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ون غرسيك )حبث تطويري وجتريـيب يف مدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية  دوك
 جاوى الشرقية(

 

 حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية
 

   09720010رقم التسجيل:                       عناية الرشيدة: ةإعداد الطالب

دافعت الطالبة عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل  قد
 م. 2011أبريل  14ربية، وذلك يف يوم اخلميس، درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة الع

 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:           
 التوقيع:  رئيسا ومناقشا  د. قريب اهلل بابكري  .1
 التوقيع:   مناقشا   د. شيدا  صاحل .2
 التوقيع:  مشرفا ومناقشا  أ. د. زلمد علي الكامل .3
 التوقيع:  مشرفا ومناقشا  د. نور حسن عبد الباري .4

 يعتمد،
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 د. مييمنأ. 

150215375 رقم التوظيف:   
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 استيالل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ))             )) 
 (2 ،يوسف سورة)

            

 (58 ،الدخان سورة)
ِإن اللغة العربية من الدين، ومعرفتيا فرض واجب، فإن فيم الكتاب والسنة فرض، 

 اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال بو فيو واجب.بوال يُفيم إال 
 )ابن تيمية(

 والفرَائضَ تَ َعَلُموا النحو كما تَ َتعلمون السنَة 
 )عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو(
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 إهداء
 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل :

 ( والدي أيب سوييتنو شاىد الكرمي وأمي أسالمية الكرمية.1
 ( أخوايت الصغرية يويل أستيناة، وذامهّة عالية، ونور الفكرية.2
 ادلاجيستري ( زوجي النبيل زلمد رفيق فطرة اهلل3
خاصة  غة العربية لالدراسات العليا قسم تعليم الكلية يف   عاا ساتيذ األ( مجيع األ4

 .عبد احلميدشيدا  صاحل، أستاذ مشش اذلادي، 
اإلنسانية والثقافة قسم اللغة العربية وأدهبا العلوم يف كلية  األعاا  ( مجيع األساتيذ5

 خاصة أستاذ فيصل فتوي، مبالغ، غفران حنبلي.
خاصة ادلعيد اإلسالمي إحيا  العلوم دوكون غرسيك عاا  يف ( مجيع األساتيذ األ6

 .عفيف معصوم، عبد الرمحن، نور ىادي، زلفوظ معصوم، الشيخ احلاج شيخ
 غة العربية.لت العليا قسم تعليم الالدراسا كلية  يفوأخوايت  (  ومجيع إخواين7
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 شكر وتقدير
بني سائر األديان، وجعلو دينا  من ختيارااينا احلمد اهلل تعاىل الذي جعل اإلسالم د

منقذا يف يوم القيامة من اذللكة واخلسران، والصالة والسالم على نبيِّنا زلمد صلى اهلل 
 عليو وسلم، الرسول الذي جا  بدين اإلسالم لكافة الناس إىل آخر الامان.

دمها و يوجبمنذ صغاري،  ربيايناللذين  إكراما وشكرا موفرا قدمت إىل والدي  
 أستطيع أن أستمر حيايت لطلب العلم.

يم يف ىذا البحث ومن أسوأقدم شكري وحتييت حتية من عميق قليب إىل مجيع من 
شارك يف ادلراجعة، وإىل من زودين بأرائو ومجيع زمالئي الذين يساعدونين مساعدة نافعة. 

 وأشكر شكرا جايال خاصة :
 مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم ،غوإمام سفرايو مساحة األستاذ الدكتور . 1

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مييمنمساحة األستاذ الدكتور . 2

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مساحة الدكتور شيدا  صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية . 3

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.الدراسات العليا 
 تادلشرف األول الذي أفاد كامل،الزلمد علي  الدكتور األستاذ مساحة. 4

خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ  وتوجيوعلميا وعمليا  ةالباحث
عظيم  ةحىت اإلنتيا  منو، فلو من اهلل خري اجلاا  ومن الباحث ةبداية فكرة الباحث
 الشكر والتقدير.

، ادلشرف الثاين، فحقا يعجا لساين عن نور حسن عبد الباريمساحة الدكتور . 5
كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا   ةللباحث شكره وتقديره فقد قدمّ 

البحث وتوجييو، وكان لتفضلو مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس 
 قدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلاا .فلو مين خالص الشكر والت ةالباحث

مدرسة الثانوية إحيا  العلوم دوكون  مديرعفيف معصوم ادلاجستري،  مساحة. 6
 .جاوى الشرقية غرسيك
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ا من مّ إالباحثة بأن ىذه الرسالة ال ختلو من األخطا  والنقصان  تأكدتوأخريا،  
ا للباحثة تعليقات جو من القرا  أن يقدمو ًت ساليب الكتابة وإما من مضموهنا، فأ

مني با آوجلميع القرا  األحبا .  ةواقًتاحات. وعسى أن تكون ىذه الرسالة نافعة للباحث
 رّب العادلني.
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ةإقرار الطالب  
 أنا ادلوقع أدناه، وبيانايت كالآليت:

  عناية الرشيدة:   االسم
 0972010:  رقم التسجيل

 الشرقية ، جاوىغالغة الموعان 99دوكوه توغال، رقم :          العنوان        
 

أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم 
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 حتت عنوان:
 إعداد كتاب النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب

يف مدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية دوكون  )حبث تطويري وجتريـيب
 غرسيك جاوى الشرقية(

حضرهتا وكتبتيا بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا اداعى 
ستقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على اأحد 

ف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشر 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بنا  على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
 
 

 م 2011 أبريل 6 ماالنج،       
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 ٚتيورية إندونيسيا
 ف الدينيةو وزارة الشؤ 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج
 كلية الدراسات العػليا قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيبإعداد كتاب 
      يف مدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية  يـيب)حبث تطويري وجتر 

 جاوى الشرقية( دوكون غرسيك
 

 ْتث تكميلي لنيل درجة ا١تاجستَت ُب تعليم اللغة العربية
 

 

 ٖتت إشراؼ:      إعداد:
  أ. د. ٤تمد علي الكامل        : عناية الرشيدة ةالطالب

  د. نور حسن عبد الباري       09720010:  التسجيلقم ر
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 الفصل األّول
 دراسات السابقةاإلطار العام وال

 

 قدمةم -أ
 

العرب يتكلموف بلغتيم سليقًة وطبعاً، ال تعليمًا وتلقيناً، يعوف مواقع   لقد كاف
أصوؿ مقررٍة، واستمر األمر ، و كالميم، ويقـو ُب عقو٢تم عللو، من غَت قواعد ٤تددةٍ 

القراف الكرًن  مره حىت ناؿفانتشر أ يقع ُب كالميم 1على ىذه اٟتاؿ حىت اصبح اللحن
استقراء ىذه اللغة وتقعيدىا، فبادروا إٔب  ، فاحتاجوا إٔب2خطره، فكاف أثره فييم شديداً 

وضع القواعد النحوية، فظير علم النحو ليضع القواعد اليت تصوف ا١تتكلم عن ا٠تطأ ُب 
 شعوب غَت عربية، كما ظيرت اإلعراب الذي كاف قد بدأ ظيوره بانتشار اإلسالـ بُت

غَت أف ظيور  جيود علماء اللغة ُب تقييد ألفاظ العربية وضبط شكليا وٖتديد معانييا،
اللحن ُب العربية وخوؼ أؤب األمر على القرآف منو ٓب يكن وحده الذي دعاىم إٔب 

ديدة كثَتة، لقد توفرت لدييم الرغبة الش  دوافعوضع العلـو العربية بل دعتيم إٔب ذلك 
ُب فيم القرآف الكرًن والتعرؼ على أسراره، ووجدت لدى ا١تسلمُت من غَت العرب 

ٖتتك  ا٠تالد، كما أف العربية قد بدأت حاجة ملحة إٔب تعلم العربية والتعبد بكتاهبا
                                                 

1
ُب كالمو )واليقاؿ ٟتن ُب فعلو(. إف اللحن سبب رئيس لنشأة النحو العريب واللحن: اليكوف إال ُب القوؿ. تقوؿ: فالف ٟتن   

. 8)مصر: دار الفكر، دوف السنة( ص  من تاريخ النحووتدوين اللغة وٚتعيا واستنباط القواعد وتصنيفيا. سعيد األفغاين، 
. وعبد اهلل بن ٚتد 220( ص 1987، )القاىرة: الصدر ٠تدمات الطباعة ، أساس يف اللغة العربيةوأٛتد ظاىر حسنُت وآخراف

 .20( ص 1993)االسكندرية: دار ا١تعرفة اٞتامعية،  مراحل تطّور الدرس النحوا٠تثراف، 

2
ا ابتداءا ُب دراسة علم يبحث عن علل التأليف، ولكنيم ُب قراءة القرآف، ألف العلماء ٓب يفكرو  فالنحو إذف ىو وليد التفكَت  

توصلوا إٔب ذلك بعد أف نضجت الفكرة ُب أثناء قياسيم بعمليم القرآين. يؤيد ىذا أف أوائل الدارسُت من النحاة كانوا من القراء، 
عمر الثقفي، وأبو عمرو بن أو ٦تن عنوا بالدراسات القرآنية، فمن البصريُت: عبد اهلل بن أيب إسحق اٟتضرمي، وعيسى بن 

مدرسة ميدي احملزومي،   العالء، وا٠تليل بن أٛتد الفراىدي. ومن الكوفيُت: علي بن ٛتزة الكسائي، وحيِت بن زياد الفراء
. 20( ص1958)مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب اٟتليب وأوالده،  2ط ،الكوفية ومنيجيا يف دراسة اللغة والنحو

 . 260-259( ص 1998)القاىرة: دار الفكر العريب،  مدخل إىل علم اللغةالعزيز،  و٤تمد حسن عبد
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بلغات أخرى وتدخل ُب صراع معيا تؤثر فييا وتتأثر فيو هبا، وبدأ العرب حينئذ ينظروف 
أمل الباحث، ومن ىنا ديكن أف يقاؿ أيضا: إف نشأة العلـو العربية  إٔب لغتيم نظرة ا١تت

كانت أثرا من أثار نضج العقلية العربية واحتكاكيا باٟتضارات األخرى واستفادهتا 
من ٖتديد  4ىػ( 69وكانت البذرة األؤب لذلك ما قاـ بو أبو األسود الػدؤٕب )ت 3منيا.

اٟتركات على شكل نقط على أواخر الكلمات. ٍب ما قاـ بو النحاة بعده انتيى ذلك 

                                                 
3
صول األورّكز ٘تاـ حساف أف عوامل نشأة النحو تتكوف على العامل الديٍت، والعامل القومي، والعامل السياسي. ٘تاـ حساف،    

.  وذكر عبد اهلل بن ٚتد 27-22( ص 1981)ا١تغرب: دار الثقافة،  دراسة ايستيمولوجية ألصول الفكر اللغوي العريب
ا٠تثراف أف أسباب نشأة النحو وىي شيوع اللحن، واٟترص على احملافظة على الكتاب والسنة، وفساد ا١تلكة اللغوية باالختالط. 

 .31-20، ص رجع السابقادلانظر عبد اهلل بن ٚتد ا٠تثراف، 
4
أبو األسود الدؤٕب ىو ظآب بن عمرو بن سفياف بن جندؿ بن يعمر بن جلس بن كنانة بن مضر بن نزار، كاف من وجوه التابعُت،   

)لبناف:  تطّور النحو العريب يف مدرسيت البصرة والكوفةعالمة، ىػ. طالؿ 69وفقيائيم و٤تديثيم وتوُب بالطاعوف اٞتارؼ سنة 
 .125( ص 1993دار الفكر البناين، 

وقد اختلف ُب اسم أيب األسود، حدثنا جعفر بن ٤تمد قاؿ: أخربنا أبو بكر أٛتد بن عبد العزيز اٞتوىري قاؿ: حدثنا عمر بن 
ظآب. وحدثنا عبد القدوس بن أٛتد التسًتي قاؿ: حدثنا ٤تمد بن  شبة أبو زيد قاؿ: اسم أيب األسود عمرو بن أيب سفياف بن

يزيد قاؿ: ٝتعت عمرو بن ْتر اٞتاحظ يقوؿ: اسم أيب األسود ظآب بن عمرو بن سفياف. وأخربنا جعفر بن ٤تمد قاؿ: أخربنا 
ٝتع عيسى بن عمر يقوؿ: ىو أبو أبو بكر أٛتد بن عبد العزيز قاؿ: حدثنا أبو زيد عمر عمر بن شبة قاؿ: أخربنا األصمعي أنو 

وإمنا فتحوىا للنسبة، كما نسبوا إٔب تغلب تغليب، وإٔب يثرب  –منسوب إٔب الدئل، بكسرة ا٢تمزة  –بفتح ا٢تمزة  –األسود الدؤٕب 
أبو الطيب  يثريب. قاؿ والدئل: أبو قبيلة من كنانة، ٝتي باسم دابة يقاؿ ٢تا: الدئل، بُت ابن عرس والثعلب. عبد الواحد بن علي

 .20(  ص 2002)بَتوت: ا١تكتبة العصرية،  1ط  ،مراتب النحوينياللغوي، 
ويزعم بعض احملدثُت أف النحو العريب كاف موجودا قبل أيب األسواد الدؤٕب، ولكنو ٓب حيدد ىل كاف ذلك ُب العصر اٞتاىلي أـ أنو 

عمر بن ا٠تطاب أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: " ُب بداية العصر اإلسالمي األوؿ؟ وقد استدؿ على ذلك ٔتا روي عن 
 .15-14ص  ادلرجع السابق،رحم اهلل امراء أصلح من لسانو" . انظر عبد اهلل بن ٚتد ا٠تثراف، 

وٗتتلف روايات ا١تؤرخُت العرب فيمن وضع النحو إٔب أيب األسود بتكليف من علي بن أيب طالب. ويتشكك بعض الباحثُت ُب 
اية، ويرى أف التعريفات والتقسيمات ا١تنسوب إٔب علي أو إٔب أيب األسود أبعد ما تكوف عن العصر الذي عاشا فيو ودييل ىذه الرو 

ىؤالء إٔب القوؿ با٢تا من وضع الشعبة. ومع ذ١تك يرجحوف أف أبا األسود أوؿ نقط يضبظ أواخر الكلمات ُب القرآف الكرًن. وقد 
، نقط االعجاـ الذي دييز اٟتروؼ بعضيا عن بعض، وبنقط االعراب )نقط أيب األسود( أضاؼ نصر بن عاصم إٔب ىذا النقط

)الرياض:  الوسيط يف تاريخ النحو العريبونقط االعجاـ أحيط القرآف بسياج قوي حيميو من اللحن. عبد الكرًن ٤تمد األسعد، 
)بَتوت:  1ط  ،والنحاة ادلدارس واخلصائص النحو ،. وخضر موسى ٤تمد ٛتود47( ص 1992دار الشواؼ للّنشر والّتوزيع، 

، وميدي احملزومي .20، ص ادلرجع السابق. وانظر عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي، 13( ص 2003عآب الكتب، 
-33، ص ادلرجع السابق . ٘تاـ حساف،263-262، ص ادلرجع السابق . و٤تمد حسن عبد العزيز،19، ص ادلرجع السابق

34. 
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وىو ٖتديد اٟتركات على شكل أحرؼ  5ىػ (175بعمل ا٠تليل بن اٛتد الفراىيدي )ت 
كات من وقد أثار تبدؿ ىذه اٟتر  6صغَتة ُب أواخر الكلمات تفرؽ بُت ا١تعاين اإلعرابية .

، فأطالوا مراقبتيا ورٔتا اختلفوا فييا وٕتادلوا عندىا فتولدت كلمة إٔب أخرى دىشة العرب
ََ اصبح نصبا ىن اؾ ؟ فأخذوا ُب نفوسيم تساؤالت عنيا : ِٓبَ كاف ىذا رفعا ىنا ؟ وِٓب

يل النحوي، ولعل الدليل ، فاىتدوا إٔب أسرارىا وبذلك نشأ التعليبحثوف عن إجابة ٢تا
القوي على ذلك أف النحو العريب بٍت كلو على ىذه اٟتركات لكوهنا أصبحت عالمات 

. وما  8وآثار العوامل، ومن الواضح أف النحو العريب بٍت على فكرة "العامل" 7اإلعراب
 نو العالمةولقد شغل النحاة بقري .9ثالثةكاف لذلك أف يتم لوال الكشف عن اٟتركات ال

اإلعرابية الرتباطيا بالعامل عن القرائن النحوية األخرى، حىت ٓب يعودوا يذكروف ىذه 
 10القرائن إال حُت يتوقف ا١تعٌت النحوي على اإلشارة إٔب إحداىا.

العامل ُب النحو ىو العمود الفقري الذي تدور حولو كثَت من أْتاثو الرئيسية 
والفرعية، وإذا كانت أمهيتو تعود إٔب ارتباطو بصلب النحو، فإف سيطرتو على تفكَت 

وا٠تالصة أف ىذه الفكرة ذات  -٦تا سبق من أصوؿ –النحاة ٓب تكن أقوى من سواىا 

                                                 
5
ىو أبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي أو الُفرىودي األزدي  ُولد بالبصرة، كاف من تالميذ أيب عمرو بن عالء وعيس بن     

. وعبد الواحد بن 53ص  ،ادلرجع السابق بقة األؤب ُب ا١تدرسة البصرة. انظر عبد الكرًن ٤تمد األسعد،عمر، وىو شيخ ُب الط
 .45، صادلرجع السابقعلي أبو الطيب اللغوي، 

6
 .  28 ، ص،  ادلرجع السابق٘تاـ حساف      

7
اإلعراب ىو أثر حيدثو العامل ُب آخر الكلمة، فيكوف آخرىا مرفوعا أو منصوبا أو ٣ترورا أو ٣تزوما، حسب ما يقتضيو ذلك     

يَت أواخر الكلم الختالؼ العوامل الداخلة علييا لفظا أو تقديرا. مصطفى الغالييٍت، العامل. أو بعبار أخرى اإلعراب ىو تغ
 .14( ص 2006)بَتوت : دار الفكر،  جامع الدروس العربية

8
ر من الكلمات ا١تتحدَّث عنو مع التعليل. والتعليل ىو العملية اليت وا١تراد بالعامل ىو السبب ا١توجب للتغيَت ُب حركات األواخ    

 .37 -36، ص ادلرجع السابق تكشف السبب ا١توجب الداعي إٔب التغيَت ُب حركات اإلعراب. انظر طالؿ عالمة، 

9
))الفتحة(( و))الكسرة(( و))الضمة((، ولعل الوصوؿ إٔب ىذه ا١تصطلحات الثالثة أف وا١تراد باٟتركات الثالثة ىي مصطلحات      

يكوف بالنسبة إٔب أيب األسواد وأصحابو كشفا ىائال يقف من بناء صرح النحو العريب موقف اكتشاؼ النار من تقدـ اٟتياة 
 .33، ص ادلرجع السابقاإلنسانية. انظر ٘تاـ حساف، 

10
 -191( ص 1998)القاىرة: عآب الكتب،.  3ط  ،اللغة العربية معناىا ومبناىا. و٘تاـ حساف،  33ص ، ادلرجع نفسو    

240 . 
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النحو، لكنيا ليست أقوى األفكار اليت سيطرت على أمهية أساسية ُب موضوعات 
 11تفكَت النحاة.

فسػػػموا النحػػػاة الكلمػػػة ا١تػػػؤثرة عػػػامال، والكلمػػػة ا١تتػػػأثرة معمػػػوال، والظػػػاىرة اإلعرابيػػػة 
على سبيل ا١تثاؿ ))إّف التلميَذ نبيٌل((، ))إّف(( ىو العامل، و))التلميػَذ نبيػٌل(( ىػو  عمال،

ا١تعموؿ، ُب اٟتقيقة أف لفػظ ))التلميػَذ(( ىػو مبتػدأ مرفػوع وحيػوؿ ٤تػل اسػم إّف منصػوب. 
و ُب اٟتقيقػػة لفػػظ  كػػاف وأخواهتػػا علػػى سػػبيل ا١تثػػاؿ ))كػػاف التلميػػُذ نبػػياًل((،  توإذا دخلػػ
 ىػػو مبتػػدأ مرفػػوع وحيػػوؿ ٤تػػل اسػػم كػػاف مرفػػوع، ولفػػظ ))نبػػيال(( خػػرب مبتػػدأ (())التلميػػذُ 

 مرفوع وحيوؿ ٤تل خرب كاف منصوب. 
واٞتػدير بػػذكر ىنػػا مػا مػػن ظػػاىرة إعرابيػة أي تغيػػَت أواخػػر الكلػم مػػن رفػػع إٔب نصػػب 

ـز إال ٢تػػا عامػػل أحػػدثيا، وقػػد أعملػػوه ُب األٝتػػاء واألفعػػاؿ ا١تعربػػة ومثليمػػا جػػإٔب جػػر إٔب 
 ٝتاء ا١تبنية.األ

ويرى النحاة أف العوامل عنده تعمل ظاىرة و٤تذوفة، ويرجع الفضل ُب إجياد ىذه 
انصّب جزءٌ  وقد النظرية إٔب ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي ٍب توسع فييا تلميذه سيبويو. 

، وتنوعْت ىذِه الشروح بياتوأكبَت من اىتماـ النحويُت على شرح مادة الكتاب وتوضيح 
عن نظرية العوامل وا١تعموالت، منيا األصوؿ عند ابن  ا١تتبع وُب ا١تادة العلمية ُب ا١تنيج

 12سراج، وا١تفصل عند الز٥تشري، واإليضاح عند الزجاج وغَتىا.
 فال النحاة، فكرة وعلى النحوي الدرس على والعامل ملالع نظرية سيطرت لقد

 أف النحاة واعترب العوامل كثرت ولذلك عمل، من للعامل بد وال عامل، من للمعموؿ بد
 وبنوا اإلعرابية العالمات الختالؼ وجعلوه النحوية، العالقات يفسر الذي ىو العامل

                                                 
11

( ص 1989)القاىرة: عآب الكتب، أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأى ابن مضاء وضوء علم اللغة  ٤تمد عيد،    
199. 

12
 .38-37( ص 1976)القاىرة : دار ا١تعارؼ،  ادلدارس النحوية. وشوقي ضيف،  37، ص ادلرجع السابقطالؿ عالمة،    
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 إف حىت العوامل، ُب الكتب من الكثَت والفوا اإلعرايب، واحملل التقدير بفكرٌب القوؿ عليو
 13.اٞترجاين القاىر عند مائة بلغت قد عدهتا

وكاف تلك التعليالت بسيطة ُب ٣تمليا تدورحوؿ العامل  النحوية العلة وكذلك
ا٠تليل، ورأي أف كالـ العرب ىذا ٓب يكن  وا١تعٌت ا١تقصود من القوؿ ا١تعلل، حىت جاء

 14ليوضع دوف علل أو تعليل.
وكانت معظم تلك العلل تدور حوؿ العامل أو العوامل اليت ترفع وتنصب أو 

، وبعد أف نضجت العلة على يد ا٠تليل وأصبحت أداة ووسيلة ميمة لتعليم  15ٕتـز
النحو وفيمو، وجدت تلك العلة أنصارىا وعاشقييا من العلماء، وكاف من أشيرىم 

 16الذي أشبع كتابو تعليال وقياسا. تلميذ ا٠تليل النجيب سيبويو،
وىذا كلو يدفع إٔب اللغة العربية بالصعوبة أي أهنا لغة يصعب على األجنيب 

إذا أثَتت مشكلة صعوبة اللغة العربية يتبادر إٔب الذىن ال غرابة و  17والعريب تعلُّميا.
النحو ُب صعوبة النحو العريب، وقد بالغ ا١تشتغلوف بتعليم اللغة ُب صعوبة النحو العريب و 

نو علم أحقيقة أمره يعد عمق النظاـ العقلي للغة العربية. وقد عاب آخروف على النحو 
على حق فيما ذىبوا إليو من ىذا  مأواخر الكلمات أي علم ما اصطالح باإلعراب، وى

                                                 
13

 .188، ص ادلرجع السابق، اللغة العربية معناىا ومبناىاحساف،   ٘تاـ     

14
 .66( ص 1959، ٖتقيق مازف ا١تبارؾ، )القاىرة: دوف الطبع، اإليضاح يف علل النحوأبو القاسم الزجاجي،   

15
 .91-90(. ص 1984القاىرة: دار الفكر للنشر والتوزيع، مكانة اخلليل بن أمحد يف النحو العريب، )  جعفر نايف عبابنة،   

16
 .211-202، ) الكويت: دار السالـ: دوف السنة( ص دراسات يف كتاب سيبويوخدجية اٟتديثي،     

17
كوى ا١تتعلمُت من صعوبتو وتعقده، ويرجع ذلك ألسباب متعددة منيا: شاب النحو العريب منذ نشأتو شوائب، وارتفعت ش    

( أف النحويُت القدماء حُت قعدوا قواعدىم أقحموا الليجات العربية بصفتيا وخصائصيا ا١تتباينة، ونظروا إلييا على أهنا 1)
لة الواحدة، و٤تاولة التوفيق بُت صور ٥تتلفة من اللغة ا١تشًتكة، ٦تا خلق مشاكل معقدة أيسرىا اختالؼ األقواؿ ُب ا١تسأ

ا١تذاىب والشواىد ا١تتناقضة، واإلكثار من األمور اٞتائزة، وكثرة التقسيمات والتشعيبات، واإلسراؼ ُب وضع الشروط، 
ويل ( اإلفراط ُب التأ3(نظرية العامل اليت بالغ النحاة فييا، وفلسفوىا، حىت ألفوا كتبا ٕتمع قواعد النحو بعنواف العوامل، )2)

( استخداـ النحويُت 5( استخداـ العلل الثواين والثوالث ُب النحو، )4والتقدير، وٛتل األساليب العربية على غَت ظاىرىا، )
( تناو٢تم أمورا ال عالقة ٢تا بالنحو، وال فائدة تؤدي 6أنواعا من األقيسة النظرية اليت ال تعتمد على شاىد من كالـ العرب، )

)القاىرة: عآب  7ط  ،البحث اللغوي عند العربنطقا وال تعصم لسانا وال ٘تنع خطأ.  أٛتد ٥تتار عمر،  إلييا، ألهنا ال تفيد
 151-146( ص1997الكتب، 
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الفيم اليسَت من كلمة اإلعراب، ولو كاف األمر أواخر الكلمات ١تا كاف للنحو بوصفو 
اسية أية مشكلة، وىكذا يبدو أف علم النحو ىو علم الًتاكيب، يعٍت علما أو مادة در 

بوظائف الكلمات فييا. وىذا يتطلب العمل العقلي قبل النطق، والعلم العقلي قبل 
  18تفسَت ا١تكتوب أو شرحو.

وكادت ىذه الدعوة تقتصر على تعقد النحو وتشعبو وكثرة مصطلحاتو وصعوبة 
وكذلك ٕتاوز األوجو اإلعرابية الكثَتة،  .التقيد باإلعراب الذي يفرضو على ا١تتكلم

  والتعريفات ا١تتعددة والشواذ والنوادر وا١تصطلحات، ٦تا يثقل كاىل الطالب وجييد ذىنو.
ُب مدرسة إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية  أجنبيةلموا اللغة العربية كلغة فمتع

إٔب من يُعرِّفيم الطريقة الفعالة ا١تيسرة ُب ٖتسُت كفاءة  تبدو حاجتيمدوكوف غرسيك 
 الطلبة على فيم النحو العريب بصفة عامة وعلى فيم ا١توضوعات ا١ترتبطة بنظرية العامل

 19تدعو إلييا الضرورة.بصفة خاصة حسب ما  والعلل
ثورة عنيفة ضد  20ىػ(592-ىػ511ثار ابن مضاء القرطيب ) سادسوُب القرف ال 

النحاة بعد أف كثرت افًتاضيم  ُب كتابو ))الرد على النحاة(( على قوؿ النحاة بالعامل 
عوامل احملذوفة وما يتصل هبا من الوموضِّحا دعوتو إٔب إلغاء نظرية العامل ُب النحو، 

وىو  والتمارين غَت العملية، ٦تا ال يفيد شيئا ُب صحة النطق وسالمتو. والعلل واألقيسة

                                                 
18

( 2005التوزيع، )االردف: دار الشروؽ للنشر و اللغة العربية مناىجيا وطرائق تدريسيا  طو علي حسُت الدليمي وآخراف،    
 . 179ص

19
 Mas’udi, Toyyib. Hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran 

Bahasa Arab dan Nahwu. Di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Dukun Gresik 

pada tangal 19 Januari 2011.  
20

د بن عبد الرٛتن بن ٤تمد، عآب بالعربية لو معرفة بالطب وا٢تندسة واٟتساب ولو شعر ولد بقرطبة ووٕب بفاس لو كتب ىو أٛت    
(  1979)بَتوت: دار العلم للماليُت،  1ج ، االعالممنو ))الرد على النحاة(( و))إصالح ا١تنطق(( . خَت الدين الزركلي، 

 .134( ص 1960)بَتوت : دار العلم للماليُت،  1ط، لغةدراسات يف فقو الوصبحي الصاّب.  .147ص 
ُب اٟتقيقة قد تقدًن ا١تقًتحات إلصالح النحو أو تيسَته،  ونقد احملو ومناىج النحاة، ومن ىم من أقدـ من تصدى لذؾ قبل  

عري الشاعر ا١تعروؼ )القرف ابن مضاء القرطيب وىم: أبو العباس أٛتد بن  ٤تمد بن والد ا١تصري )القرف الرابع(، وأبو العالء ا١ت
 .158، ص ادلرجع السابقانظر  أٛتد ٥تتار عمر، ا٠تامس(، وابن جـز األندلس )القرف ا٠تامس(. 
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، وىذه التأويالت كليا 21يرى أف العامل ُب النحو ليس عامال حّقا وإمنا ىو ٘تثيل وٗتييل
وشعر ابن  22فيو. عى ٢تا، بل جيب أف ننفييا من النحو ألهنا ال تفيد إال تصعيبااال د

مضاء القرطيب با١تصاعب اليت طوقت علم النحو، مثل التعليل والقياس، وما ينتج عنيما 
من خالؼ عقيم، والكتب ا١تطولة ذات اللغة الصعبة، فكاف جيوده ُب طرؽ التسييل 

ٓب يطرؽ من قبل، إذ جاءت مقتطفات  والتيسَت ُب ىذا اجملاؿ، خاصة أف ىذا ا١توضوع
شوقي ضيف،  يسَتة منو متناثرة ُب ثنايا بعض ا١تؤلفات لكبار العلماء على سبيل ا١تثاؿ

 23 .وابراىيم مصطفى، وحسن كامل، وميدي ا١تخزومي، وحساف عباس
احملقق أف ابن مضاء يياجم نظرية العامل، اليت  أسس النحاة علييا أصوؿ  ومن 

إلغاء وييدميا ىدما، وٓب يكتف هبذه الثورة  ننو، وىو ىجـو أراد بو أف يلغيياالنحو وس
فقد تقدـ يضع حلوال جديدة لكثَت من مشاكل النحو ويقـو على اليسَت ا٢تادمة 

 والسيولة لغرض تيسَت النحو وتسييل تعّلمو.
النحو العريب على أساس ُب دراسة القيمة اجملذبة والثمينة  وبالتعريف من أكثر

تعليم النحو العريب على أساس شجعت الباحثة نفسيا أف تبحث  آراء ابن مضاء القرطيب
مدرسة إحياء العلـو الثانوية دراسًة وتطبيقيا على الطلبة ُب  ،اء ابن مضاء القرطيبآر 

وإف ىذه  .2011-2010العاـ الدراسي اإلسالمية دوكوف غرسيك جاوى الشرقية ُب 
                                                 

21
ا١تنطقي. فلقد نظر ا١تتأثروف بالفلسفة، وذكر الباحثوف  االستنتاج أف وجود العامل ُب اللغة وجود ينطق باألثر  الفلسفي و     

وا١تنطق إٔب الواقع النحوي، واللغوي نظرة فلسفية فكما أف لكّل مصنوع صانعا، ولكل حادث مسببا ينبغي أف يكوف ٢تذا 
ٟتركات التغيَت ُب اٟتركات أسباب موجبة ٝتُّوىا العامل، أو العوامل. ولذا استقر ُب ذىن ا٠تليل، والذين جاؤوا من بعده أف ا

اإلعرابية وما يتصل هبا من أمور ومباحث، إمنا ىي أثر ١تؤثر أوجدىا، وال يتصوَّر العقل وجودىا  بدونو. واستمرات ىذه النظرية 
بعد ا٠تليل بالتقّدـ حىت وصل هبا النحاة إٔب العلل الثواين، والثالث اليت ذىبوا ُب األؤب منيا إٔب معرفة األحكاـ ا٠تاصة بنطق 

ُب الثانية إٔب تأكيد أف العرب أمة حكيمة التفكَت، منطقية  التعبَت وىذا األمر ىو الذي حدا بابن مضاء القرطيب إٔب العرب، و 
، ص ادلرجع السابق ،طالؿ عالمة ثورتو ا١تشيورة ضد فلسفة اإلعراب، والغرؽ ُب األمور النظرية اليت ال طائل منيا. انظر

ص  ،، ادلرجع السابقوشوقي ضيف. 26( ص 1988)القاىرة : دار ا١تعرؼ،  حاةالرد على الن. وابن مضاء القرطيب، 38
 .64-63( ص 1986)بَتوت: دار النيضة العربية،  النحو العريب والّدرس احلديث حبث يف ادلنيج. وعبده الراجحي، 21

22
 .64، ص ادلرجع  السابقابن مضاء القرطيب،     

23
)مطبعة ٞتناف حو ، إحياء الن. وابراىيم مصطفى3( ص 1982)القاىرة : دار ا١تعارؼ،  جتديد النحوشوقي ضيف،     

 .79)دوف النشر، دوف السنة( ص  اللغة العربية ادلعاصرة(. حسن كامل، 1959التأليف، 
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بالتعليم النحو  اٞتاري على الصعوبات فيما يتعلق من الواقع االدراسة تتخذ موضوعاهت
 ندونيسيا.إُب ٚتيع أ٨تاء  اإلسالمية ياىدالعريب ُب معظم ا١تدارس وا١ت

 مشكلة البحث  -ب
 : ليينطالقا من خلفية البحث ا١تذكورة وجدت الباحثة ا١تشكالت كما ا

 ؟ على أساس آراء ابن مضاء القرطيبالنحو العريب  كتاب  يتم تصميم كيف  -1
 ؟ ـ ا١تواد التعليمية ا١تعدة ُب تعليم النحو العريبااستخدفعالية  ما -2

 أىداف البحث -ج
 : لييكما  ُب ىذا البحث ة أف ٖتّققياريد الباحثت اليت األىداؼ

 ترجى من ىذا البحث أف ٖتصل الباحثة على إنتاج ٣تموعة من مادة تعليمية  -1
ا١تنظمة وا١تتدرجة ُب كتاب  على أساس آراء ابن مضاء القرطيبلنحو العريب ا ُب

 .تعليمي
 .واد التعليمية ا١تعدة ُب تعليم النحو العريبـ ا١تااستخد فعاليةمعرفة و  -2

 فروض البحث - د

 : االفًتاض ا١تبدئي وىوإٔب  ةستند الباحثتُب ىذا البحث 

 على أساس آراء ابن مضاء القرطيب ا١تواد التعليمية ا١تعدة ُب النحو العريب ـااستخد
 .النحو العريب ُب مفيـو يؤثر ُب ٖتسُت كفاءة الطلبة

 حثأمهية الب  -ىـ
 : اآلتيةوُب ىذا البحث ترجو الباحثة أف تعطي ىذا البحث الفوائد 

 :فوائد البحث من الناحية التطبيقية   -1
  أي طبػػػق ىػػػذه األسػػػس والقواعػػػد ُب تطػػػوير كتػػػاب ونقػػػدتأف  ةالباحثػػػسػػػتطيع ت( 1

تناسػب تتصػحيح لتتػاج إٔب ٖت ، لبيػاف إف كػاف صػاٟتا أو مناسػبا، أـكتاب مػا
 .النحو العريب ة ميارهتم ُبمع الدارسُت، لًتقي
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 ٜتسػةمنػذ  مػادة النحػو العػريبىػذه  ةالباحثػ يػاعلػم فيت يتالػ مدرسػةولو أمهيتو لل( 2
رجػػو تا١تشػػاكل قائمػػة، و٤تاولػػة اٟتلػػوؿ ٢تػػا مسػػتمرة، و  حيػػثسػػنوات ماضػػية، 

 .ىذه ا١تشاكل إسياما ُب حل بعضكوف ىذا البحث يأف  ةالباحث
وتطػويره ١ترحلػة  سػاس آراء ابػن مضػاء القػرطيبعلػى أإعداد كتاب النحػو العػريب ( 3

 الثانوية أساسا لتطويره للمرحلة التالية أي للمرحلة اٞتامعية.
يسيم ُب إ١تاـ وإتقاف وتطوير يستطيع أف  فوائد البحث من الناحية النظرية :  -2

 للمعلمُت النحو العريب الكتب التعليمية الالزمة توافرىا ُب إعدادالنظريات والقواعد 
وللخرباء وا١تتخصصُت، وخاصة لواضعي ا١تناىج الدراسية ُب تعليم النحو العريب ُب 

 ا١تراحل التعليمية ا١تختلفة، من ا١تدارس االبتدائية إٔب اٞتامعة.

 ؤسسة : للفوائد البحث    -3
 موالنا مالك ابراىيم جامعة ةُب مكتب وا١تصادر للجامعة : لزيادة ا١تراجع (1

كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة   االنج خاصة ُبٔت ةاإلسالمية اٟتكومي
 .العربية

 حدود البحث -و
 اٟتدود ا١توضوعية -1

خاصة ُب كتابو ))الرد  على أساس آراء ابن مضاء القرطيب ة٤تدود الدراسة ىذه
فعل العلى النحاة(( وسًتّكز الباحثة ُب أىم موضعُت ومها: باب إلغاء العامل ُب 

، وخيتص ىذا البحث ُب ميارة إلغاء العلل الثواين والثوالثصوب و ا١تضارع ا١تن
 .الكتابة

 اٟتدود ا١تكانية والزمنية -2
وا١تكاف الذي تتخذه الباحثة موضوعا لقياـ ىذا البحث فيو مدرسة إحياء العلـو 

الثاين عشر قسم  الفصل الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيك جاوى الشرقية ُب
الثاين عشر والفصل  ةالضابط اجملموعة يوى( XII IPS 1)  1 جتماعيةاالالعلـو 
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ُب العاـ الدراسي  ةيبيالتجر  اجملموعة يوى (XII IPS 2) 2 جتماعيةاالقسم العلـو 
2010-2011 . 

 حتديد ادلصطلحات -ز
 ي :يللكي يكوف ىذا البحث واضحا، قدمت الباحثة ا١تصطلحات ا١تيمة كما 

وفقا عد والقوانُت الضابطة ألحكاميا، واليت يسَت النحو العريب: منظومة القوا -1
 ٢24تا أىل اللغة.

 ابن آراء على بناء العريب النحو نظرية :القرطيب مضاء ابن آراء أساس على -2
 الصعوبة من وٗتليصو هوتيسَت  النحو تسييل ُب القرطيب مضاء

 بل العريب النحو هتدـ ال النظرية ىذه وأف بو، ٟتقت اليت
 25.وتيسره تسيلو

مضاء القرطيب : أبو العباس أٛتد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن سعيد بن  ابن -3
 592ُحَرْيث بن عاصم بن مضاء القرطيب ا١تتوَب سنة 

لليجرية، ولد ونشأ ُب قرطبة ُب بيت علم، فأخذ عن ابن 
رماؾ ُب إشبيلية كتاب سيبويو تفيما، وٝتع عليو وعلى غَته 

ال حيصى، وامتد هنمو  من الكتب النحوية واللغوية واألدبية ما
 26إٔب سائر العلـو من األصوؿ وا٢تندسة وغَتمها.

الكتاب، وىذا مشيور جدا  ىذاابن مضاء قد ألف ب الرد على النحاة : كتا  -4
ىجم فيو على ٨تاة ا١تشرؽ وفّند أصو٢تم ُب اعتبار العامل، وُب 

                                                 
24

 .281ص  )القاىرة: دار غريب، دوف السنة( اللغة العربية بني الوىم وسوء الفيمكماؿ بشر،     

25
، رسالة ماجيستَت غَت منشورة )فلسطُت: كلية اللغة العربية جيود حناة األندلس يف النحو العريبفادي صقر أٛتد عصيدة،      

 .123( ص 2006وآدهبا، جامعة النجاح الوطنية، 

26
)لبناف: نشأة النحو وتاريخ أشير النحاة  . و٤تمد الطنطاوي،157-156، ص ، ادلرجع السابقعبد الكرًن ٤تمد األسعد   

 .304. ص ادلرجع السابق. وشوقي ضيف، ا١تدارس النحوية،  136( ص 1997عآب الكتب، 
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توجيو العلل، وُب اعتماد القياس، وُب التعويل على التمارين 
 27الفرضية.

ي : منيج البحث الذي يستيدؼ أب تطوير اإلنتاجات التعليمية: ْتث تطوير  -5
، الكتاب (silabus)مثل: ا١تنيج الدراسي, خطة التعليم 

ا١تدرسي او ا١تواد الدراسية, وسائل التعليم، وأدوات التقييم، 
 28.وغَتىا

إثبات الفروض بطريقة التجربة، لنظر ُب عالقة التأثَت والسبب ْتث ٕترييب :  -6
بطريقة إظيار واحد أو أكثر من اجملموعة التجريبية ٍب يوازهنا 

 29باجملموعة الضابظة.
 السابقة اتالدراس -ح

سبق البحث عن دراسة ٨توية عند ابن مضاء ُب مكتبة وعلى معرفة الباحثة لقد 
امعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية اٟتكومية ّتاكرتا، وأما البحث اليت قد كتبو الباحث، ج
 كما يلي :  ىوو 

واجتياد  القرطيب آراء ابن مضاء))ة ٖتت ا١توضوع ارسالة الدكتور . 2000رافعي : 
النحو عند ابن  وذكر ُب ْتثو عن أسس ٕتديد (( العريب العلماء احملدثُت ُب ٕتديد النحو

 .العريب ُب ٕتديد النحو ينواجتياد العلماء ا١تعاصر  القرطيب مضاء
ومن أىم نتائج من وا١تنيج ا١تستخدـ ُب ىذا البحث ىو ا١تنيج الكيفي الوصفي 

تنبٍت دعوة ابن مضاء القرطيب إلصالح النحو على أساس التنبيو على  ىذا البحث وىي

                                                 
27

 .4، ص ادلرجع السابقوابن مضاء القرطيب،  ادلرجع نفسو   

مية احلكومية يف السنة الدراسية حماضرات يف البحث العلمي وادلصادر يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسال٤تمد عُت،  28
 : البحث التطويري لرتقية نوعية التعليم. 9002-9000

29
. 282( ص 1992)عماف: دار الفكر للنشر والتوزيع،  البحث العلمي مفيومو، وأدواتو، وأساليبوف، ذوقاف عبيدات وآلخرو    
 و

Damaianti, Vismaia dan AR, Syamsudin, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) Hal 151. 
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تأثر إبراىيم و  أٚتعوا عليو من ا٠تطأ فيو وحذؼ ما يستغٍت النحو عنو من مادة النحوما 
الت ٣تمع اللغة العربية بالقاىرة و٤تاولة وزارة ا١تعارؼ ا١تصرية و مصطفى وحسن كامل و٤تا

ـ وشوقي ضيف كاف ال خيلو من التأثَت ببعض أفكار ابن مضاء القرطيب 1938ُب عاـ 
 .هإلصالح النحو وتيسَت 
  تعليق الباحثة:

واجتياد العلماء  القرطيب أسس ٕتديد النحو عند ابن مضاءوقد ْتث رافعي 
العريب بالوجو عاـ وٓب يذكر ُب ْتثو عن تطبيق  أسس ٕتديد  ُب ٕتديد النحو ينا١تعاصر 

 ُب تعليم النحو العريب. العلماء ا١تعاصرةو  القرطيب عند ابن مضاء
 :موقف الباحثة

االت وا١تقاالت العلمية اليت تتناوؿ الدراسة حوؿ تعليم النحو  إف البحوث والرس 
كانت كثَتة ولكن البحث العلمي عن تعليم النحو العريب على آساس ابن مضاء 

مازالت نادرة. فكاف موقف الباحثة ُب كتابة ىذه الرسالة )دراسة وتطبيقا( القرطيب 
 ابن مضاء القرطيب آراء اسالنحو العريب على آس ا١تاجستَت ىو أف تكشف الباحثة عن

مدرسة إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيك دراسًة، وتطبيقيا على الطلبة ُب 
 يوى ( XII IPS 1)  1جتماعيةاالالفصل الثاين عشر قسم العلـو  ُبجاوى الشرقية 

ي وى (XII IPS 2) 2 جتماعيةاالالثاين عشر قسم العلـو والفصل  ةالضابط اجملموعة
وخيتص ىذا البحث ُب ميارة . 2011-2010ُب العاـ الدراسي  ةيبيالتجر  جملموعةا

 الكتابة.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 

 مفيوم النحو العريب :ادلبحث األول 

إف مراد تسمية ىذا العلم باسم النحو ىو قوؿ علي بن أيب طالب أليب األسود ١تا 
ما أحسن ىذا النحو الذي دى إليو من بعض أسسو :"عرض عليو ما استنبطو واىت

 31والنحو ٔتعٌت القصد ٨تو الشيء. 30".٨توت!! انح ىذا النحو

د بعض النحاة بدراسة النحوية يلحق أيضا بالتعاريف الكثَتة عن كما يبدو
   : واللغويُت ٦تن عنوا النحو، ومن ىذه التعاريف منيا

انتحاء َٝتْت كالـ العرب ُب تصرّفو من إعراب وغَته،  قاؿ ابن جٍت : "   -1
كالتثنية واٞتمع والتحقَت والتكسَت واإلضافة والنسب والًتكيب وغَت ذلك، 

فينطق هبا وإف ٓب  ليلحق من ليس من أىل اللغة العربية بأىليا ُب الفصاحة،
 32".يكن منيم، وإف شذَّ بعضيم عنيا رُدَّ بو إلييا

( ليس ىو اللغة، وإمنا ىو  Grammar" النحو )علم القواعدكماؿ بشر :  قاؿ  -2
وفقا ٢تا أىل  منظومة القواعد والقوانُت الضابطة ألحكاميا، واليت يسَت

 33.اللغة"

يفيم بو خطاب العرب وعادهتم ُب االستعماؿ قاؿ طو أبو حامد الغزإب : "  -3
إٔب حد دييز بُت صريح الكالـ و٣تملو، وحقيقتو، و٣تازه، وعامة، وخاصة، 

 34ومتشابو، ومطلقو، ومقيده، ونصبو، وفحواه، وٟتنو، ومفيومو". و٤تكمة،

                                                 
30

 .33،  ص ادلرجع السابق ،عبد الكرًن ٤تمد األسعد    

31
 .64، ص ادلرجع السابق ،عبد اهلل بن ٛتد ا٠تثراف    

32
 .24( ص 1952)بَتوت : دار الكتب العرىب، 1، ج اخلصائص ابن جٍت،    

33
 .281ص   )القاىرة: دار غريب، دوف السنة( اللغة العربية بني الوىم وسوء الفيمكماؿ بشر،     
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وظيفة كل كلمة داخل اٞتملة وضبط أواخر " علم يعرؼ بو :  فؤاد نعمة قاؿ  -4
 35.الكلمات وكيفية إعراهبا"

"علم يبحث ُب بناء اٞتملة أي نظم الكلمات داخل قاؿ ٤تمد علي ا٠توٕب :   -5
 36اٞتملة.

لة ليضع القواعد اليت تصوف وخالصة القوؿ أف النحو ىي علم دراسة اٞتم
بدراسة اإلعراب.  وأصبح النحو معروفا ا١تتكلم عن ا٠تطأ بأحواؿ أواخر الكلمات.

ولكن ىذا الكالـ ليس دقيقا، قد اىتم النحاة باإلعراب اىتماما شديدا، ٦تا جعل 
البعض يسمى علم النحو علم اإلعراب، ولكن النحاة ٓب حيصروا الدرس النحوي ُب 

فيو صناعة اب فقط، فالنحو عندىم أمشل وأوسع، ويذىب السيوطي: " قضية اإلعر 
علمية ينظر ٢تا أصحاهبا ُب ألفاظ العرب من جية ما يتألف ْتسب استعما٢تم، لتعرؼ 

وعلى ىذا   37.النسبة بُت صيغة النظم وصورة ا١تعٌت ُب توصل بإحدامها على األخرى"
 38أف النحو ٓب يقتصر على اإلعراب كما يذىب بعض من كتب النحو من ا١تتأخرين.

 

 

 
 

                                                                                                                                      
34

 .30( ص 2000)القاىرة: دار الشروؽ،  النحو والداللة٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف،     

35
 .3)سورابايا : توكو كتاب ا٢تداية، دوف السنة(  ص عد اللغة العربةملخص قوافؤاد نعمة،     

36
 .96( ص 1993)األردف: دار الفالح، مدخل إىل علم اللغة٤تمد علي ا٠توٕب،     

37
 .168( ص 2004)القاىرة. مكتبة اآلداب،  الدرس النحو يف القرن العشرينعبد اهلل جاد الكرًن،     

38
وقد الحظ بعض اللغويُت احملدثُت أف النحو والصرؼ ُب موضع واحد ألسباب، ال ديكن درسو دوف مبحث اٞتوانب صرفية    

لمة من حيث الوحدات الصرفية، وىذه تعبَتات حديثة ٖتتاج إٔب شيء من التفصيل لكن اللغة، والصرؼ ىو علم دراسة الك
ديكن أف يغٍت عنيا ما يذىب إليو العلماء العرب من أف الصرؼ دراسة بنية الكلمة، ومع أف ىذا الكلمة غَت واضحة أو غَت 

بعبارة  -ائيا وتؤدي إٔب خدمة العبارة واٞتملةأف كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجز جامعة مانعة. ويذىب كماؿ بشر  إٔب "
،  فقو اللغة عبده الرّاجحي ". كل دراسة من ىذا القبيل ىي صرؼ ُب نظرنا  –وتؤدي إٔب اختالؼ ا١تعاين النحوية  –بعضيم 

ار )القاىرة: د دراسات يف علم اللغة. وكماؿ بشر، 145( ص 1972)بَتوت : دار النيضة العربية،  يف الكتب العربية
 .181، ص ، ادلرجع السابقوطو علي حسُت الدليمي وآخراف .85( ص1969ا١تعارؼ، 
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 تعليم النحو العريب :ينادلبحث الثا
 العريب أىداف تعليم النحو أوال:

با٢تدؼ لغة: الغاية. ُب اجملاؿ الًتبوي قصد با٢تدؼ الوصف ا١توضوعي  وا١تراد
الطالب بعد مروره ٓتربه تعليمية  سلوؾالدقيق ألشكاؿ التغَت ا١تطلوب إحداثيا ُب 

  40مرحلة ما. ويرى معروؼ أف األىداؼ ىي الغاية اليت يراد الوصوؿ إلييا هناية 39معينة.

 41 يلي: ومن أىداؼ تعليم النحو، وىي
والربط وفيم العالقة ا١تختلفة بُت الًتاكيب تنمية القدرة على دقة ا١تالحظة   -1

 ا١تتشاهبة إٔب جانب ٘ترين الطالب على التفكَت ا١تنظم.

ات األساليب الصحيحة وجعل ىذه احملاك اتإقدار الطالب على ٤تاك  -2
 مبينة على أساس مفيـو بدال من أف تكوف آلية ٤تضة.

ًن اللساف وعصمتو إقدار الطالب على سالمة العبارة وصحة األداء وتقو   -3
 من ا٠تطأ ُب الكالـ أي ٖتسُت الكالـ والكتابة.

إقدار الطالب على ترتيب ا١تعلومات وتنظيميا ُب ذىنو وتدريبو على دقة   -4
 التفكَت والتعليل واالستنباط.

تنمية قدرات الطالب على ٘تييز ا٠تطأ فيما يستمع إليو ويقرأه ومعرفة   -5
  أسباب ذلك ليجتنبو.

 42ف أىم أىداؼ تعليم النحو فيما يلي:إأبو بكر ويقوؿ 
 إقدار الطالب على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن.  -1

                                                 
39

)إيسيسكو: منشورة ا١تنظمة اإلسالمية للًتبية  ، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناىجيا وأساليبيارشدي أٛتد طعيمة     
 .63( ص 1989والعلـو والثقافة، 

40
 .34( ص 1991)لبناف: دار النفائس،  خصائص العربية وطرائق تعليميانايف ٤تمود معروؼ،      

41
 .279( ص 2005)القاىرة: مصر اٞتديد،  ادلرجع يف تعليم اللغة العربيةإبراىيم ٤تمد عطا،      

42
 .163( ص 1990)عماف: مكتبة الضامري،  تعليم اللغة العربية األطر واإلجراءاتعبد اللطيف عبد القدير أبو بكر،      
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لسليمة من ا٠تطأ، وا١تتفقة إكتساب الطالب القدرة على الكتابة الصحيحة ا -2
 مع القواعد ا١تتعارؼ علييا.

 مساعدة الطالب على جودة النطق وصحة األداء عند التحدث. -3

إكتساب الطالب القدرة على فيم ا١تسموع و٘تييز ا١تتفق مع قواعد اللغة   -4
 من ا١تختلف علييا.

إصدار األحكاـ إقدار الطالب على ا١تالحظة الدقيقة واالستنتاج وا١تقارنة و  -5
 وإدراؾ العالقات بُت أجزاء الكالـ و٘تييزىا وترتيبيا على النحو ا١تناسب.

اإلسياـ على إتساع دائرة القاموس اللغوي لدى الطالب وإمدادىا بثروة   -6
 لغوية من خالؿ النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خال٢تا. 

كة لغوية سليمة يفيم مساعد الطالب على تكوين حسن لغوي جيد، ومل -7
من خالؿ اللغة ا١تنقولة ويتذوقيا، ٔتا يعينو على نقد الكالـ، و٘تييز صوابو 

 من خطئو، وتوظيف الفقرات والًتاكيب وا١تفردات بطريقة سليمة.

 43 ما يلي:كولتحقيق تلك األىداؼ ٕتب مراعاة  
من النصوص  ف يدرس النحو ُب ظل اللغة، وذلك بأف ٗتتار أمثلتو و٘تريناتوإ -1

األدبية السيلة أو العبارات اٞتيدةو اليت تسمو بأساليب الطلبة وتزيد ُب 
ثقافتيم، بإلضافة إٔب ما توضح من القواعد النحوية، وأف تربط ا١تادة 

أو التطبيق علييا ٔتيو٢تم ومصادر اىتماميم  اللغوية اليت ٗتتار لشرح القواعد
 شاطيم.منونواحي 

ف يقتصر ُب معاٞتة ا١تسائل النحوية على ما حيقق ا٢تدؼ ا١تنشود من إ -2
دراسة القواعد، وىو عصمة اللساف والكلم من ا٠تطأ فال يسرؼ ا١تعلم 
على نفسو وعلى طالبو بالتعرض للتفاصيل اليت ال تتصل اتصاال مباشرا 

 الغاية ا١ترسومة. هبذه

                                                 
43

 .135-134( ص 1986 )دمشق: دار الفكر، طرق تعليم اللغة العربيةجودت الركايب،      
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ينبغي كذلك القصد ُب استخداـ ا١تصطلحات واالقتصار فييا على القدر   -3
 الضروري.

أال يقتصر ا١تعلم ُب درس النحو على مناقشة ما يعرضو من األمثلة   -4
واالستنباط القاعدة وتقريرىا ُب أذىاف الطلبة بل عليو أف يكثر من 

منظمة من احملاكة والتكرار حىت  التدريبات الشفيية ا١ترتكزة على أسس
تتكوف العادة اللغوية الصحيحة عند الطلبة، وٖتل ٤تل النطق اٟترؼ وحىت 
تكوف استقامة ألسنيتم وصحة أساليبيم استجابة سريعة طبيعة للقواعد 
اليت يدرسوهنا دوف جية أو معانة ُب استيحاء ىذه القواعد واستخضارىا ُب 

  الذىن.
 نحوطرق تعليم ال ثانيا:

الطريقة ىي عبارة عن ا٠تطة العامة لعرض ا١تادة اللغوية بصورة منظمة أو ا٠تطة  
إضافة إٔب اٟتديث عن  44.الشاملة اليت يستعاف هبا ُب ٖتقيق ا٢تدؼ الًتبوي ا١تنشود

طرؽ تعليم النحو، يتناوؿ اآلف عن طرؽ مشيورة ُب تعليم النحو فيناؾ الطريقة القياسية 
  45ستنباطبة والطريقة ا١تعدلة.والطريقة اال

 الطريقة القياسية -أ

ىذه الطريقة تسمى بالطريقة االستنتاجية، وىي اليت تبدأ بعضر القاعدة النحوية ٍب بتقدًن 
.د لتوضييحااألمثلة والشواى

46
وىي أقدـ الطرؽ الثالث، وقد احتلت مكانة عظيمة ُب  

التعليم قدديا. األساس الذي تقـو عليو فيو عملية القياس حيث ينتقل الفكر فييا من 
، ومن الكلي اٟتقيقة العامة إٔب اٟتقائق اٞتزئية. ومن القانوف العاـ إٔب اٟتاالت ا٠تاصة

                                                 
44

( ص 1990)ا١تملكة العربية السعودية: دار عآب الكتب،  مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات٤تمود إٝتائيل صيٍت وآخروف،     
)إيسيسكو: منشورات ا١تنظمة اإلسالمية  طرائق تتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباود كامل الناقة وآخراف،  . و ٤تم28

 .69( ص 2003للًتبية والعلـو والثقافة، 

45
 .39( ص 2003)األردوف: دار الشروؽ.  ،  الطرائق العملية يف تعليم اللغة العربيةطو علي حسُت الدليمي وآخراف    

46
 .188، ص ادلرجع السابق ،نايف ٤تمود معروؼ    
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إٔب اٞتزئي، ومن ا١تبادىء إٔب النتائج، وىي بذلك إحدى طرؽ التفكَت اليت يسلكيا 
علـو إٔب اجمليوؿ، ولقد طانت سائدة ُب تعليم النحو ُب مطلع العقل ُب الوصوؿ من ا١ت

.ىذا القرف
47

تقـو ىذه الطريقة على ا٠تطوات التالية: التمييد، وعرض القاعدة، وٖتليل  
48القاعدة، والتطبيق.

 

 أ( التمييد)

د د القياـ بو. وُب تعليم النحو الباىو عملية ضرورية وميمة جدا ُب أي عمل ير 
طلبو إليو. فالبد من مقدمة يثَت الٞتلب انتباه  سيلةللمعلم أف دييد ٔتقدمة ميما كانت 

تحقق من خال٢تا الوظائف األساسية للتمييد اليت ىي جلب انتباه تا١تعلم هبا طالبو و 
الطلبة إٔب الدرس اٞتديد، وإزالة ما علق بإذىاف الطلبة من الدروس اليت سبقت درس 

س وإمنا يعٍت تعطيل التفكَت هبا لكي و ٍت ٤تو ا١تعلومات عن تلك الدر النحو. وىذا ال يع
ع اٞتديد غذ أف القوائد ضو د فقط، وربط ا١توضوع السابق با١تو عيتفرغ الفكَت إٔب القو 

الدرس  هتكوف دروسيا مًتابطة كل درس الحق يبٍت على ما سبقو، وحفز الطالب بإتا
 يعرض عليو.  اٞتديد اي إجياد دافعية قوية لديو ١تا س

 ب( عرض القاعدة)

تعرض القاعدة عرضا فيو إثارة لالىتماـ، وىذا يستدعي أف يكتبيا ا١تعلم ٓتط 
ٚتيل ُب مكاف بارز من السبورة، ْتيث تقع القاعدة ُب مستوى نظر اٞتميع. ويشعر 

وىنا  ،معيا الطالب بوجود مشكلة تتطلب حال أو قضية تتحدى التفكَت وتثَته
يعيم إٔب النظر ُب ىذه ا١تشكلة كال ْتسب مستواه وقدراتو.  وال شك أف يتفحزالطلبة ٚت

الذي يستطيع أف يسيم ُب حل ا١تشكلة يشعر بالراحة النفسية والثقافة بالنفس وتنمية 
 جرأة الصدار االحكاـ مستقبال.
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 ج( ٖتليل القاعدة)

لية ٖتليل بعد أف يشعر الطلبة با١تشكلة وبعد أف يثار التفكَت لدييم تبدأ عم
القاعدة ُب ذىن الطلبة كما ىي ُب ذىن معلميم. وال شك أف ا١تعلم لديو مفاتيح 
لتحليل ويستطيع بطريقتو ا١تثَتة المهاـ الطلبة أف حيمل الطلبة على التفكَت اٞتدي ْتل 
ىذه ا١تسألة والغشًتاؾ الفعلي ُب عملية التحليل. ُب ٖتليل عناصر القاعدة يبدأ ا١تعلم 

سئلة ٢تا عالقة مباشرة ٔتوضوع القاعدة أو يعطي مثاال واحدا بوصفو ا١تفتاح بأف يضع ا
األوؿ لشروع بالتحليل. وبعد تتوإب أمثلة الطلبة قياسا على مثاؿ ا١تعلم واستجابة ١تا أثاره 

 من أسئلة.
ومن ا٠تطأ االعتقاد أف القياسية تعٍت أف يكوف ا١تعلم ىو احملور األساسي فييا 

ويعزز السلبية فييم، واٟتقيقة أنو ديكن أف يشركيم بطريقة فعالة ُب استنتاج فييمل الطلبة 
 49وصياغة الكثَت من األمثلة الصحيحة.

 د( التطبيق )

ىو الثمرة العملية الدرس وىو نوعاف: جزئي وكلي. فالتطبيق اٞتزئي يعقب كل 
تطبيق كلي يكوف بعد االنتياء من ٚتيع قاعدة تستنبط قبل االنتقاؿ إٔب غَته، وال

 القواعداليت يشمليا الدرس ويدور حوؿ ىذه القاعدة ٚتيعا.
ونوع التطبيق اآلخر:شفيي وكتايب. فالتطبيق الشفيي ىو أجدى الوسائل ُب أف 
تصبح مراعاة القواعد عادة للطالب، لذلك ينبغي أف يكوف لو نصيب ُب كل حصة من 

تناوؿ أكثر من قاعدة الحيسن با١تعلم أف ينتقل إٔب تاليت  حصص القواعد. وُب الدروس
 قاعدة جديدة إال بعد أف يطبق على القاعدة السابقة تطبيقات كافية.

يانا قطعة متصلة لتطبيق القواعد علييا، حومن ا١تستحسن أف يطالع الطالب أ
أف  ويعٍت ُب ىذه اٟتالة بالشرح وا١تناقشة ُب أسباب الضبط. كذلك من ا١تستحسن

 يتخذ بعض النصوص األدبية ا١تدروسة مادة للتطبيق الشفيي.
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وُب التطبيق الكتايب ينبغي أف يكوف مادة التطبيق من النصوص األدبية أو 
العبارات اٞتيدة ال من اٞتمل القصَتة ا١تتبورة، وال من العبارات ا١تصنوعة ليتمرس الطالب 

 ّتماؿ العبارات ّتانب صحة الًتاكيب.
تتجو أسئلة التطبيق إتاىا عمليا يعُت بطريقة مباشرة على ٖتقيق وينبغي أف 

الغاية ا١تقصودة من النحو وىي صحة الضبط واالستعماؿ و٢تذا جيب البعد عن األسئلة 
التكوينية اليت تثقليا القيود والشروط، وعن مثل األسئلة اليت ال غاية ٢تا إال اختيار 

 الطالب ُب حفظ القواعد.
يستقل الطالب ْتل التمرينات الكتابية دوف اشًتاؾ أو مساعدة ىذا وحيسن أف 

لم بالطالب إٔب شرح األسئلة ليستطيعوا عا١تعلم. وبعد تصحيح الكراسات يعود ا١ت
تصويب أخطائيم. وعلى ا١تعلم أيضا أال ييمل ُب تطبيقاتو اإلعراب الشفيي والتحريري 

عراب أثرا ُب إجادتو، وىو التطبيق فيو الدروس ا١تقررة كما أف لعملية التكرار ُب اإل
العملي للنحو النظري، وديكن أف يصبح فيما بعد سليقة وىو يساعد على ٖتليل اٞتملة 
إٔب عناصرىا اللغوية بل يعُت فيم النصوص اليت ال تتضح أحيانا إال بإعراب بعض  

   50كلماهتا.
غايتو إذا ٓب ييتم بتطبيق شفيي لتثبيت القواعد ا١تعطاة ونقليا وال يؤدي الدرس 

      51إٔب ا١تيداف العملي.
التطبيق وفقا ٢تذه الطريقة يساؿ ا١تعلم عن بعض إجراء القاعدة بوصفيا األساس 

رط أف الذي بدا فيو الدرس، أو يأٌب ٔتثاؿ يقيس عليو الطالب مثاال أو أمثلة أخرىبش
يكوف ىناؾ تتويع ُب اإلجابات. فإذا كاف ا١توضوع الذي درسو ىو الفاعل فإنو ديكن أف 
يأٌب ّتملة فييا فاعل مفرد، ويطلب من طالبو التطبيق على ىذه اٞتملة بأمثلة أخرى 
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يكوف فييا الفاعل ٚتع مذكر سا١تا أو ٚتع مؤنث سا١تا أو ٚتع تكسَت أو فاعال ٦تنوعا 
   52 غَت ذلك.من الصرؼ ... إٔب

إف لكل طريقة أنصارا وخصوما، وأنصارىا يعتربىا أفضل الطرؽ، وخصوميا يروف 
أهنا ال ٕتدي ُب تعليم النحو، فأنصار الطريقة القياسية يروف أهنا خَت معُت لتعليم النحو 

داء )فالطالب الذي يفيم القاعدة من أمثلة توضع لو من ناحية سيولتياأو سرعتيا ُب األ
  53قبل ذكرىا وال إٔب سبيل حفظيا حفظا يعُت على تذكرىا(.

ويقوؿ السيد أف يرى أنصار من ىذه الطريقة أهنا سيلة وسريعة ُب األداء وتؤدي 
قاعدة وديكنو أف يتذكرىا أف يقيس علييا إٔب استقامة اللساف نظرا ألف الطالب حفظ ال

 ُب ٚتل جديدة.
    54 وأما معارضو ىذه الطريقة فَتوف أهنا ضارة وغَت مفيدة ألهنا:

لعمياء واالعتماد على غَته، تبعث ُب الطلبة ا١تيل إٔب اٟتفظ وتعود احملاكة ا -1
 وتضعف فيو قوة االبتكار ُب األراء واألفكار.

ليست من الطرؽ اٞتيدة ُب إفياـ الطالب ألف مفاجأتو باٟتكم العاـ قد  -2
 تكوف سببيا ُب صعوبتو، وذلك يدعو إٔب صعوبة التطبيق وا٠تطأ فيو.

واألحكاـ التسلك طريقا طبيعيا ُب كسب ا١تعلومات، إذ إف التعاريف  -3
أوال ٍب تتبع باألمثلة واٞتزئيات خالفا لطريقة  تأٌب العامة ُب ىذه الطريقة

 العقل ُب الوصوؿ إٔب ادراؾ األمور الكلية بعد مشاىدة جزئياهتا.

تعمد إٔب تقدًن القاعدة والتعريف على األمثلة والتطبيقات، وىذا ٔتثابة  -4
 ليم كل ا١تنافاة.تقدًن الصعب على السيل ٦تا ينا ُب قواعد التع
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ٕتعل اٟتقائق ا١تزعزعة ُب الذىن ومعرضة للزواؿ والنسياف ألهنا تنتقل   -5
اٟتقائق من تفكَت خارجي وعن طريق تلقُت، وأضعف اٟتقائق ُب الذىن 

 ىي ما ترد إليو عن ىذا الطريق. 

ويقوؿ الصميلي أف من عيوب ىذه الطريقة السرد الذي يقدمو ا١تعلم كشرح 
علنة، ألف الطالب يكوف ُب حالة ا١تتلقي الذي يصغي، وقد يشرد ذىنو عن للقاعدة ا١ت

أف  الدرس إٔب أفكار أخرى ألنو قد جيد نفسو غَت معٍت ٔتا يقاؿ، ماداـ ليس مقدار
   55يشارؾ أو يستنتج، فالطريقة على ىذا النحو تلقية وال تفي بالغرض ا١تراد من التعليم.

 الطريقة االستنباطية -ب
ىذه الطريقة تسمى بالطريقة االستقرائية، ونشأت مع مقدـ أعضاء البعثات 
التعليمية من أوروبا، وىي اليت تبدأ باألمثلة اليت تشرح وتناقش ٍب تستنبط منيا 

ومن ٦تيزات ىذه الطريقة أف الطالب يشًتؾ ُب استخداـ القاعدة وصياغتيا  56القاعدة.
وأنو ديارس اللغة فعال من خالؿ قراءة وكتابة اٞتمل ا١تتضمنة للقاعدة، ولذلك يصبح 

تقـو ىذه الطريقة على طريقة ىربارت ذات ا١تراحل  57التعميم فيوما لديو وذا داللة.
   58ا٠تمس: التمييد، والعرض، والربط وا١توازنة، والتعميم واستقراء القاعدة، والتطبيق.

 ( التمييد)أ

ىو عملية ٖتليلية ١تا ُب عقوؿ الطالب من معلومات سابقة، ٢تا صلة بالدرس 
ترتيبا يتناسب والدرس اٞتديد لتكوف أساسا لو، اٞتديد بتعريف إلييا ا١تعلم، ٍب يرتبيا 

وتكوف مع بعضيا وحدة عملية. كذلك فإف ا٢تدؼ ا٠تاص من الدرس يثبت ُب ىذه 
ا١ترحلة، ويربط ْتاجات الطالب ليستثَت ىذا ا٢تدؼ رغبتيم با١تادة اٞتديدة، فيكوف 
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فيم على من ساعة الدرس، ويكوف إيقا الدافع إٔب الدرس قائما ُب الدقائق األؤب
ا١توضوع اٞتديد حامال على اٗتاذىم موقفا إجيبابيا للتعلم، يسبب توفر شرطيو 
األساسُت: ا١تشكلة والدافع. كذلك فإف ٖتديد ا٢تدؼ ا٠تاص من الدرس ُب ا١ترحلة 

 األؤب يعُت ا١تعلم على ٖتديد إتاىو ُب ساعة الدرس فيتجو كليا ال٧تازه. 
حلة أكثر من ٜتس دقائق، توجز بأسئلة جذابة وجيمل با١تعلم أال يطيل ىذه ا١تر 

مثَتة ١تعلومتيم القددية، أو مثَتة ١توضوع حيوي لو صلة بالقاعدة اٞتديدة، أو يذكر 
ملخض موجز للدرس ا١تنصرؼ لو صلة با١توضوع اٞتديد بطريقة تثَت االنتباه إليو، وال 

يم إليو، لذا كاف مانع من أف يذكر الطالب كذلك ُب عرض الدرس با٢تدؼ منو لتنبيي
 ضروريا كتابة )اسم ا١توضوع( على السبورة، وبقاؤه الدرس كلو.

 ب( العرض)

ىي عملية ٚتيع اٟتقائق اٞتزئيةمن الطالب على أف تكوف منوعة موضوعا 
وشكال، كما جيب أف يكوف اختيار ىذه اٟتقائق ٔتا يسر ٢تم ادراؾ القاعدة، وال يعقدىا 

ن الشواذ وتكوف خالية من االضطراب والتعقيد ُب وال يربكيا كأف تكوف خالية م
الًتكيب، وأف تكوف واضحة ا١تعٌت مقبولة ُب وسط الطالب غَت باعثة على النقد أو 

وكل ذلك لغرض استنباط العالقة ا١تنطقية بينيا وبُت القاعدة  –النفور أو اإليياـ 
أف يفيد غاية القاعدة الشكيلة ا١تراد استنتاجيا بيسر وسيولة وقصر وقت. وعلى ا١تعلم 

من السبورة بعرض األمثلة علييا وأف يعٍت بنظافتيا وتنظيميا وٚتاؿ ا٠تط علييا وتبويبيا 
 ٔتا يسيل ا٠تطوة التالية.

 ج( الربط وا١توازنة)

على ا١تعلم أف يعٍت باالشًتاؾ مع الطالب بالربط وا١توازنة بُت األمثلة ا١تنظمة 
ابو ٍب ا١تتباين، وبذا يسيل علييم ادراؾ العالقات بُت على السبورة حىت يقفوا على ا١تتش

األمثلة، ٍب يتجو العقل إٔب افًتاض تعميم وقاعدة تفسر بو ىذه العالقات بُت األمثلة، 
وىذا االفًتاض حيتاج إٔب استدالؿ وتفكَت كما كما حيتاج ٗتيل وابتكار. وكل ذلك حيتاج 
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وعلى ا١تعلم أف يعود طالبو على ضرورة  إٔب إناة وترو وعدـ استعجاؿ باصدار التعميم.
ناة وٚتع األدلة ا١تنطقية قبل اٟتكم، كما عليو أف يعٍت بتنظيم السبورة وٚتاؿ ا٠تط األ

 ألف ذلك يعُت الطالب على الفيم.
 د( التعميم واستقراء القاعدة)

ىي ميل العقل إٔب أف ينتزع من العالقات بُت األمثلة أحكاما فرضية، ٍب حياوؿ 
صوغ اٟتكم على شكل تعريف أو قاعدة. وعلى ا١تعلم أف يسيم مع طالبو ُب أف ي

استنتاج القاعدة وُب صياغتيا، ويستعُت بعناصر التشويق ليحمل طالبو على ذلك. 
وعلى ا١تعلم أال يشجع الظن واٟتدس ُب اٞتواب كما عليو أف يسيم ٚتيع الطالب ُب 

كياء دوف غَتىم. وبعد أف يفرغ ا١تعلم ا١تنافسة الدراؾ القاعدة، ال أف يكتفي باألذ 
وطالبو من القاعدة يكتبيا على السبورة بأسلوبو ُب حالة عجزىم عن صياغتيا الصياغة 
الواضحة ا١تطلوبة، وعليو أف يعٍت باإلجياز والوضوح وحسن ا٠تط ُب عرض القاعدة. 

درس ُب ٚتيع وعليو كذلك أف ينتبو إٔب ضرورة عدـ السماح للطالب بفتح كتبيم أثناء ال
    59ا١تراحل األربع األؤب كي ال ينقسم تفكَتىم وال يعتادوا الغش ُب العلم.

 ىػ( التطبيق)

قيا عملية بعد التطبيق من أصعب ا٠تطوات على الطالب ألنو عملية فكرية تسب
بعاد القاعدة وا١تفاىيم األساسية ُب التعليم أتذكر وعملية فيم، فإذا ٓب يستذكر الطالب 

النحوي، وإذا ٓب يفيم ما ترمي إليو القاعدة النحوية فإنو الديكن التطبيق على ىذه 
 القاعدة.

وعلى ىذا األساس فأف على ا١تعلم ُب خطوة التطبيق أف يذكر أمثلة تطبيقية 
ٍب يسأؿ عن اإلتياف بأمثلة أخرى أكثر صعوبة. وجيب أف يدرؾ ا١تعلم ىذه ، ميسرة

اٟتقيقة وىي أف عددا قليال ديكنيم التطبيق على القاعدة، وأف القسم األكرب منيم حيتاج 
 إٔب وقت أطواؿ وجية أكثر ١تمارسة عملية التطبيق.
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دة اليت ُب ىذه ا٠تطوة ديكن الطلبة أف يفحصوا صحة التعميم أو صحة القاع
  60توصولوا إلييا وذلك بالتطبيق على أمثلة وجزئية أخرى.

والطريقة االستقرائية من طرؽ التفكَت الطبيعية اليت يسلكيا العقل ُب الوصوؿ من 
، وفييا ينتقل اٟتكم على حقائق ا١تشاىدة أـ معلومة إٔب حقائق غَت مشاىدة أو ٣تيولة

الفكر من جزئي إٔب القانوف العاـ، ومن حاالت خاصة إٔب أحكاـ عامة، وىي تنطوي 
على أف يكشف الطلبة ا١تعلومات واٟتقائق بأنفسيم، كما أهنا اتباعيا ُب التعليم يتطلب 
من ا١تعلم ٚتع كثَت من األمثلة اليت تنطبق علييا القاعدة العامة، ٍب االنتقاؿ من مثاؿ إٔب 
آخر ومناقشتو، بغية استنباط القاعدة العامة، فيعرب عنيا الطلبة بأنفسيم.ويرى أنصار 

 ىذه الطريقة: أف ُب طريقتو خَت معُت لتحقيق أىداؼ النحو ألهنا:
هتيج ُب الطلبة قوة التفكَت، وتأخذ بأيدىم قليال قليال حىت يصلوا إٔب  -1

 اٟتقيقة.

إٔب اٟتكم العاـ تدرجيا، وذلك جيعل طريقة جادة ُب الًتبية ألهنا توصل  -2
 معناه واضحا جليا فيصَت التطبيق عليو سيال.

ٖترؾ الدوافع النفسية لدى الطالب فييتم اىتماما بالغا فيتنبو ويفكر  -3
 ويعمل.

تقـو على عرض األمثلة الكثَتة ا١تتنوعة اليت تدور حوؿ اٟتقائق ا١تلموسة،  -4
فيم القاعدة، وتلك ىي الطريقة وتتخذ األساليب والًتاكيب أساسا ل
 الطبيعية ألهنا ٘تزج القواعد باألساليب.

 61 ويرى معارضو ىذه الطريقة أهنا تتسم:
البطء ُب إيصاؿ ا١تعلومات إٔب أذىاف الطلبة، واالكتفاء أحيانا ٔتثاؿ أو  -1

دة، وُب ىذا من التفريط ما جيعليا غَت مثالُت أو ثالثة الستنباط القاع
 سليمة.
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أهنا ٗتتار أمثلتيا ال تصل بينيا صلة فكرية وال لفظية، إمنا ىي ٚتل مبتورة  -2
ُب موضوعات ٥تتلفة ليس فييا خاصة لغوية، إال أهنا ٖتمل ٘تثيال لقاعدة 
خاصة، وأما أهنا تشرح فكرة من األفكار اليت ٘تتلىء هبا عقوؿ الناس، وأما 
أهنا ترتبط برباط لفظي من أدوات الربط الكثَتة ُب اللغة العربية، فذلك كلو 
وغَته ٦تا ٗتلو منو ىذه األمثلة، وىي ال ترمي إٔب غاية تعبَتية خاصة وال تثَت 
ُب نفس الطلبة شوقا إلييا وال إٔب القاعدة اليت سيدرسوهنا ُب ظال٢تا، مع أف  

أمرىا ٚتيعا إٔب شيئُت: الفيم س اللغة العربية ترمي ُب هناية و كل در 
واإلفياـ، وكل ما تقدـ ُب ىذه الدروس وسيلة إلييما، وىي تستخدـ 
التطبيق بشكل تعجيز للطالب، مع أف ا١تفروض فيو طبع األساليب السليمة 

 اليت ٖتوي من خصائص اللغة ما ىو فطري بعيد عن التكلف.

ا وال غناء، وىي عملية ثبت إف استنباط القاعدة من أمثلة معينة ال خَتا فيي -3
أهنا مستحيلة وليس ٢تا أصل عملي  وال وجو للمقارنة بُت اللغة والعلـو 
الطبيعية ُب االستنباط ألف التجربة ُب العلـو الطبيعية ثابتة مطردة ديكن 

 . استخالص قوانُت عامة منيا ولكن ىذا الينطبق على اللغات

 طريقة ا١تعدلة -ج

من جية الًتتيب التارخيي وقد نشأت نتيجة تعديل  وىي أحدث الطرؽ الثالث
ُب طريقة التعليم السابقة ولذا تسمى بالطريقة ا١تعدلة، وىي تقـو على تعليم القواعد 
النحوية من خالؿ األساليب ا١تتصلة، األساليب ا١تنقطعة. ويراد باألساليب ا١تتصلة قطعة 

الطالب ويفيموف معناه ٍب من القراءة ُب موضوع واحد، أو نص من النصوص يقرؤه 
يشار إٔب اٞتمل وما فييا من ا٠تصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة منيا وأخَتا تأٌب 

 مرحلة التطبيق.
ومن الصور اليت أخذهتا ىذه الطريقة معاٞتة بعض أبواب منيج النحو بطريقة 

أف التطبيق العملي دوف حاجة إٔب شرح قواعدىا، أما ما عداىا من األبواب فيجب 
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يدرس على طريقة االستنباطية، ولكن ليس ُب ظل ىذه األمثلة ا١تتكلفة ا١تبتورة اليت تنتزع 
من أودية ٥تتلفة ال جيمع شتاهتا جامع، وال ٘تثل معٌت يشعر الطالب أنو ُب حاجاة إليو، 
بل جيب أف تدرس ُب ظالؿ اللغة واألدب خالؿ عبارات قيمة كتبت ُب موضوع حيوي 

ر من كتبيم ُب ا١تطالعة، أو من دروسيم ُب التاريخ، أو غَته من مواد ييم الطلبة ٗتتا
  62الدراسة ٦تا يتصل باٟتوادث اٞتارية بُت ٝتعيم وبصرىم.

وتقـو ىذه الطريقة على ا٠تطوات التالية: التمييد، وكتابة النص، وٖتليل النص، 
   63يق.واستنتاج القاعدة، والتطب

 التمييد (أ )

دييد ا١تعلم بالطريقة ا١تعروفة للتمييد وىو ربط الدرس السابق بالدرس اٞتديد، 
وْتق ا١تعلم ىنا أف دييد ّتمل أو بنص صغَت يعاِب بعض مفاىيم الدرس السابق لتكوف 

ئمة لعملية عرض النص اٞتديد، ولتكوف ا١تعاٞتات عملية التمييد ُب ىذه اٟتالة مال
 بنصوص ٥تتارة منذ بداية الدرس وليس ّتمل مبتورة.

 كتابة النص)ب(  

يكتب ا١تعلم النص )موضوع الدرس( على السبورة كتابة واضحة وٓتط واضح 
قة كتابتو من حيث يوُب مكاف بارز من السبورة ْتيث يرى الطالب النص ويتأثروف بطر 

 تلوين واتباع وسائل إيضاح أخرى.ا٠تط وال
 ٖتليل النص)ج( 

ذىاف أيأخذ ٖتليل النص بعدين األوؿ ىو أف يقرأ ا١تعلم النص قراءة تعبَتية يييئ 
الطالب فييا إٔب ما ُب النص من معناف سامية، وما يعاٞتو من موضوعات ميمة تشد 

. أما البعد الثاين فيو انتباىيم لكي يتعاملوا بصدؽ وانتباه مع ا١تادة النحوية اٞتديدة
ٖتليل النص فيجب على ا١تعلم أف يدرؾ أف ىدؼ النص ليس معاٞتة قواعد ٨توية 
معينة، وإمنا ىو شرح وٖتليل ما ُب النص من قيم تربوية أو أخالقية أو وطنية أو قومية 
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63
 .59، ص ادلرجع السابقطو علي حسُت الدليمي وآخراف،     
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دينية، إذ إف شرح ىذه ا١تفاىيم يزيد من ثقافة الطالب. ومن خالؿ ىذا الشرح والتحليل 
تقل ا١تعلم بطريقة متأنية وجذابة إٔب موضوع القواعد، وكيف عوٞتت القواعد من خالؿ ين

ىذا النص وليس من خالؿ ٚتل مبتورة، ليفيم الطالب وظيفة اللغة بأهنا تستعمل من 
خالؿ النصوص وليست ىي ٣ترد كلمات أو عبارات أو ٚتل. وأكثر ما يرتكبو ا١تعلم 

فتضيع ُب ىذه اٟتالة األىداؼ األساسية من  من خطأ ىو أف حيوؿ النص إٔب ٚتل
 النص.

 ستنتاج القاعدةا)د( 

بعد أف يكوف الطالب قد أٓب ٔتعٌت النص وأدرؾ ما يرمي إليو، وبعد أف تعامل مع  
ا١توضوع النحوي من خالؿ النص وعرؼ موقع الكلمات من اإلعراب فإنو يستطيع دوف 

مفاىيميا. وعلى ا١تعلم ىنا أف يسَت مع أدىن شك أف يستنتج القاعدة النحوية أو بعض 
الطلبة باستنتاج القاعدة بالطريقة نفسيا اليت حلل فييا النص من ناحية ا١تعٌت والقواعد. 
وىنا يشعر الطالب بأمهية القواعد ُب سياؽ اللغة عامة، فيميل إٔب حبيا والتعامل معيا 

 بشفافية.
 التطبيق)ىػ( 

 يكوف يسَتا لعدد كبَت من الطلبة، ومع ذلك فإف التطبيق على القاعدة النحوية قد ال
األسلوب )أسلوب النص( ليشجع  اا١تعلم ديكنو أف يسأؿ بطريقة ليست بعيدة عن ىذ

طالبو على التطبيق على القاعدة النحوية، كأف يأٌب بعض آخر يتضمن بعض أبعاد 
واعد النحوية بطريقة القاعدة اٞتديدة ويوجو أسئلة معينة لطالبو إذ يسأ٢تم عن ا١تعٌت والق

  64يشعر معيا الطالب بأنو يؤدي عمال مبتورا.
الطريقة الفضلى ُب ٖتقيق األىداؼ يروف أهنا رىا طأما ىذه الطريقة فإف أن

ا١ترسومة لتعليم النحو ألف يتم عن طريقتيا مزج القواعد بالًتكيب وبالتعبَت الصحيح 
لغة وأساليبيا رسوخا مقرونا ٓتصائصيا اإلعرابية. وىذه الطريقة ىي ا١تؤدي إٔب رسوخ ال
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ا١تثلى ُب تعليم النحو ألهنا تعتمد أوؿ ما تعتمد على ا١تراف ا١تستمد من ىذا االستعماؿ 
 الصحيح للغة من كافة ٣تالتيا اٟتيوية وسائر أحوا٢تا ُب ٣ترى االستعماؿ الواقعي.

على إضعاؼ الطلبة باللغة العربية وجيليم وأما خصـو ىذه الطريقة فإهنا تعمل 
ألبسط قواعدىا ألف مبدأ التقدًن بنص يناقشو ا١تعلم مع طالبو ٍب يستخرج منو األمثلة 
اليت تعينو على استنباط القاعدة اليت يراد تعليميا، إمنا ىي ضياع الوقت ألف ا١توضوع ال 

. وىذه الطريقة تشغل عالقة لو بالقواعد النحوية اليت ىي موضوع الدرس اٟتقيقي
   65الطالب ٔتوضوع اإلنشاء فتصرفو عن قاعدة النحو ا١تراد شرحيا.

  العريب وسائل تعليم النحو ثالثا:
الوسيلة التعليمية ىي ما يلجأ إليو ا١تعلم من أدوات وأجيزة ومواد لتسييل عملية 

ف الوسيلة اليت يستخدميا إيقوؿ صيٍت والقاٝتي:  66عزيزىا.التعلم والتعليم لتحسينيا وت
ا١تعلم ُب تعليم مادتو ليبلغ ا٢تدؼ ا١تقصود وأفضل صوره ٦تكنو ويسبغ على عملية الًتبية 

 67من أثاره ومتعو. ئاشي
وأما الوسائل ا١تستعملة ُب تعليم النحو عند نظر معروؼ تصنف إٔب ثالثة 

 68 وسائل، وىي:
الوسيلة البصرية ىي اليت يستفاد منيا عن طريق نافذة عُت، وأمهيا: الكتاب  -1

 ا١تدرسي وغَت ا١تدرسي واجملالت واللوحات اٞتدارية وغَت ذلك.

الوسيلة السمعية ىي اليت يستفاد منيا عن طريق األذف، وأمهيا: ا١تذياع   -2
 والتسجيالت وغَت ذلك.
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ة ىي اليت يستفاد منيا عن طريق نافذة العُت واألذف الوسيلة السمعية البصري  -3
 معا، مثل: التلفاز والصور ا١تتحركة وغَت ذلك.

 العريب تعليم النحو تقومي رابعا:
٤تك عملي لقياس مدى ٖتقق األىداؼ أو عدـ ٖتققيا، وٖتديد مدى  التقوًن

والتقوًن يدور  ٧69تاح عملية التعليم وفشليا ُب ٖتقيق األىداؼ اليت وضع من أجليا.
ا١تفردات على كل ا١تواد التعليمية، ومنيا مادة اللغة العربية اليت تشتمل على األصوات و 

وىو جيري ُب عملية التعليم   70والقواعد أو الًتكيب واالستماع والكالـ والقراءة والكتابة.
 71وٖتصيلو.

دؼ عملية التعليم ١تعرفة فعالية عملية التعليم كدليل إلصالح برنامج التعليم، هت
بطريق إلقاء أسئلة للطالب مباشرة، وتكليفيم الواجب ا١تنزٕب، ومالحظة أنشطتيم. 

ىا موافقة لألىداؼ وييدؼ تقوًن ٖتصيل التعليم ١تعرفة قدرة الطالب ُب ا١تادة اليت تعلمو 
 Summativeواختبار هنائي  Formative Testاحملدودة. وذلك ينفذ باختبار تكويٍت 

Test.72 ا و شيريأ ااالختبار التكويٍت ىو اختبار يعطيو ا١تعلم ُب أثناء تعليم ا١تادة أسبوعي
نصف فصلية. وأما االختبار النيائي فيو اختبار يعطيو ا١تعلم ُب هناية الفصل الدراسي 

  73أوهناية العاـ. 
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 بن مضاء القرطيبعلى أساس آراء ا العريب النحو: الثالث ادلبحث
 ابن مضاء القرطيب مناقب حملة :أوال

ىو أبو العباس أٛتد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن سعيد بن حريت بن عاصم بن 
ىػ، ووفاتو بأشبيلية سنة 512مضاء القرطيب، ولد ونشأ ُب قرطبة ُب بيت علم سنة 

وشرؼ، منقطعا إٔب العلم والعلماء، معنيا أشد  وقد خرج من بيت حسب 74ىػ.592
العناية بلقاء أساتذة عصره. وروى عن القاضي عياض، قرأ على ابن الرماؾ ُب إشبيلية  

فمن  75كتاب سيبويو، وقرأ على غَت الكثَت من الكتب النحوية واللغوية واألدبية.
تو ُب الفقو ابن العريب والبطروجي والرشاطى وأبو ٤تمد بن ا١تناصف. ومن أساتذتو أساتذ

من علماء العربية أبو بكر بن سليماف بن سحنوف، وابن الرماؾ الذي درس عليو كتاب 
  76سيبويو، وابن بشكواؿ. 

، ودولة 77ولة ا١ترابطُتوقد عاش ابن مضاء القرطيب ُب دولتُت ومها د
دراسة الُب  نظر ابن مضاء القرطيب ُب  وىذاف دولتاف يؤثراف آثارا عظيما78ا١توحدين،

 79 ٨توية.

                                                 
74

 .38 ص ،السابق ادلرجع عيد، ٤تمد      
 .156 ص ،السابق ادلرجع األسعاد، ٤تمد الكرًن عبد       75
76

 .38 ص ،السابق ادلرجع عيد، ٤تمد       
77

ا١ترابطوف ٍب عدة قبائل ينسبوف إٔب ٛتَت، وأشير ىذه القبائل )١تتونة( ومنيا أمَت ا١تسلمُت يوسف بن تأشفي، وجدالة،       
و١تطة. وقد دخلت ىذه القبائل ا١تغرب مع موسى بن نصَت، وتوجيوا مع طارؽ إٔب طنجة، لكنيم أحبوا االنفراد فدخلوا 

ىػ حدث بينيم انبعاث ديٍت وانبثق فييم مذىب جديد يدعو  448قصى واستوطنوىا. وُب حوٕب سنة الصخراء با١تغرب األ
إٔب اٞتياد ُب سبيل اهلل وتسمى أصحابو ا١ترابطُت، وقد تغلب ىؤالء ا١ترابطوف عل ا١تنطقة كليا من اٞتزائر إٔب السنغاؿ، 

د من رجولتيم الًتؼ واللُت. عبد اٟتميد العباري، وكانوا رجاال من طابع طارؽ وأصحابو ال تنقصيم الشجاعة وال يي
 .159(  ص 1964)اإلسكندرية: دار القلم،  2، طاجململ يف تاريخ األندلس

وكلمة موحدين ٢تا معٌت فلسفي، فيم يقولوف إف اهلل سبحانو وتعأب وحدة ال ديكن أف تتصورىا احملسوسات فيو فوؽ التشبيو     78
ر اهلل تعأب يعد ٣تازا، على خالؼ أصحاب التشبيو والتجسيم، فيؤالء ُب نظرىم ٥تالفوف للحقيقة، بل ىم يروف وكل تصوي

ادلرجع رأييم كفرا، وىم لذلك يعتقدوف أهنم ىم ا١تؤمنوف حقا الذين يوحدوف اهلل وينزىونو عن كل تشبيو لو باٟتق. انظر 
 .167، ص نفسو

79
 .13 ص ،السابق ادلرجع القرطيب، مضاء ابن    
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وما من ريب ُب أف ابن مضاء كاف ينػزع إٔب دعوة ا١توحدين، وآية ذلك أهنم 
أسندوا إليو منصب القضاء ُب بعض بلداهنم ُب فاس وّتاية، وٓب يلبث يوسف بن عبد 

 81ضاة،أو كما نقوؿ اآلف قاضي الق 80ماعة ُب الدولة كليا،ا١تؤمن أف جعلو قاضي اٞت
ىرية ضد أصحاب ا١تذاىب والفروع. وما نشك ُب أف وقد مر بنا تعصب يوسف للظا

ابن مضاء كاف يشرؾ مواله ُب ىذا التعصب، إذ الناس على دين ملوكيم. وقد استمر ُب 
توُب ُب عيده ابنو يعقوب سنة اثنتُت وتسعُت  ىذا ا١تنصب الذي قلده إياه يوسف حىت

 –اب ُب أنو كاف عن سن عالية، إذ كاف مولده سنة ثالث عشرة وٜتسمائة، وما نرت
  82ساعده اإلدياف ُب حركة حرؽ كتب ا١تذاىب األربعة. –ْتكم منصبو 

وقد استليم ابن مضاء ىذه الثورة ال ُب ٛتلة على الفقو والفقياء، وإمنا ُب ٛتلة 
إذ وجدت مادة العربية تتضخم بتقديرات وتأويالت  83على النحو والنحاة من حولو،

                                                 
80

 الدولة ُب القضاة على الرياسة لو بغداد ُب القضاة قاضي كاف فقد. األندلس ُب عنيا العباسية الدولة ُب القضاء وظيفة وٗتتلف   
 قضاة من غَته على الرياسة تكن وٓب وحدىا، فييا إال سلطة لو ليس قرطبة ُب اٞتماعة قاضي فكاف األندلس ُب أما العباسية،
 وكاف. األحباس ُب والنظر والتحجَت والوصايا ا١تواريث ُب ينظر الذي وىو إقليمو، بقضاء مستقال قاض كل كاف بل األقاليم،

 ص ،السابق ادلرجع العبادي، اٟتميد عبد انظر. العيداف صالة وُب قرطبة جامع ُب اٞتمعة صالة ُب الناس يـؤ اٞتماعة قاضي
146. 

81
. القضاة من لكثَت وترٚتوا الكتب من كثَتا فيو فألفوا ا١تؤرخوف بو عٌت وقد الكربى، اإلسالمية النظم من عظيم نظاـ القضاء   

 البن( دمسق تاريخ) وكتاب البغدادي، للخطيب( بغداد تاريخ) وكتاب للكندي،( مصر ُب والوالة القضاة) كتاب مثل
 كانت واليت الدولة ُب الكربى ا١تناصب من القضاء يعدوف كانوا األندلس وُب. ٍتللخش( قرطبة قضاة) وكتاب عساكر،
( 3)و ا١ترية ُب البحر إمارة( 2) قسطة، سر ومقرىا الثغور إمارة( 1:)ىي ا١تستقلة ا١تناصب ىذه وكانت إدارهتا، ُب مستقلة
 .146 ص ،نفسو ادلرجع. قرطبة ُب اٞتماعة قضاء

82
وا١تراد با١تذىب الظاىري وىو ا١تذىب الذي كاف يرفض الفروع وييتم باألصوؿ واليأخذ بغَت الظاىر من نصوص القرآف والسنة   

)بَتوت:  الفكر النحو عند العرب أصولو ومناىجوويرفض التأويل فكانت لو ثروة على ا١تذىب الفقيو. علي مزىر الياسري، 
 .388-387(  ص 2003الدار العربية للموسوعات، 

83
 األندلس ٨تاة كاف بل – ا١تشرؽ بعلماء أسوة الفقيية، ىببا١تذا والتأثر الفقو عن بعيدين األندلس ُب النحو علماء يكن وٓب  

 علماء تأثر عمق على تطلعنا األندلسية الًتاجم كتب على نظرة ولعل مكاف، أي ُب العلماء، من غَتىم من بالفقو تأثرا أكثر
: فلسطُت) منشورة دوف ماجيستَت رسالة ،العريب النحو يف األندلس حناة جيود عصيدة، أٛتد صقر فادي. بالفقو األندلس

 النحو ُب األثر أعظم لو كاف الذي الفقيي ا١تذىب أماو .16 ص( 2006 الوطنية، النجاح جامعة وآدهبا، العربية اللغة كلية
. يطيق ٦تا أكثر ٖتميلو أو متاىاتو ُب الغوض إٔب اٟتاجة دوف النص بظاىر باألخذ ينادي الذي الظاىري ا١تذىب فيو األندلس

، ابن األندلس ُب إمامو وعند ذىب،ا١ت ىذا ُب فليس  ٤تمد. بالذرائع أو با١تصلحة، أو بالقياس، أو بالرأي، لالجتياد ٣تاؿ حـز
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غناء حقيقي ُب تتبعيا أو على وتعليالت وألقيسة وشعب وفروع وآراء ال حصر ٢تا وال 
األقل ُب تتبع الكثَت منيا، فمضى يياٚتيا ُب ثالثة كتب، ىي )ا١تشرؽ ُب النحو( 

الذي  –وحده  –و)تنػزية القرآف عما ال يليق بالبياف( وكتاب )الرد على النحاة( وىو 
    84بقي من أثاره.

 واضحة، مالحظة يالحظ( النحاة على الرد كتاب) نصوص إٔب يرجع من وإف
 يالحظ فإنو وأيضا. عليو أمَته لثورة امتدادا تعترب ثورة وىي ا١تشرؽ، على ثائر صاحبو أف

 كتب على ا١توحدين بثورة صاحبو صلة يؤكد ٦تا الكتاب، ثنايا ُب ظاىرية نزعة
أو بعبارة أدؽ يريد أف يرد بعض أصوؿ ىذا النحو، وأف خيلصو من كثرة  85.ا١تذاىب

على  –الفروع فيو كثرة التأويل، مستنا ُب ذلك بسنة أمَته يعقوب، إذ كاف يعجب مثلو 
 ٔتذىب الظاىرية، فذىب حياوؿ تطبيقو على النحو. –ما يظير 

 ٜتسة من النحو ٗتليص إٔب النحاة على دالر  كتاب ُب القرطيب مضاء ابن وتوجو
 86:يلي كما وىي مسائل

ابن مضاء يتكوف ُب باب قامت علييا بياف  واألبواب اليت إلغاء نظرية العامل،( 1)
 التنازع، االشتغاؿ، والفعل مضارع ا١تنصوب.

ضمار فعل متعد بعد الذي تتكوف من إ االعًتاض على تقدير العوامل احملذوفة( 2)
حرؼ النداء، إضمار أف بعد الفاء أو الواو، تقدير متعلقات اجملرورات، تقدير 

 الضمائر ا١تستًتة ُب ا١تشتقات، تقدير الضمائر ا١تستًتة ُب األفعاؿ 
                                                                                                                                      

، ابن علي ٤تمد أبو . 398 ص( 1962 القاىرة،) الفقيية ادلذاىب تاريخ يف حماضرات زىرة، أبو  ابن على الرد  حـز
، ابن علي ٤تمد أبو. 160 ص( 1960 العروبة، دار: القاىرة) الييودي النغريلة  حساف ٖتقيق ،ادلنطق حلد التقريب حـز
 الذي القرطيب، مضاء ابن الكبَت العآب اىتماـ ٤تط والنحوية الفقيية األفكار ىذه وكانت. 168 ص( 1959 يروت،) عباس
 وييتم الفروع فضير  كاف الذي ا١تذىب وىو يوسف بن يعقوب عيد ُب ا١توحدين دولة ساد الذي الظاىري ا١تذىب على كاف

 مزىر علي. الفقيية ا١تذاىب على ثورة لو فكانت التأويل ويرفض والسنة القرآف نصوص من الظاىر بغَت يأخذ وال باألصوؿ
 .388-387 ص  السابق، ادلرجع الياسري،

84
 .305-304 ص ،السابق ادلرجع النحوية، ادلدارس. ضعيف شوقي    

85
 .19-17 ص ،السابق دلرجعا القرطيب، مضاء ابن    

86
 .140-76، صادلرجع نفسو    
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 ( إلغاء العلل النحوية3)
 الدعوة إٔب إلغاء القياس( 4)
 العملي غَت إلغاء إٔب الدعوة( 5)

 ابن وإمامو ألستاذه تابعا ظاىريا فقييا فكاف القوؿ ديكن نوفا ىذا على بناءً  
 على مضاء ابن توجو أسباب من سببا إال يكونا ٓب والتفقو الفقو وىذا األندلسي، حـز

 على ثار فقد لذلك عليو، واضحا الظاىري الفقو تأثَت وكاف. العربية اللغة وعلـو النحو
 .والنحو الفقو ُب جديد نيجم إٔب ودعاىم و٨توىم فقييم ُب ا١تشرؽ ٨تاة
 آراء ابن مضاء القرطيب يف النحو العريب :ثانيا

ديكن توضيح األسس اليت قامت علييا ابن مضاء القرطيب وأثر ىذه الثورة ُب  
 تسييل النحو العريب.

 ادلنصوب ادلضارع فعل يف العامل نظرية إلغاء( 0
 ،العريب النحو تسييل ُب الثورة ىذه وأثر مضاء ابن اعليي قاـ اليت األسس ومن 

 باعتباره ،88النحوي العامل نظرية على مضاء ابن أساس إف87.العامل نظرية إلغاء وىي
 : القرطيب مضاء ابن يقوؿ حيث يا،عن النحو يستغٍت اليت القضايا من
 ما على وأنبو عنو، النحو يستغٍت ما والنح من أخذؼ أف الكتاب ىذا ُب قصدي"

 إال يكوف ال واٞتـز وا٠تفض النصب أف ادعاؤىم ذلك فمن فيو، ا٠تطأ على أٚتعوا
 بعبارات عنو وعربوا معنوي، وبعامل لفظي بعامل يكوف منيا الرفع وأف لفظي، بعامل

                                                 
 دوف اللفظ ُب عمليا إبطاؿ فيو التعليق وأّما. باٞتملة تأخره أو بتوسطو العامل لضعف و٤تاًل، لفظاً  العمل إبطاؿ ىو اإللغاء   87

 ،ادلربّد عند النحوي التفكري ري،الشم عبود سيد فاضل علي انظر. َمْعُمولَْييا وبُت بينيا الكالـ صدر ماَلوُ  العًتاض التقدير
 .74 ص( 2003 ،ا١توصل جامعة اآلداب، كلية: ا١توصوؿ) منشورة غَت دكتوراه رسالة

88
 عن تٝتع ما فالسماعية. وقياسية ٝتاعية قسمُت إٔب تنقسم وىذه اللفظية، العوامل( 1: ) ومها قسمُت، عامل النحاة وقسم   

 ما فيي القياسية اللفظية أما. للعمل ثابتة اللفظية العوامل  من وغَتىا ا١تشبية واٟتروؼ اٞتر كحروؼ علييما يقاس وال العرب
 وىي ا١تعنوية، العوامل( 2) وغَتىا، ا١تفعوؿ واسم الفاعل واسم كالفعل غَتىا علييا ويقاس تعمل ألفاظ من العرب عن ٝتع

 الفعل ُب الرفع وعامل وا٠ترب ا١تبتدأ ُب العامل موضعُت ُب ومها. األلفاظ من لفظا وليس الذىن ُب معٌت علييما يدؿ عامالف
 .233 ص ،السابق ادلرجع الياسري، مزىر علي. انظر. ا١تضارع
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 إمنا عمرو ُب الذي والنصب زيد ُب الذي الرفع أف( رامْ عَ  دٌ يْ زَ  بَ رَ ضَ ) قولنا ُب توىم
 ٙتانية ذكرت وإمنا: كتابو صدر ُب قاؿ – اهلل رٛتو – سيبويو أف ترى أال. ضرب أحدثو
 منيا شيء وليس العامل، فيو حيدثو ١تا األربعة ىذه من ضرب يدخلو ما بُت ألفرؽ ٣تار،

 ذلك أحدث شيء لغَت عنو يزوؿ ال البناء اٟترؼ عليو يبٍت ما وبُت عنو، يزوؿ وىو إال
 89."الفاسد بُت وذلك اإلعراب، أحدث العامل أف ىذا ظاىرف. فيو

 اليت ىي النظرية وىذه( العامل) نظرية أساس على قاـ النحو أفَّ  ا١تعلـو ومن
 – إلينا وصل ٨توي كتاب أقدـ -سيبويو كتاب ُب فالناظر. األؤب عيوده منذ وجيتو
 كلما فأكثر أكثر توجيو النظرية ىذه أخذت ٍب. فيو النظرية ىذه أثر بوضوح يلمس
 وحدُّ  90.و٘تنع وتوجد تؤثر حقيقية علة كأنَّو النحو ُب العامل أصبح حىت الزمن تقدـ

 نصب، أو رفع، من شيئاً  غَته ُب عمل ما أي لإلعراب، اٞتالب ىو الُنحاة عند العامل
 91.جـز أو جّر، أو

 من أحد يرضى وال شرع، أو عقل هبا يقبل ال العوامل ىذه أف مضاء ابن وبُت
 وال حق على تستند ال ألهنا. "النحاة وضعيا اليت ا١تعاين تلك أو العوامل ىذه العقالء

 إذ ،(عمرا زيد ضرب) مثل ُب النحوييوف يقولو الذي ىذا وما" العامل وما واقع على
 ذلك ُب ليبالغوف النحاة وإف عمرا، ُب والنصب زيد ُب الرفع عمل ضرب أف يزعموف

 ىو ما على ىم ٍب للعوامل، حقيقة آثار ىي اإلعراب عالمات إف يذىبوف لنراىم حىت
 ٖتذؼ؟ ومىت أنواعيا، وبياف العوامل، ىذه شروط بياف ُب ذلك بعد يطيلوف معروؼ

   ٢.92تا مربر وال ٖتتيا طائل ال كثَتة مشاكل ُب ذلك أثناء ُب ليورطوف موإهن تذكر؟ ومىت
 مبدأ ىو واحد مبدأ من النحوي العامل ىدـ نظرية ُب مضاء ابن انطلق وقد 
 فنظرية ه،وتيسر  تسيلو بل العريب النحو هتدـ ال النظرية ىذه ألف وذلك والتسييل التيسَت

                                                 
89

 .77-76 ص ،السابق ادلرجع القرطيب، مضاء ابن    
90

 .92 ص السابق، ادلرجع الشمري، عبود سيد فاضل علي   
91

 .نفسو ادلرجع   
92

 .24، ص ادلرجع السابقابن مضاء القرطيب،      
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 التعب سوى طائل منو يكوف ال الذي ذاؾ النحويُت، بُت الكثَت اٞتدؿ تغذي العامل
 أساليب وترفض العربية تقبليا ال وصيغ بأساليب تأٌب فيي وكذلك الوقت، ومضيعة

 العربية، للغة والصحيح السليم الفيم على تساعد ال وىي العربية، ُب موجودة أخرى
 وجودىا ألف منيا التخلص من البد لذلك منيا، وا٢تدؼ انيياومع اإلعرابية واٟتركات

 السليمة بالطريقة ا١تقصود ا١تعٌت الفيم وىو األصلي، مراده أف وبعد النحو، صعوبة فيو
 وتعدد التأويل من تكثر النظرية فيذه ا١تعٌت، ُب إخالؿ إٔب تؤدي ال اليت الصحيحة
 النحو تيسَت أجل من مضاء ابن انتجييا اليت األمناط ىذه ومن 93.التوجيو احتماالت

وتوضح ىذا األساس على باب فعل مضارع  العامل، نظرية إلغاء باب ُب وتسييلو العريب
 ا١تنصوب.

 واالمر كا١تاضي االفعاؿ بقية دوف العربية ُب معربة 94ا١تضارعة االفعاؿ جاءت
 إفّ  اعلم( : "285 ت)ا١تربد قاؿ موقعيا ووقوعيا االٝتاء ١تضارعتيا دائماً  فّ ابنيم فيما
 الذي ىو االٝتاء مواقع فوقوعيا االٝتاء مواقع بوقوعيا ترتفع ا١تضارعة االفعاؿ ىذه

 لك ذكرت ١تا مرفوعة فيي الفعل ُب يعمل ال االسم ُب يعمل ما ألفّ  الرفع؛ فليا يرفعيا
 ترفع ا١تضارعة االفعاؿ أفّ   مالك ابن ويرى 95".جيزميا أو نصبياي ما علييا يدخل حىت

 كما ،ا١تضارع الفعل إعراب حالة تغَت أدوات ىيو  واٞتاـز الناصب عن ٕتردت إذ
 96:قولو

                                                 
93

 .117 ص ،السابق ادلرجع ،عصيدة أٛتد صقر فادي     
94

 وٗتصيصو مشًتكاً  لوقوعو نأيت حروؼ بأحد االسم أشبو ما:  وىو ا١تضارع فعل وأما وزمن، حدث على دؿ ما ىو الفعل أف   
 وا١تؤنثُت، وا١تؤنث للمخاطب والتاء( ا١تتكلمُت ٞتماعة أي) غَته مع لو والنوف ا١تفرد، للمتكلم فا٢تمزة  سوؼ، أو بالسُت
 أقسام الساقي، مصطفى فضل انظر .واالستقباؿ للحاؿ صاّب وزمن ا١تعٌت:  معاً  أمرين على يدؿ وىو. غَتمها للغائب والياء

 الندوي، صاّب مفتوحُت ٤تمد. 242 ص(  1977 ا٠تا٧تي، مكتبة: القاىرة) والوظيفة الشكل حيث من العريب الكالم
 .35-35 ص(  1986. فوتراجايا مطبعة: سورابايا) 1ج. مالك ابن ألفية ترمجة يف ادلسالك أوضح

 ُب للبنات الًتبية كلية:  تكريت) منشورة دوف ماجستَت رسالة ،زيدون ابن شعر يف اجلملة اٞتبوري، خلف عليوي عزيز وعبَت   95
 .33 ص( 2002.تكريت ّتامعة ،وآداهبا العربية اللغة قسم

96 Bahauddin Abdullah ibn Aqil, Syarh Alfiyah Ibn Malik. (Jakarta: PT. Ma’arif. 

Tanpa Tahun) Hal 352.  
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 ِمْن نَاِصِب َأْو جاَزِـٍ َكَتْسَعدُ   ِإْرَفْع ُمضاَرعاً ِإذاَ جُيَرَّدُ 
 كمػػػػا وىػػػػي ا١تنصػػػػوبة، ا١تضػػػػارعة االفعػػػػاؿ أحكػػػػاـ مػػػػن الػػػػدالئل النحويػػػػوف ذكػػػػرو 

 97:يلي
 وكذلك ،(فَيمْوُتوا علييم يقضى الَ ): قولنا ٨تو نفي، جواب فا سبقت إذا: األؤب ا١تسألة

 وفعل ،(هبا فتفلحَ  العلوـَ  تعلمْ : ) قولنا ٨تو أمر، فعل طلب بعد وَقعَ  إفْ 
: قولنا ٨تو دعا وفعل ،(غضيب عليكم لَّ فَػَيحِ  فيو الَتْطَغوا: )قولنا ٨تو هني

 زيداً  ُتكـر ىل: )قولنا ٨تو واستفياـ ،(َاْخِسرَ  فالَ  اْنُصْرين  َربِّ )
 ،( فأصدؽَ  قريب اَجل إٔب اخْرَتٍت لوال: ) قولنا ٨تو وعرض ،(فَػُيكرَمك

 النصب عامل وكاف (.منوُ  فأصدؽَ  َماالً  ٕب  لَْيتَ : ) قولنا ٨تو و٘تٍت
 .وطلب نفي جزاب فا بعد أف وتقديره ٤تذوؼ

 واو) بعد واقعاً  ا١تضارع الفعل ىذا كافَ  إذا أيضا النصب فيوِ  جيبُ  ماو  : الثانية ا١تسألة
 واو يكن ٓب وإف ،(اللََّبَ  وَتْشربَ  السمكَ  تَأُكل الَ : ) قولنا ٨تو ،(معية
 تَأُكل الَ : ) قولنا ٨تو األوؿ فعل على عطفا الثاين فعل جـز وجيبُ  معية

 (. اللََّبَ  وَتْشربْ  لسمكَ ا
 السببية، فاء أو ا١تعية واو بعد مضمرة( أف)بػ تقديرا ا١تضارع نصب أف يروف فالنحاة

 ما إٔب سيؤدي و ا١تعٌت ُب نفضا فيو ألنو ويرفضو ذلك ينتقد مضاء ابن أف حُت ُب
 ليستدؿ والواو، الفاء باب على منيا تكلمتُ  وقد:" يقوؿ وىو القائل، مقصد خيالف

 هبا حيفظ اليت القوانُت إعطاء ُب إليو حيتاج ال أضمروه ما أف ويعلم غَتمها، على هبما
 كما وىي والبياف ا١تنصوب، ا١تضارع فعل باب ُب مضاء أبن وذىب 98".العرب كالـ
 99:يلي

                                                 
97

  Ibid, Hal 357-358. 
98

 .123 ص ،السابق ادلرجع القرطيب، مضاء ابن   
99

 .127-123 ص ،نفسو ادلرجع    
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 أشياء ٙتانية ألحد جوابا كانت إذا الفعل بعدىا ينتصب( فا) قتسب إذا: األؤب ا١تسألة
 أعطٍت): قولنا ٨تو 100األمر، على تتكوف اليت طلب فعل وىي

( غضيب عليكم فيحلَّ  فيو تظغوا ال): قولنا ٨تو والنيي، ،(فأشكَرؾ
 يقضى ال): قولنا ٨تو والنفي، ،(فنحدَثك أتأتينا): قولنا ٨تو واالستفياـ،

 ٨تو والتمٍت، ،(فنكرَمك تأتينا أال): قولنا ٨تو والعرض، ،(فيموتوا علييم
 زرت ىال) : قولنا ٨تو والتحضيض، ،(فيحدثَنا ندناع زيداً  ليت): قولنا
 (.فنيلكَ  بذنوبنا تؤاخذنا ال الليم): قولنا ٨تو والدعاء، ،(فيكرَمك زيداً 

 الثاين الفعل إعراب ويكوف العطف، فييا جيوز ما مضاء ابن يرى كذلك
 وكليا. ١تعناه ٥تالف غَت معناه ويكوف الفاء، قبل األوؿ الفعل كإعراب

 ال) ذلك مثاؿ موجب، أنو على الفعل ورفع األوؿ من القطع فييا جيوز
 يؤذيو، ال حىت يشتم ال) ا١تعٌت كاف نصب إف ،(فيؤذيو زيدا عمرو يشتم

( يؤذيو فيو أي القطع على ا١تعٌت كاف رفع وإف األذى، أنواع من فالشتم
 الشتم فإف ا١تعٌت كاف ،(يشتم) قولو على وعطف( يؤذيو) جـز وإف

 .   ذلك يفعل أف شأنو من أي يؤذيو،
 ىذا أحكاـ من مسائل ثالثة مضاء ابن ذكرو ( ا١تعية واو) سبقت إذا : الثانية ا١تسألة

 النصب ُب ومعناىا الواجب، غَت ُب بعدىا ما تنصب الواو: أوال ،الباب
 (.اللب وتشربَ  السمك تأُكلْ  ال): قولنا ٨تو مع، معٌت

                                                 
100

 يصدِّقو واقع لو ليس كالـ ابتداء ىو -:فاالنشاء االصطالح ُب وأّما ،(األرض من أنشأكم إذ) تعأب قاؿ: اإلجياد:  لغة إنشأ  
بو أو  يتكوف فالطلي طليب، وغَت طليب مها نوعاف واإلنشاء .والتكذيب التصديق قبلي وال بلفظو الكالـ معٌت اقًتاف أو يكذِّ

 وجو على للًتؾ اٞتاـز الطلب وىو والنيي اآلمر، دوف ىو ٦تن االستعالء وجو على للفعل اٞتاـز الطلب وىو األمر على
 إف احملبوب األمر وىو والتمٍت ب،جوا إٔب وحيتاج ٣تيوؿ بشيء العلم طلب وىو واالستفياـ الناىي، دوف ىو ٦تن االستعالء

 متوقعا، قريبا حصولو كاف إف – والرباح كالنجاح -احملبوب األمر وىو والًتجي بُعده، أو الستحالتو حصولو يرجى ال كاف
 منشورة، دوف: ا١تنورة ا١تدينة) 2ط ،البالغة تيسري قالش، وأٛتد. نائب ْترؼ ا١تخاطب إقباؿَ  ا١تتكلِّم طلب وىو والنداء
 .42-23 ص( 1995
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 السمك تأُكلْ  ال): قولنا ٨تو ة،والتفرق اٞتمع عن لنياه جـز ولو: ثانيا 
 شرب لو وأوجب السمك أكل عن لنياه رفع ولو: ثالثا(. اللب وتشربْ 
 (.اللب وتشربُ  السمك تأُكلْ  ال): قولنا و٨ت اللب،

 ينصب أنو من عية،ا١ت واوو  السببية فاء بعد ا١تنصوب ا١تضارع الفعل ُب ٨تاة يزعم
 ،والتأويل التقدير ُب تعسف من العامل نظرية إليو وصلت ما على ليدؿ مضمرة بأف

 ا١تضارع يقدروف النحاة نرى وإذ ،(ديوتوا فأف أي فَيمْوُتوا علييم يقضى الَ :)كقولنا
 ىذه أف ُب شك من وىل البعد، ُب مغرؽ تقدير وىو( أف) وىو ٤تذوؼ بعامل منصوبا

ل ألف الكالـ تاـ ويقوؿ ابن مضاء القرطيب إف ىذا كلو ٘تحُّ  تامة كليا السابقة العبارات
 ال وىو النيي، عن جوابا قصد ألنو ا١تتكلم، إليو يقصد تقديرٓب وىوبدوف ىذا التقدير 

 . تقديرىم فساد على يدؿ ما و٨توه ىذا ُب وإف للعبارة، النحاة تقدير من يفيم
 عامل، أجل من أو بعامل تنصبو ال البابُت ىذين ُب ا١تضارع فعل تنصب وحُت

( فيؤذيَو زيدا عمرو يشتم ال) كقولنا الرفع، مع يتأّتى ال معٌت على لتدؿ تنصبو وإمنا
 أف يريد أنو على التنبيو غرضو يكوف ا١تثل ىذا ُب الفاء بعد ا١تضارع الفعل ينصب وحُت
 اإليذاء، أنواع من الشتم أف ذلك ومعٌت إيذاؤه، عنو يتسبب لزيد عمرو شتم إف يقوؿ
. ذلك عادتو من أف أى يؤذيو فيو ا١تراد يكوف إذ كلذل ٥تالفا ا١تعٌت لكاف رفع أنو ولو
 الشتم أف حينئذ ا١تراد ويكوف للعطف، الفاء جعلنا إذا الثاين الفعل ٧تـز أف ا١تمكن ومن
 .يؤذيو

 الثاين الفعل القائل نصب إلف( اللب وتشرب السمك تأُكل ال) كقولنا وكذلك
 شرب لو وأوجب السمك أكل عن ا١تخاطب هنى رفع وأف بينيما، ٕتمع ال ا١تعٌت كاف
 .والتفرقة اٞتمع على النيى انصب جـز وإف اللب، شرب ٦تن ىو أى اللب

وظير اآلف أف ىذا األساس الذي انتجاه ابن مضاء من أجل تيسَت النحو العريب 
وابن  ،على تقدير العوامل احملذوفةفيو يعًتض بشدة  وتسييلو ُب نظريتو إلغاء العامل،
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داعي ٢تذا التقدير ألنو سيؤدي إٔب تغَت ا١تعٌت ا١تراد بو ا١تتكلم، وال  مضاء يرى أنو ال
 حاجة بالقوؿ إليو بل ىو تاـ دونو، واألسيل لنا أف نعرب دوف تأويل أو تقدير.

 ( إلغاء العلل الثواين والثوالث9
 العيود منذ التعليل ٔتبدأ أخذوا مدارسيم اختالؼ على النحاة أفَّ  ا١تالحظ من

 يكتفوا وٓب عّلة، من ٢تا بدَّ  ال ٨توية ظاىرة وكل يُعلَّل، ٨توي حكم فكل نحو،لل األؤب
 ٨توي وكل ودفائنيا، وخفياهتا العلل كوامن على يغوصوف ذىبوا فقد القريبة بالعلل
 ما ْتسب جديدة علالً  ويستنبط الذىنية ملكاتو جيّرب بغدادي أو كوُب أو بصري

 101. الداللة عمق من يَ وُحشِّ  الربىاف قوة من عقلو استخزف
إف اٟتديث عن بداية العلة النحوية يعود إٔب عصر النحو األوؿ، حيث ذكرت 

العلل أف عبد اهلل بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي ىو أوؿ من هنج  102بعض ا١تصادر الًتاثية،
وقصتو مع  103"أي أف النحو قبل ذلك كاف عاما مبيما يفتقر إٔب تعليل األحكاـ،
  104الفرزدؽ مشيورة حُت ىجاه ألنو اعًتاض عليو وطلب منو تعليال ١تا يقوؿ.

وقد سار على هنج ابن أيب إسحاؽ عدد من تالمذتو منيم: أبو عمر بن العالء  
نسبة وكذلك بال 105الذي كاف يطلب التعليل حُت يسمع كالما يشكل عليو فيمو.

لعيسى بن عمر الذي كاف يضع تعليال ١تا يسمعو، وٓب يدركو جيدا، وكاف تلك التعليالت 
بسيطة ُب ٣تمليا تدور حوؿ العامل وا١تعٌت ا١تقصود من القوؿ ا١تعلل، حىت جاء ا٠تليل، 
ورأي أف كالـ العرب ىذا ٓب يكن ليوضع دوف علل أو تعليل، فأطلق لعقلو العناف ُب 

ة القائمة خلف ىذا القوؿ أو ذلك ا١تعٌت، ويبدو ذلك جليا ُب رده على التفكَت ُب العل
سؤاؿ من معاصرية، "أعن العرب أخذت ىذا العلل أـ اخًتعتيا من نفسك؟ فقاؿ: إف 

                                                 
101

 .85ص  ادلرجع السابق،فاضل سيد عبود الشمري،     

102
 . طبقات النحويني واللغويني ،أبو بكر الزبيدي    

103
 . 85(ص 1984) دار الفكر للنشر والتوزيع،  مكانة اخلليل بن أمحد يف النحو العريبجعفر نايف عبابنة،    

104
 .20. ص 1967، ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل إبراىيم. نزىة األلباء يف طبقات األدباءن بن ٤تمد ابن األنباري،  عبد الرٛت   

105
 .29ا١ترجع نفسو، ص    
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العرب نطقت على سجيتيا وطباعيا، وعرفت مواقع كالميا، وقاـ ُب عقو٢تا عللو، وإف 
علة ١تا عللتو منو. فإف أكن أصبت العلة،  ٓب ينقل ذلك عنيا، واعتللت أنا ٔتا عندي أنو

فيو الذي التمست، وإف ٓب تكن ىناؾ علة لو )أخرى(، فمثلي ُب ذلك مثل رجل 
حكيم دخل دارا ٤تكمة البناء، عجيبة النظم واألقساـ، وقد صحت عنده حكمة بانييا، 

ُب  با٠ترب الصادؽ، أو الرباىُت الواضحةف واٟتجج الالئحة. فكلما وقف ىذا الرجل
الدار على شيء منيا، قاؿ: إمنا فعل ىذا ىكذا لعلة كذا وكذا، وبسبب كذا وكذا، 
سنحت لو وخطرت ببالو ٤تتملة لذلك، فجائز أف يكوف اٟتكيم الباين الدار فعل ذلك 
للعلة اليت ذكرىا الذي دخل الدار، وجائز أف يكوف فعلو لغَت تلك العلة، إال أف ذلك ٦تا 

أف يكوف علة لذلك، فإف سنح لغَت علة ١تا عللتو من النحو، ىو  ذكره ىذا الرجل ٤تتمل
   106أليق ٦تا ذكرتو با١تعموؿ، فليأت هبا.

ة  وقد جاءت تعليالت ا٠تليل مدعمة باألمثلة، قصدا إٔب التوضيح، و٘تكينا للعل 
كما فعل حيث قاس ا١تنادي على أٝتاء اإلشارة وقاس النكرة على أٝتاء اإلشارة واألٝتاء 
ا١توصولة. وكانت معظم تلك العلل تدور حوؿ العامل أو العوامل اليت ترفع وتنصب أو 

، ووسيلة ميمة لتعليم  وبعد أف نضجت العلة على يد ا٠تليل وأصبحت أداة 107ٕتـز
النحو وفيمو، وجدت تلك العلة أنصارىا وعاشقييا من العلماء، وكاف من أشيرىم 

فكاف ىذا الكتاب  108تلميذ ا٠تليل النجيب سيبويو، الذي أشبع كتابو تعليال وقياسا،
علماء الذين حيبوف العلة ويرغبوف فييا، حىت وصل األمر بالبعض ٤تط إعجاب لكل ال

منيم أف يدافع عن العلة، ويرد على من ينتقدىا متيما إياه بالعجز عن فيميا أو 
  109إدراكيا.

                                                 
106

 .66( ص 1959) القاىرة،  اإليضاح يف علل النحو، حتقيق مازن ادلباركأبو القاسم الزجاجي،   

107
 .91-90، ص ادلرجع السابقجعفر نايف عبابنة،   

108
 .211-202) الكويت، دوف سنة(  ص  دراسات يف كتاب سيبويوخدجية اٟتديثي،    

 . 184 /1 ، صادلرجع السابق، أبو الفتاح عثماف ابن جٍت  109
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حُت أنكره وأضحى التعليل من موضوعات ا٠تالؼ ُب العصور ا١تتأخرة، ففي  
بعض النحاة، والسيما ٨تاة ا١تغرب واألندلس الذي كاف للمذىب الظاىري ُب الفقو أثر 
واضح على مذىبيم النحو، كابن مضاء القرطيب وأيب حياف النحوي، عمق ٨تاة ا١تشرؽ 
بشكل خاص االٕتاه التعليلي، ىذا ابن يعيش النحوي يشرح للقارىء سبب انقساـ 

: "والقياس فييا أف تكوف كليا متصلة ألهنا أوجز لفظا وأبلغ الضمَت إٔب متصل ومنفصل
ُب التعريف، وإمنا أٌب با١تنفصل الختالؼ مواقع األٝتاء اليت تضمر، فبعضيا يكوف 
مبتدأ، ٨تو "زيد قائم" فإذا كنيت عنو قلت: ىو قائم، أو أنت قائم إف كاف ٥تاطبا ألف 

 110ب أف تكوف ضمَته منفصال..."اإلبتداء ليس لو لفظ يتصل بو الضمَت، لذلك وج
ويعلل حركة تاء الرفع بأف "التاء ىنا )جلسُت( اسم قد بلغ الغاية ُب القلة فلم يكن بد 

 111من تقويتو بالبناء على حركة لتكوف اٟتركة فيو كحرؼ ثاف"..
وديضي ابن يعيش على ىذا النحو الرائع من التعليل، و٥تاطبة العقل مفسرا  

بسبب اختالؼ حركات التاء، وسبب اقتصار ا١تخاطب ا١تثٌت على ضمَت واحد، ُب 
 حُت أف للجمع ضمَتين.

ىػ أي بعد  207بل إف الفراء، وىو ا١تؤسس العملي ١تدرسة الكوفة وا١تتوُب عاـ  
بويو بربع قرف، حيتج لسقوط نوف الوقاية ُب )أف( و)كأف( و)لعل( "بأهنا بعدت وفاة سي

عن الفعل، إذ ليست على لفظو، فضعف لزـو النوف ٢تا، و)ليت( على لفظ الفعل، 
فقوي فييا إثبات النوف، أال ترى أف أو٢تا مفتوح وثانييا حرؼ علة ساكن وثالثيا 

  112مفتوح، فيو كقاـ وباع.."
لقد شكل ىذا االىتماـ بالعلة النحوية والتعليل لكالـ اهلل، وكالـ العرب،  

مصدرا أساسيا من مصادر الصعوبة والتعقيد ُب النحو العريب، وىذا الكالـ ٓب يرؽ 
ثورة بال ىوادة.  –العلل  –لعلماء النحو األندلسي أو حىت للفقياء منيم، فأعلنوا علييا 
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يرىم، ابن مضاء القرطيب الذي ألف كتابا كامال أٝتاه "الرد على النحاة"، وكاف من أش
 أي رد علييم ُب تقديس العلة والعوامل، وبياف فساد ىذا الرأي عندىم.

 ُب باب) ُب قاؿ. ٢تا وشرحا للعلة، تتميما لثوالثوا الثواين، العلل جٍت ابن عدّ 
 فإذا: قاؿ. الفاعل برفع منو ومثل ىذا، لوصو أ أّوؿ ُب بكر أبو وذكر": (العّلة وعّلة العلة
 عن سؤاؿ فيذا رفوعا؟م الفاعل صار وٓبَ : قيل فإذا بفعلو، ارتفع: قلنا رفعو عّلة عن سئلنا
 ُب ٕتّوز ىو إمّنا العّلة عّلة ٝتّاه الذي ىذا أفّ  منو تعلم أفْ  ينبغي موضع وىذا ،العّلة عّلة

 بكر أبو رتّبو ما على جيب وكاف للعّلة وتتميم وتفسَت شرح فانو اٟتقيقة ُب فأّما اللفظ،
 ىذا زيتجاو  أفْ  لو كاف فقد وأيضا.  العّلة عّلة وعّلة ،العّلة وعّلة عّلة، ىنا تكوف أفْ 

 الضعيفة؛ اٟتركة األقوى االسم طوافأع األمر عكسوا وىالّ : فيقوؿ وراءه ما إٔب ا١توضع
 وأّدى ،العلل عدة تصاعدت ىذا عن اجواب فمتكلّ  تكّلف فافْ . ثقيلُت بُت جيمعوا لئال
 113"معلولة تكوف ال النظر أىل عند فالعّلة بو القائل وضعف القوؿ ىجنة إٔب ذاؾ

بو ابن مضاء من أجل ترسيخ نظريتو الداعية إٔب تيسَت النحو  ثار ثاينس وأسا
الواضحة إٔب إلغاء العلل النحوية، وخاصة تلك  العريب، ٘تثل ىذه ا١ترة ُب الدعوة الصرحية

العلل ا١توسوعة بالثواين والثوالث، فابن مضاء قسم العلل إٔب قسمُت: األوؿ مقبوؿ 
والبأس بو وىو العلة األؤب، والقسم األخر مرفوض وجيب التخلص منو وىو العلل 

بو الظاىري الذي الثواين والثوالث، ولعل ابن مضاء ُب دعوتو ىذه كاف منطلقا من مذى
يقدس النص اللغوي، ويقف أمامو، وال يدعو إٔب ٕتاوزه، لذلك فيم يفنوف السببية ُب 

  114النصوص ٚتيعيا.
لل الفقيية للنصوص لقد كاف ا١تذىب الظاىري يدعو إٔب التخلص من الع 

فابن جـز يصف تلك العلل بالفساد الذي جيب التخلص  ،بالنسبة للنحو وكذلك األمر
لقد أراد ابن مضاء أف يريح الناس من عبث طويل للنحاة، وذلك عن طريق ، 115منو
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فيو يدعو إٔب األخذ بالعلة األؤب فقط وأما  ،116إلغاء العلل النحوية، والعلل الشرعية
غَتىا فيو باطل ال يفيد معرفتو وال يضر جيلو، لذلك نادى بصراحة بضرورة "أف يسقط 
من النحو العلل الثواين والثوالث، ووذلك مثل سؤاؿ السائل عن زيد ُب قولنا )قاـ زيد( 

مرفوع فيقوؿ وٓب رفع الفاعل؟ فالصواب أف ٓب رفع الفاعل؟ فيقاؿ: ألنو فاعل وكل فاعل 
  117يقاؿ لو: كذا نقطت بو العرب، ثبت ذلك باالستقراء من الكالـ ا١تتواتر.

إف ابن مضاء يرضى بالعلة األؤب لرفع الفاعل، وىي أنو فاعل ويرفض تعليل رفع  
يرى أنو ال داعي ١تعرفة تلك ىذا الفاعل، وحييل ىذا الرفع إٔب كالـ العرب فقط، و 

الداعي أو تلك العلة اليت تقف خلف الرفع الفاعل أو نصب ا١تفعوؿ، ألف معرفتيا 
وجياىا سياف، "فال يزيدنا ذلك علما بأف الفاعل مرفوع، ولو جيلنا ذلك ٓب يضرنا 
جيلو، إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذي ىو مطلوبنا، باستقراء ا١تتواتر، الذي يوقع 

 118."علمال
وضرب مثاال على فساد علل النحاة وأهنا ال تؤدي إال إٔب تعقيد النحو، وجعلو  

تدور ُب متاىات ال حاجة لو هبا، ومنيا مثال العلة اليت ساقيا ا١تربد من "أف نوف ضمَت 
وقاؿ فيما قبليا: ( نَ ، ويضربْ نَ بْ رَ حركة ألف ما قبلو ساكنا، ٨تو )ضَ  ثٚتاعة ا١تؤنث إنا

إنو أسكن لئال ٕتتمع أربع حركات. ألف الفعل والفاعل كشيء الواحد، فجعل سكوف 
اٟترؼ الذي قبل النوف من أجل حركة النوف، وجعل حركة النوف من أجل سكوف ما 
قبليا، فجعل العلة معلولة ٔتا ىي علة لو، وىذا بُت الفساد، ولو ال اإلطالة ألوردت منو  

   119كثَتا".
وسنجد ىنا أف ىذا الدعوة إٔب إلغاء العلل الثواين والثوالث من النحو العريب،  

واالكتفاء بالعلة التعليمية األؤب، يساعد وبشكل كبَتا جدا ُب تسييل النحو وتيسَته، 

                                                 
116

 .35، ص لسابقادلرجع اابن مضاء القرطيب،     

117
 .130ص  ،ادلرجع نفسو    

118
 .131   ص ،ادلرجع نفسو    

119
 .137 ص ،ادلرجع نفسو    



 46 

وٗتليصو من الصعوبة اليت ٟتقت بو، بعد أف تأثر با١تذاىب الفلسفية أو مذاىب أىل 
الكالـ الذين يروف ُب العلل وذكر األسباب أساس العلم، وكذلك إف ىذه العلة تسوؽ 
إٔب علة ال فائدة منيا، وما علة ا١تربد السابقة حوؿ النوف إال مثاال بينا على فساد العلل 

 اليت جيب التخلص منيا لتخفيف ىذا النحو والعودة بو إٔب الطريق القوًن ا١تستقيم.
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 ادلادة التعليمية ادلبحث الرابع:
 أوال: مفيوم ادلادة التعليمية

ا١تواد التعليمية ىي احملتوى التعليمي الذي نرغب ُب تقدديو للطالب بغرض ٖتقيق  
أىداؼ تعليمية معرفية أو ميارية أو وجدانية. وىي ا١تضموف الذي يتعلمو التلميذ ُب عاـ 

أو ىي ٣تموعة ا٠تربات الًتبوية واٟتقائق وا١تعلومات اليت يرجى تزةيد الطالب هبا،  120ما.
أو ا١تيارات اٟتركية اليت يراد اكتساهبم إياىا، واالٕتاىات والقيم اليت يراد تنميتيا عندىم، 

  121هبدؼ ٖتقيق النمو الشامل ا١تتكامل ٢تم ُب ضوء األىداؼ ا١تقررة ُب ا١تنيج.
احملتوى التعليمي، فقد يكوف مادة مطبوعة ُب الكتب وا١تقررات  وتتنوع صورة ىذا

التعليمية أو على لوحات أو سبورات أو ملصقات، وقد يكوف مادة مصورة كالصورة 
الثابتة أو األفالـ، وقد يتخذ أشكال أخرى البسيط إٔب ا١تعقد، وقد تكوف غَت مألوفة 

وجودة ُب ا١تيداف حيتاج إٔب اختيارىا. للطالب وا١تعلمُت على حد سواء. فتعيُت ا١تادة ا١ت
ويتطلب ىذا إٔب ميزانية احملتوى. فيي البد من أف تتناسب با٢تدؼ التعليمي الذي يذكر 
فيو الكفاءة اليت البد من أف ديتلكيا التالميذ. فا١تادة من إحدى ا١تكونات ا١تنيج اليت 

لتلميذ ا١تتطور معتمدا تسمى ٔتحتوى ا١تنيج. وقد تتمثل بالكتاب ا١تدرسي أو كتاب ا
   122على ا١تنيج ا١تقرر.

 ثانيا: عناصر ادلادة التعليمية
البد من االىتمامبنوع ا١تادة، ىل ىي من النوع  وُب تعيُت عناصر ا١تادة التعليمية 

١تفاىيم أو ا١تبادىء أو االجراءات. وا١تعرفة عن تلك العوامل األربعة سوؼ اٟتقائق أو ا
تنفع ا١تدرس ُب القياـ بالعملية التعليمية ُب الفصل، ألف كل منيا ٖتتاج إٔب اسًتاتيجية 
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والوسائل ا١تختلفة. أضف إٔب ذلك البد من أف ييتم ا١تبادىء ا١تستخدمة لتعيُت عناصر 
راد بوسع مضموف ا١تادة أهنا تشمل على وسع مضموهنا ودقتيا. و ا١تادة التعليمية اليت ي

 (Concepts)تصور عدد ا١تادة ُب كل مادة تعليمية. وأما دقتيا تشمل على دقة ا١تفاىيم 
أي  (Adequacy)اليت تتضمن فييا، واليت البد للتلميذ تعلميا واستيعاهبا. والكفاية 

استيعاب الكفاءة األساسية ا١تعينة. تعيُت  مناسبة مشولية ا١تادة التعليمية للحصوؿ على
مشولية ا١تادة ميم ١تعرفة كثرهتا أو قليليا أو مناسبتيا للحصوؿ على الكفاءة 

   123األساسية.
 ثالثا: ترتيب ادلادة التعليمية

ُب تعليميا ميم لتعيُت الًتتيب  (Sequencing)الًتتيب ُب تقدًن ا١تادة التعليمية  
وتعلميا، بدونو يصعب ُب العملية التعليمية السيما إذا كانت ا١تادة ٢تا عالقة شرطية 

(Prerequisite) وبدأ ترتيب ا١تادة التعليمية بعد تعيُت مشوليتيا ودقتيا ٔتدخلُت أساسيُت .
. (Hierarchy Approach)وا١تدخل ا٢ترمي  (Procedural Approach)ومها ا١تدخل االجرائي 

ترتيب ا١تادة التعليمية با١تدخل االجرائي يصور ا٠تطوات مرتبا حسب ا٠تطوات ُب تنفيذ 
أي عمل ما. وأما ترتيبيا با١تدخل ا٢ترمي يصور الًتتيب على شكل التدرج أي تعلم 

 ا١تادة اٞتديدة البد من تعلم ا١تمادة قبليا. 
ليم. وبدونو يصعب على الًتتيب ُب تصميم ا١تادة نافع لتعيُت ترتيب التعلم والتع 

ا١تدرس القياـ بالعملية التعليمية السيما إذا كانت ا١تادة ٢تا عالقة شرطية أو عالقة ىرمية 
(Hierarchy .):124وٙتة ا١تدخل ُب ترتيب ا١تادة التعليمية، منيا  

وىو اسًتاتيجية ُب تطوير ا١تادة  (Procedural Approach)ا١تدخل االجرائي  -1
 مية معتمدا على ا٠تطوات ا١ترتبة ُب عملية الوظيفة التعليمية وانتيائيا.التعلي

وىو اسًتاتيجية ُب تطوير ا١تادة  (Hierarchy Approach)ا١تدخل ا٢ترمي  -2
التعليمية معتمدا على التدرج ُب ا١تادة التعليمية. ويستخدـ ىذا ا١تدخل إذا  

                                                 
123

  M. Joko Susilo. Hal 140-141. 
124

  Ibid.  



 49 

ىذا أف استيعاب ا١تادة كانت ا١تادة ٢تا عالقة شرطية ٔتادة أخرى، ومعٌت 
 اٞتديدة البد من استيعاب ا١تادة قبليا.

وىو اسًتاتيجية ُب تطوير ا١تادة  (Spiral Approach)ا١تدخل الدوري  -3
 التعليمية معتمدا على اإلعادة ُب مادة ما. وٗتتلف ُب دقتيا ووسعيا.

ادة وىو اسًتاتيجية ُب تطوير ا١ت (Subject Approach)ا١تدخل ا١توضوعي  -4
 التعليمية منطلقا من موضوع معُت. 

وىو ما إحدى ا١تدخل التكاملي  (Webbed Approach)ا١تدخل الشبكي  -5
(Integrated Approach)  وىو اسًتاتيجية ُب تطوير ا١تادة التعليمية

باستخداـ ا١توضوع من متعدد الدروس اليت ٢تا عالقة مباشرة بو كنقطة 
  رىا كشبكة.  رئيسية، وترٝتيا ا١توضوع وعناص

 اختيار ادلادة التعليميةرابعا: 
 وىناؾ بعض ا١تبادىء العامة جيب مراعاهتا ُب اختيار ا١تادة التعليمية، منيا:

 صحة ا١تادة ويتطلب ذلك حرصا ووعيا من ا١تعلم ُب اختيار ا١تادة ا١تعرضة. -1
مناسبتيا بعقوؿ التالميذ من حيث مستواىا، فال تكوف فوؽ مستواىم  -2

 ملوف منيا، وال دوف مستواىم فيستيًتوف هبا. في
 أف تكوف ا١تادة ا١تختارة ا١ترتبطة ْتياة التلميذ وبالبيئة اليت يعيش فييا. -3
أف تكوف ا١تادة مناسبة لوقت اٟتصة فال تكوف طويلة ْتيث اليستطيع  -4

ا١تعلم أف ينتيي منيا ُب اٟتصة، وال قصَتة ْتيث ينتيي منيا ُب وقت 
 يتيح للتالميذ فرصة للعبث، وضياع الوقت.قصَت ٦تا 

جيب أف ترتب ا١تادة ترتيبا منطقيا ْتيث يبٌت كل جزء على سابقة ويرتبط  -5
 بالحقة من غَت تكليف. 

 أف تقسم مادة ا١تقرر إٔب وحدات توزع على أشير السنة. -6
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ربط مادة الدرس اٞتديد ٔتادة الدرس القدًن أو ربط موضوع الدرس بغَته  -7
  موضوعات ا١تادة، أو ربطيبما يتصل بو من ا١تواد األخرى. من

 125وُب رأي طعيمة أف اختيار احملتوى ا١تادة لو معايَت البد من اىتماـ هبا، منيا:
حملتوى صادقا عندما يكوف واقعيا وأصيال : ا(Validity)معيار الصدؽ  -1

 وصحيحا علميا فضال عن ٘تشيو مع األىداؼ ا١توضوعية.
: يعترب احملتوى ميما عندما يكوف ذا قيمة ُب (Significance)معيار األمهية  -2

حياة الطالب، مع تغطيو اٞتوانب ا١تختلفة من ميادين ا١تعرفة والقيمم 
ت العقلية، وأساليب تنظيم ا١تعرفة أو جعليا وا١تيارات ميتما بتنمية ا١تيارا

 للمتعلم أو تنمية االٕتاىات اإلجيابية لديو. 
: يكوف احملتوى متمشيا مع اىتمامات (Interest)معيار ا١تيوؿ واالىتمامات  -3

الطالب عندما خيتار على أساس من دراسة ىذه االىتمامات وا١تيوؿ 
 ا يعترب ميما ٢تم.فيعطييا األولوية دوف التصحيح بالطبع ٔت

: احملتوى قابال للتعليم عندما يراعي (Learn Ability)معيار قابلية للتعليم  -4
قدرات الطالب متمشيا على الفروؽ الفردية بينيم مراعيا ١تبادىء التدرج 

 ُب عرض ا١تادة التعليمية.
ن : يكوف احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا م(Universality)معيار العا١تية  -5

التعليم التعًتؼ باٟتدود اٞتغرافية بُت البشر وبقدر ما يعكس احملتوى 
 الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أف يربط الطالب بالعآب ا١تعاصر من حولو.

فالتعليم ا١تعتمد على الككفاءة اعتمدا إٔب الفكرة الرئيسية على أف ما حيصلو 
مزىا بوضوح ُب مستوى الكفاءة الذي التلميذ بوسيلة العملية التعليمية البد من أف ير 

 Performance)ومستوى التنفيذ  (Content Standart)يشمل معيار ا١تادة أو احملتوى 

Standart) .ويتضمن معيار ا١تادة من نوعيا ودقتيا ومشوليتيا اليت البد للتلميذ استيعاهبا .
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 .22-21( ص 1979)القاىرة: مكتبة النيضة ا١تصرية:  طرؽ تعليم اللغة العربية٤تمد عبد القادر أٛتد،    
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% أو أقل 100لنحو وأما معيار التحصيل فيو معيار استيعاب التلميذ ٨تو ا١تادة على ا
من ذلك. فا١تادة التعليمية إذا، تلعب دورا ىاما ُب مساعدة التلميذ للحصوؿ على 
مستوى الكفاءة. فاختيارىا ُب العملية التعليمية بعد تعيُت نوع ا١تادة ومستوى الكفاءة 

  126والكفاءة األساسية.
وٙتة مبادىء البد من االىتماـ ُب اختيار ا١تادة التعليمية اليت تشمل على وثيقة 

تعليمية البد أف تكوف ٢تا الصلة أة العالقة أي ٢تا الصلة. فا١تادة ال (Relevance)الصلة 
أي إذا كانت الكفاءة  (Consistency)ٔتستوى الكفاءة والكفاءة األساسية. والثبات 

األساسية اليت البد للتلميذ استيعاهبا تتكوف من أربعة أنواع، كانت ا١تادة التعليمية تشمل 
ادة ا١تدروسة البد من أف تكفي تعٍت أف ا١ت (Adequacy)على أربعة أنواع. وأما الكفاية 

   ١127تساعدة التلميذ على االستيعاب الكفاءة األساسية ا١تدروسة.
واليقل األمهية ُب اختيار ا١تادة التعليمية وىو الضابط ُب تعيُت مشولية ا١تادة 

ثَتة فعال، أو التعليمية ودقتيا. ىذاف األمراف حيذر الكدرس ُب تعليم ا١تادة القليلة أو الك
سوؼ يسيل التلميذ  (Sequence)أكثر سيولة أو صعوبة. وأما الضابط ُب ترتيب ا١تادة 

 دراسة ىذه ا١تادة التعليمية.    
البد من االىتماـ ُب تعيُت مشولية ا١تادة التعليمية بنوع ا١تادة يعٍت اٞتانب ا١تعرُب 

ا ا١تدرس ُب غرفة الدراسة، لكل والوجداين وا١تياري، وىذا ميم لسبب أهنا إذا استخدامي
منيا حيتاج إٔب اسًتاتيجية ووسائل تعليمية ٥تتلفة. باإلضافة إٔب ذلك، أف تعيينيا البد 
من االىتماـ بوسع ا١تادة ودقتيا. ووسع مشولية ا١تادة التعليمية يعٍت أهنا تصور عدد ا١تادة 

فاىيم ا١توجودة فييا اليت البد اليت أدخلت ُب مادة تعليمية، وأما دقتيا يتعلق يتفاصيل ا١ت
 من التلميذ تعلميا واستيعاهبا.
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أي مناسبة  (Adequacy)ويلي من ا١تبدأ ُب تعيُت مشوليتيا وىو مبدأ الكفاية 
مشولية ا١تادة التعليمية للحصوؿ على استيعاب الكفاءة األساسية ا١تعينة. تعيُت مشولية 

 تيا للحصوؿ على الكفاءة األساسية.ا١تادة ميم ١تعرفة كثرهتا أو قليليا أو مناسب
 : تنظيم احملتوى ادلادة    اامسخ

تنظيم احملتوى ىو ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظروؼ لتحقيق أكرب قدر من 
أىداؼ ا١تنيج. يفرؽ ا٠ترباء ُب طريقة تقدًن ا١تعرفة بُت ا١تعارؼ واٟتقائق وا١تفاىيم 

اتباع احملتوى يتدرج بالطالب عند تعلمو  والتعميمات وا١تبادىء والنظريات. ويروف ضرورة
إٔب تنظيم احملتوى لبنية ا١تعرفة  Byronىذه األشكاؿ ا١تختلفة من ا١تعرفة. وأشار بَتوف 

 يشمل كال من:
 ٖتددي التعميمات اليت تشَت إٔب االٕتاه العاـ للربنامج. -1
 ٖتديد ا١تفاىيم األساسية اليت تشتمل علييا التعميمات ا١تذكورة. -2
 اختيار اٟتقائق اليت توضح التعميمات وا١تفاىيم. -3
  128صوغ ا١تبادىء أو بناء النظريات. -4

يقصد بذلك تقدًن احملتوى مرتبا ُب  (Logical Organization)التنظيم ا١تنطقي 
ومات وا١تفاىيم بصرؼ النظر ضوء طبيعة ا١تادة ذاهتا، أي مراعاة الًتتيب ا١تنطيقي للمعل

عن مدى قابلية الطالب ذلك. ُب ىذا التنظيم تراعي مبادىء التدرج من البسيط إٔب 
 وىكذا. ا١تعقد، من السيل إٔب الصعب من القدًن إٔب اٟتديث

يقصد بذلك تقدًن احملتوى  (Psychological Organization)التنظيم السيكولوجي 
كبيعة ا١تادة وحدىا. وال يلتـز   ا٠تاصة وليس ُب ضوءوظروفيم  ُب ضوء حاجات الطالب

 ىذا التنظيم بالًتتيب ا١تنطقي للمادة.
لتنظيم احملتوى سائدا بُت  خرباء إعداد  Tylerومازالت ا١تعايَت اليت اقًتحيا تايلر 

 129ا١تنيج أو ا١تادة، منيا:
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يسية بُت خربات ا١تنيج ْتيث تؤدي  : العالقة الرئ(Continuity)االستمرارية  -1
 كل خربة أحداث أثر معُت عند الطالب تدعمو ا٠تربة التالية.

: بناء ا٠تربات فوؽ بعضيا البعض. فال تقدـ خربة لغوية (Sequence)التتابع  -2
إال ُب ضوء ما سبقيا، ٍب هتيء ىذه ا٠تربة الطالب بعد ذلك ٠تربة التالية. 

 عرض ا١تيارات وأف تستفيد كل منيما ٦تا أي أف يكوف ىناؾ التسلسل ُب
 سبقيا ويؤدي ١تا يلحقيا.  

: العالقة األفقية بُت ا٠تربات حيث يكمل كل منيا (Integration)التكامل  -3
اآلخر.  فتدريس النطق والكالـ ال ينفصل عن تدريس ميارات االستماع 

 والقراءةإْب.
توى ا١تنيج أف يرتكز على أنو من الالـز عند تنظيم ٤ت Brunerبرونر  فَتى

ا١تبادىء األساسية واألفكار والتعليمات حىت تصبح ا١تادة أكثر مشوال ُب نظر ا١تتعلم، 
 وأكثر سيولة لالنتقاؿ من موقف تعليمي آلخر.

 : تصميم ادلادة التعليميةسادسا
 130ويفرؽ ُب تصميم ا١تادة التعليمية ُب رأي كاسياٌب إٔب ثالثة أقساـ:

ا١تادة، وىو تعيُت ا١تادة التعليمية باستخداـ ا١تواد ا١توجودة ُب  (Adoption)اقتباس  -1
 ا١تيداف ا١تباشرة من غَت تغيَت. فطريقتو:

 ّتمع الكتب الدراسية أو ا١تراجع ا١تناسبة ٔتادة الدرس. ( أ)
 ٟتاجة وا٢تدؼ من التعليم.تقوًن ا١تواد ىل تناسب با ( ب)

 اختيار ا١تادة من كتب ا١تصادر ا١توجودة ىل تناسب بربنامج التعليم. )ج( 
 ترتيب تتابع ا١تادة حسب ترتيب احملتوى الرئيس للعملية التعليمية. )د(
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وإعداد ا١تادة على ىذه الطريقة ال حيتاج كثَتا إٔب الوقت واٞتيد وا١تاؿ، السيما  
ناسبة ٘تاما با٢تدؼ وحاجات التالميذ ودرجة الصعوبة والسيولة، فيي إذا كانت ا١تادة م

 تستطيع أف تستخدـ مباشرة.
ا١تادة، وىو تطوير ا١تادة بتوافق ا١تادة ا١تييأة ٍب تناسب  (Adaptation)تواقع  -2

حسب اٟتاجة. فطريقة التوافق إما بزيادهتا أو انقاصيا أو تبديليا أو إزالة بعض 
رب غَت مناسبة. فتطوير ا١تادة على ىذه الطريقة ليست ٔتجرد تطبيق ا١تادة اليت تعت

ا١تادة حسب حاجات التالميذ على أف تأخذ ما فييا من ا١تادة، بل البد من 
تدوينيا معتمدا على ا٢تدؼ ا٠تاص ا١تعينة. وىذا ميم، لغرض أف تكوف ا١تادة  

 كليا مناسبة باٟتاجات وا٢تدؼ من التعليم.
 التعليميةكتابة ا١تادة  -3

باإلضافة إٔب اقتباس والتوافق، حيتاج إٔب كتابة ا١تادة التعليمية ألهنا تساعد 
التالميذ على االشًتاؾ ُب العملية التعليمية. فا١تادة ا١تخططة وا١تكتوبة حسب 
ا١تبادىء التعليمية ومتمشيا باىدؼ التعليمية فيي نافع للتالميذ ومناسبة اٟتياة. 

عليمية ٗتتلف بالكتاب ا١تدرسي ٔتعٌت أف الكتاب ا١تدرسي فلذلك، أف ا١تادة الت
يستطيع أف يستخدـ ويطور ويرتب ويكوف مادة تعليمية نافعة مكملة باألىداؼ 
الواضحة، أضف إٔب ذلك، اختيار الكلمات والًتاكيب معتمدا على التعليم ا١ترف 

(Flexible)  حسب اٟتاجة. فالككتاب اٞتيد البد من أي يكوف التدريب
الكاُب، ا٠تالصو وطريقة تعليمية. ويفرؽ ُب تطويرىا إٔب كتابة ا١تادة التعليمية 

 للتعلم ُب غرفة الدراسية وكتابة ا١تادة التعليمية للتعلم الذاٌب.
وأما تصميم ا١تادة ا١تعتمد على ا١تنيج على مستوى الوحدة الدراسية يتبع 

       131ا٠تطوات التالية:
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قبل القياـ باختيار ا١تادة التعليمية وتصميميا، البد من ا١تعرفة إٔب ا١تعيار ُب 
 Based)والكفاءة األساسية  (Standart Competency)اختيارىا وىي مستوى الكفاءة 

Competency)التعليمية ا١تختارة واليت البد من أف يعلميا ا١تدرس  . وتعٍت أف ا١تادة
ويتعلميا التلميذ البد من أف ٖتتوي على ا١تواد اليت ٖتقق ا١تستوى الكفاءة والكفاءة 

 األساسية. أي اختيار ا١تادة التعليمية يتجو إٔب ا١تستوى الكفاءة.
عرفة ا٠تطوات ُب وبعد معرفة ا١تعيار ُب اختيار ا١تادة التعليمية، أخذ يبتدىء ُب م

اختيار ا١تادة التعليمية اليت تشمل على تعيُت العناصر ا١توجودة ُب مستوى الكفاءة 
والكفاءة األساسية اليت ىي ا١ترجع ُب اختيار ا١تادة التعليمية، تعيُت نوع ا١تادة التعليمية، 

ة، اختيار اختيار ا١تمادة التعليمية ا١تناسبة ٔتستوى الكفاءة والكفاءة األساسية ا١تعين
 مصدر ا١تادة التعليمية. وكما يلي بياهنا بالتفاصيل:

 تعيُت العناصر ا١توجودة ُب ا١تستوى الكفاءة والكفاءة األساسية -1
ا١تستوى الكفاءة  قبل تعيُت ا١تادة التعليمية فالبد قبل كل شيء تعيُت العناصر ُب

ف لكل عنصر فييا حيتاج إٔب والكفاءة األساسية اليت البد للتلميذ استيعاهبا وتعلميا. أل
نوع ا١تادة ا١تتنوعة ُب العملية التعليمية. أضف إٔب ذلك، فالبد ُب تعيينيما أيضا 

 االىتماـ باٞتوانب:
 ا١تعرفية اليت تشمل على ا١تعرفة والفيم والتطبيق والتحليل والتقوًن. ( أ)
، والتذوؽ (Response)الوجدانية اليت تشمل على اإلستجابة   ( ب)

(Appreciation) والتقوًن ،(Evaluation) والتدخل ،(Internalization). 
اليت تشمل على اٟتركة األؤب ونصف الروتيٍت  Psychomotor))ا١تيارية  )ج(

   والروتيٍت.
 لكل عنصر من مستوى الكفاءة حيتاج إٔب مادة تعليمية متنوعة لتحصيلو.  

 تعيُت نوع ا١تادة التعليمية -2
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مستوى الكفاءة، تفرؽ ا١تادة التعليمية إٔب النوع ا١تعرُب أو  متمشيا بتنوع
الوجداين أو ا١تياري. فا١تادة على اٞتانب ا١تعرُب تنقسم إٔب أربعة أقساـ وىي اٟتقيقة 
وا١تفيـو وا١تبدأ واالجرائي. فا١تادة على نوع اٟتقيقة تتمثل أٝتاء ا١تكاف والشخص والرمز 

سم وغَتىا. فا١تادة على نوع ا١تفيـو تتمثل التعريف واٟتديث التارخيي واٞتوء من اال
واٟتقيقة وا١تستوى الرئيس. فا١تادة على نوع ا١تبدأ تتمثل اٟتجة أو الدليل والرمز والرأي 
وغَتىا. وأما ا١تادة على نوع االجرائي تتمثل ا٠تطوات ُب عملية ما مرتبا. ا١تادة على 

التدخل  (Apresiation)الستقباؿ اٞتانب الوجداين تشمل على إعطاء اإلجابة وا
(Internalization)  .وا١تادة على اٞتانب ا١تياري تتكوف من اٟتركة األولية الروتينية.والتقوًن 

 الكفاءة والكفاءة األساسية معياراختيار ا١تادة على حسب  -3
الكفاءة ا١تعينة واالىتماـ  عياراختيار نوع ا١تادة التعليمية البد من أف يتناسب ٔت

الكفاءة. انطالقا من  معياربشموليتيا الكافية مىت يسيل على التلميذ اٟتصوؿ على 
الكفاءة والكفاءة األساسية ا١تعينة، وتلى ا٠تطة ىي اختيار ا١تادة  معيار العناصر ُب

الكفاءة والكفاءة األساسية ا١تذكورة، ا١تادة  معيار التعليمية ا١تناسبة بالعناصر ا١توجودة ُب
التلميذ البد من تعيينيا من حيث ىي من نوع اٟتقيقة أو ا١تفيـو أو ا١تبدأ أو اليت درسيا 

االجرائي أو الوجداين أو ٣تموعة أكثر من نوع ا١تادة. وىذا يسيل على ا١تدرس ُب 
 تعليميا.
الكفاءة عيار وبعد تعيُت ا١تادة التعليمية وتلى ا٠تطة يعٍت اختيار نوعيا ا١تناسبة ٔت 

اليت البد للتلميذ استيعاهبا. وتعيينيا ميم كذلك لتعليميا، ألف كل  والكفاءة األساسية
نوع من ا١تادة التعليمية ٖتتاج إٔب اسًتاتيجية التعليم أو الطريقة والوسائل ونظاـ التقوًن 
ا١تختلفة. وأسيل الطرؽ ُب اختيار نوع ا١تادة ا١تدروسة بتقدًن األسئلة عن الكفاءة 

 استيعاهبا. باعتماد على ىذه الكفاءة يعرؼ نوع ا١تادة.  األساسية اليت البد للتلميذ
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وبعد أف ًب تعيُت نوع ا١تادة التعليمية وتلى ا٠تطة بتعيُت ا١ترجع منيا. فا١تادة  
التعليمية توجد ُب عدة مراجع إما من الكتب الدراسية واجملالت واٞترائد واالنًتنيب 

 وغَتىا.
 : ادلعيار لتصميم ادلادة اجليدةسابعا

 إذا توافرت ا١تعايَت اآلتية: Nievenويعترب أف تصميم التعليم جيدا ُب راي نيفُت   
، وىذا ا١تعيار لو عالقة بسؤاؿ: ىل اعتمد منوذج تطوير (Valid)الصدؽ  -1

القوية؟ وىل يوجد فيو الثبات  (Rational Teoritic)على النظرية ا١تعقولة 
 الداخلي؟ 

بَت يقوؿ على أف ما تطور بو ديكن تنفيذه، ديكن تنفيذه، أي إذا كاف ا٠ت -2
 وتدؿ اٟتقيقة على أف ما تطور بو قابل للتنفيذ.

   ا١تعيار اآلٌب: Nievenفعاؿ، قدـ نيفُت  -3
 معتمدا على إنفعالت ا٠تبَت ويعترب أف النموذج ا١تصمم فعاؿ. ( أ)
 ويأٌب ىذا النموذج ُب تطبيقو النتيجة ا١ترجوة.  ( ب)

عرفة مستوى التناسب من النموذج التعليم من حيث صدقو حيتاج ورأى حبيبة، ١ت  
ا١تصمم ا٠تبَت وعامل التعليم لتصديقو، ومن حيث فعالتو حيتاج ا١تصمم إٔب األدوات 

  132التعليمية لتطبيقو.
   

    
 
 
 

 

                                                 
132

 Trianto. Model-Model Pembelajaran Inovatif Beroriantasi Konstruktivistik 

(Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007) Hal 8. 
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 الفصل الثالث
 منيجية البحث 

 
 

 منيج البحث -أ
 أوال: نوع البحث

 ومنيجو التطويريإف ا١تدخل ا١تستعمل ُب ىذا البحث ىو ا١تدخل الكمي  
. ىذا البحث يسمى بالكمي ألف البيانات ٖتتاج إلييا تُتاجملموع تصميمب ييبالتجر و 

أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر ىذه الظاىرة أو الباحثة تكوف على صورة العددية 
 133حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر ا١تختلفة األخرى.

ا١تستخدمة  وىي طريقة البحث (R & D)وىذا البحث يسمى بالتطويري 
وتصميم البحث والتطوير ُب ٣تاؿ الًتبية يعٍت 134للحصوؿ على نتائج معُت وٕتربة فعالة.

و إٔب التنمية اإلجراءات ا١تستخدمة لتنمية اإلنتاج الًتبوي وتصديقو أي بعبارة أخرى يتج
ريد الباحثة تطويرىا يشمل على ونتاج الًتبية الذي ت  135والتصديق ١تنتجات الًتبوية.

 ا١تادة التعليمية ا١تناسبة باألىداؼ ا١تدونة ُب كتاب للتلمييذ وللمعلم.
وىذا البحث يسمى بالتجرييب، وىو ا١تالحظة اليت تقاـ على اٟتالة الصناعية 

(Artifical Condition)  .وٖتاوؿ الباحثة ىذا البحث  136 حيث ٕتعليا الباحثة وتنظميا
والتصميم ا١تستخدـ  أف تأخذ تأثَتا من ا١تتغَت ا١تعُت على ا١تتغَت اآلخر ٔتراقبة جييدة.

                                                 
133

( ص 1992)عماف: دار الفكر للنشر والتوزيع،  البحث العلمي مفيومو، وأدواتو، وأساليبوذوقاف عبيدات وآلخروف،     
187. 

134
  Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2007) Hal 297. 
135

 Borg & Gall. 1983. Dalam Lia Yuliati. Pengembangan Model Pembelajaran 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengajar Calon Guru Fisika. Jurnal Ilmu 

Pendidikan. Jilid 14. No. 1. Februari 2007. Hal 33. 
136

  Furhan, Arif, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. ( Surabaya: Usaha 

Nasional, 1998) Hal 72. 
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القبلي  باستخداـ االختبار جيري ىذا البحث ٢تذا البحث ىو تصميم اجملموعتُت.
 ة.يبيالتجر  واجملموعة ةالضابط اجملموعة ٣تموعتاف ومهاواالختبار البعدي. وعلى ىذا ىناؾ 

ستظير ُب االختبار القبلي استخداـ ا١تواد التعليمية ا١تعدة ُب تعليم النحو العريب وفعالية 
 (.اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية) موعتُتواالختبار البعدي جمل

 ج التطويرثانيا: منوذ 
أو تقليد ٦تاثل ألي  137يراد بو األساس االدراكي ا١تستخدـ إلرشاد عملية ما. 

شيء يراد شرح عليو، وتستخدـ بدال من األصل ُب حالة تعذذذر استخضار األصل 
وٗتتار الباحثة نوع من النموذج التطويري الذي يتتبع با٠تطوات التطويرية  138للشرح.

للحصوؿ على إنتاج ا١تادة التعليمية. وُب ىذا البحث استخدامت الباحثة النموذج 
 و العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب .لتطوير ا١تادة التعليمية ا١تتعمد على النح

 اجراءات التطوير ثالثا:
 ( ٕتربة إنتاج التطوير. 2( تطوير ا١تادة التعليمية، 1تسَت ىذه اإلجراءات ٔترحلتُت، 

 تصميم ادلادة التعليمية وتطويرىا  -0
دة ُب تصميم ا١تادة التعليمية وتطويرىا النموذج لتطوير ا١تا ةالباحث تاستخدام 

ًتتب ا٠تطوات تالتعليمية ا١تعتمد على النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب، و 
 كما يلي:

 الكفاءة معياراخلطة األوىل: تعيني العناصري يف 
بتعيُت العناصر ُب معيار الكفاءة اليت البد للطلبة  ةتقـو الباحث ةُب ىذه ا١ترحل 

تاج إٔب نوع ا١تادة ا١تعينة ُب العملية التعليمية. استيعاهبا وتعلميا. ألف كل عنصر فييا حي
 أضف إٔب ذلك، قامت الباحثة ُب تعيينيا أيضا االىتماـ باٞتوانب:

 .والتقوًن والتحليل والتطبيق والفيم ا١تعرفة على تشمل اليت ا١تعرفية -1

                                                 
137

   Syaiful Sagala. Konsep dan Makna Pembelajaran  (Bandung: Alfabeta, 

2006) Hal 175. 
138

 .185. ص 1980. القاىرة: دار الغريب. عريب –قاموس ا١تصطلحات انكليزي بدوي. أٛتد زكي   
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 والتذوؽ ،(Response) االستجابة على تشمل اليت الوجدانية -2
(Appreciation)، قوًنوالت (Evaluation)، والتدخل (Internalization.) 

 الروتيٍت ونصف األؤب اٟتركة على تشمل اليت (Psychomotor) ا١تيارية -3
 .والروتيٍت

 تعيني الكفاءة األساسيةاخلطة الثانية: 
الكفاءة األساسية ىي تفسَت معيار الكفاءة. وىي ا١تعرفة وا١تيارة وا١توقف من 

بد للطلبة استيعاهبا ليدؿ على أف التلميذ قد استوعب مستوى معيار الكفاءة الذي ال
الكفاءة وا١تادة التعليمية. وأما طريقتو بتقدًن األسئلة: ما ىي القدرة اليت البد للطلبة 
استيعاهبا للحصوؿ على معيار الكفاءة؟ فاإلجابة على ىذه األسئلة يرتب باستخداـ 

األساسية عالقة شرطية وتعٍت أف الكفاءة  ا١تدخل ا٢ترمي أي أف العالقة بُت الكفاءة
األساسية األؤب البد من تعلميا قبل تعلم الكفاءة األساسية الثانية. فتعيُت مستوى 

 الكفاءة والكفاءة األساسية يتطلب اآلتية:
 .ا١تادة صعوبة ومستوى العلم مفيـو على ا١تعتمد الًتتيب -1

 .الدروس مادة ُب اسيةاألس والكفاءة الكفاءة معيار بُت العالقة -2

 الدروس مادة بُت وعالقتيما -3

 اخلطة الثالثة: تعيني ادلادة التعليمية 
بتنوع مستوى الكفاءة، تفرؽ ا١تادة التعليمية إٔب نوع ا١تعرُب أو  انطالقا

الوجداين أو ا١تياري. فا١تادة على جانب ا١تعرُب تنقسم إٔب أربعة أقساموىي ٟتقيقة 
إلجرائي. فا١تادة على نوع اٟتقيقة تتمثل على أٝتاء ا١تكن والشخص وا١تفيـو وا١تبدأ وا

والرمز واٟتديث التارخيي واٞتوء من االسم وغَتىا. فا١تادة على نوع ا١تفيـو تتمثل 
التعريف واٟتقيقة واحملتوى الرئيس. فا١تادة على نعو ا١تبدأ تتمثل اٟتجة أو الدليل والرمز 

نوع االجرائي تتمثل ا٠تطوات ُب عملية ما مرتبا. ا١تادة  والرأي وغَتىا. وأما ا١تادة على
واالستقباؿ  (Response)على اٞتانب الوجداين تشمل على إعطاء االستجابة 
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(Appreciation)  التدخل(Internalization)  والتقوًن(Evaluation) وا١تادة على اٞتانب .
 ٍت.ا١تياري تتكوف من اٟتركة األولية ونصف الروتيٍت والروتي

وقامت الباحثة بتعيُت ا١تادة التعليمية اليت تدفع إٔب التحصيل على معيار 
الكفاءة والكفاءة األساسية ٔتراعاة مستوى معرفة الطلبة ومنافعو والًتكيب العلمي ودقتو 

 ووسعو وذو عالقة ْتاجة التالميذ ومطالبة اجملتمع، والفرصة الدراسية.
 تعيني خربة التعلم اخلطة الرابعة:

خربة التعلم ىي أنشطة التعلم اليت فعليا التلميذ للحصوؿ على استيعاب 
الكفاءة األساسية وا١تادة التعليمي. وىي النشاط اٞتسماين الذي فعلو التلميذ ُب معاملتو 
مع مصدر التعلم بوسيلة التعليم ا١تتنوعة وجيعلو نشيطا. واختارت الباحثة خربة التعلم اليت 

تمركز على الطلبة، وحسب نوع الكفاءة اليت أراد ٖتصيلو، تنيا: هتتم اآلمور اآلتية م
 ستخدـ الوسائل ا١تتنوعة.تتنوع النشاطات، و تو 

 ادلادة التعليميةاخلطة اخلامسة: 
وىي احملتوى التعليمي الذي نرغب ُب تقدديو للطلبة بغرض ٖتقيق أىداؼ 

علمو التلميذ ُب عاـ ما. تعليمية معرفية أو ميارية، أو وجدانية. وىي ا١تضموف الذي يت
وتتنوع صورة ىذا احملتوى التعليمي فقد تكوف مادة ا١تطبوعة ُب الكتب وا١تقررات 
التعليمية أو على لوحات أو سبورات أو ملصقات، وقد يكوف مادة مصورة كالصور 
الثابتة أو األفالـ، وقد يتخذ األشكاؿ أخرى من البسيط إٔب ا١تعقد، وققد تكوف غَت 

طالب وا١تعلمُت على حد سواء. واختارت الباحثة نوع ا١تادة اجملموعة وا١تطبوعة مألوفةلل
ُب كتابت تعليمي. وُب تصميم ا١تادة التعليمية اعتمدت الباحثة على النحو العريب على 

 أساس آراء ابن مضاء القرطيب.
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 اٞتدوؿ األوؿ                         
 ١تادة التعليميةا٢تيكل ُب تصميم ا                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 التطوير إنتاج جتربة -9

 التطوير إنتاج فعالية مستوى لتعيُت ا١تعلومات ٚتع التجربة ىذه من وتقصد 
 :اآلتية األمور التجربة ىذه عن الكالـ ويشمل. وكفاءة

 التجربة تصميم -1

 والتثبيت، التصديق مرحلة مرحلتُت، على التطوير إنتاج بتجربة الباحثة تسَت
 إٔب التطوير إنتاج تقدًن والتثبيث التصديق ٔترحلة تراد. ا١تيدانية التجربة ومرحلة
 والتعليقات االقًتاحات على للحصوؿ ربيةالع اللغة تعليم ٣تاؿ ُب ا٠تبَت

 إنتاج تطبيق يعٍت ا١تيدانية والتجربة. إلصالحو التطوير إنتاج حوؿ وا١تدخالت
 مدرس إٔب وتقدديو بنفسيا، الباحثة تقـو الذي التعليمية العملية ُب التطوير

 الكفاءة عيارتعيُت م
 

 تعيُت الكفاءة األساسية
 

 تعيُت ا١تدلوالت
 

 تعيُت ا١تادة التعليمية
 

 تعيُت خربة التعلم

 ا١تادة التعليمية
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 جاوى غرسيك دوكوف اإلسالمية الثانوية العلـو إحياء مدرسة ُب العريب النحو
 .لتقديره شرقيةال

 البيانات مصدر -2

 :من يتكوف البحث ىذا ُب البيانات ومصدر
 .العريب النحو تعليم ٣تاؿ ُب ا٠تبَت  (1)

 دوكوف اإلسالمية الثانوية العلـو إحياء مدرسة ُب العريب النحو مدرس  (2)
 الشرقية جاوى غرسيك

 . (XII IPS 2) 2 االجتماعية العلـو قسم عشر الثاين الفصل ُب طلبة  (3)

 البيانات نوع  -3
 :عن ا١تعلومات من تتكوف التجربة ىذه ُب الباحثة ٖتصليا الذي البيانات ونوع

 ا١تادة عن ومداخالتو واقًتاحاتو العريب النحو تعليم ٣تاؿ ُب خبَت تعليقات  (1)
 التجربة قبل لتصحيحو ا١تعلم كتاب وُب التلميذ كتاب ُب ا١تصممة التعليمية

 .يةا١تيدان

 اإلسالمية الثانوية العلـو إحياء مدرسة ُب العريب النحو مدرس من التقدير  (2)
 بعد لتعليم وفعاليتيا التعليمية ا١تادة عن الشرقية جاوى غرسيك دوكوف

 .تعليميا طريقة عن التدريب

 .االجتماعية وخلفيتيم واحتياجاهتم األولية ومعرفتيم الطلبة خصائص  (3)

 دوكوف اإلسالمية الثانوية العلـو إحياء مدرسة ُب العريب النحو تعليم  (4)
 وا١تادة الدراسية وا٠تطة ا١تستخدـ ا١تنيج من فيو ٔتا الشرقية جاوى غرسيك
 وا١تشكالت تقودييا وطريقة ا١تستخدمة والوسائل تعليميا وطريقة التعليمية

 .التعليمية العملية ُب ا١تدرس تواجو اليت

 . التطوير إنتاج من ا١تتحصل الكتاب باستخداـ لعريبا النحو تعلم نتيجة  (5)
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 جمتمع البحث وعينتو -ب
مدرسة إحياء العلـو الثانوية  ُب ىذا البحث ىو ٚتيع طلبة ف ٣تتمع البحثإ

وأما عينتو  .2011-2010ُب العاـ الدراسي  اإلسالمية دوكوف غرسيك جاوى الشرقية
 44 موى ( XII IPS 1)  1 اإلجتماعية الفصل الثاين عشر قسم العلـو ُب الطلبة مفي

الثاين عشر قسم والفصل  .ةالضابط ىو اجملموعة)أربعة وأربعوف( طالبا، ىذا الفصل 
 اجملموعةطالبا، ىذا الفصل ىو  )أربعوف( 40م وى  (XII IPS 2) 2 العلـو اإلجتماعية

  .ةيبيالتجر 
 ريات البحثغمت -ج

 تصل إلييا تنقسم كما يلي:متغَتات البحث اليت استطاعت الباحثة أف 
النحو العريب على أساس آراء  إعداد كتابا١تتغَت ا١تستقل ُب ىذا البحث ىو  -1

 .ابن مضاء القرطيب
ل التجربة وبعد با١تتغَت التابع ُب ىذا البحث ىو نتيجة التعليم لدي الطلبة ق -2

 التجربة.
 البحث أدوات -د

ع البيانات ا١تطلوبة وىي كما تستخدـ الباحثة ُب ىذا البحث أىم أدوات ٚت
 يلي:

 ا١تالحظة -1
ىي أداة من أدوات ٚتع البيانات بأف تالحظ وتسجل وتكتب الباحثة كل 

 139الظواىر ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث، أو ا١تالحظة والكتابة عن الظواىر ا١تنظورة.
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  Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kopetensi dan Praktiknya. 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) Hal 12. dan Hadi, Sutrisno, Metodologi 

Riset. (Yogyakarta: Andi Offset, 1990) Hal 136. 
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ة من وسائل ٕتميع البيانات، ذلك ألهنا تسيم إسياما أساسيا ميموىي وسيلة  
وأما البيانات اليت ٖتتاجيا الباحثة هبذا األداء ىي عن بيئة  140ُب البحث الوصفي.

   ا١تدرسة ووسائل وعملية التعليم فييا.
 االختبار -2
 Pretest-postest Control) تأسيسا ٦تا استخدمو الباحثة ُب تصميم التجربة وىي   

Group Design)  . فتستحدـ الباحثة االختبار الذي رتبتو الباحثة. وظيفة االختبار ىي
ٚتع البيانات اليت تتعلق ٔتعرفة كفاءة الطلبة ويكوف ُب بداية الفًتة اإلجرائية )يسمى 

 باالختبار القبلي( وُب آخر كل دور )يسمى باالختبار البعدي(.
ولية قبل قياـ اإلجراء، وأما األ ر القبلي معرفة إٔب كفاءة الطلبةا٢تدؼ من االختباو  

وتصنيف االختبار  141ا٢تدؼ من االختبارالبعدي فمعرفة تقدـ الطلبة ُب أخر دور.
االختبار وتعيُت عدد بنود  : االعداد واختيار ا١تادة تعيُت نوعاآلتية يعتمد على ا٠تطوات

وتصنف الباحثة اختبار من  142األسئلة وترتيب األسئلة على أساس خذاذة األسئلة.
يا الباحثة وا١تشًتؾ متعدد حوٕب عشرين بندا األسئلة ا١تشًتؾ لنقدىا وتكميليا ٍب تناقش

 لتحسينيا. والبيانات ا١ترجوة تتناو٢تا من االختبار ىي الكفاءة األولية للطلبة ُب النحو
تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء وكفاءهتم بعد أف يستخدموا  العريب

 .القرطيب
 
 
 

 

                                                 
140

 .355( ص 1982 )كويت: وكالة ا١تطبوعات عبد اهلل اٟترمي، 6 ط ،أصول البحث العلمي ومناىجوأٛتد َبدر،     

141
  Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran.  (Bandung: ITB 

Bandung, 1996) Hal 20-21. 
142

  Ainin, M,  dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: 

Misykat, 2006)  Hal 94-106 
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 ثايناٞتدوؿ ال
 معيار نتيجة االختبار 

 

 نسبة مئوية )%( ا١تستوى الرقم

 79,50-100 ٦تتاز .1

 65,50-79,49 جيد .2

 55,50-64,49 متوسط .3

 40,50-55,49 مقبوؿ .4

 0-39,49 ضعيف .5
 
 

 ةنااالستب -3
قائمة من األسئلة أو األحكاـ أو التقريرات اليت يطلب فييا الرأي وعادة ما  يوى

)    ( مثال، وقد  يكتب ىذا الرأي وتطلب اإلجابة بوضع عالمة ٦تيزة كيذه العالمة
 وتستخدمو الباحثة ١تعرفة استجابات الطلبة على 143يطلب تقريرا مطوال مكتوبا.

النحو  ُب تعليم على أساس آراء ابن مضاء القرطيب استخداـ ا١تواد التعليمية ا١تعدة
تتكوف من أربع اختيارات :  skala likertسكاال ليكَتت  ةان، ومنوذج ىذا االستبالعريب

تعتمد على  ةانموافق جدا. والتقريرات ُب االستبموافق جدا، موافق، وغَت موافق، وغَت 
 استجابات الطلبة كمثل االىتماـ والرغبة واالقتناع.

 
 
 
 
 

                                                 
143

 .166( ص 1977)القاىرة: دار الثقافة،  تصميم البحث لتعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس،    
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 لثاينا اٞتدوؿ
 معيار استجابات الطلبة

 نسبة مئوية )%( ا١تستوى الرقم

 100-67 ٦تتاز .1

 66-34 متوسط .2

 33-0 فاشل .3
 

  ا١تقابلة -4

 الباحث تطرح أشخاص ٣تموعة أو آخر وشخص الباحث بُت تتم عملية وىي
 وستقابل 144.ا١تطروحة األسئلة تلك عى إجاباهتم تسجيل ويتم أسئلتو، علييم خال٢تا ُب

 ُب العريب النحو خاصة العربية اللغة تعليم ٣تاؿ ُب وا٠تبَت العريب النحو مدرس الباحثة
 .الرسالة ىذه إعداد

 مصادر البيانات -ىـ
بن الرد على النحاة عند اوالبيانات اليت ٚتعتيا الباحثة ُب ىذا البحث ىي كتاب  

النحو العريب على أساس ا١تواد التعليمية ا١تعدة ُب تعليم مضاء القرطيب والوثائق لعملية 
والعملية التعليمية  لدراسيةعلى سبيل ا١تثاؿ بيانات ا٠تطة ا آراء ابن مضاء القرطيب

 وتقودييا ونتائجيا.
واليت تكوف  145ناؿ منو البيانات.توا١تراد ٔتصادر البيانات موضوع البحث حيث 

 ُب لطلبةوا الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيك، أستاذ النحو ُب مدرسة إحياء العلـو
 ةالضابط موعةاجملوىو ( XII IPS 1)  1 الفصل الثاين عشر قسم العلـو اإلجتماعية

ُب  ةيبيالتجر  اجملموعةوىو  (XII IPS 2) 2 الثاين عشر قسم العلـو اإلجتماعيةوالفصل 

                                                 
144

 .96( ص 2007الطبعة األؤب، )عماف: دار ا١تسَتة، ، علميأساسيات البحث المنظر الضامن،    

145
  Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998)  Hal 107. 
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والوثائق ا١ترتبطة بتعليم النحو ُب ىذه ا١تدرسة على . 2011-2010العاـ الدراسي 
 سبيل ا١تثاؿ اٞتدوؿ الدراسي وكشف اٟتضور وا١تنيج.

 حتليل البيانات أسلوب -و
البيانات ىو عملية ترتيب وتنظيم البيانات وتنسيقيا وتشخيصيا ا١تراد بتحليل 

ُب ٣تموعة من اجملموعة ا١تعينة، وىذه العملية تكوف من أوؿ ٚتع البيانات عند ترؾ 
اىتماما وقوة  ةالباحث تالباحث ميداف البحث، ولذلك تطلب ىذه العملية جيد

 وفكريا.
 ا١تادة إلعداد التطويري األسلوب الباحثة ستخدـت السابقة، البيانات ٚتع أف بعد 
 األسلوبو  القرطيب، مضاء ابن آراء أساس على العريب النحو من ا١تستمدة الدراسية
التحليل الكمي،  ُب ىذه الدراسة ةستخدـ الباحثتو  لبة،الط آراء لبياف التحليلي الوصفي

ضا فيو ب، ويعرض أيالذلك كانت إجراءات البحث ٖتتاج إٔب اإلقامة بالتعديد واٟتس
  اٞتدوؿ.

خصائي االلتحليل البيانات الكمية با١تغَتتُت تستعمل الباحث التحليل 
خصائي اال: التحليل كما قاؿ أٛتد بدر،  (Analysis Statistic Inferensial)اإلستدالٕب 

( واليت سبقت اإلشارة إلييا، أي Samplingاإلستدالٕب فيو يتضمن عملية ا١تعاينة )
 146ا١تختارة منو. (Population or Universe٘تثل اجملتمع الكبَت ) اختبار ٚتاعة صغَتة
: يستعمل التحليل اإلخصائي اإلستدالٕب بتطويع Bambang Setiyadiبينما قاؿ 

( أو غَت ا١تعآب Parameterikخصائي ا١تعآب )باالالبيانات من ا١تتغَتتُت أو أكثر، إما 
(Non-Parameterik.)147 

 Tوإذا أرادنا اٟتصوؿ إٔب ا١تقارنة بُت العينتُت الفارقتُت فنستعمل اختبار 
بأف  Anas Sudijonoكما قاؿ   148(.Independent Groups T-Testللمجموعة ا١تستقلة )

                                                 
146

 .363، ص ادلرجع السابقأٛتد بدر،   

147
 Setiyadi, Bambang, Metodologi Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing. 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. Hal 93. 
148

  Ibid,  Hal 95. 
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ىو االختبار اإلخصائي الختبار الفرض الصفري ىل ىو صحيح أو  Tاالختبار 
  149زائف.

ت عن نتيجة تعلم الطلبة وُب ىذه اٟتالة تستخدـ الباحثة أسلوب ٖتليل البيانا
اليت تتجلى من فروؽ ا١تقياس ا١تعدٕب لنتيجة الطلبة حىت ٗتترب فروض البحث تؤخذ 

( ُب ا١تائة، ولتحليل مستوى فروؽ نتيجة التعلم لالختبارين يقـو 0مستوى الفروؽ )
 الباحث على األرمزة التالية:

  150(1نطلب قيمة ا١تتوسط لكل ٣تموعة بالرمز ا١تتوسط )  -1

 
 :البيانات

X : ا١تتوسط 
 النتيجة ٣تموعة:  

N  :العينة عدد  
وبعد ذلك نطلب قيمة اإل٨تراؼ ا١تعياري بُت قيمة ا١تتوسط ُب القبلي  -2

 151وقيمة ا١تتوسط ُب القبلي باستخداـ الرمز

 
 :البيانات

Md  :والبعدي القبلي نتيجة بُت الفروؽ من ا١تتوسط 
N : العينة عدد 

                                                 
149

  Sudijono, Anas,  Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007) Hal 88. 
150

  Sukardi,  Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Bumi Akasara, 2007) 

Hal 88. 
151

  Ibid, Hal 89. 
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D∑ : يعرفو أف يستطيع الذي وبعدي قبلي نتيجة بُت الفروؽ ٣تموعة 
 :بالرمز

D X-Y∑ 
 

   X  :البعدي لنتيجة ا١تتوسط 
   Y : القبلي لنتيجة ا١تتوسط 
 152:بالرمز والبعدي قبلي ا٠تتبار بُت الفروؽ مستوى نطلب -3 

 

 
 

الرمز السابق أحد الرموز اإلخصائية ا١تستعملة ١تعرفة الصواب أو ا٠تطاء من فروض  
صفر الذي يقوؿ أف يعرؼ مستوى الفروؽ بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي، 

 (. T-Testمة )و٘تتحن بعد ذلك نتيجة مستوى الفروؽ بقي
 مراحل تنفيذ الدراسة -ز

 :اآلتية با٠تطوات بتنفيذىا ةالباحث قـوت اإلجراءات وىذه
 مراحل تنفيذ البحث التطويري : –أوال 

 ٖتديد ا١تشكلة  -1

 اناتيٚتع الب -2

ُب النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء إعداد ا١تادة التعليمية ا١تستمدة  -3
 القرطيب

 بَت حوؿ إعداد ا١تواد التعليميةمراجعة ا٠ت -4

 تصحيح ا١تادة اليت سبق إعدادىا من قبل -5

                                                 
152

 Arikunto, Suharsimi,  Prosedur Penelitian  (Yogyakarta: Bina Aksara, 1985)  

Hal 191. 



 71 

 لبةتطبيقيا لفئة قليلة من الط -6

 مراجعة ا٠تبَت حوؿ إعداد ا١تواد التعليمية للمرة الثانية -7

 تصحيحيا للمرة الثانية -8

 تطبيقيا لفئة قليلة من الطلبة -9

 عليمية للمرة الثالثةمراجعة ا٠تبَت حوؿ إعداد ا١تواد الت -10

 تصحيحيا للمرة الثالثة -11

ُب  بةقابلة لالستخداـ ٞتميع الطل عة ا١تادة التعليمة بعد أف أصبحتطبا -12
ُب العاـ الدراسي  (XII IPS 2) 2الفصل الثاين عشر قسم العلـو االجتماعية 

2010-2011 . 
 ثانيا : مراحل تنفيذ البحث التجرييب

 اإلعداد مرحلة -0
 .  واْب واحتياجيم ،لبةالط معرفة خصائص ١تعرفة األولية بالدراسة ةالباحث قـوت (1

  .الباحثة ْتثتيما الذين ةيبيتجر ال موعةاجملو  ةضابطال موعةاجمل وتعيُت ٖتديد (2    

 التجرييب التعليم عملية تبدأ أف قبل الدراسة خطةو  التحضَت الباحثة صممت (3
 .مالتعلي إجراءات ُب موجية لتكوف

 .تعليميةال إجراءات ةالباحث تصمم( 4
 واالختبار ةاناالستب تصميم( 5

 ثالثة على ٖتتوي التجارب وتلك فصل، لكل ٕتارب بثالثة الباحثة تقـو
 فعلالو  السببية،( فاال) سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعلال وىي مواضيع
 .ين والثوالثإلغاء العلل الثواو  ا١تعية،( واوال)و سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع

وبعد ذلك، تأخذ الباحثة االختبار بعد ثالثة ٕتارب. ومواد االختبار  
 مأخوذة من ا١تواد اليت قد سبق تعليميا. 
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 الثالثاٞتدوؿ 
 عملية إجراءات البحث

 الفصل التدريس ا١تواد التاريخ رقم
 الضابط - االختبار القبلي 3-2011- 23 1.
 التجربة - االختبار القبلي 3-2011- 23 .2
فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا ال 3-2011- 24 .3

 ( السببيةفاال)سبقت 
على غَت أساس 

ابن مضاء 
 القرطيب

 الضابط

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا ال 3-2011- 24 .4
 ( السببيةفا)سبقت 

على أساس ابن 
 مضاء

 التجربة

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا ال 3-2011- 26 .5
 واو( ا١تعيةال)سبقت 

ى غَت أساس عل
ابن مضاء 

 القرطيب

 الضابط

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا ال 3-2011- 26 .6
 واو( ا١تعيةال)سبقت 

على أساس ابن 
 مضاء

 التجربة

على غَت أساس  يةل  اإلعرابالعل 3-2011- 30 .7
ابن مضاء 

 القرطيب

 الضابط

على أساس ابن  يةاإلعراب  العلل 3-2011- 30 .8
 مضاء

 التجربة

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا ال 3-2011- 31 .9
( السببية فاال)سبقت 

 العللو  واو( ا١تعيةالو)

مراجعة ا١تادة 
ا١تدروسة غَت 

أساس ابن مضاء 

 الضابط
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 القرطيب يةاإلعراب
فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا ال 3-2011- 31 .10

( السببية فاال)سبقت 
 العللو  واو( ا١تعيةالو)

 يةاإلعراب

مراجعة ا١تادة 
١تدروسة على ا

 أساس ابن مضاء

 التجربة

 الضابط - االختبار البعدي 4-2011- 2 .11
 التجربة - االختبار البعدي 4-2011- 2 .12

 

 التجربة ةمرحل -9

النحو العريب على أساس  كتاب  أخذت الباحثة نتيجة االختبار القبلي قبل تعليم (1
 .آراء ابن مضاء القرطيب

 النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيبة ا١تعدة ُب ا١تواد التعليميتعليم  (2
 .ةيبيالتجر  جملموعة

النحو ا١تواد التعليمية ا١تعدة ُب  با١تالحظة العميقة من خالؿ تطبيق ةقـو الباحثت (3
  .العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب

 .ةيبيالتجر  واجملموعة ةالضابط لمجموعةلباالختبار البعدي  ةقـو الباحثت  (4
 الدرجة وتقدير التصحيح -3

 أوراؽ ُب البيانات الباحثة وٚتعت ةا١تعدّ  األسئلة إجابة من الطلبة انتياء بعد 
 اجملموعة، حسب الدرجة بتقدير البنود من وكل. تصحيحيا ُب الباحثة فتبدأ اإلجابة،

 فيكوف حةصحي إجابة األسئلة ٚتيع إجابة على قادرا ا١تخترب بالالط كانت إذا حىت
وفسرت الباحثة تقدير الدرجة إٔب نتيجة مقرر على أساس تقدير . (100) الدرجة تقدير

 اٞتدوؿ ُب وتعرض ا١تقرر، الدراسي الدليل كتاب ُب ذكرت كما (PAP)الدرجة ا١تعيارية 
 :اآلٌب

 



 74 

رابعالاٞتدوؿ   
 معيار نتيجة الطلبة

 الرقم التقدير الدرجات النسبة ا١تئوية 
80%-100%  80-100 .1 جيد جدا   
70%-79%  70-79 .2 جيد   
60%-69%  60-69 .3 مقبوؿ   
50%-59%  50-59 .4 ناقص   
00%-49%  00-49 .5 ضعيف   
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 الفصل الرابع
 ومناقشتيا وحتليليا البيانات عرض

 

ادلبحث األول: حملة عن مدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية دوكون 
 غرسيك

 ادلدرسةأوال: أحول 
تقع ُب شارع شرؽ  إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيككاف مدرسة 

 12غرسيك جاوى الشرقية. وأقيمت ىذه ا١تدرسة ُب مرة أؤب  104السوؽ دوكوف 
ـ، وا١تؤسس األوؿ ىو الشيخ اٟتاج معصـو صفياف، وىذه ا١تدرسة متحد 1951ينايَت 

.ُب البيئة ا١تعيد اإلسالمي إحياء ال  153علـو

 إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيكٖتولت أحواؿ الرياسة ُب مدرسة 
 منذ أوؿ تأسيسيا وىي كما يلي:

 ـ(1960-1951: )   ج معصـو صفيافأ( الشيح اٟتا 
 ـ(1976-1960: )  ب( الشيح اٟتاج ٤تفوظ معصـو

 ـ(1984-1976: )   ج( الشيح اٟتاج رّب معصـو
  اآلف     (-1984: )   ج( الشيح اٟتاج عفيف معصـو

تقـو ىذه ا١تدرسة سبعة خصص ُب اليـو بدأت من الساعة السابعة صباحا  
الثوف دقائق هنارا، والدراسة ست أياـ ُب األسبوع والعطلة حىت الساعة الثانية وٜتسة وث

إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف يـو اٞتمعة. وكاف أىداؼ أساسية ُب مدرسة 
 154 ، وىي كما يلي :غرسيك

 ( تكوين الناس الذين يسَتوف على إرشاد اإلسالـ1
                                                 

153
 Profile MA Ihyaul Ulum, Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2007. Hal 124 
154

Ibid . Hal 126  
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 لعلـو الكثَتة(تكوين الناس متقُت وماىرين وعاملُت با2
 ( رفع الكفاءة األكادديية3
 (  تنمية التجريبية لنيل األمور اٞتديدة للمستقبل4
 ( تنمية الكفاءة االبتكارية عند الطلبة ُب األنشطة ا١تتنوعة5
 ( تسلط الكفاءة اإلنسانية6
 ( تشجيع الطلبة ُب التعلم لتنمية العلـو الدينية والتقنية7

مدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية  لعريب يفمنيج تعليم النحو اثانيا: 
 دوكون غرسيك

 إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيكمدرسة تعليم قواعد النحو ُب  
إحدى من عمليات األنشطة التعليمية لدفاعة منو كفاءة الطلبة ُب ميارة القراءة خاصة 

ة ُب تعبَت الكتابة على وجو اإلنشاء قرأءة الكتب وفيم النصوص ا١تقروءة، وكفاءة الطلب
 ا١توجو تناسب بالًتاكيب والقواعد النحوية الصحيحة.

 ثالثا: الوسائل ادلعينات
  إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيكمدرسة  أما الوسائل ا١تعينات ُب 

 كثَتة منيا:
 ف غرسيكإحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكو  ( البناء الواسع ١تدرسة1)
 ( ا١تصلى كالوسيلة العبودية2)
 ( الغرؼ العديدة للتعلم3)
 ( ا١تكتبة بعدة الكتب العلمية والدينية4)
( ا١تعامل وىي ا١تعمل الديٍت، وا١تعمل اللغوي، وا١تعمل للعلـو الطبيعية ومعمل الفزياء 5)

 ومعمل الكيمياء وا١تعمل االقتصادي.
 ( القاعة الواسعة6)
 اف ٠تدمة حوائج الطلبة( ا١تقصف والدك7)
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 ( ا١تلعب الواسعة للرياضة8)
 رابعا: مدرسو يف مدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية دوكون غرسيك

، معظميم حيملوف شيادة 2011-2010مدرسا ُب السنة  50ُب ىذه ا١تدرسة  
ة ة مدرسُت حيملوف شيادة ا١تاجستَت، ومظم ا١تدرسُت ىم رجاؿ إال ثالثاللسانس، وٜتس

 ا١تدرسات.
 وىنالك ثالثة مدرسو قواعد النحو، وىم: 

 (  اٟتاج علي ٛتيد وىو مدرس النحو ُب فصل العاشر1)
 ( الشيخ اٟتاج أٛتد شيخوف وىو مدرس ُب الفصل اٟتادي عشر2)
 ( الشيخ اٟتاج ٤تفوظ معصـو وىو مدرس ُب الفصل الثاين عشر3)

 تعليمياٚتيع ا١تدرسوف ٢تا كفاءة جيد ُب قواعد النحو و 
 : الطلبةخامسا

ُب العاـ عدد الطلبة ُب مدرسة إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيك 
طالبا. ىم جاؤوا من أ٨تاء غرسيك والموعاف، وأكثرىم  457ـ 2011-2010الدراسي

 من مدينة غرسيك.
ينقسم ىوالء الطلبة إلة تسعة فصال، للفصل العاشر أربعة فصوؿ وىي من "أ" 

د"، وللفصل اٟتادي عشر والثاين عشر أربعة فصوؿ. ينقسم لكل من الفصل إٔب "
اٟتادي عشر والثاين عشر إٔب قسمُت ومها قسم العلـو الطبيعية وقسم العلـو 

 االجتماعية.
للفصل اٟتادي عشر ينقسم إٔب أربعة فصوؿ وىي قسم العلـو الطبيعية فصالف 

الثاين عشر فينقسن إٔب أربعة فصوؿ  فصالف. وكذلك للفصل وقسم العلـو االجتماعية
 فصالف. والبياف كما يلي: فصالف وقسم العلـو االجتماعية ومها قسم العلـو الطبيعية
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 امساٞتدوؿ ا٠ت
ُب العاـ مدرسة إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيك عدد الطلبة ُب 

 ـ2011-2010الدراسي
 اجملموع عدد الطلبة لكل فصل الرقم

الفصل  .1
 العاشر

 157 د ج ب أ

 40 40 38 39 

اٟتادي  .2
 عشر

قسم العلـو  قسم العلـو الطبيعية
 االجتماعية

140 

1 2 1 2 

33 32 39 36 

الثاين  .3
 عشر

قسم العلـو  قسم العلـو الطبيعية
 االجتماعية

160 

1 2 1 2 

38 38 44 40  

 457 اجملموع
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النحو العريب على  كتابتصميم   نتيجةعرض البيانات من ال ث الثاين :ادلبح
  أساس آراء ابن مضاء القرطيب

، وقد تعليم النحو العريب ُب اليت ٕتري علييا الباحثة ا١تادة ا١تصممةتوضيحا 
النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب  كتابحصلت الباحثة على ٚتع  

 علم النحو لعامة الطالب على أساس َتُب تيس))ا١توضوع بي ا١تطبوعة ُب كتاب تعليم
وحدات من الدروس  الذي يتكوف من كتاب التلميذ ٔتا فيو ((آراء ابن مضاء القرطيب

وحدات من الدروس والنشاطات  وكتاب ا١تعلم ٔتا فيو ،والنشاطات التعليمية والتدريبية
 كما يلي بياهنا بالتفصيل:التعليمية والتدريبية  

 ال: كتاب التلميذأو 
يتكوف ىذا الكتاب من موضوع الكتاب، وثالثة وحدات من الدروس وا١تراجع.  
كل وحدة تتكوف من ا١تعيار الكفاءة الذي حصل علييا الطلبة بعد تعلمو، وا١تادة 

والنشاطات التعليمية والتدريبية، وفيما يلي ٤تتوى الكتاب  التعليمية اليت يتعلميا الطلبة
 للتلميذ:

 فا( السببيةالفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )ال: وحدة األؤب   لا -1
فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت                              ال: يستطيع الطالب أف يفيم       عيار الكفاءةم

، فا( السببية ُب ٙتانية مواضيع )األمر، والنيي، واالستفياـال)
فعل الضيض، والدعاء( واإلجياز والنفي، والعرض، والتمٍت، والتح
فا( السببية فييا العطف والقطع الا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )

، وإف نصب كاف الفعل من األوؿ ورفع الفعل على أنو موجب
 .               األوؿ والفعل الثاين ُب نفس ا١تعٌت

  ا١تنصوب  فعل ا١تضارعال( يستطيع الطالب أف يذكر مفيـو 1: ) كفاءة األساسية   ال
فا( السببية ُب ٙتانية مواضيع )األمر، والنيي، الإذا سبقت )

ضيض، والدعاء( ، والنفي، والعرض، والتمٍت، والتحواالستفياـ
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فا( السببية فييا العطف الفعل ا١تضارع إذا سبقت )الواإلجياز 
، وإف نصب كاف والقطع من األوؿ ورفع الفعل على أنو موجب

 .ثاين ُب نفس ا١تعٌتالفعل األوؿ والفعل ال
فعل ا١تضارع الويطبق عن  ( يستطيع الطالب أف يستوعب2)

فا( السببية ُب ٙتانية مواضيع )األمر، الا١تنصوب إذا سبقت )
والنيي، واالستفياـ، والنفي، والعرض، والتمٍت، والتخضيض، 

فا( السببية فييا الفعل ا١تضارع إذا سبقت )الوالدعاء( واإلجياز 
، وإف نصب من األوؿ ورفع الفعل على أنو موجب العطف والقطع

 .ّتمل مفيدة كاف الفعل األوؿ والفعل الثاين ُب نفس ا١تعٌت
 فا( السببيةالا١تادة                 : التعرؼ على فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت العاب يالنشاط األوؿ:  است :النشاطات التعليمية  
 فا( السببية ُب األمر والتمثيل. ال)

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت العاب يالنشاط الثاين: است                        
 فا( السببية ُب النيي والتمثيل.ال)

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت العاب يالنشاط الثالث: است                        
 مثيل.فا( السببية ُب االستفياـ والتال)

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت العاب يالنشاط الرابع: است                        
 فا( السببية ُب النفي والتمثيل.ال)

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت العاب يالنشاط ا٠تامس: است                        
 )فا( السببية ُب العرض والتمثيل.

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت الاط السادس: استعاب النش                        
 فا( السببية ُب التمٍت والتمثيل.ال)
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فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت العاب يالنشاط السابع: است                        
 فا( السببية ُب التخضيض والتمثيل.ال)

رع ا١تنصوب إذا سبقت فعل ا١تضاالعاب يالنشاط الثامن: است                        
 )فا( السببية ُب الدعاء والتمثيل.

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا العاب إجياز ياستالنشاط التاسع:                         
فا( السببية فييا العطف ويكوف السبقت )

إعراب الفعل الثاين كإعراب الفعل األوؿ قبل 
 والتمثيل.الفاء 

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا الإجياز  عابيط العاشر: استالنشا                        
فا( السببية وكليا جيوز فييا القطع من السبقت )

 والتمثيل.األوؿ ورفع الفعل على أنو موجب 
فعل ا١تضارع ا١تنصوب العاب إجياز ياست عشر: حاديالنشاط                          

وإف نصب كاف الفعل  فا( السببيةالإذا سبقت )
 والتمثيل. ألوؿ والفعل الثاين ُب نفس ا١تعٌتا

فا( الفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )التعيُت النشاطات التدريبية: النشاط األوؿ: 
السببية ُب ٙتانية مواضيع )األمر، والنيي، 
واالستفياـ، والنفي، والعرض، والتمٍت، 

 والتخضيض، والدعاء.
فا( الفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )ال٘تثيل النشاط الثاين:                        

السببية ُب ٙتانية مواضيع )األمر، والنيي، 
واالستفياـ، والنفي، والعرض، والتمٍت، 
والتخضيض، والدعاء واإلجياز فعل ا١تضارع 

فا( السببية فييا العطف الا١تنصوب إذا سبقت )
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، والقطع من األوؿ ورفع الفعل على أنو موجب
الفعل األوؿ والفعل الثاين ُب  وإف نصب كاف

 نفس ا١تعٌت.
 واو( ا١تعيةالفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )الالوحدة الثانية :  -2

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت اليستطيع الطالب أف يفيم  :     معيار الكفاءة
 واو( ا١تعية.ال)

ضارع ا١تنصوب إذا فعل ا١تال( يستطيع الطالب أف يذكر مفيـو 1كفاءة األساسية : )ال
 واو( ا١تعية.السبقت )

فعل ا١تضارع ال( يستطيع الطالب أف يستوعب ويطبق عن 2)                    
 .ّتمل مفيدة واو( ا١تعيةالا١تنصوب إذا سبقت )

 واو( ا١تعية.الفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )الا١تادة                 : التعرؼ على 
ىا ويتضمن عاب عن الواو تنصب ما بعدي: النشاط األوؿ: است  النشاطات التعليمية

 .على معٌت مع والتمثيل
 فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا العاب إف جـز ي: است النشاط الثاين 

واو( ا١تعية ويدؿ على معٌت لنياه عن السبقت )
 اٞتمع والتفرقة مع والتمثيل.

نصوب إذا فعل ا١تضارع ا١تالعاب إف رفع يالنشاط الثالث: است 
واو( ا١تعية ويدؿ على معٌت لنياه عن السبقت )

الفعل األوؿ وأوجب لو الفعل األخر مع 
 والتمثيل.

 واو( الفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )الالنشاط األوؿ: تعيُت   النشاطات التدريبية:
 ا١تعية
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واو(  ال)سبقت فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا الالنشاط الثاين: ٘تثيل                        
، والرفع. ا١تعية  ُب حالة النصب، واٞتـز

    إلغاء العلل الثواين والثوالث ة :لثالوحدة الثا -3
    إلغاء العلل الثواين والثوالث  عيار الكفاءة        : يستطيع الطالب أف يفيمم
 العلة األؤب ُب اإلعراب( يستطيع الطالب أف يذكر 1كفاءة األساسية    : )ال

العلة األؤب ُب يستطيع الطالب أف يستوعب ويطبق ( 2)                        
 ّتمل مفيدة اإلعراب

   إلغاء العلل الثواين والثوالثا١تادة                 : التعرؼ على 
    مع ُب اإلعراب العلة األؤبالنشاطات التعليمية  : النشاط األوؿ: التعرؼ على 

   التمثيل.
  ُب اإلعراب العلة األؤبتعيُت  النشاط األوؿ: التدريبية    : النشاطات

 ُب اإلعراب العلة األؤب النشاط الثاين: ٘تثيل                          
 ثانيا: كتاب ادلعلم

يتكوف ىذا الكتاب من ا١توضوع والوحدات من الدروس. لكل وحدة تشمل 
وا١تادة التعليمية وخطوات التعليم والوسائل معيار الكفاءة والكفاءة األساسية وا١تدلوالت 

ا١تستخدمة والنشاطات التعليمية مكملة بالتوضيخ عن خطوات تعليميا، والنشاطات 
التدريبية مكملة كذلك بالتوضيخ عن خطوات تدريبيا وا١تراجع. فكتاب ا١تعلم ال خيتلف 

حىت يسيل عليو  فيو بكتاب التلميذ إال أف الكتاب للمعلم مكمل با٠تطوات التعليمية
 القياـ بتعليمو.
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النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء  كتاب: اخلطوات التعليمية  ثالثا
 القرطيب

 العملية اإلجرائية -1
ُب يـو السبت ُب اٟتصة دقيقة  45ثالثة األياـ ُب األسبوع ١تدة جرى اإلجراء 

 ٟتصة السابعة.ُب ا ويـو ا٠تميس السادسة ويـو األربعاء ُب اٟتصة الثانية
  ٗتطيط اإلجراء -2

 ما يلي:ك ةالباحث تُب ىذه ا١ترحلة أعد
ُب  على أساس آراء ابن مضاء القرطيبالنحو العريب  كتابتصميم  إعداد ( 1

فعل ا١تضارع ا١تنصوب وإلغاء العلل الموضعُت ومها: باب إلغاء العامل ُب 
 الثواين والثوالث.

 ثالثة الباحثة تلقي ةالدور  ىذه ُب. الدراسية ا٠تطةو  التحضَت إعداد (2
 ا١تضارع فعلال يفيم أف الطالب يستطيع:أوال: وىي األساسية، الكفاءات
 والنيي، األمر،) مواضيع ٙتانية ُب السببية( فاال) سبقت إذا ا١تنصوب

 فعل واإلجياز (والدعاء ضيض،حوالت والتمٍت، والعرض، والنفي، واالستفياـ،
 األوؿ من والقطع العطف فييا السببية( فاال) سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع

 ُب الثاين والفعل األوؿ الفعل كاف نصب وإف موجب، أنو على الفعل ورفع
 إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعلال يفيم أف الطالب ويستطيع: ثانيا، ا١تعٌت نفس

إلغاء العلل الثواين  يفيم أف الطالب ويستطيع: ثالثا ا١تعية،( واوال) سبقت
 .حصص ثالثة ١تدة لقاءات بثالث والثوالث

 .ا١تالحق ُب كما ةانواالستب واالختبار ورقة وىي البحث، أدوات إعداد (3
 االختبار نتيجة على يعتمد ومعياره الدرس اإلجراء ٧تاح معيار تعيُت( 4

 مستوى تبلغ االختبار نتيجة كاف إذا اإلجراء  ينجح حيث من واالستبانة،
 (.إجيايب) ٦تتاز مستوى تبلغ ةاناالستب تيجةن كاف وإذا ٦تتاز، أو جيد
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 الفصلي ئياإلجرا عملية -3
 ( اللقاء األوؿ1

ا١تواد الدراسية ا١تعدة  اقبل أف تبدأ التعليم بّينت األستاذة الطلبة أف يستخدمو 
ُب موضعُت ومها: باب  وىي ا١تادة ا١تصممة النحو العريب على أساس ابن مضاء القرطيب

من خالؿ البحث  فعل ا١تضارع ا١تنصوب وإلغاء العلل الثواين والثوالثالإلغاء العامل ُب 
 ولكل طالبة كتاب واحد.ا١تواد الدراسية ا١تعدة األستاذة  الفصلي. ٍب وزعت ئياإلجرا

 دقائق( 3( التمييد )1)
بدأت األستاذة التعليم بالسالـ )السالـ عليكم ورٚتة اهلل وبركاتو( فرّده الطلبة 

)كيف حالكم( فرّد الطلبة  مورٛتة اهلل وبركاتو( وسألت عن أحوا٢ت )وعليكم السالـ
)٨تن ٓتَت واٟتمدهلل(  ٍب شرحت أىداؼ تعليم النحو العريب. وتعطى الدوافع للطلبة 
باٟتديث معيم عن الفعل ا١تضارع ا١تنصوب. وتسأ٢تم بسؤاؿ )ما األفعاؿ ا١تضارعة اليت 

رع ا١ترفوع؟ فأجب أحد الطلبة: الفعل ا١تضارع فعل ا١تضااليشيع هبا ُب كالـ العرب سوى 
 ا١تنصوب، فقالت األستاذة: أنت ٦تتاز.

 دقيقة( 39( العرض )2)
ُب عرض ا١تادة استخدمت األستاذة الطريقة القياسية اليت تتكوف من ا٠تطوات: 

 عرض القاعدة وٖتليل القاعدة والتطبيق.

 أ( عرض القاعدة
فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا البة ا١توضوع )ُب ىذه ا٠تطوات بدأت األستاذة بكتا

سبقت )فا( السببية( ُب ٙتانية مواضيع )األمر، والنيي، واالستفياـ، والنفي، والعرض، 
 الدراسية ا١توادضيض، والدعاء( على السبورة. وتطلب من الطلبة بفتح والتحوالتمٍت، 

فعل ا١تضارع بال. وقرأت القواعد النحوية ا١تتعلقة 2و 1 صفحة بُت أيدييم ا١تعدة
 :اا١تنصوب سبقت )فا( السببية ومه
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فا( ينتصب بعدىا الفعل إذا كانت جوابا ألحد ٙتانية ال( فعل ا١تضارع إذا سبقت )أ)
ضيض، والتحأشياء: األمر، والنيي، واالستفياـ، والنفي، والعرض، والتمٍت، 

 والدعاء.
 والقطع العطف فييا سببيةال( فاال) سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعلال واإلجياز(  ب)

 الثاين والفعل األوؿ الفعل كاف نصب وإف موجب، أنو على الفعل ورفع األوؿ من
 .ا١تعٌت نفس ُب

 ب( ٖتليل القاعدة
فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت الأوضحت األستاذة قواعد  ةُب ىذه ا٠تطو 

لنفي، والعرض، والتمٍت، فا( السببية ُب ٙتانية مواضيع )األمر، والنيي، واالستفياـ، واال)
. بلغة األـ بضرب أمثلة السببية( فاال) مع والقطع العطف وجواز ضيض، والدعاء(والتح

 يا ُب عقوؿ الطلبة.حجديدة، لغرض تثبيت القاعدة وتوضي
فا( السببية الفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )البدأت األستاذة بشرح تعريف 
ؾ. وكتبت األمثلة على السبورة، وتعطي الكلمة يكوف جوابا األمر مثل: أعطٍت فأشكرَ 

فا( السببية. أضافت األستاذة الفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )الخطا ُب ٖتتيا لتبيُت 
شرحيا ببياف فعل طلب األمر )األمر وىو الطلب اٞتاـز للفعل على وجو االستعالء ٦تن 

ا١تثاؿ اآلخر من فعل ا١تضارع ىو دوف اآلمر(. ٍب طلبت األستاذة من الطلبة أف حيضروا 
فا( السببية يكوف جوابا األمر بقولو: من يستطيع أف يذكر مثاؿ الا١تنصوب سبقت )

ك، وأجابت طالبة: ارَٛتٍِت َفأشكَرؾ. وكتبت مخر؟ فأجاب الطالب: أحّبٍت فأكر آ
 األستاذة ٚتيع ا١تثاؿ على السبورة. 

فا( السببية الإذا سبقت ) فعل ا١تضارع ا١تنصوبالٍب أوضحت األستاذة تعريف 
يكوف جوابا النيي، وشرحت ىذا التعريف بضرب مثاؿ )ال تظغوا فيو فيحلَّ عليكم 

فا( الفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )الغضيب( وتعطي الكلمة خطا ُب ٖتتيا لتبيُت 
السببية، وأضافت باٟتديث عن بياف فعل طلب النيي)والنيي وىو الطلب اٞتاـز للًتؾ 
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جو االستعالء ٦تن ىو دوف الناىي(، وسألت الطلبة بقوؿ، ىل فيمتم؟ وأجابوا: على و 
 فيمنا.

فا( السببية الفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )الاألستاذة بشرح  تٍب استمرّ 
يكوف جوابا االستفياـ، وكتبت مثليا على السبورة )أتأتينا فنحدَثك(. و١تعرفة االستفياـ 

مفيـو االستفياـ وأدواتو )االستفياـ وىو طلب العلم  عميقا، أضافت شرحيا ببياف
بشيء ٣تيوؿ وحيتاج إٔب جواب ومن أدوات االستفياـ ىي مهزة االستفياـ، ىل، َمْن، 
١تاذا، ما، أين، كيف، مىت(، ولتسييل الفيم الطلبة بضرب مثاؿ آخر وٖتليلو )َىْل ُتْكِرـُ 

ىل( وكاف فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت َزْيدًا فَػُيْكرَِمَك( وأف أداة االستفياـ ىو )
 فا( السببية جوابا االستفياـ ىو )فَػُيْكرَِمَك(.ال)

فا( السببية الفعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )الٍب أوضحت األستاذة تعريف 
يكوف جوابا النفي، وكتبت مثليا على السبورة )ال يقضى علييم فَيموتوا(. وقاؿ الطالب: 

كّرري يا أستاذة أنا ٓب أفيم، واالستاذة تقوؿ: أنظروا ٚتيعا إٔب أنا آسف، من فضلك  
فعل الالسبورة مثال )ال يقضى علييم فَيموتوا( وأف )ال يقضى( يدؿ على نفي، وكاف 

 فا( السببية جوابا النفي ىو )فَيموتوا(.الا١تضارع ا١تنصوب إذا سبقت )
 يكوف السببية( فاال) بقتس إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعلال بشرح األستاذة استمرّ  ٍب

 األستاذة وشرح ،(فَػُتِصْيبَ  ِعنَدنا تَػنػُْزؿ االَ ) السبورة على مثليا وكتبت العرض، جوابا
 آخر مثاؿ ببياف شرحيا وأضافت ،(إليو لػّمح على دؿت يتال الكلمة وىو) العرض معٌت
 (.فنكرَمك تأتينا أال) الطلبة الفيم لًتقية

 السببية( فاال) سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع علفال تعريف األستاذة أوضحت ٍب
 وأضافت ،(فيحدثَنا عندنا زيداً  ليت)  السبورة على مثليا وكتبت التمٍت، جوابا يكوف

 حصولو يرجى ال كاف إف احملبوب األمر وىو) التمٍت فعل ببياف شرحيا األستاذة
 فعل من اآلخر اؿا١تث حيضروا أف الطلبة من األستاذة طلبت ٍب ،(بُعده أو الستحالتو

 من: بقولو جوابا يكوف التمٍت، جوابا يكوف السببية( فاال) سبقت ا١تنصوب ا١تضارع
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 ولتأكيد ِمْنُو، فَاَصدَّؽَ  مَاالً  ٕب  لَْيتَ : الطالبة فأجاب آخر؟ مثاؿ يذكر أف يستطيع
 .وٖتليلو السبورة على ا١تثاؿ ىذا األستاذة كتبت الطلبة، مفاىيم

 السببية( فاال) سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعلال تعريف األستاذة أوضحت ٍب
 َقرِْيب َأَجل ِإَٔب  َأَخْرَتٍت َلْوالَ )  السبورة على مثليا وكتبت ضيض،التح جوابا يكوف

 وىو) التخضيض معٌت ببياف شرحيا األستاذة وأضافت ،(الَصاِٟتُِْتَ  من وأكن َفَأْصَدؽ
 زيداً  زرت ىال)  الطلبة الفيم لًتقية آخر ؿمثا ببياف شرحيا وأضافت ،(وسياط االنتيار
 (.فيكرَمك

 السببية( فاال) سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعلال تعريف األستاذة أوضحت ٍب
( فنيلكَ  بذنوبنا تؤاخذنا ال الليم:) السبورة على ثلا١ت وكتبت الدعاء، جوابا يكوف

 السببية،( فاال) سبقت ذاإ ا١تنصوب ا١تضارع فعلال لتبيُت ٖتتيا ُب خطا الكلمة وتعطي
 (.ْخِسرَ أَ  َفالَ  اْنُصْرين  َربِّ ) الطلبة فيم لًتقية آخر مثاؿ ببياف شرحيا وأضافت

 جوابا يكوف السببية( فاال) سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعللا حاالت و١تعرفة
 ذكرت. والدعاء ضيض،والتح والتمٍت، والعرض، والنفي، واالستفياـ، والنيي، األمر،
 نفي ويليو جواب( فاال) سبقت إذا منصوب غَت ا١تضارع فعلال تعريف تاذةاألس

 إالَّ  أنتَ  ماَ ) السبورة على أمثلة وكتبت فعل اسم سبقت إذا ا١تضارع وفعل واالستثناء
ثُنا تَأتِْيناَ   (.كَ إِلَيْ  َفأَُعلِّمُ  وَصو فَػُتَحدِّ

 جديد من ا١تعدة الدراسية ا١تواد لينظروا الطلبة من األستاذة طلبت ذلك وبعد
 توكتب. السببية( فاال) مع والقطع العطف جواز القاعدة األستاذة أوضحتو  ،3 صفحة

 وأوضحيا( فيؤذيو زيدا عمرو يشتم ال) السبورة على الكتاب من منقولة أمثلو األستاذة
 . فيمنا: وأجابوا فيمتم؟ ىل يقوؿ، الطلبة وسألت .ا١تقروء للقاعدة وفقا
 التطبيق( ج

 ا١تضارع فعل عن جديدة أمثلة ضرب طلبتيا من األستاذة طلبت ا٠تطوة هىذ ُب  
 واالستفياـ، والنيي، األمر،) مواضيع ٙتانية ُب السببية( فاال) سبقت إذا ا١تنصوب
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 إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعلال واإلجياز (والدعاء ضيض،والتح والتمٍت، والعرض، والنفي،
 وإف موجب، أنو على الفعل ورفع األوؿ من عوالقط العطف فييا السببية( فاال) سبقت
 . مفيدة ّتمل ا١تعٌت نفس ُب الثاين والفعل األوؿ الفعل كاف نصب

 (دقائق 3) االختتاـ( 3)
 كشف على للتوقيع الطلبة من يطلب شفيية ٘ترينات األستاذة تعطي أف بعد  

 أف منيم وترجي قبلا١ت اللقاء ُب ا١تعدة الدراسية ا١تواد حيملوا أف منيم وطلبت اٟتضور
 عليكم السالـ) بالسالـ اللقاء ىذا واختتم. البيت ُب أو ا١تعيد ُب الكتاب ذلك يدرسوا
 .وبركاتو اهلل ورٛتة السالـ وعليكم:  الطلبة فردّ  ،(وبركاتو اهلل ورٛتة

 الثاين اللقاء( 2
 دقائق( 3) التمييد( 1)
 على والتسليم والصالة وٛتدلة وبسملة بالسالـ ا١تقدمة ُب األستاذة بدات  

 ٨تن) الطلبة فردّ ( حالكم كيف) مأحوا٢ت عن وسألت وسّلم عليو اهلل صلى ٤تّمد الرسوؿ
 ذلك تورفع ؟ا١تعدة الدراسية ا١تواد ٖتملوف أنتم ىل: الطلبة سألت ٍب (واٟتمدهلل ٓتَت

 فعل ا١تضارع عن ٖتدثنا السابق اللقاء ُب: قالت ٍب. نعم: فأجابوا. ابيدى الكتاب
فا( السببية ُب ٙتانية مواضيع )األمر، والنيي، واالستفياـ، الا١تنصوب إذا سبقت )

( فاال) مع والقطع العطف وجواز والنفي، والعرض، والتمٍت، والتخضيض، والدعاء(
 .ا١تعية( واوال) سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعل عن نتحدث واآلف. السببية

 دقيقة(  39)  العرض (2)
 .ألوؿا اللقاء ُب اكم الثاين اللقاء ُب أيضا القياسية الطريقة اذةاألست استخدمت

 القاعدة عرض( أ

 ا١تعية( واوال) سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعلال ا١توضوع األستاذة كتبت
 سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع بفعل تتعلق اليت القواعد وقرأت السبورة، على وأحكامو
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وقرأت القواعد النحوية  .9 صفحة ا١تعدة الدراسية ا١تواد ُب وأحكامو ا١تعية( واوال)
 وىي: ا١تعيةفا( الا١تتعلقة فعل ا١تضارع ا١تنصوب سبقت )

 ،(ا١تعية واوال) سبقت إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعلال أحكاـ من مسائل ثالثة كانت (أ)
 مع، معٌت النصب ُب ومعناىا الواجب، غَت ُب بعدىا ما تنصب الواو: أوال وىي
 األوؿ فعل عن لنياه رفع ولو: ثالثا والتفرقة، اٞتمع عن لنياه جـز وول: ثانيا

 .الثاين الفعل لو وأوجب
 ب( ٖتليل القاعدة

فعل ا١تضارع ا١تنصوب إذا ال أف تشرح تعريفاألستاذة  بدأت ةُب ىذه ا٠تطو 
. بلغة األـ بضرب أمثلة جديدة، لغرض وأحكام من مسائل ثالثةو  ا١تعيةفا( السبقت )
وكتبت األستاذة ا١توضوع على السبورة،  لقاعدة وتوضيعيا ُب عقوؿ الطلبة.تثبيت ا

ا١تنصوب إذا سبقت )الواو(  عفعل ا١تضار الوأوضحت أوال ا١تسألة األؤب من أحكاـ 
 ا١تعية 

 بضرب( مع معٌت النصب ُب ومعناىا الواجب، غَت ُب بعدىا ما تنصب الواووىي )
 عن وتعّرؼ السبورة، على ا١تثاؿ ىذا وكتبت ،(بَ الل وتشربَ  السمكَ  تأُكلْ  ال)مثا٢تا
 نصب إلف( اللب وتشربَ  السمك تأُكلْ  ال) وكقولنا: بقوؿ القاعدة ىذه ا١تراد ا١تعٌت
 خرى،أ أمثلة حيضروا أف طلبتيا وطلبت. بينيما ٕتمع ال ا١تعٌت كاف الثاين الفعل القائل
 وتشربَ  الدواء تناوؿ الَ : يقوؿ وىو ا٠تلف، ُب جيلس الذي الطلبة إحدى فأجب
 .القيوة

فعل ا١تضارع ١تنصوب إذا سبقت الا١تسألة الثاين من أحكاـ  األستاذة شرحت ٍب
 السمك تأُكلْ  ال)مثليا وذكر( والتفرقة اٞتمع عن لنياه جـز ولو) )الواو( ا١تعية وىي

 على النيى انصب جـز أف فشرحت  السبورة، على ا١تثاؿ ىذا وكتبت (اللب وتشربْ 
 ذه٢ت وفقا أمثلة لضرب األماـ ُب جيلسوف الذين الطلبة من وطلبت. والتفرقة معاٞت
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 تأكلْ  الَ : اآلخر والطالب التلفزيوف، وتنظرْ  الرسالةَ  تكُتبْ  الَ : الطالبة بتافأج القاعدة،
 .ا٠تمر وتشربْ  الكلب

فعل ا١تضارع ١تنصوب الوبعد ذلك أوضحت األستاذة ا١تسألة الثالثة من أحكاـ 
( الثاين الفعل لو وأوجب األوؿ فعل عن لنياه رفع ولوسبقت )الواو( ا١تعية وىي )إذا 

 السبورة، على ا١تثاؿ ىذا وكتبت(. اللب وتشربُ  السمك تأُكلْ  ال) مثا٢تا بضرب
 وأف (اللب وتشربُ  السمك تأُكلْ  ال) وكقولنا: بقوؿ القاعدة ىذه ا١تراد ا١تعٌت فشرحت

 اللب، شرب ٦تن ىو أى اللب شرب لو وأوجب مكالس أكل عن ا١تخاطب هنى رفع
 .فيمنا: فأجبوا فيمتم؟ ىل: الطلبة األستاذة وسألت

 التطبيق( ج
 ا١تضارع فعل عن جديدة أمثلة ضرب طلبتيا من األستاذة طلبت ا٠تطوة ىذه ُب  

، النصب، حالة ُب ا١تعية( واوال) سبقت إذا ا١تنصوب  .مفيدة ّتمل والرفع واٞتـز
 (دقائق 3) تاـاالخت( 3)
 كشف على للتوقيع الطلبة من يطلب شفيية ٘ترينات األستاذة تعطي أف بعد  

 أف منيم وترجي ا١تقبل اللقاء ُب ا١تعدة الدراسية ا١تواد حيملوا أف منيم وطلبت اٟتضور
 عليكم السالـ) بالسالـ اللقاء ىذا واختتم. البيت ُب أو ا١تعيد ُب الكتاب ذلك يدرسوا
 .وبركاتو اهلل ورٛتة السالـ وعليكم:  الطلبة فردّ  ،(وبركاتو اهلل ورٛتة

 الثالث اللقاء( 3
 دقائق( 3) التمييد( 1
 على والتسليم والصالة وٛتدلة وبسملة بالسالـ ا١تقدمة ُب األستاذة بدات  

 الطلبة هفردّ ( حالكم كيف) مأحوا٢ت عن وسألت وسّلم عليو اهلل صلى ٤تّمد الرسوؿ
 تورفع ؟ ا١تعدة الدراسية ا١تواد ٖتملوف أنتم ىل: الطلبة سألت ٍب (دهللواٟتم ٓتَت ٨تن)

فعل ا١تضارع  عن ٖتدثنا السابق اللقاء ُب: قالت ٍب. نعم: فأجابوا. ابيدى الكتاب ذلك
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إلغاء العلل الثواين  عن نتحدث واآلف .وأحكامو ا١تعية( واوال)ا١تنصوب إذا سبقت 
 .والثوالث

 دقيقة(  39)  العرض( 2
 ألوؿا اللقاء ُب كمثل الثاين اللقاء ُب أيضا القياسية الطريقة األستاذة استخدمت

 .والثاين
 القاعدة عرض( أ

 وقرأت السبورة، على إلغاء العلل الثواين والثوالث ا١توضوع األستاذة كتبت
 .13 صفحة  ا١تعدة الدراسية ا١تواد إلغاء العلل الثواين والثوالثب تتعلق اليت القواعد

 :ومهاإلغاء العلل الثواين ب أت القواعد النحوية ا١تتعلقةوقر 
 فقط األؤب بالعلة األخذ إٔب يدعو( 1
 والثوالث الثواين العلل وىو منو التخلص وجيب مرفوض األخر والقسم( 2

 ب( ٖتليل القاعدة
 وأضحت السبورة، على( والثوالث الثواين العلل إلغاء) ا١توضوع األستاذة كتبت  

 أو لفظا علييا الداخلة العوامل الختالؼ الكلم أواخر تغيَت ىو) اإلعراب فتعري أوال
 حركات ُب التغيَت إٔب الداعي ا١توجب السبب تكشف اليت العملية ىو) والعلل( تقديرا

 .(اإلعراب
. 10 صفحة جديد من الكتاب لينظروا الطلبة من األستاذة تطلب ذلك وبعد

 كما وىي ةمثلأ وكتبت( فقط األؤب بالعلة األخذ إٔب يدعو) القاعدة األستاذة وقرأت
 وتعطي. حاؿ: مَاشياً ،و فاعل: اأُلْستاَدُ  ،ماض فعل: َرَجعَ  أي ،مَاشياً  اأُلْستاَدُ  َرَجعَ : يلي

 ترفع مثاؿ، األستاذة توضح وحينما ا١تادة ا١تدروسة الكلمة خطا ُب ٖتتيا لتبيُت األستاذة
 نطقت كذا:  األستاذة فأجابت  وعالمتو؟ رفوعام الفاعل صار ٓبَ : بسؤاؿ ىايد الطالبة

مقبوؿ والبأس بو، والقسم األخر مرفوض وجيب التخلص منو  العلة األؤبو  العرب، بو
 .وىو العلل الثواين والثوالث
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 بضرب شرحيا األستاذة أضافت عميقا، والثوالث الثواين العلل إلغاءو١تعرفة 
الُقْرآفِ و  بو مفعوؿ:ةً ءِقراَ  ،ا١تضارع فعل: َأْسَتِمعُ : أي( آفِ الُقرْ  ةَ ءِقراَ  عُ َأٝتْ  ) اآلخر ا١تثاؿ

ا١تادة ا١تدروسة، ٍب  الكلمة خطا ُب ٖتتيا لتبيُت األستاذة وتعطي. إليو مضاؼ:  
طلبت األستاذة من الطلبة أف حيضروا ا١تثاؿ اآلخر بقوؿ: من يستطيع أف يذكر ا١تثاؿ 

 ،٤ُتَمٌَّد:فاعل ،فعل ماض:َأَكل ( أيلُرزَّ َأَكَل ٤ُتَمٌَّد ا)اآلخر؟ فأجاب الطالب: 
:مفعوؿ بوو    .فيمنا: فأجبوا فيمتم؟ ىل: الطلبة األستاذة وسألت .الُرزَّ

 التطبيق( ج
إلغاء العلل  عن جديدة أمثلة ضرب طلبتيا من األستاذة طلبت ا٠تطوة ىذه ُب  

 .مفيدة ّتمل الثواين والثوالث
 (دقائق 3) االختتاـ( 3)
.  الطلبة منو يستفيد الكتاب ىذا ولعل التوصية األستاذة تلقى التعليم انتياء قبل  

تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن  خالؿ من آخر لقاء اللقاء ىذا أف واستعلم
االختبار البعدي مراجعة ا١تادة ا١تدروسة ٍب ، وأف اللقاء ا١تقبل سيجري مضاء القرطيب

. النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب تعليم١تعرفة كفاءهتم ُب النحو بعد 
وتطلب منيم للتوقيع ُب كشف اٟتضور. وال تنسى تشكر األستاذة على حسن 

 اىتماميم ومشاركتيم وأًّب ىذا اللقاء بالسالـ.
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 وادلقابلة ةانواالستب عرض البيانات من االختبار: الثالث ادلبحث
 : عرض البيانات من االختبارأوال

 كما ورد ُب الباب الثالث أف ٣تتمع البحث ُب ىذا البحث ىو ٚتيع طلبة 
 الثاينمدرسة إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيك جاوى الشرقية ُب الفصل 

الفصل الثاين  ُب  الطلبة موأما عينتو في .2011-2010ُب العاـ الدراسي  (XII)عشر 
)أربعة وأربعوف( طالبا، ىذا  44وىم  ( XII IPS 1)  1 عشر قسم العلـو اإلجتماعية

  (XII IPS 2) 2 الثاين عشر قسم العلـو اإلجتماعيةالفصل ىو فصل الضابط. والفصل 
 . طالبا، ىذا الفصل ىو فصل التجربة )أربعوف(40 موى

 وستعرض الباحثة نتائج البحث كما يلي:
 ةالضابط اجملموعةنتائج  -0

تبار القبلي واالختبار البعدي ُب فصل الضابط، االخبقامت الباحثة أف بعد  
إف متوسط نتيجة االختبار القبلي لفصل الضابط ىو نالت الباحثة النتائج وىي: 

. توضيحا ٢تا ىذا ىو 58,409نتيجة االختبار البعدي ىو  ومتوسط 54,204
 اٞتدوؿ:

 سادسالاٞتدوؿ 
 متوسط نتائج فصل الضابط

 

 رقم

 

 االختبار

 

 نتيجة

 54,204 تبار القبلياالخ .1

 58,409 بعدياالختبار ال .2
 

لدى  االختبار القبليُب  ا١تتوسط نتيجةيتضح أف اعتمادا على اٞتدوؿ السابق  
 بُت تبار فيما خوإذا دخل على معيار نتيجة اال ،54,204لفصل الضابط يبلغ الطلبة 
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 لى مستوى، فتلخص الباحثة أف كفاءة الطلبة لفصل الضابط ع(:40,50-:55,49)
 مقبوؿ. 

بعدي لدى الطلبة لفصل الضابط االختبار الُب  وأما نتيجة ا١تتوسط
-:64,49)  وإذا دخل على معيار نتيجة االحتبار فيما بُت ، 58,409يبلغ

متوسط. وأما  فتلخص الباحثة أف كفاءة الطلبة لفصل الضابط على مستوى (:55,50
 .4,205نتيجة فروؽ ا١تتوسط بينيما فيي 

 تائج فصل التجربةن -9
قامت الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي ُب فصل التجربة نالت أف بعد 

   54,625التجربة ىو  الباحثة النتائج وىي: إف متوسط نتيجة االختبار القبلي لفصل
 . توضيحا ٢تا ىذا ىو اٞتدوؿ:65,800نتيجة االختبار البعدي ىو  ومتوسط

 بعساالاٞتدوؿ 
 ئج فصل التجربةمتوسط نتا

 

 رقم

 

 االختبار

 

 نتيجة

 54,625 االختبار القبلي .1

 65,800 بعدياالختبار ال .2
 

لدى  االختبار القبليُب  اعتمادا على اٞتدوؿ السابق يتضح أف نتيجة ا١تتوسط
 بُت وإذا دخل على معيار نتيجة االحتبار فيما  ،54,625الطلبة لفصل التجربة يبلغ 

 ، فتلخص الباحثة أف كفاءة الطلبة لفصل التجربة على مستوى(:40,50-:55,49)
 مقبوؿ. 
 يبلغتجربة بعدي لدى الطلبة لفصل الاالختبار الُب  وأما نتيجة ا١تتوسط 

 (:65,50-:79,49)  تبار فيما بُتخوإذا دخل على معيار نتيجة اال ،65,800

. وأما نتيجة فروؽ جيد على مستوى تجربةفتلخص الباحثة أف كفاءة الطلبة لفصل ال
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، وىذه الفروؽ تشَت إٔب أف ىاتُت النتيجتُت فروؽ 11,175 ا١تتوسط بينيما فيي
 واضحة.

 الفرق بني نتائج فصل الضابط وفصل التجربة -3
 ( االختبار القبلي لفصل الضابط وفصل التجربة0

وفصل  بعد قامت الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي ُب فصل الضابط 
، نالت الباحثة النتائج وىي: إف متوسط نتيجة االختبار القبلي لفصل الضابط تجربةال

وعلى ىذا يدؿ على أف . 58,409نتيجة االختبار البعدي ىو  ومتوسط 54,204ىو 
التجربة ىو  ومتوسط نتيجة االختبار القبلي لفصل .4,205ىناؾ ارتفاع قليل وىو 

وعلى ىذا يدؿ على أف  .65,800و نتيجة االختبار البعدي ى ومتوسط 54,625
 توضيحا ٢تا ىذا ىو اٞتدوؿ: .11,175  ارتفاع كثَت وىو ىناؾ

 ثامنالاٞتدوؿ 
 متوسط نتائج فصل الضابط وفصل التجربة

 
 

 رقم

  الفصل

 فصل الضابط

 

 تجربةفصل ال
 االختبار

 54,625 54,204 االختبار القبلي .1

 65,800 58,409 بعدياالختبار ال .2

 11,175 4,205 الرتفاعا
 

 و 54,204نتيجة االختبار القبلي لفصل الضابط ىي  متوسط وظير اآلف أف
. وىذه تدؿ على ىناؾ فرؽ  54,625متوسط نتيجة االختبار القبلي لفصل التجربة ىي

وفصل التجربة ليس  نتيجة االختبار القبلي لفصل الضابطإف و وعلى ىذا  0,421وىو 
 .آراء ابن مضاء القرطيبتعليم النحو العريب على غَت أساس  ىناؾ فرؽ مبُت لعملية
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 التجربة لفصل البعدي واالختبار القبلي االختبار( 2
ُب  تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيبو١تعرفة مدى فعالية 

نتيجة االختبار  ىمدرسة إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيك اعتمادا عل
الثاين عشر قسم العلـو  الفصل وىوالتجربة  ُب الفصل لقبلي ونتيجة االختبار البعديا

 فتستخدـ الباحثة بالرموز: .(XII IPS 2)اإلجتماعية 

 
 

 

 :يلي كما وىي حسبيا خطوات وأما
  (Ha)البديل والفرض (Ho)  الصفر الفرض تقدـ( 1

(Ho)  =لتنمية   فعاؿغَت  تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب
 العريب النحو مفيـو ُب الطلبة كفاءة

(Ha)  = كفاءةفعاؿ لتنمية   آراء ابن مضاء القرطيبتعليم النحو العريب على أساس 
 العريب النحو مفيـو ُب الطلبة

 التالية الصفحة ُب كما اإل٨تراؼ ومعيار ا١تتوسط عن يطلب( 2

 تاسعال اٞتدوؿ
 التجربة لفصل البعدي واالختبار القبلي االختبار نتيجة بُت الفروؽ

 االختبار الرقم
 القبلي

 االختبار
 البعدي

 
 /dالفروؽ

 

d2 
 

xd 

 
X2d 

 

1.  55 70 15 225 22125 4251 

2.  50 65 15 225 22125 4251 

3.  50 60 10 100 -22875 8226 

4.  55 70 15 225 22125 4251 
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5.  50 50 0200 0200 -122875 165.76 

6.  60 70 10 100 -22875 8226 

7.  50 65 15 225 22125 4251 

8.  45 65 20 400 72125 50276 

9.  50 60 10 100 -22875 8226 

10.  50 75 25 625 122125 147201 

11.  45 65 20 400 72125 50276 

12.  60 70 10 100 -22875 8226 

13.  45 60 15 225 22125 4251 

14.  55 70 15 225 22125 4251 

15.  50 70 20 400 72125 50276 

16.  55 65 10 100 -22875 8226 

17.  50 70 20 400 72125 50276 

18.  65 70 5 25 -72875 62201 

19.  50 60 20 400 72125 50276 

20.  55 65 10 100 -22875 8226 

21.  60 70 10 100 -22875 8226 

22.  60 70 10 100 -22875 8226 

23.  50 60 10 100 -22875 8226 

24.  65 75 10 100 -22875 8226 

25.  70 80 10 100 -22875 8226 

26.  75 85 10 100 -22875 8226 

27.  70 75 5 25 -72875 62201 

28.  60 75 15 225 22125 4251 

29.  65 80 15 225 22125 4251 

30.  60 70 10 100 -22875 8226 
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31.  80 60 20 -400 72125 50276 

32.  55 65 10 100 -22875 8226 

33.  60 75 15 225 22125 4251 

34.  50 50 0200 0200 -122875 165.76 

35.  50 60 10 100 -22875 8226 

36.  55 65 10 100 -22875 8226 

37.  60 70 10 100 -22875 8226 

38.  55 60 5 25 -72875 62201 

39.  50 65 15 225 22125 4251 

40.  50 70 20 400 72125 50276 

122521  6650 515 2632 2185 ٣تموع

4 

 30262  166225 122875 65,800 54,625 ا١تتوسط
 

 65,800 =(X)  البعدي االختبار لنتيجة ا١تتوسط أف عرؼ اٞتدوؿ ىذا من
 االختبار نتيجةو٣تموعة الفروؽ بُت  54,625= (Y) القبلي االختبار لنتيجة وا١تتوسط

 نتيجة بُت الفروؽ من وا١تتوسط D)∑ ( =515  البعدي االختبار نتيجةو القبلي
 بُت الفروؽ مربع و٣تموع 12,875=  (Md)  البعدي االختبار نتيجةو القبلي االختبار

 ُب العينة وعدد ،X2d∑ =1225,14 البعدي االختبار نتيجةو القبلي االختبار نتيجة
 كما يلي:  -tفتجد قيمة  40  = (N) االختبار
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122875 = 

0288 

 

                      t   = 14,63 
 
 

 االختبار ُب ا١تتوسط أف تعرؼ أف تستطيع اٞتدوؿ، ىذا على بناء
فتعرؼ أف الفروؽ بينيما  65,800 يالبعد االختبار ُبوا١تتوسط  54,625القبلي

 t االختبار الباحثة فتستعمل بينيما ا١تقارنة إٔب اٟتصوؿ أرادنا وإذا ،11,175
بالنسبة إٔب  t-test. فتحصل أف قيمة  (Independent group T-Test)للمجموعة ا١تستقلة 

لة فتجد ُب درجة الدال  :1و  :5فتفسر ىذه القيمة ّتدوؿ ُب الدرجة   14,63ا ىذ
  t-test، فتعرؼ با١تقرانة بُت 2,71ىي  :1وُب درجة  2,02ىي  40لعدد العينة  :5

 .2,71< 14,63 > 2,02احملصولة ىي 
مردود والفرض البديل   (Ho)فالفرض الصفر  t-tabelأكرب من قيمة   t-oألف قيمة 

(Ha)  طيبتعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القر مقبوؿ. وسنجد ىنا أف 
موضعُت ومها: باب إلغاء  ُب خاصة العريب النحو مفيـو ُب الطلبة كفاءةفعالية لتنمية  

، وخيتص ىذا البحث ُب إلغاء العلل الثواين والثوالثالعامل ُب فعل ا١تضارع ا١تنصوب و 
 ميارة الكتابة.
 ةاناالستبثانيا: نتائج 
 2 تماعيةلفصل الثاين عشر قسم العلـو اإلج ةاناالستب الباحثة قدمت

(XII IPS 2)  عشرة من يتكوف ةانواالستب طالبا، 40 وىم التجربة فصل وىو 
 :الرمز الباحثة استخدامت ا١تتوسط، نتيجة و١تعرفة أسئلة،
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 :البيانات
X : ا١تتوسط 

 النتيجة ٣تموعة:  
N  :العينة عدد  

 :ا١تعروفة ا١تأوية بالنسبة ا١تختارة االجابية ٨تو استجابات الباحثة تعرض ٍب
   النتيجة ٣تموعة        

100ا١تتوسط درجة    % 
  الطالبات عدد        

 وىي نتائجو، الباحثة فحصلت ،التجربة فصل ُب ةاناالستب الباحثة قامت أف بعد
 :يلي كما

 (1.3.5)السؤاؿ  والتعلم التعليم عملية ُب الرغبة( 1
العريب على أساس آراء ابن  بتعليم النحو معظم الطلبة يصفوف بأهنم مسروروف

على أساس آراء ابن مضاء دة النحو العريب ما . وىم يصفوف أيضا بأفمضاء القرطيب
 :اٞتدوؿ ىو ىذا ٢تا توضيحا جذابة للتشجيع ُب عمليتيم التعليمية. القرطيب

 عاشرال اٞتدوؿ
 والتعلم التعليم عملية ُب الرغبة

 

 البياف ا١تائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم

 جدا موافقة :45 18 1 .1

 موافقة :55 22

  0001 40 اجملموع

 جدا موافقة :47,5 19 3 .2
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 موافقة :52,5 21

  0001 40 اجملموع

 جدا موافقة :60 24 5 .3

 موافقة :40 16

  0001 40 اجملموع

 
 ،(9,102,4,6,)السؤاؿ  والتعلم التعليم واالقتناع فعالية( 2

 بقتس إذا ا١تنصوب ا١تضارع فعلمعظم الطلبة يصفوف بأهنم يستطيعوف أف يفيموا 
. وىم يشعروف أيضا بأف تعليم إلغاء العلل الثواين والثوالثو  ا١تعية،( واو)و السببية( فا)

 ُب الطلبة كفاءةلو دورا عظيما لًتقية   العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب النحو
 توضيحا .النحو وتيسَته تعليم جدا ُب تسييلكبَت تساعد بشكل  و  العريب النحو مفيـو

 :اٞتدوؿ وى ىذا ٢تا
 عشر ديااٟت اٞتدوؿ

  والتعلم التعليم وفعالية اقتناع
 

 البياف ا١تائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم

 جدا موافقة :47,5 19 2 .1

 موافقة :52,5 21

  0001 40 اجملموع

 جدا موافقة :60 24 4 .2

 موافقة :40 16

  0001 40 اجملموع

 جدا موافقة :70 28 6 .3

 موافقة :30 12
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  0001 40 اجملموع

 جدا موافقة :27,5 11 9 .4

 موافقة :72,5 29

  0001 40 اجملموع

 جدا موافقة :17,5 7 10 .5

 موافقة :82,5 33

  0001 40 اجملموع
 

 (7.8)السؤاؿ ( االىتماـ وانطباعة الطلبة 3
 ابن مضاء القرطيب على أساس آراءمعظم الطلبة يصفوف بأف مادة النحو العريب 

واضحة وىي مناسبة على كفاءة الطلبة ومناسبة با١توضوع الذي يكوف ُب الكتاب 
 :اٞتدوؿ ىو ىذا ٢تا توضيحاا١تقرر، ومناسبة ْتاجة الطلبة. 

 عشر لثاينا اٞتدوؿ
 الطلبة وانطباعة االىتماـ

 البياف ا١تائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم

 جدا موافقة :50 20 7 .1

 موافقة :50 20

  0001 40 اجملموع

 جدا موافقة %45 18 8 .2

 موافقة %55 22

  0001 40 اجملموع
 

تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن  وأما نتيجة ٚتيع استجابات الطلبة على
       ما ُب اٞتدوؿ التإب:يف مضاء القرطيب
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 عشر لثالثا اٞتدوؿ

 تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء  طلبة علىاستجابات الٚتيع نتيجة 
 

 النسبة ا١تئوية العدد األعلى العدد الكلي التقريرات بنود رقم ا١تؤشرات الرقم
 79 167,5 132,5 1.3.5 الرغبة .1
 48 337,5 162,5 ،9,102,4,6, واالقتناع فعالية .2
 90 105 95 7.8 وانطباعة االىتماـ .3

 217 العدد
 72,3 ١تعدؿا

 

انطالقا من ىذه ا١تالحظات أف معدؿ النسبة ا١تئوية من ٚتيع نتيجة استجابات 
وإذا . :72,3يبلغ  تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيبالطلبة على 

. فتلخص :100-:67( فيكوف فيما )اٞتدوؿ الثاين ةاناالستبدخلت معيار نتيجة 
 XII IPS) 2 جتماعيةاالقسم العلـو بة ُب الفصل الثاين عشر الباحثة أف استجابات الطل

كانت على مستوى ٦تتاز   تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب على (2
 )إجيايب(

 ثالثا: نتائج ادلقابلة
 ا١تقابلة مع ا٠تبَت ُب ٣تاؿ تعليم النحو العريب 
ية إٔب ا٠تبَت ُب ٣تاؿ تعليم النحو قدمت الباحثة نتائج التطوير ُب التجربة الفرد 

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ، احملاضر ُبنصر الدين العريب وىو استاذ 
وعقد ا١تقابلة للحصوؿ على اقًتاحات وا١تداخالت حوؿ ا١تادة ا١تصممة  اٟتكومية ماالنج

ابعو وعالقتو وتربيتو وتت طلبةلتصحيحيا وتنقيحيا من حثي اختيار احملتوى ومناسبتو ل
بعد ا١تقابلة على  ةالباحث ت. وحصلالثانويةودقتو ومشوليتو وإمكانية تدريسو ١ترحلة 

 ا١تعلومات اآلتية:
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، ففي رأيو أف لثانويةُب ا١ترحلة ا طلبةُب اختيار ا١تادة ومناسبتيا ٔتستوى ال -1
 .طلبةاختيار ا١تادة ا١تناسبة ٔتستوى ال

 أيو ما فييا ا١تشكلة وكذلك عالقتيا.ُب ترتيب ا١تادة وتتابعو ُب ر  -2
 وعن مشولية ا١تادة ودقتيا ففي رأيو أهنا جيدة وكاملة. -3
النشاطات التعلمية قد إتيت إٔب ا٢تدؼ التعليمي ا١تقرر وتكفي لتدريب   -4

 اٟتواس.
ففي سؤاؿ عن إمكانية ىذا الكتاب لتدريسو فرأى ا٠تبَت أنو قد استوَب  -5

مية، وأما استخدامو للتدريس ُب غرفة الدراسية البد الشروط للمادة التعلي
 النظر إٔب النتيجة من تطبيقو ُب العملية التعليمية ُب غرفة الدراسية.

فا١تادة التعليمية مكملة با١تادة التدريبية، فيذه ا١تادة التدريبية ُب رأيو البد من  -6
الكتاب  . وأماحركات اإلعرابأف يكثر ُب تكميل الكلمات واألمر بوضع 

 للمعلم اليوجد فيو ا١تشكلة.
 .     ثانويال الثالث ُبفتطبيق ىذا الكتاب ُب رأيو مالئم للصف  -7

إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف درسة مُب  النحو العريبا١تقابلة مع مدرس 
 غرسيك، جاوى الشرقية

أساس آراء ابن  ُب تيسَت النحو العريب علىقبل القياـ بتصميم ا١تادة التعليمية 
إحياء مدرسة  ُب النحو العريبٔتقابلة مع مدرس  ةالباحث تقاممضاء القرطيب 

للحصوؿ على العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيك، جاوى الشرقية 
ُب  ٔتا فيو من ا١تنيج ا١تستخدـ وا٠تطة  النحو العريبا١تعلومات عن تعليم 

لتعليمي ا١تستخدـ وطريقة تعليميا الدراسية وا١تادة التعليمية أي الكتاب ا
والوسائل ا١تستخدمة وطريقة تقودييا وا١تشكالت اليت تواجو ا١تدرس ُب العملية 

 على اإلجابة اآلتية: ةالباحث تالتعليمية. وحصل
  كتاب ألفية ابن مالك  النحو العريباستخدـ ا١تدرس ُب تعليم     -1
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والتعرؼ كلمة بتعليم   لثانويصل األوؿ اقد ابتدأت منذ الف النحو العريبتعليم     -2
، ا١ترفوعات واجملزومات وا١تنصوبات، وُب الفصل الثاين بتعليم أقساـ الكالـإٔب 

 . إعراب الفعلوُب الفصل الثالث بتعليم 
معرفة اإلعراب إٔب اٟتصوؿ على  الثالث الثانويوييدؼ التعليم ُب الفصل     -3

 . وحاالت إعراب الفعل
معرفة اإلعراب وحاالت يشعر التالميذ بالصعوبة ُب  النحو العريبليم وُب تع    -4

 .إعراب الفعل 
الكتاب التعليمي منيا  النحو العريبا١تشكالت اليت تواجو ا١تدرس ُب تعليم    -5

ل التعليمية إال الكتاب ئقلة الفرصة التعليمية، عدـ الوساالصعوبة وا١تطاولة و 
  النحو العريباُب خاصة التعليمي، وٓب يوجد الدرس اإلض

 
 

تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء  فعالية:  الرابع ادلبحث
 القرطيب

مدرسة إحياء العلـو الثانوية  ُب لدى الطلبة تعليم النحو العريب فعالية ١تعرفة
تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء اإلسالمية دوكوف غرسيك بأسلوب 

 قسم العلـو اإلجتماعيةالثاين عشر ُب الفصل  يػيبت الباحثة البحث التجر مقا ،القرطيب
2 (XII IPS 2)،  تعليم النحو  النجاح لقياس ةانواالستب االختبار الباحثة استخدمتو

 .العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب
آراء ابن مضاء من نتائج االختبار القبلي قبل تعليم النحو العريب على أساس 

آراء ابن مضاء ونتائج االختبار البعدي بعد تعليم النحو العريب على أساس  لقرطيبا
 اٞتدوؿ:ُب لفصل التجربة ىناؾ فرؽ كثَت أو ارتفاع كبَت، كما  القرطيب
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 عشر رابعال اٞتدوؿ

 متوسط نتائج فصل التجربة االرتفاع
 

 رقم

  الفصل

 االختبار تجربةفصل ال

 54,625 االختبار القبلي .1

 65,800 بعدياالختبار ال .2

 11,175 االرتفاع
 

 وذلك ،:112175أساسا على اٞتدوؿ السابق أف نتيجة التدريج ُب االختبار 
النحو العريب على  تعليم ااستخدمو  حينما العريب النحو ُب الطلبة كفاءة ترقية على دؿت

دؿ على ت ةاناالستبُب . وأما نتيجة استجابات الطلبة أساس آراء ابن مضاء القرطيب
النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء  تعليم ااستخدمو  حينمامستوى ٦تتاز )إجيايب( 

 .:72,3وىي  القرطيب
 تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب وتلخص الباحثة أف فعالية 

ذو معٌت  مدرسة إحياء العلـو الثانوية اإلسالمية دوكوف غرسيكُب  لدى الطلبة
significant 
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 اخلامس الفصل
 وادلقرتحات والتوصيات البحث نتائج

 البحث نتائج -أ
 :التالية النتائج الباحثة تتقدم السابقة البيانات ومناقشة العرض على بناء 

، حصلت الباحثة على أساس آراء ابن مضاء القرطيبالنحو العريب  كتابتصميم    (1
 علم النحو َتتعليمية ا١تطبوعة ُب كتاب تعليمي با١توضوع ُب تيسعلى ٚتع ا١تادة ال

لعامة الطالب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب الذي يتكوف من كتاب التلميذ ٔتا 
فيو موضوع الكتاب، وثالثة وحدات من الدروس وا١تراجع. كل وحدة تتكوف من 

ادة التعليمية اليت يتعلميا ا١تعيار الكفاءة الذي حصل علييا الطلبة بعد تعلمو، وا١ت
 .والنشاطات التعليمية والتدريبية الطلبة

ُب مدرسة إحياء العلـو  تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب( إف 2
قسم العلـو الثاين عشر ُب الفصل  يػيبدوكوف غرسيك فعالية بطريقة البحث التجر 

 لقياس النجاح ةانة االختبار واالستبالباحث واستخدمت .(XII IPS 2)اإلجتماعية 
 .تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب

 وتصَت  %54,625 يجة الكفاءة النحوية للطلبة تبلغ( معدلة نت1) 
 .:11,175فدرجة ترقيتيا  65,800%

تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن (  معدلة نتيجة استجابة الطلبة 2) 
 .%7223دؿ على مستوى ٦تتاز )إجيايب( وىوت طيبمضاء القر 

 التوصيات -ب
 :التالية التوصيات الباحثة تقدمت السابقة البيانات ومناقشة العرض على بناء

 القرطيب مضاء ابن آراء أساس على العريب النحو األستاذ يستعمل أف الباحثة ترجو( 1
 النحو تعليم ُب
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 ويكثر العريب النحو تعليم ُب ا١تتنوعة يقةالطر  األستاذ يقدـ أف الباحثة ترجو( 2
 اللغوية القواعد تطبيق على يتعودوا حىت للطلبة والتمارين التطبيقات

 ا١تيسرة العريب النحو مادة يستخدـ أف لألستاذ ينبغي( 3
حيتاج إٔب االستمرار وال  تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيب( 4

 إلغاء العلل الثواين والثوالثعامل ُب فعل ا١تضارع ا١تنصوب و خيتص ُب باب إلغاء ال
االعًتاض على  ُب األبواب األخرى على سبيل ا١تثاؿ باب من ا١تمكن ، بلفحسب

إلغاء كل التمارين غَت العملية اليت أثقلت النحو بعلل، و  ،تقدير العوامل احملذوفة
 .وأقيسة ال طائل ٖتتيا سوى اٞتيد وا٠تالؼ والتعب

 ادلقرتحات -ج
 :التالية ا١تقًتحات الباحثة تقدـ السابقة البيانات ومناقشة العرض على بناء

 وأف يصل النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء القرطيبب ييتم البحث ىذا إف( 1
ابن جٍت، جالؿ  على سبيل ا١تثاؿ اللغويُت اآلخرينمن  ىذا البحث ُب أوجو أوسع

 .غَتىاف، و ا٘تاـ حس الدين السيوطي،
 ُب يػيبٕتر  ْتث الباب ىذا يصل وأف الثانوية ا١ترحلة ُب ـقا يػيبالتجر  البحث ىذا إف( 2

ُب موضوعُت ومها باب إلغاء العامل ُب فعل ا١تضارع  خيتص وال اٞتامعية مرحلة
فحسب بل حيتاج أوجو أوسع على سبيل ا١تثاؿ ُب  إلغاء العلل الثواينا١تنصوب و 

االعًتاض على تقدير العوامل  وباب ،تغاؿشتنازع واالباب إلغاء العامل ُب ال
 .إلغاء كل التمارين غَت العمليةو  ،احملذوفة
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
 

 ادلصادر: -أ
 .القرآف الكرًن -1
. يوغياكرتا: موليت كاريا  إندونيسي - قاموس العصري عريبأتابيك علي وآخروف.  -2

 .1998كرافيكا. 

. بَتوت: مكتبة لبناف. (إنكليزي - عريب)معجم اللغة العربية ادلعاصرة . فَتىانز  -3
    . 1980الطبعة الثالثة. 

 ادلراجع العربية -ب
 أوال: كتب

 .2005، القاىرة: مصر اٞتديد، ادلرجع يف تعليم اللغة العربيةإبراىيم ٤تمد عطا،  -1
 .1959 مطبعة ٞتناف التأليف،، إحياء النحو، ابراىيم مصطفى -2
3-  ، ، ٖتقيق أٛتد زيٍت دحالف، شرح خمتصر جدا على منت اجلروميةابن أجرـو

 سورابايا : مكتبة ا٢تداية، دوف السنة.
 .1952، بَتوت : دار الكتب العرىب، 1، ج اخلصائص ابن جٍت، -4
 .1988، القاىرة : دار ا١تعرؼ، .الرد على النحاةابن مضاء القرطيب،  -5
القاىرة: دوف ، ٖتقيق مازف ا١تبارؾ ،اإليضاح يف علل النحواجي. أبو القاسم الزج -6

 .1959الطبع، 
، ابن علي ٤تمد أبو -7  العروبة، دار: لقاىرةا ،الييودي النغريلة ابن على الرد  حـز

1960. 
 .1959 يروت، عباس، حساف ٖتقيق ،ادلنطق حلد التقريب ،_ _ _ _ _ _ _  -8
 ا١تطبوعات وكالة: كويت ، 6 ط ،ومناىجو ميالعل البحث أصول  َبدر، أٛتد -9

 .1982 اٟترمي، اهلل عبد
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 .1995ا١تدينة ا١تنورة: دوف منشورة، ، 2، طتيسري البالغةأٛتد قالش،  -10
، القاىرة: عآب الكتب، 7ط  ،البحث اللغوي عند العربأٛتد ٥تتار عمر،  -11

1997. 
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لطلبة فصل الضابطالبعدي  االختبارو جدول نتيجة االختبار القبلي   
  االختبار القبلي االختبار البعدي

 امساء الطلبة
 
 

 

 عدد النتيجة الرقم
 الصحة

 عدد النتيجة
 الصحة

.1 نافس أمحد أفعل أندريان 15 55 11 55  
.2 ارفٌنعٌن الع أمحد 11 55 15 55  
.3 أمحد بشرى شعباين  12 65 12 65  
.4 أمحد مفتاح األرزق 11 55 12 65  
.5 أمحد وحداين 15 55 11 55  
.6 س.أمحد يوسف رندي  11 55 11 55  
.7 أنديك حًنونطا 11 55 12 65  
.8 أزوار أناس 12 65 13 65  
.9 حانف زين 12 65 13 65  
.15 زلمد أخًن األنام زم زم  9 45 9 45  
.11 زلمد خًن الوىف 8 45 15 55  
.12 زلمد إخناين 11 55 12 65  
.13 زلمد خًنان 15 55 11 55  
.14 زلمد مفتاح اجلنة 12 65 13 65  
.15 زلمد خًنيل  15 55 11 55  
.16 زلمد خًن األناس 9 45 15 55  
.17 زلمد أديب حناين 7 35 9 45  
.18 زلمد أندري فراسطيوا 9 45 9 45  
.19 زلمد أريس 8 45 9 45  
.25 زلمد فحر العبيدء اهلل 14 75 15 75  
.21 منًن 12 65 12 65  



.22 نيل زلبٌن  9 45 15 55  
.23 نور وحيد 15 55 9 45  
.24 أيو إيكا ساح اهلل  11 55 12 65  
.25 إنداع روسديانا يايت 13 65 13 65  
.26 إيفي يولينيت 15 75 14 75  
.27 اين مارندى فًندي 12 65 13 65  
.28 حسنة الناجية 11 55 12 65  
.29 حياة النفوس 15 55 15 55  
.35 حًنلنا رمحويت 9 45 15 55  
.31 ليلة القمرية 8 45 15 55  
.32 لولؤ ديانة 11 55 12 65  
.33 زلبة الرمحة 16 85 16 85  
.34 زلفوظة 9 45 15 55  
.35 مسلحة العلمة 8 45 9 45  
.36 ر عيين صاحلةنو  9 45 15 55  
.37 قانتة وافية 15 55 11 55  
.38 رفعة عنفة 13 65 13 65  
.39 رحلة السعادة 12 65 12 65  
.45 سيت دوي ىداييت 13 65 14 75  
.41 سوراية عول النيى  14 75 15 75  
.42 فينا رمحة األمة 15 75 16 85  
.43 ويويك حريايت 13 65 13 65  
.44 عةزيادة الرف 14 75 15 75  

  اجملموع 487 2385 521 2575

  ادلتوسط  54,254  58,459

 



تجربةلطلبة فصل ال البعدي االختبارو جدول نتيجة االختبار القبلي   
  االختبار القبلي االختبار البعدي

 امساء الطلبة
 

 

 عدد النتيجة الرقم
 الصحة

 عدد النتيجة
 الصحة

.1 عبد الفتاح يسن 11 55 14 75  
.2 عبد الغفور 15 55 13 65  
.3 أمحد فاىم توفاين 15 55 12 65  
.4 أمحد فكري فردوس 11 55 14 75  
.5 أمحد رفقي أمحدى 15 55 15 55  
.6 عٌن الرفيق 12 65 14 75  
.7 فجر فتاح الدين 15 55 13 65  
.8 فارس إيرول فردوس  9 45 13 65  
.9 إمام شير رمضاين 15 55 12 65  
.15 د عبد النور فائدزلم 15 55 15 75  
.11 مصر الدين فًندينسة 9 45 13 65  
.12 زلمد عارف رشيدي 12 65 14 75  
.13 زلمد عرن احلق 9 45 12 65  
.14 زلمد فتح الرمحن 11 55 14 75  
.15 زلمد صالح شيف الدين 15 55 14 75  
.16 زلمد حسن اإلظام م. 11 55 13 65  
.17 زلمد فًن الصباح 15 55 14 75  
.18 زلمد فناين 13 65 14 75  
.19 عرن احلق 15 55 12 65  
.25 درة اخلمًنة 11 55 13 65  
.21 ديتا أرينيت 12 65 14 75  



.22 إرنندى ساتياوايت 12 65 14 75  
.23 فيفيت أعريين 15 55 12 65  
.24 فطرة النساة الرمحة 13 65 15 75  
.25 إنداة فورناما ساري 14 75 16 85  
.26 ليلة البدرية 15 75 17 85  
.27 ليلة النافرة 14 75 15 75  
.28 ذلىن ىنيدة 12 65 15 75  
.29 زلمودة 13 65 16 85  
.35 ماريا أولفى 12 65 14 75  
.31 زلبة ناسفة 16 85 12 65  
.32 ناليا فردوسي 11 55 13 65  
.33 نساء احلرية 12 65 15 75  
.34 نوفيا سافرتي 15 55 15 55  
.35 نور عيين 15 55 12 65  
.36 نور فكرية ليلة فرحة 11 55 13 65  
.37 نور الورديت 12 65 14 75  
.38 سيت إسالمية 11 55 12 65  
.39 تري وحيوين ساتياويت 15 55 13 65  
.45 يوليايت 15 55 14 75  

  رلموع 447 2185 539 2632
  ادلتوسط  54,625  65,855

 
 

 
 



فصل الضابط وفصل التجربةالفروق بني نتائج   
 فصل الضابط فصل التجربة

 

 الفرق
االختبار 

 البعدي
االختبار 

 القبلي

 

 الرقم
 الطلبة

 
 

لفرقا  
االختبار 

 البعدي
االختبار 

 القبلي

 

 الرقم
 الطلبة

15 75 55 1.  5 55 55 1.  
15 65 55 2.  -5,55 55 55 2.  
15 65 55 3.  55,55 65 65 3.  
15 75 55 4.  5 65 55 4.  

5,55 55 55 5.  5 55 55 5.  
15 75 65 6.  55,55 55 55 6.  
15 65 55 7.  5 65 55 7.  
25 65 45 8.  5 65 65 8.  
15 65 55 9.  5 65 65 9.  
25 75 55 15.  55,55 45 45 15.  
25 65 45 11.  15 55 45 11.  

15 75 65 12.  5 65 55 12.  

15 65 45 13.  5 55 55 13.  

15 75 55 14.  5 65 65 14.  

25 75 55 15.  5 55 55 15.  

15 65 55 16.  5 55 45 16.  

25 75 55 17.  15 45 35 17.  

5 75 65 18.  55,55 45 45 18.  



25 65 55 19.  5 45 45 19.  

15 65 55 25.  5 75 75 25.  

15 75 65 21.  55,55 65 65 21.  

15 75 65 22.  5 55 45 22.  

15 65 55 23.  -5,55 45 55 23.  

15 75 65 24.  5 65 55 24.  

15 85 75 25.  55,55 65 65 25.  

15 85 75 26.  -5,55 75 75 26.  

5 75 75 27.  5 65 65 27.  

15 75 65 28.  5 65 55 28.  

15 85 65 29.  5,555 55 55 29.  

15 75 65 35.  5 55 45 35.  

25 65 85 31.  15 55 45 31.  

15 65 55 32.  5 65 55 32.  

15 75 65 33.  55,55 85 85 33.  

5,55 55 55 34.  5 55 45 34.  

15 65 55 35.  5 45 45 35.  

15 65 55 36.  5 55 45 36.  



15 75 65 37.  5 55 55 37.  

5 65 55 38.  55,55 65 65 38.  

15 65 55 39.  5,55 65 65 39.  

25 75 55 45.  5 75 65 45.  

    5    75 75 41.  

    5 85 75 42.  

    55,55 65 65 43.  

    5 75 75 44.  

 رلموع 2385 2575 155 رلموع 2185 2632 515

 54,254 58,459 4,255 ادلتوسط 54,625 65,855 11,175
 

 ادلتوسط
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petunjuk Pengisian Angket 
1. Tulislah nama dan NIM anda. 

2. Pilihlah alternatif  jawaban yang sesuai menurut saudara/I dari pernyataan 

yang ada dalam angket dengan memberi tanda (   ) pada kotak yang telah 

tersedia. 

3. Mohon mengembalikan angket ini apabila telah selesai diisi. 

4. Arti dari masing-masing alternatif jawaban adalah: 

SS : sangat setuju    S : setuju 

TS : tidak setuju    STS : sangat tidak setuju 

Nama : 

NIM : 

NO. Daftar Pernyataan SS S TS STS 

1. Anda lebih bersemangat mengikuti pelajaran 

nahwu ketika menggunakan konsep nahwu  

menurut pemikiran Ibnu Madha 

    

2. Anda lebih cepat mengerti pelajaran nahwu 

setelah belajar menggunakan konsep nahwu  

menurut pemikiran Ibnu Madha 

    

3. Setelah menggunakan konsep nahwu  menurut 

pemikiran Ibnu Madha, anda sangat senang 

belajar nahwu 

    

4. Setelah belajar menggunakan konsep nahwu  

menurut pemikiran Ibnu Madha, pengetahuan 

nahwu anda semakin luas 

    

5. Anda termotivasi mempelajari nahwu setelah 

belajar konsep nahwu menurut pemikiran Ibnu 

Madha 

    

6. Konsep nahwu menurut pemikiran Ibnu 

Madha ini sederhana dan simple sehingga 

mudah dimengerti 

    

7. Materi konsep nahwu  menurut pemikiran 

Ibnu Madha relevan dengan kemampuan anda 

    

8. Konsep nahwu  menurut pemikiran Ibnu 

Madha sesuai dengan kebutuhan anda dalam 

bidang nahwu 

    

9. Setelah belajar menggunakan konsep nahwu  

menurut pemikiran Ibnu Madha, anda mampu 

membuat kalimat yang terdiri fi’il mudhori’ 

manshub dan ‘illal i’rab 

    

11. Setelah belajar menggunakan konsep nahwu  

menurut pemikiran Ibnu Madha, anda lebih 

cepat memahami makna yang terkandung 

dalam sebuah kalimat yang terdiri dari fi’il 

mudhori’ manshub  dan ‘illal  i’rab 

    



Kepada Yth. 

Siswa XII IPS 2  

Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum  

Di Dukun Gresik 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 Sehubungan dengan penelitian yang saya laksanakan di Madrasah Aliyah 

Ihyaul Ulum Dukun Gresik maka kiranya Saudara/i berkenan mengisi angket ini. 

Adapun tujuan saya adalah untuk mengetahui respon Saudara/i tentang 

penggunaan konsep nahwu menurut pemikiran Ibnu Madha Al-Qurthubi dalam 

meningkatkan efektifitas pengajaran nahwu. 

 Mohon kiranya mengisi angket ini sesuai dengan pengalaman Saudara/i 

ketika belajar nahwu menggunakan konsep nahwu menurut pemikiran Ibnu 

Madha Al-Qurthubi dalam pengajaran nahwu. 

 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik saya ucapkan terima 

kasih. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 

2 April 2111 

Peneliti   

 

 

 

Inayatur Rosyidah S.S 

NIM: 19721111  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendapat Pakar Terhadap Bahan Ajar  

Mohon dijawab dengan memberi tanda ( ) pada kolom angka yang 

tersedia. Arti setiap angka adalah sebagai berikut ini: 

 1. Kurang sekali 

 2. Kurang 

 3. Cukup 

 4. Baik/Sesuai/Jelas 

 5. Baik sekali/sesuai sekali/jelas sekali 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen 

Penyajian 

 

Aspek yang dinilai 

 

Interval jawaban 

1 2 3 4 5 

1. Kejelasan tujuan yang ingin 

dicapai 

     

2. Urutan sajian      

3. Pemberian motivasi, daya tarik      

4. Interaksi      

5. Kelengkapan informasi 

pembelajaran 

     

6. Kemudahan dalam pengajaran      

 

 

 

 

 

 

 

Kelayakan Isi 

7. Kesesuain SK, SD      

8. Kesesuaian dengan 

perkembangan anak 

     

9. Kesesuaian dengan kebutuhan 

bahan ajar 

     

11. Keterkaitan materi      

11. Keterbacaan materi      

12. Kebenaran substansi materi 

pembelajaran 

     

13. Keluasan dan kedalaman materi      

14. Tingkat kesulitan materi      

 

 

Komponen 

Kegrafikan 

15. Penggunaan font, jenis dan 

ukuran 

     

16. Lay out atau tata letak      



17. Ilustrasi, gambar atau foto      

18. Desain tampilan      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara Untuk Guru 

1. Mulai kelas berapa nahwu  diajarkan? 

2. Apakah kurikulum yang dipakai? 

3. Bagaimana dengan silabusnya? 

4. Apa buku pelajaran yang dijadikan pegangan dalam pengajaran nahwu? 

5. Apakah dalam mengajarkan nahwu diorientasikan pada keterampilan 

berbahasa? (mendengar, berbicara, membaca, menulis)  

6. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari nahwu? 

7. Bagaimana pengajaran nahwu yang berjalan selama ini? 

8. Apakah nahwu bisa membantu meningkatkan keterampilan menulis 

siswa? 

9. Apa kendala yang bapak hadapi selama mengajar bahasa Arab khususnya 

mengajarkan nawu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االختبار القبلي 

مدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية دوكون غرسيك جاوى  لطلبة
 XII IPS 1)  1يف الفصل الثاين عشر قسم العلوم االجتماعية الشرقية 

يف العام  (XII IPS 2) 2الفصل الثاين عشر قسم العلوم االجتماعية و (
 .2511-2515الدراسي 

 من خالل البحث حتت ادلوضوع:
 إلعرابيةوالعلل افعل مضارع ادلنصوب 

 العام الدليل
 ك ورقم التسجيل على ورقة األجوبةامسيب  /( أكتب 1
 دقيقة 45يب عن األسئلة مدة  /( أجب 2
( اختيارات األجوبة )أ، ب، 3بندا، ويف كل بند ثالثة ) 25( عدد األسئلة 3

 ج(
( على جواب صحيح يف ورقة xيب عن األسئلة بوضع عالمة ) /( أجب 4

 األجوبة
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ( فعل ادلضارع ادلنصوب إذا.......1
 ب( سبقت اسم فعل  أ( سبقت )فا( السببية و)واو( معية

 ج( سبقت )فا( جواب ويليو نفي واالستثناء
 ( ُزرين فَاكرَمك تقيدره....2

ج( ِإن ُزرين   ب( ُزرين فَإن أكرَمك  أ( ُزرين َفأن أكرَمك 
 فَاكرَمك

 ( تعلْم العلوَم فتفلَح تقيدره....3
 ب( تعلْم العلوَم فإنَّو فتفلحَ  ( تعلْم العلوَم فإنَّ فتفلحَ أ 
 ج( تعلْم العلوَم فَأن فتفلحَ  

 ( الَ تَأُكل السمَك وَتْشرَب اللَََّبَ تقيدره....4
 ب( الَ تَأُكل السمَك وأن َتْشرَب اللَََّبَ  أ( الَ تَأُكل السمَك والَ َتْشرَب اللَََّبَ  
 ْشرَب اللَََّبَ ج( الَ تَأُكل السمَك وما تَ  

(، وإن مل يكن واو معية واجلملة الصحيحة  ىي:5  ( )الَ تَأُكل السمَك وَتْشرب اللَََّبَ
ب( اَل تَأُكل السمَك وَتْشرْب   أ( الَ تَأُكل السمَك وَتْشرَب اللَََّبَ  

 اللَََّبَ 
 ج( الَ تَأُكل السمَك وَتْشرِب اللَََّبَ  

 إال.....  إذا سبقت فاء سببيةادلنصوب ( اجلمل اآلتية اليت فعل ادلضارع 6
  ب( لَْيَت ِل َماالً فأصدق منوُ  أ( َربِّ اْنُصْرين فالَ َاْخِسر 

ثنا  ج( ماَ أنَت إالَّ تأتِينا فَ ُتَحدِّ
 إال.....  إذا سبقت واو معية( اجلمل اآلتية اليت فعل ادلضارع ادلنصوب 7

 لِّم اليَ ْيكَ ب( َصو َفأُعَ   لقيوةوتشرَب ا رزّ أ( التأكل ال 
 ج( الَ تَأُكل السمَك وَتْشرب اللَََّبَ  

)فا( السببية يف األمر  إذا سبقت( اجلمل اآلتية اليت تدل على فعل ادلضارع ادلنصوب 8
 إال....

 ب( أحّبين فأكرَمك  أعطين فأشكَرك أ( 
 ج( أتأتينا فنحدَثك 



 لسببية يف الدعاء ىي....)فا( ا إذا سبقت( اجلمل اآلتية اليت فعل ادلضارع ادلنصوب 9
 ب( ليت زيداً عندنا فيحدثَنا أ( الليم ال تؤاخذنا بذنوبنا فنيلكَ 

 ج( أال تأتينا فنكرَمك
يف االستفيام  )فا( السببية إذا سبقت( اجلمل اآلتية اليت فعل ادلضارع ادلنصوب 15

 إال....
 ب( أتأتينا فنحدَثك  ىل ُتكرم زيداً فَ ُيكرَمكأ( 

 يم فيموتواج( ال يقضى علي
 ، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟الطَاِلب( َجَلَس 11

 مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفرد  أ( فاعل
 ب( فاعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو مجع التكسًن

 ة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفردج( فاعل منصوب وعالمة نصبو فتج

 ، ، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟الُقْرآنرَأُ ( يُ قْ 12
 أ( نائب الفاَِعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو مجع التكسًن

 ب( نائب الفاَِعل منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفرد
 دج( نائب الفاَِعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفر 

 ، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟َرُجَلٌن( ساعد زيٌد  13
 أ( مفعول بو منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو مجع التكسًن

  منصوب وعالمة نصبو ألف والنون على اآلخر ألنو اسم مثىن ب( مفعول بو
  ج( مفعول بو مرفوع وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مثىن

 ِنصُف اإلْْيَان، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟ لَصْب ( ا14
   أ( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفرد

 ب( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو مجع التكسًن
 ج(  مبتدأ منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم ادلفرد

 ماَِىٌر، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟أوالد إنَّ  ( 15
 أ( اسم إّن منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو مجع التكسًن 

  ب( اسم إّن منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفرد



 ج( اسم إّن مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو مجع التكسًن
 إىل ادلصلى، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟ ادلسلماتبت ( ذى16

  أ( فاعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفرد 
 ب( فاعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو مجع ادلؤنث السامل

 ج( فاعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو مجع التكسًن
 ولدا رلّدا، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟ مصطفى( كان 17

  أ( اسم كان مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفرد
 ب( اسم كان مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو اسم مقصور
 ج( اسم كان مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو اسم منقوص

 ة ميّمة، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟( تعّلم الطالع18
أ( فعل أمر مبين على السكون ألنو من الفعل ادلضارع الصحيح اآلخر الذي مل 

  يتصل بأخره شيء
ب( فعل أمر مبين على الفتحة ألنو من الفعل ادلضارع الصحيح اآلخر الذي مل 

   يتصل بأخره شيء
ارع الصحيح اآلخر الذي مل ج( فعل أمر مبين على الضمة ألنو من الفعل ادلض

  يتصل بأخره شيء
َقْظُت وَ 19  الَشْمِش، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟ طُُلوع( ِإْستَ ي ْ

  منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفرد أ( مفعول معو
ب( مفعول ألجلو منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم 

  مفرد
 لق منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفردج( مفعول مط

 ، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟التلفاز اذلادي( شاىد 25
  أ( فاعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو اسم مفرد

 ب( فاعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو اسم مقصور
 عو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو اسم منقوصج( فاعل مرفوع وعالمة رف

 



 

 االختبار البعدي 

مدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية دوكون غرسيك جاوى لطلبة 
 الشرقية يف 

الفصل و ( XII IPS 1)  1يف الفصل الثاين عشر قسم العلوم االجتماعية 
يف العام الدراسي  (XII IPS 2) 2الثاين عشر قسم العلوم االجتماعية 

2515-2511. 
 من خالل البحث حتت ادلوضوع:

البنامج ادلفتوح ترقية فعالية تعليم النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء 
 يف باب فعل ادلضارع ادلنصوب والعلل اإلعرابية

 دليل العامال
 يب امسك ورقم التسجيل على ورقة األجوبة /( أكتب 1
 دقيقة 45عن األسئلة مدة  يب /( أجب 2
( اختيارات األجوبة )أ، ب، 3بندا، ويف كل بند ثالثة ) 25( عدد األسئلة 3

 ج(
( على جواب صحيح يف ورقة xيب عن األسئلة بوضع عالمة ) /( أجب 4

 األجوبة
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 …..( األفعال ادلضارعة ادلنصوبة التالية الصحيحة، إال1
 ( أالَ تَأتِْيناَ فَنكرِمكَ ب أ( َصو فَاَُعلِّم اِلَْيكَ 

 ج(  الَ يَ ْقضى َعَلْيِيْم فَ َيُمْوُتوا
 يف اجلملة التالية وىي..... هني ( فعل ادلضارع ادلنصوب يف2

 أ( َلْوالَ َأَخْرَتين ِإىَل َأَجل َقرِْيب َفَأْصَدق وأكن من الَصاحِلٌِْنَ 
 ب( الَ يقضى َعَلْيِيْم فَ َيُمْوتُ ْوا

 فَيِحَل َعَلْيُكم َغَضِب  ج( الَ َتْطَغوا ِفْيوِ 
،  فأصدق( َلْواَل َأَخْرتين ِإىَل َأَجل َقرِْيب 3 يف اجلملة  فأصدقوأكن من الَصاحِلٌِْنَ

 السابقة....
 ج( رلزوم  ب( منصوب  أ( مرفوع

 ( فعل ادلضارع ادلنصوب إذا.......4
 ب( سبقت اسم فعل  أ( سبقت )فا( السببية و)واو( معية

 ويليو نفي واالستثناء ج( سبقت )فا( جواب

 اخرت حوابا صحيحا من الكلمات األتية..... (5
 اللَبوَتْشَرُب )أ( ال تأُكْل السمك  

 الَلََبَ  وَتْشَربَ )ب( الَ تَْأُكْل الَسَمَك 
 اللَب َتْشَربْ )ج( ال تأُكْل السمك و 

كليا ب( )أ( و )ب( و )ج(    أ( )أ( و )ب( صحيحان و )ج( خطاء
 صحيح

 )أ( و )ج( خطيئان ج )ب( صحيح و
 ( الكلمات اآلتية اليت تدل على فعل ادلضارع ادلنصوب إذا سبقت )فاء( السببية وىي6

ثنا    أ( ماَ أنَت إالَّ تأتِينا فَ ُتَحدِّ
 ب( الليم ال تؤاخذنا بذنوبنا فنيلكَ   
 ج( َصو فَاَُعلِّم اِلَْيكَ   



يف اجلملة  يْعجزة تدل على معىن مع، وَ َعْنَك، وىذه العبار  يَ ْعجز( اَل َيْسَتغىَن َشْيٌء وَ 7
 السابقة....

 ج( رلزوم   ب( مرفوع  أ( منصوب 
يف اجلملة  يْعجزَعْنَك، وإن مل يكن واو معية ، وَ  يَ ْعجز( اَل َيْسَتغىَن َشْيٌء وَ 8

 السابقة....
 ج( رلزوم   ب( مرفوع  أ( منصوب 

 إذا سبقت )واو( ادلعية وىي( الكلمات اآلتية اليت تدل على فعل ادلضارع ادلنصوب 9
 أ( الِطْفُل يَ ْقرأُ َوَيْكُتب 

 ب( وَكَاَن يأُمُر أَْىَلُو بِالصَّالَِة َوالزََّكاة
 ج( ال تصلي و َتْشَرب اخلَمر

)فا( السببية يف األمر  إذا سبقت( اجلمل اآلتية اليت تدل على فعل ادلضارع ادلنصوب 15
 إال....

 أكرَمكب( أحّبين ف  أعطين فأشكَرك أ( 
 ج( أتأتينا فنحدَثك 

 )فا( السببية يف الدعاء ىي.... إذا سبقت( اجلمل اآلتية اليت فعل ادلضارع ادلنصوب 11
 ب( ليت زيداً عندنا فيحدثَنا أ( الليم ال تؤاخذنا بذنوبنا فنيلكَ 

 ج( أال تأتينا فنكرَمك
يف االستفيام  ة)فا( السببي إذا سبقت(  اجلمل اآلتية اليت فعل ادلضارع ادلنصوب 12

 إال....
 ب( أتأتينا فنحدَثك  ىل ُتكرم زيداً فَ ُيكرَمكأ( 

 ج( ال يقضى علييم فيموتوا
 اخرت حوابا صحيحا من الكلمات األتية..... (13

 فيؤذيُو أ( ال يشتم عمر زيدا
 فيؤذيَو ال يشتم عمر زيداب(  

 يُ َؤذهج( الَ يشتْم َعْمرو َزْيداً ف َ 



كليا ب( )أ( و )ب( و )ج(    )ج( خطاء أ( )أ( و )ب( صحيحان و
 صحيح

 ج( )ب( صحيح و )أ( و )ج( خطيئان 

 إال.....  إذا سبقت فاء سببية( اجلمل اآلتية اليت فعل ادلضارع ادلنصوب 14
  ب( لَْيَت ِل َماالً فأصدق منوُ  أ( َربِّ اْنُصْرين فالَ َاْخِسر 

ثنا  ج( ماَ أنَت إالَّ تأتِينا فَ ُتَحدِّ
 ، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟َرُجَلٌند زيٌد  ( ساع15

 أ( اسم منصوب وعالمة نصبو ألف والنون
 منصوب  ب( مفعول بو

  ج( ألنو اسم مثىن
 ماَِىٌر، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟أوالد ( إنَّ  16

 أ( اسم منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر 
 ب( اسم إّن منصوب 

 كسًنج( ألنو مجع الت
 ولدا رلّدا، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟ مصطفى( كان 17

 أ( اسم مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر
 ب( اسم كان مرفوع 
 ج( ألنو اسم مقصور

َقْظُت وَ 18  الَشْمِش، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟ طُُلوع( ِإْستَ ي ْ
 أ( اسم منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر

 ب( مفعول معو منصوب 
 ج( ألنو اسم مفرد

 ، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟التلفاز اذلادي( شاىد 19
 أ( اسم مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر 

   ب( فاعل مرفوع
 ج( ألنو اسم منقوص



 ماَِىٌر، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟أوالد ( إنَّ  25
 ة ظاىرة على اآلخرأ( اسم منصوب وعالمة نصبو فتح 

  ب( اسم إّن منصوب
 ج( ألنو مجع التكسًن

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ورقة األجوبة
 :.........................  االسم 
 :........................ رقم التسجيل 

 :.........................  التاريخ
 

 ج ب أ .11 ج ب أ .1

 ج ب أ .12 ج ب أ .2

 ج ب أ .13 ج ب أ .3

 ج ب أ .14 ج ب أ .4

 ج ب أ .15 ج ب أ .5

 ج ب أ .16 ج ب أ .6

 ج ب أ .17 ج ب أ .7

 ج ب أ .18 ج ب أ .8

 ج ب أ .19 ج ب أ .9

 ج ب أ 21 ج ب أ .11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل األجوبة االختبار القبلي
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

Ja
w

ab
an

 ج أ أ ب ب أ أ ب ج أ ج أ ج ب ج ب ب ج أ أ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دليل األجوبة االختبار البعدي
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

Ja
w

ab
an

 ب ب ب ب ب ب ج ب ج أ ج ج ج أ ب ب أ ب ج أ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التحضري
مدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية دوكون غرسيك جاوى :  ادلدرسة

 الشرقية
 (XII IPS 2) 2 ثاين عشر قسم العلوم االجتماعيةال :  الفصل

 عناية الرشيدة :  ادلدرسة
 النحو العريب :  ادلادة

 2511مارس  24 :  التاريخ
 خلميس، يوم ادقيقة 45 : اليوم/الزمان

الفعل ادلضارع ادلنصوب إذا يستطيع الطالب أن يفيم :  . األىداف األساسية1
يف مثانية مواضيع )األمر، والنيي، ( السببية فا)سبقت 

 ضيض، والدعاء(ي، والعرض، والتمين، والتحواالستفيام، والنف
فييا  السببية إذا سبقت )فا(ادلنصوب فعل ادلضارع ال واإلجياز
على أنو موجب، وإن  األول ورفع الفعل القطع منو  العطف

 يف نفس ادلعىن. والفعل الثاين نصب كان الفعل األول
 : . األىداف العامة2
يف ( السببية فا)سبقت إذا  الفعل ادلضارع ادلنصوب يستطيع الطالب أن يذكر مفيوم( 1

، والنفي، والعرض، مثانية مواضيع )األمر، والنيي، واالستفيام
فعل ادلضارع إذا ال واإلجياز يض، والدعاء(ضوالتمين، والتح

 القطع من األول ورفع الفعلو  فييا العطف السببية سبقت )فا(
يف  والفعل الثاين وإن نصب كان الفعل األول على أنو موجب،

 نفس ادلعىن.
يف ( السببية فا)سبقت إذا   الفعل ادلضارع ادلنصوب يستطيع الطالب أن يستوعب( 2

مر، والنيي، واالستفيام، والنفي، والعرض، مثانية مواضيع )األ
فعل ادلضارع إذا  واإلجياز والتمين، والتخضيض، والدعاء(

 القطع من األول ورفع الفعلو  فييا العطف السببية سبقت )فا(



يف  والفعل الثاين وإن نصب كان الفعل األول على أنو موجب،
 نفس ادلعىن.

يف مثانية مواضيع ( السببية فا)إذا سبقت  الفعل ادلضارع ادلنصوب ( أن يطبق الطالب3
، والنفي، والعرض، والتمين، )األمر، والنيي، واالستفيام

 فعل ادلضارع إذا سبقت )فا( واإلجياز ضيض، والدعاء(والتح
على أنو  القطع من األول ورفع الفعلو  فييا العطف السببية

يف نفس  والفعل الثاين وإن نصب كان الفعل األول موجب،
  مجمل مفيدة.ادلعىن

 : الطريقة القياسية.   . الطريقة3
 : . ادلواد التعليمية4

( السببية ينتصب بعدىا الفعل، ويصًن فا)فعل ادلضارع ادلنصوب إذا سبقت ( ال1    
 والتمين، والعرض، والنفي، واالستفيام، والنيي، جوابا ألحد مثانية أشياء: األمر،

 والدعاء. والتحضيض،
ادلضارع إذا سبقت )فا(  فييا العطف، ويكون إعراب الفعل الثاين  فعل الجيوز   (2

كإعراب الفعل األول قبل الفاء، ويكون معناه غًن سلالف دلعناه. وكليا جيوز 
فييا القطع من األول ورفع الفعل على أنو موجب، وإن نصب كان الفعل األول 

 والفعل الثاين يف نفس ادلعىن.
 :  . األسلوب5

 دقائق( 3)( التمييد   1
عن الفعل ادلضارع ادلنصوب إذا سبقت  إلقاء أىداف تدريس النحو( 1)            

 ( السببيةفا)
 تشجيع الطلبة يف التعليم( 2)
 ربط الدرس السابق بالدرس اجلديد( 3)

 دقائق( 39( العرض )2
 ( عرض القاعدة1) 

 كتابة ادلوضوع على السبورة 



  ء ابن مضاء القرطبعلى أساس آراذكر القاعدة وفقا 

 وفقا للقاعدة ةضرب األمثلة من ادلعلم 

 شرح معاين األمثلة وإعرابو 

 من طالبو لضرب األمثلة ةادلعلم تطلب 

 ( التطبيق2)

 التمارين الشفيية 

 زِل الواجب ادلن 

 دقائق( 3)( االختتام 3

 اعطاء تأكيد ادلفامهة للطلبة 

 ضورعلى كشف احلعن الطالب التوقيع  ةادلعلم تطلب 

 : السبورة والقلم  . الوسائل 6
: ادلادة ادلصممة على أساس آراء ابن مضاء القرطب يف النحو  . ادلصدر التعليمي7

 العريب
 : األسئلة الشفيية.  . التقومي8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التحضري
مدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية دوكون غرسيك جاوى :  ادلدرسة

 شرقيةال
 (XII IPS 2) 2 ثاين عشر قسم العلوم االجتماعيةال :  الفصل

 عناية الرشيدة :  ادلدرسة
 النحو العريب :  ادلادة

 2511مارس  26 :  التاريخ
 ، يوم السبتدقيقة  45 : اليوم/الزمان

الفعل ادلضارع ادلنصوب إذا يستطيع الطالب أن يفيم :  . األىداف األساسية1
 ة.)واو( ادلعيسبقت 

 : . األىداف العامة2
 و)واو( ادلعية.سبقت  إذا الفعل ادلضارع ادلنصوب يستطيع الطالب أن يذكر مفيوم( 1
 )واو( ادلعية . إذا سبقت الفعل ادلضارع ادلنصوب يستطيع الطالب أن يستوعب( 2
 مجمل مفيدة. )واو( ادلعيةإذا سبقت  الفعل ادلضارع ادلنصوب ( أن يطبق الطالب3

 : الطريقة القياسية.   ة. الطريق3
 : . ادلواد التعليمية4

، أوال: الواو ىذا الباب أحكاممسائل من  ثالثة )واو ادلعية( وكانة إذا سبقت( 1
تنصب ما بعدىا ويتضمن على معىن مع، ثانيا: ولو جزم لنياه عن اجلمع 

 ثالثا: ولو رفع لنياه عن الفعل األول وأوجب لو الفعل األخر. والتفرقة،
 :  األسلوب. 5

 دقائق( 3( التمييد   )1
     سبقت  إذا عن الفعل ادلضارع ادلنصوب إلقاء أىداف تدريس النحو( 1)  

 و)واو( ادلعية.
 تشجيع الطلبة يف التعليم( 2)
 ربط الدرس السابق بالدرس اجلديد( 3)

 دقائق( 39( العرض )2



 ( عرض القاعدة1) 
 كتابة ادلوضوع على السبورة 

 على أساس آراء ابن مضاء القرطبعدة وفقا ذكر القا 

 وفقا للقاعدة ةضرب األمثلة من ادلعلم 

 شرح معاين األمثلة وإعرابو 

 من طالبو لضرب األمثلة ةادلعلم تطلب 

 ( التطبيق2)

 التمارين الشفيية 

 زِل الواجب ادلن 

 دقائق( 3)( االختتام 3

 اعطاء تأكيد ادلفامهة للطلبة 

 ضورعن الطالب التوقيع على كشف احل ةمادلعل تطلب 

 : السبورة والقلم  . الوسائل 6
: ادلادة ادلصممة على أساس آراء ابن مضاء القرطب يف النحو  . ادلصدر التعليمي7

 العريب
 : األسئلة الشفيية.  . التقومي8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التحضري
 يك جاوى الشرقيةمدرسة إحياء العلوم الثانوية اإلسالمية دوكون غرس:  ادلدرسة

 (XII IPS 2) 2 ثاين عشر قسم العلوم االجتماعيةال :  الفصل
 عناية الرشيدة :  ادلدرسة

 النحو :  ادلادة
 2511مارس  35 :  التاريخ

 ، يوم األربعاءدقيقة 45 :  اليوم/الزمان
 إلغاء العلل الثواين والثوالث  : يستطيع الطالب أن يفيم . األىداف األساسية1
 :   ىداف العامة. األ2

 يف اإلعراب العلة األوىليستطيع الطالب أن يذكر ( 1
 يف اإلعراب العلة األوىل يستطيع الطالب أن يستوعب( 2
 مجمل مفيدة. العلة األوىل ( أن يطبق الطالب3

 : الطريقة القياسية.   . الطريقة3
 : . ادلواد التعليمية4

 يدعو إىل األخذ بالعلة األوىل فقط( 1 
 لقسم األخر مرفوض وجيب التخلص منو وىو العلل الثواين والثوالثوا( 2

 :  . األسلوب5
 دقائق( 3( التمييد   )1

 إلغاء العلل الثواين والثوالث عن إلقاء أىداف تدريس النحو( 1) 
 تشجيع الطلبة يف التعليم( 2)
 ربط الدرس السابق بالدرس اجلديد( 3)

 دقائق( 39( العرض )2
 ة( عرض القاعد1) 

 كتابة ادلوضوع على السبورة 

  على أساس آراء ابن مضاء القرطبذكر القاعدة وفقا 

 وفقا للقاعدة ةضرب األمثلة من ادلعلم 



 شرح معاين األمثلة وإعرابو 

 من طالبو لضرب األمثلة ةادلعلم تطلب 

 ( التطبيق2)

 التمارين الشفيية 

 زِل الواجب ادلن 

 دقائق( 3)( االختتام 3

 اعطاء تأكيد ادلفامهة للطلبة 

 ضورعن الطالب التوقيع على كشف احل ةادلعلم تطلب 

 : السبورة والقلم  . الوسائل 6
: ادلادة ادلصممة على أساس آراء ابن مضاء القرطب يف النحو  . ادلصدر التعليمي7

 العريب
 : األسئلة الشفيية.  . التقومي8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 بقلم : عناية الرشيدة

 حتت اإلشرف:
 أ.د حممد علي الكامل

 د. نور حسن عبد الباري
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Siswa mampu memahami dengan baik fi’il mudhori’ manshub yang di 

dahului fa’ sababiyah dalam fi’il thalab yang meliputi : fi’il ‘amar, fi’il 

nahi, istifham, nafi, ‘irdh (menyindir), tamanni (mengharap), tahdid 

(membentak), fi’il du’a dan keadaan athaf  fi’il mudhori’ manshub yang di 

dahului fa’ sababiyah.  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.  Siswa mampu memperdalam pemahaman mengenai pengertian fi’il 

mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah dalam fi’il thalab yang 

meliputi : fi’il ‘amar, fi’il nahi, istifham, nafi, ‘irdh (nyindir), tamanni 

(mengharap), tahdid (membentak), fi’il du’a dan keadaan athaf fi’il 

mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah.  

2.  Siswa mampu mengindentifikasi dan membuat contoh fi’il mudhori’ 

mansub yang di dahului fa’ sababiyah dalam fi’il thalab yang meliputi : 

fi’il ‘amar, fi’il nahi, istifham, nafi, ‘irdh (nyindir), tamanni (mengharap), 

tahdid (membentak), fi’il du’a dan keadaan athaf fi’il mudhori manshub 

yang di dahului fa’ sababiyah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAJARAN PERTAMA 

FI’IL MUDHARI’ MANSHUB 

SESUDAH FA’ SABABIYAH 



 

 

 

 

 

 

 

 Ulama’ nahwu menganggap bahwa fi’il mudhori’  dirafa’-kan karena tidak 

diketahui oleh ’amil yang men-jazam-kan atau yang me-rafa’-kan. Mereka 

berbeda pendapat tentang apa yang me-rafa’-kan  fi’il itu. Sebagian menganggap 

bahwa fi’il mudhori’ itu di-rafa’-kan karena menduduki tempat isim.  

Kata  يتعلم  dalam kalimat  الطالب يتعلم  menduduki tempat kata  متعلم  yang 

di-rafa’-kan sebagai khabar mubtada’. Oleh karena itu, maka fi’il mudhori’ يتعلم 

itu di-rafa’-kan. Yang lain berpendapat bahwa fi’il mudhori’ itu di-rafa’-kan 

karena tidak didahului ‘amil nashab atau ‘amil jazm. Namun, ada pula fi’il 

mudhori’ yang di-nashab-kan tanpa didahului oleh ’amil nashab yaitu fi’il 

mudhori’ di-nashab-kan ketika berada sesudah fa’ yang mengiringi harf nafi dan 

fi’il thalab yang meliputi fi’il amar, fi’il nahi, istifham, nafi, ‘irdh (nyindir), 

tamanni (mengharap), tahdid (membentak), fi’il du’a. 

Menurut ulama’ nahwu fi’il mudhori’ sesudah fa’ sababiyah harus di-

nashab-kan. Oleh karena itu, ’amil nashab-nya tidak disebutkan, maka wajib men-

taqdir-kan  أن sesudah fa’, misalnya dalam contoh berikut: 

 )فيؤذَيكاَل تؤذ َأَحداً (

 )َأْن يؤذَيكفَ ال تؤذ أحدا (أي تقديره  
Berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama’ nahwu, dalam konsep 

memudahkan pembelajaran nahwu dengan membuang analisis ’amil Ibnu Madha’ 

menganggap fi’il mudhori’ yang di dahului fa’ sababiyah dalam fi’il thalab yang 

meliputi : fi’il ’amar, fi’il nahi, istifham, nafi, ‘irdh (nyindir), tamanni 

(mengharap), tahdid (membentak), fi’il du’a tersebut di-nashab-kan karena berada 

sesudah fa’ sebagai jawab fi’il amar, fi’il nahi dan seterusnya.  

Dalam nasab-nya fi’il mudhori’ tersebut tidak menggunakan teori amil  

dan men-taqdir-kan أن  yang dibuang sebagaimana yang dilakukan oleh ulama 

 

 

MATERI  

PELAJARAN 



nahwu, tetapi Ibnu Madha menggunakan deskripsi objektif. Teryata dengan 

deskripsi ini, analisis terhadap kalimat semacam itu sudah cukup jelas. 

Selanjutnya Ibnu Madha menjelaskan bahwa kalimat tersebut bisa di-

athaf-kan hingga ’i’rab fi’il kedua sama dengan i’rab fi’il pertama, seperti contoh 

berikut: 

 يُ َؤذهَعْمرو زَْيداً ف َ  يشتمْ اَل 
Fi’il Mudhori’ يَُؤذ pada kalimat tersebut di-athaf-kan kepada  ْيشتم, maka 

I’rab-nya jazm dan maknanya nahi (dilarang), tidak boleh menyakiti. Dengan 

demikian, kata فيؤذه dalam kalimat ْفيؤذ ْزيدا ْعمر ْيشتم هال  memberi pengertian ْ فئنه

  .(perbuatan mencaci benar-benar menyakitinya) يؤذيه
Fi’il yang kedua juga bisa dianggap terputus dari fi’il yang pertama hingga 

fi’il yang kedua di rafa’kan dan diucapkan seperti contoh berikut: 

 ال يشتم عمر زيدا فيؤذيُو
sedangkan maknanya menjadi kalimat bersyarat, yang berarti sama dengan 

آذاه إنْشتمه  (kalau umar mencaci Zaid, maka Umar menyakitiya).  
Sedangkan kalau fi’il يؤذي di nashabkan sehingga kalimat tersebut 

diucapkan seperti contoh berikut: 

 ال يشتم عمر زيدا فيؤذيَو

Maka fi’il yang kedua itu, sama seperti fi’il yang pertama, menjadi manfi 

(kalimat negatif) yang berarti, ال يشتم عمر زيدا وال يؤذ. 

 (Umar jangan mencaci dan menyakiti Zaid).  

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIFITAS : 

AKTIFITAS 1: Memahami fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah 

dalam fi’il ’amar. 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

 َأْعِطيِن فََأْشُكَركَ 
AKTIFITAS 2: Memahami fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah 

dalam fi’il nahi. 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

يب ِِ  اَل َتْظَغوا ِفْيوِ  فَيحِ لَّ َعَلْيُكْم َغَض
AKTIFITAS 3: Memahami fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah 

dalam istifham.  

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

 َىْل ُتْكرُِم زَْيداً فَ ُيْكرَِمكَ 
AKTIFITAS 4 : Memahami fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah 

dalam naïf. 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

 اَل يَ ْقَضى َعَلْيِيْم فَيُمْوتُوا
AKTIFITAS 5 : Memahami fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah 

dalam ‘irdh (menyindir). 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

ُزل ِعنَدنا فَ ُتِصْيبَ   ااَل تَ ن ْ
AKTIFITAS 6 : Memahami fi’il mudhori manshub yang di dahului fa’ sababiyah 

dalam tamanni (mengharap). 



 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

 لَْيَت زَْيداً ِعْنَدناَ  فَيَحِدثَناَ 
AKTIFITAS 7 : Memahami fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah 

dalam tahdid (membentak). 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

 َلْواَل َأَخْرَتين ِإىَل َأَجل َقرِْيب فََأْصَدقَ  وأكن ِمَن الَصاحِلٌِْنَ 
AKTIFITAS 8 : Memahami fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah 

dalam fi’il du’a. 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

 اللُِّيَم الَ تُؤَاِخْذناَ ِبُذنُ ْوبَِنا فَنيِلكَ 
AKTIFITAS 9 : Memahami athaf fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ 

sababiyah (’i’rab fi’il kedua sama dengan i’rab fi’il pertama). 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

 يُ َؤذهَعْمرو زَْيداً ف َ  يشتمْ اَل 

AKTIFITAS 11 : Memahami athaf fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ 

sababiyah (’i’rab fi’il kedua terputus dari i’rab fi’il pertama). 

 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi 

 يُ َؤذيُوَعْمرو زَْيداً ف َ  يشتمْ اَل 
AKTIFITAS 11 : Memahami athaf fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ 

sababiyah (ma’na  fi’il  kedua sama dengan  fi’il pertama). 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi 



 يُ َؤذيَوَعْمرو َزْيداً ف َ  يشتمْ اَل 
LATIHAN: 

LATIHAN 1: Menentukan fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah 

dalam fi’il thalab yang meliputi : fi’il ‘amar, fi’il nahi, istifham, nafi, ‘irdh 

(menyindir), tamanni (mengharap), tahdid (membentak), fi’il du’a. 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Berilah garis bawah pada kalimat yang menunjukkan fi’il mudhori’ 

manshub yang di dahului fa’ sababiyah dalam fi’il ‘amar, fi’il nahi, 

istifham, nafi, ‘irdh (menyindir), tamanni (mengharap), tahdid 

(membentak), fi’il du’a. 

 Berilah garis syakal (harokat) pada kalimat yang menunjukkan fi’il 

mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah dalam fi’il ‘amar, 

fi’il nahi, istifham, nafi, ‘irdh (menyindir), tamanni (mengharap), 

tahdid (membentak), fi’il du’a. 

  الََتْضِرب فأشاعدك  ّأْكرِْميِن فََأْكرمكَ 

   ماَ تأتينا فنحدثنا  أتأتينافنحدثك  

ق مْنوُ   أال تأتينا فنكرمك  لَْيَت ِل مَااًل فَاَصدَّ

 َربِّ اْنُصْرين َفالَ َاْخِسر ىال زرت زيداً فيكرَمك

 

LATIHAN 2: 

 Buatlah contoh fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ sababiyah 

dalam  fi’il ‘amar, fi’il nahi, istifham, nafi, ‘irdh (menyindir), tamanni 

(mengharap), tahdid (membentak), fi’il du’a. 

 Buatlah contoh athaf fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ 

sababiyah beserta tanda I’rab-nya 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Siswa mampu memahami dengan baik fi’il mudhori’ manshub yang di 

dahului wawu (ma’iyah). 
 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.  Siswa mampu memperdalam pemahaman mengenai pengertian fi’il 

mudhori’ manshub yang di dahului wawu (ma’iyah).  

2.  Siswa mampu mengindentifikasi dan membuat contoh fi’il mudhori’ 

mansub yang di dahului fa’ wawu (ma’iyah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAJARAN KEDUA 

FI’IL MUDHARI’ MANSHUB  

SESUDAH WAWU MA’IYAH 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi’il mudhari’ sesudah wawu ma’iyah menurut ulama’ nahwu di-nashab-

kan pula oleh ‘amil nashab  أن  yang wajib disimpan, seperti contoh berikut: 

 ال تأكل السمك وتشربَ  اللَب

  أي تقديره ال تأكل السمك وأن تشربَ  اللَب
 Ibn Madha’ menganggap ada ‘amil  yang tersimpan dalam kalimat itu dan 

di-taqdir-kan justru mempersulit untuk mempelajarinya dan berlawanan dengan 

maksud pembiacara, oleh karena itu, ia mengedepankan tiga analisis terhadap 

i’rab fi’il mudhari’ sesudah wawu ma’iyah tanpa teori ‘amil, adalah sebagai 

berikut: 

(1) Pertama: bila dinashabkan, maka واو itu bermakna مع (beserta, dengan) 

seperti contoh berikut: 

 ال تأكل السمك وتشربَ  اللَب

 Kata تشرب dalam kalimat tersebut di-nashab-kan. Berarti yang dilarang 

adalah menggabungkan dua pekerjaan, yakni makan ikan dan minum susu. 

Ini berarti makan ikan saja atau minum susu saja boleh. 

(2) Kedua: kalau kata تشرب dalam kalimat tersebut di-jazam-kan, seperti 

contoh berikut: 

 ال تأكل السمك وتشربْ  اللَب

 

 

 

MATERI  

PELAJARAN 



 maka yang dilarang adalah menggabungkan dua pekerjaan atau 

melakukan kedua-duanya secara terpisah, yakni dilarang makan ikan dan 

minum susu sekaligus dan dilarang makan ikan saja dan minum susu saja.  

(3) Ketiga: kalau kata تشرب di-rafa’-kan, seperti contoh berikut: 

 ال تأكل السمك وتشربُ  اللَب
maka yang dilarang adalah makan ikan, sedangkan minum susu justru 

wajib dilakukan. 

 Demikianlah Ibn Madha’ menerapkan uraian nashabnya fi’il mudhari’ 

sesudah فاءْالسببيت dan واوْالمعيت tanpa menggunakan teori ‘amil yang dibuang. Ia 

lebih cenderung menggunakan diskripsi objektif dan ternyata memberikan 

pemahaman secara komprehensip. 

 

AKTIFITAS: 

AKTIFITAS 1: Memahami i’rab fi’il mudhari’ sesudah واو yang dinashabkan 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

 ال تأكل السمك وتشر بَ  اللَب

AKTIFITAS 2: Memahami i’rab fi’il mudhari’ sesudah واو yang di-jazam-kan 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

 ال تأكل السمك وتشربْ  اللَب

AKTIFITAS 3: Memahami i’rab fi’il mudhari’ sesudah واو yang di-rafa’-kan 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. 

 ال تأكل السمك وتشربُ  اللَب

 

 



 

LATIHAN: 

LATIHAN 1: Menentukan fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ ma’iyah 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Berilah garis syakal (harokat) pada kalimat fi’il mudhori’ manshub 

yang di dahului fa’ ma’iyah yang menunjukkan arti beserta atau 

dengan, larangan untuk menggabungkan dua pekerjaan atau 

melakukan kedua-duanya secara terpisah, dan larangan terhadap fi’il 

pertama dan kewajiban terhadap fi’il kedua. 

 اَل تأكل الكلب وتشرب اخلمر

(beserta atau dengan) 

  اَل تأكل الكلب وتشرب اخلمر

(larangan untuk menggabungkan dua pekerjaan 

 atau melakukan kedua-duanya secara terpisah) 

  اَل تأكل الكلب وتشرب اخلمر

(larangan terhadap fi’il pertama  

dan kewajiban terhadap fi’il kedua) 

LATIHAN 2: 

  Buatlah contoh fi’il mudhori’ manshub yang di dahului fa’ 

ma’iyah yang menunjukkan arti beserta atau dengan, larangan untuk 

menggabungkan dua pekerjaan atau melakukan kedua-duanya secara 

terpisah, dan larangan terhadap fi’il pertama dan kewajiban terhadap 

fi’il kedua. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Siswa mampu meng-i’rab kalimat dengan mengunakan ‘illah pertama. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.   Siswa mampu memperdalam pemahaman mengenai penggunaan ‘illah 

pertama dalam I’rab. 

2.  Siswa mampu mengindentifikasi dan membuat contoh penggunaan ‘illah 

pertama dalam I’rab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAJARAN KETIGA 

MENGHAPUS ‘ILLAH  

KEDUA DAN KETIGA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’rab dalam pembahasan nahwu menjadi salah satu pembahasan penting, 

bahkan sering kali pengertian nahwu diidentifikasikan sebagai kajian tentang 

perubahan harakat akhir suatu kalimat karena perbedaan ‘amil yang masuk dalam 

suatu kalimat (pengertian I’rab). 

Dalam kenyataannya i’rab tidak bisa terlepas dari ta’lil  (analisis kritis 

untuk mengetahui penyebab perubahan harakat akhir suatu kalimat), terdapat 

bermacam-macam’illah dalam i’rab, yaitu ’illah pertama, ’illah kedua, dan ’illah 

ketiga, seperti contoh berikut: 

 

 مَاشياً  اأُلْستاَدُ ( َرَجَع 1)

َرَجَع: فعل ماض مبين على الفتح لعدم اتصالو بضمًن رفع ادلتحرك أو 
 واو اجلمع 

اأُلْستاَُد: فاعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على األخر )ألنو اسم 
 ادلفرد

مَاشياً: حال منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على األخر ألنو اسم 
 ادلفرد
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 الُقْرآنِ  ِقراَءةً  ( َأْسَتِمعُ 2)

َأْسَتِمُع: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفو الضمة ألنو فعل مضارع صحيح 
األخر ومل يتصل بأخر شيء، وفاعلو ضمًن مسترت فيو وجوبا 

 تقديره أنا.
 )عالمة نصبو فتحة ظاىرة على األخر(ِقراَءًة : )مفعول بو( منصوب و

 ألنو اسم مفرد وىو مضاف

آِن: مضاف إليو رلرور وعالمة جره كسرة ظاىرة على األخر ألنو الُقرْ 
 اسم مفرد

 

Pada contoh pertama kalimat: 

تاَدُْ  sedangkan ’illah kedua ’)فاعل( yang menjadi ’illah pertama adalah األُس 

adalah  )عالمتْرفعهْضمتْظاهرةْعلىْاآلخر( dan ’illah  ketiga adalah  .فرد()ألنهْاسمْالم  

 Sedangkan pada kalimat:  

 

)مفعولْبه(  yang menjadi ’illah pertama adalah قِراَءة  sedangkan’illah  kedua 

adalah  ()عالمتْنصبهْفتحتْظاهرةْعلىْاألخر  ’illah ketiga adalah )ألنهْاسمْالمفرد(. 

Penggunaan ’illah pertama, ’illah kedua, dan ’illah ketiga sangat ketat 

dalam tradisi meng-i’rab, berbeda dengan ulama’ nahmu, Ibnu Madha’ dalam 

konsep mempermudah belajar nahwu menolak penggunaan ’illah kedua, dan 

’illah ketiga, menurutnya cukup hanya dengan menggunakan’illah pertama, 

pemikiran itu disandarkan bahwa seperti itulah orang Arab berkata. Seperti contoh 

berikut: 

 ( جاء زلمٌد فريدٌ 1)
 جاء: فعل ماض

 زلمٌد:فاعل
 فريٌد:بدل

 ( عليٌّ ذكٌي لكنَّ نّوام2) 



: مبتدأ  عليٌّ
 ذكٌي: خب

 لكّن: حرف عظف
 نّوام: معظوف

Demikianlah bentuk ta’llil  i’rab menurut Ibnu Madha’, ia menerapkan 

analisis terhadap pola i’rab dengan menggunkan ’illah pertama tanpa 

menggunkan’i’llal kedua, dan ’i’llal ketiga. Ia menganalisis ta’llil i’rab melalui 

deskripsi objektif yang ditekankan pada teks tanpa menggunakan teori ta’llil yang 

telalu rumit, hal ini semata untuk mempermudah belajar nahwu. 

AKTIFITAS: 

AKTIFITAS 1: Memahami penggunaan ‘illah pertama dalam I’rab. 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Perhatikan analisis kalimat yang digaris bawahi. 

 كَان زلمٌد جالساً 
 كان: فعل ماض

 زلمٌد: اسم كان
 جالساً: خب كان

LATIHAN: 
LATIHAN 1: Mengindentifikasi ‘illah pertama dalam I’rab. 

 Perhatikan contoh di bawah ini! 

 Pilihlah jawaban di bawah ini yang menunjukan ‘illah pertama pada 

kalimat yang digaris bawahi! 

 

 

يطاِن، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟ النساءُ ( 1)  َحباَئُل الشَّ
   مرفوع مبتدأأ( 

 وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على األخرب( 
 ألنو مجع ادلؤنث الساملج( 

 

 



 ، إعراب الكلمة اليت حتتيا اخلط؟يقرأُ ويكتبُ  الطفلُ  (2)
   عمرفو مبتدأ أ( 
  وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على األخر( ب

 ألنو مجع ادلؤنث الساملج( 

 
LATIHAN 2: Menentukan‘illah pertama dalam I’rab 

 Buatlah contoh penggunaan ‘illah pertama dalam I’rab. 
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