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 العربية اللغة تعليـم قسم العليا الدراسـات كليـة
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 إندونيســيا مجــهوريـة
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 تقرير المشرفين
بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل رب العادلٌن. والصالة والسالم على أشرف  

 األنبياء وادلرسلٌن وآلو وصحبو أمجعٌن.
 ىا الطالب: ع على رسالة ادلاجستًن ال ي حرر بعد االطال 

 : سللصٌن نووي   االسم
 07507703:   رقم التسجيل

 لبرنامج المكثف بافي قراءة الطلبة تحليل األخطاء النحوية :   موضو ع الرسالة
في الجامعة اإلسالمية الحكومية لتعليم اللغة العربية 

 دراسة وصفية حتليلية() بجاوى الوسطى سالتيجا
 .امعةا إىل رللس اجلوافق ادلشرفان على تقدديه

 ادلشرف الثاين         ادلشرف األول        
 
 

 فيصل زلمود أدم إبراىيمالدكتور 
 

 
 

 نور حسن عبد الباريالدكتور 

 يـعتمد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 الدكتور شهداء صاحل نور

 075070740773700770رقم التوظيف: 



 

 
 

 إندونيســيا مجــهوريـة
 الدينيـــة نو الشــئو  وزارة

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة
 العربية اللغة تعليـم قسم العليا الدراسـات كليـة

  

 اعتماد لجنة المناقشة

  لبرنامج المكثف لتعليم اللغة العربيةبافي قراءة الطلبة تحليل األخطاء النحوية 
 جاوى الوسطىب لجامعة اإلسالمية الحكومية سالتيجافي ا

 حتليلية(دراسة وصفية )
 تكميلي لنيل درجة ادلاجستًن يف تعليم اللغة العربيةحبث 

 07507703/ سللصٌن نوويإعداد الطالب: 
عن ىذا البحث أمام جلنة ادلناقشة وتقرير قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجستًن يف  الطالب قد دافع

    0700 يونيو 06اخلميس، تعليم اللغة العربية، وذلك يوم 
 السادات األساتذة :وتتكون جلنة ادلناقشة من 

   ....................... التوقيع:   سا ومناقشارئي  نورد.شهداء صاحل  -

 ....................... التوقيع:    مناقشا  أ.د. زلمد على الكامل -

 ....................... التوقيع:   مشرفا ومناقشا د.فيصل زلمود أدم إبراىي -

 ....................... التوقيع:   امشرفا ومناقش  د.نور حسن عبد الباري -

 يعتمد،
 عميد كلية الدراسات العليا،

 
 األستاذ الدكتور مهيمن

 073400000761710773رقم التوظيف : 



 

 
 

 اإلهداء
 

 أىدي ىذه الرسالة البسيطة 
الكرمي زلمد مصلح إحسان احلاج ووالديت الكردية رمحة عارف احلاجة والدي  إىل -0

إنسانا  الباحث ليصبحآناء الليل وأطراف النهار  يل يربياين ويدعوان الذين كانا
 نافعا ومنتفعا للناس.

إىل حبيبة الروح ومنعشة محاس ي يف الدراسة زوج ي احملبوبة ليلي مارية القبطية  -0
 ال ي مل تتوقف عن إعطائي الروح ادلعنوية والدوافع والدعاء طوال دراس ي مباالنج.

ابين زلمد رفاعة طهطاوي الذي أدين لو قرة عيين و خر عمري ومفإىل أغلى ثرويت  -1
 كثًن من الوقت ونفخين الدافعة واحلماسة النتهاء ىذه الرسالة بأسر ع وقت.بال

إيل إخويت وأخوايت احملبوبٌن الذين ذلم علي االسهام يف الدعاء ومل أكتب أمساءىم  -2
 ىذه الرسالة.يف 

يديهم السمحة علوما مل تقابل بشئ إىل أساتذيت الكرام الذين قد تلقيت من  -3
 مثنها حىت وصلت إىل ىذه ادلرحلة.

إىل بعض ادلدرسٌن يف الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية  -4
 احلكومية بسالتيجا الذين قد ساعدوين يف امتام ىذه الرسالة.

تعليم اللغة العربية إىل أصدقائي وصديقايت األحباء يف كلية الدراسات العليا قسم  -5
، أنكم جلسائي يف الكفاح سرورا جبامعة موالنا مالك إبراىيم من الفصل "أ"

 وحزنا، ال ديكنكم الغياب عن ذكريايت. 

 
 جزاكم اهلل خًنا اجلزاء ولعّل اهلل ينفعنا علما نافعا وعونا سعيدا لنا ولكم مجيعا.

  



 

 
 

 االستهالل
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
ُقوَن ... ﴿ َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َّ  ﴾قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َغي ْ

 (12: الزمر)
 

 صدق اهلل العظيم
 
*** 

 

 

 



 

 
 

 قرار الطالبإ
 أنا ادلوقع أدناه، وبيانايت كاآليت :
 االسم الكامل : سللصٌن نووي

 07507703رقم التسجيل : 
 جاوى الوسطى –مسارانج  –برجاس  –: برجاس كيدول        العنوان 

أقر بأن ىذه الرسالة ال ي حررهتا لتوفًن شرط لنيل درجة ادلاجستًن يف تعليم اللغة 
العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج حتت 

 عنوان :
 تحليل األخطاء النحوية 

 عربيةلبرنامج المكثف لتعليم اللغة البافي قراءة الطلبة 
 جاوى الوسطىب الجامعة اإلسالمية الحكومية سالتيجافي 

 دراسة وصفية حتليلية()  

 
حررهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبدا ع غًني أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى 
أحد استقباال أهنا من تأليفو وتبٌن أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على 

ادلسؤولية على ادلشرفٌن أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ذلك، ولن تكون 
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغب ي اخلاصة 

         وال جيربين أحد على ذلك.
 م0700يونيو  0ماالنج، 

 توقيع صاحب اإلقرار
 

 سللصٌن نووي



 

 
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل محدا يوايف نعمو ويكايف مزيده. احلمد هلل الذي ىدانا ذلذا وما كنا 
وحده ال شريك لو وأشهد أن زلمدا اهلل لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل. أشهد أن ال إلو إال 

 عبده ورسولو.
ل اقد مّن اهلل علّي بانتهاء كتابة ىذه الرسالة، احلمد هلل على مجيع عنايتو علّي طو 

ذه الرسالة وما قبلو وما بعده. وبعد شكري ومحدي إىل اهلل سبحانو عز وجل إعداد ى
أقدم الشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فرل ومساعدة وإشراف على هناية 

 ىذه الرسالة، ومنهم :
الدكتور إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم األستاذ فريلة 

 االنج.مباإلسالمية احلكومية 
الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك األستاذ  فريلة

 االنج.مبإبراىيم اإلسالمية احلكومية 
فريلة الدكتور شهداء صاحل رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا 

 االنج.مبجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
نور  الدكتورو  ، ادلشرف األول للباحثإبراىيم آدمفيصل زلمود فريلة الدكتور 
يف   وخطواتقادا علميا وعمليا و الباحث ادلشرف الثاين الذين أفادا حسن عبد الباري 

كل مراحل إعداد ىذه الرسالة منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منو. فلهما من 
 الشكر والتقدير.عظيم  اهلل خًن اجلزاء ومن الباحث

قسم تعليم اللغة ب التدريس ىيئة أعراء السادة إىل اجلزيل بالشكر أتقدم كما
العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 االنج. مب



 

 
 

تٌن الديت احملبوبج ي وو و ز أقدم كل احلب والشكر والتقدير إىل أسريت خاصة ل
حىت  فرل ودعاء مستمّر للباحث –بعد اهلل سبحانو وتعاىل  –ا مذل اكانت  ٌنتلال

 تنتهى ىذه الرسالة والدراسة يف درجة ادلاجستًن.
سائر زمالئي وأصدقائي وكل من إىل  الشكر جبزيل أتقدم أن يفوتين ال كما

يف إخراج ىذه الرسالة ولو بكلمة تشجيع، فلهم خالص الشكر والتقدير  ينساعد
 العظيم.

 
 يهدي إىل احلق وإىل صراط مستقيمواهلل 

 
 م0700 ويوني 0ماالنج، 

 الباحث
 

 سللصٌن نووي
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 محتويات البحث
 

 موضوعال
 

 الصفحة
 
 أ ستهالل .................................................................ا

 ب ....................................................................إىداء 
 ج شكر تقدير ...............................................................
 د تقرير ادلشرفٌن .............................................................

 ىـ ادلناقشٌن............................................االعتماد من طرف جلنة 
 و .................................إقرار الطالب..............................

 ز مستخلص البحث .........................................................
 ح ...........................................مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

 ط مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية ......................................
 ي زلتويات البحث ...........................................................

 ك .................قائمة اجلداول ............................................
 ل قائمة ادلالحق .............................................................

     
 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 0 .........................................مقدمة.................... -أ - أ
 1 ................................................... أسئلة البحث - ب
 1 ................................أىداف البحث...................  -ج



 

 
 

 2 ...................................أمهية البحث..................   -د
 3 .......................حدود البحث.............................  -ه
 4 ...............حتديد ادلصطلحات................................   -و
 5 .............................................الدراسات السابقة....  -ز

 
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 01 ...................................... حتليل األخطاء اللغويةادلبحث األول : 

 01 .................................................األخطاء اللغويةمفهوم  - أ
 04 ...............................................مصادر األخطاء اللغوية -ب
 05 .......................................أىداف تصحيح األخطاء اللغوية -ج
 07 ......................................... األخطاءحتليل مراحل دراسـة   -د 
 07 ........................................... األخطاء النحويةبحث الثاين : ادل

 07 ..........................................................تعريف النحو -أ  - أ
 07 ......................................................األخطاء النحوية -ب
 07 ......................................إجراءات تصحيح األخطاء النحوية -ج

 00 ..........................ت األمساء ............................مرفوعا -د  مرفوعا -د
 01 .....................................................نصوبات األمساء م -ه
 04 .............................................سلفوضات األمساء ........ -و

 05 ...................................................القراءة ادلبحث الثالث : 
 05 ........................................................مفهوم القراءة   -أ  - أ

 06 أساليب تعليم القراءة ................................................. -ب - ب



 

 
 

 17 أنوا ع القراءة .......................................................... -ج - ت
 17 القرائية.........................................................ادلراحل  -د
 10 تعليم مهارة القراءة .................................................... -ه
 14 أىداف تعليم القراءة................................................... -و
 15 مهارة القراءة......................................ادلبادئ ادلهمة يف تعليم  -ز
 15 طريقة تعليم القراءة ................................................... -ح
 16 موازين القراءة الصحيحة............................................... -ط
  

 الثالث الفصل
 منهجية البحث

 27 .......................................................منهج البحث.. - أ
 27 ..................................................رلتمع البحث وعينتو  - ب
 20  ............................متغًنات البحث........................... -ج
 20 .................البحث........................................أدوات  -د
 21 مصادر البيانات ......................................................  -ه
 21 .................................................أسلوب حتليل البيانات. -و
 22 ........................................مراحل تنفيذ الدراسة........... -ز

 
 رابعال الفصل

 ومناقشتها تحليلها و البيانات عرض
حملة عن الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية : األول ادلبحث

 23 احلكومية بسالتيجا ........................................................
 23 ادلقدمة ............................................................... -أ  - أ



 

 
 

 24 ..............................موقع اجلامعة كلياهتا وشعباهتا ............  - ب
 24 ......... العربيةلتعليم اللغة كثف ادلربنامج يف الاللغة العربية أىداف تدريس  -ج - ت

 26 .......................... ادلكثف لتعليم اللغة العربيةربنامج ال يف وناضر احمل -د
 27 ............................. العربيةلتعليم اللغة  ادلكثفربنامج اليف  ةطلبال -ه - د

 37 العربية ....................يف الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة  الدراسي ادلنهج -و
 30 .الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية ......................تقرير الدرس يف  -ز
 30 ج ادلكثف لتعليم اللغة العربية .....ادلواد التعليمية والكتب الدراسية يف الربنام -ح

 30 .............................ادلبحث الثاين: عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
 30 ..................................عرض البيانات ومناقشة نتائج االختبار  - أ

 51 .................................. عرض البيانات ومناقشة نتائج ادلقابلة  - ب
 53 ................................ عرض البيانات ومناقشة نتائج ادلالحظة  - ج
 

 خامسال الفصل
 والتوصيات واالقترحاتنتائج البحث 

 56 .............................................نتائج البحث........... - أ
 57 ...................................................البحث.. توصيات - ب
 67 ..اقرتاحات البحث...................................................  -ج
 

 والمراجعقائمة المصادر 
 60 ..............................................ادلصادر...............    - أ

 60 .......................................................ادلراجع العربية  - ب
 60 ..............................كتب.............................. -        -
 61 ..................................................... علميةحبوث  -        -



 

 
 

 61 .......................................................... نشرات -        -
 62 ادلراجع األجنبية......................................................  -ج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 قائمة الجداول
 

 صفحة موضو ع رقم
 32 لكل منها نسبة ادلئويةتصنيف األخطاء النحوية امجاليا مع ذكر ال 0
 32 لكل منها نسبة ادلئويةتصنيف األخطاء النحوية يف مرفوعات األمساء مع ذكر ال 0
 33 لكل منها نسبة ادلئويةتصنيف األخطاء النحوية يف منصوبات األمساء مع ذكر ال 1
 34 لكل منها نسبة ادلئويةالنحوية يف سلفوضات األمساء مع ذكر التصنيف األخطاء  2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 حققائمة المال
 

 صفحة موضو ع رقم
 64 النصوص ادلختربة بتشكيلها 0
 66 من أوراق االختبار وذج النم  0
 70 ( األخطاء يف مرفوعات األمساء 0بيانات نتائج االختبار: ) 1
 076 ( األخطاء يف منصوبات األمساء0االختبار: )بيانات نتائج  2
 017 ( األخطاء يف سلفوضات األمساء1بيانات نتائج االختبار: ) 3
 017 دليل ادلقابلة للمدرس 4
 027 خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية بسالتيجا   5
 020 خطاب رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بسالتيجا إىل عميد كلية الدراسات العليا   6
 020 بطاقة اإلشراف 7
 022 السًنة الذاتية للباحث 07

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 مستخلص البحث
لربنامج ادلكثف لتعليم اللغة بايف قراءة الطلبة حتليل األخطاء النحوية ،  0700، سللصٌن نووي

. ادلشرف دراسة وصفية حتليلية() جباوى الوسطى جلامعة اإلسالمية احلكومية سالتيجايف االعربية 
 .نور حسن عبد الباري الدكتور ، وادلشرف الثاين:إبراىيم آدم زلمود فيصل الدكتوراألول: 

 القراءة.، األخطاء النحوية تحليلالكلمات األساسية : 

 
من وسائل االتصال  وسيلة حياتو، وىيأن القراءة ىي من حاجات اإلنسان يف ال شك 

اذلامة ال ي ال ديكن االستغناء عنها. واذلدف من كل قراءة ىو فهم ادلقروء أو فهم القارئ دلعىن ما 
عرفة دلعلم النحو. وىو  -على األقل–يتقن البد لو أن  ،يقرأه من النص. وللحصول على ذلك

 .ها يف اجلملةعقاو م ختالفباتلف خيتغًن و ي كلمة ديكن أنال، ألن معىن يف اجلملة اتالكلمقع مو 
كان من خالل جتربة الباحث يف تعليم اللغة العربية بالربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية 
باجلامعة اإلسالمية احلكومية بسالتيجا، الحظ أن الطلبة حينما كانوا يقرءون النصوص العربية، فهم 

أن تطبيق النحو يف تعليم القراءة يف الفصول على يف أخطاء حنوية شائعة، وىذا يدل  نقعو ي
مل يؤد فعاليتو. ومن أجل ذلك، رأى الباحث أنو حيتاج إىل دراسة حتليلية  -إىل حد ما–الدراسية 

دراسة حتليل ي الدراسة ادلندرجة يف حقل تعليم اللغة العربية ى تخاصة حلل ىذه ادلشكلة، وكان
 األخطاء.

يف قراءة النصوص العربية األخطاء النحوية بحث ىو معرفة أشكال الا ىذمن دف واذل
الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  ة فصل "أ" األول يفلطلب

ومنصوباهتا مساء األمرفوعات يف النحوية خطاء األ، مع الرتكيز على 0700-0700بسالتيجا سنة 
إىل معرفة األسباب الداعية لوقو ع األخطاء النحوية يف القراءة مث البحث  وسلفوضاهتا. ويهدف أيرا

 عن العالج من ىذه األخطاء.  
 حاول الباحثووفقا لطبيعة ىذا ادلنهج ، ليتحليالوصفي ومنهج ىذا البحث من البحث ال

ت البياناىذه . وكانت ىاوتفسًن  هاوحتليل هاوتسجيلعرض البيانات من البحث لكشف من خالل ا
طلبة فصل "أ" األول يف الربنامج ادلكثف لتعليم  قام هبا ثالثة وثالثون شخصا مننتائج االمتحانات 

بتشكيل النصوص  0700-0700اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بسالتيجا سنة 



 

 
 

ربية للناشئٌن"  النصوص العربية ادلختربة مأخوذة من كتايب ادلقرر "العربية بٌن يديك" و"الع. و العربية
 تصنيف( 0، اءخطاأل( التعرف على 0ما يلي: إىل طرق فيحتليل البيانات ويسلك الباحث أسلوب 

 .اءخطكل نو ع من األحتديد الكمية ل( 1األخطاء، 
أن األخطاء النحوية يف النعت والبدل للمنصوب وجد الباحث ىذا البحث فنتائج أما  

مرفوعات األمساء ومنصوباهتا وسلفوضاهتا واألخطاء النحوية متثل أعلى نسبة من مجيع العناصر من 
ومن األسباب الداعية لوقو ع األخطاء النحوية يف  يف اجملرورات حبرف "يف" متثل أقل نسبة منها.

ضعف ثقة و عدم فعالية طريقة التدريس يف النحو و القراءة نقصان التدريبات يف القواعد أثناء القراءة 
  .يةالنحو  معرفتهم بالقواعد الطلبة على أنفسهم مع

 

       

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Muchlisin Nawawi, 2012, Grammatical Errors Analysis in Reading Arabic Texts 

for The Students in the Intensive Arabic Language Program, at The State Islamic 

Institute of Salatiga Central Java (Descriptive Analytical Study). Supervisor: 1) 

Dr. Faisal Mahmoud Adam Ibrahim, 2) Dr. Nur Hasan Abdul Bari, MA 

 

Keywords: Grammatical Errors Analysis, Reading 

 

Reading is one of the human needs in his life, it is one of important 

communication media that can not be dispensed with. The aim of reading is 

comprehension or understanding of the meaning of the text. For this, he must be 

mastered - at least - the grammar. A site to see the words in the sentence, because 

the meaning of the word can be changed according to their positions in the 

sentence. 

Been through the experience of the researcher in the teaching of the 

intensive Arabic language program, at the State Islamic Institute of Salatiga, note 

that the students when they read texts in Arabic, they caught in the grammatical 

errors, and this indicates that the application in teaching reading in the classroom - 

to some extent - did not effective. To this end, the researcher felt that he needed to 

study error analysis to solve this fall in teaching Arabic language in this field. 

The aim of this research is to know the forms of grammatical errors in 

reading Arabic texts for the students of class A 1 in the intensive Arabic language 

program, at the State Islamic Institute of Salatiga academic years 2011-2012, with 

emphasis on the grammatical errors in Marfuatul Asma’,  Mansubatul Asma’ and 

Makhfudhatul Asma’. It also aims to find out the reasons for the occurrence of 

grammatical errors in reading and self arch for the treatment of these errors.  

This research used the methodology of descriptive analytical research. 

according to the nature of this approach the researcher tried to detect through the 

presentation of data from the research and recording, analysis and interpretation. 

These data were the results of examinations carried out by thirty-three people 

from the students of class A 1 of the intensive Arabic language program, at the 

State Islamic Institute of Salatiga academic years 2011-2012 by giving “syakal” in 

“non-syakal” Arabic texts. The Arabic texts are taken from Arabiyah Baina 

Yadaik and Arabiyah lin-Nasyi’in and the researcher use approach data analysis 

methods are as follows: 1) identify errors, 2) classification of errors, 3) determine 

the quantity of each type of errors. 

  This research found that the errors in Naat and Badal lil-Manshub are in 

the highest percentage of all the elements of Arabic grammatical, i.e Marfuatul 

Asma’, Mansubatul Asma’, and Makhfudhatul Asma. and the lowest percentage 

errors are in Majrur biharfi fi. The grammatical are caused by lest grammatical 

drill in reading, ineffective instructional method and lest self confident of student, 

although they have many knowledge in this grammatical.          

 

 



 

 
 

ABSTRAKSI 

Muchlisin Nawawi, 2012, Analisa Kesalahan Nahwu dalam membaca teks Arab 

pada Mahasiswa Studi Intensif Bahasa Arab STAIN Salatiga  Jawa Tengah   

(Studi Deskriptif Analitis). Pembimbing: 1) Dr. Faisal Mahmud Adam Ibrahim, 2) 

Dr. Nur Hasan Abdul Bari, MA 

 

Kata kunci: Analisa kesalahan Nahwu, Membaca  
 

Membaca adalah salah satu kebutuhan manusia dalam hidupnya. Ia adalah salah 

satu sarana komunikasi penting yang tidak mungkin ditinggalkan. Tujuan dari setiap 

aktifitas membaca adalah memahami isi bacaan atau memahami makna teks yang dibaca 

oleh pembaca. Untuk itu, seorang pembaca minimal  harus menguasai ilmu Nahwu (tata 

bahasa Arab). Yaitu ilmu untuk dapat mengetahui kedudukan kata dalam suatu kalimat, 

karena arti sebuah kata dapat berubah dan berbeda sesuai dengan kedudukannya dalam 

suatu kalimat. 

Berangkat dari pengalaman peneliti dalam mengajar bahasa Arab di program 

Studi Intensif Bahasa Arab (SIBA) STAIN Salatiga, bahwa sebagian mahasiswa ketika 

membaca teks berbahasa Arab, mereka banyak yang melakuan kesalahan Nahwu dalam 

bacaaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan Nahwu dalam pengajaran 

membaca di kelas -sampai batas tertentu– belumlah berhasil.. Oleh karena itu, peneliti 

melihat perlu adanya suatu kajian analisis khusus untuk mengatasi masalah ini, dan kajian 

analisis seperti ini di bidang pengajaran bahasa Arab adalah studi analisis kesalahan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan Nahwu 

dalam membaca teks bahasa Arab pada  mahasiswa SIBA STAIN Salatiga kelas A 1 

tahun 2011-2012, difokuskan pada kesalahan Nahwu dalam Isim-isim yang dibaca rofa’ 

(Marfuatul Asma’), Isim-isim yang dibaca nasab (Manshubatul Asma’),  dan Isim-isim 

yang dibaca jer (Makhfudhatul Asma’). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

sebab-sebab terjadinya kesalahan Nahwu dalam membaca dan mencari solusi untuk 

memperbaiki kesalahan ini. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis. Sesuai dengan sifat dari pendekatan ini peneliti mencoba untuk mendeteksi 

melalui penyajian data hasil penelitian, pencatatan, analisis dan interpretasi. Data yang 

disajikan merupakan hasil tes yang dilakukan oleh tiga puluh tiga mahasiswa SIBA 

STAIN Salatiga kelas A 1 tahun 2011-2012, yaitu memberi harakat pada teks Arab tanpa 

harakat. Adapun teks bahasa Arab yang diujikan diambil dari 2 buku ajar Al-Arabiyah 

Baina Yadaik  dan Al-Arabiyah Lin-Nasyi’in. Sedangkan dalam teknik analisis data 

peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1) Identifikasi kesalahan, 2) 

Klasifikasi kesalahan, 3) Menentukan jumlah setiap jenis kesalahan. 

Adapun hasil penelitian ini, peneliti menemukan kesalahan nahwu pada Naat dan 

Badal lil-Manshub merupakan kesalahan terbanyak dari semua unsur nahwu pada 

Marfu’atul Asma’, Manshubatul Asma’, dan Makhfudhatul Asma. Sedangkan kesalahan 

paling sedikit terdapat pada isim yang dijerkan  dengan huruf fi. Dan diantara sebab 

terjadinya kesalahan nahwu dalam membaca adalah; kurangnya latihan Nahwu ketika 

membaca, tidak efektifnya metode pembelajaran, dan kurangnya kepercayaan diri pada 

mahasiswa, padahal mereka memiliki pengetahuan dalam ilmu Nahwu.  
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 

 مقدمة   - أ

م اإلنساف مامل يعلم، كالصالة كالسالـ على سيد العرب احلمد هلل الذم عل  
 كالعجم زلمد جاء باآليات كاحلكم، كعلى آلو كصحبو مصابيح األمم. كبعد:

من كسائل  كسيلة من حاجات اإلنساف يف حياتو، كىيىي القراءة ف أال شك 
االتصاؿ اذلامة اليت ال ديكن االستغناء عنها. كمن خالذلا يتعرؼ اإلنساف على سلتلف 
ادلعارؼ كالثقافات، كىي كسيلة التعلم األساسية كأداتو يف الدرس كالتحصيل، كشغل 

اإلنساف على  طل  ي  ا ف القراءة ىي النافذة اليت من خالذلفإكجبانب ذلك،  1أكقات الفراغ.
   2اضي كاحلاضر، كالقريب كالبعيد، من فكر كثقافة كحضارة.نتاج ادل

مثرات العقل البشرم، كأنقى  ذىن القارئ أىم الوسائل اليت تنقل إيل من القراءةك 
ادلشاعر اإلنسانية اليت عرفها عامل الصفحة ادلطبوعة. بيد أف القراءة أعمق بكثَت من أف 

كلمة. إهنا عملية غاية ىف تكوف ضم حرؼ إىل آخر، ليتكوف من ذلك مقطع أك  
التعقيد، تقـو على أساس تفسَت الرموز ادلكتوبة، أم الربط بُت اللغة كاحلقائق. فالقارئ 

تلك ادلعاين كفقا خلرباتو، فهو يقرأ رموزا كاليقرأ  يتأمل الرموز كيربطها بادلعاين، مث يفسر
  3ن كراء الرموز.معاين، كتكوف القراءة عملية يبٍت فيها القارئ احلقائق اليت تكم

                                                 
 :(، ص1992)الرياض: دار ادلسلم  ،اق تدريسهئالمهارات اللغوية ماهيتها وطرامحد فؤاد زلمود علياف، ا 1

121  
 132 :، صونفس ادلرجع 2
ص  ،(1993 ،ادلصرية البنانية )لبناف: الدار 2، ط تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،حسن شحاتة3
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بادلعارؼ ىم ، كىي تزك دةبالنسبة إىل التعل م أك الدرس فالقراءة مهم ة لدل الطلب
ا أداة الطالب اكتسا  وايستطيع ملكاخلربات ال يت  هبا مباشرة إال من خالؿ القراءة. كما أهن 

ا. ا ال حيصل جيدن دبعٌت من ليس لو كفاءة  4يف ربصيل علومو الدراسية، كمن ال يقرأ جيدن
  أك ادلهارة على القراءة اجلي دة، فال حيصل على ادلعلومات كادلعارؼ يف قراءتو.

فهم ادلقركء أك فهم القارئ دلعٌت ما  لقارئالبد لللحصوؿ على القراءة اجليدة ك 
–كللوصوؿ إىل ىذا اذلدؼ على الطالب يقرأه من النص، كىذا ىدؼ من كل القراءة. 

، ألف معٌت يف اجلملة اتالكلماقع عرفة مو دليفيد ىو ك  .علم النحو أف يتقن -على األقل
 .ها يف اجلملةعقاو م ختالؼباتلف خيتغَت ك يكلمة ديكن أف ال

للحصوؿ على مهمة السابقة  كشركطها القراءة اجليدة دبعناىاكبالرغم من أف 
مل تؤد  -إىل حد ما–يف الفصوؿ الدراسية  ال أف عملية تعليمهاإادلعارؼ كادلعلومات، 

تعليم لدلكثف الربنامج اب يف تعليم اللغة العربيةمن خالؿ ذبربة الباحث ك  .إىل فعاليتها
كانوا حينما  طلبة الحظ أف ال، امعة اإلسالمية احلكومية بسالتيجااجلاللغة العربية ب

كىي األخطاء اليت تتناكؿ ، شائعة حنويةيف أخطاء ف قعو يهم ف ،يقرءكف النصوص العربية
       5التذكَت، كالتأنيث، كاإلفراد كالتثنية، كاجلمع، كغَتىا.كاالعراب، ك موضوعات النحو،  
حلل ىذه  ةخاص ةربليلي دراسةحنتاج إىل ذلك، رأل الباحث أننا كمن أجل 

  األخطاء.ربليل ي دراسة العربية ى يف حقل تعليم اللغة ةادلندرجلدراسة ، ككاف اادلشكلة
من كقد كاف ربليل األخطاء معركفا منذ الستينات، كحىت اليـو مازاؿ الكثَت 

ألجل ربليل األخطاء يف العديد من اللغات مثل ه الدراسة الباحثُت يستخدموف ىذ
ه األدلاينة، أك العربية، أك اإلجنلزية، أك أم لغة أجنبية أخرل مدركسة يف إندكنيسيا. كهبذ

كصف احنرافات دارسي اللغة بصورة منهجية كعميقة كمتكاملة نتمكن من لدراسة ا
                                                 

4
)الرياض:  ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ،ناصر عبد اهلل الغايل كعبد احلميد عبد اهلل 

 .57ص: ، (1986، دار االعتصاـ
 :إينًتنيتمن موقع ، ادلقالة نظرية تحليل األخطاء في التراث العربي ، جاسم علي جاسم 5
(www.majma.org.jo/majma/res/data/.../79-6.do) 
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استيعاهبم اللغة ادلدركسة، كذلك كي نساعدىم على اكتساب باإلضافة إىل كصف 
 كفايات اللغوية بشكل صحيح. ال
كمثل ىذه األخطاء كثَتة الوركد بصرؼ النظر عن اخللفية اللغوية، من األسف     

مل تزؿ إال أهنازالة تلك األخطاء، إلجلادة قد بذلت الشديد، مهما كانت احملاكالت ا
مثل ىذه األخطاء  ك إىل حُت كمن جيل إىل جيل. وجودة كمستمرة بل متعدية من حُت م

كاد أف تشيع يف اجلامعات كادلدارس حىت جاء الدعول من بعض الطلبة أف اللغة العربية 
ىذه الدعول ذبعل الباحث  .صعبة ادلراس كليس من اليسَت على كل طالب أف يتقنها

يسعى دلعرفة مصداقية ىذا الزعم عن دراسة ربليل األخطاء، كاقتصر الباحث دراسة 
 ربليل األخطاء النحوية يف قراءة النصوص العربية.    

        
 البحثة أسئل  - ب

 ما يلى:كصاغ الباحث أسئلة البحث  السابق ذكرىا فمن تلك ادلشكلة كانطالقا 
دلكثػػف يف الربنػػامج ا لبػػةاألخطػػاء النحويػػة الػػيت يرتكبهػػا الطأشػػكاؿ  مػػا ىػػي -1

عنػػػػد قػػػػرا م لتعلػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة باجلامعػػػة اإلسػػػػالمية احلكوميػػػػة بسػػػالتيجا 
 ؟ النصوص العربية

 ؟عند القراءةالنحوية يف األخطاء  همما ىي أسباب كقوع -2
 ؟عند القراءةالنحوية ئهم خطاأعاًف ت كيف -3

 
 أهداف البحث  -ج

 قها يف ىذا البحث ىي:يقربيريد الباحث  اليتاألىداؼ 
دلكثف يف الربنامج ا لبةالطها يرتكباألخطاء النحوية اليت أشكاؿ معرفة  -1

عند قرا م لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بسالتيجا 
 .النصوص العربية
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 أسباب كقوعهم يف األخطاء النحوية عند القراءة. معرفة -2
 النحوية عند القراءة. ئهمخطاألادراؾ ادلعاجلة ادلناسبة  -3

 
 أهّمية البحث  - د

 :من الناحية النظرية  -1

د الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أك اكتساهبا، يدراسة تزك ىذه الإف  (أ 
ككذلك االسًتاتيجيات كاألساليب اليت يستخدمها الفرد الكتساب 

 .اللغة
تفيد يف إعداد ادلواد التعليمية، إذ ديكن تصميم ادلواد التعليمية  اإهن  (ب 

ادلناسبة للناطقُت بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إليو دراسات األخطاء 
 .اخلاصة هبم

تساعد يف كضع ادلناىج ادلناسبة للدارسُت سواء من حيث ربديد ا إهن (ج 
 .مياألىداؼ أك اختيار احملتول أك طرؽ التدريس أك أساليب التقو 

تفتح الباب لدراسات أخرل نستكشف من خالذلا أسباب ضعف ا إهن (د 
 .الدارسُت يف برامج تعليم اللغة الثانية، كاقًتاح أساليب العالج ادلناسبة

 : كمن الناحية التطبيقية  -2
يف قػػػػراءة قعػػػػة األخطػػػػاء النحويػػػػة الوابػػػػة عػػػػن الطل كأبػػػػاحثُت معرفػػػػة ال توسػػػػيع (أ 

ديكػػػن أف يسػػػهم إسػػػهاما إاابيػػػا يف زلاكلػػػة تقليػػػل مثػػػل  إذ، ةالعربيػػػ وصالنصػػػ
 ىذه األخطاء.

أف ينمػػػوا كحيسػػػنوا  امعػػػة اإلسػػػالمية احلكوميػػػة بسػػػالتيجا،اجلببػػػة طلال تشػػػجيع (ب 
الػػػيت ارتكبوىػػػا يف قػػػراءة النحويػػػة خطػػػاء ألا ، حػػػىت تكػػػوفمهػػػارا م يف القػػػراءة

يف  مػػػػن خػػػػالؿ النظػػػػرمبعػػػػدة  األخطػػػػاء النحويػػػػةكخاصػػػػة ، ةالعربيػػػػ وصالنصػػػػ
 ىذه األخطاء.وقوع دافعة لالعوامل ال
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لبنػػػػػاء القػػػػػدرات كمهػػػػػارات الطػػػػػالب يف قػػػػػراءة  كادلشػػػػػركعات ربامجالػػػػػتطػػػػػوير  (ج 
 .ةالعربي وصالنص

 :ادلؤسسية كمن الناحية  -3
دلكثػػػف الربنػػػامج ايف كالسػػػيما  ،ةجامعػػػاسػػػهاما إاابيػػػا للاسػػػهاـ ىػػػذا البحػػػث  (أ 

 أف ترفػع ادلسػتول احلكومية بسالتيجا،امعة اإلسالمية اجلبلتعليم اللغة العربية 
  .ةالعربي وصقراءة النصيف 

امعػػة اإلسػػالمية اجلباللغػػة العربيػػة دلعلمػػي  اكنظػػر  ااسػػتخداـ ىػػذا البحػػث مرجعػػ (ب 
لتنميػػػة م اللغػػػة العربيػػػة، كخاصػػػة يتعلػػػتنميػػػة مسػػػتول يف  ،بسػػػالتيجااحلكوميػػػة 
 ة.العربي وصيف قراءة النص ةبلقدرة الط

  
 حدود البحث -ه

 احلدكد ادلوضوعية:  -1

  بعضاألخطاء النحوية يف القراءة، كيركز  عن حدد الباحث موضوع حبثو
 ،كاسم كاف ،كالفاعل ،كاخلرب ،بتدأادل :كىياألمساء من رفوعات يف ادلادلوضوعات 

من نصوبات بعض ادلوضوعات يف ادلك كالعطف للمرفوع.  ،كالنعت للمرفوع
رب اخلرب ألصبح، كاخلك  ،كافلرب اخلك  ،ألجلوفعوؿ ادلك ، فعوؿ بوادل :كىي األمساء

للمنصوب.  بدؿكال للمنصوب، عطفللمنصوب، كال نعتلظل، كاحلاؿ، كال
ضاؼ اليو، كارجمركر بالـ، : ادلكىي األمساءمن خفوضات ادلوضوعات يف ادلك 

كالنعت  ، كارجمركر بإىل، كارجمركر دبن، كارجمركر بَعَلى، كارجمركر بفي كارجمركر بالباء،
  لمجركر، كالعطف للمجركر.ل
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 : ةادلكاني كداحلد  -2
لتعلػػيم اللغػػة دلكثػػف يف الربنػػامج ا"أ" األكؿ فصػػل لطلبػػة  وحبثػػيف الباحػػث  حػػدد 

 .2112-2111سنة  امعة اإلسالمية احلكومية بسالتيجااجلبالعربية 
 احلدكد الزمانية:  -3

 ـ.2112 ويونيحىت أبريل من شهر احلدكد الزمانية إلجراء ىذا البحث  
 

 تحديد المصطلحات -و

ىو عملية التعرؼ كالوصف كالتفسَت لألخطاء اللغوية اليت األخطاء  تحليل -1
  6كلغة ثانية.باللغة األجنبية   دراستو يرتكبها الدارس عند 

كالغلط، فاألكؿ ىو اإلحنرافات لعدـ أ اخلطتنقسم عند العرب إىل  ،األخطاء -2
ادلعرفة بالقواعد اللغوية للغة اذلدؼ، فدارسو اللغة اذلدؼ يتكرركف يف 
األخطاء لعدـ معرفتهم بالقواعد ادلستخدمة يف لغة اذلدؼ، خبالؼ الغلط 
فإنو من األخطاء الواقعة ليست لعدـ ادلعرفة بالقواعد، كلكنها ألسباب أخرل 

 كغَتمها عند الدارسُت.  مثل التعب كالنسياف

ىي اليت يرتكبها الدارس فيما يتعلق بًتكيب اجلملة كىي  األخطاء النحوية -3
للغوية يقـو هبا الدارس عن القواعد األخطاء اللغوية أم كل ادلخالفات امن 

للغة ثانية بصفة منظمة كمكررة، كىذه ادلخالفات إما لعدـ معرفة الدارس 
 افو بسبب قبولو على القواعد غَت صحيح. القواعد اللغوية، كإما الحنر 

 ىي عملية ربويل الرموز ادلكتوبة إىل ما تدؿ عليو من معاف كأفكار.  القراءة -4

 
 
 

                                                 
6
  112، ص 1995دار ادلعرفة اجلامعية،  ،، طرق تدريس اللغة العربيةامساعيل زكريا 
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 الدراسات السابقة -ز

 21167-2115دراسة زلمد شاطيب نوكم سنة  -1

 عنواف البحث   (أ 

ربليػػػػل األخطػػػػاء النحويػػػػة يف التعبػػػػَت التحريػػػػرم لػػػػدل طلبػػػػة قسػػػػم األدب 
   2113/2114العريب بكلية اآلدب جبامعة ماالنج احلكومية عاـ 

 ب(   أىداؼ البحث
كصػػػػػػف األخطػػػػػػاء النحويػػػػػػة يف التعبػػػػػػَت التحريػػػػػػرم لػػػػػػدل طلبػػػػػػة الفصػػػػػػلُت  

ـ قسػػم األدب  2113/2114الدراسػػتُت الثالػػث كالرابػػع للعػػاـ اجلػػامعي 
  .عريب التابع لكلية اآلداب جامعة ماالنج احلكوميةال

 ج(   مشكلة البحث
أشػػػػػػكاؿ األخطػػػػػػاء النحويػػػػػػة يف اللغػػػػػػة التحريريػػػػػػة لػػػػػػدل طلبػػػػػػة الفصػػػػػػلُت  

ـ قسػػم األدب  2113/2114الدراسػػتُت الثالػػث كالرابػػع للعػػاـ اجلػػامعي 
   .العريب التابع لكلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية

 منهج البحثد(   

  .ستخدـ الباحث يف ىذا البحث منهج الوصف التحليليا

 النتيجة   ( ق
األخطاء النحوية يف إنشػاء الطلبػة الكتػايب لطلبػة الفصػل الدراسػي الثالػث 

ىػػي أخطػػاء تطبيػػق  2113/2114كالرابػػع لقسػػم األدب للعػػاـ اجلػػامعي 
التػػػػػذكَت كالتأنيػػػػػث كاإلفػػػػػراد كالتثنيػػػػػة كاجلمػػػػػع كاإلعػػػػػراب يف ادلبتػػػػػدأ كاخلػػػػػرب 

                                                 
لدى طلبة قسم األدب العربي بكلية تحليل األخطاء النحوية في التعبير التحريري زلمد شاطيب نوكم،  7

رسالة ادلاجستَت غَت منشورة، ماالنج، ، 3002/3004اآلدب بجامعة ماالنج الحكومية للعام الجامعي 
 2116-2115دباالنج سنة اإلسالمية احلكومية  اجلامعة
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كأخطػػػاء تطبيػػػق قاعػػػدة الصػػػفة كادلوصػػػوؼ كالتػػػذكَت كالتأنييػػػث يف الفعػػػل 
 .كالفاعل

 21138 دراسة مسلمُت -2

 عنواف البحث (أ 

دراسػة يف ًتكيػب الوصػفي يف اللغػة العربيػة )ربليػل األخطػاء يف اسػتعماؿ ال
اإلنشػػػػػاء لطلبػػػػػة الصػػػػػف الثالػػػػػث بادلدرسػػػػػة الثانويػػػػػة اإلسػػػػػالمية احلكومػػػػػة 

 .ماكاسار(جية النموذ
 أىداؼ البحثب(   
ىذه الدراسة بصورة عامة إىل الوصف ادلوضوعي على أضرب من دؼ اذل 

األخطػػاء يف اسػػتعماؿ الًتكيػػب الوصػػفي يف اإلنشػػاء العػػريب لطلبػػة الصػػف 
الثالث بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية النموذجية مكسار كيف العػاـ 

  عندىم.ككمية تردد أك تكرار تلك األخطاء  2112/2113الدراسي 
 ج(   مشكلة البحث

أضػػرب األخطػػاء يف اسػػتعماؿ الًتكيػػب الوصػػفي يف اإلنشػػاء العػػريب لطلبػػة 
الصػػف الثالػػث بادلدرسػػة الثانويػػة اإلسػػالمية احلكوميػػة النموذجيػػة مكسػػار 

ككميػػة تػػردد أك تكػػرار تلػػك األخطػػاء  2112/2113كيف العػػاـ الدراسػػي 
  عندىم.

 منهج البحث ( د

البحث الكيفي )لكشف األخطاء يف استعماؿ ستخدـ الباحث يف حبثو ا
   .الًتكيب الوصفي(، كالكمي )لكشف أسباب حدكث األخطاء فيو(

 النتيجة ( ق

                                                 
منشورة،  ادلاجستَت غَترسالة ،  الوصفي في اللغة العربيةيب تحليل األخطاء في استعمال الترك، مسلمُت 8

 2113دباالنج سنة السودانية  –اإلندكنيسية ماالنج، اجلامعة اإلسالمية 
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 .أف األخطاء يف استعماؿ الًتكيب الوصفي ادلفرد ال اجلمع  (1

أف األسػػباب ادلؤديػػة إىل حػػدكث تلػػك األخطػػاء تتوقػػف علػػى كفػػاءة   (2
الدارسػػػػُت يف اإلسػػػػتيعاب علػػػػى اللغػػػػة العربيػػػػة كقواعػػػػدىا كاسػػػػًتاتيجي 

 الظاىرية.

21139 دراسة سيف اهلل -3
 

 عنواف البحث   ( أ
األخطػػػاء النطقيػػػة كالنحويػػػة يف القػػػراءة لطػػػالب جامعػػػة يودرتػػػا بباسػػػوركاف 

 2113-2112الثاين للعاـ الدراسي  لقسم اللغة العربية يف ادلستول
 ب(  أىداؼ البحث

طػػػػالب كصػػػػف األخطػػػػاء النحويػػػػة مػػػػن األمسػػػػاء كاألفعػػػػاؿ يف القػػػػراءة مػػػػن  
جامعػػػػة يودرتػػػػا بباسػػػػوركاف لقسػػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة يف ادلسػػػػتول الثػػػػاين للعػػػػاـ 

  .كالنسبة ادلائوية من كل األخطاء 2113-2112الدراسي 
 ج(   مشكلة البحث

النحويػػػػة مػػػػن األمسػػػػاء كاألفعػػػػاؿ يف القػػػػراءة مػػػػن طػػػػالب جامعػػػػة األخطػػػػاء  
يودرتػػػا بباسػػػوركاف لقسػػػم اللغػػػة العربيػػػة يف ادلسػػػتول الثػػػاين للعػػػاـ الدراسػػػي 

   .كالنسبة ادلائوية من كل األخطاء 2112-2113
 منهج البحثد(   

   ي.نهج الوصفادلستخدـ الباحث يف ىذا البحث ا

 النتيجة  ق(
األخطػػػػػاء الصػػػػػوتية ادلوجػػػػودة يف القػػػػػراءة تشػػػػػتمل علػػػػػى أف الباحػػػػث اػػػػػد 

  .اإلبداؿ مث احلذؼ مث الزيادة يف احلرؼ مث ادلد  كترؾ التشديد

                                                 
9

رسالة ادلاجستَت غَت منشورة، ماالنج، اجلامعة اإلسالمية احلكومية  ،والنطقية األخطاء النحوية ،سيف اهلل 
  2115دباالنج سنة 
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211411 سًتياكافدراسة   -4
 

 عنواف البحثأ(  
ربليػػػل األخطػػػاء النحويػػػة )دراسػػػة حاليػػػة يف مهػػػارة الكتابػػػة لطػػػالب شػػػعبة 

اإلسػػػػالمية اجلكوميػػػػة  اللغػػػػة العربيػػػػة بكليػػػػة اللغػػػػة كاألدب العػػػػريب باجلامعػػػػة
 .ماالنج

 ب(  أىداؼ البحث
طػػػػالب شػػػػعبة اللغػػػػة  إنشػػػػاء كتابػػػػةيف  كصػػػػف األخطػػػػاء ادلطابقػػػػة النحويػػػػة 

العربيػػة بكليػػة اللغػػة كاألدب العػػريب باجلامعػػة اإلسػػالمية اجلكوميػػة مػػاالنج 
 .للمرحلة اخلامسة بفصل الباء )ب(

 ج(   مشكلة البحث
يف رلػػػاؿ اجلملػػػة اإلمسيػػػة كاجلملػػػة الفعليػػػة أخطػػػاء ادلطابقػػػة النحويػػػة ادلًتكػػػزة 

طالب شعبة اللغة العربية بكليػة اللغػة  إنشاء كتابةكالنعت مع ادلنعوت يف  
للمرحلػػػة اخلامسػػػػة كاألدب العػػػريب باجلامعػػػة اإلسػػػالمية اجلكوميػػػػة مػػػاالنج 

   بفصل الباء )ب( كدلاذا حدثت تلك األخطاء.
 منهج البحثد(   

  .ادلنهج الوصفي الكيفيث ستخدـ الباحث يف ىذا البحا

 النتيجة   ( ك
األخطػاء يف اجلملػة الفعليػة أكثػر كقوعػان مػن غَتىػا، مث تلػي  الباحػث كجد

  .على الًتتيب األخطاء يف النعت كادلنعوت، كاألخطاء يف اجلملة االمسية

211111 زلمد سعيددراسة  -5
 

                                                 
رسالة ادلاجستَت غَت منشورة، ماالنج، اجلامعة اإلسالمية احلكومية دباالنج ، تحليل األخطاء النحويةسًتياكاف،  11

   2114سنة 

رسالة ، األخطاء النحوية في قراءة األذكر والصلوات في المجلس األسبوعي بقرية بومي أيوزلمد سعيد،  11
 2111دباالنج سنة  ادلاجستَت غَت منشورة، ماالنج، اجلامعة احلكومية اإلسالمية
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 عنواف البحثأ(  
ارجملػػس األسػبوعي بقريػػة األخطػاء النحويػػة يف قػراءة األذكػػار كالصػلوات يف 

  .بومي آيو )مشكالت كربليل(
 ب(  أىداؼ البحث

كشػػف األخطػػاء النحويػػػة يف قػػراءة كتعبػػَت األذكػػػار كالصػػلوات يف ارجملػػػس 
 األسبوعي بقرية بومي أيو ككصفها

 ج(   مشكلة البحث
إف أىػػػػػم ادلشػػػػػكالت ذلػػػػػذا البحػػػػػث حػػػػػوؿ قػػػػػراءة كتعبػػػػػَت أعضػػػػػاء ارجملػػػػػس 

   كالصلوات باستخداـ القواعد النحويةاألذكار األسبوعي 
 منهج البحثد(   

  .ادلنهج الوصفيستخدـ الباحث يف ىذا البحث ا
 النتيجةق( 

إف األخطاء النحوية يف قراء م كتعبَتىم عن األذكار كالصلوات قد شاعت 
% أك درجة اخلطورة الكامنة  96كتتلحم بقرية بومي آيو كصل إىل 

األخطاء من استماع ادلعرب اخلاطئ، أف أعضاء النحوية. أهنم عربكا ىذه 
ىذه ارجملس ليس عندىم كفاءة كاغية يف القواعد النحوية. كأهنم حيتاجوف 
إىل معلم اللغة العربية الذم يعطي الفتاكل اللغوية يف كل الربامج، أك حيتاج 
ادللقن اللغوم عند قراء م األذكار كالصلوات، كإف تعليم اللغة العربية 

   لقواعد النحوية زلتاج جدا ألعضاء ىذه ارجملس.خاصة ا
تحليػػػل األخطػػػاء بعػػػد أف الحػػػظ الباحػػػث أنػػػواع الدراسػػػات السػػػابقة الػػػيت تتعلػػػق ب 
الدراسػات ، استنتج الباحث أف ىذه الدراسة زبتلف عػن الدراسػات السػابقة، ألف اللغوية

، الكتابػػة( يفاإلنشػػاء )عػػن ربليػػل األخطػػاء ىف التعبػػَت التحريػػرم أك  ةركػػز مأكثرىػػا السػػابقة 
 ،األخطػػاء القرائيػػةادلوضػػوع ادلتعلػػق بثػػا عػػن فهمػػا حبسػػيف اهلل كزلمػػد سػػعيد،  ال دراسػػيتإ
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بعػػػػض يف  تًتكػػػػز كيف القػػػػراءة النطقيػػػػة كالنحويػػػػة ربليػػػػل األخطػػػػاء  عػػػػن حػػػػدث تتاألكؿ فػػػػ
 يف األخطػػاء النحويػػة عػػن فتػػتكلم أمػػا الثػػاين ك  ،ادلوضػػوعات النحويػػة مػػن األمسػػاء كاألفعػػاؿ

    .  قراءة األذكار كالصلوات
يف  قػػػعك الباحػػػث فيهػػػا حبػػػث قػػػد تُت السػػػابقتُت كالدراسػػػة الػػػيت سػػػالفػػػرؽ بػػػُت الدراك  
 يف النحويػػػػة ادلوضػػػػوعات بعػػػػض يف الباحػػػػث كػػػػز ر ع كالػػػػنص ادلقػػػػركء. ادلوضػػػػو  علػػػػىالًتكيػػػػز 

الػنص أمػا ك  ،فقػط دكف األفعػاؿ األمسػاء كسلفوضػات األمسػاءمرفوعات األمساء كمنصػوبات 
 يف اجلامعة.  قرر هو الكتاب ادلفالباحث  والذم قدم

 
 

 



35 

 

 الفصل الثاني
  اإلطار النظري

 
بحث عن ربليل األخطاء يحث، اؼببحث األكؿ امبثالثة حيتول هذا الفصل على 

األخطػػاء اللغويػػة كمصػػا اها ا األهػػصاؼ مػػن  صػػحي  مفهػػـو  كمػػا يتقلػػ  نػػ  مػػناللغويػػة 
عػن األخطػاء  بحػثياؼببحػث الاػا  ك  ،كاؼبراحل يف  ااسة ربليػل األخطػاء اللغوية األخطاء
كإجػػػػراءات  صػػػػحيحها  مفهػػػػـو األخطػػػػاء النحويػػػػةيتضػػػػين تيػػػػ   قريػػػػ  النحػػػػو ك  النحويػػػػة

مرتوعػػػػػات األظبػػػػػاء كمنصػػػػػونا ا كيبحػػػػػث أيضػػػػػا عػػػػػن اؼبولػػػػػوعات النحويػػػػػة الاالثػػػػػة كهػػػػػ  
 كـبفولا ا.
كأسػػػاليع  قلػػػي   القػػػراءة مػػػن حيػػػث مفهومهػػػابحػػػث عػػػن يت لػػػثاؼببحػػػث الااكأمػػػا  
كأهػػصاؼ  قلػػي  القػػراءة،   قلػػي  مهػػااة القػػراءة،اؼبراحػػل القراةيػػة، ك كأنػػواع القػػراءة، ك القػػراءة، 

القػراءة الصػحيحة، كمػوايين طريقػة  قلػي  القػراءة، ، ك القراءة ةاؼبهية يف  قلي  مهاا اؼببا ئ ك 
 كيؤ م  فصيلها كيا يل :

 
 اللغوية األخطاءالمبحث األول: تحليل 

 األخطاء اللغوية مفهوم - أ

 ااسػػت  ناللغػػة األجنبيػػة   ألخطػػاء الػػت ير  بهػػا الػػصاا  عنػػص هػػ  ا األخطػػاء اللغويػػة
مػػن أجػػل التحانػػ  عػػن الفهػػ  الةػػيخ يف ناريػػة األخطػػاء الػػت  تيحػػوا يف ك  ُ.كلغػػة ثانيػػة

مصػػػػػطالح هػػػػػذا الصػػػػػص  يف األخطػػػػػاء اللغويػػػػػة، تيتطلػػػػػع األمػػػػػر إ  اؼب يػػػػػص مػػػػػن  ولػػػػػي  
أ كمصػػػػػػطالح اػبطػػػػػػ( mistake)ؾأ األخطػػػػػػاء. كػػػػػػاف كػػػػػػوا ير يفػػػػػػرؽ نػػػػػػٌن مصػػػػػػطالح اػبطػػػػػػ

                                                 
 ُُِ ، ص اؼبرجع الةان  ،ظباعيل يكرياإ ُ
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(، أم نقبػػااة أخػػرل slipتػػاألكؿ يقػػ ك إ  افكبػػراؼ اؼباهػػر غبصػػوؿ افنػػ  ؽ ) ِ.(error)ؾ
يف النطػػػ  لةػػػبع عػػػصـ افح ػػػاـ أك األسػػػباب أ أهنػػػا هػػػ  ا كبراتػػػات يػػػًن النااميػػػة كاػبطػػػ

كإذا عيل الصاا  نيئا من افكبراؼ اللغوم ككاف يًن نا ج عن عػصـ  ّالقصبية أك يًنها.
مقرتت  للنااـ اللغوم اعباام كإمنا عن ؾبر  يفلة من ، كقناء أك مش لة صػحية أك عصػبية 

 ساترة كما أنب  ذلك.
مػػن ناحيػػة أخػػرل أنػػا  كػػل مػػن  ك م كنػػركت ككااكنػػٌن نػػأف البػػاحاٌن  ػػص يفر ػػوف 

(، كالػػػذم اعتػػػسك جومةػػػ   أنػػػ  اؼباهػػػر fatiguesاء كالتقػػػع )النػػػا ج عػػػن القنػػػأ نػػػٌن اػبطػػػ
كا كبػػراؼ النػػا ج عػػن  لػػة مقرتػػة الػػصاا  نالقواعػػص اللغويػػة اؼبصاكسػػة حيػػث ظبػػاك نالقامػػل 

  ْال فاة .
كا صص ناألخطاء اللغوية ه  ما يفقل  اؼبرء  ٓاألخطاء صبع خطخ أم لص الصواب
القواعص اللغوية اؼبقراة كهناؾ مصطلحات  تقل  عنص إلقاة  لغة ربريريا أكنفويا ـبالفا عن 

 نفة .أ هبذا البحث مال الغلط كاؽبفوة كاػبط
 األ كوا ير أف األخطاء حيصل عليها الصاا  يف اللغة اؽبصؼ ثالثة أ ةاـ:

الذم حيصل عليها الصاا  لنقل  يف طريقة أ " كهو اػبطlapsesما يةيى ب " -ُ
 ليس نقيص. أاػبطإلقاة  ال الـ  بل سبام ، كهذا 

الذم حيصل عليها اؼبتقل  لقصـ مقرتت   أاػبط" كهو errorما يةيى ب " -ِ
 .نالقواعص للغة اؽبصؼ

الذم حيصل عليها اؼبتقل  نغًن عيص مع  أاػبط" كهو mistake"ما يةيى ب -ّ
 .مقرتت  نالقواعص للغة اؽبصؼ

 األخطاء اللغوية إ :  ٔيقة   ك م كنواتك 
                                                 

2
Brown,G. dan G.Yule. Discourse Analysis. Cambridge University Press, 1987, p. 170 

3
Baradja.M.F, Kapita Selekta Pengajaran Bahasa Arab, Malang: IKIP MALANG, 1990, pl. 91 

، ُاياض: جامقة افماـ ؿبيص نن سقو ، ط.)، التقابل اللغوي وتحليل األخطاءؿبيو  اظباعيل صيين،  ْ
 ُّٗ، ص: (ُِٖٗ

 ُْ، اؼبرجع الةان ، ص سي  اهلل ٓ
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ه  األخطاء الت  ق س  (interference Like Goofs)األخطاء  اخل اللغة   -ُ
ك   وجص يف نيانات  (native languageألفاظ أك راكيع اللغة األصلية )

 اكتةاب اللغة األك  الت  أصلت من اللغة اؼبةتهصتة.

ه  األخطاء الت  ق س  (Li Developmental Goofs أثًن األخطاء التطواية ) -ِ
ـ، يًن أن   وجص يف نيانات اكتةاب اللغة األك  ألفاظ أك  راكيع اللغة األ

 اللغة اؼبةتهصتة.

ه  األخطاء الت دي ن اعتبااها من ( Ambiguous Goofs)األخطاء ثناةية اللغة  -ّ
 األخطاء  اخل اللغة أك من  أثًن األخطاء التطواية.

ه  األخطاء الت  ق س اللغة  (Unique Goofsاألخطاء الفريصة أك اػباصة ) -ْ
 ك ، ك   وجص أيضا يف نيانات اكتةاب اللغة األك  اللغة اؼبةتهصتة.    األ

هناؾ نارة يقوؿ: إف األخطاء ستال  اهر مهيا كانت احملاك ت الت  بذؿ 
  دي ن أحص أف يتقل   كف أف يقع يف األخطاء، هذك  ٕ جتناهبا.  اؿ  ك م كنوات

لنفة  اؼبقريف الذم ذكر أف كل النارة ننيت على اكتشاؼ جصيص يف ؾباؿ القل  ا
األطفاؿ الذين ي تةبوف كيتقليوف اللغة الاانية كانوا يبنوف اللغة على طري  عيلية   وين 

 ا خرتاع أك ا نتصاع.
هو أمر طبيق  مر نالصاا  أثناء عيلية  أاػبطمن هذك النارة دي ننا أف نةتنتج أف 

نتيجة منطقية لقيلية   وين ا خرتاع أك ا كتةاب كالتقل  كالتقلي  للغة الاانية. هذك 
 ا نتصاع.
 
 
 

   

                                                                                                                                      
6
Tarigan, Henry Guntur, Pengajaran Pemerolehan Bahasa. Jakarta: LPTK, 1988, p. 247 

7
Roekhan dan Nurhadi, Dimensi-dimensi dalam Belajar Bahasa Kedua, Bandung: Sinar Baru Y 

A3, 1990, p.57   
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 اللغوية مصادر األخطاء - ب

صػػػػػػػا ا للخطػػػػػػػاء اللغويػػػػػػػة، كهػػػػػػػ  أخطػػػػػػػاء التػػػػػػػصاخل البيلغػػػػػػػوم اؼبهنػػػػػػػاؾ ثالثػػػػػػػة 
(interlingual transfer( كاألخطػػػاء الضػػػينلغوم ،)intralingual transfer كاألخطػػػاء ،)

  ٖ(.context of learningاغبا ثة من سياؽ التقلي  )
ك قتػػس أخطػػاء التػػصاخل البيلغػػوم أك األخطػػاء نػػٌن اللغػػات أحػػص مصػػا ا األخطػػاء 

كيطلػػ   ٗاللغػػة األك  مػػع  واعػػص ناػػاـ اللغػػة اؼبصاكسػػة. ناػػاـالناذبػػة عػػن  ػػصاخل  واعػػص أك 
 interlingual)أك  (interferensi)أيضػػػػا علػػػػى هػػػػذك األخطػػػػاء مصػػػػطل  التػػػػصاخل البيلغػػػػوم 

interference.) 

ضػػػينلوم، كحصػػلت هػػػذك األخطػػػاء ألف للخطػػاء هػػػو األخطػػاء الاؼبصػػصا الاػػػا  
الصاا  مل يةتوعع نش ل جيص نااـ اللغػة اؼبصاكسػة. إف األخطػاء اللغويػة لػصل الػصاا  
يف اؼبرحلػػػػة األك  كاػػػػًنا مػػػػػا   ػػػػوف صػػػػا اة عػػػػػن هػػػػذا التػػػػصاخل البيلغػػػػػوم، كل ػػػػن عنػػػػػصما 

ااـ اعبيػص، تيتحيػل أف   ػوف األخطػاء يتناكؿ نقض الن استوعع الصاا  نش ل جيص أك
  َُ(.intralingual error)عن األخطاء الضينلوم أك 

ك ػػص يطلػػ  علػػى األخطػػاء الصػػا اة عػػن األخطػػاء الضػػينلوم أيضػػا ناألخطػػاء مػػن 
أكسػع مػن اؼبفػركض، كيػا  (overgeneralization error قيػي  ناػاـ القواعػص نشػ ل مبػال  )

ألف الػػػصاا  يةػػػتاصـ  ياسػػػا خاطئػػػا،  (analogical error)القياسػػػ   أاػبطػػػأطلػػػ  عليػػػ  ن
ألنػػ  يشػػًن إ  مراحػػل  طػػوا  (developmental error)التطػػويرم  أػبطػػكهنػػاؾ مػػن يةػػيي  نا

 اللغة الوسيطة لصل الصاا .
كا ػع ألف اؼبػصا   أاػبطػ الاالث صػا ا عػن سػياؽ التقلػي ، كهػذا يقػين أف أاػبط ك

   faulty)اسػػػػػية  ػػػػػصتع الػػػػػصاا  إ  كلػػػػػع تػػػػػرض خػػػػػاطخ أك ال تػػػػػاب اؼبقػػػػػرا أك اؼبػػػػػا ة الصا 

                                                 
ٖ
   ٓٓ، )أـ القرل: مقهص  قلي  اللغة القرنية، نال(، ص:األخطاء اللغوية التحريرية، اعبرنوع كأخركف 

9 Corder, S. Pit, Error analysis and interlanguage, oxford University Press, 1974, p. 5 
10

 Brown, G dan G.Yule, op. cit., p. 27 
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hipothesis)  عػػػن اللغػػػة اؼبصاكسػػػة، ك ػػػص ظبػػػى ايتشػػػاا  هػػػذك األخطػػػاء الصػػػا اة عػػػن سػػػياؽ
   ُُ".induced errorكيا عليها ستينةوف ب"" false conceptالتقلي  ب"

 أثناء التػصايس يف أ كانطال ا من الةياؽ من الصااسة نقوؿ أف اؼبصا  إذا ما أخط
 أاػبطػػػنػػػرح اؼبػػػوا  الصااسػػػية سػػػواء كانػػػت يف اؼبفػػػر ات أك الرتاكيػػػع أك األسػػػاليع، تهػػػذا 

الالكعػػ  سػػوؼ يقػػصم إ  الػػصاا ، تينفػػذ مػػا ألقػػاك مصاسػػ  مػػن اؼبػػوا  يػػًن مناسػػع أصػػال 
مع نااـ اللغة اؼبصاكسة، مال ذلك يف حالة كجو  األخطاء يف ال تاب اؼبقرا )سػواء يقيػ  

أـ  (. كمػػن جانػػع أخػػر عنػػصما مل يػػع مةػػتاصـ اؼبقػػرا مػػا كا  تيػػ  مػػن األخطػػاء  اؼبؤلػػ 
لػػػصل الػػػصاا  يف إنتػػػاج اللغػػػة اؼبصاكسػػػة. ت ػػػاف ربليػػػل  صػػػحي   أاػبطػػػتيتقػػػصل األمػػػر إ  

 األخطاء هو أمر مه  جصا.
أف عليػػػػاء اللغػػػػة يقةػػػػيوف األخطػػػػاء ُِنالنةػػػػبة للخطػػػػاء اللغويػػػػة، كلػػػػ   رجػػػػاف 
( األخطػػػاء الػػت يةػػػببها عوامػػل التقػػػع ك لػػػة ُ: )( إ   ةػػيٌنlanguage errors)اللغويػػة 

كهػػػػػذك األخطػػػػػاء (،  performance)ا هتيػػػػػاـ كيػػػػػا ذكػػػػػرك جومةػػػػػ   نالقوامػػػػػل الةػػػػػلوكية 
( ِالةػػػػلوكية الػػػػت هػػػػ  األخطػػػػاء التطبيقيػػػػة أك التصايبيػػػػة  ةػػػػيى يف اؼب تبػػػػات نػػػػأيالط. )

اعػػػص اللغػػػة كظباهػػػا جومةػػػػ     يف  و األخطػػػاء الػػػت  ةػػػببها  لػػػة اؼبقلومػػػات لػػػػصل الػػػصاا 
نالقوامػػل ال فاةيػػة كهػػ  ا كبراتػػات اؼبنايػػة الػػت  ةػػببها مقلومػػات اؼبػػتقل  الػػت يف طريقهػػا 

 للتطوا يف اللغة الاانية كهذك  ةيى ناألخطاء.
    
 ف تصحيح األخطاء اللغويةاهدأ  - ج

ؼ  صػػحي  األخطػػاء اللغويػػة فبػػا كػػاف نشػػ ل ملحػػوظ، كعنػػصما كػػاف اهػػصأيتطػػوا 
 صػػػػني  األخطػػػػاء اللغويػػػػة مػػػػاياؿ مػػػػن  بػػػػل األخطػػػػاء التقليصيػػػػة، ت ػػػػاف هػػػػصؼ اؼبرسػػػػـو 
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منحصػػرا يف األمػػوا التطبيقيػػة ا ازبػػذ نػػ ل  ال امػػل كيػػا أكػػصك كػػوا ير حػػ  أصػػب  لػػ  
      ُّهصتاف اةيةاف كمها اؽبصؼ النارم كاؽبصؼ التطبيق .

 ي ػػوف اؽبػػصؼ التطبيقػػ  أك الساييػػال مفػػا ك اغبصػػوؿ علػػى األمػػوا الػػت هبػػا يػػت  ا
 ػػػػػألي  ال تػػػػػاب اؼبقػػػػػرا أك  طػػػػػوير التقلػػػػػي . تيػػػػػن خػػػػػالؿ افنػػػػػااة إ  األخطػػػػػاء )نقػػػػػط 
افنػػػ اؿ( يقصػػػص ربليػػػل األخطػػػاء التقليصيػػػة الػػػتي ن مػػػن مةػػػاعصة اؼبصاسػػػٌن يف األمػػػوا 

 التالية: 
  . قيٌن  ر يع اؼبوا  الصااسية -ُ

    .ربصيص النقاط الرةيةيىة يف الشرح كإجراء التصايبات -ِ

   . قصيل التصايس الت ييل  ) كا التصفية( -ّ

 انتقاء النقاط اؼبناسبة لتقومي استيقاب  اا  اللغة -ْ

ككػاف اؽبػػصؼ الةػان  ذكػػرك يغفػل عػػن نقػض األمػػوا اؼبهيػة كرسػػ  أك طػوير الناريػػة 
التطبيقػ  أك الساييػا  يتصػل كاػًنا نتقلػي  كهذا يقين أف اؽبصؼ  ُْيف نياف ماهر الصاا .

اللغػػة ناعتبػػاا جانػػع اؼبػػصا  أك كالػػع )مصػػي ( اؼبػػنهج الصااسػػ  ؼبػػا ة اللغػػة. تفػػ  هػػذا 
 عػػػنالصػػػص  يػػػر بط األمػػػر نالتأكيػػػص ن يفيػػػة  قلػػػي  اؼبػػػصا  اللغػػػة نشػػػ ل تقػػػاؿ مػػػع اغبػػػذا 

 افن ا ت أك ا كبراتات الت كاًنا ما ير  بها الصاا .
أخرل، كاف اؽبصؼ النارم يق ك إ  كجػو  جهػو  لفهػ  إجػراء عيليػة  كمن ناحية

 صايس اللغة الاانية أك اللغػة اؼبصاكسػة. كإذا كػاف كػذلك، تػدف اؽبػصؼ مػن ربليػل األخطػاء 
     ُٓتصل نش ل كبًن دبش الت التصاخل اللغوم كلغة الصاا .يالنارية 

اللغػػة الناػػرم لػػصاا  اللغػػة إذا، ندم اننػػا أف نقػػوؿ نصػػواة إصباليػػة إف  ااسػػة ربليػػل 
 اؼبصاكسة  ؤ ل إ  ته  الص ي  عن:

 .حقيقة إسرتا يجية  ااسة اللغة الاانية -ُ
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 .الفرض الذم يةتاصم  الصاا  -ِ

 ُٔحقيقة نااـ اف صاؿ الوظيف  أك اللغوم الذم اكب  الصاا . -ّ

 

 األخطاءتحليل مراحل دراسـة    -د
 : ه  ُٕاألخطاء ناالث مراحلربليل كسبر  ااسة 

: كيقصص ن  ربصيص اؼبواطن الت  نحرؼ تيها استجانات قري  اػبطأ   -ُ
 .الطالب عن مقاييس ا ستاصاـ اللغوم الصحي 

: كيقصص ن  نياف أكج  ا كبراؼ عن القاعصة، ك صنيف  للفئة  وصي  اػبطأ -ِ
 .الت ينتي  إليها ربصيص مو ع األخطاء من اؼبباحث اللغوية

قوامل الت أ ت إ  هذا اػبطأ كاؼبصا ا الت : كيقصص ن  نياف ال فةًن اػبطأ -ّ
 .ييق ل إليها

 
 المبحث الثاني: األخطاء النحوية

 تعريف النحو - أ

النحػػو يطلػػ  علػػى مقػػاف، منهػػا القصػػص كاعبهػػة كاؼباػػل كاؼبقػػصاا. كحػػصك علػػ  نأصػػوؿ 
 ُٖ.يتوصل هبا إ  مقرتة أحواؿ أكاخر ال ل ، إعرانا كنناء

 

 األخطاء النحوية  - ب
األخطػػػػاء النحويػػػػة عبػػػػااة عػػػػن إحػػػػصل صػػػػوا األخطػػػػاء اللغويػػػػة ناعتبػػػػاا التصػػػػني  
اللغوم، كه   قين نوص  األخطاء على حةػع اؼب ونػات اللغويػة أك األنػ اؿ اللةػانية 
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حيػػػث حػػػصثت هبػػػا األخطػػػاء. ك شػػػيل اؼب ونػػػات اللغويػػػة علػػػى النطػػػ  كالنحػػػو كالصػػػرؼ 
   ُٗنيط(.كالرموي كالص لة )اؼبقىن كاؼبفر ات كاػبطاب كال

 
 20إجراءات تصحيح األخطاء النحوية  -ج

  شايص األخطاء -ُ

. تػػال يتطلػع  شػػايص األخطػاء لػػ ـك الص ػػة يف التقػرؼ علػػى صػواة األخطػػاء
نػػػػص مػػػػن  صػػػػفية ؾبيوعػػػػة أعيػػػػاؿ اللغػػػػة، تفػػػػ  هػػػػذا الطػػػػوا يػػػػت  ربصيػػػػص عػػػػص  

 يقـو هبا التصحي . كيا يت  ربصيص أ اة لتقيٌن القينات.اجمليوعة الت 
 شػػايص األخطػاء نانتقػػاء األخطػاء الػػت أحػصثها الػػصاا ، تػػاؼبه  يف كيػر بط 

هذك القيلية إجراء  فةًن مقاصص الصاا ، ا  صني  األخطاء نقص ذلك دبا 
 تي  من التقرؼ كالتصني  الوصف  النحوم

 عرض األخطاء  -ِ

عػن عػصـ  ناسػع النقػت ة ذبدي ن  ولي  األخطاء النحوية أهنا األخطاء النا
 .ذلكيًن ك  التذكًن كالتأنيث كفترا  كالتانية كاعبيع كافعرابكاؼبنقوت يف 

  ولي  األخطاء -ّ

يػت   ولػػي  األخطػاء عػػن طريػ  ؿباكلػػة  شػايص أسػػباب حصػوؿ األخطػػاء. 
تفػ  هػػذا الطػػوا حيػػاكؿ القػػاة  نالتحليػل علػػى كصػػ  أسػػباب ككيفيػػة حصػػوؿ 

 ركيػػػػع اعبيػػػػل أك ال ليػػػػات اػباطئػػػػة، حػػػػ    ػػػػوف علػػػػى  األخطػػػػاء ندعػػػػا ة
صاا  نشػػػ ل صػػػحي . هػػػذك هػػػ  ةػػػع اأم اؼبػػػصا  أهنػػػا  قػػػس مقاصػػػص الػػػح

الشػػػػركط الاليمػػػػة كاؼبقياايػػػػة الػػػػت منهػػػػا دي ػػػػن ربصيػػػػص ماهيػػػػة األخطػػػػاء ككيفيػػػػة 
 قصيلها. كعػن طريػ  البحػث عػن اسػباب األخطػاء حةػع التصػني  اؼبتػواتر 
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 ِّ-ِِ، ص اؼبرجع الةان ؿبيص سقيص،  َِ



43 

 

دي ػػن لليػػصا  ربصيػػص أكاػػر النقػػاط الػػذم أحػػصث تيػػ   اا  اللغػػة اؼبصاكسػػة 
 نالضبط.

  قومي األخطاء  -ْ

البيانػػػات ال يييػػػة كال يفيػػػة عنػػػص  قػػػومي األخطػػػاء ندم اننػػا افنػػػااة إ  ربليػػػل 
هذا التقومي إ  اللغوية. كهذا يتيال يف التقومي اعبا  يف كل خطأ كيا يهصؼ 

أخػػػذ القػػػراا يف التقلػػػي . تفػػػ  طػػػوا التقػػػومي حيتػػػاج األمػػػر إ   قػػػومي األخطػػػاء 
 لتحصيص كيية كل عنصر كبوم.

  
 21مرفوعات األسماء   -د

 بقة، كه  الفاعل، كاؼبفقوؿ الذم مل ييةى َّ تاًعلي ي، كاؼببتصأ كخسك،اؼبرتوعاتي س
 ، كاس  كاف كاخوا ا، كخس إفَّ كأخوا ا، كالتانع لليرتوع، كهو أانقة أنياء: النَّقتي

، كالتوكيص، كالبىصىؿ  سيأل  فصيل هذا البحث تييا يل : .كالقط ي
 الفاعل -1

 هو ا س  اؼبرتوعي اؼبذكواي  بلى ي ًتقلى ي، كهو على  ةيٌن ظاًهر كميضيىر. الفاعل
 . اـ ييصه، كيقـو ييصه، ك اـ ال َّيصاًف، كما أنبى ى ذلك :تالااهر كبو  وًلك

، كلىرىٍنًت،  ، كلرنٍػنىا، كلىرىٍنتى يضيىر اثنا عشر، كبو  ولك: لىرٍنتي
كاؼب

َّ تييىاكلرنػٍ  ، كلىرىنىٍت، كلىرىنىا، كلىرىنيوا، كلىرىٍننى ، كلرنٍػتي ، كلرىنٍػتي  .، كلىرىبى
 المفعول الذي لم ُيَسمَّ فاِعُله -2

كهو ا س  اؼبرتوعي الذم مل ييذكىر مق  تاعلي ي، تًاف كاف الفقل ماليا لي َّ أكَّلي ي 
ككيًةرى ما  بل آًخرًك، كًاف كاف مضااعا لي َّ أكلي ي كتيًت ى ما  بل آخرك، كهو على 
، كميضيىر، تالااهر كبو  ولك: ليًربى ييصه، كييضرىبي ييصه،   ةيٌن: ظاًهره

 .كأيكًرـى عيرهك، كيي رىـي عيرهك
                                                 

 ُٗ-ٕٓ، اؼبرجع الةان ، ص الرضبن نن ؿبيص نن  اس  عبص ُِ
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، كليرًٍنًت،  ، كليرًنٍػنىا، كليرًٍنتى كاؼبضير اثنا عشر، كبو  ولك: ليرًٍنتي
، كليرًنىٍت، كليرًنىا، كليرًنوا، كلي  َّ، كليًربى  .رًٍننى كليرًنٍػتييىا، كليرًنٍػتي ، كليرًنٍػتي

 المبتدأ  -3
 .هو ا س  اؼبرتوعي القاام عن القوامل اللفاية

 الخبر -ْ
: ييصه  اة ه، كال يصاًف  اةياف،   يةنىصي إلي ، كبو  وًلكى

هو ا س  اؼبرتوع اؼب
 .كال يصكفى  اةيوف

 وأخواتها اسم كان -5
، كه : كاف، كأمةى، كأصب ى،  كاف كأخوا ا إهنا  رتىعي ا س ى ك ىنًصعي اػبىبػىرى
، كما تىًتءى، كما  ، كصاا، كليس، كما ياؿ، كما انفىكَّ كألحى، كظىلَّ، كناتى

كأصبى ى كييصًب ي  نىرًحى، كما  اـ، كما  ىصىرَّؼى منها، كبو: كاف كي وف ككين،
 .كأىصًبٍ ،  قوؿ: كاف ييصه  اةيان، كليس عيرهك ناًخصىان، كما أنب  ذلك

 وأخواتها خبر إن -6
ا تدهن ، كه : إفَّ، كأىفَّ، كلىً نَّ، كأما إفَّ كأخوا ي ا  ىنًصعي ا س ى ك ىرتىعي اػبىبػىرى

، كما أنب   ، كلىقىلَّ،  قوؿ: إفَّ ييصان  اة ه، كليت عىٍيران ناخصه ككىأىفَّ، كليتى
 .ذلك

 التابع للمرفوع  -7
 النَّعتِ  ( أ

النَّقتي  اًنعه للينقوت يف اىتًقً ، كنصًبً ، كخفًضً ، ك قريًفً ، ك ن ًنًًك، 
 . اـ ييصه القا لي، كاأيتي ييصان القا لى، كمراتي ن يصو القا لً   قوؿ:

 الَعطفِ   ( ب
كحركؼ القط  عىشىرىة، كه  : الواك، كالفاء، كايَّ، كأك، كأىـٍ ، كإمَّا، كنىل، 
 ، ك ، كلىً ٍن، كح  يف نقض اؼبوالع، تًاف عىطىٍفتى هبا على مرتوعو اىتػىٍقتى
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، أك على  ، أك على ؾب ـك أك على منصوب نىصىٍبتى ـبفوض خىفىٍضتى
،  قوؿ:  اـ ييصه كعىيرهك، كاأيتي ييصان كعىيران، كمراتي ن يصو كعىيروك،  جى ىٍمتى

 .كييصه مل يػىقيٍ  كمل يػىٍققيصٍ 
 التَّوكيدِ  ( ج

التوكيصي  اًنعه للييؤىكًَّص يف اتًقً  ، كنىصًبً ، كخفًضً ، ك قريًفً ، كي وفي نألفاظو 
، كالقىٌٍني، ككيلٌّ، كأصٍبىعي، ك ىواًنعي أصٍبىعى، كه : أٍكتىعي،  مقلومة، كه : النػٍَّفسي

كأنٍػتىعي، كأٍنصىعي،  قوؿ:  اـ ييصه نفةي ي، كاأيتي القوـى كيلَّهي ، كمراتي نالقوـً 
 .أصبقٌن

 الَبَدلِ  د(
إذا أينًصؿى اس ه ًمن اس ، أك تقله ًمن تقلو  ىًبقى ي يف صبيع إعراًنً  ، كهو أانقة 

ؿي الش ء ًمن الش ء، كنىصىؿي البىقًض ًمن ال يلِّ، كنىصىؿي نىصى  :أ ةاـ
، كأكلتي الريي ى  اً نًتيىاؿ، كنىصىؿي الغىلىًط، كبو  ولك:  اـ ييصه أخوؾى
، أاٍ تى أف  قوؿى الفر ى  ثػيلياى ي، كنفقين ييصه ًعليي ي، كاأيتي ييصان الفىرى ى

 .تغىًلطتى تأنصىلتى ييصان من 
 
 22األسماءمنصوبات باب   -ه

، كه  ىصصىا، كظىٍرؼي ال ماف، كظرؼي  :اؼبنصونات طبةة عىشىرى
اؼبفقوؿ ن ، كاؼب

ينا ىل، كاؼبفقوؿي من أجًلً ، كاؼبفقوؿ 
، كًاس   ، كاؼب يةتىاىنى

، كاؼب ، كالتييي ي اؼب اف، كاغباؿي
بػىري كاف كأخوا ا، كًاس  ياء: ، كهو أانقة أنإفَّ كأخوا ا، كالتانع للينصوب مىقى ي، كخى

 كأما  فصيلها تييا يل : .، كالتوكيص، كالبصؿالقط النقت، ك 
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 المفعول به -1
 ، كهو ا س ي اؼبنصوب الذم يقىعي ًنً  الًفقل، كبو: لرنتي ييصان، كاىًكبتي الفىرى ى
كهو  ةياف: ظاهر كميضيىر، تالااهر ما  قصـ ذكريك، كاؼبضير  ةياف: ميتًَّصل، 

 .كمينفىًصل
، كلىرىنىًك، كلىرىنى ييا، تاؼبتصل اثنا عشر،  كه : لرنىيًن، كلىرىنىنا، كلىرىنىكى

 .كلىرىنى ي ، كلىرىنى ينَّ، كلىرىنى ي، كلىرىنػىهىا، كلىرىنػىهييىا، كلىرىنػىهي ، كلىرىنػىهينَّ 
، كإيَّاًؾ، كإيَّاكيا، كإيَّاك ،  كاؼبنفصل اثنا عشر، كه : إيَّام، كإيَّانا، كإيَّاؾى

 .يَّاها، كإيَّامها، كإيَّاه ، كإيَّاهينَّ كإيَّاكينَّ، كإيَّاك، كإ
 الَمصَدر  -2

هو ا س  اؼبنصوب الذم جي ءي ثالاا يف  صريً  الفقل، كبو: لربى  :اؼبصصا
يىضًربي لىٍرنىان، كهو  ةياف : لىفًا ٌّ كمىقنىًومٌّ، تًاٍف كاتى ى لفاي ي لفظى ًتقًلً  تهو 

ىن تقًلً   كف لفًاً  تهو مقنومٌّ، كبو: لفا ٌّ كبو :  ػىتىلتي ي  ػىٍتال، كًاٍف كاتى ى مق
 .جلةتي  يقو ان، ك ييتي ك وتان، كما أنب  ذلك

 ظرف الزمان وظرف المكان -3
ظرؼي ال ماف هو اس  ال ماف اؼبنصوب نتقصير يف، كبو: اليوـى، كالليلةى، كيىٍصكىةن، 

ان، كأ ان، كعىتىيىةن، كصباحان، كمةاءن، كأنىصى ان، كحينان، كما كنيٍ رىةن، كسىحىرىان، كيىصى مىصى
 .أنب  ذلك

ـى،  ا ، ك يصَّ ـى، كخىٍل ى كظرؼ اؼب اف هو اس  اؼب اف اؼبنصوب نتقصير يف، كبو: أما
اءى، ك ًلقىاءى، كهنا، كاىَّ، كما أنب   ، كًعنصى، كمىعى، كإياء، كًحذى تى ، كربى ككااءى، كتػىٍوؽى

 .ذلك
 الحال  -4

يفىةِّري ؼبا انٍػبػىهى 
: جاء ييصه اغباؿ هو ا س  اؼبنصوب اؼب  ى من اؽبىٍيئاًت ، كبو  وًلكى

 .ااًكبىان، كاكبتي الفىرى ى ميةرىجىان، كلىًقيتي عبصى اهلًل ااًكبىان، كما أنب  ذلك
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ك  ي وف اغباؿ إ  نىً رىةن، ك  ي وفي إ  نقص سباـ ال الـ، ك  ي وف صاًحبيها 
 .إ  مىقرًتة

 التمييز -5
يفىةِّري 

ؼبا انٍػبػىهى ى من الذَّكىاًت، كبو  ولك: ىصىبَّعى ييصه  التييي  هو ا س  اؼبنصوب اؼب
عىرى ىان، ك ػىفىقَّأى نى ره نىحيىان، كطابى ؿبيصه نػىٍفةىان، كانرتيتي عشرينى يالمان، 

ك  ي وف  .كمىلى تي  ةقٌنى نىقجىةن، كييصه أىكرىـي منك أىنىان، كأىصبىلي منك كجهان 
 .اـ ال الـالتييي  إ  نىً رىة، ك  ي وف إ  نقص سب

 االستثناء -6
كحركؼ ا ستاناء شبانية، كه : إ ، كيًني، كًسول، كسيول، كسىوىاءه، كخىال ، 

 .كعىصا، كحانا
بىان  تاؼبةتاىن نًا  يينصىعي  ، كبو:  اـ القوـي إ  ييصان، إذا كاف ال الـي  امان موجى
 .كخرج النا ي إ  عىيرىان 

ي  البىصىؿي كالنَّصعي على ا ستاناء، كبو: ما  اـ كًاف كاف ال الـي منًفيَّان  امَّان جاي ت
 .إ  ييصان كًا  ييصه 

كًاف كاف ال الـي ناً صىان كاف على حىةىًع القوامل، كبو: ما  اـ إ  ييصه، كما 
لرنتي إ  ييصان، كما مراتي إ  ن يصو. كاؼبةتاىن نغًًن كًسول كسيول ، كسىواءو 

يةتاىن خًبىال،
ا، كحانا، جيوي نصبي  كجىرُّك، كبو ؾبركاه   يًن. كاؼب  اـ القوـي  :كعىصى

 .خال ييصان كييصو، كعصا عىيران كعيروك، كحانا نى رىان كنى رو 
 ال  -7

ًاعل  أىفَّ    ىنًصعي النًَّ راًت نغًن  نوين إذا نانىرىت الن رةى كمل  ػىتى رَّا  ، كبو:   
 .اجلى يف الصاا

 .ع  ى رااي  ، كبو:   يف الصاا اجله ك  امرأةه تاف مل  باًنرها كجىعى الرتعي ككىجى 
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تاف   رات   جايى إعياؽبيا كإلغاؤيها، تًاف نئت  لت :   اجلى يف الصاا ك  
 .امرأةى، كًاف نئت  لت:   اجله يف الصاا ك  امرأةه 

 الُمناَدى -8
يفر ي القىلى ي، كالنًَّ رة اؼبقصو ة، كالنًَّ رة ي :اؼبنا ىل طبةة أنواع

ًني اؼبقصو ة، اؼب
يشىبَّ ي ناؼبضاؼ. 

ضاؼ، كاؼب
ي
 كاؼب

نػىيىاف على الضَّ ِّ ًمن يًن  نوين، كبو: يا  يفر  القىلى ي كالنًَّ رةي اؼبقصو ة تػىييبػٍ
تأما اؼب

 .كالاالثة البا ية منصونةه   يًن .ييصي كيا اجيلي 
 المفعول ألجله -9

، كبو  ولك:  اـ ييصه كهو ا س  اؼبنصوب الذم ييذكىري نيانان لةبع ك وع الفقل 
 .إجال  لقيروك،ك صص يكى انًتغىاءى مقركًتكى 

 المفعول معه -10
كهو ا س  اؼبنصوب الذم ييذكىري لبياف مىن تيًقلى مق  الفقل، كبو  ولك: جاء 

،  .كاستول اؼباءي كاػبشبةى  األمًني كاعبيشى
، رتوعاتيف اؼبكأما خس كاف كأخوا ا، كًاس  إفَّ كأخوا ا، تقص  قصـ ذكريمها 

 .ككذلك التواًنعي تقص  ػىقىصَّمىٍت هناؾ
 
 23مخفوضات األسماءباب  -و

ـبفوضه ناغبىرًؼ، كـبفوضه نافلاتة، ك اًنعه  :اؼبافولات ثالثة أ ةاـ
 .لليىافوض

 ، فىضي دًبن، كًا ، كعن، كعلى، كيف، كايبَّ تأما اؼبافوض ناغبرؼ، تهو ما خيي
، كحبركًؼ  ، كدبيٍذ، كالباًء، كال اًؼ، كالالـً القىةى ، كه : الواك، كالباءي، كالتاءي، كنواك ايبَّ

 .كمينذ
                                                 

 ُُٗ-ُُٕ، اؼبرجع الةان ، ص الرضبن نن ؿبيص نن  اس  عبص ِّ
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فىضي نافلاتة، تنحو  ولك: يالـي ييصو، كهو على  ةيٌن: ما يػيقىصَّاي  كأما ما خيي
نالالـ، كما يػيقىصَّاي دبًن، تالذم يػيقىصَّاي نالالـ، كبو: يالـي ييصو، كالذم يػيقىصَّاي دًبن، كبو: ثىوبي 

، كن ، كخاَتىي حصيصو خى ٍّ  .ابي ساجو
 

 : القراءةلثالمبحث الثا
 مفهوم القراءة  - أ

عرتنا أف مفهـو القراءة يف مطلع القرف القشرين كاف ليقا ؿبصك ا على ا  ااؾ 
البصرم للرموي اؼب تونة ك قرتها كالنط  هبا. كلقص نقًن هذا اؼبفهـو يف اذباك أف القراءة يف 
مفهومها اغبصيث ليةت ؾبر  النط  ناأللفاظ أك الرموي كالرتاكيع اؼب تونة، نل عيلية 

اائ مقها، تيقرأ نش ل سلي  كيفه  ما يقرأ كينقذك كيةتاصم  يف حل عقلية يتفاعل الق
 مش الت كينتفع ن  يف موا   حيا  . 

ك صـ عبص القا ا أضبص مفهـو القراءة على أهنا  قٌرؼ ال ليات كنط  هبا كته  
اؼبقركء كنقص ل  ك وسيع للاسات كافتا ة منها يف حل اؼبش الت كربقي  اؼبتقة 

هذا اعبانع أصبحت القراءة عيلية مةتيرة  ؤ م كظيفة هامة يف اغبياة كمن  ِْالنفةية.
       ِٓنالنةبة للفر  كاجملتيع.

ك يػػل: إٌف القػػراءة هػػ  عيليػػة عقليػػة  شػػيل  فةػػًن الرمػػوي الٌػػت يتلقاهػػا القػػاائ عػػن 
ك تطلع هذك الرموي ته  اؼبقا ،كيا أهٌنا  تطلػع الػرنط نػٌن اػبػسة الشاصػية   طري  عيني

 ِٔاؼبقا ، فبٌا جيقل القيليات النفةية اؼبر بطة نالقراءة مقٌقصة إ   اجة كبًنة. كهذك

                                                 
ِْ

       َُِ(، ص ُٕٗٗ، )القاهرة: م تبة النهضة اؼبصرية، طرق تعليم اللغة العربية ؿبيص عبص القا ا أضبص، 
ِٓ

  َُِ، ص  نفة اؼبرجع 
ِٔ

ص: ، ـ(ُٕٕٗ)القاهرة:  اا الاقاتة  ،أساسيات تعليم اللغة العربية ،تتح  عل  يونس كؿبيو  كامل النا ة 
ُٔٗ 
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كالقػػراءة إحػػصل ال يفيػػات لنيػػل اؼبقلومػػات كاؼبقػػااؼ مػػن ال مػػاف اؼبالػػ  إ  هػػذا 
، إذ  ةًن التطواات يف كٌل نواح  اغبياة ك تغًٌن  غًٌنان سريقان. كك  من اؼبقلومات زبػرج   اليـو

اةل اؼبطبوعػة ماػل الصػحيفة كاجمللػة، ككػذلك كاػرت القلػـو كاؼبقػااؼ الػت كٌل يـو من الوسػ
سػػطرت علػػى ال تػػع، لتلقػػى اؼبقلومػػات الصػػحيحة مػػن  لػػك اؼبصػػا ا اؼبقػػركءة كبتػػاج إ  

  ِٕنشاط يةٌيى نالقراءة.
كالقراءة يف اللغات األجنبية ؽبا مشٌ الت خاصة زبتل  عػن  ػراءة اللغػة الوطنيػة، 

القرنية. لذلك  بل أف يبصأ اؼبتقٌل  ننشاطة يف القػراءة يلػـ  عليػ  أف  ككذلك  راءة النصوص
  ديلك القناصر األخرل اٌلت  ةاعصك يف ته  اؼبقركء.

القرنية دبوصفا ا اؼبش ٌلة يف  راةتها ك تهيها، ربتاج إ  مهػااة يف القػراءة كاؼبػتقٌل  
لػػذلك حيتػػاج اؼبػػػتقل   الػػذل   يقػػرؼ كيػػػ  يضػػع اغبركػػات يف كػػػٌل كٌليػػة   يػػنج  تيهػػػا،

مقرتػة علػػ  النحػػو لتحري هػػا ألف القرنيػػة   نػػ ٌل تيهػا نػػل الشػػ ل مػػن عالمػػات الصػػوت 
أك القػػراءة. كهبػػا  تغػػًن ال ليػػة مػػن صػػيغة إ  صػػيغة يف النصػػوص القرنيػػة، كليقػػرؼ اؼبػػتقل   
كٌل  غيًنات ال لية تقلي  أف يقرؼ عل  الصػرؼ كالنحػو. كدبقرتتهيػا يةػهل علػى اؼبػتقل  

 ه  سياؽ ال الـ كمقرتة ما ربتوي  النصوص من اؼبقلومات الت كتبها اؼبؤل .ت
 

 28أساليب تعليم القراءة - ب

 الطريقة الحرفية -1

ا نقػص ا خػر. تػيقل  اؼبقلػ  ألػ ، نػاء،  يبصأ اؼبقل  هنا نتقلي  حػركؼ اؽبجػاء كاحػصن
يػػتقل  كتانػػة هػػذك  ػػاء..إ  آخػػرك. ك قلػػ  الطالػػع هنػػا  ػػراءة اغبػػرؼ إذا اآك م تونػػا، كيػػا 

اغبػػػػركؼ. ك ػػػػصعى هػػػػذك الطريقػػػػة أيضػػػػا طريقػػػػة اغبػػػػركؼ أك الطريقػػػػة اؽبجاةيػػػػة أك الطريقػػػػة 
 األجبصية أك الطريقة األلفباةية.

                                                 
27

M. Djiwandono Soenardi, Tes Bahasa Dalam Pengajaran. )Bandung: Penerbit ITB, 1996) p: 63  
ِٖ

 ُُّ-َُٖ ـ(، ص:َََِ)األا ف:  اا الفالح،  ،أساليب تدريس اللغة العربية ،ؿبيص عل  اػبويل 
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 الطريقة الصوتية -2

 شب  الطريقة الصو ية الطريقة اغبرتية مػن حيػث ا نتقػاؿ مػن اغبػركؼ إ  اؼبقػاطع 
ريقػػة  قلػػي  اغبػػرؼ. تػػاغبرؼ يف الطريقػػة إ  ال ليػػات. كل نهػػا زبتلػػ  عنهػػا مػػن حيػػث ط

اغبرتية يقط  اظبنا؛ تاغبرؼ "ص" ماالن ييقلَّ  على أن  "صا ". كل ن يف الطريقػة الصػو ية، 
."  غبرؼ "ص" ييقلَّ  على أن  "صى

دبوجػػع الطريقػػة الصػػو ية،  قلػػ  اغبػػركؼ مفتوحػػة أك ن، اٌ مضػػيومة، اٌ م ةػػواة، 
 غبركؼ كه  منٌونة نالفت  ا نالضٌ  ا نال ةر.اٌ  قل  ساكنة. ا  قل   راءة ا

 الطريقة المقطعية -3

كلتقلي  اؼبقاطع،  نٌص من  قلي  حركؼ اؼبػٌص أك ن. تيػتقل  الطالػع ا،ك،م أك ن، ا 
يػػتقل  مقػػاطع ماػػل سا،سو،سػػ ، ككٌليػػات م ونػػة مػػن مقػػاطع  قليهػػا ماػػل سػػااا، سػػًنم، 

 ساام، سًنا، سوام، ااسا، ااس .
 الكلمةطريقة   -4

كلطريقة ال لية أسا  نفة  يقتيص على ا تػرتاض نػأف اؼبػتقل  يػصاؾ ال ػٌل أك ن، 
ا يبصأ ند ااؾ األج اء الػت يت ػوف منهػا ال ػٌل. كهػذا يقػين أف طريقػة ال ليػة  تيانػى مػع 

 طبيقة اف ااؾ البشرم.
، كيف  نفيػػػذ طريقػػػة ال ليػػػة، يقػػػـو اؼبقلػػػ  نقػػػرض ال ليػػػة مقركنػػػة نالصػػػواة اؼبناسػػػبة

كينط  اؼبقل  ال لية عصة مرات، كي را الطلبػة مػن نقػصك. ا يقػرض اؼبقلػ  كليػة مػن يػًن 
صواة ليطلع من طلبت  التقرؼ عليهػا أك  راةتهػا. كنقػص أف يةػتطيع الطلبػة  ػراءة ال ليػة، 

 يبصأ اؼبقل  يف ربليلها إ  اغبركؼ الت  ت وف منها.
 طريقة الجملة: -5

لػػة نػػأف يقػػرض اؼبقلػػ  صبلػػة  صػػًنة علػػى البطا ػػة أك يػػت   قلػػي  القػػراءة نطريقػػة اعبي
الةبواة. ا ينط  اؼبقل  اعبيلة كير  ها الطالب من نقصك عصة مرات، مااؿ ذلػك: ذهػع 

 الولص، ذهع الولص مةرعا.
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 أنواع القراءة  - ج
  شيل القراءة على األنواع ا  ية :       

  القراءة الصامتة -ُ
اؼبطبوعػػػػة، كإعطاةهػػػػا اؼبقػػػػىن اؼبناسػػػػع القػػػػراءة الصػػػػامتة هػػػػ  اسػػػػتقباؿ الرمػػػػوي 

اؼبت امػػػػل يف حػػػػصك  خػػػػسات القػػػػاائ الةػػػػانقة مػػػػع  فاعلهػػػػا ناؼبقػػػػا  اعبصيػػػػصة 
 ِٗاؼبقػػػركءة، ك  ػػػوين خػػػسات جصيػػػصة كتهيهػػػا  كف اسػػػتاصاـ أعضػػػاء النطػػػ .

كسباٌػػل القػػراءة الصػػامتة حػػٌل الرمػػوي اؼب تونػػة، كتهػػ  مقانيهػػا نةػػهولة ك  ٌػػة ك  
أف اؤيػػػة الشػػػ ء كاتيػػػة ؼبقرتتػػػ   كف حاجػػػة لنطػػػ    خػػػل للصػػػوت تيهػػػا، ككيػػػا

 اظب ، ككذلك اؤية ال لية اؼب تونة.
 القراءة الجهرية -ِ

القػػػراءة اعبهريػػػة  شػػػيل مػػػا يف القػػػراءة الصػػػامتة، ماػػػل ربريػػػك  نصػػػرم الرمػػػوي 
ال تانيػػػػػػة، كإ ااؾ عقلػػػػػػ  ؼبػػػػػػصلو  ا كمقانيهػػػػػػا، إ  أف   يػػػػػػص عليهػػػػػػا نػػػػػػالتقبًن 

كاؼبقػػا ، ننطػػ  ال ليػػات كاعبهػػر هبػػا. كالقػػراءة الشػػفه  عػػن هػػذك اؼبػػصلو ت 
 َّاعبهرية أصقع من القراءة الصامتة.

 المراحل القرائية - د
يف هػػػذك اؼبرحلػػػة يقػػػرض اؼبقلػػػ  اؼبفػػػر ات اعبصيػػػصة كالرتاكيػػػع  ،مػػػا  بػػػل القػػػراءة -ُ

اعبصيػػػصة عرلػػػا كاتيػػػا. كي ػػػوف هػػػذا دباانػػػة سبهيػػػص لليرحلػػػة التاليػػػة، كهػػػ  مرحلػػػة 
 القراءة ذا ا.

                                                 
ِٗ

ص: ، ـ(ُِٗٗ) الرياض:  اا اؼبةل   المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها ،أضبص تؤا  ؿبيو  علياف 
ُِٗ-َُّ 

52
  ٖٔص: ، ـ(ُٕٗٗ) نًنكت:  اا الف ر  ،طرق تدريس اللغة العربية ،جو ت الركايب 
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نقػػػػص أف يتقػػػػرؼ الطلبػػػػة علػػػػى اؼبفػػػػر ات اعبصيػػػػصة كالرتاكيػػػػع  ،القػػػػراءة الصػػػػامتة -ِ
اعبصيصة يف كحصة  راةية ما، يطلع مػنه  اؼبقلػ  أف يقػرأكا الوحػصة  ػراءة صػامتة 

 نقصص ا ستيقاب.

نقػػص أف يػػتٌ  الطلبػػة القػػراءة الصػػامتة،  ػػأل اؼبرحلػػة الاالاػػة الػػت  ،مػػا نقػػص القػػراءة -ّ
كافجانػػات عليهػػا، كيػػا  شػػيل القػػراءة النيوذجيػػة  شػػيل أسػػئلة ا سػػتيقاب 

 ُّالت يقصمها اؼبقل  كالقراءة اعبهرية الت يقـو هبا الطالب.

 

 تعليم مهارة القراءة - ه
. كيقصػػص التقػػرؼ كالفهػػ ، كمهػػا: ٌنت شػػتيل اؼبهػػااات القراةيػػة علػػى مهػػاا ٌن أساسػػي 

تهػػ  اؼبقانػػػ  مػػن خػػالؿ  نػػالتقرؼ هػػو التقػػرؼ علػػى الرمػػوي اللغػػػوية، كأمػػا الفهػػ  تيقصػػص نػػ 
 ِّالرنط نٌن الرموي اؼب تونة أم ال ليات خبسات القاائ تيها.

 التعرف على الرموز اللغوية -1
كيقين التقرؼ على إ ااؾ الرم ، كمقرتة اؼبقىن الػذم يوصػل  يف الةػياؽ الػذم ياهػر  

اتلفػػة تيػػ . كيقػػين هػػذا أف الػػصاا  جيػػع أف يػػتقل  التقػػرؼ علػػى الرمػػوي، كيفهػػ  اؼبقػػا  اؼب
ؽبػػا، تػػال  ييػػة للػػصاا  أف ديلػػك اؼبهػػااة يف التقػػرؼ علػػى ال ليػػة إذا مل   ػػن لصيػػ  القػػصاة 

 على مقرتة اؼبقىن.
 ما يل :ه  اؼبهااات األساسية للتقرؼ على ال ليات تكأما  
 .انط اؼبقىن اؼبالة  نالرم  اؼب توب (أ 
قريػػ  ال ليػػات كاختيػػاا الت اسػػتاصاـ الةػػياؽ كوسػػيلة يف التقػػرؼ علػػى مقػػا  (ب 

 .الص ي 

                                                 
ُّ

 َُِ، ص: اؼبرجع الةان ؿبيص عل  اػبويل،  
ِّ

  ُّٖ :ص، اؼبرجع الةان  تتحى على يونس ك ؿبيو  كامل النا ة، 
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 رؼ على أج اةها؛ػالقصاة على التحليل البصرم لل ليات من أجل التق (ج 
 .القصاة على التفري  نٌن أصوات اغبركؼ (  
 ّّعلى انط الصوت نالرم  اؼب توب الذم يراك القاائ. ةالقصا  (ق 

 الفهم )فهم المقروء( -2
 راءة.ػو اؽبػػصؼ مػػػن كػػل القػػػػكهػػػأم تهػػػ  اؼبقػػركء، ىن ػأمػػا الفهػػ  تيقصػػػص نػػ  تهػػػ  اؼبقػػ 

كاػبطوة األك  يف هذك القيلية انط خسة القػاائ نػالرم  اؼب تػوب. كانػط اػبػسة نػالرم  أمػر 
لػػػركام، ل نػػػ  أكؿ أنػػػ اؿ الفهػػػ . ك ػػػص   يصػػػل القػػػاائ إ  اؼبقػػػىن مػػػن كليػػػة كاحػػػصة، 
كل ػػػن القػػػاائ اعبيػػػص يةػػػتطيع أف يفٌةػػػر ال ليػػػات يف  ركيبهػػػا الةػػػيا   كيفهػػػ  ال ليػػػات  

عبيل كأج اء لليفػر ات، كالفقػرات كػأج اء لليولػوع. كيشػيل الفهػ  كأج اء للجيل، كا
يف القػػػػراءة الػػػػرنط الصػػػػحي  نػػػػٌن الرمػػػػ  كاؼبقػػػػىن كإجيػػػػا  اؼبقػػػػىن مػػػػن الةػػػػياؽ كاختيػػػػاا اؼبقػػػػىن 
اؼبناسػػػػع، ك ناػػػػي  األت ػػػػاا اؼبقػػػػركءة، ك ػػػػذكر هػػػػذك األت ػػػػاا كاسػػػػتاصامها تييػػػػا نقػػػػص يف 

 ّْاألنشطة اغبالرة كاؼبةتقبلة.
صة مهػػػااات أخػػػرل، ػعػػػتيهػػػا  تضػػػين ك مققػػػصة يف القػػػراءة تهػػػ  الفهػػػ   اتمهػػػاا أمػػػا ك  

 :كيا يل   ه ك 
 .القصاة على إعطاء الرم  مقناك (أ 
 .جيلة كالفقرة كالقطقة كلهاػالقصاة على ته  الوحصات األكس، كالقبااة كال (ب 
 .القصاة على القراءة يف كحصات ت رية (ج 
 ا.اؼبالة  ؽبالقصاة على ته  ال ليات من الةياؽ، كاختياا اؼبقىن  (  
 .ال لية القصاة على ربصيل مقا  (ق 
 .اهالقصاة على اختياا األت اا الرةيةية كتهي (ك 
 .القصاة على ته  التناي  الذم ا بق  ال ا ع (ي 

                                                 
ّّ

 ُْٖ : ص، اؼبرجع الةان  تتحى على يونس ك ؿبيو  كامل النا ة، 

ّْ
 ُٖٓص  ،نفة رجع اؼب 
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 .القصاة على ا ستنتاج (ح 
 .القصاة على ته  ا ذباهات (ط 
غيػػة الةػػاةصة، كحالػػة نالقػػصاة علػػى  قػػومي اؼبقػػركء، كمقرتػػة األسػػاليع األ نيػػة، كال (م 

 .ع كيرل ال ا 
 .القصاة على ا حتفاظ ناألت اا (ؾ 
 ّٓالقصاة على  طبي  األت اا ك فةًنها يف لوء اػبسة الةانقة. (ؿ 

 كعنص عل  ؾبػاكا قبص أف من أنري مهااات الفه  ما يل : 
 استنتاج الف رة األساسية يف النص. (أ 
 استنتاج األت اا اعب ةية. (ب 
 إ ااؾ النتاةج تييا يقرأ. (ج 
  طبي  التقلييات. (  
 استاالص النتاةج فبا يقرأ. (ق 
 التحليل كالنقص يف أثناء القراءة.القصاة على  (ك 
  قومي احملتول. (ي 
 القصاة على اؼبقاانة. (ح 
 ّٔإ ااؾ أهصاؼ ال ا ع )اؼبؤل (. (ط 

لػصل مصاسػ  اللغػات جيػع مراعا ػا مهيػة مهػااات  سػت Harmer ٌصـ هػاامًن ك          
 ّٕأنريها ما يل :ذك اؼبهااات . كهمهااات القراءة قلي  الاانية كاألجنبية عنص 

 .التو ع يف اؼبقىنأك مهااة التنبؤ  ( أ
                                                 

ّٓ
  ُٖٔ-ُٖٓ :ص، اؼبرجع الةان  تتحى على يونس ك ؿبيو  كامل النا ة، 

ّٔ
  ْٔ:ص(، ََِّ)الرياض: م تبة التونة،  ،ُط : ،طرائق تعليم اللغة العربية ؿبيص إنراهي  اػبطيع، 

37
Furqanul Azies dan Chaedar Alwasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif, Teori dan 

Praktek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), pp: 111-113. Lihat dalam: Jeremy 

Harmer, The Practice of English Language Teaching (New York: Longman Publishing, 

1991), pp. 183-184 
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يةتطيع القاائ الفٌقاؿ أف يتو ع ما سػيجصك يف الػنص اؼبقػركء مػن اؼبقلومػات ك  
اؼبطلونة. إف القيلية يف ته  النص اؼبقركء   وف عيلية  و ػع يف ؿبتػول الػنص 

 كاؼبقىن، كهل  و ق  يناسع ؼبا جيصك يف القراءة.
 اؼبقينة. استاراج اؼبقلوماتالبحث عن اؼبقلومات أك    ( ب

كعلػػى األيلػػع، نقػػرأ نٌصػػا ٌمػػا  صػػصا للحصػػوؿ علػػى مقلومػػات مقينػػة منػػ ، أك  
لالكتشػػػػاؼ منػػػػ  حقيقػػػػة أك حقيقتػػػػٌن خػػػػالؿ القػػػػراءة. ك ةػػػػيى هػػػػذك اؼبهػػػػااة 

 .(Scanning)عنصما طبقنا يف عيلية القراءة دبهااة القراءة اؼبةحية 
 .صوا اؼبقىن القاـ  البحث عنج(   
جبانػػع مهػػااة اسػػتاراج اؼبقلومػػات اؼبقينػػة، نقػػرأ الػػنص  صػػصا للحصػػوؿ علػػى  

إصباليا ك  نػػحتاج إ  اؼبقػىن   صوا اؼبقىن القاـ للنص. لنقرؼ من النص مقىن
 .(Skimming)التفصيل ، ك قرؼ هذك اؼبهااة نالتصف  

 التفصيلية.اؼبقلومات  اغبصوؿ على (  
اعبيص أف جيقل النص اؼبقركء كسيلة للحصػوؿ علػى اؼبقلومػات يةتطيع القاائ  

التفصيلية. كيف فبااسة هػذك اؼبهػااة جيػع أف يراعػ  اؼبػصا  عنػص  قلػي  القػراءة 
 .(Skimming)كالتصف   (Scanning) لصل الصااسٌن مهاال اؼبة 

 تهاظيفك مقرتة أمناط اللغة ك  ( ق
منػاط اللغويػة ككظيفتهػا يف اللغػة يةتطيع القاائ اعبيػص أف يقػرؼ أنواعػا مػن األ 

ال تانية. هناؾ عبااة "على سبيل اؼبااؿ"؛ سيأل نقص هذك القبااة األمالة الػت 
يريػػػص ذكرهػػػا ال ا ػػػع يف كلػػػع كتانتػػػ . كعبػػػااة "كنقبػػػااة أخػػػرل"؛  قػػػين هنػػػاؾ 
 قريػػ  أك مفهػػـو نصػػياية أخػػرل أاا ك ال ا ػػع فعػػا ة التقريػػ  الػػذم سػػب  

ك، ينبغ  لليصا  أف يةاعص الطلبة على فبااسة هذك أف ذكرك. نناء على ذل
 اؼبهااة لت وف  راء   جيصة.
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 استنتاج اؼبقىن من الةياؽ ( ك
كهػػذا نػػوع مػػن اؼبهػػااات القراةيػػػة اؼبهيػػة، حيػػث يةػػتطيع القػػاائ )الػػصاا ( أف  

يقػػػـو ناسػػػتنتاج اؼبقػػػىن مػػػن الةػػػياؽ علػػػى الػػػري  مػػػن أنػػػ    يقػػػرؼ نص ػػػة مقػػػىن 
ن خػػػالؿ التايػػػٌن نػػػالنار إ  الةػػػياؽ يف الػػػنص اؼبقػػػركء. اؼبفػػػر ات. كهػػػذا مػػػ

كهػػػذك اؼبهػػػااة مهيػػػة ألهنػػػا  ةػػػاعص الػػػصاا  علػػػى اكتةػػػاب اؼبفػػػر ات اعبصيػػػصة 
 ك  ريةها، نل سب ن من أف  ت  عيلية القراءة نصواة جيصة.

كنػػػالنار إ  اؼبهػػػاا ٌن األساسػػػيتٌن يف القػػػراءة؛ كمهػػػا التقػػػرؼ علػػػى الرمػػػوي اللغويػػػة 
ه  اؼبقركء، تػاألمر اؼبهػ  لػصل القػاائ مػن اكتةػاب  لػك اؼبهػااات أف ي ػوف كالفه  أم ت

 ّٖسريقا يف  راء  ، سريقا يف ربصيلػ ، سريقا يف تهي .
، دي ػػن أف  نػػصاج اؼبهػػااات القراةيػػة صبيقهػػا ربػػت طبػػس مهػػااات كعنػػص علػػ  ؾبػػاكا

 أصلية، ه :
 مناسبة. اؼبهااة اللفاية، كه  القصاة على النط  الةلي  اؼبقس نةرعة (أ 
مهػػػااة الفهػػػ ، كهػػػ  القػػػصاة علػػػى  ر يػػػع األت ػػػاا كتهيهػػػا كربليلهػػػا كنقػػػصها  (ب 

 كانطها.
نػػػػػػػيٌو ربةػػػػػػٌن القػػػػػػراءة الصػػػػػػامتة كاعبهػػػػػػػرية نالتغلػػػػػػع علػػػػػػى الصػػػػػػقونة تيهيػػػػػػا،  (ج 

 كالتصايع عليهيا.
ا نطػػػػالؽ يف القػػػػراءة اعبهريػػػػة مػػػػع التنغػػػػي  الصػػػػول، كسبايػػػػل اؼبقػػػػىن، كسػػػػالمة  (  

 األ اء.
 ّٗالقراءة كمهااا ا الت  نتج ال فاءة يف القراءة.ربقي  عا ات  (ق 

 
 

                                                 
  ُْْ :ص، اؼبرجع الةان ، أضبص تؤا  ؿبيو  عليافّٖ

ّٗ
 ُْٔ :ص، اؼبرجع نفة  
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 أهداف تعليم القراءة - و
اؽبػصؼ القػػاـ كالػرةيس مػػن  قلػي  القػػراءة هػو سب ػػٌن اؼبػتقٌل  مػػن أف ي ػوف  ػػا انا علػػى 
أف يقػػرأ اللغػػة القرنيػػة مػػن الييػػٌن إ  اليةػػاا نشػػ ل سػػهل كمػػري ، كهػػذا يقػػين أف يقػػرأ يف 

 مبانػػػػرة مػػػػن الصػػػػفحة اؼبطبوعػػػػة  كف  و ػػػػ  عنػػػػص صػػػػيت كسػػػػرعة كيةػػػػر متلفانػػػػا اؼبقػػػػىن
 َْال ليات أك الرتكيع ك كف ا ستقانة مرٌات عصيصة ناؼبقج .

 أهصاؼ هذك الطريقة منها:  
 ُْالقصاة على ته  اؼبقركء تهينا   يقنا. -ُ

أف يػػػتي ن الػػػصاا  مػػػن انػػػط الرمػػػوي اؼب تونػػػة ناألصػػػوات الٌػػػت  قػػػٌس عنهػػػا يف  -ِ
 ِْالٌلغة القرنية.

علػػػى مقػػػا  اؼبفػػػر ات مػػػن مقػػػا  الةػػػياؽ، كالفػػػرؽ نػػػٌن اؼبفػػػر ات أف يتقػػػرؼ  -ّ
 اؼبقاصرة كمفر ات ال تانة.

 أف يفه  مقا  اعبيل يف الفقرات كإ ااؾ عال ات اؼبقىن اٌلت  رنط نينها. -ْ

أف يفهػػػػ  األت ػػػػاا اعب ةيػػػػة كالتفاصػػػػيل كأف يػػػػصاؾ القال ػػػػات اؼب ٌونػػػػة للف ػػػػرة  -ٓ
 الرةيةية.

 نة ناؼبقاج  أك  واة  مفر ات مرتصبة إ  الٌلغتىٌن.أف يقرأ نطال ة  كف ا ستقا -ٔ

  ّْنالقراءة يةتطيع الصاا  أف حيق  أيرال  القيلية من  قلي  القرنية. -ٕ

                                                 
إيةية و: )بها، لناطقين غير الطرائق تدريس اللغة العربية  ،ؿبيو  كامل النا ة كانصم أضبص طقييةَْ

 ُُٓص: ( ـََِّمنشواات اؼبناية افسالمية للرتنية كالقلـو كالاقاتة ، 
ُْ

جامقة افماـ  ،)الرياض للغة العربية للناطقين بلغات أخر،طرائق تدريس ا ،عبص الق ي  نن إنراهي  القصيل  
 ٕٗـ(. ص: ََِِؿبيص نن سقو  

ِْ
 ُِٓةان . ص: الرجع اؼبؿبيو  كامل النا ة كانصم أضبص طقيية،  

ّْ
مصر، إيةية و، ) ،تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه انصم أضبص طقيية، 

 ُٕٔـ(، ص: ُٖٗٗهػ/َُُْ
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كالقػػراءة مهػػااة يةػػتطيع الػػصاا  هبػػا ربقيػػ   ػػصا مػػن ا سػػتياع ك ضػػاء ك ػػت  -ٖ
  .الفراغ

 

 القراءة ةالمهمة في تعليم مهار المبادئ  - ز
أف يراعػػ  القوامػػل التقليييػػة الػػت كمهااا ػػا يف عيليػػة  قلػػي  القػػراءة ينبغػػ  لليػػصا   

 الفصػػل. كيشػػيل تيػػ   نشػػيط خػػساتأنشػػطة الػػتقل  كالتقلػػي  يف  نٌشػػط صبيػػع الصااسػػٌن يف 
 الت  تقل  دبولوع القراءة.الصااسٌن الةانقة 

 ،Anderson فو أنصاس  ٌصـراءة للغة األجنبية، ػ قلي  مهااات القعيليات كيف ؾباؿ  
 ستة مبا ئ مهية جيع مراعا ا عنص  نفيذ عيلية  قلي  القراءة، كه  ما يلى:

 .الةانقة  بل القراءةاػبسة  نشيط   (ُ 
 احملصولة.اؼبفر ات ك  ريس  نيية   (ِ 
   )ته  اؼبقركء(. قلي  مهااة الفه  (ّ 
 . قلي  مهااة الةرعة يف القراءة  (ْ 
 .لقراءةاؼبةتاصمة ل سرتا يجية ابيت ا   (ٓ 
 ْْ. قومي ربةٌن القراءة  (ٔ 

 

 طريقة تعليم القراءة - ح
لقػػػص نػػػاعت الطريقػػػة ا سػػػتنباطية كالطريقػػػة ا سػػػتقراةية يف  قلػػػي  مهػػػااة القػػػراءة ك 
ته  نصوص القرنية. الطريقة األك   بصأ ندعطاء القواعص اٌ  ليها األمااؿ. كأٌما الاانية  بصأ 

لػػػػصل اؼبصاسػػػػٌن يف تندعطػػػػاء األماػػػػاؿ اٌ  ليهػػػػا القواعػػػػص. أٌمػػػػا اسػػػػتاصاـ هػػػػذين الطػػػػريقتٌن 
 كاؼبقاهص ندنصكنيةيا.اؼبصاا  

                                                 
44

Neil Anderson, "Reading" in David Nunan, ed, Practical English Teaching (New York,  

Mc. Graw-Hill, 2003)  pp. 79-81. 
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 ْٓهناؾ طريقتاف اثنتاف لتصايس القراءة القرنية:         
 الطريقة اعب ةية/الرتكيبية -ُ

 الطريقة ال ٌلية/ التحليلية -ِ

 تيىن  ٌةيها إ  عٌصة طرؽ، تًين هذك الطرؽ:         
 الطريقة اعب ةية/الرتكيبية -ُ

 الطريقة اؽبجاةية -ِ

 الطريقة الصو ية -ّ

تحليليػػة، كينػػصاج ربػػت هػػذك الطريقػػة ؾبيوعػػة مػػن الطراةػػ  الطريقػػة ال ٌلية/ال -ْ
 الفرعية، من أمٌهها:

 طريقة ال لية (أ 

 طريقة اعبيلة  (ب 

 طريقة القبااة (ج 

 ْٔطريقة القٌصة )كاألينية أيضا( (  

 47موازين القراءة الصحيحة   - ط

كصحة التقطيع، كالتة ٌن عنص الو   ما عصا   قطيع اعبيل نفواصل -ُ
 الشقر أحيانا.

ل ل حرؼ يف ال لية، ك سييا أكاخر  كالة ناتلبط اغبركات  -ِ
ال ليات كا لت اـ ناثر القواعص النحوية كالصرتية كا نتقاؽ كالتصري  

 كتق  اللغة يف ربريك اغبركؼ.

                                                 
ْٓ

 ٔٗص: ،  كف سنة(،  اا النفاةس ،لبناف ) ،خصائص العربية وطرائق تدريسها ناي  ؿبيو  مقركؼ،  
ْٔ

 ََُ-ٕٗاؼبرجع نفة ، ص:  
 ،ـ(ُّٖٗمؤسةة الرسالة ، )نًنكت الطبقة الاالاة، الموجه العملي لمدرس اللغة العربية، عانص  وتي  اؽبامش  ْٕ

 ٓٓص: 



51 

 

 .اؼبصواة لليقىن كاظهاا التأثر الصا ؽ نف رة ما يقرأ ةيالقراءة التقبًن  -ّ
 اخراج اغبركؼ من ـبااجها كصحة نطقها. -ْ
ػبايل من عيوب النط  القضوية كالنفةية كطال ة اللةاف ا النط  الةلي  -ٓ

يف النط  كعصـ التقار كالرت   كالةرعة اؼبناسبة يف القراءة ك اجة الصوت 
 اؼبناسبة كنغيت  اعبييلة. 

ته  اؼبقىن، مقىن ا لفاظ كمقىن الرتاكيع كاحملةنات اللفاية كاؼبقىن  -ٔ
كالفواةص القيلية من اؼبولوع كانطها اجملايم كالضيين كاؼبقىن القاـ كاؼبغ ل 

   نالوا ع.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

حيتوى ىذا الفصل على ادلباحث التالية، وىي منهج البحث، ورلتمع البحث 
مجع البيانا ، وطريقة حتليل  ا  البحث، وأووا  البحث، وأللو وعينتو، ومتغي 

 .تنفيذ الدرالةالبيانا ، ومراحل 

 

 منهج البحث - أ
وصف األخطاء  وىو ادلنالب ادلنهج باختيار البحث ىذايف  الباحث يصمم

لتعليم اللغة دلكثف يف الربنامج ا"أ" األول فصل لطلبة  النصوص العربيةالنحوية يف قراءة 
 ، فإن تصميم البحث األنسب ذلذه العمليةباجلامعة اإللالمية احلكومية بسالتيجاالعربية 

، وحتليلها وتفسيىا لبةىو الوصف والتحليل، وىو وصف األخطاء الواقعة يف قراءة الط
من رفوعا  ادليف لبعض ادلواضيع  يةقواعد النحو الفاألخطاء ادلقصووة ىي ما يتعلق ب

 .األمساء ومنصوباهتا وسلفوضاهتا
 

   مجتمع البحث وعينته - ب
لتعليم اللغة العربية دلكثف الربنامج ايف "أ" األول فصل طلبة  البحث ىذا رلتمع أن

 ووصل عدو ادلستجيبني يف ىذا البحث إىل ،باجلامعة اإللالمية احلكومية بسالتيجا
 طالباً وشخص واحد من معلم اللغة العربية. ثالثني و  الثالثة

 ويتم التخراج ىؤالء ادلستجيبني بناًء على: 
  .إليهماألشخاص أو االلتجابا  ادلذكورة ميكن اإلبالغ  -1
  1.للمجتمع الذي يقّل من مائة يستحسن أن تستخدم عينة مجاعية -2

                                                 
1
Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik (Jakarta: Bineka 

Cipta, 2010),p.173    



04 

 

 أو القصدية  : العمديةالعينة 
اختيار ىذه العدو دلوقعهم  ىوجر "أ" األول بفصل لبة اختار الباحث ىؤالء الط

مهارة يف ولط ادلستويا  وأخذىم للمواو الدرالية يف مهارا  اللغة العربية خصوصًا 
 ةبصدوىم. على إثر ذلك، اختار الباحث ىذه العينة لتمثل مجيع طلب زلتمل  القراءة

القسم يف ادلستويا  األخرى عن طريق العينة العمدية أو القصدية، وبناًء على عدوىم 
 ةاألكثر و نتائجهم يف االختبارا  يف ادلستوى السابق اليت ميكن تعميمها على مجيع طلب

 قسم تعليم اللغة العربية.
 

 البحثمتغيرات   - ج
 2متغيا  البحث اليت التطاع الباحث أن يصل إليها تنقسم كالتايل: 

 المتغير المستقل -1
ىو العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثيه على ادلوقف، أو العامل الذي يريد 
الباحث أن يقيس أثره على ادلتغي التابع، وادلتغي ادلستقل يف ىذا البحث ىو حتليل 

 .النحوية األخطاء
 المتغير التابع -2

ىو العامل الذي ينتج عن تأثي العامل ادلستقل ويسمى أيضًا العامل الناتج أو 
 قراءة النص العريب.ادلتغي الناتج، ويف ىذا البحث ىو 

 
 أدوات البحث  - د

  المباشرة المالحظة -1

، وىناك معلوما  وليلة ىامة من ولائل جتميع البيانا  ادلباشرة ادلالحظةتعترب 

                                                 
عبد اهلل حرمي  وكالة ادلطبوعا : )كويت، ساولةلالطبعة ا ،أصول البحث العلمي ومناهجه ،أمحد بدر2

 77: ص، )1982
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 األنشطة أحد بعملية النظروىي  3ا بالفحص ادلباشر.هللباحث أن حيصل عليميكن 
 طرق تقومي أو ادلدرس أو الطال  أواء تقومي يف ادلالحظة وتستخدم. التذكرة يف ويكتبها
 جوانب بعض تقومي يف ادلالحظة تفضل وقد. اجلامعة أواء تقومي أو التدريس وألاليب
 العدوانية أو واالنبساط االنطواء: مثل للوكًيا فمالحظة غيىا، عن الطال  شخصية
 تكون أن بشرط ولكن ،طال ال للوك تعديل يف كثيا تفيد العامة ادليول أو وادلسادلة
 0.شيئا ذلك عن الطال  يعلم وال الطبيعية الظروف حتت ادلالحظة

أللبا  الدافعة لوقوع األخطاء النحوية ا عرفةم البحث ىذا يف ادلالحظة وىدف
يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإللالمية احلكومية "أ" األول فصل طلبة ل

 عند قراءهتم النصوص العربية غي ادلشكلة.  بسالتيجا
  المقابلة  -2

 وميولو موقفو دلعرفة( ادلستجيب) والشخص الباحث بني احلوار ىي ادلقابلة
 من الباحث عليها حصل معلوما  و بيانا  من للتأكيد وتستخدم. ثو ادلبح بادلوضوع
 5.مستقلة أخرى مصاور

 مث مكتو  أو مسجل أو شفوي حوار بإجراء الطاليب ادلرشد أو ادلدرس ويقوم
 ادلقابلة تكون أن وينبغي. عالجها وزلاولة احلالة لتشخيص ادلقابلة بعد احلوار ىذا حيلل
 أمام وال بادلشكلة، عالقة ذلم ليس الطال  أمام تتم أالّ  مبعىن مغلقة، حجرة ويف لرية

 6.آخرين مدرلني
يف الفصل مدرس اللغة العربية  ىو الباحث هباقام  اليت ادلقابلة من وادلستجيب

 .باجلامعة اإللالمية احلكومية بسالتيجا"أ" األول يف الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية 

                                                 
 354ص: ، ادلرجع السابق، أمحد بدر 3

4
  229-228م( ص: 1995، )وار الكتب، أسس طرق التدريس أمحد إبراىيم فنديل، 
)القاىرة: ، الطبعة الثانية، مناهج البحث في التربية و علم النفس ،د اجمليد جابر و أمحد خيي كاظمجابر عب5

 265ص:  ،(1978وار النهضة العربية، 
6
 229، ص: ادلرجع السابقنديل،قأمحد إبراىيم  



04 

 

  االختبار  -3

ىو عبارة عن للسلة من األلئلة أو غيىا من األجهزة ادلستخدمة لقياس 
  7.ألفراو أو اجلماعا لادلهارا  والقدرا  ادلعرفية 

 ةالعربي وصل النصيشكت يوى ،للطلبة ا ار االختبالباحث م قاحث لباويف ىذا 
 .ال شكلب ةادلختربَ 

 
 مصادر البيانات - ه

ىي البيانا  اليت حصل هبا الباحث من بحث يف ىذه اليانا  إن مصاور الب
دلكثف يف الربنامج ا"أ" األول فصل طلبة لونتائجو أوراق االختبار ادلقابلة و ادلالحظة و 

-2111للعام اجلامعي  لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإللالمية احلكومية بسالتيجا
 م. 2112
 

 أسلوب تحليل البيانات - و
التحليل الكّمي والكيفي للبيانا  معاً. يف لتخدم الباحث يف ىذا البحث ا

التحليل الكمي يستخدم إلحصاء األخطاء ووصفها عدويًا )رقمياً(، وكذلك التحليل 
 8الكيفي ُيستخدم لتصنيف األخطاء ووصفها حسب الفئا  واألنواع ادلالئمة.

طلبة لقراءة النصوص العريب يف  النحويةوللحصول على صورة فكرية عن األخطاء 
لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإللالمية احلكومية دلكثف يف الربنامج ا"أ" األول فصل 

 اخلطوا  التالية: الباحث فسلك، م 2112-2111للعام اجلامعي  بسالتيجا
ادلقرر  كتايبليف قراءة الطلبة النحوية على األخطاء التشخيص و التعرف   -1

 شكل.  اخلاليتني من اللعربية للناشئني" او ""العربية بني يديك" 

                                                 
7
Arikunto Suharsini, op.cit., p.193 

8
Ainin, Moh, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010)p.131 
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من ا  رفوعادليف لبعض ادلواضيع النحوية تصنيف األخطاء، وىي األخطاء   -2
 .اهتاوسلفوض اهتااألمساء ومنصوب

على حسب القواعد النحوية وتفسيىا توضيح األخطاء مث تصويبها   -3
 ادلذكورة. 

 
 مراحل تنفيذ البحث - ز

 ، وىي:لبيانا لتعن الباحث يف ىذا البحث بادلرحلتني جلمع اا
 مرحلة اإلعداد -1
 اختيار ادلواو( أ 

 النصوص العربية ادلوجووة يف كتايبمن ختبار االواو مالباحث  ختارا
 و "العربية للناشئني".  "العربية بني يديك"

 اختبار ادلواو (  
 وصيف النصأو احلركة الشكل  واضعأن يعلى الطلبة ختبار باالباحث ام ق

  .بال شكل ةادلختربَ  ةالعربي
 مرحلة الوصفي -2

عملية بم الباحث ا، قمتت مرحلة اإلعداو من اختيار ادلواو مث اختبارىابعد أن 
طلبة ل ة غي ادلشكلةالعربي وصقراءة النصيف  وحتليلها وتفسيىا األخطاء النحويةوصف 
لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإللالمية احلكومية دلكثف يف الربنامج ا"أ" األول فصل

 م. 2112-2111للعام اجلامعي  بسالتيجا
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 الرابع الفصل

 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض
 

 

ربنامج املكثف لتعليم الاملبحث األول: حملة عن ، ُتعلى مبحثالفصل الرابع حيتوى 
سماتيجا. بامعة اسإلمامية اكحكومية يف اجلات اللغة العربية يف ضمن وحدة خدمة اللغ

  تها.مناقشحتليلها و و  عرض البياناتواملبحث الثاين 
 

في برنامج المكثف لتعليم اللغة العربية اللمحة عن : المبحث األول
 1سالتيجابلجامعة اإلسالمية الحكومية ا

 

 مقدمة - أ
خدمة  وحدة ه تنفيذمتىو برنامج الذي كثف لتعليم اللغة العربية املالربنامج 

من الربامج  اربنامج واحدىذا الأصبح . سماتيجابجلامعة اسإلمامية اكحكومية يف االلغات 
 .ملسَتتوالعاشرة الرابعة ىي لنة  2102لنة  دتيز هبا ىذه اجلامعة. كانت املمتازة اليت

لعديد من التغيَتات والتحسينات، مبا يف ذلك إدارة  ىذه الفًتة من ىذا الربنامج خضع
وىناك جمموعة متنوعة من إصماح  .والتقييم م اليت تشمل التخطيط والتنفيذيالتعل

والكتب التعليمية،  املواد حيث منات اللغخدمة السيالات اليت تضطلع هبا وحدة 
األنشطة اليت و ت، وأعضاء ىيئة التدريس، ومرافق التسهيمات اوقاألتوزيع ة، و يلاالدر 

 ىذا الربنامج.تدعم تعليم اللغة يف 
 

                                                 
1
 Susilowati, Ulfah, Manajemen Mutu Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi.Hasil 

Penelitian pada Unit Pengembangan Bahasa (UPB) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Salatiga.Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.    



54 

 

 2موقع الجامعة كلياتها وشعباتها - ب
فوق لطح مًتا  825حىت  451 على ارتفاعات تًتاوح بُت لماتيجاتقع مدينة 

بويواليل يت دينبُت متقع على اخلط الرئيسي و  .النقيمدينة مرتاحة جبوىا  هاعلجت ،البحر
ومسارانج عاصمة جاوى الولطى مبسافة الساعة والنصف من املطار أمحد ياين بسمارانج 

طار أدي املمبسافة الساعتُت من  سولو أوأدي لومارمو ب مبسافة الساعة من املطار أو
 . لوجيفتو بيوجياكارتا

يف ىي احدى اجلامعات املوجودة لماتيجا اكحكومية اجلامعة اسإلمامية وكانت 
وجياورىا اجلامع األكرب دار  ميداهنا،بالقرب دتاما مع وموقعها ولط املدينة املدينة، ىذه 

راكز املو الرياضي لعب وامل املستشفى العاميل املدينة و او مكتب و  ومكتب الشرطةالعمل 
  خرى.األكومية اكح

أربع وللجامعة كليتان ولكل منهما شعبات. األول الكلية الًتبية اسإلمامية وهلا 
اللغة وشعبة تعليم  ،اللغة العربية، وشعبة تعليم الًتبية اسإلماميةشعبات وىي شعبة 

، وهلا أربع الشريعةكلية الاسإبتدايئة. والثاين ، وشعبة تعليم املدرلُت يف املدرلة اسإجنليزية
اسإدارة املالية الشخصية وشعبة املصرف اسإلمامي وشعبة  لااألحو شعبات وىي شعبة 

 .االقتصادية الشريعةوشعبة اسإلمامية 
 

 العربيةاللغة  لتعليممكثف البرنامج الفي اللغة العربية ف تدريس اهدأ - ج
يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية العام من تدريس اللغة العربية يف دف اهلو   

يف اللغة العربية مث لبة الطة ىو بناء مهار سماتيجا باسإلمامية اكحكومية جلامعة ا
واالبتكاري ومن خمال التعلم املكثف  .يةاسإلمام اتدرالاليف إجراء  وليلةالتخدمت 

بشكل مستقل،  ةالعربياخلطب على درالة ين قادر  واكونيأن رجى اللغة العربية ي ةلطلب
 .هم كما ىو املرجومواصلة تطوير علومالطلبة من مكن تيحىت 

                                                 
2
 http://stainsalatiga.ac.id 
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 ىذا الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةيف تدريس الوديكن تصنيف أىداف 
 .الذي يستمر لسنة واحدة فقطملسَتة الربنامج ، وفقا وقتتدرجييا إىل أربع مراحل من ال

 :املراحل الزمنية األربعة ىيو 
 املرحلة األوىل من الفصل الدرالي األول  -0

 :األىداف كما يلي     
 .ةاليومياحملادثة  يفاملهارات األلالية هلم  ةبلالط أن يكون ( أ

اىا عنمبشكل جيد، وفهم املشكلة  العربيةنصوص قراءة من  أن يتمكن الطلبة ( ب
 .عامعلى وجو 

 ة.ط معينامنتابعة أل قصَتةمجل لبة على جعل طأن يقدر ال ( ج
 .املفردات األلاليةلبة ألف مفردة من الطلك تأن دي ( د
 .على األمناط األلالية للجمل العربيةالطلبة عرف أن يت ( ه
 .للغة العربية وظيفيايف االقواعد األلالية على  الطلبةعرف أن يت ( و

 يف النصف الثاين من الفصل الدرالي األول -2
 :يف من ذلك ىاىدواأل

 ة غَت مشكلة وفهم املقروء.العربيالنصوص على قراءة  لبةطالأن يقدر  ( أ
  املستهدفة. اتعو ملوضباعلى جعل الفقرات واملقاالت  لبةطأن يقدر ال ( ب
 ضافية إومخسمائة مفردة  البة ألفالطتلك أن دي ( ج
 .العربية يف عدة منالبات اتأداء اكحوار على  أن يقدر الطلبة ( د
  .عريبالطاب اخل املاىية يفعلى اختاذ  أن يقدر الطلبة ( ه

 يف النصف األول من الفصل الدرالي الثاين -3
  :كما يلي  فاىداأل

باللغة  مالتعبَت عن أفكارىو  على فهم الرلالة واحملادثة العربية أن يقدر الطلبة ( أ
  .شفاىيا جيدبشكل العربية 
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 .ة وفهم مضموهناتنوعامل ةالعربيالنصوص على قراءة  أن يقدر الطلبة ( ب
 .اجلملة الصحيح حتريريا بًتكيب معلى التعبَت عن أفكارى أن يقدر الطلبة ( ج
والقراءة كمام االلتماع والهارة قواعد اللغة العربية ملتوظيف  أن يقدر الطلبة على ( د

 .والكتابة
 .كلمةألفُت   ديدة حوايلاجلضافية اسإفردات امل تلك الطلبةأن دي ( ه

 يف النصف الثاين من الفصل الدرالي الثاين -4
 :ىيف من ذلك اىدواأل

 .يف الفصل على فهم دروس اللغة العربية ةالطلبأن يقدر  ( أ
 .جيدبشكل للغة العربية باعلى اكحوار واملناقشة  أن يقدر الطلبة ( ب
 صعوبة يف القواعد. دونب ةالعربيالنصوص على قراءة  أن يقدر الطلبة ( ج
 .ةر كتابة اسإنشاء اكحعلى   أن يقدر الطلبة ( د
 .كلمةألفُت ومخسمائة   ديدة حوايلاجلضافية اسإفردات امل أن ديتلك الطلبة ( ه

 
 المكثف لتعليم اللغة العربية برنامج الفي  ونمحاضر ال - د

بعض ب أن يقوم ؤول اسإدارة يف وحدة خدمة اللغاتاجلامعة مسفوض رئيس 
املكثف لتعليم اللغة العربية ربنامج اليف تعيُت أعضاء ىيئة التدريس عملية السيالات يف 

ىو القرار يف تعيُت احملاضرين  أنومع ذلك، . سماتيجابجلامعة اسإلمامية اكحكومية ايف 
وحدة خدمة عقدت وعماوة على ذلك،  يساعده مساعدو الرئيس.و رئيس اجلامعة 

تعيُت يف  تقاليد لغوية كافيةهلا وية تعاون مع العديد من املؤلسات ومدارس اللغال اتاللغ
ثالية املالعربية اللغة عملية تعلم حتقيق فإنو يهدف إىل . يواحملاضرين على التدريس ف

 .ةللطلب
اكحكومية اسإلمامية يف اجلامعة نسبة عدد مدرلي اللغة العربية بالنظر إىل 

ىذه ومل تكن  .بةبالنسبة لعدد الطل كافياىذا  ، قد يعترب ةكميمن الناحية ال ماتيجاسب
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 35إىل  31حواىل ىذا الربنامج من الواحد  الفصلالنسبة مثالية، ألن عدد الطلبة يف 
ولكن بطبيعة  متوفرة الشروط نسبيا. ، كانت كفاءة احملاضرينطالبا. ومن الناحية الكيفية

املواد  يفالتمكن  كان من مستوى، لواء  هتم خمتلفة بعضهم مع بعضكفاءأن  اكحال 
حملاضرين يف استوى من أجل التحسُت املستمر ملو  .طرق التدريستطبيق التعليمية و 

ات الدورية يف شكل املؤدترات تدريبال من ىذا الربنامج دارةاسإقامت تدريس اللغة العربية، 
الناجح ألن املعلم  االبداعي.م يلتعلاأو مناذج  ق التدريساليت تدور حول طر  أو الندوات

املعلم غزير يف  على الرغم من أن، م الدروس لطمابو بطرق لهلةيفهتعلى  قادرالىو 
 .عدمي الفائدةىذه املواد صبح فتطريقة جيدة، و ، ومل يكن لدياملواد التعليمية

 
 العربيةلتعليم اللغة  المكثفبرنامج الفي  ةطلبال   -ه

د من اجلدللطلبة القبول عملية خيارين يف اجلامعة اسإلمامية اكحكومية  تواجو
ذي اليف املوقع الدينية تقع ىذه اجلامعة . لبة كمية كانت أم كيفيةلطناحييت مستويات ا

اكحكومية أو األىلية وغَتىا من تعايش مع العديد من اجلامعات والكليات الدينية ي
لبة اجلدد هلم الكفاءة املرجوة من الطالتقبال  هلذه اجلامعةجعل من الصعب  اجلامعات،

 .الكمية والكيفية ناحييت 
من خلفيات تعليمية خمتلفة. وبطبيعة جلدد لبة االطالتقبال ىذا ىو السبب وراء 

كثَتا وذلك ألن   ، أيضا خمتلفة اللغة العربية مستوياهتم يف جيعل أن ىذا العامل، اكحال 
يف اجلامعة  كل طالبلاليت ينبغي توافرىا د ليس لديهم الكفاءة الكافية اجلد ةالطلبمن 

 . اسإلمامية
اجلامعة اسإلمامية اكحكومية بسماتيجا للمرحلة األويل الطلبة اجلدد يف عدد وبلغ 
من ىذا : 61وكان شخصا.  330إىل  2116/2117العام الدرالي اجلامعية يف 

حكومية كانت أم أىليو ثانوية ال املدارسو خرجيىم   ،طالبا 096أو حوايل العدد 
 38، ىناك طالبا 098من كان . و حوهلااملناطق احمليطة املنتشرة يف جاوى الولطى و 
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. داخل املعهدثانوية اسإلمامية المن خرجيي املدارس  : 21أو ما يقرب من طالبا منهم 
من بة يف اجلامعة اسإلمامية اكحكومية بسماتيجا متخرجون الطلدل على أن معظم ىذا يو 

هم رلادماللغة العربية يف  واودرلمبعٌت أهنم قد تعلموا ىذا . و الثانوية اسإلماميةاملدارس 
الطلبة اجلدد يف اجلامعة  وىذه اكحالة وىي التقبال السنوات الثماث املاضية. منذ

السنة  ه مندو تلف كثَتا ور خيال   قادماليف العام الدرالي اسإلمامية اكحكومية بسماتيجا 
 السابقة.

 أكثر الثانوية اسإلماميةاملدارس املتخرجُت من  ةطلبالن أىذه البيانات تظهر و 
ىذه تشَت إىل أن و :. 35: مقابل 65، وىي املدارس العامةمن  جُتخر املتمن  عددا

ثانوية المن املدارس بة يف اجلامعة اسإلمامية اكحكومية بسماتيجا متخرجون الطلمعظم 
، الليما املاضية ةالسنوات الثماثمن خمال اللغة العربية . وأهنم قد تعلموا مادة اسإلمامية

كذلك املدرلة القائمة ، و يف تعليم اللغة العربية اصاخلربنامج املدارس هلا الىناك بعض 
 .املعهد داخل

ستوى قبلي يف اللغة العربية ملعرفة مختبار الالايان النتائج من ومع ذلك، فإن ب
يف الربنامج املكثف لتعليم الفصول الدرالية  ات املختلفة منموعيف اجمل ىملتحديدالطلبة 

وىذه الواقعة واحد من العربية. يف اللغة األلالية  مهاراهتاللغة العربية، تشَت على قصور م
أن يلتزم بإقامة تعليم اللغة  الدوافع اليت دفعت اجلامعة اسإلمامية اكحكومية بسماتيجا

يف إتقان اللغة لبة الطرجاء ان يطور ىذا الربنامج كفاءة مكثف، العربية على شكل 
 العربية.

 
 لتعليم اللغة العربيةفي البرنامج المكثف  الدراسي المنهج    -و

يف اجلامعة  املقرر يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةالدرالي نهج امل
وىل األبة املرحلة لى املنهج الدرالي جلميع طلع اسإلمامية اكحكومية بسماتيجا يعتمد

يتم  ةوالثانياألوىل املنهج أن اللغة العربية ذكر يف وصف . و اجلامعية يف ىذه اجلامعة



45 

 

الربنامج املكثف لتعليم كما ذكر أن ليمهما يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية، و تع
يف الفصل  ةىي دورات اللغة العربية اليت جيب اختاذىا من قبل مجيع الطلب اللغة العربية

 الدرالي األول والثاين.
 

 في البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربيةتقرير الدرس     -ز
يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية يقوم بو تقرير الدرس كان تصميم 

إدرايو وحدة خدمة اللغات يف اجلامعة من األلاتذة الذين مت تعيينهم جمموعات 
واد التعليمية لمل ةفقاو متقرير الدرس جمموعة كل صمم  . اسإلمامية اكحكومية بسماتيجا

والكتب  الدرالية الكتبعلى  تقرير الدرس اليت كانوا مسؤولُت هبا. يعتمد تصميم
يف ىذا العمل يشارك ومل . املستخدمة يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةجع ار امل

من ناقش ييف الدرالة،  ارمسيمرجعا ا التقرير صبح ىذيإال أنو قبل أن  ،اضرينمجيع احمل
 جتماعاتاليف اواالقًتاحات دخمات املللحصول على احملاضرون اآلخرون  التقرير اىذ

 التعلم يف كل فصل درالي.بدء قبل هبا اسإدارة  تعقدالروتنية 
 

المواد التعليمية والكتب الدراسية في البرنامج المكثف لتعليم اللغة  - ح
 العربية
 املتفق عليو تقرير الدرسإىل  احملاضرون يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةيشَت 

يف التعلم. مراجعا اليت مت حتديدىا املقررة ، وكذلك يف الكتب التعليمية اعداد املواديف 
مواد، وىي املطالعة  إىل لت يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربيةاملواد التعليمية تقسم 

والنحو والصرف واسإنشاء واسإمماء واحملادثة. وأما الكتب الدرالية املستخدمة يف الربنامج 
 اللغة العربية فهي كما يلي:   املكثف لتعليم 
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اجمللد الثالث إىل اجمللد  "العربية للناشئُت" مندرلي الم الكتاب التخدملطالعة: اا -0
واجمللد الرابع واخلامس  ،للفصل الدرالي األولاجمللد الثالث والرابع السادس، 

 الثاين.الدرالي للفصل 
 ."العربية للناشئُت" الكتاب الدرليالقواعد املوجودة يف التخدام  النحو: -2
 ."األمثلة التصريفية"درلي الم الكتاب التخدالصرف: ا -3
"العربية الكتاب الدرلي اد املوجودة يف و أخذ بعض امل :واالمماءاسإنشاء  -4

 .للناشئُت"
 "العربية بُت يديك".درلي ال الكتاباد يف و أخذ بعض امل احملادثة:   -5

 
 تهاومناقشوتحليلها عرض البيانات  المبحث الثاني:

  عرض البيانات ومناقشة نتائج االختبار  - أ
العرض عن نتائج حتليل البيانات هلذا البحث ينالب هبدف البحث الذي لبق 

األخطاء النحوية يف قراءة الطلبة النصوص معرفة أشكال ذكره يف الباب األول، وىو 
ة اسإلمامية اكحكومية العربية غَت مشكلة يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية باجلامع

  سماتيجا. ب
قام هبا مأخوذة من نتائج االختبارات فالبيانات يف ىذا البحث جمموعة وأما 

الباحث للفصل "أ" األول يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية باجلامعة اسإلمامية 
ل النصوص العربية يشكت. وىذا االختبار ىو 2102-2100لنة  سماتيجاباكحكومية 

 الصامتة عرفة قدراهتم القراءةمل. وهبذه العملية لتعرض نتائج البيانات اخلالية من الشكل
  .اخلالية من الشكل النصوص العربية املختربة تشكيلمن خمال 

االختبار االول يف و . من القراءة لثماثة موضوعاتوقد قام الباحث اختبارين 
، "مرحلة الشبابو "" صديقتانزينب ومرمي ملوضوعُت ومها " 2102مارس  27التاريخ 

، ملوضوع واحد وىو "األعياد يف اسإلمام" 2102أبريل  01يف التاريخ واالختبار الثاين 

file:///E:/Software/bahasa%20arab/arabindo.co.nr%20(F)/AutoPlay/Docs/qiraah/q002.htm
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"العربية بُت يديك" و"العربية املقرر  املوضوعات الثماثة مأخوذة من كتايبوىذه 
 للناشئُت".

، وقسم مث شرحها تصنيفهاو  النحوية األخطاءعرف بتبعد االختبارين مث قام الباحث 
الثماثة وىي مرفوعات األمساء ومنصوبات األمساء وخمفوضات النحوية يف املوضوعات 

الثماثة قسم الباحث إىل املوضوعات النحوية أكثر شيوعا يف األمساء، ولكل من ىذه 
خلرب بتدأ واامل. واألول من ىذه الثماثة اختار الباحث لتة مواضيع، وىي التعماهلا

مفعول بو و مفعول ع، وىي يعة مواضبوالثاين ل والفاعل والم كان والنعت والعطف.
مواضيع، وىي  أربعة، والثالث واكحال والنعت والعطف والبدل وأخواهتا ر كاناخبأألجلو و 

 فيما يلي:  اتأيت البيانت. ولوالعطفنعت والأحرف اجلر ب اتجمرور و مضاف اليو 
 

  النحوية تعرف األخطاء -1
عن األخطاء النحوية لثماثة مواضيع من القراءة املوجودة انتهاء عملية االختبار بعد 

خطأ من  0175للناشئُت" و "العربية بُت يديك" وجد الباحث يف كتايب املقرر "العربية 
يف املرفوعات من األمساء لبعض املوضوعات مظهرا من مجيع املظاىر النحوية  9665

وقع فيها الطلبة اليت النسبة املئوية لألخطاء أن  وهبذا تعرف ومنصوباهتا وخمفوضاهتا.
لتعليم اللغة العربية باجلامعة اسإلمامية  لفصل "أ" األول يف الربنامج املكثفاملختربون يف ا

 0175/9225X   011  = %00،0ىي  2102-2100اكحكومية بسماتيجا لنة 
 .% 

 

  النحويةتصنيف األخطاء  -2
يف املرفوعات من األمساء ومنصوباهتا األخطاء النحوية مث صنف الباحث 

  عرفها امجاليا كما يف اجلدول اآليت:وخمفوضاهتا بعد ت
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 لكل منها نسبة املئويةذكر ال(: تصنيف األخطاء النحوية امجاليا مع 0اجلدول )
 املئويةنسبة ال عدد األخطاء ظاىرعدد امل العناصر رقم
 %  04،3 355 2475 مرفوعات األمساء 0
 % 22،0 527 2376 منصوبات األمساء 2
 % 4 093 4804 خمفوضات األمساء 3

 % 1111 1709 5669 مجموعة 
 

يف املنصوبات من األمساء دتثل أعلى النحوية يعرف أن األخطاء ( 0اجلدول )من 
% مث تليها األخطاء يف املرفوعات من األمساء  22،0إذ تبلغ النسبة املئوية لألخطاءنسبة 

األخطاء يف املخفوضات من  ، بينما يأيت% 04،3 إذ تبلغ النسبة املئوية لألخطاء
 %.  4 النسبة املئوية لألخطاءإذ تبلغ األمساء أقل نسبة 

  ةول اآلتياأما عدد األخطاء املذكورة بالتفصيل فلننظر إىل اجلد
 مرفوعات األمساءأوال: 

لكل  نسبة املئوية(: تصنيف األخطاء النحوية يف مرفوعات األمساء مع ذكر ال2اجلدول )
 منها 

 املئويةنسبة ال عدد األخطاء ظاىرعدد امل العناصر رقم
 % 9،2 58 627 مبتدأ 0
 % 8،4 53 627 خرب 2
 % 21،8 072 825 فاعل 3
 % 06،0 06 99 الم كان 4
 % 06،3 27 065 نعت ملرفوع  5
 % 20،9 29 032 عطف ملرفوع 6
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يف يعرف أن األخطاء يف العطف للمرفوع دتثل أعلى نسبة ( 2جلدول )من ا
وأما األخطاء يف اخلرب % 20،9 إذ تبلغ النسبة املئوية لألخطاءاملرفوعات من األمساء 

 %.  8،4 إذ تبلغ النسبة املئوية لألخطاءيف ىذه اجملموعة تمثل أقل نسبة ف
 منصوبات األمساءثانيا: 

لكل  نسبة املئوية(: تصنيف األخطاء النحوية يف منصوبات األمساء مع ذكر ال3اجلدول )
 منها 

 املئويةنسبة ال عدد األخطاء ىراظعدد امل العناصر رقم
 % 24،4 266 0189 مفعول بو 0
 % 20،2 7 33 مفعول ألجلو 2
 % 08،6 37 098 خرب كان 3
 % 08،0 6 33 خرب أصبح 4
 % 08،0 02 66 خرب ظل 5
 % 4،5 3 66 حال 6
 % 28،7 38 032 نعت ملنصوب 7
 % 21 039 693 عطف ملنصوب 8
 % 28،7 09 66 بدل ملنصوب 9

 
يعرف أن األخطاء يف النعت والبدل للمنصوب دتثل أعلى نسبة ( 3اجلدول )من 

األخطاء يأيت بينما % 28،7 إذ تبلغ النسبة املئوية لألخطاءيف املنصوبات من األمساء 
 %.  4 إذ تبلغ النسبة املئوية لألخطاءيف اكحال أقل نسبة يف ىذه اجملموعة 

 خمفوضات األمساءثالثا: 
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لكل  نسبة املئويةالنحوية يف خمفوضات األمساء مع ذكر ال(: تصنيف األخطاء 4اجلدول )
 منها 

 نسبة املئويةال عدد األخطاء ىراظعدد امل العناصر رقم
 % 6،3 034 2002 مضاف اليو 0
 % 0،7 7 396 جمرور بمام 2
 % 2،7 00 396 جمرور بالباء 3
 % 6 01 065 جمرور مبن 4
 % 0،2 2 065 جمرور بَعَلى 5
 % 1،6 5 759 بفيجمرور  6
 % 2 4 098 جمرور بإىل 7
 % 2،5 02 462 نعت جملرور 8
 % 3 8 264 جملرور عطف 9

 
يعرف أن األخطاء يف املضاف إليو دتثل أعلى نسبة يف ( 4اجلدول )من 

% وأما األخطاء يف 6،3 إذ تبلغ النسبة املئوية لألخطاءاملخفوضات من األمساء 
 إذ تبلغ النسبة املئوية لألخطاءتمثل أقل نسبة يف ىذه اجملموعة فاجملرورات حبرف "يف" 

1،6 .% 
أن األخطاء النحوية اليت دتثل يف اجلداول ويعرف من مجيع البيانات املذكورة  

ىي األخطاء يف النعت والبدل و أعلي نسبة من مجيع العناصر من اجملموعات الثماثة 
يف األخطاء النحوية  بينما يأيت%. 28،7 إذ تبلغ النسبة املئوية لألخطاءللمنصوب 

إذ تبلغ دتثل أقل نسبة من مجيع العناصر من اجملموعات الثماثة اجملرورات حبرف "يف" 
  %.    1،6 النسبة املئوية لألخطاء

 .أما عدد األخطاء مع أمساء الطلبة  املختربين تفصيليا فلننظر إىل املماحقو 
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 األخطاء النحوية شرح  -3
ليعرض األخطاء النحوية بعد انتهاء عملية التعرف والتصنيف، و  الباحثشرح مث 

 :  يأيتا فيمالباحث بعض البيانات 
 األخطاء يف مرفوعات األمساء ( أ

  املبتدأاألخطاء يف  (0
   البيانات من ذلك كما يلي:بعض ، و األخطاء يف املبتدأ وقعت

  : 0البيانات 
 عرض البيانات ( أ)

 َكْيماً   َومَخُْسْونَ  اآلن مَخَْسةٌ  َوْزنَ َها
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

 مبتدأ.ي "َوْزنَ َها" ى اليت حتتها خط كلمةالأن البيانات السابقة تدل على 
واملبتدأ البد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول "َوْزنُ َها" بضم النون. 

 . رفعو يقتضي السياقنصب ما والتفسَت من ىذه البيانات 
 : 2البيانات 

 البياناتعرض  ( أ)
  اْلُمَهاِجرِْيَن َواأْلَْنَصارِ  ُشيُ ْوخِ َوِفْيِو  

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
مبتدأ ي "ُشيُ ْوِخ" ى الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على أن 

ُشيُ ْوُخ" بضم يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول " مؤخر. واملبتدأ البد أن
 رفعو.  يقتضي السياقاخلاء. والتفسَت من ىذه البيانات جر ما 

 : 3البيانات 
 عرض البيانات ( أ)

 يف َحَياِة ْاسِإْنَسانِ  الشََّباِب َأَىمُّ َمْرَحَلةٍ  َمْرَحَلةَ 
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
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مبتدأ. ي "َمْرَحَلَة" ىأن الكلمة اليت حتتها خط البيانات السابقة تدل على 
واملبتدأ البد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول "َمْرَحَلُة" بضم التاء 

 رفعو.  يقتضي السياقما  نصباملربوطة. والتفسَت من ىذه البيانات 
 األخطاء يف اخلرب  (2

 األخطاء يف اخلرب، وبعض البيانات من ذلك كما يلي: وقعت
 : 0البيانات 

 عرض البيانات  ( أ)
َنةً َفَمْرمَيُ   ي ْ ا مسَِ   ِجدِّ

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
َنةً أن الكلمة اليت حتتها خط البيانات السابقة تدل على  ي ْ  خربىي " "مسَِ

َنةٌ البد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول "اخلرب و  ي ْ " بضم التاء مسَِ
 رفعو. يقتضي السياقانات نصب ما املربوطة. والتفسَت من ىذه البي

 : 2البيانات 
 البيانات عرض ( أ)

 يف َحَياِة ْاسِإْنَسانِ  َمْرَحَلةٍ  َأَىمَّ َمْرَحَلُة الشََّباِب 
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

خرب. ي " ى"أََىمَّ  أن الكلمة اليت حتتها خطتدل على البيانات السابقة 
" بضم امليم. أََىمُّ واخلرب البد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول "

 رفعو.  يقتضي السياقنصب ما  والتفسَت من ىذه البيانات
 : 3البيانات 

 عرض البيانات ( أ)
  َكْيماً   َومَخُْسْونَ  مَخَْسةَ َوْزنُ َها اآلن 

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
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خرب. ي " ىمَخَْسةَ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
 التاء" بضم مَخَْسةٌ واخلرب البد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول "

 رفعو.  يقتضي السياق. والتفسَت من ىذه البيانات نصب ما املربوطة
 األخطاء يف الفاعل (3

 األخطاء يف الفاعل، وبعض البيانات من ذلك كما يلي:وقعت 
 : 0البيانات 

 عرض البيانات ( أ)
  ِإىَل َلْبِعُْتَ َكْيماً  َوْزنَ َهاجيَُِب َأْن َيِصَل 

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
فاعل. ي " ى"َوْزنَ َها أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 

" بضم النون. َوْزنُ َهاوالفاعل البد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول "
 رفعو.  يقتضي السياقوالتفسَت من ىذه البيانات نصب ما 

 : 2البيانات 
 عرض البيانات  ( أ)

  ِإىَل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاألُمَّةِ حَتَْتاُج 
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

فاعل. ي " ى"ْاألُمَّةِ  أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
" بضم التاء ْاألُمَّةُ "أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول والفاعل البد 

 رفعو.  يقتضي السياقاملربوطة. والتفسَت من ىذه البيانات جر ما 
 : 3البيانات 

 عرض البيانات  ( أ)
  الت ََّهاين  النَّاسِ يَ َتَباَدُل 

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
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. فاعلي " ىالنَّاسِ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
. سُت" بضم الالنَّاسُ البد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول "لفاعل وا

 رفعو.  يقتضي السياقما  جروالتفسَت من ىذه البيانات 
  األخطاء يف الم كان (4

 األخطاء يف الم كان، وبعض البيانات من ذلك كما يلي:وقعت   
 : 0البيانات 

 عرض البيانات  ( أ)
رًاوَكَاَن      ِمْن َأْصَحاِب الرَُّلْولِ  َكِثي ْ

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
رًا أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على  الم  ي ى" "َكِثي ْ

، ألنو ترفع االلم وتنصب اخلرب. البد أن يكون مرفوعاكان كان. والم  
رٌ والصحيح أن نقول " " بضم الراء. والتفسَت من ىذه البيانات نصب ما َكِثي ْ

 رفعو.  يقتضي السياق
 : 2البيانات 

 عرض البيانات  ( أ)
  َعماََقةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك 

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
 الم ي " ى"َعماََقةً  أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على   

" بضم َعماََقةٌ كان. والم كان البد أن يكون مرفوعا. والصحيح أن نقول "
 رفعو.  يقتضي السياقما فتح التاء املربوطة. والتفسَت من ىذه البيانات 

 األخطاء يف النعت املرفوع (5
 األخطاء يف النعت املرفوع، وبعض البيانات من ذلك كما يلي: وقعت

 : 0البيانات 
 عرض البيانات  ( أ)
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  طَي َبةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك َعماََقٌة  
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

نعت ي " ىطَي َبةً " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
. يوافق املنعوت يف اسإعرابالبد أن لنعت . واَعماََقٌة"مالم املرفوع قبلو "ل

. والتفسَت من ىذه البيانات تاء املربوطة" بضم الطَي َبةٌ والصحيح أن نقول "
 رفعو.  يقتضي السياقنصب ما 

 : 2البيانات 
 عرض البيانات ( أ)

  ْاسِإْلمَاِميَّةِ فَاأْلَْعَياُد 
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

نعت ي " ىْاسِإْلمَاِميَّةِ " الكلمة اليت حتتها خطأن البيانات السابقة تدل على 
. . والنعت البد أن يوافق املنعوت يف اسإعرابفَاأْلَْعَياُد"لمالم املرفوع قبلو "
التاء املربوطة. والتفسَت من ىذه " بضم ْاسِإْلمَاِميَّةُ "والصحيح أن نقول

 رفعو.  يقتضي السياقالبيانات جر ما 
 : 3البيانات 

 البياناتعرض  ( أ)
  ْااِلْجِتَماِعيَّ َوالتََّكاُفُل  

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
ي " ى"ْااِلْجِتَماِعيَّ  أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على  

والنعت البد أن يوافق املنعوت يف . َوالتََّكاُفُل"نعت لمالم املرفوع قبلو "
" بضم الياء. والتفسَت من ىذه ْااِلْجِتَماِعيُّ . والصحيح أن نقول"اسإعراب

 رفعو.  يقتضي السياقالبيانات نصب ما 
 املرفوعمالم لاألخطاء يف العطف  (6

 املرفوع، وبعض البيانات من ذلك كما يلي:مالم لاألخطاء يف العطف وقعت 
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 : 0البيانات 
 عرض البيانات ( أ)

  لِلن َّْفسِ  َوَمْنعاً ُجْوٌع َوِحْرَماٌن  
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

ف و عطي م" ىَوَمْنعاً " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
وافق املعطوف البد أن يف و عط. واملِحْرَماٌن"قبلو " عو رفلم امللماحبرف الواو 

. والتفسَت من عُت" بضم الَوَمْنعٌ "عليو يف اسإعراب. والصحيح أن نقول 
 رفعو.  يقتضي السياقىذه البيانات نصب ما 

 : 2البيانات 
 عرض البيانات  ( أ)

َها الت ََّعاُوُن     َوالتََّكاُفلِ َوَيْظَهُر ِفي ْ
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

ي " ىَوالتََّكاُفلِ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
. واملعطوف البد أن يوافق الت ََّعاُوُن"معطوف حبرف الواو لمالم املرفوع قبلو "

. مام" بضم الَوالتََّكاُفلُ " . والصحيح أن نقوليف اسإعراب املعطوف عليو
 رفعو.  يقتضي السياقوالتفسَت من ىذه البيانات جر ما 

 : 3البيانات 
 عرض البيانات ( أ)

  َصِديْ َقَتانِ  َوَمْرميََ َزيْ َنُب  
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

ي معطوف ى" َوَمْرميََ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
. واملعطوف البد أن يوافق املعطوف َزيْ َنُب"حبرف الواو لمالم املرفوع قبلو "

. والتفسَت من ىذه يم" بضم املَوَمْرميَُ والصحيح أن نقول"عليو يف اسإعراب. 
 رفعو.  يقتضي السياقالبيانات نصب ما 
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 األخطاء يف منصوبات األمساء   ( ب
 األخطاء يف املفعول بو  (0

  األخطاء يف املفعول بو، وبعض البيانات من ذلك كما يلي: وقعت 
 :  0البيانات  
 عرض البيانات  ( أ)

 َواْلَعطَاِء  اْلَعَملِ َوالَ حيُِبُّ 
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

فعول مي " ىاْلَعَملِ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
فتح " باْلَعَملَ والصحيح أن نقول ". نصوباالبد أن يكون ماملفعول بو . و بو

 . نصبو يقتضي السياقما  جر. والتفسَت من ىذه البيانات المام
 : 2البيانات 

 عرض البيانات ( أ)
  الر يَاَضةُ مَلْ دتُاَِرْس َزيْ َنُب 

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
مفعول ي " ىالر يَاَضةُ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 

فتح " بالر يَاَضةَ . والصحيح أن نقول "منصوباالبد أن يكون فعول بو وامل. بو
 . نصبو يقتضي السياقما  رفع. والتفسَت من ىذه البيانات التاء املربوطة

 : 3البيانات 
 عرض البيانات  ( أ)

  اْلِفْطرِ  ِعْيدُ َلَقْد َجَعَل اهللُ  
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

مفعول ي " ىِعْيدُ "أن الكلمة اليت حتتها خط البيانات السابقة تدل على 
فتح " بِعْيدَ . والصحيح أن نقول "نصوباالبد أن يكون مملفعول بو . وابو

 . نصبو يقتضي السياقما  رفع. والتفسَت من ىذه البيانات الدال
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 ملفعول ألجلواألخطاء يف ا (2
 ، وبعض البيانات من ذلك كما يلي:املفعول ألجلواألخطاء يف  وقعت 

 : 0البيانات 
 عرض البيانات ( أ)

ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةٌ فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعُْتَ     هِلَِذِه الدَّ
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

ول عمفي " ى"تَ ْلِبَيةٌ أن الكلمة اليت حتتها خط البيانات السابقة تدل على 
" تَ ْلِبَيةً  . والصحيح أن نقول "نصوباالبد أن يكون م عول ألجلوفوامل. ألجلو

 يقتضي السياقما رفع التاء املربوطة. والتفسَت من ىذه البيانات فتح ب
 . نصبو

 وأخواهتا ر كاناخبأاألخطاء يف   (3
 ، وبعض البيانات من ذلك كما يلي:أخبار كان وأخواهتااألخطاء يف  وقعت 

 : 0البيانات 
 عرض البيانات ( أ)

َنةٍ تُرِْيُد َزيْ َنُب َأْن َتُكْوَن   ي ْ   مسَِ
 وتفسَتىاحتليل البيانات  ( ب)

َنةٍ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على  ي ْ ، خرب كان" مسَِ
والصحيح أن  ترفع االلم وتنصب اخلرب. ألنو نصوباالبد أن يكون موىو 
َنةً "نقول  ي ْ يقتضي ما جر . والتفسَت من ىذه البيانات تاء املربوطةالفتح " بمسَِ

 . نصبو السياق
 : 2البيانات 

 البياناتعرض   ( أ)
 َمْوُجْوَدةٌ أِلَن ََّها َكاَنْت 

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
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" خرب كان. َمْوُجْوَدةٌ " على أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل 
. والصحيح أن وىو البد أن يكون منصوبا ألنو ترفع االلم وتنصب اخلرب

ما رفع " بفتح التاء املربوطة. والتفسَت من ىذه البيانات َمْوُجْوَدةً "نقول 
 نصبو.  يقتضي السياق

 : 3البيانات 
 عرض البيانات ( أ)

  كحَْظَاتٌ ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد يف َنْظِر ْاسِإْلمَاِم  
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

خرب " ظَاتٌ كحَ "َ   أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
الذي يعمل ترفع من أخوات كان ، وىو البد أن يكون منصوبا ألنو ألصبح

، ألن اجلمع اءتالكسر " بظَاتٍ كحَ . والصحيح أن نقول "االلم وتنصب اخلرب
ما  رفعوالتفسَت من ىذه البيانات للنساء مكسور التاء يف حالة النصب. 

 . نصبو يقتضي السياق
 : 4البيانات 

 عرض البيانات  ( أ)
َفةٌ َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت   َنَِي ْ

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
َفةٌ "أن الكلمة اليت حتتها خط البيانات السابقة تدل على  ، خرب َظلَّ " َنَِي ْ

ألنو من أخوات كان الذي يعمل ترفع االلم  نصوباالبد أن يكون موىو 
َفةً . والصحيح أن نقول "وتنصب اخلرب التاء املربوطة. والتفسَت من فتح " بَنَِي ْ
 . نصبو يقتضي السياقما  رفعىذه البيانات 

 الاألخطاء يف اكح (4
 ، وبعض البيانات من ذلك كما يلي:الاألخطاء يف اكح وقعت

 : 0البيانات 
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 عرض البيانات ( أ)
  َكاِمَلةٍ َوأََدْت َفرِْيَضَة الصَّْوِم   

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
. ي اكحال" ىَكاِمَلةٍ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 

فتح التاء " بَكاِمَلةً . والصحيح أن نقول "نصوباالبد أن يكون مال واكح
 . نصبو يقتضي السياقما  جر. والتفسَت من ىذه البيانات املوبوطة

 لمالم املنصوبالنعت األخطاء يف  (5
من ذلك كما ، وبعض البيانات لمالم املنصوب النعتاألخطاء يف وقعت 

 يلي:
 : 0البيانات 

 عرض البيانات  ( أ)
رَةٌ  َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياتٍ     َكِبي ْ

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
رَةٌ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على  نعت ي " ىَكِبي ْ

يوافق املنعوت يف البد أن لنعت وا. "َمْسُؤْولَِياتٍ " قبلو بو نصلم امللما
من مجع الكسرة عمامة  ألن" َمْسُؤْولَِياتٍ ويكسر أخَت االلم قبلو ". اسإعراب

رَةً "والصحيح أن نقول يف حالة النصب. ملؤنث ا " بفتح التاء املوبوطة. َكِبي ْ
 نصبو.  يقتضي السياقما  رفعوالتفسَت من ىذه البيانات 

 : 2البيانات 
 عرض البيانات   ( أ)

 اجلَِْدْيَدةُ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

" ىي نعت اجلَِْدْيَدةُ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
والنعت البد أن يوافق املنعوت يف اسإعراب. . "ثَِيابَ ُهمْ " قبلو بو نصلم امللما
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" بفتح التاء املوبوطة. والتفسَت من ىذه اجلَِْدْيَدةَ والصحيح أن نقول "
 نصبو.  يقتضي السياقالبيانات رفع ما 

 لمالم املنصوب األخطاء يف العطف (6
 ، وبعض البيانات من ذلك كما لمالم املنصوبعطف األخطاء يف ال وقعت 

 يلي:
 : 0البيانات 

 عرض البيانات ( أ)
يَارُ  تَارِِكُْتَ اأَلْىلَ   َوالد 

 وتفسَتىاحتليل البيانات  ( ب)
يَارُ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على  " ىي َوالد 

البد أن واملعطوف . "اأَلْىلَ قبلو " بو نصلم امللماحبرف الواو  فو عطامل
يَارَ يف اسإعراب. والصحيح أن نقول " املعطوف عليويوافق  . راء" بفتح الَوالد 

 نصبو.  السياقيقتضي والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما 
 : 2البيانات 

 عرض البيانات  ( أ)
 وِ اكِ وَ فَ الْ  رُ ي ْ صِ عَ وَ  بَ يْ لِ اكحَْ  بُ رَ شْ تَ وَ 

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
" ىي رُ ي ْ صِ عَ وَ " على أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل 

واملعطوف البد أن . "بَ يْ لِ اكحَْ "املعطوف حبرف الواو لمالم املنصوب قبلو 
" بفتح الراء. رَ ي ْ صِ عَ وَ يوافق املعطوف عليو يف اسإعراب. والصحيح أن نقول "

 نصبو.  يقتضي السياقوالتفسَت من ىذه البيانات رفع ما 
 : 3البيانات 

 عرض البيانات  ( أ)
ِلُْتَ يف َلِبْيِل َذِلَك اجلُْْهدَ   َواْلَمالُ  َوُمَتَحم 
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 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
" ىي َواْلَمالُ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 

واملعطوف البد أن . "اجلُْْهدَ " املعطوف حبرف الواو لمالم املنصوب قبلو
. مام" بفتح الَواْلَمالَ يوافق املعطوف عليو يف اسإعراب. والصحيح أن نقول "

 نصبو.  يقتضي السياقوالتفسَت من ىذه البيانات رفع ما 
 لمالم املنصوب األخطاء يف البدل (7

، وبعض البيانات من ذلك كما لمالم املنصوب األخطاء يف البدل وقعت
 يلي:

 : 0البيانات 
 عرض البيانات ( أ)

ًعا: ي ْ  َوفُ َقرَاُءُىمْ أَْغِنَياُءُىْم  فَ يَ ْنَبِغي َأْن يَ ُعمَّ السُُّرْوُر أَبْ َناَء اْلُمْجَتَمِع اْلُمْسِلِم مجَِ
 وتفسَتىاحتليل البيانات  ( ب)

" ىي أَْغِنَياُءُىمْ " أن الكلمة اليت حتتها خطالبيانات السابقة تدل على 
املبدل البد أن يوافق لبدل وا. "أَبْ َناَء اْلُمْجَتَمعِ " قبلو بو نصلم امللمالبدل ا

. والتفسَت من مزة" بفتح اهلُىمْ أَْغِنَياءَ  يف اسإعراب. والصحيح أن نقول " منو
 نصبو.  يقتضي السياقىذه البيانات رفع ما 

 األخطاء يف خمفوضات األمساء ( ج
 األخطاء يف املضاف إليو  (0

  األخطاء يف املضاف إليو، وبعض البيانات من ذلك كما يلي: وقعت 
 : 0البيانات  
 عرض البيانات  ( أ)

 ا هَ نِ يْ دِ بِ  طُ بِ تَ رْ ت َ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ 
 حتليل البيانات وتفسَتىا  ( ب)
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ىي مضاف " لُّ كُ "اليت حتتها خط كلمة الالبيانات السابقة تدل على أن 
كسر " بل  كُ . والصحيح أن نقول "روراالبد أن يكون جمملضاف إليو . واإليو

 . جره يقتضي السياقما رفع المام. والتفسَت من ىذه البيانات 
 : 2البيانات  
 عرض البيانات ( أ)

  شُ يْ اجلَْ  ةَ ادَ يَ قِ  مْ هُ ن ْ ا مِ رً ي ْ ثِ  كَ ىلَّ وَ  ثُ يْ حَ 
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

" ىي مضاف شُ يْ اجلَْ كلمة اليت حتتها خط "الالبيانات السابقة تدل على أن 
" شِ يْ اجلَْ إليو. واملضاف إليو البد أن يكون جمرورا. والصحيح أن نقول "

 جره.  يقتضي السياق. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما شُتبكسر ال
 : 3البيانات 

 عرض البيانات ( أ)
نِْتَصارَ فَ ُهَو فَ رَُح    ااْلِ

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
نِْتَصارَ البيانات السابقة تدل على أن الكلمة اليت حتتها خط " " ىي ااْلِ

مضاف إليو. واملضاف إليو البد أن يكون جمرورا. والصحيح أن نقول 
نِْتَصارِ " يقتضي " بكسر الراء. والتفسَت من ىذه البيانات نصب ما ااْلِ

 جره.  السياق
 بأحرف اجلرة اجملرور االمساء األخطاء يف   (2

، وبعض البيانات من ذلك كما بأحرف اجلراجملرورة مساء االيف األخطاء  وقعت
  يلي:

 :  0البيانات 
 عرض البيانات  ( أ)

 السُُّرْوِر  سِإْظَهارَ َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر فُ ْرَصًة 
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 ليل البيانات وتفسَتىاحت ( ب)
 ةجمرور  "سِإْظَهارَ البيانات السابقة تدل على أن الكلمة اليت حتتها خط "

. والصحيح اكون جمرور يالبد أن بعد حرف اجلر  وقعلم الذي واال. بمام
ما  نصب. والتفسَت من ىذه البيانات راء" بكسر السِإْظَهارِ أن نقول "
 جره.  اقيقتضي السي

 : 2البيانات  
 عرض البيانات  ( أ)

  ْاأَلْضَحى بِِعْيدُ اْلِفْطِر َرَبَط اكحَْجَّ  بِِعْيدُ وََكَما َرَبَط اهللُ الصَّْوَم 
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

 انت" جمرور بِِعْيدُ ا خط "محتته تُتلالتُت البيانات السابقة تدل على أن الكلم
. والصحيح راكون جمرو يبعد حرف اجلر البد أن  وقع وااللم الذي. بالباء

يقتضي ما  رفع. والتفسَت من ىذه البيانات دال" بكسر البِِعْيدِ أن نقول "
 جره.  السياق

 : 3البيانات 
 عرض البيانات  ( أ)

 اْلَفرَِح يف ِعْيِد اْلِفْطِر ِإْدَخاُل السُُّرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكُْتِ  َمظَاِىرُ َوِمْن 
 حتليل البيانات وتفسَتىا  ( ب)

مِبْن.  ةالبيانات السابقة تدل على أن الكلمة اليت حتتها خط "َمظَاِىُر" جمرور 
. والصحيح أن وااللم الذي وقع بعد حرف اجلر البد أن يكون جمرورا

يقتضي . والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما راء" بكسر الَمظَاِىرِ نقول "
 جره.  السياق

 : 4البيانات 
 عرض البيانات  ( أ)

 الص مَاِت بَ ُْتَ النَّاِس  تَ ْقوِيَةُ َوَأْلَبابًا ُتَساِعُد َعَلى 
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 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
. بَعَلى ة" جمرور تَ ْقوِيَةُ البيانات السابقة تدل على أن الكلمة اليت حتتها خط "

. والصحيح أن وااللم الذي وقع بعد حرف اجلر البد أن يكون جمرورا
. والتفسَت من ىذه البيانات رفع ما املربوطة اءت" بكسر التَ ْقوِيَةِ نقول "

 جره.  يقتضي السياق
 : 5البيانات 

 عرض البيانات  ( أ)
َها الت ََّعاُوُن َوالتََّكاُفُل ااِلْجِتَماِعيُّ يِف    ُصْورَةٍ  َأْكَملَ َوَيْظَهُر ِفي ْ

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
. فيب ة" جمرور َأْكَملَ  اليت حتتها خط " البيانات السابقة تدل على أن الكلمة

. والصحيح أن وااللم الذي وقع بعد حرف اجلر البد أن يكون جمرورا
يقتضي ما  نصب. والتفسَت من ىذه البيانات مام" بكسر الَأْكَملِ نقول "
 جره.  السياق

 : 6البيانات 
 عرض البيانات  ( أ)

 خِ وْ ي ُ الشُّ  ةُ رَ ب ْ خِ  ىَل إِ  اجُ تَ ، حتَْ ابِ بَ الشَّ  ةِ وَّ  ق ُ ىَل إِ  ةُ مَّ ألُ اْ  اجُ تَ ا حتَْ مَ كَ َو 
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

. إىلب ة" جمرور ةُ رَ ب ْ خِ البيانات السابقة تدل على أن الكلمة اليت حتتها خط "
. والصحيح أن وااللم الذي وقع بعد حرف اجلر البد أن يكون جمرورا

ما  رفع. والتفسَت من ىذه البيانات تاء املربوطة" بكسر الةِ رَ ب ْ خِ نقول "
 جره.  يقتضي السياق

 اجملرورلم األخطاء يف النعت لما  (3
  ، وبعض البيانات من ذلك كما يلي:لمالم اجملرور النعت وقعت األخطاء يف 
 :  0البيانات  
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 عرض البيانات  ( أ)
 ةً رَ ي ْ ثِ كَ  اءَ يَ شْ أَ  يف  انِ هَ اب َ شَ تَ ت َ ، انِ تَ قَ ي ْ دِ صَ  ميَُ رْ مَ وَ  بُ نَ ي ْ زَ 

 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
نعت " ىي ةً رَ ي ْ ثِ كَ البيانات السابقة تدل على أن الكلمة اليت حتتها خط "

 . والنعت البد أن يوافق املنعوت يف اسإعراب."َأْشَياءَ قبلو " اجملرورلم لما
من أمساء غَت املنصرف الفتحة عمامة  ألنا االلم "َأْشَياَء" ىذأخَت فتح وي

. والتفسَت تاء املربوطة" بكسر الةٍ رَ ي ْ ثِ كَ والصحيح أن نقول "يف حالة اجلر. 
 جره.  السياق يقتضيمن ىذه البيانات نصب ما 

 : 2البيانات  
 عرض البيانات  ( أ)

  ةٌ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ حِبَ  وْ ا أَ هَ نِ يْ دِ بِ  طُ بِ تَ رْ ت َ  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ   ادُ يَ عْ أَ وَ 
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)

نعت " ىي ةٌ مَّ هِ مُ البيانات السابقة تدل على أن الكلمة اليت حتتها خط "
 أن يوافق املنعوت يف اسإعراب.والنعت البد ". َحَواِدثَ " لمالم اجملرور قبلو

ويفتح أخَت ىذا االلم "َحَواِدَث" ألن الفتحة عمامة من أمساء غَت 
" بكسر التاء املربوطة. ةٍ مَّ هِ مُ والصحيح أن نقول " املنصرف يف حالة اجلر.

 جره.  يقتضي السياقما رفع والتفسَت من ىذه البيانات 
 اجملرورلم األخطاء يف العطف لما  (4

  ، وبعض البيانات من ذلك كما يلي:لمالم اجملرورطاء يف العطف وقعت األخ 
 :  0البيانات  
 عرض البيانات ( أ)

  فَ َقطْ  َوَمْظَهرُهُ اَلَِّذْي يَ ْهَتمُّ ِبَطَعاِمِو  
 حتليل البيانات وتفسَتىا ( ب)
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" ىي َوَمْظَهرُهُ البيانات السابقة تدل على أن الكلمة اليت حتتها خط "
البد أن يوافق طوف عوامل". ِبطََعاِموِ قبلو " اجملرورلم لماحبرف الواو  وفعطم

. لراء" بكسر اَوَمْظَهرِهِ يف اسإعراب. والصحيح أن نقول " املعطوف عليو
 جره.  يقتضي السياقما رفع والتفسَت من ىذه البيانات 

 : 2البيانات  
 عرض البيانات ( أ)

  َوُلُرْورٌ فَاأْلَْعَياُد اسِإْلمَاِميَُّة أَيَّاُم فَ رٍَح 
 حتليل البيانات وتفسَتىا  ( ب)

معطوف " َوُلُرْورٌ السابقة تدل على أن الكلمة اليت حتتها خط "البيانات 
. واملعطوف البد أن يوافق املعطوف (فَ رَحٍ ) قبلو اجملرورلم لما حبرف الواو

" بكسر الراء. والتفسَت من َوُلُرْورٍ عليو يف اسإعراب. والصحيح أن نقول "
 جره. يقتضي السياقىذه البيانات رفع ما 

 قدمها الباحث تفصيليا يف املماحق.فما البيانات الكاملة من نتائج االختبارات أو 
 

 عرض البيانات ومناقشة نتائج المقابلة  - ب
 درسااللتاذ حممد حافط املاجستَت، وىو ممع اكحرة الباحث باملقابلة جرى أ

الفصل "أ" األول يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية باجلامعة اسإلمامية اكحكومية 
. واهلدف من ىذه 2102أبريل  07يف يوم الثماثاء،  2102-2100لماتيجا لنة 

املرفوعات من لبعض املوضوعات يف أشكال األخطاء النحوية املقابلة يريد الباحث معرفة 
 وضاهتا أكثر شيوعا يف قراءة الطلبة النصوص العربية غَت املشكلةاألمساء ومنصوباهتا وخمف

. ومن األلئلة اليت قدمها الباحث يف ىذا الربنامجاألخطاء ىذه الداعية لوقوع العوامل و 
 للمستجيب فيما يلي:
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املرفوعات من األمساء لبعض املوضوعات يف ما ىي أشكال األخطاء النحوية  -0
 ؟غَت املشكلة شيوعا يف قراءة الطلبة النصوص العربيةأكثر ومنصوباهتا وخمفوضاهتا 

 األخطاء؟ هىذداعية لوقوع ما ىي العوامل ال -2
يف لبعض املوضوعات  أشكال األخطاء النحويةأن ث ى الباحأمن تلك املقابلة ر 

يف قراءة الطلبة النصوص وقوعها  ركثاليت   املرفوعات من األمساء ومنصوباهتا وخمفوضاهتا
العوامل الدافعة لوقوع  ما يتعلق ب"كان وأخواهتا". وأما هيفغَت املشكلة  العربية

األخطاء النحوية يف قراءة الطلبة النصوص العربية غَت املشكلة للفصل "أ" األول يف 
-2100الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية باجلامعة اسإلمامية اكحكومية لماتيجا لنة 

الوقت ، وذلك  ألن النحوية أثناء القراءة يبات يف القواعداقتصار التدر تعود إىل ف 2102
ضعف رغبة الطلبة  يؤدى إىلاألمر هذا ف. يومان فقط يف األلبوع املعد يف ىذا الربنامج

قال حممد . ، وىذا الضعف يدفعهم إىل الوقوع يف األخطاءومحالتهم يف التدربيات
الربنامج  ىذا التعلم والتعليم يف أن يف السنوات املاضية حينما قام "  مشَتا لذلك، حافط

فضل من السنوات أكانت قدرة الطلبة يف اللغة العربية مبا فيها القواعد العربية   كل يوم،
عملية التعلم حمدودة فإن أما اليوم ، و تقاهنا أقوىومحالتهم يف تعلمها وإ األخَتة اكحالية

وىذه من  يف الفصل الدرالي.النحوية يف القراءة جمرد التدريبات فقط وكذلك يف اليومُت 
 3العوامل الداعية لوقوع ىذه األخطاء."

 :منها من ىذه املقابلة يستنتج الباحث بعض األمور
 كانوقوعها يف القراءة ىي ما يتعلق ب" اليت كثرأن األخطاء النحوية  -0

  وأخواهتا".

                                                 
3
مع االلتاذ حممد حافط املاجستَت، مدرس الفصل "أ" األول يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية املقابلة  

 2102أبريل  07، 2102-2100 سماتيجابباجلامعة اسإلمامية اكحكومية 
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نقصان لنحوية يف القراءة ىي ومن األلباب الداعية لوقوع األخطاء ا  -2
وجمرد تعليم قتصار الوقت يف الأثناء القراءة ال التدريبات يف القواعد

 .التدريبات النحوية يف القراءة يف الفصل الدرالي

 ومن ىذه األلباب قدم الباحث بعض العماجات:
  النحو. تعليمأثناء زيادة االىتمام يف املوضوع "كان وأخواهتا"   -0

 القراءة.  أثناءزيادة الوقت يف التدريبات النحوية  -2

 صناعة األنشطة املعينة خارج الفصل تقوي كفائة الطلبة يف القراءة -3
 . الصحيحة الوافية بالقواعد النحوية

 
 عرض البيانات ومناقشة نتائج المالحظة  -ج

النحوية األلباب الدافعة لوقوع األخطاء  عرفةمل البحث ىذا يف املماحظة دفهت
لتعليم اللغة العربية باجلامعة اسإلمامية  املكثففصل "أ" األول يف الربنامج طلبة ل

 عند قراءهتم النصوص العربية غَت املشكلة. اكحكومية بسماتيجا 
يف والتعلم تعليم أنشطة الماحظة عن حالة املبوالعة ال الفرص لباحثل أتيحت

النو من  لتعليم اللغة العربية باجلامعة اسإلمامية اكحكومية بسماتيجا املكثفالربنامج 
م التعليم يف ىذا الربنامج يومُت فقط يف األلبوع ومها يوم اسإثنُت . قااملدرلُت فيو

يتدرب فيها الطلبة قراءة النصوص حيث املطالعة مادة تدرس يف يوم اسإثنُت والثماثاء. 
تدرس يف يوم الثماثاء القواعد العربية من َنو وصرف وكذلك بينما العربية غَت املشكلة، 

 .اسإمماء واسإنشاء واحملادثة
يف ىذا الربنامج، رأى أن األلباب الداعية تو ماحظمالباحث من خمال كان 

 د إىل أمور منها:لوقوع األخطاء النحوية يف قراءة الطلبة النصوص العربية تعو 
حوية يف القراءة تؤدى إىل ضعف كفائة الن يف التدربيبات املعد قلة الوقت -0

وقوع الطلبة يف األخطاء النحوية عند ىذا السبب يظهر من و  ،الطلبة فيها
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ىذه النظري أن  ا أشاره كوردير لابقا يف اسإطارالقراءة، وذلك يواقف مب
ألن  ،4(intralingual transferالضمنلغوي )األخطاء داخلة يف األخطاء 

، ومساىا جومسكي الدارس مل يستوعب بشكل جيد نظام اللغة املدرولة
املظهر واالَنراف الناتج عن قلة معرفة الدارس بالعوامل الكفائية وىي 
 5.بالقواعد اللغوية املدرولة

وىذا  ،يؤدى إىل الصعوبة يف الفهم عدم فعالية طريقة التدريس يف النحو -2
األخطاء اكحادثة من لياق التعليم لسبب قد أشار بو كوردير لابقا من ا
(context of learning)6.  وىذا يعٍت أن اخلطأ واقع ألن املدرس أو الكتاب

   faulty)املقرر أو املادة الدرالية تدفع الدارس إىل وضع فرض خاطئ 

hipothesis) خطأ بسبب ىو كلمة أخرى بوقال كوردير . عن اللغة املدرولة
 7.أخطاء األلاليب يف تعليم املادة

ىذا من و يف النحو. املعرفة ضعف ثقة الطلبة على أنفسهم مع أهنم  -3
مساه كوردير و األلباب الدافعة لوقوع األخطاء النحوية يف القراءة، 

" وىو اخلطأ الذي حيصل عليها املتعلم بغَت عمد مع معرفتو mistakeب"
مل الدارس شيئا من اسإَنراف اللغوي وكان وإذا ع، بالقواعد للغة اهلدف

غَت ناتج عن عدم معرفتو للنظام اللغوي اجلاري وإمنا عن جمرد غفلة منو،  
ذكره جومسكي و  كعناء أو مشكلة صحية أو عصبية لافرة وما أشبو ذلك.

األخطاء اليت يسببها عوامل التعب  وىي( performance)بالعوامل السلوكية 
  8.وقلة االىتمام

                                                 
 55، ص:املرجع السابق، اجلربوع وأخرون 4

 039، ص: املرجع السابقحممود امساعيل صيٍت،  5

 55، ص:املرجع السابق، اجلربوع وأخرون 6

7 Roekhan dan Nurhadi,  op. cit., p.50 

 039، ص: املرجع السابقحممود امساعيل صيٍت،  8
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 ومن ىذه األلباب قدم الباحث بعض العماجات:
 .زيادة الوقت يف التدريبات النحوية يف القراءة  -0

  .املنالبة يف تعليم النحوالسهلة و حبث واختيار الطريقة   -2

   .بالثقة على أنفسهمتشجيع الطلبة  -3
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

 
نتائج البحث والتوصيات واالقًتاحات. وىي على ثالثة مباحث ىذا الفصل حيتوى 

 :وبيان كل منها فيما يلي
 

 نتائج البحث - أ

غري  ةالعربي وصعليها الطلبة يف اختبار تشكيل النصاعتمادا على النتائج اليت حصل 
"أ" األول يف الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية وادلقابلة مع ادلدرس  يف الفصل  ةادلشكل

ومالحظة الباحث ميدان  3123-3122جلامعة اإلسالمية احلكومية سالتيجا سنة يف ا
وصل ذكرىا، سبق كما ، مث قام الباحث بعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها  البحث

 الباحث إىل النتائج التالية:  
واخلرب   ،(% 3،:ادلبتدأ )وقعت األخطاء النحوية يف ادلرفوعات من األمساء يف  -2

والنعت للمرفوع  ،(% 27،2)واسم كان  ،(% 31،9)  والفاعل ،(% 9،5)
 .%( :،32والعطف للمرفوع ) ،(% 27،4)

  ،(% 35،5مفعول بو )األخطاء النحوية يف ادلنصوبات من األمساء يف وقعت  -3
 29،2أصبح ) وأخبار%(،  29،7) وأخبار كان%(،  32،3)ومفعول ألجلو 

 39،8للمنصوب )والنعت  %(،  5،6) واحلال%(،  29،2ظل )وأخبار %(،  
  .%( 39،8نصوب )للم والبدل%(،  31للمنصوب )والعطف %(، 

 7،4وقعت يف مضاف اليو )األخطاء النحوية يف ادلخفوضات من األمساء وقعت  -4
 3،8%(، وحبرف الباء ) 2،8%(، وجمرورات بأحرف اجلر وىي حبرف الالم )

%(،  1،7%(، وحبرف يف ) 2،3%(، وحبرف على ) 7%(، وحبرف من )
 %(. 4للمجرور )%(، والعطف  3،6%(، والنعت  للمجرور ) 3وحبرف إىل )
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أن األخطاء النحوية اليت متثل أعلي نسبة من مجيع العناصر من اجملموعات الثالثة  -5
وىي األخطاء يف النعت والبدل األمساء ومنصوباهتا وخمفوضاهتا( )مرفوعات 
%. بينما يأيت األخطاء النحوية 39،8 إذ تبلغ النسبة ادلئوية لألخطاءللمنصوب 

إذ ثل أقل نسبة من مجيع العناصر من اجملموعات الثالثة يف اجملرورات حبرف "يف" مت
 %.1،7 تبلغ النسبة ادلئوية لألخطاء

 :ومن األسباب الداعية لوقوع األخطاء النحوية يف القراءة ىي -6
وجمرد نقصان التدريبات يف القواعد أثناء القراءة القتصار الوقت يف التعليم  ( أ

تؤدى إىل ضعف كفائة التدريبات النحوية يف القراءة يف الفصل الدراسي. وىذه 
 الطلبة فيها. 

 . عدم فعالية طريقة التدريس يف النحو يؤدى إىل الصعوبة يف الفهم ( ب
  .يف النحوادلعرفة ضعف ثقة الطلبة على أنفسهم مع أهنم  ( ج

 
 البحث توصيات  - ب

 ، وىي:التالية لتوصياتالباحث اقدم نتائج البحث ادلذكورة على بناء 
وخاصة  أثناء القراءة أن يكثر ادلعلم التدربيات والتمرينات يف القواعد النحوية -2

  .يف ادلرفوعات من األمساء ومنصوباهتا وخمفوضاهتا

يف تعليم خيتار ادلعلم الطريقة التعليمية السهلة وادلناسبة ويستخدمها أن  -3
  .يف ذىنهموقواعدىا سهلة حىت تكون اللغة العربية  النحوية  القواعد

وخاصة يف  تعليم اللغة العربيةص الدراسية لصاجلامعة أو ادلدرسة احلأن تزيد  -4
 .القراءةيف تعليم مهارة  القواعد النحوية

األنشطة ادلعينة خارج الفصل تقوي كفائة الطلبة يف القراءة أن تصنع اجلامعة  -5
 النحوية.  الصحيحة الوافية بالقواعد
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 بالثقة على أنفسهم أثناء التعليم ألن عدم الثقةلطلبة اأن يشجع ادلعلم  -6
من عوامل النجاح يف إىل اخلطأ والفشل، والثقة على النفس تؤدى عليها 
  ية.تعليمعملية 

 

 البحث اقتراحات - ج

 ، وىي:التالية اعتمادا على نتائج البحث قدم الباحث االقًتاحات
أن يعطي فرصة كافية زائدة مما قبلو للطالب سواء  اللغة العربية معلم  على  -2

 كانت من ناحية التعلم أو التدريبات أو التمرينات خاصة ما يتعلق بالقواعد. 

وعلى الطلبة أن يالحظوا نتائج البحث عن األخطاء اليت كثر وقوعها ليتجنبوا  -3
حظة عن من أن يقعوا يف تلك األخطاء مرة أخرى. مث تلى بعدىا مال

األخطاء اليت قل وقوعها، وىكذا على الًتتيب حىت تنتهي األخطاء وىم 
 ناجحون.

ىذا البحث بالقيام بعملية ويطوروا وللقارئني والباحثني، فعليهم أن يكملوا  -4
البحث عن األخطاء من ناحية أخرى تكون أحسن ممثلة حىت يتأكد أن 

عملية التعليم والتعلم  البحث عن األخطاء مهم لدينا وللمعلم خاصة لتحقيق
 اليت أحسنت مما قبلها.  
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 سيرة الذاتيةال
 االسم

 تاريخ امليالدمكان و 
 العنوان
  هاتف

 

 خملصني نووي بن حممد مصلح بن حممد احسان: 
 5791ديسمرب  02، مسارانج: 

 جاوى الوسطى –مسارانج  –برجاس  –: برجاس كيدول 
 :285701559287 
  

 

 :       الخبرة العلمية

 م.5788اإلبتدائي  احلكومي  برجاس كيدول األول مسارانج جباوى الوسطى عام درس  امل -5
 م.5777طالع الفالح حاجني مرقاياصا باطي جباوى الوسطى عام توسط  اإلسالمي  ماملاملدرس   -0
 م.5771مطالع الفالح حاجني مرقاياصا باطي جباوى الوسطى عام  الثانوي  اإلسالمي املدرس   -7
 م.0227اجلامع  األزهر الشريف بالقاهرة عام  -4
 

 :      يةمهنالخبرة ال
مطالع الفالح حاجني مرقاياصا باطي جباوى  توسط  اإلسالمي مدرس اللغ  العربي  يف املدرس  امل -5

 .م 0221-0227الوسطى عام 
  0229-0221مرتجم اللغ  العربي  يف مطبع  "املغفرة" جباكرتا، عام  -0
مدرس اللغ  العربي  يف الربنامج املكثف لتعليم اللغ  العربي  باجلامع  اإلسالمي  احلكومي  سالتيجا  -7

 حىت األن.  -0228جباوى الوسطى عام 
مدرس اللغ  العربي  جبامع  دار العلوم اإلسالمي املركزي بأوعاران مسارانج جاوى الوسطى عام  -4

 حىت األن.  -0227

 الحالة االجتماعية
: 

 ج الزو 
 الولد

 ليلي ماري  القبطي  : 
   رفاع  طهطاويحممد  :
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 بتشكيلها النصوص المختبرة

 
 صديقتانزينب ومريم النص األول: 

يف  تدرسانواحد، و  حييف  تسكنان. فهما كثرية أشياءيف  تتشاهبانزينب ومرمي صديقتان، 
 تكونزينب أن  تريد  جدا. مسينة، ومرمي جدا حنيفة. فزينب آخرأمر يف  ختتلفانهما لكنواحدة، و  جامعة

 ، وتريد مرمي أن تكون حنيفة، ولكنها ال تستطيع.تستطيعمسينة، ولكنها ال 
وزهنا؟  تزيد. كيف كيال مخسة ومخسونا انآن وزهن، ماذا تفعل؟ ادلشكلةكثريا يف ىذه   تفكرزينب 

 .تنجحزينب، وحاولت، ولكنها مل  حاولتكيال.   سبعنيوزهنا إىل  يصلأن  بجي
 احللوىو  العسلو  اجلنبو  األرزو  البيضو  اخلبزو  اللحم تأكل، الطعامكثريا من   تتناولزينب  أخذت

ذلك ظلت حنيفة. ماذا تفعل؟  رغم، و الرياضةزينب  دتارس. مل الفواكو عصري، و احلليب، وتشرب ادلرىبو 
 أكلت كثريا، وشربت كثريا، ولكنها ظلت حنيفة.

ختتلف مشكلة مرمي عن مشكلة زينب. فمرمي مسينة جدا، وتريد أن تكون حنيفة. وزهنا انآن 
، النشوياتو  السكرياتكيال. تركت مرمي مخسني  وزهنا؟ جيب أن يصل وزهنا إىل  ينقصكيال، كيف   عونبس

، مل تستطع مرمي، فهي حتب األكل. أخذت مرمي تأكل كثريا، فزاد وزهنا، ومل شهرياالرياضة ومارست 
 ينقص.

 مرحلة الشبابالنص الثاني: 

مرحلة الشباب أىم مرحلة يف حياة اإلنسان، وأغلى ثروة عند األمة. ومرحلة الشباب ىي مرحلة 
يف بقية عمره. وكان كثري من أصحاب  العطاء والعمل. واإلنسان الذي ال يعطي يف شبابو، قلما يعطي

من الشباب، وقد والىم مسؤوليات كبرية؛ حيث وىل كثريا منهم قيادة  -صلى اهلل عليو وسلم  -الرسول 
اجليش، وفيو شيوخ ادلهاجرين واألنصار؛ فقد وىل زيد بن حارثة، وجعفر بن أيب طالب، وعبد اهلل بن أيب 

ا وىل أسامة بن زيد قيادة اجليش اإلسالمي، لغزو الروم، وعمره ذتاين رواحة، قيادة اجليش يف غزوة مؤتة، كم
 .عشرة سنة، وأرسل معاذ بن جبل قاضيا إىل اليمن، وىو يف مرحلة الشباب

حتتاج األمة إىل الشاب القوي اجلاد، الذي يعطي أكثر مما يأخذ، وال حتتاج إىل الشاب 
العمل والعطاء. وكما حتتاج األمة إىل قوة الشباب،  الكسالن، الذي يهتم بطعامو ومظهره فقط، وال حيب

حتتاج إىل خربة الشيوخ، حىت تتقدم البالد. وختطئ األمة إذا اعتمدت على قوة الشباب وحدىم، وأمهلت 
خربات الشيوخ. وىذا يعين أن تكون ىناك عالقة طيبة بني رتيع أفراد اجملتمع، كبارا وصغارا، رجاال 

 ىل ما تريد.ونساء، حىت تصل األمة إ
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 اإلسالمفي عياد ألالنص الثالث: ا
ألهنا كانت موجودة يف اجملتمعات القدمية،  :عياد اىتماما كبريا، أوالاىتم اإلسالم باأل

ألهنا أمر ضروري لكل أمة حىت يكون ذلا أعياد يف أيامها، تفرح وتسرتيح من تعب العمل.  :وثانيا
 ة ذلا أثر كبري يف حياهتا.  وأعياد كل أمة ترتبط بدينها أو حبوادث مهم

لقد جعل اهلل عيد الفطر فرصة إلظهار السرور والشعور بالشكر هلل على نعمة فريضة 
الصوم، وكما ربط اهلل الصوم بعيد الفطر، ربط احلج بعيد األضحى. ففي الصوم جوع وحرمان ومنع 

وأدت فريضة الصوم  للنفس عما اعتادت من تناول الطعام والشراب، فإذا استجابت ألمر اهلل 
كاملة، فرحت يوم العيد بأداء ركن عظيم من أركان اإلسالم، وبعودة احلرية يف تناول الطعام إليها. 

 فهو فرح االنتصار على النفس، وطاعة هلل  بأداء ما شرع.
ومن مظاىر الفرح يف عيد الفطر إدخال السرور على الفقراء وادلساكني بإعطائهم زكاة 

لعيد. ويف عيد األضحى مشاركة للحجاج يف فرحتهم بنعمة اهلل، فقد دعاىم الفطر قبل صالة ا
سبحانو حلج بيتو احلرام. فهبوا مسرعني تلبية ذلذه الدعوة الكرمية، تاركني األىل والديار ومتحملني 
يف سبيل ذلك اجلهد وادلال. فاألعياد اإلسالمية أيام فرح وسرور شامل، فينبغي أن يعم السرور أبناء 

 تمع ادلسلم رتيعا: أغنياءىم وفقراءىم، كبارىم وصغارىم.اجمل
وىكذا تصبح األعياد يف نظر اإلسالم حلظات يتقرب هبا ادلسلم إىل اهلل، وفرصا للخري 
وأسبابا تساعد على تقوية الصالت بني الناس، ويظهر فيها التعاون والتكافل االجتماعي يف أكمل 

لزيارات، وفيها يأخذون زينتهم ويلبسون ثياهبم اجلديدة اجلميلة. صورة، فيها يتبادل الناس التهاين وا
ويأكلون من طيبات ما رزقهم رهبم. وبذلك يتصل اإلنسان بربو عن طريق العبادة وعن طريق احملبة 

 واإلخاء. 
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 مخفوضات األسماء( األخطاء في 3بيانات نتائج االختبار: )
 وصف األخطاء تصويب األخطاء موقع األخطاء األخطاءشكال أ اسم الطالب الرقم

 السياق جره يقتضي رفع ما  يْ َنبَ َعْن ُمْشِكَلِة زَ  َزيْ َنبُ َعْن ُمْشِكَلِة  مضاف اليو عفيف الدين ٔ
 السياق جره يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ   َمْرَحَلةً أََىمُّ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةً أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  الرُّْومِ  ِلَغْزوِ  الرُّْومِ  ِلَغْزوَ  بالالمجمرور   
 السياق جره يقتضي نصب ما   ِبَطَعاِموِ اَلَِّذْي يَ ْهَتمُّ   َطَعاَموُ اَلَِّذْي يَ ْهَتمُّ بِ  جمرور بالباء  
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ  َمْريَُ ُمْشِكَلًة  مضاف اليو امام شافعي ٕ

 السياق جره يقتضي نصب ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةً أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةُ  أَْغَلى مضاف اليو حممد زين الدين ٖ

 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ ُمْشِكَلُة  َمْريَُ ُمْشِكَلُة  مضاف اليو ديان فيصل رمحن ٗ

 السياق جره يقتضي رفع ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةٌ أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ ُمْشِكَلُة  َمْريَُ ُمْشِكَلًة  مضاف اليو أم األولياء ٘

 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ   َمْرَحَلةُ أََىمُّ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرِ َوِمْن  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرُ َوِمْن  جمرور مبن  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ ُمْشِكَلُة  َمْريَُ ُمْشِكَلُة  مضاف اليو أنا أريا ٙ

 السياق جره يقتضي نصب ما  َزيْ َنبَ  ُمْشِكَلةِ َعْن   ُمْشِكَلةَ َعْن  جمرور بَ َعْن   
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 السياق جره يقتضي رفع ما  َزيْ َنبَ َعْن ُمْشِكَلِة  َزيْ َنبُ َعْن ُمْشِكَلِة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ   َمْرَحَلةُ أََىمُّ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ َقطْ  َوَمْظَهرِهِ اَلَِّذْي يَ ْهَتمُّ ِبَطَعاِمِو  فَ َقطْ  َوَمْظَهرُهُ اَلَِّذْي يَ ْهَتمُّ ِبَطَعاِمِو  عطف للجر  
رَِة  مضاف اليو   رَِة  الشُّيُ ْوخُ ِإََل ِخب ْ  السياق جره  يقتضيرفع ما  الشُّيُ ْوخِ ِإََل ِخب ْ
 السياق جره يقتضي رفع ما  رُْكنٍ بَِأَداِء  رُْكنٌ بَِأَداِء  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ْااِلنِْتَصارِ فَ رَُح  ْااِلنِْتَصارُ فَ رَُح  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرِ َوِمْن  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرُ َوِمْن  جمرور مبن  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  َصالَةِ قَ ْبَل  اْلِعْيدِ  َصالَةُ قَ ْبَل  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةٌ أَْغَلى  مضاف اليو خري السعادة ٚ

 السياق جره يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ ِقَياَدَة  اْْلَْيشُ ِقَياَدَة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما   ِبَطَعاِموِ اَلَِّذْي يَ ْهَتمُّ   ِبَطَعاَموُ اَلَِّذْي يَ ْهَتمُّ  جمرور بالباء  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ َقطْ  َوَمْظَهرِهِ ِبَطَعاِمِو  فَ َقطْ  َوَمْظَهرُهُ ِبَطَعاِمِو  عطف للجر  
ْيِع  مضاف اليو   ْيِع  أَفْ رَاَد اْلُمْجَتَمعَ بَ ْْيَ َجَِ  السياق جره يقتضي نصب ما  أَفْ رَاِد اْلُمْجَتَمعِ بَ ْْيَ َجَِ
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ لِ  ةٌ مَّ أُ  ل  كُ لِ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  ةٌ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  نعت للجر  
ْظَهارُ  جمرور بالم   ْظَهارِ  السُُّرْورِ  ِِلِ  السياق جره يقتضي رفع ما  السُُّرْورِ  ِِلِ
 السياق جره يقتضي رفع ما  الصَّْومِ  َفرِْيَضةِ َعَلى نِْعَمِة  الصَّْومِ  َفرِْيَضةُ َعَلى نِْعَمِة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ  ِبِعْيدِ  اْلِفْطرِ  ِبِعْيدُ  جمرور بالباء  
السياق جره يقتضي رفع ما  الطََّعامِ  تَ َناُولِ ِمْن  الطََّعامِ  تَ َناُولُ ِمْن  جمرور مبن     

السياق جره يقتضي رفع ما  اللِ  أِلَْمرِ  اللِ  أِلَْمرُ  جمرور بالم    
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نِْتَصارَ فَ ُهَو فَ رَُح  مضاف اليو   نِْتَصارِ فَ ُهَو فَ رَُح  ااْلِ  السياق جره يقتضي نصب ما  ااْلِ
 السياق جره يقتضي رفع ما   فَ رَحٍ أَيَّاُم   فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  اْلُمْجَتَمِع اْلُمْسِلمِ أَبْ َناَء  اْلُمْجَتَمَع اْلُمْسِلمَ أَبْ َناَء  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  الص اَلتِ  تَ ْقوِيَةِ َعَلى  الص اَلتِ  تَ ْقوِيَةُ َعَلى  جمرور بعلى  
 السياق جره يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ   َمْرَحَلةً أََىمُّ  مضاف اليو منزرة ٛ

 السياق جره يقتضي نصب ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةً أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  ةٌ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  نعت للجر  
 السياق جره يقتضي نصب ما  الصَّْومِ َعَلى نِْعَمِة َفرِْيَضِة  الصَّْومَ َعَلى نِْعَمِة َفرِْيَضِة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْْلُر يَّةِ  َوِبَعْوَدةِ  اْْلُر يَّةُ  َوِبَعْوَدةُ  جمرور بالباء  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْْلُر يَّةِ َوِبَعْوَدِة  اْْلُر يَّةُ َوِبَعْوَدِة  مضاف اليو  
نِْتَصارَ فَ ُهَو فَ رَُح  اليومضاف    نِْتَصارِ فَ ُهَو فَ رَُح  ااْلِ  السياق جره يقتضي نصب ما  ااْلِ
 السياق جره يقتضي رفع ما   فَ رَحٍ أَيَّاُم   فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ ُمْشِكَلُة  َمْريَُ ُمْشِكَلُة  مضاف اليو ليلة املنتفعة ٜ

 السياق جره يقتضي نصب ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةٌ أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ َقطْ  َوَمْظَهرِهِ ِبَطَعاِمِو  فَ َقطْ  َوَمْظَهرُهُ ِبَطَعاِمِو  عطف للجر  
 السياق جره يقتضي نصب ما  نِْعَمةِ َعَلى   نِْعَمةً َعَلى  جمرور بعلى  
 السياق جره يقتضي نصب ما  الصَّْومِ  َفرِْيَضةِ َعَلى نِْعَمِة  الصَّْومِ  َفرِْيَضةَ َعَلى نِْعَمِة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  الصَّْومِ َوأََدْت َفرِْيَضَة  الصَّْومَ َوأََدْت َفرِْيَضَة  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ   َمْرَحَلةً أََىمُّ  مضاف اليو إينداه سافطري ٓٔ
نِْتَصارُ فَ ُهَو فَ رَُح  مضاف اليو   نِْتَصارِ فَ ُهَو فَ رَُح  ااْلِ  السياق جره يقتضي رفع ما  ااْلِ
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 السياق جره يقتضي رفع ما   فَ رْحٍ أَيَّاُم   فَ رْحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  َزيْ َنبَ َعْن ُمْشِكَلِة  َزيْ َنبُ َعْن ُمْشِكَلِة  مضاف اليو زين املسرية ٔٔ
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ   َمْرَحَلةٌ أََىمُّ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةٌ أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما   فَ رْحٍ أَيَّاُم   فَ رْحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  َشاِملٍ  َوُسُرْورٍ  َشاِملٌ  َوُسُرْورٌ  عطف ونعت للجر  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلُمْجَتَمعِ أَبْ َناَء   اْلُمْجَتَمعُ أَبْ َناَء  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ   َمْرَحَلةٌ أََىمُّ  مضاف اليو رفعة املنورة ٕٔ
 السياق جره يقتضي رفع ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةٌ أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  الصَّْومِ َوأََدْت َفرِْيَضَة  الصَّْومَ َوأََدْت َفرِْيَضَة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْْلُر يَّةِ  َوِبَعْوَدةِ  اْْلُر يَّةِ  َوِبَعْوَدةُ  جمرور بالباء  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرِ َوِمْن  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرُ َوِمْن  جمرور مبن  

 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ ََتَْتِلُف ُمْشِكَلُة  َمْريَُ ََتَْتِلُف ُمْشِكَلُة  مضاف اليو فؤدة النظيفة ٖٔ
 السياق جره يقتضي رفع ما  َزيْ َنبَ  َعْن ُمْشِكَلةِ  َزيْ َنبُ َعْن ُمْشِكَلِة  اليومضاف   
 السياق جره يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةً أََىمُّ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةً أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  ةٌ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  نعت للجر  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رٌَح  أَيَّامُ  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي رفع ما  َزيْ َنبَ ُمْشِكَلِة  َزيْ َنبُ ُمْشِكَلِة  مضاف اليو أنية السعدية ٗٔ
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةٌ أََىمُّ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ لِ  ةٌ مَّ أُ  ل  كُ لِ  مضاف اليو  
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 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  ةٌ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  نعت للجر  
 السياق جره يقتضي رفع ما  لِّلوِ َوطَاَعٌة    لِّلوُ َوطَاَعٌة  جمرور بالم  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرِ َوِمْن  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرُ َوِمْن  جمرور مبن  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  َصالَةِ قَ ْبَل  اْلِعْيدِ  َصالَةُ قَ ْبَل  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رٌَح  أَيَّامُ  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ ُمْشِكَلُة  َمْريَُ ُمْشِكَلُة  مضاف اليو نور اهلدى ٘ٔ
 السياق جره يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةً أََىمُّ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةُ أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  الشََّبابِ  َمْرَحَلةِ ِف  الشََّبابِ  َمْرَحَلةُ ِف  جمرور بفي  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  اْْلُر يَّةِ  َوِبَعْوَدةِ  اْْلُر يَّةُ  َوِبَعْوَدةَ  جمرور بالباء  
 السياق جره يقتضي نصب ما  اْْلُر يَّةِ َوِبَعْوَدِة  اْْلُر يَّةَ َوِبَعْوَدِة  مضاف اليو  
 السياق رفعو يقتضي رفع ما  للِ َوطَاَعٌة  للُ َوطَاَعٌة  جمرور بالم  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رٌَح  أَيَّامُ  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةً أََىمُّ  مضاف اليو اثنْي سالمة ٙٔ
 السياق جره يقتضي نصب ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةُ أَْغَلى  مضاف اليو  
رَةُ ِإََل  جمرور بإَل   رَةِ ِإََل  الشُّيُ ْوخِ  ِخب ْ  السياق جره يقتضي رفع ما  الشُّيُ ْوخِ  ِخب ْ
ْظَهارُ  جمرور بإَل   ْظَهارِ  السُُّرْورِ  ِِلِ  السياق جره يقتضي رفع ما  السُُّرْورِ  ِِلِ
 السياق جره يقتضي نصب ما  الصَّْومِ  َفرِْيَضةِ َعَلى نِْعَمِة  الصَّْومِ  َفرِْيَضةَ َعَلى نِْعَمِة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ْاأَلْضَحى ِبِعْيدِ  ْاأَلْضَحى ِبِعْيدُ  جمرور بالباء  
 السياق جره يقتضي رفع ما  بَِأَداِء رُْكنٍ  بَِأَداِء رُْكنُ  مضاف اليو  
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نِْتَصارُ فَ ُهَو فَ رَُح  مضاف اليو   نِْتَصارِ فَ ُهَو فَ رَُح  ااْلِ  السياق جره يقتضي رفع ما  ااْلِ
 السياق جره يقتضي رفع ما  الدَّْعَوةِ هِلَِذِه  الدَّْعَوةُ هِلَِذِه  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رٌَح  أَيَّامُ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلُمْجَتَمعِ أَبْ َناَء  اْلُمْجَتَمعُ أَبْ َناَء  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ َقطْ  َوَمْظَهرِهِ ِبَطَعاِمِو  فَ َقطْ  َوَمْظَهرُهُ ِبَطَعاِمِو  عطف للجر حممد شكران رفيق ٚٔ
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي رفع ما  َزيْ َنبَ َعْن ُمْشِكَلِة  َزيْ َنبُ َعْن ُمْشِكَلِة  مضاف اليو دية نفة ساري ٛٔ
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةٌ أََىمُّ  اليو مضاف  
 السياق جره يقتضي نصب ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةَ أَْغَلى  مضاف اليو  
رَةُ ِإََل  جمرور بإَل   رَةِ  ِإََل  الشُّيُ ْوخِ  ِخب ْ  السياق جره يقتضي رفع ما  الشُّيُ ْوخِ  ِخب ْ
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  ةٌ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  نعت للجر  
 السياق جره يقتضي نصب ما  الصَّْومِ َعَلى نِْعَمِة َفرِْيَضِة  الصَّْومَ َعَلى نِْعَمِة َفرِْيَضِة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  رُْكنٍ بَِأَداِء  رُْكنٌ بَِأَداِء  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  لِّلوِ َوطَاَعٌة    لِّلوُ َوطَاَعٌة  جمرور بالم  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  اْلُمْجَتَمعِ أَبْ َناَء  اْلُمْجَتَمعَ أَبْ َناَء  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ُصْورَةٍ ِف َأْكَمِل  ُصْورَةٌ ِف َأْكَمِل  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ َقطْ  َوَمْظَهرِهِ ِبَطَعاِمِو  فَ َقطْ  َوَمْظَهرُهُ ِبَطَعاِمِو  عطف للجر خري الناصر ٜٔ
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ ُمْشِكَلُة  َمْريَُ ُمْشِكَلُة  مضاف اليو طنطاوي حيي ٕٓ
 السياق جره يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  ْرَحَلةً أََىمُّ مَ  مضاف اليو  
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 السياق جره يقتضي نصب ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةً أَْغَلى  مضاف اليو  
ْيِع  مضاف اليو   ْيِع  أَفْ رَاُد اْلُمْجَتَمعِ بَ ْْيَ َجَِ  السياق جره يقتضي رفع ما  أَفْ رَاِد اْلُمْجَتَمعِ بَ ْْيَ َجَِ
 السياق جره يقتضي نصب ما  ةٍ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  ةً مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  نعت للجر  
 السياق جره يقتضي نصب ما  الصَّْومِ َفرِْيَضِة  الصَّْومَ َفرِْيَضِة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةٌ أََىمُّ  مضاف اليو مبا ارمحي ٕٔ
 السياق جره يقتضي رفع ما  ثَ ْرَوةٍ أَْغَلى  ثَ ْرَوةٌ أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  مضاف اليو  

رَةٌ ِف َأْشَياٍء   نعت للجر سونارنطا ٕٕ رَةٍ ِف َأْشَياٍء   َكِثي ْ  السياق جره يقتضي رفع ما  َكِثي ْ
 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةٌ أََىمُّ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  ْرَوةٍ أَْغَلى ث َ  ثَ ْرَوةَ أَْغَلى  مضاف اليو  
رَةُ  جمرور بإَل   رَةِ  الشُّيُ ْوخِ  ِإََل ِخب ْ  السياق جره يقتضي رفع ما  الشُّيُ ْوخِ  ِإََل ِخب ْ
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  ةٌ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  نعت للجر  
 السياق جره يقتضي رفع ما  الطََّعامِ  تَ َناَولِ ِف  الطََّعامِ  تَ َناُولُ ِف  جمرور بفي  
نِْتَصارُ فَ ُهَو فَ رَُح  مضاف اليو   نِْتَصارِ فَ ُهَو فَ رَُح  ااْلِ  السياق جره يقتضي رفع ما  ااْلِ
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرِ َوِمْن  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرُ َوِمْن  جمرور مبن  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اأْلَْضَحى ِعْيدِ َوِف  اأْلَْضَحى ِعْيدُ َوِف  بفي جمرور  
 السياق جره يقتضي نصما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رَحَ أَيَّاُم  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  اْلُمْجَتَمِع اْلُمْسِلمِ أَبْ َناَء  اْلُمْجَتَمَع اْلُمْسِلمَ أَبْ َناَء  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ  َمْريَُ ُمْشِكَلُة  مضاف اليو نور سامل ٖٕ
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 السياق جره يقتضي نصب ما  ْرَوةٍ أَْغَلى ث َ  ثَ ْرَوةَ أَْغَلى  مضاف اليو  
رَِة  مضاف اليو   رَِة  الشُّيُ ْوخَ ِإََل ِخب ْ  السياق جره يقتضي نصب ما  الشُّيُ ْوخِ ِإََل ِخب ْ
 السياق جره يقتضي نصب ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  ةٍ مَّ أُ  لَّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  ةٌ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  نعت للجر  
 السياق جره يقتضي رفع ما  الصَّْومِ  َفرِْيَضةِ َعَلى نِْعَمِة  الصَّْومِ  َفرِْيَضةُ َعَلى نِْعَمِة  مضاف اليو  
نِْتَصارَ فَ ُهَو فَ رَُح  مضاف اليو   نِْتَصارِ فَ ُهَو فَ رَُح  ااْلِ  السياق جره يقتضي نصب ما  ااْلِ
 السياق جره يقتضي نصب ما  السُُّرْورِ ِإْدَخاُل  السُُّرْورَ ِإْدَخاُل  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما   فَ رَحٍ أَيَّاُم   فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةً أََىمُّ  مضاف اليو طلحة مسروري ٕٗ
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةً أََىمُّ  مضاف اليو حممد مصلحْي ٕ٘
 السياق جره يقتضي نصب ما  ْرَوةٍ أَْغَلى ث َ  ثَ ْرَوةً أَْغَلى  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةُ أََىمُّ  مضاف اليو فجر استقامة ٕٙ
 السياق جره يقتضي رفع ما  ُعْمرِهِ ِف بَِقيَِّة  ُعُمرُهُ ِف بَِقيَِّة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  ةٌ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  نعت للجر  
 السياق جره يقتضي نصب ما  َوالشَّرَابِ  الطََّعامِ ِمْن تَ َناُوِل  َوالشَّرَابَ  الطََّعامَ ِمْن تَ َناُوِل  مضاف اليو وعطف للجر  
 السياق جره يقتضي نصب ما  اِلنِْتَصارِ فَ رَُح اْ  ْااِلنِْتَصارَ فَ رَُح  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رَحَ أَيَّاُم  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  ُصْورَةٍ  َأْكَملِ ِف  ُصْورَةٍ  َأْكَملَ ِف  جمرور بفي  

 السياق جره يقتضي رفع ما  ْرَوةٍ أَْغَلى ث َ  ثَ ْرَوةُ أَْغَلى  مضاف اليو لطفي غزايل ٕٚ
 السياق جره يقتضي نصب ما   بَ ْيِتوِ ِْلَج    بَ ْيَتوُ ِْلَج   مضاف اليو  
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 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ  َمْريَُ ُمْشِكَلُة  مضاف اليو هنار نور نافع ٕٛ
 السياق جره يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ أََىمُّ  َمْرَحَلةَ أََىمُّ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  الشََّبابِ َمْرَحَلُة  الشََّبابُ َمْرَحَلُة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ ِقَياَدَة  اْْلَْيشُ ِقَياَدَة  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ُمْؤتَةِ  َغْزَوةِ ِف  ُمْؤتَةِ  َغْزَوةُ ِف  جمرور بفي  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرِ َوِمْن  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرُ َوِمْن  جمرور مبن  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  ةٌ مَّ هِ مُ  ثَ ادِ وَ ِبَ  وْ أَ  نعت للجر  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ  ِبِعْيدِ  اْلِفْطرِ  ِبِعْيدُ  جمرور بالباء  
 السياق جره يقتضي رفع ما  ْاأَلْضَحى ِبِعْيدِ  ْاأَلْضَحى ِبِعْيدُ  جمرور بالباء  
 السياق جره يقتضي رفع ما  رُْكنٍ بَِأَداِء  رُْكنٌ بَِأَداِء  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْْلُر يَّةِ  َوِبَعْوَدةِ  اْْلُر يَّةُ  َوِبَعْوَدةُ  جمرور بالباء  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرِ َوِمْن  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرُ َوِمْن  جمرور مبن  
 السياق جره يقتضي رفع ما  لدَّْعَوةِ هِلَِذِه   الدَّْعَوةُ هِلَِذِه  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  فَ رَحٍ أَيَّاُم  فَ رَحٌ أَيَّاُم  مضاف اليو  

 السياق جره يقتضي رفع ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ  َمْريَُ ُمْشِكَلُة  مضاف اليو ىونانج أدي ريانطا ٜٕ
 السياق جره يقتضي رفع ما  ْرَوةٍ أَْغَلى ث َ  ثَ ْرَوةُ أَْغَلى  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي نصب ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  ةٍ مَّ أُ  لَّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  مضاف اليو  
 السياق جره يقتضي رفع ما  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرِ َوِمْن  اْلَفرَحِ  َمظَاِىرُ َوِمْن  جمرور مبن  

 السياق جره يقتضي رفع ما  ةٍ مَّ أُ  ل  كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ  ادُ يَ عْ أَ وَ  مضاف اليو إيرسا ديوانا ٖٓ
 السياق جره يقتضي رفع ما  َوُسُرْورٍ أَيَّاُم فَ رٍَح  َوُسُرْورٌ أَيَّاُم فَ رٍَح  عطف للجر  
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 منصوبات األسماء( األخطاء في 2بيانات نتائج االختبار: )
 وصف األخطاء تصويب األخطاء موقع األخطاء األخطاء أشكال اسم الطالب الرقم

َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب حممد زلفي العارف ٔ رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب مفتاح نور علمي ٕ رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  

 السياق نصبو يقتضي جر ما  اللَّْحمَ تَْأُكُل   اللَّْحمِ تَْأُكُل  مفعول بو عفيف الدين ٖ
َز َواْلبَ ْيَض َوْاأَلُرزَّ َواْلُْْْبَ َواْلَعَسلَ  َواْْلُْبِز َواْلبَ ْيِض َوْاأَلُرزِّ َواْلُْْْبِ َواْلَعَسلِ  عطف للنصب    السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْْلُب ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَِلْيبَ َتْشَرُب  اْْلَِلْيبُ  َتْشَربُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  الرِّيَاَضةَ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب   الرِّيَاَضةُ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب  مفعول بو  
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  بومفعول   
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 السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْلَعطَاءَ  اْلَعَملَ َواَل ُيُِبُّ  َواْلَعطَاِء  اْلَعَملَ َواَل ُيُِبُّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَْة ِقَياَدَة اْْلَْيشِ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبَن َحارِثَْة ِقَياَدُة اْْلَْيشِ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو حممد جنم الدين ٗ

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم،   أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب امام شافعي ٘ رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ

ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب َرَواَحةِ  َوَعْبَد اهللِ  ِن َأِب َرَواَحةِ َوَعْبُد اهلِل بْ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجَّ َرَبَط  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجُّ َرَبَط  مفعول بو  
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  وعطف للنصبمفعول بو    الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَِْدْيَدةَ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  اْلَِْدْيَدةُ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  نعت للنصب  
َفةٌ َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  خرب ظلّ  حممد زين الدين ٙ ي ْ َفةً َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةَ َوَماَرَسْت  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةُ َوَماَرَسْت  مفعول بو  
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب َرَواَحةِ  َوَعْبَد اهللِ  ْبِن َأِب َرَواَحةِ  َوَعْبُد اهللِ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
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 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َكاِمَلةً َوأََدْت َفرِْيَضَة الصَّوِم   َكاِمَلةٍ َوأََدْت َفرِْيَضَة الصَّوِم   حال  

رُ  عطف للنصب ديان فيصل رمحن ٚ رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب َرَواَحةِ  َوَعْبَد اهللِ  ْبِن َأِب َرَواَحةِ  َوَعْبُد اهللِ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَْة ِقَياَدَة اْْلَْيشِ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبَن َحارِثَْة ِقَياَدُة اْْلَْيشِ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  

َنةٍ تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  خرب كان أم األولياء ٛ ي ْ َنةً تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  َسَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َسَِ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اللَّْحمَ  تَْأُكلُ   اللَّْحمِ تَْأُكُل  مفعول بو  
ُز َواْلبَ ْيُض َوْاأَلُرُز َواْلُْْْبُ َواْلَعَسلُ  عطف للنصب   َز َواْلبَ ْيَض َوْاأَلُرزَّ َواْلُْْْبَ َواْلَعَسلَ  َواْْلُب ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َواْْلُب ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَِلْيبَ َتْشَرُب  اْْلَِلْيبُ َوَتْشَرُب  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الرِّيَاَضةَ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب   الرِّيَاَضةِ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب  مفعول بو  
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب َرَواَحةِ  َوَعْبَد اهللِ  ْبِن َأِب َرَواَحةِ  َوَعْبُد اهللِ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
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 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ كما َوَّلَّ ُأَساَمَة ْبُن زَْيٍد  اْْلَْيِش  ِقَياَدةُ كما َوَّلَّ ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْلَعطَاءَ  اْلَعَملَ َواَل ُيُِبُّ  َواْلَعطَاِء  اْلَعَملِ َواَل ُيُِبُّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  خرب كان  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ  ِعْيدَ َلَقْد َجَعَل اهللُ  اْلِفْطرِ  ِعْيدُ َلَقْد َجَعَل اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  الصَّْومَ َرَبَط اهللُ  الصَّْومُ َرَبَط اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجَّ َرَبَط  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجِّ َرَبَط  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الصَّومِ  َفرِْيَضةَ َوأََدْت  الصَّومِ  َفرِْيَضةُ َوأََدْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ زََكاَة بِِإْعطَائِِهْم  اْلِفْطرِ زََكاُة بِِإْعطَائِِهْم  مفعول بو  
ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةٌ فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  مفعول ألجلو   ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةً فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  ِِلَِذِه الدَّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  ِِلَِذِه الدَّ
يَارِ  اأَلْىلِ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الُ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهُد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُْْهَد َوامل

ُرْوُر  مفعول بو   ُرْوُر  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءِ َأْن يَ ُعمَّ السُّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءَ َأْن يَ ُعمَّ السُّ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصَغاَرُىمْ أَْغِنَياَءُىْم  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصَغاُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلَِْدْيَدةَ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  اْلَِْدْيَدةِ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  نعت للنصب  

َنةٍ تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن َسَِ  خرب كان أنا أريا ٜ َنةً تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  ي ْ ي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َسَِ
َفةُ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً  َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْونَ  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اللَّْحمَ تَْأُكُل   اللَّْحمُ تَْأُكُل  مفعول بو  
ُز َواْلبَ ْيُض َوْاأَلُرُز َواْلُْْْبُ َواْلَعَسلُ وَ  عطف للنصب   َز َواْلبَ ْيَض َوْاأَلُرزَّ َواْلُْْْبَ َواْلَعَسلَ  اْْلُب ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َواْْلُب ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَِلْيبَ َتْشَرُب  اْْلَِلْيبُ َوَتْشَرُب  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الرِّيَاَضةَ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب   الرِّيَاَضةِ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب  مفعول بو  
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َفةٌ َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  خرب ظلّ    ي ْ َفةً َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َفةٌ َوَلِكن ََّها ظَلَّْت  خرب ظلّ    ي ْ َفةً َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َفةُ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب َرَواَحةِ  َوَعْبَد اهللِ  ْبِن َأِب َرَواَحةِ  َوَعْبُد اهللِ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن زَْيٍد ِقَياَدَة اْْلَْيشِ  ُأَساَمةَ ا َوَّلَّ كم ْبُن زَْيٍد ِقَياَدُة اْْلَْيِش  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذِ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْلَعطَاءَ  اْلَعَملَ  ُيُِبُّ َواَل  َواْلَعطَاِء  اْلَعَملِ َواَل ُيُِبُّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  خرب كان  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلِفْطرِ  ِعْيدَ َلَقْد َجَعَل اهللُ  اْلِفْطرِ  ِعْيدِ َلَقْد َجَعَل اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  الصَّْومَ َرَبَط اهللُ  الصَّْومُ َرَبَط اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجَّ َرَبَط  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجِّ َرَبَط  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الصَّومِ  َفرِْيَضةَ َوأََدْت  الصَّومِ  َفرِْيَضةِ َوأََدْت  مفعول بو  
يَارُ  اأَلْىلُ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الُ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهُد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصَغاَرُىمْ  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصَغاُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَِْدْيَدةَ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  اْلَِْدْيَدةُ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  نصبنعت لل  
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َنةٍ تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  خرب كان خري السعادة ٓٔ ي ْ َنةً تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  َسَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َسَِ
َفةُ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  كانخرب     ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
ُز َواْلبَ ْيُض َوْاأَلُرُز َواْلُْْْبُ  عطف للنصب   َز َواْلبَ ْيَض َوْاأَلُرزَّ َواْلُْْْبَ َواْلَعَسلَ   َواْلَعَسلُ  َواْْلُب ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َواْْلُب ْ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْْلَِلْيبَ َتْشَرُب  اْْلَِلْيبِ َوَتْشَرُب  مفعول بو  
رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةَ  َوَماَرَستْ  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةِ  َوَماَرَستْ  مفعول بو  
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ُن َأِب طَاِلِب َوَجْعَفُر بْ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيِش  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةِ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذِ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْلَعطَاءَ  اْلَعَملَ َواَل ُيُِبُّ  َواْلَعطَاِء  اْلَعَملِ َواَل ُيُِبُّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ِعْيَد اْلِفْطرِ َلَقْد َجَعَل اهللُ  ِعْيِد اْلِفْطرِ َلَقْد َجَعَل اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  فُ ْرَصةً  َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطرِ  فُ ْرَصةٌ َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الصَّْومَ َرَبَط اهللُ  الصَّْومِ َرَبَط اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  بِِعْيِد اأَلْضَحى اْلَْجَّ َرَبَط  بِِعْيِد اأَلْضَحى اْلَْجِّ َرَبَط  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومِ فَ َرَحْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلِفْطرِ زََكاَة بِِإْعطَائِِهْم  اْلِفْطرِ زََكاِة بِِإْعطَائِِهْم  مفعول بو  
يَارُ  اأَلْىلُ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ  اْلُْْهدِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي جر ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  أَْغِنَياِءِىْم َوفُ َقرَاِءِىْم، ِكَبارِِىْم َوِصغاَرِِىمْ  بدل وعطف للنصب  
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 السياق نصبو يقتضي جر ما  َاْلَِْدْيَدةَ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  َاْلَِْدْيَدةِ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  نعت للنصب  
َنةٌ تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  خرب كان منزرة ٔٔ ي ْ َنةً  تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْونَ  َسَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َسَِ

َفةٌ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
َفةٌ َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  خرب ظلّ    ي ْ َفةً َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َفةٌ َوَلِكن ََّها ظَلَّْت  خرب ظلّ    ي ْ َفةً َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َفةٌ َوتُرِْيُد أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
ُهمْ  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيِش  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ  كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
يَارُ  اأَلْىلُ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الُ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهُد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْلَْظَاتٍ ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد ِِف نَْظِر ْاإِلْساَلِم  ْلَْظَاتٌ ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد ِِف نَْظِر ْاإِلْساَلِم  خرب أصبح  
ُرْوُر  مفعول بو   ُرْوُر  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءِ َأْن يَ ُعمَّ السُّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءَ َأْن يَ ُعمَّ السُّ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  

َفةٌ  أَْن َتُكْونَ  َوتُرِْيُد َمْرَيَُ  خرب كان ليلة املنتفعة ٕٔ ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ



881 
 

رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
َرةٍ   َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياتٍ  نعت للنصب   رَةً   َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياتٍ َوَقْد   َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْلَعطَاءَ  اْلَعَملَ َواَل ُيُِبُّ  َواْلَعطَاِء  اْلَعَملِ َواَل ُيُِبُّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ِعْيَد اْلِفْطرِ َلَقْد َجَعَل اهللُ  ِعْيِد اْلِفْطرِ َلَقْد َجَعَل اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ زََكاَة بِِإْعطَائِِهْم  اْلِفْطرِ زََكاُة بِِإْعطَائِِهْم  مفعول بو  
يَارُ  اأَلْىلُ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   اَوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  لُ اْلُْْهُد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُْْهَد َوامل

َنةٌ تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  خرب كان إينداه سافطري ٖٔ ي ْ َنةً تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  َسَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َسَِ
َفةٌ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َفةٌ َوَلِكن ََّها ظَلَّْت  خرب ظلّ    ي ْ َفةً َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َفةٌ َوتُرِْيُد أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةَ َوَماَرَسْت  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةُ َوَماَرَسْت  مفعول بو  
بُّ  مفعول بو   بُّ  ْاأَلْكلِ َفِهَي ُتُِ  السياق نصبو يقتضي جر ما  ْاأَلْكلَ  َفِهَي ُتُِ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً   َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياتٍ   َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهمْ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
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 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَداهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُداهلل للنصبعطف   
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْلَعطَاءَ  اْلَعَملَ َواَل ُيُِبُّ  َواْلَعطَاِء  اْلَعَملِ َواَل ُيُِبُّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجَّ َرَبَط  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجُّ َرَبَط  مفعول بو  
يَارُ  اأَلْىلُ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الُ اْلُْْهُد َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُْْهَد َوامل

َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب زين املسرية ٗٔ رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَداهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُداهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
يَارِ  اأَلْىلِ تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ  تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َوالدِّ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصَغاَرُىمْ أَْغِنَياَءُىْم  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصَغاُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْلَْظَاتٍ ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد ِِف نَْظِر ْاإِلْساَلِم  ْلَْظَاتٌ ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد ِِف نَْظِر ْاإِلْساَلِم  خرب أصبح  

َنةٌ تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  خرب كان رفعة املنورة ٘ٔ ي ْ َنةً تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  َسَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َسَِ
َفةٌ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوْزنَ َهاَكْيَف تَزِْيُد  َوْزنُ َهاَكْيَف تَزِْيُد  مفعول بو  
رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
َفةٌ  َوتُرِْيُد أَْن َتُكْونَ  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
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 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَداهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُداهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذِ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  فُ ْرَصةً َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  فُ ْرَصةٌ َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
يَارُ  اأَلْىلُ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
َنةٌ تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  خرب كان لنظيفةفؤدة ا ٙٔ ي ْ َنةً تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  َسَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َسَِ

َفةٌ  َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْونَ  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الرِّيَاَضةَ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب   الرِّيَاَضةِ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب  مفعول بو  
َفةٌ َوتُرِْيُد أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةَ َوَماَرَسْت  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةِ َوَماَرَسْت  مفعول بو  
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو قتضي يرفع ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذِ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْرَصًة َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر ف ُ  فُ ْرَصةٌ َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الصَّْومَ َرَبَط اهللُ  الصَّْومِ َرَبَط اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجَّ َرَبَط  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجِّ َرَبَط  مفعول بو  
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 السياق نصبو يقتضي جر ما  َكاِمَلةً رِْيَضَة الصَّْوِم  فَ َوأََدْت  َكاِمَلةٍ َوأََدْت َفرِْيَضَة الصَّْوِم   حال  
يَارُ  اأَلْىلُ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ اْلُْْهِد َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

ُرْوُر  مفعول بو   ُرْوُر  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءُ َأْن يَ ُعمَّ السُّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءَ َأْن يَ ُعمَّ السُّ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  زِيْ َنتَ ُهمْ يَْأُخُذْوَن   زِيْ َنتُ ُهمْ يَْأُخُذْوَن  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  َاْلَِْدْيَدةَ  ثَِيابَ ُهمْ َويَ ْلَبُسْوَن  َاْلَِْدْيَدةَ  ثَِيابُ ُهمْ َويَ ْلَبُسْوَن  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َاْلَِْدْيَدةَ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  َاْلَِْدْيَدةِ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  نعت للنصب  

 السياق نصبو يقتضي جر ما  اللَّْحمَ تَْأُكُل   اللَّْحمِ تَْأُكُل  بومفعول  أنية السعدية ٚٔ
َز َواْلبَ ْيَض َوْاأَلُرزَّ َواْلُْْْبَ َواْلَعَسلَ  َواْْلُْبِز َواْلبَ ْيِض َوْاأَلُرزِّ َواْلُْْْبِ َواْلَعَسلِ  عطف للنصب    السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْْلُب ْ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْْلَِلْيبَ َتْشَرُب  اْْلَِلْيبِ َوَتْشَرُب  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الرِّيَاَضةَ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب   الرِّيَاَضةِ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب  مفعول بو  
َفةِ َوَلِكن ََّها ظَلَّْت  خرب ظلّ    ي ْ َفةً َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َنَِ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةَ َوَماَرَسْت  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةِ َوَماَرَسْت  مفعول بو  
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرِ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَداهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُداهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي جر  ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةِ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذِ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  خرب كان  
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 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ِعْيَد اْلِفْطرِ َلَقْد َجَعَل اهللُ  ِعْيُد اْلِفْطرِ َلَقْد َجَعَل اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الصَّْومَ َرَبَط اهللُ  الصَّْومِ َرَبَط اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الصَّْومِ  َفرِْيَضةَ َوأََدْت  الصَّْومِ  َفرِْيَضةِ َوأََدْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ زََكاَة بِِإْعطَائِِهْم  اْلِفْطرِ زََكاُة بِِإْعطَائِِهْم  مفعول بو  
ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةٌ فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  مفعول ألجلو   ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةً فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  ِِلَِذِه الدَّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  ِِلَِذِه الدَّ
يَارُ  اأَلْىلُ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الُ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهُد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُْْهَد َوامل

ُرْوُر  مفعول بو   ُرْوُر  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءِ َأْن يَ ُعمَّ السُّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءَ َأْن يَ ُعمَّ السُّ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  َوِصغاَُرُىمْ أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم  بدل وعطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْلَْظَاتٍ ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد ِِف نَْظِر ْاإِلْساَلِم  ْلَْظَاتٌ ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد ِِف نَْظِر ْاإِلْساَلِم  خرب أصبح  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  زِيْ َنتَ ُهمْ يَْأُخُذْوَن   زِيْ َنتُ ُهمْ يَْأُخُذْوَن  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  َاْلَِْدْيَدةَ  ثَِيابَ ُهمْ َويَ ْلَبُسْوَن  َاْلَِْدْيَدةَ  ثَِيابُ ُهمْ َويَ ْلَبُسْوَن  مفعول بو  

َز َواْلبَ ْيَض َوْاأَلُرزَّ َواْلُْْْبَ َواْلَعَسلَ  َواْلبَ ْيِض َوْاأَلُرزِّ َواْلُْْْبِ َواْلَعَسلِ َواْْلُْبِز  عطف للنصب نور اِلدى ٛٔ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْْلُب ْ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْْلَِلْيبَ َتْشَرُب  اْْلَِلْيبِ َوَتْشَرُب  مفعول بو  
رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
بُّ  مفعول بو   بُّ  ْاأَلْكلُ َفِهَي ُتُِ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْاأَلْكلَ َفِهَي ُتُِ
َرةٌ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٌت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرِ  عطف للنصب  
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 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَداهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُد اهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي جر  ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةِ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةِ فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  مفعول ألجلو   ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةً فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  ِِلَِذِه الدَّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  ِِلَِذِه الدَّ
يَارِ  اأَلْىلِ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم،   أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
َنةٌ تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  خرب كان اثنْي سالمة ٜٔ ي ْ َنةً تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  َسَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َسَِ

َفةٌ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرِ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَداهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُد اهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع  ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ِعْيَد اْلِفْطرِ َلَقْد َجَعَل اهللُ  اْلِفْطرِ ِعْيُد َلَقْد َجَعَل اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  فُ ْرَصةً َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  فُ ْرَصةٌ َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةٌ فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  مفعول ألجلو   ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةً فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  ِِلَِذِه الدَّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  ِِلَِذِه الدَّ
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يَارُ  اأَلْىلُ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الُ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهُد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْلَْظَاتٍ  ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد ِِف نَْظِر ْاإِلْساَلمِ  ْلَْظَاتٌ ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد ِِف نَْظِر ْاإِلْساَلِم  خرب أصبح  

 السياق نصبو يقتضي جر ما  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةَ َوَماَرَسْت  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةِ َوَماَرَسْت  مفعول بو حممد شكران رفيق ٕٓ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع  ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ كما َوَّلَّ ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ كما َوَّلَّ ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  خرب كان  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ  ِعْيدَ َلَقْد َجَعَل اهللُ  اْلِفْطرِ  ِعْيدُ َلَقْد َجَعَل اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  فُ ْرَصةً َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  فُ ْرَصةٌ َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  الصَّْومَ َرَبَط اهللُ  الصَّْومُ َرَبَط اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجَّ َرَبَط  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجِّ َرَبَط  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الصَّْومِ  َفرِْيَضةَ َوأََدْت  الصَّْومِ  َفرِْيَضةِ َوأََدْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلِفْطرِ زََكاَة بِِإْعطَائِِهْم  اْلِفْطرِ زََكاِة بِِإْعطَائِِهْم  مفعول بو  
ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةِ فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  مفعول ألجلو   ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةً فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  ِِلَِذِه الدَّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  ِِلَِذِه الدَّ
يَارِ  اأَلْىلِ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

ُرْوُر  مفعول بو   ُرْوُر  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءِ َأْن يَ ُعمَّ السُّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءَ َأْن يَ ُعمَّ السُّ
َنةٍ تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  خرب كان دية نفة ساري ٕٔ ي ْ َنةً تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  َسَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َسَِ
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َفةٌ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اللَّْحمَ تَْأُكُل   اللَّْحمُ تَْأُكُل  مفعول بو  
ُز َواْلبَ ْيُض َوْاأَلُرزُّ َواْلُْْْبُ َواْلَعَسلُ  عطف للنصب   َز َواْلبَ ْيَض َوْاأَلُرزَّ َواْلُْْْبَ َواْلَعَسلَ  َواْْلُب ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َواْْلُب ْ
رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرِ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَداهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُداهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع  ما  ْبُن زَْيدٍ  َساَمةَ كما َوَّلَّ أُ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْلَعطَاءَ  اْلَعَملَ َواَل ُيُِبُّ  َواْلَعطَاِء  اْلَعَملِ َواَل ُيُِبُّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  خرب كان  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  الصَّْومَ َرَبَط اهللُ  الصَّْومُ َرَبَط اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ زََكاَة بِِإْعطَائِِهْم  اْلِفْطرِ زََكاُة بِِإْعطَائِِهْم  مفعول بو  
يَارِ  اأَلْىلِ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْْلَِلْيبَ َتْشَرُب  اْْلَِلْيبِ َوَتْشَرُب  مفعول بو إيرسا ديوانا ٕٕ
رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ



811 
 

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَداهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُداهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع  ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  خرب كان  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ  ِعْيدَ َلَقْد َجَعَل اهللُ  اْلِفْطرِ  ِعْيدُ َلَقْد َجَعَل اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  فُ ْرَصةً َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  فُ ْرَصةٌ َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجَّ َرَبَط  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجُّ َرَبَط  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  الصَّْومِ  َفرِْيَضةَ َوأََدْت  الصَّْومِ  َفرِْيَضةُ َوأََدْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
يَارِ  اأَلْىلِ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ أَْغِنَياُءُىْم  بدل وعطف للنصب  
رُ  عطف للنصب خري الناصر ٖٕ رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ

َفةُ َوَلِكن ََّها ظَلَّْت  خرب ظلّ    ي ْ َفةً َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت    َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  َياَدةَ قِ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  مفعول بو  

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو طنطاوي ُيي ٕٗ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَداهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُداهلل عطف للنصب  
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 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع  ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
يَارُ  اأَلْىلُ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الُ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهُد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُْْهَد َوامل

رُ  عطف للنصب مبا ارمحي ٕ٘ رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
َرةٍ َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً   َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياتٍ   َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهمْ َحْيُث  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةْ ْبُن َأِب َرَواحَ  َوعبَداهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُداهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ زََكاَة بِِإْعطَائِِهْم  اْلِفْطرِ زََكاُة بِِإْعطَائِِهْم  مفعول بو  
ُرْوُر  مفعول بو   ُرْوُر  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءِ َأْن يَ ُعمَّ السُّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءَ َأْن يَ ُعمَّ السُّ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ أَْغِنَياُءُىْم  بدل وعطف للنصب  

َرٌة َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب سونارنطا ٕٙ رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع  ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَد اهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُد اهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
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 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  خرب كان  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  فُ ْرَصةً  اْلِفْطرِ َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد  فُ ْرَصةٌ َلَقْد َجَعَل اهللُ ِعْيَد اْلِفْطِر  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  الصَّْومِ  َفرِْيَضةَ َوأََدْت  الصَّْومِ  َفرِْيَضةُ َوأََدْت  مفعول بو  
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

َفةٌ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  خرب كان نور ساَل ٕٚ ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
َرٌة َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع  ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَد اهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُد اهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ  ِعْيدَ َلَقْد َجَعَل اهللُ  اْلِفْطرِ  ِعْيدُ َلَقْد َجَعَل اهللُ  بومفعول   
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  الصَّْومِ  َفرِْيَضةَ َوأََدْت  الصَّْومِ  َفرِْيَضةُ َوأََدْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الُ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهُد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُْْهَد َوامل

ُرْوُر  مفعول بو   ُرْوُر  اْلُمْجَتَمعِ أَبْ َناِء َأْن يَ ُعمَّ السُّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءَ َأْن يَ ُعمَّ السُّ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَِْدْيَدةَ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  اْلَِْدْيَدةُ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  للنصب نعت  

َرٌة َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٌت   نعت للنصب طلحة مسروري ٕٛ رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع  ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
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 لسياق نصبوا يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَد اهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُد اهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  للنصبمفعول بو وعطف    الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو ي يقتضجر ما  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةَ َوَماَرَسْت  َشْهرِيِّا الرِّيَاَضةِ َوَماَرَسْت  مفعول بو حممد مصلحْي ٜٕ
َرٌة َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع  ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَد اهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُد اهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر  ما  ْبَن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةِ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذِ َوأَْرَسَل  مفعول بو  

 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْْلَِلْيبَ َتْشَرُب  اْْلَِلْيبِ َوَتْشَرُب  مفعول بو فجر استقامة ٖٓ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الرِّيَاَضةَ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب   الرِّيَاَضةِ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب  مفعول بو  
َرٌة َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع  ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَد اهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُد اهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر  ما  ْبَن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةِ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذِ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
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 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  خرب كان  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  الصَّْومِ  َفرِْيَضةَ َوأََدْت  الصَّْومِ  َفرِْيَضةِ َوأََدْت  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َكاِمَلةً رِْيَضَة الصَّْوِم  فَ َوأََدْت  َكاِمَلةٍ َوأََدْت َفرِْيَضَة الصَّْوِم   حال  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصغاَُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  

َفةٌ  خرب ظلّ  لطفي غزايل ٖٔ ي ْ َفةً  َوَلِكن ََّها ظَلَّْت َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت َنَِ
َرٌة َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٌت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع  ما  َكِبي ْ
ُهْم  مفعول بو   رًا ِمن ْ ُهْم  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ رًا ِمن ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ َحْيُث َوَّلَّ َكِثي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَد اهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُد اهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع  ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذُ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجَّ َرَبَط  بِِعْيِد ْاأَلْضَحى اْلَْجِّ َرَبَط  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  الصَّوِم  َفرِْيَضةَ َوأََدْت  الصَّوِم  َفرِْيَضةُ َوأََدْت  مفعول بو  
يَارِ  اأَلْىلِ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 بوالسياق نص يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي رفع ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصَغاَرُىمْ  أَْغِنَياُءُىْم َوفُ َقرَاُءُىْم، ِكَباُرُىْم َوِصَغاُرُىمْ  بدل وعطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْلَْظَاتٍ ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد ِِف نَْظِر ْاإِلْساَلِم  ْلَْظَاتٌ ُتْصِبُح اأْلَْعَياُد ِِف نَْظِر ْاإِلْساَلِم  خرب أصبح  

َفةٌ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  خرب كان هنار نور نافع ٕٖ ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َفةٌ َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  خرب ظلّ    ي ْ َفةً َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
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َفةٌ َوَلِكن ََّها ظَلَّْت  خرب ظلّ    ي ْ َفةً َوَرْغَم َذِلَك ظَلَّْت  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
َرِة َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   نعت للنصب   رَةً َوَقْد َوالَُّىْم َمْسُؤْولَِياٍت   َكِبي ْ  السياق نصبو يقتضي جر  ما  َكِبي ْ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَد اهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُد اهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع  ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذِ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  خرب كان  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةِ فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  مفعول ألجلو   ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةً فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  ِِلَِذِه الدَّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  ِِلَِذِه الدَّ
يَارِ  اأَلْىلِ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

 السياق نصبو يقتضي جر ما  أَْغِنَياَءُىْم َوفُ َقرَاَءُىْم، ِكَباَرُىْم َوِصغاََرُىمْ  ْغِنَياِءِىْم َوفُ َقرَاِءِىْم، ِكَبارِِىْم َوِصغاَرِِىمْ أَ  بدل وعطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَِْدْيَدةَ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  اْلَِْدْيَدةُ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  للنصبنعت   

َنةٌ تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  خرب كان ىونانج أدي ريانطا ٖٖ ي ْ َنةً تُرِْيُد َزيْ َنُب أَْن َتُكْوَن  َسَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َسَِ
َفةٌ َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  خرب كان   ي ْ َفةً َوتُرِْيُد َمْرََيُ أَْن َتُكْوَن  َنَِ ي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  َنَِ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اللَّْحمَ تَْأُكُل   اللَّْحمِ تَْأُكُل  مفعول بو  
َز َواْلبَ ْيَض َوْاأَلُرزَّ َواْلُْْْبَ َواْلَعَسلَ  َواْلُْْْبِ َواْلَعَسلِ َواْْلُْبِز َواْلبَ ْيِض َوْاأَلُرِز  عطف للنصب    السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْْلُب ْ
رُ  عطف للنصب   رَ  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلَفَواِكوِ  َوَعِصي ْ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْْلَِلْيبَ َتْشَرُب  اْْلَِلْيبِ َوَتْشَرُب  مفعول بو  
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 السياق نصبو يقتضي رفع ما  الرِّيَاَضةَ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب   الرِّيَاَضةُ َلَْ متُاَِرْس َزيْ َنُب  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َحارِثَةْ  زَْيدَ فَ َقْد َوَّلَّ  ْبُن َحارِثَةْ  زَْيدُ فَ َقْد َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبَن َأِب طَاِلبِ  َوَجْعَفرَ  ْبُن َأِب طَاِلِب  َوَجْعَفرُ  للنصبعطف   
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبَد اهلل ْبُن َأِب َرَواَحةْ  َوعبُد اهلل عطف للنصب  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةَ  اْْلَْيشِ  ِقَياَدةُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع  ما  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةَ كما َوَّلَّ  ْبُن زَْيدٍ  ُأَساَمةُ كما َوَّلَّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  ْبَن َجَبٍل قَاِضًيا ُمَعاذَ َوأَْرَسَل  ْبُن َجَبٍل قَاِضًيا  ُمَعاذِ َوأَْرَسَل  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  َواْلَعطَاءَ  اْلَعَملَ َواَل ُيُِبُّ  َواْلَعطَاِء  اْلَعَملِ َواَل ُيُِبُّ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أِلَ  خرب كان  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِفْطرِ  ِعْيدَ َلَقْد َجَعَل اهللُ  اْلِفْطرِ  ِعْيدُ َلَقْد َجَعَل اهللُ  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلِعْيدِ  يَ ْومَ فَ َرَحْت  اْلِعْيدِ  يَ ْومُ فَ َرَحْت  مفعول بو  
ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةِ فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  مفعول ألجلو   ْعَوةِ  تَ ْلِبَيةً فَ َهب ُّْوا ُمْسرِِعْْيَ  ِِلَِذِه الدَّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  ِِلَِذِه الدَّ
يَارِ  اأَلْىلِ  تَارِِكْْيَ  مفعول بو وعطف للنصب   يَارَ  اأَلْىلَ تَارِِكْْيَ  َوالدِّ  السياق نصبو يقتضي جر ما  َوالدِّ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  مفعول بو وعطف للنصب   الِ َوُمَتَحمِّ

َ
ِلْْيَ ِف َسِبْيِل َذِلَك  اْلُْْهِد َوامل الَ َوُمَتَحمِّ

َ
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلُْْهَد َوامل

ُرْوُر  مفعول بو   ُرْوُر  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءُ َأْن يَ ُعمَّ السُّ  السياق نصبو يقتضي رفع ما  اْلُمْجَتَمعِ  أَبْ َناءَ َأْن يَ ُعمَّ السُّ
 السياق نصبو يقتضي رفع ما   ثَِيابَ ُهمْ َويَ ْلَبُسْوَن   ثَِيابُ ُهمْ َويَ ْلَبُسْوَن  مفعول بو  
 السياق نصبو يقتضي جر ما  اْلَِْدْيَدةَ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  اْلَِْدْيَدةِ َويَ ْلَبُسْوَن ثَِيابَ ُهْم  نعت للنصب  
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 مرفوعات األسماء( األخطاء في 1بيانات نتائج االختبار: )
 وصف األخطاء تصويب األخطاء موقع األخطاء األخطاءشكال أ اسم الطالب الرقم

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ اآلن  َوْزنُ َها َوََخُْسْوَن  ََخَْسةَ اآلن  َوْزنَ َها مبتدأ و خرب عفيف الدين ٔ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل َسْبِعْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل َسْبِعْْيَ َكْيلً  َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةِ ََتَْتِلُف  فاعل   
َنةً َفَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ  َفَمْريَُ  ِجدًّا َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َسَِ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ  أََىم  الشََّباِب  َمْرَحَلةُ  َمْرَحَلةَ  أََىمَّ الشََّباِب  َمْرَحَلةَ  مبتدأ و خرب  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  اْلَعطَاِء َواْلَعَملِ  َمْرَحَلةُ الشََّباِب ِىَي  وَمْرَحَلةُ  اْلَعطَاِء َواْلَعَملِ  َمْرَحَلةَ الشََّباِب ِىَي  وَمْرَحَلةَ  مبتدأ و خرب  
رًاوَكَاَن   اسم كان    السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِمْن َأْصَحاِب الرَُّسْولِ  َكِثي ْرٌ وَكَاَن   ِمْن َأْصَحاِب الرَُّسْولِ  َكِثي ْ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلُمَهاِجرِْيَن َواْْلَْنَصارِ  ُشيُ ْوخُ َوِفْيِو  اْلُمَهاِجرِْيَن َواْْلَْنَصارِ  ُشيُ ْوخِ ْيِو َوفِ  مبتدأ مؤخر  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةُ ََتَْتاُج  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةِ ََتَْتاُج  فاعل  
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدِ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ َوَُتِْطُئ  ْاْلُمَّةِ َوَُتِْطُئ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك   َعلَقَةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريَُ  ُمْشِكَلةً ََتَْتِلُف  فاعل امام شافعي ٕ

 السياق رفعو يقتضي جر ما  َِتَاِنَ َعْشَرَة َسَنةً  َوُعْمرُهُ  َِتَاِنَ َعْشَرَة َسَنًة  َوُعْمرِهِ  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةُ ََتَْتاُج  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةِ ََتَْتاُج  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  َعلَقَةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  لِلن َّْفسِ  َوَمْنعٌ ُجْوٌع َوِحْرَماٌن  لِلن َّْفسِ  َوَمْنعاً ُجْوٌع َوِحْرَماٌن  عطف للرفع  
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 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْااِلْجِتَماِعي  َوالتََّكاُفُل  اِلْجِتَماِعي  َوالتََّكاُفُل اْ  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل َسْبِعْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل َسْبِعْْيَ َكْيلً  َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل  حممد زين الدين ٖ

رًاوَكَاَن   اسم كان    السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِمْن َأْصَحاِب الرَُّسْولِ  َكِثي ْرٌ وَكَاَن   ِمْن َأْصَحاِب الرَُّسْولِ  َكِثي ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  لِلن َّْفسِ  َوَمْنعٌ ُجْوٌع َوِحْرَماٌن  لِلن َّْفسِ  َوَمْنعاً ُجْوٌع َوِحْرَماٌن  عطف للرفع  
ُعْوَن َكْيلً  َوْزنَ َها مبتدأ  ديان فيصل رمحن  ٗ ُعْوَن َكْيلً  َوْزنُ َها اآلن َسب ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اآلن َسب ْ

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
َفٌة ِجدًّا  فَ َزيْ َنبَ  مبتدأ أم اْلولياء ٘ َفٌة ِجدًّا فَ َزيْ َنبُ  َنَِي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  َنَِي ْ

َفةٍ فَ َزيْ َنُب  خرب   َفةٌ فَ َزيْ َنُب َنَِ  ِجدًّا  َنَِي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  ِجدًّا ي ْ
َنٌة ِجدًّا  َوَمْريََ  مبتدأ   ي ْ ا َوَمْريَُ  َسَِ َنٌة ِجدًّ ي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  َسَِ
َنةٍ َوَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َوَمْرَيُ  ِجدًّا  َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  ِجدًّا َسَِ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  اآلن ََخَْسٌة َوََخُْسْونَ  َوْزنُ َها اآلن ََخَْسَة َوََخُْسْوَن  َوْزِِنَا مبتدأ   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ  َوْزنُ َها اآلن َوََخُْسْوَن  ََخَْسةَ َوْزنُ َها اآلن  خرب   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل َسْبِعْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل َسْبِعْْيَ َكْيلً  َوْزِِنَاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
َنةٍ َفَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َفَمْرَيُ  ِجدًّا َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  ِجدًّا َسَِ
ُعْوَن َكْيلً  َوْزِِنَا مبتدأ    ُعْوَن َكْيلً  َوْزنُ َها اآلن َسب ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اآلن َسب ْ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزِِنَاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزِِنَاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد  َوْزِِنَافَ زَاَد  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الشَّاِب اْلَقِوي   ِإََل  ْاْلُمَّةُ ََتَْتاُج  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةِ ََتَْتاُج  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  طَي َبةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك َعلَقٌَة  طَي َبةٍ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك َعلَقٌَة  نعت للرفع  
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 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل قُ وَِّة الشَّابِ  ْاْلُمَّةُ َكَما ََتَْتاُج  ِإََل قُ وَِّة الشَّابِ  ْاْلُمَّةِ َكَما ََتَْتاُج  فاعل  
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدِ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ َحىتَّ َتِصُل   ْاْلُمَّةِ َحىتَّ َتِصُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ُجْوعٌ َفِفي الصَّْوِم  ُجْوعٍ َفِفي الصَّْوِم  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانٍ ُجْوٌع  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ُمَشارََكةٌ َوِف ِعْيِد اَْلْضَحى  ُمَشارََكةً َوِف ِعْيِد اَْلْضَحى  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  فَ رَحٍ  أَيَّامُ  فَاْْلَْعَياُد ْاإِلْسَلِميَّةُ  فَ رَحٍ  أَيَّامِ فَاْْلَْعَياُد ْاإِلْسَلِميَُّة  خرب  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورِ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاَْلْعَيادُ ُتْصِبُح  ْاَْلْعَيادِ ُتْصِبُح  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانِ   فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  َسةٌ َوْزنُ َها اآلن َخَْ  َوََخُْسْوَن  ََخَْسةَ َوْزنُ َها اآلن  خرب  أنا أريا ٙ

 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ َوَُتِْطُئ  ْاْلُمَّةِ َوَُتِْطُئ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْلُمَّةُ َحىتَّ َتِصُل اْ   ْاْلُمَّةِ َحىتَّ َتِصُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك   َعلَقَةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ُجْوعٌ َفِفي الصَّْوِم  ُجْوعٍ َفِفي الصَّْوِم  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانٍ ُجْوٌع  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْااِلنِْتَصارِ  فَ رَحُ فَ ُهَو  ْااِلنِْتَصارِ  فَ رَحَ فَ ُهَو  خرب  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاءِ  ِإْدَخالُ  الس ُرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاءِ  ِإْدَخالَ  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورِ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
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َها  فاعل   َها  الت ََّعاُونِ َوَيْظَهُر ِفي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّعاُونُ َوَيْظَهُر ِفي ْ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  َسةٌ َوْزنُ َها اآلن َخَْ  َوََخُْسْوَن  ََخَْسةَ َوْزنُ َها اآلن  خرب  خري السعادة ٚ

 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزِِنَاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريَُ  ُمْشِكَلةً ََتَْتِلُف  فاعل  
َنةٍ َفَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َفَمْرَيُ  ِجدًّا َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  ِجدًّا َسَِ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الشََّباِب  َمْرَحَلةُ  الشََّبابِ  َمْرَحَلةِ  مبتدأ   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلَعطَاِء َواْلَعَملِ  َمْرَحَلةُ ِىَي  اْلَعطَاِء َواْلَعَملِ  َمْرَحَلةِ ِىَي  خرب  
رًاوَكَاَن   اسم كان    السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِمْن َأْصَحاِب الرَُّسْولِ  َكِثي ْرٌ وَكَاَن   ِمْن َأْصَحاِب الرَُّسْولِ  َكِثي ْ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ َوَُتِْطُئ  ْاْلُمَّةِ َوَُتِْطُئ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما   َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك   َعلَقَةٍ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   رٌ ث َ أَ ا لََ  رَ ث َ أَ ا لََ  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  رٌ ي ْ بِ كَ  رٌ ث َ ا أَ لََ  رً ي ْ بِ كَ  رٌ ث َ ا أَ لََ  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانِ ُجْوٌع  عطف للرفع  
نِْتَصارِ  فَ رَحَ فَ ُهَو  خرب   نِْتَصارِ  فَ رَحُ فَ ُهَو  ااْلِ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ااْلِ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  للِ  َوطَاَعةٌ  للِ  َوطَاَعةِ  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْورِ  ِإْدَخالُ  الس ُرْورِ  ِإْدَخالَ  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  فَ رَحٍ  أَيَّامُ  فَاْْلَْعَياُد ْاإِلْسَلِميَّةُ  فَ رَحٍ  أَيَّامَ فَاْْلَْعَياُد ْاإِلْسَلِميَُّة  خرب  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورِ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
َها الت ََّعاُوُن  عطف للرفع   َها الت ََّعاُونُ  َوالتََّكاُفلِ َوَيْظَهُر ِفي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  َوالتََّكاُفلُ  َوَيْظَهُر ِفي ْ
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 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانِ   فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل  منزرة ٛ

ُعْوَن َكْيلً  َوْزنَ َها مبتدأ    ُعْوَن َكْيلً  َوْزنُ َها اآلن َسب ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اآلن َسب ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدِ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
نِْتَصارِ  فَ رَحَ فَ ُهَو  خرب   نِْتَصارِ  فَ رَحُ فَ ُهَو  ااْلِ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ااْلِ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوَمْريَُ َزيْ َنُب  َوَمْريََ َزيْ َنُب  عطف للرفع ليلة املنتفعة ٜ

َنةً َوَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َوَمْرَيُ  ِجدًّا  َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َسَِ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  اآلن ََخَْسٌة َوََخُْسْونَ  َوْزنُ َها اآلن ََخَْسُة َوََخُْسْوَن  ِوْزنَ َها مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
َنةً َفَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َفَمْرَيُ  ِجدًّا َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َسَِ
ُعْوَن َكْيلً  َوْزنَ َها مبتدأ    ُعْوَن َكْيلً  َوْزنُ َها اآلن َسب ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اآلن َسب ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد   َوْزنَ َهافَ زَاَد  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةُ ََتَْتاُج  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةَ ََتَْتاُج  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك   َعلَقَةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْاْلُمَّةُ َحىتَّ َتِصُل   ْاْلُمَّةَ َحىتَّ َتِصُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانِ ُجْوٌع  عطف للرفع  
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 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ُمَشارََكةٌ َوِف ِعْيِد اَْلْضَحى  ُمَشارََكةً َوِف ِعْيِد اَْلْضَحى  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانَ   فاعل  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوَمْرَيُ َصِديْ َقَتانِ  َزيْ َنبُ  َوَمْرَيَ َصِديْ َقَتانِ  َزيْ َنبَ  مبتدأ إينداه سافطري  ٓٔ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َصِديْ َقَتانِ  َوَمْريَُ َزيْ َنُب  َصِديْ َقَتانِ  َوَمْريََ َزيْ َنُب  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َزيْ َنبُ تُرِْيُد   َزيْ َنبَ تُرِْيُد  فاعل  
رًا َزيْ َنبَ  مبتدأ   رًا َزيْ َنبُ  تُ َفك ُر َكِثي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  تُ َفك ُر َكِثي ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ َوْزنُ َها اآلن  َوََخُْسْوَن  ََخَْسةً َوْزنُ َها اآلن  خرب   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   زَيْ َنبُ َأَخَذْت   َزيْ َنبَ َأَخَذْت   فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   يْ َنبُ زَ  َلَْ ُُتَاِرسْ   زَيْ َنبَ َلَْ ُُتَاِرْس   فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةً ََتَْتِلُف  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   رٌ ث َ أَ ا لََ  رَ ث َ أَ ا لََ  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  رٌ ي ْ بِ كَ  رٌ ث َ ا أَ لََ  رْيٍ بِ كَ  رٌ ث َ ا أَ لََ  نعت للرفع  
نِْتَصارِ  فَ رَحَ فَ ُهَو  خرب   نِْتَصارِ  فَ رَحُ فَ ُهَو  ااْلِ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ااْلِ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  للِ  َوطَاَعةٌ  للِ  َوطَاَعةَ  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْااِلْجِتَماِعي  َوالتََّكاُفُل  اِلْجِتَماِعي  َوالتََّكاُفُل اْ  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ َوْزنُ َها اآلن  َوََخُْسْوَن  ََخَْسةً َوْزنُ َها اآلن  خرب  رفعة املنورة ٔٔ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةُ ََتَْتاُج  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةِ ََتَْتاُج  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل قُ وَِّة الشَّابِ  ْاْلُمَّةُ َكَما ََتَْتاُج  ِإََل قُ وَِّة الشَّابِ  ْاْلُمَّةِ َكَما ََتَْتاُج  فاعل  
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 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ َوَُتِْطُئ  ْاْلُمَّةِ َوَُتِْطُئ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ َحىتَّ َتِصُل  ْاْلُمَِّة َحىتَّ َتِصُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانِ ُجْوٌع  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  

َفةً فَ َزيْ َنُب  خرب فؤدة النظيفة ٕٔ َفةٌ فَ َزيْ َنُب  ِجدًّا  َنَِي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َنَِي ْ
َنةً َوَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َوَمْرَيُ  ِجدًّا  َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َسَِ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  َسةٌ اآلن َخَْ  َوْزنُ َها َوََخُْسْوَن  ََخَْسةً اآلن  َوْزنَ َها مبتدأ خرب  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةِ ََتَْتِلُف  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  َيِصَل َوْزنَ َها ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً َيَُِب أَْن  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلُمَهاِجرِْينَ  ُشيُ ْوخُ  َوِفْيوِ  اْلُمَهاِجرِْينَ  ُشيُ ْوخِ َوِفْيِو  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةُ ََتَْتاُج  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةِ ََتَْتاُج  فاعل  
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدِ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َعلَقٌَة َأْن َتُكْوَن ُىَناَك   َعلَقَةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  مُ لَ سْ إلِ اْ  مَّ تَ ىْ اِ  مِ لَ سْ إلِ اْ  مَّ تَ ىْ اِ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الصَّْومَ  اللُ َرَبَط  الصَّْومَ  اللِ َرَبَط  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانِ ُجْوٌع  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاءِ  ِإْدَخالُ  الس ُرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاءِ  ِإْدَخالَ  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ُمَشارََكةٌ َوِف ِعْيِد اَْلْضَحى  ُمَشارََكةً َوِف ِعْيِد اَْلْضَحى  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
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 السياق رفعو يقتضي رفع ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورَأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانِ   فاعل  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل  أنية السعدية ٖٔ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةِ ََتَْتِلُف  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد   َوْزنَ َهافَ زَاَد  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ  أََىم  َمْرَحَلُة الشََّباِب  َمْرَحَلةٍ  أََىمَّ َمْرَحَلُة الشََّباِب  خرب  
ْنَسانِ  مبتدأ   ْنَسانُ  الَِّذْي الَيُ ْعِطيْ  َواإْلِ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الَِّذْي الَيُ ْعِطيْ  َواإْلِ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلُمَهاِجرِْينَ  ُشيُ ْوخُ َوِفْيِو  اْلُمَهاِجرِْينَ  ُشيُ ْوخِ َوِفْيِو  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةُ ََتَْتاُج  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةِ ََتَْتاُج  فاعل  
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدِ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْاْلُمَّةُ َحىتَّ َتِصُل   ْاْلُمَّةَ َحىتَّ َتِصُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما   َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك   َعلَقَةٍ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  كان  اسم  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
َها  فاعل   َها  الت ََّعاُونَ َوَيْظَهُر ِفي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  الت ََّعاُونُ َوَيْظَهُر ِفي ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  فَ رَحٍ  أَيَّامُ فَاْْلَْعَياُد ْاإِلْسَلِميَُّة  فَ رَحٍ  أَيَّامَ فَاْْلَْعَياُد ْاإِلْسَلِميَُّة  خرب  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاَْلْعَيادُ ُتْصِبُح  ْاَْلْعَيادِ ُتْصِبُح  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسَ يَ َتَباَدُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانَ   فاعل  
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 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريَُ َوتُرِْيُد  َمْريََ  َوتُرِْيدُ  فاعل نور الدى ٗٔ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  َسةٌ َوْزنُ َها اآلن َخَْ  َوََخُْسْوَن  ََخَْسةً َوْزنُ َها اآلن  خرب  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الر يَاَضةَ َلَْ ُتُاَِرْس َزيْ َنُب   الر يَاَضةَ َلَْ ُتُاَِرْس َزيْ َنَب  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ ََتَْتِلُف ُمْشِكَلُة  َمْريََ  ُمْشِكَلةَ ََتَْتِلُف  فاعل  
َنةً َفَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َفَمْرَيُ  ِجدًّا َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َسَِ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد   َوْزنَ َهافَ زَاَد  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ  أََىم  َمْرَحَلُة الشََّباِب  َمْرَحَلةٍ  أََىمَّ َمْرَحَلُة الشََّباِب  خرب  
ْنَسانِ  مبتدأ   ْنَسانُ  الَِّذْي الَيُ ْعِطيْ  َواإْلِ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الَِّذْي الَيُ ْعِطيْ  َواإْلِ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانِ ُجْوٌع  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  للِ  َوطَاَعةٌ  للِ  َوطَاَعةَ  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورِ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانَ   فاعل  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ  َوْزنُ َها اآلن َوََخُْسْوَن  ََخَْسةَ َوْزنُ َها اآلن  خرب اثنْي سلمة ٘ٔ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ  أََىم  َمْرَحَلُة الشََّباِب  َمْرَحَلةٍ  أََىمَّ َمْرَحَلُة الشََّباِب  خرب  
نِْتَصارِ  فَ رَحَ فَ ُهَو  خرب   نِْتَصارِ  فَ رَحُ فَ ُهَو  ااْلِ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ااْلِ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َشاِملٌ َوُسُرْوٌر  َشاِملَ َوُسُرْوٌر  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورَ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
َها  فاعل   َها  الت ََّعاُونَ َوَيْظَهُر ِفي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  الت ََّعاُونُ َوَيْظَهُر ِفي ْ
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 السياق رفعو يقتضي جر ما  اآلن ََخَْسٌة َوََخُْسْونَ  َوْزنُ َها اآلن ََخَْسُة َوََخُْسْوَن  َوْزِِنَا مبتدأ حممد شكران رفيق ٙٔ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةَ ََتَْتِلُف  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الشََّباِب أََىم  َمْرَحَلةٍ  َمْرَحَلةُ  الشََّباِب أََىمَّ َمْرَحَلةٍ  َمْرَحَلةِ  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْرَحَلةٍ  أََىم  َمْرَحَلُة الشََّباِب  َمْرَحَلةٍ  أََىمَّ َمْرَحَلُة الشََّباِب  خرب  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلَعطَاِء َواْلَعَملِ  َمْرَحَلةُ ِىَي  اْلَعطَاِء َواْلَعَملِ  َمْرَحَلةِ ِىَي  خرب  
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدَ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ َحىتَّ َتِصَل   ْاْلُمَّةِ َحىتَّ َتِصَل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ُجْوعٌ َفِفي الصَّْوِم  ُجْوعٍ َفِفي الصَّْوِم  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانٍ ُجْوٌع  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  للٍ  َوطَاَعةٌ  للٍ  َوطَاَعةِ  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاءِ  ِإْدَخالُ  الس ُرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاءِ  ِإْدَخالَ  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورِ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  اُْلمْسِلمِ يَ تَ َقرَُّب ِِبَا  ُلمْسِلمِ يَ تَ َقرَُّب ِِبَا اْ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َزيْ َنبُ تُرِْيُد  َزيْ َنبَ تُرِْيُد  فاعل دية نفة ساري ٚٔ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الر يَاَضةَ  َزيْ َنبُ َلَْ ُتُاَِرْس                                                  الر يَاَضَة                                                                                                                  َزيْ َنبَ َلَْ ُتُاَِرْس  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلُمَهاِجرِْينَ  ُشيُ ْوخُ َوِفْيِو  اْلُمَهاِجرِْينَ  ُشيُ ْوخِ َوِفْيِو  مبتدأ  
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 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل قُ وَِّة الشَّابِ  ْاْلُمَّةُ َتاُج َكَما َتَْ  ِإََل قُ وَِّة الشَّابِ  ْاْلُمَّةَ َكَما ََتَْتاُج  فاعل  
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدِ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْاْلُمَّةُ َحىتَّ َتِصَل   ْاْلُمَّةَ َحىتَّ َتِصَل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  للرفعنعت   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورَ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
َها  فاعل   َها  الت ََّعاُونِ َوَيْظَهُر ِفي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّعاُونُ َوَيْظَهُر ِفي ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْااِلْجِتَماِعي  َوالتََّكاُفُل  اِلْجِتَماِعيَّ َوالتََّكاُفُل اْ  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانَ   فاعل  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل  إيرسا ديوانا ٛٔ
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدِ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  َعلَقَةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  للِ  َوطَاَعةٌ  للِ  َوطَاَعةً  عطف للرفع  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل  خري الناصر ٜٔ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ َوْزنُ َها اآلن  َوََخُْسْوَن  ََخَْسةَ َوْزنُ َها اآلن  خرب طنطاوي حيي ٕٓ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  ِإََل ََخِْسْْيَ َكْيلً  َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد   َوْزنَ َهافَ زَاَد  فاعل   
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدَ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك   َعلَقَةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانِ ُجْوٌع  عطف للرفع  
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 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورَ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
ْجِتَماِعي  َوالتََّكاُفُل  نعت للرفع   ْجِتَماِعي  َوالتََّكاُفُل  ااْلِ  السياق رفعو يقتضي جر ما  ااْلِ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانَ   فاعل  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ اآلن  َوْزنُ َها َوََخُْسْوَن  َسةَ اآلن َخَْ  َوْزنَ َها مبتدأ و خرب مبا ارمحي ٕٔ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةَ ََتَْتِلُف  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدَ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ

َفةً فَ َزيْ َنُب  خرب سونارنطا ٕٕ َفةٌ فَ َزيْ َنُب  ِجدًّا  َنَِي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َنَِي ْ
َنةً َوَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ  َوَمْريَُ  ِجدًّا  َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َسَِ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ اآلن  َوْزنُ َها َوََخُْسْوَن  َسةَ اآلن َخَْ  َوْزنَ َها مبتدأ و خرب  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما    َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َها َيَُِب أَْن َيِصلَ  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةَ ََتَْتِلُف  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد   َوْزنَ َهافَ زَاَد  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  طَي َبةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك َعلَقٌَة  طَي َبةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك َعلَقٌَة  للرفعنعت   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  يَّ رِ وْ رُ ضَ  رٌ مْ أَ ا هَ ن َ ِْلَ  يَّ رِ وْ رُ ضَ  رَ مْ أَ ا هَ ن َ ِْلَ  خرب أنّ   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْااِلنِْتَصارِ  فَ رَحُ فَ ُهَو  ْااِلنِْتَصارِ  فَ رَحَ فَ ُهَو  خرب  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورِ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْاَْلْعَيادُ ُتْصِبُح  ْاَْلْعَيادَ ُتْصِبُح  فاعل  
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 السياق رفعو يقتضي جر ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ  يَ َتص لُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانِ يَ َتص ُل   فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  اآلن ََخَْسٌة َوََخُْسْونَ  َوْزنُ َها اآلن ََخَْسُة َوََخُْسْوَن  َوْزنَ َها مبتدأ  نور ساَل ٖٕ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما    َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةَ ََتَْتِلُف  فاعل  
َنةَ َفَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َفَمْرَيُ  ِجدًّا َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َسَِ
ُعْوَن َكْيلً  َوْزنَ َها مبتدأ    ُعْوَن َكْيلً  َوْزنُ َها اآلن َسب ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اآلن َسب ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد   َوْزنَ َهافَ زَاَد  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلُمَهاِجرِْينَ  ُشيُ ْوخُ َوِفْيِو  اْلُمَهاِجرِْينَ  ُشيُ ْوخِ َوِفْيِو  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َِتَاِنَ َعَشَرَة َسَنةً  َوُعْمرُهُ  َِتَاِنَ َعَشَرَة َسَنةً  َوُعْمرِهِ  مبتدأ  
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدِ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  َعلَقَةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ُجْوعٌ َفِفي الصَّْوِم  ُجْوعٍ َفِفي الصَّْوِم  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانٍ ُجْوٌع  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْااِلنِْتَصارِ  فَ رَحُ فَ ُهَو  ْااِلنِْتَصارِ  فَ رَحَ فَ ُهَو  خرب  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورَ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
َها  فاعل   َها  الت ََّعاُونِ َوَيْظَهُر ِفي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّعاُونُ َوَيْظَهُر ِفي ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْااِلْجِتَماِعي   َوالتََّكاُفلُ  اِلْجِتَماِعي  اْ  َوالتََّكاُفلِ  عطف ونعت للرفع  

َفةٍ فَ َزيْ َنُب  خرب حممد مصلحْي  ٕٗ ا  َنَِي ْ َفةٌ فَ َزيْ َنُب  ِجدٍّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  ِجدًّا َنَِي ْ
َنةٍ َوَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َوَمْرَيُ  ِجدًّا  َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  ِجدًّا َسَِ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َزيْ َنبُ تُرِْيُد   َزيْ َنبَ تُرِْيُد  فاعل  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َمْريَُ َوتُرِْيُد   َمْريََ َوتُرِْيُد  فاعل  
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 السياق رفعو يقتضي نصب ما  اآلن ََخَْسٌة َوََخُْسْونَ  َوْزنُ َها اآلن ََخَْسُة َوََخُْسْوَن  َوْزنَ َها مبتدأ   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما    َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةِ ََتَْتِلُف  فاعل  
َنةِ َفَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َفَمْرَيُ  ِجدًّا َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  ِجدًّا َسَِ
ُعْوَن َكْيلً  َوْزنَ َها مبتدأ    ُعْوَن َكْيلً  َوْزنُ َها اآلن َسب ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اآلن َسب ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد   َوْزنَ َهافَ زَاَد  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الشََّبابِ  َمْرَحَلةُ  الشََّبابِ  َمْرَحَلةَ  مبتدأ  
ْنَسانِ  مبتدأ   ْنَسانُ  الَِّذْي الَيُ ْعِطيْ  َواإْلِ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الَِّذْي الَيُ ْعِطيْ  َواإْلِ
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدَ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي جر ما   َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك   َعلَقَةِ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  طَي َبةٌ َعلََقٌة  طَي َبةٍ َعلََقٌة  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ  َحىتَّ َتِصلَ   ْاْلُمَّةِ َحىتَّ َتِصَل  فاعل  

َفةً فَ َزيْ َنُب  خرب فجر استقامة ٕ٘ ا  َنَِي ْ َفةٌ فَ َزيْ َنُب  ِجدٍّ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َنَِي ْ
َنةً َوَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َوَمْرَيُ  ِجدًّا  َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َسَِ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ اآلن  َوْزنُ َها َوََخُْسْوَن  ََخَْسةَ اآلن  َوْزنَ َها مبتدأ وخرب  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةَ ََتَْتِلُف  فاعل  
َنةً َفَمْرَيُ  خرب   ي ْ َنةٌ َفَمْرَيُ  ِجدًّا َسَِ ي ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  ِجدًّا َسَِ
ُعْوَن َكْيلً  َوْزنَ َها مبتدأ    ُعْوَن َكْيلً  َوْزنُ َها اآلن َسب ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اآلن َسب ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد   َوْزنَ َهافَ زَاَد  فاعل   
ْنَسانِ  مبتدأ   ْنَسانُ  الَِّذْي الَيُ ْعِطيْ  َواإْلِ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الَِّذْي الَيُ ْعِطيْ  َواإْلِ
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 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةُ ََتَْتاُج  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةِ ََتَْتاُج  فاعل  
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدِ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ َوَُتِْطُئ  ْاْلُمَّةِ َوَُتِْطُئ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ َحىتَّ َتِصُل  ْاْلُمَِّة َحىتَّ َتِصُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْااِلنِْتَصارِ  فَ رَحُ فَ ُهَو  ْااِلنِْتَصارِ  فَ رَحَ فَ ُهَو  خرب  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْااِلْجِتَماِعي  َوالتََّكاُفُل  َوالتََّكاُفُل ْااِلْجِتَماِعيَّ  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورَ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاَْلْعَيادُ ُتْصِبُح  ْاَْلْعَيادِ ُتْصِبُح  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  املْسِلمُ يَ تَ َقرَُّب ِِبَا  املْسِلمِ يَ تَ َقرَُّب ِِبَا  فاعل  
َها  فاعل   َها  الت ََّعاُونِ َوَيْظَهُر ِفي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّعاُونُ َوَيْظَهُر ِفي ْ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ  يَ َتص لُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانِ يَ َتص ُل   فاعل  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما    َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل  لطفي غزايل ٕٙ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد   َوْزنَ َهافَ زَاَد  فاعل   
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدَ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ اآلن  َوْزنُ َها َوََخُْسْوَن  ََخَْسةَ اآلن  َوْزنَ َها مبتدأ وخرب ِنار نور نافع ٕٚ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةَ ََتَْتِلُف  فاعل  
ْنَسانِ  مبتدأ   ْنَسانُ  الَِّذْي الَيُ ْعِطيْ  َواإْلِ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الَِّذْي الَيُ ْعِطيْ  َواإْلِ
 السياق رفعو يقتضي جر ما   ْاْلُمَّةُ َكَما ََتَْتاُج   ْاْلُمَّةِ َكَما ََتَْتاُج  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  طَي َبةٌ  َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  طَي َبةَ  َعلَقَةَ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
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 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانٍ ُجْوٌع  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاءِ  ِإْدَخالُ  الس ُرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاءِ  ِإْدَخالَ  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورِ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
َها  فاعل   َها  الت ََّعاُونِ َوَيْظَهُر ِفي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّعاُونُ َوَيْظَهُر ِفي ْ
ْجِتَماِعي   َوالتَّكاَُفلِ  عطف ونعت لرفع   ْجِتَماِعي   َوالتَّكاَُفلُ  ااْلِ  السياق رفعو يقتضي جر ما  ااْلِ

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوََخُْسْونَ  ََخَْسةٌ اآلن  َوْزنُ َها َوََخُْسْوَن  ََخَْسةَ اآلن  َوْزنَ َها مبتدأ وخرب ىونانج أدي ريانطا ٕٛ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما    َوْزنُ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل   َوْزنَ َهاَيَُِب أَْن َيِصَل  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َمْريََ  ُمْشِكَلةُ ََتَْتِلُف  َمْريََ  ُمْشِكَلةَ ََتَْتِلُف  فاعل  
ُعْوَن َكْيلً  َوْزنَ َها مبتدأ    ُعْوَن َكْيلً  َوْزنُ َها اآلن َسب ْ  السياق رفعو يقتضي نصب ما  اآلن َسب ْ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص   َوْزنَ َهاَكْيَف يَ ن ُْقُص  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوْزنُ َهافَ زَاَد   َوْزنَ َهافَ زَاَد  فاعل   
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ِإََل الشَّاِب اْلَقِوي   ْاْلُمَّةُ ََتَْتاُج  الشَّاِب اْلَقِوي  ِإََل ْاْلُمَِّة ََتَْتاُج  فاعل  
َم  فاعل   َم  اْلِبَلدِ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ  السياق رفعو يقتضي جر ما  اْلِبَلدُ َحىتَّ تَ تَ َقدَّ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاْلُمَّةُ َوَُتِْطُئ  ْاْلُمَّةِ َوَُتِْطُئ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ْاْلُمَّةُ َحىتَّ َتِصُل   ْاْلُمَّةَ َحىتَّ َتِصُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما   َعلَقَةٌ َأْن َتُكْوَن ُىَناَك   َعلَقَةً َأْن َتُكْوَن ُىَناَك  اسم كان  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ُجْوعٌ َفِفي الصَّْوِم  ُجْوعٍ َفِفي الصَّْوِم  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  َوِحْرَمانٌ ُجْوٌع  َوِحْرَمانٍ ُجْوٌع  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  للٍ  َوطَاَعةٌ  للٍ  َوطَاَعةِ  عطف للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  الس ُرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاءِ  ِإْدَخالُ  الس ُرْوِر َعَلى اْلُفَقرَاءِ  ِإْدَخالَ  مبتدأ  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  ُمَشارََكةٌ َوِف ِعْيِد اَْلْضَحى  ُمَشارََكةً َوِف ِعْيِد اَْلْضَحى  مبتدأ  
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 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  فَ رَحٍ  أَيَّامُ  فَاْْلَْعَياُد ْاإِلْسَلِميَّةُ  فَ رَحٍ  أَيَّامَ فَاْْلَْعَياُد ْاإِلْسَلِميَُّة  خرب  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الس ُرْورُ َأْن يَ ُعمَّ  الس ُرْورِ َأْن يَ ُعمَّ  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاَْلْعَيادُ ُتْصِبُح  ْاَْلْعَيادِ ُتْصِبُح  فاعل  
َها  فاعل   َها  الت ََّعاُونِ َوَيْظَهُر ِفي ْ  السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّعاُونُ َوَيْظَهُر ِفي ْ
ْجِتَماِعي   َوالتَّكاَُفلِ  عطف ونعت لرفع   ْجِتَماِعي   َوالتَّكاَُفلُ  ااْلِ  السياق رفعو يقتضي جر ما  ااْلِ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  الت ََّهاِن  النَّاسُ يَ َتَباَدُل  الت ََّهاِن  النَّاسِ يَ َتَباَدُل  فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانُ   بِرَب وِ  ْاإِلْنَسانِ   فاعل  
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ب  ُهمْ َما َرَزقَ ُهْم رَ  َرِب ِمْ َما َرَزقَ ُهْم  فاعل  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  للٍ  َوطَاَعةٌ  للٍ  َوطَاَعةً  عطف للرفع حممد جنم الدين ٜٕ
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  لِلن َّْفسِ  َوَمْنعٌ  لِلن َّْفسِ  َوَمَنعَ  عطف للرفع زين املسرية ٖٓ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاإِلْسَلِميَّةُ فَاْْلَْعَياُد  ْاإِلْسَلِميَّةِ فَاْْلَْعَياُد  نعت للرفع  
 السياق رفعو يقتضي نصب ما  َوالتََّكاُفُل ْااِلْجِتَماِعي   َوالتََّكاُفُل ْااِلْجِتَماِعيَّ  نعت للرفع  

 السياق رفعو يقتضي نصب ما  للِ  َوطَاَعةٌ  للِ  َوطَاَعةً  عطف للرفع مسروري طلحة ٖٔ
 السياق رفعو يقتضي جر ما  ْاَْلْعَيادُ ُتْصِبُح  ْاَْلْعَيادِ ُتْصِبُح  فاعل  
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