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 األول الباب

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

كثير من انواع اللغـات، منها اللغـة اإلنجلزية، واللغـة   فى هذا العالم كان      
 اين ن ماهي اللغـة، ومنصينية، واللغـة العربية. ولكن اآلاالندونيسيـة، واللغة ال

اللغة في المعاجم ما يلي: "اللغة أصلها لَغى، أو  وعن المعنى اللغوي لكلمة توجد.
 1لغٌو، وجمعها لًغى و لغات".

بين اإلنسان والحيوان اختصاص للغة، حتى ان قدرة اإلنسان فى  فارق واحد
ع ان يعلق ماإلنسان، اللغة ان يقال حيوان نطيق. اللغة التي تعلق على النفس 

واللغة هي ظاهرة 2اإلنسان فى حياة لكل يوم. ألن اللغة كألة التوصل بين الناس.
الناس يتعلم اللغة بطبيعة الحال.  نااجتماعية ال يتخلع عن حياة الناس. لما ك

ّصيصا لغة األسرة عرضة لتواصل مع الناس من حوله. يعني أن يعيش الناس  خ
وعلى الناس لمساعدتنا في التواصل في الحياة اليومية مع الناس. 3كخلق مجتمع.

 ان يتأهلوا انوع اللغة. بأنها ألة التواصل الرئيسية بينهم. في العالم الحاضر

تطوير قدرة الطالب باستخدام والغرض الرئيسي من دراسة لغة أجنبية هو  
اللغة سوأ في الكتابة و اللسان. القدرة على استخدام اللغة في العالم اللغة يسمى 
                                                           

 ، )ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهمالموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها هادى،نور 1
  ۳ص.( ۲٠۱۱اإلسالمية الحكومية،

2 Zulhanan, teknik pembelajaran BAHASA ARAB INTERAKTIF, Jakarta: PT 

RAJAGRAFINDO PERSADA, hal. 12 
3 Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandubg: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hal. 30 
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التحدث، والكتابة مهارات اللغة. هذه المهارات أربعة، وهي مهارات االستماع و 
في هذه الحالة باللغة العربية بما   4.كل مهارة ارتباطًا وثيقا ببعضها البعض ،وقراءة.

 بها فعال في المجال الدولي. مشهرةفي ذلك اللغات األجنبية ال

تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية في المؤسسات التعليمية التابعة لإلسالم وقد  
ونهج وطورتها شتى كتب اللغة العربية  .اهتماما من جانب المراقباكتسبت 

يث أن الطالب والمعلمين يمكن قد صيغ ح .اللغويين في تحقيق لتعلم اللغة العربية
دور الكتاب الدورس مهم جدًا كالصكوك محدد اللغة العربية.  اطكون نشأن يلهم 

في تصميم اللغة العربية   الرئيسية صولاأل مالحظالكتب التي ال  .لنجاح التعلم
 5كلغة اجنبية نسب مشكالت في القائها التعليمي.

هو كتاب  احد من الكتب التي يمكن أن يستخدم لدعم تعلم اللغة العربية 
هو شغل اإلمام  األجرومّيةكتاب   شهر في المعهد السلفى.تالذي  األجرومّية

ال تزال تدرس  د بن الصنهاج بن الجروم الذيهاج بن عبد اهلل محمد بن داو الصن
النحو وكتاب مرجعي ولكن يحتوي على قاعدة  مقتصركتاب صغير و  6.حتى اآلن

يدروسون هذا الكتاب عموما في المعهد السلفى.  .لم نحوللطالب في دراسة ع
ألنه يتم استخدام الكتاب في الواقع للمساعدة  وانه يبنى على تركب اللغة العربية

التي ترتبط ارتباطًا وثيقا نحو و صرف. المعهد السلفي  تراثعلى فهم الكتب ال
لعلوم الدينية يعلم هي مؤسسة إسالمية التي تنظم التعليم بشكل عام، أي العلمأ  ل

الطالب على الكتب المكتوبة باللغة العربية. لعم مكن الطالب في المعهد 

                                                           
4 Ibid…… hal. 129 
5 Ibid..... hal. 106 
6 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di 

Indonesia, (Bandung: Mizan, 1999), hal.150 
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حين أنه ونادراً جداً ما يتم تسليم مناقشة للكتاب في المدارس الرسمية.   7سلفى.ال
اب مفيد جدا في دراسة اللغة العربية في مهارات القراءة لدى الطالب في هذا الكت
 .بشكل خاص

كتاب النحو المستوى المناهج الدراسية لمعهد السلفي هي  هذا الكتاب  
على هذا المستوى،  .العمرتي سيتعلم الكتب كتاب الطالبكل وبعده  . األول

ككتاب الفتح  ضا أي  أصعب ألنه الذي سيدرس. وسوف يتعلم الطالب نو أوسع
الفية. هذا الكتاب هو  سوف يتعلم الطالب الكتاب في المستوى التالي .القريب

وكان هذا الكتاب يستطيع ان يفهم  بإسهاب. اجمل جملةالتعلم كيفية جعل ال
. وكان في التعليم ايضا الكتاب الذي فيه المشتمل الواسع ككتاب الفتح المعين

  .و مشاورة ردا وحالقةة الكتب منفءل طريقة قراإستعما

. المدرسة االبتدائية أن تعليم اللغة العربية تبدأ من في التعليم الرسمي
ثم  .التعليم في المدرسةالمتوسطة التي فيها تعليم الضمائر في الكالم عاماواستمر 

في المدرسة الثانوية تتعلم كيفية تصنيع الكالم صحيحا. ولكن اليوم أّن التعليم ال 
الواقع أو صعوبات في المشاكل .يجعل الطلب ماهرا في اللغة العربيةيستطيع أن 

تعلم اللغة العربية حتى اآلن ال يزال هناك الكثير مما يجري بين المؤسسات 
التعليمية. فضال عن المشكالت التي تحدث في المدارس الثانوية )عاليه(. وقد 

التعليم العربية على  استجاب بها من المعلمين الذين يشعرون مباشرة المشاكل في
هذا الصعيد. لم يعد من الممكن النظر إلى المشكلة باعتبارها مشكلة يمكن أن 
يكون مفهوما تماما كما عند على أعلى مستوى )عاليه(. لذلك من المشاكل 
                                                           

7 Binti Ma’unah, Tradisi Intelektual Santri, (Yogyakarta: TERAS, 2009) hal. 25. 
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القائمة سوف تحصل على اهتمام خطيرة. معنى هذه المشاكل واحد منها هو 
 .قراءةالانخفاض مهارة 

في درس اللغة ألنه  األجرومّيةكالت  سيبحث الباحث كتاب في هذه المش
مد رسة الثانوية اإلسالمية  منهج التعلمية كاليدحل في معهد السلفي. ولكن 

. يناقش لمدرسة التعلميةالبحث هذا الكتاب نادرا جدا  .بليتارتلوجو الحكومية 

على الوصف أعاله  اً استناد. هذا الكتاب مفيدًا في تعلم مهارة القراءة لطالب عندما
للكشف عن ما  األجرومّيةكتاب إلى تطبيق أحد أساليب التعلم، و  حاول الباحث

 يمكن أن تحسن قدرة الطالب على األجرومّيةالكتاب إذا كان النموذج استخدام 

باللغة العربية. اختار المؤلف هذا األسلوب التعلم من أجل شرط الطالب  قراءة
العربية. في طريقة الطالب طريقة المباشرة أكثر نشاطا لتعتاد على التحدث باللغة 

في تعلم اللغة العربية. في حين يتصرف المدرسين والموجهين أو إعطاء المواد 
  باستخدام الوسائل التعليمية التي تدعم.

هي واحدة من المؤسسات  المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجو
الدينية هو أكثر تركيزا على الموضوعات  التعليمية تحت رعاية قسم الدراسات

لديها المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجو  الدينية، وخاصة اللغة العربية في
طرق الحد الخلفية المستخدمة في عملية التعلم. كما نعلم في تعلم العربية هي 

العربية حيث بعد تعلم الطالب ومن المتوقع أن قراءة اللغة الكفاءات األساسية، 
لديها ولكن واقع الطالب في تعلم اللغة العربية في المتوسط . بشكل صحيح

. وذلك حتى الطالب هم أقل قدرة على قراءة اللغة العربية. القليل من االهتمام
ألن المعلم في عملية التعلم مجرد استخدام محاضرة ومجرد التحديق مع أدلة 
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التي يمكن أن تعزز قدرة الطالب على وأوراق عمل الطالب بدون وسائل اإلعالم 
 اللغة العربية. قراءة

 تعليمفي هذه الدراسة بعنوان "  فية المذكورة أعاله، فإن باحثامن الخل

 الثانوية رسة بالمد  عشر الحادي الصف في قراءةال مهارة لترقية األجرومّية

 ".تلوجو الحكومية  اإلسالمية

 البحث مسائل .ب

 ؟تلوجو في المدارس الثانوية اإلسالمية الحكومية ألجرومّيةا كتابم  يتعلكيف  .۱

في المدارس الثانوية اإلسالمية  اللعة العربية قراءةالطالب  صعوبة سبب ما .۲

 ؟. الحكومية تلوجو

 أهداف البحث .ج

في المدارس الثانوية  كتاب الجروميه في مادة اللغة العربية  ستعملا لمعرفة .۱

 .لوجواإلسالمية الحكومية ت

في المدارس  في مادة اللغة العربية قراءةمنخفض مهارة ال لمعرفة التغلب على .۲

 .ثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجوال

 في هذا البحث له فوائد و هي: .د

  الفائدة النظرية .۱
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كتاب الجروميه في تحسين مهارات القراءة في تعلم اللغة   ستعملا لمعرفة
 .لطالب جيدةو لجذب الدافع ا العربية

 الفائدة التطبقية  .۲
  كتاب الجروميه في تعلم اللغة العربية اللغة سوف يسهل الطالب  ستعملبا

حتى في للغة العربية ا وتيسير الطالب في قراءة كتابةا إلتقان مهارة القراءة فهم
 .القراءة بحد أقصى ةعلى تحسين مهار قادر التعلم اللغة العربية طالب 

 للمدرس (أ

كون نتائج هذا البحث يفيد لسهولة األستاذ في سعى تحليل أن ت
المسائل و يجد فيه حل المشكال في تدريس اللغة العربية خاصة عن 

 . كإحدى وسائل التعليم  األجرومّيةبإستعمال كتاب  قراءةالمهارة ال

 للتالميذ  (ب

لبناء فهم التالميذ عن مادة القواعد اللغة )علم النحو( الميّسرة 
و فهم عن كيفية لقراءة اللفظ العربية من جنب  األجرومّيةعمال كتاب بإست

 إعرابها.

 ج(   للباحث

وينال الباحث التجربة المباشرة عن عملية تعليم اللغة العربية خاصة 
في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجو  قراءةالمهارة العن تعليم 

دى الشروط للحصول على بليتار. وكذلك يفيد البحث للباحث من إح
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مستوى العالم الديني في قسم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية 
 .تولونج أجونج

 

 

 

 

 المصطلحات توضيحالو.   

لســـهولة البحـــث وإلجتنـــاب عـــن األخطـــاء لفهـــم موضـــوع هـــذا البحـــث ينبغـــي 
و  المصـطلحات فـي هـذا البحـث و توضـيحها باإلسـتدراك الـذهني للباحث ان يبـين
 العملية كما يلي:

 التوضيح النظرى .۱

) أبو عبد اهلل هو من بعض تصنيف اإلمام الصنهاجي : األجرومّيةكتاب 
الذي اليزال أن  ه(327محمد بن داود الصنهاجي بن األجروم، وفاة سنه 

الصغير و مختصر، يتكون فيه  األجرومّية. هذا الكتاب حتى اآلن هيدرس
من مراجع لطالب في  األجرومّيةهذا كتاب  قواعد النحو الميسرة و يجعل

  8تعليم قواعد اللغة العربية )علم النحو(.

 التوضيح التطبيقي .۲

                                                           
8Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning..., h. 150  
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 األجرومّيةبإستعمال كتاب  قراءةال مهارةتعليم  في التوضيح التطبيقي أّما
و لثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجادى عشر في المدرسة احالفصل التالميذ ل

تعليم اللغة العربية يذ في إقامة بليتار هو لمعرفة محاوالت المدرسة و األسات
دى احالفصل التالميذ ل األجرومّيةبإستعمال كتاب  قراءةال مهارةعن خاصة 

و بليتار وتحليل كيفية الثانوية اإلسالمية الحكومية تلوجعشر في المدرسة 
 في تعليمها. كالتها،وما حل المشكالتو مش تعليمها،

 

 بحوث السابقةال .ز

في بحثها عن "مشكالت تدريس  7222137123تبحث لطيفة الزهرة /  .۱

النحو و تحليلها في الجامعة االسالمية الحكومية تولونح اجونج". اما أهداف 

لمعرفة المشكالت الداخلية في تدريس ( أالبحث في هذه الموضوع هي:

لمعرفة المشكالت ) ب(جامعة االسالمية الحكومية تولونح اجونج.النحو بال

 ج(الخارجية في تدريس النحو بالجامعة االسالمية الحكومية تولونح اجونج.

لمعرفة تحليل المشكالت في تدريس النحو بالجامعة االسالمية الحكومية )

ل ان المشكالت تدريس النحو تتكون من اوام) نتائج البحث(تولونح اجونج.

الداخلية و العوامل الخارجية. والعوامل الداخلية في تدرس النحو كما يلى: 

. واصلت المستدامة بين مادة النحو 2. تدرس النحو هو عملية صعوبة، 2
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. تدريس النحو هو الدروس التى هى 7االول والنحو الثانى والنحو الثالث، 

ر من القواعد. اما أقل جاذبية الن وجب للطالب فيها ان يفهموا ويحفظوا كثي

. االختالف في خلفية التعليمية التى تأتي في 2من العوامل الخارجية فهي: 

معظمها من المدارس الثانوية التى ليس لديها معلومات عن العربية اساسية او 

. قلة وجود 2من المدارس الثانوية االسالمية ولكن بدون تتعلم في المعهد، 

شعور التردد ومملة حتى يكون لدي الطالب . 7استيعاب المفردات العربية، 

الدافع المنخفض ويقل انجازهم من تدريس النحو. والمحاوالت التى قام بها 

. يحاولون الطالب حفظ 2الطالب في تحليل المشكالت في تدريس النحو: 

. زيادة المعرفة عن مادة النحو 7. تتعلق مواد التى تم تقديمها، 2المفردات، 

ة.  والمحاوالت التى قام بها المدرس في حل المشكالت حول خارج الجامع

. يقدم المدرس تدريس النحو بكل دقة مع الشرح عن 2في تدريس النحو،

. يكتب المدرس كتب 2موقعها في الجملة بعناية للطالب نظريا و عمليا، 

. اقتراح المدرس الى الطالب ليشكل 7تدريس النحو التى اسهل لفهمهم، 

. اقتراح المدرس الى 4بحث عن المواد في تدريس النحو، فرقة المناقشة ل

 9الطالب لقراءة الكتب بالغة العربية البسيطة.

                                                           

)تولونج  مشكالت تدريس النحو و تحليلها في الجامعة االسالمية الحكومية تولونح اجونج،لطيفة الزهرة، 9 
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مبحثها على "العالقة بين كفائة الطالبة في  7222137173ة/ يوليا ألفي .۲

النحو و انجاز التعليم لتدريس اللغة العربية في معهد المودة  اإلسالمي 

" اما اهداف في هذا البحث 2211-2212 بليتار للعام الدراسي 2للبنات 

لمعرفة كفاءة الطالبات في علم النحو في معهد المود االسالمي  ) ا( فهي:

ب(. لمعرفة انجاز (.2211-2212 بليتار للعام الدراسي 2لبنات ل

بليتار  2الطالبات في درس اللغة العربية في معهد المود االسالمي للبنات 

(. لمعرفة عالقة بين كفائة الطالبات في ث(.2122-2121للعام الدراسي 

النحو و انجازهن في تعليم درس اللغة العربية في معهد المود االسالمي 

:ان العالقة  )نتائج البحث(.2122-2121بليتار للعام الدراسي  2للبنات 

كفائة الطالبات في النحو و انجاز النعليم لدرس اللغة العربية  في معهد 

علوكوك بليتار من الحقائق المحصولة من عملية  2المودة االسالمية للبنات 

نجازهن في تعليم البحث التى تتعلق بتأثير مهارة الطالبات في علم النحو وا

اللغة العربية لطالبات في معهد المود االسالمي بليتار للعام الدراسي 

. فيمكن للكاتبة تقديم االستنباط كما يلى: من نتائج تحليل 2121-2122

 Ha(. لذلك كان 01،1)a<111،1الحقائق تدل على ان نتيجة سيح )
                                                                                                                                                               

 (2122اجونج: مكتبة الجامعة اإلسالمية تولونج اجونج، 
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لم النحو على انجاز الذى يفيد ان هناك تأثير كبير بين مهارة الطالبات في ع

مقبوال. وبذلك ان نتيجة هذا البحث تفيد ان مهارة الطالبات في علم النحو 

 12ذات تأثير كبير على انجاز تعلم الطالبات عن اللغة العربية.

 األجرومّيةتعلم القواعد النحو باستخدام كتاب ، بالموضوع ذرية المكرمة .۳

للطالب فى الصف االول اإلبتدئية بالمعهد السلفي "الفالح" جبلوك تالون 

تعلم القواعد النحو  .كيف تتم عمليات2. اما مسائل البحث: باليتار

للطالب فى الصف االول اإلبتدئية بالمعهد  األجرومّيةباستخدام كتاب 

. ما مشكالت تعلم القواعد النحو 2السلفي "الفالح" جبلوك تالون باليتار. 

. 7بالمعهد السلفي "الفالح" جبلوك تالون باليتار.  األجرومّيةباستخدام كتاب 

 األجرومّية واعد النحو باستخدام كتابما الخطوات لحل مشكالت تعلم الق

. للوصف 2نتائج البحث: بالمعهد السلفي "الفالح" جبلوك تالون باليتار. اما 

للطالب فى  األجرومّيةعن تتم عمليات تعلم القواعد النحو باستخدام كتاب 

. 2الصف االول اإلبتدئية بالمعهد السلفي "الفالح" جبلوك تالون باليتار. 

بالمعهد  األجرومّية تعلم القواعد النحو باستخدام كتاب للوصف مشكالت

                                                           

 العالقة بين كفائة الطالبة في النحو و انجاز التعليم لتدريس اللغة العربية في معهد المودة  اإلسالمي، يوليا ألفية12 
 (2122،)تولونج اجونج: مكتبة الجامعة اإلسالمية تولونج اجونج، بليتار 2للبنات 
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. للوصف الخطوات لحل مشكالت 7السلفي "الفالح" جبلوك تالون باليتار. 

بالمعهد السلفي "الفالح"  األجرومّيةتعلم القواعد النحو باستخدام كتاب 

 11جبلوك تالون باليتار.

بالموضوع "تأثير دراسة القواعد على الكفاءت ترجمة  ،امام مصدوقي .4

افعية كوندانج تولونج اجونج. اما مدرسة المتواسطة الش النصوص العربية في

. كيف فهم الطالب في مدرسة المتواسطة الشافعية  2مسائل البحث: 

. كيف فهم الطالب في مدرسة 2. كوندانج تولونج اجونج عن القواد

. كيف تأثير 7المتواسطة الشافعية كوندانج تولونج اجونج عن الترجمة. 

عربية في مدرسة المتواسطة دراسة القواعد على الكفاءت ترجمة النصوص ال

. لمعرفة فهم الطالب 2الشافعية كوندانج تولونج اجونج. اما نتائج البحث: 

. 2في مدرسة المتواسطة الشافعية كوندانج تولونج اجونج عن القواعد. 

الطالب في مدرسة المتواسطة الشافعية كوندانج تولونج اجونج عن الترجمة. 

                                                           

دام كتاب الجرومية للطالب فى الصف االول اإلبتدئية بالموضوع تعلم القواعد النحو باستخذرية المكرمة، ۱۱ 
 (2115تولونج اجونج: مكتبة الجامعة اإلسالمية تولونج اجونج،  (، بالمعهد السلفي "الفالح" جبلوك تالون باليتار
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على الكفاءت ترجمة النصوص العربية في . لمعرفة تأثير دراسة القواعد 7

   12مدرسة المتواسطة الشافعية كوندانج تولونج اجونج.

تطبيق طريقة قواعد اللغة العربية لترقية مهارة  3212273212/ فطرية .5

كونر وانودادي بليتار. اما اهداف بحث   "الكمال"القراءة بالمعهد العصري 

لمعرفة تطبيق طريقة قواعد اللغة العربية لترقية مهارة القراءة . 1)فهي: 

لمعرفة المشكالت في (2)يتار.بالمعهد العصر "الكمال" كونر وانودادي بل

تطبيق طريقة قواعد اللغة العربية لترقية مهارة القراءة بالمعهد العصر "الكمال"  

تطبيق طريقة قواعد اللغة  :)نتائج البحث(كونر وانودادي بليتار و كيفية حلها.

. ثم 2. بدأ المدرس بشرح المادة ،2العربية لترقية مهارة الكالم وتشتمل: 

. حمل المعلم الطالب 7لة من المادة التى تم شرحها من جديد، اعطاء االمث

الى حفظ القواعد او طاب منهم بحفظ القواعد السابقة. المشكالت في 

تطبيق طريقة قواعد اللغة العربية لترقية مهارة القراءة بالمعهد العصر "الكمال"  

ديه . كان المدرس ل2كونر وانودادي بليتار و كيفية حلها و تشتمل على:

ضيق الوقت في عملية التعلم و التعليم داخل الفصل الدراسية حتى ال يجري 

                                                           

بالموضوع "تأثير دراسة القواعد على الكفاءت ترجمة النصوص العربية في مدرسة المتواسطة  امام مصدوقي،۱۲ 
 (2211 ،،)تولونج اجونج: مكتبة الجامعة اإلسالمية تولونج اجونجالشافعية كوندانج تولونج 
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. لم تكن القدرة على توزيع الوقت بفعالية و كفائة 2التعليم جرياجيدا تاما، 

. كثيرة االنشطة التى يجب ان يشتر كوا فيها. إن الطالب انفسهم يجدون 7،

ض حل لتلك المشكالت صعوبة في فهم دروس قواعد اللغة العربية . و بع

. يجب ان يكون 2. يجب ان يكون المدرس ماهرا في توزيع وقته، 2هى: 

. يأمر المدرس 7الطالب ايضا قادرين على إدارة الوقت بشكل جيدن 

. إضافة 4الطالب بإتيان االمثلة المباشرة في عملية التعلم و التعليم. 

   13التدريبات )التقديم( للموضوعات الصعبة.

اما تلك بحوث السابقة لها مترادفات بين هذا البحث، فهي سواء كانت 

ربية او علم النحو و اختيار الباحث موقع تبحث فيها عن تعليم قواعد اللغة الع

بحثة في بيئة التربية. كما في بيانات السابقة أن علم النحو هو مهم لفهم عن 

 أسس تعليم اللغة العربية فهي مهارة الكتابة، ومهارة القراءة، ومهارة اإلستماع.

 هيكل البحوث السابقة2.2الجدوال 

 نتائج البحث ثأسئلة/أهداف البح  االسم و المضوع الرقم
لطيفة الزهرة،  1

مشكالت تدريس 
لمعرفة المشكالت  .۱

الداخلية في تدريس 
ان المشكالت تدريس 
النحو تتكون من العوامل 

                                                           

طبيق طريقة قواعد اللغة العربية لترقية مهارة القراءة بالمعهد العصري "الكمال" كونر وانودادي ت فطرية،13 
 (2122)تولونج اجونج: مكتبة الجامعة اإلسالمية تولونج اجونج، بليتار،
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النحو و تحليلها في 
الجامعة االسالمية 
الحكومية تولونح 

 اجونج

 

 

النحو بالجامعة االسالمية 
 .الحكومية تولونح اجونج

لمعرفة المشكالت  .۲
الخارجية في تدريس 
النحو بالجامعة االسالمية 

 .ومية تولونح اجونجالحك

لمعرفة تحليل  .۳
المشكالت في تدريس 
النحو بالجامعة االسالمية 
 الحكومية تولونح اجونج.

تدرس النحو .1) الداخلية
. 2هو عملية صعوبة، 

واصلت المستدامة بين مادة 
النحو االول والنحو الثانى 

يس . تدر 7والنحو الثالث، 
النحو هو الدروس التى هى 
أقل جاذبية الن وجب 
للطالب فيها ان يفهموا 

 (ويحفظوا كثير من القواعد
. 2و العوامل الخارجية )

االختالف في خلفية 
التعليمية التى تأتي في 
معظمها من المدارس الثانوية 
التى ليس لديها معلومات 
عن العربية اساسية او من 

ة المدارس الثانوية االسالمي
ولكن بدون تتعلم في 

. قلة وجود 2المعهد، 
استيعاب المفردات العربية، 

. شعور التردد ومملة حتى 7
يكون لدي الطالب الدافع 
المنخفض ويقل انجازهم من 

تحليل  (.تدريس النحو
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المشكالت في تدريس 
. يحاولون 2النحو منها: 

الطالب حفظ المفردات، 
. زيادة المعرفة عن مادة 2

خارج الجامعة.  النحو حول 
يقدم المدرس تدريس . 3

النحو بكل دقة مع الشرح 
عن موقعها في الجملة بعناية 

. 4للطالب نظريا و عمليا، 
يكتب المدرس كتب تدريس 

 النحو التى اسهل لفهمهم.

يوليا ألفي، العالقة بين   2
كفائة الطالبة في 
النحو و انجاز التعليم 
لتدريس اللغة العربية 

دة  في معهد المو 
 2اإلسالمي للبنات 

 بليتار للعام الدراسي

2212-2211 

 

لمعرفة كفاءة الطالبات  .۱
في علم النحو في معهد 
المود االسالمي للبنات 

بليتار للعام الدراسي  2
2121-2122. 

لمعرفة انجاز الطالبات  .۲
في درس اللغة العربية 
في معهد المود 

 2االسالمي للبنات 
 بليتار للعام الدراسي

2212-2211. 

لمعرفة عالقة بين كفائة   .۳

من نتائج تحليل الحقائق  
تدل على ان نتيجة سيح 

(111،1>a(01،1 .)
الذى يفيد  Haلذلك كان 

ير بين ان هناك تأثير كب
مهارة الطالبات في علم 
النحو على انجاز مقبوال. 
وبذلك ان نتيجة هذا 
البحث تفيد ان مهارة 
الطالبات في علم النحو 
ذات تأثير كبير على انجاز 
تعلم الطالبات عن اللغة 
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الطالبات في النحو و 
انجازهن في تعليم درس 
اللغة العربية في معهد 
المود االسالمي للبنات 

بليتار للعام الدراسي  2
2121-2122. 

 العربية.

ذرية المكرمة،  3
بالموضوع تعلم 
القواعد النحو 
باستخدام كتاب 
الجرومية للطالب فى 

ول اإلبتدئية الصف اال
بالمعهد السلفي 
"الفالح" جبلوك تالون 

 باليتار.

.كيف تتم عمليات تعلم  .۱
القواعد النحو باستخدام  
كتاب الجرومية للطالب 
فى الصف االول 
اإلبتدئية بالمعهد السلفي 
"الفالح" جبلوك تالون 

 باليتار؟.

ما مشكالت تعلم   .۲
القواعد النحو باستخدام  

معهد كتاب الجرومية بال
السلفي "الفالح" جبلوك 

 تالون باليتار؟. 

ما الخطوات لحل   .۳
مشكالت تعلم القواعد 
النحو باستخدام كتاب 
الجرومية بالمعهد السلفي 
"الفالح" جبلوك تالون 

للوصف عن تتم   .۱
عمليات تعلم القواعد 
النحو باستخدام كتاب 
الجرومية للطالب فى 
الصف االول اإلبتدئية 

المعهد السلفي ب
"الفالح" جبلوك تالون 

 باليتار.

للوصف مشكالت تعلم  .۲
القواعد النحو باستخدام  
كتاب الجرومية بالمعهد 
السلفي "الفالح" جبلوك 

 .تالون باليتار

للوصف الخطوات   .۳
لحل مشكالت تعلم 
القواعد النحو باستخدام  
كتاب الجرومية بالمعهد 
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السلفي "الفالح" جبلوك  باليتار؟.
 ليتار.تالون با

تأثير  امام مصدوقي، 4
دراسة القواعد على 
الكفاءت ترجمة 
النصوص العربية في 
مدرسة المتواسطة 
الشافعية كوندانج 

 تولونج اجونج

كيف فهم الطالب في  .۱
مدرسة المتواسطة 
الشافعية كوندانج تولونج 

 . اجونج عن القواد؟

كيف فهم الطالب في  .۲
مدرسة المتواسطة 

نج تولونج الشافعية كوندا
 . اجونج عن الترجمة؟

كيف تأثير دراسة   .۳
القواعد على الكفاءت 
ترجمة النصوص العربية 
في مدرسة المتواسطة 
الشافعية كوندانج تولونج 

 .اجونج؟

لمعرفة فهم الطالب في  .۱
مدرسة المتواسطة 
الشافعية كوندانج تولونج 

 اجونج عن القواعد. 

الطالب في مدرسة  .۲
شافعية  المتواسطة ال

كوندانج تولونج اجونج 
 عن الترجمة. 

لمعرفة تأثير دراسة  .۳
القواعد على الكفاءت 
ترجمة النصوص العربية 
في مدرسة المتواسطة 
الشافعية كوندانج تولونج 

 اجونج

 فطرية 5

تطبيق طريقة قواعد 
اللغة العربية لترقية 
مهارة القراءة بالمعهد 

  "الكمال"العصري 
 تاركونر وانودادي بلي

لمعرفة تطبيق طريقة  .۱
قواعد اللغة العربية لترقية 
مهارة القراءة بالمعهد 
العصر "الكمال" كونر 

 وانودادي بليتار.

لمعرفة المشكالت في  .۲
تطبيق طريقة قواعد اللغة 

قواعد  تطبيق طريقة
اللغةالعربية لترقية مهارة 

. بدأ 2الكالم وتشتمل: 
. 2المدرس بشرح المادة ،

ثم اعطاء االمثلة من المادة 
التى تم شرحها من جديد، 

. حمل المعلم الطالب 7
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العربية لترقية مهارة 
القراءة بالمعهد العصر 
"الكمال" كونر وانودادي 

 بليتار و كيفية حلها.

الى حفظ القواعد او طاب 
منهم بحفظ القواعد 
السابقة. المشكالت في 

. كان 2عملية تعليم و حلها:
قت المدرس لديه ضيق الو 

في عملية التعلم و التعليم 
داخل الفصل الدراسية حتى 
ال يجري التعليم جرياجيدا 

. لم تكن القدرة 2تاما، 
على توزيع الوقت بفعالية و 

. كثيرة االنشطة 7كفائة ،
التى يجب ان يشتر كوا 
فيها. إن الطالب انفسهم 
يجدون صعوبة في فهم 
دروس قواعد اللغة العربية . 
و بعض حل لتلك 

. يجب 2لمشكالت هى: ا
ان يكون المدرس ماهرا في 

. يجب ان 2توزيع وقته، 
يكون الطالب ايضا قادرين 
على إدارة الوقت بشكل 

. يأمر المدرس 7جيدن 
الطالب بإتيان االمثلة 



20 
 

المباشرة في عملية التعلم و 
. إضافة 4التعليم. 

التدريبات )التقديم( 
 للموضوعات الصعبة.

    

 

 

 

 

 

 لبحثترتيب ا .ج

يحتوي هذا البحث العلمي علـى خمسـة أبـواب و يتكـون كـل بـاب مـن مباحـث 
الباب األول: مقدمة حيث تشتمل على: )أ( خلفية البحث، )ب( تحديد  :كما يلي

البحث، )ه( فوائد البحث، )و( توضيح  اهداف البحث، )ج( مسائل البحث، )د(
 البحث. ترتيب)ح( بحوث السابقةالمصطلحات، )ز( 

ــاب ا ــات و تشــتمل علــى: )أ( تعلــيم اللغــة العربيــة )ب( مفهــوم الب لثــاني: النظري
 .األجرومّية)ج( مفهوم الكتاب التعليمي )د( كتاب  قراءةمهارة التعليم 

البــاب الثالــث: مــنهج البحــث و يحتــوي علــى: )أ( مــدخل البحــث وتصــميمه. 
مـع )ب( مكان البحث، )ج( حضور الباحث،  )د( مصادر الحقائق، )ه( طريقـة ج



21 
 

البحــث )ز( طريقــة تحليــل الحقــائق، )ح(  المعاينــة الحقــائق و ادواتهــا، )و( طريقــة
 .تفتيش صحة الحقائق

عـــن أحـــوال محـــل البحـــث و  المـــوجزالبـــاب الرابـــع: تقـــديم البحـــث و يشـــتمل 
 تقديم الحقائق المحصولة من البحث و تحليلها.

 .تحتوي على التلخيص و اإلقتراحاتالباب الخامس: الخاتمة حيث 


