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Abstrak 

Sharf merupakan salah satu pelajaran dalam bahasa Arab dan termasuk pelajaran 

kaedah bahasa Arab. Sharf mengajari cara memberi baris kalimat bahasa Arab yang 

memiliki beragam bentuk dan artinya, tentu ini tidak hanya membuat mudah bagi siswa 

bahasa Arab untuk menemukan kata-kata sulit dengan memahami maknanya dengan 

mencari asal kata tanpa harus membuka kamus, tetapi ini juga bisa membuat kosakata 

yang dipelajari oleh siswa lebih cepat berkembang. As Salsal Al Madkhal merupakan 

salah satu kitab dalam ilmu sharf yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad Ibnu Al-

Qadhi Muhammad Ilyas Al-Jawi Al-Qandali, seorang ulama muda nusantara. Kitab ini 

sangat baik jika digunakan dalam pembelajaran sharf. Kitab ini menjelaskan setiap 

judul dengan sangat singkat dan jelas, serta menggunakan metode qiyasiyah. Selain itu, 

setiap pelajaran memiliki tabel tasrif untuk memudahkan siswa dalam memahami, 

menghafal, serta menggunakan tasrif. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada 

pembelajaran kata kerja perintah dan larangan dengan menggunakan kitab As Salsal 

Al Madkhal. 

Kata kunci: Fi’il Amar, Fi’il Nahi, Kitab As Salsal Al Madkhal. 

 مستخلص

لذلك فالصرف يعلم كيفية . من مواد تدريس اللغة العربية وىو من قواعد اللغة العربية الصرف كان
جيعل من السهل فقط على  عربية واحدة، وىذا ال من الكلمات دبعان سلتلفة من كلمةتشكيل أنواع سلتلفة 

احلاجة  متعلمي اللغة العربية إجياد كلمات صعبة من خالل فهم معناىا عن طريق البحث عن اجلذر دون
السلسل  يتقنها ادلتعلمون أسرع يف التطور.إىل فتح قاموس، ولكن ىذا ديكن أيضا جعل ادلفردات اليت 

العامل الفاضل الشاب الصاحل الشيخ أيب حامد زلمد ابن  وفألّ ب يف علم الصرف أحد كتادلدخل ىو 
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ال تعليم الصرف. يتي ، وديكن استخدام ىذا الكتاب يف رلالقاضي زلمد الياس اجلاوي القنديل حفظو
ويتميز ىذا  الطريقة القياسيةاعتمد الكتاب على  .الكتاب بشرح واضح يف كل موضوع من موضوعات

 ىذا يف. أما التصريفاتالكتاب بتنو يتي باجلداول الصرفية، ولذا يسهل الطالب يف فهم وحفظ واستخدام 
  .السلسل ادلدخلتاب بك والنهي األمر فعليف حبث عن تدريس  الباحث يركزالبحث 

 .المدخل السلسل كتاب،النهي فعل، األمر فعلالكلمات االفتتاحية: 
 

Abstract 

Sharf is one of the lessons in Arabic and includes Arabic marfology. Sharf taught how 

to give Arabic sentence lines that have a variety of forms and their meanings, of course 

this not only makes it easy for Arabic students to find difficult words by understanding 

their meaning by searching for the origin of words without having to open a dictionary, 

but this can also create vocabulary that is learn by students developing faster. As Salsal 

Al Madkhal is one of the books in sharf science written by Abu Hamid Muhammad Ibn 

Al-Qadhi Muhammad Ilyas Al-Jawi Al-Qandali, a young Islamic scientists in 

Nusantara. This book is very good if used in learning sharf. This book explains each 

title very briefly and clearly, and uses the qiyasiyah method. In addition, each lesson 

has a tasrif table to facilitate students in understanding, memorizing, and using tasrif. 

In this study, researchers focused on learning the command and prohibition verbs by 

using As Salsal Al Madkhal book. 

Keyword: Fi’il Amar, Fi’il Nahi, Kitab As Salsal Al Madkhal. 

 التمهيد
يعرف العلماء عن علم الصرف بتنو )العلم الذى تعرف بو كيفية صياغة األبنية العربية، وأحوال ىذه 
األبنية الىت ليست إعرابا وال بناء( وادلقصود )باألبنية( ىنا )ىيئة( الكلمة. ومعٌت ذلك أن العرب القدماء 

 ٔ اطإطار العام للدرس اللغوى.فهموا الصرف على أنو دراسة )لبنية( الكلمة، وىو فهم صحيح ىف
زبتص قواعد الصرف ببنية الكلمة العربية وكل ما يطرأ عليها من تغيَت سواء بالزيادة أو بالنقص. 
ومعظم كلمات العربية ثالثية احلروف. ولذا اعترب علماء الصرف أن أصول الكلمات ثالثة أحرف، ووضعوا 

 ٕالفاء والعُت والالم )فعل(.نظاما لضبط بنية الكلمة وقابوذلا عند وزهنا ب
من مواد تدريس اللغة العربية وىو من قواعد اللغة العربية. فالصرف لغة ىو التحويل  الصرف كان

والتغيَت. والتصريف متخوذ من الصرف. ويف اطإصطالح ىو علم يبحث عن أبنية الكلمة العربية وصيغتها 

                                                             

   ٚ (، ص.ٜٜٜٔر والتوزيع، ش)الرياض: مكتبة ادلعارف للن التطبيق الصرفي،عبده الراجحى،  ٔ 
 ٙ، )بَتوت: دار الثقافة اطإسالمية(، ص. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ٕ



ٖ 
 

ولذلك  ٖأو إعالل، أو إبدال...، إىل غَت ذلك.وبيان حروفها من أصالة، أو زيادة،أو خذف، أو صحة، 
جيعل  فالصرف يعلم كيفية تشكيل أنواع سلتلفة من الكلمات دبعان سلتلفة من كلمة  عربية واحدة، وىذا ال

من السهل فقط على متعلمي اللغة العربية إجياد كلمات صعبة من خالل فهم معناىا عن طريق البحث 
اموس، ولكن ىذا ديكن أيضا جعل ادلفردات اليت يتقنها ادلتعلمون أسرع عن اجلذر دون احلاجة إىل فتح ق

 يف التطور. 
السلسل ادلدخل ىو الكتاب يف علم الصرف  كثَتا ما يفيد الصرف دلتعلميو حينما يطبق يف النص.

و تتليف العامل الفاضل الشاب الصاحل الشيخ أيب حامد زلمد ابن القاضي زلمد الياس اجلاوي القنديل حفظ
يتي الكتاب بشرح واضح  وديكن استخدام ىذا الكتاب يف رلال تعليم الصرف. اهلل وأدام النفع بو آمُت.

اعتمد الكتاب على الطريقة القياسية، وىي إحدى طرق تدريس الصرف.  .يف كل موضوع من موضوعات
ضموهنا، مث بعد ذلك يتم بدء ىذه الطريقة بتعليم القاعدة، مث توضيحها بذكر بعض األمثلة اليت توضح م

وخيتصر الكتاب باجلداول ليسهل الطالب يف فهم وحفظ  ٗيتم التدريب والتطبيق على ىذه القاعدة.
بكتاب  يف حبث عن تدريس فعل األمر والنهي الباحث يركزويف ىذا البحث واستخدام التصريفاتز. 

 السلسل ادلدخل. 
 

 وطرق تدريسوأىداف و أىمية علم الصرف: نشأة و  .أ 
 علم الصرفنشأة  .1

تعود كلمة الّصرف إىل ادلاّدة الّلغويّة َصَرف، ويُقال َصَرف الّشيء أّي حّولو وغَّته، وبّدلو عن 
فتاح يف الّصرف ىو الِعلم 

ُ
الوجو الذي كان عليو، أّما يف اصطالح الّلغة فالّصرف كما ورد يف كتاب ادل

فردة وشكلها على ُضروب سلُ 
ُ
تلفة طإنشاء ألفاظ ومعاٍن سُلتلفة، وىو تعريف اخلاّص بإعادة صياغة الكلمة ادل

ُمشابو لتعريف الّشيخ زلّمد زليي الّدين عبد احلميد حُت عرّفو بتنّو الِعلم الذي يبحث يف طُرق صياغة 
تتّخرين من علماء الّلغة 

ُ
األبنّية العربّية، على حنو سُلتلف عن اطإعراب والبناء، وىذا ىو الّتعريف اخلاّص بادل

 .العربّية
الصرف ىو قوائد يعرف هبا أحوال أبنية الكلم غَت اطإعراب كالتثنية واجلمع والتصغَت والنسب 
واطإعالل. وقال علماء العرب أن علم الصرف علم تعرف بو كيفية صياغة األبنية العربية، وأحوال ىذه 

                                                             
  ٜٔ(، ص. ٕٓٔٓ، )القاىرة: دار التوفيق للًتاث، الصرف الكافيلغٌت، أدين أمُت عبد ا ٖ
 ٕٚٚ(، ص. ٕ٘ٔٓ)القاىرة : عامل الكتب،  تعليم اللغة العربية المعاصرة، الطبعة األولى،سعيد اليف،  ٗ



ٗ 
 

 ذلك أن العرب القدماء األبنية اليت ليست إعرابا وال بناء، وادلقصود "باألبنية" ىنا ىيئة الكلمة. ومعٌت
 ٘.فهموا الصرف على أنو دراسة لبنية الكلمة، وىو فهم صحيح يف اطإطار العام للدرس اللغوي

يدل ذلك التعريف من قول علماء العرب على أهنم يتفقون بو علوم أساسية دلعرفة أبنية الكلمة. 
 يستطيع اطإدارة على فتح بوجود ىذا العلم يسهل للطالب فهم الكلمات العربية جيدا وصحيحا حىت

 ادلعاجم واالنتفاع بو لفهم كتب الًتاث.
نشت ِعلم الّصرف بالّتزاُمن مع ِعلم الّنحو على حنٍو جعلهما على اّتصال واّتساق، فلم يُنظر لِعلم 
 الّصرف على أنّو علم ُمستقّل عن الّنحو، بل كانت الّنظرة العاّمة األوىل أنّو جزء منو، وىو ما كان يضطر
َمن أراد البحث يف قضية زبص ِعلم الّصرف لبحث عنها ربت عنوان "الّنحو"، نظرًا لتداخل العلمُت دون 
وجود حدود سبّيز أحدمها عن اآلخر، وىو ما سبب اخلالف يف زمن ّنشتة ِعلم الّصرف، فبعض األقوال 

ن أصحاب ىذا القول، أّما م، وكان الّسيوطي مٖٓٛتشَت إىل أنّو بدأ يف زمن معاذ بن مسلم اذلرّاء عام 
م، واألرجح أّن بدايات ىذا العلم كانت ٗٚٗٔالقول اآلخر فيشَت إىل أنّو كان يف زمان ُمتتّخر أي يف عام 

مع الّنحو يف ُمنتصف القرن األول اذلجرّي، إذ إّن ىذا ما ذكره أمحد احلمالوّي يف كتابو )شذ العرف يف 
-عديد من الباحثُت أشاروا إىل ىذا القول وأقّروا بتّن ِعلم الّصرف ِعلم الّصرف(، وجيب اطإشارة إىل أّن ال

ُعِرف عن ُعلماء الّلغة يف عهدىم األوّل، فقد كان العامِل بالّلغة ال بدَّ ُملّمًا بالعلمُت معاً  -كما ِعلم الّنحو
 ٙباطإضافة إىل غَتمها من ُعلوم الّلغة األخرى.

م الّصرف إىل أسباب سُلتلفة، إاّل أهّنا مل تظهر جلياً أسباب نشتة ِعلم الّصرف تعود نشتة ِعل
خالل الفًتة الّزمنّية ادلمتدة بُت العصر اجلاىلّي وأوائل عصر الّصحابة؛ إثر اعتنائهم بالكالم الفصيح خَت 
اعتناء، إاّل أّن الفتوحات اطإسالمّية اليت عقبت ىذه ادلراحل، واليت دخل خالذلا العديد من األعاجم إىل 

د العرب، وىو ما أّدى إىل اختالط الّلغات بعضها ببعض دعت إىل إجياد ِعلم الّصرف والّنحو حلفظ بال
 ٚ اللغة العربية وعلومها، ودُيكن حصر احلاجات اليت أفضت إىل وضع ىذا العلم فيما يتي:

فاربُت االعتماد احلاجة الّدينّية: تتمّثل ىذه احلاجة يف إجياد قواعد للغة العربّية دُيكن للمسلمُت ال -
عليها والّرجوع إليها عند تعليم األعاجم أمور الّدين، وظهر ذلك جلّيًا يف فًتة الفتوحات 

                                                             
 ٕ .ص سنة(، دون سعد، مكتبة: مكان )دون الصرف، علم في الظرف عنوان الرزاق، عبد ىارون 5

، سنة ٗ، اجمللد ٕرللة الدراسات الدينية، العدد )مادييون:  ،علم الصرف: نشأتو وتطوره ،ويلدان نافع ٙ
 ٔٗ-ٜٖ. ، ص(ٕٙٔٓ

 ٙ-ٖ. ، ص(السعودية: جامعة ادللك سعود) ،الواضح في الصرفحسان بن عبد ااهلل الغنيمان،  ٚ
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اطإسالمّية لبالد فارس، والّروم، فما كانت الُعلوم الّدينّية لتصل لغَت العرب على الوجو الّصحيح إاّل 
تمثّلة بِعلمّي الّصرف والّنحو. بإجياد أساس واضح تُنقل تبعاً لو، وىي قواعد الّلغة العربيّ 

ُ
 ة ادل

احلاجة االجتماعّية: تكُمن ىذه احلاجة من كون اطإنسان اجتماعيًا منذ َخَلقو اهلل، وىو ما جيعلو  -
حباجة دومًا للّتواصل مع غَته من الّناس، وكان الختالط العرب بغَتىم بسبب الفتوحات 

نهم؛ لتسهيل تواصل الّناس مع بعضهم، وقضاء اطإسالمّية أثر بالغ يف ضرورة إجياد حلقة وصل بي
البارعُت يف أمور الّلغة  -غَت العرب-احلاجات بينهم، كما كان لظهور عدد كبَت من ادلوايل 

تفّوقُت فيها دليل على ما أوجدتو ىذه الرّابطة الّلغويّة. يعترب الالحن أثناء قراءة القرآن 
ُ
العربّية، وادل

ة داخاًل يف دائرة احلاجة الدينية، أّما الالحن يف غَت ذلك فُيدرج ربت الكرمي، أو األحاديث الّنبويّ 
احلاجة االجتماعّية الّداعية إىل تصحيح كالمو، وكان َمسلمة بن عبد ادللك بن مروان شلّن نّبهوا 

ل إىل أمهّية االبتعاد عن الّلحن، إذا قال: "الّلحن يف الكالم أقبُح من اجَلدرّي يف الوجو"، وشلّا نُقِ 
عن احلّجاج كذلك أنّو كان شلّن يكره أن يقع يف كالمو أو كالم غَته حلن، بل وكان حريصًا أن 

 يستل عّما دُيكن ذبّنبو يف قضايا اللغة لالبتعاد عنو.
تعلِّقة بقواعد الّنحو والّصرف ِمثل  

ُ
واضع ومؤسس ِعلم الّصرف أشارت العديد من الُكتب العربّية ادل

ُت البصرّيُت(، وكتاب )الّتفكَت الّنحوّي(، وكتاب )طبقات فحول الّشعراء(، وغَتىا كتاب )أخبار الّنحويّ 
إىل أّن واضع ادلبادئ األوىل اخلاّصة بِعلمّي الّنحو والّصرف ىو أبو األسود الدُّؤيّل، إذ جاء ذلك إثر 

األمر الذي دعاه للّتفكَت يف  ُمالحظتو العديد من الّظواىر الّنحويّة والّصرفّية أثناء ضبطو للّنص القرآيّن، وىو
تفسَتىا، كما ذُكر أّن مدينة البصرة يف الِعراق كانت موطن الّنشتة األوىل لِعلمّي الّصرف والّنحو؛ كوهنا 
ورِد األول دلسائل الّصرف 

ُ
ملتقى األعاجم مع العرب يف ذلك الوقت، إاّل أّن ُىناك رأي آخر ِقيل فيو أّن ادل

ّل عن ُعلوم الّلغة العربّية األخرى ىو ُمعاذ بن ُمسلم اذلرَّاء، وُىناك رأي ثالث ِقيل مع إفراده لو كِعلم ُمستق
 ٛال غَته. -رضي اهلل عنو-فيو أّن واضعو ىو )علّي بن أيب طالب( 

 
 علم الصرف تدريسأىداف و  أىمّية .2

والّنحو، وجيب  تكُمن أمهّية ِعلم الّصرف يف توّقف العديد من الُعلوم عليو، كُعلوم الّلغة واطإمالء
اطإشارة إىل أّن بعض الُعلماء يرون أّن ِعلم الّصرف يتقّدم على ِعلم النحو، ولكن ليس بالفضل إّّنا دلا 
فردة دون االّطالع على الًّتكيب، وجيب 

ُ
يبحث فيو، فِعلم الّنحو يبحث يف "ذوات الكالم" وأحوالو ادل

الل دراسة "الّصوت"، وىو أصغر الوحدات يف الّلغة، اطإشارة إىل أّن ربليل الّلغة وِدراستها أصبح من خ

                                                             
 ٖ. ص (ٕٔٓ٘ ادلغرب: جامعة زلمد األول بوجدة،) علم الصرف: لبنات وأسس،مسيَتة حيدا،  ٛ
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فردة ىي أساس دراسة ِعلم الّصرف، أّما مجع 
ُ
فردة"، والكلمة ادل

ُ
فالّصوت إىل جانب آخر يُنتُج "الكلمة ادل

الكلمة مع الكلمة األخرى طإعطاء معٌت عند الّسكوت عليو ُىنا خيرج ِعلم الّنحو، فِعلم الّصرف إذن ىو 
 ٜبُت علم األصوات وِعلم الّنحو. الِعلم الوسط

علم الصرف حيتاج إليو العلماء حاجة تامة لفهم ادلطبوعات اطإسالمية وخاصة يف القرآن واحلديث 
وىناك األىداف  اللذان يصعبان على فهمهما. بل كثَت من الناس يعطون التفسَت والتذكَت من ذلك العلوم.

 :ما يتي الصرف، منها من تدريس القواعد وخاصة يف علم
 .االستعمال تعريف القواعد من بعض صيغ اجلملة ادلركبة الشائعة يف -
 .االستعمال تعريف ادلشتاقات األساسية يف اللغة ودالال كل منها يف -
 .سبييز األمساء ادلمنوعة من الصرف وغَتىا -
 .استخدام ادلعاجم اللغوية استخداما صحيحا -

 :وأما ادلنافع من تدريس علم الصرف فيتي
 اعد أن يسرع لفهم علوم النحو، ألن العناصر يف علميس -
 .النحو نتيجة من علم الصرف -
 يساعد أن يستعمل ادلعجم التقليدي، وىو ادلعجم الذي -
 .مثل ادلاضي وادلضارع يريد الطالب أن يبحث عن الكلمة فيبدأ من أصل الكلمة -
ر. حىت أن يعرف تغَت إىل كلمة آخ يعرف الطالب أبنية الكلمات، وىي تغَت الكلمة من كلمة -

 معناىا.
 

 علم الصرف تدريسطرق  .3
 ٓٔو وىي :تدريسعدة طرق  لصرفل
 الطريقة االستقرائية (أ 

الطريقة االستقرائية من طرق التفكَت الطبيعية اليت يسلكها العقل يف الوصول من احلكم 
على حقائق مشاىدة أو معلومة إىل حقائق غَت مشاىدة أو رلهولة، حيث ينتقل الفكر من 
اجلزئي إىل القانون العام، ومن حاالت خاصة إىل أحكام عامة، وىي تساعد الطلبة على اكتشاف 

                                                             
 ٖص.  علم الصرف...،مسيَتة حيدا،  ٜ

 -ٕٙٚ(، ص. ٕ٘ٔٓ، الطبعة األوىل، )القاىرة : عامل الكتب، تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،  ٓٔ
ٕٜٚ 
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ادلعلومات واحلقائق بتنفسهم، واستخدامها يف التعليم يستدعي من ادلعلم مجع الكثَت من األمثلة 
القاعدة  اليت تنطبق عليها القاعدة العامة، مث االنتقال من مثال إىل آخر ومناقشتو هبدف استنتاج

العامة. وتقوم ىذه الطريقة على البدء باألمثلة اليت يتم نشرىا ومناقشتها، مث يتم استنتاج القاعدة 
 منها.

اختلف العلماء يف تتبيد استعمال ىذه الطريقة وادلعارضة ذلا. يرى مؤيدو ىذه الطريقة أن 
ى التفكَت، والوصول إىل استخدامها حيقق أىداف القواعد النحوية ألهنا تكسب الطلبة القدرة عل

النتائج من ادلقدمات، باطإضافة إىل أهنا ربفزىم على ادلالحظة البناءة واخلروج باستنتاجات 
سليمة. أما معارضو ىذه الطريقة فقد أشاروا إىل بعض سلبياهتا مثل البطء يف إيصال ادلعلومات 

فة وال يربط بينها صلة فكرية أو إىل أذىان الطلبة واالكتفاء أحيانا بتمثلة قليلة وقد تكون متكل
 ٔٔلفظية، شلا ال يتناسب مع طبيعية الطلبة.

 
 الطريقة القياسية (ب 

الطريقة القياسية ىي طريقة تفكَت يستخدمها العقل يف الوصول من ادلعلوم على اجملهول، 
وتقوم فالقياس يتي بعد معرفة، والفكر يف القياس ينتقل من القاعدة العامة إىل احلاالت اجلزئية، 

ىذه الطريقة على البدء حبفظ القاعدة مث اتباعها باألمثلة والشواىد ادلؤكدة ذلا، وادلوضحة دلعناىا، 
وهتدف ىذه الطريقة إىل انتقال أثر التدريب، كما أهنا تستهدف حفظ القواعد واستظهارىا 

ألمثلة اليت باعبارىا غاية. ويف درس الصرفيتم البدء بتعلم القاعدة، مث توضيحها بذكر بعض ا
 ٕٔتوضح مضموهنا، مث بعد ذلك يتم التدريب والتطبيق على ىذه القاعدة.

وقد أدى استخدام ىذه الطريقة إىل انصراف ادلعلم والطلبة عن تنمية القدرة على تطبيق 
القواعد وتكوين السلوك اللغوي السليم، وبالرغم من سهولة وسرعة حفظ القواعد من خالل ىذه 

تعود الطلبة احلفظ واحملاكاة وعدم االستقاللية يف البحث، كما أهنا تضعف قدرهتم  الطريقة إال أهنا
على اطإبداع، وىي تبدأ باألحكام العامة الكلية اليت تكون عادة صعبة الفهم واطإدراك، ومنها 

 ٖٔاالنتقال إىل اجلزئيات.
 

                                                             
 ٕٚٚص.  ...،تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،  ٔٔ
 ٕٚٚص.  ...،تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،  ٕٔ
 ٕٚٚص.  ...،تعليم اللغة العربية المعاصرةيف، سعيد ال ٖٔ
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 طريقة النص األدبي )الطريقة المعدلة( (ج 
طريقيت التعليم السابقتُت، وتسمى بالطريقة ادلعدلة،  نشتت ىذه الطريقة نتيجة تعديل يف

وتبدأ ىذه الطريقة بتعلم قطعة قراءة أو نص من النصوص، يقوم الطلبة بقراءتو ويفهمون معناه، مث 
منها، مث تتي بعد ذلك  صرفيةيشار إىل اجلمل موضع الدرس ويعقب ذلك استخالص القاعدة ال

 ٗٔمرحلة التطبيق.
يهدف جعل  صرفيةعل من ادلطالعة وسيلة سهلة لتعليم القواعد الإن ىذه الطريقة ذب

العبارات الصحيحة أساسا لًتسيخ اللغة يف الذىن، كما أهنا تعتمد على تدريب الطلبة على 
 ٘ٔاالستخدام الصحيح للغة.

 
 طريقة األنشطة (د 

 تقوم ىذه الطريقة على مجع الطلبة مجال وتراكيب تتناول موضوع الصرف ادلراد تعلمو،
وذلك من خالل األنشطة اللغوية اليت يقومون هبا، وادلعلم يف ىذه الطريقة يساعد الطلبة على 
استنباط ادلفهوم الصريف وتسجيل القاعدة والتطبيق عليها حيث يقتصر دوره على التوجيو وتذليل 

 ٙٔالصعوبات، وبالتايل فإن ىذه الطريقة تساعد الطلبة على التعلم الذاي وادلستمر.
 

 طريقة المشكالت (ه 
على الطلبة، ويتم حل ادلشكلة باستعراض  صرفيةيف ىذه الطريقة يقوم ادلعلم بعرض مشكلة 

بعض األخطاء ادلًتتبة على عدم فهم القاعدة، ويتدرج ادلعلم يف استعراض الفروض للتوصل إىل 
وضوع احلل، وبعد التوصل إىل حل ادلشكلة يتم عرض بعض التطبيقات اليت تساعد على فهم م

 ٚٔ.الصرف
 
 
 

                                                             
 ٕٛٚص.  ...،تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،  ٗٔ
 ٕٛٚص.  ...،تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،  ٘ٔ
 ٜٕٚ -ٕٙٚص.  ...،تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،  ٙٔ
 ٜٕٚ -ٕٙٚ. ص ...،تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،  ٚٔ
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 حث الصرف امب .4
الفعل ما دل على معٌت يف نفسو مقًتن بزمان كجاء ينقسم مبحث الصرف إىل الفعل واالسم.  

وجييء وجيء. وعالمتو أن يقبل قد، أو السُت، أو سوف، أو تاء التتنيث الساكنة، أو ضمَت الفاعل، أو 
، نون التوكيد. مثل: قد قام،قد يقوم، ستذىب، سوف نذىب، قام ت، قمُت، قمِت، ليكُتََبَّ، َليكتََبْ

  ٛٔاكُتََبَّ، اكتَْب.
 تشمل دراسة الفعل من حيث قواعد الصرف األقسام اآلتية:

 الفعل بالنظر إىل بنية -ٔ
 ينقسم الفعل بالنظر إىل البنية قسمُت: صحيح ومعتل

 الفعل الصحيح ( أ
-يدرس-الفعل الصحيح ىو "ما خلت حروفو األصلية من حروف العلة، مثل: كتب

 ارسم.  وينقسم الفعل الصحيح ثالثة أقسام:
 قرأ.-ستل-ادلهموز : وىو ما كان أحد حروفو األصلية مهزة. مثل: أخذ (ٔ
.-ردَّ -ادلضعف الثالثى: وىو ما كان ثانية وثالثة من جنس واحد. مثل: شدَّ  (ٕ  ىزَّ
 ٜٔفهم.-كتب-السامل: وىو ما سلمت حروفو األصلية من اذلمزة والتضعيف. مثل: فتح (ٖ

 لفعل ادلعتلا ( ب
الفعل ادلعتل ىو ما كان يف حروفو األصلية حرف أو اثنان من حروف العلة، ىي 

الياء. أما يف كتاب شرح الكيالين "الفعل ادلعتل ىو ما أحد أصولو حرف  علة -الواو-األلف
وىي الواو واأللف والياء". أنواع الفعل ادلعتل سبعة ألن حروف العلة إما أن تقع يف ادلعتل 

 ة أو متعددة. فان كانت متحدة فإما أن تكون فاء أو عينا أو الما، فهذه أقسام ثالثة. متحد
وان كانت متعددة فإما أن تكون اثنُت أو ثالثة، والثاين قسم واحد. واألول إما أن 
يفًتقا أو يقًتنا، واألول قسم واحد والثاين إما فاء وعُت أو عُت والم، فهذه أقسام أربعة 

 لفعل ادلعتل ىي:أقسام ا ٕٓأخر.
 يئس.-مثل: وجد  ادلثال: وىو ما كان أول حروفو األصلية حرف علة. (ٔ
 طاب.-األجوف: وىو ما كان ثاين حروفو األصلية حرف علة. مثل: قال (ٕ

                                                             
 ٕٖ-ٖٔص.  (ٕٗٔٓ)بَتوت: مؤسسة الرسالة،  جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييٍت،  ٛٔ
  ٖٖ ، اجلزء الثاين، )بَتوت: دار الثقافة اطإسالمية، بدون سنة( ص.ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، ٜٔ
 ٚٔ ( ص.ٕٙٓٓخايا، ، )إندونيسيا: احلرمُت شرح الكيالنيأيب احلسن علي بن ىشام الكيالين، ٕٓ
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 ٕٔلقي".-رمى-الناقص: وىو ما كان آخر حروفو األصلية حرف علة. مثل: دنا (ٖ
 حِيي.-لفيف: ىو ما كان الم فعلو حرف علة. مثل: روى (ٗ
 َٕٕويلَ.-وي: ىو ما كان فاء فعلو والم فعلو حرف علة. مثل: وقىملت (٘

 
 ٖٕالفعل بالنظر إىل زمن وقوعو -ٕ

 أمر. -مضارع-ينقسم الفعل بالنظر إىل زمن وقوعو ثالثة أقسام؛ ماض
 الفعل ادلاضى ( أ

الفعل ادلاضى ىو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، مثل: سرَّين اجتناُبك 
. إسناد الفعل  ادلاضى إىل الضمائر: يقصد بإسناد  الفعل إىل الضمائر، تصريفو مع الشرَّ

الضمائر التكلم واخلطاب والغيبة للمفرد وادلثٌت واجلمع. والضمائر اليت تسند إىل الفعل 
 نوعان:

 ضمائر متحركة وىي: تاء الفاعل، نا، نون النسوة. (ٔ
 ضمائر ساكنة وىي: ألف الثنُت، واو اجلماعة، ياء ادلخاطبة. (ٕ

دلاضى يسند إىل مجيع الضمائر ما عدا ياء ادلخاطبة. ويتميز الفعل ادلاضى عن وا
ادلضارع واألمر يف أنو يقبل تاء الفاعل ونا الفاعلُت ومها الضمائر ال يسند إال إىل الفعل 

 ادلاضى. وتعرب الضمائر ادلسندة إىل الفعل ادلاضى يف زلل رفع فاعل.
يث بنيتو إىل صحيح ومعتل. والفعل وكما سبق شرحو فإن الفعل ينقسم من ح

الصحيح ينقسم إىل سامل ومهموز ومضعَّف، والفعل ادلعتل ينقسم إىل مثال وأجوف وناقص 
ولفيف وملتوي. وفيما يلى ّنوذج لتصريف كل من الفعل الصحيح والفعل ادلعتل يف ادلاضى 

 مع إسناده إىل الضمائر.
 فعل األمر  ( ب

واحًتم والديك.  ٕٗقبل أبدا، مثل؛ قم فانذرفعل األمر ىو فعل مقًتن بزمن مست
إسناد فعل األمر إىل الضمائر: فعل األمر يسند إىل مجيع الضمائر الساكنة )ألف االثنُت، 

                                                             
 ٗٙ، )بَتوت: دار الثقافة اطإسالمية، بدون سنة(، ص. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، ٕٔ
 ٕٓ، اجلزء األول، )رحبان باغيل، بدون السنة(، ص. كتاب التصريفحسن بن أمحد، ٕٕ
مية، بدون سنة(، ص. ، اجلزء الثاين، )بَتوت: دار الثقافة اطإسالملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، ٖٕ

ٜٙ-ٛٗ 
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واو اجلماعة، ياء ادلخاطبة(، وال يسند اال إىل نون النسوة من الضمائر ادلتحركة. وتعرب 
ة فقط. إسناد الفعل الصحيح إىل الضمائر ادلسندة إىل فعل األمر إال للمخاطب وادلخاطب

 الضمائر يف األمر:
الحيدث تغيَت يف السامل. ويضاف يف أولو )إذا كان ثالثيا( ألف غَت مهموزة تسمى  -ٔ

 ِارِسم.-"مهزة وصل" وتكون دائما مكسورة، مثل؛ ِارَحم
إذا كان الفعل ثالثيا مضموم العُت يف ادلضارع فتكون مهزة الوصل مضمومة، مثل؛  -ٕ

 شُكر.اُ -اُنُصر
 ربذف اذلمزة ادلهموز. -ٖ
 يفك إدغام ادلضعف عند إسناده إىل نون النسوة وتضاف إليو مهزة وصل. -ٗ

 إسناد الفعل ادلعتل إىل الضمائر يف األمر:
 عد. -يِعد-ربذف فاء ادلثال إذا كانت واًوا وكانت عُت ادلضارع مكسورة، مثل؛ وعد -ٔ
 اوَىم.-َيوَىم-الفاء، مثل؛ وىم إذا كانت  عُت ادلضارع مفتوحة أو مضمومة فال ربذف -ٕ
الفعل األجوف ترد عينو إىل أصلها )الواو أو الياء(، وربذف عينو إذا مل يسند إىل  -ٖ

 الضمائر أو إذا أسند إىل نون النسوة.
الفعل الناقص ترد المو إىل أصلها )الواو أو الياء(. حيذف منو حرف العلة غذا مل يسند  -ٗ

و اجلماعة أو ياء ادلخاطبة مع فتح ما قبل واو إىل الضمائر، أو إذا أسند إىل وا
 اَسْعُت.-اجلماعة إذا كان حرف العلة احملذوف ألفا، مثل؛ اسَعْوا

يضاف إىل أول الفعل الناقص الثالثي ألف غَت مهموزة )مهزة وصل( فتكون دائما 
؛ مكسورة )ِارم(، إال إذا كان مضموم العُت يف ادلضارع وتكون مهزة الوصل مضمومة، مثل

 اُدُع.-اُعفُ 
 

 المدخلالسلسل لمحة كتاب  .ب 
 تعريف بالكتاب -1

وموضوعاتو  قليل اطإفاض، كثَت ادلعاين، سهل للحفظ، قريب التناولبتنو ىذا كتاب سبيز 
وإجيازه يدالن على أنو مفتاح لعلم الصرف، فهو على إجيازه ضم موضوعات تعد أصوال يف ىذا 

                                                                                                                                                                                   
، اجلزء األول، الكواكب الدرية شرح متممة االجروميةالشيخ زلمد بن أمحد بن عبد الباري االىدل، ٕٗ

 ٕٔ)اندونيسيا: احلرمُت للطباعة والنشر والتوزيع، بدون السنة(، ص. 
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كل باب. وخيتصر الكتاب باجلداول ليسهل الطالب يف   العلم، واقتصر فيها على األصول واألسس يف
 فهم وحفظ واستخدام التصريفات.

 
 

 الكتاب ؤلفم -2
العامل الفاضل الشاب الصاحل الشيخ أيب حامد زلمد : كتاب السلسل ادلدخلتتليف كتاب  

 .ابن القاضي زلمد الياس اجلاوي القنديل حفظو اهلل وأدام النفع بو آمُت
 لغة الكتاب -3

كتاب على اللغة العربية الفصيحة، وال يستخدم أية ذلجة من اللهجات العربية يعتمد ال
 .العامية، كما أنو ال يستعُت بلغة وسيطة

 الكتاب محتويات -4
باب. هناية كل  جدول سلتصر يف، و عدة أبوابمن  مرتبة كل تتتلفت، مرتبا( ٗيتكـون مــــن )

 :وتشمل ىذه ادلراجعة يف أغلبها ما يلي
 ٕ٘الدروس مرتباتعدد 

 الثالثيات اجملردة:  وىلاألادلرتبة  -
 ادلرتبة الثانية: الثالثيات ادلزيدة -
 ادلرتبة الثالثة: الرباعيات اجملردة وىي باب واحد -
 ادلرتبة الرابعة: الرباعيات ادلزيدة وىي ثالثة أبواب  -

 المدخل فعل األمر والنهي بكتاب السلسلتعليم  إجراء .ج 
لم الصرف تتليف العامل الفاضل الشاب الصاحل الشيخ أيب حامد السلسل ادلدخل ىو الكتاب يف ع

زلمد ابن القاضي زلمد الياس اجلاوي القنديل حفظو اهلل وأدام النفع بو آمُت. وديكن استخدام ىذا 
الكتاب يف رلال تعليم الصرف. يتي الكتاب بشرح واضح يف كل موضوع من موضوعات. اعتمد الكتاب 

وىي إحدى طرق تدريس الصرف. يتم بدء ىذه الطريقة بتعليم القاعدة، مث  على الطريقة القياسية،

                                                             
، الكتب اطإسالمية دار، )اندونيسيا: المدخل السلسل، أبو حامد زلمد ابن القاضي زلمد الياس اجلاوي ٕ٘

 ٓٗبدون السنة(، ص. 
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توضيحها بذكر بعض األمثلة اليت توضح مضموهنا، مث بعد ذلك يتم التدريب والتطبيق على ىذه 
 مثل ما تلي: وخيتصر الكتاب باجلداول ليسهل الطالب يف فهم وحفظ واستخدام التصريفات. ٕٙالقاعدة.
 

 الناىى فعل فعل األمر 

حيح
ص

 

اضرب، اضربا، اضربو، 
 اضبىب، اضبا، اضربن

التضرب، التضربا، التضربو، 
 التضبىب، التضبا، التضربن

عف
ضا

م
 

التفر، التفرا، التفروا، التفرى، التفرا،  فر، فرا، فروا، فرى، فرا، فررن 
 التفررن

ثال
م

 

التثبا،  التثب، التثبا، التثبوا، التثىب، ثب، ثبا، ثبوا، ثىب، ثبا، ثَب
 التثَب

وف
اج

 

بع، بيعا، بيعوا، بيعى، بيعا، 
 بعن

التبع، التبيعا، التبيعوا، التبيعى، 
 التبيعا، التبعن

ص
ناق

 
ارم، ارميا، ارموا، ارمى، 

 ارميا، ارمُت
الترم، الترميا، الترموا، الترمى، 

 الترميا، الترمُت
يف

لف
 

ارو، ارويا، ارووا، اروى، 
 ارويا، اروين

يا، الترووا، التروى، الترو، الترو 
 الترويا، التروين

وى
ملت

 

اج، جيا، جوا، جى، جيا، 
 جئن

التج، الذبيا، الذبوا، الذبى، الذبيا، 
 الذبئن

موز
مه

 

اىنت، اىنت، اىنؤوا، اىنئى، 
 اىنت، اىنتن

الهتنت، الهتنت، الهتنؤوا، الهتنئى، 
 الهتنت، الهتنتن

 
ذلذه  الصرف بالطريقة القياسية.تدريس  ل على  ادلعلم  أن يعرف خطواتقبل دخول الفص

 ٕٚالطريقة خطوات ىي: 
                                                             

 .ٕٚٚص.  تعليم اللغة ...،سعيد اليف،  ٕٙ
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التمهيد: ىو عملية هتيئة ما يف عقول الطلبة من معلومات سابقة ذلا صلة بالدرس اجلديد خللق  -ٔ
الدافع لدى الطلبة وربفيزىم على الدرس اجلديد. وىذا التمهيد ليوضح ادلدرس أمهية اذلدف 

 الدرس اجلديد بالقدمي.التعليمي وكيفية ربقيقو  ويربط 
القاعدة: وفيو تدون القاعدة ادلراد شرحها على السبورة خبط واضح. يبدأ ادلدرس تعليم الصرف  -ٕ

 بكتابة القاعدة وأمثلتها.
تفصيل القاعدة: وفيو يطلب من الطلبة بعد معرفة القاعدة اليت كتبت أمامهم اطإتيان باألمثلة  -ٖ

صرف وأمثلتها شراحا واضحا وديكن استخدم الوسيلة . يف ىذه اخلطوة يشرح ادلدرس قاعدة ال
 التعليمية مثل اجلداول كما وضحت يف الكتاب.

 فعل الناىى فعل األمر 

حيح
ص

 

اضرب، اضربا، اضربو، 
 اضبىب، اضبا، اضربن

التضرب، التضربا، التضربو، 
 التضبىب، التضبا، التضربن

عف
ضا

م
 

ا، التفروا، التفرى، التفرا، التفر، التفر  فر، فرا، فروا، فرى، فرا، فررن 
 التفررن

ثال
م

 
التثب، التثبا، التثبوا، التثىب، التثبا،  ثب، ثبا، ثبوا، ثىب، ثبا، ثَب

 التثَب
وف

اج
 

بع، بيعا، بيعوا، بيعى، بيعا، 
 بعن

التبع، التبيعا، التبيعوا، التبيعى، 
 التبيعا، التبعن

ص
ناق

 

ارم، ارميا، ارموا، ارمى، 
 ارميا، ارمُت

م، الترميا، الترموا، الترمى، التر 
 الترميا، الترمُت

يف
لف

 

ارو، ارويا، ارووا، اروى، 
 ارويا، اروين

الترو، الترويا، الترووا، التروى، 
 الترويا، التروين
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وى
ملت

 

اج، جيا، جوا، جى، جيا، 
 جئن

التج، الذبيا، الذبوا، الذبى، الذبيا، 
 الذبئن

موز
مه

 

اىنت، اىنت، اىنؤوا، اىنئى، 
 ، اىنتناىنت

الهتنت، الهتنت، الهتنؤوا، الهتنئى، 
 الهتنت، الهتنتن

 
صحة القاعدة ورسوخها يف أذىان الطلبة من خالل رلموعة من يقوم بالتطبيق: وفيها ادلدرس  -ٗ

األمثلة اجلديدة وحل سبارين تتعلق بالدرس مشافهة وكتابة للتتكد من استيعاب الطلبة للقاعدة 
 صرف يقوم ادلدرس دبناقشة ادلادة التعليمية مع الطلبة.وفهمهم للدرس. ويف تعليم ال

 لخاتمةا
تعليم علية أي ادلساعة ادلدرس والتالميذ يف قيام عملية التعليم والتعلم التفتكتب ىذه ادلقالة 

يتميز ىذا الكتاب بتنو يتي باجلداول الصرفية، . فعل األمر والنهي بكتاب السلسل ادلدخل الصرف خاصة
 طالب يف فهم وحفظ واستخدام التصريفات.ولذا يسهل ال
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 المراجع

  (، )إندونيسيا: احلرمُت خاياشرح الكيالني ،ٕٙٓٓ احلسن علي بن ىشام الكيالين، وأب
دار الكتب ، )اندونيسيا: المدخل السلسل، دون السنة، أبو حامد زلمد ابن القاضي زلمد الياس اجلاوي

 (اطإسالمية
 ( ، )القاىرة: دار التوفيق للًتاثلصرف الكافيا، ٕٓٔٓأدين أمُت عبد الغٌت، 

 (اجلزء األول، )رحبان باغيل، دون السنة، كتاب التصريفحسن بن أمحد، 
 )السعودية: جامعة ادللك سعود( الواضح في الصرف، ، دون السنة حسان بن عبد ااهلل الغنيمان،

 ( وزيعنشر والت)الرياض: مكتبة ادلعارف لل التطبيق الصرفي،، ٜٜٜٔعبده الراجحى، 
 ، )بَتوت: دار الثقافة اطإسالمية(ملخص قواعد اللغة العربية، ٜٜٜٔ فؤاد نعمة،

 )القاىرة : عامل الكتب( تعليم اللغة العربية المعاصرة، الطبعة األولى، ،ٕ٘ٔٓ سعيد اليف،
 ()ادلغرب: جامعة زلمد األول بوجدة علم الصرف: لبنات وأسس،، ٕ٘ٔٓمسيَتة حيدا، 

، الكواكب الدرية شرح متممة االجرومية، دون السنةمد بن أمحد بن عبد الباري االىدل، الشيخ زل
 (اجلزء األول، )اندونيسيا: احلرمُت للطباعة والنشر والتوزيع
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  الفتح، العدد احلادي واخلمسون، يلول(

  ()بَتوت: مؤسسة الرسالة جامع الدروس العربية، ،ٕٗٔٓ مصطفى الغالييٍت،
، اجمللد ٕالدينية، العدد  )مادييون: رللة الدراسات علم الصرف: نشأتو وتطوره،، ٕٙٔٓويلدان نافع، 
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