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:

االسم

 :ايفي موالان

رقم القيد

11412102992 :

العنوان

 :بكنبارو ،رايو

أقر أبن البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة
اجلامعية ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف
قاسم اإلسالمية احلكومية رايو ،وموضوعو:
دراسة حتليلية صرفية عن األمساء املشتقة من القرآن يف سورة الكهف
وطريقة تعليمها
وأعددت البحث بنفسي وليس من إبداع غريي أو من أتليف اآلخرين .وإذا
ادعى أحد يف املستقبل أنو من أتليفو وتتبني صحة إبداعو فإين أحتمل ابملسوولية على
ذلك ولن تكون املسوولية على املشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم
اإلسالمية احلكومية رايو.
بكنبارو 19 ،رجب  1442ه
 3مارس  2021م
توقيع الباحث

إيفي موالان
أ

االستهالل
إان أنزلنه قرآان رريا لعلكم تعقلون (سورة يوسف  ،األية)2 :
قرآان رريا غري ذي روج لعلهم يتقون (سورة الزمر )22:

عن أيب درداء هنع هللا يضر ،أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال:
"كن ر مل أ تتعلا أ تتتاع أ بحا

ال تكن ا تت تتهل""

( ىف اإلابنة الكربى إلبن بطة)

قال عمر بن اخلطاب:
"احرصوا رلى تعلم اللغة العرياة تإهن جزء تن دينكم"

قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
" تن سل" طريق يلتاس تاه رلا سهل هللا له طريق إىل اجلنة"

د

اإلهداء
احلمد هلل رب العاملني قد مت الباحث من كتابة هذا البحث كشرط من الشروط املقررة
لنيل الشهادة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة السلاا
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ويف هذه املناسبة أهدي هذا البحث للجميع كما يلي :
o
o
o
o
o
o
o

لوالدي احملبوب الفاضل
لوالديت احملبوبة احملرتمة
لألساتيذ الكرام و الفضالء
ألسريت احملبوبة
جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية
جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم
جلميع األصدقاء يف جامعة السلاا الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو

ه

ملخص
ايفى موالان (  : ) ۰۲۰2دراسة حتليلية صرفية عن األمساء املشتقة من القرآن
يف سورة الكهف وطريقة تعليمها.
هذا البحث يبحث عن األمساء املشتقة يف سورة الكهف وطريقة تعليمها  ،وهلذا
البحث سؤاالن  :ما حتليل الصرفية عن األمساء املشتقة ىف سورة الكهف ؟ ،وما طريقة
تعليم األمساء املشتقة ؟ .ويهدف هذا البحث إىل معرفة األمساء املشتقة الواردة يف القرآن
الكرمي سورة الكهف وطريقة تعليمها .وموضوع هذا البحث هو أمساء املشتقة الواردة يف
سورة الكهف وطريقة تعليمها  .وأما تصميم البحث فهو حبث مكتيب ابملدخل الكيفي
واملنهج الوصفي  .وأدوات مجع البياانت بطريقة الواثئق الرمسية ،وأسلوب حتليل البياانت.
وأما نتائج أن األمساء املشتقة يف سورة الكهف ،وهي اسم الفاعل فيها ستة
وأربعون( )64امسا ،واسم املفعول فيها واحد ( ) 1امسا و صفة املشبهة تسعة ( )9امسا،
واسم املبالغة فيها ثالثة ( )3امسا ،واسم التفضيل ثالثة وعشرون ( ) 33امسا ،ومصدر
فيها ستة (  ) 4امسا ،واسم املكان فيها إحدى عشر (  ) 11امسا .وأما اسم اآللة واحد
( ) 1امسا.اما طريقة الىت ينسب أن يستخدم يف تعليم األمساء املشتقة هي طريقة
القواعد.وهذا من خالل النظر اىل املزااي والنقصان من كل الطريقة.

الكلمات األساسية  :القرآن کنز العلوم ( علوم الدنيا و اآلخرة )

و

ABSTRACT
Evi Maulana, (2021):

The Analysis Study of Sharf about Isim Musytaq in Surah
Al-kahfi and Its Teaching Methods.

the author was interested in the title " The Analysis Study of Sharf about Isim
Musytaq in Surah Al-kahfi and Its Teaching Methods". The formulations of the problems
were “what were Isim Musytaq forms in Al-Qur'an?” and “what were the appropriate
teaching methods?”. This study aimed at determining Isim Musytaq forms used in AlQur'an and its teaching methods. The objects of this study were the forms of Isim
Musytaq in Al-Qur'an. In this study the author used primary and secondary sources
related to the object of this study. The techniques of collecting data of this library
research were reviewing and reading books related to the title. While the data analysis
technique was Sharfiyah descriptive analysis using tables. After the author carried out the
study of Al-Qur'an surah Al-kahfi, it could be concluded that the forms of Isim Musytaq
in Al-Qur'an surah Al-Kahfi were (100) Isim Fail (46), Isim Maf’ul (1), Sifat Al
Musyabbahah (9), Isim Shigah Mubalaghah (3), Isim Tafdhil ( 23), Masdar (6), Isim
Makan (11), and Isim Alat (1). The appropriate method in learning isim musytaq is the
qiroah method by looking at the advantages and disadvantages of each method.
Keywords: Al Quran is a Storehouse of Knowledge (World and Hereafter Knowledge)

ز

ABSTRAK
Evi Maulana (2021) : Studi Analisis Sharaf Tentang Isim-sim Musytaq
dalam Surat Al-kahfi dan metode pengajarannya.
Penelitian ini membahas tentang isim musytaq yang terdapat pada surah
Al-kahfi. Permasalahan yang diteliti adalah apa sajakah jenis-jenis isim musytaq
yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi? dan apa metode pembelajaran yang
sesuai?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk isim musytaq
dalam Al-Qur'an yang digunakan di dalam alqur'an dan metode pengajarannya.
Adapun objek penelitian ini adalah bentuk isim musytaq dalam Al-Qur'an. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan sumber primer danskunder yang berhubungan
dengan objek penelitian. Teknik dalam mengumpulkan data penelitian pustaka ini
dengan menggunakan mentelaah dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan
judul. Sedangkan teknik analisa data dengan analisa deskriftif Sharfiyah dengan
menggunakan tabel. Setelah penulis melaksanakan penelitian dalam Al - Qur'an
surat Al-kahfi maka diambil kesimpulan bahwa jumlah isim-isim musytaq dalam
Al-Qur'an surat Al-kahfy adalah (100) Isim Fail (46), Isim Maf’ul (1), Sifat Al
Musyabbahah (9), Isim Shigah Mubalaghah (3), Isim Tafdhil ( 23), Masdar (6),
Isim Makan (11), dan Isim alat (1 ). Adapun metode yang sesuai dalam
pembelajaran isim musytaq adalah metode qiroah dengan melihat dari sisi
kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap metode.
Kata Kunci : Al Quran gudang ilmu pengetahuan ( ilmu dunia dan ilmu
Akhirat)

ح

الشكر والتقدير
احلمد هلل الذي ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا ،والصالة والسالم
على حبيب هللا دمحم صلى هللا عليو و سلم و على آلو وصحبو أمجعني ،وبعد.
قد مت الباحث من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ويف ىذه املناسبة يقدم الباحث جزيل الشكر و العرفان إىل الوالدين احملبوبني،
ومها أمي دسلي رمبون وإيرليتا الذان ربياين احساان وأتديبا وربياين تربية حسنة واىل
صاحب الفضيلة :
 .1األستاذ الدكتور خري الناس رجب كمدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية
احلكومية رايو والدكتور احلاج سراين مجرة كنائب املدير األول والدكتور احلاج
كوسنادي املاجستري كنائب املدير الثاين والدكتور احلاج فرومادي املاجستري كاملدير
الثالث.
 .2الدكتور احلاج دمحم سيف الدين كعميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف
قاسم اإلسالمية احلكومية رايو والدكتور عليم الدين كنائب العميد األول بكلية الرتبية
والتعليم والدكتورة روىاين كنائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم والدكتور نور سامل
كنائب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم.
 .3الدكتور احلاج جون ابميل املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية وفعاديلن رميب
املاجستري ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية وكاملشرف األكادمكي.
 .4األستاذة نور جهااي املاجسترية كاملشرفة ىف كتابة ىذا البحث الذي قام بتوجيو
الباحث ىف إنتهاء كتابتو..
 .5الدكتور احلاج جون ابميل املاجستري ،كسميايت املاجسترية ،الدكتورة احلاجة ميمونة
املاجسترية ،الدكتورة افريذا املاجسترية كمناقش يف االمتحان.
ط

 .6مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف
قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 .7األسرة احملبوبون  :أخي كبري فائسل وإندرا فرامداي وإيدي رمحن ،واخيت كبرية فريا
مارييت وسري فرتي وإيلفريا ،واخيت صغرية ديسرانيتا وفرتي اوكتارايين.
 .8أصدقائي :أندري رمحة ،علميزار نندا ،أمحد وحيودي ،ريدوان ،دمحم بينيامني ،رومال
ىيدية ،سيايرة رزكي ايبيا ،دمحم فاجر ،سايفل أمري ،راندي سافرتا ،اتميمي فنسوري.
 .9أصدقائي األعزاء ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ابرك هللا هلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافقا وأخريا إىل هللا أتوكل وأشكر إليو على
كل نعمة ىف كتابة ىذه البحث .
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الباب األول
أساسيات البحث
أ .خلفية البحث
القرآن الكرًن ىو الكالم املعجز املنزل على خامت األنبياء واملرسلُت بواسطة األمُت
جربيل عليو السالم املكتوب يف املصاحف ،املنقل إلينا ابلتواتر ،املتعبد بتالوتو ،املبدوء
بسورة الفاحتة واملختتم بسورة الناسٔ .وعند عبد الوىاب خالف القرآن ىو ﻛالم اﷲ
الﺬى نزل بو الروح األمُت على ﻗلﺐ رسول اﷲ ﳏﻤد ابﻦ عبداﷲ بﺄلفاﻇو العربية
ومعانيو اﳊقة ،ليكون حجة للرسول على أنو رسول ﷲٕ .وﻗد أوجﺐ ﷲ تعاىل على
املسلﻤُت أن يتعلﻤوا ويفهﻤوا ويتدبروا معانيو ومجيع أساليبو.
القرآن اليكون ﳏدة ىف التعلم سواء ﻛانت ىف تعلم موعظتو أو األلفاﻇو ,ﻛﻤا ىف
اﳊديث :
عﻦ عقبة بﻦ عامر اجلهٍت :أن رسول ﷲ ملسو هيلع هللا ىلص خرج علينا وحنﻦ يف الصفة ،فقال:
(أيكم حيﺐ أن يغدو إىل بطحان أو العقيق فيﺄخﺬ انﻗتُت ﻛوماويﻦ زىراويﻦ بغَت إمث ابهلل
وال ﻗطيعة رحم؟ ﻗالوا :ﻛلنا اي رسول ﷲ .ﻗال( :فألن يغدو أحدﻛم ﻛل يوم إىل املسجد
فيتعلم آية مﻦ ﻛتاب ﷲ خَت لو مﻦ انﻗتُت ،وإن ثالاث فثالث مثل أعدادىﻦ مﻦ اإلبل)
وبﺬلك إذا حبث القرآن فوجد اإلعجاز القرآن على الظاىر
 1هحهد على الصابونى ،التبيان في علوم القرآن ،ديناهيكا بركة أوتها ،جاكرتا ،ﺹ 6
2عﺒﺪ الﻮﻫاب ﺧﻼف ،علن أصﻮل الﻔقﻪ  ،الﻨاﺷﺮ للﻄﺒاعة و الﻨﺸﺮ و الﺘﻮزيﻊ ،القاﻫﺮة ،ﺹ 23
3

أبو الفضل الرازي ,إفضال القرآن وتالوته للرازي

(ابب يف فضل من تعلم ما تيسر من القرآن) ,

 [http://www.alwarraq.comالكتاب مرﻗم آليا غَت موافق للﻤطبوع ] ,املكتبة الشاملة

1

موﻗع الوراق,

ٖ

لغة العربية لغة بنسبة العرب وىي املنبوت ىف اجلريرة العربية وتكلم هبا ﻛل يوم.
َنزلْنَاهُ ﻗُ ْرآانً َعَربِيّاً
لغةاىلعربية لغة القرآن واملكتوب هبا ,وﻗال ﷲ تعاىل ىف سورة يوسف إِ اان أ َ
لا َعلا ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ﴿ٕ﴾ ألن ذالك أن اللغة العربية مهم جدا ىف تعلﻤو وتعليﻤو مﻦ جهة

النحوية ومﻦ جهة الصرف وأي علم اللغة اآلخرى

تعريف اللغة على أهنا جمﻤوعة مﻦ النظم الصوتية والنحوية والصرفية واملعجﻤية
الىت تتكامل فيﻤا بينها لتنتج عبارات ومجال هلا معٌت وداللة بُت فئة معينة مﻦ البشر،
أوىى ﻛﻤا يقول " ابﻦ جٌت" أصوات يعرب هبا ﻛل ﻗوم عﻦ أغراضهمٗ.
اللغة ج لغى ولغات ولغون :الكالم املصطلح عليو بُت ﻛل ﻗوم ،والنسبة إىل اللغة
لغوي٘ .اللغة :ألفاظ يعرب هبا ﻛل ﻗوم عﻦ مقاصدىم .واللغات ﻛثَتة .وىي خمتلفة مﻦ
ّ
حيث اللفظ ،متحدة مﻦ حيث املعٌت ،أي :أن املعٌت الواحد الﺬي خياًف ضﻤائر الناس
واحد ،ولكﻦ ﻛل ﻗوم يعربون عنو بلفظ غَت لفظ اآلخريﻦ .واللغة العربية :ىي الكلﻤات
اليت يعرب هبا العرب عﻦ أعراضهم .وﻗد وصلت إلينا مﻦ طريق النقل .وحفظها لنا القرآن
الكرًن واألحاديث الشريفة ،وما رواه الثقات مﻦ منثور العرب و منظومهم.ٙ
اللغة العربية ىي الوسيلة املهﻤة لتوحيد صفوف األمة الواحدة ،ومجع ﻛلﻤة
أفرادىا ﻛﻤا أهنا أداة للتعبَت عﻤا يفكر بو املرء وأداة لعرض ما ينتجو العقل ،وىي وسيلة
التفاىم بُت أفراد اجلﻤاعة الواحدة. ٚ
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إن اللغة العربية -ﻛغَتىا مﻦ اللغات -جمﻤوعة مﻦ الرموز؛ املتﻤثلة ىف اﳊروف
اهلجائية العربية؛ الىت يست دعى نطق واحد منها أو أﻛثر أصواات معينو ،تعطى دالالت
يدرﻛها مﻦ يفهم ىﺬه اللغة ،وعند القراءة الصامتة لتلك اﳊروف املتﻤثلة ىف الكلﻤات و
اجلﻤل والفقرات واملصنفات تقدم ىﺬه الًتﻛيبة مﻦ اﳊروف لغة مفهومة للقارئ .ٛومﻦ
املعلوم أن اللغة العربية عبارة عﻦ اللغة اليت اصطفاىا ﷲ مﻦ بُت اللغات مجيعا تكون لغة
القرآن الكرًن .ﻛﻤا اختارىا لتكون لسان نبيو األمُت وابلتايل أصبح مﻦ فهم مقاصد
القرآن وسنة النيب الكرًن ملسو هيلع هللا ىلص.
والقرآن دستور اﳊياة ملﻦ آمﻦ بو والناس أمجعُت يف العامل ،ألن القرآن أساس
اﳊياة ىف ىﺬه العلم ليكون سعيدا ىف الدنيا واآلخرة مﻦ العبادة واملعاشرة والتحكيم
وترتيﺐ النفس واجملتﻤعات  .وىو ايضا مصدر العلوم الﺬي تضﻤﻦ على تعاليم ديﻦ
اإلسالم ،وىدى هلم إىل الصراط املستقيم .فﻤﻦ مث ،ال شك يف أن مجيع املسلﻤُت أرادوا
أن يعلﻤوا تعاليم دينهم الواسعة ويتعﻤقوا فيها .للحصول على ذلك ﻛلو ،البد أن يراجعوا
املصادر األولية ىي القرآن الكرًن والسنة النبوية والكتﺐ الدينية الشارحة هلﺬيﻦ املصدريﻦ
األولُت .ﻛﻤا ىو املعلوم أن القرآن واﳊديث متت ﻛتابتهﻤا ابللغة العربية وﻛﺬا الكتﺐ
اإلسالمية األخرى.
والقران يتكون مﻦ ٖٓ جزءا و ٗٔٔ سورة .يبدأ بسورة الفاحتة وخيتم بسورة
الناس .فﻤنها سورة الكهف ىي السورة الثامنة عشر يف القرآن ،اليت تتكون مﻦ ٓٔٔ
اية .تسﻤى ابلكهف ألن ىف ىﺬه السورة وجدهتا ﻗصة عﻦ أصحاب الكهف .وفيها
فضائل ﻛثَتة مﻦ تعلﻤها أو تعليﻤها وﻗرائتها .فالبد ملﻦ أراد أن يتعلم مصادر اإلسالم
9
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األصلية ،فهم اللغة العربية مﻦ مجيع عناصرىا فهﻤا شامال .ومﻦ أمهها النحو والصرف،
ما ﻛان هلﻤا مقاما ساميا يف صدر اإلسالم.
حقيقة دراسة القرآن وفهﻤو ينبغى عليو أن تعلم علم اللغة ( علم النحوى و علم
الصرف و علم البالغة و علم البيان) ,ألنو ﻛل مﻦ علم اللغة موجودة ىف القرآن سواء
ﻛان طريقة ﻗراءتو وطريقة ﻛتابو وطريقة فهﻤو .فبﺬالك لو مرتبطة ذالك ىف تعلﻤو لفهم
الديٍت .ونتيجة هلﺬا االرتباط الوثيق ويف ذالك دراسة اللغة العربية لو أربع مهارات البد أن
يسيطر عليها ىي االستﻤاع والكالم والقراءة والكتابة .والسيطرة عليها ال تستغٌت أبدا
عﻦ االتقان بعلم النحو والصرف.
فالصرف علم أبصول تعرف هبا صيغ الكلﻤات العربية وأحواهلا اليت ليست
إبعراب وال بناء .فهو علم يبحث عﻦ الكلم مﻦ حيث ما يعرض لو مﻦ تصريف وإعالل
وإدغام وإبدال ،وبو نعرف ما جيﺐ أن تكون عليو بنية الكلﻤة ﻗبل انتظامها ىف اجلﻤلة.ٜ
الصرف لغة التغيَت وإصطالحا علم يبحث عﻦ تغيَت األصل الواحد إىل صيغ متعددة
ليدل على معان خمتلفةٓٔ .التغيَت فيو مﻦ الفعل ماضى إىل الفعل املضارع – املصدر-
إسم الفاعل – إسم املفعول – فعل األمر – فعل النهي – إسم ألة – اسم املكان و
الزمان  .واالخر مﻦ املفرد إىل التثنية –اجلﻤع – متكلم وحدة – متكلم مع الغَت.
يف علم الصرف لو عناصر مﻦ فعل وىي فعل الصحيح وفعل املعتل وفعل
مضاعف وفعل املهﻤوز وفعل اللفيف واألجواف .ومﻦ االسم وىي إسم املشتق وإسم
اجلامد أو إسم املتصرف .وﻛلها مﻦ التصريف والتغيَت.
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أما إسم املشتق ما ﻛان مﺄخوذة مﻦ الفعل .واألمساء املشتقة مﻦ الفعل عشرة
وىي اسم الفاعل ،اسم املفعول ،الصفة املشبهة ،ومبالغة اسم الفاعل ،اسم التفضيل،
اسم الزمان ،اسم املكان ،واملصدر امليم ،ومصدر الفعل فوق الثالثي اجملرد ،واسم اآللة.

ٔٔ

 .وأما مصدر الثالثي اجملردة فهو اسم اجلامد .األمساء املشتفة تتكون مﻦ اسم الفاعل،
اسم املفعول ،اسم الزمان/املكان ،إسم األلة ،اسم صيغة املبالغة ،إسم الصفة املشبهة
ابسم الفاعل وإسم التفضيل

ٕٔ

ىف القرآن الكرًن موجودة امساء املشتقة ﻛثَتة وخاصة ىف سورة الكهف سواء
ﻛانت مﻦ اسم الفاعل أو اسم املﻤفعول أو أخر  .مثال:
ِ ِ ح
حاﳊ حﻤ ُد ِاّلِلِ ٱلا ِﺬي أَنزَل علَى ع حب ِدهِ ٱ حل َِ
نﺬ َر َأب ًسا
اب َوَحمل َ حجي َعل لاوُ عِ َو َجا ﴿ٔ﴾ ﻗَيِّ ًﻤا لُّي
ت
ك
َ َ ٰ َ
َ
َ
ح
ح
ش ِديدا ِمﻦ لادنو وي ب ِشر ٱلﻤ حؤِمنُِت ٱلا ِﺬ ح
صلِ ٰح ِ
ت أَ ان َهلُ حم أ حَجًرا َح َسنًا
َ ً ّ ُ ُ َ َُ ّ َ ُ َ
يﻦ يَع َﻤلُو َن ٱل ٰا َ
َ
ِ اِ
﴿ٕ﴾ ٰام ِكثِ ِ ِ
يﻦ ﻗَالُواْ ٱ اَّتَ َﺬ ٱ اّلِلُ َولَ ًدا ﴿ٗ﴾ اما َهلُم بِِو ِم حﻦ
َ
ُت فيو أَبَ ًدا﴿ٖ﴾ َويُنﺬ َر ٱلﺬ َ
ح
ح ۚۡ
ۚۡ
ح
ِعل ٍم َوَال ِأل َابئِ ِه حم َﻛبُ َر حت َﻛلِ َﻤةً ََّت ُر ُج ِم حﻦ أَف َٰوِى ِه حم إِن يَ ُقولُو َن إِاال َﻛ ِﺬ ًاب ﴿٘﴾.
اجلدول رﻗم ٔ-

الكلﻤة
يدا
َش ِد ً
م حؤِمنِ
ُت
ُ َ
صلِ ٰح ِ
ت
ٱل ٰا َ
ِِ
ُت
ٰامكث َ

صغتها

وزهنا

أصلها

ابب

بنائها

يشد
صفة املشبهة فعيال فتح-ﻛسر
شدّ -
ّ
آمﻦ-يؤمﻦ
إفعال
اسم الفاعل ُم ْفعِلُت
اسم الفاعل فاعالت فتح-فتح صلح-يصلح

الزم

مكث-ديكث

الزم

اسم الفاعل

فاعلُت

فتح-ضم

الزم
الزم

حتليل اسم املشتقة يف أية القرآن مﻦ ٔ  ٘ -ىف اجلدول
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ولﺬا اراد الباحث أن يبحثو ،ليعلم ﻛيف مفهوم األمساء املشتقة ىف ىﺬه السورة،
وﻛيف ترمجة األمسا املشتقة ىف القرأىﻦ الكرًن ،وﻛيف تعليم الالمساء املشتفة ىف ىﺬه
السورة .ألن ذالك حتليل األمساء املشتقة ىف ىﺬه السورة مﻦ جهة الصرف مهم جدا.
يف تعليم األمساء املشتقة جيﺐ علينا أن نعرف طريقة التعليم املناسبة يف تعليﻤها.
طريقة التعليم ىي اسًتاتيجية تستخدم ﻛﺄداة لتحقيق أىداف التعليمٖٔ .طريقة التعليم ىي
امر البد اىتﻤام املدرس ليكون التعليم او التدريس انجحا يصل اىل الغرض ما يريد.
وليس ىف سَت التعليم طريقة واحدة يلزم املدرس استعﻤاهلا او اتباعها لتعليم مجيع الدروس
بل ىناك طرق ﻛثَتة خمتلف

ٗٔ

ملا ﻛان القرآن دستورا أساسا للﻤسلﻤُت يف ﻛل أمور حياهتم ،ففهم معانيو ذو أمهية
عظﻤىة هلم .فإذا مل يفهﻤوه فيسﺄلوا رسول ﷲ مباشرة وأما املسلﻤُت اآلن ،الناطقُت بلغة
غَت العربية خاصة ،فهم ال يفهﻤون ﻛالم العربية أو اللغة العربية مثل ماﻛانوا يفهﻤوهنا وال
يدرﻛون ما وراء ترﻛيبها مﻦ األسرار مثل ماﻛانوا يدرﻛوهنا واليتﺬوﻗون سر أساليﺐ عند
ﻗراءهتا مثل ماﻛانوا يدرﻛوهنا فطراي .فإن يف ذلك مشكالت ﻛبَتة للﻤسلﻤُت غَت العرب
السيﻤا يف فهم معاىن القرآن الكرًن وسواه مﻦ النصوص العربية.
املعروف أن القرآن الكرًن ﻛان مﻦ ثالثُت جزء ،وأن القرآن ﻗد اشتﻤل أيضا على
مائة وأربع عشرة سورة .واختار الباحث سورة الكهف ﻛﻤواضع البحث ألنو يسهل
العثور عﻦ األمساء املشتقة يف ىﺬه السورة ،وىناك وجد الباحث ﻛل مﻦ األنواع االمساء
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املشتقة ولو ﻗليال ،وفيها ايضا وجد داللة خاصة اليت يتصور ىف ﻛثَت الًتمجة القرآن الىت
ألف العالماء.
ماتقدم ،يود الباحث أن يبحث حبثا علﻤيا ابملوضوع:
وبناء على ّ
" دراسة حتليلية صرفية عن االمساء املشتقة يف سورة الكهف وطريقة تعليمها ".
ب.مشكالت البحث
يقدم الباحث املشكالت املوجودة يف ىﺬا البحث ﻛﻤا يلي :
أ .حتليل الصرفية عﻦ األمساء املشتقة ىف سورة الكهف
ب .أمناط األمساء املشتقة ىف سورة الكهف
ج .تكويﻦ األمساء املشتقة ىف سورة لكهف
د .أتثَت علم الصرف إىل علم النحو ىف تكويﻦ األمساء املشتقة
ه .داللة األمساء املشتقة ىف سورة الكهف
و .أشكال األمساء املشتقة مﻦ انحية الصرف ىف سورة الكهف
ز .طريقة تعليم األمساء املشتقة.
ج .حدود البحث
ابلنّظر إىل ﻛثَت املشكالت الىت تعلق هبﺬا املوضوع وال يستطيع الباحث أن
يبحث ﻛلها ،فﺄراد الباحث أن حيددىا يف دراسة حتليل صرفية عﻦ امساء املشتقة ىف
سورة الكهف مﻦ القرآن الكرًن وطريقة تعليﻤها.
د .أسئلة البحث
إعتﻤادا إىل حتديد املشكالت السابقة فيقدم الباحث أسئلة البحث ىي :
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ٔ .ما حتليل الصرفية عﻦ األمساء املشتقة ىف سورة الكهف؟
ٕ .ما طريقة تعليم األمساء املشتقة؟
ه .أهداف البحث
ٔ .ملعرفة حتليل األمساء املشتقة مﻦ انحية الصرف ىف سورة الكهف وطريقة
تعليﻤها.
ٕ .ملعرفة طريقة تعليم األمساء املشتقة.
و .امهية البحث
امهية ىﺬا البحث فيﻤا يلي :
ٔ .ىﺬا البحث يساعد الطالب ملعرفة األمساء املشتقة يف سورة الكهف.
ٕ .يساعد املدرسُت ىف أمثلة األمساء املشتقة.
ٖ .لتوسيع معرفة الباحث عﻦ حتليل األمساء املشتقة ىف سورة الكهف
ٗ .ملعرفة طريقة التعليم عﻦ األمساء املشتقة.
ز .مصطلحات البحث
ليفهم ىﺬا املوضوع سهال ويبعد مﻦ األخطاء ،فيشرح الباحث املصطالحات الىت
تدور بُت ىﺬا املوضوع وىي:
ٔ .حتليل (مصدر مﻦ "حلّل-حيلّل-حتليال") ىو منهج عام يراد بو تقسيم الكل إىل
أجزائو ورد الشيئ إىل عناصره املكونة لو٘ٔ.
ٕ .صرفية ( مصدر مﻦ "صرف-يصرف-صرفا") وىي ﻗواعد تعرف هبا صيغ
الكلﻤات العربية ،وبنيتها وما ﻗد يطرأ عليها مﻦ زيادة أو نقﺺ أو تغيَت.ٔٙ
.15ﻛامل املهندس جمدي وىبو ،معجم املصطالحات العربية يف اللغة واألدب (بريوت :مكتبة لبنان4891،م) ص. 89 -98
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ٖ .إسم املشتق :ما ﻛان مﺄخوذه مﻦ الفعل اي اصلو مﻦ الفعل .مثل "ﻗارئ مﺄخوذ
مﻦ ﻗرأ" ٔٚ.واألمساء املشتفة مﻦ الفعل ىي اسم الفاعل ،اسم املفعول ،الصفة
املشبهة ،ومبالغة اسم الفاعل ،اسم التفضيل ،اسم الزمان /املكان ،ومصدر الفعل
فوق الثالثي اجملردة و اسم اآللة

ٔٛ

ٗ .سورة الكهف :السورة الثامنة عشر يف القرآن و تتكون مﻦ ٓٔٔ اية .وىي مﻦ
السور املكية.
٘ .طريقة التعليم َّ :تطيط شامل لو أصول وضوابط ،واليت تقود املدرس إىل ﻛيفية
تنظيم املواﻗف التعليﻤية وخطواهتا فيﻤا ﻗبل التدريس و حُت التدريس مث بعد
التدريس.

ٜٔ

ح .منهجية البحث
 .1تصميم البحث
ىﺬا البحث حبث مكتيب .فالتصﻤيم الﺬي يستخدم فيو حتليلية صرفية عﻦ
االمساء املشتقة وداللتها مﻦ القرآن الكرًن.
وىﺬا البحث يسﻤى ابلبحث الكيفي ايضا ال حيتاج إىل فروض البحث
لكون بياانت ىﺬا البحث بياانت وصفية ليست الرﻗﻤية.
 .2زمان البحث واملكانه
ىﺬا البحث يقوم بو الباحث يف السنة ٕٕٓٓ ٕٕٓٔ/ومكانو يقوم بو
الباجث يف املكتبة.
16ﳏﻤﺪ الﻠﻐة الﻌﺮبﻴة ,ااﳌﻌﺠﻢ الﻮﺳﻚ ,مكﺘبة الﺸﻮق الﺪوال,وﲨﻬﻮر مﺼﺮى 4141،ص481
.Ali asrun Lubis.’’study tentang isim musytaq’’Jurnal Thariqah Ilmiah Vol. 01, No. 01 Januari 2014 hal 46.
19الشيخ مصطفى بﻦ سليم الغالييٍت" ،جامع الدروس العربية" ،بَتوت  ٕٔٗٛ -ٕٔٗٚھ ٕٓٓٚ /ﻡ .ص ٖ٘ٔ
 18مجال عبد الناصر زﻛراي ،املدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا طرائق ومفاىيم ،ص٘ .

8

17

 .3مصدر البياانت
مصدر البياانت يف ىﺬا البحث يتكون مﻦ مصدر أساسي ومصدر اثنوى.
ٔ .مصدر أساسي
مصدر أساسي ىي القرآن الكرًن يف سورة الكهف.
ٕ .مصدر اثنوي
البياانت اليت وجدىا الباحث مﻦ ﻛتﺐ الصرىف ﻛجامع الدروس العربية
ملصطفى الغالييٍت وملخﺺ ﻗواعد اللغة العربية وشرح أليب اﳊسﻦ علي بﻦ
ىشام الكيالين .واشتﻤل الباحث على الكتﺐ الطريقة ﻛالكتاب أويل النّهی
"منهجية فائقة الفعالية لتعلم اللغة العربية"
 .4طريقة مجع البياانت
إن ىﺬا البحث املكتيب وجيﻤع الباحث البياانت مﻦ مصدر أساسى ومصدر
اثنوى بطريقة البحث املكتيب والتوثيقي وبقراءة الكتﺐ املتعلقة ابملوضوع
 .5طريقة حتليل البياانت
يف حتليل البياانت تسَت الباحث على املنهج التحليلى ،وىو بتحليل ما استقرأتو
الباحث مﻦ النصوص واألفكار
وحيلل الباحث البياانت يف حتليل ىﺬا البحث ،وىو ﻛﻤا يلى:
ٔ.تصنيف البياانت وتعريفها معرفة واضحة وﳏددة
ٕ .اختيار البياانت املهﻤة للحصول على البحث العلﻤي
ٖ.أتويل البياانت وتفسَتىا مث تنظيﻤها إىل أجزاء معينة
ٗ.تلخيﺺ البياانت والبحث فيها للحصول على نتيجة ىﺬا البحث
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الباب الثاىن
علم الصرف عن االمساء املشتقة
أ .مفهوم علم الصرف
الصرؼ لغة التغيًن وإصطالحا علم يبحث عن تغيًن األصل الواحد إىل صيغ
متعددة ليدؿ على معاف ﳐتلﻔةٕٓ .والصرؼ عﻨد اﺑو اﺳود الدوﱄ ﻫو علم يبحث عن
صيغ الﻜلﻤات العرﺑية واحواﳍا الﱵ ليﺴﺖ ﺑﺈعراب وﻻ ﺑﻨاء .ﻓﻬو علم يبحث عن الﻜلم
من حيث ما يعرض لﻪ من تصريﻒ واعالؿ وادﻏاـ واﺑداؿ .والصرؼ من اﻫم العلوـ
العرﺑية ألف عليﻪ اﳌعوؿ ﰲ ﺿبﻂ صيغ الﻜلم ،و معرﻓة تصغًنﻫا والﻨﺴبة اليﻬا و العلم
ﺑاﳉﻤوع الﻘياﺳية والﺴﻤاعية والﺸادة ومعرﻓة ما يعﱰي.
وموﺿوع علم الصرؼ ﻫو الﻜلﻤات العرﺑية من حيث تلك األحواؿ كالصحة
واإلعالؿ واألصالة والزايدة وﳓوﻫا وخيتص ابألمساء اﳌعرﺑة واألﻓعاؿ اﳌتصرﻓة وما ورد من
تثﻨية ﺑعض األمساء اﳌوصولة وأمساء اإلاارة ومجعﻬا وتصغًنﻫا ﻓصوري

ٕٔ

ﻓاﺋدة علم الصرؼ وﻫي حﻔﻆ اللﺴاف والﻘلم عن اﳋطﺄ ﰲ الﻜالـ ،اﳌﺴاعدة على
معرﻓة اﻻصل والزاﺋد من الﻜلﻤات العرﺑية ،والوقاية من اللحن ﰲ ﺿبﻂ صيغﻬا
ب.مفهوم سورة الكهف
ﺳورة الﻜﻬﻒ ﻫي الﺴورة الثامﻨة عﺸر ﰲ الﻘرآف ،وﻫي من الﺴورة اﳌﻜيّة .وﻫي

إحدى ﺳور مخس ﺑدﺋﺖ ب"احلﻤد هلل" وﻫذه الﺴور ﻫي (الﻔا حتة ،األنعاـ ،الﻜﻬﻒ،
20

الدكتور دحية مسقان و أصدقائه " ،مختصر علم الصرف مقرر للصف الثاني" ،إندونيسيا .ص 1
21
المدرسة العالية الحكومية بحر العلوم ،التتمة ،فى بيان األمثلة التصريفية ،الجزء األول (،جومبانغ  :تامباء براس ،مجهول
السنة ) ص 2-1
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ﺳبﺄ ،ﻓا طر) وكلﻬا تبتدئ ﺑتحﻤيد هللا.

ٕٕ

ومسيﺖ ﻫذه الﺴورة الﻜردية "ﺑﺴورة الﻜﻬﻒ"

ألف ىف ﻫذه الﺴورة وجدهتا قصة عن أصحاب الﻜﻬﻒ
تعرﺿﺖ لﻘصص عديدة من رواﺋع الﻘرآانلﻘرآف ،ﰲ ﺳبيل تﻘرير أﻫداﻓﻬا
األﺳاﺳية لتثبيﺖ العﻘيدة ،واإلدياف ﺑعظﻤة ذي اﳉالؿ .أما األوىل ﻓﻬي قصة "اصحاب
الﻜﻬﻒ" والﻘصة الثانية ﻓﻬي قصة "صاحب اﳉﻨتٌن" وأما الﻘصة الثالثة و ﻫي قصة
"موﺳى مع اﳋضر" وأما الﻘصة الراﺑعة "ذي الﻘرنٌن"ٖٕ.
الﻘصة األوىل :قصة أصحاب الﻜﻬﻒ وﻫي قصة التضحية ﰲ ﺳبيل العﻘيدة ،ﻓﻬي
ﰲ ﺳورة الﻜﻬﻒ من آية  ٜحىت آية ٖٔ
الﻘصة الثانية :قصة صاحب اﳉﻨتٌن  ،وﻫي منوذج آخر للتضحية ﰲ ﺳبيل العﻘيدة
قصة األخوين من ﺑين إﺳراﺋيل  :اﳌؤمن اﳌعتز إبديانﻪ  ،والﻜاﻓر وﻫو صاحب
ﳑثلة ﰲ ّ
اﳉﻨتٌن وما ﻓيﻬا من عرب وعظات وتوجيﻬات  ،كﻤا ﺿرب تعاىل اﳌثل للحياة الدنيا
ومتاعﻬا الزاﺋل ابﳌاء اﳌﻨزؿ ابلﺴﻤاء واختالطﻪ ﺑﻨبات األرض مث حتولﻪ إىل اﳍﺸيم  ،ﻓالغاية
من ذكر األمثاؿ اﻻتعاظ واﻻعتبار ،ﻓﻬي من آية ٕٖٖ٘-
الﻘصة الثالثة :قصة موﺳى مع اﳋضر عليﻬﻤا الﺴالـ  ،وﻫي قصة التواﺿع ﰲ ﺳبيل
ّ

العلم وما جرى من األخبار الغيبية الﱵ أطلع هللا عليﻬا عبده الصاحل اﳋضر ومل يعرﻓﻬا
الﻘصة ذاهتا ما يلي( :قصة الﺴﻔيﻨة وحادثة
موﺳى  ،من آية ٖ٘ حىت آية ٕ .ٛوتتضﻤن ّ
قتل الغالـ وﺑﻨاء اﳉدار)

22دمحم على الصاﺑوين ،صﻔوة التﻔاﺳًن( ،ﺑًنوت :دار الﻘرآف الﻜرًن ٜٔٛٔ ،ـ) ،ط ،ٕ .ج ،ٔ .ص ٔٔٛ
23دمحم على الصاﺑوين ،صﻔوة التﻔاﺳًن( ،ﺑًنوت :دار الﻘرآف الﻜرًن ٜٔٛٔ ،ـ) ،ط ،ٕ .ج ،ٔ .ص ٔٔٛ
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قصة ذي الﻘرنٌن ورحالتﻪ إىل الغرب والﺸرؽ  ،وﺑﻨاؤه الﺴد ﰲ وجﻪ
الﻘصة الراﺑعةّ :
ّ

أيجوج ومﺄجوج  ،وترتبﻂ الﻘصة ابلعﻘيدة واإلدياف كالﻘصص الﱵ ﺳبﻘتﻬا ،من آية ٖٛ
حىت آية .ٜٛ
ج .مفهوم االمساء املشتقة
اإلاتﻘاؽ ىف األصل  :أخذ اق الﺸيئ أي نصﻔو مﻨﻪ ااتﻘاؽ الﻜلﻤة من الﻜلﻤة ,
أي :أخذﻫا مﻨﻬا
ىف اﻻصطالح  :أخذ كلﻤة من الﻜلﻤة ،ﺑﺸرط أف يﻜوف ﺑٌن الﻜلﻤتٌن تﻨاﺳب ىف
اللﻔﻆ واﳌعىن وترتيب احلرؼ ،مع تغاير ىف الصغة وأف يﻜوف ﺑٌن الﻜلﻤتٌن تﻨاﺳب ىف
ﳐارج احلرؼ
أما إﺳم اﳌﺸتق ما كاف مﺄخوذة من الﻔعل .واألمساء اﳌﺸتﻔة من الﻔعل عﺸرة من
الﻔعل وﻫي اﺳم الﻔاعل ،اﺳم اﳌﻔعوؿ الصﻔة اﳌﺸبﻬة ،ومبالغة اﺳم الﻔاعل ،اﺳم
التﻔضيل ،اﺳم الزماف ،اﺳم اﳌﻜاف ،واﳌصدر اﳌيم ،ومصدر الﻔعل ﻓوؽ الثالثي اجملردة
واﺳم اآللة

ٕٗ

 .األمساء اﳌﺸتﻔة تتﻜوف من اﺳم الﻔاعل ،اﺳم اﳌﻔعوؿ ،اﺳم الزماف

واﳌﻜاف ،اﺳم صيغة اﳌبالغة

ٕ٘

اﻻاتﻘاؽ وﻫو أف جتد ﺑٌن اللﻔظٌن تﻨاﺳب ىف اللﻔﻆ واﳌعىن ,وﻫو على ثالثة أنواع :
األوؿ  :صغًن وﻫو أف يﻜوف ﺑيﻨﻬﻤا تﻨاﺳب ىف احلرؼ والﱰتيب ﳓو :ﺿرب من
الضرب.
24

الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين" ،جامع الدروس العرﺑية" ،ﺑًنوت  ٕٔٗٛ - ٕٔٗٚھ ٕٓٓٚ /ﻡ .ص

ٖ٘ٔ

Akhmad Munawari, Belajar Cepat tata Bahasa Arab (Nahwu Sharaf Sistematis Program 30 Jam) , Nurma
25
Media Idea, Yogyakarta, 2002, H.18,19.A
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الثاين  :كبًن وﻫو اف يﻜوف ﺑيﻨﻬﻤا تﻨاﺳب ىف اللﻔﻆ طوف الﱰتيب ﳓو :جبذ من اﳉذ.
الثالث :أكرب وﻫو أف يﻜونن ﺑيﻨﻬﻤا تﻨاﺳب ىف اﳌخرج ﳓو :نعق من الﻨﻬق.

ٕٙ

لﻨعلم امسائ اﳌﺸتﻘة أف يﻜوف معرﻓة تصريﻒ الﻔعل .ﻻف التصريﻒ حتويل الﻜلﻤة اىل
أﺑﻨية ﳐتلﻔة ومعاىن اﳌختلﻔة .وتغيًن ﺑﻨيتﻬا حبﺴب ما يعرض ﳍا .وﳍذا التغيًن أحﻜاـ
كاصحة واإلعالؿ واآلخر  :تغيًن الﻜلﻤة لغًن اﳌعن طارئ عليﻬا ,ولﻜن لغرض آخر
يﻨحصر ىف الزايدة ,واحلذؼ ,واألﺑداؿ ,والﻘلب ,واألدﻏاـ
ﻓاﺋدة تعلم التصريﻒ:
أ .اﳌﻨع من اﳋطﺄ ﰲ كتاﺑة الﻜلﻤات العرﺑية أو الﻨطق هبا.
ب .اﳌﺴاعدة على معرﻓة األصل والزاﺋد من حروﻓﻬا
ج .الوقاية من اللحن ﰲ ﺿبﻂ صيغﻬا.ٕٚ
د .انواع األمساء املشتقة
اﻻمساء اﳌﺸتﻘة ﻫي :اﺳم الﻔاعل واﺳم اﳌﻔعوؿ واﺳم الزماف/اﳌﻜاف واﺳم األلة وصيغة
اﳌبالغة والصﻔة اﳌﺸبﻬة ابﺳم الﻔاعل وإﺳم التﻔضيل

ٕٛ

ٔ .إسم الفاعل
تعريﻒ اﺳم الﻔاعل صﻔة تؤخذ من الﻔعل اﳌعلوـ ,لتدؿ على معىن مﻘع من اﳌوصوؼ
هبا ,أو قاـ ﺑﻪ على وجﻪ احلدوث ﻻ الثبوت  .اﳌراد على وجﻪ احلدوث لتخرج الصﻔة
 ٕٙأمحد ﺑن على اﺑن مﺴعودكتاب اﳌراح  .دار الﻨصر اﳌصرية .ﺳورااباي .صٜٔ :
 ٕٚالدكتور دحية مﺴﻘاف و أصدقاﺋﻪ " ،ﳐتصر علم الصرؼ مﻘرر للصﻒ الثاين" ،إندونيﺴيا .ص ٔ
AKhmad Munawari, Belajar Cepat tata Bahasa Arab (Nahwu Sharaf Sistematis Program 30 Jam) ,

28
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اﳌﺸبﻬة ,ﻓﺈهنا قاﺋﻤة ابﳌوصوؼ هبا على وجﻪ الثبوت والدواـ ﻓﻤعﻨﻬا داﺋم اثﺑﺖ  ,كﺄهنا
من الﺴجااي والطباﺋع الالزماف .اﳌراد ابحلدوث  :أف يﻜوف اﳌعىن الﻘاﺋم ابﳌوصوؼ
متجددا ﺑتجدد اتػزكاف .والصﻔة اﳌﺸبﻬة عارية عن معن الزماف

ٕٜ

أما اﺳم الﻔاعل واﺳم اﳌﻔعوؿ من الثالثي اجملرد ﻓاألكثر أف جييئ اﺳم الﻔاعل مﻨﻪ
على وزف ﻓاعل تﻘوؿ انصر وانصراف وانصروف وانصرة وانصراتف وانصرات ونواصر وأف
جييئ اﺳم اﳌﻔعوؿ مﻨﻪ على وزف مﻔعوؿ تﻘوؿ مﻨصور ومﻨصوراف ومﻨصروف ومﻨصورة و
مﻨصورة ومﻨصوراتف ومﻨصوروف .

ٖٓ

وزف اﺳم الﻔاعل:
أما وزف اﺳم الﻔاعل من الثالثي اجملرد يﻜوف على وزف ﻓَ ِ
اع ٌل  ,وإف كانﺖ عٌن الﻔعل

وعلة تﻨﻘلب ىف اﺳم الﻔاعل مهزة ,ﻓاﺳم الﻔاعل من ابع يبيع ,صاد يصيد ,قاـ يﻘوـ,

قاؿ يﻘوؿ :ابﺋع و صاﺋد و قاﺋم و قاﺋل وإف كانﺖ ﻏًن معلة تبق على حلﻬا ,ﻓاﺳم
الﻔاعل من " َع ِوَر يَػ ْع ِوُر ,أيس أياس ,صيد يصيد :عاورو آيس وصايد .ﻓﺈعالﳍا ىف اﺳم

الﻔاعل اتﺑع إلعالﳍا ىف ﻓعلﻪ

ٖٔ

أما اﺳم الﻔاعل واﺳم اﳌﻔعوؿ زاد على الثالثي ﻓالضبﻂ ﻓيﻪ أف تضع ىف مضارعﻪ
اﳌيم اﳌضﻤومة موﺿع حرؼ اﳌضارعة وتﻜﺴر ماقبل آخره ىف اﺳم الﻔاعل وتﻔتحﻪ ىف اﺳم
اﳌﻔعوؿ

ٕٖ

29الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين" ،جامع الدروس العرﺑية" ،ﺑًنوت  ٕٔٗٛ -ٕٔٗٚھ ٕٓٓٚ /ﻡ .ص
 30أيب احلﺴن علي ﺑن ﻫﺸاـ الﻜيالين ,اﳌنت اﳌذكور ,طﻪ ﻓﱰا مسارج ,صٖٔ :
 31الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين" ،جامع الدروس العرﺑية" ،ﺑًنوت  ٕٔٗٛ - ٕٔٗٚھ ٕٓٓٚ /ﻡ .صٔٔٙ :
ٕٖ أيب احلﺴن علي ﺑن ﻫﺸاـ الﻜيالين ,اﳌنت اﳌذكور ,طﻪ ﻓﱰا مسارج ,صٔٗ :
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ووزف من ﻏًن الثالثي اجملرد يﻜوف اﺳم الﻔاعل من الﻔعل اﳌزيد ﻓيﻪ على الثالثي،
ومن الرابعي ,ﳎرد ومزيدا ﻓيﻪ على وزف مضارعﻪ اﳌعلوـ إبﺑداؿ حرؼ اﳌضارعة ميﻤا
مضﻤومة ,وكﺴر ما قيل آخره مثل :مﻜرـ ،معظم ،وﳎتﻤع ،ومتﻜلم ،ومﺴتغﻔر،
ومدحرج ،ووتدحرج ،وﳏرﳒم ،ومﻘﺸعر ،ومﻨﻘاد ،ومﻬتاج ،ومعٌن ،ومﺴتﻔيد ،إف كاف
معلة ،مل تغلﻬا ىف اﺳم الﻔاعل ،وتبع ىف ذالك مضارعة
تصريﻒ األوزاف اﺳم الﻔاعل اجملردة

ٖٖ

ٖٗ

مفرد مذكر

مثىن مذكر

مجع املذكر مصحح

ﻓاعل

ﻓاعالف

ﻓاعلوف

مجع مذكر مكسر

مجع مذكر مكسر

مجع مذكر مكسر

اؿ
ﻓُػ َّع ٌ

مفرد مؤنث

ﻓُػ َّعلٌ
مثىن مؤنث

ﻓَػ َعلَةٌ
مجع مؤنث مصحح

ﻓاعلة

ﻓاعالف

ﻓاعالت

مجع مؤنث مكسر
ﻓواعل
وإف ﺑﻨيتﻪ من أﺑواب  :أﻓعل وانﻔعل واﻓتعل اﳌعتالت العٌن  ,ﻓﺈ كانﺖ عٌن الﻔعل معلة
أعللتﻬا ىف اﺳم الﻔاعل ,وتبعا ﳌضارعﻪ ,ﻓﺈﺳم الﻔاعل من "عاف يعٌن" ُمعِ ٌْن ومن
"اﺳتعاف يﺴتعٌن" مﺴتعٌن ومن " انﻘاذ يﻨﻘاذ" مﻨﻘاذ ومن احتاؿ حيتاؿ" ﳏتاؿ.

 33الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين" ،جامع الدروس العرﺑية" ،ﺑًنوت  ٕٔٗٛ -ٕٔٗٚھ ٕٓٓٚ /ﻡ .صٔٔٛ :
ٖٗ ﳎﻤوع صرؼ مﺸتﻤل على مجلة رﺳاﺋل ؼ علم الصرؼ الﺸاﻓية ,واﳌراح وكتاب عزى ,و اﳌﻘصود ,وكتاب البﻨاء ,وكتاب أمثلة ﳐتلﻔة على مؤلعيﻬا ﺳحاﺋب
الرمحة و الرﺿواف  ,دار الﻨثر اﳌصرية ﺳورااباي ٕ٘ :
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وإف ﺑﻨيﺖ اﺳم الﻔاعل من ﻓعل معتل الالـ  ,وكاف ﳎردا من أؿ واإلﺿاﻓة ,حذﻓﺖ ﻻمﻪ
ىف حالﱵ الرﻓع واﳉر .
واﺳم الﻔاعل جار على معىن الﻔعل اﳌضارع ولﻔظﻪ

ٖ٘

وقد وزف اﺳم الﻔاعل للﻤﻜﺴر على أوزاف:ﻓَػ ُع ْوؿ -ﻓُػ َع َالء

ٖٙ

ٕ .اسم املفعول
اﺳم اﳌﻔعوؿ صﻔة من الﻔعل اجملﻬوؿ ,للدﻻلة على حدث وقع على موصوؼ هبا
على وجﻪ احلدوث والتجدد ,ﻻ الثبوت والدواـ .
أوزاف اﻻﺳم اﳌﻔعوؿ :
 ﺑين من الثالثي اجملرد عل وزف "مﻔعوؿ". وﺑين من ﻏًنه على لﻔﻆ مضارعة اجملﻬوؿ  ,ابداؿ حرؼ اﳌضارعة ميﻤا مضﻤومةمثل ُ :م َعظٌَّم – ُْﳏتَػَرـٌ – ُم ْﺴتَػ ْغ َﻔٌر – ُم َد ْحَر ٌج – ُمْﻨطَلَ ٌق ﺑِﻪ – ُم ْﺴتَػ َعا ٌف  .ﻫﻨاؾ
ألﻔاظ تﻜوف ﺑلﻔﻆ واحد ﻻﺳم الﻔاعل واﺳم اﳌﻔعوؿ .مثل  :ﳏتاج – ﳐتار –
معتد – ﳏتل .والﻘريﻨة تعٌن معﻨاﻫا .ﻓﺄصلﻪ للﻔاعل  :ﳏتوج – ﳐتًن – معتدد –
ﳏتلل (ﺑﻜﺴر ما قبل اﻻآخر)  .وإف كانﺖ للﻤﻔعوؿ ﻓﺄصلﻬا مثل  :ﳏتوج –
ﳐتًن – معتدد – ﳏتلل ( ابلﻔتح ما قبل اآلخر)
 ﺑﻨاء " مﻔعوؿ" من اﳌعتل العٌن  :حتذؼ واو اﺳم اﳌﻔعوؿ اﳌﺸتق من الﻔعلاألجواؼ  ,مث إف كانﺖ عيﻨﻪ واوا  ,تﻨﻘل حركتﻬا إىل ما قبلﻬا ,وإف كانﺖ ايء

 35الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين" ،جامع الدروس العرﺑية" ،ﺑًنوت  ٕٔٗٛ -ٕٔٗٚھ ٕٓٓٚ /ﻡ .صٔٔٚ :
36الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين" ،جامع الدروس العرﺑية" ،ﺑًنوت  ٕٔٗٛ -ٕٔٗٚھ ٕٓٓٚ /ﻡ .ص ( ٔٛٓ:ىف مﺴئلة تصريﻒ األمساء عن مجع
التﻜﺴًن)
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حتذؼ حركتﻬا ويﻜﺴر ما قبلﻬا لتصح الياء ,ﻓاﺳم اﳌﻔعوؿ من يبيع – مبيع ,ومن
يﻘوؿ  :مﻘوؿ .وأصلﻬا مبيوع و مﻘووؿ.
 ﺑﻨاء " مﻔعوؿ " من اﳌعتل الالـ  :إذا ﺑين " مﻔعوؿ " ﳑا آخر ماﺿيﻪ ايء ,أو الﻒلبﺖ واوه ايء ,وكﺴر ما قبلﻬا ,الياء  ,وأدﻏﻤﺖ ىف الياء ﺑعدﻫا .ﻓاﺳم اﳌﻔعوؿ من
قري – رﺿي – هني – طوي – رمي :مﻘوي عليﻪ – مرﺿي عﻨﻪ – مﻨﻬي عﻨﻪ –
مطوي – مرمي .
 وإف ﺑين ﳑا آخر ماﺿيﻪ ألﻒ أصلﻬا الواو ,مثل ﻏزا – يغزو – دعا يدعو – رجايرجو ,ﻓليس ﻓيﻪ إﻻ إ\ﻏاـ واو اﳌﻔعوؿ ىف ﻻـ الﻔعل  :مغزو – مدعوو – مرجوو
 ﻓَعِْيل مبعىن " مﻔعوؿ"  ,يﻨوب عن "مﻔعوؿ" ىف الدﻻلة على معﻨاه ,أرﺑعة أوزاف,وﻫي:
 ﻓَعِْي ٌل  :مبعىن "مﻔعوؿ" مثل قتيل-ذﺑيح – كحيل-حبيب – أﺳًن -طريح مبعىن "ٖٚ
مﻔعوؿ" وﻫو مساعي ﻻيﻘاس عليﻪ
األمثلة اﳌطردة من اﺳم اﳌﻔعوؿ من اجملرد

ٖٛ

مفرد مذكر

مثىن مذكر

مجع مذكر

مﻔعوؿ

مﻔعوﻻف

مﻔعلوف

مفرد مؤنث

مثىن مؤنث

مجع مؤنث

مﻔعولة

مﻔعولتاف

مﻔعوﻻت

مجع مذكر مكسر
مﻨاصًن
 ٖٚالﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين" ،جامع الدروس العرﺑيةٔٔٛ :
 ٖٛﳎﻤوع صرؼ مﺸتﻤل على مجلة رﺳاﺋل ؼ علم الصرؼ الﺸاﻓية ,واﳌراح وكتاب عزى ,و اﳌﻘصود ,وكتاب البﻨاء ,وكتاب أمثلة ﳐتلﻔة على مؤلعيﻬا ﺳحاﺋب
الرمحة و الرﺿواف  ,دار الﻨثر اﳌصرية ﺳورااباي ٖ٘ :
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ٖ .الصفة املشبهة إبسم الفاعل
أما الصﻔة اﳌﺸبﻬة إبﺳم الﻔاعل :ﻫي صﻔة تؤخذ من الﻔعل الالزـ  ,للدﻻلة على
معىن قاﺋم ابﳌوصوﻓبﻬا على وجﻪ الثبوت ,ﻻ على وجﻪ احلدوث.
ﻻزماف ﳍا ألهنا تدؿ على صﻔات اثﺑتة .والذي يتطلب الزماف إمنا ﻫو صﻔات
العارﺿة .وإمنا كانﺖ مﺸبﻬة ابﺳم الﻔاعل ألهنا تثىن وجتﻤع وتؤنث ,وألهنا جيوز أف
تﻨصب اﳌعرﻓة ﺑعدﻫا على التﺴبﻪ ابﳌﻔعوؿ ﺑﻪ .ﻓﻬي من ﻫذه اﳉﻬة مﺸبﻬة ابﺳم الﻔاعل
اﳌتعدى إىل واحد

ٖٜ

أوزاف الصﻔة اﳌﺸبﻬة من الثالثي اجملرد:
ويغلب ﺑﻨاؤﻫا من ابب "ﻓَعِ َل يَػ ْﻔ َع ُل" وﻫو ﻻزـ ومن ابب "ﻓَػ ُع َل يػَ ْﻔ ُع ُل"ٓٗ أما وزف الصﻔة
اؿ" و"ﻓَػعوٌؿ" و"ﻓَعِيل" و"ﻓَعِل" و"ﻓَاعوٌؿ" و"ﻓَػعِيل" ِ
اؿ" و"ﻓُػ ْعلَةٌ"
و"م ْﻔ َع ٌ
اﳌﺸبﻬة وﻫي "ﻓَػ َّع ٌ
ُْ
ُْ
ّْ ٌ
ٌ
ٌْ
اؿ"ٔٗ و" أﻓْػ َع ُل" و"ﻓَػ ْع َال ُف" .الصﻔة اﳌﺸبة من ﻏًن الثالثي اجملرد على وزف اﺳم
و"ﻓَػ َّع ٌ

مﺸتدٕٗ أتيت الصﻔة اﳌﺸبﻬة من الثالثي اجملرد قياﺳا على
الﻔاعل مثل معتدؿ ومﺴتﻘيم و ّ
أرﺑعة أوزاف ,وﻫي  :أﻓْػ َع ُل – ﻓَػ ْع َال ُف-ﻓَعِلُ-ﻓَعِيْ ُل.
الصﻔة اﳌﺸبﻬة على وزف "أﻓعل" من ﻓَعِ َل" الالزـ ،قياﺳا مطردا ،ﳌا دؿ على لوف،

أو عيب ظاﻫر ،أو حلية ظاﻫر .ومؤنثﻪ ﻓَػ ْع َالءَ مثل الل الدؿ على لوف أمحر ،ومثل العيب

الظﻬر :أعور و أعﻤى ،ومثل احللية الظاﻫر :أكحل-أحور-أﳒل
 31الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين" ،صٕٔٓ .
 40الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين" ،صٕٔٓ:
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AKhmad Munawari, Belajar Cepat tata Bahasa Arab (Nahwu Sharaf Sistematis Program 30 Jam) , Nurma
Media Idea, Yogyakarta, 2002, H.18,19.A

 42الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين" ،صٕٔٓ:
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الصﻔة اﳌﺸبﻬة على وزف ﻓَػ ْع َال ُف من "ﻓَعِ َل" الالزـ الداؿ على ُخلُِّوو أو امتالء ،أو

حرارة ابطﻨية ليﺴﺖ ﺑداء .ومؤنثﻪ "ﻓعلى" مثل اﳋلو :الغراثف-الصدايف ،مثل اﻻمتالء :
الﺸعباف-الرايف-الﺴﻜراف ،مثل احلرارة الباطﻨية عًن داء :الغضباف-الثﻜالف-اﳍﻔاف.
وأتيت الصﻔة اﳌﺸبﻬة من مجع تﻜﺴًن مبعىن اﺳم الﻔاعل وﻫي :ﻓُػ ّعاؿ " كتاب
وأصلﻪ كاتب" وﻓُػ َّعل " ركع وأصلﻪ راكع " وﻓُػ َع َالء "كرماء وأصلﻪ كرًن" وأﻓْعِ َالء " أاداء

وأصلﻪ اديد"

ٖٗ

ٗ .مبالغة إسم الفاعل
وأما مبالغة اﺳم الﻔاعل  :ألﻔاظ تدؿ على مايدؿ عليﻪ اﺳم الﻔاعل ﺑزايدة,اﳌثل :
"عالمة " و"أكوؿ" أي :عامل كثًن العلم  ,وآكل كثًن األكل
أوزاف مبالغة اﺳم الﻔاعل:
وﳍا أحد عﺸر وزان وﻫي " :فَ َّعال" مثال َجبَّ ٌارِ ,م ْف َعال مثال  :مﻔضاؿ ,وفِ ّعِ ْيل
مثال :صديق ,وفَ َّعالَة مثال :ﻓﻬامة ,و ِم ْفعِيْل مثال :مﺴﻜٌن ,وفَ ُع ْول مثال  :اروب,

وفَعِ ْيل مثال :عليم ,وفَعِل مثل حذر ,وفُ َّعال مثل :كبار ,وفُ ُّع ْول مثال قدوس ,وفَ ْي ُعول
ٗٗ
مثال  :قيوـ
٘ .اسم التفضيل

وأما اﺳم التﻔضيل صﻔة تؤخذ من الﻔعل لتدؿ على أف ايئٌن ااﱰاكا ىف صﻔة
وزاد أحدمها على اآلخر ﻓيﻬا مثل خليل أعلم من ﺳعيد وأﻓضل مﻨﻪ .وقد يﻜوف التﻔضيل
 43الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين صٔٛٓ:

 44الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين صٕٔ٘ :
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ﺑٌن ايئٌن ىف صﻔتٌن ﳐتلﻔتٌن .ﻓًناد ابلتﻔضيل حيﻨئذ أف أحد الﺸيئٌن قد زاد ىف صﻔتﻪ
على الﺸيئ اآلخر ﻓىى صﻔتﻪ مثال :الصيﻒ أحر من الﺸتاء .أي ﻫو اﺑلغ ىف حره من
الﺸتاء ىف ﺑرده
وزف اﺳم التﻔضيل:
ﻻﺳم التﻔضيل وزف واحد وﻫو أﻓعاؿ ومؤنثتﻪ ﻓعلى ,وقد حذﻓﺖ مهزة أﻓعل ﰲ ثالث
كلﻤات وﻫي خًن وار وحب ىف اﳌثل  :خًن الﻨاس من يﻨﻔع الﻨاس .وأصلﻪ أخًن وأار
وأحب
اروط صوغ اﺳم التﻔضيل:
ﻻيصاغ اﺳم التﻔض يل إﻻ من ﻓعل ثالثي األحرؼ مثبﺖ ،متصرؼ ،معلومو اتـ ،قاﺑل
للتﻔضيل ﻏًن داؿ على لةف أو عيب أو حلية
أحواؿ اﺳم التﻔضيل:
ﻻﺳم التﻔضيل ارﺑع حاﻻت  :جتر من "أؿ" واألﺿاﻓة ,واقﱰنﻪ ب"أؿ" ,وإﺿاﻓتﻪ إىل
معرﻓة وإﺿاﻓتﻪ إىل نﻜرة
األمثلة اﳌطردة من اﺳم التﻔضيل

٘ٗ

اجلمع املذكر املكسر
اجلمع املذكر
املثىن املذكر
املفراد املذكر
أﻓَ ِ
اع ٌل
أﻓْػ َعلُ ْو َف
أﻓْػ َع َال ِف
أﻓْػ َعلٌ
على يﻘتضى على اﳌﺸاركة
يدؿ على اﳌﺸاركة يدؿ على اﳌﺸاركة يﻘتضى
٘ٗ ﳎﻤوع صرؼ مﺸتﻤل على مجلة رﺳاﺋل ؼ علم الصرؼ الﺸاﻓية ,واﳌراح وكتاب عزى ,و اﳌﻘصود ,وكتاب البﻨاء ,وكتاب أمثلة ﳐتلﻔة على مؤلعيﻬا ﺳحاﺋب
الرمحة و الرﺿواف  ,دار الﻨثر اﳌصرية ﺳوراابايٙٔ :
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وزايدة

وزايدة

وزايدة

اﳌﺸاركة وزايدة

مفرد مؤنث

مثىن مؤنث

مجع مؤنث مصحح مجع مؤنث مكسر

ﻓعليات
ﻓعلياف
ﻓُػ ْعلَى
ﻓُػ َعلٌ
على يﻘتضى على اﳌﺸاركة
على يﻘتضى
على يﻘتضي
يﻘتضى
وزايدة
اﳌﺸاركة وزايدة
اﳌﺸاركة وزايدة
اﳌﺸاركة وزايدة
 .ٙاسم الزمان واملكان
اﺳم الزماف  :ﻫو مايؤخذ من الﻔعل للدﻻلة على زماف احلدث مثل :واﻓىن مطلع
الﺸﻤس اي وقﺖ طلوعﻬا
اﺳم اﳌﻜاف  :ﻫو ما يؤخذ من الﻔعل للدﻻلة على مﻜاف احلدث مثل  :حىت إذا
ﺑلغ مغرب الﺸﻤس أي مﻜاف ﻏروهبا
اﺳم اﳌﻜاف والزماف ﻫو اﺳم وﺿع ﳌﻜاف والزماف يﻘع ﻓيﻪ الﻔعل من ﻏًن تﻘييد وﳍﻤا
صغة واحدة مﺸﱰكة ﺑيﻨﻬﻤا صاحلة ﳍﻤا مثال  :اجمللس يصلح ﳌﻜاف اﳉلوس وزماف
اﳉلوس

ٗٙ

وزهنﻤا من الثالثي اجملرد:
ﻻﺳم الزماف واﳌﻜاف من الثالثي اجملرد وزانف " َم ْف َعل" ﺑﻔتح العٌن للثالثي اجملرد
اﳌﺄخوذة من "يػَ ْﻔ ُعل" اﳌضﻤوـ العٌن أو "يػَ ْﻔ َعل" اﳌﻔتوحﻬا أو من الﻔعل اﳌعتل اآلخر

 ٗٙأيب احلﺴن علي ﺑن ﻫﺸاـ الﻜيالين ,اﳌنت اﳌذكور ,طﻪ ﻓﱰا مسارج ,صٖٖ :
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و" َم ْفعِل" ﺑﻜﺴرﻫا .ﻻﻓرؽ ﺑٌن أف يﻜوف اﳌعتل اآلخر انقصا أو لﻔيﻒ مﻘروان أو لﻔيﻒ
مﻔروقا ﻓوزهنا واحدة " َم ْف َعل "

ٗٚ

وزهنﻤا من ﻓوؽ الثالثي اجملرد:
يﻜوف امسا الزماف واﳌﻜاف من ﻏًن الثالثي اجملرد على وزف اﺳم اﳌﻔعوؿ مثال :ﳎتﻤع
مﻨتظر مﺸتﺴﻔى  .ﻓيختص ﺑواحد مﻨﻬﻤا حبﺴب الﻘريﻨة وﻫو مﺸتﻘة من اﳌضارع حبذؼ
حرؼ اﳌضارعة مع زايدة اﳌيم اﳌﻔتحة موﺿعﻬا

ٗٛ

األمثلة اﳌطردة من اﺳم الزماف واﳌﻜاف ومصدر اﳌيﻤي
مثىن

مفرد
َم ْﻔ َعلٌ
اسم املكان على " َم ْف َعلَة "

ٜٗ

مجع

َم ْﻔ َع َال ِف

اع ٌل
َم َﻔ َ

وقد تدخل اتء التانيث على اﺳم اﳌﻜاف على وزف" َم ْف َعلَة " وما دء ذالك على وزف "
َم ْف ُعلَة " .وقد يبىن اﺳم اﳌﻜاف من األمساء على وزف " َم ْف َعلَة " للدﻻلة على كثرة الﺸيئ

ىف اﳌﻜاف .مثاؿ  :مطبخة و مدرجة
.ٚ

ٓ٘

اسم األلة
اﺳم اﻻلة ﻫو اﺳم يؤخذ ﻏالبا من الﻔعل الثالثى اجملرد اﳌتعدى لدﻻلة على أداة
يﻜوف هبا الﻔعل كﻤربد ومﻨﺸار ومﻜﻨﺴة.

ٔ٘

 ٗٚالﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين صٖٔٔ :
 ٗٛأيب احلﺴن علي ﺑن ﻫﺸاـ الﻜيالين ,اﳌنت اﳌذكور ,طﻪ ﻓﱰا مسارج ,صٖٖ :
 ٜٗﳎﻤوع صرؼ مﺸتﻤل على مجلة رﺳاﺋل ؼ علم الصرؼ الﺸاﻓية ,واﳌراح وكتاب عزى ,و اﳌﻘصود ,وكتاب البﻨاء ,وكتاب أمثلة ﳐتلﻔة على مؤلعيﻬا ﺳحاﺋب
الرمحة و الرﺿواف  ,دار الﻨثر اﳌصرية ﺳوراابايٙٓ :
 50الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين صٖٕٔ:
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ﻻﺳم اآللة ثالثة أوزاف :
ِ " م ْﻔ َع ٌل" كﻤﻔتح ،معرب ،مبضع ،ومرقم.
ِ 
"م ْﻔ َعلَةٌ" كﻤﻜﻨﺴة ،مﻜﺴحة ،مصﻔاة.
ِ 
اؿ" كﻤﻔتاح ،مغراؼ ،ومﻘراض.
"م ْﻔ َع ٌ

مصدر

مصدر ﻫو اللﻔﻂ يداؿ على احلدث ،ﳎرد عن الزماف متضﻤﻨا أحرؼ ﻓعلﻪ لﻔظا
أو تﻘدير أو معوﺿا ﳑا حذؼ ﻏًنه.

ٕ٘

اﳌصدر الذي يﺸتق ﻓيﻪ نوعاف :
أ .أما مصدر ﻏًن الثالثي ﻓﻘياﺳي كاه على األحﻜاـ اآلتية
قدـ
وﺳع مصدره توﺳعة و ّ
 ّﻓعل مصدره تﻔعيل وأيتى على تﻔعلة قليال ﳓوّ :
مصدره تﻘدمة .إف كاف مﻬﻤوز الالـ ﻏلبﺖ ﻓيﻪ التﻔعلة وقل التﻔعيل ﳓو :نبّﺄ
مصدره تﻨبئة وطّﺄ مصدره توطئة.

إف كاف معتل الالـ ﻓليس ﻓيﻪ إﻻ التﻔعلة ﳓو :حلّى مصدره حتلية وزّكى مصدره
تزكية
جوؼ مصدره جتويﻒ و ّقوـ
وإما ّ
ﻓعل من األجواؼ ﻓليس ﻓيﻪ إﻻ التﻔعيل ﳓوّ :
مصدره تﻘوديا
ِ
اعلَة ﳓو :قاتل قتاؿ مﻘاتلة
 ﻓاعل مصدره ﻓعالة وُم َﻔ َ 51الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين صٔٔٙ

52

الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين صٔٓٗ:
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 أﻓعل مصدره إﻓعاؿ ﳓو :أكرـ إكراـ  .إذا كاف معتل العٌن تﻨﻘل حركة عٌنالﻔعل ﻏلى ﻓاء الﻔعل ﻓتﻘلب العٌن الﻔا ﻓيجتﻤع الﻔا مث حتذؼ احدمها ويعوض
عﻨﻬا ابلتاء
تﻔعل ﳓو  :تﻘدـ مصدره تﻘدما .إذا كاف معتل الالـ تﻘلب الﻔﻪ
تﻔعل مصدره ُّ
 ّاﻻخًنة ايء وﺑﻜﺴر ما قبلﻬا ﳓو :أتىن مصدره أتنيا
اعل .إذا كاف معتل الالـ تﻘلب الﻔﻪ اﻻخًنة ايء وﺑﻜﺴر ما
 تﻔاعل مصدره تَػ َﻔ ُقبلﻬا ﳓو :تغاﺿى مصدره تغاﺿيا
 إﻓتعل مصدره إﻓتعاؿ ﳓو  :ااﱰؾ مصدره ااﱰاكاامحر مصدره امحرارا
اﻓعل مصدره اﻓعالؿ ﳓو ّ :
 ّ إنﻔعل مصدره إنﻔعاؿ ﳓو  :انطلق مصدره انطالقا إﺳتﻔعل مصدره إﺳتﻔعاؿ ﳓو  :اﺳتخرج مصدره اﺳتخراجا .اما إذا كاف اﺳتﻔعلمعتل العٌن ﻓتحذؼ العٌن اﳌﻘلوﺑة الﻔا او الﻒ الزاﺋدة ويعوض عﻨﻬا ﺑتاء ىف
الطرؼ ﳓو  :اﺳتﻘاـ مصدره اﺳتﻘاما
 اﻓعوعل مصدره إﻓعالﻻ ﳓو  :احدودب مصدره احديدااب ﻓعلل مصدره ﻓعللة وﻓعالﻻ ﳓو  :دحرج مصدره دحرجة و دحراجا تﻔعلل مصدره تﻔعلُل ﳓو  :تدحرج مصدره تدحرجا إﻓعﻨلل مصدره إﻓعﻨالؿ ﳓو  :إحرﳒم مصدره احرﳒامااقﺸعر مصدره اقعرار
إﻓعلل مصدره إﻓعالؿ ﳓو ّ :
ّ

ٖ٘ اﳌﻨجد ىف اللغة و اإلعالـ  :ىف الصطالحات :ح
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ٖ٘

.

ويبىن ﳑا ﻓوؽ الثالثي على وزف اﳌضارع اجملﻬوؿ إبﺑداؿ حرؼ اﳌضارعة ميﻤا

مضﻤوما ﳓو :مﻨحدر ومصطرب ومزدحمٗ٘ .ﻓبذالك أف مصدر من ثالثي اجملرد ﻻ يﻜوف
من اﳌﺸتق ألهنا على وزف ﻓاعل ﻻ تبىن من اﳌضارع كﻤثل مصدر ثالثي اﳌزيد ﻓيﻪ .وﻫي
من اﺳم اﳉامد وﻫي كثًن األوزاف وﻻ يطرد ىف الﻘياس ﳐالﻔة مصدر الثالثي اﳌزيد ﻓيﻪ.
ب .مصدر اﳌيﻤي يبىن من ثالثي على وزف َم ْﻔ َعل ﳓو :مﻨظر – مضرب – مرمى .إما
"م ْﻔعِل" مطلﻘا اي ﺳواء كاف مﻜﺴور العٌن ىف
من اﳌثاؿ الواو الصحيح ﻓيﺄتى على َ
٘٘
اﳌضارع أو مﻔتوحﻬا كاﳌ ْوِرد واﳌوعد واﳌوجل
َ
اﳌصدر اﳌيﻤي ما كاف ىف أولﻪ ميم زاﺋدة مثل :مﻨصر ومعلم ومﻨطلق ومﻨﻘلب وﻫو
مبعىن الﻨصر والعلم واﻻنطالؽ واﻻنﻘالب .واحملﻘﻘوف من العلﻤاء قالوا :إف اﳌصدر
اﳌيﻤي اﺳم جاء مبعىن اﳌصدر ،ﻻ مصدر.

٘ٙ

وزف اﳌصدر اﳌيﻤي:
من الثالثي اجملرد " َم ْﻔ َعل"مثل  :مﻘتل ،مضرب و معلم ،إﻻ إذا كانﺖ مثاﻻ واواي
ﳏذوؼ الﻔاء ﻓوزنﻪ " َم ْﻔعِل" مثل :مورد ومورث وموعد
"م ْﻔ َعل" ،ألنﻪ ليس مثاؿ ،ﺑل
أما اﳌصدر اﳌيﻤي من " وىف" و"وقى" ﻓﻬو على وزف َ
ﻫو لﻔيﻒ مﻔروؽ .وإمنا للﻤثاؿ احملذوؼ الﻔاء .ووزنﻪ من ﻏًن الثالثي اجملرد كوزف اﺳم

اﳌﻔعوؿ مﻨﻪ متاما.

ٗ٘ اﳌﻨجد ىف اللغة و اإلعالـ  :ىف الصطالحات :ح
٘٘ اﳌﻨجد ىف اللغة و اإلعالـ  :ىف الصطالحات :ح
٘ٙالﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين صٖٔٔ :
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"م ْﻔعِل" اذوذا ,اﳌثاؿ :اﳌﻜرب,
ويبىن اﳌصدر اﳌيﻤي من الثالثي اجملرد على وزف َ
واﳌيﺴًن واﳌرجع ،احمليض ،اﳌﻘيل ،اجمليئ ،اﳌبيﺖ ،اﳌﺸيب ،اﳌزيد ،اﳌﺴًن ،اﳌصًن،
اﳌعجز.
ومودة ومﻘامة ومﻘالة
ويبين مﻨﻪ على وزف " َم ْﻔ َعلَة " .اﳌثاؿ  :مذﻫبة و مﻔﺴدة َّ
٘ٚ
ومﺴاءة وﳏالة ومﻬاﺑة .وا ّذ ﺑﻨاؤه على " َم ْﻔعِلَة " أو " َم ْﻔ ُعلَة "
ه .الدراسة السابقة
ٔ) البحث الذي قاـ ﺑﻪ الطالب ﰲ تعليم اللغة العرﺑية ﰲ كلية الدراﺳات العليا ﳉامعة
الﺴلطاف الﺸريﻒ قاﺳم اإلﺳالمية احلﻜومية رايو .وﻫو مرتوى سريغار ابﳌوﺿوع
"دراسة حتليلية صرفية عن االمساء املشتقة وداللتها من القرآن يف سورة البقرة"
وذلك حبث مﻜتيب كتبﻪ الباحث ﰲ ﺑﻜن ابرو ٕٓٔٙـ .
ٕ) البحث الذي قامﺖ ﺑﻪ الطالبة ابﺳم نور اهلدااين ﳉامعة الﺴومطر الﺸﻤالية ﰲ الﺴﻨة
 ٕٜٓٔـ ابﳌوﺿوع " حتليل األمساء املشتقة يف القرآن جزء ٖٓ" وذلك حبث
مﻜتيب كتبﻪ الباحث ﰲ الﺴومطر الﺸﻤالية  ٕٜٓٔـ.
وأما ﻫذا البحث ﻓﻜتبﻪ الباحث حتﺖ اﳌوﺿوع "دراسة حتليلية صرفية عن االمساء
املشتقة من القرآن يف سورة الكهف وطريقة التعليمها".
والتﺸاﺑﻪ ﺑٌن حبثي والبحث اﻻوؿ والثاين يعين ﳓن نبحث عن األمساء اﳌﺸتﻘة .والﻔرقﻬا
يعىن ﰲ الﺴورة الﱵ يبحثﻬا كل الباحث ،و ﻫذا البحث يبحث عن الطريﻘة تعليﻤﻬا
والبحث اﻻوؿ والثاين مل يبحثا.
 51الﺸيخ مصطﻔى ﺑن ﺳليم الغالييين صٔٔ٘:
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ٖ) البحث الذي قامﺖ ﺑﻪ سولكرين ضامو من قﺴم تعليم اللغة العرﺑية ﺑﻜلية الﱰﺑية
والتعليم ﳉامعة أوؿ الدين اإلﺳالمية احلﻜومية مبﻜاﺳر ﺳﻨة ٕ٘ٔٓ ـ .ابﳌوﺿوع
" دراسة حتليلية لغوية حنوية حرف اجلر ومعانيها ووجوه واستعماهلا ومواقعها يف
سورة الكهف" .وأما ﻫذا البحث ﻓﻜتبﻪ الباحث حتﺖ اﳌوﺿوع "دراسة حتليلية
صرفية عن االمساء املشتقة من القرآن يف سورة الكهف".
أما التﺸاﺑﻪ ﺑٌن حبثي والبحث الثالث يعىن ﰲ الﺴورة الﱵ يبحثﻬا كل الباحث
والﻔرقﻬا ،ﻫذا البحث يبحث عن األمساء اﳌﺸتﻘة .اما البحث الثالث يبحث عن حتليل
الﻨحوي عن حروؼ اﳉر ومعانيﻬا ووجوه واﺳتعﻤاﳍا ومواقعﻬا
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الباب الثالث
طريقة تعليم الصرف عن األمساء املشتقة
ومن ادل رعوو

ن اجح عرعيم الية الرعويم معرعي يهم ليم الومال ،وروقو عرعيم

الومال ،الرعويم كثًنة منمح قمال ،الصو  .وسمذكو البححث يرعض ننماع روقو عرعيم
الصو .
أ .طريقة املباشرة
وعسمى يطوقو ادلبحشوة أل يف عرعيممح قسعخ ،ادل،رس الية األجنبم وال قسعخ،
لة األ  .وقسعخ ،الصمر نو األلواض لعشوقخ مرعنی من الكيم  .روقو ادلبحشوة
عرععرب ن عرعي لة األجنبم كمح عرعي لة األ قرعين إسعخ،ا الية مبحشوة فحئو يف
ادلماصالت.
وأتكم ،ىذه الطوقو قرعين إسعخ،ا الطالب الية األجنبم الذي ق ،عرعيممح يف
الهصل ولمس يف فم لن الية األجنبم .
ذلح صهحت خمعيه مع األخوى منمح:
 .1ممحرة الكال ع،رب ابلسؤال واجلماب ادلنظم يف ادلرعحشوة ادلعنمل .
 .2غو ادلم ىي إسعطحل الكال
 .3نلهحظ الظحىوق عرعي يمسمي العرعي ونلهحظ العو،قوق عرعي ابلعرعوفحت.
 .4يٌن ادل،رس والطحلب كيممح ابل،ؤوي .
 .5محدة ال،راسم عوكب من األلهحظ المممم
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 .6قمال ،الية عرعي ابليسح
 .7كثوة العجوقب ابإلسعمحع والعشبمو
نول نعمب ىًنمما من النو ن الطوقو ادلبحشوة عنوس إىل ثالث نقسح وكيمح
الطوقو الصمعم

معرعيو يٌن نح ،منمح ىي الطوقو السمكملمجم

والطوقو

الطبمرعم  .والشو منمح سأذكو كمح عو،
موحي يف إسعخ،ا ىذه الطوقو وىي:
 .1العرعي قب،ء ابحلحدث الوصًنة.
 .2قمجو الطحلب اإلسعمحع مث قؤمو ابلعكوار مح مسع
 .3الع،رقب ابلسؤال واجلماب حمل ادلمضمع
مزااي ونوصح ىذه الطوقو
مزاايىح

نوصحىح

إسعطحع الطحلب يف اإلسعمحع والكال

ضرعف يف ممحرة الوواءة

ممحرة الطحلب يف عيهظ نلهح الرعوب

ال قعه يف فصل كبًن

مرعوف الطحلب لن كثًن من الكيمحت

حيعحج إىل ادل،رس اخلحص يف ممحرة الكال

واسعخ،ممح يف اجلمي
حيعحج إىل وقت رمقل

شجحل الطحلب يف ادلرعحشوة

والي ،ن قنظو إىل ادلواحل قبل إسعخ،ا ىذه الطوقو
 .1جتممز کل احلحل ادلعرعيو ابلعرعي .
 .2ادلوحم ادلسعمي ليى ادلمضمع.
 .3إلوحء ال،رس ابحملحدث الوصًنة ادلعرعيو ابأللهحظ المممم موارا.
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 .4مممل العرعي إىل إسعمحل احملحدث مث عكوار احملحدث .
 .5إرشحد ادل،رس إىل عيممذ يف عطبم احملحدث مع زمالئو ابدلبحدل .
 .6عنظم الية لمس ابدلبحشوة ولكن ابألمثحل دلممل الطحلب إلممح
ب.الطريقة الطبيعية
كحنت ىذه الطوقو مظحىو الهكو ن ادلوء قسعطمع ن قعرعي الية األجنبم كمح قعرعي
لة األ والنوط الكبًنة ن ىذه الطوقو ال خيعيف مع الطوقو ادلبحشوة أل يف عرعي
الية األجنبم نسمت لة األ ونوصحفمح كمح األيت:
 .1ىذه الطوقو عؤسس يطبمرع الطهل يف عرعيم لة األ ويذلك مسمت نقضح
ابلطوقو الطبرعم
 .2عكوار العرعي
 .3عرعي األصمات نوال مث الكيمحت مث اجلمل
 .4عرعي الكيمحت اجل،ق،ة يرع ،مح قرعي قبيو
 .5عشوقح ادلرعحىن إبشوا ادلوصمد الكيمحت حىت عهم مرعحىن عيك الكيمحت.
 .6ال عيوى الومال ،كثًنة إال صرعب الطحلب لن ادلسأل ادلخصمص
 .7إسعخ،ا الوحممس يف عرعيمو موجرعح حلهظ الكيمحت وادلهودات
 .8إيع،اء العرعي إبشحر اآلل مث نمو الطحلب أل قذكو ادلهودة ادلعرعيو مع عيك
األل .
 .9إلوحء ال،رس مبوحي ادلنحسب وىي اإلسعمحع مث احملحدث مث الوواءة مث الكعحي مث
قعبرعو ابلومال.،
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ويف عرعيممو حيعمل ادل،رس إىل احلحل لن،مح عرعي الطحلب لة األ قرعين
ع،رب العيمم ،احملحدث واإلسعمحع وال خيطئو يف عرعي لة األ نمح عرعي الومال ،عرعي
يع،رقج ليى األسحس ن ىذا العرعي كعرعي لة األ ابإلسعمحع والع،رقب احملحدث
وال ختطؤه األ .
وىذه الطوقو مثل الطوقو سماىح قرعين ذلح مزااي ونوصح مزااي
نقصان

مزااي
ىذه الطوقو نحنح يف نسعخ،اممح يف
ادلوحي العحلم
إىعمح احملحدث واإلسعمحع والوواءة يية
األجنبم
سمي فم العيممز لن ادلحدة

شرعو الطحلب ابلصرعمي إ مل قرعو
الية األجنبم يف ادلحضي
مممل عرعيم الية األجنبم يف إن،ونسمح
يعرعيم الومال ،وذلك خيعيف مع ىذه
الطوقو قرعىن كثوة احملحدث والوواءة
واإلسعمحع

ولنمل احلحصل ادلوصمدة قنبةي ادل،رس ن قنظو إىل نحمال يف إسعخ ،ىذه
الطوقو :
 .1جرعل ادل،رس البمئ اليةمق .
 .2إخعمحر الكيم واجلمي السمي نوال مث قعبرعمح ابلكيم واجلمي اجل،ق،ة.
 .3جتممز الصمرة نو األل وسمي يف ذلك العرعي .
 .4کم الوحممس.
 .5قويل ادل،رس يف إسعخ ،الومال.،
 .6ال خيطء ادل،رس عيممذه إال قيمال.
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ج .طريقة القراءة
ىذه الطوقو من إح،ى الطوق ادلشممرة يف عرعي الية األجنبم نمح األغواض من
ىذه الطوقو ىي عرعيم قواءة الية األجنبم ومحدة ال،راسمعمح ىي مح قعرعي هبح وىي
ادلوواء ادلعوس وكل قس قب،ء ابدلهودات ومرعنحه ععرعي يف اجلمي نو الرتمج نو الصمرة.
والةوض منمح سمى ادلذكمر وىي إلوحء ممحرة الوواءة والنصمص الرعيمم احملعحج
ليعيممز يف عرعيممو .وعطبم ىذه الطوقو اول يوواءة النص مث عكوار ذلك النص وقعبرعو
الطحلب نو نمو ادل،رس نىل الطحلب لوواءعو وقسمرعو غًن ذلك الطحلب .ونسحس
إسعخ،ا ىذه الطوقو ىي ن الية وسمي يف إلوحء ادلرعيممحت ونقل اجلزء منمح ىي
ادلهودات ادلوورة دلرعىن كل منمح.
و مزااي و نوصحئمح ىي
نوصح

مزااي

إلوحء ممحرة الوواءة الصحمح يف عرعي ال قنحسب عطبم ىذه الطوقو إ كح
الطحلب ال حيب الوواءة

الية األجنبم .

الوواءة الصحمح ىي مرعحسوة الوحرء ادلووء عنسي ادلمحرة سماىح إ كح عرعيم عؤك،
إىل ممحرة الوواءة فوط
ومبمحرة الوواءة الصحمح قكم الوحرء يف ال قع الهم إ كح الوواءة سول
فم مشعمل ليى ذلك النص
إسعطحل
األجنبم

الطحلب لوواءة النصمص ال عنحسب ىذه الطوقو يف اإليع،اء

إسعطحل الطحلب لن رممز يف الوواءة من ال قهو ىمئ العرعي
ذلجعمح نو شكيمح وغًن ذلك
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وابلوواءة قوجى الطحلب لن ممحرة يف
عومج النص األجنبم نو فم الكيمحت
األجنبم
ولنمل اجح العرعي إبسعخ،ا ىذه الطوقو قنبةي ن قنظو إىل نحمال يف موحي العرعي
هبذه الطوقو :
 .1ادلو،م
 .2إلطحء ادلهودة نو اإلصطال يف الية األجنبم
 .3إنعشحر ادلوواء ادلخصمص.
 .4ادلنحظوة لن ادلوواء.
 .5إشوا لن الومال ،قيمي
 .6إلطحء الماجبرعن ذلك ادلووء
د .طريقة القواعد
الطوقو ابلومال ،ىي روقو العرعيم حبهظ الومال ،الية الرعويم وىي النحم
والصو والكيم ادلخصمص مث عرتكب ىذه الكيمحت إىل اجلمي ابلومال،
الصحمح  .ويف ىذه الطوقو ال قرعين ادل،رس لن ممحرة الية يل قرتكز ليى الومال.،
ويف ىذه الطوقو قظن ادل،رس ن الومال ،نى من ادلمحرة  .وىذه الطوقو كثوت
إسعخ،اممح يف إن،ونسمح فال رقب ن كثًن من الرعيمحء اإلن،ونسي محىو يف قواءة
الكعب الصهواء ولكنم ضرعف يف عكي الية الرعويم .
ونوصح ىذه الطوقو ىي
 .1عرتكز العرعي لن حهظ الومال،

 .۲إىعمح الوواءة يف عرعيممح

 .3ال قمع ىذه الطوقو ادلمحرة اليةمق

.4عرعيممح إبلطحء ادلثحل مث عهصميمح من
انحم الومال،
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ومن ادلذكمر نهنح ال قنهصل من ادلزااي والنوصح
مزااي

نوصح

عرعمق ،الطحلب يف حهظ الومال ،الية

كم ادلنمك إ مل قكن مسوور

حتوقب النشحط وإنعبحط الطحلب يف عرعيم
الية األجنبم

ن ىذه الطوقو ختحلف مع الماقع لن،
لي النهس

ال قصرعب ادل،رس يف إسعخ،اممح

إسعطحل الومال ،ال عؤثو إىل ممحرة
الكال نو احملحدث

ال حيعحج إىل الومة والعكيه
سمي ادل،رس يف مشحرف العرعي
سمي ادل،رس يف عكمقن السؤال وحتسمب
منحسب إسعخ،اممح يف الهصل الصةًن
وقبل إلوحء العرعي هبذه الطوقو قنبرعي ليم،رس ن قنظو إىل األحمال العحلم :
 .1إشوا ادلحدة قنظ وقيوي ابلبسمط مع عسممل الطحلب يف فمممح
 .2إيع،اء الومال ،من نسهل ال،رس
 .3إلوحء ادلثحل ابدلثحل السمي يف فمممح
 .4إلعنحء وسمي ال،رس
 .5صرب ادل،رس يف إشوا ادلحدة
ه .طريقة املشاورة
ىي إلوحء ادلحدة يطوقو إلوحء الهوص ليطحلب ادلعوس إىل فوق معنمل
لبحث ادلمضمع الرعيمي لنمل مجع األراء وحيصل هبح ادلالحض لن ىذا ادلمضمع.
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وىذه الطوقو ىي عوجمح دؤوي الطحلب يف مشحرك العرعي ولكل الطالب من
الهوق ذلح فوص إللوحء رنقو لن نح ،ادلسأل وقؤك،ه مث قنحقض رني األخو.
ويف ىذه الطوقو كح ادل،رس قوقن وموشم ،وموور احل ،ادلنحظوة وإلوحء
ادلرعيممحت

وكح الطحلب دؤوب يف ذلك العرعيم

ولذلك قنبةي ن قكم

ادل،رس انقصح العمعو يٌن الطحلب إبشوا مكح رني الطحلب وقكم ادل،رس
انقصح نقضح لكال الطحلب ادلية .
ونمح ادلوحي الماجب ليم،رس يف إسعخ،ا ىذه الطوقو وىي:
 .1عكوار الشو لن نسحس ادلمضمع إ كح األراى خمعيه .
 .2دل ليى األراي اجل،ق،ة من ادلسأل اجل،ق،ة.
 .3إشحرة لينوط دلمم يف ادلمضمع.
 .4عمضمح السؤال واالرني من الطحلب
 .5عيخمص كل رني من الطحلب
كمح الطوقو ادلذكمرة كحنت ذلح مزااي ونوصح  ,ونمح مزاايىح وىي:
 .1حيهز لعيممذ لنجح يف ادلشحورة
 .2حيهز إيعكحر الطحلب يف إلوحء الوني اإلجحي لن ادلسأل
 .3جبوقب ثبحت خيب الطحلب
 .4قنبت إسعطحل الهكو احلو.
ونمح نوصحهنح وىي:
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 .1صرعب عووقو ادلسأل ادلنحسم مع إسعطحل فكو الطحلب.
 .2عسيط الطحلب الذكي ليى ادلشحورة.
 .3أيعى الطحلب السييب لن ادلسؤلم .
 .4كثوة المقت ادليةی مع ححصل ادلشمرة النحقص
 .5ال عنحسب عطبمومح يف ادل،رس األولم
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الباب اخلامس
اخلامتة
أ .اخلالصة
بعد أن قام الباحث ابلبحث العلمي عن "األمساء املشتقة ىف سورة الكهف
وطريقة تعليمها " ينبغي لو أن يقدم اخلالصة فيما يتعلق مبضمون ىذا البحث .فمن مث،
يستخلص الباحث من املسائل السابقة إىل ما يلي:
 -1إ ّن القرآن الكرمي يشتمل على الكلمات الىت يتغري من الكلمة إىل الكلمات
األخرى وقد استخدم القرآن الكرمي األساليب الصرفية من األمساء املشتقة
وىي اسم الفاعل ،اسم املفعول ،صفة املشبهة ،اسم املبالغة ،اسم التفضيل،
اسم الزمان واملكان ،اسم األلة ومصدر من فعل فوق ثالثى .وبلغ ىف
سورة الكهف إىل مائة ( )111امسا .تتكون من :اسم الفاعل فيها ستة
وأربعون( )65امسا ،واسم املفعول فيها واحد ( ) 1امسا و صفة املشبهة
تسعة ( )9امسا ،واسم املبالغة فيها ثالثة ( )3امسا ،واسم التفضيل ثالثة

-3

وعشرون ( ) 33امسا ،ومصدر فيها ستة (  ) 5امسا ،واسم املكان فيها
إحدى عشر (  ) 11امسا .وأما اسم اآللة واحد ( ) 1امسا ،واسم الزمان ال
تكون فيها من حيث أوزاهنا.
اما طريقة الىت ينسب أن يستخدم يف تعليم أألمساء املشتقة ىي طريقة
القواعد.و ىذا من خالل النظر اىل املزااي والنقصان من كل الطريقة.
ولذلك ،خيتار الباحث الطريقة القواعد كالطريقة التعليم األمساء املشتقة ألن
يطبقها على وجو النظر.
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ب -املقرتحات
وبعد تقدمي اخلالصة من ىذا البحث ،أراد الباحث أن يقدم املقرتاحات ىف هنـاية
ىذا البحث ،وىي على النحو التايل:
 -1ينبغي ملدرسي املعـاىد واملدارس واجلامعات أن يستخدموا النصوص
واآلايت القرآنية كوسيلة لتعليم اللغة العربية وخاصة علم الصرف.
 -3أن جناح تعليم اللغة العربية متعلق بفهم طريقة تعلم ،وطريقة تعلم علم
-3

-6

القواعد العربية كثرية ،وكذلك يف طريقة قواعد الصرف.
وعلى املسلمني و املخصوص على الداعيات أن يكونوا هلم إىتمام عظيم
ومهة قوية ىف تعليم علم الصرف والتعمق فيو ،ألن علم الصرف كان لو
أن ينكشف معناه الكلمات انكشافا واضحا و تكون علينا املفهوم
الواضح.
ابلنسبة إىل أمهية ىذا العلم يريد الباحث أن يقرتح لكي يبحث الباحث
اآلخر عن األمساء املشتقة يف سورة أخرى أو غري ذلك
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