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إهداء إلى والدي ووالدتي 
املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف نفسه السمحة 

الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري تقدمة إجالل واحرتام 

إىل أساتذي الذين أدين هلم بالكثري 

تقريرا وإجالال  
 إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنة 

مودة وتقريرا ورغبة يف التقدم العاملى  

 حيرتق والذين مل يعتقدوا إىل الذين حيرصون على مل ينضح و ملإىل الذين يعتقدون بأن النحو العرىب

دمة اإلنسان.  خاللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة أسهمت وتسهم يف 
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شكر وتقدير 
 

 والصالة والسالم على ،احلمد هللا الذى خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وعلمه ما مل يعلم

رسوله خامت النبيني وعلى سائر األنبياء املطهرين. 

 تربية وتأهيل املعلمنيوبعد، فقد انتهت الباحثة يف تأليف هذه الرسالة الىت تقدمها لكلية 

. .S.Pd شهادة للحائز علىإمتاما من الشروط والواجبات املكتوبة على الطلبة إل�اء الدراسة فيها 

شية، آمني يآ رّب العاملني. فمن تنري أت حىت العلوم اإلسالميةشية الىت يعطينا تعلماء ألوتعظيمى 

ذين قد ربياها تربية حسنة وهدباها هتديبا نافعا، ل احملبوبني اهاشكر لوالديتباحثة أن ال  علىواجبال

لعل اهللا أن يبارك عليهما ويرمحهما رمحة واسعة يف حياة الدنيا واآلخرة. 

 الدكتور حممد فضلى املاجستري  للمشرفني الكرميني ومهاجزيال ويف هذه الفرصة تقدم شكرا 

 كتابة هذه الرسالة من  علىإشرافبذال جهودها يف اللذان قد  حىت صربي املاجستري واألستاذ

بدايتها إىل �ايتها. 

 الذين  الذين زّودوهااللغة العربيةتعليم  وتشكر أيضا ملدير اجلامعة وكالئه ورئيس شعبة 

 وتسأل اهللا هلم اخلري، إنه ال يضيع أجر من أحسن عمال، ومثّ لرئيس مكتبة جامعة ، النافعةمعلموه

ستعارة الكتب فيها إمتاما يف كتابة هذه الرسالة، وكذلك إىل مجيع إوت كاال الذي قد مسح هلا تش

. قدساعدوها فيهاالذين ء أصدقا



  د
 

، تدعو اهللا أن جيعل هذ العمل مثرة نافعة وترجو من القارئني نقدا بنائّيا لتكميل هذه ا وأخري

الرسالة ألن اإلنسان يفوت من اخلطآت والنسيان وعسى أن تكون نافعة للباحثة والقارئني كّلهم. 

 

 

   2016 نوفمرب 15لنجسا,

الباحثة 
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 لص البحثستخم

 IAIN سيطرة طلبة قسم اللغة العربية على إعراب نصوص العربية بـ  ,م2016 ,دسي رتناسرى

Zawiyah Cot Kala Langsa. 
املاجستري  حىت صربي  واملشرف الثاين:  املاجستري،حممد فضلىاملشرف األول:    

 الكلمات األساسية : سيطرة و مشكالت على إعراب نصوص العربية.

 

سيطرة طلبة قسم اللغة العربية ىف قسط اخلامس فصل االول على  يبحث عن هذا البحث 

 ىف سنة الدراسية   البحثوجرى  .IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa إعراب نصوص العربية بـ

 سيطرة طلبة قسم اللغة العربية على إعراب نصوص العربية بـكيف م يهدف لتعّرف 2016/2017

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa طلبة قسم اللغة العربية على إعراب نصوص العربية  وما مشكالت

 هو منهج وصفى وحتليلى يعىن الطريقة الىت سلكت اجلامعة لتحصيل منهج البحثو  تلك اجلامعة بـ

املدخل الكيفى.وأما وأدوات مجع  ، واألحوال املوجودة الواقعةالبيانات،األن الباحثة تريد أن تبحث 

سيطرة طلبة قسم اللغة العربية إّن أما نتائج هذا البحث هى: الببانات فهي مالحظة ومقابلة وإختبار.

ضعيف هذه يبّني من طلبة قسم   IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa على إعراب نصوص العربية بـ

 شخصا و الذى يقدر على إعراب نصوص العربية بنتائج ممتاز طالبان و 19اللغة العربية عددهم 

 و من مشكالهتم هي أّن منهم  ال يعرفون على اجلمل و ال يفهمون  طلبة9 ومقبول  طلبة8 جيدا

 مواقع اإلعراب جيدا.
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 لص باللغة اإلندونيسيةستخم
Desi Ratnasari 2016. Kemampuan Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab dalam Mengi’rab Teks 
Arab di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.  

pembimbing: 1: M. Fadhli, M.Pd , Pembimbing 2: Hatta Sabri, M.Pd. 

Kata kunci: Kemampuan dan Permasalahan dalam mengi’rab teks Arab. 

 
 Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang Kemampuan mahasiswa jurusan 

bahasa Arab semester 5 unit 1 dalam mengi’rab teks arab di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. 

penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 20016/2017 untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan mahasiswa bahasa arab dalam mengi’rab teks arab dan apa saja probematika 

mahasiswa dalam mengi’rab teks arab di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis yaitu metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan berbagai data, karena peneliti ingin menjelaskan segala data 

yang didapat. Dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan instrumen penelitiannya 

adalah observasi, wawancara dan tes. 

Adapun hasil penelitiannya adalah: Kemampuan mahasiswa jurusan bahasa Arab 

dalam mengi’rabkan teks arab di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa lemah. ini dibuktikan dari 

jumlah mahasiswa bahasa arab  sebanyak 19 mahasiswa yang mampu mengi’rab dengan 

sempurna hanya 2  mahasiswa,yang mengi’rab dengan  kemampuan sedang ada 8 mahasiswa 

dan dengan kemampuan yang rendah sebanyak 9 mahasiswa. Problematika yang dihadapi 

mahasiswa dalam mengi’rab teks Arab diantaranya mahasiswa tidak mengenal kalimat 

dengan baik dan tidak mengetahui hukum I’rabnya. 
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 إقرار الطالبة
 

 أنا املوقعة أدناه, وبيانايت كاآليت:
 دسي رتناسرىاالسم الكامل  :
 1022012010رقم التسجيل  : 

 Desa Sukajadi Paya Bujuk Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiangالعنوان   : 

 تعليم اللغة العربية  قسمىف .S.Pdأقرر بأن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة 

لنجسا حتت عنوان:  بوت كاال اإلسالمية احلكومية تشامعة زاوية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جل

 IAIN Zawiyah Cotسيطرة طلبة قسم اللغة العربية على إعراب نصوص العربية بـ 

 Kala Langsa 

ف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال يحضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأل

أ�ا من تأليفها وتبني أ�ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك, ولن تكون املسؤولية 

امعة زاوية جوت كاال بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جل تعليم اللغة العربية قسمعلى املشرف أو على 

لنجسا.  باإلسالمية احلكومية 

هذا, وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.  
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توقيع صاحبة اإلقرار 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 

 مقدمة أ- 

إن اللغة العربية تتكون من أربع عناصـر و هـو  اإلستماع والكالم  والقراءة 

والكتابة. يعترب الكالم العنصر الثاين من عناصر االتصال اللغوي األربعة بعد اإلستماع و 

 .Îهو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق اإلستماع و القراءة و الكتابة

كانت اللغة العربية هلا تأثري كبري ىف الدين اإلسالمي ألن القرآن الكرمي واحلديث 

الشريف مكتوب بلسان عريب ومها مصدران عظيمان من مصادر األحكام الشرعية هو 

مصادر علم النحو والصرف وغري ذلك من فنون اللغة العربية، ولذلك جيب على 

 املسلمني أن يهتموا بأحيائها ونشرها ىف حياهتم.

كانت اللغة العربية هي لغة القرأن الكرمي ولغة اجلنة يهتم املسلمون هبا إهتمام 

كبريا وعميقا, ألن أكثر الكتب والعلوم الدينية مكتوبة هبا. و على هذا إهتّم هبا املدارس 

واملعاهد اإلسالمية لتعليمها ونشرها, ووضعتها مادة من املواد الدرسية ىف كل املدرسة 

اإلسالمية وهلا أغراض خاصة ىف تعليمها ومنها جعل الطالب ماهرين على قرأة وفهم 

 اللغة العربية.

األهدف من تعليم اللغة العربية ىف املدرسة كللغة الدينية والعلوم املعرفة وآله 

 للتفاعل.
                                                           

Î,ه 1431الطبعية الرابعة (دار املسلم : ا, تدريسهاملهارة اللغوية ما هيتهما و طرئق أمحد فؤاد عليان  
 68)ص. م2010– 
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حلفر خزنة اإلسالمية و تفّقه يف الدين ال بّد لنا لتعلم علمني  مهمني أّوال, مها النحو 

. قد ّمسي Ïو الصرف و ألمهّية هذين فظهرت العبارة " الصرف أم العلوم و النحو أبوها "

الصرف أم للعلوم أل�ا قد ولد الصيغة من اجلملة وهي يدل إىل العلوم املتنوعة. لوال 

باجلملة فكتابة عدم. بدون الكتابة فيكون الصب لتحصل العلم. فأما علم النحو مسي 

بأبيها أل�ا حبسن كّل مجلٍة يف تركيبها و إعراهبا و صيغتها و أخرها.  

 النحو :قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية و أحواهلا حني إفرادها و حني 

 Ðتركيبها.

وكانت تعليم النحو  امرا مهما يف التدريس اللغة العربية ختتص يف تعليم القراة  

ألنه اثر كبري يف جناح عملية التعليم  والتعلم. واما النحو اساس من اسس تعليم القراة 

من القرات يف كل املرحلة الدراسية  وهي اهم العناصر يف التعليم اللغة. إن تعليم النحو 

 قادرين على التلفيظ والرتكيب اجلمل املفيدة حىت يقدرون الطلبةيهدف اىل ان يكون 

على اعراب يناسب ما قرأهتم بالكاملة. 

 االعراب تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا 

 فلألمساء من ذلك الرفع والنصب و اخلفض وال وأقسمه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم.

 Ñجزم فيها. ولألفعال من ذلك الرفع والنصب واجلزم  وال خفض فيها.

                                                           
2Abdullah Fahri, Implikasi Penguasaan Nahwu- Shorof Siswa Terhadap Pemahaman 

Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Yogyakarta 1, skripsi tidak diterbitkan (Yokyakarta 
: Program Strata-1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), h. 3 

Ð,6)ص.2008الشيخ حممد األنبايب, قوعد اللغة العربية ( القاهرة: مكتبة األداب .
Ñ الشيخ حممد بن امحد بن عبد الباري،  الكوا كب الدرية شرح متممة األجرومية، ( سنغافور: جدة

 . 12 )، ص. 2005اندونيسيا، 



3 
 

 
 

 ن فصلي حني تعليم املطلعة مع استاذ ذوالفقار واستاذ مولياد يف الواقع أ

 يقدرون على إعراب IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaطلبة قسم اللغة العربية بـبعض

,ومن اسبابه  خصة يف قرأهتممهمي عند تعلمشكالتيشعرون نصوص العربية وبعضهم

 .قرأةنصوص العربية يف طلبة الىت يستعمل القلة الطلبةيقدرون على فهم كيفية االعرابل

 ىف حقيقة الطلبة مطلوب على قدرة وفهم تركيب جيدا.

 اللغة العربية على قسمحبث عنسيطرة طلبة تدفع الباحثة أنت من هذه البيانات 

 . IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa بـإعراب نصوص العربية

 

 البحث بـ-سؤاال

 : تريد أن تبحث عنها الباحثة ىف هذا البحث كمايلي سؤاالأما  

 IAIN Zawiyah بـ اللغة العربيةعلىإعراب نصوص العربيةقسمكيفسيطرةطلبة -1

Cot Kala Langsa؟  

 IAIN بـاللغة العربيةعلىإعراب نصوص العربيةقسمما مشكالت طلبة  -2

Zawiyah Cot Kala Langsa؟   

  

  البحث-هدفاج

انطالقا من مشكالت البحث اليت سبق شرحها، فتحدد الباحثة  سؤاال   

و مها كما يلي:ا البحث البحث يف كتابة هذ  

 IAIN Zawiyah بـاللغة العربيةعلىإعراب نصوص العربيةقسمسيطرةطلبة علىعّرفتل -1

Cot Kala Langsa؟ 
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 IAINبـاللغة العربيةعلىإعراب نصوص العربيةقسممشكالت طلبة  علىعّرفتل -2

Zawiyah Cot Kala Langsa؟  

 

 أهمية البحث د-

 للطلبة  -1

 IAIN Zawiyahبـعلىإعراب نصوص العربيةجيتحدون  اللغة العربيةقسمطلبة زيادة لـ

Cot Kala Langsa. 

 اجلامعة -2

 IAIN Zawiyah Cot Kalaبـ  اللغة العربية قسم الطلبة حياول حماضر لرتقية

Langsaعلىإعراب نصوص العربية. 

. للباحثة  3

 IAIN بـ اللغة العربيةعلىإعراب نصوص العربيةقسمطلبة قدرةزيادة الفهم و معرفة لـ 

Zawiyah Cot Kala Langsa. 

 

 حدود البحث ه-

ذو حدود البحث الىت يتنوع من ثالثة اشياء وهي. ا البحث  أن هذ

 احلدود املوضوعة -

 اللغة العربيةعلىإعراب قسمحدد الباحثة املوضوع هذا البحثسيطرةطلبة 

 .IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa بـنصوص العربية
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 احلدود واملكانية- 

و من القسم اللغة IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaبـ  جرى هذا البحث 

. قسط اخلامس فصل األولالعربية

 

 حدود الزمانية -

 .2016/2017  الدرسيةىف السنة هذا البحثجرى

 

  تحديد المصطلحاتو-

 اللغة العربيةعلىإعراب نصوص قسمهي "سيطرةطلبة ا البحث  كان موضوع هذ

  ".IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa بـالعربية

سيطرة لغة هي مصدر من سطر – يسطر- سيطرا- سيطرة مبعىن اللغة  -1

 وفهم نصوص العربيةالطلبة يقدرون على قرأة وعند باحثة أن السيطرة هناقدرة.

 .إعراب نصوص العربية خاصة ىفتركيب جيدا

 Ò.كلمة الطلبة مجع من الكلمة " الطالب " كذلك طالب و معناها "التلميذ" -2

 IAIN Zawiyah Cot Kalaوالطلبة ىف هذا البحثطلبة قسم اللغة العربية بـ 

Langsa 

 تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو  هواالعراب -3

 Óتقديرا.

                                                           
   ١٦٩ ص. )،١٩٩٠، هيدا كريا أغوع : جاكرتا، (   قاموس عرىب – إندونسى، حممود يونس٦

Óسنغافور: جدة ،  الكوا كب الدرية شرح متممة األجروميةالشيخ حممد بن امحد بن عبد الباري ) ،
 . 12 )، ص. 2005اندونيسيا، 
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النصوص العربية : النصوص العربية ترتكب من كلمتني: النصوص و العربية. وأما  -4

النصوص لغة مجع من كلمة "نصّ " و معنه "رفعه و أظهره" و النصوص 

 Ôاصطالحا هو"ما ال حيتمل إال معىن واحدا او ال حيتمل التأويل".

 وأما العربية هي شىء منسوب إىل العرب وهي اللغة الىت يعتربهبا العرب 

 ) A.F.L.Boeston وقد حتدث عنها أستاذ اإلجنلزية أ.ل.بستون (Õعن أغراضهم.

 يقال: 
 Arabic is the official language of Marocco, Al-Geria, Sudan, Lebanon, 
Syiria, Jordan, Iraq, and the state of arabian peninsula.9 

  

أي: اللغة العربية هي اللغة الرمسية املستعملة ىف املغرب والغريا والسودان ولبنان و 

 سوريا واألردن و العراق والدول الواقعة باجلزرة العربية.

  ىف كتاب املطلعة. العربيةواملراد النصوص العربيةباحثة هنا خصة على نصوص

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Ô811),ص. 2008,(دار املشرق,الطبعة الثالثة واألربعون,املنجد ىف اللغة واالعالملوف,علوس م .
Õ10), ص: 1913, الطبعة السادسة,(بريوت:املطبة الوطنية,, الدروس العربيةمصطفى الغالبني  

 9A.F.L. Boeston, The Arabic Language Today,(London:Hutclison University,1970), h.11 


