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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 المفهوم النظري  . أ

 طريقة التعليم  .1

واؼبراد بطريقة تعليم اللغة العربية هي الطريقة اؼبؤدة ىف تقدًن مواد تعليم اللغة 

العربية ليقبلها التالميذ ويفهموها ويستوعبوها جيدة ومرحية. التعليم ليس النظرية فقط 

التعليم واجب على كل اؼبدرس الذي يريد أن ولكنه عملية أيضا. استخدام طريقة 

  13ينجح ىف عمله.

 طريقة تعليم القواعد النحوية .2

ق ل عام، فإن هناك طر ق ـبتلفة لتعليم اللغة العربية بشككما أن هناك طر 

ـبتلفة لتعليم قواعدها بشكل خاص. حببث تؤيت قواعد اللغة العربية شبارها ىف 

اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. حيث يسمع التلميذ ة األربعة:  وياللغ هاراتاؼب

                                                             
13

Ahmad Izzan, Metodologi Pembeajaran Bahasa Arab,( Bandung: Humaniora, 1111) , 

h. 21 
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اللغة العربية فيفهم اؼبقصود على وجهه، ويتحدث هبا فيفهم، ويقرؤها فيفَهم، 

 03ويكتبها فُيفِهم. 

 اؼبرحلتُت ق شائعة لتعليم القواعد النحوية للتالميذ ىفهناك عدة طر 

 :اإلعدادية والثانوية وهي

ق الىت احتلت ىف اؼباضى مكانة وهى من أقدم الطر ة : يالطريقة القياس(. ٔ

ذ  الطريقة بعرض اعد النحوية. حيث يبدأ اؼبعلم هبعظيمة ىف تعليم القو 

يخها األمثلة لتوضيحها وتعزيزها وترس وأالقاعدة النحوية، مث يقدم الشواهد 

الثالثة إجراء تطبيقات عليها من خالل أمثلة  ىف أذهان التالميذ. واػبطوة

من فوائد هذ  الطريقة سهولة عرض األمثلة ة وحاالت فباثلة. و مشاهب

أو سرعتها ىف األداء. إذا إن التلميذ الذى يفهم القاعدة أصال  والشواهد

فهما جيدا يستقيم لسانه أكثر من الذى يستنبط القاعدة من أمثلة توضع 

 ها.رِ له قبل ذكرها وال سبيل إىل حفظها حفظا يعُت على تذك  

الطريقة اإلستنباطية )اإلستقرائية( : وتعٌت استنباط القاعدة من األمثلة (. ٕ

اؼبعطاة والشواهد اؼبختلفة، وهى الطريقة الىت استخدمها علماء اللغة 

                                                             
، بغيرها طرائق ومفاهيم، المدخل إلى تدريس اللغة العربية للناطقين عبد الناصر زكريا صبال ٗٔ

 .ٜٓٔم. ص: ٕٙٔٓ –ه ٖٚٗٔاعبامعة اإلسالمية العاؼبية دباليزيا للنشر . 
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لذلك جيب ربضَت األمثلة الىت ىف تقعيدها واستنباط حقائقها،  اءمالقد

واؼبباين،  ينق عليها القاعدة العامة وتوضيحها للتالميذ من حيث اؼبعاتنطب

عن طريق التفكَت إىل األحكام العامة أو القاعدة  ومن مث يتوصل التالميذ

 من األمثلة أو اغباالت اػباصة.

الستنباط والقياس معا. وتنسب قة هربات : وهى طريقة استداللية لطري(. ٖ

هذ  الطريقة إىل اؼبريب الفيلسوف األؼباين "فرديك هربات". وتبدأ هذ  

مة للدرس أو سبّهد له بأسئلة تتناول اؼبوضوع أو اؼبوضوعات الطريقة دبقد

السابقة يكون الغرض منها هو تشويق التالميذ وهتيئة أذهاهنم لتلقى الدرس 

 اعبديد.

الطريقة اؼبعّدلة " النص األديب" : هذ  الطريقة تقوم على تعليم القواعد (. ٗ

األساليب النحوية من خالل عرض نص متكامل اؼبعاين، أى من خالل 

التالميذ  ىاؼبتصلة. فتبدأ بعرض نص متكامل حيتوى على معان يود

معريفتها، فيكلف اؼبعلم التالميذ قراءة النص ومناقشتهم فيه لفهم معنا ، مث 

 يعقب ذلك استنباط القاعدة والتطبيق عليها.

(. الطريقة اؼبثلى : البد للمعلم أن يدرك الظروف احمليطة بعمليته التدريسية ٘

وال إذا أرد أن خيتار الطريقة اؼبثلي من بُت الطرائق اؼبتعددة. أن الطريقة أ
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النحوية يف حديثهم  عدواف القاؼبثلي هى الىت: تساعد التالميذ على توظي

النحوية يف  عدواعد التالميذ على إدراك أمهية القوقراءهتم وكتابتهم. وتسا

 ٘ٔاغبياة العامة واغبياة األكادديية معا.

 الطريقة القياسية . 3

 القياسيةتعريف الطريقة . أ

الطريقة القياسية هي من أقدم طرق التدريس اؼبعروفة اليت تسمى أيضا 

وفيها يعطي  ) Deduktif Method)طريقة القواعد أو التطبيق أو التمثيل 

 ٙٔاؼبدرس للتلميذ قاعدة أو حقيقة أو قنونا ويقيس على القاعدة بأمثلة.

 الطريقة القياسية: . خطواتب

التمهيد: ويف اػبطوة اليت يتهيأ فيها التلميذ للدرس اعبديد, وذالك (. ٔ

بالتطرق إىل الدرس السابق, وهكذا تتكون لدى التالميذ الدافع للدرس 

 اعبديد واالنتبا  إليه.

عرض القاعدة: تكتب القاعدة كاملة وؿبددة وخبط واضح ويوجه (. ٕ

انتبا  التالميذ, حبيث يشعر التلميذ أن هناك مشكلة تتحدى تفكَت , 
                                                             

 .ٛٔٔ-٘ٔٔ. نفس اؼبراجع. ص: ٘ٔ
 .ٗ ص: (،ٕٛٓٓمعهد دار السالم كونتور، )، عليمتأصول التربية والاندوس سوتريسنو أضبد،  ٙٔ
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وأنه جيب أن يبحث عن اغبل, ويؤدي اؼبعلم هنا دورا بارزا ومهما يف 

 التوصل إىل اغبل مع التالميذ.

باؼبشكلة يطلب اؼبدرس تفصيل القاعدة: بعد أن يشعر التالميذ (. ٖ

من التالميذ اإلتيان بأمثلة تتطبق عليها القاعدة انطباقا تاما, فإذا عجز 

التالميذ عن إعطاء أمثلة فعلى اؼبعلم أن يساعدهم على ذلك بأن 

يعطي اعبملة األولـى, هكذا يستطيع التالميذ إعطاء أمثلة أخرى قياسا 

لتفصيل على تثبيت على مثال أو أمثلة اؼبدرس وهكذا يعمل هذا ا

 .عدة ورسوخها يف ذهن التلميذ وعقلهالقا

التطبيق: بعد شعور التلميذ بصحة القاعدة وجدواها نتيجة لألمثلة (. ٗ

التفصيلية الكثَتة حوؽبا, فإن التلميذ ديكن أن يطبق على هذ  القاعدة, 

ويكون ذلك بإثارة اؼبدرس لألسئلة أو إعطاء أمثلة إعرابية أو التمثيل يف 

 ٚٔصبلة مفيدة.

 ج(. مزايا الطريقة القياسية:

 .طويال ال تأخذ وقتا أداء هذ  الطريقة سرعة(. ٔ

 .ةت التفكَت اعبيداعلى عاد التالميذتساعد (. ٕ

                                                             
  ٘-ٗ ص. ،(ٖٕٓٓاؼبنهاج, )عمان: دار  ،أساليب تدريس اللغة العربية ،غزايل نعيمة 07
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يرغب فيها معظم اؼبدرسُت ألهنا سهلة ال يبذل فيها اؼبدرس جهدا  (. ٖ

 كبَتا يف اكتشاف اغبقائق.

 هو الذي يساعد على تذكرها.اغبفظ ف إىل اؼبدرس الوحيد تواجه(. ٗ

تساعد اؼبعلم أو اؼبدرس على استيفاء موضوعات اؼبنهج وينتهي (. ٘

 من اؼبوضوعات اؼبقررة.

الطالب الذي يفهم القاعدة فهما جيدا يستقيم لسانه أكثر من (. ٙ

 الطالب الذي يستنبط القاعدة من أمثلة توضح قبل ذكرها.

هذ  الطريقة بأهنا سهلة  لقد ربدثت اؼبراجع اؼبختصة على فوائد

إىل  التقدًن, وال تأخذ الوقت الكثَت, فقال أحدهم: "طريقة سهلة ال ربتاج

 أو جهد".  طويل وقت

 عيوب الطريقة القياسيةد(. 

موقف الطالب من خالل هذ  الطريقة سليب داخل (. ٔ

 الفصل.

أثناء عملية  الشرود الذهٍت الذي يصاحب التلميذ(. ٕ

 اإللقاء. 
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ال تصلح هذ  الطريقة يف تدريس اؼبواد اليت تتطلب (. ٖ

 إجراء التجارب العلمية. 

عدم مراعاة هذ  الطريقة للفروق الفردية بُت الطلبة, (. ٗ

 ٛٔفاألسلوب اؼبستخدم واحد عبميع الطالب.

ال يستطيع اؼبدرس من خالل هذ  الطريقة أن حيدد (. ٘

 بدقة مقدار استيعاب الطلبة للدرس.

 ذ  الطريقة إىل اؼبلل والسام.تؤدي ه(.  ٙ

 للطريقة سلبيات ديكن أن قبملها كا آلتـــي:

ومن مساوئ هذ  الطريقة أيضا أهنا تبدأ باألحكام العامة الكلية اليت تكون  .ٔ

غالبا صعبة الفهم واإلدراك مث تنتهــــي باعبزئيات, أي أهنا عكس قوانُت 

 اإلدراك, حيث تبدأ بالصعبة, وتنتهي إىل السهل. 

ومن عيوهبا أهنا ال تؤدي إىل اكتشاف التلميذ للقوانُت النحوية, أي ال  .ٕ

 يساهم يف الفهم اعبّيد, رغم حفظ القاعدة, و هذا ما يعيق التطبيق اعبّيد.

                                                             
, دراسة مقارنة بين الطريقة القياسية و مثٍت علوان اعبشعمي و زينب فاحل معهدي السلطاين  ٛٔ

الطريقة المحاضرة في تحصيل طلبة المرحلة األولى قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة ديالي في مادة 
 ٔٔ-ٓٔ :. صالصرف
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هي طريقة ذبلب اؼبلل, وال تكسب التلميذ معلومات مفهومة, وتؤدي إىل النفور 

 ٜٔمن دراسة القواعد النحوية.

 قواعد النحو.4

 يةقواعد النحو لاتعريف  ( أ

وعند حضرات وغَت ,  ٕٓالنحو يبحث يف الكلمة عندما تدخل يف الًتكيب.

 ٕٔالنحو قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية و أحواؽبا حُت إفرادها وحُت تركيبها.

 اهداف تدريس النحو العربي  ( ب

دراسة القواعد النحوية ينبغي أن تكون ؿبققة جملموعة من األهداف 

   : السلوكية قبملها يف اآليتالنظرية و 

تعترب ضوابط ديكن استعماؽبا يف اؼبواقف اؼبماثلة يف تعليم تعميمات شاملة  .ٔ

 االستعماالت اللغوية. 

                                                             
 :(, صٕٕٔٓ)اعبزائر: , النحوية وعالقتها بفكر ابن خلدونطرق تدريس القواعد بلخَت شنُت,  09

ٔٔٛ. 
مكتبة : بَتوت, )معجم قواعد اللغة العربية في جداول ولوحاتالدكتور جورج مًتي عبد اؼبسيح,  ٕٓ

 .  ٖ(, ص: ٜٜٚٔلبنان,  
 .ٙص: , , قواعد اللغة العربية التالميذ المدارس الثانويةحضرات حفٍت بك ناصف و غَت  ٕٔ
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امل تكوين عادات لغوية صحيحة لدى التالميذ وتدريبهم على التع .ٕ

 ل والعبارات استعماال سليما.األلفاظ واعبمب

 اللغوية.  استعماالت التالميذاء اليت تشيع يف معاعبة األخط .ٖ

فهم اللغة اليت تتناقلها األجيال و معرفة األسس اليت ربكها فبا ييسر  .ٗ

 إدراك اؼبعاين بسهولة والتعبَت عنها بوضوح والسالمة. 

بفضل ما يدرسونه من األمثلة  يادة اؼبفردات اللغوية لدى التالميذز  .٘

 والشواهد والًتاكيب الصحيحة. 

على النقد والتمييز بُت اػبطأ والصواب ؼبا يسمعونه أو  تنمية قدرة الطلبة .ٙ

فاظ واألساليب و معرفة ؼبا يف دراسة النحو من ربليل األليقرؤونه 

العالقات بينها و بُت معانيها و أساليب الركاكة أو اعبودة وفهم وظائف 

 الكلمات واألساليب. 

لربط الدقيق تدريب العقل على التفكَت اؼبنظم واالستنتاجات الصحيحة وا .ٚ

 واؼبوازنة السليمة حيث ال زبلو دراسة النحو من هذ  اؼبهارات. 

باإلضافة إىل أن درسة النحو توثق العالقة بُت األجيال اؼبختلفة وتراثهم  .ٛ

  ٕٕاإلسالمى الضخم منذ صدر اإلسالم حىت الوقت اغباىل.

                                                             
 .٘ٗ :(, صٖٕٓٓ)عمان: دار اؼبنهاج, , , أساليب تدريس اللغة العربيةالدليمي كاملٕٕ
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 ميةج(. الجملة اإلس

 لمبتدأ والخبرا(. د

مفيدة، كبو "اغبق منصور" و " واػبرب: اظبان تتألف منهما صبلة  اؼببتداء

ستقالل ضامن سعادة األمة". يتميز اؼببتداء عن اػبرب بأن اؼببتداء ـبرب عنه، واػبرب ـبرب اإل

 عنه. 

اؼببتداء هو اؼبسند اليه، الذي مل   ٖٕل اعبملة.و اسم مرفوع يقع يف أ هو اؼببتدأ

اليه، وهو الذي تتم به مع اؼببتدأ فائدة. واعبملة اؼبؤلفة من يسبقه عامل. واػبرب ما أسند 

 ٕٗاؼببتداء واػبرب تدعى صبلة اظبية.

 أحكام المبتدأ .1

 للمبتدأ طبسة أحكام:

 (. وجوب رفعهٔ)

اهلل" أو من الزائدتُت "َهْل ِمْن خاَِلٍق َغيـُْر اهلِل  حبسبكوقد جير بالباء "

ر شبيه بالزائد "يا ُربَّ كاسيٍة يف الدنيا يـَْرزُُقُكْم" ، أو برّب، اليت هي حرف ج

 عارية ٌ يوم القيامة".
                                                             

 .ٕٚ ، )دار الثقافة اإلسالمية(، ص:ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ٖٕ

 .ٜٚٔه(، ص: ٖٗٙٔدار الكتب العلمية، ، )جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغاليٍت،  ٕٗ
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(. وجوب كونه معرفة كبو: ؿبمد رسول اهلل، أو نكرة مفيدة. وتكون النكرة ٕ)

 بأحد أربعة عشر شرطا:

باإلضافة لفظا كبو: طبس صالوات كتبهّن اهلل، أو معٍّت كبو: كل  (ٔ

 ديوت.

مشرك، أو تقدير قبو: أمر أيت بالوصف لفظا كبو: لعبد مؤمٌن خَت من  (ٕ

 بك.

بأن يكون خربها ظرفا أو جارّا وؾبرورا مقدما عليها كبو: لكل أجٍل   (ٖ

 كتاٌب.

 ستفهام كبو: ما أحد عندنا.إلبأن تقع بعد النفي أو ا (ٗ

 بأن تكون عاملة كبو: أمٌر دبعرف صدقة وهني عن منكر صدقة. (٘

 بأن تكون مبهمة كبو: من جيتهد يُفلح. (ٙ

 مفيدة للدعاء خبَت أو شرٍّ كبو: سالم عليكم.بأن تكون  (ٚ

 بأن تكون خلفا أو موصوفا كبو: عامل خَت من جاهل. (ٛ

طبة بالواو أو بدوهنا كبو الشاعر: َسرَيْناَ تبأن تقع صدر صبلة حالية مر  (ٜ

 وقَبٌْم قْد أضاَء#ؿُبَيَّاَك أهَفى َضْوُؤُ  كل  شارِِق.

 بأن يراد التنويع أي التفصيل والتقسيم  (ٓٔ
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 ن تعطف على معرفة كبو: خالد ورجل يتعلمان النحو.بأ (ٔٔ

 بأن تعطف على نكرة موصوفة كبو: طاعة وقول معروف. (ٕٔ

بأن يراد هبا حقيقة اعبنس ال فرد واحد منه كبو: رجل أقوى من  (ٖٔ

 امرأة.

 بأن تقع جوابا كبو: "رجٌل" يف جواب من قال " من عندك؟. (ٗٔ

سعيد؟"، فيقال يف  (. جواز حذفه إن دّل عليه دليل، تقول:  "كيفٖ)

 اعبواب: "ؾبتهد" أي: هو ؾبتهد.

 (. وجوب حذفه وذلك يف أربعة مواضع:ٗ)

 إن دّل عليه جواب القسم كبو: يف ذّميت ألفعلّن كذا. (ٔ

 إن كان خرب  مصدرا نائبا عن فعله كبو: صرٌب صبيٌل. (ٕ

إن كان خرب  ـبصوصا باؼبدح أو الذم بعد نعم وبئس كبو: نعم الرجل  (ٖ

 أبو طالب.

ن كان يف األصل نعتا قطع عن النعتية يف معرض مدح أو ذم أو ترح م إ (ٗ

 كبو: أحسن إىل فالن اؼبسكُت.

   ٕ٘(. إن األصل فيه أن يتقدم على اػبرب وقد جيب تقدًن اػبرب عليه.٘)

                                                             
 .ٖٛٔ-ٜٚٔنفس اؼبرجع ص: ٕ٘



11 
 

 أقسام المبتدأ .2

كبو: الكرًن ؿببوب، وضمَت  )اظبا معربا( صريح اسم اؼببتدأ ثالثة أقسام:

مؤؤل كبو: وأن تصوموا خَت واسم  كبو: أنت ؾبتهد، )اظبا مبنيا( منفصل

 ٕٙلكم.

 أحكام خبر المبتدأ .3

 ػبرب اؼببتدأ سبعة أحكام:

 األول: وجوب رفعه.

الثاين: أن األصل فيه أن يكون نكرة مشتقة وقد يكون جامدا كبو: هذا 

 حجر

 ا.الثالث: وجوب مطابقة للمبتدأ إفردا وتثنية وصبعا وتذكَتا وتأنيث

الرابع: جواز حذفه إن دل عليه دليل كبو: خرجُت فإذا األسد، أي فإذا 

 األسد حاضر.

 اػبامس: وجوب حذفه يف أربعة مواضع:

أن يدل على صفة مطلقة، أي دالة على وجود عام. وذلك يف  (ٔ)

مسألتُت, األوىل أن يتعلق هبا ظرف أو جار وؾبرور كبو: العلم يف 

                                                             
ٕٙ
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وال أو لوما كبو: لوال الدين ؽبلك الصدور. والثانية أن تقع بعد ل

 الناس.

صريح يف القسم كبو: لعُمرك ألفعلّن. الأن يكون خربا للمبتدأ   (ٕ)

أنه يستعمل للقسم  فإن كان اؼببتدأ غَت صريح يف القسم )دبعٌت

وغَت ( جاز حذف خرب  وإثباته. تقول عهد اهلل ألقولّن اغبق، وعهد 

 اهلل علي ألقولّن اغبق.

أ مصدرا كبو: تأدييب الغالم مسيئا ، أو اسم أن يكون اؼببتد (ٖ)

تفضيل مضافا إىل مصدر كبو: أفضل صالتك خاليا فبا يشغلك، 

وبعدمها حال ال تصلح أن تكون خربا، وإمنا تصلح أن تسد مسد 

 اػبرب يف الداللة عليه. 

أن تكون دبعٌت مع كبو: كل امرئ وما  أن تكون بعد واو معيية (ٗ)

 فعَل أي مع فعله. فإن مل يتعن كوهنا دبعٌت مع جاز إثباته.

 السادس: جواز تعدد ، واؼببتدأ واحد كبو: خليل كاتب، شاعر، خطيب.

أو  االسابع: أن االصل فيه أن يتأخر عن اؼببتدأ. وقد يتقدم عليه جواز 

  ٕٚوجوبا.

                                                             
 .٘ٛٔ-ٖٛٔص:الشيخ مصطفى الغاليٍت، ، اؼبرجع السابق ٕٚ
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 الخبر المفرد .4

 .اعبملة شبه وخرب مفرد وصبلة :ثة أنواعثالاػبرب اؼبفرد 

مثٍت أو ؾبموعا كبو: مفرد و  فاػبرب اؼبفرد: ماكان غَت صبلة، وإن كان (.ٔ

اجملتهد ؿبمود، واجملتهدان ؿبمودان، واجملتهدون ؿبمودون. وهو إما جامد وإما 

مشتق. اؼبراد باعبامد ما ليس فيه معٌت الوصف كبو: هذا حجر. وهو ال يتضمن 

ضمَتا يعود إىل اؼببتدأ، إال إذا كان يف معٌت مشتق، فيتضمن، كبو: علي أسد. 

فأسد هنا دبعٌت شجاع، فهو مثله حيمل ضمَتا مستًت تقدير  هو يعود إىل علي، 

وهو ضمَت الفاعل. وقد سبق يف باب الفاعل أن االسم  اؼبستعار، يرفع الفاعل  

 اؼبعٌت. كالفعل، ألنه من األظباء اليت تشبه الفعل يف

وذهب الكوفيون إىل أن خرب اعبامد حيتمل ضمَتا يعود إىل اؼببتدأ، وإن مل 

يكن يف معٌت اؼبشتق. فإن قلت: هذا حجر، فحجر حيمل ضمَتا يعود إىل اسم 

اإلشارة تقدر  هو، أي: هذا حجر هو، وما قوؽبم ببعيد من الصواب. ألنه البد 

 معترب يف غَت العربية من اللغات أيضا. من رابط يربط اؼببتدأ باػبرب، وهذا الرابط

واؼبراد باؼبشتق ما فيه معىت الوصف، كبو: زهٌَت ؾبتهٌد. وهو يتهمل ضمَتا 

يعود إىل اؼببتدأ، إال إذا رفع الظاهر، فال يتحمله كبو: زهٌَت ؾبتهٌد أخو . 
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فمجتهد يف اؼبثال األول، فيه ضمَت مستًتا تقدر  هو يعود إىل زهَت، وهو ضمَت 

 فاعل. أما يف اؼبثال الثاين فقد رفع أخو  على الفاعلية فلم حيتمل ضمَت اؼببتدأ.ال

ومىت ربمل اػبرب ضمَت اؼببتدأ لزمت مطابقة له إفرادا وتثنية وصبعا وتذكَتا 

وتأنيثا كبو: علي ؾبتهد، فاطمة ؾبتهدة. فإن مل يتضمن ضمَت يعود إىل اؼببتدأ، 

ز وجيوز أن ال يطابقه كبو: الناس قسمان: فيجوز أن يطابقة كبو: الشمس والقمر 

 ٕٛعامل ومتعلم والخَت فيها بينهما.

اػبرب اعبملة ما كان صبلة فعلية، أو صبلة اظبية. فاألول كبو: اػبلُق  (.ٕ

اغبسُن يُعلي قدَر صاحبِه، والثاين كبو: العامل ُخْلُقُه حسُن. ويشًتط يف اعبملة 

يرطبها باؼببتدأ. والرابط إما الضمَت بارزا  الواقعة خربا أن تكون مشتملة على رابط

كبو: الظلُم مرتعه وخيٌم، أو إما مستًتا يعود إىل اؼببتدأ كبو: اغبق يعلوا، أو مقدرا 

كبو: الفّضُة، الدرهم بقرش أي الدرهم منها. إما إشارة إىل اؼببتدأ كبو: ولباس 

 التقوى ذلك خَتا.

أ يف اؼبعٌت، فال كبتاج إىل رابط، وقد تكون اعبملة الواقعة خَتا نفس اؼببتد

ألهنا ليست أجنبية عنه فتحناج إىل ما يربطها به كبو: قل هو اهلل أحٌد، وكبو: 

نطقي اهلل حسيب. فهو ضمَتِ الشأن. واعبملة بعد  هي عينه، كما تقول: هو 

                                                             
 .٘ٛٔنفس اؼبرجع، ص:  ٕٛ
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علي ؾبتهد، وكذلك قولك: نطقي اهلل حسيب، فاؼبنطق به "وهو عُت اؼببتدأ. وهو 

ما فيما سبق فأمنا احتيج إىل الربط ألن اػبرب أجنيب عن اؼببتدأ، فال بد "نطقي" وا

 له من رابط يربطه به.

قد يقع اػبرب ظرفا أو جارا وؾبرورا. فاألول كبو: اجملد (. اػبرب شبه اعبملة :ٖ

ربت علم العلم. واػبرب يف اغبقيقة إمنا هو متعلق الظرف ةحرف اعبر. وذلك أن 

ال كاستقر وكان، فيكون من قبيل اػبرب اعبملة، واسم فاعل، تقدر هذا اؼبتعلق فع

يف اػبرب أن يكون مفردا. فيكون من باب اػبرب اؼبفرد، وهو األوىل ألن األصل 

روف اؼبكان عن أظباء اؼبعاين وعن أظباء األعيان. فاألول كبو اػبَت وخيرب وظ

زمان فال خيبؤ هبا أمامك، والثاين كبو: اعبنو ربت أقدام األمهات. وأما طروف ال

 ٜٕإال عن أظباء اؼبعاين كبو: السفر غدا.

 وجوب تقديم المبتدأ .5

 يف ستة مواضع: على اػبرب جيب تقدًن اؼببتدأ

(. أن يكوم من األظباء اليت ؽبا صدُر الكالم، كأظباء الشرط، كبو: من ٔ

يتق اهلل يفلح، وأظباء االستفهام كبو: من جاء؟، وما التعجبية كبو: ما 

 الفضيلة، وكم خربية كبو: كم كتاب عندي؟.أحسن 

                                                             
 .ٚٛٔ-ٙٛٔنفس اؼبرجع، ص:  ٜٕ
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(. أن يكون مشبها باسم الشرط كبو: اللذي جيتهد فله جائرة، و كل ٕ

تلميذ جيتهد فهو على هدى. فاؼببتدأ هنا أشبه اسم الشرط يف عمومه، 

واسقبال الفعل بعد  وكونه سببا ؼبا بعد ، فهو يف قوة أن تقول: )من جيتهد 

جيتهد فهو على هدى(. وؽبذا دخلت الفاء يف اػبرب  فله جائرة( و)أي تلميذ 

 كما تدخل يف جواب الشرط(.

 (. أن يضاف إىل اسم له صدُر الكالم، كبو: غالم من ؾبتهد؟ٖ

(. أن يكون مفًتنًا بالم التأكيد يسمى بالم اإلبتدأ كبو:لعبد مؤمن خَت ٗ

 من مشرك.

وليس هناك قرينة تعُت نكرة، (. أن يكون كل من اؼببتدأ واػبرب معرفة أو ٘

خشية التباس اؼبسند باؼبسند إليه، كبو:  على اػبرب ا، فيتقدم اؼببتدـأحدمه

 أخوك علي.

(.  أن يكون اؼببتدأ ؿبصورا يف اػبرب، وذلك بأن يقًتن اػبرب بإالَّ لفظا، ٙ

 ٖٓكبو: وما ؿبمد إال رسول. أو معٌت كبو: إمنا أنت نذير.

 وجوب تقديم الخبر  .6

 ى اؼببتدأ يف أربعة مواضع:ػبرب علجيب تقدًن ا

                                                             
 .ٜٛٔ-ٛٛٔنفس اؼبرجع، ص:  ٖٓ
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(. إذا كان اؼببتدأ نكرة غَت مفيدة، ـبربا عنها بظرف أو جار وؾبرور، كبو: ٔ

 يف الدار رجٌل و عندك ضيف. 

(. إذا كان اػبرب اسم استفهام كبو: كيف حالك؟، أو مضافا إىل اسم ٕ

استفهام كبو: ابن من أنت؟. وإمنا وجب تقدًن اػبرب هنا ألن السم 

 االستفهام أو ما يضاف إليه صدر الكالم.

اتصل باؼببتدأ ضمَت يعود إىل شيء من اػبرب كبو: يف الدار ا (. إذٖ

 ٖٔصاحبها.

(. أن يكون اػبرب ؿبصورا يف اؼببتدأ. وذلك بأن يقًتن اؼببتدأ بإأل لفظا كبو: ٗ

 ما خالٌق إأل اهلل، أو معٌت كبو: إمنا ؿبمود من ؾبتهد.

 المبتدأ الصفة .7

قد يرفع الوصف باإلبتدأ، إن مل يطابق موصوفة تثنية أو صبعا، فال حيتاج 

إىل خرب، بل يكتفي بالفاعل أو نائبه، فيكون مرفوعا به، ساّد مسّد اػبرب، 

ة حينئذ دبنزلة الفعل، الوصف نفي أو استفهام. وتكون الصفبشرط أن يتقدم 

ومل يشًتط  ولذلك ال تثٌت وال ذبمع وال توصف وال تصغر وال تعرف.

 فبدوح أبنائك.، فأجازوا أن يقال: ناجح ولذاك، األخفش والكوفيون ذلك

                                                             
 .ٖٗ-ٖٖص: ، فؤاد نعمة، اؼبرجع السابق 20
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وال فرق بُت أن يكون الوصف مشتقا كبو: ما ناجح الكسوالن. و هل 

ؿببوب اجملتهدون، أو اظبا جامدا فيه معٌت الصفة كبو: هل صخر هذان 

رف، كما مثل، اؼبعاندان. وال فرق أيضا بُت أن يكون النفى واالستفهام باغب

أو بغَت  كبو: ليس كسوٌل ولداك وغَت كسول أبناؤك. غَت أنه مع ليس يكون 

الوصف آظبا ؽبا، واؼبرفوع بعد  مرفوعا به سّد مسّد خربها، ومع غَت ينتقل 

االبتداء إليها، وجير الوصف باألضافة إليها، ويكون ما بعد الوصف مرفوعا 

 به سّد مسّد اػبرب.

، إذا التأويل: ما ؾبتهد كاؼبعٌت كبو: إمنا ؾبتهد ولد ي يفوقد يكون النف

ك. فإن مل يقع الوصف بعد نفي أو استفهام، فال جيوز فيه هذا إأل ولد

االستعمال، فال تقول: ؾبتهد غالماك. بل ذبب اؼبطابقة كبو: ؾبتهدان 

 غالماك.

ة اعلم أن الصفة، اليت يبتدأ هبا فيكتفي دبرفوعها عن اػبرب، إمنا هي الصف

اليت زبالف ما بعد  تثنية أو صبعا، كما مّر. فإن طابقته يف تثنية أو صبعه،  

كانت خربا مقدما، وكان ما بعدها مبتدأ مؤخرا كبو:هل مسافرون إخوتك؟. 

أما إن طابقته يف إفراد  كبو: هل مسافر أخوك؟، جاز جعل الوصف مبتدأ، 
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خربا مقدما وما  رب، وجاز جعلهفيكون بعد  مرفوعا به، وقد أغٌت عن اػب

 ٕٖ  مبتدأ مؤخرا.بعد

 نتائج التعلم.5

 تعريفات نتيجة التعلم .أ 

عند نانا سوجانا أن نتيجة التعلم كفاءات اليت ديلك التالميذ بعد 

، التالميذالتعلم هي التغَتات اليت ربدث يف  يجةنت33استقبال خربات التعلم.

كية نتيجة والنفسية اغبر سواء تلك اليت تنطوي على اعبوانب اؼبعرفية، العاطفية، 

ائج التعلم على أهنا مستوى يمكن تفسَت نتنواويعند ألنشطة التعلم. 

يف تعلم اؼبوضوع يف اؼبدرسة يتم التعبَت عنها يف الدرجات اليت مت  التالميذقباح

 34اغبصول عليها من نتائج االختبار على عدد من موضوع معُت.

نتائج تفاعل التعلم وغايتها  التعلم عند دديانيايت وموجيونو هي يجةونت

التعلم تفرق إىل عاقبة التعليم وعاقبة  يجةوتلك نتخربة وذروة عملية التعلم.

تستطيع أن تقاس بالعدد والقرار. يجة اإلشراف. واؼبراد بعاقبة التعلم هي نت

وعاقبة اإلشراف هي تطبيقة اؼبعرفة والقدرة يف وجهة أخرى كانتقال 
                                                             

 .ٜٔٔ-ٜٓٔص: الشيخ مصطفى الغاليٍت، ، اؼبرجع السابق ٕٖ
33

Nana sudjana, Loc.Cit, h. 11 
34

 Ahmad Susanto, TeoriBelajardanPembelajaran di SekolahDasar, Jakarta: Kencana, 

1113, h. 5 
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، واؼبواقف، تعريفات،والقيم، والالفعل هي أمناطالتعلم يجة نتو ٖ٘التعلم.

36.والتقديرات، واؼبهارات
 

تتسم بتغيَت السلوك. لوال صبيع تغيَت  التعلميجة نتوعند أونور الرضبن 

32عموما رافق تغيَت السلوك. شاط التعلمنلكن  التعلميجة نتالسلوك هو 
 

تستطيع  التعلميجة نتيتسم بوجود تغيَت السلوك. وهذا اؼبعٌت أن التعلم

تغيَت السلوك من غَت عارف يكون عارفا، وهو وجود  فقطأن تالحظ من السلوك

38وغَت ماهريكومناهرا.
 

 ة فقط.   معرفيهذا البحث ناحية قياسية هيتغيَت يف مرحلة يف 

شاط التعلم من ن تالميذالتعلم هنا هي القيمة اليت حصل عليها اليجة نت

قام نتيجة االختبار بعدمنحصلالذي  ميدان معريفسلوكفي ى إىل تغيَت الذي أدّ 

 .الكتابيفي تعليم النحو االختبار اؼبدرس

 ةجينتتعطي س أمثال يت تقومال يةميالتعلم هي عملية التعل ةجيلذلك، نت

التعلم،  ةجينتيةو ميإىل التأثَت بُت عملية التعل هذ  تسبب. و أيضا التعلم األمثل

 التعلم. ةجينتأكثر أمثل أيضا فأكثر األمثل   يةتقومميعملية التعل ماأ
                                                             

35
Dimyati dan Mudjiyono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1116), h. 3 

15Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1114), h. 5 
32

Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran,Bandung: Alfabeta, 1111, h. 32 
38

Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 

1111, h. 11 
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 أنواع نتيجة التعلم .ب 

 اؼبعريف يداناؼب .ٔ

تكون من ستة جوانب هي يي ذعريف بنتائج التعلم الفكري الاؼب يدانيرتبط اؼب

اؼبعرفة أو الذاكرة والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقييم. ويطلق على 

اؼبعريف وتشمل اعبوانب األربعة التالية اعبانبُت األولُت مستوى منخفض 

 اؼبعرفية عالية اؼبستوى.

 العاطفي يداناؼب .ٕ

اؼبوقف الذي يتكون من طبسة جوانب  بنتائج التعلم العاطفي يداناؼبيرتبط 

 من القبول أو اإلجابات أو التفاعل والتقييم والتنظيم واالستيعاب.

  اؼبيدان االتقاين .ٖ

 ٜٖ.مهارات والقدرة على التصرفتعلم  بنتائج اؼبيدان االتقاين يرتبط

 نتيجة التعلمالعوامل الىت تؤثر ج.

. عامل قدرة موخاصة قدرهت تالميذعامل يأيت منذات الهو  العامل الداخلي .ٔ

ٝ ٓٚاركأن  ت كلطرحا كم.التعلم الىت ربقق أكثر نتيجةتالميذ تأثر على ال

ٝ تتأثر بالبيئة. ٖٓو تالميذاليف اؼبدرسة تتأثر بقدرة  تالميذلاتعلم يجةمن نت

                                                             
39

Nana sudjana, Op.Cit, PenilaianHasil….  h. 11-13 
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وامل أخرى مثل هناك أيضا ع تالميذال الىت سبلكونإىل جانب عامل القدرة 

االقتصاد  ،اؼبثابرة ،اؼبواقف وعادات التعلم ،واالهتمامرغبة ال ،الدافع للتعلم

 .الروحيةجسدي و االجتماعي، عامل 

 ةبيئإحدى أو البيئة. تالميذال خارج ذاتعامل يأيت منهو مل اػبارجي االع .ٕ

هي نوعية التدريس.  ةاؼبدرسيف التعلم  ةجيتؤثر نت اليت التعلم اؼبهيمن

التعليم و عمليةالتعلم  المنخفض أو فعّ و اؼبقصود بنوعية التدريس هو ارتفاع 

 ٓٗ.التدريس أهدافيف ربقيق 

تأثَتا  درس. وللمالتالميذو  درسالتدريس هو عملية التفاعل بُت اؼب

الناحيةاؼبعرفية فيدرس الكفاءة اؼبهنية للموخاصة  مهيمنا على نوعية التدريس

والسلوكية مثلمهارات  ،هنةاؼب)الفكري( مثل إتقان اؼبواد، ومواقف مثل ؿببة 

إخراجية هو  درسذلك، ألن اؼبوغَت  التالميذتعلم  نتيجة التدريس، وتقييم

 ٔٗيف عملية التدريس. ةلوفبثّ 

                                                             
31

Nana sudjana, Dasar-dasar Proses BelajarMengajar, Bandung: SinarBaruAlgensindo, 

1114, h. 39-41 
41

Ibid, h. 41 
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يف التالميذ من خالل النظر يف البيانات الواردة يف شكل امتصاص 

ديكن  ،يف ربقيق التعليم التعليمي اػباصنتيجة التالميذ الدرس وبارسنتاز من 

 42التالميذ واؼبدرسون. قامواقد  والتعليم مالحظة أن عملية  التعلم

مهمة جدا لتقوًن وتقييم التعلم  نتيجةإذن، نستطيع أن نستخلص أن 

غاية األهداف التعليمية وؼبعرفة مزايا وعيوبات يف عملية التعليم. وبذلك، 

 أن يرقوا نتيجة التعلم حسب ما مرجوة.يستطيع التالميذ 

 المفهوم اإلجرائي . ب

نتيجة التعلم يف تعليم النحو فهي فيما  على وأما كيفية تنفيذ الطريقة القياسية .ٔ

 يلي:

 التمهيذ . أ

 .تباع عملية التعليمإلتالميذ ال عدادستبإ ةدرساؼب قومت .ٔ

  .اؼبقصودة اىل ربقيق األهداف التالميذ ةدرساؼب رصرب .ٕ

 عملية التعلم والتعليم  . ب

ستمع اليها القواعد عن اؼببتداء واػبرب مث تقرئها وت التالميذ ةقدم اؼبدرست .ٖ

 .التالميذ
                                                             

41
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, )Jakarta: Rineka 

Cipta, 1113(. 112 
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 .ديدة بتصحيح قرائتهماعببقرائة النصوص  ةطلب اؼبدرست .ٗ

 .شرحها باالمثلة اؼبختلفة حىت يفهمها التالميذة اؼبادة مث تًتجم اؼبدرست .٘

 .األمثلة اليت تكوينها التالميذ مع اتيان خطيئتها ةح اؼبدرسصحت .ٙ

 ج. اػباسبة

 .يأخذ اؼبدرس مع التلميذ عن خالصية اؼبادة .ٚ

داخل  تتم اؼبدرس عن اؼبادة مث يعطي التالميذ الواجبات الدراسيةخي .ٛ

 .الفصل الدراس

 :يف تعليم النحو نتيجة التعلم مؤشرات  .ٕ

ىف هذا البحث هي القيمة اليت حصل عليها أما مؤاشرات نتيجة التعلم 

 حصلالذي  ى إىل تغيَت سلوك يف ميدان معريفمن نشاط التعلم الذي أدّ  تالميذال

 االختباروماّدة  .الكتايب يف تعليم النحو االختبار قام اؼبدرس نتيجة االختبار بعد من

 كما يلي :  اأما مؤاشراهت. صبلة اإلظبيةهي  الكتايب

 .تالميذديكن أن يتقن ال علم اؼبدرس: إذا كان كل مادة الدرس تمتازاؼب .أ 

 علم اؼبدرسٝ مادة الدرس تٜٜ-ٝ ٙٚجيد جدا/األمثل: إذا كان معظم  .ب 

 .تالميذديكن أن يتقن ال
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ٝفقط ديكن ٘ٚ-ٝ ٓٙ علم اؼبدرسإذا كان مادة الدرس ت جيد/اغبد األدىن: .ج 

 .تالميذأن يتقن ال

ٝ اليت ديكن أن يتقن ٓٙأقل من  علم اؼبدرس: إذا كانت مادة الدرس تناقص  .د 

 ٖٗتالميذ.ال

 الدراسات السابقاتج. 

وهي تبحث  ٕٗٔٓريٍت فطري س  وجد الباحث حبثا يعٍت ما قامت به

طالب الصف الثاين بالطريقة القياسية النحوية عند قية استيعاب القواعد تر  يف

ة كينج. أما أهداف حبثها ؼبعرفبن ذبية التدريبات دبعهد دار النهضة طوالبءواسًتا

طالب الصف الثاين واسًتاذبية التدريبات دبعهد دار استيعاب القواعد النحوية عند 

 النهضة طوالب بنكنج.

الطريقة  تنفيذتأثَت وهذا ـبتلف دبا قام به الباحث يعٍت ؼبعرفة كيف 

الًتبية  دبعهد يف اؼبدرسة الثانويةم التالميذ يتعلالنتيجة  علىتعليم النحو القياسية يف 

 ج.ناإلسالمية جندو 

 فروض البحث د. 

 أما فروض البحث فهي: 

                                                             
32 Ibid, hal: 112. 
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Ha: يف اؼبدرسة  نتيجة تعلم التالميذ على مؤثراكون ي طريقة القياسيةال تنفيذ

 .جنجندو اإلسالمية  الًتبية دبعهد اإلسالمية الثانوية

Ho: يف اؼبدرسة  نتيجة تعلم التالميذ على مؤثر غَت كوني طريقة القياسيةال تنفيذ

 .جنجندو اإلسالمية الًتبية  دبعهد اإلسالمية الثانوية


