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مستلخص
علم النحو هو العلم الذي يبحث عن كيفية بناء مجل صحيحة من خالل االنتباه إىل 
للغة العربية. وهناك عدة املشاكل  اية اجلملة  صيغها، موقف اجلملة، وضبط احلركات يف 
ت يف تفهيم النحو. وهذا البحث  اليت يوجهها الطالب يف تعلمه حيت يسببهم الصعو

ت الطلبدبيات اليت يبحث فيها عن يستخدم بطريقة استعراض األ ة يف تعلم النحو الصعو
ت و العوامل اليت تسببها : و  حية وجهة الصعو ويقدم البحث من ) ١فيها ينقسم من 

ت هي من الصعوبة اللغوية ألن معظم الطلبة  نصوص يصعبون يف قراءة الوجهة الصعو
ا،  أما و فردات حىت مل يفهموا معناها.) ونقصان امل٢العربية غري املشكل و يف ضبط حركا

م وهي :  ) من عاملة النفسية ألن قلة املوهبة والدوافع من ١العوامل اليت تسبب صعو
ت يف تعلم النحو، يستخدم املدرس الكتب والطرق )٢الطلبة حيت يؤثرون الصعو

اليت يستخدمها غري املناسبة يف التعلم وحالة الطلبة.  الدراسيةوالوسائل

ت، النحو، العواملالكلمات األساسية : الصعو
Abstract

Nahwu discusses the methods for arranging sentences correctly in Arabic by paying
attention to sighot, sentence position, and the line's state at the end of the sentence.
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Thus, students have various kinds of difficulties in understanding Arabic grammar,
especially in Nahwu. This study uses the literature review method, which describes
some of the problems from the results of research that have been conducted by other
researchers related to students' difficulties with Arabic grammar, especially in
Nahwu. Therefore, the researcher describes the two difficulties students face in
learning Nahwu, namely the form of difficulties and the factors causing the
difficulties that students face in learning Nahwu. The results of this study; (1) the
forms of difficulty faced by students in learning Nahwu, a) linguistic aspects, most
students have difficulty reading and providing lines in Arabic text, b) students have
difficulty translating, (2) the factors that cause difficulty faced by students in
learning Nahwu, a) lack of interest and motivation of students in learning Nahwu,
b) using books, methods, and media.

Keywords : Difficulty, Nahwu, Factors

Abstrak

Ilmu Nahwu membahas tentang tata cara menyusun kalimat dengan benar dengan
memperhatikan sighot, kedudukan kalimat dan keadaan baris di akhir kalimat
dalam Bahasa Arab. Dalam pembelajaran Bahasa Arab terdapat beberapa kesulitan
yang dialami siswa dalam memahami ilmu Nahwu. Penelitian ini menggunakan
metode literature review dengan cara mendeskripsikan beberapa temuan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan kesulitan siswa
dalam pembelajaran nahwu. Peneliti mendeskripsikan dua kesulitan siswa dalam
pembelajaran nahwu, yakni bentuk kesulitan dan faktor penyebabnya. Berdasarkan
kajian dan analisis literatur, bentuk kesulitan yang dihadapi siswa ialah: (1) aspek
kebahasaan, sebagian besar siswa kesulitan dalam membaca dan memberikan baris
teks Bahasa Arab; (2) siswa kesulitan menerjemahkan. Adapun faktor-faktor yang
menyebabkan kesulitan siswa antara lain: (1) kurangnya minat dan motivasi siswa
dalam pembelajaran nahwu; (2) penggunaan buku, metode dan media pembelajaran
yang tidak sesuai dengan keadaan siswa.

Kata kunci : Kesulitan, Nahwu, Faktor-Faktor

املقدمة-أ

ا املرء ألخذ تغيري السلوك اجلديد كليا نتيجة  إن التعلم هو عملية احملاولة اليت قام 
حالة تورط ظيفة من ة والو الناشط. والتعلم هو عملية ١من خربته يف التفاعل مع بيئته

1 Darmayanto, Belajar dan Mengajar, (Bandung: CV. Yrama Widya. 2010), hal: 2
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الذي يقوم بعملية التعلم والتعليم سيمر خبربة التعلم وحياول لطلبالطالب. و الشخص 
لسهلة  يشعرون  املعىن من تلك اخلربة. إن نشاط تعلم الطلبة ال جيرى جيدا، وأحيا
حية. وذلك االختالف يسبب  جيدون الصعوبة. ولكل فرد خيتلف يف كل  وأحيا

بل هناك ليس لسبب الذكاء اخلافض،اختالف السلوك لدى الطلبة. وصعوبة تعلم الطلبة
.٢العوامل غري الذكائية. فألجل ذلك إن الذكاء ال يكفل جناح التعلم

ارس ة يف املدعلى مادة من املواد وأصول الدراستعليم القواعد النحوية قد جرى 
أنلى مؤسسة الرتبية اإلسالميةفلذلك عواملعاهد واجلامعة اإلسالمية منذ زمان املاضى.

للغة العربية وللسيطرة على اة الواجبة إىل التالميذ.اللغة العربية إحدى مادة الدراسيجتعل
اجليدة حتتاج إىل فهم فروع هذه اللغة وهي النحو والصرف. فالنحو هو ضبط الكلمات 
بعد التعرف على موقعها من اجلملة، وقد احندر إلينا هذا املفهوم من تعريف علماء النحو 

بناءا". كما و علم يعرف به أواخر الكلمات اعراكانوا يعرفونه على أنه "ى الذين  القدام
صقال مصطفى الغاليييين : إن علم النحو هو فرع ول تعرف من فروع علوم العربية، وعلم 

أى الىت ختتص قواعد النحو ، ٣ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء
ا معربة بتحديد وظفية كل كلمة داخل اجلم ا، أ لة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعرا

(أى يتغري شكل أخرها بتغري موقعها يف اجلملة) أو مبنية (أى يتغري شكل أخرها بتغري 
.٤موقعها يف الكالم)

ت الطلبةعدة هناك و يف تعلم النحو  مة . والصعوبة عموما حالة خاصة متسصعو
لعراق يف أداء النشاط للوصول إىل اهلدف. حىت حيتاج املرء إىل احملاولة املواظبة حلل تلك 
الصعوبة. وصعوبة التعلم هي حالة عملية التعليم اليت تنسم ببعض العقبات لذلك يتدخل 

كن حلها واليت ياء اليت ال مييف عملية التعلم وحتقسق نتائج التعلم ، أما املشكلة هي األش

2 Abu Ahmadi dan Widodo Supriono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),
hal. 77.

٣)، ص.١٩٩٧ت : املكتبة العصرية، ، (بريو الدرس العربيةجامع مصطفى الغالييين، ٣
٣)، ص.٢٠٠٨دار الثقافة اإلسالمية،، (بريوت : ملخص قواعد اللغة العربيةفوائد نعمة، ٤
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لذلك الصعوبة يف تعلم النحو أن يعرق الطالب يف أداء التعلم النحو .٥تسبب مشاكل
حتتوى ت التعلمالعوامل صعوعند حمبني شاهويف فهم علمه. ومعظم العوامل اليت تسببها 

على العصاب أو نقصان قدرة الطالب إما سكولوجية أو سيولوجية، منها :
يات املعرفية منها ختفيض ذكاء الطالب الناح.١
الناحيات الوجدانية منها موازنة االنفعال واملوقف.٢
الناحيات النفسية احلركية منها عصاب يف احلواس اخلمسة مثل البصر والسماع.٣

ا استعراض األدبياتوهذا البحث يستخدم بطريقة  ليزية مأخوذة من الكلمة اإلجنأ
شكل من الكتابة املخططة واملفصلة ، استعراض األدبيات هي،literature reviewيكين 

راء الدراسة اليت متفيما يتع cooperاعتذرث أخرى جارية أو سيتم إجراؤها،و على حبلق 

إبالغ القارئ بنتائج البحث هلا عدة أهداف وهي:استعراض األدبياتنcreswellيف
الستعراض يف ذلك الوقت ، وربط البحث لبحوثتباطًا وثيًقا األخرى اليت ترتبط ار 

.٦لبحوثة السابقةااملوجودة ، وسد الثغرات يف األدبيات

تمتساويةويركز هذا البحث إىل وسطة لدي الطلبة مبدرسة الثانوية املتالصعو
) مجع ١: وهياخلطوات اليت يستخدمها يف هذا البحث أما و يف تعلم النحو.والعالية

ت الطلبة يف تعلم النحو، البحوث عن  ت، ) ٢صعو ت) حتليل٣تقومي البيا متساو
ت .وعواملهاصعو

البحث-ب

ت الطلبة يف تعلم النحوالبحوثسبعةمجعويف هذا القسم قد  دي لعن صعو
ويعرضها كما يلي :، درسة الثانوية املتوسطة والعاليةالطلبة مب

5 Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: UNY Press, 2007), hal. 149-150
6W Creswell John, “Research Design: Qualitative”, Quantitative and Mixed Methods

Approaches 3th Terjemahan Achmad Fawaid Yogyakarta, Vol. 40, 2010, hal. 40
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ة بكلية طالبة قسم تدريس اللغة العربيوهيربيعةالبحث العلميمن البحث األول 
كنبار و  ٢٠١٤سنة يفالرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية ر

ملدرسة الثانوية وموضوع البحث "صعوبة ه،١٤٣٥م/  الطالب يف تعلم مادة النحو 
فونج مبنطقة   ويقدم تبيانالطريقة حتليل االسهاوتستخدم"،كامبارمعهد دار اهلدى مبركز 

ت  صعوبة . ونتائج البحث أنطالبا٢٠هموعددينالفصل الثاالطالب يفمنالبيا
امهالطالب وفيها العامالنعندة النفسيةاملالعتوى على حيالطالب يف تعلم مادة النحو

فهو ما يصدر عن شخصية املرء الذي حيتوى على ةالداخليةالعاملو واخلارجية. الداخلية
الرغبة املوقف واملوهبة و أمرين، يعىن أمر نفسي (جسماين) وأمر نفسي (روحاين كالذكاء و 

وقامت ربيعة من حتليل االستبيان فتجدها أسباب صعوبة تعلم النحو لدى الطالب والدفع)
يف رغبة ال) قلة ١: الداخلية وهي يف الصف الثاين مبدرسة الثانوية دار اهلدى من العاملة 

وقت تعلم النحو لدى الطالب ال) قلة ٣رتكيز الطالب يف تعلم النحو.القلة ) ٢التعلم. 
) يتكاسل الطالب ٥فهم الطالب عما شرحه املدرس عند التعليم. ال) قلة ٤خارج املدرسة. 

ما يصدر عنةاخلارجيةوأما العاملة.ياملذكرة الدراس) قلة ٦ملذاكرة الدرس خارج املدرسة. 
خارج التلميذ وهو حيتوى على أمرين أيضا، يعىن بيئة اإلجتماعية كاملدرس واألصدقاء 

تمع وبيئة غري اإلجتماعى وكاملدرسة و وسائل التعلم وأدوات التعلم و طرق  لتعلم واجلو اوا
وسائل )١اخلارجية أسباب صعوبتهم يف تعلم النحو وهي : ومن العاملةووقت التعلم.

) صعوبة املادة اليت قدمها املدرس. ٣) كثرة املادة اليت قدمها املدرس. ٢الفصل غري مؤيدة. 
عبون و نعاسون عند تعلم النحو ليال. ٥بطيئ وقت التنفيذ لتعلم النحو. ) ٤ ) الطالب 
) املسكن غري مؤيد ملكان التعليم.٦) طريقة التدريس اليت استخدامها املدرس غري جمذبة. ٥

البحث الثاين من البحث العلمي سيت خليفة وهي طالبة قسم تعليم اللغة العربية 
يف سنة  ٢٠١٤بكلية الرتبية والتعليم جلامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكر

مشكالت تعليم النحو لدى تالميذ الصف األول مبدرسة البحث "ع ه، وموضو ١٤٣٣م/
ملنهجخ. وتست"معهد األوابني املتكامل ديفوكاملتوسطة اإلسالمية يف  الوصفى من دمها 
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مشكالت تعليم توجدتالميذا. أما نتائج البحث٥١التالميذ يف الصف األول عددهم 
حية غري اللغويةالنحو تمعيكون من  وكثرية من الصف األول مبدرسة املتوسطةويقوم ا

ن قبل. ويشعرهم مولذلك مل تكن تعلم اللغة العربية التالميذ متخرجون من املدرسة اإلبتدائية 
لتعلم اللغة العربية أخصها درس النحو ليس أمر سهال. ومنهم ال حيبون درس النحو ألن 

عند مليول االيت تسبب إىل ضعفالنحوية صعبة عند رأيهم. وفيها العوامل املادة قواعد 
م اليتعودوا على تطبيقها ١الطالب، وهي :  ) قدرة التالميذ على قواعد النحو ضعفية أل

استخدام الطريقة التعليمية مازالت قليال حىت تؤدي إىل امللل ) ٢عند دراستهم يف املدرسة. 
م على تعلمها. ٣. عند التالميذ ن تعلم النحو صعبة ألن قلة سيطر ) اعتقاد التالميذ 

عملية التعليم والتعلم ال يقل التالميذ يشعرون صعبا يف تطبيقها.) يف٤
م تعليم اللغة قسوهي طالبة ارزقى ميلينا ولندرىالبحث الثالث من البحث العلمي 

ملبانج يف سنة  م، وموضوع حبثه ٢٠١٥العربية جبامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية 
دراسة النحو"، تستخدم البحث الوصفي"أساليب املعلم يف حل مشكالت الطالب يف

من الطالب يف الصف الثاين املتوسط مبعهد روضة العلومى اإلسالمي. وحتليل املشكالت 
يف هذا البحث أن يواجهها الطالب من الناحية اللغوية ألن الطالب يف الصف الثين 

نصوص غري لاملتوسط مبعهد روضة العلوم اإلسالمي يصعبون يف ضبط احلركات عند قراءة ا
املشكل وحتديد العامل يف اجلملة. 

ربية وهو طالب قسم تعليم اللغة العاولوا األرحامالبحث الرابع من البحث العلمي 
م، ٢٠١٨بكلية الرتبية والعلوم التعليمية للجامعة األسالمية احلكومية فونوروغو يف سنة 

ت تعلم قواعد اللغة العربية وموضوع حبثه " درسة لطالب الصف العاشر مبدرجة صعو
، ويستخدم ٢٠١٧/٢٠١٨مفتاح العلوم العالية فوجانج كرادينان دولوفو السنة الدراسية 

توحتليل ال،٢١لبحث النوعي ومستجبه من الطالب الفصل العاشر عددهم  صعو
ت يف تعلم قواعد اللغة العربية لطالب ١يف هذا البحث وهو : قواعد ال ) أن وجوه الصعو
لصف العاشر هم الصعبة يف تركيب اجلمل عن املادة امسية كانت أو فعلية، والصعبة يف ا
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) العوامل الداعية يف تعلم قواعد اللغة العربية لطالب الصف العاشر ٢فهم اإلعراب. 
مبدرسة مفتاح العلوم العالية فوجانج كرادينان دولوفو هي العوامل املعرفية وهي قدرة الطالب 

كن الطالب أو املعهد، ووجود بيئة العربية فيه، واستخدام الطريقة املناسبة. جيد، ووجود مس
) العوامل العوائق يف تعلم قواعد اللغة العربية لطالب الصف العاشر مبدرسة مفتاح العلوم ٣

العالية فوجانج كرادينان دولوفو هي نقصان محاسة الطالب ونقصان اهتمام الطالب على 
ت اللغة العربية.درس اللغة العربية، وا عتقاد الطالب يف صعو

عليم اللغة أنه طالب قسم تعرفان سوليستييويمن البحث العلمي البحث اخلامس
٢٠١٩رتو يف سنة كالعربية بكلية الرتبية والعلوم التدريسية للجامعة اإلسالمية احلكومية بورو 

ل احلادي عشر يف الفصمشكالت قواعد النحو يف تعليم اللغة العربية "م، وموضوع حبثه
، "٢٠١٩/٢٠٢٠مبدرسة اإلحسان الثانوية اإلسالمية بيجي بورووكرتو يف العام الدراسي 

لبحث امليداين لدى الطلبة الفصل احلادي عشر عددهم  ومن طالبا، ٦٦وتستخدم 
ت التحليلية يف هذا البحث أن املشكالت اليت  ليم قواعد يوجهها الطالب يف تعالبيا

حية النفسية وتنقسم إىلمالنحو لية فيها الداخالعالة .قسمني الداخلية واخلارجيةن 
قلة الطالب يفهمون قواعد النحو وبعض الطالب مل يعرفوا الكلمات ) ١املشكات : 

) ال يهتم الطالب ٤) الصعوبة لفهم املادة. ٣قلة الدافع يف تعليم قواعد النحو.) ٢العربية.
) من العائلة أن معظم والد الطالب ١فيها املشكالت : اخلارجيةفأما العاملةشرح املعلمة.

حالة التعليم غري ) ٢م يف كيفية تعلم اللغة العربية. يشغلون يف عملهم و ال يهتمون
الداعمة ألن يستخدم املدرس طريقة احملاضرة يف كل تعليم النحو وذلك تسبب مملة الطالب 

حىت ال يهتموا الدرس.
وهو طالب من قسم تعليم اللغة جرضوان.من البحث العلمي السادسالبحث 

هيل املتعلمني جلامعة الران ١٤٣٩م/ ٢٠١٨سنة بندا أتشيه يفيري العربية بكلية الرتبية و
ستخدام طريقة القواعد والرتمجة ه. وموضوع حبثه " مشكالت الطلبة يف تدريس النحو 
لبحث الوصفي وأن مستجبه الطالب "،Aceh Besarمبعهد بيت الصرب  وتستخدم 
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من حيتويمن هذا البحثشكالت الطلبة املطالبا. وحتليل١٤الفصل الثالث عددهم 
حية الوسائل والطرق وامليول  ر هذه النواحي تؤثوو الوقت التعليمي بعض النواحي وهي 

لة الشخصيةاالستبانة واملقابمن نتيجة فوجدها الباحثالصعوبة الطالب يف التعلم.إىل 
ن حصة ) إ١:فهي Aceh Besarيف الفصل الثالث مبعهد بيت الصربيلدى الطالب

ارا، ويدرسون دروسا دينيةتدريس النحو مل تكف م يدرسون يف املدرسة  لضيق الوقت أل
أكثر من الطالب ال ) ٣.الطرق الوسائل التعليمية املناسبةملدرس ال يستعمل ا)٢ليال. 

يرغبون أن يسألوا إىل مدرس عن املادة النحوية. 
ليم وهو طالب قسم تعوسنو رضاء خري األممالبحث السابع من البحث العلمي 

٢٠٢٠اللغة العربية بكلية الرتبية وعلوم التدريس جلامعة مرتو اإلسالمية احلكومية بالمبونج 
صل تعلم القواعد النحوية لدى تالميذ الفحتليل مشكالته، وموضوع حبثه "١٤٤١م/ 

ضة العلوم بومي هارجو بتانج هاري المبونج الشرقية  ملعهد اإلسالمي ر االبتدائي الثالث 
لبحث الوصفي ومستجبه من الطالب م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسي  "، وتستخدم 

ضة العلوم اإلسالمي حث حيتوى البليل املشكالت الطالب يف هذاحتو .الصف الثالث ر
حية اللغوية والنفسية والطريقة والكتب الىت يستخدمها املدرس.  على عدة النواح وهي من 

ت التعلم ودروس القواعد النحوية ) ١أن املشكالت فيها :  قلة الفهم بسبب مستوى صعو
) توضيح املعلم سريع جدا وقصريا جدا، لذا فإن فهم املادة ٢أعمق من الفصل السابق. 

) العوامل ٤الطريقة اليت يستخدمها املعلم هي احملاضرة والسؤال واإلجابة.) ٣ل جدا. طوي
) العامل املثبط هو ٥الداعمة هي الكتب ومرافق البنية التحتية للفصل اليت تدعم التعلم. 

يكون الطالب أقل نشاطا ) ٦الكسل بسبب استنفاد العديد من األنشطة من الصباح. 
بة وال توجد معاميف تقدمي أمثلة خمتلف ملثل ة من املواد اليت يتم تدريسها حبيث تبدو ر لة 

درا ما ينتبهون إىل السياق. ) ٧بني املعلم والطالب.  حيفظون الطالب النص غالبا ولكن 
نتج عن هذا أن يكون الطالب قادرا فقط على تقدمي نفس املثال أمت حفظه دون تطوير 
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بدو دمي أمثلة خمتلفة من املواد اليت يتم تدريسها حبيث تأقل نشاطا يف تق)٨أمثلة أخرى. 
ملثل بني املعلم والطالب. بة وال توجد معاملة  ر

ت الطلبة يف تعلمحتليل .١ النحوصعو
وفيها عدة ثو بحالالبحث من سبعةيف هذا القسم حماولة حتليلية عن النتائج 

ت  ت الطلبة يف تعلم النحومتساو ت البعضمنوضحوي،صعو حية و صعو هي من 
تعلم النحو ويعرضها كما يلي:تتسبب صعواليتوالعواملعوبيةالصةوجهال

ت الطلبة يف تعلم النحو -أ وجهة الصعو
ت  عوبةالنحو، الصعوبة األوىل هي الصيف تعلم الطلبة يواجه هناك عدة الصعو

اغري املشكل و يف ضبأن الطلبة يصعبون يف قراءة النصوص العربية اللغوية ط حركا
رفان عالبحثان ومها وهذا كما وجدت يف ونقصان املفردات حىت مل يفهموا معناها، 

لطالب ملعرفة فردات حىت يصعب اإتقان املنقصانمث . وارزقى ميلينا ولندرىسوليستييوي
املعىن وحتديد العامل يف اجلملة، وكما وجدت يف البحثان مها وسنو رضاء خري األمم و 

وارزقى ميلينا ولندرى.
ت الطلبة يف تعلم النحو-ب عوامل صعو

ت الطلبة يف تعلم النحو،  ومن هذا القسم يبحث عن العوامل اليت تسبب صعو
يف تعلم النحو. منها :ل الناحيةها توجد من كعواملمعظم 

العامل األول من النفسية الطلبة ومنها من العامل الداخلية واخلارجية. فأما العامل 
الداخلي فهو مايصدر عن شخصية املرء الذي حيتوى على أمر نفسي جسماين و روحاين 
لطبع ت املعينات، و ألن كل طالب لديهم ظروف نفسية خمتلفة، خاصة من مستو

سوف تؤثر هذه االختالفات على عملية ونتائج التعلم اخلاصة بكل منها. بعض العوامل 
النفسية تشمل الذكاء واالنتباه واملصاحل واملواهب والدوافع املعرفية وقوة التفكري. وأما العامل 
لطالب. تنقسم العوامل اخلارجية أيضا إىل نوعني مها العوامل  اخلارجي هو الظروف احمليطة 
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تعلم ؤثر أيضا عمليات الالعوامل البيئة، والظروف البيئية ت) ٧.١لبيئة والعوامل األساسيةا
العوامل األساسية، هي العوامل اليت مت تصميم وجودها واستخدامها وفقا ) ٢. والنتائج

لتنائج التعلم املتوقعة. من املتوقع أن تعمل هذه العوامل كوسيلة لتحقيق أهداف التعلم 
شورة، املميكن أن تكون هذه العوامل األساسية يف شكل مناهج، وتقدمياملخطط هلا.

كثري من البحوث السابق الذي يوجهه الطلبة من العاملة النفسية واملرافق، واملعلمني.و
اولوا ورضوان. جوعرفان سوليستييويو سيت خليفةالطلبة كما وجد يف حبوث ربيعة و 

م قلة من الرغبة وااألرحام لدوافع واملوهبة يف تعلم النحو و أيضا من الظروف اخلارجي.. أ
سيت ن مها الصعوبة يف البحثاووجد الباحثيةطريقة التعليمالوالعامل الثاين من 

يف يت تستخدمالاستخدام الطريقة التعليمية غري املناسبةوسنو رضاء خري األممو خليفة
تعلم النحو، ومعظم املدرس يستخدم طريقة احملاضرة واألسئلة واألجوبة والعروض التقدمي 

خدم طريقة التعليم هي أهم عوامل يف القاء املوادة الدراسية وكيفية اليت يست.يف تعلم النحو
املدرس لتلقية املعرفة أو مادة إىل الطالب لنيل األهداف التعليمية. وواجب املدرس أن 

خدم طريقة املتنوعة و املناسبة مبادة الدراسة حىت تؤثر جناحا أو تفشلهم يف التعليم. يست
ا ركن أساسي من أركان العملية التعليميةوالعامل الثالث هو من الوسيلة وأ

دمية كوسيلة قبعض املدرسني يستخدمون وسيلة أنيف حبث رضوان جتووجدالرتبوية
ستعمال وسائل التعليميف فهم علم النحو،السبورة حىت ال يرقي الطالب  ختارة ية املألن 

املناسبة يرقي الطالب يف كفائتهم خاصة يف تعلم النحو و يسهل املدرس يف توضيح و 
الدرس. 

ا إحدى العوامل اليت دفعت جناح العملية  والعامل الرابع هو من الكتب الدراسية أ
ا يساعد الطالب على تذكر تل املدرس ك املادة أو الرجوع إليها ولذلك ينبغيالتعليمية أل

ت الطالبات يف تعلم النحو مبعهد العم والعمل تولونج أجونج للعام الدراسي”ديوي مرمي.٧ ، "حتليل صعو
٣٥)، ص. ٢٠١٩، تولونج أجونج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج، (الرسالة
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وافق مع نفس تتأن يستخدم الكتب الدراسية يف تعلم النحو وفقا الحتياجات الطالب و 
.٨مستويتهم

والعامل اخلامس من الوقت التعليمي ألن يستغرقه غري فعالية حىت مل يكف الطلبة 
ملادة جيدة. ا حىت اليفهمون ايف حصة تدريس النحو، وأيضا توضيح املعلم سريعا وقصري 

وإذا املعلم يستغرق الوقت جيدا وفعاليا يسبب السهول يف تعلمهم.

ملعهد "، وسنو رضاء خري األمم٨ حتليل مشكالت تعلم القواعد النحوية لدى تالميذ الفصل االبتدائي الثالث 
ضة العلوم بومي هارجو بتانج هاري المبونج الشرقية للعام الدراسي جامعة مرتو ، ، (المبونجالرسالة"، اإلسالمي ر

.٣٦ص.، )٢٠٢٠اإلسالمية احلكومية بالمبوج،

ويةاللغالصعوبة 

ت الطلبة يف تعلم النحو صعو

وجهة
ت  الصعو

مل عوا
ت  الصعو
كتب
طرق
وسائل

النفسية
الداخلية

اخلارجية
الوقت 
التعليمي
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اخلامتة-ج

ت الطلبةيتعلقعمالبحثالحصوعلىداعتماا ،يف تعلم النحو وعواملهابصعو
. ويقدم نحوها الطالب يف تعلم الصعبوالعوامل اليت يفيها عدة النواحأن من سبعة حبو

ت هي من الصعوبة اللغويةالباحث من وجهة الص ون يف قراءة يصعبألن معظم الطلبة عو
ا ونقصان املفردات حىت مل يفهموا معناها. النصوص العربية غري املشكل و يف ضبط حركا

مو  ن الطلبة حيت مقلة املوهبة والدوافع عاملة النفسية وهيمنالعوامل اليت تسبب صعو
ت يف تعلم النحو و  الطرق كتب و الم املدرساألخرى أن يستخدعواملأما اليؤثرون الصعو

ائل غري املناسبة يف التعلم وحالة الطلبة.والوس
االقرتاحات-د

اية هذا البحث التوصيات األتية : ويقرتح يف 
يرجى على الطالب تعلما جيدا يف تعلم النحو ويهتمون اهتماما كبريا فيه ألنه من أحد .١

أسس لفهم اللغة العربية.
اعد عند الطالب الذين مل يستطيعوا أن يطبق القو ينبغي على املدرس أن يهتم اهتماما .٢

النحو.
وص أن يراجعوا املواد وممارستهم تطبيق القواعد النحوية يف قراءة النصينبغى على الطلبة .٣

العربية.
ا داخل الفصل أو خارجه..٤ يرجى على الطلبة أن حيفظوا املفردات ويعدو
املدارس واألسرة اعطاعهم الدوافع إىل الطلبة يف تعلم النحو.ينبغي على .٥
يم النحو.واحلدثة عن تعلتعليمية املناسبة الطرق الينبغي على املدرس أن يستخدم .٦
يهتم الطلبة ارة واملناسبة حىتينبغي على املدرس أن يستخدم الوسائل التعليمية املخت.٧

جلذابة إىل التعلم 
.تعمل الكتب املناسبة والسهولة ملقتضى املستوى الطلبةينبغي على املدرس أن يس.٨
الوقت التعليمية الفعالية.ينظم املدرس .٩
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يةرللجمهولدينيةاونلشؤاوزارة، ملعلمنياتأهيلولرتبيةابكليةلعربيةا
.تشيهأابندحلكوميةاإلسالميةاينريالراجامعةنيسيةوإلندا

مشكالت تعليم النحو لدى تالميذ الصف األول مبدرسة ، ٢٠١٤، سيت خليفة
تعليمقسمة بطال،الرسالة،املتوسطة اإلسالمية يف معهد األوابني املتكامل ديفوك

الرتبية والتعليم جلامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية بكليةلعربيةاللغةا
. جاكر

مشكالت قواعد النحو يف تعليم اللغة العربية يف الفصل ، ٢٠١٩، عرفان سوليستييوي
احلادي عشر مبدرسة اإلحسان الثانوية اإلسالمية بيجي بورووكرتو يف العام 

الرتبية بكليةلعربيةاللغةاتعليمقسمب طال، الرسالة، ٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسي 
جلامعة اإلسالمية احلكومية بوروكرتو. والعلوم التدريسية 
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حتليل مشكالت تعلم القواعد النحوية لدى تالميذ ، ٢٠٢٠، وسنو رضاء خري األمم
ضة العلوم بومي هارجو بتانج  ملعهد اإلسالمي ر الفصل االبتدائي الثالث 

قسمب طالالرسالة، ، م٢٠١٩/٢٠٢٠هاري المبونج الشرقية للعام الدراسي 
ية مالرتبية وعلوم التدريس جبامعة مرتو اإلسالمية احلكو بكليةلعربيةاللغةاتعليم

بالبونج.


