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ABSTRAK 

Nama  : Samna 

Nim  : 32.12.4.093 

Fakultas  : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 

Pembimbing I : Drs. Usiono, MA 

Pembimbing II : Drs. H. Abu Bakar Adnan Srg, M.A 

Judul Skiripsi  : “ANALISIS PENGUASAAN DASAR-DASAR SHOROF DALAM BUKU ILMU SHARAF 
TERJEMAHAN MATAN KAILANI DAN NAZAM AL-MAQSUD BERIKUT PENJELASANNYA KARANGAN 
MOCH.ANWAR” . 

  

Penelitian ini berkaitan dengan ilmu sharaf sebagai bagian dari bahasa Arab. Pengetahuan terhadap 
Ilmu Sharaf sangat penting dalam memahami bahasa Arab untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan 
tashrif sebuah kata. Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui kesesuaian materi ajar yang terdapat dalam 
buku Ilmu Sharaf Terjemahan Matan Kailani dan Nazam Al-Maqsud berikut terjemahannya dengan dasar-dasar 
Ilmu Sharaf. 

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis 
penelitian analisis isi (Content Analysis), dengan menggunakan dokumen sebagai objek kajiannya. 
Pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen dan sumber utamanya adalah buku Ilmu Sharaf 
Terjemahan Matan Kailani dan Nazam Al-Maqsud berikut Penjelasannya Karangan Moch.Anwar. 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Buku ilmu sharaf terjemahan matan kailani dan nazam al maqsud berikut penjelasannya sesuai dengan 

kaidah keilmuan yang terdapat dalam ilmu sharaf. 

2. Buku ilmu sharaf memiliki kelebihan dari beberapa aspek penyajiannya seperti memiliki desain cover 

yang menarik, terdapat bagan pada setiap akhir pembahasan yang merupakan ringkasan dari pelajaran 

serta dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai evaluasi dari penguasaan materi. 

3. Penjelasan isi buku ilmu sharaf menggunakan bahasa yang kurang sederhana dan penjelasan masih 

bersifat umum tidak mendalam serta tidak ada ilustrasi materi sehingga menyulitkan pemula dalam 

menguasai materi. 
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Drs. H. Abu Bakar Adnan Srg, MA 
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 ملخص البحث

 : مسنػى  سماإل

 34042153:  رقم األساسىلا

 : علم الَببية كالتعليم  كليةال

 : اللغة العربية  شعبةال

 الدكتور اندس أكسيونو ادلاجستّب:  شرؼ األكؿادل

 ادلاجستّب أبو بكر أدنافالدكتور اندكس احلاج :  شرؼ الااىادل

ك النظم ادلقصود كما  ربليل سيطرة مبادئ الصرؼ يف كتاب علم الصرؼ بَبمجة مًب الكيالين:  ادلوضوع
 جاء يف الشرح عند زلمد أنوار.

 

 يف فهم اللغة العربية مهم كمعرفتو  .اللغة العربية العلـو من بعلم  الصرؼ الذم علمتعلق ي ىذا البحث
رؼ علم الصكتاب يهدؼ ىذا البحث دلعرفة ادلوافقة بْب الك  .العربيةكلمة ال تجنب األخطاء يف استخداـلي

 ه مع مبادئ علم الصرؼ.تفسّب  ك نظاـ ادلقصودكيالين ك المًب الَبمجة 

(، Content Analysis)ربليل احملتول  و ي، مع نوعاج البحث يستخدـ ادلنهاج الوصفي الكيفمنهأما 
مجع البيانات الٍب مت احلصوؿ عليها من خالؿ دراسة الوثائق كادلصدر  غلعل الوثيقة موضوعا لو. كاسلوبك 

 .هتفسّب  ك نظاـ ادلقصودالكيالين ك  مًب رؼ الَبمجةالص علم الرئيسي ىو الكتاب

  :تلخيصها أف  ؽلكنىذا البحث بعد معرفة ادلشاكل يف ك 

فقا للقواعد العلمية الواردة يف العلم او مقصود ادل ك نظمالكيالين  بَبمجة مًبرؼ الصب علم اكتال .1
 .رؼص

تصميم غطاء اللديو  يمية يعُب:ادلواد التعلجوانب العرض من ازايا ادل الصرؼ لديوب علم اكتال .2
 .تقييم التمكن من ادلوادلتاـ الدرس كيت ي مع األسللة هناية ادلادة خلكل   يفذاب، كىناؾ زبطي  اجل



ا ك ليس عميقا،مث ال  شرح عامالبسيطة كال يازاؿ الـ اللغة أقل تستخدكتاب علم الصرؼ الف و يك .3
 .بتدئْب إلتقاف ىذه ادلادةصورة على ادلواد شلا غلعل من الصعب للمال يوجد فيو

 

 

 :الااينادلشرؼ 

 

 

 الماجستير أبو بكر أدنانالدكتور اندوس الحاج 

 ٠٠١١٠٥٠١ ٠٠٨٨٠١ ٠ ٠٠٠ رقم التوظيف:

  



 د ـالتمهي

 مـن الرحيـه الرحمـم اللـبس

الذم خلق اإلنساف ك علم ما مل يعلم ك رفع اهلل الذين آمنوا ك أكتوا العلم احلمد هلل رب العادلْب 

لو كعلى آالصالة كالسالـ على األشرؼ األنبياء كادلرسلْب سيدنا زلمد صلى اهلل عليو ك سلم مث ، درجات

 كصحبو امجعْب. 

ربليل سيطرة " :قد سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي بإذف اهلل سبحانو كتعاىل ك عنايتو ربت العنواف

م ادلقصود كما جاء يف الشرح عند زلمد مبادئ الصرؼ يف كتاب علم الصرؼ بَبمجة مًب الكيالين ك النظ

 1 "أنوار

يف كلية الَببية ك كتب هذا البحث آلداء شرط من الشروط للحصول على شهادة الدراسة 

  التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية.

ـ الباحاة تشعر الباحاة بتٌف ىذا البحث ال يتٌم إاٌل مع عوف كٌل من استهم فيو، ك لذالك تقدٌ 

أبو بكر الدكتور اندكس احلاج ادلاجسَب ك  وكسيونالدكتور اندس أشكر الباحاة إىل الشكر ك التحية إليهم. فت

ىل أستاذة ماريا أكٍلفا لوبيس ادلاجستّب،يف شعبة اللغة العربية الفاضلْب. كإ كاف علا مشرفْب  ادلاجستّب أدناف

 المية احلكومية سومطرة الشمالية.اجلامعة اإلسكأصدقائي يف شعبة اللغة العربية 

ك ال تنسى أف تشكر إىل فضيلة عميد كلية علـو الَببية ك التعليم، ك فضيلة رئيس شعبة تدريس 

اللغة العربية، كادلوظفْب ك ادلوظفات ك مجيع األساتذ ك األساتذة، ك األصدقائ ك الازمالء األأحباء، ك لكل 

 م اهلل خّبا.من يدعو يل على احلصوؿ ك النجاح، ك جازاى



ك تشكر إىل كالد عسى اهلل أف يرمحهما يف كل حياهتما رمحة  كاسعة يف الدنيا كاآلخرة. ك أخّبا 

 ترجو ىذا البحث سيت ي بفوائد عديدة لتقدـ الَببية كتطورىا.

 4102ميداف، مايو 

 اعداد
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 32124093الرقم األساسى : 
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 الباب األكؿ

 مقدمة

        خلفية البحث . أ

دا يف العامل. تكوف كعشرين بالا تكوف اللغة الوطنية من قبل اثنللغة العربية ىو لغة عامل، الٍب ا

 إهنا لغة عادلية. ك ذلا قواعد اللغوية األمم.اللغة العربية لغة من اللغات العادلية ادلستخدمة يف التفاعل بْب 

. لكن قواعدْب دبفهـو كاحد على ىذا التفاعلادل كن التواصل بْبسبادلعركفة باسم اللغات الفصحى. الٍب 

الذم  ، بل أكارىم يستخدموف اللغة العامية.القواعد ىذا ال تستخدـ لوقت احلاضر، كاّب من الناسيف ا

كف ّب الطنية كاللهجة بالدىم. ادلااؿ  كما يكوف يف الدكؿ العربية كادلصر،  ىم كاك اللغة بيتكيف 

 مية.ايتكلموف باللغة ع

العربية لغة مشَبكة يستخدمها الناس للتفاعل مع غّبىم. حينما    يتفاعل شخص مع  كاللغة

لغة للتعبّب ما يفكر بو. اللغة العربية بوصفها لغة مشَبكة غلب أف تتوافق مع الشخص آخر فهو ػلتاج 

ىذا البشر ما ىو ادلطلوب من الكالـ. القاعدة الصحيحة يف  العربية الصحيحة حٌب يعلمقواعد اللغة 

سيطر عليها. بل كاّب من الناس استخداـ عادات ياعد اللغة العربية. فإنو غلب أف اللغة تتعلق دبعرفة القو 

دلعاىد يف بالدنا، الذم ا الواقع باكؽلكن االطالع على ىذ سوؽ.الذه القواعد ك ىي لغة هبفق تتال لغة 

 ثقافة اللغوية.تكوين كضع حدا للممارسات اللغات. ىذه العادة تصبح ضرارا يف 

تطوير العلـو يف العامل. فالكتب الٍب كتبت العلماء ادلسلمْب، معظمها باللغة بإف العربية مساعلة 

ستفادة شلا كتبوا. كمع ب اجليل بعدىم لتكوف قادرة عل اإلطلتالعربية.كالعلـو الٌب كتبهم يف كتاهبم, 

يف احلجرات يف بيوت الطالب. أقرب دليل ذلك، فإف معظم ىذه الكتب، كزبازينها مكتبة يف ادلكتبة أك 



يوط العنكبوت أك التالفة تككل من النمل خبة العربية الٍب ىي شغلها عادة على ذلك ىو، الكتب باللغ

بعدـ كجود اىتماـ الطالب يف القراءة، كإظلا عدـ قدرة الطالب  ض. من ادلككد أف ىذا ال ػلدثاألبي

 تويات ىذه الكتب.احملعلى فهم 

عها.  ك . كينبغي أف تدرس اللغة العربية كلية من فر هاعلومفركع من  لعربية لغة العلمية،ذلااللغة ا

طت يف النطق كمعُب اجلمل. كمع زبتجنب معرفة جازئية يف فهم اللغة العربية ك ال يكاف الغرض منها ل

الطالب العرب  ذلك، ما يقاؿ ليس من السهل لتعلم اللغة العربية كلية ىذا. يف الواقع القدرة على كالـ

 يف معظمها ال يازاؿ ضليال، سواء من حيث القواعد أـ القدرة على التواصل.

 كأما الركاية عن اللغة العربية الٌب درجاتو األعلى ادلوقف إىل عمر بن خطاب رضي اهلل عنو، يقوؿ "

ىذا الشرح يصدر " كيف الركاية األخرل "من دينكم". تعلم اللغة العربية فإهنا جازء من دينكم ىأحرصوا عل

من مسند فردكس الدليمي. كيكوف أيضا حديث موقوؼ إىل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، يقوؿ "اللغة 

 1العربية ىي اللغة اجلنة". كضعفو زىايب.

لغوية جيدة. كأحد منها الٍب الاإلحلاح أعلية العلـو العربية من أجل احلصوؿ على مهارات 

صرؼ علم من علـو ادلتطلبات الٍب غلب أف يقدر  هبا طالب. تساعلها ىو علم الصرؼ. علم ال

كالشخص الذم ال يتحدث اللغة العربية، يلازمو أف تكوف قادرة على السيطرة بعلم الصرؼ. ألهنا أصوؿ 

يف العربية. يف الواقع ىناؾ  الطالب الذين مل يقدر بعلم الصرؼ، ك ذبعل الصعوبة يف فهم مواد 

 يف الكتب األخرل. التعليمية اللغة العربية

                                                             
ء بن ركاىالطرباين يف معجميو الكبّب كاألكس  ، كاحلاكم يف مستدركو ، كالبيهقي يف الشعب ، كسباـ يف فوائده ، كآخركف ، كلهم من حديث العال1
 عمرك احلنفي.



علم الصرؼ لو دكر مهم يف سيطرة ادلفردات على طالب اللغة العربية. ىذا الواقع يتطلب من 

 الطالب ليكوف بارعا يف الصرؼ، من أجل أف يكوف استخداـ لغة يف تطبيق الكفاءة. كالكتب الٌب

عايّب البد أف ذبد فيها. كمع ادلادة ، غلب أف يكوف ساىال يف بياف مادتو, مع أٌف ىذه ادل هادلتعلقة هبذ

ـ ىذا األسلوب، كلو ستخدت ا، مل يكن مجيعهذلك، فإف معظم الكتب  الدراسية لغّب الناطقْب هبا 

تم إعطاء أم تفسّب كادلواد على ذلك، شلا غلعل معرفة سطحية. تيسرد قواعد صحيح، كلكن  مل 

أك الكتب الٍب ال تتحدث قواعد اللغة  دث عادة يف كتب اللغة العربية العملية،ربكالدليل على ىذا 

 يفن قادرا على عدـ كجود ادلفردات الٍب ؽللكها الطالب، ألنو مل يك اتتثر كبّب تالعربية. ىذه ادلواد ىي 

كلمة على كلمة أخرل. حبيث اكتسبت ادلعرفة ال تنمو. كأخّبا أف تكوف ادلعرفة الراكدة، أك الكضع 

 بلة للتوسيع.ادلعرفة الٍب ليست منتجة، ليست قا

خرل، يبحث األكأعلية علم الصرؼ ىو  علم يعلم بو تغيّب الكلمة كاحدة لتكوين كلمة 

اللغة العربية، الٍب تنطوم على إضافة، كاستبداؿ، كأية تعديالت عليها ك تغيّب  ةالتغيّبات يف ادلقاطع

لتحقيق معُب ادلرجوة. معُب كطبيعتو. مع ىذه ادلعرفة الشكل األصلي ؽلكن ربويلها إىل أشكاؿ أخرل 

التصريف يف علم الصرؼ ؽلكن أف تلد عشرات أك ملات أك حٌب آالؼ من الكلمة، كىذا ىو ما ذبعل 

اللغة العربية غنية ادلفردات.ككاف الطالب الذم يكوف قادرا على فهم علم  الصرؼ ك يكوف قادرا يف 

 كاّبا على أم حاؿ، كىذا يسهل لو تطوير ادلفردات، كبطبيعة احلاؿ فانو سيضطر أيضا ادلفردات الٍب

 صعوبةاللتعلم اللغة العربية، كمع ذلك، ادلفهـو يف علم صرؼ ال يازاؿ منخفضا، كىذا ؽلكن أف يابت 

 ديد الوزف من اجلملة الٍب تت ي من فعل معْب.الطالب يف ذب من قبل



العميقة فيها جعلت  كانت احملاكلة ادلبذكلة جلعل اللغة العربية سهلة دلعرفتو مستمرا. النطرة  

تم ىذا العمل تاألساليب كالوسائل ادلستخدمة. ك  ختلفدب، تعليمية عنهاالواد ادلالكتب الٍب ربتوم على 

من أجل تسهيل يف تعلم اللغة العربية، حبيث ؽلكن ألم شخص أف يتعلم ادلواد ادلعركضة بسهولة. ك أما  

بة دبقياس زلتول ادلواد يف كل مستول من مستويات كتاب الدراسية جيدا، ينبغي أف يكوف ادلعايّب ادلناس

التعليم. غلب أف يتم تقدمي زلتويات سباما حٌب يصبح بصمة ادلعرفة للطالب،كلكن الصعوبات يف 

تطبيقها يف عملية التعلم ال يازاؿ شائعا. كاّبا ما كجدت ىذه احلقيقة يف مستول الطالب ثنوية كعاليو، 

 صعبة اذلضم من قبل الطالب.أف الكتب الٍب تدرس ىي عامة  ك 

 بْبالذم حمد أنوار تحدث عن علم الصرؼ ىو الكتاب الذم ألف دبيحد من الكتب الٍب أك 

علم الصرؼ للمبتدئْب كاجلمهور.ىذا الكتاب قد طبع بسبعة كعشرين مرة منذ نشره يف  عن ادلبادئ يف

قادمة ك سلتلف الدكر من . تستخدـ ىذا الكتاب 2115، إىل طبعة اآلخر يف يناير عاـ 1996عاـ 

ربليل سيطرة مبادئ  دراسة ىذا الكتاب بالعنواف "الستكشاؼ ك لإلالبشر. ك ىذا الذم دفعت الباحاة 

الصرؼ يف كتاب علم الصرؼ بَبمجة مًب الكيالين ك النظم ادلقصود كما جاء يف الشرح عند زلمد 

 أنوار.

 مشكلة البحث . ب

 ، كيركاز نطاؽ ىذا البحث على:كبناء على خلفية البحث ادلذكورة القادمة

 عرض ادلواد علم الصرؼ يف كتاب زلمد أنوار .1

ادلواد علم الصرؼ يف كتاب زلمد أنوار، كفقا للمكىالت ادلواد بعلم الصرؼ يف سيطرة  .2

 مبادئ بعلم الصرؼ.



 مازايا كعيوب الواردة يف كتاب علم الصرؼ عند زلمد أنوار .3

 تعبّب البحث . ج

 كتاب زلمد أنوار  كيف عرض ادلواد علم الصرؼ يف .أ 

كيف ادلواد علم الصرؼ يف كتاب زلمد أنوار، كفقا للمكىالت ادلواد بعلم الصرؼ يف سيطرة  .ب 

 مبادئ بعلم الصرؼ.

 كيف مازايا كعيوب الواردة يف كتاب علم الصرؼ عند زلمد أنوار. .ج 

 أىداؼ البحث .د 

 دلعرفة عرض ادلواد علم الصرؼ يف كتاب زلمد أنوار .1

ؼ يف كتاب زلمد أنوار، كفقا للمكىالت ادلواد بعلم الصرؼ يف دلعرفة ادلواد علم الصر  .2

 سيطرة مبادئ بعلم الصرؼ.

 دلعرفة مازايا كعيوب الواردة يف كتاب علم الصرؼ عند زلمد أنوار. .3

 فوائد البحث . ق

فوائد ىذا البحث، كؽلكن االطالع على شيلْب، كىي الفوائد النظرية كالتطبيقية. كىنا يكمن 

 .علاتفسّب 

 نظريةفوائد ال .1

يرجو أف تكوف نتائج الدراسة تفيد يف تطوير ادلعرفة، كخاصة يف علم الصرؼ. ؽلكن 

 استخدامها كمادة مرجعية كمرجعية إلجراء  من افافات لبحوث حوؿ ىذه ادلشكلة.

 الفوائد التطبيقية .2



علمية يف ىذه الدراسة لدفع معرفة الباحاة، لتكوف قادرة التجربة البتهنا  ةللباحا . أ

 يف ادلستقبل. اهعلى قيام

للشعبة ؽلكن استخدامها كمرجع لطالب التعليم اللغة العربية ، أك القراء الذين   . ب

 سوؼ تكوف إجراءات افافة من البحث كالتطوير.

للمكلف، كؽلكن إدخاؿ حيث الكتاب يف اجملاؿ العاـ، لذلك من ادلرجح أف   . ت

 يعترب يف ادلستقبل.

  



 الباب الااى

 الدراسة النظرية

 ف علم الصرؼالتعري .أ 

Secara bahasa sharaf artinya memalingkan, tetapi yang terkenal dalam urusan bahasa 

Arab, ialah satu ilmu yang menerangkan hal memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa 

dan sifat buatan menghasilkan beberapa makna.seperti kata  نىصىرى, dipalingkan kepada  يػىٍنصيري, 

 dan sebagainya. Ilmu  sharaf juga disebut dengan ilmu  الى تػىٍنصيرٍ ,ايٍنصيرٍ ,مىٍنصيٍوره  ,نىاًصره  ,يػيٍنصىري  ,نيًصرى 

tashrif yakni ilmu memalingkan satu kalimat kepada bebrapa bentuk seperti tersebut 

sebelumnya.
2
 

 ادلعُب:

يعرؼ هبا  تغيّب الكلمة كاحد إىل  غيّب, ك لكن ادلشهور يف اللغة العربية ىو علمالصرؼ لغة ىو ت

الى ,ايٍنصيرٍ ,مىٍنصيٍوره  ,نىاًصره  ,يػيٍنصىري  ,نيًصرى  ,صيغ آخر ك صفة ذلا حلصوؿ معُب آخر. ماال  نىصىرى تغّب إىل يػىٍنصيري 

 يغ آخر كما قاؿ يف السابق." إىل آخر. ك مٌسي بعلم التصريف يعُب تغيّب الكلمة إىل ص تػىٍنصيرٍ 

قواعد  3قواعد يعرؼ هبا صيغ الكلمات العربية ك أحواذلا الٌب ليست بإعراب ك ال بناء. ىو الصرؼ 

الصرفية يبْب عن صياغ الكلمة, فيعرؼ هبا صفة ك معُب الكلمة ادلعْب بل ال يبحث عن إعرابو ك ال بنائو, 

 ألف ىذاف ادلباحااف يف علم النحو.
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 Husen bin ahmad,kitabu at-tashriifi,) ribhan baghil(h.2 

0(, ص.0511خ,)هصر: هذفوظخ الوزارح,هذوذ ثك دٌبة و أصذبثه, كتبة لقواعذ اللغخ العرثٍ  3
 



, الصرؼ رد الشيء عن كجهو,ك التغيّب من حاؿ إىل حاؿ. ك 4قاؿ لو : التصريفالصرؼ, ك ي

تكررت ىذه ادلادة يف القرآف الكرمي, ك كالـ العرب : شعرىم ك نارىم. ك ىو لغة : التغيّب, ك منو "تصريف 

 . ك ىو موجود يف القرآف الكرمي : الرياح"

ِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواخْ 
َها ِمن ُكلِّ ِبَما يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء َفَأْحَيا ِبِه اْْلَْرَض بـَْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفي

 اْلُمَسخَِّر بـَْيَن السََّماِء َواْْلَْرِض آَليَاٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلونَ  َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحابِ 

. قاؿ  ابن كاّب يف }كتصريف الرياح{ أم فتارة تت ي بالرمحة, كتارة تت ي بالعذاب, كتارة تت ي مبشرة 

نوب كىي بْب يدم السحاب, كتارة تسوقو, كتارة ذبمعو, كتارة تفرقو, كتارة تصرفو, مث تارة تت ي من اجل

الشامية, كتارة تت ي من ناحية اليمن كتارة صبا, كىي الشرقية الٍب تصدـ كجو الكعبة, كتارة دبوران كىي غربية 

تنفذ من ناحية دبر الكعبة. كقد صنف الناس يف الرياح كادلطر كاألنواء كتبان كاّبة فيما يتعلق بلغاهتا 

 5كأحكامها, كبس  ذلك يطوؿ ىهنا, كاهلل أعلم

ر ادلعُب العاـ لكلمة )صرؼ( يف اللغة حوؿ ثالثة معاف, ىي : التحويل, ك التغيّب, ك  ك يدك 

االنتقاؿ. كمنو صرؼ الدراىم, أم نقلها من ملك شخص إىل ملك شخص آخر. ك مالها كلمة 

 "التصريف", فهي مصدر للفعل "صٌرؼ" مضٌعف.

كزيادة ك حذؼ, ك صٌحو ك  ك يسم أيضا علم يتناكؿ بنية الكلمة, ك ما حلركفها من أصالة, 

  6إعالؿ, ك ما يعرض ذلا من تغيّب.
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 .1, والجبثٍخ : 022الجقرح : 
5

 301. ص.4تفطٍر الثي كثٍر، جس 
6

 8(ص.2111عثذ انهطيف تٍ يذًذ انخطية، يختصز انخطية في عهى انتصزيف)كىيت:يكتثة دار انعزوتة نهُشز و انتىسيع،



تلخص الباحاة أف علم الصرؼ  ىو العلم الذم يتناكؿ التغيّبات الكلمات  ك من  التعريف ادلختلفة

 .من الكلمة كاحدة إىل كلمة أخرل، إما تغيّب حرفها أك إما أف يكوف تغيّب  معناىا

 أعلية علم الصرؼ .ب 

من بْب علـو العربية, فهو أىم من علم النحو.ألف الصرؼ يدرس  كبّبةلعلم الصرؼ أعلية  

كما ىو -الكلمات ادلفردات ك أجازائها. أما علم النحو فيدرس اجلملة ك تركيب الكلمة فيها, ك دراسة اجلازء

 7أىم من دراسة الكل, ألف معرفة اجلازء ىي الٍب توصل إىل معرفة الكل. -معركؼ

الصرؼ من أىم اللغة العربية, ألف عليو ادلعوؿ يف ضب  صيغ الكلم ك معرفة تصغّبىا ك النسبة 

إليها ك العلم باجلموع القياسية ك السماعية ك الشاذة, ك معرفة ما يعَبم الكلمات من اإلعالؿ أك إدغاـ أك 

لوقوع يف أخطاع يقع إبداؿ, ك غرب ذلك من أصوؿ الٍب غلب على كل أديب ك عامل أف يعرفها. خشية ا

 فيها كاّب من ادلتتدبْب, ألذم الحظَّ ذلم من ىذا العلم اجلليل النافع.

ك من أعليتو أنو ضركرم للمتكلم, فيو يستطيع صوغ األفعل ك األمساء ادلشتقة من مصادرىا, ك  

امة,كال تٌتضع إالٌ اإلتياف بادلصادر على كفق أفعاذلا, لتكوف موافقة للمعُب ادلراد, فماال "كىجىدى" كلمة ع

ننا ك كيجيٍودا, ك يف الغضب : مىٍوًجدىة, ك يف  صٌرفت, ففى ادلاؿ تقوؿ : كيٍجدا, ك يف الضالة تقوؿ : كًٍجدى

احلازف : كىٍجدا.
8 

ككذالك إذا رأيت أف عْب الفعل ادلاضى مضمومة عالفت أهنا يف ادلضارع مضمومة أيضا دكف  

 ـي. يىٍكري  -احلاجة إىل مساع, مال : كىريـى 
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 00ضعود, دوى الطٌخ(,ص.دطبى ثي عجذ اهلل الغٌٍوبى, الواضخ فً الصرف,)جبهعخ الولك  
8

 00الوراجع الطبثقخ 



 ك ىكذا أٌف النصرؼ ضركرم على كل بشر يتكلم عربية, فلو ال نعرفها فتكوف اللغة فاسد. 

 أنواع تصريف يف علم الصرؼ  .ج 

التصريف الكلمة ىو تتغيّب بنيتها حبسب ما يعرض ذلا, ك ذلذا التغيّب أحكم كاصحة, ك اإلعالؿ. 

 ك معرفة ذلك كلو تسةل علم التصريف أك الصرؼ.

ذا التصريف يسم بعلم الصرؼ, ك علم الصرؼ يعرؼ بالتصريف أيضا. ك أما ادلعرفة عن ى

 التصريف يطلق على شيلْب:

  التصريف اللغول .1

  Yaitu memaling-malingkan suatu kalimat yang sebangsa bahasa kepada beberapa rupa dan 

sifat kalimat, untuk menghasilkan arti dan tujuan, seperti fa‟ala dipalingkan kepada fa‟alaa, fa‟aluu, 

fa‟alat, fa‟alataa, fa‟alna, fa‟alta, fa‟altuma, fa‟altum, fa‟alti, fa‟altuma, fa‟altunna, fa‟altu, fa‟alna.
9
  

 ادلعُب : 

صٌرفت الكلمة اللغوية إىل أمالة سلتلفة, حلصوؿ ادلعُب ك الغرض, كفعل, صيرِّؼ إىل كلمة فعال, 

 فعلت, فعلتا, فعلن, فعلت,فعلتما,فعلمتم,فعلت,فعلتما,فعلًب,فعلت,فعلن. فعلوا ,

  

  الفعل الضمّب

  فعل ىو

  فعال علا
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 فعلوا ىم

  فعلت ىي

 فعلتا علا

  فعلن ىن

  فعلت أنت

  فعلتما أنتما

  فعلتم أنتم

 فعلت أنت 

  فعلتما أنتما

 فعلًب أنًب

 فعلت أنا

  فعلنا ضلن

 

الكلمة إىل أبنية سلتلفة, لضركب من ادلعاين: كتحويل ادلصدر إىل صيغ ادلاضي ك ك ىو تغيّب 

 ادلضارع, ك األمر, ك اسم الفاعل, ك اسم ادلفعوؿ ك غّبعلا.

 التصريف اإلصطالحى .2

التصريف اإلصطالحى ىو تغيّب الكلمة لغّب معُب طارئ عليها, كلكن لغرض آخر ينحصر يف 

 10قلب ك اإلدغاـ.الازياد ك احلذؼ ك اإلبداؿ ك ال

 صغة مااؿ

 الفعل ادلاضى فعل
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 الفعل ادلضارغ يفعل

 اسم ادلصدر فعال

 اسم الفاعل فاعل

 اسم ادلفعوؿ مفعوؿ

 فعل االمر افعل

 فعل النهى ال تفعل

 ادلكاف-اسم الازماف مفعل

 مصدر ميمي مفعل

 اسم اآللة مفعل

 

 ما يتناكؿ علم الصرؼ ك ما ال يتناكلو .د 

 الصرؼيتناكؿ علم  .1

 ,الألمساء ادلتمكنة, ك ىي الذم ؽلكن تصريفها كاشتااها 

 االفعاؿ ادلنصرفة 

 ما ال يتناكؿ علم الصرؼ .2

 األمساء األعجمية, مال : إبراىيم, إمساعيل 

 احلرؼ, مال : سوؼ, لعل, حىب 

  ٍأمساء األصوات, مال : ًنٍخ, ًجئ, قىب 

 أمساء األفعاؿ, مال : شىتَّافى, أيٌؼ, إيو 

 وغلة يف البناء ك ىي:األمساء ادلت 



 أنا, ضلن. أنت , ىو ... الضمائر : 

 ىذا, ىذه, ىكالء... أمساء اإلشارة : 

 ...األمساء ادلوصولة: الذم, الٍب, الذين 

 ...أمساء اإلستفهاـ : من, كم, مٌب 

 من, مهما, أيٌاف... أمساء الشرط : 

 11األفعاؿ اجلامدة : نعم, بلس, ليس, عسى... - ق

 

 

 ادليازاف الصرؼ .ق 

كضعو علماء العربية دلعرفة أحواؿ بنية الكلمة ادلفردة، كىو من أحسن ما   اف الصريف:   مقياسادلياز 

لة انىبهار من ىذا ادلقياس  الصغّب عرؼ من مقاييس يف ضى  اللغات، لذا فإف علماء الغًرب كانوا يف حا

الذم سبكن بو علماؤنا  .رضي اهلل عنهم كأرضاىم مجيعا من ضىب  ككزف الكلمات العربية: ٍامساء ادلعربة، 

 12كاٍفعاؿ ادلتصرفة 
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  9عثذ انهطيف تٍ يذًذ انخطية، ص.  
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  1, دوى الطٌخ( ص.جبهعخ هذوذ األول ثوجذح)ضوٍرح دٍذا, علن الصرف لجٌبد و األضبش



ك ضع علماء الصرؼ ميازانا توزف بو الكلمة العربية, ك تقابل أصوؿ ىذه الكلمات بتصوؿ ادليازاف, 

كانت أصوؿ ادليازاف ثالثة أحرؼ, ألهنم كجدكا أف غالب كلمات العربية ثالثية ك ىو : ؼ, ع, ؿ. ك  

 13األصوؿ.

 ك راعوا عند اختيار أحرؼ النيازاف سلارج سلتلفة لو :

 فالفاء : حرؼ سلرجو من الشفة.

 ك العْب : حرؼ سلرجو من احللق

 ك االـ : حرؼ سلرجو من جوؼ الفم.

 ك نابت عن حركؼ ادلعجم. مال ذلك :فتم ذلم االكزف هبذه األحرؼ الاالثة, 

 ب ه ذ   ذهب

 ل ع ف   فعل 

 

فالذاؿ : فاء الكلمة, كاذلاء : عْب الكلمة, كالباء : الـ الكلمة. ك يتخذ ادليازاف حركات الكلمة 

 ادلوزكنة. مال ذلك:

 فىًهمى : فىًعلى   قىمىرى : فػىعىلى 

 قػىٍلبى : فػىٍعلى  حىسينى: فػىعيلى 
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باعية األصوؿ زيد يف آخر ادليازاف الـ بعد الالـ. فيصبح : ؼ ع ؿ ؿ. ك إذا كانت الكلمة ر 

 ماالو  :

 دىٍحرىجى : فػىٍعلىلى 

 ك اخلماسي : يازاد لو يف ادليازاف الماف, فيصبح : ؼ ع ؿ ؿ ؿ, ماالو :

 سىفىٍرجىل : فػىعىٌلل

إظلا ىي ك األمساء اخلماسية األصوؿ قلبلة يف ىذه اللغة. ك ال يكوف فعل من بنات اخلمسة. ك 

 ثالثية أك رباعية.

 فائدة ادليازاف: -

 استعاف العلماء بادليازاف  دلعرفة ظواره سلتلفة يف الكلمات, ك ىي : 

 احلركات (1

 أصوؿ الكلمات (2

 السكنات (3

 ما زيد على الكلمة (4

 تقدمي حرؼ  (5

 تتخّب حرؼ (6

 احلذؼ من الكلمة (7



 العدـ من الكلمة (8

 طريقة الوزف -

هما أصوؿ. ك ال ؼلتلف كزف ادلازيد عما تقدـ إال بإضافة نقدـ كزف الاالثي ك الرباعي اللذين أحرف

 14األحرؼ الازائدة على أصوؿ الكلمة علر أصوؿ ادليازاف.

i.  :كزف اسم أك فعل فيو زيادة ناشلة عن تكرير أصل 

 قٌدـ : فٌعل : بتضعيف عْب ادليازاف كما جرل يف الفعل.

 الفعل. جٍلبب : بازيادة الـ على األصل يف ادليازاف كما زيدت الباء يف

ii. "15كزف كلمة فيها زيادة ناشلة عن حرؼ من أحرؼ الازيادة اجملموعة يف "ستلنمونيها 

 كاـر : فاعل   أكـر : أفعل

 انطلق : انفعل   اجتمع : افتعل 

 استغفر : استفعل

 مقاتل : مفاعل   قائم : فاعل 

 طالبوف : فاعلوف   طالباف : فاعالف

 طالبات : فاعالت   طالبة : فاعلة

 مكمنات : مفعالت   ف : مفعلوفمكمنو 

 اإلبداؿ يف ادلوزكف, كطريقة الوزف: -
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 04عجذ اللطٍف هذوذ الخطٍت,ص.
15

 04الوراجع الطبثقخ,ص. 

 



إذا كقع إبداؿ يف أحد أحرؼ الكلمة ادلوزكنة, فإٌف ذلك ال يغّب يف ادليازاف شيلا, كيبقى على األصل 

 الذم كضع عليو :

"  تراث كزنو فعاؿ. كأصل اللفظ  "كيراث", فهو من "كىًرثى

 اه", فهو من "كىجىوى"كأصلو : "كيجى  ذبيىاه : فػيعىاؿه 

ك أصلو "كىقٍػوىل" فهو من تػىٍقوىل: فػىٍعلىى
 "كىقىى" 

ـى : أىفٍػعىلى  ـى" فهو من آدى ك أصلو  "أىٍأدى
ـى"  "أىدى

16 

 

 علم الصرؼيف ادلباحث  .و 

Al-mawad al-dirasiyyah atau ada juga yang menyebutnya al-mawad al-ta‟limiyyah 

(Materi pembelajaran/bahan ajar) merupakan hal yang penting dalam suatu proses belajar-

mengajar, dan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan.
17

 

 

 ادلعُب:

ادلواد الدراسية أك يسمى أيضا ادلواد التعلمية أعلية يف عملية التعلمية, إظلا ىو عوامل مكثرة عن جودة 

 الَببية.

Menurut Pannen bahan ajar(al-mawad al-dirasiyyah) adalah bahan atau materi pelajaran 

yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran.
18
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 03،ص الوراجع الطبثقخ
17

 Abdul hamid dkk, pembelajaran bahasa arab, pendekatan, metode, strategi, materi dan media, (UIN Malang 

Press,2008,cet.:I)h.6 
18

 Ibid, h.71 



 ادلعُب:

الب يف ادلواد الدراسية ىو ادلواد التعلمية تكلف نظامية, الٌب تستعمل ادلدرس ك الط Pannen يقوؿ

 عملية التعليمية. 

 ك مع ذلك زبلص الباحاة على أٌف ادلواد الدراسية ىي الٌب تستعمل يف عملية التعلمية. 

 ادلواد التعليمية بعلم الصرؼ ىو :

 أحكاـ الفعل ك تقسيمتو من حيث: .1

 الازماف : ماض ك مضارع ك أمر -

اجتمع امسى مااؿ :  19الفعل ادلاض : ىو ما دؿ على حدكث شيئ قبل زمن التكلم. ( أ

 رللس الوزارء.

مااؿ : اآلف تغادر  20الفعل ادلضارع, ىو ما دؿ على حدكث شيئ يف زمن التكلم أك بعده. ( ب

 سيعقد االمتحاف األسبوع القادـ. -الطائرة ادلطار

 مااؿ : احَـب كالديك. 21فعل األمر ىو ما يطلب بو حدكث شيئ بعد زمن التكلم. ( ت

 الصحة ك اإلعتالؿ -

 كىو كالياء، كاأللف الواك: العلة حركؼ من حرؼ من ؼللو الذم لفعلا ىو الصحيح الفعل ( أ

 :   أقساـ ثالثة على
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 30ًعوخ، هلخص قواعذ اللغخ العرثٍخ)دوى الطٌخ(ص. فؤاد
20

 32الوراجع الطبثقخ، ص.
21

 33الوراجع الطبثقخ، ص.



 كالتضعيف، اذلماز من حركفو خلت ما كىو العربية افعاؿ أغلب كىو: سامل صحيح .1

 .... كخرج كدخل كضًرب كتب: ضلو

 مأل ستؿ، أخذ،: ضلو عٍلازة، المو أك أكعينو فاؤه كانت ما كىو مهموز: صحيح .2

المو  عينو تشبو الذم الفعل لشدتو، كىو األصم الفعل مضعف : كيسمى صحيح .3

 ضلومدَّ شدَّ 

 الفعل يسمى الكلمة، فاء يف  إذا كاف 22.العلة ؼتحد أصولو حر الذي ادلعتل ىو الفعل الفعل ( ب

 ، كلد. كعدى  مااال، ضلو

العلة عْب الفعل، يسمى الفعل األجوافا، ضلو، قاؿ، ناـ،سار. كيف  حرؼ كاف كإذا

 احلقيقية فاأللف ىنا ليس أصلية.بل ىو منقبلة عن الواك أك الياء.

 بقي،  دعا.: ضلو  ناقصا، الفعل يسمى الفعل، الـ العلة حرؼ كاف إذا

 على كىو لفيفا الفعل مسي ٍاصلية الفعل حركؼ من حرفْب ؼً  العلة حرؼ كاف إذا

 قسمٍْب:

 طول،شول.: علة ضلو حرفا كالمو عينو: مقركف لفيف .1

 23كعى، كىى.: ضلو علة، حرفا كالمو فاؤه: مفركؽ لفيف .2

 تصريفد ك ادلاماجل -
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 24(،ص.4112عوبد على جوعخ،)قواعذ اللغخ العرثٍخ)الٌذو و الصرف الوٍطر(، جوٍع الذقوق هذفوظخ للوؤلف،
23

 4علن الصرف لجٌبد و أضص,ص. 



الفعل اجلامد, ىو ما أشبو احلرؼ, من حيث أداؤه معُب رلٌرداعن الازماف ك احلدياادلعتربين يف  .1

األفعاؿ. فلاـز مالو طريقة كاحدة يف التعبّب. فهو ال يقبل التحويل من صورة إىل صورة بل 

 24لها.ك ذلك مال : ليس ك عسى كىٌب.يلاـز صورة كاحدة ال يازاي

 ك ىو قسماف:25ما أخذ من غّبه، ك دؿ على ذات، مع مالحظة صفة.الفعل ادلتصرؼ,  .2

تاـ التصريف : ك ىو ما يتتى منو األفعاؿ الاالثة بإطراد. مال )كتب ك يكتب ك  ( أ

 اكتب( ك ىوكل االفعاؿ إال قليال منها.

إما ادلاض ك ادلضارع ك إما ادلمضارع ك ناقص التصريف, كىو ما يتت منو فعالف فق . ( ب

 26ك األمر.

 التعدم ك اللازـك -

 الفعل ادلتعدل ىو ما ينصبو ك ىو أربعة أقساـ: ( أ

 ما ينصب مفعوال كاحداك ىو كاّب ككتب الدرس. .1

 ما ينصب مفعولْب ليس أصلهما مبتدأ ك خرب كتعطى ك ستؿ, ضلو : أعطيت ادلتعلم كتابا. .2

خرب, كىو ظٌن ك خاؿ ك حسب ك زعم ك جعل ك عد  ما ينصب مفعولْب أصلهما مبتدأ ك .3

ك حجا ك ىب ك تفيد الرجحاف ك رأل ك علم ك كجد ك ألفى ك درل ك تعلم ك تفيد 

 ضلو: ظننت ادلخرب صادقا 27اليقْب.
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 24الغالٌٍي,ص.
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 33عوبد على جوعخ، ص.
26

 32غالٌٍي,صال
27

 02هذوذ ثك دٌبة,ص.



ك قسم ينصب ثالثة مفاعيل ك ىو أرل ك أعلم ك أنبت ك نٌبت ك أخرب ك خرٌب ك حدث. ضلو  .4

 هم": "يريهم اهلل أعماذلم حسرات علي

 28مفعوؿ بو. مل غلاكز الفاعل إىلك الفعل الالـز ما  ( ب

 التجريد كالازيادة -

 قسمان روفحلا عدد حيث من الفعل

 اجملرد ك ىو الفعل الذم ليس فيو حرؼ من الازكائد الفعل ( أ

  .أصلية أحرف ١ ثالثة على ماضيو كان الذي الفعل ىو: الاالثي -

  .أصلية أحرف ٢ أربعة على ماضيو كان الذي الفعل ىو: الرباعي -

 29من الازكائد.حروف  أو حرف فيو الذي الفعل ىو: فيو ادلازيد ( ب

 أحكاـ االسم ك تقسيمتو من حيث :  .2

 التجريد ك الازيادة -

 النقص كالقصر ك ادلد ك الصحة -

 التذكّبك التتنيث -

 اجلمود ك اإلشتقاؽ -

 اإلفراد ك التانية ك اجلمع -

 يعُب قولنا "ستلتموهنا". أنواع الازيادة: حركؼ الازيادة -

 يادة دلعُب كاأللف يف مااؿ : ضاربز  ( أ
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 31عوبد على جوعخ، ص.
29

 43عجذ القبدر فٍضً و عجذ اهلل الذاهري, تٍطٍر الصرف,ص



 زيادة إلحلاؽ بناء ببناء: كازيادة الواك يف "كوثر"  ( ب

 30زيادة بناء للتوٌسع يف اللغة, كازيادة الواك يف "عجوز" كالياء يف "سعيد".  ( ت

 علازة الوصل -

 : إقامة حرؼ مقاـ حرؼ آخر,ك ىو نوعاف: اإلبداؿ -

 إذا كقع بْب حرفْب صحيحْب مسي إبداال. ( أ

  اذلمازة أك يف أحرؼ العلة مسي إعالال.إذا كقع يف ( ب

 

 عايّب لكتاب جيد ادل .ز 

 ادلضموف (1

Isi buku ajar berhubungan dengan validitas atau keabsahan isi atau kebenaran isi secara 

keilmuan dan berkaitan dengan keselarasan isi atau kebenaran isi berdasarkan sistem nilai yang 

dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa
31

 

 ادلعُب:

زلتويات الكتب ادلدرسية ادلتعلقة بصحة أك حقيقة على األساس العلمي كادلتعلق ادلناسبة بْب احملتول 

 أك احلقيقة من زلتويات على أساس نظاـ القيم ادلشَبكة من قبل اجملتمع أك األمة.

ا لقواعد العلم الذم تركاز الكتاب. يف ىذه احلالة ىو كالكتاب موافقا دبفاىم يف اجملتمع، أك موافق

 يعُب علم الصرؼ. الكتب ادلدرسية يرتب بالنظر القواعد العريب  كىذا البحث ىنا علم الصرؼ.

 دقة احملتويات (2
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 033عجذ اللطٍف ثي هذوذ الخطٍت 
31

 Abdul Hamid dkk,h.102 



Ketepatan cakupan berkaitan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi 

materi, serta keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu bahasa Arab. kedalaman dan keluasan isi 

bahan ajar  sangat menentukan kadar bahan ajar yang akan dikembangkan bagi siswa sesuai dengan 

kemampuan dan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh. Adapun acuan utama dalam penentuan 

kedalaman dan keluasan isi bahan ajar adalah kurikulum dan silabus.
32

  

 ادلعُب:

دقة احملتويات ادلتعلقة دبحتويات ادلواد التعليمية من اتساع كعميقو، كعن سالمة ادلفهـو اللغة العربية. 

فقا لقدرهتم كمستول كسيتم تطوير عميقها كاتساعها يتتثر يف ربديد مستويات ادلواد التعليمية للطالب ك 

 التعليمهم. ادلرجع الرئيسي يف ربديد عميق كاتساع زلتول ادلواد التعليمية ىي ادلناىج الدراسية كادلنهجها.

كإعداد الكتب ادلدرسية الٍب تشّب إىل دقة زلتول ادلواد التعليمية تعطي إغلايب يف إتقانو. فادلااؿ : 

ناسبة ىي : تعريف االسم, عالمة االسم, امالتها ك سبرينها. مادة عن االسم, فطبعا ادلواد التعليمية ادل

 فيستطيع ادلدرس ليستؿ الطالب  الحباث كلمة االسم يف القرآف ك الصحيفة  أك يف كتب اآلخر.

 القدرة يف فهم ادلواد (3

ؽلكن القدرة يف فهم ادلواد التعليمية ادلتعلقة سهولة ادلواد التعليمية لتكوف مفهومة من قبل ادلتعلم. ك 

 أف يراع ذلك يف ستة طرؽ، على النحو التايل:

 التعرض منطقي (1

 عرض ادلادة متماسك (2

 كذلا الرسـو التوضيحية كاألمالة  (3

 كجود األدكات الٍب يتم استخدامها، مااؿ يف شكل رموز أك صورة. (4
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 شكل منظم كمتسقة  (5

 شرح ادلواد التعليمية ذات الصلة.  (6

  استخداـ اللغات (4

Penggunaan bahasa dalam pengembangan bahan ajar berkaitan dengan pemilihan ragam 

bahasa, pemilihan  kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraph yang bermakna.
33

 

 ادلعُب :

ت، استخداـ اللغة يف تطوير ادلواد التعليمية ادلتعلقة باختيار رلموعة متنوعة من لغة، كاختيار الكلما

 كاستخداـ مجل كفقرات فعالة إعداد مغازل.

استخداـ أسلوب كالكشف جيد، قادر على التعرض للمتعة توفّب احملررين للطالب، لذلك فمن 

  السهل اذلضم، ككذلك متعة يف الدراستها.

  التعبلة كالتغليف (5

 من زلتويات الكتاب. مظهر أك التعبلة كالتغليف يف ادلواد التعليمية ادلرتبطة ىيكلة كالتعبلة كالتغليف

 الصورة الواضحة (6

ك كانت الصورة الواضحة يف عرض مواد تعليمية ماّبة لالىتماـ للطالب ك يف تلقي الرسائل كنقل 

 يف الكتب ادلدرسية.

 اكتماؿ مكونات (7

ادلكونات يف ادلواد التعليمية ؽلكن تقسيمها إىل ثالثة كىي ادلكوف الرئيسي، كادلكوف من سلرجات 

 ر تقييم نتائج تعلم الطالب.التعلم كعنص
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 ىوية الكتاب .ح 

كتاب علم الصرؼ عند زلمد أنور ىو ترمجة كتابْب ادلشهورين  يف العربية كعلا كتاب الكيالين ك 

 نظم ادلقصود ك علا يبحاانعن الصرؼ. ىذا الكتاب يت ي بشرح الكاتب دلساعدة كتسهيل الطالب يف تعلم.

 2115، حٌب عاـ 1996, بندنج فطبعة األكىل يف عاـ نشر ىذا الكتاب ب سينار بارك الغاسندك

 الطبعة سبعة كعشرين.

 الدراسة السابقة . أ

 إىل ىذا الدراسة: بناء على مراجعة األدبيات كالقياـ بو، كىنا عدد قليل موافقة على

 nanhAt utMaM( بعنواف " ربليل الكتاب أسلوب تعلم علم الصرؼ، عند 2115. األخيار امنار )1

)الدراسة طرؽ كتعليم( "كاستنتاجات األساليب ادلستخدمة يف الكتاب ىو ادلنهج االستنباطي بْب النظرية 

 كالتطبيق. ادلواد الواردة يف الكتاب ىو جيد جدا.

 

  



 الاالث الباب

 البحث ةقيطر 

 بحثال أنواع . أ

 .تفاىم يف العمقالالبحث النوعي الذم يككد على اجلوانب ب بحثال اـ ىذاستخدا

Menurut Eriyanto penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi merupakan metode ilmiah 

untuk mempelajari dan mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan 

memanfaatkan dokumen (teks)
34

 

 ادلعُب:

.  ادلعلومات ادلكتوبة أك ادلطبوعة يف كسائل اإلعالـمن تول احمل عن قيالٍب عم البحث إريانتو عند

ج العلمي لدراسة كالتعلم كاستخالص النتائج على الظاىرة من خالؿ ا ادلنهربليل احملتول ىو 

 (.االستفادة من كثيقة )نص

يف ىذه  عُبادل تشرح فإف الباحاة ،البحث النوعي مع ىذا النوع من البيانات الوصفية

 .كقد لوحظت ادلواقف كاألحداث، دكف زلاكمة أك فرضيةالدراسة، 

البحث مستمر بشكل طبيعي دكف أم ث النوعي ىو  يكوف آلخر الذم ؽلياز البحاجلانب اك 

 .أحداث مصطنعة

 مصادر البيانات . ب
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 Eriyanto, 2011, Analisis Isi, )Jakarta: Kencana(, h.11 



ر من البيانات مصدسكورلحار  كج. ماٌلف دلا قفهم يف البحث، ك مصدر البيانات أمر م

 .البحاية إىل ثالثة أنواع: مصدر البيانات األكلية كالبيانات الاانوية كمصدر البيانات األساسي

األكلية ببليوغرافيا، الذم يسرد الكتب كادلكلفات األخرل ادلتاحة على ىذا  كتشمل ادلصادر

 .مصادر البيانات .ادلوضوع لدراستها

 :كالاانوية ؽلكن تفسّبه على النحو التايل بينما مصادر البيانات األساسية

 

 األساسية البيانات.1

ىي البيانات الٍب تتعلق مباشرة إىل موضوع الدراسة، كىي النص الرئيسي  األساسيةالبيانات 

غلرم  رؼ ارتباطهمتب الٍب تتحدث عن دراسات علم الصللكائن حبث، مث جولة الذىاب الك

 .حباها الكتب ادلدرسية

 البيانات الاانوية .2

عالقة مباشرة  يس لو لالبيانات الاانوية يف ىذه الدراسة بيانات داعمة، أم خادمة البيانات الٍب

 .ث اجليدةى قدر من البحث كصياغة إطار البحدلوضوع البحث، كلكن ؽلكن أف يساعد على ربقيق أقص

 مجع البيانات سلوبا . ج



باستخداـ ادلقابلة كادلالحظة كأساليب  النوعى أكار مجع البيانات ادلستخدمة يف حبث طريقة

طريقة مجع البيانات يف ىذه الدراسة باستخداـ البحوث  (library research).البحث يف ادلكتبة 

 .كدراسة األدب كدراسة الوثائق، (library research)ادلكتبية 

أسلوب مجع البيانات كادلعلومات من خالؿ  يليب أك تقنيات الفيلم الوثائقي ىأساك 

تمدة من مصادر ىذا األسلوب الوثائقي ىو كسيلة جلمع البيانات ادلس .البحث كالعاور على أدلة

 35.غّب البشرية

على فهم األحداث الٍب كانت ربدث يف كقت  ةالوثائق الٍب مجعها سوؼ تساعد الباحا

كؽلكن أيضا أف ىذه البيانات ستستخدـ  .الدراسة، حبيث أهنا قادرة على تفسّب البيانات كصفيا

 .إلعداد النظرية كأداء التحقق من صحة البيانات

البحث ادلكتبية  ق عليو أك ؽلكن أف يطلالبحث األدب على  ؼلصكىو النوع ث ىذا البح

(library research  .)كفقا  .ربليل مضموف الوثائق كباإلضافة، يف ىذه الدراسة استخدـ الباحاة

مجع البيانات الٍب مل يتم تناكذلا مباشرة يف الدراسة، كلكن من طريقة  لدراسة حسن الوثائق ىي

 36.خالؿ كثيقة

 ك .مجعت البيانات من خالؿ بيانات البحث من مصدر البيانات احملددبناء على ذلك 

من خالؿ التحقيق يف مصادر غّب البشرية، الٍب ربقق يف الكلمة ادلكتوبة،  البيانات بطريقة تمجع

 .ثالت كنتائج البحمال الكتب ذات الصلة، كالوثائق كاجمل
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 البيانات ربليلسلوب ا . ح

، مث اخلطوة التالية ىي ربليل البيانات، من أجل احلصوؿ الٌب ػلتاج إليوالبيانات  كجد أف بعد

 .على بيانات صحيحة كفقا للدراسة

عمق مناقشة زلتول ادلعلومات ادلكتوبة أك ت( ىو البحث الذم conten analysis)ربليل احملتول 

الذم كاف رائدا يف تقنية الَبمياز ، السويلحاركؿ د. رائد ربليل احملتول ىو  .ادلطبوعة يف كسائل اإلعالـ

 .هيتم تسجيل رماز، شعار أك رسالة منهجي، مث إعطاء تفسّب 

النص  فهم كيف طرحت النص، ألفف النص، ك ـ ربليل اخلطاب للكشف عن مضمو استخدا

النص عن طريق شلارسة  كوينت كمع ذلك، .ال يكوف يف فراغ مستقل ليس شيلا سق  من السماء، ك

 37.من خالؿ النظر يف كيفية بناء مجلة ربليل اخلطاب قادرا على رؤية ادلعُب اخلفي للنص .اخلطاب

 :طوات التايلخبل عليها من مصادر سلتلفة صػلأساليب ربليل البيانات الٍب 

 البيانات تقليل .1

يبدأ تقليص البيانات مع  .أثناء الدراسة يف التتخيذ احلصوؿ ماداـل يسهلتيهدؼ 

كفقا الحتياجات تقسيم البيانات  .ثلو معُب تتعلق بالبحربديد مجيع السجالت كالبيانات 

على كل رلموعة من البيانات، لذلك ؽلكن أف تعازل إىل أصلو يف  ارماز  البحوث، مث أعطاه

 .اإلجابة على نتائج البحوث

 

 عرض البيانات. 2
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عرض  .عملية إعداد ادلعلومات الٍب إمكانية تقدمي استنتاجاهتم وعرض البيانات ى

 .البيانات يف ىذه الدراسة عرضا كصفيا

 سحب استنتاج .2

ختاـ ادلرحلة األكىل ال يازاؿ مفتوحا كغّب كاضحة، يف  عملية التالية ىي إبراـ التحققكانت ك 

 .دقيقمث ارتفع إىل أكار تفصيال كاجلذكر، لذلك مت التوصل إىل أنو كامل ك 

 صحة البيانات طريقة . ق

فحص صحة البيانات الٍب يستخدمها الباحاوف يف ىذه الدراسة ىو استخداـ البيانات 

التاليث ىو االسلوب الذم يستخدـ بيانات فحص شيء آخر خارج من البيانات  .التاليث

 38.ألغراض فحص أك على سبيل ادلقارنة إىل البيانات

  .الٍب سيتم النظر فيها، فإنو يتطلب فحص شاملق من احلاجة البيانات يربقصحة أك 

 .كاالعتمادية كاليقْب كاإلنتقاؿكيستند ىذا الفحص على عدة معايّب، كىي درجة من الاقة، 

كدعا ادليكانيكية فحص صحة البيانات التاليث، الذم يقارف بعض البيانات لغرض فحص 

األكار استخداما يف احلصوؿ على البيانات من تقنية التاليث البيانات  .أك ادلقارنة بْب البيانات

ؽلياز أربعة أنواع من ادلالاات عن تقنيات الفحص الٍب تستخدـ  Danzin (1978) .مصادر أخرل

 .استخداـ مصادر كأساليب كاحملققْب كالنظريات
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البيانات النوعية تاليث البيانات للحصوؿ  ربتاج الكيفى البحثك أما التاليث من مصادر، 

 .جة من الاقةعلى در 

 :، يقوؿ باتوف ىناؾ اسَباتيجيتْب يف طريقة التاليثطرقية  التاليث

 .مجع البيانات حص درجة األحباث اكتشاؼ ثقة بعض الطركؽف  ( أ

 .طريقةالتحقق من درجة مصادر بيانات ثقة متعددة باستخداـ نفس ال ( ب

فحص مرة أخرل يف درجة احملققوف الٍب تقارف نتائج بعض الباحاْب، ال بد أنو ألغراض التاليث 

 .الاقة يف البيانات

نظرية على أساس أف من جهة كاحدة أك عدة نظريات ال ؽلكن ضماف سرية التاليث بينما 

 .البيانات، من ناحية أخرل أنو ؽلكن القياـ بو، كىذا ما يسمى التفسّب االستلناؼ

ؽلكن فهم  صحة بيانات التحقق مع عملية التاليث ؽلكن ضماف صحة البيانات، حبيث

 .البيانات كيكوف على درجة عالية من الاقة

  



 الرابع بابال

 هاربليلعرض البيانات ك 

بحث الٍب يناقش صورة فصل سوؼ تصف نتائج اليف ىذا ال ةالباحا تبعد عرض فصوؿ، قام

"،  كتاب علم الصرؼ بَبمجة مًب الكيالين ك النظم ادلقصود كما جاء يف الشرح عند زلمد أنوار "الكتاب 

علم الصرؼ بَبمجة مًب الكيالين ك النظم "الواردة يف كتاب رؼ علم الص مبادئ لل التمكن منمث رب

"، كسيتم إغالؽ مع مازايا كعيوب ىذا الكتاب دباابة كتاب ادلقصود كما جاء يف الشرح عند زلمد أنوار

 .رؼعلم الص الدراسية

 صورة الكتاب علم الصرؼ  . أ

 . خلفية الكتابة1

يريد أف يتعلم اللغة الذل أنور، على خلفية أف كل شخص  عند زلمد رؼعلم الص كتابكتب ال

. أـ  ألنو، رؼعلم الصالعربية غلب أف نفهم  يعِب علم الٍب تنتج الكلمة يف العربية، كذلك من ىذه العلـو

أف يكوف  رؼعلم الص . ىذا ىو السبب ادلهماجلملة كتكوف النص يف الكتبالكلمة ؽلكن أف تشكل 

 معركفا من قبل الطالب.

علم الصرؼ بَبمجة مًب  الكتاب ليكتب أنو من ادلهم كاف زلمد أنور يشعر  من ىذه الفكرة ك 

 ساعلة يف تقدمي التسهيالت للطالب من العربية.الكيالين ك النظم ادلقصود كما جاء يف الشرح، دل

 با. الغرض من كتابة الكت2

سبكن ىو  ه"، تفسّب  ك ادلقصودنظاـ رؼ الَبمجة الكيالين ك الغرض من كتابة "الكتاب علم الص

يف طالب اللغة العربية. كترجم الكتاب من كتابْب اللغة العربية  رؼيف سيطرة مبادئ علم الصتسهيل 



شلا غلعل من ادلمكن أف نفهم بسهولة. كيتمل ادلكلف أف الكتاب  و،م اللغة العربية مع شرحيالشهّبة يف تعل

 .الصرؼ علمة على ألفو، ؽلكن أف تساعد الطالب يف سيطر الذم 

 رؼالصم لكتاب علادلواد . 3

سيتم تقدمي شرح التالية  ه" تفسّب  ك نظاـ ادلقصودرؼ الَبمجة الكيالين ك "الكتاب علم الصككجدت 

 :دلواد الذم ذكره يف السابقيات حملتو يف ىذا القسم كفقا 

 معُب التصريف - أ

 يبحث عن ه" تفسّب  ك نظاـ ادلقصودك رؼ الَبمجة الكيالين علم الص"كتاب الاجلازء األكؿ من  ادلادة

االصل الواحد اىل امالة سلتلفة دلعاف  ربويلىف اللغة التغيّب كىف الصناعة اعلم أٌف التصريف  معُب التصريف "

 مقصودة ال ربصل اال هبا.

 الفعل تقسيم - ب

إما سامل مث الفعل إما ثالثي ك إما رباعي كل كاحد منهما إما رلرد أك مازيد فيو ك كل كاحد منهما 

 أك غّب سامل.

 نصر، ضرب، فتح، علم اخلفعل ثالثي ك .1

 نصر، ضرب، حسن، اخلثالثي رلرد، ك 1.1

، تباعد، استخرج ك  ،ثالثي مازيد فيو 1.2  .اخلاكـر

 دحرجفعل ربيعي، ك .2

 

 :ه بناء من حيث



 نصر، حسب، فرح، قتل اخلسامل، ك  .1

 .اخلنهى، رمى، دعى، اصللى امل،كس غّب .2

 األفعاؿفصل ىف أمالة تصريف ىذه  - ت

 ىذا الفصل يبْب أف الفعل أربعة أقسم, ك ىي فعل ماضى ك مضارع ك االمر ك هنى.

اخل. ستؿ، ضرب، نصر .ك ايا انًاضً فهى انذي دل عهً يعًُ وجذ في انشياٌ انًاض .1

اك كاف اٌكؿ متحرؾ منو  مبُب للفاعل ك ىو ما كاف اٌكلو مفتوحاإىل قسمْب، ىو  الفعلمت تقسيم 

. كادلبِب للمفعوؿ ىو الذم مل يسمى فاعلو ما كاف اكلو مضموما   مفتوحا، كاٍستىٍخرىجى،ًاٍجتىمىعى،اًٍنكىسىرى

 كفيًعلى ك فػيٍعًللى ك ايٍفًعلى ك فػيعِّلى ك فػيٍوًعلى ك تػيفيعِّلى ك تػيفيٍوًعلى.

 فعل ادلضارعال - ث

اما ادلضارع فهوما كاف اكلو احدل الازكائد االربع ك ىي اذلمازة كالنوف ك الياء ك التاء غلمعها أىنػىٍيتي اك 

ى اك نىتًٍتى.  اىتػىْبى

فاذلمازة للمتكلم كحده ك النوف لو إذا كاف معو غّبه. كالتاء للمخاطب مفردا كماُب ك رلموعا مذكرا  

الياء للغائب ادلذكر مفردا ك ماُب ك رلموعا ك جلمع ادلكنث كاف اكمكناا. ك للغائبة ادلفردة ك للماُب ك 

 الغائب.

 صعة فعل االمر- ج

ك اما االمر بالصيغة ك ىو امر احلاضر فهوجار على لفظ ادلضارع اجملازـك فإنكاف ما بعد حرؼ 

 .ادلضارعة متحركا فتسق  منو حرؼ ادلضارعة  كتتتى بصورة الباقى رلازكما

 جتمع ناءف ىف اكؿ الكلمة- ح



كاعلم أنو اذا اجتمع تاءف ىف اكؿ مضارع تػىفىعَّلى ك تػىفىاعىلى ك تػىفىٍعلىلى فيجوز اثباهتما  ىحو تػىتىجىنَّبيو 

 تػىتػىقىاتىلي ك تػىتىدىٍحرىجي ك غلوز حذؼ احداعلا ك ىف التنازيل فتىٍنتى لىوي تىصىدَّل نػىرىا تػىلىظَّى.

 نوف التوكيد- خ

كيد خفيفة ساكينة ك ثقيلة مفتوحة اال فيما زبتص يو ك ك تلحق الفعل غّب ادلاضى ك احلاؿ نونا التو 

 ىو فعل االثنْب كمجاعة النساء فهي مكسورة فيو.

 فٍ ري نونا التوكيد خفيفة ساكينة مال : لًيػىٍنصيرىٍف، لًيػىٍنصي  .1

 نونا التوكيد ثقيلة مفتوحة مال : لًيػىٍنصيرىفَّ، لًيػىٍنصيريفَّ  .2

 صيغة اسم الفاعل  - د

فعوؿ من الاالثي  اجملرد فاالكار اف غلئ اسم الفاعل منو على كزف فاعل ك اما اسم الفاعل  ك ادل

، نىاًصرىاًف، نىاًصريكفى، نىاًصرىةه، نىاًصرىتىاًف ، نىاًصرىاته ك نػىوى  .اتقوؿ نىاًصره  ًصري

 فصل ىف ادلضاعف - ذ

 كيقاؿ لو االصم ألف لو ًشدَّة  ما كاف عينو ك المو من جنس كاحد ،ك ىو قسماف:

 رىدىدى  اصلومن الاالثي اجملرد كرىدَّ  .1

 أىٍعدىدى. كتىعىدَّ اصلوادلازيد فيو   .2

 فصل إدغاـ، ك ىو ثالثةأقساـ: - ر

كذالك كاجب، ما إذا اجتمع حرفاف من جنس كاحد يف كلمة كاحدة ك يكوف الااى متحرؾ.  .1

 مال : مىدَّ.



ا ساكن سكونا الزما شلتنع، ما اذا اجتمع حرفاف من جنس كاحد ىف كلمة كاحدة ك الااى منهم .2

 كذالك من ادلاضى اذا اتصل بو ضمّب مرفوع بارزمتحرؾ. مال : مىدىٍدتي 

جائاز، ما اذا اجتمع فيو حرفاف من جنس كاحد ىف كلمة كاحدة كالااى منهما ساكن سكونا  .3

ٍديٍد.  غّب الزما. يعن اذا دخل اجلاـز على الفعل الواحد. مال : ملىٍ ؽلى

 فصل ىف ادلعتاؿ - ز

صولو حرؼ علة ك االلف ك الواك كالياء كتسمى حركؼ ادلد ك اللْب. فادلعتاؿ سبعة أقساـ ىو احد ا

: 

معتاؿ الفاء، ك يقاؿ لو ادلااؿ دلماثلة الصحيح ىف احتمالو احلركة. كوىعىدى ك يىسىرى ك ؽلىينى. ك اما  .1

لىةو ك تسلم الواك فتحذؼ من ادلضارع الذل على يػىٍفًعلي بكسر العْب ك من مصدره الذل على ًفعٍ 

تىًعٍد.  يف سائر تصاريفو تقوؿ كىعىدى يىًعدي ًعدىةن ك كىٍعدنافهوكىاًعده ك ذىاؾى مىٍوعيٍوده ك ًعٍد ك الى

العْب، كيقاؿ لو االجواؼ ك ذك الاالثة لكوف ماضيو على ثالثة احرؼ إذا أخربت من معتاؿ  .2

. ف اجملرد تقلب عينو الفا سواء كاف نفسك. كصىافى ك بىاعى ك قىاؿى فصار صيٍنتي ك ًبٍعتي ك قػيٍلتي

 كاكا اك ياء لتحركها ك انفتاح ما قبلها ضلو صاف ك باع.

معتاؿ الالـ، ك يقاؿ لو الناقص ك ذك األربعة لكوف ماضيو على أربعة احرؼ إذا أخربت عن  .3

. ك تفلب الواك كالياء الفا إذا ربركتا كانفتح ، رىمىى : رىمىٍيتي ما  نفسك. مال : دىعىى : دىعىٍوتي

 قبلهما كغازل  ك رمى ك عصا ك رحى.

 ادلعتاؿ العْب ك الالـ، ك يقاؿ لو اللفيف ادلقركف فتقوؿ شىوىل يىٍشًول شىيًّا اخل. .4

 ادلعتاؿ الفاء  ك الالـ، ك يقاؿ لو اللفيف مفركؽ تقوؿ كىقىى . .5



 ادلعتاؿ الفاء ك العْب كيػىٍْبو ك يػىٍوـو ك كىٍيلو ك ال يبُب منو فعل. .6

 ك العْب ك الالـ، ك ذالك كاك ك ياء المسى احلرفْب. ادلعتاؿ الفاء .7

 فصل ىف ادلهموزات - س

حكم ادلهموز ىف تصاريف فعلو  حكم الصحيح ألف علازة حرؼ صحيح لكنها قد زبفف إذا 

 كقعت غّب اكؿ ألهنا حرؼ شديد من اقصى احللق.

، كربميل ه"تفسّب  ك ادلقصودنظاـ رؼ الَبمجة الكيالين ك كذالك ادلواد الدراسية ىف الكتاب "علم الص

 علم الصرؼ.ادلواد على أساس 

إتقاهنا ك تفسّبه" على  الكيالين كنظاـ ادلقصود مًب الكتاب "علم الصرؼ الَبمجة احملتولربليل   . ب

 ىف مبادئ الصرؼ.

 احملتولربليل  شرح صرؼ، سوؼ يقـو الباحاةم علكتاب لكبعد أف شرح صورة عامة 

لى ادلعركضة يف ىذا الكتاب. كىذه ادلناقشة اإلجابة عىف مبادئ الصرؼ إتقاهنا الكتاب على 

 .السكاؿ يف مشاكل البحث

ه" عند زلمد تفسّب  ك نظاـ ادلقصودالكيالين ك  مًب رؼ الَبمجة"علم الص تتليف الكتب

 الطبعة مقدمة، كهتدؼ للمبتدئْب أحبرت إىل اللغة العربية كللجمهور، كؽلكن أف ينظر إليو من أنوار

 الاالاة من ىذا الكتاب:

نية "ادلتحمسوف اىتماـ كبّب جدا، خاصة بالنسبة للمبتدئْب أحبر العربية، سواء ادلدارس الدي

 ىذا الكتاب".كادلدارس اإلسالمية كاجلامعة استخداـ 



كما يف كتاب للمبتدئْب كاجلمهور، كىذا الكتاب غلب تقدمي رؤل ذات الصلة التقاف 

أف يكوف مفهوما بشكل جيد من قبل القراء. إلصلاز  علم الصرؼ،دلواد اىو ، ك مبادئ علم الصرؼ

 ىو كتاب جيد أف يهتم إىل ما يلي: ىذا

 ادلضموف .1

زلتويات الكتاب كتابة ىذا الكتاب، كىي مناسبة زلتويات الكتاب ادلدرسي ىو ادلهم، يف  

 رؼ.صالقواعد علم ىي  مع قواعد ادلعلومات العلمية حوؿ الكتاب ادلدرسي، يف ىذه احلالة 

من ادلواءمة ه" تفسّب  ك نظاـ ادلقصودرؼ الَبمجة الكيالين ك "علم الصعرض ادلواد كتاب 

لذلك، كل ادلناقشات يف ىذا الكتاب، يشّب إىل ادلفاىيم  كصالحية ادلواد قد كفق بقواعد صرفية.

 .نظاـ ادلقصودك  رؼ ، متخوذة من كتاب ماتاف الكيالين كصال علماألساسية ل

 دقة التغطية .2

من االعتبارات اذلامة يف إعداد الكتب ادلدرسية.  اكونتساع ادلواد التعليمية، كيالق كايعمال

 كتشمل دقة ادلواد التعليمية تغطية تفسّبا للمادة، كىي الفهم، يرافقو األمالة كالتمارين.

ع ذلك، ، كقد اجتمع معايّب ىذه ادلعايّب. كمزلمد أنوارربليل ىذه اجلوانب، كالكتاب 

رؼ الدراسات التتليف موتش الكتاب. الصشرحا عن ادلواد ال يازاؿ شائعا جدا بعد عميق. دراسة 

أنور، يشّب إىل أف عرض الكتاب ليس كفقا للمعايّب كتاب جيد، كفقا دلعايّب التتىيل من احملتويات 

ئعة، كمل يكن الٍب تكرس جهودىا للمبتدئْب كاجلمهور. كىذا كاضح يف التفسّب الٍب ال تازاؿ شا

 رؼ. كما يف كتاب البياف التايل:التصريف الواردة يف علم الصمصحوبا تفاصيل تقسيم 

 رؼ.التصريف معنياف، معُب كفقا اللغة كادلعُب ادلدل اخلرباء العلماء الص



كل التغيّب كلمة كاحدة من اصلو كالتغيّب بيت أك مالبس أك اآلخر، ىا ىومعُب 

الصرؼ لغة. أما اإلصتالحى التغيّب أصل الواحد إىل صيغ آخر. عند علماء البصرة األصل 

 مصدر، ك عند علماء الكوفة األصل ىو فعل ادلاضى.ىو 

 ادلضارع ، مصدر، فادلقصود من التصريف اصطالحا ىو التغيّب من فعل ادلاضى إىل

 39اسم الفاعل، اسم ادلفعوؿ، فعل النهي، اسم ادلكاف، اسم الازماف ك اسم اآللة.

 ك على ذالك يلخص أف التصريف يبْب بصورة سطحية ك قصّبة.  

 ادلواد  سهولة التفاىم .3

 التعرض منطقي - أ

 غلب تقدمي ادلواد التعليمية بشكل منطقي، كإذا كاف ىذا مل يتم بعد ذلك سوؼ تكوف

رؼ، من و. ىنا ىو ربليل كتاب علم الصصعوبة يف فهم
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  لبا   لر بع

 عر   لبيانا    ليلها

   هذ   لفصل سو  تصف نتا    لبحث  بعد عر  فصو ، قا   لباحث

    ل  يناق   و    لكتا  "علم  لصر   لتر ة  لكيال   ن ا    قصو 

تفس  "،    لل  لتمكن من مبا   علم  لصر   لو       كتا  علم  لصر  

  تفس   "،  سيتم   ال  مع مز يا  عيو  هذ    لتر ة  لكيال   ن ا    قصو 

  لكتا    ابة كتا   لد  سية علم  لصر 1

   و    لكتا  علم  لصر  1  

 1 خلفية  لكتابة1

كتب  لكتا  علم  لصر  عند  مد  نو ، على خلفية    كل شخص 

 لذ  يريد    يتعلم  للغة  لعربية  ب    نفهم علم  لصر ، ْلنه     لعلو 1 يع  

علم  ل  تنت   لكلمة    لعربية،   لك من هذ   لكلمة  كن    تشكل   ملة 

 تكو   لنص    لكتب1 هذ  هو  لسبب   هم علم  لصر     يكو  معر فا من 

 قبل  لطال 1

   من هذ   لفكر  كا   مد  نو  يشعر  نه من   هم ليكتبه    ا لة 

 ،  لذ    فقه  ي ا تفس   لذلك1   بل  ما   لتر ة م   لكيال   ن ا    قصو 
التعرض 

 من ادلواد التعليمية.ادلنطقية اجلانب 



 الفقرة الاانية من ادلادة التصريف كىذا يعِب أف ادلكلف يستخدـ القياس على النحو التايل:

أك اآلخر، ىا ىومعُب الصرؼ  كل التغيّب كلمة كاحدة من اصلو كالتغيّب بيت أك مالبس

لغة. أما اإلصتالحى التغيّب أصل الواحد إىل صيغ آخر. عند علماء البصرة األصل ىو مصدر، ك 

 40عند علماء الكوفة األصل ىو فعل ادلاضى.

، كيازيد من تعقيد قياسا سرية ألف إعطاء أم تفسّب حوؿ نفس  التصريف معُب ىفالتشبيو 

. كالقياس مال ىذا غلعل من الصعب للطالب لفهم معُب التصريف، ىذه التشبواجلوانب يف مال 

يناسب ما كاف  هتتم أف نراه يف شرح ادلواد ىو شيء جيد. كلكن ادللل. تستخدـكحٌب تسبب قياسا 

 . أـ ال

 عرض ادلادة متماسك - ب

ذبميع ادلواد كفقا لتصنيف ادلواد الصحيحة. غلب الدقيق يف تصوير  أعاف ادلواد أيضا سهولة

 مادة مادة مع نظافة التكوين فصل من الفصوؿ.بالتسلسل  هارضع

ليس كفقا لتجميع ادلواد زلمد أنوار  عندرؼ ب، كذبمع ادلواد يف كتاب علم صمن ىذا اجلان

. مناقشة يف يف فصل "التصريف لكل الفعل". مااؿ على ذلك ىو ادلادة الصحيحة يف علم الصرؼ

فعل االمر  ،فعل ادلضارع ،فعل ادلاضى، كىي قساـربعة أالذم ينقسم إىل أ الفعلىذا الفصل عن 

 كالنهي.
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عند ىذا  فذا الفصل ، فق  تنتهيفعل ادلاضى ك تقسيمها حوؿيف ىذا الفصل التوضيح 

يف فصل التاىل. أما فعل النهى ال  فعل االمر يف فصل التايل، ككذلك فعل ادلضارع نوقشت.ك احلد

 .فإنو ؽلكن أف ينظر إليو من زلتويات الكتاب ،يبحث يف ىذا الكتاب

 كجود الرسـو التوضيحية كاألمالة - ت

مل يكن ىذا الكتاب الرسـو التوضيحية زلددة، كلكن فق  قياسا معُب التصريف كما ىو 

 موضح سابقا. ككمااؿ على ذلك يف كل نقاش يتم تضمْب دائما.

 كجود األدكات ادلستخدمة - ث

كتاب يف شكل رسم بياين يف كل هناية ادلناقشة. استخداـ األدكات ادلستخدمة يف ىذا ال

 الرسـو البيانية كل طرؼ من ىذه ادلناقشة دلساعدة الطالب ػلفظوف ملخص للمادة.

 شكل منظم كمتسقةال- ج

من ىذا الكتاب، ؽلكننا  لينظر االتساؽ. ةؿ الواردو فصظاـ كاالتساؽ للكتاب لتغطية يف الن

 التالية: مادةى سبيل ادلااؿ، على اثنْب من أف نرل من الفصل بعد الفصل، عل
 

 

a. pasal menerangkan pembagian fi‟il 

Fi‟il itu ada yang tsulatsy(huruf asalnya tiga) dan ruba‟i(huruf asalnya empat). Dari keuda 

macam fi‟il itu terbagi lagi, ada yang mujarrad(kosong dari tambahan) dan yang mazied fiih(dengan 

tambahan satu, dua atau tiga huruf), dan dari kedua macam itu ada yang salim(selamat dari huruf 

„illat) dan ghairu salim (yang berhuruf „illat). 

Fi‟il terbagi dua bagian yaitu :  

1) Fi‟il tsulatsy, seperti  َصز, ضزب, فتخ, عهى  dan sebagainya. 

1.1 tsulatsy mujarrad, seperti : ,ٍَصز, ضزب, دس dan sebagainya 

1.2  tsulatsy mazied, seperti  اكزو, تثاعذ, استخزجdan sebagainya. 



2) Fi‟il Ruba‟I, seperti : ددزج 

Bina(bentuk fi‟oil) terbagi lagi kepada : 

1.bina salim, seperti : َصز , دسة, فزح, قتم    dan sebagainya 

2. bina ghair salim, seperti  ًَهً, ريً, دعً, اَجه dan sebagainya.  

Yang dimaksud dengan bina salim, ialah fi‟il yang huruf asalnya sebanding dengan 

fa‟, „ain dan lam wazan  َفََعم selamat/terhindar dari huruf „illat atau hamzah atau tad‟if(dobel 

huruf). 

  Contoh bina salim seperti َصز dan sebagainya 

 Contoh bina ghairu salim seperti  ًرّد, َاَل, سأََل, قاَل, دَعً, رَي , dan 

sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan: 

1. Terbagi berapa bagian fi‟il itu? 

2. Apakah tsulatsy dan ruba‟I itu? 

3. Apakah yang disebut mujarrad? 

4. Apakah yang disebut mazied fiih? 

5. Apakah yang disebut bina salim dan ghairu salim?
41

 

Struktur penyajian materi pada pasal menerangkan pembagian fi‟il terdiri dari : Penjelasan 

materi fi‟il baik dari defenisi, maupun pembagiannya. disertai contoh, pada bagian kedua terdapat 

bagan sebagai ringkasan atau kesimpulan pembahasan, kemudian bagian ketiga yaitu evaluasi 

berupa pertanyaan.  

                                                             
41 Ibid,h.5 

Pembagian fi’il 

Banyak hurufnya Bina/bentuknya 

Ruba’i 
tsulatsy 

Ghairu salim 

1. H. „illat:قاَل يََسز 

2. Hamzah : َسأل 

3. Tad‟if :  َيذ 

Salim 

 ًََصَر

Mujarrad  Mazied 

ًََصَر    َاْكَرَم  

َكُرَم     َفرََّح   

 دْخَزَج     َجهْثَةَ 



b. Pasal menerangkan lafadz yang mudla‟af : 

Yang disebut lafadz mudla‟af itu ialah al-Ashamm(keras). Sebab bertasydid, dan 

lafadz tersebut terbagi atas: 

a. Dari tsulatsy mujarrad dan mazied fiih, yaitu lafadz yang „ain fi‟ilnya dan 

lam fi‟inya sejenis, seperti : , َرد    أََعذ  , asalnya  ََرَدد dan  َأَْعَذد, „ain fi‟il nya 

terdiri dari dal, lalu disukunkan dal pertama dan diidghamkan pada dal 

kedua, jadi   َرد. Lafadz  َأَْعَذد, dipindahkan harakat dal pertama kepada „ain, 

lalu diidghamkan pada dal kedua menjadi   أََعذ. Demikan pula lafadz  ,يّز

 .dan sebagainya دّز, اعّى,ادًزّ 

b. Mudla‟af dari ruba‟I, ialah lafadz yang keadaannya dari fa‟ fi‟il dan lam 

fi‟ilnya yang pertama dari huruf sejenis.(perlu diketahui, bahwa lafadz ruba‟I 

itu mempunyai dua lam fi‟il, seperti lafadz  ََسْنَشل). Demikian pula „ain fi‟il 

dan lam fi‟il yang kedua dari huruf sejenis, (seperti  َطَأْطَأَ, ََلََْل). Disebut 

juga “muthabiq”(sebab sama antara fa‟ fi;il dan lam fi‟ilyang kedua), seperti 

lafadz tersebut. 

Perlu diketahui bahwa lafadz mudla‟af itu termasuk fi‟ilmu‟tal(ber‟illat) sebab 

begini: 

Lafadz mudla‟af diikut sertakan kepada mu‟tal, sebab sesungguhnya huruf 

tad‟if(rangkap itu): 

1. Suka diikuti ibdal (pengganti huruf) seperti lafadz  اَْيهَْيُتdengan arti 

 ditukar lam yang kedua ,اَْيهَهْتُ  asalnya اَْيهَْيتُ  mendikte, lafadz=اَْيهَْهتُ 

menjadi ya‟ sebab berat mengucapkannya, jadi  ُاَْيهَْيت. 

2. suka diikuti dengan membuang huruf, seperti lafadz  َُيِسْسُت, ظَهِهْت lafadz 

 dengan fatah fa‟ fi‟ilnya yaitu mim danظَْهتُ  atau ِظْهُت  ,ِيْستُ  atau َيْسُت 

zha dan boeh fa‟ fi‟ilnya dikasrahkan. Lafadz  َُيْست asalnya  َُيِسْست lalu 

dibuang sin pertama dan harakatnya, jadi  َُيْست, atau dipindah harakat sin 

pertama pada mim sesudah membuang harakat mim menjadi  ْتُ ِيْسس , dibuang 

salah satu hurf sin, karena dua sukun bertemu,jadi  ُِيْست. Adapun lafadz  ُظَْهت, 

asalnya  ُظَهِْهت lalu dibuang salah satu lam dan seterusnya seperti lafadz  َُيست. 

Lafadz  اََدْسُت asalnya  ُاَْدَسْست.  Mengasalkannya seperti tadi. 

3. Mudla‟af itu suka diikuti idghamdengan mensukunkan huruf pertama dan 

memasukkannya(mengidghamkan) pada huruf yang kedua (seperti : ََرد  =َرَدد, 

 Huruf yang pertama disebut mudgham dan huruf yang kedua disebut .َيز  =َيَزرَ 

mudgham fiih.
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 .علم الصرؼ عند زلمد انواراثنْب من الكتب بْب ناقشة ادل كذالك
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مث ادلخط  كمغلقة مع عرض أسللة للتقييم. ، يف ادلناقشة األكىل، ىناؾ تعرض للمادة، مث ادلااؿ

 كاألسللة.كلكن يف مناقشة اآلخر، دكف أم الرسـو 

 كؽلكن رؤية مقارنة سواء يف الرسم البياين أدناه:

فصل ادلضاعفادلادة          الفعل أقساـادلادة 

 
ض، ك ر ليس مناسب. من ادلف الكتاب طللص إىل أف اتساؽ عرض ادلواد يفؽلكن أف  من ىذا البياف

 مال ذلك.كغلب   يف مادة اآلخر، كاألمالة كالرسـو البيانية كاألسللة، مث البيافإذا مت بداية 

 شرح ادلواد التعليمية ذات الصلة.- ح

لتحقيق كتاب جيد يف إعداد كتاب  يةكلة البياف ادلذكور، علم الصرؼ، مل يتحقق  من كتاب

 درسي.ادل

 استخداـ اللغة .4

آراء ادلواد. اللغة ادلستخدمة يف كل النقاش ىو أقل بسيطة، كالٍب من الصعب للمبتدئْب لفهم  

لتفسّبات يف مرحلة الحقة. صعوبة كالَبكياز على اللغة الٍب نقلها حٌب ادلبتدئْب القليل من االىتماـ يف ا

إعداد الكتب ادلدرسية تشّب أيضا إىل كتاب اللغة ادلباشرة سيعطي قيمة إغلابية يف التمكن من ادلواد 

 التعليمية يف مستول التعليم.

 شزح انًىاد

 الوخطط

ضئلخاَل  

 شزح انًىاد

- 

- 



 الشكل قابل أك التعبلة كالتغليف .5

لوف، كال يوجد ككفقا للمحققْب، كظهور أك التعبلة كالتغليف من الكتاب ىو أقل إثارة لالىتماـ، ال 

 صورة أك رماز.

 

 الرسـو التوضيحية .6

 الرسـو التوضيحية يف ىذا الكتاب مفقودة أيضا.

 كتماؿ مكوناتا  .7

ادلكونات يف ادلواد التعليمية ؽلكن تقسيمها إىل ثالثة كىي ادلكوف الرئيسي، كادلكوف من سلرجات 

 التعلم كعنصر تقييم نتائج تعلم الطالب.

ية ك األسللة الرئيسالكتاب علم الصرؼ ػلتوم فق  على عنصر مكونة كونات، ادلاكتماؿ  أما

 لتقييم نتائج التعلم.

 

 عاهتا يف إعداد الكتب ادلدرسيةىناؾ ثالثة جوانب الٍب غلب مراباإلضافة، 

 اختيار ادلواد - أ

اطة. نظرية البسالادلرئي اختيار من حيث  ىذهاختيار ادلواد من حيث اختيار ادلواد التعليمية، كأعلية 

كلف دبكفعلت عملية االختيار   كفقا للباحاة،الكتاب ، تفسّبا كالتمايالىذا يف  كقد استخدـ بساطة اللغة

 ايل:كما ي كن أف ينظر إليها من عدة تفسّباتالكتاب، ألف البساطة يف اللغة ؽل



“fi‟il mudlari‟, ialah fi‟il yang huruf awalnya,terdiri dari salah satu huruf 

zaidah yang empat macam,yaitu:hamzah, nun, ya dan ta‟, yang terhimpun dalam 

lafadz : ُأَََْيت, atau  ٍَ .”huruf-huruf itu disebut huruf mudlaraah ,ََأْتًِ atau ,أَتَْي
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 ادلعُب:

غلمعها الفعل ادلضارع ىو ما كاف اكلو احدل الازكائد االربع ك ىي اذلمازة كالنوف ك الياء ك التاء 

ى اك نىٍتًتى ك يسمى حرؼ ادلضارعة.  أىنػىٍيتي اك اىتػىْبى

على ذالك، مناقشة يف فصل  ، ادلااؿفيها الٍب مل تكن بساطةكلكن يف بعض ادلواد كما كجدت 

 إدغاـ:
“idgham terbagi tiga, yaitu wajib, terlarang dan jaiz” 

 ادلعُب :

 جائاز.ك شلنوعة  االزمة ككىي اإلدغاـ ثالثة أقساـ 

 ما أحسن بياف إف كاف يبدؤ دبعرفة ما ىو اإلدغاـ أكال، ك بعده تقسيمو.

 الدرجات ادلادم حيثمراجعة زلتويات الكتاب من  . أ

ذبميع ادلواد الٍب مت اختيارىا كفقا للشركط كمبادئ التعلم كعلم النفس، كعلا من العاـ إىل 

 أف تكوف ثابتة على مبدأ مستطّب ها ينبغياخلاص كمن فَبة طويلة لضغ  ادلواد من حيث تغطيت

 كأكجو التشابو.

، كفقا ه"تفسّب  ك نظاـ ادلقصودرؼ الَبمجة الكيالين ك "علم الص كتابالإعداد ادلواد يف 

رؼ، الص الدرجات ادلادةللمواد األساسية حٌب يتم تعقيد ادلواد. كمع ذلك، عندما ينظر اليها من 
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غلب أف يسيطر عليها  كماؼ ر الص علمحا مفصال لة ادلناقشة مل تقدـ شر كىذا الكتاب يف بداي

 .ؼر الص علمىو ل. مناقشة يف بداية ىذه ادلواد الكتاب، فإنو ال يفسر ما ؼر الص شخص يف علم

 .العاـتعرض كالبياف عنها إال يف مقدمة فق  بشكل 

ادلصطلحات  رؼ،الصعلم رؼ، أعلية الصية بدأ من إدخاؿ تقدـ التعريف علم رفادلواد الص

يف ىذا الكتاب، كلكن مباشرة إىل ما كجد . كلكن ك مباحث يف علم الصرؼرؼ الصعلم يف 

 .الفعل إخلقساـ أ، تليها التصريفالفصل األكؿ يشرح معُب 

 كتابالمراجعة زلتويات من حيث عرض   . ب

ؽلكن احلصوؿ عليها بسهولة من قبل يتم تسليمها مع التعرض مرػلة جدا، كتاب لالعرض 

طالب. كبالتايل يسمح الكتاب للطالب للمفهوما لكتاب دكرا ىاما يف توفّب ف االطالب. أل

 بالتقدـ كالتطور كفقا لسرعة تعلمهم.

 

 ازايا كعيوب كتاب علم الصرؼ عند زلمد أنوارادل . ج

األمور  كجد الباحاة، ه"تفسّب  ك نظاـ ادلقصودرؼ الَبمجة الكيالين ك "علم الصبعد ربليل كتاب 

 ذات األعلية مال الازيادة يف الكتاب، ككذلك األشياء الٍب ينبغي النظر فيها تفتقر من ىذا الكتاب.

 لكتب ادلازايا ا .1

 مازاياؽلكن أف ينظر إليو من عدة ، ه"تفسّب  ك نظاـ ادلقصودرؼ الَبمجة الكيالين ك "علم الصكتاب ال

 التالية:

 تكوف أمالة على كل موضوع - أ



ؿ ك هبذه األمالة سبكن الطالب أف ربو . من الكتاب علم الصرؼ  موضوع كلتكوف أمالة على  

 يف قاموس أك كتاب.حباث كلمة جدغلة يف إ هتساعدك اجلملة إىل أشكاؿ أخرل، 

 :تقسيم الفعلكما ؽلكن أف يرل يف كل فصل، على سبيل ادلااؿ، الفصل الا

 إىل قسمْب، علا: الفعلتنقسم 

 .علم اخلنصر، ضرب، فتح، فعل ثالثي، ك  .1

 .نصر، ضرب، حسن، اخلثالثي رلرد، ك . أ

، تباعد، استخرج اخلك،  ثالثي مازيد فيو  . ب  .اكـر

 الربيعي، مال: دحرج فعل .2

 كجود سلط  يف كل هناية ادلناقشة - ب

ىو جيد جدا، ه"، تفسّب  ك نظاـ ادلقصودرؼ الَبمجة الكيالين ك الكتاب "علم الصمادة العرض 

قبل يف اختتاـ ادلواد يف هناية كل مناقشة مفيدة  خط استخداـ ادلكؽلكن أف يفهمها من كل نقاش. كاف 

 تتحوؿ إىل ادلستلة التالية.

 :ىذا ادلخط  ؼ فصل تقسيم الفعل
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مساعدة  ، كبالتايلادلواد  الرسم، ستكوف سهولة يف تذكّب صورةشكل ب الدراسة رض نتائجاعالت

 .ادلادة الطلبة يف تذكر

 نظاـ التقييمكجد  - ت

األسللة الٍب ه".كىي تفسّب  ك نظاـ ادلقصودرؼ الَبمجة الكيالين ك "علم الص كتبيف ال نظاـ التقييمجد 

 جابة عليها من قبل الطالب لتقيم قدرهتم.غلب اإل

، ال تعطى ادلادة التقييمية كلها دفعة كاحدة خاصةنظاـ التقييم يف ادلواد التعليمية يف ىذا الكتاب 

، كلكن بالنظر إىل كل ادلوضوعات الفرعية الٍب تتيح للطالب ال بعد االنتهاء من مناقشة الفصل أك الفصل

 يازالوف يتذكركف ادلواد.

 لطيفة غطاء التصاميم كجذابة - ث

قوة العالقة العربية،  ادلسجد، باللوف البِب الذىيب، فإنو يوضحلديها تصميم غطاء يشبو  ىذا الكتاب

 فهم الدين.علم الصرؼ لخاص 

مكتوب اسم  ن الازخارؼ يف ادلسجد، كىنامن ادلسجد ىناؾ احللي شكل غامض م العلييف 

 السفلي من قبة مسجد كتابة عنواف الكتاب. يفادلكلف يف كضع متوازف. مث 

 الكتب العيوب .2

ؽلكن أف  ه"،تفسّب  ك نظاـ ادلقصودرؼ الَبمجة الكيالين ك "علم الصأما بالنسبة للنقص يف الكتب 

 ينظر إليو على النحو التايل:

 ق ادلواديأقل من عم - أ



ق احملتول، ألف ىذين ياستعراض من عرض ادلواد، أف ادلواد التعليمية غلب أف يكوف اتساع كعم

األمرين ستحدد زلتول ادلواد التعليمية الٍب سوؼ يتم تطويرىا من قبل الطالب. استعراض ادلواد الواردة يف  

، كلكن ال يازاؿ يق ادلواد، كالنطاؽ ادلادم قد كاف كاسعأقل من عم ن قبل الباحاةعلم الصرؼ مكتاب 

 يفتقر تفسّبا الٍب ال تازاؿ زلدكدة ككصف عاـ موجاز جدا.

 التصريف:على سبيل ادلااؿ يف مناقشة معُب 

 رؼ.التصريف معنياف، معُب كفقا اللغة كادلعُب ادلدل اخلرباء العلماء الص

ة من اصلو كالتغيّب بيت أك مالبس أك اآلخر، ىا ىومعُب كل التغيّب كلمة كاحد

الصرؼ لغة. أما اإلصتالحى التغيّب أصل الواحد إىل صيغ آخر. عند علماء البصرة األصل 

 ىو مصدر، ك عند علماء الكوفة األصل ىو فعل ادلاضى.

فادلقصود من التصريف اصطالحا ىو التغيّب من فعل ادلاضى إىل ادلضارع ، مصدر، 

 44م الفاعل، اسم ادلفعوؿ، فعل النهي، اسم ادلكاف، اسم الازماف ك اسم اآللة.اس

عرفة العصاميْب، بسبب عمومية. إذا مل تفسر من دل، فإنو من الصعب ك على ذالك رأت الباحاة 

 ب أف تتطور يف شكل مواد السيطرة.و كىذا الكتاب سوؼ يكوف الصع إليو. قبل ادلعلمْب أك األشخاص

 غّب مرتبكتابة مادة  - ب
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كما ىو موضح يف ربليل إتقاف ماترم شرؼ، الفصل بَبتيب الفصل ليس كفقا دلناقشة تصنيف 

 العلـو شرؼ. كىذا سيجعل من الصعب على الطالب لفهم العلم بتنو شرؼ كلو.

 ال يوجد التوضيح يف كصف زلتول ادلواد كتوفّب - ت

 ال تستخدـ حاشية - ث

 

  

  



 الباب الخامس

 اإلختتام

 نتائج البحث . أ

  :ؽلكن تلخيصهاىذا البحث بعد معرفة ادلشاكل يف 

قصود كفقا للقواعد العلمية الواردة يف العلم ادل ك نظمالكيالين  من مًبرؼ ترمجة الصب علم اكتال .4

 .رؼص

لديو تصميم غطاء  ادلواد التعليمية يعُب:جوانب العرض من رؼ لديها مازايا الصب علم اكتال .5

 .تقييم التمكن من ادلوادلتاـ الدرس كيت ي مع األسللة هناية ادلادة خلكل   يفذاب، كىناؾ زبطي  اجل

احملتول باستخداـ اللغة أقل بسيطة كال يازاؿ شرح عاـ ليست عميقة، مل يكن رؼ الصب علم اكتال .6

 .ىذه ادلادة إلتقاف على ادلواد شلا غلعل من الصعب للمبتدئْب صورةكليس ىناؾ 

 

 اتقَباحاإل . ب

أفضل ، كذلك قصودادل ك نظمالكيالين  من مًبرؼ ترمجة الصب علم اكتالاحلاجة إىل تقييم   .1

 ستقبل ادل يف طبعة تشكيل

قَباحات الكماؿ بناءة التعليقات ك اإلث، من أجل تقدمي البحاحلاجة إىل إجراء مازيد من  .2

 .ىذا البحث تكميل

  



 ادلراجع

 ادلراجع العربية: . أ

 القرآف الكرمي

 : دار الاقافة اإلسالمية(، بال سنة. بّبكت) ،ملخص قواعد اللغة العربيةنعمة, فوائد 

 .(ـ4103دار السالـ,: ) القاىرة جامع الدركس اللغة العربيةمصطفى الغالييُب, 

 علم جايا(،بال سنة.: سومرب )ميداف التصريف الواضح اجلازء األكؿ زلمد حسْب عبد الكرمي،

 اف باغيل(بال سنة)رحب1،2،3 كتاب التصريفحسن بن أمحد, 

 (بال سنة)زلفوظة الوكزارةكتاب قواعد اللغة العربية للتالميذ ادلدارس الاانويةزلمد بك دياب ك الصحابة,

ر ة دار العركبة للنشمكتب: كويت , ) سلتصر اخلطيب يف علم التصريفعبد اللطيف بن زلمد اخلطيب, 

 (4100 كالتوزيع،

 ,)جامعة ادللك سعود( دكف سنة.الواضح يف الصرؼحساف بن عبد اهلل الغنيماف, 

 (4112)مجيع احلقوؽ زلفوظة للمكلف،(، قواعد اللغة العربية)النحو ك الصرؼ ادليسرعماد على مجعة،



 (4113)كويت،تيسّب الصرؼعبد القادر فيضي ك عبد اهلل الدامرم, 

 سنة (بالجامعة زلمد األكؿ بوجدة)الصرؼ لبنات ك األساسعلم مسّبة حيدا, 

 ادلراجع اإلندكنسية . ب
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