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شهادة اللنيل رة دمتو لتكميل شرط من الشروط املقر البحث الذي ق أبنأقر 
التعليم جلامعة السلطان الشريف الرتبية و تعليم اللغة العربية بكلية قسم ة ىف ياجلامع

  :عوموضو قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، و 

 دراسة حتليلية  صرفية عن  األمساء املشتقة من القرآن يف سورة الكهف

 وطريقة تعليمها  

إذا أتليف اآلخرين. و  من أو غرييليس من إبداع نفسي و ب البحث أعددتو 
ملسوولية على ابأحتمل إبداعو فإين  تتبني صحةو ادعى أحد يف املستقبل أنو من أتليفو 

على جامعة السلطان الشريف قاسم لن تكون  املسوولية على املشرف أو ذلك و 
 اإلسالمية احلكومية رايو.
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شرط من الشروط املقررة كمن كتابة هذا البحث   قد مت الباحثملني اهلل رب الع احلمد
امعة السلاا  جلكلية الرتبية و التعليم بة يف قسم تعليم اللغة العربية ياجلامع الشهادة لنيل 

 رايو.الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

 : يليللجميع كما ويف هذه املناسبة أهدي هذا البحث 
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o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم 
o جلميع األصدقاء يف جامعة السلاا  الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو 

 



 و

 ملخص

ن  األمساء املشتقة من القرآن دراسة حتليلية  صرفية ع ( : ۰۲۰2)  ايفى موالان 
 .وطريقة تعليمها سورة الكهف يف

، وهلذا وطريقة تعليمها  يف سورة الكهفملشتقة عن األمساء اهذا البحث يبحث 
ما طريقة و  ؟، ما حتليل الصرفية عن األمساء املشتقة ىف سورة الكهف  البحث سؤاالن :

ردة يف القرآن ؟. ويهدف هذا البحث إىل معرفة األمساء املشتقة الواتعليم األمساء املشتقة 
ء املشتقة الواردة يف . وموضوع هذا البحث هو أمساوطريقة تعليمها لكهفالكرمي سورة ا

. وأما تصميم البحث فهو حبث مكتيب ابملدخل الكيفي  وطريقة تعليمها كهفسورة ال
وأسلوب حتليل البياانت.  ،لبياانت بطريقة الواثئق الرمسيةلوصفي . وأدوات مجع اواملنهج ا

اسم الفاعل فيها ستة ، وهي كهفاء املشتقة يف سورة الوأما نتائج أن األمس
( امسا، 9( امسا و صفة املشبهة تسعة ) 1( امسا، واسم املفعول فيها واحد )64وأربعون)

( امسا، ومصدر  33ا، واسم التفضيل ثالثة وعشرون )( امس3واسم املبالغة فيها ثالثة )
وأما اسم اآللة واحد   ( امسا. 11( امسا، واسم املكان فيها إحدى عشر )  4فيها ستة ) 

ألمساء املشتقة هي طريقة اة الىت ينسب أن يستخدم يف تعليم اما طريقا.( امس 1)
 الطريقة.هذا من خالل النظر اىل املزااي والنقصان من كل و .القواعد

 القرآن کنز العلوم ) علوم الدنيا و اآلخرة (:  ساسيةاأل اتكلمال
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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 Al-

Qur'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) 
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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) 
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 والتقدير الشكر
داان هللا، والصالة  والسالم ىان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن داىاحلمد هلل الذي   

 أمجعني، وبعد. ووصحب وو سلم و على آل وعلى حبيب هللا دمحم صلى هللا علي
ذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل ىمن كتابة  الباحث قد مت   

والتعليم جامعة السلطان  ليم اللغة العربية كلية الرتبيةشهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تع
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.  

الوالدين احملبوبني،  جزيل الشكر و العرفان إىل قدم الباحثيذه املناسبة ىويف   
الذان ربياين احساان وأتديبا وربياين تربية حسنة واىل إيرليتا و  أمي دسلي رمبونومها 

 صاحب الفضيلة : 
اإلسالمية  مدير جامعة السلطان الشريف قاسمك  خري الناس رجبالدكتور األستاذ   .1

الدكتور احلاج  و كنائب املدير األول   الدكتور احلاج سراين مجرةو  احلكومية رايو
كاملدير   املاجستري الدكتور احلاج فروماديو  كنائب املدير الثاين  ريكوسنادي املاجست

 .الثالث
ريف عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشكيف الدين  سالدكتور احلاج دمحم   .2

الرتبية ة بكلي العميد األول نائبكوالدكتور عليم الدين   وقاسم اإلسالمية احلكومية راي
نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم والدكتور نور سامل   ك اينىوالتعليم والدكتورة رو 

 نائب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم.ك
وفعاديلن رميب  رئيس قسم تعليم اللغة العربية املاجستري الدكتور احلاج جون ابميل  .3

 .كاملشرف األكادمكيو عربيةاملاجستري ككاتب لقسم تعليم اللغة ال
األستاذة نور جهااي املاجسترية كاملشرفة ىف كتابة ىذا البحث الذي قام بتوجيو  .4

 .الباحث ىف إنتهاء كتابتو.
، كسميايت املاجسترية، الدكتورة احلاجة ميمونة الدكتور احلاج جون ابميل املاجستري  .5

 االمتحان.املاجسترية، الدكتورة افريذا املاجسترية كمناقش يف 



 ي 

امعة السلطان الشريف جبمجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف  كلية الرتبية والتعليم   .6
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو

فريا  ةواخيت كبري ، فائسل وإندرا فرامداي وإيدي رمحنكبري   ياألسرة احملبوبون : أخ .7
 .ديسرانيتا وفرتي اوكتارايين ة، واخيت صغري مارييت وسري فرتي وإيلفريا

ريدوان، دمحم بينيامني، رومال  ،أمحد وحيودي ،علميزار نندا ،أندري رمحةأصدقائي : .8
 .دمحم فاجر، سايفل أمري، راندي سافرتا، اتميمي فنسوريىيدية، سيايرة رزكي ايبيا، 

السلطان  أصدقائي األعزاء ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة .9
 .الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو

ى  وأشكر إليو عل وأخريا إىل هللا أتوكل افقاابرك هللا هلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء و   
  .كل نعمة ىف كتابة ىذه البحث
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 الباب األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ

القرآن الكرًن ىو الكالم املعجز املنزل على خامت األنبياء واملرسلُت بواسطة األمُت 
املبدوء  ،املتعبد بتالوتو ،إلينا ابلتواتر يف املصاحف، املنقل جربيل عليو السالم املكتوب

 هللا مكال ىو آنلقرا فخال بلوىاا عبد عندو. ٔاملختتم بسورة الناسو رة الفاحتة سو ب
 لعربيةا بألفاظو هللاعبد بنا حممد هللا لسور قلب على ألمُتا وحلرا بو لنز ىلذا
وقد أوجب هللا تعاىل على . ٕهللا لسور نوأ على لللرسو حجة نليكو ،حلقةا معانيوو

 .يتعلموا ويفهموا ويتدبروا معانيو ومجيع أساليبواملسلمُت أن 

القرآن اليكون حمدة ىف التعلم سواء كانت ىف تعلم موعظتو أو األلفاظو, كما ىف  
 :احلديث 

عن عقبة بن عامر اجلهٍت: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج علينا وحنن يف الصفة، فقال: 
فيأخذ انقتُت كوماوين زىراوين بغَت إمث ابهلل )أيكم حيب أن يغدو إىل بطحان أو العقيق 

وال قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا اي رسول هللا. قال: )فألن يغدو أحدكم كل يوم إىل املسجد 
 ٖفيتعلم آية من كتاب هللا خَت لو من انقتُت، وإن ثالاث فثالث مثل أعدادىن من اإلبل(

 ر  وبذلك إذا حبث القرآن فوجد اإلعجاز القرآن على الظاى

                                                 
 6هحهد على الصابونى، التبيان في علوم القرآن، ديناهيكا بركة أوتها، جاكرتا، ص  1
 23ص  ة،لقاهرا ،يعزلتوو ا لنشرو ا للطباعة لناشر، ا لفقها لصوأ علن ف،خال بلوهاا عبد 2

3
,  موقع الوراق , (من تعلم ما تيسر من القرآنابب يف فضل ) إفضال القرآن وتالوته للرازي, أبو الفضل الرازي 

http://www.alwarraq.com] املكتبة الشاملة] الكتاب مرقم آليا غَت موافق للمطبوع , 



 

 

2 

 

ل يوم. لغة العربية لغة بنسبة العرب وىي املنبوت ىف اجلريرة العربية وتكلم هبا ك
هللا تعاىل ىف سورة يوسف ِإانا أَنزَْلَناُه قُ ْرآانً َعرَبِّياً  لقااملكتوب هبا, و لغةاىلعربية لغة القرآن و 

من جهة تعليمو لمو و للغة العربية مهم جدا ىف تع﴾  ألن ذالك أن إلاَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن ﴿
 أي علم اللغة اآلخرىمن جهة الصرف و النحوية و 

تعريف اللغة على أهنا جمموعة من النظم الصوتية والنحوية والصرفية واملعجمية 
اللة بُت فئة معينة من البشر، الىت تتكامل فيما بينها لتنتج عبارات ومجال هلا معٌت ود

 . ٗكل قوم عن أغراضهم  ىى كما يقول " ابن جٌت" أصوات يعرب هباأو 

اللغة ج لغى ولغات ولغون: الكالم املصطلح عليو بُت كل قوم، والنسبة إىل اللغة 
اللغات كثَتة. وىي خمتلفة من ظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. و . اللغة: ألفا٘لغويّ 

حيث اللفظ، متحدة من حيث املعٌت، أي: أن املعٌت الواحد الذي خياًف ضمائر الناس 
ولكن كل قوم يعربون عنو بلفظ غَت لفظ اآلخرين. واللغة العربية: ىي الكلمات  واحد،

نقل. وحفظها لنا القرآن اليت يعرب هبا العرب عن أعراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق ال
 .ٙاألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب و منظومهمالكرًن و 

وحيد صفوف األمة الواحدة، ومجع كلمة اللغة العربية ىي الوسيلة املهمة لت
أفرادىا كما أهنا أداة للتعبَت عما يفكر بو املرء وأداة لعرض ما ينتجو العقل، وىي وسيلة 

 . ٚالتفاىم بُت أفراد اجلماعة الواحدة

                                                 
 ٖٙ. "اسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربية". الرايض: دار الغاىل. ص ٜٜٔٔد.انصر عبد هللا الغاىل و د. عبد احلميد عبد هللا.   4
 626لبنان. دار الهشرق. ص  -. بيروت1896الهنجد في اللغة واإلعالم، الهكتبة الشرقية.  5
 ٚص م.  ٕٚٓٓ/ ه ٕٛٗٔ -ٕٚٗٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييٍت، "جامع الدروس العربية"، بَتوت   ٙ
 .ٚ( ص.  ٕٜٜٔ) بَتوت: املكتبة املصرية،  ،املرجع  يف اللغة العربية على رضا،  6
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جمموعة من الرموز؛ املتمثلة ىف احلروف  -كغَتىا من اللغات  -إن اللغة العربية
دعى نطق واحد منها أو أكثر أصواات معينو، تعطى دالالت اهلجائية العربية؛ الىت يست

يدركها من يفهم ىذه اللغة، وعند القراءة الصامتة لتلك احلروف املتمثلة ىف الكلمات و 
ومن  .ٛاجلمل والفقرات واملصنفات تقدم ىذه الًتكيبة من احلروف لغة مفهومة للقارئ

صطفاىا هللا من بُت اللغات مجيعا تكون لغة املعلوم أن اللغة العربية عبارة عن اللغة اليت ا
القرآن الكرًن. كما اختارىا لتكون لسان نبيو األمُت وابلتايل أصبح من فهم مقاصد 

 القرآن وسنة النيب الكرًن ملسو هيلع هللا ىلص. 
القرآن أساس  الناس أمجعُت يف العامل، ألنلقرآن دستور احلياة ملن آمن بو و وا
التحكيم العبادة واملعاشرة و  واآلخرة من اىذه العلم ليكون سعيدا ىف الدني احلياة ىف

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 

تعمقوا فيها. للحصول على ذلك كلو، البد أن يراجعوا أن يعلموا تعاليم دينهم الواسعة وي
املصادر األولية ىي القرآن الكرًن والسنة النبوية والكتب الدينية الشارحة هلذين املصدرين 
األولُت. كما ىو املعلوم أن القرآن واحلديث متت كتابتهما ابللغة العربية وكذا الكتب 

  اإلسالمية األخرى.
خيتم بسورة يبدأ بسورة الفاحتة و  .سورة ٗٔٔو زءا ج ٖٓن يتكون من القراو 

 ٓٔٔ، اليت تتكون من ىي السورة الثامنة عشر يف القرآنلكهف ة اسور الناس. فمنها 
فيها و  وجدهتا قصة عن أصحاب الكهف.تسمى ابلكهف ألن ىف ىذه السورة  اية.
فالبد ملن أراد أن يتعلم مصادر اإلسالم . قرائتهائل كثَتة من تعلمها أو تعليمها و فضا

                                                 
 ٔٔالدكتور على امساعيل دمحم. "املنهج ىف اللغة العربية". القاىرة:مكتبة وىبة. ص    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.

فهمو ينبغى عليو أن تعلم علم اللغة ) علم النحوى و علم قيقة دراسة القرآن و ح
البيان(, ألنو كل من علم اللغة موجودة ىف القرآن سواء  الصرف و علم البالغة و علم 

لفهم   وفبذالك لو مرتبطة ذالك ىف تعلم .طريقة كتابو وطريقة فهموراءتو و كان طريقة ق
الديٍت. ونتيجة هلذا االرتباط الوثيق ويف ذالك دراسة اللغة العربية لو أربع مهارات البد أن 

راءة والكتابة. والسيطرة عليها ال تستغٌت أبدا يسيطر عليها ىي االستماع والكالم والق
 عن االتقان بعلم النحو والصرف.

ية وأحواهلا اليت ليست فالصرف علم أبصول تعرف هبا صيغ الكلمات العرب
لم من حيث ما يعرض لو من تصريف وإعالل ال بناء. فهو علم يبحث عن الكإبعراب و 

. ٜبنية الكلمة قبل انتظامها ىف اجلملة إدغام وإبدال، وبو نعرف ما جيب أن تكون عليوو 
إصطالحا علم يبحث عن تغيَت األصل الواحد إىل صيغ متعددة الصرف لغة التغيَت و 

 -املصدر –ل املضارع عفالالتغيَت فيو من الفعل ماضى إىل .  ٓٔليدل على معان خمتلفة
كان و اسم امل –إسم ألة  –فعل النهي  –فعل األمر  –إسم املفعول  –إسم الفاعل 

 متكلم مع الغَت.  –متكلم وحدة  –اجلمع –الزمان . واالخر من املفرد إىل التثنية 

يف علم الصرف لو عناصر من فعل وىي فعل الصحيح وفعل املعتل وفعل 
سم إواف. ومن االسم وىي إسم املشتق و األجفعل املهموز وفعل  اللفيف و و مضاعف 
 التغيَت. و  إسم املتصرف. وكلها من التصريفاجلامد أو 

                                                 
 ٛص م.  ٕٚٓٓ/ ه ٕٛٗٔ -ٕٚٗٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييٍت، "جامع الدروس العربية"، بَتوت   ٜ

  ٔالدكتور دحية مسقان و أصدقائو، " خمتصر علم الصرف مقرر للصف الثاين"، إندونيسيا. ص   ٓٔ
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ألمساء املشتقة من الفعل عشرة أما إسم املشتق ما كان مأخوذة من الفعل. وا
 ،اسم التفضيل ،ومبالغة اسم الفاعل ،الصفة املشبهة ،اسم املفعول ،ي اسم الفاعلوى

 ٔٔواسم اآللة. ،ومصدر الفعل فوق الثالثي اجملرد ،واملصدر امليم ،اسم املكان ،اسم الزمان
 ،اء املشتفة تتكون من اسم الفاعلاألمس لثالثي اجملردة فهو اسم اجلامد.ا. وأما مصدر 

إسم الصفة املشبهة ، اسم صيغة املبالغة ، إسم األلة،املكان/اسم الزمان ،اسم املفعول
 ٕٔ إسم التفضيلابسم الفاعل و 

سواء  كهف ىف القرآن الكرًن موجودة امساء املشتقة كثَتة وخاصة ىف سورة ال 
 الفاعل أو اسم املمفعول أو أخر  . مثال: كانت من اسم

ُد ّلِلِِا  َمح ِدِه  لاِذي  ٱاحلح ِكَتابَ ٱأَنَزَل َعَلٰى َعبح َعل لاُو ِعَوَجا ﴿ لح ًسا َٔومَلح جَيح
ح
﴾ قَ يًِّما لِّيُنِذَر أَب

َر  ُو َويُ َبشِّ ِمِنُتَ ٱَشِديًدا مِّن لاُدنح ُمؤح َمُلوَن  لاِذينَ ٱ لح تِ ٱيَ عح رًا َحَسًنا   لصٰاِلحَٰ َأنا هَلُمح َأجح
﴾ ماا هَلُم بِِو ِمنح َٗوَلًدا  ﴿ ّلِلاُ ٱ َّتاَذَ ٱقَالُوْا  لاِذينَ ٱ﴾ َويُنِذَر ٖأََبًدا﴿ فِيوِ ﴾ مٰاِكِثَُت ٕ﴿

وَِٰىِهمحۚۡ ِإن يَ ُقولُوَن ِإالا َكِذاًب ﴿ رُُج ِمنح أَف ح ٍم َواَل أِل ابَ ئِِهمحۚۡ َكبُ َرتح َكِلَمًة ََّتح  .﴾ِ٘علح
 ٔ-جلدول  رقم ا

 بنائها أصلها ابب وزهنا صغتها الكلمة
 الزم يشدّ -شدّ  كسر-فتح فعيال صفة املشبهة َشِديًدا
ِمِنُتَ   الزم يؤمن-آمن إفعال ُتُمْفِعل اسم الفاعل ُمؤح

تِ ٱ تفاعال اسم الفاعل لصٰاِلحَٰ فتح-فتح  يصلح-صلح   الزم 
ُتفاعل اسم الفاعل مٰاِكِثُتَ  ضم-فتح  ديكث-مكث   الزم 

 ىف اجلدول ٘ - ٔأية القرآن من  يفحتليل اسم املشتقة 
                                                 

11 ٖ٘ٔ صم.  ٕٚٓٓ/ ه ٕٛٗٔ -ٕٚٗٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييٍت، "جامع الدروس العربية"، بَتوت  
    

  Khmad Munawari, Belajar Cepat tata Bahasa Arab (Nahwu Sharaf Sistematis Program 30 Jam) , Nurma 
Media Idea, Yogyakarta, 2002, H.18,19.A 
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 ،م األمساء املشتقة ىف ىذه السورةليعلم كيف مفهو  ،ولذا اراد الباحث أن يبحثو
الالمساء املشتفة ىف ىذه  تعليمكيف و  ،ألمسا املشتقة ىف القرأىن الكرًنوكيف ترمجة ا

 السورة. ألن ذالك حتليل األمساء املشتقة ىف ىذه السورة من جهة الصرف مهم جدا. 

. تعليمهايف تعليم األمساء املشتقة جيب علينا أن نعرف طريقة التعليم املناسبة يف 
 ىي . طريقة التعليمٖٔىي اسًتاتيجية تستخدم كأداة لتحقيق أىداف التعليم عليمطريقة الت

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

و ذو أمهية ملا كان القرآن دستورا أساسا للمسلمُت يف كل أمور حياهتم، ففهم معاني
عظمىة هلم. فإذا مل يفهموه فيسألوا رسول هللا مباشرة وأما املسلمُت اآلن، الناطقُت بلغة 
غَت العربية خاصة، فهم ال يفهمون كالم العربية أو اللغة العربية مثل ماكانوا يفهموهنا وال 

يب عند يدركون ما وراء تركيبها من األسرار مثل ماكانوا يدركوهنا واليتذوقون سر أسال
قراءهتا مثل ماكانوا يدركوهنا فطراي. فإن يف ذلك مشكالت كبَتة للمسلمُت غَت العرب 

 السيما يف فهم معاىن القرآن الكرًن وسواه من النصوص العربية.

وأن القرآن قد اشتمل أيضا على  ،لقرآن الكرًن كان من ثالثُت جزءاملعروف أن ا 
ألنو يسهل  سورة الكهف كمواضع البحث اختار الباحثو  مائة وأربع عشرة سورة.

االمساء نواع من األكل  وجد الباحثىناك ، و عن األمساء املشتقة يف ىذه السورة العثور

                                                 
13
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الًتمجة القرآن الىت  داللة خاصة اليت يتصور ىف كثَتايضا وجد ا وفيه ،ولو قليال املشتقة
  .ألف العالماء

 :ملوضوععلميا ابالباحث أن يبحث حبثا وبناء على ماتقّدم، يود 
 ". طريقة تعليمهاو  يف سورة الكهف ملشتقةاالمساء ادراسة حتليلية صرفية عن  "

 مشكالت البحث . ب
 يقدم الباحث املشكالت املوجودة يف ىذا البحث كما يلي :

  لكهفا مساء املشتقة ىف سورةاألحتليل الصرفية عن  .أ 
  مساء املشتقة ىف سورة الكهفأمناط األ .ب 
  سورة لكهفمساء املشتقة ىف األتكوين  .ج 
   مساء املشتقةالصرف إىل علم النحو ىف تكوين األأتثَت علم  .د 
  سورة الكهفداللة األمساء املشتقة ىف  .ه 
  الكهف من انحية الصرف ىف سورة أشكال األمساء املشتقة .و 
 طريقة تعليم األمساء املشتقة. .ز 
 حدود البحثج. 

ال يستطيع الباحث أن تعلق هبذا املوضوع و شكالت الىت ابلّنظر إىل كثَت امل       
ليل صرفية عن امساء املشتقة ىف حتيبحث كلها، فأراد الباحث أن حيددىا يف دراسة 

 .طريقة تعليمهاو  من القرآن الكرًن كهفسورة ال

 أسئلة البحث . د
 أسئلة البحث ىي : إعتمادا إىل  حتديد املشكالت السابقة فيقدم الباحث
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 الكهف؟ مساء املشتقة ىف سورةاألحتليل الصرفية عن  ما .ٔ
 ؟األمساء املشتقة طريقة تعليم ما .ٕ

 أهداف البحث . ه
طريقة و  الكهف مساء املشتقة من انحية الصرف ىف سورةملعرفة حتليل األ .ٔ

 .تعليمها
 .طريقة تعليم األمساء املشتقةملعرفة  .ٕ

 امهية البحث . و
 امهية ىذا البحث فيما يلي : 

 الكهف. يف سورة مساء املشتقةاألذا البحث يساعد الطالب ملعرفة ى .ٔ
 مساء املشتقة.يساعد املدرسُت ىف أمثلة األ  .ٕ
 لتوسيع معرفة الباحث عن حتليل األمساء املشتقة ىف سورة الكهف  .ٖ
 ملعرفة طريقة التعليم عن األمساء املشتقة.  .ٗ

 مصطلحات البحث . ز

فيشرح الباحث املصطالحات الىت  ،ا املوضوع سهال ويبعد من األخطاءليفهم ىذ   
 :تدور بُت ىذا املوضوع وىي

 الكل إىلاد بو تقسيم منهج عام ير  ىو ("حتليال-حيّلل-حّللمن " )مصدر حتليل .ٔ
 .٘ٔاملكونة لو أجزائو ورد الشيئ إىل عناصره

 صيغ هبا فتعر عداقوىي و  "(صرفا-فيصر-فصرمصدر من " ) صرفية .ٕ
 .ٙٔتغيَتأو  نقصأو  دةياز من عليها أيطر قد ماو بنيتهاو ،لعربيةا تلكلماا

                                                 
 . 89 -98ص م(4891بريوت: مكتبة لبنان،)كامل املهندس جمدي وىبو،  معجم املصطالحات العربية يف اللغة واألدب . 15
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مثل "قارئ مأخوذ  .اي اصلو من الفعل من الفعل هما كان مأخوذ :إسم املشتق .ٖ
الصفة  ،اسم املفعول ،عل ىي اسم الفاعلواألمساء املشتفة من الف ٚٔمن قرأ".

ومصدر الفعل  ،املكان /اسم الزمان ،اسم التفضيل ،ومبالغة اسم الفاعل ،املشبهة
 ٛٔو اسم اآللة الثالثي اجملردةفوق 

. وىي من اية ٓٔٔتتكون من  و سورة الثامنة عشر يف القرآنال :سورة الكهف .ٗ
 السور املكية.

َّتطيط شامل لو أصول وضوابط، واليت تقود املدرس إىل كيفية :  طريقة التعليم .٘
تنظيم املواقف التعليمية وخطواهتا فيما قبل التدريس و حُت التدريس مث بعد 

 ٜٔالتدريس.
 منهجية البحث .ح 

 تصميم البحث .1
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.
 البحث واملكانهزمان  .2

ومكانو يقوم بو  ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓىذا البحث يقوم بو الباحث يف السنة 
 الباجث يف املكتبة.

                                                                                                                                      
 481ص 4141،ىمصرر مجهووال,ولدق الشوالوسك, مكتبة املعجم االعربية, اللغة احممد  16

17 .Ali asrun Lubis.’’study tentang isim musytaq’’Jurnal Thariqah Ilmiah Vol. 01, No. 01 Januari 2014 hal 46. 
     ٖ٘ٔص م.  ٕٚٓٓ/ ھ ٕٛٗٔ -ٕٚٗٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييٍت، "جامع الدروس العربية"، بَتوت  19
 ٘، املدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا طرائق ومفاىيم، ص. مجال عبد الناصر زكراي  18
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 مصدر البياانت .3
 .مصدر البياانت يف ىذا البحث يتكون من مصدر أساسي ومصدر اثنوى

 مصدر أساسي .ٔ
 .مصدر أساسي ىي القرآن الكرًن يف سورة الكهف

 مصدر اثنوي .ٕ
الدروس العربية كجامع   كتب الصرىف  الباحث منالبياانت اليت وجدىا 

يب احلسن علي بن شرح ألو  ملخص قواعد اللغة العربيةو  ملصطفى الغالييٍت
 یعلى الكتب الطريقة كالكتاب أويل الّنه الباحث شتملواىشام الكيالين. 

 "منهجية فائقة الفعالية لتعلم اللغة العربية"
 طريقة مجع البياانت .4

املكتيب وجيمع الباحث البياانت من مصدر أساسى ومصدر إن ىذا البحث 
 اثنوى بطريقة البحث املكتيب  والتوثيقي وبقراءة الكتب املتعلقة ابملوضوع

 طريقة حتليل البياانت .5
يف حتليل البياانت تسَت الباحث على املنهج التحليلى، وىو بتحليل ما استقرأتو 

 الباحث من النصوص واألفكار
 البياانت يف حتليل ىذا البحث، وىو كما يلى:وحيلل الباحث 

 تصنيف البياانت وتعريفها معرفة واضحة وحمددة.ٔ
 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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 الثاىنالباب 

 عن االمساء املشتقة صرفالعلم 

 مفهوم علم الصرف .أ 

إصطالحا علم يبحث عن تغيًن األصل الواحد إىل صيغ الصرؼ لغة التغيًن و  
 عن يبحث علم هو يلولدا دسوا بوا عند ؼلصراو . ٕٓمتعددة ليدؿ على معاف خمتلفة

 لكلما عن يبحث علم فهو. ءبنا الو اببإعر ليست ليتا هلااحواو  لعربيةا تلكلماا صيغ
 ـلعلوا هما من ؼلصراو . اؿبداو  ـغاادو  ؿعالاو  تصريف من له ضيعر ما حيث من

 لعلمو ا ليهاا لنسبةاو  تصغًنها معرفةو  ،لكلما صيغ ضبط يف ؿملعوا عليه فأل لعربيةا
 .ييعرت ما معرفةو دةلشاوا لسماعيةاو  لقياسيةا عباجلمو

من حيث تلك األحواؿ كالصحة  لعربيةا تلكلماا هو ؼلصرا علم عموضوو 
ما ورد من واألفعاؿ املتصرفة و  ملعربةالزايدة وحنوها وخيتص ابألمساء اواإلعالؿ واألصالة و 

  ٕٔمجعها وتصغًنها فصوريمساء املوصولة وأمساء اإلاارة و تثنية بعض األ
 على ةملساعدا، ـلكالا يف خلطأا عن لقلماو  فللساا حفظهي الصرؼ و  ة علمفائد 

 الوقاية من اللحن يف ضبط صيغها، و لعربيةا تلكلماا من ئدالزاو  الصلا معرفة

 كهفسورة ال مفهوم .ب 

هي و . ةكيّ امل ة، وهي من السور هي السورة الثامنة عشر يف القرآف كهفسورة ال
، األنعاـ، الكهف، السور هي )الفا حتةهذه ب"احلمد هلل" و إحدى سور مخس بدئت 

                                                 
20

 1الدكتور دحية مسقان و أصدقائه، " مختصر علم الصرف مقرر للصف الثاني"، إندونيسيا. ص    
21

براس، مجهول المدرسة العالية الحكومية بحر العلوم، التتمة، فى بيان األمثلة التصريفية، الجزء األول،) جومبانغ : تامباء   

 2-1السنة ( ص 
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 "كهفهذه السورة الكردية "بسورة الومسيت   ٕٕكلها تبتدئ بتحميد هللا.سبأ، فا طر( و 
  ألف ىف هذه السورة وجدهتا قصة عن أصحاب الكهف

لقرآف، يف سبيل تقرير أهدافها تعرضت لقصص عديدة  من روائع القرآان 
ب بعظمة ذي اجلالؿ. أما األوىل فهي قصة "اصحا األساسية لتثبيت العقيدة، واإلدياف

وأما القصة الثالثة و هي قصة  "صاحب اجلنتٌنة "القصة الثانية فهي قصالكهف" و 
 .ٖٕقرنٌن""ذي الة رابعأما القصة الو   "موسى مع اخلضر"

فهي  قصة أصحاب الكهف وهي قصة التضحية يف سبيل العقيدة، : القصة األوىل
 ٖٔحىت آية  ٜ  آيةمن سورة الكهف يف 

قصة صاحب اجلنتٌن ، وهي منوذج آخر للتضحية يف سبيل العقيدة : القصة الثانية
ممثلة يف قّصة األخوين من بين إسرائيل : املؤمن املعتز إبديانه ، والكافر وهو صاحب 
اجلنتٌن وما فيها من عرب وعظات وتوجيهات ، كما ضرب تعاىل املثل للحياة الدنيا 

ابملاء املنزؿ ابلسماء واختالطه بنبات األرض مث حتوله إىل اهلشيم ، فالغاية  ومتاعها الزائل
 ٖ٘-ٕٖ، فهي من آية ن ذكر األمثاؿ االتعاظ واالعتبارم

قصة موسى مع اخلضر عليهما السالـ ، وهي قصة التواضع يف سبيل : القّصة الثالثة
ه الصاحل اخلضر ومل يعرفها العلم وما جرى من األخبار الغيبية اليت أطلع هللا عليها عبد

قصة السفينة وحادثة ): وتتضمن القّصة ذاهتا ما يلي. ٕٛحىت آية  ٖ٘آية موسى ، من 
 (بناء اجلدارقتل الغالـ و 

                                                 
 ٔٛٔ ، صٔ، ج. ٕـ(، ط.  ٜٔٛٔدمحم على الصابوين، صفوة التفاسًن، )بًنوت: دار القرآف الكرًن،  22
 ٔٛٔ، ص ٔ، ج. ٕـ(، ط.  ٜٔٛٔدمحم على الصابوين، صفوة التفاسًن، )بًنوت: دار القرآف الكرًن،  23
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قّصة ذي القرنٌن ورحالته إىل الغرب والشرؽ ،  وبناؤه السد يف وجه : القّصة الرابعة
 ٖٛآية قصص اليت سبقتها ،من أيجوج ومأجوج ، وترتبط القصة ابلعقيدة واإلدياف كال

 .ٜٛحىت آية 

 مفهوم االمساء املشتقة . ج

ىف األصل : أخذ اق الشيئ أي نصفو منه ااتقاؽ الكلمة من الكلمة , اإلاتقاؽ 
 أي: أخذها منها

ف بٌن الكلمتٌن تناسب ىف بشرط أف يكو   االصطالح : أخذ كلمة من الكلمة،ىف
أف يكوف بٌن الكلمتٌن تناسب ىف الصغة و رتيب احلرؼ، مع تغاير ىف تاللفظ واملعىن و 

 خمارج احلرؼ

عل عشرة من أما إسم املشتق ما كاف مأخوذة من الفعل. واألمساء املشتفة من الف
، ومبالغة اسم الفاعل، اسم الصفة املشبهة الفعل وهي اسم الفاعل، اسم املفعوؿ

 وؽ الثالثي اجملردةومصدر الفعل ف زماف، اسم املكاف، واملصدر امليم،اسم ال التفضيل،
لزماف اسم ا اء املشتفة تتكوف من اسم الفاعل، اسم املفعوؿ،. األمس ٕٗاسم اآللة  و 

  ٕ٘اسم صيغة املبالغة واملكاف،

 املعىن, وهو على ثالثة أنواع : د بٌن اللفظٌن تناسب ىف اللفظ و االاتقاؽ وهو أف جت

الرتتيب حنو: ضرب من أف يكوف بينهما تناسب ىف احلرؼ و األوؿ : صغًن وهو 
 الضرب.

                                                 
ٖ٘ٔ صم.  ٕٚٓٓ/ ھ ٕٛٗٔ -ٕٚٗٔية"، بًنوت الشيخ مصطفى بن سليم الغالييين، "جامع الدروس العرب   24

    

  Akhmad Munawari, Belajar Cepat tata Bahasa Arab (Nahwu Sharaf Sistematis Program 30 Jam) , Nurma 
Media Idea, Yogyakarta, 2002, H.18,19.A 

25
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 الثاين : كبًن وهو اف يكوف بينهما تناسب ىف اللفظ طوف الرتتيب حنو: جبذ من اجلذ.

    ٕٙالثالث: أكرب وهو أف يكونن بينهما تناسب ىف املخرج حنو: نعق من النهق.

لنعلم امسائ املشتقة أف يكوف معرفة تصريف الفعل. الف التصريف حتويل الكلمة اىل 
ا. وهلذا التغيًن أحكاـ  ية خمتلفة ومعاىن املختلفة. وتغيًن بنيتها حبسب ما يعرض هلأبن

آخر اآلخر : تغيًن الكلمة لغًن املعن طارئ عليها, ولكن لغرض كاصحة واإلعالؿ و 
 القلب, واألدغاـينحصر ىف الزايدة, واحلذؼ, واألبداؿ, و 

 فائدة تعلم التصريف:

 الكلمات العربية أو النطق هبا.املنع من اخلطأ يف كتابة  .أ 
 الزائد من حروفهااملساعدة على معرفة األصل و  .ب 
 .ٕٚالوقاية من اللحن يف ضبط صيغها .ج 

 انواع األمساء املشتقة .د 

اسم األلة وصيغة اسم الزماف/املكاف و اسم املفعوؿ و املشتقة هي: اسم الفاعل و االمساء 
 ٕٛالتفضيل إسمو ابسم الفاعل صفة املشبهة الاملبالغة و 

 سم الفاعل إ .ٔ

, لتدؿ على معىن مقع من املوصوؼ  تعريف اسم الفاعل صفة تؤخذ من الفعل املعلـو
هبا, أو قاـ به على وجه احلدوث ال الثبوت . املراد على وجه احلدوث لتخرج الصفة 

                                                 
    ٜٔأمحد بن على ابن مسعودكتاب املراح . دار النصر املصرية. سورااباي. ص:   ٕٙ
 ٔالدكتور دحية مسقاف و أصدقائه، " خمتصر علم الصرؼ مقرر للصف الثاين"، إندونيسيا. ص   ٕٚ

28  AKhmad Munawari, Belajar Cepat tata Bahasa Arab (Nahwu Sharaf Sistematis Program 30 Jam) , 
Nurma Media Idea, Yogyakarta, 2002, H.18,19.A. 
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دائم اثبت , كأهنا  الدواـ فمعنهاة ابملوصوؼ هبا على وجه الثبوت و املشبهة, فإهنا قائم
ملوصوؼ الطبائع الالزماف. املراد ابحلدوث : أف يكوف  املعىن القائم ابمن السجااي و 

  ٜٕالصفة املشبهة عارية عن معن الزمافمتجددا بتجدد اتػزكاف. و 

اسم املفعوؿ من الثالثي اجملرد فاألكثر أف جييئ اسم الفاعل منه أما اسم الفاعل و 
أف ف وانصرات ونواصر و انصرة وانصراتعلى وزف فاعل تقوؿ انصر وانصراف وانصروف و 

جييئ  اسم املفعوؿ منه على وزف مفعوؿ تقوؿ منصور ومنصوراف ومنصروف ومنصورة و 
  ٖٓمنصورة ومنصوراتف ومنصوروف . 

 :وزف اسم الفاعل

إف كانت عٌن الفعل اجملرد يكوف على وزف َفاِعٌل , و أما وزف اسم الفاعل من الثالثي 
 , وعلة تنقلب ىف اسم الفاعل مهزة, فاسم الفاعل من ابع يبيع, صاد يصيد, قاـ يقـو
قاؿ يقوؿ: ابئع و صائد و قائم و قائل وإف كانت غًن معلة تبق على حلها, فاسم 

صايد. فإعالهلا ىف اسم أيس أياس, صيد يصيد: عاورو آيس و الفاعل من " َعِوَر يَػْعِوُر, 
 ٖٔ اتبع إلعالهلا ىف فعلهالفاعل 

أما اسم الفاعل واسم املفعوؿ زاد على الثالثي فالضبط فيه أف تضع ىف مضارعه 
تفتحه ىف اسم يم املضمومة موضع حرؼ املضارعة وتكسر ماقبل آخره ىف اسم الفاعل و امل

 ٕٖاملفعوؿ

                                                 
ص م.  ٕٚٓٓ/ ھ ٕٛٗٔ -ٕٚٗٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييين، "جامع الدروس العربية"، بًنوت  29  

 ٖٔأيب احلسن علي بن هشاـ الكيالين, املنت املذكور, طه فرتا مسارج, ص:  
30  

  31 ٙٔٔص: م.  ٕٚٓٓ/ ھ ٕٛٗٔ -ٕٚٗٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييين، "جامع الدروس العربية"، بًنوت  
 ٗٔأيب احلسن علي بن هشاـ الكيالين, املنت املذكور, طه فرتا مسارج, ص:   ٕٖ
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 ي،ى الثالثووزف من غًن الثالثي اجملرد يكوف اسم الفاعل من الفعل املزيد فيه عل
مزيدا فيه على وزف مضارعه املعلـو إببداؿ حرؼ املضارعة ميما ومن الرابعي, جمرد و 

، معظم،مضم ، ومتكلم، ومستغفر، وجمتمع ومة, وكسر ما قيل آخره مثل: مكـر
م، ومقشعر، ومنقاد، ومهتاج، ومعٌن، ومستفيد، إف كاف وحمرجن ومدحرج، ووتدحرج،

 ٖٖوتبع ىف ذالك مضارعة معلة، مل تغلها ىف اسم الفاعل،

 ٖٗتصريف األوزاف اسم الفاعل اجملردة

 مجع املذكر مصحح مثىن مذكر مذكرمفرد 
 فاعلوف فاعالف فاعل

 مجع مذكر مكسر مجع مذكر مكسر مجع مذكر مكسر
 فَػَعَلةٌ  فُػعَّلٌ  فُػعَّاؿٌ 

 مجع مؤنث مصحح مثىن مؤنث مفرد مؤنث
 فاعالت فاعالف فاعلة

  مجع مؤنث مكسر 
  فواعل 

افتعل املعتالت العٌن , فإ كانت عٌن الفعل معلة نيته من أبواب :  أفعل وانفعل و وإف ب
من الفاعل من "عاف يعٌن" ُمِعٌْن و  أعللتها ىف اسم الفاعل, وتبعا ملضارعه, فإسم

 من احتاؿ حيتاؿ"   حمتاؿ. عٌن ومن " انقاذ ينقاذ" منقاذ و "استعاف يستعٌن" مست

                                                 
  33 ٛٔٔص: م.  ٕٚٓٓ/ ھ ٕٛٗٔ -ٕٚٗٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييين، "جامع الدروس العربية"، بًنوت  
ا سحائب جمموع صرؼ مشتمل على مجلة رسائل ؼ علم الصرؼ الشافية, واملراح وكتاب عزى, و املقصود, وكتاب البناء, وكتاب أمثلة خمتلفة على مؤلعيه  ٖٗ

 ٕ٘الرمحة و الرضواف , دار النثر املصرية سورااباي : 
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افة, حذفت المه اإلضمعتل الالـ , وكاف جمردا من أؿ و وإف بنيت اسم الفاعل من فعل 
 اجلر . ىف حاليت الرفع و 

  ٖ٘واسم الفاعل جار على معىن الفعل املضارع ولفظه

 ٖٙفُػَعاَلء  -وقد وزف اسم الفاعل للمكسر على أوزاف:فَػُعْوؿ

 اسم املفعول  .ٕ
اسم املفعوؿ صفة من الفعل اجملهوؿ, للداللة على حدث وقع على موصوؼ هبا 

 الدواـ . وجه احلدوث والتجدد, ال الثبوت و على 
 : أوزاف االسم املفعوؿ 

 بين من الثالثي اجملرد عل وزف "مفعوؿ". -
وبين من غًنه على لفظ مضارعة اجملهوؿ , ابداؿ حرؼ املضارعة ميما مضمومة   -

ُمْستَػَعاٌف . هناؾ  –ُمْنطََلٌق بِه  –ُمَدْحرٌَج  –ُمْستَػْغَفٌر  –ُحمْتَػَرـٌ  –ٌم مثل : ُمَعظَّ 
 –خمتار  –ألفاظ تكوف بلفظ واحد السم الفاعل واسم املفعوؿ. مثل : حمتاج 

 –معتدد  –خمتًن  –حمتل. والقرينة تعٌن معناها. فأصله للفاعل : حمتوج  –معتد 
 –حمتلل )بكسر ما قبل االآخر( . وإف كانت للمفعوؿ فأصلها مثل : حمتوج 

 حمتلل ) ابلفتح ما قبل اآلخر( –معتدد  –خمتًن 
بناء " مفعوؿ" من املعتل العٌن : حتذؼ واو اسم املفعوؿ املشتق من الفعل  -

األجواؼ , مث إف كانت عينه واوا , تنقل حركتها إىل ما قبلها, وإف كانت ايء 

                                                 
 ٚٔٔ: صم.  ٕٚٓٓ/ ھ ٕٛٗٔ -ٕٚٗٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييين، "جامع الدروس العربية"، بًنوت   35
) ىف مسئلة  تصريف األمساء عن مجع  ٓٛٔ:صم.  ٕٚٓٓ/ ھ ٕٛٗٔ -ٕٚٗٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييين، "جامع الدروس العربية"، بًنوت  36

 التكسًن(
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مبيع, ومن  –ذؼ حركتها ويكسر ما قبلها لتصح الياء, فاسم املفعوؿ من يبيع حت
 يقوؿ : مقوؿ. وأصلها مبيوع و مقووؿ. 

بناء " مفعوؿ " من املعتل الالـ : إذا بين " مفعوؿ " مما آخر ماضيه ايء, أو الف  -
من لبت واوه ايء, وكسر ما قبلها, الياء , وأدغمت ىف الياء بعدها. فاسم املفعوؿ 

 –منهي عنه  –مرضي عنه  –رمي: مقوي عليه  –طوي  –هني  –رضي  –قري 
 مرمي .  –مطوي 

رجا  –دعا يدعو  –يغزو  –وإف بين مما آخر ماضيه ألف أصلها الواو, مثل غزا  -
 مرجوو –مدعوو  –غاـ واو املفعوؿ ىف الـ الفعل : مغزو \يرجو, فليس فيه إال إ

ن "مفعوؿ" ىف الداللة على معناه, أربعة أوزاف, َفِعْيل مبعىن " مفعوؿ" , ينوب ع -
 وهي: 

طريح مبعىن "  -أسًن –حبيب -كحيل  –ذبيح -َفِعْيٌل : مبعىن "مفعوؿ" مثل قتيل -
 ٖٚمفعوؿ" وهو مساعي اليقاس عليه

 ٖٛاألمثلة املطردة من اسم املفعوؿ من اجملرد
 مجع مذكر مثىن مذكر مفرد مذكر

 مفعلوف مفعوالف مفعوؿ
 مجع مؤنث مثىن مؤنث مفرد مؤنث

 مفعوالت مفعولتاف مفعولة
  مجع مذكر مكسر 
  مناصًن 

                                                 
 ٛٔٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييين، "جامع الدروس العربية:   ٖٚ
ا سحائب جمموع صرؼ مشتمل على مجلة رسائل ؼ علم الصرؼ الشافية, واملراح وكتاب عزى, و املقصود, وكتاب البناء, وكتاب أمثلة خمتلفة على مؤلعيه  ٖٛ

 ٖ٘الرمحة و الرضواف , دار النثر املصرية سورااباي : 
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 الصفة املشبهة إبسم الفاعل .ٖ

أما الصفة املشبهة إبسم الفاعل: هي صفة تؤخذ من الفعل الالـز , للداللة على 
 معىن قائم ابملوصوفبها على وجه الثبوت, ال على وجه احلدوث. 

صفات اثبتة. والذي يتطلب الزماف إمنا هو صفات الزماف هلا ألهنا تدؿ على 
تؤنث, وألهنا جيوز أف و جتمع مشبهة ابسم الفاعل ألهنا تثىن و  العارضة. وإمنا كانت

تنصب املعرفة بعدها على التسبه ابملفعوؿ به. فهي من هذه اجلهة مشبهة ابسم الفاعل 
 ٜٖاملتعدى إىل واحد

 :أوزاف الصفة املشبهة من الثالثي اجملرد

أما وزف الصفة  ٓٗمن ابب "فَػُعَل يَػْفُعُل"الـز و ويغلب بناؤها من ابب "َفِعَل يَػْفَعُل" وهو 
هي "فَػعَّاٌؿ" و"فَػُعْوٌؿ" و"َفعِْيٌل" و"فَِعٌل" و"فَاُعْوٌؿ" و"فَػّعِْيٌل" و"ِمْفَعاٌؿ" و"فُػْعَلٌة" املشبهة و 

لثالثي اجملرد على وزف اسم "فَػْعاَلُف". الصفة املشبة من غًن او" أفْػَعُل" و ٔٗ"فَػعَّاٌؿ"و
أتيت الصفة املشبهة من الثالثي اجملرد قياسا على  ٕٗمشتدّ فاعل مثل معتدؿ ومستقيم و ال

 َفعِْيُل.-َفِعلُ -فَػْعاَلفُ  –أربعة أوزاف, وهي : أفْػَعُل 

، قياسا مطردا، ملا دؿ على لوف، الصفة املشبهة ع لى وزف "أفعل" من َفِعَل" الالـز
اَلَء مثل الل الدؿ على لوف أمحر، ومثل العيب لية ظاهر. ومؤنثه فَػعْ أو ح أو عيب ظاهر،

 أجنل-أحور-ومثل احللية الظاهر: أكحل الظهر: أعور و أعمى،

                                                 
 ٕٓٔمصطفى بن سليم الغالييين، "ص.  الشيخ  31
 ٕٓٔ:صيين، "مصطفى بن سليم الغالي الشيخ  40

41  AKhmad Munawari, Belajar Cepat tata Bahasa Arab (Nahwu Sharaf Sistematis Program 30 Jam) , Nurma 

Media Idea, Yogyakarta, 2002, H.18,19.A 
 ٕٓٔ:صمصطفى بن سليم الغالييين، " الشيخ  42
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أو  ـز الداؿ على ُخُلوِّو أو امتالء،الصفة املشبهة على وزف فَػْعاَلُف من "َفِعَل" الال
متالء : مثل اال الصدايف،-الغراثفعلى" مثل اخللو: حرارة ابطنية ليست بداء. ومؤنثه "ف

 اهلفاف. -الثكالف-مثل احلرارة الباطنية عًن داء: الغضباف السكراف،-الرايف-الشعباف

:  فُػّعاؿ " كتاب وأتيت الصفة املشبهة من مجع تكسًن مبعىن اسم الفاعل وهي
ء " أاداء أْفِعاَل فُػَعاَلء "كرماء وأصله كرًن" و و فُػعَّل " ركع وأصله راكع " وأصله كاتب" و 
 ٖٗوأصله اديد" 

 سم الفاعلمبالغة إ .ٗ

لفاعل بزايدة,املثل : وأما مبالغة اسم الفاعل : ألفاظ تدؿ على مايدؿ عليه اسم ا
 آكل كثًن األكل"عالمة " و"أكوؿ" أي: عامل كثًن العلم , و 

 أوزاف مبالغة اسم الفاعل:

 ِفعِّْيلمثال : مفضاؿ, و ِمْفَعال  " مثال َجبَّاٌر, فَ عَّال  وهلا أحد عشر وزان وهي : " 
مثال : اروب,  فَ ُعْولمثال: مسكٌن, و ِمْفِعْيلمثال: فهامة, و فَ عَّاَلةصديق, ومثال :

ُعولمثال قدوس, و فُ عُّْولمثل: كبار, و فُ عَّالمثل حذر, و َفِعلمثال: عليم, و َفِعْيلو  فَ ي ْ
 ٗٗمثال : قيـو

 اسم التفضيل .٘

أما اسم التفضيل صفة تؤخذ من الفعل لتدؿ على أف ايئٌن اارتاكا ىف صفة و 
أفضل منه. وقد يكوف التفضيل أعلم من سعيد و وزاد أحدمها على اآلخر فيها مثل خليل 

                                                 
 ٓٛٔمصطفى بن سليم الغالييين ص: الشيخ  43
 ٕ٘ٔمصطفى بن سليم الغالييين ص:  الشيخ  44
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بٌن ايئٌن ىف صفتٌن خمتلفتٌن. فًناد ابلتفضيل حينئذ أف أحد الشيئٌن قد زاد ىف صفته 
لصيف أحر من الشتاء. أي هو ابلغ ىف حره من على الشيئ اآلخر فىى صفته مثال: ا

 الشتاء ىف برده

 :وزف اسم التفضيل

زة أفعل يف ثالث  مؤنثته فعلى, وقد حذفت مهاؿ و السم التفضيل وزف واحد وهو أفع
ثل : خًن الناس من ينفع الناس. وأصله أخًن وأار حب ىف املكلمات وهي خًن وار و 

 أحب و 

 :اروط صوغ اسم التفضيل

قابل  يل إال من فعل ثالثي األحرؼ مثبت، متصرؼ، معلومو اتـ،اسم التفضاليصاغ 
 للتفضيل غًن داؿ على لةف أو عيب أو حلية

 :أحواؿ اسم التفضيل

رتنه ب"أؿ", وإضافته إىل األضافة, واقفضيل اربع حاالت : جتر من "أؿ" و السم الت
 إضافته إىل نكرةمعرفة و 

 ٘ٗاألمثلة املطردة من اسم التفضيل

 اجلمع املذكر املكسر اجلمع املذكر املثىن املذكر املفراد املذكر
 أفَاِعلٌ  أفْػَعُلْوفَ  أفْػَعاَلفِ  أفْػَعلٌ 

يقتضى على املشاركة يقتضى على يدؿ على املشاركة يدؿ على املشاركة 
                                                 

ا سحائب جمموع صرؼ مشتمل على مجلة رسائل ؼ علم الصرؼ الشافية, واملراح وكتاب عزى, و املقصود, وكتاب البناء, وكتاب أمثلة خمتلفة على مؤلعيه  ٘ٗ
 ٔٙالرمحة و الرضواف , دار النثر املصرية سورااباي: 
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 وزايدة املشاركة وزايدة وزايدة وزايدة
 مجع مؤنث مكسر مجع مؤنث مصحح مثىن مؤنث مفرد مؤنث

 فُػَعلٌ  فعليات فعلياف فُػْعَلى
يقتضى على 

 املشاركة وزايدة
يقتضي على 

 املشاركة وزايدة
يقتضى على 

 املشاركة وزايدة
يقتضى على املشاركة 

 وزايدة
 

 املكاناسم الزمان و  .ٙ

اسم الزماف : هو مايؤخذ من الفعل للداللة على زماف احلدث مثل: وافىن مطلع 
 الشمس اي وقت طلوعها

دث مثل : حىت إذا احل مكاف: هو ما يؤخذ من الفعل للداللة على  اسم املكاف
 بلغ مغرب الشمس أي مكاف غروهبا 

الزماف يقع فيه الفعل من غًن تقييد وهلما اسم املكاف والزماف هو اسم وضع ملكاف و 
زماف ال : اجمللس يصلح ملكاف اجللوس و صغة واحدة مشرتكة بينهما صاحلة هلما مث

 ٙٗاجللوس

 :من الثالثي اجملردوزهنما 

" بفتح العٌن للثالثي اجملرد َمْفَعلاملكاف من الثالثي اجملرد وزانف " السم الزماف و 
توحها أو من الفعل املعتل اآلخر املأخوذة من "يَػْفُعل"  املضمـو العٌن أو "يَػْفَعل" املف

                                                 
 ٖٖأيب احلسن علي بن هشاـ الكيالين, املنت املذكور, طه فرتا مسارج, ص:   ٙٗ
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أو لفيف " بكسرها. الفرؽ بٌن أف يكوف املعتل اآلخر انقصا أو لفيف مقروان َمْفِعل"و
 ٚٗ"  َمْفَعلمفروقا فوزهنا واحدة " 

 :وزهنما من فوؽ الثالثي اجملرد

املكاف من غًن الثالثي اجملرد على وزف اسم املفعوؿ مثال: جمتمع يكوف امسا الزماف و 
منتظر مشتسفى . فيختص بواحد منهما  حبسب القرينة وهو مشتقة من املضارع حبذؼ 

 ٛٗتحة موضعها حرؼ املضارعة مع زايدة امليم املف

 ٜٗاألمثلة املطردة من اسم الزماف واملكاف ومصدر امليمي

 مجع مثىن مفرد
 َمَفاَعلٌ  َمْفَعاَلفِ  َمْفَعلٌ 

 " اسم املكان على " َمْفَعَلة

ما دء ذالك على وزف " " و  َمْفَعَلةوقد تدخل اتء التانيث على اسم املكاف على وزف" 
" للداللة على كثرة الشيئ  َمْفَعَلة". وقد يبىن اسم املكاف من األمساء على وزف "  َمْفُعَلة

  ٓ٘ىف املكاف. مثاؿ : مطبخة و مدرجة

 اسم األلة .ٚ
 اسم االلة هو اسم يؤخذ غالبا من الفعل الثالثى اجملرد املتعدى لداللة على أداة

  ٔ٘مكنسة.منشار و يكوف هبا الفعل كمربد و 
                                                 

 ٖٔٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييين ص:   ٚٗ
 ٖٖأيب احلسن علي بن هشاـ الكيالين, املنت املذكور, طه فرتا مسارج, ص:   ٛٗ
املقصود, وكتاب البناء, وكتاب أمثلة خمتلفة على مؤلعيها سحائب جمموع صرؼ مشتمل على مجلة رسائل ؼ علم الصرؼ الشافية, واملراح وكتاب عزى, و   ٜٗ

 ٓٙالرمحة و الرضواف , دار النثر املصرية سورااباي: 
 ٕٖٔمصطفى بن سليم الغالييين ص: الشيخ  50
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 أوزاف :السم اآللة ثالثة 

 " ٌمرقم." كمفتح، معرب، مبضع، و ِمْفَعل 
 .ِمْفَعَلٌة" كمكنسة، مكسحة، مصفاة" 
  مقراض."ِمْفَعاٌؿ" كمفتاح، مغراؼ، و  
 مصدر 

جمرد عن الزماف متضمنا أحرؼ فعله لفظا  داؿ على احلدث،مصدر هو اللفط ي
 ٕ٘أو تقدير أو معوضا مما حذؼ غًنه. 

 املصدر الذي يشتق فيه نوعاف : 

 مصدر غًن الثالثي فقياسي كاه على األحكاـ اآلتية أما .أ 
قّدـ ة قليال حنو: وّسع مصدره توسعة و فّعل مصدره تفعيل وأيتى على تفعل -

مصدره تقدمة. إف كاف مهموز الالـ غلبت فيه التفعلة وقل التفعيل حنو: نبّأ 
 مصدره تنبئة وطّأ مصدره توطئة. 

زّكى مصدره حنو: حّلى مصدره حتلية و فعلة إف كاف معتل الالـ فليس فيه إال الت
 تزكية

قّوـ لتفعيل حنو: جّوؼ مصدره جتويف و وإما فّعل من األجواؼ فليس فيه إال ا
 مصدره تقوديا

 ُمَفاَعَلة حنو: قاتل قتاؿ مقاتلةفاعل مصدره ِفعالة و  -

                                                                                                                                      
 ٔٙٔص الشيخ مصطفى بن سليم الغالييين  51
52

  ٗٓٔمصطفى بن سليم الغالييين ص: الشيخ  
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أفعل مصدره إفعاؿ حنو: أكـر إكراـ . إذا كاف معتل العٌن تنقل حركة عٌن  -
يعوض فا فيجتمع الفا مث حتذؼ احدمها و الفعل فتقلب العٌن ال الفعل غلى فاء

 عنها ابلتاء 
ل الالـ تقلب الفه تفّعل مصدره تفعُّل حنو : تقدـ مصدره تقدما. إذا كاف معت -

 بكسر ما قبلها حنو: أتىن مصدره أتنيااالخًنة ايء و 
كسر ما بخًنة ايء و تفاعل مصدره تَػَفاُعل. إذا كاف معتل الالـ تقلب الفه اال -

 قبلها حنو: تغاضى مصدره تغاضيا 
 إفتعل مصدره إفتعاؿ حنو : اارتؾ مصدره اارتاكا -
 افعّل  مصدره افعالؿ حنو : امحّر مصدره امحرارا -
 إنفعل مصدره إنفعاؿ حنو : انطلق مصدره انطالقا -
إستفعل مصدره إستفعاؿ حنو : استخرج مصدره استخراجا. اما إذا كاف استفعل  -

يعوض عنها بتاء ىف املقلوبة الفا او الف الزائدة و  حذؼ العٌنمعتل العٌن فت
 الطرؼ حنو : استقاـ مصدره استقاما

 افعوعل مصدره إفعالال حنو : احدودب مصدره احديدااب -
 فعالال حنو : دحرج مصدره دحرجة و دحراجافعلل مصدره فعللة و  -
 تفعلل مصدره تفعُلل حنو : تدحرج مصدره تدحرجا -
 إفعنالؿ حنو : إحرجنم مصدره احرجناماإفعنلل مصدره  -
 ٖ٘إفعلّل مصدره إفعالؿ حنو : اقشعّر مصدره اقعرار   -

                                                 
 الحات: حط: ىف الصاملنجد ىف اللغة و اإلعالـ   ٖ٘
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ضارعة ميما ويبىن مما فوؽ الثالثي على وزف املضارع اجملهوؿ إببداؿ حرؼ امل  .
. فبذالك أف مصدر من ثالثي اجملرد ال يكوف ٗ٘مزدحممضموما حنو:  منحدر ومصطرب و 

من املشتق ألهنا على وزف فاعل ال تبىن من املضارع كمثل مصدر ثالثي املزيد فيه. وهي 
 من اسم اجلامد وهي كثًن األوزاف وال يطرد ىف القياس خمالفة مصدر الثالثي املزيد فيه.   

مرمى. إما  –مضرب  –ر مصدر امليمي يبىن من ثالثي على وزف َمْفَعل حنو: منظ .ب 
من املثاؿ الواو الصحيح فيأتى على "َمْفِعل" مطلقا اي سواء كاف مكسور العٌن ىف 

ْورِد واملوعد و املضارع أ
َ
 ٘٘املوجلو مفتوحها كامل

ف ىف أوله ميم زائدة مثل: منصر ومعلم ومنطلق ومنقلب وهو املصدر امليمي ما كا
 واحملققوف من العلماء قالوا: إف املصدر االنقالب.مبعىن النصر والعلم واالنطالؽ و 

  ٙ٘ال مصدر.  امليمي اسم جاء مبعىن املصدر،

 وزف املصدر امليمي:

إال إذا كانت مثاال واواي  ثي اجملرد " َمْفَعل"مثل : مقتل، مضرب و معلم،من الثال
 موعد اء فوزنه " َمْفِعل" مثل: مورد ومورث و حمذوؼ الف

بل  و"وقى" فهو على وزف "َمْفَعل"، ألنه ليس مثاؿ، أما املصدر امليمي من " وىف"
كوزف اسم   اء .ووزنه من غًن الثالثي اجملردهو لفيف مفروؽ. وإمنا للمثاؿ احملذوؼ الف

 املفعوؿ منه متاما. 

                                                 
 الحات: حطاملنجد ىف اللغة و اإلعالـ : ىف الص  ٗ٘
 الحات: حطاملنجد ىف اللغة و اإلعالـ : ىف الص  ٘٘
 ٖٔٔالشيخ مصطفى بن سليم الغالييين ص:  ٙ٘
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 ويبىن املصدر امليمي من الثالثي اجملرد على وزف "َمْفِعل" اذوذا, املثاؿ: املكرب,
 قيل، اجمليئ، املبيت، املشيب، املزيد، املسًن، املصًن،وامليسًن واملرجع، احمليض، امل

 املعجز.

َلة ". املثاؿ : مذهبة و مفسدة ومودَّة ومقامة ومقالة ويبين منه على وزف " َمْفعَ 
 ٚ٘. واّذ بناؤه على " َمْفعَِلة " أو  " َمْفُعَلة " ومساءة وحمالة ومهابة

 قةالدراسة الساب .ه 
جلامعة  كلية الدراسات العليايف  يف تعليم اللغة العربية  الطالببه البحث الذي قاـ  (ٔ

  ابملوضوع مرتوى سريغار هوو . السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
" قرةيف سورة الب ا من القرآنصرفية عن  االمساء املشتقة وداللته دراسة حتليلية"

  ـ .ٕٙٔٓيف بكن ابرو  وذلك حبث مكتيب كتبه الباحث
جلامعة السومطر الشمالية يف السنة  نور اهلدااينالطالبة ابسم  به الذي قامتالبحث  (ٕ

وذلك حبث " ٖٓ تقة يف القرآن جزءحتليل األمساء املشـ ابملوضوع "  ٜٕٔٓ
  ـ. ٜٕٔٓالسومطر الشمالية مكتيب كتبه الباحث يف 

االمساء دراسة حتليلية  صرفية عن  وأما هذا البحث فكتبه الباحث حتت املوضوع "
 ".وطريقة التعليمها املشتقة من القرآن يف سورة الكهف

يعين حنن نبحث عن األمساء املشتقة. والفرقها  والثاين والتشابه بٌن حبثي والبحث االوؿ
و هذا البحث يبحث عن الطريقة تعليمها ،   السورة اليت يبحثها كل الباحثيعىن يف

 مل يبحثا. والبحث االوؿ والثاين

                                                 
 

 ٘ٔٔمصطفى بن سليم الغالييين ص: الشيخ  51
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من قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  سولكرين ضاموبه  ي قامتالبحث الذ (ٖ
ملوضوع  ـ. اب ٕ٘ٔٓ اإلسالمية احلكومية مبكاسر سنة والتعليم جلامعة أوؿ الدين

دراسة حتليلية لغوية حنوية حرف اجلر ومعانيها ووجوه واستعماهلا ومواقعها يف "
دراسة حتليلية  املوضوع " وأما هذا البحث فكتبه الباحث حتت ".سورة الكهف

 ".صرفية عن  االمساء املشتقة من القرآن يف سورة الكهف

السورة اليت يبحثها كل الباحث  يفالبحث الثالث يعىن أما التشابه بٌن حبثي و  
حتليل الفرقها، هذا البحث يبحث عن األمساء املشتقة. اما البحث الثالث يبحث عن و 
 ووجوه واستعماهلا ومواقعهاؼ اجلر ومعانيها و حر عن  نحويال
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 الثالثالباب 

 مساء املشتقةعن األ صرفالم يطريقة تعل

  مرعوو  ن  اجح  عرعيم  الية  الرعويم  معرعي  يهم  ليم  الومال،  وروقو  عرعين ادلوم
  مننماع روقو  عرعي يرعض البححث ذكوموسقمال، الصو .  منمح  الومال، الرعويم  كثًنة

 .الصو 

 طريقة املباشرة .أ 

ية  األجنبم  وال قسعخ،  القسعخ،  ادل،رس  مح أل  يف عرعيم طوقو  ادلبحشوةوعسمى ي
روقو  ادلبحشوة  من الكيم . یلعشوقخ مرعنوقسعخ،  الصمر نو األلواض  .لة  األ 

الية  مبحشوة فحئو  يف عرععرب ن  عرعي  لة  األجنبم  كمح عرعي  لة  األ  قرعين إسعخ،ا  
 .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

 . ممحرة الكال  ع،رب ابلسؤال واجلماب ادلنظم  يف ادلرعحشوة ادلعنمل  .1
 إسعطحل  الكال غو  ادلم  ىي  .2
 . نلهحظ الظحىوق  عرعي  يمسمي  العرعي  ونلهحظ العو،قوق  عرعي  ابلعرعوفحت .3
 . كيممح ابل،ؤوي   الطحلبو  ،رسيٌن ادل .4
 محدة ال،راسم  عوكب من األلهحظ المممم  .5
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 قمال، الية  عرعي  ابليسح  .6
 كثوة العجوقب ابإلسعمحع والعشبمو .7
شوة عنوس  إىل ثالث  نقسح  وكيمح مب ىًنمما  من النو  ن  الطوقو  ادلبحنول نع

معرعيو  يٌن نح، منمح ىي الطوقو  السمكملمجم    الطوقو  الصمعم    والطوقو  
 والشو  منمح سأذكو كمح عو،  .الطبمرعم 

 :موحي  يف إسعخ،ا  ىذه الطوقو  وىي

 العرعي  قب،ء ابحلحدث  الوصًنة.  .1
 اإلسعمحع مث قؤمو ابلعكوار مح مسع الطحلبقمجو  .2
 الع،رقب ابلسؤال واجلماب حمل ادلمضمع .3

 مزااي ونوصح  ىذه الطوقو 

 نوصحىح مزاايىح
 ضرعف يف ممحرة الوواءة يف اإلسعمحع والكال  الطحلب عح إسعط

 ال قعه  يف فصل كبًن يف عيهظ نلهح الرعوب الطحلبممحرة 
لن كثًن من الكيمحت  الطحلبمرعوف  

 واسعخ،ممح يف اجلمي 
 الكال  يف ممحرة صحاخل ،رسادلحيعحج إىل 

 حيعحج إىل وقت رمقل يف ادلرعحشوة الطحلبشجحل  
 ي، ن  قنظو إىل ادلواحل قبل إسعخ،ا  ىذه الطوقو وال

 .احلحل ادلعرعيو  ابلعرعي  لک  زمجتم .1
 .ادلوحم  ادلسعمي  ليى ادلمضمع .2
 .إلوحء ال،رس ابحملحدث  الوصًنة ادلعرعيو  ابأللهحظ المممم  موارا .3
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 إىل إسعمحل احملحدث  مث عكوار احملحدث . مممل العرعي  .4
 .إىل عيممذ يف عطبم  احملحدث  مع زمالئو ابدلبحدل  ،رسإرشحد ادل  .5
 إلممح الطحلبعنظم  الية  لمس ابدلبحشوة ولكن ابألمثحل دلممل  .6

 عية يالطبطريقة ال .ب 
قعرعي  ة  األجنبم  كمح كحنت ىذه الطوقو  مظحىو الهكو ن  ادلوء قسعطمع ن  قعرعي  الي

  أل  يف عرعي  ال خيعيف مع الطوقو  ادلبحشوة والنوط الكبًنة ن  ىذه الطوقو  لة  األ 
 :ونوصحفمح كمح األيت  الية  األجنبم  نسمت لة  األ 

 ىذه الطوقو  عؤسس يطبمرع  الطهل يف عرعيم  لة  األ  ويذلك مسمت نقضح .1
 ابلطوقو  الطبرعم 

 عكوار العرعي  .2
 الكيمحت مث اجلملعرعي  األصمات نوال مث  .3
 عرعي  الكيمحت اجل،ق،ة يرع، مح قرعي  قبيو .4
 حىت عهم  مرعحىن عيك الكيمحت. عشوقح ادلرعحىن إبشوا  ادلوصمد الكيمحت .5
 لن ادلسأل  ادلخصمص   الطحلبال عيوى الومال، كثًنة إال صرعب  .6
 إسعخ،ا  الوحممس يف عرعيمو موجرعح حلهظ الكيمحت وادلهودات  .7
أل  قذكو ادلهودة ادلعرعيو  مع عيك  الطحلبل  مث نمو إيع،اء العرعي  إبشحر اآل .8

 .األل 
إلوحء ال،رس مبوحي  ادلنحسب  وىي اإلسعمحع مث احملحدث  مث الوواءة مث الكعحي  مث  .9

 .قعبرعو ابلومال،
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لة  األ   قرعين  الطحلبإىل احلحل لن،مح عرعي   ،رسويف عرعيممو حيعمل ادل  
ع،رب العيمم، احملحدث  واإلسعمحع وال خيطئو يف عرعي  لة  األ  نمح عرعي  الومال، عرعي  

ن  ىذا العرعي  كعرعي  لة  األ  ابإلسعمحع والع،رقب احملحدث   األسحسليى   جقيع،ر 
 وال ختطؤه األ  .

 وىذه الطوقو  مثل الطوقو  سماىح قرعين ذلح مزااي ونوصح  مزااي

 نقصان مزااي
ىذه الطوقو  نحنح  يف نسعخ،اممح يف 

 ادلوحي  العحلم 
ابلصرعمي  إ  مل قرعو   الطحلبشرعو 

 األجنبم  يف ادلحضي الية 
 إىعمح  احملحدث  واإلسعمحع والوواءة يية 

 األجنبم 
عرعيم  الية  األجنبم  يف إن،ونسمح  ملمم

الومال، وذلك خيعيف مع ىذه  يعرعيم 
الطوقو  قرعىن كثوة احملحدث  والوواءة 

 واإلسعمحع
 سمي  فم  العيممز لن ادلحدة

ن  قنظو إىل نحمال يف إسعخ،  ىذه  ،رسولنمل احلحصل ادلوصمدة قنبةي ادل
 :الطوقو 

 .البمئ  اليةمق  ،رسجرعل ادل .1
 .ابلكيم  واجلمي  اجل،ق،ةإخعمحر الكيم  واجلمي  السمي  نوال مث قعبرعمح  .2
 . نو األل  وسمي  يف ذلك العرعي  جتممز الصمرة .3
 .کم  الوحممس .4
   .يف إسعخ،  الومال، ،رسويل ادلق .5
 .عيممذه إال قيمال ،رسال خيطء ادل .6
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 قة القراءة يطر  .ج 
ق ادلشممرة يف عرعي  الية  األجنبم  نمح األغواض من الطو  ىح،إىذه الطوقو  من 

ىذه الطوقو  ىي عرعيم  قواءة الية  األجنبم  ومحدة ال،راسمعمح ىي مح قعرعي  هبح وىي 
  .يف اجلمي  نو الرتمج  نو الصمرةادلوواء ادلعوس  وكل قس  قب،ء ابدلهودات ومرعنحه ععرعي  
احملعحج   واءة والنصمص الرعيمم والةوض منمح سمى ادلذكمر وىي إلوحء ممحرة الو

الطوقو  اول يوواءة النص مث عكوار ذلك النص وقعبرعو . وعطبم  ىذه يف عرعيممو  ليعيممز
ونسحس  .الطحلبلوواءعو وقسمرعو غًن ذلك  الطحلبنىل  ،رسنو نمو ادل الطحلب

إسعخ،ا  ىذه الطوقو  ىي ن  الية  وسمي  يف إلوحء ادلرعيممحت ونقل اجلزء منمح ىي 
 .ادلهودات ادلوورة دلرعىن كل منمح

 و نوصحئمح ىي ايو مزا 

 نوصح   ايمزا
إلوحء ممحرة الوواءة الصحمح  يف عرعي  

  .األجنبم  الية 
ال قنحسب عطبم  ىذه الطوقو  إ  كح  

 ال حيب الوواءة الطحلب
عنسي ادلمحرة سماىح إ  كح  عرعيم  عؤك،  ىي مرعحسوة الوحرء ادلووء الوواءة الصحمح 

 إىل ممحرة الوواءة فوط
الوواءة الصحمح  قكم  الوحرء يف  محرةمبو 

 فم  مشعمل ليى ذلك النص
 ال قع  الهم  إ  كح  الوواءة سول 

لوواءة النصمص  الطحلبإسعطحل  
 األجنبم 

 حسب ىذه الطوقو  يف اإليع،اءال عن

لن رممز يف الوواءة من  الطحلبإسعطحل  
 ذلجعمح نو شكيمح وغًن ذلك

 ال قهو  ىمئ  العرعي 
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لن ممحرة يف  الطحلبوابلوواءة قوجى 
عومج  النص األجنبم  نو فم  الكيمحت 

 األجنبم 

 

يف موحي  العرعي  ولنمل اجح  العرعي  إبسعخ،ا  ىذه الطوقو  قنبةي ن  قنظو إىل نحمال 
 :هبذه الطوقو 
 ادلو،م  .1
 و اإلصطال  يف الية  األجنبم  إلطحء ادلهودة ن .2
 . إنعشحر ادلوواء ادلخصمص .3
 . ادلنحظوة لن ادلوواء .4
  إشوا  لن الومال، قيمي .5
 إلطحء الماجبرعن ذلك ادلووء .6

 القواعدطريقة  .د 
وىي النحم   حبهظ الومال، الية  الرعويم  مالطوقو  ابلومال، ىي روقو  العرعي

لكيمحت إىل اجلمي  ابلومال، والصو  والكيم  ادلخصمص  مث عرتكب ىذه ا
 .كز ليى الومال،رت قلن ممحرة الية  يل  ،رس. ويف ىذه الطوقو  ال قرعين ادلصحمح ال

  كثوت ل، نى  من ادلمحرة . وىذه الطوقون  الوما ،رسويف ىذه الطوقو  قظن ادل
  كثًن من الرعيمحء اإلن،ونسي محىو يف قواءة إسعخ،اممح يف إن،ونسمح فال رقب ن

 الكعب الصهواء ولكنم  ضرعف يف عكي  الية  الرعويم .
 ونوصح  ىذه الطوقو  ىي

 إىعمح  الوواءة يف عرعيممح. ۲ . عرتكز العرعي  لن حهظ الومال،1
.عرعيممح إبلطحء ادلثحل مث عهصميمح من 4 اليةمق  . ال قمع  ىذه الطوقو  ادلمحرة3

 الومال،انحم  
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 ومن ادلذكمر نهنح ال قنهصل من ادلزااي والنوصح 
 نوصح  ايمزا

 كم  ادلنمك إ  مل قكن مسوور يف حهظ الومال، الية  الطحلبعرعمق، 
 يف عرعيم  الطحلبحتوقب النشحط وإنعبحط 

 الية  األجنبم 
ن  ىذه الطوقو  ختحلف مع الماقع لن، 

 لي  النهس
إسعطحل  الومال، ال عؤثو إىل ممحرة  يف إسعخ،اممح ،رسال قصرعب ادل

 الكال  نو احملحدث 
  ال حيعحج إىل الومة والعكيه 

  يف مشحرف  العرعي  ،رسسمي  ادل
  يف عكمقن السؤال وحتسمب ،رسسمي  ادل
    إسعخ،اممح يف الهصل الصةًنبمنحس

 :العحلم  ن  قنظو إىل األحمال م،رسنبرعي ليقوقبل إلوحء العرعي  هبذه الطوقو  

 يف فمممح الطحلبإشوا  ادلحدة قنظ  وقيوي ابلبسمط مع عسممل  .1
 إيع،اء الومال، من نسهل ال،رس .2
 إلوحء ادلثحل ابدلثحل السمي  يف فمممح  .3
 إلعنحء وسمي  ال،رس   .4
 يف إشوا  ادلحدة ،رسصرب ادل .5
 طريقة املشاورة .ه 

ادلعوس  إىل فوق  معنمل   طحلبادلحدة يطوقو  إلوحء الهوص  لي ءىي إلوح
. لنمل مجع األراء وحيصل هبح ادلالحض  لن ىذا ادلمضمع الرعيميلبحث ادلمضمع 
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من  الطالبيف مشحرك  العرعي   ولكل  الطحلبدؤوي   حموىذه الطوقو  ىي عوج
  .الهوق  ذلح فوص  إللوحء رنقو لن نح، ادلسأل  وقؤك،ه مث قنحقض رني األخو

وموور احل، ادلنحظوة وإلوحء  ،موموش نققو  ،رسادلويف ىذه الطوقو  كح  
ن  قكم   قنبةيولذلك    مدؤوب يف ذلك العرعي الطحلبح  ادلرعيممحت   وك

 ،رسوقكم  ادل الطحلبإبشوا  مكح  رني  الطحلبانقصح العمعو يٌن  ،رسادل
 .ادلية  الطحلبانقصح نقضح لكال  

 :يف إسعخ،ا  ىذه الطوقو  وىي م،رسونمح ادلوحي  الماجب  لي

  .عكوار الشو  لن نسحس ادلمضمع إ  كح  األراى خمعيه  .1
 . راي اجل،ق،ة من ادلسأل  اجل،ق،ةدل ليى األ .2
 .إشحرة لينوط دلمم  يف ادلمضمع .3
 الطحلبي من عمضمح السؤال واالرن .4
  الطحلبعيخمص كل رني من   .5

 :ونمح مزاايىح وىيكمح الطوقو  ادلذكمرة كحنت ذلح مزااي ونوصح  , 

  لنجح  يف ادلشحورة مذ حيهز لعيم .1
 يف إلوحء الوني اإلجحي  لن ادلسأل  الطحلبحيهز إيعكحر  .2
 الطحلبجبوقب ثبحت خيب   .3
 .قنبت إسعطحل  الهكو احلو .4

 ونمح نوصحهنح وىي:  
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 .الطحلبصرعب  عووقو ادلسأل  ادلنحسم  مع إسعطحل  فكو  .1
  .الذكي ليى ادلشحورة الطحلبعسيط  .2
 .السييب لن ادلسؤلم  الطحلبى عأي .3
   صل ادلشمرة النحقصمع حح یكثوة المقت ادلية   .4
 58يف ادل،رس  األولم  مومحال عنحسب عطب .5

 

                                                 
  (  ۲۱۰۲) قمگمحکحرات : دقهح يوقس    Metodologi Super EfektifPembelajaranBahasa Arab -مینويل الن   38
 632-071ص 
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 
 أ. اخلالصة

 ىف سورة الكهفاألمساء املشتقة  بعد أن قام الباحث ابلبحث العلمي عن "
" ينبغي لو أن يقدم اخلالصة فيما يتعلق مبضمون ىذا البحث. فمن مث، وطريقة تعليمها 

 يستخلص الباحث من املسائل السابقة إىل ما يلي:
لمات ات الىت يتغري من الكلمة إىل الكلمالقرآن الكرمي يشتمل على الكإّن  -1

األمساء املشتقة  اليب الصرفية مناألخرى  وقد استخدم القرآن الكرمي األس
الغة، اسم التفضيل، بهة، اسم املبصفة املش سم الفاعل، اسم املفعول،ا وىي

. وبلغ  ىف من فعل فوق ثالثى  اسم األلة ومصدر املكان،اسم الزمان و 
ستة لفاعل فيها اسم ا :منن . تتكو ( امسا111مائة ) إىل سورة الكهف

ا و صفة املشبهة امس ( 1، واسم املفعول فيها واحد )امسا (65)وأربعون
ثالثة اسم التفضيل ( امسا، و 3) ثالثةاسم املبالغة فيها و ا، امس (9) تسعة

اسم املكان فيها ، و ( امسا 5ستة ) مصدر فيها ، و امسا ( 33) وعشرون
ال  زماناسم الو  ،( امسا 1واحد  ) اآللةامسا. وأما اسم  ( 11إحدى عشر ) 

 أوزاهنا. فيها من حيث تكون
أألمساء املشتقة ىي طريقة م يتعلأن يستخدم يف  نسبالىت يطريقة اما  -3

. من خالل النظر اىل املزااي والنقصان من كل الطريقة و ىذاالقواعد.
التعليم األمساء املشتقة ألن  خيتار الباحث الطريقة القواعد كالطريقة ولذلك،

 .يطبقها على وجو النظر
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 قرتحاتامل -ب
قرتاحات ىف هنـاية ا البحث، أراد الباحث أن يقدم املوبعد تقدمي اخلالصة من ىذ 

 ىذا البحث، وىي على النحو التايل:
ينبغي ملدرسي املعـاىد واملدارس واجلامعات أن يستخدموا النصوص  -1

 .لة لتعليم اللغة العربية وخاصة علم الصرفواآلايت القرآنية كوسي
، وطريقة تعلم علم طريقة تعلمأن جناح تعليم اللغة العربية متعلق بفهم  -3

 .قواعد الصرف وكذلك يف طريقة ،القواعد العربية كثرية
م عظيم هلم إىتما واأن يكونالداعيات  و املخصوص على وعلى املسلمني -3

 ألن علم الصرف كان لو، والتعمق فيوم علم الصرف يقوية ىف تعل ومهة
و تكون علينا املفهوم  اانكشافا واضح معناه الكلماتينكشف أن 

 .الواضح
ابلنسبة إىل أمهية ىذا العلم يريد الباحث أن يقرتح لكي يبحث الباحث  -6

 يف سورة أخرى أو غري ذلك  املشتقةاآلخر عن األمساء 
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 العربية املراجع

يف فضل من تعلم ما تيسر من ) إفضال القرآن وتالوته للرازي ،أبو الفضل الرازي  -
      ] الكتاب مرقم آليا غري موافق http://www.alwarraq.com  ،موقع الوراق ، القرآن( 

 املكتبة الشاملة ،للمطبوع [
 (مسارج طه فرتا) ،املنت املذكور ،أيب احلسن علي بن هشام الكيالين -
 (دار النصر املصرية. سورااباي).  كتاب املراح ،أمحد بن على ابن مسعود -
اسس إعداد الكتب . 1991د. عبد احلميد عبد هللا.  د.انصر عبد هللا الغاىل و -

 (الرايض: دار الغاىل). التعليمية لغري الناطقني ابلعربية
 ، إندونيسيا.الثاين خمتصر علم الصرف مقرر للصف أصدقائه، الدكتور دحية مسقان و  -
 (القاهرة:مكتبة وهبة)الدكتور على امساعيل دمحم. "املنهج ىف اللغة العربية".  -
 / ھ 1428 -1427، بريوت جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى بن سليم الغالييين،    -

 م.  2007
 كامل املهندس جمدي وهبه،  معجم املصطالحات العربية يف اللغة واألدب )بريوت: مكتبة -

 م(1984لبنان،
 مجال عبد الناصر زكراي، املدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها طرائق ومفاهيم -

 )ماليزاي : اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي للنشر(
 1425ى،مصر رمجهو,وواللدا قلشوا مكتبة ،لوسكا ملعجماا ،لعربيةا للغةا حممد -
 م 1981كرمي، بريوت: دار القرآن ال ،صفوة التفاسري دمحم على الصابوين، -
 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريدمحم بن علي الشوكاين,  -

 (املكتبة الشاملة)
ف الشافية, واملراح وكتاب عزى, جمموع صرف مشتمل على مجلة رسائل ف علم الصر  -

 ،سحائب الرمحة و الرضوان  مؤلعيهااملقصود, وكتاب البناء, وكتاب أمثلة خمتلفة على و 
 (دار النثر املصرية سورااباي)

 لبنان. دار املشرق. -. بريوت1986، املكتبة الشرقية. املنجد يف اللغة واإلعالم -
املدرسة العالية احلكومية حبر العلوم، التتمة، ىف بيان اأملثلة التصريفية، اجلزء األول،)  -

 جومبانغ : اتمباء براس، جمهول السنة (
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 ( 1992) بريوت: املكتبة املصرية،  املرجع  يف اللغة العربية،على رضا،  -
 ةلقاهرا ،يعزلتوو ا لنشرو ا للطباعة لناشر، ا لفقها لصوأ علم ف،خال بلوهاا عبد -
 –. جملة أساليبنا. اجمللد الثالث. الرقم االول. يناير طريقة تعليم اللغة العربيةامحد ريفاء.  -

 54ص. 2019يونيو 
: ديفا  اکاراتيوگي)  Metodologi Super EfektifPembelajaranBahasa Arab -یالّنهأويل  -

 236-170ص  (  ۲۱۰۲بريس ، 
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