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  ملخص البحث

  

 الكرمي  اجلملة يف دعاء األنبياء يف القرآن

  )و خطوات تدريسها للصف الثاين من املدرسة العالية دراسة يف حتليل اجلمل(

  

 فاجلملة يف اللغة العربية نوعني هي تركيب الكلمات اليت تفيد فائدة تامةاجلملة املفيدة 

و . فاجلملة الفعلية هي اليت تبدأ بالفعل و اجلملة االمسية هي اليت تبدأ باالسم اإلمسية الفعلية، و

اليت عربها األنبياء املكتوبة يف القرآن الكرمي رجاء إىل اهللا سبحانه  دعيةأما دعاء األنبياء هو أ

اء األنبياء من القرآن ، �دف هذه الرسالة العلمية حتليل اجلمل املفيدة املوجودة يف دعوتعاىل

يشمل هذا البحث طريقة التحليل احملتوي و هي . الكرمي إما من اجلملة الفعلية أو اجلملة االمسية

املدخل يف طريقة البحث النوعي برتكيز النسخ أو البيانات الكتابية كأغراض البحث احملّلل جبانب 

االمسية و الفعلية يف دعاء األنبياء من تناول االستنتاج املريد و يبني يف هذا البحث على اجلملة 

  .القرآن الكرمي

فيشمل هذا البحث على األمور  استنتاجا إىل التحليل احملتوي باجلملة يف دعاء األنبياء

أّن دعاء األنبياء ) ٢(، سورة من القرآن الكرمي ٣٠أّن دعاء األنبياء وجدناها يف ) ١( :اآلتية 

اجلملة الفعلية و  تتكون مندعاء األنبياء يف القرآن عادة  أنّ ) ٣(، آية 75يف القرآن تقع يف 

أّن دعاء األنبياء يف القرآن معظمها تبدأ ) ٤(،  تشمل كثريا على اجلملة الفعليةو اجلملة االمسية 

 ".ناربّ "و "ربّ "من كلمة 
   



 

  شعارال

  

ْيِن َو  جَو َما َكاَن اْلُمْؤِمنـُْوَن لِيَـْنِفُرْوا َكافَّةً  ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهْوا ِيف الدِّ فـََلْو َال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ

 لِيُـْنِذُرْوا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعْوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرْونَ 

“Dan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa 

tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya”.1 

  ﴾١٢٢:  التوبة﴿

 

 

  

                                                             
1 Kementrian Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, (Solo: 

Tiga Serangkai, 2014) h.206 



 

 اإلهداء

 

  أهديت هذه الرسالة العلمية

  كلية الرتبية و التعليم جامعيت احملبوبة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج   إىل  

  و كافة مدّرسي اللغة العربية

 

 

  



 

  كلمة الشكر و التقدير

  

محــدا بفضــله األعظــم هللا عــّز و جــّل شــكر الباحــث حــّىت اســتطاع الباحــث أن جيتهـــد يف  

كتابــة الرســالة العلميــة شــرطا مــن شــروط النــاجح مــن الدراســة بالدرجــة اجلامعــة البكالوريــة لقســم 

صـــالة و ال .تعلـــيم الّلغـــة العربيـــة بكليـــة الرتبيـــة جامعـــة راديـــن إنتـــان اإلســـالمية احلكوميـــة المبـــونج

عليـه و صـلى اهللا سـّيدنا حممـد أشرف األنبياء و إمام الرسـل وهـو دائمني و متالزمني على  المالس

  .واله و أصحابه ،سلم

  :وىف هذا املناسبة قّدم الباحث جزيل الشكر والتقدمي إىل السادات

األستاذ الدكتور احلاج خـري األنـوار، املاجسـتري كعميـد كليـة الرتبيـة و التعلـيم جبامعـة راديـن  .١

 .انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

كــرئيس اجلامعــة راديــن انتــان اإلســالمية األســتاذ الــدكتور احلــاج حممــد مــوكري، املاجســتري   .٢

 .احلكومية المبونج

الـدكتورة إيرلينــا املاجسـترية، كرئيســة قسـم تعلــيم الّلغــة العربيـة بكليــة الرتبيـة والتعلــيم جامعــة  .٣

 .رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

الرســـالة كتابـــة هـــذه األســـتاذ الـــدكتور احلـــاّج أمحـــد أســـراري املاجســـتري كاملشـــرف األول يف   .٤

 .العلمية

 .كتابة هذه الرسالة العلميةاملاجستري كاملشرف الثاين يف   الدكتور أكمان شاه .٥

أّمــي العشــيقة و احملبوبــة جماهــدة حيــايت الــيت شــيعتين و شــّجعتين بــدعائها و رضــاها إلمتــام  .٦

 .الدراسة منذ صغاري إىل اليوم



 

جبامعـــة راديـــن انتـــان اإلســـالمية مجيـــع املدرســـني واعضـــاء  املـــوظفني لكليـــة الرتبيـــة والتعلـــيم  .٧

 .احلكومية المبونج

زمالئــي احملبوبــون مــن طلبــة قســم تعلــيم اللغــة العربيــة أشــكرهم علــى التشــجيع لكتابــة هــذه  .٨

 .الرسالة العلمية

 .الذين نّوروا حيايت بألوان اجلهاد و السرور PPLو  KKNأصدقائي  .٩

 .لى وقتهامعاشر الناس الذين قد ساعدواين حىت متت كتابة الباحث ع .١٠

 

أخريا يقول الباحث إمنا يشتمل على هذا العمل بعيد من الكمال و لكنه يرجـو الباحـث علـى أن 

يرجـو . هذا العمل ليس بالعمل الباطل و رجا إىل إفادته للباحثني خاصا و �تمـع إندونيسـيا عامـا

  .الباحث أن يكمل كل النقصان فيه بيوم اخر

  م ٢٠١٧يونيو  ٦ ،باندار المبونج

  لباحثا

  

  أغوس مرسي

١٣١١٠٢٠١١٨ 
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  و االختتام االستنتاج : الباب الخامس 



 

 ٨٣   ........................................................ االستنتاجات  . أ

 ٨٤   ............................................................  االختتام   . ب

  مراجع البحث

   



 

  الباب األول

 المقدمة

  مصطلحات البحث  .أ 

عنوان يف  املصطلحاتتوضيح املوضوع يف هذا البحث لتوضيح الفهم عن الكلمات 

اجلملة يف "موضوع هذا البحث هو  و  .القضايا الرئيسية الباحث سيوضح هذا البحث و

و خطوات تدريسها للصف الثاين  دراسة يف حتليل اجلمل(الكرمي  األنبياء يف القرآندعاء 

اجلملة، التعليم،  :البحث و هياألخطاء يف تفسري موضوع هذا  جتنبا عن". )الثانوي

 :بالبيانات اآلتية خطوات التدريس، دعاء األنبياء

فرتكيب تلك .  متاما سلسلة من الكلمات منظم لتوفري الفهم أو أغراض ما الجملة ھي  -

  ٢"اجلملة"، بينما يف العربية "Kalimat"الكلمات يف االندونيسية تسمى 

املكونات املختلفة للتعليم ) تنظيم(املريب لتعديل ) جهد(التعليم هو نشاط التدريس أو  -

أما خطوات التدريس هو كيفية  .والتعلم يف مرحلة من أجل حتقيق األهداف احملددة

 .دريس يف الفصل الدراسيإجراء عملية الت

                                                             
2Al Ghulayaini, Tarjamah Jami’ud Durusii ‘Arabiyyah jilid 3, ( semarang: C.V. As Syifa, 1991 ) h. 1. 
 



 

و أما  الدعاء هو كيفية العبد على التعبري رغباته إىل اهللا سبحانه وتعاىل: نبياءدعاء األ -

اليت عربها األنبياء املكتوبة يف القرآن الكرمي رجاء إىل  دعيةأ وه نبياءالغرض من دعاء األ

 .اهللا سبحانه وتعاىل

  

 أسباب اختيار الموضوع  .ب 

 :يهذا املوضوع ه ختيارال الدواعيأما 

علم النحو من إحدى مع أّن  جلملة الفعلية و اجلملة اإلمسيةا: ن ايف علم النحو نوع اجلملة. ١

العلوم املهمة يف اللغة العربية، ألنه وسيلة لفهم القرآن و السنة و معرفة مدى استخدام أو إعداد 

 .الكلمات واجلمل بشكل صحيح يف اللغة العربية

 يف تدريسها اخلطواتيان ، وب نبياءدعاء األاجلملةيف وقف محبث لى عأراد الباحث . ٢

 .للمدارس الثانوية صفَّ الثاين خاصة و جلميع الناس عاّمة

 علو�ااألغلبية من الشعب اإلندونيسي من املسلمني يدعون ر�م يف كل عبادة يف كانت. ٣

د أن يبحث موقف اجلمل فيها اء حىت أرارأى الباحث أمهية  الدع باللغة العربية من أجل ذلك

  .قبلها ةألدعياالقرآن الكرمي رجاء على التكميل يف  نبياءدعاء األمع مجع 

 



 

 خلفية البحث  .ج 

، وهو يشارك وزن  أو )يتفرق من أجزاء الكلمات(أوال، مفرد : ناألفاظ العربية هلا حالت

يف مجلة واحدة، حيث احلركات أو  مركبثانيا، . وهذا احلال حبثه علم الصرف, أحوال ما

أو ال . و اجلزم, ، نصب، جار"رفع : األواخر تلك  الكلمات العربية موافقة مع األحوال األربعة

 .٣وهذا البحث الثاين اليت حبثها علم النحو. دون التغيري إعراب واحدتزال يف 

كلمات وكيفية ملة و ضبط اواخر الوظيفة كل كلمة داخل اجل النحو هو قواعد يعرف �ا

  .٤عرا�اإ

بعهما من عراب والبناء وما يت حكام العربية حال تركيبها من اإلأ النحو هوعلم بقواعد يعرف �ا

  .٥دئشروط النواسخ وحذف العا

 ٦.النحو هو علم يبحث فيه عن أصول تكوين اجلملة و قواعد اإلعراب

قواعد اللغة العربية ملعرفة قوانني بقة، استنبط الباحث أن علم النحو هو دراسة امن اآلراء الس

 .�اية الكلمة، سواء من حيث إعرا�ا و بناءها

                                                             
3Al Ghulayaini, M. Op.cit. h .14. 
4Nikmah, F. Mulakhos Qowaidul Lughah al Arabiyyah. (Beirut: Darul Tsaqofah Al Islamiyah),h. 71. 
5Dahlan,AZ, Syarah Mukhtasor Jiddan ‘Ala Matni al Jurumiyah. ( Semarang: Karya Thoha ), H. 2.  
 

.٥: ص) دار الشرق للنشر و التوزیع: جدة ( , مختصر النحو, عبد الھادى الفضلى 6 



 

 القرآن(أما اهلدف و الغرض تعلم علم النحو هو احلفظ من األخطاء يف فهم كالم اهللا 

ه ميكننا أن نعرف  ما هو الواجب من احلركات األخرية من  كل  بف. واحلديث النبوية) الكرمي

  .٧مجلةيف  هاتم ترتيبأنت زال يف حالة بعدتأو ال . صب، جار، أو جزما رفع، نكلمة، إم

 :اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية : مها قسمنيو اجلملة تنقسم إىل , علم النحو مجلةل

املبتدإ , وعرف الكلمة كذلك باسم املبتدإ و اخلرب. اجلملة اإلمسية هي اجلملة اليت تبدأ باإلسم. أ

 .رب مسنديكون مسند اليه واخل

، و أخرى تسمى تركيب الفعل و الفاعل هي اجلملة اليت تبدأ بالفعل أو بعبارة فعليةاجلملة ال. ب

مث  ،والفاعل أو الفعل و نائب الفاعل من الفعل عادة كانت اجلملة الفعلية هي الىت تتكون

  .د فيها مفعول بهيعندما الفعل فعل متعدي فز 

  :الفعلية األمثلة من اجلملة اإلمسية و 

 الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية 

 البستان مجيل  يأكل حممد الرز

 البيت كبري يكتب حممد الدرس

                                                             
7Jamaluddin bin Abdillah bin Malik, Syarah Ibnu ‘Aqiil ‘alal Alfiyah.( Semarang: Karya Thoha), H. 2. 
 



 

 الفصل نظيف تصنع فاطمة الطعام

 امليدان واسع نام على يف احلجرة

 املسجد طاهر كنس اخلادم البالط

  

اجلملة الفعلية تبدأ بالفعل أو بعبارة فنعرف من األمثلة السابقة أن اجلملة اإلمسية تبدأ باإلسم و 

 .أخرى تركيب الفعل الفاعل

األغلبية  كما كان  .الدعاء هو كيفية العبد على التعبري رغباته إىل اهللا سبحانه وتعاىلو 

خاصة باالدعية العربية  علو�ايدعون ر�م يف كل عبادة يففن و املسلم هممن الشعب اإلندونيسي 

اء حىت أراد أن يبحث موقف اجلمل فيها رأى الباحث أمهية  الدع اليت كتبت يف القران، لذلك

 .قبلها ةألدعياالقرآن الكرمي رجاء على التكميل يف  نبياءدعاء األمع مجع 

 :االمثلة من اجلملة يف دعاء االنبياء

 

 

  



 

  موفق اآلية  جملة االدعية  نمرة

١  
                    

            

  ١١٤: طه 

٢  
                    

           

     

  ٨٧: االنبياء 

٣  
          

     

  ٨٣: االنبياء 

٤  
             ٨: ال عمران  



 

        

٥              ٨٣: الشعراء  

٦  
          

     

  ٨٩: االنبياء 

٧  
               ٢٦: نوح  

٨  
          

        

  ٢٠١: البقرة 

٩  
         

           

: ال عمران 

٢٦  



 

            

١٠  
           

             

  ٣٢: االنفال 

١١  
         

           

  ١٠: يونس 

١٢  
          

          

      

   ١١٤: املائدة 

  



 

على أن اجلملة من ادعية االنبياء يف القران الكرمي  السابقة استنبط الباحث من األمثلة 

كثرية و متنوعة فاحتاج الباحث عرض البيانات من هذه االدعية مع حتليلها بانواع اجلمل و 

اجلامعة و  اإلعراب و التحليل لفهم املعاين و التفاسري من هذه اجلمل الدعائية خاصة لطلبة

  .عامة جلميع املسلمني

شجع العملية من األنشطة على أكمل وجه تكن أن متن اجلوانب النظرية اليت وبالتايل، فإ

  .تعليم اللغةولكنها ليست اهلدف النهائي من  ومثالية التعليم،

 دة اليتيحوكذلك ليس هناك طريقة و . ممتازة و مثالية يف تعليم اللغة ومع ذلك، ال توجد طريقة

هذا التعبري ميكن أن . ميكن استخدامها وتكون مناسبة جلميع احلاالت والظروف يف تعليم اللغة

يكون اعتبارا صحيحا، ألن اختيار و استخدام هذه الطرق نفسها جيب أن تقوم على أساس 

لطالب، ليف التدريس، و خلفية التعليمية  اهلدف من تعليم اللغة األجنبية، أشكال املواد/الغرض

  .وسائط مث الوسائل املهيئةو 

  :وباإلضافة إىل ذلك، للطريقة عناصر األربعة، وهي

 اختيار املواد  .١

 .، وتعديل للطبقية على التوايله املدرسار إعداد مواد اليت قد اخت. ٢



 

 حتديد وسائل اإلعالم إلظهار التقنيات واملواد قد مت على اختيار. ٣

  .٨النقد/إجراء عمليات التقييم. ٤

املناسبة يف  عن خطوات التدريس بيو األسال ةقيالطر  أراد الباحث أن يبحث، لكلذ

 املدرسة طالبخاصة ل املوجودة يف أدعية األنبياء يف القرآن الكرمي تعليم اجلملة أو الكلمة

  .قصودةف من التعليم يصل إىل الغاية املة، حبيث اهلداجلامع طالب الثانوية و

 مشكلة البحث  .د 

اليت تأيت من وجود عالقة بني اثنني أو أكثر من العوامل اليت تنتج املشكلة هي احلالة 

لتكون قادرة على فهم هذه العالقة جيب أن يكون هناك حلول، الذي هو . ٩وضعا مربكا

  .الغرض من البحث

  :الرتكيز على فهم ما يليأخذ الباحث خلفية البحث،  إىلنظرا 

 ؟ ألنبياءاجلمل يف دعاء ا أوضاعما .١

  ها ؟دريست طواتخكيف . ٢

                                                             
8Zulhanan,  Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab (kajian Teoritis dan Praktis). ( Bandar Lampung: 
An-Nur Prees, 2004 ), h. 11. 
 
9Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT. Remaja Rosdarya 1998 ). 
 



 

  أهداف البحث و فوائده  .ه 

 هدف البحث) ١

 .ياءنباء األقف اجلملة اإلمسية و الفعلية يف دعملعرفة مو ) أ

من خالل  .اجلملة اإلمسية و الفعلية املناسبةخطوات تدريس ملعرفة ) ب

  .أدعية األنبياء الواردة يف القرآن

 فائدة البحث  .و 

الذين يشاركون مباشرة  مجتمعلل امفيد البحث كونيأن الرجاء على ) أ

لم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية الرمسية ييف العملية التعليمية، وتع

 .وغري الرمسية 

مفيدة للمدرسني واملعلمني ة خلامدالبحث  كونأن ي الرجاء على )ب

يف اللغة العربية على حتسني الفهم لعلم النحو بشكل عام حول اجلملة 

 .صّ اخعلى وجه الفعلية و اإلمسية 

و  املستقبل لبحثلتشجيعا من  البحث كونأن ي الرجاء على )ج

  .حتسني تعليم اللغة العربية

   



 

 الباب الثاني

 األسس النظرية

 المفيدة الجملة  . أ

 تعريف الجملة المفيدة  .١

وتعرف بأ�ا سلسلة من الكلمات منظم لتوفري . "Kalimat"يف اللغة اإلندونيسية هي  اجلملة

، بينما يف "Kalimat"فرتكيب تلك الكلمات يف االندونيسية تسمى . الفهم أو أغراض ما  متاما

  ".اجلملة"العربية 

 :جلملة على النحو التايلترتكب الرتكيب الناسبة من عدة عناصر وظيفة بناء ا 

 .يف اإلندونيسية Subjekعناصر أو جزء تكون مصدر الرئيسية عادة املعروف مبسند اليه أو . ١

 .أو املستمع الفاعل املعروف باملسند" تعليقات"عناصر أو جزء  تكون . ٢

 .عناصر أو اجلزء وتصبح هدفا لفعل الذي فعله الفاعل املعروف باملفعول. ٣

, املكان, اجلزء الذي تكون شرحا على الفعل و الفاعلو فشرح كل ما تتعلق باآللة عناصر أو. ٤

 .١٠هذا العنصر يسمى وصف املعروفة. الوقت و غريها

                                                             
10Huda Nurul. Mudah Belajar Bahasa Arab. (Jakarta) . h. 124 



 

 .اجلملة نوعني،مها اجلملة الفعلية و اجلملة اإلمسية

فاجلملة يف ، و نستنبط أن اجلملة هي تركيب الكلمات اليت تفيد فائدة تامة و فهما تامة

فرق يف صناعتها، مهما  مجلتنيو هتني . اإلمسية الفعلية و شكلني مها اجلملة/ ة العربية نوعنياللغ

نستطيع أن نعرفها من أول كلمته إذا كانت  لكن هذا اإلختالف. أ�ما مبدوء من الكلمة

الكلمة األوىل هي الفعل وهذا يشمل من تركيب اجلملة الفعلية و إذا كانت اجلملة تبدأ باسم 

 .س، األماكن، واملدن، احليوانات وغريها،فهذه اجلملة تسمى اجلملة اإلمسيةالنا

 الجملة الفعلية  .٢

. اجلملة الفعلية هي اجلملة الىت تبدأ بالفعل أو بعبارة أخرى تركيب الفعل الفاعل

 .١١" predikat،و الفاعل ك subjekكفالفعل 

ىف اللغة  kalimatاجلملة الفعلية ىف اللغة مأخوذ من الكلمتني، اجلملة هي 

أما الفعل فهو احلدث عن . اإلندونيسية و لفعل مأخوذ من الفعل و ياء النسبة

: األوقات املعينة و ىف اإلصطالح ما دل على معىن ىف نفسه مقرتن بزمان ثالث

 .مث األمر, املضارع, املاضى

املفعول  وأما قواعد مجلة الفعلية أ�ا مركب من الفعل و الفاعل و أحيانا حتتاج إىل

تسمي فعل املتعدي و أحيانا ال حتتاج إىل مفعوال به تسمي الفعل الالزم ألن املفعول 

                                                             
 126. ح نفس المرجع ١١



 

الفعل الالزم هو الذي ال ينصب بنفسه مفعوال به أو أكثر  .ليس شرطا هلاذه اجلملة

و هذه امللة كذالك ترتكب من  .١٢وإمنا ينصبه مبعونة حرف اجلار أو غريه إىل التعدية

  . فالفعل يف هذه احلالة تسمى فعال جمهوال,لفاعلالفعل و نائب ا

أراد البحث ان ينقل تعريف اجلملة الفعلية من علي جارم ومصطف امني يف كتابه 

فاملعىن أن اجلملة " مجلة فعلية هي كل مجلة ترتكب من فعل و فاعل "النحو الواضح 

 .لو اجلملة الفعلية مبدوء بالفع, الفعلية ترتكب من الفعل و الفاعل 

استنبط الباحث أن اجلملة الفعلية هي .١٣اجلملة الفعلية هي اجلملة الىت تبدأ بالفعل

و اجلملة الفعلية هي اجلملة اليت تبدأ . ١٤اجلملة الت ترتكب من الفعل و الفاعل

أو الفاعل  )S(و الفاعل  ) P(كما مت أن اجلملة الفعلية هي تركيب الفعل . بالفعل

 . O) (فإن كان نوعه من املتعدي فلها املفعول .و نائب الفاعل

 الفعل .١

                                                             
١٥١: ص, )دار المعارف بمصر : القاھرة( , النحو الوافي الجزء األول, عباس حسن 12 

13     ٣٨.ص) دار السالم للطباعة و النشر: فونوروكو(, علم النحو الجزء األول كلیة المعلمین اإلسالمیة, علي جارم و مصطفى امین
14Thalib, Moh. Nahwul waadhih tata bahasa arab Terjemahan annahwul wadhih Ibtidaiyah. (Bandung:PT. 
Alma’arif) . h.64. 
 



 

فائدته شرح األنشطة الىت فعله الفاعل أو , الفعل ما دل على معىن مقرتنا بزمان

فهذا العنصر املسند اليه، فاعل أو نائب الفاعل، جيب أن يكون إمسا . نائب الفاعل

 .  ١٥ملفعول فوضع املفعول بعد الفعل الفاعلوإذ حيتاج إىل ا. بعد ذكر الفعل 

ويف الوقت نفسه، وفقا آلراء أخرى من كتاب اللغة العربية، الفعل هو ألفاظ يظهر 

 .وقوع األفعال يف وقت حمدد

ووفقا آلراء األخرى عن الفعل أن هذه اجلملة يظهر معىن يف النفس مقرتنا بواحد من 

و ىف اإلجنليزية  Kata Kerjaالفعل ىف اللغة اإلندونيسية هي . الوقت/ ثالثة زمان 

Verb بالتأكيد حدوث . زمان وقوع الفعل/و هي كل كلمة تظهر عن األوقات

 .املستقبلر أو األفعال واحد،  كما يف املاضي أو احلاض

 .فهذه الثالثة هلا فائدة و قواعد استعماهلا. ١٦اجلملة الفعلية تنقسم إىل ثالثة أنواع

 .رأية األويل أن الفعل املاضي يدل على وقوع الفعل ىف وقت املاضى .١

و الرأي الثاين هو أن يزيد التاء التأنيث إلظهار األعمال املاضى إذا كان الفاعل 

  .أو اجلمع, تثنية,إما مفردا, ؤنث ا�ازى أو احلقيقيإما م,الظاهر املؤنث

 : من الفعل املاضى مثلةاأل

                                                             
 ١٢٧. ، نور الھدى حالمرجع السابق١٥
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Saya menulis surat diatas kertas  َِكَتْبتُ  الرَِّساَلَة َعَلى اْلِقْرطَاس 

Ali menghapus papan tulis  َبـُّْوَرة  َمَسحَ  َعِليٌّ السَّ

Petir itu menyambar  َُلَمعَ  اْلبَـْرق 

Murid itu mandi didalam k.mandi  ِِاْغَتَسلَ  الطَّاِلُب ِيف احلَْمَّام 

  

  :و األمثلة من الفعل املاضي يف القرآن 

Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada 

Tuhannya saya berkata “ya Tuhanku, 

berilah aku di sisi Engkau seorang anak 

yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha 

mendengar doa”. (Q.S. Ali Imran : 38)  

                

              

            

  

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami 

mendengar (seruan) yang menyeru 

kepada iman, (yaitu): "Berimanlah 

kamu kepada Tuhanmu", maka 

kamipun beriman. Ya Tuhan kami, 

ampunilah bagi kami dosa-dosa kami 

dan hapuskanlah dari kami kesalahan-

kesalahan kami, dan wafatkanlah kami 

beserta orang-orang yang banyak 

              

                   

            



 

berbakti. (Q.S. Ali Imran : 193) 
                

 

Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau 

telah menganugerahkan kepadaku 

sebahagian kerajaan dan telah 

mengajarkan kepadaku sebahagian 

ta´bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta 

langit dan bumi. Engkaulah 

Pelindungku di dunia dan di akhirat, 

wafatkanlah aku dalam keadaan Islam 

dan gabungkanlah aku dengan orang-

orang yang saleh  

(Q.S. Yusuf : 101) 

          

               

          

            

        

  

اآلن " آراء املفكرين ىف علم النحو أن األفعال اليت تظهر عن الزمن بوفقا .   ٢  

 . ١٧النون, الياء, التاء, اهلمزة: ال بد أن تؤول حبرف من األحرف املضارعة هي" املستقبل"أو"

ووفقا لرأي الثاىن، إلظهار األفعال ىف زمن احلاضر أو املستقبل فال بد القيام بالقواعد 

 : اآلتية

                                                             
.٤٠: ص ,)مركز األھرام للترجمة و النشر ( , النحو العصري, سلیمان فیاض 17 



 

إما أن . إذا كان الفاعل ظاهر الذكر" الياء"استخدام األحرف املضارعة  .١

 .تثنية أو مجع,يكون مفردا 

استخدام حرف املضارعة التاء إذا كان الفاعل ظاهر مؤنث إما أن يكون  .٢

 .ثنية أو مجعت,مفردا 

 :ياألمثلة من الفعل املضارع ه

Kamu sedang menyapu lantai  َاَْنتَ  َتْكُنسُ  اْلِبَالط 

Fatimah sedang menulis pelajaran  ََتْكُتبُ  فَاِطَمٌة الدَّْرس 

Kamu tidur diatas kasur  ِاَْنِت تـََناِمْنيَ  َعَلي اْلِفرَاش 

  

 :من القرآن األمثلة من الفعل املضارع 

Nuh berkata: Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku 

berlindung kepada Engkau dari memohon 

kepada Engkau sesuatu yang aku tiada 

mengetahui (hakekat)nya. dan Sekiranya 

Engkau tidak memberi ampun kepadaKu, dan 

(tidak) menaruh belas kasihan kepadaKu, 

niscaya aku akan Termasuk orang-orang yang 

merugi." (Q.S. Huud : 47) 

       

         

       

Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua 

ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin 
                  



 

pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)". (Q.S. 

Ibrahim :41) 
      

Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena 

(mendengar) Perkataan semut itu. dan Dia 

berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk 

tetap mensyukuri nikmat mu yang telah 

Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua 

orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan 

amal saleh yang Engkau ridhai; dan 

masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam 

golongan hamba-hamba-Mu yang saleh". (Q.S. 

An-Naml : 19) 

                

     

      

     

          

  

الفعل األمر املستخدمة لألمر، وإستخدامها تناسب بالعدد أو املؤنث و املذكر . ٣

الفعل األمر هو طلب وقوع حدث بعد  .فآلمر هو الفاعل ىف هذا األمر, املأمور

 .١٨كما يكون الفاعل فيه مسترتا وجوبا, و يكون دائما للمخاطب, زمن التكلم

 .آراء األخرى قائال أن األمر هو كل فعل املستخدمة لطلب الفعل يف الزمن املستقبل

 .وأيضا يقول أن فعل األمر هو الفعل الذى يظهر عن الزمن اإلستقبال

 :على النحو التايلمن فعل األمر األمثلة 

                                                             
١٣: ص, )دار الكتب الوطنیة : لیبیل ( , الشامل فى اللغة العربیة, محمد النقراط  18 



 

Wahai ali!ambillah buku itu  َيَا َعِليُّ ُخذِ  اْلِكَتاب 

Wahai aisyah!sapulah lantai itu    َيَا َعاِئَشُة ُأْكُنِسى اْلِبَالط 

Wahai Fatimah! Duduklah diatas karpet itu  ِيَا فَاِطَمُة ِإْجِلِسى َعَلى اْلِبَساط 

  

 :فعل األمريف القرآن األمثلة من 

(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku 

Hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-

orang yang saleh, (Q.S. Asy-Syu’ara’ : 83) 

     

       

  Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan 

menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan 

itu". (Q.S. Al-‘Ankabut :30) 

          

      

dan Katakanlah: "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara 

masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara 

keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi 

Engkau kekuasaan yang menolong (Q.S. Al-Isra’ : 80) 

      

     

             

 الفاعل .٢



 

تدل على من فعل الفعل و هو مرفوع ) ال يكون مجلة (الفاعل كلمة واحدة   

أو ضمريا مسترتا أو جوازا  , يكون الفعل امسا ظاهرا صرحيا أو ضمريا متصال, دائما

الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من وقع عليه الفعل أو . ١٩كما يكون مصدرا مؤوال

 .اقرتن به

 :املثال من الفاعل

Ali tidur diatas kasur  ِنَاَم َعِليٌّ  َعَلى اْلِفرَاش 

Para Murid memperhatikan penjelasan guru  ِاْهَتمَّ التََّالِمْيذُ  َشرَْح اُألْسَتاذ 

Guru menulis pelajaran di papan tulis  َدرِّسُ َكَتَب
ُ
  الّدْرَس َعَلى السَّبـُّْورَةِ  امل

 :يف القرآن عل ااألمثلة من الف

lalu mereka berkata: "Kepada 

Allahlah Kami bertawakkal! Ya 

Tuhan kami; janganlah Engkau 

jadikan Kami sasaran fitnah bagi 

kaum yang'zalim, (Q.S. Yunus : 

85) 

         

        

   (ingatlah) tatkala Para pemuda 

itu mencari tempat berlindung ke 

dalam gua, lalu mereka berdoa: 

"Wahai Tuhan Kami, berikanlah 
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rahmat kepada Kami dari sisi-Mu 

dan sempurnakanlah bagi Kami 

petunjuk yang Lurus dalam urusan 

Kami (ini)." (Q.S. Al-Kahfi :10 

                  

ia berkata "Ya Tuhanku, 

Sesungguhnya tulangku telah 

lemah dan kepalaku telah 

ditumbuhi uban, dan aku belum 

pernah kecewa dalam berdoa 

kepada Engkau, Ya Tuhanku. 

(Q.S. Maryam : 4) 

         

               

  به المفعول. 3

للجمل اليت حتتاج إىل هو العناصر اليت أصبح األهداف و الغاية و وجوده به املفعول 

و املفعول به هو امسيدّل على ما وقع عليه فعل  ).فعل املتعدي( به املفعول

 .٢٠الفاعل

 .هو اسم منصوب ملا وقع عليه الفعل الفاعل به يف حني أن مفعول

إما أن تكون إجيابية و إما أن تكون .أن عملية الفاعل وقع عليه به ظهر املفعول .١

إىل  به تنقسم الضمري للمفعول.تغري بسببهو شكل الفعل ال ي, سلبية

 .الضمري املنفصلو الضمري املتصل:قسمني

 : به املثال من املفعول
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Muhammad memakan nasi  ََّأَكَل ُحمَمٌَّد الرُّز 

Kamu perempuan menyapu lantai  َاْلِبَالطَ  َتْكُنسُ  اَْنت  

Fatimah Menulis pelajaran  ََتْكُتُب فَاِطَمٌة الدَّْرس 

 

 :�في القرآن  املثال من املفعول

25. berkata Musa: "Ya Tuhanku, 

lapangkanlah untukku 

dadaku[915], 

26. dan mudahkanlah untukku 

urusanku, 

27. dan lepaskanlah kekakuan 

dari lidahku, 

28. supaya mereka mengerti 

perkataanku, 

29. dan Jadikanlah untukku 

seorang pembantu dari 

keluargaku, (Q.S. Taha : 25-29) 

              

            

        

dan (ingatlah), ketika Ibrahim 

berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah 

negeri ini, negeri yang aman 

sentosa, dan berikanlah rezki dari 

buah-buahan kepada 

penduduknya yang beriman 

         

          



 

diantara mereka kepada Allah dan 

hari kemudian. Allah berfirman: 

"Dan kepada orang yang kafirpun 

aku beri kesenangan sementara, 

kemudian aku paksa ia menjalani 

siksa neraka dan Itulah seburuk-

buruk tempat kembali".  

         

              

 

 الجملة اإلسمية 3.

و هذه الكلمة كذلك تسمى املبتدإ و , اجلملة اإلمسية هي اجلملة اليت تبدأ باإلسم

 .اخلرب

املبتدإ إسم مرفوع و عادة , اإلمسية هي الرتكيب الىت تتألف من املبتدإ و اخلرباجلملة 

. تارة تقوم اخلرب بعد املبتدإ. واخلرب هو إسم مرفوع خيرب املبتدإ. تقع ىف أول مجلة

, وهو إسم مرفؤع ىف أول مجلة غالبا. املبتدأ البد أن يكون إمسا وموقفه ىف أول مجلة

ا�رد عن العوامل اللفظية , اآلخر أن املبتدأ هو اسم الصريحوقال  .و قد يتأخر فيها

ألن اخلرب هو اجلزء املتمم , وهو مسند اليه والبد للمبتدأ من خرب, غري الزائدة

 .٢١للفائدة

 :و مع ذلك فإن املبتدأ ميكن أن يكون 
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 ، اسم اإلنسان أو األشياء و ما أشبه ذلك)اسم(موصوف . أ

 الضمائر. ب

 ية عبارة إضاف. ج

 عبارة النعت. د

  ةاإلشارة و عبارته املشاري. ه

 .عبارة املوصول. و

و قد , يقع غالبا بعد املبتدأ, اخلرب هو إسم مرفوع مع املبتدإ يكونان مجلة مفيدةأّما 

فإن اخلرب تنقسم إىل ثالثة , و من ناحية أنواعه. ٢٢وبه يتم معىن اجلملة, يتقدم عنه

 :أقسام

مهما التثنية أو , ذى يكون مفردا و ليس الشبه أو اجلملةاخلرب ال: خرب املفرد. أ

 .اجلمع

إذا كان املبتدأ نكرة ىف . فهو اخلرب من الظرف أو اجلار ا�رور: خرب شبه اجلملة. ب

 .اخلرب شبه اجلملة فال بد أن نقدم اخلرب

إما أن تكون اجلملة اإلمسية أو , هو اخلرب الذى يتكون من اجلملة: خرب اجلملة . ج

اخلرب جيب أن .فوجود اخلرب ال بد أن يستحق رابطا كمثل اخلرب املفرد ملبتدئه, الفعلية
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( و نوعه ) اجلمع , املثىن, املفرد( و لعدده . حيتوي على الضمري يناسب املبتدأ

اإلسم هو .ليكون مجلة مفيدة, اخلرب هو اإلسم الذى يكمل املبتدأ).املؤنث , املذكر

 .كرد, قلم, حممد:  يدل على معىن الشيء مثللفظ ىف اللغة العربية اىل

  للجملة اإلمسية قواعد البحث الطويلة و الدقيقة

 تقرأ الرفع. أ

 .و األلف, الواو, عالمة الرفع ىف اإلسم هو الضمة

 :منوذج 

rumah itu kecil  ٌالبَـيْ تُ  َصِغيـْر 

orang-orang muslim itu pintar  َْسلِ ُمْونَ  َماِهُرْون
ُ
 امل

dua murid itu pintar  ِان
َ
 الطَالِ َبانِ  َعِامل

 

 املبتدأ البد أن تكون إمسا معرفة  . ب

 : و ميكنه أن يكون , الغرض من اإلسم املعرفة هو اإلسم الذى ظهر معناه

 )اسم شيء(إسم العلم . ١



 

 :منوذج 

Nama Orang  ٌَاْمحَد 

Nama Negara اِْنُدْونِْيِسَيا 

Nama tempat بَـْيتُ ال  

 الضمريإسم . ٢

 :وهي. إسم الضمري الذى ميكنه أن يكون مبتدأ هو إسم الضمري املنفصلة

Dia (Laki-Laki 1)  َُهو 

Dia (Laki-Laki 2) ُمهَا 

Mereka (Laki-Laki) 
 
ْ
 ُهم

Dia (Perempuan 1)  َِهي 

Dia ( Peremuan 2) ُمهَا 

Mereka  ( Perempuan )  َُّهن 

Kamu (Laki-Laki 1)  َاَْنت 

Kamu ( Laki-Laki 2) اَنْـُتَما 

Kalian ( Laki-Laki)  ْاَنْـُتم 



 

Kamu ( Wanita 1)23  ِاَْنت 

Kamu ( Wanita 2) اَنْـُتَما 

Kalian ( Wanita-Wanita)  َّاَنْـُنت 

Saya اَنَا 

Kita  َُحنْن 

 :اإلسم الذى دخله الف الالم املثال. ٣

Kelas itu indah  ٌْيل  اْلَفْصلُ  مجَِ

Masjid itu suci  ٌْسِجدُ  طَاِهر
َ
 ْامل

 

 اخلرب من اإلسم النكرة. ٤

 .فعالمة النكرة هو التنوين ،مل يعرف معناه أو العام إسم النكرة هو اإلسم الذى

 :املثال

Lantai Itu Bersih  ٌالِبَالَط َنِظْيف 

Kelas itu indah  ٌْيل  اْلَفْصُل مجَِ

  .و اجلمع, املثىن, املفرد, املذكر, املؤنثاملبتدأ و اخلرب البد أن يكون مناسبا إما . ٥
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 :املثال 

Fathimah Itu Cantik  ٌَلة يـْ  فَاِطَمُة مجَِ

Zaid Itu Ganteng  ٌْيل  َزْيٌد مجَِ

Bola Itu Kecil  ٌرَة  اْلُكرَُة َصِغيـْ

Kedua Murid itu Pintar  ِالتـِّْلِمْيَذاِن َماِهرَان 

  

اخلرب قد تكون من اسم مفرد أو اجلملة، و و هناك بعض البحث عن أنواع اخلرب، بأن 

لكن يف بعض األحايني استهلكت اجلملة اإلمسية بدخول العوامل املفسدة لرتاكيبها و تسمى 

و تنقسم هذه العوامل اليت تدخل على املبتدإ و اخلرب إىل نوعني  ٢٤هذه العوامل بالعوملل النواسخ

  :و هي كان و أخوا�ا و إّن و أخوا�ا

 أخوا�اكان و  .١

تدخل كان و أخوا�ا على املبتدإ و اخلرب، فرتفع األول و يسمى امسها و تنصب 

صار، ليس، أصبح، أمسى، أضحى، : و أخوا�ا و هي  ٢٥.الثاين و يسمى خربها

  .ظّل، و بات
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  :أما األمثلة من كان و أخوا�ا كما يلي

 Murid itu menjadi rajin  َكاَن الطَّاِلُب ُجمَْتِهًدا  كان

 Gedung itu menjadi tinggi  َصاَر اْلِبَناُء ُمْرتَِفًعا  صار

 Tidaklah seorang manusia terlahir menjadi  لَْيَس اْلَمْرُء يـُْوَلُد َعاِلًما  ليس

ahli ilmu 

 Udara di pagi hari menjadi dingin  َأْصَبَح اْهلََواُء َبرِْيًدا  أصبح

 Hujan semakin deras sore ini  أَْمَسى اْلَمَطُر َغزِيـْرًا  أمسى

 Matahari semakin bersinar saat waktu  َأْضَحْت الّشْمُس ُمِضْيَئةً   أضحى

dhuha 

 Pekerjaan itu masih tetap berlanjut  َظلَّ العمل مستمرا  ظلّ 

 Saat malam tiba laki-laki itu tertidur  بَاَت الرجل نائما  بات

  

  :أخوا�ا يف القرآن الكرمي كما يليأما األمثلة من كان و     

       

         

Dan apabila seseorang dari mereka 

diberi kabar dengan (kelahiran) anak 

perempuan, hitamlah (merah 

padamlah) mukanya, dan Dia sangat 

marah. An-nahl ; 58 

  ظلّ 

                 
Para utusan (malaikat) berkata: "Hai 

Luth, Sesungguhnya Kami adalah 

utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali 

mereka tidak akan dapat 

  ليس



 

                

             

        

     

mengganggu kamu, sebab itu 

Pergilah dengan membawa keluarga 

dan Pengikut-pengikut kamu di akhir 

malam dan janganlah ada seorangpun 

di antara kamu yang tertinggal[732], 

kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia 

akan ditimpa azab yang menimpa 

mereka karena Sesungguhnya saat 

jatuhnya azab kepada mereka ialah di 

waktu subuh; Bukankah subuh itu 

sudah dekat?". 

Huud ; 81 

[732] Kata tertinggal di sini 

terjemahan dari kalimah yaltafit. ada 

pula mufassir menterjemahkannya 

dengan menoleh ke belakang. 

        

         

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku 

jika sumber air kamu menjadi kering; 

Maka siapakah yang akan 

mendatangkan air yang mengalir 

bagimu?". Al-mulk ; 30 

  اصبح

  إّن و أخوا�ا .٢

تدخل كان و أخوا�ا على املبتدإ و اخلرب، فتنصب األول و يسمى امسها و و 

  .و أخوا�ا هي أّن، كأّن، لكّن، ليت، لعلّ  ٢٦.ترفع الثاين و يسمى خربها

 :أما األمثلة من إّن و أخوا�ا كما يلي
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  ان ا�د ناجح  إنّ 

  يسعدين ان الصناعة متقدمة يف بالدنا  أنّ 

  الكتاب صغري لكنه نافع  لكنّ 

  ليت رمضان دائم  ليت

  

 :أما األمثلة من إّن و أخوا�ا يف القرآن الكرمي كما يلي    

              

             

        

     

Allah menciptakan kamu, 

kemudian mewafatkan kamu; dan 

di antara kamu ada yang 

dikembalikan kepada umur yang 

paling lemah (pikun), supaya Dia 

tidak mengetahui lagi sesuatupun 

yang pernah diketahuinya. 

Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Kuasa. 

An-nahl ; 70 

  إنّ 

           

            

Sesungguhnya bagi Allah tidak ada 

satupun yang tersembunyi di bumi 

dan tidak (pula) di langit. 

Ali ‘imran ; 5  

  إنّ 



 

             

            

          

      

Maka Kami kembalikan Musa kepada 

ibunya, supaya senang hatinya dan tidak 

berduka cita dan supaya ia mengetahui 

bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi 

kebanyakan manusia tidak 

mengetahuinya. Al-qasash ; 13  

  لكنّ 

 

 دعاء األنبياء   . ب

 معىن الدعاء .١

و من مشتقاته  يدعو –دعا لغة و هي اللغة العربية مصدر من فعل  الدعاء

  . تظهر معان أخرى كثرية

 ينادي، يطلب و يسأل –نادى : يدعو  –دعا   ) أ

 ٢٧و اجلمع منه أدعية مبعىن ما يدعى به اهللا من القول   ) ب

 .هو اإلنسان الذي يدعو) الداعي(و داع    ) ت

يعرف الدعاء بالتعريف االصطالحي هو كل ما يبتهل و يتضرع به اىل اهللا    ) ث

 ٢٨من القول أو ما يتوصل به اىل كبري أو عظيم و الدعاء مخ العبادة
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من هذه التعريفات شىت استنبط الباحث بان الدعاء هو كيفية العبد 

الغرض من و أما دعاء االنبياء هو  .على تعبري رغبته اىل اهللا سبحانه و تعاىل

 .دعاء األنبياء اليت عربها االنبياء املكتوبة يف القرآن الكرمي رجاء اىل اهللا تعاىل

 فائدة الدعاء  .٢

  ٢٩:من فوائد الدعاء هي

 الدعاء هو العبادة و إطاعة اهللا  -  أ

 الدعاء هو مانع من البالء و املصيبة  - ب

و  الدعاء ينفع بإذن اهللا تعاىل يف ثالثة أحوال إجابة الدعاء يف الدنيا  - ت

 .إجابة الدعاء يف اآلخرة و مينع منه األضرار و اجلرائم

 الدعاء هو قوة لتواجه العدوان و املشّقة  - ث

الدعاء من دليل اإلميان و تعرف اهللا يف الربوبية و اإلالهية مث األمساء و   - ج

 .الصفات

الدعاء دليل توكل العبد بربه ألن بالدعاء فيطلب العبد معاونة و   - ح

 مساعدة اهللا عّز و جلّ 

  مميزات دعاء األنبياء  .٣
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أما مميزات دعاء األنبياء هي أوال له مميزات من حمور العقيدة ألن يرجع 

و ثانيا له . مباشرة إىل مصادر أساسية لدين اإلسالو و هي القرآن و احلديث

و ثالثا لدعاء األنبياء حكمة و . مميزات من حمسنات و مجالة األلفاظ العربية

 ٣٠ياء ليس يدعون ألنفسهم و لكن ملصلحة األمةمواعظ لألمة أل�م االنب

 تدريس القواعد. ب

 أمهية تدريس القواعد )١

من أهّم الفرع يف عناصر اللغة ألن اللغة دون القواعد كاملرق بعدم امللح، و هناك 

بعض األهداف من تدريسها و هي إقامة اللسان و جتنب اللحن يف الكالم، و لكن مل 

جلميع أقطار العامل فتصبح هذه األهداف من أهداف تكن هذه األهداف معايريا 

تدريس القواعد هي تكوين امللكة اللسانية الصحيحة ال حفظ القواعد ا�ردة، لذالك 

يضاف �ذا على أن هناك هدفان من تدريس القواعد أّوًال فهم ما يقرأه و يسمعه، و 

  ٣١.ثانيا هو وضع ما يكتبه أو يتحدث به يف صياغة مفهمة

ية يف أن األهداف من تدريس القواعد يف مرحلة التعليم العامي هي إقامة فال مر 

و هذه األهداف ال تكون معايري جلميع أقطار العامل . اللسان و جتنب اللحن يف الكالم
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و يضيف . بينما هي تصبيح األهداف من تدريس القواعد يف جزائر العربية فحسب

عد هي تكوين امللكة اللسانية على امحد مذكور أن األهداف من تدريس القوا

و يضاف إىل هذه األهداف مقدمة، هناك اهلدفان . الصحيحة، حلفظ القواعد جمردة

حيث بدراسة  -اهلدف األول هو فهم ما يقرأه و يسمعه: من تدريس القواعد، و مها 

و اهلدف الثاين . تلك القواعد و تعرف عليها تعتدل يف ذهن املفاهم و ال تضيع املعاين

حيث إّن مراعاة تلك القواعد و -وضع ما يكتبه أو بتحديث به يف صياغة مفهمة هو

تعليمها ينبغي يف املقام االول ان تعصم اللسان والقلم عن اخلطا يف بناء الكلمة او 

وباألهداف السابقة تتضح لنا . ضبط أو السامع علي أن يفهم عنه مايريده أن اليفهم

ب سريعا يف ادراك املواد  و سهولة يف حىت يكون هلم علي أ�ا أمور حيوية ليفهم الطال

  . ملكة يف العربية الفصحي

و أما األهداف من تدريس القواعد يف املدرسة الثانوية اإلسالمية بإندونيسيا 

على وجه عام فهي زواد معرفة الطالب يف تركيب اجلمل اجلديدة و يطبقها باستخدام 

و . أ كانت مفردة جديدة أو قدمية مناسبة لربنامج املعينة ٣٢.املفردات اليت ميلها الطالب

هذه األهداف أمور هامة لقياس الطالب و املدرسني على جناحهم يف عملية التدريس و 

باإلضافة إىل ذذلك فإن هذه االهداف توجه املدرسني توجيها، و ترشد الدارسني يف 
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و هذا طبعا شيئ . ا�متعليمهم إرشادا، سوف ال تنحرف اخلطة و تنفيذ يف عملي

منطقي وقعي، و أيضا أمر طبيعي و ال يرده أحد من الناس الصاحلني و الساملني يف 

 .أذها�م و أفكارهم

 و تسستنتج األنشطة اليت حتدث بني املعّلم و التالميذ منالتعليم و التعلم 

ل بني عملية فالقيمة التعليمية نتيجة للتفاع. بالقيمة التعليمية اليت تلّون التفاعالت

و لذلك . ن يتّم التعليمأالتعليم و التعلم اليت تتّم لتحقيق هدف معني الذي صّمم قبل 

ملصلحة  استعداددة من كل يفيقوم املعلم بتخطيط األنشطة التعليمية املنّظمة و امل

  .التعليم

ىف تعليم  و الفعالية املالئمةخطوات التدريس  أراد الباحث كذلك أن يشرحهنا 

و جمال هذا البحث هو تعليم اجلملة ، ألن اجلملة ههي ذا جزء من القواعدةاجلمل

مث تصميم خطوات تدريسها للمدرسة  املضمونة يف دعاء األنبياء يف القرآن الكرمي

  .الثانوية

  خطوات تدريس القواعد )٢

  : عن نقاط خطوات تدريس النحو أو القواعد هي كما يلي و عند أمحد عزان



 

يقدم األمثلة من املواد املبحوثة، لئال يكون الدرس ممال و يأيت بسهولة البد للمدرس أن  .١

 .لدي الطلبة

 .و عند إتيان األمثلة، ينبغي للمدرس أن يكتب على السبورة أهدافها و التعريفات عنها .٢

بينما يشرح املدرس تعريفات و مواد النحو أو الصرف، البد للطالب أن يركز نفسه تركيزا  .٣

  ٣٣تاما إىل الدرس 

  :فخطوات تدريس القواعد كما يلي

مقدمة، فيها تذكري الطالب على املواد الدراسية السابقة اليت فيها عناصر متعلقة مبواد  )١

 .القواعد املقدمة

قراءة، و يقصد �ا بأن املدرس يأمر طالبه بقراءة األمثلة حىت يفهموا معانيها فهما  )٢

 .دقيقا

 .اليت فيها عناصر القواعد يف األمثلة املقدمة قام املدرس مع طالبه باملناقشة عن املواد )٣

قام املدرس مع طالبه باالستنباط فيما يناقشه السابق، فهذا االستنباط يكتبه املدرس  )٤

 . على السبورة حىت أصبحت قاعدة يفهم �ا الطالب

قام املدرس مع طالبه مبقارنة االستنباط بني الرتاكيب اجلديدة و الرتاكيب القدمية كما  )٥

 .فيه مثال فعل مبين للمجهول و فعل مبين للمعلوم يبحث

و بعبارة أخرى تسمى . اخلامتة، أعطى املدرس طالبه واجبات منزلية أو واجبات فصلية )٦

 ٣٤.بالتقدمي
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 الباب الثالث

  البحث منهج

 طريقة البحث  .ب 

ي التحليل احملتوي و هو استخدمها الباحث ىف هذا البحث ه طريقة البحث الىت    

طريقة البحث النوعي برتكيز النسخ أو البيانات الكتابية كأغراض البحث املدخل يف 

و هذا التحليل استخدمه كثري من الباحثني يف . احملّلل جبانب تناول االستنتاج املريد

 ٣٥.ا�ال االتصايل و الصحايف

 نوع البحث) ١

 والغرض من هذا البحث هو أن يكون. ومشل هذا االبحث هو البحث املكتيب     

صلة بالقيم واملعايري اليت تتطور يف املواقف االجتماعية  هلا النظري وغريها من املراجع

 .٣٦اليت حبثها الباحث

إن هذا البحث يستخدم األدب املكتبيات ىف حبثها، إما الكتب "وقال حممد إقبال، 

و�ذا، فإن هذا البحث هو دراسة نظرية . ٣٧و الكتابات ونتائج الباحثني السابق

 . تنفيذها باستخدام املراجع املتعلقة �ذا البحث، وهي اجلملة و طريقة تعيلمهمتاليت 
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 مصدر البيانات) ٢

األساسية  ومصادر /نوعني، مها البيانات الرئيسية البحثهلذا  ناتمصادر البيا    

الغرض من مصدر البيانات األساسية هو مصدر البيانات . الزائدة/البيانات الثانوية

ا مباشرة من املصدر األول واإلشارة من قبل الباحث يف البحث موضوع اليت مت مجعه

 .٣٨البحث

 :مصدر البيانات األساسية املستخدمة هي

منشورات املكتبة العصري: بريوت- اصيد, جامع الدروس العربية, الشيخ مصطفى الغالييىن .1  

 القرآن الكرمي .2

)                                     الطباعة و النشر لجامعة أم القرى : مكة( , تعلیم اللغة العربیة, محمود كامل .3  

دار الفكر : بريوت ,  الوجيز يف قواعد اللغة العربية, سعيد األفغاين    .4  

ة الكويت             مطبوعات جامع: كويت,  التدريبلت اللغوية و القواعد النحوية, خمتار عمر .5  

6. Ineks doa alQuran dan penjelasannya kata pengantar Ustadz Muhammad Arifin 

Ilham, Cicero Publishing. 

7. Zulhanan, Paradigma Baru Pemelajaran Bahasa Arab (Kajian Teoritis Dan Praktis), 

Bandar Lampung: An-Nur Press,2004. 

8. Suryabrata, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999 ) 

9. Sugiono, Memahami Penelitian kualitatif, ( Bandung: Alfabet, 2005) 

10. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013. 

11. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdarya, 1998. 
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12. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2000. 

13. Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabet, 2005. 
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الزائدية هو عبارة عن جمموعة البيانات اليت حتمل /وأما مصدر البيانات الثانوية

بالنسبة هلذه الدراسة، سعى . ٣٩البيانات املرتبطة مع العرض األول ىف البحث

الباحث عن املواد األخرى ذات صلة مبوضوع البحث من الكتب أو البيانات اليت 

جمموعة من الكتب املنهجية : رض، مباشر أو غري مباشر، وهيتدعم مصادر الع

  . لتعليم اللغة العربية

 جمع البيانات ةقيطر ) ٣

، وهي الطريقة يةقيالوثطريقة الىت استخدمها الباحث يف مجع البيانات هي طريقة     

وهذا . الوقائع السابقة/املستخدمة يف البحث على أساس البيانات و األحاديث

برأي عبد الرمحة الفطاين أن طريقة التوثيقة هي طريقة جلمع البيانات بدراسة مناسب 

 .٤٠البيانات الشخصية ألفراد العينة
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وبالتايل، استخدم هذه الطريقة لبحث البيانات املرتبطة باملتغري أو املشكالت اليت 

ففي . وراق، و ما أشبه ذلكاألسجالت و التأيت من الكتب واملخطوطات وا�الت و 

ذه احلالة، حبث الباحث البيانات املرتبطة �ذه الدراسة وهي الىت ترتبط جبملة فعلية ه

 .نبياءوص اجلملة الفعلية و اإلمسية ىف دعاء األ، و باخلصاومجلة إمسية وطريقة تعليمه

 تحليل البياناتأسلوب ) ٤

�االت  بعد مجع البيانات، مث قام الباحث مبعاجلة البيانات عن طريق مجعه وفقا     

و إن ّمت ختصيص املواد، مث رتب حىت املواد للمناقشة ّمت ترتيبه مباشرة . ختصصهم

 .الستخدامها يف حتليل البيانات

ففي هذا البحث حتّلل البيانات بأسلوب التحليل احملتوي كما سبق ذكره و هذا   

  ٤١:يليالتحليل نوع من الطريقة النوعية يف البحوث العلمية و أما خطواته كما 

يلزم أن يتناول الباحث البيانات حمّررا أو نسخة مكتوبة أم ال مهيئا لعملية  )١

 .التحليل

ال بّد أن تكون البيانات جذابة و حمتوية خبصائص شىت من متنوعة النواحي اليت  )٢

 .احتاجت إىل البحث املوسع أي بشأن أ�ا علمية
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ملناسبتها باملتغري املرّكز ترتيب خصائص البيانات لتكون النسخ املعينة األساسية  )٣

 .املبحوثة بالتحليل احملتوي

تصنيف البيانات بعد ترتيبها بطريقة ترتيبها مناسبة باملوضوعات و تاليها  )٤

املخصصة و هي اجلملة من دعاء األنبياء املوجودة يف القران الكرمي بتصنيف 

 .خمتلفةو هذا التصنيف من أمهية العملية يف التحليل احملتوي بأشكال . صحيح

بعد متام أربع خطوات وصل التحليل احملتوي إىل آخر اخلطوة فهي االستنتاج و  )٥

 .االستنباط من البيانات و املعطيات املوجودة

 ٤٢:على النحو التايل صورة منوذجية عن طرق حتليل البيانات
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Identifikasi/koleksi/ 

pembacaan teks 

Menemukan masalah/ 
fokus penelitian Membuat/ 

menentukan 
kategori teks 

Interpretasi/ 
menafsirkan teks 

Proses klasifikasi teks ke 
dalam kategorisasi 



 

  :أما الصورة النموذجية السابقة تشرح بالبيان التايل

 )بيانات احملرر(ختفيض البيانات ) أ

األشياء األساسية، مع الرتكيز على األشياء تلخيص، واختيار هيالختفيض البيانات 

وهكذا، فإن البيانات اليت تعطى الصورة . مث البحث عن املواضع وأشكاهلا. املهمة

أوضح ويسهل الباحث مجع البيانات اآلخر و يبحثها عند احلاجة يف هذا البحث، 

ألنبياء ّخلص الباحث وحدد و رّكز النقاش حول اجلملة الفعلية و اإلمسية يف دعاء ا

 .مع شرح طريقة املناسبة لتعليمها

 عرض البيانات ) ب

يف . البيانات، فإن اخلطوة التالية هي عرض البيانات تلخيصيتم أن بعد      

البحث النوعي، عرض البيانات ميكن أن يتم يف شكل الوصف املوجز، والرسوم 

ا تستخدم لعرض وغالبا م. البيانية، والعالقات بني الفئات، وسري وما يشابه ذلك

بعرض البيانات،  سيسهل الباحث . البيانات يف البحث النوعي هو النص السردي

 .فهم ما حدث، و ختطيط العمل على أساس ما مت فهمه سابقا

 التأكيد/ اخلامتة ) ج

. التحقيقاخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية وفقا لوهوبرمان هي استنتاج و      

ري تناوهلا ال تزال مؤقتا، وسوف تتغري إذا مل جتد دليال قويا جتاليت  اإلستنتاج األويل



 

ولكن إذا مت العثور على النتيجة يف املرة األوىل، . دعم املرحلة املقبلة جلمع البيانات

فالنتيجة , بدعم دالئل الكاملة و مستمرة عند البحث التاىل ىف ميدان البحث

 .احلالة يف هذه. البحث هي نتيجة صحيحة و صاحلة

 

   



 

  الرابعالباب 

  إجراء البحث و التحليل

  عرض البيانات   .ج 

يف عرض دعاء األنبياء يف القرآن الكرمي كبيانات التحليل فاستخدم الباحث 

بعض اخلطوات التالية و هي األوىل البحث بطريقة الكلمات الرئيسية منها مثل كلمة 

املستخدمة كثريا يف الدعاء مثل أفعال األمر أو أو الكلمات )الّلهمَّ (و ) َربـََّنا(أو ) َربِّ (

  .النهي

 موقع دعاء األنبياء في القرآن الكريم .١

أما اجلملة يف دعاء األنبياء يف القرآن مرتبة يف بعض السور و اآليات و اجلمل 

  :املفيدة ببيان العدد الكامل على اجلدول الآلتية 

  اسم السورة  نمرة

  موقع اآلية

عدد آية دعاء 

  فيها األنبياء

، ١٢٧،١٢٨،٢٠١،٢٥٠،٢٨٥  البقرة  ١

٢٥٦   

٦  

، ٨،١٦،٢٦،٣٨،٥٣،١٤٧،١٩٣  آل عمران  ٢

١٩٤  

٨  

  ١  ٧٥  النسآء  ٣

  ٢  ١١٤، ٨٣  املائدة  ٤



 

  ٥  ١٥١، ١٢٦، ٧٩، ٤٧، ٢٣  األعراف  ٥

  ٣  ٨٦، ١٠،٨٥  يونس  ٦

  ١  ٤٧  هود  ٧

  ١  ١٠١  يوسف  ٨

  ٤  ٤١، ٤٠، ٣٧، ٣٥  إبراهيم  ٩

  ٢  ٨٠، ٢٤  اإلسراء  ١٠

  ١  ١٠  الكهف  ١١

  ١  ٤  مرمي  ١٢

  ٥  ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥  طه  ١٣

  ٢  ٨٩، ٨٧  األنبياء  ١٤

، ١٠٩، ٩٧،٩٨، ٩٤، ٢٩، ٢٦  املؤمنون  ١٥

١١٨  

٧  

  ٣  ٧٤، ٦٦، ٦٥  الفرقان  ١٦

  ٢  ١٦٩، ٨٣  الشعراء  ١٧

  ١  ١٩  النمل  ١٨

  ٤  ٢٤، ٢١، ١٧، ١٦  القصص  ١٩

  ١  ٣٠  العنكبوت  ٢٠

  ١  ١٠٠  الصافات  ٢١

  ١  ٣٥  ص  ٢٢

  ١  ٤٦  الزمر  ٢٣

  ٣  ٩، ٨، ٧  )غافر(املؤمن  ٢٤

  ٢  ١٤، ١٣  الزخرف  ٢٥

  ١  ١٥  األحقاف  ٢٦



 

  ١  ١٠  احلشر  ٢٧

  ٢  ٥، ٤  املمتحنة  ٢٨

  ٢  ١١، ٨  التحرمي  ٢٩

  ١  ٢٨  نوح  ٣٠

  ٧٥  المجموع الكلي

  

  الكلمات الرئيسية في جمع دعاء األنبياء  .٢

الكرمي هي البحث بالنظر إىل  أما اخلطوة بعدها يف حبث دعاء األنبياء من القرآن

معاين اآليات املوجودة بعد إجاد�ا بطريقة الكلمات الرئيسية عند قراءة القرآمنع فهم 

  .دالئل اآليات اليت تدل على دعاء األنبياء

و األخرية يف حبث آيات دعاء األنبياء بطريقة التحليل من ناحية القواعد النحوية 

اإلعراب من كل آية حىت توجد أين اجلملة االمسية و  و الصرفية أما من النحو مبناقشة

اجلملة الفعلية أو حتليلها من الصرف بتعريف الكلمات الدالة على أفعال األمر أو فعل 

  .املضارع للطلب بالم األمر أو بوجود أفعال النهي

 الكلمات الرئيسية يف مجع دعاء األنبياء  )١

 َربِّ  -

 َربـََّنا -

 الّلهمَّ  -



 

 اء األنبياء أنواع اجلمل يف دع )٢

 اجلملة الفعلية 

 اجلملة الفعلية بفعل ماض -

 اجلملة الفعلية بفعل مضارع -

 اجلملة الفعلية بفعل األمر -

 اجلملة الفعلية بفعل النهي -

 اجلملة الفعلية فيها فاعل من اسم -

 اجلملة الفعلية فيها فاعل من اسم ضمري -

 اجلملة الفعلية فيها مفعول به من اسم  -

 فاعل من اسم ضمرياجلملة الفعلية فيها  -

 اجلملة االمسية 

 اجلملة االمسية فيها خرب مفرد -

 اجلملة االمسية فيها خرب من اجلملة -

 اجلملة االمسية فيها خرب من شبه اجلملة -

 اجلملة االمسية فيها مبتدأ مضاف -

 اجلملة االمسية فيها خرب مقدم -



 

  تحليل البيانات  .د 

 إعراب دعاء األنبياء  )١

بطريقة التحليل احملتوي فبعد أن عرض الباحث البيانات من اجلملة يف  استئنادا      

فاخلطوة .  دعاء األنبياء يوّد الباحث بتحليلها بتقدمي اإلعراب من تلك اجلمل شىت

األوىل برتتيب البيانات ّمث تصنيفها بنسبة إىل املوضوعات من كل آية من السور اليت  

إمتام اخلطوة السابقة فقام الباحث بأخذ  و بعد. كانت فيها دعاء األنبياء فحسب

  .املغزى و االستنباط من التحليل

 

 إعراب الجملة في دعاء األنبياء  )١

 ٢٨٦-٢٨٥-٢٥٠-٢٠١-١٢٨- ١٢٧: سورة البقرة 

              

      

  

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

  : فعل أمر دعائي و الفاعل ضمري مسترت

  تقديره أنتَ 

  : حرف جر مبين على السكونن نَا = ِمْن =

  ضمري متصل ىف حمل جر اسم جمرور مبن

  

  :منادى مضاف منصوب عالمة نصبه فتحة  

  :ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه  

  : حرف نصب مبين على الفتح تدخل إىل

  اجلملة االمسية تنصب االسم و ترفع اخلرب

  : ّضمري متصل يف حمل نصب اسم إن  



 

  : ضمري منفصل يف حمل رفع خرب إّن و هو

  منعوت 

 /  : نعت ملنعوت مرفوع و

  عالمت رفعه ضمة
  

                  

                 

                 

        

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

  -    - 

   = فعل النهي مبين على السكون و الفاعل

ضمري مسترت تقديره أنَت و ضمري نَا يف حمل نصب 

  مفعول به

  = مفعول به منصوب و عالمة نصبه فتحة و

  هو مضاف و نَا يف حمل جر مضاف إليه 

 -  -  -  :

و  مسترت تقديره أنتَ فعل أمر دعائي و الفاعل ضمري 

  الضمائر اليت تأيت بعده يف حمل نصب مفعول به

  = فعل النهي مبين على السكون و الفاعل

ضمري متصل بارز تقديره أنَت و ُه يف حمل نصب 

  :منادى مضاف منصوب عالمة نصبه فتحة  

  :ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه 

  



 

  مفعول به

  

   ١٩٤-١٩٣-١٤٧-٥٣- ٣٨-٢٦-١٦- ٨ :عمران سورة آل 

                     

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

   = فعل النهي مبين على السكون و الفاعل

  ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  = مفعول به منصوب و عالمة نصبه فتحة و

  هو مضاف و نَا يف حمل جر مضاف إليه 

 : فعل أمر دعائي و الفاعل ضمري مسترت تقديره

و الضمائر اليت تأيت بعده يف حمل نصب مفعول  أنتَ 

  به

  = فعل النهي مبين على السكون و الفاعل

نَا يف حمل نصب -ضمري متصل بارز تقديره أنَت و 

مفعول به منصوب و عالمة =   مفعول به

  نصبه فتحة يف آخره

  :منادى مضاف منصوب عالمة نصبه فتحة  

  :ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه 

  = تدخل إىل حرف نصب مبين على الفتح

  اجلملة االمسية تنصب االسم و ترفع اخلرب

  : ّضمري متصل يف حمل نصب اسم إن  

   = ّمجلة إمسية يف حمل رفع خرب إن  

  

               

                 

  الجملة االسمية  الجملة الفعلية

   =اسم شرط  

  -   -   

  = منادى مفرد علم مبين على الضّم للجاللة

 يف حمل نصب



 

-  -   = فعل مضارع مرفوع و الفاعل

  ضمري متصل بارز تقديره أنتَ 

  

  =  مضاف منصوب و هو مبتدأ  

 -  مضاف إليه و األول مضاف إليه جمرور و

  عالمة جره كسرة ظاهرة

   =من فعل و  و اجلملة الفعلية

 فاعل و مفعول به

  = حرف نصب مبين على الفتح تدخل إىل

  اجلملة االمسية تنصب االسم و ترفع اخلرب

  : ّضمري متصل يف حمل نصب اسم إن  

  =خرب إّن مرفوع  

  

  

  ٧٥ :سورة النساء 

                               

             

          

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

:  فعل أمر دعائي و الفاعل ضمري مسترت

و الضمائر اليت تأيت بعده يف حمل نصب  تقديره أنتَ 

  مفعول به

 = فعل أمر دعلئي مبين على السكون و

  الفاعل ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  :منادى مضاف منصوب عالمة نصبه فتحة  

  :ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه 

  



 

- = مفعول به منصوب و عالمة نصبه

  فتحة ظاهرة يف آخره

  ٨٥-٨٦-١٠ :سورة يونس 

              

      

  الجملة االسمية  الجملة الفعلية

  = مفعول مطلق لفعل حمذوف منصوب و

 هو مضاف

  

  = منادى مفرد علم مبين على الضّم للجاللة

 يف حمل نصب

 - =  مضاف مرفوع و هو مبتدأ و

-  ُهْم ضمري يف حمل جر مضاف إليه و

  األول مضاف إليه األول

   = مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه ضمة

  ظاهرة يف آخره

     = خرب املبتدأ تتكون من شبه

  اجلملة

  

  ٤٧ :سورة هود 

                  

       



 

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

  = إن حرف اجلزم مبين على  -إن ال-أصله

  النافية -ال-السكون جتزم فعلني و 

     =   فعل مضارع جمزوم و

و نون الوقاية مع ياء عالمة جزمه سكون يف آخره  

  املتكلم يف حمل نصب مفعول به

   = فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه

ضمة ظاهرة و الفاعل ضمري متصل تقديره أنا و 

  مفعول معه جار و جمرور

   = حرف نصب للفعل  

   = فعل مضارع منصوب بأْن  و عالمة

نصبه فتحة ظاهرة و الفاعل ضمري متصل تقديره أنا و 

  ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به 

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

  مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة

  = إّن حرف النصب تنصب االسم و ترفع اخلرب و

  نون الضمري تقديره أنا  يف حمل نصب اسم إنّ 

      = مجلة فعلية يف

  حمل رفع خرب إنّ 

  = اسم الفعل أخت كان مبين على الفتح ترفع

  االسم و تنصب اخلرب

   =شبه اجلملة يف حمل نصب خرب ليس  

   =اسم ليس مرفوع بالضمة ظاهرة 

  جمزوم اصله  = كان يرفع االسم

  و ينصب اخلرب و امسها ضمري متصل تقديره أنا

   =خرب كان منصوب شبه اجلملة  

  

  ١٠١ :سورة يوسف 

             

              

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

 -   =فعل ماض مبين على 

السكون التصاله بالتاء املتحركة و نون الوقاية 

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

  مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة



 

  مع ياء املتكلم يف حمل نصب مفعول به

- -  = فعل أمر مبين على حذف

و نون حرف العلة و الفاعل ضمري مسترت تقديره أنَت 

  الوقاية مع ياء املتكلم يف حمل نصب مفعول به

  =ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ  

     = شبه اجلملة خرب

  املبتدإ

  

  ٤١-٤٠-٣٧-٣٥ :سورة إبراهيم 

                 

              

               

                

         

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

-  - -  : فعل أمر

و الضمائر  دعائي و الفاعل ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  اليت تأيت بعده يف حمل نصب مفعول به

  = فعل ماض مبين على السكزن التصاله

بالتاء املتحركة و ُت ضمري متصل بارز يف حمل رفع 

  فاعل

 --=  فعل أمر دعلئي مبين

  على السكون و الفاعل ضمري مسترت تقديره أنتَ 

   = فعل مضارع منصوب سبقه الم األمر

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

  مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة

  :منادى مضاف منصوب عالمة نصبه فتحة  

  :ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه  

   = إّن حرف النصب تنصب االسم و ترفع اخلرب

  و نون الضمري تقديره أنا  يف حمل نصب اسم إنّ 

  = ّمجلة فعلية يف حمل رفع خرب إن  



 

  و الفاعل ضمري متصل و هو واو اجلماعة تقديره هم

 -  - -  = مفعول

  به منصوب و عالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره

  = مفعول به منصوب و عالمة نصبه مقدرة

  على ما قبل اآلخر من اتصاله بياء املتكلم احملذوف 

  

  ٨٠-٢٤ :سورة اإلسراء 

              

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

  = فعل أمر دعائي مبين على السكون و

و الضمائر اليت تأيت  الفاعل ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  بعده يف حمل نصب مفعول به

  = فعل ماض مبين على الفتح و الفاعل

  )مثىن(ضمري متصل تقديره مها 

ياء املتكلم يف حمل نصب و الضمري بوجود النون و 

 مفعول به

  =حال منصوب يبني هيئة املفعول به  

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

 مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة

  

  ١٠: سورة الكهف 

                

     



 

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

 -   : فعل أمر دعائي و الفاعل ضمري

  مسترت تقديره أنتَ 

 -   = مفعول به منصوب و عالمة

  نصبه فتحة ظاهرة يف آخره

  :منادى مضاف منصوب عالمة نصبه فتحة  

  :ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه  

  

  ٤ :سورة مريم 

                   

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

 -   =فعل ماض مبين على الفتح  

  -    = فاعل مرفوع و عالمة رفعه

  ضمة ظاهرة يف اخره

  = متيز حمول عن الفاعل منصوب بالفتحة

    الظاهرة 

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

 مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة

  جمزوم اصله  = كان يرفع االسم

  و ينصب اخلرب و امسها ضمري متصل تقديره أنا

  =خرب كان منصوب  

  

  

  

  ٢٩-٢٨-٢٧-٢٦- ٢٥ :سورة طه 



 

                     

               

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

 -  -  -   = فعل أمر

دعائي مبين على السكون و الفاعل ضمري مسترت 

   تقديره أنتَ 

 -   -   = مفعول به

  منصوب و عالمة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء

 -   = مفعول به منصوب و عالمة

  نصبه فتحة ظاهرة يف اخره

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

 مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة

  

  

  ٨٩- ٨٧ :سورة األنبياء 

                 

               

          

  الجملة االسمية  الفعليةالجملة 

     = كلمة التوحيد إىل اهللا عّز

  و جلّ 

  = مفعول مطلق لفعل حمذوف

   = إّن حرف النصب تنصب االسم و ترفع اخلرب و نون الضمري

  تقديره أنا  يف حمل نصب اسم إنّ 

  = كان فعل ماض ترفع االسم و تنصب اخلرب مبين على



 

 منصوب و هو مضاف

   = فعل النهي مبين على السكون و

  النون مع ياء املتكلم يف حمل نصب مفعول به

   = مفعول به الثاين منصوب وعالمته فتحة

  ظاهرة

   = فعل ماض مبين على الفتح مقدرة

على الياء ألنه من فعل املعتل اآلخر و الفاعل 

  ضمري مسترت تقديره هو 

    = مفعول به منصوب بالفتحة و هو

  مضاف و الضمري املتصل يف حمل جر مضاف إليه

السكون التصاله بالتاء املتحركة و ضمري متصل تقديره حنن يف حمل رفع 

  اسم كان

    =خرب كان من شبه اجلملة  

      = مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف

  الالزمة ألنه اسم علم

         =مجلة فعلية من فعل و فاعل يف حمل رفع خرب  

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة مقدرة على ما

  قبل ياء املتكلم احملذوفة

  = ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ  

    =خرب املبتدأ تتكون من شبه اجلملة  

  ١١٨-١٠٩-٩٨- ٩٧-٩٤-٢٩- ٢٦ :سورة المؤمنون 

                

                  

                 

               

         

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

 -  - - -  

فعل أمر دعائي مبين على السكون و الفاعل ضمري = 

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

  مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة



 

و الضمائر اليت تأيت بعده يف حمل  مسترت تقديره أنتَ 

  نصب مفعول به

-  = مفعول به منصوب بالفتحة و

الكسرة الن من مجع مؤنث سامل و االول منعوت و 

  الثاين مضاف

   = فعل النهي مبين على السكون و

  النون مع ياء املتكلم يف حمل نصب مفعول به

  -   = فعل مضارع مرفوع و

  الفاعل ضمري متصل تقديره أنا

 =سكون التصاله فعل ماض مبين على ال

  بالنون الضمري

  =ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ  

  -    = خرب املبتدأ

  تتكون من شبه اجلملة

  

  

  

  ٧٤-٦٦-٦٥ :سورة الفرقان 

                

               

        

  



 

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

 -  -   : فعل أمر دعائي و

  الفاعل ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  : حرف جر مبين على السكونن نَا = ِمْن =

  ضمري متصل ىف حمل جر اسم جمرور مبن

  = مفعول به منصوب و عالمة نصبه فتحة

  ظاهرة يف اخره

  :منادى مضاف منصوب عالمة نصبه فتحة  

  :ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه  

 -   : حرف نصب مبين على الفتح

  إىل اجلملة االمسية تنصب االسم و ترفع اخلرب تدخل

  =اسم إّن منصوب و هو مضاف  

  : جر مضاف اليهضمري متصل يف حمل  

     = فعل مضارع ترفع االسم و تنصب اخلرب و

  االسم ضمري مسترت تقديره هو

   = خرب كان منصوب و عالمة نصبه فتحة

  يف اخره

     = مجلة فعلية يف حمل

  رفع خرب إنّ 

  

  ١٦٩-٨٣ :سورة الشعراء 

              

 

 

 



 

  

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

  ٢٤-٢١-١٧-١٦ :سورة القصص 

                   

          

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

  = فعل أمر دعائي مبين على السكون و الفاعل

و الضمري املتصل الذي يأيت  ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  يف حمل نصب مفعول به

  -  -  -  = فعل

ماض مبين على السكون التصاله بالتاء املتحركة و التاء 

  ضمري يف حمل رفع فاعل

  = مفعول به منصوب و عالمة نصبه مقدرة

على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة و هو مضاف و الياء 

  يف حمل جر مضاف إليه

  = حرف النصب للفعل  

  = فعل مضارع منصوب و غالمة نصبه

  فتحة

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

  مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة

 -   = حرف نصب مبين على الفتح تدخل

ضمري و ال إىل اجلملة االمسية تنصب االسم و ترفع اخلرب

  يف حمل نصب اسم إنّ 

  = ضمري منفصل يف حمل رفع خرب إّن و هو

  منعوت 

   = نعت ملنعوت مرفوع و

  عالمت رفعه ضمة

  = إنّ مجلة فعلية يف حمل رفع خرب  

    = شبه اجلملة من جار و جمرور يف

  إنّ حمل رفع خرب 

  = كان يرفع االسم و ينصب اخلرب و

  امسها ضمري متصل تقديره أنا



 

   =خرب كان منصوب  

  

  ٣٠ :سورة العنكبوت 

           

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

  = فعل أمر دعائي مبين على السكون و

و الضمري املتصل  الفاعل ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  الذي يأيت يف حمل نصب مفعول به

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

  مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة

  ٣٥:سورة ص 

                     

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

 -    = فعل أمر دعائي مبين على

  السكون و الفاعل ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  =مفعول به  منصوب بالفتحة  

   =مضارع مرفوع بالضمة مقدرة على  فعل

  يفالن الياء النه من فعل املعتل االخر و قد سبقه ال

  

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

  مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة

  : حرف نصب مبين على الفتح تدخل إىل

  اجلملة االمسية تنصب االسم و ترفع اخلرب

  : ّضمري متصل يف حمل نصب اسم إن  

  : ضمري منفصل يف حمل رفع خرب إّن و هو

  منعوت 

   -   : نعت



 

  ملنعوت مرفوع و عالمت رفعه ضمة

  

  ٤٦ :سورة الزمر 

              

        

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

  = فعل مضارع منصوب و عالمة رفعه فتحة و

  الفاعل ضمري 

  = فعلل مضارع موفوع و عالمة رفعه

  ثبوت النون ألنه من أفعال اخلمسة

  = منادى مفرد علم مبين على الضّم للجاللة

  يف حمل نصب

 -  =نعت للفظ اجلاللة و هو مضاف  

   =ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأئ  

  = مجلة فعلية خرب  

  ٩-٨- ٧ ) :غافر(المؤمنسورة 

                                   

             

     

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

 -  -  : فعل و الفاعل ضمري  :منادى مضاف منصوب عالمة نصبه فتحة  



 

  تقديره أنتَ  متصل

    = مفعول به األول من مضاف و

  مضاف إليه

   =مفعول به الثاين  

  -   = مبين على فعل أمر دعائي

و الضمري  السكون و الفاعل ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  تقديره انتم يف حمل نصب مفعول به

   = مفعول به الثاين مضاف و

  مضاف إليه

  :ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه  

  

  

  

  ١٤-١٣ :سورة الزخرف 

             

                   

  الجملة االسمية  الجملة الفعلية

  = مفعول مطلق لفعل حمذوف منصوب و

  هو مضاف

  =اسم موصول يف حمل جر مضاف إليه  

  = كان فعل ماض ترفع االسم و تنصب

اخلرب مبين على السكون التصاله بالتاء املتحركة و 

  ضمري متصل تقديره حنن يف حمل رفع اسم كان

  = خرب كان منصوب و عالمة نصبه ياء



 

  = فعل ماض مبين على الفتح و الفاعل ضمري

  عائد اسم موصول الذي

  =ـــــــ ما مبين على -فعل ماض منفي ب

  السكون التصاله بنون الفاعل

  ألنه مجع مذكر سامل

  = إّن حرف النصب تنصب االسم و ترفع اخلرب و

  نون الضمري تقديره حنن يف حمل نصب اسم إنّ 

  = الم التوكيد مبين على الفتح، و

  االسم املرفوع و عالمة رفعه واو ألنه مجع مذكر سامل

  

  ١٥ :سورة األحقاف 

                                  

                

                

         

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

  = فعل أمر دعائي مبين على السكون و

و نون الوقاية مع ياء  تقديره أنتَ  سترتمالفاعل ضمري 

  نصب مفعول به يف حمل  ماملتكل

  -    = فعل مضارع منصوب

ــــــ   أْن و عالمة نصبه فتحة-بـ

  -   =فعل ماض مبين على 

  السكون التصاله بالتاء املتحركة

  : منادى مضاف منصوب و عالمة نصبه فتحة

  مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة

  = حرف نصب مبين على الفتح تدخل إىل اجلملة

ضمري يف و ياء ال االمسية تنصب االسم و ترفع اخلرب

  حمل نصب اسم إنّ 

   = إنّ مجلة فعلية يف حمل رفع خرب  

   = شبه اجلملة من جار و جمرور يف

  إنّ حمل رفع خرب 



 

  = فعل أمر دعائي مبين على السكون و

  الفاعل ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  ١٠ :سورة الحشر 

           

                 

  الجملة اإلسمية  الجملة الفعلية

  = فعل أمر دعائي مبين على السكون و

  الفاعل ضمري مسترت تقديره أنتَ 

  =فعل النهي  

  =مفعول به منصوب بالفتحة  

  =اسم موصول جمرور بالياء  

- =واو مبين على ال فعل ماض

التصاله بالواو اجلماعة، و الضمري املتصل يف 

  حمل رفع فاعل

  = ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب

  مفعول به 

  :منادى مضاف منصوب عالمة نصبه فتحة  

  :ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه  

  : حرف نصب مبين على الفتح تدخل إىل

  اجلملة االمسية تنصب االسم و ترفع اخلرب

  : ّضمري متصل يف حمل نصب اسم إن  

  : نعت ملنعوت مرفوع و عالمت رفعه

  ضمة

  

  ٥- ٤ :سورة الممتحنة 



 

......                 

          

  الجملة االسمية  الجملة الفعلية

-  = فعل ماض ميب على السكون

التصاله بنون املتكلمني و هو ضمري متصل يف حمل رفع 

  فاعل

 -  = اجلّر مبين على السكون و حروف

  ضمري متصل يف حمل جر اسم جمرور

  :منادى مضاف منصوب عالمة نصبه فتحة  

  :ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه  

  =شبه اجلملة يف حمل رفع خرب مقدم  

 = مبتدأ مؤّخر مرفوع و عالمة رفعه ضمة  

  جدول األمثلة من األفعال

  موقع  المثال  النوع  نمرة

  فعل املاضي  ١
  

  

  

  

  

  ٥ :سورة الممتحنة 

  ١٦ :سورة القصص 

  ١٢٨: سورة البقرة 

  فعل املضارع  ٢
  

  

  

  

  ٢٤ :سورة القصص 

  

  ١٦ :سورة آل عمران 



 

  فعل األمر  ٣
  

  

  

  

  

  ١٥ :سورة األحقاف 

  

  ١٢٧: سورة البقرة 

  فعل النهي  ٤
   

   

   

  ١٠ :سورة الحشر 

  

  ١٢٨: سورة البقرة 

  

من اجلداول السابقة استنبط  الباحث على أّن لكل آية من اآليات القرآنية فيها مجلة 

و لكن األهّم من ذلك أن لكل هذه اجلملة أنواع مفيدة إما اجلملة الفعلية و اجلملة اإلمسية، 

  :التصنيف يف اإلعراب على النحو التايل 

الفعل، و الفاعل، و املفعول به، و الفعل عادة يتكون من : اجلملة الفعلية تتكون من 

فعل املاضي أو املضارع أو األمر، و الفاعل مع املفعول به عادة يتكون من اسم ظاهر أو اسم 

  .ضمري

املبتدإ و اخلرب، اليت عادة تتكون اخلرب من اسم مفرد، أو : اجلملة اإلمسية تتكون من 

اجلملة، أو شبه اجلملة، أو قد يكون من خرب مقدم و مبتدأ مؤّخر، أو اجلملة اإلمسية 

 .اليت دخل فيها العوامل النواسخ من كان و أخوا�ا أو إّن و أخوا�ا



 

 نتيجة البحث المحتوي للجمل في دعاء األنبياء  )٢

  أما عدد اجلملة الفعلية املوجودة يف دعاء االنبياء تتكون من أنواع

 :شىت و هي

 ٥٣اجلملة الفعلية بفعل ماض  -

 ٣٤اجلملة الفعلية بفعل مضارع  -

 ٦٧اجلملة الفعلية بفعل األمر  -

 ٢٣اجلملة الفعلية بفعل النهي  -

 ١٥من اسم  اجلملة الفعلية فيها فاعل -

 ٧٠اجلملة الفعلية فيها فاعل من اسم ضمري  -

 ٦٥اجلملة الفعلية فيها مفعول به من اسم  -

 ٨٩اجلملة الفعلية فيها فاعل من اسم ضمري -

  أما عدد اجلملة االمسية املوجودة يف دعاء االنبياء تتكون من أنواع

   اجلملة االمسية:شىت و هي

 18 اجلملة االمسية فيها خرب مفرد -

 33 ة االمسية فيها خرب من اجلملةاجلمل -

 14 اجلملة االمسية فيها خرب من شبه اجلملة -



 

 11  اجلملة االمسية فيها مبتدأ مضاف -

 25 اجلملة االمسية فيها خرب مقدم -

  اما التحليل من جوانب الكلمات الرئيسية يف مجع دعاء األنبياء يف

 = بداية اجلملة الدعائية باعداد اتية 

 ٢٩ َربِّ  -

 ٣٢ َربـََّنا -

 ٤ الّلهمَّ  -

 ١٣اية  ٢٥يف سورة  سبحانو هناك كلمات اخرى و هي  -

 ٨٧اية  ١٤يف سورة  ال اله اال اهللاو لفظ  -

  خطوات تدريس الجملة في دعاء األنبياء للصف الثاني الثانوي  .ه 

من أهم عملية التعليم البد ان يكون املدرس متخلقا باألخالق الكرمية و 

  :الصفات الالزمة ملدرس القواعد هيبالصفات الالزمة له، و أما 

 التبحر و امللكة يف اللغة .١

 الطالقة يف الكالم و الفصاحة يف النطق .٢

 القدرة على جعل التالميذ يستنبطون القواعد من األمثلة .٣

 .القدرة على جعل التالميذ متشوقني يف حل املشكلة .٤

 .املهارة يف اإلتيان باألمثلة احلديثة الرتبوية .٥

 .سرعة البديهة .٦



 

  ٤٣.قدرة على عمل املقارنة بني القواعد النحوية و الصرفيةال .٧

نظرا من اإلطار النظري و بعض املراجع يف العملية التعليمية فخطوات تدريس 

  :اجلمل يف دعاء االنبياء كما يلي

مقدمة، فيها تذكري الطالب على املواد الدراسية السابقة اليت فيها عناصر متعلقة  - ١

 .مبواد القواعد املقدمة

راءة، و يقصد �ا بأن املدرس يأمر طالبه بقراءة األمثلة من بعض دعاء األنبياء ق - ٢

 .يف القرآن الكرمي حىت يفهموا معانيها فهما دقيقا

قام املدرس مع طالبه باملناقشة عن املواد اليت فيها عناصر اجلمل يف اآليات من  - ٣

 .دعاء األنبياء املقدمة

و الرتاكيب اليت توجد يف دعاء األنبياء قام املدرس بكتابة النقاط من اجلملة  - ٤

بتصنيفها و ترتيبها إىل األنواع و العناصر من الكلمات املوجودة يف كل 

 .الرتاكيب

مث قام املدرس باملناقشة مع الطالب من كل عنصر من العناصر و كل كلمة من  - ٥

 .الكلمات بتحليل اإلعراب منها

قام املدرس مع طالبه باالستنباط فيما يناقشه السابق، فهذا االستنباط يكتبه  - ٦

 . املدرس على السبورة حىت أصبحت قاعدة يفهم �ا الطالب

قام املدرس مع طالبه مبقارنة االستنباط بني الرتاكيب اجلديدة و الرتاكيب القدمية   - ٧

 .كما يبحث فيه مجلة فعلية و مجلة امسية مع كل عناصر منها

                                                             
و التعلیم مقرر للسنة السادسة كلیة المعلمین اإلسالمیة، بمعھد دار السالم كونتور للتربیة اإلسالمیة الحدیثة،  التربیة٤٣

  ٢٢. ص. ،٢٠٠٣دار السالم للطباعة و النشر، : فونوروكو، إندونیسیا



 

و بعبارة أخرى . صليةاخلامتة، أعطى املدرس طالبه واجبات منزلية أو واجبات ف - ٨

 .متسمى بالتقيي

مـــن هــــذه اخلطـــوات لتعلــــيم اجلملــــة يف دعـــاء األنبيــــاء فيجـــب أن يكــــون مســــتوى 

و لكـن البـد أن  ية و الصـرفيةالنحو القواعد املتعلمني ليس من املستوى االبتدائي يف تعلم 

لديهم معرفة حيقية و فهم عميق عما هو الكلمة و ما تقسـيمها و لك ذيكون أعلى من 

 .و ما هو الفعل و الفاعل و ما هي اجلملة مع أقسامها

   



 

  الخامسالباب 

  و االختتام االستنتاجات

  

بعد إتيان اإلعراب و  نادا إىل البيانات التحليلية من دعاء األنبياءاست     

فيشمل هذا البحث على األمور  التحليالت عما تتعلق باجلملة يف دعاء األنبياء

  :اآلتية 

 سورة من القرآن الكرمي ٣٠أّن أدعية األنبياء وجدناها يف   -  أ

 آية 75أّن دعاء األنبياء يف القرآن تقع يف   - ب

و أّن دعاء األنبياء يف القرآن كانت يشمل على اجلملة الفعلية   - ت

 اجلملة االمسية

" ربّ "أّن دعاء األنبياء يف القرآن معظمها تبدأ من كلمة   - ث

  ".ناربّ "و

أّن اجلملة يف دعاء األنبياء يف القرآن تشمل كثريا على اجلملة   - ج

 .الفعلية

م هذا البحث يف هذه الرسالة العلمية رجا الباحث او بعون اهللا بعد إمت

العربية عند تدريس  كل مدرس اللغة أن يأيت باألمثلة من القرآن الكرمي  على

  .قواعد اللغة العربية

محدا و شكرا هللا عّز و جّل بعونه و توفيقه ّمتت هذه الرسالة العلمية، �ذا 

اعرتف الباحث على النقصان و العيوب هذه الرسالة العلمية فاحتاج إىل 



 

باحث على أن تكون هذه الرسالة العلمية نافعة و يرجو ال. االقرتاحات من القراء

 .و مفيدة لدي مجيع ا�تمع عاّما و لكافة مدرسي اللغة العربية خاّصا
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