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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري . أ
 تعريف علم البالغة .1

إذا وصل  -البالغة يف اللغة ىي الوصول واالنتهاء. يقال بلغ فالن مراده
لبالغة ىي تأدية اظتعٌت اصتليل واضحا ا .٘ٔإذا انتهى إليها -إليو، وبلغ الراكب اظتدينة

الئمة كل كالم للموطن بعبارة صحيحة فصيحة: عتا يف النفس أثر حالب، مع م
. وقد شتيت البالغة بالغة ألهنا تنهي ٙٔالذي يقال فيو، واألشخاص الذين خياطبون

 . ٚٔاظتعٌت إىل قلب السامع فيفهمو

والبالغة يف االصطالح: قيل إهنا مطابقة الكالم ظتقتضى اضتال مع فصاحتو،  
أيضا ىي حسن السبك  وقيل بأهنا الوصول إىل اظتعاين البديعة باأللفاظ اضتسنة، وقيل

 .ٛٔمع جودة اظتعٌت

 فعلم البالغة ىو العلم بالقواعد اليت هبا يعرف أداء رتيع الًتاكيب حقها   
شبيو واجملاز والكناية على وجهها وإيداع احملسنات بال كلفة مع فصاحة توإيراد أنواع ال

البيان حيًتز بو يف علم البالغة ثالثة علوم "البيان واظتعاين والبديع". علم و .ٜٔالكالم
 عن أن يكون الكالم أو الكلمة غَتعن التعقيد اظتعنوي أي 

 

                                                             
 .ٖٔ .)اظتكتبة العصرية: بَتوت، بدون سنة(، ص ،جواهر البالغة فى المعاني والبيان والبديعأزتد اعتاشم،  ٘ٔ
 ٕٖ. ، صنفس اظترجع ٙٔ
    (، ٜٜٓٔ)دار العلوم العربية، بَتوت،  ،الدليل إلى البالغة وعروض الخليلعلي رتيل سلوم، حسن ػتمد نور الدين،   ٚٔ
 .ٕٔ .ص
 نفس اظترجع  ٛٔ
 موجز البالغة، ػتمد الطاىر بن عاشور ٜٔ
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واضح الداللة على اظتعٌت اظتراد. وعلم اظتعاين حيًتز بو عن اطتطأ يف تأدية اظتعٌت الذي 
 يريده اظتتكلم إليصالو إىل ذىن السامع.

حتسُت الكالم  وعلم البديع حيًتز بو عن النادر االستعمال لفظا ومعنا أو أراد بو 
. فبذلك أصبح علم البالغة علما مهّما من علوم اللغة العربية. ومباحثو ٕٓلفظا ومعنا

 مقًتنة مبباحث إعجاز القرآن، ألنو لو دورا مهّما لفهم إعجاز القرآن وإدراكو.

 تعريف علم المعاني .2

علم اظتعاين ىو علم تعرف بو أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى 
. وقال السكاكي "علم اظتعاين: ىو تتبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة، وما ٕٔاضتال

يتصل هبا من االستحسان وغَته ليحًتز بالوقوف عليها عن اطتطأ يف تطبيق الكالم 
 .  ٕٕعلى ما تقتضي اضتال ذكره"

يدور ىذا العلم حول حتليل اصتملة اظتفيدة إىل عناصرىا، والبحث يف أحوال كل  
ها يف اللسان العريب، ومواقع التعريف والتنكَت، واإلطالق والتقييد، والتأكيد عنصر من

وعدمو، ومواقع القصر وعدمو، وحول اقًتان اصتمل اظتفيدة ببعضها، بعطف أو بغَت 
عطف، ومواقع كل منهما ومقتضياتو، وحول كون اصتملة مساوية يف ألفاظها ظتعناىا أو 

 .ٖٕأقل منو أو زائدا عليو وؿتو ذلك

 علم اظتعاين لو فائدة خاصة ؽتتازة عن علوم أخرى وىي:

معرفة إعجاز القرآن من جهة ماخّصو اهلل بو من جودة السبك وحسن الوصف   -
 وبراعة الًتاكيب ولطف اإلجياز وما اشتمل عليو من سهولة الًتكيب.

                                                             
 ٕ-ٔ(، ص: ٕٕٔٓ، Al-Mujtahadah Press ،Pekanbaru) تلخيص في علم البيانأزتد شاه،   ٕٓ
 ٘ٔ، )بَتوت: دار الكتب العلمة( ص. اإليضاح في علوم البالغةطتطيب القزويٌت، ا ٕٔ
 ٙٔ، ص. نفس اظترجع ٕٕ
 ٜٖٔص.  (دمسق : دار القلم. )البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها عبد الرزتن حسن،  ٖٕ
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 .ٕٗوالوقوف على أسرار البالغة والفصاحة -

 تعريف الداللة .3

داللة، وقد ذكر علماء اللغة يف لفظ  -يدل-دلّ  منالداللة لغة : مصدر 
 )داللة ثالث لغات: َداللة وِداللة وُداللة بفتح الدال وكسرىا وضمها، والفتح أقوى. 

ويقال أيضا )الدلولة( بالضم وقلب األلف واوا. وقد جاء الفعل ) دّل ( 
" ودل ظتعان عديدة، منها: أن يكون مبعٌت ىدى وإرشاد، جاء يف لسان العرب: 

فالن إذا ىدى، ومنو قول الرسول صلى اهلل عليو وسلم: " إن الدال على اطتَت  
 كفاعلو ". 

وأما اصطالحا : فعرفها علماء اظتنطق بأهنا كون اللفظ مىت أطلق فهم منو 
اظتعاين مثل داللة )ضرب( على الضرب، وىي اظتقصود هبا عند األصوليُت الداللة 

 ثالثة أقسام، وىي: الوضعية اللفظية، وتنقسم إىل

داللة اظتطابقة وىي داللة اللفظ على دتام مسماه أي  أن يدل اللفظ على دتام  - أ
اظتعٌت الذي وضع لو، كداللة لفظ اإلنسان على اضتيوان الناطق. وعبارة أخرى 

 ىي الداللة اضتقيقية العجمية اليت وضعت اللفظ يف أصول اللغة.

معناه. كداللة لفظ اإلنسان على   داللة التضمن ىي داللة اللفظ على جزء - ب
)ناطق( فقطن أو داللة البيت على )اصتدارن( فقط. وشتيت الداللة ىنا بـ 
التضمن، ألن اللفط تضمن ما دّل عليو ، وداللة اظتطابقة أكثر شيوعا يف اللغة 
من داللة التضمن، وأرى بأن ىذه الداللة تعًتب ؽتا عرفو البالغيُت بــ " اجملاز 

 ولكن بعالقتو اصتزئية. اظترسل "

 

                                                             
 ٚٗ، ص. المرجع السابقأزتد اعتامشى،  ٕٗ
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داللة االلتزام ىي داللة اللفظ على الزمو، كداللة األسد على الشجاعة. ىذا   -جـ 
اظتعٌت الالزم ذىنا ال ينفك عن اظتعٌت اضتقيقي. وشتيت ىذه الداللة بااللتزام  
ألن اللفظ دّل على ما دّل عليو لزوما عن طريق انتقال الذىن من اللفظ إىل 

راد بو. وقد تكون داللة االلتزام قريبة ظتفهوم الكناية عن نسبة عند اظتعٌت اظت
 ٕ٘البالغيُت القدماء.

 تعريف الكالم .4

 ٕٙالكالم ىو اللفظ اظتركب اظتفيد بالوضع.

 ٕٚالكالم ىو قصيدة فصيحة أو بليغة.

 الكالم إما خرب وإما إنشاء

 الكالم اطتربي ىو كالم حيتمل فيو الصدق والكذب لذاتو. . أ

 ٕٛاإلنشائي ىو كالم ال حيتمل فيو الصدق والكذب لذاتو.الكالم   . ب

جـ. الكالم اطتربي إما أن يكون رتلة فعلية وإما أن يكون رتلة اشتية، وكل   كالم 
 خربيا كان أو إنشائيا قسمان: رتلة فعلية ورتلة اشتية.

اصتملة الفعلية ىي ما تًتكب من الفعل والفاعل على األقل. وىي تفيد حدوث  . أ
زمن معُت مع االستمرار والتجدد، أي حدوث الفعل أو ما اتصف بو شيئ يف 

يف إحدى األزمنة الثالثة: زمن ماض وزمن اآلن أو اضتال وزمن مستقبل على 
 حسب الدليل يدّل عليو. 

 

                                                             
   ٕ، ص.ٕٛٓٓ التأويل عند المفسرين، يلغوية فأثر الداللة ال،  كمال أزتد فاحل اظتقابلة ٕ٘
   ٘، اضترمُت، ص.الكواكب الدريةػتمد بن أزتد بن عبد البارى،  ٕٙ
   ٖ(، ص.ٜٜ٘ٔ، )اظتنصررة:  مكتبة اإلديان، قاموس قواعد البالغة العربية وأصول النقد والتذوقمسعد اعتواري،   ٕٚ
 ٘ٗ)اظتكتبة العصرية: بَتوت، بدون سنة(، ص.  ،ن والبديعجواهر البالغة فى المعاني والبياأزتد اعتاشم،  ٕٛ
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اصتملة االشتية ىي ما تًتكب من اظتبتدأ واطترب على األقل فاظتبتدأ مسند إليو   . ب
 واطترب مسند.

 ٜٕى إثبات شيء لشيئ آخر أي إثبات اظتسند إىل اظتسند إليووىي تفيد عل      
  

  أنواع جملة اسمية .5

 المبتدأ .1

 ويكون: ليوإواظتبتدأ ىو اظتسَنُد ، ٖٓاظتبتدأ اسم مرفوع يقع يف أول اصتملة
إما اشتا معربا أو اشتا مبنيا ) ضمَتا أو اسم إشارة أو اشتا موصوال أو اسم  (ٔ

 شرط
 من ما والفعل أو من أن واشتها وخربىا مصدرا مؤوال من أن والفعل أو (ٕ

 اظتبتدأ يأيت دائما يف أول اصتملة.
 وإما نكرة مفيدة  (ٖ

 
 حكم المبتدأ - أ

 :للمبتدأ ستسُة أحكامٍ 
، اليت ىي   :األول وجوُب رفعِو. وقد جيرُّ بالباِء أو من الزائدتُت، أو بربِّ

ؿتو }ىل من خالٍق غَُت حرُف جر شبيٌو بالزائد. فاألول ؿتو "ِِبَسِبك اهلل". والثاين 
 اهلل يَرزقكم؟!{ . والثالث ؿتو "يا ُربَّ كاسيٍة يف الدنيا عاريٌة يوَم القيامة".

وجوب كونو معرفًة ؿتو "ػتمٌد رسوُل اهلِل" أو نكرًة ُمفيدًة، ؿتو  : الثاني
 "غتلُس علٍم يُنتفُع بِو خٌَت من عبادة سبعَُت سنة".

 عشر شرطاً وتكون النكرة مفيدة بأحِد أربعَة 

                                                             

    ٛ٘، ص. نفس اظترجعٜٕ 
  ٕٚ ص.  : بَتوت بدون سنة،ملخص قواعد اللغة العربية،دار الثقافة اإلسالميةفؤاد نعمة،  ٖٓ
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( باإلضافة لفظًا ؿتو ستُس َصلواٍت كَتبهنَّ اهللُ"، أو معًٌت، ؿتو "كلٌّ ديوُت"، وؿتو ٔ)
 }ُقْل كلٌّ يعمل على شاكلتو{ ، أي كل أحٍد.

( بالوصف لفظاً، ؿتو }لَعبٌد مؤمٌن خٌَت من ُمشرك{ ، أو تقديراً ؿتو "َشرَّ أىرَّ ذا ٕ)
يٌم وأمٌر عظيٌم أو معًٌت بأن تكوَن ناب"، وؿتو "أمٌر أتى بك"، أي شر عظ

 ْيٌل عندنا" أي رجٌل حقٌَت، ألن التصغََت فيو معٌت الوصف.جَ ُمصفَّرًة، ؿتو رُ 
مًا عليها، ؿتو }وفوَق كل ذي علٍم ٖ) ( بأن يكوَن خربُىا ظرفًا أو جارًّا وغترورًا ُمقدَّ

 عليٌم، ولكل أجٍل كتاب".
"لوال"، أو "إذا" الُفجائّيِة. فاألول ؿتو "ما ( بأن تقَع بعد نفٍي أو استفهام. أو ٗ)

 أحٌد عندنا"، والثاين ؿتو أإلٌو مع اهلل؟ "، والثالث كقول الشاعر ]من البسيط[
والرابُع ؿتو  َلمَّا استَقلَّْت َمطاياُىنَّ لِلظَّْعن ...لْوال اْصِطباٌر ألْوَدى ُكلُّ ذي ِمَقٍة 

 "خرجُت فاذا أسٌد رابٌض".
عاملًة، ؿتو "إعطاٌء ِقرشًا يف سبيل العلم ينهض باألمة". وؿتو "أمٌر ( بأن تكوَن ٘)

عطاه عمل النصب يف "قرشاً" على إ)ف مبعروٍف صدقٌة، وهنٌي عن ُمنكر َصَدقٌة".
 .أنو مفعول بو. وأمر وهني يتعلق هبما حرف اصتر واجملرور مفعول عتا غَت صريح( 

ول تفهام و"ما" التعجبيَّة وكم اطتربيَّة. فاأل( بأن تكوَن ُمبَهمًة، كأشتاء الشرط واالسٙ)
ؿتو "من جيتهْد يُفِلْح"، والثاين ؿتو "من غتتهد؟ وكم علمًا يف صدرك؟  والثالث 

 ؿتو "ما أحسَن العلَم! "، والرابُع ؿتو "كم مأثرٍة لك! ".
، فاألا ( بأن تكون مفيدًة للدُّعاِء خبَت مٚ) ين ؿتو وُل ؿتو "سالٌم عليكم". والثاأو شرٍّ

 }َوْيٌل لِلمطّففُت{ .
( بأن تكون َخلقاً عن موصوف، ؿتو "عاملٌ خٌَت من جاىل"، أي رجٌل عاملٌ. ومنو ٛ)

 اظتثُل "ضعيٌف عاَذ بَقرَملة".
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 ول كقول الشاعر ]من الطويل[فاأل ،( بأن تقع صدَر رتلٍة ُمرتبطٍة بالواو أو بدوهناٜ)
والثاين كقول ، ػُتيَّاَك َأخَفى َضْوُؤُه ُكلَّ شارِقِ  ...َبدا َسرَيْنا وؾَتٌْم َقْد َأضاَء، َفُمْذ 

ئُب َيطرُُقها يف الدَّىِر واحدًة  الشاعر ]من البسيط[ وُكلَّ يَوم تَراين ُمْديَةٌ  ...الذِّ
 .بِيدي

 ( بأن يراَد هبا التنويُع، أي التفصيُل والتقسيُم كقول امرئ القيس ]من اظتتقارب[ٓٔ)
 على الرُّْكبَتَـُْتِ  فـَثـَْوٌب لَِبْسُت، وثـَْوٌب َأُجرّ  فأَقبَـْلُت َزْحفاً 

( بأن تُعطف على معرفة، أو يُعطَف عليها معرفة. فاألوُل ؿتو "خالٌد ورجٌل ٔٔ)
 يتعلمان النحو"، والثاين ؿتو "رجٌل وخالٌد يتعلماِن البياَن".

ول ؿتو أل( بأن تُعَطَف على نكرة موصوفة، أو يُعَطف عليها نكرٌة موصوفة فإٔ)
"قوٌل معروٌف ومغفرة خٌَت من صدقة يَتبُعها أذًى، والثاين ؿتو "طاعٌة وقوٌل 

 معروف".
( بأن يرَاد هبا حقيقُة اصتنِس ال فرٌد واحٌد منو، ؿتو "ذترٌة خٌَت من َجرادة" و"رجٌل ٖٔ)

 أقوى من امرأة".
الثالث جواز  ة( بأن َتقع جواباً، ؿتو "رجٌل" يف جواب من قال "َمْن عندك؟ فائدٗٔ)

 .حذفو إن دلَّ عليو دليٌل، تقول "كيف سعيٌد؟
 

 : وجوُب حذفِو وذلك يف أربعِة مواضع لرابع  ا 
إن دلَّ عليو جواُب القسم، ؿتو "يف ِذمَّيت ألفعلنَّ كذا"، أي يف ِذمَّيت َعهٌد أو ( ٔ)

 ميثاٌق.
وطاعٌة"، أي َصربي  إن كان خربُه مصدراً نائبًا عن فعلِو ؿتو "صرٌب رتيٌل" و"شتعٌ  (ٕ)

 صرٌب رتيٌل، وأمري شتٌع وطاعٌة.
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إن كان اطترُب ؼتصوصًا باظتدح أو الذمِّ بعد "نِْعَم وبِئَس". مؤخراً عنهما، ؿتو نعَم  (ٖ)
الرجُل أبو طالٍب، وبِئَس الرجُل أبو عَتٍب، فأبو، يف اظتثالُِت، خرٌب ظتبتدأ ػتذوٍف 

 تقديرُُه "ىَو".
ل نَعتًا ُقطَع عن النَّعتّية يف َمعِرض مدٍح أو ذم أو ترحٍُّم، ؿتو صإن كان يف األ (ٗ)

 ىل فالٍن اظتسكُُت".إ"ُخُذ بيِد زىٍَت الكرًُن" و"دَْع غتالسَة فالٍن اللئيُم" و"احِسْن 
َم على اطترب وقد جيُب تقدًُن اطترِب عليو. وقد إن األ الخامس صَل فيو أن يتقدَّ
 ٖٔجيوز األمران.

 
 تدأَأقسام  المب - ب

اظتبتدأ ثالثُة أقساٍم صريٌح، ؿتو "الكرًُن ػتبوٌب"، وضمٌَت منفصٌل، ؿتو "أنَت 
غتتهد"، ومؤّوٌل، ؿتو "وأن َتصوموا خٌَت لكْم"، وؿتو }َسواٌء عليهم أأنَذرهتُْم أم مل 

َعيدّي خٌَت من أن تراه".
ُ
 تُنِذرىْم{ ، ومنُو اظتَثُل "َتسمُع باظت

ُم أحدمهاَم. واألصُل يف اظتتبدأ أن يَتقدَّ األ  صُل يف اطترب أن يتأّخَر. وقد يتقدَّ
 وجوباً، فيتأخُر اآلخُر وجوباً.

 : يف ستة مواضعَ  أوجيُب تقدًن اظتبتد
شتاء اليت عتا صدُر الكالِم، كأشتاء الشرِط، ؿتو أن يكون من األ ول  األ

لتعجُّبّيِة، ؿتو }من يـَّتِق اهلَل يُفلْح"، وأشتاء االستفهام، ؿتو "من جاَء؟ "، "وما" ا
 "ما أحسَن الفضيلَة! " وكم اطتربيِة ؿتو "كم كتاب عندي! ".

أن يكون ُمشّبهًا باسم الشرط، ؿتو "الذي يتجهُد فلو جائزٌة"  الثاني
شبو اسم الشرط يف أ)فاظتبتدأ ىنا  و"كلُّ تلميٍذ جيتهُد فهو على ىدًى".

 فهو يف قوةعمومو، واستقبال الفعل بعده وكونو سبباً ظتا بعده، 
 

                                                             
    ٕٖٔ(، ص.ٕٚٓٓ، )دار الفكر:  بربوت. جامع الدروس اللغة العربية ، شيخ اظتصطفى الغالييٌتٖٔ
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وعتذا  . ي تلميذ جيتهد فهو على ىدى(أن تقول )من جيتهد فلو جائزة( و )أ 
 (.دخلت الفاء يف اطترب كما تدخل يف جواب الشرط

ىل اسٍم لو صدُر الكالم، ؿتو "غالُم َمن غتتهٌد؟ " إأن يضاَف  الثالث  
 و"زماُم كم أمر يف يدك".

ىي اليت يسموهنا الَم االبتداء( ، أن يكون مقًتناً بالم التأكيد )و  الرابع  
 لعبٌد مْؤمٌن خٌَت من مشرٍك".: ؿتو 

 وليس ىنا أن يكون لك من اظتبتدأ واطترب معرفًة أو نكرًة، الخامس  
م اظتبتدأ خشيَة التباس اظتسَنِد باظتسَنِد  ليو، ؿتو إكرينٌة تعُت أحدمها، فيتقدَّ

أخوَك"، إن أردَت اإلخباَر  و"عليٌّ  ِخ،"أخوك علي"، إن أردَت اإلخباَر عن األ
عن علي، وؿتو "أَسنٌّ منك أَسنٌّ مٍت" إن قصدَت اإلخبار عمَّن ىو أسنٌّ من 
ؼتاطبك "وأسن مٍت أسن منَك"، إن أردَت اإلخباَر عّمن ىو أسنُّ منَك 

 نفِسَك.
فان كان ىناك قرينة دتيز اظتبتدأ واطترب، جاز التقدًن والتأخَت ؿتو "رجل 

اضر رجل صاحل" وؿتو "بنو أبنائنا بنونا"، بتقدًن اظتبتدأ، صاحل حاضر، وح
و"بنونا" بنو أبنائنا، بتقدًن اطترب. ألنو سواء أتقدم أحدمها أم تأخر، فاظتعٌت 

 على كل حال أن بٌت أبنائنا ىم بنونا.
أن يكون اظتبتدأ ػتصورًا يف اطترب، وذلك بأن يقًتَن اطترُب بإال  السادس

)إذ اظتعٌت ما . إال رسوٌل{ أو معًٌت، ؿتو "إمنا أنت نذيٌر" لفظًا ؿتو }وما ػتمدٌ 
أنت إال نذير. ومعٌت اضتصر ىنا أن اظتبتدأ )وىو ػتمد، يف اظتثال األول( 
منحصر يف صفة الرسالة، فلو قيل "ما رسول إال ػتمد". بتقدًن اطترب، فسد 

 ن صفة الرسالة منحصرة يفأاظتعٌت، ألن اظتعٌت يكون حينئذ 
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هنا ليست منحصرة فيو. بل ىي شاملة لو ولغَته من الرسل، أمد مع ػت 
 ٕٖصلوات اهلل عليهم. وىكذا الشأن يف اظتثال الثاين( .

 
 الخبر .2

اطترب ىو ما يكمل معٌت اظتبتدأ أي ىو اصتزء الذي ينتظم منو مع اظتبتدأ رتلة 
  ٖٖفعلية.

 َأحكام  خبر المبتدأ . أ

 ، وىي: طترِب اظتبتدأ سبعُة أحكام
 وجوُب رفعِو. ولاأل

جامداً. ؿتو "ىذا  صل فيو أن يكون نكرة مشتقًة. وقد يكونأنَّ األ الثاني
 حجٌر".

 وجوُب مطابقتو للمبتدأ إفراداً وتثنيًة ورتعاً وتذكَتاً وتأنيثاً. الثالث
ذا األسُد"، أي فاذا األسُد إجواز حذفِو إن دلَّ عليو دليٌل، ؿتو "خرجُت ف الرابع

"زُىٌَت" أي "زىٌَت غتتهٌد"،  يف اصتواب ن غتتهٌد؟ " فيقالُ حاضٌر، وتقول "مَ 
 ومنو قولو تعاىل }ُأكُلها دائٌم وِظلُّها{ أي وظلُّها كذلك.

 :وجوُب حذفِو يف أربعِة مواضعَ  الخامس
 أن يدلَّ على صفٍة ُمطلقٍة، أي دالٍة على وجوٍد عاّم.. ٔ 

جارٌّ وغترور، ؿتو وىل أن يتعلَّق هبا ظرٌف أو وذلك يف مسألتُت، األ
"اصتنة حتَت أقداِم األمَّهاِت" و"العلُم يف الّصدوِر". والثانية أن تقَع بعد لوال 

يُن عتََلَك النَّاُس"، و"لوما الكتابُة لضاَع أكثرُ   أو لوما، ؿتو "لوال الدِّ
 

                                                             
   ٖٙٔ، ص. لمرجعنفس ا ٕٖ
  ٖٓ: بَتوت بدون سنة، ص.،دار الثقافة اإلسالميةملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ٖٖ
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ن كان صفة مفيدة )أي دالة على وجود خاص كاظتشي والقعود إ)ف العلِم". 
الشرب وؿتوىا( وجب ذكره إن مل يدل عليو دليل، ؿتو والركوب واألكل و 

"لوال العدو ساظتنا ما سلم" وؿتو "خالد يكتب يف داره، والعصفور مفرد فوق 
الغصن". ومنو حديث "لوال قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على 

ن دل عليو دليل جاز حذفو وذكره، ؿتو "لوال أنصاره إبراىيم". فإقواعد 
لوال أنصاره زتوه عتلك"، وؿتو "علي على فرسو" أو "علي عتلك". أو "

 راكب على فرسو".
أن يكوَن خربًا ظتبتدأ صريٍح يف الَقسم، ؿتو "لَعمُرك ألفَعَلنَّ"، وؿتو "أدُيُن اهلل . ٕ

 .جتهَدنَّ"، قال الشاعر ]من اظتتقارب[أل
بعدمها حاٌل ال ىل مصدٍر، و إأن يكوَن اظتتبدُأ مصدراً، أو اسم تَفضيٍل مضافًا . ٖ

تصُلُح أن تكون خرباً، وإمنا َتصُلُح أن َتسدَّ َمَسدَّ اطترِب يف الداللِة عليو. 
ؿتو "تأدييب الغالَم ُمسيئاً". والثاين ؿتو "أفضُل َصالِتَك خاليًا ؽتا  لو فاأل

  َيْشَغُلَك".
ىل مصدٍر صريٍح، كما إوال فرَق بُت أن يكوَن اسُم التفضيل مضافًا 

و ُمؤوٍَّل، ؿتو "أحسُن ما تعمُل اطتََت ُمستًتاً" وكذا ال فرَق بُت أن ُمّثَل، أَ 
تكوَن اضتاُل ُمفردًة، كما ذُكر، أو رتلًة كحديث "أقرب ما يكون العبُد من 
ربّو وىو ساجٌد". وقوِل الشاعر وقد اجتمعت فيو اضتاالن )اظتفردة واظتركبة( . 

وَشرُّ بـُْعِدَي عْنُو وىو ... رِضًا  خَُت اقًتايب من اظتْوىل حليفَ  ]من البسيط[
 .َغضبانُ 

أن يكوَن بعد واٍو ُمتعُّتٍ أن تكون مبعٌت "مَع"، ؿتو "كلُّ امرِيٍء وما فـََعَل"، أي . ٗ
ْ كوهُنا مبعٌت "َمَع" جاز إثباتُُو، كقوِل الشاعر ]من إمَع فعلِو. ف ن مل يتعُتَّ

 لَفىت ... وكلُّ امرِىٍء واْلَموَت يلتِقيانِ دَتنَّوا ِلَ اْلَموَت الذي َيْشَعُب ا الطويل[
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ِدِه، واظتبتدأُ واحد ؿتو "خليٌل كاتٌب، شاعٌر، خطيب". السادس    جواز تـََعدُّ
 .صل فيو أن يَتأخَر عن اظتبتدأ. وقد يَتقدَُّم عليو جوازاً أو وجوباً أنَّ األ السابع

 
 أقسام خبر المبتدأ . ب

 غَت مفردينقسم خرب اظتبتدأ إىل قسمُت: مفرد و 

 الخبر المفرد .1

ُمثٌتَّ أو اشتا مفردا أو  ، وإن كانأو شبهها فاطترُب اظتفرُد ما كاَن غََت رتلةٍ 
وىو إما  غتموعاً، ؿتو "اظتتجهد ػتموٌد، واجملتهدان ػتموداِن، واجملتهدون ػتمودون".

  جامٌد، وإما ُمشتقٌّ.
". وىو ال يَتضمُن واظتراُد باصتامِد ما ليس فيو معٌت الوصِف، ؿتو "ىذا حجرٌ 

 ىل اظتبتدأ، إال إذا كان يف معٌت اظتشتق، فيتضمَّنو، ؿتو "عليٌّ أسٌد".إضمَتًا يعوُد 
ىل علي، إ)فأسد ىنا مبعٌت شجاع، فهو مثلو حيمل ضمَتاً مستًتاً تقديره )ىو( يعود 

ن االسم اظتستعار، يرفع الفاعل  أوىو ضمَت الفاعل. وقد سبق يف باب الفاعل 
 كالفعل، ألنو من األشتاء اليت تشبو الفعل يف اظتعٌت.

اظتبتدأ، وإن مل يكن يف  ىلإاصتامد حيتمل ضمَتاً يعود  ىل أن خربإوذىب الكوفيون 
شارة معٌت اظتشتق. فإن قلت )ىذا حجر( ، فحجر حيمل ضمَتًا يعود إىل اسم اإل

ىو( ، وما قوعتم ببعيد من الصواب. ألنو البد من )تقديره ىو( ، َأي )ىذا حجر 
 .يف غَت العربية من اللغات أيضاً(رابط يربط اظتبتدأ باطترب، وىذا الرابط معترب 
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ما فيو معٌت الَوصِف، ؿتو "زُىٌَت غتتهد". وىو يتحمَُّل ىو واظتراد باظتشتق 
 لُو، ؿتو "زُىٌَت غتتهٌد أخواه".ىل اظتبتدأ، إال إذا رفَع الظاىَر، فال يتحمَّ إضمَتاً يعود 

ىل زىَت، وىو إ)فمجتهد، يف اظتثال األول، فيو ضمَت مستًت تقديره ىو يعود 
ضمَت الفاعل. أما يف اظتثال الثاين فقد رفع )أخواه( على الفاعلية فلم يتحمل ضمَت 

 اظتبتدأ(.
 .ثنية ورتعاً ومىت حتمََّل اطترُب ضمََت اظتبتدأ لزمْت ُمطابقُتُو لو إفراداً وت

 غير المفردالخبر   .2

غَت اظتفرد إما أن يكون رتلة اشتية كانت أو فعلية وإما أن يكون شبو اطترُب 
اصتملة لفظا إما أن يكون من اصتار واجملرور وإما أن يكون من الظرف واظتضاف إليو 

، والثاين ول ؿتو "اطتُُلُق اضتَسُن يُعلي قدَر صاحبِو"فاألإن كانا يف اظتعٌت متعلقيهما .
وُيشًتُط يف اصتملة الواقعة خربًا أن تكوَن ُمشتملًة على  ؿتو "العامُل ُخلُقُو حسٌن".

 رابٍط يربُطها 
ىل اظتبتدأ، إوالرابُط إما الضمَُت بازراً، ؿتو "الظُّلُم َمرتعو وخيٌم"، أو مستًتًا يعوُد 

"، أي الدرىم منها. وإما ؿتو "اضتقُّ يعلو". أو ُمقدَّراً، ؿتو "الِفضُة، الدْرىم بقرشٍ 
ىل اظتبتدأ، ؿتو }ولِباس التقوى ذلك خٌَت{ ، وإما ِإعادُة اظتبتدأ بلفظِو، ؿتو إإشارٌة 

والرابط من الضمَت البد أن يكون مطابقا باظتبتدأ يف اصتنس  {اضتاقة }اضتاقَُّة، ما
 والعدد.
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 وجوب تقديم الخبرج. 

 :عأربعة مواضجيُب تقدًن اطترِب على اظتبتدأ يف 

إذا كان اظتبتدأ نكرة غَت مفيدٍة، ؼَتربًا عنها بظرٍف أو جار وغترور، ؿتو  ول  األ
"يف الداِر رجٌل" و"عندَك ضيٌف" ومنو قولو تعاىل }ولدينا مزيٌد{ و"على 

 أبصارىم غشاوٌة".
ن  إ)وإمنا وجب تقدًن اطترب ىنا ألن تأخَته يوىم أنو صفة وأن اطترب منتظر. ف

كرة مفيدة مل جيب تقدًن خربىا، كقولو تعاىل }وأجل مسمى{ عنده كانت الن
 ألن النكرة وصفت مبسمى، فكان الظاىر يف الظرف أنو خرب ال صفة( 

ول، ؿتو ىل اسم استفهاٍم، فاألإإذا كان اطترب اسَم استفهاٍم، أو مضافًا  الثاني
 سفُرَك؟صبيحة أْي يوم  "كيف حاُلَك؟ " والثاين ؿتو "ابُن َمن أنت؟ " و

ليو صدر إوإمنا وجب تقدًن اطترب ىنا ألن السم االستفهام أو ما يضاف         
 الكالم.
ىل شيء من اطترب ؿتو "يف الدار صاحبها" إإذا اتصَل باظتبتدأ ضمٌَت يعود  الثالث  

 ومنو قولو تعاىل }أم على قلوٍب أقفاعُتا{ . وقوُل ُنَصيب ]من الطويل[
، ولكن ملُء عٍُت حبيُبها ...وما بِك قدرٌة  أىاُبِك ِإجالالً،        عليَّ

نو لو تأخر الستلزم عود الضمَت على )وإمنا وجب تقدًن اطترب ىنا، أل
متأخر لفظًا ورتبة، وذلك ضعيف قبيح منكر )راجع الكالم على عود الضمَت( 

 يف اصتزء األول من ىذا الكتاب( .
وذلك بأن يقًتن اظتبتدأ بإاّل لفظاً، ؿتو الرابُع أن يكون اطترُب ػتصورًا يف اظتبتدأ. 

 "ما خالٌق إال اهللُ"، أو معًٌت، ؿتو "إمنا ػتموٌد من جيتهد
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 عوامل التي تدخل في جملة اسميةال . 3
ول تشبيهًا لو بالفاعل، وينصُب ، فَتفُع األالعوامل اليت تدخل يف رتلة اشتية

وُيسّمى اظتبتدأُ بعد دخولو اشتًا  عادالً". تشبيهاً لو باظتفعول بو، ؿتو "كان ُعمرُ  اآلخرَ 
 لو، واطترُب خرباً لو.

فعال ناقصة، ألهنا ال يتم هبا مع مرفوعها كالم تام، بل البد وشتيت ىذه األ
من ذكر اظتنصوب ليتم الكالم. فمنصوهبا ليس فضلة، بل ىو عمدة، ألنو يف األصل 

ن إفعال التامة، فف غَتىا من األخرب للمبتدأ، وإمنا نصب تشبيهًا لو بالفضلة، خبال
 .الكالم ينعقد معها بذكر اظترفوع، ومنصوهبا فضلة خارجة عن نفس الًتكيب(

 . كان وأخواتها1

 كاَن وَأخواهُتا ىي "كان وأمسى وأصبَح وأضحى وظلَّ وباَت وصاَر وليَس وما
 زاَل وما انفكَّ وما َفيتَء وما بَرَِح وما داَم".

واستحال وعاَد وحاَر وارتدَّ وحَتوَّل وغدا وراَح وانقلَب وتَبدَّل"،  وقد تكوُن "آض ورَجعَ 
 مبعٌت "صاَر"، فان أتت مبعناىا فلها ُحكُمها.

 َمعاين كاَن وَأخواهِتا  - أ
سَنِد يف اظتاضي. وقد يكون اتصافُو بو على وده 

ُ
معٌت "كان" اتصاُف اظت

اهلُل عليماً حكيمًا{ ، أي  الدَّوام، إن كان ىناك قرينٌة، كما يف قولو تعاىل }وكانَ 
 إنو كان ومل يَزْل عليماً حكيماً.

 ومعٌت "أمسى" اتصافُو بو يف اظتساء.
 ومعٌت "أصبَح" اتصافُُو بو يف الصباح.
 ومعٌت "أضحى" اتصافو بو يف الضحا.

 ومعٌت "ظلَّ" اتصافو بو وقَت الظلِّ، وذلك يكون هناراً.
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َ
 بيت، وذلك يكون ليالً.ومعٌت "بات" اتصافُُو بو وقَت اظت

 ومعٌت "صار" التَّحوُّل، وكذلك ما مبعناىا.
 ومعٌت "ليس" النفي يف اضتال، فهي ؼتتصٌة بنفي اضتال، إال إذا

 
 أقسام: ثالثة إىل" وأخواهُتا كان" تنقسمُ  - ب

 .األمرُ  وال اظتضارعُ  منهما يأيت فال" ودام ليسَ " وىو ِباٍل؛ يتصرفُ  ال ما األول  
 كان" وىو الثالثُة، األفعال منو تأيت أنو مبعٌت تاماً، َتصرُّفاً  رَّفُ يتص ما الثاني
 ".وصارَ  وباتَ  وَظلَّ  وأضحى وأمسى وأصَبحَ 
 غَُت، ال واظتضارع اظتاضي منو يأيت أنوُ  مبعٌت ناقصاً، تصرُّفاً  يتصرَّفُ  ما الثالث

 ٖٗ".بَرِحَ  وما فيتءَ  وما انفكَّ  وما زالَ  ما" وىو
 

 . إن وأخواتها2

عتا.  اسم أَنو على منصوباً  يصبح بياهنا اآلتية األَدوات بِإحدى اظتسبوق ظتبتدأُ ا
 تفيد" كَأنَّ "إليو. و اظتسند إىل اطترب فنسبة اصتملة، ظتضمون التوكيد يفيدان" وَأنَّ  ِإنَّ "

 تفيد" ولكنَّ " التشبيو. كاف على اظتعٌت يف تزيده ما ىو والتوكيد والتوكيد، التشبيو
 فيها ويقال" لعل"اظتتعذر. و طلب وىو التمٍت تفيد" ليت"والتوكيد. و االستدراك

 ٖ٘الًتجئ أَفادت ػتبوباً  كان فإن اظتمكن، حصول وىو التوقع تفيد أيضاً،" علَّ "
 
 
 
 
 

 
                                                             

 ٕٗٚ-ٕٕٚ، ص. نفس اظترجع  ٖٗ
لبنان: دار الفكر،  –)بَتوت ، الموجز في قواعد اللغة العربيةىـ(، ٚٔٗٔسعيد بن ػتمد بن أزتد األفغاين )اظتتوىف :  ٖ٘

 .ٜٕٓ-ٕٛٓم(، ص. ٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ
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 تعريف القرآن  .6

القرآن لغة مبعٌت "قراءة" أو "مقروء". لفظ "القرآن" صيغتو اسم اظتصدر مبعٌت 
الفرّاع من أىل اللغة اظتشهور، أن لفظ "القرآن" ال تستعمل قال اإلمام  ٖٙاسم اظتفعول.

اعتمزة فيو، ولكنو مشتق من لفظ "القرائن". وىو رتع من كلمة "القرينة"، مبعٌت "ىًدى 
 ٖٚأو دليل".

كما نقل منذير ىيتامى، قال ػتمد على الصابوىن أّن القرآن اصطالًحا يعّرف 
نيب ػتمد صلى اهلل عليو وسّلم بوسيطة جربيل بكالم اهلل عّز وجل العزىل اظتنزل إىل ال

 ٖٛاظتكتوب يف اظتصحف اظتوّصل بالتواتر ىًدى للناس واظتتعّبد بتالوتو.
القرآن الكرًن ىو كالم اهلل القدًن اظتعجز اظتنزل من لدنو تعاىل، على قلب رسولو 

يف ػتمد صلى اهلل عليو وسلم بلسان عريب مبُت، اظتنقول عنو بالتواتر واظتكتوب 
اظتصاحف واظتتعبد بتالوتو، اظتأمور بقراءتو وتدبره والعمل بو وبتحكيمو يف األمور  

 .ٜٖكلها
حضارة اظتسلمُت وأصل علومهم ومعارفهم. وىو كامل يف لغتو  أساسالقرآن  

ىذا الكتاب يشتمل فيو كل ما ينفع الناس ويف علومو ويف آثاره النفسية والعقلية. 
 نيا واآلخرة.ليحصلوا على اضتسنة يف الد
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M. Ali Hasan dan Rif’at Syauqi Nawawi, Pengantar Ilmu Tafsir (PT. Bulan Bintang : 

Jakarta, 2991), hal. 33. 
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Ibid., hal. 33 
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Munzir Hitami, Menangkap Pesan-Pesan Allah; Mengenal Wajah-wajah Hermeneutika Al-

Qur’an Kontemporer (Suska Press : Pekanbaru,1003), hal. 11 
 ٚ( ص. ٕٕٓٓ)دار النشر للجامعة: مصر،  ،القرآن الكريم من المنظور االستشراقيػتمد ػتمد أيو ليلة،  ٜٖ
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ومن ؽتيزات القرآن أنّو أكرب معجزة من اهلل إىل النيب ػتمد صلى اهلل عليو وسّلم 
حىت ال يذكر العرب إال تلك اظتعجزة ال غَت، ولو كان يف رسول اهلل صلى اهلل عليو 

 ٓٗوسّلم معجزة أخرى الىت ال يعد عددىا.
آن ىو أساليب لغة القرآن وقال أىل السنة واصتماعة، أحد من دالئل معجزة القر 

صتودهتا ورتيلها. ورّتب ابن أىب أصباع يف كتاب بدائع القرآن عن أساليب لغة القرآن، 
وشرح فيو أكثر من مائة أسلوبًا من لغة القرآن، كاجملاز واالستعارة والكناية والتمثيل 

 وغَت ذلك.
يقصد أسلوب القرآن مبعٌت فريد القرآن يف ترتيب اصتمل والكلمات وال  

 ٔٗاألسلوب بطريقة يستعملها اظتصّنف يف اختيار اظتفردات وترتيب اصتمل. 
 

 .  طريقة التعليم7

طريقة التعليم ىي ؼتطط شامل متعلق بتقدًن اظتادة منتظما وغَت مقابل وىي 
. ومادة القواعد سواء كان أقواعد ؿتوية أم قواعد صرفية أم 11تتأسس على اظتدخل

رق التعليم، فهي طريقة قياسية وطريقة استقرائية وطريقة قواعد بالغية عتا ثالث ط
معادلة ويف ىذا البحث ختتار الباحثة طريقة استقرائية لتسهيل مفهوم اظتادة لدى 

 التالميذ.

االستقراء ىو دراسة األجزاء اظتتعلقة باظتوضوع، وصوال إىل تكوين اظتفهوم الكلي 
الطريقة تنطلق من النص أو األمثلة  . ىذهٖٗعنو، أي االنتقال من اصتزئي إىل الكلي

إىل القاعدة. يبدأ اظتدرس بذكر أمثلة كثَتة مناقشا للتالميذ فيها مث يتدرج معهم إىل 
 استنباط القاعدة أو التعريف. يكون اظتدرس لو دور توجيهي

                                                             
30

Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan Al-Qur’an (tanpa tahun dan tempat terbit), hal. 31. 
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Munzir Hitami, op. Cit., hal. 36-37. 

    31Aziz Fakhrurrozi, Erta Mahyudin, Op.cit 
 ٖ٘( ص. ٜٜٛٔ)بَتت: اظتكتبة العصرية،  اللغة العربية وطرق تدريسها،يوسف الصميلي،  ٖٗ
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وىم  ٗٗإرشادي، والتالميذ جيتهدون بأنفسهم يف معرفة القواعد اليت تضمنها األمثلة 
 لنتائج، فتتولد لديهم لذة اكتشاف اظتفهوم. يستخلصون ا

ىذه الطريقة تعرف أيضا باسم "طريقة ىربر" الذي وضع لتطبيقها ستس 
 التطبيق. -االستنباط-اظتوازنة أو الربط-العرض-خطوات ىي: اظتقدمة أو التمهيد

 التمهيد: . أ
ىو هتيئة التالميذ ظتوضوع الدرس إما عن طريق قصة يتخذ اظتدرس من خادتتها 
منطلقا ظتوضوعو أو عن طريق حوار قصَت مع التالميذ يكون توطئة مباشرة للدرس 
اظتراد، أو عن طريق تذكَت على شكل حوار باظتوضوع السابق لربطو باظتوضوع اصتديد، 
وكلما جدد اظتدرس يف دتهيده كلما كان ذلك أكثر تشويقا للتالميذ وأشد جذبا 

 النتباىهم للموضوع اظتطلوب.
 العرض:  . ب

و تقدًن الدرس اظتراد إيصالو. وىذا العرض يتخد أساليب متعددة كالشرح ى
 اظتباشر واالستجواب وتعدد األمثلة واضتوار وال بأس من بعض التلقُت.

 جـ. اظتوازنة أو الربط:
أحيانا تكون اظتوازنة بُت معلومات قددية واظتعلومات اصتديدة اليت تلفاىا 

درس ورتع عناصره اظتختلفة. وأحيانا تكون ىذه التالميذ، توصال إىل ربط أجزاء ال
اظتوازنة من خالل الدرس نفسو وربط عناصره بعضها بعضا من اصتزء إىل الكل ومن 

 التفصيل إىل اإلرتال.
 د.  االستنباط:

ىذه العملية ىي استخالص النتائج اظتًتتبة على الدرس، كما ديكن من خالل 
ختبار عناوين الدروس أو اظتقاطع. فاالستنباط االستنباط دترين التالميذ على كيفية ا

 ينشط الذىن ويساعد على تكثيف اظتعلومات وتلخيصها.
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 التطبيق: . ه
التطبيق ىو اطتطوة األخَتة يف الدرس، وديكن أن يكون شفويا كما وديكن أن 
يكون خطيا. فالشفوي يتم أثناء الدرس نفسو ويف الوقت اظتتبقي من اضتصة. أما 

فهو عبارة عن الفروض والتمارين اليت منها ما يتم يف الصف ومنها ما  التطبيق اطتطي
 يتم يف اظتنزل.

وأمهية ىذا النوع من التطبيق، دتكن يف أن التلميذ مطالب بأن يعمل وحده  
متعمدا على نفسو، ومبقدار ما يتابع اظتدرس ىذه التمارين مبقدار ما يرقى مبستوى 

 .٘ٗالتلميذ التحصيلي

 

 إلجرائيب.المفهوم ا
اظتفهوم اإلجرائي كما لتسهيل حتليل البيانات يف ىذا البحث، تقدمت الباحثة 

يلى: اصتملة االشتية الواردة يف آيات القرآن بأنواع اطترب يف سورة التوبة ليسهل على 
 اظتًتجم اضتصول على ما أرادتو اآلية من حيث الداللة.

 ائة وتسع وعشرون آية.وكذلك اآليات يف سورة التوبة الىت عدد آياهتا م

 ينقسم خرب اظتبتدأ إىل قسمُت: مفرد وغَت اظتفرد
اطترب اظتفرد ىو ما ليس رتلة وال شبيها باصتملة، إما أن يكون اشتا مفردا أو  (ٔ

 مثٌت أو غتموعا وال بد أن يكون مطابقا باظتبتدأ يف اصتنس والعدد.
 اطترب غَت اظتفرد   (ٕ
ون فيها رابط أو ضمَت يعود معناه إىل اصتملة االشتية والفعلية بشرط أن يك . أ

 اظتبتدأ ويكون مطابقا باظتبتداء يف اصتنس والعدد.
 
 

                                                             
 ٖٛ-ٖ٘، ص. المرجع السابق ، يوسف الصميلي ٘ٗ
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شبو اصتملة من اصتار واجملرور أو من الظرف واظتضاف إليو، ويكون اطترب يف  . ب
 اضتقيقة ىو متعلق معٌت شبو اصتملة، ىذا عند رأي النحويُت اظتعترب.

 جيب تقدًن اطترب على اظتبتدأ 
 اطترب شبو اصتملة واظتبتدأ نكرة غَت موصوف وال مضاف إذا كان .ٔ
 إذا كان اطترب من األلفاظ اليت عتا الصدارة كأشتاء االستفهام .ٕ
 إذا اتصل اظتبتدأ بضمَت يعود على بعض اطترب. .ٖ

اصتملة االشتية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيئ لشيئ بدون نظر إىل جتدد وال 
ىذا األصل وتفيد الدوام واالستمرار يف مقام استمرار. وقد خترج اصتملة االشتية عن 

 اظتدح والذم.
وإذا كان خربىا رتلة فعلية فإهنا تفيد مع استمرار أو جتدد تفهم من سياق 

 الكالم وقرائن األحوال.
 

 الطريقة االستقرائية
دتتاز ىذه الطريقة بعرض األمثلة أو النماذج على التالميذ لتفحص وتقارن مث تستنبط 

و بعبارة ؼتتصرة، إن ىذه الطريقة تساعد التلميذ على االنتقال من اصتزئيات إىل القاعدة، أ
 القضايا الكلية. 

فلو دتكن التلميذ من دراسة عدة معادن تعرضت ضترارة شديدة ووجد أن كل معدن 
منها يتمدد فإننا سوف نرى أن ىذا التلميذ يستخلص لنفسو من ىذه اضتاالت قانونا 

 ا ما كان ديكن أن حيدث لو مل نًتكو يستخلص بنفسو ما نرمى إليو.عاما يؤثر فيو تأثَت 
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 ج. الدراسة السابقة
اللغة العربية بكلية  عليميشابو ىذا البحث الطالب من قسم ت قد قام مبا

و  سبحان الًتبية والتعليم صتامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياو وى
استخدام اسًتاجتية اطتريطة اظتفهومة يف تعليم قواعد ع  فعالية حتت اظتوضو  فحراجي

اللغة العربية الستيعاب اصتملة االشتية لدى الطالب يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 
مبعهد دار اعتدى سيفوؾتوع بنجكينج وىذا البحث عن  تطبيق اسًتاجتية اطتريطة 

اب اصتملة االشتية من ناحية اظتفهومة يف تعليم قواعد اللغة العربية فعال أم ال الستيع
علم النحو لدى الطالب يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد دار اعتدى سيفوؾتوع 

 بنجكينج.

ىناك فرق واضح بُت البحث األول والبحث الثاين، أن البحث األول مًتكز و 
نحو، يف استخدام اسًتاجتية اطتريطة اظتفهومة يف تعليم اصتملة االشتية من ناحية علم ال

 يف والبحث الثاين الذى تقوم بو الباحثة يًتكز يف داللة رتلة اشتية على ضوء البالغة
 مع طريقة تعليمها النظري أي وصفية. ن الكرًنآالقر 

 
 
 
 
 
 
 

 


