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 االستهالل

 

 قال هللا تعاىل :

 ( ۲ : ، األية ) سورة يوسفِإَّنا أَنْ زَْلنُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن  

 

 : ، أن رسول هللا ص. م قال درداء رضي هللا عنهالعن أيب 

 " ال تكن خامسا فتهلك، أو حمبا و  ، أو مستمعا أو متعلما،  كن عاملا  "

 ( بن بطةالكربى اليف اإلابنة  )

 

 وقال العريب :

 " من جد وجد "

 " من صرب ظفر "

 " من سار على الدرب وصل "

 



 ه
 

 اإلهداء

 

 إىل أمي اليت سهرت على راحيت

 إىل أيب الذي تعب يف تربييت

 إىل إخويت الشقيقني وأخوايت الشقيقات الذين ساعدوين طول حيايت

 مين وأرشدين طول دراسيتإىل مشريف الذي قد عل  

 اجلهل إىل حلوة العلم إىل أساتيذي وشيوخي الذين أبعدوين من مر  

 من القرآنإىل كل من كان علمين حرفا 

 وأرشدين إىل طريق اإلميان

 يف فرحي وحزينإىل أصدقائي وزمالئي الذين صاحبوين 

 وإىل كل من كان له فضل علي

 

 الراجي الفقري إىل عفو ربه       

 

حممد إحسان الرمحان   
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 ملخص

 حرف معاني عن نحوية تحليلية دراسة( : ١٠٢٩)الرحمان  إحسانمحمد 
تعليمها وطريقة يوسف سورة في" من"الجر  

هوحرفاجلروخاصةعلمالنحو،ستيعابعلوماللغةالعربيةوامنالبدلفهمالقرآن
منيثأنكلحرفاجلريتكونح.القرآنآياتثريففهمتؤاليتالنحوموادمنمادة
يفهذاالصداد،.بعضهاعنبعضحرفاجلرمعىنقدخيتلفخمتلفة،بلأحيانامعان

الباحثحرف اختار يفمن"اجلر معانيها بتحليل البحث كموضوع يوسفسورة"
طريقةوطريقة الكيفيةاملكتبيةلالبحثفاتعليمها،أما . طريقة وهحرفاجلر"من"إّن
 أحرمن الكرميعددااجلرفأكثر القرآن الباحثيف لذلكاختار ." دراسةموضوع
من"اجلرحرفمعاينعنحنويةحتليلية وتكوينتعليمهاوطريقةيوسفسورةيف" ."

الطريقةماهيوحرفاجلر"من"يفسورةيوسفمعاينمااملشكلةيفهذاالبحثهو
معاينحرفملعرفةحرفاجلر"من".وأماأهدافهذاالبحثتعليممعاينيفناسبةامل

جيدا صحيحا استخداما يوسفولكىيستخدمها يفسورة الطريقةوملعرفةاجلر"من"
البحث.حرفاجلر"من"يفتعليممعاينناسبةامل موضوعهذا حرفمعاينهوفوأما

مصدرالبياناتيفهذاالبحثوأماآية.15وعددآياهتايفسورةيوسفاجلر"من"
يفمجعف الطريقة وأما البحث. مبوضوع يتعّلقان ومها ثانوي، ومصدر أساسي مصدر

وحتليلهيالتحليلالوصفيّهاحتليلطريقةيقةالبحثاملكتيبوالّتوثيقي.وطرفالالبيانات
"من".حرفاجلر97يفتلكالسورةنّأبالبحثفوجدمضمون.بعدأنقامالباحث

االبتداء،التبعيض،بياناجلنس،متنّوعةمنهاتتكونمنمعان"من"اجلرحرفوكانت
التأكيد الظرفية، البدل، ،الّسببية، الفصل(،علىاالستعالء)(،عن)اجملاوزة االستعانة،

.(الباء)
 الجر حرف معاني، ، نحوية،  ةيتحليل:  الكلمات األساسية
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ABSTRACT 

M. Ihsanurrahman, (2019): The Analysis Study of Nahwu about Meanings 

of Huruf Jar ‘Min’ in Surah Yusuf and Its 

Teaching Method 

Understanding Al-Qur‟an needs the mastery of Arabic language science, 

especially Nahwu science, and Huruf Jar is one of aspects of the study of Nahwu 

science influencing the understanding of Al-Quran. Each of Huruf Jar has 

different meanings. Sometimes, the meaning of one Huruf Jar is different from a 

verse to another. In this case, the researcher took Huruf Jar “Min” as an object 

studied by analyzing its meanings found in Surah Yusuf. Library study of 

qualitative research was used in this research. Huruf Jar “Min” is one of Huruf 

Jar that can be found most in Al-Qur‟an. Thus, the researcher was interested in 

making the title “The Analysis Study of Nahwu about Meanings of Huruf Jar 

„Min‟ in Surah Yusuf and Its Teaching Method”. The formulations of the 

problems were “what were the meanings of Huruf Jar “Min” contained in Surah 

Yusuf?” and “what were the appropriate methods to teach the meanings of Huruf 

Jar “Min”?”. This research aimed at knowing the meanings of Huruf Jar “Min” 

contained in Surah Yusuf and the appropriate methods to teach the meanings of 

Huruf Jar “Min”. The objects of this research were the verses containing Huruf 

Jar “Min” in Surah Yusuf, they were 51 verses. In this research, the researcher 

used the data sources consisted of primary and secondary sources related to the 

object of this research. The methods of collecting the data were Bahsun 

Maktabiyyun and documentation. The techniques of analyzing the data were 

descriptive and content analyses. After conducting this research, it could be 

concluded that there were 79 Huruf Jar “Min” in Surah Yusuf, and Huruf Jar 

“Min” had heterogeneous meanings. They were Ibtida, Tab‟id, Bayanul Jinsi, 

Ta‟kid, Badal, Zhorofiyyah, Sababiyyah, Al-Mujawazah („An), Al-Isti‟ila‟ („Ala), 

Fashla, Al-Isti‟anah meanings. 

Keywords: Analysis, Nahwu, Meaning, Huruf Jar 
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ABSTRAK 

M. Ihsanurrahman, (2019): Studi Analisis Nahwu Tentang Makna-Makna 

Huruf Jar ‘Min’ di Dalam Surah Yusuf dan 

Metode Pengajarannya 

Memahami Al-Qur‟an dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu bahasa Arab khususnya 

ilmu Nahwu, dan huruf Jar merupakan salah satu aspek kajian ilmu Nahwu yang 

mempengaruhi pemahaman terhadap Al-Qur‟an, dimana masing-masing huruf Jar 

memiliki makna yang berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang makna satu huruf Jar 

berbeda antara satu ayat dengan ayat lainnya. Dalam hal ini, peneliti mengambil 

huruf Jar “Min” sebagai objek kajian untuk diteliti dengan menganalisa makna-

makna huruf Jar “Min” yang terdapat di dalam surah Yusuf. Adapun teknik 

penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian kualitatif studi pustaka. Huruf 

Jar “Min” merupakan salah satu huruf Jar yang banyak terdapat dalam Al-Qur‟an. 

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul “Studi Analisis 

Nahwu Tentang Makna-Makna Huruf Jar “Min” dalam Surah Yusuf dan Metode 

Pengajarannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja makna-

makna huruf Jar “Min” yang terkandung di dalam surah Yusuf dan apa metode 

yang tepat dalam mengajarkan makna-makna huruf Jar “Min”. Tujuan Penelitian 

ini adalah untuk mengetahui makna-makna huruf Jar “Min” yang terkandung di 

dalam surah Yusuf dan untuk mengetahui metode yang tepat dalam mengajarkan 

makna-makna huruf Jar “Min”. Adapun objek penelitian ini adalah ayat-ayat yang 

mengandung huruf Jar “Min” dalam surah Yusuf yang berjumlah 51 ayat. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber primer 

dan sumber sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun metode 

yang digunkan dalam mengumpulkna data dengan menggunakan metode Bahsun 

Maktabiyyun dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis isi (konten 

analisis). Setelah peneliti melaksanakan penelitian maka peneliti menemukan 

kesimpulan, Bahwasanya terdapat 79 huruf Jar “Min” didalam surat tersebut. Dan 

huruf Jar “Min” terdiri makna-makna yang heterogen diantaranya makna Ibtida, 

makna Tab‟id, , makna Bayanul Jinsi, makna Ta‟kid, makna Badal, makna 

Zhorofiyyah, makna Sababiyyah, makna Al-Mujawazah („An), makna Al-Ist‟ila‟ 

(„Ala), makna Fashla, dan makna Al-Isti‟anah (Ba‟).  

Kata Kunci: Analisis, Nahwu, Makna, Huruf Jar. 
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 الشكر والتقدير
احلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هداان هللا، والصالة والسالم 

  .حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني املصطفى على حبيب هللا
لتكميل شرط من شروط املقررة لنيل شهادة كتابة هذا البحث   قد أمت الباحث 

ف الشري قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطاناملرحلة اجلامعية يف 
 وإدا سومردي مها أليب وأمي الكرمنيشكرا جزيال أشكر   .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو

 .حسنة تؤبية وربياين وأتديبا إحساان ربياين الذان مريين
 : ةالعرفان إىل صاحب الفضيلجزيل الشكر و  تقدم الباحثيف هذه املناسبة و 

ف قاسم اإلسالمية جامعة السلطان الشريكمدير   احلاج جماهدين األستاذ الدكتور .1
اج الدكتور احلو كنائب املدير األول   مجرةرايو والدكتور احلاج سراين احلكومية 
 .كاملدير الثالث  فرومادي

نائب كليم الدين  الدكتور عكلية الرتبية والتعليم و الدكتور احلاج سيف الدين كعميد   .2
نائب كالدكتور نور سامل   و  العميد الثانيةنائبة ك  ة روحاينالدكتور يد األول و العم

 .العميد الثالث

ن دياليغافقسم تعليم اللغة العربية و رئيس ك  املاجستري ميلجون ابج ا الدكتور احل .3
  العربية.كاتب لقسم تعليم اللغة كاملاجستري  رميب 

رية من فقد نفعتين كث ،هذا البحثالذي قام ابإلشراف املاجستري  فردوس دادنج .4
ين تدكاملشرف األكادميية الذي وجهتين وأرشو  .الشديدة نصائحه الغالية وتوجيهاته

 فأسال هللا أن جيزيه خري اجلزاء يف أداء الواجبات األكادميية.
  ثالذي يعطين الدافع ألستكمل هذا البح املاجستريأمحد شاة  جا احل الدكتورندوس .5
يف ر مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الش .6

 . قاسم اإلسالمية احلكومية راي



 ي
 

ايت ابرو فمعي يف نفس الفصل والقسم ويف خدمة اجملتمع بقرية األصدقاء احملبوبون  .7
 وأيضا يف ف.ف.ل.

بية والتعليم جلامعة بكلية الرت عزاء يف احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية أصحايب األ .8
 . (يلدؤ الالقرين و ) السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو

 شكرأتوكل و أ خريا إىل هللاأو  مبساعدهتم هم جزاء وافقايهللا هلم ولعل هللا أن جيز  ابرك
 .بحثال اكتابة هذ  نعمة يفكل ه على  إلي

 

         ه 1144مجادى األوىل  13 بكنبارو،                
 م 2٠2٠يناير  8

        
 

 إحسان الرمحانحممد 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ
كل ما . وهي تتكّون من كلمات، و اللغة وسيلة التفاهم وأداة التعبري عن املعاين
الما أو  ك  –يف اصطالح النحاة  –ترّكب من كلمتني أو أكثر، وأفاد معىن اتما يسمى 

ومجلة  تبدأ ابسم أو بضمري(اليت واجلملة املفيدة قسمان : مجلة امسية )وهي  1مجلة مفيدة.
 2تبدأ بفعل(.اليت فعلية )وهي 

ويتكون الكالم أو اجلملة املفيدة من أجزاء، وكل جزء منها يسمى كلمة، فالكلمة 
وابإلضافة إىل ذلك ترتكب من بعض احلروف اهلجائية  3هي اللفظ املفرد الدال على معىن.

  4عل، واحلرف.فالأقسام وهي االسم، و  اليت ترتبط معا. وتنقسم الكلمة العربية إىل ثاللة
االسم هو أكثر كلمات توجد يف اجلمل، ويعرف ابجلر والتنوين ودخول أل 

لفعل عند ا أماالتعريف عليه أو حروف اجلر وحروف النداء وكذلك يعرف ابإلسناد إليه. 
) اللغويني( هو ما دّل على احلدث. وعند )النحويني( هو ما يدّل بنفسه على حدث 

  5.مقرتن وضما أبحد األزمنة الثالثة )املاضى واجلال واملستقبل(
شئ مهم جيب علينا أن نفهمه لتوصيل وتوضيح اجلملة ال بد منها احلرف،  وهناك

 6ف هو كّل كلمة ليس هلا معىن إال مع غريها.وكان احلرف من عناصر الكلمة الثالثة. وحر 
ل ما وضع ليدّل على معىن غري مستقّل ابلفهم مث هوعند أمحد بن سامل املصري احلرف و 

أن يكون احلرف عامال يف كل ما دل  ووجب 7. : هل ويف ومل، وال دخل اه هنا كما مرّ 

                                                           
  1 .( ص1994مجهورية مصر العربية و زارة الرتبية و التعليم، القاهرة، ) القواعد األساسية يف النحو والصرفيوسف احلماد وأصحابه،  1
 19)دار الثقافة اإلسالمية، بريوت(، ص.  ، اجلز األولقواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، ملخص  2
 نفس املكانوأصحابه,  ييوسف احلماد 3
 17 .، ص املرجع السابقفؤاد نعمة،  4
 17 .بروت، دار الفكر ص، ة العربيةالقواعد االساسيه للغالسيد امحد اهلامشي،  5
 18 .، صابقاملرجع السفؤاد نعمة،  6
 51( ص: 909خ1)الدار الكيان، مصر،  شذا العرف يف فن الصرف أمحد بن سامل املصري، 7
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عىن، وجب أن دخل عليه ممعىن فيه، ألن األلفاظ اتبعة للمعاين، فكما تشبث احلرف مبا 
  عامل وغري عامل.ينقسم احلرف ابعتبار عمله إىلو   8يتشبث به لفظا، وذلك هو العمل.

 رف اجلازمة، واالحرف املشبةروف اجلر، ونواصب املضارع، واالحهي: ح فاحلرف العامل
ي هابلفعل، وال النافية للجنس، وال والت وإن املشبهات بليس. أما احلروف غري العاملة ف

يف كتابه القواعد األساسية يف النحو والصرف ميكن  ييوسف احلمادوقد شرح  9البواقى.
تقسيم احلروف حبسب مكاهنا يف اجلملة، وأثر الكلمات اليت أتتى بعدها التقسيم اآلتى: 
حروف تدخل على االسم: حروف اجلّر، إّن وأخواهتا، حروف النداء، حروف االستثناء 

  10والم االبتداء.)إال(، واو املعية، 
ني أن حروف اجلر كلها عشرون هي الباء، ومن، وذكر الشيخ مصطفي الغالي

وإىل، وعن، وعلى، ويف، والكاف، والالم، وواو القسم، واتؤه، ومذ، ومنذ، ورب، وحىت، 
ومجيع هذه  11 وخال، وعداء، وحاشا، وكى، ومىت، يف لغة هذيل ولعل يف لغة عقيل.

احلروف جتر االسم الذي أيتى بعدها. ويكون االسم الذي يليها جمرورا بعالمات خمتلفة 
 تدخل عليها حرف اجلر.اليت على أنواع األمساء 

 ضافة ألهنا تضيف معاين األفعال قبلها إىلوقد مسّيت هذه احلروف حبروف اإل
ا أضفنا ه. إذا قلنا "مررت بزيد" فأمناألمساء بعدها، ويضاف هبا إىل االسم ما قبله أو ما بعد

املرور إىل زيد ابلباء. وإذا قلنا "أنت يف الدار" فقد أضفنا الكينونة يف الدار إىل الدار 
ومسيت األخر هلذه احلرف حبروف اجلر واخلفض االضافة. واحلروف اجلارة جتّر ما  ابلفي.

 12 ضها.هنا اجلارة ختفأ يأ قبلها فتوصله إىل ما بعدها، وهي جتر ما بعدها من االمساء

                                                           
 59م( ص.  1992-ه 1412)دار الكتب العلمية، بريوت:  نتائج الفكر يف النحو،أيب القاسم عبد الرمحن،  8
 264ص.  املرجع السابقالسيد امحد اهلامشي،  9

 149-147، ص. املرجع السابقوأصحابه، ،  ييوسف احلماد 10
 167، )بريت: مكتبة العصرية(، ص. جامع الدروس العربيةمصطفي الغالبني،  11
 7-8(، ص. 1986املعاصر، )حزيران، معاين حروف اجلر بني الوصف النحوى القدمي واالستعمال اللغوى مارينا جنار،  12
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املصدر األساسي مصدر األول يف األحكام اإلسالمية و كما عرفنا أن القرآن هو 
 ومن إعجاز القران األحرف اليت هلا معانيها اخلاصة يتفرق بعضها عن ،لقواعد اللغة العربية

األمثلة  انتوجد يف القر و  ومن احلرف اليت توجد كثري يف القران هي حرف اجلر، .بعض
حرف "يف"  10اآلية األعراف الكثرية عن حرف اجلر، منها ما وجدها الباحث يف سورة 

)مكان(،  )يف األرض( جار وجمرور متعلق ب ."يفي اأَلْرضي َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم "  الظرفيةمبعىن 
رارا. قومعىن "يف" يف هذه األية مبعىن الظرفية )املكانية(، أي جعلنا لكم يف األرض مكاان و 

ُهْم أَْمَواهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهم ": بدلملعىن 17 اجملادلةحرف "من" يف سورة  َ َعن ْ  َن اََّّي مّي َلن تُ ْغِني
َن اََّّي( أي: بدل هللا، واملعىن: بدل طاعته أو رمحته.  ."َشْيئا   أراد املسلمون أن  لذالك إذا)مّي

كل حرف معرفة املعىن من كل كلمة ولفظ و يفهموا القرآن ويعمقوا مبا فيه فيحتاجون إىل 
  .الكرمي بدون اإلستثناء يستعمل يف القران

 ختطيط هي طريقةال الحصطاال أما يف 13.لغة مبعىن الّسرية واملذهب الطريقة 
 وخطواهتا عليميةالت املواقف ميتنظ كيفية  إىل املدرس تقوداليت و  وضوابط، أصول له شامل
 -إىل حد كبري –جناح التعليم يرتبط  14.التدريس بعد مث التدريس وحني التدريس قبل فيما

بنجاح الطريقة، وتستطيع الطريقة السديدة أن تعاجل كثريا من فساد املنهج، وضعف 
الطريقة القياسية  التلميذ، وصعبة الكتاب املدرسى، وغري ذلك من مشكالت التعليم.

رح القواعد مث فرق بينهما أن األول بدأ بشواالستقرائية طريقتان يف تعليم قواعد اللغة، فال
  .جاء بعده أمثلة، و أن الثاين بدأ ابألمثلة مث جاء بعدها شرح القواعد

كن أن ، ومي"من"اجلر  حرففيها  كثرتمن سور القرآن الكرمي هي  يوسفسورة 
فهمون آايت يوينظر أغلبية الناس . يف تلك السورة متنوعة" من"اجلر  حرفتكون معاين 
 .رفة، فال يفهموهنا حبق الفهم وال يعرفون حبق املعالرتمجة فقط خاللمن القرآن الكرمي 

 وسبب القيام هبذا البحث هو لكثرة معاين حروف اجلر "من" اليت تتأثر يف معاين الكلمة

                                                           
 556( صز 2004لدولية، ، )مصر، املكتبة الشروق ااملعجم الوسيطمحال مراد حلمى،  13
 5. ماليزاي : اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي للنشر( ص، )املدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها طرائق ومفاهيممجال عبد الناصر زكراي،  14
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وم فبناء على ذلك جتّذب الباحث على أن يق .ومل يعلمها مبدخل تعليم النحو القرآين
"من" يف سورة  حرف اجلرمعاين  حنوية عن: دراسة حتليلية ث العلمى حتت املوضوعابلبح

  .وطريقة تعليمها يوسف
 
 مشكالت البحث .ب

 يقدم الباحث املشكالت املوجودة يف هذا البحث كما يلي:
 .يوسفسورة  اليت توجد يف" منمعاين حرف اجلر " .1
 .يوسفن" اليت توجد يف سورة ماجلر " إعراب حرف وقيعم .2
 .كيف استعمال حرف اجلر "من" اليت توجد يف سورة يوسف .3
 ."من" حرف اجلرمعاين تعليم يف  ناسبةالطريقة امل  .4

 
 حدود البحث .ج

ابلّنظر إىل كثرة املشكالت اليت تتعّلق هبذا املوضوع وال يستطيع الباحث أن 
"من" رف اجلر حمعاين  حنوية عنيبحث كلها ,فأراد الباحث أن حيددها يف دراسة حتليلية 

 .هامتعلي وطريقة يف سورة يوسف
 

 أسئلة البحث .د
 السؤاالن املطروحان يف هذا البحث هو

 ؟ حرف اجلر "من" يف سورة يوسف معاينما . 1
 ؟ "من" حرف اجلرمعاين تعليم يف  ناسبةالطريقة امل ما هي. 2
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 أهداف البحث .ه
 البحث هو  هذا افهد
ذا يستخدمها قارءوا هولكى  معاين حرف اجلر"من" يف سورة يوسف ملعرفة. 1

 استخداما صحيحا جيدا. البحث
 ."من" حرف اجلرمعاين تعليم يف  ناسبةالطريقة اململعرفة . 2
 

 أمهية البحث .و
 أمهية هذا البحث فيما يلي:

ملعرفة عن العلوم النحوية خاصة يف معاين حرف اجلر "من" اليت توجد يف . 1
 .يوسفسورة 

د حرف اجلر "من" اليت توجمعاين  وأخذ األمثلة عنقارئني ملعرفة  ملساعدة .2
 .يف سورة يوسف

 ."من" حرف اجلرمعاين تعليم يف  ناسبةالطريقة اململعرفة . 3
 

 مصطلحات البحث .ز
مبوضوع هذا البحث فيوضح الباحث االصطالحات  يف فهم املراد إلبعاد األخطاء

 : املوجودة يف هذا البحث كما أييت
من    اسم منسوب إىل حتليل، أي تتخذ التحليل أساسا هلا:  حتليليةدراسة  .1

 كتب املتعلقة
حنوا أي قصده، وعلم النحو هو علم  -ينحو  -: من حنو أصله حنا  حنوية  .2

 16.حيرف الكالم اىل وجوه اإلعراب. واحملور ألنه 15إعراب كالم العرب
                                                           

 796-795م(، ص  2003ه /  1423، اجملّلد الثالث )القاهرة : دار احلديث، السنة لسان العربالعلاّل مة ابن منظور،  15
 488. ، ص نفس املرجع 16
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مجع من املعىن وهو ما يقصد بشئ أو ما يشري إليه لفظ، ومعىن معاين :  .3
 17الكلمة : مدلوهلا، ومعىن الكالم : مضمونه.

  18روف اجلّر ألهنا جتر ما بعدها من االمساء.حب: مسّيت حرف اجلّر  .4
ايت، وهي آ 111من عشرة يف القرآن وتتكون  نيةسورة اث: يوسفسورة  .5

 من السور املكية.
املدرس إىل   تقود  اليتشامل له أصول وضوابط، و  ختطيط:  التعليم طريقة .6

س تنظيم املواقف التعليمية وخطواهتا فيما قبل التدريس وحني التدري كيفية
 19.مث بعد التدريس 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 535، ص ( املشرق دار:  بريوت) ،اللغة يف املنجد اليسوعي، معلوف لويس األب 17
 168، ص املرجع السابقمصطفي الغاليني،  18
 5ص. ، املرجع السابق مجال عبد الناصر زكراي، 19
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 املفهوم النظري .أ

 حرف اجلر .١
 هو األداة اليت تسّمى اواحلرف أيض .يكون من حروف اهلجاءأن احلرف هو  

  الفعل ابلفعل كعن وعلى وحنومها، وقال األزهري كلالرّابطة ألهنا تربط االسم ابالسم، و 
فوق ذلك  ، وإن كان بناؤها أوكلمة بنيت أداة عارية يف الكالم لتفرقة املعاىن فامسها حرف

احلرف هو ما يدّل على معىن مصطفي الغاليني أن  ذكر 20مثل حىت وهل وبل ولعّل.
ومل وعالمته عدم قبوله شيئا من عالمات االسم وال من  –ويف  –بواسطة غريه حنو : هل 

احلرف هو ما يدل على معىن غري  أن وقال يوسف احلمادى وأصحابه 21عالمات الفعل.
  اعه ثالثة :وأنو  22مستقّل ابلفهم، بل يظهر من وضع احلرف مع غريه يف الكالم.

 .يها. كفي. حنو : دخلت يف املدرسةما خيتص ابالمساء فيعمُل فأ( 
 .ما خيتص ابألفعال فيعمُل فيها. كلم. حنو : مل يلد ومل يولد ب(
  23فال يعمُل شيئا. كهل. حنو :هل أنت مذاكر. –ما هو مشرتك بينهما ج( 

ا أو جتر معىن الفعل قبلها إىل االسم بعده اجلر ني إن حروفقال مصطفي الغالي
وأن حروف اجلر كلها عشرون هي الباء، ومن، وإىل، وعن،  24جتر ما بعدها من االسم.

                                                           
 837، ص. املرجع السابقالعاّلمة ابن منظور،  20
 نفس املكانمصطفي الغاليني، 21
 2، ص  املرجع السابقوأصحابه،  ييوسف احلماد 22
 24ص ، املرجع السابقالسيد امحد اهلامشي،  23
 95، ص املرجع السابقفؤاد نعمة،  24
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وعلى، ويف، والكاف، والالم، وواو القسم، واتؤه، ومذ، ومنذ، ورب، وحىت، وخال، وعداء، 
  25وحاشا، وكى، ومىت، يف لغة هذيل ولعل يف لغة عقيل.

 جر االسم عالمات .2
 عالمات اجلر هي :

 ؤنث السامل.يف املفرد ومجع التكسري ومجع امل الكسرة : أ(
 مثل : وصلت إىل الداري )الداري : مفرد جمرور ابلكسرة(

 جمرور ابلكسرة(  حتدثت مع الرجالي )الرجالي : مجع التكسري
مجع مؤنث السامل جمرور  أصغت الطالبات إىل املعلماتي )املعلماتي :

 ابلكسرة(
 الياء : يف املثىن ومجيع املذكر السامل واألمساء اخلمسة ب(

 اطلعُت على قصَتني )قصَتني : مثىن جمرور ابلياء(مثل : 
 جمرور ابلياء( مررُت ابملهندسني )املهندسني : ومجع مذكر السامل

 اخلمسة جمرور ابلياء( حتدثُت مع أخيك )أخيك : من األمسا
 فتحة يف املفرد ومجع التكسري. وتسمى هذه األمساء "ابملمنوعوهناك أمساء جتر ابل ج(

 26 .من الصرف"
 
 
 
 
 
 

                                                           
 167، ص  املرجع السابقني، يمصطفي الغال 25
 94، ص املرجع السابقفؤاد نعمة،  26
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 . أنواع حروف اجلر3
 تنقسم حروف اجلر إىل ثالثة أقسام، وهي:

 حبسب مشرتكها جبنس لفظها تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي: أ(

الكاف، وعلى وعن، : 27بني احلرفية واالمسية، وهي مخسةما لفظه مشرتك . 1
 .ومنذ، ومذ

 .ما لفظه مشرتك بني احلرفية والفعلية، وهي ثالثة:  خل، وعدا، وعاشا .2   

: الباء، ومن، وإىل، ويف، والالم، وواو هو مالزم للحرفية وهو ثالثة عشر ما .3   
 .القسم، واتؤه، ورب، وكى، ومىت، ولعل، وحىت، ولوال

 وهي:حبسب خمتصها ومشرتكها تنقسم إىل ثالثة أقسام ب( 

ما خيتص ابلدخول على االسم الظاهر. وهو مثانية حروف: رب، ومذ، ومنذ،  .1   
 .وحىت والكاف، وواو القسم، واتؤه، ومىت

ما يدخل على الظاهر واملضمر، وهي إثنا عشر حرفا. وهو من، والباء، وإىل،  .2   
 وعن، وعلى، ويف، والالم، وحىت، وكى، ولعل، ولول، وخال، وعدا، وحاشا.

 حبسب أألصالة والزايدة تنقسم إىل ثالثة أقسامج( 

 وحروف اجلر تنقسم إىل ثالثة أقسام، أصلي، وزائد، وشبيه ابلزائد

: كتبت ويستغِن عنه معىن وال إعرااب، حنفاألصلي، ما حيتاج إىل متعلق، وهو ال  .1
 ابلقلم.

                                                           
 168، ص املرجع السابقمصطفي الغالبني،  27
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غِن عنه معىن، يستوالزائد، ما ال يستغِن عنه إعرااب، وال حيتاج إىل متعلق، وال  .2
س : ليا جاء به لتوكيد مضمون الكلم حنو: ما جائنا من أحد، وحنوألنه امن

 .سعيد مبسافر  

تاج إىل حي وشبيه ابلزائد، ما ال ميكن استفتاء عنه لفظا وال معىن، غري عنه ال .3
: رب، خال، وعدا، وحاشا، ولعل. ومسى بشبيها متعلق، وهو مخسة أحرف

تاج إىل متعلق، وهي أيضا  شبيه ابألصل من حيث أنه ال ابلزائد ألنه ال حي
يستغىن عنه لفظا وال معىن، والقول ابلزائد هو من ابب اإلكتفاء، على حد قوله 

 28.، أي وتقيكم الربد أيضا7تعاىل: "سرابل تقيكم احلر" النحل:

 . حمل اجملرور من اإلعراب4
ملعاىن هو اإلابنة عن ااإلعراب لغة هو اإلابنة عما يف النفس. وأما يف اإلصطالح  

 30.ر واجلزمربعة أنواع وهي الرفع والنصب واجلواإلعراب ينقسم إىل أ 29ابأللفاظ.

حكم اجملرور حبرف اجلر زائد أنه مرفوع احملّل واملنصوبه، حسب ما يطلبه العامل 
أنه فاعل يف حنو "ما جاءان من أحد" واألصل ما جاءان قبله )فيكون مرفوع املوضع على 

أحٌد وعلى أنه انئب فاعل يف حنو ،"ما قيل من شيئ". واألصل "ما قيل شيٌئ وعلى أنه 
مبتدأ يف حنو "حبسبك هللا" واألصل حسابك ا  هلل. ويكون منصوب املوضع على أنه 

خري  مد عليه . وعلى أنهمفعول به يف حنو "ما رأيت من أحد" واألصل ما سعى سعيا حيُ 
 "ليس" يف حنو "أليس هللا أبحكم احلاكمني" واألصل أليس هللا أحكم احلاكمني(.

أما اجملرور حبرف اجلر شبيه ابلزائد، فإن كان اجلار "خال، وعدا، وحاشا"، فهو 
 منصوب حمال على اإلستثناء.

                                                           
 197، ص  نفس املرجع 28
  7م(، ص.  1998)القاهرة : دار الطالئع، السنة اإلعراب امليسر والنحو حممد علي أبو العباس،  29
 8)دار إحياء الكتب العربية(، ص. شرح ابن عقيل على األلفية الشيخ جالل الدين السيوطي،  30



11 
 
 

 فقرٌي  اليومَ وإن كان اجلار، "رب" فهو مرفوع حمال على اإلبتداء حنو "رّب غِن
ا. رّب رجل  كرمي  أكرمُتُه" إال إذا كان بعدها فعل متعد مل أيخذ مفعولُه، فهو منصوٌب  غد 
حمال على أنه مفعول به للفعل بعده، حنو "رب رجل  كرمي  أكرمُت". فإن كان بعدها فعل 
ه، الزم، أو فعل متعد انصب للضمري العائد على جمرورها فهو مبتدأ، واجلملة بعده خرب 

 .حنو "رب عامل  جمتهد  جنح، رّب تلميذ  جمتهد  أكرمتُه"

وأما اجملرور حبرف جر أصلي فهو مرفوع حمال، إن انب عن الفاعل بعد حذفهي، 
حنو "يؤخد بيد العاثر". جيء ابجملرم الفار" أو كان يف موضع خرب املبتدأ، أو خرب "إن" أو 

و "علم كالنور. إن الفالح يف العمل إحدى أخواهتا، أو خرب "ال" النافية للجنس، حن
 الصاحل، ال حسب حمسن اخللق".

لدار. "جلسُت يف امفعول فيه، إن كان ظرف ا، حنو وهو منصوب حمال على أنه 
سرت يف الليل". وعلى أنه مفعول ألجله غري صريح، إن كان اجلار حرفا يفيد التعليل 

عول مطلق، بت فيه". وعلى أنه مفوالسببية، حنو "سافرت للعلم، ونصبت من أجله، واغرت 
إن انب عن املصدر، حنو "جر الفرس كالريح" وعلى أنه خري للفعل الناقص، إن كان يف 

 .موضع خريه، حنو "كنت يف دمشق"

وإن وقع اتبعا ملا قبله كان حمله من اإلعراب على حسب متبوعه، حنو "هذا عامل 
  من أهل مصر".من أهل مصر. رأيت عاملا من أهل مصر. أخذت عن عامل  

فإن مل يكن، أي اجملرور، شيئا مما تقدم كان يف حمل نصب على أنه مفعول به 
 31."مشقىل دغري صريح، حنو "مررت ابلقوم، وقفت على املنري. سافرت من بريوت إ
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  "من"معاين حرف اجلر . 5
"من". لكل حرف من أحرف اجلر ميلك معان متنوعة، وكذلك حبرف اجلر إن 
 اجلر "من" ميلك مسنية معاىن هي: وأما حرف

: 1ية آلإلسراء اا يف سورة اىلاالبتداء، أي : آبتداء الغاية املكانّية أو الزمانّية كقوله تعأ( 
دي األَْقَصى دي احْلَرَامي إيىَل اْلَمْسجي َن اْلَمْسجي وقوله تعاىل  .ُسْبَحاَن الَّذيي َأْسَرى بيَعْبديهي لَْيال  مّي

َس َعَلى الت َّْقَوى ميْن َأوَّلي ي َ : 108التوبة اآلية  يف سورة ٌد ُأسّي ْوم  اَل تَ ُقْم فييهي أََبدا  لََّمْسجي
 َأَحقُّ َأن تَ ُقوَم فييهي فييهي ريَجاٌل حيُيبُّوَن َأن يَ َتَطهَُّروْا. 

َّ : َلن تَ َناُلواْ 92ال عمران اآلية  يف سورة ض، أي: معىن )بعض(، كقوله تعاىلالتبعي ب(  اْلربي
تيْلَك الرُُّسُل  :252 اآليةلبقرة ا وقوله تعاىل يف سورة أي: بعضه. .َحىتَّ تُنفيُقواْ مميَّا حتُيبُّونَ 

ُهم مَّن َكلََّم اَُّّ َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجات   ن ْ أي: بعضهم.  .َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعض  مّي
 .وعالمتها أن خيلفها لفظ"بعض"

آجتنبوا الرجس : ف30 اآليةاحلاج  يف سورة : مبعىن بيان اجلنس، كقوله تعاىلأي البيان، ج( 
 : حيلون فيها من أساور من ذهب.التوبة اآلية وقوله تعاىل يف سورة .من األواثن

وعالمتها أن يصّح اإلخبار مبا بعدها عّما قبلها، فتقول: الرجس هي األواثن. واألساور 
 هي ذهب.

: ما 19 اآلية املائدة تعاىل يف سورةفظ، أي: يف اإلعراب كقوله وهي الزائدة ل: التأكيد د(
 نذير. والجاءان من بشري 

َوَلْو َنَشاء جَلََعْلَنا مينُكم مَّاَلئيَكة  يفي : 90 اآليةالزخرف  تعاىل يف سورةالبدل: كقوله  ه(
ُهْم : 17 اآليةاجملادلة  وقوله تعاىل يف سورة أي: بدلكم.. اأْلَْرضي خَيُْلُفونَ  َ َعن ْ َلن تُ ْغِني

َن اََّّي َشْيئا    محته.أي: بدل هللا، واملعىن: بدل طاعته أو ر  أَْمَواهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهم مّي
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 .: ماذا خلقوا من األرض40 اآليةفاطر  تعاىل يف سورةالظرفية: أي : معىن )يف( كقوله و( 
اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا إيَذا نُوديي ليلصَّاَلةي  :9 اآليةاجلمعة  وقوله تعاىل يف سورة. أي: فيها

 ها.أي: يف يوم .مين يَ ْومي اجْلُُمَعةي فَاْسَعْوا إيىَل ذيْكري اََّّي َوَذُروا اْلبَ ْيعَ 

 .: ممّا خطيئاهتم أغرقوا25 اآليةنوح  تعاىل يف سورةو التعليل، كقوله  الّسببية ز(

 .هللا : فويل للقاسية قلوهبم من ذكر22 اآليةالزمر  تعاىل يف سورةكقوله معىن ) عن (،   ح(
َصٌة أَْبَصارُ : 97اآلية األنبياء   وقوله تعاىل يف سورة تَ َرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ فَإيَذا هيَي َشاخي  َواق ْ

ْن َهَذا َبْل ُكنَّا ظَ   32ليمينَي.االَّذييَن َكَفُروا اَي َويْ َلَنا َقْد ُكنَّا يفي َغْفَلة  مّي

مارينا جنار عن معاين حروف اجلر بني الوصف  أما يف البحث الذي قامت به
اىن ميلك مخس عشرة مع"من"  ف اجلرحر أن  النحوى القدمي واالستعمال اللغوى املعاصر،

 هي:

ابتداء الغاية، وقد خص سيبويه ابتداء الغاية ابالماكن واالشخاص، فهو يقول،  أ(
وتقول إذا كتبت  "....وذلك قولك، "من مكان كذا وكذا إىل مكان كذا وكذا". 

 ىل فالن". فهذه االمساء سوى االماكن مبنزلتها.إكتااب، "من فالن 

، منهم  ة اآليةالتوب تعاىل يف سورةالتبعيض، كقولنا: "أخذت درمها من املال"، وكقوله  ب(
أ املعىن وكون "من" لالبتداء، فالدرهم مبد، وقد انسب بعضهم بني هذا من كلم هللا
 أخذ املال.

ويكون دخوهلا يف الكالم كسقوطها، نقول: "ما أاتين من رجل" الزائدة، وتكون توكيدا  ج(
ْن إيلَ ه  َغي ْرُُه  :59األعراف اآلية  وقوله تعاىل يف سورة أو ما ملكت من أحد.  َما َلُكم مّي
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التنصيص على العموم، حنو: "ما جاءىن من رجل"، أو توكيد العموم، حنو "ما جاءىن  د(
 من أحد.

و"حسبك من رجل". غري أن النعّجب هتا ليس  من رجل"، أنتالتعّجب، حنو: " ما  ه(
انجتا عن استعمال "من"، بل انتج عن الرتكيب حبّد ذاته، ولذلك ال جيوز اعتبار، من 

 معانيها.

: 30 يةاآل احلج تعاىل يف سورة نس، كقولنا: "ثوب من صوف"، أو كقولهبيان اجل و(
. وكثريا ما تقع "من" هذه بعد "ما" و "مهما" الفراط فاجتنبوا الرجس من األواثن

األعراف  سورةو  : ما ننسخ من آية106البقرة اآلية  يف سورة اهبامها، يقول هللا تعاىل
 .: مهما أتتينا به من آية131اآلية 

: مما خطيئاهتم أغرقوا. وكقول الشاعر، 25نوح اآلية  يف سورةالتعليل، كقوله تعاىل  ز(
ذلك من نبأ جاءين( أي "بسبب نبأ جاءين". وسبب الشيئ، أوله. فكان التعليل هنا )

 امتداد ملعىن االبتداء.

: 90لزخرف اآلية ا يف سورةها لفظ "بدل"، حنو قوله تعاىل البدل، وهي اليت يصلح حملّ  ح(
 التوبة اآلية تعاىل يف سورةوقوله  ، أي "بدلكم"خيلفونجلعلنا منكم مالءئكة يف األرض 

حلَْ  :38 يُتم ابي َرةي أََرضي نْ َيا ميَن اآلخي َرةي أي بدل  َياةي الدُّ  .اآلخي

أروين ماذا خلقوا  :9 اآليةاجلمعة  يف سورة حسب الكوفيني، حنو قوله تعاىل معىن "يف"ط( 
أي: َعةي. التوبة اآلية إيَذا نُوديي ليلصَّاَلةي مين يَ ْومي اجْلُمُ  تعاىل يف سورةوقوله من األرض. 
ويبدو أن اقرتان "من" ابلظرف الذي يليها هو الذي يقوى معىن الظرفية يف يومها. 

 الذي تشارك فيه "من" هنا.

ُهْم أَ ، 10العمران اآلية  يف سورة معىن "عند"، كقوله تعاىل ي( َ َعن ْ َأْواَلُدُهم  ْمَواهُلُْم َواَل َلن تُ ْغِني
َن اََّّي َشْيئا ، أي "عند هللا".  مّي
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"، كقول الشاعر: "وااّن ملما تضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان معىن "رمبا ك(
 ، يقول ابن هشام: "والظاهر أن "من" فيه ابتدائية وما مصدرية.من الفم"

ه من القوم الذين كذبوا ونصران: 77االنبياء اآلية  يف سورة "على"، حنو قوله تعاىل معىن ل(
 .، أي: ونصرانه على القومآبايتنا

البقرة اآلية  رةيف سو  أتين املتضاّدين، حنو قوله تعاىل الفصل، وهي "من" الداخلة على م(
َحىتََّ ميَييَز  :179 اآلية ال عمران يف سورة قوله تعاىل. فسد من املصلوهللا يعلم امل: 19

 بيان ميكن القول هنا إن معىن "من" ال خيتلف عن املعىن املراد هبا يفاخْلَبييَث ميَن الطَّيّيبي 
 اجلنس، فهي يف الشاهد متّيز بني جنس املفسدين وجنس الصاحلني.

، أي: : ينظرون من طرف خفي45الشور اآلية  يف سورة قوله تعاىلمعىن "الباء"،  ن(
ىن معحَيَْفظُونَُه ميْن أَْمري اَّّي.  :11الرعد اآلية  يف سورة قوله تعاىل "بطرف خفي".

 االبتداء واضح هنا إذ ابتداء النظر هو الطرف اخلفي.

فويل للقاسية قلوهبم من ذكر هللا، : 22الزمر اآلية  يف سورة حنو قوله تعاىل معىن "عن" س(
ْن َهَذا. 97األنبياء اآلية  يف سورة قوله تعاىل مالحظة هنا و : اَي َويْ َلَنا َقْد ُكنَّا يفي َغْفَلة  مّي

  33أن هذا االستعمال حمدود ولعّله مقصور على السماع.

وقال عباس حسن يف كتابه "النحو الواىف" أن حرف من هي حرف جير الظاهر 
 واملضمر، ويقع أصليّا وزائدا، ويرتدد بني أحد عشر معىن :

 –الغالب  يف –التبعيض، أى : الداللة على البعضية، وعالمتها : أن يكون ما قبلها أ( 
هبا، مع صحة حذفها ووضع كلمة : )بعض( مكاهنا، حنو : خذ من جزءا من اجملرور 

 الدراهم.
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بيات اجلنس، وعالمتها : أن يصح اإلخبار مبا بعدها عما قبلها : كقوهلم، اجتنب  ب(
. فالزمالء فئة من جنس عام هو : املستهرتون، فهي نوع يدخل املستهرتين من الزمالء

حتت جنس )املستهرتين( الشامل للزمالء وغري الزمالء. وكقوهلم : ختري األصدقاء من 
األوفياء ... أى : األصدقاء الذين هم جنس ينطبق على فئة منهم لفظ : )األوفياء(. 

 وهذا اجلنس عاّم، يشمل بعمومه األوفياء وغريهم.

وهذا  –ياسية وهي يف احلالتني ق –ابتداء الغاية، يف األمكنة الكثريا، ويف األزمنة أحياان  ج(
 بيَعْبديهي  َأْسَرى لَّذييا املعىن أكثر معانيها استعماال، فمثال األوىل قوله تعاىل : )ُسْبَحانَ 

دي  مّينَ  لَْيال   دي  إيىَل  احْلَرَامي  اْلَمْسجي فابتداء مكان  ...( ْولَهُ حَ  اَبرَْكَنا الَّذيي األَْقَصى اْلَمْسجي
اإلسراء هو املسجد احلرام، حنو : جاءتى رسالة من فالن. فابتداء مكان اجملىء هو 

 فالن.

التوكيد، )وال تكون معه إال زائدة( وزايدهتا إما للنص على عموم املعىن ومشوله كل فرد د( 
كاان مفهومني من الكالم قبل   من أفراد اجلنس، وإما لتأكيد ذلك العموم والشمول إذا 

دخوهلا.مثل : )ما غاب من رجل(. وأصل اجلملة : ما غاب رجٌل. وهي مجلة قد يفهم 
منها أن نفى املعىن منَصبٌّ على رجل واحد دون ما زاد عليه. أى : أن رجال واحدا 

 هو الذي مل يغب، وأّن من اجلائز غياب رجلني أو رجال.

ل( حبيث يصح أن حتل هذه الكلمة حملها. كقوله تعاىل : أن تكون مبعىن كلمة : )بد ه(
يُتم).. حْلََياةي  أََرضي نْ َيا ابي َرةي  مينَ  الدُّ  ، أي : بدل اآلخرة...(اآلخي

أن تكون دالة على الظرفية. )أي : على أن شيئا حيويه آخر، كما حيوى اإلانُء ما يف  و(
املظروف، وهو الشئ الذي يوضع  –هو الغالف  –داخله، أو : كما حيوى الظرف 

 حقلك ... يف فيه، حنو : ماذا أصلحت من حقلك، وغرست من جوانيه ؟ أي : يف
 جوانبه.
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إفادة التعليل، فتدخل على اسم يكون سببا وعلة يف إجياد شئ آخر، حنو : ال تقوى ز( 
العني على مواجهة قرص الشمس، من شدة ضوئها، وحنو : من كّدك ودأبك أدركت 

 .. أى : بسبب شدة ضوئها ... وبسبب كّدكتكغاي

إفادة اجملاوزة، فتدخل على االسم للداللة على البعد احلسى أو املعنوى بينه وبني ما  ح(
قبله ... حنو قوله تعاىل : )قد كّنا يف غفلة من هذا(، أي : عن هذا، مبعىن بعيدين 

َيةي  فَ َوْيلٌ عنه، وقوله تعاىل : )..  ..( أي : عن ذكر هللا.اََّّي  ذيْكري  مّين قُ ُلوبُ ُهم لّيْلَقاسي

إفادة االستعالء، فتدخل على االسم للداللة على أن شيئا حسيّا أو معنواّي وقع فوقه،  ط(
بُوا  الَّذيينَ  اْلَقْومي  مينَ  َوَنَصْراَنهُ حنو : قوله تعاىل ) اَيتيَنا َكذَّ  .(. أي : على القوم..آبي

إفادة االستعانة،  فتدخل عل االسم الداللة على أنه األداة اليت استخدمت يف تنفيذ  ي(
 من األمور، حنو : ينظر العدو إىل عدوه من عني ترمى ابلشرر، أي : بعني.أمر 

إفادة معىن القسم، ذلك أن بعض العرب يستعملها )مضمومة امليم أو مكسورهتا(  ك(
: )هللا(، حنو : من هللا ألقاومن الباطل، وجيب  حرف قسم، وال يكاد جيّر إال كلمة

  34معه حذف اجلملة القسمية، )فعلها وفاعلها(.

 النحوية القواعد ة تعليمقيطر . 6
كما هناك طرائق خمتلفة لتعليم اللغة العربية بشكل عام، فإن هناك طرائق خمتلفة 

 مهارات اللغة يف قواعدها بشكل خاص. حببث تؤيت قواعد اللغة العربية مثارهالتعليم 
األربعة: اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. حيث يسمع التلميذ اللغة العربية فيفهم 

 35املقصود على وجهه، ويتحدث هبا فيفهم، ويقرؤها فيفهم، ويكتبها فيفهم.

                                                           
 465دار املعارف مبصر، ص النحو الواىف، عباس حسن،  34 

م. ص: 2016 -ه 1437، اجلماعة اإلسالمية العاملية مباليزاي للنشر.املدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها طرائق ومفاهيممجال عبد الناصر زكراي،  35
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هناك عدة طرائق شائعة لتعليم القواعد النحوية للتالميذ يف املرحلتني اإلعدادية 
 والثانوية :
الطريقة القياسية : وهي من أقدام الطرائق اليت احتلت يف املاضى مكانة عظيمة  .1

يف تعليم القواعد النحوية. حيث يبدأ املعلم يف هذه الطريقة بعرض القاعدة 
النحوية، مث يقدم الشواهد واألمثلة لتوضيحها وتعزيزها وترسيخها يف أذهان 

االت ليها من خالل أمثلة مشاهبة وحالتالميذ. واخلطواة الثالثة إجراء تطبيقات ع
ومن فوائد هذه الطريقة سهولة عرضها أو سرعتها يف األداء. إذا إن التلميذ مماثلة. 

الذي يفهم القاعدة أصال فهما جيدا يستقيم لسانه أكثر من الذي يستنبط 
القاعدة من أمثلة توضع له قبل ذكرها وال سبيل إىل حفظها حفظا يعني على 

 تذكرها.
. الطريقة اإلستنباطية )اإلستقرائية( : وتعىن استنباط القاعدة من األمثلة املعطاة 2

والشواهد املختلة، وهي الطريقة اليت استخدمها علماء اللغة القدامى يف تقعيدها 
واستنباط حقائقها، لذلك جيب حتضري األمثلة اليت تنطبق عليها القاعدة العامة 

يذة عن طريق مواملباين، ومن مث يتوصل التلعاين وتوضيحها للتالميذ من حيث امل
 التفكري إىل األحكام العامة أو القاعدة من األمثلة أو احلاالت اخلاصة.

. طريقة هرابت : وهي طريقة استداللية اآلستنباط والقياس معا. وتنسب هذه 3
ة مالطريقة إىل املريب الفيلسوف األماين "فرديك هرابت". وتبدأ هذه الطريقة مبقد

للدرس أو متّهد له أبسئلة تتناول املوضوع أو املوضوعات السابقة يكون الغرض 
 منها هو تشويق التالميذ وهتيئة أذهاهنم لتلقى الدرس اجلديد.

املعّدلة "النص األديب" : هذه الطريقة تقوم على تعليم القواعد النحوية الطريقة . 4
ساليب املتصلة. فتبدأ من خالل عرض نص متكامل املعاين، أي من خالل األ

بعرض نص متكامل حيتوي على معان يود التالميذ معريفتها، فيكلف املعلم 
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التالميذ قراءة التص ومناقشتهم فيه لفهم معناه، مث يعقب ذلك استنباط القاعدة 
 والتطبيق عليها.

ذا إ. الطريقة املثلى : البد للمعلم أن يدرك الظروف احمليطة بعمليته التدريسية أوال 5
أرد أن خيتار الطريقة املثلي من بني الطرائق املتعددة. أن الطريقة املثلي هي اليت : 
تساعد التالميذ على توظيف القاعدة النحوية يف حديثهم وقراءهتم وكتابتهم. 
وتساعد التالميذ على إدراك أمهية القاعدة النحوية يف احلياة العامة واحلياة 

 36األكادميية.
 االستقرائيةالطريقة  .7

صة من وهي أخذ اخلال هي إحدى الطرق يف تعليم القواعد ستقرائيةاالالطريقة 
الشيئ اخلاص إىل العام. ألهنا تقوم على عرض األمثلة ويناقشها التالميذ، واملوازنة بينها 
واستخالص القاعدة مث تدريبات عليها. مبدأ من اجلزئيات للوصل منها إىل القانون العام 

املقصود به أن هذه الطريقة تقدم األمثلة من التعريف أو القاعدة يف تبليغ مادة  37أو الكل.
 القواعد.

طريقة تنطلق من النص أو األمثلة إىل القاعدة. ودور املدرس  ستقرائيةالطريقة اال
فيها دور توجيهي إرشادي. فهو يضع املتعلمني يف جّو الدرس من خالل قصة أو حكاية 

قصرية. تتضمن أحياان خريا جيعلهم يصغون إليه ابهتمام، وهذه هي أو حوار أو حمادثة 
اللحظة املناسبة لتقدمي النص الذي نعتقد أبنه أو يف ابلغرض التعليمي والرتبوي من األمثلة 

 38حىت وإن كانت ذات طابع إخباري.
ة األمثلة البدء بفحص اجلزئيات ودراس هي ستقرائيةوعند حسن جعفر اخللفية، اال

ؤدى إىل معرفة أوجه التشاور والتباين بينها، مث الوصول إىل حكم عام يسمى قاعدة اليت ت

                                                           
 .118-115ص نفس املرجع.  36
 20، ص 2001عبد احلليم حنفي، طرق التعليم اللغة العربية، بتوسيكر،  37
 125م، ص  1998ه/ 1419املكتبة العصرية، بريوت، اللغة العربية وطرق تدريسها نظراي وتطبيقيا، يوسف الصميلي،  38
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فيها يبدأ املعلم بذكر األمثلة مث  ستقرائيةوعند رشدي أمحد طعيمة، اال 39أو قانون.
 40يستخلص منها القاعدة.

 لتالميذا: متتاز هذه الطريقة بعرض األمثلة أو النماذج على  ستقرائيةالطريقة اال
 لتالميذالتفحص وتقارن مث تستنبط القاعدة، أو بعبارة خمتصرة، إن هذه الطريقة تساعد 

على االنتقال من اجلزئيات إىل القضااي الكلية. فلو متكن التلميذ من دراسة عدة معادن 
تعرضت حلرارة شديدة، ووجد أن كل معدن منها يتمدد، فإننا سوف نرى أن هذا التلميذ 

ذه احلاالت قانوان عاما يؤثر فيه أتثريا ماكان ميكن أن حيدث لو مل يستخلص لنفسه من ه
  41نرتكه يستخلص بنفسه ما نرى إليه.

 إن اخلطوات اخلمس هلذه الطريقة نظراي هي :
 التمهيد (أ

ا، املعلم ابلدرس السابق، وجيلب انتباه الطلبة أبنه سيسأهلم سؤاال مهم وفيه يذكر
والطالب الذي جييب عنه سيعتربه طلبا مفكرا يتصف ابلذكاء، وقوة املالحظة، وسالمة 

ؤال بسيط، س التفكري، والقدرة على التذكر، أي أن لديه ذاكرة ممتاز، والسؤال يف الواقع
 .سابق ؟ أو يسأل سؤاال أكثر صعوبةوهو : من يتذكر عنوان الدرس ال

  العرض (ب
ويعىن عرض األمثلة، وفيه تتجلى براعة املعلم، وحسن إدارته للصف، واملهم يف 

اخلطوة أن يدرك املعلم أن واجبه ليس إعطاء املثال، وإمنا محل الطالب على التوصل  هذه
ع النحوي طبيعة املوضو إىل املثال، ويكون ذلك، مثلما ذكران، إبجياد مواقف مستوحاة من 

ودالالته. وأبسئلة املعلم حول تلك املواقف، جييب الطلبة إبعطاء أمثلة صحيحة منايبة 
 من بنات أفكارهم، ومصوغة بلغتهم.

 

                                                           
 360م. ص:  2003 –ه  1324اثنوى(، مكتبة الرشد، الرايض الطبقة الثانوية،  –متوسط  –)إبتداء  فصول يف تدريس اللغة العربيةحسن جعفر اخللفية،  39
 200، ص 1989جامعة املنصور: مصر، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة،  40
 33 ، دار غريب، صاللغة العربيةطرق تدريس عبد املنعم سيد العال،  41
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 الربط (ج
خبطوة اجتري معها جنبا إىل جنب، واهلدف من عملية الربط  اخلطوة ترتبط هذه

قال إىل الطالب، ويصبح الطالب مهيئا لالنتهو أن تتداعى املعلومات، وترتابط يف ذهن 
 اخلطوة القادمة، وهي خطوة استنتاج القاعدة.

وخبصوص ارتباط الربط ابلعرض يتضح أن الطلبة، وهم يعرضون األمثلة جتري يف 
 بينها إلدراك العالقات املقارنةأذهاهنم عملية ربط األمثلة املعروضة ببعضها، و 

واالختالفات فيما بينها، وابلنتيجة تكّون قاسم مشرتك يربطها ببعضها، ذلك القاسم 
 املشرتك هو القاعدة النحوية.

  استنتاج القاعدة )التعميم( (د
تعد القاعدة زبدة ما بلغ إليه السعي من الدرس، وقد تكون القاعدة اليت توصل 

ن انحية الصياغة اللغوية. ويساعد املعلم هنا على الصياغة إليها الطلبة غري مرتابطة م
 للقاعدة، إذ يصوغها املعلم بشكلها النهائي وكتابتها يف مكان مناسب من السبورة.

خطوة مهمة ابلنسبة للطلبة، وعلى املعلم أن يكتشف  وخطوة استنتاج القاعدة
اعدة قليل منهم مل يدرك القأن معظم الطلبة توصلوا إىل القاعدة، وإذا وجد أن عددا غري 

بعد، فإنه جيب أن يعرف أن هناك خلال فيها مضى من خطوات، وعليه معاجلة ذلك 
 إبعادة الدرس، أو إعطاء أمثلة توضيحية أخرى.

 التطبيق (ه
 لتطبيقا النظري من اخلصائص اللغوية. وميثل اجلانبة اعدابلقالقاعدة اإلملام ميثل 

 على التطبيقو  .الصحيح والتعبري السليمة القراءة يف فائدتهالذي تظهر  العملي اجلانب
لوا الطلبة املوضوع جيدا، ومل يتوصة هو عملية فحص لصحتها. فإذا مل يفهم اعدالق

 42حيحا.ا صتطبيقة اعدالق على التطبيقة، فإهنم ال ميكنهم اعدالقأبنفسهم إىل 
 

                                                           
 41-40ص  ،املرجع السابقلدكتور طه علي حسني الدليمي، ا  42
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  قيا :يخطوات الطريقة االستقرائية تطبو 
 األمثلة حول القواعد اليت يتعلمها التالميذ. يعّد املدرس( أ

جيري املدرس أسئلة وإجاابت عن األمثلة مث يعطى مقارنة تتعلق ابألمثلة ملعرفة تشابه ( ب
 واختالفها.

 يستنتج املدرس اخلالصة يف شكل قواعد عن حالل توريط التالميذ.( ج
 اخلالصة.يكتب املدرس القواعد عن خالصة التالميذ مث يصلح تلك ( د
 .أيمر املدرس التالميذ أن يبلغوا القواعد اليت قد متت صياغتها( ه
 يقدم املدرس الكلمات إىل التالميذ مث أيمرهم بتكوين اجلملة مناسبة ابلقواعد.( و
 43يعطى املدرس اجلمل إىل التالميذ، مث أيمرهم بتحليل كل ما يتعلق ابلقواعد.( ز

 فكما يلي : ستقرائيةمزااي الطريقة اال
 يقدم املدرس املعلومات مباشرة اليت تعطى البياين عن املوضوع الذي يتعلمها التالميذ.( أ

عندما قدر التالميذ على توصف تلك املادة امجاليا يشرف املدرس الطالب على ( ب
 اكتشاف البياين.

 التالميذ عند عملية التعليم.الطريقة ترقى اشرتاك هذه ( ج
 التالميذ على التفكري والكشف عن احلقائق واالعتماد على النفس.تساعد ( د
 .تساعد على ربط املوضوعات ببعضها( ه
 44تساعد على ترسيخ وتثبيت املعلومات يف أذهان التالميذ.( و

 وأما عيوب هذه الطريقة فهي : 
 .هذه الطريقة حيتاج إىل مهارة املدرس على تقدمي األسئلة( أ

 .تقدمي األسئلةتقع يف مهارة املدرس عند  الطريقة ذ هذهعملية تنفي( ب

                                                           
43 Zulkifli, Metode Pengajaran Bahasa Arab Konvensional dan Kontemporer, Pekan Baru: 

Zanafa Publishing, 2011, h 45 

 35:  ، صاملرجع السابق، يوسف الصميلي 44 
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ال خياف  ، البد له أن خيرتع اجلو املناسب حىترجيةامتعلقة ابلبيئة اخل هذه الطريقة( ج
 .األسئلةالتالميذ على تقدمي 

 .لتالميذاأعّد املدرس األدوات التعلمية قبل عملية التعلم والتعليم لرتقي محاسة تعلم ( د
 ينبغي على املدرسة هي : هذه الطريقةولينقص عيوب من 

 .األمثلة الكثرية يف تعلم قواعد ةعّد املدرست( أ
 .أن تكثر القراءة وإستيعاب املفردات عن الدرس اليت ستعلمها ةالبد على املدرس( ب
 الميذ.التتعّد املدرسة األدوات املناسبة يف تعليم قواعد لرتقي محاسة تعلم ( ج
 املفهوم اإلجرائي. ب

ليل وهو ، وشكل التحل حرف اجلر من ومعانيها املختلفةسيقوم الباحث بتحلي
 :يتكون من

 اآلية .1

  اآلية. ترمجة 2

 اآليةاجلار واجملرور يف . 3

 حتليل اإلعراب. 4

 حتليل التفسري. 5

 اآليةيف واملعاين حرف من  اآليةيف . املخاطب 6

 : ىن معاعشر ة ستوبعد ذلك سيقوم بتحليل عن تنوّع معاين هذا احلرف 

 االبتداء .1

 التبعيض .2
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 بيان اجلنس. 3

 التأكيد .4

  البدل. 5

 الظرفية . 6

 الّسببية . 7

 ) عن ( اجملاوزة معىن .8
 التنصيص على العموم. 9

 التعّجب. 10

  معىن "عند". 11

 معىن "رمبا". 12
 (على)االستعالء  معىن. 13

 الفصل. 14

 (الباء) االستعانةمعىن . 15

 معىن القسم. 16

 ج. الدراسات السابقة
الدراسة السابقة هي حبث مستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن كتابة عملية 
ولتأكيد البحث الذي قام هبا الباحث. أما الدراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي: 

بية والتعليم بكلية الرت  سفرينا من قسم تعليم اللغة العربيةالبحث الذي قامت هبا ساري 
حتت املوضوع  2013السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو سنة:  جلامعة
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ذي قامت والبحث الدراسة حتليلية حنوية عن معاين حرف اجلر "يف" يف سورة األعراف. 
هبا سولكرين ضامو من قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة أول الدين 

حتت املوضوع  دراسة حتليلية لغوية حنوية حرف  2015: اإلسالمية احلكومية مبكاسر سنة 
 اجلر ومعانيها ووجوه واستعماهلا ومواقعها يف سورة الكهف. والبحث الذي قامت هبا
  نوزيالت الصوم من قسم تعليم اللغة العربية بكلية علم الرتبية وأتهيل املعلمني جلامعة سوانن

معاين حرف اجلّر  املوضوع حتت 2015كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيو ايكرات سنة : 
 .الالم يف سورة الكهف وطريقة تعليمها )دراسة حتليلية من حيث الرتكيب اللغوية والطريقة(

وهذا  حبوثهن اجلر. وأما الفرق بني حروفيف متغري  وحبوثهنابه بني حبثي والتش
 "يف"رف اجلر ح معاينيف  هننوا يف سورة يوسف" من"اجلر  حرف معاينالبحث يعِن يف 

 .وطريقة تعليمها و مجيع من حروف اجلر يف سورة الكهف "الالم"و
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 أ. تصميم البحث
 إن هذا البحث حبث مكتىب وهو من البحث الكيفّي.

 ب. زمان البحث ومكانه
م  2019 نوفمربحىت  2019سبتمرب هذا البحث تقوم به الباحث ابتداء من 

  ومكانه تقوم به الباحث يف املكتبة.

 ج. مصدر البياانت
 مصدر البياانت يف هذا البحث يتكون من مصدر أساسي ومصدر اثنوى.

 أساسي. مصدر ١

وجدها الباحث من القرآن الكرمي يف سورة اليت مصدر أساسي هي البياانت 
  .فاسريكتب الت  واملعاجم و صطفي الغالبنيوجامع الدروس العربية مل يوسف،

 . مصدر اثنوى2
وجدها الباحث من البحث املناسب هبذا البحث اليت مصدر اثنوى هي البينات 

د منها النحو الوايف لعباس حسن، وملخص قواعأو من الكتب املتعلقة هبذا البحث 
فؤاد نعمة، والقواعد األساسية يف النحو والصرف ليوسف احلمادى اللغة العربية ل

وأصحابه، وشذا العرف يف فن الصرف ألمحد بن سامل املصري، وغريه من كتب 
 .تتعلق هبذا املوضوع
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 د. طريقة مجع البياانت
 كل حرف اجلر "من" يف سورةالباحث  يجّمع سإن هذا البحث حبث مكتيب، و 

املكتيب  بطريقة البحث أول اآلية حىت األخريتباعا من ، ورتب الباحث احلروف يوسف
 والّتوثيقي وبقراءة الكتب املتعلقة ابملوضوع. 

 ه. طريقة حتليل البياانت
ن ابستعمال و ل املضمحتليعلى  وصفيال يل البياانت هي الطريقة التحليلطريقة حتل

 : التحليل وهو يتكون منشكل 

 اآلية. 1

  اآلية. ترمجة 2

 اآليةاجلار واجملرور يف . 3

 حتليل اإلعراب. 4

 حتليل التفسري. 5

 اآليةيف واملعاين حرف من  اآليةيف . املخاطب 6

وهذا التحليل بناء على املصدر األساسي واملصدر الثانوى املتعلق ابملوضوع. 
 اجلر. حرفخاصة عن  احلرففالبحث يرتكز بعلم الصرف يف ابب 

. وأما خرياأل حىتعرض البياانت رتب الباحث اآلية يف سورة يوسف من األول و 
ملة يف وصفي واملالحق كالتكال لطريقة التحليلخالصة البياانت يستخدم الباحث اب

 جمموعات معاين حرف اجلر "من" واجلدوال حرف اجلر "من" الواردة يف سورة يوسف.
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 ام الفصل اۡل
 اۡلامتة

 البحث . نتائجأ
الباحث ابلبحث عن  حرفا للجر "من" يف سورة يوسف بعد أن قام 79ومن 
 البياانت أو نتيجة البحث، وهي : خالصةجد الباحث معانيها فيها مو 

 ( آية، وهي51) واحد ومخسني. حرف اجلر "من" املوجودة يف سورة يوسف تقع يف 1
اجملاوزة  ،لّسببيةاالبدل، الظرفية، ، التأكيد، اجلنس بيانالتبعيض، االبتداء، : مبعاين

 .(الباء) االستعانة، الفصل(، علىاالستعالء )(، عن)

 ، وهي:يوسف. أما معاين حرف اجلر "من" اليت توجد يف سورة 2

، 25، 9، 6، 3موضعا، يف اآلية :  22، على بتداءاالحرف اجلر "من" مبعىن  .أ
26 ،27 ،28 ،35 ،38 ،48 ،49 ،64، 67 (2) ،76 ،77 ،80 ،86 ،
87 (2) ،96 ،100 (4) ،107 ،109(2) 

، 21، 20، 6، 3موضعا، يف اآلية :  21، على التبعيضحرف اجلر "من" مبعىن  .ب
24 ،26 ،27 ،29 ،32 ،33 ،36 ،37 ،41 ،47 ،48 ،51 ،78 ،85 ،

101 (2) ،102 ،108 
 59، 40، 26موضعا، يف اآلية :  3، على اجلنس بيان حرف اجلر "من" مبعىن .ج
، 51، 40، 38، 31 موضعا، يف اآلية : 7على  ،التأكيد حرف اجلر "من" مبعىن .د

67 (2) ،68 ،104  
، 67، 56، 45، 42 موضعا، يف اآلية : 7، على البدلاجلر "من" مبعىن حرف  .ه

68 ،80 ،105 
 21موضعا، يف اآلية :  1، على الظرفية حرف اجلر "من" مبعىن .و



101 
 
 

 84موضعا، يف اآلية :  1على ، ببيةالسّ  حرف اجلر "من" مبعىن .ز
 87موضعا، يف اآلية :  1على ، (عن) اجملاوزةحرف اجلر "من" مبعىن  .ح
 63موضعا، يف اآلية :  1على (، علىاالستعالء )حرف اجلر "من" مبعىن  .ط
 33، 8موضعا، يف اآلية :  2على ، الفصل حرف اجلر "من" مبعىن .ي
 80، 64موضعا، يف اآلية :  2على (، الباء) االستعانة حرف اجلر "من" مبعىن .ك

معىن ،  و 22:  ابتداءمن حرف اجلر "من" املستعملة يف سورة يوسف هي  . وأكثر معاين3
، 3:  بيان اجلنسمعىن و ، 7البدل :  معىن، و  7:  التأكيدمعىن و ، 21:  التبعيض

 اجملاوزة معىن، و 1:  الّسببيةمعىن و ، 1الظرفية : معىن و ، 2:( الباء) االستعانةمعىن و 
 .2:  الفصلمعىن و ، 1: (علىاالستعالء )معىن و ، 1:  (عن)

فيه حرف اجلر "من" يف سورة يوسف وهو جار  توجد. وأكثر إعراب من الرتكيب الذي 4
 وجمرور ألن اجملرور من اإلسم.

 "من" حرف اجلرمعاين تعليم يف  ناسبةم الطريقة اإلستقرائية. 5

 البحثتوصيات . ب
  كما تلى :  االقرتاحاتالباحث قدم ي

. ينبغى جلميع الطالب والطالبات وجلميع املسلمني واملسلمات أن يهتّموا بدراسة النحوية 1
آن الكرمي القر  آايت رف اجلر "من" حفظا عن األخطاء يف فهمحبخاصة األمساء اجملرورة 
 ابلنظر إىل معانيها.

 تعليم اللغة وسيلة يف آايت القرآن . ينبغى ملدرسي الّنحو يف املدرسة أن يستعملوا يف2
 حرف اجلر "من" معاينوخاصة يف تعليم  العربية
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. ابلنسبة إىل أمهية هذا العلم يريد الباحث أن يقرتح لكي يبحث الباحث اآلخر عن 3
اجلر "من" يف سورة أخرى أو غري ذلك من املباحث النحوية اجملرورة حبرف األمساء 
 القرآنية.

 "رورةخاصة عن األمساء اجملاللغة العربية أن يهتّموا ابلدراسة النحوية " ي. وعلى  مدرس4
 والعلوم الرتبوية والتفاسري على املاّدة الدراسية حيث أهنا تساعد كثريا على جناح تعّلم

 اللغة العربية.

 عن الّدراسي النحوية حىت يّتسع اجملال أن توفر املكتبة ابلكتب . وجلماعة فينبغى هلم5
 ها على قراءة هذه الكتب املباركة.تودارس النحو

وضوع ء كان ما يتعلّق ابمل. عرف الباحث على أّن هذه الرسالة مل تصل إىل الكمال، سوا6
رجو الباحث إىل من يقرأ هذه الرسالة أن يقدم يكتابة هذه الرسالة، لذلك أو يف  

 والنقصان يف هذه الرسالة.    زايدةاإلقرتاحات النافعة واإلنشائية عند وجود ال
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 املراجع العربية

 (1909)الدار الكيان، مصر،  ،شذا العرف يف فن الصرفأمحد بن سامل املصري، 
 1412، )دار الكتب العلمية، بريوت: نتائج الفكر يف النحوأيب القاسم عبد الرمحن، 

 م( 1992-ه

ه /  1423الثالث )القاهرة : دار احلديث، ، اجملّلد لسان العربالعلاّل مة ابن منظور، 
 م( 2003

 ، )بريوت : دار املشرق( د يف اللغةجاملناألب لويس معلوف اليسوعي، 
دار الكتب العلميه/دار الفكر، بريوت   القواعد االساسيه للغه العربيه،السيد امحد اهلامشي، 

 لبنان -

 ربية()دار إحياء الكتب العشرح ابن عقيل على األلفية الشيخ جالل الدين السيوطي، 

 واالسرتاتيجيات ليديةالتق الطرائق بني العربية اللغة تدريس الدليمي، حسني علي طه الدكتور
 م 2009 األردن،-إربد احلديث، الكتب عامل التجديدية،

 الفكر دار ،(اخلامس اجملاد) املرّتل هللا لكتاب املفّصل اإلعراب صاحل، الواحد عبد هبجت
 265 ص م، 1993 – ه 1414 والتوزيع، للنشر

 ومفاهيم، طرائق بغريها للناطقني العربية اللغة تدريس إىل املدخل زكراي، الناصر عبد مجال
 (للنشر مباليزاي العاملية اإلسالمية اجلامعة:  ماليزاي)

 ،(لقاهرةا احلديث، دار) اجلاللني، تفسري  الرمحن، عبد الدين وجالل حممد الدين جالل
 م 2001 – ه 1442

 2004 الدولية(، الشروق املكتبة مصر،) الوسيط، املعجم حلمى، مراد محال
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 مكتبة ،(اثنوى – متوسط – إبتداء) العربية اللغة تدريس يف فصول اخللفية، جعفر حسن
 . م 2003 – ه 1324 الثانوية، الطبقة الرايض الرشد،

 – ه 1412 (لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار) املقباس، تنوير تفسري عباس، ابن
 م 1996

: املنصور امعةج ،وأساليبه مناهجه هبا الناطقني لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي
 1989 مصر،

 غريب دار العربية، اللغة تدريس طرق العال، سيد املنعم عبد

 املكتبة) ان،املنّ  كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري الّسعدي، انصر بن الرمحن عبد
 م 2001 – ه 1442( الرايض العبيكان،

 (، )القاهرة، دار املعرفالنحو الوايفعباس حسن، 
  2001 بتوسيكر، ،العربية اللغة التعليم طرق حنفي، احلليم عبد

 ، اجلز األول )دار الثقافة اإلسالمية، بريوت(ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 
 ،معاين حروف اجلر بني الوصف النحوى القدمي واالستعمال اللغوى املعاصرمارينا جنار، 

 (1986)حزيران، 
 )بريت: مكتبة العصرية(، جامع الدروس العربية، مصطفي الغالبني

 م(  1998)القاهرة : دار الطالئع، السنة  اإلعراب امليسر والنحوحممد علي أبو العباس، 

عربية )مجهورية مصر الالقواعد األساسية يف النحو والصرف، ، يوسف احلمادى وأصحابه
 ( 1994وزارة الرتبية و التعليم، القاهرة، 

 بريوت، العصرية، املكتبة ،وتطبيقيا نظراي تدريسها وطرق العربية اللغة الصميلي، يوسف
 م 1998/ه 1419
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 املراجع األجنبية
Departemen Agama RI, 2004, Al-‘Aliyy, Bandung: Diponegoro. 
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 امللحق األول

 جمموعات معاين حرف اجلر "من" يف سورة يوسف

 الشواهد اآلية اجلر حرف معاين النمرة

، 9، 6، 3) االبتداء 1
25 ،26 ،27 ،
28 ،35 ،38 ،
48 ،49 ،64 ،
67 (2) ،76 ،
77 ،80 ،86 ،
87 (2) ،96 ،

100 (4) ،
107 ،
109(2) ( 

 بَ ۡعِده، ِمن ، ِمن  ِمن قَ ۡبل  ه، ِمن قَ ۡبلِ 
، ِمن د ب ر، ِمن د ب رل، ِمن ق  ب  د ب ر، 

 ِمن َفۡضلبَ ۡعد،  ، مِ ن  ِمن َكۡيدِك ن
ِلَك، ِمن  ِمن  بَ عۡ هللا،   بَ ۡعد د ذََٰ

ِلَك، ِمن ََبب،  قَ ۡبل، ِمن   ذََٰ
َََٰٰب َ ِمنۡ  ،  ِوَعٓاءِ  ، ِمنب ۡ  ِمنَأِخيهِِۚ

،  قَ ۡبل ، ِمنَ  قَ ۡبل، ِمن  رهۡوحِ  ِمنٱَّلله
، ِمن ،  رهۡوحِ  ٱَّلله ، ِمن ِمنَ ٱَّلله  ٱَّلله
 ٱۡلَبۡدِو، ِمن   ٱلسِ ۡجِن، مِ نَ  قَ ۡبل ، ِمنَ 
، ِمن َعَذاب بَ ۡعد، مِ نۡ  قَ ۡبِلك،  ٱَّلله

 قَ ۡبِلِهم ِمن

، 20، 6، 3) التبعيض 2
21 ،24 ،26 ،
27 ،29 ،32 ،
33 ،36 ،37 ،
41 ،47 ،48 ،
51 ،78 ،85 ،

101 (2) ،
102 ،108 (  

ِويل ، ِمنَلِمَن ٱۡلغََِٰفِليَ 
ۡ
 ََت

 ٱلزهَِٰهِديَن، ِمن ٱۡۡلََحاِديِث، ِمنَ 
ِويل

ۡ
 ِعَباِدََن، ِمنَ  ٱۡۡلََحاِديِث، ِمنۡ  ََت

ِذِبَي، ِمنَ  ِدِقَي، ِمنَ  ٱۡلكََٰ  ٱلصهَٰ
ِغرِيَن،  اِط  ِي، مِ نَ ٱلَۡ  مِ َن ٱلصهَٰ

، َوِمَن ٱۡلم ۡحِسِنيَ ، ِمۡنه   ، ٱۡلََِٰهِليَ 
ِسه، ِمِ ها،  ِمها، ِمن

ۡ
 ، َلِمنَ ِمِ هارهأ

ِدِقي، ِمنَ   ٱۡلم ۡحِسِنَي، ِمنَ  ٱلصهَٰ
ِويل ٱۡلم ۡلك، ِمن ٱۡلََِٰلِكَي، ِمنَ 

ۡ
 ََت

َبٓاءِ  ٱۡۡلََحاِديِث، ِمنۡ   ِمنَ  ٱۡلَغۡيِب، أَن  



 ٱۡلم ۡشرِِكيَ 

، 40، 26) النسبيان  3
59( 

أَبِيك م،  ، مِ نۡ ِمن د ونِهأَۡهِلَها،  مِ نۡ 
 ٱۡلق َرىَٰٓ  أَۡهل مِ نۡ 

، 38، 31) التأكيد 4
40 ،51 ،67 ،
68 ،68 ،

104( 

ه ن، 
 ، ِمنِمن س ۡلطََٰن  ، ِمن َشۡيءمِ ن ۡ

 َحۡيث، ِمن َشۡيء، ِمنۡ  س َٰٓء، ِمن
 َأۡجر َشۡيء، ِمنۡ 

، 45، 42)  البدل 5
56 ،67 ،68 ،
80 ،105( 

َها،  ه َما، ِمن ۡ
ه َما، ِمن ۡ

،  مِ نَ مِ ن ۡ ٱَّللِه
، ِمۡنه، مِ نۡ  مِ نَ   َءايَة ٱَّللِه

 ِمن مِ ۡصرَ   )21) الظرفية  6

 ٱۡۡل ۡزنِ  ِمنَ  )84) الس ببية  7

 ي َٰس ف ِمن )87) (عناجملاوزة )معىن  8

 - - التنصيص على العمَٰم 9

 - - التعج ب،  10

 - - معىن "عند" 11

 - - معىن "رمبا" 12

 ِمنها )63) (علىاالستعالء ) معىن 13

  ِمها، ِمنها )33، 8) الفصل 14

،  مِ نَ  )80، 66) (الباء) االستعانةمعىن  15  ٱَّللهِ  مِ نَ ٱَّلله



 - - معىن القسم 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 امللحق الثاين
يف سورة يوسفجدوال حرف اجلر "من" الواردة   

 النمرة رقم اآلية اجلملة/الكالم اجملموعة
 1 3 ٱۡلغََِٰفِليَ  ِمنَ قَ ۡبِلِهۦ لَ  ِمنَوِإن ك نَت .... 2
ِويِل ٱۡۡلََحاِديِث َوي ِتمُّ نِۡعَمَته ۥ َعَلۡيَك  ِمنَوي  َعلِ م َك ... 2

ۡ
ََت

قَ ۡبل   ِمنَوَعَلىَٰٓ َءاِل يَ ۡعق ََٰب َكَمآ أَََتهَها َعَلىَٰٓ أَبَ ََٰۡيَك 
َقِۚ  رََِٰهيَم َوِإۡسحََٰ  ...ِإب ۡ

6 2 

 3 8 ...ِمنهاِإۡذ قَال َٰاْ لَي َٰس ف  َوَأخ َٰه  َأَحبُّ ِإَلَٰٓ أَبِيَنا  1
ِلِحيَ ِمن  َوَتك َٰن َٰاْ ... 1  4 9 بَ ۡعِدِهۦ قَ َٰۡما صََٰ
 5 20 ٱلزهَِٰهِدينَ  ِمنَ وََكان َٰاْ ِفيِه ... 1
ََٰىَٰه   ِمنَوقَاَل ٱلهِذي ٱۡشتَ َرىَٰه   2

مِ ۡصَر لِٱۡمرَأَتِِهۦٓ َأۡكرِِمي َمث ۡ
ِلَك َمكهنها  َعَسىَٰٓ َأن يَنَفَعَنآ َأۡو نَ تهِخَذه ۥ َوَلداِۚ وََكذََٰ

ِويِل ٱۡۡلََحاِديثِ  ِمنلِي َٰس َف ِف ٱۡۡلَۡرِض َولِن  َعلِ َمه ۥ 
ۡ
 ..ََت

21 6 

 7 24 ِعَباِدََن ٱۡلم ۡخَلِصيَ ِمۡن ِإنهه ۥ ... 1
 8 25 ...د ب ر ِمنَوَقدهۡت َقِميَصه ۥ ... 1
 ِمن ق ده  َقِميص ه ۥ َكانَ   ِإن أَۡهِلَهآ  مِ نۡ َوَشِهَد َشاِهد ... 3

ِذِبيَ  ِمنَ  َوه ََٰ  َفَصَدَقۡت  ق  ب ل  ٱۡلكََٰ
26 9 

 ِمنَ  َوه ََٰ  َفَكَذَبۡت د ب ر  ِمنَوِإن َكاَن َقِميص ه ۥ ق ده  2
ِدِقيَ   ٱلصهَٰ

27 10 

 11 28 ...َكۡيدِك نه    ِمن ِإنهه ۥ قَالَ د ب ر  ِمنفَ َلمها َرَءا َقِميَصه ۥ ق ده  2
 12 29 ِإنهِك ك نِت ِمَن ٱۡلَاِط  ِيَ ... 1
ينا ه نه مِ ن ۡ  وََِٰحَدة ك له   َوَءاَتۡت ... 1  13 31 ...ِسكِ 
ِغرِ  مِ نَ  َولََيك ََٰن... 1  14 32 ينَ ٱلصهَٰ
يَۡدع ََٰنِِنٓ إِلَۡيهِ  َوِإاله َتۡصِرۡف  ِمهاٱلسِ ۡجن  َأَحبُّ ِإََله ... 2

 ٱۡلََِٰهِليَ  مِ نَ َعِنِ  َكۡيَده نه َأۡصب  إِلَۡيِهنه َوَأك ن 
33 15 



 بَ ۡعِد َما رََأو اْ ٱۡۡلٓيََٰتِ  1
 16 35 ...ُث ه َبَدا َل م مِ ن 

ِسي فَ َٰۡقَ  َأۡۡحِل  ... 2
ۡ
ك ل   خ ۡبزا رَأ

ۡ
ر   ََت

َنا ه   ِمنۡ  ٱلطهي ۡ  نَ بِ ئ ۡ
ِويِلِهۦٓ  

ۡ
 ٱۡلم ۡحِسِنيَ  ِمنَ  نَ رَىَٰكَ  ِإَنه  بَِتأ

36 17 

ِلك َما... 1 ِۚٓ  َعلهَمِِن  ِمها ذََٰ  18 37 ...َربِ 
ِلكَ  َشۡيءِۚ  ِمنَما َكاَن لََنآ َأن نُّۡشرَِك بِٱَّللِه ... 2  َفۡضلِ  ِمن ذََٰ

َنا ٱَّللهِ   ...َعَلي ۡ
38 19 

ت م ََٰهآ  د ونِِهۦٓ ِإالهٓ َأۡۡسَٓاء ِمنَما تَ ۡعب د وَن  2
 أَنت مۡ  َۡسهي ۡ

 ...س ۡلطََٰن ِۚ  ِمن ِِبَا ٱَّلله   أَنَزلَ  مهآ  َوَءاَبَٓؤ ك م
40 20 

ك ل  ... 1
ۡ
ر   فَ َتأ

ِسهِ  ِمن ٱلطهي ۡ
ۡ
 21 41 ...رهأ

 22 42 ...ه َمامِ ن ۡ َوقَاَل لِلهِذي َظنه أَنهه ۥ ََنج  1
 23 45 ...ه َماِمن ۡ َوقَاَل ٱلهِذي ََنَا  1
ك ل َٰنَ  ِمِ ها قَِليال ِإاله ... 1

ۡ
 24 47 ََت

ِت  2
ۡ
ِلَك َسۡبع  ِمن  ُث ه ََي ك ۡلنَ  ِشَدادبَ ۡعِد ذََٰ

ۡ
ۡمت مۡ  َما ََي  َقده

ِصن َٰنَ  اِمِ ه  قَِليال ِإاله  َل نه  ۡ  ُت 
48 25 

ِت  1
ۡ
ِلكَ ِمن   ُث ه ََي  26 49 ...بَ ۡعِد ذََٰ

ت  ٱۡلَعزِيِز ٱۡل  َََٰن ٱۡمَرأَ  قَاَلتِ  س َٰٓءِۚ  ِمنَما َعِلۡمَنا َعَلۡيِه ... 2
َودتُّه ۥ َعن ن هۡفِسِهۦ َوِإنهه ۥ لَ   رََٰ

 ِمنَ َحۡصَحَص ٱۡۡلَقُّ َأََن۠
ِدِقيَ   ٱلصهَٰ

51 27 

ِلَك َمكهنها لِي َٰس َف ِف ٱۡۡلَۡرِض يَ تَ بَ َٰهأ   1 َها َحۡيث  ِمن ۡ وََكذََٰ
 ...َيَشٓاء ِۚ 

56 28 

ت َِٰن ِبَِخ لهك م مِ نۡ  أَبِيك ۡمِۚ ... 1
 29 59 ...قَاَل ٱئ ۡ

َََبََن م ِنَع ... 1  30 63 ...ٱۡلَكۡيل   ِمنهاقَال َٰاْ َيََٰٓ
 31 64 ...قَ ۡبل   ِمنَكَمآ أَِمنت ك ۡم َعَلىَٰٓ َأِخيِه ... 1
 32 66 ...ٱَّللهِ  مِ نَ  اَحَّتهَٰ ت  ۡؤت َِٰن َمَٰۡثِق... 1
َََٰٰب ِمنۡ  َوٱۡدخ ل َٰاْ  وََِٰحدََبب  ِمن  اَل َتۡدخ ل َٰاْ ... 4  33 67 أَب ۡ



 ...َشۡيء    ِمن ٱَّللهِ  مِ نَ  َعنك م أ ۡغِِن  َوَمآ  مُّتَ َفر َِقة  
َحۡيث  أََمَره ۡم أَب َٰه م مها َكاَن ي  ۡغِِن  ِمنۡ َوَلمها َدَخل َٰاْ  3

ه م 
 ...َشۡيء   ِمنٱَّللِه  مِ نَ َعن ۡ

68 34 

 35 76 ِوَعٓاِء َأِخيهِِۚ  ِمنُث ه ٱۡسَتۡخَرَجَها  1
 36 77 ...ِإن َيۡسرِۡق فَ َقۡد َسَرَق َأخ لهه ۥ ِمن قَ ۡبل ِۚ ... 1
 37 78 ٱۡلم ۡحِسِنيَ  ِمنَ  نَ َرىََٰك ِإَنه ... 1
ي  ِمنۡ فَ َلمها ٱۡستَ ۡي  َس َٰاْ  3  أَلَۡ  َكِبري ه مۡ   قَالَ  ا  ه  َخَلص َٰاْ َنَِ

 نمِ وَ  ٱَّللهِ  مِ نَ  مهَٰۡثِقا َعَلۡيك م َأَخذَ  َقدۡ  َأََبك مۡ  َأنه  تَ ۡعَلم َٰٓاْ 
 ...قَ ۡبل  َما فَ رهطت ۡم ِف ي َٰس َف  

80 38 

َناه  ... 1 َيضهۡت َعي ۡ  39 84 ...ٱۡۡل ۡزنِ  ِمنَ َوٱب ۡ
 40 85 ٱۡلََِٰلِكيَ  ِمنَ َتك ََٰن ... 1
 41 86 ٱَّللِه َما اَل تَ ۡعَلم َٰنَ  ِمنَ َوأَۡعَلم  ... 1
رهۡوِح  ِمني َٰس َف َوَأِخيِه َواَل ََتْۡي  َس َٰاْ  ِمنفَ َتَحسهس َٰاْ ... 3

ِ  ِإنهه ۥ اَل ََيْۡي َ س    ...رهۡوِح ٱَّللهِ  ِمنٱَّلله
87 42 

1 ... ٓ  43 96 تَ ۡعَلم َٰن اَل  َما ٱَّللهِ  ِمنَ  أَۡعَلم   ِإِن ِ
ِويل   َذاه... 4

ۡ
 َحق ا   َربِ   َجَعَلَها َقدۡ  قَ ۡبل   ِمن ر ۡءيََٰيَ  ََت

ٱلسِ ۡجِن َوَجٓاَء ِبك م  ِمنَ َرَجِِن َأخۡ  ِإذۡ  ِبٓ  َأۡحَسنَ  َوَقدۡ 
 ...بَ ۡعِد َأن ن هزََغ ٱلشهۡيطََٰن   ِمن  ٱۡلَبۡدِو  مِ نَ 

100 44 

َتِِن  2 ِويِل  ِمنٱۡلم ۡلِك َوَعلهۡمَتِِن  ِمنَ َربِ  َقۡد َءاتَ ي ۡ
ۡ
ََت

 ...ٱۡۡلََحاِديثِِۚ 
101 45 

ِلَك  1 َبٓاِء ٱۡلَغۡيِب ن َِٰحيِه إِلَۡيَك   ِمنۡ ذََٰ  46 102 ...أَن  
 47 104 ...َأۡجر ِۚ ِمۡن َوَما َتۡس  َل ه ۡم َعَلۡيِه  1
ِت َوٱۡۡلَۡرضِ  ِف َءايَة  مِ نۡ وََكأَيِ ن  1 َََٰٰ  48 105 ...ٱلسهمََٰ
ِشَية  1 تِيَ ه ۡم غََٰ

ۡ
 49 107 ...ٱَّللهِ  َعَذابِ  مِ نۡ أََفَأِمن  َٰٓاْ َأن ََت

 50 108 ٱۡلم ۡشرِِكيَ  ِمنَ َوَمآ َأََن۠  1



 أَۡهلِ  مِ نۡ  إِلَۡيِهم نَُِّٰحيٓ  قَ ۡبِلَك ِإاله رَِجاال ِمنَوَمآ أَۡرَسۡلَنا  3
قِ  َكانَ   َكۡيفَ   فَ َينظ ر واْ  ٱۡۡلَۡرضِ  ِف  َيِسري واْ  أَفَ َلمۡ  ٱۡلق َرىَٰٓ   َبة  عََٰ

 ...قَ ۡبِلِهۡم   ِمنٱلهِذيَن 

109 51 
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