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 امللخص

النحوية ىف الرسائل اجلامعية ملرحلة البكالوريوس )دراسة حتليلية نقدية يف  األخطاء . 2018، مشروحني، امحد
(. 2016-2015) الدراسيقسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية العام 

زهر رسالة املاجستري. قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية. املشرف الدكتور 
 املاجستري. الفىت
 النحوية ، الرسائل اجلامعية  األخطاء :الكلمة األسسية

يكتب البحوث العلمية، و هذا من الشروط أن  اجلامعية يلزم علي الطالب اندونيسيإأن يف  كما عرفنا
النهائية الكمال الدراسة يف املرحلة اجلامعية. ويف اعداد البحوث العلمية حيتاج ايل مهارة الكتابة اجليدة لكتابتها  

ربعة خاصة ملهارة الكتابة  األاللغوية يعرفوا ويفهموا املهارات أن  للطالبكتابة صحيحة. يف هذه املرحلة ال بد 
اللغة املشاكل يف تعليم أن  ينكرر اللغوية وعلم قواعد اللغة العربية. ولكن ال والعناص أساسيةي مهارة كما ه
اللغة يتعلم  الطالببحيث أن ، خرا   جانبمن  أو هوسائلأو ته طريقإما من خالل ، احلاضركثرية يف العربية 

مر أ. هذا يدركهاأن  دون هااء صغرية تتكرر قواعد لكنه قد يقع يف أخطالمن  كثريةويدرك   طويل زمانالعربية في 
أن يتقن قواعد  يلزممحترفا   معلمالكي يكون  يف املستقبل.اللغة العربية  ن الطالب  يكون معلمي خماف أل

 بشكل صحيح. اللغة العربية وقادر على تطبيقها 
النحوية يف الرسائل  األخطاء ( ما1 خطاء النحوية ؟ما املراد ابأل( 1يلى:  كماسئلة البحث  أما األ

-2015 الدراسياجلامعية ملرحلة بكالوريوس يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو االسالمية احلكومية عام 
البحث النوعي. واستخدم ستخدم الباحث اإلجابة أسئلة البحث  ( كيف حتليل تلك البياانت؟3؟ 2016

 .الباحث حتليل الوصفية النوعية استخدمحتليل البياانت الباحث طريقة الوثيقة جلميع البياانت . وعند 
 طالبل ائل اجلامعية ملرحلة البكالوريوسالنحوية ىف الرس األخطاء وجد الباحث ومن نتائج البحث:

 (1 كما يلي:  (2016-2015 الدراسيقسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية العام 
يكون من الفاعل، وانئب الفاعل، واملبتداء واخلرب، وإسم كان، والتوابع للمرفوع  األمساء يف مرفوعات األخطاء

ويف املفعول أن  يكون من املفعول به وخرب كان وإسم األمساء يف منصوابت األخطاء (2 يعين يف النعت والتوكيد.
 يكون من جار وجمرور وتركيب االضايف و اتبع للمجرور يعين يف النعت. األمساء يف جمرورات األخطاء (3املطلق.
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ABSTRACTION 

Masyruhin, Ahmad, 2018. Syintaxis  Error in The Scientific Messages (Critical 

Analysis Study On Student scientific messages in IAIN Ponorogo Arabic 

Language Education Program 2016-2017). Thesis. The  Study Program of Arabic 

language Education, The State Islamic University Master of IAIN Ponorogo. 

Supervisor: Zahrul Fata, Ph.D  

Keywords: Syintaxis  Error, Scientific Messages 

 

As we know that students are required to write a dissertation at 

universities  in Indonesia. This is the final requirement for completing Education 

at the university level. In preparing the Thesis requires good and correct writing 

skills in order to be able to write correctly. In this phase students are required to 

know and understand the four language skills, especially writing skills that 

became the main foundation in writing the Thesis and also the elements of Arabic 

Grammar and Language and Science. But we can not deny that the problems that 

blanket the learning of Arabic today is very complex, both in terms of Method, 

Media, or other Aspects. Where students learn Arabic in a long time vulnerable, 

know the rules of Arabic grammer but they still fall into the mistakes of even 

trivial, repetitive and unnoticed mistakes. This is a worrying thing, because they 

will become the teacher of Arabic language later. In order for them to become 

professional teachers, they should master the rules of Arabic grammer and be able 

to apply them properly. 

 The research questions in this research are: 1) What is the Arabic 

Gramatical Eror? 2) What are the mistakes of Arabic Gramatical on the scientific 

messages of Arabic Language Education Program in IAIN Ponorogo Teaching 

Year 2016-2017 ?.  

This research is a qualitative research because the type of data collected 

in the form of words and behaviuor, and the date obtained by the document 

Analysis. Researchers use data analysis model Miles and Huberman.  

The results of the study are: 1) The eror on the Isim read by Rafa 'consist 

of fa'il, Na'ibul Fa'il, Mubtada', Khobar, Isim Kana, and Tawabi 'Lil Marfu' 

consisting of Na ' at and Taukid. 2) eror on the Isim-isim in the read Nasab 

consists of Maful Bih, Khobar Kana, Isim Inna, and Maf'ul Mutlaq. 3) errors in 

the texts that are read Jer consists of Jar Majrur, Idlofah, and Tawabi 'Lil Majrur 

that Na'at. 
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ABSTRAK 

Masyruhin, Ahmad, 2018. Kesalahan Nahwu pada Skripsi (Studi Analisis Kritis 

Pada Skripsi Mahasiswa starata 1 program Pendidikan Bahasa Arab IAIN 

Ponorogo Tahun Ajaran 2016-2017 ). Tesis. Program studi Pendidikan Bahasa 

Arab Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing: Zahrul Fata, Ph.D 

Kata kunci: Kesalahan Nahwu, Skripsi 

 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menyusun Skripsi merupakan 

suatu keharusan bagi Mahasiswa di Indonesia. Hal ini menjadi syarat akhir untuk 

menyelesaikan Pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. dalam menyusun 

Skripsi membutuhkan keterampilan menulis yang baik dan benar agar mampu 

menulis dengan benar. Pada fase ini Mahasiswa dituntut untuk mengetahui dan 

memahami empat keterampilan berbahasa terutama keterampilan menulis yang 

menjadi dasar utama dalam menulis Skripsi dan juga unsur-unsur Bahasa dan 

Ilmu Kaidah Tata Bahasa Arab (Arabic Gramatical). Akan tetapi tidak dapat kita 

pungkiri bahwa problematika yang menyelimuti pembelajaran Bahasa Arab saat 

ini sangatlah kompleks, baik dari segi Metode, Media, ataupun Aspek yang lain. 

Dimana siswa belajar Bahasa Arab dalam rentan waktu yang lama, mengetahui 

kaidah-kaidah Bahasa Arab akan tetapi mereka masih saja terjerumus dalam 

kesalahan-kesalahan bahasa bahkan kesalahan yang sepele, diulang-ulang dan 

tanpa disadari. Ini merupakan suatu hal yang menghawatirkan, karena mereka 

akan menjadi para pengajar Bahasa Arab nantinya.  Agar mereka mampu menjadi 

Guru yang profesional, maka hendaknya mereka menguasai kaidah-kaidah Bahasa 

Arab dan mampu menerapkannya dengan benar. 

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apa 

yang disebut dengan kesalahan Nahwu? 2) Apa saja kesalahan Nahwu pada 

Skripsi Mahasiswa Strata 1 Program Pendidikan Bahasa Arab IAIN Ponorogo 

Tahun Ajaran 2016-2017?.  

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif karena jenis data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata yang didapatkan melalui Analisis Dokumen. 

Peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. 

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) kesalahan pada Isim-

isim yang dibaca Rafa’ terdiri dari fa’il, Na’ibul Fa’il, Mubtada’, Khobar,   

Isim Kana, dan Tawabi’ Lil Marfu’ yang terdiri dari Na’at dan Taukid. 2) 

kesalahan pada Isim-isim yang di baca Nasab terdiri dari Maful Bih, Khobar 

Kana, Isim Inna, dan Maf’ul Mutlaq. 3) kesalahan pada isim-isim yang di baca Jer 

terdiri dari Jar Majrur, Idlofah, dan Tawabi’ Lil Majrur yaitu Na’at. 
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 الباب األول
 ملقدمةا

 
 ﴾. خلفية البحثأ  ﴿

الحديث عن و1ا أم اللغات يميعا.أهن إن العربية هي لغة أدم أي
عن دخول اإلسالم  دخول اللغة العربية وانتشارها في إندونيسيا هو الحديث

كما لو كانا  وذلك لما بينهما من عالقة وطيدة، وانتشاره في هذا البلد
فاللغة العربية هي لغة ينطق بها المصدر األساسي . وجهان لعملة واحدة

مما يعني أن انتشار ، القرآن الكريم واألحاديث الشريفة يعينللدين اإلسالمي 
فال يتدين قوم بهذا الدين الحنيف ، هذه اللغة يتزامن دائما مع انتشار اإلسالم

. لذلك من الضرورة اإلشارة إلى تاريخ إال وهم يتعاملون مع لغته العربية
دخول اإلسالم في إندونيسيا قبل الحديث عن دخول اللغة العربية وانتشارها 

 2.في هذا البلد
ينمو ها العربية في تطويركانت لغة   انيسيندوإيف اإلسالم  دخلحني 

اللغة  تنالفلذلك   نيساندوإيف تأثيرا كبيرا على األمة هبا ي كلغة أجنبية تعط
، فصارت في عالم التعليمما هاان ربية مكااللغة الع حتتلالعربية اهتماما كبيرا .

سيما في المؤسسات التعليمية اإلسالمية الالتعليمية. من الموضوعات ا ءجز
باللغة العربية من قبل ما كبريا هتماهناك ا.لتعلمهاالعربية ضرورة انت لغة ك

ى ااملستو. يف يف املدارسعه كموضوع لغوي أجنبي الحكومة من خالل وض
معلم  اللغة العربية و تعليم اللغة العربية لطبع  قسماجلامعي فتح ختصصان يعين 

 .اللغة العربيةمهين اللغة العربية واألدب لطباعة  قسم

                                                 
 .37(، 1998)عمان: دار احلسن، اللغة العربية أصل اللغات كلها عبد الرمحن أمحد البوريين، 1

2https://books.google.co.id (Januari, 2010), 3. 

https://books.google.co.id/
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 يكتب أن تعليم اللغة العربيةقسم  يلزم علي الطالبدونيسيا، نإ يف
ة يف املرحلة ن الشروط النهائية الكمال الدراسم اهذو ، البحوث العلمية

ن اجلامعة تثبت أبيف النضام التعليمي الوطين  تكتبالشروط  ه. هذاجلامعية
ويف اعداد البحوث العلمية  .سرجااندرجة للحصول علي ية التخرجيالشروط 

حيتاج  الكلكتابتها كتابة صحيحة، ولذ اجليدة مهارة الكتابةإىل  الطالب حيتاج
 يةوالصرف يةالنحو  قواعداليتقن الكاتب  أن ، ال بدالضبط النحويإىل  الكاتب

 والصريف يالنحو  اخلطاءصياغة احملكمة السليمة اخللية من ل تانضروري ماألهن
 3لضبط الكلمة ضبطا صحيحا.
للكتابة هي مشكلة  من املشكالت املتاحة اليوم ،ومن الكالم السابق

الضبط النحوي.  يف الطالب ضعف هذه بسبب تضبط النحوي وحتدثال يف
الفرق ا ندونيسية. وهذرق بني العربية واإلوجود الف هو الضعف النحوي من
ربعة أهم فرق يف أ. و اندونيسييوجهها املتعلم اإل خلاصةكون الصعوابت اي

، والفرق يف بنية اجلملة االمسية نطق كلمة أو جماالت هي قواعد كيفية قراءة
 4التناسب بني الكلمات يف اجلملة. اط اجلملة، ووجودأمن والفعلية والفرق يف

من المستحيل أن  .ال يمكن فصل تدريس اللغة عن العناصراللغوية 
. اللغة العربية هي لغة أجنبية علم اللغة هيتحدث عما تدريس اللغة نظريةهلاجتت

االتفاق بني الكلمة وخطر عدم ، االندونيسية مختلفة عن ثقافة لها ثقافة
 طريقةالثقافة ال يمكن قراءتها عن  اللغويون على أن إتفق. كبير جداواملعىن
العربية  الثقافة علميعرف املأخرى . لذا في تعلم اللغة العربية يجب أن ثقافة

. ألن الكثرية اللغة العربية المشاكل تعليم عمليةوجدت في  معقول عندما.
 5.صعبة العربية لغةلغة تعتبر 

                                                 
 .205(، ص 1995)فاكس: داراالندلس، املهارات اللغوية حممد صاحل الشضي، 3
 .166)مكة املكرم: مكة، د.ت(،ص  اللغوية التحريرية األخطاء عبد هللا سليمان اجلربوع،4

5www. Arabic languageic.org.com (April, 2008), 7. 
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 المشاكل في تعلم اللغة العربية يمكن أن يعيق ويبطئ تنفيذ عملية 
االول املشاكل إلى قسمين   تصنيفها يمكناملشاكل اللغوية  .العربية اللغةتعليم 

 املشاكل أي غير اللغويةواملشاكل  في اللغة العربية نفسها أي املشاكلاللغوية 
يواجهها الطالب  . المشاكل اللغوية هي الصعوبات التيالعربية خارج اللغة

 .اللغة العربية نفسها كلغة أجنبيةخصائص  عن اليت تنجمفي عملية التعلم 
، في طريقة النطق مختلفولها طابع للغة العربية ااألصوات  ومنها يف جمال

 للغة العربية. ونتيجة لذلكيف امكافئ توجد  الاليت  هناك صوت اللغة العربية
في نطق ال ميهر طويلة  اللغة العربية لفترة درس قد الذي الطالبفإن 

 اآلخرون. فهم الكلمات التي يتحدث بها نقصانالكلمات أو
 يفهم أن رساملداللغة العربية يطلب  تعليمفي  نعلى أ يشريهذا 
على  ينبغىبشكل مناسب.  لكي ميكن يشرحها للطالب ،جيدا الثقافة العربية

 .اوصفته اخرجهمناسبا مب كثريا  نطق الحروف العربية يبةتدرإعطاء املدرس 
 هيالتركيب اللغوي  .بناء الجملةاللغة العربية أواملشاكل يف تركيب  والثاني 

ومن . يةقواعد النحو لابالمعروف أو الترتيب والعالقة بينالكلمة أو الجملة
 فصولحيث يتضمن كل ، اهتالفصول وموضوعا كثرة هي المشاكل تلك

غير  املشاكلوالثاني  .اطويال لدرسه تستغرق وقًتا معينا اقواعد عاتوموضو
الذين  املدرسون منها، اللغة اللغوية وهي المشاكل التي تأتي من خارج

 قلة الدوافع الذين لديهم  والطالب ،كفاءة تدريس اللغة العربية يف يفتقرون
 ،الطالبلالحتياجات  ، الكتب الدراسية ال يناسبفي تعلم اللغة العربية

تيجية يف ستراوإ، والطريقة التعليمية ،اللغويةالبيئة و، الكافية التعلميةوعدم البنية 
 األخطاء كن حدوثة فتمظبناء على هذه املالح .عملية التعليمية وغريها

 النحوية والصرفية يف الكتابة خاصة يف كتابة الرسالة العلمية.
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مهمة من أجل توجيه املناهج، ومعدي الربامج،  األخطاء ودراسة
واملعلمني لتلك اجملاالت اليت يوجه الدارس األجنيب فيها الصعوابت واألخطاء 

 إىل من أجل إعطائها عنية خاصة ملعاجلتها، حيث تؤدي مثل هذه الدراسات
د التنبؤ ابألخطاء، واقرتاح طرق ووسائل عالجها، وجتنبها يف إعداد الربامج واملوا

 6التعليمية املعددة لدارس العربية من الناطقني بغريها.
هلا  المؤسسات التي ىاحد هي احلكومية اإلسالمية جامعة فونوروغو

لمدة أربع سنوات أو ثمانية الطالب  يتعلم  وهناكالعربية تعليم اللغة  ختصص
يكتب  يطلب أن ن جميع الطالبأب هناك قرار اساسي. راسيةالدفصول 
تهم في كتابة تطوير قدر ذلك وسيلة للتعليم و، باللغة العربية اجلامعيةالرسالة 

يف هذه  على الكتابة باستخدام اللغة العربية. هتملقياس قدر اةلغة العربية و أدال
املهارات االربعة والعناصري و  علم النحو يعرفوا ويفهموا املرحلة ال بد هلم أن

 .ملهارة الكتابةااللغوية خاصة 
إما ، هذا الوقت كثرية يفاللغة العربية  تعليم املشاكل يفن أب ينكرال 
بحيث ، خرىاالجوانب من  أو وسائل التعليمالتعلم أو من  طريقةمن خالل 

 مر خمافأهذا . يتمكنلم واللغة العربية في وقت طويل  يتعلمأن الطالب 
يف  كبريله أثر  ن المعلم وا. يف املستقبل اللغة العربية ييكون معلم ألن الطالب

. ولكي يكون المعلم مينالمعلم نجاح المتعل يعني، التعليمونتائج ا عملية
 .اللغة العربية وقادر على تطبيقهايجب أن يتقن قواعد  محترًفا 

بعض األخطاء حث وجد الباالسابقة بناًء على المالحظات  
 جبامعة فونوروغو تعليم اللغة العربية قسم طالب لذي كتبهاالبحث في النحوية 
ران داي وايت هي "النتائج هو إالرسالة اليت كتبتها  يف :منها احلكومية اإلسالمية

                                                 
 .15 صكلها.،اللغة العربية أصل اللغات  عبد الرمحن أمحد البوريين، 6
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اجلمع غري عاقل مؤنث، وضمري  أن " كما عرفنا7حتديد القيمة أو عملية توفري
 حتديد القيمة " أو للمفرد مؤنث يعين "هي" فاالصح " النتائج هي عملية توفري

 " كما8الدين يعين "وتغري احلاالت الفصلعلي نور حممد ويف الرسالة اليت كتبها 
نزيد أت التاءنيث اذا كان الفاعل مؤنثا، و  أن "احلاالت" مؤنث فال بد أن

جتريده من "ال" اذا كانت  أن "الفصل" فال بدإىل هي مضاف"احلاالت" 
 االضافة معنوية، فاالصح يعين " وتغريت حاالت الفصل ".

حتت  يكتب الرسالةأن احثومن خلفية البحث املذكورة فأراد الب
رحلة بكالوريوس )دراسة الرسائل اجلامعية مل النحوية ىف األخطاء ":املوضوع 
 اإلسالمية قدية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغوحتليلية ن
 "(2016-2015عام الدراسى الاحلكومية 
 

 حتديد البحث ﴾.ب﴿
يف الخطاء النحوية نظرا لسعة هذا املوضوع حدد الباحث اب
الرسائل بعض ىف  املرفوعات األمساء واملنصوابت األمساء واجملرورات األمساء

يف الباب االول من تلك بطريقة عشوائية وخيتارها  .بكالوريوالاجلامعية ملرحلة 
وال يبحث الباحث يف جمزومات األفعال ألن الكلمة املستخدمة يف   .الرسائل

 أغالهبا وأكثارها ابألمساء.كتابة الرسالة اجلامعية 
 

                                                 
دراسة مقارنة بني نتائج مادة علم الداللة واملعاجم ابستخدام القاموس الرقمي وقاموس املنور من اران داي وايت،  7

 اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغواللغة االندونيسيا لطالب املستوي الرابع بإىل  اللغة العربية
( 2016احلكومية، فونوروغو،  اإلسالمية ، )البحث العلمي، جامعة2016-2015احلكومية السنة الدراسية 

 .3،ص 
جبامعة املستوي السابع  اإلسالمية تدريس قراءة الكتب العربية الطالب قسم الدراساتحممد علي نور الدين ، 8

 .4(، ص 2016احلكومية، فونوروغو،  إلسالميةا احلكومية، )حبث العلمي جامعة فونوروغو اإلسالمية فونوروغو
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 أسئلة البحث﴾. ج ﴿
خرية يف كتابة املقدمة يف الصفحات األ ففي البحث الذي حتدثنا عنه

 :حندد مشكلته ابلسؤال التايل أن ميكن
الرسائل اجلامعية ملرحلة يف يف املرفوعات األمساء املوجودة  النحوية األخطاءما  .1

احلكوميففة  اإلسففالمية جبامعففة فونوروغففوبكالوريوسفففي قسففم تعلففيم اللغففة العربيففة 
 ؟2016-2015عام الدراسى 

الرسففففائل اجلامعيففففة يف يف املنصففففوابت األمسففففاء املوجففففودة  النحويففففة األخطففففاءمففففا  .2
 اإلسففففالمية ملرحلفففة بكالوريوسفففففي قسففففم تعلففففيم اللغفففة العربيففففة جبامعففففة فونوروغففففو

 ؟2016-2015احلكومية عام الدراسى 
الرسفائل اجلامعيفة ملرحلفة يف يف اجملرورات األمساء املوجودة  النحوية األخطاءما  .3

احلكوميففة  اإلسففالمية بكالوريوسفففي قسففم تعلففيم اللغففة العربيففة جبامعففة فونوروغففو
 ؟2016-2015عام الدراسى 

 

 ﴾. أهداف البحثد﴿
 :ما يليإىل  هذه الرسالة، هتدف املذكورة  بحثأسئلة الإىل  إضافة

املوجفففودة يف الرسفففائل  يف املرفوعفففات األمسفففاء النحويفففة األخطفففاء الوقفففوف علفففى .1
 اجلامعيفففففة ملرحلفففففة بكالوريوسففففففي قسفففففم تعلفففففيم اللغفففففة العربيفففففة جبامعفففففة فونوروغفففففو

 2016-2015احلكومية عام الدراسى  اإلسالمية
املوجفففودة يف الرسفففائل  يف املنصفففوابت األمسفففاء النحويفففة األخطفففاء الوقفففوف علفففى .2

 سفففففم تعلفففففيم اللغفففففة العربيفففففة جبامعفففففة فونوروغفففففواجلامعيفففففة ملرحلفففففة بكالوريوسففففففي ق
 2016-2015احلكومية عام الدراسى  اإلسالمية
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املوجففففودة يف الرسففففائل  يف اجملففففرورات األمسففففاء النحويففففة األخطففففاء الوقففففوف علففففى .3
 يف قسففففم تعلففففيم اللغففففة العربيففففة جبامعففففة فونوروغففففو اجلامعيففففة ملرحلففففة بكففففالوريوس

 2016-2015احلكومية عام الدراسى  اإلسالمية
 

 ﴾. فوائد البحثه﴿
، هى الفوائد النظرية ه الرسالةيرجى هبا الباحث ىف هذ يتأما فوائد البحث ال

 والعملية :
 من الفوائد النظرية .1

ارف. لتوسيع الثقافة العلمية وزايدة خزنة العلم واملعه الرسالة يرجى من هذ
تربّعا فكراي يف تعليم الّلغة العربّية ه الرسالة واخلصوص يرجى الباحث ىف هذ

الرسائل اجلامعية ملرحلة بكالوريوسفي كتابةالخطاء النحوية فيابو خصوصا 
 . احلكومية اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو

 من الفوائد العملية .2
 األخطاء ة املعارف العلمية اجلديدة عن: لزايد أ. للباحث

 .الرسائل اجلامعيةالنحوية املوجودة يف 
 .يكون معلومات تساعد املعلم يف تعليم النحو أن : ب . للمعلم
يكون مراجعا يف مادة النحو ومهارة الكتابة  أن : ج. للمتعلم

لكي ال خيطأ يف كتابة رسالة علمية وأعمال علمية 
 .وغريها

 .يكون معلومات تساعد يف أخذ السياسة أن : د. للجامعة 
 

 الس ابقة اتدراس﴾. الو﴿
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 على. سعى الباحث املطالعة ةجّيد تكون هذه الرسالة رسالة لكي 
هبا الباحثون  هي حبوث قام املتعلقة ببحثه، والبحوث السابقة البحوث الّسابقة

 نفس االمكان ولكن يف هذه احلالة أو نفس االسس أو هلا نفس اجلوانب مثال
 :يعين . اماالبحث الّسابق الذى يبحث عن هذا البحثهلا فرق فعلية وعملية

كلية علوم الرتبية 2011لتيبحثتها نور هداية، مالنج  رسالة املاجستريا. 1
حتت  ،احلكومية ماالنج اإلسالمية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم

النحوية وحماولة حلوهلا يف كتابة البحوث العلمية  اءاألخط حتليلاملوضوع " 
دونيسية نإ دب جبامعة املسلمنيسيا الغربية كلية األلدى طلبة قسم ا  

وحماولة حلوهلا يف النحوية  األخطاء هداف البحث ملعرفةأ وأما".مبكاسر 
دب جبامعة سيا الغربية كلية األا  كتابة البحوث العلمية لدى طلبة قسم 

البحث املستخدم هو  ، ومنهج البحثدونيسية مبكاسرأن املسلمني
يف مرفوعة االمساء يكون  األخطاء (1الكيفي، ومن نتائج البحث يعين : 
، وامبتداء واخلرب يف التذكري اإلعرابمن الفاعل يف التذكري والتأنيث و 
 والتعريف والتنكري واتبع للمرفوع. والتأنيث واالفراد والتثنية واجلمع 

واستخدام  اإلعرابيف منصوبة االمساء تكون من املفعول يف  األخطاء
 اجملرورات االمساء خطاء يفواأل ،اإلعراب، واخلرب كان واخوهتا يف الضمائر

واستخدام الضمائر،  اإلعرابضافة يف التنكري والتعريف و يتكون من اإل
 (2. اإلعرابواجلار واجملرور يف التذكري والتأنيث واستخدام الضمائر يف 

هي تداخل اللغة نفسها، والتداخل اللغوي، ونقل  األخطاء اسباب
وان حلول هلذه االسباب هي ( 3الرسالة. إىل  العبارات منالرسالة

ن يكون املعلم أة سهلة، و قاعدهتااملذكور  أن مههاأامور من إىل  فنحننراجع
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نت يف الرسالة املاجستري اليت كتبتها نور هداية كا 9توضيح التقابل اللغوي.
 . أسباب اخلطاء والباحث ال يبحثهاالباحثة تبحث يف 

كلية علوم الرتبية   2017رسالة املاجستري اليت حبثتها عتيك رمحتك، مالنج . 2
احلكومية ماالنج، حتت  اإلسالمية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم

العربية  ىلإ النحوية يف تريمة النصوص االندونيسية األخطاء املوضوع " حتليل
 اإلسالمية جبامعة موالان مالك إبراهيميف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

ووصفها النحوية  األخطاء هداف البحث ملعرفةأ وأمااحلكومية ماالنج"
العربية يف الربانمج اخلاص  ىلإ وتفسريها يف تريمة النصوص االندونيسية
، احلكومية ماالنج اإلسالمية براهيملتعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إ

 ، ومن نتائج البحثالنوعي الوصفيالبحث املستخدم هو  ومنهج البحث
، افعال اخلمسة، نعت منعوت، اليت حتدث من اسم تفضيل األخطاء :يعين

يف  10اسم جمرور، يمع تكسري، فعل مضارع، اسم ضمري، مضاف اليه.
الرسالة املاجستري اليت كتبتها عتيك رمحتك كانت الباحثة تبحث يف تريمة 

 .الباحث يبحث يف حبث العلمي وأماالعربية  ىلإ  النصوص االندونيسية
 

 منهج البحث﴾. ز﴿
 البحث  نوع .1

                                                 
النحوية وحماولة حلوهلا يف كتابة البحوث العلمية لدى طلبة قسم اسيا الغربية كلية  األخطاء حتليلنور هداية، 9

احلكومية،  اإلسالمية ، )رسالة املاجستري جامعة موالان مالك إبراهيمدونيسية مبكاسرأن االدب جبامعة املسلمني
 .(2011ماالنج، 

العربية يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة  إىلالنحوية يف تريمة النصوص االندونيسية األخطاء حتليلعتيك رمحتك ، 10
 ، )رسالة املاجستري جامعة موالان مالك إبراهيم احلكومية ماالنج اإلسالمية العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم

 .(2017، ماالنج، احلكومية اإلسالمية
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هفففو  لتعبفففري البيفففاانتنفففوع البحفففث الفففذي خيتفففاره الباحفففث  وأمفففا
البيففففاانت الففففيت حيتاجهففففا الباحففففث هففففي مففففن نففففوع  ألن ،الكيفففففي  بحففففثال

الوصففففف بففففدال مففففن  أو البيففففاانت الكيفيففففة الففففيت تصففففا  بشففففكل الكلمففففات
وي علفي اقتباسفات لتوضفيح الغففر  للبحفث حتتففاالرقفام، والنتفائج املكتوبفة 

، واملالحضفففة امليدنيفففة،  لفففةاملقاب بطريقفففة، واملعلومفففات الفففيت يمعفففت وتقويتفففه
 11خرى.واملذاكرة، والسجالت الرمسية األ ق،، والفيديو، والواثئوالصور 

 .البحفث الوصففي التحليلفي يقفوم الباحفث يف هفذ البحفث مبفنهج
فمففففنهج البحففففث الوصفففففي هففففو أسففففلوب مففففن اسففففاليب التحليففففل املركففففز علففففي 

، وذلففففك مففففن اجففففل موضففففوع حمففففدد أو ة عففففن ةففففاهرةمعلومففففات كافيففففة ودقيقفففف
وانفه ال يقفف  12.موضفوعيةية، مث يفسريها بطريقفة احلصول علي نتائج العلم

فيحلففل ويفسففر ابعففد مففن ذلففك إىل  عنففد حففدود وصففف الظففاهرة وامنففا يففذهب
معففىن بقصففد التبصففر بتلففك  هلففاتقييمففات إىل  ويقففارن ويقففيم بقصففد الوصففول

سففتقبل التنبففؤ ابمل ىاالحبففاث الوصفففية ال تقتصففر علفف أن الظففاهرة، فصففال عففن
ونظففرا  13املاضففي لكففي تففزداد تبصففرا ابحلاضففر. إىل م تنفففذ مففن احلاضففرأهنفف بففل

الرسفائل اجلامعيفة ملرحلفة يف  نحويفةال األخطفاء هلذه الفكرة، فتصف الباحفث
احلكوميفة  اإلسالمية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو بكالوريوس

 .وصفا حتليليا وتفسريها
 أو ومففنهج البحففث  الوصفففي يف هففذ البحففث هففو حتليففل املضففمون

. وهفذه تفرتبط بنظريفة اجلامعيفةالواثئق وهي الرسالة  حتليلاحملتوي وتركز علي 
                                                 

، )عمان: مكتبة اجملتمع الغريب للنشر والتوزيع، البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفساثئر امحد غباري، 11
 .75(، ص 2011

، )بريوت و لبنان: دارالفكر املعاصر، البحث العلمي اساسية النظرية وممارستهالعلميةرجاء وحيد دويدري، 12
 .183(، ص 2000

 .97(، ص 2007)دار دجلة: عمان،  مقدمة يف منهج البحث العلميرحم يونوس كرو الغزاوي، 13
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واع مففففنهج البحففففث الوصفففففي. فتحليففففل أنفففف وهففففو نففففوع مففففنحتليففففل املضففففمونة 
حيفففث يكتففففي الباحفففث   اتصفففال مباشفففر احملتفففوي يفففتم مفففن غفففري أو املضفففمون

 ثففه مثففل السففجالت والقففواننيابختيففار عففدد مففن الواثئففق املرتبطففة مبوضففوع حب
مففة والصففحف واجملففالت وبففرامج التلفيزيففون والكتففب وغريهففا مففن املففواد ظواالن

 14اليت حتتوي املعلومات اليت يبحث عنها الباحث.
 
 

 مصادر البياانت .2
 :يستخدم الباحث البياانت من املصدرين التاليني

 ةأ( املصادر االساسي
 فونوروغففوالبحفوث العلميففة لففدي طففالب قسففم تعلفيم اللغففة العربيففة جبامعففة 

 .2016-2015احلكومية عام الدراسى  اإلسالمية
 ةملصادر االضافياب( 

 .ب املتعلقة ابالخطاء النحوية وقواعداللغة العربيةالكت
 

 موقع البحث .3
ميفففدان البحففث حيفففث كفففان الباحفففث يقفففوم  أو موقففع البحفففث مكفففان

طففففالب قسففففم تعلففففيم اللغففففة العربيففففة لابلبحففففث. يففففتم هففففذ البحثللبحواثلعلميففففة 
. 2016-2015احلكوميفففففة عفففففام الدراسفففففى  اإلسفففففالمية جبامعفففففة فونوروغفففففو

 فالطالب يميعهم يكتبون حبوثهم ابللغة العربية.
 

 أدوات البحث .4

                                                 
 .243(، ص 1997)دار أسامة: راي ،  ، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهذوقان عبيدات واألخرون 14
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 عمفففلي. الكيففففي أو يف البحفففث النفففوعي نفسفففه يكفففون الباحفففث أدة
والقيففام  يف تثبيففت ركففز البحففث، واختيففار املخففرب كمصففدر البيففاانت، الباحففث

 ، وحتليلها، وتفسريها وصياغة االستنتاج. جبمعها، وتقييم نوعيتها
 

 مجع البياانت طريقة .5
  15جلمففع البيفففاانت. املسففتخدمةطريقففة يمففع البيففاانت هففي الطريقففة 
الوثيقففة هففي كيفيففة  طريقففةالوثيقففة. ىف هففذا البحففث اسففتخدم الباحففث الطريقة

وغريهففففا الففففىت هلففففا صففففلة  طريقففففة الففففرتاث التحريففففري والكتففففبيمففففع البيففففاانت ب
البيفاانت  أو واسفتخدم الباحفث الطريقفة الوثيقفة لنيفل املعلومفات 16ابلبحفث.

املوجودة يف الرسائل اجلامعيفة لطفالب قسفم تعلفيم اللغفة العربيفة  األخطاء عن
. 2016-2015احلكوميفففففة عفففففام الدراسفففففى  اإلسفففففالمية جبامعفففففة فونوروغفففففو

 تب املتعلقة. البحوث العلمية والكفالواثئق املقصودة هي 
 حتليل البياانت .6

حتليل البياانت هو حتليل البياانت اليت مت يمعها من خالل منهج 
حتليل البياانت هو عملية يمع و منذج البياانت لنيل املعلومات 17معني.

ىف هذا 18.املفيدة وتقدمي اإلقرتاحات واإلستنتاجات وأخذ القرار املناسبة
 البياانت كما يلى:البحث يستخدم الباحث أسلوب حتليل 

 

                                                 
15Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian (تنظيم البحث) (Jakarta: Rineka Cipta, 

1990), 134. 
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik ( منهج البحث

 .231 ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006) (المدخل التطبقى
17Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif( منهج النوعي)(Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), 142. 
18Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (أساس منهج البحث) (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010), 87._ 

فرز 
 البياانت

 يمع
 البياانت
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 البياانت  يمع .أ

طريقة يمع البياانت احملتاجة ويستخدم إىل  حيتاج الباحث
 .الطريقة الوثيقية

 
 فرز البياانت .ب

إىل  حنتاجالبياانت اليت مت حصوهلا من امليدان هي كثرية، لذلك حنن 
، تلخيصالياانت. وفرز البياانت يعين د البححتليل البياانت من خالل 

، والبحث عن األمهيةواختيار االشياء االساسية، والرتكيز علي االشياء 
 املواضيع واالمناط. 

 
 عر  البياانت  .ج

ىف تركيب اإلعالم على شكل نظام  أتليفعر  البياانت هو 
البياانت مث تعريضها بتصميم  فزرخاص لتسهيل الفهم عن معناه. وبعد 

على شكل تفسري السرد األخبار. ىف هذا البحث عر  الباحث 
املوجودة يف الرسائل اجلامعية لطالب قسم تعليم  األخطاء البياانت عن

استنتاج 
 البياانت

عر  
 البياانت
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ومية عام الدراسى احلك اإلسالمية اللغة العربية جبامعة فونوروغو
2015-2016. 

 
 استنتاج البياانت  .د

استنتاج البياانت هو حتليل البياانت املستمر ىف مدة يمع 
تصور التصميم  أن ىت ميكنبعضها. ألخذ النتيجة ال أو البياانت
 احملصول.
 

 ﴾. تنظيم كتابة البحثح ﴿
مخسفففففة   ىلإهفففففذه الرسفففففالةلتسفففففهل البحفففففث و الفهفففففم  فينقسفففففم الباحفففففث 

 :أبواب كما يلى
وأسففئلة البحففث  وحتديففد البحففث فيهففا خلفيففة البحثاملقّدمففة،   الباب االّول   :

ومففنهج  السفابقة، دراسففةوال،وأهفداف البحفث وفوائففد البحفث 
 .تنظيم كتابة البحثالبحث، و 

القواعفففد النحويفففة حويفففة و نطفففاء الخاال هفففو النظريفففة العامفففة عفففن الباب الثاىن   :
عناملرفوعفففففات األمسفففففاء  حيفففففث فيفففففه البيفففففان ابلبحفففففثاملتعلقفففففة 

 .واملنصوابت األمساء واجملرورات األمساء
حيتوى على البياانت اخلاصة الىت حتتفوى  وهوعر  البياانت  الباب الثالث  :

النحويفففة املوجفففودة فيالرسفففائل اجلامعيفففة ملرحلفففة  األخطفففاء علفففى
 بكالوريوسففففففي قسفففففم تعلفففففيم اللغفففففة العربيفففففة جبامعفففففة فونوروغفففففو

 2016-2015العام الدراسي  احلكومية اإلسالمية
النحويففففة املوجففففودة فيالرسففففائل  األخطففففاءحتليففففل البيففففاانت عففففن  الباب الرابع   :

اجلامعية ملرحلة بكالوريوسففي قسفم تعلفيم اللغفة العربيفة جبامعفة 
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-2015العام الدراسفففففففففي فونوروغفففففففففو اإلسفففففففففالمية احلكوميفففففففففة
2016 

 نتائج البحث وتوصيات البحث. تشمل على اخلامتة الباب اخلامس:
 

 
 
 
 

 الباب الثاين
 النحوية األخطاء

 األخطاءمفهوم ل: و املبحث األ
 . تعريف األخطاءأ

األخطاء لغة  كما يف املعجم الوسيط يمع من اخلطاء مبعىن ضد الصواب أو 
وإصطالحا 19ارتكاب ذنب بغري تعمد كاخلطاء االمالئي، والكتايب، واللغوي، وغريها.

لفرق فهو ما ليس لإلنسان فيه قصد. واملقصود ابخلطاء هنا يعين اخلطاء اللغوي.أما ا
غري مناسب تيان املتكلم بكالم إعن  الناجتة، فاالغالطفهي األخطاءو  بني االغالط

املتكلم أو اليت خيالف  فيها املتحدث  األخطاءلك النوعي من ذللموقف، وأمااألخطاء
هي احنراف عما هو مقبول يف اللغة حسب  األخطاءوبعبارة اخرى  20الكاتب.أو 

اللغوية  األخطاءاملقايس اليت يتبعها الناطقون هبذه اللغة. ويف ذوء هذا ميكن تعريف 
صيغةتصدر من الطالب  بشكل ال يوافق عليه املعلم وذلك ملخالفة قواعد 

                                                 
 .245(، ص 1960قاهرة،  )دار الدعوة:املعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وأخرون، 19
 وتنمية الكفاءة يف تعليم اللغة العربية األخطاءيف تعليم اللغة األجنبية فففف حتليل  األخطاءحتليل أمحد علي مهام، 20

 .51(، 2018)لبنان: دارالكتب العلمية، 
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اخلطاء مرادف اللحن قدميا وهومواز للقول فيما كانت تلحن فيهالعامة 21اللغة.
اصة. وأما اخلطاء النحو هو عدم معرفة التلميذ ابلتغيريات  الىت قدتقع يف الكلمة واخل

 22بناء على موقعها يف اجلمل.
األخطاءأبن األخطاء اللغوية وقال صيين يف كتابه التقابل اللغوي وحتليل 

النظام اي استعمال القواعد اخلاطئة أو اخلطاء يف استعمال القواعد  لفاتخما
قصد بذالك انه قد أييت حيت االن نظرية متكاملة عن استعمال النظام الصحيحة ، وي

ومع ان التعرف على حالة االخفاق يف استعمال النظام ليس صعبا اال انه ليس من 
 املمكن وصفها وصفا دقيقا.

 األخطاءانواع ب. 
 التعبريية األخطاءاالستقبالية و  األخطاء.1

األخطاء اليت ميكن مالحظتها بصورة واضحة هي األخطاء اليت 
حتدث يف النشاط التعربي. فهناك امهية ملا يقوله املتكلمون أثناء أحاديثهم 
ولكن من الواضح ان هناكاخطاء يف الفهم ايضا وميكن دراسة هذه األخطاء 

غري عن طريق واحد غري مباشر وهو االستنتاج من استجابة الدراس اللغوية و 
اللغوية ملا يسمع من اللغة اهلدف ، مثال إجابة عن االسئلة أو تنفيذه 
للتعليمات، ودراسة االداء التعبريي  هي املصدر املباشر الوحيد للمعلومات 
حول قدرة الدارس االنتقالية ، ونفرت  عادة ان قدرة الدارس االستقبالية تفوق 

ن ذلك دائما حيث ان األخطاء دائما قدرته التعبريية ، ولكن يصعب التأكيد م
يف الفهم كثري ما متر دون ان نالحظها. واختيار الفهم ممكن بصورة عامة ولكن 

 من الصعب ان نرجع اسباب الفشل يف الفهم ايل املعرفة الناقصة ابمللح.  
                                                 

)إيسيكو: منشورات املنظمة اإلسالمية  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبهرشدي أمحدطعيمة، 21
 .35للرتبية والعلوم والثقفة، بغري السنة(، ص 

(، 2018) دار اليزوري العلمية للنشر والتوزيع ،  النحوية والصرفية واالمالئية الشائعة األخطاءزايد فهد خليل، 22
 .57ص 
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 االفراد األخطاءاجملموعات و  األخطاء. 2
وذلك ألن ولألغرا  العلمية فإن أخطاء اجملموعات هي اليت هتمنا 

مفردات املناهج واالجراءات التصحيحية يتم تصميمها للمجموعات وليس 
لألفراد كما ان اخطاء اجملموعات هي جزء من املادة اخلامت اليت تبين عليها 
املناهج واالجراءات التصحيحية، غري ان دراسة األخطاء اجملموعات ال تصبح 

رادها نفس اللغة األصلية ذات فائدة اال اذا جتانست اجملموعة اي حتدث اف
 23وكان بينهم متاثل يف النواحي التعليمية واالجتماعية والذهنية.

 املبحث الثاىن: القواعد النحوية

 النحومفهوم . أ
ينحو مبعين القصد والطريق واجلهة واملثل واملقدر -مصدر من حنا النحو لغة

والنوع. وأما يف املنجد ان النحو هو اجلانب واجلهة والطريق واملثل واملقدار ويكون 
ةرفا وإمسا وهو علم اعراب كالم العرب. ومسي هكذا الن املتكلم ينحو به منهاج  

أحوال الكلمات العربية إعرااب كالمهم إفرادا وتركيبا. النحو قواعد يعرف هبا 
. النحو علم عقلي من اخر الكلم يف اجلملةأو النحو هو دليل يعرف لنا احول وبناء.

علوم اللغة العربية تعرف به أحوال الكلمة من حيث اإلعراب والبناء وما يعر  هلا 
وإضافة اىل ذلك، إن 24من األحوال يف حالة تركيبها وعالقتها بغريها من الكلمات.

نحو هو علم الذي يعلم الكتابة والتكلم بلغة مادون خطأ.  النحو كما عرفه إبن ال
جين هو امتحاتء مست كالم العريب يف تصريفه من إعرابه وغريه، كالتثنية واجلمع 

 25والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذالك.

                                                 
 143(، ص 1982)الراي : عثمان شؤون املكتبة،  األخطاءالتقابل اللغوي وحتليل إمساعيل صيين ، 23
دارالكتب )لبنان:  مبادئ اللغة العربية قواعد وأحكام علمي النحو والصرفحممد طائي، إسم عبد العزيز ق24

 .11(، 1971العلمية، 
 .35)دار النخائس: لبنان(، ص  خصائص العربية وطرائق تدريسهاحممود معروف، 25
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تي تعمل على من األجزاء األساسية فيقواعد اللغة العربية الجزء هو النحو
القواعد هو  26ومعرفة أحكاماألواخر الكلمة.معرفةموقف الكلمة في الجملة 

العلم الذي اجلملة. هو التيتكون بها قوانين الكلمات العربية المتأخرة فيحالة
وكذلك لتكويناجلملةاملفيدة. أو الحروف، األفعالو، األسماء جعل يوضح لنا كيفية
حفظ  هو النحو . الغرض من دراسة علمالكلمة خيرأوامناإلعراب معرفة حالة 

القرآن  معاىن للغة العربية وفهمالكلمة أو اجلملةيف ا من األخطاء في نطق اللسان
 .لفهم الصحيحاب النبويوالحديث

يهتم النحو بدراسات العالقات بني الكلمات يف اجلمل، ابإلضافة إىل 
 لظواهر لغوية ألفهاالناس ، نعلم يميعا أن قواعد اللغة بشكل عام تقننيالعناية

واستخدامها. فأما اللغة إذا سابق علي تعقيدها،وما نشأت احلاجة للتقنني إال عندما 
بدأت مسارات اإلستخدام اللغوي تنحرف. ومنهنا كانت وةيفة القاعدة 
تقنيناملسارات الصحيحة اللغة. فالقواعد وسيلة وليست غايةبذاهتا، والغر  من 

كون التعبري والفهم املسلمني يف جمال الكتابة واحلديث، كما تدريسها ينبغي ان ي
 27ينبغي الربط بني القاعدة وتذوق األساليب.

 
 الشائعة النحويةاألخطاءب( بعض 

ن مع جمامع اللغة العربية جبهد كبري، يف إحصاء أو وقد قام علماء اللغة ابلتع
اللغوية الشائعة،  األخطاءاملفردات والرتاكيب وتصويبها، وسوف نعر  لنماذج من 

رمحه  -الشائعة" لألديب الفلسطيين حممد العدانين  األخطاءورد معظمها يف "معجم 
 منها: -هللا

                                                 
26

Abu Hamzah Yusuf, Pengantar Mudah Belajar Bahasa Arab )المقدمة في تعليم اللغة العربية( 

(Bandung: Pustaka Adwa, tt), 50 . 
)إيسيكو: منشورات املنظمة اإلسالمية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهتعليم العربية رشدي أمحد طعيمة، 27

 .200(، ص 1989للرتبية والعلوم والثقافة، 
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 والصواب: لن أزوره أبدا  قولنا: مل أزره أبدا (1
ألن )أبدا( ةرف زمان للمستفبل واالستمرار، وال أييت يف سياق املاضي، بدليل 

 سى إان لن تدخلها أبدا".قول هللا تعاىل: "قالوا اي مو 
 والصواب: أمثرت احلرب قولنا: أمثرت احلرب نصرا (2

 رق الشجرأو ألن أمثر فعل الزم وليس متعداي، مثل قولنا: 
 وقد أخذ اللغويون على الشاعر علي بن اجلهم قوله:

 رقت عوديأو أنشأتين و       غرس كفيك اي بن عم رسول هللا
 الشاعر متعداي.رق فعل الزم وقد جعله أو فقالوا: 

 والصواب نشك يف جناح فالن  قولنا: نشك بنجاح فالن،  (3

ألن الفعل "شك" يتعدى بف )يف( وليس ابلباء، بدليل قوله تعاىل: "أيف هللا شك 
 فاطر السموات واألر ".

 والصواب: علم أن ستعوُد فلسطني  علم أن ستعوَد فلسطني (4
لسني، بدليل قوله تعاىل: "علم ألن )أن( ليست انصبة للفعل املضارع املقرتن اب

 أن سيكون منكم مرضى".
 والصواب: ما زال أخي مريضاً.  . قولناال زال أخي مريضاً  (5

 ألن ما زال من أفعال االستمرار املاضية اليت تُنفى بف )ما( وليس بف )ال(.
 والصواب: قرأت عن مذاهب شىت.  قولنا: قرأت عن شىت املذاهب.  (6

 نصبا على احلالية. أو هناية اجلملة صفة للموصوف ألن "شىت" جيب أن أتيت يف
 قولنا: احتج العمال على سوء معاملتهم، (7

وكذلك قولنا: احتجت الدولة، واحتج الشعب... وهكذا مما ال تكاد ختلو منه  
جريدة، وهو استخدام خاطئ ألن االحتجاج يف اللغة اإلدالء ابحلجة  أوصحيفة 

 والدليل، يقول الشاعر:
 ففلحت يف حججي وخاب األبعد واحتج خصمي واحتججت حبجيت 
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 قولنا: أحلف هبذا اليمني. (8
واليمني للقسم فنقول: "عن ميني اإلنسان"، وهى ضد يساره، ذلك أهنم كانوا إذا 
حتالفوا ضرب كل واحد ميني صاحبه، واليمني لليد مؤنثة مطلقاً، والتذكري لليمني 

 هذا ال يسو  إخراجه عن التأنيث.منبعث من الذهاب به إىل القسم، و 
 والصواب أان مشغوف به. قولنا: أان شغوف هبذا األمر. (9

 بدليل قول الشاعر:
 وشوقي إىل وجه احلبيب عظيم  وإين ملشغوف من الوجد واهلوى

 حنو.  أووالصواب : زهاء  قولنا: بقي حوايل مائة درهم (10
قعدوا حوايل حممد، أي ذلك أن حوايل إمنا تقع ةرفا مكانيا عند العرب، نقول: 

 حوله، ويف األثر: "حوالينا ال علينا".
 والصواب: اذهب إىل فالن فقل له كذا.   . لنا: اذهب إىل فالن وقل له كذاقو  (11

إذ ال بد من العطف إبلغاء بدليل قوله تعاىل:" اذهبا إىل فرعون إنه طغى فقوال 
 له قوال لينا".

اخرت من  أووإمنا يقال:اخرت أحد األمرين،  قولنا: اخرت بني هذين األمرين. (12
 األمرين ما تشاء.

 "بني" مع االختيار غري معروف. استعمالألن 
 والصواب: أذن له يف السفر.  قولنا: أذن له ابلسفر.  (13

علمه، وأذن يف الشيء: أابحه، بدليل قوله تعاىل: "فأذنوا  ابلشيءألن أذن 
 حلرب.حبرب من هللا ورسوله"، أي: اعلموا هبذه ا

 تزعم فالن اجملموعة، مبعىن صار هلم زعيما.  (14
 .وهذا خطأ ألن التزعم الكذب، من ذلك قوله تعاىل :"فقالوا على هللا بزعمهم"
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 ية كيب النحو ا ت ب. ال
 اإلمساء املرفوعة. 1

 اءفعول الذي مل يسم فاعله واملبتدوهي الفاعل وامل سبعةاملرفوعات 
إن وأخواهتا والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء أخواهتا وخرب و كان إسم  وخربه و 

 .النعت والعطف والتوكيد والبدل
 
 
 

 الفاعلأ( 
الفاعل هو اإلسم املسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه 

بعد فعل اتم معلوم  إليهالفاعل هو املسند ويف تعريف ا خر  28وحلكمه الرفع.
شبهه، حنو "فاز اجملتهد" و"السابق فرسه فائز".فاجملتهد اسند إىل الفعل  أو

التام املعلوم، وهو "فاز" والفرس اسند إىل شبه الفعل التام املعلوم، وهو 
الفاعل، إسم .واملراد بشبه الفعل املعلوم ابق" فكالمها فاعل ملا أسند إليه"الس

إسم الفاعل، و إسم الغة التفضيل، والصفة املشبهة، ومبإسم واملصدر. و 
تعار، حنو املساإلسم الفعل. فهي كلها ترفع الفاعل كالفعل املعلوم. ومنه 

املستعارة اإلسم فخلقه فاعل ملسك مرفوع به، ألن "أكرم رجال مسكا خلقه"
يل قولك و يل شبه الفعل املعلوم والتقدير "صاحب رجال كاملسك" وأتو يف أت

 29ال جريئا غالمه كاألسد"."رأيت رجال أسدا غالمه" "رأيت رج
 م:للفاعل سبعة أحكا

                                                 
 .74(، ص 1980)القاهرة: دار الرتاث، شرح إبن عقيل على ألفية ابن مالك إبن عقيل، 28
 .234ص  ،(1993)بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغال ييني، 29
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( وجوب رفعه. وقد جير لفظا إبضافته إىل املصدر، حنو "إكرام املرء أابه 1
املصدر، حنو "سلم على الفقري سالمك على إسم إىل  أوفر  عليه"، 

من،  أوابلباء،  أوالغين"، وكحديث "من قبلة الرجل امرأته الوضوء". 
شهيدا، حنو ما جاءان من أحد، وكفي ابهلل الالم الزائدات.  أو

 وهيهات هيهات ملا توعدون
( وجوب وقوعه بعد املسند، فإن تقدم ما هو فاعل يف املعىن كان الفاعل 2

 ، حنو "علي قام"إليهضمريا مسترتا يعود 
( انه ال بد منه يف الكالم. فإن ةهر يف اللفظ فذاك. وإال فهو ضمري 3

ملا دل عليه الفعل،   أوملتجهد ينجح" ملذكور، حنو "ا أماراجع 
كحديث "ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن. وال يشرب اخلمرة حني 

ملا دل عليه الكالم، كقولك يف جواب هل  أويشرهبا وهو مؤمن". 
قام، حنو كال إذا بلغت ملا دل عليه امل أوجاء سليم؟ "نعم جاء". 

 .الرتاقي
ف لقرينة دالة عليه كأن جياب به نفي، ( أنه يكون يف الكالم وفعله حمذو 4

 .يد( يف جواب من قال ما جاء أحدحنو )بلى سع
 أو( أن الفعل جيب أن يبقى معه بصيغة الواحد، وإن كان مثىن 5 

جمموعا، فكما تقول "اجتهد التلميذ"، فكذلك تقول "اجتهد 
التلميذان، واجتهد التالميذ" إال على لغة ضعيفة لبعض العرب، 

رماين صاحباك، يها الفعل الفاعل. فيقال على هذه اللغة أكفيطابق ف
 .وأكرموين أصحابك

( أن االصل اتصال الفاعل بفعله، مث أييت بعده املفعول. وقد يعكس 6 
 و "أكرم اجملتهد أستاذه"االمر، فيتقدم املفعول، ويتأخر الفاعل، حن
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( أنه إذا كان مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة يف آخر املاضي، وبتاء املضارعة 7
ومن 30ل املضارع، حنو "جاءت فاطمة، وتذهب خدجية".أو يف 

جمموًعا، ألن  أوأحكام الفاعل جتريد الفعل له إن كان الفاعل مثىًن 
الفاعل قد يكون مفرداً، وقد يكون مثىن، وقد يكون جمموعاً، وكل 

ون مذكرًا وقد يكون مؤنثاً، وحينئٍذ إذا كان الفاعل مفرداً منها قد يك
 ،مؤنثاً وجب جتريد الفعل من عالمة تدل على أنه مفرد أومذكراً كان 

: قام زيد، وقامت هند. وإذا كان الفاعل مثىن حنووهذا ال إشكال فيه 
جمموعًا أبي أنواع اجلمع وجب أيًضا جتريد الفعل من عالمة تدل  أو

: قام الزيدان، وقام الزيدون، فالفعل قام  حنويمٌع،  أوثىن على أنه م
عالمة يمع،  أوكما هو لو أسند إىل فاعل مفرد مل تلحقه عالمة تثنية 

 31.وهذا هو غالب لغة العرب وهو اللغة الفصحى
 

 انئب الفاعلب( 
شبهه، حنو  أوبعد الفعل اجملهول  إليهانئب الفاعل هو املسند 

"يكرم اجملتهد، واحملمود خلقه ممدوح".فاجملتهد اسند اىل الفعل اجملهول، وهو 
"يكرم". وخلقه اسند اىل شبه الفعل اجملهول وهو "احملمود" فكالمها انئب 

املنسوب اإلسم املفعول، و إسم .واملراد بشبه الفعل اجملهول إليهفاعل ملا اسند 
، حنو "صاحب رجال إليهاملنسوب إلسم ااملفعول كما مثل. و إسم ، فإليه

املنسوب يف اإلسم نبواي خلقه"."فخلقه" انئب فاعل لنبوي مرفوع به، ألن 
املفعول. والتقدير "صاحب رجال منسواب خلقه اىل إسم يل و أت

                                                 
 .239، ص .نفسه املرجع30
(، 2010)مكة املكرمة: مكتبة األسدي،فتح رب الربية يف شرح نظم األجرومية امحد بن عمر بن مساعد ، 31
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يف 32األنبياء".وانئب الفاعل قائم مقام الفاعل بعد حذفه وانئب منابه.
املرفوع الذي مل يذكر فاعله اإلسم هو املفعول الذي مل يسم فاعله تعريف أخر 

وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصواب وعمدة بعد أن كان فضلة 
فال جيوز حذفه وال تقدميه على الفعل وجيب أتنيث الفعل إن كان مؤنثا 

يمع  أووجيب أال يلحق الفعل عالمة تثنية ، حنو: إذا زلزلت األر  زلزاهلا 
 .ا حنو: ضرب الزيدان وضرب الزيدونوعجمم أوإن كان مثىن 

، ويسمى أيضا النائب عن الفعل وهذه العبارة أحسن أخصر
ويسمى فعله الفعل املبين للمفعول والفعل املبين للمجهول والفعل الذي مل 

له وكسر ما قبل آخره، وإن كان أو فإن كان الفعل ماضيا ضم  ،يسم فاعله
فإن كان  ،ضرب زيد، ويضرب زيدله وفتح ما قبل آخره حنو أو مضارعا ضم 

له واثنيه حنو تعلم، وتضورب، وإن كان أو املاضي مبدوءا بتاء زائدة ضم 
وإن كان املاضي  ،له اثلثه حنو: انطلق واستخرجأو مبدوءا هبمزة وصل ضم 

معتل العني فلك كسر فائه فتصري عينه ايء حنو قيل وبيع، ولك إمشام 
من صوت الضمة، ولك ضم الفاء الكسرة الضمة وهو خلط الكسرة بشيء 

حيذف الفاعل ويقام املفعول به 33ا ساكنة حنو: قول وبوع.أو فتصري عينه و 
مقامه فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم 

 34.جواز حذفه
فالظاهر حنو وإذا  ،والنائب عن الفاعل على قسمني ةاهر ومضمر

لكن  ،ت، وضربنا وضربت إىل أخر ما تقدمقرأت القرآن واملضمر حنو ضرب
ل: املفعول به  و يبىن الفعل للمفعول وينوب عن الفاعل واحد من أربعة، األ

والثالث: اجلار  ،مك، وصيم رمضانأماكما تقدم، الثاين الظرف حنو جلس 
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والرابع: املصدر حنو فإذا نفخ يف الصور ، واجملرور حنو وملا سقط يف أيديهم
وإذا كان الفعل  ،ينوب غري املفعول به مع وجوده غالبا نفخة واحدة، وال

متعداي ألثنني جعل أحدمها انئبا عن الفعل وينصب الثاين حنو أعطي زيد 
 35درمها.

 

 اءاملبتدج( 
املبتداء إسم  36.املرفوع العاري عن العوامل اللفظيةاإلسم املبتدأ هو 

فاملضمر أان  ،وهو قسمان ةاهر ومضمر 37مرفوع يقع يف أول اجلملة.
وأخواته اليت تقدمت يف فصل املضمر والظاهر قسمان مبتدأ له خرب، ومبتدأ 

والثاين ، ل حنو: هللا ربنا و حممد رسول هللاو فاأل ،له مرفوع سد مسد اخلرب
استفهام حنو أقائم  أواملفعول إذا تقدم عليهما نفي إسم الفاعل و إسم هو 

وال  ،مران؟ وما مضروب العمرانزيد؟ وما قائم الزيدان، وهل مضروب الع
يكون املبتدأ نكرة إال مبسو ، واملسوغات كثرية منها أن يتقدم على النكرة 

ومنها  ،استفهام حنو ما رجل قائم، وهل رجل جالس؟ أإله مع هللا أونفي، 
ومنها أن تكون مضافة  ، أن تكون موصوفة حنو ولعبد مؤمن خري من مشرك

جارا وجمرورا  أوومنها أن يكون اخلرب ةرفا ، حنو "مخس صلوات كتبهن هللا"
 ، مقدمني على النكرة حنو: عندك رجل، ويف الدار امرأة، وحنو ولدينا مزيد
، وقد يكون املبتدأ مصدرا مؤوال من أن والفعل حنو وأن تصوموا خري لكم

 38أي صوموا خري لكم.

                                                 
 .20، ص متممة األجرومية مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن، 35
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املبتدأ ثالثة أقسام صريح، حنو "الكرمي حمبوب"، وضمري منفصل، 
حنو "أنت جمتهد"، ومؤول، حنو "وأن تصوموا خري لكم"، وحنو سواء عليهم 

 أأنذرهتم أم مل تنذرهم، ومنه املثل "تسمع ابملعيدي خري من أن تراه".
من  أول وجوب رفعه. وقد جير ابلباء و األ: للمبتدأ مخسة أحكام

ل حنو "حبسبك و برب، اليت هي حرف جر شبيه ابلزائد. فاأل أوالزائدتني، 
هللا". والثاين حنو هل من خالق غري هللا يرزقكم؟. والثالث حنو "اي رب  
كاسية يف الدنيا عارية يوم القيامة".الثاين وجوب كونه معرفة حنو "حممد 

نكرة مفيدة، حنو "جملس علم ينتفع به خري من عبادة سبعني  أورسول هللا" 
قول "كيف سعيد؟"، فيقال سنة".الثالث جواز حذفه إن دل عليه دليل، ت

يف اجلواب "جمتهد" أي هو جمتهد، الرابع وجوب حذفه وذلك يف أربعة 
 :مواضع

إن دل عليه جواب القسم، حنو "يف ذميت ألفعلن كذا"، أي يف ذميت  .1
 ميثاق. أوعهد 

إن كان خربه مصدرا انئبا عن فعله حنو "صرب يميل" و "مسع وطاعة"،  .2
 وطاعة.أي صربي صرب يميل، وأمري مسع 

الذم بعد "نعم وبئس". مؤخرا عنهما،  أوإن كان اخلرب خمصوصا ابملدح  .3
حنو نشعم الرجل أبو طالب، وبئس الرجل أبو هلب، فأبو، يف املثالني، 

 خرب ملبتدأ حمذوف تقديره "هو".
ترحم،  أوذم  أوإن كان يف االصل نعتا قطع عن النعتية يف معر  مدح  .4

لئيم" و "احسن اىل دع جمالسة فالن الحنو "خذ بيد زهري الكرمي" و "
 39.فالن املسكني"
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 واخلربد( 
ما أسند اىل املبتدأ، وهو الذي تتم به مع املبتدأ فائدة. هو اخلرب 

واخلرب هو . واجلملة املؤلفة من املبتدأ واخلرب تدعى يملة امسيةويتعلق ابملبتدأ
اجلزء الذي يتمم به الفائدة مع مبتدأ وهو قسمان مفرد وغري مفرد فاملفرد 

 أماحنو زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، وزيد أخوك وغري املفرد 
شبه اجلملة  أماو  ، وربك خيلق ما يشاء وخيتاره، يملة فعلية حنو زيد قام أبو 
والركب ، رف حنو زيد عندك، والسفر غدافالظ، وهو الظرف واجلار واجملرور

 واحلمد هلل، واجلار واجملرور حنو زيد يف الدار ،أسفل منكم
ويتعلق الظرف واجلار واجملرور إذا وقعا خربا مبحذوف وجواب تقديره  

وإمنا  ،وال خيرب بظرف الزمان عن الذات فال يقال زيد اليوم ،مستقر أوكائن 
غدا وقوهلم الليلة اهلالل  ليوم، والسفرخيرب به عن املعاين حنو الصوم ا

وقد . وهو الغفور الودود، وجيوز تعدد اخلرب حنو زيد كاتب وشاعرمؤول.
يتقدم على املبتدأ جوازا حنو يف الدار زيد ووجواب حنو أين زيد؟ وإمنا عندك 

وقد حيذف كل من املبتدأ واخلرب جوازا حنو سالم . أم على قلوب أقفاهلا، زيد
وجيب حذف اخلرب بعد  ، أي سالم عليكم أمن قوم منكرون،  قوم منكرون

وبعد القسم الصريح  ،أي لوال أنتم موجودون، لوال حنولوال أنتم لكنا مؤمنني
املعية  أووبعد و  ، أي لعمرك قسمي ، حنولعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون
وقبل احلال اليت ال تصلح أن تكون ، حنو كل صانع وما صنع أي مقروانن

 40ا حنو ضريب زيدا قائما أي إذا كان قائما.خرب 
ل وجوب رفعه.الثاين أن االصل فيه و األ: خلرب املبتدأ سبعة أحكام

أن يكون نكرة مشتقة. وقد يكون جامدا. حنو "هذا حجر".الثالث وجوب 
مطابقته للمبتدأ إفرادا وتثنية ويمعا وتذكريا وأتنيثا.الرابع جواز حذفه إن دل 

                                                 
 .21، ص متممة األجرومية مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن، 40
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خرجت فاذا األسد"، أي فاذا األسد حاضر، وتقول "من عليه دليل، حنو "
جمتهد؟" فيقال يف اجلواب "زهري" أي "زهري جمتهد"، ومنه قوله تعاىل أكلها 

الشرط، حنو سم دائم وةلها أي وةلها كذلك. الثاين أن يكون مشبها إب
"الذي يتجهد فله جائزة" و "كل تلميذ جيتهد فهو على هدى".الثالث أن 

له صدر الكالم، حنو "غالم من جمتهد؟" و "زمام كم أمر م إسيضاف اىل 
يف يدك".الرابع أن يكون مقرتان بالم التأكيد وهي اليت يسموهنا الم االبتداء، 
حنو لعبد مؤمن خري من مشرك.اخلامس أن يكون لك من املبتدأ واخلرب 

باس نكرة، وليس هناك قرينة تعني أحدمها، فيتقدم املبتدأ خشية الت أومعرفة 
، حنو "أخوك علي"، إن أردت اإلخبار عن االخ، و إليهاملسند ابملسند 

"علي أخوك"، إن أردت اإلخبار عن علي، وحنو "أسن منك أسن مين" إن 
قصدت اإلخبار عمن هو أسن من خماطبك "وأسن مين أسن منك"، إن 
أردت اإلخبار عمن هو أسن منك نفسك.السادس أن يكون املبتدأ حمصورا 

معىن،  أورب، وذلك أبن يقرتن اخلرب إبال لفظا حنو وما حممد إال رسول يف اخل
 41حنو "إمنا أنت نذير".

 
 كانه( إسم  

كان وأخواهتا فإهنا ترفع املبتدأ تشبيها ابلفاعل ويسمى امسها   أماف
وهذه األفعال على ثالثة  ،تنصب اخلرب تشبيها ابملفعول ويسمى خربها

أحدها ما يعمل هذا العمل من غري شرط وهو كان، أمسى،  ،أقسام
فأصبحتم ، وأصبح، وةل، وابت، وصار، وليس، حنووكان هللا غفورا رحيما

 أوهني  أووالثاين ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي . بنعمته إخواان
والثالث .  دعاء وهو أربعة زال، وفتئ، وبرح، وانفك، حنووال يزالون خمتلفني
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ما يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدمه ما املصدرية الظرفية وهو: دام حنو ما 
ومسيت ما هذه مصدرية ألهنا تقدر ابملصدر وهو الدوام، ومسيت  ،دمت حيا

 ية لنيابتها عن الظرف وهو املدة.ةرف
وكان وجيوز يف خرب هذه األفعال أن يتوسط بينها وبني امسها، حنو 

وز أن يتقدم أخبارهن عليهن إال ليس، ودام  وجي، حقا علينا نصر املؤمنني
ولتصاريف هذه الفعال من املضارع واألمر واملصدر  ،كقولك عاملا كان زيد

وقل كونوا ،  الفاعل ما للماضي من العمل، حنوحىت يكونوا مؤمننيإسم و 
وتستعمل هذه الفعال اتمة أي مستغنية عن اخلرب حنو وإن كان ذو ، حجارة

فسبحان هللا حني متسون وحني تصبحون أي حني ، عسرة أي وإن حصل
إال زال وفتئ وليس فإهنا ،  الصباح، وحني تدخلون يف املساءتدخلون يف

وختتص كان جبواز زايدهتا بشرط أن تكون بلفظ املاضي وأن ، مالزمة للنقص
تكون يف حشو الكالم حنو ما كان أحسن زيداوختتص أيضا جبواز حذفها 

وذلك كثري بعد لو، وإن الشرطيتني كقوله صلى هللا  مع امسها وإبقاء خربها
عليه وسلم" التمس ولو خامتا من حديد"  وختتص أيضا جبواز حذف نون 

وإن ، مضارعها اجملزوم إن مل يلقها ساكن وال ضمري نصب، حنوومل أك بغيا
 42.تك حسنة

 
 

 ان  و( خرب 
إن وأخواهتا فتنصب املبتدأ ويسمى امسها وترفع اخلرب ويسمى  أماو 

خربها وهي ستة أحرفإن وأن ومها لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها حنو فإن 
ذلك أبن هللا هو احلق وكأن للتشبيه املؤكد حنو كأن زيدا  ،هللا غفور رحيم

 أسد، لكن لالستدراك حنو زيد شجاع ولكنه خبيل، ليت للتمين حنو ليت
                                                 

 .23، ص متممة األجرومية مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن، 42
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الشباب عائد، لعل للرتجي حنو لعل زيدا قادم وللتوقع حنو لعل عمر هالك، 
وال يتقدم خرب هذه احلرف عليها وال يتوسط بينها وبني امسها إال إذا كان 

وتتعني إن املكسورة يف االبتداء حنو  ،جارا وجمرورا حنوإن لدينا أنكاال أوةرفا 
لياء هللا ال خوف أو م حنو أال إن وبعد أال اليت يستفتح هبا الكال ،إان أنزلناه
لس وبعد القسم وبعد حيث حنو جلست حيث إن زيدا جا ، عليهم

وإذا دخلت الالم يف  ، وبعد القول حنوقال إين عبد هللا ، حنووالكتاب املبني
وتتعني أن  ،خربها حنووهللا يعلم إنك لرسوله وهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون

حمل املفعول  أو، مل يكفهم أان أنزلناأو فاعل حنو املفتوحة إذا حلت حمل ال
حمل املبتدا حنوومن آايته أنك ترى  أو، حنووال ختافون أنكم أشركتم ابهلل

 ، دخل عليها حرف اجلر حنوذلك أبن هللا هو احلق أو، األر  خاشعة
وجيوز األمران بعد فاء اجلزاء حنومن عمل منكم سوءا جبهالة مث اتب من 

وبعد إذا الفجائية حنو خرجت فإذا أن زيدا ، ه غفور رحيمبعده وأصلح فأن
ولبيك أن  ،قعت موقع التعليل حنوندعوه إنه هو الرب الرحيمو ا قائم وكذلك إذ

 احلمد والنعمة لك.
وتدخل الم االبتداء بعد إن املكسورة على أربعة أشياء على خربها 

وعلى  ،ور رحيمبشرط كونه مؤخرا مثبتا حنوإن ربك لسريع العقاب وإنه لغف
وعلى  ،يل األبصارو امسها بشرط أن يتأخر عن اخلرب حنوإن يف ذلك لعربة أل

ضمري الفصل حنوإن هذا هلو القصص احلقوعلى معمول اخلرب بشرط تقدمه 
وتنفصل ما الزائدة هبذه األحرف  ، على اخلرب حنو إن زيدا لعمر ضارب
  ،ى إيل أمنا إهلكم إله واحدقل إمنا يوح، فيبطل عملها حنو إمنا هللا إله واحد

إال ليت فيجوز فيها اإلعمال  ،ولكنما، ولعلما زيد قائم ،كأمنا زيد قائم
 واإلمهال حنو ليتما زيد قائم بنصب زيد ورفعه.
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وختفف إن املكسورة فيكثر إمهاهلا حنوإن كل نفس ملا عليها 
يف قراءة من خفف إن وملا  ، ويقل إعماهلا حنووإن كال ملا ليوفينهم ، حافظ

وإن خففت املفتوحة بقي  ،يف اآليتني وتلزم والالم يف خربها إذا أمهلت
وجيب ، إعماهلا ولكن جيب ان يكون امسها ضمري الشأن وان يكون حمذوفا

كأن بقي إعماهلا وإذا خففت   ،علم أن سيكونأن يكون خربها يملة حنو 
 .وجيوز حذف امسها

 
 التوابع للمرفوعز( 

 النعت .1
ليبني إسم النعت ويسمى الصفة أيضا هو ما يذكر بعد 

ل حنو "جاء التلميذ و أحوال ما يتعلق به. فاأل أوبعض أحواله 
اجملتهد"، والثاين حنو "جاء الرجل اجملتهد غالمه".فالصفة يف املثال 

ل بينت حال املوصوف نفسه. ويف املثال الثاين مل تبني حال و األ
هو وإمنا بينت ما يتعلق به، وهو الغالم.النعتاملوصوف، وهو الرجل، 

إسم املؤول به املباين للفظ متبوعة، واملراد ابملشتق  أوالتابع املشتق 
املفعول كمضروب، والصفة املشبهة كحسن، إسم الفاعل كضارب، و 

اإلشارة حنو: إسم التفضيل كأعلم، واملراد ابملؤول ابملشتق إسم و 
حنو مررت بزيد الذي قام، وذو املوصول إسم مررت بزيد هذا، و 

مبعىن صاحب حنو: مررت برجل ذي مال، وأمساء النسب حنو مررت 
برجل دمشقي، ومن ذلك اجلملة وشرط املنعوت هبا أن يكون نكرة 

 .حنوواتقوا يوما ترجعون فيه إىل هللا
الفاعل إسم األصل يف النعت أن يكون امسا مشتقا، ك

التفضيل. حنو "جاء التلميذ  إسماملفعول والصفة املشبهة و إسم و 
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اجملتهد. أكرم خالدا احملبوب. هذا رجل حسن خلقه. سعيد تلميذ 
يملة امسية.وقد يكون امسا  أوأعقل من غريه".وقد يكون يملة فعلية، 
 :جامدا مؤوال مبشتق. وذلك يف تسع صور

املصدر، حنو "هو رجل ثقة"، أي موثوق به، و "أنت رجل  .أ
 عدل"، أي عادل.

 .إليهشارة، حنو "أكرم عليا هذا"، أي املشار االإسم  .ب
"ذو"، اليت مبعىن صاحب، و "ذات"، اليت مبعىن صاحبة، حنو  .ج

"جاء رجل ذو علم، وامرأة ذات فضل، أي صاحب علم، 
 وصاحبة فضل.

املوصول املقرتن أبل، حنو "جاء الرجل الذي اجتهد"، أي اإلسم  .د
 اجملتهد.

ال أربعة"، أي معدودون ما دل على عدد املنعوت، حنو "جاء رج .ه
 هبذا العدد.

الذي حلقته ايء النسبة، حنو "رأيت رجال دمشقيا، منسواب اإلسم  .و
 إىل دمشق.

ما دل على تشبيه، حنو "رأيت رجال أسدا، أي شجاعا، و "فالن  .ز
 رجل ثعلب"، أي حمتال. والثعلب يوصف ابالحتيال.

" أي رجال "ما" النكرة اليت يراد هبا االهبام، حنو "أكرم رجال ما .ح
مطلقا غري مقيد بصفة ما. وقد يراد هبا مع االهبام التهويل، ومنه 

 املثل "ألمر ماجدع قصري أنفه"، أي ألمر عظيم.
كلمتا "كل وأي"، الدالتني على استكمال املوصوف للصفة، حنو  .ط

"أنت رجل كل الرجل"، أي الكامل يف الرجولية، و "جاءين رجل 
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. ويقال أيضا "جاءين رجل أميا أي رجل"، أي كامل يف الرجولية
 رجل"، بزايدة "ما".

ينقسم النعت إىل حقيقي وسبيب.فاحلقيقي ما يبني صفة 
جيب أن يكون النعت من صفات متبوعه، حنو "جاء خالد األديب".

مطابقا للمنعوت يف التذكري والتأنيث، ويف اإلفراد والتثنية واجلمع ويف 
والسبيب ما يبني صفة من صفات ما له 43حركات اإلعراب الثالثة.

تعلق مبتبوعه وارتباط به حنو "جاء الرجل احلسن خطه".فاألديب بني 
احلسن فلم يبني صفة الرجل، إذ ليس  أماصفة مبتوعه، وهو خالد. 

القصد وصفة ابحلسن، وإمنا بني صفة اخلط الذي له ارتباط ابلرجل، 
 .إليهألنه صاحبه املنسوب 

تبع منعوته يف االعراب واالفراد والتثنية والنعت جيب أن ي
واجلمع والتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري. إال إذا كان النعت 
سببيا غري متحمل لضمري املنعوت، فيتبعه حينئذ وجواب يف االعراب 
والتعريف والتنكري فقط. ويراعى يف أتنيثه وتذكريه ما بعده. ويكون 

 مفردا دائما.
احلقيقي "جاء الرجل العاقل. رأيت الرجل فتقول يف النعت 

العاقل.مررت ابلرجل العاقل. جاءت فاطمة العاقلة. رأيت فاطمة 
العاقلة. مررت بفاطمة العاقلة. جاء الرجالن العاقالن. رأيت 
الرجلني العاقلني. جاء الرجال العقالء. رأيت الرجال العقالء. مررت 

. رأيت الفاطمات ابلرجال العقالء. جاءت الفاطمات العاقالت
العاقالت. مررت ابلفاطمات العاقالت".وتقول يف النعت السبيب، 
الذي مل يتحمل ضمري املنعوت "جاء الرجل الكرمي أبوه، والرجالن 

                                                 
 .10(، 1971)لبنان: دارالكتب العلمية،  النحو والصرفاملوسوعة الشاملة يف أمين أمني عبد الغين، 43
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الكرمي أبومها، والرجال الكرمي أبوهم، والرجل الكرمية أمه. والرجالن 
ها، واملرأاتن الكرمية أمهما، والرجال الكرمية. أمهم، واملرأة الكرمي أبو 

الكرمي أبومها، والنساء الكرمي أبوهن، واملرأة الكرمية أمها، واملرأاتن 
 الكرمية أمهما، والنساء الكرمية أمهن".

النعت السبيب، الذي يتحمل ضمري املنعوت، فيطابق  أما
منعوته إفرادا وتثنية ويمعا وتذكريا وأتنيثا، كما يطابقه إعرااب وتعريفا 

"جاء الرجالن الكرميا األب، واملرأاتن الكرميتا األب، وتنكريا، فتقول 
 44والرجال الكرام األب، والنساء الكرميات األب".

وفائدته ختصيص املنعوت إن كان نكرة حنو مررت برجل 
صاحل، وتوضيحه إن كان معرفة حنو جاء زيد العامل. وقد يكون جملرد 

حنو أعوذ ابهلل من  جملرد الذم أواملدح حنو: بسم هللا الرمحن الرحيم، 
 أوالرتحم حنو اللهم ارحم عبدك املسكني،  أوالشيطان الرجيم، 

وإذا كان املنعوت معلوما بدون النعت  ،للتأكد حنوتلك عشرة كاملة
جاز يف النعت اإلتباع والقطع، ومعىن القطع أن يرفع النعت على أنه 

 ،احلمد هلل احلميد خرب مبتدأ حمذوف وينصب بفعل حمذوف حنو
وأجاز فيه سيبويه اجلر على اإلتباع والرفع بتقدير هو والنصب 

وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان املنعوت معلوما  ،بتقدير أمدح
بدوهنا جاز إتباعها كلها وقطعها كلها وإتباع البعض وقطع البعض 

ا إليهبشرط تقدمي املتبع وإن مل يعرف إال مبجموعها أبن احتاج 
إن تعني ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض وجب إتباعها كلها، و 

 جه الثالثة.و األ
 العطف. 2

                                                 
 .73، ص جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغال ييني، 44
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العطف هو ان يتوسط بني املعطوف واملعطوف عليه خزف 
عطف هو اتبع جامد، يشبه النعت يف كونه ال45من حروف العطف.

يكشف عن املراد كما يكشف النعت. وينزل من املتبوع منزلة 
كقول الراجز "أقسم ابهلل أبو الكلمة املوضحة لكلمة غريبة قبلها،  

حفص عمر".فعمر عطف بيان على "أبو حفص"، ذكر لتوضيحه 
والكشف عن املراد به، وهو تفسري له وبيان، وأراد به سيدان عمر 
بن اخلطاب، رضي هللا عنه.وفائدته إيضاح متبوعه، إن كان املتبوع 
ليا معرفة، كاملثال السابق، وختصيصه إن كان نكرة، حنو "اشرتيت ح

 كفارة طعام مساكني".  أوسوارا". ومنه قوله تعاىل "
وجيب أن يطابق متبوعه يف اإلعراب واإلفراد والتثنية واجلمع 
والتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري.ومن عطف البيان ما يقع بعد 
"أي وأن" التفسرييتني. غري أن "أي" تفسر هبا املفردات واجلمل، و 

مل املشتملة على معىن القول دون أحرفه. "أن" ال يفسر هبا إال اجل
، أي اذهب". وتقول إليهتقول "رأيت ليثا، أي أسدا" و "أشرت 

، أن عجل ابحلضور.وإذا تضمنت "إذا" معىن "أي" إليه"كتبت 
التفسريية، كانت حرف تفسري مثلها، حنو "تقول امتطيت الفرس إذا 

 ف.ركبته". وسيأيت هلذا البحث فضل بيان يف ابب احلرو 
 :حكام تتعلق بعطف البيانأ
ضح من متبوعه وأشهر، وإال فهو أو جيب أن يكون عطف البيان  .أ

اإلشارة، إسم بدل حنو "جاء هذا الرجل"، فالرجل. بدل من 
ضح من املعرف أبل. أو اإلشارة إسم وليس عطف بيان، ألن 

وأجاز بعض النحويني أن يكون عطف بيان، ألهنم ال يشرتطون 

                                                 
 .323(، 1969)لبنان: بريوت،  معني الطالب يف قواعد النحو واإلعرابحممد علي عفش، 45
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ضع من املتبوع. وما هو ابلرأي السديد، ألنه إمنا أو فيه أن يكون 
 ضح من املبني.أو يؤتى به للبيان واملبني جيب أن يكون 

الفرق بني البدل وعطف البيان أن البدل يكون هو املقصود  .ب
عطف البيان فليس هو املقصود،  أماابحلكم دون املبدل منه. و 

ع )أي عطف بل إن املقصود ابحلكم هو املتبوع، وإمنا جيء ابلتاب
 البيان( توضيحا له وكشفا عن املراد منه.

كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدل الكل من  .ج
عن متبوعه، فيجب حينئذ  أوالكل، إذا مل ميكن االستغناء عنه 

أن يكون عطف بيان. فمثال عدم جواز االستغناء عن التابع 
ها" قولك "فاطمة جاء حسني أخوها"، ألنك لو حذفت "أخو 

 من الكالم لفسد الرتكيب.

فعطف البيان هو  ،العطف نوعان عطف بيان وعطف نسق
التابع املشبه للنعت يف توضيح متبوعه إن كان معرفة حنو أقسم ابهلل 
 ،أبو حفص عمر، وختصيص إن كان نكرة حنو هذا خامت حديد ابلرفع
 أوويفارق النعت يف كونه جامدا غري مؤول مبشتق، والنعت مشتق 

جه أو ول مبشتق يوافق متبوعه يف أربعة من عشرة يف واحد من مؤ 
اإلعراب الثالثة ويف واحد من التذكري والتأنيث، ويف واحد من 
التعريف والتنكري ويف واحد من اإلفراد والتثنية واجلمع، ويصح يف 

 عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل يف الغالب.
نه وبني متبوعه عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بي أما

، والفاء، ومث، وحىت، وأم، أوحرف من هذه احلروف العشرة وهي الو 
ىل تقتضي التشريك يف اإلعراب و ، وبل، وال، ولكن، فالسبعة األأماو 

فإن عطفت  ،واملعىن والثالثة الباقية تقتضي التشريك يف اإلعراب فقط
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على خمفو   أوعلى منصوب نصبت،  أوهبا على مرفوع رفعت، 
ومن يطع هللا ، على جمزوم جزمت حنووصدق هللا ورسوله أوت، خفض

بعده،  أومعه،  أوملطلق اجلمع حنو جاء زيد وعمرو قبله،  أوورسوهلوالو 
مث للرتتيب والرتاخيثم إذا ، ته فأقربهأماوالفاء للرتتيب والتعقيب حنومث 

شاء أنشره، والعطف حبىت قليل ويشرتط فيه ان يكون املعطوف هبا 
ةاهرا وأن يكون بعضا من املعطوف عليه، وغاية له حنو أكلت امسا 

وجيوز اجلر على أن حىت جارة كما  ،ابلنصب ،السمكة حىت رأسها
وجيوز الرفع على أن حىت ابتدائية ورأسها مبتدأ  ،تقدم يف املخفوضات

وأم لطلب التعيني إن كانت  ،واخلرب حمذوف، أي حىت رأسها مأكول
اإلابحة بعد  أوللتخيري  أوو  ،د املستوينيبعد مهزة داخلة على أح
الزهاد،  أوأختها، وحنو جالس العلماء  أوالطلب حنو تزوج هندا 

، بعض أوالتفضيل بعد اخلرب حنوقالوا لبثنا يوما  أواإلهبام  أووللشك 
بعد الطلب  أوبكسر اهلمزة مثل  أماو  ،إايكم لعلى هدى أووإان 

وبقية األمثلة واضحة.وقيل إن  ،أختها أوهندا  أماواخلرب حنو جتوز 
ىل ألنه حرفها و حرف تفصيل كاأل أما، وأن أوالعطف إمنا هو الو 

لكن لالستدراك  ،وبل لإلضراب غالبا حنو قام زيد بل عمرو ،تفصيل
وال لنفي احلكم عما بعدها حنو:  ،حنو مررت رجل صاحل لكن طاحل

 46قام زيد ال عمرو.
 توكيد. ال3

تثبيت أمر املكرر يف نفس السامع، حنو  التوكيد تكرير يراد به
لفظي إىل التوكيد ينقسم "جاء علي نفسه"، وحنو "جاء علي علي".
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مبرادفه، سواء أكان  أوفاللفظي يكون إبعادة املؤكد بلفظه 47ومعنوي.
امسا ةاهرا، أم ضمريا، أم فعال، أم حرفا، أم يملة. فالظاهر حنو "جاء 

وقمنا حنن". ومنه قوله تعاىل علي علي". والضمري حنو "جئت أنت. 
اي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة والفعل حنو "جاء جاء علي". 
واحلرف حنو "ال، ال أبوح ابلسر. واجلملة حنو "جاء علي، جاء علي، 
وعلي جمتهد، عليإل جمتهد". واملرادف حنو "أتى جاء علي".وفائدة 

قلبه، وإزالة ما  التوكيد اللفظي تقرير املؤكد يف نفس السامع ومتكينه يف
يف نفسه من الشبهة فيه.فانك ان قلت "جاء علي"، فان اعتقد 

ةهرت  أواملخاطب أن اجلائي هو ال غريه ادميت بذلك وأن أنكر، 
ازالة للشبهة  أوعليه دالئل االنكار، كررت لفظ "علي" دفعا إلنكاره، 

اليت عرضت له. وان قلت "جاء علي، جاء علي"، فامنا تقول ذلك 
الحت عليه شبهة فيه، فتثبت ذلك يف  أوأنكر السامع جميئه، اذا 

 قلبه ومتيط عنه الشبهة.
 أويميع  أوالعني  أوالتوكيد املعنوي يكون بذكر "النفس 

كلتا، على شرط أن تضاف هذه املؤكدات إىل ضمري   أوكال   أوعامة 
يناسب املؤكد، حنو "جاء الرجل عينه، والرجالن أنفسهما. رأيت 

هم. أحسنت إىل فقراء القرية عامتهم. جاء الرجالن كالمها، القوم كل
واملرأاتن كلتامها".وفائدة التوكيد ابلنفس والعني رفع احتمال أن يكون 

نسيان.فان قلت "جاء األمري" فرمبا يتوهم  أوسهو  أويف الكالم جماز 
 أوالنسيان  أو، هو على سبيل التجوز إليهالسامع أن اسناد اجمليء 

العني، رفعا هلذا االحتمال، فيعتقد  أوتؤكده بذكر النفس السهو، ف

                                                 
 حنو اللغة العربية كتاب يف قواعد النحو والصرف مفصلة موثقة مؤيدة ابلشواهد واالمثلةحممد أسعد النادري، 47

 .826(، 1988)لبنان: بريوت املكتبة العصرية، 
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السامع حينئذ أن اجلائي هو ال جيشه وال خدمه وال حاشيته وال 
شيء من األشياء املتعلقة به.وفائدة التوكيد بكل ويميع وعامة الداللة 

 48على االحاطة والشمول.
إذا أريد تقوية املعن فيجوز أن يؤتى بعد كله، أبيمع وبعد  
كلتا جبمعاء، وبعد كلهم أبيمعني، وبعد كلهن جبمع، قال هللا 

 ،وتقول جاء اجليش كله أيمع ،تعالىفسجد املالئكة كلهم أيمعون
وقد يوكد أبيمع ويمعاء  ،والنساء كلهن يمع ،والقبيلة كلها يمعاء

وقد يوتى بعد أيمع .وأيمعني ويمع بدون كل، حنووألغوينهم أيمعني
بصع، وأبتع حنو: جاء القوم كلهم أيمعون بتوابعه وهي أكتع، وأ

ىن واحد ولذلك ال يعطف على وأكتعون وأبصعون وأبتعون، وهي مبع
والتوكيد اتبع للمؤكد يف رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وال جيوز نفسه.

 49توكيد النكرة عند البصريني.
 البدل. 4

من إسم وإذا أبدل  50.هو التابع املقصود ابحلكم بال واسطة
البدل يف تعريف أخر  51فعل من فعل تبعه يف يميع إعرابه. إسم أو

هو التابع املقصود ابحلكم بال واسطة بينه وبني متبوعه حنو "واضع 
م يف إعرابه. وهو املقصود حبكم مام علي".فعلي اتبع لألماالنحو األ

م امنا ذكر توطئة ومتهيدا له، ليستفاد ما. واألإليهنسبة وضع النحو 
توكيد وبيان، ال يكون يف ذرك أحدمها دون اآلخر. مبجموعهما فضل 

م غري مقصود ابلذات، ألنك لو حذفته الستقل "علي" ابلذكر مافاأل
                                                 

 .74، ص جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغال ييني، 48
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مستقال. وال  مامنفردا، فلو قلت "واضع النحو علي"، كان كأل
 واسطة بني التابع واملتبوع.

ان كان التابع مقصودا ابحلكم، بواسطة حرف من  أما
أحرف العطف، فال يكون بدال بل هو معطوف، حنو "جاء علي 
وخالد" وقد خرج عن هذا التعريف النعت والتوكيد أيضا، ألهنما غري 

 مقصودين ابلذات وامنا املقصود هو املنعوت واملؤكد.
كل البدل أربعة أقسام البدل املطابق ويسمى أيضا بدل ال

من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل االشتمال، والبدل 
بدل الكل من الكل هو بدل الشيء مما كان  أواملباين.فالبدل املطابق 

طبق معناه، كقوله تعاىل إهدان الصراط املستقيم، صراط الذين أنعمت 
عليهم. فالصراط املستقيم وصراط املنعم عليهم متطابقان معىن، 

دالن على معىن واحد.وبدل البعض من الكل هو ألهنما، كليهما، ب
أكثر  أواي للنصف، أو مس أوبدل اجلزء من كله، قليال كان ذلك الزء، 
ثلثاها"، وحنو  أونصفها،  أومنه، حنو " جاءت القبيلة ربعها. 

وحنو "جاء التالميذ عشرون  وفعل وحرف"،إسم "الكلمة ثالثة أقسام 
مما يشتمل عليه، على شرط  وبدل االشتمال هو بدل الشيء. منهم"

أن ال يكون جزءا منه، حنو "نفعين املعلم علمه. أحببت خالدا 
شجاعته. أعجبت بعلي خلقه الكرمي". فاملعلم يشتمل على العلم، 
وخالد يشتمل على الشجاعة، وعلي يشتمل على اخللق. وكل من 
العلم والشجاعة واخللق، ليس جزءا ممن يشتمل عليه.وال بد لبدل 

عض وبدل االشتمال من ضمري يربطهما ابلبدل، مذكورا، كان،  الب
كقوله تعاىل مث عموا وصموا، كثري منهم، وقوله يسألونك عن الشهر 

مقدرا، كقوله سبحانه وهلل على الناس حج البيت  أواحلرام. قتال فيه، 
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سبيال، وقوله قتل أصحاب األخدود، النار ذات  إليهمن استطاع 
ين هو بدل الشيء مما يباينه، حبيث ال يكون الوقود.والبدل املبا

مطابقا له، وال بعضا منه، وال يكون املبدل منه مشتمال عليه. وهو 
ثالثة أنواع بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل االضراب.فبدل الغلط 

اللسان، فذكر غلطا،  إليهما ذكر ليكون بدال من اللفظ الذي سبق 
أن تذكر التلميذ، فسبق لسانك، حنو "جاء املعلم، التلميذ"، أردت 

وبدل . فتذكرت غلطك، فأبدلت منه التلميذفذكرت املعلم غلطا، 
النسيان ما ذكر ليكون بدال من لفظ تبني لك بعد ذكره فساد 
قصده، حنو "سافر علي إىل دمشق، بعلبك"، تومهت أنه سافر إىل 
دمشق، فأدركك فساد رأيك، فأبدلت بعلبك من دمشق.فبدل الغلط 

 علق ابللسان، وبدل النسيان يتعلق ابجلنان.يت
وبدل االضراب ما كان يف يملة، قصد كل من البلد واملبدل 
منه فيها صحيح، غري أن املتكلم عدل عن قصد املبدل منه إىل قصد 
البدل، حنو "خذ القلم، الورقة"، أمرته أبخذ القلم، مث أضربت عن 

ل يف حكم و ألاألمر أبخذه إىل أمره أبخذ الورقة، وجعلت ا
املرتوك.والبدل املباين أبقسامه ال يقع يف كالم البلغاء. والبليغ إن وقع 
يف شيء منها، أتى بني البدل واملبدل منه بكلمة "بل"، داللة على 

 52إضرابه. أونسيانه  أوغلطه 
 

 اء املنصوبة. اإلمس2
واملصدر، وةرف الزمان، املنصوابت مخسة عشر وهي املفعول به، 

وةرف املكان، واحلال، والتمييز، واملستثىن، وإسم ال، واملنادى، واملفعول من 
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أربعة أشياء   للمنصوبوهوبع ا، والتأجله، واملعفعول معه، وخرب كان، وإسم إن، 
 .تكما تقدم

 املفعول بهأ( 
الذي يقع عليه الفعل حنو ضربت زيدا، اإلسم املفعول به هو 

وهو على قسمني ةاهر  ،يقيمون الصالة ،واتقوا هللا ،فرسوركبت ال
ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، واملضمر قسمان متصل حنو أكرمين 
وأخوته، ومنفصل خنو إايي وإخوته، وقد تقدم ذلك يف فصل املضمر، 

ود، وقد يتقدم على أو واألصل يف أن يتأخر عن الفاعل حنو وورث سليمان د
وقد  ،ضرب سعدى موسى، ووجواب حنو زان الشجرة نورهالفاعل جوازا حنو 

ووجواب ، قالوا خريا يتقدم على الفعل والفاعل ومنه ما اضمر عامله جوازا حنو
 أوويتأخر عنه فعل إسم يف مواضع منها ابب االشتغال وحقيقته أن يتقدم 

يف مالبسه عن العمل يف  أوالسابق اإلسم وصف مشتغل ابلعمل يف ضمري 
غدا، وزيدا ضربت  أوسابق حنو زيدا اضربه، وزيدا أان ضاربه اآلن الاإلسم 

فالنصب يف ذلك كله  ،غالمه، وقوله تعالىوكل إنسان ألزمناه طآئره يف عنقه
أان ضارب زيدا  ،مبحذوف وجواب يفسره ما بعده والتقدير اضر زيدا اضربه

 53أان ضاربه، أهنت زيدا ضربت غالمه، وألزمنا كل إنسان ألزمناه.
 :للمفعول به أربعة أحكام

 أنه جيب نصبه.( 1 
أنه جيوز حذفه لدليل، حنو "رعت املاشية"، ويقال "هل رأيت خليال؟ ( 2 

"، فتقول "رأيت"، قال تعاىل ما ودعك ربك وما قلى ، وقال ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى، إال تذكرة ملن خيشى .وقد ينزل املتعدي منزلة 

ملفعول به، فال يذكر له مفعول وال يقدر،  الالزم لعدم تعلق غر  اب
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كقوله تعاىل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون .وما نصب 
مفعولني من أفعال القلوب، جاز فيه حذف مفعوليه معا، وحذف 

 أحدمها لدليل.
أنه جيوز أن حيذف فعله لدليل، كقوله تعاىل ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خريا ( 3

ويقال لك "من أكرم؟، فتقول "العلماء"، أي أكرم ، أي أنزل خريا، 
العلماء.وجيب حذفه يف األمثال وحنوها مما اشتهر حبذف الفعل، حنو 
"الكالب على البقر"، أي أرسل الكالب، وحنو أمر مبكياتك، ال أمر 
مضحكاتك"، أي الزم واقبل، وحنو "كل شيء وال شتيمة حر"، أي 

و "أهال وسهال"، أي جئت ائت كل شيء، وال تيت شتيمة حر، وحن
أهال ونزلت سهال.ومن ذلك حذفه يف أبواب التحذير واإلغراء 
واالختصاص واالشتغال والنعت املقطوع. وسيأيت بيان ذلك يف 

 مواضعه.
أن األصل فيه أن يتأخر عن الفعل والفاعل. وقد يتقدم على الفاعل، ( 4 

 على الفعل والفاعل معا. أو
 
 (املطلقاملفعول ب( املصدر )

مصدر يذكر بعد فعل من لفظه أتكيدا ملعناه، أو املفعول املطلق 
املفعول املطلق وهو 54بياان لعدده أو بياان لنوعه أو بدال من التلفظ بفعله.

فاملؤكد لعامله  ،عدده أواملبني لنوعه  أواملصدر الفضلة املؤكدة لعامله 
وقولك ضربت ضراب، واملبني لنوع عامله  ،حنووكلم هللا موسى تكليما

حنوفأخذانهم أخذ عزيز مقتدر، وقولك ضربت زيدا ضرب األمري، واملبني 
وقولك ضربت زيدا ضربتني، وهو قسمان  ،لعدد عامله حنوفدكتا دكة واحدة
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لفظي ومعنوي فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم، وإن وافق معىن 
إسم دا، وقمت وقوفا، واملصدر هو فعله فهو معنوي حنو جلست قعو 

احلدث الصادر من الفعل وتقريبه أن يقال هو الذي جييء اثلثا يف تصريف 
الفعل حنو ضرب يضرب ضراب، وقد تنصب أشياء على املفعول املطلق وإن 

وذلك على سبيل النيابة عن املصدر حنو كل وبعض  ،مل تكن مصدرا
فثمانني مفعول مطلق وجلدة  .يلمضافني إىل املصدر حنوفال متيلوا كل امل
 55مقرعة. أوعصا  أومتييز، وكأمساء اآلالت حنو ضربته سوطا 

 للمفعول املطلق ثالثة أحكام:
 ( أنه جيب نصبه.1 
( أنه جيب أن يقع بعد العامل إن كان للتأكيد فإن كان للنوع أو العدد 2 

جاز أن يذكر بعده أو قبله اال ان كان إستفهأماأو شرطا، فيجب 
 تقدميه على عامله. وذلك الن المساء االستفهام والشرط صدر الكالم.

 56( أنه جيوز أن حيدف عامله إن كان نوعيا أو عدداي لقرينة دالة عليه.3 
 
 الظرفج( 

الظرف ما ضمن معىن "يف" ابلطراد من إسم وقت، أوإسم مكان، 
املفعول فيهويسمى 57أوإسم عرضت داللته على أحدمها، أو جار جمراه.

 أوينتصب على تقدير "يف"، يذكر لبيان زمان الفعل إسم ةرفا هو 
اذا مل يكن على تقدير "يف" فال يكون ةرفا، بل يكون كسائر  أمامكانه.
اء، على حسب ما يطلبه العامل. فيكون مبتدأ وخربا، حنو "يومنا يوم اإلمس

، حنو "ال تضيع أايم سعيد"، وفاعال، حنو "جاء يوم اجلمعة"، ومفعوال به
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شبابك". ويكون غري ذلك، وسيأيت بيانه.والظرف، يف االصل، ما كان 
عية ملا جيعل فيها، ومسيت أو اين ةروفان الهنا و وعاء لشيء. وتسمى األ

 عية هلا.و االزممنة واالمكنة "ةروفا". ألن االفعال حتصل فيها، فصارت كاأل
ن ما يدل وهو قسمان ةرف زمان، وةرف مكان.فظرف الزما

على وقت وقع فيه احلدث حنو "سافرت ليال".وةرف املكان ما يدل على 
مكان وقع فيه احلدث، حنو "وقفت حتت علم العلم".والظرف، سواء أكان 

حمود )ويقال للمحدود املوقت واملختص  أومبهم  أمازمانيا أم مكانيا، 
 58غري متصرف. أومتصرف  أماأيضا(، و 

لزمن فعل فيه احلدث، تقول صمت يوم ويسمى املفعول فيه، ألن ا
اخلميس، فالصيام فعل يف اليوم. والناةم ترجم ابلظرف وأطلق، واملراد به 
الظرف املكاين والظرف الزماين ألنه سيأيت أنه قسمان. والظرف يف اللغة 
الوعاء يقال املاء يف الكوز، فالكوز وعاء للماء، واصطالحا ما سلط عليه 

موصول مبعىن إسم مكان مبهم.ما أوإسم زمان إسم  عامل على معىن يف، من
مكان من بيانية بني املراد مبا أوإسم زمان إسم الذي، وهو مبهم، وقوله من 

مكان سلط عليه عامل على معىن يف، ومعىن هذا أن أوإسم زمان إسم يعين 
زمان، أي لفظ دال على زمن من إسم بعض األلفاظ حيكم عليها أبهنا 

املدلول كيوم ووقت، وشهر، ورمضان، هذه كلها تدل  إضافة الدال إىل
املكان عامل لكن على  أوالزمان إسم علىالزمن، ما سلط عليه أي على 

زمان فهو ةرف،  إسم معىن يف، وليس مطلقا ليس كل عامل سلط على 
فيوما ليس بظرف، ألن الظرف يكون منصواب على ، كما يف قوهلواتقوا يوما
الزمان يالحظ فيه معىن يف الظرفية، مبعىن أن احلدث إسم معىن يف، مبعىن أن 

قد وقع يف ذلك اليوم وصار اليوم كالوعاء له، تقول صمت يوم اخلميس، 

                                                 
 .65، ص جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغال ييني، 58
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فيوم هذا ةرف ألنه سلط عليه عامل وهو صام فعل ما  على معىن يف 
فالعالقة بني صمت ويوم هي كون اليوم ةرفا للصوم كما أن الكوز ةرف 

لو صرح بفي خرج عن   أماصوم وقد وقع الصوم فيه، للماء، فاليوم ةرف لل
كونه ةرفا، لو قال: صمت يف يوم اخلميس، نقول: هذا جار وجمرور، وال 

زمان يكون ةرفا، إسم زمان، إذا ليس كل إسم يسمى ةرفا وإمنا يسمى 
زمان، ألن شرط الظرف أن يكون منصواب، وهذا إسم وكل ةرف زماين هو 

الزمان أن يكون مالحظ فيه إسم رة والشرط يف قد جر، مث قد جر بفي ةاه
معىن يف، وال تذكر أصالة، وحنو: يوم اجلمعة يوم مبارك، يوم اجلمعة مبتدأ، 
ويوم مبارك هذا خرب وصفته، وال يعرابن ةرفا ألهنما مرفوعان والشرط يف 
الظرف الزماين أن يكون منصواب، وإذا نصب أن يكون منصواب على معىن 

لظرف قد صار حمتواي للعامل الذي عمل فيه، ولذلك قوهلواتقوا يف مبعىن أن ا
يوما مفعول به، واملعىن اتقوا ذاك اليوم فاليوم كله  ،يوما ترجعون فيه إىل هللا

 .هو املتقى
 

 احلالد( 
احلال ما دل على هيئة وصاحبها متضمنا ما فيه معىن "يف" عري 

احلال وصف فضلة يذكر 59اتبع وال عمدة وحقه النصب وقد جير بباء زائدة.
احلال هو و يف تعريف أخر  60.الذي يكون الوصف لهاإلسم لبيان هيئة 

من الفاعل حنو جاء زيد  أمااملنصوب املفسر ملا انبهم من اهليئات اإلسم 
ومن املفعول حنو ركبت الفرس مسرجان  ،راكبا، وقوله تعالىفخرج منها خائفا

، وأرسلناك للناس رسوال ، ومنها حنو لقيت عبد هللا راكبني وقوله تعاىل

                                                 
 .108، (1967) دار الكتاب العريب، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد حممد بن عبد هللا،   59
 .78، ص جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغال ييني، 60
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وهوما دل علي هيئة وصاحبها متضمنا مافيه معين "يف" غري اتبع وال عمدة 
وال يكون احلال إال نكرة فإن وقع  61، وحقه النصب، وقد جير بباء زائدة.

ل بنكرة حنو جاء زيد وحده، أي منفردا، والغالب كونه أو بلفظ املعرفة 
بعته  ،شتقا، وقد يقع جامدا مؤوال مبشتق حنو بدت اجلارية قمرا أي مضيئةم

وادخلوا رجال رجال، أي مرتتبني وال يكون إال بعد  ،يدا بيد أي متقابضني
متام الكالم أي بعد يملة اتمة مبعىن أنه ليس أحد جزأي اجلملة وليس املراد 

 ،ش يف األر  مرحاأن يكون الكالم مستغنيا عنها بدليل قوله تعالىوال مت
وال يكون صاحب احلال إال معرفة كما تقدم يف األمثلة حنو يف الدار جالسا 

، وقوله تعالىوما أهلكنا من في أربعة أايم سواء للسائلنيرجالن، وقوله تعالى
وقراءة بعضهموملا جاءهم كتاب من عند هللا  ،قرية إال هلا منذرون

حلال ةرفا حنو رأيت اهلالل بني ويقع ا ،مصدقسورة البقرة مصدقا ابلنصب
 أوويتعلقان مبستقر  ، السحاب، وجار وجمرور حنوفخرج على قومه يف زينته

والضمري حنو أمل تر  أوويقع يملة خربية مرتبطة ابلو  ،استقر حمذوفني وجواب
 62.اهبطوا بعضكم لبعض عدو، إىل الذين خرجوا من دايرهم وهم ألوف

 التمييزه( 
معىن "من" اجلنسية من نكرة منصوبة فضلة غري التمييز هو ما فيه 

والذات  ،النسب أواملنصوب املفسر ملا انبهم من الذوات اإلسم هو 63اتبع.
، وملكت ماالعدد حنو اشرتيت عشرين غأل :حداهاأ املبهة أربعة أنواع

تسعني نعجةوالثاين املقدار كقولك: اشرتيت قفيزا برا ومنا ومسنا وشربا 
والرابع ، فخريا متييز ملثقال ذرة ،املقدار حنو مثقال ذرة خرياالثالث شبه أو أرض

واملبني امت حديدا، وابب ساجا، وجبة خزا.ما كان فرعا للتمييز حنو هذا خ
                                                 

 .108( ص 1967)دار الكتابة العريب،  تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدبدهللا يمال الدين، حممد بن ع61
 .36، ص متممة األجرومية مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن، 62
 .279، (1990) هجر للطباعة والنشر،  شرح تسهيل الفوائدحممد بن عبد هللا، 63
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حمول عن الفاعل حنو تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما،  أماإهبام النسبة 
جران حمول عن املفعول حنووف أماوطاب حممد نفسا، واشتعل الرأس شيبا. و 

، وزيد أكرم منك أاب ،من غريمها حنوأان أكثر منك ماال أو،األر  عيوان
،واعلم وهلل ذره فارسا ،غري حمول حنو امتأل اإلانء ماء أووأيمل منك وجها، 

وال يكون إال بعد  64أانإلمساء اليت تنصب علي التمييز ال تكون إال نكرة.
لتمييز الذات املبهمة تلك متام الكالم ابملعىن املتقدم يف احلال. والناصب 

الذات ولتمييز النسبة الفعل املسند وال يتقدم التمييز على عامله مطلقا وهللا 
 أعلم.

اإلسم عامل النصب يف متييز الذات هو ( 1: بعض أحكام للتمييز
ال يتقدم ( 2 شبهه. أواملبهم املميز، ويف متييز اجلملة هو ما فيها من فعل 

فعالجامدا، حنو "ما  أون ذاات "كرطل زيتا"، التمييز على عامله إن كا
أحسنه رجال. نعم زيد رجال. بئس عمرو امرأ". وندر تقدمه على عامله 

 ال يكون التمييز إال امسا صرحيا، فال يكون يملة وال شبهها.( 3. املتصرف
األصل فيه أن يكون امسا جامدا. وقد يكون مشتقا، ( 5 ال جيوز تعدده.( 4

عن موصوفه، حنو "هلل دره فارسا!. ما أحسنه عاملا!.  إن كان وصفا انب
األصل فيه أن يكون نكرة. وقد أييت معرفة لفظا، ( 6 مررت بعشرين راكبا".
قد أييت التمييز مؤكدا، خالفا لكثري من العلماء،  ( 7. وهو يف املعىن نكرة

كقوله تعاىل إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا وحنو "اشرتيت من 
ذات معروفة، تب عشرين كتااب"، فشهرا وكتااب مل يذكرا للبيان، ألن الالك

ال جيوز الفصل بني التمييز والعدد إال ضرورة يف ( 7 وإمنا ذكرا للتأكيد.
إذا جئت بعد متييز  ( 8. الشعر كقوله "يف مخس عشرة من يمادى ليلة"

رده بنعت، صح أن تف -كأحد عشر وأخواهتا، وعشرين وأخواهتا   -العدد 

                                                 
 .224)بريوت: مؤسسة الرسالة، بغري السنة( ص األصول يف النحوأبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي، 64
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ثالثون، رجال   أومنصواب ابعتبار لفظ التمييز، حنو "عندي ثالثة عشر، 
كرميا"، وصح أن جتمعه يمع تكسري منصواب،ابعتبار معىن التمييز، حنو 

، ألن رجال هنا يف معىن الرجال، أماثالثون رجال كر  أو"عندي ثالثة عشر، 
قد يضاف العدد ( 9 ثالثون من الرجال". أوأال ترى أن املعىن ثالثة عشر، 

فيستغىن عن التمييز، حنو "هذه عشرتك، وعشرو أبيك، وأحد عشر 
أخيك"، ألنك مل تضف إال واملميز معلوم اجلنس عند السامع. ويستثىن من 
ذلك "اثنا عشر واثنتا عشرة"، فلم جييزوا إضافتها، فال يقال "خذ اثين 

 جتتمع هي عشرك"، ألن عشر هنا مبنزلة نون االثنني، ونون االثنني ال
واإلضافة، ألهنا يف حكم التنوين، فكذلك ما كان يف حكمها.واعلم أن 
العدد املركب، إذا اضيف، ال ختل إضافته ببنائه، فيبقى مبين اجلزءين على 

 الفتح، كما كان قبل إضافته، حنو "جاء ثالثة عشرك".
 

 املستثىنح( 
إحدى االستثناء لغة مطلق االخراج واصطالحا اإلخراج ابل أو 

املستثىن إسم يذكربعد أدوات  65أخواهتا، ما لواله لدخل يف الكالم السابق.
يسمى اإلسم الذى يقع بعد اال  66االستثناء خمالفا ملا قبلها يف احلكم.

مستثىن، يسمى اإلسم الذى جييء قبلها ويشتمل يف املعىن على ما بعدها 
إال وامسان ابتفاق وأدوات االستثناء مثانية حرف ابتفاق وهو 67مستثىن منه.

ومها غري وسوى بلغاهتا، فإنه يقال فيها سوى كرضى وسوى كهدى وسواء  
                                                 

 .108، ص (1831حاشية االجرومية ) القاهرة: املطبعة العثمانية، عبد الرمحن بن حممد، 65
)  ما يف مستواهاالقواعد االساسية يف النحو والصرف لتالميذ املرحلة الثانوية و يوسف احلمادي وأخرون، 66

 .102(، 1994القاهرة: اهليئة العامة املطابع االمريية، 
)القاهرة: داراملعارف،  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائيةعلي اجلارم و مصطفى أمني، 67
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كسماء وسواء كبناء؛ وفعالن ابتفاق ومها ليس وال يكون؛ ومرتدد بني 
 الفعلية واحلرفية وه خال عدا وحاشا، ويقال فيها حاش، وحشى.

و ما موجبا، والتام ه مافاملستثىن إبال ينصب إذا كان الكالم أت
ذكر فيه املستثىن منه واملوجب هو: الذي مل يتقدم عليه نفي وال شبهه حنو 
قوله تعاىل: فشربوا منه إال قليالن وكقولك قام القوم إال زيدا وخرج الناس إال 

منقطعا حنو قام القوم إال  أوعمرا، وسواء كان االستثناء متصال كما مثلنا، 
از يف املستثىن البدل والنصب على غري موجب ج مامحارا وإن كان الكالم أت

االستثناء، واألرجح يف املتصل البدل، أي املستثىن بدال من املستثىن منه 
واملراد بشبه النفي  ،ما فعلوه إال قليل منهمتبعه يف إعرابه حنو قوله تعالىفي

 والنصب يف املستثىن املتصل. النهي حنووال يلتفت منكم أحد إال امرأتك
وإن كان االستثناء منقطعا  ،عريب جيد، وقرئ به يف السبع يف قليل وامرأتك

فاحلجازيون يوجبون النصب حنوما هلم به من علم إال اتباع الظن ، ومتيم 
 يرجحونه وجييزون اإلتباع حنو ما قام القوم إال محارا وإال محار.

سمى وإن كان الكالم انقصا وهو الذي مل يذكر فيه املستثىن منه وي
استثناء مفرغا، كان املستثىن على حسب العوامل، فيعطى ما يستحقه لو مل 
توجد إال، وشرطه كون الكالم غري إجياب حنو ما قام إال زيد، وما رأيت إال 

واملستثىن بغري  ،زيدا، وما مررت إال بزيد، وكقوله تعاىل وما حممد إال رسول
مبا يستحقه املستثىن إبال  وسوى بلغاهتا جمرور ابإلضافة، ويعرب غري وسوى

سوى زيد، وجيوز اإلتباع والنصب كما  أوفيجب نصبها حنو قاموا غري زيد 
ويعرابن حبسب العوامل يف حنوما قام  ،سوى زيد أويف حنو ما قاموا غري زيد 

وإذا مدت  ،غري زيد وسوى زيد، وما رأيت غري زيد، وما مررت بغري زيد
واملستثىن  ،رت كإعراهبا مقدرا على األلففإذا قص ،سوى كان إعراهبا ةاهرا

بليس وال يكون منصوب ال غري حنو قام القوم ليس زيدا، واملستثىن خبال 
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وعدا وحاشا جيوز جره ونصبه هبا حنو قام القوم خال زيدا وخال زيد ابجلر، 
وإن جررت فهي حروف جر،  ،وعدا زيدا وعدا زيد وحاشا زيدا وحشا زيد

إال أن سيبويه مل يسمع يف املستثىن حباشا إال اجلر؛  ،وإن نصبت فهي أفعال
اشا تقول: قام القوم ما وتتصل ما بعدا وخال فيتعني النصب وال تتصل ما حب

 68.عدا زيدا
 الو( اسم 

أي ابب  "الإسم "أي هذا ابب بيان ال النافية للجنس، واملراد به 
اخلرب  أماحمال، و  أوال هو الذي يكون منصواب لفظا إسم ال، ألن إسم بيان 

فهو مرفوع، ألنه يف مقام تعداد املنصوابت، واملراد هنا بال النافية للجنس، 
وتسمى ال التربئة أي تربئة اجلنس من اخلرب، يقال برأته أبرؤه إذا نفيت عنه 
حكم اخلرب، وحينئذ تكون ال هذه انفية المسها حنو: ال رجل، وهي ليست 

للخرب الذي وصف به الرجل، فنحو: ال رجل انفية للرجل نفسه وإمنا انفية 
يف الدار، يعين ال وجود للرجل يف الدار، ولذلك قال النحاة: ال رجل يف 
الدار دلت ال على نفي الكينونة يف الدار عن جنس الرجل ال على نفي 
الرجل، ألن الرجل ذات، والذوات األصل فيها أهنا ال تنفى، وإمنا ينفى 

معىن من املعاين، واملراد حينئذ بال النافية حكم الذات، وحكم الذات 
للجنس ال الدالة على التنصيص على سبيل االستغراق، ألن ال حتتمل أهنا 
دالة على نفي الوحدة مع احتمال نفي اجلنس، وقد تكون دالة على 
التنصيص على نفي اجلنس، فإذا قلت ال رجل يف الدار، فهذه ال اليت تعمل 

لكن النفي هنا حيتمل أنه نفي للوحدة فحينئذ عمل ليس، وهي انفية، و 
بل رجال، وحيتمل أنه نفي للجنس،  أويصح أن تقول: ال رجل بل رجالن 

أي جنس الرجل ليس موجودا يف الدار، وحينئذ ال يصح أن تقول: ال رجل 
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بل رجال، ألنك نفيت جنس الرجال، حقيقة  أويف الدار بل رجالن 
صح أن تقول: ال رجل يف الدار بل امرأة، الرجلليست موجودة يف الدار، وي

ألنك نفيت جنس الرجال وهذا ال يناقض أن تثبت جنس اإلانث، فحينئذ 
ال النافية اليت تعمل عمل ليس هذه حمتملة لنفي اجلنس، وليست نصا يف 
نفي اجلنس، وإذا أريد التنصيص لفظا أبن اجلنس منفي، وال حيتمل غريه 

ت: ال رجل، ابلبناء على الفتح، وال هنا نص مبنيا مع ال فقلإلسم جئت اب
يف استغراق النفي، ولذلك قيل: بين امسها ألنه ضمن معىن من االستغراقية، 
واألصل ال من رجل، ورجل نكرة يف سياق النفي فتعم، وإذا دخلت عليها 
من االستغراقية صارت نصا يف العموم يعين ليست ةاهرة فيه، فال رجل 

على تقدير من االستغراقية، ومعلوم أن النكرة عند  نص يف العموم، ألهنا
االستفهام أهنا تعم ةاهرا  أوالشرط  أواألصوليني إذا كانت يف سياق النفي 

ال نصا، وإذا سبقتها من االستغراقية حينئذ تكون نصا يف العموم، والفرق 
بني الظاهر والنص، أن الظاهر حيتمل التخصيص، والنص ال حيتمل 

فهذا العموم ال حيتمل ، وما من إله إال هللاه قوله تعاىل:التخصيص، ومن
ال  ،التخصيص، ومثله قوله تعاىل: وما من دابة يف األر  إال على هللا رزقها

حيتمل التخصيص، ألنه نص يف العموم، والدليل على أنه نص ليس كون 
النكرة يف سياق النفي فحسب، ألهنا حينئذ تكون ةاهرة يف العموم حمتملة 

الداللة على أهنا نص يف العموم حبيث ال حيتمل إخراج فرد  أماتخصيص، و لل
 .من أفرادها دخول من االستغراقية على النكرة

 
 املنادىز(

املنادى حنو اي عبد هللا، فإن أصله أدعو عبد هللا، فحذف الفعل 
وأنيب "اي" عنه، واملنادى مخسة أنواع املفرد العلم، والنكرة املقصودة، والنكرة 
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املفرد العلم والنكرة املقصودة  أماغري املقصودة، واملضاف، واملشبه ابملضاف.ف
فيبنيان على ما يرفعان به يف حالة اإلعراب، فيبنيان علال الضم إن كاان 

يمع  أومفردين حنو اي زيد، اي رجل، أيمع تكسري حنو اي زيود اي رجال، 
مركبا مزجيا اي معد يكرب، ويبنيان على  أومؤنث سامل حنو اي مسلمات، 

ى الوأو يف اجلمع حنو اي األلف يف التثنية حنو اي زيدان، واي رجالن، وعل
والثالثة الباقية منصوبة ال غري، وهي النكرة غري املقصودة، كقول زيدون.

األعمى اي رجال خذ بيدي، واملضاف حنو اي عبد هللا، واملشبه ابملضاف حنو 
، واي طالعا جبال، ورحيما ابلعباد، وتقدم يف ابب ال اليت اي حسنا وجهه

لنفي اجلنس بيان املشبه ابملضاف، وبيان املراد ابملفرد يف هذا الباب وهللا 
 69أعلم.

إذا كان املنادى مضافا إىل ايء املتكلم جاز فيه ست لغات إحداها 
والثانية حذف الياء واالجتزاء ابلكسرة حنو اي عباد، واي قوم وهي األكثر، 

إثبات الياء ساكنة حنو اي عبادي، والثالثة إثبات الياء مفتوحة حنو اي عبادي 
الذين أسرفوا، والرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا حنو اي حسرات على 

 ،واخلامسة حذف اللف واالجتزاء ابلفتحة حنوك اي غالم ،ما فرطت
كقول بعضهم اي أم   والسادسة حذف اللف وضم احلرف الذي كان مكسورا

بضم الباء وهي ضعيفة، فإن كان  ،ال تفعلي بضم امليم وقرئ رب السجن
جاز فيه مع هذه اللغات أبع لغات أخر إحداها  أوأمااملنادى مضاف أاب 

إبدال الياء اتء مكسورة، حنو اي أبت واي أمت وهبا قرأ السبعة غري ابن عامر 
أ ابن عامر، والثالثة اي أبتا ابلتاء واأللف ويف اي أبت، الثانية: فتح التاء وهبا قر 

وهبما قرئ شاذان الرابعة اي أبيت ابلياء، وإذا كانت املنادى مضافا إىل 
مضاف إىل الياء مثل اي غالم غالمي مل جيز فيه إال إثبات الياء مفتوحة 
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ان أم فيجوز فيها أربع لغات حذف الياء مع   أوساكنة، إال إذا كان ان عم 
وإثبات  ، وفتحها وهبا قرئ السبعة يف قوله تعالىقال اي ابن أم كسر امليم،

 الياء 
 املفعول من أجلهح( 

املفعول له ويسمى املفعول ألجله، واملفعول من أجله هو مصدر 
قليب يذكر علة حلدث شاركه يف الزمان والفاعل، حنو "رغبة" من قولك 

ة اليت من أجلها "اغرتبت رغبة يف العلم".فالرغبة مصدر قليب، بني العل
اغرتبت، فان سبب اإلغرتاب هو الرغبة يف العلم, وقد شارك احلدث وهو 
اغرتبت املصدر وهو رغبة يف الزمان والفاعل. فان زماهنما واحد وهو 

 املاضي. وفاعلهما واحد وهو املتكلم.
صدر القليب ما كان مصدرا لفعل من األفعال اليت منشؤها واملراد ابمل

كالتعظيم واإلجالل والتحقري واخلشية واخلوف واجلرأة والرغبة   احلواس الباطنة
والرهبة واحلياء والوقاحة والشفقة والعلم واجلهل. وحنومها. ويقابل أفعال 
اجلوارح أي احلواس الظاهرة وما يتصل هباكالقراءة والكتابة والقعود والقيام 

 70والوقوف واجللوس واملشي والنوم واليقظة، وحنوها .
املنصوب الذي اإلسم ويسمى املفعول ألجله واملفعول له وهو 

يذكر بياان لسبب وقوع الفعل حنو قام زيد إجالال لعمرو، وقصدتك ابتغاء 
معروفك، ويشرتك كونه مصدرا واحتاد زمنه وزمان عامله واحتاد فاعلهما كما 

ذين ينفقون الدكم خشية إمالقوقوهلالأو تقدم يف املثالني، وقوله تعالىوال تقتلوا 
أتهب السفر، لعدم احتاد الزمان، وال  وال جيوز ، أمواهلم ابتغاء مرضات

جئتك حمبتك إايي لعدم احتاد الفاعل بل جيب جره ابلالم تقول أتهبت 
 للسفر، وجئتك حملبتك إايي.
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ينصب، إذا استوىف شروط ( 1: للمفعول من أجله ثالثة أحكام
ذكر للتعليل، ومل يستوف  نصبه، على أنه مفعول ألجله صريح. وإن

الشروط، جر حبرف اجلر املفيد للتعليل، كما تقدم، واعترب أنه يف حمل نصب 
على أنه مفعول ألجله غري صريح، وقد اجتمع املنصوابن، الصريح وغري 
الصريح، يف قوله تعاىل جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر 

عامله، سواء أنصب أم جر  جيوز تقدمي املفعول ألجله على( 2. املوت
ال جيب ( 3حبرف اجلر، حنو "رغبة يف العلم أتيت" و"للتجارة سافرت".

نصب املصدر املستويف شروط نصبه، بل جيوز نصبه وجره. وهو يف ذلك 
أن يتجرد من "أل" واإلضافة، فاالكثر نصبه، حنو . اال ول: على ثالث صور

قرتن أبل، فاألكثر جره حبرف أن يوالثاين: للعامل".  أما"وقف الناس احرت 
أن يضاف، فاألمران سواء، والثالث:  اجلر، حنو "سافرت للرغبة يف العلم". 

 أوخلشية هللا،  أونصبه وجره حبرف اجلر، تقول "تركت املنكر خشية هللا، 
 من خشية هللا". 

 
 املفعول معهط( 

مبعىن مع  أواملنصوب الذي يذكر بعد و اإلسم املفعول معه هو 
فيه معىن الفعل أوإسم ن من فعل معه الفعل مسبوقا جبملة فيها فعل لبيا

وحروفه حنو جاء األمري واجليش، واستوى املاء واخلشبة، وأان سائر والنيل، 
وقد جيب النصب على املفعولية حنو املثالني األخريين وحنو ال تنه عن القبيح 

وقد ، ركم وشركاءكموإتيانه، ومات زيد وطلوع الشمس، وقوله تعالىفأيمعوا أم
يرتجح على العطف حنو قمت وزيدا، وقد يرتجح العطف عليه حنو املثال 
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ل وحنو جاء زيد وعمرو فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح، ألنه و األ
 71األصل.

 :، على أنه مفعول معه، ثالثة شروطأويشرتط يف نصب ما بعد الو 
اإلسم أن يكون فضلة أي حبيث يصح انعقاد اجلملة بدونه .فان كان  .1

عمدة، حنو "اشرتك سعيد وخليل"، مل جيز نصبه على املعية،  أوالتايل للو 
عاطفة. وإمنا كان "خليل"  أوبل جيب عظفه على ما قبله، فتكون الو 

هنا عمدة، لوجوب عطفه على "سعيد" الذي هو عمدة.واملعطوف له 
الشرتاك ال يقع إال عليه. وغنما وجب عطفه ألن فعال وفحكم املعط

ما معا. فلو نصبته إليهمن متعدد. فبالعطف يكون االشرتاك مسندا 
لكان فضلة، ومل يكن له حظ يف االشرتاك حاصال من واحد، وهذا 

 ممتنع.

أن يكون ما قبله يملة.فان سبقه مفرد، حنو "كل امرئ وشأنه"، كان  .2
. وشأنه معطوف إليهل مبتدأ. وامرئ مضاف معطوفا على ما قبله. وك

على كل. واخلرب حمذوف وجواب. كما تقدم نظريه يف ابب "املبتدأ 
واخلرب". والتقدير كل امرئ وشأنه مقرتانن. ولك أن تنصب "كل"، 

اترك"، فتعطف "شأنه"  أوعلى أنه مفعول به لفعل حمذوف تقديره "دع 
 حينئذ عليه منصواب.

 أوتسبقه، مبعىن "مع".فان تعني أن تكون الو  ، اليتأوأن تكون الو  .3
بعده"،  أوللعطف، لعدم صحة املعية، حنو "جاء خالد وسعيد قبله، 

هنا ليست مبعىن "مع"، إذ لو  أوفلم يكن ما بعدها مفعوال معه، ألن الو 
بعده" كان الكالم ةاهر  أوقلت "جاء خالد مع سعيد قبله، 
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كذلك، حنو "جاء علي احلال ف أوالفساد.وإن تعني أن تكون و 
والشمس طالعة".ومثال ما اجتمعت فيه الشروط "سار علي واجلبل. 

 72وما لك وسعيدا؟ وما أنت وسليما.

 نصوبابع للمك( الت
 .تأربعة أشياء كما تقدم للمنصوبوهيبع واوالت

 

 . اإلمساء اجملرورة3
املخفوضات ثالثة خمفو  ابحلرف وخمفو  ابإلضافة واتبع 

 للمخفو .
 ملخفوض ابحلرفأأ( 

مبن وإىل عن حبرف اجلر وهي فاملخفو  ابحلرف هو ما خيفض  
والتاء ورب ومذ ومنذ فالسبعة  أووعلى ويف والباء والكاف والالم وحىت والو 

والسبعة األخري ال تدخل ، ىل جتر الظاهر واملضمر حنوإىل هللا مرجعكمو األ
 أووحىت والو  على املضمر فمنها ما ال خيتص بظاهر بعينه وهو الكاف

وقد تدخل على الضمري يف ضرورة الشعر  ، زيد كاألسد ،وحنووردة كالدهان
وقوهلم أكلت السمكة حىت رأسها ابجلر وحنو وهللا  ،وحنوحىت مطلع الفجر

لياء املتكلم وهو التاء خيتص ابهلل ورب مضافا للكعبة أو  ومنها ما ،والرمحن
ومنها ما خيتص  ،وحتياتك ،نحنو اتهلل، وترب الكعبة تريب، وندر اتلرمح

مذ يومني، ومنها ما  أوابلزمان وهو منذ ومذ حنو ما رأيته منذ يوم اجلمعة 
خيتص ابلنكرات غالبا وهو ري حنو رب رجل يف الدار تدخل على ضمري 
غائب مالزم لإلفراد والتذكري والتفسري وبتمييز بعده مطابق للمعىن حنو قوله 

وبعد الفاء كثريا  ، عملها بعد الوأو رب ويبقىربه فتية، وقد حتذف 
                                                 

 .72، ص العربية جامع الدروسمصطفى بن حممد سليم الغال ييني، 72



64 

 

 

وبعد بل قليال كقوله بل مهمه ، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعكقوهل
يف طلله كدت أقضي رسم دار وقفت همه.وبدوهنن أقل كقوهلقطعت بعد م
وتزاد ما بعد من وعن والباء فال تكفهن عن عمل اجلر حنوك احلياة من جلله

وتزاد بعد الكاف ورب، والغالب أن  ،فبما نقضهم ،عما قليل ،مما خطئاهتم
 . ن العمل فيدخالن حينئذ على اجلملتكفها ع

بعدها، اإلسم ومسيت حروف اجلر، ألهنا جتر معىن الفعل قبلها إىل 
اء، أي ختفضه. وتسمى "حروف اخلفض" اإلمسألهنا جتر ما بعدها من  أو

ألفعال أيضا، لذلك. وتسمى أيضا "حروف اإلضافة"، ألهنا تضيف معاين ا
اء بعدها. وذلك أن من األفعال ما ال يقوى على الوصول إىل اإلمسقبلها إىل 

املفعول به، فقووه هبذه احلروف، حنو "عجبت من خالد، ومررت بسعيد". 
ولو قلت "عجبت خالدا. ومررت سعيدا"، مل جيز، لضعف الفعل الالزم 

 73إلضافة.وقصوره عن الوصول إىل املفعول به، إال أن يستعني حبروف ا
 

 املخفوض ابإلضافةب( 
 تعريف االضافة .1

اإلضافة نسبة بني امسني، على تقدير حرف اجلر، توجب جر 
الثاين أبدا، حنو "هذا كتاب التلميذ. لبست خامت فضة. ال يقبل صيام 

ل مضافا، والثاين و النهار وال قيام الليل إال من املخلصني".ويسمى األ
امسان بينهما حرف جر  إليه. فاملضاف واملضاف إليهمضافا 

هو املضاف، ال حرف اجلر املقدر  إليهمقدر.وعامل اجلر يف املضاف 
 74بينهما على الصحيح.
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وجيب جتريد املضاف  ،املخفو  ابإلضافة فنحو غالم زيد أماو 
 ،زيد مامن التنوين كما يف غالم زيد، ومن نوين التثنية واجلمع حنو غأل

ثالثة أقسام منها ما يقدر ابلالم وهو واإلضافة على ، وكاتبو عمرو
 األكثر حنو غالم زيد، وثوب بكر، ومنها ما يقدر مبن وذلك كثري حنو

وجيوز يف هذا النوع نصب املضاف ثوب خز، وابب ساج وخامت حديد
على التمييز كما تقدم يف اببه، وجيوز رفعه على أنه اتبع للمضاف.  إليه

 ،مكر الليل، وصاحيب السجن ومنها ما يقدر بفي وهو قليل حنو بل
أن يكون  ،واإلضافة نوعان لفظية ومعنوية فاللفظية ضابطها أمران

الفاعل حنو إسم معموال لتلك الصفة، واملراد ابلصفة  إليهاملضاف 
املفعول حنو مضروب العبد، والصفة املشبهة حنو إسم ضارب زيد، و 

حنو  أوم زيد، حسن الوجه. واملعنوية ما انتفى فيها األمران حنو غال
وتسمى هذه اإلضافة  ،الثاين فقط حنو كاتب القاضي أوإكرام زيد، 

معرفة نح: عالم  إليهحمضة، وتفيد تعريف املضاف إن كان املضاف 
 أمانكرة حنو غالم رجل. و  إليهزيد، وختصيص املضاف إن كا املضاف 

يف  لتخفيفاإلضافة اللفظية فال تفيد تعريفا وال ختصيصا، وإمنا تفيد ا
جمرور ابملضاف ال  إليهوالصحيح أن املضاف اللفظ وتسمى غري حمضة.

 75واتبع املخفو . ،ابإلضافة
 

 أنواع اإلضافة .2

فالالمية ما  المية وبيانية وةرفية وتشبيهية. اإلضافة أربعة أنواع
ل حنو و االختصاص. فاأل أوكانت على تقدير "الالم". وتفيد امللك 

"هذا حصان علي". والثاين حنو أخذت بلجام الفرس.والبيانية ما كانت 
                                                 

 .41، ص متممة األجرومية مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن، 75
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جنسا للمضاف،  إليهعلى تقدير "من". وضابطها أن يكون املضاف 
. ، حنو "هذا ابب خشبإليهحبيث يكون املضاف بعضا من املضاف 
فجنس الباب هو اخلشب. ذاك سوار ذهب. هذه أثواب صوف".

نس األثواب هو الصوف. والباب بعض وجنس السوار هو الذهب. وج
من اخلشب. والسوار بعض من الذهب. واألثواب بعض من الصوف. 
واخلشب بني جنس الباب. والذهب بني جنس السوار. والصوف بني 

عن  إليهجنس األثواب. واإلضافة البيانية يصح فيها اإلخبار ابملضاف 
لسوار املضاف. أال ترى أنك إن قلت "هذا الباب خشب، وهذا ا

والظرفية ما كانت على تقدير . ذهب، وهذه األثواب صوف" صح
ظرفا للمضاف. وتفيد زمان ". وضابطها أن يكون املضاف إليه"يف

مكانه، حنو "سهر الليل مضن وقعود الدار خممل". ومن  أواملضاف 
ذلك أن تقول "كان فالن رفيق املدرسة، وإلف الصبا، وصديق األايم 

يا صاحيب السجن.والتشبيهية ما كانت على تقدير الغابرة". قال تعالى
"كاف التشبيه". وضابطها أن يضاف املشبه به إىل املشبه، حنو "انتثر 

 لؤلؤ الدمع على ورد اخلدود" 
فاملعنوية ما تفيد تعريف اإلضافة أيضا إىل معنوية ولظفية.تنقسم 

ختصيصه. وضابطها أن يكون املضاف غري وصف مضاف  أواملضاف 
يكون  أوعموله. أبن يكون غري وصف أصال كمفتاح الدار، إىل م

ومأكول الناس، وصفا مضافا إىل غري معموله ككاتب القاضي، 
معرفة،  إليهوتفيد تعريف املضاف إن كان املضاف ومشرهبم وملبوسهم.

حنو "هذا كتاب سعيد"، وختصيصه، إن كان نكرة، حنو "هذا كتاب 
اإلهبام والتنكري، فال تفيده إضافته  إذا كان املضاف متوغال يفإال جل".

إىل املعرفة تعريفا، وذلك مثل صغري ومثل وشبه ونظري"، حنو "جاء رجل 
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نظري سعيد"، أال ترى أهنا  أوشبه خليل،  أومثل سليم،  أوغريك، 
وقعت صفة لرجل، وهو نكرة، ولو عرفت ابإلضافة ملا جاز أن توصف 

د إىل نكرة، فال يتعرف هبا النكرة، وكذا املضاف إىل ضمري يعو 
رب رجل وولده. كم رجل  ، حنو "جاءين رجل وأخوه.إليهابإلضافة 
وتسمى اإلضافة املعنوية أيضا "اإلضافة احلقيقية" و"اإلضافة وأوالده".

احملضة". وقد مسيت معنوية ألن فائدهتا راجعة إىل املعىن، من حيث أهنا 
ن الغر  منها ختصيصه. ومسيت حقيقية أل أوتفيد تعريف املضاف 

. وهذا هو الغر  احلقيقي من اإلضافة. إليهنسبة املضاف إىل املضاف 
ومسيت حمضة ألهنا خالصة من تقدير انفصال نسبة املضاف من 

 . فهي على عكس اإلضافة اللفظية.إليهاملضاف 
واإلضافة اللفظية ما ال تفيد تعريف املضاف وال ختصيصه وإمنا 

التنوين أو نوين التثنية فظ، حبذف الغر  منها التخفيف يف الل
فاعل، إسم مبالغة  أوفاعل إسم وضابطها أن يكون املضاف واجلمع.
صفة مشبهة، بشرط أن تضاف هذه الصفات إىل  أومفعول، أوإسم 
مفعوهلا يف املعىن، حنو "هذا الرجل طالب علم. رأيت رجال  أوفاعلها 

حسن  ضوم احلق. عاشر رجالنصار املظلوم. أنصر رجال مه
ى تنكريه أنه قد وصفت به والدليل على بقاء املضاف فيها علاخللق".
كما رأيت، وأنه يقع حاال، واحلال ال تكون إال نكرة، كقولك النكرة،

 .الثغرسم "جاء خالد إب
جملازية" و"اإلضافة غري وتسمى هذه اإلضافة أيضا "اإلضافة ا

تسميتها ابللفظية فالن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط، وهو  احملضة".أما
تسميتها  أماالتخفيف اللفظي، حبذف التنوين ونوين التثنية واجلمع. و 

ابجملازية فالهنا لغري الغر  األصلي من اإلضافة. وامنا هي للتخفيف،  
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تسميتها بغري احملضة فالهنا ليست اضافة خالصة  أماكما علمت. و 
اد من اإلضافة بل هي على تقدير االنفصال، أال ترى أنك ابملعىن املر 

تقول فيما تقدم "هذا الرجل طالب علما. رأيت رجال نصارا للمظلوم. 
 انصر رجال مهضوما حقه. عاشر رجال حسنا خلقه" .

 
 أحكام املضاف .3

تجريده من التنوين ونوين لو أأل جيب فيما تراد إضافته شيئني.
ألستاذ، وكتايب األستاذ، وكاتيب ككتااب  لتثنية ويمع املذكر الساملا

تجريده من "أل" إذا كانت اإلضافة معنوية، فال يقال والثانىالدرس.
يف اإلضافة اللفظية. فيجوز دخول "أل" على  أما"الكتاب األستاذ". و 

يمع مذكر ساملا،  أواملضاف، بشرط أن يكون مثىن، "املكرما سليم"، 
ما فيه" أل"، حنو "الكاتب الدرس"،  مضافا إىل أوحنو "املكرمو علي"، 

سم إل أومضاف إىل ما فيه "أل" حنو "الكاتب درس النحو"، سم إل أو
وجوز الفراء إضافة الوصف املقرتن أبل . مضاف إىل ضمري ما فيه "أل

 معرفة، بال قيد وال شرط. والذوق العريب ال أيىب ذلك.إسم إىل كل 
 

 بعض أحكام اإلضافة .4

، فيعامل إليهالتذكري من املضاف  أوقد يكتسب املضاف التأنيث أ(  
معاملة املؤنث، وابلعكس، بشرط أن يكون املضاف صاحلا 

مقامه، حنو "قطعت بعض  إليهلالستغناء عنه، وإقامة املضاف 
ىل مراعاة و واأل.أصابعه"، وحنو "مشس العقل مكسوف بطوع اهلوى"

العقل مكسوفة بطوع  املضاف، فتقول "قطع بعض أصابعه. ومشس
اهلوى. وما حب الداير شغف قليب". إال إذا كان املضاف لفظ 
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عملت  "كل" فاألصلح التأنيث، كقوله تعاىل "يوم جتد كل نفس ما
إذا مل يصح االستغناء عن املضاف، حبيث لو  أما.  من خري حمضرا"

تذكريه واجبة، حنو  أوحذف لفسد املعىن، فمراعاة أتنيث املضاف 
غالم فاطمة، وسافرت غالمة خليل"، فال يقال "جاءت غالم "جاء 

فاطمة"، وال "سافر غالمة خليل"، إذ لو حذف املضاف يف 
 املثالني، لفسد املعىن.

إىل مرادفه، فال يقال "ليث أسد"، إال إذا كاان اإلسم ال يضاف ب( 
علمني فيجوز، مثل "حممد خالد"، وال موصوف إىل صفته، فال 

ىل، ومسجد اجلامع، و قوهلم "صالة األ أما". و يقال "رجل فاضل
وحبة احلمقاء، ودار اآلخرة، وجانب الغريب، فهو على تقدير حذف 

أويل "صالة الساعة األوىل، وإقامة صفته مقامه. والت إليهاملضاف 
ة اآلخرة، املكان اجلامع، وحبة البقلة احلمقاء، ودار احلياومسجد

لصفة إىل املوصوف فجائزة، إضافة ا أماو وجانب املكان الغريب".
، حنو "كرام إليهبشرط ان يصح تقدير "من" بني املضاف واملضاف 

الناس، وجائبة خرب، ومغربة خرب، وأخالق ثياب، وعظائم األمور، 
 أماوكبري أمر". والتقدير "الكرام من الناس، وجائبة من خرب اخل". 

 يم أمري".إذا مل يصح "من" فهي ممتنعة، فال يقال "فاضل رجل، وعظ
جيوز أن يضاف العام إىل اخلاص. كيوم اجلمعة، وشهر رمضان.  ج( 

وال جيوز العكس، لعدم الفائدة، فال يقال "يمعة اليوم، ورمضان 
 الشهر".

يسمون ذلك و ا قد يضاف الشيء إىل الشيء ألدىن سبب بينهمد( 
ابإلضافة ألدىن مالبسة ، وذلك أنك تقول لرجل كنت قد 
أجتمعت به ابألمس يف مكان "انتظرين مكانك أمس"، فأضفت 



70 

 

 

ليس املكان ملكا ألقل سبب، وهو اتفاق وجوده فيه، و  إليهاملكان 
 .له وال خاصا به

ذفوا املضاف وأقاموا املضاف إذا أمنوا االلتباس واإلهبام حه( 
، وأعربوه إبعرابه، ومنه قوله تعاىل واسأل القرية اليت كنا مقامهإليه

فيها والعري اليت أقبلنا فيها ، والتقدير واسأل أهل القرية وأصحاب 
إن حصل حبذفه إهبام والتباس فال جيوز، فال يقال "رأيت  أماالعري. 

 عليا"، وأنت تريد "رأيت غالم علي".
حذف املضاف الثاين قد يكون يف الكالم مضافان اثنان، في و( 

ل، كقوهلم "ما كل سوداء مترة، وال بيضاء و استغناء عنه ابأل
شحمة"، فكأنك قلت "وال كل بيضاء شحمة". فبيضاء مضاف 
إىل مضاف حمذوف. ومثله قوهلم "ما مثل عبد هللا يقول ذلك، وال 

 أخيه"، وقوهلم "ما مثل أبيك، وال أخيك يقوالن ذلك".
 إليهما فيحذف املضاف إليهان مضاف قد يكون يف الكالم امسز( 
ل استغناء عنه ابلثاين، حنو "جاء غالم وأخو علي". واألصل و األ

ل جعلت و األ إليه"جاء غالم علي وأخوه". فلما حذف املضاف 
 إليهالثاين امسا ةاهرا، فيكون "غالم" مضافا، واملضاف  إليهاملضاف 

 76".حمذوف تقديره "علي
 لمخفوضلبع واتب( ال
 .تأربعة أشياء كما تقدم للمحفوةوهوبع اوالت

 
 
 

                                                 
 .209-208، ص جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغال ييني، 76
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 الباب الثالث
لدي طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة األخطاء النحوية يف الرسائل اجلامعية 

 2016-2015فونوروغو االسالمية احلكومية العام الدراسى 
 

الباب سيعر  الباحث البياانت عن األخطاء النحوية يف الرسائل ا يف هذ
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو االسالمية احلكومية اجلامعية الىت كتبها طالب 

. يعين اخلطاء يف مرفوعات األمساء، ومنصوابت األمساء 2016-2015العام الدراسى 
قسم واألخطاء النحوية الىت كتبها طالب  .وجمرورات األمساء يف عشرة البحوث العلمية
  2017-2016العام الدراسى مية احلكومية تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو االسال

 كما يلي:
 أ. األخطاء يف مرفوعات األمساء

 الفاعل .1
 أ( التذكري والتأنيث
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 77 نتائج تعليم الطالب من خالل عوامل الداخلية يتأثربشكل عام  (1
عنها تقيريات يف املواقف البشرية  ينجحنتائج التعليم هي التغيريات الىت  (2

 78 والسلوك
 79هبا صيغ الكلمات يعرفاما النحو قواعد  (3
 80 يف تقدمي املادةالكثر إبداعا هذه احلالة األساتيذ  يتحدى (4
 81 الناس يف هذا العصر إيل أن يكون إ نطباعا أبن لغة العربية صعبة متيل (5
   82 شيئا تفعلأن  تريدلقيام الشئ أو  حركتتيعىن الطالب  (6
 83 الدوافع كلية ليتحرك إرادة الطالب يكون (7
 84 يف األجسام ينشاء وهوالدوافع من اخلارج  يهجم (8
 85 ها الباحثةيرجو اماالفوائد اليت  (9

 86 ها الباحثةذكر على ما  (10

                                                 
وبغريها لطالب  Card Sortمقارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية ابستخدام اسرتاتيجية يوليا أران مناسكنا،  دراسة 77

، البحث  2016-2015الصف األول يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية "سيواالن" ماديون السنة الدراسية 
 .2ص ، 2016العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

 .2 ، صأملرجع نفسه. 78
العالقة بني نتائج احملتوى احمللى النحو ونتائج تعليماللغة العربية لطالب الصف احلادي عشر فرادان نعمة األوىل،  79

،  2016-2015ابملدرسة الثانوية اإلسالمية "سيعا وإىل صاعا" بيجوك كارطا هارجو ماغتان السنة الدراسية 
 .2  ، ص2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

( يف تدريس اللغة العربية لرتقية دافعية التعلم لطالب Inquiriتطبيق طريقة اإلستفساري )إسيت هفساري،  80
 ص ،2014-2013املتفوقني ابملدرسة الثانوية االسالمية "مفتاح العلوم" فوجانج كرادينان ماديون العام الدراسي 

3. 
 .4أملرجع نفسه.،ص  81
 .3أملرجع نفسه.،ص  82
 .3املرجع نفسه.،ص  83

 .3املرجع نفسه.،ص  84

 .5املرجع نفسه.،ص  85
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 87من الباحتة  كثري  قررهأن تدريس اللغة العربية مل ينجح جناحا ابهرا كما  (11
 88 ينطبقاإلجنليزية وإندونيسية ال  لغة (12
 89 ابللغة العربية أنزلألن لغة القرأن الكرمي  (13

 ب( اإلعراب
فاختيار  ماهراو  عارفامن هذه الطريقة الكثرية الزم على كل مدرس  (1

 90 الطريقة
 

 انئب الفاعل .2
 أ( التذكري والتأنيث

 91العالقة بني احملتوى احمللي يوجدفمن املمكن  (1
 92 فيه عناصر الكتابة يوجدكم من اللغة التقليدية واحلديثة ال  (2

                                                                                                                                      
مقارنة نتائج الدرس اللغة العربية بني الصف املكثف والصف اللغوي لطالب الصف نوفياان دوي لستاري،  86

، البحث العلمي، جامعة  2016-2015السابع يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية ماديون السنةالدراسية 
 .3 ، ص2016فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

علم الداللة واملعاجم إبستخدام القاموس الرقمي وقاموس املنور من  دراسة مقارنة بني نتائج مادةإران داي وايت،  87
اللغة العربية أىل اللغة االندونيسية لطالب املستوى الرابع بقسم  اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 1 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 2016-2015فونوروغو السنة الدراسية 
العالقة بني كفاءة نطق خمارج احلروف ومهارة قراءة النصوص العربية لطالب الصف الثامن أان أمنة احلسنة،  88

، البحث العلمي،  2016-2015ابملدرسة الثانوية اإلسالمية نوراجملتهدين مالراك فونوروغو العام الدراسي 
 .2 ، ص2016جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

، أدوات اجلزم يف سورة اإلسراء عند الكتاب األجرومية ومشكالهتا يف تعليم اللغة العربيةد طالب عزيز، حمم 89
 .2 ، ص2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

احلادي عشر العالقة بني نتائج احملتوى احمللى النحو ونتائج تعليماللغة العربية لطالب الصف فرادان نعمة األوىل،  90
،  2016-2015ابملدرسة الثانوية اإلسالمية "سيعا وإىل صاعا" بيجوك كارطا هارجو ماغتان السنة الدراسية 

 .4 ، ص2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
 .4ملرجع نفسه.، أ 91
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 املبتداء واخلرب .3

 أ( التذكري والتأنيث
 وهذاينبغي على املعلم ان يستخدم ألة اليت تساعد يف عملية اإلتصال،  (1

 93 يسمى ابلوسائل
 94 مت القيام به الطالب الذيالتعليم هو األنشطة  (2
 95 املؤسسات التعليممن  واحداملدرسة الدينية "تسليم اهلدي" هي  (3
 96 الطالب عند تدريس حيركالدوافع  (4
 97 طالهبم املشكالت العظيمة يف تدريس اللغة العربية هناك (5
 98 املعنيلقيام االحوال  سعى هوالدوافع  (6
 99 تنتجاإلنسان ميكن أن  (7

                                                                                                                                      
وبغريها  Card Sortخدام اسرتاتيجية دراسة مقارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية ابستيوليا أران مناسكنا،   92

 2016-2015لطالب الصف األول يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية "سيواالن" ماديون السنة الدراسية 
 .2 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

واملعاجم إبستخدام القاموس الرقمي وقاموس املنور من دراسة مقارنة بني نتائج مادة علم الداللة إران داي وايت،  93
اللغة العربية أىل اللغة االندونيسية لطالب املستوى الرابع بقسم  اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 2016-2015فونوروغو السنة الدراسية 
2. 

 3. ، صأملرجع نفسه. 94
العالقة بني نتائج احملتوى احمللى النحو ونتائج تعليماللغة العربية لطالب الصف احلادي عشر فرادان نعمة األوىل،  95

،  2016-2015ابملدرسة الثانوية اإلسالمية "سيعا وإىل صاعا" بيجوك كارطا هارجو ماغتان السنة الدراسية 
 .4، ص 2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

( يف تدريس اللغة العربية لرتقية دافعية التعلم لطالب Inquiriتطبيق طريقة اإلستفساري )إسيت هفساري،  96
، 2014، -2013املتفوقني ابملدرسة الثانوية االسالمية "مفتاح العلوم" فوجانج كرادينان ماديون العام الدراسي 

 .3 ص، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية
 .2ص أملرجع نفسه.، 97

 .3 أملرجع نفسه.،ص 98
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 100إعتمادا كبريا على عملية التعليم  تعتمدأن جناح أو فشل أهداف التعليم  (8
 اإلعرابب( 
 101قسمنياملعين  (1

 
 اسم كان .4

 أ( التذكري والتأنيث
 102 فصل املمتازيف هذه املدرسة  وكانت (1
 103 جيرب كان الطالب ال (2
 104 الباحثة انةرة عن الشئ عند مالحضتها وكان (3
 105 حمدودا يكونفمشكالت البحث ينبغى أن  (4

                                                                                                                                      
 .4أملرجع نفسه.،ص  99
وبغريها  Card Sortدراسة مقارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية ابستخدام اسرتاتيجية يوليا أران مناسكنا،   100

 2016-2015لطالب الصف األول يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية "سيواالن" ماديون السنة الدراسية 
 .1 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

مي وقاموس املنور من دراسة مقارنة بني نتائج مادة علم الداللة واملعاجم إبستخدام القاموس الرقإران داي وايت،  101
اللغة العربية أىل اللغة االندونيسية لطالب املستوى الرابع بقسم  اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 2016-2015فونوروغو السنة الدراسية 
2. 

الدرس اللغة العربية بني الصف املكثف والصف اللغوي لطالب الصف  مقارنة نتائجنوفياان دوي لستاري،  102
، البحث العلمي، جامعة  2016-2015السابع يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية ماديون السنةالدراسية 

 .1 ، ص2016فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
ومهارة قراءة النصوص العربية لطالب الصف الثامن العالقة بني كفاءة نطق خمارج احلروف أان أمنة احلسنة،  103

، البحث العلمي،  2016-2015ابملدرسة الثانوية اإلسالمية نوراجملتهدين مالراك فونوروغو العام الدراسي 
 .2 ، ص2016جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

تعليماللغة العربية لطالب الصف احلادي  العالقة بني نتائج احملتوى احمللى النحو ونتائجفرادان نعمة األوىل،  104
 2016-2015عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية "سيعا وإىل صاعا" بيجوك كارطا هارجو ماغتان السنة الدراسية 

 .3 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
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 106يف ذات الشخص  حتدثتالتغيري  كانتإذا   (5
 107املصحف  لديها الذي املسلمنيليس  (6

 
 واجلمع اإلفراد والتثنيةب( 
 108املصحف هالدي الذي املسلمنيليس  (1

 اتبع للمرفوع .5

 النعت( أ
 التذكري والتأنيث (1

 109 فصل املمتازوكانت يف هذه املدرسة أ(  
 110يعرب عن العالقة بني الدال واملدلول الذيب( أو ما تنقله الكلمة 

                                                                                                                                      
 الصف املكثف والصف اللغوي لطالب الصف مقارنة نتائج الدرس اللغة العربية بنينوفياان دوي لستاري،  105

، البحث العلمي، جامعة  2016-2015السابع يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية ماديون السنةالدراسية 
 .4 ، ص2016فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

موس الرقمي وقاموس املنور من دراسة مقارنة بني نتائج مادة علم الداللة واملعاجم إبستخدام القاإران داي وايت،  106
اللغة العربية أىل اللغة االندونيسية لطالب املستوى الرابع بقسم  اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 2016-2015فونوروغو السنة الدراسية 
2. 

، اجلزم يف سورة اإلسراء عند الكتاب األجرومية ومشكالهتا يف تعليم اللغة العربيةأدوات حممد طالب عزيز،  107
 .1 ، ص2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

 .3أملرجع نفسه.،ص  108
مقارنة نتائج الدرس اللغة العربية بني الصف املكثف والصف اللغوي لطالب الصف نوفياان دوي لستاري،  109
، البحث العلمي، جامعة  2016-2015بع يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية ماديون السنةالدراسية السا

 .3، ص2016فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
دراسة مقارنة بني نتائج مادة علم الداللة واملعاجم إبستخدام القاموس الرقمي وقاموس املنور من إران داي وايت،  110

ىل اللغة االندونيسية لطالب املستوى الرابع بقسم  اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية اللغة العربية أ
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ابإلختالفات  يتعلقج( ومشكلة من غري اللغوية هي املشاكل الىت 
 111 اإلجتماعية

 112 وجود تعليم اللغة العربية حييطهي اخلارجية الىت  اللغوية اخلارجيةد( 
 113 الكثريةه( ولكل طريقة ممريات 

 114خارج الطالب  يصلونو( العوامل اليت 
 115 املاسحيةز( الدين 

 116يف حياهتم  األساسيح( هو أحوال 
 التعريف والتنكري (2

 يتعلم يف إندونيسيا الذياإلسالمية مصادر شريعة أ( العلوم الدينية هي 
117 
 118 درس اللغة العربيةال كانتب(  

                                                                                                                                      

يف 2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 2016-2015فونوروغو السنة الدراسية 
 امللخص.

العربية لرتقية دافعية التعلم لطالب ( يف تدريس اللغة Inquiriتطبيق طريقة اإلستفساري )إسيت هفساري،  111
 ،2014-2013املتفوقني ابملدرسة الثانوية االسالمية "مفتاح العلوم" فوجانج كرادينان ماديون العام الدراسي 

 .4 ص ،2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
 .3 ، صأملرجع نفسه. 112
 .3 ، صأملرجع نفسه. 113
وبغريها  Card Sortدراسة مقارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية ابستخدام اسرتاتيجية يوليا أران مناسكنا،   114

 2016-2015لطالب الصف األول يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية "سيواالن" ماديون السنة الدراسية 
 .2 ص، 2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

، أدوات اجلزم يف سورة اإلسراء عند الكتاب األجرومية ومشكالهتا يف تعليم اللغة العربيةحممد طالب عزيز،  115
 .1 ، ص2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

 .1أملرجع نفسه.،ص  116
اإلجتماعية ونتائج درس قسم العلوم  دراسة املقارنة بني نتائج درساللغة العربية لقسم العلومهداية الرفيعة،  117

ابلونج فونوروغو السنة الدراسية  1الكونية لطالب الصف احلادي عشر يف املدرسة العاليةالعمومية احلكومية 
 .3 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية،  2015-2016



78 

 

 

 119 اللغوي( لطالب الذين هم ذكي وتربية ج
 120 الكرتونيكد( الوسائل 

 توكيدال (أ
 ( التذكري والتأنيث1

 121 صوت هو إن اللغةأ( 
 122 قدرة هونتائج التدريس ب( 
 123 متوقع هووعملية التعلم ج( 
 124حبروف عريبإسم للكتاب  هوكتب الرتاث د(  

                                                                                                                                      
اإلمالء ونتائج مادة اإلنشاء لطالب الصف األول ابملدرسة العالقة بني نتائج مادة قواعد مفي ليلة الطفي،  118

، البحث العلمي، جامعة 2016-2015العالية اإلسالمية "اإلسالم" جوروسان مالراك فونوروغو السنة الدراسية 
 .2 ، ص2016فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

املكثف والصف اللغوي لطالب الصف مقارنة نتائج الدرس اللغة العربية بني الصف نوفياان دوي لستاري،  119
، البحث العلمي، جامعة  2016-2015السابع يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية ماديون السنةالدراسية 

 .2ص ، 2016فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
الرقمي وقاموس املنور من دراسة مقارنة بني نتائج مادة علم الداللة واملعاجم إبستخدام القاموس إران داي وايت،  120

اللغة العربية أىل اللغة االندونيسية لطالب املستوى الرابع بقسم  اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 2016-2015فونوروغو السنة الدراسية 

3. 
، يف سورة اإلسراء عند الكتاب األجرومية ومشكالهتا يف تعليم اللغة العربيةأدوات اجلزم حممد طالب عزيز،  121

 .2 ، ص2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
دراسة املقارنة بني نتائج درساللغة العربية لقسم العلوم اإلجتماعية ونتائج درس قسم العلوم هداية الرفيعة،  122

ابلونج فونوروغو السنة الدراسية  1احلادي عشر يف املدرسة العاليةالعمومية احلكومية الكونية لطالب الصف 
 .3 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية،  2015-2016

تنفيذ طريقة أمثليت يف تدريس كتاب الرتاث ابملعهد "دار الفالح" للبنات بعسري جفارا أولياان فوزية الزهرا،  123
، 2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، ، 2015-2014جاوي الوسطى السنة الدراسية 

 .4 ص
 .3أملرجع نفسه.،ص  124
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 125 العوامل الداخلية من حيث اللغة العربية هواللغة الداخلية ه( 
  126 األول هيتنقسم بقسمني و( 
  127عملية توفري أو حتديد القيمة هوالنتائج ح( 

 ( التعريف والتنكري2 

 128 النتيجةالكتابة هي أ( 
 

 ب. األخطاء يف منصوابت األمساء
 به املفعول .1

 أ( التذكري والتأنيث
 129 هغضب الذيالشعور  فريد (1

                                                 
( يف تدريس اللغة العربية لرتقية دافعية التعلم لطالب Inquiriتطبيق طريقة اإلستفساري )إسيت هفساري،  125

، 2014-2013"مفتاح العلوم" فوجانج كرادينان ماديون العام الدراسي املتفوقني ابملدرسة الثانوية االسالمية 
 .4 ص، 2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

العالقة بني كفاءة نطق خمارج احلروف ومهارة قراءة النصوص العربية لطالب الصف الثامن أان أمنة احلسنة،  126
، البحث العلمي،  2016-2015تهدين مالراك فونوروغو العام الدراسي ابملدرسة الثانوية اإلسالمية نوراجمل

 .3 ، ص2016جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
دراسة مقارنة بني نتائج مادة علم الداللة واملعاجم إبستخدام القاموس الرقمي وقاموس املنور من إران داي وايت،  127

ب املستوى الرابع بقسم  اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية اللغة العربية أىل اللغة االندونيسية لطال
يف  2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 2016-2015فونوروغو السنة الدراسية 

 امللخص.
نات بعسري جفارا تنفيذ طريقة أمثليت يف تدريس كتاب الرتاث ابملعهد "دار الفالح" للبأولياان فوزية الزهرا،  128

 2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، ، 2015-2014جاوي الوسطى السنة الدراسية 
 .2 ص
( يف تدريس اللغة العربية لرتقية دافعية التعلم لطالب Inquiriتطبيق طريقة اإلستفساري )إسيت هفساري،  129

، 2014-2013العلوم" فوجانج كرادينان ماديون العام الدراسي املتفوقني ابملدرسة الثانوية االسالمية "مفتاح 
 .3  ص 2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
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جزيرة مطبع يف  طبعهكتب الرتاث مكتوبة يف اللغة العربية ألن  (2
 130 العربية

 ب( اإلعراب
 131 يف الفكر ذكاءوجتعل الشحص  (1

 . خرب كان2
 أ( اإلعراب

 132 داخل املعهد يسكنونكان الطالب املدرسة الثانوية االسالمية  (1
 133 عند التدريس جمتهدونحىت يكون الطالب  (2

 . إسم إن3
 أ( اإلعراب

 134 انقصااللغة العربية  فهمولكن  (1

                                                 
تنفيذ طريقة أمثليت يف تدريس كتاب الرتاث ابملعهد "دار الفالح" للبنات بعسري جفارا أولياان فوزية الزهرا،  130

 2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، ، 2015-2014جاوي الوسطى السنة الدراسية 
 .3 ص
مقارنة نتائج الدرس اللغة العربية بني الصف املكثف والصف اللغوي لطالب الصف نوفياان دوي لستاري،  131

، البحث العلمي، جامعة  2016-2015السابع يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية ماديون السنةالدراسية 
 .1 ، ص2016فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

العالقة بني نتائج احملتوى احمللى النحو ونتائج تعليماللغة العربية لطالب الصف احلادي عشر فرادان نعمة األوىل،  132
،  2016-2015ابملدرسة الثانوية اإلسالمية "سيعا وإىل صاعا" بيجوك كارطا هارجو ماغتان السنة الدراسية 

 .2 ، ص2016مي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، البحث العل

( يف تدريس اللغة العربية لرتقية دافعية التعلم لطالب Inquiriتطبيق طريقة اإلستفساري )إسيت هفساري،  133
، 2014-2013املتفوقني ابملدرسة الثانوية االسالمية "مفتاح العلوم" فوجانج كرادينان ماديون العام الدراسي 

 .3 ص، 2016لعلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، البحث ا
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 . املصدر4
 أ( اإلعراب

 135 عظيم أتثريواسرتاتيجية يف التعليم اليت أتثري  (1

 ج. األخطاء يف خمفوضات األمساء
 جار وجمرور .1

 أ( إستعمال حرف جر
 136 عملية االختبار منمن تقرير التعليم حيصل  (1

 اإلضافة .2
 التعريف والتنكري( أ

 يف هذ البحث هي احلاصل الذي قد حصل عليه الطالب املعىن نتائج (1

137 
 138 اللغة العربية املهارةله  (2
 139 يساعد تعليم يف الدرس تعليم اللغة العربية وهذا حبث (3

                                                                                                                                      
العالقة بني نتائج احملتوى احمللى النحو ونتائج تعليماللغة العربية لطالب الصف احلادي عشر فرادان نعمة األوىل،  134

،  2016-2015ابملدرسة الثانوية اإلسالمية "سيعا وإىل صاعا" بيجوك كارطا هارجو ماغتان السنة الدراسية 
 .2 ، ص2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 

 .3املرجع نفسه.، ص  135
العالقة بني نتائج مادة قواعد اإلمالء ونتائج مادة اإلنشاء لطالب الصف األول ابملدرسة مفي ليلة الطفي،  136

، البحث العلمي، جامعة 2016-2015العالية اإلسالمية "اإلسالم" جوروسان مالراك فونوروغو السنة الدراسية 
 .2 ، ص2016فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
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 140 املعارفهمإبعطاء الوةيفة للطالب املتفوقني لتطوير  (4
 141 نتائج الدراسة اإلختبارأو حيصل على  (5
 142الداللة واملعاجم  علم املادةخصوصا يف  (6
 143القرأن الكرمي  اللغةإن  (7
 والتأنيث التذكريب( 
 املشاكل هذاومن  (1

 
 اتبع للمجرور .3

 نعتأ( 
 ( التذكري والتأنيث1

 144 األخرإن تدريس اللغة العربية صعبة من تدريس اللغة االجنبية أ(  
 145 العاملوهي لغة من لغات املعاشرة ب( 

                                                                                                                                      
 .3 ، صأملرجع نفسه. 139
وبغريها  Card Sortية دراسة مقارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية ابستخدام اسرتاتيجيوليا أران مناسكنا،   140
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 .3 ، صأملرجع نفسه. 141
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اللغة العربية أىل اللغة االندونيسية لطالب املستوى الرابع بقسم  اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 2016-2015فونوروغو السنة الدراسية 

4. 
، أدوات اجلزم يف سورة اإلسراء عند الكتاب األجرومية ومشكالهتا يف تعليم اللغة العربيةحممد طالب عزيز،  143

 .2 ، ص2016البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
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 146 التعليميةالغر  يف توفري ج( 
 147 مادة االمالءوهذه املادة متفرقة من ه( 
الشحن ومهارات الكتابة العربية اخلاصة تشمل علي ثالثة من و( 

 148 األساسية
 149يقدم اليهم  الذيز( وتقدم التالميذ علي قدرهتم ملادة الدرس 

 150عنها مشكلة وصعوبة  األجنيبح( إن تعليم أية لغة 
 151هلا نفس الوضع  الذيط( الداللة كفرع من علم اللغة 

 التعريف والتنكري( 2
 152 السابقنظر إىل خلفية البحث أ(   

                                                                                                                                      
 .3 ، صأملرجع نفسه. 145
املكثف والصف اللغوي لطالب الصف مقارنة نتائج الدرس اللغة العربية بني الصف نوفياان دوي لستاري،  146
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 2016-2015عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية "سيعا وإىل صاعا" بيجوك كارطا هارجو ماغتان السنة الدراسية 

 .2 ، ص2016، البحث العلمي، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية، 
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 153 اخللفية البحثوهبذه ج( 
 154 اللغوية العربيةمن حيث د( 
 155 االمتحان إهنائيعن طريق ه( 

 156 اهلجاء حروفو( إما على 
 

 االفراد والتثنية واجلمع( 3
 157 بطالب اللغة العربية كبريةوقد وجدت الباحثة مشكلتني  أ( 

 
 
 

                                                                                                                                      
العالقة بني نتائج احملتوى احمللى النحو ونتائج تعليماللغة العربية لطالب الصف احلادي عشر فرادان نعمة األوىل،  152
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 رابعالباب ال
لدي طالب قسم تعليم اللغة العربية األخطاء النحوية يف الرسائل اجلامعية حتليل 

 2016-2015جبامعة فونوروغو االسالمية احلكومية العام الدراسى 
 
 . األخطاء يف مرفوعات األمساءأ

 الفاعل .1
 أ( عرض البياانت

 : 1البياانت 
 نتائج تعليم الطالب من خالل عوامل الداخلية يتأثربشكل عام 

 :2 البياانت
 الناس يف هذا العصر إيل أن يكون إ نطباعا أبن لغة العربية صعبة متيل

 :3البياانت 
 ختيار الطريقة إيف ماهراو  عارفاعلى كل مدرس  يلزممن هذه الطريقة الكثرية 

 ب( حتليل البياانت
، هناك األخطاء النحوية يف التأنيث والتذكري بني 1يف البياانت 

الفعل والفاعل ، كما قال مصطفي الغيالين يف كتابه جامع الدروس العربية 
متصال بفعله.أبن الفعل جيب أتنيثه إذاكان الفاعل مؤنثا حقيقيا ةاهرا 
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كما عرفنا أن الكلمة "نتائج" مؤنثة ألهنا من يمع غري عاقل،   158
وكل يمع غري عاقل مؤنث، فال بد ان يؤنث الفعل بزايدة اتء املضارعة يف 

وبزايدة اتء ساكنة يف اخر الكلمة إن   أول الكلمة إن كانت فعل مضارع،
 تأثرتبشكل عام  . لذالك ان الصواب يعىن "تتأثر كانت فعل ما  فصار

 ."نتائج تعليم الطالب من خالل عوامل الداخلية
" فاعل وهي مذكر  الناس ، كما عرفنا أن الكلمة "2يف البياانت 

تذكري الفعل إن كان الفاعل مذكرا،  بدألهنا فقد من عالمة التأنيث، وال 
مفردا، أو مثنا أو يمع مذكر سامل، سواء أكان تذكريه معنا أو لفظا،  سواء 

فيجب تذكري الفعل بزايدة ايء املضارعة إن كان  159كان ةاهرا أو ضمريا.
فعل مضارع وليس بزايدة اتء املضارعة ألن فائدة اتء املضارعة للتأنيث، 

نطباعا لناس يف هذا العصر إيل أن يكون إا يلمي لذالك فالصحيح يعين "
 " أبن لغة العربية صعبة

نظران أن الفاعل يف تلك اجلملة هو   كما،   3وأما يف البياانت 
كلمة "عارفا" وفعله كلمة "يليزم" وهناك تعرب كلمة "عارفا" منصواب 
ابلفتحة بزايدة  األلف أخرها، مع أن حكم الفاعل كما يف جامع الدروس 
العربية وجوب رفعه وقد جير إبضافته اىل املصدر، وهناك ال يضاف الفعل 

 ة ألنه من إسم املفرد، لذالك فالصحيح "بشئ فال بد أن يرفع بضمة ةاهر 
ختيار  ايف اماهر و  عارفعلى كل مدرس  يلزممن هذه الطريقة الكثرية 

". وال بد أن ترفع كلمة "ماهرا" الهنا معطوف إىل ما قبلها، لذالك  الطريقة
 ماهرو  عارفعلى كل مدرس  يلزممن هذه الطريقة الكثرية  فالصحيح "

 ".  ختيار الطريقة إيف

                                                 
 .234ص  ،(1993)بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغال ييني،  158
 .234املرجع نفسه.،  159
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 انئب الفاعل .2
 عرض البياانتأ( 

 :1البياانت 
 العالقة بني احملتوى احمللي يوجدفمن املمكن 

 :2البياانت 
 فيه عناصر الكتابة يوجدكم من اللغة التقليدية واحلديثة ال 

 ب( حتليل البياانت
نظران أن الكلمة "العالقة" هي انئب الفاعل، انئب  1يف البياانت 

أو يف تعريف اخر انئب  160الذي مل يذكر فاعله.الفاعل هو االسم املرفوع 
كما قال الشيخ   161الفاعل هو املسند اليه بعد فعل اجملهول أو شبهه.

الصنهجي يف منت االجرومية أن انئب الفاعل هو االسم املرفوع الذي مل 
ضم اوله وكسر ما قبل االخر إن كان الفعل ماضيا،  162يذكر معه فاعله.

خر إن كان الفعل مضارعا وهو على قسمني وضم اوله وفتح ما قبل اال
كما   163ةاهر ومضمر وحكمه كحكم الفاعل ألنه قائم مقامه، فله حكمه.

يف حكم الفاعل أنه جيب أتنيث الفعل أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا ةاهرا 
متصال بفعله، كما نظران أن الكلمة "العالقة" هي مؤنثا حقيقيا وعالمة 

لكلمة "يوجد" فعل مضارع جمهول تدل على معىن أتنيثها اتء املربوطة، وا
مذكر بزايدة ايء املضارعة يف اوهلا، لذالك ال يناسب بني انئب الفاعل وفعله 

العالقة بني احملتوى  وجدتفمن املمكن  من جهة تذكريه وأتنيثه، فالصحيح "
 " يعىن أبدل ايء اتءا. احمللي

                                                 
 .48) بريوت: دار الثقافة االسالمية(، ص  ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  160
 .246جامع الدروس العربية، ص مصطفى بن حممد سليم الغال ييني،  161
 .19، ص متممة األجرومية مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن،  162
 .246جامع الدروس العربية، ص مصطفى بن حممد سليم الغال ييني،  163
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الفاعل من فعل ، عرفنا أن الكلمة "عناصر" انئب 2يف البياانت 
املضارع اجملهول "يوجد" أن الكلمة "عناصر" يمع من كلمة "عنصر"، وكل 
يمع غري عاقل مؤنث، والكلمة "يوجد" تدل على معىن مذكر بزايدة ايء 
املضارعة يف أوهلا. مع أن يف احلقيقة ال بد أن يناسب بني انئب الفاعل 

كم من اللغة   ة هي "وفعله يف التأنيث والتذكري، لذالك فاجلملة الصحيح
 " إببدال الياء اتءا يف اخرها.  فيه عناصر الكتابة وجدتالتقليدية واحلديثة ال 

 واخلرب املبتداء .3
 أ( عرض البياانت

 :1البياانت 
 املؤسسات التعليم واحداملدرسة الدينية "تسليم اهلدي" هي 

 :2البياانت 
 الطالب عند تدريس حيركالدوافع 

 حتليل البياانتب( 
املبتداء هو االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية، واملبتداء 

، أن املبتداء يف تلك 1يف البياانت كما عرفنا   164قسمان ةاهر ومضمر.
اجلملة هو كلمة "املدرسة" وهي مؤنث وعالمة أتنيثها اتء املربوطة يف أخرها 

للمبتداء وخربها كلمة "واحد" وهي مذكر، مع أن وجوب مطابقت اخلرب 
ويف املثال اعاله  تشري إىل غري تطابق  165إفردا، وتثنية، ويمعا وتذكريا وأتنيثا.

املدرسة الدينية "تسليم  املبتداء واخلرب يف التذكري والتأنيث. لذالك فالصحيح "
كما نظران أن الكلمة "املؤسسات    "املؤسسات التعليم ىاحداهلدي" هي 

أن يطابق بينهما يف التأنيث والتذكري، التعليم " هي نعت ومنعوت فال بد 

                                                 
 .29، ص ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  164
 .254، ص جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغال ييني،  165
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والكلمة "املؤسسات" هي يمع مؤنث السامل وهي مؤنث، "والتعليم" مذكر، 
املدرسة الدينية "تسليم  فال بد أن يطابق بينهما، لذالك فالصحيحة هي "

 ".  يةالتعليم املؤسسات ىاحداهلدي"هي 
كلمة "الدوافع"   ، كما عرفنا أن املبتداء يف تلك اجلملة2يف البياانت 

وهي مؤنث الهنا من إسم يمع غري عاقل، وخربها كلمة "حيرك" وهي من خرب 
غري مفرد يعين يملة فعلية، كما عرفنا أن الكلمة "حيرك" فعل مضارع يدل 
على معىن مذكر بزايدة ايء املضارعة يف أوله ، مع أن وجوب مطابق اخلرب 

 ركحتالدوافع  أتنيثا، لذالك فالصحيح "ابملبتداء إفردا، وتثنية، ويمعا وتذكريا و
 " إببدال ايء املضارعة اتًء.الطالب عند تدريس

 انك  اسم .6
 أ( عرض البياانت

 :1البياانت 
 فصل املمتازيف هذه املدرسة  وكانت

 :2البياانت 
 الباحثة انةرة عن الشئ عند مالحضتها وكان

 البياانت حتليلب( 
املبتداء واخلرب فريفع "كان" من فعل الناقص، هو ما يدخل على 

يف  166االول تشبيها له ابلفاعل، وينصب االخر تشبيها له ابملفعول به.
كما نظران أن الكلمة "فصل" هي إسم كان، وهي مذكر ألهنا   ،1البياانت 

فقد من عالمة التأنيث ويعمل كان يرفع االسم ويرفع اخلرب، ال بد أن يطابق 
للمذكر وزايدة اتء التأنيث يف أخره  بني كان وامسه يف التأنيث وتذكري،كان

"، حبذف متازامل فصليف هذه املدرسة  وكانللتأنيث،  فلذالك الصحيح "
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" نعت متازامل فصلاتء التأنيث يف أخره ألهنا من إسم مذكر. والكلمة "
ومنعوت ال بد أن يطابق بني النعت واملنعوت يف التعريف والتنكري، كما 

والكلمة "املمتاز" معرفة أبل فال يطابق  نظران أن الكلمة "فصل" نكرة
 ".تازمم فصليف هذه املدرسة  وكانبينهما، فلذالك الصحيح "

" هي إسم كان، الباحثة  كما نظران أن الكلمة "  2يف البياانت أما 
وهي مؤنث ألن هلا عالمة التأنيث وهي اتء املربوطة، ال بد أن يطابق بني  

للمذكر املفرد وزايدة اتء التأنيث يف أخره كان وامسه يف التأنيث وتذكري،كان 
الباحثة انةرة عن الشئ عند  توكانللتأنيث،  فلذالك الصحيح "

 ".مالحضتها
 اتبع للمرفوع .7

 النعت( أ
 عرض البياانت (3

 :1البياانت 
ابإلختالفات  يتعلقومشكلة من غري اللغوية هي املشاكل الىت 

 اإلجتماعية
 :2البياانت 

 وجود تعليم اللغة العربية حييطهي اخلارجية الىت  اللغوية اخلارجية
 
 البياانت حتليلب( 

النعت هو ما يذكر بعد اسم ليبني بعض احواله او احوال 
ما يتعلق به. النعت اما حقيقي اما سبيب، فاحلققي هو ما يبني صفة 
من صفات متبوع، اما السبيب هو ما يبني صفة من صفات ما له 
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وجيب ان يتبع منعوته يف االعراب  167به.تعلق مبتبوعه وارتباط 
كما   168واالفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري.

أن الكلمة "يتعلق" صفة من كلمة "مشاكل"  1نظران يف البياانت 
وعرفنا أن الكلمة "مشاكل" يمع تكسري غري عاقل  وكل يمع غري 

ايضا، والكلمة عاقل مؤنث لذالك جيب ان يكون صفته مؤنث 
"يتعلق" مذكر الهنا من فعل املضارع الذي يدل على معىن مذكر 
 بزايدة ايء املضارعة يف أوله، فال يناسب بينهما، فلذالك الصحيح "

"  ابإلختالفات تعلقتومشكلة من غري اللغوية هي املشاكل الىت 
 يعىن بزايدة اتء املضارعة يف أوهلا.

 " صفة من كلمة "حييطأن الكلمة " 2يف البياانت 
" مؤنث لفظي الن هلا اخلارجية  " وعرفنا أن الكلمة "اخلارجية 

عالمة التأنيث يعين اتء املربوطة يف أخره لذالك جيب ان يكون 
" مذكر، الهنا من فعل املضارع  حييط صفته مؤنث ايضا، والكلمة "

الذي يدل على معىن مذكر بزايدة ايء املضارعة يف أوله، فال يناسب 
 يطحتهي اخلارجية الىت  اللغوية اخلارجية ينهما، فلذالك الصحيح "ب

" يعىن بزايدة اتء املضارعة يف أوهلا. والكلمة  وجود تعليم اللغة العربية
" نسبة يعين إحلاق اخر االسم ايء مشددة مكسورا اللغوية اخلارجية"

 ما قبلها للداللة على نسبة شئ اىل أخر. واالسم االول ال حيتاج إىل
هي  اخلارجية ةاللغ "ايء النسبة النه ما ينسبه، فلذالك الصحيح 

 ". وجود تعليم اللغة العربية يطحت اخلارجية الىت

 توكيد (ب
                                                 

 .222املرجع نفسه.،  167
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 عرض البياانت (1
 :1البياانت 
 صوت هو إن اللغة
 :2البياانت 

 قدرة هونتائج التدريس 
 
 

 البياانت حتليل (2
العربية أن كما قال فؤاد نعمة يف كتاب ملخص قواعد اللغة 

قد حيمله الكالماىل السامع،  التوكيد هواتبع يذكر يف الكالم لدفع توهم
التوكيد نوعان لفظي و معنوي، فاللفظي يكون إبعادة املؤكد بلفظه 
أومبرادفه سواء أكان امسا ةاهرا أم ضمريا أم فعال أم حرفا أم يملة، 

 أو كلتا على واملعنوي يكون بذكر النفس أوالعني أويميع أو عامة أوكال
يف  169شرط أن تضاف هذه املؤكدات اىل ضمري يناسب املؤكد.

وهي مؤِكد والكلمة  كما عرفنا أن الكلمة "هو"اسم ضمري   1البياانت 
"اللغة" هي مؤَكد، أن الكلمة "اللغة" مؤنث والضمري الذي يدل على 
معىن غائبة يعين "هي" لذالك الضمري الذي يناسب هبا "هي"، 

 " صوت هي إن اللغة فالصحيح  "
وهي مؤِكد من  عرفنا أن الكلمة "هو" اسم ضمري  2يف البياانت 

الكلمة "نتائج"، ال تعود الكلمة هو اىل كلمة التدريس ولكن تعود  
كلمة "هو" اىل كلمة "نتائج"، كما عرفنا أن الكلمة "نتائج" يمع 

الذي تكسري من املفرد "نتيجة"  وكل يمع غري عاقل مؤنث، والضمري 

                                                 
 .54، ص ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  169
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يدل على معىن مؤنث غائب يعين "هي" لذالك الضمري الذي يناسب 
 "قدرة هينتائج التدريس هبا "هي" فالصحيح "

 ب. األخطاء يف منصوابت األمساء
 املفعول به .1

 عرض البياانتأ( 
 :1البياانت 

 جزيرة العربيةمطبع يف  طبعهكتب الرتاث مكتوبة يف اللغة العربية ألن 

 البياانتحتليل ب( 
وهو على قسمني  املفعول به هو االسم الذي يقع عليه الفعل

 1يف البياانت  170.ومنفصل، واملضمر قسمان متصل ةاهر ومضمر
عرفنا أن يف الكلمة "طبعه" هاء الضمري وهو منصوب النه مفعول به من 
الكلمة "طبع" وهو يعود اىل كلمة "كتب" كما نظران أن الكلمة "كتب" 
يمع تكسري من مفردها "كتاب" وكل يمع غري عاقل مؤنث، فال يناسب 

الك بني الضمري ومرجيعه، الن  ضمري "ه" للمذكر غائب مفرد، لذ
مطبع يف  اطبعهكتب الرتاث مكتوبة يف اللغة العربية ألن   الصحيح "
 ."جزيرة العربية

 . خرب كان2
 عرض البياانتأ( 

 :1البياانت 
 داخل املعهد يسكنونطالب املدرسة الثانوية االسالمية كان 

 :2البياانت 
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 عند التدريس جمتهدونحىت يكون الطالب 

 ب( حتليل البياانت
كان وأخواهتا فإهنا ترفع املبتدأ تشبيها ابلفاعل ويسمى امسها 

كما عرفنا يف البياانت   171.تنصب اخلرب تشبيها ابملفعول ويسمى خربهاو 
أن الكلمة "يسكنون" خرب كان وهي منصوب الن دخل عليها عامل  1

من عوامل النواسخ، والكلمة "يسكنون" فعل من أفعال اخلمسة وعالمة 
كان طالب املدرسة   ن يف أخره، فلذالك الصحيح "نصبه حذف النو 
 " حبذف النون يف أخره. داخل املعهد ايسكنو الثانوية االسالمية 

أن الكلمة "جمتهدون" خرب كان وهي  2واما يف البياانت 
منصوب الن دخل عليها عامل من عوامل النواسخ، والكلمة "جمتهدون" 

ن يف أخره، فلذالك فعل من أفعال اخلمسة وعالمة نصبه حذف النو 
 ". عند التدريس اجمتهدو حىت يكون الطالب  الصحيح "
 

 . إسم إن3
 عرض البيناتأ( 

 :1البياانت 
 انقصااللغة العربية فهم  ولكن

 ب( حتليل البياانت
وأما إن وأخواهتا فتنصب املبتدأ ويسمى امسها وترفع اخلرب 

لكن لالستدراك  وكأن للتشبيه املؤكد حنو كأن زيدا أسد،، ويسمى خربها

                                                 
 .21، ص متممة األجرومية مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن،  171
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" هي خرب  انقصا كما عرفنا أن الكلمة "  172.حنو زيد شجاع ولكنه خبيل
لكن وعمل لكن تنصب املبتداء وترفع اخلرب، لذالك جيب ترفع كلمة 

انقصا " من اسم املفرد،  "انقصا" الهنا خرب لكن، كما عرفنا أن الكلمة "
فهم  ولكن وعالمتها يف حالة الرفع ضمة ةاهرة، فلذالك الصحيح "

 " انقصاللغة العربية 
 (املصدراملفعول املطلق ). 4

 عرض البيناتأ( 
 :1البياانت 

 عظيم أتثريواسرتاتيجية يف التعليم اليت أتثري 

 ب( حتليل البياانت
مصدر يذكر بعد فعل من لفظه تعقيدا ملعناه أو  املفعول املطلق

بياان لعدده، اوبياان لنوعه، او بدال من التلفظ بفعله وجيب نصبه، فإن 
 173وافق لفظ فعله فهو لفظي فإن وافق معين فعله دون لفظه فهو معنوي.

عرفنا أن الكلمة "أتثري" الثاىن مصدر وهي مصدر لفظي  1يف البياانت 
ا، وهي تدل علي نوع فعلها، كما عرفنا أن الكلمة الن وافق بلفظ فعله

"أتثري" اسم املفرد، كما قال الشيخ الصنهجي يف منت االجرومية فاما 
الفتحة فتكون عالمة للنصب يف ثالثة مواضع يف االسم املفرد ويمع 
التكسري والفعل املضارع اذا دخل عليه انصب ومل يتصل أبخره شئ، 

 ة ةاهرة الهنا من اسم املفرد، فالصحيح "لذالك العالمة الصحيحة فتح
" والكلمة عظيم صفة من   عظيم اأتثري واسرتاتيجية يف التعليم اليت أتثري 

كلمة قبلها، كما قال الشيخ الصنهجي يف منت االجرومية النعت اتبع 
                                                 

 .26املرجع نفسه.،  172
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للمنعوت يف رفعه ونصبه وخفظه وتعريفه وتنكريه، واالسم قبلها منصوب 
 اهرة الهنا من اسم املفرد، فالصحيح "لذالك جيب نصبها بفتحة ة
 " اعظيم اأتثري واسرتاتيجية يف التعليم اليت أتثري 

 
 . توكيد5

 عرض البيناتأ( 
 :1البياانت 
 عملية توفري أو حتديد القيمة  هوالنتائج 

 ب( حتليل البياانت
كما قال فؤاد نعمة يف كتاب ملخص قواعد اللغة العربية أن 

 174قد حيمله الكالماىل السامع. الكالم لدفع توهم التوكيد هواتبع يذكر يف
التوكيد نوعان لفظي و معنوي، فاللفظي يكون إبعادة املؤكد بلفظه 
أومبرادفه سواء أكان امسا ةاهرا أم ضمريا أم فعال أم حرفا أم يملة، 
واملعنوي يكون بذكر النفس أوالعني أويميع أو عامة أوكال أو كلتا على 

يف البياانت  175شرط أن تضاف هذه املؤكدات اىل ضمري يناسب املؤكد.
وهي مؤِكد والكلمة "النتائج"  كما عرفنا أن الكلمة "هو"اسم ضمري   1

هي مؤَكد، أن الكلمة "النتائج" مؤنث الهنا من اسم يمع عري عاقل، 
والضمري الذي يدل على معىن غائبة يعين "هي" لذالك الضمري الذي 

عملية توفري أو حتديد القيمة  يهالنتائج  يناسب هبا "هي"، فالصحيح  "
" 

 ألخطاء يف خمفوضات األمساءج. ا
                                                 

 .54، ص ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  174
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 جار وجمرور .4
  عرض البيناتأ( 

 :1البياانت 
 عملية االختبار منمن تقرير التعليم حيصل 

 ب( حتليل البياانت
" جار و  عملية االختبار من عرفنا أن الكلمة " 1يف البياانت 

جمرور مبن، كما عرفنا يف جامع الدروس العربية أن حرف "من" له مثانية معان، 
االبتداء، التبعيض، البيان، التأكيد، البدل، السببية والتعليل، ومعىن عن. 
فلذالك ال تناسب بكلمة قبله، الن يف القاموس ايديوم ان الكلمة "حيصل" 

 علىتقرير التعليم حيصل من  يناسب حبرف "على"، فلذالك الصحيح "
 ". عملية االختبار

 
 اإلضافة .5

 عرض البيناتأ( 
 :1البياانت 

 يف هذ البحث هي احلاصل الذي قد حصل عليه الطالب املعىن نتائج
 :2البياانت 

 اللغة العربية املهارةله 

 ب( حتليل البياانت 
كما قال الشيخ املصطفى الغاليني أن االضافة هي نسبة بني 

عرفنا  2يف البياانت  176تقدير حرف اجلر وجتيب جر الثاىن أبدا.إمسني على 
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" مضاف املعىن  " تركيب اضايف، الكلمة " املعىن نتائج "أن الكلمة 
" مضاف الية، كما قال الشيخ املصطفى الغاليني تنقسم  نتائج والكلمة "

او االضافة  اىل نوعان  معنوية و لفظية ، فاملعنوية ما تفيد تعريف املضاف 
ختصيصه و جيب جتريده من "ال" ان كانت االضافة معنوية، فلذالك 

يف هذ البحث هي احلاصل الذي قد حصل عليه  معىن نتائج الصحيح "
 " الطالب

عرفنا أن الكلمة "املهارة اللغة العربية " تركيب  2يف البياانت 
اضايف، الكلمة "املهارة" مضاف والكلمة "اللغة" مضاف الية، كما قال 

لشيخ املصطفى الغاليني تنقسم االضافة  اىل نوعان  معنوية و لفظية ، ا
فاملعنوية ما تفيد تعريف املضاف او ختصيصه و جيب جتريده من "ال" ان  

 "  اللغة العربية هارةمله  كانت االضافة معنوية ، فلذالك الصحيح "

 
 اتبع للمجرور .6

 نعتأ( 

 عرض البيناتأ( 
 :1البياانت 

 األخرإن تدريس اللغة العربية صعبة من تدريس اللغة االجنبية 
 :2البياانت 
 الغر  التعليميةيف توفري 

 ب( حتليل البياانت
عرفنا أن الكلمة "األخر" نعت والكلمة "األجنبية"  1يف البياانت 

، قال  وهي نعت حقيقي الهنا تدل على صفة يف نفس متبوعهاهي منعوت 
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مصطفى الغيالين أن النعت واملنعوت ال بد أن يناسب يف التذكري والتأنيث، 
ولكن يف تلك البياانت عرفنا أن الكلمة "األجنبية" مؤنث والكلمة "األخر" 
مذكر الهنا فقد من عالمة التأنيث، فال يناسب بينهما، لذالك فالصحيح 

"، بزايدة ىاألخر جنبية إن تدريس اللغة العربية صعبة من تدريس اللغة اال"
 . االلف املقصور يف أخرها
 " نعت والكلمة " التعليمية عرفنا أن الكلمة " 2يف البياانت 

" منعوت وهي نعت حقيقي الهنا تدل على صفة يف نفس متبوعها،   الغر 
كما قال فؤاد نعمة يف كتابه ملخص قواعد اللعة العربية أن النعت واملنعوت 

ولكن يف تلك البياانت عرفنا أن  177.التذكري والتأنيثال بد أن يناسب يف 
" مذكر الهنا فقد من عالمة  الغر  والكلمة " ،" مؤنث التعليمية الكلمة "

يف توفري الغر   التأنيث، فال يناسب بينهما، لذالك فالصحيح "
 "، حبذف اتء املربوطة يف اخرها. التعليمي
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 الباب اخلامس
 اخلامتة
 توصيات البحثو يشتمل هذا الباب على نتائج البحث 

 نتائج البحث .أ
بعد ان قام الباحث ابلبحث عن األخطاء النحوية يف الرسائل اجلامعية 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو االسالمية احلكومية عام لدى طالب 
 األخطاء، قد حصل الباحث اىل االستنتاج األخر، و 2016-2015الدراسى 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو النحوية يف الرسائل اجلامعية لدى طالب 
 كما يلي:  2016-2015االسالمية احلكومية عام الدراسى 

 رفوعات االمساءماالخطاء يف  .1
خطأً  11خطًأ، يتكون من الفاعل  27 رفوعات االمساءمخطاء يف األ

 3خطأ واحد، وانئب الفاعل أخطاء ويف االعراب  10يف التذكري والتأنيث 
اخطاء يف التذكري والتأنيث، وإسم   8اخطاء يف التذكري والتأنيث، واملبتداء واخلرب 

أخطاء ويف اإلفراد والتثنية واجلمع خطأ  4اخطاء يف التذكري والتأنيث  5كان 
أخطاء ويف  4أخطاء يف التذكري والتأنيث  8واحد، والتوابع للمرفوع للنعت 

أخطاء  7أخطاء يف التذكري والتأنيث  8أخطاء، وللتوكيد  4نكري التعريف والت
 ويف التعريف والتنكري خطأ واحد.

 االخطاء يف منصوابت االمساء .2
 3، يتكون من مفعول به خطاءأ 7األمساء االخطاء يف منصوابت 

أخطاء يف التذكري والتأنيث خطئان ويف اإلعراب خطاء واحد، ويف خرب كان 
اإلعراب، ويف اسم إن خطاء واحد يف اإلعراب، ويف املصدر خطاء خطئان يف 

 واحد يف اإلعراب.
 



96 

 

 

 االخطاء يف جمرورات االمساء .3

جار وجمرور أخطاء، يتكون من  17األمساء  جمروراتخطاء يف األ
أخطاء يف التعريف   5وتركيب االضايف  خطأ واحد يف استعمال حرف جر، 

 6التذكري والتأنيث  أخطاء للنعت يف 11اتبع للمجرور  يفأخطاء، و  5والتنكري 
 أخطاء. 5التعريف والتنكري أخطاء ويف 

 توصيات البحث .ب
لدى من النتائج البحث عن األخطاء النحوية يف الرسائل اجلامعية إنطالقا 

، فيعطى معة فونوروغو االسالمية احلكوميةقسم تعليم اللغة العربية جباطالب 
 كما يلى:الباحث التوصيات  

 جبامعة فونوروغو االسالمية احلكومية. لرئيس قسم تعليم اللغة العربية 1
جبامعة فونوروغو االسالمية ينبغى لرئيس قسم تعليم اللغة العربية 

يتكون فريقا خاصا لتصحيح الرسالة اجلامعية قبل إعطاء االتفاق  احلكومية
 لالمتحان النهائى. ويعطي الفرصة الكبرية للمواد املتعلقة بقواعد اللغة العربية.

 . حماضر املواد املتعلقة2
مل يوصل اىل  قواعد النحوية تعليمأن  كما أن الظاهرة التي نراها

 يؤكدون العوامل منها املعلمون الذين ويسبب ذالك بعض، االهداف املقاصدة
 عملية يفويهيمن المعلمون  ،المهارات اللغوية من االنظرية والمعرفة أكثر

وقلة  ،التعلم عملية يف نشط لدورالطالب الفرصة  املعلمون وال يعطىالتعلم 
 على المعلم إعطاء ينبغى ،. لذلكيف تعلم قواعد النحوية الطالب دوافع

 يف نشط للقيام بدور ئهم فرصةإعطا، والنظرية مباشرة لتطبيق فرصة الطالب
المختلفة بحيث  واالستراتيجية، والطريقة، سائلالوستخدام إ و التعلم عملية

 قواعد النحوية.الطالب في تعلم  دوافع يمكن أن تزيد
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 جبامعة فونوروغو االسالمية احلكومية. طالب قسم تعليم اللغة العربية 3
ينبغى على الطالب أن يتحمسوا وجيتهدوا يف تعليم املواد املتعلقة 
بقواعد اللغة العربية عن طريق ممارسة و فهمها واستعاهبا وتطوير املهارة اللغوية 

 االربعة. 
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