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 إستهالل
        

 

َزْلَنُه قـُْرآناً َعَربِّياً َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن   ِإناَّ أَنـْ
  ( 2)يوسف: 

عنو قال: مسع النيب رجال قرأ فلحن فقال رسول اهلل. " أرشدوا  اهللعن أىب الدرداء رضى 
 أخاكم" 

 )) صحيح اإلسناد وخير جاه: تعليق احلافظ الذىىب يف التلخص: صحيح (( 
ص \ 2ج  –) ادلستدرك على الصحيحُت للحاكم مع تعليقات الذىىب ىف التلخيض 

744 ) 
عرىب أحب العرب: ومن أحب " من أحب اهلل تعاىل أحب رسولو: ومن أحب الرسول ال

العرب أحب العربية, الىت نزل هبا أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم: ومن أحب 
 العربية عٌت هبا وثابر عليها وصرف مهتو إليها" 

 ) أبو منصور الثعاليب النيسابوري ىف مقدمة فقو اللغة وسر العربية (  
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 إهداء
 إهداء إلى والدي ووالدتي

 األول الذي تلقيت على يديو الكرديتُت أول مبادئ الصدق ادلعلم
 والوفاء

 وعرفت يف نفسو السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمَت
 تقدمة إجالل واحًتام

 إلى أساتذي الذين أدين لهم بالكثير
 إجالالا و تقرير 

 إلى من هم عندي في مقام االبن واالبنة
 ىدلمودة وتقريرا ورغبة يف التقدم العا

 إلى الذين يعتقدون بأن النحو العربى لم ينضح ولم يحترق
 ؤمنواوالذين لم ي

 إلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم على
 وجود األمة وبقائها

 ارة أسهمت وتسهم في حدمة اإلنسانرسل حض
 شكر وتقدير
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 شكر وتقدير
احلمد هلل على كل حال, وتشكره على فضلو ادلتوال, وتسألو جزيل النوال, والثبات يف 
احلال وادلال, وتصلي وأسلم على خَت الصابرين الشاكرين, وعلى آلو وأصحابو الغر 

 ادليامُت, والتابعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين, أما بعد: 
بحث, فلو سبحانو أذلج باحلمد والثناء, فلك وقد من اهلل علي باالنتهاء من إعداد ىذا ال

بعد محد اهلل  –احلمد يا ريب حىت ترضى, على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت 
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف خروج ىذا  –تعاىل 

العمل اجلاد البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت, ومل يكن حيدوىم إال 
 ادلخلص. ومنهم:

مساحة الدكتور احلاج ذوالقرنُت, مدير جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية 
 احلكومية لنجسا. 

مساحة بصري إبراىيم ادلاجستَت, نائب ادلدير األول جامعة زاوية تشوت كاال 
 اإلسالمية احلكومية بلنجسا.

تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية دكتور أمحد فوزي ادلاجستَت, رئيس قسم المساحة 
 جبامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا.

مساحة زلّمد فضلى, ادلاجستَت, رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية 
 جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.

لذى أفاد الباحثة عليماً , ادلشرف األول اعبد اهلل عبد الرمحن, ادلاجستَت مساحة
وعليمًا ووجو خطواتو ىف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 

 اإلنتهاء منو, فلو من اللغة خَت اجلداء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير.
, فحقًا يعجز لساىن ىن شكره مساحة حىت صربي, ادلاجستَت, ادلشرف الثاين

كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث أكرب تضق   وتقديره فقد قدم للبحث
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صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهو, وكان لتفضلو مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر 
 ىف نفس البحث فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء. 

ئر أصدقائها الىت قد وال تنسى أن تقدم أخلص الشكرا لسائر اعضاء أسرهتا ولسا
 شجوىا تشجيعا وساعدىا مساعدة نافعة عسى اهلل أن جيزيهم خَتا. 

وال تقيم الباحثة يف ىذه الفرصة الثامنة أن تشكر شكرا كثَتا لكل العاملُت يف 
وت كاال لنجسا الذين ساعدوىا يف تشمكتبة يف جامعة اإلسالمية احلكومية زاوية 

ام ىذه الرسالة. وتقدمت الباحثة الشكر إىل الدعاء  احلصول على ادلراجع والكتب إلمت
 الدنيا كل ادلسلمُت وادلسلمات. وأخَتا تسأل اهلل يف كل حال وبو نستعُت. "ربّنا اتنا يف

قنا عذاب النار" ال حول وال قّوة إال باهلل العلي العظيم. حسنة ويف األخرة حسنة و 
 صدق اهلل العظيم آمُت. 

 
   م2204 مايو 22 لنجسا,

      
 

 الباحثة
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 علمي رسالة

 إىل كلية الًتبية وعلم التدريس جلامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية  قّدم
 سااحلكومية بالن

 S.Pdحلصول على شهادة 
 الًتبية اإلسالمية يف علم

 من
 نور ادلوليد

 0222202201رقم القيد : 
 كلية التربية وعلم التدريسبالعربية غة لالتعليم  قسمطالبة 

 
 

 مبعرفة ادلشرفُت:
  

       
 ادلشرف الثاين      ادلشرف األول

 
 

 ادلاجستَت, حىت صربي    , ادلاجستَتعبد اهلل عبد الرمحن
 130232200210222 :رقم التوظيف 010124200144210220رقم التوظيف:
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متت ادلناقشة ذلذا البحث العلمي أمام اللجنة الىت عينت دلناقشتو وقد قبل أمتاما كمادة 
 S.Pdمن ادلواد ادلقررة للحوز على الشهادة 

 4220 يوليو 01يف التاريخ: 
 ه0713راجب:             

  وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:  
  التوقيع:  رئيس ادلناقش    ادلاجستَت  ,موليادى -0

  014720202221200224 رقم التوظيف:
 التوقيع:   السكرتَت    , ادلاجستَت حىت صربي -2

 130232200210222 رقم التوظيف:
  التوقيع:   مناقش  , ادلاجستَتبرىان الدين سيهوتانج -1

 014720202221200224رقم التوظيف: 
  التوقيع:   مناقش     ادلاجستَت  ,موتيا رمحة -7

  رقم التوظيف:
 مبعرفة عميد بكلية الًتبية وعلم التدريس

 جبامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا
 

 , الماجستيرأحمد فوزىدكتور ال
 010420200130020رقم التوظيف:  
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 إقرار الطالبة
 

 أنا ادلوقعة أدناه, وبيانايت كاآليت:
 نور ادلوليد :  االسم الكامل 

 0222202201:  رقم القيد 
 Meunasah Paya,  Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang:  العنوان 
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 SMA N 1 Manyak Payed   بـــــــ

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو تألف اآلخر. وإذا ادعى 
عن أحد استقباال أهنا من تأليفها وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية 

لكلية  على ادلشرف أو على شعبة تعليم اللغة العربيةعنها ذلك, ولن تكون ادلسؤولية 
 سا. نبالوت كاال اإلسالمية احلكومية تشعة زاوية امجب الًتبية وعلم التدريس

 ىذا, وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
 

   م2204 مايو 22 سا,لن
 الباحثة

   
 

 نور ادلوليد
 0222202201رقم القيد: 
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 باللغة العربية لص البحثستخم
عاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة سيطرة الطلبة على است م2204 ,نور ادلوليد

, ادلاجستَت ,عبد اهلل عبد الرمحن :ادلشرف األولSMA N 1 Manyak Payed  بـــــــ  العربية
 .ادلاجستَت ,حىت صربي وادلشرف الثاين

 اسم النكرة وادلعرفة ة,سيطرة الطلب :األساسيةالكلمات 
 اسم النكرة وادلعرفة .النحوية, والقواعد الصرفيةالقواعد على تشمل قواعد اللغة العربية 

عملية  :جزء من أجزاء يدرسها ىف علم النحوى. ويهدف ىذا البحث إىل التعرف على
, SMA N 1 Manyak Payed بـالتعليم الىت يستفعل ادلدرس يف تعليم النكرة وادلعرفة 

 SMA N 1 بـ العربية عاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغةسيطرة الطلبة على استو 

Manyak Payed, عاب اسم النكرة وادلعرفة يف لطلبة على استا يواجهها الىت مشكالتو
 منهج فهو وأما منهج البحث, SMA N 1 Manyak Payed ــــــب تعليم اللغة العربية

, الثاين الفصل البالط مجيع هوف البحث تمعرلدخل الكمي, وأما دلا الوصفى التحليل
طالبا, واستخدمت الباحثة  24يبلغ أما العينة يف ىذا البحث الصف الثاين وعددىم و 

وبعد حّللت الباحثة  واالختبار كأدوات البحث يف مجع البيانات.وادلقابلة, ادلالحظة, 
دلدرس يف تعليم إن عملية التعليم الىت يستفعل االبيانات وصلت إىل نتائج البحث: 

ــ  النكرة وادلعرفة ىي جيرى كما ادلطلوب دون ادلعّوقات  SMA N 1 Manyak Payedبـــــ
 SMA N 1 Manyakبـــــــ  الباحثة تفعل اليت ادلالحظة نتائج من ىو  ىذا على دليلالو 

Payed , ــ  عاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة العربيةإن سيطرة الطلبة على استو بــــ
SMA N 1 Manyak Payed  ىذا على دليلالو  اإلختبار, يف ناجحون ألهنم ,ةجيدىي 

لطلبة ا يواجهها الىت مشكالت الباحثة وجدت ماو اإلختبار. يف الطلبة نتائج من ىو
 ,SMA N 1 Manyak Payedعاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة العربية بـ على است

دليل على الو  الوسائل ادلناسبة يف تعليم النكرة وادلعرفة هبذه ادلدرسة ةسستخدم ادلدرّ تألن 
 .SMA N 1 Manyak Payedبـ  مع ادلدرس من نتائج ادلالحظةىو ىذا 
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ABSTRAK 

Nurul Maulida, 2017. Kemampuan Siswa Terhadap Menguasai Isim Nakirah Dan 

Ma`rifah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di SMA N 1 Manyak Payed Pembimbing: 

1) Drs. H. Abdullah A. Rahman, MA, Pembimbing: 2) Hatta Sabri, M.Pd .  

  

Kata kunci : Kemampuan Siswa, Isim Nakirah Dan Ma`rifah   

 

Kaidah  bahasa arab mencakup dua bagian yaitu  kaidah nahu dan sharaf,  isim nakirah 

dan Ma`rifah  adalah satu bagian dari seluruh bagian tata bahasa yang diajarkan dalam 

pembelajaran ilmu nahu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  proses pembelajaran 

yang dilakukan guru dalam pembelajaran Isim nakirah dan Ma`rifah Di SMA N 1 

Manyak Payed,  dan   kemampuan seluruh siswa terhadap Menguasai Isim nakirah dan 

Ma`rifah dalam Pembelajaran Bahasa Arab di SMA N 1 Manyak Payed, dan kendala-

kendala apa saja yang dihadapi siswa terhadap Menguasai Isim nakirah dan Ma`rifah 

dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di SMA N 1 Manyak Payed. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, adapun populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh siswa kelas dua, 

sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi , dengan demikian sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas  XI  dengan jumlah siswa 27 orang. Adapun instrument 

penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data ialah: observasi, 

wawancara, dan tes. Setelah peneliti menganalisis data maka peneliti menemukan hasil 

penelitian yaitu: proses pembelajaran yang dilakukan guru dalam pembelajaran Isim 

nakirah dan Ma`rifah berjalan sesuai harapan tanpa ada kendala apapun, dan 

kemampuan seluruh siswa terhadap Menguasai Isim nakirah dan Ma`rifah dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di SMA N 1 Manyak Payed  bagus, dan ini dibuktikan dari 

hasil tes yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa siswa dirumah sekolah 

tersebut lebih banyak memperoleh hasil yang bagus, dan peneliti tidak mendapatkan  

kendala-kendala yang dihadapi siswa terhadap Menguasai Isim nakirah dan Ma`rifah 

dalam Pembelajaran Bahasa Arab, disebabkan guru-guru sekolah tersebut menggunakan 

media dan metode yang sesuai didalam proses pembelajan Isim nakirah dan Ma`rifahdi 

dalam pembelajaan  bahasa arab, dan ini dibuktikan dari hasil observasi guru yang 

peneliti lakukan dilapangan di SMA N 1 Manyak Payed  . 
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 باللغة العربية لص البحثستخم
عاب اسم النكرة واملعرفة يف تعليم اللغة سيطرة الطلبة على است م7102 ,نور املوليد

, املاجستري ,عبد اهلل عبد الرمحن 5املشرف األولSMA N 1 Manyak Payed  بـــــــ  العربية
 .املاجستري حىت صربي, واملشرف الثاين

 اسم النكرة واملعرفة ة,الطلبسيطرة  5األساسيةالكلمات 
 اسم النكرة واملعرفةالقواعد النحوية, والقواعد الصرفية. على تشمل قواعد اللغة العربية 

عملية  5جزء من أجزاء يدرسها ىف علم النحوى. ويهدف هذا البحث إىل التعرف على
, SMA N 1 Manyak Payed بـالتعليم الىت يستفعل املدرس يف تعليم النكرة واملعرفة 

 SMA N 1 بـ عاب اسم النكرة واملعرفة يف تعليم اللغة العربيةسيطرة الطلبة على استو 

Manyak Payed, عاب اسم النكرة واملعرفة يف لطلبة على استا يواجهها الىت مشكالتو
 منهج فهو , وأما منهج البحثSMA N 1 Manyak Payed ــــــب تعليم اللغة العربية
, الثاين الفصل البالط مجي  هوف البحث تم جمدلل الكم,, وأما الوصفى التحليل امل

طالبا, واستخدمت الباحثة  72يبلغ أما العينة يف هذا البحث الصف الثاين وعددهم و 
وبعد حّللت الباحثة  املالحظة, واملقابلة, وااللتبار كأدوات البحث يف مج  البيانات.

ملدرس يف تعليم التعليم الىت يستفعل اإن عملية البيانات وصلت إىل نتائج البحث5 
ــ  النكرة واملعرفة ه, جيرى كما املطلوب دون املعّوقات  SMA N 1 Manyak Payedبـــــ

 SMA N 1 Manyakبـــــــ  الباحثة تفعل اليت املالحظة نتائج من هو  هذا على دليلالو 

Payed , ــ  تعليم اللغة العربيةعاب اسم النكرة واملعرفة يف إن سيطرة الطلبة على استو بــــ
SMA N 1 Manyak Payed  ,هذا على دليلالو  اإللتبار, يف ناجحون ألهنم ,ةجيده 

لطلبة ا يواجهها الىت مشكالت الباحثة وجدت ماو اإللتبار. يف الطلبة نتائج من هو
 ,SMA N 1 Manyak Payedعاب اسم النكرة واملعرفة يف تعليم اللغة العربية بـ على است

والدليل على  الوسائل املناسبة يف تعليم النكرة واملعرفة هبذه املدرسة ةسستخدم املدرّ تألن 
 .SMA N 1 Manyak Payedبـ  هذا هو من نتائج املالحظة م  املدرس



     مبعرفة املشرفني5
   

 املشرف الثاين      املشرف األول
 
 

 املاجستريحىت صربي,     , املاجستريعبد اهلل عبد الرمحن
 432137102100117 5رقم التوظيف 042012120422100110رقم التوظيف5
 

 وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة5
  التوقي 5  رئيس املناقش    املاجستري  ,موليادى -0

  042112107114100112 رقم التوظيف5
 التوقي 5   السكرتري    , املاجستري حىت صربي -7

 432137102100117 رقم التوظيف5
  التوقي 5   مناقش  , املاجستريبرهان الدين سيهوتانج -0

 042112107114100112رقم التوظيف5 
  التوقي 5   مناقش     املاجستري  موتيا رمحة, -1

  رقم التوظيف5
 مبعرفة عميد بكلية الًتبية وعلم التدريس

 جبامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا
 

 , الماجستيرأحمد فوزىدكتور ال
 042212100432070رقم التوظيف5  
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 األول فصلال
 العام اإلطار

 
 :مقدمة - أ

ة من ادلواد الىت تعلم ىف ادلدارس واجلامعات ىف العامل ادوكانت اللغة العربية م
اإلسالمي، وكذلك بالد إندونسيا من معيار ذماح ادلتعلم ىف تعلم اللغة العربية ىي 

والكالم والكتابة  ,ىي مهارة اإلستماع ربع مهاراتأالوصول إىل كفاءة وقدرة عن 
 . 1والقراءة

ــــ وبعد مالحظة الباحثة  الطلبة يشًتكون بفعالية SMAN 1 Manyak Payed بـــ
للغة العربية ومع ذالك,  بسبب ايف عملية تعليم االقواعد, ورغبة الطلبة يف الًتكيب قواعد 

اخلوف من الوقوع يف اخلطأ وصعوبة احلصول على الكلمة الصحيحة خصوصا يف ال 
تؤدي إىل التكاسل عند الطلبة يف ال تعليم اسم ادلعرفة والنكرة. وىذه احلالة ىي الىت 

 تعليم العربية وذماح التدريس يف ترقية قدرة الطلبة على فهمهما.
يعٌت القواعد النحو, وتشمل قواعد اللغة العربية على نوعني من القواعد 

النحو ىو قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواذلا حني  والقواعد الصرف.
وأما قواعد الصرف فتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها . 2إفرادىا وحني تركيبها

العربية جزء من أجزء يف قواعد النحو,  الّنكرة وادلعرفة .3من تغري بالزيادة أو بالنقص
 .وخمتلفة صيغتو باحمللة سواء أكان ىف حالة الرفع, النصب واجلر

                                                             
(، 92003 مكتية )القاىرة ,انبجالمرجع فى تعليم اللغة الفىت على بنس وحممد عيد الرؤف،  1

 78. ص

2
 2 (, ص.2007)القاعرة9 مكتبة اآلداب,  قواعد اللغة العربية,حممد األنباىب,  

3
 2. ص, دون سنة(, دار الثقافة اإلسالميةت9 )بريو , ص قواعد العربيةملخ  , اد نعمةؤ ف 



2 
 

. واالسم9 ما يدل 4إن تنحصر الكلمات يف ثالثة أنواع9 فعل, اسم, وحرف
على معٌت مستقبل بالفهم, وليس الزمن جزءاً منو, مثل9 إنسان, وذىب. وخيتص االسم 

و)أل( عليو, وحلقوق التنوين لو, وبالنداء, واإلضافة, واإلسناد بدخول حروف اجلّر, 
. وينقسم االسم إىل نكرة ومعرفة. فالنكرة9 ما ال يفهم منو معنّي, كإنسان وقلم. 5إليو

وادلعرفة9 ما يفهم منو معنّي, وىى9 سبعة أنواع9 الضمري, والعلم, واسم اإلشارة, واسم 
 .6حد دماّ ذكرو وادلنادىادلوصول, واحملّلى بأل, وادلضاف لوا

وتعليم النكرة وادلعرفة دائما وجد االختالف يف فهم الكلمة حينما تعليم 
جيرى. على رأى الكاتب, البحث عن النكرة وادلعرفة الذي عملو االساتذ العربية إىل 

سهل جدا يف فهم ألن تركيب النكرة وادلعرفة  SMAN 1 Manyak Payed  الطالب بـــــــ 
الرجل ( حىت استطع الطالب أن يفرق تركيب الكلمت  -مثل9 ) رجل   سهل جدا,

النكرة وادلعرفة ومن تركيب اجلملة اآلخر. النموذج يف كلمة األوىل وكلمة الثانية البد 
مناسبة يف تتكلم النكرة وادلعرفة, واستخدم النكرة وادلعرفة البد يستعمل يف تلك 

 اجلملة.
االسم اما يف القراءة, حىت يفهموا عن  ةبوتعليم االسم العربية مهمة للطل

 على الطلبة قدرة كيف معرفة الباحثة تريد لذلكالكتابة, وو  والكالم, واإلستماع,
 تستعملون اليت اإلجراءت ىي وما العربية اللغة تعليم يف وادلعرفة النكرة اسم سيطرة

 العربية. غةالل تعليم يف وادلعرفة النكرة اسم مادة يف العربية اللغة ادلدرسني
ــــ كمكان اإلجراء  SMA N 1 Manyak Payed  حتتار الباحثة حمل البحث بـــــــــ

البحث. بسبب قرهبا من بيت الباحثة إذا ختتاج طويلة للبحث. وىناك سبب آخر, ألن 
SMA N 1 Manyak Payed  .مدرسة من ادلدارس احلكومية الىت يتم إذماز دتام فيها 

                                                             
4

 6ص.  ...,قواعد اللغة العربيةحممد األنباىب,  

5
 8, ص. نفس المرجع 

6
 82, ص. نفس المرجع 
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سيطرة الطلبة على استيعاب " ادلوضوع ىذا تبحث أن الباحثة أرادت ولذالك
 ".SMA N 1 Manyak Payed  بـــــــ   اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة العربية

 
 :البحث أسئلة - ب

  اآلتية9 األسئلة خالل من السؤال ىذا عن اإلجابة الباحثة وحاول
 SMA بـ الىت يستفعل ادلدرس يف تعليم النكرة وادلعرفة  كيف عملية التعليم -1

N 1 Manyak Payed ؟ 
سيطرة الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة كيف  -2

  ؟.SMA N 1 Manyak Payed بـ العربية
لطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة ا يواجهها الىت مشكالت ىى ما -3

 ؟SMA N 1 Manyak Payed بـ العربيةيف تعليم اللغة 
 

  :البحث أهداف -ج
 ىى الرسالة ىذه يف مباحث عن الباحثة إليها قصدت الىت األىداف ومن

  يلى9 كما
 بـ الىت يستفعل ادلدرس يف تعليم النكرة وادلعرفة  عملية التعليمدلعرفة  -1

SMA N 1 Manyak Payed 
النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة سيطرة الطلبة على استيعاب اسم  ةعرفدل  -2

 .SMA N 1 Manyak Payed بـ العربية
على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة  ةبالطل يواجهها الىت مشكالت دلعرفة  -3

 SMA N 1 Manyak Payed بـ يف تعليم اللغة العربية
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 :البحث ضو فر  - د
الىت  عملية التعليم عن البحث ىذا يف لباحثةا إفًتضت بحثال ضو فر  أما

جيرى كما  SMA N 1 Manyak Payed ــــــــ ب يستفعل ادلدرس يف تعليم النكرة وادلعرفة 
سيطرة الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم , وأن ادلطلوب دون ادلعّوقات

 ةبالطل يواجهها الىت مشكالت وال ,جيد SMA N 1 Manyak Payed بـ اللغة العربية
  SMA N 1 Manyak Payed. ــــــــــب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة العربيةعلى استيعاب 

 
 :البحث أهمية -ه
  يلي9 كما البحث ىذا أمهية تتلخص   

 الّنكرة دلعرفة مرجعية مبادة الدراسة ىذه نتائج على النظرية الناحية من -1
 اللغة تعليم يف ادلفيدة اجلملة يف وادلعرفة النكرة استعمال كيف وادلعرفة,

  .العربية
 ىف وللقارئ للمدرسني مفيدة الدراسة ىذه نتائج تطبقيةال الناحية من  -2

 وادلعرفة الّنكرة بينهما استيعاب يف ةمشكل ولتسهيل العربية اللغة التعليم
 .العربية اللغة تعليم يف
 

   :البحث حدود - و
 الطلبة بسيطرة احلدود ادلوضوعية9 حتدد الباحثة موضوع ىذا البحث -1

 العربية. اللغة تعليم يف وادلعرفة الّنكرة بني استيعاب على
 SMA N 1 جيرى ىذا البحث يف ادلستوى األول بـ احلدود ادلكانية9 -2

Manyak Payed  . 
-2018لبحث يف العام الدراسى احلدود الزمانية9 جيرى ىذا ا  -3

 م. 2017
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 :المصطلحات تحديد -ز

سيطرة الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف " البحث اىذ موضوع إن
ــ   تعليم اللغة العربية ـــــ  تريد البحث ىذا كتابة بداية وقبل "SMA N 1 Manyak Payed  ب

 ىذ يف ادلصطلحات أماو  .بالبحث ادلتعلقة ادلصطلحات معاىن تشرح أن الباحثة
  9يلي كما ادلوضوع

 الطلبة سيطرة .1
 من مجع لبةالط الطلبة9. 7ىى استطاعة التحليل أبعد عما يتأملسيطرة 
 و طلبة ومجعو طلبا -يطلب -الطلب من الفاعل اسم ىى طالب الكلمة
 استعاب على الطلبة سيطرة ىى البحث ىذا يف الباحثة وتقصد .8طالبة

 العربية. اللغة القواعد تعليم يف وادلعرفة النكرة اسم
 وادلعرفة النكرة اسم استعاب .2

 الشيئ على وىو استعابا. -يستعب -استعب من مصدر استعاب
 اسم فهم على استعاب البحث ىذ يف وادلراد .9تركو أو فعلة والتمكن

النكرة9 ما ال يفهم منو معنّي, كإنسان وقلم. وادلعرفة9 ما  وادلعرفة. النكرة
يفهم منو معنّي, وىى9 سبعة أنواع9 الضمري, والعلم, واسم اإلشارة, واسم 

 .10ادلوصول, واحملّلى بأل, وادلضاف لواحد دماّ ذكرو وادلنادى
 

                                                             
)كواالدلبور9 ماليزيا(,  أساليبها وطرق تدريسهاالبرامج التعليمية للغة العربية أمحد احلسن مسساعة, 7

 167ص. 

 82. ص ...,قواعد اللغة العربيةحممد األنباىب,  8

9
  (,1878 ,ادلكتبة الشرقية 9بريوت) ,82 المنجد في اللغة واألعالم, الطبعة ,لويس معلوف 

   216ص. 

10
 82, ص. نفس المرجع 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 :ومبحاثها تعليم اللغة العربية المطلب األول: - أ

 مفهوم تعليم اللغة العربية: -1
التعلم ىو تعديل أو تقوى السلوك من خالل التجربة. عند عتذا الفهم, التعلم 

, التعلم ليس لتذكر فقط, بل أكثر من ذلك, يةفىو عملبة, انشاط وليس نتيجة أو ىد
 .1نتائج التعلم ليس توكيد من حصول التدريبات ولكن تغَت السلوك يعن جتربة.

دتشيا بصيغة اظتذكورة, وىناك أيضا تفسَت اآلخر عن الدراسة الىت تذكر, أن 
تعليم ىو عملية تغَت السلوك الفردي من خالل التفاعل مع البئة. يقارن مع اظتعٌت األول 

يعٌت تغَتات يف السلوك, اختالفو يف   فالواضح أن أىداف التعليمية ىو اظتبدأء نفسو,
 2كيفية أو إكتاز األعمالو. ىذا الفهم تركز على التفاعل بُت الفرد والبيئة.

اللغة ىى: ألفاظا يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم: إن اللغة يف العامل كثَتة, 
وىى ؼتتلفة من حيث اللفظ, متحدة من حيث اظتعٌت, أى اظتعٌت الواحد الذى متاًف 

 3ر الناس واحد ولكن كل قوم يعربون عنو بلفظ اآلخرين.ضمائ
واللغة العربية إحدى اللغات العاظتية اضتية. ومعلوم أن اللغات كلها ؼتتلفة من 

 حيث اللفظ, متحدة من حيث اظتعن.
أي إن اظتعٌت الذي متاًف ضمائر الناس واحد, ولكن قوم يعبَتون عنو بلفظ  

 .4يغاير لفظ األخرين
                                                             

1
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 272 

2
 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Srategi, Materi, 

Media, (Malang: UIN- MALANG PRESS, 2008), h. 158 

   7(, ص. 5002, ) القاىرة: دار اضتديث,جامع الّدروس العربية الجزء ثالثةمصطفى الغاليبٍت,  3
4

لبانان دار الشرق العربية, دون سنة(, , )بَتوت: المدخل الى العربية, ػتمد بدر الدين أبو صاٌف 
 52ص. 
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العربية مكانة خاصة بُت لغة العامل.كما أن أقتية ىذه اللغة تزيد يوما إن اللغة 
بعد يوم يف عصرنا اضتاضر وترجع أقتية اللغة العربية إىل األسباب األتية: لغة القرآن 

 .5الكرًن، لغة الصالة، لغة اضتديث الشريف، عدد  العربية
س واصتامعات ىف العامل دة من اظتواد الىت تعلم ىف اظتدار اوكانت اللغة العربية م

اإلسالمي، وكذلك ببالد إندونسيا من معيار ؾتاح اظتتعلم ىف تعلم اللغة العربية ىي 
الوصول إىل كفاءة وقدراة عن اربع مهارات ىي مهارة اإلستماع والكالم والكتابة 

 .6والقراءة
 

 :أهمية تعليم اللغة العربية -2
تنقل األفكار و تًتجم عنها, وال اللغة رمز التعبَت ووسيلتو, وىي األداة اليت 

ريب أن تلك األفكار تنقل إىل طالبها يف قوالب خاصة ىي األلفظ, وىذه األلفظ 
متتارىا كل اجملتمع  حسب حاجتو و أحوالو اإلجتماعية, فأرباب الصغراء نتيلون إىل و 

 عورة اللفظ و خشونتو, وأرباب اظتدينة حتمل ألفاظهم شتات مدنيتهم و حضارهتم من
مرحل  -منذ نشأهتا -رقة و عذوبة, وال ريب عن معاين اليت حتملها ىذه ألفاظ مر عليها

تارمتية كما ىو اضتال اآلن, فااللغة البشرية قد قطعت مراحل طويلة األمد, و تقلبت 
 عليها أجيال متعاقبة منذ أقدم العصور.

كر وكل جيل لو شتات ورث بعضها عن أجداده أو أخذه ؽتن متالطهم و إبت
بعضها اآلخر تبعا ظتقتظيات حياتو, وبئتو و أحداث اليت مر هبا إجتمعية, و نفسية. 

 The supreme احدىا اللغة العرية  ذو طبقة األعلى و حسن يف اللغوية, ال أمثل عتا )

standar of linguistik  excelence and beauty)  يأثر يف العلوم الدنيا   مثلو: الفلسفة ,

                                                             
 52 .( ص 5000 بَتوت:، )اساليب تدريس اللغة العربيةػتمد علي اطتوىل،  5
(، 5002)القاىرة : مكتية  المرجع فى تعليم اللغة الألبانبفىت على بونس وػتمد عيد الرؤف،  6

 77 . ص
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قال قوم اظتشتشرقون اصتغرافية و علم النفس و غَتىا و طبيب والفلك و علم حسيب و  
 "The contributions of arab civilization of mathematics and sciences ".     وقال رسول
صلى اهلل عليو و سلم من ابن عباس رضي اهلل عنو قال: أحب العرب لثالثة: ألين  هلل

 عريب و القرآن عريب و كالم اىل اصتنة عريب "روايو مسلم ".
ولذلك ليفهم قواعد او كيفية القرآن متتج فهم اللغة العربية وكتب للمسليم ان 

 .7يفهم األساسية و األسلوب من اللغوية
 

 :غة العربيةأهداف تعليم الل -3
يف الًتبية أن دور اللغة العربية كأداة االتصال للحصول على األخبار واألنباء. 

اليومية تكون اللغة العربية وسيلة االتصال بُت األفراد ونقل اظتعلومات وكذلك ويف اضتياة 
 للتمتع جبمال اللغة العربية.

بن إبراىيم اطتاطب وأما األىداف العامة لتعلم اللغة العربية كما أشاره ػتمد 
 ىي:

 حتسُت تركيب اصتملة يف الكالم والكتابة ( أ
 التعويد يف استخدم اللغة الفصحى يف الكالم والكتابة  ( ب

 التعويد يف صحة الضبط لكل كلمة وحرف ( ج
 تلفيظ اضترف بالصحة ( د

 تكثَت اظتقدرة أو الكفائة يف التلفيظ ( ه
 إشارة طريقة الكتابة الصحيحة واصتيدة ( و

 .8إكتاد الشعور اللغوي  ( ي

                                                             
7
Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, (jogyakarta: pustaka pelajar, 

2004),  h. 11-15 

8
 57(, ص. 5002, )رياض: مكتبة التوبة, طرائق تعليم اللغة العربيةػتمد بن إبراىيم اطتاطب,  
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من األىداف السابق ذكرىا, فعلى العموم أن تعليم اللغة العربية وسيلة تدريب وتعويد 
التالميذ يف استعمال اللغة العربية اصتيدة والصحيحة شفويا كان أم كتابيا. مث يليها تغريس 

تعليم العربية شعور اصتمال يف استخدام اللغة واالتصال هبا. مبعرفة األىداف العامة من 
 فيسهل لنا على توجيو تطوير اظتنهج للغة العربية الصحيح.

  
 اإلسم ومبحاثها: :المطلب الثانى - ب

 مفهوم اإلسم: -1
. واالسم: ما يدل 9إن تنحصر الكلمات يف ثالثة أنواع: فعل, اسم, وحرف

على معٌت مستقبل بالفهم, وليس الزمن جزءاً منو, مثل: إنسان, وذىب. ومتتص االسم 
بدخول حروف اصتّر, و)أل( عليو, وضتقوق التنوين لو, وبالنداء, واإلضافة, واإلسناد 

 .10إليو
 :اسم النكرة (1

النكرة ىي كل اسم شائع يف  : ما ال يفهم منو معُّت، كإنسان وقلم.فالنكرة
: كرجل وامرأة. فكل منهما شائع يف معناه ال جنسو ال متتّص بو واحد دون غَته أفراد

متتّص بو ىذا الفرد دون ذاك. فإن األول يصو اطالقو على كل ذكر بالغ من بٍت آدم، 
ال يفهم منهما والثاين يصح إطالقو على كل أنثى بالغة من بٍت آدم. فالنكرة ىي ما 

 :معُّت، وىي نوعان
لدخول  وقلم فكل منهما صاٌف: كتاب كرة تقبل أل اظتفيدة للتعريف ؿتون (5)

 : الكتاب والقلم.)أل( اظتعرفة عليو. فتقول
نكرة تقع موقع ما يقبل )أل( اظتؤثرة للتعريف وىي )ذو( اليت ىي من  (5)

األشتاء الستة، فإهنا وإن كنت غَت صاضتة بنفسها لدخول أل عليها فهي 
                                                             

9
 6ص.  ...,قواعد اللغة العربيةػتمد األنباىب,  

10
 7, ص. نفس المرجع 
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صاضتهة مبفرد فيها وىو )صاحب( فإنك تقول فيو )الصاحب( ولو 
أل على اسم، ولو تؤثّر فيو التعريف مل تكن معّرفة. ومل يكن دخلت 

 .11: العّباسسم نكرة ؿتو )عّباس( إذا قلت فيواال
 :اسم المعرفة (2

: الضمَت، والعلم، واسم اإلشارة، واظتعرفة ما يفهم منو معُّت، وىي: سبعة أنواع
 واسم اظتوصول، واحملّلى بأل، واظتضاف لواحد ؽتا ذكر، واظتندى.

 رالضمي (1)
ىو ما وضع ظتتكلم أو ؼتاطب أو غائب: كأنا، وأنت، وىو. وينقسم  الضمَت

 إىل قسمُت: بارز، ومستًت.
: كتاء فهمت. واظتستًت ىو ما ليست لو صورة فالبارز ىو ما لو صورة ىف اللفظ

 ىف اللفظ، كا لضمَت احملوظ ىف ؿتو فهم. وينقسم البارز إىل منفصل ومّتصل.
 فاظتنفصل ىو ماكان ظاىر االستقالل يف النطق كأنا وؿتن. 

 واظتّتصل ىو ما كان كأنو جزء من الكلمة السابقة كفهمتم وفهمنا. 
 وينقسم اظتنفصل حبسب موقع من االعراب إىل قسمُت

 ما متتص بارفع وىو : أنا، أنت، ىو، وفروعهن (5
 ما متتص بالنصب وىو : إياي، إياك، إياه، وفروعهن (5

 وينقسم اظتتصل حبسب إعرابو احملّلى ايظا إىل ثالثة أقسم
 : التاء، األلف، الواو، النون، الياء.وىوما متتص بالرفع  (5
 : ياء اظتتكلم، وكاف، ىاء،ما ىو مشًتك بُت النصب واصتر وىو (5
  .ا ىو مشًتك بُت الرفع والنصب وىو: ناوم (2

 وينقسم اظتستًت إىل مستًت جوازا و وجوبا

                                                             
11

 34ص.  طابعة مؤسسة اظتختار(, )القاىرة:, القواعد األساسية للغة العربية, أزتد اعتامشى 
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ىو ما ياحظ ىف فعل الغائب والغائبة والصفات واسم الفعل اظتاضى كا  مستًت جوازا
 مستًت وجوبا ىو ما يلحظ فيما عدا ذلك كا تفهم يا أزتد. الكتاب مفهوم.

متصل, ومنفصل, ومرفوع ومنصوب,  :ىل سبعة أنواعر إائينقسم الضم
 .12وغترور

 ضمَت اظتتصل ( أ
 ال" إال يف ضرورة الشعر.الضمَت اظتتصل: ما ال يبتدأ بو, وال يقع بعد "إ

والضمَت اظتتصل تسعة: وىى: التأ, ونا, والواو, والنون, والكاف, واليأ, 
 .13واعتاء

عد غَتك واظتستًت مايكون خفًيا غَت ظاىر ىف النطق والكتابة، مثل: سا
يره ىف األول: "أنت"، وىف مستًت تقد لكل من الفعلُت ضمَت يساعدك، فالفاعل

 .14الثاىن:"ىو"
 اظتنفصل.ضمَت  ( ب

وىو الذى نتكن أن يقع ىف أول رتلتو، ويبتدئ الكالم بو، فهو : اظتنفصل
 . 15 بفاصليستقل بنفسو عن عاملو، فيسبق العامل، أو يتأخر عنو مفصوال

الضمائر اظتنفصلة أربعة وعشرون ضمَتاً: اثنا عشر منها مرفوعة وىى: أنا, 
 وؿتن، مثل: أنا، 16وقتا, وىم, وىّن. ؿتن, أنَت, أنِت, أنتما, أنتم, وأننّت, وىو, وىى,

 .وؿتن أنصارىم : أنا نصَت اظتخلصُت.ىف مثل
 

                                                             
12

 22. ص ...,مرجع سابقمصطفى الغالبيٍت,  

13
 22 ., صنفس المرجع  

 555 .دون سنة ص, دارالعلوم جامعة القاىرة: ) ,لجزء األول, االنحو الوافى س حسن,ابع  14

 555 ., صنفس المرجع15
16

 29. , صمرجع سابقمصطفى الغالبيٍت,  
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واثنا عشر منها منصوبة, وىى: إياي, وإيانا, وإياك, وإياكما, وإياكم,  
 .17وإياكن, وإياه, وإياىا, وإياقتا, وإياىم, وإياىن

 وينقسم اظتتصل حبسب مواقعة من اإلعراب إىل ثالثة أنواع:
ر: التاء اظتتحركة للمتكلم: ىف ػتل رفع فقط: وىو ستسة ضمائنوع يكون  (5

: اظتتعلمان َصَد قا، وواو وكذلكفروعها، وألف االثنُت: ؿتو : صدقُت،ؿتو
اصتماعة،ؿتو: اظتتعلمون صدقو، ونون النسوة، ؿتوالفتيات صدقن،وياء 

 .اظتخاطبة، ؿتو:اصدقى يا متغلمة
ضمَت متصل خلص  ال يوجدنوع مشًتك بُت ػتل النصب وػتل اصتر، إذ  (5

مبحل النصب، وال ضمَت متصل خاص مبحل اصتر. وىذ النوع اظتشًتك 
بينهما ثالثة ضمائر، ياء اظتكتلم، وكاف اظتخاطب بنوعية، وىاء الغائب 

فأما ياء اظتتكلم فمثل :رىب أكرمى )فالياء األوىل ىف ػتل جر، ألهنا  بنوعية.
 نصب، ألهنا مفعول بو(.مضاف إليو، والياء الثانية ىف ػتل 

: )ربنا ال تؤا خذنا إن نسينا أو ًتك بُت الثالثة: وىو، )نا( ؿتونوع مش  (2
أخطانا(. فاألوىل ىف ػتل جر. ألهنا مضاف إليو. والثانية ىف ػتل نصب، 

وؽتا  والثالثة والرابعة ىف ػتل رفع، ألهنا فاعل. -كم سبق  -ألهنا مفعول بو
ة ختتص بو، وليس للنصب وحده أو اصتر سبق نعلم أن للرفع ضمائر متصل

 وحده شىء خاص بو.
أوعتما، ما متتص : سب مواقعة من اإلعراب إىل قسمُتوينقسم اظتنفصل حب

 نيهما مامتتص مبحل النصب.مبحل الرفع، وثا
فأما الذى متتص مبحل الرفع )فاثنا عشر(، موزعة بُت اظتتكلم، واظتخاطب 

 والغائب، على الوجو اآلتى :

                                                             
17

 27 ., صنفس المرجع  



54 

 

 لم ضمَتان، )أنا( للمتكلم وحده، و)ؿتن( للمتكلم العظم نفسو،للمتك ( أ)
 "ؿتن" ىو الفرع(أومعو غَته. )"أنا" ىو األصل، و

"أنت"، للمفرد اظتذكر، مث  -األصل وىو -للمخاطب ستسة، أوعتا، ( ب)
: "أنت" للمخاطبة اظتؤنثة، "وأفتا" للمذكراظتثٌت اظتخاطب، أو اظتؤنث الفروع

صتماعة الذكور اظتخاطبُت، وأننت، صتماعة اإلناث اظتثٌت اظتخطب، "أنتم" 
 اظتخاطبات.

وأصلها : "ىو" للمفرد الغائب. مث فرعو: "ىى"  للغائب ستسة ، أوعتا )ج(
الغائبة ، و"قتا" للمثى الغائب: و"ىم" صتمع الدكور الغئبُت،  للمفردة

 .18"ىن"صتمع اإلناث الغائباتو
ضمَتا أيضا، كل منها مبدوء وأما الضمائر الىت ختتص ػتل النصب فاثنا عشر 

 : إيا.بكلمة
 فللمتكلم : "إياى" وىو األصل ، وفرعو : "إيانا" للمتكلم اظتعظم نفسو، - أ

 أو معو غَته.
صل. وفروعو: "إياِك" للمخاطبة، اظتفرد"إياك"، وىو األ: وللمخاطب - ب

مذكراً، و"إياكم"، صتمع الذكور  "إياكم" للمثٌت اظتخطب، مؤنثًا، أوو
  اظتخاطبُت، و"إياكن" صتمع اإلناث اظتخطبات.

للمفرد الغائب. وفروعو: "إياىن" صتمع اإلناث الغائبات.  وللغائب :"إياه" - ج
الغائب بنوعيو، و"إياىم" صتمع الذكور الغائبُت، و"إياىن" صتمع اإلناث 

 الغائبت. 
وللغائب ستسة. وليس ىناك ضمائر فللمتكلم اثنان، وللمخطب ستسة، 

 منفصلة ختتص مبحل اصتر.
 

                                                             
      552. ص... ,لجزء األول, االنحو الوافى , حسنس اعب 18
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 .19ثل" نا" وىكذامبوالضمَت "ؿتن"ثل التاء، مبفالضمَت "أنا" 
 ضمَت البارز. ( ج

ؿتو: أنا رأيتك ىف  نطًقا وكابة، فالبازر:ىو الذى لو صورة ظاىرة ىف الًتكيب،
 .20ضمَت بارز –اضتديقة. فكل منكلمة: أنا، والتاء، والكاف 

 :قسمان والبارز
وىو: الذى يقع ىف آخر الكلمة دائًما، وال نتكن ان يكون ىف  اظتتصل. أوعتما:

بسبب أنو ال يستقل بنفسو عن  إذ النتكن النطق بو وحده، صدرىا وال ىف صدر رتلتها،
عاملو، فال يصح أن يتقد على ذلك العامل مع بقائو على إعرابو السابق قبل أن يتقدم،  

او أداة  -فاصل من حرف عطف،  -حالة االختيار –يفصل بينهما  كما ال يصح أن
  .21استثناء،كإال، أوغَتقتا

كأنا. وؿتن وىو أربعة   –ما يبتدأبو, ويقع بعد إاّل ىف االختيار : واظتنفصل
 وعشرون ضمَتا.

 ضمَت اظتستًت ( د
واظتستًت مايكون خفًيا غَت ظاىر ىف النطق والكتابة، مثل: ساعد غَتك 

فالفاعلى لكل من الفعلُت ضمَتمستًت تقديره ىف األول: "أنت"، وىف الثاىن يساعدك، 
  :"ىو".

 ومستًت جوازا. –وبا جنقسم اظتستًت إىل قسمُت. مستًت و وي
 ))اظتستًت وجوبا((

 ومواضعو عشرة. –ىواّلذى ال متلفو ظاىر, وال ضمَت منفصل 
 مرفوع أمر الواحد. ؿتو: ذاكر. واجتهد. -5
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 550 ., صنفس المرجع  
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 اظتبدوء بتاء خطاب الواحد. ؿتو: أنت تفهم.مرفوع اظتضارع  -5
 : أفهم.ارع اظتبدوء هبمزة اظتتكّلم. ؿتومرفوع اظتض -2
 : نفهم.وع اظتضارع اظتبدوء بالّنون. ؿتومرف -2
 وليس. وال يكون. : خال. وعدا. وحاشا.مرفوع أفعال االستثناء وىى -2

 جوازا(( ))اظتستًت
 مواضعو أربعة :و  –أوالّضمَت اظتنفصل  –ىواّلذى متلفو الظّاىر 

 : خليل ؾتح.ب. ؿتومرفوع فعل الغائ -5
 : سعاد ؾتحت.مرفوع فعل الغائبة. ؿتو -5
 والّدرس مفهوم. –مرفوع ابصّفات احملضة. ؿتو. كا مل فاىم  -2
 : شّتان. وىيهات.ؿتو –مرفوع اسم الفعل اظتاضى  -2

 ))الضمَت اظتتصل ىو اآلصل((
وذلك الختصار اظتّتصل غا  (5)مىت أمكن اتصال الّضمَت ال يعدل إىل انفصالو 

فال يصّح العدول عنو إىل اظتنفصل, إاّل لدواع  –لبا. فلهذا كان اظتّتصل ىو األ صل 
 .22وأسبا كثَتة

اظتستًت وجوباً، وىوالذى ال نتكن أن لتل ػتلو اسم ظاىر، وال ضمَت  (5
منفصل، مثل: "إىن أفرح حُت نشًتك غى غمل نافع".فالفعل اظتضارع: 

وال أفرح  –مثل  –: أفرح ػتمد ضمَت منفصل، إذ النقولح"، فاعلو "أفر 
على اعتبار "أنا" فاعال،بل كتب اعتيارىا توكيًدا للفاعل اظتستًت الذى  أنا،

 يشاهبها ىف اللفظ واظتعٌت.
كذلك الفعل اظتضارع: "نشًتك" فاعلو مستًت وجوباً تقول: "نشًتك ػتمد"  (5

ال، ألهنا لو كانت فاعال وال: "نشًتك ؿتن"على اعتبار كلمة: "ؿتن" فاع
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حتًما. ولكنها تعرب توكيًدا لضمَت مستًت يشايهها ىف  لو جب استتارىا
 اللفظ واظتعٌت.

اظتستًت جوازًا، وىو الذى نتكن أن لتل ػتل االسم الظاىر أو  الضمَت  (2
البارز، مثل: الطائر حتسرك.النهر يتدفق. غالفاعل فيهم ضمَت مستًت 

الطائر حترك جناحو، والنهر  اظتمكن أن نقول: جوازًا تقديره: ىو، إذ من
و "ماء" فاعال للعامل اظتوجود وىو:  يتدفق ماؤه : بإعراب كلمىت"جناح"

"حترك" و "يتدفق". ومن اظتمكن كذلك أن نقول: الطائر ماحترك إال ىو،  
والنهر مايتدفق إال ىو... بإعراب الضمَت البارز: "ىو" فاعال للعامل 

 .23اظتوجود
 الرفع.ضمَت  ( ه

: ما كان قائما مقام إسم مرفوع, مثل: "قمت, وقمت, فالضمَت اظترفوع
 .24وتكتبنا, وتكتبون

 ضمائر رفع متصل, وتكون دئما متصل بالفعل أو بكان وأخواهتا ىى: 
. -درسُتم -درسُتما -درستِ  -درستَ  -تاء الفاعل مثل: درستُ  - أ  درسنُتّ

 نا: مثل: درْسنا.  - ب
 ادرسا. -تدرسانِ  -يدرسانِ  -رستاَ د -ألف اإلثنُت مثل: درسا  - ج

 ادرُسوا. -يدرُسون –واو اصتماعة مثل: درسوُا  - د
 ادرسى. -ياء اظتخاطبة مثل: تدرسُت - ه

ضمائر رفع منفصلة وتكون يف ػتل رفع مبتدأ أو خرب أو فاعل أو نائب فاعل. 
 وىى: 

 ؿتن. -للمتكلم: أنا
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 أننّت. -أنتم -أنتما -أنتِ  -للمخاطب: أنتَ 
 ىّن. -ىم -قتا -ىى -للغائب: ىو

 مثل: أنا عريب. )أنا: ضمَت منفصل مبٌت على السكون يف ػتل رفع مبتدأ(.
 قام ىو. )ىو: ضمَت منفصل مبٌت على الفتح يف ػتل رفع فاعل(.      
 .25مل يكافأ إال ؿتن ) ؿتن: ضمَت منفصل يف ػتل رفع نائب فاعل(      

 ضمَت اظتنصوب: ( و
مقام إسم منصوب, مثل: أكرمُتك,  ما كان قائما: والضمَت اظتنصوب

 .26وأكرمُتهن, وتكتبون
 : وتكون متصلة بالفعل, أو بإن وأخواهتا وىى:ضمَت نصب متصل

 يأء اظتتكلم مثل: شكرىن. 
 نا مثل: شكرنا. 

 شكركّن. -شكركم -شكركما -شكركِ  -كاف اظتخاطب مثل: شكركَ 
 شكرىّن. -كرقتا  -شكرىا -ىاء الغائب مثل: شكره

إما تتصل بافعل وتكون مبنية يف ػتل نصب وضمائر النصب اظتتصل اظتذكورة: 
مثل: تقدم اصتنود ؿتو العدو وحاصروه. )حاصروه: حاصر فعل ماض مبٌت  مفعول بو.

ضمَت متصل يف ػتل نصب مفعول بو.  والوا ضمَت متصل يف ػتل رفع فاعل, واعتاء
ع بالضمة والفاعل ضمَت مستًت تقديره األناشيد الوطنية هتزنا: )هتّز فعل مضارع مرفو 

ىى, ونا ضمَت متصل مبٌت على السكون يف ػتل نصب مفعول بو. أو تتصل بإن 
مثل: إنو موجود: )إنو: إن حرف توكيد  وأخواهتا وتكون مبنية يف ػتل نصب إسم إّن.
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موجود: خرب إن  -ونصب واعتاء ضمَت متصل مبٌت على الضم يف ػتل نصب اسم إنّ 
 .27لضمة(مرفوع با

 ضمَت نصب منفصلة وتعرب يف ػتل نصب مفعول بو وىى: 
 إياّنا. -للمتكلم: إيّاىَ 

 إياّكّن. -إياّكمْ  -إياّكما -إيّاكِ  -للمخاطب: إيّاكَ 
 إياىّن. -إياىم -إيّاقتا -إياّىا -للغائب: إياّه

مثل: إيّاك نعبد وإيّاك نستعُت. )إيّاك: ضمَت منفصل مبٌت على الفتح يف ػتل نصب 
 .28مفعول بو

 الضمَت اجملرور ( ز
الضمَت اجملرور: ماكان قائما مقام اسم غترور ؿتن: أحسْن تربية أوالدك, 

 .29أحسن اهللُ إليكَ 
ضمائر جر متصل: وتكون متصلة باالسم أو حبرف اصتر وىى: ياء اظتتكلم 

 -كتابكم  -كتابكما  -كتابكِ   -كاف اظتخاطب مثل: كتابكَ نا مثل: كتابنا   مثل: كتاىب.
 والضمائر اصتر اظتذكورة: كتابكّن.

إما أن تتصل باالسم وتكون مبنية يف ػتل جر مضاف إليو, مثل: العلم لو 
أو متصل  فوائده )فوائده: اعتاء ضمَت متصل مبٌت على الضم يف ػتل جر مضاف إليو(.

حبرف اصتر وتكون مبنية يف ػتل جر, مثل: أخذت القلم منك )منك: من حرف جر 
 .30مبٌت على الفتح يف ػتل جر(والكاف ضمَت 
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  :العلم (3
ىو ما وضع ظتسمى معُت بدون احتياج إىل قرينة كأزتد. وينقسم إىل العلم 

 مفرد أو إضايف أو مزجى أو اسناد.
 وينقسم أيظا إىل اسم وكنية ولقب

 فالكنية  ىو كل مركب إضايف صدره أب وأم، كأيب بكر
 اللقب ىو كل ما أشعر برفعة أو ضعة، كالشيد

 .االسم ىو ما عداقتا كهارون وعمرو
ينقسم العلم إىل مرجتل ومنقول, فاظترد ىو ما مل يسبق لو استعمال يف غَت  (5

معاوية. أما  -بغداد -دمشق -زينب -يوسف -العلمية. مثل: سعاد
اظتنقول فهو ما سبق استعمالو يف غَت العلمية, ونقل إما من صفة مثل: 

 -ؾتاة -اعتدل -إكرام -خلصإ -ػتمود. أو مصدر مثل: توفق -حسن
 -. أو فعل مثل: أزتد-وردة -أسامة -وفاء. أو اسم جنس: مثل: أسد

 عزالدين.  -يزيد
أذا وقعت كلمة "ابن" بُت اشتُت )علمُت( حذف منها األلف مثل: عمر  (5

 .31رتال الدين بن مالك -بن اطتطب
 :اسم إشارة (4

وألفاظو: ذا وذى وتى  ىو ما وضع ظتعُت بواسطة إشارة حسيةاسم اإلشارة 
وتو وذان أو ذين وتان أو تُت وأوالء وىنا. وكثَتا ما تسبقها )ىا( التنبيو، فيقال: ىذا، 
ىذى، ىّلم جرّا. وقد تلحق )ذا( و)تى( و)ىنا( وحدىااو مع الالم، فيقال: ذاك وتيك 
وىنك و تلك وىنالك، وتلحق ذين وتُت وأوالء الكف وحدىا، فيقال: ذانك وتانك 

 ئك.وأول
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تنقسيم أشتاء اإلشارة حبسب اظتشارة إليو إىل رأى يف كتاب النحو الواىف 
, رتع, التذكَت, مثٌت ,ظ فيو اظتشار إليو من ناحية مفرةالحقسم كتب أن يُ  قسمُت وقتا:

أيضاً, من ناحية قريب أو  حظ فيو اظتشار إليوو قسم كتب أن ياُل التأنيث, العقل, 
 .البعدبعده, أو توسطو بُت القريب و 

 :قسم األول ستسة أنواع  - 5
أشهر أشتائو (: و ار بو للمفرد اظتذكر مطلقاً: )أى: عاقال أو غَت عاقلما يش - أ

اح, ذا طيار ماىر  :"ذا" ؿتو   .ذا بلبل َصدَّ
بو للمفردة اظتؤنثة مطلقاً: )أى: عاقلة و غَت عاقلة( وىو عشرة  ما يشار - ب

, بكسرة اعتاء مع ِذهِ  –ِذْه  -: ذى ألفاظ, ستسة مبدوءة بالذال ىى
 وستسة .ذات –بكسر اعتا مع إشباع الكسرة نوعًا  ,ِذهِ  –اختالس كسرهتا 

 –تِو, بكسر اعتاء مع اختالس الكسرة  -تِوْ  -تا–: تى مبدوءة بالتاء, ىى
الفتاة شاعرة {و}تى }ذى كسر اعتاء مع إشباع الكسرة نوعاً. تقول:, بتِوِ 

 .وكذا الباقى منها ,الفتاة ػتسنة
 :   , وىو لفظة واحدة-قال وغَت عاقل : أى عاما يشار بو للمثٌت اظتذكر مطلقاً  -ج

, إن ذْيِن عاظتانِ ذاِن عاظتان,  :"ذاِن " رفعا, وتصَت:"َذْيِن " نصبا وجراًّ.  تقول
 سلمت على َذْينِ 

: اسم: إن منصوب  :أى ,فتعرب كاظتثل ذاِن: مبتدأ مرفوع باأللف. تَ ُْتِ
 .32باليا. ذيِن: غترور بعلى, وعالمة جره الياء أيضاً 

ما يشار بو إىل اظتثٌت اظتؤنث مطلقاً: وىو لفظة واحدة )تان( رفعاً)وتصَت:       -د
( نصباً وجرّاً, تقول:   سنتُتِ فرحت بِتَ ُْتِ احمل, إن تُْتِ ػتسنتانِ ػتسنتاِن,  تانِ تَ ُْتِ

:غترور بالياء,  : اسم إن:منصوب بالياء تُْتِ تان: مبتدأ مرفوع بألف تُْتِ
 وعالمة جره الياء.
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 ما يشار بو للجمع مطلقاً )مذكراً ومؤنثاً(, عاقال وغَت عاقل( وىو لفظ   -ه
أولئك الصناع واحدة: "أواَلِء ". ؽتدودة ىف األكثر, أو: أوىَل مقصورة, مثل:   

أولئك  .33سمَع والبصَر والفؤاَد كل أولئك كان عنو مسؤالإن ال نافعون.
 الذين اشًتوا اضتيوة اّلدنيا باالخرة بغافل عما تعملون 

أما القسم الثاىن من أشتاء اإلشارة, وىو الذى يالحظ فيو اظتشار إليو من 
 ناحية قربو, أو بعده, أو توسطو بُت القرب والبعد, فإنو ثالثة أنواع:

م اإلشارة "ىا" , قدم اسإىل القريب أو اإلشارة بصفة عامةإذا أريد اإلشارة  - أ
يب )أو أشتاء . وعلى ذلك تكون أشتاء اإلشارة إىل القر تسمى ىاء التنبيو

ىذان: : للمفردة اظتؤنثة, ىذهىذا: للمفرد اظتذكر,  ( ىى:اإلشارة بصفة عامة
ىا ىنا  صتمع اظتذكر واظتؤنثىؤالء: , ىاتان: للمثٌت اظتؤنثر, للمثٌت اظتذك

 .34)أو ىهنا( للمكان القريب 
 األشتاء الىت تستعمل ىف حالة توسطو للداللة على أن اظتشار إليو متوسط - ب

لدال :  أن يزاد ىف آخر كل اسم منها اضترف ااظتوقع بُت القرب والبعد, ىى
بغَت  –, فإهنا وحدىا ب اضترفية: كاف اطتطاعلى التوسط, وىذا اضترف ىو

 –. أّما ما تلحق آخره من بعض ىى اطتاصة بذلك –اتصل الم البعد هبا 
اظتذكر, والىت  فيقتصر على آخر أشتاء اإلشارة الىت للمفرد –دون بعض 

, ذانك اظتكافحان ػتبوبانذاك اظتكافح ػتبوب,  :للمثٌت, والىت للجمع, ؿتو
أوالك" )مبد  أولئك اظتقاومون للظلم أبطال, أو:" تانك الطبيبتان رحيمتان, 
 كلمة: " أوالء" وقصرىا(. 

تا  –وكذلك تلحق ثالثة من أشتاء اإلشارة اطتاصة باظتفردة اظتؤنثة, ىى: )تى 
 ذى ( ؿتو:} تِيك الدار واسعة{.
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وال تلحق آخر اسم من أشتاء اإلشارة إذا كان ؽتدوءًا حبرف التنبيو: "ىا" 
, فال يقال ىف األفصح وبينهما فاصل, كالضمَت ىف مثل:}ىأنذا ػتب لإلنصاف{

 ىأنذاك.
 األشتاء الىت تستعمل ىف حالة بعده   -ج

ال سبيل للداللة على أن "اظتشار إليو" بعيد إال بزيادة حرفُت معا ىف آخر اسم 
اإلشارة, قتا: "الم" ىف آخره تسمى": الم البعد" يليها وجوبًا )كاف اطتاطب( اضترفية, 

ا. فتزاد مع "الكاف " ىف آخر أشتاء اإلشارة الىت وال يصح أن توجد "الم البعد " بغَتى
للمفرد, ؿتو: }ذلك الكتاب ال ريب فيو {. وتزاد ىف آخر ثالثة من األشتاء الىت اإلشارة 
اظتفردة )وىى الثالثة الىت تدخلها "كاف اطتطاب " اضترفية, ؿتو :} تلك الصحارى 

 ميادين أعمال ناجحة {. 
وتزاد ىف آخر كلمة: )أوىَل( اظتقصورة الىت ىى اسم إشارة للجمع مطلقاً, ؿتو: 
}أوالَِلكَ اظتغرّبون ىف طلب العلم جنود ؼتلصون{, دون "أوالء " اظتمدودة الىت ىى اسم 

 }أوالء َلَك اظتغرّبون ؼتلصون{ىف الرأى األرجح إشارة للجمع فال يقال 
 اظتؤنث أو اظتذكر ,وال ىف اسم اإلشارة وال تزاد ىف اسم اإلشارة الذى للمثٌت

اظتبدوء حبرف التنبيو:" ىا " اظتختوم, "كاف" اطتطاب اضترفية, فال يصح ىف مثل:}ىناك 
و ىاتاك{ أن يقال:}ىذا ِلَك, وال ىاتا ِلَك على اعتبار "الالم " فيهما للبعد, و "كاف 

 .35" حرف خطاب
وحدىا بغَت "كاف اطتطاب" اضترفية وؽتا سبق يتبُت أنو ال كتز زيادة الم البعد 

بعدىا, وعتذا نتتنع زيادة "الم البعد ىف آخر األشتاء اطتالية من تلك الكاف" إما ألن 
"كاف" ال تدخلها مطلقاً, )كاألشتاء السبعة الىت إلشارة اظتفردة(, وإما ألن ىذه الكاف 

بآخرىا .حرفان معاً,  تدخلها ولكن اسم اإلشارة خال منها عند الرغبة ىف إضتق الم البعد
قتا الم تسمى: " الم البعد" وحرف اطتطاب )الكاف( بعدىا فيما يصح فيو غتئ 
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بَّاح بارع{. وىذه الالم ال توجد وحدىا بغَت كاف اطتطاب  الكاف: ؿتو:}ذلك السَّ
بعدىا, فيجوز إضتاق الالم بآخر أشتاء اإلشارة الىت للمفرد واظتفردة بشرط وجود تلك 

يصح وجودىا فيو, ونتتنع إضتاق الالم بأشتاء اإلشارة الىت ال تدخلها الكاف الكاف فيما 
مطلقًا أو الىت تدخلها, ولكنها مل يكن عتا وجود عند الرغبة ىف إضتاق الالم. وكذلك 

ودون  –على األرجح –يصح إضتق ىذه الالم بكلمة "أوىَل" اظتقصورة, دون اظتمدودة 
 اظتثٌت بنوعيو أيضاً.

خل: "ىا" الىت ىى حرف تنبيو على اسم اإلشارة اطتال من  ويصح أن تد
كاف اطتطاب, مثل: ىذا, ىذه, ىذان, ىؤالء. وقد جتتمع مع الكاف بشرط عدم 

ىاتاك, لكنهما إذا  –بُت "ىا" واسم اإلشارة, ؿتو: ىذاك  –كالضمَت   –الفصل بشئ 
 .36اجتمعا مل يصح غتئ الم الُبعد معهما. فال كتوز ىذا ِلكَ 

أن يفصل بُت "ىا" التنبية واسم اإلشارة بضمَت اظتشار إليو, مثل:}ىا  وكتوز
أنا ذا {, و}ىا أنت ذي{, و }ىا أنتما ذان{, و }ىا ؿتن تان{, }ىا ؿتن أوالء{. 
وىو أوىل و أفصح, وىو يف بليغ الكالم, و قال تعاىل:}ىا أنتم أوالء قد حتبوهنم وال 

 .37لتبونكم{ 
لقسم الثاىن كلمتان: "ُىنا", و" مثَّ " و كلتا قتا بقى من أشتاء اإلشارة من ا

 تفيد اإلشارة مع الظرفية الىت تتصرف.
فأما: "ُىَنا" فهى اسم إشارة إىل اظتكان القريب, مثل:}ىنا العلم واألدب{. 

 وقد يزاد ىف أوعتا حرف التنبيو: "ىا" ؿتو:}َىا ُىَنا األبطال{, فهى ىف اضتالتُت سواء.
اظتكان مع اإلشارة دخلت ىف عداد ظروف اظتكان أيضاً  وبسبب داللتها على

فهى اسم إشارة وظرُف مكان معاً. وىى ظرف مكان ال يتصرف, فال تقع فاعال, وال 
مفعوال, وال مبتدأ, وال غَت ىذا ؽتا ال يكون ظرف مكان. وال خترج عن الظرفية اظتكانية 
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" أو "إىل" ؿتو: سرت من إىل إال إىل نوع خاص من شبو الظرفية, ىو اصتّر باضترف "من
 ىناك. 

ويصح أن يزد على آخرىا الكاف اظتفتوحة للخطاب وحدىا أو مع "ىا" 
التنبيو فتصَت مع الظرفية اسم إشارة للمكان اظتتوسط, "ىناك", أو "ىا ىناك ىف 
اضتديقةالفوكو". ويصح أن يتصل بآخر كاف اطتطاب اظتفتوحة, وقبلها الم البعد فتصَت 

ة اسم إشارة للمكان البعد مثل:}ىنالك ىف الصعيد أبدع اآلثار{. ويف ىذه مع الظرفي
 الصورة دتتنع "ىا" التنبيو, ألن "ىاء" التنبيو ال جتتمع مع الم البعد.

وقد يدخل على صيغتها الصلية بعض تغيىر, فتصَت اسم إشارة للمكان 
ت, ِىنَّت... فهذه لغات فيها, البعد, من غَت وجود الم البعُد, ومن ذلك: ىناَّ, ِىنَّا, َىنَّ 

 وكلها تفيد مع الظرفية اإلشارة للمكان البعيد.
وأما األخرى:"مَثَّ" فاسم إشارة إىل اظتكان البعيد و مثل:}تأسل النحوم فشم 
اصتالل والعظمة{. وىى كسابقتها  ظرف مكان ال يتصرف, إال أن "مَثَّ" للبعيد خاصة, 

اطتطاب" وقتا اضترفان اللذان قد يلحقان نظَتهتا. وقد  وال تلحقها "ىاالتنبيو" وال "كاف
 بالفتح, فيقال ذَتَّة. -غالباً  –تاءالتأنث اظتضبوطة  -دون نظَتهتا–تلحقها 

وؽتا تقدم نعلم أن اظتكان باعتباره وعاء, )أى: ظرفًا يقع فيو أمر من األمور, 
ال يشار إليو باعتباره ومعٌت من اظتعاىن( قد اختص  وحده باشتُت من أشتاء اإلشارة, ف

وعاء وظرفًا إال بواحد منهما. ومن أجل ىذا كانا ىف ػتل نصب على الظرفية ال يفارقها 
أحدقتا إال اصتر مبن أو إىل. أما بقية أشتاء اإلشارة فتصلح لكل مشار إليو هبا, مكانًا أو 

فاً, مثل}ىذا مكان غَت مكان. إال أن اظتشار إليو بغَتقتا إذا كان مكانًا فإنو ال يعترب ظر 
طيب{و}تلك بقية رتيلة{ فكل واحدة من كلمىت: "مكان" و "بقية" مشار إليو, دال 

 .38على اظتكان, ولكنو ال يسمى ظرفاً 
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رأى يف كتاب جامع الدروس العربية ليس فيها قسما ولكن مراتب اظتشار إليو, 
إن للمشار إليو ثالث مراتب: قريبة ومتوسطة وبعيدة. فيشار لذي القرىب مبا ليس فيو  
كاف وال الم: كأكرم ىذا الرجل أو ىذه اظترأة. ولذي الوسطى مبا فيو الكاف وحدىا:  

ة. ولذي البعدى مبا فيو الكاف والالم معا, كُخْذ كأركْب ذاك اضتصان, أو تيك الناق
 .39ذلك القلم, أو تلك الّدواة 

 :الموصل (5
 ىو ما وضع ظتعُت بواسطة رتلة تذكر بعده تسمى صلة اظتوصول

: الذى للواحد، والىت للواحدة، واللذان او اللذين لالثنُت، واللتان او والفاظو
الذكور العقاالء، واللىت والالئى صتماعات اللتُت لالثنتُت، والذين واألىل صتماعة 

اإلناث، ومن وما وأى صتميع ما ذكر. غَت أن من تكون للعاقل، وما لغَته، وأى 
 حبسب ما تضاف إليو.

ق : خربية، معهودة، مشتملة، على ضمَت يطابويشًتط ىف رتلة الصلة أن تكون
الصلة ظرفا أو جارا : أكرم اّلذى عّلمك. وقد تقع اظتوصول ويسمى عائدا، تقول

  وغترورا كالذى عندك أو الذى ىف الدار.
 اسم اظتوصول تنقسم اىل قسمُت وىي اظتوصول اطتاص و اظتوصول اظتشًتك 

 األشتاء اظتوصولة اطتاصة  -5
الىت تفرد وتثٌت وجتمع وتذكر وتؤنث, حسب  األشتاء اظتوصولة اطتاصة ىى:

 مقتض الكالم. 
 موزعة على األنواع اآلتية:  وأشهر األلفاظ اطتاصة ذتانية,

 النوع الذي يستعمل فيو اللفظ اظتختصة
 اّلذي  -5

 
ومتتص باظتفرد اظتذكر, سواء أكان عاقال, أم غَت عاقل, تقول: 

 الذي يتألألء ىف السماء ؾتم. –الذي كتب الرسالة منشئ 
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 الىت  -5
 
 
 

 اّلذان والّلذين  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللتُت  –اللتان  -2
 
 
 
 األىل مقصورة -2

و أحواعتا. غَت كلمة : الذى مبنية على السكون دائما ىف كل 
غَت أهنا تكون ىف ػتل رفع, أو نصب, أو جر, على حسب 

 موقعها من اصتملة. 
, عاقلة كانت أم غَت عاقالة , تقول: وختتص باظتفردة اظتؤنثة

 الىت أثارت الكون مشس كبَتة  -الىت رشتت الصورة بارعة
وكلمة الىت مبنية على السكون دائما ىف كل أحواعتا, وتكون 

 ىف ػتل رفع, ونصب, وجر, على حسب من اصتملة. 
ومتتص باظتثٌت اظتذكر, عاقال أو غَت عاقل ففى حالة الرفع 
ـتذف الياء من االسم اظتفرد وىو: الذي وؾتئ بعالمىت التثنية. 
وىف حالة النصب واصتر ـتذف الياء أيضًا من ذلك اظتفرد, 

وىى : الياء اظتفتوح ما قبلها والنون  –وؾتئ بعالمىت التثنية. 
 لذين استعدا. , ؿتو: ؾتا ال-اظتكسورة بعدىا 

عاونت اللذين استعدا, قصدت إىل اللذين استعدا. وؿتو : 
إن اللذين شاىدهتما  -العلم واظتال قتا اللذان يسبنيان األم

 بادرت إىل اللذين شاىدهتما.  –صديقان كرنتان 
واألحسن أن يكون اللذان اللتان معريفان إعراب اظتثٌت, وأن 

 – رتيع أحواعتما تكون نوهنما مكسورة من غَت تشديد ىف
 رفعاً ونصباً وجراً. 

ومتتص باظتثٌت اظتؤنث. عاقال: وغَت عاقل. وينطبق عليو كل ما 
سبق ىف: الذان من حيث حذف ياء اظتفرد, وزيادة عالمىت 
التثنية, وإعراب اظتثٌت, ومن حيث تشديد النون وعدم أعرف 

 أكربت شأن اللتُت فازتا. -اللتُت فازتا
اظتذكر واظتؤنث, تقول : سرىن األىل ىاجروا  للعقالء من رتعى 
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 األىل ؽتدودة 
 
 
 

 اللذين  -9
 
 
 

 اّلالت, اّلىت:  7-7
 واّلالء, أو اللالئ       

ىف طلب العلم, أو األالء وراقىت " األىل" خد من بالدىن 
 بإخالص أو : األلء 

ومن أمثلتها صتمع اظتذكر قول الشاعر نتدح : ىم األىل وىبوا 
 للمجد أنفسهم. 

للجمع اظتذكر العاقل, تقول: اللذين ينقادون للغضب يالقون 
شر العواقب. واظتشهور وأن كلمة: اللذين ال تتغَت حالتها 
رفعاً, وال نصباً, وال جر, ألهنا اسم مبٌت على الفتح دائما ىف 

 ػتل رفع, أو نصب, أو جر, على حسب موقعها من اصتملة. 
لة, تقول: اّلالت سبقن وختتص كتمع اظتؤنث للعاقلة وغَت العاق

ىف اظتيدان العملى كثَتات, ومنو اّلالء اشهرن باالخًتاع أو 
امتألء البحر بالسفن الالت تشقو طوال  -اللالتى أو الالئ

وعرضاً, وىى ػتملة بالبضائع اظتتنوعة الالء تنتقل بُت أطراف 
 40اظتعمورة أو الالتى أو الالئ.

 
 األشتاء اظتوصول اظتشًتك  -5

اظتوصولة اظتشًتكة : ىى الىت تكون بلفٍظ واحٍد للجمع. فيشًتك فيها األشتاء 
 اظتفرد واظتثٌت واصتمع واظتذكر واظتؤنث. 

وىي: " من وما وذا وأي وذو" غَت أن "من" للعاقل و "ما" لغَته. وأما: "ذا 
وأي وذو" فتكون للعاقل وغَته. تقول : }ؾتح من اجتحد, ومن اجتحدت, ومن 

د, ومن اجتحدتا, ومن اجتهدوا, ومن اجتدن{. وتقول: }اركب ما اجتحد, ومن اجتح
شئت من اطتيل, واقرأ من الكتب ما يفيدك نفعًا{, وتقول: } من ذا فتح الشام؟ أي: 
}من الذي فتحها{؟ و }ماذا فتح أبو عبيدَة؟{. وتقول: }أكرم أيهم أكثر اجتهادًا{. 
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أيها ىو أقوى{, أي: }الذي ىو أي: }الذي ىو أكثر اجتهادًا{, و }اركب من اطتيل 
أقوى{. وتقول: }أكرم ذو اجتهد, وذو اجتهدت{, أي: }أكرم الذي اجتهد والىت 

 41اجتهدت{.
أكثر استعماعتا ىف العقالء, ؿتو:  منوإليك األلفظ الستو, ونواحى استعماعتا: 

وال خََت فيمن ال خَت إخوانك من وساك, وخَُت منو من كفاك سره. وقول الشاعر: 
وتكون للمفرد بنوعو, واظتثٌت واصتمع وطن نفسُو على نائبات الدىر حُت تنوُب ين

ومن كتبا, ومن كتبتا, ومن كتبوا, ومن   -بنوعيهما: تقول: غاب من كتب, زمن كتبت
  وقد تستعمل ىف غَت العقالء ىف األحوال اآلتية: كتنب. 

أن يكون الكالم ىف شئ لو أنواع متعدة, وفصلة بكلمة: "من" وىف تلك 
األنواع العاقل وغَته, مثل: اضتيوانات كثَتة ؼتتلفة, فيها من ينطق بفصيح الكالم,  

كاإنسان, ومن يغرد بصوت منكر, ومن األمثلة قولو تعاىل }واهلل خلق كل دابة من على 
 رجلُت, ومنهم من نتشى على أربع{. 

كون ان يقع من غَت العاقل أمر ال يكون إال من العقالء, فعندئد نشبهو ال ي
أن يكون مضمون الكالم متجها إىل شئ يشمل العاقلوغَته, ولكنك تراعى أقتية  هبم.

 العاقل, فتغلبو على سواء مثل: أيها الكون العجيب, من فيك ينكر قدرة اهلل اضتكيم؟. 
 مثل :جاء من قام  أو مثٌت أو رتعا ( مفردا –من )للعاقل مذكرا أو مؤنث  ما

مثل : أعجبٌت ما كتبت من  (مفردا أو مثٌت أو رتعا -او مؤنثاما )لغَت العاقل مذكرا 
 قصة .

ذا )للعاقل و غَته على أن تقع بعد من و ما , االستفهاميتُت غَت مشارهبا و 
تنفرد عن بقية  –أى )للعاقل و غَته  .ما قبلها كانت لغوا ال يعتد هبا ال مركبة مع

 مثل : يسرىن أيهم ىو قادم  اظتوصوالت بأهنا تعرب داءئما,
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أما ألفاظ القسم العام )وىو الشًتك( فأشهرىا : ستة أشتاء, ال يقتصر واحد 
منها على نوع ؽتا سبق ىف القسم اطتاص, و إفتا يصلح صتميع األقسام من غَت أن تتغَت 

ظتشًتكة ثابت على صورتو, ال يتغَت مهما صيغتو اللفظية. فكل اسم من اظتوصوالت ا
فإهنا  «أىّ »تغَتت األنواع الىت يدل عليها, ألنو مبٍت, وبناؤه على السكون, اال الفظة :

 كما سيجئ.  -قد تبٌت, وقد تعرب, 
  :المحّلى بأل (6

احملّلى بأل ىو اسم دخلت عليو )أل( فأفادتو التغريف، ؿتو: السيف والقلم. 
فال تفيد التعريف. وزيادهتا إما: الزمة، كالسموءل، واللذى، وقد جتىء )أل( زائدة 

واآلن. أو غَته الزمة: كالفضل، والنعمان، واحارث، والعباس. وىي شتاعية: فال يقال: 
احملمد، واحملمود. وإذا أريد تعريف العدل بأل فإن كان مركبا عرف صدره كاطتمسة 

كان معطوفا عليو عرف جزءاه   عشر، وإن كان مضافا عرف عجزه كخمسة الرجال. وإن
 .42معا كاألربعة واألربعُت

 :المعّرف باإلضافة (7
ىو اسم أضيف واحد من اظتعارف السابقة فاكتسب  اظتعّرف باإلضافة

 التعريف.  ؿتو: قلمك، وقلم ػتمود، وقلم الذى كتب، وقلم الكاتب.
أما أحكام اظتضاف يف مواضع التالية يتضمن حذف اظتضاف بسبب اإلضافة 

 كثَتة والنواع األول ما يكون حذفو واجبا, ويضم ثالث أشياء وىي كما يف التاىل:  أنواع
جترديو من التنوين ونوين التثنية ورتع اظتذكر السّامل: ككتاب األستاذ, وكتايب  -أ(

األستاذ, وكاتيو الدرس, وجترديده من التنوين, وىو ظاىر ومقدر, أما التنوين 
الظاىر فيكون يف اإلسم اظتنصرف أى كتوز أن يتغَت لو, ؿتو: )درىٌم, ديناٌر, 

ثوب خالد. وأما  -ناُر ورد داىندي -ثوٌب( كما نقول عنها: درىُم إرفانٍ 
التنوين اظتقدر فيكون يف اإلسم اظتمنوع من الصرف وىى بوزن مفاعل ألن  
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دنانَت  -كل الوزن مفاعل ىي ؽتنوع من الصرف. كأن نقول: )درىم إرفان
مصابيح الطريق(. والثاىن النون اظتعوض هبا عن التنوين, وذلك يف  -ورداىن

, فحذف النونو فصار  -كتبان  -مثل: قلمان موضعُت وىي: أحدقتا: اظتثٌت,
كتباِك. وثانيهما: رتع اظتذكر   –كتبا مث زيادة ضمَت ِك فصار قلماِك   -قلما

ساكنو   -ساكنون فحذف النوهنفصار مستوطنون -السامل, مثل: مستوطنون
 كما نقول: مستوطنو مدينة ساكن النبوية. 

ال يقال: الكتاب األستاذ, جترديو من "أل" إذا كانت اإلضافة معنوية, ف -ب(
الكتابك, ولكن أن نقول "كتاب األستاذ", قرآنك, كتبك. وأما يف  -القرآنك

اإلضافة اللفظية, فيجوز دخول"ال" على اظتضاف, بشرط أن يكون مثٌت, 
ؿتو: اظتكرم ما سليم, أو رتع مذكر ساظتا, ؿتو: اظتكرمو علي, أو مضافًا إىل 

 .43لصرف"مافيو "أل" ؿتو: الكاتب درس ا
 حذف اظتضاف أمر جائزا, ال واجبالو, إذا توفرت لو شروط ثالثة:  -ج(
وجود قرينة تدل على لفظو نصا, أو على لفظا آخر مبعناه حبيث ال يؤدي  -د(

حذفو إىل لبس, أو تغَت يف اظتعٌت, ففي ؿتو: ركبت ركوب الفرسان, كلمة 
ال كتوز حذف "ركوب" كتوز أن لتذف ألنو ال يتغَت معٌت األصلية. 

 اظتضاف, ألن حذفو يغَت اظتعٌت ويفسده فسادا كامال, غَت جائز قياسا. 
أن يقوم اظتضاف إليو مقام اظتضاف احملذوف ولتل ػتلو يف اإلعراب, أى  -ه(

فيعرف إعرابو, فيكون فاعال ىف مثل قولو تعاىل وجاء رسول ربك وقد يكن 
وا يف قلوهبم العجل بكفرىم اظتضاف احملذوف مفعول بو كقولو سبحانو )وأشرب

واألصلو حب العجل فحذف اظتضاف اظتضاف اظتفعل, وحل ػتلو اظتضاف 
إليو, وصار مفعوال بو, وكقولو تعاىل: وجاء ربك أى: أمر ربك, فحذف 

 بإعرابو.  -وىو العجل, ربك -وأعرب اظتضاف إليو -اظتضاف, حب, أمر
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اظتضاف إليو رتلة مل على أن يكون اظتضاف إليو مفردا صتملة, ولو كان  -و(
احملذوف, ومل تصح إقامة اظتضاف إليو مقام اظتضاف حملذوف, وبعبارة أوضع: 
أن يكون اظتضاف إليو من األشياء الىت تصلح ألن حتل ػتل اظتضاف احملذوف 
يف إعرابو, حيث ال يصح حذف اظتضاف إذا كان اظتضاف إليو رتلة, ففي 

ن, وحُت تصبيحون: اظتضاف إليو رتلة قولو تعاىل )فسبحان اهلل حُت تسمو 
 .44فعلية, واظتضاف كلمة حُت, وال كتوز اضتذف

كتب حذف التنوين إن وجد يف آخر اظتضاف قبل اإلضافة مثل: رداء,  -ز(
 يكون: "رداء ظلم". 

كتب أن حتذف نون اظتثٌت ورتع اظتذكر السامل ونلحقا هتا إن وقع أحدقتا  -ح(
 صتنود حارسو الوطن.مضافا فيو تلك النون مثل: ا

 اظتضاف يكتسبها أم لتتج اىل اظتضاف إليو يف ستة أمور, وىى: أما 
التعريف, ؿتو: غالم األمَت" عندما يكون اظتضاف إليو معرفة ألنو ال يعًتف  -أ(

اظتضاف إن كان مضاف إليو معرفة, عكسو, إن كان مضاف إليو معرفة 
 فتعريف اظتضاف.

التخصيص, ؿتو: "غالم رجل" ؽتا يكون اظتضاف إليو نكرة. أى تفيد  -ب(
ختصيص اظتضاف إن كان ماضاف إن كان مضاف إليو نكرة, ؿتو: آخر: 

 "قميص رجل", كلمة"رجل" تفيد ختصيص اظتضاف. 
التحفيف, ؿتو: طشاكر ػتمد" حينما يكون اظتضاف اسم فاعل, واظتضاف  -ج(

 إليو معمول. 
 و: "زيد اضتسن الوجو". ؽتا يكون اظتضاف صفة اظتشبهة. رفع القبح, ؿت -د(

 التذكَت, ؿتو: "إنارة العقل مكسوف". -ه(
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 . 45التأنيث, ؿتو: "قطعت بعض أصابعة" -و(
اظتضاف يكون عادة نكرة ويعرب حبسب موقعو يف اصتملة, مثل: سور اضتديقة 

 مرتفع )سور: مبتدأ مرفوع بالضمة(. 
 مفعول بو منصوب بالفتحة(. أخذت كتاب التلميذ )كتاب:

 ويالحظ أن اظتضاف يكون نكرة إذا كان اسم جنس كما يف اظتثالُت السابقُت.
أما إذا كان اظتضاف مشتقًا )أى اسم فاعل اسم مفعول أو صفة مشبهة 

 فيجوز تعريفو باداة التعريف ال(. 
 مثل: قابلت الرجَل الطويَل القامِة اصتعَد الشعِر.

ىناك أشتاء تلزم اإلضافة أى ال تستعمل مفردة بل تكون داءما مضافة. ومن 
  -لدى -أى -وحد -بعض -ذو -حواىل -قصارى -سوى -لدى -ىذه األشتاء: عند

 ليّب.  -وكلتا -كال
مثل: ىذا الرجل ذو ماٍل, وىو يبذل وحده, قصارى جهده ظتساعدة بعض 

 احملتادين.
 قد استعملت رتيعها مضاف. يالحظ أن "ذو ووجد وقصارى وبعض" 

 مثل: آخر: جاءىن كال الرجلُت وكلتا اظترأتُت. 
يالحظ أن "كال وكلتا" التضافان إال إىل معرفة مثٌت سواء أكان اشتا كما يف 

 اظتثال السابق أم ضمَتاً مثل: جاءىن الرجالن كالقتا واظترأتان كلتاقتا.
نصوب أضيف إليو حرف مثال ثالث: لبّيك اللهم لبّيك: ليّب مصدر مثٌت م

اطتطاب الكاف ومعٌت "لبّيك" إقامة بعد إقامة أى اجتاىى إليك وقصدى وإقباىل على 
 أمرك. 

تعرب حبسب موقعها يف  -أول  دون -حسب -غَت -بعد -الكلمات: قبل
 الكالم إذا كانت مضافة. 
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 قرأت القصة من أوعتا.  -جئتك دينار -مثل: جئت من قبليكم
 رف حبسب موقعها ألهنا مضافة(.)قبل وحسب وأول تع

 أعطيتو ديناراً فحسب. -مثل: هلل األمر من قبل ومن بعد
 )قبل وبعد وحسب بنيت على الضم ألن اظتضاف إليو ػتذوف(.

قد يكتسب اظتضاف اظتذكر من اظتضاف إليو اظتؤنث التأنيث بشرط أن يكون 
 يف اإلمكان حذف اظتضاف واإلبقاء على اظتضاف إليو مقامو.

ل: شبو اصتملة ىى كل عبارة )شبو وىى اسم مذكر اكتسب التأنيث من مث
 .46اظتضاف إليو: اصتملة(

 :المعرف بالنداء (8
, اظتنادى اظتقصود تعينو: اسم نكرة ىو منادا قصد، ويا غالم اظتعرف بالنداء

 اكتسب التعريف من قصد بالنداء
 اظتنادى اسم يقع بعد أداة من أدوات النداء

 ىى:وأدوات النداء 
 يا: لكل منادى مثل يا نائما استيقظ

 اعتمزة لنداء القريب مثل أػتمد أقبل
  47.أيا وىيا وأي لنداء البعيد مثل أيا ىل تسمعٌت 

 
 ومبحاثها: أساليب تدريس القواعد الثالث: المطلب -ج

نتكن أن نبدأ بتدريس احملو يف اظترحلة األول, ولكن على أن تعليم قواعده 
عرضا, فال كتعل عتا حصص خاصة يف جدول الدراسة, بل نعتمد يف دراستها على ما 
يعرض من خالل دروس القراءة والتعبَت من مسائل  وؿتن نوافق على البدء بالنحو يف 
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يف اللغة العربية أكثر من أن يتسع عتا ىذا  ىذه اظترحلة, ولكنا نعتمد أن مسائل النحو
اظتدخل العرض , وال بدعتا من دراسة منظمة, وتطبيق واسع النطاق, وىذا غَت ؽتكن إال 
يف حصص ختصص عتا, وإال أفسدنا حصص القراءة وخرجنا هبا عن الغاية اظتقصودة 

 منها.
ها اظتدرس وعلى اظتدرس وتصريفو وفهمو لغرضو, ولذا نرى تفيد لو أضاف إلي

 خربتو بتالميذه, ومعرفتو مبادتو:
البد من دروس للقواعد. يرى بعض اظتربُت أن أحسن طريقة لتعليم القواعد  -

 ىى الطريقة العرضية.
البد من الًتكيز على ناحية معينة: بعد أن تنشأ اضتاجة ينبغي أن ينتهز  -

 اظتعلم ىذه ليفهم التالميذ اظتصطلحات اظتتعلقة هبذه الناحية.
 .48بد من دراسة أثر البيئة: اظتنزل, والشارع, واضتى, واظتدرسةال -

 
 :ومبحاثها القواعد في تعليم اللغة العربيةالمطلب الرابع:  -د

 مفهوم القواعد في تعليم اللغة العربية: -1
تأيت أقتية القواعد من أقتية اللغة نفسيها, فال تكتب اللغة كتابة صحيحة إال 

الدرع الذي يصون اللسان من اطتطأ, ويدرأ الزلل عن العلم, فهي مبعرفة قواعد اللغوية 
تضبط قوانُت اللغة الصوتية, وتراكيب الكلمة واصتملة, وىي ضرورية ال يستغٌت عنها, 
واليها تستند الدراسة يف كل لغة, وكلما فتت اللغة وأتسعت زادت اضتاجة اىل دراسة ىذه 

 القواعد.

 :نوعُت من القواعد وتشمل قواعد اللغة العربية على
 القواعد النحو (5
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والقواعد الصرف. وختتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اصتملة 
وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا, أى أن قواعد النحو تنطر إىل الكلمة العربية من 

تغَت حيث أهنا معربة )أى يتغَت شكل آخرىا بتغَت موقعها يف اصتملة( أو مبنية )أى ال ي
 شكل آخرىا بتغَت موقعها يف الكالم(.

 قواعد الصرف (5
وأما قواعد الصرف فتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغَت بالزيادة  

 .49أو بالنقص
الصرف ىو تركيب اللغة العربية الىت تفيد لتعريف بينة الكلمة العربية وما يطرأ 

فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو  .50عليها من تغَت بالزيادة أو بالنقص
من تصريف وإعالل وإدغام وإبدال وبو نعرف ما يبحث أن تكون عليو بتية الكلمة قبل 

 انتظمها يف اصتملة.
والصرف من أىم العلوم العربية. ألن عليو اظتعّول يف ضبط صيغ الكلم,  

والسماعية والشاّذة ومعرفة ما ومعرفة تصرغَتىا والنسبة إليها والعلم باصتمع القياسّية 
يعًتى الكلمات من إعالل أو إدغام أو إبدال, وغَت ذلك من األصول الىت كتب على 
كل أديب وعامل أن يعرفها, خشّية الوقوع يف أخطاء يقع فيها كثَت من اظتتأدينب, الذين 

 .51ال حّظ عتم من ىذا العلم اصتليل النافع
د الوسيلة لتحسُت تركيب اللغة العربية ىو ويف تعلم الصرف مركز الدئرة يف اح

وحدة الدروس الىت تفيد لتعريف بينة الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغَت بالزيادة أو 
 .52بالنقص
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 :أهداف تعليم القواعد العربية -2

للقواعد أىدف عدة تتمثل يف غتموعتُت: األول نظرية, واألخرى وظيفة. 
واألىداف النظرية لتدريس القواعد ترمي اىل تعليم تعميمات عامة شاملة عن اللغة, ويعد 
ىذا ىدفا رئيسا يف تدريس القواعد, ألن ىذه التعميمات ضوابط نتكن أن يستعملها 

 فيها مقومات إنتقال إثر التدريب.  اإلنسان يف موافق ؽتاثلة اذا ما توافرت
 وتعليم تلك التعميمات أمر ضروري وأساس والسيما يف اظترحلة الثانوية. 

يف حُت ترمي األىداف الوظيفة اىل مساعدة اظتتعلمُت يف تطبيق تلك 
التعميمات واضتقائق يف موافق لغوية ؼتتلفة لتنمية القراءة والكتابة والتحدث واإلستماع. 

تعليم تلك التعميمات يف إطار من اظتوافق اللغوية الىت جتري يف استعمال وأن يكون 
ألسنة اظتثقفُت واقالمهم. واىداف تدريس القواعد ال يصح تدريسها منفصلة أو منعزلة 

 .53ألهنا متداخلة
ونتكن إرتال أىداف تدريس القواعد والفوائد الىت تتحقق من تدريسها فيما 

 يأيت: 
أء يف الكالم, وصون األقالم من الزلل يف عصمة األلسن من اطتط (5

الكتابة, ولعل ىذا من األىداف اظتهمة اليت دعت العرب اىل وضع قواعد 
 النحو.

تعويد الطلبة التفكَت اظتنظم, وتقونتية اظتالحظة, وتدريبهم على اظتوازنة,   (5
 وتربية ملكات االستنباط واضتكم والتعليل.

ت يف اصتملة, وىذا يساعدىم على دتكن الطلبة من معرفة مواقع الكلما (2
 فهم معٌت الكالم فهما جييدا.
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زيادة الثروة اللغوية واألدبية عن طريق األمثلة اظتتنوعة يف تدريس القواعد.  (2
فيكون األسلوب رتيال ومؤثرا, ومساعدة اظتتعلمُت على فهم اظتقصود من 

 الكالم البليغ.
الفكري واالجتماعي مبا يتفق إفادة من أمثلة القواعد وتطبيقاتو يف التوجيو  (2

 .54واألىداف العامة يف الًتبية والتعليم
 

 طريقة تعليم القواعد العربية: -3
الطريقة كما يعّرف الًتبويون ىى: الوسيلة أو االسًتاتيجية أو اطتطط أو 
اإلجراءات وىى تتكر يف الظروف اظتتشبهة يف اظتوقف التعليمية اظتماثلة وهتدف اىل حتقيق 

رف وألسس واالجتاىات والقواعد ودتكينها يف نفوس الدارسُت بغية حتقيق وصول اظتعا
األىدف التعليمية وإذا نظرنا اىل الطريقة كلفظ شائع بُت الناس ندرك أهنا ىي األسلوب 

أن يقوم بو يف أداء عمل ما وىى أيضا من ىذه الوجو فتط ناالحظ الذي تعّود كل فرد 
 .55يل الوسيلة الىت تتبع للوصول اىل ىدف معُتتكراه يف غتل اظتعامالت وىى بالتا

 الطريقة اإللقائية (5
وىى طريقة قدنتة عند العرب والعيونان, قائمة على جهد اظتعلم, ويقصد هبا 

اظتعلم بتزويد تالميذه مبجموعة من القضايا أو اظتفاىيم اظتتعلقة مبوضوع معُت, وىذه  قيام
الطريقة تصلح رمبا يف التدريس للكبار الراشدين أو الطالب ذوي األعداد الكبَتة, مثل 
اصتامعات, وىي أسهل إسًتاتيجية للتدريس يف وصفها, وحتديدىا ما دام أن دور احملاضر 

 , ولكن من عيوهبا:ىو نقل اظتعلومات
أن دور اظتتعلم سليب, كما يصعب اكتساب كثَت من الصفات االجتماعية 
اظترغوب فيها مثل احًتام آراء اآلخرين, واظتشاركة النشطة, واإلصفاء وىذا ما جعل 
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العالمة ابن خلدون يثون ضد ىذه الطريقة يف التعليم ويقًتح طريقة أخرى رآىا مثل 
يث يقول: اعلم أن تلقُت العلوم للمتعلمُت إفتا يكون مفيدا إذا  وأكثر فائدة وإكتابية ح

كان على التدرج شيئا, قليال, يلقي عليو أوال مسائل من كل باب من الفن ىى أصول 
ذلك الباب ويقرب لو يف شرحها على سبيل اإلرتال ويراعى يف ذلك قوة عقلو, 

وعند ذلك لتصل لو ملكة يف  واستعداده لقبول ما يورد عليو حىت ينتهى إىل آخر الفن,
ذلك العلم إال أهنا جزئية وضعيفة. وغايتها أهنا ىيأتو لفهم الفن وحتصيل مسائلو, مث 
يرجع إىل الفن ثانية فَتفعو يف التلقية عن ذلك الرتبة إىل أعلى منها ويستويف الشرح 

 .56والبيان
 الطريقة القياسية (5

دأ بعرض القاعدة على وىي كذلك طريقة قامة على جهد اظتعلم, الىت تب
وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية السبورة مث يأيت باألمثلة الىت تؤيد القاعدة وتوضحها, 

جدوى ىذه الطريقة يف التدريس عن كل من الطريقة االستقرائية وطريقة النصوص 
األدبية, وتعتمد ىذه الطريقة على حفظ اظتصطلحات النحوية أو الصرفية من قبل 

ترديدىا فقط, والقياسية يف الواقع صورة موسعة طتطوة التطبيق من الطريقة اظتتعلم, و 
االستقرائية يقدم اظتعلم فيها إما األسس العامة والقواعد والقوانُت جاىزة إىل الطلبة 
لتطبيق على األمثلة واضتقائق اصتزئية الىت سبق أن ألقيت على اظتتعلمُت وىذه الطريقة 

ألهنا تبدأ باجملرد, أي بذكر القاعدة كاملة, ويف ىذا ؼتالفة  تتطلب عدليات عقلية معقدة
لسَت النمو اللغوي لدى اظتتعليمن, وؼتالفة لطبيعة اللغة اظتتعلمة نفسها, ففي الواقع أن 
اصتزيات أقرب إىل مدارك اظتتعلمُت من الكليات, ومن أمثلة الكتب الىت ألفت وفق ىذه 

بية ظتصطفى الغالبيٍت, وكتاب النحو الوايف لعباس الطريقة نذكر كتاب جامع الدروس العر 
 .57حسن
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 ئيةااالستقر  الطريقة (2

األظتاين فردريك ىاربات, وىي من لقد ارتبطت ىذه الطريقة بطهور اظتفكر 
الطريق القائمة على جهد اظتعلم, ونشاط اظتتعلم وىي تقوم على نظرية يف علم النفس 

 الًتابطي تسمى نظرية. وحتقيق ىذه الطريقة كثَتا من اظتارسات الًتبوية منها: 
 إكتابية التلميذ واستثارة دوافعة ؿتو التعليم, إذا أن استثارة دوافعو تؤدي إىل (5)

 سرعة الفهم والتعلم.
 حتقيق كثَتا من التفاعل بُت الدرس والتالميذ (5)
تعمل على حفظ تفكَت اظتتعلمُت, وتوصل إىل اضتكم العام تدركتيا, وذلك  (2)

 كتعل اظتعٌت جليا واضحا فيصَت عليو التطبيق سهال.
ونتكن اصتمع بُت الطريقتُت: القياسية واالستقرائية حتت اسم الطريقة  (2)

 .58االستداللية
 الطريقة االستداللية (2

وىى الىت يتم فيها استنتاج للكليات من اصتزئيات من الكليات واظتعلم الناجح 
ىو الذي يلجأ إىل استخدام ىاتُت الطريقتُت يف الوقت اظتناسب فبعد أن ينتهي اظتعلم 
من استنباط القاعدة باالستقراء يلجأ إىل القياس, وذلك لتزوين اظتتعلمُت باظتادة اليت 
يدور حوعتا تفكَت ىم وليثبت ما انتهوا إليو من حكم عند استنباط القاعدة ويكون ىذا 

 .59مبثابة التقوًن التحصيل
 طريقة النصوص األدبية اظتعدلة (2

وقد ظهرت ىذه الطريقة يف هناية األربعينيات يف كتاب )تيسَت النحو( للمرحلة 
االبتدائية من تألف عبد العزيز الغوصي وآخرين وقد اعتمد مؤلفو الكتاب على القصة 
اظتسلسة األجزاء واىتموا يف كل جزء منها بإبراز تشكيلة لغوية تصلح مقدمة لقاعدة 
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ذ عليها بعض التمرينات. وما دتتاز بو ىذه الطريقة ىو معينة, فإذا ما ثبتت القاعدة أخ
مزجها للقواعد باللغة نفسها ومعاصتتها يف سياق لغوي علمي وأديب متكامل, وأهنا تقلل 
من إحساس بصعوبة النحو, وتظهر قيمة يف فهم الًتاكيب وجتعلو وسيلة ألىداف أكرب 

لرغم من ىذه اظتزايا لطريق النص إال ىي الفهم واظتوازنة والتفكَت اظتنطقي اظترتب. وعلى ا
أهنا ال ختلو من مآخذ أقتها: صعوبة اضتصول على نص متكامل متدم الغرض الذي 
وضع من أجلو ألن كاتب النص مل يهدف إىل مراعاة غاية لغوية معينة أو معاصتة 
موضوع ؿتوي معُت. مث إذا كان اعتدف من النص ىو تضمينو مسائل ؿتوية معينة لتتاج 

 .60يها درس معُت فيتصف ىذا النص بالتكلف ومتلو من أدبيتوإل
 

 :الجوانب المهمة عن تعليم القواعد وعالقتها بمهارة اللغوية -4
يف تعليم القواعد العريبة باظتنهج وحدة األىداف الىت قررهتها إىل قواعد النحو 

علم وللمدرّس البد اظتدرّس أن يستخدام يف تعليم القواعد يف عملية التعليم والت والصرف
 دور ىام أن يستخدام اسًتاتيجية تعليم القواعد ومسؤلية عظيمة ىي: 

يضم عينات من األعمال واألنشطة واظتشروعات والتقارير اليت يقوم هبا  (5
الطالب ويشمل مدى ما حققو من تقدم وفتو لتحقيق أىداف ػتدده 

ذا ويشارك الطالب يف اختيارىا من خالل معايَت وأسس توضع مسبقا عت
أالختيار . وقيمة البورتفوليو تكمن يف أهنا توفر الفرصة للطالب يف أن 

 يكون مشاركا وفعاال نشطا يف عمليات التعليم.
 يستخدام اظتدرّس تعليم القواعد نوعُت وىى النحو الصرفية. (5
 أن يقوم اظتدرس بالتقوًن عن عملية التعليمية يف تعليم القواعد. (2
 .61تعليم القواعدأن يعطى النتيجة للطلبة يف  (2
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لعلو من أسباب صعوبة النحو العريب يف اظتدارس أهنا كدست أبواب النحو يف 
التالميذ, وأن عناية اظتعلمُت متجهة إىل اصتانب النظرى منها, فلم منهجها, وأرق هبا 

يعنوا بالناحية التطبيقية إال بالقدر الذي يساعد على فهم القاعدة وحفظها للمرور يف 
 عادة بصورة ال تتطلب أكثر من ذلك. امتحان يوضع

ومعلم اللغة العربية ليس يف حاجة إىل أن يقتنع بأهنال خَت يف قواعد يفهمها 
الطلبة ولتفظوهنا دون أن تتبع بتطبيق عمل كتعل اللغة مهارة من شأهنا سرعة األداء مع 

َتة من صحة التعبَت, ولكنو ال كتد من الوقت متسعا للتطبيق على ىذه األبواب الكث
النحو الىت شحن هبا اظتنهج الدراسى من غَت دتيز بُت ماىو ضرورى منها وما ىو غَت 

 .62ضرورى
والشروط الىت ينبغى أن تتوفر يف اطتربات اظتوجهة لتعليم القواعد على نوعُت: 
شروط خاصة كتب أت تتتوفر يف خربات القواعدة. أما شروط العامة فأقتها األربعة 

 التالية:
 كون اطتربة متصلة من أغراض اظتتعلمُت أو سد حاجة.كتب أن ت (5)
كتب أن تكون االستجابة اظتراد من التالميذ القيام هبا يف أثناء اطتربة ىف  (5)

 نطاق استداد.
كتب أن تتيح اطتربة للمتعلمُت فرصة ؽتارسة السلوك الذي يراد منهم  (2)

 تعلمو.
اظتتعلم أو كتب أن تشتمل اطتربة على نتائج تؤدى إىل تثبيت سلوك  (2)

 تعديل
كتب أن تشتمل اطتربة على مشكالت تتب القواعد واظتفاىم  (2)

 واظتصطلحات عن طريق القيام
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كتب أن يوجو اجملهود إىل اكتساب القواعد والصطلحات األساسية  (9)
الالزمة ضتال اظتشكلة يف مهارة اللغوية ىو مهارة الكتابة, القراءة, 

 .63الكالم, واإلستماع
 

 :ومبحاثها نتئج التعليممؤشّر  المطلب الخامس: -ه
 SMA N 1  ب         كما طلعت يف كتاب تعليم اللغة العربية الىت تستخدم اظتدرس

Manyak Payed  فيما يلي مؤشّر نتئج التعليمأن: 
 يستطيع الطلبة يفرق النكرة واظتعرفة كتيدة وصحيحة (5
 يستطيع الطلبة يتغَت النكرة  أن يكون اظتعرفة (5
 يدة وصحيحةكرة واظتعرفة يف النصوص العربية جبيعُت النيستطيع الطلبة  (2
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 الفصل الثالث
 البحث يةنهجم

 
 :منهج البحث - أ

 الكّمى مبدخل التحليلي الوصف منهج ىى البحث اىذ لكتابة منهج نإ

 بالبحث وقامت .SMAN 1 Manyak Payed بـــــــ  باحثةال هبا تبحث الىت الطريقة يعٌت

 البحث ىذا بةكتا يف تستخدم الىت الطريقة وأما SMAN 1 Manyak Payed بـــــــ  ادليداىن

  .والتحليلية  الوصفية الطريقة
سيطرة الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف  دلعرفة الوصفي, ويسمى
 ادلعلومات حيث من وصفية صورة على SMA N 1 Manyak Payed بـ تعليم اللغة العربية

 أو ظواىر إىل هتدف ألهنا الوصفية الطريقة الباحثة تستخدم ادلدرسة. تلك يف ادلوجودة

 هبا اخلاصة الظروف ووصف عنها وادلالحظات وادلعلومات احلقائق مجع يف ادلعينة أشياء

 .1الواقع يف فيها توجد كما حالتها وتقدير
 إىل النظر سبيل على البيانات جتمع سوف الباحثة ألن بالتحليل, ويسمى

 تسجيل من ثةالباح تعلم أن بعد شك بال وىذ ادلدرسة, يف والتعلم التعليم انشطة مجيع

 يف ورلتمعها الباحثة بني احلوار جيرى وبعد ادلالحظات عطياتوم ادلتعلقة األوراق

                                                             
1
 Moch, Ainim, M.Pd,Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 

Cetakan Pertama, 2007), h. 67 



05 

 

حجمها أو  أو ا يوضح مقدار ىذه الظاىرةأما التعبري الكمي يصف وصفا رقمي ادليدان.
 .2درجات ارتباطها مع الظواىر ادلختلفة األخرى

 
 ا:اختياره وأسلوب وعينته البحث تمعمج -ب

ــب  XI الثاين فصل البالط مجيع ىو البحث ىذا ىف تمعاجمل أما  SMA N 1 ـــ

Manyak Payed من متنجانس جزء ىي العينة أن حني يف طالبا, "939" وعددىم 

 مراعاهتا. يتعني اليت اجملتمع
 فصل كل من ادلختارة بالعينة الباحثة فقامت الدراسة, ىذه يف العينة لتحديد

 purposive) اإلجنلزي اللغة ىف يقال أو القصدية أو الغرضية بالعينة طريقة على

sampling) ـــــــب يسمى اإلندونسية اللغة وىف(Sampling pertimbangan)  الغرضية طريقة 

العينات على االعتبار عند أخذ العينات بطريقة حبيث يتم حتديد واستند أخذ  تعٌت
أولئك الذين لديهم خربة. أخذ  -التمثيل من قبل الباحثني على أساس النظر يف الناس 

 .3العينات يف ىذه الطريقة ىي أفضل كما ىو احلال استنادا إىل جتربة خمتلف األطراف
 97 وعدىم (,(XI IPA 1 الثاين الصف يف الطالب ىو البحث ىذا يف العينة وىذا

  البحوث. إلجراءا نادلمك الطالبة
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  :البحث متغيرات -ج
سيطرة الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف  ىو لبحثا ىذا تابع تغري

 SMA N 1 Manyak Payed بـ تعليم اللغة العربية
 

 :البحث أداوت - د
 ة:اآلتي األدوات ستحداماب البحث ىذ الباحثة تقوم 

 ادلالحظة -7
  نشاطات من ادلوجودة الظواىر عن البيانات جلمع ادلالحظة الباحثة تستخدم

 الباحثة تقوم التعليمية. العملية هبذه وإىتمامهم اشًتاكهم من الطلبةو  ادلدرسّ 

 يف التعليم عملية يف ميذوالتال ادلدرس بني تتعلق الىت التعليمية طةاألنش بادلالحظة
 دليل أو ادليدايت والتقرير ادلالحظة منط ىي ادلستخدمة ادلالحظة وأدوات الفصل.

 ادلستعدة. ادلالحظة
 ادلقابلة -9

 تعليم حبالة ادلتعلقة البيانات جلمع ادلدرسة رئيس مع بادلقابلة الباحثة تستخدم

 البيانات جلمع وادلقابلة ادلدرسة. ىذه وأحوال SMA N 1 Manyak Payed بـ العربية اللغة

سيطرة الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم  عن العربية اللغة مدرس مع
  SMA N 1 Manyak Payed بـ اللغة العربية
 اإلختبار -3

سيطرة الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة  دلعرفة اختبار الباحثة تستخدم
سيطرة  واالختبار جلمع البيانات عن SMA N 1 Manyak Payed بـ يف تعليم اللغة العربية
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قامت الباحثة , واالختبار ادلستخدمة ىي و الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة
سيطرة الطلبة على استيعاب اسم القواعد عن  ع سؤال اإلختبار من خالل تعليم بتوزي

اسم عن  القواعد ادلادة ادلتعلقة  مبادة التعليم, واالختبار ادلستخدمة ىي النكرة وادلعرفة
  .النكرة وادلعرفة

 

 :البيانات مصادر -ه
 إىل حيتاج الذي التحليل الوصفى البحث ميمتص ىو البحث ىذا تصميم إن

سيطرة  عن النتائج تلك من والتفسري صفالو  ىو الكيفية والبيانات الكيفية. البيانات
 SMA N 1 Manyak بـ وادلعرفة يف تعليم اللغة العربيةالطلبة على استيعاب اسم النكرة 

Payed. ـــــب الطلبة مجيع تتكون البحث ىذا يف البيانات ومصادر SMA N 1 Manyak 

Payed 9177 سنة.  
 ىى: الباحثة هبا حتتاج الىت البيانات فمن

 .SMA N 1 Manyak Payed ــــــب ادلدرسة أحوال عن البيانات -7
الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم  سيطرة عن البيانات -9

 SMA N 1 Manyak Payed بـ اللغة العربية
 يلى: كما مصادرىا على الباحثة فقررت بيانات تلك وجلميع

 SMA N 1 Manyak Payed ــــــــب ادلدرسة رئيس -7
 SMA N 1 Manyak Payed ـــــــب العربية العربيةاللغة مدّرس -9
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 :البيانات جمع أسلوب - و
 جلمع الباحثة قبل من تنفيذىا طريقة أو أسلوب ىو البيانات مجع أسلوب 

  يلي: فيما على الدراسة ىذه يف البيانات مجع أسلوب إن البيانات.
 مالحظة -7

 يف خمتلفة عوامل على تنطوي ألهنا معقدة البيانات جلمع طريقة ىي ادلالحظة 
 ادلالحظة من الفئة ذلذه تنتمي ال الباحثة أن البيانات ومجع ادلالحظة أساليب التنفيذ,

سيطرة الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم  ادلباشرة الباحثة أن ادلباشرة
 ادلالحظة  الباحثة أن ادلالحظة البيانات SMA N 1 Manyak Payed ـــــب اللغة العربية

 ادلدرسة. ىذه يف تعلق مما ادلباشرة
 مقابلة -9

 والوسؤال لوجو وجها خالل من تتم اليت البيانات جلمع تقنية ىي ادلقابلة 

 ذلذه تنتمي ال الباحثة أن للمقابلة بالنسبة أما الرأي, وأىل الباحثة بني مباشرة واإلجابة

 البيانات احلرة. اجلواب كان ان مقابلة ىو احلرة( )مقابلة منظم غري ادلقابالت من الفئة

 .وادلعرفة رةكالن اسم بتعليم قةادلعل احلالة ادلباشرة مقابلة الباحثة أن مقابلة
 االختبار -3

 اختبار الباحثة تستخدم بقواعد, ادلتعلقة البيانات مجع طريقة ىو االختبار

 SMA N 1 بـ الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة العربيةسيطرة  دلعرفة

Manyak Payedالطلبة على اسم النكرة وادلعرفة يانات عن سيطرة. واالختبار جلمع الب ,
ع سؤال اإلختبار من خالل تعليم اسم قامت الباحثة بتوزيواالختبار ادلستخدمة ىي و 
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ادلستخدمة يف الفصل ارات تناسب بادلادة تعليم القواعد , وىذه االختبالنكرة وادلعرفة
 اسم النكرة وادلعرفة. أما ادلادة ادلستخدمة ىى الثاين الطالب

 التحليلى. يالوصف بطريقة فتحللها الباحثة وجدهبا الىت البيانات وأما 

 وىذا البيانات مجع عملية مع يتضمن البحث ىذا يف ادلوجودة البيانات والتحليل

 حتليل من الباحثة تتمكن ولكي والصرب. التفكري إىل حتتاج مشكل عمل التحليل

 يلى: كما البيانات حتليل خطوات تتبع أن البد البيانات أو ادلعلومات
  البيانات تصنيف -7

 ودخل البيانات. بتصنيف الباحثة قومت البيانات, مجع ةالباحث تقام ما بعد

 لديها تبقى حىت النافعة غري والبيانات النافعة البيانات وتعني حتديد التصنيف ىذا يف

 مشكلة حسب على وتفصيلها اجملموعة البيانات الباحثة تفريق مث النافعة, البيانات

 .ةالباحث هاتقدم الىت البحث
 واتفسار  تبولتنج أسلوب فهى البيانات يفتصن يف ادلستخدم األسلوب أما

 البيانات. إستخدم األسلوب إلدخال البيانات احملسوبة إىل اجلدول بالرموز:
 P= f\Nx100%:   الوصف

 :  نبحث pأرقام نسبة 

  f      .تردد من أن نسبة ادلاؤية : 

   N   : 4 عدد اإلفراد. 
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 البيانات أستفسار -9
 1.3جدوال 

 الطلبة في اإلختبارمعاير نجاح 
 ادلستوى الدرجات مدى الرقم
 جدا جيد 97-711 7
 جيد 87-89 9
 حسن 77-79 3
 مقبول 67-69 4
 ضعيف 1-61 5

 
 :تاالبيان أسلوب تحليل -ز

ولتحصل البيانات تكتب الباحثة واجلدول خالصة بالبيانات الىت يتعلق ىذا  
( حيث أن deduktifبالطريقة القياسية )البحث. مث رّتب الباحثة اليانات والبحث 

. وىذا ادلنهج ىو أسلوب حتليل البيانات الىت 5اخلالصة اخلاصة يؤخذ من فكرة العامة
مجعها الباحثة, مث حتليل تللك البيانات وتطورة بالعالقات ادلعينات البحث. وجتمع 

بيانات مقبولة البيانات األخرى باإلستمرار حىت تكون البيانات مقبولة. فإذا كانت ال
 .6فسوف تكون نظرية
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  :الدراسة تنفد راحلم  -ح
 اآلتية: ادلراحل يف الدراسة بتنفيذ الباحثة تقوم

 اإلستعداد -7
 SMA N 1 Manyak Payed ــــــب رئيس إىل الباحثة استأذنت -9
 SMA N 1 Manyak Payed ـــــــب يةادليدان بادلالحظة الباحثة مالحظة -3
 SMA N 1 Manyak Payed ـــــــب العربية اللغة مدرس مع مقابلة -4
سيطرة الطلبة على استيعاب اسم  عرفةدل الطلبة إىل اإلختبار سؤال توزيع -5

 SMA N 1 Manyak Payed بـ النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة العربية
سيطرة الطلبة على استيعاب اسم  العميقة الحظةبادل الباحثة قامت -6

 ,SMA N 1 Manyak Payed بـ وادلعرفة يف تعليم اللغة العربيةالنكرة 
الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف  يواجهها الىت مشكالتو 

 SMA N 1 Manyak Payed بـ تعليم اللغة العربية
سيطرة الطلبة على استيعاب اسم النكرة قامت الباحثة بادلقابلة دلعرفة  -7

 مشكالتو  ,SMA N 1 Manyak Payed بـ العربيةوادلعرفة يف تعليم اللغة 

الطلبة على استيعاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة  يواجهها الىت
 SMA N 1 Manyak Payed بـ العربية
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 الفصل الرابع
 الدراسات الميدانية

 

 : SMAN 1 Manyak Payed   لمحة  عن - أ
 SMAN 1 Manyak Payed تاريخ نشأة -1

, بأتشية سة من املدارس احلكومية العامةاملدر  SMAN 1 Manyak Payedإن 
ــ  حىت  ,475كلومًت   SMAN 1 Manyak Payedوقع ىذه املدرسة يف مدينة صغرية بــ

 ,نوفمبري 75ت ىذه املدرسة يف التاريخ امقيسهل زيارهتا يف كل حني من األحيان. و 
, وأما عدد املدرسني يف ىذه املدرسة ئيس املدرسة أنشر حيىيوأما ر  .م 0222السنة 
مدرسا بعضهم من خترج يف جامعة الرانريى وبعضهم من خترج يف جامعة زاوية  75يبلغ 

تشوت كاال وغريىا من اجلامعات الىت تكون يف أتشية. وأما مدرس اللغة العربية يف ىذه 
مدرسا. وأما عدد الطالب من الصف األول إىل الصف الثالث  0املدرسة فيبلغ عددىم 

 . 1طالبا 507حسب 
 
 موقع الجعرفى: -2

مًتا  475وواسعتها حواىل بندا أتشية  - ميدانىذه املدرسة وقع يف شارع 
مكتار لبناء بعض  050, 5تامينج. وسعة  توالنج باروManyak Payed  مربعا, وقرية

فمن املباين والوسائل استخدمها لعملية التعليم املباين اليت تعمل يف جمال التعليم. 
 .والتعلم
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 :المباني والوسائل -3
 4.1جدول: 

 فمن المباني والوسائل استخدمها لعملية التعليم والتعلم
 احوال اجلملة نوع من الوسائل والتصاالت رقم
 

 
7-  

 
 
 
 
 
 
 
 

 جيد 7 املدرسة العالية
 جيد 7 غرفة رئيس املدرسة 

 جيد 07 فصول
 جيد 0 غرفة املدرسة
 جيد 7 غرفة التنظيم

 جيد 7 معمل كمبيوتر
 جيد 7 معمل الطبعي

 جيد 7 معمل اللغة
 جيد 7 معمل الّدعوة

 جيد 7 مكتبة

 جيد 7 مصلى  -0
 جيد 7 بيوت للمدرس
 جيد 7 مقصف الطلبة

 جيد 7 إدارة سكيتاريات
 جيد 7 مركز األمن

 جيد 7 بيت القرض
 جيد 7 ملعب كرة الّسلة
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 2جيد 7 ملعب كرة القدم
 

واحوال الوسائل يف اجلدول السابق ميكن إستعمال هلا, لكن توجد عدة وسائل  
 SMAN 1 Manyakالميكن إستعماهلا يف العملية التعليم كمعمل اللغة, ومعمل اللغة 

Payed  الميكن إستعماهلا يف ىذا الوقت ألن وسائل يف ىذا املعمل الميكن إستعماهلا يف
 .3عملية التعليم
 
 الطلبة:حالة المدرسين و  -4

 حالة المدرس: -أ(
مدرسا, منهم  75, وعدد املدرسني وكان رئيس املدرسة أنشر حيىي, املاجستري

الدين االسالمية ومنهم من يعلم املواد يف علوم الطبيعة ومنهم من  علوممن يعلم املواد يف 
مدرسا, وىم  75يعلم املواد يف علوم االجتماعية. وإن املدرسني يف ىذه املدرسة عددىم 

, وأكثرىم ما يزال يستمرون ن من املدرسوأستاذة, وىم متخرجو  يتكون من أستاذا
 (.s2( واملاجستري )s1دراستهم يف اجلامعة وحصل بعضهم على درجة ديبلوم بكال ريوس)

يف العام   SMAN 1 Manyak Payed وكان عدد املدرسني الذين يدرسون يف
بند  UNSYIAHيف جامعة الرانريي بند أتشية, جامعة  ونخرجمتالدراسي منهم من 

 ت كاال لنجسا وغريىا من املعهد واجلامعة واملشهورة بأتشيو.تشو ية وجامعة تشأ
 ىذه ولتضيح مدرسا. 0 عددمها املدرسة ىذه يف العربية غةالل مدرس وأما

 اآلتية: اجلدوال يف الباحثة قدمتها األحوال
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 4.2ل جدو 
  اللغة العربية أسماء المدرس

 امساء املدرسني رقم
 ا  -د -ف -, سدرماويت 7
 ا –د  -ف -س, رمساويت ناسوتيون 0

  
 من كلية الًتبية ا متخرجهمايف ىذه املدرسة كلهم رسهما: أن مد4.0ليدل اجلدو 

 
 حالة الطلبة: -ب(

مث ملعرفة أحوال الطالب يف ىذه املدرسة قامت الباحثة بعض البيانات بناظر 
طالبا, ىم يتكون  127قد بلغ عدد الطالب يف ىذه مدرسة إىل تقدير املدرسة وىي 

طالبات, ىم يأتون من والية أتشية وغريىا. فعلى التفصيل  555 طالبا و 843من 
 عددىم كما يلى:

 4.3جدول 
 SMAN 1 Manyak Payedـــــــ بعدد الطلبة في المدرسة 

 مجموع الطلبات عدد الطالب عدد الفصل عدد الفصل رقم

7 
7 8 741 722 041 
0 9 777 708 059 
5 8 97 747 051 

 5074 555 548 07 مجموع
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 وتفسيرها: وتحليلها البيانات ضعر  - ب
 :البيانات ضعر  ( أ

 ىى البيانات جلمع املستخدمة البحث وسائل أن منهج يف الباحثة تذكر  كما
 فهذه ىى تلك األدوات:  عن املتعلقة البيانات الباحثة فتوجد ,اإلختبارو  املالحضة

 
 :البيانات من المالحظة -1

 بعد عملت الباحثة املالحظة يف مجع البيانات لكتابة ىذا البحث عن األمور اآلتية:
 وتقوم واملعرفة النكرة والتعلم التعلم عملية رفةملع هبا الباحثة فتقوم املالحظة, أما

 أيضا. التعليم وأحوال والطالبة, املدرسني, املدرسة, أحوال مبالحظة ىنا الباحثة
 اللغة, معمل املدرسة, وإدارة العالية املستوى الدرسة من فتكون املدرسة أما

  ا,نفر   العربية اللغة مدرس  وأما وغريىا, املكتبة,
 املفردات فيها تتكون حيث الوحدة نظرية على فتكون العربية اللغة مادة وأما 

 املالحظةو  .5والتمرينات الكتابة, اإلستماع, والكالم, والقراءة, ,والقواعد واحلوار,
كما  SMAN 1 Manyak Payed  ـبـــــــ  املدرس نشاطات على التعليمية اإلجراءات حول
 يلي:
 كلمة النكرة واملعرفة يف سبورة  ةسكتب املدرّ ت ( أ

 كتب يف السبورة.وتالنكرة واملعرفة املادة عن  تعطي املدّرسة  ( ب

 النكرة واملعرفةعن املادة عن  تشرح املدّرسة ( ج

 الفصل جبيد. تنظم املدّرسة ( د

 .ألمثلة من النكرة واملعرفةا الطالب لتكون تؤمر املدّرسة ( ه

 ليعطى اجلملة األخرى من النكرة واملعرفة ةسؤمر املدرّ ت ( و
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 يعد املدرس ما مل يفهمون الطلبة الىت تتعلق بالنكرة واملعرفة ( ز

 املنزل واجبة ةساملدرّ  عطيت ( ح

 النكرة واملعرفة تعليم الطالب رغبي ( ط

 ,يكتب املدرس كلمة النكرة واملعرفة يف سبورة أن املالحظة البيانات من
عن التعريف, تقسيم  ةإذا كان املباحث  النكرة واملعرفة يعطي املدرسني املادة عن ولذلك

جبيد, وىكذا سوف النكرة واملعرفة واألمثلة, ويتم ذلك ويشرح املدرسني عن املادة عن 
 املدرسني ينظم الفصل جبيد لعلى يفهم الطالب املادة فهما جيدا.

النكرة ألمثلة من املادة ا أمر املدرسني الطالب يكونوباإلضافة إىل ذالك 
 املدرس يعطييعد املدرس ما مل يفهمون الطلبة الىت تتعلق بالنكرة واملعرفة, , واملعرفة
 الطالب يرغب وبذلك واالمتحان, التدريبات يف للطالبات النتائج ليزيد املنزل واجبة

  املدرس نشاطاتكما توجد الباحثة من البيانات املالحظة مع النكرة واملعرفة.   تعليم يف
 م النكرة واملعرفة.يف تعلي

   
 المقابلة: من البيانات -2

 SMAN 1  ـبـــــــ قد قامت الباحثة املقابلة مع مدرّس اللغة العربية يف الصف الثاين

Manyak Payed 6وجدت الباحثة بعض املعلومات عن: 
 SMAN 1 Manyak Payed  ـبـــــــ النكرة واملعرفة املدرس قبل يدرس استعداد ( أ

والطرق الىت حتتاج يف تعليم  ،والوسائل ،اعداد ختطيط الدرساستعداد املدرس  
 (.النكرة واملعرفةقواعد )

 SMAN 1 Manyak Payed  النكرة واملعرفة بــــــــطرق ووسائل مستخدم يف تعليم  ( ب
وامنا ، طريقة والوسائل الىت تستخدم طريقة القواعد والًتمجةإجابة عن سؤال فإن 

 .، والسبورة، وغري ذلكالبطاقاتوسائل ىي 
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 SMAN 1 Manyak  يسخدم املدرسني يف تعليم النكرة واملعرفة بــــــــالىت خطوات  ( ج

Payed  
عطي ت, و رة واملعرفةكيت تودي يف تعليم النالخطوات قد أجابت مدرسة من 
, األمثلة من النكرة وتشرح  تعريف ،النكرة واملعرفة عالمت اجلملة اليت فيها

وتطلب املدرس من الطلبة  ،من النكرة واملعرفة فيهاوتذكر عالمات  ،واملعرفة
 .النكرة واملعرفة وتعطي املدرس واجبة املنزل لكتابة اجلملة الىت فيها

 SMAN 1 Manyak النكرة واملعرفة بــــــــمشكالت الىت تواجهها املدرستني يف تعليم  ( د

Payed  
ــمدرسة أن مشكالت تواجهها املدرستني يف تعليم وإجابة من  ـــ   النكرة واملعرفة بـــ

SMAN 1 Manyak Payed  ال يواجو املدرّس املشكالت كثرية يف تعليم النكرة
 .ملعرفة عند املدرسوا

ــ واجهها الطلبةمشكالت الىت ت ( ه  SMAN 1 Manyak  يف تعليم النكرة واملعرفة بــــــ

Payed  
 املشكالت كثرية يف تعليم النكرة واملعرفة عند الطالب. بةال يواجو الطل

 على فهم النكرة واملعرفةقدرة الطلبة  ( و

 جيد وبعض اآلخر ضعيف. أن قدرة الطلبة يف الصف الثاين
ــ النكرة واملعرفة املدرسني يف التقوًن الطلبة يف  تعليمالىت تستخدم  كيفية ( ز   بــــــ

SMAN 1 Manyak Payed 
ىي بتقية قيمة النكرة واملعرفة يف  تعليم  ةبيف التقوًن الطلوإجابة من مدرسة 

 .وكتباً السان, وتكوين قيمة اجواب املباشرة, 
 SMAN 1 Manyak  ـبـــــــ يف الصف الثاين د قامت الباحثة املقابلة مع الطلبةقو 

Payed  ـبـــــــمن مخسة الطلبة  وجدت الباحثة بعض املعلومات  SMAN 1 Manyak Payed 
 :7كما يلي
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 .؟يف تعلم النكرة واملعرفة رغبالباحثة: ىل ت
 يف يتعلم اللغة العربية أن يرغب عن سؤال جيب صديق فجر: 7الطالب 
 رة واملعرفةكيف تعليم النال يرغب ىو   رمضان فريد: 0الطالب 

 يف يتعلم اللغة العربية أن ترغب  عن سؤال جتب موليزا ديفي:  5ة الطالب
 يف يتعلم اللغة العربية  أن ترغب  عن سؤال جتب مرديٌت سلفيا : 4الطالبة 
 يف يتعلم اللغة العربية أن ترغب  عن سؤال جتب الفطرى ىيلن: 7الطالب 

رة كيف تعليم النالطالب  ال يرغب  7, من إجابة توجد سؤالكذلك عن إجابة 
ألن العربية نظرا لعدم وجود املعرفة األساسية من دروس اللغة العربية يف املدرسة   واملعرفة

ــاألصلية السيما تعليم القواعد النحو والصرفية  SMAN 1 Manyak Payed  بــــــ
8 

 ؟.النكرة واملعرفةعلى  تفهمالباحثة: ىل 
 واملعرفةيفهم على النكرة أن  عن سؤال جيب صديق فجر: كما قال 7الطالب 
 يفهم على النكرة واملعرفةىو ال   رمضان فريد: وقال 0الطالب 
 تفهم على النكرة واملعرفةأن   عن سؤال جتب موليزا ديفي:  قال 5الطالبة 
 تفهم على النكرة واملعرفةأن   عن سؤال جتب مرديٌت سلفيا قال : 4الطالبة 
 على النكرة واملعرفةتفهم أن   عن سؤال جتب الفطرى ىيلن قال مث: 7الطالب 

ــ إجابة عن سؤالكذلك  ىم يفهمون  SMAN 1 Manyak Payed  أن الطلبة بــــــ
ال يطالعوا دراستهم عن النكرة عنها, ألهنم  يفهمون رة واملعرفة وبعض اآلخر ملعن النك

واملعرفة, إما داخل الفصل خارجا الفصل, منهم ال يهتمو إىل شرح املدرس, ومنهم ال 
غري مفهوم, أو كانت الطلبة مل يفهموا عن النكرة واملعرفة جيدًا يف الّنصوص يسئل عن 

 العربية, ومنهم ال يستطعوا أن يفرقوا بني النكرة واملعرفة.
صا يف تعليم القواعد خصو  مدرس يستخدمالىت الطريقة والوسائل الباحثة: ما 

 ؟. يف تعليم اسم النكرة واملعرفة
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مدّرسة هبذه املدرسة أن  عن سؤال جيب صديق فجر: كما قال 7الطالب 
طريقة يستخدمون الطريقة والوسائل املناسبة أو املتنوعة يف تعليم اسم النكرة واملعرفة مثال 

 .النحو والًتمجة
يستخدام  املدّرسة الطريقة والوسائل املناسبة ال   رمضان فريد: وقال 0الطالب 

 أو املتنوعة يف تعليم اسم النكرة واملعرفة.
مدّرسة هبذه املدرسة يستخدمون أن  عن سؤال جتب موليزا ديفيقال : 5الطالبة 

الطريقة والوسائل املناسبة أو املتنوعة يف تعليم اسم النكرة واملعرفة مثال طريقة النحو 
 والًتمجة, ويستخدمون وسائل البطاقات يف تعيم النكرة واملعرفة.

مدّرسة هبذه املدرسة يستخدمون  عن سؤال جتب مرديٌت سلفيا قال : 4الطالبة 
الطريقة والوسائل املناسبة أو املتنوعة يف تعليم اسم النكرة واملعرفة مثال طريقة النحو 

 والًتمجة.
مدّرسة هبذه املدرسة أن  عن سؤال جتب الفطرى ىيلن قال مث: 7الطالب 

ملعرفة مثال طريقة يستخدمون الطريقة والوسائل املناسبة أو املتنوعة يف تعليم اسم النكرة وا
 النحو والًتمجة, ويستخدمون وسائل البطاقات يف تعيم النكرة واملعرفة.

أجاب الطلبة الصف الثاين قد يستخدم املدرسني الطريقة والوسائل كذلك 
 .9املناسبة أو املتنوعة يف تعليم اسم النكرة واملعرفة

 .؟واملعرفةيف تعليم النكرة  واجهوشكالت الىت تالباحثة: ما امل
الىت أواجو يف  شكالتاملال  عن سؤال جيب صديق فجر: كما قال 7الطالب 

 تعليم النكرة واملعرفة.
الىت أواجو يف تعليم النكرة واملعرفة  شكالتامل  رمضان فريد: وقال 0الطالب 

 ىي ال أرغب يف تعليم القواعد.
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الىت أواجو يف تعليم  شكالتاملال   عن سؤال جتب موليزا ديفي:  قال 5الطالبة 
 خصوصا يف تعليم النكرة واملعرفة. أرغب يف تعليم القواعدألن  النكرة واملعرفة.

الىت أواجو يف تعليم  شكالتاملال  عن سؤال جتب مرديٌت سلفيا قال : 4الطالبة 
 أرغب يف تعليم القواعد. ألن النكرة واملعرفة.

الىت أواجو يف  شكالتاملال  عن سؤال جتب الفطرى ىيلن قال مث: 7الطالب 
 أرغب يف تعليم القواعد. ألن تعليم النكرة واملعرفة.

يف تعليم النكرة  وواجالىت ي مشكالتال  أجاب الطلبة الصف الثاين كذلك 
واملعرفة, وبعض اآلخرى ال يرغبون فيها ألن  املدرسني ال جعل التعلم أكثر نشاطا 

  . 10وممتعة
  .؟ًن يف تعليم اسم النكرة واملعرفةيستفعل التقو مدرس الباحثة: ىل 

يستفعل املدرسني  التقوًن يف  عن سؤال جيب صديق فجر: كما قال 7الطالب 
 تعليم اسم النكرة واملعرفة. وأحيانا يؤمر املدرسني الواجبة املنزل.

يستفعل املدرسني  التقوًن يف تعليم اسم النكرة   رمضان فريد: وقال 0الطالب 
 واملعرفة.

يستفعل املدرسني  التقوًن يف تعليم  عن سؤال جتب موليزا ديفي:  قال 5الطالبة 
 اسم النكرة واملعرفة. وأحيانا يؤمر املدرسني الواجبة املنزل.

يستفعل املدرسني  التقوًن يف  عن سؤال جتب مرديٌت سلفيا قال : 4الطالبة 
 الواجبة املنزل.تعليم اسم النكرة واملعرفة. وأحيانا يؤمر املدرسني 

يستفعل املدرسني  التقوًن يف   عن سؤال جتب الفطرى ىيلن قال مث: 7الطالب 
 تعليم اسم النكرة واملعرفة. وأحيانا يؤمر املدرسني الواجبة املنزل.

 

                                                             
10

 م0275 إبريل 75يف تاريخ  الطلبة يف الصف الثاين هبذه املدرسة 7 قابلة معم 



56 

 

يستفعل املدرسني  التقوًن يف تعليم اسم النكرة واملعرفة. وأحيانا أن  كذل أجابون
 . 11ليؤمر املدرسني الواجبة املنز 

 
 :اإلختبارالبيانات من  -3

يف تعليم  النكرة واملعرفة على الطلبة قدرة عن ملعرفة اختبار الباحثة تستخدم
ــ اللغة العربية تستخدم الباحثة االختبار جلمع البيانات  SMAN 1 Manyak Payed  بــــــ

 5 من خالل الشرح إختبارقامت الباحثة بتوزيع سؤال و ،واملعرفة النكرة املتعلقة يف تعليم
 نتاجةوىذا من ، اجلدول فقد حبثت الباحثة وجعلو يفو  النكرة واملعرفة سؤاال يف تعليم

 وكما يلي:  ،االختبار
 4.4ل جدو 

 على استيعاب اسم النكرة والمعرفة ةبالطل اإلختبارنتائج 
 البيان نتيجة الطلبة إسم رقم
 جيد 80 داميان لفيناأ .7
 حسن 50 نبيال نور النسا .0
 جيد 89 فسفيتا انغي .5
 ضعيف 40 راحيو تريب انغي .4
 جيد 87 رمضان النسا .7
 جيد 84 موليزا ديفي .1
 حسن 55 أريفني فجر .5
 جيد 80 صديق فجر .8

 ضعيف 45 رمضان فريد 9.
 جيد 82 حفلدا .72

                                                             
11

 م0275 إبريل 75يف تاريخ  الطلبة يف الصف الثاين هبذه املدرسة 7 معقابلة م 



56 

 

 جيد 85 الفطرى ىيلن 77.

 ضعيف 78 فوتري كرينا 70.

 جيد 88 أفرياىن ليا 75.

 ضعيف 78 رنلدي فكار م. 74.

 جيد 87 حمادي م. 77.

 مقبول 18 الف مسحورا 71.

 مقبول 18 األوىل نفيسة 75.

 جيد 82 احلسن نور 78.

 حسن 58 شدة نور 79.

 حسن 55 دندي راما 02.

 حسن 50 مرديٌت سلفيا 07.

 جيد 82 سافوتر رنلدي 00.
 جيد 84 وندي سحاية .05
 جيد 80 أميليا تويت .04
 جيد 84 يولياىن .07
 حسن 55 العني زكرة .01
 حسن 57 أنغريٌت لينا .05

 
 جيد املستوى جيدون  منهم أحد ال الطلبة على يدل السابق اجلدول من

 املستوى وجيدون نفرا, 05 عددىم يبلغ كالعينة الطلبة بعدد تقسم نتيجة وىذه جيدا,
 وجيدون نفرا 0 مقبول املستوى جيدون و نفرا, 5 حسن املستوى جيدون نفرا, 74 جيد

 واملعرفة. رةكالن اسم يفهمون الطالبة من فأكثر نفرا, 4 ضعيف املستوى
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 4.5جدول 
 على استيعاب اسم النكرة والمعرفة اإلختبار في الطلبة نجاح معيار

 املستوى املؤية النسبة الطلبة جمموع الدرجات مدى رقم
 جدا جيد 2% 2 92-722% 7
  جيد % 77,8 74 82-89% 0
 حسن % 07,9 5 52-59% 5
 مقبول % 5,4 0 12-19% 4
 ضعيف % 74,8 4 2-72% 7

  %722 05 اجملموع
 

 07,9و ,89-82نتيجهم (74) الطالبة من % 77,8 أن عرفنا قد جبدول
 منهم (4) % 74,8و ,19-12 منهم (0) % 5,4و ,89-52 منهم (5) %
 غري لبةالط من % 00,5و  %,55,5 ناجح (طلبةال 07) %722 من ,2-72

 اللغة تعليم يف واملعرفة النكرة اسم استيعاب على الطلبة قدرة أن على يدل ىذا ,ناجح
 جيد.  العربية

 

 : البحث نتائج وتفسير البيانات تحليل -ج
 البيانات نع وباإلعتماد حتليلها, لكذ بعد فيأتى البيانات, ةالباحث تعرف بعد

  يلى: كما ةالباحث حللوتف السابقة الصفاحات ىف ةالباحث هاقدم الىت
 واملعرفة النكرة تعليم يف الثاين الصف يف الطلبة 7 مع املقابلة من بيانات وعن

ــ يف الصف الثاين د قامت الباحثة املقابلة مع الطلبةقو  على:  SMAN 1 Manyak  ـبـــــ

Payed ـوجدت الباحثة بعض املعلومات  من مخسة الطلبة بـــــــ  SMAN 1 Manyak Payed 
ألن العربية نظرا لعدم وجود وبعض األخرى قلة رغبة  تعلم اللغة العربيةأن يرغبون يف 

املعرفة األساسية من دروس اللغة العربية يف املدرسة األصلية السيما تعليم القواعد النحو 
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ــبـوالصرفية  ــ األخرى إجابة عن سؤالو  SMAN 1 Manyak Payed  ـــــ  SMAN  أن الطلبة بــــــ

1 Manyak Payed  ىم يفهمون عن النكرة واملعرفة وبعض اآلخر مل يفهمون عنها, ألهنم
ال يطالعوا دراستهم عن النكرة واملعرفة, إما داخل الفصل خارجا الفصل, منهم ال يهتمو 

ال يسئل عن غري مفهوم, أو كانت الطلبة مل يفهموا عن النكرة  إىل شرح املدرس, ومنهم
وأن  واملعرفة جيدًا يف الّنصوص العربية, ومنهم ال يستطعوا أن يفرقوا بني النكرة واملعرفة.

مدرس الىت يستخدم الطريقة والوسائل يف تعليم القواعد خصوصا يف تعليم اسم النكرة 
اين قد يستخدم املدرسني الطريقة والوسائل املناسبة واملعرفة, وقد أجاب الطلبة الصف الث

 مشكالتال  أو املتنوعة يف تعليم اسم النكرة واملعرفة. وقد أجاب الطلبة الصف الثاين
الىت يواجهها يف تعليم النكرة واملعرفة, وبعض اآلخرى ال يرغبون فيها ألن  املدرسني ال 

يستفعل املدرسني  التقوًن يف  بة أحيانا جعل التعلم أكثر نشاطا وممتعة. وقد أجابت الطل
 تعليم اسم النكرة واملعرفة. وأحيانا يؤمر املدرسني الواجبة املنزل. 

سيطرة الطلبة على  واإلختبار واملقابلة ,املالحظة البيانات بالنضر أنو وىو
ــــــ   استيعاب اسم النكرة واملعرفة يف تعليم اللغة العربية  SMA N 1 Manyak Payed  بـ

 البيانت: حتليل من البيان ىو فهذا
 

 SMA بـلمدرس في تعليم النكرة والمعرفة ستفعل اعملية التعليم التى ت -1

N 1 Manyak Payed 
 SMA N ـــــــبعملية التعليم الىت يستفعل املدرس يف تعليم النكرة واملعرفة   ملعرفة

1 Manyak Payed تفعل اليت املالحظة أما املدرس. مع املالحظة من ةالباحث حبثت فقد 
ــ بيف تعليم النكرة واملعرفة   مدرسني اليت اإلجراءات مع الباحثة  SMA N 1 Manyak ــــ

Payed يكتب املدرس كلمة النكرة  مع التعليمية اإلجراءات حول املالحظة فحصيلة
عن  ةإذا كان املباحث  النكرة واملعرفةيعطي املدرسني املادة عن  ولذلك ,واملعرفة يف سبورة

جبيد, النكرة واملعرفة التعريف, تقسيم واألمثلة, ويتم ذلك ويشرح املدرسني عن املادة عن 
 وىكذا سوف املدرسني ينظم الفصل جبيد لعلى يفهم الطالب املادة فهما جيدا.
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وباإلضافة إىل ذالك أمر املدرسني الطالب يكون األمثلة من املادة النكرة 
 املدرس يعطيواملعرفة, يعد املدرس ما مل يفهمون الطلبة الىت تتعلق بالنكرة واملعرفة, 

 الطالب يرغب وبذلك واالمتحان, التدريبات يف للطالبات النتائج ليزيد املنزل واجبة
  املدرس نشاطاتما توجد الباحثة من البيانات املالحظة مع النكرة واملعرفة. ك تعليم يف

 يف تعليم النكرة واملعرفة. 
 

 بـ عاب اسم النكرة والمعرفة في تعليم اللغة العربيةسيطرة الطلبة على است -2
SMA N 1 Manyak Payed 

 على حيصلوا  الطلبة من أكثر أن لنا يشري  4.4 جدول السابقة اجلداول من
 خصت لذلك  جيد درجات على حصلوا الطلبة من وأكثر وحسن, جيد, درجات,
 بـ سيطرة الطلبة على استيعاب اسم النكرة واملعرفة يف تعليم اللغة العربية أن الباحثة

SMA N 1 Manyak Payed جيد. 
 (74) الطالبة من % 77,8 أن عرفنا قد جبدول من نتاجة االختبارو 
-12 منهم (0) % 5,4و ,89-52 منهم (5) % 07,9و ,89-82نتيجهم

  %,55,5 ناجح (طلبةال 07) %722 من ,72-2 منهم (4) % 74,8و ,19
 اسم استيعاب على الطلبة قدرة أن على يدل ىذا ,ناجح غري لبةالط من % 00,5و

 جيد.  العربية اللغة تعليم يف واملعرفة النكرة
 

في عاب اسم النكرة والمعرفة لطلبة على استا يواجهها التى مشكالت -3
 SMA N 1 Manyak Payed بـ تعليم اللغة العربية

لطلبة على استيعاب اسم النكرة ا يواجهها الىت مشكالت  الباحثة وجدت ما
ألن يستخدم املدرّس  SMA N 1 Manyak Payed بـ واملعرفة يف تعليم اللغة العربية

. وكثرة طرق التدريس الىت تستخدم يف عملية اسبة يف تعليم النكرة واملعرفةالوسائل املن
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املادة  ةبيفهم الطلة العربية, خصوصا يف مادة النكرة واملعرفة. وأما للطلبة هلم تعليم اللغ
 رغبة جيدة. لنحو والنكرة واملعرفة يف تعليم ا ةب, رغبة الطلفهما جيدا
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 الخامس الفصل
 والمقترحات والتوصيات البحث نتائج

 
عاب سيطرة الطلبة على است يتعلق عما ,السابق األبواب ىف ةالباحث تحبث قد

 حسنتف SMA N 1 Manyak Payed  بـــــــ  اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة العربية
 البحث هبذا ادلتعلقة تقًتاحاإلا أيضا بعدىا تتقدم كما البحث نتائج تقدم أن ةالباحث

  .لبحثا من
 

 :البحث نتائج - أ
ومجعت , SMA N 1 Manyak Payed  بعد أن قامت الباحثة بالبحث يف

البيانات مث قامت الباحثة بتحليلها, فتتم الباحثة يف كتابة ىذا البحث باخلالصة. اعتمادا 
 على النتائج الىت حصلت عليها الباحثة, فخلصت الباحثة نتائج اآلتية:

 SMA N 1ـــــــ بعملية التعليم الىت يستفعل ادلدرس يف تعليم النكرة وادلعرفة  ن إ -1

Manyak Payed  من ىذا على ودليل جيرى كما ادلطلوب دون ادلعّوقاتىي 
أن  SMA N 1 Manyak Payed بـــــــ الباحثة تفعل اليت ادلالحظة نتائج

 وبذلك تعليم النكرة وادلعرفة,ادلدرسني استخدم االسًتاتيجيات ادلتنوعات يف 
كما توجد الباحثة من البيانات النكرة وادلعرفة,   تعليم يف الطالب يرغب

 يف تعليم النكرة وادلعرفة.  ادلدرس نشاطاتادلالحظة مع 
ــ ب عاب اسم النكرة وادلعرفة يف تعليم اللغة العربيةسيطرة الطلبة على استن إ -2 ــــ

SMA N 1 Manyak Payed ودليل ,ختباراإل يف ناجحون ألهنم ة,جيد ىي 
 ختبار.اإل يف الطلبة نتائج من ىذا على

عاب اسم النكرة وادلعرفة يف لطلبة على استا يواجهها الىت مشكالت أما -3
ــــب تعليم اللغة العربية  .SMA N 1 Manyak Payed ــــ
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عاب اسم لطلبة على استا يواجهها الىت مشكالت الباحثة وجدت ما 
ألن  SMA N 1 Manyak Payed بـ وادلعرفة يف تعليم اللغة العربيةالنكرة 

 .اسبة يف تعليم النكرة وادلعرفة هبذه ادلدرسةيستخدم ادلدرّس الوسائل ادلن
 

 :ت البحثاتوصي - ب
قدم بعض يأن  ةسن الباحثحت ا البحثبكتابة ىذ ةتم الباحثختقبل أن 

 :يليون نافعة لنا مجيعا، وىي كما التوصيات عسى أن تك
 لطلبةل -أ(
يتعلموا جيدا عن قواعد اللغة العربية يف تعليم اللغة أن  طلبةينبغى على ال (1

 .اسم النكرة وادلعرفةالعربية خصوصا يف تعليم 
 .النكرة وادلعرفة ن  التفريق بني ادلدرس عإىلأن يسئلوا  طلبةينبغى على ال (2

 للمدرس -ب(
يّعلم  قواعد اللغة العربية يف تعليم يف عملية التعليم أن ينبغى على ادلدرسني 

 .وادلعرفة النكرةبية خصوصا ادلادة اللغة العر 
 

 :مقترحات البحث - ج
االقًتاحات الىت  يتقدمأن  ةحسن بالباحثت, فا البحثوقبل انتهاء من كتابة ىذ

 يلى:  ع القرئني ادلنافع وىى كمافعة تقدميها ولعلىها تعود إىل مجرأهتا نا
 يف تعليم اللغة العربية أن يستعمل الطريقة ادلناسبةينبغى على ادلدرس  -1

 .ليستعب الطلبة ادلادة بالسهولة خصوصا يف تعليم النكرة وادلعرفة
 التّامة بالراحة الطلبة يشعر حىت التعليم بيئة جعل ادلدرس يستطيع ان -2

 العربية. القواعد تعليم يف واالفتناع
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 التعليم هبذه يتمّسكوا أن  ادلدرسة ىذ يف العربية اللغة مدّرس على يرجى -3
 .وادلعرفة النرة تعليم يف النبيلة

يف تعليم  وادلعرفة النكرة اسم تتعلميف الطلبة لريغبون ينبغى ادلدرس أن تأثر  -4
  اللغة العربية.

على الباحثني األخرين أن يطوروا ىذا البحث, مثال عن اسم النكرة  -5
ية لًتقية الطلبة على فهم وادلعرفة أو اسم األخرى يف تعليم القواعد العرب

 القواعد العربية.
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