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 ملخص
 واستراتيجية تعليمهعم  زء جبدل المطابق في ال

 تي فاطمةس
 بدلاليبحثهذاالبحثعنمشكلةالقواعدالنحوالذييركزفقطعلى

األهداف.البحث منط اجلملة للبدل املاطبق  خلفية ىذااملشكلة اليت تصبح . اطبق امل
يف1البحث: املطابق البدل من املختلفة اجلملة منط ملعرفة . عّم، ملعرفة2جزء .

التعليمية البحث. اإلسرتاتيجية البحثاملكتيب.:نوع البياناتوأما أساليبحتليل
.حتليلاحملتوىيعىن

البحثو عمّيف:نتيجة : وىيسور  عشرةمنماطبققب  قدال16 يوجد، جزء
،وسورةالاطبرقالربوج،سورة  الليل،، وسورة البلدوسورة  ألعلى،اوسورة
، لالعوسورة  همنبينهذ. وسورة اإلخالص وسورة القريش وسورةاهلمزة ،نةالبيوسورة
سم ظبىر من اسم . قدل ماطبق  ا1:إثنبنوىيمنط البدل منأنواعتوجدأيًضبر، السو 

قعدد  ظبىر من إسم جبمد سما)أ(  سور وىي من عشرةعشر ظبىر قعدد مخسة
 (ج)واحدة  من سورة 1قعدد سم ظبىر من إسم ضمريإ)ب( ر،سو  سبعةمن سبعة 

 4قعدد  سم املوصولاسم ظبىر من ا(د، )من سورتني 3إسم ظبىر من إسم إشبرة 
 من سورة واحدة. 1قدل ماطبق  فعل من فعل قعدد.2. سور 3من

وأمب عالقتو قبالسرتاتيجية التعليمية يف قدل ماطبق  فبختبرت الببحثة 
قواعد اللغة.اسرتاتيجية قاطبقة األسئلة، ألهنب اإلسرتاتيجية املنبسبة يف تدريس 

،اإلسرتاتيجيةالتعليميةبدلاملطابقال:ةيالكلمات المفتاح
 







 إهداء

الكثرية اليت أعطاها  على مجيع نعمة بالشكر إىل اهلل تعاىل ،احلمد هلل رّب العادلني

 هذه الرسالة العلمية إىل: للباحثة حىت تقدر على كتابة هذه الرسالة العلمية، فأهديت

لذان يرمحاين وقدماين التشجيع ومها اصائمة وأمي عاديالن والديين احملبوبان أيب . 1

والدافع والدعاء على جناحي. عسى أن تكون هذه الرسالة العلمية كاخلطوة 

 األوىل لسعادة والدي. 

ة الدكتور  ة، ادلاجستري كادلشرف األول واألستاذكمران أسعد إرشادي  األستاذ . 2

شكرا جزيال على تقدمي االرشادات  ةالثاني ةكادلشرف  ة، ادلاجستري رمضاين سجاال

 والتوجهات باإلخالص إلمتام هذه الرسالة العلمية.

لذين قد أخيت صاحلة و وأخيت سييت نفسية اأخي صاحلني، و  . إخواين احملبوب3

والتشجيع والدافع بأن أكون أحسن اإلنسان واحلماس للوصول  النشاطة أعطواين

 إىل النجاح.

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. رادين . جامعيت احملبوبة 4
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 ةترمجة الباحث

  ديسمبري 02خ يف التاري قرية سيدودادي مبنطقة بيساوران يف تي فاطمةست ولد

  .صائمةسيدة و عاديالن  ادلتزوج سيدمن مخس أخوات من  اخلامسةابنة  ، وهي9116

سنة  توقد متغيبانج  9 احلكومية درسة ابإبتدائيةادليف الدراسة  ةالباحث تبدأ

 تومتبادانج جريمني حنورى  9 احلكومية درسة ادلتوسطةادليف ا دراسته تاستمر و . 0221

حنورى ادلتوسطة ابإرشاد ابإسالمية  دراستها يف مدرسة مث التحقت الباحثة . 0290 سنة

  . 0292ومتت سنة 

إىل اجلامعة وهي جبامعة رادين إينتان  ادراسته ةاحثالب تاستمر  0292ويف السنة 

سنة ويف  .تعليم بقسم تعليم اللغة العربيةابإسالمية احلكومية المبونج يف كلية الرتبية وال

للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل متت هي يف كتابة هذه الرسالة العلمية  0291

 واستراتيجية تعليمه. عم   بدل المطابق في جزءال  :بادلوضوع
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 تقديركلمة شكر و 

قدر على كتابة ة حىت تالنعم الكثرية اليت أعطاه للباحثمحدا هلل عز وجل على مجيع 

ن بدل المطابق في القرآ وبالشكر إىل اهلل عز وجل متت ىذه الرسالة: .ىذه الرسالة العلمية

. ىذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط للحصول على ( واستراتيجية تعليمه03)الجزء 

رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  الدرجة اجلامعية األوىل من كلية الًتبية والتعليم جبامعة

والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليو وسلم وىو الذي أخرج المبونج. 

فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع  الناس من الظمات إىل النور.

 : الشكر إىل كل مشاركة وتشجيع. وباخلصوص إىل سادات األفاضيل  ىاألطراف عل

االسالمية احلكومية  جلامعةارئيس ك ادلاجستري مكري، م. احلاج األستاذ الدكتور. 1

 .رادين اينتان المبونج

كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين ة، كعميدة  ادلاجستري ة نريفا ديانا الدكتور  ةاألستاذ. 2

 اإلسالمية احلكومية المبونج.إينتان 

من كلية  ربيةاللغة العتعليم قسم  ةكرئيس ةادلاجستري أمي ىجرية،  ةالدكتور  ةاألستاذ. 3

 الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
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اللغة العربية من كلية الًتبية تعليم اهلل كسيكريًت قسم واألستاذ حممد عفيف أمر . 4

 .نتان اإلسالمية احلكومية المبونجوالتعليم  جبامعة رادين إي

كمران   واألستاذ األوىل ةكادلشرف  ة، ادلاجستري ة رمضاين سجاالالدكتور  ةاألستاذ. 5

شكرا جزيال على تقدمي االرشادات  الثاين دلشرفكا ، ادلاجستري أسعد إرشادي

 .ىذه الرسالة العلمية إلمتام باإلخالص والتوجهات

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج  مجيع احملاضرين واحملاضرات. 6

إلمتام ىذه الرسالة اللذين أعطوين علوما ومعرفة  وخاصة لقسم تعليم اللغة العربية 

 العلمية.

 لتني، الوسييت عائشة، وصانىي أنيستيا، سييت فرتيةزمالئي احملبوبني يف السالح ىن . 7

قد ساعدوين وشجعوين. شكرا جزيال على نكتة من الضحك والبكاء واجلهاد 

 وذكريات ادلصورة طوال ىذا الوقت.

اللذين  PPL وKKN ، وزمالئي يف بقسم تعليم اللغة العربية 2115زمالئي دلرحلة . 8

 ا فواحدا.اليت ال ميكن ذكرىا واحدأعطوين النشاطة وادلساعدة والتشجيع والدعاء 

، ألي مساعدة سواء بشكل ا فواحدااألطراف اليت ال ميكن ذكرىا واحد مجيع .9

 .كتابة ىذه الرسالةمتام  مباشر أو غري مباشر إل
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واخلطاءات وبعيد عن الكمال  عت الباحثة حبثها كثري من النقصانوهبذا و 

والصواب، ألن حمدودية ادلعرفة واخلربة اليت متتلكها الباحثة. فًتجى الباحثة النقد 

 قًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية.واال

عسى اهلل أن يعطيهم الرمحة واذلداية كاجلزاء على إعطاء ادلساعدة 

على أن  ةالباحث ترجواالرشادات إلمتام ىذه الرسالة العلمية. وهبذه الرسالة العلمية 

عسى اهلل أن يعطيهم اجلزاء حلسنهم بأحسن . رئنياا و نفس القهلنفس انفع حبثهي

 على مجيع ادلساعدة وادلشاركة. آمني يا رب العادلني. اجلزاء

 م2119سبتمبري  2المبونج باندر 
 ةالباحث

 
 سييت فاطمة 

1511121181          
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث . أ

 تعليم  ًتاض بأنواليت تسبب اإلف ،لقد نشأت صعوبات كثَتة يف فهم اللغة العربية

احية عرض اؼبواد ىذه الصعوبات بنوأكثر االىتمام أمر صعب. القواعد العربية ىي 

  1إىل البفاض دوافع الطالب يف التعلم.اإلفًتاض  ويسبب ىذا التعليمية.

فهناك اإلفًتاضات األخرى أن تعليم القواعد أو تعليم علم النحو ىو شيئ 

ما مل يكن ىناك تدريس علم من ناحية تركيبها أو إعراهبا أو معانيها يف اعبملة. متحَت 

عند فؤاد مناجات تنقسم مشكالت تعليم  2النحو يف اؼبؤسسات الرظبية إال يف اؼبعهد.

ُت فاألوىل، تتعلق باؼبشكلة اللغوية مثل األصوات، اللغة العربية إىل مشكلتُت كبَتت

تتعلق دبشكلة الثقافة الثانية، اؼبشكلة غَت اللغوية و اؼبفردات، النحو، وكتابة اللغة العربية. 

  3واإلجتماعية.

                                                             
1
Zakiyah Arifa dan Dewi Chamidah, Pengembangan Bahan Ajar Qowaid Bahasa Arab 

Berbasis Mind Map untuk Tingkat Perguruan Tinggi, Malang : Universitas Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2112, Skripsi, hlm.1 
2
Ali Imron, RancangBangun Aplikasi Pembelajaran Ilmu Nahwu BerbasisAndroid, Surabaya 

: Universitas 11 Agustus 1445 Surabaya, 2113, Thesis, hlm.1 
3
Fuad Munajat, Pembelajaran Nahwu dalam Perspektif Fungsional, Vol.1, no 1, 2115, hlm.5 
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علم النحو  بل يعترب أن نعرف القواعد من ناحية صعوبتها، اغبال،نظرا إىل ىذا 

علم النحو فرع من فروع علم اللغة ال يبكن  هبب تعلمها. ألن شيئ ضروري ومهم

وإذا يفهم اؼبتعلم بعلم النحو فهما جيدا، فسوف يسهل عليهم فهم العلوم فصلها. 

ساعدة اؼبتعلمُت الدينيُت ىي علوم خاصة من فوائدىا ؼبىذه العلوم  فلذلك 4األخرى.

 اؼبراجع األخرى.من القرآن واألحاديث أو ومصدرىا  هم اؼبعاين يف تركيب اعبملةعلى ف

يف تكوين اعبملة  ؽبا وظيفة علم النحو ىو علم يبحث عن قواعد اللغة العربية

وشرح معٌت العبارة، واحدة منها قاعدة البدل. والبدل ىو التابع اؼبقصود باغبكم بال 

بدل العلى وجو عام ينقسم البدل إىل بعض أقسام وىو  5بدل منو.واسطة بُت البدل واؼب

. فيما يلي األمثلة من اؼبباينبدل الشتمال، و اإل البدلكل، المن  ل بعضبدطابق،  اؼب

 البدل:

 بدل مطابق ىو بدل الشيئ فبا يطابق معنا، مثل:ال.  ٔ

َفةَ  ُكرِّمَ  (ٔ      َىاُرْوَن الرَّاِشدِ  اْلَخِلي ْ

                                                             
4
Kamran Asat Irsyady, “Aspek Gramatikal Syaikh Nawawi Al-Bantani (perspektif Linguistik 

Arab)”, Jurnal Al-Bayan, Vol.4 No.2 (Desember 2111), hlm.131 
5
Mushthafa Al-ghulayaini, Jami’ud Durusil Arabiyah (Semarang : CV.Asy-syifa, 1442), 

hlm.341 
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 6.َحَسنٌ  َأُخْوكَ  َحَضرَ ( ٕ

أو كثر أو ساوي والبد من  يلكل ىو بدل اعبزء من كلو قلالبعض من بدل . ٕ

 اتصالو بضمَت يرجع إىل اؼببدل منو إما مذكور، مثل: 

 .ْاأَلوَّل ُجْزَؤهُ  ْالِكَتابَ طُِبَع أ.

 يف متبوعو. مثل:التابع يبُت أمرا شتمال ىو بدل اإلال. ٖ

 1.َشَجاَعَتوُ  زَْيًدا َعِجْبتُ  أ.

  النطق الذي سبق. مثل:بدل اؼبباين ىو التابع يبُت أخطاء اؼبتكلم يف ال .ٗ

 8.التَّْجِوْيدَ  َدَرَس َعِلي اَلنَّْحوأ.  

ق حيث تفًتضها حبثها على البدل اؼبطابفًتكز الباحثة ومن أنواع البدل السابق، 

يف ىذا البحث . لذلك  اؼبختلفة من بدل مطابق يف جزء عمّ  أن ىناك مبط الكلمات

عميقا من حيث أنواع الكلمات اؼبركبة ببحث عن البدل اؼبطابق حبثا تقوم الباحثة وف س

 حىت تشكل فيها مبط الكلمات.

                                                             
6
Fuad Ni’mah, Mulakhos Qowaidul LughatilArobiyah (Beirut : Darst tsaqofah Al-Islamiyah), 

hlm.54 
1
Akhmad Munawari, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab, (Yogyakarta : Nurma Media Idea, 

2112), cet.21, hlm.26 
8
Op.Cit, Fuad Nimah, hlm.55 
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يف اللغة العربية، فهناك أيضا تعريف البدل يف اللغة فيما يتعلق بتعريف البدل 

 aposisiاألخرى كما يف اإلندونيسية واللغة اإلقبليزية. البدل يف اللغة اإلندونيسة يسمى 

. بعض األمثلة من اعبملة apposition، ويف اللغة اإلقبليزية يعّرفها ب  apositifأو 

aposisi :يف اللغة اإلندونيسية 
1.  Pekerjaannya, mengajar, sudah ditinggalkannya. 

2. Usaha pak Suroso, berdagang kain, tidak maju. 

3. Sumber pencarian penduduk desa itu, bertani dan berternak, sudah 

lumayan.
4
 

 mengajar,berdagang أو األفعال اعبملة الفعليةنادا إىل اؼبثال السابق، أن واست

kain, bertani, berternak  ؽبا ؿبل يفaposisi  أو الضمائر واليت يبكن نعرفها من عالمة

يف اللغة  (appositionالفاصلة اؼبوجودة يف اعبملة الفعلية. وأما اؼبثال من الضمائر )

 اإلقبليزية، فهي كالتايل:

1. A woman with big and beautiful eyes has a good car jhon, like his 

father, is a doctor. 

2. A teacher, along with her student, is discussing the history of 

civilization. 

3. Mrs. White, accompanied by her daughter, was come last week. 

                                                             
4
Anton M. Moeliono, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,1441), 

cet.8, hlm.135 
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4. Everyone, except Tom, gets a on math quiz.
11

 

5. He walked with mr.Grey. (who is) a bussines man, at the airport 

6. Saul, (who is) unlike many others, will remain there. 

1. The girl, (who is) over there by the window is our manager. 

8. Today is the firstday of the month.
11

 

لتوضيح البيان عن البدل سوف تشرح الباحثة يف الباب الثاين. يف ىذه اغبالة 

لكن اؽبدف الرئيسي بتحليل اؼبادة عن البدل من ناحية قواعدىا وأنواعها، تقوم الباحثة 

. لذلك تستخدم الباحثة اؼبصادر عمّ جزء ث ىو بدل اؼبطابق يف القرآن يف يف ىذا البح

تستخدم ىذه الكتب  النحوية أو الكتب األخرى اؼبتعلقة بالبدل.  األساسية من الكتب

تفًتض الباحثة أهنا ذبد  عمّ ويف ىذا اعبزء  .عمّ كوسيلة إلجراء البحث يف القرآن يف جزء 

 اعبملة اؼبتعددة من بدل اؼبطابق مع أمباطها اؼبختلفة.

هبدف وفيها اكتشاف بعض السورة  عمّ جزء في ىذا البحث اختارت الباحثة ف

للحياة، وىناك أيضا ؾبموعة من كاغبكمة    تقدمي اؼبعرفة الدينية حول القصص السابقة

باإلضافة إىل ذلك، ترتبط الباحثة ىذه الدراسة باإلسًتاتيجية التعليمية،  بدل اؼبطابق.

ألهنا كدليل التعليم يف تعيُت اإلسًتاتيجية اؼبناسبة لتدريس بدل اؼبطابق عموما. أن 
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وعرضها وإدارة أنشطة التعلم مضمون اؼبادة  الطريقة التنظيمية عن ة ىياإلسًتاتيجي

وقد يؤدي ذلك التنظيم إىل بعض العناصر أو يسمى  باستخدام اؼبوارد التعليمية اؼبختلفة.

الرسالة، اإلنسان،  بنظام التعليم. أما بالنسبة لعناصر التعليم حسب درمنشاه منها:

ارة أخرى فإن اإلسًتاتيجية جزء مهم من عناصر التقنية اؼبادة، األدوات والتقنية. وبعب

 12والطريقة يف نظام التعليم.

انطالقا من البيان السابق، يبكن أن تلخص الباحثة أن اختيار اإلسًتاتيجية هبب 

فهناك اغباجة إىل استخدام اإلسًتاتيجة أن يكون مناسبا باؼبادة، والطريقة والتقنية. 

تدريس بدل اؼبطابق، ألن اؼبواد الصعبة أو السهلة تعتمد على حقيقة اؼبالئمة واؼبناسبة يف 

بعض الدراسات السابقة اؼبتعلقة هبذا لبحث، منها البحث الذي  اإلسًتاتيجية التعليمية.

البقرة. فنتائج ىذا لبحث ىي : سورة ربليل تركيب البدل يف "  ـبلصُت دبوضوعقام بو 

كل، بدل اإلشتمال ومل هبد فيو بدل اؼبباين. ومن ( بدل البعض من  ٕؼبطابق، ابدل ال (ٔ

بدل، والذي  ٕٓبدل اؼبطابق بعدد الثالثة األنواع من ىذا البدل، هبد فيها كثَتا من 

 13كل.البدل بعض من ال ٗبدل اإلشتمال و ال ٚوبتوي على 

                                                             
12

Darmansyah, Strategi Pembelajaran menyenangkan dengan Humor (Jakarta : Bumi 

Aksara,2112), Cet.3, hlm.11 
13

Mukhlisin, Analisis Tarkib Badal dalam QS.Albaqoroh, Malang : Universitas Negeri 

Malang, 2118, Skripsi, hlm.1 



ٚ 
 

والبحث الذي قام بو م.أمر أديويناتا دبوضوع "التحليل النحوي عن بدل البعض 

. فنتائج ىذا البحث ىي كان البدل يف القرآن بعدد عمّ جزء يف ف البيان من كل وعط

عطف البيان. وىناك أوجو التشابة واإلختالف بينهما، يعرف ىذا التشابو  ٛبدل و  ٕٔ

( اسم الزمان وبدث بعد اسم الزمان ٕ( اعبملة اليت تشرح فيها اسم اؼبعرفة، ٔمن 

( واسم اؼبعرفة  بآل ٗيقع بعد اسم اؼبعرفة، اسم اعبامد من اسم اؼبعرفة  (ٖاؼبعرفة، 

وبدث بعد اسم اإلشارة. ومن أوجو اإلختالف يقع يف أغراض البدل وأىدافو، فالبدل 

 14من متبوعو. التابع اؼبقصود من متبوعو بينما عطف البيان كاؼببتدأىو 

يمكن االستنتاج أن ىناك التشابو فوبناء على بعض الدراسات السابقة، 

ىذا التشابو يقع يف البحث عن البدل، وأما  بينها وبُت ىذا البحث.واإلخالف 

 .  عمّ جزء حث عن بدل اؼبطابق يف إختالفها فهو يف موضوع الب

 مشكالت البحث  . ب

 ؟ عمّ  جزء بدل اؼبطابق يفلاعبملة ل. ما ىو مبط ٔ

 بدل اؼبطابق؟ال. ما ىي اإلسًتاتيجية اؼبناسبة لتدريس ٕ
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 وفوائدىاج. أىداف البحث 

 . أىداف البحثٔ

 .جزء عمّ بدل اؼبطابق يف التلفة من ؼبعرفة مبط اعبملة اؼبخ( ٔ

 ( ؼبعرفة اإلسًتتيجية التعليميةٕ

 . فوائد البحثٕ

من اؼبتوقع أن يقدم ىذا البحث معرفة واسعة إىل اجملتمع اؼبشًتك يف عملية ( ٔ

 .بتعليم اللغة العربيةغَت الرظبية اؼبتعلقة التعليم يف اؼبؤسسات الرظبية أو 

( من اؼبتوقع أن يكون ىذا البحث مسانبة إهبابية كبو اؼبدرس أو مدرس اللغة ٕ

 لعلم النحو عموما والبدل خصوصا.العربية يف ترقية فهم الطالب 

 د. نظام البحث 

وبتوي ىذا البحث على طبسة أبواب، وسوف تشرح الباحثة ببياهنا تفصيال   

 كالتايل:

وبتوي على أ( خلفية البحث، ب( مشكالت البحث، ج(  الباب األول

 أىداف البحث، د( نظام البحث.
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، وتعريف  عمّ يبحث ىذا الباب عن اإلطار النظري تعريف جزء الباب الثاني، 

البدل واسًتاتيجية تعليمو واليت تتكون من : أ( تعريف بدل اؼبطابق، ب( أمباط بدل 

 ، انواع اإلسًتاتيجية.ليميةاؼبطابق، ج( تعريف اإلسًتاتيجية التع

يبحث ىذا الباب عن منهج البحث الذي يتكون من : أ( نوع الباب الثالث، 

البحث، ب( طريقة صبع البيانات، ج( مصادر البيانات، د( أساليب ربليل البيانات. 

 عمّ زء يف جبدل اؼبطابق ال، يتكون ىذا الباب من نتيجة البحث عن الباب الرابع

وبتوي على  الباب الخامسوكذلك اإلسًتاتيجية الفعالة لتدريس بدل اؼبطابق. 

 االستنتاجات.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظاري

  تعريف جزء عمّ  . أ

اّلذي تبدأ من سورة النباء و يفتح بكلمة  من القرآن جزء عّم ىو اعبزء األخَتة

 ٖٚتوي على فيو أكثر سورة من األجزاء األخرى. إنو وب "عّم" فيسّمى "جزء عّم".

(، وىذه ٗٔٔة الناس )السورة سور ( إىل ٛٚسورة النباء )السورة من سورة قصَتة تبدأ 

عميقة ودقيقة، حيث ر على معرفة راءاتنا اليومية. ربتوي ىذه السو ر القصَتة ىي قالسو 

 .حياتنا يوأنو درسا لتوج

رعاية اليتامى، و اؼبعاونة، و يوم القيامة، و ة، اغبيا ةلكوتبحث فيها عن مش

مساعدة الفقراء، واؼبعاملة بُت الناس، وكذلك عن سياسة يف حرب باغبصان وغَت و 

ذلك. وىجرة القابلة من الصوف يف الشتاء إىل الشام وىي تبعث روح اؼبنافسة 

 ٘ٔ.والنشاطة

(، سورة ٜٛالبينة )السورة يت أنزؽبا اهلل يف اؼبدينة وىي سورة وفيها ثالث سوار ال

سورة،  ٖٗ(، وبقية ؾبموعو منها ٓٔٔسورة النصر )السورة ( و ٚٓٔاؼباعون )السورة 
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وعند اؼبفسرين أن ىذه السورة اليت أنزؽبا يف مكة. فإذا نقرءىا وجدنا فيها التحديات 

 .للكافرين واؼبشركُت واؼبنكرين

ى آيات قصَتة، لكن سورة العصر والكوثر واإلخالص ىي سوار ربتوي علإن 

ل ملفلق والناس على آيات قصَتة، تشتؿبتوياهتا واسعة وعميقة. وكذلك ربتوي سورة ا

 الفيل و القريش.سورة فيها عن حياة اإلنسان يف العامل، مث جاءت السورة بعدىا نبا 

النصر سورة وأما السورة اليت أنزؽبا يف اؼبدينة، ربتوي على كلمتُت قصَتتُت فقط نبا 

 ربتوي على جزأين وربع.واليت سورة البقرة اعون وأطوؽبا ىي واؼب

إىل جانب ذلك أن جزء عم لو فضيلة لتذكَت أحد أركان اإليبان وىو اإليبان 

 بالقرآن، بعض ىذه فضائلها ىي:

 حفظها وقراءهتا ىو األعمال الكريبة. ٔ

 وم القيامة.باإلضافة إىل اغبديث من يقرأ القرآن الكرمي، سيشفع اهلل ؽبم يف ي. ٕ

 ٙٔبقراءة وفهمو، سنحصل على إرشادات كثَتة.. ٖ
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 بدلالتعريف  . ب

بدل ىو إسم يذكره لتوضيح معٌت أن العند إمام الدين سوكمتو وأضبد منواري 

والبدل ىو جزء . ال ىبطئ يف التفسَتحىت و  بال واسطة بُت البدل ومبدل منو اإلسم قبلو

من التابع، فالتابع ىو كلمة تتبع الكلمة السابقة من حيث إعرابو )رفع, و نصب، و جّر 

مذّكر صبع(، ونوعو ))نكرة و معرفة(، و عدده )مفرد، و (، و هنائيّتو للفعل و جزمأ

ىو التابع اؼبقصود  بدلالوعند حفٍت بيك دييب  ٚٔبدل منو.اؼب ؿبليتبع  (مؤّنثو 

 ٛٔ.باغبكم بال واسطة بُت البدل واؼببدل منو

بدل ىو عندما يبيل اإلسم على اإلسم البالنسبة لشيخ الصون حاج، فإن 

توحيد اإلسم بإسم فهو عند نور اؽبدى، وأما البدل  ٜٔبدل يف إعراب كلو.الفلذلك يتبع 

مث  ٕٓأكثر. وأ بُت إظبُت غَته لتوضيح اؼبعٌت إسم قبلو كيال تقع اػبطاء يف التفسَت

 أضيف مرة أخرى عند مشس الدين أضبد عراين، أن بدل ىو:
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ْقُصْوُد بِْاغُبْكِم ِباَل َواِسطٍَة َواَِذا أُْبِدَل ْاسٌم ِمِن اْسٍم َأْو ِفْعٌل ِمْن ِفْعٍل تَِبَعوُ 
َ

التَّاِبُع اؼب

ْيِع ِاْعرَابِِو. يفْ صبَِ
لفرق عامل األخر  اإلسميُت ىو تغيَت واإلعراب عند مصطفى الغال ٕٔ

اإلسم لفظا أو مقدرة أو ؿبل. فاإلعراب ينقسم إىل قسمُت نبا إعراب الفعل و إعراب 

 اإلسم.

 ىفتحا، البناء الفتح اصلبٍت يعٍت  الفعل اؼباضى من بناءال أو إلعرباكان التابع 

 تدخل عالمة النصب أو اعبزم إذا ملكان الفعل اؼبضارع مرفوعا  اؼبثال : َكَتَب، فَ َتَح. منو

ونصب فعل مضارع إذا تسبقو أداة من أدوات النصب، اؼبثال : يَ ْفُعُل، َيْكُتُب. وأما 

وفعل مضارع منصوب لفظا ومقدرة وؿبل. وأحروف النصب ىي أن، لن، إذا، كي، 

َعْيِدي خَ اؼبثال 
ُ

رٌ َتْسَمع بِْاؼب مضارع ىي ال، وىناك أحروف اليت ذبزم فعل  .ِمْن َأْن تَ رَه ي ْ

 .مل يلد ومل يولد، حُت هبتهد اكرمو، مل، حُت، اؼبثال: ال تيأس من رضبة اهلل

.مبٍت ٔبٌت الفعل األمر علي اربعة أنواع يعٌت :  ،الفعل األمر التابع مّث كان

. مبٌت حبذف حرف اآلخر يعٍت إذا فعل ٕسكون كالبناء أصلو اؼبثال : ُأْكُتْب، فَ عِّْل، 

. مبٍت حبذف النون يعٌت إذا ٖاألمر معتل و ال وبّدث بشيء اؼبثال : أُْنُج، إِْنَس، ِإْرِم، 
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. فعل ٗياء اؼبؤّنث اؼبثال : ُأْكتَُبا، ُأْكتبُ ْوا،  فعل األمر حّدث بآلف التثنية ،واوا اعبمع،

، أُْكُتََبَّ   ٕٕ.األمر حدث بالنون التوكيد اػبفيفة والنون التوكيد الثقيلة اؼبثال : ُأْكُتََبْ

 ينقسم أإلسم اؼبرفوع، .ٔ .نصب، جرّ رفع،  يعٌتاإلعراب اإلسم كان أنواع وأّما  

نائب الفاعل، مبتدأ، خرب اؼببتدأ، إسم الفعل فاعل، أإلسم اؼبرفوع تسعة أنواع يعٍت : 

 .ٕ .، التابع اؼبرفوع، خرب "ال"اؼبشّبهةف و الناقص، إسم حرف "ليس"، خرب األحر 

 اعبرّ  فحبر . اإلسم اجملرور : تبدأ اإلسم ٖحال. ، مصدر مفعول بو،:  أإلسم النصب

 ٖٕ.القسم اوو حيّت، ك، من، إىل، علي، ب،يف، ل، اؼبثال : 

دّل على الشرح. ينقسم اإلسم اؼبعرفة اىل تاإلسم  يإسم اؼبعرفة ىكان التابع 

عامل، إسم اإلشارة، اإلسم اؼبوصول، اإلسم بال، الاإلسم الضمَت، اإلسم : سبعة أنواع

إسم اإلضافة بأل أو اؼبعرفة، اإلسم اؼبندى. اؼبثال: عمر، دمشق، أنت، انتمان انتم، 

 ٕٗالذي ، اّلذين واآلخر.

رجل، كتاب، اؼبثال :  .مل يشرح اليتدّل تىي اإلسم كان التابع إسم النكرة 

اإلسم يدّل علي الفرد، اؼبثال : كتاب، . اإلسم اؼبفرد ىو ٔ, والتابع من عدده .مدينة
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اىل ، وينقسم اعبمع مبط اؼبفرداإلسم اعبمع يعمل أن يستعيض . ٕ مكتب واآلخر.

بزيادة حرف الواو  الكثَت ىو اإلسم يدّل علي الرجال ملساصبع اؼبذكر الأ. جنسُت :

اؼبؤمنون، اجملتهدين،  اؼبثال : واعبرّ والنون للمرفوع فأما بزيادة حرف الياء و النون للنصب 

و التاء : األلف  بزيادة رأةىي اإلسم يدّل علي اؼب السامل وصبع اؼبؤنث ب. العاملُت.

اإلسم يدّل علي الرجال اؼبثال : . اإلسم اؼبذّكر ىو ٖ .ىخر اؼبؤمنات، الصلوات واال

 ناقةإمرأة، اؼبثال :  الإلسم يدّل علي النساءاؼبؤنث ىي واإلسم  الرجل، اغبصان، القمر.

 ٕ٘.واآلخر

بدل ىو كلمة مبدل من كلمة قبلها، باحثة أن الال تفاستنبطمن البيان السابق، 

 أي توضيح اؼبعٌت الكلمة قبلها.

بدل ىو مبدل لو تركيب واحد ولو معٌت نفسو، ألن لبدل أنواع الوكذلك يسمى 

 وأقسام. أنواع بدل فيما يلي:
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 :نواع البدلأ. 1

ىو بدل  عُت أن البدل اؼبطابق و . عند عبد اؼببدل مطابق أو يسمى بدل من كلالأ. 

 اؼبطابق وعند أبو رزين واّم رزين أن البدل ٕٙالذي يرمز اؼبعٌت قبلو. كل من كل

أّن  عند مصطفىا وأم ٕٚىو بدل كل من كل، أي بدل من مبدل منو على سواء،

 اؼبثال:  ٕٛ.اؼبناسبة على معناهبالشيئ شيء بدل الهو فاؼبطابق  البدل

ًنا َمْديًَة.. ٔ  ٍٜٕإْشتَ رَْيُت َسِكي ْ

 (ٖ٘-ٕ٘:  )سورة الشرى اهلل اطِ رَ صِ  ،مٍ يْ قِ تَ سْ مُ  اطٍ رَ صِ  ىَل اِ . ٕ
 

كاؼببدل يعني  ِصَراٍط ُمْسَتِقْيمٍ  كلمة  البدل اؼبطابق من ىو ِصَراِط اهلل كلمة
 .منو
بدل البعض من كل ىو بدل اعبزء من كلو قل أو كثر أو ساوي والبد من  . ب

 مثال ذلك: ٖٓ.اتصالو بضمَت يرجع إىل اؼببدل منو إما مذكور

َلُة رَِبعُ . ٔ   َهاَها اَْو ثَ َلث ُ َها اَْو ِنْصفُ َجاَءِت اْلَقِبي ْ
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 أَْقَساٍم ِاْسٌم َوِفْعٌل َوَحْرفٌ  َثاَلثَةُ  اَْلَكِلَمةُ . ٕ
 َجاَء التَّاَلِمْيُذ ِعْشُرْوَن ِمنْ ُهمْ . ٖ

ْرِط َاْن اَلَيُكْوُن ُجْزًءا ج.  بدل اشتمال ُىَو َيُدُل  لِلَشْيٍء فبَّا َيْشَتِمُل َعَلْيِو َعَلي الشَّ

 اؼبثال: ِٖٔمْنُو.

َعلُِّم . ٔ
ُ

 ِعْلُمُو.نَ َفَعٍِتْ اؼب

 . َاْحَبْبُت َخاِلًدا َشَجاَعَتوُ . ٕ

 . ُدِىْشُت ِبَعِلي َخْلِق اْلَكَرمْي . ٖ

يف نفس خالد،  أن العلم لألستاذ، والشجاعة عرفنابناء على اؼبثال السابق، 

علي. من تلك األمثال الثالثة، يسمى ببدل اشتمال. سوخلق الكرمي يف نف

بالضمَت الذي يرجع إىل بدل، إما البد يف بدل وبدل اشتمال أن يقًتن  

 ٕٖالضمَت اغبقيقي أي احمللي.

 اؼبثال:

ُهمْ . ٔ رًا ِمن ْ ْوا َكثِي ْ  مُثَّ َعُمْوا َوَصمُّ
ْهِر ْاغبَرَاِم ِقَتاِل ِفْيو. ٕ   َوَيْسأَُلْوَنَك َعِن الشَّ
  واهلل علي الناس حج البيت من استطاع إليو سبيل. ٖ
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وليس منو وال  غَته، أي اليطابق دببدل منو،باين ىو بدل الشيء إىل اؼببدل  . د

 .يقصد مبدل منو

 :ٖٖثالثة أقسامإىل  البدل وينقسم ىذا
 غلطالبدل . ٔ
 بدل النسيان. ٕ
 ضرابإلبدل ا. ٖ

ليكون بدال من اللفظ الذي سبق إليو اللسان فذكرغلطا.  فبدل الغلط، ما ذكر

 اؼبثال:

 جاء اؼبعلم، التلميذ

"التلميذ" ولكن الكالم صار اللفظ "اؼبعلم" فوقع يف سيذكر اؼبتكلم اللفظ 

 اػبظاء مث علم اؼبتكلم وببدلو بالكلمة "التلميذ".

وبدل النسيان، ما ذكر ليكون بدال من لفظ تبُت لك بعد ذكره فساد 

 ، اؼبثال:ٖٗقصده

 بَ ْعَلَبك، َدْمِشق َساِفٌر َعِلْي ِإيَل . ٔ
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علي سافر إىل دمشق" مث بدلو علم اؼبتكلم أنو أخطاء يف كالمو "أن . ٕ
 ك".بلع"ب

الفرق بُت بدل غلط و بدل النسيان ىو أن غلط تقع يف اللسان وأما النسيان 
 يف القلب.

َها . ، َقْصُدُه ُكلُّ ِمَن اْلَبَدلِ َوَبَدُل ْاإِلْضرَاِب َما َكاَن يف صُبَْلٍة  َوَبَدُل ِمْنُو فِي ْ
َتَكلَِّم 

ُ
ُر اَّن اؼب ْبَدِل ِمْنُو ِإيَل َقْصِد اْلَبَدِل.َصِحْيٌح، َغي ْ

ُ
 َعَدَل َعْن َقْصِد اؼب

 اؼبثال: خذ القلم، الورقة

أمر اؼبتكلم إىل اؼبخاطب على أخذ القلم، وتغَت أن يأخذ الورقة. بذلك أن 

إن بدل مباين وأنواعو اليبحثواه األدباء. إذا  اللفظ األول ال يؤمر واليذكره اؼبتكلم.

 فيظ يذكر ىو كلمة "بل"، ويستمر الكالم دبا قصده.أخطاء األديب يف تل

 مطابقالبدل ل. بعض األنماط ل2

بدل منو يف تنكَته وتعريفو. والهبوز أن هبعل بدل من حيث اؼباليطابق البدل و 

طابق اؼببدل  أمباطشاء، وهبوز أن يستعمل باإلسم ظاىر من اإلسم ظاىر كذلك. و 

 :امنه
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 35ظاىرالسم الظاىر من االسم اال. 1

اؼببٍت واؼبعرب.  منيتكون ف ىو أإلسم يدّل على اؼبوجود. ظاىرالسم إلا
 ٖٙويشتمل اإلسم اؼبعرب على إسم جامد ومشتق.

ه، اؼبثال: أسد، هنر، غصن، غَت  خذ معناه منؤ ي م الذي ملامد ىو اإلساعبإسم  . أ

 .تفاح

 :امداعبسم اإلمن اؼبثال من بدل مطابق 
 (53-52:  )سورة الشورى صراط اهللمستقم،  صراطإيل . ٔ

 (ٙٔ-٘ٔ)سورة العلق :  خاطئة ناصية كاذبة، بالناصيةلنسفعا . ٕ
 ٖٚاليطايق بدل بإسم نكرة من اؼبعرفة، إال إذا وصف نكرة كما يف اؼبثال الثاين.

 من بدل ضمَتولكن الهبوز أن هبعل اإلسم ال يكون اإلسم الظاىر منو،

 اؼبثال: ٖٛسم الضمَت.اإل

 قمت أنت. ٔ 

 ومررت بك أنت. ٕ 
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يدل على الصفة. اؼبثال: حاضر،  غَتهأخوذ من اؼبإسم مشتق ىو اإلسم   . ب

 .مبصر، ماىر، شجاع، حلو، أضبر

 اؼبثال البدل اؼبطابق من اإلسم اؼبشتق :

 صالة الليل بعد الفريضة افضل الصالة. 1
 َٜٖصاَلُة َداُود ِاىَل اهلل تَ َعاىَل  َاَحّب الصَّالَة. 2

 بٍت يشتمل على: اؼبظاىر من اإلسم الإلسم فا 

: ىو، نبا، ىم، ىو إسم يدّل علي متكّلم أو ـباطب أو غائب ضمَتالسم ا . أ

 ٓٗ .ىي، نبا، ىن، أنت، انتما، أنتم، أنت، أنتما، أننت، أنا، كبن

 اؼبثال :

السميع  ىو واهللقل أتعبدون من دون اهلل ما ال يبلك لكم ضرّا وال نفعا  .ٔ

 (ٙٚاؼبائدة : )سورة العليم. 
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ىذا، ىو إسم مبٍت يدّل علي معُّت باإلشارة إليو. )للقريب(:  إسم اإلشارةب. 

، ذانك، ذلك، تلكىؤالء، ىذه، ىاتان، ىا ىنا. )للبعيد( ذاك، ، انىذ

 ٔٗ.تانك، ألئك، ىناك، ىنالك

 اؼبثال للبدل اؼبطابق :

 (ٜٖالبقرة : )سورة . واّلذين كفروا وكّذبوا بئاياتنا أولئك أصحاب النار ٔ

 (ٕٛ)سورة البقرة :  ءامنوا وعملو الصاغبات أولئك أصحاب اعبّنة  واّلذين .ٕ

ويلقتلون النبّيُت بغَت حق ويقتلون اّلذين يأمرون يكفرون بئايت اهلل  ذينالّ إّن  .ٖ

اّلذين حبطت أعماؽبم فالدنيا  أولئكبالقسط من الناس فبّشرىم بّعاب اليم، 

 .(ٕٕ-ٕٔواآلخرة. سورة اآلل عمران : 

ىو إسم مبٍّت يدّل علي معُّت بواسطة صبلة بعده تسمي صلة  سم اؼبوصولاإل 

 ٕٗ.: الذي، الذين، اّليت، اللتان: الذي، الذيناؼبوصول 

 (ٗ-ٖ)سورة العلق : عّلم بالقلم  اّلذياألكرم،  ورّبك. إقرأ ٔ
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 43غائبالاإلسم الظاىر من الضمير .  2

كاإلسم اؼبوجود من اإلسم الظاىر من الضمَت الغائب ىو البدل اؼبطابق    

 منو كاإلسم غَت اؼبوجود. لاؼببد

 المثال:
 (ٖ)سورة األنبياء : ظََلُمْوا  الَِّذْينَ النَّْجَوى  َاَسرُّواوَ . ٔ

 .ضمير فاعلىو  الواوىو بدل، و  الذينيف تلك اآلية 
وهبوز أن يكون الضمَت متكلم من اؼبخاطب، بشرط أن يكون ىذا لبدل بعض 

 من كل أي بدل إشتمال.
 المثال: 

 لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ؼبن كان يرجوا اهلل واليوم اآلخرة

وىو  من مبدل منو اعبار ؾبرور الضمَت يف تلك اآلية أن بدل ىو جر ؾبرور ؼبن
ل. ألن أسوة رسول اهلل ليست عبيمع. بل ؼبن كان يرجو اللفظ لكم بدل بعض من ك

 من رضبة اهلل ويرجوا ؾبئ يوم القيامة.
 أعجبني، علمك. 1

اللفظ علمك ىو بدل من ت )الضمَت أنت( وىو فاعل. ويسمى ىذا بدل 
 بلغنا السماء ؾبدنا وسنؤنا وإنّا نرجوا فوقد لكم ظهروامثال:  إشتمال.
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الشاعر يكون بدل من اللفظ ؾبدنا من الضمَت نا وىو أن سابقة، ن األمثلة الم
 فاعل. فهو يسمى بدل إشتمال.

 ٗٗفعل من فعل.  3
أو  اغباصل وأعابر اليت تقع ىف الالكلمة تّدل على العمل أو الواقعة فعل ىو 

 اؼبستقبل.
 المثال: 

 (ٜٙ-ٛٙ)سورة الفرقان :  لو العذاب يضاعف أثاما، يلق ومن يفعل ذلك. ٔ

 (ٖٖٔ-ٕٖٔ)سورة الشعارى :  معابان أمدكمدبا تعملون،  أمدكم. ٕ
يكون من اإلسم بدال من اإلسم االستفهام أي إسم اإلشارة والزم أن يدخل  .4

 ٘ٗ.أو إن شرطية في بدل يةىمزة االستفهام

 :اؼبثال
 كم مالك ؟ أعشرون ؟ أم ثالثون؟. ٔ

 من جاءك؟ أعلي أم خالد؟. ٕ

 ما صنعت؟ أخَتا أم شرّا؟.ٖ

 من هبتهد، إن علي وإن خالد؟ .ٗ
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 ما تصنع، إن خَتا وإن شرّا، ذبزبو.٘

 ٙٗحيثما تنتظرين،إن يف اؼبدرسة ، وإن يف الدار وافك.ٙ

 اإلستراتيجية التعليمية . ج

يف أنشطة تعلم الطالب اليت التعليم، يبكن استخدام اإلسًتاتيجية  يف ؾبال
أهنا فن ومعرفة لًتقية أنشطة التعليم، فإن عرفت ىذه اإلسًتاتيجية  يقدمها اؼبعلمون،

  ٚٗيف ترقية أنشطة التعليم. عرفةبشكل عام ىي فن وماإلسًتاتيجية التعليمية 
أن اإلسًتاتيجية  فقالو عند درمنشاه رأي آخر يف تعريف اإلسًتاتيجية ىناك 

إىل  التعليم اؼبناسبة واؼبالئمة، وتوجيهها طريقةواذباه العمل الختيار نظرية وجهة ك
لمعلم يف لىي وجهة النظر االسًتاتيجية التعليمية أن  Reigeluthكما يرى . لتخطيطا

 ٛٗاعبوانب الواسعة من طرق التعليم.اإلسًتاتيجية على تشتمل فالتدريس. وبالتايل 
ىي دراسة يف إدارة أو تنظيم أنشطة التعليم  Suryobroto واإلسًتاتيجية عند

( ٔ: منها طبسة أقسام، إىل االسًتاتيجية التعليمية قسمبطريقة منهجية أو منظمة، وت
( تقدمي ٘( اؼبتابعة، ٗ( االمتحانات، ٖ( مشاركة الطالب، ٕأنشطة التعليمية السابقة ، 

 ٜٗتعليمات التعلم.
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 a plan, method,or series of“ فهي وينا سنجياعند  اإلسًتاتيجية وأما 

activities designed to achieves a particular educational goal”  ، فإنبالتايل و 

خطة ربتوي على سلسلة من األنشطة اؼبصممة لتحقيق السًتاتيجية التعليمية ىي ا

 لتحقيقأنشطة هبب تنفيذه من اؼبعلمُت والطالب أهنا  Kemp مث رأيىداف اؼبعينة. األ

 ٓ٘األىداف بفعالية.

بعض، لذالك فإن التلفان عن بعضهما والطريقة زبف اىداألكما نعلم أن كل 
فتحتاج إىل الشروط أنواع أنشطة التعليم اليت هبب فبارستها أو تنفيذىا من الطالب 

ختلفة. على سبيل اؼبثال: من أجل أن يكون اؼبرء صبياًل، هبب أن يكون الشخص اؼب
قادرًا على السباحة أوالً، وكذلك إذا كان منظًما للموسيقى واألغاين اعبيدة، فيجب 

 األنشطة أن كلاالستنتاج يبكن من اؼبثال السابق، والً تعلم اؼبوسيقى. على الطالب أ
 التعليمية هبب أن يكون مطلوبًا من خالل اؼبمارسة.

هبب معرفتها فيما يتعلق خبطة التعليم، وىي عدد من ىناك بعض اؼبفاىيم 
الكلمات غالًبا ما تستخدم معانيها  حىت يف بعض األحيان تكون متساوية من حيث 

ناىا واستخدامها، من أن ؽبا معاٍن ـبتلفة، وىي من بُت أمور أخرى: اإلسًتاتيجية، مع
 كما يف البيان التايل:الطريقة والتقنية.  
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سيتم استخدامها اؼبعلمُت يف اختيار األشياء ىي بعض اإلسًتاتيجية التعليمية  . أ

لنظر االختيار من خالل اذلك أثناء عملية التعليم. اؼبستخدمة أنشطة التعليم 

 .لظروف، ومصادر أو مراجع التعليماؼبوقف واإىل 

طريقة التعليم ىي طريقة يستخدمها اؼبعلم كأداة لتحقيق أىداف التعليم. طريقة  . ب

 التعليم أكثر إجرائية ربتوي على مراحل معينة.

أساليب التعليم ىي الطرق أو األدوات أو الوسائط اليت يستخدمها اؼبعلمون  . ج

أن الطريقة وبعبارة أخرى . اؼبنشودة كبو ربقيق األىدافلتوجيو أنشطة الطالب 

 ختلفة.اؼب األساليب ، لكنو يستخدمؽبا التشابواليت اختارىا كل معلم 

يبكن أن لبلص إىل أن العالقة بُت االسًتاتيجيات والتقنيات وأساليب التعليم 
يار ، واختيةيبكن وصفها على أهنا نظام موحد يبدأ من ربديد األىداف التعليم

بعض الطرق  ، وصياغة األىداف اليت يتم تطبيقها أو تنفيذىا يفاإلسًتاتيجية التعليمية
 اؼبناسبة أثناء عملية التعليم.اؼبتعددة و 

 أنواع استراتيجيات التعليم . د
 ، دبا يف ذلك:  وينا سنجياعدة أنواع من اسًتاتيجيات التعليم عند 

 (SPI) ةاالستقصائي ةاستراتيجية التعلمي. 1
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اليت ترتكز  ةسلسلة من أنشطة التعلميىي  ةاالستقصائي ةاسًتاتيجية التعلمي

سبت ىذه  شكلة. اؼبعن اإلجابة للعثور على منطقيا وربليليا على عملية التفكَت 

واب بُت اؼبعلم والطالب. وتسمى ىذه اعبسؤال و ال تقدمي عملية التفكَت من خالل

باللغة اليونانية يعٍت  heuristicإلسًتاتيجية اإلرشادية اؼبستمدة من بااإلسًتاتيجية أيًضا 

 ٔ٘ أنٍت أجدىا.

 اػبطوات كما يلي:
 أ. التوجيو

يف ىذه اػبطوة، وبفز اؼبعلم الطالب ويدعوىم إىل التفكَت يف حل 
 اؼبرجوة.نتائج التعلم من شرح اؼبوضوع واألىداف يف مثل كاؼبشكالت  

 اؼبشكلة ربديدب. 
يقدم اؼبعلم فقط بينما  بأنفسهم،تحديد اؼبشكالت يقوم الطالب بأن هبب 

اؼبشكالت اليت ربتوي واؼبشكالت اؼببحوثة ىي ، سيدرسها الطالباؼبوضوعات اليت 

 األسئلة مع اإلجابة.على 

 يةج. تقدمي الفرض
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ترقية القدرة على زبمُت )افًتاض( كل يف  اؼبعلم أحد األشياء يبكن القيام بو
ربديد حىت قدرون على ع الطالب يتشجل ختلفةاؼبسئلة دمي األوىو بتقطفل 

 ؤقتة ؼبشكلة الدراسة.اؼبجابات اإل
 د. صبع البيانات

يبكن أن يشجع الطالب تقدمي األسئلة إن دور اؼبعلم يف ىذه اؼبرحلة ىو 
 على إهباد اؼبعلومات.

 ه. اختبار الفرضية
اؼبناقشة، ولكن هبب أن حقيقة اإلجابات اؼبقدمة ال تعتمد فقط على 

 تدعمها البيانات اؼبوجودة ويبكن تربيرىا.
 و.االستنتاجات

 بناًء على نتائج اختبار الفرضيات.يجة احملصولة النتوصفية عن ىي عملية 
 (CTLالسياقية ) يةالتعليم الستراتيجية. ا2

. عن نتيجة البحث اؼبيداينؼبناقشة محل ايف ىذه اإلسًتاتيجية، كان الفصل ك
ليست ؾبرد االستماع وتدوين اؼبالحظات، ولكن  يةذه العملية يف اسًتاتيجية التعليمى

 ٕ٘ التعليم ىو عملية ذبربة مباشرة.
 :ة ىي على النحو التايلخطوات اسًتاتيجية التعليم السياقيأن 

 أ. ينقسم الطالب إىل ؾبموعات وفًقا لعدد الطالب
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و  ٔسبيل اؼبثال، تقوم اجملموعتان ب. تعيُت كل ؾبموعة لتقدمي اؼبالحظات، على 
حظات يقوم دبال ٗو  ٖاجملموعة  بعمل مالحظات للسوق التقليدية بينما ٕ

 لسوبر ماركت.ا
ج. من خالل اؼبالحظة تعيُت الطالب لتسجيل األشياء اؼبختلفة اؼبوجودة يف ىذه 

 األسواق.
 ألسئلة. استراتيجية بطاقة ا3

اللعبة ع من ن بطاقة األسئلة ىي نو أوأندي بديبان جايا  سعيد عند آؼبشة

باستخدام وسائط البطاقة اليت يتم تقديبها بناًء على رقم البطاقة على  التعليمية

عدة طالب. ىذه اإلسًتاتيجية ىي أنشط من البطاقة ويتم لعبها يف ؾبموعات 

إقران بطاقات لعبة ىذه اإلسًتاتيجية عن طريق أنشأه اؼبعلم يف التعليم.  ةإبداعي

بطاقة ىذه تؤكد  .سئلة ببطاقات اإلجابة وفًقا لألرقام اؼبوجودة على البطاقاتاأل

 ٖ٘األسئلة على أنشطة التعاون اعبماعي.

 تطبيق اسًتاتيجبة بطاقة األسئلةأ. خطوات 

 ؼبواد التعليمية.تكوين األسئلة مناسبا با. ٔ
 عشوائية.بطريقة على بطاقة اإلجابة  اعطى رقماو  اإلجابةبطاقة تكوين . ٕ  

 .إىل بعض اجملموعات . تقسيم الطالبٖ
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 مع بطاقة اإلجابة. ؾبموعة كل ألسئلة إىل  . توزيع بطاقة اٗ
. يعمل الطالب يف اجملموعات على حل اؼبشكالت والبحث عن بطاقات ٘

 األسئلة للحصول على إجابات مناسبة.
 ألسئلةبطاقة ابعض األشياء اؼبهتمة يف تطبيق إسًتاتيجية ب. 

، active learningأيًضا على أهنا  ألسئلة اسًتاتيجية بطاقة اتوضح ىذه 

بات إجا اسكتشاف على اللعبة أويف إهناء وذلك ألنو تتطلب نشاط ودور الطالب 

على طالب اؼبدارس االبتدائية األسئلة . لذلك يبكن تطبيق اسًتاتيجية بطاقة األسئلة

 .(SMAثانوية )اؼبدارس ال( وطالب SMP) توسطةوطالب اؼبدارس اؼب

 م.يالتعل يقةوطر  Multiple Inteligencesمدخل ج. 

 ألسئلةسًتاتيجية بطاقة اال Multiple intelligence approachكان مدخل 

التعاون بُت األشخاص، والقدرة على إهباد أزواج من بطاقات األسئلة يؤكد على 

 ىي بصرية وحركية.و  األسئلةبطاقة سًتاتيجيةالم يتعلالطريقة بينما وبطاقات اإلجابة. 

يف ىذه اغبالة، تلخص الباحثة أن اسًتاتيجية بطاقة األسئلة ىي 

االسًتاتيجية تدّرب الطالب على تعلم اللغوية، ألن فيها تدريس النحو أو يف 

إصطالح العرب يسمى بعلم النحو )طريقة ترتيب اعبملة( حيث أن يطابق الطالب 
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إلجابة حىت يكون ؽبا صبلة مفيدة. وعلى رأي الباحثة أن بطاقة األسئلة مع بطاقة ا

 ىذه االسًتاتيجية مناسة لتدريس بدل اؼبطابق.

 د. مزايا اسًتاتيجية البطاقة

 (.student activityإىل نشاط الطالب )( teacher centered). تغيَت عادات التعلم ٔ
 coorperative learning التعلم التعاوين عملية فعيل. تٕ

 تعزيز حالة التعلم اإلبداعية واؼبفرحة. ٖ
قادرين على عمل األسئلة مع أصحاهبم يف اجملموعة وىم  أن يكون الطالب .ٗ

 يتعلمون على حل اؼبشكالت.
 ضعف اإلسًتاتيجية بطاقة األسئلةه. 

 .عمل األسئلة . يعتمد الطالب أحيانًا على بعضهم البعض يفٔ
 .يف بعض األحيان حالة اللعبة تسبب الطالب يلعبون يف التعلم  . ٕ
 .. ربتاج إىل أوقات اؼبتعددة يف اللعبةٖ
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 منهج البحث . أ

 وفائدة غرض معُتلمنهج البحث ىو طريقة علمية للحصول على البيانات 

لكل حبث أىداف وفوائد ؿبددة. فألىداف البحث ثالثة أنواع ىي اىداف  54.ةؿبدد

 اكتشايف وربقيقي وتنمي عموما.

فقال خالد ناربوكو أن منهج البحث ىو فرع العلوم يبحث فيو عن كيفية تنفيذ 

البحث من خالل أنشطة البحث، واؼبالحاظات، والصياغة، والتحليل إىل ترتيب 

 أو األعراض العلمية.األخبارعلى أساس الوقائع 
55

ينقسم منهج البحث إىل قسمُت،   

ونبا اؼبنهج النوعي واؼبنهج الكيفي. ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة حبثا نوعيا، 

فالبحث النوعي ىو البحث الذي ال يستخدم األرقام يف صبع البيانات وال يستخدم 

  56التقنيات اإلحصائية يف البحث.
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 .  نوع البحثٔ

(. library researchالبحث يف ىذا البحث فهو البحث اؼبكتيب )أما نوع 

البحث اؼبكتيب ىو البحث الذي يعتمد على النظرية العلمية واؼبراجع األخرى اؼبتعلقة 

والبحث اؼبكتيب عند  51بالقيم والثقافة واؼبعايَت اؼبطورة يف اؼبواقف اإلجتماعية اؼببحوثة.

عن بعض اؼبراجع أو نتيجة البحوث العلمية اؼبتعلقة سوىارظبي أريكنتو ىو عملية البحثية 

ىو الدراسة عن اؼبراجع اؼبكتبية  library researchبالبحث. فلذلك البحث اؼبكتيب 

ىذا الرأي يوافق بالرأي م.إقبال حسن، أنو قال  58اؼببحوثة. البحثشكلة اؼبتعلقة دب

واؼبالحظات  البحث اؼبكتيب وىو عملية البحث باستخدام مطبوعات من الكتب

54والتقارير من نتائج البحوث السابقة.
  

واستنادا إىل البيان اؼبذكور أعاله، تفهم الباحثة بأن البحث اؼبكتيب ىو البحث 

الذي قام بو الباحث عن طريق صبع البيانات من الكتب أو اؼبقاالت العلمية أو 

قة دبشكلة البحث عن الكتابات اؼبعينة. ويستخدم ىذا البحث البيانات من الكتب اؼبتعل

 ية تعليمو.واسًتاذبعّم  ءجز بدل اؼبطابق يف ال
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 . صفة البحثٕ

ومن حيث اؼبشكلة، فإن ىذا البحث من البحث الوصفي ىو الدراسة النظامية 

أما من حيث العرض فإن  61والدقيقة لتقدمي اغبقائق الواقعية من طبيعة السكان اؼبعُت.

ىذا البحث من البحث الوصفي ىو الذي صبع البيانات أو اؼبعلومات  لتنّظمها، وتبيّنها 

 وربللها.

 . مصادر البياناتٖ

نبا مصادر البيانات و  ،إىل قسمُت مصادر البيانات يف ىذا البحث تنقسم

 كما رأي سوغيونو  سيةالبيانات األساو  البيانات الثانوية أو اإلضافية.مصادر األساسية و 

 فيناأما البيانات اإلضافية عند  61احملصولة مباشرة من ميدان البحث.ىي البيانات 

فهي البيانات اؼبأخوذة من اؼبراجع األخرى بشكل غَت  أنكي فربينشةو  حيفياين

 62مباشر.

ذلك البيان فبا يتعلق هبذا البحث وىو الباحثة سوف ذبمع بياناهتا األساسية 

من القرآن الكرمي. وأما البيانات اإلضافية اؼبستخدمة فهي البيانات من الكتب  واحملتاجة
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 Kaidah Tata Bahasa Arabاؼبتعلقة بعلم النحو، مثل الكتاب عبامع الدروس العربية، و 

Sistematis و ،, Mudah Belajar Bahasa Arab و علم النحو، أو فبكن من الكتب ،

 التعليمية.اؼبتعلقة باإلسًتاتيجية 

 . أساليب ربليل البياناتٗ

عملية البحث وترتيب البيانات احملصولة من اؼبقابلة ومالحظة ربليل البيانات ىي 

اؼبيدانية والتوثيقية. وذلك بتنظيم البيانات وهتجئة يف وحدة الوحدة واختيار البيانات 

 63اؼبهمة مث االستنتاج حىت يفهمها الباحث بسهولة.

 (content analysis)( ربليل احملتوى ٔ

ؿبتوى اؼبعلومات  نىو البحث العميق ع (content analysis)ربليل احملتوى 

يف وسائل اإلعالم اعبماىَتية. ىذا ربليل احملتوى أسسو عة و اؼبكتوبة أو اؼبطب

Harold D. Lasswell ( يف تقنية ترميز الرموزsymbol coding ىذه التقنية ىي .)

  64اؼبالحظات أو الرسائل بطريقة منهجية مث تقدمي التفسَتات.تدوين 
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ال يبكن استخدام ىذا ربليل احملتوى عبميع البحوث اإلجتماعية، ويبكن 

 أن يستخدم الباحث ىذا التحليل بالشروط التالية:

بعض البيانات يتكون من اؼبواد اؼبوثقة  كمثل الكتب أو اجملالت أو  . أ

 السجالت أو النصوص.

 لبيان أو اإلطار النظري يبُت فيو الطريقة واؼبدخل لتلك البيانات. وجود ا . ب

ج. كان للباحث مهارة تقنية يف معاعبة البيانات اليت صبعو، ألن بعض الوثائق 

 65بصفة اػباصة أو احملددة. 

 66فهناك خطوات ربليل احملتوى كما رأي فرنكيل وولُت ، منها كالتايل:

 اػباصة اؼبطلوبة.يقوم الباحث بصياغة األىداف ( ٔ

 ربديد االصطالحات اؽبامة بالتفصيل.( ٕ

 يقوم الباحث بتخصص الوحدة لتحليلها.( ٖ

 . البحث عن البيانات الصاغبة(  ٗ
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األىداف أو ة لتوضيح كيفية ارتباط البيانات مع العالقة اؼبفاىيمي ( بناء٘

 األغراض.

 زبطيط صبع العينات.( ٙ

ربديد ؿبتوى البحث تفصيليا ومنهجيا مث  يقوم الباحث بصياغة الًتميز، بعد

 وبتاجو إىل صياغة الفئات ذات الصلة للدراسة.
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 الباب الرابع  

 نتيجة البحث وبحثها

 عمّ  ءجز تعريف  . أ

عّم جزء عّم ىو اعبزء األخَتة من القرآن اّلذي تبدأ من سورة النباء و يفتح جزء 

، واليت تبدأ قصَتة سبع وثالثُت سورة إنّو وبتو علي .بكلمة "عّم" فيسّمى "جزء عّم"

(، أن تكون ىذه السورة ٗٔٔ)سورة  نتهي بسورة الناس( وتٛٚ)سورة  بسورة النبأ

القصَتة قراءة يومية يف حياتنا. ففي سوره القصَتة فبيزة يتحدث عن اآلخرة والعلوم 

العميقة ؽبا العديد من التعليمات كدليل يف حياتنا. ىذه اؼبميزة األخرى فتشمل على 

ام ومساعدة بعض مشكلة اغبياة والقيامة، والتعاون بُت الناس، ومشكلة عن رعاية األيت

واؼبعاملة بُت الناس، وكذلك عن سياسة يف حرب باغبصان وغَت ذلك. وىجرة الفقراء، 

 61.القابلة من الصوف يف الشتاء إىل الشام وىي تبعث روح اؼبنافسة والنشاطة

كان يف جزء عّم ثالث سورة فد نزلت يف اؼبدينة وىي سورة البيّنة، وسورة 

ي منها فقال علماء اؼبفسر فقد نزلت يف اؼبكة. أن سورة اؼباعون، وسورة النصر، أما الباق

العصر، وسورة الكوثر، وسورة اإلخالص ىي سورة ربتوي على آيات قصَتة وؿبتوياهتا 
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الواسعة والعميقة. كذلك سورة الفلق وسورة الناس ربتوي على آيات قصَتة وفيها حبث 

 عن حياة الناس  يف العامل.

نزلت يف اؼبدينة ونبا سورة النصر واؼباعون، فقد نزلت  بينما السورة القصَتة اليت 

سورة طويلة يف اؼبدينة وىي سورة البقرة واليت تتكون من جزئُت. باإلضافة إىل ذلك، كان 

 للجزء عّم فضائل خاصة منها:

 . حفظ جزء عّم أو قرائتو ىو عمل نبيلٔ

 امة.. كما قال رسول اهلل، من يقرأ القرآن فلو شفاعة يف يوم القيٕ

 . يبكن أن كبصل على اإلرشاد من خالل قراءة وفهم جزء عّم.ٖ

 ب. تعريف البدل

عند إمام الدين سوكمتوا و أضبد منوري أن البدل ىو اسم يذكر لتوضيح اؼبعٌت 

والبدل ىو  68 حىت ال تتوقع األخطاء اؼبقصودة.بال واسطة بُت البدل ومبدل منو و ما قبلو 

لمة تتبع الكلمة السابقة من حيث إعرابو )رافع, و نصب، ، فالتابع ىو كجزء من التابع
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، ونوعو )مذّكر و جّر و جزم(، و هنائّيتو )نكرة و معرفة(، و عدده )مفرد، و وصبع(

 . ينقسم البدل إىل أربعة أقسام، وىو:ٜٙومؤّنث(

ىو بدل  . عند عبد اؼبوعُت أن البدل اؼبطابق بدل مطابق أو يسمى بدل من كلال .ٔ

ىو بدل   وعند أبو رزين واّم رزين أن البدل اؼبطابق ٓٚالذي يرمز اؼبعٌت قبلو. كل من كل

أّن البدل اؼبطابق  عند مصطفىا وأم ٔٚكل من كل، أي بدل من مبدل منو على سواء،

 ٕٚ.اؼبناسبة على معناهبالشيئ شيء بدل الهو ف

بدل رت الباحثة نظرية مصطفى الغاليُت، أنو قال ومن رأيُت سابقُت، فاختا  

اؼبقصود. مثال و  اؼبناسبة مة السابقة يف شكل اؼبعٌتطابق ىو كلمة بديلة ربل ؿبل الكلاؼب

 ذلك:

 13. ةً يَ دْ مَ ا نً ي ْ ك  سِ  تُ يْ رَ ت َ شْ إٍ  .1

 (ٖ٘-ٕ٘)سورة الشرى :  ِصَراِط اهلل ،ِصَراٍط ُمْسَتِقْيمٍ ِاىَل . 2
 .كاؼببدل منو  يعٍت ُمْسَتِقْيمٍ ِصرَاٍط  من كلمة البدل اؼبطابق ىو ِصرَاِط اهلل كلمة
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"  ِصرَاِط اهلل " و " ِصرَاٍط ُمْسَتِقْيمٍ  ناء على األمثلة السابقة، يوضح أن صبلة "ب

 متطابقان يف اؼبعٌت.

 .افضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل . 3

 14. داوُ دَ  ةُ اَل صَ  اىَل عَ اهلل ت َ  ىلَ اِ  ةالَ الصَّ  بّ حَ اَ  .4

بدل البعض من كل ىو بدل اعبزء من كلو قل أو كثر أو . بدل البعض من كل، ىو ٕ

 مثال ذلك: 15ساوي والبد من اتصالو بضمَت يرجع إىل اؼببدل منو إما مذكور.

 اهَ ث ُ لَ ث َ  وْ ا اَ هَ فُ صْ نِ  وْ ا اَ هَ عُ بِ رَ  ةُ لَ ي ْ بِ لقَ اْ  تِ اءَ جَ  .1

 فٌ رْ حَ وَ  لٌ عْ فِ وَ  مٌ سْ اِ  امٍ سَ قْ أَ  ةُ ثَ اَل ثَ  ةُ مَ لِ كَ لْ اَ . 2

 مْ هُ ن ْ مِ  نَ وْ رُ شْ عِ  ذُ يْ مِ اَل التَّ  اءَ جَ . 3

 ٙٚ.وُ نْ مِ  اءً زْ جُ  نُ وْ كُ يَ اَل  نْ اَ  طِ رْ ي الشَّ لَ عَ  وِ يْ لَ عَ  لُ مِ تَ شْ ا يَ فبَّ  ءٍ يْ لشَ لِ   لُ دَ يَ  وَ ىُ بدل إشتمال  .ٖ

 مثال ذلك:

 وُ مُ لْ عِ  مُ ل  عَ مُ ال ٍِتْ عَ فَ ن َ  .1

  وُ تَ اعَ جَ ا شَ دً الِ خَ  تُ بْ بَ حْ اَ . 2
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 ْالَكَرْيمَخْلِق  ِبَعِلي ُدِىْشتُ  .3

بدل اؼبباين ىو بدل الشيئ فبا يباينو، حبيث ال يكون مطابقا لو، وال ببعضا منو، وال . ٗ

 11يكون اؼببدل منو مشتمل عليو. بدل اؼبباين وىو ثالثة أنواع:

 . بدل الغلطٔ

 . بدل النسيانٕ

 . بدل االضرابٖ

 فذكرغلطا.فبدل الغلط ،ما ذكرليكون بدال من اللفظ الذي سبق إليو اللسان 

 جاء اؼبعلم، التلميذ مثال:

 18.وبدل النسيان، ما ذكر ليكون بدال من لفظ تبُت لك بعد ذكره فساد قصده

، والفرق بُت بدل الغلط وبدل النسيان ىو  كبَ لَ عْ ق، ب َ شِ مْ  دَ يَل إِ  يْ لِ عَ  رٌ افِ سَ   مثال ذلك:

  هُ دُ صْ ، قَ  ةٍ لَ  صبُْ يف  انَ ا كَ مَ  ابِ رَ ضْ إلِ اْ  لُ دَ بَ وَ  أن بدل الغلط باللسان، فبدل النسيان بالقلب.

 اْ  نّ اَ  رُ ي ْ ، غَ حٌ يْ حِ ا صَ هَ ي ْ فِ  وُ نْ مِ  لُ دَ بَ وَ  .لِ دَ لبَ اْ  نَ مِ  لُّ كُ 
ُ

 اْ  دِ صْ قَ  نْ عَ  لَ دَ عَ  مَ لِّ كَ تَ ؼب
ُ

 يَل إِ  وُ نْ مِ  لِ دَ بْ ؼب

 .خذ القلم، الورقة مثال ذلك: .لِ دَ لبَ اْ  دِ صْ قَ 
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أخذ القرطاس. وبذلك اللفظ  أمر اؼبتكلم بأخذ القلم إىل اؼبخاطب مث بدل إىل

األول ال يذكر يف اؼبعٌت. وال يبحث بدل اؼبباين يف مناقشة الكاتب، إذ أخطأ الكاتب 

 يف النطق، فإنو يضع كلمة "بل" يف اعبملة اؼبقصودة.

بناء على البيان السابق، تستنتج الباحثة أن البدل لو أنواع متعددة وأىدافها 

 أنواع البدل كما يلي: اؼبختلفة. ومن بعض االختالف يف

 اػباص من الكلمة السابقة.اؼبناسب و  بدل اؼبطابق ىو البدل يبُت اؼبعٌتال. ٔ

بدل اإلشتمال ىو البدل بُت أمرا عرضيا طارئ وليس جزءا أصيال من ال. ٕ

 اؼبتبوع.

 كل، ىو بدل اعبزء من كلو قل أو كثر أو ساويال. بدل بعض من ٖ

 تبُت اؼبقصود من الكالم اغبقيقي ، ىو بدل الشيئ ُّت . بدل اؼببٗ

 في جزء عمّ بدل المطابق الج. 

بناء على نظرية مصطفى الغاليُت عن تعريف البدل، فحصلت الباحثة على 

نتيجة البحث وىي ليس لكل السورة صبلة من بدل اؼبطابق يف القرآن الكرمي، إال بعض  

 اعبملة منها كما يف اعبدول التايل:
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 1جدول 
  جزء عمّ بدل المطابق في ال من الحاصلالجدول 

 الرقم   اظباء الصورة عدد البدل اؼبطابق
 1 النباء -
 2 النزعات -
 3 عبس -
 4 التكوير -
 5 اإلنفطار -
 6 المطّففين -
 7 اإلنشقاق -
 8 البروج 1
 ۹ الطارق 2
1. األعلى 1  
 11 الغاشية -
 12 الفجر -
 13 البلد 2
 14 الشمس -
 15 الليل 2
 16 الضحي -
 – 17    اإلنشراح -
 18 التين -
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 1۹ العلق 2
2. القدر -  
 21 البّينة 3
 22 الزلزلة -
 23 العديات -
 24 القارعة -
 25 التكثر -
 26 العصر -
 27 الهمزة 1
 28 الفيل -
 2۹ القريش 1
3. الماعون -  
 31 الكوثر -
 32 الكافرون -
 33 النصر -
 34 اللهب -
 35 اإلخالص 1
 36 الفلق -
 37 الناس -

  المجموع ٙٔ
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بدل اؼبطابق يف عشرة سور الانطالقا من اعبدول أعاله، تستنتج الباحثة أهنا ذبد 

قريش منها: سورة الربوج، الطارق، األعلى، البلد، الليل، العلق، البّينة، اؽبمزة، وال

سورة منها: سورة  ٕٚاألخرى بعدد  . ومل ذبد الباحثة بدل اؼبطابق يف السورةواإلخالص

النباء، النازعات، العبس، التكوير، اإلنفطار، اؼبطّففُت، اإلنشقاق، الغاشية، الفجر، 

الشمس، الضحى، اإلنشراح، التسن، القدر، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكثر، العصر، 

والناس. فيما يلي ىو  الفيل، القريش، اؼباعون، الكوثر، الكافرون، النصر، اللهب، الفلق،

 بدل اؼبطابق باستخدام نظرية الشيخ مصطفى الغاليُت:

ٔ.              : سورة الربوج(ٚٔ-ٛٔ)  

    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت     .عٍتاؼب كاؼببدل منو 

اعبزاء يعطي اهلل  التبيان :.   يعٍت     الكلمة من اؼبقصود

 .هميال
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ٕ.              : سورة الطارق(ٕ-ٖ)  

   بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .الكلمة من اؼبقصود عٍتاؼب 

  يعٍت   . الذي جاء يف الطارق  إّن النجوم يسمىّ  : التبيان

 .الليل

 

 

ٖ.          : سورة الطارق(ٔٚ)  

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  من اؼبقصود عٍتؼبا .كاؼببدل منو 

سوف مثّ قليال  مهل ؽبم فرصة:   بيانتال . يعني    الكلمة

 .ستشهد ما يصيبهم

 

ٗ.             :سورة األعلى(ٔٔ-

ٕٔ)     

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  من قصوداؼباؼبعٍت  .كاؼببدل منو 

 .لوعةىم من يوقفواألشقي لن يبوتو حيت :  التبيان .يعٍت    كلمةال
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٘.              

      : سورة البلد(ٔٚ-ٔٛ)  

 بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت    .الكلمة من قصوداؼبعٍت اؼب 

. اّلذين يدخلون من الصاغبون يعٍت الذين آمنوا وتوا صوا :  التبيان

 . لئك من أصحب اؼبيمنةو اصوا باؼبرضبة،  بالصرب وتوا
 

ٙ.         : (۹ٔ)سورة البلد  

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت     .الكلمة  من قصوداؼبعٍت اؼب  يعٍت 

. اولىئك اصحب اؼبشئمة.  يعٍت كافريناّلذين يدخلون من ال:  التبيان 
 

ٚ.              : سورة الليل(ٔ٘-ٔٙ) 

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .الكلمة من قصوداؼبعٍت اؼب  

يدخلون فيها النار إالّ األشقي . و ىم يعٍت  ليس اإلنسان : التبيان.  يعٍت 

 الذين كذب وتويل.
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ٛ.             : سورة الليل( ٚٔ-ٛٔ) 

    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .ا الكلمة من قصوداؼبعٍت اؼب  

 . يتزكي يويت مالو اولئكالذين من األتقي يعٍت التبيان : . يعني ا 

 

ٜ.              : سورة العلق(ٖ-ٗ)  

    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .الكلمة من قصوداؼبعٍت اؼب   .

 .الذي يبلك شدة للعلم الناس ربالتبيان :

  

ٔٓ.                 سورة(

  (ٙٔ-٘ٔالعلق :

     بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  اؼبعٍت . كاؼببدل منو

ليسفع اهلل :  التبيان .   يعني   الكلمة من قصوداؼب

 من الذين كاذب خاطئة. الناصية

 

ٔٔ.           

          : سورة البّينة(ٙ) 

  ا  اؼبطابق من كلمةبدل لا يعٍت اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة .

.التبيان : الذين يقصد من الكافرون اولئك شر الربيّة . 
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ٕٔ.              سورة البّينة(

 :ٚ)  

 اؼبطابق من كلمةبدل لا يعٍت    .اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة  يعٍت 

 .ىم الذين من الصاغبُت اولئك ىم خَت الربيّة.:  التبيان 

 

ٖٔ.             

              : سورة البّينة(ٛ)  

    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة 

  يعني    ..التبيان : جزاء ؽبم الصاغبُت جنات عدن 

 

ٔٗ.                 : سورة اؽبمزة(٘-ٙ) 

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  . اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة  .

 .يوقد اهللىي النار اغبر اغبطمة  :التبيان 

 

ٔ٘.              : سورة القريش(ٔ-

ٙ) 

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت     .اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة 

    يعٍت  .: القريش يبلكون الفهم رحلة الشتاء والصيف التبيان. 
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ٔٙ.       سورة اإلخالص( :ٔ ) 

    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت . اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة   يعٍت   .

 ال الو اال اهلل يعٍت أحد.التبيان : 

بدل اؼبطابق يف اعبزء الثالثُت من السور الذلك البيان ىو نتيجة البحث عن 

 اؼبختلفة، كما يف اعبدول التايل:

 2جدول 
 عمّ جزء بدل المطابق في ال

 الرقم اسماء السورة اآلية العدد
ٔ ٔٚ-ٔٛ  ٔ الربوج 
ٕ ٕ-ٖ،ٔٚ  ٕ الطارق 
ٔ ٔٔ-ٕٔ  ٖ األعلى 
ٕ ٜٔ,  ٔٚ–ٔٛ  ٗ البلد 
 ٘ الليل ٘ٔ-ٙٔ,ٚٔ-ٛٔ ٕ

 ٙ العلق ٘ٔ-ٙٔ,ٖ-ٗ ٕ
 ٚ الّبنة ٙ-ٚ-ٛ ٖ
ةاؽبمز  ٘-ٙ ٔ  ٛ 
 ۹ القريش ٔ-ٕ ٔ
إلخالصا ٔ 1  .ٔ  
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 16 المجموع  

 

 البيان:

بدل اؼبطابق يف اعبزء  ٙٔإىل اعبدول أعاله، فيمكن االستنتاج أن ىناك واستنادا 

الثالثُت من عشرة سور واليت تبدأ بسورة الربوج، الطارق، األعلى، البلد، الليل، العلق، 

 البّينة، اؽبمزة، والقريش.

 من حيث جملتو عمّ  ءجز بدل المطابق في لل نوع األنماط . أ

يف اعبزء الثالثُت من تسعة ىناك بدل اؼبطابق بأمباط اؼبختلفة اليت ذبدىا الباحثة 

اسم ظاىر من  :اطابق منهاؼببدل  أمباط. و سور على أساس نظرية  مصطفى الغاليُت

اسم ظاىر، اسم ظاىر من اسم غائب، وفعل من فعل. وال ذبد الباحثة فيها مبط واحد 

 ٜٚمبط اإلستفهام.وىو 

 ظاىر من اإلسم ظاىرالاإلسم . 1
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اؼببٍت واؼبعرب. ويشتمل اإلسم  منظاىر يتكون الاإلسم أن  فؤاد نعمةعند 

 ٓٛ:اؼبعرب على إسم جامد ومشتق

، اؼبثال: أسد، هنر، غصن، غَته خذ معناه منؤ يمل إسم جامد ىو اإلسم الذي ا. 

 .تفاح

يدل على الصفة. اؼبثال: حاضر،  غَته أخوذ مناؼبإسم مشتق ىو اإلسم  ب.

 .مبصر، ماىر، شجاع، حلو، أضبر

إسم ضمَت، إسم إشارة، إسم  بٍت يشتمل علىاؼبظاىر من اإلسم الإلسم فا  

 : موصول

: ىو، نبا، ىو إسم يدّل علي متكّلم أو ـباطب أو غائب  ضمَتالاإلسم أ. 

 ٔٛ.أنا، كبنىم، ىي، نبا، ىن، أنت، انتما، أنتم، أنت، أنتما، أننت، 

ىذا، )للقريب(:  .باإلشارة إليويدّل علي معُّت إسم مبٍت ىو  إسم اإلشارةب. 

، ذانك، ذلك، تلكىؤالء، ىذه، ىاتان، ىا ىنا. )للبعيد( ذاك، ، انىذ

 ٕٛ.تانك، ألئك، ىناك، ىنالك
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بعده تسمي إسم مبٍّت يدّل علي معُّت بواسطة صبلة  ىو سم اؼبوصولاإلج. 

 ٖٛ.، اّليت، اللتانالذي، الذين:  صلة اؼبوصول

 ٖ٘-ٕ٘ : شرىبدل اؼبطابق باسم ظاىر يف سورة الالاؼبثال من 

 إيل صراط مستقم، صراط اهلل. ٔ 

 جزءوفيما يلي مبط االسم الظاىر من االسم الظاىر يف  ألهنما على معٌت واحد.

 : عمّ 

ٔ.             : سورة الربوج(ٔٚ-ٔٛ)  

    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت     .اؼبعٍت كاؼببدل منو 

اعبزاء يعطي اهلل . التبيان :   يعٍت    من الكلمة  اؼبقصود

 .جامدبسبب فرعون وشبود يعٍت إسم  الظاىراليهم. البدل اؼبطابق ىنا إسم 
 

ٕ.              : سورة الطارق(ٕ-ٖ) 

                                                                                                                                                                              
 12Ibid., hlm. 929 
 13 Ibid., hlm. 923 
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    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .من الكلمة اؼبقصود اؼبعٍت 

  يعٍت   . الطارق الذي جاء يف  إّن النجوم يسمىّ :  التبيان

 .امديعٍت إسم اعب النجم والقيببسبب  الظاىر البدل اؼبطابق ىنا إسم . الليل
 

ٖ.               :سورة األعلى(ٔٔ-

ٕٔ)  

   بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  من قصوداؼبعٍت اؼب .كاؼببدل منو 

 األشقي لن يبوتو حيت يوقفو من لوعةىم.:  التبيان .يعٍت    الكلمة

 .اؼبوصوليعٍت إسم  األشقيبسبب  الظاىرالبدل اؼبطابق ىنا إسم 
 

ٗ.               

      : سورة البلد(ٔٚ-ٔٛ)   

 بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   الكلمة من قصود. اؼبعٍت اؼب 

. اّلذين يدخلون من الصاغبون يعٍت الذين آمنوا وتوا صوا :  التبيان

البدل اؼبطابق ىنا . لئك من أصحب اؼبيمنةو صوا باؼبرضبة، ا بالصرب وتوا
 بالضمَت ىم. إلشارةيعٍت إسم ا الذينبسبب  الظاىرإسم 

 

٘.          : (۹ٔ)سورة البلد  



٘ٚ 
 

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت     . الكلمة  من قصوداؼباؼبعٍت  

يعٍت . اولىئك اصحب  يعٍت كافريناّلذين يدخلون من ال:  التبيان

بسبب ىم يعٍت إسم الضمَت  الظاىرالبدل اؼبطابق ىنا إسم اؼبشئمة. 
 بالضمَت ىم.

 

 

ٙ.              سورة الليل(:ٔ٘-ٔٙ)  

 بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .الكلمة من قصوداؼبعٍت اؼب  

يدخلون فيها النار إالّ األشقي . و ىم يعٍت  ليس اإلنسان : التبيان.  يعٍت 

بسبب الذي يعٍت إسم اؼبوصول  الظاىرالبدل اؼبطابق ىنا إسم  الذين كذب وتويل.
 بالضمَت ىو.

  

ٚ.            : سورة الليل( ٚٔ-ٛٔ)  

   بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .ا الكلمة من قصوداؼبعٍت اؼب   يعني

البدل اؼبطابق ىنا . يتزكي يويت مالو اولئكالتبيان : الذين من األتقي يعٍت . ا 

 بسبب الذي يعٍت إسم اؼبوصول بالضمَت ىو. الظاىرإسم 
 
   

ٛ.             : سورة العلق(ٖ-ٗ)  



٘ٛ 
 

 بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .الكلمة من قصوداؼبعٍت اؼب   .

بسبب  الظاىرالبدل اؼبطابق ىنا إسم . التبيان :رب الذي يبلك شدة للعلم الناس
 الذي يعٍت إسم اؼبوصول بالضمَت ىو.

 

ٜ.                 العلق )سورة

:ٔ٘-ٔٙ)  

     بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  اؼبعٍت . كاؼببدل منو

ليسفع اهلل :  التبيان .   يعني   الكلمة من قصوداؼب

يعٍت  ناصيةبسبب  الظاىرالبدل اؼبطابق ىنا إسم  من الذين كاذب خاطئة. الناصية
 .امدعبإسم ا

 

ٔٓ.           

        سورة البّينة(  :ٙ)  

  ا  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة . .

 الظاىرالبدل اؼبطابق ىنا إسم  التبيان : الذين يقصد من الكافرون اولئك شر الربيّة.
 .إلشارةبسبب الذين يعٍت إسم ا

 

ٔٔ.              سورة البّينة(

 :ٚ)  



ٜ٘ 
 

 بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت    .اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة  يعٍت 

 .البدل اؼبطابق ىنا  ىم الذين من الصاغبُت اولئك ىم خَت الربيّة.:  التبيان

 .إلشارةبسبب الذين يعٍت إسم ا الظاىرإسم 
 

 

ٕٔ.            

              سورة(

   (ٛالبّينة : 

              : سورة البّينة(ٛ)  

    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة 

  يعني    ..البدل  التبيان : جزاء ؽبم الصاغبُت جنات عدن

 .امديعٍت إسم اعب جنات عدنبسبب  الظاىراؼبطابق ىنا إسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

ٖٔ.               : سورة اؽبمزة(٘-ٙ)  



ٙٓ 
 

   بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  . اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة  .

 ناربسبب  الظاىرالبدل اؼبطابق ىنا إظب .: اغبطمة ىي النار اغبر يوقد اهللالتبيان 
 .امديعٍت إسم اعب اهلل
 

ٔٗ.             : سورة القريش(ٔ-

ٕ) 

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت     .اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة  

البدل  .الفهم رحلة الشتاء والصيفالقريش يبلكون  التبيان :.  يعٍت   

 .امدإسم اعب ايلفهمبسبب  الظاىراؼبطابق ىنا إسم 
 

ٔ٘.         : سورة اإلخالص(ٔ) 

   بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة .  يعٍت   .

بسبب ىو إسم  الظاىرالبدل اؼبطابق ىنا إسم  التبيان : ال الو اال اهلل يعٍت أحد.
 .جامد

 

 
 

 ولتضيح ذلك البيان أعاله، سوف تشرح الباحثة بشرحها شرحا واضحا كالتايل:



ٙٔ 
 

 3جدول 
 ظاىرالسم اإلظاىر من السم اإلبدل المطابق ال

 الرقم اسماء السورة اآلية العدد
ٔ ٔٚ-ٔٛ  ٔ الربوج 
ٔ ٕ-ٖ  ٕ الطارق 
ٔ ٔٔ-ٕٔ  ٖ األعلى 
ٕ ٔٚ-ٔٛ ،ٜٔ  ٗ البلد 
ٕ ٔ٘-ٔٙ،ٔٚ-ٔٛ  ٘ الليل 
ٕ ٖ-ٗ ،ٔ٘-ٔٙ  ٙ  العلق 
ٖ ٙ،ٚ ،ٛ  ٚ البّينة 
ٔ ٘-ٙ  ٛ اؽبمزة 

ٔ ٔ-ٕ  ٜ القريش 

 ٓٔ اإلخالص ٔ ٔ
   المجموع ٘ٔ

 البيان:

بدل اؼبطابق اسم ظاىر من اسم  ٘ٔانطالقا من اعبدول أعاله، ذبد الباحثة 

سور اؼبختلفة ومنها: سورة الربوج، الطارق، األعلى، البلد، الليل،  عشرةظاىر يف 

 العلق، البّينة، اؽبمزة، والقريش، اإلخالص.



ٕٙ 
 

عند فؤاد  علي نوعو.أإلسم الظاىر البدل اؼبطابق اإلسم الظاىر من  فهناك أيضا

 :ثنُتإظاىر إيل السم اإليقسيم نعمة أن 

 معربالظاىر السم اإل.أ

  جامدالسم اإل .1

 ٗٛ .غَته خذ معناه منؤ يمل م الذي ىو اإلس اإلسم اعبامد عند فؤاد نعمة أن

1.             : سورة الربوج(ٔٚ-ٔٛ)  

    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت     .اؼبعٍت كاؼببدل منو 

اعبزاء يعطي اهلل . التبيان :   يعٍت    من الكلمة  اؼبقصود

 اليهم. البدل اؼبطابق ىنا إسم جامد بسبب فرعون وشبود يعٍت إسم اإلنسان.
  

2.             : سورة الطارق(ٕ-ٖ) 

     بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .من الكلمة اؼبقصود اؼبعٍت 

  يعٍت   . الطارق الذي جاء يف  إّن النجوم يسمىّ :  التبيان

   البدل اؼبطابق ىنا إسم جامد بسبب النجم والقيب يعٍت إسم العامل. . الليل
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ٖٙ 
 

3.                سورة العلق(

 :ٔ٘-ٔٙ)  

     بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  اؼبعٍت . كاؼببدل منو

ليسفع اهلل :  التبيان .   يعني   الكلمة من قصوداؼب

البدل اؼبطابق ىنا إسم جامد بسبب ناصية يعٍت  من الذين كاذب خاطئة. الناصية
    إسم العامل.

 

4.           

              

   (ٛ)سورة البّينة : 

              : سورة البّينة(

ٛ)   

              : سورة البّينة(ٛ)  

    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة 

  يعني    ..البدل  التبيان : جزاء ؽبم الصاغبُت جنات عدن

 اؼبطابق ىنا إسم جامد بسبب جنات عدن يعٍت إسم العامل.
 
 



ٙٗ 
 

5.              : سورة اؽبمزة(٘-ٙ)  

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  . اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة  .

البدل اؼبطابق ىنا إسم جامد بسبب نار  .: اغبطمة ىي النار اغبر يوقد اهللالتبيان 
 العامل.اهلل يعٍت إسم 

  

6.              سورة القريش(

:ٔ-ٙ)  

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت     .اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة  

البدل  .الشتاء والصيفالقريش يبلكون الفهم رحلة  التبيان :.  يعٍت   

 اؼبطابق ىنا إسم جامد بسبب ايلفهم إسم العامل.
 

 

 
  

7.         : سورة اإلخالص(ٔ )  

   بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة .  يعٍت   .

ىنا إسم جامد بسبب ىو إسم البدل اؼبطابق  التبيان : ال الو اال اهلل يعٍت أحد.
 الضمَت.



ٙ٘ 
 

كان الوصف أعاله ىو توضيح بدل اؼبطابق من اسم ظاىر )اسم جامد(، كما يف       
 اعبدول التايل :

 أجدول 
بدل المطابق من اإلسم الظاىر المعرب )إسم جامد(ال   

 البيان:

سم اإلظاىر من السم اإلبدل اؼبطابق ال ٚأن ىناك اعبدول أعاله، يشرح 

اؽبمزة، وسورة البّينة، وسورة العلق، وسورة ،  يف سورة الربوج، وسورة الطارق: اعبامد

اؼبعرب  بدل اؼبطابق من اإلسم الظاىرالوما كان  وسورة اإلخالص.، القريشسورة و 

 .يف جزء عمّ  (اؼبشتقسم اإل)

 الرقم اظباء السورة اآلية 
ٔ ٔٚ-ٔٛ  ٔ الربوج 
ٔ ٕ-ٖ  ٕ الطارق 
ٔ ٔ٘-ٔٙ  ٖ العلق 
 ٗ البّينة ٛ ٔ
ٔ ٘-ٙ  ٘ اؽبمزة 
ٔ ٔ-ٕ  ٙ القريش 

اإلخالص     ٔ ٔ      ٚ 
   المجموع ٚ



ٙٙ 
 

 مبنىالظاىر السم اإلب. 
 سم الضميراإل. 1
ىو إسم يدّل علي متكّلم أو ـباطب أو  اإلسم الضمَت أنّ  عند فؤاد نعمة   

 85.غائب

1           : سورة البلد(ٜٔ)  

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت     .الكلمة  من قصوداؼبعٍت اؼب  

يعٍت . اولىئك اصحب  يعٍت كافريناّلذين يدخلون من ال:  التبيان

اؼبشئمة. البدل اؼبطابق ىنا إسم الظاىر بسبب ىم يعٍت إسم الضمَت 
 ىم.بالضمَت 

 

 بجدول 
 سم الضمير(اإلبدل المطابق  من اإلسم الظاىر المبنى )ال

 البيان:
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 الرقم أظباء السورة اآلية العدد

البلد      ٜٔ ٔ         ٔ 
   المجموع ٔ



ٙٚ 
 

يف : سم الضمَتاإلؼبطابق اسم ظاىر من بدل اال ٔأن ىناك اعبدول أعاله، يشرح 

 سورة البلد.

 سم اإلشارةإ. ٕ

. ىو إسم مبٍت يدّل علي معُّت باإلشارة إليو إسم اإلشارة نعمة أنعند فؤاد   

، ذلك، تلك ( ذاك،. )للبعيداتان، ىا ىناىىؤالء، ىذه، ، انىذا، ىذ)للقريب(: 

 ٙٛ.ذانك، تانك، ألئك، ىناك، ىنالك

ٔ.             

      : سورة البلد(ٔٚ-ٔٛ) 

        : سورة البلد(ٔٚ-ٔٛ)   

 بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   الكلمة من قصود. اؼبعٍت اؼب 

. يدخلون من الصاغبون يعٍت الذين آمنوا وتوا صوا اّلذين :  التبيان

. البدل اؼبطابق ىنا لئك من أصحب اؼبيمنةو صوا باؼبرضبة، ا بالصرب وتوا
 إسم الظاىر بسبب الذين يعٍت إسم اإلشارة بالضمَت ىم.
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ٙٛ 
 

ٕ.            

        : سورة البّينة(ٙ)  

  ا  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة . .

البدل اؼبطابق ىنا إسم الظاىر  التبيان : الذين يقصد من الكافرون اولئك شر الربيّة.
 يعٍت إسم اإلشارة.بسبب الذين 

 

 

ٖ.             : سورة البّينة(

ٚ)   

 بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت    .اؼبعٍت اؼبقصود من الكلمة  يعٍت 

 .البدل اؼبطابق ىنا  الذين من الصاغبُت اولئك ىم خَت الربيّة.ىم :  التبيان

 إسم الظاىر بسبب الذين يعٍت إسم اإلشارة.
 

 

 

 

 ججدول 

بدل المطابق من اإلسم الظاىرالمبنى )إسم اإلشارة(ال  

 الرقم أظباء السورة اآلية العدد



ٜٙ 
 

 
 البيان :

يف : ؼبطابق من االسم الظاىر )اسم اإلشارة( بدل ا ٖأن ىناك اعبدول أعاله، يشرح 

 سورة البلد، و سورة البّينة.

 موصولالسم اإل. ٖ

ىو إسم مبٍّت يدّل علي معُّت بواسطة  سم اؼبوصولعند فؤاد نعمة أّن اإل  

 ٚٛاّليت، اللتان. اللذان، ،: الذي، الذينصبلة بعده تسمي صلة اؼبوصول 

9.              :سورة األعلى(ٔٔ-

ٕٔ) 

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  من قصوداؼبعٍت اؼب .كاؼببدل منو 

 حيت يوقفو من لوعةىم.األشقي لن يبوتو :  التبيان .يعٍت    الكلمة

 البدل اؼبطابق ىنا إسم الظاىر بسبب األشقي يعٍت إسم اؼبوصول.
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   ٔ ٔٚ-ٔٛ  ٔ     البلد     
ٕ ٙ-ٚ  2 البّينة 
       المجموع ٖ



ٚٓ 
 

   

2.              : سورة الليل(ٔ٘-ٔٙ)  

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .الكلمة من قصوداؼبعٍت اؼب  

يدخلون فيها النار إالّ األشقي . و ىم يعٍت  ليس اإلنسان : التبيان.  يعٍت 

البدل اؼبطابق ىنا إسم الظاىر بسبب الذي يعٍت إسم اؼبوصول  الذين كذب وتويل.
 بالضمَت ىو.

 

ٖ             : سورة الليل(ٚٔ-ٔٛ)  

      بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .ا الكلمة من قصوداؼبعٍت اؼب  

البدل اؼبطابق . يتزكي يويت مالو اولئكالتبيان : الذين من األتقي يعٍت . يعني ا 

 ىنا إسم الظاىر بسبب الذي يعٍت إسم اؼبوصول بالضمَت ىو.
 

ٗ.             : سورة العلق(ٖ-ٗ)  

    بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت   .الكلمة من قصوداؼبعٍت اؼب   .

البدل اؼبطابق ىنا إسم الظاىر بسبب . التبيان :رب الذي يبلك شدة للعلم الناس
 اؼبوصول بالضمَت ىو.الذي يعٍت إسم 

 

 وبناء على البيان أعاله، تستنتج الباحثة نتيجتها يف اعبدول التايل:

 جدول د



ٚٔ 
 

 )اإلسم الموصول( المبني بدل المطابق من اإلاسم الظاىرال

 الرقم اسماء السورة اآلية العدد
ٔ ٔٔ-ٕٔ  ٔ األعلى 
ٕ ٔ٘-ٔٙ ،ٔٚ-ٔٛ  ٕ الليل 
ٔ ٖ-ٗ  ٖ العلق 
   المجموع 4

 البيان:

 سم)اإلظاىر الاسم اإلمن  بدل اؼبطابق ٗأن ىناك اعبدول أعاله، يشرح 

 يف سورة األعلى، وسورة الليل، وسورة العلق.: اؼبوصول( 

 فعلالفعل من البدل المطابق ال. ٕ

عند مصطفى الغاليُت أن بدل اؼبطابق فعل من فعل ىو البدل واؼببدل منو من 

 الفعل. مثال ذلك:

 1. ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف لو العذاب (سورة الفرقان: 64-68) .

 .(133-133 : الشعراء سورة) امعبان أمدكم بما تعملون، أمدكم. 2

بدل اؼبطابق فعل من فعل يف الوباإلضافة إىل ذلك، حصلت الباحثة أيضا على  

 كالتايل:  ٚٔسورة الطارق :



ٕٚ 
 

ٔ.         : سورة الطارق(ٔٚ) 

  بدل اؼبطابق من كلمةلا يعٍت  من  اؼبقصود ؼبعٍتا .كاؼببدل منو

سوف ستشهد مثّ قليال  مهل ؽبم فرصة:   التبيان . يعني    الكلمة

 يعٍت فعل األمر.البدل اؼبطابق ىنا فعل من فعل بسبب أمهلهم . ما يصيبهم

بدل اؼبطابق فعل من فعل يف سورة الذلك البيان أعاله ىو نتيجة البحث عن 

 اعبزء الثالثُت كما يف التايل: الطارق

 

 

 4جدول 

 من الفعل فعلال بدل المطابقال

 الرقم اظباء السورة اآلية العدد
 ٔ الطارق ٚٔ ٔ
   اجملموع 1

 البيان:
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يف سورة :  من الفعل فعلال بدل اؼبطابقال ٔأن ىناك اعبدول أعاله، يشرح  

.الطارق  

 د. اإلستراتيجية التعليمية

إستخدمت الباحثة نظرية وينا ساقبايا يف تعريف اإلسًتاتيجية على أهنا خطة 

ربتوي على األنشطة اؼبصممة لتحقيق األىداف اؼبعينة. من ذلك التعريف تلخص 

يف عملية الطالب  وأمن اؼبعلمُت  اتنفيذىأنشطة هبب الباحثة أن اإلسًتاتيجية ىي 

بدل اؼبطابق وىي اإلسًتاتيجية بطاقة الالتعليم. كانت اإلسًتاتيجية اؼبستخدمة لتعليم 

 .آؼبشة سعيد وأندي بديبان جايااألسئلة على أساس نظرية 

اللعبة ع من بطاقة األسئلة ىي نو  نعند آؼبشة سعيد وأندي بديبان جايا أ

باستخدام وسائط البطاقة اليت يتم تقديبها بناًء على رقم البطاقة على البطاقة  التعليمية

أنشأه  ةعدة طالب. ىذه اإلسًتاتيجية ىي أنشط إبداعيمن ويتم لعبها يف ؾبموعات 

إقران بطاقات األسئلة ببطاقات لعبة ىذه اإلسًتاتيجية عن طريق اؼبعلم يف التعليم. 
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بطاقة األسئلة على أنشطة ىذه تؤكد  .ة على البطاقاتاإلجابة وفًقا لألرقام اؼبوجود

 ٛٛالتعاون اعبماعي.

تطبيق استراتيجبة بطاقة األسئلةأ. خطوات      

 ؼبواد التعليمية.تكوين األسئلة مناسبا با. ٔ

مثّ  وبطاقة األسئلة. على بطاقة اإلجابة اعطى رقماو  اإلجابةبطاقة تكوين . ٕ  

 بطريقة عشوائية.

 .إىل بعض اجملموعات الطالب. تقسيم ٖ

 مع بطاقة اإلجابة. ؾبموعة كل ألسئلة إىل  . توزيع بطاقة اٗ

. يعمل الطالب يف اجملموعات على حل اؼبشكالت والبحث عن بطاقات ٘

 األسئلة للحصول على إجابات مناسبة.

 ألسئلةبطاقة ابعض األشياء المهتمة في تطبيق إستراتيجية ب. 

، active learningأيًضا على أهنا  ألسئلة بطاقة ااسًتاتيجية توضح ىذه 

بات إجا اسكتشاف على اللعبة أويف إهناء وذلك ألنو تتطلب نشاط ودور الطالب 
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على طالب اؼبدارس االبتدائية األسئلة . لذلك يبكن تطبيق اسًتاتيجية بطاقة األسئلة

 .(SMAثانوية )( وطالب اؼبدارس الSMP) توسطةوطالب اؼبدارس اؼب

 م.يالتعل يقةوطر  Multiple Inteligencesمدخلج. 

 ألسئلةسًتاتيجية بطاقة اال Multiple intelligence approachكان مدخل 

التعاون بُت األشخاص، والقدرة على إهباد أزواج من بطاقات األسئلة يؤكد على 

ىي بصرية و  األسئلة سًتاتيجية بطاقةالم يتعلالطريقة بينما وبطاقات اإلجابة. 

 ٜٛوحركية.

يف ىذه اغبالة، تلخص الباحثة أن اسًتاتيجية بطاقة األسئلة ىي 

االسًتاتيجية تدّرب الطالب على تعلم اللغوية، ألن فيها تدريس النحو أو يف 

إصطالح العرب يسمى بعلم النحو )طريقة ترتيب اعبملة( حيث أن يطابق الطالب 

ة مفيدة. وعلى رأي الباحثة أن بطاقة األسئلة مع بطاقة اإلجابة حىت يكون ؽبا صبل

 ىذه االسًتاتيجية مناسة لتدريس بدل اؼبطابق.

 د. مزايا استراتيجية البطاقة
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 studentإىل نشاط الطالب )( teacher centered). تغيَت عادات التعلم ٔ

activity.) 

 coorperative learning التعلم التعاوين عملية فعيل. تٕ

 اإلبداعية واؼبفرحةتعزيز حالة التعلم . ٖ

قادرين على عمل األسئلة مع أصحاهبم يف اجملموعة وىم  أن يكون الطالب .ٗ

 يتعلمون على حل اؼبشكالت.

 ضعف اإلستراتيجية بطاقة األسئلةه. 

 .عمل األسئلة . يعتمد الطالب أحيانًا على بعضهم البعض يفٔ

 .يف بعض األحيان حالة اللعبة تسبب الطالب يلعبون يف التعلم  . ٕ

 .ربتاج إىل أوقات اؼبتعددة يف اللعبة .ٖ

 جزء عمّ  منللبدل المطابق  تطبيق استراتيجبة بطاقة األسئلةخطوات و. 

 .ء عمّ ز ج منيعٌت عن البدل اؼبطابق  ؼبواد التعليميةمناسبا با  تكوين األسئلة. ٔ
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وبطاقة األسئلة.  على بطاقة اإلجابة اعطى رقماو  اإلجابةبطاقة تكوين  .ٕ

 واإلجابة  يف كّل األسئلةُتح واحدا أو اثنيتاكلمة اؼبف بعض ايضا اعطيو 

 . مثّ بطريقة عشوائية.للمساعدة الّطالب عمال

 .إىل بعض اجملموعات . تقسيم الطالبٖ

 مع بطاقة اإلجابة. ؾبموعة كل ألسئلة إىل  . توزيع بطاقة اٗ

. يعمل الطالب يف اجملموعات على حل اؼبشكالت والبحث عن بطاقات ٘

 األسئلة للحصول على إجابات مناسبة.

 األسئلة بطاقط أ.

ٔ.         

 Berita kaum penentang)مبدل منه(       

 

ٕ.       
 Yang datang pada malam hari itu)مبدل منه(    

 

        ٖ.    

 Beri tangguh lah) مبدل منه(        

 

ٗ.     

  Orang paling celaka)مبدل منه(  
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٘.           

   )مبدل منه ( orang yang beriman  

  

ٙ.      

 ) orang  yang kafir     )مبدل منه

 

7.        

 Orang paling celaka  ) مبدل منه(    
 

1 .     

 Orang yang paling taqwa) مبدل منه(       

 

ٜ.         

 Dan Tuhan mu     ) مبدل منه(        

   

ٔٓ.          

  Ubun – ubun   ) مبدل منه(                                    

 

ٔٔ.           

      

                  Orang yang kafir dari ahli kitab                    ) مبدل منه(              

                        

ٕٔ.        

   Orang yang beriman dan beramal sholeh    ) مبدل منه(          
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ٖٔ.    

    Balasan bagi mereka                  ) مبدل منه(     

 

ٔٗ .        

  Huthamah                                          ) مبدل منه(                 

 

ٔ٘ .      

  Kebiasaan orang qurays                        ) مبدل منه( 

   

ٔٙ.    

  Dia                                   ) مبدل منه(  

 
 

 جابة. بطاقط اإلب

1.     : سورة الربوج(ٔٚ-ٔٛ) 

  Firaun dan tsamud     )بدل(

2.      : سورة الطارق(ٕ-ٖ) 
 Bintang yang cahaya nya menembus   )بدل(

3.      : سورة الطارق(ٔٚ) 

 beri tangguhlah barang sebentar) بدل( 

 
 

4 .       :سورة األعلى(ٔٔ-ٕٔ) 
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 )           Api neraka     بدل)      

5.       : سورة البلد(ٔٚ-ٔٛ) 

 Golongan kiri     )بدل(

6.     : (۹ٔ)سورة البلد  

 Golongan kanan  (بدل)   

 

7.      : سورة الليل(ٔ٘-ٔٙ) 

 mendustakan kebenaran  orang yang )بدل(    
 

1.       : سورة الليل( ٚٔ-ٛٔ)   

  Orang yang mensedekahkan hartanya  )بدل(      

 

1.       : سورة العلق(ٖ-ٗ)  

 Zat yang mengajar dengan kalam  )بدل(    

 

90.      : سورة العلق(ٔ٘-ٔٙ)  

  Ubun –ubun orang berdusta  )بدل(     
 

99.        : سورة البّينة(ٙ) 

 Sejahat-jahatnya makhluk  )بدل(     
 

92.        : سورة البّينة(ٚ)  

 Sebaik – baiknya makhluk  )بدل(      
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93.              

           : سورة البّينة(ٛ) 

 Surga 'Adn  )بدل(       
 

94.        : سورة اؽبمزة(٘-ٙ) 

 Api Allah yang dinyalakan  )بدل(   
 

95.       : سورة القريش(ٔ-ٙ) 

  kebiasaan merantau  )بدل(       
  

96.     : سورة اإلخالص(ٔ )  

  Allah yang Esa  )بدل( 
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 الباب الخامس

 اختتام

 خالصة . أ

على أساس  جزء عم  بعد قامت الباحثة ببحث عميق عن بدل املطابق يف 
 منبدال مطابقا  61 نظرية مصطفى الغاليني، فيمكن أن تلخص الباحثة أن فيو

 ، وسورة البلدألعلى، وسورة اوسورة  ،الطارق وسورة، الربوج : سورة وىي تسعة سور
 من. وسورة اإلخالص اهلمزة وسورة القريش وسورة ،نةالبيوسورة  ،قلالع وسورة الليل،
طابق املبدل ال. 6 : إثنانمن منط البدل وىي  أنواع أيًضا توجده السور، ىذ بني
ظاىر الس  االسور وىي )أ(  ظاىر بعدد مخسة من عشرةالس  االظاىر من الس  اال
ضمري الس  اإلظاىر من الس  اإل)ب( سور، سبعةمن بعدد سبعة  امداجلس  اإلمن 

 من سورتني، )د( 3اشارة اإلظاىر من إس  الس  اإل (ج)واحدة   من سورة 6بعدد 
طابق فعل من املبدل ال .2. سور 3 من 4بعدد  س  املووولاالظاىر من الس  اال

 سورة واحدة.من  6فعل بعدد 

وأما عالقتو باالسرتاتيجية التعليمية يف بدل مطابق فاختارت الباحثة 
 اسرتاتيجية بطاقة األسئلة، ألهنا اإلسرتاتيجية املناسبة يف تدريس قواعد اللغة.

 

 

 



28 

 

 اقتراحات  . ب

العديد من األخطاء  لة العلمية، واعرتفت الباحثة أن هلايف كتابة هذه الرسا

أو غريها. ولذلك احتاجت إىل االقرتاحات والنقصان من حمتويات البحث 

 واالنتقادات  من القارئني وتصحيحها يف جمال التعليم يف املستقبل.

ورجت الباحثة عسى أن تفيد هذه الرسالة العلمية جلميع معلمي اللغة 

 حتسني تدريس قواعد اللغوية جيدا. يفللباحثني و العربية ومتعليمها والقارئني عموما  
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