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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظرى   . أ
  تعريف الفعالية .ٔ

 ٙٔ . الفعالية ىي فاعلية، تأثَت، نفوذ.٘ٔكلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"
معٌت الفعالية ىي أي شئ الذي فيو أثر )عاقبة، أثر و االنطباع( وربصل على 
النتيجة. و عند ملياسا، الفعالية مرتبط دبحصول على األىداف ادلنشودة و كفاية و 

. و يقصد بالتعليم الفّعال ذلك ٚٔإجياد االشًتاك يف األنشطة التعليمية من الطالب
نكنة من التعليم بأفلل الطرق وأقلاا جادا التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شل

 .ٛٔووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلنكاسب الًتبوية األخرى

وقال عبد الرمحة أن الفعالية ىي انتفاع ادلصادر والوسيلة والوسائل بعدد 
.وقال ملياسا أن ٜٔمعُت مقرر من قبل ، و ىي لنيل عدة األعمال يف وقت معُت

ادلنظمة لتنكون ناجحة يف انتفاع ادلصادر لتحقيق ىدف معُت يف الفعالية ىي كيفية 
التشغيلية. الفعالية تتعلق بتنفيذ كل العمل الرئيس، والوصول إىل األىداف، بسرعة 

مث قال أن الفعالية تتعلق بادلقارنة بُت درجة الوصول  . ٕٓوأقل ، وإشًتاك األعلاء
 ريبة.إىل األىداف وبُت اخلطة ادلعدة من  قبل تعلقة ق
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20
 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya), hal.82 



 
 

9 

الفعالية ىي مقدارة صلاح الًتبية. حيث وجود ادلقارنة بُت درجة صلاح الًتبية 
وبُت تنفيذ اخلطظ الىت من قبل لنيل أىداف الًتبية. وقال ىاىن ىاندوكو أن الفعالية 

 .ٕٔىي القدرة على إختيار اذلدف ادلعُت والتمام لنيل األىداف ادلقررة

ن الفعالية ىي شيئ متعلق أو بناء على الشرخ السابق ، فاستخلص أ
األىداف اليت ربقق من األنشطة ادلناسبة باالعملية ـ وإذا كان فياا صلع يف تنفيذ 
التعليم للتوازن الدينامينكي بُت نوعية التعليم و كمية التعليم واحلال الدال على 
الوصول إىل اذلدف ادلعُت كامال ومناسبا دبا خططو سلصط الًتبية من قبل عملية 

 تعليم فعالية ـ ال

 طريقة التعليم .2

قبل أن تبحث اليحثة طريقة التعليم حبثا، فتحبث الباحثة يف تعاريف 
اصطالحيات من اصطالحات يف طريقة تعليم اللغة العربية إلجتناب التفاسَت 

 ادلختالفة ـ

دبعن العلم   "logosدبعن الطريقة و " "metodosالطريقة لغة من كلمة "
 يبحث عن طرق ادلؤدة لنيل اذلدف فعاليا ومؤثرا ـ ـ و اصطالحا ىي علم

الطريقة و ادلناج يف نفس التعريف وىي حبث منظم وتصييغ الطريقة 
ادلستخدمة للبحث ـ ودبعبارة أخرى أن الطريقة علم بيحث عن طرق التعليم ومزاياىا 

 وعيوهبا ـ

                                                             
21

 Hani Handoko, Managemen, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal.7. 



 
 

11 

مواد تعليم اللغة وادلراد بطريقة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلؤدة يف تقدًن 
ا جيدة ومرةحة ـ التعليم ليس النظرية هنا ويستوعبو هنيفامو ىم العربية ليقلباا التالميذ و 

فقط ولنكنو عملية أيلا ـ استخدام طريقة التعليم واجب على كل ادلدرسة الذي يريد 
  ٕٕأن ينجح يف عملو

يف تطبيقات وطريقة التعليم ىي وسيلة معينة لتوصيلة ادلعرفة. ودلثل ىذا التعر 
من أمهاا : أن العملية التعليمية نشاط من واحد ىو غالبا ادلعلم شلا يفرضة يف معظم 
األحيان سلبية ادلتعلم. والطريقة كمفاوم، ال يدرك الفرد وال يتصوره التالميذ يف 
شنكلو اجملرد. أنو يدرك من خالل إجراءات عملية معينة يشادىا التالميذ بنفسو من 

يف الفصل، ومن مئلف يقدماا يف النكتاب ومن فنان يربزىا يف معلم يقوم هبا 
الوسيلة. ىذه اإلجراءة الغملية اليت تًتجم مفاوم الطريقة إىل خطوات زلددة ىي 

 ٖٕيسمى باإلجراءات الفنية.

خيتلف  تعريف طريقة التعليم باختالف ادلداخل والرؤى الًتبوية، فمنام من 
وضوع، ومنام من نظر إلياا بصورة أمشل حددىا وحصرىا يف حجرة الدراسة وادل

وأعم. فأصحاب النوع األول يرى أهنا الوسيلة اليت يتبعاا ادلدرس لتفايم التالميذ أي 
، يف أي مادة من ادلواد أو ىي اخلطة اليت يلعاا ادلدرس احلجرة ٕٗدرس من الدروس

بعد دخوذلا. وتعريف آخر ةحصرىا يف األساليب اليت يتبعاا ادلدرس يف توصيل 
ادلعلومات إىل أذىان التالميذ. ىذه األمناط من تعريف الطريقة حصرت وظيفة 

                                                             
22 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora,2011), hal. 

72. 
 ٙ٘ٔرشدي أمحد طعيمة، دليل عمل يف اعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربية. منكة ادلنكرمة: أم القرى. ص  ٖٕ

 ٕٕٔ. ص ))ماالنق: جبامعة ملكأوريل حبر الدين. ماارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية النكفء.  ٕٗ
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ت األخرى وهبذا ادلعلك يف إلقاء ادلعلومات داخل الفصل دون األنشطة واجملاال
 جعلت التالميذ ملتقيا فقط.

وطريقة تعليم اللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت يستعيُت هبا ادلدرس 
. وتتلمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من ٕ٘لتحقيق األىداف ادلطلوبة من تعليم اللغة

 أساليب، وإجراءات، وما يستخدمو من مادة تعليمية، ووسائل معينة. 

 ستقرائيةالالطريقة ا .3

ستقرائية ىي أخذ اخلالصة من شيئ اخلاص إىل العام ـ ألهنا تقوم الالطريقة ا
على عرض األمثلة و يناقشاا التالميذ، وادلوازنة بيناا واستخالص القاعدة مث 

ـ  ٕٙتدريبات علياا ـ مبدئمن اجلزئيات للوصول مناا إىل القنون العام أو النكل 
م األمثلة من التعريف أو القاعدة يف تبليغ مادة ادلقصود بو أن ىذه الطريقة تقد

 القواعد.

الطريقة االستقرائية طريقة اإلتنباط واإلستنتاج، هبا يبدأ ادلدرس بذكر أمثلة  
كثَتة مناقشا للتالميذ فياا يتدرج معام إىل استنباط القاعدة أو التعريف )زلمود 

 ٕٚيونس(

" و "اإلستقرائية" ـ الطريقة ستقرائية تتنكون من كلمتُت "الطريقةالالطريقة ا
ىي التخطيط النكلي الذي يتعلق بتقدم مادة الدراسة نظاما وال يتخالف و يتأسس 

                                                             
 ٖٕٔادلراجع السابق. ص  25
 ـ ـٕٓص:  ٕٔٓٓالتعليم اللغة العربية ، بتوسينكر، عبد احلليم حنفي، طرق  ٕٙ

27 Zulkifli, Op.Cit. hal. 45 
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ـ  و اإلستقرائية ىي إحدى الطرق يف تعليم القواعد ـ و لذالك مل ٕٛعلى ادلدخال 
يشعر التالميذ شأما يف تعلمية ـ قال زلمود رشدى خاطر "و الطريقة اإلستقرائية من 

لتفنكَت الطبيعية اليت يسلنكاا العقل يف الوصول من احلنكم إىل خقائق مشاىدة طرق ا
أو معلومة إىل حقائق غَت مشاىدة أو رلاولة، و فياا ينتقل القنكر من اجلزئ إىل 

 القانون العام و من حاالت خاصة إىل أحنكام عامة ـ"

طريقة تنطلق من النص أو األمثلة إىل القاعدة. ودور  ستقرائيةالاالطريقة 
ادلدرس فياا دور توجياي أرشادي. فاو يصنع ادلتعلمُت يف جو الدرس من خالل 
قصة أو حنكاية أو حوار أو زلادثة قصَتة. تتلمن أحيانا خَتا جيعلام يصغون إليو 

و يف بالغرض باىتمام، وىذه ىي اللحظة ادلناسبة لتقدًن النص الذي نعتقد بأنو أ
    ٜٕالتعليمي والًتبوي من األمثلة حىت وإن كانت ذات طابع إخباري.

و عند حسن جغفر اخللفية ، اإلستقراء ىو البدء بفحص اجلزئيات و دراسة 
األمثلة اليت تؤدى إىل معرفة أوجو التشاور و التباين بيناا، مث الوصول إىل حنكم عام 

 ـ  ٖٓيسمى قاعدة أو قانون

 الطريقة األستقرائية فنكما يلى :أما مزايات 

 د التالميذ أن يتفنكروا و خيلصوا ادلادة بأنفسام و يع . أ
 كيفية ألخذىا يفتح التالميذ  . ب
 يرىب التالميذ لثقة النفس  . ت

                                                             
 ٜٛ-ٜٚ.ص، ٜٕٓٓإمام معروف، إسًتاذبية تدريس اللغة العربية النشيطة. نيد فريس، سيمارنج.  ٕٛ
 125يوسف الصملي، ص.  29

منكتبة الرشد، الرياض الطبقة  ثانوى(ـ -متوسط  –حسن جغفر اخللفية، فصول يف تدريس اللغة العربية )إبتدئي  ٖٓ
 ٖٓٙم ـ ض:  ٖٕٓٓ –ه ٕٖٗٔالثانويةـ 
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 ـ  ٖٔيقتنع التالميذ بصدق الشيئ نيلو  . ث

و من شليزات ىذه الطريقة أن التالميذ يشًتك يف إستخدام القاعدة و 
صياغتاا و أنو ميارس اللغة فعال من خالل قراءة و كتابة اجلمل ادلتلمنة للقاعدة ، 

 ولذلك يصبو التعميم مفاوما لديو و ذا داللة ـ 

و من مزيات أخرى، كما قال حسن جغفر اخللفية يف النكتاب "فصول يف 
غة العربية"، و من مزيات ىذه الطريقة أنو تشجع التالميذ على التفنكَت و تدريس الل

ادلشاركة يف الدرس بصور فعالية، إضفة إىل أهنا توصلام إىل القواعدة تدرجيبيا، شلا 
 جيعل معناىا واضح و يالتاىل تطبيقاا ساال ميسورا ـ 

 و أما عيوب ىذه الطريقة فاي : 

 دلدرس على تقدمب األسئلة ىذه الطريقة ربتاج إىل ماارة ا . أ
 عملية تنفيد ىذه الطريقة تقع يف ماارة ادلدرس تقدًن األسئلة   . ب
ـ ىذه الطريقة متعلقة بالبيئة اجلارجية ـ البد لو أن خيًتع اجلو ادلناسب  . ت

 حىت ال خياف التالميذ على تقدًن األسئلة 
أعد ادلدرس األدوات التعلمية قبل عملية التعلم و التعليم لًتقي محاسة   . ث

 تعلم التالميذ

 ولينقص عيوب من ىذه الطريقة ينبغي على ادلدرسة ىي : 

 يعد ادلدرس األمثلة النكثَتة يف تعلم قواعد .ٔ

                                                             
31

 Abu Bakar Muhammad, Op,Cit,hal. 85 
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البد على ادلدرس أن تنكثر القراءة و إستيعاب ادلفردات عن الدرس الىت  .ٕ
 ستعلماا

 س األدوات ادلناسبة يف تعليم قواعد لًتقي محاسة تعلم التالميذيعد ادلدر  .ٖ

 أىداف التعليم باستعمال الطريقة اإلستقرائية :

 ليسال التالميذ يف النكتابة ـ . أ
 دلساعدة التالميذ على فام اجلمل وتركيباا ـ . ب
 ليدافع التالميذ ليتعلموا مجلة الفعلية ـ . ت
 ليسجع التالميذ لنكتابة اجلملة الفعلية ـ . ث
يادة فام التالميذ يف استيعاب اجلملة الفعلية ألهنا بدأ باألمثلة لز  . ج

 ادلتنوعة ـ 

 و أما خطواهتا اليت تسَتهبا ادلدرسة فيما يلي :

 تعد ادلدرسة األمثلة النكثَتة على حسب القواعد ادلبحوثة عناا .ٔ
تقوم ادلدرسة بالسؤال واجلواب عن تلك األمثلة مث يقارن بُت ادلساوة  .ٕ

 والتخالف
 تشرح ادلدرسة عن القاعدة اجلملة الفعلية )فعل، فاعل و مفعول بو( .ٖ
مع التالميذ عن القاعدة اجلملة الفعلية )فعل، تستخلص ادلدرسة  .ٗ

 فاعل و مفعول بو(
 تنكتب ادلدرسة اخلالصة عن تلك القاعدة مث يصلح تلك اخلالصة .٘
 تأمر ادلدرسة التالميذ بنكتابة األمثلة ادلتعلقة بتلك القاعدة .ٙ
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  ٕٖمث يأمر التالميذ بتحليلاا  ـ ملم ادلدرسة اجلتقد .ٚ
 الوسائل التعليمية .4

. وإصطالحا كل ما ٖٖالوسائل مجع من وسيلة و معناه لغة سبيل
و قال سودرمان.ن.  يتقرب بو إىل الغَت. فادلراد هبا سبيل إللقاء الشيء.

وأصحابو ان الوسائل كل ما ييستعُت بو الناس على غَته لتأثَت أذىان 
  ٖٗالطالب و حواسام و غربتام حىت تسَت التعليم سَتاىاما.

يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج ربت سلتلف الوسائط اليت 
يستخدماا األستاذ يف ادلوقف التعليمي، بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق 

لو ثالث منكونات اليت تلعب  ٖٙالتعلم عملية اإلتصالٖ٘وأفنكار وادلعاين للطلبة
الرسالة أي منااج و ادلّتِصل أي ادلدرس و ادلّتَصل أي الطالب، دورىا مناا 

لذلك أن ضلتاج إىل الطريقة و الوسائل ادلناسبة لتسايل تعليم اللغة العربية و 
 ٖٚحصول على أىداف تعليم اللغة العربية ادلنشودة فعاليا.

وقال عمر مهلك أن الوسائل التعليمية ىي طريقة مستخدمة تساعد 
وقال سوفرفتو أن الوسائل التعليمية ىي كل مل  ٖٛيف التدريس.هبا ادلعلم 

يساعد بو ادلدرس للحصول على األغراض ادلوجودة. من أراء العلماء السابقة 
رأء النكاتب أن الوسائل التعليمية تنكون مؤثرة إىل أذىان الطالب و غربتام 

 حىت تدفع سَت التعليم جيدا.

                                                             
32

 Zulkifli, Metodologi Op,Cit, hal: 47. 
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16 

لذي يساعد يف القاء و قال امام معروف ان الوسيلة ىو ما ا
ادلعلومات من ادلعلم اإلجيابية إىل ادلتعلم ادللتقى. فلذا الوسيلة ىي تنكون  أداة 
إلقاء ادلعلومات من ادلعلم اإلجيابية اىل ادلتعلم ادللتقى اللبط و وظيفة 

 ادلعلومات ادللتقة تعينات صلاح عملية التعليم.
علمو ادلعلم من الوسائل مث ان الوسائل يف تعليم اللغة العربية ىو كل ت

ليستعُت بو على تفايم تالميذه قد يصعب عليام فامت من ادلعلومات 
يستعُت بشئ يسال علينكم ادراكو بإحدى من احلواس فظار ان  اجليدة. فقد

 استعمل وسائل االيلاح تطبيق على قواعد التدريس اىل ادلعقول.
 

 (Kubus Struktur) يالمكعب التركيبوسيلة  .4

 ٕ٘-ٕٓصندوق ادلنكعب سواء ناحية. مقياسة  الًتكييب ادلنكعب
سنتيمًت، يتنكون ىذا تركيب ادلنكعب من ثالثة منكعبات أو أكثر اعتمادا على 

  ٜٖتعقيد منط اجلملة اليت مينكن تعملاا.

 مسمى بصندوق الًتكييب ادلنكعبيف النكتاب أبدل وحد رشيدي، 
، و سنتيمًت ٕ٘ x ٕٓ ندوق القواعد صندوق منكعب, مقياسوالقواعد. ص

 الًتكييب ادلنكعب ٓٗ.وجد ىف كل ناحيو ادلفردات مناا الفعل واإلسم و احلرف
مربع ىف ناحيو ادلفردات الىت تتعلق بالقواعد عن اجلملة الفعلية. اىداف ىذه 

 .الوسيلة لتنكون بُت التالميذ وادلدرس تفاعل مباشرة

                                                             
39 Imam Asrori & Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajran Bahasa Arab,(Malang: CV. Bintang 

Sejahtera, 2115) hal.92 
41

 Abdul Wahab Rosyidi, Media pembelajaran Bahasa Arab,(Malang: UIN Malang 

Press,2009).hlm   .58-59  
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بأىداف كوسائل ليتعلم  منكتوب كلمة على كل ناحيو من ادلنكعب
طرق تدوير منكعب ةحتوى بللتدريب  الًتكييب ادلنكعباستخدام  تركيب النكليمة.

 على كلمة لتدريب. 

 كما يايل:  الًتكييب ادلنكعبخطوات 
 توضع ادلدرسة ادلنكعب مرتبا لتشنكيل اجلملة الفعلية .ٔ
 تُت وثالث مراتادلنكعب مر  تقراء ادلدرسة اجلملة يف .ٕ
 يذ ليقلدوا قراءتكتأمر ادلدرسة التالم .ٖ
تدوير ادلدرسة ادلنكعب، التالميذ قراءة اجلملة جديدة اليت تشنكلت من  .ٗ

 ادلنكعب
 ٔٗب حىت كل النكلمة على ادلنكعب نفدتارتمتفعل اخلطوتُت األخَتتُت  .٘

 
 الجملة الفعلية .5

اجلملة الفعلية ىي اليت  .ٕٗاجلملة ىي  لفظ مركب، أ فاد أو مل يفد
و اجلملة الفعلية ىي مجلة تبدء بفعل وينكون  ٖٗتًتكب من الفعل و الفاعل.

 .ٗٗمركبة من فعل و فاعل او من فعل ونائب فاعل
 اجلملة الفعلية تتنكون اما من فعل و فاعل و مفعول بو. أمثلة:

 . قام انيل۱     
 . كتب ىري رسالة۲

                                                             
41 Imam Asrori & Moh. Ahsanuddin, Op.Cit. hal.93 

ٖٗٙبَتوت. ص.  ،القواعد األساسية للغة العربية ،السيد أمحد اذلامشي 42  

43 Dja’far Amir, Nahwu & Shorof, (PT. Karya Toha Putra : Semarang). Hal. 33 

      ۱ٜٙص.نفس ادلراجع. ،فؤد نعمة44
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الفعل اجلزء األول والفاعل اجلزء الثاىن من اجلملة الفعلية وادلفعول بو 
 . ٗٗاخر اجلملة الفعليةيأيت يف 

. مثل : ٘ٗالفعل ىو كل كلمة تدل على حدوث شيئ يف زمان خاص
و  ٚٗو الفعل يعرف بقد والسُت وسوف وتاء التأنيث الساكنةٙٗإقرأ.-يقرأ-قرأ

 ىو ثالثة أنواع : 
الفعل ادلاضى ىو كل فعل يدل على حصول يف الزمان ادلاضى.مثل  .ٔ

 :حلر ادلدرس.
لتأنيث الساكنة ضلو قامت وقعدت ومنو نعم الفعل ادلاضى يعرف بتاء ا

 ٛٗوبئس وليس وعسى على االصح.
الفعل ادللارع كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن احلاضر أو  .ٕ

 ادلستقبل.
و البد أن ينكون مبدوأ حبرف من أحرف ادللارعة و ىي اذلمزة و النون 

مثل : تأكل البنت، ادللارع. يعرف بدخول مل عليو  ٜٗ و الياء و التاء.
ضلو مل يقم و البد يف أولو من احدى الزوائد االربع و ىي اذلمزة والنون 
والياء والتاء جيمعاا قولك نأيت و يلم أولو إن كان ماضيو على أربعة 

                                                             
44

Golden Book Centre,Learners Of Arabics. (Selangor: Syarikat Percetakan 

Ihsan,2008),Hlm.11-12. 
  ٘ٔالسابق. ص: ادلراجع  علي اجلارم و مصطفى أمُت،٘ٗ
(.  ٕٛٓٓ، ) دار الفروق لالستثمارات الثقافية، النحو الميسر للكبار و الصغارعلي زلمود عقيلي، ٙٗ

 ٖٗص: 
  ٜ(. ص:  ٕٛٓٓ، ) اذلداية، الكواكب الدريةشيخ زلمد بن أمحد، ٚٗ
  ٓٔ- ٜنفس ادلراجع. ص: ٛٗ
  ٕٔعلي اجلارم و مصطفى أمُت، نفس ادلنكان. ص: ٜٗ
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أحرف كدحرج يدحرج و أكرم ينكرم و فرّح يفرح و قاتل يقاتل و يفتح 
 ٔ٘و نصر ينصر و انطلق ينطلق و استخرج يستخرج.فيما سوى ذلك ضل

الفعل األمر ىو كل فعل يطلب بو حصول شيئ يف زمن ادلستقبل. مثل :  .ٖ
إلعب بالنكرة. األمر يعرف بداللتو على الطالب و قبولو ياء ادلخاطبة ضلو 

 قومى و إضريب و منو ىات و تعاىل االصح.
اج الدرسي ذلذه يف ىذا البحث اخص الباحثة للملارع موافقة بادلن

 ادلدرسة.

الفاعل ىو اسم مرفوع يقع بعد فعل  مبٌت للمعلوم و يدل على من 
 مثل : قام الرجل.ٕ٘الفعل أو اتصف بو.

 الفاعل ينكون :

 إما امسا معربا كما يف األمثلة السابقة. .ٔ
أو امسا مبنيا )ضمَتا ظاىرا أو مستتَتا أو إسم إشارة أو امسا  .ٕ

الرجل حلر، صلح ىذا الطالب، جاء موصوال...(. مثل : جلسُت، 
 الذي كتب.

أو مصدرا مؤوال من " أن و الفعل " أو من " أن وامساا وخربىا ".  .ٖ
مثل : ينبغي أن تفوز )أى ينبغى فوزك( ادلصدر ادلؤول من أن و 

 امساا وخربىا أى )فوزك( فاعل للفعل ينبغى.

                                                             
  ٕٔ-ٔٔأمحد، نفس ادلنكان. ص: شيخ زلمد بن ٔ٘
    ٖٗفؤاد نعمة، نفس ادلنكان. ص: ٕ٘
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حلر  إذا كان الفاعل مثٌت أو مجعا ظل الفعل دائما مفردا. مثل :
 ادلدرس، حلر ادلدرسان، حلر ادلدرسون، حلرت ادلدرسات.

إذا كان الفاعل مؤنثا حلقت بالفعل تاء التأنيث )و ىي تاء ساكنة 
 يف اخر ادلاضى و التاء متحركة يف أول ادللارع(.

 جيب تأنيث الفعل مع الفاعل :

إذا كان الفاعل امسا ظاىرا مؤنثا حقيقيا غَت منفصل  عن الفعل )و  .ٔ
ؤنث حقيقي ىو كل اسم دل على إنسان أو حيوان أو يبيض(. مثل ادل

 : سافرت فاطمة، تطَت اليمامة.
إذا كان الفاعل ضمَتا مستتَت يعود على مؤنث حقيقى أو رلزى )ادلؤنث  .ٕ

اجملزى ىو كل اسم دل على مؤنث غَت حقيقى وعاملتو العرب رلازا 
رت، الشمس معاملة ادلؤنث ضلو ادلنلدة، الشمس(، مثل : زينب حل

 ٕ٘طلعت.

 جيوز تأنيث الفعل مع الفاعل :

إذا كان الفاعل حقيقى التأنيث مفصوال عن فعلو. مثل : سافرت أمس  .ٔ
فاطمة أو سافر أمس فاطمة. و إن كان الفصل ب "إال" رجع ذبريد الفعل 

 من التاء. مثل : ما نال اجلائزة إال الفائزة.
ثل : تطلع الشمس أو يطلع إذا كان الفاعل امسا ظاىرا رلزى التأنيث. م .ٕ

 الشمس.
  ٖ٘إذا كان الفاعل مجع تنكثَت. مثل : حلرت القلاة. .ٖ

                                                             
    ٗٗنفس ادلراجع. ص: ٕ٘
    ٘ٗنفس ادلراجع. ص: ٖ٘
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و مينكن التعرف على الفاعل بوضح اسم اإلستفاام "من" )للعاقل( أو 
"ماذا" )لغَت العاقل( قبل الفعل يف صغة الغائب ادلفرد، فينكون اجلواب ىو الفاعل. 

اجلواب : اخلاطيب إذا اخلاطيب : مثل : تنكلم اخلاطيب بشجاعة ) من تنكلم ؟ 
فاعل(، أوفق على ىذا الرأى )من يوافق ؟ اجلواب ضمَت تقديره أنا، إذا الفاعل : 

 ضمَت ادلستتَت تقديره أنا(.

قد ةحذف الفعل ويبقى الفاعل. مثل : كل عام و أنتم خبَت ) 
التقدير : يقبل كل عام و أنتم خبَت، كل : فاعل لفعل زلذوف تقديره 

 .يقبل(

نائب الفاعل ىو اسم مرفوع يقع بعد فعل مبٍت للمجاول وةحل زلل 
الفاعل بعد حذفو. وحذف الفاعل ينكون إما للعلم بو أو اجلال بو، أو 

مثل : ىزم العدو )العدو : نائب الفاعل مرفوع ٗ٘اخلوف منو أو عليو.
باللمة(. ىزم جيشنا العدو. فلما حذف الفاعل )جيشنا( للعلم بو، بٌت 

 الفعل للمجاول و حل ادلفعول بو زلل الفاعل وتسمى نائب الفاعل. 

الفاعل ينكون إما متعديا )أى لو مفعول بو واحد أو أكثار( و إما 
 الزما )أى ليس لو مفعول بو(.

فإذا كان الفعل لو مفعول بو واحد وحذف الفاعل، رفع ادلفعول بو  .ٔ
 على أنو نائب فاعل كما يف ادلثال السابق.

وإذا كان الفعل لو أكثر من مفعول بو و حذف الفاعل، فإن  .ٕ
ادلفعول بو األول يرفع على أنو نائب الفاعل و يبقى غَته منصوبا. 
                                                             

    ٚٗ. نفس ادلراجع. ص: ٗ٘
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عل مرفوع باللمة، مثل : أعطى الناجح جائزة )الناجح : نائب فا
جائزة : مفعول بو منصوب بالفتحة(. و أصل اجلملة : أعطى ادلعلم 
الناجح جائزة. فلما حذف الفاعل )وىو ادلعلم( حال ادلفعول بو 
األول زللو  )وىو ناجح( و يبقى ادلفعول بو الثاىن منصوبا )وىو 

 جائزة(.
جاز وإذا كان الفعل الزما و حذف فاعلو و بٌت الفعل للمجاول  .ٖ

أن ينكون نائب الفاعل مصدرا أو ظرفا متصرفا أو جارا و رلرورا. 
مثل : يتنزه يف احلدائق )يف احلدائق: جار و رلرور نائب الفاعل( و 
أصل اجلملة يتنزه الناس  يف احلدائق. فلما حذف الفاعل و ىو 

 الناس و بٌت الفعل للمجاول، أصبح اجلار و رلرور نائب الفاعل.

الفاعل مبنيا للمعلوم ألن فعلو مذكور يف اجلملة و بالتاىل يسمى الفعل مع 
فاو معلوم. ويسمى الفاعل مع نائب الفاعل مبنيا للمجاول ألن فعلو حذف فصار 

 رلاوال.

 تتغَت صورة الفعل عند بنائو للمجاول :

 فالفعل ادلاضى : -
  يلم أولو و ينكسر ما قبل آخره. مثل : صنع النجار األثاث، َأْكَرَم

 ادلعلم الفائز : ُأْكرَِم الفائز.
  وإذا كان الفعل مبدوأ بالتاء ضم ثانية مع التاء. مثل: َتَسلََّمْت سعاد

 اجلائزة : ُتَسلَِّمِت اجلائزة. 
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  وإذا كان ما قبل آخره الفا قلبت ياء و كسر ما قبلاا. مثل: قال
 الشاىد احلق: قيل احلق.

 و الفعل ادلاضرع : -
 ل آخره. مثل : يسر الزىر العينُت : تسر يلم أولو و يفتح ما قب

 العينان، يشاىد الناس الالعبُت : يشاىد الالعبون.
  وإذا كان ما قبل آخره الياء أو واو قلبت ألفا. مثل : يبيع الفالح

 القطن، يصوم ادلسلمون رملانا.

 نائب الفاعل أربعة أنواع :

 اسم معرب كما يف األمثلة السابقة. .ٔ
أو مستتَت، اسم إشارة، اسم موصول(. مثل:  اسم مبٌت )ضمَت ظاىر .ٕ

فوجئت بزيارتك )فوجئت: التاء ضمَت ظاىر مبٌت يف زلل رفع نائب 
الفاعل(، العدو ىزم )العدو: مبتدأ مرفوع باللمة، ىزم: فعل ماض مبٌت 

 للمجاول و نائب الفاعل ضمَت مستتَت تقديره ىو(
عرف أنك رلتاد مصدر مؤول من "أن و الفاعل" أو أن و امساا. مثل:  .ٖ

)عرف اجتاادك( و ادلصدر ادلؤول من أن و امساا خربىا نائب فاعل 
 لعرف.

مصدر صريح أو ظرف متصرف أو جار و رلرور )و إذا كان الفعل ليس  .ٗ
لو مفعول بو و بٌت للمجاول(. مثل: أقبل إقبال شديد )إقبال: مصدر 

فاعل(، وىو نائب فاعل(، سارت ليلة مجيلة )ليلة: ظرف و ىو نائب 
 اليسنكت على إىانة: جار و رلرور و ىو نائب فاعل.
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ادلفعول بو ىو اسم منصوب يدل على من وقع عليو فعل الفاعل وال تتغَت 
مثل: ٙ٘ادلفعول بو ىو االسم ادلنصوب الذي يقع بو الفعل. ٘٘معو صورة الفعل.

 يطلب العاقل العلم )العلم: مفعول بو منصوب بالفتحة(.

و إذا كان الفعل من األفعال اليت تنصب أكثر من مفعول قد يتعدد ادلفعول ب
 و ىذه األفعال ىي:

 أفعل تنصب مفعولُت أصلاا مبتدأ و خربه و ىي: .ٔ
أفعال الظن: ظن، خال، حسب، زعم، جعل، ىب. مثل: ظننت الرجل  -

 نائما
أفعال اليقُت: رأى، علم، وجد، ألفى، تعلم )دبعٌت اعلم(. مثل: تعلم  -

 احلياة جاادا
التحويل: صرب، حول، جعل، رد، ازبذ، زبذ. مثل: وازبذ اهلل  أفعال -

 ابراىيم خليال
أفعل تنصب مفعولُت ليس أصلاا مبتدأ و خرب و من ىذه األفعال:   .ٕ

كسا، ألبسا، أعطى، منح، سأل، منع. مثل: ألبسا الربيع األرض حلة 
زاىية )األرض: مفعول بو أول منصوب بالفتحة،حلة مفعول بو ثان 

 فتحة(.منصوب بال

 

 
                                                             

    ٙٙ. نفس ادلراجع. ص: ٘٘
    ٓٔ، منكتبة و طبعة طو فوترا مسارع. ص: جروميةمتن  . زلمد بن زلمد داود الصنااجى،ٙ٘
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 ينكون ادلفعول بو:

 إما امسا معربا .ٔ
 إما امسا مبنيا .ٕ
 إما مصدرا مؤوال من "أن و الفعل" أو من "أن و امسا و خربىا". .ٖ

جيوز أن يتقدم ادلفعول بو على فاعلو. مثل: فريقا كذبتم و فريقا 
 تقتلون )فريقا: مفعول بو مقدم منصوب بالفتحة(.

كان ضمَتا منفصال. مثل: جيب تقدًن ادلفعول بو على فاعلو إذا  
 إيك نعبد و إيك نستعُت.

النكالم كأن   جيوز أن ةحذف الفعل و يبقى ادلفعول بو إذا فام من
 يسأل: من قابلت فتقول عليا )و التقدير قابلت عليا(.

 المفهوم اإلجرائي . ب
يف تعليم اللغة العربية طريقة التدريس متنوعة. زبتار الباحثة الطريقة 

بوسيلة تركيب ادلنكعب. ألن أفًتض الباحثة ىذا طريقة مناسب االستقرائية 
دبوضوع حبث الباحثة. الطريقة االستقرائية ىي تبدأ الطريقة من تقدًن االمثلة مث 

الًتكييب ىو صندوق منكعب. وىذه  ادلنكعب تشنكيل قاعدة مع التالميذ. و
 وسيلة مستعمل ادلدرسة ليعرض مجلة الفعلية. 

 َتهبا ادلدرسة فيما يلي: وأما خطواهتا اليت تس
 بالسالماللغة العربية  درستبداء ادلدرسة  .1
 التعّلمتقدم ادلدرسة أىداف التعليم و فوائدىا يف   .2
 عن اجلملة الفعلية تعد ادلدرسة األمثلة النكثَتة  .3
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تقوم ادلدرسة بالسؤال واجلواب عن تلك األمثلة مث يقارن بُت ادلساوة  .4
 والتخالف

 القاعدة اجلملة الفعلية )فعل، فاعل و مفعول بو(تشرح ادلدرسة عن  .5
مع التالميذ عن القاعدة اجلملة الفعلية )فعل، فاعل و تستخلص ادلدرسة  .6

 مفعول بو(
 تنكتب ادلدرسة اخلالصة عن تلك القاعدة مث يصلح تلك اخلالصة .7
 تأمر ادلدرسة التالميذ بنكتابة األمثلة ادلتعلقة بتلك القاعدة .8
 مث يأمر التالميذ بتحليلاا ملتقدم ادلدرسة اجل .9
)فعل، فاعل و مفعول  توضع ادلدرسة ادلنكعب مرتبا لتشنكيل اجلملة الفعلية .10

 بو(
 تُت وثالث مراتراء ادلدرسة اجلملة يف ادلنكعب مر تق .11
 اتأمر ادلدرسة التالميذ ليقلدوا قراءهت .12
تدوير ادلدرسة ادلنكعب، التالميذ قراءة اجلملة جديدة اليت تشنكلت من  .13

 ادلنكعب
 كل النكلمة على ادلنكعب ينتاى  حىت ثالثة عشر  تااخلطو  التالميذ فعلي .14
 تلخص ادلدرسة والتالميذ الدرس معا يف هناية التعليم .15
 تقوم ادلدرسة بالتقوًن .16

ملة الفعلية ىي مجلة تبدء بفعل وينكون مركبة من فعل و فاعل او من اجل
الًتكييب  دلنكعب. باستخدام ىذه طريقة االستقرائية و وسيلة افعل ونائب فاعل

 أردات الباحثة ترقية استعاب مجلة الفعلية لدى التالميذ.
 وأما مؤشرات استيعاب الجملة الفعلية منها  :

 اجلملة الفعلية ان يشرحوايستطيع التالميذ  .ٔ
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 اجلملة الفعلية ان مييزوا صيغيستطيع التالميذ  .ٕ
 اجلملة الفعلية  ان ينكونوا صيغيستطيع التالميذ  .ٖ
 التالميذ ان يذكروا وظيفة كلمة يف اجلملة الفعليةيستطيع   .ٗ
 ان يركبوا النكلمات يف اجلملة الفعليةميذ يستطيع التال .٘

 الدراسة السابقة . ح
الدراسة السابقة ىي البحث عن قدرة على تطبيق اجلملة االمسية و 
الفعلية يف النكتابة لدى تالميذ الصف الثاىن يف ادلدرسة العالية دبعاد دار احلنكمة 

. ۲۲۲ٛيف سنة  م. زيالنىاإلسالمية باكنبارو ىذا البحث قد حبث عناا 
ية و الفعلية يف واحلاصلة من ىذا البحث ىو أن قدرة على تطبيق اجلملة االمس

النكتابة لدى تالميذ الصف الثاىن يف ادلدرسة العالية دبعاد دار احلنكمة اإلسالمية 
 باكنبارو سلتلفة.

( ۲۲۲ٚ) ريدا دوس ماريناو عن اجلملة اإلمسية والفعلية قد حبثتاا 
ربت ادلوضوع : القدرة على التفريق بُت اجلملة اإلمسية والفعلية عند التالميذ يف 

نصار السنة تنجونج بليت أير تَتس. وقد حصلت من ىذه الدرسة معاد أ
نتيجة تدل على ان تلك القدرة مقبولة بتلخيص البيانات النوعية ادلوجودة بقدر 

 يف ادلائة. ٛٚ،ٗٛ
والبحث الذى يبحث عنو الباحثة فعالية  طريقة اإلستقرائية باستخدام وسيلة 

فعلية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة لًتقية استيعاب اجلملة ال الًتكييب ادلنكعب
اإلسالمية دار الفاحل سالو . و أما فرق بُت األحباث ادلوجودة و ىذا البحث يعٍت يرّكز 
الباحث يف طريقة اإلستقرائية باستخدام وسيلة تركيب ادلنكعب لًتقية استيعاب اجلملة 

 الفعلية، ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.
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 حثد.  فروض الب
Ha : فعاال لًتقية استيعاب  الًتكييب ادلنكعبستقرائية باستخدام وسيلة طريقة اال

ح الاجلملة الفعلية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الف
 سالو .

Ho : غَت فعاال لًتقية  الًتكييب ادلنكعبستقرائية باستخدام وسيلة طريقة اال
دار  استيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

 ح سالو .الالف
 
 

 


