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BAB I 

 مقدمة
 لمشكلةل تمهيدال .أ

 ن هو معجز بأسلوبه وألفاظه ومعانيه، كما أن هناك أمورا كثرية تدلآالقر 
ن، وكلما تقدم العلم ظهرت صور جديدة، تؤيد هذا اإلعجاز آعلى إعجاز القر 

القرأن جاء بكثري من أخبار األمم السابقة وقصصهم، كما مشل قدرا كبريا  أن
ن مبا يصلح آواملعارف الىت مل يعرفها الناس من قبل كما جاء القر  .من العلوم

قتصادية، ونزل الجتماعية والسياسية و اهتم االم وحياهتوعباد عقائد الناس
الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بواسطة جربيل عليه  ن منجما علىآالقر 

 .السالم
 عارف، حيتاج من يرغبفال يزال القرآن الكرمي حبرا زاخرا بأنواع العلوم وامل

احلصول على اآللئه ودرره، أن يغوص ىف أعماقه، واليزال القرآن يتحدى 
البلغاء، ومصاقيع العلماء، بأنه الكتاب املعجز، املرتل على النىب األمي  أساطني

وآية إعجازه، ودليل أنه ترتيل . حيمل بني دفتيه برهان كماله شاهدا بصدقه،
 .احلكيم العليم
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القرآن  ىف ورد كما العربية اللغة هي فيه املستخدمة اللغة أن عرفنا كما
 (1: 21سورة يوسف ) ."تعقلون لعلكم عربيا قرآنا أنزلناه إنا":الكرمي

 
 الدروس لفهم مفتاح هو فيها العربية والتعمق اللغة تعلم أن الشك

  (.9: 2891:الغالييين)والعمل  القرآن بينها الىت اإلهلية
  :تعاىل قال حيث مباركة حياة اإلنسان ليحي

 الصاحلات يعملون الذين للمؤمنني أقوم ويبشر هي للىت القرآن هذا إن"
 (12: 8آل عمران ) ."كبريا أجرا هلم أن

وجيمعهما )واإلعراب  الصرف، وهي علما، عشر ثالثة هلا العربية اللغة
وقرض  والقواىف، والعروض، والبديع، والبيان، واملعاىن، والرسم، ،(النحو علم

 .اللغة ومنت األدب، وتاريخ واخلطابة، واإلنشاء، الشعر،
 وظيفة تعرف قواعد وهو النحو، علم هناك املتنوعة العربية العلوم ومن

 إىل إعراب وللوصول وكيفية الكلمات، أواخر وضبط اجلملة، داخل كلمة كل
 وقواعد علم النحو أما .النحو قواعد إىل حنتاج فنحن الصحيحة، العربية اللغة
 .النحو العربية دون اللغة تعليم أسس من أساس فهو العربية اللغة

دون  .العربية الكتب نفهم أن نستطيع ال األخرى العربية اللغة وقواعد
حرف  يف .العربية ترمجة ىف سنخطأ فنحن األخرى العربية اللغة وقواعد النحو
وال "، "قل هو الذي درأ كم وإليه ختشرون" :مثالن فهناك مثال، "إىل" اجلر

-271: 2891:الغالييين) ( 1:1 النساء) "م إىل أموالكمتأكلوا أمواهل
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 األول املثال من إلى كلمة معنيني، املثالني هذه منإلى اجلر حرف كان(271
 هذه من .املصاحبة مبعىن الثاين املثال من "إىل" أما كلمة املكانية، اإلنتهاء مبعىن

 لفهم خاصة مهمة، األخرى العربية اللغة النحو وقواعد أن على تدل األمثلة
 ىف األخطاء من نبعد فنحن األخرى العربية النحو وقواعد وبعلم .العربية الكتب
 .الرتمجة

ومعان   وأقسام أنواع وهلا النحوية، القواعد من فهي اجلر حروف أما
بعدها  اإلسم إىل قبلها الفعل معىن جتر الىت احلروف هي اجلر وحروف .كثرية

 اإلضافة أيضا، حروف وتسمى اخلفض حروف وتسمى ختفضه، أي األمساء من
ا   (.267: 2891:الغالييين)بعدها  اإلسم إىل األفعال معاىن تضيف ألّنه

من  امللك سورة يف اجلر فو حبر  األفعال املتعلقة يبحث أن أراد الباحث
ملعرفة  السورة فهو تلك يف اجلر حروف حبث من الغرض أما .العظيم القرآن
 اجلر حروف أنواع ومعرفة اجلر فو حبر  األفعال املتعلقة فيها تتضمن الىت اآليات

 تلك ىف املستخدمة اجلر فو حبر  األفعال املتعلقة وشرح معرفة مث املستخدمة فيها
 .السورة

ا امللك سورة الباحث واختار  بعض جعلها الىت السور إحدى من ألّنه
 يقرؤون هذه فهم مثال، واالستغاثة التهليل قراءة يف .األوراد كإحدى املسلمون

 من رجى املسلمون الواقعة، وسورة يس سورة كمثل اليومية حياهتم يف السورة
 وهي" :وسلم بقوله عليه اهلل صلى النىب صورها الىت السورالفضيلة هذه قراءة

 على حممد) (.أخرجه الرتمذي "(القرب عذاب من تنجي املنجية، وهي املانعة
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من  قارئها تقي ألّنا "املنجية"و "الواقية" السورة هذه وتسمى  (121:الصبوين
 .القرب عذاب

 أن يفهموا ليستطيعوا السورة، هذه يقرؤون الذين القراء من الباحث يرجو
 حىت الخيطؤوا امللك سورة يف املستخدمة (اجلر أحرف) األفعال املتعلقة حبروف 

 .معانيها فهم ويف ترمجتها ىف
  األفعال عن علميا حبثا ويبحث حيلل أن الباحث أراد ذلك، إىل إضافة

  عن وصفية دراسة: ) املوضوع حتت امللك سورة يف اجلر حبروف املتعلقة
 (.ترمجة تعليم يف وتضمينها امللك سورة يف اجلر حبروف املتعلقة األفعال

 
 وتحديدها المشكلة صياغة . ب
 المشكلة صياغة.  1

 عن حيلل أن للباحث فيمكن البحث خلفية من تقدم ما على اعتمادا
 الباحث يضع ذلك أجل ومن .اجلر يف سورة امللك فو األفعال املتعلقة حبر 

 :يلي كما البحث أسئلة
 ما أنواع األفعال املتعلقة حبروف اجلر يف سورة امللك؟ .2
سورة امللك؟ما معاين األفعال املتعلقة حبروف اجلار يف  .1

 ؟ الرتمجة تعليم يف تضمينها ما .1
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 المشكلة تحديد.  2

 القليلة الباحث قدرة حسب املشكلة حتديد إىل حاجة يف والبحث
 يف اليه حمتاج املشكلة حتديد أن( 63: 1191) سورمحاد قال كما واحملدودة

 ولتحقيق. واملال والوقت والضبط كالقدرة حتليلها على ترتبط شياءأ ثبات
 سورة يف فقط البحث ميدان الكاتب حدد الرسالة، هذه يف التحليل اضأغر 

 تعليم يف وتضمينيها ومعانيها اجلر وحروف األفعال أنواع عن وسيبحث .امللك
 .ترمجة

 وفوائده البحث أهداف.  ج
 البحث هدافأ.  أ

 : التالية األهداف الباحث قدم السابقة، املشكلة صياغة من اقانطال
أنواع األفعال املتعلقة حبروف اجلر يف سورة امللكملعرفة  .1

 ملعرفة معاين األفعال املتعلقة حبروف اجلار يف سورة امللك .2

 ؟ الرتمجة تعليم يف تضمينها ما .6

 
 البحث وفوائد. ب

 : يلي فكما البحث هذا من الفوائد أما
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 ومعانيها اجلر حبروف املتعلقة األفعال أنواع يعرف أن عييستط للباحث.  1
 اإلندونيسية اللغة إىل ترمجتها يف للمرتجم خطاءاأل تنقصف عميقا،

 .وعكسها
 حىت العربية، اللغة تعليم يف مصدرا البحث هذا يكون أن للمعلم.  2

 .الرتمجة لتعليم وخباصة العربية، اللغة تعليم يوسع أن عييستط
 األفعال عن بالعميق العلم يزيد أن عييستط البحث هذا ىرجي لطلبة.  6

 .العربية اللغة تربية شعبة لطلبة وخباصة ،اجلر فو حبر  املتعلقة
 اللغة حبث يف مصدرا البحث هذا يكون أن العربية اللغة تعليم جملال.  4

 .الرتمجة تعليم يف وخباضة العربية
 صطالحياال التعريف.  د

 عدة يفسر أن باحثلل البد التحليل، هذا يف املوضوع مشكلة لبيان
 : يلي كما التفسري، يف القارئ خيطأ ال لكي التحليل، هذا يف املصطلحات

 حيث من الثهالث الكلم رأَواخ أحوال هبا تعرف بأصول علم:  النهحو.  أ
 . بعض مع بعضها تركيب وكيفية ، والبناء اإلعراب
 .  العرب كالم يف واملعنويه  اللفظيه  اخلطأ عن سانالله  صيانة:  منه والغرض

  . والكالم الكلمة:  وموضوعه
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 وفعل اسم وهي أقسام، ثالثة إىل تنقسم العربية اللغة يف الكلمة
. وأمر ومضارع ماض وهي أضرب، ثالثة إىل يضرب لفالفع. وحرف
 إىل دخوله خيتص وما اسم، إىل دخوله خيتص ما إىل ينقسم واحلرف

 .وفعل اسم إىل دخوله جيوز وما فعل،
 ألن. املعني اجلر احلرف بدون املعىن يف يستقل مل الفعل أن هي:  املتعلقة.  ب

 معىن إىل تؤدي اجلر وحرف الفعل بني والعالقة الفعل، معىن يعني اجلر حرف
 . األصلي معناه من وخيرج جديد

 
 


