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 الملخص
التحليل النحوي ُب إسم العلم ُب كتاب تعليم ا١تتعلم . 2020. آسية

 الصف الثالث للتلميذاتوإ٧تازىا ُب تعليم النحو 
ماياك طاناتان  "مفتاح ا٢تدى"با١تدرسة الدينية 

قسم تعليم اللغة العربية . اللحث العلممّ . وجفونورو
بكلية الًتبية والعلوم التعليمية باٞتامعة اإلسالمية 

ا١تشرف الدكتور اٟتاج أٛتد . اٟتكومية فونوروجو
 .٣تيب ا١تاجستَت

 .إسم العلم، كتاب تعليم المتعلم، تعليم النحو: الكلمات األسسيّية
اللغة ىم أداة منهجية إليصال فكرة أو شعور من خالل ارتداء  

تفقوا على أن ّّيسد إعالمات واألصوات، واإلدياءات، أو وقع عالمة ال
إسم العلم ىم إسم يوّضح معٌت اللشر والنلاتات  و .اليت ديكن فهمها

٤تمد اجوس، : ثالادل". واضحالية بالفعل اا٢تو" واٟتيوانات وغَتىا من
كل إسم . ىو عليو إسم العلم يتم كتابة. واض القرى، بيت ا اٟترام

كل اإلسم العلم ىو إسم  االول ولكن ليس كل اإلسم "العلم بالتأكيد، 
ا١تدّرجة ُب مناقشة "النقاش حول إسم العلم  نطاق . االول ىو إسم العلم

 .بناء اٞتملة أو العلوم النحو النص ُب كتاب تعليم ا١تتعلم
 مفتاح"الدينية  ١تدرسةا َب ثالثالوجدت اللاحثة ُب الصف 

أّن بعض اللتلميذات ال يفهمون عن  وجماياك طاناتان فونورو" ا٢تدى
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ا١تشكالت الىت توجو . اإلسم العلم حىت ال يفهمون اللغة العربية
، اللتلميذات ا١تعرفة لدى اننقصاللتلميذات َب تعليم اإلسم العلم ىى 

 على تقسيم األنواع من اإلسم العلم ُب تعليم كتاب تعليم عدم فهم
 .ا١تتعّلم

٨توي عن اإلسم العلم ُب الالتحليل ١تعرفة نتائج اللحث عن و
 (أ): ، وضعت اللاحثة أسئلة اللحث كما يلىالنص كتاب تعليم ا١تتعّلم

٨توي الكيف التحليل  (ب) ُب كتاب تعليم ا١تتعّلم؟ ما انواع إسم العلم 
كيف إ٧تاز االلتحليل  (ج) عن اإلسم العلم ُب كتاب تعليم ا١تتعّلم؟

  ُب تعليم النحو؟ كتاب تعليم ا١تتعلمنصال العلم على إلسمالنحوي 
. إن نوع اللحث ٢تذا اللحث العلمم على سليل اللحث الكيفم
. ألن اللاحثة ُب ٚتع العالما و تفسَتىا ال تستخدم الضوابط اإلحصائية
واللحث الكيفى ىو ْتث يهدف اذل فهم الظواىر عن خربات ٣تتمع 

السلوك، والتصّور، والدوافع، واألفعال : اللحث، وا١تثال على ذلك
 library)وىذا اللحث ايضا داخل ُب اللحث ا١تكتيب . وغَتىا

research)ألن العالما اليت ًب .  أو ما يشار إليو غالًلا بأْتاث ا١تكتلات
وبالتارل ىناك . اٟتصول عليها ىم ُب شكل وثائق تنشأ من الكتب

 تستخدم اللاحثة أساليب ٞتمع العالما بطريقة .حاجة إذل مكتلة اللحوث
الوثيقة ىم أساليب ٚتع العالما اليت تنتج ا١تلخوضة ا١تهّم طريقة . الوثيقة

 .ٔتناسلة با١تسئلة اللحث
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 نواع إسم العلم أإنّي  (أ:)وأما نتيجة ُب ىذا اللحث كما يلم
 عالما، تتكون من 315 ىم تتكون من منص كتاب تعليم المتعلّي الفي 

 بيتانات ينظر من اإلسم 2.  عالما18 ينظر من اإلسم األولإسم العلم 
 عالما من إسم 59 عالما من اللقب، 44 عالما من كنية، 28الثاين، 

 (ب).  عالما علم مركب60 علم مفرد مؤنث و 1العلم مفرد مذكر، 
 ىم نحوي عن اإلسم العلم في كتاب تعليم المتعلّيمالالتحليل إنّي 

 11 عالما تقع كما الفاعل، و عالمان تقع كما ا٠ترب، 39 تتكون من
 العلم 1 عالما تقع كما مفعول بو، 8عالما تقع كما إسم كان وأخواهتا، 

 عالما تقع كما إسم 17 عالما تقع كما إسم إن، 4تقع كما منادى، 
إنّي إنجاز  (ج).  عالما تقع كما ٣ترور باإلضافة٣20ترور ْترف اٞتر، و 

 يستطيع ا١تدرس أن :كتاب تعليم المتعلمفي تركيب النحو إلسم العلم 
النحو ُب كتاب تعليم الًتكيب ّيعل ٚتلة مفيدة مناسلا للقواعد عن 

 .ا١تتعلم وأمثا٢تا ٍب يأخذ التقوًن
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 اللاب األوّيل
 المقدمة

   خلفية اللحث﴾أ﴿
اللغة ىم أداة منهجية إليصال فكرة أو شعور من 

خالل ارتداء عالمات واألصوات، واإلدياءات، أو وقع 
  .عالمة اتفقوا على أن ّيسد اليت ديكن فهمها

اللغة ُب مفهومها الغام أصوات ٢تا دالالت، ٔتعٌت 
أهنا ال تتوقف عند حدود الصوت والنطق، وإمنا ىم ميزة 

انسانية خيتلط فيها الصوت الكالم بالداللة وا١تعٌت 
ا١تقصود، وٝتة بشرية ترتقم كلما ارتقى اإلنسان، و٘تنو 

 .ينمو حضارتو وسعة فكره وعمق وجدانو
 (أ):  الوظيفتُت أن اللغة عندمهاإنتاج حسنُت
كوسيلة لكشف ثقافتها  (ب)كوسيلة لالتصال و

                                

 .5، (Misykat 2004: مالج)، Sintaksis Bahasa Arab امام اصرارى،

دار : بَتوت)موسى أسعد عجمم، نظام اٟترف ُب النحو والصرف  
 .1، (2011اجة الليضاء، 
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مع ظهور اإلسالم، على سليل ا١تثال، بدأت . وحضارهتا
 .العربية للكشف أو التعلَت عن الثقافة واٟتضارة اإلسالمية

كلمة ا ُب )اللغة العربية ىم لغة أخرى من القرآن 
التُت لديهم نوعية النحوية  (كتاب ىداية للمسلمُت

واألدبية العالية لديها أيضا مؤثرة جدا حيث دل يكن أحد 
ووفقا لعلد العزيز ٤تمد، اللغة . قادرا على مواكلة ذلك

 .العربية ىم اللغة العربية فضال عن اللغة اإلسالم
اللغة العربية ىم اللغة اليت ىم ناجحة من اللغات 
أخرى، فإن معظم األدب، حىت انو ديكن أن ٗتدم تقدم 

١تعرفة خصوصيات وعموميات . ا١تعرفة ُب ٚتيع اجملاالت
العربية الشهَتة أكثر من ذلك، وتقييم ٚتال اٞتملة جيدة 

 فرع من 13ُب النثر والشعر، وقد أنشأت الكتاب العرب 
واحدة من "علوم العربية "فروع العلم ا١تعنية لغة ما يسمى

 .العلوم النحو
                                

 .17، .نفس ا١ترجع 

، Nady Offset :يوكياكرتا )، Bahasa Arab يفريدال فطرى نرسالم، 

2011) ،2.  

 .27، .نفس ا١ترجع 
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العلوم النحو ىو علم الكلمات الصحيحة ُب اٞتملة 
قواعد إلسم . "من حيث ا١توقف، والشكل، وغَتىا

ٚتلة عربية تعرف بإسم فعل وحرف، عدد  إٝتية /العلم
اليت بادرت ا١تعروف النحو ىو علم . وفعلية، وعدد شلو

 .بن أيب طالب وأصحابو
٨تو ىو قواعد تعرف ٔتا احوال اواخر الكليمات 
العربية اليت حصلت ترتيب بعضها من بعض من اعراب 

 .وبناء وما بتلعها
بناء اٞتملة وغاللا ما يشار على أهنا أكرب مرحلة 

ووفقا رمالن، بناء اٞتملة ىو جزء من قواعد اللغة . اللغوية
تركيب دراسة العالقة بُت . اليت يدرس بنية العلارات واٞتمل
 .كلمة مع كلمة أخرى ُب اللناء

                                

، Nady Offset :يوكياكرتا )، Bahasa Arab يفريدال فطرى نرسالم،

2011) ،28. 

بَتوت دار الفكر، )الشيخ اٛتد ا٢تامشم، الفوائد األساسية اللغة العربية  
 .60، (دون سنة

، (Misykat 2004: مالج)، Sintaksis Bahasa Arab امام اصرارى، 

52-26. 
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إلسم العلم ىم إسم يوضح معٌت اللشر والنلاتات 
٤تمد : مثال". ا٢توية بالفعل واضح" واٟتيوانات وغَتىا من

إلسم العلم يتم . اجوس، واض القرى، بيت ا اٟترام
كل الإلسم "كل إلسم العلم بالتأكيد، . ىو عليو كتابة

العلم ىو إسم  االول ولكن ليس كل اإلسم االول ىو 
ا١تدرجة ُب "النقاش حول إلسم العلم  نطاق . إلسم العلم

مناقشة بناء اٞتملة أو العلوم النحو النص ُب كتاب تعليم 
  .ا١تتعلم

كتاب تعليم ا١تتعلم ىو الكتاب اليت حيتوي على 
طرق واألخالق ُب اللحث عن ا١تعرفة كتلو اإلمام برىان 

ىذا الكتاب ىو دليل ُب سلوك الطالب . الدين الزر٧تم
للمعلم كما انتشارا ُب ا١تدارس، ىو تفسَت تعاليم مكتوبة 

الكتاب اليت لديو الوقت منذ األزل، . ُب صفحة كتاب
وىم . كانت مادة إلزامية ُب ا١تدارس غاللية األرخليل

واحدة من كنوز ا١تعرفة اليت تضم ٨تو اإلجراءات ا١تعنوية 

                                

 Ensiklopedi Komplit Menguasai Bahasaابد الالطيف ساعد،  

Arab ،(يوكياكرتا :Mitra Pustaka ،2014) ،3. 
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. واألخالقية على حد سواء للطفل ُب السعم وراء ا١تعرفة
وقد كتب ىذا الكتاب لتوفَت إمدادات لألطفال، وىذا 

اإلجراء ومدى االلتزام األخالقم لعمل ما أوالد ا، النيب، 
واآلباء واٞتَتان واألقارب وا١تساعدين وا١تدرسُت 

كما حيتوي الكتاب على قصص حقيقية . واألصدقاء
تتعلق ا١تواد فيها واليت هتدف إذل ٖتفيز األطفال لديهم 

وبكما فإن . حسن ا٠تلق بعد قراءة قصص قدوة حقيقية
ىذا الكتاب . ا١تستقلل اليت سيض من إسم جيد ألمتنا

ا١تثَت لالىتمام للغاية وديكن أن تكون دليال وأساسا قويا 
وباإلضافة إذل ذلك، ُب ىذا . لتوفَت حياة جملد مستقللهم

الكتاب أن ىناك العديد من إلسم العلم، وخاصة ُب فصل 
يتم ترٚتة الكتاب . حول قصص حقيقية تتعلق الداخل

أيضا مع اللغة اليت يسهل فهمها واستخدمت كمادة 
.  تعليمية ُب العديد من ا١تدارس الدينية خاصة ُب ا١تعهد

دراسة عن الإلسم العلم ىم الدراسة اليت يتطلب 
التلصر والدقة إلسم العلم تنقسم إذل ثالثة أقسام حيث 
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على كل االختالفات اليت ّيب أن تكون معروفة ومفهومة 
.  من قلل اللغة األوذل ا١تتعلم ىم اللغة العربية

وباإلضافة إذل ذلك، فإن الدراسة إلسم العلم ىم 
أيضا النحو اليت ّيب أن يفهمها ا١تتعلم ُب العربية إلسم 
العلم وفَتة ُب كتب اللغة العربية، كما وجدت ُب كتاب 

.  تعليم ا١تتعلم
وباإلضافة إذل نظرة إضافية، أدركت أمهية فهم اللغة 
العربية والنحو ودراسة إسم النوع ديكن ىذا أيضا ّيعل من 
االسهل ١تتعلم اللغة العربية لتحديد إلسم العلم الواردة ُب 

فارادت وبناء على الوصف أعاله، . الكتب األخرى العربية
التحليل "أن تلحث اللحث العلمم ٖتت ا١توضوع  ةاللاحث

كتاب تعليم المتعلم في النحوي في إلسم العلم 
 الصف الثالث للتلميذاتوإنجازها في التعليم النحو 

ماياك طاناتان " مفتاح الهدى"بالمدرسة الدينية 
. "فونوروجو
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 أسئلة اللحث  ﴾ب﴿
 :أما األسئلة ُب ىذا اللحث العلمم كما يلم

 ُب كتاب تعليم ا١تتعّلم؟ ما انواع إسم العلم   .ٔ
إلسم العلم ُب كتاب ا٨توي عن الكيف التحليل   .ٕ

 تعليم ا١تتعّلم؟
تعليم ُب كتاب كيف عملية تدرسى إلسم العلم   .ٖ

مفتاح " ُب ا١تدرسة الدينية ا١تتعّلم ُب تعليم النحو
 ؟ماياك طاناتان فونوروجو" ا٢تدى

 
 األهداف اللحث  ﴾ج﴿

إن األىداف اللحث الىت ارادت اللاحثة الوصول اليها 
 :كما يلم

 .١تعرفة أنواع إسم العلم ُب كتاب تعليم ا١تتعّلم .ٔ
٨توي عن اإلسم العلم ُب كتاب ال١تعرفة التحليل  .ٕ

 .تعليم ا١تتعّلم
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 تعليم ُب كتابإلسم العلم ل١تعرفة عملية تدرسى  .ٖ
مفتاح " ُب ا١تدرسة الدينية م النحويا١تتعّلم َب تعل

 .ماياك طاناتان فونوروجو" ا٢تدى
 

   فوائد اللحث﴾د﴿ 
من اٞتانب العملم، فإن نتائج ىذه الدراسة ديكن أن 

:  تكون مفيدة ٞتميع األطراف على النحو كما
  العربية  اللغةتعليماللتلميذات ُب  . أ

 إذل ا١تعلومات واللصَتة زيدىذا اللحث سوف ت
. العربية حول إلسم العلماللغة للتلميذات تعليم 

 ٤تاضر ُب اللغة العربية  . ب
ىذا اللحث ديكن أن يساىم ُب دراسة تركيب، 

.  وخاصة اإلعالم إلسم العلم
  القارئ. ج

ىذا اللحث ديكن أن تزيد ا١تعرفة وخاصة ُب ٣تال 
. تركيب إلسم العلم القارئ
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 اللحوث السابقة ﴾ه﴿
" مسطاحة اليلية"اللحث العلمم اليت كتلتها  .ٔ

اللنُت  إلسم العلم ُب كتاب األخالق الليل: ٔتوضوع
 .(التحليل الًتكيب)ا ج عمر بن أٛتد بارا2بأجزاء 

ُب سيمارنج ْتث ُب اٞتامعة  اٟتكومية 
 .2016،عام

من ىذه ا٠تلفية زكرت اللاحثة ُب األسئلتُت، 
أي نوع من الإلسم العلم اٞتماعية من  (1): وىم

 اليت 2النص الوارد ُب االخالق الليل اللنُت الفصل
كيف ٨توي  (2)كتلها عمر بن أٛتد باراخا؟ 

التحليل إلسم العلم ُب نص بكتاب االخالق الليل 
. ا؟ج اليت كتلها عمر بن أٛتد بارا2اللنُت الفصل

حصلت اللاحثة على : ونتائج اللحث ىم
أنواع إلسم العلم ُب كتاب  (1)اللحث التحليل 

ا١تتعلم بناًء على النقاش ُب الفصل السابق، تعليم 
 "األخالق لللنُت"  إذل أنو ُب كتابةخلص اللاحث

 بيانات إلسم 39 : بيانات، تتكون من140 ىناك
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 بيانات 7 بيتانات علم اٞتنس، 4. العلم السخص
 بيانات من 52 بيانات من اللقب، 21من كنية، 

 بيانات مفرد مؤنث و 7إلسم العلم مفرد مذكر، 
 بيانات 18و تتكون  (2).  بيانات علم مركب10

 10 بيانات تقع كما ا١تلتدء و 2تقع كما الفاعل، 
 بيانات تقع كما إسم كان 8بيانات كما ا٠ترب، 

 بيانات تقع 2 بيانات تقع كما بدل، 38وأخواهتا، 
  2 بيانات تقع كما مفعول بو،12كما عطف، 

بيانات تقع كما نعت،  6بيانات تقع كما منادى ، 
 بيانات 14 بيانات تقع كما ٣ترور باٟترف، و 12

 .تقع كما ٣ترور باإلضافة
الفرق بُت ىذه الدراسة ودراسة مسطاحة 

وبالتحديد ُب كتاب ًب . اليلية على النحو كما
إذا ُب ىذه الدراسة قام . اٗتاذىا من قلل اققُت

 بالتحليل إلسم العلم الكتاب تعليم ا١تتعلم ةاللاحث
على اللحث مسطاحة اليلية حيلل ُب كتاب 

 من قلل عمر بن 2األخالق الليل اللنُت الفصل 
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وتستخدم على حد سواء أساليب . أٛتد باراجا
. (ا١تكتلة) اللحث النوعم لتصميم مكتلة

 :ٔتوضوع"  ٙترة األوذل"اللحث العلمم اليت كتلتها  .ٕ
التحليل إضافة ا١تؤرشفة وإ٧تازىا ُب الرسالة ياسُت 

ْتث ُب اٞتامعة  اٟتكومية اإلسالمية  .ضد التعلم
 (.2017 )فونوروجو ُب عام

وتعتزم ىذه الورقة لتجد إضافة ا١تؤرشفة يتوفر 
على بريد إلكًتوين ياسُت ومعرفة اللاحثُت مناقشة 

فقط  متنوعة من ا١توجودة إضافة  (1): مشكلتُت
كيف ٖتقيق  (2)ا١تؤرشفة على خطاب ياسُت؟ 

م يإضافة ا١تؤرشفة على خطاب ياسُت ُب تعل
  .النحو؟

أنواع اإلضافة ُب ( 1)وأما نتائج اللحث ىم
 ُب يااإلضافسورة يس ىناك ثاىن واربعون الًتاكيلا 

.  يس وىم تتكون عن اإلضافة ا١تفنوية كلهاسورة
 يعٌت إضافة ا١تفنوية التعريف ىم عشرون الًتاكيلا

 ٔتعٌت يااإلضافيا ٔتعٌت المية، عشر الًتاكيلا اإلضاف
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ٔتعٌت ظرفية، واحد  يااإلضاف الًتاكيلا بيانية، ٜتسة
 إضافة ا١تفنوية .ٔتعٌت تشلهية يااإلضافالًتاكيلا 

ٔتعٌت المية، ثالثة  يااإلضافالتخصيص واحد الًتاكيلا 
 ٔتعٌت يااإلضافالًتاكيلا  بيانية، ٔتعٌت يااإلضافالًتاكيلا 

 ُب  يستركيب اإلضاُب ُب سورةإ٧تاز ال(2). ظرفية
 يستطيع ا١تدرس أن ٧تعل ٚتلة مفيد تعليم النحو

 يس الًتكيب اإلضاُب ُب سورةوفق الًتاس عن 
  .واألمثا٢تا ٍب يأخذ التقوًن

الفرق بُت ىذه الدراسة ودراسة ٙترة األوذل 
وبالتحديد ُب كتاب ًب اٗتاذىا . ىم على النحو كما

إذا كان على ىذه الدراسة، قام . من قلل اققُت
اللاحثة بالتحليل إلسم العلم ُب كتاب تعليم ا١تتعلم 

 على اللحوث اليت ٖتلل أرشفة إضافة  ٙترة األوذل
وتستخدم على حد سواء . القرآن ُب سورة ياسُت

 .(ا١تكتلة)أساليب اللحث النوعم لتصميم مكتلة 
 



13 

 

"  نورما أتيك أوذل الّنهى"اللحث العلمم اليت كتلتها  .ٖ
 أدوات :ٔتوضوع

 . النصب َب سورة القصص وإ٧تازىا َب تعليم النحو
ْتث ُب اٞتامعة  اٟتكومية اإلسالمية فونوروجو ُب 

 (2014)عام 
النحو ىو العلم الذى يصحح تراكب 

ومنها تعرف اٟتروف . الكلمة من ناحية اعرابو
ىناك عدد من ا١تدرسُت التُت . كحروف النصب

ليس لديهم القدرة على ٖتقيق التوازن بُت مهارة 
 .اللغة مع قدرة ا١تنهجية

  فجاء االختالالت اليت تؤثر على نتائج تعّلم 
ما ىم أدوات النصب ُب  (1): اواّما أسئلة اللحثها

كيف إ٧تاز أدوات النصب ُب  (2)سورة القصص؟ 
 سورة القصص ُب تعليم النحو؟

أدوات النصب  (1): واّما نتائج اللحثها ىم
َب سورة القصص، ىناك سلعة أحرف من النواصب 

ُب سورة القصص وىم أن و لن و كى و الم كى 



14 

 

إ٧تاز أدوات النصب َب  (2). وحىّت و أو و الفاء
َب تعليم النحو، يستطيع ا١تدرس أن  سورة القصص

يلحث عن النواصب َب سورة القصص و يستمل 
 .آيات َب سورة القصص َب التمرينات أكثر

نورما أتيك الفرق بُت ىذه الدراسة ودراسة 
وبالتحديد ُب كتاب ًب . ىم على النحو كماأوذل 

إذا كان على ىذه . اٗتاذىا من قلل اققُت
 اللاحثة بالتحليل إلسم العلم ُب تالدراسة، قام

على اللحوث نورما أتيك أوذل كتاب تعليم ا١تتعلم 
 النواصب َب سورة القصص و اليت ٖتلل أرشفة

 .يستمل آيات َب سورة القصص
 

  منهج اللحث  ﴾و﴿
 نوع اللحث و مدخله .1

تستخدم اللاحثة نوع اللحث ٢تذا اللحث 
ألن اللاحثة ُب . العلمم على سليل اللحث الكيفم

ٚتع الليانات و تفسَتىا ال تستخدم الضوابط 
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واللحث الكيفى ىو ْتث يهدف اذل . االحصائية
فهم الظواىر عن خربات ٣تتمع اللحث، وا١تثال على 

ذلك السلوك، والتصّور، والدوافع، واألفعال 
 وىذا اللحث ايضا داخل ُب اللحث .وغَتىا

أو ما يشار إليو غالًلا  (library research)ا١تكتيب 
ألن الليانات اليت ًب اٟتصول . بأْتاث ا١تكتلات

وبكما . عليها ىم ُب شكل وثائق تنشأ من الكتب
. ىناك حاجة إذل مكتلة اللحوث

اللحث ا١تكتىب ىو الدراسة الىت تنّفذ على 
حل ا١تشكلة الىت تعتمد على دراسة نقدية ومتعمقة 

على ا١تراجع و ا١تصادر ا١تناسلة ُب العادة، يتم 
اللحث ا١تكتىب من ىذا النوع من خالل ٚتع 
الليانات أو ا١تعلومات من مصادر ٥تتلفة من 

ا١تعلومات ٍب يتم عرضها بطريقة جديدة أو ىدف 

                                

: بندوج) ،Metode Penelitian Kualitatifمولوع، . ليكسى ج 
. 6، (2009روسدا كريا، 
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 با١تعٌت الدقيق للكلمة، اٟتد من اللاحثة   .جديد
ا١تكتلة من أنشطتها فقط إذل مواد ٚتع ا١تكتلات  

 .دون اٟتاجة إذل اللحث ا١تيداين
 مصادر الليانات .2

 الليانات اللحث . أ
اّما نوع الليانات ُب ىذا اللحث ىو ْتث 

الليانات ا١تستخدمة من قلل اللاحثة  ، فإنا١تكتيب
ىم كتاب تعليم ا١تتعلم ونظرية إلسم العلم اليت 

  منا١تختلفة سواءا١تراجع ًب اٟتصول عليها من 
. وغَتذلكا١تقاالت،  وأاجملالت  وأالكتب 

 مصادر الليانات. ب
اللحث ىو ىذا معٌت مصادر الليانات ُب 

 .ا١توضوع اليت ديكن اٟتصول على الليانات منو
                                

 Buku Pedomanٚتيع مًتكب كراسة كتابة اللحث العلمم، 

Penulisan Skripsi IAIN Ponorogo (فونوروجو: IAIN Ponorogo   ،2018) ،
53. 

 Yayasan: جاكرتا) Metodologi Kepustakaan،مستيكا زيد،  

Obor Indonesia ،2008) ،2. 
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ديكن أن مصدر الليانات ُب "قال سوتوفا، ف
اللحث النوعم يكون اإلنسان، واألحداث 

والسلوك والوثائق وافوظات وكذلك ٥تتلف 
 ".الكائنات األخرى

ديكن اٟتصول على الليانات ملاشرة من 
. ىذا اٟتقل اليت يسمى ١تصادر الليانات األولية

 .يةيسمى مصدر مادة القراءة با١تصدر الثان
 مصادر الليانات ا١تستخدمة كمواد ُب 

ىذا التحليل ىم مصادر الليانات اليت يتم 
اٟتصول عليها من مواد ا١تكتلة اليت يتم تصنيفها 

 :على النحو كما
 

 

                                                                                                                     

 Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan ىرٝتى اريكونتو،سو 

Praktik,(  جاكرتا: PT Rineka Cipta ،2006) ،231. 

 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan، سوغيونو 

Kuantitatif,Kualitatif, dan RND ،(باندونج  : Alfabeta ،2013) ،15. 

 . 81، . نفس ا١ترجع 
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 ا١تصادر األوذل ( أ
مصدر الليانات اليت يتم أخذىا ىو  الليانات

مصادر الليانات األولية والثانوية ١تصادر 
الليانات األولية، وبالتحديد استخدام كتاب 
تعليم ا١تتعلم العناصر  يستخدم لللحث عن 

.   ُب الكتابالإلسم العلمبنية وأنواع 
 ا١تصادر الثانية   ( ب

 :ٍب يستخدم مصدر الليانات كتاباً  كتلو
الصيخ مصلح الغاليٍت ، وىو كتاب  -

يستخدم  ة اليتيدروس العربال عجامم
كمصدر إلسم العلم ُب متعلق بتعليم 

 .ا١تتعلم
ديوي ٛتيدة حنفم و اٛتد ٤تًتام،  -

جامعة : مالنج). قواعد النحو ا١تيّسرة
 (موالنا مالك ابراىيم

فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية  -
 (دارالثقافة اإلسالمية: بَتوت)
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الفوائد األساسية  ا٢تشيمى، الشيخ اٛتد -
 (دار الفكر: بَتوت)اللغة العربية 

 أساليب جمع الليانات .3
 library)ىم اللحث ا١تكتيب اتضمن ىذا اللحث 

research) وبكما فإن التقنية ا١تستخدمة ٚتع أدبية ،
ىيمواد اٟتفريات ذات الصلة الكائن مناقشة الكتاب 

 .ا١تذكور
تستخدم اللاحثة أساليب ٞتمع الليانات بطريقة 

الوثيقة ىم أساليب ٚتع الليانات اليت ينتج طريقة . الوثيقة
 .ا١تلخوضة ا١تهّم ٔتناسلة با١تسلة اللحث

 إذل اٟتصول على الليانات ةهتدف طريقة الوثيق
ملاشرة من موقع اللحث، ٔتا ُب ذلك الكتب واللوائح 

ذات الصلة والتقارير ا١تتعلقة بأنشطة الليانات ذات الصلة 
 .ُب الدراسة

                                

 .129، . نفس ا١ترجع 

رينكا جفتا، : جاكرتا) Memahami Penelitian Kualitatifبصراوى،  
2008) ،108   .
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 ٣تموعة كاملة من ةوثيقالقوم اللاحثة بتوىكذا س
قوم تٍب . ا١توجودة ُب كتاب تعليم ا١تتعادلالإلسم العلم 

ُب الكتاب بتوجيو من الإلسم العلم اللاحثة بالتحليل 
النظريات الواردة ُب الكتب اليت تستخدم كمواد مرجعية 

 .علم النحوالُب ىذه الدراسة ، وىم كتاب يناقش قواعد 
 ةإن تقنية ٚتع الليانات ا١تستخدمة من قلل اللاحث
ىم الليانات ا١توجودة ُب ا١تكتلة اليت يتم اٟتصول عليها 

:  وٚتعها ومعاٞتتها بالطريقة كماة
التحرير، وىو إعادة فحص لكل ما يتم ٚتعو ، أي  ( أ

وا١تواد . تعليم ا١تتعلم ا١تادة اليت ًب كتابتها ُب كتاب
النحوية الواردة ُب إلسم العلم النظام ُب الكتاب 

سواء من حيث االكتمال، والتناغم لكل من 
٣تموعات الليانات ، سواء الليانات األولية والثانوية 

 .كما ىو مذكور أعاله
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التنظيم، وىو ٕتميع الليانات وكذلك تنظيم الليانات  ( ب
اليت ًب اٟتصول عليها، والتيحول التحليل بنية اٞتملة 

 ُب كتاب تدور تعليم ا١تتعلم
نتائج الليانات، بالتحديد إجراء التحليل إضاُب  ( ت

لنتائج تنظيم الليانات، خاصًة حول ا١تادة طليعة 
ا١تتضمنة ُب كتاب تعليم ا١تتعلم ْتيث يتم اٟتصول 

 .على النتائج كحل للصيغة اٟتالية
 

 طريقة تحليل الليانات .4
التحليل ىو عملية اللحث ا١تنهجم عن الليانات 

اليت يتم اٟتصول عليها من الكتب وا١تواد األخرى 
وٕتميعها ْتيث ديكن فهمها بسهولة وديكن إعالم 

.  اآلخرين هبا
يتم بعد ذلك ٖتليل اللياناتاجملمعة، ا١تأخوذة من 
الكتب، والكتب، واجملالت، واجملالت، واألطروحات، 

ىذا ىو . وما إذل ذلك، باستخدام طريقة التحليل اتوى
: ٚتع الليانات وٕتميعها ٍب التحليلها باستخدام عقلية
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طريقة التفكَت اليت تستخدم التحليل اليت : استنتاجم . أ
يعتمد على الفهم أو اٟتقائق العامة ٍب فحص 

 .النتائج اليت ديكن أن ٖتل مشاكل معينة
يعتمد أسلوب التفكَت على مفاىيم أو : االستقرائم . ب

حقائق ٤تددة يتم فحصها واليت ديكن لنتائجها حل 
 يستخدم عقلية اٟتث ُب .ا١تشكالت الشائعة

 .صياغة الفهم واالستنتاجات
النوعية بوجدان وبيكلن ىو  وفقا لتحليل الليانات

جهد يتم تنفيذه من خالل العمل مع الليانات، وتنظيم 
الليانات، وتوليفها، والعثور على األمناط وإّيادىا، 

واكتشاف ما ىو مهم وما يتم تعلمو، وٖتديد ما ديكن 

                                

، Andi Offset: يوكياكرتا)، Metodologi Resarchسوترسنو ىدى،  

2004) ،47. 

 Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan ىرٝتى اريكونتو،سو 

Praktik,(  جاكرتا: PT Rineka Cipta ،1993) ،200. 
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 بشكل عام، فإن ا٠تطوات اليت .إخلار اآلخرين بو
:  ّيب اٗتاذىا ُب ٖتليل اللياناهتم كما يلم

  (إعادة الفحص)ٚتع وفحص الليانات  .ٔ
 اٟتد من الليانات، ُب ىذه اٟتالة ّيب على اللاحثة  .ٕ

اختيار الليانات ذات الصلة وأقل مالءمة ألىداف 
 .اللحث

ذات الصلة من قلل اللاحثة،  سيتم ٖتليل الليانات .ٖ
 .بينما لن يتم ٖتليل اللياناتاألقل أمهية

ٖتديد وتصنيف : عرض الليانات، ٔتا ُب ذلك .ٗ
وإعداد وتفسَت الليانات بطريقة منهجية وموضوعية 

 .وشاملة ومعنية
االستنتاج، اختتم اللاحثة نتائج الدراسة استنادا إذل  .٘

 وبناًء على الوصف أعاله،. فئات ومعاين النتائج
: سيقوم اللاحثة بتحليل اللياناتلا٠تطوات كماة

                                

 PT: باندونج)، Metodologi Penelitian Kualitatifلقم مالينونج،  

Remaja Rosdakarya ،2007)، 248. 

 Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan سوىرٝتى اريكونتو، 

Praktik,(  جاكرتا :PT Rineka Cipta , 2006), 235. 
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ّيمع اللاحثة عدة نصوص ٖتتوي على  (ٔ
 . إلسم العلم

حيدد اللاحثة حيللها إلسم العلم اليت يتم  (ٕ
 . ٚتعها

واختتم اللاحثة دراسة إلسم العلم ا١توجودة  (ٖ
 .ُب كتاب تعليم ا١تتعلم

 
   تنظيم كتابة تقرير اللحث﴾ز﴿

لتسهيل تركيب اللحث العلمم، فقسمت اللاحثة 
 : تقرير اللحث إذل اربعة أبواب، و ىم

ا١تقدمة وىم ٖتتوى على خلفية  :اللاب األّول 
اللحث و أسئلة اللحث و أىداف 
اللحث و فوائد اللحث واللحوث 

السابقة و منهج اللحث و نوع 
اللحث و مدخلو و مصادر الليانات 

وأساليب ٚتع الليانات و طريقة 
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ٖتليل اللياناتو تتنظيم كتابة تقرير 
 .اللحث

فيو اإلطار النظرى اليت يشتمل على  : اللاب الثاىن 
تعريف كتاب تعليم ا١تتعلم و تعريف 
تعليم اللغة العربية و تركيب النحو و 
تعريف إلسم العلم و تعليم النحو و 

 .أنواع وظيفة النحوية
ٖتليل الليانات اليت يشتمل على  : اللاب الثالث 

التحليل أنواع إلسم العلم ُب نص 
تعليم ا١تتعلم و وظيفة النحوية لإلسم 
العلم ُب كتاب تعليم ا١تتعلم و إ٧تاز 
تركيب إلسم العلم ُب كتاب تعليم 

 ا١تتعلم 
ا٠تا٘تة اليت تشتمل على نتائج  :اللاب الرابع 

 .اللحث واإلفًتاحات
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 اللاب الثانى
  اإلطار النظرى

 
 تعريف كتاب تعليم المتعلم  ﴾أ﴿

 التعليم تعريف .1
 إذل هتدف منظمة عملية بأنّو التعليم يُعرف

 اللانية العامة لألسس ا١تتعلم الشخص اكتساب
 ومقصودة منظمة بطريقة ذلك ويتم للمعرفة،

 ىو التعليم أن القول وديكن ومعروفة، ٤تددة وبأىداف
 أو للطالب، منسق بشكل للمعلومات نقل عن علارة

 ومهارات وخربات، ومعارف، معلومات، عن علارة أنّو
تلّقم ِقَلل من اكتساهبا يتم

ُ
 فالتعليم معينة، بطرق ا١ت

 يتعّلم الفرد ٕتعل اليت العملية على يُطَلق مصطلح
 يساعد تصميم أنّو كما معينة، صنعة أو ٤تدداً  عالما
تلقم الفرد

ُ
 من فيو يرغب اليت التغيَت إحداث على ا١ت
 من ا١تعلم يسعى اليت العملية وىو علمو، خالل

26 
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 يسعى اليت أىدافو لتحقيق الطالب توجيو إذل خال٢تا
 .ومسؤولياتو أعمالو وينجز إليها

 من اٞتهد بذل فيها يتم عملية ىو والتعليم
 مثمراً  عالما ويقدم طالبو مع ليتفاعل ا١تعلم ِقَلل

 الطالب، وبُت بينو ملاشر تفاعل خالل من وفعاالً 
 أو التعليمية ا١تؤسسة داخل التعليم حيدث وقد

 ا١تهارات، على فيشتمل شاملة؛ عملية وىو خارجها،
 السيارة، وقيادة كالسلاحة، وا٠تربات، وا١تعارف،
 إذل وما واألخالق، والشجاعة، والكيمياء، واٟتساب،

 عملية كل على التعليم مصطلح يطلق كما ذلك،
 مقصودة بطريقة ذلك كان سواء األفراد تعليم تتضمن

 يكون أن ا١تمكن من إنّو حيث مقصودة؛ غَت أو
 .حدث أنّو أو مسلق، بشكل لو ٥تطط

 كأن مسلق؛ ٗتطيط دون واللحظة التو ُب
 معُت لفيلم متابعتو خالل من جديداً  أموراً  الفرد يتعلم
 .التلفاز على
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 ا١تعلمُت بُت مشًتك التزام ىو التعليم إنّ 
 طوال أنفسهم لتثقيف إعدادىم إذل يهدف والطالب

 بأمور القيام على فيهم القدرة وبناء حياهتم، فًتة
 األجيال فعلتو ١تا تكرار وليس جديدة، أعمال وإ٧تاز

 األفراد، قدرات لتطوير وسيلة والتعليم فقط، السابقة
 من يطور كما مكثف، بشكل التفكَت من و٘تكينهم

 التعليم يعتمد وال الذكم، الناقد التفكَت على قدرهتم
 يعتمد وإمنا معرفتو، مقدار أو فقط الفرد ذاكرة على
 اليعلم، وما يعلم ما بُت التمييز على الفرد قدرة على
 بوضوح، التفكَت على األفراد قدرة التعليم يُنّمم كما

 أنّو كما اٟتياة، وتقدير سليم، بشكل والتصرف
 ٨تو العادل تغيَت من األفراد سيمكن اليت السالح
. األفضل

 التعليم عناصر .2
 وعملياتو مدخالتو ولو ٤تددة، عناصر للتعليم

 من بو يتعلق وما  ا١تعلم:فهم مدخالتو أما و٥ترجاتو،
 الثقافية وا٠تلفية التعليم، إذل يؤّىلو اليت ا١تستوى
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 .األدائية وكفاءاتو ومهاراتو ديتلكها، اليت واالجتماعية
 .وإتاىات وميول دوافع من بو يتعّلق وما الطالب

 تنظيمها، ومستوى وعناصرىا، التعليمية، الليئة
  ا١تادة.فيها ا١تتوافرة التعليم مصادر إذل باإلضافة
 عمليات  أما.تنظيمها وطريقة ونوعيتها، الدراسية،

  :فهم التعليم
 ا١تعلمُت ودور بو، ا١تتلعة واألساليب التدريس طرق .ٔ

 .ا١تؤثر فيها والطللة
 خالل تنفيذىا يتم اليت والتدريلات األنشطة .ٕ

 التعليمية العملية
 عليها يشتمل اليت وا١تواضيع وأساليلو التقوًن .ٖ

  :على التعليمية العملية ٥ترجات تشتمل حُت ُب
 .ومعارفهم الطللة مهارات زيادة (ٔ
 .الطللة ذكاء ٖتفيز (ٕ
  .التعليمم با١توضوع االىتمام (ٖ
 االجتماعم النمو وزيادة بالنفس، الثقة زيادة (ٗ

 .للطللة



30 

 

 ا١تواقف مواجهة على الطللة قدرة زيادة (٘
 .للطللة الفردي السلوك وتعديل ا١تختلفة،

 التعليم أنواع  .3
 ُب ا١تتعلم يتلقاه اليت التعليم أنواع تتعّدد

 التعليم أنواع من نوع ولكل ا١تختلفة التعليم مؤسسات
 منو، ا١ترجوة لألىداف تلعاً  بو خاص دراسم منهج
 نوع على اعتماداً  التعليمية ا١تؤسسات تنوعت كما

 وا١تدارس األكادديية، ا١تدارس توجد مثالً  التعليم،
 أربعة، فهم منو الشائعة األنواع أما وغَتىا، ا١تهنية
: كاآلٌب وىم

 إذل يهدف اليت التعليم وىو: الفٍت ا١تهٍت التعليم .ٔ
 أن متطللاهتا من معينة مهنة ١تمارسة الطللة تأىيل
 ومن ٤تددة، ومهنية فنية قدرات لديهم يكون
 .الصناعم والتعليم الزراعم، التعليم: عليو األمثلة

 إذل يهدف اليت التعليم وىو: األكادديم التعليم .ٕ
 والنسيج، كالغزل، معينة؛ حرفة ا١تتلقم امتالك
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 ما حد إذل ويشلو الدقيقة، األجهزة وتصليح
 .أقل تلّقيو ومدة أسهل، أنّو إاّل  ا١تهٍت التعليم

 عليو حيصل اليت التعليم وىو: األكادديم التعليم .ٖ
 فيها ٔتا الدراسية مراحلهم كافة ُب ا١تتعلمون

 غَت التعليمية ا١تؤسسات ُب العارل التعليم مراحل
 ألغلب شيوعاً  األكثر التعليم نوع وىو ا١تهنية،
 .التعليمية ا١تراحل

 يضم اليت التعليم نوع وىو: الشامل التعليم .ٗ
 ا١تهٍت التعليم ُب فمثالً  وا١تهٍت، األكادديم التعليم
 جانب إذل والتاريخ باللغة عالقة ٢تا دورس تتواجد

. والزراعة الصناعة
 كتاب تعليم المتعلم .4

كتاب تعليم ا١تتعلم ىو الكتاب اليت حيتوي 
على طرق واألخالق ُب اللحث عن ا١تعرفة كتلو اإلمام 

ىذا الكتاب ىو دليل ُب سلوك . برىان الدين الزر٧تم
الطالب للمعلم كما انتشارا ُب ا١تدارس، ىو تفسَت 

الكتاب اليت لديو . تعاليم مكتوبة ُب صفحة كتاب
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الوقت منذ األزل، كانت مادة إلزامية ُب ا١تدارس 
وىم واحدة من كنوز ا١تعرفة اليت . غاللية األرخليل

تضم ٨تو اإلجراءات ا١تعنوية واألخالقية على حد 
وقد كتب ىذا . سواء للطفل ُب السعم وراء ا١تعرفة

الكتاب لتوفَت إمدادات لألطفال، وىذا اإلجراء 
ومدى االلتزام األخالقم لعمل ما أوالد ا، النيب، 

واآلباء واٞتَتان واألقارب وا١تساعدين وا١تدرسُت 
كما حيتوي الكتاب على قصص حقيقية . واألصدقاء

تتعلق ا١تواد فيها واليت هتدف إذل ٖتفيز األطفال لديهم 
وبكما . حسن ا٠تلق بعد قراءة قصص قدوة حقيقية

ىذا . فإن ا١تستقلل اليت سيض من إسم جيد ألمتنا
الكتاب ا١تثَت لالىتمام للغاية وديكن أن تكون دليال 

وباإلضافة . وأساسا قويا لتوفَت حياة جملد مستقللهم
إذل ذلك، ُب ىذا الكتاب أن ىناك العديد من إلسم 
العلم، وخاصة ُب فصل حول قصص حقيقية تتعلق 

يتم ترٚتة الكتاب أيضا مع اللغة اليت يسهل . الداخل
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فهمها واستخدمت كمادة تعليمية ُب العديد من 
 . ا١تدارس الدينية خاصة ُب ا١تعهد

 
 إلسم العلم تعريف ا﴾ب﴿

إسم يدل على معُت، ْتسب : اإلسم العلم 
ومنو .  كخالد وفاطمَة ودمسق والنيلِ : وضعو، بال قرينة

إٝتاء اللالد واألشخاص والدوِل والقلائل واألهناِر واللحار 
 .واٞتلال

أما بقية العارف، : والعلم يعُت مسماء بال قرينة
. فالضامر يعُت مسماه بقرينة التكلم او ا٠تطاب او الغيلة

. وإسم اإلشارة يعينو بواسطة اشارة حسية او معنوية
. وإسم الوصول بعينو بواسطة اٞتملة اليت يذكر بعده

والنكرة ا١تقصودة بالنداء . وا١تعّرف بأل يعينو بواسطتها
والنكرة ا١تضافة اذل معرفة تعينو . تعينو بواسطة قصدىا بو

  .بواسطة اضافتهااليها

                                

اٞتامع : القاىرة )جامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغالييٌت،  
 .75-74، (2014األزىر، 
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انقسام العلم باعتلار لفظو اذل علم مفرد، ما 
صاحل، مأمون، حليمة، : تكّون من كلمة واحدة، مثل

ويًتكب من : واامراكب اإلضاَب. (أعالم أشخاص)
علد العزيز، وسعد ا، : مضاف و مضاف اليو، مثل

 .وعزّاألىل
وينقسم العلم اذل علم مفرد كأٛتد وسليم، 

: كعلدا وعلدالرٛتن، ومركب مزجمّ . ومركب اضاُب
كجاد اٟتقُّ وتأبَط . ّك وسيليو، ومركب اسناديّ بكلعل
 .(عالما المرأة)وشاَب َقرناىا  (علمُت لرجلُت)شرًّا 

وينقسم ايضا اذل إسم وكنية ولقب، واذل مرٕتل 
ومن انواعو . ومنقول، واذل علم شخص وعلم جنس

 .العلم بالغللة
 من ىامش ص 1سيجىء ُب رقم : مالحظة

 تعد من قسم – مع تركيلها اإلضاَب – أن الكنية 308
 .العلم الذى معناه افرادى باإلضاح الذى ىناك

                                

  .300، (جامعة القاىرة: القاىرة) النحو الواَب،علاير حّسن،  
 .75 ،جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت،  
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 أنواع اسم العلم .1
 العلم المفرد . أ

فأما العلم ا١تفرد، كحامد، وسعيد، 
فإنو خيضع ى اعرابو وضلط آخره . وٝتَتة

ٟتاجة اٞتملة ا١تشتملة عليو، فقد يكون 
أو مفعوال، أو . خربا، أو فاعال: ملتدأ، أو

٣ترورا باإلضافة، أو باٟترف، أو غَت ذلك، 
فَتفع أو ينصب او ّير على حسب ما 

 :تقول. تقتضية اٞتملة
 المركب . ب

ا١تركب ىو ما تكون من كلمتُت أو 
 :أكثر وىو ثالثة اقسام

ويركب من : ا١تركب اإلضاَب : أو٢تا
علد العزيز، : مضاف ومضاف اليو، مثل

 .وسعد ا، وعزّاألىل
ويًتكب : ا١تركب اإلسنادى: وثنيها

من فعل مع فاعلو : إما من ٚتلة فعلية، اي
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و  (فتح ا): مثل- أو مع نائب فاعلو
، وإما من ٚتلة (سر من رأى)و  (جاد اٟتقّ )

ا٠تَت : من ملتدأ مع خربه، مثل: إٝتية، أي
وكلها . نازل و السيد فاىم و رأس ٦تلوء

 (سّر من رأى)إٝتاء أشخاص معاصرين إال 
 .فإهنا إسم مدينة عراقية قددية

وىو ما : ا١تركب ا١تزجى: وثالثها
احتلطتا بأن : أي)تركب من كلمتُت إمتزجتا 

اتصلت الثانية بنهاية األوذل حىت صارتا 
كالكلمة الواحدة، من جهة أن اإلعراب أو 
اللناء يكون على آخر الثانية وحدىا غاللا، 

أما آخر األوذل فيلقى على حالو قلل 
إسم مدينة )بر سعيد : ومن أمثلة. الًتكيب
، رامسهرمز، وطلسرسنان، (مصرية

: وجردسنان، من إٝتاء اللالد الفارسية ومثل
نيويرك، و قاليقال، وجردنسىت و بعللك و 

                                

 .300، (جامعة القاىرة: القاىرة) النحو الواَب،علاير حّسن،  
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سيلويو و وبسرزويو ونفطويو، وخالويو، 
 .(السالخدار، واٟتازندار، واللندقدار): ومثل

فالعلم إما مفرد، وإما مركب تركيب 
 .اضافة، أو تركيب اسناد، أو تركيب مزج

 :واما انواع ا١تركب كما يلى
 ا١تركب اإلضاَب . أ

ا١تركب اإلضاُب ىم ما تركب من 
حسن : ا١تضاف وا١تضاف اليو، مثل

و حكم اٞتزء . ا٠تتيمة و صوم النهار
 .الثاين منو أن ٣ترور ابدا كما رأيت

ا١تركب اإلضاُب يعرب جزؤه 
األول كما يقتضيو الكالم، وّير اٞتزء 

 .الثاين باإلضافة
                                

 .  302-301، .نفس ا١ترجع 
اٞتامع : القاىرة )جامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغالييٌت،  

 .11، (2014األزىر، 
اٞتامع : القاىرة)، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت،  

 .78 ،(2014األزىر، 
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 ا١تركب اإلسنادى . ب
ا١تركب اإلسنادى ىو ما انضمت 

فيو كلمة إذل أخرى على وجو يفيد 
حصول شمء، أو عدم حصولو، أو 

.  كما أو ضحنا ذلك–طلب حصولو 
فاإلسنادى ىو نسلة اٟتصول أو عدمو، 

التحدث عن ذلك : أي. أو طللو
الشمء ٔتا ينسب إليو، سللا، او اّيابا، 
أو طللا، وال يتأتى ىذا إال ّتملة فعلية، 

. أو إٝتية، أو ما ُب حكم كل منها
ولألدمُت ومن جاء بعدىم أعالم كثَتة 

و٨تن َب عصرنا . مركلة تركيلا أسناديا
اٟتاضر ٨تاكيهم ُب ذلك، بل نفوقهم 
َب اإلكثار، حىت لقد تعرف اليوم كتلا 

" يسألونك: "٥تتلفة، من إٝتائها
  ".وا١تعركة قادمة" أسألوىن"و

                                

 .301، .نفس ا١ترجع 
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 ا١تركب ا١تزجى . ج
أما ان كان ىذا ا١تركب ا١تزجى 

وىو . من النوع اآلخر الذى سيجىء
الذى يلنسى على فتح اٞتؤأين 

ثالثة عشر : كتامركلات العددية مثل)
: ا١تركلات الظرفية، ٨تو: وأربعة عشر  أو

فالن : اٟتالية ٨تو: أو. صلاح مساء
: مالصقا أو: أى" بيت"جارى بيت 

باقى ا١تركلات األخرى الىت تىّب على فتح 
ومنها ما يفصل بينهما ) –اٞتزأين معا 

الواو ٝتاعا، طلقا ١تا تقدم ُب رقم، 
، فإن ا١تعٌت (واألحكام ا١تدونة ُب أبواهبا

بعد الًتكيب يرتلط ارتلاطا وثيقا با١تعٌت 
الذى كان لكل كلمة قلل مزجيا 

بأختها، فيتكون ا١تعٌت اٞتديد من 
معنامها السابق، مع بعض زيادة تنضم 

اليو دون إلغاء السابق، أو امهال 
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١تالحظتو ُب تكوين ا١تعٌت ا١تستحدث، 
فأساس ا١تعٌت اٞتديد ىو معنامها القدًن 

وىذا النوع يالحظ . مع ضم زيادة اليو
واو : "فيو قلل ا١تزج أنو على تقدير

بُت الكلمتُت وأهنما َب حكم " العطف
ا١تتعاطفُت، فمعناىا ٔتالحظما قلل 

الًتكيب ىو معنامها اٞتديد بعد ا١تزج، 
  .بغَت مالحظهما

 من النوع اآلخر الذى سيجىء وىو 
كا١تركلات )الذى يلٍّت على فتح اٞتزأين، 

: ثالثة عشر، وأربعة عشر أو: العددية، مثل
باقى ا١تركلات األخرى اذل تلٌت على فتح 

ومنها ما يفصل بينهما الواو )تاجزأين معا 
ولألحكام : سياعا، طلقا ١تا تقدم َب رقم

، فإن ا١تعٌت بعد الًتكيب (ا١تدونة َب أبواهبا
يرتلط ارتلاطا وثيقا با١تعٌت الذى كان لكل 

                                

 .301، .نفس ا١ترجع 



41 

 

كلمة قلل مزجها بأىتها، فيتكون ا١تعٌت 
اٞتديد من معنامها السابق، مع بعض زيادة 

تنضم اليو دون إلغاء السابق، أو امهال 
ا١تالحظتو َب تكوين ا١تعٌت ا١تستحدث، 

فأساس ا١تعٌت االٞتديد ىو معنامها القدًن مع 
وىذا النوع يالحظ فيو قلل . ضم زيادة اليو

واو العطف بُت : ا١تزج أنو على تقدير
الكلمتُت وأهنما َب حكم ا١تتعا طفُت، 
فمعنامها ٔتالحظتهما قلل الًتكيب ىو 

معنامها اٞتديد بعد ا١تزج، بغَت مالحظتهما 
 .راجع شرح ا١تفصل)

العلم اإلسم ىم ما وضع لتعيُت 
ا١تسّمى أوال، سواء أدّل على مدح، أم ذّم، 

كسعيد و حنظلة، ام كان ال يدّل، كزيد 
وسواء أصدر بأب و أم، أم دل . وعمرو

                                

 .301، .نفس ا١ترجع 
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يصّدر هبما، فالعربة بإٝتية العلم إمنا ىو 
 . الوضع األّورلّ 

 :واما أنواع العلم مركب كما يلم
 العلم الكنية  .ٔ

العلم الكنية ىم ما وضع ثانيا 
: وصدر بأب أو أم (اي بعد اإلسم)

 .كأيب الفضل، وأّم كلثوم
وأما الكنية فهم علم مركب 

تركيلا إضافا، بشرط أن يكون صدره 
كلمة من الكلمات  (وىو ا١تضاف)

أخ، )، (إبن، بنت)، (أب، أم): اآلتية
، (خال،خالة)، (عم، عمة)، (أخت
أبو بكر، أبو ): األعالم اآلتية: مثل

ابن )، (أم كلثوم ، أم ىانئ)، (الوليد
أخو قيس، )، (مرًن، بنت الصديق

: وليس منو. ، وىكذا(أخت اآلنصار
 أب مد، وأم ٢تند،
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وغَتمها من كل ماال إضافة فيو على 
 .الوجو السابق

وكل قسم من األقسام الثالثة 
السالفة قد يكون مرٕتال أو منقوال، 

مفردا أو مركلا، إال الكنية فإهنا ال تكون 
 .إال مركلة

 العلم اللقب .ٕ
 )العلم اللقب ىم ما وضع ثالثا 

كالرشيد : وأشعر ٔتدح (أي بعد الكنية
كاألعشى : وزين العابدين، أو ذمّ 

والّشنفرى، أو نسلة إذل عشَتة أو قليلة 
كأن يعرف الشخص : أو بلدة أو قطر

 . با٢تامشّم أو أو اللغددى أو ا١تصرى
ومن كان لو علم مصّدر بأب أو 
أّم، ودل يسعر ٔتدح أو ذّم، ودل يوضع لو 

و من . غَته كان ىذا العلم إٝتو و كنية

                                

 .308، .نفس ا١ترجع 
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كان لو علم يدّل على مدح أو ذّم، ودل 
يكن مصّدرا بأب او أّم، ودل يكن لو 

 –فإن صّدر . غَته، كان إٝتو و لقلو
. بأب أو أّم، كان إٝتو و كنيتو و لقلو

فا١تشاركة بُت اإلسم والكنية واللقب قد 
تكون، إن وضع ما يصلح للمشاركة 

 .وضعا أّولّيا
 علم مرٕتل  .ٖ

أنو منذ بداية الكلمة ا١تطلوعة، 
. كما تستخدم إلسم العلم لنوع معُت
. وىذا ىو، وليس نقل من ٚتلة أخرى

. سعاد: سعاد: على سليل ا١تثال
 علم منقول  .ٗ

والعلم ا١تنقول وىو الغالب ُب 
ما نفل عن شمء سلق : اإلعالم

 . استعمالو فيو قلل العلمية

                                

اٞتامع : القاىرة )جامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغالييٌت،  
 .75 ،(2014األزىر، 
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وىو إما منقول عن مصدر 
كأسد و : كفضل وإما عن إسم جنس

. إما عن صفة كحارث ومسعود وسعيد
كسمر وأبان ويشكر : وإما عن فعل

كجاد : وحيِت واجذم وقم وإما عن ٚتلة
 .اٟتّق، وتأبط شرّا

ىذه اٞتملة إسم ا١تستخدمة 
. سابقا علم وتقع من أجل اآلخرين

٤تمد  : مثال
قلل أن يتم الكشف عن إٝتو، 
قال ٤تمد ىو مفعول الشامل للسلوك 

 .(ا١تديح)ماض ٤تمد 
 

 

                                

. 86، .نفس ا١ترجع 
 Pustaka Gerbang: كديرى)، Kamus Istilah Nahwuادرس،  

Lama ،2010) ،45. 
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 العلم الشخص والعلم اٞتنس .٘
العلم الشخص ىم ما خّصص 
ُب أصل الوضع بفرد واحد، فال يتناول 

كخالد وسعيد : غَته من افراد جنسو
وال يضره مشاركة غَته ايّاه ُب . وسعاد

التسمية، ألن ا١تشاركة امنا وقعت 
وقد . ْتسب التفاق، ال ْتسب الوضع

 .سلق الكالم عليو
والعلم اٞتنسّم ما تناول اٞتنس 

كأسامة : كّلو غَت ٥تتّص بواحد بعينو
على )، وأيب جعدة (عالما على األسد)

على من ملك )، وكسرى (الذئب
، (على من ملك الروم)، وقيصر (الفرس

                                

اٞتامع : القاىرة )جامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغالييٌت،  
 .76 ،(2014األزىر، 
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وغَت  (على من ملك الًتك)وخاقان 
  .ذلك

كشعالة، : وىو يكون إٝتا
كأم عريط : ويكون كنية. (الثعلب)
، وأىب (للضلع)، وأم عامر (للعقراب0

، وأىب اٟتصُت (لألسد)اٟتارث 
كالألخطل : ويكون لقلا. (للثعلب)
 .(للكلب)، وذي الناب (للهر)

: وقد يكون عالما على ا١تعاىن
وفجار على  (عالما على الرب)كربة 

، وأم (على الغدر)الفجرة، وكيسان 
على )، وأّم صلور (على ا١توت)قشعم 

، وٛتاد للمحمدة، (األمر الشديد
 .(للميسرة)ويسار 

                                

 . 77، .نفس ا١ترجع 

. 77، .نفس ا١ترجع 
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و علم اٞتنس نكرة ُب ا١تعٌت، 
ألنو غَت ٥تتص بواحد من أفراد جنسو 

ُب أحكامو اللفظية والفرق . كما خيتص
بينهما ىو من جهة ا١تعٌت، ألن العلم 

الشخصم موضوع لواحد بعينو، 
. وا١توضوع اٞتنسم موضوع للجنس كلو

أما من جهة اللفظ فهو كعلم الشخص 
من حيث احكامو اللفظية ٘تاما، فيصح 

وديتنع ". ثعالة مقلال: "اإلبتداء بو مثل
من الصرف إذا وجد مع العلمية علة 

وال ". ابتعد من ثعالة: "أخرى، مثل
فال يقال : يسلقو حرف التعريف

وال " االسد"كما يقال " األسامة"
كما " أسامة الغابة: "يضاف، فال يقال

وكل ذلك من ". أسد الغابة: "يقول
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فهو هبذا اإلعتلار . حصائص ا١تعرفة
 .معرفة

والفرق بينو وبُت إسم اٞتنس 
النكَتة، أن إسم اٞتنس نكرة لفظا 

أما معٌت فلعدم اختصاصو . ومعٌت
بواحد معُت، وأما لفظا فألنة تسلقو 

فيعرف هبا، وألنو ال يلتدأ بو وال " ال"
وأما علم اٞتنس فهو . ٕتمء منو اٟتال

نكرة من حيث معناه، لعدم احتصاصو، 
معرفة من حيث لفظو، فلو احكام العلم 

 .اللفظية كما قدمنا
وال فرق بينو و بُت ا١تعرف بأل 
اٞتنسية من حيث الداللة على اٞتنس 

برمتو، ومن حيث التعريف اللفظم، 
فهما نكرتان من " اسامة سجاع: :تقول

. جهة ا١تعٌت، معرفتان من جهة اللفظ
                                

. 77، .نفس ا١ترجع 
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فعلم اٞتنس عند التحقيق كا١تعرف بأل 
اٞتنسية من حيث ا١تعٌت واإلستعمال 

 .اللفظم
 

  التعريف النحوي﴾ج﴿
ٚتلة غاللا ما يشار اليها على اهنا النحوي ىو 

ووفقا رمالن، بناء اٞتملة ىو جزء من . أكرب مرحلة لغوية
تركيب . قواعد اللغة اليت يدرس بنية العلارات واٞتمل

 .دراسة العالقة بُت كلمة مع كلمة أخرى ُب اللناء
مصطلح يأٌب من بناء اٞتملة اليونانية، وىذا 

ُب ىذه اٟتالة، ". مكدسة معا"أو " ترتيب"النحوى يعٍت
حياول بناء اٞتملة لشرح يتم ترتيب العالقة الوظيفية بُت 

عناصر من الوحدات النحوية معا ُب شكل العلارات 
يعٍت ىنا عالقة وظيفية . واألحكام، واألحكام وا٠تطاب

كل . بُت عالقة الًتابط مع واحد مع العناصر األخرى
                                

  .77، .نفس ا١ترجع 
( Misykat ،2004: مالنج)، Sintaksis Bahasa Arabامام اصرارى،  

25-26. 
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فإن . عنصور ُب بناء اٞتملة يفهمها وظيفتها ُب النظام
وظيفة من ٣تموعة من ٚتلة تكون مرئية عندما تأٌب 

 .وحدة ُب صفيف
 

تعليم النحو     ﴾د﴿
 تعريف النحو  .1

النحو ُب اللغة العربية يأٌب على ٜتسة 
 .(القسم-ا١تقدار-اٞتهد-ا١تثل- القصد): معاىن

النحو مفردىا قاعدة لغة الدستور والقنون 
واصطالحا تطلق على األصل والقنون زالضابط 
 .وتعرف بأهنا أمر كلم تطليق على ٚتع جزائياتو

أن ٨تو ىو علم بأصول تعريف هبا أحوال 
 .الكليمة العرابية من حيث اإلعراب واللناء

                                

 Sintaksis Memahami Satuan Kalimat ،مفتح اٟتَتة و أخرون 

Perspektif Fungsi ،(جاكرتا: PT Bumi Aksara,  ،2014 )، 

 .514 ا١توسوعة النحوية والصرفية ا١تيسّرة،بو بكر على علد العليم، أ 
 موسوعة ُب ثالثة جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت،  

 .7 ،اجزاء
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على " النحو"وقد غلب استعمال كلمة 
العلم اليت يعريف بو احوال الكلمة ُب مواقعها 
اإلعرابية داخل اٞتملة، وأحوال ا١تواقع اإلعرابية 

 .للجملة بالنسلة اذل غَتىا
 (النحو)شاع ىذا ا١تفهوم عن معٌت كلمة 

حىت إذا ٝتعت ال ينصرف الذىن إذل علم آخر، 
رغم صالحيتها إلطالقها على كل علم، ألن 

مقصودة، واإلنسان : العلوم ٚتيعها منحّوة، أي
متجو إليها ١تعرفة أحوال كل علم وحصائصو 

 .وقواعده
على " النحو"واليت أدى إذل غللة كلمة 

العلم ا١تختص بأحوال مواقع الكلمة، ىو استعمال 
حُت  (النحو)اإلمام علم رضم ا عنو كلمة 

أن يضع القواعد  (ايب األسواد الدؤرل)طلب من 
ىذا العلم بعد أن بُت لو اإلسم والفعل واٟترف، 

                                                                                                                     

شرخ ابن عقيل على الفية ٚتال اللُت ٤تمد علد ا ابن مالك،  
 .2، (مكتلة ومطلعة: ٝتارانج)



53 

 

أي أقصد ىذا القصد، "-أنخ ىذا النحو: "فالئاللو
عالما " النحو" قصرت كلمة –أو إٕتو ىذا إتاه 

 .على ىذا العلم
 

 أهداف تدريس النحو .2
توصى الدراسات اللغوية اٟتديثة، 

ودراسات اإلتصال بإستخدام أسلوب الًتاكيب 
 :اللفظية اللسيطة قدر اإلمكان من ٖتقيق ىدفُت

األول الفهم والثاين زيادة احتمال استدعاء 
اتونر فطول اٞتملة بشكل عام يدل على التعقيد 

فقد وجد أن . اللفظى، كما أن لو تأثَتا على الفهم
الشلاب التُت يقرؤون الشعر حساسون ٕتاه أي 

اضطراب ُب النغمة وٕتاه أي نشاذ فيها بطريقة قد 
ومن ىنا ينادى . تؤثر على مدى تقللهم للرسالة

بعض النحوين بتغلَت نسب األمهية ا٠تاصة بأجزاء 
ولعل ا٢تدف األول الذى وضع من اجلو . الكالم

                                

 .514 ا١توسوعة النحوية والصرفية ا١تيسّرة،بو بكر على علد العليم، أ 
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النحو بإعتلار اللغة العربية لغة معربة ىو حفظ 
اللغة من اللحن والفساد وٓتاصة ُب القرآن الكرًن، 

ومع مرور الزمن أصلحت دراسة . واٟتديث لشريف
 :القواعد هتدف إذل ٖتقيق ما يلى

إقدار التالميذ على ٤تاكة األساليب  ( أ
الصحيحة، وجعل ىذه ااكة على أساس 

 . مفهوم بدال من أن تكون اليو ٤تضة
تنمية القدرة على دقة ا١تالحظة، والربيط،  ( ب

وفهم العالقات ا١تختلفة بُت الًتاكيب 
ا١تتشاْتة، أذل جانب ٘ترين ا١تتعلم على التفكَت 

 .ا١تنظم
إقدار التالميذ على سالمة العلارة، وصحة  (ج

األداء، وتقوًن اللسان، وعصمتو من تاخطأ ُب 
 .الكالم، أي ٖتسُت الكالم والكتابة

اقدار التالميذ على ترتيب ا١تعلومات، وتنظيمها  (د
ُب أذىاهنم، وتدريلهم على دقة التفكَت 

 . والتعليل، واإلستنلاط
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تنمية قدرات ا١تتعلمُت على ٘تيز ا٠تطأ فيما  (ه
يستمعون اليو، ويقرؤون ومعرفة أسلاب ذلك 

 .ليتجنلوه
وقوف التالميذ على أوضاع اللغة وضيعها، ألن  (و

قواعد النحو إمنا ىى وصف علمى لتلك 
األوضاع الصيغ، وبيان التغَتات الىت ٖتدث ُب 

ألفاظها، وفهم األساليب ا١تتنوعة الىت يسَت 
وىذا كلو ضرورى ١تن يريد أن . عليها اىلها

ٔتعٌت بيان أصول . يدرس اللغة دراسة فنية
فيعرف الفاعل من ا١تفعول، . ا١تقصد بالداللة

 .وا١تلتداء من ا٠ترب
وصحة الكالم ُب القراءة والكتابة 

 :وااٖتدث، ومن أىدافها كما يلى

                                

دار الكتاب : القاىرة)الرجع ُب تدريس اللغة العربية ابراىم ٤تمد عطا،  
  .273-272، (2006للنشر، 
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تنمية قدرات الطالب على ضلط إعراب  ( أ
الكلمات ُب التحدث والكتابة والقراءة ْتيث 

 .يتم ذلك بلغة سليمة ُب سهولة ويسر
 ٘تكُت الطالب من معرفة ما تؤديو العوامل  ( ب

اللفظية وا١تعنوية ُب أواخر الكلمة وىذا ما 
يساعد الطالب على فهم الكالم فهما جيد 

 .وسعَتا
توسيع مادة الطالب اللغوية وتدريلهم على   (ج

 . كيفية االستقاق
٘ترين الطالب على التفقَت ا١تنظم ودقة   (د

 .ا١تالحظة
 تنمية قدرات الطالب على ٘تييز ا٠تطأ فيما  (ه

يستمعون اليو ويقرأونو، ومعرفة أسلاب ذلك 
 .ليتجنلوه

 

                                

 حسن مال عثمان، طرق تدريس اللغة العربية ُب ا١تدارس ا١تتواسطة  
 .134، (1397دار عادل الكتاب، : الرياض)والثانوية 
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 صعوبة النحو .3
نظرا للعد اللغة العربية الفصحى عن 

االستخدام ُب حياتنا اليومية، ومزاٛتة العامية ٢تا 
أصلحت القواعد النحوية ينظر إليها على إهنا 

عبء على من يريد أن يتكلم الفصحى، فضال 
عن جفاف القواعد من وجهة نظر بعض فوجومها 

عديدة، ومناحيها بعيدة، ومسائلها معقدة، 
ومسالكها ملتوية، ال تساعد على وحدة النطق وال 
تعُت على صحة األسلوب، وال تزال عليها مسحة 

من ا٠تشونة والقدم، ألهنا َب األصل وضعت 
للقرآن الكرًن، واعتمدت على فحول العرب، 
ووقفت عند ذلك فلم تساير اللغة ُب تطورىا 

وتقدمها، وبقيت تروع التالمذ ٔتا ال رجع فيو، وال 
طائل وراءة من أوزان ٣تهورة، و٢تجات وتعليالت 

 .باردة، وتقدير فساد، واحتالفات عقيمة
وىذا الذى قيل ويقال ُب شأن النحو 

وقواعده إمنا مرده توقف القارئ عن متابعة 
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النصوص العربية اٞتيدة، والثراجع عن مقاومة 
القصور الذى ّيرى على األسنة ُب ا١تدرسة 

واٞتامعة والكتاب ووسائل اإلعالم ا١تختلفة من 
صحافة وإذاعة و تلفزة، حىت يعود الناس استعمال 

حيتئد ديكن أن ديكن أن . الفصحم، والتحدث هبا
 .تكون اللغة سهلة ومفهومة للناس

 
 طرق تدريس النحو .4

 الطريقة القياسية . أ
الشرح )وىم ٘تيل إذل اسًتاتيجية 

، وفيها تقدم القاعدة أو تركيب (النحوى
اللغوي اٞتديد للطالب، ٍب تًتك ٢تم فرصة 
كافية ١تمارسة القاعدة اٞتديدة والتدريب 

عليها ُب أمثلة ٍب تعميمها، وتعترب ىذه 
الطريقة ذات فعالية كلَتة ُب الغرض 

ا١توضوعات الشاذة والصعلة من القواعد أي 
                                

 .274 الرجع ُب تدريس اللغة العربية، ابراىم ٤تمد عطا،  
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تلك الىت تعصب على الطالب اكتشافها 
عن طريق التحليل وا١تقارنة واإلستنجاج، 
ويستطيع ىذه الطريقة بالستخدام معلم 

ناجح توفَت وقت الطالب، كما أن ىناك 
بعض الطالب التُت دييلون إذل معرفة القاعدة 

أوال، ٍب ٤تاولة ترٚتتها إجرائيا واالستفدة 
 .منها ُب إعطاع ٚتل جديدة

ويعاب على ىذه الطريقة أهنا جافة 
وتعتمد على الصياغات الفنية 

للمصطلحات، كما أهنا قد تشعر الطالب 
بأن ا١تواقف التدريسم رتيب ومصطنع، 

فكثَتا ما تأٌب األمثلة ا١تقدمة مصطنعة ٦تا 
ّيعل الطالب يشعرون بنوع من اإلحلاط 

والصعوبة ُب ٤تاولتهم تطليق القاعدة 
وتعميمها ُب ٚتل جديدة، وىذه الطريقة 
أيضا ٕتعل تعليم اللغة األجنلية نوعا من 

التدريب االعقلم بدال من أن ٕتعلو وسيلة 
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لالتصال، ىذا باإلضافة إذل أهنا قد ٕترب 
ا١تعلم على استخدام اللغة األم ُب شرح 

القاعدة أو استخدام لغة وسيطة، ومع ىذا 
يلقى استخدام ىذه الطريقة ذا فعالية ُب 

عرض القواعد اذا ما قدمت الًتكيب اٞتديدة 
أو القاعدة من خالل سياق لغوي اتصاذل 
ذي داللة ومعٌت وليس من خالل عرضها 

 .ُب أمثلة منفصلة
وتتلع ىذه الطريقة ٣تموعة من 

 :اإلجراءات ىم
عرض اعلارة أو العلارات اليت تنص على  (ٔ

 .القاعدة أي صياعة القاعدة
يقوم الطالب بًتديد عينة من األمثلة  (ٕ

 .الدالة على القاعدة
يًتك ا١تعلم فرصة كافية لكم ينظر  (ٖ

الطالب ُب األمثلة ا١تقدمة وديارسها حىت 
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يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على 
 .منوا٢تا

وعادة ما تتم ىذه اإلجراءات بشكل 
شفوي مع ا١تستويات ا١تلتدئة، وعندما يتلُت 
ا١تعلم قدرة الطالب على التأمل ُب النموذج 

اليت طرح شفويا ينتقل هبم إذل  (ا١تثال)
الشكل ا١تكتوب أما فيما يتصل بالقواعد 

الصعلة األكثر تعقيدا ُب ا١تستويات ا١تتوسطة 
وا١تتقدمة فمن ا١تناسب أن يقدم ا١تعلم 

األمثلة والنماذج ا١تكتوبة أوال ٍب ينتقل بعد 
 .ذلك إذل مناقشتها و٦تارستها شفويا

 وا١تعلم ُب ىذه الطريقة مطالب 
باستخدم أساليب ووسائل متنوعة اإلبرار 
اٞتوانب األساس ُب القاعدة اللغوية الىت 
يعرضها من ذلك مثال استخدام السلورة 



62 

 

وألوان متعددة من الطلاشَت، وبطاقات 
 .العرض، وجهاز العرض ا٠تلفم

 الطريقة االستقرائية . ب
وىم ٘تيل إذل ا١تدخل ا١توقفم أو 

السياقم، وفيها يقدم ا١تعلم للطالب ٣تموعة 
من األمثلة تتضمن القاعدة، وبعد القراءة 
األمثلة والتدريب عليها يوجو الطالب إذل 
استنتاج التعميم اليت الحظوه من خالل 

األمثلة ومن ٍب القاعدة، وىذه الطريقة تصلح 
وبشكل فعال مع القواعد اللسيطة غَت 

 .الصعلة أو الشاذة
ومن ٦تيزات ىذه الطريقة أن الطالب 

يشًتك ُب استخدام القاعدة وصياغتها وأنو 
ديارس اللغة فعال من خالل قراءة وكتابة 

                                

طرايق تدريس اللغة العربية ٤تمود كامل الناقة ورشدي أٛتد طعيمة،  
 .242-241، (2003إيسيسكو، : مصر) لغَت الناطقُت هبا
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اٞتمل ا١تتضمنة للقاعدة، ولذلك يصلح 
 .التعميم مفهوما لديو وذا ذاللة

أما ما يؤخذ عليها فهو أهنا تستغرق 
وقتا طويال أكثر من الطريقة القياسية 

باإلضافة إذل أن بعض الطالب يفضلون 
معرفة القاعدة اللغوية أوال قلل ٦تارسة األمثلة 

 .الدالة عليها
وتتمثل إجراءات ىذه الطريقة ُب 

 :ا٠تطوات كماة
عرض ٣تموعة من األمثلة اكمة  (ٔ

الصياغة أو االختيار ْتيث تربز الًتكيب 
 .اٞتديد بشكل ديكن مالحظة

إجزاء ٦تارسة شفوية ٢تذه األمثلة كأن  (ٕ
يقرىا الطالب ويناقشهم ا١تعلم ُب 

 .معانيها وتراكيلها
استخراج التعميم اليت يربز من خالل  (ٖ

 .النشاط السابق
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 .صياغة ا١تعلم للقاعدة (ٗ
ومن ضوابط ىذه الطريقة حسن اختيار 

األمثلة النمودخية واإلنتقال من ا١تعلوم إذل 
غَت ا١تعلوم ووضع ىذه األمثلة ُب سياق لو 

داللة، وحسن وضع  األسئلة وصياغتها 
بشكل يساعد الطالب ويقودىم إذل 

 .استخراج التعميم ٍب القاعدة
وعلى ا١تعلم ُب ىذه الطريقة أيضا أن 
يستخدم من الوسئل واألساليب ما يعينو 
على إجزاء تعميم القاعدة مرة ثانية على 

األمثلة جديدة كأن يستخدم السلورة 
وا١تلصقات والصور والرسوم وجهار العرض 

العلوي ٍب التدريلات النمودجية والنمطيو 
 .والتدريلات التحريرية

 
 

                                

 .243-242نفس ا١ترجع،  



65 

 

 الطريقة النصوص ا١تتكاملة . ج
رئى أن تدريس القواعد يتم وفق أمثلة 

اتصال إال ٔتقدار  معتددة، ال رابط بينها وال
ووصل إال حساسلا١تتعلم . ما يدم القاعدة

اذل أن القواعد تدرس لذات القواعد، وانو ال 
واقع ٢تا إال ُب تلك النصوص الىت تفتعل 
افتعاال، اما ارتلاطها بالغة كلغة حديث 

 .وكتابة، فقد يلدو أمرا بعيد االحتمال
ومن منطلق وظيفة الغة كأداة تلىب 

مطالب متعا١تيها، وما حيتجون من التعلَت 
عنو، كان على القواعد أن يتم تدريسها من 

خالل ا١تادة ا١تقروءة وا١تسموعة، وا١تتوبة وىم 
ُب إطارىا اللغوى العام، ْتيث يتم التعامل 
مع النص اللغوى ككل، ال أن يقتطع منو 
جزء يصدق على قاعدة ٨توية، أو يربىن 

 .على رأى ٥تالف
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وىذه الطريقة ىم نفس الطريقة السابقة 
لكنها تتم متخالل نص متكامل ا١تعٌت 

وتنفذ ىذه الطريقة . ضمن القاعدة ا١ترادة
 : طلقا كما يلى

يتم قرأة القطعة األدبية ا١تمتصلة  (ٔ
بالقاعدة من ا١تدرس، ومن التالميذ، 
حىت يتأكد ا١تدرس من قراءهتا قراءة 

سليمة، ٍب يعاٞتها من حيث ا١تعٌت، إذل 
أن يسيطر عليها التالميذ، فهما 
 .واستيعابا من حيث ما تعرب عنو

يتم الوقوف على الشواىد النحوية الىت  (ٕ
تتصل يالقاعدة، عن طريق مناقشة 

التالميذ، وٕتميع كل األمثلة الىت تشًتك 
مع بعضها ُب جزئية من جزئيات 

 .القاعدة
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يسجل ا١تدرس على السلورة خزئيات  (ٖ
القاعدة أوال بأول بعد القيام يعلمية 

الربط، وىكذا إذل تغطية القاعدة ا١تراد 
تدريسها، بعد استخدام علمية التقوًن 
اللنائ، ْتيث يسَت الدروس ُب خط 

 .تصاعد إذل أن يصل إذل النهاية
يقوم ا١تدرس بتطليق القاعدة على  (ٗ

التدريلات ا١توجودة ُب الكتاب، أو 
. تدريلات يكون قد أعدىا ىو من قلل

ومن ا١تمكن أن يستأنس بلعض 
األساليب الىت حيظها بعض الطالب 

والىت يتحقق فيها الدرس، أو جزء 
 .منو

 الطريقة النشاط. د
تعتمد ىذه الطريقة على نشاط التالميذ 

ومقوئاهتم، إذ يكلفون ّتمع األساليب 
                                

 .286-285الرجع ُب تدريس اللغة العربية، ابراىم ٤تمد عطاء،  
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والنصوص والشواىد الىت تتناول قاعدة من 
القواعد النحوية كالفاعل، أو اٞتار واجملرور، أو 

النواسخ، أو أدوات الشرط، أو أدوات 
االستفهام ٦تا يقرؤونو داخل الفصل، أو 

ُب الكتاب ا١تدرسية أو ُب غَتىا من . خارجة
الكتاب أو الصحف، ٍب تتخذ ىذه األسالب 

وتلك األمثلة أو اٞتمل والعلارات ٤تورا 
للمناقشة، الىت تنتهى باستنلاط القواعد 

 .ا١تقصودة، ٍب القيام ٔتزيد من التدريب عليها
. ويتوقف ٧تاح ىذه الطريقة على عدة أمور

 :منها
اٟتضور النحوى ا١تعلمى اللغة العربية،  (ٔ

وذلك بالسيطرة على كل األبواب والقواعد 
الىت يكلف هبا التالميذ من حيث القواعد، 

والقدرة على تطليقها، وتفهم أماكنها 
 .ا١تختلفة ُب العلارة، أو اٞتملة
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نشاط التالميذ من حيث رجوعهم إذل  (ٕ
مصدر معتددة ديكن اقتلاس منها ما يتصل 

 .ٔتا كلفوا بو
فهم التالميذ للقواعدة النحوية الىت على  (ٖ

أساسها يتم ّيميع الشواىد، أو األساليب 
 .أو اٞتمل

ٔتعٌت . نضج التالميذ من اٞتانب التعليمى (ٗ
أن طالب ا١ترحلة الثنوية أقدر ُب تلك 
الطريقة من تلميذ التعليم األساسى، 

 .وتلميذ ا١ترحة األوذل
مدى اىتمام األسرة بالوقف على مستوى  (٘

أبنائها،  والتعاون معهم ُب حل مشكالهتم 
التعليمية، أو ُب ما يكلفون بو من واجب 

 .مدرسم
 الطريقة حل ا١تشكالت . ه

تقوًن ىذه الطريقة على اساس معاٞتة  
ا١تشكالت الىت تعن للتالميذ ُب أثناء كالمهم 
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ويثرى ىذه الطريقة تعريف القاعدة . أو كتابتهم
الىت خيطئ فيها التالميذ من خالل التعلَت، 

واإلختلارات، وا١تذكورات والقصص، وجالت 
اٟتائط، والدعوات االجتماعية، والرسائل 

االخوانية، وا١تكاتلات الرٝتية، وا١تادة اإلذاعية 
با١تدرسة، وكذا ما يقع من أخطاء ُب أثناء 

 .القراءة اذل غَت ذلك
يقوم ا١تعلم ْتصر تلك األخطاء، 

وتصنفيها، ورسم خطة ١تعاٞتتها، بددءا با٠تطاء 
الشائع، ٍب الذى يليو وىكذا، وتغترب تلك 
الطريقة من حيث تناو٢تا لكل ذلك خال 

 .للمشكالت النحوية الىت تواجو التلميذ
وىذه الطريقة إذا أحسن استخدامها تعد 

من أفضل الطرق، حيث إهنا تقوم على أساسى 
اٟتاجات اٟتقيقة للتالميذ، وما يقعون فيو من 
أحطاء ُب كالمهم وكتاباهتم، وقراءهتم كما أهنا 
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ال ٗتضع للتخمُت، أو إهنا هتتم بتشخيص 
 .وعالج نواحى الضعف لدى التلميذ كفرد

 الطريقة التعيُت. و
وىذه الطريقة ليست خاصة بالقواعد 

النحوية فقط، أو اٞتوانب اللالغية فقط، وإمنا 
وىم . ىم طريقم شاملة، تتعامل مع اللغة ككل

تتناسب إذل حد كلَت مع الطالب اٞتامعُت، أو 
من يناظروهنم، ويعصلاستخدامها مع تالميذ 
التعليم العام، ألهنا تتلب الرجوع إذل مصادر 

متعدد حىت ديكن تغطية النص، أو اٞتزء ا١تراد 
 .دراستو من ٥تتلف النواحى

ولب ىذه الطريقة أهنا تعمد إذل فقرة أو 
قصيدة مثال من مصنف، أو ديوان شعر حيدده 
ا١تعلم بنفسو، أو يستقرئ أحد الطللة، ٍب يأخذ 
ُب تفسَتىا، وتًتك اٟترية الطالب ُب أن يتحلل، 

 .ويقارن، ويربط، ويعلل
                                

 .288-287، .نفس ا١ترجع 
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من ا١تخطوطات، أو  (التعيُت)ويتم اختلار 
من أمهات الكتب، أو من مؤلفات من شهد 

وترتلط ىذه . ٢تم باألقتدار ُب ميدان اللغة
الطريقة ٔتعاٞتة ا١تأثور من النشر والشعر، 

للوقوف على التذوق اللغوى، واإلحساس 
 .ّتماليات العربية

أن اٟتكم على فعالية طريقة : وديكن القول
 :ما أمنا يتضح ٔتقدار ما فيها من

توفر الوقت واٞتهد لكل من ا١تعلم  (ٔ
وا١تتعلم، والوصول با١تتعلم إذل ا٢تدف 

 .ا١تطلوب
إتاحة الفرصية للتالميذ لكم يعملوا  (ٕ

عقو٢تم، ويفكروا بأنفسهم وألنفسهم 
 .تفكَتا عليما

التفاعل الوثيق بُت ا١تعلم والطالب، وأبراز  (ٖ
قيم ومناذج سلوكية، ٘تكن التلميذ من 
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التطور باستمرار، تطويرا ملنيا على 
 . ا١تشاركة، وجودة الفهم

مالءمتها ١تستويات التالميذ، بل إن ا١تعلم  (ٗ
ُب بعض الللدان المتقدمة حياول تعرف 
ا٠تلفيات الثقافية لتلتميذه، ومفاىيمهم، 
وإتاىلتهم، وقيمهم قلل اللدء ُب علمية 
التدريس، حىت تتم ُب إطار من وضوح 
الرؤيا، ْتيث يدرك نوعية التالميذ التُت 
  .يتفاعل معهم ُب أثناء ا١تواقف التعليمية

 
 النحوية ةفيأنواع الوظ  ﴾ه﴿

بناء على نوع الوظيفة النحوية اليت تنقسم إذل 
مرفوعة األٝتاء، منصوبة األٝتاء، ٣ترورة : ثالث وظائف

  .األٝتاء
األٝتاء يكون اإلسم مرفوعة مرفوعا ُب ست 

 :حاالت و
                                
 .288، . نفس ا١ترجع 
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 ولاألمرفوع  فى الإسم  .1
 : ويكون اإلسم مرفوعا ُب ست حاالت ىم

  الملتدأ . أ
 .إسم مرفوع يقع ُب أول اٞتملة

اي اليت إن . ىو ا١تسند اليو، دل يسلقو عامل
. ا١تلتدأ ىو إسم
أحكم الملتدأ 

وقد ّير باللاء أو من . وجوب رفعو  :األول
الزائدتُت، أو برب، اليت ىم حرف 

. ْتسلك ا: ٨تو. جر شليو بالزائد
٤تمد : ٨تو. وجوب ينتفع معرفة : الثاىن

علم : او نكرة مفيدة، ٨تو. رسوالا
ينتفع بو ٣تلس خَت من علادة 

. سلعُت

                                

، (دارالثقافة اإلسالمية: بَتوت) ملخص قواعداللغة العربية،فؤاد نعمة، 
27. 
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جواز حذفو إن دل عليو دليل،  : الثالث
كيف سعيد، فيقال َب : تقول

٣تتهد ىو :  ٣تتهد، اي: اٞتواب
 :وجوب حذفو وذلك أربعة موضع :الرابع

ُب : أن دل عليو جواب القسم، ٨تو
ُب دميت : دميت الفعلن كذا، أي

   .عهد او ميثاق
 الخلر . ب

ا٠ترب ىو  ماُأسند اليو ملتدأ، 
 اي إن االصل ُب .مايكمل معٌت ا١تلتدأ

مرفوع - صرحيا كان أو مؤوال-ا٠ترب إسم
مسند للملتدأ مطابقا لو ُب التدكَت 

 .وضده

                                

 معهد: فونوروغو ،٨تو علم ُب العمرطى اخرون، و ا١تغٍت معون
 28 ،(2003 دارا٢تدى،

 دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد
 .30،(اإلسالمية

 معهد: فونوروغو )،٨تو علم ُب العمرطى اخرون، و ا١تغٍت معون
 .28 ،(2003 دارا٢تدى،
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احكم ا٠ترب   
  وجوب رفعو :األول

يكون نكرة  أن األصل فيو أن: الثاىن 
ىد : ٨تو. وفد يكون جامدا. مشتقة
. حجر

وجوب مطابقة للملتدأ إفرادا وتثنية : الثالث
.  وٚتعا وتذكَتا وتأنيثا

: جواز حذفو إن دل عليو دليل، ٨تو: الرابع
: خرجت فإذا األسد حاضر، وتقول

زىَت، : من ٣تتهد، فيقول ُب اٞتواب
. اي زىَت ٣تتهد

أن  :وجوب حذفو ُب أربع مواضع: ا٠تامس
دالة : يدل على صفة مطلقة، أي

مسألتُت،  ذلك ُب .على وجود عام
يتعلق هبا ظرف أو جار :األذل

و٣ترور، اٞتنة ٖتت أقدام األمهات، 
أن تقع : الثانية. وعلم ُب الصدرز
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لوال التُت : بعد لول أو لوما، ٨تو
٢تلك الناس، و لو ما ال لكتابة 

أن يكون خربا  .لضاع أكثر العلم
العرك : ١تلتدأ صريح ُب القسم، ٨تو

أدين ا : ألفعلن، و ٨تو
 .ألجتهدن

  واتهاأخإسم كان و . ج
إسم كان ىو كل ملتدأ تدخل عليو 

كان او احدى اخواهتا، و إسم كان يكون 
اخوات . كان زيد قائما: مثل. دائما مرفوعا

أصلح، أضحى، ظل، أمسى، : كان ىم
 (للنفم)ليس  (للتحول)صار  (للتوكيد)بات 

ما زال، ما برح، ما انفك، ما فتئ 
 .(لالستمرار)

                                

الطلعة الرابعة اٞتزء  ، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت،  
 .321، (2014اٞتامع األزىر، : القاىرة)الثاىن 

 ،(اإلسالمية دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد 
35.. 
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جاز ان :حكم إسم كان و خربىا
" ما"يقدم ا٠ترب جاز إن عكس األمر و

 .ا١تصدرية" ما"النافية و 
 خواتها أن و إخلر  . د

وخرب إن يكون دائما . خرب إن ىو كل
 أخوات إن، .إن زيدا قائم: مثل. مرفوعا

: حكمها. أن، كأن، لكن، ليت، لعل
. تنصب اإلسم وترفع ا٠ترب
إن )للتوكيد : فوائدىا إن وأخوهتا

( لكن)لإلسدراك ( كأن)، للتشليو (وأن
 .(لعل)للًتجم و التواقع  (ليت)للتمن 

 
 

                                

: مالنج)قواعد النحو ا١تيسّرة، ديوي ٛتيدة حنفم و اٛتد ٤تًتام،  
 .90(. 2013جامعة موالنا مالك ابراىيم، 

 ،(اإلسالمية دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد 

: مالنج)قواعد النحو ا١تيسّرة، ديوي ٛتيدة حنفم و اٛتد ٤تًتام،  
 .101، (2013جامعة موالنا مالك ابراىيم، 



79 

 

الفاعل . ه
الفاعل ىو اإلسم صرحيا كان أو مؤوال 
ْترف ا١تصدر وصلتو ا١تسند إليو الفعل ا١تلٍت 
للفاعل أو يعمل عمل الفعل، كما ُب ا١تثال 

وا١تراد ب يعمل عمل الفعل . ا١تذكور
 .أَقَاِئٌم الزَّزْيَدانِ : إسم الفاعل، ٨تو: ا١تذكور

  نائب الفاعل . و
نائب الفاعل ىو ١تفعول اليت دل يسم 
فاعلو ويقوم مقام الفاعل، فيعطم ما كان 
للفاعل من رفع ووجوب تأخَته من فعلو 

ووجوب ٕتّرد فعلو من عالمة التثنية أو اٞتمع 
نائب الفاعل ىو .إذا كان مثٌت أو ٚتعا

١تفعول اليت دل، ما كان للفاعل فيعطم من 
 .رفع ووجوب تأخَته

                                

: مالنج) قواعد النحو ا١تيسّرة،ديوي ٛتيدة حنفم و اٛتد ٤تًتام، 
 .66، (2013جامعة موالنا مالك ابراىيم، 

 .72، .نفس ا١ترجع 

 .72، .نفس ا١ترجع 
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 منصوبة األسماء .2
 خلر كان . أ

خرب كان ىو كل خرب ١تلتدأ تدخل عليو 
َكاَن َزْيٌد : مثل. كان أو إحدى اخواهتا

  .َعاِلًما
 إسم إنّي   . ب

إسم إّن ىو كل ملتدأ تدخل عليو إّن او 
 .إنَّز اْلَلاَب َمْفتُتْوحٌ : مثل. احدى اخواهتا

المفعول به  .ج
ا١تفعول بو ىو إسم منصوب يدل على 
من وقع عليو فعل الفاعل وال تثغَت معو صورة 

 .َيْطُلُب اْلَعاِقُل اْلِعْلمَ : مثل. الفعل

                                

 ،(اإلسالمية دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد 
60. 

 .63، .نفس ا١ترجع 

 ،(اإلسالمية دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد
66. 
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وقد يتعدد ا١تفعول بو ُب الكالم إن كان 
الفعل مستعدا إذل أكثر من مفعول بو واحد، 

أعطيت الفقََت درمها، ظننت األمر واقعا، : ٨تو
ا١تفعول بو . أعلمت سعيدا األمر جليا

 .صريح و غَت صريح: قسمان
 : احكام ا١تفعول بو اربعة احكام

 انو ّيب نصلو .ٔ
 .رعة ا١تاشية: انو ّيوز حذفو لدليل، ٨تو .ٕ
انو ّيوز ان خيذف فعلو لدليل، كقولو ا  .ٖ

 .ماذا أنزل ربكم قالوا خَتا: تعاذل
أن االصال فيو ان يتأخر عن الفعل  .ٗ

أو على الفعل والفاعل معاكما . والفاعل
 .سيأتى

 

                                

الطلعة الرابعة  ، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت،   
 .381 ،(2014اٞتامع األزىر، : القاىرة)اٞتزء الثاىن 

 .383-382، .نفس ا١ترجع
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 المفعول المطلق . د
ا١تفعول ا١تطلق ىو إسم منصوب من 

يذكر معو لتوكيده أو  (مصدر)لفظ الفعل 
حفظُت الدرَس : مثل. لليان نوعو او عدده

  .حفظًا
واألحكام للمفعول ا١تطلق ثالثة 

 :احكام
 أنو ّيب نصلو .ٔ
أنو ّيب أن يقع بعد العامل، إن كان  .ٕ

فإن كان للنوع او العدد، جاز . للتأكيد
أن يذكر بعده أو قللو، إال ان كان 

استفهاما أو شرطا، فيجب تقدمو على 
عاملو، كما رايت ُب امثلتهما اليت 

 .تقدمت
 .انو ّيوز ان خيذف عاملو .ٖ

 
                                

 .69،(اإلسالمية دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص ، 

الطلعة الرابعة اٞتزء  ، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت،  
 . 403-402 ،(2014اٞتامع األزىر، : القاىرة)الثاىن 
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المفعول ألجله  . ه
ا١تفعول ألجلو ىو إسم منصوب يذكر 

" دلَِ "اي يقع ُب جواب )بعد الفعل لليان سللو 
ُتصرف الكافَّزت :  مثل .(حدث الفعل

.  تشجيًعا للعا١تُت
 المفعول معه. و

ىو إسم منصوب يذكر بعد  ا١تفعول معو
: مثل. واو ٔتعٌت مع الداللة على ا١تصاحلة

  .سرُت َوالنيلَ 
 المفعول فيه. ز

ا١تفعول فيو ىو إسم منصوب يذكر 
اى يقع ُب )لليان زمان الفعل او مكانو 

 . (مىت او اين، ٍب الفعل)جواب 
ويسمى ا١تفعول فيو ظرف زمان إذا دل 

ويسمى ظرف مكان . على زمن وقوع الفعل

                                

 ،(اإلسالمية دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد 
71-72. 
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سفَرْت الطائرة : اذا دل على مكان  مثل
 .لياًل 

 الحال . ح
اٟتال ىو وصف فضلة يذكر لليان ىيئة 

رجَع اٞتنُد : اإلسم اليت يكون الوصف لو، ٨تو
ظافرًا، وادَّزْب ولَدَك صغَتُا، ومررُت هبند راكلًة، 

 .وىذا َخالٌد ُمقلاًل 
 المشتثنى. ط

ا١تشتثٌت ىو إسم منصوب يقع بعد أدة 
من أدوات اإلستثناء ليخالف ما قللها ُب 

 .اٟتكم
ويسمى . حضر الرجال إال زيًدا: مثل

مستثٌت "اإلسم الذى يقع قلل أدة االستثناء 
 ".منو

                                

 .72، .نفس ا١ترجع 

اٞتامع : القاىرة)َب الغالييٌت، جامع الدروس العربية، كالشيخ مصط 
 .430، (2014األزىر، 

 ،(اإلسالمية دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد 
78. 
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 المنادى. ي
ا١تنادى ىو إسم يقع بعد  أداة من 

 : وادوات النداء ىم. ادوات النداء
 يا نائًما استيقظ: لكل مندى مثل: يا 

  أ٤تمُد أقلل: لنداء القريب مثل:ا٢تمزة 
أيا نليٌل ىل : لنداء اللعيد مثل: أيا وىيا وأي 

 تسمعٌت؟
 التمييز .ك

التمييز ىو إسم ٔتعٌت من ملُت ال هبام 
إسم أو نسلة نكرة ينصب ٘تييزا فخرج بالقيد 

اسًتيت : ٨تو. األول اٟتال وبالثاىن إسم ال
 .قنطارًا فهًما

 
 

 

                                

 .81، .نفس ا١ترجع 

 . 99 شرح ابن عقيل على الفية،إمارة ا سربٌت،   
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 مجرورة األسماء  .3
 مجرور بحرف الجر . أ

ّير اإلسم إذا وقع بعد حرف من 
: حروف اٞتر وىم

-ُب-على-عن-ُب-حىت-اذل-من
تاء -واو القسم-الكاف-الالم-اللاء-رب

. حاشا-عدا-خال-منذ-مذ-القسم
 .سرت من ا١تنزلِ : مثل

 مجرور باإلضافة . ب
: يكون اإلسم ٣ترورا إذا كان مضافا اليو

وا١تضاف اليو ىو إسم أو ضمَت ينسب إذل 
  .زرت حديقة األمساكِ : مثل. إسم سابق

 
 

                                

 ،(اإلسالمية دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد 
95. 

 .98، .نفس ا١ترجع 
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التابع لإلسم المجرور  . ج
يكون اإلسم ايضا اذا كان تابعا إلسم 

-العطف- النعت: والتوابع ىم. ٣ترور
:  مثل. اللدل-التوكيد

قضينا الصيف ُب قرية بعيدٍة : النعت مثل
عن ا١تدينة 
أعجلت بالصحافِة ا١تدرسِة : العطف مثل

و٣تالهتا 
نكلمت مع القاعِد نفِسو : التوكيد مثل
 .مررت بأخيك عادل: اللدل مثل

   
 

 
 
 

                                

 ،(اإلسالمية دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد 
103-104. 
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 اللاب الثالث
 التحليل الليانات

 
 التحليل أنواع إلسم العلم في كتاب تعليم المتعلم ﴾أ﴿

 أنواع الإلسم العلم  .ٔ
ينظر من : الإلسم العلم ثالثة انواع، وىم

اإلسم األول و ينظر من اإلسم الثاىن و ينظر من 
 ىيكال العلارة

 ينظر من اإلسم األول (ٔ
 العلم الشخص . أ

العلم الشخص ىو واحد من 
الإلسم العلم الىت ٢تا معٌت القيدة 

 .الدولية ا١تستخدمة إلسم شمء ٤تدد
 :  التحليل

واما عالما اليت ىناك تتكون من 
اإلسم العلم الشخص وىم تتكون من 

 :  عالما، وىم كما يلى18

88 
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مد بن اٟتسن رحم ا  ُب ٚتلة 
تعاذل علم شخصها ىم ٤تمد ، و 

مد بن اٟتسن بن علد ا وعلمها 
٤تمد، و ا تعاذل وعلمها ا، و 

الشافعم رحم ا تعاذل علمها 
الشافعم ، و ناصرالدين ابو القاسم 

علمها ناصرالدين ، برىان الدين 
وعلمها برىان ، جعفر الصديق 

وعلمها جعفر، سفيان الثوري رٛتو 
ا وعلمها سفيان ، ٤تمد بن 

إٝتاعيل اللخاري رحم ا تعاذل 
وعلمها ٤تمد ، ٤تمد بن حيِت وعلمها 
٤تمد، خليل بن ٤تمد وعلمها خليل 

، ٤تمد بن اٟتسن وعلمها ٤تمد، 
اخل وعلمها إبراىيم، ...إبراىيم بن 

حسن بن زياد وعلمها حسن، الصدر 
السهيد وعلمها الصدر، حسام الدين 
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وعلمها حسام ، عيسى بن مرًن عليو 
 .الصالة والسالم وعلمها عيسى

 العلم اٞتنس  . ب
العلم اٞتنس ىو أحد انواع 

الإلسم العلم الىت ٢تا تعريف إلسم 
 .موجو ٖتديدأ اذل شمء ٤تدد

استناًدا إذل التحليل  :التحليل
، دل يتم العثور على ةاليت أجراه اللاحث

تقع على النحو الإلسم العلم بيانات 
 . علم اٞتنسكما

 ينظر من اإلسم الثاىن (ٕ
 العلم الكنية . أ

العلم كنية ىم واحدة من 
الإلسم العلم اليت ٢تا تعريف إلسم يلدأ 

 ".ام"و " اب"بالفظ 
وأما العلم الكنية اليت تكون : التحليل

ُب كتاب تعليم ا١تتعلم ىم تتكون من 
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السيد اإلمام االجل :  عالما، وىم28
الشهيد ناصر الدين أبو القاسم واما 

و أبو . علمها ُب لفظ أبو القاسم
حنيفة رٛتو ا تعاذل وعلمها ُب لفظ 

و أليب حنيفة رٛتو ا . أبو حنيفة
و . تعاذل وعلمها ُب لفظ أيب حنيفة

أبو حنيفة ليوسف بن خالد السمىت 
و وكان . وعلمها ُب لفظ أبو حنيفة

أستاذنا الشيخ اإلمام برىان األئمة 
علم أيب بكر وعلمها ُب لفظ أيب 

و كما اختار أبو حنيفة ُب لفظ . بكر
و حينئذٛتاد بن أيب . أبو حنيفة

سليمان بعد التأمل والتفكر ُب لفظ 
و غَت الشيخ اإلمام . أيب سليمان

القاضم أيب بكر الزر٧تم ُب لفظ أيب 
و فإنو يقطيع أيب حنيفة رٛتو ا . بكر

و قال أبو . حنيفة تعاذل ُب لفظ أيب
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طليب ُب لفظ أبو طليب وىم تكون 
و قال أبو حنيفة ُب لفظ أبو . عالمان
و أليب يوسف رٛتها ا تعاذل . حنيفة

و قال الشيخ أبو . ُب لفظ أيب يوسف
نصر الصفار األنصاري ُب لفظ أبو 

و قال أمَت ا١تؤمنُت علم ابن أيب . نصر
طالب كرم ا وجهح ُب لفظ أيب 

و أن الشيخ أبا يوسف . طالب
و عن . ا٢تمداين ُب لفظ أبا يوسف

الشيخ القاضم اإلمام عمر بن أيب بكر 
و كانت . الزر٧تم ُب لفظ أيب بكر

جارية أيب يوسف رٛتو ا تعاذل ُب 
و ُب ىذا الوقت من . لفظ أيب يوسف

أيب يوسف ُب الفقو ُب لفظ أيب 
و قال أيب يوسف حُت قيل لو . يوسف

و قال أيب يوسف . ُب لفظ أيب يوسف
وامنا . حُت قيل لو ُب لفظ أيب يوسف
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و . ُب لفظ أبو حنيفة تفقو أبو حنيفة
فرآه أبو يوسف ُب ثوب خلق ُب لفظ 

و روى أبو حنيفة رٛتة ا . أبو يوسف
و كما قال . عليو ُب لفظ أبو حنيفة

. أبو الطيب سعرا ُب لفظ أبو الطيب
و أىو السعيد أم الشقم ُب لفظ أم 

و ُب ٚتلة ٤تمد بن أيب بكر . الشقم
 .ا١تعروف ُب لفظ أيب بكر

 العلم اللقب . ب
العلم اللقب ىم احدى إلسم 
العلم اليت تعريف اإلسم اليت حيتوى 

 .على ا١تديح و اللوم
واما العلم لقب اليت تكون : التحليل

 44ُب كتاب تعليم ا١تتعلم ىم تكون 
بيانات وىم، ُب ٚتلة اليت فضل بٍت 
آدم وعلمها ُب لفظ بٍت آدم، و قد 
صنف السيد اإلمام األجل الشهيد 
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ناصر الدين ابو القإسم ُب لفظ السيد 
اإلمام، و أنشدنا الشيخ اإلمام 

األستاذ قوام الدين ُب لفظ الشيخ 
اإلمام، و قال ٤تمد بن اٟتسن  ُب 
لفظ رٛتو ا تعاذل، و اليب حنيفة  

ُب لفظ رٛتو ا تعاذل، و أنشد 
الشيخ اإلمام األجل األستاذ ركن 
اإلسالم ا١تعروف ُب لفظ الشيخ 

اإلمام، ويعرف ا تعاذل بالدليل ُب 
لفظ تعاذل، وقال أبو حنيفة رٛتو ا 
تعاذل ُب لفظ رٛتو ا تعاذل، و قال 

جعفر لسفيان الثوري رٛتو ا ُب لفظ 
رٛتو ا، و اليب حنيفة رٛتو ا تعاذل 

ُب لفظ رٛتو ا تعاذل، و أنشد 
الشيخ اإلمام األجل األستاذ ركن 
اإلسالم ا١تعروف ُب لفظ الشيخ 

اإلمام، ويعرف ا تعاذل بالدليل ُب 
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لفظ تعاذل، و قال أبو حنيفة رٛتو ا 
تعاذل ُب لفظ رٛتو ا تعاذل، قال 

جعفر لسفيان الثوري رٛتو ا ُب لفظ 
رٛتو ا، وقال النيب عليو الصالة 

 والسالم ُب لفظ النيب، 
وكان الشيخ اإلمام سديد الدين  

الشَتازي ُب لفظ الشيخ اإلمام، و 
برىان الدين صاحب  الشيخ اإلسالم

ا٢تداية حيكم ُب لفظ و الشيخ 
اإلسالم ، وكان الشيخ اإلمام األجل 

ُب لفظ الشيخ اإلمام، و شيخ 
اإلسالم برىان اٟتق والدين ُب لفظ 
شيخ اإلسالم، شيخ اإلسالم برىان 
اٟتق والدين ُب لفظ شيخ اإلسالم، 
برىان اٟتق والدين رٛتو ا تعاذل ُب 

أن ٤تمد بن ، ولفظ رٛتو ا تعاذل
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اماعيل اللخاري رٛتو ا تعاذل ُب 
 ، لفظ رٛتو ا تعاذل

وقد قال رسول ا صلعم ُب لفظ 
الشيخ اإلمام األجل  رسول ا، و

األستاذ سديد السَتازي للشافعم ُب 
لفظ الشيخ اإلمام، و قال رسول ا 

صلعم ُب لفظ رسول ا، و أليب 
يوسف رٛتهاا تعاذل ُب لفظ 

رٛتهاا تعاذل، و قال الشيخ أبو نصر 
الصفار األنصاري ُب لفظ الشيخ، و 

ايب طالب كرم ا وجحو ُب لفظ كرم 
ا وجحو، وأنشدنا الشيخ األجل 
ظهَت الدين مفىت األئمة اٟتسن بن 

علم ا١تعروف با١ترغيناىن شعرا ُب لفظ 
الشيخ، وأنشدنا الشيخ اإلسالم برىان 

الدين ُب لفظ الشيخ اإلسالم، 
وأنشدنا الشيخ اإلسالم برىان الدين 
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إذا العلم ُب لفظ الشيخ اإلسالم، و 
كان أستاذنا شيخ اإلسالم برىان 

الدين يوقف ُب لفظ شيخ اإلسالم، و 
عن أستاذنا الشيخ اإلمام األجل قوام 

الدين ُب لفظ الشيخ اإلمام، ان 
الشيخ أبا يوسف ا٢تمداين كان يوقف 

ُب لفظ الشيخ، عن الشيخ القاضى 
اإلمام عمر بن ايب بكر، و أنشدنا 

الشيخ اإلمام االجل قوام الدين ٛتاد 
بن أبراىيم ُب لفظ الشيخ اإلمام،  و 

عن الشيخ القاضم اإلمام عمر بن 
أيب بكر الزر٧تم ُب لفظ الشيخ، من 
رجاه  انشدنا الشيخ اإلمام األجل 

قوام الدين ٛتاد بن ابراىيم بن 
إٝتاعيل الصفار ُب لفظ الشيخ 

اإلمام،  وٝتعت الشيخ اإلمام األجل 
األستاذ فخر الدين الكاشاين ُب لفظ 
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الشيخ اإلمام، و قال ٤تمد رٛتو ا 
تعاذل ُب لفظ رٛتو ا تعاذل، و 

أنشدين الشيخ اإلمام األجل الزاىد 
العارف ركن الدين ٤تمد بن أيب بكر 

ا١تعروف ُب لفظ الشيخ اإلمام، 
وأنشدت للشيخ العميد أيب الفتح 

اللسيت ُب لفظ للشيخ، و أيب الفتح 
اللسيت رٛتو ا تعاذل ُب لفظ رٛتو ا 
تعاذل، وٝتعت الشيخ األديب األستاد 
زين اإلسالم ا١تعروف ُب لفظ الشيخ ، 
وحكم أن اإلمام الشيخ اٞتليل ٤تمد 
بن الفضل ُب لفظ الشيخ ، و للشيخ 
اٞتليل الزاىد اٟتجاج ٧تم الدين عمر 

بن ٤تمد النسفم ُب لفظ للشيخ،  
والشيخ اإلمام األجل ٧تم الدين عمر 

بن ٤تمد النسفم ُب لفظ والشيخ 
 .اإلمام
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 ينظر من ىيكال العلارة (ٖ
 العلم مفرد . أ

 إلسم علم ا١تفرد ىو أحد أنواع
 اليت تتكون من مقطع لفظم أو العلم 

 . لفظ ىند و زيدمفرد مثل 
واما علم مفرد مذكر الىت : التحليل

تكون ُب كتاب تعليم ا١تتعلم ىى 
وىم َب ٚتلة اليت .  عالما59تكون 

، ٤تمد، و والصالة على آدمفضل بٍت 
 رٛتو ا سنو قيل مد بن احل

 رٛتو الشافعمتعاذل، وقد حكم عن 
 برىانا تعاذل، و الشيخ اإلسالم 

 ابراىيمالدين صاحب ا٢تداية، و ابن 
 الصفار األنصاري، وكان إٝتاعيلبن 

 األئمة برىاناستاذنا الشيخ اإلمام 
علم بن أيب بكر، و حينئذ ٛتاد بن 

 و قال جعفر الصادق سليمان،أيب 
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 الثوري رٛتو ا، وكان استاذنا سفيانل
 األئمة علم بن برىانالشيخ اإلمام 

أيب بكر حيكم، غَت الشيخ اإلمام 
، وحكم عن  الزر٧تمالقاضى أيب بكر

 ٣تد، و شيخ  ٤تمدالشيخ اإلمام
 اٟتق والدين، و أن برىاناإلسالم 

 بن إٝتاعيل اللخاري رٛتو ا ٤تمد
تعاذل، و الشيخ اإلمام األجل األستاذ 

  للشافعم، أليبالسَتازيسديد 
 رٛتهاا تعاذل، و كما قال يوسف

 ابن ايب طالب،  علمأمَت ا١تؤمنُت
وأنشدنا الشيخ األجل ظهَت الدين 

 بن علم ا١تعروف اٟتسنمفىت األئمة 
با١ترغيناىن شعرا، وأنشدنا الشيخ 

األجل ظهَت الدين مفىت األئمة اٟتسن 
 ا١تعروف با١ترغيناىن شعرا، علمبن 

 الدين، برىانوأنشدنا الشيخ اإلسالم 
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 برىانو كان أستاذنا شيخ اإلسالم 
  يوسفالدين يوقف، و ان الشيخ أبا

ا٢تمداين كان يوقف، و عن الشيخ 
، و بكرالقاضى اإلمام عمر بن ايب 

أنشدنا الشيخ اإلمام االجل قوام 
، و عن الشيخ أبراىيمالدين ٛتاد بن 
 بن أيب بكر  عمرالقاضم اإلمام

الزر٧تم، و عن الشيخ القاضم اإلمام 
 الزر٧تم، من رجاه  بكرعمر بن أيب 

انشدنا الشيخ اإلمام األجل قوام 
 بن إٝتاعيل ابراىيمالدين ٛتاد بن 
 رٛتو ا تعاذل، ٤تمدالصفار، و قال 

و أنشدين الشيخ اإلمام األجل الزاىد 
 بن أيب بكر ٤تمدالعارف ركن الدين 

ا١تعروف، أنشدين الشيخ اإلمام األجل 
الزاىد العارف ركن الدين ٤تمد بن 

 ا١تعروف، و أنشدين الشيخ بكرأيب 



102 

 

اإلمام األجل الزاىد العارف ركن 
، و ا١تعروفالدين ٤تمد بن أيب بكر 

 اللسيت رٛتو ا تعاذل، و الفتحأيب 
وٝتعت الشيخ األديب األستاد زين 

، وحكم أن اإلمام ا١تعروفاإلسالم 
 بن الفضل، و ٤تمدالشيخ اٞتليل 

للشيخ اٞتليل الزاىد اٟتجاج ٧تم 
 بن ٤تمد النسفم، و عمرالدين 

للشيخ اٞتليل الزاىد اٟتجاج ٧تم 
 النسفم، و قال ٤تمدالدين عمر بن 

 بن عيسى رضم ا عنو، و قال علم
مرًن عليو الصالة والسالم، و البنيو 

 الدين،  و حسامالصدر الشهيد 
 السعيد تاج الدين وقت صدرال

الضحوة الكربى، و قال أنشدين 
 الشريعة يوسف ا٢تمدين، وقال سلطان

 الشريعة يوسف سلطانأنشدين 
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ا٢تمدين، و قال أنشدين سلطان 
 ا٢تمدين، وكان ابن يوسفالشريعة 

 حسن رضم ا تعاذل، و دخل علاس
 و زياد،بن زياد، و دخل حسن بن 

بن اٞتراح إبراىيم ودخل فقيو وىو 
على أيب يوسف يعوده، و ودخل فقيو 

وىو إبراىيم بن اٞتراح على أيب 
 عليو موسى يعوده، و كما قال يوسف

الصالة والسالم، و كان ٤تمد بن 
 بن اٟتسن، و فرآه ٤تمد، كان ٟتسنا

  ُب ثوب خلق، و قال ابويوسفأبو 
 ا٠تليل حُت قيل لو، للقاضم يوسف

بن أٛتد السجرزي، و للقاضم ا٠تليل 
  السجرزي، و قال ابوأٛتدبن 

 .الطيب
واما :  ٨تو العلم ا١تفرد مؤنثالتحليل 

علم مفرد مؤنث ُب كتاب تعليم 
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ا١تتعلم تكون عالمان وىم ُب ٚتلة 
 عليو الصالة  مرًنقال عيسى بن

أم والسالم ُب لفظ مرًن و أىو السعيد 
 .أم الشقمُب لفظ الشقم 

 العلم ا١تركب . ب
ب ينقسم إذل ثالثة كم ا١ترالعل

ُب إلسم العلم شكلت أجزاء ، وىم 
علد الرٛتن : تركيب اإلضافة كألفاظ 

والإلسم . أبو بكر: و كل كنية كألفاظ
العلم شكلت من تركيب اجملزي، 

حضر موت بعللك و : كألفاظ
والإلسم العلم شكلت من . سيلويو

كل كلمتُت  تركيب اإلسنادي ىم
 واحدة منها تعتمد على كلمة أخرى

شاب قرناىا، يعٍت مركب : كألفاظ
 .من الفعل والفاعل
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 مركب من تركيب اإلضاُب التحليل
 عالما، وىم ُب ٚتلة السيد 60تكون 

أبو اإلمام االجل الشهيد ناصر الدين 
 رٛتو ا تعاذل،  أبو حنيفة، والقاسم

 أبو رٛتو ا تعاذل، ويب حنيفة و ال
 ليوسف بن خالد السمىت، و حنيفة

وكان أستاذنا الشيخ اإلمام برىان 
، وكان أستاذنا أيب بكراألئمة علم 

أيب الشيخ اإلمام برىان األئمة علم 
، و أبو حنيفةكما اختار بكر، 

 بعد التأمل أيب سليمانحينئذٛتاد بن 
والتفكر، و غَت الشيخ اإلمام القاضم 

أيب  الزر٧تم، و فإنو يقطيع أيب بكر
أبو طليب  رٛتو ا تعاذل، قال حنيفة

أليب ، و أبو حنيفةوكان عالمان، قال 
 رٛتها ا تعاذل، و قال الشيخ يوسف

 الصفار األنصاري، و قال أبو نصر
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 كرم أيب طالبأمَت ا١تؤمنُت علم ابن 
 أبا يوسفا وجهح، و أن الشيخ 

ا٢تمداين، و عن الشيخ القاضم اإلمام 
عمر بن أيب بكر الزر٧تم، و كانت 

 رٛتو ا تعاذل، و أيب يوسفجارية 
 ُب أيب يوسفُب ىذا الوقت من 

 حُت قيل لو، أيب يوسفالفقو، و قال 
 أبو حفص، وكان أبو حنيفةوامنا تفقو 

، أبو حنيفةالكلَت يكتسب، و قال 
 الكلَت يكتسب، و أبو حفصوكان 
 الكلَت يكتسب، و أبو حفصوكان 
 ُب ثوب خلق، و روى أبو يوسففرآه 

 رٛتة ا عليو، و كما قال أبو حنيفة
أم  سعرا، و أىو السعيد أبو الطيب
 ا١تعروف، و أيب بكر٤تمد بن الشقم، 

 مد بن أٛتد، وللقاضم ا٠تليل بن 
 ابو ناصرالدين، علد ااٟتسن بن 
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علد القإسم، و مد بن اٟتسن بن 
 ابو القاسم، و الشيخ ناصرالدين، وا

الشيخ و ،برىان الديناإلمام  األجل 
 صاحب ا٢تداية، برىان الديناإلسالم 

 إٝتاعيل الصفارو ابن ابراىيم بن 
األنصاري، وكان استاذنا الشيخ اإلمام 

، جعفر الصادق، و قال برىان األئمة
 رٛتو ا، وكان استاذنا لسفيان الثوري
 علم بن برىان األئمةالشيخ اإلمام 

أيب بكر حيكم،  وحكم عن الشيخ 
 الصرحكم، و ٣تد الدين٤تمد  اإلمام

 والدين، و برىان اٟتقشيخ اإلسالم 
 رٛتو إٝتاعيل اللخاريأن ٤تمد بن 

ا تعاذل، و الشيخ اإلمام األجل 
و  للشافعم، سديد السَتازياألستاذ 

 با١ترغيناىن شعرا، و كما علم ا١تعروف
علم ابن ايب طالب، أمَت ا١تؤمنُت قال 
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 ظهَت الدينو وأنشدنا الشيخ األجل 
مفىت األئمة اٟتسن،  و وأنشدنا 

، و كان برىان الدينالشيخ اإلسالم 
 برىان الدينأستاذنا شيخ اإلسالم 

يوقف، و أنشدنا الشيخ اإلمام االجل 
 ٛتاد بن أبراىيم، و من قوام الدين

رجاه  انشدنا الشيخ اإلمام األجل 
 ٛتاد بن ابراىيم بن قوام الدين

إٝتاعيل الصفار، و من رجاه  انشدنا 
الشيخ اإلمام األجل قوام الدين ٛتاد 

، و أيب إٝتاعيل الصفاربن ابراىيم بن 
 رٛتو ا تعاذل، و للشيخ الفتح اللسيت

 عمر ٧تم الديناٞتليل الزاىد اٟتجاج 
بن ٤تمد النسفم، و للشيخ اٞتليل 
الزاىد اٟتجاج ٧تم الدين عمر بن 

الصدر ، و البنيو ٤تمد النسفم
 . حسام الدينالشهيد
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 وظيفة النحوية إلسم العلم في كتاب تعليم المتعلم  ﴾ب﴿
 مرفوعة األسماء . أ

 الفاعل .ٔ
الفاعل ىو اإلسم صرحيا كان أو 
مؤوال ْترف ا١تصدر وصلتو ا١تسند إليو 

الفعل ا١تلٍت للفاعل أو يعمل عمل الفعل، 
وا١تراد ب يعمل . كما ُب ا١تثال ا١تذكور

: إسم الفاعل، ٨تو: عمل الفعل ا١تذكور
. أَقَاِئٌم الزَّزْيَدانِ 

واما عالما اليت تكون ُب كتاب : التحليل
 عالما، وىم 39تعليم ا١تتعلم ىم تكون 

صنف  صلعم، وقد رسول اُب ٚتلة قال 
 الشهيد ناصر الدين السيد اإلمام األجل

، و النيب صلعمأبو القإسم، وقد تداوى 
رٛتو ا تعاذل، وأنشد أبو حنيفة قال 

 برىان الدين، و الشيخ اإلمام األجل
 األجل األستاذ قوام الشيخ اإلمامأنشدنا 
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 بن اٟتسن رٛتو ا ٤تمدالدين، و قال 
 األجل، و الشيخ اإلمامتعاذل، و أنشد 

 ليوسف على بن أبو حنيفةاليت كتلها 
 السمىت، 
أبو روحو العزيز أمرين، وقال ا و قدس 

أبو  رٛتو ا تعاذل، و كما اختار حنيفة
، جعفر الصادق، و قال علم، قال حنيفة
 عليو الصالة والسالم، وقد قال  النيبو قال

 وكان أبو الطيب صلعم، و قال رسول ا
، و الشيخ اإلمام األجلعالمان، و وذكر 

الصفار األنصاري، و الشيخ أبو نصر قال 
 بن أيب طالب، أمَت ا١تؤمنُت علمكما قال 
 ظهَت الدين مفيت الشيخ األجلوأنشدنا 

الشيخ األئمة اٟتسننب علم، وأنشدنا 
 ظهَت الدين مفيت األئمة اٟتسننب األجل

 برىان شيخ اإلسالمعلم،  وأنشدنا 
 صلعم، و أنشدنا رسول االدين، و قال 
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 قوام الدين، و قال الشيخ اإلمام األجل
النيب ، قال أبو حنيفة قال أبو يوسف، و

 عليو الصالة  موسى، و كما قالصلعم
 ُب ا١تنام، و دخل ٤تمدوالسالم، و رؤي 

الشيخ اإلمام  بن زياد، و أنشدىن حسن
  سلطان الزاىد العارف، و أنشديناألجل

 بن عيسىالشريعة يوسف ا٢تمدين، و قال 
أبو مرًن عليو الصالة والسالم، و كما قال 

 رضم ا تعاذل، و  علم، و قالالطيب
 .  ما يشاءويثلتاديحو 

 نائب الفاعل .ٕ
نائب الفاعل ىو ١تفعول اليت دل يسم 
فاعلو ويقوم مقام الفاعل، فيعطم ما كان 
للفاعل من رفع ووجوب تأخَته من فعلو 
ووجوب ٕتّرد فعلو من عالمة التثنية أو 

نائب .اٞتمع إذا كان مثٌت أو ٚتعا
                                

 .72، .نفس ا١ترجع 
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الفاعل ىو ١تفعول اليت دل، ما كان للفاعل 
 .فيعطم من رفع ووجوب تأخَته

استناًدا إذل التحليل  :التحليل 
، دل يتم العثور على ةاليت أجراه اللاحث

 تقع على النحو كماالإلسم العلم بيانات 
  .نائب الفاعل

 ملتداء  .ٖ
ا١تلتدأ إسم مرفوع يقع ُب أول 

 ىو ا١تسند اليو، دل يسلقو  .اٞتملة
. اي اليت إن ا١تلتدأ ىو إسم.عامل

استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
  . ملتدأتقع على النحو كماالإلسم العلم 

 
 
 
 

                                

، (دارالثقافة اإلسالمية: بَتوت) ملخص قواعداللغة العربية،فؤاد نعمة، 
27. 
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 ا٠ترب .ٗ
ا٠ترب ىو  ماُأسند اليو ملتدأ، 

 اي إن االصل ُب .مايكمل معٌت ا١تلتدأ
مرفوع - صرحيا كان أو مؤوال-ا٠ترب إسم

 .مسند للملتدأ مطابقا لو ُب التدكَت وضده
لوال التُت ٢تلك الناس، و لو ما ال : ٨تو

. لكتابة لضاع أكثر العلم
واما علم اليت تقع كما ا٠ترب : التحليل

 تكون عالمان، وىم ُب ٚتلة والصالة على
 . بن اٞتراحإبراىيم، وىو ٤تمد

 إسم كان وأحواهتا .٘
إسم كان ىو كل ملتدأ تدخل عليو 
كان او احدى اخواهتا، و إسم كان يكون 

. كان زيد قائما: مثل. دائما مرفوعا
أصلح، أضحى، ظل، : اخوات كان ىم

                                

 دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد
 .30،(اإلسالمية
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 (للتحول)صار  (للتوكيد)أمسى، بات 
ما زال، ما برح، ما انفك، ما  (للنفم)ليس 
. (لالستمرار)فتئ 

واما عالما الىت تقع كما إسم : التحليل
 عالما، وىم 11كان وأحواهتا ىم تكون 

، وكان ا تعاذلُب ٚتلة ولكن ييسره 
برىان األئمة علم بن أستاذنا الشيخ اإلمام 

 الدين أستاذنا الشيخ سديدأيب بكر، وكان 
 أستاذنا شيخ اإلسالمالشَتازي، و وكان 

الشيخ برىان الدين صاحب ا٢تداية، وكان 
األجل األستاذ شيخ اإلسالم، و اإلمام 

 برىان الدين، و  أستاذنا شيخ اإلسالمكان
حيكم عن الشيخى، و أبو حنيفة كان 
  أبو خفص، و وكان٤تمد بن حيمكان 

 بن اٟتسن بن ٤تمدالكلَت يكتسب، كان 
 .  رضم ا تعاذلابن علاساٟتسن، وكان 
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 خرب إن وأخواهتا .ٙ
وخرب إن يكون . خرب إن ىو كل

 .إن زيدا قائم: مثل. دائما مرفوعا
. أخوات إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل

. تنصب اإلسم وترفع ا٠ترب: حكمها
إن )للتوكيد : فوائدىا إن وأخوهتا

( لكن)لإلسدراك ( كأن)، للتشليو (وأن
. (لعل)للًتجم و التواقع  (ليت)للتمن 

استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
 خرب إن تقع على النحو كماالإلسم العلم 

 .وأخواهتا
 
 
 
 

                                

 ،(اإلسالمية دارالثقافة: بَتوت )العربية، قواعداللغة ملخص نعمة، فؤاد 
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 منصوبة األسماء . ب
 مفعول بو .ٔ

ا١تفعول بو ىو إسم منصوب يدل 
على من وقع عليو فعل الفاعل وال تثغَت معو 

. َيْطُلُب اْلَعاِقُل اْلِعْلمَ : مثل. صورة الفعل
واما عالما اليت تقع كما مفعول : التحليل

 عالما، وىم ُب ٚتلة الذى 8بو ىم تكون 
، ا تعاذل والعمل، و ليصونو بٌت آدمفضل 

 ٛتاد تعاذل بالدليل، و حينئذ  او ويعرف
 صلعم، رسولوبن أىب سليمان، و أمر 

 األستاذ فخر الشيخ اإلمام األجلوٝتعت 
 ُب ثوب خلق، أبو يوسفالدين، و فرآه 

 الستاذ زين اإلسالم الشيخ األديبوٝتعت 
 .ا١تعروف

 مفعول ألجلو .ٕ
ا١تفعول ألجلو ىو إسم منصوب يذكر 

اي يقع ُب جواب )بعد الفعل لليان سللو 
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ُتصرف الكافَّزت :  مثل .(حدث الفعل" دلَِ "
. تشجيًعا للعا١تُت
استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
 مفعول تقع على النحو كماالإلسم العلم 

 .ألجلو
 ا١تفعول معو .ٖ

ىو إسم منصوب يذكر  ا١تفعول معو
. بعد واو ٔتعٌت مع الداللة على ا١تصاحلة

. سرُت َوالنيلَ : مثل
استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
 مفعول تقع على النحو كماالإلسم العلم 

 معو
 ا١تفعول فيو  .ٗ

ا١تفعول فيو ىو إسم منصوب يذكر 
اى يقع ُب )لليان زمان الفعل او مكانو 

 . (مىت او اين، ٍب الفعل)جواب 
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ويسمى ا١تفعول فيو ظرف زمان إذا 
ويسمى ظرف . دل على زمن وقوع الفعل

سفَرْت : مكان اذا دل على مكان  مثل
. الطائرة لياًل 

استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
 مفعول تقع على النحو كماالإلسم العلم 

 .فيو
اٟتال   .٘

اٟتال ىو وصف فضلة يذكر لليان 
: ىيئة اإلسم اليت يكون الوصف لو، ٨تو
رجَع اٞتنُد ظافرًا، وادَّزْب ولَدَك صغَتُا، 

. ومررُت هبند راكلًة، وىذا َخالٌد ُمقلاًل 
استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
 . اٟتالتقع على النحو كماالإلسم العلم 
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 ا١تشتثٌت .ٙ
ا١تشتثٌت ىو إسم منصوب يقع بعد 

أدة من أدوات اإلستثناء ليخالف ما قللها ُب 
. اٟتكم

ويسمى . حضر الرجال إال زيًدا: مثل
مستثٌت "اإلسم الذى يقع قلل أدة االستثناء 

". منو
استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
 . مستٌتتقع على النحو كماالإلسم العلم 

ا١تنادى  .ٚ
ا١تنادى ىو إسم يقع بعد  أداة من 

:  وادوات النداء ىم. ادوات النداء
يا نائًما استيقظ : لكل مندى مثل: يا 

 أ٤تمُد أقلل: لنداء القريب مثل:ا٢تمزة 
واما العلم اليت تقع كما منادى : التحليل
 .رسول ا علم، وىم ُب ٚتلة يا 1تكون 
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التمييز  .ٛ
التمييز ىو إسم ٔتعٌت من ملُت ال هبام 
إسم أو نسلة نكرة ينصب ٘تييزا فخرج بالقيد 

اسًتيت : ٨تو. األول اٟتال وبالثاىن إسم ال
. قنطارًا فهًما

استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
 . ٘تييزتقع على النحو كماالإلسم العلم 

 خرب كان .ٜ
 ىو كل خرب ١تلتدأ تدخل عليو كان 

. َكاَن َزْيٌد َعاِلًما: مثل. أو إحدى اخواهتا
استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
 خلار تقع على النحو كماالإلسم العلم 

 .كان
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 إسم إنّ  .ٓٔ
 ىو كل ملتدأ تدخل عليو إّن او احدى 

. إنَّز اْلَلاَب َمْفتُتْوحٌ : مثل. اخواهتا
 واما العلم الىت تقع كما اسم إن :التحليل
 ا تعاذل عالما، وىى ُب ٚتلة فإن 4تكون 

 بن إٝتاعيل ٤تمدأمر رسولو صلعم، و أن 
 اإلمام الشيخ اٞتليلاللخاري، وحكم أن 

 الشيخ أبا يوسف٤تمد بن الفضل، و أن 
 .  ا٢تمدين

 ا١تفعول ا١تطلق  .ٔٔ
ىو إسم منصوب من لفظ الفعل 

يذكر معو لتوكيده أو لليان نوعو او  (مصدر)
. حفظُت الدرَس حفظًا: مثل. عدده

استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
 مفعول تقع على النحو كماالإلسم العلم 

 .ا١تطلق
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 مجرورة األسماء . ج
 ٣ترور ْترف اٞتر . 1

ّير اإلسم إذا وقع بعد حرف من 
-ُب-حىت-اذل-من :حروف اٞتر وىم

-الكاف-الالم-اللاء-رب-ُب-على-عن
-خال-منذ-مذ-تاء القسم-واو القسم

 .حاشا-عدا
. سرت من ا١تنزلِ : مثل

٣ترور واما العلم اليت تقع كما : التحليل
 عالما، وىم ُب ٚتلة 17 تكون ْترف اٞتر
 بن  مد، و قيلعلى ٤تمدوالصالة 

مد اٟتسن رٛتو ا تعاذل، و كما قيل 
عن بن اٟتسن بن علدا، و وقد حكم 

عن رسول ا  رٛتو ا تعاذل، والشافعم
  علم بن السمىت، وليوسفصلعم، 
عن  الثوري رٛتو ا، وحكم لسفيان

 ٤تمد ٣تد الدين الصرحكم، الشيخ اإلمام
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 األجا قوام عن أستاده الشيخ اإلمامو 
 أليب يوسفالدين أٛتد بن علد الرشيد، و 

 ا٠تليل بن أٛتد  للقضمرٛتها ا تعاذل، و
من أيب السجرزي، و ُب ىذا الوقت 

على  اٟتق، و بل يتوكل  من ا، ويوسف
 تعاذل، اذل ا ويطلب، و تفويض األمر ا

 با تعاذل، و كفى اذل او تفويض األمر 
 الزاىد اٟتجاج للشيخ اٞتليلشهيدا، و 

 .٧تم الدين عمر بن ٤تمد النسفم
 ٣ترور باإلضافة .ٕ

يكون اإلسم ٣ترورا إذا كان مضافا 
وا١تضاف اليو ىو إسم أو ضمَت  :اليو

زرت حديقة : مثل. ينسب إذل إسم سابق
. األمساكِ 

واما العلم اليت تقع كما ٣ترور : التحليل .ٖ
 عالما، وىى ُب 20باإلضافة وىم تكون 

بن أٛتد السجرزي، و لقضم ا٠تليل ٚتلة ل
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، و أٛتد السجرزيللقاضم ا٠تليل بن 
  ناصرالدين، وعلد امد بن اٟتسن بن 

برىان ابو القإسم، و الشيخ اإلمام  األجل 
 برىان الدين، و الشيخ اإلسالم الدين

إٝتاعيل صاحب ا٢تداية، و ابن ابراىيم بن 
 األنصاري، وكان استاذنا الشيخ الصفار
جعفر ، و قال برىان األئمةاإلمام 

  رٛتو ا،لسفيان الثوري، و الصادق
 برىان األئمة وكان استاذنا الشيخ اإلمام 

 علم بن أيب بكر حيكم، 
 ٣تد الدين٤تمد  وحكم عن الشيخ اإلمام

 برىان اٟتقالصرحكم، وشيخ اإلسالم 
 إٝتاعيل اللخاريوالدي، و أن ٤تمد بن 

رٛتو ا تعاذل، و الشيخ اإلمام األجل 
 علم  للشافعم، وسديد السَتازياألستاذ 
أمَت  با١ترغيناىن شعرا، و كما قال ا١تعروف
علم ابن ايب طالب، وأنشدنا ا١تؤمنُت 
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 مفىت األئمة ظهَت الدينالشيخ األجل 
برىان اٟتسن، وأنشدنا الشيخ اإلسالم 

برىان ، و كان أستاذنا شيخ اإلسالم الدين
 . يوقفالدين

 التابع اإلسم اجملرور .ٗ
يكون اإلسم ايضا اذا كان تابعا 

- النعت: والتوابع ىم. إلسم ٣ترور
:  مثل. اللدل-التوكيد-العطف

قضينا الصيف ُب قرية بعيدٍة : النعت مثل
عن ا١تدينة 
أعجلت بالصحافِة ا١تدرسِة : العطف مثل

و٣تالهتا 
نكلمت مع القاعِد نفِسو : التوكيد مثل
. مررت بأخيك عادل: اللدل مثل

استناًدا إذل التحليل اليت  :التحليل
، دل يتم العثور على بيانات ةأجراه اللاحث
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 تابع تقع على النحو كماالإلسم العلم 
 .اإلسم اجملرور

 
إنجاز تركيب إلسم العلم في كتاب تعليم المتعلم في   ﴾ج﴿

 تعليم النحو
تدريس تركيب الىت ديكن ا١تدرس ان يستقعها كما يلى  

 :منها 
 اللحث عن تركيب النحو ُب كتاب تعليم ا١تتعلم .ٔ

تركيب ٚتلة فعلية ُب إلسم العلم ُب كتاب  . أ
 تعليم ا١تتعلم

قال : مثل ُب كتاب تعليم ا١تتعلم
+ وىم تتكون من الفعل :  صلعمرسول اُ 

 .و إسم الفاعل
 .قال ٤تمدٌ : ا١تثال من ا١تدرس 

  تركيب ا٠ترب  . ب
وىو : مثل ُب كتاب تعليم ا١تتعلم

وىم تتكون ملتدأ وىم :  بن اٞتراحإبراىيمُ 
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إلسم العلم اليت جعل ا٠ترب وىم + مرفوع 
أدين اُ : ا١تثال من ا١تدرس. مرفوع 

 .ألجتهدن
 تركيب إسم كان  . ج

أبو كان : مثل ُب كتاب تعليم ا١تتعلم
وىم تتكون : حيكم عن الشيخىحنيفة 

وىم أبو حنيفة  إسم كان + حرف كان 
 .خرب كان حيكم وىم منصوب + مرفوع 

 .كان زيد قائما: ا١تثال من ا١تدرس
 تركيب مفعول بو  . د

أبو فرآه : مثل ُب كتاب تعليم ا١تتعلم
وىم تتكون جرف :  ُب ثوب خلقيوسف
مفعول بو + ضمَت متصل + فعل+ جواب 

ا١تثال من . أبو يوسف وىم منصوب
 .ضرب زيد عمرا: ا١تدرس
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 تركيب ا١تنادى . ه
رسول يا : مثل ُب كتاب تعليم ا١تتعلم

+ وىم تتكون حرف ا١تنادى ....: ا 
يا : ا١تثال من ا١تدرس. إلسم العلم لقب 

 .حلييب
 تركيب إسم إن . و

 ٤تمدأن : مثل ُب كتاب تعليم ا١تتعلم
وىم تتكون حرف : بن إٝتاعيل اللخاري

 .إسم ان ٤تمد وىم منصوب+ إن
 .إن زيدا قائما: ا١تثال من ا١تدرس

 تركيب ٣ترور ْترف األل . ز
عن و: .... مثل ُب كتاب تعليم ا١تتعلم

وىم تتكون حرف : صلعمرسول ا 
إلسم العلم "+ عن"حرف اٞتر + العطف

 ".عن"اليت ٣ترور ٟترف 
 .من ا تعاذل: ا١تثال من ا١تدرس
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 تركيب ٣ترور باإلضافة . ح
: ..... مثل ُب كتاب تعليم ا١تتعلم

وىم ...: بن أٛتد السجرزيلقضم ا٠تليل ل
إلسم العلم الىت ٣ترور + تتكون حرف اٞتر

. مضاف اليو+ وىم مضاف" ل"ْترف اٞتر 
 .زرت حديقة األمساكِ : ا١تثال من ا١تدرس

 أخذ التقوًن .ٕ
 :ا١تثال . اعطاء ا١تدرس التمرينات

ْتث عن الًتكيب النحوي ُب كتاب تعليم  . أ
عُت أنواع تركيلها إلسم العلم ُب العلم ! ا١تتعلم

 . النحوى
ىات الكلمة ُب كتاب تعليم ا١تتعلم إلسم  . ب

 .العلم الىت ٖتتوى على الًتكيب النحو فيو
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 رابعاللاب ال
 الخاتمة

 
 نتيجة اللحث  ﴾أ﴿

فنتيجة ىذا اختتمت اللاحثة ىذا اللحث العلمى 
 :اللحث كما يلى

: كان أنواع إلسم العلم ُب كتاب تعليم ا١تتعلم ىم .ٔ
 عالما، تتكون من إسم العلم 315تتكون من 

 بيتانات ينظر 2.  عالما18 ينظر من اإلسم األول
 عالما 44 عالما من كنية، 28من اإلسم الثاين، 

 عالما من إسم العلم مفرد مذكر، 59من اللقب، 
 . عالما علم مركب60 علم مفرد مؤنث و 1

 كان التحليل النحوي عن اإلسم العلم َب نص  .ٕ
 عالما تقع 39: كتاب تعليم ا١تتعلم ىم تتكون

 بيانات 11 بيانات تقع كما ا٠ترب، 2كما الفاعل، 
 بيانات تقع كما 8تقع كما إسم كان وأخواهتا، 

 بيانات 4 بيانات تقع كما منادى، 1مفعول بو، 

130 
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 بيانات تقع كما إسم ٣ترور 17تقع كما إسم إن، 
 بيانات تقع كما ٣ترور 20ْترف اٞتر، و 

 .باإلضافة
كان عملية تدرسى إلسم العلم على النص ُب  .ٖ

يستطيع ا١تدرس أن ّيعل : كتاب تعليم ا١تتعلم ىم
النحو ُب الًتكيب ٚتلة مفيد مناسلا للقواعد عن 

 .كتاب تعليم ا١تتعلم وأمثا٢تا ٍب يأخذ التقوًن
 

 اإلقتراحات  ﴾ب﴿
 للمدرسُت .ٔ

ينلغم على مدرس اللغة العربية أن يعطى 
األمثال إلسم العلم على اللتلميذات ُب كتاب 
تعليم ا١تتعّلم والتمرينات الكثَتة ُب تعليم النحو 
أو تعليم اللغة العربية لكى يزيد فهم اللتلميذات 

 .ُب التعليم
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 للتلميذات .ٕ
 أن يتعلمن ويلحثن اللتلميذاتينلغم على 

األمثال من ٚتلة إلسم العلم َب نص كتاب تعليم 
ا١تتعّلم وغَت ذلك ُب تعليم النحو  ُب بيئة ا١تدرسة  

 .أو خارجها
 للقارئ .ٖ

ئُت واألخوات القارئات اررجو من اإلخوان القأ . أ
 اان يهتّموا ٔتا ُب ىذ

.  اللحث من القواعد
رجومن اٞتميع تصحيح ىذ اللحث من أ . ب

األخطاء والغلظات وزيادة من النقائص 
 .واستفيدوا مايفيدكم وانتفعوا ما ينفعكم
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