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 لخاصالم 
 

قكتاب الخبر غير مفرد في   تحليل. 2012ستياوان، تجاندرا باغوس.  في  وإنجازىا تيسير الخّلا
قسم تعليم اللاغة العربية  كلية التربياة والعلوم التعليميةالبحث العلمي. تعليم النحو.

الحاج حسن الجامعة اإلسّلمية الحكومية فونوروجو. المشرف: األستاذ الدكتورأندوس 
 تير.الماجس

ق.كتاب تعليم النحو،   الخبر غير مفرد،الكلمات األساسية:   تيسير الخّلا
اللغة العربية ىي لغة القرآف الكرًن. كىى بتلك اللغة الٌب حيتاجها كل مسلم ليقرأ أك يفهم 
القرآف الذل يستمد منو اؼبسلم األكامر كالنواىى كاألحكاـ الشرعية. فليفهم القرآف يبدأ بتدريس النحو 

لصرؼ. النحو ىو العلم الذل يصحح تراكيب الكلمة من ناحية إعراهبا. كمنها تراكيب الكلمة  كا
كَبكيب اإلضافة، كتركيب الوصفية، كاؼببتدأ كاػبرب. ُب ىذا البحث خيتار الباحث كتاب تيسّب اػبالؽ 

العلمي. كما  ألف فيو حيتول عن كثّب من اػبرب غّب مفرد الذم حيتاجو الباحث إىل حبثو ُب ىذا البحث
يستخدمو اؼبعلم كالطلبة ُب أكباء اؼبعاىد كاؼبؤسسات التعليمية اإلسالمية أننا نعرؼ إف ىذا الكتاب 

لتسيّب فهم شعر الطلبة االجنبية بصعوبة فهمو، ك بإندكنيسيا. إلف ىذا الكتاب تكتب ُب اللغة العربية ف
فلذلك يريد الباحث أف يبحث  مفرد. ىذا الكتاب يريد الباحث أف يشرح بعض األمثلة عن اػبرب غّب

ق كتابالخبر غير مفرد في   تحليل" ُب  في تعليم النحو". وإنجازىا تيسير الخّلا
ُب تعليم النحو،  كإقبازىا تيسّب اػباٌلؽكتاب اػبرب غّب مفرد ُب   ربليليهدؼ ىذا البحث إىل 

طريقة  ليل البيانات استعملتالبحث اؼبكتيب، كعبمع البيانات بطريقة الوثيقة، كربىذا البحث من 
 اإلستقرائية كطريقة القياسية.

تيسّب اػباٌلؽ ىي كتاب أنواع اػبرب غّب مفرد ُب   (ُفهي: ) ىذا البحثكأٌما نتائج البحث ُب 
صبلة كشبو صبلة. كأما صبلة فهي اظبية كفعلية. كأما شبو صبلة فهي ظرؼ مظركؼ كجار  تتكوف عن

يع اؼبدرس أف قبعل صبلة يستط ُب تعليم النحو تيسّب اػباٌلؽكتاب فرد ُب  إقباز اػبرب غّب م( ِؾبركر. )
 تيسّب اػباٌلؽ كاألمثاؽبا ٍب يأخذ التقوًن.كتاب التدريس عن اػبرب غّب مفرد ُب   مفيد كفق

 



 

 



 

 



 

 لالباب األوا 
 المقدامة
 

 خلفية البحث ﴿أ﴾
مة اإلسالمية اللغة العربية ىى لغة العرب ك اإلسالـ، كىى أعظم مقٌومات األ
كُب القركف  منذ أف يبعث اهلل رسولو العرىٌب إىل أف يرث اهلل األرض كمن عليها.

كانت اللغة العربية أداة  الوسطى كانت اؼبؤلفات َب شٌب العلـو مراجع لألكربْب، كما
 ُاألندلس، الٌب أشرقت فيها اغبضارة األكربية. التفكّب كنشر الثقافة َب بالد

الكلمات الٍب يعرب هبا العرب عن أغراضهم. كقد كصلت   اللغة العربية ىي
إلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة، كما ركاه الثقات 

 ِمن منثور العرب كمنظومهم.
اللغة العربية ىي كاحد من اللغة الرظبية الٍب تستعمل ُب ىيئة األمم اؼبتحدة 

(PBB)ىي ديلك قائمة اؼبرجع الكبّب ُب كل اؼبدل علم الفلسفة  بيةر . تكرر اللغة الع
 ّكالرياضيات اليوناف إىل الغرب بالَبصبة كالتفسّب العريب.

ربية ىي اللغة الٌب نزؿ هبا ف الكرًن. إٌف اللغة العاللغة العربية ىي لغة القرآ
ف الذل قرآإليها كل مسلم ليقرأ أك يفهم ال ف الكرًن. كىى بتلك اللغة الٌب حيتاجالقرآ

 إف كل ،يستند منو اؼبسلم األكامر كالنواىى كاألحكاـ الشرعية. كىى لغة الصالة
مرتبطة بركن  ف العربيةمسلم يريد أف يؤدل الصالة عليو أف يؤديها بالعربية. كلذالك فإ

ركاف اإلسالـ. فيصبح تعلم العربية بذلك كاجبا على كل مسلم. كىى أساسي من أ
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و كسلم ىى اللغة العربية. حاديث الكرًن صلى اهلل عليف لغة أالشريف. إلغة اغبديث 
ف يعرؼ اللغة العربية راءة ىذه اغبديث كاستعاهبا عليو أف كل مسلم يريد قكلذا فإ

 ْيضا.أ
إف اللغة بالنسبة للعريب غّب اؼبسلم لغة آبائو كأجداده كقومو كىي_ فضال عن 

اغبنيف، ككل منهما ينظر إىل  دينلابالنسبة للعريب اؼبسلم لغة  -فضال عن ىذ -ىذا
و، كهبا دكنت أمَباـ ألهنا لغتو القومية كلغة حلغة العربية بشئ من التقديس كاالال

 ٓحضارة أمنو العربية العظيمة.
اللغة ُب مفهومها العاـ أصوات ؽبا دالالت، دبعُب أهنا ال تتوقف عند حدكد 

الصوت الكالـ بالداللة كاؼبعُب الصوت كالنطق، كإمنا ىي ميزة إنسانية خيتلط فيها 
اؼبقصود، كظبة بشرية ترتقي كلما ارتقى اإلنساف، كسبنو بنمو حضارتو ك كسعة فكره 

اللغة ىي من بعض اغبياة اجملتمع العلم الذم دكر اؼبهٌم فيها. اللغة   ٔكعمق كجدانو.
 ٕكاأللة اؼبواصالت بْب شخص كشخص آخر.

 للغة اآللة تفكّب كاآللة لتؤدم اغباجة أساسمهنة اللغة َب اغبياة اإلنسانية ىي ا
 كاآللة لتعبّب ككسيلو موصل بْب الفرقة ككاحد من رمز الدين كمساعد فضال علما

 ٖكاآللة كٌحد كاآللة السياسة.
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حافظ اغبسن  ،تيسّب اػبالؽ ألف باؼبعلم العظيم بدار العلـوكتاب 
علمْب بااحملتول األساسي. . اشتمل ىذا على استنباط العلـو األخالؽ للمتلاؼبسعود

أف العلـو األخالؽ ىو ؾبموعة القواعد لتعريف ؿباسن  لكقف حافظ اغبسن اؼبسعود
األخالؽ ك آالت اغبسيس األخرل. موضع العلـو األخالؽ ىو حسنو أك سوءه. أما 

 ٗخرة.اح ُب اكتساب درجة العليا ُب اآلهو حسن القلب ك قبفأثر العلـو األخالؽ 
ح اللغة العربية لتدريس اإلسالـ ىو معلق باؽبدؼ تدريسها. إستعماؿ إصطال

اؽبدؼ األخر من تدريس اللغة العربية ىي تستعمل االلة ليفهم دراسة اإلسالـ الذل 
كتب    التأسيسي الدين اإلسالـ ىو القرآف كاغبديث ككتب الَباث الٍب ؿبتول ُب اؼبنبع

 َُعربية حبفظ قواعد النحو كالصرؼ.كلها باللغة العربية. كمن ٍب يبدأ تدريس اللغة ال
النحو ىو قواعد تعرؼ هبا احواؿ اكاخر الكلمات العربية الٌب حصلت ترتيب 

 ُُبعضها من بعض من اعراب كبناء كما بتبعها.
حواؿ نحو ىو علم بأصوؿ تعرؼ هبا أف الإ مصطفى الغالييِب الشيخ قاؿ

 ُِالكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبناء.
ّب اؼبفرد اعبملة ك شبهها ك اعبملة الكالـ اؼبركب من فعل ك فاعل ك اؼبراد بغ

كبو قاـ زيد أك من مبتدء ك خرب كبو ريد قائم ك اؼبركب من فعل ك فاعل يسمى صبلة 
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فعلية ك اؼبركب من مبتدء ك خرب يسمى صبلة إظبية ك شبو اعبملة الظرؼ ك اعبار كا 
 ُّ.جملركر

اعبزؤ الذم ينتظم منو مع اؼببتدأ صبلة  اػبرب ىو ما يكمل معُب اؼببتدأ )أم
 ُٓ.ك اػبرب اسم ذك ارتفاع أسندا * مطابقا ُب لفظو للمبتداُْ.مفيدة(

ك غّب اؼبفرد إما صبلة إظبية كبو زيد جاريتو ذاىبة ك قولو تعاىل ك لباس التقول 
ذلك خّب ك إما صبلة فعلية إف صدرت بفعل كبو زيد قاـ أبوه ك قولو تعاىل ك ربك 

ما يشاء. ك أما شبو اعبملة كىو الظرؼ الزماين ك اؼبكاين ك اعبار كاجملركر خيلق 
فالظرؼ كبو السفر غدا، زيد عندؾ ك أما اعبار ك اجملركر التاـ فهو كبو زيد ُب الدار 

 ُٔ.ك قولو تعاىل اغبمد هلل
 اػبرب غّب ربليل اؼبوضوع:ربت  كمن ٍب ُب ىذا البحث اراد الباحثة اف يبحث

ا ُب تعليم النحو ػبدـ الطالب ُب تدريس النحو كإقبازى تيسّب اػباٌلؽ ابكتمفرد ُب  
 خصوصا ُب الباب اػبرب غّب مفرد.

 
 البحثأسئلة  ﴾ب﴿

 ما يلي:ك  يهالبحث َب ىذا البحث ف أسئلةأٌما  
 ؟ؽ اػباٌل ّبتيسكتاب رب غّب مفرد ُب  اػب كيف .ُ
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 م النحو؟ُب تعلي ؽ اػباٌل ّبتيسكتاب رب غّب مفرد ُب  اػب كيف إقباز .ِ
 

 ف البحثاىدأ ﴾ج﴿
 ما يلي:ك  يهالبحث َب ىذا البحث ف أٌما أىداؼ

 .تيسّب اػباٌلؽكتاب رب غّب مفرد ُب  اػب أنواعؼبعرفة . ُ
 .تيسّب اػباٌلؽ ُب تعليم النحوكتاب رب غّب مفرد ُب  اػب إقباز ؼبعرفة. ِ

 
 فوائد البحث  ﴾د﴿

 هي:ففوائد البحث َب ىذا البحث  أٌما
 نظريةالفوائد ال .ُ

رب غّب اػب طابة اعبديدة عناػبالفوائد النظرية ُب ىذا البحث ىي لزيادة 
 تيسّب اػباٌلؽ كإقبازه ُب تعليم النحو.كتاب تمل ُب  شمفرد الذل ي

 الفوائد العلمية .ِ
الفوائد العلمية ُب ىذا البحث ىي لزيادة معرفة العلم كالتجارب ُب البحث. 

 ُب فهم الكتب اإلسالمٌية. مفرد رب غّباػبكلزيادة معرفة عن أىم درس 
 
 البحوث السابقة  ﴾ه﴿

 ىذا البحث العلمى فيما يلي:ؼبرجع  قرأىا الباحث قد سبق بعض البحوث الٌب
( اعبامعة اإلسالمية اغبكومية َُِْنورما أتيك أكىل النٌهى ) قد حبثت .ُ

"أدوات النصب فى سورة القصص وإنجازىا فى تعليم فونوركجو. باؼبوضوع 
 .النحو"



 

النحو ىو العلم الذل يصحح تراكب الكلمة من ناحية اعرابو. كمنها 
ف اغبركؼ كحركؼ النصب. ىناؾ عدد من اؼبدرسْب الذين ليس لديهم يتعر 

القدرة على ربقيق التوازف بْب مهارة اللغة مع قدرة اؼبنهجية.  فجاء االختالالت 
 الٍب تؤثر على نتائج تعٌلم الطالب.

(  ِ( ما ىي أدكات النصب ُب سورة القصص؟ )ُحبثها: )أسئلة  ٌماأك 
 كيف إقباز أدكات النصب ُب سورة القصص ُب تعليم النحو؟

ىذا البحث من البحث اؼبكتىب، كعبمع البيانات إستخدمت الباحثة 
 اؼبالحظة كربليل البيانات استعملت مطالعة الكتب الٌب تتعلق باؼبوضوع.

َب سورة القصص، ىناؾ سبعة ( أدكات النصب ٌُما نتائج حبثها ىي: )أك 
أحرؼ من النواصب ُب سورة القصص كىي أف ك لن ك كى ك الـ كى كحٌٌب ك 

َب تعليم النحو،  ( إقباز أدكات النصب َب سورة القصصِأك ك الفاء. )
يستطيع اؼبدرس أف يبحث عن النواصب َب سورة القصص ك يستمل آيات َب 

 سورة القصص َب التمرينات أكثر.
 

اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوركجو.  (َُِٔمد طالب عزيز )قد حبث ؿب .ِ
"أدوات الجزم فى سورة اإلسراء عند الكتاب اآلجرومية باؼبوضوع 

 ومشكّلتها في تعليم النحو".
غتو لإف اللغة القرآف الكرًن زبتلف باللغة األجنبية أنزؿ باللغة العربية. ُب 

أك النحو. كيستند من تلك تعليل يريد  إىتماما كالسٌيما ُب مشكلة تعليم القواعد
يبحث قليال عن تعليم النحو اآلجركمية. كأكثر من الكتاب العريب  أف باحثال

كمع ذلك دكف اغبركة ىم اليعلموف  بدكف اغبركة، ألف اغبركة جعلت للعجم.
الباحث أف يعلم ؼبعرفة كاليفهموف لقراءة كلفهم الكتب العربية. كليس ذلك يريد 



 

تتصل مباشرة ُب تركيب كشكل من الكالـ الٍب عليم النحو أك القواعد تكؼبفاىم 
 القرآف الكرًن. 

( ما أدكات اعبـز ُب الكتاب ُا أسئلة البحث كما يلي: )مٌ أك 
( ما معاىن أدكات اعبـز ّ( ما أدكات اعبزـ ُب سورة اإلسراء؟ ، )ِاآلجركمية؟، )

 غة العربية؟.( ما مشكالهتا ُب تعليم اللُْب سورة اإلسراء ، )
كىنا استخدـ الباحث اؼبدخل اإلنساىن،  ىذا البحث من البحث اؼبكتىب،

، مدخل التحليل كغّب التحليل، يكالشفه يمدخل التقُب، مدخل السمع
. كطريقة التعليم النحو ُب ىذا البحث استخدـ الباحث كمدخل اإلتصايل

األمثلة عليها. كأسلوب بطريقة القياسية: كىي يبدأ اؼبعلم بذكر القاعدة ٍب يعطى 
 تعليم النحو ُب ىذا البحث استخدـ الباحث بأسلوب مشكل إعراب القرآف.

( كمن كثّب أدكات اعبـز ُب كتب العربية، كاف ٌُما نتائج حبثو ىي: )أك 
أدكات اعبـز ُب الكتاب اآلجركمية كىي مل، ؼبا، أمل، أؼبا، كالـ األمر كالدعاء، كال 

ما كمن كمهما، كإذما، كأٌل كمٌب، كأيٌاف كأين كأىٌن، ُب النهى كالدعاء، كإف ك 
( كأدكات اعبـز ُب سورة اإلسراء ِكحيثما، ككيفما، كإذا ُب الشعر خاصة. )
( كمعاىن أدكات اعبـز ُب سورة ّ) كىي مل، ؼبا، ال، إف، من، ما، أٌم، كمٌب.

ية، ال اإلسراء يعُب: مل دبعُب حرؼ جـز كنفى كقلب، ؼبا دبعُب ظرفية، ال ناف
ناىيو، ال نافية للجنس، ال دبعُب توكيدية، إف دبعُب شرطية، إف دبعُب نافية، إف 
دبعُب خفيفة، من دبعُب موصولة، من دبعُب شرطية، ما دبعُب نافية غّب عاملة، ما 
دبعُب مصدرية ظرفية، ما دبعُب مؤكدة، ما دبعُب كافة، ما دبعُب موصولية، أٌم 

( كبرأم الباحث ُب ْتفهامية، متىبمعُب إستفهامية. )دبعُب شرطية، أٌم دبعُب إس
مشكالت التعليم اؼبنحو ُب تعليم اللغة العربية، يعُب: اللغة، الصوت، قواعد، 



 

مفردات، معُب، إختالؼ الكلمة، تصميم اعبملة، جنس الكلمة، ككظيفة 
 اعبملة.

 
 منهج البحث  ﴾و﴿

 ونوعها البحث منهج .1
 ىذا البحث ىو البحث الكيفيٌ  ةبالبحث لكتا نهجستخدـ الباحث مإ

(qualitative research) عٌرؼ البحث الكيفٌي كمنهج البحث العلـو اإلجتماعي .
الذل جيمع كحيلل البيانات يعُب الكلمة )الكالـ أك الكتابة( كأفعل الناس كمل 

 ُٕ.تسعى الباحثة ؿبسب أك يكمى البيانات الكيفيٌ 
ىذا البحث ىو البحث  ةكتاب  ُب استعملو الباحثالبحث الذم  أما نوع

ييٍستىعمىلي مطالعة لكسر اؼبسألة الٍب أساسها  الذم (library research)اؼبكتيب ٌ 
 ٌُٖد الكتاب اؼبٌتصل.اإىل مو  ةكمتعٌمق ةستند إىل مطالعة ناقدا

 
 البيانات ومصادرىانوع  .2

 البياناتنوع  ( أ
يسّب تكتاب رب غّب مفرد ُب  اػب البيانات ُب ىذا البحث ىونوع اٌما 

 .اػباٌلؽ
 مصادر البيانات ( ب

 اؼبصادر األكىل (ُ
                                                                 

 .ُّ( ،َُِْ)جاكرتا: راجا كرافيندك فّبسادا،  Metode Penelitian Kualitatifأفريزؿ،. ُٕ
ُٖ

 .Pedoman Penulisan Skripsiو: كلية الَببية اعبامعة اإلسالمية اغبكمية فونوركغو، ، )فونوركغ
َُِٔ،)ٓٓ. 



 

تيسّب كتاب ىي   استعملو الباحثأما مصادر البيانات األكلية الٍب  
 .اػباٌلؽ

 
 اؼبصادر الثانية (ِ

اؼبكتبة وعة النحو كالصرؼ كاالعراب )ساميل بديع يعقوب، مو  -
 األنورية(

 (فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية )سورابايا: اؽبداية -
)جومباع:  ألٌكؿا ؤز اعبقاصد النحوية اؼبن صفواف، د صاحل الديؿبم -

 ََِِ، )دار اغبكمة
الفواكو اعبنية كىو شرح على الشيخ عبد اهلل بن أضبد الفاكهي،  -

 ؾبهوؿ السنة( ،مكتبة اغبرمْب،)متممة اآلجركمية
بّبكت: دار (الثاىن جامع الٌدركس العربٌية اعبزء ،الغالييِب مصطفى -

 .َُِْ، )الكتب العلمية
 

 أسالب جمع البيانات .3
 metode) ب عبمع البيانات بطريقة الوثيقةيأسال ستخدـ الباحثا

dokumentasi) ة صبع البيانات الذل ينتج اؼبلخوص. طريقة الوثيقة ىي أسالب
الوثيقة ربٌصل اؼبشكل الكتابة كالصور أك شغل  ُٗاؼبهٌم دبناسبة باؼبسلة البحث.

                                                                 
 .ُٖٓ(، ََِٖ)جاكرتا: رينكا جفتا، Memahami Penelitian Kualitatifبصراكل،  .ُٗ



 

كُب ىذا البحث صبع الباحث  َِالشخص.عن  (Monumental) التذكارمٌ 
 .تيسّب اػباٌلؽكتاب رب غّب مفرد ُب  اػب البيانات عن مرقبة أك حبث عن

 
 طريقة تحليل البيانات .4

 لتحليل البيانات (Metode Deduktif) القياسيةطريقة ال ستخدـ الباحثإ
اؿ الطريقة تستعمل لنيل العلـو العلمى من اؼبالحظة على اغب ُب ىذا البحث ىي

ُب ىذا  ُِأك اؼبسئلة بوصف اػبصوصية، ٍب تناكؿ النتيجة الٌب تصف العاـ.
 تيسّب اػباٌلؽكتاب رب غّب مفرد ُب  اػب الباحث البيانات من لى البحث، ربل  

 ُب تعليم النحو. اإقبازىك  رب غّب مفرداػبأنواع  ربليلو
 

 تنظيم كتابة تقريرا البحث ﴾ز﴿
 أبواب ىي:قٌدـ الباحث طبسة يُب ىذا البحث س

اؼبقٌدمة الٍب تشتمل على خلفية البحث كأسئلة البحث  : الباب األٌكؿ
منهج ك  كأىدؼ البحث كفوائد البحث كالبحوث السابقة

 البحث كتنظيم كتابة تقرير البحث
كتعليم  رب غّب مفرداػباإلطار النظرل الذل يشتمل على  : الباب الثاىن

 النحو
ُب  رب غّب مفردذل تشتمل على أنواع اػبعرض البيانات ال : الباب الثالث

رب غّب اػبأنواع ك  تيسّب اػباٌلؽكتاب تعريف  ك  علم النحو

                                                                 
 .َِْ(، َُِّ)باندكع: الفابيتا، Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&Dسوغيونو،  .َِ
 .ٕٓ(، ُٕٗٗ)جاكرتا: راجا كاىل فريس،  Metode Penelitian Filsafat سودارطا، .ُِ



 

 تيسّب اػباٌلؽكتاب َب   مفرد
 رب غّب مفرداػبربليل البيانات الذل تشتمل على ربليل انواع  : الباب الرابع

 كإقبازىا ُب تعليم النحو تيسّب اػباٌلؽكتاب ُب  
 تتاـ الذل يشتمل على نتائج البحث كاإلقَباحاتاإلخ : الباب اػبامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الباب الثانى

 اإلطار النظرى

 الخبر في علم النحو ﴾أ﴿

 الخبر الجملة .1

اػبرب اعبملة: ما كاف صبلة فعلٌية، أك صبلة اظبٌية، فاألكؿ كبو: ))اػبلق 
اغبسن يعلي قدر صاحبو((، كالثاين كبو: ))العامل خلقو حسن((. كيشَبط ُب 

 واقعة خربا أف تكوف مشتملة على رابط يربطها باؼببتدأ.اعبملة ال
كالرابط إما الضمّب بارزا، كبو: ))الظٌلم مرتعو كخيم((، أك مستَبا يعود إىل 
اؼببتدأ، كبو: ))اغبٌق يعلو((. أك مقٌدرا، كبو: ))الفضة، الدرىم بقرش((، أم: 

{]األعراؼ: الدرىم منها. كإما إشارة إىل اؼببتدأ، كبو: }كىلًبىاسي التػ  ٍقوىل ذًلكى خىيٍػره
[، أك بلفظ ُ،ِ[، كإما إعادة اؼببتدأ بلفظو، كبو: }اغبٍىآق ةي مىا اغبٍىآق ةي{]اغباقة:ِٔ

أعٌم منو، كبو: ))سعيد نعم الرجل((. )فالرجل يعم سعيدا كغّبه، فسعيد داخل 
 ُب عمـو الرجل، كالعمـو مستفاد من )اؿ( الدالة على اعبنس(.

ملة الواقعة خربا نفس اؼببتدأ ُب اؼبعُب، فال كبتاج إىل رابط، كقد تكوف اعب
ألهنا ليست أجنبية عنو فتحتاج إىل ما يربطها بو، كبو: }قيٍل ىيوى اهللي 

 ِِ[، ككبو: ))نطقي اهلل حسيب((.ُأىحىده{]اإلخالص: 
فمثاؿ الفعلية: ؿبمد يسافر،  كصبلة اػبرب تكوف فعلية كما تكوف اظبية.

أختها، كزيد اضربو. كمثاؿ اإلخبار باعبملة االظبية قولك: ؿبمد كفاطمة قبحت 
 أبوه مسافر، كالوردة عبّبىا فٌواح.

                                                                 

 .186(، َُِْ،  دار الكتب العلمية)بّبكت:  مصطفى الغالييِب، جامع الٌدركس العربٌية ،ِِ 



 

كتكوف صبلة القسم خربا، كبو: )) كالذين آمنوا كعملوا الصاغبات لندخلنٌهم 
 َب الصاغبْب ((.

ككذلك تكوف صبلة الشرط، كبو: على إف جيتهد ينجح ، كالعرب مٌب 
 ِّيتحدكا ينتصركا.

 
 خبر شبو الجملة .2

ظرفا أك جارا ك ؾبركرا. فاألكؿ كبو : }اجملد ربت علم  قد يقع اػبرب
 العلم{، كالثاين كبو : }العلم ُب الصدكر ال ُب السطور{.

)كاػبرب ُب اغبقيقة إمنا ىو متعلق الظرؼ ك حرؼ اعبر. كلك أف تقدر ىذا 
 اسم فاعل، فيكوفاؼبتعلق فعال كاستقر ككاف، فيكوف من قبيل اػبرب اعبملة، ك 

 من باب اػبرب اؼبفرد، كىو األكىل، ألف األصل ُب اػبرب أف يكوف مفردا(.
كخيرب بظركؼ اؼبكاف عن أظباء اؼبعاين كعن أظباء األعياف. فاألكؿ كبو: 

 }اػبّب أمامك{. ك الثاين كبو: }اعبنة ربت أقداـ األمهات{.
، كبو: }السفر غدا، كالوصوؿ كأما ظركؼ الزماف فال خيربهبا إال عن أظباء اؼبعاين

بعد غد{. إال إذا حصلت الفائدة باإلخبارهبا عن أظباء األعياف فيجوز، كبو: 
}الليلة اؽبالؿ{، ك}كبن ُب شهر كذا{ك}الورد ُب أيار{. كمنو: }اليـو طبر، 

 ِْكغدا أمر{.

                                                                 

 .ُٕٗ(، ُْٗٗعرب، الأمْب على السيد، َب علم النحو اعبزء األكؿ، )مكتبة لساف ِّ 
 .ُٕٖ، .لغالييِب، جامع الٌدركس العربٌيةمصطفى ا ِْ 



 

فالظرؼ مكاىن أك زماىن، كإمنا  كشبو اعبملة ىو الظرؼ أك اعبار كاجملركر.
بأف يفهم منهما معُب. كبو:  تامْب لظرؼ أك اعبار كاجملركر بشرط أف يكوناخيرب با

 كالنصر غدا، كالكتاب َب اغبقيبة. بيننا،زيد عندنا، كاألياـ 
ككل من الظرؼ كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ كاجب اغبذؼ ىو اػبرب. 
 كإمنا كجب حذؼ اؼبتعلق ألنو كوف عاـ يفهم بدكف ذكره كقد صرح بو شذكذا

 َب قولو:

 لك العزا إن ىوالك عزا وإن يهن     فأنت لدى بحبوحة الهون كائن

)كائن( متعلق الظرؼ )لدل( كقد ذكر شذكذا كلو حذؼ لفهم. )أنت( 
 مبتدأ )ككائن( خرب ك )لدل( ظرؼ متعلق بكائن.

كجيوز تقدير اؼبتعلق احملذكؼ اظبا أك فعال، كبو: )كائن أك استقر( فإف 
من قبيل اػبرب باؼبفرد، كإف قدرت )استقر( كاف من قبيل اػبرب  قدرت )كائنا( كاف

 باعبملة.
فإذا قلت زيد عندؾ. كاف التقدير: زيد كائن أك مستقر عندؾ، ككذلك: زيد 

تقديره: زيد كائن أك مستقر َب الدار. كإذا قدرت احملذكؼ فعال كاف، -َب الدار
 تقديره: زيد استقر عندؾ أك َب الدار.

لق شبو اعبملة كونا خاٌصا مل جيز حذفو، كبو: زبد نائم َب فإذا كاف متع
البيت كعلى جالس عندؾ. كذلك أنك لو حذفت )نائم كجالس( كقلت: زيد َب 

 مل يفهم اؼبتعلق اػباص كىو نائم كجالس.-البيت، كعلى عندؾ
كقد يقدر اؼبتعلق خاٌصا من سياؽ الكالـ مع جواز كونو عاٌما، كبو: زيد 

: راكب( كخالد من األبطاؿ )أل : معدكد( كأمْب َب اؼبوصل  على اغبصاف )أل



 

)أل : مقيم(، كديكن تقدير اؼبتعلق َب ىذه األمثلة كونا عاٌما، فيقدر: زيد كائن 
 على اغبصاف، كخالد كائن من األبطاؿ، كأمْب كائن َب اؼبوصل.

إذا كقعا صفة،  كذلك جيب حذؼ عامل الظرؼ أك اعبار كاجملركر.استطراد:  
و: مررت برجل عندؾ، كغالـ َب اؼبسجد. أك كقعا حاال، كبو: مررت بزيد كب

عندؾ كبعلى َب اؼبستشفى. أك كقعا صلة، كبو: جاء الذل عندؾ كاللذاف َب 
السوؽ. لكن جيب َب الصلة أف يكوف احملذكؼ فعال، كالتقدير : جاء الذل 

اؿ، فيجوز تقدير استقر عندؾ كاللذاف استقرا َب السوؽ. أما َب الصفة أك َب اغب
 ِٓاحملذكؼ فعال أك اظبا كما تقدـ َب اػبرب.

 
 خبر غير مفردال .3

كاؼبراد بغّب اؼبفرد اعبملة كشبهها كاعبملة الكالـ اؼبركب من فعل كفاعل كبو 
قاـ زيد أك من مبتدء كخرب كبو ريد قائم كاؼبركب من قعل كفاعل يسمى صبلة 

ية كشبو اعبملة الظرؼ كاعبار فعلية كاؼبركب من مبتدء كخرب يسمى صبلة إظب
 ِٔ.كاجملركر
اػبرب ىو ما يكمل معُب اؼببتدأ )أم اعبزؤ الذم ينتظم منو مع اؼببتدأ صبلة  
 ِٕ.مفيدة(
كغّب اؼبفرد إما صبلة إظبية كبو زيد جاريتو ذاىبة كقولو تعاىل كلباس التقول  

ىل كربك ذلك خّب كإما صبلة فعلية إف صدرت بفعل كبو زيد قاـ أبوه قولو تعا
                                                                 

 .ُّٖ-ُِٖ، .أمْب على السيد، َب علم النحو اعبزء األكؿ ِٓ 
الشيخ أضبد زيِب دخالف, شرح ـبتصر جدا على مًب اآلجركمية, ) مكتبة اؽباغبرمْب جايا إندكنيسيا,  ِٔ 

 ُٔ( ص. ََُِ
 َّفؤاد نعمة,ملخص قواعد اللغة العربية, ): دار الثقافة اإلسالمية,بّبكت, ؾبهوؿ السنة( ص.  ِٕ 



 

هو الظرؼ الزماين كاؼبكاين كاعبار كاجملركر فخيلق ما يشاء. أما شبو اعبملة 
زيد عندؾ كأما اعبار كاجملركر التاـ فهو كبو زيد ُب الدار  ،الظرؼ كبو السفر غداك 

ارتفاع أسندا * مطابقا ُب لفظو  كاػبرب اسم ذك ِٖ.كقولو تعاىل اغبمد هلل
 ِٗ.للمبتدا
 هْ د  اى  ى ش  اد  ي  اأْل  و   ر  ب    الل  ك         هْ د  ائ  ف  اْل م  ت  م  اْل ء  زْ ج  اْل ر  ب   خ  اْلو  

اػبرب بأنو اعبزء اؼبكمل للفائدة، كيرد عليو الفاعل، كبو:  عٌرؼ اؼبصنف
)قاـ زيد( فإنو يصدؽ على زيد أنو اعبزء اؼبتٌم للفائدة، كقيل ُب تعريفو: إنو اعبزء 

فاعل على ىذا التعريف، ألنو ال ينتظم منو اؼبنتظم منو مع اؼببتدأ صبلة، كال يرد ال
مع اؼببتدأ صبلة، بل ينتظم منو مع الفعل صبلة، كخالصة ىذا أنو عٌرؼ اػبرب دبا 

 َّيوجد فيو كُب غّبه، كالتعريف ينبغي أف يكوف ـبتٌصا باؼبعٌرؼ دكف غّبه.
ذا كاف اعبملة كأما اؼبفرد فاما أف يكوف جامدا أك مشتقا فاف كاف جامدا إ

اؼبصنف أنو يكوف فارغا من الضمّب كبو زيد أخوؾ كذىب الكسائي  رفذك
كالرماين كصباعة اىل أنو يتحمل الضمّب كالتقدير عندىم زيد أخوؾ ىو كأما 
البصريوف فقالوا اما أف يكوف اعبامد متصمنا معُب اؼبشتق أكال فاف تضمن معناه 

يتحمل الضمّب   كبو زيد أسد ام شحاع ربمل الضمّب كإف مل يتضمن معناه مل
كما مثل كإف كاف مشتقا فذكر اؼبصنف أنو يتحمل الضمّب كبو زيد قائم ام ىو 
ىذا اذا مل يرفع ظاىرا ك ىذا اغبكم امنا ىو للمشتق اعبارم ؾبرل الفعل كاسم 

                                                                 

عبد اهلل بن أضبد الفاكهي,الفواكو اعبنية كىو شرح على متممة اآلجركمية, ): مكتبة اغبرمْب, الشيخ ِٖ 
 ْْؾبهوؿ السنة( ص. 

الشيخ إبراىيم البيجورم, فتح رب الربية على الدالة البهية نظم اآلجركمية, ): مكتبة كريا طو فوترا ِٗ 
 ّٓظبارانج, ؾبهوؿ السنة( ص. 

 .ُّ، (ََِٓد اهلل بن مالك، شرخ ابن عقيل على الفية، ) اغبرمْب، عبماؿ الدين ؿبمد ابن عب  َّ



 

الفاعل ك اسم اؼبفعوؿ ك الصفة اؼبشبهة ك اسم التفضيل فأما ما ليس جاريا 
 ُّل ضمّبا.ؾبرل الفعل من اؼبشتقات فال يتحم

أف اػبرب يكوف مفردا كيكوف صبلة كذكر اؼبصنف ُب ىذا البيت أنو يكوف 
ظرفا أك ؾبركرا كبو زيد عندؾ كزيد ُب الدار فكل منهما متعلق دبخذكؼ كاجب 
اغبذؼ كأجاز قـو منهم اؼبصنف أف يكوف ذلك احملذكؼ اظبا أك فعال كبو كائن 

باؼبفرد كاف قدرت استقر كاف من  أك استقر فاف قدرت كائنا كاف من قبيل اػبرب
قبيل اػبرب باعبملة كاختلف النحويوف ُب ىذا فذىب االخفش اىل انو من قبيل 
اػبرب باؼبفرد كأف كال منهما متعلق دبحذكؼ كذلك احملذكؼ اسم فاعل التقدير 
زيد كائن عندؾ أك مستقر عندؾ أك ُب الدار كقد نسب ىذا لسيبويو كقيل أهنما 

ة كاف كال منهما متعلق دبحذكؼ ىو فعل التقدير زيد استقر أك من قبيل اعبمل
 ِّيستقر عندؾ أك ُب الدار.

 واالصل في األخبار أن تؤخارا      وجوازوا التاقديم اذ ال ضررا
 فامنعو حين يستوى الجزآن        عرفا ونكرا عادمي بيان

 كذا اذا ما الفعل كان الخبرا       أو قصد استعمالو منحصرا
 كان مسندا لذى الم ابتدا      أو الزم الصادر كمن لي منجداأو  
كاػبرب ىو اعبزء الذم تتم بو الفائدة( مفردا كاف أك صبلة أك ظرفا أك جارا )

كؾبركرا )مع مبتدأ( غّب الرافع اؼبكتفى بو عن اػبرب فخرج ما سبت بو الفائدة مع 
لكن مع غّب مبتدأ كخرج غّب اؼببتدأ كالفاعل كنائبو ألنو كإف سبت بو الفائدة 

مرفوع اؼبكتفي دبا يسد مسد اػبرب كبو: ما قائم الزيداف ألنو كإف سبت بو الفائدة 

                                                                 
  .ِّ، .نفس اؼبراجع ُّ
  .ّّنفس اؼبراجع.،  ِّ



 

لكن رافعو ال خرب لو ألنو ُب معُب الفعل، كالفعل ال خيرب عنو )كىو( أم اػبرب 
)قسماف(: األكؿ: )مفرد( كىو ىنا ما يقابل اعبملة كشبهها كالظرؼ كاجملركر 

اب ما يقابل اؼبشُب كاجملموع كُب باب النداء كال التربئة ما يقابل كُب باب اإلعر 
اؼبضاؼ كشبهو كُب باب العلم ما يقابل اؼبركب )ك( الثاين: )غّب مفرد( كىو 
اعبملة كشبهها من الظرؼ كاجملركر )فاؼبفرد( كجيب مطابقتو للمبتدأ حيث أمكن 

 ّّ(.افرادا كتشنية كصبعا كتذكّبا كتأنيثا )كبو: زيد قائم
)كغّب اؼبفرد( ثالثة أشياء )إما صبلة( كالبد من اقَباهنا برابط يربطها باؼببتدأ 
كإال كانت أجنبية عنو فال يصح اإلخبار هبا عنو نعم إف كانت اعبملة عْب اؼببتدأ 
جاز خلوىا من الرابط كذلك بأف تقع خربا عن مفرد بدؿ على صبلة كاغبديث 

لفظ كاألمر كالقصة كاغبكاية كضمّب الشاف كاػبرب كالشاف كالكالـ كالقوؿ كال
كخّب اؼبضاؼ إىل مفرد كذلك كخّب الكالـ ال إلو إال اهلل ٍب األصل ُب الرابط  

 ّْكونو ضمّبا مذكورا كاف أك ؿبذكفا.
)إظبية( كىي ما صدرت باسم )كبو: زيد جاريتو ذاىبة(. )كإما صبلة فعلية( 

ا شبو اعبملة( من حيث حصوؿ كىي ما صدرت بفعل )كبو: زيد قاـ أبوه(. )كإم
الفائدة بو كما ربصل اعبملة )كىو شيئاف( األكؿ: )الظرؼ( الزماين أك اؼبكاين 
بشرط أف ال يكوف من الغايات كقبل كبعد كفوؽ كربت إذا حذؼ اؼبضاؼ إليو 
كنول معناه فإهنا تبُب حينئذ على الضم فال تقع خربا كال صفة كال حاال كال صلة  

ويو كغّبه من األئمة قاؿ ابن ىشاـ لكن يشكل عليهم قولو كما نص عليو سيب
تعاىل كيف كاف عاقبة الذين من قبل اه. فقد كقع صلة )ك( الثاين: )اعبار 

                                                                 

ق(، ُِٖٗؿبمد بن أضبد بن عبد البادل األىدل اغبسيِب التهامي، الكواكب الدرية، ) دار الفكر:  ّّ 
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كاجملركر( كلو قاؿ كاجملركر كلكاف أكىل ألف احملل للمجركر كحده على األصح ال 
تاما بأف ؽبما معا خالفا البن مالك ٍب شرط كل من الظرؼ كاجملركر أف يكوف 

تتم بو الفائدة إذا قرف باؼببتدأ كبو اغبمد هلل كلدينا مزيد خبالؼ الناقص كىو ما 
ال تتم بو الفائدة معو كبو: بكر أمس كزيد عنك لعدـ حصوؿ الفائدة بو 

 ّٓ)فالظرؼ( التاـ الواقع خربا عن اؼببتدأ )كبو: زيد عندؾ(.
لفظ ؾبرد عن  اعتمادا على ما شرح الباحث ُب السابق، أف اػبرب ىو

العوامل اللفظية مسند إىل ما تقدمو لفظا. كبو: زيد قائم، أك تقديرا، كبو: أقائم 
 ّٔ.زيد، كقيل: اػبرب ما يصح السكوت عليو

 

 تعليم النحو ﴾ب﴿

 تعريف النحو .1
 –اعبهة  –اؼبثل  –النحو ُب اللغة يأٌب على طبسة معاىن : )القصد 

 ّٕالقسم(. –اؼبقدار 
لغة الدستور كالقانوف كاصطالحا تطلق على األصل  النحو مفردىا قاعدة

 ّٖكالقانوف كالضابط كتعرؼ بأهنا أمر كلي تطبيق على صبع جزئياتو.
أف كبو ىو علم بأصوؿ تعريف هبا أحواؿ الكلمات العربية من حيث 

 ّٗاإلعراب كالبناء.
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 .ُٔٔ-ُْٔنفس اؼبراجع.،  

 (.ُٖٖٗالشريف على بن ؿبمد اعبرجاين، كتاب التعريفات، )بّبكت: دار الكتب العلمية،  ّٔ 
 .ُْٓأبو بكر على عبد العليم، اؼبوسوعة النحويٌة كالٌصرفٌية اؼبيٌسرة ،  ّٕ
 .ٕمصطفى الغاليْب، جامع الدركس العربية موسعة ُب ثالثة اجزاء،  ّٖ



 

كقد غلب استعماؿ كلمة "النحو" على العلم الذم يعريف بو أحواؿ 
قعها اإلعرابية داخل اعبملة، كأحواؿ اؼبواقع اإلعرابية للجملة بالنسبة الكلمة ُب موا

 إىل غّبىا.
عىٍت ال ينصرؼ  شاع ىذا اؼبفهـو عن معُب كلمة )النحو( حٌب إذا ظبًي
الذىن إىل علم آخر، رغم صالحيتها إلطالقها على كل علم، ألف العلـو صبيعها 

عرفة أحواؿ كل علم كخصائصو منحٌوة، أم : مقصودة، كاإلنساف متجو إليها ؼب
 كقواعده.

كالذل أدل إىل غلبة كلمة "النحو" على العلم اؼبختص بأخواؿ مواقع 
الكلمة، ىو استعماؿ اإلماـ علي رضي اهلل عنو كلمة )النحو( حْب طلب من 
)أيب األسواد الدؤيل( أف يضع القواعد ىذا العلم بعد أف بْب لو اإلسم كالفعل 

أم اقصد ىذا القصد، أك إذبو ىذا اذباه  -"أنخي ىذا النحو" كاعبرؼ، قالئال لو :
 َْفصرت كلمة "النحو" علما على ىذا العلم. –

 
 أىداف تدريس النحو .2

توصى الدراسات اللغوية اغبديثة، كدراسات االتصاؿ باستخداـ أسلوب 
 الَباكيب اللفظية البسيطة قدر اإلمكاف من ربقيق ىدفْب:

احتماؿ استدعاء احملتوىز فطوؿ اعبملة بشكل  األكؿ الفهم كالثاىن زيادة
عاـ يدؿ على التعقيد اللفظى، كما أف لو تأثّبا على الفهم. فقد كجد أف 
الشباب الذين يقرؤف الشعر حساسوف ذباه أل اضطراب ُب النغمة كذباه أل 

                                                                                                                                                                                         
 .ِابن عقيل على الفية )ظبارانج: مكتبة كمطبعة(، ين ؿبمد عبد اهلل ابن مالك، شرحدصباؿ ال ّٗ
 .ُْٓأبو بكر على عبد العليم، اؼبوسوعة النحويٌة كالٌصرفٌية اؼبيٌسرة ،  َْ



 

نشاذ فيها بطريقة قد تؤثر على مدل تقبلهم للرسالة. كمن ىنا ينادل بعض 
ّب نسب األمهية اػباصة بأجزاء الكالـ. كلعل اؽبدؼ األكؿ الذل النحويْب بتغبي

كضع من أجلو النحو باعتبار اللغة العربية لغة معربة ىو حفظ اللغة من اللحن 
كمع مركر الزمن أصبحت كالفساد كخباصة فب القرأف الكرًن، كاغبديث الشريف.

 دراسة القواعد هتدؼ إىل ربقيق ما يلى:
ؿباكاة األساليب الصحيحة، كجعل ىذه احملاكاة على إقدار التالميذ على  .أ 

 أساس مفهـو بدال من أف تكوف اليو ؿبضة.
تنمية القدرة على دقة اؼبالحظة، كالربيط، كفهم العالقات اؼبختلفة بْب  .ب 

 الَباكيب اؼبتشاهبة، إىل جانب سبرين اؼبتعلم على التفكّب اؼبنظم.
داء، كتقوًن اللساف، كعصمتو إقدار التالميذ على سالمة العبارة، كصحة األ .ج 

 من تاخطأ ُب الكالـ، أم ربسْب الكالـ كالكتابة.
إقدار التالميذ على ترتيب اؼبعلومات، كتنظيمها ُب أذىاهنم، كتدريبهم على  .د 

 دقة التفكّب كالتعليل، كاالستنباط.
تنمية قدرات اؼبتعلمْب على سبيز اػبطأ فيما يستمعوف إليو، كيقرؤكنو كمعرفة  .ق 

 ذلك ليتجنبوه.أسباب 
كقوؼ التالميذ على أكضاع اللغة كضيعها، ألف قواعد النحو إمنا ىى 
كصف علمى لتلك األكضاع كالصيغ، كبياف التغّبات الٌب ربدث ُب ألفاظها، 
كفهم األساليب اؼبتنوعة الٌب يسّب عليها أىلها. كىذا كلو ضركرل ؼبن يريد أف 



 

ؼبقصد بالداللة. فيعرؼ الفاعل من يدرس اللغة دراسة فنية. دبعُب بياف أصوؿ ا
 ُْاؼبفعوؿ، كاؼببتدأ من اػبرب.

أىداؼ تدريس النحو: القواعد كسيلة لتقوًن  كقاؿ حسن مال عثماف
 اللساف كصحة الكالـ ُب القراءة كالكتابة كالتحدث، كمن أىدافها ما يلى:

تنمية قدرات الطالب على ضبط إعراب الكلمات ُب التحدث كالكتابة  (أ 
 .حبيث يتم ذلك بلغة سليمة ُب سهولة كيسر كالقراءة

سبكْب الطالب من معرفة ما تؤديو العوامل اللفظية كاؼبعنوية ُب أكاخر الكلمة  (ب 
 كىذا ما يساعد الطالب على فهم الكالـ فهما جيد كسعّبا.

 توسيع مادة الطالب اللغوية كتدريبهم على كيفية االشتقاؽ. (ج 
 ة اؼبالحظة.سبرين الطالب على التفقّب اؼبنظم كدق (د 
تنمية قدرات الطالب على سبييز اػبطأ فيما يستمعوف إليو كيقرأكنو، كمعرفة  (ق 

 ِْأسباب ذلك ليتجنبوه.
 

 صعوبة النحو .3
نظرا لبعد اللغة العربية الفصحى عن االستخداـ ُب حياتنا اليومية، كمزاضبة 

أف  العامية ؽبا أصبحت القواعد النحوية ينظر إليها على إهنا عبء على من يريد
يتكلم الفصحى، فضال عن جفاؼ القواعد من كجهة نظر بعض فوجوىها 
عديدة، كمناحيها بعيدة، كمسائلها معقدة، كمسالكها ملتوية، ال تساعد  على 
كحدة النطق كال تعْب على صحة األسلوب، كال تزاؿ عليها مسحة من اػبشونة 

                                                                 
 .ِّٕ-ِِٕ(، ََِٔابراىم ؿبمد عطا، الرجع ُب تدريس اللغة العربية)القاىرة: دار الكتاب للنشر، ُْ
ارس اؼبتوسطة كالثانويٌة )الرياض: دار عامل الكتاب, حسن مال عثماف، طرؽ تدريس اللغة العربية ُب اؼبد ِْ

ُّٕٗ ،)ُّْ. 



 

فحوؿ العرب، كالقدـ، ألهنا َب األصل كضعت للقرآف الكرًن، كاعتمدت على 
ككقفت عند ذلك فلم تساير اللغة ُب تطورىا كتقدمها، كبقيت تركع التالمذ دبا 
ال رجع فيو، كال طائل كراءه من أكزاف ؾبهورة، كؽبجات كتعليالت باردة، كتقدير 

 فساد، كاختالفات عقيمة.
كىذا الذل قيل كيقاؿ ُب شأف النحو كقواعده إمنا مرده توقف القارئ عن 

نصوص العربية اعبيدة، كالَباجع عن مقاكمة القصور الذل جيرل على متابعة ال
األسنة ُب اؼبدرسة كاعبامعة كالكتاب ككسائل اإلعالـ اؼبختلفة من صحافة كإذاعة 
كتلفزة، حٌب يعود الناس استعماؿ الفصحى، كالتحدث هبا. حينئد ديكن أف ديكن 

 ّْأف تكوف اللغة سهلة كمفهومة للناس.
 

 حوتدريس النطرق  .4
 الطريقة القياسية . أ

كىي سبيل إىل اسَباتيجية )الشرح النحوم(، كفيها تقدـ القاعدة أك 
تركيب اللغوم اعبديد للطالب، ٍب تَبؾ ؽبم فرصة كافية ؼبمارسة القاعدة 
اعبديدة كالتدريب عليها ُب أمثلة ٍب تعميمها، كتعترب ىذه الطريقة ذات 

الصعبة من القواعد أم تلك الٍب فعالية كبّبة ُب الغرض اؼبوضوعات الشاذة ك 
تعصب على الطالب اكتشافها عن طريق التحليل كاؼبقارنة كاالستنتاج، 
كيستطيع ىذه الطريقة بالستخداـ معلم ناجح توفّب كقت الطالب، كما أف 
ىناؾ بعض الطالب الذين دييلوف إىل معرفة القاعدة أكال، ٍب ؿباكلة ترصبتها 

 عطاء صبل جديدة.إجرائيا كاالستفدة منها ُب إ

                                                                 
 .ِْٕابراىم ؿبمد عطا، الرجع ُب تدريس اللغة العربية،  ّْ



 

كيعاب على ىذه الطريقة أهنا جافة كتعتمد على الصياغات الفنية 
للمصطلحات، كما أهنا قد تشعر الطالب بأف اؼبوقف التدريسي رتيب 
كمصطنع، فكثّبا ما تأٌب األمثلة اؼبقدمة مصطنعة فبا جيعل الطالب يشعركف 

تعميمها ُب صبل بنوع من اإلحباط كالصعوبة ُب ؿباكلتهم تطبيق القاعدة ك 
جديدة، كىذه الطريقة أيضا ذبعل تعليم اللغة األجنبية نوعا من التدريب 
العقلي بدال من أف ذبعلو كسيلة لالتصاؿ، ىذا باإلضافة إىل أهنا قد ذبرب 
اؼبعلم على استجداـ اللغة األـ ُب شرح القاعدة أك استخداـ لغة كسيطة، 

لية عالية ُب عرض القواعد إذا ما كمع ىذا يبقىاستخداـ ىذه الطريقة ذا فعا
قدمت الَبكيب اعبديدة أك القاعدة من خالؿ سياؽ لغوم اتصايل ذم 

 داللة كمعُب كليس من خالؿ عرضها ُب أمثلة منفصلة. 
 كتتبع ىذه الطريقة ؾبموعة من اإلجراءات ىي:

 عرض العبارة أك العبارات الٍب تنص على القاعدة أم صياعة القاعدة. (ُ
 ب بَبديد عينة من األمثلة الدالة على القاعدة.يقـو الطال (ِ
يَبؾ اؼبعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب ُب األمثالة اؼبقدمة كديارسها  (ّ

 حٌب يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على منواؽبا.
كعادة ما تتم ىذه اإلجراءات بشكل شفوم مع اؼبستويات اؼببتدئة، 

أمل ُب النموذج )اؼبثاؿ( الذم طرح كعندما يتبْب اؼبعلم قدرة الطالب على الت
شفويا ينتقل هبم إىل الشكل اؼبكتوب أما فيما يتصل بالقواعد الصعبة األكثر 
تعقيدا ُب اؼبستويات اؼبتوسطة كاؼبتقدمة فمن اؼبناسب أف يقدـ اؼبعلم األمثلة 

 كالنماذج اؼبكتوبة أكال ٍب ينتقل بعد ذلك إىل مناقشتها كفبارستها شفويا.
ُب ىذه الطريقة مطالب باستخداـ أساليب ككسائل متنوعة كاؼبعلم 

اإلبراز اعبوانب األساس ُب القاعدة اللغوية الٌب يعرضها من ذلك مثال 



 

استخداـ السبورة كألواف متعددة من الطباشّب، كبطاقات العرض، كجهاز 
 ْْالعرض اػبلفي.

 ةيالطريقة االستقرائ  . ب
كفيها يقدـ اؼبعلم للطالب  كىي سبيل إىل اؼبدخل اؼبوقفي أك السياقي،

ؾبموعة من األمثلة تتضمن القاعدة، كبعد القراءة األمثلة كالتدريب عليها 
يوجو الطالب إىل استنتاج التعميم الذم الحظوه من خالؿ األمثلة كمن ٍب 
القاعدة، كىذه الطريقة تصلح كبشكل فعاؿ مع القواعد البسيطة غّب الصعبة 

 أك الشاذة.
الطريقة أف الطالب يشَبؾ ُب استخداـ القاعدة كمن فبيزات ىذه 

كصياغتها كأنو ديارس اللغة فعال من خالؿ قراءة ككتابة اعبمل اؼبتضمنة 
 للقاعدة، كلذلك يصبح التعميم مفهوما لديو كذا ذاللة.

أما ما يؤخذ عليها فهو أهنا تستغرؽ كقتا طويال أكثر من الطريقة 
ب يفضلوف معرفة القاعدة اللغوية أكال القياسية باإلضافة إىل أف بعض الطال

 قبل فبارسة األمثلة الدالة عليها.
 كتتمثل إجراءات ىذه الطريقة ُب اػبطوات التالية:

عرض ؾبموعة من األمثلة احملكمة الصياغة أك االختيار حبيث تربز  (ُ
 الَبكيب اعبديد بشكل ديكن مالحظتو.

ب كيناقشهم اؼبعلم إجزاء فبارسة شفوية ؽبذه األمثلة كأف يقرىا الطال (ِ
 ُب معانيها كتراكيبها.

 استخراج التعميم اللذم يربز من خالؿ النشاط السابق. (ّ
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 صياغة اؼبعلم للقاعدة. (ْ
كمن ضوابط ىذه الطريقة حسن اختيار األمثلة النمودجية كاالنتقاؿ 
من اؼبعلـو إىل غّب اؼبعلـو ككضع ىذه األمثلة ُب سياؽ لو داللة، كحسن 

اغتها بشكل يساعد الطالب كيقودىم أىل استخراج كضع األسئلة كصي
 التعميم ٍب القاعدة.

كعلى اؼبعلم ُب ىذه الطريقة أيضا أف يستخدـ من الوسئل كاألساليب 
ما بعينو على إجزاء تعميم القاعدة مرة ثانية على األمثلة جديدة كأف 
يستخدـ السبورة كاؼبلصقات كالصور كالرسـو كجهار العرض العرض العلوم 

 ٍْٓب التدريبات النمودجية كالنمطية كالتدريبات التحريرية.
 الطريقة النصوص اؼبتكاملة .ج  

رئى أف تدريس القواعد يتم كفق أمثلة معتددة، ال رابط بينها كال 
اتصاؿ إال دبقدار ما خيدـ القاعدة. ككصل اإلحساس باؼبتعلم إىل أف القواعد 

َب تلك النصوص الٌب تفتعل  تدرس لذات القواعد، كأنو ال كاقع ؽبا إال
افتعاال، اما ارتباطها باللغة كلغة حديث ككتابة، فقد يبدك أمرا بعيد 

 االحتماؿ.
كمن منطلق كظيفة اللغة كأداة تلىب مطالب متعاؼبيها، كما حيتجوف من 
التعبّب عنو، كاف على القواعد أف يتم تدريسها من خالؿ اؼبادة اؼبقركءة 

ىي َب إطارىا اللغول العاـ، حبيث يتم التعامل مع كاؼبسموعة، كاؼبكتوبة ك 
النص اللغول ككل، ال أف يقتطع منو جزء يصدؽ على قاعدة كبوية، أك 

 .ف يربىن على رأل ـبال

                                                                 
 .ِِْ -ِِّْنفس اؼبرجع،  ْٓ



 

كىذه الطريقة ىي نفس الطريقة السابقة لكنها تتم منخالؿ نص 
 متكامل اؼبعُب ضمن القاعدة اؼبرادة. كتنفذ ىذه الطريقة طبقا ؼبا يلي:

م قرأة القطعة األدبية اؼبتصلة بالقاعدة من اؼبدرس، كمن التالميذ، حٌب يت (ُ
يتأكد اؼبدرس من قراءهتا قراءة سليمة، ٍب يعاعبها من حيث اؼبعُب، إىل 

 أف يسيطر عليها التالميذ، فهما كاستيعابا من حيث ما تعرب عنو.
اقشة يتم الوقوؼ على الشواىد النحوية الٌب تتصل يالقاعدة، عن طريق من (ِ

التالميذ، كذبميع كل األمثلة الٌب تشَبؾ مع بغضها ُب جزئية من جزئيات 
 القاعدة.

يسجل اؼبدرس على السبورةجزئيات القاعدة أكال بأكؿ بعد القياـ يعلمية  (ّ
الربط، كىكذا إىل أف يصل إىل تغطية القاعدة اؼبراد تدريسها، بعد 

ُب خط تصاعد إىل استخداـ علمية التقوًن البنائ، حبيث يسّب الدركس 
 أف يصل إىل النهاية.

يقـو اؼبدرس بتطبيق القاعدة على التدريبات اؼبوجودة ُب الكتاب، أك  (ْ
تدريبات يكوف قد أعدىا ىو من قبل. كمن اؼبمكن أف يستأنس ببعض 
األساليب الٌب حيفظها بعض الطالب كالٌب يتحقق فيها الدرس، أك خزء 

 ْٔمنو.
 الطريقة النشاط . د

نشاط التالميذ كمقركءاهتم، إذ يكلفوف جبمع  ريقة علىتعتمد ىذه الط
األساليب كالنصوص كالشواىد الٌب تتناكؿ قاعدة من القواعد النحوية  
كالفاعل، أك اعبار كاجملركر، أك النواسخ، أك أدكات الشرط، أك أدكات 
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االستفهاـ فبا يقرؤكنو داخل الفصل، أك خارجة. َب الكتاب اؼبدرسية أك َب 
ك الصحف، ٍب تتخد ىذه األسالب كتلك األمثلة أك غّبىا من الكتاب أ

اعبمل كالعبارات ؿبورا للمناقشة، الٌب تنتهى باستنباط القواغد اؼبقصودة، ٍب 
 القياـ دبزيد من التدريب عليها.

 كيتوقف قباح ىذه الطريقة على عدة أمور. منها:
ب اغبضور النحول ؼبعلمى اللغة العربية، كذلك بالسيطرة على كل األبوا (ُ

كالقواعد الٌب يكلف هبا التالميذ من حيث القواعد، كالقدرة على 
 تطبيقها، كتفهم أماكنها اؼبختلفة ُب العبارة، أك اعبملة.

نشاط التالميذ من حيث رجوعهم إىل مصدر متعددة ديكن اقتباس منها  (ِ
 ما يتصل دبا كلفوا بو.

شواىد، أك فهمالتالميذ للقاعدة النحوية الٌب على أساسها يتم ذبميع ال (ّ
 األساليب أك اعبمل.

نضج التالميذ من اعبانب التعليمى. دبعُب أف طالب اؼبرحلة الثنوية أقدر  (ْ
ُب تلك الطريقة من تلميذ التعليم األساسى، كتلميذ اؼبرحلة الثنية من 
 التعليم األساسى أقدر على تطبيق تلك الطريقة من تلميذ اؼبرحلة األكىل.

على مستول أبنائها،كالتعاكف معهم ُب حل مدل اىتماـ األسرة بالوقف  (ٓ
 مشكالهتم التعليمية، أك ُب ما يكلفوف بو من كاجب مدرسى.

 الطريقة حل اؼبشكالت . ق
تقوًن ىذه الطريقة على أساس معاعبة اؼبشكالت الٌب تعن للتالميذ َب 
أثناء كالمهم أك كتاباهتم. كيثرل ىذه الطريقة تعريف القاغدة الٌب خيطئ فيها 

ذ من خالؿ التعبّب، كاالختبارات، كاؼبذكرات كالقصص، كؾبالت التالمي
اغبائط، كالدعوات االجتماعية، كالرسائل االخوانية، كاؼبكاتبات الرظبية، 



 

كاؼبادة اإلذاعية باؼبدرسة، ككذا ما يقع من التلميذ من أخطاء َب أثناء  القراءة 
 إىل غّب ذلك.

كرسم خطة ؼبعاعبتها، يقـو اؼبعلم حبصر تلك األخطاء، كتصنفيها، 
بدءا باػبطأ الشائع، ٍب الذل يليو كىكذا، كتغترب تلك الطريقة من حيث 

 تناكؽبا لكل ذلك خال للمشكالت النحوية الٌب تواجو التلميذ.
كىذه الطريقة إذا أحسن استخدامها تعد من أفضل الطرؽ، حيث إهنا 

و من أحطاء ُب  تقـو على أساسى اغباجات اغبقيقة للتالميذ، كما يقعوف في
كالمهم ككتاباهتم، كقراءهتم كما أهنا ال زبضع للتخمْب، أك الَبتيب اؼبنطقى 
لقواعد اللغة، كما كضعو النحاة، بل إهنا هتتم بتشخيص كعالج نواحى 

 ْٕالضعف لدل التلميذ كفرد.
 الطريقة التعيْب . ك

كىذه الطريقة ليست خاصة بالقواعد النحوية فقط، أك اعبوانب 
فقط، كإمنا ىي طريقى شاملة، تتعامل مع اللغة ككل. كىي تتناسب البالغية 

إىل حد كبّب مع الطالب اعبامعْب، أك من يناظركهنم، كيعصب استخدامها 
مع تالميذ التعليم العاـ، ألهنا تتطلب الرجوع إىل مصادر متعدد حٌب ديكن 

 تغطية النص، أك اعبزء اؼبراد دراستو من ـبتلف النواحى.
طريقة أهنا تعمد إىل فقرة أك قصيدة مثال من مصنف، أك كلب ىذه ال

ديواف شعر حيدده اؼبعلم بنفسو، أك يستقرئ أحد الطلبة، ٍب يأخذ ُب 
 تفسّبىا، كتَبؾ اغبرية للطالب ُب أف حيلل، كيقارف، كيربط، كيعلل.
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كيتم اختيار )التعيْب( من اؼبخطوطات، أك من أمهات الكتب، أك من 
باألقتدار َب ميداف  اللغة. كترتبط ىذه الطريقة دبعاعبة مؤلفات من شهد ؽبم 

اؼبأثور من النثر كالشعر، للوقوؼ على التذكؽ اللغول، كاإلحساس جبماليات 
 العربية.

كديكن القوؿ: إف اغبكم على فعالية طريقة ما إمنا يتضح دبقدار ما 
 فيها من:

تعلم إىل توفر الوقت كاعبهد لكل من اؼبعلم كاؼبتعلم، كالوصوؿ باؼب (ُ
 اؽبدؼ اؼبطلوب.

إتاحة الفرصة للتالميذ لكى يعملوا عقوؽبم، كيفكركا بأنفسهم  (ِ
 كألنفسهم تفكّبا عليما.

التفاعل الوثيق بْب اؼبعلم كالطالب، كإبراز قيم كمناذج سلوكية، سبكن  (ّ
 التلميذ من التطور باستمرار، تطويرا مبنيا على اؼبشاركة، كجودة الفهم.

التالميذ، بل إف اؼبعلم ُب بعض  البلداف اؼبتقدمة  مالءمتها ؼبستويات (ْ
حياكؿ تعرؼ اػبلفيات الثقافية لتالميذه، كمفاىيمهم، كاذباىاهتم، 
كقيمهم قبل البدء ُب علمية التدريس، حٌب تتم ُب إطار من كضوح 
الرؤيا، حبيث يدرؾ نوعية التالميذ الذين يتفاعل معهم ُب أثتاء اؼبواقف 

 ْٖالتعليمية.
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 اب الثالثالب

 عرض البيانات
 

قالتعريف  ﴾ أ ﴿  عن كتاب تيسير الخّلا

 ُب ملخص عودلساؼب حسن حافظ شيخ تأليف من" ؽاٌل اػب تيسّب" كتاب
 ال مسلم قبل من عنو غُب ال مؤشر كىو ، للغاية أساسية عملية أخالقية دراسة
 الؽكأخ العقيدة قيم مع مبكر كقت ُب يدرس أف جيب الذم األصغر اعبيل سيما

 لوجود مساحة يعطي أنو يبدك ال الذم اغبديث التعليم عامل تطور اإلسالـ
 الكوكبة أف يبدك. الكجوموداف ُب ؾبمدان  جيعلو ىذا خالؿ األخالقية الدراسات
 اإلنسانية بقيم دراية على ليسوا كالبشر ، احملبوب عاؼبنا عامل تطارد كانت األخالقية

 قد. صلى اهلل عليو كسلم ؿبمد كمثالنا النيب مفهـو خالؿ من اإلسالـ بناىا الٍب
 من باغبساسية يشعر بعضهم أف حٌب ذلك، التعليم عامل ُب اػبرباء بعض ينسى
 ْٗ.مسلم كل شخصيات كل أساس يكوف أف جيب اإلسالمية األخالؽ دراسة

 الكتاب ىذا يهدؼ عودلساؼب حسن حافظ شيخلل ؽاػباٌل  تيسّب كتاب
العلم  ُب ؽاػباٌل  تيسّب يسميو كالكتاب األزىر صوؿأ من األكؿ الصف طلبة إىل

 .ديثغبا ك للقرآف كفقا األخالؽ أمهية عن كتابو ُب الكثّب كأكضح. األخالؽ
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ا عالية دبثل عودلساؼب حسن حافظ الشيخ يتمتع  حقل يصبح حبيث جدن
 حسن حافظ شيخال فإف ذلك، إىل باإلضافة. العامل أكباء صبيع ُب البحرم النقل

 ُب التفسّبات مثل اإلسالمية، الدراسات ؾباؿ ُب أفكاره يساىم كثّب  دلعو ساؼب
 أف نأمل. مصر األزىر العلـو دار ُب أستاذ أنو يعتقد لذلك. كاألخالؽ اغبديث

ا الكتاب ىذا يكوف  النيب أخالؽ تقليد كديكنو اليـو الشباب كعبيل للطالب مفيدن
 َٓ.كسلم عليو اهلل صلى ؿبمد

 نفس لو عودلساؼب حسن حافظ شيخال أعماؿ ؽاػباٌل  تيسّب كتاب
 كتاب من اؼبؤلف اسم ٍب الكتاب عنواف ىو األكؿ. األخرل الكتب مع اؼبنهجية

 بلغة ؽاٌل اػب تيسّب كتاب كتابة خلفية حوؿ تدكر التالية الصفحة. ؽاٌل اػب تيسّب
 ٍب. باغبمدلة كتنتهي البسملة بقراءة الكتابة تبدأ. الطالب يفهمها أف ديكن أساسية
 مادة حوؿ اؼبناقشة من مزيد. ؽاٌل اػب تيسّب كتاب كتابة سبب ُب قدما اؼبضي
 الكحلك يصف الذم ،عودلساؼب حسن حافظ شيخ عمل ؽاػباٌل  تيسّب كتاب

 .بالثناء اعبدير األخالقي

 :منهم طبسة إىل الكتاب ىذا كتابة ُب النظاميْب ينقسم

 العنواف صفحة .ُ

 مقدمة .ِ
                                                                 

 Terj. M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Bekalتيسّب اػبالؽ..حافظ اغبسن ، اؼبسعود  َٓ

Berharga untuk menjadi anak mulia, lihat Bab Muqaddimah. (سورابايا: اؽبداية) ُُْٖ.ق 



 

 احملتويات جدكؿ .ّ

 َبصبْبمقدمة اؼب .ْ

 الكتاب من مادة أك مناقشة .ٓ

 دبؤرخ اؼبعركؼ اؼبسعودل ألفو الذم األخالؽ علم ُب ؽاػباٌل  تيسّب كتاب
 ىو الكامل اظبو. عشر التاسع القرف هناية ُب العراؽ، بغداد، ُب كلد. عريب كجغراُب

 يهتم األساسي، تعليمو من االنتهاء بعد. مسعودل ابن حسْب بن علي اغبسن أبو
 من آخر، إىل بلد من للتجوؿ دفعو ىذا. اؼبكاف أىل كعادات تاريخ بدراسة اؼبسعود

 طربيا، كاسبيا، عماف، مدغشقر، سيالف، مانورا، ملتاف، استقر، فارس، بالد
 اؼبسيحية التعاليم اؼبسعودل يدرس طوافو، ُب. سوريا ُب كتنتهي مصر، دمشق،

 كاحد ىو الزماف اخبار كتاب. يةكالشرق الغربية الدكؿ تاريخ إىل باإلضافة كاليهودية،
 كصف على الكتاب ىذا حيتوم. ؾبلدا ثالثْب من تتكوف الٍب اؼبسعودل أعماؿ من

 الزمِب التسلسل على حيتوم كالذم األيسس، كتاب ىو آخر عمل. العامل لتاريخ
مركج الذىاب  بعنواف كاحد كتاب ُب العمالف دمج ًب ،ْٕٗ عاـ ُب. للتاريخ العاـ

 من اإلضافات من عدد كإعطاء العمل ىذا مراجعة سبت ،ٔٓٗ عاـ ُب. كمعادين
 .اؼبؤلف قبل

 سعودماؼب حسن حفيظ بقلػم األذىل علم ُب ؽاػباٌل  تيسّب كتاب ؿبتويات
 فصالن، ثالثْب من تتكوف الٍب كاؼبذابح األخالؽ تشمل الٍب األخالؽ يشرح الذم
 الوالدين، حقوؽ (ْ) ،تعٌلمآداب اؼب (ّ) ،آداب اؼبعٌلم (ِ)  قول،التٌ ( ُ) :كىي



 

( ٗ) ،األلفة( ٖ) ،اؼبعاشرة بادآ( ٕ) عبّباف، حقوؽ( ٔ) القرابة، حقوؽ( ٓ)
( ُّ) رب،شٌ ال بادآ( ُِ) ،األكل بادآ( ُُ) ،اجملالس بادآ( َُ) ،األخاء

 (ُٕ) ،الصدؽ كالكذب( ُٔ) ،الٌنظافة( ُٓ) جد،اساؼب بادآ (ُْ) ،النٌـوب ادآ
( التٌواضع، ِِ) ،( الٌسخاءُِ) ،اغبلم( َِ)اؼبركءة، ( ُٗ) ،( العٌفةُٖ) ،األمانة

( الٌنميمة، ِٕ( الغيبة، )ِٔ( اغبسد، )ِٓ( اغبقد، )ِْ( عزٌة النٌفس، )ِّ)
 ( العدؿ.ُّ( الظٌلم، )َّ( الغركر، )ِٗ( الكرب، )ِٖ)

. التاسع القرف هناية قرب بالعراؽ بغداد ُب اؼبسعودم حسن حافظ كلد
 حفيظ اسم. ـ ُٔٓٗ/  ىػ ّْٓ ُب( مصر) الفسطاط ُب مات كرد ما كحبسب

 أبو أك اؼبسعودم علي بن حسْب بن علي اغبسن أبو ىو اغبقيقي اؼبسعودم حسن
 بن اهلل عبد سليل عريب أصل من ىو. اؼبسعودم اهلل عبد بن اغبسْب بن علي حسن

 ُب األديب الَباث أتقن شبابو، ُب. صلى اهلل عليو كسلم ؿبمد النيب صديق مسعودم
 على يتجوؿ كاف دراستو عامل فإف ذلك، كمع. العلـو من العديد ككذالك عصره

 حبر إىل األضبر البحر من األطلسي، احمليط إىل اؽبند يغطي الذم البحر كُب األرض
 ينتمي. اؼباليزم كاألرخبيل الصْب ُب لو ذبوؿ احتماؿ ىناؾ الواقع ُب. قزكين

 ُٓ.للعرب كاعبغرافيْب اؼبؤرخْب أعرؽ من كاحد إىل اؼبسعودم

من الكتب الٍب يؤلفها حافظ حسن اؼبسعودم ىي زخائر العلـو كما كاف 
ُب سائر الظهور، كاالستذكار ؼبا مر ُب سليف األمر، كتاريخ األخبار األمم من 

                                                                 
)باندكنج: ؼ.ت رماجا ركسدا كريا، ، Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islamحسْب اضبد امْب،  ُٓ

 .ُُّ (، ق،ََِٔ



 

العرب كالعجم، كأخبار الزمن كمن عبده اغبدثاف من األمم اؼباضية كاؼبماليك 
ىاب كاؼبعادين، كالتنبيو كاالسراؼ، كالقضايا الدعّبة، كاألكساط، كمركج الذ

 ؽ.كالتجاريب، كمظاىر األخبار كطرائف اآلثار، كالصفوة ُب اإلمامة، كتيسّب اػباٌل 

 

 أنواع الخبر غير مفرد في تعليم النحو ﴾ ب﴿

تنقسم اػبرب غّب مفرد نوعاف ىي صبلة ك شبو صبلة. كأما صبلة فهي اظبية ك 
كلكن ما كجد الباحث  ظرؼ مظركؼ ك جار ؾبركر.فعلية. كأما شبو صبلة فهي 

خرب شبو اعبملة "ظرؼ مظركؼ". ك اغباصل أف اػبرب غّب اؼبفرد ُب الكتاب تيسّب 
 .صبلة اظبية ك فعلية ك جار ؾبركراػبالؽ ثالثة كىي 

 

ق كتاب أنواع  الخبر غير مفرد في ﴾ج﴿  تيسير الخّلا

 :اعبملة الٍب ربتمل فيها اػبرب غّب اؼبفرد ىي 

 صبلة .ُ
 صبلة اظبية ( أ
 "وً ضًبً كا رى كي ذى  مٍ ىي : افً سى نٍ اإٍلً  بي ارً قى أى  الصفحة الثامنة: " .ُ
 ".نً يٍ دى يى الٍ  لي سٍ غى  يى هً فى  وي لى بػٍ  قػى ًٍب ال   ابي دى ا اآٍل م  أى  الصفحة الثالثة عشرة: " .ِ
 ".ثً دى اغبٍى  نى مً  رى ه  طى تى يػ   فٍ أى  يى ىً  الصفحة اػبامسة عشرة: " .ّ
 ".ةً امى قى تً سٍ ااٍل  لى يٍ بً سى  كى لي سٍ ي   فٍ أى  وى ىي كى  الصفحة الثالثوف: " .ْ
 ".ثً يٍ دً  اغبٍى ا ًُب مى كى   وى هي فػى  افي سى حٍ ا اإٍلً م  أى كى  الصفحة األكىل كالثالثوف: " .ٓ



 

 صبلة فعلية ( ب
 ".لدى تى اىٍ  وي كى لى سى  نٍ مى  الصفحة الرابعة: " .ُ
 "اهًبى  كى سى مٍ تى اسٍ  نٍ مى  الصفحة الرابعة: " .ِ
 كيٍرىنا"  لىٍتوي فىحىمى أىم ا أيمُّوي  الصفحة السابعة: " .ّ
 كيٍسعىوي" فػىقىٍد بىذىؿى كىأىم ا أىبػيٍوهي  الصفحة السابعة: " .ْ
 "اهللً بً  ني مً ؤٍ يػي  افى كى  نٍ مى  الصفحة التاسعة: " .ٓ
ٍؤًمني  الصفحة اػبامسة ك العشركف: " .ٔ

ي
" اؼب  يػىٍغًبطي

 حيىٍسيدي" اٍلمينىاًفقي  الصفحة اػبامسة ك العشركف: " .ٕ
 شبو اعبملة .ِ

 جار ك ؾبركر ( أ
"ًمنٍػهىاكىثًيٍػرىةه كىأىٍسبىابػيهىا   رابعة: "الصفحة ال .ُ ًحظى  : أىٍف يُّالى
 ًُبٍ نػىٍفًسًو" آدىابه  لًٍلميتػىعىلِّمً  الصفحة السادسة: " .ِ
 أىٍف يػ تػىعىه دىىيمٍ  فػىعىلىٍيوً  الصفحة التاسعة: " .ّ
 "حيقيٍوؽه عىلىٍيكى  لىوي كى  التاسعة: "الصفحة  .ْ
 "أىٍف يػ ٍبدىأى اٍلمىجىاًلًس ي ٍأٌبٍ  عىلىى مىنٍ  الصفحة الثانية عشرة: " .ٓ
 ًُبٍ الن ظىافىًة" مىاكىذىًلكى لً  الصفحة السابعة عشرة: " .ٔ
 أىٍشرىًؼ اػبًٍصىاًؿ"ًمٍن  كىًىيى  الصفحة العاشركف: " .ٕ
النيب صلى اهلل  قوؿيىديؿُّ عىلىى مىٍدًح اؼبركءة  كىفب ا الصفحة الثانية ك العشركف: " .ٖ

 عليو كسلم"
 أىٍسبىاًب الرِّفٍػعىًة" ًمنٍ  كىىيوى  كف:"الصفحة الثالثة ك العشر  .ٗ
" الصفحة الثامنة ك العشركف: "  .َُ  كىًمنٍػهيٍم مىٍن اٍغتػىر 

 



 

ق كتابالخبر غير مفرد في  إنجاز  ﴾د﴿  في تعليم النحو تيسير الخّلا

الطريقة كىنا ُب ىذا البحث، استخدـ الباحث طريقة ربليل البيانات ب
 .ةيستقرائاإل الطريقةالقياسية ك 

 القياسيةيقة الطر  .ُ
 القياسية ىي يبدأ اؼبدرس يذكر القاعدة ٍب يعطي األمثلة عليها.الطريقة 

: شرح اؼبدرس اػبرب غّب مفرد أماـ الطالب عن القواعد اػبرب غّب مفرد  أكال
 كأنواعها. 

. ٍب تيسّب اػباٌلؽ كتابال: يطلب اؼبدرس الطالب عن اػبرب غّب مفرد من  ثانيا
ن يشتملوف ُب اػبرب غّب مفرد ُب ذالك الكتاب. ٍب يطلبهم عن أنواع الذي

.  تيسّب اػباٌلؽ كتاباػبرب غّب مفرد ُب اليبحث اؼبدرس مع الطالب عن 
 ،"  وً ضًبً كا رى كي ذى  مٍ ىي : افً سى نٍ اإٍلً  بي ارً قى أى كما ُب اؼبثاؿ ُب الصفحة الثامنة " 

 مضاؼ كعالمة رفعو الضمة. مبتدأ كىو :بي ارً قى أى 
 اؼ إليو: مضافً سى نٍ اإٍلً 
ضمّب متصل مبِب على السكوف  خرب من "أقارب" ك مبتدأ ثاف كىو:  مٍ ىي 

 .ُب ؿبل رفع مبتدأ
 الطريقة اإلستقرائية  .ِ

 أستعمل ىذه الطريقة دبرحلة كما يلى:
 : مرحلة اإلبتداء )اؼبقدمة( أكال

كجب استعداد اؼبدرس مادة دراسية الٌب يشرحها. ٍب يبدأ اؼبدرس بأسئلة 
 ة دراسية الٌب يدرس اآلف. كما َب اؼبثاؿ: قرينة باؼباد

ٍر اؼبثاؿ  !" اػبربعن  "أيذكي



 

 !"رب اػبعن  "أذكر شركطا
ىدؼ ىذه مرحلة اإلبتداء ليحمل إنتظارا كتركيز الطالب لكي يتقبل 

 دراسيتهم بسهولةو.
 : مرحلة التمثيل ثانيا

ة يبدأ اؼبدرس يكسب مادة دراسية بيبدأ من الكلمة السهولة إىل اؼباد
الصعبة. فهذه مرحلة يكتبها اؼبدرس األمثلة باللغة العربية ٍب يكسب األمثلة َب 

ُب صبلة   " لدى تى اىٍ  وي كى لى سى  نٍ مى  " الكتاب تيسّب اػبالؽ. كاؼبثاؿ ُب الصفحة الرابعة
 كذا اػبرب غّب اؼبفرد }صبلة فعلية{.

 : مرحلة التزيْب ك التخريع ثالثا
درس أف يدغم بْب اؼباٌدة القددية ك اؼباٌدة مرحلة التمثيل، كجب اؼببعد فراغ 

اعبديدة حبيث ديلك اؼباٌدة عالقة. ك يطلب التساكم كالفرؽ ك اؼبقارنة ٍب يكسب 
 خالصة ُب صياغة القاعدة.

 : مرحلة صياغة القاعدة رابعا
"  اهًبى  كى سى مٍ تى اسٍ  نٍ مى " 

رفع مبتدأ ُب ؿبل رفع ألنو حرؼ شرط مبِب على السكوف ُب ؿبل مىٍن: 
 مبتدأ.

ك: خرب. كىو فعل ماض مبِب على الفتحة لتجرده عن ضمّب رفع سى مٍ تى اسٍ 
متحرؾ ك نوف صبع اإلناث ك كاك اعبماعة. اعبملة الٌب كردت فيها اػبرب 

 الٌب تتكٌوف من حرؼ شرط ك فعل ماض.غّب اؼبفرد 
 
 
 



 

 : مرحلة تطبيقةخامسا 
عبعل اؼبثاؿ يكسب اؼبدرس األسئلة ألجل التمرينات ٍب يكسىب فرصة 

يكسب اؼبدرس اؼبثاؿ من الكالـ اعبديد كرد فيو اػبرب غّب اؼبفرد، ٍب الكالـ الذل 
 ٍب يطلب الطالبى ليحلٌلوهي.

اًكـى : ًمنٍػهىاكىثًيٍػرىةه   كىأىٍسبىابي اغٍبًٍفظً  اؼبثاؿ:  كىضيٍوؤىهي. أىٍف ييدى
 ًمٍنها: شبو اعبملة خرب مقدـ كىي حرؼ جر مبِب على السكوف 

 ّب متصل مبِب على السكوف ُب ؿبل جر.ىىا: ضم
 أىٍف: حرؼ مصدرل كنصب مبِب على السكوف.

اًكـى   فعل اؼبضارع منصوب بالفتحة لدخوؿ الناصب عليو.: ييدى
 ك صبلة "أف" ك فعل اؼبضارع مبتدأ مؤخر غّب صريح ُب تأكيل مصدر

اًكـى "   "."ميدىاكىمىةه " أم ييدى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الباب الرابع
 ناتتحليل البيا
 

ق كتابالخبر غير مفرد في   تحليل ﴿أ﴾  تيسير الخّلا
 تيسّب اػباٌلؽ كتاباػبرب غّب مفرد ُب   ربليل .ُ

 صبلة ( أ
 صبلة اظبية  (ُ

 التحليل صفحة ال الجملة رقم
 مبتدأ كىو :بي ارً قى أى  ٖ   وً ضًبً كا رى كي ذى  مٍ ىي : افً سى نٍ اإٍلً  بي ارً قى أى  ُ

مضاؼ كعالمة رفعو 
 الضمة.

 ليو: مضاؼ إافً سى نٍ اإٍلً 
خرب من  : مٍ ىي 

"أقارب" ك مبتدأ ثاف 
ضمّب متصل مبِب  كىو

على السكوف ُب ؿبل 
 رفع مبتدأ

: خرب من وً ضًبً كا رى كي ذى 
 "ىم".

ِ  يى هً فى  وي لى بػٍ  قػى ًٍب ال   ابي دى ا اآٍل م  أى 
 نً يٍ دى يى الٍ  لي سٍ غى 

: حرؼ تفصيل ام  أى  ُّ
 كشرط



 

مبتدأ مرفوع : ابي دى اآٍل  
 كعالمة رفعو الضمة.

جواب  :  حرؼؼى 
 من اللفظ "أما" 

: خرب صبلة اظبية. يى ىً 
كىو ضمّب منفصل 
مبِب على الفتحة ُب 

 ؿبل رفع مبتدأ.
: مبتدأ كىو ضمّب يى ىً  ُٓ ثً دى اغبٍى  نى مً  رى ه  طى تى يػ   فٍ أى  يى ىً  ّ

منفصل مبِب على 
الفتحة ُب ؿبل رفع 

 مبتدأ.
: حرؼ مصدرل فٍ أى 

كنصب مبِب على 
 السكوف.

لة : خرب صبرى ه  طى تى يػ  
، فعل اؼبضارع اظبية

منصوب بالفتحة 
 لدخوؿ الناصب عليو.

ك صبلة "أف" ك فعل 
اؼبضارع خرب غّب 
صريح ُب تأكيل مصدر 



 

." " أم الت طىهُّري  "يػىتىطىه رى
 

 لى يٍ بً سى  كى لي سٍ ي   فٍ أى  وى ىي كى  ْ
 ةً امى قى تً سٍ ااٍل 

: حرؼ عطف َّ  كى
 : مبتدأ كىو ضمّب ىيوى

منفصل مبِب على 
رفع الفتحة ُب ؿبل 

 مبتدأ.
أىٍف: حرؼ مصدرل 
كنصب مبِب على 

  السكوف.
فعل اؼبضارع : كى لي سٍ ي  

منصوب بالفتحة 
 لدخوؿ الناصب عليو.

ك صبلة "أف" ك فعل 
اؼبضارع خرب غّب 
صريح ُب تأكيل مصدر 

" أم  كى لي سٍ ي   "
 سيليوٍكيوي".

 ا ًُب مى كى   وى هي فػى  افي سى حٍ ا اإٍلً م  أى كى  ٓ
 ثً يٍ دً اغبٍى 

حرؼ عطف ك : ام  أى كى  ُّ
 حرؼ تفصيل كشرط

اسم مفرد :  افي سى حٍ اإٍلً 



 

مرفوع كعالمة رفعو 
 الضمة.

" افي سى حٍ ا اإٍلً م  أى ك صبلة "
 مبتدأ.

: جواب من اللفظ ؼى 
 افي سى حٍ ا اإٍلً م  أى 

ضمّب متصل مبِب : وى ىي 
على الفتحة ُب ؿبل 

 رفع خرب.
 

 صبلة فعلية  (ِ
 التحليل الصفحة الجملة رقم
مبتدأ ُب ؿبل رفع مىٍن:  ْ  لدى تى اىٍ  وي كى لى سى  نٍ مى  ُ

ألنو حرؼ شرط مبِب 
على السكوف ُب ؿبل 

 رفع مبتدأ.
: خرب. كىو سلك

فعل ماض مبِب على 
الفتحة لتجرده عن 
ضمّب رفع متحرؾ ك 
نوف صبع اإلناث ك 

 كاك اعبماعة.
: ضمّب متصل مبِب ق



 

على الضم ُب ؿبل 
 نصب مفعوؿ بو

بتدأ ُب ؿبل رفع ممىٍن:  ْ اهًبى  كى سى مٍ تى اسٍ  نٍ مى  ِ
ألنو حرؼ شرط مبِب 
على السكوف ُب ؿبل 

 رفع مبتدأ.
ك: خرب. كىو سى مٍ تى اسٍ 

فعل ماض مبِب على 
الفتحة لتجرده عن 
ضمّب رفع متحرؾ ك 
نوف صبع اإلناث ك 

 كاك اعبماعة.
حرؼ عطف ك أم ا:  ٕ كيٍرىنا  فىحىمىلىٍتوي  أىم ا أيمُّوي  ّ

 حرؼ تفصيل كشرط.
ع أـ: اسم مفرد مرفو 

 بالضمة. 
ق: ضمّب متصل مبِب 
على الضم ُب ؿبل 

 جر مضاؼ إليو.
ك صبلة "أٌما أيمُّوي" 

 مبتدأ.
: حرؼ جواب  ؼى
 شرط من لفظ أىم ا أيمُّوي 

خرب. كىو ضبىىلىٍت: 



 

فعل ماض مبِب على 
الفتحة لتجرده عن 
ضمّب رفع متحرؾ ك 
نوف صبع اإلناث ك 

 كاك اعبماعة.
: ضمّب متصل مبِب ق

ؿبل  على الضم ُب
 : نصب مفعوؿ بو قي
اسم ضمّب ألنو 

 مفعوؿ بو
حرؼ عطف ك أم ا:  ٕ كيٍسعىوي  فػىقىٍد بىذىؿى  أىم ا أىبػيٍوهي كى  ْ

 حرؼ تفصيل كشرط.
أب: اسم مفرد مرفوع 
بالضمة ألنو من 

 األظباء اػبمسة. 
ق: ضمّب متصل مبِب 
على الضم ُب ؿبل 

 جر مضاؼ إليو.
" أىم ا أىبػيٍوهي  ك صبلة "

 مبتدأ.
: جواب شرط   ؼى

قىٍد : حرؼ ربقيق 
 مبِب على السكوف.

 



 

فعل ماض مبِب  بىذىؿى 
على الفتحة لتجرده 
عن ضمّب رفع متحرؾ 
ك نوف صبع اإلناث ك 

 كاك اعبماعة.
 

مبتدأ ُب ؿبل رفع : نٍ مى  ٗ اهللً بً  ني مً ؤٍ يػي  افى كى  نٍ مى  ٓ
ألنو حرؼ شرط مبِب 
على السكوف ُب ؿبل 

 رفع مبتدأ.
فعل كاف: خرب. كىو 
ماض مبِب على 

الفتحة لتجرده عن 
ضمّب رفع متحرؾ ك 
نوف صبع اإلناث ك 

 كاك اعبماعة.
ٍؤًمني  ٔ

ي
مبتدأ مرفوع اٍلميٍؤًمني:  ِٓ يػىٍغًبطي  اؼب

ك عالمة رفعو ضمة 
 ظاىرة ألنو اسم مفرد. 

: صبلة فعلية يػىٍغًبطي 
خرب. كىو فعل 
مضارع مرفوع لتجرده 
عن النواصب ك 

.  اعبواـز



 

 
مبتدأ مرفوع : اٍلمينىاًفقي  ِٓ حيىٍسيدي  اًفقي اٍلمينى  ٕ

ك عالمة رفعو ضمة 
 ظاىرة ألنو اسم مفرد. 

: صبلة فعلية حيىٍسيدي 
خرب. كىو فعل 
مضارع مرفوع لتجرده 
عن النواصب ك 

.  اعبواـز
 

 شبو اعبملة ( ب
 جار ؾبركر (ُ

 التحليل صفحةال النص رقم
: أىٍف ًمنٍػهىاكىأىٍسبىابػيهىا كىثًيٍػرىةه  ُ

حً   ظى يُّالى
ًمٍنها: شبو اعبملة خرب  ْ

مقدـ كىي حرؼ جر 
 مبِب على السكوف 

ىىا: ضمّب متصل مبِب 
على السكوف ُب ؿبل 

 جر.
أىٍف: حرؼ مصدرل 
كنصب مبِب على 

  السكوف.



 

فعل اؼبضارع : ييالىًحظى 
منصوب بالفتحة 
 لدخوؿ الناصب عليو.

ك صبلة "أف" ك فعل 
اؼبضارع مبتدأ مؤخر 
غّب صريح ُب تأكيل 

ييالىًحظى " أم  در "مص
 ميالىحىظىةه".

 
كاعبار كاجملركر متعلق  

دبحدكؼ خرب مقدـ 
أم مستقر، كاعبملة 
من اؼببتدأ كاػبرب ال 
ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 ابتدائية.
 

: جار ك ؾبركر لًٍلميتػىعىلِّمً  ٔ ًُبٍ نػىٍفًسوً  آدىابه  لًٍلميتػىعىلِّمً  ِ
متعلق دبحدكؼ خرب 

مقدـ أم مستقر، 
اؼببتدأ  كاعبملة من

كاػبرب ال ؿبل ؽبا من 
 اإلعراب ابتدائية.



 

ؿ: حرؼ جر مبِب 
 على الكسر.

اٍلميتػىعىلًِّم: اسم مفرد 
 منصرؼ ؾبركر بالكسر

: مبتدأ مؤخر  آدىابه
كىو مرفوع كعالمة 

 رفعو الضمة.
 

 ؼ: حرؼ جواب ٗ أىٍف يػ تػىعىه دىىيمٍ  فػىعىلىٍيوً  ّ
: جار ك ؾبركر عىلىٍيوً 

متعلق دبحدكؼ خرب 
مقدـ أم مستقر، 
كاعبملة من اؼببتدأ 

كاػبرب ال ؿبل ؽبا من 
 اإلعراب ابتدائية.

حرؼ جر مبِب على: 
على السكوف ُب ؿبل 

 رفع خرب.
ق: ضمّب متصل مبِب 

 على الكسر
أىٍف: حرؼ مصدرل 
كنصب مبِب على 

  السكوف.
فعل مضارع  :يػ تػىعىه دى 



 

منصوب ب )أف( 
كعالمة نصبو الفتحة، 

تَب كالفاعل ضمّب مس
 جوازا تقديره "ىو".

  
ك صبلة "أف" ك فعل 
اؼبضارع مبتدأ مؤخر 
غّب صريح ُب تأكيل 

" أم  يػ تػىعىه دى مصدر "
 تػىعىدِّينا".

. 
جار ك ؾبركر  لو: ٗ حيقيٍوؽه عىلىٍيكى  لىوي كى  ْ

متعلق دبحدكؼ خرب 
مقدـ أم مستقر، 
كاعبملة من اؼببتدأ 

كاػبرب ال ؿبل ؽبا من 
 اإلعراب ابتدائية.

: حرؼ جر مبِب ؿ
 على الكسر

ق: ضمّب متصل مبِب 
على الضم ُب ؿبل 

 جر.
: مبتدأ مؤخر  حيقيٍوؽه



 

مرفوع كعالمة رفعو 
 الضمة.

 
أىٍف ي ٍأٌبٍ اٍلمىجىاًلًس  عىلىى مىنٍ  ٓ

 يػ ٍبدىأى 
جار ك  :منعلى  ُِ

ؾبركر متعلق دبحدكؼ 
خرب مقدـ أم مستقر، 

كاعبملة من اؼببتدأ 
كاػبرب ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب ابتدائية.
على: حرؼ جر مبِب 

 على السكوف.
من: اسم موصوؿ مبِب 

على السكوف ُب ؿبل 
 جر.

أىٍف: حرؼ مصدرل 
كنصب مبِب على 

  السكوف.
يػىٍبدىأى: فعل مضارع 
منصوب ب )أف( 
كعالمة نصبو الفتحة، 
كالفاعل ضمّب مستَب 

 جوازا تقديره "ىو".
  



 

ك صبلة "أف" ك فعل 
 اؼبضارع مبتدأ مؤخر

غّب صريح ُب تأكيل 
" أم  ٌم يػىٍبدىأى مصدر "

 "بىٍدأه".
 

 كذلك: مبتدأ ُٕ ًُبٍ الن ظىافىةً  اًلمى كىذىًلكى  ٔ
ؼبا: شبو اعبملة خرب، 

 ك اعبملة استئنافية.
ما: اسم موصوؿ دبعُب 

"الذل" مبِب على 
 السكوف َب ؿبل جر.

 
 

 كىي : مبتدأ َِ أىٍشرىًؼ اػبًٍصىاؿً ًمٍن  كىًىيى  ٕ
رؼ استئناُب ح :كى 

 مبِب على الفتحة
: ضمّب منفصل  ًىيى
مبِب على الفتحة ُب 

 ؿبل رفع مبتدأ.
من أشرؼ اػبصاؿ: 
شبو اعبملة خرب، ك 

 اعبملة استئنافية.
ًمٍن: حرؼ جر مبِب 



 

 على السكوف.
 

يىديؿُّ عىلىى مىٍدًح اؼبركءة  كىفب ا ٖ
النيب صلى اهلل عليو  قوؿ

 كسلم

 كىفب ا: جار ك ؾبركر ِِ
متعلق دبحدكؼ خرب 

مقدـ أم مستقر، 
كاعبملة من اؼببتدأ 

كاػبرب ال ؿبل ؽبا من 
 اإلعراب ابتدائية.

من: حرؼ جر مبِب 
 على السكوف.

ما: حرؼ مصدرم 
مبِب على السكوف ُب 

 ؿبل جر.
قوؿ النيب: مبتدأ مؤخر 

. 
حرؼ استئناُب  :كى  ِّ أىٍسبىاًب الرِّفٍػعىةً  ًمنٍ  كىىيوى  ٗ

 مبِب على الفتحة
: مبتدأ  ىيوى

ىو: ضمّب منفصل 
مبِب على الفتحة ُب 
ؿبل رفع مبتدأ.على 
الفتحة ُب ؿبل رفع 

 مبتدأ.
من أسباب الرفعة: 



 

شبو اعبملة خرب، ك 
  اعبملة استئنافية.

ًمٍن: خرب ىي حرؼ 
جر مبِب على 

 السكوف.
 

ًمٍن: جار ك ؾبركر  ِٖ اٍغتػىر   مىنٍ  ًمنٍػهيمٍ كى  َُ
متعلق دبحدكؼ خرب 

مستقر،  مقدـ أم
كاعبملة من اؼببتدأ 

كاػبرب ال ؿبل ؽبا من 
 اإلعراب ابتدائية.

من: حرؼ جر مبِب 
 على السكوف.

ىم: ضمّب متصل 
مبِب على السكوف ُب 

 ؿبل جر.
مىٍن:مبتدأ مؤخر كىو 

اسم موصوؿ مبِب على 
السكوف ُب ؿبل رفع 

 مبتدأ.
 
 
 



 

ق كتابالخبر غير مفرد في  إنجاز  ﴾ب﴿  يم النحوفي تعل تيسير الخّلا
 : ُبرس اف يستعمل اؼبدأديكن  الذم اػبرب غّب اؼبفردتدريس 

 الكتاب تيسّب اػبالؽُب اػبرب غّب اؼبفرد البحث عن  .ُ
 بي ارً قى أى "لثامنة ُب الصفحة ا اػبالؽ تيسّب كتاباػبرب غّب مفرد ُب ال . أ

 صبع التكسّب اؼبضاؼ إىل اإلسم" كىي تتكوف من ضبةكا رى كي ذى  مٍ ىي : افً سى نٍ اإٍلً 
كاتي ذى ىين  : افً سى نٍ اإٍلً  أىقىاًربي  :.اؼبثاؿ من اؼبدرس ضمّب منفصل +  اؼبفرد

 .ضٍبةو رى 
ا م  أى  "ُب الصفحة  الثالثة عشرة  اػبالؽ تيسّب كتاباػبرب غّب مفرد ُب ال  . ب

حرؼ شرط ك اسم تتكوف من  " كىي نً يٍ دى يى الٍ  لي سٍ غى  يى هً فى  وي لى بػٍ  قػى ًٍب ال   ابي دى اآٍل 
ا م  أى اؼبثاؿ من اؼبدرس : . حرؼ جواب ك ضمّب منفصل+  مفرد }مبتدأ{

 .علمي الصرؼً  هيوى فػى  بػىٍعدهي  ذمال   الد ٍرسي 
 فٍ أى  وى ىي كى  "الثالثوف  ُب الصفحة اػبالؽ تيسّب كتاباػبرب غّب مفرد ُب الج. 
ضمّب منفصل }مبتدأ{ + تتكوف من  كىي"  ةً امى قى تً سٍ ااٍل  لى يٍ بً سى  كى لي سٍ ي  

 فٍ أى  وى ىي كى اؼبثاؿ من اؼبدرس : ؼبضارع }خرب{.حرؼ مصدرم ك فعل ا
 حييًٍسنى كىاًلدىٍيًو.

ك الثالثوف  ُب الصفحة األكىل اػبالؽ تيسّب كتابد. اػبرب غّب مفرد ُب ال
ك  شرطتتكوف من حرؼ  كىي" ثً يٍ دً  اغبٍى ا ًُب مى كى   وى هي فػى  افي سى حٍ ا اإٍلً م  أى كى "

ثاؿ من اؼب.حرؼ جواب ك ضمّب منفصل }خرب{ +مصدر }مبتدأ{ 
 خىيٍػره ؽبىيٍم. ًهيى فى  الص دىقىةي ا م  أى كى اؼبدرس 



 

 وي كى لى سى  نٍ مى  " ُب الصفحة الرابعة اػبالؽ تيسّب كتاب. اػبرب غّب مفرد ُب الق. 
حرؼ شرط} مبتدأ{ + فعل ماض ك ضمّب تتكوف من  كىي" لدى تى اىٍ 

 حيىٍصيدٍ  يػىٍزرىعٍ  نٍ مى اؼبثاؿ من اؼبدرس : .متصل }خرب{
 كى سى مٍ تى اسٍ  نٍ مى " ُب الصفحة الرابعة اػبالؽ تيسّب كتابمفرد ُب ال اػبرب غّب ك.

حرؼ شرط }مبتدأ{ + فعل ماض تتكوف من  كىي"  اا قبىى هًبى 
 .قبىىا  سىكىتى مىٍن  اؼبثاؿ من اؼبدرس :.}خرب{

أىم ا أيمُّوي  " ُب الصفحة السابعة اػبالؽ تيسّب كتاباػبرب غّب مفرد ُب الز.  
حرؼ شرط ك اسم مفرد }مبتدأ{+ تتكوف من  كىي" ىناكيرٍ   فىحىمىلىٍتوي 

.اؼبثاؿ من اؼبدرس: حرؼ جواب ك فعل ماض ك ضمّب متصل }خرب{
 حيبنافػىنىصىحىٍتوي أىم ا أيمُّوي 

كىأىم ا أىبػيٍوهي  " ُب الصفحة السابعة اػبالؽ تيسّب كتاباػبرب غّب مفرد ُب الح. 
ك شرط ك األظباء اػبمسة  عطف تتكوف من حرؼ كىي" كيٍسعىوي  فػىقىٍد بىذىؿى 

ك ضمّب متصل }مبتدأ{+ حرؼ جواب ك حرؼ ربقيق ك فعل ماض 
 كيٍسعىوي  فػىقىٍد خىر جى كىأىم ا أىبػيٍوهي .اؼبثاؿ من اؼبدرس: }خرب{

كىأىٍسبىابػيهىا  " ُب الصفحة الرابعة اػبالؽ تيسّب كتاباػبرب غّب مفرد ُب الط. 
ًحظى ًمنٍػهىاكىثًيٍػرىةه  ك ضمّب متصل  جر تتكوف من حرؼ كىي"  : أىٍف يُّالى

.اؼبثاؿ من }خرب مقدـ{+ حرؼ مصدرم ك فعل اؼبضارع }مبتدأ مؤخر{
اًكـى : ًمنٍػهىاكىأىٍسبىابي اغبفظ كىثًيٍػرىةه :  اؼبدرس  كىضيٍوؤىهي. أىٍف ييدى

 لًٍلميتػىعىلِّمً " ُب الصفحة السادسة اػبالؽ تيسّب كتاباػبرب غّب مفرد ُب الم. 
ك اسم مفرد }خرب مقدـ{+  جر تتكوف من حرؼ كىي" ٍفًسوً ًُبٍ نػى  آدىابه 

 كىثًيٍػره   ًلزىٍيدو مىاؿه .اؼبثاؿ من اؼبدرس: اسم مفرد }مبتدأ مؤخر{



 

 عىلىى مىنٍ " ُب الصفحة السادسة اػبالؽ تيسّب كتاباػبرب غّب مفرد ُب الؾ. 
موصوؿ ك اسم  جر تتكوف من من حرؼ "كىي أىٍف يػ ٍبدىأى ي ٍأٌبٍ اٍلمىجىاًلًس 

.اؼبثاؿ من }خرب مقدـ{+ حرؼ مصدرم ك فعل اؼبضارع }مبتدأ مؤخر{
 .كىاًجبىاًتوً أىٍف ييًقٍيمى  عىلىى كيلِّ ميٍسًلمو اؼبدرس: "

 أخذ التقوًن .ِ
 اؼبدرس التمرينات. اؼبثاؿ : أعطى

 !.اؼبفرد ! عْب أنواع اػبرب غّب كتابفرد ُب الاؼبحبث عن اػبرب غّب  . أ

 .فرد !اؼبلى اػبرب غّب الٌب ربتول ع اعبملة ىات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الباب الخامس
 اإلختتام

 
 نتائج البحث ﴾أ﴿

 نتيجة ىذا البحث كما يلى:ك ىذا البحث العلمى  ُب اختمت البحث
 تيسّب اػباٌلؽ كتاباػبرب غّب مفرد ُب  أنواع   .ُ

 نمكىي تتكوف  تيسّب اػباٌلؽ كتاباػبرب غّب مفرد ُب   ىناؾ شبانية كطبسوف
لة ك شبو صبلة. كأما صبلة فهي اظبية ك فعلية. كأما شبو صبلة فهي نوعاف ىي صب

صبلة اظبية ىي طبسة. صبلة فعلية ىي شبانية عشر. جار  .ظرؼ مظركؼ كجار ؾبركر
ؾبركر ىي طبسة كثالثوف، ليس ُب ىذا الكتاب ظرؼ مظركؼ. لكن الباحث 

ة اظبية ىي يلخص ُب ىذه البيانات كيبحثها ُب ىذا البحث العلمي منها؛ صبل
 طبسة، كصبلة فعلية ىي سبعة، كجار كؾبركر ىي عشرة.

 ُب تعليم النحواػبرب غّب مفرد ُب كتاب تيسّب اػباٌلؽ إقباز  .ِ
اػبرب غّب مفرد ُب   عن دراسةكفق ال ةعل صبلة مفيدجييستطيع اؼبدرس أف 

 أمثاؽبا ٍب يأخذ التقوًن.ك  ؽتيسّب اػباٌل  كتاب

 
 اإلقتراحات ﴾ب﴿

 للمدرسْب .ُ
كالتمرينات الكثّبة ُب  لعربية أف يعطى األمثاؿ ُب القرآفغي ؼبدرس اللغة اينب

 تعليم النحو أك تعليم اللغة العربية لكى يزيد يفهم التالميذ ُب تعليم.
 
 



 

 للطالب .ِ
ينبغي للطالب أف يتعلموا كيبحثوا األمثاؿ الكلمة ُب التعليم النحو  ُب بيئة 

 اؼبدرسة  أك خارجها.
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