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األول الباب   
 املقدمة

خلفية البحث وأسئلِة البحث وأىداف البحث وأمهية  يشتمل ىذا الباب على
 البحث وأسباِب اختيار ادلوضوع والتحديد اإلجرائي والدراساِت السابقة وىيكِل البحث.

 بحثخلفية ال -أ 

 –كلمة "اللغة" مشتقة من لغا و ، ىي اللغة العامل يف ادلهمة االتصال آالت إحدى
 مصطفى الغاليُت عند اواصطالح ٔيف.يلغو: إذا تكلم، فمعناىا الكالم. فهذا تعريفها 

الفتح ابن جٍت أهنا "أصوات  أيبوعند  ٕدىم.و صعرب هبا كل قوم عن مقتاللغة ىي ألفاظ 
 أن اللغة ىي آلة من آالت عرفنا السابق عٌتمن ادل  ٖيعرب هبا كل قوم عن أغراضهم".

 أخرى.بالد  وأ واحدسواء كان يف بلد  أغراضهمعن  سااالتصال يف العامل اليت يعرب الن
ابلنسبة  أكثر من ذلك مهم للغاية وذلا دور دوليةاللغة  ىي العربية اللغة

 .العربيةابللغة  تكتب والعلوم األخرى العلوم الدينية إما، مو لغة العلا ىي للمسلمُت. ألهن
غَتىا  يف حُت أن .وغَتىا التوحيدو  والفقو الرسول احلديثو  التفسَت من العلوم الدينيةو 

 جزء يف االجتماعية األخرى والعلوموالسياسة  التاريخ واالقتصاد كل من من العلوم
ابللغة العربية.  أيضا القرآن والسنة كالمها العلوم مصادر و  ٗ.العربية أيضا اللغة عمليست
هللا سبحانو وتعاىل: قول كم             ]يوسف :ٕ[. 
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)ِإانا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآاًن َعَربِيًّا( أي أنزلناه بلغة العرب كتااب عربيا مؤلفا من ىذه األحرف 
الذي يصنع من الكلمات العاديّة العربية. )َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن( أي لكي تعقلوا وتدركوا أن 

ىذا الكتاب ادلعجز ليس بشرا، وإمنا ىو إٰلو قدير، وىذا الكالم وحي منزال من رب 
   ٘العادلُت.
 :اهومن ،كثَتة العربية اللغة تعلممنفعة و 

 أحبوا: وسلم عليو هللا صلى هللا رسول قال: قال عنو هللا رضي عباس ابن عن  -ٔ
 الطرباين رواه) عريب اجلنة أىل وكالم عريب والقرآن عريب ألين: لثالث عربيةال

  ٙ(.وآخرون والبيهقي واحلاكم

  ٚ".ةادلروء تزيد فإهنا العربية تعلموا: "عنو هللا رضي عمر قالو   -ٕ

  ".دينكم من فإهنا العربية اللغة تعلم على أحرصوا: "أيضا وقال  -ٖ

 ."العقل يف تزيد فإهنا العربية تعلموا: " هللا رمحو شعبة وقال  -ٗ

 ".تصويرا دقهاأو  وأغناىا اللغات أوسع من العربية اللغة: "النّجار علي قالو   -٘

 ٛ".واإلسالم العروبة لغة ىي العربية اللغة: " إبراىيم العليم عبد وقال  -ٙ

 يتعلم أن فعليو غَتمها أو مدرسا أم طالبا كان سواء العربية ابللغة لعمي من فلكل
 صلتي أن حيتاج من لكل السيما. وجيدا صحيحا استخدامو يف لويسهلت قواعدىا ويفهم

 كتابة أو اإلسالمية الكتب قراءة حيتاج دلن وكذلك بوظيفتها، نظرا العربية ابللغة ابلغَت
 .العربية ابللغة وغَتىا واخلرب واجلمل الكلمات

                                                 
 .ٔٗم(، ص. ٜٔٛٔ، قرآن الكرمي)بَتوت: دار ال، ٕ .ج ،صفوة التفاسريبوين، ادمحم علي الص ٘
دار : بَتوت) ،ٛ. ج ،املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع  زلمود،شهاب الدين  ٙ

 .ٕٕٗ، ص. (مٕٗٔٓ، الكتب العلمية
 .ح. ص ،...فقه أوريل حبرالدين، ٚ
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ىي عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ، و إىل توصل هبا العلوم اليت  ىي العربيةالعلوم 
علما: الصرف، واإلعراب )وجيمعهما اسم النحو(، والرسم، وادلعاين، والبيان، ثالثة عشر 

ة، واتريخ األدب، و منت والبديع، والعروض، والقوايف، وقرض الشعر، واإلنشاء، واخلطاب
  ٜأىّم ىذه العلوم. مها الصرف واإلعراباللغة. 

 :كما يلي"لغة"   نحولاو 
 ادلسجد.  حنوالقصد واجلهة، كَنَحْوُت   -ٔ
 .درىمألف  حنووادلقدار، كعندي   -ٕ
بو، كسعد   -ٖ  ٓٔسعيٍد )أي مثلو أو شبهو(. حنووادلِْثل والشِّ

 والبناء اإلعراب حيث من العربية الكلمات مواقع عرفي علم ىو اصطالحا نحوال
 الكلمة آخر نعرف يستطيع علينا أن فيو. تركيبها حال يف ذلا يعرض ما حيث من أي

 .اجلملة ىف انتظامها بعد واحدة، حالة لزوم أو م،و ز رل أو ،ورر رل أو ب،و نصم أو ع،و رفم
 ٔٔومدارسة اآلداب العربية. كالملكل من يُزاول الكتابة وال مهمة جداومعرفة اإلعراب 

 يف الكلمات العربية ا أحكامهبقواعد يعرف العلم  النحو أمحد زيٍت دحالن ما عندوأ
وحذف العائد.  حال تركيبها من اإلعراب والبناء وما يتبعهما من شروط النواسخ

وفائدتو التحرز عن  وموضوعو الكلمات العربية من حيث البحث عن أحواذلا. وغايتو
 ٕٔ.وسلم اخلطأ واالستعانة على فهم كالم هلل وكالم رسول هلل صلى هلل عليو

االسُم ما دلا على ف وفعل وحرف. ويف النحو تعرف الكلمة اليت تنقسم إىل اسم
الفعل ما دّل و  معًٌت يف نفسو غَت ُمقًِتٍن بزمان كخالد َوفَرٍس وُعصفوٍر وداٍر وحنطٍة وماء.

                                                 
 .۷، ص. ...جامعمصطفى الغالييٍت،  ٜ

 . ٙ م(، ص.۹۰۰۲، )بَتوت: دار الكتب العلمية، للغة العربيةالقواعد األساسية أمحد اذلامشي،  ٓٔ
 .ٛ، ص. ...جامعمصطفى الغالييٍت،  ٔٔ

 .ٕ(، ص. .د.س: احلرامُت،  اباي)سورا، شرح خمتصر جدا على منت اآلجروميةالن، أمحد زيٍت دح ٕٔ
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احلرُف ما دّل على معًٌت يف غَته، . نَ ْفسو ُمقًِتن بزماٍن كجاَء وجَييُء وجيءَ يف على معًٌت 
 ٖٔ.مثُل َىْل ويف ومل وعلى وإنا وِمنْ 

 عليها ادلصطلح الكلمات بو يقصد وىو العدد، عن البحث يوجد االسم أنواع من
: مثل احلسابية ابألرقام الرايضيون إليها يرمز اليت األشياء كميات على للداللة اللغة يف

 يف أخرى سنوات عشر قضى مث ،سنة عشرة ثالث مكة يف اإلسالم إىل النيب دعا)
" ٖٙ-ٓٔ-ٖٔ" األرقام ذلا وترمز (.عاما وستني ثالثة عن السالم عليو ومات ادلدينة،

 فاللغة طبيعي، وىذا احلسابية رموزىا ال نفسها األعداد أبمساء هتتم اللغة أن مالحظة مع
 ٗٔ.للكلمات رموز ال كلمات

 عشرة إىل واحد وىي كلمة عشرة اثنتا أصوذلا  .األعداد أمساء ىي الكلمات وىذه
 إىل ثالث عشرة، إىل ثالثة ثنتان، أو اثنتان واحدة، اثنان، واحد،: تقول وألف، ومائة

 عشر، تسعة إىل عشر ثالثة عشرة، اثنتا عشرة، إحدى عشر، اثنا عشر، أحد عشر،
وعشرون وأخواهتا فيهما، أحد وعشرون، إحدى وعشرون  ،عشرة تسع إىل عشرة ثالث

 الو  ٘ٔ.تسعة وتسعُت، ومئة وألف، مئتان وألفان فيهما، مث ابلعطف ما تقدمإىل 
 رمزا العدد يكون حيث الرايضية األمور يف إال مجلة أية يف ادلعدود دون العدد يستعمل

  ٙٔ.رلردا
 ادلقصود يوضح ما وىو" العدد تفسَت" أو" العدد متييز" أيضا عليو يطلق وادلعدود

" عاما سنوات، سنة،" مثل األعداد أمساء عليها تدل اليت الكمية نوع فيبُت" العدد" من
 ٚٔ.السابقة األمثلة يف

                                                 
ٖٔ

 .ٓٔ-ٛص. ، ...جامعمصطفى الغالييٍت،   
ٔٗ

 .ٚٓٚم(، ص. ٜ٘ٚٔمكتبة الشباب، :  القاىرة، )النحو املصفى ،دمحم عيد 
ٔ٘

، مكتبة اآلداب: القاىرة) ،الكافية يف علم النحو والشافية يف علمي التصريف واخلط، بن حجابا 
 .ٖٛم(، ص. ٕٓٔٓ
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 مسيت لذا العدد على تدل ولكنها أعدادا ليست كلمات وجدت العدد حبث يفو 
  بضع وبضعة، نّيف، كذا، كم االستفهامية، كم اخلربية، كأي. :وىي( العدد كناية)

         :عدادأمساء األ ثال منادلوىذا 

                                

 ...]الكلمة .]ٔٙ :ةبقر ال ""  ثال منادلوىذا .  أمساء األعدادمن أحد 

           ...: كناايت العدد

 العدد. كناايتمن أحد   "" الكلمة  . ]ٕٗ :يوسف[
ايضيون يرمز الر و يستخدم يف العد والقياس. الذي ىو مفهوم الرايضيات العدد و 

كمعيار ترقيم األرقام ادلستخدمة اليوم  و واألرقام ذلا اتريخ طويل.  .ابألرقام احلسابية إليو
العدد ) الرايضيات ،منذ بدايةو  .اخلوارزمي امسو مسامهة من عامل مسلمأكرب  يتال عادلي

يف تلبية االحتياجات اليومية حلياة  العلم الذي يتم استخدامو يى وكناايهتا( وادلعدود
إذا نظران  كما.وادلَتاث ،رسم اخلرائط، و م يف حساابت التجارةستخدتغالًبا و  اإلنسان.

الركعات، أو عند ما قرأان كتب التاريخ يف ذكر  إىل ألفاظ نية الصلوات اخلمس عن
التاريخ أو الشهر أو السنة، أو عند ما سألنا عن الثمن أو عن الساعة، وغَت ذلك، كلهم 

الطالب كثَت األخطاء عندىم يستخدمون بعض و  .وكناايهتا وادلعدو يستخدم العدد
مقدس كتاب كقرآن الكرمي  اليف  ةمورود وىي العدد وادلعدود يف احملادثة أو يف الكتابة.

 .، ولو عالقات وثيقة للغة العربيةومصدر األساسي من مصادر العلومللمسلمُت 
الكرمي  يف القرآن أمساء األعداد وكناايهتافلذلك، رغبت الباحثة أن تبحث عن 

د اما يتعلق هبا من جيي الذوإخراجها مع اقًتان الدليل عليها  )دراسة حتليلية حنوية(
عدد التفاسَت وغَتىا بعد حتليل البياانت مناسبا ابستخدام قواعد النحو عن الالكتب 
 .وادلعدود
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 أسئلة البحث -ب 
 ىي:و  ،البحث أسئلة وجدت الباحثةة البحث فيخل من

 ؟د يف القرآن الكرمياعداأل اءمسأما  -ٔ
 يف القرآن الكرمي؟دد عما كناايت ال -ٕ
 ؟القرآن الكرمي آايت العدد يفمواقع ما  -ٖ
 ؟القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع  ما  -ٗ

 البحث أهداف -ج 
 أىداف ىذا البحث، وىي:مناسبا أبسئلة البحث 

 .أمساء األعداد يف القرآن الكرمي وصف  -ٔ
 .دد يف القرآن الكرميعكناايت ال وصف  -ٕ
 .القرآن الكرميآايت يف العدد مواقع  وصف  -ٖ
 .القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع   وصف  -ٗ

 البحث أمهية  -د 
 ترجو الباحثة أن ىذا البحث كثَت ادلنفعة منها التالية:

 النظرية  -ٔ
أمساء األعداد لزايدة ادلعارف اجلديدة وتعميق ادلعرفة احلالية عن وسيلة  (أ 

 يف تعلم اللغة العربية للناس مجيعا والباحثة خاصة. وكناايهتا
 ادلتعلقة.ية يف تطوير األفكار العلميلة ديداالكتب األك مرجع (ب 
يف  وادلعدود العددمرجيعية إضافية للقراء الذين يريدون أن يفهموا حول  (ج 

 تعلم اللغة العربية.
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 التطبيقية  -ٕ

 مساعدة دلمارسي التعلم، وال سيما دلعلمي اللغة العربية على تقومي كتاابهتم (أ 
 .خصوصا عن أمساء األعداد وكناايهتا

 مساعدة يف حتليل الكلمة، ويف فهم النصوص العربية ويف ترمجتها صحيحا.  (ب 
 اللغة العربية تعبَتا صحيحا يف الكالم والكتابة. مساعدة يف تعبَت (ج 

 التحديد اإلجرائي -ه 

الجتناب اخلطأ يف فهم ادلوضوع السابق حددت الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف 
 ىذا ادلوضوع:

ويف  ٛٔ.ترتيبها على أو األمساء كمية على يدل وصف أو اسمأمساء األعداد:  -ٔ
 عشرة إىل واحد وىي كلمة عشرة اثنيتىذا البحث أرادت الباحثة لتحليل 

 عشرة، إىل ثالثة ثنتان، أو اثنتان واحدة، اثنان، واحد،: تقول وألف، ومائة
 عشر ثالثة عشرة، اثنتا عشرة، إحدى عشر، اثنا عشر، أحد عشر، إىل ثالث

، وعشرون وأخواهتا فيهما، أحد عشرة تسع إىل عشرة ثالث عشر، تسعة إىل
وعشرون، إحدى وعشرون إىل تسعة وتسعُت، ومئة وألف، مئتان وألفان 

اثنتا عشرة  . وكذالك العدد على وزن فاعل وألفاظو فيهما، مث ابلعطف ما تقدم
 ،اثمن ،سابع ،سادس ،خامس ،رابع ،اثلث ،اثن ،أول وىي أيضا كلمة
 ، ليست من حبثي عدد ادلعدول وعدد النسيب.ألف ،ئةام، شرعا، اتسع

فادلراد هبا يف  .العدد على تدل ولكنها أعدادا ليست كلمات: العدد كناايت -ٕ
كم و  ضعة، نّيف، كم االستفهامية: بضع وبوىيكلمات   مخسىذا البحث 

 .ن، كذااخلربية، كأي

وىي سورة  األوىل لسورةا منيف القرآن  أمساء األعداد الباحثة ستحلل: القرآن -ٖ
 .وىي سورة الناس األخَتة لسورةا حىت الفاحتة

                                                 
 .ٜٓٔم(، ص. ٜٜٙٔ، دار الطالئع: القاىرة، )اإلعراب امليسر ،أبو العباس دمحم ٛٔ
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 من حيث النحوي يعٍت بتحليل أمساء األعدادبحث عن ال: دراسة حتليلية حنوية -ٗ
 يف النحو. أمساء األعدادتلك 

 السابقة الدراسات -و 

 ، وىي:الباحثة الدراسات ادلناسبة هبذا البحث وجدت

حتت  .م ٖٕٓٓيف سنة  مها زلسن ىزاع البيايت اهت كتبالرسالة ادلاجستَت اليت   -ٔ
يف  ،جامعة تكريت "،سة أسلوبيةدرا آايت العدد يف القرآن الكرميوضوع "ادل

ب يلااألسىل إ يف القرآن الكرمي العددصنفت الباحثة آايت ة لاسىذه الر 
االستفهام ) األساليب اإلنشائية(، و النفي والتعظيم والوعيدو  االمر) اإلخبارية

أسلوبية و ، (اإلنكار واالستبعاد والتقرير) معان رلازيةو ، (والنداء والنهي واالمر
  .(التقدمي والتأخَت، والذكر واحلذف، والوصل والفصل) العدول

حتت م. ٕٕٓٓيف سنة  الصاحلة رينا حسنا اهت كتبالرسالة ادلاجستَت اليت   -ٕ
اجلامعية )دراسة حتليلية األخطاء يف كتابة العدد وادلعدود يف الرسائل  " وضوعادل

للرسائل اجلامعية دلرحلة البكالوريوس يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
، جامعة (ٕٛٔٓ\ٕٚٔٓفونوروجو اإلسالمية احلكومية العام الدراسي 

 الباحثة من الدراسة السابقة أناستفادت  ،فونوروجو اإلسالمية احلكومية
مجلة،  ٓٚخطًأ من  ٕٔالرسالة األوىل األخطاء يف كتابة العدد وادلعدود يف 

أخطاء  ٗ%، األخطاء يف كتابة العدد وادلعدود يف الرسالة الثانية  ٖٓونسبتو 
%، األخطاء يف كتابة العدد وادلعدود يف الرسالة  ٚ،ٕٙمجلة، ونسبتو  ٘ٔمن 

%، األخطاء يف كتابة العدد  ٗ،٘ٔمجلة، ونسبتو  ٜٔخطًأ من  ٗٔالثالثة 
%،  ٜ،ٖٖمجلة، ونسبتو  ٕٙخطًأ من  ٕٔلرسالة الرابعة وادلعدود يف ا

مجلة،  ٕٙخطًأ من  ٕٛاألخطاء يف كتابة العدد وادلعدود يف الرسالة اخلامسة 
%. وأما حتليلو فأكثر األخطاء يف كتابة أتنيث العدد وتذكَته  ٕ،٘ٗونسبتو 
 .مجلة ٛ٘وعدده 
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تطوير تعلم اللغة م. ٕٓٔٓنة يف الس نور وجيااينيت اهت كتبالرسالة ادلاجستَت اليت  -ٖ
طلبة  العربية ابستخدام ألعاب "بورصة األرقام" احملسوبة وأثره يف ترقية استيعاب

إبراىم  مالكاجلامعة لًتكيب العدد وادلعدود: ابلتطبيق على جامعة موالان 
                                     الباحثة من الدرااستفادت  ،اإلسالمية احلكومية مباالنج جاوا الشرقية إندونيسيا

دافعية تعلم  ترقيةلو أتثَت على بورصة األرقام استخدام لعبة  سة السابقة أن
 ة.بالطلنتائج تعلم  وترقية ةبالطل

الذي كتبها دمحم حسُت وعبد اذلادي   Issues in Language Studies اجمللة  -ٗ
 Pembinaan Modul Pembelajaran: ابدلوضوع ٜٕٔٓدي يف السنة اماروس

‘Adad dan Ma’dud Berpadukan Ayat Alquran  ،كواال ، جامعة ماالاي
أن العدد وادلعدود ثالثة أقسام  الباحثة من الدراسة السابقة استفادت .المبور

(Adad sama, ada neutral, adad berlawanan.ليسهل الفهم للطالب ) 
 Al-‘Adadابدلوضوع:  ٕٙٓٓ يف السنةجابر  دمحم كتبها الذي  Hunafa اجمللة  -٘

Wa Al- Ma’dud dalam Alquran ، حبث الباحث عن العدد وادلعدود يف القرآن
  يعٍت العدد واحد إىل عشرة فقط.

 ٕٔٔٓيف السنة إيئينج مصباح الدين  كتبها الذي  At-Taqaddum اجمللة  -ٙ
حبث الباحث عن  ،Makna Bilangan Angka dalam Al-qur’anابدلوضوع: 

 فردعدد ادلعن  . وحبث ستة عشرو عدد سبعة  العدد يف القرآن وىو معٌتمعٌت 
 .عاّما الكسورو وادلركب والعقود 

 ٕ٘ٔٓيف السنة  سيت عائشة خالق هاتالذي كتب  Shaut Al-‘Arabiyah اجمللة  -ٚ
وادلركب  فردعن عدد ادل ةالباحث ثحبث ،Al-‘Adad Wa Al-Ma’dudابدلوضوع: 

  عطوف عاّما.ادلو  والعقود
يف  شيندي أوكتافياين أر. تولينجغي هاتالذي كتب  Shaut Al-‘Arabiyah اجمللة  -ٛ

 Struktur Frasa Berdasarkan Persamaanابدلوضوع:  ٜٕٔٓالسنة 
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Distribusinya Dengan Golongan Kata Dalam Bahasa Arab،  حبثث
 الًتكيب ينقسم إىل ستة أقسام: امسي، وصفي، عددي، ظريف، شبوالباحثة عن 

 .مجلة، فعلي
ىذا البحث ابلدراسات السابقة، ألن تبحث الباحثة عن أمساء األعداد  خيتلف

 بدراسة حتليلية حنوية.الكرمي خاصة يف القرآن وكناايهتا 
 البحث هيكل -ز 

 أبواب فيما يلي: مخسةفهو مكّون من  أما ىيكل البحث
البحث والتحديد ادلقدمة، وىي تتكون من خلفية البحث وأسئلِة  الباب األول: 

اإلجرائي وأىداف البحث وأمهية البحث وأسباِب اختيار 
  .ادلوضوع والدراساِت السابقة وىيكِل البحث

مفهوم علم النحو، و  مفهوم وىو يتكون من، اإلطار النظري الباب الثاين: 
، أحكام العدد مع ادلعدود، و العدد وادلعدود يف اللغة العربية

 .وكناايت العدد
وضوع محث حيتوي على نوع البحث ومدخلو و فيو منهج الب الثالث:الباب 

 أسلوبأساليب مجع البياانت و البحث والبياانت ومصادرىا و 
 .وإجراءات البحث البياانت حتليل

 وحتليل عرض البياانتو  حملة عن القرآن الكرميوىو يتكون من  الباب الرابع:
 .الكرمي القرآنيف  وكناايهتا األعدادأمساء عن  البياانت

مث األخَت قائمة  اخلامتة، وىو يتكون من نتائج البحث وتوصياتو :اخلامسالباب 
 در وادلراجع.ادلص


