
 

  مهايبين يديك وطريقة تعلمن العربية  الثالث كتابالي حروف الجّر في ـمعان

  

  رسالة علمية

فـي تعليم  شهادة اإلجازة العالية (البكالريوس)للحصول على الالزمة لتكملة الشروط  ةمقدم

  اللغة العربية

  

 إعداد
 أمراهللا

١٢١١٠٢٠٠٤٧  
  

  املاجستري ،دكتوراندوس أمري الدين:   املشرف األول

  املاجستري ،كمران:   ى ـاملشرف الثان

  

  

    

  

  

  قسم تعليم اللغة العربية 

   إعداد املدرسني و  كلّية الّرتبية

  المبونجاإلسالمية احلكومية جامعة رادين انتان 

   م ٢٠١٧هـ / ١٤٣٨



 

 

 

  مهايبين يديك وطريقة تعلمن العربية  الثالث كتابالي حروف الجّر في ـمعان

  

  

  رسالة علمية

فـي تعليم  لتكملة الشروط الالزمة للحصول على شهادة اإلجازة العالية (البكالريوس)مقدمة 

  اللغة العربية

  

 إعداد
 أمراهللا

١٢١١٠٢٠٠٤٧  
  

  

  

  املاجستري ،: دكتوراندوس أمري الدين  املشرف األول

  املاجستري : كمران،  املشرف الثانـى 

  

  

  

  قسم تعليم اللغة العربية 

   التعليمإعداد كلّية الّرتبية و 

  جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

 م ٢٠١٧هـ /١٤٨٧

   



 

 

 

 مستخلص البحث

  مهايبين يديك وطريقة تعلمن العربية  الثالث كتابالي حروف الجّر في ـمعان
  إعداد

  أمراهللا

 

احلـروف الــيت جتــر مابعــدها يعتـرب احلــروف فـــي اللغــة العربيـة مــن أقســام الكلمــة، منهـا حــروف اجلــر. هــي 

أي ختفظـــه، وتسمـــى حــروف اخلفـــض مــن األمســاء. مسيــت �ـــا، أل�ــا جتــر معــىن الفعـــل قبلهــا إىل اإلســم بعــدها، 

أيضــا. وتســمى أيضــا حــروف االضــافة، مسيــت بــذلك أل�ــا تضــيف معانـــى األفعــال إىل األمســاء أي توصــل إليهــا. 

لكــل حــرف مــن . و وذلــك أن بعــض مــن األفعــال مــا ال يقــوى علـــى الوصــول إلـــى املفعــول بــه فقــّواه �ــذا احلــروف

وقـد ُاسـتعملت هـذه  قيمـا فــي اللغـة العربيـة. دورا هـذه احلـروف لعـبتو   املختلفـة. روف معنـاه واسـتعمالههذه احلـ

. ، كمـا فــي الكتـاب الثالـث مـن العربيـة بـني يـديك مـن الوحـدة األوىل إىل العاشـرةاحلروف كثريا فـي اجلمـل العربيـة

فــي اللغـة ألمهيـة هـذه احلـروف  تعليم اللغة العربيـة.مصادر إحدى من فـي اجلامعة ك اوكان هذا الكتاب مستخدم

هـا و حتليلهـا البحـث ببحث هـذا  العربية فينبغى علينا معرفة معانيها املختلفة وطريقة تعليمهـا املناسـبة واجليـدة. فقـام

 إىل األوىل الوحــدة مـن يـديك بــني العربيـة مـن الثالــث الكتـاب يف املختـارة اجلــرّ  حـروف معـاين مــا"البحـث  بأسـئلة

  االستقرائية. الطريقةب اجلرّ  حروف تعليم طريقة كيفو   العاشرة الوحدة

 فيهــــا الـــىت اجلمــــل معرفـــةإىل  باهلـــدف البحـــث الوثائقـــــي نــــوع مـــن الباحـــث اســــتخدم البحـــث، هـــذا يف

 احلـــروف تعلـــيم طريقـــة تطبيـــقو  الكتـــاب يف املختـــارة احلـــروف معـــاين تعيـــنيمث  الكتـــاب يف املختـــارة اجلـــرّ  حـــروف

 املوضـوع بقـراءة الباحـث فقـام. الوثائق طريقةم الباحث استخد البيانات وجلمع .االستقرائية الطريقة على املختارة

  .املقصودة البيانات علـى للحصول مرات عدة املعني

، حرفــا ١٢١" ب" حــرفو  حرفـا ١٩٣ الكتــاب فـــي" مـن" حــرف عـددمعلــوم  هـذا البحــث مـن نتــائج 

 حــرف. و والتعديـة التأكيــد االبتـداء، التبعـيض، مبعنـــى الكتـاب فــي" مــن" حـرف جـاءو  .حرفــا ١٨١" فــي" حـرفو 

 جـاءو  .الظرفيـة مبعنــى" فــي" حـرفو  .والتعديـة الظرفيـة والتعليل، السببية الزائدة، االستعانة، االلصاق، مبعنـى" ب"

 عنــد املناســبة الطريقــةمث  .حرفــا ٤٠ الفعــل بعــد" مــن" حــرفوجــاء . حــروف ٨ الفعــل الكتــاب فـــي" مــن" حــرف

ــد لتعلـــيم الباحـــث ـــى راجعـــا االســـتقرائية الطريقـــة هــــي اجلـــر حـــروف خصوصـــا العربيـــة اللغـــة قواعـ  الرتبيـــة كتـــاب الـ

  .  احلديثة اإلسالمية للرتبية كونتور السالم دار مبعهد اإلسالمية املعلمني كلية فـي املستخدم والتعليم
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  إهداء

  

  أهديت هذا البحث العلمي إىل:

الــدعاء و  واإلهلــامدائمــا،  احلــافز ينر تــوفّ  الــيت سوروتـــيأمــي و   ،رمحــة: األب عزيــزي .١

 .دائماً  خطوايت رافقي الذي
وإلنـــي  ،حــارس الــدين ،معــروف ربانـــي ،نــور بينــة ،رفيــع دراجــة: احملبــوبني إخونـــي .٢

 .لنجاحـي أنا دائماً  الدعم إعطاءيقومون ب الذين يولندا ساري
 بعلـومهم ينفعـين أن  اهللا عسـى حرفـا ولـو عّلمـوين قـد الـذين واألسـتاذات األساتذ .٣

 .حيا�م يف  اهللا رمحهم
 حمبني اللغة العربية. .٤

 
 

   



 

 

 

   ذاتيةالسيرة ال

  

 بدأو . رمحة وسورواتـي للزوجني اإلبن الرابع ،١٩٩١يوليو  ١١ األربعاء يوم أمراهللا ولد

 املعارف درسةم إىل اتصل مث. ١٩٩٧ عام يف وخترج دار املعارفاألطفال  رياض من التعليم

دخل إىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية  ذلك، وبعد. ٢٠٠٣ عام إىل ١٩٩٧ عام ةاالبتدائي

عهد دار السالم كونتور مب مث وصل الدراسة ، ٢٠٠٦إىل عام  ٢٠٠٣احلكومية األوىل عام 

مث وصل الدراسة إىل جامعة . ٢٠١٠ عام إىل ٢٠٠٦للرتبية اإلسالمية احلديثة فونوروكو عام 

 اللغة تعليم قسمبعداد املدرسني رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج فـي كلية الرتبية وإ

   .٢٠١٥/٢٠١٦ الدراسي العام إىل ٢٠١٢/٢٠١٣ الدراسي العام  العربية

 رئيسك. املختلفة أثناء الدراسة يةارجاخل أو يةداخلال األنشطة ختلفمب وقام الباحث

قسم و  ،)٢٠٠٩( ورئيس قسم الصحة ،)٢٠٠٩( حمرك اللغة ملبىن السعودى الطبقة الثالثة

 قسم شركة الطلبةرئيس ) و ٢٠١١( ملكتب كلية املعلمني اإلسالمية كونتور السابع املالية

  .السابع كونتور السالم دار معهد يف) ٢٠١١(

 .املختلفة اخلارجية أو الداخلية األنشطةب قام الباحث أيضا اجلامعة طالبك خاللو 

اللغة العربية بشعبة  ومعلم ،)٢٠١٤( كمعلم اللغة العربية مبدرسة األزهر الثالث االبتدائية

 مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثانية ومعلم اللغة العربية ،)٢٠١٤( اللغة العربية

   ).٢٠١٧-٢٠١٤ومشرف لسكان طلبة املدرسة جلوبل مدانـى ( ،)٢٠١٧-٢٠١٥(

 

  
   



 

 

 

  شكر وتقدير

 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 حتت سريالبحث العلمي  متت كتابة هذا الشكر واحلمد هللا سبحانه وتعاىل، قولب

الناس إىل النور  ، الذي جلبصلى اهللا عليه وسلم مدوالصالة والسالم حمل. العنوان املكتوبة

  اإلهلي.

قّدم الباحث فيمع التعليمات والتوجيهات إال  بحث العلميال كتابة هذا تتحققال 

  إىل:امه وجزيل شكره وعظيم حتّيته فائق احرت 

جامعة رادين انتان كمدير   ،املاجستريري، كْ و حممد م فضيلة األستاذ الدكتور احلاج .١

رسم العلم يف هذا احلرم  لباحثةفرصة ل قد أعطى الذي اإلسالمية احلكومية ملفونج

 .كلّية الّرتبية والتعليمّصة يف  معي األخضر احلبيب، خااجلا
فضيلة رؤساء معهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة، األستاذ عبد اهللا  .٢

شكر زركشي املهجستري واألستاذ حسن عبد اهللا سهل واألستاذ مسش اهلادى 

  عبدا.

كلّية الّرتبية والتعليم األنوار، املاجستري، عميد   خريفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .٣

 .جبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ملفونج
 والتعليم كلّّية الرتبّيةب، رئيس قسم الّلغة العربّية ة، املاجستري أيرلينا الدكتورة فضيلة .٤

 .مفونججبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ال
كاملشرف املاجستري   كمرانفضيلة  و  شرف األول،املك   املاجستري أمري الدين فضيلة .٥

ا البحث ذه كتابة  حىت متتبالصرب الشراف ل مااوقا� ياالذي قد اعط ،الثاين

 .العلمي



 

 

 

حبامعة رادين ني واملوظفرؤساء القسم يف كلية الرتبية والتعليم  اتذتاذ واألساألسات .٦

 المبونج.انتان اإلسالمية احلكومية 
 .رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج امعةملكتبة جواملوظفني املكتبة  رئيس .٧
و الزمالء من املنظمة أو  ٢٠١٢صدقاء من قسم اللغة العربية للمرحلة األ مجيع .٨

 .حبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونجاحتاد طلبة اجلامعة 
 العملية واملمارسة النظرية إلثراء امفيدالبحث العلمي  هذاأن يكون  الباحث رجوي

 واملنهجية املوضوعية إىل االفتقارمن  موجودة تزال ال فإنه ذلك، ومع. العربية اللغة ميلتعل

  .البحث العلمي لتحسني هذا واقرتاحات املتوقعة االنتقادات فريجو الباحث

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

   ٢٠١٧مارس  ١٣بندار المبزنج،  

  الباحث

  

  أمراهللا

   



 

 

 

  محتويات البحث

  أ    ....................................................  صفحة الغالف

  ب    ....................................................  صفحة املوضوع

  ج    ..  ............................................... البحث مستخلص

  د    ..  ......................................................... املوافقة

  ه    ...  ....................................................التصديق ...

  و    ..  .......................................................... شعار

  ز      ..  ...........................................................إهداء

  ح    ...  ...................................................السرية الذاتية.

  ط    ....  ................................................ ..شكر وتقدير

  ك    ....................................................  حمتويات البحث

  ن    ......................................................  ولاقائمة اجلد

  س    ...................................................... الحققائمة امل

    مقدمة: األول الباب

 ١    ...  ................................توضيح املوضوع  .أ 

   ٣    ....  ....أسباب اختيار املوضوع ....................  .ب 

 ٣    ....  .................................البحث خلفية  .ج 

 ٦    ....  .................البحث......... مشكلة حتديد  .د 

   ٧    ...  ..............................مشكلة البحث...  .ه 

 ٧    ..................................  أهداف البحث   .و 



 

 

 

 ٧    .....................................  أمهية البحث   .ز 

 

  : اإلطار النظريالثاني الباب

 معرفة حروف الجر  .أ 

   ٩    ...  .......................حروف اجلر مفهوم  .١

 ١٠    ............................  حروف اجلر أنواع  .٢

   ١١    ....  ...................... معانـى حروف اجلر .٣

ــة اللغــــة تعلــــيم فـــــي سلســــلة كتــــاب لمحـــة   .ب  ــر العربيــ  لغيــ

 يديك بين العربية بها الناطقين

 ١٩    ..............................  تعريف الكتاب  .١

 ٢١    .........................  ترمجة مؤلف الكتاب  .٢

  ج. الطريقة االستقرائية

 ٢٢    .....................  تعريف الطريقة االستقرائية .١

 ٢٤    .............   االستقرائيةالطريقة خطوات تطبيق  .٢

 ٢٨    ..................   الطريقة االستقرائيةاملزايا من  .٣

  ٢٨    ................    الطريقة االستقرائيةالعيوب من  .٤

   البحث : منهجالثالث الباب

 ٣١    ..............................    هصفتالبحث و  نوع  .أ 

  ٣١    ................................. مصادر البيانات  .ب 

 ٣١    .............................    مجع البيانات طريقة  .ج 

 ٣٢    ............................    حتليل البياناتطريقة   .د 

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: الرابع الباب



 

 

 

 ٣٣    ................................  قائمة حروف اجلر   .أ 

 ٣٥    ................  (معانـى حروف اجلر)  البحث نتائج   .ب 

 ٤٨    ...  تطبيق تعليم حروف اجلر علـى الطريقة االستقرائية    .ج 

  الخاتمة: خامسال الباب

 ٥٤    ...................................   اتاالستنتاج  . أ

 ٥٥    .......................... االقرتاحاتلتوصيات و ا   . ب

  المراجعو  المصادر

  المالحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  قائمة الجداول

  

  

 ٣٢    ......................................................   ٤.١اجلدوال 

 ٣٥    ......................................................   ٤.٢اجلدوال 

 ٣٦    ......................................................   ٤.٣اجلدوال 

  ٤٤    ......................................................   ٤.٤اجلدوال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  قائمة الملحق

  

  

حروف اجلر ومعانيها فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديك من الوحدة 

  ٥٤  .   .................................................  األوىل إىل العاشرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

 
  الباب األول

  قدمةم

  

 البحث  مصطلحات  . أ

توضيح بعض املصطلحات  فيما يلـي فهم موضوع البحث، يفة املتوقع األخطاء ا عنجتنب

بني يديك العربية معانـي حروف اجلر فـي الكتاب الثالث من  ، وهوعنوان البحثاملتعلقة ب

  وطريقة تعليمها:

، مفاد، داللة، مدلول، مفهوم، مغزى، فهوى، مضمون. )معىن(مجع من معانـي هي  .١

Meaning, Sense, Signification, Significance Import, Purport, Intent, Content٢. 

واألظهر أ�ا مسيت بذلك،  ٣.احلروف اليت جتر مابعدها من األمساءحروف اجلّر هـي  .٢

ألن األمساء تأيت بعدها جمرورة كما مسيت حروف النصب واجلزم ألن األفعال تأيت 

 ٤.بعدها منصوبة أو جمزومة

الكتاب من سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري ناطقني  هو   كتاب العربية بني يديك .٣

حسني و حممد عبد اخلالق  �ا، أّلفه عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و خمتار الطاهر

ى ـلا العصر ممّا أدى إاإلهتمام باللغة العربية يف هذفضل. نظرا إلـى إزدياد حممد 

                                                   
    ١٦٦٩م)، ص. ٢٠٠٤، (بريوت: دار العلم للماليني، املورد الثالثيروحي البعلبكي،   ٢
للطباعة والنشر،  WCM، إندونيسيا:أوضح املناهج يف معجم قواعد اللغة العربيةأغوس صاحب اخلريين،   ٣

  ٢٥٢)، ص. ٢٠٠٧
، (سوق البرتاء: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، معانـي النحو اجلز الثالثفاضل صاحل السامرائي،   ٤

    ٥م)، ص. ٢٠٠٠



 

 

 

تأليف هذا الكتاب. ويتكون من ثالثة أجزاء. ويهدف الكتاب إىل متكني الدارس 

التالية: الكفايات اللغوية، والكفايات اإلتصالية، و الكفايات  من الكفايات

 سوف يأتى البيان الشامل عن هذا الكتاب يف األبواب التالية.و  ٥.الثقافية

يلة املستخدمة باالنتظام للقيام باألعمال للحصول على األغراض الوس هيالطريقة  .٤

تنفيذ األعمال للحصول على األغراض و يلة العمل املنتظمة لتسهيل أو وس ٦.املرجوة

  ٧.املقصودة

 ٩.يلة إليصال املعلوماتعملية أو وس ٨.مصدر من عّلم مبعىن جعل يعلمالتعليم هو  .٥

حروف اجلّر أو دالال�ا املوجودة يف  لبحث مبعانـيوممّا تقدمت يقصد الباحث موضوع ا

  العربية بني يديك وطريقة تعليمها اجليدة واملناسبة لدي طلبة اجلامعة. الكتاب الثالث من

 أسباب اختيار الموضوع   . ب

  املوضوع على األسباب اآلتية:قام الباحث باختيار هذا 

مع  فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديكتكرار و كثرة استخدام حروف اجلّر  .١

 تنوع معانيها ودالال�ا.

 .ةالعربي وصو فهمها عند قراءة الطلبة بعض النص صعب استيعاب املعانـى .٢

                                                   
، العربية بني يديك ،حممد عبد اخلالق حممد فضلالفوزان وخمتار الطاهر حسني و م عبد الرمحن بن إبراهي  ٥

  م)، ص.ث٢٠٠٧(الرياض: املكتب الرنيس، 
 Kamus Besar Bahasa Indonesiaيرتجم من   ٦
      نفس املرجع  ٧
      ٥٢٦ص.  م)، ٢٠٠٥الطبعة احلادية العشرة واألربعون،  (بريوت: دار املشرق:  املنجد،  ٨
      Kamus Besar Bahasa Indonesia، املرجع السابق  ٩



 

 

 

  ج. خلفية البحث 

آخر  أقسام الكلمة وهو يعرف أيضا مبصطلح يعترب احلرف فـي اللغة العربية واحدا من

وهو اآلداة، وتتميز احلروف إمجاال بأ�ا جمهولة املعنـى إال إذا اتصلت مع غريها من أقسام 

الكالم. أما احلروف كلها مبنية، وهي تتضمن علـى العديد من األنواع ولعل أشهر أنواعها 

  حروف العطف، واجلر، والنداء، وجزم املضارع ونصبه. 

حروف اجلر واحدة من أهم أنواع حروف املعانـى فـي اللغة العربية وهي من احلروف 

الربط التـى  أدواتمن  اجلر حروف، وكانت العاملة التـى تدخل علـى اجلملة فتغري من إعرا�ا

 يستعملت هذه احلروف كثريا فـوقد اُ  قيما فـي اللغة العربية. ويلعب دورا الكالم أجزاء تربط

. وعلـى سبيل املثال وجد الباحث حروف اجلر فـي الكتاب الثالث من العربية عربيةاجلمل ال

 بني يديك من الوحدة املعلمة فـي اجلامعة (الوحدة األولـى إلـى العاشرة) بالعدد ما يأتـي:

ـــ)  ١٩٣حرف (من)  حرفا. وكانت هذه احلروف  ١٨١حرفا، و (فـي)  ١٢١حرفا، والباء (بــ

  الثالثة أكثر استعماال فـي ذلك الكتاب من الوحدة األولـى إلـى العاشرة.

منهم من يقول  .استعمال حروف اجلراختلف بعض النحويني فـي ، وعلـى رغم من ذلك

وما يأتـي من آراء  ومنهم من يقول عكسها. ، أن حروف اجلّر ينوب بعضها عن بعض

    حروف اجلر:   استعمالبعض النحويني عن 



 

 

 

فقد تأتى  ١٠.ن حروف اجلّر ينوب بعضها عن بعضأ مجهور الكوفيني يقول ذهبم   

مبعىن (على) كقوله تعاىل:              : ٧٧(األنبياء ،(

وقد تأيت مبعىن (عن)، كقوله تعاىل:            :٢٢(ق(.  

شذوذا  ف اجلر ال ينوب بعضها عن بعض، إالأن حرو  يقول ومذهب مجهور البصريني

على التضمني. كما قوله تعاىل:  وما أوهم ذلك فهو مؤول، أم ١١.أما قياسا فال

          :ذهب الكوفييون إىل أن (ىف) يف هذه اآلية  )٧١(طه

ب لتمكنه من مبعىن (على)، بل ذهب البصريون إىل أنه ليس مبعىن (على) ولكن شبه املصلو 

  فهو من باب ا�از. اجلذع باحلال يف الشيء

حروف اجلر أن أن األصل يف ومما سبق، استنبط الباحث راجعا من كتاب معانـى النحو 

ال ينوب بعضها عن بعض كما ال تنوب حروف النصب واجلزم عن بعضها، بل األصل أن 

لكل حرف من حروف اجلر معناه واستعماله، ولكن قد يقرتب معنيان أو أكثر من معاىن 

  ١٢.احلروف

ــ)كثرية. معاين و دالالت  حلروف اجلّر  ـــ مبعىن  ومن األمثلة علـى ذلك قد تأيت الباء (بـ

مبعىن االبتداء،  )نْ مِ (القسم وغريها. و واالستعانة والسببية والتعليل والتعدية و  اإللصاق

                                                   
   

١٠
  .٦، معاين النحو اجلز الثالث، ص. السامرائي  

                  ٧، ص. نفس املرجع  ١١
    نفس املرجع ١٢ 



 

 

 

وكذلك  ١٣.مبعىن االنتهاء، املصاحبة و املبينة )إىل(التبعيض، البيان، التأكيد وغريها. و 

ي و دالالت كثرية. وفيما يأيت من األمثلة من ـاحلروف الباقية من حروف اجلّر هلا معان

  اجلّر مبختلف املعاىن يف كتاب العربية بني يديك:حروف 

 ذلَك، تـَْثبيُت قـَْلِب الرَُّسْوُل صلى اهللا عليه و سلم. (مبعىن للتبعيض) ِمنْ َو احلِْْكَمُة  .١

 بـَْنيِ َأَصاِبعِِه. (مبعىن للظرفية) ِمنْ َوُخُرْوُج اْلَماِء  .٢

 مبعىن اإللصاق)واسطة جربيل عليه السالم. ( بنزل القرآن منجما على الرسول  .٣

 ا يصلح عقائد الناس وعباد�م. (مبعىن التعدية)مبكما جاء القرآن  .٤

نظرا إىل األمثلة السابقة، كانت حروف اجلّر تأتى مبعان خمتلفة. كحرف "من" يف املثال 

األول يأيت مبعىن للتبعيض. وجاء حرف "من" يف املثال الثاين مبعين الظرفية. وحرف "ب" يف 

يأيت مبعىن اإللصاق خمالفا حلرف "ب" يف املثال الرابع الذي جاء مبعىن التعدية. املثال الثالث 

 وهذه من بعض أمثلة معاىن حروف اجلّر. 

اال فـي ممعانـي حروف اجلّر بأكثر استع عنوممّا سبق ذكره، فأراد الباحث بالبحث 

فـي الكتاب الثالث من  الوحدة املختارة املعلمة فـي اجلامعة من الوحدة األولـى إلـى العاشرة

من أحد الكتب املشهورة املستخدمة يف تعليم اللغة  . وكان هذا الكتابالعربية بني يديك

العربية لغري ناطقني �ا. أّلفه عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و خمتـار الطاهر حسني و حممد 

. وفيه املباحث عبد اخلالق حممد فضل حتت إشراف األستاذ حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ

الكثرية تتعلق بعلوم اللغة العربية كالنحو والصرف وغريها. يتكون هذا الكتاب من ثالثة 

                                                   
م)، ١٩١٢، ( الشام: منشورات املكتبة العصرية، جامع الدروس العربية اجلز الثالثمصطفى الغالييين،   ١٣

        ١٦٩-١٦٨ص. 



 

 

 

أجزاء. و�دف هذه السلسلة اىل متكني الدارس من الكفايات التالية: الكفايات اللغوية، 

  ١٤.والكفايات االتصالية، والكفايات الثقافية

وإلـى جانب ذلك، أراد الباحث أيضا بالبحث عن الطريقة املناسبة فـي تعليم حروف 

النجاح يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف النحو ليس إال اجلر. ألن اعتقد الباحث أن 

مبجردة املواد الدراسية اجليدة فحسب، بل حيتاج أيضا إىل الطريقة اجليدة، اجلارية واملناسبة 

  التعليم.يف نجاح الهداف املرجوة. فاختيار الطريقة املناسبة أحد من وسائل للوصول إىل األ

  د. تحديد البحث

  حّدد الباحث مشكلة البحث فيما يأيت:

يف الكتاب الثالث من العربية بني يديك  من، فـي)املختارة (باء،  معاين حروف اجلرّ  .١

 من الوحدة األوىل إىل العاشرة.

 .الطريقة االستقرائيةهذا البحث هي طريقة التعليم املقصودة يف  .٢

  البحث أسئلةه. 

  قّدم الباحث أسئلة البحث اآلتية:

يف الكتاب الثالث من العربية بني يديك من الوحدة  املختارة ما معاين حروف اجلرّ  .١

 األوىل إىل الوحدة العاشرة ؟

 ) ؟الطريقة االستقرائيةكيف طريقة تعليم حروف اجلّر ( .٢

  و. أهداف البحث

  ومن أهداف هذا البحث ما يلى:

                                                   
    بني يديك، ص. ث املرجع السابق، العربية ١٤



 

 

 

الكتاب الثالث من العربية بني يديك يف  املختارة ف اجلرّ و الىت فيها حر  ملمعرفة اجل .١

 .من الوحدة األوىل إىل الوحدة العاشرة

الكتاب الثالث من العربية بني يديك من الوحدة  يف ملختارةاف و ر احل معاين تعيني .٢

 .املختارة

 .االستقرائيةطريقة العلى  ملختارةاف و ر احلطريقة تعليم  تطبيق .٣

  ز. أهمية البحث

 األمهية النظرية .١

كتاب العربية   يف الكلمات الىت فيها حرف اجلر تكون نتائج من هذا البحث معرفة

 عن معاين هذه احلروف وطريقة تعليمها. بني يديك وبيان

 لتطبيقيةاألمهية ا .٢

 وخاصة املعرفة، من ذخرية زيادة أجل من الدراسة، كمادة استخدامها ميكن  ) أ

إضافية للجامعة  مرجعية مكتبية تكون باعتبارها بقسم الرتبية و التعليم و ةبللطل

 رادين انتان اإلسالمية احلكومية بالمبونج.

 يف العربية اللغة ميتعل عملية يف خاصةالعربية  اللغة يملدرس مدخالتتكون و  ) ب

 ميالتعل طريقة إلعداد كبديل استخدامها ميكناملواد الدراسية عن حروف اجلر، و 

 لرتقية فهم الطلبة.

 املواد عن حروف اجلر يف وخاصة العربية، اللغة تعلم يف للطلبة تسهيالت تقدمي  ) ج

 .التعليم بأهداف مطابقا  حبيث



 

 

 

خصوصا عن معاين حروف اجلر فىي  ،النحوية مو العل عن معارف الباحث توسيع  ) د

 توسيع الوحدة األوىل إىل العاشرة والكتاب الثالث من العربية بني يديك من 

 .العربية اللغة ميتعل طريقةعن  املعرفة

  

  

  

   



 

 

 

  الباب الثاني

  اإلطار النظري

  

 معرفة حروف الجرّ   . أ

 مفهوم حروف الجرّ  .١

ما حروف اجلّر تتكون من كلمتني، احلروف و اجلّر. واحلروف مجع من حرف، هو كل 

أي ما دّل على معىن إذا تركب مع غريه من اإلسم  ١٥.ال يظهر معناه كامال إال مع غريه

و حروف اجلّر  ١٧.و اجلّر هو جر الفك األسفل إىل األسفل تسمى احلركة كسرة ١٦والفعل

مسيت �ا، أل�ا جتر معىن الفعل قبلها إىل  ١٨.احلروف اليت جتر مابعدها من األمساء هي

أي ختفظه، وتسمـى حروف اخلفض  ١٩اإلسم بعدها، أو أل�ا جتّر ما بعدها من األمساء

األفعال إىل  معانـى، قالوا مسيت بذلك أل�ا تضيف ضافةأيضا. وتسمى أيضا حروف اال

وذلك أن بعض من األفعال ما ال يقوى علـى الوصول إلـى املفعول األمساء أي توصل إليها. 

                                                   
، (فونوروكو: دار السالم للطباعة النحو الواضح يف قواعد اللغة العربيةعلى اجلارم و مصطفى أمني، ١٥

              ١٤م)، ص. ٢٠٠٥والنشر، 
للطباعة  WCM، إندونيسيا:املناهج يف معجم قواعد اللغة العربيةأوضح أغوس صاحب اخلريين،   ١٦

        ٣)، ص. ٢٠٠٧والنشر، 
٥م)، ص. ٢٠٠٠، (عمان: دار الفكر للطباعة والنشر، معاين النحو اجلز الثالثصاحل السامرائي،   ١٧

    
  ٢٥٢، ص.  أوضح املناهج،  صاحب اخلريين  ١٨
م)، ١٩١٢، ( الشام: منشورات املكتبة العصرية، اجلز الثالثجامع الدروس العربية مصطفى الغالييين،   ١٩

      ١٦٩-١٦٨ص. 



 

 

 

. حنو "عجبت من خالد" و "مررت بزيد"، ولو قلنا "عجبت خالدا" ٢٠به فقّواه �ذا احلروف

ن الوصول إلـى املفعول به، إال أن و "مررت زيدا" مل جيز لضعف الفعل االزم وقصوره ع

  يستعني حبرف اإلضافة.

ومما تقدمت من التعريفات، استنبط الباحث على أن حروف اجلّر هي احلروف اليت جتر 

بعدها من األمساء و إ�ا تعمل إعراب اجلّر كما مسيت بعض حروف اجلزم و بعضها حروف 

  النصب اليت تعمل إعراب اجلزم و النصب.

  

 الجرّ  أنواع حروف .٢

الالم وواو ومن وإىل وعن وعلى ويف والكاف و  هي : الباءحروف اجلر عشرون حرفا، و 

ولعل يف  –يف لغة هذيل  –القسم وتاؤه ومذ ومنذ ورب وحىت وخال وعدا وحشا وكي ومىت 

   ٢١.لغة عقيل

تنوع حروف اجلر علـى أساس من توقف معنـى اجلملة عليها ومن افتقارها إلـى متعلق 

  لـى األنواع الثالثة التالية:وعدمها إ

حرف اجلر األصلي: وهو ما توقف عليه معنـى اجلملة وافتقر إلـى متعلق. حنو ((صليت   )أ 

 فـي املسجد))

وهو ما ال يتوقف عليه معنـى اجلملة وال يفتقر إلـى متعلق، وحدفه من ر زائد: اجلحرف   )ب 

 اجلملة غري خمل باملعنـى. حنو ((ليس خالد بشاعر))

                                                   
٢٠  http://www.sunnti.com/vb/showthread.php?t=  
  ١٦٨-١٦٧، ص. الثالث اجلز العربية الدروس جامع ،الغالييين  ٢١



 

 

 

شبه بالزائد: وهو ما توقف عليه معنـى اجلملة ومل يفتقر إلـى متعلق. حنو حرف جر   )ج 

((رب ملوم ال ذنب له)) فمعنـى التقليل هنا متوقف علـى ذكر رب غري أ�ا ال متعلق هلا 

 ٢٢.ألن اإلسم بعدها مرفوع باالبتداء

  

 ى حروف الجرـمعان  .٣

ــــــــاء ــ ـ ــ ـــــــ ــ ـ ــ   ٢٣:، له ثالثة عشرة معىنالب

واإللصاق هو اإلضافة أي تضيف إلـى مكان ال : وهو املعىن األصلي هلا.   اإللصاق )١

واإللصاق إما حقيقي،  ٢٤.وهذا املعىن ال يفارقها يف مجيع معانيهاينضاف إليه لوال هـي. 

))، وإما جمازي، حنو: ((َمَرْرُت ِبَدارَِك، َأْو يدِ يَ ي بِ سِ أْ رَ  تُ حْ سَ َأْمَسْكُت ِبَيِدَك. ومَ ((حنو: 

  ِبَك))، أي مبكان يقرب منها أو منك. 

: وهي داخلة على املستعان به، أي الواسطة اليت �ا حصل الفعل. حنو:   االستعانة )٢

، فـََنَجْحُت ((َكَتْبُت ِباْلَقَلِم، َوَقَطْعُت اْلَقَلَم بِالِسكِّْنيِ)) وحنو: ((َبَدْأُت َعَمِلي بِاْسِم اهللاِ 

 ِبتـَْوفِْيِقِه)).

: وهي الداخلة على سبب الفعل وعلته اليت من أجلها حصل. حنو:   السببية والتعليل )٣

َاِذُكُم اْلِعْجلَ ((َماَت ِباجلُْوِع)) . والفرق بني باء ٢٥))، حنو: ((ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنـُْفَسُكْم بِاختِّ

خل على شئ وصل به الفعل إىل املفعول أال السبب وباء االستعانة أن باء السبب مل تد

                                                   
     ١٥٩، ص. خمتصر النحو، الفضلي  ٢٢
  ١٦٨، ص. الثالث اجلز العربية الدروس جامع، الغالييين   ٢٣
    نفس املرجع  ٢٤
  ٢٢، ص. معاىن النحو ،السامرائي  ٢٥



 

 

 

ا)) بنفسك من غري واسطة ارً نَ يْـ دِ  دٍ يْ زَ بِ  تُ ذْ خَ ترى أنك وصلت إىل أخذ الدينار (( يف أَ 

إال أنك أوقعت ذلك األخذ بسبب زيد، وباء االستعانة إمنا تدخل على األدوات لوصل 

 ٢٦.الفعل إىل املفعول

فيصري : وتسمى باء النقل، فهي كاهلمزة يف تصريها الفعل الالزم متعديا.   التعدية )٤

بذلك الفاعل مفعوال. حنو: ((َذَهَب اُهللا بِنـُْورِِهْم)) أي أذهبه. حنو: ((ُسْبَحاَن الَِّذى 

وهناك  .َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلََْراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى)) أي سريه ليال

الفرق بني تعدية بالباء و باهلمزة. إذا عدى بالباء فمعناه األخذ واالستصحاب. فإنك 

إذا قلت ((َأْدَخْلُت حممًدا َعلَى األَِمْريِ)) ىجاز أنك دخلت معه وجاز أنك مل تدخل 

 ففيها معىن املصاحبة. فقول ((َدَخْلتُ  َعلَى اَألِمْريِ)) حمدٍ مبَخْلُت دَ معه. وأما قولك ((

 ٢٧.ِبِه)) فليس فيه إال معىن املصاحبة

: وهي أصل أحرفه وجيوز ذكر فعل القسم معها. حنو: ((أُْقِسُم بِاِهللا)) وجيوز   القسم )٥

حذفه حنو: ((ِباِهللا َألَْجَتِهَدنَّ)). وتدخل على الظاهر كما رأينا وعلى املضمر حنو: ((ِبَك 

((  َألَفْـَعَلنَّ

لى تعويض شئ من شئ يف وهي الىت تدل ع ا،: وتسمى باء املقابلة أيض  العوض )٦

اَر بِاْلَفْرِس)). وقوله تعاىل:  مقابلة شئ أخرى. حنو: ((ِبْعُتَك َهَذا ِ�ََذا. ُخِذ الدَّ

نـَْيا بِاآلِخرَِة)) نَ وْ لُ دِ بْ تَ سْ تَ سَ ((أَ   ٢٨.الَِّذى ُهَو أَْدنَــى بِالَِّذى ُهَو َخيـٌْر))، (( ِاْشتـََرُوا اْحلَيَاَة الدُّ

                                                   
  ٨م)، ص. ١٩٨٧، (جدة: مطبعة املدين: حروف اجلر دالال�ا وعالقا�اأبو أوس إبراهيم الشمسان،   ٢٦
      ٢١. ص ،النحو معاىن ،السامرائي  ٢٧
    ٢٢، ص. املرجعنفس   ٢٨



 

 

 

وهي اليت تدل على اختيار أحد الشيئني على اآلخر بال عوض وال :   البدل )٧

((َماَيُسرُّنِـي أَنـِّي  )) وقول بعضهم:مِ عَ النـِّ  رُ ا محُْ �َِ  ُسرُّنِـيا يَ مقابلة. حنو حديث: ((مَ 

 َشِهْدُت َبْدرًا بِاْلُعْقَبِة)) أي بدهلا.

قوله تعاىل: ((لََقْد كو  تكون للظرف حنو: ((أقمت مبكة، كنت بالبصرة)) :  الظرفية )٨

ِبِحْنيَ َنَصرَُكُم اُهللا بَِبْدٍر َوَما ُكْنَت ِجبَاِنِب اْلَغْربِـي َجنَّيْـَناُهْم ِبَسَحِر َوِإنَُّكْم لََتُمُرْوَن َعَلْيِهْم ُمصْ 

ويرى النحويون أ�ا اكتسبت هذه .٢٩وحنو : ((زيد بالقاهرة، حممد بالرياض)). ))لِ يْ اللَّ بِ وَ 

 ٣٠.جائت مبعنـى "فـي"، أي أن هذه املعنـى ليس أصليا فيهاالداللة أل�ا 

أي معنـى مع. حنو: ((بِْعُتَك الَفَرَس ِبِسَرِجِه َوالدَّاَر بَِأثَاِثَها)) وكقوله تعالـى:  :  المصاحبة )٩

وجود الفرق بني باء املصاحبة و احلال، أن  ٣١.((َدَخُلْوا بِاْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجْوا بِِه))

التـي يراد التعبري عن اتصاهلا يكون مع األشياء النمفصلة عن الذات وأما األشياء األول 

بالذات وتلبسها به كـأ�ا جزء منه فهي التـي تكون الباء معها حالية. حنو: ((خرج 

السلطان جبنوده)) أي خرج وخرج جنوده معه. أما (( خرج السلطان حبلة قشيبة)) 

 ٣٢.ا احلال أي خرج البسا حلة قشيبةفاملعنـى أن حاله وقت اخلروج هذ

 

 

                                                   
، (الرياض: دار عامل الكتب حروف اجلراألخطاء الشائعة فـي استعماالت حممود إمساعبل عمار،   ٢٩

  ٢٦م)، ص. ١٩٩٨للطباعة والنشر والتوزيع: 
   ١١، ص. وعالقا�ا دالال�ا اجلر حروف ،الشمسان  ٣٠
  ٢٠. ص ،النحو معاىن ،السامرائي  ٣١
  ١٠. ص ،وعالقا�ا دالال�ا اجلر حروف ،الشمسان  ٣٢



 

 

 

 . حنو: قوله تعالـى ((َعيـْنًا َيْشَرُب ِ�َا ِعَباُد اِهللا)) أي منها.معنـى من التبعيضية  )١٠

ل بعذاب سأل سائحنو قوله تعالـى: ((فَاْسَأْل بِِه َخِبيـْرًا)) أي عنه. وقوله: (( معنـى عن  )١١

 وبأميا�م))واقع))، وقوله: ؛((يسعـى نورهم بني أيديهم 

ِبِقْنَطاًر  هُ نَ مَ أْ تَ  نْ إِ  نْ مَ  ابِ تَ كِ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ : أي مبعنـى على حنو: قوله تعالـى ((وَ   االستعالء )١٢

  يـَُؤدِِّه إِلَْيَك)) أي على قنطار.

: وهي زائدة لفظا أي فـي اإلعراب. حنو: ((ِحبَْسِبَك َمافـََعْلَت)) أي حسبك   التأكيد )١٣

تعالـى: ((وََكـَفي بِاِهللا َشِهْيداً))، وقوله: ((َأملَْ يـَْعَلْم بَِأنَّ اَهللا يـََرى))، ما فعلت. منه قوله 

. تزاد وقوله: ((َوَال تـُْلُقْوا بِأَْيِدْيُكْم إِلـَى التـَّْهُلَكِة))، وقوله: ((أََلْيَس اُهللا بَِأْحَكِم اْحلَاِكِمْنيَ))

وجائت زيادة الباء قياسا فـي هذه املواضع األربعة  ٣٣.الباء قياسا ومساعا فـي بعض املواضع

 التالية:

 .: حنو (أليس اهللا بكاف عبده)  مع خرب (ليس)  )أ 

 .: حنو (ما اهللا بغافل)  مع خرب (ما)  )ب 

 .: حنو (ما كنت بكسول)  ) املنفيةمع خرب (كان  )ج 

 .: حنو (أكرم بعلـي)  مع فاعل فعل التعجب  )د 

  التالية:وتزاد الباء مساعا فـي املواضع اخلمسة 

 .: حنو (كـفي باهللا شهيدا)    مع فاعل (كـفي)  )أ 

 .: حنو (ناهيك بعماد طالبا) جمرورها هنا مبتدأ  بعد (ناهيك)  )ب 

 : حنو (خرجت فإذا بزيد فـي الباب) جمرورها مبتدأ أيضا.  بعد (إذا) الفجائية  )ج 

                                                   
  ١٦٠-١٥٩، ص. ، خمتصر النحوالفضلي  ٣٣



 

 

 

 : حنو (كيف بكم إذا تكالبت األمم عليكم) جمرورها مبتدأ أيضا.  بعد (كيف)  )د 

 : حنو (حبسبك درهم) جمرورها هنا مبتدأ أيضا.  ب)قبل (حس  )ه 

  

   ٣٤:مثانية معان له من

. فاألول كقوله تعـالـى: ((ُسْبَحاَن الَِّذي : أي ابتداء الغاية املكــــانية أو الزمنية  االبتداء )١

حنو: ((سافرت من بغداد  َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلََْراِم إِلـَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصـى)).

والثانية كقوله تعالـى: ((َلَمْسِجٌد ُأِسَس َعلـَى  ٣٥.إلـى املوصل)) فبغداد ابتداء السفر

 ٣٦.، حنو: ((أعمل من الصباح إلـى املساء))التـَّْقَوى ِمْن َأوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقْوَم فِْيِه))

وترد أيضا البتداء الغاية فـي األحداث واألشخاص. فاألول حنو: ((عجبت من إقدامك 

 علـى هذا العمل))، والثانـي حنو: ((رأيت من زهري ما أحب)).

ـــوا الِربَّ َحتــَّى تـُْنِفُقْوا ِممــَّــا : أي مبعنـى بعض.  التبعيض )٢ كقوله تعالـى : ((لَـْن تـَنَالـُـــ

عضه. وقوله تعــالـى: ((ِمنْـُهْم َمْن َكلََّم اهللاَ)) أي بعضهم. وقوله تعالـى: حتُِبـُّْوَن)) أي ب

وذهب بعض وعالمتها أن خيلفها لفظ بعض.  ٣٧.((َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقْوُل آَمنَّا بِاِهللا))

النحويني إلـى أن كو�ا للتبعيض راجع إلـى ابتداء الغاية. فإذا قلت: ((أخذت من 

                                                   
  ١٧١. ص ،الثالث اجلز العربية الدروس جامع ،الغالييين  ٣٤
    ٧٥. ص ،النحو معاىن ،السامرائي  ٣٥
، (بريوت: مؤسسة حبسون للنشر والتوزيع: القواعد التطبيقية فـي اللغة العربيةندمي حسني وعكور،   ٣٦

 ٥٢م)، ص. ١٩٩٨
  ٥٠نفس املرجع، ص.   ٣٧



 

 

 

) فإنك ابتدأت بالدرهم ومل تنته إلـى آخر الدراهم، فالدرهم ابتداء األخذ الدراهم درمها)

   ٣٨.أن ال يبقى منه شئ ففـي كـل تبعيض معنـى االبتداء

وقوله  ٣٩.كقوله تعالـى: (( َواْجَتنِبـُْوا الرِّْجَس ِمَن اْألَْوثَاِن)):   البيان أي بيــان الجنس )٣

َها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب)). وعالمتها أن يصح اإلخبار مبا بعدها عمـا  تعـالـى: ((ُحيَلَّْوَن فِيـْ

قبلها، فتقول: الرجس هـي األوثان واألساور هـي ذهب. وحنو قولك: ((عندي خامت من 

واعلم أن من  ٤٠.ذهب وباب من ساج)) أي كان اخلامت من الذهب وجنس الباب ساج

يانية جمرورها فـى موضع احلال مما قبلها إن كـانت معرفة، كاآلية األوـلى. وفـي موضع الب

النعت له إن كان نكرة، كاآلية الثانية. وكثريا ما تقع من البيانية هذه بعد (ما ومهما).  

الـى: ((َما نـَْنَسخ كقوله تعالـى: ((َما يـَْفَتِح اُهللا لِلنَّاِس ِمْن رَْمحٍَة َفَال ُممِْسَك َهلَا))، وقوله تع

 ٤١.))آيةٍ  نْ مِ  هِ ا بِ نَ تِ أْ ا تَ مَ هْ ))، وقوله تعالـى: ((مَ ةٍ آيَ  نْ مِ 

: وهي زائدة اللفظ أي فـي اإلعراب. كقوله تعالـى: ((َما َجاَءنَا ِمْن َبِشْريٍ))،   التأكيد )٤

ُر  ُهْم ِمْن َأَحٍد)) وقوله: ((َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ تستعمل من  اِهللا)).وقوله: ((َهْل ُحتسُّ ِمنـْ

 زائدة بشرطني:

 أن يكون ا�رور �ا نكرة.  ) أ

 ٤٢.أن يسبقها نفـي أو �ـي أو استفهام  ) ب

                                                   
  ٧٩-٧٨. ص ،النحو معاىن ،السامرائي  ٣٨
    ٥١، ص. العربية اللغة فـي التطبيقية القواعد ،حسني وعكور  ٣٩
  ٧٩. ص ، النحو معاىن ،السامرائي  ٤٠
   ١٧٢. ص ،الثالث اجلز العربية الدروس جامع ،الغالييين  ٤١
  ٥٢. ص ،العربية اللغة فـي التطبيقية القواعد ،حسني وعكور  ٤٢



 

 

 

  ٤٣:وتقع فـي املواضع الثالثة التالية

  .مع الفاعل: حنو (ماجاءنا من أحد)  )أ 

  .مع املفعول: حنو (فارجع البصر هل ترى من فطور)  )ب 

  .مع املبتدأ: حنو (هل من ناصر)  )ج 

)) أي بدهلا. وقوله تعالـى: ةِ رَ اآلخِ  نَ ا مِ يَ نْـ الدُّ  اةِ يَ احلَْ بِ  مْ تُ يْ ضِ رْ تعالـى ((أَ : كقوله   البدل  )٥

 مْ اهلُُ وَ مْ أَ  مْ هُ نْـ عَ  ِينَ غْ تُـ  نْ وقوله: ((لَ )) أي بدلكم. نَ وْ فُ لُ خيَْ  ضِ رْ ـي اْألَ فِ  ةً كَ ئِ الَ مَ  مْ كُ نْ مِ  لَ عَ ((جلََ 

وقوله تعالـى:  اهللا. واملعنـى بدل طاعته أو رمحته.)) أي بدل ئاً يْ شَ  اهللاِ  نَ مِ  مْ هُ دُ الَ وْ أَ  الَ وَ 

ــــْم بِال  ٤٤.ْيِل َوالنـََّهاِر ِمَن الرَّْمحَِن)) أي بدل الرمحنلَّ ((َمْن َيْكَلؤُُكــ

: أي مبعنـى فـي. كقوله تعالـى: ((َماَذا َخَلُقْوا ِمَن األَْرِض)) أي فيها. وقوله   الظرفية  )٦

 لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة)) أي فـي يومها.تعالـى: ((ِإَذا نـُْوِدَي 

((ِممَّا َخِطْيَئاِ�ِْم أَْغرَُقوا)). وقوله: ((يـَتَـَوَرى ِمَن اْلَقْوِم  : كقوله تعالـى  السببية والتعليل )٧

 ٤٥.))هِ بِ رَ شِّ ِمْن ُسْوِء َما بُ 

ْن ِذْكِر اِهللا))، وقوله تعالـى: . حنو قوله تعالـى: ((فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـٌٌلْوبـُُهْم مِ معنـى عن )٨

 ((يَاَويْـَلنَا َلَقْد ُكنَّا فِـي َغْفَلٍة ِمْن َهَذا)).

  

  

                                                   
     ١٥٩، ص. النحو خمتصر، الفضلي  ٤٣
  ٧٩. ص ،النحو معاىن ،السامرائي  ٤٤
  ٨٠، ص. نفس املرجع  ٤٥



 

 

 

  ٤٦:سبعة معان له فـي

: حقيقية كانت، حنو: ((املاء فـي الكوز، سرت فـي النهار)). وقد اجتمعت   الظرفية )١

ِفـي أَْدنَـى اْألَْرِض. َوُهْم ِمْن الظرفيتان: الزمانية واملكانية فـي قوله تعالـى: ((ُغلَِبِت الرُّْوُم 

)).أو جمازية حنو قوله تعالـى: ((َوَلُكْم فِـي َرُسْوِل اِهللا  ْغِلبـُْوَن فـِي ِبْضِع ِسِنْنيَ بـَْعِد َغلَِبِهْم َسيـَ

ُأْسَوٌة َحَسَنٌة)) وقوله تعالـى: ((َوَلُكْم فِـي اْلِقَصاِص َحَياٌة))، وقوله تعالـى: ((اْدُخُلوا فِـي 

 ٤٧.. إن معنـى الظرفية هو األصل فيها وال يثبت البصريون غريه))سِّْلِم َكافَّةً ال

أي  ))مٌ يْ ظِ عَ  ابٌ ذَ عَ  هِ يْ فِ  مْ تُ ضْ فَ ا أَ مَ يْ فِ  مْ كُ سَّ مَ : حنو قوله تعالـى ((لَ   السببية والتعليل )٢

بسبب ما أفضتم فيه. ومنه احلديث: ((َدَخَلِت اْمرََأٌة النَّاَر فِـي ِهرٍَّة َحَبَستْـَها)) أي بسبب 

 ٤٨.هرة. وقوله تعالـى: ((َلَمسَُّكْم ِفْيَما َأَخْذُمتْ))

 . حنو قوله تعالـى: ((اْدُخُلوا فِـي أَُمٍم َقْدَخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم)) أي معهم.معنـى مع )٣

 ُجُذْوِع النَّْخِل)) أي عليها.ـي فِ  مْ كُ نَّ بَـ لِّ صَ عنـى علـى. حنو قوله تعالـى: ((َألُ مب االستعالء )٤

: وهي الواقعة بني مفضول سابق وفاضل الحق. حنو قوله تعالـى: ((َفَما   المقايسة )٥

نْـيَا فِـي اآلِخَرِة ِإالَّ قَِلْيٌل)) أي بالقياس علـى اآلخرة والنسبة إليها. له تعالـى: وقو  َمَتاُع الدُّ

 ٤٩.فـِي اآلِخرَِة ِإالَّ َمَتاٌع)) ياَ نْ الدُّ  ةُ اَ يا احلَْ مَ ((وَ 

                                                   
   ١٨٠. ص ،الثالث اجلز العربية الدروس جامع ،الغالييين  ٤٦
  ١٥. ص ،وعالقا�ا دالال�ا اجلر حروف ،الشمسان  ٤٧
  نفس املرجع  ٤٨
  نفس املرجع  ٤٩



 

 

 

. كقول الشاعر: ((َويـَرَْكُب يـَْوَم الرَّْوِع ِمنَّا فـََواِرٌس َبِصيْـُرْوَن فِـي معنـى الباء التـى لاللصاق )٦

 طَْعِن األَبَاِهِر َواْلُكلَـى)) أي بصريون بطعن األباهر.

 ))مْ هِ اهِ وَ فْـ ي أَ فِـ  مْ هُ يَـ دِ يْ تعالـى: ((فـََردُّْوا أَ معنـى إلـى كقوله  )٧

 

 لمحة كتاب سلسلة فـي تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها العربية بين يديك  . ب

   الكتاب تعريف .١

كتاب سلسلة فـي تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا العربية بني يديك هو الكتاب 

العربية عرضا تربويا علميا يالئم مستجدات العصر، ويليب مبنهج تعليمـي متطور، يعرض 

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وخمتار الطاهر ألفه  ٥٠.رسني غري الناطقني بالعربيةحاجات الدا

ويتكون  حممد عبد اخلالق حممد فضل حتت إشراف حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ.حسني و 

إلـى متكني الدارس من الكفايات التالية:  يهدف الكتاب هذا الكتاب من ثالثة أجزاء.

   ٥١.الكفايات اللغوية، والكفايات االتصالية، والكفايات الثقافية

  

  الكفايات اللغوية تضم ما يأتـي:

 املهارات اللغوية األربعة : االستماع، والقراءة، والكالم، والكتابة  ) أ

 النحوية.العناصر اللغوية الثالثة : األصوات، واملفردات، والرتاكيب   ) ب

                                                   
، العربية بني يديك ،حممد عبد اخلالق حممد فضلم الفوزان وخمتار الطاهر حسني و عبد الرمحن بن إبراهي  ٥٠

  م)، ص. ب٢٠٠٧(الرياض: املكتب الرنيس، 
  نفس املرجع، ص. ج   ٥١



 

 

 

ترمـي إلـى اكساب الدارس القدرة علـى االتصال بأهل اللغة، من والكفايات االتصالية 

خالل السياق اإلجتماعي املقبول، حبيث يتمكن الدارس من التفاعل مع أصحاب اللغة 

مشافهة وكتابة، ومن التعبري عن نفسه بصورة مالئمة فـي املواقف االجتماعية املختلفة. وأما 

ت الثقافية حيث يتم تزويد الدارس جبوانب متنوعة من ثقافة اللغة، وهـي الثقافة الكفايا

العربية اإلسالمية يضاف إلـى ذلك أمناط من الثقافة العاملية العامة التـى ال ختالف أصول 

دروس.  ٧وحدة، تتألف كل وحدة من  ١٦يضم الكتاب الثالث من بني يديك  اإلسالم.

  ٥٢:ما يلـىوقد جاء تصميم الوحدات ك

 صفحات ٣: نص قرائي مكثف وتدريبات استيعابا :   الدرس األول  )أ 

 صفحات ٣:     : تدريبات االستيعاب واملفردات  الدرس الثانـى   )ب 

 : صفحتان    : قواعد اللغة وتدريبات حنوية  الدرس الثالث  )ج 

 : صفحتان      : تدريبات فهم املسموع  الدرس الرابع  )د 

 : صفحتان  الشفهـي والكتابـي: تدريبات التعبري   الدرس اخلامس  )ه 

 : صفحتان    : قواعد اللغة وتدريبات حنوية  الدرس السادس  )و 

 صفحات. ٦: نص قرائي موسع وتدريبات استيعاب ومفردات :   الدرس السابع  )ز 

  

  

  

 

                                                   
  نفس املرجع، ص. د  ٥٢



 

 

 

 ترجمة مؤلف الكتاب .٢

  عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان  ) أ

 جبامعة املعلمني إعداد بقسم املشارك األستاذهو  عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزانالدكتور 

 العربية اللغة صوتيات: اخلاص التخصص التطبيقي اللغة علم :العام التخصص. و سعود امللك

  .التطبيقية اللغويات قسم العربية اللغويات معهد

  ٥٣:ا يأتـي من السرية الذاتية لهممو 

 بالرياض اإلمام جبامعة العربية اللغة كلية من وآدابـها العربية اللغة يف البكالوريوس نال  )أ 

 . هـ ١٣٩٥ عام

 املتحدة بالواليات ببلومنجتون إنديانا جامعة من التطبيقي اللغة علم يف املاجستري نال   )ب 

 .هـ ١٤٠٦ عام األمريكية

 عام املتحدة باململكة جالسجو جامعة من العربية اللغة صوتيات يف الدكتوراه نال   )ج 

 . هـ٢٦/٦/١٤١٠

 عام سعود امللك جبامعة العربية اللغة مبعهد املعلمني إعداد بقسم مساعدا أستاذا عّني   )د 

 .هـ ٢٠/٩/١٤١٠

 . هـ ١٤١٠ عام باملعهد اإلسالمية الثقافة مبنهج النظر إعادة للجنة رئيسا عّني   )ه 

 . هـ ١٤١٣ إىل هـ ١٤١١ عام من الثقايف للنشاط رائدا عّني   )و 

 ) سنوات ٨. (  هـ ١٤٢١ إىل هـ ١٤١٣ من املعلمني إعداد لقسم رئيسا عّني   )ز 

 ) سنوات ٥. (  هـ ١٤٢٦  إىل هـ ١٤٢٣ من والثقافة اللغة لقسم رئيسا عّني   )ح 

                                                   
 ٥٣ /Pages/CV.aspx٣٠٧٠http://faculty.ksu.edu.sa/  



 

 

 

 .هـ ١٧/١١/١٤٢٩ عام مشارك أستاذ درجة إىل رّقي  )ط 

 .اآلن إىل هـ ١٤٣١/ ٤/  ٢٠  املعلمني إعداد لقسم رئيسا عّني   )ي 

 العامل، يف العريب التعليم بدعم ويهتم ، للجميع العربية مشروع على العلمي املشرف  )ك 

 . �ا الناطقني لغري العربية معلمي وبتدريب

 .ابتدائية صفوف ثالثة ؛ والتعليم الرتبية بوزارة العربية اللغة كتب بعض راجع )ل 

 تدريبية حقيبة إعداد"  عن اإلسالمي للشباب العاملية الندوة من املقدم التصور دراسة  )م 

 . هـ ١٤٣٣ العامل مناطق خمتلف يف لنشرها �ا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم

 يف �ا الناطقني لغري للعربية ومعلمة معلم)  ٥٠٠٠(  يقارب ما تدريب على أشرف  )ن 

 �ا قام اليت الدورات ببعض قائمة وهذه, وخارجها اململكة داخل دورة ١١٤ من أكثر

 عام منتصف بعد �ا الناطقني لغري العربية اللغة معلمي لتدريب مشاركا أو منفردا بنفسه

  ." للجميع العربية"  برنامج يف هـ ١٤٢٦

 

  الطريقة االستقرائية. ج

 الطريقة االستقرائية تعريف .١

 الكلـي، إىل اجلزئي من الدرس سري أثناء باملتعلم االنتقال: هو االستنباط أو االستقراء

 منها يستنبطوا أن ميكنهم حىت احلقائق مجيع الطالب أمام املعلم يعرض أن هذا ويتطلب

 هذه بأنفسهم ليكتشفوا لطالبه الفرصة يتيح أن منه يتطلب كما القانون، أو العالقة

  و�م.بأسل وليعربواعنها العالقة،



 

 

 

 وهو ،ا�هول واكتشاف املعرفة إىل الوصول يف العقل أساليب من أسلوبا يعد واالستقراء 

 ففي ٥٤.عـام حكم لتكوين الكليات إىل منها التدرج مث اجلزئيات، بفحص البدء عن عبارة

 قــراءة بعد يقوم مث ما، قاعدة تتضمن اليت األمثلة من جمموعة بتقدمي املعلم يقوم الدرس

 إىل أنظارهم ويوجه ، التالميذ عند القدمية املعلومات �ا يستثري معينة أسئلة بطرح األمثلة

 .عليها بنيت اليت القاعدة ـ مبساعدته ـ منها ويستنبطوا ، ليالحظوها األمثلة من معينة أجزاء

ومما تقدمت فاستنبط الباحث أن الطريقة االستقرائية تقوم علـى البدء باألمثلة تشرح وتناقش 

  مث تستنبط منها القاعدة.

االستقراء هو األسلوب الذي  أساس فلسفي مؤداه أن تستند الطريقة االستقرائية إىل

ة يف صور�ا الكلية بعد تتبع أجزائها، املعرفة، ليصل به إىل املعرف ميلكه العقل يف تتبع مسار

 واستخدام االستقصاء يف تتبعها الطريقة هو الكشف عن القواعد واحلقائق وعليه فهدف

يف �اية " يد األملان "فردريك هربرت والوصول إليها. إن تاريخ االستقراء بوصفه نشأ على

ية اخلمس اليت وضعها ونتيجة للخطوات املنطق ومستهل القرن العشرين القرن التاسع عشر

اهلرباتية وتسمى أيضا بالطريقة "الرتابطية" نسبة إىل نظرية  هربات أصبحت تعرف بالطريقة

وهذه النظرية هي نظرية الكتل املتآلفة، وتفسريها التطبيقي على أن  علم النفس الرتابطي

 طفل احلقائقإىل املدرسة وهو مزود بثروة فكرية ولفظية، فعن طريقها يتعلم ال الطفل يأيت

  اجلديدة، أي أن خرباته السابقة تساعده على فهم املشكالت واحلقائق اجلديدة. 

                                                   
 أو الناشر يذكر مل، (احلديثة الرتبوية االجتاهات ضوء يف الدينية والرتبية العربية اللغة تدريس طرق، وآخرون رشدي خاطر،  ٥٤ 

  ٢١٨. ص)، ١٩٨٩ النشر، مكان



 

 

 

تتكون  "هربات" يرى أن العقل البشري مكون من جمموعة من املدركات احلسية اليت إن

املدركات احلسية  نتيجة لألحاسيس اليت تأيت �ا احلواس، واليت تّتصل �ا يف البيئة، وهذه

األشياء، فنجد أن املعلم يبدأ  ترتابط �ا األحاسيس اليت تأيت بعد ذلك عن هذهتكون كتال 

القدمية باجلديدة عن طريق التعميم أو  وفق هذه الطريقة باستثمار املعلومات القدمية مث ربط

يكشف التلميذ املعلومات واحلقائق بأنفسهم.  القاعدة. إن االستقراء إذ ينطوي على أن

التالميذ قوة التفكري، إذ تأخذ بأيديهم تدرجييا للوصول  ريقة أ�ا تثري لدىومن مزايا هذه الط

يف الرتبية إذ تتخذ األساليب والرتاكيب أساس لفهم القاعدة،  إىل احلقيقة وهي طريقة جادة

أل�ا متزج القواعد باألساليب، إضافة إىل ذلك فهي حترك الدوافع  إذن هي طريقة طبيعية

تبه ويفكر ويعمل وأ�ا جتعل التلميذ مستقال يف تفكريه واجتاهاته. إضافًة فين النفسية للمتعلم

 ذلك فهي تركز على عنصر التشويق وتثري التنافس بني التالميذ وعودهم على دقة إىل كلّ 

واالعتماد  واملالحظة، وتزودهم بعادات خلقية مهمة كالصرب واملثابرة على العمل الرتتيب

  .على النفس والثقة �ا

   

 االستقرائية طريقةال تطبيق خطوات .٢

  : وهي ،وقد بنيت هذه الطريقة على طريقة هربارت ذات اخلطوات اخلمس

   المقدمة  .أ 

 التالميذ لتقبل املادة العلمية، عن طريق احلوار، أو القصـص أو �يئة وهي عبارة عن

ففي هذه اخلطوة يهيئ املعلم  .املناقشة، لتهيئة أذهان التالميذ للدخول يف صلب املوضوع

القصة واحلوار أو بسط الفكرة، حبيث تثري يف  عن طريق تالميذه لتقبل املادة اجلديدة، وذلك



 

 

 

ملشرتكة فتشدهم إىل التعلق بالدرس، ويف هذه اخلطوة أيضا يعلم ا نفوس التالميذ الذكريات

لقاء أسئلة تدور حول على التفكري فيما سيعرضه عليهم، وقد يكون ذلك بإ املعلم تالمذته

 من الغاية من الدرس. ويكون ذهنهم قد استعاد السابق، ويصبح التالميذ على علم الدرس

الالحقة.  بعض ما يعرفون من املعلومات السابقة، مث يّتجه انتباههم وتفكريهم إىل اخلطوات

 ووظائف هذا التمهيد تكمن يف:

 جلب انتباه التالميذ إىل الدرس اجلديد. -

 ا علق بأذها�م من الدرس الذي سبق درس القواعد.إزالة م -

 ربط املوضوع السابق باملوضوع اجلديد. -

 تكوين الدافع لدى الطلبة باجتاه الدرس اجلديد. -

  

   العرض  .ب 

عرضا سريعا للهدف الذي  وهو لب الدرس، وبه يتحدد املوضوع حبيث يعرض املعلم

على  سبقها ما حلقها وذلك يدل مبا يريد وصول التالميذ إليه، فالعرض مادة مغذية تصل

أو األسئلة أو املقدمات، وهي اجلمل أو األمثلة  براعة املعلم، إذ يعرض املعلم احلقائق اجلزئية

وتستقرئ األمثلة عادة مث الطلبة أنفسهم مبساعدة املعلم  الّنحوية اليت ختض الدرس اجلديد

  .ويدو�ا على السبورة الذي خيتار أفضل األمثلة

 م املعلم بعرض األمثلة اليت تتضمن القاعدة أو القانون، مع توجيـه التالميـذوهنا يقو 

 . ملكان الشاهد من األمثلة، ولفت أنظارهم إليه

  



 

 

 

 الربط  .ج 

  

واملوازنة،  وهو أعقد هذه اخلطوات ، ففيه يقوم املعلم والتالميـذ باالسـتقراء، واالسـتدالل،

للوصول  أذهان التالميذ من الـدروس السـابقة،والتحليل، واستثارة املعلومات القدمية يف 

   للخطوة اليت تليها ، وهي استنباط القاعدة

مع بعضها، وتعين أيضا املوازنة والربط بني ما تعلمه التلميذ  يف هذه اخلطوة تربط األمثلة

باألمس، فاهلدف من عملية الربط هو أن تتداعى املعلومات وتتسلسل  اليوم، وبني ما تعلمه

 التلميذ، وبعد إجراء عملية املوازنة بينها يصبح ذهن الطالب مهيًأ لالنتقال إىل نيف ذه

  اخلطوة التالية، وهي خطوة التعميم واستنتاج القاعدة.

   استنباط القاعدةالتعميم   .د 

 وهنا يقوم املعلم مبساعدة التالميذ للوصول إىل القاعدة املستنبطة من األمثلة، ويقـوم

  .على السبورة و�اصياغة علمية، مث يداملعلم بصياغتها 

املعلم القاعدة واليت تعترب وليدة القسم  يف هذه اخلطوة يستنتج التلميذ بالتعاون معو 

هلم تلقينا، فالقاعدة هي خالصة ما توصل  األكرب من التالميذ للدرس، وهي ليست ملقنة

رتابطة من الناحية اللغوية، توصل إليها الطلبة غري م إليه التالميذ، وقد تكون القاعدة اليت

التلميذ، ودور املعلم هنا هو كتابتها بطريقة صحيحة وبلغة سليمة  ولكنها مفهومة يف ذهن

من السبورة. فإذا مل يستطع عدد كبري من التالميذ التوصل إىل القاعدة، جيب  يف مكان بارز

أفصل  األمثلة بشكلاملعلم ذكر أمثلة أخرى مساعدة، أو إعادة الدرس كامال، بتوضيح  على

  .لكي تستنتج القاعدة استنتاجاً صحيحاً 



 

 

 

 .  

  التطبيق  .ه 

بإعطاء  وهذا اجلزء خاص بالتالميذ، ودور املعلم هنا هو املراقبة والتصحيح، فيقـوم املعلـم

وهذا  التالميذ بعض األمثلة والتدريبات، وهم بدورهم يقومون بتطبيق القاعـدة اليت درسوها

إلـى  ونتيجته، وهنا يتبني للمعلم مدى جناحه يف مساعدة التالميذ للوصولهو هدف الدرس 

  .لقاعدة وتطبيقهاا

بالتطبيق عليها، وتدريب  خطوة مهمة ألن دراسة القواعد ال تؤدي مثارها إال فهذه

اجلانب النظري من  بالقواعد ميثل ٤الطالب تدريبًا كافيًا على النقاط اليت يدرسو�ا، فاإلملام

اجلانب العملي الذي تبدو فائدته يف القراءة  ص اللغوية، يف حني متّثل التطبيقاتاخلصائ

على القاعدة هي عملية فحص لصحتها، فإذا فهم  إذًا التطبيق٥السليمة والتعبري الصحيح. 

أن يطبقوا عليه تطبيقا جيدا. لكن رغم ذلك ال خيلو هذا  التالميذ املوضوع جيدا استطاعوا

كاعتماده على احلفظ املسبق وتدعم التقليد دون االبتكار، هذا جيعلها  صاملنهج من النقائ

  األسلوب الطبيعي يف اكتساب املعرفة. من خمالفة

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 المزايا .٣

 ٥٥:الطريقة االستقرائيةمما يأتـي مزايا من 

  .اجلزيئات بني واملقارنة األدلة يف النظر عند التفكري على القدرة الطالب لدى تنمي  .أ 

  .بنفسه هلا املتعلم لتوصل طويلة؛ ملدة املعلومة ثبات  .ب 

  .املتعلم لدى الدافعية إثارة  .ج 

  .املناقشة نتيجة متعلم كل مبستوى املعلم تعرف  .د 

 .النقاش نتيجة وزمالءه الطالب وبني وطالبه، املعلم بني االجتماعية العالقات توثق  .ه 

 قدرته تنمية على تساعد بنفسه املتعلم إليها يصل اليت القاعدة أن التجارب ثبتت  .و 

 . التفكري على

 .اجلاهزة املواد من واحلفظ الفهم يف أسهل االستقراء طريق عن املكتسبة املواد   .ز 

 . عليها واالعتماد بالنفس الثقة على الطريقة هذه تساعد  .ح 

  . الذهين الشرود ظاهرة على والتغلب الطالب انتباه جذب على الطريقة هذه تعمل  .ط 

   

                                                   
  نفس املرجع  ٥٥



 

 

 

 

 عيوبال .٤

   ٥٦:، كما يليعيوبجبانب املزايا، فلهذه الطريقة 

 .للمفهوم املوضحة املنتمية وغري املنتمية األمثلة من للمزيد احلاجة  .أ 

 الوقت من ملزيد احلاجة يعين مما ، املتعلم ميتلكها اليت السابقة اخلربات على تعتمد   .ب 

 .اخلربات تلك ميتلك ال املتعلم كان حالة يف

 حتتاج إلـى وقت طويل.  .ج 

   

                                                   
   ٣٣نفس املرجع، ص.   ٥٦



 

 

 

  الباب الثالث

  البحث منهج

  

 البحث نوع  . أ

كان هذا البحث حبثا كيفيا أو نوعيا الذي ال يتناول بياناته عن طريقة املعاجلة رقيمة 

  ذا البحث من البحث الوثائقـي.اخصائية. ومن حيث نوعه فه

  

 بيانات البحث ومصادرها   . ب

الكتاب الثالث إن بيانات هذا البحث هي اجلملة التـي فيها حرف من حروف اجلر من 

يك من وحدة من بني يديك، وأما مصدرها الكتاب الثالث من سلسلة اللغة العربية بني يد

 حممد و حسني الطاهر خمتـار و الفوزان إبراهيم بن الرمحن عبد أّلفهاألولـى إلـى العاشرة الذي 

  الشيخ آل الرمحن عبد بن حممد األستاذ إشراف حتت فضل حممد اخلالق عبد

  

  طريقة جمع البيانات. ج

 املعني. فقام الباحث بقراءة املوضوع استخدم الباحث طريقة الوثائق فـي مجع البيانات

  مث قام بتقسيم تلك البيانات حسب العناصر.عدة مرات للحصول علـى البيانات املقصودة. 

  

  . طريقة تحليل البياناتد

  اآلتية:ل الباحث البيانات التـى مت مجعها بالطريقة حلّ 



 

 

 

اختار الباحث من البيانات عن حروف اجلر ومعانيها فـي الكتاب :   حتديد البيانات .١

الثالث من بني يديك من الوحدة األولـى إلـى العاشرة (التـى مت مجعها) ما يراها مهمة 

 وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.

ثالث من بني تصنيف البيانات : صنف الباحث حروف اجلر ومعانيها فـي الكتاب ال .٢

يديك من الوحدة األولـى إلـى العاشرة (التـى مت حتديدها) حسب النقاط فـي أسئلة 

 البحث.

ومناقشتها : عرض الباحث حروف اجلر ومعانيها فـي   عرض البيانات وحتليلها .٣

الكتاب الثالث من بني يديك من الوحدة األولـى إلـى العاشرة (التـى مت حتديدها 

 ناقشتها وتصحيحها علـى أساس مالحظة املناقشني.وتصنيفها) مث قام مب

  

  

  

   



 

 

 

  الباب الرابع

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  

 حروف الجر قائمة  .أ 

لقد أتـى البيان عن تعريف حروف اجلر فـىي الباب السابق، فهـي احلروف اليت جتر 

مسيت �ا، أل�ا جتر معىن الفعل قبلها إىل اإلسم بعدها، أو أل�ا   ٥٧مابعدها من األمساء.

أي ختفظه، وتسمـى حروف اخلفض أيضا. وتسمى أيضا حروف  ٥٨جتّر ما بعدها من األمساء

االضافة، ومسيت بذلك أل�ا تضيف معانـى األفعال إىل األمساء أي توصل إليها. وذلك أن 

  بعض من األفعال ما ال يقوى علـى الوصول إلـى املفعول به فقّواه �ذه احلروف.

ى ويف والكاف والالم وواو حروف اجلر عشرون حرفا، وهي : الباء ومن وإىل وعن وعل

ولعل يف  –يف لغة هذيل  –القسم وتاؤه ومذ ومنذ ورب وحىت وخال وعدا وحشا وكي ومىت 

، فهي ثالثة حروف: هاوفـي هذه الرسالة العلمية، حبث الباحث بعضا من ٥٩لغة عقيل.

وركز الباحث فـي هذا الباب عن قائمة حروف حرف "من"، حرف "ب" وحرف "فـي". 

، من الوحدات وحتليل قراءة املوجودة فــي الكتاب.  وبعد أن يتم الباحث ختارةامل اجلر

 قائمةوجد الباحث ف الوحدة األوىل إلـى العاشرة فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديك

                                                   
  ٢٥٢، ص.  أوضح املناهج،  صاحب اخلريين  ٥٧
م)، ١٩١٢، ( الشام: منشورات املكتبة العصرية، جامع الدروس العربية اجلز الثالثمصطفى الغالييين،   ٥٨

      ١٦٩-١٦٨ص. 
  ١٦٨-١٦٧، ص. الثالث اجلز العربية الدروس جامع ،الغالييين  ٥٩



 

 

 

 الكتاب من املوجودة فـي ف اجلرو حر  عن قائمة لدو اجلكثرية. فيما يلـى الحروف اجلر 

  .الوحدة األولـى إلـى العاشرة

  

  ٤,١جدول 

  قائمة حروف الجر الموجودة فـي الكتاب

ــ)  )حرف (من  الوحدات  الرقم   حرف (بـــــ
  حرف (فـي)

  ١١  ١٢  ١٨  الوحدة األولـى  ١

  ١٤  ١٧  ١٥  الوحدة الثانية  ٢

  ٣٦  ١٣  ٢٣  الوحدة الثالثة  ٣

  ٩  ٦  ١٦  الوحدة الرابعة  ٤

  ٢٢  ١٧  ١٩  الوحدة اخلامسة  ٥

  ٢٢  ٨  ٣٣  الوحدة السادسة  ٦

  ٢٠  ٧  ٢٧  الوحدة السابعة  ٧

  ١٢  ٥  ١٢  الوحدة الثامنة  ٨

  ١٧  ١٥  ١٥  الوحدة التاسعة  ٩



 

 

 

  ١٨  ٢١  ١٤  الوحدة العاشرة  ١٠

  ١٢١  ١٩٣  المجموع الكلي
١٨١  

  

نرى من اجلدول السابق عددا كثرية من حروف اجلر فـي الكتاب الثالث من العربية بني 

ــــ)  ١٩٣وصل عدد حرف (من) يديك من الوحدة األوىل إلـى العاشرة.  حرفا، وحرف (بـ

كون دليال أن موع الكلي هلذه احلروف الثالثة توا�حرفا.  ١٨١حرفا، وحرف (فـي)  ١٢١

  كثرية فـي اجلمل العربية.ة  حروف اجلر مستخدمَ 

  

 معانـى حروف الجر   .ب 

عرض الباحث فـي الفصل السابق عن قائمة حروف اجلر املختارة املوجودة فـي الكتاب، 

له ببيان معانـيها. كما عرفنا من الباب السابق أن حرف "ب" قام الباحث وفـي هذا الفصل 

لتعليل، التعدية، القسم، العوض، اإللصاق، االستعانة، السببية وا هي: ،٦٠:ثالثة عشرة معىن

البدل، الظرفية، املصاحبة، معنــى من التبعيضية، معنـى عن، االستعالء، والتأكيد. وحرف 

، هـي: االبتداء، التبعيض، البيان، التأكيد، البدل، الظرفية، السببية ٦١له مثانية معان"من" 

                                                   
م)، ١٩١٢، ( الشام: منشورات املكتبة العصرية، جامع الدروس العربية اجلز الثالثمصطفى الغالييين،   ٦٠

  ١٦٨ص. 
  ١٧١. ص ،نفس املرجع  ٦١



 

 

 

الظرفية، السببية والتعليل، معنـى ، هـي: ٦٢معنـى عن. وحرف "فـي" له سبعة معانوالتعليل، 

  مع، االستعالء، املقايسة ومعنـى الباء التـى لاللصاق. 

وبعد قراءة طويلة وحتليل عميق، وجد الباحث معانـى حروف اجلر الثالثة املوجودة فـي   

. فاستفاد الباحث معانـى حروف اجلر من آراء النحويني الكتاب املبحوث والوحدات املختارة

  بهم اآلتية:  ذة من كتخو املأ

 لدكتور فاضل صاحل السامرائيل معاين النحو اجلز الثالث كتاب  .١

 لشيخ مصطفى الغالييينل جامع الدروس العربية اجلز الثالث كتاب  .٢

 الشمسان أوس إبراهيم ألبـي حروف اجلر دالال�ا وعالقا�ا كتاب  .٣

 األمحديملوسى بن حممد بن ملياين األفعال املتعدية حبرف  كتاب .٤

فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديك  الثالثة فيما يلي جدوال معانـى حروف اجلرو 

  من الوحدة األولـى إلـى العاشرة: 

   

                                                   
   ١٨٠. ص ،نفس املرجع  ٦٢



 

 

 

  ٤.٢ل جدو 

  قائمة معانـى حروف الجر الموجودة فـي الكتاب

  العدد  معانـى الحرف  الحرف

  ١٠٦  التبعيض  

  ٤٦  االبتداء  من

  ٤  التأكيد  

  ٨  التعدية  

  ب

  ٦٣  االلصاق

  ٨  االستعانة

  ٢  الزائدة

  ٢  السببية والتعليل

  ١  الظرف  

  ٤٠  التعدية  

  ١٨١  الظرفية  فـي



 

 

 

، هـي معنـى فـي الكتاب معانـىبأربعة يأتـي حرف "من" وجدنا نرى من القائمة السابقة، 

مجلة،  ١٠٦حرف "من" مبعنـى التبعيض فـي  أتـىويالتبعيض، واالبتداء، والتأكيد، والتعدية. 

 مجل. ٨مجل، ومبعنـى االبتداء فـي  ٤مجلة، ومبعنـى التأكيد فـي  ٤٦ومبعنـى االبتداء فـي 

بستة معانـى، هـي معنـى االلصاق، واالستعانة، والزائدة، والسببية يأتـى ووجدنا حرف "ب" 

مبعنـى  مجلة، و ٦٣االلصاق فـي  تأتـى حرف "ب" مبعنـى والتعليل، والظرف، والتعدية.

 مبعنـى السببية والتعليل فـي مجلتني، و مبعنـى الزائدة فـي مجلتني، و مجل، و ٨االستعانة فـي 

فـيها  مجلة. وأما حرف "فـي" وجدناه ٤٠ مبعنـى التعدية مبعنـى الظرف فـي مجلة واحدة، و

  .فـي الكتاب مجلة ١٨١مبعنـى واحد، فقد أتت حرف "فـي" مبعنـى الظرفية فـي 

وفـي هذه الرسالة العلمية، رّكز الباحث حبثه عن معانـي حروف اجلر املتصلة باألفعال، 

إما املاضية أو املضارعة أو األمر وإما االزمة أو املتعدية. وفيما يأتـى جدول حروف اجلر 

  فعال:املتصلة باأل

  ٤.٣جدول 

  قائمة حروف الجر المتصلة باألفعال فـي الكتاب

  العدد  حروف الجر المتصلة باألفعال  الرقم

  ٨  من  ١

  ٤٠  ب  ٢

  -  فـي  ٣

  



 

 

 

بأن حرف "ب" تأتـي بأكثر استعمال كو�ا متصلة باألفعال  ،نرى من اجلدول السابق

ـــ  فـي الكتاب املبحوث من الوحدات املختارة مواضع.  ٨موضع، وأما حرف "من" بـــ  ٤٠ب

راجعا من معجم األفعال  حروف اجلر املتصلة باألفعالمعانـى وفـيما يأتـي بيان تفصيلي عن 

  :املتعدية حبرف ألفه موسـى بن حممد بن املليان األمحدي

  

  حرف "من":

ِدي َتَسرُِّب اِالْخِتَالِف ِإلَى َما بـَْيِن أَيْ  ِمنْ َأَمَر ِبَجْمِع اْلُقْرآِن فِي ُمْصَحٍف َواِحٍد، َخْوفًا  .١

 )٤(ص:  .النَّاِس ِمَن اْلَمَصاِحفِ 

خياف  تأتـي حرف "من" بعد فعل "خاف". (خاف) فالنا وخاف منه وخاف عليه -

  علـى)+ من / خاف   +. استنباط جاز كتابة (خاف٦٣خوفا وخمافة فهو خائف

  

 )٢٥(ص:  النَّاِر. ِمنَ  اللَُّهمَّ َأِجْرِني .٢

-  

 

 )٢٦(ص:  َفْضِلَك. ِمنْ  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلكَ  .٣

جاء فـي املعجم واسألوا اهللا من فضله، وسأل تأتـي حرف "من" بعد فعل "أسأل".  -

 (Memohon). استنباط: سأل + من مبعنـى استعطى ٦٤من معروفه: استعطاه

 

                                                   
، (بريوت: دار العلم للماليني: املتعدية حبرفمعجم األفعال موسـى بن حممد بن املليانـي األمحدي،   ٦٣

       ٩٣م). ص. ١٩٧٩
 ١٥٥، ص. نفس املرجع  ٦٤



 

 

 

 اْلُخُرْوِج ِألََداِء الصَِّالَِة. ِمنَ َحْيُث َتْمَنُع بـَْعُض اْلُمَؤسََّساِت َوالشَّرِكَاِت اْلُمْسِلِمْيَن  .٤

 )٤٧(ص:

(منعه) مينع منعا حقه و منعه تأتـي حرف "من" بعد فعل "متنع"، جاء فـي املعجم  -

 . استنباط جاز كتابة (منع + مفعول به / منع + من)٦٥من حقه: ضد أعطاه

 

 )٤٨(ص:.َغْيِر اْلُمْسِلمِ  ِمنْ َزَواُج اْلُمْسِلَمِة  .٥

-  

ْوَن  .٦  )٤٨(ص: ِوزَاَراِت التـَّْربِيَِّة َوالتـَّْعِلْيِم فِي اْلِبَالِد. ِمنْ َوَأْحَيانًا َيْطلُبـُ

تأتـي حرف "من" بعد فعل "طلب"، جاء فـي املعجم وطلب منـي فأطلبته:  -

 . استنباط طلب + من مبعنـي استسعف.٦٦فأسعفته

    

 الُحرِيَِّة. ِمنَ ِممَّا َيْضَطرُّ َأْكثـَُرُهْم ِإلـَى اِالْسِتْقَراِر فـِي الَخارِِج، َحْيُث َيِجُدْوَن  .٧

 )١٢٠(ص:

  

 

 )١٤٢(ص:  .َكْسِل َأبـَْناِئِهْم اْلُمَراِهِقْينَ   ِمنْ َوَيْشُكو بـَْعُض اآلبَاِء  .٨

 م" بعد فعل "يشكو"، جاء فـي املعجتأتـي حرف "من -

 

  

                                                   
  ٣٥٦، ص. نفس املرجع  ٦٥
٦٦

  ٢١٧، ص. نفس املرجع  



 

 

 

  حرف "ب":

 )٣(ص:  ِذَهاِب َمْن َظَهَرْت ِفْيِهْم.بِ  َوَقْد َذَهَبْت تِْلَك اْلُمْعِجَزاتُ  .١

تأتـي حرف "ب" بعد فعل "ذهب"، جاء فـي املعجم ذهب به: استصحب وذهب  -

ــــــ مبعنـى املصاحبة. ٦٧معه  . فاستنباط: ذهب + حرف بــ

 

ْنَس َواْلِجنَّ:  .٢ ُعْوا.بِ  لِيَْأتـُْواَوَقْد َتَحدَّى اْلُقْرآُن اْإلِ  )٣(ص:  ِمْثِلِه، فـََلْم َيْسَتِطيـْ

-  

 )٣(ص:  ثِْيٍر ِمْن َأْخَباِر اْألَُمِم السَّابَِقِة َوِقَصِصِهْم.ِبكَ َأنَّ اْلُقْرآَن َجاَء  .٣

تأتـي حرف "ب" بعد فعل "جاء"، جاء فـي املعجم (جاء) به جييء جيئا وجيئة  -

ــــــــ مبعنـى أتـي به.وجميئا: أتـي به. فاستنباط: جاء + حرف   ب

 

 )٤(ص:  ا ُيْصِلُح َعَقاِئَد النَّاِس َوِعَباَداِتِهْم.ِبمَ َكَما َجاَء ْالُقْرآُن  .٤

تأتـي حرف "ب" بعد فعل "جاء"، جاء فـي املعجم (جاء) به جييء جيئا وجيئة  -

ــــــــ مبعنـى أتـي به.  وجميئا: أتـي به. فاستنباط: جاء + حرف ب

 

 َواِسَطِة ِجْبرِْيِل َعَلْيِه السََّالُم.بِ  آُن ُمَنجًَّما َعَلى الرَُّسْوِل صلى اهللا عليه وسلمنـََزَل اْلُقرْ  .٥

 )٤(ص: 

ــــــ مبعنـى  نزلفاستنباط:  تأتـي حرف "ب" بعد فعل "نزل"، -  .املصاحبة+ حرف بــ

  

 

                                                   
  ١١٢، ص. نفس املرجع  ٦٧



 

 

 

) ِبِلَساٍن َعَربِـيٍّ ١٩٤اْلُمْنِذرِْيَن () َعلَـى قـَْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن ١٩٣الرُّْوُح األَِمْيُن ( بِهِ نـََزَل  .٦

 )٤(ص:  ُمبِْيٍن.

 .تأتـي حرف "ب" بعد فعل "نزل"، فاستنباط: نزل + حرف بــــــــ مبعنـى املصاحبة -

 

 )٤(ص:  َتاَبِتَها.ِبكِ وََكاَنْت ُكلََّما نـََزَلْت َعَلْيِه آيٌَة، َأْو آيَاٌت أََمَرُهْم  .٧

أمر + مفعول األول + ب + مفعول الثانـي. أو تأتـى حرف "ب" بعد فعل "أمر".  -

 جاء فـي املعجم (أمر) علـى القوم.

 

ْمِع اْلُقْرآِن فِي ُمْصَحٍف ِبجَ ثُمَّ َدوََّن اْلُقْرآَن فِي َعْهِد عثمان رضي اهللا عنه الَِّذي َأَمَر  .٨

 )٤(ص:  َواِحٍد.

ثانـي. أو تأتـى حرف "ب" بعد فعل "أمر". أمر + مفعول األول + ب + مفعول ال -

 جاء فـي املعجم (أمر) علـى القوم.

 

 )٤(ص:  َتاَبِة ُنْسخ ِمْنُه، َأْرَسَل ِمنْـَها ُنْسَخًة ِإَلى ُكلِّ بـََلٍد.ِبكِ َوَأَمَر  .٩

تأتـى حرف "ب" بعد فعل "أمر". أمر + مفعول األول + ب + مفعول الثانـي. أو  -

 .جاء فـي املعجم (أمر) علـى القوم

 

 )٢٦(ص:  ْلَمْعُرْوِف.بِاَواَألْمُر  .١٠

تأتـى حرف "ب" بعد فعل "أمر". أمر + مفعول األول + ب + مفعول الثانـي. أو  -

 .جاء فـي املعجم (أمر) علـى القوم

 



 

 

 

 )٤٧. (ص: الزََّواِج َوالطََّالِق َواْلِميـَْراثِ بِ ِفْيَما يـَتـََعلَُّق  .١١

-  

ْعِلْيِم فِي الِْبَالِد الَِّتي يُِقْيُمْوَن  .١٢  ا َتْخِصْيصَ ِبهَ َوَأْحَياناً َيْطلُبـُْوَن ِمْن ِوزَارَاِت التـَّْربِيَِّة َوالتـَّ

 )٤٨(ص:  ِحَصِص.

 .تأتـي حرف "ب" بعد فعل "أقام". (أقام + ب + مفعول) أو (أقام + مفعول) -

 

َأْو نـََهْيُت  ِبهِ  رِْيَكِتِه يِْأتِْيِه اَألْمُر ِمْن َأْمِري ِممَّا أََمْرتُ َال أَْلَفَينَّ َأَحدَُكْم ُمتَِّكًئا َعلَى أَ  .١٣

 )٦٩(ص:  َعْنُه.

أمر + مفعول األول + ب + مفعول الثانـي. أو تأتـى حرف "ب" بعد فعل "أمر".  -

 .جاء فـي املعجم (أمر) علـى القوم

 

 )٧٠(ص:  .ظَنَـْنُت أَنَّهُ َسيـَُورِّثُهُ لجَاِر َحتَّـى باِ  َما زَاَل ِجْبرِْيُل يـُْوِصْينِـي .١٤

أوصـى + حرف ب مبعنـى أمر و ذّكر. جاء فـي املعجم وأوصـى بالصالة: أمره �ا  -

 وذّكره �ا.

 

 )٩٧(ص:  َمَراِحِل، ِهَي:بِ  َوَعاَدُة الِقَراَءِة َلَدى اَألْطَفاِل َتُمرُّ  .١٥

، جاء فـي املعجم (مر) مير  (Dijalani)تأتـي حرف "ب" بعد فعل "مّر" مبعنـى إجتاز  -

 مرا ومرورا وممرا عليه ومر به: اجتازه. 

 

ُقْوُم األُمُّ  .١٦  )٩٧(ص:  َدْوٍر رَئِْيٍس فـِي َهِذِه اْلَمْرَحَلِة.بِ  َوتـَ

 )(Memikulأطاق تأتـي حرف "ب" بعد فعل "قام" مبعنـى  -



 

 

 

ْقِلْيِب َصَفَحاِت الُكُتِب.بِ  َحْيُث تـَُقْومُ  .١٧  )٩٧(ص:  تـَ

 )(Memikulتأتـي حرف "ب" بعد فعل "قام" مبعنـى أطاق  -

 

 ) ٩٧(ص:  ْدرَاِك الُحُرْوِف.ِبإِ  َوِفـي َهَذا السِّنِّ يـَْبَدأُ اَألْطَفالُ  .١٨

 تأتـي حرف "ب" بعد فعل "بدأ" مبعنـى فعله ابتداءا، قدمه فـي العمل. -

 

 )٩٨. (ص: َواْلُمغَارِِمْينَ  ألَْبَطالِ ِبا َوِلَذا َنِجُد اَألْوَالَد يـُْعِجبـُْوَن َكِثيْـًرا .١٩

 فعل عجب + ب مبعنـى رأى شيئا مل يكن يعرفه. -

 

 ِقَصِص الرِّْحَالِت َوَعاَداِت الِبَالِد اُألْخَرى.بِ  بـَيْـَنَما يَِظلُّ اْهِتَماُم البـََناِت ُمتـَُعلَِّقةٌ  .٢٠

 )٩٨(ص: 

-  

 )١١٩(ص:  بـَْيِن الُعَلَماِء.لَعاِلِم اْلُمْسِلِم الَِّذي كَاَن ِمْن ِباوَُكلَُّنا َقْد َسِمَع  .٢١

تأتـي حرف "ب" بعد فعل "مسع" مبعنـى أصغى إلـى. جاء فــي املعجم مسع يكون  -

 بقصد وبدونه. مسعته ومسعت به.

 )١٢٠. (ص: َزايَا اَْكثـَرَ ِبمَ  َيِجُد َأْشَخاًصا َأَقلَّ ِمْنُه ِبَكثِْيٍر يـََتَمتـَُّعْونَ َوِإَذا ِبِه  .٢٢

 "يتمتعون" مبعنـى انتفع به وداوم له مايستمده من.تأتـي حرف "ب" بعد فعل  -

 

َهاِب ِإلـَى الِفَراِش، ِإالَّ ِعْنَدَما َيْشُعُر الَشْخُص  .٢٣  )١٤٢(ص:  لنـَُّعاسِ بِاَعَدُم الذِّ

تأتـي حرف "ب" بعد فعل "يشعر" مبعنـى علم به. جاء فــي املعجم شعر يشعر شعرا  -

 وشعورا بالشيء: علم به.



 

 

 

 

 )١٦٣. (ص: ـَجائَِزةٍ بِ َوَأَمَر َلهُ  .٢٤

تأتـى حرف "ب" بعد فعل "أمر". أمر + مفعول األول + ب + مفعول الثانـي. أو  -

 .جاء فـي املعجم (أمر) علـى القوم

 

 )١٦٤(ص:  َجَوادٍ بِـ َقْد َأَمْرنَا َلَك  .٢٥

تأتـى حرف "ب" بعد فعل "أمر". أمر + مفعول األول + ب + مفعول الثانـي. أو  -

 .(أمر) علـى القومجاء فـي املعجم 

 

 )١٦٤(ص:  َخاِدَمةٍ بِـ وَقْد أََمْرنَا َلَك  .٢٦

تأتـى حرف "ب" بعد فعل "أمر". أمر + مفعول األول + ب + مفعول الثانـي. أو  -

  .جاء فـي املعجم (أمر) علـى القوم

 

 )١٦٤(ص:  َماٍل َيْكِفْي ِلنـََفَقِة بـَْيِتِه اْلَجِدْيدِ بِـَوَأَمَر َلهُ  .٢٧

بعد فعل "أمر". أمر + مفعول األول + ب + مفعول الثانـي. أو تأتـى حرف "ب"  -

  .جاء فـي املعجم (أمر) علـى القوم

 

 الجلوس مع خصمك ؟بـوقال له : مالك قد تغير وجهك حين أمرتك  .٢٨

 )١٩٤(ص:

تأتـى حرف "ب" بعد فعل "أمر". أمر + مفعول األول + ب + مفعول الثانـي. أو  -

 .ومجاء فـي املعجم (أمر) علـى الق



 

 

 

 )٢١٥(ص:  الرفق بـالحيوانبِـوجاء األمر  .٢٩

تأتـى حرف "ب" بعد فعل "أمر". أمر + مفعول األول + ب + مفعول الثانـي. أو  -

 .جاء فـي املعجم (أمر) علـى القوم

 )٢١٦(ص:  ه كلب فزجره أحد أصحابه فنهاه الشيخبـفمر  .٣٠

وذهب معه. تأتـي حرف "ب" بعد فعل "مر"، جاء فـي املعجم مّر به: استصحب  -

ـــــ مبعنـى املصاحبة.   فاستنباط: ذهب + حرف بـــ

ومما تقدمت، فاستنبط الباحث عن بعض حروف اجلر املتصلة باألفعال، وسييأتـي 

  تلخيصها فـي اجلدول ما يأتـي:

  ٤.٤جدول 

 قائمة حروف الجر المتصلة باألفعال

  المعنـى  حروف الجر  األفعال  الرقم

    من  افُ خيََ  - افَ خَ   ١

  استعطى  من  َيْسَألُ  - َسَأَل   ٢

  ضد أعطى  من  َميَْنعُ  -َمَنَع   ٣

  استسعف  من  َيْطُلبُ  -طََلَب   ٤

    من  َيْشُكو  -َشَكـى   ٥

  مصاحبة  ب  َيْذَهبُ  -َذَهَب   ٦



 

 

 

  مصاحبة  ب  يَْأ تِـي –أَتـَي   ٧

  أتـي به  ب  جييء -جاء   ٨

  مصاحبة  ب  يـَْنزِلُ  -نـََزَل   ٩

    ب   يَْأُمرُ  - أمر   ١٠

    ب  يُِقْيمُ  -َأقَاَم   ١١

    ب  يُوَصـى –َأوَصـى   ١٢

    ب  َميُرُّ  -َمرَّ   ١٣

    ب  يـَُقومُ  - قَاَم   ١٤

    ب  يبدأ - بدأ   ١٥

    ب  يعجب - عجب   ١٦

    ب  يسمع - مسع   ١٧

    ب  يتمتع - متتع   ١٨

    ب  يشعر -شعر   ١٩

  



 

 

 

 الطريقة االستقرائيةتعليم حروف الجر علـى تطبيق   .ج 

 الباحث بالبيان عن خطوات تطبيق الطريقة االستقرائية فـي تعليمفـي هذا الباب، قام 

قواعد اللغة العربية وباخلصوص قواعد حروف اجلر. وفيما يلـي خطوات تعليم حروف اجلر 

التعليم املستخدم بكلية املعلمني اإلسالمية مبعهد و بالطريقة االستقرائية راجعا إلـى كتاب الرتبية 

  ية اإلسالمية احلديثة:دار السالم كونتور للرتب

 المقدمة  . أ

عليكم ورمحة اهللا وبركاته، مث وضع املدرس أدوات  السالم قائال دخل املدرس الفصل .١

 التدريس علـى املكتب. 

، يقوم املدرس فـي وسط الفصل بعد السالم إذا مل يكن منظما الفصل ينظم املدرس .٢

 مرتبة.وأمر التالميذ بتنظيم جلوسهم وأدوا�م إذا وجدهم غري 

 .علـى السبورة وكتابتها موضوع الدرس مثالسؤال عن قام املدرس ب .٣

 

 العرض والربط   . ب

ألسئلة عن الدرس املاضـى (علـى قدر احلاجة)، مث ربطها مبوضوع جديد قام املدرس با .١

 علـى سبيل املثال: مث كتابته علـى السبورة.

يقول املدرس: قبل أن أشرح لكم درسا جديدا، فأريد أن أسئلكم عن الدرس  -

 "إن وأخوا�ا". املاضـى. كما عرفنا، أن فـي املاضـى لقد تعلمنا عن 

  فالسؤال األول: اذكر أخوات "إن"!!

  فالسؤال الثانـى: ضع حرف "إن" فـي اجلملة املفيدة!!

  املفيدة!!فالسوال الثالث: ضع أخوات "إن" فـي اجلملة 



 

 

 

بعد انتهاء السؤال عن الدرس املاضـى، فقام املدرس ربطها مبوضوع جديد، مث كتبها 

  املدرس علـى السبورة. علـى سبيل املثال:

يقول املدرس: فـي املاضـي، تعلمنا عن "إن وأخوا�ا"، كما جاء فـي القواعد أن "إن 

ـى إمسها، وترفع اخلرب يسمـى وأخوا�ا" تدخل علـى املبتدأ واخلرب. وتنصب املبتدأ يسم

 وفـي هذه املناسبة سنتعلم عن احلروف التـي جتر ما بعدها من األمساء.خربها. 

فموضوع ويسمـى هذه احلروف فـي علم النحو حبروف اجلر.  وعالمة اجلر هـي كسرة.

  درسنا اليوم يعنـى حروف اجلر. 

 مث كتب املدرس عن موضوع الدرس علـى السبورة.

علـى ألمثلة الصحيحة املناسبة للموضوع مث اخلطوة، قام املدرس بكتابة افـي هذه  .٢

من املدرس نفسه عند أو  يطلبها املدرس من التالميذالسبورة بإحدى طريقتني: 

 . وفـي هذا املثال، قام املدرس بكتابة األمثلة من نفسه. الضرورة

  األمثلة:

   َجَلَس التـِّْلِمْيُذ َعلـَى اْلَمْقَعُد  )٧    ءِ   نـََزَل اْلَمَطُر ِمَن السََّما )١

   ) َيْسُقُط الثََّمُر َعلَـى األَْرضِ ٨    يَْأتِـى السََّمُك ِمَن الَبْحرِ  )٢

 

 ) َأَكَل الطَّاِلُب فـِي اْلَمْطَعمِ ٩    َسَعـى اَجلْيُش ِإلَـى اْلَمْيَدانِ  )٣

 الِسْجنِ  ) َدَخَل اْلُمْجرُِم فـيِ ١٠    َساَرْت اْلَماِشَيُت ِإلـَى احلَْْقلِ  )٤

 

َصانِ  )٥  ) َقشَّْرُت الَفاِكَهة بِالسِّكِّْنيِ ١١    يـَْنزُِل اْجلُْنِديُّ َعِن احلِْ



 

 

 

 ) َضَرْبُت الَكْلَب بِالَعَصـى١٢    َيْذَهُب اخلَْوُف َعِن الطِّْفلِ  )٦

 

 لسَّاِبقِ اجلَائِزَُة لِ   )١٣

 قـُْفًال لِلِخزَاَنةِ  تُ يْ رَ تَـ شْ اِ   )١٤

 

التالميذ هلا، ووضع العالمات مع مالحظة  بعد إنتهاء كتابتها املدرس األمثلة يقرأ .٣

فـي هذه اخلطوة أعطى املدرس العالمة اخلاصة  مهما.اخلاصة علـى ما رآه املدرس 

وبزيادة  بتغيري لون الكتابة باللون األمحرعلـى سبيل املثال قام املدرس ألمساء ا�رورة، 

 .ألزرق وبزيادة حتتها اخلطا ، واحلروف التـى قبلها باللونحتتها اخلط

  األمثلة:

   اْلَمْقَعُد  َعلـَىَجَلَس التـِّْلِمْيُذ  )٧    ءِ   السََّما ِمنَ نـََزَل اْلَمَطُر  )١

   اَألْرضِ  َعلَـى) َيْسُقُط الثََّمُر ٨    الَبْحرِ  ِمنَ يَْأتِـى السََّمُك  )٢

 

 اْلَمْطَعمِ  فـيِ ) َأَكَل الطَّاِلُب ٩    اْلَمْيَدانِ  ِإلَـىَسَعـى اَجلْيُش  )٣

 الِسْجنِ  فـيِ ) َدَخَل اْلُمْجرُِم ١٠    احلَْْقلِ  ِإلـَىَساَرْت اْلَماِشَيُت  )٤

 

َصانِ  َعنِ يـَْنزُِل اْجلُْنِديُّ  )٥  لسِّكِّْنيِ بِا) َقشَّْرُت الَفاِكَهة ١١    احلِْ

 ْلِمْلَعَقةِ ِبا) َأَكْلُت الُرزَّ ١٢    الطِّْفلِ  َعنِ َيْذَهُب اخلَْوُف  )٦

 



 

 

 

 سَّاِبقِ للِ اجلَائِزَُة   )١٥

  ِخزَانَةِ للِ ِاْشتَـَرْيُت قـُْفًال   )١٦

وبعد إنتهاء من قراءة األمثلة وإعطاء العالمة اخلاصة ألمساء ا�رورة و حروف قبلها،  .٤

أعطـى املدرس التالميذ الوقت لتحليل عن األمثلة السابقة. ووقت التحليل قدر 

سبعة دقائق. إذا مت وقت التحليل، سأل املدرس نتائج حتليل األمثلة من بعض -مخسة

 التالميذ. 

األمثلة املكتوبة باملشاركة مع التالميذ  عنالبحث ه اخلطوة بقام املدرس فـي هذ .٥

  للوصول إلـى استنباط القواعد ومعرفة عالمات اإلعراب.

فيقول املدرس: انظر إلـى األمثلة السابقة، الكلمات األخرية من األمثلة السبقة التـى  

ـى احلروف وكل إسم منها مسبوق حبرف (انظر إلكتبتها باللون األمحر كلها أمساء، 

التـى كتبتها باللون األزرق)، ففـي الطائفة األولـى مسبوقة حبرف "من"، وفـي الطائفة 

الثانية جندها مسبوقة حبرف "إلـى"، وفـي الطائفة الثالثة مسبوقة حبرف "عن"، وفـي 

الطائفة الرابعة مسوقة حبرف "إلـى"، وفـي الطائفة اخلامسة مسبوقة حبرف "فـي"، وفـي 

  السادسة مسبوقة حبرف "الباء"، وفـي الطائفة السابعة مسبوقة حبرف "االم". الطائفة

وإذا تأملنا أواخر األمساء املسبوقة باحلروف املتقدة وجدنا كلها جمرورة، وال سبب هلذا 

اجلر إال دخول هذه احلروف إلـى األمساء املتقدمة. ومن أجل ذلك تسمـى هذه 

بعدها من األمساء أي ختفضه، ويسمـى أيضا لكو�ا جتر ما احلروف حبروف اجلر 

  حبروف اخلفض.

  ومن هذه األمثلة والبيان، نقدر أن نستنبط القواعد اآلتية:



 

 

 

 حروف اجلر هـي: من، وإلـى، وعن، وعلـى، وفـي، والباء، واالم. .١

  جتر حروف اجلر ما بعدها من األمساء.  .٢

مبساعدة املدرس، كتبه املدرس استنباط التالميذ  من القواعدبعد بيان األمثلة واستنبط  .٦

 القواعد علـى السبورة. 

 والتالميذ يالحظون.من األمثلة و القواعد املدرس ما علـى السبورة  يقرأ .٧

ما علـى السبورة  بكتابة التالميذ طلب املدرس منما علـى السبورة،  وبعد إنتهاء قراءة .٨

 وقراءة املدرس كشف احلضور.

قراءة قراءة مذكرا�م علـى السبورة، أمر املدرس بعض التالميذ بوبعد إنتهاء كتابة ما  .٩

 واآلخرون يالحظون.جهرية 

إعدادا للتطبيق  قراءة حسية  مذكرا�مبقراءة مجيع التالميذ فـي هذه اخلطوة، أمر  .١٠

 السبورة. ما علـى واملدرس ميسح

  

  ج. التطبيق

 الدرس، علـى سبيل املثال: وضوعسأل املدرس التالميذ عن مضمون م .١

 أذكر حروف اجلر! -

 ماذا عمل حروف اجلر؟ -

 يسبق للمدرس أو التالميذ املدرس من التالميذ االتيان بأمثلة أخرى الـىت مل طلب .٢

 ذكرها، سواء عند شرح املوضوع أو غريه.

 .السابقة ذكر القواعدفـي هذه اخلطوة، طلب املدرس من بعض التالميذ  .٣



 

 

 

أعطـى املدرس اجلمل التـى فيه حروف اجلر، وطلب من بعض التالميذ وفـي النهاية،  .٤

 االتيان بإعراب اجلمل املذكورة.

  

 االختتام  .د 

ات واملواعظ قبل إختتام االرشادوبعد إنتهاء السؤال عن مواد الدرس، قام املدرس ب .١

 ختتلف االرشادات واملواعظ باختالف املواد وحمتويات موضوع الدرس.و  تدريسه.

 .بقراءة الدعاء مث السالمخيتتم املدرس تدريسه مث أخريأ  .٢

  

من تطبيق تعليم حروف اجلر علـى الطريقة االستقرائية. ورجع الباحث طريقة  ومما سبق

مبعهد دار السالم   التدريس إلـى كتاب الرتبية والتعليم املستخدم بكلية املعلمني اإلسالمية

كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة. وأما مضمون الدرس رجع الباحث إلـى كتاب النحو 

  الواضح فـي القواعد اللغة العربية لعلـى اجلارم و مصطفـى أمني.

  

  

  

   



 

 

 

  

  

  الباب الخامس

  الخاتمة

  

 اتتنتاجاالس  . أ

معانـى من املصطلحات والتعريفات والتحليل فـي هذه الرسالة العلمية بالعنوان  ومما تقدم

الباحث  استنتج، حروف الجر فـي الكتاب الثالث من العربية بين يديك وطريقة تعليمها

  :االستنتاجات اآلتية

عدد حرف "من" فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديك من الوحدة األولـى إلـى  .١

 حرفا. ١٩٣العاشرة 

عدد حرف "ب" فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديك من الوحدة األولـى إلـى   .٢

 حرفا. ١٢١العاشرة 

عدد حرف "فـي" فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديك من الوحدة األولـى إلـى  .٣

 حرفا. ١٨١العاشرة 

األولـى إلـى جاء حرف "من" فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديك من الوحدة  .٤

 العاشرة مبعنـى التبعيض، االبتداء، التأكيد والتعدية.

جاء حرف "ب" فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديك من الوحدة األولـى إلـى  .٥

 والتعدية.االستعانة، الزائدة، السببية والتعليل، الظرفية ، االلصاقالعاشرة مبعنـى 



 

 

 

العربية بني يديك من الوحدة األولـى إلـى جاء حرف "فـي" فـي الكتاب الثالث من  .٦

 العاشرة مبعنـى الظرفية.

جاء حرف "من" فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديك من الوحدة األولـى إلـى  .٧

 حروف. ٨العاشرة بعد الفعل 

جاء حرف "من" فـي الكتاب الثالث من العربية بني يديك من الوحدة األولـى إلـى  .٨

 حرفا. ٤٠العاشرة بعد الفعل 

الطريقة املناسبة عند الباحث لتعليم قواعد اللغة العربية خصوصا حروف اجلر هـي  .٩

راجعا الـى كتاب الرتبية والتعليم املستخدم فـي كلية املعلمني  الطريقة االستقرائية

 اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة. 

 االقتراحاتالتوصيات و    . ب

 هذا مبثل يقوم أن يريد ملن مفيدا مدخال البحث هذا نتيجة تكون أن باحثال يرجو

 :اآلتية االقرتاحات الباحث قّدم لذلك. البحث

من معانـى  أكثر نتيجة على للحصول الواسع بالتحليل املكتيب يقم مل الباحث أن .١

 من يستفيدوا أن املقبلني الباحثني من الباحث يرجو ولذلك. صدقا حروف اجلر

 .من معانـى حروف اجلر نتيجة على أجود يبحث للقيام البحث هذا نتيجة

 الستمرارالباحني الباحث ويرجو وتعليم حروف اجلر علـى الطريقة االستقرائية .٢

 .األخرين

 اللغة تعليم يكون حىت أكثر اجليدة الطريقة بتصميم األخرون الباحثون يقوم أن .٣

  .سبق قد مما أحسن العربية



 

 

 

   



 

 

 

 


