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الفصل االول

مقدمة

أ. خلفّية المشكلة

إّن معظم عملية التطويرات حتدث من خالل نشاط التعلم، إما التعلم وعيا أو غريه 

ومبسطا أو معقدا و فرديا أو مبساعدة املدرس والتعلم من خالل مطالعة الكتاب أو مبساعدة 

تمع. والتعلم الوسيلة اإللكرتونية والتعلم يف البيت أو يف املدرسة و التعلم  يف البيئة العملية أو يف ا

يتجه إىل تغيريات داخل نفس املتعلم إما تغيري حسنا أم غريه وإما خمططا أم ال.

وقال "حمبني شاه" يف كتابه إّن التعلم هو عملية متدرجة وهو عنصر أساسيا يف تنفيذ كل 

ل إىل هدف الرتبية متعلق بعملية شيئ ويف املستوى الرتبوي. وهذه العبارة تدل على أن جناح الوصو 

تمع أو يف البيت. 1التعلم الىت أخذها الطالب إما يف املدرسة، يف ا

والتعلم ال يتخلع عن نشاط التعلم، ويف نشاط التعلم ال يستحيل أن توجد صعوبة 

الطالب يف التعلم. صعوبة التعلم هو حالة حيث أن الطالب ال يستطيعون أن يتعلموا بالفعالة 

جل التهديد، العرقلة والعصاب يواجها الطالب يف عمالية التعليم ان توجد هداف التعليم. صعوبة أل

1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm
150
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ا الطالب. الظواهر تظهر يف الناحية املعرفية، النفسية  التعليم عموما يوجد الظواهر الذي شعر 

2احلركيسة والوجدانية اما يف عملية التعليم أو حاصلة التعليم.

عر بصعوبة التعلم عند "واركري" وأصدقائه تعرف من الظواهر اآلتية :إن الفرد الذى يش

إّن نتيجة التعلم اليت حصل عليها الطالب خافضة وتكون حتت متوسط النتيجة الذى .1

نتيجة عليه جمموعته أو حتت طاقته.

ونتيجة التعلم غري متوازنة باالكتساب الذى قام به. وميكن أن الطالب قد بذل جهده .2

ل النتيجة الىت حصلوا عليها خافضة.للتعلم ب

كان بعض الطالب متأخرين يف أداء نشاط التعلم، وبعضهم متأخرون يف أداء الواجبات .3

بناء على الوقت املعني.

يظهر الطالب املوقف غري الئق عند التعلم كاملعارضة ، غري مبال، الكذب وغري ذلك..4

خرة، وعدم أداء الواجبة، والضوضاء الالئق كالكسالن، واملتأيظهر الطالب املوقف غري.5

يف الفصل، وال يكتب الطالب الدرس، وال يرتتب الطالب يف الفصل عند التعلم، يتغرب 

الطالب أنفسهم، ال يقوم الطالب بالعمل اجلماعي وغري ذلك.

يظهر الطالب موقف األنائي غري الالئق كالنكد، والغضب، وعندما وجدوا النتيجة فال .6

وغري ذلك.يشعرون بالندم 

2Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar, Jogjakarta. Nuha Litera, 2010.  Hlm  8
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وتوجد عدة العوامل الىت تؤثر على الطالب يف التعلم إما عامال داخليا أو خارجيا. 

وكذالك يف تعلم اللغة وخباصة يف تعلم اللغة العربية. وكما عرفنا أن تعلم اللغة الثانية اشتغال طويل 

أكثر املشاكل ومعقد. والتعلم عن اللغة ليس أمر سهال ميكن أن خيطط يف االعتماد القصري. وما

املوجودة عما يتعلق باللغة فألجل ذالك أصبح مكان الدرس اإلضايف كاملكان غري كايف لتعلم اللغة 

3الثانية.

إّن تعلم اللغة العربية ضروري ألجل املستقبل األفضل يف تطوير اللغة العربية بني اللغات 

ا لغة القرآن واحلديث والكتب األخرى. و  قال ابن عباس عن رواية املسلم يف  األخرى يف العامل أل

) "أحبوا العرب لثالث، ألىن عريب، والقرآن 1976:178كتاب فائد القادر شرح اجلامع الصغري (

4عريب ولغة أهل اجلنة.

واللغة العربية وسيلة رئيسية يف فهم القرآن واحلديث الصحيح. فألجل ذلك ينبغى لنا أن 

سالم ابن تيمية : إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها نتعلم اللغة العربية, كما يقول شيخ اال

فرض واجب فان فهم الكتاب والسنة فرض وال يفهم اال بفهم اللغة العربية, وما ال يتم الواجب اال 

وعرفنا أن ذلك األمر مكتوب يف احلديث املرفوع واألثر املوقوف، كما قال رسول 5به فهو واجب.

3 Douglas Brown, Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa, Copyright Oleh
Pearson Education Inc, 2007. Hlm 1

4 Moh. Syaifullah Al-aziz Senali, Metode Pembelajaran Ilmu Nahwu, Surabaya : Terbit
Terang, 2005. Hlm 15

23لبنان. - , دارالشرق العربي, بیروتاملدخل إىل اللغة العربيةالدكتور بدر الدين ابوصاحل, 5
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ازية (الكناية، اخلطأ من حيث اهللا صلى اهللا عليه وس لم يف حديثه "إن اهللا ال جييب الدعوة ا

6اإلعراب واخلطأ من حيث القراءة) وال يرى العلماء قراءة الصالة بالكناية.

واملؤسسة الرتبوية املوجودة يف منطقة كمبار جعلت اللغة العربية كمادة رئيسية بل عندما 

أن يتعلم العلوم املضمونة فيها يعىن علم النحو والصرف، ومها تعلم الطالب اللغة العربية فينبغى 

علمان رئيسيان يف تعلم اللغة العربية. وقد أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم لتعلم النحو، كما حكاه 

املرهيب من أىب جعفر حممد البقري بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، قال 

الكالم (الرتكيب اجليد) لتستطيعوا أن تتصلوا باللغة العربية كلغة القرآن العربية. رسول اهللا : تعلموا

وعن أيب زند من أبيه قال : ال يتزندق املرء يف الشرق إال ألنه ال يفهم اللغة العربية.

وقال السيوظى يف ألفيته "قد اتفق العلماء على أن علم النحو علم حمتاج إليه يف ناحية 

واحلديث. والي جيوز للشخص أن يبحث عن كتاب اهللا قبل أن يتعمق اللغة العربية، علم التفسري 

ألن القرآن عريب، ولن تفهموا املعىن املراد من مضمون القرآن بدون معرفة قواعد اللغة العربية وكذلك 

7احلديث.

ة علم النحو علم رئيسي يف فهم اللغة العربية فألجل ذلك أنه ضروري لتعلمه بل الواقعي

تدل على أن الطالب مازالوا صعبة يف تعلمه. وإن النحو وسيلة رئيسية يف تعلم اللغة العربية ومراقبة 

ا  لتباعد عن الكالم املخطئ. وهذه مشكلة الزمة أن يعاجلها املدرس ألن هذه املشكلة شعر 

درس النحو خريج الطالب يف املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى. إن خلفية تربية املدرس الذى يعلم 

6Moh. Syaifullah Al-aziz Senali, Op. Cit, Hlm 12
7 Juwairiyah Dahlan , Metode Belajar Bahasa Arab, Al-ikhlas, Surabaya. Hlm 50
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سهل ينبغى أن يفمن القسم العريب. بالنسبة إىل خلفية تربية املدرس الذى خترج من القسم اللغوي 

وهناك عدة العوامل صعوبة التعلم املوجودة  يف نفس الفرد أو كان املتعلم .الطالب يف فهم النحو

يؤثر اكتسابه يف تعلمه. وتلك العوامل حتتوى على الوجهة اجلسمانية أو الروحانية من الفرد أو اما 

وصعوبة التعليم شعر التعلم. و كثري الطالب يف الفصل, ضعف الدوافع والرغبةقلة وسيلة التعلم, 

الثانوية مبعهد دار اهلدى باظواهر املوجودة. تلك الظواهر هي :لطالب يف املدرسةا ا

قلة دوافع الطالب يف تعلم علم النحو.1

قلة الرغبة يف تعلم علم النحو.2

ال يباىل الطالب عن علم النحو.3

قلة عملية الطالب يف تعلم علم النحو.4

صعوبة التعلم اليت تؤثر علىالعواملبناء على املشكلة السابقة تتجذب إنتباه الباحثة عن 

ا الطالب. فلذالك تتجذب  الطالب في تعلم صعوبةنتباه الباحثة لبحثه حتت املوضوع "إشعر 

".لمدرسة الثانوية معهد دار الهدى بمركز تافونج بمنطقة كامباربامادة النحو 

ب. توضيح اإلصطالحات

وغريمها) ملعرفة السبب، كيف حل دراسة هي مالحظة عن احلدوث (التأليف، العمل .1

.املشكلة وغري ذلك

8لسهُ هو ضدّ صعوبة.2

424بیروت -منجد  في اللغة واألعالم، طبعة جدیدة منقحة، دار المشرقالقاموس 8
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التعلم هو نشاط أملكه املرء والذى قام به لتمليك الكفائة املهارية واملعرفية احملتاجة .3

9إليها.

صعوبة التعلم هي مسألة يواجها الطالب عند عملية التعلم والتعليم حىت ال يصلوا إىل .4

10لة التعلم املقررة.مستوى استحقاق حاص

ا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وظبط او اخر الكلمات .5 علم النحو هو قواعد يعرف 

ا. 11و كيفية اعر

تج. المشكال

ت. تقديم المشكال1

بناء على خلفية املشكلة السابقة فتكون مشكلة هذا البحث فيما يلى:

مازالت خافضةنتيجة تعلم الطالب مل تصل إىل معيار النجاح األدىن أو.1

تنفيذ طريقة تدريس علم النحو مل يسري على ما يرام .2

قلة اشرتاك الطالب يف عملية التعلم والتعليم.3

ال يباىل الطالب عن درس علم النحو.4

ضعف فهم الطالب عن املادة من علم النحو.5

ما العوامل الداخلية او اخلارجية إكثري العوامل اليت تؤثر على عملية التعلم لدى الطالب .6

9 Benya A. Pribadi, Metode dan Sistem Pembelajaran, Jakarta : Dian Rakyat, 2009. Hlm 6
10Muhibbin Syah, Op. Cit hlm 160

11 : داراالثافة االءسلميةقواعد اللغة العربية. بريوتىملخصفؤاد نعمة. 
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ت. تحديد المشكال2

ولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث فتحدد الباحثة للبحث عن صعوبة التعلم مبادة 

النحو يف املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كامبار".

تتكوين المشكال.3

ما هي العوامل الداخلية الىت تتعلق بصعوبة الطالب يف تعلم مادة النحو يف املدرسة الثانوية أ. 

مبعهد دار اهلودى مبركز تافونج مبنطقة كامبار.

ما هي العوامل اخلارجية الىت تتعلق بصعوبة الطالب يف تعلم مادة النحو يف املدرسة الثانوية ب. 

اهلودى مبركز تافونج مبنطقة كامبار.مبعهد دار 

د. أهداف البحث وفوائده

أ. أهداف البحث

ا الطالب يف تعلم النحو .1 الثاين يف املدرسة الثانوية مبعهد بالصفملعرفة الصعوبة الىت شعر 

دار اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كامبار" من حيث العوامل الداخلية واخلارجية

ب. فوائد البحث

وهذا البحث مدخل للمدرس يف اختيار طريقة التدريس املستخدمة يف عملية للمدرس،.1

التعلم والتعليم وخباصة يف تعلم النحو.
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للطالب، هذا البحث مدخل للطالب لزيادة محاستهم يف تعلم اللغة العربية وخباصة مبادة .2

النحو حىت يستطيعوا أن يعاجلوا صعوبتهم يف التعلم.

للباحثة، هذا البحث زيادة املعلومات للباحثة عن مواجهة الصعوبات الىت تواجهها .3

.عطاء احللول لتلك الصعوباتإالطالب وخباصة يف تعلم النحو، حىت تستطيع الباحثة 


