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 األول الباب

 املقدمة

 خلفية البحث .أ 
أبن اللغة  لطلبة اإلندونيسيا عريشاللغة العربية و  لطلبة اإلندونيسيا يتعلم

يواجهون الصعوابت واألخطاء يف تعلم اللغة العربية. ألن اللغة العربية صعبة و 
-هي أغىن لغات العامل ابملرتادفات وقواعدها املعقدة واملختلفة بلغة األمالعربية 

 لطلبة اإلندونيسيا ستخدمويف عملية تغيري الكلمات، وي-اللغة اإلندونيسية
بية لغة األم. وظهرت األخطاء اللغوية يف تعلم اللغة العر املعلومات واخلربات يف 

ة املنشودة. وظهرت الصعوابت يف لغة األم يف اللغبسبب استخدام الطلبة عناصر 
لغة األم، بل البد عناصر اللغة املنشودة يف عناصر تعلم اللغة العربية بسبب عدم 

 على الطلبة أن يستخدموا عناصر اللغة العربية يف تعليمها.

وأما اللغة العربية تنتمی إلی أسرة اللغات السامية املنبثقة من جمموعة 
منها الكنعانية كما منها اآلرامية والعربية، إال أن اللغات األفريقية اآلسيوية، 

العربية أكثر اللغات السامية تداوال وأكثرها انتشارا واستخداًما، ولذلك 
الحتفاظها علی مقومات اللغة  السامية األم أكثر من أي لغة سامية أخری، 
فالعربية لغة انبضة متدفقة يتحدثها عشرات مالينی كلغة رمسية وكذلك مئات 
املالينی كلغة دينية، وقد متتعت هذة اللغة خبصائصها العجيبة ومعجزاهتا الفريدة 
منها اخلصائص الصوتية والصرفية والنحوية والداللية كما منها خصائص حروفها 
وإعراهبا، وتعددت أبنيتها وصيغها، ووفرة مصادرها ومجوعها وجودة مفرداهتا 

كما يقول عبد الرزاق السعدي أحد   واشتقاقها والدقة يف تعابريها وتراكيبها،
العربية لغة كاملة معجبة تكاد تصور ألفاظها مشاهد »إعالم اللغة واألدب: 
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الطبيعة، ومتثل كلماهتا خطوات النفوس، وتكاد تنجلي معانيها يف أجراس 
  1«. األلفاظ، كأمنا كلماهتا خطوات الضمري، ونبضات القلوب، و نربات احلياة

لغة القرآن العظيم. وهذا كما بنی هللا يف هي ة العربية لقد عرفنا أن اللغ
وإنه لتنزيل رب العاملنی، نزل به الروح األمنی، وعلى قلبك لتكون " :قوله الكرمي

( 1٩٦-1٩٢من املنذرين، بلسان عريب مبنی، وإنه لفي زبر األولنی )الشعراء: 
بينا واضحا  أي أنزل بلسان نبيه حممد العريب الفصيح الكامل الشامل ليكون

ولذلك كان الفهم يف اللغة  ٢.دليال للمحجة ظاهرا، قاطعا للعذر، مقيما للحجة
من عملية  تالعربية أمرا مهما خاصة يف فهم كالم رب العاملنی. و يف العادة كان

 3.ألن العلم هو الفهملم، ألن من أهداف التعلم الفهم و نيل الفهم البد لتع

علم النحو، وهو علم بقواعد يعرف أحكام  وفهم اللغة العربية حمتاج إىل
الكلمات العربية حال تركيبها من اإلعراب والبناء وما يتبعهما من شروط النواسخ 
وحذف العائد. وموضوعه الكلمات العربية من حيث البحث عن أحواهلا. 
وغايته وفائدته التحرز عن اخلطأ واالستعانة على فهم كالم هللا وكالم رسول هللا 

ويف اآلخر، و للرغم أن النحو ليس هو اللغة و لعكس،   4 عليه وسلم.صلى هللا
ت اللغة من حيث قضاايه ومسائله وتعدد ايولكن يظل النحو أعظم مستو 

يف اللغة العربية يوجد علم  وأيضا 5فروعه، ويف جهله اإلخالل ابلتفاهم مجلة.
متنوعة،  تغيري أشكال الكلمات، من شكل أصول إىل أشكال خمتلفة ملعاين

جد يف علم الصرف أشكال: فعل و يعين علم الصرف أو علم التصريف، لذلك ي
                                                             

منشوريف جملة آفاق الثقافة والرتاث،العدد الثالث   ، حبثالعوملةمقومات العاملية يف اللغة العربية وحتدايهتا يف عصر عبد الرزاق السعدي،  1
 .47، ص 14٢٩والستون،

 .1٦٢( ،ص. 1٩٩٩، اجلزء السادس، )رايض: دار طيبة، تفسري القرآن العظيمابن كثري، ٢
 .11ص.   (CD Maktabah syamilah)1أبو عبد الرمحن السلفي املقدسي وهشام بن فهمي العارف، نور على الدرب 3
 .٢أمحد زيين دحالن، شرح خمتصر جدا على منت اآلجر ومية )سورا : احلرامنی، دون السنة(، ص. 4
( ٢٠1٠مجال الدين عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، الطبعة األول، )القاهرة: دار السالم، 5

 15، ص. 
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ماض وفعل مضارع واسم مصدر واسم فاعل واسم مفعول وفعل أمر وفعل انهي 
املذكورين مفهوم يبنهما، علم  العلمنیمن وواسم مكان واسم زمان واسم ألة. 

النحو وعلم الصرف اليفرَّقان، وعلم النحو هو تغيري احلركة واألشكال يف أواخر 
 الكلمات، وعلم الصرف هو تغيري احلراكات واألشكال يف أول إىل قبل آخره. 

واالسم هو   .ويف النحو تعرف الكلمة اليت تنقسم إىل اسم وفعل وحرف
 .سان َأو حيوان، َأو نبات، َأو مجاد، َأو َأيُّ شيئ آخركل لفظ ُيَسمَّى به إِن

 كلمة دّلت عَلى معىن يف نفسها واقرتنت بزمان، واحلرف هو  ما ال   الفعل هو
: وهي مفرد أمساء إىل ثالثة نقسمواالسم يمعه دليل اإِلسم وال دليل الفعل.يصُلح 
سم الذي اسم  مبعىن اثننی، واجلمع هو ايدل على معىن واحد، ومثىن هو الذي 

واجلمع ينقسم إىل ثالثة: هم مجع املذكر السامل ومجع  يدل على معىن الكثري.
م اللغة يتعل لفهم اجلموع يف الطلبة ونيصعب . وبذلكاملؤنث السامل ومجع التكسري

  ا وأوزااها.، وتغيرياهتاأشكاهلمن  اجلموع كثري ألن العربية

، الذين يريدون تعليم اللغة العربية وتعليم القرآنكثري من الطلبة   اآلنو 
كانت اللغة العربية مادة تدرس دائًما يف املدارس اإلسالمية واملدارس احلكومية و 

اإلسالمية. وإن القرآن املادة الرئيسية يف تعليم املدارس اإلسالمية واملدارس 
لة معربية وقراءهتا وفهم املعاين املشتاحلكومية اإلسالمية. وذلك إن معرفة اللغة ال

يف القرآن مهمة  للطلبة الذين يريدون تعليم اللغة العربية و تعليم القرآن. وكذلك 
ويف نظرية  تطور اللغة، فإن اللغة ال تقبل  ملعلمي اللغة العربية ومعلمي القرآن.

لغة التغيريات من اللغات األخرى وال تقبل أتثري اللغات األخرى فتكون ال
مضيعة. وكذلك اللغة العربية يف القرآن موجودة اجلموع الذي يطلب فهما لتعليم 

 اللغة العربية وتعليم القرآن.
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على الشرح السابق، يريد الباحث دراسة عن صيغ اجلمع يف جزء  بناءً 
عّم، ففي جزء عّم هناك سَور تُقرأ وُتدّرس يف كثري من األحيان يف املدارس 

إن دراسة السور اليت تُقرأ عموًما بشكل غري مباشر  .احلكومية واملدارس الدينية
ليس فقط يف احلفظ ولكن يف فحص بنية أشكاهلا يف فحص  ستسهل تعلمها،

صيغ اجلمع املوجودة فيها. لذلك يقدم الباحث يف رسالة املاجستري بعنوان: 
 القرآن الكرمي )دراسة حنوية وداللية( من جزء عم   اجلموع يف

 مشكلة البحث .ب 
 ما اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم؟ .1
 كيف أوزان اجلموع الواردة يف جزء عم؟   .٢
 كيف موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم؟  .3
 كيف معاين اجلموع يف جزء عم؟ .4

 أهدف البحث .ج 
 ملعرفة اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم. .1
 ملعرفة أوزان اجلموع الواردة يف جزء عم.   .٢
 لتوضيح موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم.  .3
 رفة معاين اجلموع يف جزء عم.ملع .4

 فوائد البحث .د 
 .فائدة نظرية وفائدة تطبقية :ناتهلذا البحث فائد

 :الفوائد النظرية. 1

ملذكر السامل أن تكون معلومات تعليمية اليت تتعلق بتعليم النحو عن مجع ا ( أ
 .مجع التكسريو  ومجع املؤنث السامل
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ملذكر مجع اعلمي اللغة العربية أو ملتعلميها يف استخدام أن يكون مصدر مل ( ب
 .مجع التكسريو  السامل ومجع املؤنث السامل

 :الفوائد التطبيقية. ٢

ملذكر مجع االلغة العربية عن اجلموع ) يتربع اآلراء أو األفكار عند معلم (أ 
 يف تعليم اللغة العربية. مجع التكسريو  السامل ومجع املؤنث السامل

هذا البحث سوف يستفيد منها الباحثون الالحقون، ويكون مثاال نتيجة   (ب 
ملذكر السامل ومجع املؤنث مجع اموثوقا ملن يود القيام لبحث املتعلق للجموع )

 (.مجع التكسريو  السامل
 انفعة للجامعة اليت ترغب يف جتديد تعليم اللغة العربية يف جامعته.  (ج 

 التحديد اإلجرائي .ه 
القراء للمصطلحات اليت يقصدها املؤلف وعدم من أجل تسهيل فهم 

التسبب يف سوء فهمها، يقدم املؤلفون قيوًدا وأتكيدات للمصطلحات الواردة يف 
 هذه الدراسة:

تنقسم إىل ثالثة: مجع مذكر سامل هو اسم انب عن ثالثة فأكثر،   اجلموع .1
حاليت بزايدة يف آخره هي: الواو والنون يف حالة الرفع، والياء والنون يف 

النصب واخلفض، وسلم بناء مفرده عند اجلمع. ومجع مؤنث سامل هو ما دل 
على أكثر  من اثننی بسبب زايدة معينة يف آخره، أعنت عن عطف 
املفردات املتشاهبة يف املعىن واحلروف واحلركات، هبضها على بعض، وتلك 

ا لفظيا الزايدة هي األلف والتاء يف آخره، ومفرد هذا اجلمع قد يكون مؤنث
فقد. ومجع تكسري هو ما يدل على ثالثة فأكثر وله مفرد يشاركه يف معناه 

 وأصوله مع تغرّي يطرأ على صيغته عند اجلمع. 
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جزء عم: الثالثنی من القرآن الكرمي ومسي جزء عم ألنه أخذ من كلمة األوىل  .٢
يف سورة من جزء عم وفيها توجد سبعة وثالثنی سور من النباء حىت سورة 

 اس.الن
دراسة حنوية: البحث عن اجلموع من حيث النحوي يعين بتحليل تلك  .3

 اجلموع يف النحو من أشكال اجلموع و تغيريات اجلموع و حركات اجلموع.
دراسة داللية: علم الداللة يف املصطلحات هو فرع من فروع علم اللغة يدرس  .4

بارة أخرى، العالقة بنی العالمات اللغوية واألشياء اليت تدل عليها، أو بع
 جمال دراسة يف علم اللغة يناقش املعىن.

إذن فاملقصود والغرض من هذا املوضوع هو حتليل اجلموع سواء  
كانت مجع مذكر سامل أو مجع مؤنث سامل أو مجع تكسري من حيث 

 وأشكاهلا وتغيرياهتا و حركاهتا ومعانيها يف القرآن الكرمي يعين جزء عم.
 الدراسة السابقة .و 

 البحوث اليت تتعلق هبذا املوضوع: د الباحثجي

البحث املوضوع جموع التكسري يف صحيح البخاري بقلم خالد حممود عبد   .1
تناولت فيه القضااي اللغوية والصرفية والنحوية عن  ٢٠٠8هللا شحادة سنة 

 جموع التكسري يف صحيح البخاري.
باحث نظرا من نتيجة هذا البحث بقلم خالد حممود عبد هللا شحادة وجد ال

 اإللتفاق والقرق بينهما:
إن هذا البحث العلمى وذالك البحث متسواين يف البحث عن   ( أ

 جموع التكسري
 يف كتاب ريالفرق بينهما أن ذالك البحث يبحث عن مجوع التكس  ( ب

صحيح البخاري وهذا البحث يبحث عن اجلموع )مجع مذكر سامل 
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كرمي القرآن ال يف جزء عم من (و مجع مؤنث سامل ومجع تكسري
 (.دراسة حنوية وداللية)

سورة آل  :البحث املوضوع جموع التكسري وكيفية ترجمتها )دراسة خصوصية .٢
م تناولت فيه اجلمع  ٢٠11عمران ترجمة تفسري املصباح( بقلم فريدا يف سنة 

 .يف لغة إندونيسيا والعربية وتعريف جموع التكسري وأوزان جموع التكسري
 بقلم فريدا وجد الباحث اإللتفاق والقرق بينهما:نظرا من نتيجة هذا البحث 

 ومها مستواين يف حبث عن جموع التكسري يف القرآن. ( أ
الفرق بينهما يزيد هذا البحث ترجمتها وإختار الباحث سورة آل عمرآن،   ( ب

ويف هذا البحث يبحث الباحث عن اجلموع )مجع مذكر سامل و مجع 
دراسة حنوية القرآن الكرمي ) يف جزء عم منمؤنث سامل ومجع تكسري( 

 (.وداللية
جموع التكسري يف سورة النساء وآثرها يف تعليم قواعد اللغة البحث املوضوع  .3

 العربية، بقلم صربي دولة، قد وجد الباحث اإللتفاق والقرق بينهما:
 ومها مستواين يف حبث عن جموع التكسري يف القرآن. ( أ

ع تكسري يف سورة النساء القرق بينهما أن هذا البحث يبحث عن مجو   ( ب
ويف هذا البحث يبحث الباحث عن اجلموع )مجع مذكر سامل و مجع 

دراسة حنوية القرآن الكرمي ) يف جزء عم من مؤنث سامل ومجع تكسري(
 (.وداللية

البحث املوضوع مجع التكسري يف سورة البقرة )حتليلية حنوية وصرفية(. بقلم  .4
 قطنين.أمي أنييت، سينغه كوسوردونو، دار ال

 ومها مستواين يف حبث عن جموع التكسري يف القرآن. ( أ

 البقرةبحث عن مجوع تكسري يف سورة القرق بينهما أن هذا البحث ي  ( ب
ويف هذا البحث يبحث الباحث عن اجلموع )مجع مذكر سامل و مجع 
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دراسة حنوية القرآن الكرمي ) يف جزء عم منمؤنث سامل ومجع تكسري( 
 (.وداللية

 البحث هيكل .ز 
  :حيال هذا البحث على تنظيمه وترتيبه. فتوضع فيه مخسة أبواب اآلتية

ومشكلة البحث،  الباب األول: يتكون من املقدمة ويتضمن فيها خلفية البحث، 
وأهداف البحث، وفوائد البحث، وحتديد األجرائي والدراسة السابقة، وهيكل 

 . البحث

الثاين: اإلطار النظري، وسيقدم فيه اإلطار النظري عن اجلموع يف اللغة  الباب
العربية املتضمنة على اجلموع )مجع مذكر سامل ومجع مؤنث سامل ومجع تكسري(  

 من تعريفها  وأحكمها وأقسامها وأوزان مجع تكسري ومعاين اجلموع. 

لبياانت الباب الثالث: منهج البحث املكون بنوع البحث، وموضوعه، وا
 .ومصادره، وأساليب مجع البياانت، وأسلوب حتليل البياانت

حيتوي  .الباب الرابع : تقدمي البياانت وحتليلها املكون بوصف البياانت وحتليلها
هذا الباب عن اجلموع )مجع مذكر سامل ومجع مؤنث سامل ومجع تكسري( يف 

تضمن فيها من اآلايت القرآن الكرمي )دراسة حنوية وداللية يف جزء عّم( الذي ي
 .اجلموع معاينو أوزان اجلموع و من اجلمع توجد اجلموع وموقع اإلعراب 

 الباب اخلامس: اخلالصة والتوصيات.

 


