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مستخلص البحث
واملشكلة يف هذا البحث أن يشرح عن الصعوبات اليت يواجهها مدرس اللغة العربية يف
MTSN Darul Zahidin Aceh Besar

عملية تعليم وتعلم اللغة العربية خاصة يف مادة النحو .أما

الصعوبة يف تعليم مادة اللغةيف هذا البحث ينقسيم إىل عدة جوانب  ،وهي جوانب الطالب  ،وجوانب
كتاب املواد  ،وجوانب وسائل التعليم  ،وجوانب طرقة التعليم .مت مجع البيانات من خالل إجراء
مقابالت باستخدام اهلات

مع املدرس اللغة العربية يف

Darul Zahidin Aceh Besar

.MTSN

وعملية حتليل البيانات بأربع مراحل هي مجع البيانات  ،وخفض البيانات  ،وعرض البيانات ،
واستخالص النتائج.أما نتائج هذاالبحث أن الصعوبات اليت يواجهها معلم اللغة العربية يف

MTSN

 Darul Zahidinال يتقنن بامواد تعليم اللغة العربية  ،وقلة الطريقة التعليم  ،ومعلمال يستخدم وسائل
مشويق  ،وال يستطيع معلم يف تنظيم الطلبة
الكلمات االفتتاحية :صعوبات المعلم ،تعليمالنحو
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Abstract
This paper wants to describe some of the difficulties faced by the Arabic teacher at
MTsN Darul Zahidin Aceh Besar in implementing Arabic learning specifically on
nahwu material. The difficulties of learning the nahwu material in this study are
classified into several aspects, namely aspects of students, aspects of resource books,
aspects of learning media, and learning methods. Data were collected by interviewing
techniques through Hatif with Arabic teacher at MTsN Darul Zahidin Aceh Besar.
The data analysis process was carried out in four stages, namely data collection, data
reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study
indicate that the difficulties experienced by Arabic teachers at MTsN Darul Zahidin
are teachers who do not master the nahwu learning material, lack of methods in
learning, Arabic teachers do not use attractive media, and teachers lack in disciplining
students.
Keywords: teacher difficulties, learning nahwu

Abstrak
Tulisan ini ingin mendiskripsikan beberapa kesulitan yang dihadapi guru bahasa Arab
MTsN Darul Zahidin Aceh besar dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Arab
khusus pada materi nahwu. Adapun kesulitan pembelajaran materi nahwu dalam
penelitian ini diklasifikasikankedalam beberapa aspek, yaitu aspek siswa , aspek buku
sumber, aspek media pembelajaran,dan metode pembelajaran. Data dikumpulkan
dengan teknik wawancara melalui hatif dengan guru bahasa Arab MTsN Darul
Zahidin Aceh Besar.Proses analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu
pengumpulan data,reduksi data,penyajian data,dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami guru Bahasa Arab di
MTsN Darul Zahidin adalah guru kurang menguasai materi pembelajaran
nahwu,kurangnya metode dalam pembelajaran,guru Bahasa Arab tidak menggunakan
media yang menarik,dan guru kurang dalam menertibkan siswa
Kata kunci: kesulitan guru, pembelajaran nahwu
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مقدمة
إن يف تعليم اللغة العربية ،ما انفك الطالب عن قواعدها ومسيتها بعلم النحو وهو علم يعرف
به وظيفة كل الكلمة داخل اجلملة ،وضبط آواخر الكلمات ،وكيفية إعراهبا .وقال على بن حممد
اجلرجاين يف كتاب التعريفات إن النحو هو علم بقوانني يعرف هبا أحوال الرتكيب العربية من اإلعراب
1
والبناء وغريها.
علم النحو هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه :كالتثنية ،واجلمع،
والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب ،والرتكيب ،وغري ذلك ،ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية
بأهلها يف الفصاحة فينطق هبا وإ ْن مل يكن منهم ،وإ ْن شذ بعضهم عنها رد به إليها .وهو يف األصل
خص به انتحاء هذا القبيل من العلم فالنحو
حنوا ،كقولك قصدت ً
قصدا ،مث ّ
مصدر شائع ،أي حنوت ً
عند ابن جين على هذا هو :حماكاة العرب يف طريقة كلمهم جتنبًا للّحن ،ومتكينًا للمستعرب يف أن
كالعريب يف فصاحته وسالمة لغته عند الكالم.
يكون
ّ

ِ
أيضا ِعلْ ُم ا ِإل ْعَراب 2هو علم يعرف به حال أواخر الكلم ،وعلم النحو
َّحو َّ
ويسمى ً
علْ ُم الن ُ
يبحث يف أصول تكوين اجلملة وقواعد اإلعراب فغاية علم النحو أن حيدد أساليب تكوين اجلمل

ومواضع الكلمات واخلصائص اليت تكتسبها الكلمة من ذلك املوضع ،سواءً أكانت خصائص حنوية
أحكاما حنوية كالتقدمي والتأخري واإلعراب والبناء
كاالبتداء والفاعلية واملفعولية أو
ً
ومن أهداف تعليم النحو منها  :إكتساب املتعلم باملعايري اليت تساعده على ضبط لغته ،ولغة
من يستمع إليهم أو يقرأ كتابتهم .والفهم واإلفهام املضبوطني ،أي فهم ما يسمعه وما يقرأه ،إذا يتوق

1على بن حممد اجلرجاين ،كتاب التعريفات( ،بريوت :دار الكتاب العلمية1811 ،م) ص042 .
2رشيد أمحد طعيمة ،كتاب كشف اصطالحات الفنون ،الجزء  1الصفحة  22نسخة محفوظة 22
يونيو 2112
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على صحتها صحة الفهم وعلى فسادها قلب املعىن أو تشويشه يف ذهن القارئ أو السامع.و إقدار
3
الطالب على حماكة األساليب الصحيحة ،وإقدارهم على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسان.
والغرض من علم النحو حتصيل ملكة يقتدر هبا على إيراد تركيب وضع وضعا نوعيًا ملا أراده املتكلم من
املعاين وعلى فهم معىن أي مركب كان حبسب الوضع املذكور وعلم النحو من علوم اللغة العربية ويعد
العلم األهم بينها ،معرفته ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذ األحكام الشرعية كلها من الكتاب
والسنة ،وتعلم ملن أراد علم الشريعة..
ِ
ِ
متييز االس ِم من ِ
متييز
متييز
املعرب من ِّ
املبين ،و ُ
الفعل من احلرف ،و ُ
من خصائص هذا العل ِم ُ
املخفوض من ِ
اجملزوم ،مع ِ
ِ
ِ
حتديد العو ِ
ط هذا
املنصوب من
املرفوع من
ِ
امل املؤثرِة يف هذا كلِّه ،و قد استُنبِ َ
ََ
ِ
العرب باالستقر ِاء ،و صار كالم ِ
كالم ِ
كلُّه من ِ
ِ
الس ِنة
نصوص
بعد
العرب ُ
الكتاب و ُّ
نثرا َ -
َ ُ
شعرا و ً
األول ً
ف بالشو ِ
 هو احلجةَ يف تقري ِر قو ِاهد اللُّ ِ
شهد به العلماءُ من
اعد النح ِو يف صورِة ماعُ ِر َ
غوية ،و هو ما استَ َ
العرب لتقري ِر القو ِ
كالم ِ
ِ
اعد.
تتطلب قدرة املعلمني على إدارة عملية التعليم وتعلم النحو حبيث ميكن أن تكون مشاركة
الطالب فعاال ،حىت يؤثر على اكتساب نتائج التعلّم .وميكن القيام هبذه اإلدارة من خالل القيام بطريقة
التعليمية املتنوعة وتكييفها مع املادة الفرعية اليت جيري تقدميها .ومن العمليات اليت ينفذها املعلم هي
طريقة التعليم التقليدية اليت تستخدم طريقة احملاضرة واألسئلة واألجوبة وإيطاء التدريبات .ورأى ونارنو
سرمهان ( " )Winarno Suracchmanأن هذه الطريقة هي أقل قدرة على جذب الطالب ،مما أدى إىل
اخنفاض قدرة املنطق من الطالب" .4ويف املدرسة الثانوية احلكومية دار الزاهدين أتشيه الكربى ،ال يزال
معلمو النحو 5يستخدمون تلك الطريقة فيكون بعض الطالب أقل االهتمام يف تعلم النحو ،وكثري من
3رشيد أمحد طعيمة وحممد السيد مناع ،تعليم العربية والدين بين العلم والفن( ،القاهرة :دار الفكر العريب،
 ،)0221ص55-54 .
4

Winarno Surachman.MetodelogiPengajaranNasionaldalam jurnal persona dasar,( Bandung:
Tarsito oktober 2015) hal 40-51

 5املقابلة الشخصية مع

املدرسبMTsN Darul Zahidin Aceh Besar

الساعة عهدى عشر دقيقة
4

يف التاريخ  0يوليو  0202يف

الطالب صامتون فأصبحت عملية التعليم والتعلم غري الفعالة حىت جيعل الطالب ملال أثناء التعلم حبيث
تعلم النحو غري مناسب ،وينبغي ملعلمني النحو أن يستخدمون عدة طرق التعليمية متكن أن تدعم
الطالب يف التعلم وتسري عملية التعلم بشكل جيد حىت ال جيدون الطالب الصامتون والغافلون.
ويف هذا التفاعل سوف يشكل الطالب اجملتمع الذي يسمح هلم على حمبة عملية التعلم
وبعضهم البعض .وكان املعلمون كمربني مسؤول عن تنفيذ وجناح عملية التعليم والتعلم .وحلصول على
النجاح متعلق عن القدرة وذكاء املعلمني .لذلك ،قد متت احلكومة على إعطاء التوجيه واالرتقاء للمربني
ليكونوا مهنيا يف تعليم طالهبم .ومن أجل ذلك حتتاج معلمي اللغة العربية الذين يتقنون حقاً أساسيات
اللغة العربية ملعاجلة إمكانية املفاهيم باللغة العربية اليت هي أساسية ومفيدة .ومجع البيانات املستخدمة
يف هذه الدراسة هو البحث امليداين ( )field researchيستخدم للحصول على البيانات من خالل
موقع البحث مباشرة إلجراء مالحظة ومقابلة مع معلم النحو يف املدرسة الثانوية احلكومية دار الزاهدين

أتشيه الكربى اليت جتري يف التاريخ  0يوليو  0202لتعرف الصعوبات اليت تواجهها املعلمني يف تعليم
النحو.
وأسئلة البحث يف هذه الدراسة هي :ما الصعوبات اليت تواجهها معلم املدرسة الثانوية
احلكومية دار الزهدين أتشية الكربى يف تعليم النحو؟ استنادا إىل هذه األسئلة مث أن هتدف الدراسة
تعرف على ما الصعوبات اليت يواجهها املعلمون يف تعليم اللغة العربية يف تلك املدرسة.
لذلك يف هذا البحث تريد الباحثة أن تقوم بالبحث ملعرفة ما املشكالت أو الصعوبات اليت
يواجحها املدرس يف تعليم النحو ب.MTSN Darul Zahidin Aceh Besar
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تعريف تدريس النحو
يفعل-تفعيال ،ومعناه
فعلّ -
يدرس-تدريسا" على وزن ّ
"درسّ -
كلمة "تدريس" هو مصدر من ّ
مجله يدارسه .واصطالحا فن يقصد به لتزيد باخلربات العملية أو الفنية بأقوم الطرف 6.وقبل أن تدريس
هي توصيل املعلومات أو املعارف إىل الطالب.
وكلمة "النحو" مصدر من حنا-ينحو-حنوا 7.وقال زكريا إمساعيل ":النحو هو القصد والطريق
مبعىن الوصول بالكلمة إىل قصد معني أو طريق تتبعه معها من أجل فهم معناها من خالل أحوال

أخرها" 1.ومن بيان السابق النحو مبعىن القصد والطريق واجلهد واملثال واملقدار والنوع.
وإصطالحا هو علم بأصول تعري هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء أي
من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها .فيه نعرف أن يكون أخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو
8

جزم أو لزوم حالة واحدة ،بعد انتظامها يف اجلملة.
لقد وضح بأن علم النحو هو العلم الذي يبحث يف قواعد اإلعراب وأصل تكوين اجلملة،
هبدف معرفة أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء وحتديد مواضع الكلمات يف اجلمل
واخلصائص ،سواء كانت أحكام حنوية.
أهمية النحو في تعليم اللغة العربية
أما أمهية النحو يف تعليم اللغة العربية فهي:
 )1مظهر حضاري من مظاهر اللغة ،ودليل على إضالتها.
 )0ضوابط حتكم إستعمال اللغة.
12
 )3تساعد على فهم اجلمل وتركيبها.
6حامد عبد القادر ،المنهج الحديث في أصول التربية وطرق التدريس الخاصة ،اجلزء الثاين( ،مصر:
مكتبة التهضة ،)1857 ،ص 82
7إبراهيم مدكور ،المعجم الوسيط( ،القاهرة :دون مطبع ،)1170 ،ص847 .

1زكريا إمساعيل ،طرق التدريس اللغة العربية( ،القاهرة :دار املغفة اجلامعية ،دون السنة) ،ص021 .
8الشيخ مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية( ،بريوت :املكتبة العصرية ،)0223 ،ص8.
6

ومن البيان السابق يتبني بأن أهيمة النحو ينقسم إىل ثالث أقسام مهمة ،ألجل ذلك لبد
على معلم النحو أن يفهم حقيقة اللغة العربية .وأيضا ال ندرك كالم اهلل تعاىل ،ونفهم دقائق التفسري،
وأحاديث الرسول صلى اهلل وعليه وسلم ،وأصول العقائق ،وأدلة األحكام ،وما يتبع ذلك من مسائل
فقهية إال بإهلام والوسيلة النحو.
أهداف تدريس النحو
أن الغاية من تدريس النحو يف مراحل التعليم العام ،هي إقامة اللسان ،وجتنب اللحن يف
الكالم ،فإن قرأ املتعلم أو حتدث أو كتب ،مل يرفع منخفضا ،ومل يكسر منتصبا .والغرض من تدريس
النحو هو تكوين امللكة اللسانية الصحيحة ،ال حفظ القواعد اجملردة ،فالعريب األول الذي أخذت اللغة
عنه مل يكن يدري ما احلال وما التمييز ،ومل يعرف الفرق بني املبتدأ والفاعل ،فكل هذه امساء مساها
11
مشايخ النحو عندما وضعوا قواعد الللغة حلفظها من اللحن.
لكن علماء النحو تأثروا باألساليب الفلسفية واملنطقية ،فبالغوا يف مسائل الذكر واحلدف،
والتقدمي والتأخري ،والتقدمي والتأويل ،ويف استخدام العوامل ،والعلل الثنوي والثوالث وغريها .وخرجت
دراسة النحو عن الغرض الذي وضع أجله ،وهو خدمة اللغة يف مستوياهتا املختلفة ،قوال ،وقراءة،
10
وكتابة.
حقيقة أن علم النحو ليس جمرد عن حفظ القواعد اكنه لبد من اإلتباط بالعلوم األخرى
بدقائقه ليعرف فائدة من الوائد املوجودة فيه حىت يفهم كيفية تطبيقه واستنباط املفاهم حسب املقتض
الظاهر.

12حممود كامل ،تدريس القواعد في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها( ،سودان :مطبعة التمدن
احملدودة،)0222 ،ص12.
11على أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية( ،القاهرة :دار الفكر العريب ،)0226 ،ص327.
10على أمحد مدكور ،تدريس فنون ،....ص327.
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وأما أهدف تعليم القواعد النحوية كما يلي:
 )1إكتساب املتعلم باملعايري اليت تساعده على ضبط لغته ،ولغة من يستمع إليهم أو يقرأ
كتابتهم.
 )0الفهم واإلفهام املضبوطني ،أي فهم ما يسمعه وما يقرأه ،إذا يتوق على صحتها صحة
الفهم وعلى فسادها قلب املعىن أو تشويشه يف ذهن القارئ أو السامع.
 )3إمناء الرتبية العقلية ،ومحلهم على التفكري وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتكيب والعبارات
واجلمل والكلمات.
 )4تذويد الطالب مبدة لغوية جديدة ،يستمدوهنا مما يدرسوهنا مما يدرسونه ويبحثونه من
عباارات وأمثلة أدبية ،تغذى أذواقهم ،وتعرب عن ميوهلم واجتاهاهتم.
هلم عن الغموض

 )5ميكن الطالب من نقد األساليب والعبارات بالقدر الذي بكش
والركاكة يف هذه األساليب.
 )6إقدار الطالب على حماكة األساليب الصحيحة ،وإقدارهم على سالمة العبارة وصحة
األداء وتقومي اللسان.
 )7إكتساب املتعلم ترتيب املعلومات ،وتنظيمها يف أذهاهنم ،وتدريبهم على دقة التفكري
والتعليل ،واالستنباط.

13

لقد وضح من البيانات السابقات أن للحصول على عملية تعليمية ممتازة جيب للمدرس النظر
إىل أهداف تعليم النحو ،يعين إكتساب املعيري واإلفهام املطبوطني وإمناء الرتبية العقلية وتذويد الطالب
مبدة جديدة وميكنهم من نقد األساليب والعبارة وغريها كما ذكر يف أهداف تعليم النحو .يرى أحد
املتخصصني يف تعليم اللغة العربية أن أهداف تدريس القواعد النحوية خيتل
ألن لكل املرحلة هلا غاية خصة.

باختالف املرحلة التعليمية

13رشيد أمحد طعيمة وحممد السيد مناع ،تعليم العربية والدين بين العلم والفن( ،القاهرة :دار الفكر

العريب ،)0221 ،ص55-54 .
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األشياء اليت تؤثر على جناح تعلم النحو
هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر على التعلم النحو  ،جيب أن يعرف املعلمون أن هذه
العوامل ميكن أن تساعد املعلمني يف اختيار األساليب وتقييمها .من بني هذه العوامل ما يلي:
 -1استعداد الطالب
يتم تفسري الكلمات اجلاهزة يف القاموس اإلندونيسي على أهنا أو متوفرة بالفعل .لذا فإن اجلاهزية هي
شرط أو جاهز.اجلاهزية املشار إليها يف هذه الدراسة هي االستعداد للتعلم  ،وهذا شرط قبل أنشطة
التعلم يف املوضوعا تتقنيات النحو املتعلقة باملعلومات جيب على الطالب أن يكونوا قادرين على إنتاج
موضوعا ما  ،جيب أن يعرف الطالب وأن
إجناز تعليمي وف ًقا ألهداف التعلم .عندما يأخذ الطالب
ً

ميتلكوا ما جيب عليهم إتقانه وعليهم متابعة الدرس .من أجل أن تكون قادراً على متابعة وقبول كل ما

سيتعلمونه الحقاً  ،لذا إذا فهمه الطالب  ،فسيكونون مستعدين ويكونوا قادرين على متابعة عملية
التعلم جيداً .إىل جانب ذلك  ،جيادل بأن احلالة قبل التعلم تتكون من االنتباه والتحفيز وتنمية
االستعداد.اجلاهزية هي يف األساس قدرة جسدية أو عقلية للتعلم جنبًا إىل جنب مع التوقعات اخلاصة
باملهارات املكتسبة واخللفية للعمل عليهاشيء ما  ..االستعداد هو احلالة العامة للشخص الذي جيعله

مستعدا للرد أو اإلجابة بطريقة معينة على موق ما  ،فعند دخول املعلم إىل الفصل  ،جيب على املعلم
ً
تنفيذ أربع خطوات يف عملية التدريس والتعلم  ،مبا يف ذلك) 1:اإلعداد( اإلعداد) 0عروض 3
تطبيقات( تطبيق ) 4 ،اختبارات ) 14تقييمات.هذا اهلدف يقوم املعلمون بتنفيذ أنشطة تفاعلية للتعلم
خصيصا للتسلسل
والتعلم على أساس إعداد التدريس الذي مت إجراؤه  ،وإعطاء مواد تعليمية مصممة
ً
الذي متت برجمته بشكل منهجي يف مرحلة اإلعداد.

Djamarah dan Syaiful Strategi Belajar Mengajar. (Bandung: Refika Aditama 2006) hal 21
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 -0طرق التعلم
وخاصة يف الفصل الدراسي  ،ينص 15على أن منوذج
هناك حاجة إىل أساليب التعلم يف املدارس ،
ً
التعلم هو خطة أو منط يستخدم كدليل يف التخطيط للتعلم يف الفصل أو التعلم التعليمي
كشخصيجب أن يكون موظفو تعليم املعلمني قادرين على إتقان ظروف الفصل الدراسي من أجل
خلق جو تعليمي لطي  ،وإلنتاج عملية تعلم جيدة  ،حيتاج املعلم إىل طريقة تعلم جيدة  ،تكون قادرة
على أن يكون هلا تأثري إجيايب على نتائج التعلمالطالب  ،لذا فإن قدرة املعلم على تطبيق أساليب التعلم
مناسبة وف ًقا خلصائص الطالب.
 -3تعلم وسائل اإلعالم
وسئل التعلم هي مجيع األشياء اليت ميكن استخدامها لتوجيه رسالة املرسل إىل املستلم  ،حبيث ميكن أن
حتفز أفكار الطالب ومشاعرهم واهتماماهتم للتعلم مت شيا مع ما قاله 16أن وسائل اإلعالم التعليمية هي
إحدى الوسائل التعليمية للمعلمني لتقدمي املواد التعليمية  ،وزيادة إبداع الطالب وزيادة اهتمام الطالب
يف عملية التعلم متحمس للتعلم  ،يشجع الطالب على الكتابة والتحدث وختيل املزيد من
اإلثارة.وبالتايل  ،من خالل وسائل التعلم ميكن أن جتعل عملية التدريس والتعلم أكثر فعالية وكفاءة
وهناك عالقة جيدة بني املعلمني والطالب.

15

Trianto Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progrsif (Jakarta:Kencana,2017) hal 45
Adam Steffi dan Muhammad Taufik Syastra.” pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis
Teknologi Informasi Bagi siswa Kelas X SMA Ananda Batam.” dalam CBIS journal, (2015). Hal :16
16
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 -4كتاب املواد
يف القاموس اإلندونيسي الكبري  ،يذكر أن الكتاب عبارة عن قطعة من الورق حتتوي على كتابة للقراءة
عموما إىل أربعة أنواع  ،وهي:
أو فارغة للكتابةً .
وفقا لسورمهان يف فلة  ، 0214تنقسم الكتب ً
 الكتب املصدرية  ،وهي الكتب اليت يشيع استخدامها كمراجع ومراجع ومصادر للدراسات العلميةالكاملة.
 قراءة الكتب  ،هي الكتب اليت تعمل فقط ملواد القراءة  ،على سبيل املثال القصص واألساطريوالروايات وما إىل ذلك
 الكتب الرقابية وهي الكتب اليت ميكن استخدامها كمدرس أو مدرس يف تنفيذ العملية التدريسية. الكتب املدرسية  ،وهي الكتب اليت يتم إعدادها لعملية التعلم  ،وحتتوي على مواد أو مواد يتمتدريسها.
المشكالت في تدريس النحو
بعض املشاكل يف تعليم القواعد النحوية وكيفية حلها زعم التالميذ بأن النحو شعبة من علوم
اللغة العربية الشاقة العسرية لكثرة قواعدها املتضافرة .فال ميكن هلم بزعمهم أن يفهموا بكل قواعدها
الكثرية ،ال سيما لغري الناطقني هبا من التالميذ إذ أهنم ال ميارسوهنا وال ميروهنا يف كاملهم اليومي ،أما
للناطقني هبا فهم ال حيتاجون لتطبيق قواعد النحو لكاملهم إذ أهنم يقدرون أن يتكلم باللغة العربية طبيعيا
منذ صغارهم .لذا ،فال دافع هلم لدراسة النحو وضعفت معرفتهم عن قواعده .هذه من أعظم العوامل

11

اليت دفعت التالميذ إليباء دراسة النحو .وطبعا هناك عوامل عديدة أخرى تسبب التالميذ يف إمهال هذا
17
العلم .رأى عبد القادرأمحد بأن هناك عوامل عديدة يف هذه القضية املخطرة،
منها
-

املشكلة يف ضبط احلركات عند قراءة النصوص غري املشكلة منهما اهنم قد درسوا القواعد
املتعلقة بالنصوص هبا يصعب الطالب يف اعراب

-

يصعب الطالب يف حتديد العامل يف اجلملة
ليس من النادر حيدون الطالب املشكلة يف تعليم وباخلصوص النحو ألن لغري الناطقني هبا
او لألجنبني النحو يعترب صعب ألنه ليس بلده .

-

أن يوجد املدرس لدي التالميذ الدافع إىل تعلم النحو وشعور التلميذ أن للقولعد النحوية
دورا مهما يف الفهم والتفهيم سيساعده على تعلمها وجيعلها مستساغة مقبولة عنده.

أ-

صعوبات املدرس
كتب التفسري لتعري الصعوبة يف قاموس اللغة اإلندونيسية الطبعة الثانية ،18وصعوبة
يأيت من كلمة صعبة هلا معىن أصعب .والصعوبة شيء صعب (مت حله؛ مت القيام به؛
إخل) .دراسة الصعوبات املعلمني يف التعليم هو حالة من الضيق أو الصعوبة اليت

-

11

يشعرهبا املعلم يف أنشطة التخطيط ،وتنفيذ عملية التعليم والتعلم اليت تؤثر على نتائج
تعلم الطالب وتغيري السلوك الذي ال يتناسب مع أصدقائهم املهنيني .لذلك ميكن أن
يكون مفهوما أن الصعوبات هي حالة يف عملية التخطيط وتنفيذ التعلم حيث
املعلمني ال يستطيعون أداء واجباهتم ووظائفهم كامال .وعلىاألساسأن صعوبة املعلم

17الدين ،حممد دانيال جالل.تعليم اللغة العربية على طريقة القواعد الميسرة.مقالة يف نادي األدب رقم
 ،0نوفيمرب  .0224جامعة أآلء الدين اإلسالمية اخلكومية .ص . 71
18انتيا عمر  ،معملة النحو ،املقابلة الشخصية بالتاريخ  17مارس 0210
19

Anonim. Kamus besar bahasa Indonesia kedua artikel pengunaan bahasa dalam media 2006
hal 29 diakses pada tanggal 21 september 2011
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هو أحد األعراض اليت تظهر يف وجهات النظر املختلفة سواء بشكل مباشر أو غري
مباشر.
طريقة تدريس النحو الذي يستخدام يف تعليم النحو وهي:
 .1طرق احملاضرات
طريقة احملاضرة هي إحدى طرق التعليم اليت أكثر استخدامها يف عملية التعليم والتعلم .يتم

تنفيذ هذه الطريقة من خالل توصيل املواد الدراسية لطالب مباشرة أو شفويا 02واستخدامهابسيطوفعالة
للتعليم ،هلا املواد الكثرية ولديها الكثري من الطالب.طريقة احملاضرة هي الطريقة تقليدية يف التعليم وقد
أجريت منذ فرتة طويلة يف تاريخ التعليم ،ويقال هذهالطريقةطريقة تقليدية منذ القدمي.
وتستخدم هذه الطريقة كأداة تواصل معلم لنقل مواد الدراسية ،وقام معلمالنحو بإعطاء القواعد أو
األمثلة على املواد اليت أعطيها حىت يصمت الطالب وال يسألون شيئا
 .0الطريقة القياسية
وهي تأيت بذكر القاعدة أو التعري أو املبدأ العام مث يوضح املدرس هذه القاعدة بذكر بعض
األمثلة اليت تنطبق عليها ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة 01 .واملطلوب من املتعلم على حسب هذه
الطريقة استيعاب القواعد وحفظ الشواهد .00أي وهي تقوم على البدء حيفظ القاعدة  ،مث اتباعها
باألمثلة والشواهد املؤكدة فها و املبنية ملا تعىن .03وقد تكون هذه الطريقة تسمى بطريقة يالقواعد مث
20

Suryosubroto, B. 2002. Proses BelajarMengajar di
Sekolah. Jakarta RinekaCiptahttps://metodeceramah.blogspot.commakalah-metode-ceramah.html di
akses pada tanggal rabu 17 oktober 2017

21حممد رشدى خاطر وآحرون ،طرق تدريس اللغة العربية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة ،الطبعة
الثانية(،القاهرة :دار املعرفة, )1810،ص015 .
00حممد فراج عبد احلافظ ومنيع عبد العزيز املنيع وعبد الرمحن موسى أبكر ،مذكرة الدورات التربوية

القصيرة(،اململكة العربية السعودية :دون الناشر, )1410(,ص .115
23حسني سليمان فورة 1871,
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األمثلة ) . (Deduktifيبداء فيها املدرس من القاعدة أو احلكم اىل األمثلة أو اجلزنيات أي يبدأ بذكر
التعري ويوجب على التالميذ أن حيفطوه مث تعرض هلم األمثلة لوضوحها وشرحها حىت يفهمواها فهما
جيدا.
وأما تطبيق هذه الطريقة فكما يلي :
يكتب املدرس القاعدة على السبورة ،مثال " احلال " احلال هو وص فضلة يذكر لبيان هيئة
اإلسم الذي يكون الوص له 04،أو احلال هو اإلسم املنصوب املفسر ملا انبهم من اهلينات إما من
الفاعل أو من املفعول أو منهما .05ويأمر املدرس تالميذ ليحفظوا القاعدة مث يعرض هلم األمثلة
لوضوحها كما يأيت:
األمثلة  :سافر األب إىل جاكرتا راكبا
يرجع التلميذ من املدرسة ماشيا
ركبت الفرس مسرجا
لقيت عبد اهلل راكبني
مث يشرح هلم املدرس ما كتب على السبورة من األمثلة .قال هلم املدرس إن كلمة "راكبا وما شيا
وحارا ومسرجا وراكبني " كلها حال لبيان هيئة اإلسم الذي يكون الوص له أوبيان ملا انبهم ملا انبهم
من اهليئات  .كذلك يشرح هلم املدرس حىت يفهموا ها فهما جيدا .وينبغي أن يكون الشرح مرارا أيضا.
مث يأمرهم املدرس بالتطبيق وتقدمي األمثلة منهم .

04مصطفى الغالبيين جامع الدروس العربية،حتقيق أمحد جاد ،الطبعة األوىل( ،القاهرة دار الغد

اجلديد1431،ه،)0216ص44.

22حممد بن أمحد عبد البارى األهدل،الكواكب الدرية،اجلزء الثاين (مسارغ:مكتبة ومطبعة أوسها
كلواركا،دون السنة)،ص03.
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منهج البحث
منهج البحث هلذا هو منهج وصفي حتليلي .مت إجراء هذا البحث

MTSN Darul Zahidin Aceh

،Besarجلمع البيانات قامت الباحثة باملقابلة مع مدرس اللغة العربية .أما طريقة حتليل البيانات يف
هذا البحث فهي تستخدم الباحثة نظرية مايلز ) (Milesوهامربمان ) )Humbermanفيها:
مجع البيانات ) )Data Collectionوخفض البيانات Data) (Reductionوعرض البيانت( Data
( Displayورمساالستنتاجات( )Conclutios

فريوس كورونا
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مت تنفيذ وقت ومكان الدراسة عندما تزامن وباء

يف MTsN Darul Zahdin Aceh Besarيف 2يوليو2020

نتائج البحث ومناقشتها
ومن الصعوبات التي يواجهها المعلم:
 .1صعبة املعلم يف إتقان املواد تعليمية
استناداً إىل نتائج املقابلة مع املعلم يف معهد دار الزاهدين ،يستخدم املعلمكتاب املنهج ()13
باإلضافة إىل استخدام هذا الكتاب ،أخذ املعلم مواد الدراسية من اإلنرتنيت ،مث طورها وعلمها بالطريقة
املناسبة .ويف عملية التعليم والتعلم ،أقل املعلم يف إتقان املواد الدراسية خاصة يف مادة النحو .وإلتقان
املواد جيب املعلم أن تبدأ من خالل تصميم وإعداد املواد اليت هي عامل مهم يف تنفيذ عملية
التعليموالتعلم من املعلمني إىل طالبه .وتتم عملية التعليم جيدا إما بتصميم أو إعداد املواد التعليمية
كاجتاه لتنفيذ التعلم ،حىت تكون عملية التعلم االجتاهية والفعالة ،ولكن ينبغي يف تصميم وإعداد املواد
التعليمية يرافقه سلوك املعلم اإلبداعي فيما يتعلق جبميع األشياء الواردة يف معىن التعلم للطالب.07نظرا

26

Ilyas, PendidikanKarakterMelalui Homeschooling, dalam Journal OfNonformal
Education,(2016), hal. 94
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إىل تلك املشكلة من عدم إتقان املعلم يف اإلعراب والنحو .وإما املعلم فقطيستخدم املواد الدراسية من
الكتاب يف املناهج  13ويشرح لطالبه.01
يف تنفيذ التعليمكان املعلمفي املدرسة الثانوية دارالزاهدين أتشيه الكربى دائما إعداد املواد
التعليمية له لعملية التعليم والتعلم ،ولكن كان بعض املعلمني ال يزال يواجه الصعوبات يف إعداد مواد
الدراسية .وذلك بسبب نقص معرفة املعلم.
 -0صعبة املعلم يف استخدام وسائل التعليمية
تعري الوسيلة لغة يعين املقدمة ،ويف لغة العربية هو الوسيط أو إيصال الرسالة من املرسل إىل
متلقي الرسالة ،وبالتايل فإن الوسائل هي أداة تستخدم لنقل الوسائل أو املعلومات .08التعلم هو عملية
التعامل بني املعلمني والطالمبباشرة وغري املباشرة .32وكانت الوسيلة التعليميةهي أحد العناصر املهمة يف
عملية تعليم والتعلمواستخدام وسائل يف كل عملية تعلم أصبحت مطالبة أو ضرورة لكل معلم.من
حيث استخدام وسائل التعليمية كان املعلم جيدو صعوبة يف بعض مواد النحوية مثل اإلعراب .وفقا
للمعلم يف معهد دار الزاهيدين أتشيه الكربى بعد املقابلة تبني أن املعلم يفتقر إىل فهم املواد الدراسية.
ولذلك املعلم مل يستخدم وسائل التعليمية وكان يواجه الصعب يف عملها.31من هذه املشكالت جيب
أن يكون املعلم أكثر النشاط يف توفري املواد باستخدام وسائلمن الصور والصوت أو البيئة اليت ميكن أن
تدعم فهم الطالب يف التعلم .وأما الوسائل التعليمية املوجودة يف تلك املدرسة دعمة ،ولكن املعلمني
جيدون صعوبة يف استخدامهاحىت يشعر الطالب بامللل وبعض من الطالب يكونون بالنعاس أثناء
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التعلم ،ومتكن الوسيلة التعليمية لدفع محاسة الطالب يف عملية التعليم والتعلم حتفيز تؤثري على نفسية
الطالب.30
 -3صعبة املعلم يف استخدام الطرق التعليمية
ورأى ألزهر أرشاد أن الطريقة هي خطة شاملة تتعلق بعرض املواد بانتظام وال يوجد
جزءمتعارض مع اآلخر وكلها تعتمد على النهج املنظمة .33على األساس أن الطريقة هي الطرق اليت
يستخدمها املعلم يف نقل املعرفة أواملعلومات للطالبه يف عملية التعليم والتعلم.34
ويف نتائج املقابلةأن معلم النحو يف تلك املدرسة يستخدم طريقة احملاضرة أينما إعطاء املعلم

املواد مث شرح األمثلة الواردة ،35وتعترب هذه الطريقة أقل فعالية لتحقيق أغرض تعلم النحو حىت
جتعاللطالب صامتينوغري الناشطني يف التعلم .مييل املعلم إىل استخدام طريقة التظاهر وطريقة احملاضرة
ويعطي مثاالً على املادةوال يستخدم الطريقة األخرى ألنه يفتقر إىل كيفية استخدام الطريقة سوى

الطريقة احملاضرة.
 - 4صعبة املعلم يف إدارة الفصول الدراسية
إدارة الفصول الدراسية هي وظيفة املعلم اليت مل ترتكها ،وهتدف إدارة الفصول الدراسية إىل
خلق بيئة التعليمية املنظمة اجليدة للطالب لتحقيق أهداف التعليمية بكفاءة وفعالية .إدارة الفصول وفقا
هونشاط يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم وأحد شروط لتحقيق عملية التعليمية الفعالية .36ويف هذه احلالة قد

شرح معلم النحو يف نتائج مقابلته أنه يف إدارة الفصول الدراسية لديه صعوبة بسبب بعض الطالب أقل

32

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),hlm .15

33

)Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya(Yogyakarta:pustaka pelajar,2010

hlm.19
34
Ulin Nuha,Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab(yogyakarta:Diva
Press,2012).hlm.157
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استجابة أو عدم احلماس يف تعلم النحو ،37فلذلك يتطلب قدرة املعلم لتشغيل الفصول الدراسية وحتفيز
نشاط الطالب حتىتصبح عملية التعليمية الناشطة .ولكن املعلم أصعب جدالدعوة الطالب إىل أن
يكونوا نشطني.ومن الصعوبات اليت يواجهها املعلم أيضا أكثر من عدد الطالب يف فصل الدراسية.
استناداً إىل الصعوبات اليت يواجهها املعلم يف تعليم النحو ميكن أن يسبب املشكالت يف
الطالب .ومن املشكالت املوجودة يف الطالب منها:
 -1الطالب السلبيني

عندما تكون عملية التعليم والتعلم وجد بعض الطالب السليب يف الفصل ،31وال يكون ناشطا.
فيقال الطالب السليب ألهنم صامتون يف التعلم ،واستقال ملا حيدث .وقال بييت د.ك.
زاكيانتوالنائب من كلية علم النفس يف جامعة اإلندونيسية ( ،)UIأن تنمية العاطفة يؤثر بشكل

كبري على احلضور نشط الطالب .وسيؤثر النمو العاطفي على كيفية تكي الطالب مع بيئته
االجتماعية" .سيتعلم الطالب ،أي العواط ميكن أن تقبلها البيئة وال تقبلها .إذا كان لديه
جتربة عاطفية غري سارة ،وأنه عادة لن تكرار ذلك" ،وأوضح.38
العوامل التالية تسبب الطالب السلبيني:
 -1العوامل الداخلية
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Budiningsih, C Asri .Karakteristik Siswa Sebagai Pijakan Pembelajaran. (Yogyakarta:
UNY) Press diakses pada tanggal 10 januari 2016
https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/4198 pdf.hal .35
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وال توجد الدوافع للقيام بأنشطة التعليمية ألنأقل اهتمامها باملواد املقدمة ،حىت يشعرالصعب
حلصول على تلك املود .وعدم القدرة أو املوهبة أو اخلربة التعليمية .مث ألن الطالب ليس لديهم
ثقة فألنه مييل إىل أن يكون صامتا ويصبح الطالب السلبية.
 -0العوامل اخلارجية
وجد الطالب مشكالت مع البيئة االجتماعية ،واألسرة أو األقران .الطالب حيصلون على
اخلربةالسلبية تؤثر على تنمية العواط ومهاراتتفكريهم .كانت األسرة أول اخلربة يتفاعل فيها
الطالب مع جناحه .وتربية الوالدين مؤثر جدا يف تنمية عواط الطالب
ال ميكن للطالب السليب إال أن يقبل ما رآه وخيرب الناس عنه .وينبغي حتفيز الطالب
السلبيني حبيث يكون هلم تأثري على التفاعل دون غريهم.
 -0رغبة الطالب
الرغبة هي مسة تستقر على الشخص ،وهلا تأثريكبرية على نشاط الشخص ألهنا سوف يفعل ما
يريد .سالميتو يوضح أن الرغبة هي شعور احلب إىل األشياء أو النشاط ,42دون أن يطلب
من أي شخص لذلك ،وبدون الرغبة ال يستطيع الطالب ليفعل شيئا .انطالقا من بعض
الطالب هلم الرغبة املختلفة بينهم ،ومن نتائج املقابلة 41أن كل الطالب لديهم الرغبة املختلفة،
ميكننا أن نرى أن الطالب الذي لديهم الرغبة من أنفسهم أو دوافع اآلخرين .يف هذه احلالة
هناك الطالب الذين حيبون تعلم النحو وال حيبون تعلمه حىت أهنم يعتقدون أن تعلم النحو ملل
ويصعب فهمهم خاصة يف اإلعراب .حقيقة رغبة الطالب يعتمد على معلمهم وتدفعه بإعطاء
املعلومات أو السهولةحىت حيب الطالب على العلم .وذلك جهد املعلم جلعل طالبه حيبون عما
يتعلمون .أما الرغبة فهي دوافع من نفوس الطالب وقادر على جعلهم يريد أن يشعر متعة عن
40

Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.(Jakarta Rineka cipta
2010).hlm.26
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األشياء .الطالب الذين ميلكون الرغبة فيما يتعلمه هو أكثر قدرة على تذكره طول الزمان
وإعادة استخدامه كأساس للتعلم يف املستقبل ،ويف هذه احلالة أن املعلم يؤثر جبد على ترقية
رغبة الطالب والبيئة املناسبة.
 -3ذكاء الطالب
ويف الذكاء الذهين مستويات خمتلفة لكل الطالب ،ويف هذه احلالة كان املعلم دورا نشطا
للطالب ،والطالب لديهم مستويات الذكاء العال واملنخفض واملتوسط .كما نرى يف احلياة
40
يوميةالطالب.أن ذهين الطالب يقال يف اإلجنليزية( intelligence quotientخيتصر بـ )IQ
هو اصطالح عام يستخدم لشرح طبيعة العقل الذي يتضمن عددا من القدرات ،مثل التفكري
والتخطيط وحل املشاكل والتفكري اجملرد وفهم الفكرة واستخدام اللغة والتعلم .واستناداً إىل
نتائج مقابلة 43بني معلم النحو يف املدرسة الثانوية احلكومية دار الزاهدين أتشيه الكربى يوضح
أن كل الطالب لديهم مستوى من الذكاء ميكن نظره من تقييم التعليم من خالل إعطاء أسئلة
النحو مث يتطلب املعلم عل الطالب إلجابتها .لقد شرح املعلم أن هناك الطالب يعملون
اجتماعا وبعضهم يعملون بنفسهم .عند إجراء التقييم كان طالب جيد ميكنه اإلجابة على
السؤال الذي قدمه املعلم ،ولكن الطالب يف مستوى الذكاء منخفض فعليهم تكراره مرة أخرى
مع األصدقاء واالجتماع أو مع معلم حنوهم .يف هذه احلالة يرتبط مع القدرات املعرفية الفردية.
ميكن قياس الذكاء باستخدام أداة القياس النفسي اليت يسمى باختبار الذكاء .وهناك رأي يقول
أن الذكاء هو العمر العقلي ميلكه اإلنسان على أساس نسبة عمرية.وأكثر الطرق لتعري
الذكاء .يف بعض احلاالت ،ميكن أن يشمل الذكاء إبداع أوشخصية أو سلوك أو املعرفة أو
احلكمة .ولكن بعض علماء النفس مل يعترب هذه األشياء يف إطار تعري

الذكاء .الذكاء عادة

42

Bjorklund, D. F.Children's Thinking: Developmental function and Individual differences.3rd ed.
Belmont, Caifornia: Wadsworth diakses pada tangal 23 july 2000 hlm.60
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ما يشري إىل القدرة أو قدرة العقلية للتفكري ،ولكن مل جيد التعري
يعرف ستينربغ وسليرت أن الذكاء كعمل أو تفكري هادف ومتكي .
و ّ

املناسب واملشبوع للذكاء.

الخاتمة

واستناداً إىل نتائج البحث الذي مت عرضه ،ميكن استنتاج أن صعوبة املعلم ميكن أن يُرى من
صعوبات خمتلفة ،منها :أقل قدرة املعلمفي فهم املود الدراسية ،وصعوبة يف استخدام وسائل التعليمية،
وأقل استخدام الطرق التعليمية املتنوعة ،واملعلم تفتقر إىل املشاركة يف الفصول الدراسية لذلك جيعل
الطالب سلبيني ،ورغبة الطالب ،وذكاء الطالب .يف هذه احلالة ،قد يشري إىل أن الصعوبات اليت
يواجهها املعلم كانت عدم مشاركة الطالب يف الدراسة وكان الطالب كسالنا وملال أثناء التعلم.
ورجاء املعلم كثرياً أن يتمكن الطالب من فهم تعلم القواعد جيداً حىت يتم حتقيق أهداف

التعلم بشكل جيد .لذلك يسعى املعلم حلل هذه املشكلة حىت ميكن الطالب اهتمام وترقية قدرهتمفي
تعلم القواعد النحوية.

اقرتاح
هناك حاجة ملزيد من طرق البحث حول الصعوبات اليت يواجهها املعلمون يف تدريس النحو حىت
يتمكن املزيد من الباحثني من تطوير هذا البحث
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