
لمرحلة اكتاب النحو العربي باألمثلة القرآنية لطالب تطوير
بسنغافورةالثانوية بمدرسة الجنيد اإلسالمية

رسالة الماجستير

إعداد
سييت نور حنا عبد اخلالد

١٢٧٢٠١١٥: رقم التسجيل

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا

مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا
٢٠١٤



ب

لمرحلة اكتاب النحو العربي باألمثلة القرآنية لطالب تطوير
بسنغافورةالثانوية بمدرسة الجنيد اإلسالمية

رسالة الماجستير
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا تقدم إىل 

ط من شروط احلصول على درجة املاجستري الستيفاء شر 
يف تعليم اللغة العربية

إعداد
سييت نور حّنا عبد اخلالد

١٢٧٢٠١١٥: رقم التسجيل

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا

ية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكوم
٢٠١٤يناير 



ج

الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة
تطوير كتاب النحو العربي باألمثلة القرآنية : إن رسالة املاجستري حتت العنوان

:ة ا الطالباليت أعد،بسنغافورةلطالب المرحلة الثانوية بمدرسة الجنيد اإلسالمية 
سيتي نور حّنا عبد الخالد: االسم

١٢٧٢٠١١٥: لرقم التسجي
قر قبوهلا شرطا يعن هذه الرسالة أمام جملس املناقشة و ةالطالبتقد دافع

١١، بتاريخ ميسللحصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اخل
.م٢٠١٤سبتمرب

:تكون جملس املناقشة من الساداتيو 
رئيسا مناقشاالدكتور زيد بن مسري، املاجستري

_______________١٩٦٧٠٣١٥٢٠٠٠٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف
مناقشا أساسياالدكتور ولدانا وركاديناتا، املاجستري

_______________١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١:رقم التوظيف
مشرفا مناقشاالدكتور حممد عبد احلميد، املاجستري

_______________١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢:رقم التوظيف
مشرفا مناقشانري العابدين، املاجستريالدكتور م

_______________١٩٧٢٠٤٢٠٢٠٠٢١٢١٠٠٣:رقم التوظيف
اعتماد

مدير الدراسات العليا

، الماجستيرمهيمنالحاجاألستاذ الدكتور 
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف



د

ةبإقرار الطال

:أدناه، وبيانايت كاآليتةأنا املوقع
حّنا عبد الخالدسيتي نور: االسم

١٢٧٢٠١١٥: رقم التسجيل
تطوير كتاب النحو العربي باألمثلة القرآنية لطالب المرحلة الثانوية : العنوان

,بسنغافورةبمدرسة الجنيد اإلسالمية 

ا لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يف أقر بأن هذه الرسالة اليت حضر
ت العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية كلية الدراسا

ا  ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخرتكتبو ماالنج، حضر ذا ادعى إو . ها بنفسي وما زور
ا فعال ليست من حبثي فأنا أ ا من تأليفه وتبني أ مل املسؤولية على حتأحد استقباال أ

لى كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا عوأذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف 
.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

.جيربين أحد على ذلكهذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل

.م٢٠١٤سبتمرب٩، باتو
ة،املقر ةالطالب

سييت نور حنّا عبد اخلالد



ه

استهالل

لرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِٰن ا

: قال اهللا تعاىل 
نَساَن ِمْن َعَلقٍ . اقْـَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ ( اقْـَرْأ َوَربَُّك . َخَلَق اْإلِ

نَساَن َماملَْ يـَْعَلمْ . الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلمِ . اْألَْكَرمُ  )َعلََّم اْإلِ
٥-١: سورة العلق 

)قـُْرآنًا َعَربِيا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ ِإنَّا أَنَزْلَناهُ : (قال تعاىل 
))٢:سورة يوسف (( 



و

إهداء

:أهدي هذه الرسالة إىل

أيب وأمي 
اللذين ربياين وأّدباين أحسن التأديب

ي املكرمنيأساتيذ
إجالالتقديرا و الذين أدين هلم بالكثري

كافة املدرسني يف مجيع املدارس اإلسالمية
.عداد جيل املسلمنيإلا جهودهم لنصر دين اهللا القومي و الذين قد بذلو 

اللغة العربيةحميب
الذين تعلموها خلدمة القرآن وخلدمة الدين



ز

تقديرشكر و 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف بسم اهللا الرمحن الرحيم، 
.األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد

يسر الباحثة إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا تريد الباحثة أن 
تقدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر و أمثن التقدير ملن قد ساهم وساعدها على  

:كتابة هذه الرسالة، وهم 
هيم الربفيسور الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري مدير جامعة موالنا مالك إبرا.١

.اإلسالمية احلومية مباالنج
الربفيسور الدكتور احلاج مهيمن، املاجستري مدير الدراسة العليا والدكتور احلاج ولدانا .٢

ورغاديناتا، املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم 
.اإلسالمية احلومية مباالنج

والدكتور منري . ري بصفته املشرف األولالدكتور احلاج حممد عبد احلميد، املاجست.٣
العابدين، املاجستري بصفته املشرف الثاين، اللذان وجها الباحثة وأرشداها وأشرفا 

.عليها بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة
األستاذ حممد رازيف مصطفى بصفته خبري اللغة العربية الذي أعطى املالحظات .٤

.تصحيح الكتاب التعليمي الذي قامت الباحثة بتطويرهواالقرتاحات الستكمال و 
دة أمن بصفتها خبري تصميم الكتاب املدرسي اليت أعطت األستاذة سييت نور عاي.٥

التعليقات واالقرتاحات إلصالح وتصحيح الكتاب التعليمي الذي قامت الباحثة 
.بتطويره

ة الذي أعطى األستاذ حمصن ماهوري بصفته نائب مدير مدرسة اجلنيد اإلسالمي.٦
.املالحظات واالقرتاحات الستكمال الكتاب التعليمي الذي قامت الباحثة بتطويره



ح

األستاذة ديوي فائزة رحيم بصفتها مدرسة اللغة العربية اليت أعطت املالحظات .٧
.واالقرتاحات الستكمال الكتاب التعليمي الذي قامت الباحثة بتطويره

قسم الرتبية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية األستاذ إدهام خالد رملي بصفته رئيس.٨
مبدرسة اإلرشاد زهري الذي مهد السبيل أمام أساتذة املدارس اإلسالمية بسنغافورة 
ملواصلة دراستهم ملستوى املاجسرت يف كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

.إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
عليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال تستطيع الباحثة أن مجيع األساتذة يف الدراسات ال.٩

.تذكرهم مجيعا هنا

هذا، وأسأل اهللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه 
.نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني

.م٢٠١٤ماالنج، سبتمرب 
الباحثة،

سييت نور حنّا عبد اخلالد



ط

محتويات البحث
الصفحة

أ......................................................................صفحة الغالف 
ب....................................................................صفحة املوضوع 
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ط....................................................................حمتويات البحث
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والدراسات السابقةاإلطار العام: الفصل األول
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٥.......................................البحث صطلحاتم.ز



ي

٦..........................................الدراسات السابقة.ح

اإلطار النظري: الفصل الثاني
إعداد المواد التعليمية: المبحث األول 

٩.......................................وم املواد التعليميةمفه.أ
١٠.....................................أمهية الكتاب التعليمي.ب
١١...............................أسس إعداد املواد التعليمية.ج
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١٨............................................تعريف النحو.أ
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نبذة تاريخية عن ميدان البحث: المبحث الثالث 
٣١....... ..............حملة موجزة عن مدرسة اجلنيد اإلسالمية.أ

٣١...................املواد الدراسية يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية.ب
يف والثانوية العالية املوضوعات املقررة ملادة النحو يف املرحلة الثانوية .ج

٣٣............م ٢٠١٤للعام الدراسي اإلسالميةمدرسة اجلنيد

منهجية البحث: الفصل الثالث
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ك
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العربي باألمثلة القرآنية 
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٥٢...............................................ملقابلة ا: ثانيا 
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٨١.... .............................................اقرتاحات البحث- ج
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م

قائمة الجداول

صفحةموضوعرقم
٣٢ملواد الدراسية يف مدرسة اجلنيد اإلسالميةا١
يف والثانوية العالية الثانوية مرحلةحو للاملوضوعات املقررة ملادة الن٢

م٢٠١٤للعام الدراسي مدرسة اجلنيد اإلسالمية
٤٣-٣٣

٤٧-٤٦مصادر البيانات٣
٤٨,٦٥املواصفات املستخدمة يف استبانة اخلبري ٤
٤٨مراحل تنفيذ الدراسة٥
لنحو باستخدام الكتاب املطور لهمتدريسقبلاستبانة الطالبنتيجة٦

.الشواهد القرآنيةب
٥٤

٥٧-٥٦لتعليم النحواألهداف اخلاصة٧
استبانة رأي خبري تعليم اللغة العربية والنحو عن الكتاب نتيجة٨

التعليمي
٦٧-٦٦

٧٠-٦٩تعليمي عن الكتاب املطورالكتاب النتيجة استبانة خبري تصميم ٩
٧٥-٧٤منوذج خطة التدريس١٠
لنحو باستخدام الكتاب لهمبعد تدريسطلبةنتيجة االستبانة مع ال١١

.املطور بالشواهد القرآنية
٧٦-٧٥

٧٦قبل جتربة الكتاب وبعد جتربته االستبانة مع الطلبةمقارنة نتيجة ١٢



ABSTRACT

Siti Nurhanna Abdul Khalid, 2014. Developing Arabic Grammar Book with
Examples from Quranic Verses for Secondary Level Students of Madrasah
Aljunied Al-Islamiah in Singapore, Masters Thesis, Education Department
of Arabic Language, Masters Programme of Islamic State University of
Maulana Malik Ibrahim, Malang. Supervisors: Dr. Muhammad Abdul
Hamid, MA and Dr. Munirul Abidin, MA

Keywords: Developing, Arabic Grammar Book, Examples from Quranic Verses

The researcher found that many secondary students in Madrasah Aljunied
Al-Islamiah do not give much attention to Arabic Grammar subject. And they do
not know the main purpose of studying it, which is to understand the Quran and
Sunnah, as both are in Arabic Language. And we rarely find an appropriate
textbook of Arabic Grammar along with examples of Quranic verses which can be
used to teach grammar at the secondary level. These are the biggest factors that
encourage the researcher to develop textbooks and equip it with examples from
the Qur'an, as a teaching tool for Arabic Grammar teachers, and also to enrich the
teaching materials as well as a reference for students in that subject, so that they
will realise the importance of learning Arabic Grammar and develop the love for
Quran while studying it.

This study aims at (1) Developing Arabic Grammar book and equip it with
examples from the Qur'an for secondary students of Madrasah Aljunied Al-
Islamiah and to (2) to determine the effectiveness of the book that has been
developed in alerting the students of Madrasah Aljunied Al-Islamiah the
importance of learning it with the purpose of understanding the Quran.

The method used by the researcher for this study is the developmental
research for developing Arabic Grammar book, using a quantitative approach, in
which researcher dealed with the research community as sample in this study and
data collection through questionnaires.

The results of this study are: (1) the procedures for the development of the
book are: a preliminary study, product designing, the ratification of the book,
design modifications, trial, questionnaires after the trial and the final correction
and amendments.

(2) This book which has been developed with examples from the Qur'an
has a positive impact on students of research community, in which the book
makes them aware of the importance of learning Arabic Grammar with the
purpose of understanding the Quran, and the process of teaching Arabic Grammar
through this book has stimulated their interest in the subject after they see the
importance of learning it and its relationship with the Quran.



ن

قائمة المالحق

موضوع رقم

أسئلة املقابلة ١

نائب مدير مدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورةدليل مقابلة  ٢

أستاذ اللغة العربية والنحو يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورةلة دليل مقاب ٣

النحو عن الكتاب التعليميو اللغة العربيةاستبانة رأي خبري  ٤

طورعن الكتاب املتعليمي تصميم كتاب استبانة رأي خبري  ٥

مدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورةاالستبانة للطالب يف أسئلة  ٦

و العريب املطور باألمثلة القرآنية كتاب النح ٧

الصور يف ميدان البحث ٨

السرية الذاتية للباحثة ٩



ABSTRAK

Siti Nurhanna Abdul Khalid, 2014. Pengembangan Buku Nahu Arabi Dengan
Contoh-Contoh Dari Ayat Al-Quran Untuk Para Pelajar Peringkat
Menengah Di Madrasah Aljunied Al-Islamiah Di Singapura, Tesis
Pascasarjana, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Program Pascasarjana
Universiti Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr.
Muhammad Abdul Hamid, M.A. dan Dr. Munirul Abidin, M.A.

Kata Kunci : Pengembangan, Nahu Arabi, Contoh-Contoh Dari Ayat Al-Quran

Pengkaji mendapati bahawa ramai pelajar di Madrasah Aljunied Al-
Islamiah di peringkat menengah satu tidak mementingkan matapelajaran Nahu,
dan mereka tidak mengetahui tujuan utama mempelajarinya, iaitu untuk
memahami al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab. Manakala buku teks Nahu
beserta contoh dari ayat al-Quran yang sesuai untuk digunakan untuk mengajar
Nahu di peringkat menengah satu itu jarang ditemui. Itulah faktor- factor terbesar
yang mendorong pengkaji untuk mengembangkan buku teks itu dengan
melengkapkannya beserta contoh-contoh dari ayat al-Quran, sebagai alat bantuan
bagi para guru Nahu dalam penganjaran mereka, dan juga untuk memperkayakan
bahan-bahan pengajaran serta sebagai rujukan bagi para pelajar dalam
matapelajaran Nahu, agar mereka mengetahui kepentingan mempelajari Nahu dan
sekaligus mencintai al-Quran dengan mempelajarinya.

Kajian ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan buku Nahu Arabi dengan
contoh-contoh dari ayat al-Quran untuk para pelajar peringkat menengah di
Madrasah Aljunied Al-Islamiah dan untuk (2) mengetahui keberkesanan buku
yang telah dikembangkan itu dalam menyedarkan para pelajar Madrasah Aljunied
Al-Islamiah akan kepentingan mempelajari Nahu dengan tujuan untuk memahami
al-Quran.

Metode yang digunakan oleh pengkaji bagi kajian ini adalah metode
pengembangan untuk tujuan pengembangan buku Nahu, dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif , di mana pengkaji menjadikan komuniti penyelidikan
sebagai sampel dalam kajian ini dan menggumpulkan data- data melalui borang
tinjauan.

Hasil daripada kajian ini adalah : (1) Langkah-langkah pengembangan
buku adalah : kajian awal, penyusunan buku, pengesahan buku, pengubahsuaian
reka bentuk penyusunan buku, uji kaji, soal selidik selepas uji kaji dan
pembetulan muktamad. (2) buku Nahu yang telah dikembangkan dengan contoh-
contoh dari ayat al-Quran ada memberi kesan positif  terhadap para pelajar
sampel, dimana buku ini membuat mereka sedar akan kepentingan mempelajari
Nahu dengan tujuan untuk memahami al-Quran, dan proses pengajaran Nahu
melalui buku ini telah menumbuhkan minat mereka dalam Nahu selepas mereka
melihat kepentingan mempelajarinya dan kaitannya dengan al-Quran.



البحثمستخلص
تطوير كتاب النحو العريب باألمثلة القرآنية لطالب . م٢٠١٤، سييت نور حّنا عبد اخلالد

، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية،  بسنغافورةاملرحلة الثانوية مبدرسة اجلنيد اإلسالمية
: املشرف. االنجكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م

.منري العابدين، املاجستريالدكتور ) ٢املاجستري،حممد عبد احلميدالدكتور ) ١

القرآنية مثلةاأل، النحو العريب، تطوير: المفتاحيةالكلمات 
ال يهتمون تالحظ الباحثة أن معظم طالب مدرسة اجلنيد اإلسالمية يف املرحلة الثانوية األوىل 

يعرفون الغرض األمسى من تعلمه وهو لفهم الكتاب والسنة العربيني، وقلما وال مبادة النحو 
فهذه.جند كتاب النحو باألمثلة القرآنية يصلح لتدريس النحو يف املرحلة الثانوية األوىل

الكتاب التعليمي بتزويده باألمثلة القرآنية ليكون تطويرالدوافع األقوى اليت تدفع الباحثة إىل
لنحو يف تدريسهم له وتوفريا للمصادر التعليمية وإرشادا ومرجعا للطالب يف مادة عونا ملعلمي ا

إىلالبحث ويهدف. النحو حىت يدركوا أمهية تعلم النحو وحيبوا القرآن من تعلمه إن شاء اهللا
ملرحلة الثانوية األوىل مبدرسة اجلنيد اكتاب النحو العريب باألمثلة القرآنية لطالب تطوير) ١(:

بأمهية مدرسة اجلنيد اإلسالميةيف إشعار طالباملطور الكتاب أثرمعرفة ) ٢(واإلسالمية
.القرآن الكرميفهم ألغراضتعلم النحو 

واملنهج العلمي هلذا البحث الذي اختارته الباحثة هو املنهج التطويري هلدف تطوير كتاب 
حيث ) Quantitative approach(الكميالبحث على املدخليستند هذا النحو و 

.وجيمع منهم البيانات بطريقة االستبانةالبحثجمتمعيتعامل الباحث مع 
تصميم ، الدراسة املبدئية: إن إجراءات تطوير الكتاب هي ) ١: (ونتيجة البحث هي 

التصحيحات ، التجربةاالستبانة بعد، التجربة، تعديالت التصميم، تصديق الكتاب، اإلنتاج
طالب الهذا الكتاب املطور باألمثلة القرآنية له أثر إجيايب على ) ٢. (والتعديالت النهائية

وعملية تعليم القرآن الكرمي فهم ألغراضبأمهية تعلم النحو فإنه يشعرهم هلم الذين صمم
ذا الكتاب ت وعالقته النحو علمبعد معرفة أمهية تؤدي إىل منّو ميوهلم ورغبتهم فيهالنحو 

.بالقرآن
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 األول الفصل
 السابقة والدراسات العام اإلطار

 
  مقدمة - أ

 
مل تكن العرب األوائل يف حاجة إىل تدوين علم النحو ألهنم من أفصح العرب 

كما أنزل دون  -من غري تشكيل وال تنقيط  –فكانوا يقرؤون القرآن وعربيتهم قوية، 
العرب بالعجم مما يؤدي إىل ضعف اللغة  تحلن. وملا اتسعت البالد اإلسالمية واختلط
فأصبح األمر يف حاجة إىل أن تضبط اآليات  العربية، وكثرث األخطاء يف قراءة القرءان،

القرآنية بقواعد ورموز يتزود هبا املسلمون لتكون عونا هلم يف قراءة القرآن تالوة بعيدة عن 
نا جاءت األمهية يف الكتابة يف إىل الفهم السليم لكتاب اهلل. ومن هاللحن اليت توصلهم 

 علم النحو وتعلمه وتعليمه. 
األسود  دء يف وضع قواعد النحو على يد أيبمت الب فعلم النحو مستمد من القرآن.

أشهر . و طالب رضي اهلل عنه وقت خالفته علي بن أيب سيدنا الدؤيل وذلك بأمر من 
. مث الكتاب :من قام بتصنيف كامل لعلم النحو هو سيبويه، حيث وضع كتابه املسمى 

مت وضع قواعد النحو باالستقراء، أي مبتابعة طريقة العرب فيما اجتمعوا عليه واستخالص 
 الشعرومن  ،هذه القواعد من القرآن الكرمي ومت استخراج واستنباط. القاعدة وتدوينها

وقد قام علماء النحو باالستدالل على صحة أي قاعدة حنوية  ،اإلسالمبعد و  العريب قبل
 أي أن القرآن ،استنبطوها عن طريق ذكر ورودها يف أي قراءة متواترة من قراءات القرآن

هو احلاكم على صحة القاعدة النحوية، والقاعدة النحوية عندما جتد شاهداً عند النحاة 
  .املتواترة يتم احلكم بصحتهاعلى صحتها يف أي من قراءات القرآن 
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وعلم النحو هو املدخل إىل العلوم العربية واإلسالمية، ال يفهمهما طالب فهما 
ومدرسة اجلنيد بعد القرآن والفقه. ساسية األ املواد سليما دونه. فلذا جعلته املدرسة من

ذي  13اإلسالمية هي إحدى املدارس اإلسالمية الست يف سنغافورة. أسست يف 
م، أسسها املرحوم السيد عبد الرمحن بن جنيد 1927يونيو  14ه املوافق 1345حلجة ا

بشارع فكتوريا سنغافورة.  395اجلنيد العلوي الكائنة على أرض موقوفة من جده رقم 
ومنذ تأسيسها إىل اليوم متمسكة بعقيدة أهل السنة واجلماعة، واللغة الرمسية فيها هي 

مية. ويدرس فيها يميع العلوم الشرعية واللغة العربية على لغة القرءان والشريعة اإلسال
يميع املستوى واملراحل املوجودة فيها إلعطاء أكرب فرصة ألبنائها لفهم كتاب اهلل وسنة 

الكتاب و  للعمل هبا ونشرها إىل غريهم إن شاء اهلل. صلى اهلل عليه وسلمرسوله حممد 
لتعلم النحو هو  املرحلة الثانوية األوىلاألساسي لطالب مدرسة اجلنيد اإلسالمية يف 

املرحوم األستاذ حممد بن علوي العيدروس سنة مديرها األسبق النحو العريب تأليف 
لسنوات عديدة قضاها  هجتاربلف بأسلوب سهل ومبسط وهو خالصة . رتبه املؤ 1962

 يف تدريس النحو. 
سنة  ذلك الكتاب بتطوير طمسيحممد سيد أمحد بن التلميذه املرحوم األستاذ قام  مث

مع إعادة ترتيب بعض لكل موضوع هذبه ونقحه وشرحه وزاد يف متارينه ف 1999
هذه علم القرآنية فيقتصر م يا من األمثلةالكتاب خالال يزال و املوضوعات تقدميا وتأخريا. 

 عرض األمثلة من غري اآليات القرآنية عند تدريسه للنحو وال يدجمهعلى  -غالبا –املادة 
فال يدرك الطالب بأن النحو مستمد من اآليات القرآنية وال يدركون  ،باألدلة الشرعية

 فهم األدلة الشرعية من الكتاب والسنة. من تعلمه وهو الغاية األمسى
وعجز املعلمني عن دمج النحو  ،سوء فهم الغاية من تدريس القواعد النحويةف

لنحو يف القرآنية يصلح استخدامها لتدريس ا باألمثلة، وقلة كتب النحو بالعلوم الشرعية
 إىل إعداد الكتاب الباحثة اليت تدفع، فهذه هي الدوافع األقوى املرحلة الثانوية األوىل

معتمدة يف يمع قواعدها على كتاب النحو التعليمي خاصة يف تدريس القواعد النحوية 
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 باألمثلةتزويده م الباحثة بالعريب تأليف املرحوم األستاذ حممد بن علوي العيدروس. فتقو 
عونا ملعلمي النحو يف تدريسهم له وتوفريا للمصادر التعليمية  ونكليوجتديده القرآنية 

 حىت يدركوا أمهية تعلم النحو وحيبوا القرآنمادة النحو يف للطالب وإرشادا ومرجعا 
 . إن شاء اهلل تعلمهب

 
  البحث أسئلة - ب

 ملو  مهأمهية تعل ايدكو  مليهتموا بتعلم النحو و مل تالحظ الباحثة أن معظم الطالب 
والكتاب لتعليم الغرض األمسى من تعلمه وهو لفهم الكتاب والسنة العربيني،  وايعرف

القرآنية يصلح لتدريس  باألمثلةمن األمثلة القرآنية. وقلما جند كتاب النحو  النحو خال
 .النحو يف املرحلة الثانوية األوىل
 فيما يلي : وتتلخص مشكلة البحث

ملرحلة الثانوية االقرآنية لطالب  كتاب النحو العريب باألمثلة  تطويركيف يتم  -1
 ؟مبدرسة اجلنيد اإلسالميةاألوىل 

أمهية تعلم ب مدرسة اجلنيد اإلسالمية طالب يف إشعاراملطور الكتاب  أثرما  -2
 القرآن الكرمي؟فهم  ألغراض النحو

 
 البحث أهداف -ج

ملرحلة اكتاب النحو العريب باألمثلة القرآنية لطالب   تطوير خطواتمعرفة  -1
 بسنغافورة األوىل مبدرسة اجلنيد اإلسالمية الثانوية

بأمهية  مدرسة اجلنيد اإلسالمية يف إشعار طالباملطور الكتاب  أثرمعرفة  -2
 القرآن الكرمي.فهم  ألغراضتعلم النحو 
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 البحث أهمية -د
 نظريا -1

يف  بسنغافورةالستيفاء املواد التعليمية يف تعليم النحو يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية 
 .رحلة الثانوية األوىلامل
 
 تطبيقيا -2

 أن تنتفع به املدرسة الستيفاء نقائص املواد التعليمية يف تعليم النحو
 أمهية تعلمها  فيدركوا أن ينتفع به التالميذ يف تعلمهم مادة النحو

 معلمو النحو يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية أن ينتفع به
  

 البحث فروض -ه
فهم  ألغراضبأمهية تعلم النحو  يشعرون جيعل الطالبإن استخدام هذا الكتاب 

 .ويدفعهم إىل حبه القرآن الكرمي
 
  البحث حدود -و

البد للباحثة أن حتدد املوضوع الذي نظرا إىل اتساع املوضوع وامليدان الدراسي ف
 إمتامه.ىت أصبح البحث يف مقدور الباحثة وزمانه حستبحث فيه ومكان البحث 

كتاب النحو العريب باألمثلة القرآنية   تطويربـ"  . فاملراداحلدود املوضوعية : -1
كتاب هو تزويد  "  بسنغافورة درسة اجلنيد اإلسالميةلطالب املرحلة الثانوية مب

 باألمثلة املرحوم األستاذ حممد بن علوي العيدروس العريب تأليفالنحو 
لتكون أثبت يف أذهان الطلبة بأهنا هي مصدره األول  –ما أمكن  –القرآنية 
 ات اليتفاملوضوع تعلم النحو هي فهم القرآن. وأن الغاية من ،األصيل
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إن  والبدلالنعت، التوكيد، العطف التوابع : : ا هي إعدادهالباحثة  احددهت
 تطبيقها. ه املوضوعات كثر استعماهلا وصعبشاء اهلل ألن هذ

نيد اإلسالمية مدرسة اجل: فاملكان املركز إلجراء البحث هو  احلدود املكانية -2
ألن هذه املرحلة هي  الثانوي األوليف الصف  سنغافورة وخصوصا للطلبةب

 املرحلة األساسية.
إن  2014الثاين للعام الدراسي  اين يف هذا البحث هو السمسرتد الزماحل -3

 .شاء اهلل
 
 البحث مصطلحات -ز

حيث يبدأ الكاتب  الطريقة القياسيةيؤلف على  كتاب النحو املطور :  -1
القواعد يناقش الكتاب  وسوف البذكر القاعدة مث يعطي أمثلة عليها. 

ال يتم حيث املتعلقة باحلاالت اخلاصة أو القواعد نادرة االستخدام 
يف املرحلة أى  للمبتدئني يف مراحل الدراسة األولية للغة العربية اتدريسه
 يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية. األوىلالثانوية 

 
يقصد هبا أمثلة مأخوذة من القرآن وهذه اآليات : األمثلة القرآنية  -2

اختارهتا الباحثة اليت فيها الكلمات املألوفة وليست فيها الكلمات الغريبة 
 فهمها.يف  تيسريا هلم لدى الطالب وذلك

 
مدرسة اجلنيد اإلسالمية : هي إحدى املدارس اإلسالمية الست يف  -3

يونيو  14ه املوافق 1345ذي احلجة  13سنغافورة. أسست يف 
م، أسسها املرحوم السيد عبد الرمحن بن جنيد اجلنيد العلوي 1927

 بشارع فكتوريا سنغافورة 395الكائنة على أرض موقوفة من جده رقم 
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  السابقة الدراسات -ح
"تنمية  م( 2002) احلميد مد عبد حمريحبث تكميلي لنيل درجة املاجست -1

الكتاب التعليمي في مادة القواعد النحوية للجامعة اإلسالمية 
مصدر التعليم  -البحث هي : أ، مشكلة اإلندونيسية السودانية بماالنج"

الكتاب الذي مل خيطط على والتعلم املوجود ال يزال يقتصر على املذكرة وهو 
عدم توافر  -ب أساس التعليم والتعلم وال خيصص لتدريس اللغة العربية.

الكتاب التعليمي للقواعد النحوية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
الذي خيطط على احتياج الطالب وجذابية العرض حىت يتشجع الطالب 

حبثه هو دمه الباحث يف ومنهج البحث الذي يستخ لتعلمه ودراسته.
ن له جمموعة من القواعد النحوية والنتيجة منه أ ،بةالمنهج التطويري والتجر 

ب اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية السودانية مباالنج يف الربنامج اخلاص لطال
 تعليم اللغة العربية.ل

 
"إعداد  : م(  2010) امان رمسانحبث تكميلي لنيل درجة املاجستري مل -2

تعليمي وفعاليته لتدريس القواعد النحوية بالتطبيق على معهد كتاب 
ومها :  لبحثمث طرح الباحث سؤالني ل الماء الشوقي اإلسالمي تشربون"

ما مدى  -بكيف يتم إعداد كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية؟   -أ
كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية يف املرحلة األوىل  فعالية استخدام

د املاء الشوقي؟ فالبحث يهدف إىل معرفة متام إعداد كتاب تعليمي مبعه
فعالية استخدام كتاب تعليمي  لتدريس القواعد النحوية، وكذا إىل معرفة

 لتدريس القواعد النحوية يف املرحلة األوىل مبعهد املاء الشوقي تشربون.
ومنهج البحث الذي يستخدمه الباحث يف حبثه هو املنهج التجرييب، 

يقوم الباحث يف إعداد كتاب  -أ فيتخلص الباحث نتائج حبثه فيما يلي :
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تعليمي باملراحل التالية وهي : معيار الصدق ومعيار األمهية ومعيار امليول 
، وجبانب ذلك يهتم واالهتمامات ومعيار قابلية التعليم وكذلك املعيار العاملي

تاب ويهتم مبراعاة الباحث باكتشاف واطالع الكتب املتضمنة ملضمون الك
إعداد كتاب تعليمي على وجه عام إن  -لغة الطلبة وثقافتهم يف املعهد. ب

جيد، وله فعالية لتدريس القواعد النحوية لدى الطالب يف املرحلة األوىل 
مبعهد املاء الشوقي اإلسالمي تشربون بعد أن مت تطبيقه يف عملية التعليم 

، وكان على مدرس القواعد النحوية، واستخدام هذا الكتاب يسهل والتعلم
 الطالب يشعرون بسهولة للقيام بعملية التعلم والتدريب.

:  (م2011) حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري لسييت نظرة اخلريات -3
بجامعة  الثاني المزود بالقصص النحو لمادةتعليمي الكتاب تطوير ال"

أن الطلبة  البحث هيمشكلة ف ."إندونيسيا التربوية بندونج جاوي الغربية
يشعرون بامللل أثناء تعلم النحو ألهنم يرون أن النحو أصعب املادة وغري 

ما مواصفات  -: أ يوه للبحثأسئلة  ةالباحث تمث طرحجذابة وال ممتعة. 
أهداف ما  -؟ بشكل الكتاب التعليمي ملادة النحو الثاين املزود بالقصص

ما حمتوى  -ج؟ الثاين املزود بالقصصإعداد الكتاب التعليمي ملادة النحو 
ما طرائق التعليم يف الكتاب  -الكتاب التعليمي املطور والتدريبات فيه؟ د

ما وسائل التعليم املستخدمة يف الكتاب التعليمي  -التعليمي املطور؟ ه
إىل  فالبحث يهدفما التقومي يف الكتاب التعليمي املطور؟  -املطور؟   و

، كتاب التعليمي ملادة النحو الثاين املزود بالقصصمواصفات شكل المعرفة 
ومنهج . إجراءات خمتارة للتطوير واستخدام ذلك الكتابوكذا إىل معرفة 

 : والنتيجة منه، كيفيهو املنهج ال ايف حبثه ةلباحثستخدمه اتالذي  البحث
فيه القصة  ،إنتاج الكتاب التعليمي ملادة النحو الثاين املزود بالقصص منها

النحو والنحاة اليت تدافع املدرس أن يقدم القصة يف افتتاح الدرس حىت  حول
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يف التعلم ويشعرون بأن النحو ممتع، وفيه املواد  يكون الطلبة مستعدين
 النحوية البسيطة واملرتبة تسهيال لفهمها.

 
انطالقا من الدراسات السابقة هذه، ترى الباحثة أن املوضوع الذي تبحثه 
الباحثة هو موضوع جديد ألن يف تلك الدراسات السابقة والبحث الذي تقوم به 

يف  حممد عبد احلميدالباحثة فرقا واضحا. ففي البحث األول فقد حبث الباحث 
امعة اإلسالمية اإلندونيسية تنمية الكتاب التعليمي يف مادة القواعد النحوية للج

إعداد  يف  مامان رمسان، وأما يف البحث الثاين فقد حبث الباحث السودانية مباالنج 
كتاب تعليمي وفعاليته لتدريس القواعد النحوية بالتطبيق على معهد املاء الشوقي 

 يف لسييت نظرة اخلريات ةالباحث تفقد حبث لثوأما يف البحث الثا، اإلسالمي تشربون
جبامعة إندونيسيا الرتبوية  الثاين املزود بالقصص النحو ملادةتعليمي الكتاب تطوير ال

وهذه الفروق كلها تدل على أن البحث الذي تبحثه الباحثة . بندونج جاوي الغربية
 هو حبث جديد وليس حبثا مصطنعيا.
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 الثاني الفصل
 النظري اإلطار

 
 التعليمية       الموادإعداد  : األول المبحث

       
  التعليمية المواد مفهوم - أ

         
هو Teaching materials قال رشدي أمحد طعيمة بأن املقصود باملواد التعليمية 

وللدارسني طريقة تقدمي احملتوى اللغوي والثقايف يف شكل يسمح للمعلمني بتدريسها 
بتعلمها، فهي تشمل خمتلف الكتب واألدوات املصاحبة اليت يتلقى الطالب منها املعرفة، 

بصرية( ، برنامج تعليمي مثل شرائط التسجيل ) السمعية وال واليت يوظفها املعلم يف
وكراسة التدريبات، وكراسة االختبارات،  ،Handouts واملذكراتPrint matter واملطبوعات 

 1ولكل من هذه املواد هدفه وطريقة إعداده وسبل استخدامه  علم ويهرها ومرشد امل
بأن التعليمية تشمل مجيع مصادر التعليم املتاحة من وسائل  وقال حممد حممود احليله

)أجهزة ومواد( ولوحات وجمسمات    اخل باإلضافة إىل أوراق العمل، وصحائف 
املالحظات، واألدوات املخربية، واملواد املخربية، واألنشطة اإلثرائية، وأنشطة التعمق 

 2النتاجات التعليمية التعلمية    اخل، أي كل ما من شأنه مساعدة املتعلم على بلوغ 
 

                                                           
مقدمة إىل رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية للعمال األجانب بالوطن العريب املشكلة واملنهج، دراسة  1

منشورات املنظمة العربية للرتبية والثقافة  -"ندوة تعليم اللغة العربية للعمالة األجنبية يف الوطن العريب"، )الدوحة
 26م( ص1996ديسمرب  26-24والعلوم:

  221م( ص1999حممد حممود احليله، التصميم التعليمي نظرية وممارسة، الطبعة األوىل )األردن:دار املسهرة،  2
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يعترب كتابا أساسيا سي الذي در ويهمنا يف هذا البحث الكالم عن الكتاب امل
وكان مرجعا له أثناء تعلمه إياها لتحقيق أهداف  يتعلم منه مادة ما يف املدرسةللطالب 

    معينة يف مقرر معني، يف مرحلة معينة يف صف معني ويف زمن حمدد 
                     

 أهمية الكتاب التعليمي – ب
يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكونات املنهج، فهو إحدى ركائزه 

 3مية، فالكتاب التعليمي هو :األساسية يف أي مرحلة تعلي
الوعاء الذي حيمل اللقمة السائغة الطيبة أو اللقمة املرة املذاق اليت نقدمها  -1

الوسيلة أو الواسطة اليت تقدم بواسطتها هذه واملعلم هو  للطالب اجلائع،
 اللقمة للطالب 

الذي يزود الدارسني باجلوانب الثقافية املريوب فيها، كما ميدهم باخلربات  -2
قدراهتم على النقد، واالجتاه العقلي حنو واملعلومات واحلقائق اليت تنمي 

 أحداثه كجزء من عملية التفهم واالستيعاب 
التعليمية مستمرة بني التلميذ وبني نفسه حىت حيصل من الذي جيعل العملية  -3

التعليم ما يريد، فالكتاب باق معه ينظر فيه كلما أراد، ومن مث جند الكتاب 
 فيه نفسه  وجيد التعليمي اجليد هو الذي جيذب التلميذ حنوه ويشبع ريباته

س فقط الوعاء الذي حيمل املعلومات واالجتاهات املراد يرسها يف التالميذ لي -4
للتالميذ بل للمعلمني ويهرهم أيضا، فهو ميدهم باخلربات واحلقائق، وهو 

 هلم مصدر ثقايف 
 

                                                           
ناصر عبد اهلل الغايل & عبد احلميد عبد اهلل، أسس إعداد الكتب التعليمية لغهر الناطقني بالعربية، )الرياض:دار  3

 7( ص الغايل، دون السنة
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وقال الدكتور عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان بأن الكتاب املدرسي يعّد أهّم مواّد 
التعليم؛ ومن هنا فإّن املرّبني يوصون بالعناية بإعداده ، والسّيما تلك املواّد اليت تعىن 
بتعليم اللغة العربية لغهر الناطقني بـها، ويظّل التسليم بأمهية الكتاب املدرسي أمرا ال 
حيـتاج إىل تقرير ، فبالريم مما قيل ويقال عن تكنولوجيا التعليم وأدواته وآالته اجلديدة ، 
يبقى للكتاب املدرسي مكانته املتفردة يف العملية التعليمية  فعملية التدريس أيًا كان 

عها أو منطها أو مادتـها وحمتواها تعتمـد اعتماداً كبهراً على الكتاب املدرسي، فهو ميثل نو 
بالنسـبة للمتعّلم أساسًا باقيًا لعملية تعّلم منظمـة، وأساسًا دائمـًا لتعزيز هذه العملية ، 

عملية  ومرافقاً ال يغيب لالطـالع السابق واملراجعـة التالية   وهو بـهذا ركـن مهم من أركان
التعلم، ومصـدر تعليمي يلتقي عنده املعّلم واملتعّلم ، وترمجـة حية ملا يسمى باحملتوى 
األكادميي للمنهـج ، ولذلك تعترب نوعية وجـودة الكتاب املدرسّي من أهم األمور اليت 

  4تشغل بال املهتمني باحملتوى واملـادة التعليمية وطريقة التدريس 
 

     لتعليميةأسس إعداد المواد ا -ج

عادًة ما يواجه املسؤولون عن الربامج التعليمية مهمًة صعبًة هي إعداد وتأليف املواد 
العلمية التعليمية تلك اليت يالبًا ما تأخذ شكل الكتاب، ولعل هذه الصعوبة راجعة إىل 

حتتاج إىل جمموعة من املعايهر والضوابط  -اإلعداد والتأليف  -أن أيًّا من العمليتني 

                                                           
، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغهر الناطقني هبا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان 4

http://faculty.ksu.edu.sa/3070/Pages/520.aspx  ،24  2، ص2013يونيو  
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وبناء على ذلك جيب  5والشروط واملواصفات اليت بدوهنا تصبح كلتامها عملية يهر علمية 
 6على املؤلفني ومقرري الكتب التعليمية لتعليم العربية لألجانب مراعاة األسس اآلتية :

 األسس الثقافية واالجتماعية -1
 األسس السيكولوجية -2
 األسس اللغوية والرتبوية -3

 
 واالجتماعيةاألول : األسس الثقافية 

 
الثقافة مبعناها العام هي األفكار واملثل واملعتقدات واملفاهيم واالجتاهات 

، ويفهم من هذا التعريف بأن 7والعادات والتقاليد اليت تسود يف جمتمع من اجملتمعات
 الثقافة ختتلف باختالف اجملتمعات 

وأمناط السلوك اليت  أما الثقافة اإلسالمية هي املعتقدات واملفاهيم واملبادئ والقيم
يقرها الدين اإلسالمي متمثال يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، ومن مث فإنَّ هذه 

 8الثقافة تقتصر على اجملتمعات اإلسالمية بغض النظر عن املكان والزمان 
حتتل الثقافة باعتبارها طرائق حـياة الشعوب وأنظمتـها السياسية واالقتصادية 

ية والرتبوية مكانة هامـة يف تعليم وتعّلم اللغات األجنبية ، وتعترب مكوناً واالجتماع
أساسيًا ومكمـاًل مهمًا حملـتوى املـواد التعليمية يف هذا امليـدان ؛ لذلك ال بـّد أن تندمـج 

                                                           
إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفها، ، أسس حممود كامل الناقة 5

148309http://uqu.edu.sa/page/ar/ ،20  1، ص2013يونيو 
  19مرجع سابق، ص  ناصر عبد اهلل الغايل & عبد احلميد عبد اهلل، 6
 20املرجع نفسه ص  7
  20ناصر عبد اهلل الغايل & عبد احلميد عبد اهلل، مرجع سابق، ص  8

http://uqu.edu.sa/page/ar/148309
http://uqu.edu.sa/page/ar/148309
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 التعّلمالعناصـر الثقافية للغة املستهدفـة اندماجًا كامـاًل يف املـادة التعليمية ويف مجيع أوجه 
 9ووسائـله خاّصـة الكتاب 

إّن اللغة هي وعاء الثقافة ، وليس من اليسهر تعلم لغة ما دون التعّرض لثقافة 
أصحابـها، وقيمهم واجتاهاهتم وأمناط معيشتهم وعقائدهم  والثقافة العربية بعد نزول 
 القرآن الكرمي بلغة العرب صارت إسالمية، وأصبحت اللغة العربية لغة تعبدية يفرضها
الدين اإلسالمي أينما حل، وحيملـها معه حيثما انتشر، والعربية هي لغة الثقافة 
اإلسالمية بال منازع، إّن بني الشعوب اإلسالمية وحدة وروابط قوية ما دام يف العربية 
قرآن ال خيتلف يف نطق حرف واحد منه اثنان  وإّن كتاب تعليم اللغة ال بّد له أن حيّقق 

الدارسني الذين يستخدمون هذه الكتب على اكتساب املهارات  أكرب قدر من حاجات
اللغوية املنشودة، وعلى معرفة اجلوانب اللغوية اليت يريدون اإلملام بـها، وعلى فهم الثقافة 

 10اليت يتعلمون لغتـها 
األمور  أن يراعيفعند تصميم الكتاب املدرسي أو حتليله فينبغي على املؤلف 

 11اآلتية :
 ح املفهوم الثقايف الذي يتبناه الكتاب، يوضت 
  احلدود اليت متيز الثقافة اإلسالمية عن الثقافة العربية، توضيح 
 املوضوعات الثقافة اإلسالمية وزنا،  إعطاء 
  يف عرضه ملوضوعات الثقافة اإلسالمية ومفاهيمها وفقا التدرج

 ملستويات الدارسني وقدراهتم العقلية وخلفياهتم الثقافية  
 

                                                           
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغهر الناطقني هبا، الطبعة األوىل )الرياض:مكتبة  9

  55م( ص2011امللك فهد الوطنية،
 55املرجع نفسه ص  10
  25مرجع سابق، ص  ايل & عبد احلميد عبد اهلل،ناصر عبد اهلل الغ 11
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  لثاني : األسس السيكولوجيةا
 

أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو احملور الذي  من املعلوم
تركز عليه، وأنه أوال وأخهرا هو اهلدف من العملية التعليمية، فما قامت هذه العملية 

ومن مث فإن معرفة خصائص املتعلم  ل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم،إال من أج
 12والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد حمتوى املناهج الدراسية  النفسية

أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل إن األفراد ومن الواضح 
خيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العمرية الواحدة، 

هر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمني والذي ينبغي مراعاته عند ومن هنا ظ
 إعداد واختيار املواد التعليمية 

ينطبق على أفراد اجملتمع الواحد  -االختالف يف القدرات-وإذا كان هذا األمر
حيث إهنم يهر الناطقني بـها، اللغة العربية من فإنه أحرى أن ينطبق على دارسي 

بيئات شىت، ومن ثقافات متنوعة، وجنسيات خمتلفة األمر الذي يؤدي إىل يأتون من 
اختالفهم يف القدرات العقلية واستعدادهم لتعلم العربية، وبالطبع فإهنم خيتلفون يف 
دوافعهم ويف درجة اهتمامهم وسرعة تعلمهم للعربية، كما أن اختالف املستويات 

 13اللغة  االقتصادية واالجتماعية له أثره على حتصيل
 14عند تصميم الكتاب املدرسي هي :والشروط النفسية اليت جيب مراعاهتا 

 أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكريا  -1
 أن يراعي مبدأ الفروق الفردية  -2
أن يثهر يف الدارس التفكهر ويساعد على تنميته مبا يساعده على  -3

 اكتساب اللغة األجنبية ) العربية (
                                                           

 28-27املرجع نفسه ص 12
 28املرجع نفسه ص 13
 34املرجع نفسه ص 14
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 العلمية وفق استعدادات الدارسني وقدراهتم  أن تبىن املادة -4
أن يشبع دوافعهم ويرضي ريباهتم ويناسب ميوهلم أى أن يدرس  -5

أو يعرف امليول والدوافع العامة للدارسني الذين يؤلف هلم 
 الكتاب 

أن يكون املؤلف على علم خبصائص الدارسني النفسية، وأن  -6
يد من يعطي مبا يناسب هذه اخلصائص، كما عليه أن يستف

 نتائج الدراسات النفسية يف هذا امليدان 
أن يراعي عند التأليف املرحلة العمرية اليت يؤلف هلا، فالصغهر  -7

 يهر الكبهر يف اكتسابه للغة األجنبية 
أن تؤلف كتب للموهوبني يف الذكاء، وكتب أخرى ملتوسطى  -8

 الذكاء ومن دوهنم 
مشكلة حيول التغلب أن هتيئ املادة املقدمة يف الكتاب املدرسي  -9

 عليها عن طريق تعلم اللغة 
 أن حتفز املادة الدارس على استخدام اللغة يف مواقفها الطبيعية  -10
 أن يراعي التكامل يف املادة بني الكتاب األساسي ومصاحباته  -11
أن يقدم مادة علمية من املواقف احلياتية اليت تساعد الدارس  -12

 على التكيف مع الناطق األصلي للغة 
يعني الكتاب على تكوين االجتاهات والقيم املريوب فيها أن  -13

 لدى الدارسني 
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 15 الثالث : األسس اللغوية والتربوية
 

املكونة من أصوات ومفردات وتراكيب اليت تقدم يف  ويقصد هبذا اجلانب املادة اللغوية 
للدارسني، ومدى العربية لغهر الناطقني هبا واألسلوب املناسب يف عرضها  كتب تعليم

سهولة أو صعوبة تلك املادة للدارسني  وتناول اللغة املقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية 
تقدم على املستوى اللغوي واملستوى الرتبوي، ومن هنا رأينا أن هذين األساسني يعدان 
أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وظيفته ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا 

ولذا فضلنا تقدميهما كأساس واحد، وإن كان بعض الباحثني فصل بينهما،  لتداخلهما،
 لكن لكل باحث وجهة نظره عند تقدميه للموضوع وفلسفته اخلاصة اليت مييل إليها 

 وعند تناولنا هلذا اجلانب البد أن نركز على األمور اآلتية :
 كما -اللغة اليت ينبغي أن تعلم وتسود يف كتب تعليم العربية : وهي

 اللغة العربية الفصيحة املعاصرة  -قررها املؤلفان 
  مكونات اللغة : اليت تتمثل يف النظم الثالثة وهي النظام الصويت

 والنظام الرتاكييب والنظام املعجمي 
  املهارات اللغوية األربع : وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة 

     
 دئ اختيار المادةمبا -د

    16وهي : جيب مراعاهتا يف اختيار املادةمبادئ عامة  
صحة املادة : املادة صحيحة من مجيع الوجوه ويبعد املدرس اجلوانب  -1

 اخلاطئة منها 
                                                           

 35املرجع نفسه ص 15
وعبد عزيز عبد اجمليد، الرتبية وطرق التدريس اجلزء األول، )القاهرة:دار املعارف، دون سنة( صاحل عبد العزيز  16
  213-212ص
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مناسبتها لعقول التالميذ من حيث مستواها، فال تكن فوق مستوى  -2
 فهمها، وال دون مستواهم فيستهرتون هبا إدراكهم العقلي فيصعب 

 مرتبطة حبياة التلميذ وبالبيئة اليت يعيش فيها جيب أن تكون املادة  -3
جيب أن تكون مناسبة للوقت املخصص هلا، فال تكون طويلة فيملها  -4

األطفال وال يستطيعون تذكرها، وال قصهرة فيفهموهنا بسرعة 
 ويضيعون الباقي من الزمن يف عبث يهر منتج 

ام جيب أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا، فيكون كل جزء مرتبطا مت -5
االرتباط مبا قبله، وأن تكون حلقاهتا متصلة بعضها ببعض، وأن 

 تكون نقطها األساسية بارزة واضحة 
جيب أن تكون مقسمة إىل وحدات رئيسية، وكل وحدة يف ذاهتا  -6

جمموعة لوحدات أصغر منها  واملقصود من تقسيمها إىل وحدات أن 
نهاج إىل يفكر املدرس مقدما يف برنامج عمله، وأ، يقسم مادة امل

 معقولة وحدات طبيعية تقطع يف فرتات 
جيب أن ترتبط مادة الدرس اجلديد مبادة الدرس القدمي  ويستلزم هذا  -7

حماولة إجياد العالقة بني درس القدمي واجلديد، ومجع أطرافكل درس 
قرب انتهائه، حبيث تتضح وحدته  وحيسن إن أمكن إثارة املشكلة 

 املقبل  اليت ميكن نتخذها أساسا للدرس
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   النحوية القواعدتدريس  : الثاني المبحث
 
 النحو تعريف– أ

النحو هو علم بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية الغالييين إن الشيخ قال 
من حيث اإلعراب والبناء، أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها  فبه نعرف ما 

نصب،أو جر أو جزم، أو لزوم حالة جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو 
  17واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة 

فالنحو هو العلم الذي يهتم بدراسة القواعد واألنظمة اليت تتحكم يف وضع 
الكلمات وترتيبها وصورة النطق هبا عن طريق ما يطرأ على أواخرها من أشكال إعرابية 

بني الكلمات يف اجلملة، وكيفية فهم يهتم بكيفية قيام العالقات خمتلفة، أي أن النحو 
أداء الكلمات لوظيفتها النحوية يف اجلملة،كما أنه العلم الذي يساعد املتعلم على تقومي 
لسانه وبعده عن الزلل واخلطأ يف الكالم، ومعىن ذلك أن دراسة القواعد ليست ياية يف 

م العربية لغهر الناطقني ذاهتا وإمنا هي وسيلة لغاية، وتعد هذه الوسيلة أمرا مهما لتعلي
 18هبا 
 
 النحو  قواعد تدريس أهداف -ب

دراسة القواعد النحوية ينبغى أن تكون حمققة رأى الدكتور وجيه املرسي أبولنب أن 
 19: ملها  ى اآلتىة من األهداف النظرية والسلوكية جيجملموع

                                                           
الغالييين، جامع الدروس العربية، الطبعة التاسعة والثالثون، اجلزء األول ) بهروت:املكتبة الشيخ مصطفى  17

  9م( ص2001العصرية، 
   45-44مرجع سابق، ص  ناصر عبد اهلل الغايل & عبد احلميد عبد اهلل، 18
أ  وجيه املرسي أبو لنب، أهداف تدريس القواعد النحوية،   19

kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268795 ،30  2011مايو 
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املماثلة  ى تعليم تعميمات شاملة تعترب ضوابط ميكن استعماهلا  ى املواقف   1
 .االستعماالت اللغوية

تكوين عادات لغوية صحيحة لدى التالميذ وتدريبهم على استعمال األلفاظ   2
 .واجلمل والعبارات استعماال سليما

 .معاجلة األخطاء الىت تشيع  ى استعماالت التالميذ اللغوية  3
إدراك فهم اللغة الىت تتناقلها األجيال ومعرفة األسس الىت حتكمها مما ييسر   4

 .املعاىن بسهولة والتعبهر عنها بوضوح وسالسة
زيادة املفردات اللغوية لدى التالميذ بفضل ما يدرسونه من األمثلة والشواهد   5

 .والرتاكيب الصحيحة
تنمية قدرة التالميذ على النقد والتمييز بني اخلطا والصواب ملا يسمعونه أو   6

واألساليب ومعرفة العالقات بينها نه ملا  ى دراسة النحو من حتليل األلفاظ و يقرؤ 
 .وبني معانيها وأساليب الركاكة أو اجلودة وفهم وظائف الكلمات واألساليب

تدريب العقل على التفكهر املنظم واالستنتاجات الصحيحة والربط الدقيق   7
 .واملوازنة السليمة حيث ال ختلو دراسة النحو من هذه املهارات

ثق العالقة بني األجيال املختلفة وتراثهم باإلضافة إىل أن دراسة النحو تو   8
 .منذ صدر اإلسالم حىت الوقت احلايلاإلسالمى الضخم 

 
 د  ى التعبهر السليم حديثا وكتابةومن الواضح أن هذه األهداف ميكن أن تساع

و ى الفهم السليم قراءة واستماعا، حىت تصدر اللغة عن املتكلم أو الكاتب بطريقة 
  امع أو القارئ، تاثهرا يؤدى وظيفتهاتلقائية تؤثر  ى الس
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النحو ليس حتفيظ  تدريس هدفإن  20قال األستاذ الدكتور رشدي أمحد طعيمة
الطالب جمموعة من القواعد اجملردة أو الرتاكيب املنفردة، وإمنا مساعدته على فهم التعبهر 

مل يساعد اجليد وتذوقه وتدربه على أن ينتجه صحيحا بعد ذلك  وما فائدة النحو إذا 
 الطالب على قراءة نص فيفهمه، أو التعبهر عن شيء فيجيد التعبهر عنه؟

 
     21النحو قواعد تدريس طرق -ج

النحو يف نصف القرن األخهر لوجدنا إهنا  قواعد لو حبثنا يف طرائق متبعة يف تدريس
الطريقة املتبعة انتقلت ثالثة انتقاالت هامة  ففي بداية القرن كانت الطريقة القياسية هي 

النحو، مث عدل عنها إىل الطريقة االستقرائية )) االستنباطية ((، مث  قواعد يف تدريس
 القواعد من خالل النصوص املتكاملة  ظهرت أخهرا الطريقة املعدلة القائمة على تدريس

 : وإليك بيان الطرق الثالث فيما يلي
 

 الطريقة القياسية -1
 

د احتلت مكانة عظيمة يف التدريس قدميا، وتسهر وهي أقدم الطرائق الثالث، وق
يف خطوات ثالث : يستهل املدرس الدرس بذكر القاعدة أو التعريف أو املبدأ العام، 
مث يوضح هذه القاعدة بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق عليها، ليعقب ذلك التطبيق 

 على القاعدة 
أما األساس الذي تقوم عليه فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من احلقيقة 
العامة إىل احلقائق اجلزئية، ومن القانون العام إىل احلاالت اخلاصة، ومن الكلي إىل 
                                                           

ية سالممنشورات املنظمة اإل -رباط، )اللغهر الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية  20
 201( صم1989إيسيسكو ، -للرتبية والعلوم والثقافة

-1996الثانية، )دمشق:جامعة دمشق،  الدكتور حممود أمحد السيد، يف طرائق تدريس اللغة العربية، الطبعة 21
 487-478م( ص1997
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اجلزئي، ومن املبادئ إىل النتائج، وهي بذلك إحدى طرائق التفكهر اليت يسلكها العقل 
 ىل اجملهول يف الوصول من املعلوم إ

النحوية يف مطلع هذا القرن فيعمد املدرس إىل  القواعد ولقد كانت سائدة يف تدريس
ذكر القاعدة مباشرة موضحا إياها ببعض األمثلة، مث يأيت بالتطبيقات والتمرينات عليها، 
ولقد ألفت بعض الكتب النحوية على هذا األساس كـ )) كتاب قواعد اللغة العربية (( 

يف وآخرين معه، وكتاب )) النحو الوايف (( لعباس حسن، وكتاب )) جامع حلفين ناص
 الدروس العربية (( للغالييين 

وأنصار هذه الطريقة يرون أهنا سهلة وسريعة يف األداء وتؤدي إىل استقامة اللسان 
نظرا ألن الطالب حفظ القاعدة وميكنه أن يتذكرها وأن يقيس عليها يف مجل جديدة ويف 

 :ضارة ويهر مفيدة ألسباب اليت هي أما معارضو هذه الطريقة فهرون أهنا جديدة مواقف 
هذه الطريقة تبعث يف التلميذ امليل إىل احلفظ، وتعوده احملاكاة العمياء  -

 واالعتماد على يهره، وتضعف فيه قوة االبتكار يف اآلراء واألفكار 
ذ ألن مفاجأهتم الطرائق اجليدة يف إفهام التالمي من ليست هذه الطريقة -

باحلكم العام قد تكون سببا يف صعوبته، وذلك يدعو إىل صعوبة التطبيق 
 واخلطأ فيه 

ن التعاريف إقا طبيعيا يف كسب املعلومات، إذ طري ال تسلك هذه الطريقة -
العامة يف هذه الطريقة تعطي أوال مث تتبع باألمثلة واجلزئيات خالفا واألحكام 

 إىل إدراك األمور الكلية بعد مشاهدة جزئياهتا لطريق العقل يف الوصول 
هذه الطريقة تعمد إىل تقدمي القاعدة والتعريف على األمثلة والتطبيقات،  -

وهذا مبثابة تقدمي الصعب على السهل والسهر من الصعب إىل السهل مما 
 ينايف قواعد التدريس كل املنافاة 
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رضة للزوال والنسيان ألهنا هذه الطريقة جتعل احلقائق مزعزعة يف الذهن ومع   -
تنقل احلقائق من تفكهر خارجي وعن طريق التلقني، وأضعف احلقائق يف 

 الذهن هي ما ترد إليه عن هذا الطريق 
 
 الطريقة االستقرائية )) االستنباطية (( -2
 

نشأت هذه الطريقة مع مقدم أعضاء البعثات التعليمية من أوروبا، فقد نشأ هؤالء 
القياسية، إال أهنم تأثروا لدى وجودهم يف أوروبا بالثورة اليت قام هبا املريب يف ظل الطريقة 

األملاين ) يوحنا فردريك هربارت ( يف هناية القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين، 
فإذا هم الطريقة القياسية ينقلون مبادئ هربارت إىل طرائق تدريسهم للمواد ومنها 

ب الدرس إىل عدة نقاط يسميها ) هربارت ( خطوات النحوية، حيث يرت القواعد
 ، التطبيق الدرس وهي : املقدمة، العرض، الربط، القاعدة، أو االستنباط

ففي املقدمة يهيئ املدرس طالبه لتقبل املادة العلمية اجلديدة وذلك عن طريق القصة 
تشدهم إىل واحلوار أو بسط الفكرة حبيث تثهر يف نفوس الطالب الذكريات املشرتكة ف

وسائط النجاح وسبيل إىل فهم الدرس وهي أساسية ألهنا واسطة من التعلق بالدرس، 
 وتوضيحه، مث ينتقل املدرس بعد هذه اخلطوة إىل العرض 

وعليه يتحدد املوضوع حبيث يعرض عرضا سريعا اهلدف ، هو لب الدرس العرضو 
نية تصل ما سبقها مبا حلقها، يريد املدرس أن يبلغ بالطالب إليه، فهو مادة دمسة يالذي 

 وهو يدل على براعة املدرس، مث ينتقل بعد ذلك إىل الربط 
وبني ما تعلمه باألمس القريب  ،هو املوازنة بني ما تعلمه الطالب اليوم الربطو 

والبعيد، فاهلدف منه أن ترتبط املعلومات وتسلسل يف ذهن الطالب، مث يصل املدرس 
 بطالبه إىل االستنتاج 
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على  قاعدة،ا يقف املدرس ليستنتج من عرضه للموضوع مادة يسجلها الطالب وهن
أن يفسح اجملال أمام الطالب الستنتاج هذه القاعدة بأنفسهم، ال أن يلقنهم إياها 
 تلقينا، واالستنتاج زبدة مابلغ إليه السعي من الدرس، مث تأيت اخلطوة األخهرة وهي

  التطبيق
دراسة القواعد ال تؤيت مثارها إال بكثرة  الكربى ألن والتطبيق تعلق عليه األمهية

التطبيق عليها وتدريب التالميذ تدريبا كافيا على األبواب اليت يدرسوهنا، فاإلملام بالقواعد 
يف حني أن التطبيقات متثل اجلانب العملي ميثل اجلانب النظري من اخلصائص اللغوية 

 عبهر السليم الذي تبدو فائدته يف القراءة السليمة والت
والطريقة االستقرائية من طرائق التفكهر الطبيعية اليت يسلكها العقل يف الوصول من 
احلكم على حقائق مشاهدة أو معلومة إىل حقائق يهر مشاهدة أو جمهولة، وفيها ينتقل 

ي تنطوي ومن حاالت خاصة إىل أحكام عامة وهالفكر من اجلزئي إىل القانون العام، 
لتالميذ املعلومات واحلقائق بأنفسهم كما أن اتباعها يف التدريس على أن يكشف ا

يتطلب من املدرس مجع كثهر من األمثلة اليت تنطبق عليها القاعدة العامة، مث االنتقال من 
ومناقشته بغية استنباط القاعدة العامة، فيعرب عنها الطلبة أنفسهم، ولقد مثال إىل آخر 

ا األساس ككتاب )) النحو الواضح (( لعلي اجلارم ألفت بعض الكتب النحوية على هذ
  ومصطفى أمني 

النحوية  وأنصار هذه الطريقة يرون أن يف طريقتهم خهر معني لتحقيق أهداف القواعد
 :ألهنا 
 هتيج يف الطلبة قوة التفكهر وتأخذ بأيديهم قليال قليال حىت يصلوا إىل احلقيقة  -
احلكم العام تدرجييا، وذلك جيعل معناه  طريقة جادة يف الرتبية ألهنا توصل إىل -

 واضحا جليا فيصهر التطبيق عليه سهال 
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امللموسة، وتتخذ تقوم على عرض األمثلة الكثهرة املتنوعة اليت تدور حول احلقائق  -
األساليب والرتاكيب أساسا لفهم القاعدة، وتلك هي الطريقة الطبيعية ألهنا متزج 

 القواعد باألساليب 
 النفسية لدى املتعلم فيهتم اهتماما بالغا فينتبه ويفكر ويعمل  حترك الدوافع -

أما معارضو هذه الطريقة فهرون أهنا تتسم البطء يف إيصال املعلومات إىل أذهان 
الطلبة واالكتفاء أحيانا مبثال أو مثالني أو ثالثة الستنباط القاعدة، ويف هذا من التفريط 

ختارة متقطعة ال تصل بينها صلة فكرية وال لفظية وأن أمثلتها املما جيعلها يهر سليمة، 
إمنا هي مجل مبتورة يف موضوعات خمتلفة ليس فيها خاصة لغوية إال أهنا حتمل متثيال 

     ويهر ذلك من انتقادات  لقاعدة خاصة
 

 الطريقة املعدلة -3
 

وهي أحدث الطرائق الثالث من جهة الرتتيب التارخيي، وقد نشأت نتيجة تعديل يف 
النحوية  طريقة التدريس السابقة، ولذا أمسيناها "املعدلة" وهي تقوم على تدريس القواعد

من خالل األساليب املتصلة ال األساليب امللتقطة، ويراد باألساليب املتصلة قطعة من 
القراءة يف موضوع واحد أو نص من النصوص يقرؤه الطالب وبفهمون معناه، مث يشار 

اخلصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها، وأخهرا تأيت  إىل اجلمل وما فيها من
 مرحلة التطبيق 

ومن الصور اليت أخذهتا هذه الطريقة : معاجلة بعض أبواب منهاج النحو بطريق 
التطبيق العملي دون حاجة إىل شرح قواعدها  أما ما عداها من األبواب فيجب أن 

هذه األمثلة املتكلفة املبتورة اليت تنتزع يدرس على الطريقة االستنباطية ولكن ليس يف ظل 
وال متثل معىن يشعر الطالب أنه يف حاجة إليه،  من أودية خمتلفة ال جيمع شتاهتا جامع،

بل جيب أن تدرس يف ظالل اللغة واألدب، خالل عبارات قيمة كتبت يف موضوع حيوي 
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أو يهره من مواد  يهم الطلبة ختتار من كتبهم يف املطالعة أو من دروسهم يف التاريخ
الدراسة أو من صحف اليوم وجمالت األسبوع مما يتصل باحلوادث اجلارية بني مسعهم 

 وبصرهم 
ورأى بعض الناس أن تعليم القواعد وفاق هذه الطريقة إمنا جياري تعليم اللغة نفسها، 

غة حيث إن من الثابث الذي ال جدال فيه أن تعليم اللغة إمنا جييء عن طريق معاجلة الل
فليكن تعليم القواعد إذن على هذا املنهج الذي ترتكز فيه على نفسها ومزاولة عباراهتا، 

اللغة الصحيحة ومعاجلتها وعرضها على األمساع واألنظار، ومترين األلسنة واألقالم على 
 استخدامها 

 وأنصار هذه الطريقة يرون أهنا هي املثلى يف حتقيق األهداف املرسومة للقواعد
النحوية، ألنه يتم عن طريقها مزج القواعد بالرتاكيب وبالتعبهر الصحيح املؤدي إىل رسوخ 
اللغة، وأساليبها رسوخا مقرونا خبصائصها اإلعرابية وال شك يف أن تعليم القواعد على 

فقد ظللنا السنني الطوال أجدى وأنفع،  –يف ثنايا القراءة والنصوص  –هذه الطريقة 
ونسلك إىل ذلك الطرق السليمة والسقيمة، فلم يغن هذا كله تقال، ندرسها تدريسا مس

يف الوصول إىل الغاية، وما يزال كثهر من التالميذ الذين استقامت أساليبهم، ومست 
على ما بذلوا من  –النحوية  عباراهتم، ومنت مقدراهتم البيانية خيطئون يف أسهل القواعد

دون أيضا أن املطالعة طريق طبيعي سهل يف وأهنم جي وقت وجهد يف درسها واستذكارها 
بغية جعل العبارات الصحيحة أساسا لطبع خصائص اللغة يف  النحوية تعليم القواعد

وهذه الطريقة األذهان ألن ذلك يكسب مرانا مستمدا من االستعمال الصحيح للغة، 
 هذا د منهي الفضلى يف تعليم القواعد ألهنا تعتمد أول ما تعتمد على املران املستم

االستعمال الصحيح للغة يف جماالهتا احليوية كافة أو سائر أحواهلا يف جمرى االستعمال 
    الواقعي 

أما معارضو هذه الطريقة فهرون أهنا تعمل على إضعاف الطلبة يف اللغة العربية 
وجهلهم ألبسط قواعدها ألن مبدأ التقدمي بنص يناقشه املدرس مع تالميذه مث يستخرج 
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منه األمثلة اليت تعينه على استنباط القاعدة اليت يراد تدريسها إمنا هو ضياع للوقت، ألن 
وأن الكتاب  ،اليت هي موضوع الدرس احلقيقي النحوية لقواعدبااملوضوع ال عالقة له 

الذي تضمن هذه املوضوعات إمنا هو كتاب حنو وجيب قبل كل شيء أن يعلم الطالب  
وهذه الطريقة تشغل الطالب مبوضوع اإلنشاء فتصرفه عن كيف يقرأ قراءة صحيحة، 

قاعدة النحو املراد شرحها، ألن ذلك يقوم على افرتاض أن املعىن أصل والنحو عرض  
وفضال عن ذلك أن النصوص املقدمة للقاعدة يف مثل تلك الكتب إمنا تدور حول 

نبغي أن يكون هلذا  كله املسائل القومية والوطنية وذكر الفضائل وتاريخ عظماء العرب، في
موضع يف القراءة والنصوص، وأن يكون للنحو كتاب خاص، أما أن يكون كتاب النحو 

إن هذه الطريقة مشتمال على ذلك فإنه يصرف الطالب عن القاعدة إىل تفهم املعىن، مث 
  جعلت الكتاب عجيبا 

 
 

 22: دوافع تعلم اللغة -د

 : مفهوم الدوافع

اـلـدـوـاـفــع قـوةــ نـفسية دـاــخـلية حتــركـ اــإلـنــسانـ لـفتــيانـ بــسلوكـ مــعني لـتحقيق هــدف        
حمدد  فإذا حدث ما يعيق اإلنسان عن حتقيق هدفه ظل يشعر بالتوتر و بالضيق، إىل أن 

 ينال بغيته ويشبع الدافع الذي حركه حنو ذلك كله 

 

 

                                                           
22

 إلسالميةمنشورات املنظمة ا -رباط)اللغهر الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، العربية  رشدي أمحد طعيمة، تعليم 
 83-80م( ص1989للرتبية والعلوم والثقافة: 
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 أنواع الدوافع :

يفرق الباحثون بني نوعني من الدوافع اليت تستحث الدارسني على تعلم اللغة       
والدوافع   الدوافع الغرضية أو الذرائعية أو الوسيليةالثانية  هذان النوعان مها : 

  إن الدارس الذي حتركه دوافع يرضية لتعلم لغة ثانية معينة ال يتعلم هذه اللغة التكاملية
ملدى  كأن تكون سعيا وراء وظيفة شايرة، أو ريبة يف قضاء إال لقضاء حاجة قصهرة ا

وقت يستمتع فيه بالسياحة، أو استجابة ملتطلبات مقرر دراسي معني، أو استعداًدا 
للحصول على درجة علمية، أو حرصا على امتالك مهارة القراءة ليتصل بكتابات معينة، 

ملهم يف ذلك أن الدارس الذي توجهه أو استجابة لشعائر دينية يلزمه أداؤها هبذه اللغة  ا
، قدر الذي يلزمه من هذه اللغةمثل هذه الدوافع إمنا يقتصر األمر عنده على اكتساب ال

وبالشكل الذي حيقق له هدفه ويشبع عنده حاجته، ويستويف معه يرضه  أما الدارس 
مطلب عاجل أو الذي حتركه دوافع تكاملية لتعلم لغة ثانية معينة فإمنا يتعلمها ال لقضاء 

 لتحقيق يرض، أو إلشباع حاجة وظيفية معينة  

إن هدفه األمسى أن يتصل مبتحدثي هذه اللغة، ميارس لغتهم، ويفهم تقاليدهم، و        
يعيش ثقافتهم  إنه إنسان تدفعه الريبة ألن حيقق بني ثقافته وثقافة اآلخرين شيئا من 

سع  األفق، يزير االطالع، عميق التفكهر، التكامل  ومثل هذا الدارس يالبا ما يكون وا
مسحا يف تقبل اآلخرين فال يعوقه عن االتصال هبم أفكار مسبقة أو اجتاهات مضادة، أو 

إحساس باألفضلية، أو تعصب يعميه عن أن يرى فيهم خهرا  إنه حيرتم ثقافتهم، إن مل 
يش فيها، إن مثة من يتقبلها  ويؤمن أن أسلوبه يف احلياة ليس هو الطريقة الوحيدة للع

 األساليب والطرائق ما يستوجب االحرتام إن مل يستأهل النقل واالستفادة 
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ولقد ثبت من بعض الدراسات أن مثة عالقة إجيابية بني مستوى حتصيل اللغة        
الثانية وبني الدوافع التكاملية، مبعىن أن الدارسني الذين حتركهم دوافع تكاملية لتعلم هذه 

 قدر على النجاح فيها عن يهرهم ممن حتركهم دوافع يرضية ذرائعية اللغة أ

ويف جمال تعليم العربية كلغة ثانية ميكننا أن جند أمثلة حية هلذين النوعني من         
الدوافع  إن من بني من يتعلم هذه اللغة كلغة ثانية من يقوم بذلك تلبية أليراض 

لم هذه اللغة أو ممارستها  إن منهم من يدرسها حمدودة، تنتهي بانتهائها احلاجة إىل تع
طمعا يف وظيفة يف بلد عريب )كالعاملني بشركات البرتول ويهرها(  ومنهم من يدرسها 

ومنهم من يدرسها من أجل قضاء   من أجل ممارسة شعائر الدين اإلسالمي كالصالة،
رسها أليراض أخرى وقت يستمتع فيه بزيارة العامل العريب وتعرف آرائه  أو منهم من يد

جتارية أو ثقافية أو سياسية  وهذه األشكال املختلفة من الدوافع هي ما نطلق عليها 
بالدوافع الغرضية أو الذرائعية  وعلى النقيض من ذلك جند من بني متعلمي العربية كلغة 
ثانية من يدرسها ال لغرض قريب أو حاجة عاجلة أو مطلب وظيفي، وإمنا يدرسها لكي 

باإلنسان العريب من خالل ثقافته، إنه يريد أن يتعرف أبعاد هذه الثقافة العربية، يتصل 
وعلى شخصية اإلنسان العريب قيمه واجتاهاته وميوله ودوافعه، ويتسم أولئك الذين 

يتعلمون العربية من أجل هذا اهلدف بأهنم بشكل عام، حيرتمون الثقافة العربية، ويريدون 
ة الشرقية اليت ختتلف كثهرا أو قليال عن أمناطهم الثقافية، سواء يف معايشة أمناط من الثقاف

 النظرة إىل اإلنسان أو للكون أو للحياة 
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 دوافع المسلمين لتعلم العربية:

طالبا وطالبة ممن يدرسون  180فيما يلي نتائج دراسة أجراها أحد الباحثني على     
لناطقني هبا بالسعودية  ومتثل هذه العينة اللغة العربية مبعاهد تعليم هذه اللغة لغهر ا

جنسية  و فيما يلي أهم العوامل اليت تدفع الدارسني املسلمني  29دارسني ينتمون إىل 
 ة(قلتعلم العربية كما ورد يف البحث )حممود كامل النا

 الريبة يف دراسة الدين اإلسالمي  -1
 الريبة يف فهم تفسهر القرآن الكرمي باللغة العربية  -2
 الريبة يف قراءة القرآن الكرمي  -3
 الريبة يف دراسة احلديث النبوي وسهرة الرسول  -4
 الريبة يف نشر الدعوة اإلسالمية  -5
 الريبة يف أن يكون إسالم الفرد إسالما حسنا  -6
 الريبة يف دراسة التاريخ اإلسالمي  -7
 الريبة يف حفظ القرآن الكرمي  -8
 الريبة يف حفظ الثقافة العربية  -9

 قراءة الكتاب العريب الريبة يف  -10
 الريبة يف تدريس العربية ونشرها  -11
 الريبة يف تعلمها ألهنا لغة الدين اإلسالمي  -12
 الريبة يف تعلمها ألهنا مجيلة وعظيمة  -13
 الريبة يف زيادة املعرفة باللغة العربية  -14
 الريبة يف قراءة الصحف العربية  -15
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 الريبة يف العمل بالوعظ واإلرشاد  -16
 دراسة والتخصيص يف علوم اللغة الريبة يف مواصلة ال -17
 الريبة يف دراسة الشعوب العربية وثقافتها  -18
 الريبة يف احلصول على شهادة املعهد لاللتحاق باجلامعة  -19
 الريبة يف تعلمها ألن تعلمها مبوطن الدارس يزداد  -20
 الريبة يف تعلمها ألهنا متطلب أساسي لاللتحاق باجلامعة  -21
 الريبة يف تعلمها كلغة عاملية  -22
 الريبة يف تعلمها حبا يف تعلم اللغات األجنبية  -23
 الريبة يف التحدث هبا مع األصدقاء   -24
 الريبة يف االستماع إىل برامج اإلذاعة العربية  -25
 االستجابة لنصائح األساتذة  -26
 الريبة يف معرفة أكثر حول البالد العربية  -27
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   البحث ميدان عن تاريخية نبذة : الثالث المبحث
 
 مدرسة الجنيد اإلسالمية عنموجزة  لمحة – أ
 

مدرسة اجلنيد اإلسالمية هي إحدى املدارس اإلسالمية الست يف سنغافورة  أسست يف 
م، أسسها املرحوم السيد عبد الرمحن 1927يونيو  14ه املوافق 1345ذي احلجة  13

بشارع فكتوريا  395بن جنيد اجلنيد العلوي الكائنة على أرض موقوفة من جده رقم 
  ومنذ تأسيسها إىل اليوم متمسكة بعقيدة لني فكتوريامعروف بارع اآلن شوال سنغافورة

أهل السنة واجلماعة، واللغة الرمسية فيها هي لغة القرءان والشريعة اإلسالمية  ويدرس 
فيها مجيع العلوم الشرعية واللغة العربية على مجيع املستوى واملراحل املوجودة فيها إلعطاء 

للعمل هبا  صلى اهلل عليه وسلم أكرب فرصة ألبنائها لفهم كتاب اهلل وسنة رسوله حممد
 ونشرها إىل يهرهم إن شاء اهلل 

 

 مدرسة الجنيد اإلسالمية في الدراسية المواد – ب
 

وتوجد باملدرسة مرحلتان، ثانوية وثانوية عالية، أربع سنوات للثانوية وسنتني للثانوية 
العالية  ومجيع املواد تدرس باللغة العربية إال املواد األكادميية اليت تتمثل يف اللغة اإلجنليزية 

 والرياضيات والعلوم واللغة املاليوية  
 

 باإلجياز يد اإلسالميةراسية يف مدرسة اجلنالد وإليك جدول املواد
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وعلم النحو هو املدخل إىل العلوم العربية واإلسالمية، ال يفهمهما طالب فهما 
والكتاب سليما دونه  فلذا جعلته املدرسة من املواد األساسية بعد القرآن والفقه  

األساسي لطالب مدرسة اجلنيد اإلسالمية يف املرحلة الثانوية األوىل والثانية لتعلم النحو 
هو النحو العريب تأليف مديرها األسبق املرحوم األستاذ حممد بن علوي العيدروس سنة 

  رتبه املؤلف بأسلوب سهل ومبسط وهو خالصة جتاربه لسنوات عديدة قضاها 1962
   يف تدريس النحو

 ذلك الكتاب بتطوير طمسيحممد سيد أمحد بن القام تلميذه املرحوم األستاذ  مث
لكل موضوع مع إعادة ترتيب بعض هذبه ونقحه وشرحه وزاد يف متارينه ف 1999سنة 

املوضوعات تقدميا وتأخهرا  وال يزال الكتاب خاليا من األمثلة القرآنية فيقتصر معلم هذه 
ألمثلة من يهر اآليات القرآنية عند تدريسه للنحو وال يدجمه على عرض ا -يالبا –املادة 

فال يدرك الطالب بأن النحو مستمد من اآليات القرآنية وال يدركون  ،باألدلة الشرعية
 الغاية األمسى من تعلمه وهو فهم األدلة الشرعية من الكتاب والسنة 

 المواد الدراسية في مدرسة الجنيد اإلسالمية
عاليةثانوية ة مرحل  

 املواد العربية

 النحو اللغة العربية

 البالية الصرف

 األدب

 الدراسات اإلسالمية

 الفقه القرآن

 مقارنة األديان التفسهر

 أصول الفقه املنطق

 الفرائض علوم القرآن

 احلديث النبوي مصطلح احلديث

 القواعد الفقهية

ثانوية ة مرحل  

 املواد العربية

 اللغة العربية

 النحو

 الصرف

 الدراسات اإلسالمية

 القرآن

 الفقه

 التفسهر

 احلديث

 التوحيد

 التاريخ

 املواد األكادميية

 اللغة اإلجنليزية

 اللغة املاليوية

 الرياضيات

 العلوم
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 ثانوية العاليةوال الموضوعات المقررة لمادة النحو في المرحلة الثانوية -ج
 م 2014للعام الدراسي  مدرسة الجنيد اإلسالميةفي 

 

 م 2014توزيع منهج )) النحو (( للصف األول الثانوي )علمي(  للعام الدراسي 
 6:  أسبوعيا ةحصعدد ال

 الشهر الموضوعات
 نائب الفاعل    -املعلوم واجملهول     1
 ما ينصب مفعولني  2
 النكرة واملعرفة  3
 أمساء اإلشارة  4
 الضمائر  5
 البارز واملسترت من الضمائر  6
 األمساء املوصولة  7
 أمساء االستفهام  8

1سمستر   

 التأويل باملصدر  1
 بقية أخوات كان  2
 التوابع  3
 التوكيد  4
 العطف  5
 البدل  6

2سمستر   

(( تأليف األستاذ حممد بن علوي العيدروس،  3و جـ  2)) النحو العريب جـ 
 مدير مدرسة اجلنيد اإلسالمية األسبق  

الكتاب 
 المقرر
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وعلى املدّرس االهتمام بالتطبيق الشفوي والتحريري على كّل ما درس من 
 قواعد  

وجيب أن يكون التطبيق بعد شرح القاعدة مباشرة حىت تستقر يف األذهان  كما 
جيب عليه أن يذاكر الطالب فيما سبق هلم من الدروس ويناقشهم فيها وصوالً 

 دة اخلالية من األخطاء الرتكيبية      بذلك إىل السيطرة على ألوان من األساليب اجلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 م2014توزيع منهج )) النحو (( للصف الثاني الثانوي )علمي(  للعام الدراسي 

 عدد الحصة أسبوعيا : 6

 الشهر الموضوعات
     كاد وأخواهتا1
   االسم الذي ال ينصرف2
       املفعول املطلق3
   املفعول ألجله4
        املفعول معه5
   نصب املضارع بأن مضمرة6
       بقية اجلوازم7
   النعت السبيب8
   ال النافية للجنس9

1سمستر   

   التمييز10
        العدد11
   املنادى12
   االستثناء 13
   احلال14
   اسم الفاعل15
   اسم املفعول16
   التعجب17

2سمستر   

النحو العريب احللقة الثالثة، تأليف األستاذ ُتدرس هذه املوضوعات يف كتاب 
السيد حممد بن علوي العيدروس ، مدير مدرسة اجلنيد اإلسالمية األسبق  

الكتاب 
 المقرر
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وعلى املدّرس أن يذاكر طالبه ما سبق هلم من الدرس ويناقشهم فيها حىت 
يستوعبوا كّل ما درسوا من قواعد  كما جيب أن يتبع كّل درس بتطبيقات 

 شرتك فيها مجيع الطالب شفوية وحتريرية ي
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م٢٠١4توزيع منهج )) النحو (( للصف الثالث الثانوي )علمي( للعام الدراسي    

 عدد الحصة أسبوعيا : 6

 الشهر الموضوعات
 شرح األفعال  1
 الفعل الصحيح والفعل املعتل  2
 الفعل املعلوم والفعل اجملهول  3
 بناء األمر، بناء املضارع إعراب األفعال، بناء املاضي،  4
 املضارع املعرب، املضارع املرفوع، املضارع املنصوب  5
 املضارع اجملزوم  6
 اجلازم فعلني  7
 الشرط واجلواب  8
 إعراب الشرط واجلواب  9

 الفاعل  10
 نائب الفاعل  11
 املذكر واملؤنث  12
 اللمعرفة والنكرة  13
 الَعَلم  14
 أمساء اإلشارة  15

1سمستر   

 األمساء املوصولة  16
 املقرتن بأل  17
 االستفهامأمساء   18
 املفعول فيه وهو املسمى ظرفا  19

2سمستر   
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 املبتدأ واخلرب  20
 أحكام خرب املبتدأ  21
 الفعل الناقص  22
 ما و الت املشبهتان بليس  23
 األحرف املشبهة بالفعل  24
 كسر مهزة إن وفتحها  25
 ختفيف إن وأن وكأن ولكن   26
 أمساء األفعال  27
 أمساء الكناية وأمساء األصوات  28

الكتاب  )) الدروس العربية (( تأليف الشيخ مصطفى الغالييين 
 المقرر
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م2014توزيع منهج )) النحو (( للصف الرابع الثانوي )علمي(  للعام الدراسي    

 6:  أسبوعيا ةحصعدد ال

  الموضوعات

 اجملرد واملزيد من األفعال  1
 الفعل اجلامد والفعل املتصرف  2
 اإلعراب والبناء  3
 املتعدي والفعل الالزمالفعل   4
 كاد وأخواهتا  5
 ال النافية للجنس  6
 املفعول به  7
 املفعول املطلق  8
 املفعول له  9

 املفعول معه  10
 احلال  11
 التمييز  12
 االستثناء  13
    املنادى  14

 1سمستر 

 التصغهر وأحكامه  15
 النسبة وأحكامها  16
 االسم املقصور ، واالسم املمدود ، واالسم املنقوص  17
 اجلامد واملشتق  18
 فعال التعجب  19

 2سمستر 
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 أفعال املدح والذم  20
 مهزة الوصل ومهزة الفصل  21

" الدروس العربية " تأليف الشيخ ُتدرس هذه املوضوعات يف كتاب 
   مصطفى الغالييين

الكتاب 
 المقرر
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م٢٠١4توزيع منهج )) النحو ((  للصف األول الثانوي العالي  للعام الدراسي   

 6:  أسبوعيا ةحصعدد ال

  الموضوعات
 املبتدأ واخلرب  1
 اخلرب وأنواعه  2
 تقدمي اخلرب وتأخهره  3
 وجوب تأخهر اخلرب ومواضعه  4
 وجوب تقدمي اخلرب ومواضعه  5
 حذف املبتدأواخلرب  6
 حذف اخلرب وجوبا  7
 تعدد اخلرب وحكمه  8
 كان وأخواهتا  9

 تصرف هذه األفعال  10
 من ناحية التقدمي والتأخهر –حكم خرب كان وأخواهتا   11
 متام هذه األفعال  12
 املقاربة والرجاء والشروعأفعال   13
 أفعال املقاربة ) كاد وأخواهتا (  14
 بأن املصدرية –أحوال اقرتان خرب كاد وأخواهتا   15
 إن وأخواهتا  16
 فتح مهزة " إّن " وكسرها  17
 " ال " النافية للجنس  18
 األفعال اليت تنصب املبتدأ واخلرب : ظن وأخواهتا  19

 1سمستر 
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 الفاعل وأحكامه  20
 نائب الفاعل  21
 تنوب عن الفاعلاألشياء اليت   22
 حروف اجلر : أقسامه ومعانيها  23
 اإلضافة : تعريفها وأحكامها  24
 أعمال املصدر وامسه  25
 أعمال اسم الفاعل وشروطه  26
 الصفة املشبهة وعملها  27

  

 2سمستر 

الكتاب  )) شرح ابن     عقيل  ((  3وجـ  2توضيح النحو جـ ُتدرس هذه املوضوعات يف كتاب 
 المقرر
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م2014النحو (( للصف الثاني الثانوي العالي  للعام الدراسي  توزيع منهج ))  

 6:  أسبوعيا ةحصعدد ال

 الشهر الموضوعات

 \البدل  \عطف النسق  \عطف البيان  \التوكيد \التوابع : النعت 
من أول جواز ضم  \النداء : من أول باب النداء إىل هناية نصب املنادى 

التحذير   و  \االختصاص  \النداء و فتح املنادى إىل أمساء الزمت 
املمنوع من الصرف : ما مينع من الصرف لعلة  \أمساء األفعال  \اإليراء 
 بقية باب املمنوع من الصرف \واحدة 

 1سمستر 

نواصب املضارع إىل هناية شروط نصب  \إعراب الفعل: رفع املضارع 
 نواصب املضارعمن أول إظهار أن و إضمارها إىل هناية  \املضارع بإذن 

 ما جيزم فعلني إىل هناية جواز رفع اجلواب  \اجلوازم : ما جيزم فعال واحدا 

من أول وجوب إقرتان اجلواب باالفاء إىل هناية اجتماع الشرط والقسم 
 كذا (\كأي   \كنايات العدد ) كم   \العدد \

 2سمستر 

جـ تدرس هذه املوضوعات يف كتاب )) توضيح النحو ((شرح ابن عقيل 
 تأليف األستاذ الدكتور عبد العزيز فاخر 3

الكتاب 
 المقرر
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية

 
 البحث منهج - أ

واملنهج العلمي هلذا البحث الذي اختارته الباحثة هو املنهج التطويري هلدف تطوير  
كتاب النحو العريب تأليف املرحوم األستاذ حممد بن علوي العيدروس وذلك بتزويده 

مصدره األول  لتكون أثبت يف أذهان الطلبة بأهنا هي –ما أمكن  –باألمثلة القرآنية 
 يستند هذا البحث على املدخلاألصيل، وأن الغاية من تعلم النحو هي فهم القرآن. و 

وجيمع  البحث جمتمعحيث يتعامل الباحث مع  (  Quantitative approach) الكمي
 البيانات بطريقة االستبانة.منهم 

  
  وعينته البحث مجتمع - ب

مبدرسة اجلنيد  املرحلة الثانوية األوىلجمتمع البحث يف هذا البحث هو طالب يف 
من  اطالب 30 . وعينة البحثطالب 100اإلسالمية يف سنغافورة، ويبلغ عددهم حوايل 

 هذه املرحلة.
 
  البحث متغير -ج

إدراك كتاب النحو العريب املزود باألمثلة القرآنية هو املتغري املستقل، و استخدام  
هو املتغري التابع. أمهية تعلم النحو والغرض األمسى من تعلمه بطالب األول الثانوي 

 طالب وجيعلهم يدركون الغاية من تعلم النحو وهي فهم القرآن.الفالكتاب يؤثر على 
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 جمع البيانات أدوات -د
 األدوات اليت استخدمتها الباحثة يف هذه الرسالة هي :

 
 املالحظة .1

مع البيانات يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية جلنحو يف تالحظ الباحثة عملية تعليم ال
  الدراسة املبدئية لتحليل حاجاهتم يف التعلم وملعرفة رغبتهم يف تعلم النحو.

 
 املقابلة  .2

الباحث جبمع معلومات وبيانات شفوية من  ايقوم من خالهل ةشفوي ةهي استبان
كشكالت تعليم النحو املتعلقة مبجلمع البيانات املقابلة الباحثة  استخدمت 1.املفحوص

للمستوى األول الثانوي من كتاب النحو العريب حاليا، وطريقة تدريس املدرس يف العملية 
التعليمية يف الفصل، وقامت الباحثة مبقابلة نائب مدير مدرسة اجلنيد اإلسالمية ومدرس 

 مادة النحو للمستوى األول الثانوي، وأداة املقابلة هي قائمة األسئلة للمقابلة.
 

 االستبانة  .3
مة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني، ئوهي أداة مال

مبوضوع  نينيويقدم بكشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد املع
بآراء اخلرباء وتقييماهتم  املتعلقةجلمع البيانات  اتاستخدمت الباحثة االستبان 2االستبانة.

بعد املقابلة واملناقكشة واإلصالحات والتعديالت، لتكون تعبريا عن مدى  للكتاب املطور
وهي عبارة عن بنود  صالحية الكتاب املطور لالستخدام للتدريس من الناحية النظرية.

                                                           
، ) الرياض: دار أسامة للنكشر و التوزيع( البحث العلمي مفهومه وأدواته و أسالبهذوقان عبيدات وأخرون،  1

 135ص:  م،1997
 .121ص: املرجع نفسه    2
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 أسئلة تقيس مدى صالحية الكتاب املطور من ناحية حمتوى املواد، ومستوى املزايا
 والعيوب فيه، وصالحيته لالستخدام يف تدريس النحو.

 
بآراء الطالب حول تعلمهم  املتعلقةالبيانات  جلمع اتاستخدمت الباحثة االستبان وكذا

مدى ، و لة تدور حول ميوهلم حنو هذه املادة واهلدف من تعلم النحوفاألسئ ملادة النحو
أثر الكتاب املستخدم معرفة  وكذلك أمهية استخدام األمثلة القرآنية يف تعلم علم النحو

 .لتدريس النحو يف إشعارهم بأمهية تعلم النحو ألغراض فهم القرآن
 

وتقدم الباحثة االستبانة بعد تطبيق استخدام الكتاب املطور يف تدريس القواعد 
تكون أسئلته غري حمددة اإلجابة أي  يثح االستبيان املفتوح وهي عبارة عن .النحوية
 .اإلجابة مرتوكة بكشكل مفتوح إلبداء الرأيتكون 

 
  البيانات مصادر -ه

أدوات  الرقم
 البحث

 البيانات البيانات مصادر

1 
 املالحظة

طالب املرحلة الثانوية 
درسة اجلنيد مب األوىل

 اإلسالمية بسنغافورة.

 عملية تعلم وتعليم النحو 

2 

 املقابلة

نائب مدير مدرسة 
 اجلنيد اإلسالمية 

  حول مكشكالت تعليم النحو آراؤه
للمستوى األول الثانوي باستخدام كتاب 

 النحو العريب حاليا
  مدى أمهية عرض األمثلة القرآنية على

 الطالب أثناء تدريس تلك املادة.
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مدرس مادة النحو 
 للمستوى األول الثانوي

  آراؤه حول مكشكالت تعليم النحو
للمستوى األول الثانوي باستخدام كتاب 

 النحو العريب حاليا 
  طريقة تدريسه يف العملية التعليمية يف

 الفصل
  مدى أمهية عرض األمثلة القرآنية على

 الطالب أثناء تدريس تلك املادة.
   استخدام مصادر تعليمية أخرى غري

 كتاب النحو املقرر على الطلبة 
 دى استجابة الطلبة هلذه املادة.م 

3 

 ةاالستبان

آراء اخلرباء وتقييماهتم للكتاب املطور،  اخلرباء
لتكون تعبريا عن مدى صالحية الكتاب 
املطور لالستخدام يف تدريس النحو. 

 تصحيح الكتاب بعد مت تأليفه
 مهو عينة البحث 

طالب األول الثانوي 
 30حوايل  موعدده

 .اطالب

حول تعلمهم ملادة النحو،  آراء الطالب
فاألسئلة تدور حول ميوهلم إىل هذه املادة 

مدى أمهية استخدام و  واهلدف من تعلمها
 وكذلك األمثلة القرآنية يف تعلم علم النحو

أثر الكتاب املستخدم لتدريس النحو معرفة 
يف إشعارهم بأمهية تعلم النحو ألغراض فهم 

 .القرآن
 
 



48 
 

 البيانات تحليل أسلوب -و
، مع الطلبة االستبانة لتحليل البيانات مننسبة مئوية  استخدمت الباحثة

 بالرمز اآليت :اخلرباء  مع وكذلك

100% x 
F 

= P 
N 

 
 

 :التالية املواصفات  بري استخدمت أياااخل استبانةأما مع 

 تقدير قائمة النتائج الرقم
 ممتاز 100-90 1
 جيد جدا 89-80 2
 جيد 79-70 3
 مقبول 69-50 4
 ضعيف 49-0 5

 
 
 الدراسة تنفيذ مراحل - ز

 3 ث يف اخلطوات اإلجرائية اآلتية :وجيري هذا البح

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, 2009), p.298 
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 بتصرف R&Dتلك اخلطوات مقتبسة من خطوات  
 

 وإليك بيان كل خطوة من هذه اخلطوات :
 

 جمع البيانات المتعلقة بالبحثو  الدراسة المبدئية -1
جلمع البيانات يف الدراسة املبدئية لتحليل حاجات األدوات اليت استخدمتها الباحثة 

 الطالب يف تعلم النحو وملعرفة رغبتهم يف تعلمه هي: املالحظة واملقابلة واالستبانة.
 

 تصميم اإلنتاج -2
تقوم الباحثة بإجراء املقابلة مع املدير ومدرس املادة ملعرفة آرائهما حول مكشكالت 

باستخدام كتاب النحو العريب حاليا، وطريقة تعليم النحو للمستوى األول الثانوي 
 ةاالستبان تدريس مدرس املادة يف العملية التعليمية يف الفصل. وتقوم الباحثة أياا بإجراء

تقوم الباحثة بتحديد املواد آرائهم حول تعلمهم ملادة النحو. مث ملعرفة  عينة البحثمع 
نات واالقرتاحات اليت نالتها من املقابلة التعليمية اليت سوف تقوم بتطويرها مع مراعاة البيا

إعداد كتاب النحو العريب باألمثلة تقوم الباحثة بمث واالستبيان يف اإلجراءات األوىل 

الدراسة . 1
 املبدئية

تصميم .2
 اإلنتاج

تصديق .3
 الكتاب

تعديالت .4
 التصميم

التجربة ملعرفة .5
 األثر

االستبانة . 6
 بعد التجربة

التصحيحات .7
 والتعديالت النهائية
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تزويد كتاب النحو ب فتقوم .القرآنية لطالب املرحلة الثانوية مبدرسة اجلنيد اإلسالمية
 –ما أمكن  –مثلة القرآنية العريب تأليف املرحوم األستاذ حممد بن علوي العيدروس باأل

لتكون أثبت يف أذهان الطلبة بأهنا هي مصدره األول األصيل، وأن الغاية من تعلم النحو 
 . ويسلك إعداده الطريقة القياسية.هي فهم القرآن

 
  .تصديق الكتاب -3

مت تأليف الكتاب لتعرف تعليقاهتم وتوجيهاهتم حول أن بعد  اخلرباءتراجع الباحثة 
وحىت تتأكد من كون الكتاب مناسبا  هالالستفادة منالكتاب املعد وتصحيحاهتم إياه 

 وموافقا بأسس إعداد الكتاب ألجل الوصول إىل اهلدف املقصود من إعداده.

 
  تعديالت التصميم -4

ه حسب تعليقات تصحيحالباحثة ببعد معرفة مزايا الكتاب املعد ونقائصه، تقوم 
 اخلرباء وتوجيهاهتم حوله وتصحيحاهتم إياه.

 
 لمعرفة األثر التجربة - 6&5

مث إجراء  النحو باستخدام الكتاب املطورطالب األول الثانوي فتقوم الباحثة بتدريس 
 االستبانة معهم.

 
 التصحيحات والتعديالت النهائية -7

 للمرة األخرية قبل طباعته.تصحيح املادة فتقوم الباحثة ب
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  

المبحث األول : عرض البيانات عن عملية تطوير كتاب النحو العربي باألمثلة 
 القرآنية 

 
عرضالبياناتعندراسةمبدئية -أ

األدواتاليتاستخدمتهاالباحثةجلمعالبياناتيفالدراسةاملبدئيةلتحليلحاجات
النحووملعرفةرغبتهميفتعلمههي:املالحظةواملقابلةواالستبانة.الطالبيفتعلم


أوال:املالحظة

يفتالحظ النحو وتعليم تعلم عملية األوىلالباحثة الثانوية اجلنيدمباملرحلة درسة
 الباحثةمايلي:تستخلصااإلسالميةبسنغافورة.ومنهذهاملالحظة

 
القرآنيةلقلةكتبالنحوإنكتابالنحواملقررلدى -1 الطالبخيلومناألمثلة

 باألمثلةالقرآنيةيصلحاستخدامهالتدريسالنحويفاملرحلةالثانويةاألوىل.
باألدلة -2 اليتيفكتابوالتدجمها املادةعلىعرضاألمثلة تقتصرمدرسةهذه

 الشرعية.
ةمعأناملدرسةقدقلةاهتماموانتباهالطالببدراسةهذهاملادةوشرحاملدرس -3

 شرحتهلمبطريقةصحيحةوباستخدامباوربوينت.
أغلبالطلبةيفهمونالنحونظرياالتطبيقيا. -4
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ثانيا:املقابلة

املديرملعرفةآرائهحولأمرين:نائبالباحثةبإجراءاملقابلةمعقامت (1
ا -أ لعريبمشكالتتعليمالنحوللمستوىاألولالثانويباستخدامكتابالنحو

 .حاليا

مدىأمهيةعرضاألمثلةالقرآنيةعلىالطالبأثناءتدريستلكاملادة.-ب

موجزةومناسبةللمبتدئني فرأىاملديربأنشروحالدروسيفكتابالنحوالعريبحاليا
قلي فيه درس والتدريباتلكل األمثلة لكن ولة. عرضاألمثلةنائبرأى أمهية املدير

العربيةهيلغةالدين,وألن القرآنيةعلىالطالبأثناءتدريسهمتلكاملادةألناللغة
فهم فمن اليومية. يفحياتنا وتطبيقه الدين لفهم هو النحو تعلم حنو هدفاملدرسة

الصالة.أثناءالقيامباألركانالقوليةيفاللحنالنحومثاليستطيعأنيبعدنفسهمن

 

الباحثةبإجراءاملقابلةمعمدرسةاملادةملعرفةاألموراآلتية:قامت (2

العريب-أ كتابالنحو باستخدام الثانوي األول للمستوى النحو مشكالتتعليم
حاليا

طريقةتدريسمدرساملادةيفالعمليةالتعليميةيفالفصل.-ب

 أثناءتدريستلكاملادة.مدىأمهيةعرضاألمثلةالقرآنيةعلىالطالب-ج

استخداممصادرتعليميةأخرىغريكتابالنحواملقررعلىالطلبة-د

مدىاستجابةالطلبةهلذهاملادة.-ه
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 مع اتفقتاملدرسة العريبنائبفقد املديريفأنشروحالدروسيفكتابالنحو
درس لكل والتدريبات األمثلة لكن للمبتدئني ومناسبة موجزة قليلة.حاليا فيه

غريجذابفتدرسالطلبةبدوناستخدامالكتاببلباستخداميفرأيهاوالكتاب
الدرس. حنو الطلبة بوينتجلذبانتباه اليدفعهمإىلحبباور فالكتابوحده

واألمثلةاملعروضةلشرحالقواعدهذهاملادةفاليهتمونبتعلمهاجيداويتكاسلون.
 الشواهد ليستمن عندالقرآنيةالنحوية الطلبة على عرضها رأتأمهية أهنا مع

.والذيمينعهامنتطبيقالقواعدالنحويةعلىاألمثلةالقرآنيةدراسةالقواعدالنحوية
فإعدادالتدريسمبراجعةمصادرتعليميةأخرىيفتدريسالنحوهوضيقالوقت.

توقتاطوياليفإعدادقدقضوغريالكتاباملقرريأخذوقتاكثريامنوقتاملدرسة
التدريسباستخدامباوربوينت.



منتعلمالنحوباستخدامهذاالكتابسوفيرىبأنهذهاملادةنافعةهلميفتعلمهمف
قراءةنصعريببشكلالقدرةعلىدارسهأنهذهاملادةتعطيفقطحيثللغةالعربية

ولكنه هل صحيح كعون املادة هذه ومكانة أمهية يدرك خاصةمل القرآن فهم يف م
ونصوصدينيةعامة,وذلكألناألمثلةاملوجودةيفالكتابملتعطهمفكرةبأنهناك

صلةوثيقةبنيالنحووالقرآن.



ثالثا:االستبانة.

طالبا.30الباحثةأيضابإجراءاالستبانةمعطالباألولالثانويويبلغعددهمقامت
حةإليهمملعرفةآرائهمحولاألموراآلتية:الباحثةاالستبانةاملفتوتقدم
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أ(ميوهلهمحنوتعلمعلمالنحو

ب(اهلدفمنتعلمالنحو

ج(مدىأمهيةاستخداماألمثلةالقرآنيةيفتعلمعلمالنحو

 تعلمالنحوألغراضفهمد( لتدريسالنحويفإشعارهمبأمهية الكتاباملستخدم أثر
.القرآن

كمايلي:-وقدخلصتهاالباحثةيفالبنودالتالية–ونتيجةهذهاالستبانة

الطالب عرضالبياناتمناستبانة  

 النسبة المئوية عدد الطالب اإلجابة السؤال

 أ
%1033,3أحبتعلممادةالنحو

%2066,7الأحبتعلممادةالنحو

 ب
%2583,3أتعلمالنحولتحسنياللغةالعربية

%516,7القرآنأتعلمالنحولفهم

 ج

استخداماألمثلةالقرآنيةيفتعلمعلم
النحومهم

826,7%

استخداماألمثلةالقرآنيةيفتعلمعلم
النحوغريمهم

2273,3%

أشعربأمهيةتعلمالنحوألغراضفهم د
هذاالكتاباستخدامبعدالقرآن

310%

الأشعربأمهيةتعلمالنحوألغراضفهم
هذاالكتاباستخدامبعدالقرآن

2790%
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ميوهلهمحنوتعلمعلمالنحو (أ

%طالبايقولونبأهنمالحيبونتعلممادةالنحو,خبالفباقيالطلبةفإهنم66,7
%منهم.33,3حيبونتعلمهذهاملادةويروننفعهاوهميتمثلونيف


اهلدفمنتعلمالنحو (ب

منهمبأناهلدفمنتعلمهذهاملادة%83,3وهميتمثلونيفعظمالطلبةمرأى
القرآنفهمقدذكروا%طالب16,7,أماومايفمعناههولتحسنياللغةالعربية

.اهلدفمنتعلمهذهاملادةيفتعبريهمعن



ج(مدىأمهيةاستخداماألمثلةالقرآنيةيفتعلمعلمالنحو

القرآنيةيفتعلم26,7يرى علمالنحومهم,بينما%منهمبأناستخداماألمثلة
73,3 طالب لعلمقالوا% تعلمهم يف مهم غري القرآنية األمثلة استخدام بأن
ألهنميرونأناآلياتالقرآنيةمشكلةفحينئذاستطعناقراءةالقرآنبشكلالنحو.

صحيحبدونمعرفةموقعهامناإلعراب.



 (د بأمهية يفإشعارهم لتدريسالنحو الكتاباملستخدم ألغراضأثر النحو تعلم
فهمالقرآن

90 بأهنم يقولون القرآن%طالبا ألغراضفهم النحو تعلم بأمهية يشعروا بعدمل
خالفالبعضهم.,الكتابالنحواحلايلاستخدام
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 هذه, مبدئية دراسة من تعلمرأتانطالقا يف مهم القرآنية عرضاألمثلة أن الباحثة
فاألمسىمنالنحووالكتابحيتاجإىلالتطويرمنهذهالناحيةكييعرفالطالباهلد

أمهيةتعلمهيففهمالقرآنممايدفعهمإىلاالهتمامهبذهاملادة.اتعلمهمللنحوويدركو


 عرضالبياناتعنتصميماإلنتاج -ب
 لطالب القرآنية باألمثلة العريب النحو كتاب تطوير عملية الثانويةايف ملرحلة

 الباحثةاخلطواتالتالية:تاألوىلمبدرسةاجلنيداإلسالمية,سلك
 تعينياألهدافمنتطويرالكتاب -1

 األهدافالعامة (أ
أنيتمكنالدارسمنأنيتمتعباألمثلةالقرآنيةاملوجودةيفالكتابويستفيد-1

منهافيغرسيفنفسهاالهتمامهبذهاملادةلتعلقهابالقرآنفيدركالغرضاألمسىمن
تعلمهاوهولفهمالقرآن.


اإلسالمية-2 اجلنيد مدرسة يف النحو معلمو به ينتفع يفأن هلم عونا ليكون

تدريسالنحو.
 

 األهدافاخلاصة (ب
إعدادها الباحثة حددهتا اليت وتطويرهااملوضوعات التوكيد,:هي النعت, : التوابع

 العطفوالبدل.واألهدافالتعليميةلكلموضوعكمايلي:
 األهداف التعليمية الموضوعات
 تعريفالتوابع.1التوابع 1

 التوابعاألربعةنواع.أ2

 كيفيةمتييزاملتبوعمنالتابع.3
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تعريفالنعتاحلقيقيوحكمه.1النعت 2
 منالنعتكيفيةمتييزاملنعوت.2

 إذاكاناملنعوتمجعاملااليعقلالنعتحكم.3
كيفيةتكوينمجلةفيهانعتحقيقي.4
 .كيفيةإعرابالنعتإذاكانمتعددا5

تعريفالتوكيدوأقسامه.1التوكيد 3
 كيفيةمتييزالتوكيداللفظيمنالتوكيداملعنوي.2

 شرطألفاظالتوكيداملعنوي.3

كيفيةتأكيداسميفمجلةمفيدة.4
 .كيفيةإعرابكالوكلتا5

تعريفالعطفوحروفه.1العطف 4
 كيفيةمتييزاملعطوفمناملعطوفعليه.2

 كيفيةتكوينمجلةفيهامعطوفومعطوفعليه..3

تعريفالبدل.1البدل 5
 أقسامالبدلالثالثة.2

 شروطبدلالبعضمنالكلوبدلاالشتمال.3

  كيفيةتكوينمجلةفيهابدل.4
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تطويركتابالنحوالعريبباألمثلةالقرآنيةاتإجراء -2


اطلعتالباحثةعلىبعضكتباملراجعيفالنحوجلمعاملوادالتعليميةواألمثلةالقرآنية
فالكتباليت يفتلكاملوضوعاتيفاملوضوعاتاليتسبقاختيارها. الباحثة راجعتها

"فيضرب ناصر, أمحد ناصر تأليفأمحد بشرحاآلجرومية" النحوية "القواعد هي:
أمحدعبداحلليمحممدفرح إعداد القرآنية" بالشواهد اآلجرومية الربيةيفشرحاملقدمة

لؤلفالسابق.الطويل,وكذلك"اهلديةيفالقواعدالنحويةبالشواهدالقرآنية"إعدادامل


حددت البياناتمث مراعاة مع بتطويرها تقوم سوف اليت التعليمية املواد الباحثة
من وواالقرتاحاتاليتنالتها واالستبيانيفاإلجراءاتاألوىلاملالحظة وكذلكاملقابلة

 .مراعاةاألسسالثالثةيفإعداداملوادالتعليمية
 

قامت مث العريب النحو كتاب الثانويةبإعداد املرحلة لطالب القرآنية األوىلباألمثلة
اإلسالمية اجلنيد بنفزودتمبدرسة حممد األستاذ تأليفاملرحوم العريب كتابالنحو

لتكونأثبتيفأذهانالطلبةبأهناهي–ماأمكن–علويالعيدروسباألمثلةالقرآنية
مالقرآن.مصدرهاألولاألصيل,وأنالغايةمنتعلمالنحوهيفه


يفخطواتثالث:يستهلاملدرساليتتتمثلالطريقةالقياسيةعلىإعدادهتيفوسلك

بعض بذكر القاعدة يوضحهذه مث العام, املبدأ التعريفأو أو القاعدة الدرسبذكر
وملتغريالباحثةأسلوباألمثلةاليتتنطبقعليها,ليعقبذلكالتطبيقعلىالقاعدة.

يعرضالقواعدعنطريقالسلؤالواجلواب.الكتابالذي
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 مواصفاتالكتابالتعليمياملطور-3
 مكوناتالكتاب (أ

 
 َتَكوَّنالكتابمناألموراآلتية:

غالفالكتاب
مقدمة
دليلاستخدامالكتاب
أسابيع(10للفرتةالثالثة)م2014توزيعاملقررالدراسيلعام
الدرساألول:التوابع
التدريبات
الدرسالثاين:النعت
إضافة:تعددالنعت
منوذجانلإلعراب
التدريبات
الدرسالثالث:التوكيد
منوذجانلإلعراب
التدريبات
الدرسالرابع:العطف
منوذجانلإلعراب
التدريبات
الدرساألول:البدل
إضافة:بدلبعداسماإلشارة
لإلعرابمنوذجان
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التدريبات
املراجع
فهرسالكتاب
 

 مميزاتالكتاب (ب
 

 فمميزاتالكتابمايلي:
 دليل استخدام الكتاب -1

قامتالباحثةبإعادةترتيبدليلاستخدامالكتابووضعتعنواناخاصاله.ومضمونه
 كمايلي:

أنيالحظمايأيت:املدرسمنءرجاال

 معتطبيقهاعلىالقواعد.أنيكثرللطلبةمناألمثلة -1
الكتابأناليقتصرعلىالتماريناملوجودةيف -2 بليزودهمبتمارينأخرىهذا

 منعنده.
يكلف -3 ال جيدالطلبةأن فاحلفظال جيدا يفهموا أن عدمىباحلفظقبل مع

 الفهم.
للدرسالذيقبلهالطلبةأنالينتقلإىلدرسجديدإالبعدأنيتحققمنفهم -4

 داألندروسالنحومرتبطبعضهاببعض.فهماجي
أنميرهنمدائماعلىالقراءةالصحيحةليتعودواعليهافالثمرةاملرجوةمنالنحوال -5

تظهرإالهبا.
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 للفترة الثالثة توزيع المقرر الدراسي-2
 الدراسيضمتالباحثة املقرر إىلتوزيع الثالثة وذلككمااللفرتة لكتاباملطور,

يلي:
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 وضع تلخيص القواعد في الجداول الملونة -3
خلصتالباحثةالقواعدووضعتهايفاجلداولامللونة,وذلككمايلي:


 
 القواعد في الجداول بطريقة مبسطة وميسرة عرض-4

تيسرياللفهم,وذلككمابطريقةمبسطةوميسرةعرضتالباحثةالقواعديفاجلداول
يلي:
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 اإلعراب لآليات القرآنية بطريقة مبسطة وميسرةبيان موقع -5
 وميسرةعرضتالباحثة مبسطة بطريقة اإلعرابلآلياتالقرآنية للفهم,موقع تيسريا
وذلككمايلي:




 
 
 ألمثلة المذكورةلة مناسبإدخال بعض الصور ال-6

وهيقليلة,وذلككمايلي:ألمثلةاملذكورةلةناسببعضالصوراملأدخلتالباحثة
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 إضافة بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بالموضوع-7
وذلككمايلي:أضافتالباحثةبعضاملوضوعاتاهلامةاملتعلقةباملوضوع



 
 إضافة التمرينات التطبيقية من األمثلة القرآنية-8

 وذلككمايلي:أضافتالباحثةالتمريناتالتطبيقيةمناألمثلةالقرآنية
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ومماسبقفقدطورتالباحثةالكتابمبايناسبالطالبحىتيعمالنفعويكونصاحلا
لالستخدام.


اخلرباءصديقعرضالبياناتعنت-ج

متتطويركتابالنحوالعريبباألمثلةالقرآنيةلتعرفأنالباحثةاخلرباءبعدتراجع
تعليقاهتموتوجيهاهتمحولالكتاباملعدوتصحيحاهتمإياهلالستفادةمنها.استخدمت
لتكون للكتاباملطور وتقييماهتم اخلرباء بآراء البياناتاملتعلقة جلمع االستبانة الباحثة

خدامللتدريسمنالناحيةالنظرية.قدمتتعبرياعنمدىصالحيةالكتاباملطورلالست
رازيفاملاجيستريذالباحثةالكتاباملطورإىلخبريتعليماللغةالعربيةوالنحووهواألستا

دةبنتأمن.ياألستاذةسييتنورعايتصميمالكتاباملدرسيوهةمثخبري


تصميمكتاباللغةوخبريملعرفةنتائجحتكيماخلبرييفالتايلواستخدمتالباحثةالرمز
:الكتاباملطورالنحوعن

100% x 
F 

= P 
N 

هيكمايلي:املستخدمةيفاستبانةاملواصفاتو

تقديرقائمةالنتائجالرقم
ممتاز1100-90
جيدجدا289-80
جيد379-70
مقبول469-50
ضعيف549-0
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اللغةالعربيةوالنحوعرضالبياناتمناستبانةخبريتعليم-1
عن الكتاب التعليمي تعليماللغةالعربيةوالنحواستبانة رأي خبير   

املعىنمنكلاألرقامحلضرةاخلبريأنيكتبعالمة) (يفالفراغاتاملعدة,أما
فهيكمايلي:

 مقبول     -3جيد/مناسب      -4جيد جدا/مناسب جدا      -5

 ناقص جدا -1   ناقص    -2 

 العناصر للتقدير
 فرق اإلجابة

1 2 3 4 5 

قنية
رالت

اص
العن

 

1-       الوضوحيفاهلدف)املدلوالت(اليتأرادحتصيلها 
2-       الرتتيبيفتقدميه/التتابع 
3-       اجلذابة 
4-       املعاملة 
5-       التكامليفاملعلوماتالتعليمية 
6- يفالتعليمالسهولة        

ادة
رامل

اص
 عن

7-       مالئمتهامبستوىالكفاءةوالكفاءةاألساسية 
8-       مالئمتهامبستوىعقولالتالميذ 
9-       مالئمتهاباحلاجةإىلاملادةالتعليمية 
10-       الصلةبنياملادة 
11-       مقروئيةاملادة 
12-       صدقاملادةالتعليمية 
13-       وسعةاملادةالتعليميةودقتها 
14-       مستوىصعوبةاملادة 
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ونتيجةاالستبانةمايلي:

100% x 
F 

= P 
N 

 

87،4% = 100% x 
83 

=  
95 



%وهوعلىالتقدير"جيدجدا".87,4جمموعالدرجاتمنهذهاالستبانةهو

اخلبرييقدرأنمضمونالكتابمناسبوصاحلملستوىالطلبة,فويتضحفيماسبق
 جيد جدا" أو "مناسب جدا" للعناصر التالية :  املطوربالتقدير"الكتاب

السهولةيفالتعليم1
مالئمتهامبستوىالكفاءةوالكفاءةاألساسية2
مالئمتهامبستوىعقولالتالميذ3

15-       كفايةالتدريبات 

قية
جلراف

صرا
لعنا
-16 ا       استخداماحلروفونوعهاومقياسها 

17-       الرتتيبيفالكتابة 
18-       الصورة 
19-       تصميمالغالف 

الدرجاتمجموع   
- - 3 40 40 

83 
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مالئمتهاباحلاجةإىلاملادةالتعليمية4
الصلةبنياملادة5
مقياسهااستخداماحلروفونوعهاو6
الرتتيبيفالكتابة7
تصميمالغالف8


 جيد" أو "مناسب " هي : والعناصربالتقدير"

 















قليلة الكتاب يف الصور حيث ) الصورة ( هو "مقبول"  بالتقدير الوحيد والعنصر
"ناقصجدا"أو"ناقص"والعنصربالتقديروحمددة.

 



 الوضوحيفاهلدف)املدلوالت(اليتأرادحتصيلها 1
 الرتتيبيفتقدميه/التتابع 2
 اجلذابة 3
 املعاملة 4
 التكامليفاملعلوماتالتعليمية 5
 مقروئيةاملادة 6
 صدقاملادةالتعليمية 7
 وسعةاملادةالتعليميةودقتها 8
 مستوىصعوبةاملادة 9

 كفايةالتدريبات 10
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األموراآلتية:واقرتحاخلبريعلىالباحثةبعض

كتابةاألهدافالتعليميةلكلموضوعيفالصفحةاملستقلة-1

زيادةالرتمجةباللغةاملاليويةلألمثلةالقرآنية-2

وضعمنوذجلإلعرابمناألمثلةالقرآنية-3

كتابةاسمالسورةورقماآليةلألمثلةالقرآنيةيفاهلوامش-4



طورعنالكتاباملتعليميالكتابالميمعرضالبياناتمناستبانةخبريتص-2

 أسئلة عن تخطيط الكتاب رقم
 اختيار النتيجة

1 2 3 4 5 
تصميمالغالفاجلذاب1
مناسبةاستخداماألحرفاملستخدمةيفالغالف2
مناسبةالكتابة3
ثباتاستخداممسافةالكتابةوالعنوانوكتابةاملواد4
وضوحالكتابة5
مناسبةوضعالصورة6
مناسبةاستخدامنوعاحلرفوحجمهوشكله7

للموضوعوالنقاط


مناسبةاستخداممربعالفراغ8
ثباتاستخدامعالمةالرتقيم9

مناسبةوضعهدفالتعليم10
ثباتاستخدامنوعاحلرفوحجمهالذييستخدم11
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للنقاطوهدفالتعليم
مناسبةنوعاحلرفاملستخدميفاملوضوع12

جمموعالدرجة
----61235

53


ونتيجةاالستبانةمايلي:

100% x 
F 

= P 
N 

 

88،3% = 100% x 
53 

=  
60 



نتيجةاستبانةخبريتصميمالكتابيفكتابالنحواملطورعلىحسباملواصفاتتدل
املستخدمةفوقتقديرها"جيدجدا".وهذاجيزئجعلهذاالكتابككتاباملقررأو

الكتاباملدرسي.

 

 التصحيحاتوالتعديالتعنعرضالبيانات (د

حسب وحتسينه بتصحيحه قامتالباحثة ونقائصه, الكتاباملعد مزايا معرفة بعد
لكلموضوعيف األهدافالتعليمية فوضعتالباحثة تعليقاتاخلبريوتوجيهاتهحوله.
منوذجا وضعت القرآنية, لألمثلة املاليوية باللغة الرتمجة وزادت املستقلة, الصفحة
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تبتاسمالسورةورقماآليةلألمثلةالقرآنيةيفاهلوامش.لإلعرابمناألمثلةالقرآنية,وك
وتفصيلذلكمايلي:


 إضافة نموذج إلعراب األمثلة القرآنية 

 وذلككمايلي:أضافتالباحثةمنوذجاإلعراباألمثلةالقرآنية


 

 ترجمتها باللغة الماليوية ذكرمع  إدخال األمثلة القرآنية 
لتكونترمجتهاباللغةاملاليويةذكريفالكتابمعالقرآنيةاألمثلةعرضتالباحثة

عوناللطلبةيففهمها,وذلككمايلي:
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 ذكر اسم السورة ورقم اآلية لألمثلة القرآنية في الهامش 





 فوضعتالباحثةاألهدافالتعليميةلكلموضوعيفالصفحةاملستقلة 
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 تطبيقالكتابعلىالطلبةعنعرضالبيانات-ه

 عددهم الثانوي األول طالب بتدريس الباحثة باستخدام30فقامت النحو طالبا
ونقائصه. املعد الكتاب مزايا وكذا ملضمونه استجابتهم والحظت املطور الكتاب

وتفصيلذلكسيكونيفاملبحثالثاين.
 
 التصحيحاتالنهائيةعنعرضالبيانات-و

الكتابعلىالطلبةرأتبعضاألمورحتتاجإىلتغيريهاحىتيتناسبوبعدتطبيق
.قامتالباحثةبتصحيحاملادةللمرةاألخريةمبستوىالطلبةف


 المبحث الثاني : عرض البيانات عن قياس األثر

تدريسالكتاب (أ
بتدريسطالباألولالثانويعددهمقامتف باستخدام30الباحثة النحو طالبا

والحظ املطور مثتالكتاب ونقائصه. املعد الكتاب مزايا وكذا ملضمونه استجابتهم
ملادةقامت تعلمهم حول آرائهم ملعرفة التجربة بعد معهم االستبانة بإجراء الباحثة

تخدمتيفاالستبانةقبلالتجربةحىتتعرفالنحو,فاألسئلةهينفساألسئلةاليتاس
الثانية.بمبقارنةنتيجةاالستبانةاألوىلأثرالكتابعلىالطلبةالباحثةقياس
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 نموذج خطة التدريس

: النحواملادة                                                                          2014يوليو  9:  التاريخ املدة:ساعة  الصف:األول الثانوي 

النعت الحقيقي -  الموضوع

  -األهداف التعليمية 

تعارفالطلبةعلىتعريفالنعتاحلقيقيوحكمه-1

استطاعالطلبةحتديدالنعتمناألمثلةالقرآنية-2

(السبورةواألقالم3(الكمبيوتروالشاشة2مذكرة( 1 –الوسائل التعليمية 

  -التمهيد 

قراءةالفاحتةقبلبدءالدراسة-1

أنتربطاملدرسةالدرساحلاضربدرسسابقوبيانالصلةبينهماوذلك-2
قبلالشروعيفبيانالنعتاحلقيقيوأنواعهباختصارالتوابعراجعةمب

 المدة

 

10
 دقائق

   -وطريقة التدريس العرض 

(قراءةالنصمنبعضالطلبة1

(تشرحاملدرسةتعريفالنعتاحلقيقي2

عرضأمثلةالنعتاحلقيقي-

بيانكيفيةمتييزالنعتمناملنعوت-

شرححكمالنعتاحلقيقيبواسطةاجلدولالذىيوضحكيفأنالنعتيتبع-
منعوتهيفأربعٍةمنعشرة

 

20
 دقيقة

 

 

15
 دقيقة
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       الخاتمة –التطبيق والتقويم 

 تعرضاملدرسةعلىالشاشةثالثآياتمنالقرآن (1
 مثتأمربعضالطلبةبتحديدالنعتمناألمثلةالقرآنية (2
 سلؤاهلمبإتيانأمثلةأخرىللنعتاحلقيقيمنعندهملتوضيحالنص (3
 التعليقاتمناملدرسة (4
املدرسةإعطاءالطلبةفرصةتوجيهاألسئلةإىل (5

15
 دقيقة


 معالطلبةاالستبانة (ب

الستبانةمنأجوبةا-وقدخلصتهاالباحثةيفالبنودالتالية–وفيمايلينتائجالبيانات
تدريس بعد اإلسالمية اجلنيد مدرسة يف الثانوي األول الفصل طلبة لنحولهممن

لكتاباملطوربالشواهدالقرآنية.باستخداما


 النسبة المئوية عدد الطالب اإلجابة السؤال

 أ
%2170أحبتعلممادةالنحو

%930الأحبتعلممادةالنحو

 ب
%26.7أتعلمالنحولتحسنياللغةالعربية

%2893,3أتعلمالنحولفهمالقرآن

 ج

استخداماألمثلةالقرآنيةيفتعلمعلم
النحومهم

2996,7%

تعلمعلماستخداماألمثلةالقرآنيةيف
النحوغريمهم

13,3%

د
أشعربأمهيةتعلمالنحوألغراضفهم

هذاالكتاباستخدامبعدالقرآن
2996,7%
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الأشعربأمهيةتعلمالنحوألغراض
هذاالكتاباستخدامبعدفهمالقرآن

13,3%




باستخدامالكتابتدريسهمللنحوقبلالباحثةهذهالنتيجةبنتيجةاالستبانةتمثقارن
رقبنيالنتيجتنيكمايلي:فاملطوربالشواهدالقرآنيةفتجدال

 
 الفروق بعد التجربة قبل التجربة اإلجابة السؤال

 أ
%36,7%70%33,3أحبتعلممادةالنحو
-%36,7%30%66,7الأحبتعلممادةالنحو

 ب
أتعلمالنحولتحسنياللغة

العربية
83,3%6.7%76.6%-

%76,6%93,3%16,7أتعلمالنحولفهمالقرآن

 ج

استخداماألمثلةالقرآنيةيف
تعلمعلمالنحومهم

26,7%96,7%70%

استخداماألمثلةالقرآنيةيف
تعلمعلمالنحوغريمهم

73,3%3,3%70%-

د

أشعربأمهيةتعلمالنحو
بعدألغراضفهمالقرآن

هذاالكتاباستخدام
10%96,7%86.7%

الأشعربأمهيةتعلمالنحو
بعدألغراضفهمالقرآن

هذاالكتاباستخدام
90%3,3%86.7%-
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ومناالستبانةالسابقةفقدزادتنسبةمئويةيفالبنودالتالية:

 أحبتعلممادةالنحو
 أتعلمالنحولفهمالقرآن
 استخداماألمثلةالقرآنيةيفتعلمعلمالنحومهم 
 هذاالكتاباستخدامبعدأشعربأمهيةتعلمالنحوألغراضفهمالقرآن 
 

%(وأنهدفتعلمههو70فقدزادعددالطالبالذينقالوابأهنمحيبونمادةالنحو)
تعلمعلمالنحو%(ورأوابأمهية93.3لفهمالقرآنبدالمنفهماللغةالعربيةفقط)

الكتاباستخدامبعدبأمهيةتعلمهألغراضفهمالقرآنوشعروا%(96.7)األمثلةالقرآنيةب
%(.96,7املطور)

 
وقدنقصتنسبةمئويةيفالبنودالتالية:

 (30)الأحبتعلممادةالنحو%
 (6,7)أتعلمالنحولتحسنياللغةالعربية%
 (3,3)استخداماألمثلةالقرآنيةيفتعلمعلمالنحوغريمهم% 
 (3,3هذاالكتاب)استخدامبعدالنحوألغراضفهمالقرآنالأشعربأمهيةتعلم%


ويتضحمماسبقأناستخدامهذاالكتاباملطورباألمثلةالقرآنيةلهأثرإجيايب
,ويهدفإىلفهمالقرآنبتعلمهبعدأنمادةالنحوعليهمممايدفعهمإىلحبتعلم

بالدوافعالغرضيةأوتلكاملادة.وهذايسمىاستخداماألمثلةالقرآنيةيفتعلميرواأمهية
فلقاءمستمريلؤديإىلاإلعجاب.فاملسلماليستغينعنالقرآن,ولغتههيالذرائعية
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اللغةالعربية.فإذاتعلماملسلمتلكاللغةحنواوصرفاوبالغةورأىعالقتهابالقرآنزاد
كتاباهلل.االهتمامهباوأدركاهلدفاألمسىمنتعلمهاوهولفهم

 
بأمهيةمدرسةاجلنيداإلسالميةطالبيشعرباآلياتالقرآنيةاملطورالكتابفاستخدام
أمهيةالقرآنالكرميويدفعهمإىلفهمألغراضتعلمالنحو بعدمعرفة املادة حبهذه

.وعالقتهبالقرآنتعلمها
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

  
 ملخص النتائج -أ

 إعداد كتاب النحو العريب باألمثلة القرآنية مت 
 باخلطوات اآلتية :

جلمع البيانات يف الدراسة  الباحثة املالحظة واملقابلة واالستبانة استخدمت -1
األوىل مبدرسة ملرحلة الثانوية االطالب لطالب  املبدئية لتحليل حاجات

 .اجلنيد اإلسالمية يف تعلم النحو وملعرفة رغبتهم يف تعلمه
األهداف العامة من تطوير الكتاب هي أن يتمكن الدارس من أن يتمتع  -2

باألمثلة القرآنية املوجودة يف الكتاب ويستفيد منها فيغرس يف نفسه االهتمام 
علمها وهو لفهم هبذه املادة لتعلقها بالقرآن فيدرك الغرض األمسى من ت

ليكون عونا  أن ينتفع به معلمو النحو يف مدرسة اجلنيد اإلسالميةالقرآن، و 
 هلم يف تدريس النحو.

: التوابع : النعت، هي  وتطويرها املوضوعات اليت حددهتا الباحثة إعدادها -3
 التوكيد، العطف والبدل. 

الكتاب  ومل تغري الباحثة أسلوب الطريقة القياسيةعلى إعداده  ت يفسلك -4
 الذي يعرض القواعد عن طريق السؤال واجلواب.

 توزيع املقرر الدراسيدليل استخدام الكتاب، و مميزات الكتاب املطور هي :  -5
القواعد يف  ، وعرضتلخيص القواعد يف اجلداول امللونة للفرتة الثالثة، و 

بطريقة بيان موقع اإلعراب لآليات القرآنية ، و اجلداول بطريقة مبسطة وميسرة
، وإضافة ة باألمثلة املذكورةناسبإدخال بعض الصور امل، و مبسطة وميسرة
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بعض املوضوعات اهلامة املتعلقة باملوضوع، وإضافة التمرينات التطبيقية من 
  األمثلة القرآنية.

قامت الباحثة مبراجعة خبري اللغة وخبري تصميم الكتاب لتقييم الكتاب  -6
 امت بتصحيحه وحتسينه.املطور عن طريق االستبانة مث ق

فإنه له أثر إجيايب على طالب األول الثانوي  املطور إن استخدام هذا الكتاب -7
القرآن الكرمي ويدفعهم إىل حب فهم  ألغراضبأمهية تعلم النحو يشعرهم 

 هذه املادة بعد معرفة أمهية تعلمها وعالقته بالقرآن.
كتاب النحو الطلبة يف االستبانة، ميكن استخدام  اخلرباء و واعتمادا على آراء  -8

يف املستقبل. وعملية تعليم النحو هبذا الكتاب  باألمثلة القرآنيةاملطور العريب 
 تؤدي إىل منّو ميوهلم ورغبتهم فيه.

 

 توصيات البحث -ب
يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية استخدام األمثلة القرآنية يف  النحوينبغي ملدرسي  -1

 تدريسهم ملادة النحو. 
ينبغي على املشتغلني بعلم النحو أن يهتموا بنتيجة هذا البحث لتأليف الكتاب  -2

 التعليمي يف تلك املادة.
ينبغي على الباحثني بعد أن جيعلوا هذا البحث مرجعا ومصدرا لبحوثهم العلمية  -3

 تطوير هذا البحث يف جمال أوسع.أن يقوموا ب
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 اقتراحات البحث -ج
بعد مت هذا البحث ورأت الباحثة آثارا إجيابية من نتيجته، ولذلك تقرتح الباحثة  

 اآليت:

 للمدرس -1

الطلبة اهلدف األمسى  لنحوية باألمثلة القرآنية وإخبارأن يقوم بتدريس القواعد ا
 من تعلمها حىت يهتموا بدراستها.

 

 ملعهدملدير ا -2
أن يساعد مدرسي النحو من ناحية إعداد املواد التعليمية بتوفري املراجع الكثرية 

 هلم.  من كتب النحو باألمثلة القرآنية

 
 
 
 
 



قائمة المراجع 
المراجع العربية

دار أسامة : الرياض( ، بهيالبحث العلمي مفهومه وأدواته و أسالذوقان عبيدات وأخرون، 
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ا مناهجه وأساليبهتعليم العربية رشدي أمحد طعيمة،  -رباطال(، لغري الناطقني 
) م١٩٨٩، إيسيسكو-ية للرتبية والعلوم والثقافةسالممنشورات املنظمة اإل

يد، الرتبية وطرق التدريس اجلزء األول، صاحل عبد العزيز  دار :القاهرة(وعبد عزيز عبد ا
) املعارف، دون سنة

اعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  ، الطبعة إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 
)م٢٠١١مكتبة امللك فهد الوطنية،:الرياض(األوىل 

دار املسرية، :األردن(ىل ، الطبعة األو التصميم التعليمي نظرية وممارسةود احليله، حممد حمم
) م١٩٩٩



جامعة :دمشق(، الطبعة الثانية، يف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد، 
) م١٩٩٧-١٩٩٦دمشق، 

جلزء األول ، الطبعة التاسعة والثالثون، اجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 
) م٢٠٠١عصرية، املكتبة ال:بريوت( 

أسس إعداد الكتب التعليمية لغري عبد احلميد عبد اهللا، & ناصر عبد اهللا الغايل 
) دار الغايل، دون السنة:الرياض(، الناطقني بالعربية

المراجع األجنبية
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,
(Bandung:Alfabeta, 20٠٩)

المراجع من اإلنترنت

ا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
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، أهداف تدريس القواعد النحويةوجيه املرسي أبو لنب، 
kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268795 ،

٢٠١١مايو ٣٠



 أسئلة المقابلة -)1(ملحق 

 
Instrumen Wawancara 

 

a- Wawancara bersama Naib Mudir 
 
Nama : __________________________________ 

Soalan : 

1. Apa pendapat Ustaz tentang kekurangan buku teks Nahu yang digunakan sekarang di 

peringkat menengah satu? 

2. Adakah penting mendedahkan kepada pelajar contoh-contoh dari ayat al-Quran dalam 

pembelajan subjek Nahu? 

 

 

b- Wawancara bersama Guru Subjek Nahu 
 
Nama : __________________________________ 

Soalan : 

1. Apa pendapat Ustazah tentang kekurangan buku teks Nahu yang digunakan sekarang 

di peringkat menengah satu? 

2. Adakah penting mendedahkan kepada pelajar contoh-contoh dari ayat al-Quran dalam 

pembelajan subjek Nahu? 

3. Apakah pendekatan mengajar yang anda gunakan dalam mengajar subjek nahu? 

4. Bagaimanakah minat pelajar terhadap subjek nahu? 

5. Apakah bahan pengajaran yang anda gunakan selain buku teks? 

 



دليل المقابلة مع نائب المدير ومدرس النحو - (3)&  (2)ملحق   

 

 



 

 



أسئلة االستبانة للطالب - (6) ملحق  
Survey bersama pelajar 

 
Nama : _____________________________________________ Kelas : Menengah 1 

 

1. Adakah awak menggemari subjek Nahu? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Pada pendapat awak, apakah tujuan kita mempelajari subjek Nahu? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Adakah penting awak mempelajari contoh-contoh dari ayat al-Quran 

dalam pembelajaran Nahu? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Adakah awak rasa penting untuk kita belajar Nahu demi untuk 

memahami al-Quran setelah menggunakan buku Nahu itu? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

*Terima kasih* 



 

 

  

 

 
 
 

 

 
 
 مدرسة الجنيد اإلسالمية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن بلسمن عريب مب ،ا هدى و محة لللمني ،ا ال أ حفظ كتمبه آ  ا اللمني ،ا ال أ زل ا ال ر احلمد هلل
من التغيري والتبديل إىل يوم الدينا ولصلي ولسلم على انيبلوث النيب األمي سيد انيرسل ،ا حممد 

 وزصحمبه زمجل ،..زمم بلد ... وعلى آله
 

وزودته ه لألستمذ حممد بن علوأ الليد وس للصف األوا الثملوأ طو تالنحو اللريب  كتما وها فه 
استجمبة إليه و السنغمفو ي ، لظرا إىل زمهية ه ا الفن وشدة احتيمج طالا اللربية بمألمثلة ال رآلية 
 كون سهل األسلوا قريبي بمألمثلة ال رآلية اني ود كتما النحويف   ه ه انيمدة د سيملرغبة كثري من 

 .ليكون عولم هلم يف التد يس التنموا كمم تتطلبه زصوا التد يس احلديث

 

  .انيوفقم االلتفمع به إله زن يلل عملي ه ا خملصم لوجهه الكرمي و زن جيل اللظيمزسأا اهلل ه ا و 

 

 سييت لو  حنّم

ما سنغمفو ة2014حتريرا يف يوليو 
     

 

 

 مقدمة
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 زن يالحظ مم يأيت: انيد سمن  ءرجمال

 زن يكثر للطلبة من األمثلة مع تطبي هم على ال واعد. -1

 بل ي ودهم بتمم ين زخرى من عنده. ه ا الكتمازن ال ي تصر على التمم ين انيوجودة يف  -2

 مع عدم الفهم. ىيفهموا جيدا فمحلفظ ال جيد بمحلفظ قبل زن الطلبة كلفزن ال ي -3

للد س ال أ قبله فهمم جيدا  الطلبة س جديد إال بلد زن يتح ق من فهمزن ال ينت ل إىل د   -4

 ألن د وس النحو مرتبط بلضهم ببلض.

 زن ميرهنم دائمم على ال راءة الصحيحة ليتلودوا عليهم فملثمرة انيرجوة من النحو ال تظهر إال هبم. -5

 

 

 

 

 دليل استخدام الكتاب
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 هـ 5143/ م 4201توزيع المقرر الدراسي لعام 

 الثالثة:  الفترة  انويالث ول: األ الصف    المادّة : النـحـو
 األنشطة / طريقة التدريس المصادر التعليمية الموضـوع التـاريخاألسبوع و 

(1) 

  –يونيو  30

 يوليو 4

 التوابع• 

التلريف  •
 هموزلواع

 

 

 3كتما النحو اللريب ج  •

 البو  بوينت •

 السبو ة •

 و قة التد يب •

 األقالم انيلولة •

 

 الشرح والبيمن •

 انينمقشة حوا انيوضوع •

 1التد يب ملحق :  •

(2) 

 يوليو 11 -7

 الحقيقي النعت• 

 التلريف •

 احلكم •

 

 3كتما النحو اللريب ج  •

 البو  بوينت •

 السبو ة •

 و قة التد يب •

 

 ال راءة وانينمقشة •

 الشرح والبيمن •

(3) 

 يوليو 14-18

 النعت• 

 تكوين اجلملة •

 اإلعراا •

 3كتما النحو اللريب ج  •

 السبو ة •

 و قة التد يب •

 

 الشرح والبيمن •

 اللمل اجلممعي •

 1التد يب ملحق :  •

 تد يب اإلعراا •

 

 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

(4) 

 يوليو 21-25

 التوكيد• 

 التلريف •

 قسمم التوكيد •

 التوكيد اللفظي •

 3كتما النحو اللريب ج  •

 البو  بوينت •

 السبو ة •

 و قة التد يب •

 

 

 ال راءة وانينمقشة •

 الشرح والبيمن •

 1التد يب ملحق :  •

(5) 

28 – 31 
 يوليو

 أغسطس 1

 التوكيد• 

 التوكيد انيلنوأ •

 تكوين اجلمل •

 اإلعراا •

استلمما انيصمد  التلليمية 
 اني كو ة زعالهم.

 

 الشرح والبيمن •

 17التد يب من الكتما ص:  •

 اللمل اجلممعي •

 2-1التد يب ملحق :  •

(6) 

 أغسطس 4-8

 العطف •

 التلريف •

 حروف اللطف •

انيلطوف  •
وانيلطوف عليه 
 فلالن ومجلتمن

 اإلعراا •

استلمما انيصمد  التلليمية 
 اني كو ة زعالهم.

 

 ال راءة وانينمقشة •

 الشرح والبيمن •

 1التد يب ملحق :  •

 تد يب اإلعراا •
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(7) 

11-15 
 أغسطس

 البدل •

 التلريف •

 زقسمم البدا •

 شروط البدا •

 اإلعراا •

استلمما انيصمد  التلليمية 
 اني كو ة زعالهم.

 

 ال راءة وانينمقشة •

 الشرح والبيمن •

 1التد يب ملحق :  •

(8) 

18-22 
 أغسطس

 

مراجعة  •
 الموضوعات الماضية

 التوابع -
 النعت -
 التوكيد -
-  

 العطف

استلمما انيصمد  التلليمية 
 اني كو ة زعالهم.

 

 انينمقشة •

  التد يبمت اإلضمفية •

 

(9) 

25-29 
 أغسطس

 االمتحان الفتروي •

مراجعة الموضوعات  •
 الماضية

- 
  التد يبمت اإلضمفية •

 

(10) 

 سبتمبر 1-5

 البدل •

 تكوين اجلمل •

 اإلعراا •

 3كتما النحو اللريب ج  •

 البو  بوينت •

 السبو ة •

 و قة التد يب •

 

 الشرح والبيمن •

 اللمل اجلممعي •

 2التد يب ملحق :  •
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 الدرس األول

 

 تعريف التوابع. 1

 التوابع األربعة نواع. أ2

 تمييز المتبوع من التابعكيفية . 3

 أريد أن أتعلم
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 مم هي التوابع؟س: 

 : ج: التوابع هي زلفمظ تتبع مم قبلهم يف إعرابه

  ِمْن َسَفرِِه. حمحَمَّد  فرتفع عند  فله مثل: َعمَد َزِخي 

  َوزحمَّكَ وتنصب عند لصبه مثل: َزْكرِْم زَبَمَك. 

  ِالَفمِضَلةِ  وجتّر عند جرّه مثل: ِاْعَتِصْم بِمأَلْخاَلق. 

 

 

 

 

 الَفاِضَلةِ  بِمأَلْخاَلقِ  ِاْعَتِصمْ 
   

 جمرو تمبع لـــ)األخالق(  جمرو جم  و  فلل وفمعل
 

 

 الدرس األول

هل تعلم؟ 
 يف زيمم االمتحملمتا إذا قما لك :

 " زعرا مم حتته خط"ا  

فال تنظر إىل مم حتته خطا إمنم ا جع 
إىل مم قبل ال أ حتته خطا ألن الثمين 

 قد يكون تمبلم نيم قبله.

 )الَفمِضَلةِ ( تمبع نيتبوعه )اأَلْخاَلقِ ( يف اإلعراا )جمرو ( 
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 كم لوعم التوابع؟س:  

 ج: التوابع ز بلة زلواع:

ْدَ َسِة َضْيف    .1
َ
 1اْلَلمَلِم ،َ  َ ا  احلَْْمدح لِلَِّه  تلمىل : وقوله .َكرمي  النلت مثل: يف اني

 2لِلَّهِ كحلَّهح قحْل ِإنَّ اأْلَْمَر  :  تلمىل وقوله .لـَْفسحهح التوكيد مثل: َحَضَر األحْسَتمذح  .2

 3ِإىَل اْلَمرَاِفقِ َوزَْيِدَيكحْم فَمْغِسلحوا وحجحوَهكحْم  : تلمىل وقوله .َوزحْخَتكَ اللطف مثل: َسمِعْد َزَخمَك  .3

 4احلَْرَاَم ِقَيمًمم ل لنَّمسِ اْلبَـْيَت َجَلَل اللَّهح اْلَكْلَبَة : تلمىل وقوله .فَمِطَمةح  البدا مثل: فَمَزْت التـ ْلِميَ ةح  .4
 

 
 

 
  

 

                                                           
 2الفمحتة :  1
 154ن : آا عمرا 2
 6انيمئدة :  3
 97انيمئدة :  4

 أنواع التوابع األربعة

 البدل العطف التوكيد النعت

 شرح وبيان

وتسمى كل واحدة من ه ه األ بلة تمبلةا . النلت والتوكيد واللطف والبدا: التوابع ز بلة هي •
 .ألهنم تتبع مم قبلهم يف إعراهبم؛  فلم ولصبم وجرا  كمم ترى يف األمثلة فوق
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 الموضوع : التوابع

 

 التابع المتبوع الجمل 

   َقرز الطمِلبح َواْلمحَد  سح الكتمَا .  1

    زيتح اْلمحرَاِقَب اْلمحِطيَع يف السوِق .  2

   َزسكحنح يف البيِت الكِبرِي .  3

   قَمَم األحسَتمذح عحَمرح زَممم الدُّّكمِن .  4

   الَ تتَكلَّم مع الغريِب الغريِب .  5

   َجمَء الطَمِلبح لَفسحهح ِإىل اْلمححمضرِة .  6

   زعَجَبتِِن ال هَوةح  َائحتـحَهم .  7

   َشرِبتح ال َهَوَة ِلصَفَهم .  8

   قَمبلتح طملبًة جمتِهدًة بلد الَغَداِء .  9

   زمسكتح احلَصمَن َذيَلهح .  10
  

 
 

 

 

 

 : اذكر انيتبوع والتمبع من اجلمل اآلتية .السَُّؤااح    

 1التدريب 
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 الموضوع : التوابع

 

 الجمل 

 اَشتَـَرْت زَِميَنةح اْلِمسطََرَة َواْلِمرََسَ ِ، .   1

 قـَرَزتح اْلَم مَلَة اْلمحِفيَدَة عند اللحطَلِة .  2

 بَمَع الرَّجحلح الفواِكَه َزو اخلضَرَواِت .  3

 خح  ِمن احَلِ يَبِة قَلًمم وَكحرَّاَسًة  .  4

 َسَأَا اْلمحرَاِقبح اأَلِم ،ح سحَؤاَل ِ، يف اْلمحَحمَضَرِة .  5

 َعلََّم األحسَتمذح َزمَحدح النَّحَو يف ه ه السََّنِة .  6

 فـََتَحِت احلَم َِسةح اْلَمدَ َسَة بَمبـََهم .  7

 الَ الَ َزحضحرح يف َيوم اخلِميس .  8

 َزَكَل األاح السََّمَك ِلصَفهح .   9

  َزى األواَلدح الصَّمحلحوَن زحسَتمَذهحم .  10

 

 : ع ، انيتبوع والتمبع يف اجلمل اآلتية مع تلوين انيتبوع بمألخضر والتمبع بمألصفر .السَُّؤااح    

 2التدريب 
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ثانيالدرس ال  

 

 تعريف النعت الحقيقي وحكمه. 1

 كيفية تمييز المنعوت من النعت. 2

  إذا كان المنعوت جمعا لما ال يعقلالنعت  حكم. 3

 كيفية تكوين جملة فيها نعت حقيقي . 4

 .كيفية إعراب النعت إذا كان متعددا5

5.

 أريد أن أتعلم
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 ما هو النعت الحقيقي؟س: 

 مثل:  من صفة من صفمت االسم ال أ قبله.ج: النلت احل ي ي هو تمبع ي كر لبي

 .اْلمحَؤدَّبَةح فَمَزِت الطَّملَِبةح  َكرمي .يف بـَْيِتَنم َضْيف   
 اللظيمتمِن.َسمفـََرِت الطَّمئَِرتَمِن  زَِميَنمِن.لِْلَمْد َِسِة َخمِدَممِن 

ِلصحوَن.َهؤحالِء  َِجما   .البَـَنمتح اْلمحَه َّبَمتح  ُمح  حَمْبحوبَمت 
 

اْلمحْسَتِ يمَ  اْهِدلَم الص رَاطَ ومثل : قوله تلمىل : 
5 kami jalan yang lurus.Tunjukilah  

َنمِن وقوله تلمىل :  dua Syurga itu terdapat dua matair -Dalam kedua 6َلضَّمَخَتمنِ ِفيِهَمم َعيـْ

yang terus menerus memancutkan airnya 

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi  7الرَّمْحََِٰن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّه   وقوله تلمىل :

.Maha Mengasihani 
 للت يتبع منلوته يف ز بلة من عشرةا وسيأيت بيمله( الرَّمْحََِٰن الرَِّحيمِ ( و)َلضَّمَخَتمنِ ( و)اْلمحْسَتِ يمَ )فكل من 

 اسم منعوت
 
 

 نعت
 

 يأتي أوال
 ويعرب حسب موقعه في الجملة

 يأتي ثانيا 
ويعرب نعتا للمنعوت في اإلعراب والنوع 

 والعدد والحالة
                                                           

 6الفمحتة :  5
 66الرمحن :  6
 1الفمحتة :  7

ثانيالدرس ال  
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 ما حكم النعت الحقيقي؟س: 

 ج: حكم النلت احل ي ي زله يتبع منلوته يف ز بلٍة من عشرة:

 يف  فله ولصبه وجره. -1

 

 يف إفراده وتثنيته ومجله. -2
 يف ت كريه وتأليثه. -3
 يف تلريفه وتنكريه. -4

 

َبَل التـ ْلِمي ح    اْلمحَه َّاح مثل: زَقـْ
بَمنِ َوالتـ ْلِميَ اِن    اْلمحَه َّ

 .اْلمحَه َّبحونَ  َوالتَّاَلِمي ح 

 
 

 

 

   

 
 محَؤدَّبَة   ومثل: َحَضَرْت فـََتمة  

  محَؤدَّبـََتمنِ َوفـََتمتَمِن 
 .محَؤدَّبَمت  َوفـَتَـَيمت  

 
 

 
 : يتبع منلوته يف ز بلٍة من عشرةوإليك اجلدوا يوضح لك كيف زن النلت 

 وجه المطابقة 3                2                1 نوع اإلعراب
 1 جر -3 ،      نصب -2       ،رفع -1 اإلعراب (1)

 1 جمع -6        مثنى،  -5       مفرد، -4 العدد (2)
 1 مؤنث -8مذكر،       -7 النوع (3)

 1 معرفة -10نكرة،       -9 الحالة
 4 10 المجموع

 

النعت الحقيقي 
يتبع منعوته في 

 أربعٍة 

 اإلعراب
 العدد
 النوع
 الحالة
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يد  َبْل هحَو قـحْرآن  قوله تلمىل :   8جمَِّ
 

(Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir),  

Quran yang tertinggi kemuliaannya;-bahkan ialah Al 

 

 مَِّجيد   قـُر آن   ُهوَ  َبل  
    
 للت لــــ"قرآن" مرفوع خرب مرفوع مبتدز مرفوع 

 

يد  ( و )قـحْرآن  من )كل   : كالمهم  : مرفوعا ومفردا وم كرا ولكرة. (جمَِّ

 وجه المطابقة 3                2                1 نوع اإلعراب
 1 جر -3  ،      نصب -2        ،رفع -1 اإلعراب (4)

 1 جمع -6         مثنى،  -5        مفرد، -4 العدد (5)
 1 مؤنث -8 مذكر،       -7 النوع (6)

 1 معرفة -10 نكرة،       -9 الحالة
 4 10 المجموع

 

 ما حكم النعت إذا كان المنعوت جمعا لما ال يعقل؟س: 

 ج: حكم النلت إذا كمن انينلوت مجلم نيم ال يل ل زله جيوز زن يكون مجلم مؤلثم زو مفردا مؤلثم.

 .زَاِهَية  زو زحهحو    – زَاِهَيمت  تِْلَك زحهحو    .محَنظََّممت  زو كحتحب   – محَنظََّمة  مثل: يف انيْكَتَبِة كحتحب  

  
                                                           

 21الربوج :  8
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 9قـَي َمة  ِفيَهم كحتحب  . َطهََّرةً َ سحوا  م َن اللَِّه يـَتـْلحو صحححًفم مُّ ومثل قوله تلمىل : 
lembaran Suci. -Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran

hukum yang benar.-pelajaran dan hukum-pelajaranTerkandung di dalamnya  

 

 10مَّْللحوَممت  احلَْجُّ َزْشهحر  وقوله تلمىل : 
(Masa untuk mengerjakan ibadat) Haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. 

 

 

ُهر   ال َحج    مَّع ُلوَمات   َأش 
   

 للت لــــ"زشهر" مرفوع خرب مرفوع مبتدز مرفوع
 

  

 

                                                           
 3-2البينة :  9

 197الب رة :  10

 شرح وبيان

.      النلت وي ما زيضم الصفة هو اسم ي كر لبيمن جنس انينلوت له شكال ولولم وهيئة•
 ".تِْلِمي   جمحَْتِهد  "كأن تصف تلمي ا بمالجتهمد فت وا 

 
وحكم النلت زله يتبع منلوته يف مجيع حمالتها إال زن يكون انينلوت مجلم غري عمقل •

 .فيجوز فيه اجلمع انيؤلث زو انيفرد انيؤلث

 النلت )مَ ْللحوَممت  ( مجع مؤلث ألن انينلوت )َزْشهحر  ( مجع نيم ال يل ل 
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 قد تلدد النلت فيكون للمنلوت زكثر من للت مثل :
 11ال َواِحُد ال َقهَّارُ ُهَو اللَُّه قوله تعالى : 

galanya.-segala Dia lah Allah, Yang Maha Esa, lagi Yang Mengatasi kekuasaanNya 

 
ًما قوله تعالى : و  َطرِيًراِإنَّا َنَخاُف ِمن رَّبِـَّنا يـَو   12َعُبوًسا َقم 

"Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut Ia kenakan kami azab hari yang padanya 

kerut".-orang yang bersalah: masam berkerut-muka orang 

 

ِم اللَِّه قوله تعالى : و  ِن الرَِّحيمِ ِبس  مََٰ  13الرَّح 
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 

 

 

 

 ال َقهَّارُ  ال َواِحدُ  اللَّهح  هحَو 
    

ضمري منفصل مبِن   يف 
 مبتدز حمل  فع 

 لــــ"اهلل" مرفوع ثمنللت  للت زوا لــــ"اهلل" مرفوع خرب مرفوع

 

 

 

 

                                                           
 4ال مر :  11
 1اإللسمن :  12
 1الفمحتة :  13
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ر  ِمن  َصِديٍق َعاِقل  َعُدوٌّ   .َجاِهلٍ َخيـ 
 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة
 مبتدز مرفوع وعالمة  فله ضمة ظمهرة يف آخره.  َعدحو  
 للت مرفوع وعالمة  فله ضمة ظمهرة يف آخره. َعمِقل  
 مرفوع وعالمة  فله ضمة ظمهرة يف آخره.خرب  َخيـْر  
 حرف جر. ِمنْ 

 جمرو  مبن وعالمة جره كسرة ظمهرة يف آخره. َصِديقٍ 
 للت جمرو  وعالمة جره كسرة ظمهرة يف آخره. َجمِهلٍ 

 

 14اْلَلمَلِم ،َ  َربِّ احلَْْمدح لِلَِّه  قما تلمىل :
bagi Allah, Tuhan semesta alam. anSegala puji 

 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة
 مبتدز مرفوع وعالمة  فله ضمة ظمهرة يف آخره.  ااحلَْْمدح 
 وعالمة جره كسرة ظمهرة يف آخره.الالم : حرف جرا اهلل لفظ اجلاللة جمرو  بملالم  لِلَّهِ 

 اجلم  واجملرو  متللق مبح وف خرب 
 وهو مضمف وعالمة جره كسرة ظمهرة يف آخره.جمرو  للت  َ ا  

 ملحق جبمع م كر سممل وعالمة جره اليمء ليمبة عن الكسرة أللهمضمف إليه جمرو   اْلَلمَلِم ،َ 
 

  
 
 

                                                           
 2الفمحتة :  14

لإلعراب: اننموذج  
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 الموضوع : النعت الحقيقي
 

 
 

 الجمل م

 طََلَع الَبد ح ______________ .  1

 َهمتَمِن ََثَرَتَمِن ______________ .  2

 َزْحِسْن إىل َواِلَديَك ______________ .  3

 زَتـََللَّمح يف َمدَ َسٍة ______________ .  4

 ابَتَسَمِت اْلِبْنَتمن ______________ .  5

 اِبَتِلْد َعِن ال َُّماَلِء ______________ .  6

 َزكرِْمَن الَلِفيَفمِت ______________ .  7

 ؤمنحوَن ______________ .اْلمح َقد زَفَلَح   8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********* ******* ******* ****** ******* *** 

 

 

 

**** 
 
 

 ِمَّم يَأيت مث شك ل.َضْع لَلًتم َحِ يِ يًّم محَنمِسًبم يف كحل  فـَرَاٍغ : السَُّؤااح 

 1التدريب 
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 الحقيقيالموضوع : النعت 
 

 
 

 المنعوت النعت الجمل م

   زححبُّ هَ ا اجَلوَّ اللَِّطيَف .  1

يَلة  .  2    هِ ِه زَزَهم   مجَِ

   تِلَك َزشَجم   َخضرَاءح .  3

   محَوظََّفمتـحَنم محَوظََّفمت  َلِشيطَمت  .  4

   يف  َْاِسَك َشلرَات  بَيَضمءح . 5

   َسَيِصلح َقرِيًبم الِليدح السَِّليدح .  6

   بَلَدتـحَنم َكسنَغمفحوَ ة النَِّظيَفِة .  7

8     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النَّلَت َواْلَمنلحوَت َلهح ِمن اجلحَمِل اآلتية َواكتحْب بـََيملـَهحَمم يف الَلمحوِد : السَُّؤااح ِ  َلّدة هَلحَمم .اْلمح بـَ ، 

 2التدريب 
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  الموضوع : النعت الحقيقي 
 
 

 

 الجمل المفيدة الكلمات

  اْلَمْدَ َسةح 

  َشرَِكَت ،ِ 

  بَمِئع الكحتحب
 
 
 

 

 الجمل المفيدة الكلمات

  اأَلَزَ قح 

  حَمبحوبَمنِ 

   َائَِلمت  
 

 

 

 

 

 

 

 

  مث شك ل. : ِصِف اأَلَسَمَء اآلتَِيَة يف مجحٍَل محِفيَدٍة السَُّؤااح 

 ٍل محِفيَدٍة السَُّؤااح  مث شك ل. : ِاجَلل كحلَّ َكِلَمٍة ِمَّم يَأيت لَلًتم يف مجح

 3التدريب 
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  الحقيقيالموضوع : النعت  

 
 : موقع النلت من اإلعراا.مث ب ، ع ، النلت احل ي ي ومنلوته يف اآليمت التملية السَُّؤااح 
 

 15َولِلَِّه اأْلََْسَمءح احلْحْسََنَٰ فَمْدعحوهح هِبَم قما تلمىل : 
nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan -Dan Allah mempunyai nama

nama itu,-berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama 
 

 : _______________ منلوته   _______________: النلت 
 موقع النلت من اإلعراا : _______________

 
فـَتَـَيمَّمحوا َصِليًدا طَي ًبم قما تلمىل :

16 
debu, yang suci -aka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah M 

 
 : _______________ منلوته: _______________   النلت 

 _______________موقع النلت من اإلعراا : 
 

 17زَلَت َمْواَللَم فَملصحْرلَم َعَلى اْلَ ْوِم اْلَكمِفرِينَ  قما تلمىل : 
Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai 

kaum yang kafir".-kemenangan terhadap kaum 
 

 : _______________ منلوته: _______________   النلت 
 موقع النلت من اإلعراا : _______________

 

                                                           
 180األعراف :  15
 6انيمئدة :  16
 286الب رة :  17

 4التدريب 
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  الحقيقيالموضوع : النعت  

 
 زعرا قوله تلمىل :

 18اْلَلمَلِم ،َ َ ا  احلَْْمدح لِلَِّه 
bagi Allah, Tuhan semesta alam. anSegala puji 

 

 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة

  ااحلَْْمدح 

  لِلَّهِ 

  َ ا  

  اْلَلمَلِم ،َ 

 

  
 

 

                                                           
 2الفمحتة :  18

 5التدريب 
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ثالثالدرس ال  

 

 تعريف التوكيد وأقسامه. 1

 من التوكيد المعنويكيفية تمييز التوكيد اللفظي . 2

 التوكيد المعنويشرط ألفاظ . 3

 كيفية تأكيد اسم في جملة مفيدة . 4

 .كيفية إعراب كال وكلتا5

5.

 أريد أن أتعلم
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 ما هو التوكيد؟س: 

 مثل: مكر  ي كر لتثبيت حكم مم قبله يف لفس السممع.ج: التوكيد هو تمبع 

ُر.طََلَع طََلَع  الَفِضيَلةِ ِاع َتِصم  بِالَفِضيَلِة  19األمثلة األولى  الَبد 
 الدَّْ َس. َكَتب تُ  َكَتْبتح  زحَعمِشرح اأَلْشرَا َ  الَ  الَ 

ُسهُ َحَضَر َزيب  20األمثلة الثانية  .ِكَلي ِهَماقـَرَْزتح الِكَتمبـَ ْ،ِ  نـَف 
  .ُكل ُهم  فَمَز اْلمحجَتِهدحوَن 

 

 كم قسما التوكيد؟س: 

  ج: التوكيد قسممن:

 َوَصَلْت َزيـَْنبح ِمْن َمِليِسَيم.لـََلْم لـََلْم  لفظيا مثل: .1

 

 21َساَلًممِإالَّ ِقياًل َساَلًمم وقوله تلمىل :  
Mereka hanya mendengar ucapan:"Selamat! Selamat! 

dari satu kepada yang lain).( 

  
 كحلُّهحْم.َجمَء التَّاَلِمي ح   ملنوأا مثل: .2
 22كحلََّهمَوَعلََّم آَدَم اأْلََْسَمَء  وقوله تلمىل :  

Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala 

benda dan gunanya-nama benda 
 

                                                           
 وسيأيت بيمله. ازمثلة لتوكيد لفظي 19
20

 ملنوأا وسيأيت بيمله.لتوكيد زمثلة  
 26الواقلة :   21
 31الب رة :   22

 التوكيد قسمان

 معنوي لفظي

ثالثالدرس ال  
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 بأّي شيء يكون التوكيد اللفظي؟س: 

 التوكيد اللفظي بإعمدة اللفظ األوا بلينه سواء كمن:ج: يكون 

 :َجمَ كَ َزْكرِْم َجمَ َك  اَسم مثل. 
 :َجمءَ َجمَء  زو فلال مثل .  اخلَيـْرح
 :ِإلَّهح قَمِدم . لـََلمْ لـََلْم  زو حرفم مثل 
  :َظَهَر احَلقُّ َظَهَر احَلقُّ  زو مجلة مثل. 

 

 23السَّمِب حونَ َوالسَّمِب حوَن  قوله تلمىل :منه و 
orang yang telah mendahului (dalam mengerjakan kebaikan -Dan (puak yang ketiga pula ialah) orang

baiknya di akhirat kelak);-yang akan mendahului (mencapai balasan yang sebaik -di dunia),  

َمَع اْللحْسِر يحْسرًاِإنَّ فَِإنَّ َمَع اْللحْسِر يحْسرًا. وقوله تلمىل : 
24 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

 

 بأي شيء يكون التوكيد المعنوي؟س: 

 ج: يكون التوكيد انيلنوأ ب كر كلمة من الكلممت زدىن بلد االسم انيؤكد وهي:

 .لـَْفسحهح َحَضَر ال َِّعيمح  كلمة لـَْفس مثل: 

 

نحهح زَقـَْبَل األحْسَتمذح  كلمة َع ْ، مثل:   .َعيـْ
 .ِكَلْيِهَممقـَرَْزتح الدَّْ َس ْ،ِ   كلمة ِكالَ مثل: 
َملـَ ََلِت الطَّمئَِرتَمِن   كلمة ِكْلَتم مثل:   .ِكْلَتممهح
 .كحلُّهحمْ   ِاْصَطفَّ اجلحنحودح  كلمة كّل مثل: 

 .يلحهحمْ فَمَز الطُّاَلاح مجَِ  كلمة مجيع مثل: 
 .َعممَّتـحهحمْ َهَجَم اجلحيحوشح  كلمة عممة مثل: 

 

                                                           
 10الواقلة :  23
 6-5الشرح :  24

 ألفاظ التوكيد المعنوي

 كلمة َعي ن  كلمة نـَف س 

 كلمة ِكل َتا  كلمة ِكالَ 

 كلمة جميع  كلمة كّل 

 كلمة عامة 

 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 25َهمكحلَّ َوَعلََّم آَدَم اأْلََْسَمَء   مثل قوله تلمىل : و 

 َهاُكلَّ  اأْلََْسَمءَ  آَدَم  َعلَّمَ 
    

 منصوا" اأْلََْسَمَء  توكيد لــــ" منصوامفلوا به ثمن  مفلوا به زوا منصوا فلل وفمعل  
 

 ما الذي يشترط في ألفاظ التوكيد المعنوي؟س: 

ج: يشرتط يف زلفمظ التوكيد انيلنوأ زن تكون 
مضمفة إىل ضمري عمئد على انيؤكد مطمبق له 

 إفرادا وتثنية ومجلم وت كريا وتأليثم.

 
 26َهمكحلَّ َوَعلََّم آَدَم اأْلََْسَمَء   مثل قوله تلمىل : 

 
 

 كيف تعرب كال وكلتا؟س: 

 :إذا زضيفتم إىل ضمريإعراا انيثَن ج: تلرا كال وكلتم 
   َم.ِكاَل فرتفلمن بمأللف مثل: َوَقَف ال َّائِرَاِن  مهح
   ِ،ْ َِهَمم.ِكْلتَـيْ وتنصبمن بمليمء مثل: َقَطْفتح ال َّْهَرتـ 
   ِ،ْ ِهَمم.ِكَليْ وجتران بمليمء مثل: زَثـْنَـْيتح َعَلى اْلمد  َس 

 
 إعراا االسم اني صو  وتلربمن 

 :إذا زضيفتم إىل اسم ظمهر
 التـ ْلِميَ ْيِن  ِكاَل فَمَز   مثل:
 التـُّفَّمَحتَـ ْ،ِ  ِكْلَتمتح  تـََنمَولْ 
َف ْ،ِ. ِكاَل ْنتح ِإىَل  َزْحسَ    الضَّيـْ

                                                           
 31الب رة :   25
 31الب رة :   26

 إعراب كال وكلتا

 إعراب المثنى

إذا أضيفتا إلى 
 ضمير

 إعراب االسم المقصور 

إذا أضيفتا إلى 
 اسم ظاهر

 توكيد ملنوأ

 ضمري عمئد على انيؤكد



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 
 

 

 

 ِكل تَـي ِهَما. فَاَز ِكاَل الطَّالِبَـي ِن بِالَجاِئَزتـَي نِ 
 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة
 فلل ممض مبِن على فتح ظمهر يف آخره. فمز
 فمعل مرفوع وعالمة  فله ضمة م د ة على آخره للتل   ألله اسم م صو .  كال

 وهو مضمف.
 مضمف إليه جمرو  وعالمة جره اليمء ليمبة عن الكسرة ألله مثَن. الطملب ،
 حرف جر. البمء

 جمرو  بملبمء وعالمة جره اليمء ليمبة عن الكسرة ألله مثَن. اجلمئ ت ،
 توكيد جمرو  وعالمة جره اليمء ليمبة عن الكسرة ألن ملحق بمنيثَن. وهو مضمف. كليت
 متصل مبِن على الكسر يف حمل جر مضمف إليه.ضمري  اهلمء
 حرف عممد. انييم
 عالمة التثنية. األلف

 

 شرح وبيان

التوكيد زحد التوابع األ بلةا وهو كلمة زو كالم يكر  ذكره يف اجلملة لتأكيد مم تتلفظ •
 . به قبله لدى السممع

 .ويكون التوكيد اَسم وفلال وحرفم ومجلة بشروط مللومة جتب مراعمهتم يف الكالم•

لإلعراب: اننموذج  



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 27لِلَّهِ  ُكلَّهُ قحْل ِإنَّ اأْلَْمَر قما تلمىل : 
(wahai Muhammad): "Sesungguhnya perkara (yang telah dijanjikan) itu  " Katakanlah

semuanya tertentu bagi Allah, (Dia lah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut 

peraturan yang ditetapkanNya)". 

 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة
 يف آخره.  ظمهر فلل زمر مبِن على سكون قحلْ 

 وفمعله ضمري مسترت وجوبم ت ديره زلت
 حرف توكيد ولصب ترفع االسم وتنصب اخلرب  ِإنَّ 

  ة ظمهرة يف آخره.لصبه فتحوعالمة اَسهم منصوا  اأْلَْمرَ 
 وهو مضمف ة ظمهرة يف آخره.لصبه فتحوعالمة توكيد منصوا  كحلَّهح 

 اهلمء ضمري متصل مبِن على الضم يف حمل جر مضمف إليه 
 وعالمة جره كسرة ظمهرة يف آخره.الالم : حرف جرا اهلل لفظ اجلاللة جمرو  بملالم  لِلَّهِ 

 اجلم  واجملرو  متللق مبح وف خربهم
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 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 
 

 الموضوع : التوكيد
 

 
 

 الجمل م

 ََتَسَّْك __________ بِملَفِضيلِة .  1

 الَ __________ َزْكِ اح .  2

 َحَضَر اجلْحنحودح __________ .  3

 َظَهَر الَ َمرح __________ .  4

 َسْل __________ اهلَل .  5

 زَتَمَك __________ ال َّائِرح .  6

 __________ ِإين  َصمِئم  الَيوَم .  7

 َوَصَلْت __________ ال َّائَِرةح الَواِعظَةح .  8
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محَنمِسًبم يف كحل  فـَرَاٍغ ِمَّم يَأيت . َلفِظيًّاَتوِكيًدا َضْع : السَُّؤااح 

 1التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الموضوع : التوكيد
 

 
 

 اجلمل م

 اِلَصَرَف الطلبة __________ . 1

 وقف ال َِّعيمح __________ .  2

 َزكَرمتح السَّمئِِل َ، __________ .  3

 َكَتبتح الدُّ حوَس __________ .   4

 فَمَزِت الَفمئَِ تَمِن __________ .  5

 ََنرَتِمح األحمََّهمِت __________ .  6

 َزَكْلتح الَفَواِكَه __________ .  7

 َسَيشرَتِأ َزِخي الدََّجمَجَت ِ، __________ .  8
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محَنمِسٍب يف اْلمَحل  اخلَمِل مث شك ل. َتوِكيٍد َمعَنِوي  َزكِمْل َمم يَأيت ِبَوضِع : السَُّؤااح 

 2التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الموضوع : التوكيد
 

 
 

 الجمل م

 تَلَلبح __________ الطَّملَِبَت ِ، يف اْلِمْسَبِح .  1

 زَاَ  السَّمِئَحمِن __________ األح دحَن .  2

 َضَرَا السَّم ِقح __________ الِبنَت ِ، .  3

 َجَلَس __________ الَ مِئَديِن .  4

 فـََتَح زمحد النَّمِفَ َت ِ، __________ يف ححجَرِة ااِلسِت َبمِا .  5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يف كحل  فـَرَاٍغ ِمَّم يَأيت مث شك ل. " ِكالَ / ِكلَتا" َضْع : السَُّؤااح 

 3التدريب 
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 الموضوع : التوكيد

 

 
 

 الجمل الكلمات

 : ______________________________ العصُفور

 : ______________________________ البنتان

 : ______________________________ األوالد

 : ______________________________ النافذتان

 : ______________________________ المجد ون

 : ______________________________ المؤدَّبَة

 : ______________________________ الُمَعلَِّمة

 : ______________________________ الخيَّاطاتُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زك ْد كل اسم ِمم يأيت يف مجلة مفيدة  مث شك ل.: السَُّؤااح 

 4التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 
 

 التوكيدالموضوع :  
 
 : مم يليفي انيؤك د وانيؤكَّدع ، السَُّؤااح: 
 

َنمهح َوزَْهَلهح َزمْجَِل ،َ  قما تلمىل : يـْ  28فـََنجَّ
semuanya -pengikutnya -Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut 

 
 : ____________________   انيؤك د 
 : ____________________ انيؤكَّد

 
َوقـحْلَنم يَم آَدمح اْسكحْن زَلَت َوَزْوجحَك اجْلَنَّةَ قما تلمىل : 

29 
ah engkau dan isterimu dalam syurgalDan kami berfirman: "Wahai Adam! Tinggal 

 
    _____: _______________انيؤك د 
 : ____________________ انيؤكَّد

 
 
 
 
 

  

                                                           
 170الشلراء :  28
 35الب رة :  29

 5التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 
 التوكيدالموضوع :  

 
 زعرا مم حتته خط يف قوله تلمىل :

 
َنة  َوَيكحوَن  الد ينح كحلُّهح لِلَّهِ َوقَمتِلحوهحْم َحَّتََّٰ اَل َتكحوَن ِفتـْ

30 
Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah 

mata.-bagi Allah semataugama itu seluruhnya (bebas)  

 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة

  االد ينح 

  كحلُّهح 

 

  لِلَّهِ 

 

 

  
 

                                                           
 39األلفما :  30

 6التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 

 ما هو العطف؟س: 

يسمى مم قبلهم ملطوفم عليه ومم  زحد حروف اللطفبينه وب ، متبوعه ج: اللطف هو تمبع يتوسط 
 بلدهم ملطوفم.

 

 ما هي حروف العطف؟س: 

 ج: حروف اللطف هي:

  :َوزحمَّكَ َزْكرِْم زَبَمَك  الواو مثل.  

 

  :اح  الفمء مثل َبَل الطُّالَّ  .فَمْلمَد  سحونَ  زَقـْ
  :َغرْيَِك. مثحَّ لحَغةَ زَْتِ ْن لحَغَتَك  مثّ مثل 
  :َزِو الِكَتماَ خحِ  اْلمَجلََّة  زو مثل. 
  :؟زَْم َزخحوهح زَ َعِلي  َحمِضر   زم مثل 
  :َبِل اأَلْخَيم َ الَ تحَصمِحِب اأَلْشرَاَ   بل مثل. 
  :َر  ال مثل  .الَ اْلمنَكرَ اْعَمِل اخلَيـْ
  :َلِكِن الَفِضيَلةَ الَ تَْأِت الرَِّذيَلَة  َلِكْن مثل. 
  :َحَّتَّ األَْلِبَيمءح َممَت النَّمسح  حَّت مثل. 

 

 حروف العطف
 الفاء الواو
 أو ثم
 بل أم
 لكن ال

 حتى

رابعالدرس ال  



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 وإليك زمثلتهم من ال رآن :

   : 31َوالطَّي بح  قحل الَّ َيْسَتِوأ اخْلَِبيثح قوله تلمىل 
 Katakanlah (wahai Muhammad): "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, 

  

  : 32َسَحمبًم فـَتحِثريح اللَّهح الَِّ أ يـحْرِسلح الر يَمَح  قوله تلمىل 

 Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan; 

  

  : 33مثحَّ ِمن لُّْطَفٍة مثحَّ ِمْن َعَلَ ٍة مثحَّ ِمن مُّْضَغةٍ فَِإلَّم َخَلْ َنمكحم م ن تـحرَاٍا  قوله تلمىل 
 kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kerana sesungguhnya Kami telah menciptakan 

kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging 

  

   34ِكْسَوتـحهحمْ َزْو  قوله تلمىل : َفَكفَّمَ تحهح ِإْطَلممح َعَشَرِة َمَسمِك َ، ِمْن َزْوَسِط َمم تحْطِلمحوَن زَْهِليكحْم  
 dendanya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang Maka bayaran 

sederhana yang kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, 

  

   : بـََنمَهم ۚ  زَِم السََّممءح زَزَلتحْم َزَشدُّ َخْلً م قوله تلمىل
35 

 yang ingkarkan kebangkitan hidup semula!) Kamukah yang sukar diciptakan atau  (Wahai golongan

langit? Tuhan telah membinanya (dengan Kukuh)! 

 

 

                                                           
 100انيمئدة :  31
 48الروم :  32
 5احلج :   33
 89انيمئدة :  34
 27النمزعمت :  35



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 

 الطَّيِّبُ  وَ  اخْلَِبيثح  َيْسَتِوأ ال
     

 ملطوف على حرف عطف فمعل مرفوع مضم ع فلل لمفية
 رفوع" م اخْلَِبيثح  "

 

 هل يكون المعطوف والمعطوف عليه فعلين أو جملتين؟س: 

 ج: للم يكون انيلطوف وانيلطوف عليه :
 :َويـَتَِّ هِ لَِيْخَش حمحَمَّد  َ بَّهح  فلل ، مثل. 

َوََيَْتم ح َو َبَُّك ََيْلحقح َمم َيَشمءح وقوله تلمىل :  
36 

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. 

  :َوَزخحوهح تَمِجر  َزمْحَدح محَد  س   زو مجلت ، مثل. 
اَل يـحْؤِمنحونَ ملَْ تحنِ ْ هحْم َوَسَواء  َعَلْيِهْم زَزَلَ ْ تـَهحْم زَْم  وقوله تلمىل : 

37 
Dan (dengan sebab itu) sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak 

mereka tidak akan beriman. -beri amaran kepadanya  

 يف اْلمْدَ َسِة. َوقَمِسم  َعِلي   كمم يكولمن اَس ، مثل: 
َويـَْل حواح قوله تلمىل : َوَوصَّىَٰ هِبَم ِإبـْرَاِهيمح بَِنيِه  

38 
anaknya, dan (demikian -Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan ugama itu kepada anak

anaknya)-juga) Nabi Yaakub (berwasiat kepada anak 

 
                                                           

 68ال صص :  36
 10يس :  37
 132الب رة :  38

فـ)الطَّي بح ( ملطوف و)اخْلَِبيثح ( ملطوف عليه 
 بينهمم حرف عطف )الواو( يتوسط



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 
 

 

 

 .َوَرُسولُهُ  َصَدَق اللُ 
 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة
 فلل ممض مبِن على فتح ظمهر يف آخره. صدق
 لفظ اجلاللة فمعل مرفوع وعالمة  فله ضمة ظمهرة يف آخره. اهلل
 حرف عطف. الواو
 ملطوف مرفوع وعالمة  فله ضمة ظمهرة يف آخره. وهو مضمف.  سوله
 مبِن على الضم يف حمل جر مضمف إليه. ضمري متصل اهلمء

 

 

 

 

 

 شرح وبيان

اللطف حرف يتوسط ب ، اَس ، زو فلل ،ا يسمى األوا ملطوفم عليه واآلخر ملطوفم •
 ".  َجمَء التـ ْلِمي ح َوزَبحوهح : "مثل

 "َعِلي  ذَِكي  َوَزخحوهح زَذَْكى ِمْنهح : "وقد يكون اللطف يتوسط مجلت ، مثل•

لإلعراب: اننموذج  



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

39ِإىَل اْلَمرَاِفقِ  َوأَي ِدَيُكم  فَمْغِسلحوا وحجحوَهكحْم  قما تلمىل :
 

aka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku,M 

 
 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة

 على حسب مم قبلهم مءفَ ال
 فلل زمر مبِن على الضم التصمله بواو اجلممعة اْغِسلحوا

 الواو ضمري متصل مبِن على السكون يف حمل  فع فمعل
 وهو مضمف ة ظمهرة يف آخره.لصبه فتحوعالمة مفلوا به منصوا  وحجحوَهكحمْ 

 الكمف ضمري متصل مبِن على الضم يف حمل جر مضمف إليه
 انييم عالمة اجلمع

 حرف عطف الواو
 وهو مضمف ة ظمهرة يف آخره.لصبه فتحوعالمة ملطوف منصوا   زَْيِدَيكحمْ 

 الكمف ضمري متصل مبِن على الضم يف حمل جر مضمف إليه
 انييم عالمة اجلمع

 حرف جر ِإىَل 
 وعالمة جره كسرة ظمهرة يف آخرهجمرو  بإىل  اْلَمرَاِفقِ 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 6انيمئدة :  39



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 الموضوع : العطف
 

 
 

 الجمل م

 الَ تحَصمِحْب َخمِلًدا َبْل _____________ .  1

 _____________ .َمم قـَرَزتح اْلَمَجلََّة لِكْن   2

 زََزمَحدح فَمَز زَم _____________ ؟  3

 َزحِسْن ِإىَل حمحَمٍَّد الَ _____________ .  4

 احدعح َعِليًّم َزو _____________ .  5

 ََنرَتِمح األحمََّهمِت مثحَّ _____________ .  6

يعح النَّمِس َحَّتَّ _____________ . 7  َهَرَا مجَِ

 اِفَللحوا اخَلرَي الَ _____________ .  8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زكمل مم يأيت بوضع ملطوف منمسب يف احملل الفراغ  مث شك ل.: السَُّؤااح 

 1التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الموضوع : العطف
 

 
 

 الجمل م

 هح .بح لَمئِ َحَضَر _____________ الَ   1

تـحَهم .  2  َسمفـََرْت _____________ مثحَّ َجدَّ

 ِا َكْب _____________ َزِو السَّيَّمَ َة .  3

 الَ تَأكل _____________ َبِل الّتمر .  4

 َزكرِْم _____________ َوالسَّمِئَل .  5

 َدَخَل _____________ فَمْلمحِديرح .  6

 زَم تِلِمي حهح ؟ زَ _____________ َسَ طَ   7

 َ َجَع _____________ َحَّتَّ الرَّئِيسح .   8
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضع ملطوفم عليه منمسبم يف كل فراغ ِمم يأيت  مث شك ل.: السَُّؤااح 

 2التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الموضوع : العطف
 

 
 

 الجمل الكلمات

______ ______________________________ : 

______ ______________________________ : 

______  :______________________________ 

______ ______________________________ : 

______ ______________________________ : 

______ ______________________________ : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ايت بستة زمثلة للملطوف وانيلطوف عليه من اجلملة االَسية زو اجلملة الفللية  مث : السَُّؤااح
 شك ل.

 3التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 
  العطفالموضوع :  

 

  : يف اآليمت التملية وانيلطوف وانيلطوف عليه  ب ، حرف اللطفالسَُّؤااح: 
 

 40َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َزِو اْعَتَمَر َفاَل جحَنمَح َعَلْيِه َزن َيطَّوََّف هِبَِمم  قما تلمىل : 
Maka sesiapa yang menunaikan ibadat Haji ke Baitullah atau mengerjakan Umrah, maka 

alik) di antara keduanya.-bersaie (berjalan dengan berulangtiadalah menjadi salah ia  
 

 : _______________ انيلطوف_________   _:  حرف اللطف
 : _______________انيلطوف عليه 

 
َم َزْشكحو بـَث ي َوححْ ين ِإىَل اللَّهِ  قما تلمىل :  41قَمَا ِإمنَّ

aku hanyalah mengadukan kesusahan dan (Nabi Yaakub) menjawab: "Sesungguhnya 
dukacitaku kepada Allah 

 
 : _______________ انيلطوف: __________    حرف اللطف
 : _______________انيلطوف عليه 

 
 42فـَتَـَل َّىَٰ آَدمح ِمن  َّب ِه َكِلَممٍت فـََتمَا َعَلْيهِ   قما تلمىل :

kata -Tuhannya beberapa kalimah (kataKemudian Nabi Adam menerima dari 
pengakuan taubat yang diamalkannya), lalu Allah menerima taubatnya 

 
 : _______________ انيلطوف: __________    حرف اللطف
 : _______________انيلطوف عليه 

                                                           
 158الب رة :  40
 86يوسف :  41
 37الب رة :  42

 4التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 
  العطفالموضوع :  

 
 زعرا قوله تلمىل :

 43َواْلَمْرَوَة ِمن َشَلمئِِر اللَّهِ  ِإنَّ الصََّفم
Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu ialah sebahagian daripada Syiar (lambang) ugama 

Allah 

 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة

  ِإنَّ 

  الصََّفم

  َواْلَمْرَوةَ 

  ِمن

  َشَلمئِرِ 

  اللَّهِ 

  
 

 
                                                           

 158الب رة :  43

 5التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

خامسالدرس ال  

 

 تعريف البدل . 1

 أقسام البدل الثالثة. 2

  شروط بدل البعض من الكل وبدل االشتمال. 3

 كيفية تكوين جملة فيها بدل . 4

 أريد أن أتعلم



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 ما هو البدل؟س: 

 ج: البدا هو تمبع يصح زن حي ف متبوعه وجيلل هو بدال عنه.

 .َفْضَلهح َشَكْرتح حمحَمًَّدز  – َزْكثـَرحهح َمَضى اللَّْيلح  – َخمِلد  مثل: َجمَء اأَلِديبح 

 

 كم قسما البدل؟س: 
 ج: البدا ثالثة زقسمم: 

 . وهو بدا الشيء ِمم كمن طبق ملنمه.بدل كل من كل -1
 .ِإبـْرَاِهيمح  ََنَم ِمَن النَّمِ  اخلَِليلح  –اإِلَمممح َعِلي  مثل:  َاِبعح اخلحَلَفمِء 
 44الَِّ يَن زَلـَْلْمَت َعَلْيِهْم... ِصرَاطَ اْهِدلَم الص رَاَط اْلمحْسَتِ يَم. ومنه قوله تلمىل : 

Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau 

telah kurniakan nikmat kepada mereka, 

 
 . وهو بدا اجل ء من كله.بدل بعض من كل -2

 .لـََواِفَ َهمفـََتْحتح انيْدَ َسَة  –ِلْصَفهح  مثل: قـَرَْزتح الِكَتماَ 
  45... ل ْصَفهح قحِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل .  ومنه قوله تلمىل :

Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit 

(daripadanya). 

 Iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu, 

 
                                                           

 7-6الفمحتة :  44
 3-2اني مل :  45

خامسالدرس ال  

 ففيه ملَن التخصيص
فمني صود بملصراط هو صراط 

  ال ين زللم اهلل عليهم

 ففيه ملَن التخصيص
لصفه ال هو  ليلفمني صود بمل

 مجيله



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 . وهو بدا الشيء ِمم له ا تبمط به وليس ج ءا منه.بدل االشتمال -3
  .َتاَلِمي حَهماِْلَصَرَفِت اْلمدَ َسةح  – ِعْلمحهح مثل: لـََفَلِِن األحْسَتمذح 

 46ِفيهِ ِقَتمٍا َيْسأَلحوَلَك َعِن الشَّْهِر احلَْرَاِم  ومنه قوله تلمىل :
Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) 

berperang dalam bulan Haram ( yang dihormati; ) 

--- 

 
 

 ما الذي يشترط في بدل البعض من الكل وبدل االشتمال ؟س: 

ج: يشرتط يف بدا البلض من الكل وبدا 
 االشتمما زن يشتمال على ضمري يطمبق انيبدا منه

 إفرادا وتثنية ومجلما وت كريا وتأليثم.

 
 47... ل ْصَفهح قحِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل . مثل قوله تلمىل :    

 
-- 

 

                                                           
 217الب رة :   46
 3-2اني مل :  47

 أقسام البدل الثالثة

 بدل االشتمال بدل بعض من كل بدل كل من كل

 شرح وبيان

زو " َجمَء انيَلل مح َزمْحَدح : "فت وا. البدا اسم تمبع ميكن زن يأخ  حمل متبوعه إذا ح ف•
 .  وانيلَن واحد" َجمَء َزمْحَدح "

 .بدا الكل من الكلا بدا البلض من الكلا وبدا االشتمما: وهو ثالثة زقسمم•

 بدا بلض من كل منصوا

يطمبق انيبدا منهضمري   

  ففيه ملَن التخصيص
فملسؤاا عن حكم ال تما يف 
الشهر احلرام ال عن الشهر 

 احلرام



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

--- 

اسم اإلشم ةا يلرا بدال من اسم اإلشم ةا ويأخ  لفس احلكم اإلعرايب  اسم ملرف بــــ"اا" ي ع بلد
َذا قوله تعالى : مثل   فلم ولصبم وجرا. َومُ  ال ُقر آنَ ِإنَّ هََٰ ِدي لِلَِّتي ِهَي َأقـ    48يـَه 

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus 

 

َ افـــ)  (.ِإنَّ إشم ة مبِن يف حمل لصب اسم )( : اسم هََٰ
 ة ظمهرة يف آخرهلصبه فتحوعالمة بدا كل من كل منصوا ( : اْل حْرآنَ )و

 

 

 

َتاُذ  َمُد ِعل ُمُه.َأفَاَدِني اأُلس   َأح 
 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة
 مبِن على فتح ظمهر يف آخره.فلل ممض  زفمد
 للوقمية. النون
 ضمري متصل مبِن على السكون يف حمل لصب مفلوا به م دم. اليمء

 فمعل مؤخر مرفوع وعالمة  فله ضمة ظمهرة يف آخره. األستمذ
 بدا كل من كل مرفوع وعالمة  فله ضمة ظمهرة يف آخره. زمحد
 ظمهرة يف آخره. وهو مضمف.بدا اشتمما مرفوع وعالمة  فله ضمة  علم
 ضمري متصل مبِن على الضم يف حمل جر مضمف إليه. اهلمء

 

                                                           
 9اإلسراء :  48

لإلعراب: اننموذج  



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

49احلَْرَاَم ِقَيمًمم ل لنَّمسِ ال بَـي َت َجَلَل اللَّهح اْلَكْلَبَة قما تلمىل : 
 

Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) 

manusiabagi  
 

 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة
 فلل ممض مبِن على فتح ظمهر يف آخره َجَللَ 
 مرفوع وعالمة  فله ضمة ظمهرة يف آخره. لفظ اجلاللة فمعل اللَّهح 

 ة ظمهرة يف آخرهلصبه فتحوعالمة مفلوا زوا منصوا  اْلَكْلَبةَ 
 ة ظمهرة يف آخرهلصبه فتحوعالمة بدا كل من كل منصوا  اْلبَـْيتَ 
 ة ظمهرة يف آخرهلصبه فتحوعالمة للت منصوا  احلَْرَامَ 
 ة ظمهرة يف آخرهلصبه فتحوعالمة مفلوا ثمن منصوا  ِقَيمًمم
 الالم حرف جر ل لنَّمسِ 

 وعالمة جره كسرة ظمهرة يف آخرهالنمس جمرو  بملالم 
 

 

  
 

 

 

 

 
                                                           

 97انيمئدة :  49



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الموضوع : البدل
 

 
 

 نَوُعهُ  الجمل م

  تـحَلل محَنم األحسَتمَذةح َخريح الن َسمِء َممدََّة اللحلحوِم .  1

  . حمحَمَّد  سحلحوكحهح َزسَلَدين   2

  يٍد .َسل ْم َعَلى الضَّيِف زَ   3

تـحَ مَلَة ِلصَفَهم يف الصََّبمِح .  4   تـََنمَولتح الربح

  ِاشتَـَريتح السََّمَكَة تحولًَة بَِثمٍن َ ِخيٍص .  5

  َمَلِت الشَّرَِكةح محَوظَّفحوَهم .ِاجتَ   6

  هَ ا الرَّجحلح َكرمي  .  7

بََن . َههح َو َاءَ  َزَيتح الَوَلَد َوجْ   8
َ
  اني

 
 

 ِمثحَّ اذْكحْر َلوَعهح . بمألصفر اآلتَِيةِ  السَُّؤااح : َلو ْن الَبَدَا يف اجلحَمل 

 1التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الموضوع : البدل
 

 
 

 الجمل م

 فَمَز الّتلمي ح ___________ .   1

 َحَضَر ال َّعيمح ___________ .  2

 هَ ا ___________ َلشيط  .  3

 هِ ِه ___________ محَؤدَّبَة  .  4

ِلصحوَن .  5  هؤحاَلء ___________ ُمح

 َخَطَب زَبحو َحَسن ___________ .  6

 َغَرَبت الشَّمسح ___________ .  7

 لحَ اكرح الدُّ حوَس َمَع األحسَتمذ ___________ .  8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مث شك ل َضع َبَدالً من كحّل منمسب يف كل فراغ ِمم يأيت السَُّؤااح .  

 2التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع : البدل
 

 
 

 الجملة

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 
 
 

 
 

 الجملة

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 
 

 مث شك ل. يف مجل مفيدة  البلض من الكل: كون ثالثة زمثلة لبدا  السَُّؤااح                                      

  مث شك ل. يف مجل مفيدة  شتممااال بدازمثلة ل: كون ثالثة  السَُّؤااح                                       

 3التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 
 البدلالموضوع :  

 
 
 : يمم يليفولوع البدا البدا وانيبدا منه ع ، السَُّؤااح: 
 

 50َواأْلحلَثىَٰ ال ََّكَر َفَجَلَل ِمْنهح ال َّْوَج ْ،ِ   قما تلمىل :
lelaki dan perempuan. -Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis  

 
 : ______________   انيبدا منه : _______________ البدا

 : _______________ لوع البدا
 

َ ا َلِفي الصُّححِف اأْلحوىَلَٰ   قما تلمىل :  صحححِف ِإبـْرَاِهيَم َومحوَسىَٰ . ِإنَّ هََٰ
51 

keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di -Sesungguhnya (keterangan
Nabi Musa.kitab Nabi Ibrahim dan -Iaitu Kitabkitab yang terdahulu. -dalam Kitab 

 
 : ______________   انيبدا منه : _______________ البدا

 لوع البدا : _______________
 
 
 
 
 
 

  
                                                           

 39ال يممة :  50
19-18األعلى :   51 

 4التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 
 البدلالموضوع :  

 
 زعرا مم حتته خط يف قوله تلمىل :

 52َزَخمهح َهم حوَن َوزِيرًاَوَجَلْلَنم َمَلهح 
dan Kami lantik saudaranya (Nabi Musa)  Nabi Harun, sebagai menteri bersamanya. 

 إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الكلمة

  َزَخمهح 

 

  َهم حونَ 

 

  َوزِيرًا

 

 

  

                                                           
 35الفرقمن :  52

 5التدريب 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 انيراجع

 
 ال واعد النحوية بشرح اآلجرومية 

 تأليف زمحد لمصر زمحد لمصر

 

 فيض  ا الربية يف شرح اني دمة اآلجرومية بملشواهد ال رآلية 

 إعداد زمحد عبد احلليم حممد فرح الطويل

 

 اهلدية يف ال واعد النحوية بملشواهد ال رآلية

 إعداد زمحد عبد احلليم حممد فرح الطويل

 

 

 

 

 

 



 النحو العربي المطور باألمثلة القرآنية
 

 

 
 1 م دمة 
 2 دليل استخدام الكتما 
 3 للفرتة الثملثة هـ 1435/ م 2014توزيع اني ر  الد اسي للمم  
 10-6 الد س األوا : التوابع 
 التد يبمت 
 22-11 الد س الثمين : النلت 
  إضمفة : تلدد النلت 
  لإلعراامنوذجمن  
  التد يبمت 
 34-23 الد س الثملث : التوكيد 
  منوذجمن لإلعراا 
  التد يبمت 
 44-35 الد س الرابع : اللطف 
  منوذجمن لإلعراا 
  التد يبمت 
 54-45 الد س األوا : البدا 
  إضمفة : بدا بلد اسم اإلشم ة 
  منوذجمن لإلعراا 
  التد يبمت 
 55 انيراجع  
 56 فهرس الكتما 

 



 الصور في ميدان البحث -( 8ملحق )

 

 تدريس النحو بالكتاب املطور – الباحثة مع الطلبة

  

 
 

 االستبانة مع الطلبة

  

  
 

 

 

 



 السرية الذاتية للباحثة

 

 االسم : سييت نور حّنا 
 اسم األب : عبد اخلالد

 اسم األم : آسية
 م1981يونيو  5تاريخ الوالدة : 

 

والثانوي يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورة عام حصلت على شهادة التعليم االبتدائي  .1
 م.1997

 .م1999عام بسنغافورة الثانوي العايل يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية حصلت على شهادة التعليم  .2
م، وخترجت 2000سافرت إىل مصر لدراسة الشريعة اإلسالمية يف جامعة األزهر الشريف عام  .3

 م.2004بدرجة اإلجازة الليسانس يف شعبة الشريعة اإلسالمية بتقدير ممتاز عام 
م ملادة اللغة العربية والتوحيد 2005بسنغافورة عام عينت ُمدرسة يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية  .4

 والسرية لطالب املرحلة االبتدائية.
 ,Edith Cowan Universityالتعليم الذي حتت إشراف اجلامعة ) حصلت على شهادة دبلوم .5

Australia م.2008( عام 
الفقه القرآن و م ملادة علوم 2008ة عام عينت ُمدرسة يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافور  .6

 وأصوله لطالب املرحلة الثانوية والثانوية العالية.
عينت مساعدة لرئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورة عام  .7

 م.2010
عينت عضوا يف قسم تطوير املناهج الدراسية يف مدرسة اجلنيد اإلسالمية بسنغافورة عام  .8

 م.2010
م 2012( عام Pergas) مجعية العلماء ومدرسي الدين اإلسالمي بسنغافورةعينت ُمدرسة يف  .9

 .شهادة املتقدمة يف التعليم اإلسالميالملادة علوم القرآن لطالب برنامج 
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