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 الباب االول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 

ىو كالم اهلل ادلعجز، ادلنزل على خامت األنبياء و ادلرسلٌن، بواسطة جربيل  نالقرآ

عليو ادلكتوب يف ادلصحف، ادلنقول علينا بالتواتر، ادلتعبد بتالوتو، ادلبدوء بسورة 

 ٔالفاحتة، ادلختم بسورة الناس.

تستخدم لتبادل األفكار وادلشاعر بٌن اللغة ىي نظام اعتباطي لرموز صوتية 

أّما مفهوم اللغة االصطالحي، فقد عرف الباحثون  ٕأعضاء مجاعة لغوية متجانسة.

بتعريفات كثًنة إاّل أهنا مجيعا الترتبط بادلعىن اللغوي إاّل يف جانب واحد، وىو أهنا  

 ٖاللغة. كالم، كما أن التعريفات االصطالحية كلها تصور جانبا أو أكثر من وظيفة

دلا خشي اىل العربية من ضياعها، بعد ان اخلطوا باألعاجم,دونوىا يف ادلعاجم 

)القوامس( وأصواذلا اصوال حتفظها من اخلطاء. وتسمى ىذه االصول )العلوم العربية( 

فالعلوم العربية :ىي العلوم اليت يتوصل هبا اىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطاء. 

)الصرف، واإلعراب )وجبمعهما اسم النحو(، الرسم، وىي ثاللة عشر علما : )
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وادلعاين، والبيان، والبدبع، والعروض، والقوايف، وقرض الشعر، واالنشاء، واخلطا بة، 

 ٗو تارح االدب، و منت اللغة((.

العلوم مما يعين معرفة والده، وأعطى  أعطى العلماء لقب النحو ادلعرفة  بأيب

أحد ادلتطلبات لتكون قادرة  ٘عين والدتو ىي ادلعرفة.الصرف اللقب بام العلوم مما ي

على فهم النصوص حول الدين، سواء كانت مستمد من القرآن أو احلديث أو 

األدب اإلسالمي من قبل العلماء السابقٌن ىو أن تكون قادرة على إتقان قواعد 

 اللغة العربية والعربية، ألن ىذه النصوص مجيعهم يستخدمون اللغة العربية.

يف الفقو، أحد متطلبات أن يكون الشخص قادرًا على إجتهاد ىو إتقان اللغة 

العربية. وبادلثل، يف علم القرآن أو علم التفسًن، جيب أيًضا أن يكون قادرًا على 

إتقان اللغة العربية وإتقاهنا، وىو أحد متطلبات أن يصبح ادلرء مفاسرًا أو عندما 

 آن.يرغب يف تفسًن أو ترمجة آيات القر 

أن تكون قادرًا على إتقان اللغة العربية وقادرًا عليها يف ىذه احلالة ليس فقط 

قادرًا على التحدث بطالقة باللغة العربية ، ولكن إتقان أساسٌن أساسيٌن يف قواعد 

و الصرف من أىم األجزاء يف  النحو يعترب .و الصرف النحو اللغة العربية ، ومها علم
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للغة العربية(، ألنو من ىذين العلوم ديكن أن نتجنب حدوث اللغة العربية )قواعد ا

  .خطأ يف نطق اللغة العربية أو كتابتها

قال اإلمام اجملاىد ذات مرة: "ليس من القانوين بالنسبة ألولئك الذين يؤمنون 

باهلل سبحانو وتعاىل واليوم األخًن للحديث عن كتاب اهلل )القرآن(، بينما ال يعرفون 

 و الصرف.  النحو )يةاللغة العرب

 ندزام اجلرومية يف إحدى آياتوقال اإلمام إمريطي يف 

 6والنحو أولى أوال أن يعلما # إذ الكالم دونه لن يفهما

ىو مساعد/مضخم يتم التعبًن عنو يف شكل مجلة للقضاء على ما يشك  التوكيد

السابق بقصد القضاء على  لفظ الذي يؤكد لفظ ىو بو ادلستمع. مبعىن آخر، التوكيد

ىو القضاء على الشكوك أو  التوكيد مبعىن احتمالٌن(. ذلا، فإن الغرض من اىتمال

 .القضاء على التفاىم بٌن احتمالٌن ادلستمع

ىي الكلمة أو الكلمة التالية للكلمة ادلعززة )لِْلُمؤَِكِد( سواء يف حالة رافا،  التوكيد

 أو روايتها، أو مستواىا، أو معاريف.

اِمُع ممَالَْيَس َمْقُصْوًدا ُُو السَّ وِْكْيُد تَاِبٌع يُْذَكُرِِف اْلَكاَلِم ِلَدْفِع َماَقْد يَ تَ َومهَّ  اَلت َّ
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ىو مساعد / مكرب للصوت يتم التعبًن عنو يف شكل مجلة للقضاء على  التوكيد

 ".ما يشك بو ادلستمع

 :ىو التوكيدمبعىن آخر ، 

 ِتَمالِ اَلتَّا ِبُع الرَّاِفعِ لاْل حْ 

وىذا يعين احتمالٌن.  اىتمال السابقة بقصد القضاء على لفظ الذي أكد لفظ

ىو القضاء على الشكوك أو القضاء على التفاىم بٌن  التوكيد لذا ، فإن الغرض من

 .7احتمالٌن ادلستمع

لُُّهْم )الكل(. مع إضافة كلمات  التوكيد االسم الذي حيمل يف ادلثال ىو كُّ

 8التعزيز، فإن إمكانية دخول األشخاص تضيع جزئًيا فقط، وىكذا. 

نون التوكيد، و الالم  :يبأحرف التوكيد وى وكما درس الباحث يف كتب النحو

فعل ىي ال اليت تقع يف جواب ال قسم, وقدز ادلثل يف القرأن "يَْأتِيَ نَُّكْم" تلك الكلمة

وتيقن الباحث على أن توكيد األفعال كثًن يف القرآن. 9. ادلضارع وكد بنوف التوكيد

 .ولو  أغراض
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 وىذه على حجتٌن. وأراد الباحث أن يدرس القرآن من حيث توكيد الفعل .

يف  .لو إجنذاب إىل توكيد الفعل  يف القرآن، ألن اهلل يستخدمو فيو . أوال أن الباحث

ومن ىنا يبدو السؤال دلاذ  .القرآن أفعال كثًنة ومن بعضها يوكد اهلل بأدات التوكيد

 .يوكد اهلل الفعل؟ وكيف يستخدم اهلل التوكيد األفعال يف القرأن؟

سورة. و اختار الباحث سورة يف القرآن وىي سورة   يف القرآن مائة و أربع عشرة

توكيد األفعال "موضوع البحث ىو  فتكوف صياغة .القمر اليت صارت موضع حبثو

 ".وأغراضو يف سورة القمر

 أسئلة البحث  .ب 

 سائل كما يلي بناء على خلفية البحث   الباحث ادل

 ؟ علم النحويف  التوكيدكيف مفهوم  .ٔ

 ماأنواع توكيد األفعال يف سورة القمر؟  .ٕ

 ما ىي أغراض توكيد األفعال يف سورة القمر ؟ .ٖ

 ج . أهداف البحث

الباحث مشكلة البحث فمن مفروض ىذه ادلشكلة حتت إىل بعد ما عرف 

 أجوبة. ولذلك قرر الباحث األىداف ذلذ البحث كما يلي:

 التوكيد يف علم النحو فهومدل .ٔ
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 دلعرفة أنواع توكيد األفعال ِف سورة القمر .ٕ

 لكشف أغراض توكيد األفعال يف سورة القمر .ٖ

 فوائد البحث  .د 

 .القمردلعرفة أنواع توكيد األفعال ِف سورة  . أ

 .لقمردلعرفة أغراض توكيد األفعال ِف سورة ا . ب

  .زيادة معرفة الباحث عن علم التوكيد يف النحو و استخدامو . ج

لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة االوىل يف  . د

قسم تعليم اللغة العربية بكلية اللغة العربية و ادهبا جبامعة سونان غًني 

 .بوجونغارا

 بقةاسة الساالدر  .ه 

ىذا البحث توكيد األفعال و أغراضها يف سورة القمر" ىو دراسة حنوية يف سورة 

 :سبقت البحوث عن التوكيد كما يلي .القمر فقد

(" التوكيد يف سورة الكهف" مقدم إىل كلية اآلداب ٖٕٔٓأمحد موفق ) .ٔ

جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا لتكميل بعض 

لشروط للحصول على الدرجة العادلية يف قسم اللغة العربية وأدهبا "التوكيد يف ا

سورة الكهف " قبل انتهاء ىذا البحث عزم الباحث أن يطرح خالصة ىذا 
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البحث تلخيصًا واختصارا وتسهيال للقراء لفهم ما كتبو الباحث، وىي كما 

 :يلى

 ادلخاطب أو التوكيد ىو أسلوب لتقوية ادلعىن من جهة ادلتكلم إىل 

 .من جهة الكاتب إىل القارئ بالطرق ادلختلفة

  إن التوكيد يف سورة الكهف ينقسم إىل سبعة أقسام وىي التوكيد

نون التوكيد، وببعض  اللفظي، باحلروف، القصر، ادلصدر، ادلعنوي،

 .األلفاظ

   كان التوكيد يف سورة الكهف عدده اثنٌن وستٌن بادلعاين ادلقصودة

 .ادلختلفةواألنواع 

على ل دلطلوبة للحصووط الشرابعض ء ( قدمت إلستيفإٗٔٓس )عبا .ٕ

بكلية وادا لعربية اللغة اِف قسم  (S.Humرا )جة سرجانا ىيومانييودر

حلكومية مبكاسر" اإلسالمية الدين ء اإلنسانية جبامعة عالم العلوداب و األا

ب لو سأة  سراقمنا بدأن ألقمر"  بعد رة افى سوم إلستفهاب اوسلأ

كما ت، خالصاض نعر ث س لبحا اذ ى ى فف، ر لقمرة او يف سم هاتف إلسا

 تاىل:
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 ام أدوات تخد ساوير  لقمر لتصرة ايف سوم إلستفهاب اسلوء أقد جا

ت ا  آليق ايا  ن س  م م  و تفه  تاض أدوار  غأذلك   كوا   فيهم تفها إلسا

 .لقمررة ايف سوم تفها  إلسأداة اا   من فيه  ىت تتض  لا

 ة، ز   ذلمان    من و   ر تتك   لقما رةو   ِف سم تفها   إلسأدوات أت    كان

دة منفرت ستعماالإكلها تستعمل  ىذهو ف   كي، ون   م، ول   ىو

 .حبسب ما تشًن عليها

 ر   ألمان    من و   ر تتك   لقمرة او   ِفس اض أدواتر   غأت    كان ،

، ل         لتهويوا ،تهكم         ل، واويق         لتشوا ٖط، تنبا   إلس، واب   لتعجوا

إلستليها ِف د، واتبعا         إلس، واىن         لتم، وايم         لتعظ، واوية         لتسوا

 لقمر.رة اسو

 اننلثقافية جبامعة سوم العلوداب واآلاىل كلية م إ( مقدٕ٘ٔٓ( لقمريةاليلة  .ٖ

ل للحصووط لشرابعض م إلمتا تاحلكومية جوكجاكراإلسالمية ا غاكاليجا

رة لتوكيد يف سوب اسلووأدهبا " ألعربية اللغة العادلى ِف علم اللقب اعلى 

ا ذ ى ى فف، لنحل رة التوكيد يف سوب الو سأة  سراقمنا بدأن ألنحل" بعد ا

 كما تاىل:ت، خالصاض نعر ث س لبحا
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 من أو دلخاطب اىل إدلتكلم التوكيد من جهة ب اسلوألتوكيد ىو ا

دلعاىن وادلتنوعٌن ادلختلفة. دلخاطبٌن ق الطررئ لقاا لكاتبإىلاجهة 

٘9. 

  ألساليب دة وادلقصوالنحل رة التوكيد يف سوب اسلوألباحثة اجتد

 دلختلفة.ا

   دلا دد. ولرتر واإلنكاالنحل يف حالة رة ادلخاطبٌن يف سواكثًن من

ء دلشركٌن فجااىل إهت ّجوددة مرتة ودلخاطبٌن منكراكانت حالة 

ة دلتكرباصفا م وئة لسياعماذلم أعلى لتنبيهم  لتوكيدب اسلوأ

إذا لتوكيد للمؤمنٌن ب اسلوء أشديد. كما جااب عيدىم بعذوو

عظيم ة ودلغفراسع واهلل ن تسلية ذلم وين لتيقن قلو م ددمرتا كانو

لتوكيد إلعطائهم فرصة ب اسلوأدلشركٌن اعلى ء كما جا، لرمحةا

 .لتوبةا
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 منهج البحث .و 

إن منهجية البحث ىي طريقة العلمية للحصول على بيانات لغرض  فائذة، 

 .ٓٔمعينة

تستعمل الباحث ليطلب البيانات أما ادلرد مبنهج البحث ىو أنواع الطريق اليت 

وجيمعها واإلختيار األصح من العلوم لكي يوجد ما يراد من أصح ىذا البحث . 

 فهو كما يايل: وىو الذي يستخدم الباحث يف ىذا البحث العلمي

 نوع البحث .ٔ

توكيد األفعال و أغراضه في سورة استخدم الباحث يف ىذا البحث " 

 " ادلناىج الكيفي(النحويةأليو أوتامى )دراسة حتليلية  " القمر

(Descriptive Qualitatif)  اجتها على البيانات الوصفية من الكلمة

الكيفّي ىو البحث اّلذي ادلكتوبة من لسان الشخص ادلبحوث. فأّما البحث 

حيتصل بيانات الوصفّية وىي كلمة ادلكتوبة او الكالمية، الصورة وظاىرة العلمّية 

 وال يستعمل البحث رقما وال حسبا.

. ألن الكيفية ىي منهج ىي الطريقة ادلوافقة ذلذا البحث وطريقة الكيفية

البحث الذي ال حيتاج إىل تصميم فروض البحث وال يستعمل الباحث الرقم يف 
                                                             

11 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung 
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التفسًن عن اإلنتاج. وحيتاج على وصفية تامة مبا وضعت الباحث على ىذا 

 البحث. 

ًن حماولة إجياد العلل واألسباب وأما ادلنهج الوصفي يوصف ادلظاىر اللغوية بغ

دراسة مكتبية ىي . ض اإلستعمال اللغوي لدى الباحثأي إنو يقتصر على عر 

. دراسة مكتبية يف ادلكتبة الدراسة تقصدىا مجع البيانات مبساعدة ادلواد ادلوجودة

 ىي إنتظام األعمال متصل بطريقة مجع البيانات ىي:

 .. تقابل الباحث مستمرا بالنص أو ادلصدر خاصةٔ

 .. مصدر دراسة مكتبية ىي ادلصدر الثانويةٕ

 مصادر الباحث .2

البحث على ادلصادر األساسية و ادلصادر الثانوية  الباحث مصادر البيانات قسم

 ومها فيما يلى :

 ادلصادر األساسية . أ

ادلصادر األساسية ىي البيانات اليت جيمعها الباحث من ادلصادر األوىل.  

 ."سورة القمر"كانت ادلصادر األساسية يف ىذا البحث ىي 

 ادلصادر الثانوية  . ب
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ادلصادر الثانوية ىي البيانات اليت جيمعتها الباحث من ادلصادر األحرى.  

كانت ادلصادر الثانوية يف ىذا البحث ىي الكتاب ادلتعلقة بتحليل األدب 

 النفسي ادلثال الكتاب األدب النفسي و الكتاب منهج البحث الوصفي.

 طرق جمع البيانات .3

يقة الوثائق. وىي أما طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث فهي طر 

حبث عن البيانات تتعلق باألشياء بشكل السجل و النصوص و الكتب و 

اجلريدة الرمسية و اجمللة و النقوش و احملضور و جدوال األعمال و ما أشبو 

 ٔٔذلك

 و الباحث سيستخدم ىذه الطريقة على اخلطوات فيما يلي:

اليت  أن يقرأ الباحث سورة القمر مرات ليستخرج منها البيانات .ٔ

يريدىا مث يقسم تلك البيانات بشكل الكلمات فيها توكيد 

 األفعال.

فيها توكيد األفعال حيث  مث يقسم الباحث تلك الكلمات .ٕ

 أنواعها
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حتديد اليبانات : ىناك خيتار الباحث من البيانات عن توكيد  .ٖ

األفعال الذي وقع يف سورة القمر )اليت مٌت مجعها( ما يراىا مهمة 

 وى صلة بأسئلة البحثو أساسية و أق

تصنيف البيانات : ىنا يصنف الباحث البيانات عن توكيد  .ٗ

األفعال )دراسةالنحوية( الذي وقع يف سورة القمر)اليت مت 

 حتديدىا( حسب النقاط يف أسئلة البحث.

غرض البيانات و حتليلها و مناقشتها : ىنا غرض الباحث  .٘

لقمر )اليت مٌت البيانات عن توكيد األفعال الذي وقع يف سورة ا

حتديدىا و تصنيفها( مث يفسرىا أو يصفها، مث يناقشها 

 بالنظريات اليت ذلا عالقة هبا

 

 

 هيكل البحث . ح

 لتنظيم الدراسة وترتيب البحث تضع الباحث حبثها على أربعة أبواب:



14 
 

)ادلقّدمة( يتكون من خلفية البحث، أسئلة البحث، أىداف  لباب األّولا

 البحث، فوائد البحث، حتديد البحث، الدراسة السابقة، منهج البحث، وىيكل

 البحث.

توكيد  ، يتكون يف ىذا الباب اإلطار الّنظري ادلتعّلقة بالبحث "الباب الثاني

  ".األفعال و أغراضه في سورة القمر

توكيد األفعال   ىذا البحث البيانات من البحث "، يتكون يفالباب الثالث

 ".و أغراضه في سورة القمر

توكيد األفعال و أغراضه  يتكون عن اخلالصة من البحث " الباب الرابع،

 ".في سورة القمر

 األخر ىو ادلراجع.

 

 


