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  إھداء و شعار

ّى بقوم الیغیّرما هللا إنّ     -   )11: الرعد( بأنفسھم ما یغیّروا حت

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan (kemunduran) mereka sendiri. 

  ینتفع لم یعتقد لم من كلّ  و  Ω   رفع إعتقاده حسب إذالفتى -

Kemuliaan kaum muda tergantung tekadnya. Barang siapa tidak memiliki tekad 

yang kuat akan gagal meraih keberhasilan.  

  

  اإلھداء

  : إلى البحث ھذا أھدى

 ربّیوني اللذین جّدتي ثم" مستقیمة" المحبوبة أمي و" یآس تورمان محمد" الكریم أبي .1

 ".صغیرا ربّیوني كما ووارحمھم اغفرلھم للھم ا. "صغیرا

 .الكرماء أھلھ و المنور دلھار اللة المغفور الشیخ .2

, إنتان: الصغیرة أخواتي ثمّ , یاس اللة وسیف, فجرون, حسان, حسنى: أخواني .3

 .آمالیا, آمیني

" السالم نور" المنّور المعھد في و الجامعة في صدیقاتي و وزمالئي أصدقائي جمیع .4

 .جوكجاكرتا كربیك

 .الثقافة والعلوم اآلداب بكلیة وأدبھا العربیة اللغة قسم في الطالب كل .5

 

  



Abstrak 

Bahasa arab merupakan bahasa internasional guna berkomunikasi secara 

global. Bahasa Arab terdapat kaidah nahwu-sharaf yang menjelaskan tentang 

penggunaan kata ataupun kalimat agar bisa dipahami secara terperinci. Hampir 

semua kitab yang berbahasa arab sangat memperhatikan kaidah nahwiyyah dakm 

penulisannnya agar bisa dipahami oleh peminat baca dan mengambil suatu ilmu 

yang tersirat. Adakalanya penulis tertarik untuk bisa mengkaji kaidah nahwu 

dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim, karena banyaknya penggunan fi’il yang 

terjazmkan dalam setiap kalimatnya. 

Dalam penelitian yang dilakukan pada kitab Ta’lim dari segi nahwu 

tentang fi’il-fi’il yang terjazmkan, didapatkan beberapa permasalahan, diantaranya 

yaitu: bagaimana bentuk-bentuk i’rab terhadap fi’il mudhori’ yang terjazmkan, 

bagaimana fi’il mudhori’ terjazmkan, dan bagaimana bentuk i’rab ataupun 

hukumnya jika amil jazm tersebut menjazmkan (berlaku) pada fi’il madhi dan fi’il 

amar, kemudian bagaimana bentuk fi’il-fi’il majzum yang terdapat dalam objek 

kajian (kitab Ta’lim al-Muta’allim). 

Tanda jazm ada 18 macam; 7 amil yang menjazmkan hanya kepada satu 

fi’il yaitu ( للطلب ف, الناھي ال,األمر الم, ألّما, ألم, لّما, النافي الم ), dan amil yang menjazmkan 

dua fi’il yaitu ( حیثما, أنّ  ,أین, أیّنا, متى, أيّ , إذما, مھما, من, ما, إن ). Dan fi’il mudhori’ tidak 

semuanya bisa dijazmkan oleh amil-amil tersebut, karena fi’il mudhori’ ada yang 

bentuknya sudah terjazmkan dengan sendirinya. Dan berdasarkan teori diatas, 

dianggap bahwa kajian yang tepat untuk menelaah kitab Ta’lim ialah dengan 

pendekatan deskriptif, sehingga didapat penjelasan yang tepat. 

Dari hasil sementara yang didapat, bahwa terdapat lebih dari 40 bentuk 

kata yang berbeda berkaitan dengan teori (fi’il mudhori’ yang terjazmkan), 

seperti; یخلو ال – یتوكل من – بلیكتس – تصحب ال – یحرم لم -  dan lainnya. 

 



  وتقدیر شكر كلمة

  

 أعمالنا، وسیئات أنفسنا شرور من با ونعوذ ونستغفره ونستعینھ نحمده  الحمد

 عبده محمدا أن وأشھد إالهللا آلإلھ أن وأشھد. لھ ھادي فال یضللھ ومن لھ مضل فآل یھدهللا من

ّھم. ورسولھ  إلى بإحسان تبعھم ومن وذریتھ وأزواجھ آلھ وعلى محمد سیدنا على صلى الل

  : إلى البحث ھذا فأقدم .أمابعد القیامة، یوم

قافة وعلوم اآلداب كلیة ةعمیدكال الماجیستر، مریم سیتى الدكتورة السیدة .1 ّ  بالجامعة الث

 .جوكجاكرتا الحكومیة اإلسالمیة كالیجاكا سونن

 العربیة اللغة شعبة ةرئیسكال الماجیستر، ىالالتیف نسرول یولیا الدوكتورة السیدة .2

 .وأدبھا

 بما الشكر فلھ البحث، ھذا كمشرف الماجیستر، شاكور حبیب محمد الحاج المكرم .3

 .كاتبھ مناقشة في جھد ومن البحث، ھذا قراءة في وقت من أنفق

ّمني التعلم كیفیة أرشدني الذي مونطى برماوي السید .4  .كثیرا وعل

قافة وعلوم األداب بكلیة واألستاذات یذاألسات جمیع .5 ّ  تھذیي في ساھموا الذین الث

 .مباشرة غیر أو مباشرة فةفالثا بالعلوم

 حیاتھما في وأسعدھما عمرھما هللا أمد صغیرا، ربیانى قد اللذین المحبوبین الوالدین .6

 .واآلخرة الدنیا في



 قد الذین, كلھم  ربیاكك السالم نور معھد وفي الفصل في وزمالئى أصحابى جمیع .7

  .البحث ھذا كتابة في وساعدوني واإلخاء بالود أتوني

 أن هللا عسى ,أصدقائى وجمیع فواحدا، واحدا أسمائھم أذكر أن أستطع ولم

 بدایة من وسالمة كثیرة نعمة أعطاني قد الذي هللا أشكر وأخیرا. الجزاء خیر یجزیھم

 اآلداب بكلیة الطالب لجمیع نافعا بحثال ھذا یكون أن عسي نھایتھ حتى البحث ھذا

قافة وعلوم ّ   .قرائھ ولسائر الث
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 األّول الباب

 : مقدمة

  

 المسألة خلفیة 

 المسألة  تحدید 

 وفوائده البحث أغراض 

 تحقیق مكتبي 

 نظري إطار 

 البحث منهج 

 البحث نظام 

  

  



  الباب األول

  مقّدمة

 خلفیة المسألة  .1

وهي مختلفة من . رةواللغات كثی, اللغة هي ألفاظ یعبر بها كل قوم عن مقاصدهم

حیث اللفظ، متحدة من حیث المعنى، أي أن المعنى الواحد الذي یخالج ضمائر الناس 

واللغة العربیة هي الكلمات التي  .ولكن كل قوم یعبرون عنه بلفظ غیر لفظ اآلخرین. واحد

 وحفظها لنا القرآن الكریم. وقد وصلت إلینا من طریق النقل. یعبر بها العرب عن إغراضهم

  .واالحادیث الشریفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم

ولما خشي أهل العربیة عن ضیاعها، بعد اإلختالط باألعاجم، دونوها في المعاجم 

 ."العلوم العربیة"وتسمى هذه األصول . وأصلوا لها أصوال تحفظها من الخطأ) القوامیس(

وهي ثالثة . لى عصمة اللسان والقلم عن الخطأفالعلوم العربیة هي العلوم التي یتوصل بها إ

، والرسم، والمعاني، والبیان، والبدیع، )ویجمعهما إسمُ النحو(الصرف، واإلعراب "عشر علما 

روض، والقوافي، وقرض الشعر، واإلنشاء، والخطابة، وتاریخ األدب، ومتن اللغة   ".والعَ

فالبحث عنها، وهي مفردة،  .للكلمات العربیة حالتان هي حالة إفراد وحالة تركیب

والبحث عنها وهي  ."علم الصرف"لتكون على وزن خاص وهیئة خاصة هو من موضوع 



مركبة، لیكون آخرها على ما یقتضیه منهج العرب في كالمهم من رفع، أو نصب، أو جر، 

   ."علم اإلعراب"أو جزم، أو بقاء على حالة واحدة، من تغیر هو من موضوع 

تعرف بها صیغ الكلمات العربیة وأحوالها التي لیست بإعراب  علم بأصول: فالصرف

دغام  .وال بناء عالل وإ فهو علم یبحث عن الكلم من حیث ما یعرض له من تصریف وإ

بدال وبه نعرف ما یجب أن تكون علیه بنیة الكلمة قبل إنتظامها في الجملة واإلعراب . وإ

أحوال الكلمات العربیة من حیث علم بأصول تعرف بها ) وهو ما یعرف الیوم بالنحو(

عرض لها في حال تركیبها. اإلعراب والبناء فبه نعرف ما یجب علیه أن . أي من حیث ما یَ

عد إنتظامها  یكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بَ

  1.في الجملة

حّد اللغة أصواٌت یعبِّر بها كل قوٍم عن : وقال أبو الفتح إبن جني في الخصائص

غُوة: ثم قال. أغراضهم و ِمن رأي . وأما تصریفها فهى فُْعلة من لغوت أى تكلَّمت، وأصلها ُل

كلُّ حّد اللغة : عبد الرحمن جالل الدین السیوطى في كتابه المزهر في علوم اللغة وأنواعه

ضعَ لمعنى عبارةٌ عن األلفاظ : اللغاُت : وقال األسنوي في شرح منهاج األصول. لفظ وُ

  .الموضوعة للمعاني

ذكر أیضا أن اللغة هي اللغة المنطوقة ولیست اللغة . لذلك، أن اللغة هي ما تُُكلِّمت

یكون موضوعا ومع ذلك لم تتعلق اللغویة اللغة المكتوبة، ألن كل ما یتعلق باللغة .  المكتوبة

                                                
 9- 7:، ص) 1974، مكتبة العصرية: بريوت(الدروس العربية اجلزء األول،جامع . 1



فى حین أن اللغة المكتوبة لها عالقة قریبة جدا بعلم اللغة، غیر أنها لها . لدراسة اللغة

ة فى دراستها فالغة المنطوقة هي الدراسة األساسیة واللغة المكتوبة تكون دراسة . األولویّ

  2.ثانویة

ته للظواهر اللغویة السابق بیانها إلى أغراض وصفیة یرمى هذا العلم من وراء دراس

الوقوف على حقیقة الظواهر اللغویة ) 1: هي, تحلیلیة یرجع أهمها إلى األمور اآلتیة

الوقوف على الوظائف التى تؤدیهافي ) 2. والعناصر التى تتألف منها واألسس القائمة علیها

الوقوف على العالقات التى تربطها ) 3. مختلف مظاهرها وفى شتى المجتمعات اإلنسانیة

ها بما عداهامن الظواهر كالظواهر االجتماعیة والنفسیة : بعضها ببعض والعالقات التى تربُط

) 4. وهلم جرا, والتاریخیة والجغرافیة والطبیعیة والفیزیولوجیة والبیولوجیة واالنتروبولوجیة

كشف القوانین التى ) 5. لعصوروالوقوف على أسالیب تطورها واختالفها باختالف األمم وا

  3.تخضع لها فى جمیع نواحیها والتى تسیر علیها في مختلف مظاهرها

ویمكن ممارسة في النشاط النظري , لزیادة التعریف وتطبیق عن اللغة العربیة

و قال الشیخ الشفرالدین العمریطى في . ناقشة المتعلقة بأألفعال المجزومةالعملي، ویبین الم

كى یفهموا معاني  - من الورى حفظ اللسان العربى -وكان مطلوبا أشّد الطلب(مقدمة الكتابه 

  4).إذالكالم دونه لن یفهما –والنحو أولى أن یعلما -والسنة الدقیقة المعانى –القرآن

                                                
2. Abdul Chaer,Linguistik Umum, hal.32. 

ضة، : القاهرة(علم اللغة، ا لدكتور علي عبد الواحد وايف، . 3  .14:، ص) 1962مكتبة 
4.Sunarto Ahmad. Ilmu Nahwu: Terjemah ‘Imrithy. Almiftah:Surabaya. 2012. 



ى بوضوح أّن اللغة لها دور أساسي في النحو لذلك یرید . كما سبق ذكره أنه، یتَجّل

م في هذه الدراسة استخدم . الكاتب أن یدرس عن أألفعال المجزومة في كتاب تعلیم المتعّل

راسات مع التعرض واضحة، ویدرس ثمّ یصف نتائج الد, الكاتب المنهج التحلیلیة الوصفیة

  .العلم من حیث فوائد النحوه

جمع البیانات التي تستخدم (أوال : منها, و من مراحل أسالیب البحث ثالث طبقات

طریقة تعرض نتائج (ثالثا , )أسالیب تحلیل البیانات(ثانیا , )البیانات من اللغة و األدب

  ).تحلیل البیانات

الذي یشرح معرفة قواعد (حث هو المنهج الوصفى والمنهج المستخدم فى هذا الب

األفعال المجزومة في علم النحو على كتاب "عن مدة , )النحویة واختالفها بالعلوم األخرى

م   ".تعلیم المتعّل

وقع األفعال المجزومة , ومن حیث سببه. و یقع الجزم في األفعال لیس في اإلسم

عل األمر مجزوم بسبب نوعه أو صورة الفعل أما الفعل الماضى والف, في األفعال المضارعة

أّن الفعل , و في األصل إعرابه. ولذلك أراد الكاتب أن یبین األفعال المجزومة, الصرفیة

ة إن لم یكن یتصل بشيء في أواخر الفعل ومرفوع بحرف نون إن , المضارع مرفوع بضمّ

لفتح إن كان یدَخل ومنصوب با, كان یتصل بضمیر التثنیة أو الجمع أو المؤنث المخاطب

ثمّ مجزوم بسكون إن كان فیه من أحرف , عامل النصب ولم یتصل شيء في آخره



ة ومجزوم بخذف نون إن كان حرف اآلخر یكون من , الصحیحة أى لیس من أحرف عّل

ة   5.حرف عّل

نحو ضرب , وأمر, ومضارع, ماضى: هي , واألفعال من حیث صیغاته ثالثة أنواع 

والمضارع ما كان في . واألمر مجزوم أبدا. فالماضى مفتوح األخر أبدا. اضرب -یضرب  –

له احدى الزوائد األربع التي یجمعها  ُت "أوّ یْ ه عامل حتى یدخل علی, وهو مرفوع أبدا" َأنَ

  .النواصب أو الجوازم

  

 تحدید المسألة  .2

 :بناًء على تعرُّض الخلفیة السابقة لیكون هذا البحث بحثا واضحا، تحدد المسألة كما یلي

 ؟.ما عالمات الجزم من األفعال المضارعة المجزومة  .1

 ما هي الجوازم ؟ .2

 تحلیل األفعال المضارعة المجزومة ؟ .3

 

 
                                                
5.Illatul adalah huruf yang terdiri dari , ي,و,أ . As-Shorf al-Wadhih. Muhtarom Busyro. 
Putera Menara. 2007. Yogyakarta. 



  وائدهأغراض البحث وف  .3

أما الغرض النظر فهو . أى غرض نظرى وغرض عملى: لهذا البحث غرضان

ویهدف . وخصوصا عن جوازم الفعل واألفعال المضارعة المجزومة, لمعرفة قوائد النحویة

  :هي, كتابة هذا البحث إلى أمور تالیة

 .لتعیین عالمات الجزم وبیانات عن الجوازم الفعل .1

 .الذي یجزم الفعل بسببه الزملتعیین ومعرفة عن عوامل  .2

م .3  .لتعیین عدد األفعال المجزومة  في كتاب تعلیم المتعّل

والغرض العملى هو إستعمال القوائد النحویة عن األفعال المجزومة في كتاب تعلیم 

م   .المتعّل

 منافع وفوائد البحث  

العلوم مناسب بهذا الباحث أن هذا الموضوع له فوائد كثیرة للباحث، وذلك لنیل 

  :وفوائد هذا البحث الذي یمكن اتخاذها فهي. الكثیرة وأنواع المهارة الفكریة

 .عن مدة الصرفیة أو النحویة, الحصول على معرفة القوائد اللغة العربیة .1

 .یرجو من هذا التحلیل إفادته في حیاة علم التربوي وانتفاعه للقارئ والسامع .2

 .حویة واألسلوبیة والبالغة والنقد األدبيالقدرة على قوائد الصرفیة والن .3



ة المفیدة ألغراض  .4 ومن المتوقع أن تكون البحوث إحدى من المواّد المرجعیّ

 .مختلفة وخصوصا فى مجال النحویة

ترقیة المهارة الفكریة ولتكون زائدة عن علم النحویة بقسم اللغة العربیة  .5

 .كومیةوأدابها بجامعة سونان كالجاكا اإلسالمیة الح

ثمّ تطبیق علم النحو , إعانة الرأي والمادة الجدیدة لمن أراد إفادته وتطویر .6

 .على العمل اللغة واألدابي

یرجى من هذا البحث أن تكون له  قیمة أكادیمیة فكان إثراءًا للعلم وخاصة  .7

  .للبحث األسلوب النحو

  

 تحقیق مكتبي  .4

عالقة بهذا البحث، لم یجد الكاتب بحثا  بعد المراجعة لبعض من البحوث والكتب لها

، ولو كان كتب أو مقاالت متقاربة عن هذا البحث، غیر أن "األفعال المجزومة"عن 

  :الموضوع في دراستها مختلفة، منها ما یلي

بجامعة سونان كالیجاكا , من طالب كلیة اآلداب والعلوم الثقافیة, البحث لعبد الطیف -

المبتداء بالناكرة وفوائده في سورة , تحت الموضوع, 2010, اإلشالمیة الحكومیة

 .العمران



بجامعة , من طالب كلیة اآلداب والعلوم الثقافیة, البحث لحنیف شمسیة المعرفة -

الدرورة الشعریة , تحت الموضوع, 2008, سونان كالیجاكا اإلشالمیة الحكومیة

م م في طریق التعّل  .لشیخ الزرنوجى ألشعار المنقولة في كتاب تعلیم المتعّل

بجامعة سونان , من طالب كلیة اآلداب والعلوم الثقافیة, البحث لمحمد نورول إراوان -

الفواصل المشتبهات في آیة , تحت الموضوع, 2008, كالیجاكا اإلشالمیة الحكومیة

 .القرآن الكریم

 بجامعة سونان, من طالب كلیة اآلداب والعلوم الثقافیة, البحث لهیندرا شافعى -

النعت وفوائده في سورة , تحت الموضوع, 2005, كالیجاكا اإلشالمیة الحكومیة

 .یوسف

بجامعة , من طالب كلیة اآلداب والعلوم الثقافیة, البحث لمحمد عبید اللة آفندى -

المنصوبات في , تحت الموضوع, 2007, سونان كالیجاكا اإلشالمیة الحكومیة

 .أواخر آیة سورة الفرقان

بجامعة سونان , من طالب كلیة اآلداب والعلوم الثقافیة, ى سفوتراالبحث لبان -

المرفوعات في سورة , تحت الموضوع, 2007, كالیجاكا اإلشالمیة الحكومیة

  .المعارج

بعد مراجعة تلك البحوث والكتب المذكورة ما وجد البحث المتساوى بالرسالة التى 

  . كتبه الباحث من حیث الموضوع ومن حیث المضمون



إن هذا البحث یتمیز عن البحوث السابقة من حیث معالجة المسألة المعینة , بذالك و

  .عن قوائد النحویة في باب األفعال المجزومة ومعناه وأسبابه الوقع" وهي 

  

 إطار نظري .5

 المفردات موقع وفى وبناء، إعرابا الكلمات أواخر األحوال عن علم النحو هي البحث

لفظا أو  علیها الداخلة العوامل الختالف الكلمة أواخر تغییر هو واإلعراب هي. فى الجملة

مفعول , خبر, مبتداء, نائب الفاعل, مفعول به, وفي علم النحو یبحث عن فاعل. تقدیرا

  . وغیرها, مفعول معه, مفعول فیه, ألجله

و في . وخرف –فعل  –ثمّ الكالم في اللغة العربیة من حیث النحویة تتكون من إسم 

والفعل یعرف بقد , اإلسم یعرف بالخفض والتنوین ودخول األلف واّالم, متن اآلجرومیة" كتاب

  . والحرف ما ال یصلح معه دلیل السم وال دلیل الفعل, والسین وسوف تاء التأنیث الساكنة

وفعل المضارع هو . والجزم وال خفض فیها, النصب, ومن إعراب األفعال هي الرفع

ل الفعل من وفي قومئد ). تا التأنیث - یا - نون -همزة: مثل(أحرف الزائدة  البّد في أوّ

ك , الصرفیة ا الثالثى محرّ ة وأمّ ك بضمّ أّن عالمات فعل المضارع الذي بني من الرباعى محرّ

م. بفتحة مه المتكّل عراب . والحرف الذي یتبع في فعل المضارع له معنى متفرق حسب ما كّل وإ



وأما في فعل األمر مجزوم . وامل النواصب أو الجوازمالمضارع مجزوم دائما حتى یوصل بع

  .آواخر حروفه

إن عوامل النواصب الفعل المضارع , وعند الشیخ العمرطى في كتاب متن اآلجرومیة

. أو –و  –فاء الجواب  –حتى  –الم جحود  –الم كى  –كى  –إذان  –لن  –أن : هي

ا  –لم : وعوامل الجوازم الفعل المضارع هي ا  – ألم –لمّ الم  –الم دعاء  \الم أمر  –ألمّ

ان  –متى  –أّي  –إذما  –مهما  –) شرط(من  –ما  –إن  –نهي  حیثما  –أنّي  –أین  –أیّ

ن الشیخ في هذا الكتاب أّن إعراب فعل المضارع كیفیتین. كیفما – إن (أحدها بالحركة : و بیّ

ان حرف اآلخر الفعل إن ك(أخرها بالحروف , )كان فعل المضارع لم یتصل بعامل شيء

ة و یعرب الجزم بحذف حرف اآلخر   .المضارع من حرف عّل

فَِعَل : هي, و صیغة الفعل المضارع من حیث حركته عند قوائد الصرفیة ستة أنواع

ْفِعُل  ُل , كسرتان= یَ ْفعَ ُل , كسر فتح= فَِعَل یَ ْفعَ َل یَ ُل , فتحتان= فَعَ ْفعُ َل یَ َل , فتح ضمّ = فَعَ فَعَ

ْفِعلُ  ُل , فتح كسرٍ =  یَ ْفعُ َل یَ تان= فَعُ   . ضمّ

وفي شرح من كتاب النحو الواضح أّن الفعل المضارع مجزوم إْذ سبقه حروف 

ألّن الحرف لم ینفي حصول الفعل , تجزمان فعال مضارعا واخدا(حرف لم وال الناحیة : اآلتیة

جزم فعلین ألنها التى ت(ثمّ حرف إن ). وحرف ال الناحیة ینهى عن عمل الفعل, في الماضى

  ).من حرف اإلسم الشرط



اِفَد : مثل, و تغییر الكلمة یعرف من حیث تركیبه وموضعه في الجملة وَ ْفتَْح نَ إْن تَ

َها اؤُ ْد َهوَ تََجدَّ اِة  یَ یفهم هذه الجملتین في القراءة والمعنى ال . َال تُْكِسرْ ِمَن الَضَحك, الُحْجرَ و لِ

ألنه قد تجد اإلختالف . كاته بالقوائد النحویة أم الصرفیةبد من معرفة صیغة التركیبه والخر 

ألن ال یبعد عن البیانات أو الشرح القوائد النحویة من , القوائد عن عوامل الجوازم الفعل

  .حكمه األصلى

م لشیخ الزرنوجى  وهذا البحث استخدم عن األفعال المجزومات في كتاب تعلیم المتعّل

أخذ البیانات من جمیع , ثمّ لتكمیل في كتابة هذا البحث. ویةشرحا تحلیلیة من القوائد النح

حتى یعرف , )و جمیع الدروس اللغة, ألفیة, اآلجرومیة( كتب قوائد اللغة العرابیة مثل كتاب 

 .المدة واضحا وتفصیلیا

  

 منهج البحث .6

والمنهج المستخدم فى هذه . المنهج هو الذي یوصل إلى نیل األغراض المقصودة

وهو الذي یشرح معرفة قوائد النحویة واختالفها ) deskriptif(هو المنهج الوصفى  الرسالة

   6.بعلوم األخرى

المنهج هو كیفیة ألن یقرب ویراقب ویحّل ویتمّ الظواهر أو , وفي كتاب أَخر

ن ألن یسیر البحث سیرا عقلیا وموّجه لنیل الغایة وعمل على نظام. المسألة    7.معیّ
                                                
6 .Atar Semi, Metode Penelitian Sastra, (Bandung: Angkasa,1993), hal.83. 



ألن . وفي عمل البحث اللغوي، المنهج الصالح البّد أن یناسب بصفة مفعول البحث

ر المنهج، ال عكسه   :وأما منهج البحث فیقسم إلى ثالثة أقسام وهى .المفعول یقرّ

 : البحث جنس .1

هذا البحث , إقامة هذا التحلیل بالقراءة ومطالعة وتفتیش الكتب المتعلقة بهذا البحث

وهو البحث الذي أجرته الكاتب بالمطالعة (library research) من البحوث المكتبیة 

ق هذا البحثوالقراءة على المصادر المكتبیة من كتب ورساال إن جنس  8.ت ومقاالب تتعّل

وهو جمع البیانات أو المعلومات , البحث المستعمل في هذا البحث هو البحث المكتبي

  .واإلعالم بإستخدام ما في المكتبة

 علوماتطریقة جمع الم .1

األول، المعلومات الرئیسیة المتعلقة بهذا : یقسم الباحث المعلومات إلى قسمین

  ". شعر القصیدة المنفرجة للغزالى"البحث مباشرة، وهنا یستخدم الباحث المعلومات من

والثاني هو المعلومات المتعلقة بهذا البحث بغیر مباشرة، منها الكتب عن األسلوبیة 

  .علقة بهذا البحث والمساعدة في القیام بهذا البحثوالقاموس والكتب المت

 طریقة تحلیل المعلومات .2

                                                                                                                                 
7. Sudaryanto,Metode Linguistik;Ke Arah memahami Metode 
Linguistik,(Yogyakarta:UGM Press),hal. 63.  
8Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian,(Yogyakarta:Kurnia Alam 
Semesta,2003),hal.7. 



تحلیل المعلومات هو محاولة الكاتب  في بحث المسائل التي وجدت في المعلومات 

وظهر هذا التحلیل من المراقبة وشرح المسائل وبیانها وتفصیلها . المجموعة والمفصولة

في هذا   descriptive analysis)(إستخدم التّحلیل الوصفّي  9.المتعلقة بطریق خاص

. ثمّ تبحث األشیاء أساسا على البیانات الموجودة ثم العمل والتصویر والشرح بها. البحث

لفّك والتقسیم مناسبة برأس المسألة فاستنبط فاستنتجت بعد تحلیل البیانات المجموعة وا

  .إستنباطاً 

  :وأما البیانات المجموعة المستخدمة هنا فتنقسم إلى نوعین

كتاب تعلیم "فهي . البیانات الرئیسیة هي ما تتعلق  بمواد البحث والمسائل مباشرة

م لشیخ الزرنوجى  ".المتعّل

على سبیل . البحث غیر مباشرة البیاناب اإلضافیة هي بیانات مؤیدة ومتعلقة بمواد

ثمّ مجالت أو الكتب , كتاب متن ألفیة و شرح إبن عقیل, كتاب متن اآلجرومیة: المثال

 .المتعلقة التي تساعد في إتمام هذا البحث

 

 

  

                                                
9. Tri Mastoyo Jati Kesuma, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa. Yogyakarta:2007), 
hal.47 



 نظام البحث .7

لتسهیل ترتیب البحث وتحّصل على نتیجة كامل ونظام خاّص، فیحل في هذا 

  :ا یليالبحث إلى أربعة أبواب، وهي م

ل هو المقّدمة فیها خلفیة المسألة، وتحدید المسألة، وأغراض البحث  الباب االوّ

 .وفوائده، والتحقیق المكتبي، واإلطار النظري، ومنهج البحث، ونظام البحث

م وترجمة المألفه  .الباب الثاني هي لمحة الكتاب تعلیم المتعّل

فصل عن جوازم الفعل , ویةالباب الثالث هي البیانات والمعرفة عن قوائد النح

م  .واألفعال المجزومة في كتاب تعلیم المتعّل

 .الباب الربع هو االختتام وفیها الخالصة واالقتراح

 

 

 

 

 

 

 



  الباب الرابع

  خاتمة

 خالصة .1

قبل إنتهاء هذا البحث یعطى الباحث خالصة في هذا البحث تلخیصا 

اء لفهم ما كتبه الباحث، وهي كما یلى   :وتسهیال للقرّ

ة أو حذف النون,السكون: و عالمة الجزم الفعل ثالثة وأما  .و حذف العّل

وأما الحذف فیكون . الصحیح اآلخر الجزم بالسكون یقع في الفعل المضارع

. الجزم في الفعل المضارع المعتال اآلخر وفي األفعال التي رفعها بثبات النون

الدَُّعاِء، وَ : والجوازم ثمانیة عشر ِر وَ ْألَمْ َالمُ َا مَّا، وَ َأَل ، وَ مْ َأَل مَّا، وَ َل ، وَ مْ ِي " َال "َل لنَّهْ ِفي َا

ْن وَ  مَ ا وَ مَ إِْن وَ الدَُّعاِء، وَ ا، وَ ثُمَ َحیْ َأنَّى، وَ َأیَّاَن، وَ َن وَ َأیْ تَى، وَ مَ ا، وأي وَ إِْذمَ ا، وَ مَ هْ مَ

لشِّْعِر خاصة ًذا ِفي َا إِ ا، وَ فَمَ َكیْ  .وَ

األفعال المجزومة التي وجدها الكاتب في كتاب تعلیم المتعلم أربعة 

یكون السبعة " ال"یكون الثلثین، وحرف " لم" و منها استعمال حرف . نیوخمس

  . یكون الخمسة" ل" یكون اإلثنین، وحرف " من"ر، وحرف العش

  



  :و أما االستعمال من العوامل المجزمة، ومثل كذالك

 . سوى ندم وحرمان االمانى# للكسالى الحظ یحظى  فلم ار": لم"الحرف  )1

فان القرین بالمقارن #  وابصر قرینه ال تسئل عن المرء ": ال"الحرف  )2

 .یقتدى

ْن # الفقه انفس شیئ انت ذاخره ": من"الحرف  )3  تدرس العلم لم یدرسومَ

 .مفاخره

  .ولیلزم االصات ان صاتا# السلم على حربه  لیخترف": ل"الحرف  )4

  

 اقتراحات .2

أحمده سبحانه وتعالى بعونه وتوفیقه انتهى الباحثة على أن یتم هذا 

نما ذلك البحث، ولكن هذا البحث بعیدا عن الكمال بل فیه أكثر من النقائ ص، وإ

محصور معرفة الباحث وقلة تجربته في الكتابة، فلذلك یرجو الباحث أن یصحح 

  .ویحرر كل من قرأه ووجد ما لم یكن صوابا

وأخیرا یرجو الباحث أن یهدي اهللا إلي صراطه المستقیم وأن ینفع هذا 

  .البحث للقراء عموما وخصوصا للباحث
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