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 الباب األول

 مقدمة
 

 خلفية البحث - أ

ن اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أعراضهم، وىي على وزن فعلة إ

لغتهم اليت يلغون من الفعل لغوت: أي تكلمت، وأصل لغة: النطق، يقال: ىذه 

تؤثر اللغة . ىي أداة اتصال نستخدمها يف احلياة اليومية لغةال ٔهبا أي ينطقون.

اللغة اليت زة جدا، شلتااللغة العربية ىي لغة بشكل كبَت على كالم الشخص.

 . فإن اللغة العربية اآلن لغة عادلية، وبعد ذلك القرآناختارىا هللا لغة 

ية بالعر  ة.يف اللغٕثالثة أقسام: االسم، الفعل، َواحلرف إىل ينقسم الكالم

علم  النحو وعلم  م علمان حنوِلمعٌت. يف الكال ىو الكلمة. الكلمة جاء

ور يف اخره طالكلمات ،وإعراهبا، أو الس لم النحو يبحث عن تراكيب. عالصرف

الكلمة. أّما علم الّصرف يبحث عن اْلمشكلة تغَت الكلمة من الكلمة األصلية 
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من حبوث الّصرفّية ىي: تصريف ا. و ل الكلمة جّيدربرى.و إىل الكلمة االخ

 .اء، تصريف األفعال وتصريف اْلمشًتكسْ األ

. ادلفرد دبعٌت واحد، ادلثٌت واجلمعبحث اْلمفرد، ادلثٌت، يويف علم الصرف 

: اجلمع عُتإىل نو  . ينقسم اجلمعأكثر من اثنتُت، أما اجلمع دبعٌت نُتاثدبعٌت 

ال الثاين اجلمع الذي  الذي من تغيَت ادلفرد، أي أن اجلمع يتغَت بناء على ادلفرد. 

 تغيَت من ادلفرده. 

أما من التعارف السابقة أن  ٖىو الكلمة تغيَت من ادلفرده.صبع التكسَت 

صبع التكسَت سلتلفة من ادلفرد. حنو: عقود الذي اسم مفرد يعٍت عقد. من النحو 

عوبة أن شليزا صبع أن صبع التكسَت ادلكسر، دبعٌت ادلختلفة من ادلفرده. الناس ص

 خر.التكسَت أو األ

الكرمي تتكون من  نالقرآ سورة اخلامسة منالسورة ادلائدة: سورة ادلائدة 

اية وىي يف رلموعة سورة ادلدانية، ابرغم أايت تنزل يف مكة، بل أايت  ٕٓٔ

 ادلدينة. ادلائدة دبعٌت ادلائدة. إىل دمحم ملسو هيلع هللا ىلصتنزل بعد  ىجرة النيب 
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ترغب يف حبث صبع التكسَت وأنوعو يف سورة ادلائدة من  الباحثةوإن 

القران الكرمي. ألن كثَت بعض الناس خصوصا الطالب والطالبات أن اليعرفوا أو 

اليفهموا يف سبييز بُت صبع التكسَت واجلمع األخر. استنادا إىل ذلك، ستبحث 

ابلبحث  أن تقوم الباحثةوتريد الصرفية  ومعانيو عن اجلمع التكسَت الباحثة

 “يف سورة ادلائدة ه الصرفية يومعان مجع التكسريدراسة العلمي ربت ادلوضوع "

 

 التحديد اإلجرائي - ب

فمن ادلستحسن أن تشرح  قبل أن تبحث الباحثة ىذا البحث العلمى

 الباحثة التعاريف اإلجرائية يف ىذا ادلوضوع كما يلي:

يدرُس، ويف معجم ادلعاين ىي -مصدر من فعل درسدراسة:  -ٔ

 القراءة وربصيل العلوم وادلعارف.األعمال ادلدرسية، أي 

 . صبع التكسَتصبع التكسَت ىي دراسة مكتيب عنصبع التكسَت: -ٕ

خيتلف من صبع األخر. صبع التكسَت دبعٌت كثَتا وادلختلفة من 

 ادلفرده.

 .ومنتهى اجلموع صبع القلة والكثرة الصرفية يعٌت الصرفية:معانيو  -ٖ
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سورة اخلامسة من القران الكرمي تتكون من سورة ادلائدة: سورة ادلائدة  -ٗ

نية، ابرغم أايت تنزل يف مكة، ية وىي يف رلموعة سورة ادلدأ ٕٓٔ

ادلدينة. ادلائدة دبعٌت  إىل دمحم ملسو هيلع هللا ىلصبل أايت تنزل بعد  ىجرة النيب 

 ادلائدة.

 

 البحثأسئلة  - ج

 يف سورة ادلائدة؟ ايت اليت تتضمن صبع التكسَتمااأل -ٔ

 ما ىي صبوع التكسَت اليت على صيغة اجلمع للقلة يف سورة ادلائدة؟ -ٕ

 ما ىي صبوع التكسَت اليت على صيغة اجلمع للكثرة يف سورة ادلائدة؟ -ٖ

 

 أدهداف البحث   -د

 مناسبا أبسئلة البحث فأىداف ىذا البحث ىي:

 يف سورة ادلائدة اليت تتضمن صبع التكسَتايت دلعرفة األ -ٔ

 دلعرفة صبوع التكسَت اليت على صيغة اجلمع للقلة يف سورة ادلائدة -ٕ

 يغة اجلمع للكثرة يف سورة ادلائدةدلعرفة صبوع التكسَت اليت على ص -ٖ
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 أمهية البحث   -ه

 نتائج ىذا البحث العلمي ترجى أن تكون ذلا فوائد، وىي:

 أمهية نظرية -ٔ

 من ىذا البحث كما يلي: أمهية نظرية

 زايدة ادلعرفة يف العلوم اللغة العربية خصوصا عن البحث صبع التكسَت- أ

ادلتعلقة بتقدير اجلمع خاصة  الصرف مسامهة األفكار ادلتعلقة بعلوم- ب

 دلعلمي اللغة العربية وغَت العرب

 التكسَت يف تعلم اللغة العربية يتعلق دبواد اجلمعالناس تسهيل - ت

 

 تطبيقيةأمهية  -ٕ

 أمهية تطبيقية من ىذا البحث كما يلي:

 زايدة يعطي للطالب والطالبات إىل فهم صبع التكسَت- أ

تتعلق صبع  تساىم ىذه الدراسة يف التعلمزايدة يعطي للمدرس تساىم - ب

 التكسَت
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 تبحث عن صبع التكسَتزايدة يعطي للقارئُت نظرة اثقبة إىل اللغوية اليت - ت

 أسباب اختيار ادلوضوع  -و

 صبع التكسَت يفرق من اجلمع األخر. -ٔ

صبع التكسَت ال يستطيع تصميم مثل صبع مذكر السامل و ادلؤنث السامل الذي  -ٕ

 زايدة احلروف معلوم. 

 ايت كثَتا من أنواع صبع التكسَتآ ٕٓٔسورة ادلائدة  -ٖ

 الدراسات السابقة -ز

 :اثنيا الدراسة السابقة اليت يبحث عن صبع التكسَت الباحثةذبد 

صبع م ربت ادلوضوع : ٜٕٔٓأمي أنية يف سنة  البحث العلمي الذي كتبها  -ٔ

. يف ىذا البحث (دراسة صرفية وحنوية)ن الكرمي سورة البقرة آالتكسَت يف القر 

يعٍت ادلوضوع ،  الباحثةأما سوى أمي و  .الدرسة صرفية وحنوية عن الباحثة 

وأما الفرق أمي تبحث يف سورة البقرة أما  عن صبع التكسَت ياليت تبحث

 يف سورة ادلائدة. الباحثة
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صبع  م ربت ادلوضوع:ٕٔٔٓفريدا يف سنة  البحث العلمي الذي كتبها  -ٕ

يف ىذا البحث .  (صباحالتكسَت وترصبها )سورة ال عمران ترصبة تفسَت ادل

مصادر وتًتجم صبع التكسَت يف سورة ال عمران. وأما اللغوية تبحث دراسة 

 ن فقط.أما الكاتبة القرآ  ادلصباح ن والتفسَتالبياانت يعٍت القرآ

 

 منهج البحث -ح

 نوع البحث -ٔ

 library)ىو البحث ادلكتيب  الباحثةنوع البحث الذي تقوم هبا 

research) ( واستخدامcontent analysis تستعملها الذي  يف ربليلها مث مدخل 

  تية:يتكون من اخلواطات اآلالذي  الكاتبة يعٍت مدخل الصرفية

 لقة هبذا ادلوضوع.صبع العديد من الكتب ادلتع- أ

 تقدمي األسس العامة صبع التكسَت ابستخدام كتب علم الصرفية.- ب

صبع التكسَت مث ربليل االايت من سورة ادلائدة الذي ربتوى على -ج

 شرح نوعو ابستخدام التحليل الصريف.
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 البياانت ومصادرىا  -ٕ

 بياانت البحث- أ

 البياانت اليت حيتاج إليها البحث العلمي ىي كل صبع التكسَت

 نية من سورة ادلائدة.الذي يوجد يف األايت القرآومانيو الصرفية 

 مصادر البياانت- ب

ايت اليت األ وأما مصدر البياانت يف ىذا البحث العلمي فهي

سورة ادلائدة. ومصادر البياانت الداعمية  تتضمن صبع التكسَت

 ىي:

 بحث اللغة العربية، ولدان توفيقمنهج ال (ٔ

 جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليُت (ٕ

 إسعاف الطالبُت، دمحم كشف األنوار (ٖ

 البداية يف علم الصرف، سالمة الدين (ٗ

 اذلدى يف علم الصرف، أضبد مزكى (٘

 ملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة (ٙ

 

 أساليب صبع البياانت -ج
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ىذه البياانت ، وىي بتحديد كلمات  والطريقة اليت سلكها الكاتبة جلمع

وأيضا ابستخدام  صبع التكسَت ، مث ربليل ابستخدام قواعد الصرفية

 الكتب اليت تتعلق هبا.

 إجراءات البحث-د

 خطوات متدرجة فتعمل البحث العلمي، وىي:  الباحثةزبطو 

صبع الكتب ادلتعلقة خطوات متدرجة البحث لتكون مصادر - أ

الصرف وككتب أخرى اليت تتعلق هبا، إما البياانت ككتب علم 

 من ادلكتبة العامة أو ادلكتبة األىلية أو ادلكتبة الشاملة.

 قراءة الكتب علم الصرف والكتب اليت تتعلق هبا والقاموس- ب

 وربليل الكلمات يف سورة ادلائدة.

 

 دهيكل البحث -ط

 ىذا البحث العلمي يثتمل على ثالثة أبواب فيما يلي: 

 ادلقدمة الباب األول: -ٔ
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وىي تتكون من خلفية البحث والتحديد اإلجرائي وأسئلة البحث وأىداف 

 أمهيات البحث وأسباب اختيار ادلوضوع والدراسة السابقة وتصميم البحث.

 الباب الثاين: اإلطار النظري -ٕ

 ودبا تتعلق هبا. ، والًتبويةوأنواعو  صبع التكسَت علم الصرف، يتكون من التعريف

 تقدمي البياانت وربليلهاالباب الثالث:  -ٖ

يتكون من حملة عن سورة ادلائدة، األايت اليت تتضمن صبع التكسَت يف سورة 

 وربليل صبع التكسَت يف سورة ادلائدة ومعانيو الصرفية.ادلائدة، 

 ادلراجع -ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 




