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 الباب األول

 مةقد  م

 خلفية البحث: األول الفصل

 علم القواعد. يف قواعد اللغة فرعان علم اللغة ضربان: علم األصوات و

علم الصرف  " بأنّ ( 87: 8791) ذكر رمالن. علم النحو : علم الصرف و

ألقسام الكلمة ومعانيها يف  عن أصول الكلمة وتأثري تغيرياهتابحث فيو علم ي

 اللغة". 

بحث فيو ي( أن " علم الصرف فرع لغوي ٜٚ: ٕٗٓٓعند فريىار )

أّن  عن الوحدات األساسية للغة باعتبارىا وحدات ضلوية". لذلك ميكن أن طللص

 بحث فيو عن تشكيل الكلمة. علم الصرف فرع لغوي ي

الكلمة. وباإلضافة إىل  صيغة فموضوعو ىو اللغة، علم الصرف باعتبار

أقسام الكلمة بسبب ىذا  الظاىرة وكذلك تغيري صيغ الكلمة ومعانيها ذلك، تغيري

 . تغيري صيغ الكلمة، فهو من موضوعات الصرف
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إّن موضوع علم الصرف ىو مورفيم  ميكن أن نقول، من حيث البنية

 يف أدىن ادلستوى وكلمة ىف أعلى ادلستوى. 

بحث فيو عن أصول علم الصرف علم يىذا ىو السبب، يقال أن 

الكلمة )بنية الكلمة( وتأثري تغيرياهتا ألقسام الكلمة ومعانيها. يف اللغة العربية، إّن 

عن أحوال بنية  عاتموضو فيو  نسميو "علم الصرف" مورفولوجيا مييل إىل أن

 . الكلمة، وصرفها على وجوه شىت دلعان سلتلفة

د اللغة العربية. فالبعلم الصرف )مورفولوجيا( أحد أىّم العلوم ىف تعّلم 

قواعدىا كبداية لدخول تعلم اللغة العربية. علم  أن يفهم متعّلمو اللغة العربية

فة، سلتلمفهوم  فيها الصرف األدىن ضروري لفهم النصوص العربية اليت قد يكون

  قليل الفهم عن القواعد الصرفية. وذلك ألنّ 

إحدى صيغ الكلمة اليت أصبحت موضوًعا لعلم الصرف ىي صيغ 

(، يف ىذه عن تغيري صيغ ادلفرد اللغة العربية ىناك سامل )سامل اجلمع. اجلمع يف

 ناك غري. وىسامل و مجع ادلؤنث سامل ضربان، مها: مجع ادلذكر احلالة أّن اجلمع

 "( "مجع التكسري ، أو معروف باسمعن تغيري صيغ ادلفرد السامل )غري السامل
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: ينقسم مجع التكسري إىل قسمني"(، ٕٖ-ٜٕ: ٜٛٛٔعند نعمو )

مجع القلة ىو أحد أنواع مجع التكسري ويدل . مجع الكثرة( "ٕمجع القلة و )( 8)

أوزان أما  بأن لو أربعة أوزان.على العدد من الثالثة إىل العشرة، ويُعرف مجع القلة 

 على النحو التايل: هي فوأملثتو  مجع القلة

 بااجلمع من لفظ نفس .اَف َْعُل، ككلمة : أنفس، أذرع .1

  : أجداد. بااجلمع من لفظ جدّ  اَف َْعاُل، ككلمة .2

 عمد بااجلمع من لفظ. أعمدة: اَْفِعَلة، ككلمة .3

 بااجلمع من لفظ صبح. ِفْعَلُة، ككلمة : صبية .4

الكثرة ىو أحد أنواع مجع التكسري، وىو ما يدل من الثالثة إىل ما  مجع

 على النحو التايل:وأملثتو ىي أوزانو أما بعض  ال هناية، ولو سبعة عشر وزنًا.

 بااجلمع من لفظ عور ككلمة: فُ ْعٌل ، .1

 بااجلمع من لفظ كتاب كتب ، ككلمة: فُ ُعلُ  .2

 بااجلمع من لفظ غرفة غرف ، ككلمة: فُ َعلٌ  .3

 بااجلمع من لفظ حّجة ٌل، ككلمة: حججِفعَ  .4
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 ، ككلمة:  ىداة من ىدية  فُ َعَلةٌ  .5

جبمع  اختلفت صيغ مجع التكسري استنادا إىل الشرح السابق، نفهم أنّ 

 ثابتة، ولو صيغ وأشكال وأوزان شىّت.  ادلذكر ومجع ادلؤنث، صيغو غري

دلورل " لذا، اختارِت الباحثُة روايَة "بنت موالنا جالل الدين الرومي

 التحليل صيغ حىت جتد الباحثُة من(. مجع التكسري) مفروي حتليال يف البحث عن

 مجع التكسري ادلستعملة يف ذلك العمل األديب. 

منو  حىت جتد مجع التكسريباإلضافة إىل ذلك، ستحّدد الباحثُة كل 

من  تلك الرواية حتليال ألّن فيها كثريا استعمال معانيو، والسبب األساسي على

 .مجع التكسري صيغ

يف رواية "بنت موالنا جالل الدين الرومي" دلورل  مجع التكسريأما أمثلة 

 هي على النحو التايل:فمفروي 

أعشاب يف تركيب   التكسرييف فقرة الواحدة ُوجد مجع   ىف الصفحة التاسع .1

اجلملة أعشاب شوكية. كلمة أعشاب و ىي اجلمع من عشب تابع اىل 

من جنس  التكسريالوزن أفعال، وىكذا ألهنا من ذلك الوزن، فهذا مجع 
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اجلمع القلة الذي لو معٌت من ثالثة إىل عشرة. وإذا كان بالنظر شكلو فهذا 

ىو حرف إضايف من  يغري حبرف إضايف و تغيري حركاتو، و ىو التكسريمجع 

اذلمزة قبل الفاء الفعل و حرف األليف بعد عني فعلو، و تغيري حركاة فتحة 

يف الفاء الفعل تكون الساكن و تغيري حركاة الساكن يف العني الفعل تكون 

   فتحة. فجدوال ىذا التحليل فكما يلي:

ِجبَاٌل يف تركيب اجلملة من   التكسري صفحة يف فقرة الثانية ُوجد مجع . يفٕ

سلسلة جبال منبسطة، كلمة ِجبَاٌل و ىي اجلمع من َجَبٌل تابع اىل الوزن 

التكسري من جنس اجلمع الكثرة و ىو ما جتاوز الثالثة ِإىل فعال، فهذا مجع 

يغري حبرف إضايف و  التكسري. وإذا كان بالنظر شكلو فهذا مجع ة لويما ال هنا

تغيري حركاتو، و ىو حرف إضايف من األليف بعد عني فعلو، و تغيري حركاة 

  فتحة يف الفاء الفعل تكون الكسرة. فجدوال ىذا التحليل فكما يلي:

مجع التكسري يف رواية "بنت  ىذان ادلثاالن السابقان دليٌل على أنّ 

 استنادا إىل خلفية البحث السابقة،. موالنا جالل الدين الرومي" دلورل مفروي كثريةٌ 
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جمع التكسير في رواية بنت موالنا جالل : "تريد الباحثُة أن تبحث حبثًا بعنوان

 "الدين الرومي لمورل مفروي

  الفصل الثاني: تحديد البحث

 : فتحديد ىذا البحث ىو ما يلي استنادا إىل خلفية ادلشكلة ادلذكورة،

دلورل  "بنت موالنا جالل الدين الرومي" مجع التكسري يف رواية ما أوزان .1

 ؟ مفروي

 مجع التكسري يف رواية "بنت موالنا جالل الدين الرومي" كيف تغيري صيغ  .2

 ؟دلورل مفروي

  الفصل الثالث: أهداف البحث

     ىي:  استنادا إىل حتديد البحث ادلذكور فأىداُف ىذا البحثِ 

مجع التكسري يف رواية "بنت موالنا جالل الدين الرومي"  وصف أنواع أوزان .1

 دلورل مفروي. 

وصف تغيري صيغ مجع التكسري يف رواية "بنت موالنا جالل الدين الرومي"  .2

 دلورل مفروي.
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  الفصل الرابع: فوائد البحث

نال ىذا البحث فائدتني يستفيد هبما القراُء  يك ترجوا الباحثُة يف ىذا البحث

 والباحثة خصوصا، مها:عموما 

  . الفوائد النظرية1

أ. إثراء خزائن نتائج البحوث العلمية يف رلال األدب العريب، وخاصة يف 

 الدراسة ادلورفولوجية العربية أو الصرفية العربية

ىذا البحث مادًة مرجعية للبحث ادلتجانس يف ادلستقبل أو  ب. عسى أن يصبح

 تجانسة القادمة.للبحوث ادل أن يصبح مادًة معلومية

  . الفوائد العملية2

عن  أ. دلستخدمي األدب، عسى أن تزيد نتائج ىذا البحث معارفًا وبصائرًا

 مجع التكسري ىف ادلورفولوجية العربية أوزان أو صيغ

ب. عسى أن تساعد نتائج ىذا البحث الطالَب ىف فهم العمل األديب بواسطة 

 ولوجي. البحوث األدبية باعتبار التحليل ادلورف

 



 

8 
 

 الفصل الخامس: الدراسات السابقة

علم يبحث فيو عن تغيري  إّن البحث الصريف دراسة مثرية ألن الصرف

قام هبا بعض الباحثني، من  الكلمة يف اللغة. ىناك الدراسات ادلتعلقة بالصرف

 . ٕ٘ٔٓأبياسا وأمحد فردوس  ٕٗٔٓتقي الدين رسالة إسحاق  أمّهها:

للغة العربية، كلية تعليم تربية بقسم تعليم ا طالب ٕٗٔٓتقي الدين وال: إسحاق أ

"حتليل صيغ  (UPI) اآلداب، جامعة التعليم اندونيسيا باندونغ بعنوانو  اللغة

" يف القرآن الكرًن وتأثرياتو على تعليم الصرف مجع التكسريادلعٌت ألوزان 

الكرًن مع  حّلل الباحُث ىف حبثو صيَغ أوزاِن مجع التكسري ومعانيو يف القرآن

 تأثرياتو على تعليم الصرف.

والبحث الذي ( 4182) تقي الدينأما العالقة بني حبث إسحاق 

باإلضافة . وجود التشابو يف ادلناقشة الرئيسية ىي حول مجع التكسري سيجري ىي

نصوص مجع إىل ذلك ىناك التشابو يف غرض البحث ىو البحث عن أوزان من 

ىو يف موضوع البحث. حَبَث إسحاق ىف حبثو  أما الفرق بينهما. التكسري
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 البحث الذي سيجري يبحث عن  يف القرآن، مع أنّ  مجع التكسري( عن ٕٗٔٓ)

 . مجع التكسري يف رواية "بنت موالنا جالل الدين الرومي" دلورل مفروي

بقسم اللغة العربية وأدهبا، كلية  ( طالب4182)أبياسا ثانيا: أمحد فردوس 

ىف  أوزان مجع التكسري عنوان حبثو:" احلكومية ماالنج،اآلداب، اجلامعة 

سورة آل عمران وعملية تشكيلها" اختار الباحُث يف ىذا البحث العنواَن  

كثرٌي  يفهم مساعية متنّوعة األوزان يف سورة آل عمران ومل مجع التكسريألن 

 أوزانًا َشىّت. جِلمع التكسري من متعلمي العربية أنّ 

( والبحث الذي ٕ٘ٔٓأبياسا )أما العالقة بني حبث أمحد فردوس 

. باإلضافة ناقشة الرئيسية ىي حول مجع التكسريسيجري ىي وجود التشابو يف ادل

البحث عن أوزان من نصوص مجع إىل ذلك ىناك التشابو يف غرض البحث ىو 

 . أما الفرق بينهما ىو يف موضوع البحث.التكسري
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  اطار الفكريإلالفصل السادس: ا

كثري  أي استنادا إىل مساع العرب، ألّن معظم صيغو التكسريدلعرفة مجع 

 ومجع التكسريرأى العلماء أّن كل وزان قد كان ىف أشياء معينة. . من التكسريات

 العرب ىو مستند إىل السمع، أكان موافقا أم سلالفا للقواعد. الذي يسمعو

  أوزانًا شليزة وسلتلفة عن مجع آخر جِلمع التكسري كما عرفنا أنّ 

مثال مجع ىذا ادلثال ىو  ضلو: "رِْجٌل" إىل "اَرُجٌل"، -اَفُعٌل " "وزن  .1

 بوزن " اإلسم ادلفرد حىت إذا كان اَفُعٌل " " الذي حيتوي على وزن التكسري

 اَفُعٌل ". منو يستعمل وزن " فجمع التكسري"  ِفْعلٌ 

ىذا ادلثال ىو مثال مجع َأشَجاٌر "،  " إىل " َشَجَرةٌ  ضلو: " -اَفَعاٌل " وزن " .2

اَفَعاٌل " حىت إذا كان اإلسم ادلفرد بوزن  الذي حيتوي على وزن " التكسري

 ". اَفَعالٌ  منو يستعمل وزن " " فجمع التكسري "فَ َعَلةٌ 

"، ىذا ادلثال ىو مثال مجع َمَناِظَر  " إىل " نَاِظرٌ  ضلو: " -فَاِعٌل " وزن " .3

َمَفاِعَل " حىت إذا كان إسم الفاعل بوزن  الذي حيتوي على وزن " التكسري
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-٘: ٕٗٓٓ)فتاح ".منو يستعمل وزن " َمَفاِعَل  " فجمع التكسري"فَاِعٌل 

ٖٚ .) 

كلمة ( 7: 4112) مجع التكسري عند ُمعنيباإلضافة إىل ذلك، 

 : ذلذا التغيري ستة أنواع، ىي  ما يلي. تغريت من صيفة ادلفرد

َواٌن. – بالزيادة .1  ضلو: ِصنٌو : ِصن ْ

 ضلو: نِْعَمٌة : نَِعٌم. -بالنقص  .2

 ضلو: َأَسٌد: ُأُسدٌ  -بالشكل أواحلركة  .3

 ضلو:  َرُجٌل : رَِجالٌ  – بالشكل مع الزيادة .4

 : ُرُسلٌ  َرُسْولٌ  ضلو : –. بالشكل مع النقص 2

 ضلو : ُغاَلٌم : ِغْلَماٌن. – . بالشكل مع الزيادة والنقصٙ

وتغيرياتو  باعتبار أنواعو وأوزانو ح ادلذكور، مجع التكسريالشر  استنادا إىل 

  للمفرد سنحصل على تقسيمو يف اجلدول اآليت: يف احلروف
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 1.1 الرسم البياني.

 باعتبار أنواعه وأوزانه وتغييرات أوزانه جمع التكسيرتقسيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 (ٜ، ٕٗٓٓادلعني  و عبد ٖٚ-٘، ٕٗٓٓمراجع: فتاح )        

 

 جمع التكسير

وأوزانه أنواعه  

 الكثرة القلة

 اَفُعلٌ .1

 أَفَعالُ .2

 أَفِعَلةُ .3

 ِفعَلةُ .4

 ُفعل.1

 فُ ُعل.2

 فُ َعل.3

 فَعل.4

 ِفَعَلةٌ .5

 فَ َعَلةٌ .6

 َفعَلى.7

 ِفَعَلة.8

 فُ عَّل.9

 فُ عَّال.10

 فُ َعال.11

 فُ ُعول.12

 ُفعاَلن.13
 

األوزان تغيير  

  تغري بالزيادة .1

  تغري بالنقص.2

تغري بالشكل .3
 أواحلركة 

تغري بالشكل مع .4
  الزيادة

تغري بالشكل مع .5
 النقص 

تغري بالشكل مع .6
  الزيادة والنقص

 فُعالن. 14

 فَعالء. 15
 أفِعالء. 16
 فَ َواعل .17
 فَعاِئل. 18
 فَعايل. 19
 فَ َعلى.  20
 فَ َعليَ . 21
 فَ َعا لل .22
شبو .23

 (َعالل)َمَفعِ ف َ 



 

13 
 

. ، ألّن تغيريه متنّوعةمجع التكسري أوزان تغيري األعوام ال يعلم كثري من

 خطأوا ىف الًتمجة.  ىف حتديد اجلمع، وأخريا حىت أهنم خطأوا

يف  عن مجع التكسريولذلك، إّن التحليل الصريف، خاصة التحليل 

بنت عمل األدب ادلبحوث ىو الرواية العربية ىي رواية " السيما. العمل األديب مهم  

 الل الدين الرومي" لمورل مفروي" موالنا ج

 الفصل السابع: منهج البحث وخطواته

 منهج البحث .1

( مع موضوع البحث library research) مكتيب إّن ىذا البحث حبث

يستعمل ىذا البحث منهًجا . رواية "بنت موالنا جالل الدين الرومي" دلورل مفروي

مجع التكسري(. ) اجلملة العربية استعمالحتليلًيا بنيويًا يشمل حتليل البنية الصرفية ىف 

 . ىف منهج البحث الوصفي وباإلضافة إىل ذلك، يدخل ىذا ادلنهج التحليلي

  خطوات البحث.2

"بنت موالنا جالل  الصرف يف رواية كما سبق ذكره، يستعمل حتليل

الدين الرومي" دلورل مفروي منهًجا وصفيا نوعيا مع تقنية حتليل النص. ىذه التقنية 
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ىي تقنية البحث إلنتاج وصف موضوعي، لتحليل زلتوى النص الوارد يف عمل 

   (. ٔ: ٖٜٜٔللعمل األديب )زوشدي  أديب، حىت صلد من التحليل رسالةً 

إجراءات البحث  رفولوجي أوالصريفيف استعمال تقنيات التحليل ادلو 

 اليت جيب تنفيذىا، وىي: 

 مصدر البيانات  .أ

مصدر البيانات ىف ىذا البحث ىي رواية "بنت موالنا جالل الدين 

أنواع مجع الرومي" دلورل مفروي والكتب ادلتعلقة بعلوم اللغة العربية، خاّصة حول 

 وأوزانو ىف الدراسات الصرفية.  التكسري

 نوع البيانات  .ب

أنواع مجع  ىو النصوص الدالة على ىف ىذا البحث نوع البيانات

 وأوزانو ىف رواية "بنت موالنا جالل الدين الرومي" دلورل مفروي. التكسري

 تقنية جمع البيانات  .ج

. إّن التقنية اليت تستعملها الباحثُة ىف مجع البيانات ىي دراسة مكتبية

 أدق البيانات ادلناسبة وادلطابقة، فتكون البيانات احملصولةىكذا، تعيني أدوات مجع 
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مجع ىذه  ىف منهج الذي تستعملو الباحثة وحتليلها. لذلك، لتدويرىا وأكمل وأمثل

 االستماع ومنهج التسجيل منهجا بعده. منهج البيانات ىو

اللغة تشري إىل طريقة  باالستماع إىل استعمال ىذا ادلنهج مفعول

ما كان االستماع ىنا يتعلق باستعمال اللغة شفهيا  استمرار الطريقة.ادلالحظة مع 

تقنية أساسية فهي تقنية  ذلذا ادلنهج. حتريريا فقط، ولكن كان يتعلق باستعمال اللغة

تقنية  التنصت. يف التطبيق بعده، ىذه التقنية تتباعت عليها التقنيات التالية، منها:

ستماع احلّر الشارك الالحظ ، تقنية الكتابة، االستماع الشارك الالحظ، تقنية اال

 (. ٕٜ: ٕٗٔٓ، ماىسونوتقنية تسجيل )

يستعمل منهج االستماع يف ىذا البحث تقنية ادلالحظة أو التسجيل. 

والغرض منها ىو  مالصقة تقنية االستماع احلّر الشارك الالحظ، إّن ىذه التقنية

)ماىسون،  استعمال اللغةتسجيل بعض األشكال ادلناسبة لبحثو حتريريا من 

ٕٓٔٗ :ٜٖ .) 

مث اخلطوات ادلفعولة يف استعمال البيانات، ىي حتديد مصدر البيانات.  

يستعمل مصدر البيانات يف شكل رواية "بنت موالنا جالل  ىذا البحث كما أنّ 
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ووضع  الدين الرومي" دلورل مفروي. واخلطوة التالية ىي االستماع بقراءة الرواية

اجلمل اليت حتتوي على مجع التكسري ىف رواية "بنت موالنا جالل العالمة على 

تسجيل  فاخلطوة األخرية ىي الدين الرومي" دلورل مفروي. وبعد االستماع،

 التكسري البيانات، مث تقسيمها استنادا إىل اجلمل اليت حتتوي على أوزان مجع

  وتغيرياتو مث حتليلها.

 تحليل البيانات  .د

وتغيرياتو ىف  أوزان مجع التكسري فجملة باستعماللل البيانات مجلة حت

 رواية "بنت موالنا جالل الدين الرومي" دلورل مفروي.

 االستنتاجه. 

أخرية من أنشطة  ا كمرحلةالباحثة استنتاج بعد التحليل، فتصنع

 للمشاكل الواردة ىف صياغة ادلشكلة. البحث. إّن ىذا االستنتاج جوابٌ 

  الكتابةنظاميات : الفصل الثامن

ىذا  ىف نظامياهتا اخلاصة، أما نظاميات الكتابة يف كل أعماٍل ِعلمية

 : البحث ىي ما يلي
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يشمل ىذا الباب على خلفية البحث، حتديد . مقّدمة :الباب األّول

البحث، أىداف البحث، فوائد البحث ، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، 

 ونظاميات الكتابة.  منهج البحث وخطواتو،

 يشمل ىذا الباب على الدراسات النظرية. النظري طارالباب الثاين: اإل

ىف النحو العريب، الرواية، تعريف الرواية، خصائص  مجع التكسري اليت تبحث عن

 رواية "بنت موالنا جالل الدين الرومي" دلورل مفروي.الرواية، عناصر الرواية، و 

يشمل ىذا الباب على نتائج . ومباحثاتو نتائج البحث: الباب الثالث

أوزان مجع التكسري ومعانيو وتغيرياتو ىف رواية "بنت موالنا جالل البحث ىي حول 

 الدين الرومي" دلورل مفروي.

  النتائج واالقًتاحات يشمل ىذا الباب على. اخلامتة: الباب الرايع 


