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 إعراب تراكيب الكلمات وتحليلها من كتاب التقريب
 إعداد:

 ريزا ريفلدي 
 

مجلةليصبحرفتركيباجلملةيفاللغةالعربيةيتكونمناالسموالفعلواحل
مفيدةاليتميكنفهمهاويتطلبالقواعدالنحويةادلناسبةلتحديدتركيباجلملةالعربية،

واجلنصبوالرفعواليعينإعراب كثري.الفروعادلوجودةيفعلمالنحومز وتقييماجلر ّ
ُييألعلىونيقدرنمتعلماللغةالعربيةالذيمن قراءةالنصوصادلتحركة،ولكنعندما

يفالقراءةومليصلوايرتد ّدعنالقواعد،خاصًةعندمواجهةنصوصعربيةغريمتحركة،
لف.إىلمرحلةالفهمأولتحقيقنصخمت

مبوضوعالبحثكتابالتقريبمنخاللنوعهذاالبحثهوالبحثالوثائقي
و حتديدها و ترتيبها و البيانات مجع بطريقة يعين الوصفي التحليل طريقة استخدا 

 علىتفيريها. قواعد ضياغة مث وتصنيفها، البيانات، جبمع البحثالوصفي هذا تبدأ
.التوزيعستخد الباحثطريقةولتحليلالبياناتانظا علمالنحو.

يتضمنمضموندراسةتركيباجلملةيفكتابالتقريبنتائجهذاالبحثهو
7;وهومقيمإىلادلبتدأظاهر8>علىاجلملةاالمسيةادلكونةمنتركيبادلبتدأبعدد

،واخلرب=4وهومقيمإىلاخلربادلفرد8>،وتركيباخلرببعدد48وادلبتدأمضمر
.اجلملةالفعليةتتكونمنتركيبالفعل98،واخلربشبهاجلملة44مناجلملةالفعلية

.4،وفعلاألمر;7،والفعلادلضارع=وهيمقيمةإىلالفعلادلاضي;7بعدد
 بعدد :7تركيبالفاعل الظاهر اسم الفاعل إىل مقيم هو اسم47و الفاعل و ،

.48جد.أم ّاتركيبمفعوليو:7الضمري
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 الباب األّول
 المقدمة

 توضيح الموضوع .أ
"حتليل تركيب اجلملة يف كتاب التقريب". إجتنابا عن   وموضوع ىذا البحث ى

تقدمي صورة واضحة للمعٌت الوارد يف ادلوضوع، من الضروري وصف معٌت لسوء الفهم و 
 ادلصطلحات الواردة. و توضيح موضوع ىذا البحث ىو كما يلي:

 التحليل  .ٔ
ة على التحليل ىو نشاط تفكيك اجملموعة إىل مكونات حىت يتمكن من ادلعرف

عالمات ادلكونات وعالقاهتا مع بعضها البعض ووظائف كل منها يف ىيكل 
 ٔ متكامل.

يف ىذا البحث يقصد حتليل تركيب اجلملة ، من خالل وصفها ، والتعريف 
 وظائف يف تركيب اجلملة.على العالمات و األنواع و ال

 تركيب اجلملة .ٕ
يف اللغة العربية يتم تنظيم تركيب اجلملة يف القواعد النحوية الواردة يف علم 
النحو. علم النحو يبحث عن أواخر الكلمة يف اجلملة يف زلّل الرفع والنصب واجلّر 

 واجلزم ومن حيث ادلعرب و ادلبٍت. 
رتيب الكلمات يف مجلة كاملة ، اليت فإن تركيب اجلملة يف ىذا البحث ىي ت

 تتكون من االسم و الفعل و احلروف.
 كتاب التقريب .ٖ

ادلذىب يُعرف كتاب التقريب باسم الغاية و التقريب ىو كتاب الفقو على 
ادلشهور  أمحد بن احلسُت بن أمحد األصفهاين، ألفو شيخ اإلمام أبو طييب الشافعي

من  بلقب القاضي أيب شجاع و كنية أبو طييب، كتاب الغاية التقريب لو نوعان
ادلسميات مها الغاية والتقريب وغاية االختصار. الشرح من كتاب الغاية والتقريب 

                                                             
1Komarudin, ensiklopedia manajemen, edisi keempat, (bumi aksara: jakarta, 

2001), 51. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A


ٕ 
 
يسمى كتاب فتح القريب ادلوجب والشرح من كتاب غاية االختصار ىو كتاب 

 القول ادلخًت.
يناقش ىذا الكتاب الفقو بإجياز شديد و سهلة للفهم ، وىو موجو للمبتدئُت، 

العتق. ديكن تسمية كتاب الغاية والتقريب بكتاب يبدأ من باب الطهارة إىل باب 
منت تقريب. أصبح ىذا الكتاب من ادلواد الواجبة يف العديد من ادلدارس اإلسالمية 

 .ادلذىب الشافعيوادلدارس الرمسية كمرجع لكتاب الفقو على 
الكتاب ىو أمحد بن احلسُت بن أمحد األصفهاين )نسب ببلد مؤلف ىذا 

اصفهان ، وىي بلد عجم كانت األرض اليت ولد فيها جده(. ادللقب بأبو شجاع 
 ىـ. ٖٜ٘-ٖٖٗسنة ، أي  ٓٙٔعامل صاحل طويل العمر ، عمره 

 
 ب.  خلفية البحث

وصلت إلينا من اللغُة العربيُة ىي ألفاظ اليت يُعرُب هبا العرُب عن اغراضهم. وقد 
طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واالحاديث الشريفة، وما رواُه الثِّقات من منثور 

ا ، فإن اللغة العربية ذلا قواعد النحوية.  لفهم اللغة العربية وإتقاهن ٕالعرب ومنظومهم. 
علم النحو والصرف واإلعالل والبالغة ىي علوم جيب أن يتقنها أولئك الذين يتعلمون 
اللغة العربية. لذلك، ال ديكن فصل ىذه العلوم و كأداة لفحص الًتكيب وادلعٌت يف 

 ٖتدريس اللغة العربية.
النحو ىو علم يعرف بو حركات الكلمات إما معرب و إّما مبٍت، علم النحو 
ىو علم يعرف بو حال أواخر الكلم، وعلم النحو يبحث يف أصول تكوين اجلملة وقواعد 

 ٗ اإلعراب.

                                                             
2Musthafa Ghulayaini, ,Jami‟u Ad-durus Al-arabiya,(Lebanon:Dar el 

Fikr,2005),7. 
3Busyro Muhtaro-m,Shorof Praktis “Metode Krapyak”,(Jogjakarta:Menara 

Kudus,2007),22. 
4Imam Asrori,Sintaksis Bahasa Arab,(Malang: Misykat,2004).132. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A


ٖ 
 

يف اللغة العربية تسمى بكلمة. الكلمُة لفٌظ يدُّل على معًٌت ُمفرٍد. وىي  كلمة
ثالثُة أقسام اسٌم، وفعل، وحرف. السُم ما دلَّ على معًٌت يف نفسو غَت ُمقًِتٍن بزمان. 

   ٘ الفعل ما دّل على معًٌت ىف نـَْفسو ُمقًِتن بزماٍن . احلرُف ما دّل على معًٌت يف غَته.
تكوين اسم و فعل و حرف يسمى مجلة مفيدة اليت ديكن فهمها و يتطلب 

ع و النصب و اجلّر رفالالقواعد النحوية ادلناسبة لتحديد تركيب اجلملة العربية، يعٍت إعراب 
 ها.تقسيم فرع و و اجلزم

لنحوية الواردة يف علم يتم تنظيم تركيب اجلملة يف اللغة العربية يف القواعد ا
النحو مع العديد من الكتب الشعبية ، مثل اجلرومية واإلمرييت والفيية باإلضافة إىل العديد 
من كتب الشرح األخرى اليت هتدف إىل شرح كيفية حركات الكلمة يف اجلملة ىي حسب 

 موقف ادلرفوع وادلنصوب واجملرور واجملزوم ومن حيث ادلعرب وادلبٍت.
فعلى ىذا، اللفظ  6ما تركيب من كلمتُت أو أكثر، ولو معٌت مفيد.اجلملة ىي 

ادلفيد إذا كان مفّسًرا بصّحة السكوت يكون تعريًفا للجملة، وإذا كان مفّسًرا حبسن 
سواء كان لذلك  بن ىشام: ونعٍت بالفائدة.ولذلك قال ا السكوت يكون تعريًفا للكالم.

ادلفيد فائدة جديدة أو ال، فيندرج حتت تعريف الكالم، مثل: السماء فوقنا. ىذا عند  
وأما عند سيبويو، وىو سلتار أرباب ادلعاين، فادلفيد مفّسر مبا يفيد فائدة  كثَت من النُّحاة.

نصب عطف على امسية، إن بُدئت وفعليًة بال جديدة، فمثل ىذا ادلثال ال يكون كالًما.
بفعل، ىذا حصر حقيقي إن كان مذىبو كمذىب ابن احلاجب، وىو أن اجلملة إّما مجلة 
امسّية أو فعلية فقط، والشرطية تدخل يف الفعلية، وكذا الظرفية عند أكثر البصريّة، وىم 

و أن الذين قدروا الفعَل يف الظروف، واّدعائي إن كان مذىبو كمذىب الزسلشري، وى
اجلملة أربعة، تنبيًها على أهنما أصالن بالنسبة إىل غَتمها، لكّن األّول أْوىل لداللة الّسياق 

 .7عليو كقام زيد واعلم أّن ادلصّنف مل يذكر

                                                             
5Op.cit.Musthafa Ghulayaini, 1993,9. 
6 Ali jarim dan mustafa amin. An-Nahwu al-wadih.(qahirah:daar al-

ma'arif).12. 
7 Muhammad mustofa al-qujawi.syarh qawa’idul I’rab.(Beirut:darr fikr al-

mu’asir).14. 
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حليل تركيب اجلملة يف كتاب التقريب أعاله يدعم الباحث لت اجلملةتعريف 
ادلتعلق باإلعرب ، أي التغيَت يف هناية اجلملة من تركيب اجلملة االمسية و تركيب اجلملة 
الفعلية بعالمة اإلعراب رفع و نصب و جّر و جزم موقعو. يف ىذه احلالة ، لكل كلمة ذلا 

دخلها ، و يقوم النحو عالمة اإلعراب سلتلفة تشَت إىل موقع الكلمة و "عامل" الذي ي
غَت متحركة، يطرح   بدوره لدراستها. إن فهم النصوص العربية ، وخاصة النصوص العربية

قواعد النحو للنظر فيها عند قراءهتا. غالًبا ما يصادف متعلمون اللغة العربية الذين 
، خاصًة عند صوص ادلتحركة، ولكن عندما ُيسأل عن القواعدقراءة الن على يقدرون

يف القراءة و مل يصلوا إىل مرحلة الفهم أو  يًتّددجهة نصوص عربية غَت متحركة ، موا
باإلضافة إىل ذلك ، هتدف ىذه الدراسة إىل تقدمي أمثلة على ، لتحقيق نص سلتلف

 لتدريب مهارات متعلمي اللغة العربية من حيث القواعد.االعراب برنامج 
مث أخذ ثالثة الفصول وكل اختار الباحث كتاب التقريب كمصدر البيانات 

فصل يتكون من مخسة الفصول. كتاب التقريب ىو الكتاب الرئيسي يف رلال الفقو الذي 
ظل زمان واستمر حىت يومنا ىذا ، حيث تستخدم مجيع ادلدارس اإلسالمية يف إندونيسيا 

 يف تصميم مناىجها التعليمية يستخدم ىذا كتاب التقريب. 
لفقو كما يف شعار الشيخ برىان الدين الزرنوجي من الضروري أن يتعلم علم ا

 يف كتاب تعليم ادلتعلم:
 ٛ ِاىَل اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َوأَْعَدُل َقاِصٍد. ◌تـََفقَّْو َفِانَّ اْلِفْقَو أَْفَضاُل َقاِئٍد 

من خالل ىذا البحث، يرجى أن يساعد متعلم اللغة العربية يف فهم تركيب اجلملة يف 
سياق النحو و لتقليل األخطاء يف القراءة، خاصة يف فهم ادلعٌت أو احملتوى الواردة يف  

 إعراب بعنوان "كتاب التقريب على وجو اخلصوص. لذلك، سيجري الباحث حبثًا 
 ".تراكيب الكلمات وحتليلها من كتاب التقريب

 

                                                             
8 Burhanuddin Ibrahim al-zarnuji,Ta’lim al-muta’alim,(Lebanon daar al-kotob 

as-salafiy,2016),13. 
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 تركيز البحث و فرعه  . ج
 تركيز البحث (ٔ

فحص حدد الباحث تركيز ىذا البحث على  استنادا إىل البيانات ادلذكورة،
 .كتاب التقريبمن   كلماتكيب الا تر 

 الًتكيز الفرعي (ٕ
 يف كتاب التقريب. تركيب مجلة االمسيةعن  سيبحث ىذا البحث .أ 
 يف كتاب التقريب. تركيب مجلة الفعليةسيبحث ىذا البحث عن  .ب 

 

 د.  مشكلة البحث
 ؟يف كتاب التقريب  تركيب مجلة االمسية. ما ٔ
 ؟يف كتاب التقريب  تركيب مجلة الفعلية ما .ٕ

 أهداف البحث ه. 
 .لتقريبيف كتاب ا تركيب مجلة االمسية. دلعرفة ٔ
 .يف كتاب التقريب تركيب مجلة الفعلية. دلعرفة ٕ

 .   أهّمية البحثو
 األمهية النظرية .ٔ

ومن ادلؤمل أن يستخدم ىذا البحث كمرجع و ديكن أن يقدم فوائد يف 
ادلساعدة يف تطوير اللغة العربية بشكل عام و يف تعلم علم النحو، خاصة فيما يتعلق 

 ريب.بًتكيب اجلملة يف كتاب التق
 األمهية التطبيقية .ٕ

 ، من ادلتوقع أن يوفر ىذا البحث فوائد، مبا يف ذلك:التطبيقمن ناحية 
للطلبة، توفَت ادلناقشة و ادلعرفة لتحقيق فهم اللغة العربية بشكل عام وتعلم  .أ 

 اللغة العربية، خاصة فيما يتعلق تركيب اجلملة يف كتاب التقريب.
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ت العلمية و أساليب تعلم اللغة العربية يف للمدرسُت، توفَت ادلدخال .ب 
التشكل الفرعي والنحو ، خاصة فيما يتعلق تركيب اجلملة يف كتاب 

 التقريب.
للقراء، فإنو يوفر رؤى علمية دلراقبة اللغة العربية يف الصرف و النحو ،  .ج 

 خاصة فيما يتعلق تركيب اجلملة يف كتاب التقريب.
 

 البحوث السابقة .ز 
السابقة ذات الصلة ىي كما التايل: األّول، الفعل ادلضارع منصوب يف   البحوث

 ٜ كتاب رياض الصاحلُت اجلزء األول أعدتو ىيٍت زومرة، اجلامعة احلكومية سيمارانج.
الثاين، اسم الصفة بوظيفتو كشال يف كتاب فتح القريب )حتليل الصريف و النحوي( 

الثالث، استخدام فعل ادلاضي يف  ٓٔ أعدتو أمحد رزقي، اجلامعة احلكومية سيمارانج.
القرآن )حتليل الصريف و النحوي و تطبيقو يف التدريس( أعدتو الدكتورندس احلاج ماصار، 

الرابع، الفعل الذي مل يسمى فعلو )فعل  ٔٔ جامعة سونان جونونج جايت باندونج.
ىيماوان أكرب،  )حتليل الصريف و النحوي( أعدتو زلمد عزيز ٖٓرلهول( يف القرآن جزء 

القرآن )حتليل  اخلامس، فعل األمر و فعل النهي يف ٕٔ اجلامعة احلكومية سيمارانج.
الصريف و النحوي( أعدتو كورنيا حيوننج فاراسايت و سينججيو كوسوردونو، اجلامعة 

 ٖٔ احلكومية سيمارانج.

                                                             
9Heni zumaroh,“Fi’il Mudhori’ Manshub Dalam Buku “Riyadhus Shalihin” 

Jilid I”,(Skripsi, Semarang:Universitas Negeri Semarang,2012). 
10Ahmad razaqi, ”Isim Sifat Yang Berfungsi Sebagai Chāl Dalam Kitab 

Fathul Qorib(Analisis Morfosintaksis)”,( Skripsi, Semarang: Universitas Negeri 
Semarang,2019). 

11Masor, ”Pemakaian Fi’il Madhi Dalam Al-Quran (Analisis Morfosintaksis 

Dan Implikasinya Bagi Pengajaran )”,(Tesis, Bandung: Pasca Sarjana Universitas 

Sunan Gunung Djati Bandung,2009). 
12M. Aziz Himawan Akbar,”Al-Fi’l Alladzi Lam Yusamma Fa’iluhu (Verba 

Pasif) Dalam Al-Qur’an Juz 30 (Analisis Morfosintaksis)”,(Skripsi, Semarang: 

Universitas Negeri Semarang,2019). 
13Kurnia Hayuningparasati,Singgih Kuswardono, ”fi’l amr dan fi’l nahyi 

dalam alquran (Analisis Morfosintaksis)”,(Skripsi, Semarang: Universitas Negeri 

Semarang,2019). 
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االختالف بُت البحث الذي أجراه ىيٍت زومرة و الباحث يعٍت يف مصدر 
بيانات البحث ، حيث استخدمت ىيٍت زومرة كتاب رياض الصاحلُت، بينما استخدم 

 الباحث كتاب التقريب.
االختالف بُت البحث الذي أجراه أمحد رزاقي و الباحث يعٍت يف موضوع 

أمحد ببحث عن اسم الصفة بينما يبحث الباحث عن تركيب اجلملة البحث، حيث يقوم 
 يف كتاب التقريب.

االختالف بُت البحث الذي أجراه الدكتورندس احلاج ماصار و الباحث يعٍت 
يف مصدر البيانات و موضوع البحث ، حيث يقوم ماصار ببحث عن فعل ادلاضي يف 

 اب التقريب.القرآن ، بينما يبحث الباحث تركيب اجلملة يف كت
االختالف بُت البحث الذي أجراه زلمد عزيز ىيماوان أكرب و الباحث يعٍت 
يف مصدر البيانات و موضوع البحث ، يبحث عزيز عن  الفعل الذي مل يسمى فعلو 

 بينما يبحث الباحث تركيب اجلملة يف كتاب التقريب. ٖٓ)فعل رلهول( يف القرآن جزء 
كورنيا حيوننج فاراسايت و سينججيو    االختالف بُت البحث الذي أجراه

كوسوردونو و الباحث يعٍت يف مصدر البيانات و موضوع البحث ، يبحث كورنيا 
حيوننج فاراسايت و سينججيو كوسوردونو عن  فعل األمر و فعل النهي يف القرآن بينما 

 يبحث الباحث تركيب اجلملة يف كتاب التقريب.
 

 طريقة البحث .ح 
ريقة علمية للحصول على البيانات ألغراض واستخدامات طريقة البحث ىي ط

ختتلف األىداف واالستخدامات يف البحث، وتعود إىل ادلشاكل اليت تنشأ يف ٗٔ زلددة.
وباغيو أن طريقة البحث حدث طبيعي أو من صناعة اإلنسان. بشكل منفرد، أوضح س

ىي طريقة أو أسلوب للحصول على حلول جلميع ادلشكالت، يف البحث توجد عدة 

                                                             
14Sugiyono,metode penelitian kombinasi (mixed methods),(Bandung: 

alfabeta,2017),3. 
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 ذكر خالد ناربوكو ٘ٔ أنواع من النظريات لتطبيق طريقة واحدة ذات صلة مبشكلة معينة.
و أبو أمحدي أن منهج البحث ىي فرع من فروع العلم الذي يناقش أو يبحث عن طرق 
إجراء البحوث من خالل أنشطة البحث وتدوين ادلالحظات والصياغة والتحليل ، مث 

مبعٌت آخر ، طريقة البحث ىي أسلوب أو  ٙٔ جتميعها يف تقارير تستند إىل حقائق علمية.
 طريقة معينة خيتارىا الباحثون حلّل مشكالت البحث.

خالل مجع البيانات يستخدم ىذا البحث طريقة التحليل الوصفي، يعٍت من 
تبدأ ىذا البحث الوصفي جبمع البيانات، وتصنيفها، مث  ٚٔ ىا وتفسَتىا.ديدوترتيبها وحت

ضياغة قواعد على نظام علم النحو. بشكل كامل، حتتوي طريقة البحث ادلوصوفة يف ىذا 
البحث على معلومات حول نوع و طبيعة البحث، مناىج البحث، مصادر البيانات، 

 أسلوب مجع البيانات، أسلوب حتليل البيانات. 
 نوع و طبيعة البحث .ٔ

نوع ىذا البحث ىو البحث الوثائقي النوعي. البحث الوثائقي ىو حبث يتم 
إجراؤه عن طريق قراءة الكتب و مصادر البيانات األخرى يف ادلكتبة. مت إجراء ىذه 
أنشاطة البحث من خالل مجع البيانات من ادلصادر ادلختلفة ، سواء يف ادلكتبة أو 

وفًقا لنانانج مارتونو، فإن الدراسة الوثائقية ىي عملية البحث  ٛٔ يف أماكن أخرى.
عن األدب ونتائج الدراسات أو البحوث ادلتعلقة بالبحث الذي سيتم إجراؤه. 

دلتعلقة بادلشكلة اليت سيتم لذلك ، البحث الوثائقي يعٍت يبحث يف مصادر ادلكتبة ا
دراستها، باالختصار، يقتصر أنشطة البحث الوثائقي على ادلواد ادلوجودة يف 

 ٜٔ ادلكتبات دون احلاجة إىل حبث ميداين.

                                                             
15Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2015),2. 
16Cholid Narbuko & Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), 2. 
17Surakhmand,metodologi pengajaran nasional (Bandung: jemmars, 1980), 

147. 
18Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka 

Setia,2011), 31. 
19Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan ,  (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2008), 1-2. 
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 احلصول عليها من ىذا البحث ىي األدلة الوثائقية من البيانات الرئيسية اليت مت
الكتاب يعٍت كتاب التقريب. حياول الباحث حتليل و شرح الكلمات و تركيز ىذا 

 البحث ىو تركيب اجلملة.
 مدخل البحث .ٕ

والسبب يف استخدام  ٕٓ ادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث ىو مدخل نوعي.
ادلدخل النوعي ىو أن ىذا البحث مت إجراؤه للحصول على صورة متعمقة دلوضوع 

 ، يعٍت تركيب اجلملة يف كتاب التقريب.البحث
( Library researchمت تصميم ىذا البحث يف شكل البحث الوثائقي )

باستخدام مصادر الوثائقية ادلختلفة كمصدر لبيانات البحث ىذا البحث عبارة عن 
دراسة تتعلق بفكر الشخصية يف وقت معُت، لذلك فإن ادلنهج ادلستخدم ىو منهج 

أن البحث يرتبط ارتباطًا وثيًقا باألفكار اجملسدة يف العمل أو  ٕٔ قي(.احملتوى )الوثائ
البحث يتحدث عن آراء شخصية فيما يتعلق باحلالة  الكتاب )احملتوى(، أي أن

 ادلناسبة بناًء على مفهوم منهجي يرتبط بعد ذلك باحلالة من كائن ومكان وحالة.
يستخدم ىذا البحث تقنيات وصفية، و ىي شكل من أشكال البحث الذي 
يهدف إىل وصف الظواىر ادلوجودة ، سواء كانت ظواىر طبيعية أو ظواىر من 

نسان. ديكن أن تكون ىذه الظاىرة يف شكل أشكال و أنشطة و صناعة اإل
خصائص و تغَتات و عالقات و أوجو تشابو و اختالف بُت ظاىرة و ظاىرة أخرى. 
ادلنهج الوصفي ىو حبث يسعى إىل وصف و تفسَت الرأي النامي. أوضح فورشان أن 

                                                             
20Menurut Irawan (2006) pendekatan kualitatif ialah pendekatan dengan 

berfikir secara induktif(grounded). Pendekatan kualitatif tidak dimulai dengan 
mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya (berfikir deduktif), 

melainkan bergerak dari mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu. Dari 

data itu dicari pola-pola dan prinsip-prinsip. Akhirnya menarik kesimpulan dari 

analisis yang telah dilakukan. Karena itu, kalaupun ada hipotesis dalam penelitian 
kualitatif, hipotesis tersebut tidak diuji untuk diterima atau ditolak. Lihat HM. 

Diah,Penelitian Kualiatatif Dalam Penerapan, Terj. (Pekanbaru: Depdiknas Pusat 

Bahasa,  Balai Bahasa Pekanbaru,  2000),  25. 
21Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari 

Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), 39. 
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راض البحث الوصفي ىو حبث مصمم للحصول على معلومات حول حالة أحد األع
 ٕٕ عند إجراء البحث. يف البحث الوصفي، ال يتم إعطاء أو التحكم أو العالج.

 

 مصادر البيانات .ٖ
تستخدم مصادر البيانات يف ىذا البحث منهج البحث الوثائقي، و ىو 

ذي يتم عن طريق قراءة الكتب و مصادر البيانات األخرى يف ادلكتبة. مت البحث ال
إجراء ىذا النشاط البحثي من خالل مجع البيانات من األدبيات ادلختلفة، سواء يف 

 ادلكتبات أو يف ادلصادر األخرى.
تنقسم مصادر البيانات يف ىذه الدراسة إىل قسمُت ، ومها مصادر البيانات 

البيانات الثانوية، ومصادر البيانات األساسية ىي البيانات اليت مت األساسية ومصادر 
مصادر البيانات  ٖٕاحلصول عليها أو مجعها مباشرة يف ادليدان من ادلصادر األصلية.

ب و الكتب ادلتعلقة هبذا البحث. ىذه األساسية يف ىذا البحث ىي كتاب فتح القري
الكتب ىي منت اجلروميو، و ترمجة ملخص، اإلمرييت، األمثلة التصريفية، و الكتب 
األخرى. أّما البيانات الثانوية ىي البيانات اليت مت احلصول عليها أو مجعها من قبل 

 الباحث من ادلصادر ادلوجودة.
، خاصة لدعم إن طبيعة البيانات الثانوية عامة 24

البيانات األساسية. مصادر البيانات الثانوية ىي القاموس والكتب واجملالت ونتائج 
 البحوث وغَتىا من ادلؤلفات ادلتعلقة بعنوان ىذا البحث.

 أساليب مجع البيانات .ٗ
تعترب أساليب مجع البيانات مرحلة البحث ادلهمة، ألهنا تصبح األساس الذي 

ت. لذلك ، جيب حتديد الطريقة بدقة ، من أجل إنتاج يؤدي إىل حتليل البيانا

                                                             
22Arif Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2004), 447. 
23Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2011),146 
24Ibid 
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البيانات ادلناسبة للغرض. يف ىذا البحث استخدم الباحث أسلوب ادلالحظة مع تقنية 

 ٕ٘ التنصت كأساس و استخدم أسلوب تدوين ادلالحظات كأسلوب متقدم.
استخدم الباحث أسلوب ادلالحظة مع تقنية التنصت ألن بيانات البحث  
كانت على شكل نص عريب يف كتاب فتح القريب. باإلضافة إىل ذلك ، فإن 
استخدام ىذه األساليب والتقنيات يهدف إىل اختيار و البيانات ادلناسبة، و ىي 

ا تقنية الكتابة كتوثيق مكتوب من ادلرحلة السابقة ، يتم تسجيل الفعل دلضارع، تليه
بيانات البحث يف بطاقة البيانات اليت يهدف إىل تسهيل قيام الباحث بتجميع 

 الكلمة ادلستهدفة و حتليلها.
 أساليب حتليل البيانات .٘

مت  ادلرحلة التالية ىي مرحلة حتليل البيانات أو معاجلة البيانات. البيانات اليت
مجعها و تنتج البيانات اجلاىزة للتقييم، يف ىذه ادلرحلة يقوم الباحث بتطبيق تقنية 
الفرز مع العنصر احملدد، وىو تركيب اجلملة. يطابق الباحث تركيب اجلملة و يبحث 
عن أنواعها باإلضافة إىل خصائصها و عالماهتا النحوية. مث يتم تسجيل ىذه 

يَت زلددة. مث يتم حتليل البيانات باستخدام طريقة البيانات واختيارىا وفًقا دلعا
(. طريقة التوزيع BULاالنقسام أو التوزيع باستخدام تقنية مشاركة العناصر ادلباشرة )

ىي طريقة لتحليل البيانات ، وأداة التحديد موجودة يف قسم اللغة نفسو. تقنية 
عن طريق تقسيم ( ىي تقنية لتحليل البيانات BULمشاركة العناصر ادلباشرة )

البيانات اللغوية إىل عدة أجزاء أو يُنظر إىل العنصر ادلعٍت على أنو جزء مباشر يف 
 ٕٙ اجلزء ادلقصود.

                                                             
25Mahsun,metode penelitian bahasa:tahapan,strategi,metode dan 

tekniknya,(Jakarta: PT.Raja Grafinda,2007),92-93. 
26Sudaryanto,metode dan aneka teknis analisis bahasa: pengantar penelitian 

wahana kebudayaan secara lingistik, (yogyakarta: duta wacana university 

press,1993),30. 



ٕٔ 
 
بناء على الرأي أعاله استنتج الباحث أن طريقة التوزيع ىي طريقة لتحليل نظام 
اللغة أو القواعد بأكملها بناًء على السلوك أو اخلصائص اللغوية لبعض وحدات 

 الكلمات الواردة يف اجلملة.
ت استنادا إىل الوصف أعاله ، يقوم الباحث بتحليل البيانات من خالل اخلطوا

 التالية:
 حتديد الكلمات ادلوجودة يف كتاب التقريب. .أ 
 اختيار الكلمات اليت يتم تضمينها يف تركيب اجلملة حسب نوعها. .ب 
 تسجيل الكلمات للتحليل مث تلخيصها يف ورقة تلخيص البيانات. .ج 
 استنتج الباحث نتائج البحث عن تركيب اجلملة يف كتاب التقريب. .د 
 ناقشةمنهجية الم .ط 

تتكون منهجيات الكتابة يف ىذا االقًتاح من مخسة فصول وفًقا لإلرشادات 
 ادلتاحة يف جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج، وىي كما التايل:

حيتوي ىذا الباب على خلفية البحث ادلوضحة يف ىذا  الباب األول مقدمة:
لة، حتديد ادلشكلة، و ضياغة البحث، مث وصف ادلشكلة )تتكون من تعريف ادلشك

 ادلشكلة(، أىداف البحث و أمهّيتو، البحوث السابقة، منهج البحث و منهجية ادلناقشة.
حيتوي ىذا الباب على النظرية اليت ىي أساس  الباب الثاني اإلطار النظري:

الباحث يف فحص ىذا البحث، حيث توجد نظريات حول اللغة العربية ، وعناصر اللغة 
 ، والتحليل ، والنحو ، واالسم ، واحلروف ، واإلعرب. العربية

حيتوي على دراسة القواعد عن مجيع البيانات الباب الثالث عرض البيانات: 
 ادلأخوذة ويصبح األساس للباحث لتحليل البيانات.

: حيتوي على حتليل بيانات البحث باستخدام الباب الرابع تحليل البحث
 مت طرحها.العناصر وفًقا للنظرية اليت 

 : حيتوي على استنتاج من نتائج البحث و التوصيات.الباب الخامس االختتام
 

 المراجع
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 اللغة العربية . أ
وقد وصلت إلينا  ٔ ظ اليت يُعرُب هبا العرُب عن اغراضهم.اللغُة العربيُة ىي ألفا

من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واالحاديث الشريفة، وما رواُه الثِّقات من 
احدة من أكثر لغات العامل اليت يتحدث هبا منثور العرب ومنظومهم. اللغة العربية ىي و 

 ٕ أكثر من مائيت مليون شخص.

اللغة العربية عتا قواعد النحوية.  لفهم اللغة العربية وإتقاهنا ، فإن علم النحو 
 ل واللالغة ىي علو  بج  أن يتقنها أولك  اليين يتعلوون اللغة العربية. والصرف واإلعال

ليل ، ال ديكن فصل ىيه العلو  و كأداة لفحص الًتكي  واظتعٌت يف تدريس اللغة 
 ٖ العربية.

، يتضح مدى أمهية تعلم اللغة العربية ، ولكن لتكون قادرًا من الليان أعاله 
 على تعلوها ، ىناك حاجة إىل عناصر داعوة لتقليل األخطاء يف عولية التدريس.

 جملة االسمية . ب
أو تقد  العصر االشتي، ويتكون تركيلها   4ىي اصتولة بدئت باسم. رتلة االشتية

   5األساسي من جزئُت مها : اظتلتدأ و اطترب، أو مسند واظتسند إليو.

يتلُت لنا من ىيا تعريف أن اصتولة االشتية ربطت بصدارة االسم، أي أهنا ما 
يتصدر االسم. إضافة إىل تعريف للعض أمناطها. نيكر منها : اظتلتدأ+اطترب و 

                                                             
1 Musthafa Ghulayaini, Jami‟ Ad-durus Al-arabiya, (Lebanon:Dar el 

Fikr,2005), 7. 
2Arsyad  Azhar . Bahasa  Arab dan  Metode  Pengajarannya ,(Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 1. 
3Busyro,Muhtarom.Shorof Praktis“Metode Krapyak”.( Jogjakarta: Menara 

Kudus, 2017), 22. 
4
 Abdul hadi al-fadholi.mukhtar an-nahwu.(Saudi arabia: darr asy-

syuruq.1980).20. 
5 Abu Razin dan Ummu Razin. Ilmu nahwu untuk pemula. cet. II .(T.tp: 

Yayasan BISA . 2015). 107. 
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مسند+مسند ليو. ىيا نا يؤكد على أن أركان اصتولة االشتية ىي اظتلتدأ و اطترب، كوا 
ختلف تعؤيفها عوا سلقها من التعريفات فهو يؤكد فكرة  جندىا عند على رضا يف متابو ال

 6أن اصتولة االشتية ىي تتألف اصتولة االشتية من االشتُت، مها :  اظتلتدأ و اطترب.
 اظتلتدأ (ٔ

اللفظية. واظتلتدأ قسوان:  االسم اظترفوُع العاري عن العواملىو  اظتلتدأ
 ومضور. شروط اظتلتدأ ىي: ظاىر
 يكون يف ػتّل الرفعبج   (أ 
 .من أسم اظترفوعبج  أن يكون  (ب 
يعٍت  وي إبتداءمعنيلل عامل لفظليس بسل  عامل  يظهر رفع اظتلتدأ (ج 

 و يف أولو.عامل ال ديكن رؤيتو بالعُت وينطق بو شفهياً ألن
 ٚ.يسلق اطترب يف اضتقيقة (د 
 اطترب (ٕ

سَنُد إليو. واطترب قسوان اطترب
ُ
 وغَت مفرد.  ُمفرد، ىو االسم اظترفوع اظت

أو سلو اصتولة إما مثٌت أو رتع. خرب خرب مفرد ىو خرب ليس من اصتولة 
غَت مفرد أربعة يعٍت من اصتولة االشتية و اصتولة الفعلية و الظرف و اصتار 

 اجملرور.
 شروط اطترب ىي:

 يف ػتّل الرفعبج   ( أ
 من مصدر(.مكّون ) من اسم نكرة و مستق ( ب
ر ، اظتيك ، و اصتوع ، و و التثنية، اظتفرد يف اظتلتدأ اطترب يتلعبج  أن  ( ت

 .و اظتؤنث
 اطترب إذا وجد ما حيل ػتلو. حيفبجوز  ( ث

                                                             
6
 Ali ridho.al-mukhtar fii qawa‟id wa I‟rab.(Beirut:maktabah darr asy-

syarq).8. 
7 Abu an’im,sang pangeran nahwu (pengantar memahami matan al-

jurumiyah),(Bandung:mu’jizat group,2016),216. 
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اطترب؛ ألن اطترب مثل صفة ديكن أن يتسم فيها الشيء  تكثَتبجوز  ( ج
 8 .صفاتبعدة 

 جملة الفعليةج. 
وتتكون من فعل و  9.أو اصتولة تلدأ بفعل ىي ما صدرت بفعل رتلة الفعلية

 بو، مثل : قا  الرجل، شتع الرجل صوتا عربيا، خاط اطتياط ثوبا. فاعل و مفعو ل 
يتلُت لنا من ىيا التعريف أن اصتولة الفعلية ربطت بصدارة الفعل، أي أهنا ما 
يتصدر الفعل، ضافة إىل تعريف جند للعضأمناطها، نيمر منها : فعل+ فاعل+مفع،و ل 

ة. حيث قيل : اصتولة الفعلية بو.ط، ىناك من عرف اصتولة الفعلية اللزمة واظتتعدي
ىيواصتولة اليت تلدأ بالفعل بأحد أنواعو الثالثة اظتاضى واظتضارع واألمر. عادة ما تتكون 
اصتولة االشتية من فعل و فاعل و مفعو ل يف اصتولة اظتتعادية اليت حتتاج مفعو ل إلدتا  

 10اظتعٌت. و فعل و فاعل فقط يف اصتولة الالزمة.
وىيا ما يؤكد على أن  أركن اصتولة الفعلية ىي فعل و فاعل ومها اللزمة و 

 اظتفعو ل ىو اصتولة اظتتعدية.
 الفعلا (ٔ

بعلارة أخرى ، الفعل ىو  ٔٔ الفعل ما د ّل على معًٌت ىف نَ ْفسو ُمقًِتن بزماٍن.
( ٔحداح يف "كوسوردونو" ، االسم يظهر شيكُت يف آن واحد ، ومها )فعل، حبس  ايل د
 ٕٔ ( وقت مرتلط بفعل أو حدث.ٕفعل أو حدث و )

،  الوقتىل من جوان  ؼتتلفة ، مبا يف ذل  استناًدا إ الفعلديكن تصنيف 
وعدد اضتروف الساكنة ، واظتعٌت يف العالقة النحوية ، ووجود الكائن ووجود اليات. 

 بفعل، وىو تكوين اصتولة اليت تلدأ  اصتولة الفعلية" ، يُعرف فعل" ترتي استناًدا إىل 
عكس و بال،  ففي اصتولة الفعلية يوجد مفعو ل،ل اظتتعدي ، الفعإذا كان  مفعو ل. و فاعل

                                                             
8Ibid,226.  
9
Ibid. 32. 

10
Abu Razin dan Ummu Razin. Op.Cit.54-55. 

11 Op.cit, mustofa al-ghulayaini, 9. 
12Singgih Kuswardono,  Handout Muqoddimah Fi‟ilmi Nahwu, 

(Universitas Negeri Semarang, 2013), 90. 
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يقسم الفعل بثالث  فقط. فعو ل بل حيتاج إىل فعل و الفاعلال حيتاج إىل مف ز افعل ال
 .أقسا  وىو فعل اظتاضى و فعل اظتضارع و فعل األمر

 فعل اظتاضي 
 ىوا ما د ل على حدوث شيئ قلل زمن التكلم

 حنو : درس/ تقد 
  فعل اظتضارع 

 ىو ما د ل على حدوث شيئ يف زمن التكلم أو بعده
 / يتقد حنو : يدرس

  فعل األمر 
 ىو ما يطل  بو حدوث شيئ بعد زمن التكلم

 13.حنو : ادرس/ تقد 
 الفاعل (2

ىو االسم اظترفوُع اظتيكوُر قلَلُو ِفعَلُو أو سلو اصتولة. شروط الفاعل :الفاعل
 ىي كوا يلي:

 التو يف اصتولة.ال بجوز إز  (أ 
 ال بجوز أن يسلق الفعل. (ب 
 بج  أن يكون الفعل يف صورة اظتفرد ولو كان الفاعل مثٌت أو رتع. (ج 
إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي و يتصل بفعلو، فيكون فعلو مؤنثا  (د 

بزيادة تاء تأنيث يف أخر فعل اظتاضي و تاء مضارعة يف أو ل الفعل 
 اظتضارع.

14 .ظاِىر وُمضَورقسوُت ، ومها  فالفاعل ينقسم إىل
 

 

 

 

 

                                                             
13 Fuad ni’mah.Mulakhos Qawa‟idul Lughoh.(Surabaya: al-hidayah)22. 
14 Op.cit,75. 
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 المفعول به (3
االسُم اظتنصوب اليي يَقُع ِبِو الِفعل. وىو قسوان:  اظتفعو ل بو ىو

 مفعو ل بو ظاىر و مفعو ل بو ضوَت.
 المفعول ألجله  (4

اظتنصوب اليي يُيَكُر بيانًا لسل  وقوع  اظتفعو ل ألجلو ىو االسم
 الفعل.

 ه المفعول مع (5
يُيَكُر لليان َمن ُفِعَل معو  اظتفعو ل معو ىو االسم اظتنصوب اليي

 الفعل.
 د. الكلمة

الكلوة ىي وحدة لغوية عتا معٌت واحد أو سلسلة من األحرف ػتاطة مبسافتُت 
ندونيسي الكلَت ، الكلوات ىي عناصر من اللغة بينوا يف قاموس اإل 15 وعتا معٌت واحد.

اظتنطوقة أو اظتكتوبة واليت ىي مظهر من مظاىر وحدة اظتشاعر واألفكار اليت ديكن 
استخدامها يف اللغة ، أو الكلوات ىي وحدات لغوية ديكن أن تكون قائوة بياهتا ، 

من األشكا ل )مثل ) مثا ل: اظتنز ل ، األكل ، السعادة( أو مزيج  ةواحد كلوةحتدث من  
 16 .(األكرب، ملادئ اطتوسةاحملارب ، 

ويقصد  17 يظهر معٌت معُت. لفظ ىيكلوة الكلوة. اليف اللغة العربية تسوى 
 يتكون من فعل و فاعلة اظتسند )هبيا اظتعٌت اظتعُت إعطاء معٌت كامل ، فهو يف اللغة العربي

كلوتان أو أكثر   يتكومنن اظترك  ومها من اظتسند ىي اظتفرد و االستثناءخرب(.  ملتدأ وأو 
 اسم و فعل و حرف.إىل ثالثة أجزاء ، وىي  تنقسمكلوة ال. الًتكي  اإلضايف، إحدامها 

18 

                                                             
15 Abdul chaer,  Linguistik Umum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). 162. 
16 KBBI,(Jakarta: Gramedia Indonesia, 2008: 633) 
17 Loc.it, Mustofa al-ghulayaini. 
18 Muhammad Bakar Isma’il, Qowa‟idu An-Nahwi Bi Al-Uslubi Al-

Ashri, (Kairo: Darul Manar, 2000), 7. 
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اصتول  تركي و ىو علم اصتول أو علم تنظيم النحالليان اليي يقو ل أن علم 
عادة بتعريف اصتول باستخدا  أدوات االتصا ل اللفظي مع  اللغويونالعربية ، ليل  يقو  

يف الكال  رتلة   اكتوا ل الرسالة أو احملتوى اظتراد نقلو. يشكل اكتوا ل الرسالة أو احملتوى
 النحو حو ل موضع الكلوة يف اصتولة. قواعد ها بواسطةتركيلكاملة يتم تنظيم 

 

 سمااله. 
 19 .اسم ىو شيء يظهر أو حيتوي على معٌت اظتادة )األشياء( أو اطتصائص

على معًٌت يف نفسو غَت تد ل وبناء على ىيا الرأي ، ديكن االستنتاج أن االسم ىو كلوة 
 .ٍن بزمانُمقًتِ 

 و تنوينو  جرّ من خال ل أربع عالمات ، وىي  االسمف على يديكن التع
اليت كثَتا ما تصادف اظتتعلقة باسم و قاعدة ال . واصترّ إدخا ل حرف  وألف و ال  دخو ل 
 كي الًت ، من حيث  باسماصتولة اليي يلدأ  تركي االشتية ىو  اصتولة. رتلة اشتيةىي 

 يتكون من اظتلتدى واطترب.
 فعلال و.

بعلارة أخرى ، الفعل ىو  ٕٓ الفعل ما د ّل على معًٌت ىف نَ ْفسو ُمقًِتن بزماٍن.
( ٔفعل، حبس  ايل دحداح يف "كوسوردونو" ، االسم يظهر شيكُت يف آن واحد ، ومها )

 ٕٔ ( وقت مرتلط بفعل أو حدث.ٕفعل أو حدث و )
،  الوقتمن جوان  ؼتتلفة ، مبا يف ذل  استناًدا إىل  الفعلديكن تصنيف 

وعدد اضتروف الساكنة ، واظتعٌت يف العالقة النحوية ، ووجود الكائن ووجود اليات. 
 بفعل، وىو تكوين اصتولة اليت تلدأ  اصتولة الفعلية" ، يُعرف فعل" ترتي استناًدا إىل 

عكس و بال،  ففي اصتولة الفعلية يوجد مفعو ل،ل اظتتعدي ، الفعإذا كان  مفعو ل. و فاعل
يقسم الفعل بثالث  فقط. فعو ل بل حيتاج إىل فعل و الفاعلال حيتاج إىل مف افعل الز 

 .أقسا  وىو فعل اظتاضى و فعل اظتضارع و فعل األمر

                                                             
19 Ibid. 8. 
20 Op.cit, mustofa al-ghulayaini, 9. 
21Singgih Kuswardono,  Handout Muqoddimah Fi‟ilmi Nahwu, 

(Universitas Negeri Semarang, 2013), 90. 
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 فعل اظتاضي 
 ىوا ما د ل على حدوث شيئ قلل زمن التكلم

 حنو : درس/ تقد 
  فعل اظتضارع 

 ىو ما د ل على حدوث شيئ يف زمن التكلم أو بعده
 حنو : يدرس/ يتقد 

  فعل األمر 
 ىو ما يطل  بو حدوث شيئ بعد زمن التكلم

 22.حنو : ادرس/ تقد 
 

 حرفال .ز 
اضترف ىو كل لفظ ال يظهر معناه كامال اال مع غَته. ليل  إذا كان اضترف 
وحده ال ديكن للعالمات النحوية أن تدخل فيو ، ليل  يلز  وجود اسم و فعل ليكون 

 ٖٕ معٌت كامل يف اصتولة.
 

 عراباإل . ج
يُعرف نظا  التصريف يف اللغة العربية باسم اإلعراب. رأى اضتاج ػتم أنوار أن 

 ٕٗ.تقديًرا أو لفظًا عليها الداخلة العوامل الختالف الكلم أواخر أحوا ل تغيَت العامل
. تقديًرا أو لفظًا عليها الداخلة العوامل الختالف الكلم أواخر أحوا ل تغيَت فاإلعراب ىو

 اليي التغيَت أي غَت، أو َتالتغي يعٍت عامل أن أيًضا زكريا يقو ل ، أنور عن خيتلف ال
 تركي  يف مقا  تغيَت بسل  أو( عامل) الضابط دخو ل بسل  اصتولة هناية يف حيدث
 ٕ٘ .مفيدة رتلة

                                                             
22 Fuad ni’mah.Mulakhos Qawa‟idul Lughoh.(Surabaya: al-hidayah)22. 
23 Muhammad nadjib sadjak, terjemah nadzam al-„imriti bi al- lughotain: 

jawa dan indonesia, (kampung kyai,2015), 9. 
24 Moch Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Ajurumiyyah dan 

„Imrithy Berikut Penjelasannya. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 29. 
25A.Zakaria, Ilmu Nahwu Praktis: Sistem Belajar 40 Jam, (Garut: Ibn Azka 

Press, 2004), 26. 
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وطريقة الفعل. يتم  يف اللغة العربية ، يتعامل نظا  التصريف مع حالة االسم
واليت يتم  حركاتدتييز حاالت وضع االسم والفعل بعالمات حنوية ؼتتلفة أو تسوى 

كسرة   صوتًا متحرًكا حركاتكون تإرفاقها أو إدراجها كالحقة يف هناية الكلوة. ديكن أن 
أو صوتًا ساكًنا بدون حرف متحرك أو تغيَت يف صوت اطتلز النهائي أو أو فتحة أو ضوة 

 أواخر أحوا ل تغيَتاإلعراب  أنهناجي الصو وقد حدد الشيخ  26 مي صوت هناية الكلوة.تقو 
  27 .تقديًرا أو لفظًا عليها الداخلة العوامل الختالف الكلم أواخر

ينقسم اإلعراب إىل أربعة أقسا  يعٍت إعراب الرفع، إعراب النص ، إعراب 
اصتّر، إعراب اصتز . من تل  األقسا  األربعة اليي ديكن أن يدخل على االسم ىو إعراب 

االسم. كيل   الرفع، إعراب النص ، إعراب اصتّر. ال ديكن أن يدخل إعراب اصتز  على
ما يدخل على الفعل، اليي ديكن أن يدخل على الفعل ىو إعراب الرفع، إعراب 

 إعراب اصتّر ال ديكن أن يدخل على الفعل. النص ، إعراب اصتز . أّما
 الرفع .1

 عالمات الرفع أربع ىي: 
 (اضتركة األصلية) الضوة . أ

 عالمة للرفع يف أربعة أنواع من الكلوات ىي: الضوة تكون
 االسم اظتفرد (ٔ

  يعٍت الكلوة ليس من تثنية و رتع و أشتاء اطتوسة
 رتع التكسَت (ٕ

أو تغيَت  زيادةأو  ي يتغَت من أصل اظتفرد ، إما حبيفيعٍت رتع الي
 حركات اضتروف.

 رتع اظتؤنث السامل (ٖ
 رتع اليي يظهر على مؤنث بعالمة ألف وتاء يف أخرهيعٍت 

 الفعل اظتضارع (ٗ

                                                             
26 Singgih Kuswardono, Handout Muqoddimah Fi‟ilmi Nahwu, 

(Universitas Negeri Semarang, 2013), 94. 
27 Syaikh ash-shonhaji, matan ajurumiyah, (Haromain: Surabaya), 1. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
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 بآخره نون توكيد، الثقيلة أو اطتفيفة. إذا مل يتصل
 الواو . ب

 الواو عالمة للرفع يف نوعُت من األشتاء مها: كوني
 رتع اظتيكر السامل (ٔ

 يف أخره واو و نونبعالمة  ميكررتع اليي يظهر على يعٍت 
 أشتاء اطتوسة (ٕ

 َأٌب،َأٌخ،َحٌم،َفٌم،ُذوىي أشتاء اطتوسة 
 ج. األلف
، يعٍت بعالمة ألف المة للرفع يف حالة االسم اظتثٌتيكون حرف األلف ع     

 و نون يف أخره.
 النون د. 
و ىو عالمة إعراب الرفع يف أفعا ل اطتوسة، يعٍت فعل اظتضارع يتصل     
)يفعالن، تفعالن(، ضوَت رتع )يفعلون، تفعلون( و ضوَت مؤنث  اظتثٌتب

 ؼتاطلة )تفعلُت(.
 النص  .2

 ىي: عالمات الرفع ستس
 فتحةلا .أ 

 :فتحة ىي حركة أصلية للنص  وتكون عالمة للنص  يف ثالثةال
 االسم اظتفرد (ٔ

 و رتع و أشتاء اطتوسة اظتثٌتيعٍت الكلوة ليس من 
 رتع تكسَت (ٕ

يعٍت رتع اليي يتغَت من أصل اظتفرد ، إما بطرح أو إضافة أو تغيَت 
 حركات اضتروف.

و يتصل أخره بنون  الفعل اظتضارع اليي يدخل فيو عول النواص  (ٖ
 التوكيد ثقيلة و خفيفة.
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 َأَخاَك، أَبَاَك،يعٍت  وتكون عالمة للنص  يف األشتاء اطتوسةاأللف،  .ب 
 .َذا َما لٍ  فَاَك، زَتَاَك،

 تكون عالمة للنص  يف رتع اظتؤنث الساملالكسرة،  .ج 
 الياء .د 

 :و تكون الياء عالمة للنص  يف
المة ياء مكسورة و نون منصوب يف ، يعٍت بعرتع اظتيكر السامل (ٔ

 أخره
 االسم اظتثٌت، يعٍت بعالمة ياء منصوبة نون مكسورة يف أخره. (ٕ

 ويكون عالمة للنص  يف األفعا ل اطتوسة 
ويكون عالمة للنص  يف األفعا ل اطتوسة. إذن يف إعراب ، حيف النون .ه 

ع األفعا ل الرفع األفعا ل اطتوسة بثلوت النون أّما يف إذن يف إعراب الرف
 تفعلي. ،يفعلو،تفعلو، يفعال،تفعالاطتوسة حبيف النون، فتكون 

 اصترّ  .3
 ىي: عالمات الرفع ثالث

 الكسرة .أ 
 :وتكون عالمة للجر يف ثالثة أنواع من األشتاء ىي

   االسم اظتفرد اظتنصرف (ٔ
 .يعٍت الكلوة ليس من اظتثٌت و اصتوع و أشتاء اطتوسة

  رتع التكسَت اظتنصرف (ٕ
يعٍت رتع اليي يتغَت من أصل اظتفرد ، إما حبيف أو زيادة أو تغيَت 

 .حركات اضتروف
 رتع اظتؤنث السامل (ٖ

 الياء .ب 
 وتكون عالمة للجر يف ثالثة أنواع من األشتاء ىي:
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األشتاء اطتوسة، يف ػتّل اصتّر األشتاء اطتوسة يأيت بعالمة الياء و ىي  (ٔ
أَبِْيَ ، َأِخْيَ ، . األشتاء اطتوسة ىي نيابة عن األلف يف ػتّل الرفع

ْيَ ، ِفْيَ ، ِذدْيَا ل  زتَِ
رتع اظتيكر السامل، يعٍت بعالمة حرف قلل اللاء مكسور و نون  (ٕ

 منصوب يف أخره
االسم اظتثٌت، يعٍت بعالمة حرف قلل اللاء منصوب و نون مكسور  (ٖ

 يف أخره
  نصرفوتكون عالمة للجر يف اسم غَت م، اْلَفْتَحةُ  . ج

ىو االسم اليي ال ينوَّن تنوين اظتنصرف، وال بجرُّ بالكسرة. وبُجرُّ بالفتحة 
نيابة عن الكسرة )من غَت تنوين(. شيح هباء الدين يقو ل أن العلة دتنع 
تنوين ىي ضغة منتهى رتع و عد ل و تأنيث و تركي  غتزي و زيادة ألف 

 و نون و صفات.
 اصتز  .4

 عالمات اصتز  اثنتان ىي:
 السكون يكون عالمة للجز  يف الفعل اظتضارع صحيح أخره . أ

اضتيف يكون عالمة للجز  يف نوعُت يعٍت حيف حرف النون و حيف  . ب
 حرف العلة، مها:

 الفعل اظتضارع معتل األخر (1
 ، و، ييعٍت الفعل اظتضارع، أخره حرف العلة. حرف العلة ىو 

 ٕٛ األفعا ل اطتوسة. (2
 

 وظيفة علم النحو في اللغة العربية .ط 
العربية بالعديد من الوظائف الفرعية اليت ديكن أن  اللغةيف  النحودتتلئ وظيفة 
ة. ىناك العديد من الوظائف النحوية لعناصر اصتولة يف اللغة داللالتتوافق مع الوظائف 

                                                             
28Muhammad nadjib sadjak, terjemah nadzam al-„imriti bi al- lughotain: 

jawa dan indonesia, (Tuban: Kampung Kyai, 2015), 45. 
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يف  النحووظيفة  يتم. قح ل بو ، فضلة، مستلو العربية ، وىي: مسند إليو، مسند، مفع
نائ  الفاعل، كان و أخواهتا،  ، والفاعل، و  ملتدأمسند إليو بعدة وظائف مبا يف ذل  

األحروف اليت تعول عول ليس. أما وطيفة  و إّن و أخواهتا، اسم ال لنفي اصتنس، اسم
النحو يف مسند يتم يف عدة الوظائف منها خرب، و الفعل، و اسم الفاعل، و خرب كان و 

. بينوا دتتلئ وظيفة أخواهتا، و خرب إّن و أخواهتا، و خرب اسم األحروف اليت تعول العول
 ل اظتطلق ، و ، مفع عوم ل و  ل لعجلة ، مفعو  ل ، مفعحاز ، يتويالالفضلة مع الداللية: 

 29 عودة.
باللغة العربية ، ديكن أيًضا تصنيفها على  النحوإىل جان  مطابقتها مع وظيفة 

، ب إىل ثالثةاعر . تنقسم الوظيفة النحوية للغة العربية حس  نوع اإلاإلعرابأساس 
، اتور ( اجملر ٖ) )اسم اظتنصوب(،( اظتنصوباتٕ، ))اسم اظترفوع(ت اظترفوعا( ٔوىي: )

 .اسم اجملرور(
 اظترفوعات .أ 

اظترفوعاُت ىي وظيفة النحو مع عالمة الرفع يف أخره، أو بعلارة أخرى 
و نائ  الفاعل،   اظترفوعات ىي أشتاء اظترفوعة. اظترفوعات سلعة، وىي:

وخرب إنَّ وأخواهتا، والتابع للورفوع،  ، واظتلتدأ وخربه،واسم كان واخواهتا،اعلالف
 30 والتوكيد، والَلَد ل. وىو أربعة أشياء: النَّعُت، والعطُف،

 الفاعل (ٖ
ىو االسم اظترفوُع اظتيكوُر قلَلُو ِفعَلُو أو سلو اصتولة. شروط الفاعل :الفاعل
 ىي كوا يلي:

 ال بجوز إزالتو يف اصتولة. (ه 
 ال بجوز أن يسلق الفعل. (و 
 بج  أن يكون الفعل يف صورة اظتفرد ولو كان الفاعل مثٌت أو رتع. (ز 

                                                             
29 Singgih Kuswardono, Handout Muqoddimah Fi‟ilmi Nahwu.(Universitas 

Negeri Semarang, 2013), 54. 
30Moch Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Aj urumiyyah dan 

„Imrithy Berikut Penjelasannya. (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2016),69. 
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حقيقي و يتصل بفعلو، فيكون فعلو مؤنثا إذا كان الفاعل مؤنث  (ح 
بزيادة تاء تأنيث يف أخر فعل اظتاضي و تاء مضارعة يف أو ل الفعل 

 اظتضارع.
 31 .ظاِىر وُمضَورفالفاعل ينقسم إىل قسوُت ، ومها 

 نائ  الفاعل (ٗ
يُيَكر معو فاعُلُو، فِان كان الفعل  االسم اظترفوُع اليي ملنائ  الفاعل ىو 

وِان كان مضارعا ُضمَّ أولُُو وفُِتَح ما قلل  ماضيا ُضمَّ أوَّلُُو وُكِسَر ما قلل آِخرِه،
وُمضَور. قواعد الفعل اظتاضي و الفعل  آخره، وىو على قسوُت: ظاِىٌر،

اظتضارع السابق يسوى ملٍت غتهو ل. إذا كان الفعل ملٍت غتهو ل خيف فاعلو و 
 و مصدر و ظرف و جر غترور. حتل ػتّل الفاعل بفعل يعٍت مفعو ل بو

 اظتلتدأ (٘
اللفظية. واظتلتدأ قسوان:  ىو االسم اظترفوُع العاري عن العوامل اظتلتدأ
 ومضور. شروط اظتلتدأ ىي: ظاىر
 يكون يف ػتّل الرفعبج   (ه 
 .من أسم اظترفوعبج  أن يكون  (و 
ٍت يع وي إبتداءمعنيلل عامل لفظليس بسل  عامل  يظهر رفع اظتلتدأ (ز 

 عامل ال ديكن رؤيتو بالعُت وينطق بو شفهياً ألنو يف أولو.
 ٕٖ.يسلق اطترب يف اضتقيقة (ح 
 اطترب (ٙ

سَنُد إليو. واطترب قسوان اطترب
ُ
 وغَت مفرد.  فرد،مُ  ىو االسم اظترفوع اظت

خرب مفرد ىو خرب ليس من اصتولة أو سلو اصتولة إما مثٌت أو رتع. خرب 
غَت مفرد أربعة يعٍت من اصتولة االشتية و اصتولة الفعلية و الظرف و اصتار 

 اجملرور.

                                                             
31 Op.cit,75. 
32 Abu an’im,sang pangeran nahwu (pengantar memahami matan al-

jurumiyah),(Bandung:mu’jizat group,2016),216. 
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 شروط اطترب ىي:
 يف ػتّل الرفعبج   ( ح
 من مصدر(.مكّون ) من اسم نكرة و مستق ( خ
ر ، اظتيك ، و اصتوع ، و و التثنية، اظتفرد يف اظتلتدأ اطترب يتلعبج  أن  ( د

 .و اظتؤنث
 اطترب إذا وجد ما حيل ػتلو. حيفبجوز  ( ذ
اطترب؛ ألن اطترب مثل صفة ديكن أن يتسم فيها الشيء  تكثَتبجوز  ( ر

 33 .صفاتبعدة 
 اسم كان و أخواهتا (ٚ

ُ  اطتَلَ َر. كان و أخواهتا ىي  فإهنا ترَفُع االسَم وتَنصِ  كان وأخواهتا
كان، أمسى، أصلح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ما زا ل، مافتئ، ما 

 برح، ما انف .
 خرب إنَّ وأخواهُتا (ٛ

اّن، أّن،  فإهنا تَنِصُ  االسَم وَترَفُع اطتَلَ َر. إنَّ وأخواهُتاىي  إنَّ وأخواهُتا
   كأّن، لكّن، ليت، لعّل.

 النعت (ٜ
وتعريِفِو،  ٌع للونعوت يف َرفِعِو ، ونصِلِو، وخفِضِو،النعت ىو تابِ 

 وتنكَتِِه.
 التوكيد (ٓٔ

وتعريِفِو، و  تاِبٌع للُوؤَكَِّد يف رفِعِو ، وَنصِلِو، وخفِضِو، التوكيد ىو اسم
 ينقسم التوكيد إىل قسوُت اللفظ و اظتعنوي.

 العطف (ٔٔ
اسم تابع بُت العطف و اظتعطوف يوجد حرف العطف. حرف 

 واو، فاء، مثّ،أو، أ ، امّا، بل، لكن، ال، حىتّ.عطف يعٍت ال

                                                             
33Ibid,226.  



ٕٚ 

 اللد ل (ٕٔ
وىو  أو فعٌل ِمن فعٍل تَِلَعُو يف رتيع إعرابِِو ، إذا أُبِد َل اسٌم ِمن اسم،

 بََد ُل الشيء ِمن الشيء، وبََد ُل الَلعِض ِمن الُكلِّ، وبََد لُ  :أقسا  أربعة
 ااِلشِتَوا ل، وبََد ُل الَغَلِط.

 

 وباتاظتنص .ب 
اظتنصوبات ىي وظيفة حنوية يف اللغة العربية حيث يُقرأ أخره منصوب ) األشتاء 

صَدر، و َظْرفُ   :اظتنصوبة(. اظتنصوبات ستسة َعَشَر، وىي
َ
الزمان، و ظرُف اظتكان،  اظت
ناَدى، و اظتفعو ل بو،

ُ
واظتفعو ُل من أجِلِو، واظتفعو ل َمَعُو، اظتفعو ل  و ِاسم ال، و اظت
سَتثٌَت،  وَخلَ ُر كان وأخواهتا، وِاسم إنَّ مطلق، و اظتف

ُ
عو ل فيو واضتا ُل، و التوييُز، و اظت

 والتابع للونصوب. وأخواهتا،
 اظتصدر (ٙ

اظتصدر ىو االسم اظتنصوب اليي بجيُء ثالثا يف تصريِف الفعل. وىو 
واَفَق  لفظُُو لفَظ ِفعِلِو فهو لفظيٌّ، وِانْ  قسوان : َلفِظيٌّ وَمعَنِوّي. فِاْن واَفقَ 

 دون لفِظِو فهو معنويٌّ. معٌت فعِلوِ 
 ظرف الزمان (ٚ

 اسم الزمان اظتنصوب بتقدير يف. الزمان ىو ظرفُ 
 ظرف اظتكان (ٛ

 اسم اظتكان اظتنصوب بتقدير يف. اظتكان ىو ظرف
 اسم ال (ٜ

 النَِّكراِت بغَت تنوين. شروط اسم ال ىي: اسم تَنِص ُ اسم ال ىو 
  إذا باَشَرت النكرةَ  (أ 
 ومل تَ َتكرَّر ال (ب 
 الرفُع وَوَج  َتكراُر ال فان مل  تلاِشرىا  وَج َ  (ج 
 اظتناَدى  (ٓٔ



ٕٛ 

أ، يا، اظتناَدى ىي اسم جاء بعد حرف النداء، حرف النداء ىو 
فرُد الَعَلُم، والنَِّكرة :اظتناَدى ستسة أنواع. أى، ا، أيا، ىيا، وا

ُ
اظتقصودة،  اظت

َُشلَُّو باظتضاف. والنَِّكرة غَُت اظتقصودة، و 
ضاف، واظت

ُ
 اظت

 اظتفعو ل بو (ٔٔ
االسُم اظتنصوب اليي يَقُع ِبِو الِفعل. وىو قسوان:  اظتفعو ل بو ىو

 مفعو ل بو ظاىر و مفعو ل بو ضوَت.
 اظتفعو ل ألجلو  (ٕٔ

اظتنصوب اليي يُيَكُر بيانًا لسل  وقوع  اظتفعو ل ألجلو ىو االسم
 الفعل.
 اظتفعو ل معو  (ٖٔ

يُيَكُر لليان َمن ُفِعَل معو  و ىو االسم اظتنصوب اليياظتفعو ل مع
 الفعل.
 اضتا ل (ٗٔ

َُفسُِّر ظتا انْ لَ َهَم من اعتَْيكاِت. ىو اضتا ل
 االسم اظتنصوب اظت

 التوييز (٘ٔ
َُفسُِّر ظتا انْ لَ َهَم من التوييز

 .اليََّوات ىو االسم اظتنصوب اظت
 االستثناء  (ٙٔ

 اللفظ ما بع ااّل و اخواتو وحروفاالستثناء ىي اخراج أو استثناء 
 االستثناء ذتانية، وىي: إال، وغَُت، وِسوى، وُسوى، وَسَواٌء، وَخال ، وَعدا،

 .وحاشا
 خرب كان وأخواهتا (ٚٔ

فإهنا ترَفُع االسَم وتَنِصُ  اطتَلَ َر. كان و أخواهتا  عامل كان وأخواهتا
، كان، أمسى، أصلح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ما زا لىي  

 مافتئ، ما برح، ما انف .
 ِاسم إنَّ وأخواهتا (ٛٔ



ٕٜ 

اّن، أّن،  فإهنا تَنِصُ  االسَم وَترَفُع اطتَلَ َر. إنَّ وأخواهُتاىي  إنَّ وأخواهُتا
 كأّن، لكّن، ليت، لعّل.

 ذّن و أخواهتا (ٜٔ
ذّن و أخواهتا تنص  اظتلتدأ كاالسم و تنص  اطترب و ىو خرب 

 مبفعولُت ألّن تنص  اظتلتدأ و اطترب.اظتلتدأ. ذّن و أخواهتا يقا ل 
 اسم تابع (ٕٓ

 .التابع للونصوب أربعة أشياء: النعت، والعطف ، والتوكيد، واللد ل
 يعٍت اسم منصوب كوا يف الرفع.

 

 اجملرورات .ج 
اجملرورات ىي وظيفة حنوية يف اللغة العربية و ىو غترور يف أخره. ىيذ 

غترور تابع للكلوة اجملرورة كوا يف  وظائف ىي لفظ غترور حبرف اصتاّر، لفظ
 ٖٗ اللفظ تابع للكلوة مرفوعة، منها النعت و العطف و التوكي و اللد ل.

 لفظ غترور حبرف اصتارّ  (ٔ
اسم دخل عليو حرف اصتاّر بج  أن يكون غترور، أحروف اصتاّر 

ف، ال ، مي، مني، واو من، اىل، عن، على، ىف، رّب، ناء كا ىي
 .قسم، تاء قسم، باء قسم

 لفظ غترور باإلضافة (ٕ
 تعريِفهانسلٌة بُت لفظتُت، تُنسُ  األوىل إىل الثانيِة بغيَة اإلضافة ىي 

 أو ختصيِصها. تُدعى اللَّفظة األوىل مضافاً والثانية مضافاً إليِو.
لفظ تابع للكلوة اجملرورة كوا ىو لفظ تابع للكلوة مرفوعة مثل  (ٖ

 نعت و العطف و التوكيد و اللد ل.ال
 

 

                                                             
 34 Op.cit, Syaikh ash-shonhaji,hal:22. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81
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