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 خلفية البحث .أ
هي إحدى اللغات األجنبية املشهورة إبندونيسيا. ولو يعترب ها اإلندونيسيون على أهنا أجنبية بل  العربية

ال تكون أجنبية يف أذنيهم، أي للمسلمني خاصا. كثري من مصطلحات اللغة اإلندونيسية ممتصة من اللغة 
ن اآلسف، أكثر منهم يعتربون العربية، مثل كلمة التوبة والصحة واحلكمة وغري ذلك من أمثلة ممتصة منها. وم

على أن اللغة العربية لغة الدين فقط حىت يكون التطوير حمددا حول املسلمني الذين يعمقون معرفتهم يف علوم 
الدين وقليل منهم يعرفون أن اللغة العربية لغة مهمة يستعملها املثقفون يف تصنيف كتب عظيمة يف أنواع العلوم 

دب وغري ذلك. إذا كان املسلمون وغريهم يرأون التاريخ القدمي حينما ترتفع العلوم مثل الفلسفة والرايضية واأل
يف العصر األوسط فيعرفون أن اللغة العربية أول لغات حتفظ وتطور العلوم والتكنولوجيا، بذلك ال نتجاوز أن 

 1اللغة العربية مؤسسة لنشأة العلوم العصرية اليت تتطور سريعا يف هذا العصر.
جمتمع املسلمني اإلندونسيني السلبية تسبب تربية اللغة العربية وتعليمها يف هذا البالد جتراين بطيئا مواقف 

وال يتغريان كثريا. ولو كانت احملاوالت يف تطويرمها فيها ليست جديدة بل املناهج والنظام املستعملة ما زالت 
ير تربية اللغة العربية وتعليمها يف بالد إندونيسيا. إذا تقليداي ابألساليب القدمية. وهذا الواقع أيثر كثريا على تطو 

نظران إىل ترقية احتياج املسلمني على اللغة العربية فينبغي الربامج يف تربية اللغة العربية اليت كانت أولوية يف كل 
 2املؤسسات واملدارس.

يف الزمن القدمي،  .سيحيالعربية علمت إبندونيسيا منذ اإلسالم ينتشر فيه، حوايل قرن اثلث عشرة امل
هدف تعليم اللغة العربية لتعميق الشريعة االسالمية وتفهيمها املكتوبة يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف 

 3الذان يكتبان ابللغة العربية.
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اجتاه تعليم اللغة العربية إبندونيسيا يف هذا العصر يزدهر كثريا من العصر املاضي. وذلك، يظهر بتعليم 
لعربية فيه مبدوءا من روضة األطفال حىت اجلامعة. هناك تعليم اللغة العربية يف املدارس واجلامعات اللغة ا

 واملؤسسات االسالمية يشري الينا على دقة تعليمها لنمو النظام والنوعية.
كانت نظرايت اللغة العربية إبندونيسيا عاما حيصلها النحات من الشرق األوسط. وهذا غري أن الشرق 

ولو كذلك تعليم  .رجع اليه يف تعليمهاتن أ بجب يتال ىخر أهناك اشياء ، وسط مركز اللغة العربية وتعليمهااأل
اللغة العربية ابملناهج واألساليب اإلندونيسية حيتاج اىل التداول بوجود االمتياز بني إندونيسيا والشرق األوسط. 

املناهج واألساليب اليت ينطبق عليها يف الشرق األوسط إذا كان تعليم اللغة العربية إبندونيسيا يستعمل مجيع 
 إطالقا فيمكن وجود املشكلة اخلاصة اليت يواجهها املتعلم اإلندونيسي.

تقع املشاكل مثل نظام الدراسة اليت ال تتناسب مع األحوال إبندونيسيا تسبب الدراسة ال تستهوي وال 
ة يف تعلم اللغة العربية وتفهيمها ال تستوي بني تلتصق يف ذاكرة الطالب اإلندونيسية. وكذلك القدر 

 اإلندونيسيني والعربيني. على كل حال، لبالد إندونيسيا شخصيات خاصة متفرقة ببالد أخرى.
وجبانب ذلك إبندونيسيا تكون اللغة الوطنية أي اللغة املتحدة هي اللغة االندونيسية، وكذلك توجد اللغة 

مثل اللغة السنداوية واللغة اجلاوية واللغة املادورية. ومن احملتمل أهنا أول لغات  العامية املتنوعة لكل قرية فيها
يستعملوهنا يف احملادثة اليومية. وهذا السبب من اسباب يصعب اإلندونيسيون يف تعلم اللغة األجنبية مثل اللغة 

 4العربية
زالت قليلة. وهذه ال تكتفي  كانت الكتب الدراسية للغة العربية اليت صنفها املصنف اإلندونيسي ما

إلمإل حاجة املدرسني يف تعليم اللغة العربية وتطويرها، وتوجد كثريا من كتب اللغة العربية اليت يستعملها 
املدرسون ليست كتب دروس اللغة العربية بل الكتب الدراسية عن اللغة العربية. بذلك، ال ينال الطالب 

 نالون املعرفة عنها.االستطاعة يف اللغة العربية ولكنهم ي
تعلم قواعد اللغة العربية. هي يف عملية تعلم اللغة العربية  أهم من املهمات اليت حتتاج اىل االهتماممن 

أن نصنع اجلملة ميكننا  هباال ميكن فصلها عن اللغة العربية. و  ترتيب الكلمات،قواعد اللغة العربية هي دراسة 
املفردات دون القدرة على فهم اعتمادا على حفظ بشكل صحيح.  تهاوترمجوقراءة النصوص العربية  العربية

النصوص قراءة اخلطاء يف ، وقوع لذلك .النصوص العربيةالصحيحة يسبب الصعوبة يف فهم قواعد اللغة العربية 
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قرائتها  حىت يكونوا خاطئني يف العربية وترمجتها يف اجملتمع اإلندونسيني ألن ال يفهموا القواعد العربية الصحيحة
 وترمجتها وإن كانت بقواعد اللغة العربية السهلة.

ها وتفهيمها يعتقدون أن تعلماإلندونيسيني  املبتدئني ، كثري من الطالبقواعد اللغة العربية يف عملية تعلم
لغة القواعد  يتعلمون قواعد اللغة العربية أي ها. وذلك، ألهنمإىل مزيد من اجلهد لفهم ونتاجحيبة و و صع
تلك . ومع ذلك، فإن ةاليومي ادثةيف احملوال يستخدموهنا  اللغة اليت يتعلمها الطالب جديدا هي جنبيةاأل

أن  نيلمعلموبجب لخاصة.  املبتدئني متعلمنيللتها دراسيزيلوها يف و ينقصوها املشكلة مهمة للمعلمني ل
تساعد الطالب يف  اخلاصة ترجى أنو  طريقة الصحيحةابلقواعد اللغة العربية.  تعليمخاصة يف  اطرقيستعملوا 

بشكل صحيح.  هافهموحياولون لحيبون التعلم  هبا تدفع الطالبعلى األقل،  تعلمها وفهمها سهولة.
اليت إبعادة اختيار املواد وتنظيمها كتب قواعد اللغة العربية أن يعدوا  لمعلمني ال بدل لوابإلضافة إىل ذلك، 

 يف تعلمها وفهمها. اإلندونيسينياملبتدئني سهل الطالب ت
كتاب  هامن ،قواعد اللغة العربية تعليمواملواد التعليمية يف املراجع تكون اليت قواعد العربية المن كتب كثري 

حبث جمموعة من املبادئ األساسية اليت تركز على  وهو  6الصنهاجي.الشيخ حممد الذي ألفه  5منت اآلجرومية
 حبثهقدم يتالكتاب األسلوب االستنتاجي حيث ذلك (. يستخدم النحوعلم بناء اجلملة يف اللغة العربية ) عن

الذين يريدون أن  املبتدئنيالطالب كثري من نظرية.  تلك ال تفسرينظرايت قواعد اللغة العربية وجاء مع أمثلة 
 يبتدئون هبذا الكتاب بل حيفظونه من ابب اىل ابب.اللغة العربية قواعد تعلم  يعمقوايتعلموا و 
على  قادراكن يمل للمبتدئني يف تعلم قواعد اللغة العربية تاب منت اآلجرومية كتااب مرجعيا وتعليميا يصري ك

هذا  يف ام مضمون وغر امل هم يشعرون الصعوبة على فهم مساعدة الطالب املبتدئني يف فهمه سهولة.
فيكون ،  حينما يعتقد املتعلمون املبتدئون اإلندونيسيون أن تعلم نظرايت قواعد اللغة العربية صعوبة الكتاب.

 أيمضا. تعلمونوامل املعلمون للفهم يرجوها حبثها السهلةشكل املواد وطريقة 
بعض من جتديد التعريفات ، ها. منعلوم النحوالصيغ يف تبسيط  شوقي ضيف يعطيلدكتور ا

النحوية على األقل من التعاريف للمواد الثالثة هناك  يذهب شوقي ضيف أن. املواد النحويةيف  املوضوعات
اسم يؤكد املطلق هو وهو ابب املفعول املطلق وابب املفعول معه واحلال. املفعول تجديد، ال علىاليت حتتاج 

 حممد نظرتني.و نظر أو يبني عدده حنعمل املخلصني  علي عملأو يبني نوعه حنو ، عامله حنو كتبت كتابة
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استبدال ك  ،تشرح يف ابب املفعول املطلقنبغي أن تشرح اجلوانب األخرى اليت ليكتمل مل  وهذا التعريف
فكثريا صفة للقراءة وهي مفعول  ،ومنت طويال قرأت كثريا وصفته حنوقام وقوفا، بنفس املعىن حنو الكلمات 

فهمه ذلك وصاه تلك الوصية و  اإلشارة السابق للمصدر حنوينوب عنه اسم و  مطلق وكذلك طويال صفة للنوم
لذلك ميكن  ضربه عصا.حنو  فتلك وذلك مفعوالن مطلقان واملصدر بعدمها بدل منهما وينوب عنه آلته الفهم

تعريف املفعول املطلق هو "اسم منصوب يؤكد عامله أو يصفه أو يبينه ضراب من التبيني" املراد بكلمة "يبينه 
لتبيني" مجيع الصيغ اليت تنوب عن املفعول املطلق، إذ يبني مرادفه وما يشري إليه وعدده وآلته. وأما ضراب من ا

املفعول معه المتياز مع ابب العطف واملعطوف فتعريفه هو اسم منصوب مقروان ابلواو مبعىن مع ليس العطف 
 7مبعىن مع.

تفصيال جلميع  8يبني عالمات اإلعراب، هناك ابب معرفة عالمات اإلعراب الذي وابإلضافة إىل ذلك
الكلمات العربية، وكونه أطول ابب يف كتاب منت اآلجرومية. لكل اإلعراب تشرح العالمة واحدا فواحدا، 

يف المضمة لعالمة الرفع والفتحة لعالمة النصب والكسرة لعالمة اخلفض دون البحث يف  9مثال االسم املفرد
لطالب املبتدئني يصعبون يف فهم الغر  من ذلك الباب. نتيجة لذلك، تعريفه وأمثلته. ذلك الشرح يسبب ا

 احتياج إىل القراءة يف املرات الكثرية لفهمه حىت ينقص جهد املبتدئني يف تعلمه.
احملاوالت الزدايد اجلودة والكمية هو من  ا البحثهذالغر  من أغرا  على وعلى هذا األساس، فإن 

يكون املتعلمون املبتدئون . حىت وتعلمها  قواعد اللغة العربيةتعليم ، خاصة يف اوتعلمه اللغة العربية يف تعليم
 .ها ابلكتاب الدراسي السهل للتعلم وإن كانوا يتعلمون العصامينيتعلميشعرون السهولة يف 

 
 حتديد البحث .ب

 بناء على خلفية البحث اليت سبق بياهنا فيحدد الباحث حبثه فيما يلي:

 ؟بكتاب منت اآلجروميةالعربية قواعد اللغة يف تعلم املبتدئون  لطالبا هاواجهيما هي املشاكل اليت  .1

 يف تعلم قواعد اللغة العربية؟املبتدئون  طالبالها إلي واد اليت حيتاجاملما  .2

 ستوى املبتدئني؟اللغة العربية ملم قواعد يناسب لتعلكتاب منت اآلجرومية امل  تبسيطشكل  كيف .3
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 أغراض البحث وفوائدهج. 

 وانطالقا من حتديد البحث الذي سبق ذكره فيشتمل هذا البحث على أغرا  البحث وفوائده.
 أّما أغراض البحث فهي: -

بكتاب منت  العربيةقواعد اللغة يف تعلم املبتدئون  طالبال هاواجهياملشاكل اليت ملعرفة  .1
 اآلجرومية.

 .يف تعلم قواعد اللغة العربية املبتدئون طالبالها إلي واد اليت حيتاجاململعرفة  .2
ستوى اللغة العربية ملم قواعد يناسب لتعلكتاب منت اآلجرومية املتبسيط  شكل لصناعة  .3

 .املبتدئني
 وأّما فوائده فهي تنقسم على قسمني وهي: -

يرجو الباحث من هذا البحث أن يستطيع منه زايدة البصرية واملعرفة عن فائدة نظرية.  .1
 .بشكل مبسط قواعد اللغة العربية مو عل

يرجو الباحث من هذا البحث أن يستطيع منه زايدة اخلربة واملساعدة  فائدة تطبيقية. .2
 .تعلم قواعد اللغة العربية وفهمها وتطبيقهايف املبتدئني لتسهيل 

 
 دراسات السابقاتال .د

باحث بعض القدم ي هبا الباحثونوالدراسات السابقات اليت قام بحوث وال الكتب بعد القيام ابلتفقد إىل
 منها: قواعد اللغة العربيةمن حبوث عن األمثلة 

 Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Jurumiyah dan Imrithi Berikut“الكتاب ابملوضوع .1

Penjelasannya”   الذي وضعه حممد أنوار وهو يبحث يف تشابه املواد بني منت اآلجرومية ونظم
العمريطى أي املواد اليت قد اشتملت يف كال الكتابني منها : الكالم واإلعراب واألفعال ومرفوعات 
األمساء والفاعل والفعل الذي مل يسمى فاعله واملبتدأ واخلرب والعوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب 



 

 

النعت واملعرفة والنكرة والعطف والتوكيد والبدل ومنصوابت األمسا واملفعول به واملصدر وظرف و 
 10الزمن وظرف املكان واحلال والتميز واإلستثناء وال واملنادى واملفعول معه وخمفوضات األمساء.

نت البحث الذي وضعه حممد فرقان حتت املوضوع "مفهوم تعليم القواعد النحوية ابلكتابني: م .2
اآلجرومية ونظم ألفية ابن مالك )دراسة مقارنة من حيث املواد والطريقة(" وهو يبحث يف دراسة 
مقارنة بني الكتابني النحويني اي منت اآلجرومية املكتوب ابلنثر ونظم ألفية ابن مالك املكتوب 

نهما وطريقة ابلنظم من حيث احتواء املواد اليت تشتمل عليهما يعين تشابه املواد واختالفهما بي
تعليمهما ولكن الباحث يرى أن هذا البحث ال يكون متثيال جلميع الكتب النحوية األساسية 

 11الشاملة العالية
 Pengaruh Penggunaan Teknik Pembelajaran Induktif Terhadap البحث ابملوضوع " .3

Pemahaman Kitab al-Ajurrumiyah”  ،فيه الباحثة 2015الذي حبثته ايايت نور حيايت ،
جترب أن تطبق الطريقة االستقرائية يف تعلم كتاب اآلجرومية. والغر  على هذا البحث لنظر 
الفعالية يف استخدام الطريقة االستقرائية على فهم الطالب يف تعلم كتاب اآلجرومية. املنهج 

-Nonequivalent Control Grup Pretestميم املستخدم يف هذا البحث هو شبه جترييب مع تص

Postest Design .ا البحث أن وبناء على نتائج هذ وكان جمتمع هذا البحث طالاب يف الصف األول
 12.الطالب يف تعلم كتاب اآلجروميةتؤثر على فهم الطريقة االستقرائية 

مل السابقون  ونقام هبا الباحثاليت والكتب والدراسات السابقات احلاصل من قيام ابلتفقد إىل البحوث 
البحث الذي يساوي مع البحث الذي سيبحثه الباحث بتبسيط كتاب منت اآلجرومية. البحث األول  يوجد

الذي وضعه حممد أنوار وهو يبحث يف تشابه املواد بني منت اآلجرومية ونظم العمريطى وأما البحث الثاين 
أي منت اآلجرومية املكتوب ابلنثر ونظم ألفية ابن مالك  يبحث يف دراسة مقارنة بني الكتابني النحويني

جترب أن تطبق الطريقة االستقرائية يف تعلم   الذي حبثته ايايت نور حيايت املكتوب ابلنظم وأما البحث الثالث
 .اآلجروميةمنت كتاب 
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من  وفوائد هذه الدراسات السابقات هي أن البحث بكتاب منت اآلجرومية قام به الباحثون كثريا
. ومن احملتمل أن تكون الدراسات األخرى ابستعمال كتاب منت اآلجرومية بنظرايت متفرقة الناحيات املتنوعة

 يف حتليله.
 

 االطار الفكريه. 
كلمة تبسيط هي مصدر من كلمة بسط يبسط تبسيطا بتشديد السني مبعىن تسهيل اي تبسيط 

تسهيل علم النحو هو من احملاوالت اليت قامت األمر مبعىن جتعل األمر سهال. تبسيط علم النحو أي 
هبا النحات يف عملية تعلم علم النحو. واهلدف عن ذلك هو أن يكون علم النحو سهال يف فهمه 
وتعلمه وتعليمه. من النحات اليت تسهم فكرهم يف تيسري النحو وجتديده هي إبراهيم مصطفى وعبد 

ستار اجلواري وعبد الرمحن أيوب وعباس حسن متام املتعال الصعيدي ومهدي املخزومي وأمحد عبد ال
حسان وشوقي ضيف. واألخري بجتهد كثريا يف تيسري النحو وجتديده وقد بني يف مقدمة كتابه )جتديد 

 النحو( وهذه هي االسس اليت أقام عليها حماولته، وهي:

 إعادة ترتيب أبواب النحو .1
اب الباقية، حىت ال تثبت فكر دارس حبيث يستغىن عن طائفة منها برد أمثلتها إىل األبو 

 النحو يف كثرة من األبواب توهن قواه العقلية.
 إلغاء االعرابني التقديري واحمللي .2

يعين إلغاء االعراب التقديري يف املفردات املقصورة مثل جاء املصطفى واملنقوصة مثل جاء 
. واالعراب احمللي يف املرتقي واملمضافة إىل ايء املتكلم مثل جاء أيب ومبنية مثل هو قائم

اجلمل مثل حممد جلس حبيث ال يقال مجلة جلس وفاعله خرب يف حمل الرفع بل يكتفي 
 ابلقول أن جلس خرب.

 عدم االشتغال إبعراب الكلمات اليت ال جتدي نفعا من حيث صحة النطق وأداء املعىن .3
املخففة من   ويتمضح ذلك يف اعراب النحاة كلمة أن املخففة من أن الثقيلة وأختها كأن

كأن الثقيلة واعراب ال سيما وبعض أدوات االستثناء وكم االستفهامية واخلربية وأدوات 
 الشرط االمسية



 

 

 وضع تعريفات وضوابط دقيقة لبعض املفعوالت .4
بجدد شوقي ضيف التعريفات لبعض املفعوالت مثل املفعول املطلق واملفعول معه واحلال 

 وغري ذلك.
 ائدة فيهحذف ما يراه زائدا ال ف .5

تعر  فيه دون حاجة وهي اترة تتصل بشروط تقحم على الباب تغىن عنها األمثلة واترة 
اثنية تتصل أبحكام حتشد يف الباب تغين  عنها أيمضا أمثلته وصيغه واترة اثلثة تتصل بصيغ 
اندرة أو شاذة يزج هبا يف الباب زجا واترة رابعة تتصل بعقد وألغاز يف بعض األبواب ال 

 تفهم إال أبن بجدد هلا اإلفهام مرارا أو تكريرا.تكاد 
 إضافة ما يراه ضروراي .6

 –جبانب إضافات فرعية تتخلل الكتاب  –وهو خاص بزايدة إضافات ألبواب ضرورية 
 لتمثل الصياغة العربية وأوضاعها متثال دقيقا.

 منهج البحث و.
يف تطبيق املنهج البحثي ال بد له  13،ول على املعرفة عن املوضوع اخلاصمنهج البحث هو كيفية حلص
لتكون واضحة  15مبا أن عملية هذا التحليل بوصف املواد مث حتليلها 14من املناسبة ابملوضوع البحثي وهدفه.
فاملنهج الذي يستخدمه الباحث هو منهج حتليلي وصفي. وهذا املنهج  16،املراد واحلصول على النتائج الدقيقة

 يتعلق ابلنقط كما يلي:
 البحثنوع  .1

ذلك ألن هذا البحث  يستند  كان هذا البحث الذي يقوم به الباحث من أنواع البحوث املكتبة
املوسوعة واجمللة والبحوث واملعاجم وغري ذلك اليت إىل املواد الكتابية من الكتب العربية وغري العربية من 

 17تتعلق ابلبحث الرئيسي.
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 مصادر البحث .2
مصادر البحث يف هذا البحث تتكون من نوعني، وهي املصدر الرئيسي واملصدر الثانوي. املصدر 

كتاب منت اآلجرومية الذي ألفه الشيخ الرئيسي الذي يستخدمه الباحث يف هذا البحث هو  
 أما املصدر الثانوي فهو الكتب املرجعية املناسبة واملتعلقة هلذا البحث.الصنهاجي و 

 د البحثيةمنهج مجع املوا .3
 ةمنهج مجع املواد البحثية اليت يستخدمها الباحث يف هذا البحث هي منهج مجع املواد الرئيسي

طريقة القراءة والكتابة. وذهب سودارينطا إىل أن مجع املواد ميكنه أن نقول ب ةومنهج مجع املواد الثانوي
 18اتما إذا كانت الواثئق اجملموعة تكتب.

 حتليل املواد البحثية .4
 املرحلة التالية اليت يقوم هبا الباحث بعد املواد قد مجعت هي حتليلها.

 وهي:كتاب منت اآلجرومية املراحل اليت يقوم هبا الباحث يف حتليل  
كتاب منت اآلجرومية ابستناد اىل كتب شرح منت الباحث   يشرح: تشريح والتبينياألول فهو ال

 اآلجرومية
 يف عملية حتليله كون سهاليه لوالثاين  فهو قام به الباحث بتفصيل

 .بتبسيطهوالثالث فهو حتليله 

 
 نظام البحث .ز

دراسات الباب األول: هو مقدمة، تتكون من خلفية البحث وحتديد البحث وأغرا  البحث وفوائده وال
 ومنهج البحث ونظام البحث. فكريواإلطار ال السابقات
 .النحوتبسيط علم : هو حبث يف نظرة عامة عن  الباب الثاين 
 .منت اآلجرومية وشرحه: هو  الباب الثالث
 .كتاب منت اآلجرومية الذي ألفه الشيخ الصنهاجي بتبسيطه: هو حتليل    الباب الرابع

 .االختتامالباب اخلاسم: هو 
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