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  إهـداء

  ووالديت إىل والدي
  املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء

  وعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري
  تقدمة إجالل واحترام

  
  

   الذين أدين هلم بالكثرييتإىل أساتذ
  تقديرا وإجالال

  
  
  

  البحثإىل زوجىت وابناىن وابنىت الذين يدافعونين يف ااء عمل هذا 
  
  
  
  
  

  إىل الذين يؤمنون بأن النحو العريب مل ينضج ومل حيترق والذين مل يؤمنوا

***  



  
  تقديرشكر و

  
أشرف والصالة والسالم على . الذي ال إله إال هو امللك احلق املبنياحلمد هللا رب العاملني،   

 .له وصحبه أمجعنيآوعلى  ،صلى اهللا عليه وسلمصادق الوعد األمني حممد نبينا املرسلني األنبياء و
  :وبعد

، فيسرين أن أقدم يف تعليم اللغة العربية لنيل درجة املاجستري العلميالبحث  اقد متت كتابة هذ  
  :، وهم هذا البحثكتابة على ي ـنوإىل من قد ساعدوعظيم تقديري جزيل شكري 

اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم غو، مدير جامعة واحلاج إمام سفراي األستاذ الدكتورفضيلة   - ١
  .احلكومية ماالنج

موالنا مالك إبراهيم الدراسات العليا جامعة كلية  ، مديرمهيمني الدكتور احلاجفضيلة األستاذ   - ٢
 . اإلسالمية احلكومية ماالنج

موالنا مالك إبراهيم تعليم اللغة العربية جامعة  قسم، رئيس صاحل احلاج شهداء الدكتورفضيلة   - ٣
 . اإلسالمية احلكومية ماالنج

الذي أفاد الباحث علما و عمليا ووجهه خطواته  ، املشرفحممد عيننيالدكتور فضيلة األستاذ   - ٤
ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة لبحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري 

 .اجلزاء و من الباحث عظيم الشكر و التقدير

تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية قسم الدراسات العليا كلية  يفتـي مجيع أساتذ  - ٦
  . ماالنج

ن قد ربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشجعين دائما يف طلب الوالدين احملرمني اللذي  - ٧
  .العلوم النافعة

 .شجعين يف ااء عمل هذا البحثت الىت زوجىت دوى أنيتا ألفياىن  - ٨



 رداء ضية املاء أملية و حممد إقبال الرزاق املاء الشوقى مث حممد فوزا عظيم املاء الشوقى أوالدى  - ٩
 . اليت سرتين يف أخزاين و تعيب

اإلسالمية احلكومية  موالنا مالك إبراهيم الب وطالبات جامعةـط، خوايتأمجيع إخواين و  -١٠
  .الدراسات العليا كليةماالنج 

الوجود  زيح الئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىلوألشقائي وزم -١١
  .ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

 اآلثـار  من أثر الكتابة هذه أن وأخريا. الثواب حبسن يثيبنا وأن هلا الحد برمحة علينا مين أن اهللا عسى
 سـبيل  علـى  واإلقتراح النقد القراء من الباحث يرجو  فلذا والنقصان، األخطاء إىل املائلة اإلنسانية
  .اإلصالح

  آمني. واآلخرة الدنيا علوم من واألخرين الباحث يفيد ما فيه ولعل وتعاىل سبحانه اهللا يسر ما هذا
  

  .خري اجلـزاءجزاكم اهللا 

***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  إقرار الطالب
  :ع أسفلهأنا املوقّ

  مامان رمسان  :  الكاملاالسم 

  ٠٨٧٢٠٠١٦/S-2  :  رقم التسجيل

   اإلسالمى تشربون جاوى الغربية إندونيسيا" املاء الشوقى"معهد  :     عنوان ال
    

 كليةلنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية  هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرطأقرر بأن   
  :عنوان، حتت إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالنا مالك الدراسات العليا 

  
  إعداد كتاب تعليمي وفعاليته لتدريس القواعد النحوية

  )اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"بالتطبيق على معهد (
  

  ه احضرا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر بنفسي و اوكتبتالاستقباعى أحد إذا ادو. ما زور 
ذلك، ولن تكون املسـؤولية  املسؤولية على  وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتملأا من تأليفه 
  .ماالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةات العليا ـالدراس كليةأو على  على املشرف

  .ي أحد على ذلكـبناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربن اإلقرارهذا  تحررهذا، و  
 

  .م ٢٠١٠ يوىن     ماالنج،
  
  

   مامان رمسان
  ٠٨٧٢٠٠١٦/S-2: رقم التسجيل



  
 

  
 

  
  

  وزارة الشؤون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  

  اعتماد جلنة املناقشة خلطة البحث
  :عنوان البحث

  وفعاليته لتدريس القواعد النحويةإعداد كتاب تعليمي 
  )اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"بالتطبيق على معهد (

  
  S-2 /٠٨٧٢٠٠١٦: التسجيل رقم   مامان رمسان:    الطالب إعداد
. م ٢٠١٠فربواري  ٢٢، اإلثننيوذلك يف يوم  اجلامعةالبحث أمام جلنة  خطة قد دافع الطالب عن 

   .بعد التصحيح، مث يستطيع الطالب لقيام بالبحث وتقرر قبوله
  

  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا
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  ............... :التوقيع  مناقشا  الدكتور حممد شيخون حممد سليمان.أ - ٤

  عميد كلية الدراسات العليا
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  مستخلص البحث
املاء "بالتطبيق على معهد ("إعداد كتاب مصاحب وفعاليته لتدريس القواعد النحوية" .م٢٠١٠،مامان رمسان

رسالة املاجستري، كليـة الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية،  ).اإلسالمى تشربون" الشوقى
  .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج

  صاحل  شهداءالدكتور : املشرف  
  

  القواعد النحوية، كتاب مصاحب: الكلمات األساسية 
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ومعيار امليول إعداد كتاب مصاحب مبعيار الصدق ومعيار األمهية  يتم) ١: أما نتائج هذا البحث فيما يأيت

وجبانب ذلك يهتم الباحث باكتشاف واطالع الكتب املتضمنة ملضمون . واالهتمامات ومعيار قابلية التعليم وكذلك املعيار العاملى

وله فعالية لتدريس . إعداد كتاب مصاحب على وجه عام جيدإن ) ٢. الكتاب ويهتم مبراعة لغة الطلبة وثقافتهم يف املعهد
لدى الطالب يف املرحلة األوىل مبعهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون، بعد أن مت تطبيقه يف عملية القواعد النحوية 
و كان الطالب يشعرون بالسهولة . واستخدام هذا الكتاب يسهل على مدرس القواعد النحوية. التعليم والتعلم 
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Tata bahasa Arab mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian bahasa Arab, karena 
tata bahasa merupakan hal yang sangat urgen sebagai dasar pembelajaran pada setiap bahasa, dia 
berfungsi sebagai alat control yang akurat dan menjadi pedoman ketika dalam keraguan dan 
kebingungan. Pondok Pesantren “Alma Asy-Syauqy” Cirebon sangat interes terhadap materi 
pelajaran tata bahasa sebagai landasan untuk mempelajari berbagai ilmu keagamaan seperti, 
Tafsir, Hadits, Fiqh dan sebagainya dimana kitab-kitab tersebut dicetak dengan menggunakan 
nash-nash berbahasa Arab. Buku pelajaran tata bahasa yang utama dipelajari oleh santri Pondok 
Pesantren “Alma Asy-Syauqy” Cirebon pada Tingkat Dasar adalah “Al-Ajrumiyyah”. 
Berdasarkan hal itu maka peneliti menganggap penting untuk menyusun buku pendamping 
terutama pada pembelajaran tata bahasa, sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan 
kemampuan santri dalam membaca buku-buku keagamaan di Pondok Pesantren “Alma Asy-
Syauqy” Cirebon. 

Masalah penelitian ini adalah: 1)– Bagaimana menyusun buku pendamping untuk pelajaran 
tata bahasa? 2)- Bagaimana efektifitas penggunaan buku pendamping untuk pelajaran tata bahasa 
pada tingkat dasar di Pondok Pesantren, "Alma Asy-Syauqy" Cirebon? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan buku pendamping pada 
pelajaran tata bahasa dan mengetahui efektivitas penggunaan buku pendamping untuk pelajaran 
tata bahasa pada tingkat dasar di Pondok Pesantren, "Alma Asy-Syauqy" Cirebon. Dan 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen (Experimental 
Research), dimana peneliti mendesain pre test dan post test pada satu kelompok. Adapun 
komunitas penelitian ini adalah santri tingkat dasar di Pondok Pesantren, "Alma Asy-Syauqy" 
Cirebon, dan sampel dalam penelitian ini adalah 20 santri dalam satu kelompok. 

Hasil penelitian ini adalah: 1)- Penyusunan buku pendamping dengan memperhatikan: 
standar validitas, minat, orientasi pada kepentingan siswa serta standarisasi global. Disamping itu 
peneliti membaca buku-buku yang berhubungan dengan buku tata bahasa juga memperhatikan 
perkembangan bahasa santri dan budaya dilingkungan Pondok Pesantren. 2)- Penyusunan buku 
pendamping ini secara umum bisa dikatakan baik. Buku ini sangat efektif untuk pengajaran tata 
bahasa pada santri tingkat dasar di Pondok Pesantren “Alma Asy-Syauqy” Cirebon. setelah 
dipraktekan pada Proses Belajar Mengajar. Penggunaan buku ini mempermudah guru Tata 
Bahasa. Dan mempermudah santri untuk melaksanakan proses pembelajaran dan latihan. 
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  مستخلص البحث

بالتطبيق على معهد ("إعداد كتاب مصاحب وفعاليته لتدريس القواعد النحوية" .م٢٠١٠،مامان رمسان
رسالة املاجستري، كليـة الدراسات العليا قسم تعليم اللغة  ).اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"

  .العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
  صاحل  شهداءالدكتور : املشرف  

  
  القواعد النحوية، كتاب مصاحب: الكلمات األساسية 

  

فإن القواعد أمر ضرورى اليستغىن عنه , تقوم قواعد اللغة العربية بدورها وسيلة حلفظ اللغة العربية
والحماكاة , وهى من أسس الدراسة ىف كل لغة وأيضا أا تنمى أساسا دقيقة للمحاكاة قائمة على ضوابط

اإلسالمى " املاء الشوقى"هد وكان مع. صحيحة من غري ضوابط وال بد من قواعد يرجع إليها حني الشك واللبس
تشربون، يهتم مبادة القواعد لدراسة العلوم الدينية من التفسري واحلديث والفقه وغريها واستمدت كلها على الكتب 

رجلة األوىل اإلسالمى ىف املوالكتاب األساسى لطالب معهد املاء الشوقى . املطبوعة بالنصوص العربية املقررة املعتربة
بناء على ذلك، يهتم الباحث بإعداد الكتاب املصاحب خاصة ىف تدريس القواعد النحوية لتحليل . هو األجرومية

  .اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"املشكالت على كفاءة ىف قراءة الكتب الدينية مبعهد 

كيف يتم إعداد كتاب مصاحب لتدريس القواعد النحوية ؟  -١: وأما مشكلة هذا البحث هي
املاء "ما مدى فعالية استخدام كتاب مصاحب لتدريس القواعد النحوية ىف املرحلة األوىل مبعهد  - ٢

  تشربون ؟  " الشوقى
ومعرفة .إعداد كتاب مصاحب لتدريس القواعد النحوية عمليةمعرفة يهدف هذا البحث إىل 

. تشربون" املاء الشوقى"لتدريس القواعد النحوية ىف املرحلة األوىل مبعهد  تعليميكتاب ستخدام ته بافعالي
 حيث اختار الباحث )Experimental Research(املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج التجرييب و

ة األوىل مبعهد ىف املرحل جمتمع هذا البحث من الطالب .اموعة الواحدةب تصميم االختبار القبلي والبعدي
  .يف جمموعة واحدة اًطالب ٢٠هذا البحث هيي وأما عينة  ،تشربون" املاء الشوقى"

ومعيار إعداد كتاب مصاحب مبعيار الصدق ومعيار األمهية  يتم) ١: أما نتائج هذا البحث فيما يأيت

وجبانب ذلك يهتم الباحث باكتشاف واطالع الكتب . امليول واالهتمامات ومعيار قابلية التعليم وكذلك املعيار العاملى

إعداد كتاب مصاحب على وجه عام إن ) ٢. املتضمنة ملضمون الكتاب ويهتم مبراعة لغة الطلبة وثقافتهم يف املعهد
لدى الطالب يف املرحلة األوىل مبعهد املاء الشوقى اإلسالمى وله فعالية لتدريس القواعد النحوية . جيد

واستخدام هذا الكتاب يسهل على مدرس القواعد . تشربون، بعد أن مت تطبيقه يف عملية التعليم والتعلم 
 .و كان الطالب يشعرون بالسهولة للقيام بعملية التعلم والتدريب. النحوية
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Tata bahasa Arab mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian bahasa Arab, 
karena tata bahasa merupakan hal yang sangat urgen sebagai dasar pembelajaran pada 
setiap bahasa, dia berfungsi sebagai alat control yang akurat dan menjadi pedoman ketika 
dalam keraguan dan kebingungan. Pondok Pesantren “Alma Asy-Syauqy” Cirebon sangat 
interes terhadap materi pelajaran tata bahasa sebagai landasan untuk mempelajari berbagai 
ilmu keagamaan seperti, Tafsir, Hadits, Fiqh dan sebagainya dimana kitab-kitab tersebut 
dicetak dengan menggunakan nash-nash berbahasa Arab. Buku pelajaran tata bahasa yang 
utama dipelajari oleh santri Pondok Pesantren “Alma Asy-Syauqy” Cirebon pada Tingkat 
Dasar adalah “Al-Ajrumiyyah”. Berdasarkan hal itu maka peneliti menganggap penting 
untuk menyusun buku pendamping terutama pada pembelajaran tata bahasa, sebagai solusi 
alternatif untuk meningkatkan kemampuan santri dalam membaca buku-buku keagamaan 
di Pondok Pesantren “Alma Asy-Syauqy” Cirebon. 

Masalah penelitian ini adalah: 1)– Bagaimana menyusun buku pendamping untuk 
pelajaran tata bahasa? 2)- Bagaimana efektifitas penggunaan buku pendamping untuk 
pelajaran tata bahasa pada tingkat dasar di Pondok Pesantren, "Alma Asy-Syauqy" 
Cirebon? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan buku pendamping 
pada pelajaran tata bahasa dan mengetahui efektivitas penggunaan buku pendamping untuk 
pelajaran tata bahasa pada tingkat dasar di Pondok Pesantren, "Alma Asy-Syauqy" 
Cirebon. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
(Experimental Research), dimana peneliti mendesain pre test dan post test pada satu 
kelompok. Adapun komunitas penelitian ini adalah santri tingkat dasar di Pondok 
Pesantren, "Alma Asy-Syauqy" Cirebon, dan sampel dalam penelitian ini adalah 20 santri 
dalam satu kelompok. 

Hasil penelitian ini adalah: 1)- Penyusunan buku pendamping dengan 
memperhatikan: standar validitas, minat, orientasi pada kepentingan siswa serta 
standarisasi global. Disamping itu peneliti membaca buku-buku yang berhubungan dengan 
buku tata bahasa juga memperhatikan perkembangan bahasa santri dan budaya 
dilingkungan Pondok Pesantren. 2)- Penyusunan buku pendamping ini secara umum bisa 
dikatakan baik. Buku ini sangat efektif untuk pengajaran tata bahasa pada santri tingkat 
dasar di Pondok Pesantren “Alma Asy-Syauqy” Cirebon. setelah dipraktekan pada Proses 
Belajar Mengajar. Penggunaan buku ini mempermudah guru Tata Bahasa. Dan 
mempermudah santri untuk melaksanakan proses pembelajaran dan latihan. 
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ABSTRACT 
Maman Rusman, 2010, The Textbooks Compilation for Nahwu Principles Learning and Its 

Effectiveness (applied in Ma'had al-Ma’ as-Syauqi al-Islamic Cirebon), 
thesis of post-graduate program, Arabic Education Department, State 
Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Dr. Syuhada Sholeh, MA. 
Keywords: textbooks, nahwu principles  

Arabic structure principles have certain role to maintain the Arabic Language. This 
principle of nahwu is important, because it is the basics of learning language and also the 
reference when some ambiguities appear.  Pesantren al-Ma’ as-Syauqi Al-Islami Cirebon 
shows it’s great interest in Arabic grammar material in order to study the religious sciences 
such as tafseer, hadith, fiqh, etc. and all of these studies are based on the books that are 
printed in Arabic texts. In the earlier, the books that used by the students in al-Ma’ as-
Syauqi al-Islamic Cirebon is al-Ajrumiyah. Therefore, the researcher took initiative to 
compile a textbook especially for learning nahwu in order to analyze the problems that 
concern to the ability of reading religious books in Ma'had al-Ma’ as- Syauqi al-Islamic 
Cirebon. 

The Statement of the problems in this research are: 1) How to compile learning 
nahwu principle’s book? 2) How is the affectivity of using the learning nahwu principle’s 
book in the first grade of Ma'had al-Ma' as-Syauqi al-Islamic Cirebon? 

The objectives of this study are to identify the process of compiling learning nahwu 
principle’s book and the effectiveness of using nahwu textbook in the first grade of Ma'had 
al-Ma' as-Syauqi al-Islamic Cirebon. The methodology used in this research is 
experimental research in which the researcher chooses the pre- and post test to a group, 
contain of 20 peoples, from the students on the first grade of Ma'had al-Ma' as-Syauqi al-
Islamic Cirebon. 

The significances of this study are: 1) The finding of this research are expected to 
compose this textbook based on the validity standard of the importance, tendency, 
attention, learning acceptance, and international standards. Besides, the researcher also 
looks into some books and takes note of the language and culture of the students. 2) This 
research will be valuable source and effective way in compiling nahwu textbook for the 
students in the first grade of Ma'had al-ma' as-Syauqi al-Islamic Cirebon. Thus, the 
teachers and also the students get easily in learning and practicing Arabic grammar. 
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  الفصل األول
  اإلطار العام

  
 مقدمة  - أ

اللغة أداة للتعبري عما حيول يف خلد اإلنسان وهى أيضا أداة لالتصال وتبادل 
  .اآلراء بني الناس كما أا هى الىت يتميز ا اإلنسان عن احليوان

ومن املعلوم لدينا أن اللغة العربية , واللغات يف العامل كثرية ومنها اللغة العربية
ألن اللغة العربية هى لغة الدين ولغة الرسالة ولغة , هلا دور كبري يف احلياة

قال اهللا . القران الكرمي الذى أنزله اهللا وحيا لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم
  . ١} ربيا لعلكم تعقلونإنا أنزلناه قرآنا ع{: تعاىل

واملسلمون , واللغة العربية لغة عقيدة ألن القران واألحاديث مكتوبان بالعربية
. حيتاجون إىل فهمهما ويستمدون منهما األوامر والنواهى واألحكام الشرعية

ومن هنا كان على كل مسلم يف مشارق األرض ومغارا أن يهتم ا اهتمامه 
ويشتمل تدريس , ك بتعلمها وتعليمها بكل فروعهاوذل. بعقيدته اإلسالمية

النحو (اللغة العربية على القراءة والدراسات اآلدبية وقواعد اللغة العربية 
وتقوم قواعد اللغة العربية بدورها . ٢واإلنشاء واإلمالء واخلط) والصرف

فإن القواعد أمر ضرورى اليستغىن عنه وهى من , وسيلة حلفظ اللغة العربية
لدراسة يف كل لغة وأيضا أا تنمى أساسا دقيقة للمحاكاة قائمة على أسس ا
والحماكاة صحيحة من غري ضوابط وال بد من قواعد يرجع إليها , ضوابط

  . حني الشك واللبس

                                                
  ٢: القرآن الكرمي، سورة يوسف.  ١
. ص, ١٩٨٣, بريوت, مؤسسة الرسالة, ٣ط , املوجه العلمى ملدرس اللغة العربية, عابد توفيق اهلامشى.  ٢

١٤.  
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ويعد . تشكل هذه القواعد العربية جزءا رئيسيا يف تعليم اللغات بشكل عام
. يف مناهج تعليم العربية خاصةهذا اجلزء من أكثر املوضوعات تعقيدا وتذبذبا 

ومما الشك فيه أن أسبابا عديدة تشكلت منها صعوبة القواعد العربية يف احملال 
منها جفاف املناهج وعقم الكتب املدرسية والطرائق وسوء , التربوى التعليمى

فهم الغاية من تدريس القواعد وعجز املعلمني واملربية عن استئمارها استئمارا 
تساب املتعلم السالمة اللغوية وتلقائية التعبري وطبيعة املادة النحوية فعاال يف اك

فهى يف الكتب واملقررات التعليمية نوع من التحليل , املدروسية يف حد ذاا
بناء على ذلك . وفيها كثري من املصطلحات واحلدود والتفريعات, الفلسفي

  ".القواعد النحويةإعداد كتاب تعليمي وفعاليته لتدريس "يعمل الباحث على 
ألن الكتاب التعليمى كما , الكتاب إذن له دور هام يف انتاج التعليم والتعلم

قاله ناصر عبد اهللا الغاىل هو الوعاء الذى حيمل اللقمة السائغة الطيبة للقمة 
واملعلم هو الوسيلة أو الواسطة الىت , املرة املذاق الىت نقدمها للطالب اجلائع

وهذه الوسيلة أو الواسطة اليتوافر , اللقمة للطالب تقدم بواسطتها هذه
يف حالة عدم اعداده االعداد , وجودها دائما بل تكاد تكون معدومة أحيانا

وإذا كان األمر كذلك فإننا نركز اهتمامنا على الوعاء أو احملتوى أال , اجليد
   ٣.وهو الكتاب التعليمى

الكتاب التعليمى هو الذى جيعل  وإذا كان ملعلم دور يف العملية التعليمية فإن
هذه العملية مستمرة، فالكتاب باق مع الطالب ينظر فيه كل ما أراد، ومن مث 
جند الكتاب التعليمى اجليد هو الذى جيذب الطالب حنوه ويشبع رغبته وجيد 

ويتضمن الكتاب التعليمى املواد الدراسية الىت يريد املدرس أن يقوم  ٤.فيه نفسه
وتتكون املواد الدراسية . اإلمكان مطابقة باألغراض املرجوة بتعليمها بقدر

                                                
دار : الرياض(, أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ا, احلميد عبد اهللاناصر عبد اهللا الغاىل وعبد .  ٣

  ٧. ص) م ١٩٩١, الغاىل 
  ٧. املرجع السابق، ص.  ٤
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وأما . على األقل من مادة االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة، والقواعد
املواد التعليمية فهى احملتوى التعليمى الذى نرغب يف تقدميه للطالب بغرض 

مون الذى وهى املض. حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية
  ٥.يتعلمه الطالب يف علم ما

والقراءة هى الثالثة , ومن جانب أخر فاللغة العربية هلا املهارات اللغوية األربع
, والقراءة أساسا لترمجة الرموز الكتابية اىل معىن. من املهارات اللغوية األربع

هى القراءة احلقيقة , وليست فقط حتويل الرموز الكتابية اىل الرموز الصوتية
  . عملية ذهنية ألجل الوصول اىل املعلومات الىت تضمنها املواد املكتوبة

اإلسالمى تشربون، يهتم مبادة القواعد لدراسة " املاء الشوقى"وكان معهد 
العلوم الدينية من التفسري واحلديث والفقه وغريها واستمدت كلها على 

  .الكتب املطبوعة بالنصوص العربية املقررة املعتربة
هدف العام وهدف اخلاص، : أهداف بناء املعهد ينقسم إىل القسمنيإن 

فاهلدف العام هو توجيه الطالب إىل أن يكونوا من املسلمني العاملني بدينهم 
وأما . والعاملني بعلومهم يف اتمع بتبليغهم أي جيعلهم مبلغني يف نشر اإلسالم

ا يف جمتمعه، أي  اهلدف اخلاص هو تزويدهم بالعلوم الدينية وسوف يعملون
  .٦جيعلهم العلماء ومن الفقهاء يف الدين وعلومه

الكتب : وطالب املعهد يدرسون الكتب املتنوعة، وتنقسم إىل ثالثة أقسام
وأنواع هذه الكتب تتضمن إىل . املبسوطة والكتب املتوسط والكتب العليا

يث جمموعة النحو والصرف وجمموعة الفقه وجمموعة احلد: جمموعات، وهى
وجمموعة التفسري وجمووعة التوحيد وجمموعة األخالق وغريها من الكتب 

                                                
ن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه، دروس الدورات التدربية ملعلم اللغة العربية لغري الناطقني ا محعبد الر.  ٥
  ١١١.، ص)١٤٣٣وقف اإلسالمى، م، مؤسسات ال.د(، )اجلانب النظرى(

6 . Imron Arifin, Kepemimpinan Kyai, Kasus Pondok Pesantren Tebuireng, Kalimasahada Press, 
Malang, 1993, hal. 9 
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الدينية، والكتاب األساسى لطالب معهد املاء الشوقى اإلسالمى يف الرجلة 
    . األوىل هو األجرومية

بناء على ذلك، يهتم الباحث بإعداد الكتاب التعليمي خاصة يف تدريس 
ى كفاءة يف قراءة الكتب الدينية مبعهد القواعد النحوية لتحليل املشكالت عل

  .اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"
  
 البحث أسئلة - ب

    :توجد عدة مشكالت يف هذا البحث منها 
  كيف يتم إعداد كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية ؟ - ١
ما مدى فعالية استخدام كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية يف  - ٢

  تشربون ؟  " املاء الشوقى"املرحلة األوىل مبعهد 
  
 أهداف البحث  - ج

 .معرفة متام إعداد كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية - ١

معرفة فعالياستخدام كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية يف املرحلة  - ٢
 . تشربون" املاء الشوقى" مبعهد األوىل
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 أمهية البحث   -د
من الناحية النظرية فإن هذا البحث له دور فعال يف إثراء املعرفة واملعلومات 
واخلربات يف كيفية جعل كتب القواعد النحوية مادة تعليمية لترقية مهارة 

  .تشربون" املاء الشوقى"القراءة وفهم املقروء باملعهد اإلسالمى 
الناحية التطبيقية يريد الباحث أن يكون هذا البحث مبعلوماته ونتائجه  ومن

مفيدا يف إرشاد معلمى اللغة العربية يف العملية التعليمية باملعهد اإلسالمى 
تشربون، وللمعاهد اإلسالمية األخرى الىت حتت مؤسسة " املاء الشوقى"

 تدريس القواعد املعهد السلفي، خاصة إلجياد وتكملة املواد التعليمية يف
  .النحوية لترقية مهارة القراءة وفهم املقروء

    
 فروض البحث - هـ

استخدام كتاب تعليمي أكثر فعالية لتدريس القواعد النحوية يف  - ١
 .اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"املرحلة األوىل مبعهد 

استخدام كتاب تعليمي سيكون فعالية لتدريس القواعد النحوية  - ٢
 . اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"لكفاءة الطالب مبعهد 

 
 حدود البحث    -و

  حدد الباحث مكان البحث يف املرحلة األوىل :   احلدود املكانية - ١
تشربون، " املاء الشوقى"باملعهد اإلسالمى 

قواعد النحوية الهتمام هذا املعهد مبادة ال
 .لكفاءة الطالب يف قراءة الكتب الدينية

 أما املواد التعليمية املقصودة يف هذا البحث :   احلدود املوضوعية - ٢
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فهى استخدام كتاب تعليمي لتدريس 
القواعد النحوية يف املرحلة األوىل مبعهد املاء 

 .الشوقى تشربون

  لدراسى،يعقد هذا البحث يف العام ا:     احلدود الزمنية - ٣
  م ٢٠٠٩/٢٠١٠

  
 

 مصطلحات البحث    - ز
ويستخدم يف هذا البحث عددا من املصطلحات، لتسهيل البحث سيعرف 

  :الباحث املصطلحات املستخدمة كما يلى
 الكتاب اإلضايف من الكتاب األساسى :   الكتاب التعليمي - ١

 ملساعدة الطالب على جناح عملية التعلم 

 العلم الذى يبحث عن موقع الكلمة :   القواعد النحوية - ٢

 وإعراا يف تركيب اجلملة

 هى إحدى مهارة من املهارات اللغوية األربع:   مهارة القراءة - ٣

 كتب الدينيةالالطالب هو معهد، يدرس فيه :   املعهد السلفي - ٤

 الىت ألفها السلف وتسمى بالكتب التراثية 

  
 الدرسات السابقة    - ز

  :قام ا الباحثون فيما سبق، منها. القراءة توجد عدة حبوث يف موضوع
حبث تعليم مهارة القراءة باملدرسة ) م ٢٠٠٣(حممد حىت محداىن   - ١

العالية احلكومية النموذجية فاكنبارو، والنتيجة منه أن هدف عملية 
تعليم اللغة العربية كون التالميذ قادرين على قراءة اللغة العربية 
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وحتتوى هذه العمليةعلى املراحل . يحبالطالقة مع فهم معناها الصح
وتستخدم طريقة األمر، وطريقة السؤال . املقدمة والتنفيذ واالختتام

واجلواب، والطريقة الوظيفية والتدريبات وتستخدم الوسائل 
 ٧.اآلصلية والوضعية

حبث األخطاء النحوية والنطقية فيالقراءة )م ٢٠٠٥(سيف اهللا  - ٢
ستوى الثاىن جبامعة يودارتا لطلبة قسم اللغة العربية يف امل

باسروهان، والنتيجة منه أن أكثر الطلبة قد خيطئوون كثريا من 
 ٨.ناحية القواعد السيما عند تعيني اجلركة اإلعرابية

تدريس مهارة القراءة "حبثت عن ) م ٢٠٠٧(إيرنا هرياواتى  - ٣
للكتب التراثية يف معهد نور اهلدى السلفي الشافعى مرغوسونو 

والنتيجة منه أن الطريقة املستخدمة يف تدريس الكتب ، "ماالنج
 ٩.التراثية هى جترى بطريقة القواعد والترمجة وطريقة القراءة

تطوير الكتاب ) "م ٢٠٠٢(تطوير ) "م ٢٠٠٢(حممد عبد احلميد  - ٤
التعليمى ملادة القواعد النحوية لطالب الربنامج اخلاص يف تعليم 

دونيسية السودانية اإلسالمية اللغة العربية جبامعة الصداقة اإلن

                                                
حممد حىت محداىن، تعليم مهارة القراءة باملدرسة العالية احلكومية النمودجية فاكنبارو، رسالة املاجستري غري .  ٧

  )٢٠٠٣جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ماالنج، : ماالنج(منشورة 
سيف اهللا، حث األخطاء النحوية والنطقية فىالقراءة لطلبة قسم اللغة العربية ىف املستوى الثاىن جبامعة .  ٨

نية اإلسالمية جامعة الصداقة اإلندونيسية السودا: ماالنج(يودارتا باسروهان، رسالة املاجستري غري منشورة 
  ) ٢٠٠٥ماالنج، 

تدريس مهارة القراءة للكتب التراثية ىف معهد نور اهلدى السلفى الشافعى "إيرنا هرياواتى، حبثت عن .  ٩
جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية : ماالنج(، رسالة املاجستري غري منشورة "مرغوسونو ماالنج

  ) ٢٠٠٧ماالنج، 
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، والنتيجة منه أن له جمموعة من القواعد النحوية للطالب "ماالنج
 ١٠.اجلامعى يف الربنامج اخلاص يف تعليم اللغة العربية

تطوير مادة مهارة القراءة يف تعليم "جبث ) م ٢٠٠٥(عبد املطلب  - ٥
ليم اللغة العربية لطالب الصف الثالث الثانوى يف ضوء اجتاه التع

والنتيجة منه أن له حبث تطوير مادة ". والتعلم على السياق العام
تعليمية ملهارة القراءة لتالميذ الصف الثالث من املدرسة الثانوية 

وينطلق هذا البحث . حسب اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام
لتعليم ) KBK(م  ٢٠٠٤من املنهج على  أساس الكفاءة سنة 

 ١١. الصف الثالث باملدارس الثانوية اإلسالميةاللغة العربية يف

تنظيم املادة اللغة العربية يف كتاب "حبثت ) م ٢٠٠٦(سري انا  - ٦
التعليمى للصفني الثالث والرابع من املدرسة احلكمة املوحدة 

والنتيجة  منه هى الكتابان املعدتان ". اإلبتدائية اإلسالمية جباكرتا
 ١٢.الرابع من املدرسة اإلبتدائيةاملنظمتان لتالميذ الصف الثالث و

تصميم مادة تعليمية ملهارة "حبث ) م ٢٠٠٨(تعمري املساجد  - ٧
الكتابة العربية لتالميذ املرحلة اإلبتدائية يف ضوء املنهج على 

                                                
تطوير الكتاب التعليمى ملادة القواعد النحوية لطالب الربنامج ) "م ٢٠٠٢(تطوير "احلميد، حممد عبد .  ١٠

، رسالة املاجستري غري "اخلاص ىف تعليم اللغة العربية جبامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ماالنج
   )٢٠٠٢ج، جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ماالن: ماالنج(منشورة 

تطوير مادة مهارة القراءة ىف تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثالث الثانوى ىف ضوء "عبد املطالب، جبث .  ١١
اجلامعة اإلسالمية احلكومية : ماالنج(رسالة املاجستري غري منشورة ". اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام

  )  ٢٠٠٥ماالنج، 
م املادة اللغة العربية ىف كتاب التعليمى للصفني الثالث والرابع من املدرسة احلكمة تنظي"سري انا، حبثت .  ١٢

اجلامعة اإلسالمية احلكومية : ماالنج(رسالة املاجستري غري منشورة ". املوحدة اإلبتدائية اإلسالمية جباكرتا
  )  ٢٠٠٦ماالنج، 
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والنتيجة منه هى املادة )". KTSP(مستوى الوحدة الدراسية 
 ١٣.ملهارة الكتابة، خاصة اإلمالء لتالميذ املرحلة اإلبتدائية

إعداد وحدة تعليمية من الكتب "حبثت ) م ٢٠٠٨(سىت معاونة  - ٨
التراثية لتنمية مهارة القراءة بتطبيق على مدرسة السلفية الثانوية 

والنتيجة منه هى مادة وحدة تعليمية ". باسروان جاوا الشرقية
خاصة من الكتب التراثية لتنمية مهارة القراءة بتطبيق على مدرسة 

   ١٤.السلفية الثانوية

بعد مالحظات الدراسات الثالثة األوىل يعرف الباحث أمهية 
القراءة عند الدارسني ليفهموا ما قرؤوا ولكنهم مازالوا خيطؤون 
من جهة القواعد اللغوية ويبطئون يف فهم مضمونه، والسيما عند 

  .قراءة الكتب التراثية الىت تكتب بغري حركة، وال فاصلة، وال فقرة
سة األخرية فهى حماولة إلعداد املواد التعليمية وأما الدرسات اخلام

ملهارة ما، ولكن هناك بعض االختالف بني هذه البحوث والبحث 
الذى سيقوم به الباحث، وهو اختالف يف املرحلة التعليم 
واختالف يف البيئة املدرسة واختالف يف املهارة، وذا االختالف 

  . ملعدةيؤدى إىل اختالف مستوى الصعوبة يف املواد ا
  
  

                                                
العربية لتالميذ املرحلة اإلبتدائية ىف ضوء املنهج تصميم مادة تعليمية ملهارة الكتابة "تعمري املساجد، حبث .  ١٣

اجلامعة اإلسالمية : ماالنج(رسالة املاجستري غري منشورة )". KTSP(على مستوى الوحدة الدراسية 
  )٢٠٠٧احلكومية ماالنج، 

ة إعداد وحدة تعليمية من الكتب التراثية لتنمية مهارة القراءة بتطبيق على مدرس"سىت معاونة، حبثت .  ١٤
املدرسة السالفية باسروان، : ماالنج(رسالة املاجستري غري منشورة ". السلفية الثانوية باسروان جاوا الشرقية

٢٠٠٨(  
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  الفصل الثاىن
  اإلطار النظارى

  
  املواد التعليمية: املبحث األول

  مفهوم املواد التعليمية  - أ
املواد يف مجيع صورها سواء أكانت علمية أم زراعية أم معدنية هي اليت أوحت 
لإلنسان باألدوات الالزمة لتهذيبها ووضعها موضع االستخدام الفعلي لتفي 

املواد التعليمية هي حمتوى تعليمي نرغب يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق  .مبطلباته
وهي املضمون الذي يتعلمه التلميذ . أو وجدانيةأهداف تعليمية معرفية أو مهارية 

  . ١٥يف علم ما
جمموعة اخلربات التربوية واحلقائق واملعلومات  رأى طعيمة أن املواد التعليمية هيو

 ا واالجتاهات والقيم اليت يـراد تنميتـها عنـدهم، أو    اليت يرجى تزويد الطلبة
املهارات احلركية اليت يراد إكسام إياها دف حتقيق النموالشامل املتكامل هلـم  

  ١٦.يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج
وتتنوع صورة احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقـررات  

و سبورات أو ملصقات، وقد يكون مـادة مصـورة   التعليمية أو على لوحات أ
كالصور الثابتة أو األفالم، وقد يكون يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املعقد، 

فتعيني املـواد املوجـودة   . وقد تكون غري مألوفة للطلبة واملعلمني على حد سواء
  .حيتاج إىل اختيارها وتنظيمها

                                                
  ١١١. ص. املرجع السابق.عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان وزمالؤه  ١٥
معهد اللغة : القرىجامعة أم (املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدي أمحد طعيمة،  ١٦

 .٢٠٢.، ص) ية، دون السنةالعرب
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أو ملكة (ها اليت تدرب جانبا من العقل وأساسيت, ها وطرائقهاوكل مادة هلا تركيب
وذا ينظم العقل تنظيما يساعده على التعامل مع مشكالت احلياة ). من ملكاته

  .املختلفة
واملواد هلا إسهاماا الفردية يف التعلم، ليس فقط فيما خيتص باملعلومات ولكـن  

 ا، وكل هذا أيضا يف اكتساب منط التفكري الذي يستخدم فيها، واملنطق اخلاص
  ١٧.له تأثريه على ذهن الدارس هلا

وكل مادة تسهم يف كشف الغطاء عن أحد جوانب الذي يعيش فيـه، وإلقـاء   
ة منه، فإذا ضم منهج املدرسة املواد املناسبة سـاعد هـذا   نالضوء على زاوية معي

  .الناشئ على تكوين نظرة متوازنة إىل هذا العامل
  

  التعليميةإعداد املواد مراحل  -ب
 اختيار املواد التعليمية  -١

  املعايري يف اختيار حمتوى املواد التعليمية) أ

   ١٨:يف اختيار حمتوى املواد التعليمية معايري البد من االهتمام ا، منها 
 )  validity(  معيار الصدق) ١

يكون احملتوى صادقا إذا كان واقعيا وأصيال وصحيحا علميا فضال 
  .األهداف املوضوعيةعن متشيه مع 

  
  
  

                                                
  ١٦٠.ص .١٩٩١إبراهيم بسيوين عمرية، املنهج وعناصره،الطبعة الثالثة ، دار املعارف، القاهرة،  ١٧
  ٥-٢املرجع نفسه، ص  ١٨
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 ) Significance(  معيار األمهية) ٢

يعترب احملتوى مهما حينما يكون لديه قيمة يف حياة الطلبة مع تغطية 
اجلوانب املختلفة من جمال املعرفة والقيم واملهارات اليت تم بتنمية 

  .املهارات العقلية وأساليب تنظيم املعرفة أو االجتاهات اإلجابية
 ) Interest(  ر امليول واالهتماماتمعيا) ٣

ميذ يف اختيار املواد لتاليكون احملتوى متمشيا مع اهتمامات ا
لو أنه يتناسب مع ميول الطلبة ومستوى عقوهلم وحاجام التعليمية 

  .إليها
 ) Learn Ability(  معيار قابلية التعليم) ٤

متمشيا مع  ويكون احملتوى قابال للتعليم عند ما يراعي قدرات الطلبة
  .الفروق الفردية بينهم ملبادئ التدرج يف عرض املواد التعليمية

 ) Universality(  املعيار العاملي) ٥

ترف يعترب احملتوى جيدا إذا كان يشمل أمناطا من التعليم ال تع
وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة احمللية باحلدود اجلغرافية بني البشر، 
وأما يف . طلبة بالعامل املعاصر من حولهللمجتمع ينبغي أن يربط ال

إعداد املواد الذي يعتمد على املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 
فالبد من معرفة املعيار يف  -قبل القيام باختيار املواد الدراسية  -

) Standard Competency(الكفاءة  أو معيار اختيارها، وهي مستوى
وتعين أن املواد التعليمية ). Based Competency(والكفاءة األساسية 

املختارة اليت البد تعليمها املدرس ويتعلمها الطلبة حتتوي على املواد 
  .التعليمية اليت حتقق مستوى الكفاءة والكفاءة األساسية 
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 احملتوى ختيارا طرق -)ب

 عند املنهج لواضع ميكن أساليب عدةيف عملية إعداد املواد التعليمية 
 العربية اللغة مادة حمتوى اختيار يف شيوعا أكثر ياىل فيما احملتوى اختيار

  : أخرى بلغات للناطقني
 اللغات تعليم مبناهج يشترشد أن للمعلم ميكن:  األخرى املناهج) ١

 ههذ ضوء يف أجنبية، كلغة أو الثانية كلغة اإلجنليزية مثل الثانية
 يف األخذ مع. منهجه يف اللغوى احملتوى يينتق أن يستطيع املناهج
 وظروف) واإلجنليزية العربية(  اللغتني طبيعة بني التفاوت االعتبار
 .املناهج

 سواء اخلرباء بآراء يسترشد أن للمعلم ممكن ) Experts (اخلبري رأي ) ٢
 كانوا أو أخرى بلغات للناطقني العربية تعليم يف نيخمتص أكانو
 .بامليدان وثيقة صلة له كان من أو تربويني أو لغويني أو منيمعل

 حول نيةاميد دراسة إجراء بذلك ويقصد )   Survey ( املسح) ٣
 .لغوى حمتوى من يناسبهم ما فوتعر الدارسني خصائص

إليها  الطالب حيتاج الىت املواقف حتليل يعىن  Analisys)( التحليل) ٤
  .١٩بالعربية لالتصال

 
 تنظيم حمتوى املواد الدراسية - ٢

وبعد أن كانت املواد خمتارة، تأيت عملية بعدها وهو تنظيم تلك املواد 
أو ترتيب ما مت اختياره من معارف ومهارات وقيم حول مركز , التعليمية

معني، حىت يكون له معىن، واستمرارية وميكن تقدميه للمتعلم، وحيقق 

                                                
 ٢٠٥. ص  ،املرجع السابق,طعيمة أمحد رشدى ١٩
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 أهداف التربية بأكرب فعالية وكفاية ممكنة، ولكي يكون أكثر مالئمة
  .للتعليم والتعلم، ويكون برناجما تربويا متماسكا متناسقا متوازنا

هناك بعدان لتنظيم احملتوى، أحدمها خيتص بترتيب مكوناته على امتداد 
والثاين يهتم بترتيب مكوناته جنبا إىل , الزمن، وهو البعد الرأسي للمنهج

  .جنب وهو البعد األفقي للمنهج
لتنظيم احملتوى هلما أمهيتهما يف حتديد  الرأسي واألفقي: وهذان البعدان

األثر الذي يتراكم حملتوى الربنامج الدراسي، وخربات التعلم اليت تكتسب 
منه، وأما املعايري للتنظيم الفعال حملتوى املواد الدراسية فهناك عدة معايري 
رئيسية ينبغي اختاذ القرار بشأا عند التفكري يف تنظيم حمتوى املواد 

: ة جنبا إىل جنب عند التفكري يف األهداف، وهذه املعايري هي التعليمي
  .اال، أو النطاق والتكامل واالستمرارية والتتابع

 )Scope(اال أو النطاق   )١

يعين املعيار الذي يتعلق مباذا نعلم، وما ستشمله املواد، ما هي األفكار 
وعمقه، نطق املواد يتناول اتساعه  الرئيسية اليت تضمنه املواد؟

وااالت اليت يتضمنها، ومدى التعمق يف هذه ااالت، وما ينبغي 
على كل التالميذ تعلمه، وما ميكن أن يتعلمه بعض التالميذ وال 

 .يتعلمه البعض اآلخر، وما ال جيب أن يضمن منهج املدرسة

 )Integration(التكامل   )٢

املناهج أو وهو املعيار الذي يبحث يف العالقة األفقية بني خربات 
أجزاء احملتوى للمواد التعليمية ملساعدة املتعلم على بناء نظرة أكثر 

  .توحدا توجه سلوكه وتعامله بفعلية مع مشكالت احلياة
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 )Continuity(االستمرارية   )٣

وهي التكرار الرأسي للمفاهيم الرئيسية يف املنهج، فإذا كان مفهوم 
, رات ومرات يف منهج العلوم الطاقة مهما يف العلوم فينبغي تناوله م

وإذا كان اهلجاء السليم مهما فمن الطبيعي االهتمام به، والتأكيد 
 .عليه، وتنمية مهاراته على امتداد الزمن

 )Sequence(التتابع   )٤

ويرتبط  وهو الترتيب الذي يعرض به احملتوى على امتداد الزمن،
التتابع يذهب إىل التتابع باالستمرارية، فهناك تداخل بينهما، ولكن 

أبعد مما تذهب إليه االستمرارية، فنفس املفهوم أو العنصر ميكن أن 
يعاجل بنفس املستوى مرات ومرات، فال حيدث منو يف فهمه، أو يف 

  .املهارات أو االجتاهات املرتبطة به
أما التتابع فيعىن أن كل عنصر ينبغي أن ينبين فوق عنصر سابق له، 

عوجل به، من حيث االتساع والعمق، فالتتابع  ويتجاوز املستوى الذي
. ال يعىن جمرد اإلعادة والتكرار، ولكنه يعىن مستويات أعلى املعاجلة

  :أسئلة تتعلق بكل من عدة وعند النظر يف حتديد التتابع 
 املبادئ اليت يرتكز عليها هذا التتابع  )أ (

 الترتيب؟التتابع أو وملاذا ذا ) ب(

  ٢٠.زء معني من احملتوى للمتعلمنيأنسب وقت يقدم فيه ج) ج(
يف احلقيقة إن اختيار املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

ولقد اهتمت . ا فيختلف إىل حد كبري باملواد اليت تقدم ألبنائها
التربية احلديثة باملواد التعليمية وإقامتها على أسس تتفق بالنظريات 

                                                
 ١٥١.ص إبراهيم بسيوين عمري، املرجع السابق ٢٠
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سس أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األوكان . التربوية احلديثة
  .املواد التعليمية وتدعو إىل التزامها عند إعداد

و يلزم عند إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
  :مراعاة األسس اآلتية 

 .األسس الثقافية واالجتماعية .١

 .األسس السيكولوجية .٢

 ٢١.األسس اللغوية والتربوية .٣

تم مؤلفه بتوفري فرص ملواد التعليمية اجليد هو الذي يهإن حمتوى ا
ينمون فيها ميوهلم واجتاهام ويشبعون ا كافية ومتعددة للطلبة، 

حاجام ورغبام ويتدربون على بعض املهارات والعادات األساسية 
اليت من شأا أن تساعدهم على التصرف باتزان وتعقل حيال مواقف 

  .احلياة املختلفة
 تعليميةينبغي أن خنتار املواد الأهداف احملتوى التعليمي حقيق ولت

ولن حيقق حمتوى املواد التعليمية . واللغوية وفق معايري وأسس علمية
أهدافه ما مل تكن مادته اللغوية يف متناول قدرات الدارسني العقلية 

  ٢٢.وخلفيام الثقافية
  
  
  
  

                                                
 .١٩.ص املرجع السابق،,اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللاناصر عبد  ٢١

 .٧٥.، صاملرجع نفسه ٢٢
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  القواعد النحوية: املبحث الثاىن

 النحوية قواعدال مفهوم  - أ
 تعريف النحو -١

  :النحو يف اللغة له معان كثرية وهي
عندى حنو ألف : حنوت حنواملسجد، واملقدار، املثال: القصد واجلهة، املثال
وأما النحو يف ). مثله أو شبهه(سعد حنو سعيد : املثال دينار، واملثال والشبه،

العربية الىت  اصطالح العلماء فهو قواعد يعرف ا أحوال أواخر الكلمات
قال  ٢٣.حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما

الشيخ مصطفي الغالييىن، النحو هو علم بأصول تعرف ا أحوال الكلمات 
العربية من حيث اإلعراب والبناء يعىن من حيث ما يعرض هلا يف حال 

أو نصب، تركيبها، فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، 
وختتص  ٢٤.أو جر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة

قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمات 
وكيفية إعراا، أى أن قواعد النحو تنظر إىل الكلمة العربية من حيث أا 

اليتغري شكل (مبنية  أو) يتغري شكل آخرها بتغيري موقعها يف اجلملة(معربة 
  ٢٥).آخرها بتغيري موقعها يف اجلملة

  
  
  
 

                                                
  ٦: السيد أمحد اهلامشى، القواعد األساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية، بدون سنة، ص.  ٢٣

  ٩: الشيخ مصطفى الغالييىن، جامع الدروس العربية، بريوت، بدون سنة، ص.  ٢٤
  ٣: قواعد اللغة العربية، دار احلكمة، بدون سنة، صفؤاد نعمة، ملخص .  ٢٥
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  :أمهية تدريس القواعد النحوية يف تعليم اللغة العربية -٢

يعترب تعليم النحو يف جمال تعليم اللغة العربية بشكل عام يكون من أكثر 
املسائل، له مكانة خاصة ومرتلة هامة يف تعليم اللغة العربية ما جيعله يستحق 

  :ة، فهناك ثالثة أمور جيعل تعليمه ذا أمهية، وهيللدراس
 ألنه مظاهر من مظاهر اللغة ودليل على إصالتها  ) أ

 ألنه ضوابط حتكم استعمال اللغة  ) ب

   ٢٦.ألنه يساعد على فهم اجلمل وتركيبها) ج
  :وبالتفصيل أن أمهية تدريس القواعد النحوية يف تعليم اللغة العربية مما يلى

األساسى من النظام يتعلق بعضها ببعض وليس النحو هو النظم واجلزء   ) أ
 .جمرد قواعد متناثرة

إن موضع النحواألساسى للجملة هى عنصور هام للغة ألن االتصال   ) ب
 .اللغوى اليتحقق إال ا

إنه عبارة عن معايري وضوابط وقوانني وأدلة كلها من عمليات معنوية )ج
حنو االستماع فهى عمليات تناسب املتعلم األجنىب وتشده . جتريدية

  ٢٧.ببعض العمليات العقلية التجريدية
  

 : اللغة فروع تدريس القواعد النحوية و بقية بنيالعالقة  -٣

النظرة إىل النحو على أنه غاية ينبغى أن يأخذ التالميذ باستظهار  مل تعد
قواعده بل صارت النظرة إليه على أنه وسيلة لغاية الكربى وهى تقومي اللسان 

ومعىن هذا أن النحو ينبغى أن يكون موجودا يف كل عمل من . وضبط التعبري
خصوص القواعد  األعمال العلمية ومن اخلطأ البني أن نقصر االهتمام به على

                                                
حممد كامل ناقة، الكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، الد األول، معهد اخلرطوم .  ٢٦

  ٤٥: ، ص١٩٨٣الدوىل، 
  ٤٥: املرجع السابق، ص.  ٢٧
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ويف دروس التطبيق، بل على املعلم أن يأخذ نفسه وتالميذه بااللتزام بضبط 
الكلمات ضبطا صحيحا ومراعاة تطبيق القواعد يف كل الدروس حبيث 

  .ينسحب ما يتعلمه يف الدروس النحو على كل املواد األخرى
و يف إن اإلجتاه احلديث يف دراسة النحو يطلب من املعلم أن يدرس النح

ظالل اللغة واألدب حىت ال جيد التلميذ فصال بني مادة النحو وبني بقية 
فروع اللغة العربية وتقضى اخلطة التربوية السليمة بوجوب دراسة اللغة 
العربية وحدة مترابطة وسوف جيد املعلم يف دروس التعبري أو النصوص حافزا 

ميذ خطأ حنوى يف التعبري يدفع التالميذ إىل دراسة القواعد فإذا شاع بني التال
  .من واجب املعلم أن يشرح قاعدته

إذن أن العالقة بني النحو وبني سائر فروع اللغة العربية األخرى من إمالء 
  ٢٨.والبالغة ونقد عالقة وثيقة

  
  : القواعد تدريس يف الصحيح االجتاه  - ب

 املنهج،:  يف ذلك ويتحقق الغاية، وسيلة القواعد بأن اإلميان االجتاه هذا حيدد
 .اإلختبارات ،)املدرس( الطريقة الكتاب،

  :املنهج -١

 وتأليف الضبط، بصحة صلة هلا الىت األبواب على االقتصار ينبغى -)أ
 الصور لدراسة مطلقا داعى ال أنه نرى وهلذا صحيحا، تأليف اجلملة

 الفعل بناء وأحوال السيما، وإعراب والنسب، التصغري يف  الفريضة
  .الكلمات بضبط يتصل ال مما ذلك وغري املاضى،

                                                
  ٢٠٦: ، ص١٩٧٩القاهرة،  حممد عبد القادر أمحد، طرقتعليم اللغة العربية، الطبع األول، .  ٢٨
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 ارد درس فيف العملية، الناحية إىل الصرف أبواب يف االجتاه -)ب
 معرفة يف الباب ذا اإلنتفاع على التالميذ بتدريب يعتىن واملزيد،
  .املعجمات يف اللغوية املفردات عن الكشف طريقة

 يف جمملة األبواب بعض فتدرس القواعد، أبواب عرض يف التدرج -)ج
  .التفصيل من شىء مع تال، صف يف دراستها تعاد مث الصفوف، أحد

 أبواب عدة وحدة كل تشمل متكاملة، وحدات املنهج جعل -)د
  .الغاية متحدة أو متجانسة

 :الكتاب -٢

 يتخذ وأال وروحه، اجتاهه يف للمنهج مسايرا الكتاب يكون أن جيب -)أ
  .وإحاطتهم علمهم إلظهار معرضا املؤلفون منه

 الىت األمثلة باختيار وذلك القواعد، لدراسة أساسا نفسها اللغة اختذ -)ب
 األمثلة ال والثقافة، اخلربة من بألوان التالميذ وتزود باحلياة، تتصل
  .املتكلفة املصنوعة واجلمل املبتورة اجلافة

 منها اإلكثار مع أدبية، نصوص حول التطبيقية التمرينات جعل -)ج
  .بتنويعها والعناية

 الثقافية، املوضوعات من صاحلة طائفة على الكتاب اشتمال -)د
  .للقراءة الصاحلة الشائقة والقصص

  :الطريقة -٣

 النحوية، دالالا مناقشة قبل املعنوية، الناحية من األمثلة مناقشة ينبغى -)أ
  . الشعر أو األمثال أو احلكم من احملتارة األمثلة وخباصة

 النطق ضبط يف بالقواعد االنتفاع كيفية إىل الطريقة ترمى أن جيب -)ب
  .األحكام وحفظ الصور استيعاب ال والكتابة،
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: الصحيحة املنوعة باألساليب املختلفة املعاىن أداء من التالميذ متكني -)ج
 والتعجب والقسم والوصف والتعليل والشرط والتوكيد فيكالن

 وحيتاج األذهان، يف تعرض الىت املعاىن من ذلك وغري والتخصيص
  .الصحيحة القوالب إىل عنها التعبري

 الفطرى، االستعمال تساير عملية، بطريقة األبواب بعض دراسة -)د
 واالستفهام املوصولة، واألمساء اإلشارة، وأمساء كالضمائر، وذلك

  .ذلك وحنو واجلواب
 درس إىل القواعد درس حتول الىت املعقدة اجلدولية الطريقة جتنب -)٥

  .الرياضية بالقواعد شبيه
  .السليم والتعبري الفهم على املعينة الوسائل من القواعد جعل -)و

  : والتمرينات اإلختبارات -٤

 ضبطا وضبطها اجلمل تأليف يف بالقواعد التالميذ انتفاع مدى -)أ
  .صحيحا

 بذلك فتخرج والشروط، القيود تثقلها اجلمل بتكوين املطالبة ترك -)ب
  .األدبية الصعبة وعن الصياغة مجال عن

  .القواعد ونص والتعاريف والتقاسيم األنواع بذكر املطالبة ترك -)ج
  

 النحو قواعد تدريس أهداف  - ج

  ٢٩:يلي ما مراعاة جتب الغاية هذه ولتحقيق
 من ومتريناا أمثلتها ختتار بأن وذلك اللغة، ظل يف القواعد تدرس ان - ١

 التالميذ بأساليب تسمو الىت اجليدة العبارات او السهلة، األدبية النصوص
 من توضحه ما إىل باإلضافة معارفهم دائرة وتوسع ثقافتهم، يف وتزيد

                                                
  ١٣٤: ، ص١٩٨٣حممد رشدى خاطر، طرق تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، بريوت، .  ٢٩
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 التطبيق أو القواعد لشرح ختتار الىت اللغوية املادة تربط وأن اللغوية، القواعد
 .نشاطهم ونواحي ومصادراهتمامهم، مبيوهلم، عليها

 من املنشود اهلدف حيقق ما على النحوية املسائل معاجلة يف يقتصر أن  - ٢
 املدرس يسرف فال اخلطأ، من والقلم اللسان عصمة وهو القواعد، دراسة
 مباشرا اتصاال تتصل ال اليت للتفاصيل بالتعرض تالميذه وعلى نفسه على
 .املرسومة الغاية ذه

 القدر على فيها واالقتصار املصطلحات استخدام يف القصد كذلك ينبغي  - ٣
 .الضروري

 األمثلة من يعرضه ما مناقشة على القواعد درس يف املدرس يقتصر أال  - ٤
 من يكثر ان عليه بل التالميذ، أذهان يف وتقريرها القاعدة واستنباط
 حىت والتكرار احملاكاة من منظمة أسس على املرتكزة الشفهية التدريبات

 وحىت احملرف النطق حمل وحتل التالميذ عند الصحيحة اللغوية العادة تتكون
 الىت للقواعد طبيعية سريعة استجابة أساليبهم وصحة ألسنتهم استقامة تكون

 يف واستحضارها القواعد هذه استحياء يف معاناة أو جهد دون يدرسوا
  .الذهن

 غزتنا أن بعد اخلطأ من وقلمنا لساننا حلفظ واجب أمر القواعد دراسة وإن هذا
 منا ظنا بتفاصيلها، وتم ا التالميذ نرحق أن علينا ليس ولكن العامية، اللغة
 إجادة على وإقدارهم لغتهم من متكينهم إىل تؤدي الىت الناجعة الوسيلة أا

 اللغة قواعد من التمكن وسيلة ليست التعبري إجادة أن ثبت فقد.والبيان التعبري
 بالقواعد، اإلملام قليلو املرموقني األدباء من كثريا أن بدليل مسائلها واستظهار

 أن علينا كان ولذا. فاحشا خطأ كتابته يف خيطئ هلا حفظا التالميذ أكثر أن كما
 درس من جاعلني الكالم، يف عملية وفائدة وظيفية أمهية له ما القواعد من خنتار
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 يف اإليغال دون اخلطأ من والقلم اللسان سالمة على تعني حمببة وسيلة القواعد
   ٣٠.احملنطة والصيغ املصطلحات وحفظ اللغوية والشوارد النحوية التفاصيل سرد
 أهداف أن) العربية اللغة للمدرس العملي املوجه( كتابه يف اهلامشي توفيق وقال

  :يعين القواعد تدريس
  : يلفظ وما يكتب ما حركات ضبط -١

 وينقل تعبريه، وحيسن النقد من وينجو النحوي، اخلطأ من املرء فتعصم
 اىل تعبريه يؤدى ان غري من والسامع القارئ اىل النحوية املعاين بدقته

 واملعىن النحو بني وطيدة عالقة هنالك ألن وغموضها، الفكرة اضطراب
  .ويعينه اآلخر خيدم منهما وكل

  : العقلية التربية -٢

 يف مفيدة النحو دراسة كانت لذا واملعىن، النحو بني وثيقة الصلة كانت ملا
 واحلكم، واالستنتاج واملقارنة التحليل على تعتمد الىت العقلية التربية

 املعقدة التراكيب وفهم املختلفة التعابري يف اخلطأ من الصواب واستبانة
 القواعد فإن وكذا املنطقي، والقياس التفكري دقة على والتدريب والغامضة،

  .املالحظة ودقة التعليل على القدرة تنمي
  : صحيحة لغوية عادات تكوين -٣

 الكثرية باالمثلة يؤتى ان من النحوية القاعدة اىل للوصول البد ان وذلك
 فائدة من خيلو ال ذلك كل وحتريرية شفهية بتمارين يؤتى مث تناقش، وان

 املشاعر عن وانتعبري ا، الفصيح واحلديث اجلمل بتركيب لغوية
 التعبري سالمة الطالب فيعتاد بالقاعدة، ربطها مث منوعة، بأمثلة واملشاهدات

  .والسكنات احلركات وضبط احلديث يف والفصحى ودقته
  

                                                
  ١٣٥: ، ص١٩٨٦جودة الركاىب، طرق تدريس اللغة العربية، دمشق سورية، دارالفكر، .  ٣٠
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  : األدبـي الذوق منـاء -٤

 بأمثلة ومشاعرهم وحاجام بيئتهم عن األديب التعبري اسلوب طريق عن
 .اجلديدة النحوية للقاعدة مالئمة ومجل

  : واوزاا واشتقاقها اللغة صيغ تفهـم -٥

 اللغات لتفهم ركائز اا كما والصرفية، النحوية القواعد تعليل طريق عن
 واملنفي واالستفهام االفعال ازمنة مثل ارتباط، عامل اللغات بني اذ االجنبية،
 .واالستثناء والتوكيد والتعجب

 االبتدائية، املرحلة يف صةاخ املدرسة، يف النحو تعليم أهداف إىل نظرنا إذا
 اللغوية املهارات كسب إىل حـاجة يف االبتدائية املرحلة يف الطفل إن يعىن

 قصص من يدرسه ما اختيار أحسن فإذا. والكتابة القراءة يف األساسية
 من صاحل بقدر يزوده فإنه قرائية، وموضوعات ومسرحيات، وأناشيد
 جيب املرحلة هذه خالل السليمة، اللغوية لالستعماالت الصحيحة النماذج

 بلغته نفسه عن التعبري على تساعده الىت واحلرية األمن الطفل يعطي أن
 من إمداده مع انطالقه من حتد قيود عليه تفرض أن غري من الباسيطة العربية
  .الصحيحة اللغوية االستعماالت من سيئ إىل احلاجة وبقدر آلخر، وقت
 أساليب يف املرحلة هذه يف النحو موضوعات معاجلة تكون أن وجيب
 ملصطلحات التعرض دون للتالميذ تعطى اليت املتكررة والتدريبات التعبري،
 على املرتكز املنظم، الفين التدريب على تقوم وأن التقليدية، وقواعده النحو
 اللغوية العادات تتكون حىت والتكرار واحملاكاة االستماع من أساس

  .التالميذ عند الصحيحة
  :التايل النحو على املرحلة هذه يف التعبري أهداف نصوغ أن نستطيع وهكذا

 وأن تكوينها، ونظام العربية، اجلملة نسق على الطفل يتعرف أن - ١
  .قدراته حدود يف سليما استعماال والتراكيب األلفاظ استعمال يستطيع
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 واحملاكاة االستماع، طريق عن السليمة اللغوية العادات يكتسب أن - ٢
  .االستعمال وكثرة

 من اخلطأ متييز وعلى السليم، التعبري على التالميذ قدرات تنمية - ٣
  .السليمة اللغوية العادات تكوين طريق عن وذلك الصواب،

 حصيلتهم ينمي مما الصحيحة والتراكيب املعاين من بطائفة تزويدهم - ٤
  .اللغوية

 العربية للجملة السهلة الفنية اخلصائص استخدام على تدريبهم - ٥
  .ومكوناا

 ال والثانوية املتوسطة املرحلتني يف النحو قواعد تدريس من الغرض وأما
 ومن. فقط الدرجة يف اختالف إمنا السابقة، املرحلة يف عنه النوع يف خيتلف

  : يأيت ما األهداف من سبق ما إىل نضيف أن ميكن هنا
 إذ للتالميذ، النحوية الدراسة إمنـاء طريق عن اللغوية الدراسة تعميق -١

 الفقرات بني الدقيقة الفروق وإدراك التفكري على ذلك حيملهم
  .واأللفاظ واجلمل والتراكيب

 أدبية، وشواهد نصوص من مايدرسونه طريق عن اللغوية ثروم تعميق -٢
  .وكتابة كالما السليم التعبري على وتقدرهم أذواقهم تنمي

 نقد على أيضا قدرم وزيادة معلومام تنظيم على التالميذ قدرة زيادة -٣
  .يقرؤوا أو إليها يستمعون الىت األساليب

 األديب، ذوقهم وترقية واحلكم واملوازنة املالحظة دقة التالميذ تعويد -٤
 وإدراك واألساليب واجلمل األلفاظ حتليل على تقوم النحو فدراسة

  )٢٩٤: العربية اللغة فنون تدريس.(والتراكيب املعاين بني العالقات
 اللغة تعليم( ١٦٢. ص كتابه يف بكر أبو القادر عبد اللطيف عبد وقال

  :يلى فيما النحو تعليم أهداف أهم تتمثل أن واإلجراءات األطر العربية
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  .اللحن من خالية سليمة بطريقة القراءة على املتعلم إقدار - ١
 اخلطأ، من السليمة الصحيحة الكتابة على القدرة املتعلم إكساب - ٢

  .عليها املتعارف القواعد مع واملتفقة
  .التحدث عند األداء وصحة النطق جودة على املتعلم مساعدة - ٣
 اللغة قواعد مع املتفق ومتييز املسموع فهم على القدرة املتعلم إكساب - ٤

  .معها املختلف من
 وإصدار واملقارنة، واالستنتاج، الدقيقة، املالحظة على املتعلم إقدار - ٥

 النحو على ومتييزها الكالم أجزاء بني العالقات وإدراك األحكام،
  .املناسب

 بثورة وإمداده املتعلم لدى اللغوي القاموس دائرة إتساع يف اإلسهام - ٦
  .خالهلا من القواعد يتعلم اليت الراقية النصوص خالل من لغوية

 سليمة لغوية وملكة جيد، لغوي حس تكوين على املتعلم مساعدة - ٧
 الكالم، نقد على يعينه مبا ويتذوقها، املنقولة اللغة خالهلا من يفهم
 واملفردات والتراكيب الفقرات وتوظيف خطئه، من صوابه ومتييز

  .سليمة بطريقة
  

 النحو قواعد تدريس طرق -د

 يعتمد الذي الطبيعي األسلوب هو النحوية، القواعد تدريس يف أسلوب أفضل إن
 أهم من فإن ذلك ومع. وكتابة وقراءة، وكالما، استماعا، اللغة ممارسة على

  :يلى ما النحو تدريس يف الشائعة التقليدية الطرق
  : القياسية الطريقة -١

 والشواهد باألمثلة اتباعها مث القاعدة، حبفظ البدء على الطريقة هذه وتقوم
 هو الطريقة هذه عليه تقوم الذي واألساس. ملعناها واملوضحة هلا املؤكدة
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 واستظهارها القواعد حتفيظ تستهدف أا كما. التدريب أثر انتقال نظرية
 إىل الطريقة هذه استخدام أدى وقد. وسيلة وليست ذاا، يف غاية باعتبارها
 القواعد، تطبيق على القدرة تنمية عن والتلميذ املدرس من كل انصراف
 القواعد التالميذ فيه يتعلم الذي فاملوقف. السليم اللغوي السلوك وتكوين

 الىت التعبري مواقف من واليقترب المياثل صناعي، موقف الطريقة هلذه طبقا
 هلذه وفقا املؤلفة الكتاب أهم ومن. القواعد هذه استخدام إىل فيها حيتاجون
  . عقيل ابن كتاب الطريقة

 الوصول يف العقل يستخدمها الىت التفكري طرق إحدى هي القياسية والطريقة
 هذه كانت أيا معرفة، بعد يأيت دائما فالقياس ، اهول إىل املعلوم من

 لييس الواقع يف هو إذ عليه، باملقيس جهل على تنبيه أن تستطيع فلن. املعرفة
 القياس يف والفكر. البحث فيه وانتهى عرف الذي بشبيهه للشبيه إحلافا إال

 إىل العام القانون من أي اجلزئية، احلاالت إىل العامة القاعدة من ينتقل
 القاعدة حتت كلها تنطوي ال قد اجلزئيات كانت وملا. اخلاصة احلاالت

 والتأويل، والتقدير احلذف إىل هذا أدى فقد حيدث ما غالبا وهذا العامة
  . الواحدة املسألة يف اآلراء واختالف
 التالميذ تعود أا إال الطريقة ذه القواعد حفظ وسرعة سهولة من وبالرغم

 يف واالستقالل النفس، على االعتماد وعدم العمياء، واحملاكاة احلفظ على
 مساوئ ومن. واالبتكار اإلبداع على القدرة فيهم تضعف أا كما. البحث

 صعبة غالبا تكون الىت الكلية العامة باألحكام تبدأ أا أيضا، الطريقة هذه
 تبدأ حيث اإلدراك قوانني عكس أا أي باجلزئيات، تنتهي مث واإلدارك الفهم

 دراسة من التالميذ نفور إىل هذا أدى وقد. السهل إىل وتنتهي بالصعب
 السلوك التكون أا علميا ثبت أن بعد الطريقة هذه هجرت وقد النحو،
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 هنا هلا أنصارا جتد الطريقة هذه تـزال فما ذلك، ومع. التالميذ لدى اللغوي
  .عقيل ابن كتاب الطريقة هلذه وفقا املؤلفة النحو كتب أشيع ومن وهناك،

  : االستنباطية الطريقة - ٢

 تستنبط مث وتناقش، تشرح اليت باألمثلة البدء على االستنباطية الطريقة تقوم
 يف الثانوية املرحلة يف النحو مناهج يف غالبا املتبع هو وهذا. القاعدة منها

 النحو فدروس اإلعدادية، أو املتواسط املرحلة يف أما. العربية األقطار معظم
 تستنبط مث الشواهد، على التركيز من ويناقش يقرأ كامل، بنص تبدأ ما غالبا
 الىت املعاين املبتورة األمثلة من التخلص التعديل ا ا أريد ولقد. القاعدة منه
 التكلف مشكلة يف التعديل هذا وقع فقد ذلك، ومع جامع، شتاا جيمع ال
 هي النتيجة فكانت املقصودة، القاعدة تتضمن حىت النصوص صياغة يف

 القواعد الحتواء املصطنعة النصوص طريق عن التالميذ أذواق إىل اإلساءة
  . النحوي املوضوع يف املرادة
 فردريك يوحنا( األملانية الفيلسوف إىل) االستنباطية( الطريقة هذه نسبت وقد

 احلطوات ذات) هربات طريقة( بـاسم تعرف الىت وطريقة ،)هربات
 القاعدة، واستنباط والربط، والعرض، والعرض، املقدمة: هي اخلمس،
 كتاب. االستنباطية للطريقة وفقا ألفت الىت أشهرالكتب ومن. والتطبيق

 .اجلارم على لألستاذ) الواضح النحو(

 بسبب تنوعت عديدة، طرق النحو لتدريس أن كتابه يف اهلامشي توفيق وقال
 طبيعتها حيث من اآلخر، البعض عن بعضها واختالف املوضوعات تنوع

 الطالب مستويات بسبب تنوعت كما التدريس، يف وتناوهلا ووعورا
  :يلي ما الطرق هذه ومن وظروفهم، واعمارهم واعدادهم

  
  



٢٩ 
 

   االستقرائية الطريقة -)أ
  : ا التعريف

 موضوعاته، اكثر مع تتالءم هي اذ النحو، لتدريس طريقة أفضل لعلها  
 القرن أوسط يف اوربا يف وانتشرت هربارت، اىل الطريقة هذه وتنسب
 من باالفادة) املعاين تدعي( بفكرة تعىن وهي بعده، وما عشر التاسع

  .املاضية املعلومات
  

  القياسية الطريقة -)ب

  : ا التعريف
 على احلكم اىل كلي على احلكم من الفكر انتقال ا يتم الىت هي

 مث التعريف، أو العامة احلقيقة أو القاعدة بذكر نبتدئها جزئياته،
 أمور رعاية من البد الطريقة هذه لنجاح. صحتها على نوضحها

  :ثالثة
 العامة احلقيقة أو القانون أو القاعدة صياغة يف املدرس دقـة -)١(

 يظهر خطأ تعبريه يف يكون ال كي الطالب اىل تدريسها املراد
  .التطبيق يف اثره

 احلقيقة أو القاعدة لتكون غموضه وعدم األسلوب وضوح -)٢(
  .طالب كل ادراك متناول يف العامة

 هلم يشرح ان واما جديدة، حقائق ا املدرس يقدم ان اما -)٣(
  .ما بطريقة طالبه اىل اعطاها ان سبق حقائق

 التعليم طريقة كونه منها غريها، عن ا تتميز خصائص الطريقة وهذه
 للطالب، مباشرة املعلومات باعطاء سريعة وهي. باملعلومات والتزويد

 الطالب من الكثرية األعداد مع تنفع أا كما الوقت، يف واقتصادية
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 بطريقة ليست اا غري واالصغاء، الضبط اىل أدعى وهي الصف، يف
 وهي. العامة احلقائق اىل للوصول اخلطى تنظيم حيث من طبيعية
 ومستسلم فيها سليب ألنه الطالب، شخصية تنمي ال ذلك اىل اضافة

  .النقد روح فيه تريب ال اا كما للقاعدة،
  االسـتجوابية الطريقة - ٣

  : ا التعريف
 الذي املوضوع دقائق عن واجابام الطالب سؤال على تعتمد اليت وهي

  . واجبابيتيا يعطونه
 يكون كأن بصوته، خلقي عيب معه الذي أو الكالم عن املدرس تفيد وهي
 حملية لكنة أو لغته، أو ثأثأة أو متتمة أو فأفأة معه او أخن، أو ابح أو اجش

 اىل وال املدرس قبل من غزير علم اىل الحتتاج وهي. عربية غري عجمة او
 توجيه حيسن الذي املدرس تفيد فهي كذلك. وعناء جهد أو واسع اطالع
 نظر، وبعد ومرونة ذكاء اىل حيتاج دقيق فن السؤال صياغة ألن االسئلة

 اكمال يف املدرس تفيد سريعة، طريقة وهي الشرح، جمرد من اصعب وهو
 الطالب مجيع تفيد وهي. جبد التحضري على الطالب محل ويف املنهج

 تصلح اا كما الدراسة، على والكساىل االغبياء وحتمل االذكياء، السيما
 يف كذلك تصلح وهي. الكثرة مع تصلح وال العدد، قليل الصف مع

 منشرحة وطالبه املدرس ونفوس خاصة، االوىل الدروس ويف جوهادئ،
 الطالب وعقول السؤال، عن ينعقد املدرس لسـان فان واال لالستجواب،

  .االرهاق حني واجلواب التفكري عن حتجم
 على تقتصر اليت املوضوعات النحوية القواعد يف تصلح الطريقة هذه وان
 حروف: مثل التحليل، يف والدقة الشرح يف االضافة اىل حاجة غري من العد
 واخوا، كان واخواا، ان اجلازمة، وغري اجلازمة، الشرط أدوات اجلر،
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 قبل من دقيق حتضري من الطريقة هلذه والبد). العدد العطف، حروف
  .الطالب

  
 اإللقـائية الطريقة - ٤

 والطالب عادة، العايل التعليم يف وتصلح االستاذ، حديث على تعتمد وهي
  .االستاذ حديث أثناء مالحظتهم يسجلون

  : حماسنها - ١
 املادة وغزارة االستاذ علم غزارة بسبب اجلامعي، التدريس يف أنفع هي

 على وقدرم الطالب، عند الذكاء مستوى وارتفاع املنهجية،
 يؤ وبسبب املالحظات، تسجيل وعلى الغزيرة العلمية املادة استيعاب
 وتوسيع امللقاة املادة تعقيب على الطالب ا يستعني اليت املراجع
 االلقاء وحلو العلمية املادة غزيرة:  املدرس عموما تفيد وهي. افاقها

 حديثه، يف ومؤثرا الصدر ومنشرح الشخصية وقوى الصوت وحسن
  .املؤهالت هذه له ليس الذي للمدرس تصلح وال

 مستوى فيه يهبط أو الطالب عدد فيه يكثر الذي الصف يف تنفع وهي
 املدارس من كثري يف احلال هو كما الذكاء، مستوى او التحضري
 عرض يف كذلك تنفع وهي. الراسبني صفوف ويف عادة، املسائية

 اىل حتتاج الىت الصعبة واملوضوعات عنهم الغربية اجلديدة املوضوعات
 كما حديثه،  وطراوة عرضه بأسلوب املدرس يذللها التفكري، يف جهد
 اختصار بسبب أحيانا، والبديهية السهلة املوضوعات يف تفيد اا

 استجواب من بدال عرضا، اليها االشارة أو ذكرها مبجرد املدرس
  .وقت اىل حيتاج الذي الطالب
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 االخرية الدروس يف السيما الطالب ارهاق حالة يف تنفع فاا كذلك  
 حينئذ صفي، ال نشاط أو رياضة من جمهد بعمل قيامهم بعد أو

 اختصار يف كذلك لتنفع واا. والكالم التفكري على قابليتهم تضعف
 كان أو واسعا، املوضوع كان فإذا سريعة، طريقة هي اذ املنهج،
  .تسعفه الطريقة هذه فإن املنهج يف ومتأخرا مغلوبا املدرس

  : عيوـا - ٢

 غري من االلقاء على املدرس اقتصار:  الطريقة هذه يف احملاذير ومن  
 ألن والتعليق، أحيانا االستجواب طريق عن باحلديث الطالب اسهام

 ومن البيت يف التحضري دون من وحده االصغاء على اعتمد اذا الطالب
 يسعفه وال واالتكالية، الكسل يتعود فإنه الصف، يف احلديث دون
 الكالم، يف فائقة قدرة من املدرس اويت مهما والسلبية، االصغاء جمرد
 بأسئلة الدرس املدرس يبدأ مث بيتيا، واجبا الدرس يعطى ان جيب لذا

 االيدي، رفع غري من يسأهلم الطالب حتضري من اجاباا خالل يتأكد
 والكتاب، املنهج صلب من بأسئلة املوضوع القائه خالل يستجوم أو

 التحضري هذا فان وكذلك املسبق، التحضري على االسئلة هذه لتحملهم
  .التدريس يف الطريقة سرعة من يزيد

  
  االقتصـاءية الطريقة - ٥

 أو املطالعة دروس أثناء عرضا النحوية، القواعد طالبه املدرس تدريس وهي
 هذا وان مستقلة، حصص غري من عمليا تدريسا االدب، أو احملفوظات
  : أساسيني جمالني على عادة يقتصر التدريس
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  : النحوية املراجعات - ١

 يف منه أكثر الكليات يف متبع وهذا درسوها، ان سبق ملوصوعات
 بفكرا ممتعة أدبية قطعة املدرس خيتار بأن واالبتدائية، الثانوية املدارس
 ان سبق قواعد على كثرية تطبيقات حتوى وهي وخياهلا، واسلوا
  . دروسها

  : جديد ملوضوع التدريس -٢

 للموضوع التطبيقية العناصر شاملة انشائها، أو أدبية قطعة باختيار
 مث سهال، سريعا شرحا وتشرح وتقرأ القطعة هذه تكتب اجلديد،

 من تفصيال بعناصرها القاعدة الطالب مع بالتعاون املدرس يستخرج
 اىل حتتاج ولكنها وشيقة، ممتعة الطريقة هذه وان املكتوبة، القطعة
 الفكرة مجال بينها جتمع الىت للجمل االنشاء أو االختيار حسن

 هذه ان غري. اجلديدة القاعدة ستات جتمع كما والتراكيب، واخليال
 البد بل النوية، املراجعات موضوع يف املدرس على ايسر هي الطريقة

 العادات لتكون واسع، نطاق يف النحوية التطبيقات ملمارسة منها
  .لغوي جمال كل ويف اللغوية،

 تعليم( ١٦٧. ص كتابه يف بكر أبو القادر عبد اللطيف عبد وقال
 األفضل هي بعينها طريقة مثة ليس) واإلجراءات األطر العربية اللغة

 حيث املختلفة، الدراسية املواد أو اللغة فنون من غريه أو النحو لتعليم
 تتحكم اليت هي برمته التعليمي املوقف وعناصر املتعلمني، طبيعية إن
 ا يستعني اليت الطرائق من جمموعة تتضافر فقد الطريقة، نوع يف

 أو املعلمني، طبيعة حسب بينها يداول أو آخر، إىل موقف من املعلم
  .واحد وقت يف يوظفها
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 يف النفس وعلم التربية ميداين يف العلمية األحباث نتائج كشفت فقد
 مجيع لتدريس واحدة طريقة عن البحث عقم عن األخري القرن نصف
 اخلرية إىل األنظار وحولت بعينها مادة لتدريس واحدة طريقة أو املواد

 فالعملية منه، جزء إال الطريقة وليست متكامل، ككل التعليمية
 الذي واملوقف التالميذ سلوك يف تغريات إحداث عملية هي التعليمية
 املعلم، أمهها هلا، حصر ال عناصر من املوقف ويتكون فيه، يوجدون
 يف االجتماعية والعالقات التعليمية واألدوات والطريقة واملادة،
 مالئمة مدى على واملوقف التالميذ بني التفاعل ويتوقف. الفصل
 واستعدادهم وحاجام التالميذ ألغراض عناصره بكل املوقف

 واستخداما شيوعا التدريس طرائق أكثر فإن عام وبوجه ٣١.وقدرم
    :هي النحوية، القواعد تعليم يف
  : القياسية الطريقة. أ

 يعقبها مث ابتداء، للتالميذ القاعدة تقرير من املعلم ينطلق حيث
 عليها التدريب كثرة  ومع الشارحة واألدلة واألمثلة الشواهد ذكر
 استخالص تعذر عند الطريقة هذه تفيد وقد. تعميمها ميكن

 بقدر تتسم اليت املوضوعات يف خاصة التالميذ، قبل من القاعدة
 تبدو الطريقة تلك يف التدريسية املواقف لكن الصعوبة، من كبري

 حمددة قاعدة على السيطرة من التالميذ لتمكني ومصطنعة متكلفة
 األخرى هي ختلو، ال القاعدة لتلك الشارحة األمثلة أن كما سلفا،

  .التكلف ذلك من
  

                                                
 املرحلة معلمي تــأهيل برنامج العربية اللغة تعليم طريقة طعيمة، رشدي الناقة، حممود يونس، فتحي ٣١

 ١٤٩. ص ،١٩٨٨ الرابع، املستوى اجلامعي، للمستوى االبتدائية
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  ) :االستنباطية( االستقرائية الطريقة. ب

 للطريقة معاكس اجتاه يف املعلم يتحرك الطريقة هذه ويف  
 مث أوال، والشواهد األمثلة باستعراض هنا يبدأ حيث القياسية

 حظوها، ليال األمثلة هذه يف معينة أجزاء إىل تالميذه املعلم ينبه
 وتطبيقها تسجيلها يتم قاعدة لتكون املالحظات هذه جتمع مث

 على الطريقة هذه يف املعلم حترك ويعتمد. جديدة أمثلة على
 اليت واخلطوات" هربارت فريدريك" األملاين املريب اإلفكار
 والقاعدة، والربط، والعرض، املقدمة يف تتمثل واليت حددها

  .والتطبيق واالستنباط
  : املعدلة الطريقة. ج

 توظيف عن كثريا اليبتعد الطريقة هذه وفق النحو وتعليم  
 من سيتم القاعدة تعلم أن األمر وقصارى االستنباطية، الطريقة
 يدور األدب، أو القراءة، نصوص من نص استعراض خالل
 يفهمه أن ينبغي الذي معناه حول النص خالل من النقاش

 النص عليها ينطوى اليت اجلمل على الضوء يلقى املتعلمون،
 بعد التطبيق يكون مث القاعدة، تستخلص مث حصائصها، وبيان
 فاألمثلة االستنباطية، الطريقة يف أما متكامل، هنا فالنص ذلك،

 القواعد وتعليم:  وآخرون يونس فتحي ويقول. مترابطة غري
 من إنه إذ نفسها، اللغة تعليم جياري إمنا الطريقة، هذه وفق

 طريق عن جيئ إمنا اللغة تعليم أن فيه الجدال الذي الثابت
 إذن القواعد تعليم فليكن عباراا، ومزاولة نفسها، اللغة معاجلة
 ومعاجلتها الصحيحة اللغة على فيه يرتكز الذي املنهج هذا على
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 على واألقالم األلسنة ومترين واألنظار، األمساع على وعرضها
 ٣٢.استخدامها

  
  ٣٣درس القواعد يفخطوات السري  -هـ

درس  يفبقي بعد ذلك أن نعرض بعض املقترحات الىت ميكن أن تدى ا   
  :القواعد

وهذا يتصل مبا سبق أن ذكرناه عن إتاحة فرص : جيب البدء  مبشكلة  -١
حصة القواعد املوقف  يفالكالم والكتاب للتالميذ، وميكن أن خيلق املدرس 

درس االستفهام،  يفدراسة القاعدة على ما ذكرناه  يفالتعبري الذي يرغبهم 
هم لفهم وكذلك ميكن أن يستغل قطعة من قطع املطالعة البتعاث الرغبة في

مث يقودهم . أسلوب من األساليب أو طريقة صياغة نوع معني من  اجلمل
 يفبعد ذلك إىل صياغة القواعد بأنفسهم، مث مقارنتها بالقواعد الىت 

أيديهم  يفالكتاب، بل إنه إذا أفلس خياله ميكن أن يستغل الكتاب الذي 
 يفبيقاته، وتط يفكنقطة ابتداء، فنكلفهم بقراءته وفهمه، وشرحه والسري 

هذه احلالة ينبغى أن يعىن جبعل التالميذ يتقبلون دراسة الكتابة على أنه 
مشكلة تستحق منهم االلتفات والعيانة، وهذه الطريقة قد تكون جمدية مع 

 .الفرق املتقدمة يفالتالميذ 

بعد أن يدرك التالميذ املشكلة ويأخذوا : معاونة التلميذ على حل املشكلة  -٢
السعى حللها ينبغى على املعلم أن يعاوم على إدراك العالقة بني حل  يف

هذه احلالة ينبغى أن يعىن أوال  يفو. املشكلة وقاعدة معينة من قواعد النحو
وبعد مناقشة هذه . بالناحية التعربية، أى بالعالقة بني املعىن واألسلوب

                                                
 ١٤٩:  السابق املرجع ٣٢

  ٢٢٢: املرجع السابق، ص.  ٣٣
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ويأتى دور . حاتاألساليب حبيث يفهم التالميذ القاعدة دون تعرض املصطل
ذكر القاعدة ليتوج اخلربة كلها  يفالتحليل أو  يفاملصطلحات سواء 

 .ويلخصها

هذه اخلطوة أن يعىن عناية فائقة بقطع التمرينات  يفوعلى املدرس : التمرين  -٣
لنلفت . ولقد ذكرنا وصفا للتمرينات. العملية على القاعدة جبميع تقاطعها

تمرينات ممثلة للمواقف الطبيعية الىت املدرس إىل ضرورة أن تكون هذه ال
 .مواقف التعبري يفاحلية فتبدو عناصر فعالة  يفتظهر فيها هذه القواعد 

 وميكن، الفردية جيب أن يركز املدرس على الصعوبات: العالج الفردى  -٤

معرفة هذه الصعوبات بعمل بطاقة لكل تلميذ تسجيل فيها أخطاؤه وميكن 
نواحى القواعد املختلفة وجيرا على  يفات أن يقوم املدرس بوضع اختبار

التالميذ، وبتحليل نتائج هذه االختبارات يستطيع أن يكتشف أهم األخطاء 
الىت يقع فيها التالميذ، فيجعلها موضوعا لدراسته أصال، أو يعيد تدريسها 
إذا كان االختبار للكشف عن اتقان التالميذ لقاعدة معينة وبعد معرفة هذه 

ود املدرس التالميذ مبا حيتاجون إليه أفرادا ومجاعات بالتمرينات األخطاء يز
كل ذلك ينبغى أن يساعد املدرس التالميذ على معرفة  يفو. الالزمة

فليس هناك ما يولد . سبيل التغلب عليها يفأخطائهم، وما أحرزه من تقدم 
الثقة بالنفس مثل الشعور بالنجاح، والثقة تعود فتدفع إىل بذل اجلهد 

 .النجاحف

سبق أن حتدثنا عن الوقت الذى ينبغى أن نعرض فيه : املصطالحات  -٥
املصطلحات، وضرورة جميئها بعد أن يفهم التالميذ التركيب وعالقته باملعىن 

 : وجيب هنا أن نشري إىل شيئني 

فهم الظاهرة  يفان هذه املصطلحات ليست اال طريقة أصحاب الفن   )أ
 .الىت يقوم فمنهم بدراستها
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أن قدرة التالميذ على استيعاب املصطلحات حمدودة للينبغى االختصار   )ب
على أمهها، وخباصة إذا أدركنا أن التلميذ مطالب مبعرفة مصطلحات 

 .اجلغرافية والكيمياء يفاألدب والبالغة، و يفأخرى 
 

   عن ميدان البحثنبذة تارخيية : املبحث الثالث
  اإلسالمى تشربونمعهد املاء الشوقى حملة عن   -أ

 تشربون مدينة يف يقع, إندونيسيا يف االسالمية املعاهد من معهد املاء الشوقى
, التعليمي للعمل متنوعة أقسام املعهد يف و. إندونيسيا من الغربية جاوى بوالية
 قسم و الشرعية األحكام لتعلـيم خاص قسم و, القرآن بتعليم خاص قسم هناك
 .اللغات لتعليم خاص

مؤسسة تدور يف اال  ٢٠٠٠يف سنة  تشربون"  املاء الشوقى" أسس معهد 
  . ودوى أنيتا ألفياىن مامان رمسان مؤسسهو, التربوي اإلسالمي

  

   .عهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربونمل األساتذأمساء  - ب
  

  )١(جدول 

  السنة  اسم األستاذ  الرقم
  ٢٠١٠-٢٠٠٠  مامان رمسان  ١
  ٢٠١٠-٢٠٠٠  ألفياىندوى أنيتا   ٢
  ٢٠١٠-٢٠٠٢  اء الدين  ٣
  ٢٠١٠-٢٠٠٧  أمحد شطارى  ٤
  ٢٠١٠-٢٠٠٤  فريو أوتومو  ٥
  ٢٠١٠-٢٠٠٥  حيندرا عبد الرمحن  ٦
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  .معهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربوناملواد الدراسية يف  - ج
الكتب : وطالب املعهد يدرسون الكتب املتنوعة، وتنقسم إىل ثالثة أقسام

وأنواع هذه الكتب تتضمن إىل . والكتب املتوسط والكتب العليااملبسوطة 
جمموعة النحو والصرف وجمموعة الفقه وجمموعة احلديث : جمموعات، وهى

وجمموعة التفسري وجمووعة التوحيد وجمموعة األخالق وغريها من الكتب 
  .الدينية

  :وأما الطرق املستخدمة يف التعليم تتمسك بأنواعها التالية
باندوغان، جتري هذه الطريقة مثل التعليم يف الفصل حيث يقرأ املدرس  - ١

جيلس . مادة من الكتاب ويستمع إليه الطالب ويكتبنون ما يفهمونه
  .الطالب حول املدرس بسماع ما يقرأ املدرس وما يشرحه

إذا كان . بإرشاد املدرس ومراعاته الس والطالب يناقشون فيما بينهم - ٢
ز يف املدرس أي يقرأ ويشرح املادة فإن هذه الطريقة باندوغان يترك

  .عكسه، يعىن يبحث الطالب املادة حتت اشراف املدرس
  . التجفيظ، عادة يستخدمه املدرس حلفظ القواعد النحوية والصرفية - ٣

  

  )٢(جدول 

  معهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربوناملواد الدراسية يف 

  املواد الدراسية  املرحلة  الرقم

  األوىل  ١

 )األجرومية( ١النحو 

 ١الصرف 

 قراءةالقرآن

 ترمجة القرآن

 حديث األربعني



٤٠ 
 

  األخالق للبنات
  املبادئ الفقهية

  الوسطى  ٢

 ٢النحو 

 ٢الصرف 

 قراءةالقرآن

 ترمجة القرآن

 خمتار احلديث

  فقه املعاملة

  العليا  ٣

 ٣النحو 

 نظم املقصود

 قراءةالقرآن

 ترمجة القرآن

 رياض الصاحلني

  فقه السنة
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  

 منهج البحث  - أ 
 Experimental(التجرييب املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج 

Research .( ويستخدم هذا املنهج غالبا لبحث احلوادث أو الظواهر الصادرة
املعينة، ويالحظ الباحث تلك احلوادث والظواهر بدقة ملعرفة يف الظروف 

والتجربة هي مالحظة مقصودة حتت ظروف حمكومة، ويقوم ا  ٣٤.أسباا
الباحث الختبار الفرض واحلصول على العالقات السببية، كما أن أفضل 
الظروف اليت ميكن أن تتم فيها التجربة هي التحكم يف مجيع العوامل و 

وكان الباحث يستخدم طرق اموعة  ٣٥.باستثناء عامل واحد املتغريات
  ).One Group  Method(الواحدة 

واجلداول واإلحصاء يف مقياس ما حصله يف  وحيتاج الباحث أيضا إىل األرقام
ولكن الباحث يرى أن بيان هذا . حبثه، فلذلك يستخدم الباحث املنهج الكمي

الشرح بدون األرقام أو اجلداول أو البحث مل يتكامل إال بإعطاء التفسري و
نقل و. الكيفيفكان الباحث يستخدم أيضا املنهج . اإلحصاء وحدها

Moleong  مبا قالهGlaser  وStrauss ، ما؛الكمي والكيفي مستخدمان أ
 ٣٦.وليس الكمي خيترب على الكيفي ولكنهما يستخدمان معا يف تنظيم النظرية

 .لفرض وأما الكيفي هو الجادة الفرضويستخدم املنهج الكمي الكتشاف ا

                                                
34   . Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 1987) hal. 130 

ي، وكالة املطبوعات عبد اهللا حرم: كويت(أمحد بدر، أصول البحث العلمي و مناهجه، الطبعة السادسة،  . ٣٥
 ٢٧٧: ص) ١٩٨٢

36. Moh. Kasiram, Metodelogi Penellitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Malang Press, 
2008) Pg: 177  

٣٤ 
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  جمتمع البحث و عينته   - ب 
" املاء الشوقى"وجمتمع البحث هلذه الرسالة مجيع الطالب يف املعهد اإلسالمى 

تشربون، وعينته الطالب يف املرحلة األوىل للعام الدراسى 
  .م٢٠١٠\هـ١٤٣١

  

  متغري البحث  - ج 
و هلذا . متغريالبحث هو من النوع التجرييب فالزم أن تكون لديه هذا ألن 

 املتغريأي  independent variableاملستقل  املتغريمها  متغريانالبحث العلمي 
 املتغريالذي يريد الباحث أن يقيس مدى تأثريه على املوقف و يسمى أيضا 

الذي ينتج عن  املتغريي أ dependent variableالتابع  املتغريالتجرييب و الثاين هو 
استخدام كتاب تعليمي التجرييب هلذا البحث هو  فاملتغري ٣٧.املستقل املتغريتأثري 

قدرة الطالب على تدريس القواعد التابع هو  املتغريو  يف تعليم اللغة العربية
  . النحوية

  
  أدوات البحث  -د 

 هايستخدم اليت ومعلومات البحث مجع بياناتيف  املستخدمةاألساليب 
  :األساليب اآلتيةهي يف هذا البحث  الباحث

 )Observation(املالحظة   - ١

هي النظر بعملية أحد األنشطة ويكتبها يف ) Observation(املالحظة 
أو املدرس أو تقومي  وتستخدم املالحظة يف تقومي أداء الطالب. التذكرية

يف وقد تفضل املالحظة . طرق وأساليب التدريس أو تقومي أداء املدرسة
عن غريها، فمالحظة سلوكيا  تقومي بعض جوانب شخصية الطالب

                                                
  ٢٧٧. ، صاملرجع السابق  ٣٧
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االنطواء واالنبساط أو العدوانية واملساملة أو امليول العامة تفيد : مثل
كثريا يف تعديل سلوك التلميذ، ولكن بشرط أن تكون املالحظة حتت 

  ٣٨.عن ذلك شيئا الظروف الطبيعية وال يعلم الطالب
خدم يف هذا البحث ملعرفة عملية دراسة اللغة و دف املالحظة اليت تست

للمرحلة األوىل مبعهد املاء  يف تدريس القواعد النحويةالعربية خاصة 
  .واملالحظة املستخدمة هي املالحظة املباشرة. الشوقى اإلسالمى تشربون

 املقابلة  - ٢

تعترب املقابلة استبيانا شفويا يقوم من خالله الباحث جبمع املعلومات 
ات الشفوية من املفحوص، وهى أداة هامة للحصول على والبيان

  ٣٩.املعلومات من خالل مصادرها البشرية
واملقابلة يستخدمها الباحث جلمع البيانات عن رأي رئيس املعهد وبعض 
مدرسيه عن أمهية تدريس القواعد النحوية وعن تطبيقة املدرس يف جمال 

واالرشادات لتنفيذ  تدريس القواعد النحوية عن مضمون املادة املعدة
  .هذه املادة فعاال لعملية التعليم

 اناتاالستب - ٣

بآراء الطالب عن انات جلمع البيانات املتعلقة يستخدم الباحث االستب
أو  ةانو االستب. استخدام كتاب تعليمي أثناء تدريس القواعد النحوية

هو جمموعة من األسئلة أو العبارات ) The Questionnaire(االستفتاء 
املوجهة اليت تستخدم ملعرفة تأييد الشخص أو قبوله أو رده أو شعوره 

  . مبوضوع ما أو املادة املدروسة؛ ميوهلم أو اجتاهام

                                                
 ٢٢٩-٢٢٨: ص) م١٩٩٥دار الكتب، (أمحد إبراهيم فنديل،  أسس طرق التدريس،  . ٣٨

دار : عمان( أساليبه –أدواته  –ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وغريمها، البحث العلمى، مفهومه .  ٣٩
  ١٣٥: ، ص)١٩٨٧: رالفك



٤٤ 
 

عليه وضع عالمة تعرب  ةانمن الشخص الذي يتم تطبيق االستب و يطلب
و أشهر أنواع  ". ال"أو " نعم"عن رأيه أمام كل عبارة أو كتابة 

نسبة إىل واضع )" Likert Scale(ليكرت "ما يسمى مقياس  اتاناالستب
فكرته؛ و فيه حتدد مخس درجات لالستجابة هي موافق بشدة، موافق، 

  ٤٠.، غري موافق، غري موافق بشدة)حمايد(متردد 

: املثال. ة يف اعطاء القيمة لكل درجات االستجابةيالباحث عنده احلر و
 ٣): حمايد(، متردد )أربع( ٤: ، موافق)مخس( ٥: قيمته" جداموافق "
مث يطلب ). واحد( ١: متاما، غري موافق )إثنني( ٢: ، غري مافق)ثالث(

  ٤١.الباحث معدل إجابة كل الطالب باألسئلة املوجودة يف االستفتاء
يقدم الباحث االستبانة بعد تطبيق استخدام كتاب تعليمي يف تدريس 

ابتهم عنه و رغبتهم يف تعلم القواعد النحوية باستخدام القواعد النحوية إج
  :و االستبانة املستخدمة يف هذا البحث هي كاآليت. كتاب تعليمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٢٣٠: ، صالسابقاملرجع .  ٤٠

41   . Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XII, (Jakarta: PT. 

RINEKA CIPTA, 2002) Hal. 215. 
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  ٣اجلدول 

  االستبانة عن رغبة الطالب يف تدريس القواعد النحوية 

  تعليميباستخدام كتاب 

ق  السؤال الرقم
واف

م
دا
ج

 

فق
موا

 

فق
موا

ري 
 غ

ق 
واف

ري م
غ

اما
مت

 

١ 
جتد السهولة يف فهم تركيب القواعد عند عملية 

  .كتاب تعليميالتعليم و التعلم باستخدام 
    

٢ 
جتد السهولة يف فهم املقروء بعد عملية التعليم و 

  .كتاب تعليميالتعلم باستخدام 
    

٣ 
تشعر الراحة يف اشتراك دراسة مهارة القراءة 

  .كتاب تعليميباستخدام 
    

٤ 
تك يف فهم املقروء بعد اشتراكك يف تتطور كفاء

  .كتاب تعليميدراسة مهارة القراءة باستخدام 
    

٥ 
كتاب ينبغي ملدرس اللغة العربية أن يستخدم 

  .القراءة ةأثناء تعليم مهار تعليمي
    

 االختبار - ٤

 )Tests(التعريف باالختبارات       ) أ
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وميكن تعريف االختبار اللغوي بأنه جمموعة من األسئلة اليت يطلب 
، دف قياس مستواه يف مهارة لغوية جييب عليهامن الدارس أن 

  ٤٢.معينة و بيان مدى تقدمه فيها
وكان االختبار وسيلة من وسائل التقومي التربوية الشائعة، فهو 

بطة بأهداف ليس التقومي بعينه؛ وذلك ألن االختبار هو عملية مرت
حمددة، تتم يف أحوال معينة وفق قواعد خاصة، يترتب عليها 

  ٤٣.النجاح أو الرسوب
  أنواع االختبارات )ب  

، ولكن اخلالصة عنه هي كما أنواع عديدةوينقسم االختبار إىل 
  ٤٤:يف اآليت

  من حيث األداء: أوال
وهي اليت تستخدم ملعرفة التقدم الذي : االختبارات الكتابية )١

دارسو اللغة العربية يف اكتساب املهارات والقدرات أحرزه 
اء، واالجابة عن عن طريق التعبري الكتايب، كاإلنش اللغوية
  .األسئلة

وهي اليت تستخدم ملعرفة  ):الشفهية(االختبارات اللفظية  )٢
التقدم الذي أحرزه دارسو اللغة العربية يف اكتساب املهارات 

كالقراءة اجلهرية  لشفهيوالقدرات اللغوية عن طريق التعبري ا
 .واحملفوظات واألسئلة املباشرة

  من حيث األهداف: ثانيا
                                                

  ٧٢٠: ص  املرجع السابق،رشدي أمحد طعيمة، .  ٤٢
دار النفائس، : نايف حممود معروف، خصائص اللغة العربية و طرائق تدريسها، الطبعة اخلامسة، بريوت.  ٤٣

 ٢٤٩: ، ص١٩٩٨
 ٢٥١-٢٤٩: املرجع نفسه، ص.  ٤٤
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وتستخدم الكتشاف مدى التقدم يف : االختبارات التحصيلية )١
اليت أحرزها الطالب يف  - كما ونوعا وأداًء-احلصيلة اللغوية

موضوع ما، يف اية مدة زمنية معينة، وذلك يف ضوء 
  .ة هلذه الغايةاألهداف التعلمية املوضوع

تستخدم لتشخيص واقع التالميذ يف  :االختبارات التشخيصية )٢
صف، دون املستوى املطلوب، لتحديد مواطن الضعف 

والتقتصر . والقوة لديهم يف فرع من الفروع اللغة العربية
 .يصية على فرع من فروع اللغة دون غريهالتشخاالختبارات 

وينقسم . يف هذا البحث هو االختبار الكتايب واالختبار املستخدم
  :إىل قسمني، و مها

االختبار الذي يلقي الباحث للطالب يف أول : االختبار القبلي )١
تدريس مرة؛ أي قبل عملية البحث ملعرفة كفاءة الطالب يف 

  .القواعد النحوية
االختبار الذي يلقي الباحث للطالب بعد : االختبار البعدي )٢

ملعرفة كفاءة  ية التعليم باستخدام دكتاب تعليميعملإجراء 
 كتاب تعليميوإجابة  تدريس القواعد النحويةالطالب يف 

  . وسلبيته
املتعلقة مبستوى الطالب االختبار جلمع البيانات  يستخدم الباحث

يف تدريس القواعد النحوية باستخدام كتاب تعليمي يف ترقية 
  . قدرم على فهم املقروء

  
  البياناتمصادر   - ه 
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صدر يو هو  ري البيانات و مها املصدر الرئيسيإن هلذا البحث العلمي مصد
وهو الباحث واملدرس الذي يشاركه . الذي يستعمله الباحث من سائر

ان واملقابلة صولة من املالحظة أو االستبوالطالب وسائر أنشطتهم واحمل
و هو مجيع البيانات اليت و الثاين هو املصدر الثانوي  .واالختبار؛ قبليا أو بعديا

  ٤٥.وجدها الباحث من الكتب و نتائج البحوث السابقة
 

 أسلوب حتليل البيانات  -و 
حيقق مث حلل الباحث البيانات املأخوذة يف آخر عمله و هو حيللها و يفسرها 

وتعريف حتليل البيانات هو العملية اليت تنظم أو  .هجاح هذا البحث أو فشلبن
تكون بواسطتها املالحظات الناجتة عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن 

واهلدف املهم من هذا التحليل هي ملعرفة التفريق  ٤٦.احلصول منها على نتائج
  . بني نتيجة الطالب يف االختبار القبلي واالختبار البعدي

  :على ما يأيتيرتب هذا الباب أن الباحث  علىليل ولكي يسهل هذا التح 
 وصفية البيانات و تبويبها -١

ول وحياول الباحث تصنيفها وتقسيمها اجيمع الباحث البيانات يف اجلد
  .حىت تكون تلك البيانات يف اموعة أو الفئة املتفرقة

 
 حتليل البيانات و تفسريها -٢

عن كل البيانات املأخوذة العملية األخرية هي التحليل وإعطاء التفسري 
ويفصل الباحث حتليل تلك . ظرية املوجودة مث يلخصهانعلقها بالتو

  :يأيتالبيانات كما 
                                                
45  M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2002) p. 82 

القاهرة، : عامل الكتب(، حممد لبيب النحيحي وحممد منري مرسي، البحث التربية أصوله ومناهجه.  ٤٦
 ٢٥٠: ص )م١٩٨٣
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أثناء  املرحلة األوىل مبعهد املاء الشوقىيف  الطلبة رغبةحتليل   )أ 
 .القواعد النحوية باستخدام كتاب تعليميتدريس 

القواعد النحوية استخدام كتاب تعليمي يف تدريس حتليل تطبيق   )ب 
 .مبعهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون

مدى فعالية استخدام كتاب تعليمي لفهم التراكيب لطالب  )١
  .املرحلة األوىل

مدى فعالية استخدام كتاب تعليمي لفهم املقروء لدي  )٢
  .طالب املرحلة األوىل

  :هو الطلبةيف حبث معدل نتيجة  ةوالرموز املستخدم

N

x
X ∑=     

  املعدل=  X: البيان
∑ x =مجلة النتائج احملصولة من جيمع الطالب.  

N  =عدد الطالب  
) Pre Test(ويشري الباحث النتيجة احملصولة يف االختبار القبلي 

) Post Test(، والنتيجة يف االختبار البعدي 1X: باستخدام
     2X: باستخدام

 
) Experiment Research(يف البحث التجريب  ةوالرموز املستخدم

لتقومي فعالية ) One Group  Method(بطرق اموعة الواحدة 
 :٤٧خدمة  هياملست قالطر ىحدإ

t  =

)1(

2

−
∑

NN

X

M

d

d  

                                                
47  .  Suharsimi Arikunto, Op. Cit., p. 277-278  
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  :البيان
t   = قيمةt. test  )t  احلسايب ( 

d =  التفريق)Gain (االختبار القبلي  يف نتيجة كل الطالب بني
)Pre Test(  والنتيجة يف  االختبار البعدي)Post Test ( أو

  "1X -2X"احملصولة من 

dM  = معدل مجلةd ،والرموز املستخدم :dM  =
N

d∑    

dX = احنراف نتيجة كل الفاعل أو الطالب، والرموز
  d - dM: املستخدم

∑
2

dX = اجلملة املربعة من احنراف نتيجة كل الفاعل أو
  الطالب

N  = العينة(عدد الطالب( 

نون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة اوهناك الق
أكثر من النتيجة ) احلسايب  t. test  )tاحملصولة من الرموز 

 Significance and(درجة الصدق  جدولاملوجودة يف 

Confidence Level(ي ، فكانت الطريقة املستخدمة يف التجربة ه
والنتيجة املوجودة . لة الطريقةوالعكس منه يدل على فش. فعالية
  ).يلاجلدو t. table )tدرجة الصدق تسمى  جدوليف 

t. test  )t  احلسايب (< t. table )t حصلت ) = اجلدويل
  التجربة
t. test  )t  احلسايب (> t. table )t فشلت التجربة) = اجلدويل  
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وألنّ هذا البحث هو كالبحث اإلجتماعي فكانت الدرجة 
يذكر ) اجلدويل t. table )t جدولو%. ١-%٥ي املستخدمة ه

   ٤٨.يف قائمة املالحق
  مراحل تنفيذ الدراسة  - ز 

  :جرائية اآلتيةو جيرى هذا البحث يف اخلطوات اإل
يستأذن الباحث من مدير معهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون أن يقوم  - ١

كتاب تعليمي لتدريس القواعد فعالية استخدام : "الباحث بالبحث يف
 "النحوية

يقوم الباحث باملالحظة يف عملية تعليم و تعلم القواعد النحوية يف  - ٢
 .املرحلة األوىل مبعهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون

يعني الباحث بعض الطالب الذين يشاركون يف تطبيق استخدام كتاب  - ٣
و هؤالء الطالب يكونون عينة هلذه . تعليمي يف تدريس القواعد النحوية

 .جرييبالبحث الت

 على اموعة و ذلك قبل ادخال املتغري املستقل اقبلي اجيرى اختبار - ٤
 .تطبيقيف  ")كتاب تعليمي يف تدريس القواعد النحويةفعالية استخدام ("

 .لقياس تأثري املتغري املستقل يف املتغري التابع ابعدي اجيرى اختبار - ٥

داللة هذا حيسب الفرق بني القياس القبلي والقياس البعدي مث ختترب  - ٦
 .حصائياإالفرق 

  
  
  

                                                
48  . Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Cet. Ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008 ) hal. 
183  
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  الفصل الرابع
  و مناقشتهاعرض البيانات و حتليلها 

 
 عرض البيانات - أوال

  تعليميإجراء إعداد كتاب  -أ
يف عملية إعداد كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية بدأ الباحث 

اللغة بالبحوث عن مواد القواعد املناسبة ملستوى املبتدئني يف تعلم قواعد 
  .العربية

  :يف هذه العملية استخدم الباحث اخلطوات اآلتية
 و اطالع الكتب املتضمنة ملضمون الكتاب اكتشاف - ١

قام الباحث مبطالعة بعض الكتب املتضمنة ملوضوعات القواعد اليت 
و الكتب اليت اطلع عليها الباحث . عدادحيتاج اليها عند عملية اإل

حممد امساعيل صيين و الدكتور ابراهيم  القواعد امليسرة للدكتور: هي
وملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد  .يوسف و الشيخ حممد الرفاعي

نعمة والقواعد األساسية للغة العربية للسيد أمحد اهلامشى و جامع 
و كتاب العربية بني يديك  الدروس العربية للشيخ مصطفي غالييىن

للدكتور عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان و الدكتور خمتار الطاهر 
و كتاب دليل املعلم .  حسني و األستاذ حممد عبد اخلالق حممد فضل
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يف استخدام الصور و البطاقات يف تعلبم اللغة العربية للدكتور حممد 
كتور خمتار الطاهر امساعيل صيين و الدكتور مصطفي عبد العزيز و الد

و كتاب دليل العمل ملعلم اللغة العربية يف إعداد املواد . حسني
  .التعليمية لدكتور رشدي أمحد طعيمة

  
  كم املؤهل أو اخلبريحب - ٢

 تدريس القواعد النحويةاستحكم الباحث بعد إعداد املادة التعليمية ل
  .اخلبري و طلب منهم التصحيح و التصويب للمادة املصممة

و مضمون , م اخلبري بتصحيح املادة التعليمية اليت أعدها الباحثقا
  :نتيجة التصحيح كما يلي

  صحة الكتابة     - ١
  ترتيب األرقام    - ٢
  اإلعتناء باهلدف     - ٣
  .ناسب يف مرحلة الطالب و املادة املصممةتال    - ٤
 اجلودة  يف اختيار نوع من أنواع التدريبات    - ٥

قام الباحث بتصحيح األخطاء اللغوية و الكتابية و كيفية وضع 
  . الترتيب يف املادة من درس لدرس بعده

  
  تعليميفات كتاب اصمو  - ب

  :لكتاب تعليمي مواصفات، وهى
  اعتمد هذا الكتاب على موضوعات خمصوصات      - ١
عرض هذا الكتاب نصا لغويا متكامال ومتصورا، يشتمل على    - ٢

  .للقواعد حىت يسهل فهم الطالب النماذج
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  .مشل هذا الكتاب املفردات للنص سبقه سهل الطالب يف فهم املقروء   - ٣
  .يف هذا الكتاب جداول لألمثلة املتنوعة مع توضيح خمتصر    - ٤
  .يف هذا الكتاب تدريبات تكسب الطالب اإلحساس النحوي    - ٥
  
  

  حمتويات كتاب تعليمي  - ج
كتاب تعليمي مطبوع وموزع إىل الطالب مبعهد املاء  يقدم الباحث حمتوى

ومظهر كتاب تعليمي يتكون . الشوقى اإلسالمى على الصورة التجريبة
  :من
  ٤٩غالف الكتب   - ١
  حمتويات كتاب   - ٢
  
  

  الكلمة  الدرس األول

  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة

 

  بالنظر إىل جنسه االسم  الدرس الثاىن

  املفردات اجلديدة

  الشرح

  التدريبات

 

                                                
  انظر ىف املالحق.  ٤٩
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  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  املالحظة

  االسم بالنظر إىل تعيينه  الدرس الثالث

  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة

 

  االسم بالنظر إىل عدده  الدرس الرابع

  املفردات اجلديدة

  االستيعابيةاألسئلة 

  اقرأ

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة

 

  أنواع اجلمع  الدرس اخلامس

  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة

 

   الشرح  اجلملة االمسية  الدرس السادس
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  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  التدريبات

  املالحظة

  بالنظر إىل زمانهالفعل   الدرس السابع

  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة

 

  نصب الفعل املضارع  الدرس الثامن

  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة

 

  جزم الفعل املضارع  الدرس التاسع

  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة
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  اجلملة الفعلية  الدرس العاشر

  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة

 

  اجلار وارور  الدرس احلادى عشر

  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة

 

  اإلضافة  الدرس الثاىن عشر

  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  اقرأ

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة

 

  النعت  الدرس الثالث عشر

  املفردات اجلديدة

  األسئلة االستيعابية

  الشرح

  التدريبات

  املالحظة
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  اقرأ

  
  ٥٠مواد كتاب تعليمي - ٣

  

  و مناقشتها) التصديق(حتليل بيانات االستبانة من اخلرباء  -ثانيا
 جودة إعداد كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحويةحتليل   -أ

استخدم  لتدريس القواعد النحوية تعليميإعداد كتاب ملعرفة جودة 
, اخلبريين و مجع البيانات منهماالباحث حملة االستبانة اليت يقدمها إىل 

 عبد احلليمعلى حممد . د .أ بري الثاينو اخلعينني حممد . د. اخلبري األول أ
و مها أستاذان يف تعليم اللغة العربية و مها يدرسان يف قسم  ,السوداين

تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم 
  .االسالمية احلكومية ماالنج

من أهم األمور  كتاب تعليمي مناسبأن إعداد  عيننيحممد . د. رأى أ
ا البد من مراعاة اجلوانب اللغوية و يف إعداده, اليت البد للمعلم القيام ا

و لتحقيق ما أعد الباحث إلعداده طرح . الطالب و نفسيام و ثقافية
  :و هي كاآليت, استبانة له

  
  

  ٤جدول    
  األول استبانة اخلبري

 النتيجة العناصر للمادة الرقم

                                                
  انظر ىف املالحق.  ٥٠
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٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

    √  الوضوح يف اهلدف ١

   √   الترتيب يف تقدميه ٢

   √   اجلذابية ٣

   √   املعاملة ٤

  √    التكامل يف املعلومات التعليمية ٥

   √   السهولة يف التعليم ٦

   √   املالئمة ملستوى الكفاءة األساسية ٧

   √   املالئمة ملستوى التالميذ ٨

  √    املالئمة للحاجة اىل املادة التعليمية ٩

  √    الصلة بني املادة ١٠

  √    مقروئية املادة ١١

  √    صدق املادة التعليمية ١٢

  √    وسع املادة التعليمية و دقتها ١٣

  √ √   مستوى صعوبة املادة ١٤
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   √   استخدام احلروف من نوعها و مقياسها ١٥

   √   الترتيب يف الكتابة ١٦

    √  الصورة ١٧

    √  الغالف ١٨

  
  :كما يلي حممد على عبد احلليم. د .أ اخلبري الثاينو أما احلكم و التحقيق من 

  
  ٥جدول    

  استبانة اخلبري الثاين
  

 العناصر للمادة الرقم
 النتيجة

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 √     الوضوح يف اهلدف ١

 √     الترتيب يف تقدميه ٢

 √     اجلذابية ٣

  √    املعاملة ٤

  √    التكامل يف املعلومات التعليمية ٥

 √     السهولة يف التعليم ٦
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 √     املالئمة ملستوى الكفاءة األساسية ٧

 √     املالئمة ملستوى التالميذ ٨

 √     املالئمة باحلاجة اىل املادة التعليمية ٩

 √     الصلة بني املادة ١٠

 √     مقروئية املادة ١١

 √     صدق املادة التعليمية ١٢

 √     و دقتهاوسع املادة التعليمية  ١٣

 √     مستوى صعوبة املادة ١٤

 √     استخدام احلروف من نوعها و مقياسها ١٥

 √     الترتيب يف الكتابة ١٦

 √     الصورة ١٧

 √     الغالف ١٨

 
  

  ٦  اجلدول

  استبانة عن آراء اخلرباء  نتيجةمسافات حتديد 

  و تقديرها يف كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية
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  تقدير اجلودة  مسافات حتديد النتيجة  الرقم

  جيد جدا  ١٠- ٩  ١

  جيد  ٨- ٧  ٢

  مقبول  ٦- ٥  ٣

  ناقص  ٤- ٣  ٤

  ناقصدون ال  ٢- ١  ٥

  ٧اجلدول 

  املقارنة بني نتيجة استبانة عن آراء اخلرباء

  و تقديرها يف كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية

  العناصر للمادة  الرقم
  النتيجة

  التقدير
  اجلملة  اخلبري الثاتى  اخلبري األول

  جيد  ٧  ٥  ٢ الوضوح يف اهلدف  ١

  جيد  ٨  ٥  ٣ الترتيب يف تقدميه  ٢

  جيد  ٨  ٥  ٣ اجلذابية  ٣

  جيد  ٧  ٤  ٣ املعاملة  ٤

  جيد  ٨  ٤  ٤التكامل يف   ٥
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 املعلومات التعليمية

  جيد  ٨  ٥  ٣ السهولة يف التعليم  ٦

املالئمة ملستوى   ٧

 الكفاءة األساسية

  جيد  ٨  ٥  ٣

املالئمة ملستوى   ٨

 التالميذ

  جيد  ٨  ٥  ٣

املالئمة باحلاجة اىل   ٩

 املادة التعليمية

  جيد جدا  ٩  ٥  ٤

  جيد جدا  ٩  ٥  ٤ الصلة بني املادة  ١٠

  جيد جدا  ٩  ٥  ٤ مقروئية املادة  ١١

  جيد جدا  ٩  ٥  ٤ صدق املادة التعليمية  ١٢

وسع املادة التعليمية   ١٣

 و دقتها

  جيد جدا  ٩  ٥  ٤

  جيد  ٨  ٥  ٣ مستوى صعوبة املادة  ١٤

  جيد  ٨  ٥  ٣استخدام احلروف   ١٥
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 من نوعها و مقياسها

  جيد  ٨  ٥  ٣ الترتيب يف الكتابة  ١٦

  جيد  ٧  ٥  ٢ الصورة  ١٧

  جيد  ٧  ٥  ٢ الغالف  ١٨

  

  )التصديق(مناقشة بيانات االستبانة من اخلرباء  -ب

  : ٨رأينا النتيجة من االستبانة املقدمة للخرباء يف اجلدول 
  . أن مجيع التقريرات تصل إىل درجة جيد - ١
ولذلك، نستطيع أن نستنبط من هذه البيانات أن جودة إعداد  - ٢

كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية هي يف مستوى جيد و هي 
صاحل لالستخدام يف عملية تعليم و تعلم اللغة العربية خاصة يف 

يف مستوى املبتدئني و تدريس القواعد النحوية للطالب وله فعالية 
منهم الطالب يف املرحلة األوىل يف معهد املاء الشوقى اإلسالمى 

  .تشربون
   

  االختبار القبلي حتليل -ثالثا
. باللغة العربية مازالت ضعيفةالقراءة يف  كفاءة الطلبةيتيقن الباحث أن 

تبار االخهذا ). Pre Test(االختبار القبلي وحياول يف ابتداء دراسته بتقدمي 
يف أول مرة؛ أي قبل عملية البحث ملعرفة كفاءة  الذي يلقي الباحث للطالب

  .تدريس القواعد النحوية لترقية فهم املقروءالطلبة يف 



٦٥ 
 

ويف ) Experimental Research(وكان هذا البحث هو الدراسة التجريبية 
 One(تصميم هذا البحث كان الباحث يستخدم طرق اموعة الواحدة 

Group  Method .( يستخدم الباحث نفس التالميذ يف جتريبته وهو يقارن
كتاب تعليمي بتحصيلهم يف ظرف املختلف؛ حصيلتهم قبل استخدام 

  )Pre Test(والنتيجة احملصولة من االختبار القبلي . وحصيلتهم بعد استخدامه
  ).Score of Control(لنتيجة الضابطة هي كا

يف اإلختبار القبلي مل تساو باألسئلة يف اإلختبار  واألسئلة املقدمة إىل الطالب
ودف هذه األسئلة ملعرفة . وية يف درجة الصعوبةالبعدي و لكن متسا

التفريق بني كفاءة الطالب يف تدريس الواعد النحوية قبل استخدام كتاب 
  . تعليمي يف عملية التعليم والتعلم وبعده

  :و األسئلة يف االختبار القبلى،كما تلي
  

  املدرسة يف
هو يتعلم العربية حصة واحدة يف . ذهب أمحد مع أصدقائه إىل املدرسة

أمحد جيلس على املقعد مع . هو اآلن يدرس يف الفصل األول. األسبوع
  .حسىن تلميذ جمتهد. حلمى جبانب حسىن

لون السورة . األستاذ يقوم أمام الفصل، هو  يكتب بالطباشري على السبورة
األستاذ اآلن يقرأ الدرس مث يسأل حسىن هل . اشري أبيضأسود ولون الطب

. فهمت هذا الدرس يا حسىن ؟ حسىن جييب نعم، يا أستاذ انا فهمت
واألستاذ يسأل أيضا، هل تقدر أن تقرأ ؟ حسىن جييب، نعم أنا أقدر يا 

  .حسىن يقرأ واألستاذ يسمع. أستاذ
أنا ألعب مع حسىن أنا أخرج من الفصل . يف الساعة التاسعة يدق اجلرس

  .بطابة
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 !أجب عن األسئلة اآلتية وفقا للنص السابق -أ

 ما املوضوع للنص السابق ؟ .١

 أين يذهب أمحد ؟ .٢

 مع من يذهب أمحد إىل املدرسة ؟ .٣

 كم حصة يتعلم أمحد العربية يف األسبوع ؟ .٤

 يف أي فصل أمحد يدرس ؟ .٥

 أين جيلس حسىن ؟ .٦

 أين يقوم األستاذ ؟ .٧

 أين يكتب األستاذ ؟ .٨

 مباذا يكتب األستاذ ؟ .٩

 ما لون السبورة ؟ .١٠

 ما لون الطباشري ؟ .١١

 ماذا يقرأ األستاذ ؟ .١٢

 أين جيلس أمحد ؟ .١٣

 مىت يدق اجلرس ؟ .١٤

 هل حسىن تلميذ كسالن ؟ .١٥

  
  !عني كالّ من االسم والفعل واحلرف من القراءة السابقة   -ب

  :االسم - ١
.....................................................  
.....................................................  

  :الفعل - ٢
.....................................................  
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.....................................................  
  :احلرف - ٣

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

  

  :املثال يفامأل الفراغ بوضع الكلمة املناسبة مما بني القوسني كما  -ج

  )حممد – يف –خرج (      احلقيبة يفالكتاب : املثال 
 )مع-جيلس- الدرس(    حسىن جبانب حلمى.....   - ١

 )بـ-مع-الفصل(    أصدقائه.....ذهب حممد    - ٢

٣ -   الكتاب-يكتب-من(      من املكتبة....اشتريت( 

 )يكتب- من- خالد(      التلميذ الدرس.....   - ٤

 )سئل- على- أمحد(      يتعلم العربية.....   - ٥

 )أمحد-مع-يسأل(      حسىن....األستاذ   - ٦

 )من-مع-يف(    االمتحان.....جنح حسام   - ٧

 )كتب-يف- األم(       طفلها....حتب   - ٨

 )عن-جيلس- خالد(      أمحد يف احلديقة.....   - ٩

١٠-   األستاذ-من-جبانب(      حلمى....جيلس على( 

 )جديد-جديدة(    ...............حقيبة عائشة   -١١

 )تلميذة-تلميذ(      يف املدرسة.......حممود   -١٢
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  ٨ اجلدول

  يف االختبار القبلي  نتائج الطالب

  االسم  الرقم
  النتيجة

  التقدير
  اجلملة  القواعد  فهم املقروء

 جيد جدا ٢١ ١١ ١٠  مسرة ١

 جيد جدا ٢٠ ١١ ٩  إدة راشدة ٢

 جيد جدا ٢٠ ١٠ ١٠  سىت نور جنة ٣

 جيد جدا ٢١ ٩ ١٢  نينو خري النساء ٤

 جيد جدا ١٩ ١٠ ٩  نزول الفاحتة ٥

 جيد جدا ١٩ ٩ ١٠  رتنا واتئة ٦

 جيد ١٨ ٨ ١٠  دياناة ٧

 جيد جدا ٢٢ ٩ ١٣  ريسة أمامى ٨

 جيد جدا ٢٤ ١٢ ١٢  نور رتناواتى ٩

 جيد جدا ٢٠ ٩ ١١  أسوة حسنة ١٠

 جيد جدا ٢١ ١٠ ١١  نوفيانىت ١١

 جيد جدا ٢١ ١٠ ١١  جوىل إندراواتى ١٢

 جيد جدا ١٩ ٨ ١١  إيناء ١٣

 جيد جدا ٢١ ١٠ ١٠  نندا وولندارى ١٤

 جيد جدا ٢٢ ١٢ ١٠  نور ليالواتى ١٥

 جيد جدا ٢١ ٩ ١٢  إيكاة أتيكاة ١٦

 جيد جدا ٢١ ١١ ١٠  نيلى نيلوفار ١٧

 جيد جدا ٢٣ ١٠ ١٣  لطيفة رمحة هانا ١٨

 جيد جدا ٢٢ ١٠ ١٢  تيتني كارتيىن ١٩
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 جيد جدا ١٩ ٩ ١٠  سسكا يوستينىت ٢٠

  ٤١٣ ١٩٧ ٢١٦  اجلملة 

  ٢٠،٦٥ ٨٥،٩ ١٠،٨  املعدل 

  

  

  ٩اجلدول 

  )Pre Test(يف االختبار القبلي  تقدير نتائج الطالب

  التقدير  الرقم
مسافة حتديد 

  النتيجة
  النسبة املئوية  عدد الطالب

  -  -  ٣٠-٢٥  ممتاز  ١
  %٩٥  ١٩  ٢٤-١٩  جيد جدا  ٢
  %٥  ١  ١٨-١٣  جيد  ٣
  -  -  ١٦- ٧  مقبول  ٤
  -  -  ٦- ١  ضعيف  ٥

  % ١٠٠  ٢٠  اجلملة
  

: من الطالب يقوم يف املستوى% ٥يعرف من هذين اجلدولني أن طالبا أو 
و ال أحد منهم يقوم . جيد جدا: يف املستوى% ٩٥طالب أو  ١٩و . جيد

و معدل نتيجتهم   .ممتازيف مستوى ضعيف ومقبول و 
n

x
M ∑= ،

20

413 =
نعرف أن كفاءة طالب  ٢اعتمادا بالقيمة املوجودة يف جدول . ٢٠,٦٥

املرحلة األوىل يف معهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون يف تدريس القواعد 
  .النحوية كانت يف مستوى جيد جدا
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املرحلة يف  كتاب تعليميباستخدام  عد النحويةالقواتدريس  تطبيق- رابعا

  .األوىل مبعهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون
بعد ما نال الباحث النتائج من االختبار القبلي فيحاول أن يطبق تدريس 

و يهدف هذا التطبيق إىل معرفة . القواعد النحوية باستخدام كتاب تعليمي
صدق الفروض املقدمة يف هذا البحث و هي أن استخدام كتاب تعليمي له 

المى فعالية كبري للطالب يف املرحلة األوىل مبعهد املاء الشوقى اإلس
  . تشربون

أجري هذا البحث يف ستة لقاءات؛ يف اللقاء األول اختبار قبلي، و يف أربعة 
لقاءات الثاين و الثالث والرابع واخلامس عملية التدريس باستخدام كتاب 

و . تعليمي، و يف اللقاء اآلخر اختبار بعدي و إعطاء االستبانات للطلبة
تعليم و تعلم القواعد النحوية تلخص اخلطوات اليت فعلها الباحث يف عملية 

  :يف اخلطة الدراسية اآلتية

  

   القواعد النحويةاخلطة الدراسية يف تعليم 

  )اللقاء الثاىن(كتاب تعليمي باستخدام 
 وصف املادة  -أ 

 القواعد النحوية:     املادة

  الدرس األول:     الدرس
  الكلمة يف اللغة العربية:   املوضوع

  دقيقة ٩٠:     الزمان
  األوىل مبعهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون:   ىاملستو
  مامان رمسان:     احملاضر
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  األهداف  -ب 

 : األهداف العامة .١

  أن يستطيع الطالب أن يقرؤوا قراءة صحيحة بنطق سليم  -)أ 
  أن يفهم الطالب القواعد النحوية يف النص جيدا  -)ب 

  :األهداف اخلاصة .٢
يف "أن يقرؤوا النص حتت املوضوع  يستطيع الطالبأن   -)أ 

 .قراءة صحيحة" املدرسة

أن يستطيع الطلبة أن يفهموا املفردات اجلديدة املوجودة يف   -)ب 
 .النص

هم الطالب تعريف الكلمة وأنواعها املوجودة يف أن يف  -)ج 
 .النص

  طريقة النحو و الترمجة: طريقة التدريس  -ج 

  :ت التعليماإجراء  -د 

  يسلم املدرس على الطالب بعد دخوله الفصل - ١
  الطالبيسأل املدرس عن أحوال  - ٢
يشرح املدرس عن تعريف كلمة يف اللغة العربية وأنواعها باللغة  - ٣

  .الوسيطة
يبدأ املدرس الدرس بقراءة املفردات اجلديدة منوذجية قراءة جهرية  - ٤

 و صرحية و يكررها الطلبة بعده مرات و كتبهم مغلقة

يشرح املدرس معاىن املفردات اجلديدة باللغة الوسيطة  و يعطى  - ٥
 استخدامها يف اجلمل الكاملةأمثلة 

 .يقرأ املدرس النص صرحية منوذجية مث يكرره الطلبة بعده - ٦

 .يعطى املدرس الفرصة للطلبة لقراءة النص صميتتا - ٧
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 .يشرح املدرس النص و يترمجه للطلبة - ٨

 .جييب الطلبة األسئلة االستيعابية عن النص - ٩

كلمة العربية يواصل املدرس املادة بشرح القواعد و هو عن  -١٠
 .أنواعهاو

يعطى املدرس الفرصة للطالب ليسألوا و يفهموا عما درسوا  -١١
 .عن تعريف كلمة العربية وأنواعها

حيلل الطالب عن كلمة العربية وأنواعها  املضمون يف النص  -١٢
 .املقروء

 يقوم الطالب بالتدريبات و يكتبون عمليام يف الكراسة -١٣

 .باتيقوم املدرس بالتقومي على عملية الطالب من التدري -١٤

 .خيتتم املدرس الدراسة بقراءة احلمدلة -١٥

  
   القواعد النحويةاخلطة الدراسية يف تعليم 

  )اللقاء الثالث(كتاب تعليمي باستخدام 
 وصف املادة   -أ

 القواعد النحوية:     املادة

  الدرس الثاىن:     الدرس
  االسم بالنظر إىل جنسه:   املوضوع

  دقيقة ٩٠:     الزمان
  مبعهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربوناألوىل :     املستوى
  مامان رمسان:     احملاضر
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  األهداف -ب

 : األهداف العامة - ١

  أن يستطيع الطالب أن يقرؤوا قراءة صحيحة بنطق سليم   -)أ
  أن يفهم الطالب القواعد النحوية يف النص جيدا -)ب

  :األهداف اخلاصة - ٢
يف "أن يقرؤوا النص حتت املوضوع  يستطيع الطالبأن    -)أ

 .قراءة صحيحة" املكتبة

أن يستطيع الطلبة أن يفهموا املفردات اجلديدة املوجودة يف  -)ب
 .النص

هم الطالب بالنظر إىل جنسه وعالمته املوجودة يف أن يف -)ج
 .النص

  طريقة النحو و الترمجة:  طريقة التدريس -ج

  :ت التعليماإجراء  -د

  املدرس على الطالب بعد دخوله الفصليسلم    - ١
  يسأل املدرس عن أحوال الطالب  - ٢
وأنواعه باللغة  االسم بالنظر إىل جنسهيشرح املدرس عن  - ٣

  .الوسيطة
يبدأ املدرس الدرس بقراءة املفردات اجلديدة منوذجية قراءة  - ٤

 جهرية و صرحية و يكررها الطلبة بعده مرات و كتبهم مغلقة

ملفردات اجلديدة باللغة الوسيطة  ويعطى يشرح املدرس معاىن ا - ٥
 أمثلة استخدامها يف اجلمل الكاملة

 .يقرأ املدرس النص صرحية منوذجية مث يكرره الطلبة بعده - ٦

 .يعطى املدرس الفرصة للطلبة لقراءة النص صميتتا - ٧
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 .يشرح املدرس النص و يترمجه للطلبة - ٨

 .جييب الطلبة األسئلة االستيعابية عن النص - ٩

االسم بالنظر إىل يواصل املدرس املادة بشرح القواعد و هو عن  -١٠
 .جنسه وعالمته

يعطى املدرس الفرصة للطالب ليسألوا و يفهموا عما درسوا عن  -١١
 .االسم بالنظر إىل جنسه وعالمته

حيلل الطالب عن االسم بالنظر إىل جنسه وعالمته  املضمون يف  -١٢
 .النص املقروء

 كتبون عمليام يف الكراسةيقوم الطالب بالتدريبات و ي -١٣

 .يقوم املدرس بالتقومي على عملية الطالب من التدريبات -١٤

 .خيتتم املدرس الدراسة بقراءة احلمدلة -١٥

  

   القواعد النحويةاخلطة الدراسية يف تعليم 

  )اللقاء الرابع(كتاب تعليمي باستخدام 
 وصف املادة   -أ

 القواعد النحوية:     املادة

  الثالثالدرس :     الدرس
  االسم بالنظر إىل تعيينه:   املوضوع

  دقيقة ٩٠:     الزمان
  األوىل مبعهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون:     املستوى
  مامان رمسان:     احملاضر
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  األهداف -ب

 : األهداف العامة - ١

  أن يستطيع الطالب أن يقرؤوا قراءة صحيحة بنطق سليم   -)أ
  النحوية يف النص جيداأن يفهم الطالب القواعد  -)ب

  :األهداف اخلاصة - ٢
املعمل "أن يقرؤوا النص حتت املوضوع  يستطيع الطالبأن    -)أ

 .قراءة صحيحة" اللغوى

أن يستطيع الطلبة أن يفهموا املفردات اجلديدة املوجودة يف  -)ب
 .النص

هم الطالب االسم بالنظر إىل تعيينه وأنواعه املوجودة أن يف -)ج
 .يف النص

  طريقة النحو و الترمجة:  طريقة التدريس -ج

  :ت التعليماإجراء  -د

  يسلم املدرس على الطالب بعد دخوله الفصل   - ١
  يسأل املدرس عن أحوال الطالب   - ٢
وأنواعه باللغة  االسم بالنظر إىل تعيينهيشرح املدرس عن    - ٣

  .الوسيطة
منوذجية قراءة  اجلديدةيبدأ املدرس الدرس بقراءة املفردات    - ٤

 جهرية و صرحية و يكررها الطلبة بعده مرات و كتبهم مغلقة

ويعطى   عاىن املفردات اجلديدة باللغة الوسيطةيشرح املدرس م - ٥
 أمثلة استخدامها يف اجلمل الكاملة

 .يقرأ املدرس النص صرحية منوذجية مث يكرره الطلبة بعده - ٦

 .صميتتايعطى املدرس الفرصة للطلبة لقراءة النص  - ٧
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 .يشرح املدرس النص و يترمجه للطلبة - ٨

 .جييب الطلبة األسئلة االستيعابية عن النص - ٩

االسم بالنظر إىل يواصل املدرس املادة بشرح القواعد و هو عن  -١٠
 .وأنواعه تعيينه

يعطى املدرس الفرصة للطالب ليسألوا و يفهموا عما درسوا عن  -١١
 .وأنواعه االسم بالنظر إىل تعيينه

وأنواعه  املضمون يف  االسم بالنظر إىل تعيينهب عن حيلل الطال -١٢
 .النص املقروء

 يقوم الطالب بالتدريبات و يكتبون عمليام يف الكراسة -١٣

 .يقوم املدرس بالتقومي على عملية الطالب من التدريبات -١٤

 .خيتتم املدرس الدراسة بقراءة احلمدلة -١٥

  

   القواعد النحويةاخلطة الدراسية يف تعليم 

  )اللقاء اخلامس(تاب تعليمي كباستخدام 
 وصف املادة -أ

 القواعد النحوية:     املادة

  الدرس الرابع:     الدرس
  االسم بالنظر إىل عدده:     املوضوع

  دقيقة ٩٠:     الزمان
  األوىل مبعهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون:     املستوى
  مامان رمسان:     احملاضر
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  األهداف -ب

 : األهداف العامة - ١

  أن يستطيع الطالب أن يقرؤوا قراءة صحيحة بنطق سليم   -)أ
  أن يفهم الطالب القواعد النحوية يف النص جيدا -)ب

  :األهداف اخلاصة - ٢
يف "أن يقرؤوا النص حتت املوضوع  يستطيع الطالبأن    -)أ

 .قراءة صحيحة" معهد املاء الشوقى

املوجودة يف أن يستطيع الطلبة أن يفهموا املفردات اجلديدة  -)ب
 .النص

هم الطالب االسم بالنظر إىل عدده وأنواعه املوجودة أن يف -)ج
 .يف النص

  طريقة النحو و الترمجة:    طريقة التدريس -ج

  :ت التعليماإجراء  -د

  املدرس على الطالب بعد دخوله الفصل يسلم - ١
  يسأل املدرس عن أحوال الطالب - ٢
وأنواعه باللغة  االسم بالنظر إىل عددهيشرح املدرس عن  - ٣

  .الوسيطة
منوذجية قراءة  اجلديدةيبدأ املدرس الدرس بقراءة املفردات  - ٤

 جهرية و صرحية و يكررها الطلبة بعده مرات و كتبهم مغلقة

ويعطى   رح املدرس معاىن املفردات اجلديدة باللغة الوسيطةيش - ٥
 أمثلة استخدامها يف اجلمل الكاملة

 .مث يكرره الطلبة بعدهيقرأ املدرس النص صرحية منوذجية  - ٦

 .يعطى املدرس الفرصة للطلبة لقراءة النص صميتتا - ٧
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 .يشرح املدرس النص و يترمجه للطلبة - ٨

 .جييب الطلبة األسئلة االستيعابية عن النص - ٩

االسم بالنظر إىل يواصل املدرس املادة بشرح القواعد و هو عن  -١٠
 .وأنواعه عدده

يعطى املدرس الفرصة للطالب ليسألوا و يفهموا عما درسوا عن  -١١
 .وأنواعه االسم بالنظر إىل عددهتعريف 

حيلل الطالب عن كلمة العربية وأنواعها  املضمون يف النص  -١٢
 .املقروء

 يقوم الطالب بالتدريبات و يكتبون عمليام يف الكراسة -١٣

 .اتيقوم املدرس بالتقومي على عملية الطالب من التدريب -١٤

 .خيتتم املدرس الدراسة بقراءة احلمدلة -١٥

  

  ومناقشه االختبار البعدي حتليل - خامسا
االختبار البعدي للطلبة  الباحثإلمتام عملية مجع البيانات هلذا البحث، قدم 

و لقى الباحث هذا االختبار للطلبة بعد إجراء عملية . املشتركني يف التجربة
م كتاب تعليمي ملعرفة تأثريه و فعاليته يف تعليم و تعلم اللغة العربية باستخدا

و األسئلة املطروحة يف هذا االختبار متلك . ترقية كفاءم يف مهارة القراءة
  .درجة الصعوبة املتساوية باألسئلة املطروحة يف االختبار القبلي
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  :و األسئلة لالختبار البعدي هي كما تلي
  

  املعمل اللغوى
معملٌ لغوِى، هو واسع ومجيلٌ، يتكون من مخسة وعشرِين مكتباً يف مدرستنا 

احلاسوب والتلفاز ومكبر : يف املعملِ آالت متنوعات منها. ومخسني كرسيا
  .الصوت وآلةُ السمعِ

حنن اآلن . الفصلِ اآلخر بالتبادل معحنن ندخلُ املعملَ اللُّغوي أربع مرات كلَّ شهرٍ 
 سذًا  يفندرتلمي رشن من مخسةَ عفصلُنا يتكو ،الثَّانوية لِ من املدرسةالفصلِ األو

  .وتسع عشرةَ تلميذةً
خري النساء : حممد فضلى وماحى أوىل الكرام، ومن التلميذات: ومن التالميذ

ا تلميذان ماهران حممد فضلى تلميذ جمتهد وماحى تلميذ نشيط مه. وأنداء
وكذلك خري النساء وأنداء مها تلميذاتان جمتهدتان هم يذهبون إىل املعمل 

  .اللغوى ليتعلموا اللغة العربية مع أستاذهم
  

  !وفقا للنص السابق أجب عن األسئلة اآلتية -أ
  ما املوضوع للناص السابق ؟   - ١
  هل يف مدرستنا معمل لغوى ؟   - ٢
  ا يف املعمل ؟كم مكتبا وكم كرسي   - ٣
  كم مرة ندخل املعمل يف الشهر ؟   - ٤
  كم تلميذا وكم تلميذة يف الفصل األول من املدرسة الثانوية ؟   - ٥
  اذكر اآلالت يف املعمل اللغوى ؟   - ٦
  من يدرس يف الفصل األول من التلميذات ؟   - ٧
  !اذكر التالميذ يدرسون يف الفصل األول    - ٨
  معملكم ؟من يدرس يف    - ٩
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  هل أنت تدخل املعمل كل يوم ؟ -١٠
  هل حممد فضلى تلميذ كسالن ؟ -١١
  هل يف مدرستكم معمل لغوى أيضا ؟ -١٢
  هل املعمل اللغوى يف مدرستكم واسع ومجيل ؟ -١٣
  مع من يتعلم التالميذ يف املعمل ؟ -١٤
  ملاذا يذهب التالميذ إىل املعمل ؟ -١٥

  
  !احلرف من القراءة السابقة عني كالّ من االسم والفعل و -ب

  :االسم - ١
.....................................................  
.....................................................  

  :الفعل - ٢
.....................................................  
.....................................................  

  :احلرف - ٣
.....................................................  

  
  :املثال يفامأل الفراغ بوضع الكلمة املناسبة مما بني القوسني كما  -ج

  )باب – يف –ذهب (    مدرستنا معمل لغوى يف: املثال 
 )مدرسة–كتب –من (  عشرِين مكتباًمخسة و.... يتكون    - ١

 )آالت –إىل  –قرأ (    متنوعات..... يف املعملِ    - ٢

 )عن –يتعلم  –ندخلُ(    املعملَ اللُّغوي..... حنن    - ٣

 )عن–األستاذ–احلقيبة(    خيرج من الفصل.....    - ٤
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 )املكتبة –يف  –دخل(      احلقيبة..... الكراسة    - ٥

 )أمحد-مع-يسأل(      حسىن....األستاذ - ٦

 )من-مع-يف(    االمتحان.....جنح حسام - ٧

 )كتب-يف- األم(        طفلها....حتب - ٨

 )عن-جيلس- خالد(      أمحد يف احلديقة..... - ٩

١٠- األستاذ-من-جبانب(      حلمى....جيلس على( 

 )واسعة- واسع(      .............املعمل -١١

 )تلميذة-تلميذ(    يف املدرسة.......خري النساء -١٢

  
  ١٠اجلدول 

  نتائج الطالب يف االختبار البعدي 

  االسم  الرقم
  النتيجة

  التقدير
  اجلملة  القواعد  فهم املقروء

 ممتاز ٢٧ ١٤ ١٣  مسرة ١
 ممتاز ٢٧ ١٤ ١٣  إدة راشدة ٢
 ممتاز ٢٩ ١٥ ١٤  سىت نور جنة ٣
 ممتاز ٢٥ ١٢ ١٣  نينو خري النساء ٤
 جيد جدا ٢٤ ١٢ ١٢  نزول الفاحتة ٥

 ممتاز ٢٧ ١٤ ١٣  رتنا واتئة ٦
 ممتاز ٢٦ ١٣ ١٣  دياناة ٧
 ممتاز ٢٨ ١٤ ١٤  ريسة أمامى ٨
 ممتاز ٢٨ ١٥ ١٣  نور رتناواتى ٩
 ممتاز ٢٩ ١٤ ١٥  أسوة حسنة ١٠
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 ممتاز ٢٧ ١٤ ١٣  نوفيانىت ١١
 جيد جدا ٢٤ ١٢ ١٢  جوىل إندراواتى ١٢

 جيد جدا ٢٤ ١٤ ١٣  إيناء ١٣

 ممتاز ٢٨ ١٥ ١٣  نندا وولندارى ١٤
 ممتاز ٢٦ ١٢ ١٤  نور ليالواتى ١٥
 ممتاز ٢٥ ١٣ ١٢  إيكاة أتيكاة ١٦
 ممتاز ٢٦ ١١ ١٥  نيلى نيلوفار ١٧
 ممتاز ٢٧ ١٢ ١٥  لطيفة رمحة هانا ١٨
 ممتاز ٢٦ ١٣ ١٣  تيتني كارتيىن ١٩
 ممتاز ٢٦ ١٢ ١٤  سسكا يوستينىت ٢٠

  ٥٣٢ ٢٦٥ ٢٦٧  ∑اجلملة  

  ٢٦،٦ ١٣،٢٥ ١٣،٣٥ (M)املعدل  

  

   ١١اجلدول

  )Post Test( البعدييف االختبار  تقدير نتائج الطلبة

  التقدير  الرقم
مسافة حتديد 

  النتيجة
  النسبة املئوية  عدد الطالب

  %٨٥  ١٧  ٣٠-٢٥  ممتاز  ١
  %١٥  ٣  ٢٤-١٩  جيد جدا  ٢
  -  -  ١٨-١٣  جيد  ٣
  -  -  ١٦- ٧  مقبول  ٤
  -  -  ٦- ١  ضعيف  ٥

  % ١٠٠  ٢٠  اجلملة
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من الطالب يقوم يف %  ١٥طاالب أو  ٣أن يعرف من هذين اجلدولني 
ممتاز، و طالبني : يف املستوى%  ٨٥طاالب أو  ١٧و . جيد جدا: املستوى

. يقومون يف مستوى جيد جدا%  ٤٠طلبة أو  ٨و . أيضا يف املستوى جيد
و معدل نتيجتهم   .و ال أحد منهم يقوم يف مستوى ضعيف ومقبول و جيد

n

x
M ∑= ،

20

ذه النتيجة نعرف أن كفاءة طالب املرحلة . ٢٦,٦= 532
األوىل يف معهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون يف تدريس القواعد النحوية 

  .قد تطورت حىت تصل إىل مستوى ممتاز
  

يف  كتاب تعليميباستخدام  تدريس القواعد النحويةحتليل تطبيق  -أ

  .املاء الشوقى اإلسالمى تشربوناملرحلة األوىل مبعهد 

مدى فعالية استخدام كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية لترقية  - ١
 .فهم املقروء لطالب يف املرحلة األوىل

ملعرفة مدى فعالية استخدام كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية 
 لترقية فهم املقروء يقارن الباحث بني نتائج األجوبة عن القراءة اليت
حصلها الطالب يف االختبار القبلي و االختبار البعدي بعد تطبيق 
استخدام كتاب تعليمي يف عملية تعليم و تعلم لتدريس القواعد 

 ١٥-١و األسئلة املتعلقة بفهم املقروء هي األسئلة رقم . النحوية
  .من البنود املوجودة يف االختبار الكتايب
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  ١٢اجلدول 

  الطالباملقارنة بني نتائج 

  لفهم املقروء يف االختبار القبلي و البعدي 

 X1 X2  D  Xd  (Xd)  االسم  الرقم
2  

 ٠,٢٠٢٥ ٠,٤٥ ٣ ١٣ ١٠  مسرة ١

 ٢,١٠٢٥ ١,٤٥ ٤ ١٣ ٩  إدة راشدة ٢

 ٢,١٠٢٥ ١,٤٥ ٤ ١٤ ١٠  سىت نور جنة ٣

-١,٥٥ ١ ١٣ ١٢  نينو خري النساء ٤  ٢,٤٠٢٥ 

 ٠,٢٠٢٥ ٠,٤٥ ٣ ١٢ ٩  نزول الفاحتة ٥

 ٠,٢٠٢٥ ٠,٤٥ ٣ ١٣ ١٠  واتئة رتنا ٦

 ٠,٢٠٢٥ ٠,٤٥ ٣ ١٣ ١٠  دياناة ٧

 ٢,٤٠٢٥ ١,٥٥- ١ ١٤ ١٣  ريسة أمامى ٨

 ٢,٤٠٢٥ ١,٥٥- ١ ١٣ ١٢  نور رتناواتى ٩

 ٢,١٠٢٥ ١,٤٥ ٤ ١٥ ١١  أسوة حسنة ١٠

 ٠,٣٠٢٥ ٠,٥٥- ٢ ١٣ ١١  نوفيانىت ١١

 ٢,٤٠٢٥ ١,٥٥- ١ ١٢ ١١  جوىل إندراواتى ١٢

 ٠,٣٠٢٥ ٠,٥٥- ٢ ١٣ ١١  إيناء ١٣

 ٠,٢٠٢٥ ٠,٤٥ ٣ ١٣ ١٠  نندا وولندارى ١٤

 ٢,١٠٢٥ ١,٤٥ ٤ ١٤ ١٠  نور ليالواتى ١٥

 ٦,٥٠٢٥ ٢,٥٥- ٠ ١٢ ١٢  إيكاة أتيكاة ١٦

 ٦,٠٠٢٥ ٢,٤٥ ٥ ١٥ ١٠  نيلى نيلوفار ١٧

 ٠,٣٠٢٥ ٠,٥٥- ٢ ١٥ ١٣  لطيفة رمحة هانا ١٨

 ٢,٤٠٢٥ ١,٥٥- ١ ١٣ ١٢  تيتني كارتيىن ١٩
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 ٢,١٠٢٥ ١,٤٥ ٤ ١٤ ١٠  يوستينىتسسكا  ٢٠

 ٣٦,٩٥   ٥١ ٢٦٧ ٢١٦  )مجلة( ∑ 

 M )١,٨٤٧٥   ٢,٥٥ ١٣,٣٥ ١٠,٨  )معدل 

  
  :البيان
 Pre(النتيجة احملصولة يف االختبار القبلي  إىل ويشري الباحث �

Test (1: باستخدامX والنتيجة يف االختبار البعدي ،)Post 

Test (2: باستخدامX  

� d   = الفرق بني النتيجة احملصولة يف االختبار القبلي و االختبار
 X2 – X1= البعدي 

� dM  = معدل مجلةd ،والرموز املستخدم :dM  =
N

d∑   

dM= 
20

51  =2,55  

• dX  =d - dM 

• N =٢٠ =عدد الطلبة املشتركني يف التجربة 

• Db  =N – املعىن، كان الباحث يقارن نتيجة (١٩= ١- ٢٠؛ ١
t. Test بالنتيجة املوجودة يف السطر التاسع عشرة من جدول 

  )Significance and Confidence Level(درجة الصدق 

 :باستخدام الرموز اآليت tويطلب الباحث  •

 
  

t  =

)1(

2

−
∑

NN

X

M

d

d
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t =

1920

95,36

55,2

×  
  

t  =

380

95,36

55,2

  
t  =

0,097

55,2

  
  

t  =
0,311

55,2

  
  

t  = ٨,١٧٧  

  
بالنتيجة املوجودة يف   ٨,١٧٧=   tيقارن الباحث هذه النتيجة؛  و

 Significance(درجة الصدق  السطر التاسع عشرة من جدول

and Confidence Level(  وألنّ هذا البحث هو كالبحث
 .t جدولو%. ١- %٥اإلجتماعي فكانت الدرجة املستخدمة هي 

table )t اجلدويل(.  

  
وهناك القنون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة احملصولة 

أكثر من النتيجة املوجودة يف ) احلسايب  t. test  )tمن الرموز 
، )Significance and Confidence Level(درجة الصدق  جدول

والعكس منه يدل . ةفكانت الطريقة املستخدمة يف التجربة هي فعالي

  ٢,٨٦١%  = ١والنتيجة املوجودة يف الدرجة 
 ٢,٠٩٣% = ٥والنتيجة املوجودة يف الدرجة 
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درجة الصدق  جدولوالنتيجة املوجودة يف . على فشيلة الطريقة
   ).اجلدويل t. table )tتسمى 

  
  ٢,٨٦١ > ٨,١٧٧     :هي%  ١و النتيجة يف الدرجة 

  ٢,٠٩٣ > ٨,١٧٧     :هي%  ٥و النتيجة يف الدرجة 

  
مدى فعالية استخدام كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية    - ٢

 .األوىللترقية فهم التراكيب لطالب يف املرحلة 

ملعرفة مدى فعالية استخدام كتاب تعليمي لتدريس القواعد 
النحوية لترقية فهم التركيب يقارن الباحث بني نتائج األجوبة 
عن التركيب اليت حصلها الطالب يف االختبار القبلي و االختبار  
البعدي بعد تطبيق استخدام كتاب تعليمي يف عملية تعليم و 

و األسئلة املتعلقة بفهم القواعد . حويةتعلم لتدريس القواعد الن
من البنود املوجودة يف االختبار  ج -ب هي األسئلة يف قسم 

  .الكتايب
  

  ١٣اجلدول 

  للطالباملقارنة بني النتائج احملصولة 

  لفهم التركيب يف االختبار القبلي و البعدي
 X1 X2  D  Xd  (Xd)  االسم  الرقم

2  

 ٠,١٦ ٠,٤- ٣ ١٤ ١١  مسرة ١

 ٠,١٦ ٠,٤- ٣ ١٤ ١١  راشدةإدة  ٢

t. test  )t  أكثر من( >) احلسايب (t. table )t حصلت التجربة) = اجلدويل  
t. test  )t  أقل من(< ) احلسايب (t. table )t فشلت التجربة) = اجلدويل  
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 ٢,٥٦ ١,٦ ٥ ١٥ ١٠  سىت نور جنة ٣

 ٠,١٦ ٠,٤- ٣ ١٢ ٩  نينو خري النساء ٤

 ١,٩٦ ١,٤- ٢ ١٢ ١٠  نزول الفاحتة ٥

 ٢,٥٦ ١,٦ ٥ ١٤ ٩  رتنا واتئة ٦

 ٢,٥٦ ١,٦ ٥ ١٣ ٨  دياناة ٧

 ٢,٥٦ ١,٦ ٥ ١٤ ٩  ريسة أمامى ٨

 ٠,١٦ ٠,٤- ٣ ١٥ ١٢  نور رتناواتى ٩

 ٢,٥٦ ١,٦ ٥ ١٤ ٩  حسنةأسوة  ١٠

 ٠,٣٦ ٠,٦ ٤ ١٤ ١٠  نوفيانىت ١١

 ١,٩٦ ١,٤- ٢ ١٢ ١٠  جوىل إندراواتى ١٢

 ٦,٧٦ ٢,٦ ٦ ١٤ ٨  إيناء ١٣

 ٢,٥٦ ١,٦ ٥ ١٥ ١٠  نندا وولندارى ١٤

 ١١,٥٦ ٣,٤- ٠ ١٢ ١٢  نور ليالواتى ١٥

 ٠,٣٦ ٠,٦ ٤ ١٣ ٩  إيكاة أتيكاة ١٦

 ١١,٥٦ ٣,٤- ٠ ١١ ١١  نيلى نيلوفار ١٧

 ١,٩٦ ١,٤- ٢ ١٢ ١٠  لطيفة رمحة هانا ١٨

 ٠,١٦ ٠,٤- ٣ ١٣ ١٠  تيتني كارتيىن ١٩

 ٠,١٦ ٠,٤- ٣ ١٢ ٩  سسكا يوستينىت ٢٠

 ∑  ٥٢,٨   ٦٨ ٢٦٥ ١٩٧ 

 M  ٢,٦٤   ٣,٤ ١٣,٢٥ ٩,٨٥ 
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  :و التحليل على هذا الدفتر هو كما يلى

Md  =  
N

d∑   = 
20

70  = ٣,٤ 

t  =

)1(

2

−
∑

NN

X

M

d

d

  
t =

1920

8,52

4,3

×  
  

t  =

380

8,52

4,3

  
t  =

0,155

4,3

  
  

t  =
0,393

4,3

  
  

t  = ٨,٦٣٢  

  

بالنتيجة املوجودة   ٨,٦٣٢=   tيقارن الباحث هذه النتيجة؛  و
 Significance(درجة الصدق  يف السطر التاسع عشرة من جدول

and Confidence Level( .وجد الباحث النتيجة اآلتية  و:  
  

  ٢,٨٦١ >٨,٦٣٢     :هي%  ١و النتيجة يف الدرجة 

  ٢,٠٩٣ > ٨,٦٣٢     :هي%  ٥و النتيجة يف الدرجة 
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  التطبيق يف االختبار القبلى واالختبار البعدى مناقشة بيانات  -ب

 tاعتمادا على الرموز املوجودة وجد الباحث أن مجيع نتائج قيم 
أو يف %  ٥احلسايب سواء كانت يف الدرجة  tاحلسايب أكرب من قيم 

لذلك، كانت هذه التجربة حاصلة أو كان استخدام %.  ١الدرجة 
كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية فعاال لترقية فهم املقروء وفهم 

ملرحلة األوىل يف معهد املاء الشوقى اإلسالمى التراكيب لطالب ا
  .تشربون

  

  حتليل بيانات االستبانة عن رغبة الطالب ومناقشتها -سادسا
عن رغبة الطالب يف تدريس القواعد النحوية  بيانات االستبانة حتليل   -أ

  تعليميباستخدام كتاب 

يف معرفـة  ) Questionnaire( أو االسـتفتاء  االستبانةخدم الباحث است
يف تعلم اللغة العربية خاصة تعلم تدريس القواعد النحوية  الطالب رغبة

ودرجـات  . األسئلة مخسةوقدمهم الباحث . باستخدام كتاب تعليمي
 ٣": موافق"، )أربع( ٤: وقيمته" جداموافق : "االستجابة وقيمتها هي

 ).واحد( ١": جداغري موافق "، )إثنني( ٢": افقوغري م"، )ثالث(

  :هي) Questionnaire(ه االستبانة سئلة هذوأ
جتد السهولة يف فهم تركيب القواعد عند عملية التعليم و التعلم  .١

  .كتاب تعليميباستخدام 
جتد السهولة يف فهم املقروء بعد عملية التعليم و التعلم باستخدام  .٢

  .كتاب تعليمي
باستخدام  القواعد النحويةالراحة يف اشتراك دراسة بتشعر  .٣

  .تعليميكتاب 
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القواعد تتطور كفائتك يف فهم املقروء بعد اشتراكك يف دراسة  .٤
  .كتاب تعليميباستخدام  النحوية

أثناء  كتاب تعليميدرس اللغة العربية أن يستخدم ينبغي على م .٥
 .تدريس القواعد النحوية

  
  
  

  ١٤اجلدول 

  االستبانة ملعرفة رغبة الطالب يف تدريس القواعد النحوية

  تعليميباستخدام كتاب  

  النسبة املئوية  عدد الطالب  األراء  السؤال  الرقم

  األول  ١

  %٩٣.٣  ١٤  موافق جدا

  %٦.٦  ٦  موافق

  %٠  ٠  غري موافق

  %٠  ٠  غري موافق متاما

  الثاين  ٢

  %٥٣.٣  ٨  موافق جدا

  %٤٦.٦  ١٢  موافق

  %٠  ٠  غري موافق

  %٠  ٠  غري موافق متاما



٩٢ 
 

  الثالث  ٣

  %٨٠  ٧  موافق جدا

  %٢٠  ١١  موافق

  %٠  ٢  غري موافق

  %٠  ٠  غري موافق متاما

  الرابع  ٤

  %٢٦.٦  ١٠  موافق جدا

  %٧٣.٣  ٩  موافق

  %٠  ١  غري موافق

  %٠  ٠  غري موافق متاما

  اخلامس  ٥

  %٥٣.٣  ١٥  موافق جدا

  %٤٠  ٤  موافق

  %٦.٦  ١  غري موافق

  %٠  ٠  غري موافق متاما

  
ويفصل الباحث نتيجة آراء الطلبة احملصولة من االستبانة يف اجلدول 

  :اآليت
  

  ١٥اجلدول 
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  ) Questionnaire( االستبانةاحملصولة من النتيجة 

  السؤال  الرقم

ق 
واف

م
جدا

  

فق
موا

فق  
موا

ري 
غ

  

غري موافق 

  متاما
عدد 

  الطلبة
  البيان

١  ٢  ٣  ٤  

١٥  ٠  ٠  ٦  ١٤  ١  ١  

طلبة
ال

 
ون

خيتار
ين 

الذ
  

١٥  ٠  ٠  ١٢  ٨  ٢  ٢  
١٥  ٠  ٢  ١١  ٧  ٣  ٣  
١٥  ٠  ١  ٩  ١٠  ٤  ٤  
١٥  ٠  ١  ٤  ١٥  ٥  ٥  

  :اجلدولوالتحليل من هذا 
) + ٣×٦) + (٤×١٤(معدل قيمـة السـؤال األول هـو     -)١

)٧٤= ٢٠) : ٠+٠+١٨+٥٦= ( ٢٠) : ١×٠) + (٢×٠ 
 :٩٢.٥=  ٣.٧=  ٢٠ % 

جيدون السهوله %)  ٩٢,٥(أكثر الطلبة وهذا يدل على أن 
التراكيب حينما يستخدمون كتاب تعليمـي أثنـاء   يف فهم 

  .عملية التعليم و التعلم
) ٢×٠) + (٣×١٢) + (٤×٨(معدل قيمة السؤال الثاين هو  -)٢

) +٢٠:  ٦٨= ٢٠) : ٠+٠+٣٦+٣٢= ( ٢٠) : ١×٠  =
٨٥=  ٣.٤ % 

مخسة و مثنني يف املائـة مـن الطـالب    وهذا يدل على أن 
املشتركني يف عملية التجربة جيدون السهولة يف فهم الـنص  
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املقروء بعد اشتراكهم يف تدريس القواعد النحوية باستخدام 
  .كتاب تعليمي

) + ٣×١١) + (٤×٧(معدل قيمة السـؤال الثالـث هـو     -)٣
)٦٥= ٢٠) : ٠+٤+٣٣+٢٨= ( ٢٠) : ١×٠) + (٢×٢ 
 :٨١,٢٥=  ٣.٢٥=  ٢٠ % 

وهذا يدل على أن اتفاق الطالب بأم يشعرون الراحـة يف  
تدريس القواعد النحوية باستخدام كتاب تعليمي هو اشتراك 

  .عايل
) ٢×١) + (٣×٩) + (٤×١٠(معدل قيمة السؤال الرابع هو  -)٤

) +٢٠:  ٦٩= ٢٠) : ٠+٢+٢٧+٤٠= ( ٢٠) : ١×٠  =
٨٦,٢٥=  ٣.٤٥ % 

مثنني يف املائة من الطالب  أكثر من اثنني ووهذا يدل على أن 
املشتركني يتفقون بأن كفائتهم يف فهم املقوروء قد تطورت 
بعد اشتراكهم يف تدريس القواعد النحوية باستخدام كتاب 

  .تعليمي
) + ٣×٤) + (٤×١٥(معدل قيمة السؤال اخلـامس هـو    -)٥

)٧٤= ٢٠) : ٠+٢+١٢+٦٠= ( ٢٠) : ١×٠) + (٢×١ 
 :٩٢,٥=  ٣.٧=  ٢٠ % 

 القواعد النحويةحيبون بأن مدرس  على أن الطالبوهذا يدل 
  .القواعد تدريسأثناء  يستخدم كتابا تعليميا

+  ٣,٤+  ٣,٧(و معدل قيم هذه األسـئلة اخلمـس هـو     -)٦
٨٧,٥=  ٣,٥=  ٥): ٣,٧+٣,٤٥+٣,٢٥ % 
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عن رغبة الطالب يف تـدريس القواعـد النحويـة     استبانةمناقشة  -ب

  تعليميباستخدام كتاب 

ات اليت أجاـا الطـالب   انما حصله الباحث من االستب اعتمادا على
فيلخص الباحث أم يوافقون على استخدام كتاب تعليمي يف تدريس 
القواعد النحوية ألم جيدون أن كفائتهم يف فهم القواعد و فهم النص 
املقروء قد تطورت بعد اشتراكهم يف تدريس القواعد النحوية له فعالية 

ـ . ميباستخدام كتاب تعلي تنبط الباحـث أن رغبـة   فبهذا احلال اس
الطالب يف تدريس القواعد النحوية عالية بعد اشـتراكهم يف عمليـة   

  .التعليم و التعلم باستخدام كتاب تعليمي

  

  

  امسالفصل اخل
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  
  نتائج البحث  .أ 

واالستبيان واالختبار وفقا لعرض البيانات السابقة من املالحظة واملقابلة 
وحتليلها عن إعداد كتاب تعليمي وفعاليته لتدريس القواعد النحوية، فخالصة 

  :القول
معيار : يقوم الباحث يف إعداد كتاب تعليمي باملراحل التالية، وهى .١

الصدق ومعيار األمهية ومعيار امليول واالهتمامات ومعيار قابلية التعليم 
 .وكذلك املعيار العاملى
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نب ذلك يهتم الباحث باكتشاف واطالع الكتب املتضمنة ملضمون وجبا
  . الكتاب ويهتم مبراعة لغة الطلبة وثقافتهم يف املعهد

وله فعالية لتدريس القواعد . إن إعداد كتاب تعليمي على وجه عام جيد .٢
النحوية لدى الطالب يف املرحلة األوىل مبعهد املاء الشوقى اإلسالمى 

واستخدام هذا . طبيقه يف عملية التعليم والتعلم تشربون، بعد أن مت ت
و كان الطالب يشعرون . الكتاب يسهل على مدرس القواعد النحوية

 .بسهولة للقيام بعملية التعلم والتدريب

  
  التوصيات  .ب 

  :انطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي التوصيات كما يلي 
عند تعليم اللغة العربية و يف  تعليميأن يهتم املدرس باستخدام كتاب  - ١

  .تدريس القواعد النحوية على وجه خاص
باستخدام  تدريس القواعد النحويةأن يكثر املدرس تدريب الطالب على  - ٢

 .كتاب تعليمي
 

  املقترحات  .ج 
يرجو الباحث أن تكون نتيجة هذا البحث مدخال مفيدا ملن يريدون أن يقوموا 

  :قتراحات اآلتيةلذلك قدم الباحث اال. مبثل هذا البحث
إنه مل يقم الباحث التجربة امليدانية الواسعة للحصول على النتيجة الصادقة  .١

يرجو الباحث من الباحثني . لضيق الوقت وقلة الطاقة وكثرة األشغال
املقبلني أن يستفيدوا استفادة من نتيجة هذا البحث للقيام ببحث أجود و 

  .أكمل مث تليه جتربة ميدانية أوسع
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ة هذا البحث هي كتاب تعليمي تعترب مدخال وأساسا نافعا يف إن نتيج .٢
جمال تعليم اللغة العربية ويف تدريس القواعد النحوية على وجه خاص، 

  .فريجى من الباحثني املقبلني أن يطوروها للمراحل الالحقة
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  قائمة املصادر و املراجع

  املصادر.أ

  القرأن الكرمي-١

 املراجع العربية.ب
إبراهيم بسيوين عمرية، املنهج وعناصره،الطبعة الثالثة ، دار املعارف، القاهرة،  - ٢

١٩٩١.  

وكالة : أمحد بدر، أصول البحث العلمي و مناهجه، الطبعة السادسة، كويت - ٣
  .١٩٨٢ي، املطبوعات عبد اهللا حرم

   .م١٩٩٥أمحد إبراهيم فنديل،  أسس طرق التدريس، دار الكتب،  - ٤
 املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،  - ٥

  .عهد اللغة العربية، دون السنةم: جامعة أم القرى
 –ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وغريمها، البحث العلمى، مفهومه  - ٦

  .١٩٨٧: ردار الفك: عمان ،أساليبه –أدواته 
دار : تعليم اللغة العربية لغري العرب، القاهرة، مشكالت يلى احلديدع - ٧

  .١٩٧٧الكتاب العريب للطباعة والنشر، 
مؤسسة , ٣ط , املوجه العلمى ملدرس اللغة العربية, عابد توفيق اهلامشى - ٨

  .١٩٨٣, بريوت, الرسالة
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه، دروس الدورات التدربية ملعلم اللغة  - ٩

سات الوقف م، مؤس.، د)اجلانب النظرى(لغري الناطقني ا العربية 
  .١٤٣٣اإلسالمى، 
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صالح عبد ايد العريب، تعليم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق،  -١٠
  .مكتبة لبنان: بريوت

ي لغري الناطقني بالعربية، مب التعلياناصر عبد اهللا الغايل، أسس إعداد الكت -١١
  .السنة الغايل، دوندار : الرياض

قة ورشدي أمحد طعيمة، اكتاب األساسى لتعليم اللغة حممد كامل النا -١٢
  ١٩٨٢العربية للناطقني بالغات أخرى، مكة جامعة أم القرى، 

حممد رشدى خاطر، طرق تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، بريوت،  -١٣
١٩٨٣  

، حث التربية أصوله ومناهجهحممد لبيب النحيحي وحممد منري مرسي، الب -١٤
  .م١٩٨٣القاهرة، : عامل الكتب

نايف حممود معروف، خصائص اللغة العربية و طرائق تدريسها، الطبعة  -١٥
  ١٩٩٨دار النفائس، : اخلامسة، بريوت

السيد أمحد اهلامشى، القواعد األساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية،  -١٦
  بدون سنة 

  وس العربية، بريوت، بدون سنةغالييىن، جامع الدرالشيخ مصطفى ال -١٧
  فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، دار احلكمة، بدون سنة -١٨
 العربية اللغة تعليم طريقة طعيمة، رشدي الناقة، حممود يونس، فتحي -١٩

 املستوى اجلامعي، للمستوى االبتدائية املرحلة معلمي تــأهيل برنامج
  ١٩٨٨ الرابع،

حممد كامل ناقة، الكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،  -٢٠
  .١٩٨٣اخلرطوم الدوىل، الد األول، معهد 

ية، الطبع األول،  القاهرة، تعليم اللغة العرب حممد عبد القادر أمحد، طرق -٢١
١٩٧٩.  
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ر، بية، دمشق سورية، دارالفكجودة الركاىب، طرق تدريس اللغة العر -٢٢
١٩٨٦.  

 –ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وغريمها، البحث العلمى، مفهومه  -٢٣
  .١٩٨٧: دار الفكر: أساليبه،عمان –أدواته 
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 البحوث. د

حممد حىت محداىن، تعليم مهارة القراءة باملدرسة العالية احلكومية النمودجية  -٣٤
جامعة الصداقة : ماالنج(فاكنبارو، رسالة املاجستري غري منشورة 

  )٢٠٠٣اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ماالنج، 
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ءة لطلبة قسم اللغة سيف اهللا، حث األخطاء النحوية والنطقية فىالقرا -٣٥
العربية ىف املستوى الثاىن جبامعة يودارتا باسروهان، رسالة املاجستري غري 

جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية : ماالنج(منشورة 
  )٢٠٠٥ماالنج، 

تدريس مهارة القراءة للكتب التراثية ىف معهد "إيرنا هرياواتى، حبثت عن  -٣٦
، رسالة املاجستري غري "لشافعى مرغوسونو ماالنجنور اهلدى السلفى ا

جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية : ماالنج(منشورة 
  )٢٠٠٧ماالنج، 

تطوير الكتاب التعليمى ملادة ) "م ٢٠٠٢(تطوير "حممد عبد احلميد،  -٣٧
القواعد النحوية لطالب الربنامج اخلاص ىف تعليم اللغة العربية جبامعة 

، رسالة املاجستري غري "صداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ماالنجال
جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية : ماالنج(منشورة 
  )٢٠٠٢ماالنج، 

تطوير مادة مهارة القراءة ىف تعليم اللغة العربية لطالب "لب، جبث عبد املط -٣٨
". التعليم والتعلم على السياق العامالصف الثالث الثانوى ىف ضوء اجتاه 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية : ماالنج(رسالة املاجستري غري منشورة 
  )٢٠٠٥ماالنج، 

تنظيم املادة اللغة العربية ىف كتاب التعليمى للصفني "سري انا، حبثت  -٣٩
". الثالث والرابع من املدرسة احلكمة املوحدة اإلبتدائية اإلسالمية جباكرتا

اجلامعة اإلسالمية احلكومية : ماالنج(الة املاجستري غري منشورة رس
  )٢٠٠٦ماالنج، 

تصميم مادة تعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ "تعمري املساجد، حبث  -٤٠
املرحلة اإلبتدائية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 
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)KTSP ."( رسالة املاجستري غري منشورة)امعة اإلسالمية اجل: ماالنج
  )٢٠٠٧احلكومية ماالنج، 

إعداد وحدة تعليمية من الكتب التراثية لتنمية مهارة "سىت معاونة، حبثت  -٤١
". القراءة بتطبيق على مدرسة السلفية الثانوية باسروان جاوا الشرقية

املدرسة السالفية باسروان، : ماالنج(رسالة املاجستري غري منشورة 
٢٠٠٨(  
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  الدرس األول

  الكلمة ىف اللغة العربية

  

  املدرسة يف

  

  

  

  

  

  

  

هو . هو يتعلم العربية حصة واحدة ىف األسبوع. ذهب أمحد مع أصدقائه إىل املدرسة
حسىن . أمحد جيلس على املقعد مع حلمى جبانب حسىن. اآلن يدرس ىف الفصل األول

  .تلميذ جمتهد
لون السورة أسود . بالطباشري على السبورةاألستاذ يقوم أمام الفصل، هو  يكتب 

األستاذ اآلن يقرأ الدرس مث يسأل حسىن هل فهمت هذا . ولون الطباشري أبيض
واألستاذ يسأل أيضا، هل . الدرس يا حسىن ؟ حسىن جييب نعم، يا أستاذ انا فهمت

  .حسىن يقرأ واألستاذ يسمع. تقدر أن تقرأ ؟ حسىن جييب، نعم أنا أقدر يا أستاذ
  .أنا أخرج من الفصل أنا ألعب مع حسىن بالطابة. ىف الساعة التاسعة يدق اجلرس
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  :املفردات اجلديدة �

  
  أسبوع      خصة     أصدقاء
  يدرس   تفهم   يسأل   جيلس   يتعلم  ذهب 

  

  !األسئلة االستيعابية �

 أين يذهب أمحد ؟ .١

 مع من يذهب أمحد إىل املدرسة ؟ .٢

 األسبوع ؟كم حصة يتعلم أمحد العربية ىف  .٣

 ىف أي فصل أمحد يدرس ؟ .٤

 أين جيلس حسىن ؟ .٥

  

  !إقرأ  �

  ج  ب  أ
أمحد، أصدقاء، املدرسة، ،هو، خصة، 
األسبوع، اآلن، الفصل، األول، 
حلمى، حسىن، األستاذ، أنت، 

  ألدرس، أنا 

ذهب، يتعلم، 
يدرس، جيلس، 
  يسأل، تفهم 

مع، إىل، ىف، ب، 
  جانب، هل، يا
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  الشرح �

أمحد، أصدقاء، املدرسة، ،هو،  "جتد ) أ(ىف قسم " الكلمات السابقة"إذا نظرنا إىل 
حصة، األسبوع، اآلن، الفصل، األول، حلمى، حسىن، األستاذ، أنت، ألدرس، 

  ".كلمة االسم"جند أن تلك الكلمات قد دلت على " أنا
ذهب، يتعلم، يدرس، جيلس، يسأل،  "يعىن ) ب(ىف قسم " الكلمة"وإذا نظرنا إىل 

  ".كلمة الفعل"، جند أن تلك الكلمات قد دلت على "تفهم
فنحن جند أن " مع، إىل، ىف، ب، جانب، هل، يا"يعىن ) ج(ىف قسم " الكلمة"وأما 

  ".أو احلروف/كلمة احلرف"تلك الكلمات قد دلت على 
وهكذا قد وضح لنا من الشرح السابق أن الكلمة هى ما تركب من حرفية هجائية 

  .ىف األمثلة السابقة فأكثر وهلا معىن، كما
  :فتنقسم الكلمة إىل ثالثة أقسام

 أمحد، مدرسة، الفصل: االسم، املثال .١

 ذهب، جيلس، يتعلم: الفعل، املثال .٢

 هل، من، إىل، جانب، مع: احلرف، املثال .٣

 

  التدريبات �

امأل الفراغ بوضع الكلمة املناسبة مما بني القوسني كما ىف املثال   - أ

 :التايل

  )إىل –العربية  –جيلس (      املدرسة إىلذهب حممد : املثال
 )مع-جيلس- الدرس(      حسىن جبانب حلمى..... - ١



٤ 

 

 )بـ-مع-الفصل(      أصدقائه.....ذهب حممد  - ٢

٣ - الكتاب-يكتب-من(      من املكتبة....اشتريت( 

 )يكتب- من- خالد(        التلميذ الدرس..... - ٤

 )سأل- على- أمحد(        يتعلم العربية..... - ٥

 )أمحد-مع-يسأل(        حسىن....األستاذ - ٦

 )من-مع-ىف(      االمتحان.....جنح حسام - ٧

 )كتب-ىف- األم(        طفلها....حتب - ٨

 )عن-جيلس- خالد(      أمحد ىف احلديقة..... - ٩

١٠- األستاذ-من-جبانب(      حلمى....جيلس على( 

 

 !اآلتية  عما" االسم والفعل واحلرف"استخرج - ب

ه بالدراجة ألن هو يرجع إىل بيت. خرج أمحد من املدرسة ىف الساعة الواحدة
وبعد رجوعه من املدرسة يصلّى صالة الظهر مجاعةً ىف . بيته بعيد من املدرسة

  .املسجد
:.................................................................االسم

..................................................................  
................................................:..................الفعل

..................................................................  
  :................................................................احلرف

  



٥ 

 

  ستعملها ىف الفصل ؟تما األمساء الىت  - ج

  ...................................................سبرة،مدرس، طالب، 
........................................................................  

  

  ما األفعال الىت نستعملها ىف الفصل ؟ -د

  ......................................................يشرح، يفهم، يقرأ،
........................................................................  

 

  املالحظة �

  
  معىن االكلمة هى ما اشتمل على بعض احلروف اهلجائية وهل

  االسم والفعل واحلرف: ماالكلمة تنقسم إىل ثالثة أقس
االسم هو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد أو مكان أو 

  .معىن جمرد من الزمان زمان أو صفة أو
  ىف زمن خاص لفعل هو كل كلمة تدل على حدوث شيئا

  إالّ مع غريها   واحلرف كل كلمة ليس هلا معىن تام
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  نظر إىل جنسه

حممد تلميذ وعائشة تلميذة مها يذهبان إىل املدرسة كل يوم وىف وقت االستراحة مها 
حممد يقرأ كتاب الفقه وعائشة تقرأ كتاب 

  

  الدرس الثاىن

نظر إىل جنسهالاالسم ب

  

  املكتبة يف

  

  

  

  

  

  

  

حممد تلميذ وعائشة تلميذة مها يذهبان إىل املدرسة كل يوم وىف وقت االستراحة مها 
حممد يقرأ كتاب الفقه وعائشة تقرأ كتاب . يذهبان إىل املكتبة ليقرءا الكتب فيه

  :التفسري وبعد قراءة الكتاب جترى احملادثة بينهما اآلتية
  هل عندك حقيبة ؟:     حممد 
  نعم، عندى حقيبة:     عائشة
  أين حقيبتك ؟:     
  حقيبىت ىف الفصل:     عائشة
  ماذا ىف احلقيبة ؟:     

حممد تلميذ وعائشة تلميذة مها يذهبان إىل املدرسة كل يوم وىف وقت االستراحة مها 
يذهبان إىل املكتبة ليقرءا الكتب فيه

التفسري وبعد قراءة الكتاب جترى احملادثة بينهما اآلتية
حممد 
عائشة
  حممد
عائشة
  حممد
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  ىف احلقيبة، كتاب ومرسم وكراسة ومسطرة وممسحة وغري ذلك:     عائشة
  حي بنا ندخل الفصل:     حممد
  نعم، عندنا خصة آخرة اآلن:     عائشة

  

  :املفردات اجلديدة �

    االستراحة     حقيبة     مرسم    كراسة     مسطرة     ممسحة
  جترى      ندخل     

  

  األسئلة االستيعابية �

  من حممد ؟- ١
  من عائشة ؟- ٢
  أين يذهب حممد وعائشة ؟- ٣
  ماذا يفعل حممد ىف املكتبة ؟- ٤
  وماذا تفعل عائشة ىف املكتبة ؟- ٥

  

  !اقرأ  �

  ب  أ
حممد، تلميذ، كتاب، الفقه، 

  التفسري، الفصل، املرسم
عائشة، تلميذة، املدرسة، املكتبة، حقيبة، 

  مسطرة، ممحة
 



٨ 

 

  الشرح �

تدل على ذكر وتسمى تلك الكلمات باسم  هى الكلمات الىت) أ(األمثلة ىف قسم 
فالكلمات الىت تدل على أنثى فتسمى تلك ) ب(أما األمثلة ىف قسم . مذكّر

  .الكلمات باسم مؤنث
  :نوعه فينقسم إىل اآلتية/فنعرف من األمثلة السابقة أن االسم بالنظر إىل جنسه 

  اسم مذكّر- ١
  اسم مؤنث- ٢

  

  التدربات �

الكلمات املناسبة مما بني القوسني كما ىف املثال امأل الفراغ بوضع -أ

  :التاىل

  )طالبة-طالب(      ىف املدرسة االبتدائية طالبةليلى : املثال
  )واسعة- واسع(        .............املدرسة- ١
  )جديد-جديدة(      ...............حقيبة عائشة- ٢
  )كبرية-كبري(          ...........املعهد- ٣
  )تلميذة-تلميذ(        ىف املدرسة.......حممود- ٤
  )رئيسة- رئيس(        ىف املعهد........زينب- ٥
  )قدمية-قدمي(      .........جامعة األزهر جامعة- ٦
  )مقدسة- مقدس(        ........مكّة مدينة- ٧
  )حديقة-بيت(      احليوان.........أىب يذهب إىل- ٨



٩ 

 

  :حول صيغة املذكّر إىل صيغة املؤنث كما ىف املثال التاىل- ب

  التلميذة جمتهدة                  ميذ جمتهدالتل: املثال
  ...............        أىب كرمي- ١
  ...............        األستاذ ماهر- ٢
  ...............    املدير مسافر إىل القاهرة- ٣
  ...............      هو رئيس ىف املعهد- ٤
  ...............      املهندس نشيط- ٥
  ...............        أخى مجيل- ٦
  ...............        املعلم خملص- ٧
  ...............      هذا رجل صاحل- ٨

  

  :صيغة املؤنث إىل صيغة املذكّركما ىف املثال التاىل حول - ج

  الولد صغري                   البنت صغرية: املثال
  ...............        أمى نائمة- ١
  .................    أخىت ناجحة ىف االمتحان- ٢
  .................      طالبة جمتهدةهذه - ٣
  .................    أخى أستاذ ىف املدرسة االبتدائية- ٤
  .................    الرجل اجلميل ىف البستان- ٥
  .................    رجع املسلم الصاحل من املسجد- ٦
  ...............      هذا الكتاب جديد- ٧
  ...............    األخ الصغري يلعب ىف امللعب- ٨
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  !سم املذكّر واملؤنث من القراءة التالية الاقرأ مث استخرج ا-د

خرج أمحد من اجلامعة فركب سيارته وملا وصل إىل البيت وجد والده وأمه ىف 
انتظاره فسلّم عليهما وبعد فترة قصرية وصل أخوه حامت وأخته خدجية من 

م الغداء مث دخل أمحد غرفته املدرسة فيجلس اجلميع حول املائدة لتناول طعا
  .ليستريح وجلس الوالد ليقرأ الصحيفة

  :..............................................................اسم املذكّر
..............................................................  

  ..................:............................................اسم املؤنث
..............................................................  

  

نوعه /امأل الفراغ بوضع االسم املناسب بني القوسني وبين جنسه- هـ

  :كما ىف املثالني التاليني) مذكّرا أو مؤنثا(

  نوع االسم              :املثاالن
  مذكّر  )فيصل-خدجية(      السيارة فيصلركب 
  مؤنث  )املسلمة- املسلم(      رمضان املسلمةتصوم 
  ..............  )الطالبة- الطالب(  جالسة ىف احلديقة......- ١
  ..............    )زينب-حممد(  مسافر إىل جاكرتا......- ٢
  ..............  )املوظفة- املوظف(  ناجحة ىف االمتحان.....- ٣
  ..............    )العبة-العب(  ىف امللعب.....الطفل- ٤
  ..............    )أخى-أخىت(    بنت ذكية.....- ٥



١١ 

 

  ..............  )حممود-خدجية(    رجل مؤمن......- ٦
  ..............  )جديدة- جديد(    ......السيارة- ٧
  ..............  )اجلامعة- املسجد(      كبري......- ٨

  

 املالحظة �

  
  :االسم بالنظر إىل جنسه ينقسم إىل قسمني

  :مذكّر - ١
  بكر- على: اسم يدل على ذكَر، مثلهو 

  .جدار-كتاب: أو خيلو من عالمة التأنيث، مثال
  :مؤنث - ٢

  هند- زينب: هو اسم يدل على أنثى، مثل
  .مكتبة-سبورة-طالبة: أو ينتهى بعالمة من عالمات التأنيث، مثال

  :وعالمة التأنيث هى
  سيارة-مدرسة: تاء مربوطة، تتصل ىف آخر كلمة اسم، مثال - ١
ذهبت : تاء التأنيث الساكنة، تتصل ىف آخر فعل ماض وفاعله مؤنث، مثال - ٢

  قرأت األم اجلريدة-زينب إىل اجلامعة
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  الدرس الثالث

  نظر إىل تعيينهالاالسم ب

  

  املعمل اللغوى

  

  

  

  

  

  

فى مدرستنا معملٌ لغوِى، هو واسع ومجيلٌ، يتكون من مخسة وعشرِين مكتباً 
احلاسوب والتلفاز ومكبر الصوت : ىف املعملِ آالت متنوعات منها. ومخسني كرسيا
  .وآلةُ السمعِ

حنن اآلن ندرس ىف . الفصلِ اآلخر بالتبادل معحنن ندخلُ املعملَ اللُّغوي أربع مرات كلَّ شهرٍ 
  .وتسع عشرةَ تلميذةًمخسةَ عشر تلميذًا الفصلِ األولِ من املدرسة الثَّانوية، فصلُنا يتكون من 

. خري النساء وأنداء: حممد فضلى وماحى أوىل الكرام، ومن التلميذات: ومن التالميذ
حممد فضلى تلميذ جمتهد وماحى تلميذ نشيط مها تلميذان ماهران وكذلك خري النساء 

ليتعلموا اللغة العربية مع وأنداء مها تلميذاتان جمتهدتان هم يذهبون إىل املعمل اللغوى 
  .أستاذهم
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 :املفردات اجلديدة �

ات    معمل لغوىجمتهد    متبادل    شهر    مر  
  ندخل    يتكون    واسع    ماهر      نشيط
  يتعلّمون    يذهبون    ندرس        
  

  األسئلة االستيعابية �

  هل ىف مدرستنا معمل لغوى ؟ - ١
  كم مكتبا وكم كرسيا ىف املعمل ؟ - ٢
  املعمل ىف الشهر ؟كم مرة ندخل  - ٣
  كم تلميذا وكم تلميذة ىف الفصل األول من املدرسة الثانوية ؟ - ٤
  أذكر اآلالت ىف املعمل اللغوى ؟ - ٥
  

  !اقرأ  �

  ب  أ
معمل، لغوى، واسع، مجيل، مكتبا، 

  كرسيا، آالت، متنوعات
مدرستنا، هو، املعمل،احلاسوب، 
التلفون، مكرب الصوت، الفصل، حممد 

  النساءفضلى، خري 
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  الشرح �

هى األمساء الىت ال تدل على شيئ حمدد أو معروف فهى ) أ(ىف أمثلة اموعة 
حمدد أو معروف، بل يدل على " معمل"اسم اليدل على ) معمل(ففى املثال . نكرة
  ".نكرة"فهذا يسمى " معمل"أى 

ولذلك  فهى األمساء الىت تدل على شيئ حمدد أو معروف،) ب(وأما أمثلة اموعة 
حمددة ومعروفة، وهلذا " مدرسة"اسم يدل على " مدرستنا"فكلمة ". معرفة"فيسمى 
  ".معرفة"يسمى 

  :وينقسم االسم املعرفة إىل ستة أقسام، فهى
  املدرسة، الكتاب، الكرسي: املثال". ال"املعرف بـ - ١
  مدرستنا، كتاب الفقه، باب املدرسة: املثال. املعرف باإلضافة- ٢
  حممد، فاطمة، جاكرتا، ماالنج: املثال. العلم- ٣
  هو، مها، هم، أنت: املثال. الضمري- ٤
  هذا، هذه، ذلك، تلك: املثال. اإلشارة- ٥
  الذى، الىت: املثال. املوصول- ٦

  

  التدربات �

كما ىف املثال ) ال(اجعل األمساء النكرة ىف العبارات التالية معرفة بـ -أ

  :التاىل

  من اجلامعة الطالبرجع       من اجلامعة طالبرجع : املثال
  ........................      أرسل حممد رسالةً- ١
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  ........................    رأت فاطمة تاجرا ىف السوق- ٢
  ........................    هذا مسلم يصلّى ىف املسجد- ٣
  ........................  وضعت زينب حقيبة على املكتب- ٤
  ........................    املكتبةقرأ تلميذ كتابا ىف - ٥
  ........................      سأل أستاذ عن درس- ٦
  ........................    اشتريت كراسة من املكتبة- ٧
  ........................    هذه بنت تلعب ىف احلديقة- ٨

  

  :عين االسم املعرفة واالسم النكرة فيما يأتى كما ىف املثال التاىل- ب

  قرأ أمحد كتابا ىف املكتبة: ثالامل
  كتابا: االسم النكرة. أمحد و املكتبة: االسم املعرفة

١ -اجةذهبت زينب إىل اجلامعة بدر  
  :....................االسم النكرة:.....................االسم املعرفة

  أنت طالبة ىف كلية التربية- ٢
  :....................نكرةاالسم ال:.....................االسم املعرفة

  قرأ خالد درسا ىف مكتبة املدرسة- ٣
  :.....................االسم النكرة:....................االسم املعرفة

  هذا التلميذ ماهر ىف قراءة اجلريدة- ٤
  :.....................االسم النكرة:....................االسم املعرفة

  هند معلمة ىف قريتها- ٥
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  :.....................االسم النكرة:....................االسم املعرفة
  رأيت موظفا جيلس على املقعد- ٦

  :.....................االسم النكرة:....................االسم املعرفة
٧ -هذا أخى فيصل الذى يسافر إىل جاكرتا مع ولد  

  :.....................كرةاالسم الن:....................االسم املعرفة
٨ -يذهب إىل ماالنج لسياحة على  

  :.....................االسم النكرة:....................االسم املعرفة

  

و " االسم النكرة"و " االسم املعرفة"استخرج من القراءة التالية - ج

  " !املؤنث"و " املذكر"

فيها . هذه غرفىت. حديقة صغريةفيه . بيىت مجيل. بيىت أمام املسجد. هذا بيىت
ساعىت . هذا سريرى وهذا كرسي وهذا مكتىب. نافذة كبرية ومروحة مجيلة
  .نافذة غرفىت مفتوحة. وحقيبىت حتت املكتب. وقلمى وكتاىب على املكتب

  :...........................................................االسم املعرفة
...........................................................  

  :...........................................................االسم النكرة
...........................................................  

  :...........................................................       املذكر
...........................................................  

  :...........................................................       املؤنث
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 املالحظة �

  :االسم بالنظر إىل تعيينه ينقسم إىل قسمني
  :نكرة - ١

  .هى اسم اليدل على شيئ حمدد أو معروف، وييكون عادة منونا
  مدرسةذهب حممد إىل - ادرسدرست -مسلمةٌجاءت : مثال

  :معرفة - ٢
  .هى اسم على شئ حمدد ومعروف

  الطالب- الرجلُ-املسجد-اجلامعةُ: املثال
  :ينقسم اسم معرفة على ستة أقسام، وهى

  .املدرسة-القلم-الكتاب: ، مثال"ال"املعرف بـ  - ١
  .آخرالعلم وهو اسم يدل على شخص أو مكان أو أي شيئ  - ٢

  الكعبة-بندونج-فيصل: مثال
  .املعرف باالضافة - ٣

  باب البيت- مكتبة املدرسة- كتاب القواعد: مثال
  .الضمري - ٤

  حنن-هى- هو-أنت- أنا: مثال
  .اسم اإلشارة - ٥

  .أولئك-هؤالء-تلك-ذلك-هذه-هذا-هناك-هنا: مثال
  .االسم املوصول - ٦

  )الذين-الذان- الىت-الذى: مثال
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  الدرس الرابع

  نظر إىل عددهالاالسم ب

  

  معهد املاء الشوقى يف

  

  

  

  

  

  

وكذلك حممد صاحل، مها أستاذان . اء الدين أستاذ ىف معهد املاء الشوىف تشربون
األستاذ اء الدين . مها يدرسان ىف املعهد حصتان ىف األسبوع. نشيطان وماهران

يدرس دراسة  يدرس علم النحو والصرف ىف املرحلة الثانية، أما األستاذ حممد صاحل
  .القراءة ىف املرحلة األوىل

قال األستاذ حممد صاحل لألستاذ اء الدين، كم طالبا يدرس ىف املرحلة الثانية ؟ 
وكذلك سأل األستاذ اء الدين األستاذ . وأجاب األستاذ اء الدين عشرة طالّب

. عشرة طالباحممد صاحل وكم طالبا ىف املرحلة األوىل ؟ قال األستاذ حممد صاحل مخس 
وسأل أيضا األستاذ اء الدين، ما رأيكم يا أستاذ صاحل ىف مستوى الطالّب ىف هذا 
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املعهد ؟ قال أستاذ صاحل، هم نشيطون ىف دروسهم وكذلك ىف أداء الصلوات اخلمس 
  .هم يصلّون مجاعةً كل يوم ألم يشعرون بأم مسلمون

  

  املفردات اجلديدة �

  رحلة     أيضامعهد     األسبوع     امل
  يصلون      يشعرون         

  

  األسئلة االستيعابية �

  أين يدرس األستاذ اء الدين ؟- ١
  هل األستاذ حممد صاحل يدرس ىف معهد املاء الشوقى ؟- ٢
  كم طالبا ىف املرحلة الثانية ؟- ٣
  كم طالبا ىف املرحلة األوىل ؟- ٤
  كيف حالة طالّب املعهد ىف رأي األستاذ صاحل ؟- ٥

  

  !اقرأ  �

  ج  ب  أ
  اء الدين أستاذ- ١
  هو مسلم- ٢
  هند مسلمة- ٣

  اء الدين وحممد صاحل أستاذان-١
  مها مسلمان- ٢
  هندان مسلمتان- ٣

  هم أساتيذ- ١
  هم مسلمون- ٢
  الطالبات مسلمات- ٣
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  الشرح �

فهى كلمات تدلّ كلّ منها على واحد أو واحدة فهو اسم ) أ(األمثلة ىف جمموعة 
  .مفرد
  .اسم يدلّ على أستاذ واحد، فهو اسم مفرد) أستاذٌ(فاملثال 

  .اسم يدلّ على مسلمٍ واحد، فهو اسم مفرد) مسلم(وىف املثال 
  .اسم يدلّ على مسلمة واحدة، فهو اسم مفرد) مسلمة(وىف املثال 

أو واحدة وهكذا عرفنا أن االسم املفرد هو االسم الذى يدلّ على واحد  
فهى كلمات تدلّ كلّ منها على اثنني أو اثنتني فهو ) ب(وعة أما األمثلة ىف ام

  . تثنية/ اسم مثىن
  .اسم يدلّ على أستاذين اثنني، فهو اسم مثىن) أستاذان(فاملثال 

  .اسم يدلّ على مسلمني اثنني، فهو اسم مثىن) مسلمان(وىف املثال 
  .اسم يدلّ على مسلمتني اثنتني، فهو اسم مثىن) مسلمتان(واملثال 

  .وهلذا عرفنا أن االسم الذى يدلّ على اثنني واثنتني يسمى باالسم املثىن
فهى كلمات تدلّ كلّ منها على عدد، أكثر من اثنني ) ج(وىف األمثلة ىف اموعة 
  .اجلمع/أو اثنتني فهو اسم مجع

  .اسم يدلّ على أكثر من أستاذين، فهو مجع) أساتذة(وىف املثال 
  .سم يدلّ على أكثر من مسلمني، فهو مجعا) مسلمون(وىف املثال 
  .اسم يدلّ على أكثر من مسلمتني، فهو مجع) مسلمات(ففى املثال 
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  التدريبات �

  :هات كما ىف املثال التاىل-أ

   : املثال
  قلمان      قلم
  طالبتان      طالبة
  ......................  تلميذ  - ١
  ......................  معلّم  - ٢
  ......................  أخت  - ٣
  ......................  معهد  - ٤
  ......................  مسلمة  - ٥
  ......................  جامعة  - ٦
  ......................  شارع  - ٧
  ......................  ولد  - ٨
  ......................  طبيب  - ٩
  ......................  مدرس  -١٠

  

  :هات املفرد للجموع التالية كما ىف املثال التاىل- ب

  : املثال
  رجل      رجال

  موظف    موظفون
  سيدة      سيدات



٢٢ 

 

  .....................  أمهات  - ١
  .....................  إخوة  - ٢
  .....................  عمات  - ٣
  .....................  طالبات  - ٤
  .....................  بنات  - ٥
  .....................  معلمون  - ٦
  .....................  آباء  - ٧
  .....................  مهندسون  - ٨
  .....................  شعراء  - ٩
  .....................  مديرون  -١٠
  .....................  مساجد  -١١
  .....................  شهداء  -١٢

  

  :حول إىل صيغة املثىن كما ىف املثالني التاليني- ج

  : املثال

  اجلمع  املثىن  املفرد
  الطالبون ناجحون  الطالبان ناجحان  الطالب ناجح
  الطالبتات ناجحات  الطالبتان ناجحتان  الطالبة ناجحة

     
  اجلمع  املثىن  املفرد  
  .....................  .....................  املوظّف نشيط  - ١
  .....................  .....................  الطفل صغري  - ٢



٢٣ 

 

  .....................  .....................  املدرسة جديدة  - ٣
  .....................  .....................  الطالبة جمتهدة  - ٤
  .....................  .....................  املدير مسافر  - ٥
  .....................  .....................  املهندسة خملصة  - ٦
  .....................  .....................  الطبيب حاضر  - ٧
  .....................  .....................  الطفلة مبتسمة  - ٨

  

القوسني، كما ىف املثال امألء الفراغ بوضع االسم املناسب مما بني -د

  :التاىل

  :املثال
  )جديدان –جديدة  –جديد (       جديداناملسجدان 

١ -  مبتسمات-مبتسمتان-مبتسمة(    لطفلها  ..........  األم(  
  )السيارتان -السيارات -السيارة(      مسرعتان  ......  - ٢
  )نشيط- نشيطون-نشيطان(      ..........  العمال  - ٣
  )جالستان-جالسة-جالسات(  ىف صالة االستقبال  ......  مديرالفندق  - ٤
  )مسرع-مسرعون-مسرعان(  ىف السري  ......  سائق السيارة  - ٥
  )ناجحون-ناجحان- ناجح(  ىف االمتحان  ......  أمحد وخالد وندمي  - ٦
  )مسافران-مسافر- مسافرون(  إىل جاكرتا  ......  حسام وفيصل  - ٧
  )واقفتان-واقفات- واقفة(  شرفة املرتلىف   .....  فاطمة وزيتب وعائشة  - ٨

  

  :عين االسم اجلمع فيما يأتى كما ىف املثال- هـ

  :املثال
  ىف احلديقة األطفاليلعب 
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  جامعة األزهر من أقدام اجلامعات ىف العامل  - ١
  أنشأت الدولة مدارس جديدة لتعليم الطالّب والطالبات  - ٢
  باجلامعة كلّيات ومكتبات كثرية  - ٣
  األمهات املتعلّمات أكثر نفعا للوطن من األمهات اجلاهالت  - ٤
  جاكرتا من أكثر املدن ازدحاما بالسكّان  - ٥
  تطورت الصناعات احلديثة هذه األيام  - ٦
  إنما املؤمنون إخوة  - ٧
  املعلّمون يدرسون ىف املعهد  - ٨

  

  املالحظة �

  :ينقسم االسم بالنظر إىل عدده إىل ثالثة أقسام، وهى
  

  :اسم مفرد - ١
  .تلميذ-بيت-مدرسة- رجل: مثال. هو اسم يدل على واحد أو واحدة

  :اسم مثىن - ٢
  .تلميذان-بيتان-مدرستان- رجالن: مثال. هو اسم يدل على اثنني أو اثنتني

  :اسم مجع - ٣
-مسلمات-مسلمون: مثال. هو اسم يدل على أكثر من اثنني أو اسنتني

  .رجال
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  الدرس اخلامس

  أنواع اجلمع

  

  السؤال عن الطريق

  

  

  

  

  

  

  

  

سار أمحد وعائشة وبعض الطالّب والطالبات ىف الشارع وهم يريدون أن يذهبوا إىل 
  .ليشتروا منها بعض الكتب املدرسية ولكنهم مل يعرفواالطريق إليها" املاء"مكتبة 

  !أنظرى يا عائشة ذلك شرطى :   قال أمحد
  اسألْه عن الطريق إليها:     عائشة
  تعال نسأله عن الطريق إليها! طيب:     أمحد

  .فسألوه أن يدلّهم على تلك املكتبة. تقدم الطالّب والطالبات إىل الشرطى
  !صباح اخلري :     أمحد
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  أي خدمة ؟!...صباح النور:   الشرطى
  من فضلك، هل ميكن أن تدلّنا على املكتبة ؟:     أمحد

  ؟" املاء"هل تريدون أن تذهبوا إىل مكتبة :   الشرطى
  نعم، كيف نصل إليها من فضلك ؟:     أمحد

وأم يستطيعون أن يذهوا إليها مشيا على . قرسبة" املاء"فأخربهم الشرطى أن مكتبة 
طلب الشرطى منهم أن يسريوا ىف الشارع نفسه، إىل أن جيدوا ميدانا واسعا، . األقدام

  .فيه إشارة املرور وعند إشارة املرور يتجهون إىل اليمني
قريبة من هنا" املاء"مكتبة :   الشرطى.  

  !اذهبوا مشيا على األقدام  
  !طيب :     عائشة
أيها ! انطروا . سريوا ىف هذا الشارع إىل أن جتدوا ميدانا واسعا:   الشرطى  

وىف امليدان إشارة املرور وعند إشارة . الطالّب، ذلك هو امليدان 
السري إىل أن جتدوا شارعا املرور اتجهوا إىل اليمني قبل التقاطع، مث واصلوا 

  ".املاء"ها هى مكتبة . وىف الشارع الرئيسى ستجدون مكتبة. رئيسيا
  .شكر الطالّب والطالبات الشرطى غلى هذه اخلدمة

  شكرا جزيال على خدمتك:     أمحد
مع السالمة . عفوا:   الشرطى!  
  .ىف أمان اهللا:     الطالّب

  .وجدوا املكتبةوسار الطالّب والطالبات ىف طريقهم حىت 
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 املفردات اجلديدة �

ميكن أراد    واصل      طلب   دلّ  يعرف       قصد  سأل 
مشيا على أقدام   من فضلك    أي خدمة  شرطى       سؤال   أخرب
  تقاطع   ميني   إشارة املرور  ميدان 

  

  األسئلة الستيعابية �

  أين سار أمحد وأصدقاؤه ؟   - ١
  ماذا يقصدون ؟  - ٢
  ؟" املاء"من مكتبة ماذا سيشترون   - ٣
  هل يعرف أمحد وأصدقاؤه الطريق إىل املكتبة ؟  - ٤
  ملاذا يتقدم الطالّب والطالبات إىل الشرطى ؟  - ٥
  من يسأل الشرطى عن الطريق إىل املكتبة ؟  - ٦
  كيف ذهب أمحد وأصدقاؤه إىل املكتب ؟  - ٧
  هل الشرطى يدلّ الطريق إىل املكتب ؟  - ٨
  

 !اقرأ  �

  )أ(
  مجاعة املسلمونصلّى  - ١
  ىف حملاضرة احملاضرينمسعت  - ٢
  املدرسنيذهب أمحد أىل املدرسة مع  - ٣

  )ب(
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  من اجلامعات الطالباترجعت  - ١
٢ -  ساتسأل علىعن املادة السابقة املدر  
  ىف جملس الدرس املعلماتجلست فاطمة مع - ٣
  

  )ج(
  دروسهم الطالّبيذاكر  - ١
  الدينية الكتباشترت زينب  - ٢
  املقاعداملوظّفون جيلسون على  - ٣
  

 الشرح �

ىف آخر ) ون(األمساء الىت حتتها خط كلّها مجع، بزيادة ) أ(األمثلة ىف اموعة 
ىف آخر مفرده حالة نصب وجر، وهذا يسمى بـ ) ين(مفرده حالة رفعٍ، أو بزيادة 

  ).مجع مذكّر سامل(
زائدتني ىف آخره ألنه ) ون(بزيادة ) سلمامل(مجع، ومفرده ) املسلمون( ١ففى املثال 

  .مرفوع، فهو مجع مذكّر سامل
زائدتني ىف آخره ألنه ) ين(بزيادة ) احملاضر(مجع، ومفرده ) احملاضرين( ٢وىف املثال 

  .منصوب، فهو مجع مذكّر سامل
زائيدتني ىف آلخره ) ين(بزيادة ) املدرس(مجع، ومفرده ) املدرسني( ٣وىف املثال 

ه جمرور، فهو مجع مذكّر ساملألن.  
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زائدتني ) ات(األمساء الىت حتتها خط كلّها مجع، بزيادة ) ب(أما األمثلة ىف اموعة 
من آخر مفرده عند اجلمع فهو مجع مؤنث ) ة(ىف آخر مفرده، وحدف تاء مربوطة 

  .سامل
مفرده حالة ىف آخر ) ات(بزيادة ) الطالبة(مجع ومفرده ) الطالبات( ١ففى املثال 

  .رفع، فهو مجع مؤنث سامل
ىف آخر مفرده حالة ) ات(بزيادة ) املدرس(مجع ومفرده ) املدرسات( ٢وىف املثال 

  .نصب، فهو مجع مؤنث سامل
ىف آخر مفرده حالة ) ات(بزيادة ) املعلّمة(مجع ومفرده ) املعلّمات( ٣وىف املثال 

  .جر، فهو مجع مؤنث سامل
األمساء الىت حتتها خط فكلّها مجع، بتغيري صورة مفرده ) ج(اموعة واألمثلة ىف 

شكل حروفه، فهو يسمى /عند اجلمع، إما بتغيري تركيب حروفه أو بتغيري حركة
  ).مجع تكسري(بـ 

تغيرت صورته عند اجلمع فهو مجع ) الطالب(مجع ومفرده ) الطالّب( ١ففى املثال 
  .تكسري

تغيرت صورته عند اجلمع فهو مجع ) الكتاب(ومفرده  مجع) الكتب( ٢وىف املثال 
  .التكسري

تغيرت صورته عند اجلمع فهو مجع ) املقعد(مجع ومفرده ) املقاعد( ٣وىف املثال 
  .تكسري
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 التريبات �

  :اعط اجلمع املناسب لكلّ اسم مما يأتى كما ىف املثالني التاليني-أ

  :املثال

  اجلمع  املفرد
  شعراء  شاعر
  مسلمات  مسلمة

  

  اجلمع  املفرد  
  .......................  مرتل  - ١
  .......................  حديقة  - ٢
  .......................  طفل  - ٣
  .......................  مؤمن  - ٤
  .......................  مؤمنة  - ٥
  .......................  مدير  - ٦
  .......................  ناجحة  - ٧
  .......................  حماضر  - ٨

  

واكبه ) أ(اجلمع املناسب لكل اسم ىف العمود ) ب(اختر من العمود - ب

  (              ) :بعالمة 

  ب  أ  
  الطالبات  وظّفامل  - ١



٣١ 

 

  املهندسات  الطبيبة  - ٢
  املوظّفات  املهندسة  - ٣
  الطالّب  الطالب  - ٤
  األطباء  املهندس  - ٥
  املوظّفون  الطبيب  - ٦
  الطبيبات  املوظّفة  - ٧
  املهندسون  الطالبة  - ٨
  

  :كما ىف املثال التاىل نوع مجع الكلمات اآلتيةعين - ج

  :املثال 
  مجع مذكّر سامل      مدرسون 
  مجع تكسري      أطباء 

  مجع مؤنث سامل      معلمات 
  .......................  أقالم  - ١
  .......................  مهندسون  - ٢
  .......................  علماء  - ٣
  .......................  بيوت  - ٤
  .......................  معاهد  - ٥
  .......................  رجال  - ٦
  .......................  مسلمات  - ٧
  .......................  أكواب  - ٨
  .......................  منازل  - ٩
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  .......................  موظّفون  -١٠
  .......................  مالبس  -١١
  .......................  مسافرات  -١٢
  .......................  معلّمون  -١٣
  .......................  جامعات  -١٤
  .......................  حدائق  -١٥
  .......................  أوالد  -١٦
  .......................  تالميذ  -١٧
  .......................  طالّب  -١٨
  .......................  أطفال  -١٩
٢٠-  كراسى  .......................  
  

إىل صيغة مجع املؤنث السامل كما ىف  الكلمات الىت حتتها خط حول-د

  :املثال التاىل

  :املثال
  املسلمات خملصات هللا       املسلمون خملصون هللا

  ..............................  ىف املستشفى األطباء عاملون  - ١
  ..............................  ىف صالة املطار املسافرون منتظرون  - ٢
  ..............................  ىف االمتحان الطالّب ناجحون  - ٣
  ..............................  مع مدير الشركة املوظّفون جمتمعون  - ٤
  ..............................  خملصونىف الفندق  العاملون  - ٥
  ..............................  نشيطونىف املدرسة  املعلّمون  - ٦
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  ..............................  مسرورونىف احلديقة  اجلالسون  - ٧
  ..............................  فامهونللمحاضرة  املستمعون  - ٨

  

  :بين نوع اجلمع الذى حتته خط فيما يأتى كما ىف املثال- هـ

  :املثال
  مجع مذكّر سامل      إخوة  املؤمنونإمنا 
  ....................................  كثرية باجلامعة كلّياتتوجد   - ١
  ....................................  املدينة واسعة شوارع  - ٢
  ....................................  إىل احلفل الضيوفوصل   - ٣
  ....................................  إىل ماالنج املعلماتسافرت   - ٤
  ....................................  يستمعون احملاضرة الطالّب  - ٥
  ....................................  ىف أعماهلم خملصونالعلماء   - ٦
  ....................................  الدينية مفيدة الكتب  - ٧
  ....................................  يدرسون ىف املعهد األساتذ  - ٨
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 املالحظة �

  :ينقسم اجلمع إىل ثالثة أقسام
  مجع مذكّر سامل - ١

ىف آخر مفرده دون ) ين(أو ) ون(على أكثر من اثنني بزيادة وهو اسم يدل 
-مسلم: أن تتغري صورته إِما تغيري تركيب حروفه أو حركته، مثال

  .مسلمني-مسلمون
  مجع مؤنث سامل - ٢

ىف آخر مفرده مع حذف ) ات(وهو اسم يدل على أكثر من اثنتني بزيادة 
  .تمعلما -مؤمنات، معلمة-مؤمنة: عند مفرده، مثال) ة(
  مجع تكسري - ٣

وهو اسم يدل على أكثر من اثنني أو اثنتني وتتغري صورة مفرده إِما تغيري 
-مساجد، كتاب-مسجد: تركيب حروفه أو حركته عند اجلمع، مثال

  . كتب
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  الدرس السادس

  اجلملة االمسية

  

  اجلد ىف العمل فائدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هم أوالد جمتهدون ىف . مجال ومجيل ومجيلةالسيد يوسف فالّح جمتهد، له أوالد ثالثة، 
، وهم حمسنون إىل "إن جتتهد تنجح"دروسهم وأعماهلم، وهم معتمدون على شعار 

ويساعدون والديهم ىف املزرعة ىف . فيذاكرون دروسهم ىف وقت املذاكرة. والديهم
  .أوقات فراغهم

ا بفضل جدنا هذ. واحلمد هللا. إن حمصوالتنا وفرية: وىف وقت احلصاد، قال األب
  .وتعبنا ىف العمل
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  .من جد وجد، ومن يتعب يكسب يا أىب، ما نزرع حنصده:     مجيل
  .كالمك صحيح، إن جنتهد ىف أعمالنا حنصل على نتائج وفرية:     األب
أن جنعلها :     األم ة كثرية، فنحبحنمد اهللا الذى أعطانا حمصوالت زراعي  

اهلا، إن ملوا دروسكم ترسبوا دافعة إىل اجلد ىف الدراسة، وعدم إمه 
  .ىف االمتحان

  حنن مل مل ولن مل دروسنان والتشغلنا مساعدتك عن املذاكرة :     مجيلة
  .يا أىب، ألننا نقسم أوقاتنا بني العمل والراحة وبني الدراسة والعبادة 

  أعجبىن أقوالكم إنى مسرور واحلمد هللا مث التنسوا أن نساعد جرياننا :     األب
  .الذى حيتاجون إىل املساعدة 

ا:     األموجيب أن نعمل خريا وجنتنب شر.  
  

 املردات اجلديدة �

  
  يسقى- سقى    يرسب-رسب    يسغل-شغل    يكسب
  شعار      اجلد    يعجب- أعجب  يكفل-كفل
  فأس      وفري    حمصوالت    احلصاد

  

 ئلة االستيعابيةاألس �

  من السيد يوسف ؟ - ١
  كم ولدا له ؟ - ٢
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  من اسم أوالد السيد يوسف ؟ - ٣
  مىت يذاكر األوالد دروسهم ؟ - ٤
  مىت يساعد األوالد والديهم ىف املزرعة ؟ - ٥
  

 اقرأ �

  السيد يوسف فالّح  - ١
  مجال ومجيل جمتهدان ىف دروسهما  - ٢
 

 الشرج �

أن كلّ مجلة منها مبدوءة باسم، ولذلك تسمى إذا نظرنا إىل اجلمل السابقة جند 
واجلملة االمسية . اجلملة االمسية، ألنّ اجلملة االمسية هى اجلملة الىت تبدأ باالسم

وأنّ املبتدأ اسم مرفوع و معرفة يقع ىف أول اجلملة " خرب"و " مبتدأ"تتكون من 
  .واخلرب اسم نكرة يقع بعد املبتدأ ليتم به املعىن

 "مبتدأ و " السيد يوسف  "فكلمة " السيد يوسف فالّح  : "اجلملة األوىل ففى 
ومن املعروف أنّ معىن اجلملة اليكون تاما . خرب حيث يتم به معىن اجلملة" فالّح 
  .وتوقفنا" السيد يوسف  : "إذا قلنا

" مجال ومجيل  "فكلمة " مجال ومجيل جمتهدان ىف دروسهما  : "وىف اجلملة الثانية 
خرب حيث يتم به معىن اجلملة، وكذلك أن معناهااليكون تاما " جمتهدان  "بتدأ و م

  .وتوقفنا" مجال ومجيل ىف دروسهما  : "وقلنا" جمتهدان  "إذا حذفنا 
وكذلك أن . ومن شروط املبتدأ هى اسم، مرفوع، معرفة، ويقع ىف أول اجلملة

إذا (األفراد والتثنية واجلمع غالبا اخلرب مرفوع ويطابق املبتدأ ىف التذكري والتأنيث و
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الطالب جمتهد، الطالبان جمتهدان، الطالّب جمتهدون : فيقال) كان املبتدأ عاقال
أما إذا كان . الطالبة جمتهدة، الطالبتان جمتهدتان، الطالبات جمتهدات: وكذلك

، السيارات مسرعة: املبتدأ مجعا لغري العاقل فإنّ خربه يكون مفردا مؤنثا، مثل
  .الكتب مفيدة

   

 التدريبات �

  :عين املبتدأ واخلرب ىف اجلمل التالية-أ

  اخلرب  املبتدأ    

  ................  ................  الطالب جمتهد  - ١
  ................  ................  النظافة مفيدة  - ٢
  ................  ................  املسلم قوى بإميانه  - ٣
  ................  ................  خالية من السكّان املدينة  - ٤
  ................  ................  الشعر عند العرب حمبوب  - ٥
  ................  ................  الصديق الذى أحبه كرمي  - ٦
  ................  ................  املرأة مسؤولة ىف مرتهلا  - ٧
  ................  ................  لتنفيذ املشروعاملهندس سعيد   - ٨
  

  :أجب عن األسئلة التالية جبمل امسية من مبتدأ وخرب كما ىف املثال- ب

  :املثال
  الدرس سهل    سهل         ما رأيك ىف الدرس ؟
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  ...........................  نظيف  ما رأيك ىف الغرفة  - ١
  ...........................  صعب  ما رأيك ىف االمتحان  - ٢
  ...........................  ممتعة  ما رأيك ىف اإلجازة  - ٣
  ...........................  واسعة  ما رأيك ىف احلديقة  - ٤
  ...........................  نشيط  ما رأيك ىف املوظّف  - ٥
  ...........................  جديد  ما رأيك ىف السيارة  - ٦
  ...........................  جمتهد  ما رأيك ىف الطالب  - ٧
  ...........................  مجيلة  ما رأيك ىف الطفلة  - ٨

  

  :حول اجلمال اآلتية إىل املثىن واجلمع كما ىف املثالني التاليني-د

  :املثال
  املدرسون حمبوبون     املدرسان حمبوبان     املدرس حمبوب
  املهندسات نشيطات     املهندستان نشيطتان   املهندسة نشيطة

  
  ......................  ...................  احلاكم عادل  - ١
  ......................  ...................  الزوجة موظّفة  - ٢
  ......................  ...................  اخلليفة مسؤول  - ٣
  ......................  ...................  الشهيد خالد  - ٤
  ......................  ...................  الصديق خملص  - ٥
  ......................  ...................  العامل حمترم  - ٦
  ......................  ...................  املديرة غائبة  - ٧
  ......................  ...................  املعلّم ماهر  - ٨
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  :حول إىل صيغة اجلمع كم ىف املثالني التاليني- هـ

  :املثال
  الشوارع نظيفة      الشارع نظيف - ١
  املدارس واسعة      املدرسة واسعة - ٢
  ...............................  اخليمة جديدة  - ١
  ...............................  الكتاب نافع  - ٢
  ...............................  السؤال سهل  - ٣
  ...............................  الثوب نظيف  - ٤
  ...............................  اخلري سار  - ٥
  ...............................  البيت جديد  - ٦
  ...............................  الشجرة كبرية  - ٧
  ...............................  اللون مناسب  - ٨
  

  أمام اخلرب املناسب() ضع هذه العالمة -و

    اخليمة الىت اشتريتها  - ١
  جديدة    
  جديدتان    
  جديدات    
    املدرسون ىف بلدنا  - ٢
  نشيط    
  نشيطان    
  نشيطون    
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    الطالبتان  - ٣
  صديقة    
  صديقتان    
  صديقات    
    املستعمر  - ٤
  عدو للشعب    
  عدوان للشعب    
  أعداء للشعب    
    األطباء ىف املستشفى  - ٥
  خملص    
  خملصان    
  خملصون    
    الفالحان  - ٦
  شاب    
  شابان    
  شباب    
    الشجرة  - ٧
  كثرية األغصان    
  كثريتا األغصان    
  كثريات األغصان    
    احتاد العرب  - ٨
  قوة هلم    
  قوتان هلم    
  قوى هلم    
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  أمام اجلملة الصحيحة() ضع هذه العالمة - ز

  

  اجلامعة واسع  - ١
  اجلامعات واسعتان  
  اجلامعات واسعات  
  اجلامعات واسعة  
  الفالح نشيطة  - ٢
  الفالحة نشيط  
  الفالحات نشيطات  
  الفالحات نشيطة  
  األبوان رحيمتان  - ٣
  األبوان رحيمان  
  األب رحيمة  
  األباء رحيمة  
  القرية بعيد  - ٤
  بعيدتانالقريتان   
  القرى بعيدتان  
  القريتان بعيدان  
  النهران عريض  - ٥
  األار عريض  
  النهر عريضة  
  النهر عريض  
  األوالد كثريون  - ٦
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  األوالد كثريات  
  الولدان كثريون  
  الولدان كثري  
  الرئيس مسافر  - ٧
  الرئيس مسافرة  
  الرئيسان مسافرون  
  الرئيسة مسافرات  
  الطبيب مشهورة  - ٨
  الطبيب مشهور  
  الطبيبان مشهورون  
  األطباء مشهور  
 املالحظة �

  .اجلملة االمسية هى اجلملة الىت تبدأ باالسم، وتتكون من املبتدأ واخلرب - ١
ألن املبتدأ هو اسم معرفة يقع ىف أول اجلملة واخلرب هو اسم نكرة يتم به معىن 

  .اجلملة
  االسم املفرد الضمةاملبتدأ واخلرب مرفوعان وعالمة رفع  - ٢
يتفق املبتدأ واخلرب ىف التذكري والتأنيث وىف اإلفراد والتثنية واجلمع إذا كان املبتدأ  - ٣

  .عاقال
  .الطالب جمتهد، الطالبان جمتهدان، الطالب جمتهدون: مثال

  إذا كان املبتدأ مجعا لغري العاقل يكون اخلرب مفردا مؤنثا - ٤
  ظيفةاألشجار كثرية، الشوارع ن: مثال
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  الدرس السابع

  الفعل بنظر إىل زمانه

  

  آمال الطالّب

  
  
  
  
  
  
  

  .دخل طالّب املدرسة الثانوية الفصل وجلسوا يستمعون إىل ما يقوله املدرس
  .سأل املدرس عما يأمله الطالّب

  ماذا تريدون بعد أن تتخرجوا من هذه املدرسة ؟:     فقال
  أريد أن أواصل دراسىت إىل كلّية التربية ألنى أحب أن أكون :   قال خالد

  .مدرسا 
  ألنى أحب أن أكون . أريد أن أواصل دراسىت إىل كلّية اهلندسة:   وقال بكر

  .مهندسا 
  .أما أنا فأحب أن أكون طبيبا:   وقال سامل

 ة الطبلذا أريد أن أواصل دراسىت إىل كلّي.  
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االطالّب كذلك، فمنهم من حيب أن يكون تاجرا ومنهم من حيب وأجاب غريهم من 
  .أن يكون صحفيا ومنهم من حيب أن يكون داعيا إىل اإلسالم

  !يسرىن آمالكم الرفيعية، يا أبنائى:   قال املدرس
. أنتم اآلن طالّب، وغدا ستكونون رجاال خيدومون الدين والوطن 

. ن عبادة اهللا وطاعتهولكن جيب عليكم أالّ تشتغلكم أعمالكم ع
أحب أن يكون كلّ منكم بافعا للدين والوطن وخملصا ىف القيام 

  .فالعامل املخلص حيبه اهللا وحيبه الناس. بأعماله
  .يا أستاذ، لن تشغلنا أعمالنا عن عبادة اهللا وطاعته إنشاء اهللا:   قال الطالب
  . أحسنت، إنّ بالدنا حتتاج إىل املُواطنني ادين ىف تنمية البالد:   قال املدرس

املخلصني ىف أعماهلم والعاملني بتعاليم اهللا لسعادم ىف الدنيا  
  .واآلخرة وفّقكم اهللا مجيعا

  

  املفردات اجلديدة �

  
  يذكّر -ذكّر       خيدم -خدم  يتخرج - خترج   يأمل-أمل
  تاجر       دس مهن    حيتاج -احتاج  يشغل -شغل

 مواطن         عامل     طبيب رفيع     صحفى  
 أمل ج آمال           سعادة     تنمية البالد    جمد  

 األسئلة االستيعابية �

 من دخل الفصل ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية ؟  - ١
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 ماذا فعل الطالّب ىف الفصل ؟  - ٢

 ماذا سأل املدرس عن آمال الطالّب ؟  - ٣

 ماذا يريد خالد عن آماله ىف الدراسة ؟  - ٤

 وماذا يريد بكر وسامل عن آماهلما ىف الدراسة ؟  - ٥

  

 اقرأ �

  )أ(
  الطالب من املدرسة خرج - ١
  زينب الكتاب قرأت - ٢
  

  )ب(
  األستاذ درسا يكتب - ١
  إىل اجلامعة معا نذهب - ٢
  على املقعد أجلس - ٣
٤ - أن تكون طبيبا حتب  
  عائلىت غدا سأزور - ٥
  إىل جاكرتا سوف يسافر - ٦
  

  )ج(
  ما أمرك املدرس اعمل - ١
  درسك يا أخىت اتبعى - ٢
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 الشرح �

جتد أن كلّ فعل حتتها خط يدل على ) أ(إذا نظرنا إىل األمثلة السابقة ىف اموعة 
  .ويسمى فعال ماضيا) قبل الزمن الذى حنن فيه(حدث ىف زمن ماض 

أن الدخول كان ىف زمن قبل الزمن الذى حنن فعل يدلّ على ) دخل( ١ففى املثال 
  .فيه، فهو فعل ماض

بزيادة تاء التأنيث الساكنة ىف آخره، فعل يدلّ على أن القراءة ) قرأت( ٢وىف املثال 
  .كانت ىف زمن قبل الزمن الذى حنن فيه، فهو فعل ماض

على حدث  جتد أن كلّ فعل حتتها خط يدلّ) ب(وإذا تأملنا إىل األمثلة ىف اموعة 
  .ىف الزمن احلاضر واملستقبال ويسمى فعال مضارعا

حرف من حروف ) ياء(و . فعل يدلّ على أن الكتابة تقع اآلن) يكتب(   ١فاملثال 
  .املضارعة، فهو فعل مضارع

حرف من ) نون(و . فعل يدلّ على أن الذهاب يقع اآلن) نذهب( ٢واملثال 
  .حروف املضارعة، فهو فعل مضارع

حرف من ) مهزة(و . فعل يدلّ على أن اجللوس تقع اآلن) أجلس(  ٣ واملثال
  .حروف املضارعة، فهو فعل مضارع

حرف من حروف ) تاء(و . فعل يدلّ على أن احملبة تقع اآلن) حتب( ٤واملثال 
  .املضارعة، فهو فعل مضارع

حرف من ) س(و . فعل يدلّ على أن الزيارة تقع املستقبل) سأزور( ٥واملثال 
  .ف املضارعة تدلّ على املستقبال، فهو فعل مضارعحرو
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) سوف(و . فعل يدلّ على أن السفر تقع املستقبل) سوف يسافر( ٦وأما املثال 
  .حرف من حروف املضارعة تدلّ على املستقبل، فهو فعل مضارع

جتد كلّ فعل حتتها خط يدلّ على طلب عمل ) ج(وهكذا إذا تأملنا ىف اموعة 
  .ل أمرشيئ، ويسمى فع

  .فعل يدلّ على طلب عمل للمذكّر، فهو فعل أمر) اعمل( ١ففى املثال 
  فعل يدلّ على طلب اتباع للمؤنث، فهو فعل أمر) اتبعى( ٢وىف املثال 

  

 التدريبات �

  :حول املاضى إىل املضارع واألمر كما ىف املثال التاىل-أ

  :املثال 
  العب       يلعب       لعب  
  

  األمر  املضارع  املاضى  
  ................  ................  ترك  - ١
  ................  ................  علم  - ٢
  ................  ................  تقدم  - ٣
  ................  ................  جلس  - ٤
  ................  ................  جعل  - ٥
  ................  ................  مجع  - ٦
  ................  ................  حدث  - ٧
  ................  ................  حزِن  - ٨
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  ................  ................  محل  - ٩
  ................  ................  أكمل  -١٠
  ................  ................  ذكر  -١١
  ................  ................  رحم  -١٢
  ................  ................  خدم  -١٣
  ................  ................  حكم  -١٤
  ................  ................  ساعد  -١٥

  

  :عين فعل األمر ىف العبارات التالية- ب

  :املثال
  اكتب        اكتب الدرس يا حممد

  
١ -  ادخل الفصل يا على  ....................  
  ....................  احضر إىل اجلامعة ىف الصباح مبكّرا  - ٢
  ....................  استعد لالختبار جيدا حىت حتصل على النجاح  - ٣
  ....................  أسرع إىل فعل اخلري  - ٤
  ....................  اشترك ىف الرحالت اجلامعة  - ٥
  ....................  وافهم ماجاء فيهاقرأ الكتب   - ٦
  ....................  فكّر ىف األسئلة قبل اإلجابة  - ٧
  ....................  ارسل رسالة إىل اسرتك  - ٨

  !اكتب الفعل مث بين نوعه ىف العبارات اآلتية - ج
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  نوعه  الفعل    
جنح أخى ىف مجيع امتحانات   - ١

  اجلامعة 
...............  ...............  

  ...............  ...............  حيرس الشرطى الشارع ليال  - ٢
  ...............  ...............  مسعت فاطمة حديث والدها  - ٣
  ...............  ...............  نظّف غرفتك يا أخى  - ٤
  ...............  ...............  حنن حنب عمل اخلري  - ٥
  ...............  ...............  الطائرة ىف الصباحغادرت   - ٦
  ...............  ...............  صلّ، صالة الظهر مجاعة  - ٧
٨ -  ارسل، رسالة على  ...............  ...............  

  

  :امألء الفراغ بالفعل املناسب مما بني القوسني كما ىف املثال التاىل-د

  :املثال
  )اعمل-يعمل-عمل(  أمحد الواجب املرتىل قبل اليوم عمل  
  )اذهب-تذهب- ذهبت(    سعاد إىل املدرسة أمس....... - ١
  )من-ينام-نامت(  الطفل ىف سريره كلّ مساء....... - ٢
  )قف- يقف- وقف(  عند إشارة املرور ياسائق....... - ٣
  الغنية الفقري ثوبا ىف السنة ....... - ٤

  )أعطى-تعطى-أعطت(          املاضية
  )اكتب- تكتب-كتب(      درسك يا أمحد...... - ٥
  الطيار ىف الوصول إىل املطار...... - ٦
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  )أسرع-يسرع-أسرع(          غدا
  األستاذ إىل سامل، هل فهمت...... - ٧

  )اسأل-يسأل-سأل(      هذا الدرس يا سامل
  )يقول- قال- قل(    احلق ولو على نفسك...... - ٨

  

 املالحظة �

 

  :إىل زمنه ينقسم إىل ثالثة أقسام، هى الفعل بنظر
  الفعل املاضى - ١

  .وهو الفعل الذى يدل على حدث قبل الكالم
  كتب حممد الدرس: مثال

ومن عالمة الفعل املاضى أن يقبل تاء التأنيث الساكنة ىف آخره إذا كان الفاعل 
  .قرأت فاطمة كتاب التفسري: مثال. مؤنثا

  الفعل املضارع - ٢
يكتب : يدل على حدث ىف الزمن احلاضر أو املستقبل، مثال وهو الفعل الذى
سأذهب : ومن عالمة الفعل املضارع أنه يقبل السني، مثال. حممد الرسالة اآلن
وهذه العالمة . سوف أسافر ىف العطلة: ويقبل سوف، مثال. إىل اجلامعة بعد قليل
وسوف . قريبوتستعمل السني للداللة على املتقبال ال. خمتصة لزمن املستقبال

  .للمستقبال بعيد
  فعل األمر - ٣

اكتب، : وهو الفعل الذى يدل على طلب عمل ىف اجلاضر أو املستقبال، مثال
  .قل، اشرب، اجلس
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  الدرس الثامن

  نصب الفعل امضارع

  

  نصيحة أب البنه

  

  

  

  

  

  

  

ومل يذهب إىل املدرسة، فقال له والده، جيب . صحا إقبال الرزاق من نومه متأخرا
يا إقبال أن تصحو من النوم مبكّرا، لتؤدى صالة الصبح ىف وقتها وينبغى أن عليك 

تنصت إىل شرح املعلم كى تفهم الدرس، وأن تستذكر دروسك جيدا لكى تتفوق 
  .على زمالئك

فقال إقبال، نعم يا أىب، لن أتأخر عن املدرسة ولن أمهل دروسى حىت أجنح ىف 
  .اهللا االمتحان وأكون من املتفوقني إن شاء
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 املفردات اجلديدة �

 

  تنصت    تؤدى    مبكرا    متأخر  صاح
  أجنح    زمالء    تتفوق  تستذكر  شرح

  

 األسئلة الستيعابية �

  من صحا من نومه متأخرا ؟ - ١
  ملاذا ال يذهب إقبال إىل املدرسة ؟ - ٢
  ملاذا أمر والد إقبال ابنه أن يصحو مبكرا ؟ - ٣
  هل إقبال يهمل ىف دروسه ؟ - ٤
  جنح ىف االمتحان ؟هل إقبال  - ٥
  

 !اقرأ  �

  .الدرس تفهمإىل شرح املعلم كى  تنصتينبغى أن  - ١
  .صالة الصبح ىف وقتها لتؤدىمبكرا  تصحوجيب أن  - ٢
  .على زمالئك تتفوقدروسك جيدا لكى  تستذكرجيب أن  - ٣
  .ىف االمتحان تنجحدروسك حىت  مللن  - ٤
  
  
  



٥٤ 

 

 الشرح �

حتتها خط هى أفعال مضارعة منصوبة، ألا ىف األمثلة السابقة الكلمات الىت 
  .مسبوقة بأدوات نصب، وعالمة النصب فيها الفتحة

  .لذلك فهو منصوب بالفتحة" أن"مسبوق بـ " تنصت"الفعل  ١ففى املثال 
  .لذلك فهو منصوب بالفتحة" كى"مسبوق بـ " تفهم"الفعل 

  .بالفتحةلذلك فهو منصوب " أن"مسبوق بـ " تصحو"الفعل  ٢وىف املثال 
  .لذلك فهو منصوب بالفتحة" الم التعليل"مسبوق بـ " تؤدى"الفعل 

  .لذلك فهو منصوب بالفتحة" لكى"مسبوق بـ " تتفوق"الفعل  ٣وىف املثال 
  .لذلك فهو منصوب بالفتحة" لن"مسبوق بـ " أمهل"الفعل  ٤وىف املثال 

  .لذلك فهو منصوب بالفتحة" حىت"مسبوق بـ " أجنح"الفعل 
-كى-لن-أن"ظ أن الفعل املضارع يكون منصوبا إذا كان مسبوقا بـ وتالح
  .حىت، وأن عالمة نصبه هنا الفتحة-الم التعليل-لكى
  

 التدريبات �

امألء الفراغ باختيار أداة النصب املناسبة مما بني القوسني مع ضبط ما -أ

  :بعدها بالشكل كما ىف املثال التاىل

  )لكى-حىت- لـ-كى- لن-أن(
  تطيع أستاذَك أنجيب عليك : املثال
  
  أصدق حديث هذا الرجل ألنه كذّاب.......   - ١
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  أزور املريض......ذهبت إلىاملستشفى   - ٢
  تفوز برضاء اهللا...... تساعد الفقراء ......جيب عليك   - ٣
  تنال حمبته..... احترم جارك   - ٤
  تكسب ثقة الناس....... تتقن عملك ...... ينبغى   - ٥
  أسافر إىل جاكرتا: ...... قال حممد  - ٦
  أجنح ىف االمتحان.....  أمهل دروسى ......   - ٧
  يذاكر دروسه..... هو يريد   - ٨

  

عني أداة النصب واضبط بالشكل الفعل الذى بعدها كما ىف املثال - ب

  :التاىل

  :املثال
  سلم من املريضِلتحتافظَ على صحتك  أنينبغى 
  
  حيضر حممودسأنتظر هنا حىت   - ١
  سافرت إىل املدينة املنورة كى أزور مسجد رسول اهللا  - ٢
  لن يدخل اجلنة من يشرك باهللا   - ٣
  جئت إىل املعهد كى أتعلم اللغة العربية  - ٤
  أمتىن أن أجنح ىف هذه املسابقة حىت أكون من موظفى هذه الشركة  - ٥
  ذهبت إىل مكتب احملاسب لكى أتسلم راتىب  - ٦
  واجىب حنو وطىن لن أقصر  - ٧
  جيب أن تتقن عملك  - ٨
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امأل الفراغ بوضع الفعل املناسب مما بني القوسني كما ىف ملثال - ج

  :التاىل

  :املثال
  )تقرأَ-تقرأُ-تقرأْ(    الدرس مرة ثانية تقرأَأرجو أن 

  
  )نسافر-نسافر-نسافر(  إىل ماالنح ىف شهر القادم...... لن  - ١
  )تنالْ- تنالَ- تنالُ(  رضاء اهللا.....كىينبغى أن تفعل اخلري   - ٢
  )يستعد-يستعد-يستعد(  للقتال...... طلب القائد من اجليش أن   - ٣
  )ينجح- ينجح- ينجح(  املهمل ىف االمتحان..... لن   - ٤
  )ستيقظُ-تستيقظَ-تستيقظْ(  مبكرا....... منْ مبكربا لـ   - ٥
ىف جامعة .....سافر كرمي إىل القاهرة لـ  - ٦

  األزهر
)يدرس-يدرس-يدرس(  

على ......ذهبت إىل املستشفى كى  - ٧
  صديقى املريض

)أطمئن-أطمئن -أطمئن(  

  )أبيع-أبيع- أبيع(  مرتىل القدمي..... أود أن   - ٨
  

أجب عن األسئلة األتية جبمل تشتمل على فعل مضارع منصوب -د

  :كما ىف املثال التاىل

  اجلواب            :املثال
  ال، لن أشترك ىف الرحلة        تشترك ىف الرحلة ؟هل 
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  ..............................  ماذا تريد اآلن ؟  - ١
  ..............................  هل ستدرس ىف جامعة ماالنج ؟  - ٢
  ..............................  هل ستساعد األشرار إذا عرفتهم ؟  - ٣
  ..............................  ملاذا دخل حممد الفندق ؟  - ٤
  ..............................  ملاذا تنشئ الدولة املدارس اجلامعة ؟  - ٥
  ..............................  هل تريد فطمة ىف املكتبة ؟  - ٦
  ..............................  ملاذا األستاذ يقوم أمام الفصل ؟  - ٧
  ..............................  خالد ؟ ماذا تفعل ىف الفصل يا  - ٨
  

  !اضبط بالشكل ما حتته خط ىف يأتى، وبني سبب الضبط - هـ

  جلميلةكى أشاهد املناظر ا ماالنجمدينة  أزورأمتىن أن   - ١
  ىف االمتحان أجنحالواجب كى  كتابةلن أمهل   - ٢
  ه جيدا تفهمحىت  اجلديدينبغىب أن تقرأ الدرس   - ٣
  احلسابات املوظفإىل  يتحدثأن  الشركةطلب مهندس   - ٤
  الكتب تقرأل املكتبةدخلت زينب   - ٥
  املناسبإىل حجرة املدير ىف الوقت  املدرسةيصل مدرسو   - ٦
  الطب ليدرسأن يسافر إىل القاهرة  خالدقرر   - ٧
  غدا إىل جاكرتا مسافراجلامعة  مدير  - ٨

  

  املالحظة �

  .مسبوقا بأداة من أدوات النصب الفعل املضارع يكون منصوبا إذا كان - ١
  عالمة نصب الفعل املضارع هى الفتحة - ٢
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  الدرس التاسع

  جزم الفعل املضارع

  

  أخى املسلم

  

  

  

  

  

  

جيب عليك يا أخى املسلم أن تسرع إىل جندة من استعان بك، فإن من أسرع 
  . باملساعدة ومل يبخل ومن طلب منه عمل اخلري فلم يتأخر كان ممن رضى اهللا عنهم

وليكن هدفها العمل خلري أمتنا اإلسالمية  فال تقصر ىف حق إخوانك املسلمني ولتسع 
إىل العون وىف نفس الوقت ال مل أمور دينك وال باخلري بينهم ولْتعن من حيتاج منهم 

ختالف تعاليم اإلسالم وال تقل إال احلق ولْتخش اهللا ىف السر والعلن ولْتحاسب نفسك 
  .قبل أن حتاسب فبذلك تسعد أنت ويسعد جمتمعنا اإلسالمى
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 املفرادات اجلديدة �

 

  يبخل  املساعدة    استعان    جندة    تسرع
  حيتاج    تسعى    تقصر    هدف    يتأخر
  العلن    السر    ختالف    مل    العون

  جمتمع    تسعد    حتاسب
  

 األسئلة االستيعابية �

  ماذا جيب على أخى املسلم ؟ - ١
  ملن كان رضى اهللا ؟ - ٢
  

 !اقرأ  �

  .كان ممن رضى اهللا عنهم يتأخرمن طلب منه عمل اخلري فلم  - ١
  .تعاليم اإلسالم ختالفال  - ٢
  .نفسك قبل أن حتاسب تحاسبل - ٣
  .إال احلق تقلال  - ٤
  باخلري بني إخواتك تسعل - ٥
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 الشرح �

ىف األمثلة السابقة الكلمات الىت حتتها خط أفعال مضارعة جمزومة ألا مسبوقة 
  .بأداوة جزم، وعالمة اجلزم فيها السكون أو حذف حرف اآلخر

  .لذلك فهو جمزوم بالسكون" مل"مسبوق بـ ) يتأخر(الفعل  ١ففى املثال 
  .لذلك فهو جمزوم بالسكون" ال الناهية"مسبوق بـ ) ختالف(الفعل  ٢املثال وىف 

  .لذلك فهو جمزوم بالسكون" الم األمر"مسبوق بـ ) حتاسب(الفعل  ٣وىف املثال 
  .لذلك فهو جمزوم بالسكون" ال الناهية"مسبوق بـ ) تقل(الفعل  ٤وىف املثال 
لذلك فهو جمزوم وعالمة جزمه " الم األمر"مسبوق بـ ) تسع(الفعل  ٥وىف املثال 

  ".ى"حذف حرف اآلخر وهو 
  

 التدريبات �

عني أداة اجلزم فيما يأتى مع ضبط الفعل بعدها بالشكل كما ىف املثال -أ

  :التاىل

  تهمل دروسك لتنجح ىف االمتحان  ال: املثال
  
  مل ينجح املهمل ىف دروسه  - ١
  ال تسافر إىل جاكرتا غدا  - ٢
  العامل املخطئ مل يعف املدير عن  - ٣
  ال جتلس هنا  - ٤
  ال تأكل وال تشرب ىف رماضان يا أخى  - ٥
  لتستمع إىل نصيحة أستاذك ولتعمل ا  - ٦
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  يا حممود ال خترج من هذا الفصل: قال األستاذ  - ٧
  مل يكتب خالد الدرس اجلديد  - ٨
  

امأل الفراغ بوضع الفعل املناسب مما بني القوسني كما ىف املثالني - ب

  :التاليني

  :املثاالن
  )أقابلَ-أقابلْ-أقابلُ(        خالدا ىف مكتب املعهد أقابلمل 
  )تقوم- تقم-تقوم(        بواجبتك حنو وطنك تفهمل
  
جيدا إىل شرح املعلم حىت ....لـ  - ١

  تفهم الدرس
)تستمع-تستمع -تستمع(  

دخل املهندس إىل مكتب املدير   - ٢
  التقرير..... لـ

)يتسلم -يتسلم-يتسلم(  

  )تعبد-تعبد-تعبد(  غري اهللا...... ال  - ٣
هذا القول ىف أول ..... أنا مل   - ٤

  األمر
)أصدق -أصدق-أصدق(  

حسام ىف رحلة اجلامعة ...... لن   - ٥
  إىل جاكرتا

)يشترك-يشترك -يشترك(  

  )تسع-تسع- تسعى(  بالشربني الناس..... ال  - ٦
  )تقلْ- تقولَ-تقولُ(  ولو على نفسك احلق...... لـ  - ٧
  )جناهد-جناهد-جناهد(  ىف سبيل اهللا...... جيب علينا أن  - ٨
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حول إىل صيغة النفى مستعمال مل مرة و لن مرة أخر مع ضبط الفعل - ج

  :بعدمها بالشكل كما ىف املثال التاىل

  :املثال 
  مل يعملْ والدى ىف جاكرتا      يعمل والدى ىف جاكرتا

  يعملَ والدى ىف جاكرتالن 
  
  ..................................  يعود مدير الشركة من سورابايا  - ١
  ..................................  يرسل سعيد طردا إىل والده  - ٢
  ..................................  يفوز حامت جبائزة اجلامعة  - ٣
  ..................................  أصل إىل عملى متأخرا  - ٤
  ..................................  يصحو سعيد من النوم مبكرا  - ٥
يقول املذنب احلقيقة أمام   - ٦

  القاضى
..................................  

  ..................................  ينام املريض مسترحيا  - ٧
  ..................................  ترعى خدجية حقوق اجلريان  - ٨
  

اهية على اجلمل التالية مث اضبط الفعل بعدها بالشكل أدخل ال الن-د

  :كما ىف املثال التاىل

  :املثال
  ال تدع حامتا جلضور احلفل      سأدعو حامتا حلضور احلفل
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  ..................................  أجرى بالكرة بعيدا  - ١
  ..................................  بسرعةأكتب التقرير   - ٢
  ..................................  سأسافر غدا مع مسري إىل بندونج  - ٣
  ..................................  أعفو عن املسئ دائما  - ٤
  ..................................  سأعود إىل هذا املكان غدا  - ٥
  ..................................  ىف هذا املشروعسأنفق أمواال كثرية   - ٦
  ..................................  أرجو حساما أن يسامح عليا  - ٧
  ..................................  أقوم من النوم متأخرا  - ٨
  

  :اقرأ مع ضبط كل كلمة ضبطا صحيحا فيما يأتى- هـ

  لتعمل صاحلا حىت تفوز برضاء اهللا  - ١
  سأبذل كل جهدى حىت أحقق اهلدف  - ٢
  يعبد املسلم ربه ليغفر له  - ٣
  مل ينج أمحد من هذه احلادثة  - ٤
  ينبغى أن أذهب إىل هشام ألزوره  - ٥
  ال ترم بالفضالت ىف الشارع  - ٦
  لتبتعد عن اخلطر لتحافظ على حياتك  - ٧
  مينح هشام الفقراء ماال وال يبخل عليهم  - ٨
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 املالحظة �

 

  :الفعل املضارع يكون جمزوما إذا كان مسبوقا بإحدى األدوات التالية - ١
  .الم األمر-ال الناهية- مل
  الفعل املضارع املصحيح اآلخر، عالمة جزمه السكون - ٢
  الفعل املضارع املعتل اآلخر، عالمة جزمه حذف حرف اآلخر - ٣
  .طهالفعل املضارع األجوف، يجزم بالسكون ويحذف حرف العلة من وس - ٤
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  لعاشرالدرس ا

  اجلملة الفعلية

  

  نظام املدرسة

  

. من النظام ما ييتعلّق مبواعيد الدراسة. للمدرسة نظام جيب على كلّ طالب أن حيترمه
  .ومنه ما يتعلّق بعمليات التعليم ومنه ما يتعلّق بآداب الطالّب

ومن نظام املدرسة . وإذا التزم كلّ طالب ذا النظام استطاع أن حيقّق لنفسه النجاح
وأن يلبس الطالّب والطالبات الزي . أن يأيتَ الطالّب والطالبات إىل املدرسة قبل امليعاد

وأن يهتم كلّهم بدروسهم ويستمعوا إىل ما يقوله املدرس . املدرسي كلّ يوم
وينبغى عليهم أن يقسموا أوقام خارج املدرسة بني . إالّ بإذنه واليتحدثوا مع أحد

  . وجيب على اجلميع احترام نظام املدرسة.اللعب والدراسة وبني العمل والراحة
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 املردات اجلديدة �

 

      يدق-دق    يتعلّق-تعلّق    يلتزم- التزم
  يستصعب-استصعب  يستنصح-استنصح    حيقّق-حقّق
  خيدم-خدم    خيرج- خرج    يقسم-قسم
  ميعاد      نظام    حيترم-احترم

  املدرسى ة    الزىمهم  
 

 األسئلة االستيعابية �

 هل للمدرسة نظام ؟  - ١

 ماذا جيب على كل طالب عن هذا النطام ؟  - ٢

 مباذا يتعلق نظام املدرسة ؟  - ٣

 ملاذا التزم كلّ طالب ذا النظام ؟  - ٤

 هل اللبس الزى املدرسى من نظام املدرسة ؟  - ٥

  

 اقرأ �

  )أ(
  يتعلّق نظام املدرسة مبواعيد الدراسة

  التزم طالب ذا النظام
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  )ب(
  يلبس الطالّب والطالبات الزي املدرسي كلّ يوم

  تستمع الطالبات األستاذ
  )ج(

  لبست الطالبة الزى املدرسي
فهمت الطالبات دروسهن  

 

 الشرج �

أن كل واحدة تجد ) ج(و ) ب(و ) أ(إذا نظرنا إىل اجلمل السابقة ىف اموعة 
  .منها تبدأ بالفعل، وهكذا تسمى باجلملة الفعلية

ألن الفعل . واجلملة الفعلية تتكون من الفعل والفاعل أحيانا إذا كان الفعل الزما
رجع التلميذ من املدرسة   : الالزم هو الفعل الذى ال حيتاج إىل املفعول به، مثال

وىف بعض األحيان تتكون من الفعل والفاعل واملفعول إذا كان الفعل متعديا، ألن 
  يسئل األستاذ التلميذَ : حيتاج إىل املفعول به، مثالالفعل املتعدى هو الفعل الذى 

" نظام و طالب"فعالن، وكلمة " يتعلق و التزم"فكلمة ) أ(ففى مجلة جمموعة 
  .فاعالن

الطالب "فعالن، وكلمة " يلبس و تستمع"فكلمة ) ب(أما ىف األمثلة جمموعة 
  .والنمها مفع" الزى املمدرسي و األستاذ"فاعالن، مث كلمة " والطالبات

فعالن ماضيني اتصلت ما تاء " لبست و فهمت"فكلمة ) ج(وىف األمثلة جمموعة 
 . التأنيث الساكنة ىف آخرمها ألن فاعليهما مؤنثا
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 التدريبات �

  :عين الفعل والفاعل ىف اجلمل التالية-أ

  

  الفاعل  الفعل    
  .............  .............  حيرص املسلم على فهم القرآن  - ١
  .............  .............  حممد إىل ماالنج سافر  - ٢
  .............  .............  يهتم صاحب البيت بإكرام الضيوف  - ٣
  .............  .............  توجه الوزير إىل املطار  - ٤
  .............  .............  فرض اهللا احلج على املؤمنني  - ٥
  .............  .............  كتب التلميذ درسا  - ٦
  .............  .............  ينتخب الشعب أعضاء الربملان  - ٧
  .............  .............  قرأت فاطمة الكتاب  - ٨
  

  :حول الفاعل إىل املؤنث مغيرا ما يلزم كما ىف املثالني التاليني- ب

  :املثال
  وصلت السفرية إىل مقر العمل    وصل السفري إىل مقر العمل - ١
 تبدأ املعلمة الشرح بعد قليل    يبدأ املعلم الشرح بعد قليل  - ٦

  
  ..............................  حيكى الكاتب قصة حديدة  - ١
٢ -  حيب الطفل األم  ..............................  
  ..............................  باع أمحد اخليمة  - ٣
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  ..............................  نظف اخلادم البيت  - ٤
  ..............................  يبىن املهندس بيتا جديدا  - ٥
  ..............................  انتقل الزوج إىل املدينة  - ٦
  ..............................  أحسن الغىن إىل املسكني  - ٧
  ..............................  يضع التلميذ الكتب ىف احلقيبة  - ٨

  

  :امألء الفراغ بالفعل املناسب مما بني القوسني كما ىف املثال التاىل- ج

  :املثال
  )سأل، سألت(      الوالد ابنه عن العمل.......  
  الوالد ابنه عن العمل سأل  
  )دخلت-دخل(        الطبيبة املستشفى - ١  
  )حصلت- حصل(      اجليش على سالح جديد - ٢  
  )اشتركت- اشترك(        املسلمة ىف اجلهاد - ٣  
  )حتاول-حياول(    احلكومة حل مشكالت اإلسكان - ٤  
  )تأتى-يأتى(    السائح إىل بالدنا لزيارة اآلثار - ٥  
  )سافرت-سافر(    الفتاة إىل أوروبا لطلب العلم - ٦  
  )شربت-شرب(        املريضة الدواء - ٧  
  )تغسل-يغسل(    الضيف يديه قبل تناول الطعام - ٨  
  

  أمام اجلملة الصحيحة() ضع هذه العالمة -د

  كتب البنت رسالة إىل أبيها  - ١
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  كتبت البنت رسالة إىل أبيها  
  كتبا البنت رسالة إىل أبيها  
  كتبوا البنت رسالة إىل أبيها  
  زرعا الفالحان األرض  - ٢
  زرعوا الفالحان األرض  
  زرعت الفالحان األرض  
  زرع الفالحان األرض  
  اجلنود إىل املعسكرأسرع   - ٣
  أسرعت اجلنود إىل املعسكر  
  أسرعا اجلنود إىل املعسكر  
  أسرعوا اجلنود إىل املعسكر  
  ترك املوظّفات العمل  - ٤
  تركن املوظّفات العمل  
  تركت املوظّفات العمل  
  تركوا املوظّفات العمل  
  حيرص األمهات على سالمة األبناء  - ٥
  األبناءحترص األمهات على سالمة   
  حيرصن األمهات على سالمة األبناء  
  حيرصوا األمهات على سالمة األبناء  
  زاروا األطفال حديقة احليوان  - ٦
  زارا األطفال حديقة احليوان  
  زارت األطفال حديقة احليوان  
  زار األطفال حديقة احليوان  
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  :حول الفاعل إىل املثىن واجلمع كما ىف املثال التاىل- هـ

  :املثال
  حضر الطالب إىل الصف حضر الطالبان إىل الصف      حضر الطالب إىل الصف

  .....................  ......................  تدرس الطالبة ىف اجلامعة  - ١
  .....................  ......................  سافر الطبيب إىل جاكرتا  - ٢
  .....................  ......................  فهم التلميذ الدرس  - ٣
  .....................  ......................  يلعب الولد بالكرة  - ٤
  .....................  ......................  حكم اخلليفة بالعدل  - ٥
  .....................  ......................  خيرج الفالح صباحا  - ٦
  .....................  ......................  املهندس إىل العملذهب   - ٧
  .....................  ......................  حضر الرئيس احلفل  - ٨
  

  :عني الفاعل واملفعول به ىف اجلمل التالية-و

  املفعول به  الفاعل    
  .................  .................  أقام املعهد حفلة لتخريج الطالب  - ١
  .................  .................  اختار األستاذ قصة لطالبه  - ٢
  .................  .................  اشترى على بيتا  - ٣
  .................  .................  كتب الطالب الدرس  - ٤
  .................  .................  شرب الطفل اللنب  - ٥
  .................  .................  أنشأت اجلامعة كلية للطب  - ٦
  .................  .................  أرسلت أمى رسالة ىل  - ٧
  .................  .................  قرأ أىب اجلريدة  - ٨
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  اختر مفعوال به مناسبا مع الضبط- ز

  )شارع-فاكهة-الكتاب(      .................أكل الضيف - ١
 )البيت-السفر-العدل(      .................نظف اخلادم - ٢

 )املشى-املسألة-املطر(      .................حل األستاذ  - ٧

 )األب-الطائرة-الكتابة(      ................تعلم الطالب  - ٨

 )احلديقة-الباب-املريض(      ................عاجل الطبيب  - ٩

 )السماء- القصة- املشروع(    ................املهندسزار   -١٠

 )الرئيس-السيارة-البيت(    .............انتخب األعضاء -١١

  )الثوب-املساواة-العقل(      .................باع التاجر -١٢
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 املالحظة �

 

  اجلملة الفعلية هى اجلملة الىت تبدأ بالفعل - ١
فعل وفاعل إذا كان الفعل الزما، ألن الفعل لالزم تتكون اجلملة الفعلية من  - ٢

  .ال حيتاج إىل املفعول
وأحيانا تتكون من فعل وفاعل ومفعول به إذا كان الفعل متعديا، ألن الفعل  - ٣

  .املتعدى هو الفعل الذى حيتاج إىل املفعول به
والفاعل هو اسم مرفوع يأتى بعد الفعل ليدل على من حدث منه الفعل  - ٤

  .رفع االسم املفرد هو الضمة وعالمة
يكون الفعل مفردا إذا جاء ىف أول اجلملة سواء أكان الفاعل مفردا أم مثىن  - ٤

  .الطالب حضر -الطالبان حضر - الطالب حضر: أم مجعا، مثال
إذا كان الفاعل مؤنثا يؤنث الفعل بأن تتصل تاء التأنيث الساكنة ىف آخره  - ٥

وإذا كان الفعل مضارعا . كتبت زينب الدرس: إذا كان الفعل ماضيا، مثال
  . تكتب زينب الدرس: تتصل تاء التأنيث ىف أوله، مثال

  الرسالةَكتب حممد : واملفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل وفاعل، مثال - ٦
   وعالمة النصب لالسم املفرد الفتحة - ٧

  

  

  

  



٧٤ 

 

  الدرس احلادى عشر

  اجلار وارور

  

  عمر والعجوز

  
  
  
  
  
  
  
  
  

فجاء . مها يريدان أن يذاكرا الدروس. جلس أمحد ىف حديقة البيت ومعه أخته فاطمة
قال خالد . هم يريدون أن يذاكروا الدروس معهما. أصحاما خالد وحسن وأمني

  وفاطمة، ماذا تفعالن ؟ألمحد 
  .حنن ننتظركم لنذاكر معا:     أمحد
  ما رأيت عائشة، أين هى ؟:     فاطمة
  ما هذا الكتاب يا فاطمة؟. هى لن حتضر معنا هذا اليوم. هى مريضة:     خالد
  .فيه قصةعمر بن اخلطّاب. هذا كتاب التاريخ:     فاطمة



٧٥ 

 

  .إىل قراءتك يا أمحد، أرجو أن تقرأ القصة، وحنن نستمع:     خالد
  هل حتبون أن تستمعوا إىل قراءتى ؟. طيب، أنا أقرأ:     أمحد

  ..فقرأ أمحد القصة. نعم، حنن حنب أن نستمع إىل قراءتك:     أصحابه
ذات ليلة خرج عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه وهو متنكّر، ومشى بني خيام العرب 

ا إمرأة عجوزة، حول املرأة صبيان رأى عمر خيمةً، فيه. وبيوم ليتفقّد أحوال رعيته
سينضج الطعام .... انتظروا، انتظروا: يبكون، أمامها قدر توقد حتتها النار، وتقول هلم

والعجوزة , وقف عمر يتأمل العجوزة والصبيان ووقف عمر طويال!. قريبا وتأكلون 
  صبيان ؟ملاذا يبكى ال: فدخل عمر اخليمة وقال للعجوزة. مل تقدم للصبيان طعاما

  ألم جائعون:   قالت العجوزة
  وملاذا ال تطعمني الصبيان مما ىف القدر ؟:   وقال عمر

  وضعت املاء ىف القدر، ووضعت احلصى ىف املاء ليظنوا أن ىف القدر :   قالت العجوزة
أنا واحدة ليس ىل . شيئا يطبخ فيؤكل فينتظرون، مث ميلّون فينامون 

  .أخ وال زوج
  ذا مل تعرضى حالك على أمري املؤمنني ؟وملا:   قال عمر

  إنّ عمر ظلمىن إنّ عمر جيب عليه أن يعرف أحوال رعيته، فإذا رأى :   قالت العجوزة
  .فقرية مثلى ساعدها 

  فخرج عمر من اخليمة فذهب إىل بيت الطعام مث عاد ... صدقْت :   قال عمر
  .حيمل على كتفه كيسا من الدقيق 

  فتعاىل غدا إىل دار احلكومة . لعمر أمري املؤمنني سأذكر حالك:   وقال عمر
  .ألطلب لك مساعدة من عمر 
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أتت العجوزة صباحا إىل دار احلكومة، فرحب ا عمر وأكرمها، وأعطى العجوزة 
  .وصبياا راتبا شهريا من بيت املال

  

 املفردات اجلديدة �

  
  حيب- أجب    يرجو- رجا    يذاكر -ذاكر   يريد-أراد

  ميشى-مشى    يتفقّد-تفقّد    ينتظر- امتظر   يستمع-استمع
  ميلّ-ملّ    يطعم- أطعم    ينضج-نضج   يوقد- أوقد
  متنكّر    يرحب-رحب    يتأمل-تأمل   حيمل-محل
    حصى    بيت الطعام      عجوز     خيمة

  

 األسئلة االستيعابية �

  ماذا طلب خالد من أمحد ؟ - ١
  ملاذا خرج عمربن اخلطاب ىف تلك الليلة ؟ - ٢
  مر بن الطاب ىف اخليمة ؟من وجدهم ع - ٣
  ملاذا أوقدت العجوزة النار حتت القدر ؟ - ٤
  هل غضب عمر بن اخلطاب على العجوزة من رأيها ؟ - ٥
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 اقرأ �

  عمر وأكرمها بالعجوزةفرحب  - ١
  البيت ومعه أخته فاطمة حديقةجلس أمحد ىف  - ٢
كيسا  على كتفهفخرج عمر من اخليمة فذهب إىل بيت الطعام مث عاد حيمل  - ٣

  .من الدقيق
  احلكومة إىل دارأتت العجوزة صباحا  - ٤
  فذهب إىل بيت الطعام من اخليمةفخرج عمر  - ٥

 

 الشرج �

 ،ا مسبوقة حبرف جرىف األمثلة السابقة الكلمات الىت حتتها خط أمساء جمرورة أل
  ".جار وجمرور"ويسمى هذا التركيب بـ 

  )ب(مسبوقة حبرف اجلر  اسم جمرور ألنه) العجوزة( ١ففى املثال 
  )ىف(اسم جمرور ألنه مسبوقة حبرف اجلر ) احلديقة( ٢ففى املثال 
  )على(اسم جمرور ألنه مسبوقة حبرف اجلر ) كتف( ٣ففى املثال 
  )إىل(اسم جمرور ألنه مسبوقة حبرف اجلر ) دارِ( ٤ففى املثال 
  )نم(اسم جمرور ألنه مسبوقة حبرف اجلر ) اخليمة( ٥ففى املثال 
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 التدريبات �

  :أكمل القصة التالية بوضع حرف اجلر املناسب ىف املكان اخلاىل-أ

السوق أوقفت ...... املرتل، وركب سيارته، وملا وصل .......بكر  خرج
فأعجب . نوافذ العرض.......املعروضات ..... ونظر . السيارة جبوار الرصيف

البائع ..... فدخل احملل وطلب . ألف ريال..... ساعة مجيلة يزيد مثنها ...... 
اعة، مث ركب سيارته صاحب احملل، وأخذ الس...... أن حيضرها له، ودفع الثمن 

  .مرتله..... ورجع 
  

اكمل بوضع حرف اجلر املناسب مما بني القوسني كما ىف املثال - ب

  :التاىل

  )إىل- من-ىف(      الشركة إىلوصل املوظّفون  :املثال
  )من-على- عن(        املسجد......خرج املسلم  - ١
  )إىل- عن-ىف(        الشركة..... وصل املدير  - ٢
  )على-إىل-لـ(      السبورة..... يكتب حممد الدرس  - ٣
  )على- بـ-ىف(        الصحيفة..... تقرأ سعاد  - ٤
  )ىف- عن- إىل(      احلقيبة...... وضعت الكتاب  - ٥
  )إىل- من-ىف(        مسري..... أخذت الكتاب  - ٦
  )بـ- إىل-على(      امللعقة..... شرب املريض الدواء  - ٧
  )ىف-على-من(      الكرسى..... جلس املعلم  - ٨
  



٧٩ 

 

  :ا يأتى بوضع حرف اجلر املناسب كما ىف املثال التايلاكمل م- ج

  :املثال
  الصف منخرج املعلم 

  
  املرتل  ........  ذهبت زينب  - ١
  بندونج  ........  اشترى والدى السيارة  - ٢
  شارع املطار  ........  يسكن عمى  - ٣
  اخلشب  ........  نصنع األبواب  - ٤
  طريق السيارة  ........  أبعدت الطفل  - ٥
  ألف درهم  ........  هذه الساعة يزيد مثنها  - ٦
  احلقيبة  ........  وضع التلميذ كتابه  - ٧
  القلم  ........  كتبت فاطمة الرسالة  - ٨

  

أجب عما يأتى جبمل تشتمل عل حرف جر مستعينا مبا بني القوسني، -د

  :كما ىف املثال التاىل

  اجلواب          السؤال 
  على املكتبالكتاب ) املكتب(        أين الكتاب ؟

  اجلواب    السؤال  
  ........................  )حممد(  ملن سلّمت الرسالة ؟  - ١
  ........................  )سورابايا(  من أين جاءت الطائرة ؟  - ٢
  ........................  )بندونج(  أين سافر حامت ؟  - ٣
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  ........................  )القلم(  بأى شيئ تكتب ؟  - ٤
  ........................  )املعهد(  أين تسكن ؟  - ٥
  ........................  )املساء(  مىت تذهب إىل السوق ؟  - ٦
  ........................  )الصباج(  مىت تذهب إىل عملك ؟  - ٧
  ........................  )مكتب الربيد(  أين ذهب احملاسب ؟  - ٨

  

  !يأتى، وبني سبب الضبط اضبط بشكل ما حتته خط فيما - هـ

  على رضاء ربه املسلمحيرص  - ١
   املدينةإىل  املهندسسافر  - ٢
  الشركة مسافر أىل القاهرة غدا مدير - ٣
  املكتبعلى  الكتابوضعت  - ٤
  السلفية املعاهداملاء الشوقى من  معهد - ٥
 اإلندونيسية عاضمة جاكرتا  - ٦

 املكتبةىف  الكتب  - ٧

 اجلامعةإىل  املعلمذهب   - ٨

  

 املالحظة �

  ك-رب-لـ-بـ-ىف-على-عن-إىل-من: حروف اجلر هى - ١
  حروف اجلر تدخل على األمساء - ٢
  االسم الذى يأتى بعد حرف اجلر يكون جمرورا - ٣
  املدرسةوصل الطالب إىل : عالمة اجلر لالسم املفرد هى الكسرة، مثال - ٤
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  الدرس الثاىن عشر

  اإلضافة

  

  إصنعوا حياتكم

  

  

  

  

  

  

  كلّ إنسان ىف هذه احلياة قادر على أن يصنع حياته، ناجحة أو :   قال املدرس
  فاشلة، سعيدة أو شقيةن فهل عرفتم عوامل النجاح ؟ 

  .ال، ملا نعرفها يا أستاذ:     الطالّب
  :عوامل النجاح كثرية، أمهّها ما يلى:    املدرس

اء، التقولوا إننا ال نقدر على شئ، والتقولوا إننا مل نكن من األذكي 
  !والتيأسوا 

  .هذه النصيحة هلا وزا وقيمتها مل أمسعها من قبل:     عمر
لنا مجيعا:     على نعم، النجاح حق.  

  وخري وسيلة ! لذلك فلتكونوا من املتفائلني، والتكونوا من املتشائلني :    املدرس
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للنجاح أن يكون لكل منكم أغراض حمددة وآمال رفيعة ىف  
أن من عزم أن يسري : فلنالحظ ىف حياتنا. حياتكم، مث لتحقّقها

كيلومترا واحدا شعر بالتعب عند االنتهاء منه، ولكن من عزم أن 
يسري مخسة كيلومترات، مل يشعر بالتعب بعد قطع كيلومترين بل بعد 

  .قطع أربعة كيلومترات، ألنّ غرضه أوسع وهدفه أكرب وأبعد
  !وآمالنا  ولنعتمد على أنفسنا ىف حتقيق أغراضنا:     بالل

لقد صح ماقاله بالل، فاجتهدوا والتتكاسلوا ىف صنع حياتكم :    املدرس
  السعيدة 
  : فلنتذكّر قول الشاعر:     أبو بكر

  اجتهد والتكسل والتكن غافال   فندامة العقىب ملن يتكاسل 
  أنا مسرور بآرائكم اجليدة، فلتصنعوا حياتكم سعيدة، والتيأسوا من :    املدرس

  .اهللا رمحة 
  

 املردات اجلديدة �

  
  فلنالحظ      لتحقّقوا    التيأسوا    اصنعوا
  شقية      فاشلة      يسري    عزم
  التعب      حمددة    املتفائلني    وزن
  ندمة          
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 األسئلة االستيعابية �

  هل يقدر كلّ طالب أن يصنع حياته ناجحة أو سعيدة ؟ - ١
  هل النجاح والسعادة حق لألذكياء واألغنياء فقط ؟ - ٢
وكيف ! اليأس، والكسل، والتشاؤم أمراض حتول بينه دون النجاح والتقدم  - ٣

  تعاجلها ؟
  هل للمتشائم إرادة قوية وعزم صادق وأهداف حمددة ؟ - ٤
  ما خري وسيلة لنجاح حياتك ؟ - ٥
  

 اقرأ �

  ؟ عوامل النجاحفهل عرفتم  - ١
  !وآمالنا  حتقيق أغراضناولنعتمد على أنفسنا ىف  - ٢
  كمصنع حياتوالتتكاسلوا ىف فاجتهدوا  - ٣
 

 الشرج �

ىف األمثلة السابقة ما حتته خط امسان متصالن، أُضيف أوهلما إىل الثاىن ةيسمى 
  .األول مضافا والثاىن مضافا إليه

  مضاف إليه إعربه جمرور أبدا" النجاح"مضاف، و " عوامل"االسم  ١ففى املثال 
  مضاف إليه إعربه جمرور أبدا" أغراض"مضاف، و " حتقيق"االسم  ٢ففى املثال 
  مضاف إليه إعربه جمرور أبدا" حياة"مضاف، و " صنع"االسم  ٣ففى املثال 
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 التدريبات �

  :عني املضاف إليه فيما يأتى كما ىف املثال التاىل-أ

  :املثال
  مفتوح الغرفةباب 
  
  من أهداف الدولة احملافظة على السالم   - ١
  األخرىفريق اجلامعة متقدم على الفرق   - ٢
  هذا كتاب الفقه  - ٣
  حممد رسول اهللا  - ٤
  األم أحق الناس بالحترام  - ٥
  مكتبة املدرسة واسعة  - ٦
٧ -   يسأل األب ابنه، أين مفتاح السيارة ؟ يا بىن  
  ىف البيت غرفة الضيوف  - ٨

  

  :حول كما ىف املثال التاىل- ب

  :املثال
  اجلملة اجلديد             

  أجب أسئلة االمتحان    أجب عن األسئلة ىف االمتحان
  
  اجلملة اجلديد    
  ..................................  للجسم األكل القليل اليزيد من الوزن  - ١



٨٥ 

 

جلست ىف الطائرة مع حجاج من   - ٢
  اإلندونيسية

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

  ..................................  قابلت املهندس ىف الشركة  - ٣
  ..................................  حيب خالد الفاكهة ىف الصيف  - ٤
  ..................................  قابلت السائق ىف السيارة  - ٥
  ..................................  أحب العصري من الربتقال  - ٦
استمع جيدا إىل النصيجة من   - ٧

  الوالد
..................................  

اشترك الطالب ىف الرحلة إىل   - ٨
  ساطئ البحر

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

  

اكمل بوضع املضاف إليه املناسب مما بني القوسني كما ىف املثال - ج

  :التاىل

  :املثال
  )التاريخ - التاريخ -التاريخِ(      غدا التاريخِامتحان 

  
  )الكتاب -الكتابِ -الكتاب(  أمحر...... لون   - ١
  )األزهارِ -األزهار -األزهار(  يدرس أخى ىف جامعة  - ٢
  )التربيةَ -التربيةُ -التربية(  إىل ماالنج...... سافر وزير   - ٣
  )املطر -املطرِ -املطر(  مفيد..... ماء   - ٤
  )القواعد -القواعد - القواعد(  ......فهمت درس   - ٥
  )الشركة -الشركةُ - الشركةَ(  ......وصل مهندس   - ٦



٨٦ 

 

  اإلندونيسيةُ -اإلندونيسية -اإلندونيسيةَ(  ......جاكرتا عاصمة   - ٧
  )السودانُ -السودان -السودانَ(  ......اخلرطوم عاصمة   - ٨

  

  :كما ىف املثال التاىل) صيغة املضاف إليه(أجب عما يأتى مستعمال -د

  :املثال
  

  أقرأ كتاب الدرس          مذا تقرأ ؟
  

  ................................  ماذا تفضل من الكتاب ؟  - ١
  ................................  من يعطيك راتبك كل شهر ؟  - ٢
  ................................  أين احملاسب ؟  - ٣
  ................................  من وافق على سفرك للدراسة ؟  - ٤
  ................................  أين تدرس ؟  - ٥
  ................................  ماذا تكتب ؟  - ٦
  ................................  أين تسكن ؟  - ٧
  ................................  من جيلس مع املدير ؟  - ٨
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 املالحظة �

  
  إليهاألضافة ما يتكون من املضاف واملضاف  - ١
  من املضاف" التنوين"و " ال"تحذف  - ٢
كتاب : املضاف إليه اسم يأتى متصال باسم قبله وحيدد املقصود منه مثل - ٣

حممد جديد فلفظ كتاب كلمة عامة وبعد إضافتها إىل حممد أصبحت 
  .حمددة

  املضاف إليه جمرور أبدا وعالمة اجلر لالسم املفرد الكسرة - ٤
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  شرالدرس  ع

  النعت

  

  هدية األم لولدها
 

  

  

  

  

  

كان . جنح صادق ىف االمتحان فأخذته أمه إىل العاصمة، ليشترى له بعض اهلدايا
صادق سعيدا، فهذه أول مرة يشاهد فيها العاصمة، إا مجيلة وواسعة والناس كثريون 

  .والعمارات عالية واحلدائق كثرية
مزدهم، تناوال فيه طعاما لذيذا مث  نزل صادق مع والده وسط املدينة وذهبا إىل مطعم

  .شربا عصريا باردا
بعد ذلك ذهبا إىل املكتبة واشترى له والده حقيبة جديدة وبعض الكتب والكراسات 

  .واألقالم، مث ذهبا إىل دكان واشترى له والده قميصا وبعض احللوى
أطفال بعد ذلك ركبا احلافلة ونزال أمام حديقة العاصمة وهى حديقة واسعة وفيها 

لعب صادق كثريا ىف احلديقة وكان جيرى ويقفز سعيدا، ىف . كثريون يلعبون ويقفزون
  .العصر ركبا القطار ورجعا إىل البيت
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 املفردات اجلديدة �

  
  سعيد    بعض اهلدايا  يشترى   أخذ   العاصمة

  احلدائق     عالية  العمارات     يشاهد   أول مرة
  تناول     مزدهم     مطعم     وسط املدينة     نزل
  األقالم    الكراسات     باردا   عصريا      لذيذ
  يلعبون     احلافلة     احللوى    قميصا   دكان 

  جيرى   يقفزون           
  

 األسئلة االستيعابية �

  ملاذا أخذ صادقا والده إىل العاصمة ؟ - ١
  ماذا تناوال ىف املطعم ؟ - ٢
  ماذا اشترى له والده من املكتبة ؟ - ٣
  ماذا اشترى له من الدكان ؟ - ٤
  ماذا يفعل األوالد ىف احلديقة ؟ - ٥
  

 !اقرأ  �

  حقيبة جديدةاشترى له والده  - ١
  طعاما لذيذاتناوال فيه  - ٢
  مطعم مزدهمذهبا إىل  - ٣
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  قميصني جديدينذهبا إىل دكان واشترى له والده  - ٤
  

 الشرح �

ىف األمثلة السابقة كل كلمة حتتها خط نعت تصف امسا قبلها يسمى املنعوت 
  .متطابقانومها 

نكرة " حقيبة"نعت نكرة ومرفوع، ألن املنعوت قبله " جديدة" ١ففى املثال 
  .ومرفوع

نكرة " طعاما"نعت نكرة ومنصوب، ألن املنعوت قبله " لذيذا" ٢وىف املثال 
  .ومنصوب

نكرة " مطعم"نعت نكرة وحمرور، ألن املنعوت قبله " مزدحم" ٣وىف املثال 
  .وجمرور

مثىن " قميصني"نعت مثىن ومؤنث، ألن املنعوت قبله " نحديدي" ٤وىف املثال 
  .ومؤنث

و ان النعت . نعرف أن النعت يصف امسا قبله وتوضحه ويسمى املنعوت
واملنعوت مطابقان ىف اإلعراب والتعريف والتنكري والتذكري والتأنيث وىف اإلفراد 

  .والتثنية وىف اجلمع إذاكان املنعوت عاقال
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 التدريبات �

  :لنعت فيما يأتى كما ىف املثال التاىلعني ا-أ

  :املثال
  عمله بالشركة النشيطتسلم املوظف 

  
  يلعب الطفل الصغري ىف حديقة املرتل  - ١
  مررت بالعامل املخلص ىف عمله  - ٢
  مكة مدينة مقدسة  - ٣
  كفأ املدير الطالب الناجح  - ٤
  اشتريت سيارة كبرية أمس  - ٥
  جامعة امللك سعود جامعة حديثة  - ٦
  تسلم الوزير اجلديد عمله بالوزرة اليوم  - ٧
  جدة مدينة مجيلة  - ٨
  

  :اكمل بوضع النعت املناسب مما بني القوسني كما ىف املثال التاىل- ب

  :املثال
  )خملص-خملصا-املخلص(      ىف عمله خملصهذا مهندس 

  
  )مسلمةٌ-املسلمةُ-مسلمةً(  .....إندونيسية دولة   - ١
  )اجلميلة-مجيلةٌ-اجلميلةَ(  .....مررت باحلديقة   - ٢
  )نشيطة- النشيطةُ-نشيطةٌ(  ......وصلت إىل املدرسة معلمة   - ٣
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  )عزيز-العزيز-العزيز(  إىل مرتلنا...... وصل الضيف   - ٤
  )النظيف- النظيف- نظيف(  ......سرت ىف الشارع   - ٥
  )طويلةٌ-طويلةً-الطويلةَ(  أمس...... قرأت قصة   - ٦
  اجلديد- اجلديد- جديد(  ىف الكراسة..... الطالب الدرس كتب   - ٧
  )أمني-األمن-أميناً(  ......حممد تاجر   - ٨
  

حول املنعوت فيما يأتى إىل صيغة املؤنث وغري ما يلزم كما ىف املثال - ج

  :التاىل

  اجلملة اجلديدة           :املثال
  عظيمة عاملةحتدثت مع       عظيم عاملحتدثت مع 

  
  ..................................  املستشفى طبيب خملصوصل إىل   - ١
  ..................................  يعمل ىف الشركة مهندس نشيط  - ٢
  ..................................  مررت مبسلم جالس ىف املسجد  - ٣
  ..................................  جاء طفل صغري  - ٤
  ..................................  هللا رأيت مسلما خاشعا  - ٥
  ..................................  استمعت إىل ناصح أمني  - ٦
  ..................................  قرأت قصة لكاتب مشهور  - ٧
  ..................................  وصل إىل املدرسة موظف جديد  - ٨
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كما ىف املثال ) ال(السابق معرفا بـ اجعل املنعوت ىف التمرين -د

  :التاىل

  اجلملة اجلديدة          : املثال
  العظيم عاملحتدثت إىل ال      عظيم عاملحتدثت إىل 

  
١ -  ...............................  .................................  
٢ -  ...............................  .................................  
٣ -  ...............................  .................................  
٤ -  ...............................  .................................  
٥ -  ...............................  .................................  
٦ -  ...............................  .................................  
٧ -  ...............................  .................................  
٨ -  ...............................  .................................  

   

  :التاليني اجعل اجلمل التالية مزيدة بنعت كم ىف املثالني- هـ

  اجلملة اجلديدة          : املثاالن
  ىف الفندق صاحلنزل تاجر         نزل تاجر ىف الفندق
  درسا النشيطةكتبت الطالبة         كتبت الطالبة درسا

  
  .................................  وصل الضيف إىل مرتلنا  - ١
  .................................  اشترى خالد السيارة  - ٢
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  .................................  لعب طفل ىف احلديقة  - ٣
  .................................  وصل إىل املهعد معلم  - ٤
  .................................  حصل الطالب على اجلائزة  - ٥
  .................................  رأيت املهندس ىف الشركة  - ٦
  .................................  فحصت الطبيبة طفال  - ٧
  .................................  كفأت املديرة العامل  - ٨

  

سني بالكلمات املناسبة فيما يأتى كما ىف املثال وما بني الق استجب-و

  :التاىل

  :املثال
  )املرتل(          اشترى األب السيارة اجلديدة
  )مورعة(          اشترى األب املرتل اجلديد

  
  )اجلميلة(  ................................................  - ١
  )مصنعا(  ................................................  - ٢
  )الكبري(  ................................................  - ٣
  )سيارة(  ................................................  - ٤
  )بيتا(  ................................................  - ٥
  )مؤسسة(  ................................................  - ٦
  )اجلديدة(  ................................................  - ٧
٨ -  ................................................    
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  :حتته خط ىف اجلمل التاليةاضبط بالشكل ما - ز

  مفتوح املعهدباب   - ١
  اجلديد الدرس حممدكتب   - ٢
  مع األساتذة أمس املهعداجتمع مدير   - ٣
  قدميةسيارة حممد   - ٤
  اجلديداملرتل  خالداشترى   - ٥
  الكبريمررت بالفندق   - ٦
  عظيمةجامعة  ماالنججامعة   - ٧
  ىف مسابقة القرآن الكرمي اجلائزةعلى  ندميحصل   - ٨

  

امأل الفراغ بوضع االسم املناسب مضبوطا بالشكل كما ىف املثال -ن

  :التاىل

  :املثال
  التفاح فاكهةٌ لذيذةٌ

  
  ىف املصنع........ رأيت العاملَ   - ١
٢ -   حممد تاجر ......  
٣ -   ىف اجلديقة جلست.............  
  مشهور.......... فيصلٌ  - ٤
  جديدةٌ.......... اشترى حامتُ   - ٥
٦ -   وصلت إىل الشركة موظف.........  
  مجيلة............. استمعت إىل   - ٧



٩٦ 

 

  املشهور من حماضرته.............انتهى   - ٨
  

 املالحظة �

  

  النعت - ١
هذا : لفظ يصف امسا آخر قبله ويسمى هذا االسم السابق منعوتا، مثال

  و مشهور هو نعت طبيب هو منعوت. طبيب مشهور
  :النعت يطابق املنعوت ىف - ٢

  الرفع والنصب واجلر -أ
  التعريف والتنكري - ب
  التذكري والتأنيث - ج
  اإلفراد والتثنية -د

  .اجلمع إذا كان املنعوت عاقال. هـ
  رأيت مهندسا نشيطا    وصل مهندس نشيط: مثل

  شكر املدير مهندسني نشيطني    وصل مهندسان نشيطان
  شكر املدير مهندسات نشيطات    نشيطونوصل مهندسون 

  :إذا كان املنعوت مجعا لغري العاقل يكون النعت مفردة مرنثا، مثال - ٣
  قرأت كتبا مفيدةً

  هذه مكتبات جديدةٌ  
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العليا جبامعة موالنا  أستاذ اللغة العربية جبامعة يف كلية الدراسات
  مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماللنج

طالب يف قسم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا 
  مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

  تشربون جاوى الغربية 
كتاب مصاحب وفعاليته لتدريس 

و قد قمنا بتصحيحها اىل " اإلسالمى تشربون 
استيفاء إلحدى الشروط املفروضة يف كتابة 
إعداد كتاب مصاحب وفعاليته لتدريس القواعد النحوية 

.(  
  , ماالنج

  حممد علي عبد احلليم. د. أ

  رسالة البيان
  :ذه الورقة أين

  حممد علي عبد احلليم. د. أ:     اإلسم
أستاذ اللغة العربية جبامعة يف كلية الدراسات:   

مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماللنج
  :  أبني أن
  مامان رمسان:     اإلسم 

طالب يف قسم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا :   
مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

  S-2/ ٠٨٧٢٠٠١٦:   رقم التسجيل
تشربون جاوى الغربية " وقىاملاء الش"معهد :     العنوان

كتاب مصاحب وفعاليته لتدريس "قد تقدم الينا باملواد التعليمية اليت أعدها و هي 
اإلسالمى تشربون " املاء الشوقى"القواعد النحوية مبعهد 

استيفاء إلحدى الشروط املفروضة يف كتابة , أن يصح تقدميــها و تطبيقها للطالب
إعداد كتاب مصاحب وفعاليته لتدريس القواعد النحوية (ثه حتت املوضوع 
).اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"بالتطبيق على معهد 

ماالنج              

أ              

ذه الورقة أين
اإلسم
  املهنة

أبني أن
اإلسم 
  املهنة

رقم التسجيل
العنوان

قد تقدم الينا باملواد التعليمية اليت أعدها و هي 
القواعد النحوية مبعهد 

أن يصح تقدميــها و تطبيقها للطالب
ثه حتت املوضوع حب
بالتطبيق على معهد (
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  دليل املقابلة
  

  :   ذه الورقة أين
  حممد عينني. د.أ:     اإلسم
  لعربية يف كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا أستاذ تعليم اللغة ا:   املهنة

  .مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماللنج
  :  أبني أن
  مامان رمسان:     اإلسم 
  طالب يف قسم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا :   املهنة

  مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج
  ٠٨٧٢٠٠١٦:   رقم التسجيل

  تشربون جاوى الغربية" املاء الشوقى"معهد :     العنوان
كتاب مصاحب وفعاليته لتدريس " قد تقدم الينا باملواد التعليمية اليت أعدها و هي 

و قد قمنا بتصحيحها اىل " اإلسالمى تشربون " املاء الشوقى"القواعد النحوية مبعهد 
لشروط املفروضة يف كتابة استيفاء إلحدى ا, أن يصح تقدميــها و تطبيقها للطالب

إعداد كتاب مصاحب وفعاليته لتدريس القواعد النحوية (حبثه حتت املوضوع 
  ).اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"بالتطبيق على معهد (

  , ماالنج                
  

  حممد عينني. د.أ                
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  دليل املقابلة
  

  :ذه الورقة أين
  عيننيحممد . د. أ:     اإلسم
  ذ اللغة العربية جبامعة يف كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا أستا:   املهنة

  مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماللنج
  :  أبني أن
  مامان رمسان:     اإلسم 
  طالب يف قسم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا :   املهنة

  مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج
  S-2/ ٠٨٧٢٠٠١٦:   رقم التسجيل

  اإلسالمى تشربون جاوى الغربية " املاء الشوقى"معهد :     العنوان
قد قام باملقابلة عما يتعلق باملواد التعليمية يف تدريس القواعد النحوية قصدا 

إعداد كتاب مصاحب "للمعلومات اليت حيتاج اليها يف كتابة رسالته حتت املوضوع 
اإلسالمى " املاء الشوقى"بالتطبيق على معهد ( وفعاليته لتدريس القواعد النحوية

  )".تشربون
  , ماالنج                

  
  

  حممد عينني. د. أ                
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  أستاذ تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا 
  .سالمية احلكومية ماللنج

  طالب يف قسم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا 
  مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

  اإلسالمى تشربون
يتعلق باملواد التعليمية يف تدريس القواعد النحوية قصدا 

إعداد كتاب مصاحب "للمعلومات اليت حيتاج اليها يف كتابة رسالته حتت املوضوع 
اإلسالمى " املاء الشوقى"بالتطبيق على معهد 

  , ماالنج

  احلليم حممد على عبد. د.أ

 

  دليل املقابلة

  :   ذه الورقة أين
  حممد على عبد احلليم. د.أ:     اإلسم

أستاذ تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا :   
سالمية احلكومية ماللنجمالك ابراهيم اال

  :  أبني أن
  مامان رمسان:     اإلسم 

طالب يف قسم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا :   
مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

  ٠٨٧٢٠٠١٦:   رقم التسجيل
اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"معهد :     العنوان

يتعلق باملواد التعليمية يف تدريس القواعد النحوية قصدا  قد قام باملقابلة عما
للمعلومات اليت حيتاج اليها يف كتابة رسالته حتت املوضوع 

بالتطبيق على معهد (وفعاليته لتدريس القواعد النحوية 
  )".تشربون

ماالنج              

أ              

  
ذه الورقة أين

اإلسم
  املهنة

أبني أن
اإلسم 
  املهنة

رقم التسجيل
العنوان

قد قام باملقابلة عما
للمعلومات اليت حيتاج اليها يف كتابة رسالته حتت املوضوع 

وفعاليته لتدريس القواعد النحوية 
تشربون
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UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka kami Pengasuh Pondok Pesantren 

Alma Asy-Syauqy kota Cirebon, menerangkan bahwa: 

 

Nama  : Maman Rusman 

NIM  : 08720016 

Prodi  : Pendidikan Bahasa Arab 

Semester : IV (empat) 

Judul Penelitin : إعداد كتاب مصاحب وفعاليته لتدريس القواعد النحوية 

)اإلسالمى تشربون" املاء الشوقى"بالتطبيق على معهد (      

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di Pondok 

Pesantren Alma Asy-Syauqy kota Cirebon. 

 

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian dan 

kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’laikum Wr.Wb. 

 

Pengasuh Pon.Pes. 

Alma Asy-Syauqy kota Cirebon 

 

 

 

 

Dwi Anita Alfiani, M. Pd. I 



١٠٢ 

 

  السرية الذاتية للباحث

  
  

  مامان رمسان:     االسم 

  ماضى:   اسم األب 

  أمينة:   اسم األم 

  م١٩٧١من يوين  ٣كوننجان، :   تاريخ الوالدة 

  معهد املاء الشوقى اإلسالمى تشربون جاوي الغربية:     العنوان 

  ٠٨١٣١٢٢٢٧٧٧١: هاتف      

  
احلكومية جامبار حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف املدرسة االبتدائية العامة  - ١

 .م١٩٨٤كدوغدى كوننجان جاوا الغربية عام 
حصل على شهادة التعليم اإلعدادي يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  - ٢

 .م١٩٨٧كدوغدى كوننجان جاوا الغربية عام 
حصل على شهادة التعليم الثانوي يف مدرسة املعلمني الدينية احلكومية سكامناة  - ٣

 .م١٩٩١اوا الغربية عام تاسك مااليا ج
حصل على درجة سرجانا يف كلية التربية لقسم تربية اللغة العربية باجلامعة  - ٤

  .م١٩٩٨اإلسالمية احلكومية شربون جاوا الغربية عام 
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