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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
قد اضهم. ك ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغر  العربية اللغة 

ن طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة، كصلت إلينا ع
 منظومهم.ركاه الثقات من منثور العربية ك  ماك 

 اإلسًتاتيجي اؼبوقع لرب الذم إندكنيسيا ُب جنبيةأ لغة العربية اللغةو 
 ستعملكت العربية للغة ليس اغباؿ ىذاك . إندكنيسيا ُب اإلسالـ ألمة السيما

 أيضا لكن ،كغَتىا الدعاء، اعبمعة، خطبة الصالة، كمثل الدين مراسم ُب
 .ة االخرلعاؼبيال اللغات مع عرةةاؼب علمالعربية   اللغة
، ايفهموهنل أمر مطلوب لكل مدرس لغة العربية اللغة العربية خصائص 

عملية التعليمية. لكن ينبغى الالنجاح بنقل العلم ُب  على ساعديألف اغباؿ 
ليست متطابقة اللغة العربية ُب  عالمات اؼبميزةيعلم ال ، أفعلى طالب العلم

شف الزكائد ةيها تأف يكك فى تيك افاؼبفهًٌم  اؼبقصد ُبألف  ،مع الصعوابت
 صَت طريقة سهلة ُب تعليميهم.ت يتال

صبيعا. يتعلق ىذا اغباؿ أف  غة أمة اإلسالـلاللغة العربية لغة القرأف ك  
 تسطيعلغة العربية المع سالمي ك اجملتمع اإل عناصر بُت فرؽيال  فآالقر 

 ساس كل أ يىاليت هللا  ىلالدعوة إ إىل ابالضاةة اؼبسلمُت  تواصل مع ال
.ُفرداتم من ا أكثركهبةصاح بالغة األعلم ا العربية هباللغة ، ك اتالعباد
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 بُت اإلسالـك  .يةاإلسالمةهم القوانُت الدينية  ديكن لغة العربيةالإبتقاف ك 
 تال ديكن ةصلهما أبدا. مهما كان كاحدة وجهاف لعملةك اللغة العربيةك 

من زاؿ جزءا من العربية، ك تةهي ال  ات االسالميةكالثقاة ياتكالقبل ياتاعبنس
رسلهم ارسلوا بلساف  على الرغم أف ،ةالعربي وفال حيباإلسالـ مة ابعض 

؛ كما قاؿ هللا تعاىلعريب مبُت                  

                      2. 

ُب كل ؾباؿ من ؾباالت اإلسالـ  ةودابغبقائق اؼبوجة مرتبطالعربية  افؽبذا  
 لغة العربية كمركز للمعلوماتالتجزٌأ من عناصر اللغة العربية، ك أف القرآف ال يك 

كابالصح  .زكجلهللا عكىي كسيلة للتقرب اىل كالتواصل بُت إخواننا اؼبسلمُت 
ُب ربتاج  لغة العربية الك  .تدرسيهاكطرؽ  راتاهُب العامل م كل لغةل اف

 الب كمن ىذه اؼبهارتأربع مهارات جيب أف يتحكم ةيها الط اىل  تدرسيها
كال بد من  مهارة الكتابة.ك  ،مهارة القراءةك مهارة الكالـ، ك اع، مهارة اإلستم

 حىت يتمكن الطالب من تعلم  اللغة العربية  ةاألربعدراسة ىذه اؼبهارات 
 .ّ(Integral) بشكل متكامل

تدريس  ُبال ديكن إزالتها  السابق ُب تاليت ذكر  األربعة هاراتاؼبكىذه 
جييدكف  ة العربيةقواعد اللغ الناس الذين يفهموف كةهمك . ة العربيةقواعد اللغ
. ألف أىم اؼبعارؼ اليت يتعلمها جيد جدا كصبيل ُب أصواهتم التحدث

ة قواعد اللغإذا مل يستطع اؼبسلم ةهم ةة العربية، اؼبسلموف كيفهموهنا ىي اللغ
صل هللا عليو  ديث النيبحك  الكرًن يكوف من الصعب ةهم القرآف، ةسالعربية
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كسيكوف من الصعب التحدث  (kitab kuning) كالكتاب األصفر كسلم
 ابللغة العربية جيدا كبشكل صحيح.

كالصرؼ،  النحو قواعدالعربية ال ينفصل عن تعاليم اللغة قواعد تعلم ك 
 ْالكلمات كااؼبلح ُب الطعاـ.علم النحول ُب ك ، توابل الطعاـمثل  كبينهما
 . لذلك تعلم النحوالذيذ اؼبلح ُب الطعاـ مناسبا حىت يكوفقياس  كيكوف

البعض مثل  همكالمها يربط بعض،  ةصلهما  عن االخركالصرؼ ال ديكن 
 ،قدكة ألبنائهمُب اؼبستقبل  األطفاؿ كيصبحاف  ينجبافالزكج كالزكجة اللذين 

كالصرؼ كااألب كأـ، كما ُب إصطالح أحد العلماء اللغوم  حىت النحو
 .ٓف الصرؼ أـ العلـو كالنحو أبوىاإاعلم 

لفهم اللغة  ؽبم الدكر الكبَت كالصرؼ  أف النحو ضح العبارة،اكما َب ك 
كلمة كاحدة مذكورة ك  ،مشكلة ُب تعلم الكتب الًتاثية دثكلما ربالعربية، ك 

 ـبتلفة. معاينؽبا ، ةهذه ـبتلفة صيغةمع 
 ىتملم قواعد اللغة العربية. حىت اتع عن امهية ىكذا يعرؼ الكاتب

، كربديدان ُب كتاب األمثلة لغة العربيةدراسة قواعد العن  البحث ُبالكاتب 
 األمثلة التصريفيةاب تك ـ استخد و، ةإنما ابلنسبة لتجربة الكاتبأ .التصريفية

ا على مستخدميو. كىذا  بعض الكتب الكالسيكية اليت  ك يعترب سهالن جدن
ُب ىذه ك  .من أساليب اللغة متنوعةىي ك  حاضركفكتبها علماء سابقوف ك 

صبهور عند اؼبرتبة األكىل ألف  على األمثلة التصريفية، حيصل كتاب اغبالة
. ىمعهدؼبكمرجع أك منهج   تستخدموك اإلسالمية االندكنيسية  يةالسلف معاىد

حتليل نقدي برةع عنواف البحث العلمي "تم الكاتب على ىذا األساس ، يهك 
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لكتاب الصرف األمثلة التصريفية أتليف الشيخ دمحم معصوم بن علي  
 "كوارون جومبانج

 
 أسئلة البحث  . ب

  :كما يلي ىذه اػبلفية ، ديكن صياغة اؼبشكالتعلى  ناءب  
 كيف منهج التأليف لكتاب األمثلة التصرةية؟ .ُ
 منت لكتاب األمثلة التصرةية؟ كيف  .ِ
 كتاب األمثلة التصرةية؟ عيوبالزااي ك اؼبما ىي  .ّ

 
 أهداف البحث  . ت

 أىداؼ البحث ىو:
  منهج التأليف لكتاب األمثلة التصرةيةمعرةة   .ُ
 منت لكتاب األمثلة التصرةية معرةة .ِ
 كتاب األمثلة التصرةية مزااي كعيوبمعرةة  .ّ

 
 فوائد البحث  . ث

استخدامات ك  من اؼبتوقع أف يكوف ؽبذا البحث ُب كقت الحق ةوائد 
 نظرية كعملية

 أمهية البحث نظراي .ُ
 مع ىذا البحث ديكن أف تضيف نظرة اثقبة العلم حوؿ

ربليل نقدم لكتاب الصرؼ األمثلة التصريفية أتليف الشيخ دمحم  .أ 
 .معصـو بن علي كواركف جومبانج
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ُب ىذه الدراسة مفيدة للباحثُت  ؼبتوقع أف تكوف اؼبعلوماتمن ا .ب 
 .رؼالص، خاصة ةيما يتعلق بتدريس كتاب ُب اؼبستقبل

 عمليا أمهية البحث .ِ
ها إلستخدامك  أف تكوف مفيدة ؼبؤسسات البحث العلمي مع ىذا .أ 

ؿ ُب تدريس كتاب االنجاح أك الفشعلومات على اؼباؼبواد ك 
 .رؼالص

األمثلة التصريفية أتليف كتاب صرؼ لتعليم الصرؼ ك عريف ت .ب 
 .جومبانجالشيخ دمحم معصـو بن علي كواركف 

األمثلة  كتابلقًتاب االرؼ مع صالتعليم ل ةتربويتوةَت ةوائد  .ج 
 التصرةية

 .اؼبتعلقة أبصل الكلمة اصةخبك  رؼالصطوير علم ت .د



 

 حدود البحث . ج
رؼ ىذا الكتاب من كتب الصأبف ، سابقُب ال مثل ما ذكره الكاتب 

 ذا. ىحبيث ديكن ةهمو كحفظو بسهولة ةاؼبنهجي الًتبيةفريدة من نوعها مع ال
 األمثلة التصرةية رؼالص كتاب ُب البحث أشكاؿ من شكل ىو البحث

 باحثاؼب على يركز الذم جومبانج كوركف علي بن معصـو لشيخأتليف ا
 .الثي اجملردث

 
 حتديد املصطلحات . ح

 كاغبصوؿ اؼبصطلح تفسَت معٌت على الًتؾ أك الفهم ختالؼا تجنبل 
 اؼبصطلحات من العديد بتأكيد الباحث سيقـو كالن أ، لعنوافا كاضح على
 .الباحث يريد كما للمباحث كتوجو مهمة تعترب اليت الكلمات على
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 ربليل .ُ
 غَت، كمامفعال،  )مقاؿ دثاغبعبارة عن ربقيق ُب  ىو التحليل  

 .ٔذلك(غَت  لسبب، كاعبلوس ُب القضية كماؼبعرةة الوضع الفعلي )ا ذلك(
 ، نفسو اعبزء كدراسة اؼبختلفة األجزاء اهنيار اللغة ُب تحليلال  

ك ُب الصناعة حل   ٕ.الكامل اؼبعٌت كةهم الصحيح الفهم على للحصوؿ
 .ٖاؼبشكلة أك ارباد الفرؽ 

 كمراجعة ربلل ىو التحليل أف القوؿ ديكن ،السابق الفهم منك   
 على كاغبصوؿ كحدة أصغر ُب الوحدة غبل كعالقاهتا الوحداتك  األجزاء

 .العاـ اؼبعٌت كةهم الصحيح الفهم
 مقاؿ، ،مفعال) حدث ُب ربقيق عن عبارة التحليل ةإف ،كبذلك  

 السبب،ك  األصل،) الصحيحة اغبقائق على للحصوؿ( ذلكغَت كما
 البحث بفرضية تبدأ اليت اؼبشكالت حل عملية أك( اغبقيقي سبباؼبك 
 اؼبالحظات،) اليقُت بعض خالؿ من إثباهتا يتم حىت( إخلك  ،النظرية)
 .ٗ(إخلك  التجارب،ك 

 نقدم .ِ
 اليت النظرية أك للفكر ستجابةاال مفهـو ىو الناقد لتفكَت 
 النقدم ىو ك .اؼبنهجي التقييم على القدرةك  االستجابة تضمن. نتلقاىا

 .َُأخطاء أك العيوب وؿربمن  االختيار
  reflektif). ) كاالنعكاس(analitis)  ابلتحليل النقدم كاف يًتابط  

 
                                                           

 َْ، ص. ُٕٗٗ)سورااباي: أةولو لستارم(، ، KBBI Lengkapدرينطا،  ٔ
 َْ نفس اؼبرجع، ص. ٕ
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 لتحديد قرارات احتواء إىل تهدؼب تفكَتال عمليةكلذلك اما التحليل ىو 
 للغاية، خطَت موقف أنو على الناقديقاؿ لو  ،غالبنا. ك مشكلة أك مسألة

 .حرجنا الظركؼ أكثر ُب كىو أزمةك  حرج،ك 
 مع الناضج التفكَت ىو النقدم أف االستنتاج، ديكن كىكذا  

 ال، أـ صحيحنا اؼبعلومات مصدر كاف إذا ما على اغبكم على القدرة
 التمييز كديكن صلة، ذات ليستك  الصلة ذات اغبقائق بُت التمييز كديكن

 .النظر ككجهات التحيزات ربديد على قادرة كتكوف راء،اآلك  اغبقائق بُت
 الصرؼقواعد   .ّ

 الذينا ، لذا الناسكلماهتا لتجميل اػباصة قواعدىا ؽبا لغة كل  
 العربية اللغة ُب كىكذاالكلمات.  ظباع السهل من سيكوف أنو يفهموف

بُت النحو  التفرقة ديكن العلم الصرؼ. ك  النحو علمدراسة   الدين
الديكن االستغناء عنهما ُب  ماألهن العربية اللغة قواعد ُب كالصرؼ
 الطبيع.

 الشريعة علم دراسة ُب نقلها ديكنبتعليم قواعد النحو كالصرؼ   
الشيخ قدس حامد ؿبمود السامرائي قاؿ الكاتب من  . كظبعاإلسالمية

"كاف اليهودم كالنصارم ُب جزيرة العربية ىم الذين يتعلموف النحو 
  دركس العلـو النحو كالصرؼ جزء من علـوكالصرؼ، ألهنم يقولوف 

. ابلنسبة للمسلمُت العربية كليست علـو الشريعة اإلسالمية اللغةقواعد 
 إىل سَتشد اؼبسلموف مهاكال  ألف الصرؼ،النحو ك  علما لتعلم مهم جدن 

 علم عن ةصلهما ديكن كال الشريعة علم جيمع ُب ككالمها ،الشريعة علم
 ". الشريعة

 مل إذاك  ،للمسلمُت كةهمها تعلمها جيب اليت اؼبعرةة أىم ،كىكذا  
 القرآف قراءة الصعب من ةسيكوف الصرؼبعلم النحو ك  اؼبسلم يفهم
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 من كسيكوف ،(kitab kuning) األصفر كالكتاب ةالنبوي ديثاحكاال
 .العربية ابللغة التحدث الصعب

، كما الصرؼ طبعان  قواعد تعلمب ال بد العربية، ابللغة لةاعبم فهمل  
القاعدة، دبعٌت -سم ةاعل مذكر؛ القاعدُب اللغة ىو أيخذ ُب شكل ا

كأصلو من بناء الصحيح التنظيم كغَت ذلك. القٍعر، كالتوجيو، ك ك  األساس،
يػىٍفعيلي  -على كزف؛ ةػىعىلى 

. ةإف كاف ماضيو على كزف ةعىل مفتوح ُُ
اما الصرؼ من بناء الصحيح . ك ُِالعُت.. ةمضارعو يفعيل بضٌم العُت

صرةان،  –يصًرؼ  –،ن كصرىؼ ُّيفًعل دبصدار ةعال –على كزف؛ ةعىل 
أما الصرؼ ك  .ُْالتصريف، كالدىر كغَت ذلكدبعٌت الكلمة، كاػبالص، ك 

عند العلماء ىو التغيَت أك ربويل  االصل الواحد )مصدر أك ةعل ماضى( 
 .ُٓإىل أمثلة ـبتلفة ؼبعاف مقصودة

الصرؼ كيقاؿ لو التصريف ىو لغة التغيَت ، إف ىذا التعريفكُب   
إف ك  .ُٔكاالصطالح ربويل األصل الواحد اىل أمثلة ـبتلفة ؼبعاف مقصودة

الواحد إىل أمثلة اخرل، كاؼبراد من األصل الواحد التصريف ربويل األصل 
من األمثلة اؼبختلفة . ك ُٕاؼبصدر كىو اسم اغبدث اعبارم على الفعل
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، )كاديرم: سانتَتم سلف ةَتيس،  Kajian dan analisis Al Amtsilatu At Tashrifiyahتح لللو،ة ُٕ

 ِ(، ص. َُِٕ
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كمن اؼبعاين اؼبقصودة  .ُٖدخالن اخل –يدخيل  –اؼبتنوعة كبو دخىل 
 .ُٗغَتىااؼباضي، كاؼبضارع، كاألمر، كالنهي ك 

 
 نظام البحث  . خ

بحث، ال ؽبذه كاؼبنهجية الصلة ذات اؼبناقشة نتائج على لكربصي تبسيطل 
 : التايل كما منهجية بطريقة كالتقييم البحث تنظيم يتم

: صفحة اؼبوضوع، كصفحة األكؿ ىو قسم الشكليات الذم يتضمن 
صفحة التصديق، ك صفحة الشعار،  ، كالتوجيهية اؼبذكرة صفحةالبينة، ك 

ؿبتوايت البحث.  ، ك تقديراإلىداء، كملخص البحث، كشكر ك  صفحةك 
حيث تكوف البحث العلمي على طبسة ك الثاين ىو جزء من منت الكتاب، 

 : أبواب
كأسئلة خلفية البحث،  حوؿقدمة، كُب ىذا الباب اؼب الباب األكؿ،  

البحث، كأىداؼ البحث، كةوائد البحث، كحدكد البحث، كربديد البحث 
 نظاـ البحث.ك 

 لكتاب النقدم التحليل لنظرية العاـ الوصفيتعلق الباب الثاين،  
 ابللغة النص ُب الكلمات ُب التغيَتات لفهم األمثلة التصريفية رؼالص

  .العربية
الذم سيكوف ةيو تصميم  بَتمنهاج البحث الكالباب الثالث، خبصوص 

 خطواتالبحث، كأداكت البحث، كبياانت كمصادرىا، كصبع البياانت ك 
 البياانت. ربليل

 
                                                           

 ّّْ، ص.ُ(، ج.َُِْالثمانيٍت، )شرح التصريف لثمانيٍت، )رايض مكتبة اركص، أبو قاسم عمر بن ثبت  ُٖ
  ٖاؼبنكاب ابن اؼبوةق، اؼبطلوب، )مينارل قدس: اغبرمُت(، ص.ُٗ
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نتائج البحث كةقنا ؼبنحج الباب الرابع،  خبصوص جزء حيتوم على 
كالباب اػبامس، ىو اعبزء األخَت ُب البحث العلمي كمها البحث. 

  االستنتاجات كاالقًتاحات. 


