
 

 

 البحث ملخص

 عنوان هذا البحث هو )تبسيط كتاب منت اآلجرومية حملمد الصنهاجي لتعليم قواعد اللغة العربية للمبتدئني(.
كانت نظرايت قواعد اللغة العربية إبندونيسيا عاما حيصلها النحات من الشرق  هيوخلفية هذا البحث 

األوسط. ولو كذلك تعليم قواعد اللغة العربية ابملناهج واألساليب اإلندونيسية حيتاج اىل التداول بوجود االمتياز 
 املشهور واملستعمل كثريا كتب قواعد اللغة العربيةكتاب منت اآلجرومية هو أحد  بني إندونيسيا والشرق األوسط.  

 إبندونيسيا وكان استعماله للمبتدئني. يصري كتااب أساسيا وتعليميا يف تعلم قواعد اللغة العربية للمبتدئني
هذا  يف ام مضمون ورر امل مل يكن قادرا على مساعدهتم يف فهمحىت حيفظوه من ابب إىل ابب،  إبندونيسيا،
فشكل تبسيط كتاب  .حىت حيتاجوا اىل تعلمه يف املرات الكثريةسهولة. هم يشعرون الصعوبة يف فهمه  الكتاب

 منت اآلجرومية حمتاج أليه ليسهل املبتدئون يف تعلمه وفهمه.
إليها  وناملواد اليت حيتاجومعرفة  املبتدئوناملشاكل اليت يواجهها الطالب ملعرفة وأهداف هذا البحث هي 

وفائدة تطبيقية.  فائدة نظريةفوائده تنقسم على قسمني هلم. و  تبسيط كتاب منت اآلجرومية املناسب شكلصناعة و 
يرجو الباحث من هذا البحث أن يستطيع منه زايدة البصرية واملعرفة عن علوم قواعد اللغة العربية بفائدة نظرية 
منه زايدة اخلربة واملساعدة لتسهيل يرجو الباحث من هذا البحث أن يستطيع وبفائدة تطبيقية  بشكل تبسيط

 املبتدئني يف تعلم قواعد اللغة العربية وفهمها وتطبيقها.
ألن عملية هذا التحليل بوصف املواد مث حتليلها  .واملنهج الذي يستخدمه الباحث هو منهج حتليلي وصفي

 . ونوع البحث هو حبحث مكتيب.لتكون واضحة املراد واحلصول على النتائج الدقيقة
اللغة املستعملة ها املبتدئون يف تعلم كتاب منت اآلجرومية وهي املشاكل اليت يواجه ونتيجة هذا البحث هي

ها. وشكل وتنظيماحملتاجة اليهم  اختيار املواداملتفرقة بلغتهم و عقد دون أمثلة مناسبة وتركيب امجملة املوالبيان 
وابب الفاعل وابب  وأقسامه هي الكلماتتبسيط كتاب منت اآلجرومية لتعليم قواعد اللغة العربية للمبتدئني 

املفعول به وابب انئب الفاعل وابب املبتدأ واخلرب وابب كان وأخواهتا وابب إن وأخواهتا وابب النعت وابب 
ييز وابب االستثناء وابب اإلضافة وابب االعراب العطف وابب التوكيد وابب البدل وابب احلال وابب التم

 وبعض منها جيدد الباحث التعريفات بتعريفة بسيطة سهلة للفهم.
 

 وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل


