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 األّول الباب

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

لسلوك اإلنساين ، فردًيا ومجاعياا.أهلم األبدّي و  أدلّةمصدر  هو القرآن الكرمي
1 

العدالة واحلقيقة والفضيلة  أساس على هتمحيا ليصلونه البشر حيتاجَ برهاٌن اّلذى إنه و 

 مجيع علوم العطش ملعرفة ميكن أن يشبعواألخالق العالية.هذا الكتاب املقدس 

عن أن أيخذوا كانوا حياولون ة املختلفة.  يالدراس ةخلفي كلّ    العلماء واملفكرين من

.حياولون فهم املعىن على مدار القرون لقرآن من وجهة نظر اللغة واألدبالصفوة ا

 2واحلياة املوجودة فيه. كونجل الكش  عن احلقاق  العميقة حو  الألالثري 

ه أ   َلوَْكاَن ف ْيه َما   ٌَة إ الَّ اللّ  فهْونَ َفسهْبَحاَن اللّ     َلَفَسَدَا  هل    َربّ  اْلَعْر   َعمَّا َيص 

                                                             
1  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), hlm. 24 
2Nor Ichwan, Memahami Bahasa Al-Qur’an, Refleksi atas persoalan Linguistik, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. ix.   
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لن يفهم اآلية  .يف القرآن الكرمي سورة األنبياء هي تكتباملذكورة  آيةمن 

هر قواعد اللغة او عن اجلإذا كان طالب املعىن ال يتقن  جّيدا، على الفورالسابقة 

 النحو و الصرف. و يسّمى بعلم .العربية

. قا  اإلمام الربكات أّن اجلملة هى  وكان ىف علم النحو يبحث عن اجلملة

, مها املسند و املسند إليه يدّ  على معىن معنّي. نظرا من من كلمتنيأتّل  كالم 

جنس الكلمة الىت تقع ىف أو  اجلملة, تنقسم اجلملة إىل نوعني: مها مجلة اإلمسية و 

 مجلة الفعلية.

الشيخ مصطفى الغالييىن ىف كتاب جامع الدروس العربية, أّن مجلة قا  

 اإلمسية هي ماكانت مؤلفة من املبتداء و اخلرب, حنو: احل ُّ منصوٌر, أو ممّا أصلهه
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مبتداء و خرٌب, حنو: إن الباطل خمذوٌ , ال ريب فيه, ما أحٌد مسافراا, الرجٌل قَاقماا, 

 3ة, الَت حنَي مناٍص.إن أحٌد خرياا من أحٍد إالّ ابلعافي

و أما اجلملة الفعلية هي ما أتلفت من الفعل والفاعل حنو: َسَبَ  السَّْي ه 

َظلهومه, أو الفعل الناقص وامسه وخربه حنو: يكون 
الَعَذَ , وانقب الفاعل حنو: ي هْنَصره امل

ا.  4اجملتهده سعيدا

كانت اللغة  بعد يبحث عن اجلملتان, واآلن يبحث عن التعليم اللغة العربية.

العربية أكثر اهتماما يف تعليمها بني املدارس واملعاهد، ألهنا من إحدى اللغات 

. كما قا  هللا تعاىل 5حسن السامية وهلا دور هام لكوهنا ذات أدب جيد وأسلوب

(" وقا  ۲:يوس يف القرآن الكرمي" :إآنانزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون )سورة 

وصلت اللغة العربية إىل حد الكما  ابلقرآن الذي نز  على املستشرق أرنولد "ولقد 

                                                             
 ۲۱۳(, ص. ۱۹٧۱, )بريوت: دار الكتب العلمية, ۳مصطفى الغالييين, جامع الدروس العربية, جزء 3
 ۲۱۳, ص: املرجع الساب ٦

 
 ٧۰, ص. ۲۰۰۹وطريقة تدريسها, أمحد خملص, مهارة الكالم ٧
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.  لذلك  كانت للغة العربية قيمة مرتفيعة وعجيبة ٦حممد صلى هللا عليه وسلم"

 ٧للناس. وال ميكن الناس أن يساوي مبثله.

ولكن ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف تعليم النحو, كان املدرس حيتاج إىل 

يستطيعون إىل تسهيل التالميذ لتعليم النحو. ىف هذا الصداد سهل األمثا  الّلذين 

 جّدا للمدّرس إذا كان أيخذ من اآلية القرآن الكرمي, خاصة من السورة األنبياء.

، سيقوم الباحث بتحليل مجلة اإلمسية ومجلة الفعلية بناء على البياانت السابقة

. تتكون الكرمي والعشرون يف القرآن يف سورة األنبياء. سورة األنبياء هي سورة احلادية

كية. ليس تبحث حو  املسورة بآًيت. سورة األنبياء جمموعة  ۱1۲هذه السورة من 

 ألجل 8قصة من األنبياء. ۱۵التوحيد فقط ، ولكن يف هذه السورة هناك أيضا 

للدراسات الباحثية حو   5٧-1آية  من ذلك ، يهتم الباحث جبعل سورة األنبياء

                                                             
 ۱٦۰, ص. ۱۹8۵حممود كامل الناقة, تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى, ٨

7
As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta:PT Bina Ilmu, 2004),  hlm.2 

8Mukadimah Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 15 
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ووجد يف السورة   للمرّة األوىل ةالباحثيالحظ ، ابإلضافةمجلة اإلمسية ومجلة الفعلية. 

 .كثري من اآلًيت اليت حتتوي على مجلة اإلمسية ومجلة الفعلية

أن  من خال  هذه خّطة البحث العلمي ، يهتم الباحثةوىف هناية املطاف 

 الفعلية ىف سورة األنبياءحتليل مجلة اإلمسية ومجلة ىف حبث العلمي بعنوان " يبحث

 ."وتطبيقهما لتعليم النحو( 1-57(

 مسائل البحث . ب

 نظرا إىل ما سب  من خلفية البحث، وضعت الباحثة قضاًي هذا البحث كما يلي:

من  سورة األنبياءالىت موجود ىف اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية  إعراب. كي  ۱

 ؟ 5٧-1اآلية 

 النحو؟. كي  تطبيقهما لتعليم ۲

 أهداف البحث . ج
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 إن يف كل البحث العلمي أهداف، ومن أهداف هذا البحث العلمي هي ما يلي:

من  سورة األنبياءالىت موجود ىف اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية  إعراب ملعرفة. ۱

  5٧-1اآلية 

 تطبيقهما لتعليم النحو ملعرفة. ۲

 البحثئدفوا . د

الفواقد النظرية و منها الفواقد التطبيقية. وأييت البيان  منهاهلذا البحث فواقد كثرية 

 :عنها ما يلي

ميكن أن تكون هذه البحث ىف جما  الفكر اإلسالمي للمعلمني , الفواقد النظرية.۱

ملة جلابوغريهم من املسئولني عن التعليم والرتبية وعلى الوجه اخلاص ما يتعل  

 األنبياء.سورة ملة الفعلية يف اجلاإلمسية و 

 الفواقد التطبيقية. ۲

 لألكادميية . أ
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تكون نتاقج هذا البحث استمدادا أكادمييا ىف الرتبية اإلسالمية عن نظرًيت 

 وتطبيقهما لتعليم النحو. يف سورة األنبياء اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية

 للمتعلمني . ب

ملة جلابتكون نتاقج هذا البحث مصدرا عند التعلم والقيام ابلوظيفة املتعلقة 

 .ملة الفعليةاجلاإلمسية و 

 ج. للمعّلمني

جلملة ابتكون نتاقج هذا البحث مرجعا ىف تطوير املادة الدراسية الىت تتعل  

 .يف سورة األنبياء اإلمسية واجلملة الفعلية

 د.  للباحثني القادمني 

هذا البحث مرجعا وميزاان ملن سيأيت ابلبحث عن دراسة املكتبية   تكون نتاقج

كمثل املادة  عن حتليل اجلملة اإلمسية واجلملة الفعليةىف سورة األنبياء أو 

 حتليل احلرف اجلّر ىف سورة امللك و غري ذلك. 
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 ه. منهج البحث

 . نوع البحث۱

أبهداف و فواقد الىت كان منهج البحث هو طريقة لنيل البياانت أو املواد 

ولذا منهجية البحث مهمة لتسهيل البحث. تستخدم  9تقصد هبا الباحثة.

الباحثة البحث الكيفي الوصفى. أما املنهج الوصفي هو أسلوب من أساليب 

 التحليل املركز على معلومات كافية. 

وابلنظر إىل مصادر احلقاق  هلذا البحث, فيكون نوع هذه البحث نوع 

كتبية أي حبث الوئاق  والتعليمات والنظرًيت والتعريفات والكليات الىت الدراسة امل

 10تستطيع أن يئسس هبا الباحث.

                                                             
 ۱٦ (, ص.۱۹8٦حنازي عناية, اعداد البحث العلمي, اإلسكندرية : مؤسسات شيبان احلكومة,  ۱

10
Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),hal. 7 
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هبذا البحث رغب الباحث يف نيل املعلومات والتعليمات املفيدة الىت تتعل  

ابآلًيت الىت هلا يشمل على اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية ىف سورة األنبياء 

النحو حىت يكون هذا البحث انفعا جلميع املسلمني عاما وتطبيقهما لتعليم 

 وجلميع املتعلمني خاصة. 

 . مصادر احلقاق ۲

. وينقسم مصدر احلقاق  11املراد مبصدر احلقاق  هو حمل أتخذ منه احلقاق 

ىف هذا البحث إىل قسمني: املصدر الرقيسي واملصدر الثانوي. أما مصدر احلقاق  

يتعل  هبذا البحث عالقة مباشرة من كتب اإلمام الىت الرقيسي فهو املصدر الذى 

تتحدث عن اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية ىف سورة األنبياء ومن كتب اإلمام الىت 

تتحدث عن تطبي  اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية ىف القرآن الكرمي كمثل ىف سورة 

                                                             
11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), hal. 7.  
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مجع مصادر احلقاق   األنبياء  لتعليم النحو. و أما مصدر احلقاق  الثانوي فهو

 الىت تؤيد وتتم هذا البحث كّلها. 

 . طريقة مجع احلقاق ۳

يستخدم الباحث اثناء مجع احلقاق  طريقة الدراسة املكتبية بوسيلة حبث 

القرآن والكتب واجملالت واملؤلفات األخرى الىت ميكن للباحث أن يتخذها أساسا 

الكتب الىت تتحدث عن اجلملة و استمدادا ىف كتابة هذا البحث. خاصة بعض 

 اإلمسية و اجلملة الفعلية, كمايلي:

جزء  كتاب جامع الّدروس العربية أتلي  األستاذ الّشيخ مصطفى الغالييين . أ

 .۲۱٦-۲۱۲, ىف صفحة ۳

-۲8ملّخص قواعد اللغة العربية أتلي  األستاذ الشيخ فؤاد نعمة ىف صفحة   . ب

۳۲ 
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ألنبياء، إمسهما كتاب: اإلعراب والكتاابن الذان يتحدث عن إعراب سورة ا

املفصل لكتاب الّل املرتل اجمللد السابع، و الكتاب اجلدوا  ىف إعراب القرآن  

 وصرفه وبيانه مع فواقد حنوية هامة.

 و. ترتيب البحث

 تسهيال للقارقني ىف فهم هذا البحث قسمها الباحث إىل أبواب, وهي: 

( مساقل 2خلفية البحث, و )( 1: مقدمة,وهي حتتوي على )الباب األول

( ٦( توضيح املصطلحات, )5( فواقد البحث, )4(  أهداف البحث, )3البحث, )

 ( ترتيب البحث.٧منهج البحث, )

: مفهوم عن اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية وهي حتتوي على الباب الثاىن

)أ(تعري  اجلملة, و )ب(أتلي  اجلملة وعناصرها وتقسيمها, )ج( األحكام الىت 
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تتعل  ابجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية )د( إعراب اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية ىف 

 (.5٧-1سورة األنبياء )

م عن سورة األنبياء و حتليل اجلملة اإلمسية و اجلملة الوص  العا: الباب الثالث

وهي: )أ( اللمحة عن سورة األنبياء، )ب( تسمية سورة األنبياء  ،الفعلية ىف سورة األنبياء

حتليل اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية ىف وسبب نزوهلا، )ج( مضمون سورة األنبياء، )د( 

 .سورة األنبياء

، ىف سورة األنبياء لتعليم النحو اإلمسية و اجلملة الفعلية ملة: تطبي  اجلالباب الرابع

وهي )أ( تعري  التطبي ، )ب( تعري  التعليم، )ج( تعري  علم النحو، )د( مفهوم عن 

 . ىف سورة األنبياء لتعليم النحو اإلمسية و اجلملة الفعلية التعليم النحو، )ه( تطبي  اجلملة

 عن التلخيص و اإلقرتاحات.  : اخلامتة حيث حتتويالباب اخلامس
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