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  الباب األول

  المقدمة

 

 خلفية البحث .1

كن علينا أن نفهم قول قوم أخر بدون معرفة لغتهم. اللغة هي حد الدنيا مبعىن المي

اللغة هي وسيلة اإلتصال بني الناس لسانا أوكتابة، ألن ا يعرب كل قوم عن  لذا عرفنا بأن

أغراضهم و أقصادهم. اللغة مبعنها الواسع هي أداة التفاهم ووسيلة التعبري عما بالنفس بني 

 طوائف اتمع.

لغة األم لإلندونسني. ويف الناحية بغة األجنبية وليست أما اللغة العربية هي الل

معجزة االسالم اخلالدة كالذي   1األخرى اللغة العربية هي لغتنا كاملسلمني ألنه لغة القرآن

عجاز، أنزله اهللا على رسولنا حممد صلى اهللا اليت ال يزيدها التقدم العلمي إال رسوًخا يف اإل

ألجل  .2عليه وسلم لُيخرج الناس من الظلمات إىل النور، ويهديهم إىل الصراط املستقيم

 والعمل على امتثال أوامره واإلنتهاء بنواهيه لفهم القرآن الكرميذلك، علينا مبعرفة اللغة العربية 

األجنبية ليس  ولكن تعلم اللغةوفهم بيان رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسلم جبميع رسالته. 

عدة حنتاج إىل البحث و الدراسة باللغة ىف وقت قصري وجبهد معقول باألمر السهل. لفهمه 

 .3لتعليماطرق 
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ملناسبة الصحيحة. ألن الكتاب هو التعليم حيتاج إىل األعمال اجليدة والكتب ا

ه. ادعدإن للطالب واملعلم موسائل التعليم اهلامة اليت تشمل مادة الدراسة، فلذا البد  ىحدا

 .هم لنجاح التالميذ يف التعلم واملطالعةله موأن الكتاب 

ا عرف الباحث أن الكتاب هو وسيلة من وسائل تعليم اللغة األجنبية، وال سيما ومم

م اللغة العربية، وبدونه سوف يصعب للمعلم إفهام التالميذ املادة فهما جيدا. ييف تعل

يف تعليم اللغة العربية هي ومن املادة  .والكتاب له دور هام لنيل أغراض تعليم اللغة العربية

  علم النحو.

عصمة الّلسان  قال رشدى أمحد طعيمة أن الغرض من تعليم القواعد الّنحوية هو

واعد األسس علم النحو مهم جدا ملن يدرس اللغة العربية ألن فيه الق .4والقلم من اخلطأ

   .اجلملة اجليدة و نظمبالكلمات الصحيحة تكلم لل

وبكل قرية يف مدينة قندال مدرسة دينية أولية. املدرسة الدينية األولية هي املؤسسة 

ُدرس فيها العلوم الدينية ، (MI/SD) رمسية وهي نفس املرحلة باملدرسة اإلبتدئيةالالرتبوية غري 

ملدرسة يف ا وامازالالذين راسة الزيادة لألطفال اإلسالمية فحسب. هذه املدرسة هي الد

تشتمل على بعض  األولية الدراسة يف املدرسة الدينيةو اإلبتدئية ألن العلوم الدينية فيها قليلة. 

األخالق والفقة وتاريخ اإلسالم ن و احلديث والنحو والصرف والعقيدة و العلوم منها القرآ

 .واللغة العربية وإجراء العبادة وغريها من العلوم اإلسالمية

                                                 
(مصر: منشورات املنطقة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،  تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبهرشدى أمحد طعيمة،   4
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مفتاح السلفية في نظم يف املدرسة الدينية األولية هو  ةدرساملأحد كتاب وأما 

حملمد أحسن ابن شجرى. هذا  األجرمية باللغة الجاوية لتالميذ المدارس الدينية األولية

مفتاح  الثالث والرابع. نيالدراسة عن النحو للمبتدئني يف الفصللى عالكتاب يشتمل 

بشكل الشعر على نظم حبر الرجز ولكن  بنيالقواعد النحوية فيه يُ  السلفية كتاب فريد ألن

الدينية مفتاح اهلدى مدرسة  .arab pegon("5غون ("عرب بلغته اللغة اجلاوية وُكتب حبروف 

املدرسة فعله كما   األولية بفيدودوويتان فاطبون قندال يستخدم ذلك الكتاب يف تعليمه

 .قنداليف  "املعارف" لنهضة العلماء مؤسسةحتت  األخرىالدينية األولية 

"تنفيذ حبثا علميا حتت املوضوع: حيحرر إنطالقا من هذه الفكرة، يريد الباحث أن 

مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة الجاوية لتالميذ "تعليم النحو باستخدام كتاب 

الثالث والرابع  ينفي الفصللمحمد أحسن بن شجرى  "المدارس الدينية األولية

 "بفيدودوويتان فاطبون قندال 20  لدينية األوليةامفتاح الهدى بمدرسة 

 توضيح المصطالحات .2

 التحديد والتوضيخ هو ، هذاجّنب عن اخلطاء يف فهم املصطالحاتألجل الت

  للمصطالحات استخدم الباحث يف هذه الرسالة:

 تنفيذ  . أ

يذ هو تنفيذا على وزن فّعل. تنف -ينّفذ  -نّفذ لفظـــ من تنفيذ هو مصدر 

  .6راء العملي ملا قضى بهاإلج
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 تعليم  . ب

أما يف  .7تعليما اى مبعىن جعله يعلم-يـَُعّلم-هى مصدر من َعلمَ يف اللغة تعليم 

اإلصطالح، التعليم : إيصال املعّلم العلم واملعرفة إىل أذهان الّتالميذ بطريقة 

قومية، وهى الطّريقة اإلقتصادية الىت توفر لكل من املعّلم واملتعّلم الوقت واجلهد 

  .8سبيل احلصول على العلم واملعرفة ىف

 النحو  . ت

الّنحو هو علم من علوم العربية تعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث 

اإلعرب والبناء وما يعرض هلا من األحوال يف حال تركيبها وعالقتها بغريها من 

أو نصب،  ة من رفع،الكلمات فهو يبحث ماجيب أن يكون عليه آخر الكلم

، النحو هو قواعد اللغة العربية يبحث عن يف العبارة األخرى .9أو جر، او جزم

  وكل ما يتعلق ا من األسباب والقرينات وغريمها. تغري أواخر الكلم

 استخدام  . ث

استخداما، مبعىن اختذه  –يستخدم  –دام هو مصدر من الفعل استخدم استخ

 .10خادما

مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة الجاوية لتالميذ المدارس الدينية   . ج

 األولية

                                                 
 .526ص  ط. األربعون، )،2003، (بريوت : دار املشرف، واألعالمفي اللغة المنجد لويس معلوف،   7
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ي نظم األجرمية باللغة الجاوية لتالميذ المدارس الدينية مفتاح السلفية ف

يبحث عن  هذا الكتاب ألفه حممد أحسن بن شجرى.الكتاب هو  األولية

حتت رصد مجعية "املعارف"  يف كل املدارس الدينية األوليةُدرس علم النحو 

الثالث  نيهذا الكتاب هو املادة لعلم النحو للفصللنهضة العلماء يف قندال. 

 املدرسة الدينية األولية.الرابع يف و 

 محمد أحسن بن شجرى  . ح

مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة الجاوية لتالميذ كتاب مؤلف هو 

 .المدارس الدينية األولية

  20الدينية األوليةمفتاح الهدى مدرسة   . خ

باملدرسة  املدرسة الدينية األولية هي املؤسسة الرتبوية غري رمسية و نفس املرحلة

الدراسة يف  .ُدرس فيها العلوم الدينية اإلسالمية فحسبو   (MI/SD) اإلبتدئية

املدرسة الدينية تشتمل على بعض العلوم منها القرآن و احلديث والنحو 

وتاريخ اإلسالم واللغة العرابية وإجراء  الق والفقهوالصرف والعقيدة واألخ

  .العبادة وغريها من العلوم اإلسالمية

مفتاح اهلدى هو اسم للمدرسة الدينية األولية يف فيدودوويتان فاطبون  أما

" هو النمرة هلذه املدرسة بالنسبة إىل دفرت املدارس الدينية 20أما "و  قندال.

 حتت رصد مجعية "املعارف" لنهضة العلماء يف قندال.األولية 

 فيدودوويتان  . د

  .اسم القرية يف مدينة قندالفيدودوويتان هو 
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 قندال  . ذ

  . والية جاوى الوسطى يف املدينةاسم قندال هو 

 تحديد المسألة .3

يبحث يف هذ البحث، فالباحث  األغراض واملقاصدليكون الباحث الينحصر عن 

  حيدد املسئلتني لنيل الفهم اجليد، فهما:

مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة كيف طريقة تعليم النحو بكتاب   . أ

 نييف الفصل حملمد أحسن بن شجرى يذ المدارس الدينية األوليةالجاوية لتالم

بفيدودوويتان فاطبون  20الدينية األولية  مفتاح اهلدى الثالث والرابع مبدرسة 

 قندال؟ 

مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة الجاوية كتاب ل والعيوب ما مزايا  . ب

  ؟ شجرى حملمد أحسن بن لتالميذ المدارس الدينية األولية

 أهدف البحث .4

  يريد الباحث أن يبني أهداف البحث فهي ،يف حتديد املشكالتانطالقا باملسائل 

  كما يلي:

مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة كتاب طريقة تعليم النحو بملعرفة   . أ

 نيحملمد أحسن ابن شجرى يف الفصل الجاوية لتالميذ المدارس الدينية األولية

بفيدودوويتان فاطبون  20الدينية األولية  مفتاح اهلدى لرابع مبدرسة الثالث وا

 قندال.
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مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة الجاوية كتاب مزايا ونقائص  ملعرفة   . ب

 .حملمد أحسن بن شجرى لتالميذ المدارس الدينية األولية

 تنظيم البحث .5

هلذا  مخسة أبوابالباحث  جعلفالبحث.  وكذلك يف هذالكل حبث علمي نظام، 

  كما تايل:  ، وهيالبحث 

وحتديد  يتناول املقدمة على خلفية البحث وتوضيح املصطلحات:  االول الباب

  املسألة وأهداف البحث ومناهج البحث ونظام البحث.

وطريقة وأغراض تعليم النحو  النحو تعريفسيبحث فيه الباحث الباب الثاين : 

مفتاح السلفية في نظم األجرمية  وم كتابومفه تعليم اللغة العربية

حملمد أحسن بن  باللغة الجاوية لتالميذ المدارس الدينية األولية

  شجرى.

أحوال و أهداف تأسيسها و حيتوي على موقع التاريخ  هذا البابالباب الثالث : 

الدينية مفتاح اهلدى مبدرسة املعلمني والطالب والوسائل التعليمية 

   .درسةذلك املب النحوتعليم و  ان فاطبون قندالاألولية بفيدودوويت

باستخدام كتاب  نتائج البحث عن تنفيذ تعليم النحو حيتوي على الباب الرابع :

مفتاح السلفية في نظم األجرمية باللغة الجاوية لتالميذ المدارس 

  حملمد أحسن بن شجرى. الدينية األولية

  صة واإلقرتاحات.عن اخلالاالختتام وحيتوى على  : اخلامس الباب


