
 

 

 ل األو   بابال
 مة مقد  

 الفصل األو ل: خلفي ة البحث 

اللغة كوسيلة  ،  لغة معنان. أولا لفإن    (1صفحة  ،  Irawati  ،2013) ،  وفقا خلرباء اللغة

اللغة هي ،  للتواصل بني أفراد اجملتمع يف شكل رموز صوتية تنتجها األلفاظ البشرية. اثنياا

أي أنه ل توجد عالقة إلزامية بني رمز اللغة  ،  نظام اتصال يستخدم رموزاا صوتية عشوائية

 ابلرمز.  )الصوت( واملفهوم أو التعريف املشار إليه

واحلالة   املؤلف  بني  جديل  نص  عن  عبارة  وهي  الثقافية  للبيئة  انعكاس  هي  اللغة 

الجتماعية اليت تشكله أو هو تفسري لتاريخ اجلدلية املطورة يف األدب. اللغة هي وحدة  

واسعة للغاية حبيث تنتج أنواعاا خمتلفة من التخصصات العلمية من تلك اللغة. اللغة هي  

بل إنه يصبح جزءاا ل يتجزأ من احلياة  ،  ائماا ما يعاين منه كل كائن بشرينشاط روتيين د

 اليومية لإلنسان بدون استثناء. 

جتماعية إىل أنشطة للتواصل الجتماعي وتنمية ثقافتهم مع إ  ممخلوق  حيتاج البشر  

والثقايف الجتماعي  النشاط  هذا  يف  للغاية،  اآلخرين.  ضرورية  اللغة ،  اللغة  ذلك  يف  مبا 

العربية. يف هذا الصدد تتطور الكلمة األدبية للكلمة متاشيا مع تطور حياة العرب من وقت  

الذي يستخدم حىت  التعريف  آلخر حنو حضارة. هناك اختالفات يف املعىن حىت يظهر 



 

 

اليت هتدف إىل ملس أرواح الذين يقولون أو يسمعون ،  أي الكلمات اجلميلة والواضحة،  اآلن

 (.7، 2007ر أو نثر )ضيف، يف شكل شعر أو انتص

العمل األديب شكل ونتائج لألعمال الفنية اإلبداعية اليت أّن  (  2016،5داين )رأى  

للمؤلف أن   اللغة كوسيط هلا. ميكن  يكون هدفها اإلنسان وحياته من خالل استخدام 

الواقع اليت أيخذ األفكار أو املشكالت اليت مت التعبري عنها يف األدبيات بناءا على اخلربة أو  

 توجد غالباا يف وسط اجملتمع.

حتتوي    نشأت  لذلك  البلد.  هذا  يف  وتفضيلها  شكل كتابة  يف  األدبية  األعمال 

تعترب األعمال ،  األعمال األدبية على قيمة اجلمال وحتتوي على معان  معينة. يف األساس

ا حلياة اإلنسان القراء الوعي حول  ألن األعمال األدبية ميكن أن تعطي  ،  األدبية مفيدة جدا

فإن جممل األدب نفسه ،  على الرغم من وصفها يف شكل خيال. من انحية ،  حقائق احلياة

 . (1، صفحة Ratna ،2004)هو نسخة طبق األصل للحياة من جهة أخرى  

بائل العربية  وهي اللغة اليت تستخدمها الق،  أتيت اللغة العربية من عائلة اللغة السامية

. اللغة العربية هي  (5، صفحة  Irawati  ،2013)القدمية اليت سكنت منطقة غرب آسيا  

من  من   أكثر  هبا  يتحدث  اليت  العامل  يف  الرئيسية  إنسان    200،000،000اللغات 

(Arsyad  ،2004  1، صفحة)  اللغة لديها ثروة واسعة من أصل الكلمة وموفردات. . هذه

 تدل على ذلك العديد من الكلمات الستيعابية يف البلدان األخرى اليت أتيت من العربية.



 

 

وهي علم ،  تعلم اللغة العربية ابلتأكيد ل ميكن فصله عن الدراسات األربعة التالية

للة. علم األصوات أو اللغة العربية  الرتكيب اللغوي ودللت الد ،  املورفولوجيا،  األصوات 

الصيحة علم  الصوت،  يسمى  عن  يتحدث  ما  إنتاجه،  وهو  يناقش  ،  وكيفية  وغريها. 

وموسيقها. يناقش علم النحو ،  وتقسيمها،  مورفولوجيا شرييف أو علومه تشكيل الكلمات 

املعاين   أو النحوي لفظا وتصبح عملية جتميعها مجلة. والدللت أو علوم دلله اليت تناقش

 املعجمية أو النحوية أو السياقية. 

يسمى مورفولوجيا أو ابللغة العربية الصرف. ينقسم علم الصرف الذي يرتبط بتشكيل 

أولا  قسمني.  إىل  والشيجات(  )البنيات  خمتلفة  ،  الكلمة  أشكال  إىل  الكلمات  تغيري  أو 

تغيريات اللفظ يف الكلمات ،  جامع. اثنيا،  الطنية،  املثمن،  مثل الشاذير،  لتعديل نوع املعىن

 من موقعها األصلي مع أهداف أخرى ول تغيري معىن مثل اإلعالل )التغيري الصويت(.

الدراسة  هذه  السبب،  يف  هلذا  مورفولوجيا.  الباحث  الباحث ،  حلل  يقوم  سوف 

اللغة  اليت حتدد وحدات  اللغوايت  فرع من  مورفولوجيا هو  التشكل.  املزيد عن  بفحص 

 (.Irawati 2013 ،101األساسية كوحدة حنوية )

لعلماء الصرف هو بقلبه أو  "  تعريف اإلعالل وفقا  للتخفيف  العلة  تغيري حرف 

اإلعالل هو ،  اإلعالل وفقا للغة معيبة. يف حني أنه وفقا للمصطلح.    "إسكانه أو حذفه

واليلء( حبيث تكون  ،  أليف ،  قواعد اللغة العربية اليت هتدف إىل تغيري حروف العّلة )الواو



 

 

املشروعة غري  احلروف  تغيري  النطق. كيفية  وسهلة  طريقة لستبدال،  خفيفة  نقل  ،  هناك 

 حىت لرمي الرسائل.،  التوفيق، املؤسسة اخلريية

لفظ أو  ،  متطلبات. أول  3يقال أن ترتيب الكلمات يكون مجلة مثالية إذا استوىف  

ميكن فهم ،  يعين كلمتني أو أكثر. اثلثاا   وهو ما،  مركب،  حتتوي على حروف هجائية. الثاين

املفهوم أو ترتيب الكلمات أو حتتوي على معان واضحة. ُيشار إىل وضوح معاين هذه 

،  ألن التغيري يف الكلمات سيكون له أتثري كبري على معىن املعىن. لذلك ،  الكلمات يف املعىن

ن لفظ حيتوي على عملية ل يستطيع املرء أن مييز ما إذا كا،  بدون فهم قواعد اإلعالل

 اإلعالل أو ل حىت يتمكن من العثور على مصدر الكلمة اليت يبحث عنها. 

هناك العديد من القواعد أو القواعد اليت جيب ،  يف قواعد كتابة اللغة العربية )كلمة(

أن تطاع. يف كثري من األحيان سنجد مجلة مكتوبة بطريقة خمتلفة عما جيب كتابته. مثل  

قال هو كلمة فعل  "قول" ألن لفظ أييت من لفظ،  وهو ما يعين أنه قال،  لفظ "قال"مثال  

"والالم". ولكن جيب استبدال ،  وهي "القاف"، "الواو"،  أحرف  3املاضي الذي يتألف من  

عندها  ،  إذا كان هناك جمتمع واو يقع بعد الفتح ،  األوا أبلف ألهنا تستند إىل قواعد اإلعالء

"قول" إىل قال. كل عملية استبدال احلروف  حبيث يتغري لفظ،  أبلفجيب استبدال الواو  

 تتبع القواعد حمدد سلفا.

 



 

 

الواردة يف كتاب التعليم   هو الكلمات الباحث    هيناقش س  موضوع البحث الذس   أّما

النصائح يف الفضائل واهلداية يف التعلم وطلب    تشتكل فيها املتعلم وهو من الكتب اليت  

ن إبراهيم الزرجني احلنفي. أما كتاب تعليم املتعلم   للمؤلف برهان الدي  العلم. السم الكامل

أو يسّمى بفعل   العّلةماضي فيها حرف    فعلللشيخ الزرجني، فثمة أنواع خمتلفة من مجل  

 يف املثال التايل:  كما  معتّل يف عبم الّصرف

 الصفخة  البياانت  أصل الكلمة وزن 
1\44 قَالَ  َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَ َولَ  فَ َعلَ   

 

 فتتضّمن.  العّلة  حوفاليت حتتوي على أحد    فعل ماضياجلملة اليت حتتها خط مجلة  

الواو )مفيد،   فعلهاوهي كلمة يكون عني    "أجوا واوي  ءبنا"  السابقة يف  اجلملة حرف 

أي التغيري من احلرف األصلي هبدف    اإلعاللعملية  السابقة  (. يف اجلملة  41ص  ،  2014

  هي كما يلي: السابقة عملية التحليل يف اجلملة أّمأ تسهيل قراءهتا. 

" أبدلت الواو ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة يف لَ عَ " على وزن "ف َ قَ َولَ " أصله "قَالَ 

 ."قَالَ  كلمتها فصار " 



 

 

اليت ختترب   األفعال املاضّيةمعرفة  يف    الباحثُ   رغب،  بناءا على خلفّية البحث املذكورة

الشرح  ،  اإلعاللعملية   على  بناء  البحث  السابق،مث  هلذا  العنوان  الباحث  وهو   إختار 

 .(")دراسة صرفي ة يف كتاب تعليم املتعل م للشيخ الزرنوجياألفعال املاضي ة  إعالل"

 

 حتديد البحث الفصل الثاين: 

اإلعالل إّما من الفعل املاضى،  عملية  ختترب  اليت    الكلماتِ يشمل كتاب تعليم املتعّلم  

ولكّن يف هذا البحث، رّكز الباحث يف    والفعل املضارع، وفعل األمر، وأشكال األمساء.

 دراسة الباانت اليت تتعّلق أبفعال املاضّية. 

 ؟ الزرنوجييف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ  الواردةُ األفعال املاضّية  كيف أنواعُ  .1

 ؟  يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرنوجي اإلعالل وعملّيتها كيف أنواعُ  .2

 

 ثح الب أغراض الفصل الثالث: 

 :هي أغراض هذا البحث فإن، السابق حتديد البخث على بناءا 

 .يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرنوجي الواردةُ األفعال املاضّية  أنواعِ لوصف  .1

 .يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرنوجي اإلعالل وعملّيتها أنواعِ لوصف  .2



 

 

 البحث فوائدالفصل الرابع:  

اللغة  جمال يف  للقرّاء خاّصةا  فوائد توفري على قادراا  الباحث هذا يكون   أن املتوقع من

 . والعملية النظرية  الناحية من واآلداب 

 العملية الفوائد .1

،  وأدهبا  العربية  اللغة  طالب   حتفيز  على  قادرة   الدراسة  نتائج  تكون  أن  املتوقع  من

 يف  فيها خاّصة  واملسامهة  األدبية  األعمال  تقدير  يف  العام  واجلمهور،  اللغة  ومراقيب

 . ابستخدام دراسة صرفّية يف كتاب تعليم املتعّلم ابلعالل املتعلقة اللغوايت  جمال

 النظرية فوائد .2

  علم الّصرف  حول  املعرفة  كنز  إىل  البحث  هذا  نتائج  تضيف   أن  املتوقع  من

 مرجعاا   الدراسة  هذه  نتائج  تكون  أن  املتوقع  منو   .يف دراسة اإلعالل وقواعده  خاّصةا 

 .الالحقني للباحثني أيضاا ومقارنة

 الدرسات السابقة الفصل اخلامس: 

قْد   املماثلة  الدراسات   حول  املعلومات   بعض  على  هذه  األدبيات   مراجعة  حتتوي

املتعلق ابلقاعدة اللغة معهودة    الّصرفالبحث عن حتليل    .البحث  هذا  يف  جررها الباحثون

على الباحثني، يهتم بعض الباحثني ابستخدام هذا البحث ألنه يساعد الطالب على فهم  



 

 

. بنفس موضوع البحث، وكذلك قواعد العربية املتعلقة  بدراسة صرفّيةقواعد اللغة املتعلقة  

 :فهيسابقات املتعلقات هبذا البحث دراسات الالما أ

 حملم د  وصااييف كتاب    قلبل اباإلعالل  بعنوان    الرسالة(  2021)  ألدينو كورنياوان .1

كلية اآلداب والعلوم ب،  اأدهبو   اللغة العربّية   قسم  .)دراسة صرفي ة(   االسكنداري   شاكر 

..  2021جونونج عام    سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكوميةاإلنسانية، جامعة  

 الفرق برسالة الباحث يف استخداممن حيث نظرية البحث. أما  تشابُه  هلذه الرسالة 

 .كتاب تيسري اخلالق حلافض حسن املسعودي  البحث وهو موضوع

والقيمة الرتبوي ة للش خصي ة   األشار بعنوان    الرسالة(  2021)  حمم د رزكي ستياوان .2

كلية اآلداب ب،  اأدهبو   اللغة العربّية  قسم  (.البيان  علمدراسة  )  كتاب تعليم املتعل م يف  

  هلذه الرسالة.  2021عام    سورااباي  اإلسالمية احلكومية  أمبيلسوانن  ، جامعة  واللغة

أما    موضوعمن حيث    تشابُه الباحث يف  البحث.  برسالة  نظريّة    استخدامالفرق 

 . البياندراسة علم  البحث وهو

كتاب تعليم املتعل م للشيخ   يف   األمر بعنوان    الرسالة (  2021)  اثنية نبيال أديف .3

العربّية  قسم(.  املعاين  علم دراسة  )  الزرنوجي والعلوم ب،  اأدهبو   اللغة  اآلداب  كلية 

. 2021جونونج عام    سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكوميةاإلنسانية، جامعة  



 

 

 الفرق برسالة الباحث يف استخدامأما  البحث.    موضوعمن حيث    تشابُه  هلذه الرسالة

 .دراسة علم املعاين نظريّة البحث وهو

الفعل املعتل  يف كتاب نصائح العباد  بعنوان    الرسالة(  2020)  فجري عني اليقني .4

كلية اآلداب والعلوم ب،  اأدهبو   اللغة العربّية  قسم  . صرفي ة(دراسة  )  حملم د نووي  البنتاين  

. 2020جونونج عام    سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكوميةاإلنسانية، جامعة  

 الفرق برسالة الباحث يف استخداممن حيث نظرية البحث. أما  تشابُه  هلذه الرسالة 

 . كتاب نصائح العباد حملّمد نووّي البنتاينّ   البحث وهو موضوع

أي  بعنوان    الرسالة(  2019)  سونداري .5 يف كتاب  مورفوفونيميكة  الولد دراسة  ها 

الغزال   العربّية  قسم  . صرفي ة(دراسة  )  لإلمام  والعلوم ب،  اأدهبو   اللغة  اآلداب  كلية 

. 2019جونونج عام    سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكوميةاإلنسانية، جامعة  

 الفرق برسالة الباحث يف استخداممن حيث نظرية البحث. أما  تشابُه  هلذه الرسالة 

 .كتاب أيّها الولد لإلمام الغزايلّ   البحث وهو موضوع

كتاب تعليم    يف   التشبيه وأغراضهبعنوان    الرسالة(  2019)  سييت حليمة سعدية .6

الزرنوجي للشيخ  العربّية  قسم(.  البيان   علمدراسة  )  املتعل م  كلية  ب،  اأدهبو   اللغة 

جونونج    سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة  



 

 

الرسالة .  2019عام   حيث    تشابُه  هلذه  أما    موضوع من  برسالة  البحث.  الفرق 

 . البياندراسة علم  نظريّة البحث وهو الباحث يف استخدام

جنيدي   .7 يف    الرسالة (  2019)  جاجاي  ابإلبدال  البديعةاإلعالل  رايض   كتاب 

نووي   العربّية   قسم  .)دراسة صرفي ة(  للشيخ  والعلوم ب،  اأدهبو   اللغة  اآلداب  كلية 

. 2019جونونج عام    سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكوميةاإلنسانية، جامعة  

 الفرق برسالة الباحث يف استخداممن حيث نظرية البحث. أما  تشابُه  هلذه الرسالة 

 . كتاب رايض البديعة للشيخ نوويّ   البحث وهو موضوع

اإلعالل يف كتاب قر ة العيون للشيخ حممد   الرسالة(  2018)  فجر ألفي يسري   .8

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  ب،  اأدهبو   اللغة العربّية  قسم  . التهامي  )دراسة صرفي ة(

  هلذه الرسالة .  2018جونونج عام    سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية جامعة  

أما    تشابُه البحث.  نظرية  استخداممن حيث  الباحث يف  برسالة    موضوع   الفرق 

 . كتاب قرّة العيون للشيخ حممد التهاميّ   البحث وهو

كتاب تعليم  يف    والن هي فعل األمر  بعنوان    الرسالة(  2012)  جيجيف أمحد رجا .9

الزرنوجي للشيخ  العربّية  قسمالنحو(.    علم دراسة  )  املتعل م  كلية  ب،  اأدهبو   اللغة 

جونونج    سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة  



 

 

الرسالة .  2012عام   حيث    تشابُه  هلذه  أما    موضوع من  برسالة  البحث.  الفرق 

 .دراسة علم النحو نظريّة البحث وهو الباحث يف استخدام

الباحث  السابقة  ات الدراس  بناءا على هبا  قام  دراسات ةناليت  تسع  الباحث  ، وجد 

الباحث على حبث   تتعّلق يعثر  مل  الدراسات  الباحث. من هذه  أجراها  اليت  ابلدراسات 

 . بدراسة صرفّيةيف كتاب تعليم املتعلم للشيخ الزرنوجي  األفعال املاضّية  إعالل

 

 إطار التفكريالفصل السادس:  

هو   يفهم الصرف  والكتابة. كي  للمحادثة  تستخدم  اليت  اللغة  قواعد  لتعلم  علم 

 الباحث القرآن وأحاديث النبوية وكتب العلماء وأشعار العربية لبد بتعلم الصرف.

تغيري شكل كلمة لتغيري   يهالصيغة فتنقسم الكلمة إىل قسمني الصيغة والبناء. أما  

، 2014)موفيد،    سم إىل صفة أو العكساأو  فئة الكلمة. مثل التغيري من فعل إىل اسم  

البناء  . وأما  الزمن واملكانكاملاض واملضارع واألمر واملصدار والفاعل واملفعول و   (12صفحة  

  هو شكل أو بناء الكلمة اليت تشمل احلروف املكونة للكلمات والصوت واملتغريات الساكنة 

واألجوف  29صفحة  ،  2014)موفيد،   واملثال  املفروق    والناقص ( كالصحيح  واللفيف 

 .واللفيف املقرون



 

 

قواعد اللغة العربية  اإلعالل لغة هو علة مبعىن املرض أوالعيب. وأما إصطالحا فهو  

 كما ذكر: "   . يف النطقيكون خفيفا وسهالأن  اليت هتدف إىل تغيري حرف العلة حبيث  

، 1923)امساعيل،  "  العالل هو تغيري حرف العلة للتخفيف بقلبه أو إسكانه أو حذفه

 .(158صفحة 

ابحلذف   واإلعالل  ابإلسكان  اإلعالل  فهو  أقسام  أربعة  إىل  ينقسم  اإلعالل  أما 

واإلعالل ابإلدغام واإلعالل ابإلبدال. يستخدم الباحث اإلعالل ابإلبدال لدراسته. وأما  

والياء واأللف   القلب وحروفه تسعة, وهي الواو )اإلبدال( يقال له  التعريف اإلبدال فهو: "

 . (79، صفحة 1923)رزاق، "  وامليم والطاء والدال واهلاء واهلمزة والتاء

 اليت متر هبا عملية اإلعالل ابإلبدال ووجد الكلمات  كتاب تعليم املتعلم  قرأى الباحث  

لشيخ   كتاب تعليم املتعلمل ابإلبدال وأنواعه وأبنيته يف  فيه. لذالك، سيقوم ابلتحليل اإلعال

 .الزرنوجي

 

 

 



 

 

 وأما الصورة ألساس التفكري يف هذا البحث فهي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم البحث الفصل السابع: 

  كتابة بشكل منهجي لتسهيل  ويكتب  يف البحث    ةهو ترتيب للمناقش   تنظيم البحث

 هي: ف يف هذا البحث  تنظيم البحثأما تكون أكثر تنظيما. أن حيث  أبكملها  الرسالة

 الصرف

 البناء

 إعالل

 لشيخ الزرنوجي كتاب تعليم املتعلم

يف  تهاعمليوع اإلعالل نوأ
كتاب تعليم املتعلم لشيخ 

 الزرنوجي

ة اليت تشتمل  األفعال املاضيّ
ة أو تسّمى  فيها حروف العلّ

 ابلفعل املعتّل 



 

 

  وحتديد   خلفية البحثالذي يتكون من    ،املقدمة  األّول:  باب الالباب األول وهو  

البحثو   البحث البحثو   أهداف  السابقات و   فوائد  التفكريو   الدراسات  تنظيم   أساس 

 .البحث

 الذي يتكون من الصرف وبناء املعتل واإلعالل.، ساس النظرياألالثاين: الباب 

 مصادر البياانت و   نوع منهج البحثالذي يتكون من  : منهج احلث،  الباب الثالث

 .ريقة حتليل البياانت وط طريقة مجع البياانت و  نوع البياانت و 

أنواع  الذي يتكون من سرية ذاتية لشيخ الزرنوجي و   : البحث والتحليل،الباب الرابع

العّلة أو تسّمى ابلفعل اليت تشتمل فيها حروف    األفعال املاضّيةبنيان  و تها  عمليو اإلعالل  

 . يف كتاب تعليم املتعلم لشيخ الزرنوجي املعتلّ 

 الذي يتكون من نتائج البحث واإلقرتاحات. اخلامتة : الباب اخلامس


