
الباب الثاني

دراسة النظريات

المفهوم النظرى.أ

تعريف التعليم)1

وهو إجراءت 1ما الصنعة و غريها: جعله تعلمها.مأخوز من عّلم يعلم تعليما وعالتعليم

العربية . قال حممد على السمان ىف كتابه التوجيه يف واقعة بني الطالب واألساتيذ عن مادة اللغة

ريقة قومية، وهي بطلعلم واملعرفة إىل أذهان الطالبالتعليم هو إيصال املعلم اتدريس اللغة العربية. 

دية الىت توفر لكل املعلم واملتعلم والوقت واجلهد ىف سبيل احلصول على العلم الطريقة األقتصا

2واملعرفة.

لتقع عملية بأداء يف أعطاء املمكنة للطالبمث قال حممد على أن التعليم هو كل حماولة

بله. وأشار و يليام بورطن: أن التعليم هي احملاولة  يف ي يسبت قالتعلمية مساويا بأعراض الذ

3).1977: 4لتقع عملية التعلمية ( جوهان، ار والتوجية والدافع إىل طالبأعطاىن األث

ب أو إىل التعليم عند سردميان أ. م هو التغري، واملقصود بالتغيري هو نشاط لتغري طالأما

4فرد متعلم.

والتعلم عند ويلكري هو تغيري يف تنفذ الواجبة كحاصلة اخلربة و ليس فيه ارتباط بالنضج 

الوحاين، التعبان، الدافع  والتغيري يف حالة االستجابة  أو العوامل الغامضة الىت ال ترتبط  مداورة 

1989،  526لویس مفلوف الیسوعى ، المنجد في اللغة و اإلعالم ، دارالمشرق ،  ص  1

12م، ص. 1983محمود على السمان، التوجیح في تدریس اللغة العربیة ، القاھرة : دار المعارف،  2

3 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung : Sinar Baru Algesindo,1996, hlm 13
5سردیمان، انتریكسا بالجر میعاجر: راجا غرا فندو فرسادا، ص.4



ى ىف التفاعل احلركي بالبيئة بنشاط التعلم. و التعلم عند "وينكيل" هو نشاط عقلي شائك جير 

وحيصل على التغيريات يف املعرفة، الفهم، املهارة، القيمة، الوجدان. وذلك التغيري نسيب نظامي و 

متأثر.

السابق لظهر لنا أن التعليم هو نقل املعلومات من املعلم إىل املتعلم من البيانإذا تأملنا

ك . جبانب ذلعملية التعلمية لتكون دافع إىل طالب ر والتوجيه والاألثاوجبانب ذلك يعطى املعلم

ثالثة أركان هي املدرس وطالبمن كل وجهة التعلمية تقوم علىيستطيع املعلم أن يغري طالب

ليمية ونظام بيئة التعلم حىت يصل إىل عواملادة. التفاعل بني األركان الثالثة السابقة تتبع الوسائل الت

الغرض من قبل.

انواع التعلم)2

. التعلم اجلزئي1

التعلم اجلزئي قام به املرء إذا واجه مادة دراسية واسعة، التعلم عن احلركات احلركية كالكرتية. 

وعكس هذا التعلم تعلم إمجايل.

. التعلم باألفاق2

. و هذا األفق نواة 1971هذا املفهوم عرفة "و كوهلري" وهو مفكر الفسيكولوجي يف بداية 

يف فيسيكولوجي التعلم و عملية التفكري. نظرية األفق عند"جيستال" هو عملية تنظيم أشكال رئسية 

السلوك الذى أصبح سلوكا متعلقا حبل املشكلة.

. التعلم املميز3

و معىن هذا التعلم حماولة يف اختيار الصفة أو اإلستجابة وجبعلها مصدرا ىف السلوك.



. التعلم الشامل4

نا تعلم كلية متكررة حىت بستوعبها املتعلم. و هذا عكس التعلم اجلزئي.املادة الدراسية ه

. التعلم العارض5

هذا املفهوم متعارض بإاإلدعاء على أن التعلم هو قصدي، ألن لكل فرد يف هذا التعلم ليس له 

إرادة التعلم.

. التعلم اآليت6

ة إىل الطالب هل جيدون اهلدية، التعلم هنا جتاوبات الطالب املظهرة وتليها العالمات املتوجه

العقاب، النجاح أو الفسل ىف عملية والتعلم.

.التعلم القصدي7

التعلم ىف نطاق اهلدف، و هذا عكش التعلم العارض.

. التعلم البطيئي8

التعلم البطيئي هو تغيري السلوكات املظاهرة متدرجة. فألجل ذلك مسي تعلما بطيئي

.التعلم العقلي9

لي يعرف بتغيري السلوك الذي وقع غري ظاهر بل هو تغيري عملية املعرفة ألن املادة التعلم العق

الدراسية الىت تعلمها موجودة.

. التعلم املنتج10

اء املشكلة يف حالة إىل  التعلم املنتج ينظم التمكن النتقال السلوك من حالة إىل حالة أخرى، ا

جالة أخرى.



. التعلم اللفظي11

هو التعلم عن املادة اللفظية من خالل التدريب و الذاكرة.لتعلم اللفظي 

). أشكال التعلم 3

اشكال التعلم عند املفكرين

أ. أشكال التعلم عند "أ. دي بيلوك، أنه يفرق إىل ثالثة أشياء 

. شكل التعلم من خالل الوظيفية اجلسمانية1

أ. التعلم اليناميكى

يريد الالئق.وخصائص هذا التعلم يقع ىف التعلم الذى

ب. التعلم الفعال

التعلم الفعال هو تعمق القيمة من املوضوعات املواجهة من خالل اإلحساس إما أن يكون مرءا، 

أو احلدوث. و خصائص اخرى أن التعلم يعرب اإلحساس من خالل التعبري الالئق، ألن كل إرادة و 

مشيئة.

ت. التعلم املعريف

ذون و يستخدمون النيابة الىت توكل املوضوعات املواجهة  إما و يف هذا التعلم أن الطالب يأخ

مرءا ذاتيا او حدوثا.

ث. التعلم النشاط احلسي

و خصائص هذا التعلم تواجه و تعاجل املوضوعات اجلسمانية  اإلنسانية.

. أشكال التعلم الذي ال حيسس 2



أ. التعلم العارض

ل يتعلم شيأ آخر ال يقصده.هذا تعلم جيرى إذا تعلم املرء شيأ هلدف خاص ب

ب. التعلم اخلفي

م  هذا التعلم إذا خطط املدرس شيأ ليتعلم الطالب عن ذلك الشيئ وهم ال حيسسون على أ

يتعلون. املثال، التعلم من اخالل املراسم. ومن هذا أن الطالب يتعلمون نظاما.

ث. التعلم جترييب

و الطالب يطلبون أسباب تلك املشكلة حىت هذا التعلم جيرى إذا وقعت املشكلة يف التعلم 

يستطيعوا أو يعاجلوا تلك املشكلة  بدون التجريب.

ب. أشكال التعلم عند "فان فارين"

. التعلم لتكوين العفوي1

هذا التعلم حيتوي على تعلم املهارة والتعلم املعريف.

. التعلم العارض2

من قبل.املرء يتعلم بدون اهلدف الواضح و ليس فيه التحطيط

. التعلم باحلفظ3

هذا التعلم يدور فيه الذكاء دوريا. ويستطيع أن خيرتع الشكل املعريف. وما حيفظه املرء قد ثبت يف ذاكرته 

و خيرجه عندما احتاج إليه. املثال حفظ املفردت، والشرط الرئسي يف احلفظ تكرار مادة حافظية. 

. التعلم املعريف 4



البيانات الواقعية، األحوال، الذات وعن املرء. و خصائص هذا التعلم أخذ املعرفة هذا التعلم ملعرفة أنواع

وتكوين ما أملكه من خالل كلماته النفسية.

. التعلم املفهومي 5

هذا التعلم تعلم يستخدم مفهوم املوضوع الذى حيتوى على احلدوث واملرء ويعني من خالل الوجهات 

املعينة.

كلة ومن خالل املالحظة . التعلم من خالل املش6

وهذا التعلم يهتاج إىل التفكري حلل املشكلة بدون املالحظة الدقيقة املنظمة على عناصر املشكلة.

. التعلم التفكريي7

هذا التعلم حيتاج إىل التفكري حلل املشكلة بدون املالحظة . واملشكلة تعاجل من خالل العملية العقلية.

. التعلم للتعلم8

علم هي كيفية املرء يف العمل حىت يفعل النشاط الذي حيتوى على التوجيه، صناعة اخلطوات عملية الت

حلل تلك املشكلة.

. التعلم الديناميكي9

هذا التعلم حيتاج إىل اإلرادة، الوجدان، املوضوع و اإلحساس الذى هو مرجع يؤكد املرء ألداء النشاط 

الذى يتضمن فيه التعلم.

ئال: لنيل جناح التعليم عربية قا ىف كتاب طرق اخلصوص ىف تعليم اللغة الكر حممد قال أبو ب

ة العوامل كما يلى:ثتهتم إىل ثالالبد أن ي



إستعداد الدرس متكلمال)أ(

ةاجليدطريقة التعليمة)ب(

اإلجتهادزقدرة طالب على إستقبال املادة باجلهد)ج(

ىن البد على املدرس أن يعد خطة الدرس لتحقيق اهلدف. أما فوائد منها: باملع

التقومي.1
5إعطاء التوجيه عن منط التعلم و ظروف التعلم املستعمل.2

التعليم الفعال لنيل الغرض هو التعليم الذي يستخدم اخلطه الدقة. الربامج الىت ثبتها ىف 
اخلطه منها:

املادة .1
التعليمإستخدام املدرس الطريقة ىف.2
ختطيط الوقت ىف التعليم.3

يف عملية التعليمة لتحصيل الغرض. عند حممد علي اخلطة تشتمل خطة الدرس مهمة جدا
على:

بعد عملية التعليمةي الذي يريدها أو يناهلا طالبمادة الدرس هي الشكل الطبع.1
6الفعال لنيل الغرضإستعداد العملية التعليمة.2

ألساليبب املناسيبة ففي أن يهتم املدرس مدخل والطر يقة  وااألعلى، البد لنيل الغرض 
لعربية تشتمل على أربعة املهارات : تعلييم اللغة ا

مهارة اإلستماع.1

5 S. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, Jakarta : Bina Aksara, 1984 hlm. 190
6الراجع السابق



مهارة القراءة.2
مهارة التكلم.3
7مهارة الكتابة.4

الثانوية كما يتبينها جويرية أما طريقة تعليم اللغة العربية الىت يستخدمها املدرس يف املدرسة
فهي :دحال

الطريقة الرتمجة هي نشاط تعليم والتعلم..1
الطريقة القواعد والرتمجة وحدة بني الطريقة القواعد والطريقة الرتمجة..2

ثالث  القراءة والكتابة  والرتمجة التعطى اإلهتمام الالزم ملهارة الكالم.لتم هذه مبهارت ا
8الطريقة اإلنتقائية.3

سنها وميكن إستفادة منها يف تدريس اللغة العربية.هي  كل  طريقة يف التدريس هلا حم
التوجد طريقة كاملة جالية من العيوب ولكل الطريقة مزايا وعيوب وبطرق  التدرس يستطيع 

لتحقيق أهداف سري التفاعل بني املدرس وطالباملدرس أن يستخدم الطرق املتنوعة حىت  ي
التعليم.

التدرس الدين واللغة العربية على  املدرس أن يهتم مث رأى تاير يوسف ألنور ىف كتاب طرق 
يأتى:ا ىف التدريس  مل

. يرتب املدرس أحوال الطالب قبل إبداء  الدراسة1

.  يبدأ املدرس بالدعاء أوبقراء البسملة2

. يفحص املدرس كشف الغياب3

7 Departemen Agama, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN, Jakarta:
1976/1977, hlm.110
8 Juairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Surabaya : Al-ikhlas, 1992,hlm, 114-115



. املراجعة ملا سبقت دراسته4

القواعد العامة الىت يهتمها املدرس منها:

العربية بالتكلم.. يبدأ تعليم اللغة1

العربية.. يستخدم املدرس وسائل اإليضاح يف تعليم اللغة2

ن يهتم اجلملة تضمنت التعريف واملعىن.s. البد أ3

. أن اللسان بالتكلم والعني ة بالنشاط كل حواش اخلمس للطالب. أن يسري تعليم اللغة العربي4
وغري ذالك.والسماع للقرائة والكتابة

.. البد على مادة الدرس ساحبة للطالب5

9لقرائة كثريبالطالب التكلم والكتابة وارو .يد6

الرتمجة.واألول قواعدبية يف املدرسة الثانوية يف الصفر أما منهج تدريس اللغة الع

العربية تعليم اللغة)2

الوحدة. أما نظرية الفروع ونظريةالعربية توجد النظرتني االسا سيتني مها لغةىف تعليم  ال
تم بطريقة الفروعية مبعىن، أن اللغة ا ، م إىل عدة املواد، منها: القراءةعربية تنقسلنظرية الفروع 

اإلمأل، القواعد، األداب، الالغة، اخلط وغريها. 

تعلم يف وقت الواحد. هذه جندها ىف أما نظرية الوحدة العكس ذلك أي كل هذه املواد 
10نوية أو العاليةالثامدرسة

أ. تعريف نظرية الوحدة 

9 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 1997, hlm. 95-96 dan 190

61-65، ص 2009إمام معروف. إستراتجیة تدریس اللغة العربیة النشیطة ، سیمارنج  10



نظرية الوحدة أو نظام الوحدة هي: النظام تكامل  من اللغة العربية لينظر تعلم  اليت 
لتكامل املشاركة مناسبة واملشاركة القواة وحدة مع األخر.

ب. العملية التعليم

اما العملية التعليم كما يلى :

اما الطالب بالغة العربية بلسان أو الكتابة، يف هذا الوقت العملية التعليم نظام الوحدة
طالب ال ينظر اىل الكتابة أو القاموس.لكي كثري املفردة جديدة مث حيلل الرتكيب و اىل أخره.

ت. الخطوات من نظام الوحدة.

اما اخلطوات من نظام الوحدة فيما يلى:

. التقدمي1

. املفردات2

. احلوار3

. الرتكيب4

لقراءة. ا5

. الكتابة6

11اما التعليم الضمائر التنفيذ التعلم الرتكيب.

11 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, PT Remaja Rosda Karya,2011 , hlm 111



طرق  تعليم النحو (الضمائر المتصلة )) 3

الطريقة القياسية)أ
الطريقة القياسية هي طريقة التعليم تبدأ مع إعطء حكم أو تعريف الذي جيب أن يكون 

بالطريقة اليت تنتقل فيها من القنون مفهوما و حمفوظا، مث تعطى األمثلة بعد ذالك، وتسمى أيضا 
القاعدة إىل األمثلة الىت توضها، أو الكليات إىل جزئات، ومن العام إىل اخلاص على عكس الطريقة 

ال (الضمائر املتصلة)  قبل تقدم اإلستقرئية. ويكون سري الدرس منها: شرح املدرس قاعدة النحو
ته بأن جيلس على حسب الفرقة املقررة، وسأل املدرس األمثلة قدم املدرس األمثلة، وأمر املدرس طلب

طلبته عن الدرس الذي قد تعلموا حديثا عند ختام اللقاء، واخلامت إعطاء اخلالصة من املدرس عن 
القاعدة.

طريقة اإلستقرائية)ب

الطريقة اإلستقرئية تتكون من كلمتني، "الطريقة" و " اإلستقرئية ". الريقة هي التخطيط 
واإلستقرئية هي 26يتعلق بتقدمي مادة الدراسة نظاما وال يتخالف ويتأسس على املدخل.الكلى الذي 

إحدى الطاريق ىف تعليم القواعد العربية وال سيما القواعد النحوية. أما يف  تطببيقها قّدم املعلم األمثلة 
املدرس األمثلة مث يشرح العلم قواعدها. ومن اخلطوات  ىف تتطبيق الطريقة  اإلستقرئية هي : يكتب  

على السبورة، يقرأ املدرس تلك األمثلة واحدا واحد ويتبع بعد قرآءته الطالب، يكتب املدرس مثاال 
مقارنا، يأمر املدرس الطالب ببحث الفرقبني مثالني، يناقش املدرس مع الطالب األمثلة من حيث 

12املعىن والرتكيب والتفريق، بشرخ املدرس القاعد

العربية يف املدرسة الثانوية حتمل طريقة املوضوعية البد على املدرس أن أما تعليم اللغة 
يفهم كثريا طرق التعليم كطريقة القياسة، طريقة األستقرئية خاصة يف تعليم الضمائر املتصلة.

المعلم وكفائته )ج

97-98المراجع الساببق :  12



تية:     موا صفات األرس الكفيئ قادرا ومهنيا إذا  كان لهليحصل غرض حيتاج إىل املد

يستطيع املدرس القيام بواجباته جيدا.1

. يستطيع املدرس  القيام مهناته جيدا 2

. يستطيع املدرس أن يسري إىل هدف الرتبية يف  املدرسة3

13. يستطيع املدرس أن يعمل مهنته يف عملية التعلم والتعليم.4

. الضمائر املتصلة5

الضمائر املتصلة ثالثة أقسام:

اأ. ضمائر رفع متصلة، وت :14وهيكون دائما متصلة بالفعل أو بكان وأخوا

كتبنتَّ.- كتببُت –كتبتم –كتبتما -كتبِت  –. تاء الفاعل  : كتبَت 1

. نون الفاعل : كتَنب، يكتَنب، تكتَنب، أُكتَنب.2

. نا الفاعل : كتبنا.3

.  ألف اإلثنني (الفاعل) :كتبا، كتبتا، يكتبان، تكتبان.4

15(الفاعل)  : كتبوا،  يكتبون، أكتبوا..  واو اجلمع 5

. ياء املخاطبة ( الفاعل) :  تكتبني، أُكتْيب.6

الرفع املتصلة، السابق ذكرها :وضمائر

. إما أن تتصل بالفعل. وتكون  مبنية  يف حمل رفع فاعل. 1

13 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Bandung, Bumi Aksara, 2006, hlm.38
114فؤاد نعمة . قواعد اللغة العربیة. دار الثاقفة االسالمیة. ص :  14

15 Akhmad Munawari, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab, Yogyakarta, Nurma Media Idea, 2004 hlm, 10A



والتاء ضمري متصل مبىن على الضم –مثل: قرأت الصحف ( قرأت : قرأ فعل ماض مبين 
ىف حمل رفع فاعل  ).

متصل فاعل )القطاران يسريان ( يسريان فعل  مضارع مرفوع بثبوت النون واأللف ضمري

والنون ضمري متصل  مبنىى  على  الفتح ىف حمل –الطالبات جنحن : جنح فعل ماض مبىن 
رفع فاعل ) 

ا  وتكون مبنية ىف حمل رفع اسم كان.2 . أو تتصل بكان وأخوا

مثل : ((كنتم خري أمة أخرجت للناس)) (كنتم : فعل ماض  ناقص والتاء ضمري متصل 
خري : خرب كان منصوب بالفتحة ).–مبىن ىف حمل رفع اسم كان 

- كونوا يدا واحدة ( كونوا : فعل  ماض ناقص والواو ضمري متصل ىف حمل رفع اسم كان
يدا : خرب كان منصوب بالفتحة )

ا وهي:  ضمائر نصب متصلة : وتكون  متصلة بالفعل أو بإن وأخوا

ياء املتكلم مثل: شكرىن.

نا مثل: شكرنا

شَكرَكن.–شكرَكم - شكرَكما –شكرِك –كاف املخاطب شكَرك 

شكَرهن –شكرمها –شكَرها –هاء الغائب مثل : شكرَه 

النصب املتصلة املذكورة :وضمائر

لفعل وتكون مبنية ىف حمل نصب مفعول به.إما أن تتصل با



مثل : تقدم اجلنود حنو العدو وحاصروه ( حاصروه : حاصر فعل ماض مبىن والواو او ضمري متصل 
ىف حمل رفع فاعل، واهلاء ضمري متصل ىف حمل نصب مفعول به.

زُّ فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمري تقدره هى، ونا ضمري  زنا :  متصل مبىن األناشيد 
على السكون ىف حمل نصب مفعول به )

ا وتكون مبنية ىف حمل نصب اسم إن. أوتتصل بإن وأخوا

مثل : إنه موجود : ( إنه : إن حرف توكيد ونصب واهلاء ضمري متصل مبىن على الضم ىف حمل 
بالضمة ): خرب إن مرفوع- موجود –نصب اسم إن 

أو حبرف اجلر وهى:ضمائر جر متصلة : وتكون متصلة باالسم

ياء املتكلم مثل : كتاىب

نا مثل : كتابنا

كتابكن.–كتابكم –كتابكما –كتابِك –كاف املخاطب مثل كتابَك 

وضمائر اجلر املذكورة :

. إما أن تتصل باالسم وتكون مبنية ىف حمل جر مضاف إليه.1

الضم ىف حمل جر مضاف إليه).مثل : العلم له فوائده ( فوائده : اهلاء ضمري متصل مبىن على 

. أوتتصل حبرف اجلر وتكون مبنية ىف حمل جر.2

مثل : أخذت القلم منك (منَك : من حرف جر و والكاف ضمري مبىن على الفتح ىف حمل جر 
(

. الضمري املنفصل6



الضمري املنفصل: ما يصح االبتداءبه، كما يصح و قو عه بعد ((إال)) على كل حال. ك((أنا)) 
ولك : ((أنا جمتهد، وما اجتهد إال انا))من ق

وضمائر منفصلة أربعة و عشرون  ضمريا: اثنا عشر منها مرفوعة، وهي: 

(( انا))، و حنن، وانَت، و انِت، و انتما، و انتم، و اننت، وهو، وهي، ومها، وهم، وهن. 

ا، و إياكم، وإياكن، واثنا عشر منها منصوبة، وهي : ((إياي، وإيانا، وإياَك،  و إياِك، وإياكم
وإياه، و إياها، وإيهما، وإياهم، وإياهن)). 

. الضمريان: البارز واملسترت:7

الضمري البارز: ما كان له صورة يف اللفظ، كالتاء من ((قمت))، والواو من ((كتبوا))، والياء 
من ((اكتيب))، وانون من (( يقمن )).

الكالم، بل كان مقدرا يف الذهن ومنويا، وذلك  والضمري املسترت: مامل يكن له صورة يف 
كاالضمري املسترت يف ((اكتب))، فان التقدير ((اكتب انت)).

وهو إما للمتكلم : ك ((أكتب))، و ((نكتب))، وإما للمفرد املذكراملخاطب، حنو : (( 
(هند أكتب))، و ((تكتب))، وإما للمفرد الغائب واملفردة الغائبة، حنو : ((علي كتب))، و (

تكتب)). 

وهو على قسمني : مسترت وجوبا. ويكون يف ستة مواضع:

األول : يف الفعل املسند إىل املتكلم ، مفردا أو مجعا، مثل: ((أجتهد)) و ((جتتهد)). 

الثاين: يف الفعل املسند إىل الواحد املخاطب، مثل: ((اجتهد)).

: ((أف)) و ((صه)). الثالث: يف اسم الفعل املسند إىل متكلم، أو خمطب، مثل

الربع : يف الفعل التعجب الذي على وزن (( ما أفعل))، مثل ((ما احسن العلم).



اخلامس : يف الفعال االستثناء، وهي : ((خالوعد/ وحاشا وليس وال يكون))، مثل: ((جاء 
القوم ما خال زهريا)).

. وقال قوم : إنه يعود على فالضمري فيها مسترت وجوبا تقديره ((هو)) يعود على املستثىن منه
البعض املفهوم من االسم السابق. والتقدير : ((جاء القوم خال البعض زهريا)). وقال قوم : إنه يعود 
إىل اسم الفاعل املفهوم من الفعل قبله. والتقدير: (( جاء القوم خال اجلائي او ال يكن اجلائي 

ئ زهريا)). و قال آخرون : إنه يعود على مصدر الفعل ا ملتقدم ، و التقدير : ((جاؤوا خالا
زهريا)). والقو الن األوالن، اقرب إىل احلق والصوب. ومن العلماء من جعلها أفعاال الفاعل هلا وال 
ا حممولة على معىن ((إال))، احلق و الصواب. ومن العلماء من جعلها أفعاال ال فاعل  مفعول، أل

ا حممولة على معىن  (( إال))، فهي واقعة مواقع احلرف، واحلرف ال حيتاج إىل سيئ هلا وال مفعل، أل
اية الكالم والتدقيق. و سيأيت بسط  من ذلك، فما بعدها منصوب على اإلستثناء. وهو قول يف 

ذلك يف موضع ال حق من هذا الكتاب. 

السادس: يف املصدر النائب عن فعله، حنو : ((صربا على الشدائد)).

ون يف الفعل املسند إىل الواحد الغائب والواحدة الغائبة، مثل : ((سعيد ومسترت جوازا. و يك
اجتهد))، و ((فاطمة جتتهيد)).

ومعىن استتار الضمري وجوبا أنه ال يصح إقامة االسم الظاهر مقامه. فال يرفع إال الضمري 
لضمري املسترت تارة املسترت. ومعىن استتارة جوازا أنه جيوز أن جيعل مكانه االسم الظاهر. فهو يرفع ا

واالسم الظاهرة تارة أخرى. فإذا قالت : ((سعيد جيتهد)) كان الفاعل ضمريا مسترتا جوازا 
تقديره((هو))يعود إلىى ((سعيد)) و إذا قالت: ((جيتهد سعيد)) كان سعيد هو الفاعل. أما إذا 

وز أن يقوم مقامه اسم قالت : ((جنتهد)) كان الفاعل ضمريا مسترتا وجوبا تقدره ((حنن))، وال جي
ظاهر وال ضمري بارز، فال يقال: ((جنتهدالتالميذ)). فإن قالت : ((جنتهد حنن))، ف((حنن)) ليس 
الفاعل، وإمنا هي توكيد للضمري املسترت الذي هو الفاعل. وإمنا مل جيز أن تكون هي الفاعل ألنك 

غناء عنه.تستغين عنها، تقول: ((جنتهد))، والفاعل عمدة، فال يصح االست



المفهوم العملىب.

املفاهيم العملية كما يلى :

. املدرس يعد وحدة الدراسة1

قبل الدراسة. املدرس يكشف عن حضور الطالب2

قبل إبتداء الدراسة. يرتب املدرس أحوال الطالب3

عطى املدرس دوافع التعلم للطالب. ي4

تصلمري امل. شرح املدرس من أعراض تعليم الض5

مراجعون الدرس عن املاضىاملدرس والطالب. 6

عرض الدرس

الضمري املتصل با المثلة يف مجل قصرية. شرح املدرس عن تعريف 7

. يقدم املدرس عن األسئلة مناسب مبواد الدرس الذي درسه8

الذي  يقع يف احلوا ر. املدرس يأمر الطالب تعيني الضمائر9

لىت توجد قبل الضمائرتعيني حركة الكلمة ا. املدرس  يأمر الطالب10

املدرس تدربات يف إستعمل الضمائر. يعطي 11

. يعطي املدرس تدربات للطالب يف حركة الضمائر12

إلعراب الكلمة فيها الضمائر. شرح املدرس ا13

. قدرة املدرس على الفهم مادة الدرس14



اإلختتام

فرصة لألسئلةدرس الطالب. يعطى امل15

يستخلص عن مواد الدرس. املدرس والطالب16

مترينات. يعطى املدرس الطالب17

اسة السابقةج. الدر 

هذه البحث هي استعاب الضمائر املنفصلة واملتصلة عند طالب الصف األول الثانوية نوراهلداية 
تعليم اللغة العربية سياك حولو مبنطقة كمبار، تعلم العلم مهمة ألنه العلم بال عمل كا شجر بال مثر. ىف 

فعلى املدرس أن يشوق الطالب تشوقا دفعيا وكذلك على الطالب ان يشوقوا نفسهم ىف التعليم، فتعدى 
منفعة من يعلم اللغة العربية حينما تكون اللغة العربية تنمى ىف نفسهم، فيكون البعض من واجبات املدرس 

منتهبا.


