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 أ

 ملخص
شوباني الجزء  واإلمام زركشي لإلمام تحليل اسم العلم في كتاب دروس اللغة العربية
 األول 

 أدتيا كرستوفا أنديسمار
قرينية أو   ون حميد  شيء  إىل أشارو  الكلمة النموذج األصل أشار اسم الذي اسم العلم هو

أجياا  وهيء  ثالثيةينقسيم إىل فاسيم العليم . خيرآمعرفة مسى به شخص أومكيان أويويوان أو أي شيو  
 وأميييا   يييا   روس اللرييية العربوييية .وعليييم ااديييرا  واار ييي  عليييم الكنوييية ولقييي   عليييم ال يييخص وجييين  

ال عليوم  وهيذا   يا   عملوية يف ومطلوبية ااهمية األشوا  من يدىإهو  شوباين واإلمام زر  ء لإلمام
 .اب دئنيدي االعربوة ل اللرة معرفة خالل من مبعهد  ار السالم  ون ور تدريسها مت اليت الدروس من

اسييم العلييم بعلييم الن ييو  يف   ييا   روس  ويي  العلمويية هء فاا ييكلة الب ييه رييذة رسييالة 
العربوية لإلميام  ما أنواع اسم العليم يف   يا   روس اللرية  و اللرة العربوة لإلمام زر  ء واإلمام شوباين

زر  يييء واإلميييام شيييوباين  و وييي  اإلعيييرا  اسيييم العليييم يف   يييا   روس اللرييية لإلميييام زر  يييء واإلميييام 
 شوباين. 

عين اسيم العليم بعليم الن يو يف   يا   روس اللرية العربوية معرفية هتدف هيذة الرسيالة العلموية 
  روس اللرية العربوية لإلميام يف ااوجيو   اسيم العليم  عين أنيواعلإلمام زر  يء واإلميام شيوباين  ومعرفية 

اإلعرا  اسم العلم يف   ا   روس اللرة لإلميام زر  يء واإلميام  معرفة عن  و شوباين واإلمام زر  ء
هيء اايدخل ا الب يه رريقية ال  لويل اي يوي و ي مل هيذو  وهذا الب ه من حبه ااك يب   . شوباين

الك ابويية  ييي اراح الب ييه ايل يييل  انيي  تنييياول يف رريقيية الب يييه النييوعء بن ويييا النسييت أو البوانيييا  
 االس ن اج ااريد و يبني يف هذا الب ه على اسم العلم  يف   ا   روس اللرة العربوة.

 زر  ييييء   ييييا   روس اللريييية العربويييية لإلميييياميف   باسييييم العلييييم اسيييي ن اجا إىل ال  لوييييل اي ييييوي
أن اسييم العلييم ميين علييم ا يين  وعلييم  (1)فو ييمل هييذا الب ييه علييى األمييور ا تويية    شييوباين واإلمييام

 44 مييين أقيييل ( أن اسيييم العليييم الكنوييية وعليييم اللقييي  وجيييد2 لمييية  ) 121 مييين أقيييل ال يييخص وجيييد
( أن اسييم العلييم يف هييذا الك ييا  ت اييمن علييى اسييم العلييم ا يين  وال ييخص أ  يير علييى  3)  لميية.

باسييييم العلييييم ا يييين  بنسيييبة اسييييم العلييييم الكنويييية واللقييي . ألن اسييييم العلييييم ااديييير  واار يييي  قيييد  ييييمن 
  وال خص و اسم العلم الكنوة واللق

 



 أ

  تحليل ،اسم العلم، كتاب دروس اللغة العربيةالكلمات المفتاحية: 







 

 ب

 شعار

 

رُ  ُرْوا َما بِأَنْ ُفِسِهْم, َوِإَذآ أَرَادَ  ِإنَّ الّلَه الَ يُ َغي ِّ اهللُ بَِقْوٍم ُسْوءًا َفالَ  َما بَِقْوِم َحََت يُ َغي ِّ

ْن ُدْونِِه ِمْن َواٍل )الرعد:   (11َمَردَّ َلُه. َوَما ََلُْم مِّ

Artinya:  

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya  dan sekali-kali tiada  pelindung bagi mereka selain Allah SWT  

 (Ar-Ra’du : 11) 

 

 

 



 

 د

 اإلهداء

 أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل:

 وحتفيزىها حبهها وتعطيهو يل دائما تصلي اليت احلبيبة ديسيالوايت والديت مارودين والدي .1
 حههى يل  الههداف  لرههيفر بامللهه  يشههعرو  ال ألهنهه  احليههاة  معههى معرفههة يف أسههرمر حههى
 .األلعاب يلعبي  وال صحيًحا الرعل  يكي 

 للحماسههة دائًمهها وحيمسههي  يههدعمي  الههذين  2114 عهها  يف األسههلحة يف أصههدئائي  .2
 .أبًدا الرخلي وعد 

 .الرشجي  دائما يعطينين الذين حييل من الطيبني الناس .3
 اجلامعة احملبيبة .4

 

 



 

 ه

 السيرة الذاتية

هددد  و م.  2113 سددد أ  رمددد   12 جندددري  يا ا اددد   يف رسدددا أ  أس ارددد  رأدتيددد   ولددد  
 .داريالوايت و األم م رودا  م  األبإخ ا  م   ث ينالا  اال

 جنددري  يا ا اددد   2  رسددل اداا ا يدددل ا   ميددليف امل وقدددب ادد ي س  ال  حدد  لقدد  در  
ال  حدددد  دراسددددا  إ   واادددد مث   يالداددددل م 1225دراسددددا  س الردددد ل  بساهدددداو  2118سدددد ل 

 وااددد مث   .م 1228دراسدددا  س الرددد ل  بساهددداو    يا ا اددد   2 ا   ميدددل امل رسدددل املا اسددد ل
و اعدد  م. 1223دراسددا  س الردد ل  بساهدداو  املعهدد  دار الرددالم   سادد رال  حدد  دراسددا  إ  

م. و أخددد   1222الس ددد   س الرددد ل  ادسدددالميل ا   ميدددل  معدددل راداددد  إساددد  جب الاحددد  ذلددد 
 د سإ إ   د ار ملسد   يف او  .حد  هد ا الرد ل الاغل العرايدل تعاي  ايل س قر ال  ح   ايل الت  

 اآل .
 



 

 و

 كلمة شكر وتقدير 

احلمددهلل ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  

اينيب األاي خدًن األيدل ن دداهلليل وبنانندل  مدهللن ردهلل  خن ندل ادإ  امدلت سال يد   ا دد  ن 

 وبا  آيو و صحل،و ا ل،اح ايظ  .   

باد   اح د  ي زاد  ياشدنو  اياينددلي  ايلاماد  طدنمل ادإ  هكدل  وعده ىدلو،لهللن  

يف سمتددل  و  ملندد ي ن  ا،ننددهلل ،لجللالدد  ا ددد اا   احلك ااد يف طددلن  ايي،اد     اساينكددليد  د  

    يل اااددد  ويدددلاي  نادددإ ايخدددناإ عدددلبهللةامل باددد  ب دددل اينلبددد  ايلاماددد اينددددلي   ىددله

يف ددنال  رددهلل  ،دنليغ االاتددنل ن و زادددل ايلنفل  سال كل اإ و هينن وبامدينن و خدل ،ادهللم 

ايدددددددهللكت   احلدددددددل  األددددددددتل   ددددددددللدةو خدددددددإ ،دددددددلي  سال ن  ايلاماددددددد اينددددددددلي   هسجندددددددلز ىدددددددل

 ن ي .ا  مل،نهللاحلك اا  لال  ا د اا  اجل  ئاس ناملل عتًن نمن  مهلل.ا 

 ن  ادددًن ايدددهللاإن املل عدددتًن ايدددهللكت  نكمدددل  ردددهلل  لدددليإ ايشدددكن وايت دددهللان سال ايعددداهلل 

حبعدإ س طدلده يل وج  اهلجدو بدت  ددتمتاه سمتدل  ىدله   ههللايلم  ،ل   هد األو لملشنف ك

 اإ اا بعإ ايث اب واينبلا .    لفاه ن ايندلي  ايلاما 

ن  كمدددل  طدددله ايدددهللكت  ايعددداهلل  و ردددهلل  كدددلي  لزادددل ايشدددكن واالبددديا  وايت دددهللان سال 

بددت  دددتمتاه  س طددلده يل وج  اهلجددو حبعددإ ه ،ددل   هددهلل لململشددنف ايثددل  ايددكاملل عددتًن  

    .    بعإ ايث اب واينبلا  اإ اا  لن فاهايندلي  ايلاما سمتل  ىله 



 

 و

يل اددهلل ايلدد   يف اعددًن   رددهلل  لزاددل ايشددكن سال كددل اددإ اددهلل  ويف اينهلادد  اعددن      

 . طكنىل مجاللً و متىن اإ اا بز و ل    جيلل  ي  يف ا ازاإ بعنلهتلن ايلاما 

  

 1029 داعمنًن07ن ي  ،نهللا  مل

 اينلب 

 

 ناعت فل  يهللاعمل  دجال ك

       .2022010212 ا هلل رل اي
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

اللغة هي إحدى من أهم العوامل يف توحيد العالقة بني األمم وخلق  الفاقمهم 

، حتفققوي اللغققة أ ًاققم زلقق  ميقق ات بققني بعاققلم الققبعنا مققن رمحيققة أخقق ى املفبققم  

حتظ  بشعبية بني البش  وأي  ولة للفعبق  زقن احفيمهتقم ما وإحقدى امليق ات هقي 

اتصققققم  للبشقققق  داقققققن اتققققفمداملم يف الفامزققققل مقققق  ا خققققق  ن  أن اللغققققة هققققي أ اة

وإصقدا  األكاقم  املوهتقو ة يف العوقل والق   ققفم الفعبق  زاللقم مقن خقال  الاققال  أو 

 ٔالافمبةا

واللغة الع بية كذلك إحدى من اللغمت الدولية ال  تفطو   ائمم هتالبم إىل 

 ا بمإلضمكة لفحو هتالب م  تطو  اجملفم  االهتفممزي والعلو  من خال  زملية ا

، للغة الاالتياية املوهتو ة حملًيم،  فم تامني اللغة الع بية أ ًام يف اإىل ذلك

إال أن وهتو هم مسفم  يف الد اتة واالتفاشمف زل  مجي  الالمس يف العممل واهلل 

حياظه مبمش ة من خال  وتيط الو آن الا ميا لذلك ، كمللغة الع بية هلم  مامرة 

                                                           
1
 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki 

Press, 3122), h. 4. 
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، وهالم  رطم  وات  وأكال لغة ، ألن اللغة اتُفمدم  مالذ امل موقة يف العممل

 :ٜالاليب آ  ا كمم  ش ح يف تو ة احلج  

               

تعليم اللغة الع بية حيفوي زل  العد قد كق وا اللغو قمت حقو  زلقم اللغقة و 

والبالققمو والققدالالتا زلققم األصققوات هققو مبققم يف ذلققك زلققم األصققوات والفشققايل 

مو كولوهتيقم  ٕ  اتة أصقوات بعقن اللغقمت وكوقم مللمملقم لفمييق  املعقا املاق  اتا

أي الصققق ف هقققو   اتقققة أشقققام  الالمقققة والفغققق ات يف الالمقققمت واملعقققم  الققق  

 اٖتالشأ بسبب الفغ ات يف الشال

 بملالسقققققبة خمصقققققة اتقققققياتيجًيمموقعقققققم هلقققققم  إردوريسقققققيم يف الع بيقققققة اللغقققققةإن 

 يف تسقفمد  األهتالبيقة اللغقمت لقي  وهقذاا كلغة أهتالبية  اإلردوريسيني للمسلمني

 ولااللقم ذلقك، إىل ومقم لقدزمووا اجلمعة وخطب الصلوات مثل كحسب، الد الية

 االدويل الفواصل ولغة العلم لغة تصبح

 متعلققق اتفاشقققمف  القققوي مسقققلم كقققلألن  ا الوققق آن لغقققة هقققي الع بيقققة اللغقققة

 زلقق  قققم  اً   اققون أن غقق  أخقق ى ط  وققة توهتققد ال والعميوققة، الصققحيحة اإلتققال 
                                                           

2
 Mansoer Pateda, Linguistik Sebuah Pengantar, (Bandung: Angkasa, 3122), h. 74 

ٔٛرا  امل هت ا ص،  ٖ  
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ا الالققيب وتققالة الوقق آن أي األصققلي، مصققد   مققن الع بيققة بمللغققة املع كققة اتفاشققمف

 وزلققققو  الالحققققو زلققققم هققققي مقققق ة ألو    اتققققفلم جيققققب القققق  الع بيققققة اللغققققة   اتققققةو 

 وموقق  تاقو ن ملع كقة الع بيقة الووازقد  المقش ال    اتة هو الالحو زلم الص فا

هقققو زلقققم القققذي  وأمقققم زلقققم الصققق ف الع بيقققة، بمللغقققة الالمقققمت ومعقققم  املواقققق 

 از بية كلممت الفغي ات  المقش

م اللغة الع بية، ال دان كصللم زن تعلقم قوازقدهما مثقل اللغقمت ييف تعل

األهتالبيققة األخقق ى، اللغققة الع بيقققة لققد لم قوازققد لفيسقق  كلقققم بالققمو اجلملققة الع بيقققةا 

اللغققة الع بيققة لققه  و  ملققم يف إتوققمن اللغققة بشققال هتيققدا لققذلك ، داققن أن تعلققم 

رالقققم أن تعلقققم اللغقققة الع بيقققة جيقققب أن  اققق س أقصققق  هتلقققد يف إتوقققمن الووازقققد 

 اجلملة(ا هذا ألن العد د من الطالب ال  المون الووازد اللغو ة ت كيب)

 ٗ"الص ف أ  العلو  والالحو أبوهم"

 شقال  ولد الص ف زلم ألن العلو ، مجي  زلم الص ف بأ  زل  ُ طل 

 ،الالحقو زلقما وأمقم املعقم  مقن مفالوزقة جمموزقة اجلملقة ُتظلق  بيالمقم ،كلمقة كقل

                                                           
5
 Anwar, Moch., Ilmu Shorof  matan kailani dan Nazham Almaqsud, (Bandung Sinar baru 

Aglensindo 3122) cet, h. 31. 
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 أو تاو اللقم يف مجلقة كقل حيقد  الالحقو  زلقم ألن ، العلقو  والد اتم زليه كُيطل 

 اذلك إىل ومم الشالو  ،وإز اهبم ، موضعلم

 مصطلح زلم الالحو زل  شيئني: 

من كال  العق ب هبقم أحاقم  الالمقمت الع بيقة بطة مسفالزلم بأصو   ا أ

 حم  إك ا هم وحم  ت كبةا

 آواخققق  احقققوا  مهبققق  عققق ف العققق ب قوازقققد مقققن مسقققفالطة ُمُصقققْو ٍ ب زلقققم ا ب

 وبالموا مإز اب الالم

 الع بيقققة، اجلملقققة ققققمرون ملع كقققة املسقققفمدمة الووازقققد هقققو الالحقققو إذن زلقققم  

 ٘ فبعها الذي زيد وزو ة الالواشيخ، وش وط وتشايله إز اب، وحملة

 الالوققمط مع كققة كلققو( مبع كققة زلققم الالحققو اليققو  رع كققه مققم أي)أمققم اإلزقق اب 

 أي بالمئه، و إز ابه حيث من الع بية األشيمو كلم خالهلم من دان ال  ال ئيسية

 الالحقققو املع كقققة ٙاالالمقققمت ت تيقققب  قققفمو  الظققق وف، يف  واهتلورقققه مقققم حيقققث مقققن

 اجلمل من تلسلة يف الالممت وموق  تاو ن   اتة هي معم رع ف أن داالالم

                                                           
5
 Saifulloh Al-Aziz Senali, Metode Pembelajaran Nahwu Sistem 35 Jam, Surabaya Terbit 

Terang Tanpa Tahun. h. 9 
6
 Mushthafa Al-Ghulayaini, Jami’ud Durusil Arabiyyah jilid I (Semarang Adi Grafika 

2993) h 26 
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 زالمقمت تغيق  و  اتقة ، الع بيقة اللغقة قوازقد يف احلقم ، بطبيعقة وال ،( الاال )

 هتققق ًوا  عقققد القققذي الالحقققو زلقققم يفا موقققق  كقققل يف الالمقققمت هنم قققة يف السقققافة

 هقذ  ُتسم  ،(مجلة) كلمة زليه ُ طل  والذي ،املايدة اجلملة تاو ن من واحًدا

 الع بيققة يف مجلققة تاققو ن ماورققمت أحققد هققوا اتققم  بمتققم الع بيققة بمللغققة الالمققة

 ، معم    زصم  هو أحدهم ، إلتيم املمفلاة األمسمو بني منا الاال  تسم 

 :ذلك يف مبم أهت او تبعة إىل اتم املع كة و الوسم

 اتم الام  أ
 اتم العلم  إ
 اتم اإلشم ة اٖ
 اتم املوصو  اٗ
 اتم  بدأ بأل  ومل )ا ( ا٘
 ٚاتم مالم ي اٙ

اتقققم  حقققو  حبقققث بقققاهت او البمحقققث تقققيوو  توسقققيم اتقققم املع كقققة،  ومقققن

 حتليقل" البحث زالوان البمحثون تيأخذ الذيا اتم املع كة من هت و وهو العلم،

 ا"كفمب   وس اللغة لإلمم  ز كشي واإلمم  شوبم  يف اتم العلم 

                                                           
7
 Mushthafa Al-Ghulayaini, Jami’ud Durusil Arabiyyah jilid I (Semarang Adi Grafika 

2993) h 372 
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وأمم زالد أبو حلي اتم العلم هقو   ٛ،اتم العلم اتم شمص أو هتممد

 ُتسقفمد  الق  معقم    العلقم هقو  إن اجلقم   زلي وقم  ٜواملامن،اتم شمص 

أن العلققم  الققد ن إلمققم  ووكًوققم ٓٔااألخقق ى األشققيمو أو األمققمكن أو الالققمس لفسققمية

 وبملفققميل ٔٔاغقق   أو بشقق ي كققمئن اتققم إمققم االتققم، معققا ُ ظلقق  الققذي اتققم هققو

: ماللقم املعقم     ظلق  القذي ذا  أو اجلممقد  اتقم هقو لمالع إتم أن كلم دان

 وتفأل  األو ، االتم من إليلم  الظ ( ٔ) ، أهت او ثالثة إىلاتم املع كة  تالوسم

زلققم   مققن تفاققون ثمريققمً، االتققم مققن إليلققم  الظقق ( ٕ) ،زلققم شققمص وهتققال  مققن

مقن زلقم املاق ا   وتفقأل  ، العبقم ات هياقل مقن إليلقم  الظق ( ٖ) و ،كالية ولوقب

 ام كب و

 القققذي اتقققم تع  ققق  لقققد لم الققق  اتقققم زلقققم مقققن رقققوا زلقققم شقققمص هقققو

 احمد  شيو لفسمية  سفمد 

 موهتقه التقم تع  ق  زل  اتم حيفوي اتم زلم من روا هو زلم هتال 

 احمد  شيو إىل خمص بشال
                                                           

8
 Nurul Huda, Mudah belajar Bahasa Arab, (Jakarta Amzah) 3113  h 72  

9
 Abu Hilya Salsabiila, Empat langkah dan menerjemah Kitab Gundul Metode Assasakiy 

(Bekasi Ukhwatuna 3121)  h 34 
10

 Ali Jarin dan Mustafa Amin, Tata Bahasa Arab 3 Annahwul Waddih Ibtidaiyah 

(Bandung Alma’arif 3113) h 296   
11 Imaduddin dan Sukamto, Tata Bahasa Arab Sitematis. (Jokjakarta Nurma Media Idea,       

3117) h 5 
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 ماق   أو واحقد موطق  مقن  فاقون اتم زلقم الق  من روا هو املا   زلم

 ُزَم ُ  و احلَْ    كلمة مثل

اتققم زلققم الققذي  يكققب مققن  وهققي أهتقق او، ثالثققة إىل  الوسققمزلققم امل كققب 

"هَتققموَ كلمقققة "  مثقققلت كيققب اإلضقققمكة  اتقققم زلقققم القققذي  مثققل ، وكلقققه كاليقققة" و"احلَققق  

 تقم زلقم او ا هَتقموَ  و احْلَق     كلمقة مثقل ،(خمقفلط ت تيب) فاون من ت كيب جم ي 

القق  تسققالد كلمققة إىل  كلمفققني زققن زبققم ة وهققوالققذي  يكققب مققن ت كيققب إتققالم  

 الىت تفاون من كعل وكمزلاكمثل مجلة  ،الالمة األخ ى

 زلق  حيفقوي التقم تع  ق  لقه علقم القذيالاتم  من روا هو زلم اللوب

اتقم العلقم الق  لقد لم معق  مقن رقوا مقن  زلقم الااليقة هقيااللقو  أو املقد ح كا ة

هو روا من اتم العلقم الق  لد قه معق  زلم الشمص اتم و بدأ بلاظ َأٌب وأُ ٌّا

شققيعازلم اجلققال  هققو رققوا مققن اتققم العلققم القق  اتققم ادققد ة  و سققفمد  التققم 

 لد ه مع  اتم لشيع املمصوصة أي املعيالةا

 الفحد قد وهتقه زلق  تاقمياللم مت الق اتقم العلقم  كلمقة شقال زلق  بالموً 

الع بية  اللغة "  وس كفمب يف اتم العلم  فحليلب ،  غب زلي حبثلم ملبمحثك

 ا" لإلمم  ز كشي واإلمم  شوبم 
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 اتقققم العلقققم  سقققفمد  الع بيقققة، اللغقققة   وس وخمصقققة ميالفعلققق أرشقققطة يفو 

ا اجلملقة هيمكقل زل  أمثلة وخمصة الفعليمية، املوا  يف كمثم  وات  رطم  زل 

 اتقم العلقم أن زموًمقم املفعلمقون  عق ف زيالقة، كجمقلاتقم العلقم   اتفمدا  زالد

 ليتيققب األمثلقة بعقن  لقي كيمقما اتقم جمقق   أو الاقمئن اتقم تعق  اجلملقة باليقة يف

 :الع بية اللغة تعلم موا  يف( الاال ) اجلمل يف اتم العلم

     ُغْ َكُة اجْلُُلوسِ تِْلَك  أ

   ٕٔمْاَفبِ َز  الْ  اْلَعَ بَِيةِ  ِكَفمُب الل َغةِ  إ

   حلََْم اْلبَقَوَ ةِ طََبَخ   ُزَم ُ  اٖ

     ٖٔاْلُماَلِاُغْوَن َكَذَب  اٗ

  ٗٔ اْلَمْاَفَبةِ  إُ ِْ ُد َأْن أَْذَهَب ِإىَل  ا٘

  َقْوِ  اأْلَْ ِبَعمْو ِمْن  حُمَمَّدٌ ا  َذَهَب  اٙ

   ِ٘ٔمِ وِْك َحىّت  َتمبَمْرج َمْبُسْوٌط ِمْن ِباَلُ  إْرُدْوِرِسَيم  اٚ

                                                           
12

 Indonesia Kementrian Agama, Buku siswa bahasa Arab/ Kementrian Agama Jakarta : 

kementrian Agama 3126, Untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas V. h 3 
13

 Bahasa Arab, kelas IX Semester Genap, (Solo Wijaya) h 9 
14

 Suparmin & Alfiyah, Bahasa Arab Madrasah Aliyah, (Semarang Media Pustaka tanpa 

tahun) h 29 
26

 Halimi Zuhdy, Lancar Berbahasa Arab,Preposisi, Ta’bir Modern, dan ekspresi, 

(Malang UIN-Maliki Press, 3123) h 64 
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ة اتم ملواجل) الع بية اللغة ميتعل موا  يفالسمبوة  األمثلة بعن من

 كفمب   وس اللغة لإلمم  ز كشي واإلمم  شوبم  يفو ( خط حتفلم ال  العلم 

 الذياللغة الع بية اتم العلم هو اتم    اتة ويف تاصياًل، أكث  تاس اً  تفل  مل

 من رفمان لناتم العلم  مع كة بدون ألره وأروازه، مبامرفه  ع ف أن جيب

 الع بية اللغة مفعلمو تيجد وموقعلم، اتم العلم كلم وبدونا اجلملة بالية كلم

 الذي اتم أي ،م العلمتال وش حه الد ن ألمحد وكًوما تعلملم يف صعوبة

 ، املشالة هذ  زل  بالموً  غ   أو بش ي كمئن اتم تواو االتم، معا ُ ظل 

  ون"ا   وس اللغة" كفمب يف ،اتم العلم حتليل إهت او هو البمحث خلاية كان

 جيدون الع بية اللغة مفعلمو بملفأكيد تياون ،اتم العلم وموق  كلم كلم

 اتعلملم يف صعوبة

 مشكلة البحث  . ب
زلق  الالحقو اتفالم ا زل  خلاية البحث السمب  كملبمحقث  قأب بأتقئلة البحقث، 

 الفميل:
كفققققمب   وس اللغققققة لإلمققققم  ز كشققققي بعلققققم الالحققققو يف  اتققققم العلققققم كيقققق   أ

 واإلمم  شوبم ؟
مقققققم أرقققققواا اتقققققم العلقققققم يف كفقققققمب   وس اللغقققققة لإلمقققققم  ز كشقققققي واإلمقققققم   إ

 شوبم ؟
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لإلمقم  ز كشقي واإلمقم   كي  اإلزق اب اتقم العلقم يف كفقمب   وس اللغقة اٖ
 شوبم ؟

 أهداف البحث . ج
 وأهداف البحث هلذ   تملة العلمية هي:

كفققمب   وس اللغقققة لإلمققم  ز كشقققي يف  بعلققم الالحقققو مع كققة زقققن اتققم العلقققم   أ
 اواإلمم  شوبم 

مع كققة زققن أرققواا اتققم العلققم يف كفققمب   وس اللغققة لإلمققم  ز كشققي واإلمققم   إ
 شوبم ا

يف كفمب   وس اللغة لإلمم  ز كشي واإلمقم   مع كة زن اإلز اب اتم العلم اٖ
 شوبم 

 منافع البحث . د
 وزملية رظ  ة مالمك  البحث هذا  ود 

 الالظ  ة أ
 الد اتقققققمت وإثققققق او للمع كقققققة كالققققق  مايقققققًدا البحقققققث هقققققذا  اقققققون أن  ( أ

 الع بيقققة للمفعلمقققني األكاقققم  أو األكاقققم  مقققن ومسقققم ة كمقققدخالت
 ااتم العلم الوام م حو 

 املايقققققدة للمققققوا  كمصقققققد  الد اتققققة هقققققذ  رفققققمئج اتقققققفمدا  داققققن  ( ب
 ادممثلة أحبمث إلهت او ا خ  ن للبمحثني
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 العملية إ
 مايققققدة الد اتققققة هققققذ  رفققققمئج تاققققون أن داققققن العملققققي، اجلمرققققب مققققنو 

 :األط اف ملمفل 
 الع بية اللغة تعليم ةبطل ( أ

 الع بيقة اللغقة تعليم ةبلطل والبص ة املعلوممت البحث هذا تياي 
 ااتم العلم حو 

 الع بية اللغة حممض  ( ب
 خمصقة الالحقو العلقو  زلق  الفعق ف يف البحث هذا  سلم أن دان
 ااتم العلم حو 

 قم ئ  ( ت
 حقو  الالحقو العلقو  جمقم  يف خمصقة الوقم ئ، مع كقةأن  اون ز م ة 

  اتم العلما
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 تعريف اسم العلم  .أ 
 ٔ."خرآالعلم اسم معرفة مسى به شخص أومكان أوحيوان أو أي شيئ "

 أو األممان  أو األشمخا  لتسميية ُتستخدم اليت هو اسم ادلعرفة العلم 

 نمان سمواء االسمم  معمى تظهمر اليت واسم العلم. األخرى األشياء أو احليوانات

 (.االسم يظهر الذي) ٕ.آخر شيء أي أو بشريًا امسًا

 إىل أشممار قممد النيمموذج أن إىل األصمم  أشممار الممذياسممم  هممواسممم العلممم 

 الشخص اسم هواسم العلم  فإن  هليا أليب ووفًقا ٖقرينة  أي دون زلدد شيء

 هممو اسمم العلمم أن أعمل  المواردة اآلراء بعمم  خمل  مم  فهيمه ديكم  ٗ.وادلكمان

 ومشابه مدينة أو حيوان أو شخص اسم شك  يف جيد اسم معى ُتظهر نلية

 .بالفع  ادلعرفة ألحكام

                                                           
2 Muhammad Thalib, Tata Bahasa Arab 2 ANNAHWUL WADHIH Ibtidaiyyah, 

(Bandung:PT Al Ma’arif 2002) h  
1 maduddin dan Sukamto, Tata Bahasa Arab Sitematis. (Jokjakarta Nurma Media Idea, 

2002 ) h 4  
3
 Ghulayaini دلرجع السابقا  .  ٕٓٛ 

4 Abu Hilya Salsabiila, Empat langkah dan menerjemah Kitab Gundul Metode Assasakiy. 

(Bekasi Ukhwatuna 2000) h 22 
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 إال الضمميا،ر  بعممد الثانيممة ادلرتبممة يف العلممم: تعمماىل اهلل رمحممه ادلؤلمم  قمما  

 باالتفمما   ادلعممار  أعممر  فهممذا وجمم   عمم  اهلل وهممو واحممد  مسمميى علممى عليمماً 

 وجم   عم  اهلل سموى اإلنسمان يتخيم  أن ديكم  ال ربنما  اهلل ريب  اهلل: قلت فإذا

 لكمم  ادلعممار   أعممر  هممو وجمم  عمم  اهلل اسممم هممو الممذي العلممم إن: قممالوا فلهممذا

ً  علم  الضميً  ذنر بعد اهلل رمحه ادلؤل  به أتى وذلذا الثانية  ادلرتبة يف يأيت غ

: تعماىل اهلل قما  ناجلبا   البٌ الظاهر الشيء: العلم يف األص  العلم؟ هو فيا

 هنما ولكنمه ناجلبما   أي  (ٕٖ:الشمورى) َنماأَلْعلمِ  اْلَبْحرِ  يف  اجلََْوارِ  آيَاتِهِ  َوِم ْ 

 االشمممتقا  أصممم  يف يوافقمممه أنمممه إال العربيمممة  اللغمممة بمممه جممماءت المممذي ادلعمممى غمممً

 االسمم  علمم يعمي. ( عليمه مطلقما ادلسميى يعمٌ اسمم ): ادلؤلم  فقما  وادلعى 

 همممو األمسممماء فعلمممم. ادلبتمممدأ خمممر: عليمممه. صمممفته: ادلسممميى يعمممٌ. مبتمممدأ: فاسمممم

 حاجمة بمدون أي( مطلقماً ): قوله ومعى مطلقاً  تعييناً  مسيا  يعٌ الذي االسم

 فإنممه مممثًل  اإلشممارة ناسممم بواسممطة مسمميا  يعممٌ ممما بممذل  فخممرج. واسممطة إىل

 أين األصمم  زليممد  هممذا: قلممت إذا األصمم  ألن اإلشممارة  بواسممطة مسمميا  يعممٌ

 مسميا  يعمٌ ألنمه ادلوصو   االسم به وخرج. إشارة اسم: قي  وذلذا إليه  أشً

 المذي جماء: ممثلً  قلمت فمإذا ادلسميى  يتعمٌ مل( المذي جماء: )قلت لو بالصلة 
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 بواسمممممطة مدلولمممممه يعمممممٌ فإنمممممه ادلعرفمممممة  إىل ادلضممممما  وخمممممرج. بصممممملته تعمممممٌ قمممممام 

 أن ادلهمم. احلضمور أو الغيبمة بواسمطة مسميا  يعمٌ ألنمه الضيً وخرج. اإلضافة

 وعمممدن وقمممرن وخرنقممما نجعفمممر ): قممما . العلمممم همممو مطلقممماً  مسممميا  يعمممٌ المممذي

 أتممى ولممو األمثلممة  ممم  اهلل رمحممه ادلؤلمم  أنثممر. ( وواشممق وهيلممة وشممذقم والحممق

 امرأة  اسم(: وخرنقا: )قوله. رج  اسم(: جلعفر: )قوله. لكفى مثالٌ أو مبثا 

: قوله. خرنقا تسيى بامرأة مسعت ما فإين معرو   وال عندنا مألو  غً لكنه

 عليممممه النمممي عنممممه أخمممر الممممذي القمممرين أويممم  إليهمممما ينتسممم  قبيلممممة اسمممم(: وقمممرن)

 فممممممرس  اسممممممم(: والحممممممق. )معممممممرو  بلممممممد اسممممممم(: وعممممممدن. )والسمممممملم الصمممممملة

(: وشممذقم. )وسمملم وآلممه عليممه اهلل صمملى اهلل رسممو  لنمماقيت والقصممواء نمممالعضباء

 مثمم  أمثلممة نلهمما هممذ . نلمم  اسممم(: وواشممق. )شمماة اسممم(: وهيلممة. )مجمم  اسممم

 ذلمم  مممع ولكمم  احليوانممات  ممم  أو آدم بممي ممم  إممما مألوفممة  ألشممياء ادلؤلمم  هبمما

 اهلل شمماء إن البمماب آخممر يف سمميأيت نيمما مألوفممة غممً ألشممياء أعمملم توضممع رمبمما

 ٘.تعاىل

 وهمممو. جمممن  أفمممراد مممم  واحمممد فمممرد علمممى يمممد  المممذي االسمممم همممو العلمممم

 ادلرنمممم : ثلثممممة أقسممممام ولممممه ادلرنمممم   والعلممممم سممممليم  حنممممو ادلفممممرد العلممممم: قسمممميان
                                                           

5
21 ص. مالك ابن ألفية شرح   
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 اإلسممنادي  وادلرنمم  حلممم  بيممت حنممو ادل جممي  وادلرنمم  اهلل  عبممد حنممو اإلضممايف 

 وهممي الكنيممة : قسمميٌ إىل العلممم اسممم ينقسممم أخممرى جهممة ممم . شممرا تممأب  حنممو

 االسمم وهمو واللقم   عمامر  وأم يوسم  أيب حنمو أم  أو بمأب تبتمدأ اليت األمساء

 .العباسي اخلليفة هارون لق  الرشيد مث  الذم  أو ادلدح دلعى ادلتضي 

ٌّ  علمممى يَمممُد    اسممممٌ  الَعلَممممْ إذان   نخالمممد قرينمممة بمممل وضمممعه  حبَسممم  معممم

 واألهنمار والقبا،م  والمد و ِ  واألشخا  البلد أمساء ومنه. والّني ِ  وِدَمشقَ  وفاطيةَ 

 .واجلبا  والبحار

 يضمممر  ال اإلتفممما  حبسممم  االشممم ا  ألن  "وضمممعه حبسممم " قلنممما وإمنممما)

ًون  أشخا  به ادلسيى نخلي   حبسم  نمان امنما التسميية يف فاشم انهم نثم

 وضمع امنما الواضمعٌ م  واحد ن  ألن الوضع  حبس  ال والتصاد   اإلتفا 

 الوضع حبس  اختصا  ذلا فلي  نرج   النكرة أما. بعينه لواحد االسم هذا

 ونمذا جنسمها  أفمراد مم  فمرد ن  بٌ شا،عة وضعها قد فالواضع واحدة  بذات

 يعممٌ والعلمم.قمدمنا نيمما اإلشمارة  وأمسماء نالضميا،ر األجنمماس أمسماء مم  ادلعرفمة

 أو المممتكلم بقرينمممة مسممميا  يعمممٌ فالضممميً ادلعمممار   بقيمممة أمممما قرينمممة بمممل مسممميا 

 واسمم. معنويمة أو حسمية إشمارة بواسمطة يعينمه اإلشمارة واسمم. الغيبة أو اخلطاب
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. بواسممطتها يعينممه بممأ  وادلعممّر . بعممد  تممذنر المميت اجليلممة بواسممطة يعينممه ادلوصممو 

 معرفممة إىل ادلضممافة والنكممرة. بممه قصممدها بواسممطة تعينممه بالنممداء ادلقصممودة والنكممرة

 .(إليها إضافتها بواسطة تعينه

فممردُ  اَلعلمممُ هممو  العلممم إعممرابو 
ُ
 أو رفممعٍ  ممم  الكمملمُ  يقتضمميه نيمما يُعممَربُ  ادل

ًٌ  جمماء" جرٍّ حنممو أو نصمم ٍ  ًاً  ورأيممتُ  زهمم ًٍ  ومممررتُ  زهمم  اإلضممايف   وادلرّنمم ُ ". بمم ه

 .باإلضافة الثاين اجل ءُ  وُُير الكلُم  يقتضيه نيا األوَّ ُ  ُج ؤ ُ  يُعَربُ 

 مل إن الثمماين  وجمم ؤ ُ  دا،يمماً  مفتوحمماً  االو  جمم ؤ ُ  يكممون ادل جممي   وادلرنمم ُ 

 ممممم َ  ممنممممو ٌ  ألنممممه بالفتحممممة  وُُيممممرّ  وينصمممم ُ  بالضممممية  يُرفممممعُ   "َويْممممهِ " نليممممةَ  يكمممم 

 ورأيممممتُ  اذلممممواء  طيبممممةُ  بلممممدةٌ  بعلبمممم   " مثمممم  ادل جممممّي  وال نيمممم  للعلييّممممة الّصممممر 

 علمى مبنيًّما يك ْ " َوْيهِ " نليةَ  الثاين ج ؤ ُ  نان وإن بعلب َّ  ِإىل وسافرت بعلب َّ 

 يف مرنمممم  ُ  يقتضمممميه نيمممما جممممرٍّ  أو نصمممم ٍ  أو رفممممعٍ  زلمممم ّ  يف وهممممو دا،يمممماً  الكسممممر

 وادلرنَّم ُ ".سميبويهِ  علمى اهللِ  وَرمحمةُ  سيبويِه  اهللُ  وَرِحم ِسيبويِه  ُرِحم" مث  اجليلة 

 إعرابهُ  ويكونُ  األحوا   مجيع يف لفظه على فُيحكى حاله على يبقى اإلسنادي  

 ".احلق   جبادَ  ومررتُ  احلق   جادَ  ورأيتُ  احلق   جادَ  جاء" تقو  تقديريًّا 
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 وبْيمتَ  بَممْيَص  نَحمْيصَ  رلمرا ُ  جمرى وما عشَر  نخيسةَ  الَعَديّ  وادلرنَّ ُ 

 وُيمموزُ . العلييممة قبمم  نانمما نيمما بنا،هيمما  علممى أبقيتهيمما هبيمما  مَسَّيممتَ  إن بَمْيممَت 

 بعلبم َّ " رلمرى فيجرِيمانِ . َم جيَّمانِ  ُمرنَّبمانِ  نأهنيما. ينصمر ُ  مماال ِإعرابَ  إعراهُبيا

 .َأوىل واألو ". وَحضرموت

 أو شممخص أو بلممد اسممم يظهممر الممذي باسممم أخممرى اسممم العلممم  يتضممي 

 جب . أو حبر أو هنر أو أمة أو قبيلة

 تقسيم اسم العلم .ب 
مرنمم    منهمما  مفممرد ثلثممة  إىلينقسممم   أن علممم اسممم وفقمما إلمممام الممدي 

 أضما  ألنمه  أربعمة إىل علمم اسمم  ينقسم غياالينل أماو  ٙ مرن  م جيةو إضافة 

 .الدي إمام  قاذلا اليت الثلثة األج اء ذل  يف مبا ٚ مرن  إسناد

 :اسم العلم ادلفرد

 َامْحَُد     َسِلْيٌم 

 اسم العلم الذي ت ن  م  مرن  اإلضايف:

     َعْبُد اللَّهْ     َعْبُد الرَّمْحَ 

 اسم العلم الذي ت ن  م  مرن  ادل جي:
                                                           

6
 Imaduddin, دلرجع السابقا  .  ٘ 

1
 Ghulayaini , دلرجع السابقا  .  ٕٜٓ 
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     بَمْعَلَب َ     ِسْيبَمَوْيهِ 

 ت ن  م  مرن  اإلسناد:اسم العلم الذي 

    َجاَء احلَْق        تَأَبََّ  َشرَّا

   قَمْرنَاَها     َشابَ 

 علم لق . وعلم ننية علم اسم

 فممإن   ال أم ممما شمميًاا تظهممر نانممت إذا وممما الواضمم  ممم  إليهمما نظرنمما إذا

 مث وعلممم اللقمم .  علممم ننيممة اسممم العلممم  :أنمموا  ثلثممة إىل تنقسممم علمممال

 وأتمممى: يعمممي مقدممممة  حممما : امسممماً ... [. ولقبممما وننيمممةً  أتمممى وامسممماً : ] قممما 

: ولقبمممماً . ننيممممة وأتممممى: يعممممي( امسمممماً ) علممممى معطوفممممة: وننيممممة. امسمممماً  العلممممم

 ممم  الشممطر هممذا يف ادلؤلمم  فبممٌ. لقبمماً  وأتممى: أي( امسمماً ) علممى معطوفممة

 -. وننيممة -. اسممم -: أقسممام ثلثممة إىل ينقسممم العلممم أن األرجمموزة هممذ 

 أو مبممدح إشممعار بممدون ادلسمميى علممى علمممة جعمم  ممما: فاالسممم. ولقمم 

 مممما: واللقممم . أمسممماء األعممملم وغالممم    خالمممد   بكمممر   زيمممد: مثممم  ذم 

 مشمعر اسمم فإنه رج   اسم قفة : مث  ذم  أو مبدح مشعراً  علياً  جع 

 لق : العابدي  زي . احلاجات فيه توضع إناء القفة أن يل ويظهر. بذم
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 الثالم . لق  فهو ذم أو مبدح مشعراً  علياً  وضع فيا مبدح  أشعر ألنه

: مث  خا   أو عم أو: قا  وبعضهم. أم أو بأب صدر ما وهي: ننية

.  ادلطلممم  عبمممد بممم  العبممماس ل وجمممة   الفضممم  أم   هريمممرة أيب   بكمممر أيب

 ادلممدح  علممى يممد  مبمما الشممخص نممي إذا لقبمماً  ننيممةً  الكنيممة تكممون وقممد

 أنمه باعتبمار ولقم  بمأب  صمدر أنمه باعتبمار ننيمة فهمو   اجلود أبو: مث 

 .مبدح يشعر

 مجلمة عم  عبمارة همو علمم اسمم ٛواللقم . ننيمة غمً علمم  علم اسمم (ٔ

ادلثمممما :  ٜ.ال أم ادلمممدي  ُتظهممممر اجليلمممة نانممممت إذا مممما لشممممرح تتكمممون

 َسِعْيٌد   َحْنظََلْة   ُعَيٌر  زَْيٌد  أم  أب.

نلممثم    النطممق: أم  أب أم ويسممبقها النمماس علممى يممد  علممم ننيممة مممما (ٕ

 أيب الفض .

علم لق  هو الكلية اليت تمد  علمم اسمم النماس ولمه ادلمدح  ادلثما :  (ٖ

 زَْيَ  الَعاِبِدْيَ   الرَِّشْيُد.

                                                           
1
 Imaduddin, دلرجع السابقا  .  ٘ 

1
 Ghulayaini , دلرجع السابقا  .  ٕٜٓ 
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 ممممع( األممممة) النسمممبة يسمممتخدم المممذي االسمممم همممو علمممم اللقممم  وتتضمممي 

 ادلصري  البغداد  التيييى  اذلامسى. :مث . ادلدينة أو البلد أو القبيلة أو العا،لة

 الكنية واللق  حكم علم

فيبمممدأ علمممم  .واحمممد شمممخص باسمممم ممممدرج اسمممم العلمممم واللقممم  نمممان إذا

 أَُوْي  الَقرين وَهاُرْوُن الرَِّشْيد :مث . اللق تليهامث   اسم

وإذا ت نمممم  اسممممم العلممممم والكنيممممة فلممممي  حكممممم يف تقممممدم االكليممممة عنممممد 

 ُعيُر أَبُمْو َحْفِ   أَبُمْو َحْفِ  ُعَيُر.  مث : ترني  اجليلة

  وإذا ت نممم  ألفظمممان نعلمممم ادلفمممرد فلفمممل األو  يضممما  إيل لفمممل الثممماين

 مث : َخاِلُد ََتيٍم  وَخاِلُد ََتِْيٍم َهَذا.

 الثمممممماين اجملممممما  أو بمممممأل  والم )ا (  مصمممممحوبًا األو  النطممممما  يكممممم  ومل

 تتبمممع أن فيجممم  اللفمممل  بعلممممة ادلصمممحوباسمممم الصمممفة ممممع )ا (  مممم  مشمممتق

 يمتم أال وُيم   عطما  بيمان والبد    م  نلً  األوىل الثانية ادلنطوقة الكليات

هذا احلَماِرُث " :مث  الثانية ادلنطوقة الكليات إىل األوىل ادلنطوقة الكليات ترمجة

 طَّاِ،ٌي َمْشُهورًا بِالَكِرْْي".َرِحَم اهللُ َهاُرْوَن الرَِّشْيد  َناَن َخاََتُ الرَْيٌد  

 علم ادلرجت  وعلم ادلنقو 
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 مل النطمق أن يعمي وهمذا  العلمم ذاهتا حبد أظهرت طبيعة هو علم ادلرجت 

 العلمم اسممأي  العلمم  مثم : ُسمَعاُد وُعَيمُر. غً آخر شيء أي يف أبًدا يستخدم

 قبم  يسمتعي  ومل عليما  األممر أو  مم  األعملم أمسماء مم  وضمع مما هو: ادلرجت 

 زلب  وعير  ومحدان  وأدد  سعاد : مث . العليية غً يف ذل 

 النطمممق لكممم  نعلمممم  يسمممتخدم نطمممق عممم  عبمممارة وأمممما علمممم ادلنقمممو  همممي

 ال العلممم النطمق ألن سمابًقا ُتسممتخدم نانمت الميت ادلنطوقممة الكليمات مم  ممأخوذ

  علم.ن يستخدم

: مثمممم  العلييممممة قبمممم  فيممممه اسممممتعياله سمممبق شمممميء ممممم  نقمممم  ممممما  اسممممأي 

 منقمو  فبعضمها.وأسمد وحجمر  وثمور  وعابمد  وسمامل  وفاضم   وحامد  ماجد 

 يف مفمممرد اسمممم عمم  النقممم  يكمممون قممد. أمسممماء عممم  منقممو  وبعضمممها صمممفات  عمم 

 أو امسيممة مجلممة عمم  النقمم  يكممون فق  وقممد الفعمم  عمم  النقمم  يكممون وقممد لفظممه 

 قطممع إىل اذليمم ة تتغممً وصمم   هبيمم ة مبممدوء لفممل ممم  العلممم اسممم نقمم  وإذا فعليممة

 علمال هذا ؤخذي لنساء أمساء هي وإبتسام و وإنتصار  اعتدا  : مث  النق  بعد

 :م  األحيان بع  يف

 مصدر: َفْضٌ   رَْيدٌ  (ٔ
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 اسم اجلن : أَسدٌ  (ٕ

 اسم الصفة: َسِعْيٌد  مْسُعْوٌد  َحاِرٌث. (ٖ

 ُقْم  حْيَي  َيْشُكُر  أَبَاَب  ََشََر.فع :  (ٗ

ٌد َعْبُدُ . (٘  مجلة اإلمسية: زُلَيَّ

ٙ) .  مجلة الفعلية: تَأَبََّ  َشرَّ  َجاَء احَلقَّ

 واجلن خص علم الش

 ال بعينمه  شمخص علمى يمد  المذي العلمم اسمم: همو شخصمي علمم اسم

ً   فيمممه يشمممارنه . مكمممة فاطيمممة  يوسممم   زليمممد : حنمممو. قرينمممة  إىل حيتممماج وال غممم

 أو لبشممر امسمما يكممون نممأن بذاتممه معممٌ علممى داللتممه أي معنمموي حكممم:وحكيممه

 ً  الطمممما،رات  والسمممميارات  والنجمممموم  وادلممممدن  والقبا،مممم   الممممبلد  أمسمممماء ممممم  غمممم

ًهمما علممى يطلممق ال معممٌ اسممم ذلمما مممما والكتمم    يف ويتعممٌ لفظممي حكممم أو. غ

 بمممه أو االبتمممداء يضممما  وجواز وال والممملم  بممماألل  يعمممر  ال العلمممم اسمممم نمممون

 يف مشمماهبا يكممون أن ديكمم  نيمما الصممر   ممم  دينممع نيمما حمما   صمماح  رلياممه

 .ادلضارعة لألفعا  صيغته
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 أشممار قممد العنصممر أو الشممخص نممان إذا وممما معممٌ جانمم  ممم  انطلقًمما

 علم الشخص وعلم اجلن . ومها  لعلما م  نوعان هنا  ذل   إىل

 إىل لإلشممارة األصمم  يف يسممتخدم نممان الممذي النطممق همموالشممخص  علممم

 بعم  يف مملونمةالشمخص  علمم أن مم  لرغم األنوا  مجيع تغطي ومل معٌ شيء

 بممٌ( االسممم نفمم  لممديهم أشممخا  عممدة) واحممد شممخص ممم  ألنثممر األحيممان

 :مث 

 ل  الغابة ولي  الثعل َأيب جْعٍد : اسم ن (ٔ

 رسيافالال  ادلِنْسَرى  : اسم  (ٕ

 اينرومالال  ادلقَمْيَصَر   : اسم  (ٖ

 ان   : اسم ادلال  ال نياخاق (ٗ

  ييالتُمتَِّبٌع     : اسم ادلال   (٘

 : اسم ادلال  احلبشيلنََّجاِشي   (ٙ

 الِقْبِطي ِفْرَعْوَن    : اسم ادلال  (ٚ

 الَع ِْي     : اسم ادلال  ادلصر (ٛ

 وأحينا علم الشخص مث : 
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 . اسم الشيئ )لي  الكنية واللق (  مث : "ثعالة" السم األعشاب (أ 

  "َأيب اسممممم الكنيممممة )المممميت تبممممدأ بممممأب وأم(  مثمممم : "أُم  َعممممرِْيَ " اسممممم احليمممموان (ب 

" األعشاب.أَ "احلَاِرْث" النير   ٌْ  يب احِلَص

"اأَلْحطَم " القمم   "ِذي النَّمماب" اسمم اللقمم  )تضمي  ادلممدح وازدراء(  مثمم :  (ج 

 احلن ر.

 أي اجملمممرد  العمممام العقلمممي لليعمممى ادلوضمممو  االسمممم همممو: اجلمممن  علمممم اسممممو 

  أسامة  مث  ادلعنوية الناحية م  النكرة حكم يف انه ولو احملضة الذهنية للحقيقة

 ويطلممق. الممدغفاء أبممو األسممد  علممى يطلقممان جممن  علممم امسمما ومهمما احلممارث وأبممو

 ادلعنويممممة االحكممممام نفمممم  ولممممه. اخل بذاتممممه شممممخص يعممممٌ أن دون األمحممممق علممممى

 شميء أو شميء مبعمى األممر يتعلمق عنمدما جمن .الشخصمي العلم السم والفظية

 اسممم تقممدم ال اسممم العلممم اجلممن  ألن  اسممم النكممرة إىل ينتيممي فهممو عليممه  ُيطلممق

  .الك  ولك  واحد شيء

 ثُمَعاَلٌة ُمَراوِغٌ  :يكون ادلبتدأ  مث  أن ديك  ( أ

 ديك  أن يكون شبه احلا   مث : َهَذا َأَساَمُة ُمْقِبًل. ( ب
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مثمم   ابْمَتعِممْد ِمممْ  ديكمم  أن يكممون اسممم بغممً تنمموي  )اسممم غممً منصممر (  ( ت

 ثُمَعالٌة. 

 إىل العلمممم قسمممم أوالً  أنمممه همممي ادلؤلممم  ذنرهممما الممميت التقسمممييات أن واحلاصممم 

 مفعممو   واسممم جممن   واسممم مصممدر  ممم  يكممون وادلنقممو . ومرجتمم  منقممو 

. وي يمممد َشمممر : مثممم  الفعممم  مممم  ادلنقمممو  ومنمممه مبالغمممة  وصممميغة فاعممم   واسمممم

 وأدد  سممممعاد مثمممم  العلممممم  قبمممم  بممممه يسممممم مل الممممذي ادلرجتمممم : الثمممماين والقسممممم

 وإىل مجلمممة إىل آخمممر تقسممميياً  قسممميه مث. ذلممم  مممم  وممممرْي زينممم  أن والظممماهر

 م جيممماً  ترنيبممماً  ومرنممم  مجلمممة  ترنيممم  مرنممم  إىل: فقممم  شمممات وإن مرنممم  

 ونيفيمممة فعليمممة  مجلمممة مممم  ويكمممون امسيمممة مجلمممة مممم  يكمممون مجلمممة مممم  وادلرنممم 

 اإلعممراب علمممات وتقممدر زلكيممة عليممه هممي ممما علممى اجليلممة تبقممي أن إعرابممه

 فمذنر ادل جمي ال نيم  أما. احلكاية ظهورها م  ادلانع: وتقو  تقديراً  عليها

 فيمما هبمما  خيممتم مل ممما: والثمماين بويممه  خممتم ممما األو : قسمميٌ إىل ينقسممم أنممه

 فهممو هبمما خيممتم مل وممما احلمماالت  مجيممع يف الكسممر علممى مبممي فهممو بويممه خممتم

 واهلل ينصمممر   ال اسمممم ألنمممه الكسمممرة عممم  نيابمممة بالفتحمممة ُيمممر أنمممه إال معمممرب

 منقمو  أنمه تعمر  أن وادلرجتم   للينقمو  بالنسبة التقسيم م  والفا،دة. أعلم
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 فيممه يكمون فقممد الفاعم  اسممم مم  نقمم  إذا: للينقمو  بالنسممبة وأيضماً  ومرجتم  

 المممذي ادلعمممى علمممى دا  أنمممه وهمممو الرسمممو   وأمسممماء اهلل ألمسممماء بالنسمممبة فا،مممدة

 .منه اشتق

 نكمما،  الباحمم  سيسممتخدمه قسممم لكمم  اسممم العلممم وفًقمما تقسمميم وبالتممايل

 .نتاب دروس اللغة لدراسة ادلادي الكا،  ووص  حتلي . لتقليله رمسي

 الدراسيةكتاب تعريف   .ج 
 الميت بالكتم  مهتم الباح  ألن. اللغة دروس نتاب البح  هذا حتل 

 يف مسمما،ية مناقشممة وهنمما  ادلسمماء تسممتخدم المميت اجليمم  ممم  العديممد علممى حتتمموي

 ادلسممممممما،ية ادلناقشمممممممة مبراجعمممممممة أيًضممممممما مهمممممممتم الباحممممممم  أن جانممممممم  إىل الكتممممممماب 

 يف) ةبمممالطل وتسممهي  فهمممم علممى قممادرة اجليمممدة التعليييممة ادلمممواد ونتمم . بالتفصممي 

 (.الفهم

 يتقنمممه أن ُيممم  المممذي ادلمممنه  زلتويمممات مجيمممع همممي التعليييمممة ادلمممواد وأمممما

 يف ممادة لكم  الكفماءة معمايً حتقيمق سميا  يف األساسية للكفاءات وفًقا ةبالطل

 يف حمى المتعلم  عيليمة يف أمهيمة األنثمر اجل ء هو ادلوضو . معينة تعلييية وحدة

 ادلوضمو   ( ادلوضمو  علمى يرن  الذي التعلم) ادلوضو  على يرن  الذي التدري 

 .التعلم أنشطة جوهر هو
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 ادلعرفممة تشممً. وادلواقمم  وادلهممارات  ادلعرفممة : إىل ادلوضممو  تقسمميم ديكمم 

 مبختلمممممم  ادلعرفممممممة تممممممرتب  وبالتممممممايل  ةبممممممالطل أذهممممممان يف ادلخ نممممممة ادلعلومممممممات إىل

 حبيمم  وإتقاهنمما  حفظهمما ةبممالطل علممى ُيمم  والمميت حفظهمما ُيمم  المميت ادلعلومممات

 .أخرى مرة عنها التعبً احلاجة عند ةبللطل ديك 

 شمممخص هبممما يقممموم( جسمممدية وغمممً جسمممدية) أفعممما  إىل ادلهمممارات تشمممً

 إىل الشمممخص ميممم  إىل" ادلوقممم " يشمممً. معينمممة أهمممدا  لتحقيمممق نفمممؤة بطريقمممة

 ٓٔ.صحيحة أهنا الطلب يعتقد اليت وادلعايً للقيم وفًقا التصر 

 يف ادلوضمو  أو احملتويمات تغليم  يف االعتبمارات مم  بالعديمد يتعلق فييا

 :ذل  يف مبا التعلييية ادلواد

 لمه التخطمي  يمتم مما ن  أن يعي وهذا حتقيقها  اليت األهدا ب التوافق (ٔ

 .ادلثلى التعلم أهدا  لتحقيق توجيهه يتم ادلادة تعباة ذل  يف مبا

 فإن وبالتايل . الطلب تعلم تسهي  هبد  ادلوضو  ح م يتم البساطة  (ٕ

 .مراعاهتا ُي  اليت االعتبارات م  واحدة هي والتغلي  التعباة بساطة

                                                           
22

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran,  (Jakarta, PT Bumi 

Aksara, 2002), h. 040. 
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 مم  عناصر هنا  تكون أن ُي  ح مة ن  يف الرسالة  تصييم عناصر (ٖ

 جممم ًءا التوضممميحية التسممميية عناصمممر تكمممون أن ُيممم  والتعليقمممات  الصممور

 إذا مما همو الناجحمة التعبامة معمايً أحمد ألن. التقمدديي العرض تقنية م 

 .ال أم الفهم سه  ادلقدمة ادلعلومات أو الرسالة تغلي  نان

 إىل تمممؤدي أقسمممام يف التعليييممة ادلمممواد ترتيممم  يممتم أن ُيممم  ادلمممواد  تنظمميم (ٗ

 شممك  يف ترتيبهمما عنممد أنممر بسممهولة التعليييممة ادلممواد فهممم سمميتم. الكمم 

 .حثية بطريقة تعباتها يتم مواد شك  يف أو الوحدات أصغر

 ُيمم    األشممكا  ممم  شممك  بممأي   االسممتخدام نيفيممة حممو  تعلييممات (٘

 هممذا. اسممتخدامها لكيفيممة توجيهيممة مبممادئ والتغليمم  التعباممة مممواد إعممداد

 مثمم  ادلسممتق  للممتعلم التعليييممة ادلممواد حمم م يممتم عنممدما خاصممةً  جممًدا مهممم

 ٔٔ.ذل  إىل وما التفاعلية ادلدرلة واألقرا  النيطية الوحدات

 والمممممميت منهجممممممي  بشممممممك  مرتبممممممة مممممممواد أو مممممممواد هممممممي التعليييممممممة ادلممممممواد

 ممموارد هممي التعليييممة ادلممواد. الممتعلم عيليممة يف والطمملب ادلعليممون يسممتخدمها

 الكتمم  تعتممر. الممتعلم عيليممة جنمماح دعممم يف اآلن حممى مهممم دور ذلمما تعليييممة

                                                           
22

 Wina Sanjaya دلرجع السابقا   .  ٔ٘ٔ 
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 مرحلة يف األساسية الرنا،  إحدى يف ادلنه  مكون يف هاما عنصرا ادلدرسية

 .التعليم

 بالكتم  مهتيمون البماحثٌ ألن. اللغوية اللغة نتاب الدراسة هذ  حتل 

 أن جانمم  إىل   ادلسمماء تسممتخدم المميت اجليمم  ممم  العديممد علممى حتتمموي المميت

 ونتم . بالتفصمي  ادلسماء مناقشمة مراجعمة يف بالرغبة أيًضا مهتيون الباحثٌ

 (الفهم يف) الطلب وتسهي  فهم على قادرة اجليدة التعلييية ادلواد

 احلديثمة ادلعليمٌ أنمواخ يف تمدرس الميت المدروس م  واحدة هي العربية اللغة

   العربيمة اللغمة معرفمة خمل  م . إندونيسيا أحناء مجيع يف ادلنتشرة واخلرُيٌ

 ونتممم  واحلمممدي  القمممرآن معمممى معرفمممة مممم  بسمممهولة نمممتيك  أن ادلمممأمو  مممم 

 ال والميت   العمامل همذا يف ادلوجمودة العربيمة باللغمة األدب م  والعديد العلياء

 .اآلخري . وادلعرفة والثقافة الدي  معرفة مع مستيرة مجيعها ت ا 

 العربيممة باللغممة مدرسممي نتمماب هممو العربيممة باللغممة ادلدرسممي الكتمماب هممذا

 أخممرى طرقًمما ويسممتخدم   األوليممة مراحلممه يف ادلباشممرة للطريقممة األولويممة يعطممي

 العربيمة اللغمة إتقمان أساس هو أويل درس هو الكتاب هذا. التالية ادلرحلة يف

 .اليومي التحدث دليارسة استخدامه وديك 
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