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 ملخص

 تحليل األفعال المضارعة المنصوبة في سورة الكهف وخطة تعليمها

 الباحث: محمد عرش

تنصب الفعل دف ىذا البحث دلعرفة احلروف اليت يركز ىذا البحث إىل حتليل األفعال ادلضارعة ادلنصوبة وخطة تعليمها. ويه
ادلضارع يف سورة الكهف، وفوائد احلروف اليت تنصب الفعل ادلضارع يف سورة الكهف، عالمة اإلعراب لألفعال ادلضارعة 

 ادلنصوبة يف سورة الكهف، وخطة تعليم األفعال ادلضارعة ادلنصوبة. 

ع ادلدخل الكيفي. وأسلوب مجع البيانات يف ىذا البحث ىو أسلوب يف ىذا البحث، يستخدم الباحث البحث ادلكتيب م
 التوثيق. وأساليب حتليل البيانات ىي حتليل احملتوى. 

فعال ولن  25( احلروف اليت تنصب الفعل ادلضارع يف سورة الكهف ىي أن اليت تنصب 1أما نتائج يف ىذا البحث ىي )
( فائدة 2أفعال، وفاء السببية اليت تنصب فعلني. ) 3أفعال وحىت اليت تنصب  9فعال، والم التعليل اليت تنصب  11اليت تنصب 

حرف أن يف سورة الكهف ىي تسبك مع الفعل الواقع بعدىا مبصدر، وفائدة حرف لن يف سورة الكهف ىي النفي للمستقبل، 
فاء السببية ىي إفادة أن ما قبلها  وفائدة الم التعليل يف سورة الكف ىي للتعليل، وفائدة حرف حىت ىي للغاية، وفائدة حرف

عالمة، وحذف النون  34( وعالمة اإلعراب لألفعال ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهف ىي الفتحة بعدد 3سبب دلا بعدىا. )
المية أما خطة تعليم األفعال ادلضارعة ادلنصوبة ىي ألجل طلبة الفصل الثاين عشر من ادلدرسة الثانوية اإلس( 4عالمة. )16بعدد 

دقيقة. الكفاءة األساسية يف خطة التعليم ادلستخدمة ىي أن يقوم بتحليل العناصر اللغوية وتراكيبها بسيطا عن  135مع الوقت 
أن يقوم الطلبة بأن ولن والم التعليل. وأىداف التعليم من خطة تعليم األفعال ادلضارعة ادلنصوبة ىي الفعل ادلضارع ادلنصوب 

أن يقوم الطلبة على تفريق بني  ضارع ادلنصوب مع عالمات إعرابو وحروف نصبو )أن ولن والم التعليل(، وعلى تعريف الفعل ادل
الفعل ادلضارع ادلنصوب،  أن يقوم الطلبة على حتويل الفعل ادلضارع ادلرفوع إىل الفعل ادلضارع ادلنصوب والفعل ادلضارع ادلرفوع، و

أن يقوم الطلبة على حتليل الفعل ادلضارع ادلنصوب مع عالمة إعرابو وحروف نصبو )أن، لن، الم التعليل( يف سورة الكهف.  و
والطريقة التعليمية ادلستخدمة يف خطة التعليم األفعال ادلضارعة ادلنصوبة ىي الطريقة اإلنِتَقائية )رلموعة من الطريقة القياسية 

(. والوسائل التعليمية يف خطة التعليم jigsawوطريقة التسائل واالستجاب وطريقة ادلناقشة وطريقة  وطريقة القواعد والًتمجة
من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية، السبورة، ادلقلمة، والقرآن الكرمي،  12األفعال ادلضارعة ادلنصوبة ىي مقرر اللغة العربية للفصل 

 بة.وأسلوب القييم يف ىذه خطة التعليم ىي بالكتا

 الكلمات ادلفتاحية: األفعال ادلضارعة ادلنصوبة، سورة الكهف، خطة التعليم
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 )مقدمة العمريطي على نظم اآلجرومية(
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 إىداء
 أدتمت ىذه الرسالة العلمية. وأىدي البحث إىل:مع االمتنان هلل سبحانو وتعاىل، 

الذي قد ربياين تربية ممتازة وشجعين يف كل األعمال. عسى اهلل أن يغفره ويرمحو. وال أنساك يف   -اهلل يرمحو  –والدي فائزار  .1
 .مجيع أدعييت

وىي نبع احلب  بنت عبد اهلل مشعيب قد ربيتين منذ صغري حىت اليوم،  وعلمتين وأرشدتين عن احلياة واحلقوق. والديت فوزة مشعيب .2
 وهنهر العطاء ادلتجدد يل. عسى اهلل أن حيفظك يف سالمة الدين والدينا واآلخرة.

عبد العزيز بن عبد اهلل مشعيب، إخوايت من آل شرقاوي وآل مشعيب، خاصة خلايل عبد اهلل بن عبد اهلل مشعيب، وخايل مجيع  .3
وخايل آفندي بن عبد اهلل مشعيب، وخايل مشس الرجال الذي قد أرشدوين وعلموين عن احلياة، والثقافة، واللغة العربية. فجزاكم 

 اهلل خريا.
لذي قد شجعوين مريب معهد رياض الصاحلني، سيد احلاج إمساعيل ذي القرنني ومجيع األساتذ والطلبة من معهد رياض الصاحلني ا .4

 بالتشجيعات والدعاء. أسئلكم اهلل يف اخلري دائما
 راجي أن حيقق ذلم اآلمل ويوفقهم يف مجيع اخلطوات.ومجيع األصدقاء األحباء الذي ساعدوين يف عمل الرسالة العلمية.  .5
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 ترجمة الباحث

يف بندار المبونج. والده فائزار ووالدتو فوزة مشعيب بنت عبد  1999من مارس عام  9اسم الباحث ىو زلمد عرش. ولد يف التاريخ 
بكوبنج  1استمرت دراستو يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية . 2003اهلل مشعيب. بدأ الباحث دراستو يف روضة األطفال بريتيوي عام 

 وخترج منها عام ببندار المبونج 1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلتوسطة يف  والتحق دراستو .2010 عام جترج منهاو  تيبا
درس الباحث يف قسم  2016 عام. ففي 2016 منو خترجو  معهد دار القلم الثالث بتاجنرانج.  وواصل دراستو الثانوية يف 2013

 امعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.كلية الًتبية والتعليم جبمن   تعليم اللغة العربية 

تاالنج بدانج  بنتان.  وقد شارك برنامج خدمة اجملتمع يف قرية سينار رابطة الطلبة احملمديةالباحث  انضميف اجلامعة لقد  دراستو عند
 بندار المبونج .ب 3مث شارك الباحث أيضا ممارسة اخلربة ادليدانية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية   2019 عام
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 تقديرشكر و كلمة 

قدر على إدتام ىذه الرسالة العلمية بأحسن ما يللباحث حىت  اهمحدا هلل عز وجل على مجيع النعمة واذلداية وقوتو اليت قد أعط
لو وأصحابو آزلمد وعلى  نبيناميكن، بالرغم من أن ىناك األخطاء والعيوب. والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني، 

 أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 
الًتبية والتعليم  من قسم تعليم اللغة العربية كليةىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل 

العلمية بعيدة عن الكمال. ويف كتابة ىذه جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. عرفت الباحثة أن ىذه الرسالة 
الرسالة العلمية حصلت عليها الباحثة كثري ادلساعدات من مجيع األطراف ومن مشرف ىذه الرسالة العلمية خصوصا. فبهذه 

 ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:
 كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .ادلاجسترية، كعميدة    األستاذة الدكتورة نريفا ديانا، .1

كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، واألستاذ إرواندي، ادلاجستري كسكريًت حبامعة  األستاذة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية .2
 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

، ادلاجستري كادلشرف الثاين، اللذان أمحد إقبال حسناجستري كادلشرف األول واألستاذ ، ادلأكمانشاهاألستاذ الدكتور  .3
 قدماين األوقات و التجيهات واإلرشادات إلكمال ىذه الرسالة العلمية.

إلسالمية مجيع احملاضرين واحملاضرات اللذين أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة يف كلية الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان ا .4
 احلكومية المبونج .

 مجيع األطراف اليت قد ساعدوا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل أذكرىم واحدا فواحدا. .5

وعرفت الباحثة أن حبثها كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال والصواب. فرجت الباحثة االنتقادات 
أن يعطيهم اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء على مجيع ادلساعدة وادلشاركة.  واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية. عسى اهلل

 وعسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة لنفسها و نفس القارئني. آمني يا رب العادلني.
 
 

 م 2021 سر ام ،باندر المبونج
 الباحث

 
 زلمد عرش                     

      1611020146    
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 الباب األول
 المقدمة

 توضيح الموضوع .أ 

. لتجنب عن سوء فهم حتليل األفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهف كختطيط تعليمها "ىو " ه الرسالةموضوع ىذ       
 :الباحث بعض ادلصطلحات كما يلي يبُتالقارئ كلتقدمي الصورة الواضحة عن التعريفات الواردة يف ىذا ادلوضوع، فيمكن أف 

 التحليل .1

 1.كرد من ادلعجم الكبَت للغة اإلندكنيسية، التحليل ىو الوصف بعد دراستو جيدا
 الفعل المضارع المنصوب .2

  2ينصب الفعل ادلضارع ادلنصوب إذا سبقو أحد النواصب.        
 الكهفسورة  .3

أية.  ٓٔٔسورة الكهف ىي السورة الثامنة كالعشر يف القرآف الكرمي كىي سورة من السور ادلكية. تتضمن سورة الكهف      
 ػللل الباحث األيات فيها اليت توجد األفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة.

 خطة التعليم .4

 3التعليم ىي اخلطة للمعلم اليت قاـ هبا التطوير مفصبل من موضع معُت كتشَت إىل ادلنهج. خطة
 البحث ةخلفي .ب 

اللغة ذلا مكاف مهمة للناس. ػلتاج الناس إليها يف خياهتم ألف اللغة كسيلة لنشرة الفكرات بالتكلم كالكتابة ليفهموا بعضهم      
 4بعضا.
كقد اُعتمدت العربية كإحدل لغات منظمة األمم ادلتحدة  ٘اللغات العاليمة اليت يتكلم هبا الناس.اللغة العربية ىي إحدل      

حرفان مكتوبان، كُتكتب من اليمُت إىل اليسار، بعكس الكثَت من لغات العامل.  ٕٛالرمسية الست. كحتتوم اللغة العربية على 
 ٙ حتتوم على حرؼ الضاد.اليت -تقريبا–كيطلق العرب على اللغة العربية لقب )لغات الضاد(، ألهنا الوحيدة بُت لغات العامل 

تتعلق اللغة العربية بدين اإلسبلـ تعلقا متينا ألف كتاب اهلل كالسنة النبوية ُكِتَبا هبا. كلقد ُشرعت الصلوات ادلكتوبة كبعض      
 -رمحو اهلل–. فقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٚالعبادات باللغة العربية فتصح هبا. كصلد أكثر من األدعية كاألذكار تلـز هبا أيضا
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"فإف نفس اللغة العربية من الدين، كمعرفتها فرض كاجب، فإف فهم الكتاب كالسنة فرض، كال يفهم إال بفهم اللغة  ذلذه األمور:

 ٛالعربية".

 بعد انتشار اإلسبلـ خارج جزيرة العرب، خشي أىل العربية من ضياع اللغة العربية، بعد أف اختلطوا باألعاجم، دكَّنوىا يف     
ادلعاجم كالقواميس كأصلُّوا ذلا أصوال حتفظها من اخلطأ. كتسمى ىذه األصوؿ "العلـو العربية". فالعلـو العربية ثبلث عشر علما، 
منها: الصرؼ، كاإلعراب )النحو(، كالرسم، كادلعاين، كالبياف، كالبديع، كالعركض، كالقوايف، كقرض الشعر، كاالنشاء، كاخلطابة، 

 9 اللغة. كأىم العلـو النحو كالصرؼ.كتاريخ األدب، كمنت

علم النحو ىو العلم بالقواعد اليت يعرؼ هبا أحكاـ أكاخر الكلمات العربية يف حاؿ تركيبها، من اإلعراب، كالبناء، كما يتبع 
 ٓٔذلك.

النحو ىو علم شريف، أعلية علم النحو للمسلمُت عامة كدلتعلمي اللغة العربية خاصة. علم  -رمحو اهلل-ُت الشيخ العثيمُت ب
 11علم يتوسل هبا إىل شيئُت مهمُت: األكؿ فهم كتاب اهلل كسنة رسولو، كالثاين إقامة اللساف على اللساف العريب.

أما الفعل ىو مادة من مواد علم النحو. كينقسم الفعل باعتبار زمانو إىل ثبلثة أقساـ، كىي الفعل ادلاضي، كالفعل ادلضارع، 
ادلضارع ىو كل فعل يدؿ على حصوؿ عمل يف الزمن احلاضر أك ادلستقبل. كال بد أف يكوف مبدكءان حبرؼ من كفعل األمر. الفعل 

 12أحرؼ ادلضارعة كىي اذلمزة )أ(، كالنوف )ف(، كالياء )م(، التاء )ت(.

.ك  كينصب الفعل  13بُت ابن أجرـك يف كتابو الشاىر )األجركمية(، أف ادلضارع مرفوع أبدا حىت يدخل عليو ناصب أك جاـز
أف، لن، إذف، كي، الـ التعليل، الـ اجلحود، حىت، كاك اجلواب بالفاء ادلضارع إذا سبقو حرؼ من أحرؼ النواصب، كِىي: 

 14أك.كالواك، 

، ينقسم درس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية عدة ادلواد التعليمية  ٖٕٔٓاسنادا من ادلنهج التعليمي سنة 
كالًتاكيب النحوية، مهارة االستماع، مهارة الكبلـ، مهارة القراءة، كمهارة الكتابة. من ادلواد الست، يشعر الطلبة كادلفردات، 

 15بالصعوبة يف فهم الًتاكيب النحوية كتظبيقها.

س تركيب يف كتاب الطالب كادلدرس لدرس اللغة العربية لطلبة الصف الثاين عشر يف ادلدرسة ادلوسطة اإلسبلمية، يعلم ادلدر 
 16الفعل ادلضارع ادلنصوب، لو علمو ثبلثة حركؼ، منها "أف، لن، الـ التعليل".
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يف تعليم تركيب الفعل ادلضارع ادلنصوب، ػلطئ الطبلب أحيانا يف تعيُت العوامل النواصب أك كال يعرؼ فوائدىا دتاما حىت 

  17.ال يفهموف اجلملة اليت ػلتوم الفعل ادلضارع ادلنصوب فيها فهما جيدا

للمسلمُت قرائتها يف ليلة  –صلى اهلل عليو كسلم  –اختار الكاتب سورة الكهف كمصدر البحث ألهنا سنن رسوؿ اهلل 
اجلمعة كيـو اجلمعة. ككذالك توجد األفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة كالنواصب كثَتة اليت يعلمها مدرس اللغة العربية لطبلب الصف 

 سبلمية كىي: أف، لن، كالـ التعليل. كادلثاؿ من الفعل ادلضارع ادلنصوب يف سورة الكهف ىو:الثاين عشر يف ادلدرسة الثانوية اإل

                         

بناء على اخللفية اليت كصفها الكاتب، فرغب الكاتب يف البحث عن " حتليل األفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهف 
 ”كخطة تعليمها.

 و تركيز البحث الفرعي تركيز البحث .ج 

حتليل األفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهف كخطة تعليمها. أما تراكيز البحث عن  ويف ىذا البحث ركز الكاتب حبث     
 الفرعي فيما تأيت:

 حركؼ النصب الفعل ادلضارع يف سورة الكهف .ٔ
 فوائد حركؼ النصب يف سورة الكهف .ٕ
 اإلعراب لؤلفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهفعبلمة  .ٖ
 خطة التعليم ألفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهف .ٗ

 البحث تمشكال .د 

 ىي: ه الرسالةادلبحوثة يف ىذ تبناء على اخللفية اليت كصفها الكاتب، فإف ادلشكبل 

 ؟ حركؼ النصب الفعل ادلضارع يف سورة الكهفما  .1
 ؟ما ىي فوائد حركؼ النصب يف سورة الكهف  .2
 ما ىي عبلمة اإلعراب لؤلفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهف ؟ .3
 كيف خطة تعليم ألفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهف .4

 أهداف البحث وفوائدها .ه 

 :ىي الرسالة  هأىداؼ ىذ
 معرفة نواصب الفعل ادلضارع يف سورة الكهف  .ٔ
 الفعل ادلضارع يف سورة الكهف معرفة فوائد نواصب .ٕ

                                                           
    

17
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pendidikan Bahasa Arab, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019), hal. 7 
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 معرفة عبلمة اإلعراب لؤلفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهف .ٖ
 معرفة خطة تعليم ألفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهف .ٗ

 فوائد البحث

 األفعاؿ مضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهفنظريا، ؽلكن استخدامها كمصدر للقارئ يف معرفة  .ٔ
دلعلمي أك ادلتعلمي اللغة العربية الذين يقوموف بالتخصص دراسة ك فهم علم ادلعلومات كادلراجع العلمية  إحدلعمليا، ىي  .ٕ

 النو كالفعل ادلضارع ادلنصوب عاما كالفعل ادلضارع ادلنصوب يف سورة الكعف خاصة. 
 الدراسة السابقة .و 

طالبة قسم تعليم اللغة العربية من كلية اللغات كالفنوف جبامعة سيمارانج  Heni Zumarohقامت بو  الرسالة العلمية اليت .ٔ
( حتت العنواف "األفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف كتاب رياض الصاحلُت من اجلزء األكؿ". نتائج حبثها: العوامل ٕٕٔٓاحلكومية )

 ٛكحرؼ الـ كي بعدد  حرفا، ٗٔحرؼ، كحرؼ لن بعدد  ٖٙٔالنواصب اليت تنصب ادلضارع ىي حرؼ أف بعدد 
حرفا. كمن حيث  ٜٔحرؼ، كحرؼ فاء السببية بعدد  ٖ٘حركؼ، كحرؼ الـ اجلحود بعدد حرفُت، كحرؼ حىت بعدد 

 عبلمة من حذؼ النوف.  ٖٗعبلمتا من الفتحة ك ٜٕٔعبلمة إعراهبا، 
ية اللغات كالفنوف جبامعة طالب قسم تعليم اللغة العربية من كل Abdurrahman Aufarقاـ بو  الرسالة العلمية اليت .ٕ

( حتت العنواف "نواصب ادلضارع يف سورة الكهف". نتائج حبثو: نواصب ادلضارع يف سورة ٕٗٔٓسيمارانج احلكومية )
حركؼ، كحرؼ حىت بعدد  ٛحركؼ، كحرؼ الـ كي بعدد  ٓٔحرفا، كحرؼ لن بعدد  ٕٓالكهف ىي حرؼ أف بعدد 

 كاك ادلعية بعدد حرؼ. حرفُت، حرؼ فاء السبسبة بعدد حرؼ، كحرؼ 
طالبة قسم تعليم اللغة العربية من كلية الًتبية كالتعليم جبامعة رادين إنتاف  Kurnia Wahdahقامت بو  الرسالة العلمية اليت .ٖ

( حتت العنواف "حتليل حرؼ اجلار يف سورة يونس كطريقة تعليمو". نتائج حبثها: حرؼ اجلار ٕٛٔٓاإلسبلمية احلكومية )
حرفا،  ٖٚيف، كباء". حرؼ من بعدد ادلستخدـ غالبا أك يظهر غالبا يف القرآف الكرمي بالسورة يونس يشمل: حرؼ "من، 

حرفا، أما الطريقة اليت استخدمتها الباحثة الطاريقة اإلنتقائية يف تعليم حرؼ  ٕٙحرفا، حرؼ باء بعدد  ٛٗحرؼ يف بعدد 
 اجلار. 

اؿ ادلضارعة على حتليل األفع السابقة ألف الباحث ركز ىذه الرسالة ة عرفنا أف ىذه الرسالة ختتلف بالرسائلالسابق من الرسائل
 ادلنصوبة كخطة تعليمها كمل يوجد ادلوضوع دلثل ىذا. 

 منهج البحث  .ز 
 نوع البحث .1

مع نوع البحث ادلكتيب. البحث ادلكتيب ىو البحث الذم قاـ الباحث بتأمل الكتب  الكيفيىذا البحث ىو من البحث 
فأما عند نانانج مرتونو، البحث ادلكتيب ىو البحث الذم يبحث الباحث يف  18كادلراجع العلمية يف ادلكتبة أك يف مكاف آخر.

الكتب أك ادلراجع ادلتعلقة بادلشكبلت ادلبحوثة. من الواضح، يركز الباحث يف تأمل الكتب أك ادلراجع كماصدير البيانات 
ة، ألنو ػلتاج إىل ادلعلومات منها  كىذا نوع البحث يتعلق بالدراسة السابق 19فقط، كال ػلتاج أف يقـو بالبحث ادليداين.
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كماصدير البيانات. فبل أف قاـ الباحث بتأمل الكتب كادلراجع، غلب على الباحث أف يعرؼ مصادير البيانات احملتاجة. أما 

 20مصادير البيانات ادلسخدمة ىي من كتب، أك رلبلت علمية، أك غَتىا.
 صفة البحث .2

يقتصر ىذا البحث على زلاكلة التعبَت عن ادلشكلة كما ن البحث الوصفي. من جهة النظر إىل مشكلتها،  فهذا البحث م
كمن ناحية عرض البيانات، أف ىذا البحث ىو البحث الوصفي يف مجع ىو التعبَت عن احلقائق بادلنهجية كالواقعية كالدقيقية.  

 21.ال ػلتاج حتليل البحث إىل الفرضيةيف ىذه احلالة  البيانات أك ادلعلومات مث قاـ الباحث بًتتيبها ككصفها كحتليلها.
 طريقة جمع البيانات .3

البحث ادلكتيب ىو البحث من خبلؿ قراءة الكتب كمصادر .  طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث باستخداـ  الطريقة ادلكتبية
ادلختلفة، سواء يف ادلكتبة أك مت تنفيذ ىذا النشاط البحثي من خبلؿ مجع البيانات من ادلصادر البيانات األخرل يف ادلكتبة. 

 22يف أماكن أخرل.

ىي البيانات ادلرجعية، مبعٌت البيانات احملصولة من ادلصادر ادلكتوبة،  ه الرسالةصلية، فإف البيانات يف ىذبناءن على مصادرىا األ
ُت، كعلا مصادر إىل قسم ه الرسالةىذتنقسم مصادر البيانات يف 23 مثل الكتب كاجملبلت كادلقاالت ، كما أشبو ذلك.

 .البيانات الرئيسية كمصادر البيانات الثانوية

 مصادير البينات الرئيسية .أ 
مصادر  24مصادر البيانات الرئيسية ىي البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها أك مجعها مباشرة من ادلصدر األصلي.

 كىي : ه الرسالةىذالبيانات الرئيسية يف 
 :المصادير لألفعال المضارعة المنصوبة (1

a. Shohib Khoironi, Awdhahul Manahij fi Mu‟jam Qawa‟id Al-Lughah Al-Arabiyah vol. 1, 

Jakarta: WCM Press, 2008. 

b. Shohib Khoironi, Al-Arabiyah Li Ghayr Al-Arab vol. 1, Jakarta: WCM Press, 2009. 

c. Abdul Hamid Al-Handawi, Al-Tuhfah Al-Bahiyyah Bi Syarh Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyyah, 

Beirut: Dar Al-Kutub Al-llmiyah, 1425 H/2004. 

d. Fu‟ad Ni‟mah, Mulakhas Qawa‟id Al-Lughah Al-Arabiyah, Beirut: Dar Ath-Thaqafah Al-

Islamiyah. 

                                                           
     

20
 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta:Salemba Empat, 2016), hal. 32 

     
21

 Anwar Sanusi. Ibid, hal. 13 

      
22

 Mahmud, ibid, hal.31 
      

23
 Ibid  

       
24

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.146 
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e. Hasan bin Ali Al-Kafrawi, Syarah Al-Alamah Al-Kafrawi „Ala Matan Al-Ajrumiyah, Beirut, 

Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,1435/2014 

f. Ibrahim Ahmad Al-Waqfi, Tabsit Al-Ajrumiyyah, Kairo: Dar Al-Fadhilah, 2009. 

g. Khalid Abdul Aziz, Al-Nahwu Al-Tathbiqi, Al-Mansurah: Dar Al-Lu‟luah: 1440 H/2019 M. 

h. Kamilah Al-Kuwari, Al-Wasith Fi Al-Nahwi, Beirut: Dar Ibn Hazm. 

i. Malik bin Salim bin Matar Al-Muhdzari, Al-Mumti‟ Fi Syarh Al-Ajrumiyyah, San‟a: 

Maktabah Dar al-Hadits Dammaj, 1435 H.  

j. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syarah Al-Ajrumiyyah, „Unayzah, Mu‟assasah Al-

Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Al-Khairiyah, 1426 H/2005. 

k. Muhammad Fadhil Al-Samra‟i, Al-Nahwu Al-Arabi Ahkam wa Ma‟anin vol. 2, Beirut, Dar 

Ibn Katheer, 1435 H/2014.  

l. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Al-Tuhfah Al-Sinniyah Li Syarh Al-Muqaddimah Al-

Ajrumiyah, Qatar, Wizarat Al-Awqaf dan Al-Syu‟un Al-Islamiyah, 1428 H/2007. 

m. Mustafa Al-Ghaylani, Jami‟ud Durus Al-Arabiyah vol. 2, Beirut, Al-Maktabah Al-Ashriyah, 

1993.  

n. Mustafa Mahmud Al-Azhari, Taisir Qawa‟id Al-Nahwi Lil Mubtadi‟in, Giza, Dar Al-Ulum 

wa Al-Hikam, 1432 H/2011. 

 

 المصادير لخطة التعليم (2

a. Bahan Ajar Training of Trainer Implementasi Kurikulum 2013 Penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SD/SMP/SMA/SMK, Jakarta: Badan Pengembangan SDM 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2013. 

 

 المصادير لمنهج البحث (3
a. Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.  

b. Mestika Zed¸ Metodologi Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. 

 

 مصادير البيانات الثانوية  .ب 
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البيانات الثانوية ىي البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها أك مجعها من قبل الشخص الذم غلرم األحباث من ادلصادر 

البيانات الثانوية ىي مجيع البيانات احملصولة من ادلكتبة أك من تقارير الباحثُت السابقُت ، حيث  25ادلوجودة. 

 األفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة كخطة تعليمها. عن   رسالةحث فيو موضوع البيب

 أسلوب جمع البيانات .4
26عند سوىارمسي أريكونطا، أف أسلوب البحث يسمى طريقة جلمع البيانات.

أسلوب مجع البييانات من أىم اخلطوة يف   
ىو حتقيق البيانات. بدكف معرفة طريقة مجع البيانات، فبل ػلصل الباحث  ه الرسالةىذ، ألف اذلدؼ الرئيسي من  ه الرسالةىذ

مجعت الباحثة البيانات احملصولة من  27يتم مجع البيانات باستخداـ األدكات ادلعينة.على البيانات باستكماؿ ادلعايَت ادلقررة. 
28العملية  ببياف الظاىرة أك العبلقة بُت الظواىر.
 .البيانات ادلستخدمة ىو أسلوب التوثيق، أسلوب مجع  ه الرسالةىذ 

كالوثيقة ىي   .أسلوب التوثيق ىو أسلوب جلمع البيانات غَت ادلباشرة من موضوع البحث، كلكنو من خبلؿ الوثيقة
فقنا دلا قالو إقباؿ ك  29السجبلت ادلكتوبة كزلتوياهتا عبارة عن البيانات ادلكتوبة كقاـ الشخص بتجميعها  الختبار الشيء. 

حسن، فإف أسلوب التوثيق ىو البحث عن البيانات مع ادلستندات ادلتاحة ، كىذا األسلوب ؽلكن ألخذ العينات األكرب 
30مببلغ قليل.

  

استنادنا إىل الشرح أعبله، ؽلكن االستنتاج أف أسلوب التوثيق ىو تقنية اليت  جتمع البيانات عن األشياء ادلعينة من خبلؿ 
الكتب أك الوثائق اليت مجعها الشخص أك الوكاالت ادلعينة. لذلك ، تستخدـ الباحثة ىذا األسلوب جلمع البيانات ادلتعلقة 

 .وبة يف سورة الكهف كخطة تعليمهااألفعاؿ ادلضارعة ادلنصبتحليل  

 أساليب تحليل البيانات .5

، ألف حتليل البيانات ىو عملية البحث كجتميع البيانات احملصولة  ه الرسالةىذأسلوب مجع البيانات ىي خطوة مهمة يف 
31كذلا فائدة  لتحقيق  األىداؼ النهائية من الدراسة. بادلنهجية كحل مشكبلت البحث بالبيانات احلالية

،  Meleongعند  
 32أف حتليل البيانات ىي عملية ترتيب سلسلة البيانات كتنظيمها يف فئات كأظلاط ككحدات أساسية.

بناءن على التعريفات السابقة، يعرؼ أف أسلوب حتليل البيانات يعٍت عملية معاجلة البيانات اليت مجعتها الباحثة من النتائج 
ادلشكبلت . كيف ىذا البحث استخدمت الباحثة حتليل احملتول، كىو على النحو  ادليدانية لتكوف النتائج ادلفيدة يف حل

 التايل:

                                                           
     

25
 Ibid  

     
26

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.165 
     

27
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta,2010), h. 224 
      

28
 Asep Kurniawan, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 119 

     
29

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.183 
     

30
 Ibid  

31
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.189 

32
 Asep Kurniawan, Op.Cit, h. 250 
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  حتليل احملتول .أ 

 أسلوب مجع البيانات كحتليل الوثائق للحصوؿ على ادلعلومات من زلتوم الوثائق مبوضوعية كمنهجية.حتليل احملتول ىو 
فحصها على أساس سياقها.  يف ىذا أسلوب حتليل ُيستخدـ ىذا التحليل لتحقيق ادلصادر الصاحلة كؽلكن إعادة 

احملتول ستقـو الباحثة بتنفيذ عملية االختيار كادلقارنة بُت بعض التعريفات عند اخلرباء حبيث يتم احلصوؿ على النتيجة 
 33ذات الصلة.

شخصا كموضوع ال  يستخدـ  ىو أسلوب مجع البيانات كبناء على الوصف أعبله ؽلكن االستنتاج بأف حتليل احملتول
فرنكيل ككلُت ىي  خطوات حتليل احملتول حسب  البحث، كلكن الوثائق كمصدر البيانات موضوعية كمنهجية

 34كالتايل:
 تقـو الباحثة بصياغة األىداؼ اخلاصة ادلطلوبة. (1
 حتديد االصطبلحات اذلامة بالتفصيل. (2
 يف سورة يس بتخصص الوحدة لتحليلها، مثل أنواع حركؼ الواك كمعانيها تقـو الباحث (3
 البحث عن البيانات الصاحلة. (4
 تعبَت اآلراء أك العبلقة ادلفاىيمية لتوضيح كيفية ارتباط البيانات باألىداؼ أك األغراض. (5
 ختطيط مجع العينات. (6
صياغة الًتميز، بعد أف حتددىا الباحثة احملتويات ادلبحوثة بالتفصيل مث حتتاجها إىل تشكيل الفئات ذات الصلة  (7

 للدراسة.
 خطة البحث .ح 

 تأيت افيم خطة البحثأما 
 
 الباب األكؿ: ادلقدمة .ٔ

 توضيح ادلوضوع .أ 
 خلفية البحث .ب 
 تركيز البحث كتركيز البحث الفرعي .ج 
 مشكبلت البحث .د 
 أىداؼ البحث كفوائدىا .ق 
 الدراسة السابقة  .ك 
 منهج البحث .ز 

 الباب الثاين: اإلطار النظرم .ٕ
 الفعل ادلضارع .أ 

                                                           
     

33
Abdi Mirzakon Dan Budi Purwoko, Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive 

Writing, ( Jurnal Bimbingan Dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negri Surabaya), hal. 4 
    

34
Sulkhan Sofyan, Materi Dan Metode Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan Ditinjau Dari Perspektif Catur 

Pusat Pendidikan, Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 43 
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 الفعل ادلضارع ادلنصوب .ب 
 خطة التعليم  .ج 

 الباب الثالث: كصف موضوع البحث .ٖ
 الوصف العاـ لسورة الكهف .أ 

 عرض الوقائع كالبيانات البحية .ب 
 الباب الرابع: حتليل البيانات .ٗ

 حتليل حركؼ النصب يف سورة الكهف .أ 
 حتليل فوائد حركؼ النصب يف سورة الكهف .ب 
 حتليل إعراب األفعاؿ ادلضارعة ادلنصوبة يف سورة الكهف .ج 
 نتائج البحث .د 

 : االختتاـالباب اخلامس .٘
 االستنتاجات .أ 

 االقًتاحات .ب 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري
 الفعل المضارع .أ 

 تعريف الفعل المضارع .1

كالفعل ادلضارع ما دؿ  35ينقسم الفعل باعتبار زمانو إىل ثبلثة أقساـ: الفعل ادلاضي كالفعل ادلضارع كفعل األمر.
فيتعُت للحاؿ إذا اقًتف بنحو اآلف،  37، كال يتعُت ألحدعلا إال بقرينة.36كاإلستقباؿمعٌت يف نفسو بزماف ػلتمل احلاؿ على 

إذا دخلت عليو السُت، أك سوؼ، أك ال أك الساعة، أك آنفا، أك ببلـ االبتداء، أك بنفي، ليس، أك ما. كيتعُت لبلستقباؿ 
 38درية. نافية، أك أدكات الشرط، أك أدكات النصب، أك أدكات الًتاجي، أك لو ادلص

 المات الفعل المضارعع .2

 :39عبلمات الفعل ادلضارع عند أغوس ضاحب خَتين ىي

 أف يسبق باحلركؼ ادلضارعة كيقبل يف آخره األفعاؿ اخلمسة مثل"ين، اف، كف". ضلو: .أ 

 الفعل ادلضارع احلركؼ ادلضارعة

 َنْكُتبُ  ف

 أْكُتبُ  أ

 يْكُتُب/َيكتَُباِف/يكُتُبوفَ  م

 تكُتُب/َتْكتُبَُت/َتْكتَُباِف/تْكتُبُػْوفَ  ت

 

 . ضلو:40أف يسبق ب "قد". كفائدهتا للتقليل كللتوكيد .ب 
 قد يذىب علي إىل السوؽ للتقليل

                                                           
     

35
 Mustafa Al-Ghaylani, Jami‟ud Durus Al-Arabiyah, (Kairo: Dar As-Salam, 1440/2019), hal. 51 

      
36

 Emile Badii Yaqub, Mausu‟ah Al-Nahwi wa Al-Sharfi, (Beirut: Daar Al-Ilm Lil Malayiin, 2009) hal. 501 

     
37

 Abd Al-Rahman bin Abd Al-Rahman Shumayla Al-Ahdal, Al-Nahwu Al-Mustathab vol. 1, (Riyadh: Daar Thayyibah, 

1415/1994), hal. 8 

     
38

 Ibid 
      

39
 A. Shohib Khaironi, Awdhahul Manahij fi Mu‟jam Qawa‟id Al-Lughah Al-Arabiyah vol. 1, (Jakarta, WCM Press, 2008), 

hal. 84. Lihat juga, A. Shohib Khaironi, Al-Arabiyah Li Ghayr Al-Arab vol. 1, (Jakarta: WCM Press, 2009) hal. 91 

     
40

 Muhammad Muhyiddin Abd Al-Hamid, Al-Tuhfah Al-Sinniyah Li Syarh Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah, (Qatar, Wizarat 

Al-Awqaf dan Al-Syu‟un Al-Islamiyah, 1428/2007), hal. 15 
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 للتوكيد
 قد يناؿ اجملتهد بغيتو

 

 أف يدخل السُت كسوؼ على الفعل ادلضارع كمعناه االستقباؿ، إال أف السُت أقل االستقباؿ من سوؼ. ضلو  .ج 
إىل السوؽ سأذىب  للتقريب 

 سوؼ أذىب إىل السوؽ
 للتبعيد

  
. ضلو: .د   أف يسبق بإحدل النواصب أك اجلواـز

 الفعل ادلضارع ادلنصوب لن أرجَع إىل ادلدينة

 مل أرجْع إىل ادلدينة
 الفعل ادلضارع اجملزـك

  

 الفعل المضارع المنصوب .ب 
 حروف النصب .1

أَْف، َلْن، إَذْف، َكْي، كحركؼ النصب ىي:  41حىت يدخل عليو الناصب.ذكر ابن آجرـك أف الفعل ادلضارع مرفوع أبدا 
، كاجلواب بالفاء )فاء السبيبية(، الَواك )كاك ادلعية(، أك  42.اَلـ َكي )الـ تعليل(، الـ اجُلُحود، َحىتَّ

فقط، كىي: أف،  قد ذىب ابن آجرـك تبعان للكوفيُت، إىل أف ىذه العشرة مجيعها ناصب للمضارع. األربعة األكىل منها
كلن، كإذف، ككي. كأما البقية فيكوف النصب بعدىا بأف زلذكفةن جوازا أك كجوبا، جوازا بعد الـ التعليل ككجوبا بعد 

 43الباقي.

 فوائد حروف التصب .2
 أما الفوائد لكل منها كىي:

 تدخل عليولذم مع الفعل ا كتدمج كتؤؤؿ مسيت حرؼ مصدر ألهنا تسبك 44أف: حرؼ مصدر كنصب كاستقباؿ. (1
كمسيت حرؼ استقباؿ ألهنا  45.مثبل "كأف تصوموا خَت لكم" فالتقدير ىو صيامكم خَت لكم. ىذا الفعل مبصدر

                                                           
     

41
 Hasan bin Ali Al-Kafrawi, Syarah Al-Alamah Al-Kafrawi „Ala Matan Al-Ajrumiyah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyah,1435/2014) hal. 23 

      
42

 Majid Muhammad Al-Raghib, Syarah Al-Durrah Al Bahiyyah, (Damaskus: Daar Al-„Ashma, 1432/2012) hal. 82 

     
43

 Malik bin Salim bin Matar Al-Muhdzari, Al-Mumti‟ Fi Syarh Al-Ajrumiyyah, (San‟a: Maktabah Dar al-Hadits Dammaj, 

1435 H) hal. 70 

     
44

 Khalid Abdul Aziz, Al-Nahwu Al-Tathbiqi, (Al-Mansurah: Dar Al-Lu‟luah, 1440 H/2019 M), hal. 141 
    45

 Asyraf bin Yusuf bin Hasan, Al-Jami‟ Lisyuruh Al-Ajrumiyyah, (Iskandariyah: Daar Al-Aqidah, tanpa tahun) hal. 183 
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كيشًتط يف أف  46جتعل ادلضارع خالصا لبلستقباؿ بعد أف كاف زلتمبل للحاؿ كاالستقباؿ ككذا بقية النواصب.

 47)ادلصدرية( الناصبة شركط:
)اليقُت( مطلقا. فِإف كقعت بعد ما يدؿ على العلم أك اليقُت، فهي سلففة من أال تسبق )أف( ب )العلم( أك  .أ 

)أف(، كالفعل بعدىا مرفوع، ضلو:              ( ٕٓادلزمل: سورة) 
كإف كقعت بعد ما يدؿ على ظن أك شبهو، جاز أف تكوف ناصبة للمضارع، كجاز أف تكوف سلففة من 

ادلشددة، فالفعل بعدىا مرفوع. كقد قرئت األية:          ( ائدةادلسورة :ٚٔ)  بنصب
 )َتُكْوَف(، على أف )أف( ناصبة للمضارع، كبرفعو على أهنا سلففة من )أفَّ(.

" مرفوع، ألف )أف(  .ب  أال تكوف زائدة اليت تفيد التوكيد. ضلو: أقسم باهلل أف لو يقوـُ زيد ألكرمتو. فالفعل "يقـو
 زائدة ال عمل ذلا. 

أال تكوف مقسرة. فإف كانت مفسرة ال ينصب الفعل ادلضارع بعدىا، ألنو ال يقع بعدىا إال األمر غالبا،  .ج 
كتكوف مسبوقة جبملة فيها معٌت القوؿ، ضلو قولو تعاىل:             (ادلؤمنوف:  سورة

ٕٚ) 
يف ادلستقبل، كقاؿ ادلعتزلة لن نفيا تفيد "لن" لتأكيد النفي  48.اخلمر ضلو: لن أشرب. حرؼ نفي كنصب كاستقباؿلن:  (2

ضلو قولو تعاىل:  50لكن كقاؿ اآلخركف، تفيد تأكيد النفي ال تأبيده. 49أبديا.                   

                   (ألعراؼا سورة :ٖٔٗ .)ب الزسلشرم إىل التأبيد، ألجل معتقده 6ذه
  51الفاسد يف نفي رؤية اهلل يـو القيامة. كمفهـو التأبيد ليس من )لن( كإظلا ىو من داللة خارجية.

، تقوؿ: إذف أكرمك. (3  52إذف: حرؼ جواب كجزاء، قد تكتب بالنوف "إذف" كباأللف ادلنونة "إذا"، ضلو: أزكرؾ اليـو
كقد مسيت حرؼ جواب ألهنا تقع يف كبلـ يكوف جوابا الكبلـ سابق. كمسيت حرؼ جزاء ألف الكبلـ الداخلة عليو 

 :54كتكوف ناصبة بثبلثة شركط 53يكوف جزاء دلضموف الكبلـ السابق.
 أف تكوف كاقعة يف صدر مجلة اجلواب. .أ 

 أف يكوف ادلضارع بعدىا داال على االستقباؿ. ضلو: .ب 
 بُت ادلضارع فاصل غَت القسم، كالنداء، كال النافية. ضلو:أال يفصل بينها ك  .ج 

أكرَمكَ  -كاهلل  –إذف  مع الفصل بالقسم  

                                                           
     

46
 Ibid, hal. 71 

     
47

 Kamilah Al-Kuwari, Al-Wasit Fi Al-Nahwi, (Beirut: Dar Ibn Hazm, tanpa tahun) hal. 82-84 

      
48

 Ayman Amin Abd Al-Ghani, Al-Kafi fi Syarh Al-Ajrumiyyah, (Kairo: Dar Al-Taufiqiyah, tanpa tahun) hal. 167 

      
49

 Abdul Qahir bin Abdirrahman bin Muhammad Al- Jurjani Al-Syafi‟i, Al-„Awamil Al-Mi‟ah, (Jeddah: Daar Al-Minhaj, 

1430/2009) hal. 53 

      
50

 Mustafa Al-Ghaylani, Ibid. hal. 346 

     
51

 Kamilah Al-Kuwari. Ibid, hal. 78 

     
52

 A.Shohib Khaironi. Ibid, hal. 85 

     
53

 Mustafa Al-Ghaylani. Ibid. 

     
54

 Khalid Abdul Aziz, Ibid, hal. 145 dan lihat juga Hasan bin Ali Al-Kafrawi, Ibid, hal. 90 
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أكرَمكَ  -يا زيد  –إذف  مع الفصل بالنداء  

أجُرؾَ  -ال يضيَع  –إذف  مع الفصل ببل النافية  

 

كيشًتط يف النصب هبا أف تتقدمها الـ التعليل لفظا ضلو قولو تعاىل:  55كي: تفيد للتعليل. (4      ( سورة

أك تتقدمها ىذه البلـ تقديرا، ضلو قولو تعاىل: ( ٖٕ: حلديدا        (حلشرا سورة :ٚ .)56 
كسبق الفعل ببلـ  57غالبا كىي اليت مبعٌت "كي".الـ التعليل، أك ذكر ابن آجرـك الـ كي ك ىي اليت تفيد التعليل  (5

 التعليل، كاف الفعل منصوبا بأف مضمرة جوازا، أم غلوز إظهارىا كغلوز إضمارىا. ضلو:

 ذىبت إىل مكة أِلَ ُحجَّ  أف مضمرة كجوبا

 أف مضمرة جوازا
 ذىبت إىل مكة أِلَْف أُحجَّ 

 

إظهار )أف(، ضلو قولو تعاىل: إال إف كاف الفعل الذم دخلت عليو البلـ مقركنا ب )ال( ففي ىذه احلالة غلب        
                  :سورة البقرة(ٔ٘ٓ) 

. 60بلم مبا أك يكن ، كىي تقدمها كاف ادلنفية59. كالنصب بعدىا بأف مضمرة كجوبا58الـ اجلحود: أم الـ اإلنكار (6
 ضلو: 
            ( :ٖٖسورة األنفاؿ)  

                 ( النساءسورة :ٖٔٚ) 

كتكوف للغاية أم لبلنتهاء إذا كانت مبعٌت إىل، ضلو قولو تعاىل: 61حىت: تفيد الغاية أك التعليل. (7         

                      ( ٚٛٔالبقرة: سورة) كللتعليل إذا كانت مبعٌت .
 62كالغالب فيها أف تكوف للغاية."كي" ضلو: أسلم حىت تدخل اجلنة. 

                                                           
     

55
 Fu‟ad Ni‟mah. Ibid, hal 140. 

     
56

 Abdul Hamid Al-Handawi, Al-Tuhfah Al-Bahiyyah Bi Syarh Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyyah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-

llmiyah, 1425 H/2004) hal. 65 
     

57
 Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ibid, hal. 174 

      
58

 Mustafa Mahmud Al-Azhari, Taisir Qawa‟id Al-Nahwi Lil Mubtadi‟in, (Giza, Dar Al-Ulum wa Al-Hikam, 1432 H/2011), 
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 Majid Muhammad Al-Raghib. Ibid,hal. 82 

    
60

 Alawi bin Thahir bin Abd Allah Al-Hadar Al-Haddad, Mursyid Ath-Thullab Ila Al-Nahwi wa Al-I‟rab, (Kairo:Dar Al-

Fadhilah, tanpa tahun), hal. 56 
     

61
 Ibrahim Ahmad Al-Waqfi, Tabsit Al-Ajrumiyyah, (Kairo: Dar Al-Fadhilah, 2009) hal. 44 



14 

 
 فاء السببية أك كاك ادلعية: بشرط أف يقع كل منهما يف جواب نفي أك طلب. أما النفي فنحو قولو تعاىل:  (8   

         ( فاطرسورة :ٖٙ)  . :كأما الطلب فثمانية أشياء 

 األمر، ضلو: ذاكر فتنجح أك كتنجح .أ 

 اىدين فأعمل اخلَت أك كأعمل اخلَت أللهمالدعاء، ضلو:  .ب 

 فيضيع أملك أك كيضيع ال تلعبالنهي، ضلو:  .ج 

 دركسك فأمسعها لك ؟ ىل حفظتاالستفهاـ، ضلو:  .د 

 فنكرمك أك نكرمك أال تزركناالعرض، ضلو:  .ه 

 كاجبك فيشكر أبوؾ أك يشكر أبوؾ ىبل أديتالتخضيض، ضلو:  .و 

 خربه مبا فعل ادلشيبالشباب يعود يوما # فأ أال ليتالتمٍت، ضلو:  .ز 

 63.يشفيٍت فأزكَرؾ لعل اهللالرجاء، ضلو:  .ح 
أك: مبعٌت حىت أك إال. فمثاؿ اليت مبعٌت"حىّت" أك"إال". فمثاؿ اليت مبعمى حىت: سأصرب أك أبلغ اجملد. حيث جاء  (9

أك يذاكر أم: الفعل ادلضارع بعد "أك" مبعٌت حىت منصوبا بأف مضمرة كجوبا. فمثاؿ اليت معٌت إال: سأضرب التلميذ 
  64إال يذاكر. حيث جاء الفعل ادلضارع بعد "أك" مبعٌت إال منصوبا بأف مضمرة كجوبا.

 اإلعراب لألفعال المضارعة المنصوبة عالمات .3

 :65نصبو ىي عبلماتينصب الفعل ادلضارع إذا دخل عليو حرؼ من حركؼ النصب. أما 

أك معتل األخَت بالياء أك بالواك. ضلو: َلن أْكُتَب، لن  الفتحة الظاىرة: إذا كاف الفعل ادلضارع من صحيح األخَت .أ 
 َيْشُكَو، لن أرِمَي.

 الفتحة ادلقدرة: إذا كاف الفعل ادلضارع من معتل األخَت باأللف. ضلو: َلْن تَػْرَضى. .ب 

 66خذؼ النوف: إذا كاف الفعل ادلضارع من األفعاؿ اخلمسة. ضلو: لن تكتبا، لن يكتبا، لن تكتبوا، لن تكتيب. .ج 

 خطة التعليم .ج 
                                                                                                                                                                                           
     

62
 Malik bin Salim bin Matar Al-Mahdzari. Ibid, hal. 70 

     
63

 Muhammad Muhyiddin Abd Al-Hamid. Ibid, hal. 77 
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 Mustafa Mahmud Al-Azhari, Taisir Qawa‟id Al-Nahwi Lil Mubtadi‟in, (Giza, Dar Al-Ulum wa Al-Hikam, 1432 H/2011), 

hal. 90-91 

     
65

 Muhammad Fadhil Al-Samra‟i, Al-Nahwu Al-Arabi Ahkam wa Ma‟anin vol. 2, (Beirut, Dar Ibn Katheer, 1435 H/2014), 

hal. 422. 
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 تعريف خطة التعليم .1

، خطة التعليم ٖٕٔٓعاـ  ٔٛ( رقم PERMENDIKBUDاسنادا إىل قرار كزارة الًتبية كالثقافة للجمهورية اإلندكنيسية )
 . تتكوف خطة التعليم من:اخلطة للمعلم اليت قاـ هبا التطوير مفصبل من موضع معُت كتشَت إىل ادلنهجىي 

 كمستولبيانات ادلدرسة، كدرس،  .أ 

 موضوع .ب 

 كقت .ج 

 أىداؼ التعليم، ككفاءات أساسية، كمؤشرات إصلاز الكفاءات .د 

 مادة التعليمية، كطريقة التعليم .ق 

 كسيلة التعليم، ألة التعليم، كمصدر تعليمي .ك 

 خطوات التعليم .ز 

 67تقييم التعليم .ح 

 أهداف ووظائف خطة التعليم .2

 كأىداؼ خطة التعليم ىي:

 التعليم كالتعلملتبسيط كتسهيل كحتسُت نتائج عملية  .أ 

من خبلؿ إعداد خطة التعليم مهنيا، كمنهجيا، كفعاال، سيتمكن ادلعلم من رؤية كمراقبة كحتليل كتنبؤ برامج التعلم  .ب 
 كالتعليم كإطار منطقي كسلطط. 

 أما كظائفها ىي:        

 كظيفة التخطيط .أ 

كثقة يف أنشطة التعليم. إذا يعلم ادلعلم الطلبة فينبغي أف تكوف خطة التعليم قادرة على حتفيز ادلعلم ليكونوا مستعدا 
 دكف استعداد تاـ، ال يستطيع الطلبة أف يستفيد منو كيضرىم. ككذالك ستسقط ىيبة ادلعلم أمامهم.

 كظيفة التنفيذ .ب 
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غلب إعداد خطة التعليم بشكل منهجي، كسليم، كشامل، مع التعديبلت ادلمكنة يف حالة التعليم الفعلية. كبالتايل، 

 68خطة التعليم تعمل على تبسيط عملية التعلم كفقا دلا مت التخطيط لو. فإف

 مبادئ تطوير خطة التعليم .3

 توجد عدة ادلبادئ يف تطوير خطة العليم، ِمنها:

أف يقـو ادلعلم بإعداد خطة التعليم كتطبيق للمناىج الدراسية، كاسناد إىل ادلنهج التعليمي الذم مت تطويره كطنيا يف  .أ 
 شكل تصميم لعملية التعلم ليتم حتقيقها يف التعلم. 

ية للطلبة، أف يتم ادلعلم بتطوير خطة التعليم من خبلؿ تعديل ادلنهج التعليمي للظركؼ يف ادلدرسة من الكفاءة األكل .ب 
كاالىتمامات، كدكافع التعلم، كادلواىب، كاالمكانات، كالقدرة االجتماعية، كالعواطف، كأساليب التعلم، كاالحتياجات 

 اخلاصة، كسرعة التعلم، كالثقافة، كاخللوؽ، كبيئة الطلبة. 

 تشجيع الطلبة على أف يكونوا نشطُت يف التعلم. .ج 

، لتكوين الطلبة كناس مستقليُت كال يتوقفوف عن التعلم مت ٖٕٔٓي عاـ اسنادا إىل ىدؼ من أىداؼ ادلنهج الدراس .د 
تصميم عملية التعلم يف خطة التعليم مع الًتكيز على الطلبة لتطوير التشجيعات، كاالىتمامات، كالفضوؿ، كاالبداع، 

 .ادلبادرة، كاإلذلاـ، كاالعتماد على النفس، كأركاح التعلم، كمهارات التعلم، كعادات التعلم

 تنمية ثقافة القراءة كالكتابة. .ق 

أف يتم تصميم عملية التعلم يف خطة التعليم لتطوير ميل الفراءة كفهم القراءات سلتلفة كالتعبَتات يف أشكاؿ سلتلفة من  .ك 
 الكتابة.

 تقدمي ادلبلحظات كادلتابعة.  .ز 

أما قاـ بتقدمي اإلصبلحات  تتكوف خطة التعليم مشركع الربامج من ادلبلحظات إغلابية، كالتأكيدات كاإلصبلحات. .ح 
 بعد االمتحانات كاالختبارات، كي يقدر ادلعلم أف ػللل نتائج الطلبة كيعرؼ نقائصهم. كتقيدـ التعلم كفقا بنقائصهم. 

 تستحق خطة التعليم التعلق كالتكامل .ط 

( كمادة تعليمية، KD) ( ككفاءات األساسيةKIأف يتم إعداد خطة التعليم نظرا إىل التعلق كالتكامل من كفاءات النوة ) .م 
أنشطة تعليمية، كتقييم، كمصدر تعليمي، ككلها تتحد يف عملية تعليمية. فينبغي إعداد خطة التعليم على استيعاب 

 التعليم ادلوضوعي كالتكامل بُت الدركس للخلوؽ كادلهارات كالثقافة ادلتنوعة. 

 تطبيق التكنولوجيا كادلعلومات كاالتصاالت. .ؾ 
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التعليم نظرا إىل تطبيق التكنولوجيا كادلعلومات كاالتصاالت بشكل متكامل، كمنهجي، كفعاؿ كفقا أف يتم إعداد خطة  .ؿ 

 للحالة كالظركؼ.

 مكونات ومنهجيات خطة التعليم  .4

، تتكوف خطة ٖٕٔٓعاـ  ٔٛ( رقم PERMENDIKBUDقرار كزارة الًتبية كالثقافة للجمهورية اإلندكنيسية )اسنادا إىل 
 من أىداؼ التعليم، كمادة تعليمية، كطريقة التعليم، كمصدر تعليمي، كتقييم. أما منهجها ىي:التعليم على األقل 

 البيانات، تتكوف من اسم ادلدرسة، كدرس، كفصل أم مستول، كموضوع، ككقت.  .أ 
 كفاءت نوة .ب 
 كفاءات أساسية كمؤشراهتا .ج 
 أىداؼ التعليم .د 
 مادة تعليمية )لتوضيح مادة أساسية( .ق 
 طريقة التعليم .ك 
 كألة كمصدر التعليمكسيلة  .ز 
 خطوات التعليم .ح 

 األنشطات
 شركح األنشطات

 ادلقدمة
 ....... )دقيقة( (1
 ....... )دقيقة( (2
 ....... )دقيقة( (3

 )األنشطة فيها اسنادا إىل مدخل تعليمي سلتار أك طريقة التعليم سلتارة( األنشطة االرئيسية

 ادلبلحظة (1
 السؤاؿ (2
 التجمع (3
 التحليل (4
 التقدمي (5

 االختتاـ
 )دقيقة( ....... (1
 ....... )دقيقة( (2
 ....... )دقيقة( (3

 التقييم، ػلتوم من: .ط 

 نوع التقييم أك أسوب التقييم )شلارسة أك تدريب مكتوب أك اخللق( (1
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 نوع أداة التقييم أك أدة التقييم (2

 منهج التقييم  (3
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