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 لاالستهال
 

 ِإانا أَنْ َزْلٰنُه قُ ْرآانا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْونَ 
 ]۲سورة يوسف: [

 
 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
 أحبوا العرب لثالث:

 عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريبألين 
 ]رواه مسلم[ 

 
 

 ِإِذ اْلَفََت َحْسَب اْعِتَقاِدِه رُِفعْ 
تَ    ِفعْ وَُكلُّ َمْن َلَْ يَ ْعَتِقْد َلَْ يَ ن ْ
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 اإلهداء
 

 إىل: ي إلمتام هذه الرسالةهدجأهدي 

أمحد  احملبوب صغريال يوأخ نصر الدين،وأيب  ُصْن سعادة،، أمي ْيِ احملبوب َ  ينوالدي
الشكر من  زيلج. أقدم لكم فجري فؤادة َمزامي يت اجلميلة واحملبوبةوزوج إبُن خائُد اخلري،

ق قليب. أدعو هللا ل  خريكم يف الدين والدنيا واآلخرة. أحبكم حبا عميقا حبا مجا حبا اعمأ
 ال يُبين ببيان وال يُعَّبن بكلمات وال ينتهي مبرور زمان.
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إعداد الكتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراء شوقي ضيف  م.8087. أمحد سراج، املنري

قسم ، ريرسالة املاجست يف الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي الّسلفي ماالنج.
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

ري شلدكتور با الثاين: املشرف ،األستاذ الدكتور بكري حممد خبيت األول: . املشرفماالنج
 .مصطفى املاجستري

 إعداد الكتاب التعليمي، آراء شوقي ضيف، تيسري النحو.: رائيسيةالكلمات ال
إّن تعلم النحو يكون صعواًب للطالب يف الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي 
السلفي ماالنج، ألن ليس فيه الكتب التعليمية ملادة النحو. فلذلك، إن إعداد الكتاب التعليمي 

( وصف إعداد الكتاب 7لتيسري النحو مهم جدا يف ذلك املعهد. أما أهداف هذا البحث: 
( معرفة صالحية ذلك 8النحو على أساس آراء شوقي ضيف يف ذلك املعهد؛  التعليمي لتيسري

 معرفة فعالية استخدامه لرتقية دوافع تعلم الطالب ونتائجهم.( 3الكتاب التعليمي املطور؛ 
، (Sugiyono)املنهج املستخدم يف هذا البحث منهج البحث والتطوير على منوذج سوجييونو 

 باالكت تصميم( 8 ؛االحتياجات حتليل( 7بتصرف حيث يكون على سبع خطوات، وهي: 
( التعديل الثاين؛ 6( جتربة الكتاب التعليمي؛ 5التعديل األول؛ ( 4 ؛اخلَّباء تصديق( 3 تعليمي؛ال
عهد سبيل يف الفصل األول مبجمتمع البحث فيه الطالب . وأما إعداد و نشر الكتاب التعليمي( 1

 من بطالعشرة  و" أ" األول الفصلد اإلسالمي السلفي ماالنج. وعينته عشرة طالب من الرشا
، انت املستخدمة يف هذه الدراسة هي: املالحظة، واملقابلة. وأما طريقة مجع البيا"ب" األول الفصل

واالستبانة، واالختبار. ويف حتليل البياانت الكيفية قام الباحث بتحليل كتاب شوقي ضيف خاصًة  
خصائص حمتوى و كتاب "جتديد النحو"، واجملالت املتعلقة بتيسري النحو، وأهداف تعليم النحو، 

قياس مت من اخلَّباء. أما حتليل البياانت الكمية يستخدم الباحث الكتاب، والتعليقات واالقرتاحا
  .(Paired-Simple T-Test)واختبار  (Likert)ليكرت 

إعداد الكتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراء شوقي ( مت 7نتائج هذا البحث: 
كتاب، مث تصديق يف ذلك ال التعليمية املطورة املادةتصميم مث ، الببتحليل احتياجات الطضيف 
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ت احملصولة  الباناانتقومي، مث للطالب الختباراتاوقيام  كتابالاخلَّباء وتعديل الكتاب، مث جتربة 
 استباانت ، ألن معدل انتئجتلك املدرسةيف  النحو لتعليم اصاحلاملنتج  كان( 8؛ أدوات البحثمن 

لم لرتقية دوافع ونتائج تع فعاالً املنتج  كان( و 3؛ جيد ، مبعىن أنه% 15 يبلغ إىل باخلَّباء والطال
لكل البياانت احملصولة من االختبارات تدل  SPSS، ألن نتيجة اإلحصاء ابستخدام برانمج بالطال

 فُتعد تلك الوسيلة فعالة.، 0005أقل من وهي  ، Sig. (2 tailed) 0000على نتيجة 
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Munir, Achmad Sirojul. 2021. Penyusunan Buku Ajar Nahwu Berdasarkan 
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Bakheit, (2) Dr. Bisri Musthofa, M.Pd.I. 
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Belajar Nahwu dianggap sulit oleh mayoritas santri kelas 1 Madrasah 

Diniyah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang. Hal ini disebabkan tidak 

adanya buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, 

penyusunan buku ajar sangat penting untuk dilaksanakan di madrasah tersebut. 

Tujuan penelitian ini ialah: 1) mendeskripsikan penyususnan buku ajar berdasarkan 

pendapat syauqi dhaif tentang taisir an-nahwi di sekolah tersebut; 2) mengetahui 

kelayakan bahan ajar yang dikembangkan tersebut, dan 3) mengetahui efektifitas 

penggunaan bahan ajar tersebut dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

para siswa.  

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan (research and development) dengan menggunakan 

model sugiyono yang disederhanakan sehingga menjadi tujuh langkah: 1) Analisis 

kebutuhan; 2) Desain buku ajar; 3) Validitas dari tim ahli; 4) Revisi awal; 5) Uji 

lapangan; 6) Revisi kedua; 7) Penyempurnaan buku ajar dan publikasi. Populasi 

penelitian ini adalah santri kelas 1 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren 

Sabilurrosyad Kota Malang. Adapun sample dalam penelitian ini adalah 10 santri 

dari kelas 1 “A” dan 10 santri dari kelas 1 “B”. Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, angket, serta 

tes. Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menganalisis buku Syauqi Dhaif 

khususnya buku tajdid an-Nahwi, jurnal-jurnal terkait taisirun nahwi, tujuan 

pengajaran nahwu, karakteristik isi buku, dan komentar serta usulan dari tim ahli. 

Sedangkan, analisis data kuantitatif peneliti menggunakan metode Likert dan 

Paired-Simple T-Test. 

Hasil penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) penyusunan buku ajar nahwu 

disusun berdasarkan dengan pendapat Syauqi Dhaif tersebut telah dilaksanakan 

dengan cara melaksanakan analisis kebutuhan para siswa, kemudian melaksanakan 

penyusunan buku ajar yang akan dikembangkan, kemudian melakukan 

pengembangan atau desain produk, lalu melakukan validasi produk tersebut kepada 

para ahli dan merevisinya, kemudian melaksanakan uji penggunaan produk dan 

juga mengadakan test untuk para siswa, kemudian melaksanakan evaluasi terhadap 

data-data yang telah diperoleh dari semua instrument penelitian, 2) produk tersebut 

(bahan ajar yang dikembangkan) layak digunakan untuk pembelajaran ilmu nahwu 

di madrasah tersebut, karena rata-rata prosentase hasil kuesioner dari para ahli, 

siswa mencapai 77% atau mencapai taraf “bagus”, 3) produk tersebut (baku ajar 

yang dikembangkan) efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar para 

siswa, karena hasil dari perhitungan semua nilai test menunjukkan nilai sig. (2-

tailed) 0,00  yang berarti nilai tersebut kurang dari 0,05. Oleh karena itu buku ajar 

tersebut dinyatakan efektif. 
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ABSTRACT 

Munir, Achmad Sirojul. 2021. Preparation of Nahwu Textbooks Based on Syauqi 
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Pesantren Sabilurrosyad Malang. Thesis, Arabic Language Education 

Study Program, Postgraduate of the State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Supervisor:  (1) Prof. Dr. Bakri Mohamed Bakheit, 

(2) Dr. Bisri Musthofa, M.Pd.I. 

Keywords: Textbooks, Opinions of Syauqi Dhaif, Taisir an-Nahwi. 

 

Learning Nahwu is considered difficult by the majority of students in grade 

1 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang City. This is due to 

the absence of textbooks used in the learning. Therefore, the preparation of 

textbooks is very important to be carried out in the madrasa. The aims of this 

research are: 1) to describe the arrangement of textbooks based on Syauqi Daif's 

opinion about taisir an-nahwi at the school; 2) determine the feasibility of the 

developed teaching materials, and 3) determine the effectiveness of the use of these 

teaching materials in increasing students' motivation and learning outcomes. 

The research method used in this study is a research and development 

method using a simplified Sugiyono model so that it becomes seven steps: 1) Needs 

analysis; 2) Design of textbooks; 3) Validity of the expert team; 4) Initial revision; 

5) Field test; 6) Second revision; 7) Completion of textbooks and publications. The 

population of this study was the first grade students of Madrasah Diniyah Pondok 

Pesantren Sabilurrosyad Malang City. The samples in this study were 10 students 

from class 1 "A" and 10 students from class 1 "B". The data collection methods 

used in this study were: observation, interviews, questionnaires, and tests. In 

analyzing qualitative data, the researcher analyzed Syauqi Dhaif's book, especially 

the book tajdid an-Nahwi, journals related to taisirun nahwi, the purpose of teaching 

nahwu, the characteristics of the book's content, and comments and suggestions 

from the expert team. Meanwhile, quantitative data analysis by researchers used 

likert and Paired-Simple T-Test method. 

The results of this study are as follows: 1) the preparation of the nahwu 

textbooks based on Syauqi Dhaif's opinion has been carried out by carrying out an 

analysis of the needs of the students, then carrying out the preparation of the 

textbooks to be developed, then developing or designing products, then conducting 

product validation. to the experts and revise it, then carry out a product use test and 

also conduct a test for students, then carry out an evaluation of the data that has 

been obtained from all research instruments, 2) the product (developed teaching 

materials) is suitable for use for science learning. nahwu in the madrasa, because 

the average percentage of questionnaire results from experts, students reach 77% or 

reach the "good" level, 3) the product (developed teaching standards) is effective 

for increasing students' motivation and learning outcomes, because the results of 

the calculation of all test values shows the si . value g. (2-tailed) 0.00 which means 

the value is less than 0.05. Therefore, the textbook was declared effective. 
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 التمهيد
 بسم هللا الرمحن الرحيم

خلق اإلنسان عّلمه البيان نزل القرآن عربّيا وجعله للناس هدى احلمد هلل الذي 
وحكمة. الصالة والسالم على خري األانم سيد ولد آدم ونيب أخري الزمان حممد صلى على 

 هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطاهرين الطيبي الكرام. أما بعد.

 دراسة لَّبانمج املاجستري يفهذا البحث مقدم الستيفاء شرط من شروط إمتام ال
ية احلكومية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمقسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا 

. قد مت هذا البحث بعون هللا تعاىل وتوفيقه ورمحته. وال يكون هذا البحث إال ماالنج
ذلك، يقّدم الكثرية. فل ابإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات واملساعدات من ِقبل اجلهات

الباحث من أعماق قلبه جزيَل الشكر وعظيَم االمتنان وفائَق االحرتام وخالَص الثناء هلم 
 على مساعداهتم على إمتام هذا البحث، خاصة الشكر لِ         :

امعة موالان بصفته مدير ج ،حممد زين الدين املاجستريفضيلة األستاذ الدكتور  (7
اإلسالمية احلكومية ماالنج الذي قد أاتح للباحث فرصًة مالك إبراهيم  

 لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة.
لدراسات بصفتها عميد كلية ا املاجستري،واحد مورين األستاذ الدكتور  فضيلة (8

لغة العربية بصفته رئيس قسم تعليم الشهداء املاجستري العليا و فضيلة الدكتور 
لباحث ل يم اإلسالمية احلكومية ماالنج، الَذْيِن قد أاتحاجبامعة موالان مالك إبراه

 فرصًة لكتابة هذا البحث إلمتام الوظيفة األخرية ملرحلة املاجستري.
ى ري مصطفشفضيلة األستاذ الدكتور بكري حممد خبيت والدكتور ب (3

بصفتهما مشرفِي على هذا البحث النَذْيِن قد بّذال جهودمها وعلومها  املاجستري،
 اإلشراف على الباحث.يف 

مدير املدرسة الدينية مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي ماالنج الذي قد مسح  (4
 ذلك املعهد.قيام هذا البحث يف بللباحث فرصًة 
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املدرسة الدينية يف فصل األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي  طالب (5
 حث.على مساعدهتم ومشاركتهم يف عملية إجراءات البماالنج 

 أعضاء أسرة الباحث على مساعدهتم وأدعيتهم إلمتام هذا البحث. (6

سأل الباحث ربّه سبحانه وتعاىل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة. قد شعر الباحث 
أبن هذا البحث ال خيلو من األخطاء والنقصان، فريجو الباحث من السادة القراء اقرتاحات 
وتعليقات بّناءة ليكون هذا البحث أحسن وأفضل مما كان قبل، وويرجو أن يكون هذا 

 نه. آمي. البحث انفعا ملن يستفيد م

 
 8087ديسمَّب  74ماالنج، 
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 الفصل األول

 اإلطار العام والدرسات السابقة

 خلفية البحث  .أ

ية من العربمما ال شك فيه، كان النحو من أول وضعه يقصد حلفظ سالمة اللغة 
ويوضح ابن جىن أن النحو هو األداء اللغوي لتحسي النطق ابلعربية  7الفساد واإلضطراب.

ويبي الزجاجي شدة احلاجة إىل تعليم النحو يف نقاط ثالث: األول، الوصول  8نطًقا سليماً.
إىل التكلم بكالم العرب على احلقيقة صوااب غري مبدل ومغري. والثاين، القرأة الصحيحة ملا 
الحيتمل فسادا وهو القرآن والسنة، ألنه التفهم معانيها على صحة إاّل بتوفيتها حقوقها 

، اإلبداع الشعري؛ فأدب العرب وديواهنا هو الشعر ولن ميكن أحد من اإلعراب. والثالث
فإذا كانت هذه األسباب دافعة يف أذهان القدماء  3من املولدين إقامته إال مبعرفة النحو.

لتعليم النحو وتعلمه، فأعتقد أننا اليوم أشد احتياجا إىل فهم النحو؛ ألنه من أول األمور 
لسنة،  التكلم بكالم العرب، وفهم املعاين من القرأن، أو االيت تعي على الفهم الصحيح يف

 أو الرتاث العريب وغريها. ومن أراد أن يتبحر يف العلوم العرابية، فعليه أن يفهم النحو. 

منذ نشأة النحو يف القرن األول الذي أسسه أبو األسود الدؤيل فكان النحو منتشرا 
 دارس النحوية الذين يدرس النحو كمدرسةواسعا عميقا يف العرب حَت اآلن. فظهرت امل

غداد ومدرسة األندلوس ومدرسة املصري. وذلك سبب بالبصرة ومدرسة الكوفة ومدرسة ال
شوقي  حو. يرى الدوكتورفات املناهج يف بناء دراسة النعلى أوسع دراسة النحو ابختال

باحث، املضيف أن هذه األمور كلها تزيد الصعوبة يف تعلم النحو، ألن فيه كثرة 
ويزيد العزاوي أن صعوبة النحو تظهر يف ثالثة النواحي وهي يف   4واملصطلحات، وإطالتها.

                                                           

 .88 – 71(، ص 7962)القاهرة: دار املعارف،  املدارس النحويةشوقي ضيف،  7 
 .34ص  (8002)القاهرة: دار احلديث،  اخلصائصابن جىن،  8 
 .(حتقيق مازن مبارك) 96 ، صاإليضاح يف علل النحو أليب القاسم الزجاجي 3 
 .4(، ص 8073)القاهرة: دار املعارف،  جتديد النحوشوقي ضيف،  4 
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املثال يف نظرية اإلعراب التقديري  5كتب النحو، ومناهج النحاة، واملادة النحوية نفسها.
قام " العلل الثواين والثوالث ورده فقال أنه ال حاجة فيه، مثال 6واحمللي أو ما مساه ابن مضاء

زيٌد"، يرى النحاة أبن "زيد" مرفوع ابلضمة الظاهرة ألنه فاعل، والفاعل يرفعه عامله وهو 
الفعل، مع أنه يكتفي أن يقال أبنه فاعل فحسب. وهكذا قول العرب، فال حيتاج إىل 

 تعليل الفاعل فإنه يقلق الدارس يف تعلم النحو، وما كان ذلك إال إطالة املباحث فيه. 

 عارف رمحن احلكيم أن الصعوبة من علم النحو بسبب نظرية اإلعراب ابي أيضي و
فقد زاد ذلك صعوبة لدى الطالب ويصعب عليهم أن حيفظوها مع  1.مع كثرة عالماهتا

اختالط بعض العالمات يف أخرى، املثل أن الفتحة هي األصل يف النصب، وقد يكون 
ا هي األصل يف اجلر، وقد يكون أيض أيضا عالمة للجر نيابة عن الكسرة، وكذا أن الكسرة

عالمة للجّر نيابة عن الفتحة. وكذا أّن الواو واأللف يف اجلمع والتثنية انئبتان عن الضمة، 
 ،ويف احلقيقة 2أو الياء انئبة عن الكسرة والفتحة. فكل ذلك مطول للكالم ومدهش للعقل.

 جيدا. فهما النحو عن ب أن يفهمالطال لدىأن هذه كلها جتعل صعوبة 

زنادة على ذلك، فإن مظاهر تعليم النحو يف املدارس اإلسالمية واملعاهد توّجهها 
عدة املشكالت، منها: األول، بعض متعلمي النحو اليستطيعون أن يستفيدوا شيئًا من 
الدراسة النحوية حَت يشعروا ابمللل والسأمة؛ والثاين، بعض مدرسي النحو يعلمون املواد 

اذجة، واليزيدون فيه شيئا إال ما كان مكتواب يف الكتاب األصلي؛ النحوية بطريقة س
 والثالث، معظم متعلمي النحو حيتاجون إىل التجديد يف تعليم املواد النحوية لتيسري احلصول

   9إىل مرادهم.

                                                           

 .75(، ص 7995)بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  النحو وتيسريه يف العصر احلديثيف حركة جتديد العزاوي،  5 
 .782م(، ص  7919)مصر: دار االعتصام،  الرد على النحاةابن مضاء القرطيب،  6 

7 Arif Rahman Hakim. Mempermudah Pembelajaran Ilmu Nahwu pada Abad 20. 

Jurnal al-Muqoyis. Vol. 1 No. 1 Tahun 2013. 
 .85(، ص 8073)القاهرة: دار املعارف،  جتديد النحوشوقي ضيف،  2 
آراء مهدي املخزومي يف تيسري النحو وتوظيفها يف إعداد كتاب النحو التعليمي لطالب اجلامعة كياهي حممد أفطن أويل النهى،  9 

 .3لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(، ص )أطروحة الدوكتورة: جامعة موالان ما احلاج عبد احلليم ابتشت موجوكرطا
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ن النحاة لتيسري النحو العريب مكثرية الاوالت احملويف العصر احلديث قد ظهرت 
ويعلموها.  اعلم النحو ليسهل الطالب أن يفهمو احملدثي. هم يعيدون النظر البسيط يف 

تابه  مقدمة كمنهم شوقي ضيف. ونسوق هذه اآلراء مفصلة كما ذكرها شوقي ضيف يف
تها إىل لإعادة تنسيق أبواب النحو ابالستغناء عن طائفة منها برد أمث ،ديد النحو: أوالجت

 إلغاء اإلعراب التقديري يف املفردات, مقصورة ومنقوصة ومضافة إىل ،األبواب الباقية. اثنيا
ي فائدة يف أال تعرب كلمة االيفيد إعراهبا أ ،ية وإلغاء اإلعراب احمللي. اثلثاناء املتكلم ومبن

كم ستثناء و وبعض أدوات اإل ،وإعراب السيما ،أبن املخففة وكأنصحة نطقها ومثل 
واب يقة األبوضع تعريفات وضوابط دق ،وأدوات الشرط اإلمسية. رابعا ،االستفهامية واخلَّبية

حذف  ،اسحتمع صور التعبري يف كل منها مجعا وافيا. خام ،املفعول واملفعول معه واحلال
اب ضرورية زنادة إضافات األبو  ،ازوائد كثرية يف أبواب النحو تعرض فيه دون حاجة. سادسً 

  70ضافات فرعية تتخلل الكتاب.جبانب إ

إعتمادا على ذلك البحث، أن الطالب يف معهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي 
ماالنج جاوى الشرقية درسوا النحو. ويف الفصل األول، هم يدرسون النحو ابلكتاب 
املسمى "خمتصر جدا". لو أهنم يدرسون درس النحو، بل أكثرهم َل يفهموا القواعد النحوية 

تطبيقها جيدا. هم يقولون أن كتاب النحو "خمتصر جدا" صعب جدا. ألّن فيه املباحث مع 
املطولة، وليس فيه أيضا التمرينات اخلاصة لتطبيق الكلمات كما يف الكتاب التعليمي. 
ولذلك، جيب على معّلم النحو يعد كتاب التعليمي اجملتاج عند الطالب يف النحو مبعهد 

 لسلفي ماالنج.    سبيل الرشاد اإلسالمي ا

أن شوقي ضيف يريد به أن يضع حلوال جديدة لكثري من مشاكل  ،ويف احلقيقة
أراد الباحث  ،النحو ويقوم على اليسري والسهولة لغرض تيسري النحو وتسهيل تعلمه. ولذى

خدام على يد النحو ابستدايب على أساس آراء شوقي ضيف يف جتإعداد کتاب النحو العر 
هد عوالتجرييب. وأما تطبيق هذه الدراسة على الطلبة يف املدرسة الدينية م طريقة التطويري

من هذا  رجىيُ  نج جاوي الشرقية.کاسيك سوكون ماال  ،سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي
                                                           

 .۹-۳  ص ،النحو جتديد 10 
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النحو العرايب على أساس آراء شوقي ضيف ويكاشف  حث أن يكون قادرا على إعدادالب
 النحو. تابک تخدام هذا الكتاب يف تعليمبفعالية اس

 أسئلة البحث .ب

 اعتمادا على ما قدمه الباحث يف خلفية البحث, فيبدوثالثة أثئلة, وهي:

كيف يتم اعداد الكتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراء شوقي ضيف يف  .7
 الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي کاسيك سوكون ماالنج؟

لتيسري النحو على أساس آراء شوقي ضيف إعداد الکتاب التعليمي  ما صالحية .8
 يف الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي کاسيك سوكون ماالنج؟ 

ما فعالية استخدام هذا الكتاب يف تعليم النحو مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي  .3
 السلفي کاسيك سوكون ماالنج؟

 أهداف البحث. ج

 هذا البحث فهي كما يلي: منأّما أهداف 

على أساس آراء شوقي ضيف يف جتديد النحو عملية اإلعداد للمواد النحوية  .7
  ابملعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي کاسيك سوكون ماالنج.

کتاب النحو العرايب على أساس آراء شوقي ضيف يف جتديد النحو ابملعهد إجياد   .8
 سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي کاسيك سوكون ماالنج.

ستخدام هذا الكتاب يف تعليم النحو مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي قياس فعالية ا .3
 السلفي کاسيك سوكون ماالنج.

 د. فروض البحث

 کتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراء شوقي ضيف يكون:إّن إعداد ال

رشاد اإلسلمي معهد سبيل ال الستيعاب املواد النحوية يف يف تسهيل الطالب صاحلا .7
 سوكون ماالنج.السلفي كاسيك 
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 وفعاال يف ترقية املواد النحوية لديهم.  .8

 ه. أمهية البحث

 يرجى أن تكون نتيجة هذا البحث انفعة لعدة نواح، وهي كما يلي:

من الناحية النظرية: أن يكون هذا البحث ذا إسهام يف استيعاب فهم املواد النحوية  .7
 بطريقة ميسرة.

 البحث مقيدا للطوائف اآلتية:من الناحية التطبيقية: أن يكون هذا  .8
 أ(. للباحث:

إدراك املعلومات العديدة حول تطور النحو العريب من انحية علماء عصره  (7
 وآرائهم ومناهجهم، وابخلصوص عن آراء شوقي ضيف.

إدراك أوجه التجديدات ومناهجها يف تيسري النحو حيث عرضها شوقي  (8
 ضيف.

 وإعدادها على صورة أتليفإدراك كيفية االستفادة من آراء شوقي ضيف  (3
 الكتاب التعليمي.

 ب(. للمعلمي:

أن يكون هذا البحث أساسا وإسهاما للمدرسي يف إجراء عملية التعليم  (7
 املهتم بقواعد اللغة العربية.

أن يكون هذا البحث تزويدا للمدرسي يف عدة املعلومات حول تعليمهم  (8
 عن تيسري النحو. املواد النحوية املستمدة من أساس آراء شوقي ضيف

 ج(. للطلبة:

 يساعد هذا البحث الطلبة يف فهم املواد النحوية بطريقة ميسرة. (7
 تنمية رغبة الطلبة يف درس النحو العريب. (8
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 و. حدود البحث

 احلدود املوضوعية  .7
نظرا إىل عدم توفر الفرصة وضيق الوقت, اكتفى الباحث يف هذا البحث 

املنتشرة على ستة مباحث فقط, وهي أقسام بتصميم الكتاب النحوي العريب 
 ،ملنصوابتيف ا ،روف، أقسام اإلسم، يف املرفوعاتالكلمة، و أقسم الفعل وأنواع احل

ال خيرج و  ،لبحث مقتصر فقط على مادة النحويةواجلملة األساسية. وكذا أن هذا ا
سالمي عنه إىل أي فن من فنون علوم العربية. وختتص هذا الكتاب لطلبة املعهد اإل

 السلفي يف الفصل األول.
 احلدود املكانية  .8

وُأْجِرَب هذا الكتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراء شوقي ضيف 
ماالنج  کاسيك سوكون  ،سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي هدعيف الفصل األول مب

كتاب فال ،من املشكالت يف تعليم النحو هناكو كما تقدم أن جاوي الشرقية. 
. مع دا"النحو املسمى "خمتصر ج املقرر املستخدم ليس كتااب تعليميا وإمنا کتاب

الكتاب  اذفاملواد املوجودة يف ه ،عليمياأّن هذا الكتاب ال يناسب أبن يكون كتااب ت
أيضا التمرينات  وليس فيه، ب على املبتدئي من الطلبة فهمهايصع ،مفصلة ومطولة

هذا  فلذا اختار الباحثت كما يف الكتاب التعليمي. اخلاصة لتطبيق الكلما
راجيا أبن تكون هذا الكتاب تساعدهم يف تعليم النحو تسهيال وتفهيًما  ،املعهد
 هلم. 

 احلدود الزمانية  .3
فأما الزمان الذي اختصه الباحث يف هذا البحث حوايل مخسة أشهر. 

ة, طلبياجات التحليل احتة متهيدية بفالشهر األول والثاين يقوم فيه الباحث دراس
وكذلك يطلع فيه الباحث على املصادر واملراجع ويدقق فيه وحيلل ويقسم املواد 
معتمدا على اآلراء التجديدة النحوية لشوقي ضيف. ويف الشهر الثالث ختم 

 ،ديلهاعالباحث فيه مراجعة اخلَّباء الصديق املواد يف هذا الكتاب والتجربة األوىل وت
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ا الرابع واخلامس يستخدمه الباحث للتجربة النهائي وإنتاج الكتاب إنتاجويف الشهر 
 هنائيا.

 ز. حتديد املصطلحات

 وحيدد الباحث املصطلحات املستخدمة يف هذه الدراسة، وهي كما يلي:

 إعداد: املراد به هنا أتليف املواد النحوية على أساس آراء شوقي ضيف. .7
تمل على مواد النحوية حسب التخطيط كتاب: املراد هنا هو كتاب تعليمي يش .8

اسيك کسبيل الرشاد اإلسالمي السلفي,   هدعمبمادة النحو لطالب الفصل األول 
 .سوكون ماالنج جاوي الشرقية

 جتديد النحو، واملراد به نظرنات يف جتديد النحو وتيسري تعليمه اليت قدمها الدكتور .3
 شوقي ضيف. 

 77ابلعقل.آراء: مجع من رأي، وهو نظر ابلعي أو  .4
وهو أمحد شوقي عبد السالم ضيف, الشهري ب            "شوقي ضيف" شوقي ضيف:  .5

أديب ولغوي مصري, والرئيس السابق جملمع اللغة العربية املصري, ولد بدمياط يف 
 8005  و تويف ابلقاهرة يف الثالث عشر من مارس ۹۹۹۱الثالث عشر من يناير 

 ه.
کاسيك سوكون ماالنج جاوي  وقع يف فيسبيل الرشاد اإلسالمي السل هدمع .6

 . وقد بناها الدكتوراندوس كياهي احلاج مرزوقي مستمر، املاجستري.الشرقية

 ح. الدراسات السابقة 

لقد كثرت هناك حبوث مما يتعلق ابلنحو وتعليمه. ولكن ما اختص حبث النحو 
قرب البحوث أاجملدد فال جيد الباحث إال بضع حبوث. فهناك حبث يف نفس املوضوع بل 

 إىل هذا البحث:

                                                           

 .843 ، صاملنجد يف اللغة واألعالماألب لويس معلوف،  77 
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. تطوير املواد النحوي يف ضوء آراء ابن مضاء. وهو كذلك 8074عناية الرشيدة.  .7
منحصر على إعداد املواد يف ضوء آراء ابن مضاء, يهدف إىل إعداد املواد يف ضوء 
آراء ابن مضاء فقط وقياس مدى فعالة هذه املواد, ومنهج البحث املستخدم هو 

 لتطوير.منهج البحث وا
. تطوير مادة تعليم النحو للمستوى اجلامعي على ضوء جتديد 8075ذا مهة عالية.  .8

النحو, وهي ختصص يف تطوير املواد الدراسية لطلبة اجلامعة على ضوء جتديد 
الكتاب "جتديد النحو" لشوقي ضيف. يهدف إىل إعداد املواد التعليمية يف ضوء 

 وجيري هذا البحث على منهج أراء شوقي ضيف, ومعرفة مدى فعالة هذه املواد.
 . فبعد أن فرغت الباحثة من حبثها, تستنتج من حبثها, أنه مت تصميمAddieإبجراءة 

 .% 30املواد و يرتقى هبا كفاءة الطلبة بنسبة تزيد عن 
. استخدام كتاب جتديد النحو لشوق ضيف لرتقية تعليم 8002نصار الدين.  .3

امعة مااترام النحو لشوقي ضيف يف ج النحو, وهو يبحث يف تطبيق الكتاب جتديد
اإلسالمية احلكومية, ومدى فعالة الكتاب جتديد النحو لشوقي ضيف يف ترقية  
كفاءة الطلبة يف النحو. وقد استخدم الباحث لبحثه هذا املنهج البحث اإلجرائي. 

 6905إىل  % 5005ونتيجة البحث, أن كفاءة الطلبة يف النحو ترتقى من النسبة 
%. 

(، حتت العنوان تطوير املواد النحو الوظيفي وأثر 8075دراسة حممد قشريي ) .4
استخدامها يف رفع دوافع الطلبة وحتصيلهم يف التعلم )ابلتطبيق على طلبة قسم 
تعليم اللغة العربية جبامعة ماالنج احلكومية إندونيسيا(. يهدف هذا البحث إىل 

وظيفي بكالوريوس على أساس النحو ال تطوير املواد التعليمية ملادة النحو ملستوى
نظرية عبد العليم إبراهيم. وكذا معرفة فعالية استخدامها يف رفع دوافع الطلبة ورفع 
حتصيلهم يف تعلم النحو. استخدام الباحث املنهج الوصفي ملعرفة دوافع الطلبة 

عرفة مل واملنهج التطويري على منوذج تصميم البائي لتطوير املواد، واملنهج التجرييب
أثر استخدامها يف رفع حتصيل الطلبة. ومن أهم ما وجده الباحث، أنه اقرتح تطبيق 



9 
 

 

 

منوذج هاليدامي لتدريس الطلبة النحو يف املرحلة اإلبتدائية أو املتوسطة، وتطبيق 
منوذج إبراهيم لتدريس الطلبة يف اجلامعات السيما يف قسم تربية اللغة العرابية 

لتدريس الطلبة يف مرحلة املاجستري، أما منوذج الدحداح وتطبيق منوذج املتوكل 
 فصاحل تطبيقه يف أية مرحلة على حسب حدود كل نوع من النحو الوظيفي.

(، حتت العنوان قضانا النقل التداويل يف مؤلفات متام 8074دراسة مملؤة احلسنة ) .5
سي. يهدف يحسان وأمهيتها يف تصميم املنهج الدراسي للغة العربية للطلبة اإلندون

هذا البحث إلدراك أسباب النقل التداويل يف دراسة اللغة العربية، وحتقيق 
املشكالت حول قضانا النقل التداويل يف دراسة العربية، وكشف آراء متام حسان 
ومناسبتها يف استجابة قضانا تعليم اللغة العربية. انتهجت الباحثة يف أداء حبثها 

ية خدم طريقة البحث امليداين والدراسة املكتبمنهج البحوث الكيفية حيث تست
والدراسة التطويرية. ومما وجدته الباحثة يف هذا البحث أنه ثالث خطوات حلل 
مشكالت النقل التداويل، وإعداد املعلمي حيث عرفوا أمهية النقل التداويل وإعداد 

 املواد الدراسية على أساس النقل التداويل يف دراسة اللغة العربية.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املبحث األول: الكتاب التعليمي

استعرض الباحث هذه السطور التالية من هذه الورقة املتواضعة كيف يتم إعداد 
كة الكتاب التعليمي مبينة تطوير موادها وتنظيمها اليت يستند إليها، والعناصر التعليمية املشرت 

 تسري يف ضوئه.فيه، واإلجراءات التعليمية اليت 

 مفهوم الكتاب التعليمي .أ

وجد الباحث أن الكتاب التعليمي له مصطلحان ومها: الكتاب التعليمي والكتاب 
املدرسي. هذان املصطلحان هلما معىن واحد. فكتاب التعليمي هو جمموعة من املواد اليت 

وقال انصر  78ليمية.التعمت ترتيبها وفق نظام خاص، ويستعمله املدرس والطالب يف العملية 
عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا إن املراد ابلكتاب التعليمي هو الكتاب األساسي 
لطلبة وما يصبحه من مواد تعليمية مساعدة، واليت أتلف من قبل املتخصصي يف الرتبية 

ق ح واللغة، وتقدم للدارسي لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معي، يف مرحلة معينة يف
 73معي و زمن حمدد.

أما الكتاب املدرسي خيتلف تعريفه من حبث إىل آخر، ففي بعض البحوث يضيق 
مفهومه يعين الشكل التقليدي للكتاب الذي يوزع على الطالب والذي يضم حمتوى أحد 
املقررات الدراسية. ومن التعريفات اليت يف هذا السياق اليونسكو للكتاب، إذ يقول إنه  

تعريفات  74صفحة ابستثناء العالفي. 49غري دورية حتتوي على األقل على کل مطبوعة 

                                                           
12 Tian Belawi, Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), 

h. 13. 
، (م 7997، االعتصام ر: داقاهرة)ال لعربيةلكتاب التعليمي لغري الناطقني ابأسس إعداد اانصر عبد هللا وعبد احلميد عبد هللا،  73 

 .7 ص
بية جبامعة أم ر )مكة املكرمة: معهد اللغة العدليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية رشدي أمحد طعيمة،  74 

 .34 (، ص7925القرى، 
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أخرى مفهوم الكتاب املدرسي يعين ما تعنيه ابملواد التعليمية، وهو بذلك يشمل خمتلف 
 الكتب واألدوات املصاحبة اليت يتلقى الطالب منها املعرفة، واليت يوظفها املعلم يف الَّبانمج

ض جيل واملذاكرات واملطبوعات اليت توزع على الطالب يف بعالتعليمي مثل شرائط التس
 75اخلصاص.

بناء على التعريفات السابقة أن املراد ابلكتاب التعليمي هو الكتاب الذي يشتمل 
على املواد التعليمية العينة، ويتم تصنيفه وفق النظام اخلاص والشروط اخلاصة، حيث يلتقي 

معينة يف  علم يف عملية التعلم والتعليم لتحقيق أهدافالطالب منه املعرفة والذي يوظفه امل
 مقرر معي، يف مرحلة معينة يف صف معي و زمن حمدد.

 أمهية الكتاب التعليمي  .ب

 إن تعليم اللغة العربية لغري الناطقي هبا له عدد من القضانا، ومن القضانا اليت يتفق
ارسي يف  اب التعليمي املناسب للداخلَّباء يف هذا امليدان على أمهيتها، قضية إعداد الكت

كل مستوى من املستونات الثالثة اليت تعارف هؤالء اخلَّباء عليها، وهي املستوى االبتدائي 
واملستوى املتوسط واملستوى املتقدم. ملا يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من 

ل حمتواه خال مكوانت املنهج، فهو إحدى ركائزه األساسية يف أي مرحلة تعليمية، فمن
ت اللغوي والثقايف تتحقق األهداف اليت تريد حتقيقها من العملية التعليمية، ابإلضافة املكوان

 76األخرى للمنهح من أنشطة وطرق تدريس.

جبانب ذلك، يشكل الكتاب التعليمي يف مؤسسة الرتبية، أهم مصدر تعليمي، 
ت التعليمية ر أعلى مستوى من اخلَّباألنه ميثل أكَّب قدر من املناهج الرتبوية املقررة، ويوف

املوجهة لتحقيق األهداف التعليمية املنشودة، هلذا فإن الكتاب التعليمي، ميثل مكانة مركزية 
يف النظام الرتبوي، ويعود ذلك إىل أن الكتاب التعليمي هو أيسر املصادر التعليمية اليت 

                                                           
 .37, ص نفس املرجع 75
غة العربية جامعة )مكة املكرمية: معهد الل اهباألسس املعجمية والقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني رشدي أمحد طعيمة،  76

 .1م(، ص:  7928أم القرى، 
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التعليمي ال بد من االهتمام لذلك الكتاب  71تتوفر للمدارس يف بيئته العامة واخلاصة.
 ابلبيئة اليت يعيش فيها الطالب وابلثقافة احمللية.

فالكتاب التعليمي اجليد هو الذي يزود الدارسي ابجلوانب الثقافية املرغوب فيها 
واملعروف هلم، كما ميدهم ابخلَّبات واملعلومات واحلقائق اليت تنمي قدرهم على النقد، 

مي ثه کجزء عملية التفهم واالستيعاب، كما ميثل الكتاب التعليواالجتاه العقلي حنو أحدا
السلطة يف فرض الفكرة، فهو يؤكد املعاين، ومن هنا فإنه شديد التأثري على الدارسي له 
ألنه يعرض وجهة نظر عن احلقيقة وصورة عن العاَل حتمل يف نفسها إثبات صحتها، ومن 

 72ابت مهيئة وانفعاالت تلقائية.مث حتدث فيه معاين الكتاب التعليمي استجا

الكتاب التعليمي واملعلم مها عنصران أساسيان، إذا كان املعلم له دور يف العملية 
التعليمية فإن الكتاب التعليمي هو الذي جيعل هذه العملية مستمرة بي الدارس وبي نفسه 

ن مث جند الكتاب محَت حيصل من التعليم ما يريد، فالكتاب ابق معه ينظر فيه كلما أراد، و 
من هنا  79التعليمي اجليد هو الذي جيذب الدارس حنوه ويشبع رغايته وجيد فيه نفسه.

نعرف أن العملية التعليمية ال تتم جيدة اال ابلكتاب التعليمي املناسب ألحوال الدارسي 
 من حيث البيئة والثقافة و غريها.

 موقع الكتاب التعليمي يف العملية التعليمية .ج

واد التعليم لتكمل عناصر التعلم الثالثة: معلم ومتعلم ومادة التعليم. ويعد أتيت م
الكتاب التعليمي أهم مواد التعليم، ومن هنا فإّن املربي يوصون ابلعناية إبعداده والسيما 

 80تلك املواد اليت تعين التعليم اللغة العربية لغري الناطقي هبا.

                                                           
رية للنشر والتوزيع، س، الطبيعة الثانية )عمان: دار املأسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميحممد حممود اخلوالدة،  71

 .370 م(، ص 8077
 7997رة: دار االعتصام، اه)الق أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةانصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا،  72 
 .1 (، صم

 . 1, ص نفس املرجع 79
 .8 م(، ص 7482املدينة واملطبعة، ول )جمه إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباد الرمحن بن إبرهيم الفوزان، بع 80
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ب ينة على التعليم فقط، وإمنا هو صلوالكتاب التعليمي ليس جمرد وسيلة ومع
التعليم وأساسه، ألنه هو الذي حيدد للمتعلم ما يتعلمه من موضوعات، وهو الذي يبقى 

 87عملية التعليم مستمرة بينه وبي املعلم إىل أن يصل منها حنو ما يريد.

و ابلرغم عن تكنولوجية التعليم وأدواته وآالته اجلديدة يبقي للكتاب التعليمي 
انة املنفردة يف العملية التعليمية. فعملية التعليم أنا كان نوعها أو منطها أو مادها أو مك

ا حمتواها تعتمد اعتمادا كبريا على الكتاب التعليمي، فهو ميثل ابلنسبة للمتعلم أساسا ابقي
لعملية تعلم منتظمة، وأساسا دائما لتعزيز هذه العملية، ومرافقا ال يغيب لالطالع السابق 

املراجعة التالية. وإنه يف هذا احلد يصيح ركنا مهما من أركان عملية التعليم ومصدرا تعليميا و 
 يتلقی عنده املعلم واملتعلم.

لذلك تعتَّب نوعية وجود الكتاب التعليمي من أهم األمور اليت تشغل ابل املهتمي 
فيها املعلم الكفء،  فرابحملتوى واملادة التعليمية وطرق التعليم. ويف احلاالت اليت ال يتوا

 88تزداد أمهية الكتاب سدا هلذا النقص.

 مبادئ إعداد املواد التعليمية و معايريها .د

هناك املبادئ العامة اليت جتب مراعاهتا عند اختيار املادة التعليمية ويتخلص أبرزها 
 83فيما يلي:

 صحة املادة ويتطلب حرصا ووعيا من املعلم يف اختيار املادة املعرضة. .7
مناسبتها لعقول التالميذ من حيث مستواها، فال تكون فوق مستواهم فيملون منها  .8

 84وال دول مستواهم فيستهرتون هبا.

                                                           

 قوميهلتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أعداده، حتليله، ت الكتاب األساسيناقة، الو حممود كامل  طعيمةرشدي أمحد  87 
 .۴۸ ، صم( 7998)مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 .849 , صنفس املرجع 88 
 .88-87 م(، ص ۹۹۹۴)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  اللغة العربيةطريقة تعليم عبد القادر أمحد،  حممد 83 

تولونج ) تطوير كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك يف مدرسة منبع الصاحلني الثانوية اإلسالمية بغرسيكلفية رمحوايت، يس 84
 .54لد: السادس، العدد األول، ص م(، اجمل 8072التدريس،  :أجونج
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 أن تكون املادة املختارة مرتبطة حبياة التالميذ وابلبيئة اليت يعيشون فيها. .3
 أن تكون املادة مناسبة لوقت احلصة، ال طويلة وال قصرية. .4
ط بالحقه ا منطقيا حبيث يبىن كل جزء على سابقه و يرتبجيب أن ترتب املادة ترتيب .5

 من غري تکليف.
 أن تقسم املادة املقررة إىل وحدات توزع على أشهر وسنة. .6
ربط مادة الدرس اجلديد مادة الدرس القدمي أو ربط موضوع املادة، أو ربطه مبا  .1

 يتصل به من املواد األخرى.

مية يراعيها وهتم هبا عند اختيار املواد التعليوأيضا هناك معايري ال بد للمعلم أن 
 85ولعل أمهها فيما يلي:

 (validity)معيار الصدق   .7
يعتَّب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصليا وصحيحا عمليا فضال أبن منشيه 

 مع األهداف املوضوعية.
 (significance)معيار األمهية  .8

ة اجلوانب يف حياة التالمية مع تغطي يُعتَّب احملتوى مهّما حينما توجد لديه قيمة
املختلفة من جمال املعرفة والقيم واملهارات اليت اهتمت بتنمية املهارات العقلية 

 وأساليب تنظيم املعرفة.
  (interest)معيار امليول واالهتمامات  .3

 يكون احملتوى متمشيا مع اهتمامات الطالب.
 (learn ability)معيار القابلية للتعليم  .4

احملتوى قابال للتعليم عند ما يراعي قدرات الطالب، متمشيا مع الفروق يكون 
 الفردية بينهم، ممكنا لتحقيق املبادئ التدرجية يف عرض املواد التعليمية.

 (universality)معيار العاملية  .5

                                                           

 .803 ... القسم األول، ص عيمة، املرجعط 25 
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يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا من التعليم ال تعرتف ابحلدود اجلغرافية بي 
 البشر.

 املبحث الثاين: النحو، اترخيه، ومشكالته

 تعريف النحو واترخيه .أ
هم إذ ال يف ،علوم العربيةإن النحو يعد من أهم العلوم يف اإلسالم وأهم 

تىن عفلذا ا ،سالمية اليت أتيت هبا حبق الفهموال يفهم العلوم اإل ،الكالم إال به
ال الكلمات هبا أحو  املسلمون عناية كبرية فيه وتعليمه. وهو علم أبصول تعرف

الكلمات من حيث  ابلنحو نعرف أحوال 86العربية من حيث اإلعراب و البناء.
فيستحيل ألحد أن يفهم  ،ومقامها حال کوهنا يف الرتاكيب 81،اإلعراب والبناء

 النصوص العربية إال بعد فهم قواعدها, حنوها وصرفها.
 نيل بدافع عوإن أول من وضع النحو على األصح هو أبو األسود الدؤا

كثرة   والدواعي اليت يؤدي إىل وضع النح ومن ،أمري املؤمني علي بن أيب طالب
يعرف بعض األخطاء واألحلان بي العرب. وأبو األسود الدؤايل هو أول من 

فقد قال فيه الزبيدي أن أاب األسود أول من أصل  ،مصطلحات النحو واإلعراب
 ،والفاعل ،جرو  ،ونصب ،مصطلحات من رفعه تالميذه فوضعوا النحو واقتفى آباثر 

 82واملفعول وما إىل ذلك.
ستنبط ي مث أييت بعد ذلك اخلليل الفراهيدي صاحب العقول اخلصبة النادرة

وهو  89وهو الذي يعد غاية يف استخراج مسائل حنوية. ،قواني العربية ودقائقها
النحو  عاجم. وأما يفأيضا أول من وضع علم العروض وأول من ألف يف امل

فعرف  ،اعدها وضبط قواعدها ونسق أبواهباوهو الذي رفع قو  ،والصرف
                                                           

 .2 ص ،م( ۹۹۴۱ ،)بريوت: املكتبة العَّبية جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييين 86
 ،بن سعود اإلسالمية د)اململكة العربية السعودية: جامعة اإلمام حمم هتذيب شرح ابن عقيل ،العزيز بن حممد املفتوح واآلخرونعبد  81 

 .75 ص ،ه( 7479
 .76 ص ،ه( 7407 ،) مصر: دار املعارف املدارس النحوية ،شوقي ضيف 82 
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 ،املفاعيلو  ،و كان وإن وأخواهتما ،بتدأ واخلَّبمصطلحات جديدة يف النحو مثل امل
 ،عال املتعديةبين. ويف الصرف األفواملعرب وامل ،والتوابع ،واملنادى ،والتمييز ،واحلال

ا إىل ذلك وم ،وبنية الكلمة من أصالة وزنادة ،عالوتصاريف الألف ،واملذكر واملؤنث
 30من املصطلحات اليت نعرفها اليوم و نستعملها.

وأما  ،اسية مثل السماع والقياس والعاملحو قواعد أسنفنا أن يف الوكما عر 
العامل فهو قاعدة أثبتها اخلليل بعد أن دقق والحظ يف اإلعراب. والعامل هو 

أو  ،رأو ج ،أو نصب ،إعرابية يف لفظة من رفعري أحكام الذي يسبب إىل تغ
جزم. فالعامل إما لفظي وإما معنوي. واللفظی مثل تصدق زيد, ف      "تصدق" هو 
عامل يرفع كلمة ما قبله و هي "زيد" يف مكان املعمول. وكذا يف كل لفظة مع 
رفعها أو نصبها أو غريها ال بد من عامل يسبب إىل حدوث ذلك اإلعراب. وأما 

 ،ائيةرفوع بعامل معنوي وهو اإلبتدملعنوي فمثل زيد متصدق, ف         "زيد" مبتدأ ما
تدأ و "متصدق" خَّب مرفوع بعامله وهو املب ، لكونه مبتدوجبانب ذلك يكون عمال

دث يف أن لكل حواعتمد اخلليل  ،وكذا تقدم اخلليل بنظرية التعليلأي "زيد". 
 ذلك من وما إىل ،نه ووطفته يف الكالمله ليتضح مكافعل ،لفظة ال بد من علل

 سائر النظرنات.
و العريب نحفقد تبي لنا أن اخلليل مع كل جهوده يف النحو هو واضع ال

 ذلك فقد دقق فيه واستنبط قواعده َل يسبق عليه أحد يف ،حبق يف صورته املركبة
ل ذلك ولكن مع ك ،القمة منذ عصره حَت عصران اليوم حَت يصل علم النحو إىل

ال ينايف أن هناك بعض األشياء اليت جتلب نقد بعض النحاة وحتتاج إىل حتسينها 
دئي دى الطلبة و خاصة املبتو جتديدها لصعوبة تعلمها وفهمها وتطبيقها ل

 كما جاء به جمدد النحو مثل شوقی ضيف. ،منهم
 مشكالت تعليم النحو .ب

                                                           

 .84ص:  ،املدارس النحوية 30 
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لقواعد واملشكالت يف تعلم افقد واجه الطلبة بعض الصعوابت  ،كما سبق
العربية وخاصة النحو. فهناك كثري من اآلراء تسوق مشکالت تعلم النحو 

كشف ذلك وقد حاول اخلَّباء يف   ،روف واألحوالابختالف األماكن والظ
 ومها: ،الباحث ذلك كله يف نقطتي كبريينومجع  ،املشكالت و كيفية عالجها

 إطالتهااحث واألبواب واملصطلحات و بكثرة امل (7
ال خيفى علينا أن أبواب القواعد العربية كثرية و املباحث متنوعة 

جب فال ع ،ىل ابب آخرمتفرقة تكاد حتتاج إىل إعادة ذكرها من ابب إ
قول وهكذا أيضا ت ،فيها الطلبة و يصعب عليهم فهمها من أن يتحري

فلذا قال شوقي ضيف أنه ال بد من إعادة تنسيق أبواب  37سلوى الريسي.
ضبط و  ،وإدخاهلا يف ابب آخر ،تنظيم مباحثها ،وحذف بعضها ،لنحوا

 38مباحثها ومصطلحتها وغري ذللك.
منها املبتدأ ف ،ملرفوعات إىل مباحث كبريةومثال ذلك تفريق أبواب ا

واخلَّب ويفرق منه مبحث عوامل الناسخة وأخواهتا مع أنه يف نفس األمر 
 كن مجعهمما مي ،ائر األفعالريق بي مباحث کان وسواملبحث. وكذلك التف

أن هناك تنقسم املفاعيل مثل  ،يف مبحث واحد. وكذلك ابملصطلحات
 ،ة فهمهاوذلك يزيد يف الطلب ، املفعول معهمن املفعول به حَت ،إىل مخسة
مثل  ،ط كل منها. وكذا يف ضبط التعاريفوالتفريق بينها وضب ،وحفظها

وذلك  ،لعامله ومبينا لعدده ونوعه مؤكداأن املفعول املطلق يقال له أنه اسم 
 أسهل وأقرب إىل ذهن الطالب.

 نظرنات العوامل والعلل (8
 ،نظرية العوامل و التعليل ،ومن الذي يزيد يف الصعوابت أيضا

فعلی ذلك يقول النحاة أن مع رفع أي لفظة ونصبها وجرها وجزمها البد 

                                                           

 .3 ص ،دون ستة( ،مجانة بنت أيب طالب)عمان: مدرسة وحلوهلا  ،وأسباهبا ،النحو العريب: مشكالته ،سلوى الريسي 37 
 .83 ص ،جتديد النحو 38 
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من عامل يؤثرها يف تغري أحواله من اإلعراب. وكما سبق أن حنو قول "زيد 
عه عامل ويرف ،مرفوع ابلضمة الظاهرة لكنه مبتدأمتصدق" فزيد مبتدأ 

معنوي وهو اإلبتداء. وكذا متصدق مرفوع ابلضمة الظاهرة ألنه خَّب يرفعه 
همو أن فيعامل لفظي وهو املبتدأ. وهذا حيري الطلبة مع أنه يكفيهم أن 

 التعليل وال حيتاج إىل ،ومتصدق مرفوع ألنه خَّب ،زيدا مرفوع لكونه مبتدأ
 33ملا يرفع وما الذي يرفعه.

 نظرايت التجديد النحو .ج

عد وغاية يف رفع قوا أن اخلليل الفراهيدي هو الذي يعد قمة ،كما تقدم
وهو أيضا جمتهد يف النحو جاء بتعاريف ومصطلحات جديدة  ،النحو وضبطه

التمييز  ،مثل تقسيم املفاعيل ،كما هو املعروف إىل يومنا احلاضرة يف النحو  مفصل
ك التوابع وبنية الكلمات وصياغتها و كذل ،واملعرب واملبين ،و املبتدأ واخلَّب ،واحلال

و الذي حَت أنه ه ،ن يفصل املباحث ويدققها قوانينهاوما إىل ذلك. وهو أيضا م
 عرفنا نظرنات العوامل والعلل.

ول وبقوله يق ،يعلم من جيل إىل آخر ، يزل كذلك ينقل علم النحووَل
وإىل مذهبه يذهب النحاة. حَت ظهر منهم اجملددون يف حنو يرفضون بعض  ،النحاة

 ،يفوشوقي ض ،دمون. ومن أكَّبهم: ابن مضاءالنظرنات اليت بناها النحاة املتق
يدة دجلسيوطي وغريهم. وهم أيتون آبراء وجالل الدين ا ،وإبراهيم مصطفی

جيددون فيها مباحث النحو و نظرناته. وسوف يذكر الباحث آراء أحد اجملددين 
 وهو شوقي ضيف مفصالً يف ما سيأيت.

 شوقي ضيف  .7

                                                           

 .۹۲۱ ص ،م( ۹۹۱۹ ،)مصر: دار االعتصام الرد على النحاة ،ابن مضاء 33 
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ب      "شوقي ضيف" أديالشهري ب        ،وهو أمحد شوقي عبد السالم ضيف
دمياط يف ولد ب ،العربية املصريسابق جملمع اللغة والرئيس ال ،ولغوي مصري

  و تويف ابلقاهرة يف الثالث عشر من مارس ۹۹۹۱الثالث عشر من يناير 
وهو جمدد يف النحو أتثر كثريا اببن مضاء بعد أن قرأ كتابه "الرد  34ه. 8005

ىل إعلى النحاة" ووافقه يف إلغاء نظرنات العوامل والعلل الثواين والثوالث وما 
ضيف ستة أسس يف  اقرتح الدكتور شوقي 35،له يف ذكره ذلك مما ال فائدة
 وهي: 36،جتديد علم النحو

 إعادة تنسيق أبواب النحو (7
وهي عند شوقي ضيف مهمة جدة, نظرا إىل أن أبواب النحو 
القدمي كثرية ومتفرقة غري منظمة حسن التنظيم والتنسيق لكيال تتشتت 
أفكار الطلبة ويسهل هلم فهمه. وقد حذف شوقي ضيف مثانية عشر اباب 

ل اسم التفضي ،التنازع ،االشتغال ،من أبواب النحو مثل كان وأخواهتا
تقر وذلك ليس ،ل ابب التوابع إىل تقسيمات االسمنق كما أنه  ،وغريها

 ذهن الطلبة وال يتشتت. 
 إلغاء بعض اإلعراب التقديري واحمللي (8

واملراد ابإلعراب التقديري مثل ما جاء يف قول "جاء القاضي" 
 لفالقاضي مرفوع ابلضمة املقدرة منع من ظهورها التعذر. بل يكفيه القو 

ين بتدأ مبفهذا م ،فتقول "هذا مسجد" ،ليأنه فاعل. وأما اإلعراب احمل
 بل يكفي القول هذا مبتدأ. فلذ رفض شوقي ،على السكون يف حمل رفع

ضيف اإلعراب يف اجلار واجملرور مثل "أان يف البيت". وقد قال النحاة أن 

                                                           

  http//:ar.m.wikipedia.orgويكيبيدنا. شوقي ضيف.  34 
 .77 ص ،)مصر: جامعة املنيا, دون سنة( موقف شوقي ضيف من الدرس النحوي ،عالء إمساعيل احلمزاوي 35
 .43 ص ،النحوجتديد  36
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َّبا لِ            "أان" وإمنا اخلَّب مقدر وهو مستقر. فتقديره خ"يف البيت" ليست 
 قر يف البيت".إذن "أان مست

 إلغاء اإلعراب لصحة النطق (3
ة آثر له يف صحال واملراد أنه يهمل اعراب بعض األلفاظ اليت 

وبعض أدوات  ،لنطق. وهو يلغی إعراب أن الثقيلةالكالم وسالمة ا
االستثناء وأدوات الشرط االمسية والسيما و کم. مثال يف أدوات االستثناء 

خرج الطلبة ماخال عامرا" يعرب النحاة ما خال وما عدا وغريها. ففي قول "
ماخال أبن ما مصدرية و خال فعل ماض فاعله مسترت وجواب يعود إىل 

ستثناء خال أداة االو عامرا مفعوال به. مع أنه يكفينا القول أبن ما ،الطلبة
 منصوب. ىنوما بعده مست

 وضع ضوابط و تعاريف دقيقة (4
لنحو باحث اف دقيق يف مينبغي أن يكون ضبط واضح و تعري

قر ذهنهم نها فيستليتضح للطلبة معىن وضابطة كل واحد م ،ومصطلحاته
مثل يف تعريف املفعول املطلق الذي عرفه أبنه "اسم"  ،ويسهل هلم فهمه

يؤكد عامله ويبي نوعه أو عدده وليس خَّبا وال حاال. فهذا التعريف حمري 
عول مع أن املف ،واسم كثري وعام ،فهام غري دقيق إذ هو يعرفه ابسملأل

وكذا زنادة احلال واخلَّب واقرتاهنما يف تعريف املفعول  ،املطلق هو مصدر
لبة ويزيدهم فهذا يثقل عقل الط ،واخلَّب املطلق مع أنه ختالف كثريا عن احلال

يف صعوبة الفهم. بل يكفي أن يعرفه "مصدر منصوب مؤكد لعامله أو 
 مبي لعدده أو نوعه".

 حذف زوائد كثرية (5
ولعل  ،ث ال داعي إليها وال حاجة حقيقيةحذف مباحوهي 

 ،السبب أنه يطول املبحث ويزيد محل العقول يف فهمه و حفظ قواعده
 شديدة العسر وال يستعمل ريمثل أنه حدف شروط صياغة اسم التصغ
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روحية.  وريح إىل ،وسنة إىل سنيهة ،مثل تصغري معاوية إىل معية ،اليوم
نقله إىل و  ،عكسه املبتدأ على اخلَّب و وكذلك حذف األحكاف يف تقدمي

 .ليستقر ذهن الطلبة ويرکزه يف مبحث بسيط ،ابب التقدمي والتأخري
 إضافات متنوعة  (6

وهي زنادة بعض املباحث الضرورية اليت حيتاج إليها الطلبة لصحة 
النطق والكالم واملثال أنه أكثر طول ابب اإلضافات املختص بتقسيمات 

وين يف اإلسم بدل من التن أن نون اجلمع والتسنية يف األمساء. ففيه بيان
فلذا خيدفان عند اإلضافة كما أن التنوين حمذوف. وما إىل ذلك  ،املفرد

 من سائر الزنادات.
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

ينبغي للباحث أن يعّي مصادر احلقائق اليت يتوسط هبا للوصول إىل نتائج البحث. 
فاستعرض الباحث يف هذا الفصل منهجية البحث الذي يشتمل فيه مدخل البحث، 
 وإجراءات البحث، البياانت ومصادرها، أسلوب مجع البياانت، وأساليب حتليل البياانت. 

 مدخل البحث .أ
ونو يوهو عند سوجي ،تطويروال بحثال خلدري على مفهذا البحث جي

(Sugiyono ) أنه نوع من البحث املستخدم للحصول على إنتاج معي قابل للتجربة
تعتَّب هذه الدراسة تطويرا ملادة النحو امليسر على و  31ملعرفة مدى جودته وفعالته.

أساس آراء شوقي ضيف، وللبحث التطويري إجراء خيتلف عن البحث اآلخر، 
البحث الوصفي، فإّن البحث التطويري يشرتك فيه اخلَّباء ومستخدمو مثل 

  32املنتج.
وبدأ الباحث يف هذه الدراسة مبدخل البحث والتطوير لإلجابة عن أسئلة 
البحث اليت قد َأْوَضَحها يف الفصل األول. وارتكز الباحث على إعداد املواد 

بيل الرشاد عهد سمب األولالفصل  يفالنحوية امليسرة على أساس آراء شوقي ضيف 
ويتضح من ذلك، أّن هذا الكتاب  .اإلسالمي السلفي کاسيك سوكون ماالنج

التعليمي يعتمد على أساس آراء شوقي ضيف يف تيسري النحو، وجيب عليه أن 
 جيربه يف امليدان لقياس صالحية استخدامه لتعليم النحو وفعاليته لرتقية.

 إجراءات البحث .ب
 يف هذا البحث. وأما (Sugiyono)ونو يسوجيالباحث منوذج  واستخدم

(. ومجع البياانت؛ 8(. االحتمال واملسألة؛ 7فهو:  ونويسوجياخلطوات من منوذج 
                                                           
37 Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif , Kualitatif Dan R & D. ( Bandung : 

Alfabeta , 2011 ), Hal. 297 
38 Moh. Ainin. Metode Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa 

Arab Teori dan Praktik. (Cet II: Malang: CV. Bintang Sejahtera Malang, 2014), 

Hal. 104. 
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َتج أو املواد الدراسية؛ 3 َتج أو املواد 4(. ختطيط املن ْ (. التصديق لتخطيط املن ْ
(. جتربة املنتج أو املواد 6الدراسية؛ (. التعديل لتخطيط املنتج أو املواد 5الدراسية؛ 
(. جتربة الستعمال املنتج أو املواد 2(. تعديل املنتج أو املواد الدراسية؛ 1الدراسية؛ 
(. إعداد املنتج 70(. تعديل املنتج أو املواد الدراسية بعد استعماله؛ 9الدراسية؛ 

دات لزنافاصيل وامث عادهلا الباحث بعض الت 39أو املواد الدراسية يف شكل العام.
طوات خلاإجراءات هذا البحث يف  بُ تّ رَ ت َ فت َ  ،هلذا البحث ومساهال ليكون مناسبا

 تالية:ال
 .يدانامل ىلذهب الباحث إ ،ففي هذه اخلطوة :بحتليل احتياجات الطال .7

 ،هتمومشکال، وكفاءاهتمب،وال الطالوقابل بعض املدرس و يسأله عن أح
ات ث بعض البياانت حول كفاءواحتياجاهتم. فلما اجتمع على يد الباح

 ،راجع الباحث بعض املصادر ،ومشكالهتم ،واحتياجاهتم ب،الطال
 ،جملالتواختيار ا امليسرة على أساس آراء شوقي ضيف، والنظرنات النحوية

 .بانات النحوية حسب احتياجات الطالواملستو 
بدأ  ،كو بعد ذل التعليمي( وتطويرها:تصميم املواد الدراسية )كتاب  .8

تنسيق و  ،و حتديد األهداف ،حث يف هذه املرحلة بتصميم الكتابالبا
ى أساس عل ومباحثها وفقا لنظرنات جتديد النحو ووضع موادها ،أبواهبا

تاب ويطورها حَت يتم تصميم الك ،ريباتوتصميم التد آراء شوقي ضيف
 يف إنتاج معي.

اء يف راجع الباحث بعض اخلَّب  ،وملا مت اإلنتاج اخلرباء:تصديق من قبل  .3
 ،وعرضها ا،وحمتوناهت ،وهل تناسب املواد أشكاهلا .املواد الدراسية

 ،خبريا يف النحو. وكذلك راجع الباحث بوإخراجها ابحتياجات الطال
عهد مبب ذا الكتاب صحيحة سليمة ومالئمة لطالوهل املواد املكتوبة يف ه

 . إلسالمي السلفي کاسيك سوكون ماالنجسبيل الرشاد ا
                                                           
39 Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif , Kualitatif Dan R & D .( Bandung : 

Alfabeta , 2011 ), Hal. 404 – 418. 
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 طاءبعض النقصان أو األخ هناك فإن كان: التعديل األول من قبل اخلرباء .4
يف  دراسيةال املواد صلحت يعادل الباحث ويصححها حَت من قبل اخلَّباء،
 هذا الكتاب. 

بدأ الباحث  ،مث بعد ذلك جتربة املنتج )الكتاب التعليمي( يف الفصل: .5
دى م ويقوم بقياس ب،املصممة يف هذا الكتاب إىل الطالإبلقاء املواد 

فيه أسئلة  ار وإما ابالستبانة اليتبإما ابالخت ب،فعالتها وأتثريها يف الطال
 عن املواد.

عالية املواد ف وملا حصل الباحث على البياانت حول تعديل الكتاب الثاين: .6
اد تكون فهل املو  ،لباحث و يقدر مقدارهاتنتج منها ايس ،يف هذا الكتاب

ث يصححها الباح أو النقصان ،فإن كان هناك بعض األخطاء ،فعالة أم ال
 هلذه املواد. بحسب البياانت ومدی استجابة الطال

رغ وملا ف )املنتج النهائي(: املطور إعداد و نشر الكتاب التعليمي .1
ملواد يصدر الباحث هذه ا ،التعديل والتصحيح للمرة الثانية الباحث من

 إنتاجا هنائيا.
 : هيكل إجراءات البحث والتطوير1 3الرسم البياين 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تصميم املواد الدراسية تصديق من قبل اخلَّباء بالطال حتليل احتياجات

 التعديل األول من قبل اخلَّباء

 الثاينتعديل الكتاب  إعداد و نشر املنتج جتربة املنتج
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 البياانت ومصادرها .ج
يف هذا البحث تشتمل كال من املواد النحوية و  ومصادرها البياانتأما و 

على و  الواثئق والنتائج اليت تستنجها عملية التعليم يف امليدان من تقوميها ونتائجها.
هذا اتضح أن البياانت تتكون من البياانت الكيفية والكمية. فأما البياانت الكيفية 
تتعلق بنظرية تيسري النحو التعليمي على أساس آراء شوقي ضيف. واملصدر 
األساسي هلذه البياانت األطروحة هو الكتاب الذي ألفه شوقي ضيف املسمى 

وأما  ليمي قدميا وحديثا مع هنج جتديده".ب      "جتديد النحو" و"تيسري النحو التع
املصدر الثانوي هو الكتب، واجملالت، والبحوث، ومجيع الدراسات اليت تتعلق 
بنظرية تيسري النحو التعليمي على أساس آراء شوقي ضيف. وكذلك، التعليقات 
واالقرتاحات واملداخالت من قبل اخلَّباء حول تصديق وحتسي املواد النحوية 

على استخدام لغته، وتصميمه، ومضمونه. ومصدر هذه البياانت هو اخلَّباء املطورة 
(. خبري 8(. خبري من قبل تصميم املادة؛ 7اليت تتكون من ثالث خَّباء، وهو: 

 (. خبري من قبل حمتوى الكتاب.3من قبل اللغة العربية؛ 
ة جوأما البياانت الكمية فهي نتيجة تقييم االستبانة من قبل اخلَّباء، و نتي

اإلختبار القبلي والبعدي قبل استخدام كتاب النحو التعليمي املطور وبعد 
عهد مباستخدامه. ومصدار هذه البياانت هو اخلَّباء، والطالب يف الفصل األول 

 .سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي کاسيك سوكون ماالنج
 جمتمع البحث وعينته .د

عهد سبيل مباألول من مدرسة الدينية  فصل بواجملتمع يف هذا البحث طال
 :متي. وأما عينته فتنقسم إىل قسالرشاد اإلسالمي السلفي کاسيك سوكون ماالنج

ث ل " أ ". وعي الباحقسمة تكون يف مقام اجملوعة الضابطة و هو قسم األو (. 7
وقسمة تقوم يف مقام اجملموعة (. 8 .طالب( ۹۱م إىل عشر )وحدد عدده

 (70إىل عشر )قسم األول " ب ". وكذلك عي الباحث عددهم التجريبية وهو 
 طالب أيضا. 
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 جتربة املنتج .ه
(. التجربة الفردية 7ينقسم الباحث تصميم جتربة املنتج إىل قسمي: 

(. التجربة امليدانية اليت قسمها الباحث إىل اجملموعة الضابطة 8)تصديق اخلَّباء(؛ 
واجملموعة التجريبية. فهدف التجربة الفردية نيل جودة املنتج من خالل التعليقات، 

ن فاخلَّباء يف هذا البحث يتكون مواملدخالت، والتصحيحات من قبل اخلَّباء. 
ثالثة خَّباء، وهو خبري تصميم املادة، وخبري اللغة العربية، وخبري حمتوى املواد 

مهيبان كخبري  (. األستاذ7أما اخلَّباء الذين يقابلهم الباحث: النحوية املطورة. 
األستاذ (. 8تصميم املادة. وهو املدرس واألستاذ ابجلامعة احلكومية، ماالنج. 

عون احلكيم، املاجستري كخري اللغة. وهو املدرس يف الدراسات العليا  الدكتور
أمحد بصري  األستاذ (.3جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، ماالنج. 

مصطفى، املاجستري كخبري حمتوى الكتاب التعليمي. وهو املدرس ورئيس املدرسة 
 .لسلفي، ماالنجالدينية مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي ا

فاملراحل اليت طبقها الباحث للحصول على التعليقات، واملدخالت، 
 والتصحيحات من قبل اخلَّباء كما يلي: 

قابل الباحث اخلَّباء من قبل تصميم املادة، واللغة العربية، وحمتوى املواد  (7
 النحوية املطورة.

 توضيح عمليات إعداد كتاب النحو التعليمي على أساس آراء شوقي (8
 ضيف.

طلب التعليقات، واملدخالت، والتصحيحات من قبل اخلَّباء عما  (3
يتعلق ابلكتاب التعليمي املطور لتيسري النحو على أساس آراء شوق 

 ضيف.
وأما التجربة امليدانية تعرف من خالل نتائج االختبار القبلي والبعدي، 

على أساس  رواالستبانة من الطالب الذين يستخدمون كتاب النحو التعليمي املطو 
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آراء شوقي ضيف. فاملراحل اليت طبقها الباحث للحصول على البياانت يف التجربة 
 امليدانية ميكن عرضها كما يلي:

قام الباحث ابالختبار القبلي من أجل احلصول على البياانت، حيث  (7
 إن هذه البياانت تعتَّب ابلبياانت الرئيسية.

مي املطور يف كتاب النحو التعليتنفيذ عملية التعلم والتعليم ابستخدام   (8
 الفصل.

قام الباحث ابملالحظة يف أثناء عملية التعليم والتعلم داخل الفصل من  (3
 أجل احلصول على البياانت املرجوة.

ويف هناية عملية التجريبية، وزع الباحث االستبانة لنيل احلصول إىل  (4
 البياانت عن املدخالت، واإلقرتاحات من الطالب هلذا الكتاب.

قام الباحث ابالختبار البعدي من أجل احلصول على البياانت، حيث  (5
 إن هذه البياانت تعتَّب ابلبياانت الرئيسية.

 أسلوب مجع البينات .و
وجبانب أن الباحث يعتمد على نفسه يف التحليل والتصميم والتطوير, 

 يستخدم الباحث أيضا بعض األدوات التالية للحصول على البياانت:
 املالحظة .1

ع البياانت استخدم الباحث املالحظة املباشرة. ألهنما وسيلة جلمي
مهمة من وسائل مجع البياانت، ألهنا تسهم إسهاًما أساسًيا يف البحث 
الوصفي. وهناك معلومات ميكن للباحث حصوهلا ابلفحص املباشر. وإّن 
املالحظة كأسلوب للباحث جيب أن تكون موجهة لغرض حمدد وأن تكون 

استخدم الباحث املالحظة أثناء عملية التعليم  40ل بدقة.منظمة وأن تسج
 والتعلم يف الفصل ملعرفة احتياجات الطالب:

                                                           
40 Richard Kymbell and Kay Stables, Researching Design Learning, Issues and 

Finding From Two Decades of Research and Development (The Netherland 

Spingher, 2007), h. 304. 
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اللغة املستخدمة يف تدريس املواد النحوية، هي خمتلطة بي العربية،  (7
 واإلندونيسية، واجلاوية.

املواد النحوية املعملة على أساس اختيار املعلم واجتهاده، وتؤخد  (8
"شرح خمتصْر ِجدًّا على منت اآلجرومية" للعالمة السيد من الكتاب 

 أمحد زيين دخالن نفعنا هللا به يف الدارين آمي.
سلك املعلم عند أداء التعليم منهج القياس، وهو بتقدمي القاعدة  (3

 أواًل، مث ذكر األمثلة وشرحها شرحا كامال.
يت أعطى املعلم فرصة للسؤل واجلواب عن املادة املعروضة، وقد أي (4

 ابلتدريبات إن بقيت احلصة املعدة.
ال تعّم مفاهيم الطالب يف املادة، ويظهر أن بعًضا منهم يضعفون  (5

 يف الفهم واملمارسة والتطبيق.
 املقابلة .2

مقابلة و حماورة شخص  بوسيطة ،هي نوع من أدوات البحث
بفرض مجع املعلومات الالزمة مع الطرح األسئلة اليت يتطلب  ،معي فأكثر

أّما هذه املقابالت ميكن تفصيلها كما  47إجابتها للحصول على البياانت.
 يلي:

املقابلة مع اخلَّباء يف النحو وتصميم املواد، وذلك لكشف عن  (7
 صحة اختيار املواد التعليمية املطورة وتنظيمها بصورة جذابة.

درس النحو ملعرفة آرائه حول مشكالته يف تدريس املقابلة مع امل (8
 النحو ومدى احتياجه إىل تطوير املواد الدراسية.

املقابلة مع الطلبة، وذلك ملعرفة آرائهم وإحساسهم جتاه املواد  (3
 الدراسية املطورة. 

 وهذه املقابلة لديها عدة املدخالت، وهي:
                                                           
41 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D ( Bandung : 

Alfabeta, 2011 ) Hal 137. 
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 أمهية وضع كتاب النحو التعليمي امليسر. (7
 ملواد النحوية املقدمة مالئمة أبحوال الدارسي املبتدئي.أن تكون ا (8
أن هتدف حمتونات كتاب النحو التعليمي إىل التطبيقات النحوية  (3

 يف األساليب املختلفة. 
 االستبانة .3

هي عملية مجع البياانت بطرح األسئلة املكتوبة )الباحث ال يطرحه 
هذه و مباشرة( ويرجي اإلجابة من الشخص الذي يقبل تلك االستبانة. 

االستبانة يستخدمها الباحث الكتشاف صالحية كتاب النحو التعليمي 
املطور، ابإلضافة إىل ذلك ملعرفة هل هذه املواد التعليمية النحوية تسهل 

املدرس أو املعلم والطالب يف عملية تعليم النحو، أو أهنا َل تزل على 
احتياًجا على التحسي والتصحيح. وتنقسم هذه االستبانة إىل قسمي 

(. اإلستبانة من خبري مضمون املادة، والتصميم، واللغة العربية. 7ومها: 
 48ية.ب(. واإلستبانة من اجملموعة الضابطة واإلستبانة من اجملموعة التجري8

 االختبار .5
وهو عملية التقومي بطرح جمموعة من التدريبات إىل الطلبة لقياس  

نحوية امليسر املطور على أساس آراء م ومدى استيعاهبم للمواد الكفاءاهت
الطلبة. وقد  ته يفيوهو مقدم ملعرفة مدى أتثري املواد و فعال شوقي ضيف،

  تبار القبليتبار: االخاستخدم الباحث يف هذا البحث نوعي االخ
 43.والبعدي

 
 

                                                           

جلامعة  اآراء مهدي املخزومي يف تيسري النحو وتوظيفها يف إعداد كتاب النحو التعليمي لطالب حممد أفطن أويل النهى،  48 
 .11(، ص 8080)رسالة دكتورة:  كياهي احلاج عبد احلليم ابتشت موجوكرطا

لنشر والتوزيع، ، الطبعة األوىل )عمان: مكتبة اجملتمع العريب لالبحث النوعي يف الرتبية وعلم النفسياثئر أمحد غابري واألخرون،  43 
 .891 -859(، ص 8077
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 الواثئق .4
سجالت األحداث املاضية، مثل الكتابة، أو الصور، وهي 

الباحث جلمع البياانت اليت تتعلق آبراء شوقي واستخدمها  44وغريها.
ضيف يف تيسري النحو، ونظرية إعداد الكتاب التعليمي، واملصادر التعليمية 

 والبحوث اليت تشتملاألخرى. اطلع الباحث على الكتب، واجملالت، 
على آراء شوقي ضيف يف تيسري النحو، ونظرية إعداد الكتاب التعليمي، 

 واملصادر التعليمية، وغريها.
وفقا على ما سبق، أّن هذا البحث يتكون من البياانت الكيفية والبياانت 
الكمية، ولكل البياانت، استخدمها الباحث أداوات البحث للحصول عليها. 

باحث ابجلدول توضيحاً ألدوات البحث املستخدمة يف مجع البياانت  لذلك، قام ال
 كيفيًة كانت أم كميًة، كما يلي:

 : أسلوب مجع البياانت الكيفية  1 3اجلدول  
أدوات 
 البحث

مصدر  البياانت الكيفية
 البياانت

 هدف البياانت

ملعرفة احتياجات  املعلم والطالب الكتب املقررة املالحظة
 الطالب

املدخالت  املقابلة
 والتعليقات

اخلَّباء 
 والطالب

تصميم املنتج 
 وتصديقه

آراء شوقي ضيف يف  الواثئق
 تيسري النحو

الكتب 
واجملالت 

ملعرفة آراء شوقي 
ضيف يف تيسري 

                                                           
44 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D ( Bandung : 

Alfabeta, 2011 ) Hal 314. 
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نظرية إعداد الكتاب 
 التعليمي

 املصادر التعليمية

والبحوث 
 العلمية

النحو، وإعداده 
 ابلكتاب التعليمي

 
 : أسلوب البياانت الكمية1 3اجلدول  

أدوات 
 البحث

مصدر  البياانت الكمية
 البياانت

 هدف البياانت

نتيجة تقييم من  االستبانة
 اخلَّباء والطالب

 ملعرفة صالحية املنتج اخلَّباء والطالب

نتيجة االختبار  االختبار
 القبلي والبعدي

الطالب من 
اجملوعة الضابطة 

 والتجريبية

 نتجاململعرفة فعالية 

 
 أساليب حتليل البينات .ز

حث عددا ايستخدم الب ،التعليمية للوصول إىل ما يتمىن يف إعداد املواد
 حتليل البياانت يف هذا البحث، يستخدم الباحث التحليل من الطرق. ويف عملية

 الكيفي والتحليل الكمي. وأما بياهنما كما يلي:
 التحليل الكيفي .7

فالتحليل الكيفي استخدمه الباحث لتحليل الكتب 
املستخدمة يف تعليم النحو يف الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد 
اإلسالمي السلفي ماالنج. وكذلك يف حتليل النصوص املتعلقة آبراء 
شوقي ضيف عن تيسري النحو. مث املالحظة والتعليقات من قبل اخلَّباء 
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 اليت استخدمها الباحث يف حتليل ومعلم النحو والطالب. واألساليب
 (Miles and Haberman)البياانت الكيفية هي نظرية ميلس وهَّبمان 

؛ (Data Collection)(. مجع البياانت 7اليت تشتمل على أربعة عناصر: 
(. عرض البياانت 3؛ (Reduksi Data)(. اختيار البياانت املناسبة 8
(Penyajian Data) اخلالصة 4؛ .)(tionVerifica).45  وهذه األساليب

 ميكن تفصيلها كما يلي:
اجتمع الباحث الكتب، واجملالت، والبحوث العلمية اليت  (7

 تتضمن فيها آراء شوقي ضيف يف تيسري النحو.
قام الباحث حتليل الكتب، واجملالت، والبحوث العلمية  (8

اليت تتضمن فيها آراء شوقي ضيف يف تيسري النحو، مث 
التحليل أساسًا العداد كتاب يستفيد الباحث من هذا 

 النحو التعليمي.
قام الباحث بتحليل أهداف تعليم النحو وخصائص  (3

احملتوى حَت يكون كتاب النحو التعليمي مناسباً 
الحتياجات الطالب يف الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد 

 اإلسالمي السلفي ماالنج.
قام الباحث بتحليل التعليقات واالقرتاحات من خبري  (4

ون املادة، وتصميم املادة، وخبري اللغة العربية، ومعلم مضم
النحو، والطالب ابألسلوب الكيفي الوصفي لتعديل هذا 

 الكتاب التعليمي املطور.
 التحليل الكمي .8

                                                           
45 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D ( Bandung : 

Alfabeta, 2011 ) Hal 321. 
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طريقة حتليل البياانت من إحدى الطرائق لإلجابة عن األسئلة 
يتم حتليل البياانت من االستبانة  46املستخدمة يف قضانا البحث.

طريقتي: أوالً، حبساب درجات التقييم لكل موقف خيتاره الطالب. ب
اثنياً، بتعيي املئوية ومقارنتها. ويستخدم االستبانة على هنج مقياس 

. وشكل االستبانة مغلقة أو مقيدة حيث يطلب من (Likert)ليكرت 
 الطالب اإلجابة من األجوبة املوجودة فيها. وتقييم الدرجات كما يلي:

 8=  جداموافق  .7
 7=   موافق .8
 7-=  غري موافق .3
 8-=  غري موافق جدا .4

وتعتَّب درجات املوافقة راجحة إذا كان اجملموع من نتائج كل 
يف املائة فأكثر، وإذا كان اجملموع من نتائج كل  تعبري واحد ومخسي

 تعبري اخنفض عن ذلك فتعتَّب درجة املوافقة مرجوحة. ويتم تعي النسبة
 عملية التالية:املئوية من خالل ال

  النسبة املأوية
 جمموعة إجابة كل تعبري

 % 700×     عدد املستحجبي

700 %      ×              𝑥 ∑             

𝑥1∑
      P   

 
P   النسبة املأوية = 
F   جمموعة إجابة كل تعبري = 

N  جمموعة عدد العينة = 

                                                           

 .4-8(، ص 8000)األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع،  االختبارات اللغوية ،حممد علي اخلويل 46 



34 
 

 

 

أما التفسري والتبيي يف حتليل البياانت اجملموعة واالفرتاض 
العلمي، فيستعمل الباحث املقدار الذي قدمه سوهارمسي أريكونطا 

(Suharsimi Arikunto)  :كما سيأيت بيانه 
 : حتويل مرحلة الوصول مبقياس3 3اجلدول 

 تقرير صالحية املنتج النسبة املؤية الرقم

 ممتاز % 700 .7

 جيد جدا % 99 - % 20 .8

 جيد % 19 - % 60 .3

 مقبول % 59 - % 40 .4

 مردود % 39 - % 80 .5

 
فيستخدمها الباحث لتحليل  T-TESTأما رمز املقارنة املسمى 

البياانت اليت حصل عليها الباحث خالل االختبار القبلي والبعدي. 
وهذا االختبار لالكتشاف عن التفاوت أو املساوة بي احلالتي على 

من احلالتي.  (Mean)أساس املقارنة بي الوسط احلسايب أو املعدل 
 41كما يلي:  (test-t)وسيعرض الباحث رمز املقارنة 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2 

 √
𝑠1

2

𝑛1
+  

𝑠2
2

𝑛2
− 2𝑟 (

𝑠1

√𝑛1
) (

𝑠2

√𝑛2
)   

 

 
                                                           
47 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D ( Bandung : 
Alfabeta, 2011 ) Hal 416. 
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 البيان:
 املقياس املعدل يف االختبار البعدي من الفصل التجرييب

=       �̅�1  
 املقياس املعدل يف االختبار البعدي من الفصل الضابط

=      �̅�2  
= عدد الطالب يف الفصل التجرييب      𝑛1 
= عدد الطالب يف الفصل الضابط      𝑛2 

= االحنراف من نتائج االختبار البعدي للفصل التجرييب      𝑠1 
= االحنراف من نتائج االختبار البعدي للفصل الضابط      𝑠2 
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 رابعالفصل ال

 عرض البياانت وحتليلها

 املبحث األول: إعداد الكتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراء شوق الضيف

 حتليل االحتياجات  .أ

قبل أن يبدأ الباحث ابعداد الكتاب التعليمي ملادة النحو، ينبغي للباحث أن 
يعرف املادة احملتاجة واملناسبة للطالب وأحواهلم يف قسم األول ابملدرسة الدينية معهد سبيل 

. ويف هذه اخلطوة، يذهب الباحث إىل ميدان البحث فيقوم جالرشاد كاسيك ماالن
التمهيدية جلميع البينات حول أحوال الطالب وحاجتهم يف عملية تعليم النحو.  ابلدراسات

 فمن الطرق اليت يسلكها الباحث للحصول على البينات، وهي:

اطلع الباحث على الكتاب املقرر ملادة النحو يف قسم األول ابملدرسة الدينية معهد  .7
تصر الكتاب "شرح خم ج. وجده أّن معّلم النحو يستخدمسبيل الرشاد كاسيك ماالن

للشيخ العاَل والعالمة السيد أمحد زيين دخالن. وهو جدا على املنت اآلجرومية" 
يقتطف املواد منه حسب املطلوب فيبلغها إىل الطالب بطريقة احملاضرة ويليها 
السؤال واجلواب. وَل يكن لدى الطالب كتاٌب معٌي ألداء التدريبات والتطبيقات 

 ة فهمهم يف املادة النحوية.مع أهنا مهمة لرتقي
وألجل التأكيد على ما قد سبق، قام الباحث ابملقابلة مع معّلم النحو يف قسم  .8

دور ج. وهذه املقابلة تاألول ابملدرسة الدينية معهد سبيل الرشاد كاسيك ماالن
حول تطوير املواد النحوية. فيقول معّلم النحو أن ختطيط تعليم النحو ومناهجها 

تطوير، ودخل فيها تطوير املواد التعليمية، ألن تعليم النحو هناك غري حيتاج إىل 
 شامل و ال متكامل جلميع مباحيث النحو اليت يرجى من الطلبة استيعاهبا.

مث قام الباحث بتحليل احتياجات الطالب إىل كتاب النحو التعليمي من خالل  .3
(. النحو الذي أراده 7ها: املالحظة واملقابلة. ويدرك احتياجهم إليه لعدة دوافع، من

الطالب هو النحو التعليمي ال النحو العلمي، ألهنم سيتخذون علم النحو وسيلة 
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(. هم 8ألداء اللغة العربية أداًء ساملاً سواء كان يف القراءة، أو احملادثة، أو الكتابة. 
يريدون إىل وجود كتاب النحو امليسر حبيث يعرض فيه املواد النحوية السهلة مع 

 الشروح إىل القواعد امليسرة، والتدريبات والتطبيقات فيه.

يف قسم األول ابملدرسة الدينية معهد سبيل وللحصول إىل أهداف تعليم النحو 
ج، قام الباحث بتصميم املواد النحوية على آراء شوقي ضيف يف الرشاد كاسيك ماالن

 تيسري النحو لعدة دوافع، منها: 

ملدرسة الدينية يف قسم األول ابمراقبة الباحث يف عملية التعليم والتعلم ملادة النحو  .7
ج حيث َل يوجد فيها كتاب النحو التعليمي معهد سبيل الرشاد كاسيك ماالن

 املطّور، وكان الطالب يشعرون ابلصعوبة فيه.
اسيك كيف قسم األول ابملدرسة الدينية معهد سبيل الرشاد  اقرتح بعض الطالب  .8

ج أن يكون هلم كتاب النحو امليسر، ألهنم يرون أّن النحو آلة ألداء اللغة ماالن
 العربية، فاآللة البد أن تكون سهلة لديهم.

جه ج، أّن ما احتااملدرسة الدينية مبعهد سبيل الرشاد كاسيك ماالن رأى رئيس .3
والتعقيدات  ،دارسو النحو ظهوُر كتاب النحو امليسر إلجياد احللول هلذه الصعوابت

 وللحصول إىل التبسيط والتيسري لدي الطالب.

بناء على ما سبق، أّن آراء شوقي ضيف يف تيسري النحو اليت ُوِجد يف الكتاب 
"جتديد النحو" وغريه موّفقاً حلل املشكالت العارضة يف التعليم والتعّلم ملادة النحو. ويسمِّي 

يف بيان النحو على أساس آراء شوقي ضيف". الباحث هذا الكتاب ب        "إرشاد الشريف 
 نفعنا هللا به يف الدارين آمي.

 تصميم الكتاب وتطويره  .ب

بعد أن يعرف وجيتمع الباحث البينات عن أحوال الطلبة وكفائتهم واحتياجاهتم، 
 بدأ الباحث بتصميم الكتاب وتطويره، ومن الطرق اليت يسلكها الباحث هي:   
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 النحوي لشوقي ضيفمطالعة نظرايت التجديد  .1

وقد تقدَمْت يف الفصل الثاين النظرناُت عن جتديد النحو لشوقي ضيف، فأخذ 
الباحث بعض نظرناته لتصميم هذا الكتاب التعليمي موافقًا ابحتياجات الطالب 

 وكفاءاهتم، منها:

 إعادة تنسيق أبواب النحو (1

. وأما ومن هذه النظرية، بدأ الباحث برتتيب األبواب واملباحث يف النح
األبواب يف هذا الكتاب مبدوء بباب أقسام الكلمة، مث أقسم الفعل وأنواع احلروف، 
مث أقسام اإلسم، مث يف املرفوعات، مث يف املنصوابت، مث اجلملة األساسية. وأغراض 
هذا الرتتيب ليثبت ذهن الطالب أبّن الكالم العريب يتكون أوال أبقسام الكلمة، 

قسام الكلمة، والتعريفات منها. مث بعد ذلك، يطلق فيعرف الطالب من ذلك أ
أبقسام الفعل واحلرف، فيعرف الطالب عن أقسام الفعل، وأحواله، وعالماته وأنواع 

 احلروف، منها: حروف اجلر، وحروف اإلستفهام، وحروف النفي. 

مث أييت بعده املباحث عن أقسام اإلسم اليت يقع فيها التعريف والتنكري، 
يت يدخل لتأنيث، اإلفراد والتثنية واجلمع، املتبوع والتابع. مث يف املرفوعات الالتذكري وا

ا فيها ابب املبتدأ واخلَّب، والفاعل، وانئب الفاعل. مث يف املنصوابت اليت تقع فيه
األبواب الكثرية، منها: املفعول به، واملفعول املطلق، واملفعول فيه، واملفعول له أو 

واحلال، واالستثناء، والتمييز، والنداء. مث املباحث األخرية ألجله، واملفعول معه، 
وهي اجلملة األساسية اليت تتكون من البابي: اجلملة االمسية، واجلملة الفعلية. 
فكل ذلك الرتتيب أثبت لذهن الطالب، فلذلك يقدم الباحث ما هو أهم املباحث 

ة مبعهد سبيل رسة الدينيعلى غريها اليت حيتاج هبا الطالب يف الفصل األول ابملد
 ج.الرشاد االسالمي السلفي كاسيك ماالن
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 : أبواب املوضوعات يف هذا الكتاب التعليمي1 5اجلدوال 

 موضوع الدرس الرقم

 املقدمة 1

 دليل استخدام الكتاب 2

 احملتونات 3

 الدرس األول: أقسام الكلمة 5

4 
 الدرس الثاين: أقسام الفعل وأنواع احلروف

 الفعلأقسام  .7
 أنواع احلروف .8

6 

 الدرس الثالث: أقسام االسم
 النكرة واملعرفة .7
 التذكري والتأنيث .8
 اإلفراد والتثنية واجلمع .3
 املتبوع والتابع: )نعت، عطف، توكيد، بدل( .4

3 

 الدرس الرابع: يف املرفوعات
 املبتدأ واخلَّب .7
 الفاعل .8
 انئب الفاعل .3

6 
 الدرس اخلامس: يف املنصوابت

 املفعول به .7
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 املفعول املطلق .8
 املفعول فيه .3
 املفعول له أو ألجله .4
 املفعول معه .5
 احلال .6
 االستثناء .1
 التمييز .2
 النداء .9

9 
 الدرس السادس: اجلملة األساسية

 اجلملة االمسية .1
 اجلملة الفعلية .2

 

 إلغاء اإلعرابني: التقديري واحمللي (2

كما ذُِكرْت يف الفصل الثاين، أّن إلغاء اإلعرابي: التقديري واحمللي لتيسري 
النحو. يقال يف املثل: "جاء الفَت": أّن الفَت فاعٌل مرفوٌع بضمة مقدرة منع من 
ظهورها التعذر، بل يُْكتَفى يف مثل الفَت أنّه فاعل فحسب. واملثل : "هذا زيٌد" 

تدأٌ. وهذه  حمل رفع، بل ُيْكتَفى يف مثل هذا أنّه مبهذا مبتدأ مبيٌن على السكون يف 
كلُّها جيعل سهلًة على ذهن الطالب لتفهُّم املادة النحوية. واستخدم الباحث عن 

 هذه النظرية يف التدريبات والتطبيقات هلذا الكتاب التعليمي. 
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 وضع ضوابط وتعريفات دقيقة (3

 كون تلكوالتعريفات لتفبهذه النظرية، قام الباحث بضبط املصطلحات 
املصطلحات والتعريفات اثبتاً على ذهن الطالب فيسهل هلم معرفتها، وحتديدها، 
وتعيي عناصرها. فإذا كان تعريف مبحث معي واضحا لدي الطالب، فيكفيهم 
يف استيعاب ذلك املبحث أن يتوقف على التعريف فحسب. فلذلك، ينبغي 

طلحات بضبط املص ث على شكل عام  للباحث أن يتصور كل ما يتعلق ابملبح
دقيقًة. كما يف املثال "احلال" يعرّفها يف هذا الكتاب أبهنا "صفٌة  والتعريفات

لصاحبها نكرٌة مؤقتٌة منصوبٌة". مث يضع الباحث شروط احلال: أن احلال هو صفة 
ث. يمنكرٌة، وتطابق احلال مع صاحبها يف اإلفرادا، والتثنية، واجلمع، والتذكري، والتأن

ومن هذه الشروط كلها، يفهم الطالب أن احلال التكون إال وصفا، نكرة وتطابق 
مع صاحبها يف يف اإلفرادا، والتثنية، واجلمع، والتذكري، والتأنيث، مثال: جاء زيٌد 

 شاكرا، جاء الزيدان شاكرَْيِن، جاء الزيدون شاكرِْيَن، وإالّ فال.

 زايدة املباحث (5

، ا الباحث يف هذا الكتاب زنادُة بعض املباحثومن النظرنات اليت يراعيه
مثاًل يف الدرس السادس يزيد الباحث ابجلملة األساسية اليت تتكون من اجلملة 
االمسية واجلملة فعلية. ويرجو الباحث للطالب بعد أن يتعلموا ويعّمقوا هذا 

 ةالكتاب، يستطعون أن يصنعوا اجلملة إمسيًة كانت أم فعليًة ابلقواعد النحوي
  الصحيحة.    

 املدخل املستخدم. 2

يتميز هذا الكتاب التعليمي ابستخدام مدخل اإلستقرائي. وهذا كما يظهر أن كل 
اببه يشتمل على موضوع الدرس، وأهداف التدريس، واألمثلة اليت ترتبط ابملوضوع ووضعت 
ألجله، والتحليل من الناحية النحوية حيث يرتكز حبثه حول األمثلة املعروضة وما يتعلق به 

اعدة وهي نتيجة من املالحظات النحوية املستنبطة من التحليل من من نظام النحو، مث الق
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الناحية النحوية. ويف هناية البحث خيتتم ابجملموعات من التدريبات والتطبيقات املتنوعة 
 موّفقا أبهداف التدريس.

ويف ضوء هذه النظرية، يرتب كتاب النحو التعليمي احلديث، إىل: موضوع الدرس، 
حث، والقاعدة، والتدريبات. وهذه الطريقة الطبيعية اليت يسلكها وأهداف الدرس، والب

العقل للوصول إىل املعلومات، حيث يبدأ بصورة جزئية مث يصل من خالل الربط بي 
 42اجلزئيات إىل الكليات. امتازت هذه الطريقة يف عدة أمور ، وهي كما يلي:

 سهلة التنفيذ يف عملية التعليم والتعلم. (7
 املتعلمي، ألهنا تتماشى مع العمليات العقلية لديهم للوصول إىل سهلة الفهم لدي (8

 املعلومات اجلديدة.
 تنمية النشاطة يف العلم والتعلم. (3
عرض املعلومات ذات معىن، ألهنا تعتمد على التحليل والربط وكالمها مما يؤدي  (4

 إىل القواعد النحوية.
 املختلفة. إىل املهاراترفع مقدرة الطلبة على تطبيق الضوابط النحوية للحصول  (5
 إكثار التفاعل بي الطلبة واملعلم مما يؤدي إىل ارتفاع القدرة اللغوية. (6
 جعل أذهان الطلبة عاملة جتاه القواعد النحوية. (1
 أهداف التدريس .3

أّن إمتياز كتاب النحو التعليمي املطور يف مجيع دروسه مبدوٌء أبهداف التدريس. 
ليكون عملية التعليم مستقيمًا على أساس موضوع  رأى الباحث أّن ذكر هذه األهداف

املباحث، والينصرف على ما اليعنيه. وبذكرها سيعرف الطالب االرتباط بي األمثلة 
واملالحظات النحوية، والقواعد، والتدريبات، والتطبيقات. حاول الباحث أن حيلل املوضوع 

ملعلم النحو  بعض. فينبغيمن انحية األهداف ويفصلها إىل عداة نقط، ويرتبط بعضها ب
أن يوجه عملية التعليم إىل جمموعة أهداف الدرس. وقد عرض الباحث يف هذا الكتاب 

                                                           

 .789 (، ص8002ناض: دار النشر الدويل، . الطبعة األوىل )الر أحداث اإلجتاهات يف تعليم وتعلم اللغة العربيةخالد حممود،  42 
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التعليمي املطور على طريقة إلقاء املادة. وللحصول إىل األهداف املقصودة جييب على 
املدرس أن يتمّرَن على الطالب يف التدريبات، والتطبيقات يف آخر كل درس. وأما يف 

درسة الدينية مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي اليوجد أهداف التدريس. ولذلك، امل
حاول الباحث إعطاء أهداف التدريس يف هذا الكتاب ليسّهَل عملية التعليم مباد النحو 
يف ذلك املعهد. وأما أهداف التدريس يف هذا الكتاب التعليمي املسمى ب      "إرشاد الشريف 

 س آراء شوقي ضيف"، وهي:يف بيان على أسا

إقدار الطالب على سالمة التعبري، وصحة األداء، وتقومي اللسان، وعصمة اخلطاء  .7
 يف الكالم وفقا ابلقواعد النحوية.

تنمية القدرة على دقة املالحظة، والربط، وفهم العالقات املختلفة بي الرتاكيب  .8
 املتشاهبة.

 الصحيحة وفقا على القواعد النحوية.إقدار الطالب على جعل اجلملة العربية  .3
 األمثلة املقدمة .5

قد عرفنا فيما سبق، أّن هذا الكتاب التعليمي يستخدم املدخل االستقرئي، حيث 
تيار قام الباحث يف عرض األمثلة ابخيظهر أّن كل موضوع الدرس يليه األمثلة املباشرة. 

يت ت هذه األمثلة املقدمة أتاملفردات اليومية اليت شاعْت استعماهلا لدي الطالب. كان
سهلة الرتكيب واملعىن، سواء ما ُوِجدت يف املوضوع، أو يف التدريبات. وهذه كلها لتسهيل 

 الفهم على القواعد النحوية لدي الطالب.

مثلة املعروضة، اليستوي بي كل درس وغريه، وكلٌّ يُعَرض حسب وأما عدد األ
بعا أتيت األمثلة متعددة أيضا. وذلك، كما ورد احلاجة. وإذا املوضوع متعدد األشكال، فط

يف الدرس الثالث حتت املوضوع "النكرة واملعرفة"، و"التذكري والتأنيث"، و"اإلفراد، والتثنية، 
واجلمع"، وغريها. فكل واحد  منها يبلغ عدد األمثلة إىل عشر أمثلة فأكثر، ألن احلاجة 

 تقتضي ذلك.
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 الشرح والقاعدة .4

تقدمة، أبنه ضاح كلن املثال يف األمثلة امليكتاب التعليمي الشرح واإليتميز يف هذا ال
 حيلل اجلمل الواردة من فيها. وأتيت مجيع اجلمل املعروضة تتعلق مبوضوع الدرس املقّرر.

لذلك، الميكن هذا البحث منفصالً عن املوضوع واألمثلة، بل أييت الشرح واإليضاح مبيّناً 
عن املواد اليت حتتوي فيها األمثلة. والشرح يف هذا الكتاب يطلق ابلتحليل من الناحية 

 النحوية. 

وبعد إنتهاء شرح األمثلة، والتحليل من الناحية النحوية، أييت بعدها القواعد 
فالقاعدة هي ما يستنتج من بيان األمثلة واملالحظات النحوية، وعددها يبىن على  النحوية.

  عدد املسائل يف املوضوع، ودورها يعتَّب مهما جمليئها بعبارات موجزة، وحمتواها الحيصر.

 التدريبات والتطبيقات .6

كون التدريبات يف الدراسات النحوية يعتَّب عنصرا من العناصر املهمة اليت جتيب 
 وكان الكتاب "جتديد النحو" و"تيسري النحو التعليمي تكون يف الكتاب التعليمي.أن 

قدميا وحديثا مع هنج جتديده" لشوقي ضيف كاملصادر األساسي هلذا الكتاب التعليمي 
املطور. اليوجد فيهما التدريبات والتطبيقات. وأما كتاب النحو األخر، كاملصادر الثانوية 

س" لشيخ املصطفى الغالييين، و "شرح خمتصر جدا على منت منها: كتاب "مجيع الدرو 
 األجرومية" لشيخ أمحد زيين دحالن وغريمها. 

كان يعزم أن يؤلف كتاب النحو التعليمي على أساس آراء شوقي ضيف للفصل 
األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي، مباالنج. وضع الباحث لكل الباب التدريباُت 

سّهل الطالَب يف فهم مادة النحو. استخدم الباحث األنواع املتعددة يف والتطبيقاُت لت
التدريبات، منها: اختيار األجوبة املناسبة، وإمالء الفراغ ابلكلمات املناسبة، وإكمال اجلمل 

 ابألجوبة الصحيحة، وتعي جنس الكلمات حسب املطلوب, وإعراب اجلمل، وغريها.
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 يف الكتاب التعليمي املطور : أمثلة التدريبات2 5اجلدول    

 عني  نوع الكلمات من اسم، وفعل، وحرف يف هذه اجلمل اآلتية!

عدد  اجلملة
 الكلمات

 الربيعة ةالثالث الثانية األوىل

      (. أان طالبٌ 7

      (. الكتاب على املكتب8

      (. هل أنت طالب جديد؟3

      (. ذهب علي إىل املدرسة4

      اخلبز(. حممد أيكل 5

 
 عني  الكلمات اليت حتتها خطٌّ يف اجلمل اآلتية مع عالمتها!

 العالمة الكلمة اجلملة

   جديدةٌ (. هذه طالبٌة 7

   زينب إىل الفصل تذهب(. سوف 8

   قلٌم و مسطرةٌ  احلقيبة(. يف 3

   لديك قلٌم؟ هل(. 4

   عائشة الرّز يف املطبخ طبخت(. 5
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استخدام الكتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراء  صالحيةاملبحث الثاين: 
 شوق الضيف

 التصديق من قبل اخلرباء .أ

بعد عملية التصميم وإعداد كتاب النحو التعليمي، قام الباحث بعملية التصديق 
(. األستاذ احلاج مهيبان كخبري 7من قبل اخلَّباء. أما اخلَّباء الذين يقابلهم الباحث: 

(. الدكتور احلاج عون 8املادة. وهو املدرس واألستاذ ابجلامعة احلكومية، ماالنج. تصميم 
احلكيم، املاجستري كخري اللغة. وهو املدرس يف الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم 

(. أمحد بصري مصطفى، املاجستري كخبري حمتوى الكتاب 3اإلسالمية احلكومية، ماالنج. 
املدرس ورئيس املدرسة الدينية مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي، التعليمي. وهو 

 ماالنج. وسوف يعرض الباحث النتائج منهم بشيء من التفصيل كما يلي:

 صالحية من قبل خبري تصميم املادةتصديق النتيجة  .1

عندما حتصل الباحث بلقاء اخلبري يف تصميم املادة، وهو األستاذ مهيبان، 
ناقشة معه عن تصميم املواد النحوية يف كتاب النحو التعليمي. فقام الباحث ابمل

درس وفتش اخلبري ما يف الكتاب التعليمي املطور، فنتيجة تصديق وبعد ما 
 الصالحية عن تصميم املادة منه كما يلي:

 من انحية مقروئية املادة .1

، فتكون درجتها % 56كانت نتيجة مقروئية املادة قد حصلت على 
مقبولًة، مبعىن أنه حيتج إىل التعديل. ومن هذه الناحية، فتكون على مخس مؤشرات، 

(. 8(. تنظيم املادة من األسهل إىل األصعب، فتكون درجتها جيدًة. 7وهي: 
(. متاسك عرض املادة، 3تنظيم املادة استقرائيا واستنباطيا، فتكون درجتها جيدًة. 

(. عرض األمثلة يسهل على الدارس فهم الدرس، فتكون 4فتكون درجتها جيدًة. 
 (. اتساق عرض املادة، فتكون درجتها مقبولًة. 5درجتها جيدًة. 
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 من انحية عرض املادة .2

، فتكون درجتها % 53كانت نتيجة مقروئية املادة قد حصلت على 
لتعديل. ومن هذه الناحية، فتكون على ثالث مقبولًة، مبعىن أنه حيتج إىل ا

(. 8(. مالئمة ترتيب أهداف الدرس، فتكون درجتها جيدًة. 7مؤشرات، وهي: 
(. مالئمة التدريبات 3مالئمة القاعدة أبهداف الدرس، فتكون درجتها جيدًة. 

 أبهداف الدرس، فتكون درجتها مقبولًة.

 من انحية مظهر الطباعة .3

، فتكون درجتها % 61ادة قد حصلت على كانت نتيجة مقروئية امل
جيدًة، مبعىن أنه حيتج إىل التعديل. ومن هذه الناحية، فتكون على ثالث مؤشرات، 

(. مقروئية 8(. جذابة إخراج احملتوى وختطيطه، فتكون درجتها مقبولًة. 7وهي: 
(. مالئمة استخدام نوع الفونت، 3فونت الكتابة، فتكون درجتها جيدًة جدا. 

 ه، وشكله، فتكون درجتها جيدًة جدا.وحجم

 من انحية توافر عرض املادة .5

، فتكون درجتها % 53كانت نتيجة توافر عرض املادة قد حصلت على 
مقبولًة، مبعىن أنه حيتج إىل التعديل. ومن هذه الناحية، فتكون على ثالث 

احملتوى، (. دقة تنظيم 8(. توافر املقدمة، فتكون درجتها جيدًة. 7مؤشرات، وهي: 
(. مالئمة أنواع التدريبات، وأشكاهلا، فتكون درجتها 3فتكون درجتها مقبولًة. 

 جيدًة.

 ية من خبري تصميم املادةالصالح : نتيجة تصديق3 5اجلدول 

 نتيجة التحكيم
 املعايري

 عناصر

 النتيجة املعدل الدرجة التقومي
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 مقبول

 

 

56 %  

 

 

 

تنظيم املادة من األسهل إىل  3
 األصعب

7 
 مقروئية املادة 

 

 8 تنظيم املادة استقرائيا واستنباطيا 3

 3 متاسك عرض املادة 3

عرض األمثلة يسهل على الدارس  3
 فهم الدرس

4 

 5 اتساق عرض املادة 8

 

 مقبول

 

53 %  

 عرض املادة 6 مالئمة ترتيب أهداف الدرس 3

 1 مالئمة القاعدة أبهداف الدرس 3

 2 مالئمة التدريبات أبهداف الدرس 8

 

 جيد

 

61 %  

 9 جذابة إخراج احملتوى وختطيطه 8

 مظهر الطباعة

 70 مقروئية اختبار فونت الكتابة 4

مالئمة استخدام نوع الفونت  4
 وحجمه وشكله

77 

 

 مقبول

 

53 %  

 توافر عرض املادة 78 توافر املقدمة 3

 73 دقة تنظيم احملتوى 8

 74 مالئمة أنواع التدريبات وأشكاهلا 3
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 العربية صالحية من قبل خبري اللغةال تصديق نتيجة .2

عندما حتصل الباحث بلقاء اخلبري يف اللغة، وهو األستاذ الدوكتور عون 
احلاكم، املاجستري، فقام الباحث ابملناقشة معه عن اللغة العربية اليت استخدمها 

فتش اخلبري درس و الباحث هلذه املواد النحوية يف كتاب النحو التعليمي. وبعد ما 
بية منه كما ديق الصالحية عن اللغة العر ما يف الكتاب التعليمي املطور، فنتيجة تص

 يلي:

 من انحية مالئمة اللغة بنمو الدارس (1

، فتكون % 20كانت نتيجة مالئمة اللغة بنمو الدارس قد حصلت على 
درجتها جيدًة جدا، مبعىن أنه الحيتج إىل التعديل. ومن هذه الناحية، فتكون على 

نمو الثقافة العلمية للدارس، (. مالئمة استخدام اللغة ب7ثالث مؤشرات، وهي: 
(. مالئمة استخدام اللغة بنمو العاطفة اللغوية 8فتكون درجتها جيدًة جدا. 

(. مالئمة استخدام اللغة مبستوى تفكري 3للدارس، فتكون درجتها جيدًة جدا. 
 اللغوية للدارس، فتكون درجتها جيدًة جدا.

 من انحية اتصال اللغة (2

، فتكون درجتها جيدًة % 95صلت على كانت نتيجة اتصال اللغة قد ح
جدا، مبعىن أنه الحيتج إىل التعديل. ومن هذه الناحية، فتكون على مثاين مؤشرات، 

(. تراكيب الكلمة يف 8(. دقة اختيار املفردات، فتكون درجتها ممتازًة. 7وهي: 
حو، (. مراعاة استخدام اللغة بقواعد الن3مجلة سهلة الفهم، فتكون درجتها ممتازًة. 

(. مراعاة استخدام اللغة بقواعد الصرف، فتكون درجتها 4فتكون درجتها ممتازًة. 
(. استخدام اللغة 6(. دقة استخدام املصطلحات، فتكون درجتها ممتازًة. 5ممتازًة. 

(. صحة قواعد اإلمالء، فتكون 1يراعي األدب العريب، فتكون درجتها جيدةً جدا. 
 خدام الرتقيم، فتكون درجتها ممتازًة.(. صحة است2درجتها جيدًة جدا. 
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 من انحية احتاد األفكار، ومتاسكها (3

، فتكون % 20قد حصلت على  احتاد األفكار، ومتاسكها كانت نتيجة
درجتها جيدًة جدا، مبعىن أنه الحيتج إىل التعديل. ومن هذه الناحية، فتكون على 

(. 8. جيدًة جدا، فتكون درجتها متاسك األبواب(. 7ثالث مؤشرات، وهي: 
متاسك اجلمل، فتكون درجتها  (.3، فتكون درجتها جيدًة جدا. متاسك الفقرات

جيدًة جدا. فأما اجلدول من هذه نتيجة تصديق الصالحية من خبري اللغة العربية  
 كما يلي:

 ية من خبري اللغة العربيةالصالح : نتيجة تصديق5 5اجلدول 

 نتيجة التقومي
 املعايري

 عناصر

 النتيجة املعدل الدرجة التقومي

 جيد جدا

 

20 %  

 

4 
مالئمة استخدام اللغة بنمو الثقافة 

 العلمية للدارس
7 

 مالئمة اللغة بنمو الدارس

مالئمة استخدام اللغة ينمو العاطفة  4
 اللغوية للدارس

8 

مالئمة استخدام اللغة مبستوى تفكري  4
 اللغوية للدارس

3 

% 95 جيد جدا  

 اتصال اللغة 4 دقة اختيار املفردات 5

 5 تراكيب الكلمة يف مجلة سهلة الفهم 5

 6 مراعاة استخدام اللغة بقواعد النحو 5
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 1 مراعاة استخدام اللغة بقواعد الصرف 5

 2 دقة استخدام املصطلحات 5

 9 استخدام اللغة يراعي األدب العريب 4

 70 صحة قواعد اإلمالء 4

 77 صحة استخدام الرتقيم 5

% 20 جيد جدا  

 78 متاسك األبواب 4

 احتاد األفكار ومتاسكها

4 
 متاسك الفقرات

 

73 

 74 متاسك اجلمل 4

 

 صالحية من قبل خبري حمتوى الكتاب التعليمي تصديق نتيجة .3

عندما حتصل الباحث بلقاء خبري حمتوى الكتاب التعليمي، وهو األستاذ 
أمحد بصري مصطفى املاجستري، فقام الباحث ابملناقشة معه عن احملتوى هلذا 

يمي درس وفتش اخلبري ما حيتوي يف هذا الكتاب التعلالكتاب التعليمي. وبعد ما 
 كما يلي:  املطور، فنتيجة تصديق الصالحية عن اللغة العربية منه

 من انحية صحة املضمون (1

، فتكون درجتها % 90إّن صحة املضمون هلذا الكتاب حصلت على 
جيدًة جدا، مبعىن أنه الحيتج إىل التعديل. ومن هذه الناحية، فتكون على ست 

(. صحة 8(. صحة اختبار النص، فتكون درجتها ممتازًة. 7مؤشرات، وهي: 
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(. صحة اختار 3ون درجتها جيدًة جدا. املضمون ومالئمته بنظرية النحو، فتك
(. صحة تناول التدريبات، فتكون درجتها ممتازًة. 4األمثلة، فتكون درجتها ممتازًة. 

(. تغرس املادة 6(. مالئمة املادة ابلقيم يف اجملتمع، فتكون درجتها جيدًة جدا. 5
 القيم اخللقية يف حياة الدارس، فتكون درجتها جيدًة جدا.

 احملتوىمن دقة  (2

، فتكون درجتها جيدًة % 20كانت نتيجة دقة احملتوى قد حصلت على 
جدا، مبعىن أنه الحيتج إىل التعديل. ومن هذه الناحية، فتكون على مثاين مؤشرات، 

(. 8(. عمق املادة ومالئمتها بعمر الدارس، فتكون درجتها جيدًة جدا. 7وهي: 
(. مالئمة 3ن درجتها جيدًة جدا. سعة املادة ومالئمتها ابحتياج الدارس، فتكو 

حمتوى املادة أبهداف الدراسة ومؤشرات التحصيل الدراسي، فتكون درجتها جيدًة 
(. مالئمة التدريبات أبهداف الدراسة ومؤشرات التحصيل الدراسي، 4جدا. 

 فتكون درجتها جيدًة جدا.

 من انحية مزااي احملتوى (3

، فتكون درجتها % 15مزانا احملتوى قد حصلت على  كانت نتيجة
، مبعىن أنه الحيتج إىل التعديل. ومن هذه الناحية، فتكون على ثالث جيدةً 

مالئمة حمتوى املادة بتيسري النحو عند شوقي ضيف، فتكون (. 7مؤشرات، وهي: 
 (.3، فتكون درجتها جيدةً جدا. (. مالئمة حمتوى املادة ابملراجع8درجتها جيدًة. 

(. 4م املادة األخرى، فتكون درجتها جيدًة جدا. حمتوى املادة يساعد على فه
  حمتوى املادة يساعد على غرس القيم اخللقية الكرمية، فتكون درجتها جيدًة جدا.

فأما اجلدول من هذه نتيجة تصديق الصالحية من خبري حمتوى الكتاب 
 التعليمي كما يلي:
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 التعليمي: نتيجة تصديق الصالحية من خبري حمتوى الكتاب 4 5اجلدول 

 نتيجة التقومي
 املعايري

 عناصر

 النتيجة املعدل الدرجة التقومي

% 90 جيد جدا  

 7 صحة اختبار النص 5

صحة املضمون
 8 صحة املضمون ومالئمته بنظرية النحو 4 

 3 صحة اختار األمثلة 5

 4 صحة تناول التدريبات 5

 5 مالئمة املادة ابلقيم يف اجملتمع 4

 6 تغرس املادة القيم اخللقية يف حياة الدارس 4

% 20 جيد جدا  

 1 عمق املادة ومالئمتها بعمر الدارس 4

 دقة احملتوى

 2 سعة املادة ومالئمتها ابحتياج الدارس 4

مالئمة حمتوى املادة أبهداف الدراسة  4
 ومؤشرات التحصيل الدراسي

9 

 مالئمة التدريبات أبهداف الدراسة 4
 ومؤثرات التحصيل الدراسي

70 

% 15 جيد  
مالئمة حمتوى املادة بتيسري النحو عند  3

 شوقي ضيف
 مزانا احملتوى 77
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 78 مالئمة حمتوى املادة ابملراجع 4

حمتوى املادة يساعد على فهم املادة  4
 األخرى

73 

حمتوى املادة يساعد على غرس القيم  4
 اخللقية الكرمية

74 

 

 التعديل من قبل اخلرباء .ب

 بعد ما قدم الباحث تفصيالت التقييم من قبل اخلَّباء، فالنتيجة هلذا الكتاب حتصل
على مستوى "مقبول" عند رأي خبري التصميم، وحتصل على مستوى "جيد جدا" عند 
رأي خبري اللغة العربية، وحتصل على مستوى "جيد جدا" عند خبري حمتوى الكتاب. فكل 

خلَّباء، قدم التسجيالت، واملالحظات، والتعليقات إلمتام هذا الكتاب. فيجب واحد  من ا
على الباحث أن يصحح بعض األخطاء والنقصان. فشرع الباحث يف تصحيح هذا 

 الكتاب. وأما التسجيالت، واملالحظات، والتعليقات من اخلَّباء كما يلي:

 التسجيالت من خبري تصميم املادة .1

 واملداخالت من قبل خبري تصميم املادةأ(. التعليقات 

 البد من التصويبات يف األخطاء اإلمالئية واللغوية السيما يف التحليل. (7
 من املستحسن، زنادة الرسوم البيانية يف القواعد النحوية. (8
 من املستحسن، إزالة الزخارف المعىن هلا واالتيان يف أول كل الدرس. (3

 ب(. تنقيح املنتج من قبل خبري تصميم املادة              

 قد صحح الباحث األخطاء اإلمالئية واللغوية السيما يف التحليل. (7
 قد زاد الباحث الرسوم البيانية يف القواعد النحوية. (8
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 قد زال الباحث الزخارف المعىن هلا واالتيان يف أول كل الدرس. (3

 ا: إزالة الزخارف اليت المعىن هل6 5اجلدول     

 املؤشرات الصور بعد التعديل الصور قبل التعديل

 

 

 

 

 

 

 

إزالة كلمة "ينبغي قراءته  
ل للمبتدئي السيما يف الفص
 األول". ألّن الفائدة هلا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إزالة الزخارف المعىن هلا  
 واالتيان يف أول كل الدرس.
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إزالة الزخارف المعىن هلا 
 أول كل الدرس.واالتيان يف 

 

 التسجيالت من خبري اللغة العربية .2

 أ(. التعليقات واملداخالت من قبل خبري اللغة العربية

كتاب رائع صاحل للمبتدئي، فيه مواد حنوية تطبقية ينبغي للمدرس  (7
استخدامه يف التعليم. وأرجو إصالح بعض األخطاء يف الرسم قبل نشر 

 هذا الكتاب.

 قبل خبري اللغة العربيةب(. تنقيح املنتج من 

قد صحح الباحث بعض األخطاء من هذا الكتاب. وهذا اجلدول األيت  (7
 تشتمل على تصحيح األخطاء اللغوي، وهو كما يلي:
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 : تنقيح األخطاء اللغوية والكتابية3 5اجلدول 

 التصحيح اخلطاء الدرس صفحة

 من الناحية النحوية من انحية النحوي األول 3

 املثال اخلامس والسادس املثال اخلامسة والسادسة األول 3

 األفعال املتفاوتة األفعال املتفاوات الثاين 2

 قرأان القرآن قرئنا القرآن الثاين 2

 يطري عصفور يف اهلواء يطري عصفور يف اهلوى الثالث 88

 فاللفظي فالفظي الثالث 47

 على استخدامها على استخدمها الرابع 41

 املبتدأ املبتداء الرابع 41

 
 التسجيالت من خبري حمتوى الكتاب .3

 أ(. التعليقات واملداخالت من قبل خبري حمتوى الكتاب

 ما مميزات الكتاب املطور (7
 وجدت بعض األخطاء اللغوية حيث حيتج إىل التصحيح (8

 ب(. تنقيح املنتج من قبل خبري حمتوى الكتاب

 حمتونات مهًما لتحسي يرى الباحث أن التعليقات واملدخالت تعتَّب شيئا
املنتج، لذلك قام الباحث بتنقيح املنتج وفقا لعدة التعليقات من خبري احملتوى، 

 وهي كما يلي:
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 مميزات الكتاب املطور (7

يتكون هذا الكتاب املطور من ستة دروس  مستخَدم للطالب يف 
الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي ماالنج. ومن انحية 

ديد املواد النحوية املكتوبة اتبعة ملا خططه شوقي ضيف يف كتابه "جتترتيب 
النحو"، حيث كانت مبدؤة من األسهل إىل األصعب. وهذا كما يظهر 
أن أول الدرس يف هذا الكتاب هو أقسام الكلمة، وأنواع الفعل واحلروف، 

 وأقسام االسم، يف املرفوعات، ويف املنصوابت، واجلملة األساسية.

حية مدخل البحث، كان الباحث ينتهج منهج االستقراء، ومن ان
وهو يظهر يف حبث كل درس  من هذا الكتاب. يبدأ الدرس إبتيان األمثلة 
املختلفة بعد املوضوع وأهداف التدريس، مث شرح األمثلة واملالحظات 
النحوية، مث القواعد املستنتجة من البحث، وختم ابلتدريبات اليت تتعلق 

 صول إىل أهداف الدرس.ابملوضوع للو 

 جتربة املنتج .ج
 تعيني اجملموعة الضابطة والتجريبية واالختبار قبلي (1

وهي  (Sugiyono)اعتماداً على إجراءات البحث التطويري عند سوكييونو 
ث جتربة املنتج املطور يف الفصل. ولذى، قبل إجراء جتربة املنتج يف الفصل، قام الباح

أن يقابل رئيس املدرسة الدينية مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي ماالنج 
لالستئذان عن جتربة املنتج يف الفصل. فأعطى الباحث رسالة البحث إليه، 

مي السلفي لفصل األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالويستأذنه ابيقام جتربة املنتج يف ا
(. الفصل األول "أ" يتكون على 7ماالنج. وهذا الفصل يتكون على الفصلي: 

(. الفصل األول "ب" يتكون أيضا على أربعي طالباً. فاختار 8أربعي طالبا. 
الباحث عشرة طالب لكل منهما كعينة البحث. فينقسم الباحث لكل منهما إىل 

موعي: اجملموعة الضابطة يتكون على عشرة طالب من الفصل األول "أ"، اجمل
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واجملموعة التجريبية يتكون على عشرة طالب من الفصل األول "ب". فيتضح 
 ذلك يف اجلدول التايل:

 : أمساء الطالب يف اجملموعة الضابطة والتجريبية6 5اجلدول      

 الرقم
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

 الفصل األول "ب" الفصل األول "أ"

 حممد نُ ْعمان أشَفهاين حممد فتح الرازي 7

 ذول احللمي اهلديف حممد سيف الدين 8

 حممد حاذق أوليا الرمحن أمحد هدانات 3

 حممد رزقي فوزي دمياس ألدي فرااتما 4

 حممد سيف الدين  أمحد داري مفتوحي 5

 أكَّب جوانوان إيالل مهدايل 6

 أدم حممود رمضان أمحد فاض فائز 1

 حممد حنيف أمحد مزكي غفران 2

 فرحان علي َصَفى حممد درك العدلِ  9

 أمحد ويلدان  جيفي إيكا جونييار 70

 

بعد تعيي اجملموعة إىل الضابطة والتجريبية، بدأ الباحث إبلقاء االختبار 
القبلي ملعرفة كفاءات الطالب ملادة النحو يف الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد 
اإلسالمي السلفي ماالنج. وهذا االختبار حيتوي على ابب "أقسام الكلمة، أقسام 
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، 8087نوفمبري  6يف يوم السبت،  الفعل وأنواع احلروف، وأقسام االسم". وذلك
يف الساعة الثامنة ليال يف اجملموعة الضابطة. وللمجموعة التجريبية يف يوم األحد، 

، يف يف الساعة الثامنة ليال. وأما نتائج االختبار القبلي تتضح 8087نوفمبري  1
 يف اجلدول اآليت:

 التجريبيةطة و ختبار القبلي يف اجملموعة الضاب: النتائج لال9 5اجلدول   
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة الرقم

 النتيجة أمساء الطالب ةالنتيج أمساء الطالب 

 10 حممد نُ ْعمان أشَفهاين 60 حممد فتح الرازي 7

 60 ذول احللمي اهلديف 10 حممد سيف الدين 8

 10 حممد حاذق أوليا الرمحن 10 أمحد هدانات 3

 65 حممد رزقي فوزي 10 دمياس ألدي فرااتما 4

 10 حممد سيف الدين  65 أمحد داري مفتوحي 5

 65 أكَّب جوانوان 50 إيالل مهدايل 6

 20 أدم حممود رمضان 60 أمحد فاض فائز 1

 10 حممد حنيف 10 أمحد مزكي غفران 2

 60 فرحان علي َصَفى 15 حممد درك العدلِ  9

 55 أمحد ويلدان  60 جيفي إيكا جونييار 70
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 664 اجملموعة 640 اجملموعة 

 

 ةالتجريبي عملية التجربة يف اجملموعة (2

بعد االختبار القبلي، قام الباحث بتجربة كتاب النحو التعليمي املطّور 
املسمى ب        "إرشاد الشريف يف بيان النحو على أساس آراء شوقي ضيف". واعتقد 

بري إىل هذه التجربة من أول شهر نوفمأّن هذه التجربة تُقام خبمس لقاءات. تُ ْبداءُ 
أخريها، حيث متت بثالثة لقاءات إللقاء احملاضرة، وابللقائي الجراء اإلختبار 
القبلي والبعدي. ويف هناية التجربة امليدانية، وزع الباحث االستبانة ملعرفة تقييم 

لتجربة االطالب على هذا الكتاب التعليمي املطور يف اجملموعة التجريبية. وعملية 
 تتضح يف اجلدول كما يلي:

 : عملية التجربة يف امليدان10 5اجلدول 

 اجملموعة املادة التاريخ اللقاء

 الضابطة والتجريبية االختبار القبلي 8087 - 77 – 1، 6 األول

 التجريبية أقسام الكلمة  8087 - 77 – 73 الثاين

أقسام الفعل وأنواع  8087 – 77 – 80 الثالث
 احلروف

 التجريبية

 التجريبية أقسام االسم 8087 – 77 – 81 الرابع

 الضابطة والتجريبية االختبار البعدي 8087 - 77 – 82 اخلامس
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 اللقاء األول .1
دخل الباحث يف الفصل، وقد حضر الطالب كلهم فيه. فسّلم 
الباحث عليهم، وردواه على الباحث. مث دعاهم الباحث أن يبدؤوا الدرس 
ابلدعاء. مث سأهلم الباحث عن أخري املواد النحوية يف هذا الفصل. فأجبوا 
أبن الدراسة النحوية تصل إىل ابب منصوابت األمساء. وملا عرف الباحث 

ري املواد النحوية يف هذا الفصل، بدأ الباحث مبراجعة املواد من عن أخ
مرفوعات األمساء. وقدم هلم بعض األسئلة حول املواد املدروسة. بعد انتهاء 

 دقيقة.  60هذا الَّبانمج، يقوم الباحث ابالختبار القبلي حول 
فلما فرغ الطالب من هذا االختبار، خيتم الباحث هذا اللقاء، ويوزع 

بعض املواد النحوية املطورة من مباحث أقسام الكلمة، وأقسام الفعل هلم 
وأنواع احلروف، وأقسام االسم. وأخَّبهم الباحث أبن غدا سوف يستخدم 
الباحث هذه املواد يف عملية التعليم. فريجى من كل الطالب أن يطالعوا على 

 املواد كي يستعدوا للدراسة يف اللقاء األيت. 
 اللقاء الثاين .2

ح الباحث هذه اللقاء ابلدعاء، فشرح الباحث أغراض التعلم عن فت
 – 3أقسام الكلمة. مث طلب الباحث منهم أن يفتحوا الدرس األول صفحَة 

. وبعد ذلك، إلقاء عرض املواد النحوية املطورة حول عن أقسام الكلمة 5
دقيقة. وبدأ الباحث بسؤال عن "ما عرفتم ما هي الكلمة؟". فأجبوا  30

ب عنها حسب ما عرفوا. فشرح الباحث أن الكلمة هي لفظ مفرٌد. الطال
 حرف. –فعل  –تنقسم الكلمة يف العربية إىل ثالثة أقسم، وهي اسم ف

 د.أمح –قلٌم  –واالسم ما دّل على معىن وَل يقرتن بزمان، مثل: كتاٌب 
 اذهب. –يذهب  –والفعل ما دّل على معىن واقرتن بزمان، مثل: ذهب 
  ل.ه –ما  –واحلرف اليستقل مبعىن ودائًما متصل بغريه، مثل: يف 
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وملا فرغ الباحث من عرض املواد، سأل الطالَب "هل هناك السؤال؟". 
فإن ُوِجَد السؤاُل، فأجاب الباحث، وانقش بي الباحث والطالب عنه. فإن 

 ةَل يوجد السؤال، فالباحث أيمر كل واحد  منهم أن أييَت املثال من كلم
االسم، والفعل، واحلرف. مث أمرهم أن يكتبوا على السبورة. و صححه 

 الباحث، إن ُوجَد املثال أن يكون خطاًء.

وقبل أن خيتم الباحث احملاضرة، يلقي الباحث بعض الواجبات وهي 
التدريبات اليت أعدها الباحث يف الكتاب. مث خيتم الباحث هذا اللقاء الثاين 

 الطالب.   ابلدعاء، والتسليم على 

 اللقاء الثالث .3

فتح الباحث هذا اللقاء ابلتسليم على الطالب والدعاء كما يف اللقاء 
بطرح السؤال "هل الطالب يستعدون للدراسة؟". فلما الثاين. مث بدأ الباحث 

أجبوا أهنم يستعدون للدراسة، شرح الباحث أغراض تعلم املادة، وهي عن 
ول م أن يفتحوا الدرس األالباحث منه مث طلبأقسام الفعل وأنواع احلروف. 

 عن أقسام الفعل وأنواع احلروف.  75 - 6صفحَة 

مث طرح الباحث بسؤال عن "ما عرفتم ما هو الفعل واحلرف؟ وكم 
أقسام الفعل وأنواع احلروف؟". فأجبوا الطالب عنها حسب ما عرفوا. فشرح 

 –م )ماض ما دل على حدث وزمن. وهو ثالثة أقسا الباحث أن الفعل هو
ما دل على وقوع حدث يف  (. الفعل املاضي هو7 أمر(، وهي: –مضارع 

ضرب". وهو مفتوح اآلخر، أو سكونه  –نصر  –زمن ماض مثل: "كتب 
الفعل (. 8 إذا اتصل بضمري رفع متحرك، أو ضمه إذا اتصل بواو اجلمع.

ما دل على وقوع حدث يف زمن حاضر أو مستقبل، مثل:  هو املضارع
يضرب". ومن خصائصه أنه مسبوق أبحد األحروف  –ينصر  – "يكتبُ 

ما دل على طلب  لفعل األمر هوا(. 3 ت. –ي  –ن  –املضارعة وهي : أ 
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ا م . وأما احلرف هواذهْب" –انصْر  –حدث يف املستقبل، مثل: "اكتْب 
ملثل: ا دّل على معىن يف غريه، وليس له عالمة يتمّيز هبا، كما لإلسم والفعل.

 عن –يف  –ِمْن  –الواو  –التاء  –الباء  –الالم  –اجلر:"الكاف حروف 
 مَت –كيف   –أين  –حروف اإلستفهام: "هل رّب"؛ و  –على  –إىل  –
 الَت". –ال  –ما  –لن  –ملا  –حروف النفي: "َل ما"؛ و  –َمْن  –

وقبل أن خيتم الباحث احملاضرة، يلقي الباحث بعض الواجبات وهي 
التدريبات اليت أعدها الباحث يف الكتاب. مث خيتم الباحث هذا اللقاء الثالث 

 ابلدعاء، والتسليم على الطالب.   

 اللقاء الرابع .5
للقاء الب والدعاء كما يف افتح الباحث هذا اللقاء ابلتسليم على الط

الباحث بطرح السؤال "هل الطالب يستعدون للدراسة؟".  . مث بدأالثالث
فلما أجبوا أهنم يستعدون للدراسة، شرح الباحث أغراض تعلم املادة، وهي 

مث طلب الباحث منهم أن يفتحوا الدرس األول صفحَة . أقسام االسم عن
عن أقسام االسم يف الكتاب "إرشاد الشريف يف بيان النحو  87 - 76

 . وقي ضيف"على أساس آراء ش
. "عن "ما عرفتم ما هو االسم؟ وكم أقسامه؟ مث طرح الباحث بسؤال

ىل االسم ابلنظر إفأجبوا الطالب عنها حسب ما عرفوا. فشرح الباحث أن 
نوعه قسمي: املذكر و املؤنث. واملذكر كل ما يدخل يف جنس الذكور كما 

ل صة، بقمر". وليس للمذكر عالمة خمصو  –عصفوٌر  –يف املثال: "أب 
يعرف ابملعىن واملضمون الكالم وعود الضمري عليه واإلشارة إليه والصلة. وأما 

 –دنيا  –املؤنث كل ما يدخل يف جنس اإلانس كما يف املثال: "عائشة 
أذٌن". واملؤنث نوعان: لفظٌي ومعنوٌي. فالفظي وهو ماله  –أرض  –حضراء 

 متيزه. وعالمات املؤنثعالمة تدّل عليه، واملعنوي وهو ما ليس له عالمة 
(. 8(. اتء التأنيث املربوطة يف آخر االسم، مثل: "عائشة". 7اللفظي ثالثة: 
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(. ألف التأنيث ممدودة، مثل: 3ألف التأنيث املقصورة، مثل: "دنيا". 
 هنٌد". –"حضراء". واملؤنث معنوي مثل: "أرض 

 يوقبل أن خيتم الباحث احملاضرة، يلقي الباحث بعض الواجبات وه
 اء الرابعمث خيتم الباحث هذا اللقالتدريبات اليت أعدها الباحث يف الكتاب. 

 ابلدعاء، والتسليم على الطالب.   
 اللقاء اخلامس .4

دخل الباحث يف الفصل، وقد حضر الطالب كلهم فيه. فسّلم 
 سالباحث عليهم، وردواه على الباحث. مث دعاهم الباحث أن يبدؤوا الدر 

ابلدعاء. ويف هذا اللقاء، يشرح الباحث أبن ذلك اليوم أخري اللقاء يف 
الفصل. مث سأل الباحث عن الواجبات ويناقشها معهم عن املواد املاضية. 

 دقيقة.  60حول فلما انتهى هذا الَّبمنج، يقوم الباحث ابالختبار البعدي 

ستبانة الالباحث هلم بعض ا يوزعالختبار، فلما فرغ الطالب من هذا ا
اليت حتتوي على أسئلة حول صالحية املواد يف كتاب النحو التعليمي املسمى 

 خيتم مث. ب        "إرشاد الشريف يف بيان النحو على أساس آراء شوقي ضيف"
 ابلدعاء، والتسليم على الطالب الباحث هذا اللقاء الرابع

 االختبار البعدي (3

الختبار البعدي الفصل، قام الباحث ابويف أخري اللقاء لعملية التجريبية يف 
 . وأما النتائج لالختبار البعدي كما يلي:8087 – 77 – 82يف التاريخ 

 النتائج لالختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة والتجريبية :11 5جدول 

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة الرقم

 النتيجة أمساء الطالب ةالنتيج أمساء الطالب 
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 20 حممد نُ ْعمان أشَفهاين 65 حممد فتح الرازي 7

 15 ذول احللمي اهلديف 15 حممد سيف الدين 8

 65 حممد حاذق أوليا الرمحن 65 أمحد هدانات 3

 20 حممد رزقي فوزي 10 دمياس ألدي فرااتما 4

 10 حممد سيف الدين  60 أمحد داري مفتوحي 5

 15 أكَّب جوانوان 65 إيالل مهدايل 6

 25 أدم حممود رمضان 10 أمحد فاض فائز 1

 20 حممد حنيف 65 أمحد مزكي غفران 2

 15 فرحان علي َصَفى 10 حممد درك العدلِ  9

 60 أمحد ويلدان  65 جيفي إيكا جونييار 70

   

 354 اجملموعة 630 اجملموعة 

 

 إلقاء االستبانة إىل اجملموعة التجريبية (5

ة قام الباحث إبلقاء االستبانة إىل اجملموعبعد انتهاء االختبار القبلي، 
 التجريبية. فأما نتيجة االستبانة للمجموعة التجريبية كما يلي:

 : نتيجة االستبانة للمجموعة التجريبية12 5جدول 

 عناصر املعايري نتيجة االستبانة
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 التقومي النتيجة املعدل الدرجة

% 14 جيد  7 تكميل املادة 5،3،8،3،3،5،3،4،5،4 

% 26 جيد جدا املادة  8 وضوح املادة 5،4،3،3،5،4،4،5،5،5 

% 90 جيد جدا  3 استعمال اللغة 5،4،5،4،4،5،4،5،4،5 

% 20 جيد جدا  7 تناسب التدريبات ابملادة 5،4،8،4،4،5،4،5،3،4 

 التدريبات

% 28 جيد جدا  8 وضوح إرشاد األسئلة 5،3،3،3،4،5،4،5،4،5 

% 18 جيد  3 تنوع التدريبات 4،3،3،3،3،4،3،4،4،5 

% 24 جيد جدا استعمال اللغة سهولة  5،4،4،4،4،5،4،3،4،5 
 للفهم

4 

% 16 جيد تصميم الكتاب جيذب  5،3،3،3،4،5،3،3،4،5 
 الطالب للتعّلم

7 

 تصميم الكتاب

% 12 جيد الكتابة واضحة وسهولة  5،3،3،3،4،5،3،4،4،5 
 للقرءاة

8 

% 14 جيد  3 الغالف جذاب 5،3،8،3،5،4،3،3،5،4 

سهولة استخدام الكتاب  5،3،8،3،4،5،3،4،4،5 % 16 جيد
 يف عملية التعليم

7 

 استعمال الكتاب

هذا الكتاب مهم لفهم  5،3،8،4،4،4،3،4،4،5 % 16 جيد
املواد النحوية عند 

 الطالب

8 
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 اجملموع % 19 جيد

 

للنحو  األيت، أّن الكتاب التعليميقد تبينْت نتائج االستبانة من اجلدول 
مبعىن أنه جيد والحيتاج إىل التعديل.  % 19صاحل استخدامه. وبلغت درجتها 

 وأما النتائج منها ميكن تفصيلها كما يلي:

مبعىن أهنا جيد؛ ودرجة وضوح  % 14إّن درجة تكميل املادة بلغت على 
عمال اللغة بلغت على مبعىن أهنا جيد جدا؛ ودرجة است % 26املادة  بلغت على 

 % 20مبعىن أهنا جيد جدا؛ ودرجة تناسب التدريبات ابملادة بلغت على  % 90
مبعىن أهنا  % 28مبعىن أهنا جيد جدا؛ ودرجة وضوح إرشاد األسئلة بلغت على 

مبعىن أهنا جيد؛ ودرجة  % 18جيد جدا؛ ودرجة تنوع التدريبات  بلغت على 
مبعىن أهنا جيد جدا؛ ودرجة  % 24على  استعمال اللغة سهولة للفهم بلغت

مبعىن أهنا جيد؛ ودرجة  % 16تصميم الكتاب جيذب الطالب للتعلم بلغت على 
مبعىن أهنا جيد؛ ودرجة الغالف  % 12الكتابة واضحة وسهولة للقرءاة بلغت على 

مبعىن أهنا جيد؛ ودرجة سهولة استخدام الكتاب يف عملية  14جذاب بلغت على 
مبعىن أهنا جيد؛ ودرجة هذا الكتاب مهم لفهم املواد   % 16ت على التعليم بلغ

 مبعىن أهنا جيد. % 16النحوية عند الطالب بلغت على 

املبحث الثالث: فعالية استخدام الكتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراء 
 شوق الضيف

اية التطبيق هنقبل عملية تطبيق هذا الكتاب، قام الباحث ابالختبار القبلي. ويف 
عقد الباحث ابالختبار البعدي. هذان االختباران يراد هبما معرفة فعالية هذا املنتج. ألّن 
فعالية هذا الكتاب تعرف من خالل نتائج حتصيل الطالب من خالل إجابتهم قبل عملية 

 التجربة وبعدها.
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لباحث ا وأما نتائج حتصيل الطالب من االختبار القبلي واالختبار البعدي عرضها
 فيما يلي:

 نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة .أ

 : نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة14 5جدول 

نتائج االختبار  أمساء الطالب الرقم
 القبلي

نتائج االختبار 
 البعدي

 65 60 حممد فتح الرازي . 1

 15 10 حممد سيف الدين .2

 65 10 هداناتأمحد  .3

 10 10 دمياس ألدي فرااتما .5

 60 65 أمحد داري مفتوحي .4

 65 50 إيالل مهدايل .6

 10 60 أمحد فاض فائز .3

 65 10 أمحد مزكي غفران .6

 10 15 حممد درك العدلِ  .9

 65 60 جيفي إيكا جونييار .10

 630 640 اجملموع

 % 63 % 64 املتوسط
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 % 2 الفروق/االرتفاع

   

ومن هذا اجلدول، نعرف أن جمموعة نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة  
. وأما نتائج املتوسط 610، وجمموعة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 650

 لكل جمموعة ابستخدام الرمز:

املتوسط      =
  جموعة النتائج

  عدد الطالب
 

، وأن % 65هو  للمجموعة الضابطةفتبي أن متوسط نتائج االختبار القبلي  
، فالفرق بي املتوسطي يدل % 61متوسط نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

 .% 8على 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجربية  .ب

 : نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجربية16 5جدول 

االختبار نتائج  أمساء الطالب الرقم
 القبلي

نتائج االختبار 
 البعدي

 20 10 حممد نُ ْعمان أشَفهاين . 1

 15 60 ذول احللمي اهلديف .2

 65 10 حممد حاذق أوليا الرمحن .3

 20 65 حممد رزقي فوزي .5

 10 10 حممد سيف الدين  .4
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 15 65 أكَّب جوانوان .6

 25 20 أدم حممود رمضان .3

 20 10 حممد حنيف .6

 15 60 فرحان علي َصَفى .9

 60 55 أمحد ويلدان  .10

 354 664 اجملموع

 % 35،4 % 66،4 املتوسط

 % 6 الفروق/االرتفاع

 

، 665ومن هذا اجلدول، نعرف أن جمموعة نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 
املتوسط لكل . وأما نتائج 145وجمموعة نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

 جمموعة ابستخدام الرمز:

املتوسط      =
  جموعة النتائج

  عدد الطالب
 

، وأن % 66،5و ه للمجموعة التجريبيةفتبي أن متوسط نتائج االختبار القبلي  
، فالفرق بي املتوسطي % 14،5متوسط نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

 .% 2يدل على 
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 بني اجملموعة الضابطة والتجريبيةمقارنة النتائج  .ج

فقد تبي أيضا يف اجلدولي السابقي نتائج االختبار للمجموعة الضابطة 
ي والتجريبية. وسيتضح مما يلي الفرق بي نتائج اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، ومد

 ارتفاع نسبة الكفاءة لكل من الفصلي والفروق بينهما.

 النتائج بني اجملموعة الضابطة والتجريبية: مقارنة 13 5جدول 

 االرتفاع متوسط االختبار البعدي متوسط االختبار القبلي اجملموعة

 % 8 % 61،5 % 65 الضابطة

 %2 % 15 % 61،5 التجريبية

 

، وأّن كفاءة اجملموعة % 8يتضح مما سبق أّن كفاءة اجملموعة الضابطة يرتفع على 
وذلك يدل على أّن اجملموعة التجريبية أكثر إرتفاعاً من اجملموعة . % 2التجريبية يرتفع على 

 .% 6الضابطة، ويتفاوت بينهما حوايل 

 قياس أتثري الكتاب التعليمي على أساس آراء شوقي ضيف يف الطالب .د

وبعد مناقشة النتائج من االستباانت ومقارنة نتائج االختبار بي اجملموعة الضابطة 
قارنة انطلق الباحث إىل قياس أتثري الكتاب التعليمي املطور للطالب مبواجملموعة التجريبية. 

نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجريبية ملعرفة مدى فعالية الكتاب املطور 
 وأتثريها يف اجملموعة التجريبية. وبعد مقارنة النتائج بي االختبار القبلي وبي االختبار

 Versi)لإلصدار مخسة وعشرين  SPSSث يف الَّبانمج اإلحصائي البعدي، أدخلها الباح

25). 
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وقد أدخل الباحث نتائج االختبار القبلي والبعدي جلميع عينات اجملموعة التجريبية 
  "Independent-samples T Test، مث حيللها الباحث بطريقة "SPSSيف الَّبانمج اإلحصائي 
 كما يف الصورة األتية:

 نتيجة املقارنة بني اإلختبار القبلي والبعدي: 16 5اجلدول 
Group Statistics 

 
Kelas N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Hasil Belajar PostTest_Eksperimen 10 74,50 7,619 2,409 

PostTest_Kontrol 10 67,00 4,216 1,333 

 
Paired Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil Belajar Equal variances 
assumed 

1,967 ,178 2,724 18 ,000 7,500 2,754 1,715 13,285 

Equal variances not 
assumed 

  2,724 14,039 ,000 7,500 2,754 1,595 13,405 

 

" Sig (2-Tailed)السابقة، أّن " SPSSالَّبانمج اإلحصائي مث ظهرت من النتائج يف 
 .ذا الكتاب التعليمي املطور انجحةٌ وفعالةٌ ، فذلك يدل على أن املواد يف ه0.05أصغر من 

 البحثمناقشة نتائج 

 إعداد الكتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراء شوق الضيف املبحث األول: 

و على إعداد الكتاب التعليمي لتيسري النحقد أمّت الباحث حبثه حتت املوضوع "
يف الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي ماالنج" أساس آراء شوق الضيف 

مث عادهلا الباحث بعض  49.(Sugiyono)ونو يسوجيمنوذج أبداء اخلطوات املوجودة على 

                                                           
49 Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif , Kualitatif Dan R & D .( Bandung : 

Alfabeta , 2011 ), Hal. 404 – 418. 
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ءات هذا البحث إجرا بُ تّ رَ ت َ فت َ  ،هلذا البحث ومساهال التفاصيل والزنادات ليكون مناسبا
(. تصميم املواد الدراسية )كتاب 8ب؛ حتليل احتياجات الطال(. 7 تالية:الطوات اخليف 

التعديل األول من قبل اخلَّباء؛ (. 4؛ (. تصديق من قبل اخلَّباء3التعليمي( وتطويرها؛ 
(. إعداد و 1(. تعديل الكتاب الثاين؛ 6(. جتربة املنتج )الكتاب التعليمي( يف الفصل؛ 5

 نشر الكتاب التعليمي املطور )املنتج النهائي(.

إعتمادا على اخلطوات التالية، بدأ الباحث حبثه بقيام حتليل احتياجات الطالب 
ة صل األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي ماالنج على طريقيف تعلم النحو يف الف

(. أّن الطالب 7املالحظة واملقابلة. وقد حصل الباحث على البينات اليت تتعلق هبا، وهي: 
التعليمي ال النحو العلمي، ألهنم سيتخذون علم النحو وسيلة ألداء اللغة  النحوَ يريدون 

(. هم يريدون إىل وجود  8العربية أداًء ساملاً سواء كان يف القراءة، أو احملادثة، أو الكتابة. 
كتاب النحو امليسر حبيث يعرض فيه املواد النحوية السهلة مع الشروح إىل القواعد امليسرة، 

نحو اليت بناء على ما سبق، أّن آراء شوقي ضيف يف تيسري ال التطبيقات فيه.والتدريبات و 
ُوِجد يف الكتاب "جتديد النحو" وغريه موّفقًا حلل املشكالت العارضة يف التعليم والتعّلم 

فلذلك، قصد الباحث إبعداد الكتاب التعليمي يف النحو على أساس آراء  ملادة النحو.
ض نظرناته لتصميم هذا الكتاب التعليمي موافقاً فأخذ الباحث بعشوقي ضيف. 

(. إلغاء اإلعرابي: 8(. إعادة تنسيق أبواب النحو؛ 7:ابحتياجات الطالب وكفاءاهتم، منها
 (. زنادة املباحث.4(. وضع ضوابط وتعريفات دقيقة؛ 3التقديري واحمللي؛ 

، وأهداف سويف االمتياز هذا الكتاب التعليمي املطور يرّتب إىل: موضوع الدر 
التدريس، والتحليل النحوي، والقوعد النحوية، والتدريبات. ويسميها البعض ابلطريقة 
االستنباطية أو االستنتاجية. وهذه الطريقة عكس الطريقة القياسية، حيث تبدأ من األمثلة 

وتقوم هذه  50وتنتهي ابلقاعدة من خالل املرور بعدة إجراءات تقوم عليها هذه الطريقة.
ة على األمثلة اليت يشرحها املعلم ويناقشها مث يستنبط منها القاعدة، وهذا يعين أنه الطريق

يبدأ من اجلزء إىل الكل. واالستقراء أسلوب يشجع التفكري ويبدأ مث يفحص اجلزئيات، 
                                                           

 .739(، ص 8002)رناض: دار النشر الدويل،  أحدث االجتاهات يف تعليم وتعلم اللغة العربيةخالد حممود حممد عرفان،  50 
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وهي الطريقة  57أي األمثلة مث اخلروج من دراستها بقاعدة عامة مستنبطة منها بعد نقاش.
 ها العقل يف الوصول إىل املعلومات، حيث يبحث عن املعلومات يفالطبيعية اليت يسلك

صورة جزئية مث يصل من خالل الربط بي اجلزئيات إىل الكليات. أما مميزات هذه الطريقة 
 58فهي كما يلي:

 سهلة التنفيذ. .7
سهلة القبول لدى املتعلمي ألهنا تتماشى مع طبيعة العمليات العقلية لديهم  .8

 مات.للوصول إىل املعلو 
 جتعل هذه الطريقة الطالب نشيطي يف مواقف التعلم. .3
جتعل للمعلومات معىن، ألهنا تعتمد على التحليل والربط، ومها من األمور  .4

 املهمة يف فهم القواعد النحوية.
ترقية مقدرة الطالب على تطبيق املعلومات واملفاهيم النحوية اليت يتعلمها يف  .5

 مهارات اللغة املختلفة.
 ّيا.فاعل الوطيد بي الطالب واملعلم مما حيسن املقدرة اللغوية كمّيا وكيفحتقق الت .6
 تساعد الطالب على إعمال الفكرة، وتكسيبهم الثقة يف أنفسهم أثناء التعلم. .1

وهذا مبعىن أن القواعد النحوية حول الوظائف املدورة وهي كيفية تقدميها على 
لياهتا، الفكر من جزئيات القاعدة إىل ك سبيل الطريقة واالستقرئية اليت قامت على أساس

ومن احلاالت اخلاصة للوصول إىل احلاالت أو األحكام العامة. ويعين هبذا أن عملية التعليم 
يقوم املعلم  53والتعلم تبدأ ابلشواهد أو األمثلة مث تبي نظريتها ابالستنباط عن أحكامها.

على عرض األمثلة مث مناقشتها مع الطلبة واملناقشة من انحية االختالف والشبهات حَت 
 يتم توصل تعليم نظريتها إىل القاعدة العامة للمحتوى الدراسي.

                                                           

شر والتوزيع، )األردن: دار املناهج للن أساليب وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليوميةو اهلجاء، فؤاد حسن حسيين أب 57 
 .782(، ص 8001

 .789، ص أحداث االجتاهاتخالد حممود،  58 

 .21(، ص 7996)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  8ج.  طرق تدريس اللغة العربية وتربية الدينيةعطاء إبراهيم حممد،  53 
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زنادة عن ذلك فإّن طه علي حسي الديلمي يؤكد أن الطريقة االستقرئية تستند 
 هذه العقل يف تتبع مسار املعرفة، للوصول إىل إىل أساس فلسفي يقوم على أهنا أسلوب

املعرفة بصورهتا الكلية، تعد تتبعه أجزائها. وهدف االستقراء، الكشف عن القواعد واحلقائق 
والتعميمات والقواني، واستخدام االستقصاء. وبعبارة أخرى تقوم هذه الطريقة على انتقال 

 54خلاصة إىل األحكام العامة.الفكر من اجلزئيات إىل الكليات، ومن احلاالت ا

وكان كتاب النحو التعليمي املطور خيتلف عن كتاب املصدر، وهو كتاب "جتديد 
 النحو" لشوقي ضيف يف عدة أمور، منها:

كتاب شوقي ضيف مييل إىل النحو العلمي، وكتاب النحو املطور مييل إىل  .7
 النحو التعليمي.

تخدم النحو املطور يس كتاب شوقي ضيف يستخدم املدخل القياسي، وكتاب .8
 املدخل االستقرائي.

كتاب شوقي ضيف ال يذكر صرحيا عن األهداف، وكتاب النحو املطور يذكر  .3
 أهداف التدريس قبل املادة.

كتاب شوقي ضيف ال يذكر فيه التدريبات، وكتاب النحو املطور يكثر  .4
 التمرينات والتطبيقات يف هناية كل درس.

 ام الكتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراءصالحية استخداملبحث الثاين: 
 شوق الضيف

قد تبي من خالل نتائج حتليل االستبانة السابقة، حقق الباحث جناح تطوير املنتج 
من انحية صالحيته. ابلنسبة إىل تلك النتائج، استنتج الباحث أبن املادة املطورة صاحلة 

َّباء االسالمي السلفي. ألن نتائج التصديق من اخللتعليم علم النحو مبعهد سبيل الرشاد 
 إىل مستوى جيد. واالستبانة من الطلبة قد بلغت

                                                           

األردن: عاَل الكتب احلديث، )تدريس اللغة العربية بني الطرائق التقليدية واالسرتاتيجيات التجديدية طه علي حسي الديلمي،  54 
 . 320(، ص 8009
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(. األستاذ احلاج مهيبان، وهو املدرس 7وأما نتيجة االستبانة من ثالثة اخلَّباء، وهم 
(. الدكتور احلاج عون احلكيم، املاجستري، وهو 8واألستاذ ابجلامعة احلكومية، ماالنج. 

(. 3س يف الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، ماالنج. املدر 
األستاذ أمحد بصري مصطفى، املاجستري، وهو املدرس ورئيس املدرسة الدينية مبعهد سبيل 

 كما يلي:الرشاد اإلسالمي السلفي ماالنج  

 نتيجة االستبانة من اخلرباء :13 5جدول 

 
، %53، و %56خبري تصميم اللغة قد بلغت درجتها على وأما نتيجة من 

، و %20. وأما نتيجة من خبري اللغة العربية قد بلغت درجتها على %53، و %61و
، و %90. وأما نتيجة من خبري حمتوى املادة قد بلغت درجتها على %20، و 95%
ٌد والحيتاج ، مبعىن أهنا جي% 15. فيصري املعدل من تلك النسبة املئوية %15، و 20%

  إىل التعديل.
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إّن استخدام املواد التعليمية من قبل الطلبة يهدف إىل حتقيق الكفاءات املتوقعة 
ة. لدى الطلبة. لذلك، قام الباحث يف أخري جتربة املنتج إبلقاء االستبانة إىل اجملموعة التجريبي

، و %28، و%20، و %90، و %26، و %14فتكون درجتها قد بلغت على 
. فيصري املعدل %16، و %16، و %14، و % 12، و %16، و %24و  ،18%

، مبعىن أهنا جيٌد أيضاً.  فتدل هذه النتائج كلها على أن تلك املادة املطورة %19منها 
 مناسبًة ابحتياجات الطالب ومتطلباهتم. 

فعالية استخدام الكتاب التعليمي لتيسري النحو على أساس آراء املبحث الثالث: 
 ضيفشوق ال

كما ذكر بيانه فيما سبق، حّقق الباحث جناح تطوير املنتج من انحية فعاليته. 
تعرف فعالية استخدام هذا الكتاب التعليمي من خالل مقارنة النتائج بي اجملموعة الضابطة 

، وأّن كفاءة % 8أّن كفاءة اجملموعة الضابطة يرتفع على  ،يتضح مما سبقوالتجريبية. و 
. وذلك يدل على أّن اجملموعة التجريبية أكثر إرتفاعاً % 2ية يرتفع على اجملموعة التجريب

هذا مبعىن أّن استخدام كتاب النحو  .% 6من اجملموعة الضابطة، ويتفاوت بينهما حوايل 
 التعليمي فعال يف تعليم مادة النحو.

ق نطلا وعة الضابطة واجملموعة التجريبية،نتائج االختبار بي اجملموبعد مقارنة 
الباحث إىل قياس أتثري الكتاب التعليمي املطور للطالب مبقارنة نتائج االختبار القبلي 

عالة لرتقية . فاستنتج الباحث أبن املادة التعليمية املطورة فوالبعدي يف اجملموعة التجريبية
الَّبانمج  يف دوافع تعلم الطلبة يف مادة علم النحو، ألن نتائج إحصاء مجيع البياانت

، فذلك يدل على أن املواد 0.05" أصغر من Sig (2-Tailed)أّن " تدل SPSSاإلحصائي 
 .ذا الكتاب التعليمي املطور انجحٌة وفعالةٌ يف ه

بناء على ذلك، أن استخدام كتاب النحو التعليمي املطور أكَّب فعاالً وأكثر أتثرياً 
ي ماالنج. يل الرشاد اإلسالمي السلفلتعليم النحو لدى الطالب يف الفصل األول مبعهد سب

ألنه ألف الباحث كتاب النحو التعليمي على أساس آراء شوقي ضيف املكتوب يف كتابه 
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"جتديد النحو" على شكل الكتاب املدرسي. وهذا الكتاب يعتَّب جوااب حلاجة الطالب 
صمم يإىل النحو امليسر حيث يسهلهم يف الفهم وييسرهم يف التطبيقات والتدريبات، ف

الباحث هذا الكتاب التعليمي معتمدا على آراء شوقي ضيف يف تيسري النحو، ومبتدعا 
يف عرض املواد وفقا ابلكتب املدرسية. وهذا وافٌق على قول رشدي أمحد طعيمة أبن اختيار 
موضوعات النحو يف كتب تعليم العربية يتجاذب على وجهي: األول تقليدي، حيث يسري 

 كتب النحو العريب. والثاين وظيفي ويسري يف ترتيب موضوعات على أساس ورودها يف
 55النحو يف ضوء ما يرد يف الدروس.

وهذا الكتاب تدل على آراء شوقي ضيف حيث متيل إىل النحو امليسر. مث وضع 
الباحث هذا الكتاب املطور على شكل الكتاب التعليمي بطريقة االستقراء، مبدوءا ابألمثلة 

التحليل من انحية النحو، مث القاعدة، واختتمت ابلتدريبات. وهذه حسب احلاجة، مث 
الطريقة للحصول إىل الغاية يف دراسة النحو، وهي الكفاءة النحوية تنظرية كانت أو تطبيقًة. 
رأى فهد خليل زايد أّن من أسباب ضعف الطالب يف النحو يرجع إىل عدم وجود النحو 

باحث هذا الكتاب املطور على شكل الكتاب ولذا، صمم ال 56الوظيفي أو التعليمي.
 التعليمي.  

  

 
 

  

                                                           

(، 7925)مكة: جامعة أم القرى معهد اللغة،  العربيةدليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم رشدي أمحد طعيمة،  55 
 .726ص 

 .51(، ص 8073)عمان: دار نافا العلمية للنشر والتوزيع، فن التغلب على صعوابت اللغة العربية فهد خليل زايد،  56 
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 امسالفصل اخل

 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث .أ

إعتمادا على البياانت وحتليلها ومناقشتها السابقة، قد مّت إعداد الكتاب التعليمي 
على أساس أراء شوقي ضيف يف الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي  لتيسري النحو

 السلفي ماالنج. وأما التلخيص من هذا البحث كما يلي:

قد مت إعداد الكتاب التعليمي املطور على أساس آراء شوقي ضيف بتحليل  .7
احتياجات الطالب يف تعلم النحو، مث تصميم كل ما حيتاج إليه الباحث يف عملية 

 بحث، مث تطوير املادة املطورة وتصديقها من اخلَّباء وتعديلها، مث جتربة املنتج يفال
 الفصل، مث التقومي ملعرفة صالحيتها وفعاليتها. وأما التفصيل منها كما يلي:

قام الباحث بتحليل احتياجات الطالب إىل كتاب النحو التعليمي من خالل  .أ
(. النحو الذي 7لعدة دوافع، منها: املالحظة واملقابلة. ويدرك احتياجهم إليه 

أراده الطالب هو النحو التعليمي ال النحو العلمي، ألهنم سيتخذون علم 
النحو وسيلة ألداء اللغة العربية أداًء ساملاً سواء كان يف القراءة، أو احملادثة، أو 

(. هم يريدون إىل وجود كتاب النحو امليسر حبيث يعرض فيه املواد 8الكتابة. 
 وية السهلة مع الشروح إىل القواعد امليسرة، والتدريبات والتطبيقات فيه.النح

بدأ الباحث بتصميم هذا الكتاب برتتيب األبواب واملباحث يف النحو على  .ب
أساس آراء شوقي ضيف. وأما األبواب يف هذا الكتاب مبدوء بباب أقسام 

وعات، مث  املرفالكلمة، مث أقسم الفعل وأنواع احلروف، مث أقسام اإلسم، مث يف
يف املنصوابت، مث اجلملة األساسية. وأغراض هذا الرتتيب ليثبت ذهن الطالب 
أبّن الكالم العريب يتكون أوال أبقسام الكلمة، فيعرف الطالب من ذلك أقسام 
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الكلمة، والتعريفات منها. مث بعد ذلك، يطلق أبقسام الفعل واحلرف، فيعرف 
، وعالماته وأنواع احلروف، منها: حروف الطالب عن أقسام الفعل، وأحواله

اجلر، وحروف اإلستفهام، وحروف النفي. مث أييت بعده املباحث عن أقسام 
مع، اإلسم اليت يقع فيها التعريف والتنكري، التذكري والتأنيث، اإلفراد والتثنية واجل
عل، ااملتبوع والتابع. مث يف املرفوعات اليت يدخل فيها ابب املبتدأ واخلَّب، والف

وانئب الفاعل. مث يف املنصوابت اليت تقع فيها األبواب الكثرية، منها: املفعول 
به، واملفعول املطلق، واملفعول فيه، واملفعول له أو ألجله، واملفعول معه، واحلال، 
واالستثناء، والتمييز، والنداء. مث املباحث األخرية وهي اجلملة األساسية اليت 

بت لة االمسية، واجلملة الفعلية. فكل ذلك الرتتيب أثتتكون من البابي: اجلم
لذهن الطالب، فلذلك يقدم الباحث ما هو أهم املباحث على غريها اليت 
حيتاج هبا الطالب يف الفصل األول ابملدرسة الدينية مبعهد سبيل الرشاد 

 ج.االسالمي السلفي كاسيك ماالن
ة صالحية املادة اخلَّباء ملعرف بعد متام تصميم املنتج، قام الباحث بتصديقه إىل .ج

(. 7أما اخلَّباء الذين يقابلهم الباحث: التعليمية املطورة يف هذا الكتاب. 
األستاذ احلاج مهيبان كخبري تصميم املادة. وهو املدرس واألستاذ ابجلامعة 

(. الدكتور احلاج عون احلكيم، املاجستري كخري اللغة. 8احلكومية، ماالنج. 
لدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية وهو املدرس يف ا

(. أمحد بصري مصطفى، املاجستري كخبري حمتوى 3احلكومية، ماالنج. 
الكتاب التعليمي. وهو املدرس ورئيس املدرسة الدينية مبعهد سبيل الرشاد 

 اإلسالمي السلفي، ماالنج.
بعد تصديق الكتاب التعليمي املطور، قام الباحث بتجربة كتاب النحو  .د

التعليمي املطّور املسمى ب        "إرشاد الشريف يف بيان النحو على أساس آراء 
شوقي ضيف". واعتقد أّن هذه التجربة تُقام خبمس لقاءات. تُ ْبداُء هذه 
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ات إللقاء ة لقاءالتجربة من أول شهر نوفمبري إىل أخريها، حيث متت بثالث
احملاضرة، وابللقائي الجراء اإلختبار القبلي والبعدي. ويف هناية التجربة 
امليدانية، وزع الباحث االستبانة ملعرفة تقييم الطالب على هذا الكتاب التعليمي 

 املطور يف اجملموعة التجريبية.
نتج ملقد مّتت عملية التقومي بتحليل البياانت احملصولة من عملية تصديق ا .ه

وعملية تطبيقه. قد اخّتذ الباحث نتائج حتليل االستبانة من اخلَّباء والطالب 
ملعرفة صالحية املواد يف هذا الكتاب التعليمي املطور. واخّتذ نتائج حتليل 
البياانت من االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية ملعرفة 

 ب املطور. فعالية املواد التعليمية يف هذا الكتا
صالحية املواد التعليمية يف هذا الكتاب املطور مقّررٌة إبحصاء معدل نتائج النسبة  .8

املئوية من نتائج االستبانة من اخلَّباء والطالب. وأما نتيجة االستبانة من اخلَّباء 
 من خبري تصميم املادة قد بلغت، مبعىن أهنا جيٌد )تفصيلها: %15تبلغ على 

. وأما نتيجة من خبري اللغة %53، و %61، و%53، و %56درجتها على 
. وأما نتيجة من خبري %20، و %95، و %20العربية قد بلغت درجتها على 

وقام الباحث  (.%15، و %20، و %90حمتوى املادة قد بلغت درجتها على 
ا أيضا يف أخري جتربة املنتج إبلقاء االستبانة إىل اجملموعة التجريبية. فتكون درجته

، و %18، و %28، و%20، و %90، و %26، و %14غت على قد بل
. فيصري املعدل %16، و %16، و %14، و % 12، و %16، و 24%

، مبعىن أهنا جيٌد أيضاً.  فتدل هذه النتائج كلها على أن تلك املادة %19منها 
 املطورة يف هذا الكتاب مناسبًة ابحتياجات الطالب. 

طة االستباانت ومقارنة نتائج االختبار بي اجملموعة الضابوبعد مناقشة النتائج من  .3
 واجملموعة التجريبية. انطلق الباحث إىل قياس أتثري الكتاب التعليمي املطور للطالب

ور وأتثريها ملعرفة مدى فعالية الكتاب املط ار القبلي والبعديمبقارنة نتائج االختب
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ي االختبار بي االختبار القبلي وبيف اجملموعة التجريبية. وبعد مقارنة النتائج 
لإلصدار مخسة وعشرين  SPSSالبعدي، أدخلها الباحث يف الَّبانمج اإلحصائي 

(Versi 25) . الَّبانمج اإلحصائي مث ظهرت من النتائج يفSPSS " السابقة، أّنSig 

(2-Tailed) فذلك يدل على أن املواد يف هذا الكتاب التعليمي 0.05" أصغر من ،
 انجحًة وفعالًة.املطور 

 توصيات البحث .ب

بعد ما انتهى الباحث من إعداد الكتاب التعليمي املطور والقيام ببحثه، يقدم 
 الباحث التوصيات التالية اعتمادا على التلخيص السابق:

على الباحث الالحق أن يواصل دراسة يف هذا املوضوع، ألن جمال البحث  .7
 النظر.اليزال أن حيتاَج إىل توسيع وزنادة 

على دارسي النحو ومدرسيه أن يلزموا دراسة النحو مرتبًة، ومنتظمًة من األسهل  .8
إىل األصعب ابستخدام الكتاب التعليمي امليسر مع اإلكثار يف التدريبات 

والتمرينات، مثل هذا الكتاب املسمى ب       "إرشاد الشريف يف بيان النحو على 
 أساس آراء شوقي ضيف". 

 مقرتحات البحث .ج

رغم أن هذا البحث قد مت وحصل على درجة الصالحية والفعالية، شعر الباحث 
أن هذا البحث َل يزال أن يكون فيه نقصاٌن لقلة كفاءة الباحث وقصر األوقات احملددة 

إضافة إىل ذلك، قدم الباحث أيضا االقرتحات إىل القرّاء، والباحثي  لقيام هذا البحث.
 لتكميله. كانت من االقرتاحات كمايلي:الالحقي لتحسي هذا البحث و 
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يْرجى للقرّاء أن يلقَي اقرتاحاهتم، سواء كانت تلك االقرتاحات من انحية تصميم  .7
املادة، أو من انحية حمتوى املادة، أو من اللغة املستخدمة هلذا الكتاب التعليمي 

 املطور أو غريها. حَت يصري هذا الكتاب التعليمي املطور أحسن من قبل.
يُ ْرَجى من الباحثي الالحقي أن يستمريوا تطوير هذا الكتاب التعليمي املطور  .8

لتكميل هذا البحث، حَت ترتقي جودة العلمية يف بلدان إندونيسيا، خصة يف جمال 
 علم النحو.
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 املراجعقائمة املصادر و 

 .القاهرة: دار احلديث. اخلصائص .8002. ابن جىن
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ريوت: . باإليضاح يف علل النحو أليب القاسم الزجاجي م. 7919أبو القاسم الزجاجي. 
 دار النفائس.
 . بريوت: دار املشرق.املنجد يف اللغة واألعالم م. 7902. األب لويس معلوف
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 .دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية .7925. رشدي أمحد طعيمة
 .ة العربية جبامعة أم القرىاملكرمة: معهد اللغمكة 

األسس املعجمية والقافية لتعليم اللغة العربية لغري  .۹۹۴۲. رشدي أمحد طعيمة
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رمة: جامعة أم كمكة امل. العربية للناطقني بلغات أخرى: أعداده، حتليله، تقوميه

 .القرى
 .فالحالقاهرة: مكتبة ال. من اتريخ النحو العريب دون سنة. سعيد بن حممد األفغاين.

مدرسة مان: ع. النحو العريب: مشكالته, وأسباهبا, وحلوهلا دون سنة. سلوى الريسي.
 .مجانة بنت أيب طالب

تطوير كتاب تعليم النحو من ألفية ابن مالك يف مدرسة منبع  .8072. سلفية رمحوايت
اجمللد: ) .التدريس تولونج أجونج: .الصاحلني الثانوية اإلسالمية بغرسيك

 (.السادس، العدد األول
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  .القاهرة: دار املعارف. تيسري النحو التعلمي قدميا وحديثا .7993. شوقي ضيف
 القاهرة: دار املعارف.. جتديد النحو .8073. شوقي ضيف
 .مصر: دار املعارف. املدارس النحوية ه. 7407. شوقي ضيف

ة قليديتدريس اللغة العربية بني الطرائق الت .8009. طه علي حسي الديلمي
 .عاَل الكتب احلديثاألردن: . واالسرتاتيجيات التجديدية
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 .جامعة املنيا
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 .النهضة املصرية
أساليب وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد  .8001. فؤاد حسن حسيين أبو اهلجاء

 .هج للنشر والتوزيعاألردن: دار املنا. دروسها اليومية
ا عمان: دار ناف. ى صعوابت اللغة العربيةفن التغلب عل .8073. فهد خليل زايد

 .مية للنشر والتوزيعالعل
آراء مهدي املخزومي يف تيسري النحو وتوظيفها يف  .8072. حممد أفطن أويل النهى

إعداد كتاب النحو التعليمي لطالب اجلامعة كياهي احلاج عبد احلليم ابتشت 
ية مة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكو أطروحة الدوكتورة: جامع. موجوكرطا

 .ماالنج
 أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي م. 8077. حممد حممود اخلوالدة

 .للنشر والتوزيع عمان: دار املسرية (.الطبيعة الثانية)
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 عني  نوع الكلمات من اسم، وفعل، وحرف يف هذه اجلمل اآلتية! .و

عدد  اجلملة
 الكلمات

 الربيعة ةالثالث الثانية األوىل

      طالبٌ (. أان 7
      (. الكتاب على املكتب8
(. هل أنت طالب 3

 جديد؟
     

(. ذهب علي إىل 4
 املدرسة

     

      (. حممد أيكل اخلبز5
 

 عني  نوع الكلمات اآلتية ابالسم املذكر أو املؤنث! .ز
 اسم املؤنث اسم املذكر لكلمةا

 - √ تلميذٌ املثال: 
   (. أستاذةٌ 7
   (. طلحةٌ 8
   حبلى(. 3
   (. أُُذنٌ 4
   (. مدرِّسٌ 5
   (. محراء6



 

 
 

   (. مسلمٌ 1
   (. طريقٌ 2

 
 حو ل أفعال املضارع يف اجلمل اآلتية إىل صيغة املاضي واألمر! .ح

 األمر املاضي اجلملة
   أمحد يف املسجد يصّلي .7
   الّدْرسَ  َنْكُتبُ  .8
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Angket Penilaian  

Terhadap Buku “إرشاد الشريف يف بيان النحو على أساس آراء شوقي ضيف” 
Identitas Responden: 

1. Nama  : ________________________ 

2. Kelas Diniyah : ________________________ 

Petunjuk Pengisian 

Beri tanda check ( √ ) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian anda. 

1 = Ditolak 2 = Diterima 3 = Baik 4 = Sangat Baik 5 = Istimewa 

 

No Komponen Nilai 

 Materi (Isi) dan Bahasa 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan Isi Materi      

2. Kebenaran Subtansi Materi      

3. Penggunaan Bahasa      

 

Saran atau Komentar dari aspek materi (jika anda milih nomer 1) 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.......................................... 

 Latihan (Tadribat)      

1. Kesesuaian latihan dengan materi yang disajikan      

2. Petunjuk latihan jelas      

3. Variasi model latihan      

4. Bentuk latihan dapat mengukur kemampuan santri 

dalam mempraktekkan teori-teori nahwu 

     

 

Saran atau Komentar dari aspek materi (jika anda milih nomer 1) 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.......................................... 

 

 Desain Buku      



 

 
 

1. Desain buku menarik minat untuk belajar      

2. Tulisan dalam buku jelas dan mudah dibaca      

3. Cover menarik      

 

Saran atau Komentar dari aspek materi (jika anda milih nomer 1) 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.......................................... 

 Pemanfaatan Buku      

1. Kemudahan penggunaan buku dalam proses 

pembelajaran 

     

2.  Keberadaan buku ajar penting untuk menguasai materi-

materi nahwu 

     

 

Saran atau Komentar dari aspek materi (jika anda milih nomer 1) 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.......................................... 
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 إرشاد الشريف
 آراء شوقي ضيفيف بيان النحو على أساس 

 
 هذا الكتاب التعليمي حيتوي على املواد النحوية امليسرة

 مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي للفصل األول
 نفعنا هللا به يف الدارين

 آمي
 
 
 
 
 

 مجعه و رتّبه
 الفقري أمحد سراج املنري

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 املقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم

هلل الذي أنعمنا علينا نعما كثرية منها نعمة العلوم واملعرفة. ولن نقدر على القيام بعمل ما بدون احلمد 
التوفيق واهلداية والعناية منه عز وجّل. والصالة والسالم على النيب العريب األمّي، أفصح من نطَق 

 ال نفاد.كيًة بابلضاد: سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه صالًة ز 

رشاد فصل األول مبعهد سبيل الللأساس آراء شوقي ضيف  أما بعد، فهذا كتاب تعليم النحو على
. احتوى هذا الكتاب التعليمي على املواد النحوية امليسرة، اإلسالمي السلفي کاسيك سوكون ماالنج

. وقي ضيفاس آراء شأسحيث اقتطفتها من الكتب العديدة يف النحو قواعدا كانت أم تطبقية على 
ألين أرى أّن النحو آلة تستخدم ألداء اللغة العربية أداء ساملا، فينبغي أن تكون اآللة سهلة وميسرة، 

 السيما للمبتدئي.

 ومن انحية الشكل هلذا التأليف خصائص متتاز عن غريها، منها:

 .أساس آراء شوقي ضيف علىإن املواد النحوية يف هذا الكتاب تعتمد  .7
 .شوقي ضيفل املباحث يف هذا الكتاب يتبع ترتيب األبواب يف كتاب "جتديد النحو" ترتيب .8
أقسام الكلمة، و أقسم الفعل وأنواع احلروف، احتوى هذا الكتاب على ستة أبوات، وهي:  .3

 أقسام اإلسم، يف املرفوعات,  يف املنصوابت, واجلملة األساسية.
، مث االستقراء، وهو تقدمي املادة بدأ من األمثلةطريقة عرض املواد املقدمة يف هذا تتبع منهج  .4

 حتليل املادة، مث القاعدة، مث التمرينات.
يف آخر كل درس يف هذا الكتاب، أكمله ابلتدريبات والتطبيقات، وفقا أبهداف التدريس  .5

 واملادة املعروضة.

ستفيدين وعلى مجيع املوهذا، مما حاولت خلدمة العلم والنحو. وأرجو أن يكون هذا الكتاب انفعا علينا 
 به ابلنفع الوافر. وهللا، ويل التوفيق، واهلداية، والعناية. واحلمد هلل رب العاملي.

 



 

 
 

 دليل استخدام الكتاب

 : إرشاد الشريف يف بيان النحو على أساس آراء شوقي ضيف  عنوان الكتاب .أ
 : االستقرائية طريقة عرض املواد  .ب
 : السبورة والكتاب الدراسي   الوسائل  .ج
 دقيقة لكل اللقاء x 45 8:   زمن الدرس  .د
 : لقسم األول مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي  املستوى  .ه
 :   اهلداف العام  .و

إقدار الطالب على سالمة التعبري، وصحة األداء، وتقومي اللسان، وعصمة اخلطاء يف  .7
 الكالم وفقا ابلقواعد النحوية.

 رة على دقة املالحظة والربط وفهم العالقات املختلفة بي الرتاكيب املتشاهبة.تنمية القد .8
 إقدار الطالب على جعل اجلملة العربية الصحيحة وفقا على القواعد النحوية. .3

 :   اهلداف اخلاص  .ز
 أن يشرح الطالب على القواعد اليت تتعلق ابلكلمات العربية بعد انتظامها يف اجلملة. .7
 على وظائف كل الكلمات املؤلفة يف اجلملة.أن يفصل الطلبة  .8
أن مييز الطالب على األحكام اليت تتعلق إبعراب الكلمات أو بنائها مع اختالف  .3

 أنواعها.
 أن يطبق الطالب القواعد النحوية عند استخدامهم اللغة العربية. .4
 أن يطبق الطالب الضوابط اليت تتعلق ابلعبارات العربية شفهية كانت أو حتريرية. .5

أتيت عملية التدريس على ثالث مراحل، وهي مرحلة التمهيد، ومرحلة تقدمي املادة وحبثها، 
 ومرحلة االختتام.

 مرحلة التمهيد .7
 إلقاء السالم على الطالب ودعاء الفتتاح التعلم. (أ

 السؤل عن استعداد الطالب يف متابعة احملاضرة.  (ب



 

 
 

 تقدمي اللمحة عن أمهية املادة ابلنسبة للغة العربية.  (ت
 مرحلة تقدمي املادة وحبثها .8

 يقرأ املدرس نص األمثلة املعّدة يف الكتاب بقراءة صحيحة واضحة. (أ
 يعّي املدرس الكلمات املهمة يف األمثلة ويضعها كموضوع البحث.  (ب
 يشرح املدرس أمهية فهم املسائل اليت تتعلق مبوضوع البحث.  (ت
 من املادة. يعطي املدرس الفرصة للطالب ألن يسألوا عما َل يفهموا  (ث
 جييب ويشرح املدرس ما يسأله الطالب  (ج

 مرحلة االختتام .3
 يسأل املدرس الطالب عن مدى فهمهم املادة املقدمة. (أ

 يقوم املدرس بكشف حضور الطالب.  (ب
 الدعاء وإلقاء السالم  (ت

 :   التقييم  .ح
، متمثل يف النشاطة والنظامي عند حضور احملاضرة يف % 70النشطة / احلضور:  .7

 الفصل.
 .% 70تقدمي الفكرة )مالئمة(:  .8
 .% 80املناقشة يف الفصل:  .3
 .% 70الوظيفة:  .4
 ، متمثل يف االختبار التحريري والشفهي أو الوظيفة األخرى.% 85االمتحان النصفي:  .5
 ، متمثل يف االختبار عند آخر السمستري.% 85االمتحان النهائي:  .6
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 الدرس األول
 

 أقسام الكلمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 هو:واحد، و تتكون هذا الدرس األول على ابب 

 أقسام الكلمة .1



 
 

 

 
 
 
 
 

  
 الكفاءة األساسية

 أن يستوعب الطالب أقسام الكلمة والقدرة على استخدمها
 

 
 أهداف التدريس

 أن يفصل الطالب أنواع الكلمات .7
 أن يشرح الطالب أقسام الكلمة بي اإلسم، والفعل، واحلرف .8
 أن يذكر الطالب العالمات من الكلمات  .3
 أن يطبق الطالب استخدام كل  من الكلمات يف اجلملة .4

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 أقسام الكلمة
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 مجيلٌ  وجهه النحواّلذي يعّلم  األستاذ .7
 الباطلوزهق  احلقجاء  .8
 شئتمما  اعملوا .3
 له من يف السموات ومن يف األرض يسجدأّن هللا  ترأَل  .4
 حممدا إالّ جاء الطالب  .5
 ماشيا؟ أوذهبت راكبا هل  .6

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
  

إذا نظران إىل املثال األول والثاين، جتد فيهما الكلمات اليت حتتها خٌط دلت على 
اطل، وتسمى الب –احلق  –مجيٌل  –وجٌه  –النحو  –معىن وَل يقرتن بزمان  مثل: األستاذ 

 امسًا. ويعرف اإلسم ابخلفض، والتنوين، ودخول األلف والالم، وحروف اخلفض.
مث انظر إىل املثال الثالث والربع، جتد فيهما الكلمات اليت حتتها خٌط دلت على 

َشاَء  –استقبل. مثال: اعمْل  –حال  –معىن واقرتنت أبحد األزمنة الثالثة، وهي ماض 
هذه الكلمات تسمى فعاًل. والفعل يعرف بقد، والسي، وسوف، يسجد. و  –تَ َرى  –

 أمر. –مضارع  –واتء التأنيث الساكنة. وتنقسم الفعل على ثالثة، وهي ماض 
ونتأمل اآلن إىل املثال اخلامسة والسادسة، جند فيهما الكلمات اليصلح فيها دليل 

 أو. –هل  – اإلسم وال دليل الفعل. وهذه الكلمات تسمى حرفًا، مثل: إالّ 



 
 

 

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

 الكلمة هي لفظ مفرٌد.  .7
 حرف. –فعل  –تنقسم الكلمة يف العربية إىل ثالثة أقسم، وهي اسم  .8
 أمحد. –قلٌم  –واالسم ما دّل على معىن وَل يقرتن بزمان، مثل: كتاٌب  .3
 اذهب. –يذهب  –والفعل ما دّل على معىن واقرتن بزمان، مثل: ذهب  .4
 هل. –ما  –واحلرف اليستقل مبعىن ودائًما متصل بغريه، مثل: يف  .5

 
 النحوية التدريبات .د

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 

 عّي نوع الكلمات من اسم، وفعل، وحرف يف هذه اجلمل اآلتية! .ط
عدد  اجلملة

 الكلمات
 الربيعة ةالثالث الثانية األوىل

      (. أان طالبٌ 7
(. الكتاب على 8

 املكتب
     

(. هل أنت طالب 3
 جديد؟

     

(. ذهب علي إىل 4
 املدرسة

     

      (. حممد أيكل اخلبز5



 
 

 

 
 عّي الكلمات اليت حتتها خطٌّ يف اجلمل اآلتية مع عالمتها! .ي

 العالمة الكلمة اجلملة
   جديدةٌ (. هذه طالبٌة 7
زينب إىل  تذهب(. سوف 8

 الفصل
  

   قلٌم و مسطرةٌ  احلقيبة(. يف 3
   لديك قلٌم؟ هل(. 4
   خعائشة الرّز يف املطب طبخت(. 5
 

 ضع الكلمات اآلتية يف مجلة جّيدة من عبارتك! .ك
 اجلملة الكلمة

  (. ضرب7
  (. مدرسةٌ 8
  (. وَ 3
  (. فاطمة4
  (. قرأ5
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

 الدرس الثاين
 

 أقسام الفعل وأنواع احلروف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مها:، و نيعلى ابب الدرس الثاينتتكون هذا 

 أقسام الفعل .1
 أنواع احلروف .2

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 الكفاءة األساسية

 أن يستوعب الطالب أقسام الفعل وأنواع احلروف والقدرة على استخدمها
 
 

 أهداف التدريس
 الطالب أحوال الفعل املاضي واستعماله يف اجلملةأن يشرح  .7
 أن يشرح الطالب أحوال الفعل املضارغ واستعماله يف اجلملة .8
 أن يشرح الطالب أحوال الفعل األمر واستعماله يف اجلملة .3
 أن يعي الطالب أنواع احلروف واستعماهلا يف اجلملة .4

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 أقسام الفعل

 
 األمثلة .أ

 اجلمل األتية!إقراء وفهم هذه 
 

 أمحد كرة القدم يف امليدان لعب .7
 القرآن يف املسجد قرئنا .8
 إىل املدرسة  ذهبواالطالب  .3
 الطالُب األستاذَ  كرِميُ  .4
 الكتابَ  أقرأُ سوف  .5
 هذا القلم! خذنا علي،  .6
 ابلصَّب والصالة استعينوا .1

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

إذا هتتّم إىل األمثلة السابقة، فتجد كل واحد منها األفعال املتفاوات من األشكال، 
واألحوال، واألزمان. مثالً، إذا نظرت الكلمة اليت حتتها خط من املثال األول والثاين والثالث 

ذهبوا(، تدل على أن احلدث الذي وقع فيها الزمان املاضي. وأما األواخر  -قَ َرئنا  –)َلِعَب 
كل منها خمتلفة، منها ما كان مفتوح اآلخر، وما كان ساكناً إذا اتصل بضمري رفع متحرك ل

أو نون مجع اإلانث، وما كان مضموًما إذا اتصل بواو اجلمع. وهذه الكلمات كلها تسمى 
 ابلفعل املاضي.



 
 

 

 –ولكنك، إذا نظرت إىل الكلمة اليت حتتها خط من املثال الرابع واخلامس )يْكرُِم 
رأُ( تدّل على أن احلدث الذي وقع فيها الزماانن، ومها احلال واملستقبل. وهذه الكلمة  أَقْ 

يكرم  الطالُب األستاَذ"، كان معىن ذلك أنه كرِمكلها تسمى ابلفعل املضارع. فإذا قلت "يُ 
األستاذ اآلن. ويتعي املضارع للحال إذا وقع بعد ما النافية والم اإلبتداء، مثل: "ما ألعب" 

 ويتعي للمستقبل: اآلن و "إيّن ألكتب مقااًل" أي اآلن.أي 
 .الكتاَب" أقرأُ إذا دخلت عليه السي و سوف مثل: "سوف  .7
 ".ترْيدُ ما  تَ َنلْ  َتْصَّبْ إذا وقع يف مجلة شرطية مثل: "إْن  .8
"، , لُ ف ْعَ ألَ  أقسمُ إذا أصبح إنشائًيا غري إخباري، إما أن يكون قسًما مثل: " .3

هللُا له". وهذه كلها يُ َنصب دائًما على  يغفرُ مثل: " إما أن يكون دعاءً 
 املستقبل.

ى استعنوا( تدالن عل -وأما املثال السادس والسابع، وجدان الفعلي، ومها )خذ 
طلب وقوع الفعل. فاألول يف حالة اإلفرد يبىن على السكون للمخاطب. وأما الثاين حبذف 

 عل األمر.نون جلماعة الذكور. ويسمى هذان املثاالن بف
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 وهي: أمر(، –مضارع  –الفعل: ما دل على حدث وزمن. وهو ثالثة أقسام )ماض 

 – نصر –مثل: "كتب  الفعل املاضي: ما دل على وقوع حدث يف زمن ماض .7
ضرب". وهو مفتوح اآلخر، أو سكونه إذا اتصل بضمري رفع متحرك، أو ضمه 

 إذا اتصل بواو اجلمع.
ل: ، مثالفعل املضارع: ما دل على وقوع حدث يف زمن حاضر أو مستقبل .8

ومن خصائصه أنه مسبوق أبحد األحروف املضارعة يضرب".  –ينصر  –"يكتُب 
 ت. –ي  –ن  –وهي : أ 



 
 

 

 –صْر ان –مثل: "اكتْب  على طلب حدث يف املستقبل،الفعل األمر: ما دل  .3
ة اإلفراد ويف حالاذهْب". األمر مبين دائماً. وهو يبىن على ما جيزم به املضارع. 

نون  ويبىن حبذف ."امسع –اكتب  –خذ "يبىن على السكون للمخاطب، مثل: 
ر و امسعي". ويقال يف املثىن للذك –اكتيب  –الرفع مع املخاطبة، مثل: "خذي 

 –امسعا" حبذف النون، ويقال جلماعة الذكور: "خذوا  –اكتبا  –واإلانث: "خذا 
 امسْعَن". –اكتْْبَ  –امسعوا"، وجلماعة اإلانث: "خْذَن  –اكتبوا 

 
 جدول تصريف الفعل

 األمر املضارع املاضى اجلنس الشخص النمرة
  أَْعَلمُ  علْمتُ  املفرد املتكلم/املتكلمة .7
  نَ ْعَلمُ  علْمَنا املثىن واجلمع املتكلم/املتكلمة .8
 اْعَلمْ  تَ ْعَلمُ  علمتَ  املفرد املخاطب .3
 اْعَلَما تَ ْعَلَمانِ  علمُتما املثىن املخاطب .4
 اْعَلُمْوا تَ ْعَلُمْونَ  علمُتمْ  اجلمع املخاطب .5
 اْعَلِمى تَ ْعَلِمْيَ  علمتِ  املفردة املخاطبة .6
 اْعَلَما تَ ْعَلَمانِ  علمُتما املثىن املخاطبة .1
 اْعَلْمنَ  تَ ْعَلْمنَ  علمنُتن  اجلمع املخاطبة .2
  يَ ْعَلمُ  َعِلمَ  املفرد الغائب .9

  يَ ْعَلَمانِ  َعِلَما املثىن الغائب .70
  يَ ْعَلُمْونَ  َعِلُموا اجلمع الغائب .77
  تَ ْعَلمُ  َعِلَمتْ  املفردة الغائبة .78
  تَ ْعَلَمانِ  َعِلَمَتا املثىن الغائبة .73
  يَ ْعَلْمنَ  َعِلْمنَ  اجلمع الغائبة .74
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 ضع األفعال األتية يف مجلة جيدة من عبارتك!

 اجلملة الفعل
  أكل .7
  إشريب .8
  نتعّلم .3
  حيمل .4
  دخل .5

 
 اآلتية إىل صيغة املضارع واألمر!حّول أفعال املاضي يف اجلمل 

 األمر املضارع اجلملة
 اْذَهبْ  َيْذَهبُ  أمحد إىل املسجد َذَهبَ املثال: 
   َعِلي القرآنَ  قَ رَأَ  .6
على  َجَلسَ  عمر .1

 الكرسي
  

أمحد على  اجتهد .2
 دراسته

  

   على الفراس اَنمَ  .9
حممد يف  استحم .70

 احلمام
  

 
 إىل صيغة املاضي واألمر! حّول أفعال املضارع يف اجلمل اآلتية



 
 

 

 األمر املاضي اجلملة
   أمحد يف املسجد يصّلي .6
   الّدْرسَ  َنْكُتبُ  .1
   كَ ُيْكرِمُ زيٌد  .2
   أمحد رمضان يصوم .9

 كرة  تَ ْلَعبُ هل  .70
 القدم غًدا؟

  

 
 حّول أفعال األمر يف اجلمل اآلتية إىل صيغة املاضي واملضارع!

 املضارع املاضي اجلملة
   كالمي  امْسَعْ  .7
   صوتك اْرَفعْ  .8
   َمْن يرمحك ارَحمْ  .3
   هذا القلمَ  ُخذْ  .4
   ما أمرَك هللا به اْفعلْ  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 أنواع احلروف

 
 األمثلة .أ

 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!
 

 املدرسة إىلذهب علي  .7
 املدرسة منرجع أمحد  .8
 أنت طالب جديد؟ هل .3
 بيتك؟ أين .4
 تنالوا الَّّب حَت تنفقوا مما حتبون لن .5
 أكن ماِهرًا مثلك َل .6

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

وجدان أن لكل وحد من األمثلة السابقة الكلمة اليت ليس هلا معىًن إالّ مع غريها. 
ف حرو  –وتسمى هذه الكلمة ابحلرف. احلروف هلا أنواع كثرية، منها: حروف اجلر 

 حروف النفي. –اإلستفهام 
إذا نظران إىل املثال األول والثاين، وجدان فيهما احلرفي من حروف اجلر، ومها: إىل 

التاء  –الباء  –الالم  –و من. قد تكون حروف اجلر حرفاً هجائيًّا واحداً مثل: "الكاف 
وقد تكون  وهللا". –اتهلل  –الواو"، وثالثة األخرية تستخدم يف القسم مثل: "ابهلل  –

 –لى ع –عن"، وثالثة حروف هجائية مثل: "إىل  –يف  –ثل: "من حرفي هجائي م
."  ربن



 
 

 

وأما املثال الثالث والرابع، وجدان فيهما حريف اإلستفهام: هل و أين. حروف 
اإلستفهام هلا أنواع كثرية أيضا منها: "كيف" حيث يستفهم عن احلال، و"مَت" يستفهم 

  العاقل.عن الزمان، و"َمْن" يستفهم للعاقل، و"ما" لغري
ويف املثال اخلامس والسادس حرفان، ومها: "لن وَل". وهذان احلرفان تداّلن على 

ب لن" وهي خاصة ابملضارع مثل: "َل يكت –ملا  –معىن النفي. ومن احلروف النفي: "َل 
لن يكتب"، و "ما" مثل: "ما قرأ"، و "ال" مثل: "ال سّلم"، و "الت" وهي خاصة  –

".بنفي الظرف يف مثل اآل  ية الكرمية: "َواَلَت حَي َمَناص 
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 احلرف: ما دل  على معىن يف غريه، وليس له عالمة يتمي ز هبا، كما لإلسم والفعل.

 املثل: 
 – عن –يف  –ِمْن  –الواو  –التاء  –الباء  –الالم  –حروف اجلر:"الكاف  .7

 رّب". –على  –إىل 
 ما". –َمْن  –مَت  –كيف   –أين  –حروف اإلستفهام: "هل  .8
 الَت". –ال  –ما  –لن  –ملا  –حروف النفي: "َل  .3
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 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 

 ضع حروف اجلر األتية يف اجلملة الصحيحة من عباراتك!
 اجلملة حرف اجلر

  ِمنْ  .7



 
 

 

  إىل .8
  َعنْ  .3
  على .4
  يف .5

 
 ضع حروف اإلستفهام األتية يف اجلملة الصحيحة من عباراتك!

 اجلملة حرف اإلستفهام
  هل .7
  أين .8
  َمنْ  .3
  كيف .4
  ميت .5

 
 ضع حروف النفي األتية يف اجلملة الصحيحة من عباراتك!

 اجلملة حرف النفي
  لن .7
  َل .8
  ما .3
  ال .4
  الت .5

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 الدرس الثالث
 

 أقسام اإلسم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هي:، و أربعة أبوابعلى  الدرس الثالثتتكون هذا 

 النكرة واملعرفة .1
 التذكري والتأنيث .2

 اإلفراد والتثنية واجلمع .3
 املتبوع والتابع )النعت، العطف، التوكيد، البدل( .5



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الكفاءة األساسية
 أن يستوعب الطالب أقسام االسم والقدرة على استخدمها

 
 أهداف التدريس

 أن يفهم الطالب أحوال االسم من انحية التعريف والتنكري .7
 أن مييز الطالب أحوال االسم من تذكري والتأنيث .8
 أن يعي الطالب اإلفراد، والتثنية، واجلمع يف االسم .3
 أن حيلل الطالب املتبوع والتابع وأقسامهما، واستعماهلما يف اجلملة  .4
 اجلملةأن يطبق الطالب استخدام كل  منها يف  .5

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 النكرة واملعرفة
 

 األمثلة .أ
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 تكنس يف الفصل فاطمة. 4    مجيلٌ  رجلٌ أنت  .7
 املاهر امسه أمحد الرجل. 5 7    شجرةٌ هذه  .8
  8              كتاب إمساعيل. هذا  6   كبرية  مدينةٌ جاكرات هي  .3

 طالٌب جديدٌ  أان. 1
 سبورةٌ  تلك. 2
يعّلم النحو وجهه  الذي. األستاذ 9

 مجيلٌ 
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ومن األمثلة السابقة اليت حتتها خٌط، وجدان أّن لكل  منها كلمٌة تدّل على معّي 

مدينٌة"   – شجرةٌ  –وغري معّي. فاالسم دّل على غري معّي يسمى ابلنكرة، مثل: "رجٌل 
كتاب   –الرجل  –كما تقدم يف املثال األول. وأما معّي يسمى ابملعرفة، مثل: "فاطمة 

 الذي" كما تقدم يف املثال الثاين.  –تلك  –أان  –إمساعيل 
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 قلٌم". –زهرٌة  –كل اسم يدّل على غري معّي ، مثل: "امرأٌة   النكرة:
 كل اسم يدّل على معّي . وتنقسم على ستة أنوع، وهي:  املعرفة:

، أو شيئ  بذاته. .7 ، أو مكان   العلم: اسم ُيستخَدم به تعيُي شخص 
 والعلم ثالثة أنواع:

 العلم الُكْن     ية: وهو كل اسم مركب يبدأ أبب، أو أُّم، أو ابن. -
 ابن رشدي".  –أبو بكر  –مثل: "ابن عمر 

 –ملأمون ا –العلم الّلقب: كل اسم أشعر بصفة ملسماه. مثل: "زين العابدين  -
 األمي".

 –رمي م –العلم االسم: ما ليس كنية أو لقًبا. وهو يكون مفرًدا مثل: "علّى  -
اً عبد الوهاب"، أو مركباً مزجي –أمحد"، أو مركًبا إضافياً مثل: "عبد العزيز 

 ويورك".ني –مثل: "بور سعيد 
 املعرف ابأللف والالم: كل اسم نكرة دخلت عليه "ال" فصار معرفة. .8

 الكتاب". –احلديقة  –مثل: "السيف 
 املضاف إىل معرفة: كل اسم نكرة اكتسب التعريف من إضافته إىل اسم معرفة. .3

 مدينة سوراابنا". –قلم زيد  –مثل: "ثوب فاطمة 
 خماطب أو غائب. الضمري: اسم معرفة مبين يدّل على متكلم أو .4

 حنن". –هو  –أنت  –مثل: "أان 
 اسم اإلشارة: كل اسم معرفة يدّل على معّي ابإلشارة إليه.  .5
 هناك". –هنا  –أولئك  –تلك  –ذلك  –هذه  –مثل: "هذا  .6
اسم املوصول: كل اسم يدّل على معي  بواسطة مجلة ُتذكُر بعده. وتسمى هذه  .1

 ما". –من  –الذين  –اليت  –اجلملة بصلة املوصول. مثل: "الذي 
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 عني  نوع الكلمات اليت حتتها خط من نكرة أو معرفة يف هذه اجلمل اآلتية!

 املعرفة النكرة اجلملة
 - √ طالبٌ املثال: أان 

   صاحلٌ  رجلٌ  هذا(. 7
   ؟أنت(. من أين 8
   الدرس(. يكتب أمحد 3
   ساحةٌ (. أمام املدرسة 4
   يعّلم النحَو امسه أمحد اليت(. األستاذ 5
 

 إجعل كل اسم من اآلمساء النكرة مجلةا مفيدةا!
 اجلملة النكرة اسم النمرة

  زهرة .7
  كتاب .8
  امرأة .3
  أسد .4
  مدرسة .5
 

 مفيدةا!إجعل كل اسم من اآلمساء املعرفة مجلةا 
 اجلملة املعرفة اسم النمرة

  هذا .7
  عائشة .8
  أان .3
  التلميذ .4



 
 

 

  التاجر .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 التذكري والتأنيث
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 تطبخ يف املطبخ عائشة. 4    كأبو جاء  .7
 وما فيها لعب وهلٌو  الدنيا. 5    7يف اهلوى            عصفورٌ يطري  .8
      8الدمن            حضراءَ . إنّاكم و 6   يف ليلة البدر القمرتنّور  .3

 أنبتت نبااتً حسناً  أرضٌ . 1
 إىل السوق هندٌ . تذهب 9

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

ينقسم االسم ابلنظر إىل نوعه قسمي: املذكر و املؤنث. واملذكر كل ما يدخل يف 
قمر". وليس للمذكر  –عصفوٌر  –جنس الذكور كما قد سبق يف املثال األول: "أب 

عالمة خمصوصة، بل يعرف ابملعىن واملضمون الكالم وعود الضمري عليه واإلشارة إليه 
 والصلة.

 جنس اإلانس كما قد سبق يف املثال الثاين: "عائشة وأما املؤنث كل ما يدخل يف 
أذٌن". واملؤنث نوعان: لفظٌي ومعنوٌي. فالفظي وهو ماله  –أرض  –حضراء  –دنيا  –

عالمة تدّل عليه، واملعنوي وهو ما ليس له عالمة متيزه. وعالمات املؤنث اللفظي ثالثة: 
(. ألف التأنيث املقصورة، 8ة". (. اتء التأنيث املربوطة يف آخر االسم، مثل: "عائش7

 –(. ألف التأنيث ممدودة، مثل: "حضراء". واملؤنث معنوي مثل: "أرض 3مثل: "دنيا". 
 هنٌد".
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 – تلميذ –مثل: "رجل  هو ما دل  على الذكور من الناس واحليواانت، االسم املذكر

 أسٌد".
 –أخت  –مثل: "أم  هو ما دل  على اإلانس من الناس واحليواانت، االسم املؤنث

 وزينب".
تنقسم املؤنث نوعني: لفظٌي ومعنوٌي. فالفظي وهو ماله عالمة تدل  عليه، واملعنوي 

 وهو ما ليس له عالمة متيزه.
 املؤنث اللفظي ثالثة عالمات وهي:

المات ( يف آخر االسم. وهي أكثر عاملربوطة )وهي اليت تسمى ابلتاء اتء التأنيث (7
 التأنيث استعماالً. وهي:

 أ(. إما موجودة أصال يف بعض األمساء املؤنثة بطبيعة تركيبها.
 منضدة". –حديقة  –مثل: "فاطمة     

 ب(. إما تزاد إىل الصفات لتميز املؤنث من املذكر.
 مجيل = مجيلٌة". –قائم = قائمٌة  –مثل: "مسلٌم = مسلمة       

 ج(. أو تزاد إىل بعض األمساء اليت ليست بصفات. وهذا قليل.
 ابن = ابنة".   –امرؤ = امرأٌة  –مثل: "إنسان = إنسانة      

 املقصورة. تكون األلف املقصورة عالمة للتأنيث يف اللحاالت اآلتية: ألف التأنيث (8
 ها فعلى(.أ(. مؤنث الصفات اليت مذكرها على وزن فعالن )ومؤنث

 جوعان = جوعى".  –كسالن = َكْسَلى   –مثل: "عطشان = عطشى     
 ب(. مؤنث اسم التفضيل الذي مذكره على وزن أفعل )ومؤنثه فُعلى(.

 أصغر = صغرى". –أعظم = عظَمى  –مثل : "أكَّب = كَّبى       
 أبلف مقصورة. ج(. املصادر املنتهية



 
 

 

 ذكرى". –جنوى  –مثل: "دعوى       
 األمساء أو الصفات املنتهية أبلف التأنيث املقصورة بطبيعة تركيبها. د(.

 حبلى". –أفعى  –مثل: "أنثى      
 ألف التأنيث ممدودة. تكون األلف املمدودة عالمة للتأنيث يف اللحاالت اآلتية: (3

 أ(. مؤنث الصفات اليت مذكرها على وزن أفعلى )ومؤنثها فعالء(.
 أعمى = عمياء". –أعرج = عرجاء  –مثل: "أمحر = محراء     

 ب(. األمساء أو الصفات املنتهية أبلف املمدودة بطبعية تركيبها.
 عاشوراء. –عقرابء  –مثل: صخراء       

تص مرمٌي"، وما خي –زينٌب  –وأما املؤنث املعنوي يُ ْعَرف أبعالم اإلانث، مثل: "هنٌد 
 بنت". –أخت  –ابإلانث من األمساء، مثل: "أم 

 ملحوظة:
 هناك بعض األمساء تدّل على املذكر حلقتها عالمة التأنيث. .7

 محزة". –معاوية  –مثل : "طلحة 
 هناك بعض األمساء تدّل على املؤنث وليس هبا عالمة التأنيث. .8

 ٌد".ي –داٌر  –انٌر  –كفٌّ   –كأٌس   –قدٌم  –رِجٌل  –بئٌر  –أرٌض  –مثل: "أُذٌن 
 وميكن أن تستعمل مذكرة أو مؤنثة. عالمة التأنيثليس هبا هناك بعض األمساء  .3

سوٌق  –عنٌق  –طريٌق  –مساٌء  –درٌع  –سبيٌل  –ثدٌي  –إبٌط  –مثل: "حاٌل 
 منٌت". –
  
 النحوية التدريبات .د

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 مثاال منه!ما هو اسم املذكر؟ هات  .7



 
 

 

........................................................................ 
 ما هو اسم املؤنث؟ هات مثاالمنه! .8

........................................................................ 
 كم أنوع اسم املؤنث؟ .3

........................................................................ 
 كم عالمات اسم املؤنث اللفظي؟ أذكرها! .4

........................................................................ 
 ما هو اسم املؤنث املعنوي؟ .5

........................................................................ 
 

 !اآلتية ابالسم املذكر أو املؤنث عني  نوع الكلمات
 

 اسم املؤنث اسم املذكر لكلمةا
 - √ تلميذٌ املثال: 

   (. أستاذةٌ 7
   (. طلحةٌ 8
   (. حبلى3
   (. أُُذنٌ 4
   (. مدرِّسٌ 5
   (. محراء6
   (. مسلمٌ 1
   (. طريقٌ 2
   (. زينب9

   (. مَحزة70



 
 

 

 اجلمع -التثنية  –اإلفراد 
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 املْسلُمْونَ . َحضَر 1    قَائمٌ  زيدٌ  .7
 احملسِنْيَ . إّن هللاَ حيب 2 7   َزيًدارأَيُت  .8
 املسلِمْيَ . حتاوْرُت مع 9    زْيد  مرْرُت ب .3
 إىل املدرسِة                    التلميذاتُ . ذهبْت 70    قلَمانِ هذاِن  .4
 3                التلميَذاتِ . رأْيُت 77 8              قلَمْيِ رأْيُت  .5
 لتلميَذاتِ . مَرْرُت اب78    قلَمْيِ كتْبُت ب .6

 يف الفصل يَ تَ َعلنمونَ  الطالبُ . 73    
 الّنحوِ  ُكُتبَ . قرأَ حممد  74    
   من املدرسة الطالبِ . َرَجْعُت مع 75    

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

ينقسم االسم ابلنظر إىل عدده إىل: املفرد، واملثىن أو التثنية، واجلمع. واالسم املفرد 
هو ما يدّل على واحد أو واحدة، وهو يرَفُع ابلضمة، وينَصب ابلفتحة وخيفض ابلكسرة  
كما قد سبق يف املثال األول. فاالسم املثىن هو ما يدّل على اثني أو اثنتي، وهو بزنادة 

إىل اسم املفرد يف حالة الرفع، وناء ونون يف حاليت النصب واجلر. ويفتح ما قبل  ألف ونون
ناء املثىن يف حاليت النصب واجلر. وتكون النون مكسورًة يف مجيع حاالت اإلعراب كما 

 قد سبق يف املثال الثاين. 



 
 

 

، واالسم اجلمع هو ما يدّل على ثالثة فأكثر. واجلمع ثالثة أنواع: مجع مذكر الساَل
الة مجع املذكر الساَل بزنادة واو ونون على مفرده يف حع تكسري. و ومجع املؤنث الساَل، ومج

الرفع، وناء ونون يف حاليت النصب واجلر. ويكسر ما قبل الياء له يف حاليت النصب واجلر.  
اوْرُت مع حت - احملسِنْي إّن هللَا حيب  - املْسلُمْونَ كما قد سبق يف املثال: " َحضَر 

مجع املؤنث السلم بزنادة ألف واتء إىل املفرد. ويرفع مجع املؤنث الساَل  وأما ".ملسلِمْيَ ا
إىل املدرسِة  التلميذاتُ ابلضمة، وينصب وجيّر ابلكسرة، كما قد سبق يف املثال: "ذهبْت 

مفرده.  وأما مجع التكسري مع تغيري صورة ".لتلميَذاتِ مَرْرُت اب - لتلميَذاتِ مَرْرُت اب -
يف  يَ تَ َعلنمونَ  البُ الطهو يرفع ابلضمة، وينصب ابلفتحة، وجير ابلكسرة، كما يف املثال: "و 

   من املدرسة".  الطالبِ َجْعُت مع  َ -الّنحِو  ُكُتبَ قرأَ حممد   -الفصل 
 

 القواعد النحوية .ج
 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!

 
 أستاٌذ". –حصان  –مثل: "حممد  هو اسم يدل  على واحد أو وحدة، االسم املفرد

ف ونون إىل اسم وهو بزنادة أل. هو اسم يدل  على اثنني أو اثنتني االسم املثىن أو التثنية
 املفرد يف حالة الرفع، وناء ونون يف حاليت النصب واجلر. ويفتح ما قبل ناء املثىن يف حاليت

اِن ، مثل: "حضر املهندسالنصب واجلر. وتكون النون مكسورًة يف مجيع حاالت اإلعراب
 مرْرُت بسيَدتَ ْيِ". –زْرُت دولتَ ْيِ  –

 تثنية املقصور واملنقوص واملمدود:
 (. إذا ثين االسم املقصور نظر إىل ألفه.7

فَت  –عصوين(  –فإذا كانت ألفه اثلثة رّدت إىل أصلها. مثل: "عصا )عصوان  -
 فتيي(. –)فتيان 

 –وإذا كانت ألفه رابعة فصاعداً قلبت الياء. مثل: "مستشفى )مستشفيان  -
 مستشفيي(.



 
 

 

 (. إذا ثين املنقوص ردت إليه ناؤه إذا كانت حمذوفة.8
 قاضيي(. -مثل: "قاض )قاضيان  -

 (. إذا ثين املمدود نظر إىل مهزته:3
 خضراوين(. –فإذا كانت للتأنيث قلبت واواً. مثل: "خضراء )خضراوان  -
 فضاءين(. –إذا كانت أصلية بقيت على حاهلا. مثل: "فضاء )فضاءان و  -
 وإذا كانت منقلبة عن ناء أو واو بقيت مهزة أو قلبت واوا. -

 يبين. –بناوان( أصلها ناء من بىن  –مثل: بناء )بناءان 
 مساوان( أصلها واو من مسا يسمو. –مساء )مساءان       

من  اللغة العربية )حذفت النون مدّرسا: "حضر . مثلوحتذف نون املثىن إذا كان مضافا
 مدرسان(".

 كلتا".  –كال   – ثنتان –اثنتان  –ويلحق ابملثىن خنسة ألفاظ يف إعرابه وهي: "اثنان 
  مرْرُت ابلرجلي كليهما". –رأيت الرجلي كليهما  –مثل: "جاء الرجالن كالمها 

واالسم اجلمع هو ما يدل  على ثالثة فأكثر. تنقسم اجلمع إىل ثالثة أنواع: مجع مذكر 
 السامل، ومجع املؤنث السامل، ومجع تكسري. 

 أوال: مجع املذكر السامل
مجع املذكر الساَل بزنادة واو ونون على مفرده يف حالة الرفع، وناء ونون يف حاليت وقاعدة 

 –أقبلوا  ، مثل: "الزيدونلياء له يف حاليت النصب واجلرالنصب واجلر. ويكسر ما قبل ا
 حتاورُت مع الزيِدْيَن".  –رأيُت الزيِدْيَن 

 مجع املذكر السامل للمقصور واملنقوص واملمدود:
إذا مجع االسم املقصور مجع مذكر ساملًا حذفت ألفه وبقيت الفتحة قبل واو أو  (7

 ناء اجلمع.
 .مصطِفْيَ" –مثل: "مصطفى: مصطفوَن 

ا ما قبل الواو وكسر م إذا مجع االسم املنقوص مجع مذكر ساملاً حذفت ناؤه وضم (8
 قبل الياء.



 
 

 

 الباقي". –مثل: "الباقي: الباقون 
إذا مجع املمدود مجع مذكر ساملًا اتبعت يف شأنه نفس القواعد اخلاصة بتثنية  (3

 املمدود.
 مثل: "رفاء: رفاءون )اهلمزة أصلية(.

 "بنناء: بنناءوَن أو بنناوون )اهلمزة منقلبة عن ناء(.       
 مثل: حضر مدّرسو اللغات. وختذف نون مجع املذكر السامل إذا كان مضافاا.

ثالثون  – "أولو )مبعىن أصحاب( ويلحق جبمع املذكر السامل يف إعرابه األلفاظ اآلتية:
 أرضوَن". – عاملونَ  –سنوَن  –أهلوَن  –بنون  –... إىل تسعي 

 ".العاملياحلمد هلل رّب  –رجال  أربعونمثل: "حضر 
 اثنيا: مجع املؤنث السامل

وقاعدة مجع املؤنث السلم بزايدة ألف واتء إىل املفرد. ويرفع مجع املؤنث السامل 
ءا، زينبات". وإذا كان آخر املفرد ات –ابلضمة، وينصب وجير  ابلكسرة، مثل: "زينب 

 مسلمات". –حذفت عند اجلمع، مثل: "مسلمة 
 مجع املؤنث السامل للمقصور واملنقوص واملمدود:

 إذا مجع االسم املقصور مجع مؤنث ساملاً، نُظَر إىل ألفه. (7
 ذا كانت اثلثة ردت إىل أصلها )الواو أو الياء(.فإ -

هدنات )األلف  –عصوات )األلف أصلها واو(، هدى  –مثل: عصا 
 أصلها ناء(.

 وإذا كانت رابعة فصاعدا قلبت ناء. -
 ُمسرتى : ُمسرتنَات". –ذكرى : ذكرنات  –مثل: "كَّبى : كَّبنات 

 إذا مجع اإلسم املنقوص مجع مؤنث ساملاً، ُردت إليه ناؤه إذا كانت حمذوفة. (8
 جارنات(.مثل: "مرْرُت أِبهنار جارنات )مجع  -

 فإذا مجع اإلسم املمدود مجع مؤنث ساملاً نظر إىل مهزته. (3
 فإذا كانت أصلية بقيت. مثل: "إنشاء : إنشاءات". -



 
 

 

 حسناء : –وإذا كانت للتأنيث قلبت واواً. مثل: "صحراء: صحراوات  -
 حسناوات".

 وإذا كانت منقلبة عن واو أو ناء بقيت مهزة أو قلبت واواً. -
 مساوات )اهلمزة أصلها واو من مسا يسمو(. مثل: مساء: مساءات أو

 وفاء: وفاءات أو وفاوات )اهلمزة أصلها ناء من وىف يفي(.      
 اثلثا: مجع التكسري

ليس و  مجع التكسري هو اسم يدل  على أكثر من اثنني أو اثنتني مع تغيري صورة مفرده.
تاله من النحاة أن  يه ومنله قاعدة حَتُْصُر صيغه، إذ تربو على ثالثي صيغة. وحاول سيبو 

جيعلوا لكل صيغة من صيغه أمساء وصفات معينة. وأن صيغه الختضع للقياس، وإمنا ختضع 
 للسماع. ونسوق منها طائفة، نتبع فيها املفرد واملفردة ابجلمع:

 
 مجع التكسري املفرد/ة النمرة مجع التكسري املفرد/ة النمرة

 رسائل رسالة .76 َزنانب زينب . 7
 إخوة أخ .71 فواطم فاطمة .8
 حجارة حجرٌ  .72 جعافر جعفر .3
 رناض روضة .79 رِجال رجل . 4
 ثياب ثوب .80 ألعاب لعب .5
 سحائب سحابة .87 أَذُرْوع ِذراع .6
 فتاوى فتوى .88 كتبٌ  كتاب .1
 قراطيس قرطاس .83 صغار صغري .2
 جواهر جوهر .84 حاكة حائك .9

 بلدان بلد أو بالد .85 ُصبُ رٌ  صبور .70
 مصابيح مصباح .86 ُكَّب ُكَّبى .77
 يتامى يتيم .81 ألسنة لسان .78



 
 

 

 جنوم جنم .82 رهبان راهب .73
 علماء عاَل .89 أمم أمةٌ  .74
 أصدقاء صديق .30 حبار حبرٌ  .75

 
 النحوية التدريبات .د

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 

 إىل اسم التثنية و مجع املذكر السامل!حول األمساء اآلتية 
 مجع املذكر السامل اسم التثنية لكلمةا

 موظّفون/ موظِفْيَ  موظّفان/ موظَّفْيِ  موّظفاملثال: 
   (. مْسِلمٌ 7
   (. ُمدّرسٌ 8
   (. ُمَهندسٌ 3
   (. ُمْرَتَضى4
   (. مسافرٌ 5
 

 !مجع املؤنث السامل حول األمساء اآلتية إىل
 اسم التثنية لكلمةا

 مسلماٌت  مسلمةٌ املثال: 
  (. اتِجرةٌ 7
  (. طالبةٌ 8
  (. تلميذةٌ 3
  (. فاّلحةٌ 4
  (. فاطمة5



 
 

 

 
 !مجع التكسري حول األمساء اآلتية إىل

 اسم التثنية لكلمةا
 ُك  ُتٌب  كتابٌ املثال:  

  (. قلمٌ 7
  (. عاَلٌ 8
  (. مصباحٌ 3
  (. أستاذٌ 4
  (. أمي ْرٌ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 التابع –املتبوع 
ينقسم االسم إىل متبوع واتبع. واملتبوع هو االسم املوصوف أو اسم الذات واملعىن. 

حه. والتوابع أربعة أنواع: النعت، والعط صه أو يوضِّ ف، والتابع هو ما يتبعه مما يُ َعيّنه أو خيصِّ
 والتوكيد، والبدل. وسنبي كل واحد منها كما يلي:

 
 النعت

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 أخوه الفاضلُ . جاء الرجل 4   املاهرُ جاء التلميُذ  .7
           8أخومها      الفاضلُ . جاء الرجالن 5   7             ْينِ املاهرَ رأْيُت التلميَذْيِن  .8
 أخوهم الفاضلُ . جاء الرجال 6  اتِ املاهر أعجبت ابلتلميذاِت  .3

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

من األمثلة السابقة، عرفنا أّن كل واحد من األمساء اليت حتتها خٌط تدّل على صفة  
 يف اسم قبله أو فيما يتعّلق به. وهذه كلها تسمى ابلنعت أو الصفة. 

يع مجفاملثال األول يسمى ابلنعت احلقيقي. وكان النعت احلقيقي يتبع منعوته يف 
 إفراده صفاته: يف إعرابه رفًعا، ونصًبا وجرّا، ويف تعريفه وتنكريه، ويف تذكريه وأتنيثه، ويف

 وتثنيته ومجعه.
وأّما املثال الثاين يسمى ابلنعت السبيب. وهو صيغة قدمية قّل استعماله اآلن. ويتبع 

، واليتبع يف التذكري االنعت السبيب املنعوت يف التعريف والتنكري واإلعراب رفًعا ونصباً وجرّ 
 والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع، وإمنا يتبع يف ذلك الفواعل بعده. ويكون مفردا دئًما.



 
 

 

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

ثل: "جائت مبني  بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق به، ت: اتبع يدل على صفة لتالنع
 املرأة الصاحلة".

 النعت نوعان: حقيقٌي وسبيٌب.
 :  .مثل: جاء خالٌد األديبُ  ما يبني  صفةا من صفات متبوعه، النعت احلقيقيُّ

مع، فاحلقيقّي جيب أن يتبع منعوتهُ يف التعريف، والتنكري، واإلعراب، واإلفراد، والتثنية، واجل
رجال جاء ال –جاء الرجالن الفاضالن  –والتذكري والتأنيث. مثل:"جاء الرجل الفاضل 

 الفاضلون".
 واحلقيقي يكون على ثالثة مواضع:

 من مدينة(. اسم ظاهر، مثل: جاكرات مدينة واسعة )واسعة: نعت .7
 شبه مجلة )أي ظرف أو جار جمرور(. .8

 مثل: للحق صوٌت فوق كل صوت )فوق: ظرف نعت لصوت(
 تذاع أحلان من روائع النغم )من روائع: جار وجمرور نعت ألحلان(.      

 مجلة امسية أو فعلية. .3
 مثل: مضى يوم برده قارٌص )برده قارص نعت ليوم(

 هذا عمٌل يفيد لك )يفيد لك نعت لعمل(.      
ثل: "جاء م ما يبنيِ  صفةا من صفاِت ما له تعلٌُّق مبتبوعه وارتباٌط به،: النعت السبيبُّ 

التنكري، واإلعراب فقط. و  أن يتبع منعوتهُ يف التعريف، الرجل احلسن خطُُّه". فالسبيبُّ جيب
 ويراَعى يف أتنيثه وتذكريه ما بعده. ويكون مفردا دائًما.

 م".جاء الرجال الكرمي أبوه –جاء الرجالن الكرمي أبومها  –مثل: "جاء الرجل الكرمي أبوه 
 



 
 

 

 النحوية التدريبات .د
 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!

 
 اآلتية ابلنعت املناسب!كم ل النقطة يف هذه اجلمل 

 املزدحمِ    (. هذه إمرأٌة .....7
 اجملتهدُ    (. مرْرُت ابلطريِق .....8
َلةٌ    (. تسّلْقُت شجرًة .....3  مَجي ْ
(. ذهب الطالُب .... إىل 4

 املدرسة 
   ٌواسعة 

 غلْيَظةً    (. يل مزرعٌة .....5
 

 عبارتك!إجعل مخس مجٍل اليت تكون فيها النعت واملنعوت من 
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 
 
 
 
 

  



 
 

 

 العطف
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 ُأختُ َهاو جنحْت فاطمُة  .7
 سعيدٌ فجاء عليٌّ  .8
 الزُهادَ  أوَجاِلِس العلماَء  .3
 ُأختَها أوعائشَة  أوتزّوْج هنًدا  .4
 جاكرات مثإذهْب إىل ماالنج  .5
 املدرسِة؟ أوهل حممد يف البيِت  .6

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

إذا نظْراَن إىل األمثلة السابقة، فوجدان احلروف اليت تكون واسطًة بي الكلمتي 
ابسم  اتباع اسمفأكثر. فيسمى هذه احلروف كلها ابحلروف العطف. وأما العطف هو 

آخر بواسطة حرف من حروف العطف. ويسمى املتبوع معطوفًا عليه والتابع معطوفًا. 
 ويتبع املعطوف معطوفًا عليه يف اإلعراب دائما كما قد سبق يف املثال.

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 



 
 

 

حممد وعلي  مثل: "ذهب العطف.حد حروف العطف: اتبع يتوسط بينه وبني متبوعه أ
أو  – مثّ  –الفاء  –إىل املسجد". وتنقسم حروف العطف على تسعة أقسام، وهي: الواو 

 حَّت. وسنعرض مع موجز معاين حروفها فيما يلي: –بل  –لكْن  –ال  –أم  –
 الواو: ملطلق اجلمع، مثل: "جاء حسن وأمحد وسعيد". .7
 "دخلْت فاطمة فعائشة".الفاء: للرتتيب مع التعقيب، مثل:  .8
 مث: للرتتيب مع الرتاخي، مثل: "مات الرشيد مث املأمون". .3
 أو: للتخيري أو الشك، مثل: "تَزونْج زينَب أو أختها". .4
 أْم: لطلب التعيي، مثل: "أ حممد يف الدار أم خالٌد؟". .5
 ال: لنفي احلكم عن املعطوف، مثل: "خِذ الكتاَب ال القلَم". .6
 مثل: "ما جنح عليٌّ لكْن أخوه".لكْن: لالستدراك،  .1
 بل: للعدول عن احلكم السابق، مثل: "قام سليٌم، بل خالٌد". .2
 حَت: للغاية، مثل: "ميوت الناُس حَت األنبياُء". .9

 
 النحوية التدريبات .د

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 

 اآلتية!ضع حرف العطف مالئماا بني كل معطوف ومعطوف عليه يف اجلمل 
 مُثن    (. أتفاًحا أكْلَت ..... متراً 7
(. ابع الفالح الشعري .... 8

 القمح
   َو 

 أوْ    (. قرْأُت الكتاب ..... فهْمُتهُ 3
 بلْ    (. ما قرأت الكتاب ..... بعضه4
 لكن   (. حضر أمحد ..... فريد5
 



 
 

 

 من عبارتك! ٍل اليت تكون فيها العطفإجعل مخس مج
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 التوكبيد
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 هُ نفس. جاء الطالُب 4  اخلبزَ  علّي عليّ أكل  .7
            8              همكلن . رأْيُت القوَم  5   7علّي اخلبَز         أكل أكل .8
 همعامنتِ . أحسْنُت إىل فقراِء القريِة 6   اخلب ْزَ  ُكْل أْنتَ  .3

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

ومن هذه األمثلة السابقة، وجدان الكلمات اليت تذكر لتأكيد الكالم يف نفس 
السامع. وهذه الكلمات تسمى ابلتوكيد. ومنها ما أييت على تكرير املؤّكد بلفظه أو مبرادفه،  

 –جلميع ا –العي  –كما قد سبق يف املثال األول. ومنها ما أييت بذكر لفظ "النفس 
مثىن("، على شرط أن تضاف هذه املؤكدات إىل ضمري يناسب كلتا )لل  –كال   –العامة 

 املؤكد، كما قد سبق يف املثال الثاين.
 

 القواعد النحوية .ج
 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!

 
التوكيد هو اتبع يذكر يف الكالم لدفع توهم قد حيمله الكالم إىل السامع، حنو: "جاء 

 نفُسُه".أمحُد أمحد" و "جاء أمحُد 



 
 

 

 التوكيد قسمان: لفظٌي ومعنوٌي.
فالفظي يكون بتكرار لفظ املؤكد أو مرادفه، سواٌء كان امسا ظاهراً، أم ضمريا، أم فعاًل، أم 

أو أتى  –جاء عليٌّ جاء عليٌّ  –جاء جاء عليٌّ  –حرفا، أم مجلًة. مثل: "جاء عليٌّ عليٌّ 
 جاء عليٌّ".

تا )للمثىن("، كل  –كال   –عامة  –مجيع  –عي  –فاملعنوي يكون ابلكليمات اآلتية: "نفس 
على شرط أن تضاف هذه املؤكدات إىل ضمري يناسب املؤكد، مثل: "جاء الطالب نفسُه 

 جاء املرأاتن كلتامها".  –جاء الرجالن كالمها  –رأيُت الطالَب كلنهم  –
 

 النحوية التدريبات .د
 األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!أجب هذه 

 
 ضع يف كل  مكاٍن من األماكن اخلالية توكيدا لفظيا مناسبا!

(. استيقْظُت ... من النوم 7
 صباحا 

  األسد 

 هو   (. ذهب ..... التاجر إىل السوقِ 8
 أان   (. رأْيُت األسد .....3
 أنت   (. علي قرأ ..... الكتابَ 4
 َذَهبَ    (. إفتْح ..... النافَذةَ 5

 
 ضع يف كل  مكاٍن من األماكن اخلالية توكيدا معنواي مناسبا!

 عينُ َها   (. جاء الرجال .....7
 نفَسهُ    (. جنح الطالبان .....8
 ُكلُُّهمْ    (. امللُك ..... هللِ 3
 ِكاَلمُهَا   (. حضرت عائشُة .....4



 
 

 

 كلُّهُ    (. قابْلُت الوزيَر .....5
 من عبارتك! تكون فيها التوكيد واملؤكدٍل اليت إجعل مخس مج

7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 البدل
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 النحوَ  األستاُذ حممديعّلُم  .7
 إىل املدرسة التلميُذ أمحدذهب  .8
 منهم التالميذ عشرونجاء  .3
 القبيلة ربعهاجاءت  .4
 الكرميِ  بعليّ  خلِقهأعجْبُت  .5
 املعّلُم علُمهُ نفعين  .6
 الكتاَب، القلمَ خْذ  .1
 املعلُم، الطالبُ جاء  .2

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

تبوع أو جزء املإذا الحظنا إىل األمثلة السابقة، رأينا أّن فيها اتبع يدل على نفس 
منه. وهو يسمى ابلبدل. وأن البدل اليفيد داللة جديدة، فهو نفس املبدل منه. البدل 

 أربعة أقسام: البدل املطابق، وبدل البعض من الكل، وبدل االشتمال، وبدل الغلظ.
البدل املطابق هو بدل الشيئ مما كان طبق معناه، كما يف املثال األول والثاين 

التلميذ أمحد". ومن الواضح أن األستاذ هو نفسه حممد. كذلك التلميذ  –"األستاذ حممد 
 هو نفسه أمحد. ويسمى أيضا كل من كل، ألّن البدل هو عي املبدل منه.



 
 

 

البدل البعض من الكل هو بدل اجلزء من كّله، كما يف املثال الثالث والربع "جاء 
لقبيلة أّن عشرون منهم و ربع من ا ". والواضحجاءت القبيلة ربعها - التالميذ عشرون منهم

 جزٌء من التالميذ والقبيلة.
بدل االشتمال هو بدل الشيئ مما يشتمل عليه، كما يف املثال اخلامس والسادس 

خللق، واملعّلم يشتمل ". فعليٌّ يشتمل على انفعين املعّلُم علُمهُ ، "أعجْبُت بعليّ  خلِقه الكرميِ 
 ، ليس جزًءا ممن يشتمل عليه.على العلم. وكّل من اخللق والعلم

بدل الغلط هو ما ذكر ليكون بداًل من اللفظ الذي سبق إليه اللسان،وهو قليل  
"، فقد البُ جاء املعلُم، الط - خْذ الكتاَب، القلمَ كما يف املثال السابع والثامن كأن تقول "

 غلطت، وقلت الكتاب واملعلم فأبدْلَت منه القلم والطالُب.
 

 يةالقواعد النحو  .ج
 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!

 
البدل هو اتبع يدل على نفس املتبوع أو جزء منه، مثل: "رجع األستاذ عليٌّ من املدرسة". 

 أّن علّياً بدل لألستاذ وهو مرفوع ألنه بدل السم مرفوع.
 البدل أربعة أنواع:

 بدل مطابق )كل من كل(: يكون البدل عَي املبدل منه. .7
 "كّرم اخلليفُة هارون الرشيد العلماَء".مثل: 

 بدل البعض من الكل: يكون البدل جزءاً من املبدل منه. .8
 مثل: "قرْأُت الكتاَب نصَفُه".

 بدل اشتمال: يكون البدل ممّا يشتمل عليه املبدل منه. .3
 مثل: "نفعين األستاُذ علُمُه".

 طاً.ذُِك      َر غلبدل الغلظ: يكون البدل من اللفظ الذي سبق إليه اللساُن، ف .4
 مثل: "جاء املعّلُم، الطالُب".



 
 

 

 
 النحوية التدريبات .د

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 

 ضع يف كل  مكاٍن من األماكن اخلالية بدالا مناسبا!
 زيدٌ    (. مَسْعُت الشاعَر .....7
 أربعةٌ    (. حضر أخوك .....8
 إنَشادهُ    (. َقَضْيُت الدْيَن .....3
 الكتابَ    (. اشتغل الُعماُل ..... منهم4
 رُبُ َعهُ    (. خذ القلَم .....5
 

 من عبارتك! ٍل اليت تكون فيها البدل واملبدل منهإجعل مخس مج
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 الدرس الرابع
 

 يف املرفوعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هي:، و ثالثة أبوابعلى  الدرس الرابعتتكون هذا 

 املبتدأ واخلرب .1
 الفاعل .2

 انئب الفاعل .3



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الكفاءة األساسية
 أن يستوعب الطالب يف املرفوعات والقدرة على استخدمها

 
 أهداف التدريس

 أن يعرف الطالب عن املبتدأ واخلَّب .7
 أن يشرح الطالب عن أقسام املبتدأ واخلَّب واستعماله يف اجلملة .8
 أن يفصل الطالب بي الفاعل وانئب الفاعل واستعماله يف اجلملة .3
 أن يطبق الطالب املبتداء، واخلَّب، والفاعل، وانئب الفاعل يف اإلعراب .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 واخلرباملبتدأ 
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 ماهرٌ . املدّرس 6    حاضرةٌ  هندٌ  .7
 يذاكر الدرس. زيد 1    موجودٌ  الفَت .8
 8        شعره جّيدٌ . أمحد 2 7          عادلٌ  القاضي .3
 يف اجلامعة. صاحبك 9    قلمٌ عندي  .4
 أمام الباب. الصديق 70   كتابٌ على املكتِب   .5

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

ومن هذه األمثلة السابقة، وجدان االمسي تتألف منهما مجلةٌ مفيدٌة. ويسمى هذان 
ز املبتدأ عن حاضرٌة: خَّب(. يتميّ  –االمسان ابملبتدأ واخلَّب. مثل: هنٌد حاضرٌة )هنٌد: مبتدأ 

 اخلَّب أبن املبتدأ خمٌَّب عنه، واخلَّب خمٌَّب به. 
إذا نظران إىل املثال األول، وجدان االسم املرفوع الذي يقع يف أول اجلملة. وهو 
يسمى ابملبتدأ. ويكون املبتدأ امسًا ظاهرا مثل: هنٌد حاضٌر، أو امسا مقصورا مثل: الفَت 
موجود، أو امسا منقوصا مثل: القاضي عادل، أو ظرفاً مثل: عندي قلم )عندي ظرف خَّب 

لم مبتدأ مؤخر(، أو جارًا وجمرورًا مثل: على املكتب كتاٌب )على مقدم حمله الرفع، وق
 املكتب جار وجمروٌر خَّب مقدم حمله الرفع، كتاٌب مبتدأ مؤخر(.

وأما املثال الثاين، وجدان االسم املرفوع أسِنَد إىل املبتدأ، وهو اخلَّب. ويكون اخلَّب 
رس مجلة فعلية مثل: زيٌد يذاكر الد امسا ظاهرا مثل: املدّرس ماهٌر )ماهر خَّبٌ للمدّرس(، أو



 
 

 

)يذاكر الدرس مجلة فعلية تكون خَّبا لزيد (، مجلًة امسيًة مثل: أمحد شعره جّيٌد )شعره جّيٌد 
مجلٌة امسيٌة تكون خَّبًا لشعره(، جارا جمرورا مثل: صاحبك يف اجلامعة )يف اجلامعة جارٌّ 

ن لباب )أمام الباب ظرٌف تكو جمروٌر تكون خَّبًا لصاحبك(، ظرفا مثل: الصديق أمام ا
 خَّباً لصديق(. 

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

 ، مثل: زيٌد عاقلٌ املبتدأ هو اسم مرفوع يقع يف أول اجلملة
األصل يف املبتدأ معرفٌة، وقد تكون نكرًة إذا كان خَّبه ظرفًا أوجارًا أو جمروراً، مثل: أمام 

 يف الفصل طالٌب.  –املسجد ساحٌة 
ثل: احلق منصور ، مواخلرب هو ما ُأسِنَد إىل املبتدأ، وهو الذي تتم به مع املبتدأ فائدة

إبضافته  كرٌة، وقد تكون معرفةً )منصوٌر اسم مرفوع يكون خَّبا للحق(. األصل يف اخلَّب ن
إىل املعرفة مثل: حممٌد صادق القول )صادق خَّب نكرة ولكنها أضيفت إىل اسم معرفة 
فاكتسبت منه التعريف وصارت معرفة(، أو سبقه ضمرٌي منفصل غالبا، مثل: زيد هو 

 الطالب.
 واخلَّب ثالثة أنواع:

 مفرد، مثل: أمحد شاعر. .7
 عمل.النجاح أساسه ال –ية(، مثل: الشمُس أشرقْت مجلة )مجلة فعلية أو مجلة امس .8
 ملنزل.احلديقة أمام ا –شبه اجلملة )جاّر جمرور أو ظرف(، مثل: العامل يف املصنع  .3

 
 النحوية التدريبات .د

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 



 
 

 

 إجعل كل اسم من األمساء اآلتية مبتدأ وأخرب عنه!
 اجلملة االسم النمرة

  البيتُ  .7
  امل   علِّمُ  .8
  املوظفون .3
  القلمان .4
  الطالب .5
 

 إجعل كل اسم من األمساء اآلتية خرباا ملبتدٍإ يناسبه!
 اجلملة االسم النمرة

  ماهرٌ  .7
  انجحون .8
  نشطات .3
  يف الفصل .4
  خيطب أمام اجلماعة .5
 

 هات مخس مجٍل من املبتدأ واخلرب!
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 أعرب اجلمل اآلتية:
 املثال: أمحد أيكل اخلبزَ 



 
 

 

 أمحد: مبتدأ مرفوٌع ابلضمة -
 أيكل: فعل مضارع مرفوع ابلضمة، وفاعله ضمرٌي مستتري تقديره هو. -
 ه منصوٌب ابلفتحة.اخلبَز: مفعوٌل ب -
 واجلملة "أيكل اخلبز" تكون خَّباً للمبتدأ. -

 الطالب جمتهدٌ  .7
........................................................................ 

 النظافة تُنّشُط اجلسمَ  .8
........................................................................ 

 دقِ النجاُة يف الص .3
........................................................................ 

 الراحة بعد التعب .4
........................................................................ 

 فاطمة مطيعةٌ  .5
........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 الفاعل
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 حضر الرجل .7
 7        جاء املدرسان إىل املدرسة .8
          ذهب املوظفون إىل اإلدارة      .3
 جلْسُت على الكرسي .4
 8          ما جاء إالّ أْنتَ  .5
 أمحد أكل الرزّ  .6

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

إذا نظران إىل األمثلة السابقة، وجدان االسم الذي أُسِنَد إىل فعل  مبين للمعلوم. 
ويسمى هذا االسم ابلفاعل. وهو على قسمي: صريٌح وضمرٌي. فأما املثال األول يظهر به 

ل: فاعل )الرج حضر الرجلأن لكل فعل من األفعال يذكر فيها ابلفاعل الصريح، مثل: 
هب ذ)املدرسان: فاعل مرفوع ابأللف(،  درسان إىل املدرسةجاء املمرفوع ابلضمة(، 

 )املوظفون: فاعل مرفوع ابلواو(. املوظفون إىل اإلدارة
فأما املثال الثاين يظهر به أن لكل فعل من األفعال يذكر فيها ابلفاعل الضمري، 

 ام)جلْسُت: التاء: ضمري متصل مبيٌن يف حمل رفع فاعل(،  جلْسُت على الكرسيمثل: 
الفاعل ) أمحد أكل الرزّ )أنت: ضمري منفصل مبيٌن يف حمل رفع فاعل(،  جاء إاّل أْنتَ 

 ضمري مسترت تقديره هو(.



 
 

 

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

الفاعل هو اسم مرفوع يقع بعد فعل مبين للمعلوم ويدل  على من فعل الفعل أو اتصف 
 به، مثل: جاء زيٌد. 

والفاعل دائماً يلي فعله، ويكون اترًة امساً مفرداً واترة تثنياً وجمموًعا جبمع مذكر الساَل، أو 
انم  –انم الزيدون  –انم الزيدان  –مجع مؤنث الساَل، أو مجع تكسري ، مثل: "انم زيٌد 

 انمت الفتيات". –انمت الفتانان  –انمت الفتاة  –الزيود 
 وضمري. تنقسم الفاعل على قسمي: صريحٌ 

 فالصريح، مثل: "قام أمحُد".
َت، قْلَنا". وإما منفصٌل كأاَن، وأن –قْلِت  –قْلَت  –والضمري، إّما متصٌل، مثل: "قْلُت 
 –قوم ت –وإمنا قام حنن". وإّما مسترٌت، مثل: "أقوم  –وأنِت، وحنُن، مثل: "ما قام إالّ أان 

 أمحد يقوم". –نقوم 
 

 النحوية التدريبات .د
 األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة! أجب هذه

 
 إجعل كل اسم من األمساء اآلتية فاعالا يف مجلة من عبارتك!

 اجلملة االسم النمرة
  املصباح .7
  الطبيبان .8
  التاجرةُ  .3
  القمر .4



 
 

 

  الطعام .5
 

 هات مخس مجٍل من الفاعل!
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 أعرب اجلمل اآلتية:
 املثال: َنِدَم الظاَلُ 

 ندم: فعل ماضى مبين على الفتح -
 الظاَل: فاعله مرفوع ابلضمة -

 قام الزيدان .7
........................................................................ 

 فرحْت زيَنب .8
........................................................................ 

 ذهب الطالب إىل املدرسة .3
........................................................................ 

 تُب علّي الّدرسَ يك .4
........................................................................ 

 قرْأُت الكتابَ  .5
........................................................................ 

 
 



 
 

 

 انئب الفاعل
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 ُيصاُم رمضانُ  .7
 7          العينانتَسرُّ  .8
 ُيشاَهُد الالعبونَ  .3

 
 ُأكرِْمتَ  .4
 8       ما ُيْكَرُم إالّ أنتَ  .5
 فاطمُة ُتْكَرمُ  .6

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

ومن هذه األمثلة السابقة، وجدان االسم الذي أُسِنَد إىل فعل  مبين للمجهول. 
 مقام الفاعل بعد حذفه وينوب منابَه.ويسمى هذا االسم ابلنائب الفاعل. ألنه يقوم 

وهو على قسمي: صريٌح وضمرٌي. فأما املثال األول يظهر به أن لكل فعل من 
م املسلمون أصله يصو  ُيصاُم رمضانُ األفعال يذكر فيها ابلنائب الفاعل الصريح، مثل: 
ُر العيني هرُّ العينان أصله يسرُّ الزن سَ تُ رمضاَن )رمضاُن: انئب الفاعل مرفوع ابلضمة(، 

العبي أصله يشاِهُد الناس ال ُيشاَهُد الالعبونَ )العينان انئب الفاعل مرفوع ابأللف(، 
 )الالعبون: انئب الفاعل مرفوع ابلواو(.



 
 

 

فأما املثال الثاين يظهر به أن لكل فعل من األفعال يذكر فيها ابلنائب الفاعل 
ا يُْكَرُم إالّ ميف حمل رفع انئب الفاعل(، )التاء: ضمري متصل مبيٌن  ُأكرِْمتَ الضمري، مثل: 

والنائب الفاعل ) فاطمُة ُتْكَرمُ )أنت: ضمري منفصل مبيٌن يف حمل رفع انئب فاعل(،  أنتَ 
 ضمري مسترت تقديره هي(.

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

ل بعد وحيل حمل الفاعانئب الفاعل هو اسم مرفوع يقع بعد فعل مبين للمجهول 
. فيكون انئبه مع صيغ الفعل املبين للمجهول. وأما صيغ الفعل املبين للمجهول حذفه

 تنقسم على قسمي: صيغ خاصة ابلفعل املاضي و صيغ خاصة ابلفعل املضارع.
 صيغ الفعل املاضي: .7

 يَضمُّ أوله وُيْكَسُر ما قبل آخره. -
 اثثُ مثل: َصَنَع النجاُر األاثَث: ُصِنَع األ

 وإذا كان الفعل مبدوءاً بتاء  ُضمن اثنيه مع التاء -
 مثل: َتَسلنَمْت فاطمُة اجلائزََة: ُتُسلَِّمْت اجلائزةُ 

 وإذا كان ما قبل آخره الفاء قُِلَبْت ناًء وكسر ما قبلها. -
 مثل: قال الشاهُد احلقن: قيل احلقُّ 

 صيغ العل املضارع: .8
 يَضمُّ أوله ويُ ْفَتُح ما قبل آخره. -

َنانِ   مثل: َيُسرُّ الزْهُر العينَ ْيِ: ُتَسرُّ العي ْ
 وإذا كان ما قبل آخره ناًء أو واًوا قُِلَبْت ألًفا -

 مثل: يبيُع الفالُح الِقْطَن: يُ َباُع الِقْطنُ 
 يصوم املسلمون رمضان: يصام رمضانُ       



 
 

 

 فنائب الفاعل نوعان: صريح و ضمرٌي.
صٌل والضمرُي، إما متصٌل، كالتاء من "اُكرْمَت"، وإما منف فالصريح، مثل: "حُيَبُّ اجمْلتهُد". 

ٌر مثل: "ُأكَرُم  فاطمة  –مد ُيْكَرُم حم –ُتْكَرُم  –نُكَرُم  –مثل: "ما ُيْكَرُم إالّ أانَ"، وإما مسَتتي ْ
 ُتْكَرُم". 

 
 النحوية التدريبات .د

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 

 !املعلوم إىل مبين اجملهول انئبَ إجعل كل فعل من مبين 
 املثال: َنَصَر = ُنِصرَ 

 لفعل مبين للمجهولا الفعل مبين للمعلوم النمرة
  فَ تَ       حَ  .7
  قال .8
  يَِبْيعُ  .3
  اْستَ  ْغ   َف    رَ  .4
  َمرن  .5
  زادَ  .6
  ابْ َتَسمَ  .1
  َيْستَ ْيِقظُ  .2
  اْنَكَسرَ  .9

  يَ ْرِجعُ  .70
 
 
 



 
 

 

 يف مجلة من عبارتك! انئَب فاعلٍ إجعل كل اسم من األمساء اآلتية 
 اجلملة االسم النمرة

  البابُ  .7
  الّضيوفُ  .8
  اخلادمانِ  .3
  الكتاب .4
  الّلْبُ  .5
 

 الفاعل! انئب هات مخس مجٍل من
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 
 أعرب اجلمل اآلتية:

 املثال: قُرِأَ الكتابُ 
 قُرِأَ: فعل ماضى مبين للمجهول -
 الظاَل: انئب الفاعل مرفوع ابلضمة -

 ُكِتَبْت الصفحاتُ  .7
........................................................................ 

رٌ اُحُتِفَل احتَفاٌل   .8  كبي ْ
........................................................................ 

 صْيَم يوُم اخلميسِ  .3



 
 

 

........................................................................ 
 ُيْضَرُب أمحدُ  .4

........................................................................ 
 اُْسُتْخرَجْت اللْؤلَؤةُ  .5

........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 الدرس اخلامس
 

 يف املنصوابت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هي:، و تسعة أبوابعلى  الدرس اخلامستتكون هذا 

 املفعول به .1
 املفعول املطلق .2

 املفعول فيه .3
 ألجلهاملفعول له أو  .5

 املفعول معه .4
 احلال .6

 االستثناء .3
 التمييز .6
 النداء .9



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 الكفاءة األساسية
 أن يستوعب الطالب يف املنصوابت والقدرة على استخدمها

 
 أهداف التدريس

أن يشرح الطالب املفعول به، واملفعول املطلق، واملفعول له، واملفعول فيه،  .7
 واملفعول معه 

أنواع املفعول به، واملفعول املطلق، واملفعول له، واملفعول  أن يفصل الطالب .8
 فيه، واملفعول معه مع استعماله يف اجلملة واالعراب

 أن يشرح الطالب احلال، واالستثناء، والتمييز، والنداء  .3
أن يفصل الطالب احلال، واالستثناء، والتمييز، والنداء مع استعماله يف اجلملة  .4

 واالعراب
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 فعول بهامل
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 كتب عليٌّ الدرس .7
 7      أخذ أمحد القلَمْيِ  .8
 ُتَك    ّرُِم الدولُة املتوِقْيَ  .3

 
 رأيْ ُتَك انئماً  .4
 8        أكرْمُتكَ  .5
 إناك نعبد وإناك نستعي .6

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

وجدان االسم دّل على شيئ  وقع عليه فعل الفاعل.  ومن هذه األمثلة السابقة،
وهذا االسم يسمى ابملفعول به. وهو على قسمي: صريٌح وضمرٌي. فأما املثال األول يظهر 

 ليٌّ الدرسكتب عبه أن لكل فعل من األفعال يذكر فيها ابملفعول به الصريح، مثل:
منصوب  )القلَمْيِ: مفعول به أخذ أمحد القلَمْيِ )الدرس: مفعول به منصوب ابلفتحة(، 

 (.: مفعول به منصوب ابلياءوِقْيَ فاملت) وِقْيَ فُتَك    ّرُِم الدولُة املتابلياء(، 
فأما املثال الثاين يظهر به أن لكل فعل من األفعال يذكر فيها ابملفعول به الضمري، 

 أكرْمُتكَ (، ه)الكاف: ضمرٌي متصل مبيٌن يف حمل نصب  مفعول ب رأيْ ُتَك انئماً مثل: 



 
 

 

)إناك:  يإناك نعبد وإناك نستع)الكاف: ضمرٌي متصل مبيٌن يف حمل نصب  مفعول به(، 
 ضمرٌي منفصل مبيٌن يف حمل نصب  مفعول به(.

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

مفعول به هو االسم املنصوب الذي دل  على شيٍئ وقع عليه فعل الفاعل، إثبااتا أو 
 مثل: اشرتْيُت القلَم أو َل يقرْأ خالٌد الكتاَب.نفياا، 

 املفعول به قسمان: ظاهٌر وضمريٌ 
فالظاهر، مثل: "وأحّل هللاُ البيَع وحّرَم الرابَ". فالضمري قسمان: متصل ومنفصٌل. فاملتصل، 

ك نعبُد وإنّاك نستعْيُ".مثل:   "أكرْمُتَك"، أو منفصٌل، مثل: "إنان
 كاد وأخواهتا  –مفعول به واحٌد 

يتعدى العامُل الفاعل غالبًا إىل مفعول  به واحد . وهو إما مفرد مثل: "قرْأُت الكتاَب"، 
 –اخلولَق  –حرى  –عسى  –كرب   –وإما مجلة ويطرد ذلك إىل أفعال املقاربة: "كاد 

أوشك"، واجلملة دائما معها تتكون من مضارع وفاعله، ومفعوله مسبوقاً أبن املصدرية أم 
 ال، مثل: "كاد زيٌد يقوُم أو كاد زيٌد أْن يقوَم". فتكون مجلة يقوم أو أْن يقوَم مفعوال به.

وقد يتعدد املفعول به يف الكالم، إن كان الفعل متعدنا إىل أكثر من مفعول به واحد . 
 األفعال هي:وهذه 
 أفعال تنصب مفعولي أصلهما مبتدأ وخَّب، وهي: .7

 هب". –جعل  –زعم  –حسب  –خال  –أفعال الظّن: "ظّن  -
 –مثل: "ظنْنُت الرجَل انئًما )الرجل: مفعول به أول منصوب ابلفتحة 

 انئماً: مفعول به اثن منصوب ابلفتحة("
 تعّلم )مبعىن اعلْم(. –ألفى  –وجد  –علم  –أفعال اليقي: "رأى  -



 
 

 

 –مثل: "تَ ْعَلُم احلياَة جهادًا )احلياَة: مفعول به أول منصوب ابلفتحة 
 جهاداً: مفعول به اثن منصوب ابلفتحة(".

 ختَِذ. –اختذ  –ردن  –جعل  –حّول  –أفعال التحويل: صري  -
 –مثل: "اختذ هللا إبراهيَم خليالً )إبراهيم: مفعول به أول منصوب ابلفتحة 

 لياًل: مفعول به اثن منصوب ابلفتحة(". خ
 –أفعال تنصب مفعولي ليس أصلهما مبتدأ وخَّب، ومن هذه األفعال: "كسا  .8

منع"، مثل: "أَْلَبَس الربِْيُع األْرَض حلنًة زاهيًة  –سَأل  –منح  –أعطى  –ألبس 
فتحة حّلًة: مفعول به اثن منصوب ابل –)األرض: مفعول به أول منصوب ابلفتحة 

 زاهية: نعت للمفعول به الثاين منصوب ابلفتحة(". –
 

 النحوية التدريبات .د
 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!

 
 يف مجلة من عبارتك! مفعوال بهإجعل كل اسم من األمساء اآلتية 

 اجلملة االسم النمرة
  الكتابَ  .7
  النهرَ  .8
  املسِلمْيَ  .3
  الثوبَ  .4
  املريضَ  .5
 

 !اليت فيها املفعوالن هات مخس مجلٍ 
ريا: مفعول به خ –املثال: رأْيُت الصلَح َخرْياً )الصلَح: مفعول به أول منصوب ابلفتحة 

 اثن منصوب ابلفتحة(.



 
 

 

7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

  
 أعرب اجلمل اآلتية:

 املثال: َزرََع الفاّلُح القصبَ 
 زرََع: فعل ماض مبين ابلفتحة -
 الفاّلح: فاعله مرفوع ابلضمة -
 القصب: مفعول به منصوب ابلفتحة -

 أكل الثّ ْعَلُب الدجاجة .7
........................................................................ 

 بلنَل امل   طَُر األرضَ  .8
........................................................................ 

 يستجيب هللا الدعاءَ  .3
........................................................................ 

 ضرْبُت الّسارِقَ  .4
........................................................................ 

 أعطْيُت السائَل خْبزاً  .5
........................................................................ 

 
 
 



 
 

 

 املفعول املطلق
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 َتْكلْيًماوكّلم هللاُ ُمْوسى  .7
 ِحفظاً حِفْظُت الدْرَس  .8
 كالم الُعَقاَلءِ تكّلم أمحد   .3
 سرياً حسناً سْرُت  .4
 ثالَث ضرابتضرْبُت َزْيًدا  .5
 قياماً  .6

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

ومن هذه األمثلة السابقة، وجدان مصدراً يُذكر بعد فعل  من لفظه أتكيداً ملعناه، 
كّلم هللاُ ُمْوسى و بياانً لعدده، أو بياانً لنوعه. وهذا يسمى ابملفعول املطلق. فاألول، حنو: " أو

د الفعل ". أن كلميت تكليماً و حفظاً مفعول مطلق لتوكيحِفْظُت الدْرَس ِحفظاً " و "َتْكلْيًما
". كلمتا حسناً  اً سْرُت سري " و "كالم الُعَقاَلءُ   أمحد تكّلممنصوبي ابلفتحة. والثاين، حنو: "

ا " مفعول مطلق مبّي للنوع منصوابن ابلفتحة. والثالث، حنو: "ضرْبُت َزْيدً سرياً " و"كالمَ  "
". وكلمة "ثالَث" مفعول مطلق مبّي للعدد منصوب ابلفتحة. والرابع، حنو: ضرابت ثالثَ 

 قوموا قياماً"."قياماً. فالكلمة "قياماً" مفعول مطلق منصوٌب ابفتحة لفعل احملذوف وتقديره 
 

 القواعد النحوية .ج



 
 

 

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

ثل: م املفعول املطلق هو اسم منصوب يؤكد عامله أو يصفه أو يبينه ضراب من التبيني،
"حفْظُت الدرَس حفظًا )حفظاً: مفعول مطلق لتوكيد الفعل منصوب ابلفتحة(، سْرُت 
سرياً حسناً )سرْياً: مفعول مطلق مبي للنوع منصوب ابلفتحة(، سجد خالٌد أْربَع سجدات 

 )أْربَع: مفعول مطلق لبيان العدد منصوب ابلفتحة(".
 ما ينوب عن املصدر يف املفعول املطلق

املصدر يف املفعول املطلق مرادفه، مثل: جلس قعودا )قعودا مرادف ينوب عن  .7
 للمصدر من َجَلَس(.

راً وينوب عن املصدر صفُتُه، مثل: "تَ َتَطونُر احلياُة سريعًا )أي: تَ َتَطونُر احلياُة تطوُّ  .8
 سريعاً( وقد ُحِذَف املفعول املطلق "َتطوُّراً" وانب عنه صفته "سريًعا" ويُ ْعَرب سريعا

 ئباً عن املفعول املطلق احملذوف منصوب ابلفتحة.ان
وينوب عن املصدر عدده، مثل: ضربُتُه ثالَث ضرابت  )ثالث: مفعول مطلق  .3

 منصوب ابلفتحة ألهنا تبيِّ عداد مرات الفعل(.
وينوب عن املصدر لفظا "كل" و "بعض" مضافي إليه، مثل: "أحرتمه كل االحرتام  .4

 لفتحة، واالحرتام مضاف إليه جمرور ابلكسرة(.)كلن مفعوٌل مطلق منصوٌب اب
وينوب عن املصدر اسُم اإلشارة ُمبَدالً منه املصدر، مثل: تيقْنُت هذا اليقَي )هذا:  .5

اليقي: بدٌل السم اإلشارة  –اسم اإلشارة مبيٌن يف حمل نصب مفعول مطلق 
 منصوٌب ابلفتحة(.

 اً أصله أشكرك شْكراً".مثل: "ُشْكر  وقد حيذُف أيضا فعل املفعول املطلق،
 

 النحوية التدريبات .د
 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!

 



 
 

 

 يف مجلة من عبارتك! مفعوَل املطلقِ إجعل كل اسم من األمساء اآلتية 
 اجلملة االسم النمرة

  ثالث لعبات .7
  جلوسا .8
  رَْكعتَ ْيِ  .3
  كلن الُودِّ  .4
  تعليماً  .5
 

 !املفعول املطلق مجٍل منهات مخس 
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 
 أعرب اجلمل اآلتية:

 املثال: حفظ أمحد الدرس حفظاً 
 حفظ: فعل ماض مبين ابلفتحة -
 أمحد: فاعله مرفوع ابلضمة -
 مفعول به منصوب ابلفتحةالدرس:  -
 حفظاً: مفعول مطلق منصوب ابلفتحة -

 سجْدُت أربع سجدات .7
........................................................................
........................................................................ 



 
 

 

 انم علي قليالً  .8
........................................................................

........................................................................ 
 جيمع الفالح الرّز مجعاً  .3

........................................................................
........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

 

 املفعول فيه
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 سافرْت الطائرُة ليالً  .7
 7         سَأزوُرَك يوَم اجلمعةِ  .8
 ذهب الطالُب إىل اجلامعة صباحاً  .3

 
 اجلنة حتت أقدام األمهات .4
 8         مرْرُت بَرُجل  عندك .5
ُر  .6  الطائراُت فوَق السحابِ تطي ْ

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

إذا نظْران إىل األمثلة السابقة، وجدان االسم املنصوب يذكر لبيان زمان الفعل أو 
مكانه. ويسمى هذا االسم ابملفعول فيه. ويسمى أيضا بظرف الزمان إذا دّل على زمن 

 وقوع الفعل، ويسمى بظرف مكان إذا دّل على مكان وقوعه. 
زمان  الذي يدلُّ على وقوع وأما املثال األول هو من بعض األمثلة من املفعول فيه

 زوُرَك يوَم اجلمعةِ سأَ )ليال: ظرف زمان منصوب ابلفتحة(،  سافرْت الطائرةُ ليالً الفعل، مثل: 
ظرف  )صباحاً: ذهب الطالُب إىل اجلامعة صباحاً )يوم: ظرف زمان منصوب ابلفتحة(، 

 زمان منصوب ابلفتحة(.



 
 

 

مكان  ول فيه الذي يدلُّ على وقوعوأما املثال الثاين هو من بعض األمثلة من املفع
رْرُت بَرُجل  م)حتت: ظرف مكان مبين ابلفتحة(،  اجلنة حتت أقدام األمهاتالفعل، مثل: 

ُر الطائراُت فوَق السحابِ )عند: ظرف مكان مبين ابلفتحة(،  عندك وق: ظرف )ف تطي ْ
 مكان مبين ابلفتحة(.

 
 القواعد النحوية .ج

 اآلتية!احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد 
 

املفعول فيه )ويسم ى ظرفاا( هو اسم منصوٌب يتضم ُن معىن "يف"، ويدل  على زمان 
مثل: سافر أمحد ليالً )لياًل: مفعول فيه أو ظرف زمان منصوٌب ابلفتحة(،  الفعل أو مكانه،

 وقف الطالُب أمام املدّرس )أمام: مفعول فيه أو ظرف مكان مبين ابلفتحة(.
ى تقدير "يف" فال يكون ظرفاً، بل يكون كسائر األمساء، على حسب أما إذا َل يكن عل 

ما يطلبه العامل. فيكون مبتدأ وخَّب، مثل: "يومنا يوٌم سعيٌد"، وفاعاًل، مثل: "جاء يوُم 
 اجلمعِة"، ومفعوالً به، مثل: "التضيِّْع أناَم شبابك".

.  ينقسم املفعول فيه على قسمي: ظرف زمان  وظرف مكان 
مان: ما يدّل على وقت وقع فيه احلدُث، مثل: "حضْرُت يوم اخلميس". وأما فظرف الز 

ظهر  –مساء  –صباح  –سنة  –شهر  –أسبوع  –يوم  –ظروف الزمان هي: "ساعة 
ل خال –طوال  –بعد  –قبل  –حي  –فرتة  –مدة  –برهة  –حلظة  –غد  –ليل  –
 أثناء. –

دُث، مثل: "جلْسُت أمام األستاِذ". وأما وظرف املكان: ما يدّل على مكان  وقع فيه احل
شرق  –جنوب  –مشال  –يسار  –ميي  –خلف  –وراء  –ظروف املكان هي: "أمام 

حنو  –جتاه  –تلقاء  –لدى  –عند  –بي  –حتت  –قْرب  –فوق  –وسط  –غرب  –
 كيلو مرت.  –فرسخ  –ميل  –دون  –حول  –
 



 
 

 

 النحوية التدريبات .د
 اآلتية ابألجوبة الصحيحة!أجب هذه األسئلة 

 
 يف مجلة من عبارتك! مفعوالا فيهإجعل كل اسم من األمساء اآلتية 

 اجلملة االسم النمرة
  شهرا .7
  سنةً  .8
  خلف .3
  مساء .4
  حولَ  .5
 

 !املفعول فيه هات مخس مجٍل من
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 أعرب اجلمل اآلتية:
 املثال: يصوم حممد يوم اخلميس

 يصوم: فعل مضارع مرفوع ابلضمة -
 حممد: فاعله مرفوع ابلضمة -
 يوم: مفعول فيه أو ظرف الزمان منصوب ابلفتحة -
 اخلميس: مظروف جمرور ابلكسرة -

 مُة إىل املدرسة صباحاذهَبْت فاط .7



 
 

 

........................................................................

........................................................................ 
 سْرت ليلةً  .8

........................................................................
........................................................................ 

 جلْسُت أمام املنَّبِ  .3
........................................................................
........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 أو ألجله لهاملفعول 
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 للعاملي تشجيعاً تصرف املكافآت  .7
 على صداقته حمافظةً أسامح الصديق  .8
 َقصَد التفوقِ اجتِهْد  .3
 ابتغاَء الثوابِ تصدنْق  .4
 للراحةسافر أمحد  .5
 للمودةاحتفل بصديقه  .6

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

من هذه األمثلة السابقة، عرفنا االسم املنصوب يذكر بعد الفعل لبيان سببه. وهو 
يسمى ابملفعول له أو ألجله. وتنقسم على ثالثة مواضع: األول، يكون نكرًة، كما يف 

عول له منصوٌب )تشجيعاً: مف تصرف املكافآت تشجيعاً للعاملياملثال األول والثاين حنو: 
فتحة(. )حمافظًة: مفعول له منصوٌب ابل الصديق حمافظًة على صداقتهأسامح ابلفتحة(، 

)قصد: مفعول  قِ اجتِهْد َقصَد التفو والثاين، يكون مضافا كما يف املثال الثالث والربع، حنو: 
 )ابتغاء: ءَ الثوابِ تصدنْق ابتغاله منصوٌب ابلفتحة، والتفوق: مضاف إليه جمرور ابلكسرة(، 

 فتحة، والثواب: مضاف إليه جمرور ابلكسرة(. والثالث، يكون معرفاً مفعول له منصوٌب ابل
 للمودة احتفل بصديقه)الراحة: جمرور ابلكسرة(،  سافر أمحد للراحةابأللف والالم، حنو: 

 )املودة: جمرور ابلكسرة(.



 
 

 

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

مثل: حضر  ،منصوٌب يذكر بعد الفعل لبيان سببه و علتهمفعول له أو ألجله هو اسٌم 
 عليٌّ إكراما حملمد  )إكراما: مفعول له أو ألجله منصوٌب ابلفتحة(.

 وهو ثالثة أقسام: منّكر، ومضاٌف، ومعّرٌف ابأللف والالم.
 حكم املفعول له املنكنر .7

افر راحة. س –جيوز فيه النصب واجلرُّ ابلالم، والنصب أوىل، مثل: وقف حتيًة 
وتُعَرب لفظا "حتيًة" و "راحًة" مفعوال له أو ألجله منصواب ابلفتحة، وجيوز فيها 

 سافر للراحة.  –اجلر، مثل: وقف للتحية 
 حكم املفعول له املضاف .8

، واجلر تصّدق ابتغاَء الثواِب" –جيوز فيه النصب، مثل: "اجتهد قصد التفوق 
 غاء الثواِب".تصّدق البت –مثل: "اجتهد لقصد التفوق 

 حكم املفعول له املعّرف ابأللف والالم .3
د أقدم للشجاعة". وق –حكمه اجلّر أبحد احلروف املالئمة، مثل: "رجع للسالمة 

 ينصب على قلة، مثل: ال أقعُد اجلْْبَ أي للجْب.
 

 التدريبات النحوية .د
 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!

 
 يف مجلة من عبارتك! مفعوالا لهإجعل كل اسم من األمساء اآلتية 

 اجلملة االسم النمرة
  إجتهادً  .7



 
 

 

  جتارةً  .8
  رغبًة يف العلم .3
  خشَيةً  .4
  ابتغاءً  .5
 

 !املفعول له هات مخس مجٍل من
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 
 

 أعرب اجلمل اآلتية:
 املثال: وقف الطالب احرتاماً للعاَلِ 

 وقف: فعل ماض مبين ابلفتحة -
 الطالب: فاعله مرفوع ابلضمة -
 احرتاما: مفعول له منصوب ابلفتحة -
 الالم: حرف اجلر -
 عاَل: جمرور به ابلكسرة -

 التلميذ إكراماً ألستاذه حضر .7
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 

 الثواب تصدنْق ابتغاء .8



 
 

 

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 
 ترْكُت املنكَر خشية هللاِ  .3

........................................................................
........................................................................
........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 املفعول معه
 

 األمثلة .أ
 وفهم هذه اجلمل األتية! إقراء

 
  يف بييتأسكْن وزوَجَتك  .7
 وصياح الديكةاستيقْظُت  .8
 واجليشجاء األمري  .3

 
 التحليل من انحية النحوي  .أ

 الشرح واإليضاح
 

من هذه األمثلة السابقة، عرفنا االسم املنصوب يذكر بعد "واو" مبعىن مع للداللة 
وب أذان: مفعول معه منص –)واو: واو املعية  خرج أمحد وأذاَن الظهرِ على املصاحبة، حنو: 

وب صياح: مفعول معه منص –)واو: واو املعية  استيقْظُت وصياح الديكةابلفتحة(، 
 حة(.اجليش: مفعول معه منصوب ابلفت –)واو: واو املعية  جاء األمري واجليشابلفتحة(، 

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

نيَل )الواو: مثل: ِسْرُت وال معه هو اسم منصوب اتل لواو غري عاطفة مبعىن مع، املفعول
 النيل: مفعول معه منصوب ابلفتحة(. –واو املعية 



 
 

 

يراعي عدام اخللط بي واو العطف َوَواِو املعية. فواو العطف تفيد اشرتاك ما قبلها وما 
سٌن )الواو: واو العطف(. وأما واو بعدها يف نسبة احلكم إليهما. مثل: حضر حممٌد وح

املعية فإهنا التفيد اشرتاك ما قبلها وما بعدها يف احلكم بل تدّل على املصاحبة، مثل: حضر 
 حممد وغروب الشمس )الواو: واو املعية(.

 
 النحوية التدريبات .د

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 

 يف مجلة من عبارتك! معه مفعوالإجعل كل اسم من األمساء اآلتية 
 اجلملة االسم النمرة

  طلوَع الشمس .7
  غروَب الشمس .8
  اجليشَ  .3
  خالدا .4
  تغريد الطيورِ  .5
 

 !املفعول معه هات مخس مجٍل من
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 
 أعرب اجلمل اآلتية:



 
 

 

 املثال: سافر علي والليل
 سافر: فعل ماضى مبين ابلفتحة -
 علي: فاعله مرفوع ابلضمة -
 و: واو املعية -
 الليل: مفعول معه منصوب ابلفتحة -

 ذهْبُت والقبيلةَ  .7
....................................................................

.................................................................... 
 طْفُت واألهرامَ  .8

....................................................................

.................................................................... 
 خرج أمحد وأذاَن الظهرِ  .3

....................................................................
.................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 احلال
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 راكباً رجع الطالب من اجلامعة  .7
 سرّاً وعالنيةً ينفقون أمواهَلُْم  .8
 بي السحابرأْيُت الطائرَة  .3
 بزيّه الرمسيحضر القائد  .4
 والشمس ساطعةٌ استيقْظُت  .5
 يضحكجاء زيٌد  .6

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

من هذه األمثلة السابقة، وجدان االسم املنصوب الذي يبي هيئة الفاعل أو املفعول 
عند وقوع الفعل.  ويسمى هذا االسم ابحلال. وتنقسم على ثالثة مواضع: األول، يكون 

حال  )راكبا: رجع الطالب من اجلامعة راكباً مفرداً، كما يف املثال األول والثاين حنو: 
(. والثاين، )راكبا: حال منصوب ابلفتحة ينفقون أمواهَلُْم سرّاً وعالنيةً منصوب ابلفتحة(، 

بي السحاب: ) رأْيُت الطائرةَ بي السحابيكون مضافا كما يف املثال الثالث والربع، حنو: 
: شبه )بي السحاب حضر القائد بزيّه الرمسيشبه مجلة من ظرف ومضاف إليه حال(، 

ستيقْظُت ا. والثالث، يكون معرفاً ابأللف والالم، حنو: مجلة من ظرف ومضاف إليه حال(
)يضحك: مجلة  جاء زيٌد يضحك)الشمس ساطعٌة: مجلة امسية حال(،  والشمس ساطعةٌ 

 فعلية حال(.



 
 

 

 القواعد النحوية .ج
 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!

 
ملاَء مثل: جاَء عمرٌو غاضبًا و شرْبُت ا ،احلال هو صفٌة لصاحبها نكرٌة مؤقتة منصوبة

 صافياً )"غاضباً" و "صافياً" حاالن منصوابِن ابلفتحِة(.
 شروط احلال:

 أن تكون احلال نكرًة، ال معرفةً  .7
 وأن يكون صاحبها معرفةً  .8
 أن اليكون بعد متام الكالم .3
تطابق احلال مع صاحبها إفراداً، وتثنيًة، ومجًعا، وتذكرياً، وأتنيثًا مثل: "جاء زيٌد  .4

 –جائت هنٌد شاكرًة  -جاء الزيدون شاكرين  –جاء الزيدان شاكَرْيِن  –شاكراً 
 جائت اهلنداُت شاكرات".  -جائت اهلندان شاكرتَ ْيِ 

 احلال ثالثة أنواع:
 ".إما مفردة، مثل: "أقبل زيٌد راضياً  .7
إما شبه مجلة )ظرف أو جار وجمرور(، مثل: "رأْيُت الطائرَة بي السحاِب )بي  .8

 السحاِب: شبه اجلملة حال(.
مجلة )امسية وفعلية(، مثل: استْيقْظُت والشمُس ساطعٌة )والشمُس ساطعٌة: مجلة  .3

 امسية حال(، سار الطفُل يبكي )يبكي: مجلة فعلية حال(.
 

 النحوية التدريبات .د
 األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة! أجب هذه

 
 يف مجلة من عبارتك! انئَب فاعلٍ إجعل كل اسم من األمساء اآلتية 

 اجلملة االسم النمرة



 
 

 

  ابكياً  .7
  راكباً  .8
  صافًيا .3
  يف امليدانِ  .4
  منصوراً  .5
 

 !حالٍ  هات مخس مجٍل من
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 أعرب اجلمل اآلتية:
 املثال: مسْعُت املريَض شاكًيا

 مِسْع      : فعل ماضى مبين ابلسكونِ  -
 ُت: ضمري متصل مبين ابلضمة فاعله -
 املريض: مفعول به منصوب ابلفتحة -
 شاكياً: حال منصوب ابلفتحة -

 جلس املذنُب خائفاً  .7
........................................................................ 

 أحّب التلميَذ جمتهداً  .8
........................................................................ 

 ابع الفاّلح القطن رخيًصا .3
........................................................................ 



 
 

 

 االستثناء
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 إالّ حممداحضر الطالب  .7
 إال الصفحتيقرْأُت الكتاب  .8
 إالّ احلقما قْلُت  .3
 سوى زيد  قام الرجال  .4
 غرُي زيد  ما قام  .5
 خال الوردقطْفُت األزهار  .6
  خال غرفَة النومِ البيِت دخْلُت غرَف  .1

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

وإذا نظران إىل األمثلة السابقة، وجدان االسم يقع بعد أداة من أداوات االستثناء. 
وهو يسمى ابملستثىن. وأما االسم الذي يقع قبل أداة االستثناء يسمى ابملستثىن منه. 

مدا: مستثىن حم –)إالّ: أداة االستثناء  حضر الطالب إالّ حممدا فاألول، مستثىن إبالّ، حنو:
صفحتي: ال –)إالّ: أداة االستثناء  ْيِ قرْأُت الكتاب إال الصفحت َ منصوب ابلفتحة(، 

ل به منصوب احلق: مفعو  –)إالّ: أداة االستثناء  ما قْلُت إالّ احلقمستثىن منصوب ابلياء(، 
أداة االستثناء  )سوى: قام الرجال سوى زيد  ابلفتحة(. والثاين، مستثىن بغري وسوى حنو: 

زيد:  –)غري: فاعل مرفوع ابلضمة  ما قام غرُي زيد  زيد: مضاف إليه جمرور ابلكسرة(.  –
ماحشا، و  مضاف إليه جمرور ابلكسرة(. والثالث، مستثىن خبال وماخال وعدا وماعدا وحاشا



 
 

 

الورَد:  –)خال: فعل ماضى مبين، والفاعل ضمري مستترٌي  قطْفُت األزهار خال الوردَ حنو: 
عل ماضى )خال: ف دخْلُت غرَف البيِت خال غرفَة النومِ مفعول به منصوب ابلفتحة(، 

نوم: مضاف جمرور ال –غرفة: مفعول به منصوب ابلفتحة  –مبين، والفاعل ضمري مستترٌي 
 ابلكسرة(.

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

االستثناُء هو إخراج ما بعد "إال " أو إحدى أخواهتا من أدوات االستثناء من حكم ما 
 ، حنو: جاء التالميذ إالّ علّياً )إالّ أداة االستثناء، علّيا: مستثىن منصوب ابلفتحة(. قبله

واملخرَُج يسمى "مستثىن"، واملخرُج منه يسمى "مستثىن منه". ولالستثناء تسع أداوات 
 وهي: إال، وغري، وِسوى، وخال، وعدا، وحاشا، ماخال، ماعدا، وماحاشا. 

 حكم االستثناء:
 املستثىن إبالّ له ثالثة أحكام: .7

ثل: م جيب نصبه إذا كان الكالم مثبتاً )أي غري منفي( وذُِكر املستثىن منه، -
 حضر الرجال إالّ زيداً.

جيوز نصبه أو اتباع املستثىن منه يف اعرابه على أنه بدل إذا كان الكالم  -
منفيًا وذُِكر املستثىن منه، مثل: ما قام أحد إاّل زيدًا )زيداً: مستثىن إبالّ 

 منصوب ابلفتحة(، ما قام أحد إالّ زيٌد )زيٌد: بدل مرفوٌع ابلضمة(.
نه، اجلملة، إذا كان الكالم منفياً َل يذكر املستثىن م يعرب حبسب موقعه يف -

 مثل: ما قام إال زيٌد )زيٌد: فاعل مرفوٌع ابلضمة(.
 املستثىن بغري وسوى .8

ويكون غري وسوى دائما مضافتي. وأما احلكم منهما كحكم املستثىن إبالّ  -
 –يف اإلعراب. مثل: قام الرجال غرَي زيد  )غري: مستثىن منصوب ابلفتحة 



 
 

 

يد : مضاف إليه جمرور ابلكسرة(، ما قام غرُي زيد  )غرُي: فاعل مرفوع ز 
 زيد : مضاف إليه جمرور ابلكسرة(.   –ابلضمة 

 حاشا( –عدا  –ماحاشا أو بدون ما )خال  –ماعدا  –املستثىن ماخال  .3
 –ينصب املستثىن بعد ماخال، و ماعدا، و ماحاشا أو بدون ما )خال  -

 قوم ما خال زيداً أو خال زيداً.حاشا(، مثل: جاء ال –عدا 
 

 النحوية التدريبات .د
 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!

 
 يف مجلة من عبارتك! استثناءا إجعل كل اسم من األمساء اآلتية 

 اجلملة االسم النمرة
  إالّ علياًّ  .7
  إالّ يوَمْيِ  .8
  غري سعيد   .3
  خال الوْردَ  .4
  إالّ أمحدَ  .5
 

 !االستثناء هات مخس مجٍل من
7. .................................................................... 
8. .................................................................... 
3. .................................................................... 
4. .................................................................... 
5. .................................................................... 
 



 
 

 

 أعرب اجلمل اآلتية:
 املثال: أمثرْت األشجار إالّ شجرةً 

 أمثر: فعل ماضى مبين ابلفتحة -
 ْت: عالمة التأنيث -
 مرفوع ابلضمةاألشجار: فاعله  -
 إالّ: أداة االستثناء -
 شجرًة: مستثىن إبالّ منصوب ابلفتحة -

 حضر الرجال إال حممدا .7
........................................................................
........................................................................ 

 واحد  اتّقدْت املصابيح غري َ  .8
........................................................................
........................................................................ 

 قام احلاضرون إالّ أمحد .3
........................................................................

........................................................................ 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 التمييز
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 متراً رطالً اشرتيُت  .7
 خلًقاخالد أفضل من حسن  .8
 بلداً ما أهبج القاهرة  .3

 
 التحليل من انحية النحوي  .أ

 الشرح واإليضاح
 

إذا نظران إىل األمثلة السابقة، وجدان االسم املنصوب يزيل إهبامًا يف اسم آخر، 
ز منصوب ابلفتحة(، )مترا: متيي اشرتيُت رطالً متراً أوصفة، أوفعل. وهو يسمى ابلتمييز، حنو: 

)بلداً:  لداً ما أهبج القاهرة ب)خلقاً: متييز منصوب ابلفتحة(،  خالد أفضل من حسن خلًقا
 ب ابلفتحة(.متييز منصو 

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

 ن قلماً.، مثل: اشرتيُت عشريالتمييز هو االسم املنصوب املفسر ملا انبهم من الذوات
 شروط التمييز:

 أن يكون التمييز نكرًة. .7



 
 

 

 أن ال يكون إالّ امساً صرحياً، فال يكون مجلة والشبهه. .8
 الكالم أن اليكون بعد متام .3
ُدُه  .4    أن الجيوز تَ َعدُّ

 والتمييز له تسعة مواضع، وهي:
 املساحة(، مثل: شرْبُت كوابً  –الكيل  –بعد أمساء املقادير وما يشبها )الوزن  .7

 لبااًن.
 بعد الفعل الالزم، مثل: اشتعل الرأس شيباً. .8
 بعد الصفة املشبهة، مثل: حممد فصيٌح لساانً. .3
 أهمُّ من املال ثروًة. بعد اسم التفضيل، مثل: العلم .4
 بعد فعل التعجب، مثل: ما أحسن الروض أزهاراً. .5
 بعد أفعال املدح والذم، مثل: نعم الصديق حممٌد متكلماً  .6
 كذا وكذا، مثل: كم كتااب قرأت.  –كأيِّْن   –بعد كنانات العداد: كم  .1
 بعد العداد، مثل: يف الفصل ثالثة وثالثون طالباً. .2
 ويلُه جمرماً. –وحيُه شاعراً  –كاتباً   يف صيغ حمفوظة، مثل: ناله .9

 
 النحوية التدريبات .د

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 

 يف مجلة من عبارتك! متييزاإجعل كل اسم من األمساء اآلتية 
 اجلملة االسم النمرة

  أربع تفناحات   .7
  شجراً  .8
  ذهباً  .3
  مخسة أقالم   .4



 
 

 

  ُخُلقاً  .5
 

 !التمييز مخس مجٍل منهات 
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 
 أعرب اجلمل اآلتية:

 املثال: إشرتْيُت ثالثة عشَر كتاابً 
 إشرتيْ       : فعل ماض مبين على السكون -
 مبين على الضمةُت: ضمري متصل  -
 ثالثة عشَر: عدد مبيٌن على الفتحة مفعول به -
 كتاابً: متييٌز منصوب ابلفتحة -

 جاء حممٌد نفًسا .7
........................................................................
........................................................................ 

 منك ماالً أان أكثر  .8
........................................................................
........................................................................ 

 حسَن التلميُذ كاَلماً  .3
........................................................................

........................................................................ 



 
 

 

 النداء
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 أكتب الدرس نا عليُّ  .7
 خْذ بيدي نا رجالً  .8
 نا عبَد هللا .3
 خلقهُ  نا حسًنا .4

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

من هذه األمثلة السابقة، وجدان االسم وقع بعد حرف من حروف النداء. وهو 
على  علّي: منادى مبين –) نا: حرف النداء  نا عليُّ أكتب الدرسيسمى ابملنادى، حنو: 

رجالً:  –الضّم يف حمل النصب ألنه نكرة مقصودة(، نا رجالً خْذ بيدي ) نا: حرف النداء 
عبد  –) نا: حرف النداء  نا عبَد هللاكرة غري مقصودة(، منادى منصوب ابلفتحة ألنه ن

حسًنا:  –) نا: حرف النداء  نا حسًنا خلقهُ هللا: منادى منصوب ابلفتحة ألنه مضاف(، 
 منادى منصوب ابلفتحة ألنه شبه ابملضاف(.

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 



 
 

 

النداء هو استدعاء شخص ملخاطبه. وأما املنادى هو اسم وقع بعد حرف من حروف 
أْي  – آ –هيا  –أاي  –اي  –النداء، مثل: اي عبد هللا. وله سبعة أحرف: "اهلمزة )أ( 

 وا".  –
 أقسام املنادى:

ينقسم املنادى إىل مفرد وغري مفرد. واملفرد هو ما ليس مضافاا وال شبيهاا ابملضاف. 
 –نا زيُد  مثل: واملراد بشبيه املضاف االسم املشتق لفاعل أو مفعول أو جار وجمرور

 –ؤمني ، مثل: نا أمرَي املوغري مفرد )مضافاا و شبيهاا ابملضاف(نا زيدون.  –نا زيدان 
 نا حسنا خلُقُه. 

ودة صواألصل يف املنادى علماً كاألمثلة األوىل، وقد يكون نكرة. والنكرة إما أن يكون مق
إذا كان املخاطب هبا أمامك، مثل: "ناطلُب ُأْكُتْب الدرَس". وإما أن تكون غري مقصودة 

 إذا كان النداء عاّماً وَل يُ ْقَصْد به شخٌص معي مثل: "نا انئماً، استْيقْظ".
 احلكم اإلعرايب للمنادى

له النصب، وحممقصودًة ُبيِنَ على الضمِّ فلم ينَ وِّن،  إذا كان املنادى علمًا أو نكرةً  .7
 مثل: نا زيُد.

معرفًا ابأللف والالم دخلت عليه: "أيها" للمذكر، مثل: أيها  إذا كان املنادى .8
الرجُل، و "أيتها" للمؤنث مثل: أيتها الفتاة، و "ذا" مثل: نا ذا الذي انداين، 
وتُ ْعَرُب املنادى يف حمل النصب وما بعدمها نعت إذا كان صفة و بداًل إذا كان 

 امساً. 
نكرة غري مقصودة، أو مضافاً، أو شبيهاً ابملضاف ُنِصَب وَْل يُ ْْبَ  إذا كان املنادى .3

، مثل: نا عبد هللا   نا معيناً للناس. -على الضمِّ
وإذا كان بعد العلم املنادى كلمة "ابن" مضافة، جاز يف املنادى الضم والنصب،  .4

 مثل: نا حسُي بن علي أو نا حسَي بن علي. 
 

 النحوية التدريبات .د



 
 

 

 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!
 

 من عبارتك! مجلةا  النداء إجعل كل حرف من أحرف
 اجلملة االسم النمرة

  نا .7
  ها .8
  آ .3
  وا .4
  أي .5
 

 !النداء هات مخس مجٍل من
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 
 

 أعرب اجلمل اآلتية:
 املثال: نا طالَب العلمِ 

 نا: حرف النداء. -
 طالب: منادى منصوب ابلفتحة وهو مضاف. -
 العلم: مضاف إليه جمرور ابلكسرة -

 نا حممدُ  .7



 
 

 

........................................................................

........................................................................ 
 نا طالَب املعهدِ  .8

........................................................................
........................................................................ 

 ناعامالً اعَمْل واِجبَ َتكَ  .3
........................................................................
........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 الدرس السادس
 

 يف اجلملة األساسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مها:، و نيعلى ابب الدرس السادستتكون هذا 

 اجلملة االمسية .1
 اجلملة الفعلية .2



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 الكفاءة األساسية
 أن يستوعب الطالب اجلملة األساسية والقدرة على استخدمها

 
 أهداف التدريس

 أن يشرح الطالب اجلملة االمسية .7
 االمسية مع استعماله يف اجلملة واالعرابأن يفصل اجلملة  .8
 أن يشرح الطالب اجلملة الفعلية .3
 أن يفصل اجلملة االمسية مع استعماله يف اجلملة واالعراب .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 اجلملة االمسية
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 حاضرٌ  عليّ  .7
 نورٌ  العلم .8
 7        أحضر الكتب حممدٌ  الذي .3
 جمتهٌد يف التعّلم اجلامعةطالب  .4
 حممدا جالسٌ  إنّ  .5

 
 مسافرٌ علي  .6
               رأى عمراً أمحد  .1
 8        ِعْلُمُه واسعٌ األستاذ الذي يعّلم النحو  .2
 يف املدرسةأمحد  .9

 
 

 التحليل من انحية النحوي  .ب
 الشرح واإليضاح

 
من هذه األمثلة السابقة، وجدان أّن كل واحد  منها تركيٌب يتألف من املبتدأ واخلَّب. 
ويسمى هذا الرتكيب ابجلملة االمسية. وأشكال االسم املرفوع الذي تبتدئ به اجلملة االمسية  
كثرية. وقد يكون َعَلمًا مثل: علّي حاضٌر، أو معرّفا ابأللف والالم مثل: العلم نوٌر، أو 



 
 

 

ابإلضافة مثل طالب اجلامعة جمتهٌد يف التعّلم، أو امسا موصواًل مثل: الذي أحضر معرفا 
 .الكتب حممٌد، أو قد تدخل على مجلة االمسية إّن وأخواهتا، مثل: إن حممدا جالسٌ 
مجلة ) وأما اخلَّب قد يكون مفردا مثل: علي مسافٌر،أو مجلة مثل: أمحد رأى عمراً 

جمرور أو اّر اجلملة )ج شبهَ )مجلة امسية(،أو  نحو علمه واسعٌ األستاذ الذي يعّلم ال(، فعلية
 .أمحد يف املدرسةظرف( مثل: 

 
 القواعد النحوية .ج

 احفظ وافهم جّيدا هذه القواعد اآلتية!
 

 ".، مثل: "احلق منصورٌ اجلملة االمسية هي مجلة اليت أتلفت من املبتدأ واخلرب
األصل يف املبتدأ معرفٌة، وقد تكون نكرًة إذا كان خَّبه ظرفًا أوجارًا أو جمروراً، مثل: أمام 

 يف الفصل طالٌب.  –املسجد ساحٌة 
واخلَّب هو اجلزء الذي تتم به الفائدة مع املبتداء، وهو يطابق املبتداء يف اإلفراد، والتثنية، 

إىل املعرفة  رٌة، وقد تكون معرفًة إبضافتهواجلمع، والتذكري، والتأنيث. األصل يف اخلَّب نك
مثل: حممٌد صادق القول )صادق خَّب نكرة ولكنها أضيفت إىل اسم معرفة فاكتسبت منه 
التعريف وصارت معرفة(، أو سبقه ضمرٌي منفصل غالبا، مثل: زيد هو الطالب. واخلَّب 

 أو ظرف(. جمرور)جاّر شبه اجلملة مجلة امسية(، مجلة )مجلة فعلية أو ثالثة أنواع: مفرد، 
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 أجب هذه األسئلة اآلتية ابألجوبة الصحيحة!

 
 يف مجلة من عبارتك! انئَب فاعلٍ إجعل كل اسم من األمساء اآلتية 

 اجلملة االسم النمرة
  املخلصون .7



 
 

 

  التلميذُ  .8
  السارقُ  .3
  اجلملُ  .4
  الصديقُ  .5
 

 !اجلملة االمسية هات مخس مجٍل من
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 

 
 أعرب اجلمل اآلتية:
 املثال: الكتاُب جديدٌ 

 الكتاب: مبتدأ مرفوٌع ابلضمة -
 جديٌد: خَّبه مرفوٌع ابلضمة -

 االميانالصَُّب نصف  .7
........................................................................ 

 ُكلُّ نَ ْفس  ذائقُة امل  ْوتِ  .8
........................................................................ 

 الطالُب يف الفصلِ  .3
........................................................................ 

 
  



 
 

 

 اجلملة الفعلية
 

 األمثلة .أ
 إقراء وفهم هذه اجلمل األتية!

 
 يفرح أمحد. 5    فرح أمحد .7
 يقرأ أمحد الدرسَ . 6    قرأ أمحد الدرس .8
 يُ ْقرَأُ الدْرسُ . 1    رِأَ الدْرسُ قُ  .3
 إقرَْأ الدْرسَ  .4

 
 التحليل من انحية النحوي  .ب

 الشرح واإليضاح
 

. علا تركيٌب يبتدئ ابلفأّن كل واحد  منه اجلمل السابقة، وجْدانَ إذا نظران إىل 
(. فعل ماض + فاعل، 7يسمى هذا الرتكيب ابجلملة الفعلية. وأشكاهلا متنوعة منها: و 

(. فعل ماض + 3". يفرح أمحد(. فعل مضارع + فاعل، مثل: "8". فرح أمحدمثل: "
أ يقر مضارع + فاعل + مفعول به " . فعل4". قرأ أمحد الدرسفاعل + مفعول به، مثل: "

(. فعل مضارع + 6". قُرِأَ الدْرسُ (. فعل ماض + انئب الفاعل، مثل: "5". أمحد الدرسَ 
إقَرْأ (. فعل أمر + فاعل + مفعول به، مثل: "1". يُ ْقرَُأ الدْرسُ انئب الفاعل، مثل: "

 ".الدْرسَ 
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ٌد، أو الفعل مثل: قام زي اجلملة الفعلية هي مجلة اليت كانت مؤلفةا من الفعل والفاعل
والفاعل واملفعول به مثل: يشرب أمحد املاء، أو الفعل وانئب الفاعل مثل: يُ   ْن   َصُر املظلوُم. 

و أمر أ وتبتدئ اجلملة الفعلية بفعل ماض مثل: كتب زيٌد، أو مضارع، مثل: يكتب زيٌد،
 مثل: ُأْكُتْب. 
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 املثال: جلس الطالبُ 
 جلس: فعل ماض مبين ابلفتحة -
 الطالب: فاعله مرفوٌع ابلضمة -
 على: حرف اجلر -
 كرسي: جمرور به وعالمة جره الضمةال -

َرةُ  .7  تَ ْبِكْي ُأْخيِت الّصِغي ْ
........................................................................
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 اخلامتة

احلمد هلل، قد مت هذا الكتاب التعليمي على أساس آراء شوقي ضيف يف أخري صفر 
ه. كتبُت هذا الكتاب لشداد حاجة طالب يف الفصل األول مبعهد سبيل الرشاد  7448

اإلسالمي السلفي عن املواد النحوية امليسرة. فوجدت كتاب النحو امليسر، وهو "جتديد 
تاب أييت على صورة الكتاب النحو العلمي، النحو" لشوقي ضيف. مع أن هذا الك

 فأصممه وأطّوره على صورة كتاب النحو التعليمي. 

قضى أتليف هذا الكتاب حوايل مخسة أشهر تقريباً، وبعد إنتهاء الكتابة يعتقد الكاتب 
أّن فيه أمورا حتتاج إىل التصويب واإلصالح ألجل متام هذا الكتاب. واملرجو جلميع اخلَّباء 

ء و كل من وقع على ذلك أو انتفع به أو اطلع فيه أن ميدوا آراءهم للتصويب والعلما
اه والتنقيح والراد الصريح بعد التأمل به. ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا ملا حيبه ويرض

وأن يهدينا سبل السالم، وهللا ويّل التوفيق يهدي من يشاء إىل أقوام الطريق، واحلمد هلل 
 رب العاملي. 

 

 

 الكاتب         

 

 أمحد سراج املنري            
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