
 1 

الباب األول 

المقّدمة 

 

 خلفية المشكالت - أ

 ودلعرفتها كافة، وندققها اإلسالم دين شريعة نعرف أن نريد أننا شك فال مسلمون، ضلن

. واألحاديث القرآن وىو مصادرىا، إىل نطالع أن لنا البد وتدقيقها

 اللغة على القدرة وجوب إىل يسبب وىذا. العربية اللغة على القدرة إىل حيتاج القرآن فتعلم

 1.األشياء بيان عند وأساليبو تعبرياتو يف القرآن وبالغة القرآنية الكلمات معاىن فهم يف العربية

 كاللغة العامل، ىذا يف اللغة أنواع فتنشأ غريه، مع الشخص بني التعامل كوسيلة اللغة ألمهية

 تكون التالية اللغة أنواع من. ذلك وغري اإلندونيسية اللغة و الفرنسية، واللغة اإلصلليزية، واللغة العربية،

 تكون ذلك، وجبانب. العامل يف ادلختلفة اللغات بني التعامل يف مستعملة وىي مهمة لغة العربية اللغة

 أمهيتها من و. واللغة البلدة يف سلتلفني كانوا مهما. العبادة يف للمسلمني توحيدية لغة العربية اللغة
                                                 

19.ص (2007 ، أقوم: سولو)،  Cara Cerdas Hafal Al-Quran ، رغيب السرجاين، و عبد الرمحن عبد اخلالك 1   
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 وتدقيقها، واحلديث القرآن من ادلصدورة اإلسالمية الشريعة فهم ىف وسيلة تكون أهنا أيضا، للمسلمني

: الثانية األية يوسف سورة يف تعاىل اهلل قال كما

   

     

 اآلية التوبة سورة يف شرح كما وتدقيقها، الدينية العلوم بتعلم ادلسلمني اهلل أمر أخرى آية ويف

: قال وتعاىل سبحانو اهلل أن ،١٢٢

   

      

    

   

   

   

   

 أدق، معارفو لتكون الدين عن معارفو يدقق الفرقة من نفر يكون أن اهلل أمر السابقة باآلية

. رجعوا إذا قومو وينبو ليذكر
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 العربية اللغة إلستيالء النحو علم تعلم أن فعلينا وتفسريمها والدقيق بالتمام واحلديث القرآن لفهم

. واحلديث القرآن كلغة

 كذلك الًتاث الكتب أن اإلسالمية، العلوم مصادر أفضل أهنا واحلديث القرآن مع يتماشى

 بالكتب عموما تفهم الًتاث الكتب و. فيهما عما واخلالصات البيانات على تشتمل اليت معارفا تكون

 خصوصا الزمان قدًن يف وادلفكرين العلماء من ادلنجزة العربية واألرقام األحرف تستعمل العربية، الدينية

 العلوم يف زلدود غري كبري شأن ذلا الًتاث الكتب أن شك، بال وتكاد. األوسط الشرق من يأيت شلن

 الكتب. كافة اإلندونيسني ادلسلمني رلتمع يف شأهنا أيضا بل فقط، ادلعاىد طلبة يف أو فقط، الدينية

 جيب الواقع وهبذا. إندونيسيا يف اإلسالمية العلمية والعادة العلمي التقدم ىف عالمة تكون الًتاث

 الكتب يف يوجد ما أو األحاديث، أويف القرآن يف إما اإلسالمية، العلوم يطلب أن يريد الذي للشخص

 عبد بن أمحد بن زلمد عند النحو علم تعريف أما. تعلمو الواجبة العلوم كفرع النحو علم لتعلم الًتاث

 2.والبناء اإلعراب حيث من العربية اللغة أحوال هبا يعرف القواعد عن العلم ىو البارى

                                                 
4. ، ص(احلرمني: جّدة)، الكواكب الداريةزلمد بن أمحد بن عبد البارى، 

2
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 وجود. للبنني  اإلسالمى الفالح معهد يف ومنها اإلسالمية، ادلعاىد يف مطلقا النحو علم علم

 ختتلف حىت. التايل النحو علم عن وفهمهم اصغائهم اختالف إىل تسبب لطلبة ادلختلفة الًتبوية اخللفية

 االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني الطلبة تعلم نتيجة كثريا وختتلف. ضعيفة أم جيدة إما التعلم، نتيجة هبا

 يف احلال ىذا مثل ويقع. النحو علم مادة يف اإلسالمية االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني بالطلبة العامة

 علم مادة يف التعلم نتيجة إن حيث للبنني، اإلسالمى الفالح مبعهد الثانوية ادلدرسة من األوىل الدرجة

 ادلدارس من ادلتخرجني الطلبة نتيجة من أضعف العامة االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني للطلبة النحو

 يشعرون النحو يعلمون الذين األساتذة. التعلم نتيجة بعد ظهرت ادلشكلة وىذه. اإلسالمية االبتدائية

 ادلدارس من ادلتخرجني بالطلبة مقارنة العامة االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني الطلبة تفهيم يف الصعوبة

. اإلسالمية االبتدائية

 قراءة يف جيهلون اليزالون العامة االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني الطلبة بعض أن ذلك جبانب

 حيتاج النحو تعلم يف أن فالواقع. تفكريىم قوة تطور مل وكذلك بالًتدد، القرآن يتلو من منهم بل القرآن،

 وىنا. العربية األحرف كتابة على يقدر مل من منهم أن بل. النحو علم يف ادلبّينة األمثلة تفكري قوة إىل
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 فمن. النحو علم تعلم يف العامة االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني الطلبة صعوبة وىي ادلشكلة، وقوع أول

 االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني الطلبة احتملها اليت ادلشكالت يبحث أن الكاتب أراد السابقة، اخللفية

مشكالت الطلبة المتخرجين من المدارس االبتدائية العامة في : بادلوضوع العلمي البحث يف العامة

 .تعلم علم النحو بمعهد الفالح اإلسالمى للبنين مدرية لنداسان أولين

 توكيد الموضوع وتحديد المشكالت - ب

حذرا من االختالف يف الفهم عن ادلصطلحات ادلوجودة يف ادلوضوع السابق، فيحتاج إىل 

: التوكيد كما يلي

كلمة ادلشكالت مجع من ادلشكلة، ىف حبث ادلرفوعات، وادلنصوبات، وادلخفوضات الىت  - ١

. يوجهها الطلبة ادلتخرجون من ادلدارس االبتدائية العامة ىف كتاب تشويق اخلالن

يتعلم ومعناىا اجلهد يف تناول العلوم وادلعارف؛ تغري السرية -مصدر من تعلم" تعلم"كلمة - ٢

 4.مشتملة على معٌت تدقيق األشياء باجلدّ " تعلم" أما كلمة 3.أو النظر لسبب اخلرب

                                                 
3
 13.ص (1990باالي فستكا، : جاكرتا)، Kamus Besar Bahasa Indonesia وزارة التأديب،  

 . نفس ادلرجع4
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               5.النحو لغة ىو الناحية، أو اجلانب، أو اجلهة، أو السبيل، أو ادلراد، أوادلقصود- ٣

وأما اصطالحا فهو أحد فروع علم اللغة العربية الذي يبحث عن القواعد ادلتعلقة بًتكيب 

.الكلمة العربية واجلملة
6 

وادلراد من . الطلبة مجع من الطالب معناه الشخص الذي يطلب العلم يف إحدى ادلدارس- 4

 .العامة االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني  األول الفصل طلبة الطلبة يف ىذا البحث ىم

 طلبةمن التعارف السابق يلخص أن ادلراد بادلوضوع ىو ادلشكالت أو ادلسائل الىت حيتملها ال

 مدرية للبنني اإلسالمى الفالح معهد يف النحو علم تعلم يف العامة االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجون

 . أولني لنداسان

 تنظيم المشكالت- ج

 :وادلشكلة اليت تبحث يف ىذا البحث ىي

                                                 
5
 ف ت  ىداكريا اغوغ:جاكرتا)، Kamus bahasa Arab زلمود يونوس،  

6
 2.، ص10، اجلزء 4. ، ط(2002إجتار برو فان حوف، ت .ف: جاكرتا)، Ensiklopedi Islamتيم فنيوسون،  
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 علم تعم يف العامة االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجون الطلبة حيتملها الىت ادلشكالت أي - أ

. أولني لنداسان مدرية للبنني اإلسالمى الفالح مبعهد النحو

 ادلدارس من ادلتخرجني أي العوامل ادلؤثرة ىف مشكالت تعلم علم النحو للطلبة  - ب

 لنداسان مدرية للبنني اإلسالمى الفالح مبعهد النحو علم تعّلم يف العامة االبتدائية

 أولني

 الحجات في اختيار الموضوع- د

: توجد عدة حجات يف اختيار ادلوضوع، وىي

 . العامة االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني لطلبةأن علم النحو درس جديد ل- ١

 االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني للطلبة النحو علم مادة يف التعلم نتيجة أنوبالعموم - ٢

 .اإلسالمية االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجني الطلبة نتيجة من أضعف العامة

يف شأن ترقية صلاح تعلم الطلبة يف درس النحو حيتاج إىل مطالعة مشكالهتم، خصوصا يف - ٣

 .جهة القراءة، وحتريك الكلمة، والكتابة، وترمجة اجلملة العربية، حىت حتلل ىذه ادلشكالت
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 أهداف البحث- ھ

: أما األىداف ذلذا البحث فهي

 تعّلم يف العامة االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجون الطلبة دتلهادلعرفة ادلشكلت اليت يح -1

 أولني لنداسان مدرية للبنني اإلسالمى الفالح مبعهد النحو علم

 ادلدارس من ادلتخرجنيدلعرفة العوامل ادلؤثرة ىف مشكالت تعلم علم النحو للطلبة  -2

 لنداسان مدرية للبنني اإلسالمى الفالح مبعهد النحو علم تعّلم يف العامة االبتدائية

 .أولني

 فوائد البحث- و

 :أما الفوائد ذلذا البحث فهي

 من ادلتخرجون الطلبة احتملها الىت ادلشكالت لتكون زيادة الفكرة وادلعلومة للباحث عن -۱

. النحو علم تعلم يف العامة االبتدائية ادلدارس

 لتكون زيادة ادلخازن للمكتبة جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجارماسني -٢



 9 

 الطلبة حيتملها الىت ادلشكالتلتكون إعالما لألساتذة الذين يعلمون درس النحو عن - ٣

. النحو علم تعّلم يف العامة االبتدائية ادلدارس من ادلتخرجون

 .لتكون إعالما للباحثني اآلخرين الذين يريدون أن يبحثوا مثل ىذا البحث يف ناحية أخري- ٤ 

 خطوات الكتابة - ز

: أما خطوات الكتابة يف ىذا البحث العلمي تشتمل علي مخسة أبواب فيما تلي

ادلقّدمة وىي تتكون من خلفية ادلشكالت، وتوكيد ادلوضوع وحتديد : الباب األول 

. الشكالت، تنظيم ادلشكالت، وأىداف البحث، وفوائد البحث، واألخري فهي خطوات الكتابة

 العامة، وتشتمل على تعريف التعلم، وتعريف علم النحو وفوائد  النظرية :الباب الثاين 

تعلمو، طريقة تعليم علم النحو  

طريقة البحث وتشتمل على اجملتمع و العينة، البيانات و مصدر البيانات، : الباب الثالث 

. السلوك جلمع البيانات، و السلوك دلعاجلة البيانات وحتليل البيانات، و األخري إجراءات البحث
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حاصل البحث وتشتمل علي التصوير العام عن مكان البحث، و تقدًن : الباب الرابع 

.  البيانات، و األخري حتليل البيانات

 .االختتام وتشتمل علي اخلالصة والتوصيات: الباب اخلامس 

 
 

 

 


