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 الملخص
 

 ومقتضياتها فى تحليل إضافة في سورة الواقعة" 2019بدرة منيرة، 
كعية ععم الرتبية و التلعيم قسم العغة . اللبح اللعلمَ " تدريس النحو

اٞنشرف الدكتور اٜناج .اللربية اٛناملة اإلسبلمية اٜنكومية فونوروغو
 .أجوس تري جاىيو اٞناجيستًن

 

 تحليل، إضافة، تدريس النحو: الكلمة األساسية

. كثًن من ٠نرورات األٚناء يستللل يف القران و ٗنل اللربّية
إسم . ٔ: ولكثرة ملناه توضع  ٠نرورات األٚناء يف ثبلثة اشياء 

، إضافة اّليت ملناىا نسلة بٌن االٚنٌن ٕالذي يدخل فيو حرف جّر، 
 ، التليع لعلجرورات 3.ععى تقدير حرف جّر  توجب جّر الثاين ابدا
اآلن يلّد الطبّلب أّن  .األٚناء منها نلت و عطف و توكيد و بدل

حقًن و نقص ألّن ٟنم قعيل وبا ألخّص ىف اإلضافة ٠نرورات االٚناء 
كثًن من الطبّلب لن يفهم ٠نرورات . الرغلة ليلعم و يفهم كّعها

 تدريس الّعغة اللربّية ىم إذل حّّت يفهم وبا ألخص ىف اإلضافةاالٚناء
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نلبح اللاحة اّليت لتلسيط و ٓنعيل ٠نرورات  ألن ذلك، .مشوس
 .األٚناء خصوصا باإلضافة

ٚنيت  .وىم ست و تسلون آية ىم مكية،  سورة الواقلة

):ال فتتاحها بقولو تلاذل: سورة الواقلة       

أخرج  :قال ىف اٜنديح.، أي إذا قامت القيامة اليت ال بد من وقوعها
اٜنافظ أبو يلعى وابن عساكر عن علد اهلل ابن مسلود رضم اهلل عنو 

من قال سورة الواقلة سورة :"أن رسول اهلل صعم اهلل ععيو وسعم قال
ويف اٜنديح ". ىف كل ليعة:" وىف رواية" كل ليعة، دل تصلو فاقة أبدا

أخرج ابن مردويو عن انس عن رسول اهلل صعم اهلل ععيو : األخرى
وأخرج " سورة الواقلة الغين، فاقرئوىا، وعّعلوىا أوالدكم:" وسعم قال

عّعلوا نساءكم سورة الواقلة، فإهنا سورة :" الديعلم عنو مرفوعا
 ".الغين

 يف القرآن إضافةإن اٜنقيقة كثًن من الطبلب دل يلرفوا 
 اٞنختعفة، مثال يف سورة إضافةويف سورة الواقلة تكون فيها . الكرمي

: 21الواقلة اية            ، َلْحِم طَْيٍر
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 أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال(َلْحمِ  )ومضافوتو ملنويا ألنو إضاف
جنسا من  (اٞنضاف إليو) طَْيٍر ألنو"  من"ر ملين د وىو يقاٞنضارع
الّن ذالك، نلبح اللاحة اّليت لتلسيط و ٓنعيل .(اٞنضاف)َلْحِم 

ضافة في اإل " وعنوان اللبح. ٠نرورات األٚناء خصوصا باإلضافة
دراسة وصفية )  ومقتضياتها في تدريس النحوسورة الواقعة

 "(تحليلية

 ما. ٔ: وأسئعة اللبح لتبعيل افضافة ىف سورة الواقلة ىم
 سورة الواقلة أنواع اٞنلاين ىف ما. 2،  ؟الواقلة سورةيف ضافة أنواع اإل

  النبو ؟دريس يف ت اإلضافة ضياتقت مكيف. ٖ، ؟

 ينطلق ععى .هنج اللبح التلعيلّيةأستخدمت اللاحثة مب
 ، مدخل ىف ىذا اللبح سورة الواقلةاللبح ىو ٓنعيل إضافة ىف 

ىف ىذا اللبح، يستللل منهج  .يستللل مدخل الكيفّية الوصفّية 
اللبح الوصفّية و ىو منهج الذي يلبح مركز فرقة اإلنسانية، 

 اللاحثة قامت .موضوع، اٜنالة، طريقة النظري أو فصل اٜنادثة اآلن
ٓنعيل احملتوى ىو طريقة . بتبعيل الليانات بإستخدام ٓنعيل احملتوى

ٗنع وٓنعيل احملتوى اٞنوضوعم، احملتوى من الكعلات واٞنلىن وصوار 
يستللل ٓنعيل .وارمز واألفكار واٞنوضوع ورساالت اليت يتم توصيعها

كتب، رسالة )اكثر الليانات من  الليانات الوثيقة. 1:احملتوي بشروط
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 لو ملعوم متلم و اإلطار .2،(ألخلار، تسجيل صويت، ٢نطوطة
 .إلستطاع اللاحثة أصعوبية ليصنع الليانات. ، 3الليانات

توجد اللاحثة : ومن نتائج اللبح اليت توجد اللاحثة، منها
. نوع واحد من اإلضافة ىف سورة الواقلة وىو اإلضافة اٞنلنوية فقط

توجد اللاحثة أربع أنواع . وال توجد اللاحثة إذل اإلضافة العفظية
وتوجد أيضا فائدتان . البلمية، الليانية، الظرفية والتشليو: اٞنلاين منها

فا ٞنلاين اإلضافة اليت توجد اللاحثة ىف . التلريف والتخصيص: ، ومها
اإلضافة اٞنلنوية التلريف ىم تسع إضافة بتقدير : سورة الواقلة منها

ملين بيانية، وعشرة اإلضافة بتقدير ملين المية، و واحدة اإلضافة 
فاإلضافة اٞنلنوية التخصيص ىم اثنان إضافتان . بتقدير ملين تشليو

بتقدير ملين ظرفية، واثنان إضافة بتقدير ملين بيانية، واثنان إضافة 
ومقتضيات اإلضافة ىف تدريس النبو ىو . بتقدير ملين المية

يستطيع الطبلب أن جيلل ٗنعة مفيدة اليت يوافق عن اإلضافة ىف 
 سورة الواقلة واألمثاٟنا صبيبة حسنة
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الباب األول 
المقدمة 

أ  خليفة البحث 

العغة اللربّية ىم لغة القران واٜنديح ومها مصادر 
العغة "قال علد اللزيز الّنواوّي . األساسّية يف دين اإلسبلم

يف ىذا القرن كثًن من . اللربّية ىم لغة اللرب و اإلسبلم
الّناس اّلذي دل يفهم ودل يلرف اٚنّية العغة اللربّية حّّت ىم ال 

كثًن من اٞنسعلٌن يلّد . يهتّلون وال يلعلون العغة اللربّية
مع اّن ذالك إذا كانوا يلعلون .العغة اللربّية صللا و مشكبل

قال اإلمام الشافلّم الناس علم يف . فعم يصلب ودل يشكل
الدين، جهل ويلارض الفكر ألهّنم يرتكون العغة اللربّية و 

يرغب عن "قال ابن تيلّية . يفّضعوا إذل فكرة أريسطاطالس
الناس أن يقول غًن الّعغة اللربّية ألّن الّعغة اللربّية  لغة شلر 
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العغة ىم شلر عظيم لبلسبلم و لبلّمة . اإلسبلم و اٞنسعلٌن
 .الهّنم يستطيلون أن يشاىدوا عبلمة ٣نّيزة من األّمة

العغة اللربّية ىم .  سوى الّعغة القرآن واٜنديح
مصادر األساسية يف اإلسبلم ويكون فيها اللعوم الذين 

ليلعم و . يكتب اللعلاء  عن اإلسبلم يف كتب العغة اللربّية
 .يفهلها حيتاج إذل ععوم من أدواهتا و أحد منها ععم الّنبو

و أّما ععم النبو ىو ععم يصّح تركيب الكعلات يف ٗنعة، يف 
الّنبو دليل ليستللل "قال ابن جيّن .شكل و غًن ذالك

الّعغة اللربّية من تغيًن اإلعراب و مثل و تثنية و ٗنع و ٓنقًن 
 .و تكثًن و اضافة و نصب و تركيب و غًنىا

                                                           

 ,Bahasa Arab; Sejarah, Perkembanganيفردال فطرس نور سعم، 

Keistimewaan Dan Urgensi Mempelajarinya (جاملة اإلسبلمية : فونوروجو
.  3-2، ( 2011اٜنكومية فونوروجو فريس، 

راجا غرافيندو فرسدا، : جاكرتا) Ilmu Nahwu Dan Sharaf 3 أكرام فهم، 
2002) ،IX .

 ,Bahasa Arab; Sejarah, Perkembanganيفردال فطرس نور سعم، 

Keistimewaan Dan Urgensi Mempelajarinya  ،28.   
 Penerapan Strategi Cooperative Learning معلان علد الر٘نن، 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Nahwu Mahasiswa ( دفرت اليومية و
(. 2014، 2، رقم 21التلعيم، 
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 يف ملهد الدييّن اإلسبلمم خيتّص اٞنلهد لًنبويو، 
ىناك يلّد ععم النبو الذي ىو مصدر كل ععم وىو باب 

ععم الّنبو ىو مصدر يف تلعيم ععوم الشريلة و . مدينة اللعم
قال الشيخ شرف الدين حيٍن الللريطم ععم النبو . غًنىا

اسم يف اٞنلهد الدييّن االسبلمّم بأىداف كم يفهلوا ملاين 
 .القران

 كثًن من ٠نرورات األٚناء يستللل يف القران و ٗنل 
ولكثرة ملناه توضع  ٠نرورات األٚناء يف ثبلثة اشياء . اللربّية

، إضافة اّليت ٕإسم الذي يدخل فيو حرف جّر، . ٔ: 
ملناىا نسلة بٌن االٚنٌن ععى تقدير حرف جّر  توجب جّر 

، التليع لعلجرورات األٚناء منها نلت و عطف ٖ.الثاين ابدا
وبا  اآلن يلّد الطبّلب أّن ٠نرورات االٚناء  .و توكيد و بدل

                                                           

 Gerbang Andalus; Mengenal Istilah-Istilah،  ٛننة تأليف غرباع الما

Nahwu(2010فوستاكا غرباع الما، : كديري) ،Viii . 
دار الكتب اٞنصري، : مصري)طفم الغيبلين، ٗنيع الدروس اللربيةص م
2014) ،516.  
 ;Mukhtarot Qowaidil Lighotil Arobiyyahأونور الرافق ابن غفران،  

Ringkasan Kaidah-Kaidah Bahasa Arab(فوستاكا الفرقان: غراسيك) ،
104-105.  
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حقًن و نقص ألّن ٟنم قعيل الرغلة ليلعم ألخّص ىف اإلضافة 
 كثًن من الطبّلب لن يفهم ٠نرورات االٚناء. و يفهم كّعها

 حّّت يفهم تدريس الّعغة اللربّية وبا ألخّص ىف اإلضافة
نلبح اللاحة اّليت لتلسيط و ٓنعيل ٠نرورات ألن ذلك، .مشوس

 .األٚناء خصوصا باإلضافة
 .وىم ست و تسلون آية ىم مكية،  سورة الواقلة

 ):ال فتتاحها بقولو تلاذل: سورة الواقلةٚنيت   

     )  ، أي إذا قامت القيامة اليت ال بد من
أخرج اٜنافظ أبو يلعى وابن عساكر  :قال ىف اٜنديح.وقوعها

عن علد اهلل ابن مسلود رضم اهلل عنو أن رسول اهلل صعم 
من قال سورة الواقلة سورة كل ليعة، دل :"اهلل ععيو وسعم قال

ويف اٜنديح ". ىف كل ليعة:" وىف رواية" تصلو فاقة أبدا
أخرج ابن مردويو عن انس عن رسول اهلل صعم اهلل : األخرى

سورة الواقلة الغين، فاقرئوىا، وعّعلوىا :" ععيو وسعم قال

                                                           

 Kasus Genetif إيتا  نور رخلان ، زخًنا و أ٘ند مفتاح الدين، 
(Majruratul Asma’) Dalam Surat Yasin( (1)،2دفرت اليومية و التلعيم ،

2013.) 
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عّعلوا نساءكم سورة :" وأخرج الديعلم عنو مرفوعا" أوالدكم
 ".الواقلة، فإهنا سورة الغين

 يف إضافةإن اٜنقيقة كثًن من الطبلب دل يلرفوا 
 اٞنختعفة، إضافةويف سورة الواقلة تكون فيها . القرآن الكرمي

: 21مثال يف سورة الواقلة اية         ،

أحد   ال(َلْحمِ  )ومضافوتو ملنويا ألنو إضافَلْحِم طَْيٍر 
 ألنو"  من"ر ملين د وىو يقاٞنضارع الوصف اّلذي يشّلو فلل

 .(اٞنضاف) َلْحمِ جنسا من  (اٞنضاف إليو) طَْيرٍ 
الّن ذالك، نلبح اللاحة اّليت لتلسيط و ٓنعيل 

 " وعنوان اللبح. ٠نرورات األٚناء خصوصا باإلضافة
   ومقتضياتها فى تدريس النحوسورة الواقعةضافة في اإل
 "(دراسة وصفية تحليلية)
 
 

                                                           

دار الفكر : للنان) اٛنزء السابع وعشرونيروىلة الزحيعم، التفسًن من  
 .239-237، (1991اٞنلاصر



6 
 

ب   أسئلة البحث

  ؟سورة الواقلةيف ضافة اإل ما أنواع. ٔ
 ؟ سورة الواقلة ىف  اإلضافة ملاينما. ٕ
 النبو ؟ دريس يف ت اإلضافة ضياتقتمكيف .ٖ

 

ج أىداف البحث 

  سورة الواقلةضافة ىف  اإلٓنعيل أنواع. ٔ
  سورة الواقلة ىف  اإلضافةٓنعيل ملاين. ٕ
 النبو  دريس يف ت اإلضافةضياتقتم. ٖ

 

د  فوائد البحث 

أّما الفوائد ٟنذا اللبح 
 الفوائد النظريّة  .1

ىذا اللبح قد نفع لزيادة ملرفة الطبّلب عن    (أ
.  سورة الواقلةاالضافة ىف 

 .قد نفع ٞنلرفةمناسلة بدرس الّنبو  (ب
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الفوائد الللعّية   .2
ععى اللاحثة لزيادة ملرفة اللعم و التجارب ىف   (أ

. اللبح
. لزيادة اٞنلرفة عن أىّم درس الّنبو  (ب
 

ه تنظيم كتابة تقرير البحث 

 اللاب األول  
اٞنقدمة وىم ٓنتوى ععى خعيفة  :

اللبح وأسئعة اللبح وأىداف 
اللبح وفؤئد اللبح واللبوث 

ومنهج اللبح وتنظيم كتابة السابقة 
 .تقرير اللبح

 اإلطار النظري واللبوث السابقة : اللاب الثاين     
 يتكون من نوع اللبح  منهج اللبح :    اللاب الثالح     

ومصادر الليانات وطريقة ٗنع الليانات 
وٓنعيل الليانات  

 عرض الليانات ٓنعيعها : اللاب الرابع
 ةمتااخل : اللاب اٝنامس
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 الباب الثاني
  والبحوث السابقةاإلطار الّنظررّ 

 

أ اإلضافة 

 تعريف اإلضافة .1
 : كثًن، و بلضهم كلا يعمتلريف اإلضافة

اإلضافة ىم اإلسم اجملرور و ىم كعلة اإلسم  (1
 .اّلّت تقال اجملرور باإلضافة

 .إمتزاج اٚنٌن ععى وجو يفيد تلريفا و ٔنصيصا (2
إسناد الكعلة إذل االخرى ّنوضع اإلسم الثاين ىف  . ج

مكان تنوين اإلسم األّول يسّلى مضاف و 
 .اإلسم الثاين يسّلى مضاف إليو

                                                           

 Mabadi An-Nahwiyah; Pengantar ١نلد صاحل الدين صفوان، 

Memahami Al-Jurumiyyah(2007دار اٜنكلة، : جوملاع) ،162.  
 Ilmu Nahwu: Terjemahan Matan Al-Jurumiyyah dan ١نلد أنوار، 

‘Imrithy Berikut Penjelasannya,(2014سينار برو ألغؤسيندو، : باندونج) ،
170.  

  .69، (مكتلة األنوارية: رملانج)Risalatul Aqlam ابن قدمي، 
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نسلة بٌن اٚنٌن ععى تقدير حرف اٛنّر توجب   .د
 .جّر الثاين أبدا

نسلة اٚنٌن أو أكثر اّليت تشتلل فيها تلريفا وىف   . ه
اإلسم . العغة اإلندونيسّية مرادف َنلعة الركلة

االّول يسّلى مضاف والثاين يسّلى مضاف 
 .إليو

 أركان اإلضافة .2
 :أركان اإلضافة قسلان، منهلا

 المضاف . أ
 .يكون عادة نكرة و يلرب ُنسب موقلو ىف اٛنلعة (1

  ُمْرتْيَفعٌ اٜنَِْديْيَقةِ ُسْوُر : مثل
 َاَخْذُت ِكَتاَب التِّتعِلْيذِ 

                                                           

دار الكتب اٞنصري، : مصري)طفم الغيبلين، ٗنيع الدروس اللربيةصم  
2014) ،516. 

 Pintar Bahasa Arab Al-Quran; Cara Cepat سعلان ىارون، 

Belajar Bahasa Arab Agar Paham Al-Quran( ،2010تاعرانج، لنرتا ىايت) ،
91.  
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ويبلحظة أن اٞنضاف يكون نكرة إذا كان إسم 
 .جنس كلا ىف اٞنثالٌن السابقٌن

أي اسم فاعل، اسم )بأما إذا كان اٞنضاف مشتقا
مفلول، صفة مشلهة فيجوز تلريفو بادة التلريف 

 .(ال
 .قابعت الرجَل الطويَل القامِة اٛنلَد الشلرِ : مثل

 ىناك أٚناء تعزم اإلضافة أي تستللل مفردة بل  (2
 .تكون دائلا مضافة
- سوى- لدى- عند: و من ىذه األٚناء

- أى- وحد- بلض- ذو- حواذَلْ - ُقصارى
 .لّل -كبل وكعتا- لدن
وىو يلذل وحَده . ىذا الرجل ذو مال: مثل

 .ُقصارى جهِدِه ٞنساعدِة بلض احملتاجٌن
قد " ذو ووحد وُقصارى وبلض" يبلحظة أن) 

 .(استللعت ٗنيلها مضافة 
 .جاءين كبل الرجعٌن وكعتا اٞنرأتٌن: مثال آخر
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ال تضافان إال إذل ملرفة " كبل وكعتا" يبلحظة أن) 
مثين سواء أكان اٚنا كلا ىف اٞنثال السابق أم 

جاءين الرجبلن كبلمها  واٞنرأتان : ضلًنا مثل
 .(كعتامها

لَّبَّ مصدر مثين : للَّيك العهم للَّيك: مثال الثالح
. منصوب أضيف إليو حرف اٝنطاب الكاف

إقامة بلد إقامة أى اْناىم إليك ": للَّيك"وملين 
 .وقصدي وإقلارل ععى أمرك

- أول- حسب- غًن- بلد- قلل: الكعلات (3
تلرب ُنسب موقلها ىف الكبلم إذا كانت - دون

وتلين ىذه األٚناُء ععى الضم إذا حذف . مضافة
 . اٞنضاف إليو مع نية بقاء ملناه

قرأت - حسُلك دينار- جئت من قلِعكم: مثل
 .القصة من أوٟنِا

قلل وحسب وأول تلرب ُنسب موقلها ألهنا )
 .(مضافة 
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أعطيتو دينارًا - اهلل األمر من قلُل ومن بلدُ : مثل
 .فبسبُ 

قلل وبلد وحسب بنيت ععى الضم ألن اٞنضاف )
 .(إليو ١نذوف

 :معبوظة
 (بتسكٌن السٌن)كثًنا ما خيتعط اأَلمر بٌن حْسب 

وحْسب بتسكٌن السٌن . (بفتح السٌن)وَحَسب 
 .ملناىا كفم و تلرب وقْيًْفا ٞنا سلق شرحو

فهم مشتقة من الفلل  (بفتح السٌن) أما وَحَسب 
أذَّن اٞنؤّذن لصبلة : َحَسب أْى َقدََّر وَعدَّ مثل

أى  )اللصر َحَسب التوقيت احملعم ٞندينة القاىرة
و تكون َحَسب  (ععى أساس عدِّته وحسابو

 .منصوبة ععى الظرفية
قد يكتسب اٞنضاف اٞنذكر من اٞنضاف إليو  (4

اٞنؤنح التأنيح بشرط أن يكون ىف اإلمكان حذف 
 . اٞنضاف واإلبقاء ععى اٞنضاف إليو مقامو
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ِشلو وىو اسم  )....شلو اٛنلعة ىم كل علارة: مثل
: مذكر اكتسب التأنيح من اٞنضاف إليو

 .(اٛنلعة
بلض وىو اسم مذكر )ُقصَلت بلض أصابلو: مثل

 .(أصابلو:  اكتسب التأنيح من اٞنضاف إليو
 :  حيذف التنوين من اٞنضاف اٞننّون (5

حذف )اٞنارض شارُد اللال : اٞنارض شارد: مثل
 .(التنوين من شارد ألنو أضيف إذل اللال

ٓنذف النون من اٞنضاف إذا كان مثين أو  -
ا
ً
 . ٗنع مذكر ساٞن

ذىلت إذل وزارتى الداخعية واٝنارجية : مثل
حضر مدرسو  (وزارتى أصعها وزارتٌن )

مدِّترسو أصعها  مدرسون والواو ىنا )العغات 
عبلمة رفع وليست ضلًنا ولذا ال تكتب 

 .(بلدىا أَلف

                                                           

، (دار الثقافة اإلسبلمية: سورابايا)فؤاد نللة، معخص قواعد العغة اللربية 
99-102. 
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  إليو المضاف . ب
 . إليو يكون إما اٚنا ظاىرا أو ضلًنااٞنضاف (1
 إليو اٚنا ظاىرا فإنو يكون عادة اٞنضافإذا كان  (2

 ملرفة ويكون دائلا ٠نرورا
: اٞنهندسٌن): أَقلتُد ىف مدينة اٞنهندسٌن: مثل

 .( إليو ٠نرور بالياء ألنو ٗنع مذكر السادلمضاف
 :  إليو نكرة مضافو قد يقع
لن - رست السفينة ععى ميناء مدينةِ : مثل

وإذا أريد تلريفو فإن - تقلل طعلات غًن مستوفاة
وليس ) إليواٞنضافتدخل ععى " ال"أداة التلريف 

 :فنقول (اٞنضافععى 
لن - رست السفينة ععى ميناء اٞندينةِ  

وىناك خطأ شائع )تقلل الطعلات غًن اٞنستوفاة
ة مضافإذل كعلة غًن إذا كانت  " ال"بإضافة 

 .(فيقال خطأ لن تقلل الطعلات الغًن مستوفاة
 إليو ضلًنا فإنو يكون متصبل ضافإذا كان ادل (3

 .باٞنضاف ويلرب ىف ١نل جر
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ضلًن متصل ملين : الكاف)أخذت كتابك: مثل 
 (.مضاف إليوععى الفتح ىف ١نل جر 

راسة الضلائر ىف د دوسيأيت شرح ذلك عن)
 .(الفصل التارل

إذا أضيف ياء اٞنتكعم إذل اسم آخره ألف، كتلت  (4
 :ياء مفتوحة

 .(مثىن)اى دي: يدا - سواىَ :  سوى: مثل
أما إذا كان آخر اإلسم ياء، فإن ياء اٞنتكعم 

 .تدغم هبا وتكتب ياء مفتوحة مشددة
 .(ٗنع)مدرسمَّ : مدرِّتسٌن- ١نامىَّ : احملامى: مثل
 

 أنواع اإلضافة . ت
إن أنواع اإلضافة من قلل أراء ععلاء العغة اللربية 

 :فيلا يعم
  يف كتابو ما تقولنور حكيم شاخ أنواع اإلضافة عند . أ

 :نوعاناإلضافة 
                                                           

  .103-102نفس اٞنراجع،  
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 .(ملنوية) إضافة ١نضة (1
" ىف، من، البلم"اإلضافة بتقدير ملىن 

 أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل ومضافو ال
  .اٞنضارع

 (لفظية)  إضافة غًن ١نضة (2
ىف، من ، " وىم ليست بتقدير ملىن 

و مضافو وصف اّلذي يشّلو فلل "  البلم
ىذه اإلضافة ال هتدي فائدة تلريف و . اٞنضارع

و حكم مضافو نكرة ألّن ملناه . ٔنصيص
بل فائدتو فائدة العفظ . منفصل من العفظ بلده

. لتخفيف الكعلة ُنذف التنوين أو النون
  أنواع اإلضافة عند مصطفم الغيبلين يف كتابو ٗنيع  . ب

 الدروس اللربية
 :اإلضافة نوعان

 ١نضة (1

                                                           

 Maa Taqul; Tanya Jawab Seputar Nahwu Dan نور حكيم شاخ، 

Shorof ( ،2010كديري) ،2006. 
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 ىم إضافة الوصف اٞنشابو لعفلل 
 .اٞنضارع إذل مللولو

 غًن ١نضة (2
ىم إذا كان اٞنضاف وصفا يشلو يفلل 

أي الفلل اٞنضارع وىو كل اسم فاعل أو مفلول 
ّنلين اٜنال أو اإلستقلال أو صفة مشلهة وال 

 .تكون إال ّنلين اٜنال
 

 أنواع المعاني اإلضافة . ث
إن أنواع اإلضافة من قلل أراء ععلاء العغة اللربية فيلا 

 :يعم
 عند مصطفم الغيبلين يف كتابو ٗنيع الدروس اللربية . أ

 .المّية، بيانّية، ظرفّية، وتشليهّية:  أربلة أنواعاإلضافة

                                                           

: سورابايا)الدين ١نلد بن علد اهلل بن مالك، شرح ابن عقيل ععى األلفية 
 .102، (مكتلة إمارة اهلل
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 دوتفم". البلم"ير دما كنت ععى تق: فعبلمّية (1
ىذا حصان : فاألول ٥نو. اٞنعك أو اإلختصاص

 .أخذت بعجام الفرس: والثاين ٥نو. ععمٍّي 
وضابطها ". من"ير دما كنت ععى تق: والليانّية (2

أن يكون اٞنضاف إليو جنسا لعلضاف، ُنيح 
ىذا : يكون اٞنضاف بلضا من اٞنضاف إليو، ٥نو

ىذه أثواُب . ذاك سواُر ذىبٍ . باُب خشبٍ 
 .صوفٍ 

وجنس السوار ىو . فجنس اللاب ىو اٝنشب)
واللاب . وجنس األثواب ىو الصوف. الذىب

. والسوار بلض من الذىب. بلض من اٝنشب
واٝنشب بٌّن . واألثواب بلض من الصوف

. والذىب بٌّن جنس السوار. جنس اللاب
واإلضافة الليانّية . والصوف بٌّن جنس األثواب

. يصح فيها اإلخلار باٞنضاف إليو عن اٞنضاف
ذاك . ىذا اللاُب خشبٌ : أال تري أنك إن قعت

 .(صحّ . ىذه األثواُب صوفٌ . سواُر ذىبٌ 
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وضابطها ". يف"ير دما كنت ععى تق: والظرفّية (3
 دوتفم. أن يكون اٞنضاف إليو ظرفا لعلضاف

: سهُر العيِل مضنٍ : زمان اٞنضاف أو مكانو، ٥نو
كان : ومن ذلك أن تقول. ار ٢ُنِللٌ د الدوقلو

يَق األيّام درسة، وإلَف الصّلا، وصدفبلٌن رقيق ادل

 يَا َصاِحَّبَِ الّسْجنِ :قال تلارل. الغابرة

 (.39: يوسف)
كاف "ير دما كنت ععى تق: والتشليهّية (4

وضابطها أن يضاف اٞنشّلو بو أذل ". التشليو
. دِ ود اخلدِ مِع ععى وردانتثَر لؤلُؤ ال: اٞنشّلو، ٥نو

 :ومنو قول الشاعر ابن خفاجة
 جَرر ذىَب دوالريُح تبعُث بالغصوِن، وق
 .األصيِل على الُجيِي المااِ 

 

                                                           

 .518-517طفم الغيبلين، ٗنيع الدروس اللربية، صم 
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ن ىف كتابو ملادي صاحل الدين صفوا ١نلدعند  . ب
 النبوية

 : ضافة ١نضة ععى ثبلثة انواع إ
 .(ظرفّية)" ىف"تقدير ملىن  (1

. ٞنضافل اإذا كان اٞنضاف إليو جنس
.  َماُء ْلَكْوِز َو َمْكُر العَّْيلِ :  ٥نو

 .(بيانية)" من"تقدير ملىن  (2
إذا كان اٞنضاف اليو مضلون فيو مكان او 

. زمان اٞنضاف
. َخامَتُ َحِدْيدٍ :  ٥نو

 .(معكّية أو إختصاص)" البلم"تقدير ملىن  (3
" ىف"إذا كان اٞنضاف اليو غًن تقدير ملىن 

"  من"و 
ُغبَلُم َزْيٍد  : ٥نو 

:  لبلضافة احملضة فائدتان 
 ٔنصيص (1

. إذا كان اٞنضاف اليو اسم نكرة
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. َىَذا ُغبَلُم اْمرَأَةٍ : ٥نو 
 تلريف (2

. إذا كان اٞنضاف إليو ملرفة
  .ُغبَلُم َزْيدٍ :  ٥نو 

ىف ىذه اإلضافة الّن " ال"ال يدخل 
أىداف اإلضافة يهدي إذل فائدة 

 .تلريف و ٔنصيص
 

 حكم اإلضافة  . ج
  حكم اإلضافة ١نضة . أ

ْنريده من التنوين و نون التثنّية و ٗنع اٞنذّكر  (1
 .السادل

 .مطعقا" ال"ْنريده من  (2
تفيد تلريفا أو تلريف اٞنضاف إذا كان اٞنضاف  (3

. إليو اسم ملرفة
                                                           

 ١Mabadi An-Nahwiyah; Pengantarنلد صاحل الدين صفوان،   
Memahami Al-Jurumiyyah، 229. 

 .231،   نفس اٞنرجع
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.  تفيد ٔنصيصا إذا كان اٞنضاف إليو اسم نكرة (4
 .حكم االضافة غًن ١نضة . ب

 .ْنريده من التنوين ونون التثنية وٗنع اٞنذّكر السادل  (1
مضاف حكلو نكرة ابدا ولو كان اٞنضاف اليو  (2

 . اسم ملرفة
 :اذا كان " ال"يكون ان يدخل   (3

". ال"يدخل ىف اٞنضاف اليو  ( أ
اٞنضاف اليو ىف االسم الذي يدخل فيو  ( ب

". ال"
ٞنضاف ىو اسم تثنّية او ٗنع اٞنذّكر  ( ج

 .السادل
 
 
 

 

                                                           

 .Risalatul Aqlam، 69-70ابن قدمي،   
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ب و التدريسوالنحو  

 النحوتعريف  .1
 دلإنو ععم يع: يقول النباة عن ععم النبو
: مث قال. بو أحوال أواخر الكعم إعرابا وبناء

فيقصرون ُنثو ععى اٜنرف األخًن من الكعلة، بل 
وقال . ععى خاصة من خواصو، وىم اإلعراب واللناء

شرح اإلعراب : غاية النبو أي عند النبويٌن
. وتفصيل أحكامو حيت ٚناه يلضهم ععم اإلعراب

وىف ىذا التبديد تضييق شديد لدائرة اللبح : وقال
النبو، وتقصًن ٞنداه، وحصر لو ىف جزء يسًن ٣نا 

 .ينلغم أن يتناولو
 ىف الكعلة بلد فيضىو اللعم الذي يالنبو 

: ويدور اللبح حول. أن تدخل ىف الرتكيب
 اٛنلعة (أ 
 اإلسناد  (ب 

                                                           

، (2011دار الصفوة، )١نلد اٝنضر حسٌن، دراسات ىف اللربية وتارخيها 
143-144.  
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  التللية (ج
 . اإلعراب (د

 النبو ىو دعا انتشار العبن إذل وضع ععم 
ععم حيفظ العغة، و كان أبو األسواد الّدورّل أول من 

 النبو ععلا بٌن اللعوم ععم  أساسو، و كان رّكب
 .اليت عين هبا اٞنسعلون

 
 تدريس النحو .2

تدريس النبو ديثل قضية ٔنتعف حوٟنا طرق 
اٜنو ىف بلضها ّنثل األساس . تلعيم العغات الثانية

األول حيت صار مكّونا من مكونات طريقة اٚنها 
وىو ىف بلضها اآلخر ال . (طريقة النبو والرتٗنة)

يلعم وإمنا تكتسب مفاىيلو من خبلل العغة 
وىو ىف بلضها اآلخريرجا إذل . (الطريقة اٞنلاشرة)ذاهتا

                                                           

جاملة : ماالنج)ديوي ٘نيدة حنفم و أ٘ند ١نرتام، قواعد النبو اٞنيّسرة   
 .5، (2013مالك إبراىيم اإلسبلمية اٜنكومية ّناالنج فريس، 

اٛناملة ) ١نلد نصر اهلل و١نلد منًن، قواعد العغة اللربية اٞنواد الدراسية
 .9، (2008اإلسبلمية اٜنكومية بفونوروجو، 
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وىكذا . (السللية الشفوية)ما بلد مستوي اٞنلتدئٌن
وال . تنفاوت مكانة النبو طرق تلعيم العغات الثانية

يلتد القارىء أن جيد بٌن كتب طرق تلعيم العغات 
الثانية حديثا عن تدريس النبو عند اٜنديح عن 

 .كل طريقة
 

 أىداف تدريس النحو .3
 :وىوهتدف دراسة القواعد النبوية إذل ٓنقيق 

  األساليب الصبيبةرابط ععى الطبلباقدار ال (1)
 الللارة، و صبة صبة ععى طبلباقدار ال (2)

ألخطأ ىف اتو من منعاألداء، و تقومي العسان، و 
  الكبلم و الكتابةصبيحالكبلم، أى ت

 اٞنلعومات، وتنظلها نظيم ععى تطبلباقدار ال . ج
ىف أذىاهنم، وتدريلهم  ععى دقة التفكًن 

                                                           

 لغًن الناطقٌن هبا مناىجو ليم اللربيةعت رشدي أ٘ند طليلة،  
، (1989، -إسيسكو- اٞننظلة اإلسبلمية لعرتبية واللعوم والثقافة: الرياط)وأساليلو
200 .   
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 ععى طبلبوقوف ال والتلعيل، واإلستنلاط
 . العغة، وصيغتهاركابأ

ية عند صبلح أىداف تدريس القواعد النبو
 :اجملاور ىف ثبلثة

أهنا مظهر حضاري من مظاىر العغة  . أ
 .ودليل ععى أصالتها

 . تكبم استللال العغةقواعدألهنا  . ب

ألهنا ٔنادم ععى فهم اٛنلل و . ج
 .تركيلها

 

 مقتضيات اإلضافة فى تدريس النحو .4
مقتضيات اإلضافة ىف تدريس النبو قسلان، 

 :منهلا
 

                                                           

دار الثقافة لعنشر و : القاىرة)العغة اللربية ليم ع مصطفى رسبلن، ت
 .272، (2005التوازيع، 
 لغًن الناطقٌن هبا مناىجو وأساليلو، ليم اللربيةعت رشدي أ٘ند طليلة،  
201 .  
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 ياسيةقالطريقة ال . أ
وىم تقدم بنظر قاعدة النبوية، مث  إعطاء  

وىم ٕنيل إذل .األمثعة و الشواىد لتوضيبها
، وفيها القاعدة أو (الشرخ النبوي)اسرتاتيجية 

تركيب العغوي اٛنديد لعطبلب، مث ترتك ٟنم فرصة 
كافية ٞنلارسة القاعدة اٛنديدة والتدريب ععيها ىف 
أمثعة مث تلليلها، وتفترب ىذه الطريقة ذات فلالية 

كلًنة ىف عرض اٞنوضوعات الشاذة والشللة من 
القواعد أي تعك الّت يصلب ععى الطبلب 

اكتشتفها عن طريق التبعيل واٞنقارنة واإلستنتاج ، 
وتستطيع ىذه الطريقة باستخدام ملعم ناجح توفر 
وقت الطبلب، كلا أّن ىناك بلض الطبلب الذين 

دييعون إذل ملرفة القاعدة أوال، مث ١ناولة ترٗنتها 
 .إجراءئيا واإلستفادة منها ىف إعطاء ٗنل جديدة

                                                           

دار : للنان)نايف ١نلود ملروف، خصائص اللربية وطرائق تدريسها 
 .188، (لنفائس
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ويلاب ععى ىذه الطريقة أهنا جافة وتلتلد 
ععى الصياغات الفنية لعلصطعبات، كلا أهنا قد 

تشلر الطبلب بأن اٞنوقف التدريس رتيب 
ومصطنع، فكثًن أما تأيت األمثعة اٞنقدمة مصطنلة 

٣نا جيلل الطبلب يشلرون بنوع من اإلحلاط 
والصلوبة ىف ١ناولتهم تطليق القاعدة وتلليلها ىف 
ٗنل جديدة، وىذه الطريقة أيضا ْنلل تلعم العغة 

األجنلية نوعا من التدريب اللقعم بدال من أن 
ْنلعو وسيعة لئلتصال، ىذا باإلضافة إل أهنا قد 

ْنرب اٞنلعم ععى إستخدام العغة األم ىف شرح 
القاعدة أو إستخدام لغة وسيطة، ومع ىذا يلقم 
إستخدام ىذه الطريقة ذا فلالية عالية ىف عرض 

القواعد إذا ما قدمت الرتاكيب اٛنديدة أو القاعدة 
من خبلل سياقى لغوي اتصارل ذي وملين وليس 

 .من خبلل عرضها ىف أمثعة منفصعة
 و تتلع ىذه الطريقة ٠نلوعة من 

 :األجراءات ىم
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عرض الللارات أو الللارات اليت تنص ععى  (1
 القاعدة أي صياغة القاعدة

يقوم الطبلب برتديد عينة من األمثعة الدالة  (2
 ععى القاعدة

يرتك اٞنلعم فرصة كافية لكم ينظر الطالب  (3
ىف األمثعة اٞنقدمة وديارسها حيت يتلكن من 

  .صياغة أمثعة جديدة ععى منواٟنا
 الطريقة اإلستقرائية . ب

وىم تقدم بإعطاء األمثعة والشواىد 
و ديكن . اٞنختعفة، مث إعطاء القواعد النبوية

القول إن ىذه الطريقة ىف اإلستدالل والتفكًن 
ىم اليت ٛنأ إاليو ععلاء القدمم، حينلا قلدوا 

وذلك عندما النظروا . النبو وضلطوا أحكامو
ىف النصوص القرأنية واألحادسح النلوية 

والشواىدالشغرية والنثرية، وخرجوا من ِنثهم 
                                                           

١نلود كامل الناقة ورشدي أ٘ند طليلة، طرائق تدريس العغة اللربية لغًن 
، -إسيسكو- اٞننظلة اإلسبلمية لعرتبية واللعوم والثقافة: مصر)الناطقٌن هبا 

2003) ،241 -242 . 



30 
 

اإلستقرائم ىذا بالقوانٌن النبوية اليت رصدوىا 
باٞنبلحظة واٞنشاىدة والتبعيل والرتكيب 

واٞنقارنة، مث أثلتوىا ىف مؤلفاهتم العغوية، وىم 
الطريقة اليت مكتب التبعيل بن أ٘ند فراىيدى 

 .من وصع ععم الفروض الذي شهر باٚنو
وال ننسم أن اللعلاء اٞنسعلٌن كانوا رّواد 

ىف اإلستدالل اإلستقرائم الذي يكون ععى 
اٞنبلحظة والتجربة والقياس، وِناصة ىف اللعوم 

لتجربية واللعوم اٞنعبقة هبا كالكلياء والرياضيات 
 .والفعك وغًنىا

ولكن يبلحظة أن بلض اٞنؤلفم كتب 
النبو احملدثٌن قد أساؤوا ٟنذه الطريقة، وذلك 

_ شكر ومضلونا_حٌن قدموا ٟنا بأمثعة تافهة
تكاد تكون مفصعة ععى قد القاعدة النبوية 

كلا ٤ندىا خالية من عناصر اإلثارة . ليس غًن
وىكذا . والتشويق اليت ٔنّفف من جفاف اٞنادة

فإن اختيار ىذه األمثعة اللرتاء كان عامبل من 
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عوامل اإلساءة ٞنوضع النبو، وباعد بينو وبٌن 
  .كثًنين من دارسم العغة اللربية وتبلميذىا

وتتلثل إجراءات ىذه الطريقة ىف 
 :اٝنطوات التالية

وعرض ٠نلوعة من األمثعة احملكلة الصياغة  (1
أو اإلختيار ُنيح تربز الرتكيب اٛنديد 

 بشكل ديكن مبلحظتو
إجراء ٣نارسة شفوية ٟنذه األمثعة كأن يقرأىا  (2

الطبلب ويناقشهم اٞنلعم يف ملانيها 
 وتريكيلها

استبراج التلليم الذي يربز من خبلل  (3
 النشاط السابق

 .صياغة اٞنلعم لعقاعدة (4
ومن ضوابط ىذه الطريقة حسن اختيار 

األمثعة النلودجية اإلنتقال من اٞنلعوم إذل غًن 
اٞنلعوم، ووضع ىذه األمثعة ىف سياق لو داللة، 

                                                           

 .187نايف ١نلود ملروف، خصائص اللربية وطرائق تدريسها،  
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وحسن وضع األسئعة وصياغتها بشكل يساعد 
الطبلب ويقودىم إذل استخراج التلليم مث 

 .القاعدة
 

جالبحوث السابقة 

اٛنامهة اإلسبلمية  (2017)قد ُنثت ٖنرة األوذل  .1
ٓنعيل الرتكيب "اٜنكومية فونوروجو، باٞنوضوع 

 ".اإلضايف ىف سورة يس و إ٤نائها ىف تلعيم النبو
ٔنتار اللاحثة ىف سورة يس ألن فيها ٓنتوى عن كثًن 

شغر الؤلجنلية الطبلب و اعتدوا . الرتكيب اإلضافة
إرّل أهنم الصلوبة يف فهم و وجد . ىذه اٞنادة ال مهمّ 

ٞنلرفة نتائج اللبح ىف ٓنعيل الرتكيب . مثال ىف القرأن
اإلضايف ىف سورة يس و إ٤نائها ىف تلعيم النبو، 

ما أنواع  (1): وضلت اللاحثة سؤال اللبح كلا يعم
كيف إ٤ناز  (2)الرتكيب اإلضايف ىف سورة يس؟ 

                                                           

١نلود كامل الناقة ورشدي أ٘ند طليلة، طرائق تدريس العغة اللربية لغًن   
 .243الناطقٌن هبا، 
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ىذا . الرتكيب اإلضايف ىف سورة يس ىف تلعيم النبو؟
اللبح من ُنح اٞنكتَّّب، و ٗنع الليانات بطريقة 

الوثيقة، و ٓنعيل الليانات استللعت طريقة اإلستقرائية 
: و أما إنتاج ىف ىذا اللبح ىم. و طريقة القياسية

أنواع الرتكيب اإلضايف ىف سورة يس ىم تتكون عن 
اإلضافة اٞنلنوية كعها، و إ٤ناز الرتكيب اإلضايف ىف 
سورة يس ىف تلعيم النبو يستطيع اٞندّرس أن ٤نلل 

ٗنعة مفيد وقف الدرس عن الرتكيب اإلضايف ىف سورة 
 يكون اٞنرادف يلبح .يس و أمثاٟنا مث يأخذ التقومي

 اإلضافةىف منهج اللبح و ٓنعيل اللبح اللاحثة هبذا 
ىف ىذا اللبح يلبح عن . و لكن يكون فرق بينهلا

ٓنعيل يكون اٞنرادف يلبح اللاحثة هباذا دفرت اليومّية 
ىف منهج اللبح و ٓنعيل ٠نرورات االٚناء و لكن 

ىف ىذا اللبح يلبح عن بلض . يكون فرق بينهلا
٠نرورات األٚناء و ىو إضافة وىف دفرت اليومّية يلبح 

٠نرورات االٚناء كّعها سوى ذالك ىف دفرت اليومّية 
ٓنعيل ٠نرورات األٚناء ىف سورة يسى و ىف ىذا 
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اللبح ٓنعيل اإلضافة ىف سورة يسى و ىف ىذا 
 .اللبح ٓنعيل اإلضافة فىسورة الواقلة

 اللبح اللعلم( ٕٕٔٓ )١نلد طالب عزيزقد ُنح  .2
كّعية الرتبية قسم الّعغة اللربية اٛناملة اٜنكومية ىف 

سراء إلدوات اٛنزم ىف سورة اأ"،باٞنوضوع فونوروجو
عند الكتاب األجرومية و مشكبلهتا ىف تلعيم الّعغة 

ان العغة القران الكرمي ٔنتعف بالعغة االجنلية، ."اللربية
ىف الّعغة . الن العغة القران الكرمي انزل بالّعغة اللربية

. اىتلاما والسيلا ىف مشكعة التلعيم و قواعد او النبو
و يستند من تعك تلعيل يريد باحح يلبح قعيبل عن 

و اكثر من الكتب اللريّب . تلعيم النبو االجرومية
و مع ذالك . ألن اٜنركة جلعت لعلجم. َنون اٜنركة

دون اٜنركة ىم ال يلعلون وال يفهلون لقران و لفهم 
و ليس ذالك يريد باحح ان يلعم . الكتب اللربية

ٞنلرفة و ٞنفاىم التلعيم النبو اة القواعد تتصل ملاشرة 

                                                           

 ٖنرة األوذل، ٓنعيل الرتكيب اإلضايف ىف سورة يس و إ٤نائها ىف تلعيم 
 .اٛنامهة اإلسبلمية اٜنكومية فونوروجو (2017)النبو، 
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مث وضع . ىف تركيب و شكل من الكبلم القران الكرمي
ما ادوات اٛنزم  (ٔ): اللاحح اسئعة اللبح كلايعم 

ما ادوات اٛنزم ىف سورة  (ٕ)ىف الكتاب االجرومية؟، 
ما ملاين ادوات اٛنزم ىف سورة  (ٖ)االسراء؟،

و .ما مكبلهتا ىف تلعيم الّعغة اللربية ؟ (ٗ)االسراء؟، 
وىنا استخدم . ىذا اللبح نوع من اللبح مكتَّب

اللاحح اٞندخل االنسايّن، مدخل التقين، ندخل 
السلع والشفهم، مدخل التبعيل و غًن التبعيل، و 

و طريقة التلعيم النبو ىف ىذا . مدخل االتصارل
ىم يلدا : اللبح استخدم اللاحح بطريقة القياسية 
و اسعوب . اٞنلعم بذكر القاعدة مث يلطى االمثعة ععيها

التلعيم النبو ىف ىذا اللبح استخدم اللاحح 
و من كثًن ادوات اٛنزم .باسعوب مشكل اعراب القران

ىف كتب اللربية، كان ادوات اٛنزم ىف  الكتاب 
االجرومية وىم دل، ٞنا، ادل، اٞنا، الم االمر و الدعاء ، 

و ال ىف النهم والدعاء، وان و ما ومن و مهلا، و 
اذما، و اّي، ومّت، و ايّان، و اين، و اّّن، وحيثلا، و 
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و ادوات اٛنزم ىف . كيفلا، و اذا ىف الشلر خاصة
سورة االسراء وىم دل، ٞنا، ال، ان، من، ما، اّي، 

ىف اللبح هبذا ث يكون اٞنرادف يلبح اللاح.ومّت
ىف ىذا . منهج اللبح و لكن يكون فرق بينهلا

 ىف سورة دوات اٛنزمأاللبح يلبح عن ٓنعيل 
سورة  ىف ىذا اللبح يلبح عن اإلضافة ىفاإلسراء و

 .الواقلة
كّعية  ىف اللبح اللعلم( 2006)د ُنح مفتاح ج .3

الرتبية قسم الّعغة اللربية اٛناملة اٜنكومية 
ملاين حروف اٛنّر ىف سورة " ،باٞنوضوع فونوروجو

ملاين حروف اٛنّر ". التوبة و مناسلها ىف تلعيم النبو
و ىذة اٜنروف ال . ىف سورة التوبة كثًنا و متنوعة

يلرف اٞنلعم و التبلميذ ععىللاين حروف اٛنّر ىف 
سورة التوبة فيغًن أفهامها حٌن لرتجيم اٛنلعة من العغة 

ما أنواع حروف  (1): و أما أسئعة اللبح. اللربية

                                                           

سراء عند الكتاب األجرومية و إلدوات اٛنزم ىف سورة ا، أ١نلد طالب عزيز
 .اٛناملة اٜنكومية فونوروجو، (ٕٕٔٓ)، مشكبلهتا ىف تلعيم الّعغة اللربية
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ما  (3)كيف تلعيم النبو؟، (2)اٛنّر وملانيها؟، 
أنواع حروف اٛنّر من الكعلات ىف سورة التوبة ؟، 

ما مناسلة ملاين حروف اٛنّر  ىف سورة التوبة  (4)
ىذا اللبح من اللبح اٞنكتَّّب، ىف   . تلعيم النبو؟

وٛنلع الليانات استخدم اللاحح ّنطاللة اٞنلّعقة تلعيقا 
و ٓنعيل . متينا الذي تكون مناسلة ّنسئعة اّليت تلبح

اما . الليانات استللل اللاحح باسعوب االستقرائ
اذل بثبلثة . من ِنلسة ملا ين: نتائج اللبثة ىم 

حّّت ّنلاين، عن بسّتة ملاين، ععى بثلنة . ملاين
ملاين، ىف بسللة ملاين، اللاء بثبلثة عشر ملاين، 

 اّن ٕالكاف باربلة ملاين، االم ِنلسة عشر ملاين، 
الطريقة : الطريق اٞنستخدمة ىف تلعيم القواعد النبوية 

االستقرائّية والطريقة النصوص اٞنتكامعة و الطريقة 
 ٖ. النشاط والطريقة جل اٞنسكبلت والطريقة التليٌن

انواع حروف اٛنر من الكعلات ىف سورة التوبة سللة 
 ٗ. ىم حروف من و عن وععى وىف واذل والبلم واللاء
مناسلة ملاين حروف اٛنر ىف سورة التوبة ىف تلعيم 
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النبو ىم  بالطريقة القياسّم والطريقة االستقرائية 
والطريقة النصوص اٞنتكامعة والظريقة النشاط و 

يكون .الطريقة جّل اٞنسكبلت والطريقة التليٌن
ىف منهج اللبح اللبح هبذا ث اٞنرادف يلبح اللاح

ىف ىذا اللبح يلبح عن . و لكن يكون فرق بينهلا
 ىف ىذا اللبح يلبح حروف اٛنّر ىف سورة التوبة و

 .سورة الواقلةعن اإلضافة ىف
 

  

                                                           

مفتاح،ملاين حروف اٛنّر ىف سورة التوبة ومناسلها ىف تلعيم النبو، 
 .اٛنامهة اإلسبلمية اٜنكومية فونوروجو، (2006)
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 

أمنهج البحث  

 مدخل ونوع البحث .1
منهج اللبح التلعيلّية ىو ظرفّية اللعلّية 
لنيل اللياناتالصدق اّلذي يهدف ليوجد وتطوير و 

يلٌّن بلعوم اٝناّصة ليلعم، حّل و سيطر ععى اٞنشكعة 
 .ىف التلعيم

 ينطلق ععى اللبح ىو ٓنعيل إضافة ىف 
سورة الواقلة ، مدخل ىف ىذا اللبح يستللل 

اللبح الكيفّم الذي . مدخل الكيفّية الوصفّية 
حصل ععى إجراءات ٓنعيل الذي دل يستللل 

ىذا اللبح . إجراءات إيصاء ٓنعيل أو غًنىا
الكيفّم قائلة ععى احملاولة ليلين النظريهم الذي 

                                                           

 ,metode penelitian pendidikan; pendekatan kuantitatifسوغيونو، 

kualitatif dan r&d(2015ألفا بليتا، : باندونج) ،6 .



40 
 

يلبح با لتفصيل، يشكل بكعلات، تصوير مشورّل 
 منهج اللبح الكيفّم ىو منهج .و صلب

اللبح قائلة ععى فعسفة الوضلية بلدّي، يستللل 
يلبح حالة اٞنوضوع اللعلية و اللاحثة يكون آلة 
. األساسية، يؤخذ عّينة الليانات بللديّة و كرة الثعج

أسعوب ٗنع الليانات بتثعيح، و التنائج اللبح 
 .أفضل إذل ملين ععى تلليم

ىف ىذا اللبح، يستللل منهج اللبح 
الوصفّية و ىو منهج الذي يلبح مركز فرقة 

اإلنسانية، موضوع، اٜنالة، طريقة النظري أو فصل 
أىداف ىذا اللبح الوصفّية لصنع . اٜنادثة اآلن

الوصف، تصوير النظلّم، حقيقم و الصدق، عن 
 .حقائق، صفات و رابط بٌن الظاىرة الذي ُنثم

                                                           

رماجا : باندونج)Metode Penelitian Kualitatifمالوع . الكسم ج
. 6، (2017روسداكريا، 

  metodep  penelitian pendidikan; pendekatanسوغيونو، 

kuantitatif, kualitatif dan  r&d 15. 
. 43، (2017غاليا إندونيسيا، : بوغور)١Metode Penelitianنلد نزير، 
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اللبح مكتَّّب و : اللبح الكيفّم قسلان
يللل اٞنكتَّّب ىو لينشد اٞنطلوعات . اللبح ميداينّ 

يللل مسح الليانات بلد خيتار اٞنشكعة . و يطاللو
ّنسح الليانات، اللاحثة يوظف ليلرف . أو قلعها

النظري الذي يطور ىف اللعوم أمهية، يلبح عن 
مناىج و أساليب اللبح، ىف ٗنع الليانات أو ٓنعيل 

الليانات الذي يستللل ىف اللاحيح السابقة؛ ينال 
إْناه الواسع ىف اٞنشكبلت الذي خيتار و دينع نسخة 

 .اٞنطابقة الذي ال يراد
نوع اللبح ىف ىذا اللبح، ىو اللبح 

الكيفية اٞنكتلّية لتبعيل إضافة و يستللل النظري و 
اٞنوضوع ىف ىذا اللبح ىو . اكتب و اٞنطلوعات

"  ىف، الم، من"إضافة الذي مضلون فيها ملين 
مصادر البيانات  .2

 بيانات أساسية . أ

                                                           

.  79، نفس اٞنرجع
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ىف ىذا اللبح، اللاحثة ٓنعيل إضافة ىف منت 
. جرومية

 بيانات حاجية . ب
طفم الغيبلين، ٗنيع الدروس صم (1

(  2014دار الكتب اٞنصري، : مصري)اللربية
، إيتا  نور رخلان ، زخًنا و أ٘ند مفتاح الدين (2

KasusGenetif (MajruratulAsma’) 

DalamSuratYasin( دفرت اليومية و التلعيم
2،(1) ،2013 .)

-١Mabadi Anنلد صاحل الدين صفوان، (3

Nahwiyah; PengantarMemahami Al-

Jurumiyyah(دار اٜنكلة، : جوملاع
2007 .)

 :١IlmuNahwuنلد أنوار،  (4

TerjemahanMatan Al-Jurumiyyahdan 

‘ImrithyBerikutPenjelasannya,(باندونج :
(. 2014سينار برو ألغؤسيندو، 

مكتلة : رملانج)RisalatulAqlam، ابن قدمي (5
. (األنوارية
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-PintarBahasa Arab Alسعلان ىارون،  (6

Quran; Cara CepatBelajarBahasa Arab 

Agar Paham Al-Quran( ،تاعرانج، لنرتا ىايت
2010 .)

 MaaTaqul; Tanyaنور حكيم شاخ،  (7

JawabSeputarNahwu Dan Shorof( ،كديري
2010.) 

ٖنرة األوذل، ٓنعيل الرتكيب اإلضايف ىف سورة  (8
( 2017)يس و إ٤نائها ىف تلعيم النبو، 

 .اٛنامهة اإلسبلمية اٜنكومية فونوروجو
دوات اٛنزم ىف سورة ، أ٘ند طالب عزيزأ (9

سراء عند الكتاب األجرومية و مشكبلهتا إلا
اٛناملة ، (ٕٕٔٓ)، ىف تلعيم الّعغة اللربية
 ،باٞنوضوع اٜنكومية فونوروجو

مفتاح،ملاين حروف اٛنّر ىف سورة التوبة  (10
، (2006)ومناسلها ىف تلعيم النبو، 

 .اٛنامهة اإلسبلمية اٜنكومية فونوروجو
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 جمع البيانات  طريقة .3
ىف ىذا اللبح اسعوب ٗنع الليانات 

الوثيقة ىم ىامش اللاحثة اّلذي . يستللل بوثيقة
بسلق يكون كتابة، صورا و صناعة االثر من 

الوثيقة الشخصّية، : الوثيقة ثبلثة اقسام . الشخص
الوثيقة الشخصّية . الوثيقة الرٚنّية، و ٓنعيل احملتوي

ىم ىامش او اٞنقالة الشخص ىف كتابة عن ملامعة 
دفرت : ىذه الوثيقة ثبلثة اقسام منها . و اعتقاده

وثيقة .اليومّية و سًنة الّذاتية  و رسالة الشخصّية 
. وثيقة داخعّية و وثيقة خارجّية: الرٚنّيةععى قسلٌن 
مذّكرة، اعبلن، ارشاد و نظام : وثيقة داخعّية منها 

وثيقة خارجّية ىى . اجملتلع اّلذي يستللل لنفسو
:  اخلار الذي حيصل عن اٞنؤّسس خًنيّة منها 

١نبّلت، تشرات، اقوال و اخلار اّلذي يلّح اذل 
وثيقة بتبعيل احملتوى "قال بارلسون . وسائل الّصعة

اسعوب اللبح لتصوير موضوعية نظلّية و كلّم عن 
ٓنعيل احملتوى ىو "قال وبًن ". مظاىر االّتصاالت
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منهج اللبح اّلذي ينتفع إجزاءات ليستنتج الصدق 
 .من كتب أو وثيقة

و ىذا اللبح يستللل وثيقة ٓنعيل احملتوى 
لتبعيل و يستنتج الليانات من الكتب ووثيقة اضافة 

. ىف سورة الواقلة
 

 تحليل البيانات  طريقة .4
ٓنعيل الليانات الكيفّية  ىى ١ناولة اّليت 
يللل بالليانات، بنظم الليانات، خيتار الليانات 

يلبح و .  يكون الواحدة حّت يستطيع ان يدير
يصنع عن  الليانات، يدارك التلليم، يدارك ما اّلذي 

اىّم وما اّلذي يلعم و حيّل ما اّلذي يقال اذل 
 .االخرى

 بتبعيل الليانات بإستخدام اللاحثةقامت 
ٓنعيل احملتوى ىو طريقة ٗنع وٓنعيل . ٓنعيل احملتوى

                                                           

 .MetodePenelitianKualitatif ،216-220مالوع، . الكسم ج
. 248، نفس اٞنرجع
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احملتوى اٞنوضوعم، احملتوى من الكعلات واٞنلىن 
وصوار وارمز واألفكار واٞنوضوع ورساالت اليت يتم 

 .توصيعها
: يستللل ٓنعيل احملتوي بشروط

كتب، )اكثر الليانات من  الليانات الوثيقة ( أ
 (رسالة ألخلار، تسجيل صويت، ٢نطوطة

  لو ملعوم متلم و اإلطار الليانات ( ب
 . إلستطاع اللاحثة أصعوبية ليصنع الليانات (ج

 يستللل الفكر احملتويأما علل ٓنعيل 
: الرئيسم

 الليانات يوصل إذل ٓنعيل ( أ
 ١نتوي الليانات ( ب
  يقنية اللعوم ٓنعيل الذي ٓنديد الليانات (ج

                                                           

 Analisis Isiكبلوس كريفيندوف، 

PengantarTeoridanMetodologi(1993راجا كرافيندو فًنسادا، : جاكرتا) ،
15. 

) MetodologiPenelitianKualitatifعفيف الدين وبين أ٘ند السلاعى، 
. 166، (2012سافا فستاك ستيا، : باندونج
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 ىدف ٓنعيل احملتوي ( د
 يكون إستدالل وظيفة اللعوم الذي يهتم ( ه
 يكون الصبيح أخر النجاح ( و
 

  

                                                           

 ، Analisis Isi PengantarTeoridanMetodologiكبلوس كريفيندوف، 
23. 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 

أعرض البيانات  

 التعريف سورة الواقعة .1
 .وىم ست و تسلون آية ىم مكية،  سورة الواقلة

 :تسميتها
  ):ال فتتاحها بقولو تلاذل: سورة الواقلةٚنيت 

     )  ، أي إذا قامت القيامة اليت ال بد من
 .وقوعها

 :مناسبتها لما قبلها
، وتتآخى ملها من  (الر٘نن)السىورة بسىورة  تتصل ىذه 

 :وجوه
 .ىف كل من السىورتٌن وصف القيامة واٛننة والنار . أ

أحوال اجملرمٌن وأحوال  (الر٘نن)ذكر تلاذل ىف سىورة  . ب
اٞنتقٌن ىف اآلخرة وبٌّن أوصاف عذاب األولٌن ىف 
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 النار، وأوصاف نليم اآلخرين ىف اٛننان، وىف ىذه 

السىورة أيضا ذكر أحوال يوم القيامة وأىواٟنا وانقسام 
الناس إذل ثبلث طوائف ىم أصباب اليلٌن، 
وأصباب الشلال و السابقون، فتعك السىورة 

السىورة إلظهار الرىلة، ععى  إلظهار الر٘نة، وىذه 
 .عكس تعك السىورة مع ما قلعها

انشقاق السلاء  (الر٘نن)ذكر تلاذل ىف سىورة  . ج
وذكر ىنا رج األرض، فكان السىورتٌن  (تصدعها)

لتبلزمهلا والتبادمها ىف اٞنوضوع سىورة وحدة، ولكن 
السىورة ما  مع عكس الرتتيب، فذكر ىف أول ىذه 

 .ذكره ىف آخر تعك، ىف آخر ما ىف أول تعك
بذكر القرآن مث الشلس  (الر٘نن)فافتتح السىورة 

والقلر، مث النلات، مث خعق اإلنسان واٛنان من 
النار، مث صفة يوم القيامة، مث صفة النار، مث صفة 

السىورة بوصف القيامة  اٛننة، وأبدئت ىذه 
وأىواٟنا، مث صفة اٛننة، مث صفة النار، مث خعق 
اإلنسان، مث النلات، مث اٞناء، مث النار،مث النجوم 
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كلا دل يذكر ىنا  (الر٘نن)الذي دل يذكرىا ىف 
 الشلس والقلر، مث القرآن، فكانت  ىذه 

 .السىورة كاٞنقابعة كتعك
 :ما اشتملت عليو السىورة

ابتدأت السىورة باٜنديح عن اضطراب األرض 
وتفتت اٛنلال حٌن قيام الساعة، مث صنفت 

أصباب : الناس عند اٜنساب أقياما ثبلثة
اليلٌن، وأصباب الشلال و السابقون، وأخربت 

عن مال كل فريق وما أعده اهلل ٟنم من اٛنزاء 
 .اللادل يوم القيامة

 وأوضبت أن األولٌن وألخرين من 
 .اٝنبلئق ٠نتللون ىف ىذ اليوم

 مث أقامت األدلة ععى وجود اهلل اٝنالق 
ووحدانيتو وكلال قدرتو، وإثلات الللح والنشور 

واٜنساب، من خعق اإلنسان، وإخراج 
 .النلات،وإنزال اٞناء، وخعق قوة اإلخراق ىف النار



51 
 

 مث أقسم اهلل عز وجل ّننازل النجوم ععى 
صدق تنزيل القرآن من رب اللاٞنٌن، وأنو كان 
ىف كتاب مكنون، ال ديسو إال اٞنطهرون، وندد 

 .بالتشكيك ىف صبتو وصدقو
ولفت اهلل تلاذل النظر إذل ما يعقاه اإلنسان عند 

وختلت السورة . االحتضار من شدائد وأىوال
بليان الطوائف الثبلث وما جيدونو من جزاء، وىم 

اٞنقربون األبرار، السابقون إذل خًنات اٛننان، 
وأىل اليلٌن السلداء، واٞنكذبون الضعون أىل 
الشقاوة، وأن ىذا اٛنزاء حق ثابت متقٌن ال 

 .شك فيو
 وكل ذلك يستدعى اإلقرار بوجود اٝنالق 

وتنزيهو علا ال يعيق بو من الشرك و٥نوه، وتوبيخ 
 .اٞنكذبٌن ععى إنكار وجود اهلل تلاذل وتوحيده

 :فضلها
 وردت أحاديح ىف فضل ىذه السورة 

 :منها
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أخرج اٜنافظ أبو يلعى وابن عساكر عن علد  .1
اهلل ابن مسلود رضم اهلل عنو أن رسول اهلل 

من قال سورة :"صعم اهلل ععيو وسعم قال
وىف " الواقلة سورة كل ليعة، دل تصلو فاقة أبدا

 "ىف كل ليعة:" رواية
أخرج ابن مردويو عن انس عن رسول اهلل  .2

سورة الواقلة :" صعم اهلل ععيو وسعم قال
وأخرج " الغين، فاقرئوىا، وعّعلوىا أوالدكم

عّعلوا نساءكم سورة :" الديعلم عنو مرفوعا
 ".الواقلة، فإهنا سورة الغين

: أخرج إمام أ٘ند عن جابر بن ٚنرة يقول . ج
كان رسول اهلل صعم اهلل ععيو وسعم يصعم 
الصعوات كنبو من صبلتكم اليت تصعون 

اللوم، ولكنو كان خيفف، كانت صبلتو 
أخف من صبلتكم، وكان يقرأ ىف الفجر 

 .الواقلة و٥نوىا من السور
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قال أبو : أخرج الرتمذي عن ابن علاس قال . ه
شيلتين :" يا رسول اهلل، قد شلت قال: بكر

 )ىود، والواقلة، واٞنرسبلت،       

)، و (      )حسن : ، وقال
 .غريب

أخرج الثلعَّب وابن عساكر ىف ترٗنة علد اهلل  . و
مرض علد اهلل : بن مسلود عن أيب ظلية قال

مرضو الذي تويف فيو، قلاده عثلان بن 
ذنويب، : ما تشتكب؟ قال: عفان، فقال

أال : ر٘نة ريب، قال: فلا تشتهم؟ قال: قال
الطليب أمرضين، : آمر لك بطليب؟ قال

ال حاجة رل : أال آمر لك بلطاء؟ قال: قال
: يكون للناتك من بلدك، قال: فيو، قال

أٔنشم ععى الفقر؟ إين بنايت يقرأن كل ليعة 
سورة الواقلة، إين ٚنيت رسول اهلل صل اهلل 
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من قرأ سورة الواقلة كل : ععيو وسعم يقول
 .ليعة، دل تصلو فاقة أبدا

): قولو تلارل              

               ) . روي
 ): عن سعلان أنو قال       )

فقرأ القرآن و دل ديس اٞنصبف حٌن دل يكن 
يح دوعن أنس بن مالك يف ح. ععى وضوء

أعطوين الكتاب : فقال ألختو: إسبلم علر قال
إنك رجس و إنو ال : الذي كنتم تقرئون فقالت

فتوضأ ! ديسو إال اٞنطهرون فقم فاغتسل أو توضأ
 دوعن سع. يحدمث أخذ الكتاب فقرأه، وذكر احل

وعن ابن . أنو أمر ابنو بالوضوء ٞنس اٞنصبف
وكره اٜنسن والنخلم مس اٞنصبف . علر مثعو

 القرآن د أن اٞنرادوري عن ٘نا. ععم غًن وضوء
 )الذي يف العوح احملفوظ        

                                                           

دار الفكر : للنان) وىلة الزحيعم، التفسًن منسر اٛنزء السابع وعشرون
 .240-237، (1991اٞنلاصر
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 )وقال أبو اللالية يف قولو. يلين اٞنبلئكة :( 

       )ىو يف كتاب :  قال
وقال . مكنون ليس أنتم من أصباب الذنوب

. اٞنطهرون اٞنبلئكة:   ابن جلًن وابن علاسدسلم
 اهلل إال اٞنطهرون فأما دال ديسو عن: ةدوقال قتا

 .نيا فإنو ديسو اجملوسم والنجس واٞننافقديف ال
إن ٘نل العفظ ععى حقيقة : قال أبو بكر

 اهلل د القرآن الذي عنداٝنرب فؤلوذل أن يكون اٞنرا
واٞنطهرون واٞنبلئكة، وإن ٘نل ععى النهم وإن 
كان يف صورة اٝنرب كان علوما فينا، وىذا أوذل 
ٞنا روي عن النَّب يف أخلار متظاىرة أنو كتب يف 

وال ديس القرآن إال ): كتابو لللر وبن حزم
فوجب أن يكون هنيو ذلك بآللة، إذ فيها  (طاىر

  .آخر سورة الواقلة. احتلال لو

 
 

                                                           

دار الفكر، : للنان)اإلمام أيب بكر أ٘ند الرازي اٛنصاص، أحكام القرآن  
1993 ) ،621  .
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 أنواع اإلضافة في سورة الواقعة .2
 : أنواع اإلضافة  يف سورة الواقلة كلا يعى

ىف آية ثامنة،  . أ         

        

ىف آية تاسلة،  . ب         

       

  ىف آية ثانية عشر،  . ج       

ىف آية حادية وعشرون،  . د          

    

ىف آية ثالثة وعشرون،  . ه        

    

ىف آية سابلة وعشرون،  . و       
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  ىف آية ثامنة وثبلثون، . ز    

ىف آية حادية وأربلون،  . ح        

     

ىف آية ٙنسون،  . ط          

     

ىف آية خامس وٙنسون،  . ي      

 

 ىف آية سادسة وٙنسون،  . ك      

   

ىف آية ستون،    . ل           

     

ىف آية حادية وستون،  . م          
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ىف آية ثانية وسللون،  . ن           

        

ىف آية رابع وسللون،  . س          

    

ىف آية خامس وسللون،  . ع      

      

 ىف آية ٖنانون،  . ف            

ىف آية ثانية وٖنانون،  . ص     

   

ىف آية تاسع وٖنانون،  . ق       

       

ىف آية تسلون،  . ر            
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   ىف آية حادية وتسلون،  . ش   

     

ىف آية رابع وتسلون،  . ت        

  ىف آية خامس وتسلون،  . ث       

       

 ىف آية سادس وتسلون،  . خ     

       
 

ج أنواع المعاني اإلضافة   

 :اٞنلاين اإلضافة أربلة، منها أنواع 
 فعبلمّية (5

 اٞنعك أو دوتفم". البلم"ير د ما كنت ععى تق
 . اإلختصاص

 والليانّية (6
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وضابطها أن يكون ". من"ير د ما كنت ععى تق
اٞنضاف إليو جنسا لعلضاف، ُنيح يكون 

 اٞنضاف بلضا من اٞنضاف إليو، 
وضابطها ". يف"ير دما كنت ععى تق: والظرفّية (7

 دوتفم. أن يكون اٞنضاف إليو ظرفا لعلضاف
 .زمان اٞنضاف أو مكانو

كاف "ير دما كنت ععى تق: والتشليهّية (8
وضابطها أن يضاف اٞنشّلو بو أذل ". التشليو
 .اٞنشّلو

 :وتفيد اإلضافة قسلان، منها
 ٔنصيص (3

. إذا كان اٞنضاف اليو اسم نكرة
 تلريف (4

. إذا كان اٞنضاف إليو ملرفة
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د  تدريس النحو في  اإلضافة مقتضيات 
مت اللاحثة بطريقة ٓنعيل دىف ىذا اللبح، استخ

 .الليانات بالطريقة القياسية والطريقة اإلستقرائية
 الطريقة القياسية .1

ة درس بإعطاء القاعدأ ادلدالطريقة القياسية ىم يب
رس دمث يلطى ادل (ة ويفهلهادحيفظ الطبلب القاع)

رس إذل الطبلب الفرصة د ذلك يلطى ادلداألمثعة وبع
 . ةدريب القاعدلت
ة من اإلضافة وأنواعيها درس إعطاء القاعدادل: أوال

مث حيفظ . وملانيها وشرحها إذل الطبلب
إذا الطبلب دل . ة ويفهلهادالطبلب القاع

 .رسديفهلواىا فيسألوا إذل ادل
رس األمثعة إذل الطبلب من اآليات ديلطى ادل: ثانيا

كلا ىف اٞنثال ىف آية ثبلثة .  سورة الواقلةيف
"عشر        " ، 

 اٛنّر و اجملرور . 
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   : ،حرف جّر ملين ععى السكون 

 : ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة ألنو 
 ٗنع مؤنح السادل و ىو مضاف

  : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة
  اٞننصرفدظاىرة ألنو اسم اٞنفر

    ومضافوتو ملنويا ألنو إضاف 

( )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 

 ألنو"  من"ر ملين د وىو يقاٞنضارع  

جنسا من  (اٞنضاف إليو)  (اٞنضاف) .

)ويصح اإلخلار باٞنضاف إليو  )  عن

و. ()اٞنضاف      بلض من

 و  بٌّن جنس  . 
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مث يطعلهم عن أنواع وملاين الذي يشتلل ىف : ثالثا
وشرحها كلا ىف اٞنثال . اإلضافة ىف تعك السورة

 .السابقة
 

 الطريقة اإلستقرائية .2
رس بإعطاء دأ ادلدالطريقة اإلستقرائية ىم يب

رس إذل األمثعة داألمثعة مث ٓنعيل ويناقش الطبلب ادل
 دعن أنواع وملاين الذي يشتلل ىف اإلضافة مث يوج

 دة من األمثعة السابقة بإرشادالطبلب إذل القاع
 .رسدادل

 يفرس بإعطاء األمثعة من اآليات دأ ادلديب: أوال
 كلا ىف اٞنثال. سورة الواقلة

........ "ىف آية ٙنسون  . أ       

   "  ، 

    :  اجملرور اٛنر و 

 :حرف جر ملين ععى السكون 
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   : اسم زمان ٠نرور وعبلمة جره
كسرة ظاىرة ألنو ٗنع مؤنح السادل و 

 ىو مضاف
   : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره

  اٞننصرفدكسرة ظاىرة ألنو اسم اٞنفر
   :نلت  ب     ٠نرور 

وعبلمة جره كسرة ظاىرة ألنو اسم 
  اٞننصرفداٞنفر

     ومضافوتو ملنويا ألنو إضاف 

( )أحد الوصف اّلذي يشّلو   ال
ألنو "  يف"ر ملين د وىو يقاٞنضارع فلل
  ( اٞنضاف إليو) ظرفا. 

"ي وعشرون دىف آية اح . ب       

    "، 
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   :بحرف عطف : و      

        ،ملين ععى الفتبة 
  : 18ملطوف من أكواب يف اآلية 

٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة ألنو 
  وىو مضافداسم اٞنفر
 :  مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره

  اٞننصرفدكسرة ظاىرة ألنو اسم اٞنفر
   :(ٜنم)جر و٠نرور صفة ل 

   :  ٗنعة صعة موصول 
 ومضافوتو ملنويا ألنو إضاف طَْيٍر َلْحمِ 

أحد الوصف اّلذي يشّلو   ال(َلْحمِ )
"  من"ر ملين د وىو يقاٞنضارع فلل
 َلْحمِ جنسا من  (اٞنضاف إليو) طَْيرٍ  ألنو

ويصح اإلخلار باٞنضاف . (اٞنضاف)



66 
 

  طَْيرو. (َلْحمِ )عن اٞنضاف  (طَْير)إليو 

 .طَْير بٌّن جنسَلْحمِ  وَلْحمِ بلض من 
 " ىف آية اثنا وٖننانون  . ج   

........    "   ، 

 : حرف اللطف ملين ععى الفتبة 

  : ٗنعة فلعية من فلل مضارع و
 ضلًن مسترت 

  :  :  مفلول بو منصوب
وعبلمة نصلو فتبة ظاىرة ألنو اسم 

مضاف إليو :  وىو مضاف، داٞنفر
ىف ١نل جر ألنو اسم اٞنضلر ملين ععى 

      السكون

  ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

( )أحد الوصف اّلذي يشّلو   ال
"  الم"ر ملين د وىو يقاٞنضارع فلل
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 غًن تقدير (ضاف اليوم) ألنو 
 ."من"و " ىف"ملىن 

"ىف آية ٙنس و ٙنسون  . د    

   "، 
 :حرف عطف ّنلين ععى الفتبة 

 : اسم ملطوف ععى(  

        )  

:  مفلول مطعق وعامل النصب

)فيو اسم فاعل  ) وىو مضاف 

  : مضاف إليو ٠نرور و عبلمة جره
  اٞننصرفدكسرة ظاىرة ألنو اسم اٞنفر

    ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

()أحد الوصف اّلذي يشّلو   ال
كاف " "ر ملين د وىو يقاٞنضارع فلل
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ألنو أن يضاف اٞنشّلو بو إذل ". التشليو
 .اٞنشّلو

رس إذل األمثعة دٓنعيل ويناقش الطبلب ادل: ثانيا
عن أنواع وملاين الذي يشتلل ىف اإلضافة 

المية، ظرفية، بيانية، )لفظية أو ملنوية)
 ((التشليو

ة من األمثعة د الطبلب إذل القاعديوج: ثالثا
. رس من األمثعة السابقةد ادلدالسابقة بإرشا

ة حيت يستطيع دو يفهم الطبلب إذل القاع
الطبلب أن يطعب األمثعة عن اإلضافة و 
يستطيلون أن تكوين األمثعة عن اإلضافة 

 .بنفسهم
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هتحليل البيانات  

  تحليل أنواع  اإلضافة في سورة الواقعة  .1
توجد اللاحثة عن أنواع اإلضافة وفائدتو ىف سورة 

 :الواقلة كلا يعم
 أية رقم

رقم 
 األية

 اٞنلنويّة
 أسلاب الّعفظية

 التخصيص التلريف
1       

      

    

8      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب

2        

    

     

9      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب

3     12      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
4          

  
21      مضاف اليو ىو

 إسم النكرة 

5      

    
23      مضاف اليو ىو

إسم اٞنلرفة 
 "ال"ب
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6       

    

   

27      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب

7    

   

38      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
8     

    

  

41      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب

9 ............  

   

  

50    
 

 

مضاف اليو ىو  
 إسم النكرة 

10        

  

55      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
11          

  

56      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
12        

  ...... 

60      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
13       61      مضاف اليو ىو
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   .....   إسم اٞنلرفة
 "ال"ب

14      

   ..... 

72      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
15       

 

74 ،
96 

      مضاف اليو
األول ىو إسم 
النكرة، مضاف 

اليو الثاين ىو 
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
16     

      

75      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
17 ..........     

    

80      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
18        

..... 

82      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
19      

     

89      مضاف اليو ىو
 إسم النكرة

20 .......    90      مضاف اليو ىو
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     إسم اٞنلرفة
 "ال"ب

21 .......    

    

91      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
22       94      مضاف اليو ىو

 إسم النكرة
23        

   

95      مضاف اليو ىو
إسم اٞنلرفة 

 "ال"ب
 

 :يف سورة الواقلة منها (اٞنلنوية)ٓنعيل أنواع اإلضافة احملضة . أ
 رقم

 أية
رقم 
 األية

 تحليل األية

1.     

     

  

     

8      :اء ملين ععى الفتبة، دحرف اإلبت: ف
  :أ أول مرفوع وعبلمة رفلو ضلة ظاىرة دملت

 ألنو ٗنع تكسًن و ىو مضاف
     : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة

  اٞننصرفدظاىرة ألنو اسم اٞنفر
  : أ ثاندملتاسم إستفهام ىف ١نل رفع 

  : أ الثاين مرفوع وعبلمة رفلو ضلة دخرب اٞنلت
 ظاىرة ألنو ٗنع تكسًن و ىو مضاف

     : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره
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  اٞننصرفدكسرة ظاىرة ألنو اسم اٞنفر
2.    

       

  

      

9    : واو عطف ملين ععى الفتبة، : و   :

أ أول مرفوع وعبلمة رفلو ضلة ظاىرة ألنو ٗنع دملت
 تكسًن و ىو مضاف

     : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة
  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر

  : أ ثاندملتاسم إستفهام ىف ١نل رفع 
  : أ الثاين مرفوع وعبلمة رفلو ضلة دخرب اٞنلت

 ظاىرة ألنو ٗنع تكسًن و ىو مضاف
      : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة

  اٞننصرفدظاىرة ألنو اسم اٞنفر
3.   

   
12  : اٛنّر و اجملرور .   :  حرف جّر ملين ععى

 ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة :السكون، 
 ألنو ٗنع مؤنح السادل و ىو مضاف

  : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة
  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر

4.      

       

23    :اٛنّر و اجملرور . : حرف جّر ملين ععى
الفتبة،    : ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة ألنو

 ٗنع تكسًن وىو مضاف
  : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر
    :نلت ٠نرور باٞننلوت( )  وعبلمة جره
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 .دكسرة ظاىرة ألنو اسم اٞنفر
5.         

      

21    :بحرف عطف : و          

ملين ععى الفتبة،    : ملطوف من أكواب يف اآلية
 د ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة ألنو اسم اٞنفر18

 وىو مضاف
   : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر
   :(ٜنم)جر و٠نرور صفة ل 

  : ٗنعة صعة موصول 
6.    

     

     

 

27    : اء ملين ععى الفتبة، دحرف اإلبت: و
  :أ أول مرفوع وعبلمة رفلو ضلة ظاىرة دملت

 ألنو ٗنع تكسًن و ىو مضاف
   : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر
  : أ ثاندملتاسم إستفهام ىف ١نل رفع 

  : أ الثاين مرفوع وعبلمة رفلو ضلة دخرب اٞنلت
 ظاىرة ألنو ٗنع تكسًن و ىو مضاف

    : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة
  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر

7.    

       
38    : اٛنّر و اجملرور . : حرف

جّر ملين ععى كسرة،   : ٠نرور وعبلمة جره
 كسرة ظاىرة ألنو ٗنع تكسًن و ىو مضاف
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    : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة
  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر

8.    

    

   

    

41    : اء ملين ععى الفتبة، دحرف اإلبت: و
  :أ أول مرفوع وعبلمة رفلو ضلة ظاىرة دملت

 ألنو ٗنع تكسًن و ىو مضاف
  : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر
  : أ ثاندملتاسم إستفهام ىف ١نل رفع 

  : أ الثاين مرفوع وعبلمة رفلو ضلة دخرب اٞنلت
 ظاىرة ألنو ٗنع تكسًن و ىو مضاف

   : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة
  اٞننصرفدظاىرة ألنو اسم اٞنفر

9. ............  

   

      

50    :  اجملرور اٛنر و 
  :حرف جر ملين ععى السكون 

  : اسم زمان ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة
 ألنو ٗنع مؤنح السادل و ىو مضاف

  : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة
  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر

  :نلت  ب   ٠نرور وعبلمة جره كسرة 
  اٞننصرفدظاىرة ألنو اسم اٞنفر

10.        

      

55  : حرف عطف ّنلين ععى الفتبة 
    : اسم ملطوف ععى(       
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       ) 
   : مفلول مطعق وعامل النصب فيو اسم فاعل

(   ) وىو مضاف 
  : مضاف إليو ٠نرور و عبلمة جره كسرة ظاىرة

  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر
11.          

      

56    :أ مرفوع ملين ععى السكون ألنو اسم دملت
 اٞنضلر

    :أ ىف ١نل رفع ألنو ٗنعةداٞنلت خرب 
  :ألنو اسم  منصوب وعبلمة نصلو فتبة ظاىرة
  وىو مضافداٞنفر

  : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة
  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر

12.        

  ......     
60   :أ ىف ١نل رفع ألنو اسم اٞنضلر ملين ععى دملت

 الضلة
    :أ ىف ١نل رفع ألنو ٗنعة فلعيةدخرب اٞنلت .  :

 فلل اٞناضم ملين ععى الفتبة
  : فاعل ىف ١نل رفع ألنو اسم اٞنضلر ملين ععى

 الفتبة
  : اسم الظرف ملين ععى الفتبة وىو مضاف 

  : مضاف إليو ىف ١نل جر ألنو اسم اٞنضلر ملين
 ععى السكون

13.        61   :حرف جّر ملين ععى السكون. 
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    ....        : ٗنعة ىف ١نل جر و ٠نرور بلن تأويل
و الفلل و  و ٗنعة )يلكم دتبر الذي تأويعو داٞنص

فاععو    ىف ١نل جر ٠نرور ب) 
  :ر ملين ععى دحرف جّر و حرف نصب و مص

 السكون
   :فلل اٞنضارع منصوب ب()  وعبلمة

نصلو فتبة ظاىرة ألنو فلل اٞنضارع الذي دل يتصل 
 بأخره شمء

14.     

   ..... 

    

 

72  :اٟنلزة لئلستفهام اإلنكار ملين ععى الفتبة 
  :أ ىف ١نل رفع ألنو اسم اٞنضلر ملين ععى دملت

 السكون
   : فلل و فاعل( )  ضلًن ٗنع اٞنخاطب ىف

١نل رفع فاعل و ٗنعة فلل و فاعل ىف ١نل رفع خرب 
 أدملت

  :    :  مفلول بو منصوب وعبلمة نصلو
  وىو مضافدفتبة ظاىرة ألنو اسم اٞنفر

 : مضاف إليو ىف ١نل جر ألنو اسم اٞنضلر ملين
 ععى السكون

15.       

   

   

74 ،
96 

 :حرف جّر ملين ععى الكسرة 
٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة ألنو اسم : اْسمِ 
  اٞننصرف وىو مضافداٞنفر
مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة : َربِّب 
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  اٞننصرف وىو مضافدألنو اسم اٞنفر
 : مضاف إليو ىف ١نل جر ألنو اسم اٞنضلر ملين

 ععى الفتبة
 : نلت ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة ألنو

  اٞننصرفداسم اٞنفر
16.     

    

      

 اء ملين ععى الفتبةدحرف اإلبت: ف 75
 حرف زائدة لعتوكيد ملين ععى السكون: ال

  :مسترت وٗنعة " أنا"فلل اٞنضارع، وفاععو ضلًن
 الفلعية يف ١نل رفع

 حرف جر ملين ععى الكسرة: ب
   : ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة ألنو ٗنع

 تكسًن
  : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر
17. ..........   

      

 

80      :حرف جّر ملين ععى السكون. 
  :د٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة ألنو اسم اٞنفر 

 اٞننصرف وىو مضاف
    : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

 ألنو  معبق َنلع مذكر السادل
18.    

   ..... 

    

81  :حرف اللطف ملين ععى الفتبة 
   : ٗنعة فلعية من فلل مضارع و ضلًن مسترت 
   :  :  مفلول بو منصوب وعبلمة نصلو فتبة
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 وىو مضاف، دظاىرة ألنو اسم اٞنفر   : مضاف
 إليو ىف ١نل جر ألنو اسم اٞنضلر ملين ععى السكون

19.      

     

    

 حرف جواب ملين ععى الفتبة: ف 89
 : مرفوعفجزاؤه روحخرب اٞنلتدأ ١نذوف وتقديره   

  دوعبلمة رفلو ضلة ظاىرة ألنو اسم اٞنفر
 حرف عطف ملين ععى الفتبة: و

   :وعبلمة رفلو ضلة ظاىرة   مرفوع ملطوف
د ألنو اسم اٞنفر

 حرف عطف ملين ععى الفتبة: و
  :وعبلمة رفلو ضلة ظاىرة ألنو   مرفوع ملطوف

 ٗنع التكسًن
  : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر
20. ...........  

      

 

90      :اٛنّر و اجملرور .  : حرف جّر ملين ععى
السكون،    : ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

 ألنو ٗنع تكسًن و ىو مضاف
    : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر
21. ........  

      

    

91      :اٛنّر و اجملرور .  : حرف جّر ملين ععى
السكون،    : ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

 ألنو ٗنع تكسًن و ىو مضاف
    : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة
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  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر

22.       

    
 حرف عطف ملين ععى الفتبة: و 94

    :وعبلمة رفلو ضلة ظاىرة   ملطوف مرفوع
  وىو مضافدألنو اسم اٞنفر

  : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة
  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر

23.       

        

95   :أ ىف ١نل رفع ملين ععى الفتبةدملت 
    :خرب ٗنعة ىف ١نل رفع 
 :دمرفوع وعبلمة رفلو ضلة ظاىرة ألنو اسم اٞنفر 

 وىو مضاف
   : مضاف إليو ٠نرور وعبلمة جره كسرة ظاىرة

  اٞننصرفدألنو اسم اٞنفر

 
 يف سورة الواقلة (العفظية) أنواع  اإلضافة غًن ١نضة . ب

 ال توجد اللاحثة من اإلضافة يف سورة الواقلة
 تحليل أنواع  المعاني اإلضافة في سورة الواقعة  .2

 توجد اللاحثة عن أنواع اٞنلاين اٞنلنوية ىف سورة الواقلة 
 :كلا يعم

 اإلضافة المعنوية التعريف .1
 (مي)ير معني بيانية دتق . أ
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1)                   

    

        إضافتو ملنويا ألنو مضافو

( )  ال أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل
" بيانية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "من "ما كان ععم تقدير
 يكون    (اٞنضاف إليو)  جنسا من

  (اٞنضاف)  ويصح اإلخلار باٞنضاف

)إليو     )  عن اٞنضاف(  .)

و     بلض من  و    بٌّن

 جنس   .          أي

    مي         

2)                 
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     ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

( )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" بيانية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "من "ما كان ععم تقدير
يكون     (اٞنضاف إليو)  جنسا من

  (اٞنضاف) . ويصح اإلخلار

)باٞنضاف إليو    )  عن اٞنضاف

( ) .و      بلض من    

و  بٌّن جنس    . أي   

من       

3)               
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     ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

( )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" بيانية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "من "ما كان ععم تقدير
يكون     (اٞنضاف إليو)  جنسا من

  (اٞنضاف) . ويصح اإلخلار

)باٞنضاف إليو   )  عن اٞنضاف

( ) .و     بلض من   

و  بٌّن جنس    .  أي    

مي     

4)      
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    ومضافوتو ملنويا ألنو إضاف 

( )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" بيانية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "من "ما كان ععم تقدير
يكون   (اٞنضاف إليو)  جنسا من

  (اٞنضاف) . ويصح اإلخلار باٞنضاف

)إليو  )  عن اٞنضاف(  .)

و    بلض من و   بٌّن 

جنس  . أي   مي   

5)                  

      ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

( )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" بيانية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "من "ما كان ععم تقدير
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يكون     (اٞنضاف إليو)  جنسا من

  (اٞنضاف) . ويصح اإلخلار

)باٞنضاف إليو   )  عن اٞنضاف

( ) .و     بلض من   

و  بٌّن جنس     .أي    

  مي   

6)              

      ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

(  )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" بيانية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "من "ما كان ععم تقدير
يكون    (اٞنضاف إليو)  جنسا من

   (اٞنضاف) . ويصح اإلخلار باٞنضاف
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)إليو   )  عن اٞنضاف(   .)

و    بلض من   و     بٌّن

 جنس   . أي    مي     

 (الم)ير معني المية دتق . ب

1)               

       ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف
( )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 

" المية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع
وضابطها أن . "الم "ما كان ععم تقدير

يكون   (ضاف اليوم) غًن تقدير ملىن 
أي . "من"و " ىف"   لِلّلؤلؤ. 

2)             
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   ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

()أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" المية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "الم "ما كان ععم تقدير
يكون   (ضاف اليوم) غًن تقدير ملىن 

 أي . "من"و " ىف" َلكم . 

3)              

     ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

(  )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" المية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "الم "ما كان ععم تقدير
يكون   (ضاف اليوم) غًن تقدير ملىن 

أي . "من"و " ىف"    ِلِّلِديي. 
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4)                

      

     ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف(  ) 
. اٞنضارع أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل ال

ما كان " المية"ىذه اإلضافة من اإلضافة 
وضابطها أن يكون . "الم "ععم تقدير  

. "من"و " ىف" غًن تقدير ملىن (ضاف اليوم)
أي    َلكم. 

5)              

       

    ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

(  )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" المية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "الم "ما كان ععم تقدير
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يكون    (ضاف اليوم) غًن تقدير ملىن 

أي ."من"و " ىف"  َلها. 

6)               

  ال(َربِّب )ومضافو تو ملنويا ألنو إضافرَبِّبَك 
ىذه . اٞنضارع أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل

ما كان ععم " المية"اإلضافة من اإلضافة 
 كَ وضابطها أن يكون . "الم "تقدير

. "من"و " ىف" غًن تقدير ملىن (ضاف اليوم)
 .َربِّب َلكأي 

7)             

      ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

()أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" المية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "الم "ما كان ععم تقدير
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يكون    (ضاف اليوم) غًن تقدير 
  . َربِّب لِْلعاَلِمييِ أي. "من"و " ىف"ملىن 

8)           

   ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

( )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" المية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "الم "ما كان ععم تقدير
يكون    (ضاف اليوم) غًن تقدير ملىن 

أي ."من"و " ىف"  َلكم. 

9)               

     ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

()أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" المية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

وضابطها أن . "الم "ما كان ععم تقدير
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يكون   (ضاف اليوم) غًن تقدير ملىن 
أي ."من"و " ىف"  لِْلَيِقيي. 

 التشبيو. ج
1)           

     ومضافو تو ملنويا ألنو إضاف

()أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
ىذه اإلضافة من اإلضافة . " اٞنضارع

كاف  "ما كان ععم تقدير" التشليو"
وضابطها أن يضاف اٞنشّلو بو إذل . "التشليو
َكا  أي . اٞنشّلو     

 اإلضافة المعنوية التخصيص .2
 (في)ير معني ظرفية دتق . أ

1)           
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     ومضافوتو ملنويا ألنو إضاف 

( )أحد الوصف اّلذي يشّلو   ال
ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع فلل

. "يف "ما كان ععم تقدير" ظرفية"
وضابطها أن يكون   ( اٞنضاف إليو) 

. وتفيد زمان اٞنضاف. ظرفا لعلضاف
أي   في    

2)           

    تو ملنويا ألنو إضاف

 )ومضافو )أحد الوصف   ال
ىذه اإلضافة . اٞنضارع اّلذي يشّلو فلل

 ما كان ععم تقدير" ظرفية"من اإلضافة 
وضابطها أن يكون . "يف"  
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وتفيد . ظرفا لعلضاف (اٞنضاف إليو)
 أي . مكان اٞنضاف    في . 

 (مي)ير معني  بيانية د تق . ب
 ومضافوتو ملنويا ألنو إضافَلْحِم طَْيٍر  (1

 أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال(َلْحمِ )
ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع

. "من "ما كان ععم تقدير" بيانية"
 (اٞنضاف إليو) طَْيرٍ  وضابطها أن يكون

ويصح . (اٞنضاف) َلْحمِ جنسا من 
عن  (طَْير)اإلخلار باٞنضاف إليو 

 َلْحمِ بلض من   طَْيرو. (َلْحمِ )اٞنضاف 
 .َلْحِم مي طَْيرٍ  أي. طَْير بٌّن جنسَلْحمِ و

2)             

   ومضافوتو ملنويا ألنو إضاف 

( )أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل  ال 
" بيانية"ىذه اإلضافة من اإلضافة . اٞنضارع
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وضابطها أن . "من "ما كان ععم تقدير
جنسا من  (اٞنضاف إليو )يكون 

 ( اٞنضاف) . ويصح اإلخلار باٞنضاف

)إليو  )  عن اٞنضاف( ) .و  

بلض من  و   بٌّن جنس .

أي     مي .  

 (الم)ير معني المية دتق. ج
1)              

 (اْسمِ )ومضافو تو ملنويا ألنو إضافَربِّب  اْسمِ 
. اٞنضارع أحد الوصف اّلذي يشّلو فلل ال

ما كان " المية"ىذه اإلضافة من اإلضافة 
  َربِّب وضابطها أن يكون. "الم "ععم تقدير

. "من"و " ىف" غًن تقدير ملىن (ضاف اليوم)
 .ِلربِّب  اْسمِ أي 
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و سورة الواقعة فى تدريس النحو في اإلضافة ضياتقتم  

رس أن دريس تركيب اإلضافة الّت ديكن ادلدت
 : يستللعها كلا يعى منها

  سورة الواقلةيفاللبح عن تركيب اإلضافة  .1
 " سورة الواقلة آية ثامنة يفتركيب اإلضافة  (أ 

         " و ىى تتكون من  حرف
 + (اسم نكرة)"أفلال"ٗنع تكسًن بوزن + إبتدأ 

:  رسداٞنثال من ادل. (اسم ملرفة)داسم مفر
 فَ تْتَباُع الَمْيَسرةِ 

"  سورة الواقلة آية آية ثامنة يف تركيب اإلضافة  (ب 
          " و ىى تتكون من ٗنع

اسم   + (اسم نكرة)"أفلال"تكسًن بوزن 
أركان  مآ: رسداٞنثال من ادل.  (اسم ملرفة)دمفر

 .اإلسالم
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 سورة الواقلة آية ثاين يفتركيب اإلضافة   (ج 
 "عشر     " و ىى تتكون من

 + (اسم نكرة)ٗنع مؤنح سادل + حرف جر
 ِفى :  رسداٞنثال من ادل. (اسم ملرفة) داسم مفر

 َمكَّكاِن الَكرِيمِ 
ى د سورة الواقلة آية احيف تركيب اإلضافة  (د 

"وعشرون       " و ىى تتكون من حرف
 + (ملطوف، اسم نكرة )داسم مفر+ عطف

:  رسداٞنثال من ادل. (اسم نكرة)داسم مفر
 َو ْتُلُث الرَّكِ يفِ  أكلت ليلي الرزّ 

 سورة الواقلة آية ثبلث يفتركيب اإلضافة  (ه 
"وعشرون           " و ىى

ٗنع تكسًن بوزن + تتكون من حرف جر
. (اسم ملرفة)داسم مفر + (اسم نكرة)" أفلال"

 َك َنْتَهاِر الِفْرَدْوِس الَمْحبْتْوبِ : رسداٞنثال من ادل
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" سورة الواقلة آية ٙنسون يفتركيب اإلضافة  (و   

      " و ىى تتكون من حرف جر +
اسم )اسم مفرد  + (اسم نكرة)ٗنع مؤنح سادل 

ِإَلى  لمحشرون: رسداٞنثال من ادل. (نكرة
 ِحَساِب الَمْعدودِ 

 سورة الواقلة آية ٙنس يفتركيب اإلضافة  (ز 
"وٙنسون         " و ىى تتكون

اسم + (ملطوف)اسم فاعل+ من حرف عطف 
. (اسم ملرفة)داسم مفر  + (اسم نكرة)ردمص

 فَ ِكُلوَن َأْكَل الطَّكْيرٍ :  رسداٞنثال من ادل
" سورة الواقلة آية ستون يفتركيب اإلضافة  (ح   

      " و ىى تتكون من  اسم ضلًن
اسم )اسم ظرف مكان + ٗنعة فلعية + منفصل 

اٞنثال (. اسم ملرفة)اسم ضلًن متصل  + (ملرفة
َنُكمْ :  رسدمن ادل  َنْحُي َقسَّكْمَنا  بْتيْتْ
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ى وستون د سورة الواقلة آيةاحيفتركيب اإلضافة  (ط 
"          "  و ىى تتكون من

ٗنع + ر دٗنعة فلعية تأويل اٞنص+ حرف جر 
اسم ضلًن  + (اسم نكرة)"أفلال"تكسًن بوزن 

َعَلى َأْن : رسداٞنثال من ادل. (اسم ملرفة)متصل
 ُنَكفِّبَر َأْعَماَلُكمْ 

 سورة الواقلة آية اثىن وسللون يفتركيب اإلضافة  (ي 
"         "  و ىى تتكون من

اسم )اسم ضلًن منفصل+ حرف استفهام 
، داسم مفر)مفلول بو + ٗنعة فلعية  + (ملرفة

(. اسم ملرفة)اسم ضلًن متصل + (اسم نكرة
  أَأَنتْم نْتَبتُّْم نْتَبتْتَها:رسداٞنثال من ادل

 سورة الواقلة آية أربع وسللون يفتركيب اإلضافة  (ك 
"     " و ىى تتكون من  حرف جر +

 (اسم نكرة) داسم مفر + (اسم نكرة) داسم مفر
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اٞنثال من . (اسم ملرفة)اسم ضلًن متصل+ 
 ِبَوْصِف إلَهَك الَكريمِ :  رسدادل

  " سورة الواقلة آية ٖنانون يفتركيب اإلضافة  (ل 

     "ر دو ىى تتكون من  اسم مص +
ٗنع  + (اسم نكرة) داسم مفر+ حرف جر 
ِمي : رسداٞنثال من ادل. (اسم ملرفة)مذكر سادل

  إلِهَك اللَّكِكرِييَ 
 سورة الواقلة آية اثنا وٖنانون يفتركيب اإلضافة  (م 

"     " و ىى تتكون من  ٗنعة
 + (، اسم نكرةداسم مفر)مفلول بو + فلعيىة 

اٞنثال من . (اسم ملرفة)اسم ضلًن متصل
 .َوَتْصَنعوَن ِفْعَلُكمْ : رسدادل

 سورة الواقلة آية ٙنس يفتركيب اإلضافة  (ن 
  "وتسلون         " و ىى

 (اسم ملرفة)اسم إن + تتكون من  حرف ناسخ 
ملتدأ، اسم )اسم ضلًن منفصل+ تأكيد" الم+"



100  
 

اسم  + (خرب، اسم نكرة) داسم مفر+  (ملرفة
 ِإنَّك ِذِلَك :رسداٞنثال من ادل . (اسم ملرفة)دمفر

 .َلُهَو َظيُّ الَيِمْييِ 
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 الباب الخامس
 الخاتمة

أ  نتائج البحث 

اختتلت اللاحثة ىذا اللبح اللعلم نتيجة ىذا 
 :اللبح كلا يعم

 أنواع اإلضافة يف سورة الواقلة .1
توجد اللاحثة نوع واحد من اإلضافة ىف سورة 

وال توجد اللاحثة . الواقلة وىو اإلضافة اٞنلنوية فقط
 إذل اإلضافة العفظية

 نواع اٞنلاين اإلضافة ىف سورة الواقلةأ .2
البلمية، : توجد اللاحثة أربع أنواع اٞنلاين منها

وتوجد أيضا فائدتان ، . الليانية، الظرفية والتشليو
فا ٞنلاين اإلضافة اليت . التلريف والتخصيص: ومها

اإلضافة اٞنلنوية : توجد اللاحثة ىف سورة الواقلة منها
التلريف ىم تسع إضافة بتقدير ملين بيانية، وعشرة 

اإلضافة بتقدير ملين المية، و واحدة اإلضافة 
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فاإلضافة اٞنلنوية التخصيص . بتقدير ملين تشليو
ىم اثنان إضافتان بتقدير ملين ظرفية، واثنان إضافة 
 .بتقدير ملين بيانية، واثنان إضافة بتقدير ملين المية

 مقتضيات اإلضافة ىف تدريس النبو .3
يستطيع الطبلب أن جيلل ٗنعة مفيدة اليت 

يوافق عن اإلضافة ىف سورة الواقلة واألمثاٟنا 
 صبيبة حسنة

 

ب  اإلقترحات 

 لعلدرسٌن .1
ينلغم اٞندرس يشرح و يلطم األمثعة عن 
اإلضافة ىف القرآن اللظيم والتلرينات الكثًنة ىف 
تلعيم النبو والعغة اللربية لزبادة فهم الطبلب ىف 

 .التلعيم
 لعطبلب .2

ينلغم الطبلب أن يتلعلوا ويتذاكروا ويلبثوا 
األمثعة عن اإلضافة ىف القرآن اللظيم ىف تلعيم 
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النبو والعغة اللربية ى تلعيم النبو والعغة اللربية 
 .وغًنىا لزبادة فهم الطبلب ىف التلعيم
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