربية

وكذلك جيمع القران كل تعاليم اإلسالمية ويكمل باالشرح واحلديث. ليدرس ويتفقو 

 : ٕتعاىل  يف القران الكرمي. سورة يوسف اآلية  تعاليم اإلسالمية. كما قال اهلل

 ٕإِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن.

، وىي مهارة االستماع تنفصل عن تعلم أربع مهارات لغويةاللغة العربية ال 

ٖ.ومهارات الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

                                                 
   ٚ, ص. ٔم(. اجلزء ٕٛٔٓمصطفى الغاليُت, جامع الدروس العربية, )بَتوت, دار الكتب العلمية,ٔ

    ٖٕ٘سورة يوسف: ادلدينة ادلنورة.,ص.  -اجلزء الثاين عشرالقران الكرمي, مصحف ادلدينة النبوية,  ٕ
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شقيقة. وىي تصبح  اللغة  العربية لغة رمسية يف مجيع األقطار العربية الو 

وإذا حتدثنا عن  أدات االتصال الذي يستخدم البالد أو اجملتمات ليفصح فكرهتم.

الّلغة فال ميكن أن ندع احلديث عن عناصر الّلغة وادلهارات الّلغويّة, فهمنا أّن األوىل 

 حتتوى على األصوات وادلفردات والقواعد, وأّما الثّانية فتشتمل على مهارة االستماع 

من  فإّن عناصر الّلغة العربية قسم ومهارة الكالم ومهارة القراءة مّث مهارة الكتابة.

لفهم وتقدير أقسام الّلغة وحدىا اّليت تتكون من األصوات وادلفردات والقواعد.

 .وتسهيل عملية تعلم اللغة العربية، جيب على الطالب تعلم

القواعد اليت حتكم استخدام اللغة العربية وتستخدم   وىالنحو بناء اجلملة. 

يحة بًتتيب كوسيلة لفهم اجلمل. اذلدف من تدريس النحو ىو تكوين مجل صح

 مجل مثايل.

يف ادلصطلحات الًتكيبية، يتم تعريفها من خالل ظروف الكلمات   

العربية األخَتة اليت حتدث يف ترتيب بعضها البعض من حيث النحو وما يليها. من 

 .ٗخالل مراعاة ىذه ادلبادئ ، يتم محاية اللسان من أخطاء الكالم

ىناك مشكلتان يف تعلم اللغة العربية، ومها اللغويات وغَت اللغويات.  

يشمل علم اللغة الصوتيات ، والقواعد )النحو(، وإتقان ادلفردات. بينما تشمل 
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اللسانيات اللغوية الطالب أو ادلعلمُت أو األساليب أو الوقت أو ادلواد أو ادلرافق أو 

 .٘بيئة ادلدرسية أو سكن الطالب

 والعقبات. ال ت، ال ميكن فصلها عن العديد من ادلشكالم اللغةيف تعل 

استثناء لتعلم اللغة العربية نفسها. يف تعلم الفصل، كاد يكون من ادلؤكد أنو ال 

يتم تنفيذ أي أنشطة أخرى باستثناء تلك احملددة يف تصميم التعلم. تكمن 

 وىل، ا  م نقلهيتال وادادل يفهمونبإمكان مجيع الطالب  ىل يعٍتادلشكلة ىنا 

  ٙ.الطريقة ادلستخدمة مناسبة

تعليم  ة قسمبسؤال العديد من طلب ةالباحث ت، قامبناء على التقييم ادلبدئي 

اليت شعروا هبا، واعتقد  نحوعن احتمالية تعلم ال ٜٕٔٓ رحلةمباللغة العربية 

صعب للغاية بسبب القواعد العديدة اليت جيب حفظها.  النحو درسالطالب أن 

ا للدراسة يعترب صعب النحو درسالواقع يف ىذا اجملال أن يف  وتطبيقها يف مجل عربية.

بسبب التغَتات يف حروف العلة اليت تؤثر على معٌت الكلمات، والتغَتات يف بنية 

 اجلملة، وتطبيقها يف اجلمل، وما إىل ذلك.
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يف كل درس، مبا يف  ةالطالب سلتلف مشكالتان مستوى ، كيف البداية 

واجهها يحيث كانت إحدى ادلشكالت اليت  قسم تعليم اللغة العربية ةذلك طلب

ا إىل إحباط الطالب يف أحيان ادلشكالت. تؤدي ىذه النحوتعلم  مشكلةىي 

يها التعلم ونقص احلماس شلا يؤدي إىل نتائج التعلم أو الدرجات اليت  م احلصول عل

 لباحثةشعر ات ا.تخلف عنها األصدقاء اآلخرون كثَت ليست كما ىو مرغوب فيها وي

من خالل االنتباه إىل ادلشكالت  نحوباحلاجة إىل مناقشة أكثر عمًقا حول التعلم ال

اليت يواجهها ادلعلمون والطالب يف تنفيذ التعلم، حىت يتمكن من تكثيف التعلم من 

لعوامل اليت متنع حتقيق أىداف التعلم، حبيث ميكن خالل التعرف على ادلزيد عن ا

 إجياد احللول يف التعامل مع العوامل ادلوجودة.

بناء على مقابالت  من عّدة أصدقاء عن مشكالت تعلم النحو,  

ىناك عّدة أسباب اّليت يواجهونو, لذلك تريد الباحثة أن تعرف ما ىي مشكالت 

اإلسالمية  يامعة أنتسار جب  العربية اللغةقسم تعليم الطلبة يف تعلم النحو  يف 

على العالج يف  لطلبةا زلاوالت؟. وكيف عن ٜٕٔٓمرحلة  احلكومية بنجرماسُت

اإلسالمية احلكومية  يامعة أنتسار جب العربية قسم تعليم اللغة تعلم النحو يف

في  الطّلبة مشكالت عنوان " ةالباحث ترفع ؟  وبالتايلٜٕٔٓمرحلة  بنجرماسُت
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جامعة ب  ةالعربيّ  غةقسم تعليم اللّ في عالجها  تهم علىمحاولو حو م النّ تعلّ 

 ".ة بنجرماسينة الحكوميّ اإلسالميّ  يأنتسار 

 أسئلة البحث  - ب
بناًء على خلفية ادلشكالت ادلذكورة سابًقا ، فإن الًتكيز يف حبث   

 كما يلي:  ةناقشها الباحثتادلشكالت اليت س

  العربية قسم تعليم اللغةيف تعلم النحو يف  لطلبةا ما ىي مشكالت -ٔ

 ؟ٜٕٔٓمرحلة  اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت يامعة أنتسار جب

قسم تعليم  على عالج مشكالت تعلم النحو يف طلبةال زلاوالتكيف  -ٕ

مرحلة  اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت يامعة أنتسار جب العربية اللغة

 ؟ٜٕٔٓ

 أهداف البحث - ج

كتابة ىذا البحث العلمي ىي دلعرفة الباحثة عن واألىداف يف    

جبامعة أنتساري  العربية  لدى طلبة قسم تعليم اللغة مشكالت تعلم النحو

 .ٜٕٔٓمرحلة  اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

بناًء على خلفية ادلشكلة السابقة وصياغتها، ىناك أىداف جيب حتقيقها يف ىذه 

 الدراسة وىي:
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  العربية قسم تعليم اللغةيف تعلم النحو يف  لطلبةا لكشف مشكالت -ٔ

  ٜٕٔٓمرحلة  اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت يامعة أنتسار جب

قسم يف  على عالج مشكالت تعلم النحو طلبةال لكشف عن كيفيىة -ٕ

مرحلة  اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت يامعة أنتسار جب العربية تعليم اللغة

ٕٜٓٔ  

 أهمية البحث - د

 يتوقعها الباحثة حىت ميكن أخذىا وتطبيقها كما يلى:الفوائد الىت  

 انظري -

 ادخال الطلبة للدوافع مهارهتم يف ترقية تعلم النحو -ٔ

 عمليا -

شكالت اليت يواجهها ادلمقدمة للمحاضرين عن جهود التغلب على   -ٔ

 النحوالطالب يف تعلم 

من خالل معرفة ىذه ادلشكلة، ميكننا حتسُت جودة القدرة الذاتية لدى   -ٕ

 النحوالطالب يف تعلم 

 أسباب اختيار الموضوع    - ه

 :كما يلي واألسباب اليت تبحث الباحثة على اختيار ىذا ادلوضوع   
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تظهر يف إتقان  تيف ادليدان مشكال لبةألنو عندما يواجو العديد من الط  -ٔ

 .ةالطلب تعلم ادلواد ونتائج

 تعندما يواجهون ىذه ادلشكال ةللطلب يكون حال ودرسال  -ٕ

ألهنم تلقوا بالفعل دورات مقدمة  ٜٕٔٓاختارت الباحثة الطلبة مرحلة   -ٖ

من قسم تعليم اللغة العربية حىت يتمكنوا من عقد مؤمترات يف التعامل مع 

 .النحوتعلم  تمشكال

 حديد اإلجرائىالتّ  - ه

من البحث وتيسَت التفهم  والغرض القصد لتجنب سوء الفهم يف تفسَت  

على ادلوضوع والّتجنب عن اخلطإ يف الشرح, فأرادت الباحثة أن تقدم البيانات 

  لبعض ادلصطلحات ادلستخدمة يف ىذا البحث, يعٌت: 

مشكالت تعلم النحو: شكل األمر يشكل شكال, والعامة تقول شكل   -ٔ

صعوبات فالن ادلسألة أي علقها مبا مينع نفوذىا. ومشكالت التعلم ىي 

الفرد. وتريد هبا الباحثة  واجههاياليت  واملالتعلم بسبب العديد من الع

  العربية لطلبة قسم تعليم اللغةا واجههااليت ي ادلشكالت تعلم النحوىي  

  اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت يامعة أنتسار جب
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تعلم النحو لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية  نشاطعلم الّنحو:   -ٕ

الفصل يف وقت زلّدد. علم بأصول تُعرف هبا أحوال الكلمات العربية من 

حيث اإلعراب والبناء. أي من حيث مايعرض ذلا يف حال تركيبها. فيو 

يكون اخر الكلمة من رفع, أو نصب, أو جّر أو نعرف ما جيب عليو أن 

 ةالباحث اريدىتما  ٚجزم, أو لزوِم حالةٍ واحدٍة, بعد انتظامها يف اجلملة.

تسمى مقررات النهج . ىو مقرر يف قسم تعليم اللغة العربية النحويف ىذا 

كيب وتنقسم إىل ثالثة علم الًت ىي العلمية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 تركيب ادلرفوعات وتركيب ادلنسوبات وتركيب التوابيع. فصول وىي:

ىي أنواع من اجلهود اليت يبذذلا شخص  العالج:  عّدة زلاوالت زلاالت  -ٖ

ت اليت شكالللتغلب على ادل ةاليت بذذلا الطلبما ما للتغلب على مشكلة 

 النحوتواجههم يف تعلم 

سون يف قسم طلبة قسم تعليم اللغة العربية : بعض الطلبة الذين يدر   -ٗ

يف   اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت يامعة أنتسار جب  العربية اللغةتعليم 

 ٜٕٔٓمرحلة 

 
                                                 

  ٛص.  ..صطفى الغاليُت,ادل7
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 الدارسات السابقة -ز

 :البحوث السابقة اليت أجريت يف رلال تعلم اللغة العربية ىيأما  

قبل ىذا البحث، ىناك العديد من الدراسات أو الكتابات اليت قام  

صف ت. يف ىذا القسم سالنحوهبا العديد من الباحثُت تصف مشاكل تعلم 

لطالب. فيما ا النحو عندتعلم  تالبحث السابق الذي يناقش مشكال ةالباحث

 ي:يل

يف جامعة أنتساري  ةالطالب, ٕٕٔٓنور عزة احلسنة  أّوال من 

اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت بعنوان ادلشكالت يف تعلم اللغة العربية لدى 

الطلبة ادلتخرجُت من ادلدارس العامة يف الصف العاشر بادلدرسة الثانوية 

 ىذا النوع من حبث ميدايناإلسالمية احلكومية األوىل سوصلاي الوسطى.  

صفي يعٍت وصف وادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث فهو ادلنهج الكيفي الو 

ادلشكالت لدى الطلبة ادلتخرجُت من ادلدارس العامة يف تعلم اللغة العربية 

ىذا البحث يناقش أن ادلشكالت الطلبة ادلتخرجُت من  .وأسباهبا وحلها

ادلدارس العامة يف الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل 

ت وقلة الفهم يف قواعد اللغة بسبب سوصلاي الوسطى ىي قلة استعاب ادلفردا

عواملُت مها: أسباب عوامل الداخلية فهي أكثر الطلبة اليريدون أن يعملوا 



01 

 

 
 

الواجبة من ادلدرس, الطلبة ادلتخرجون من ادلدارس العامة أقل االىتمام يف تعلم 

اللغة العربية. وأسباب العوامل اخلارجية فهي أن البيئة اليت يعيش فيها الطلبة 

ة الكثافة حبيث تؤثر على أنشطة تعلم الطلبة, ويف بيوهتم نادرا شديد

 مايساعدىم والديهم يف تعلم اللغة العربية. 

, مشكالت تعلم اللغة العربية يف ٕٕٔٓمن غاين فطرياين ، ثانياً  

علم النحو يف صف الثامن مدرسة الثانوية احلكومية عامل أقويا جيلوغك 

البحث ادلستخدم ىو حبث نوعي. الذي  cilongok banyuwangi بانيواصلي

تعلم النحو باستخدام كتاب اجلرمية وحلوذلا للتغلب  تمشكال عن ناقشت

مدرسة الثانوية احلكومية تعلم النحو بالصف الثامن مبدرسة  تعلى مشكال

يف تعلم النحو  ت. ىناك ثالثة عوامل تسبب مشكالعامل أقويا جيلوغك

ادلرافق والبنية التحتية. أما احللول للتغلب ، موىي: عوامل الطالب، عوامل ادلعل

، وخلق جو تعليمي تؤدي، وزيادة ، ومنها: حتفيز الطالبتعلى ىذه ادلشكال

احًتافية ادلعلمُت، واستكمال ادلرافق والبنية التحتية. التشابو ىو أن كالمها 

 يف ىذه الدراسة ىي. يكمن اختالف النحوتعلم  تيبحث يف مشكال

مدرسة الثانوية . شارك يف ىذه الدراسة طالب وقع البحثموضوع الدراسة وم
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تعليم اللغة  بة قسمطلل، بينما يف ىذه الدراسة احلكومية عامل أقويا جيلوغك

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت. العربية

, مبوضوع مشكالت تعلم النحو ٕ٘ٔٓوالثالث من نور حافظة  

نوع البحث ادلستخدم  درسة اإلبتدائية الطيبة.يف م  السادس صف عند طلبة

تعلم  تمشكال عنبحث يالذي  .ىو البحث ادليداين باستخدام منهج نوعي

. تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أن نحوتعلم ال تكالشوالعوامل ادلسببة دل نحوال

يبة ىي أن طبتدائية الإليف الصف السادس مدرسة ا نحومشكلة تعلم ال

يف جوانب التحدث بشكل  نحوطالب أقل قدرة على تطبيق قواعد الال

بشكل  وعدم تطبيق نحوتعلم ال تمباشر. تشمل العوامل اليت تسبب مشكال

 ،ال يفهم العديد من الطالب ادلادة، وتستمر ادلواد بينما  كالممباشر يف ال

الىتمام، ، وال تستخدم وسائط تعليمية مثَتة لوالفصول الدراسية مزدمحة للغاية

التشابو ىو أن كالمها يبحث يف  .يف ادلنزل نحوونادرًا ما يكرر الطالب تعلم ال

 ت. االختالف ىو أن ىذه الدراسة تناقش فقط مشكالالنحوتعلم  تمشكال

النحو وزلاوالت تعلم  تبينما تناقش ىذه الدراسة مشكال النحو,تعلم 

. شارك يف البحثوقع . يكمن اختالف آخر يف موضوع الدراسة ومعالجها

ىذه الدراسة طالب ادلدرسة االبتدائية للصف السادس يف ادلدرسة االبتدائية 
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جبامعة أنتساري  تعليم اللغة العربية بة قسمطللاألثيوبية ، بينما يف ىذه الدراسة 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.

 هيكل البحث - ح

قدم تالفهم، من أجل أن يكون إعداد ىذا البحث أكثر تنظيًما وسهولة  

 مناقشة منهجية على النحو التايل: لباحثةا

على خلفية البحث وأسئلة البحث وأسباب اختيار ادلوضوع  ىحيتو  الباب األول:

والتحديد اإلجرائى وأىداف البحث و أمهية البحث والدراسات 

 . السابقة وىيكل البحث

الفصل حملة  الباب الثاين: حيتوي على األساس النظري، والذي يناقش يف ىذا

 يفعالجها  تهم علىزلاولو يف تعلم النحو  الطلبة عامة عن مشكالت

اإلسالمية احلكومية  يجامعة أنتسار   العربية قسم تعليم اللغة

  بنجرماسُت

الثالث: حيتوى على مدخل ونوع البحث وتصميم البحث وموضوع  الباب

البحث ورلتمع البحث وعينتو و حتليل البيانات و حتقيق من صحة 

البيانات.
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