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 الباب ألاّول 

 املقّدمة

 التمهيد للمشكلة  .أ

وظيفة ولها بالقرآن  علقةتهي مو  ن و املسلممهمة يتعلموها العربية  

غة العربية من خالل الوسائل. ومنها لواملثفقون يعرفون ال العلماء .الروحية

التعليم من خالل الفنون كاألشعار والقصائد والنشائد وغير ذلك. ومن خالل 

كما ينبغي للمسلمين حب العربية  في علم النحو والصرف وترجمة القرآن.

 ،وال شكَّ أنَّ علم اللغة من الدين :(302, ص 2014السيوطي )إلامام  قال

  ألنه من الفروض الكفايات، وبه
 
 أوص ى. و معاني ألفاظ القرآن والسنةعرف ت

فعلى كل مسلم أن يتعلم من هللا عنه:  حمر   (48, ص 2008الشافعي ) إلامام

لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن ال إله إال هللا وأن محمد عبده 

 .ورسوله ويتلوا به كتاب هللا

وجد املمارسون اللغة العربية صعوبة في تعليمها لغير الناطقين بها.  

بها طالب لغير اليشعر  هاوأن   ووجدت صعوبة في تعليم قواعد اللغة العربية

 سيوقي ضيفكما قال . الناطقون العرب لكن يشعربهاو  قفط. الناطقين

 :(2012)الهادى, 

كو مر  الشكوى من أن الناشئة فيها التحسن "جميع البالد العربية اليوم تش

النطق بالعربية نطقا سليما, وكأنما أصيبت ألسنتها بشيئ من إلاعوجاج 

 ".وإلانحراف جعلها التستطيع أداء العربية أداء صحيحا

أن علم النحو أساس الصعوبة في تعليم اللغة  نحلصومما سبق بيانه  

 سم والفعلإلى ثالثة أقسام: لا  اتتنقسم الكلمي اللغة العربية ف العربية.

الحرف ما دل  على  ويقدم هذا البحث على تحليل الحرف فقط. والحرف.

 نتائج. كما العربيةوله معنى معين في اللغة . (2005الغالييني, )معنى في غيره 

ندونسية إجامعة اللغة العربية في قسم تعليم املالحظة واملقابلة إلى طالب 

معرفة انمادة النحو الثالث. هناك مشكالت نقص تناولوا التربوية الذين
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 .ءإلى مهارتهم في فهم املقرو نقصان وهذا يؤدي  الباء. يمعانالطالب في  

في اللغة  ’preposisi‘ وحرف الباء من باب مجرورات ألاسمآء ويسمى

طالب قسم تعليم  هاستخدماوطاملا حرف الباء  .جملةبناء الفي ألاندونسية 

 : (2015) بوزيو املغصبة  كما قال .ةبكتااللغة العربية في 

“The preposition has a great importance in the Arabic language 

due to its effect at sentence meaning. To predict the suitable 

meaning of prepositions, there arealso some rules must be 

followed to identify the correct meaning in the sentence”.  

ا   هوهذ في الجملة. الباء انيكون في فهم معتأهمية هذا البحث ف أم 

وهذه يستخدمها  جيدا صحيحا.الطالب في فهم النصوص العربية تساعد 

 معلموا النحو في التقابل بين اللغة العربة واللغة ألاندونسية.

معنى الباء املصاحبة في  مثال:وكذلك في فهم القرآن الذي فيه حرف الباء  

 : 48سورة هود أية 
ْ
وُح اْهِبط

ُ
 وهناك َسالٍم. بِ َيا ن

 
 الباء بمعنى "مع".ت دل

ى  :70معنى الباء في سورة النساء أية 
َ
ف

َ
ِه َعِليًمابِ َوك

َّ
ت . الل

 
الباء بمعنى ودل

وا  :1في سورة املائدة أية  معنى الباء التوكيد.
ُ
ْوف

َ
وِد ابِ أ

ُ
ُعق

ْ
ت الباء بمعنى  .ل

 
ودل

ألنها تعليق كل عقد وعهد بين إلانسان وربه وبين إلانسان  إلالصاق.

تحليل على الباء على طالب عند نشاط التعليم.  يويفيد معان وإلانسان.

معنى الباء في سورة املائدة أية  حرف الباء في القرآن قد جئت هذا البحث.

ِس. : 45
ْ
ف

َّ
َس ِبالن

ْ
ف

َّ
نَّ الن

َ
ْيِهْم ِفيَها أ

َ
ا َعل

َ
ْبن

َ
ت

َ
 َوك

 
معنى  الباء بمعنى املقابلة. تودل

ْم. : 18الباء في سورة املائدة أية 
ُ
وِبك

ُ
ن
ُ
ْم ِبذ

ُ
ُبك ِ

ّ
ِلَم ُيَعذ

َ
ْل ف

ُ
تق

 
الباء بمعنى  ودل

 : 3معنى الباء في سورة املائدة أية  السببية.
ْ
ن

َ
ُصِب َوأ

ُّ
ى الن

َ
ِبَح َعل

ُ
َوَما ذ

ِم.
َ

َل
ْ
ز
َ ْ
ِسُموا ِباْل

ْ
ق

َ
ْست

َ
ت ت

 
 إلاستعانة.الباء بمعنى  ودل

ضروري للباحث كي يرتفع إدراك الطالب الباء في القرآن  ينمعا مما سبق 

جعلت تنائج اليبانات أمثلة ملا يعلم ألاساتيد  في فهم الجملة من نصوص.

 على املادة الكلية املتعلقة.فعوا تينكي  طالبلوتبين  باب مجرورات ألاسماء

 حرف الباء. املوجودة في تحليص لايآت اتوتقدم على دفع خطيئ
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استخدام حرف تجعل املشاكل املذكورة تمهيد املشكلة للرسالة بعنوان:  

في تعليم النحو )تحليل على معاني حرف الباء في  هاالباء في القرآن وتضمين

 .سورة املائدة(

   صياغة املشكلةتعرف املشكلة و   .ب

 تعرف املشكلة .1

الباء يؤثر على  معانية الطالب في فووجد الباحث أن نقصان معر  

نصوص الدين الالباء استخدمها في  وطاملا حرف .ءمهارتهم في فهم املقرو 

 العربية منها الكتابة والقراءة وإلاستماع والتكلم.ونشاط التعليم اللغة 

ساعد الطالب فهم النص  دقعالقة بين معرفة الحرف والترجمة 

   املقروء.

   وصياغة املشكلة   .2

 معاني الباء في سورة املائدة ؟ما  .أ

 الباء في تعليم النحو؟معاني  كيف تضمين .ب

 أهداف البحث .ج

ا أهداف البحث فهي ما يلى  :أم 

 الباء في سورة املائدة.معاني  ملعرفة  .1

 الباء في تعليم النحو. معانيملعرفة تضمين  .2

 فوائد البحث .د

فائدة النظرية والعملية والسياسة الن هذا البحث مالفوائد تشمل 

 ما يلي:موالقضايا والعمل إلاجتماعي 

 فائدة النظريةال .1

اللغللة العربيللة و علللى تطللور العلللوم هللذا البحللث إعطللاء املنللافع  لعللل   

علللللى تطللللور تعللللليم اللغللللة املعلومللللات زيللللادة م يقللللد  ألاقللللل علللللى  علقللللة بهللللا.تم

  .الباء معانيفي فهم الطالب تؤثر العربية التى 
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 فائدة العملية .2

 عس ى هذا البحث أن  
 

قسم تعليم اللغة العربية طالب  يحث

واستخدام  باب مجرورات ألاسماء تعليم  عند ندونسية التربويةإجامعة 

 . حرف الباء

 فائدة السياسة .3

حتى  علقة بالتربوي  توم يدانإعطاء املنافع في امللعل  هذا البحث  

م اللغة العربية و تعليم حرف الباء خاصة.تطوير 
 
 تعل

 القضايا والعمل لاجتماعي  فائدة  .4

في تنفيذ لعل  هذا البحث إعطاء املنافع لتحريك ألامراس  

ة التي   متعلقة إلاجراءات إلايجابي 
 
ةيبعملية تعل حوي   م القواعد الن 

ة استخدام حرف الباءو   .خاص 

 الهيكل التنظيمي ملحتويات البحث .ه

ا الهيكل التنظيمي ملحتويات البحث فهي  :أم 

ل  مة  :الباب ألاو  البحث  املشكلة وصياغة املشكلة وأهداف تمهيدشمل تالتي مقد 

 وطريقة البحث وفوائد البحث وترتيب الكتابة.

اني
 
الحرف وأنواعه ومعاني الباء وتعليم  شملتالتي  : إلاطار النظاري الباب الث

ابقة. النحو   والبحوث الس 

الث
 
ت: الباب الث

 
جمع البيانات تصميم البحث وطريقة شمل تي طريقة البحث ال

 .وأسلوب تحليل البيانات

ابع  في سورة التي تشمل معاني حرف الباء ومناقشتها نتائج البحث :الباب الر 

 .وتضمينها  املائدة

 خاتمة التي تشمل الخالصة ولاقتراح.:الباب الخامس

صوص املستخدمة لكتابة هذه : تاملراجع  الرسالة.شمل على الكتب والن 


