
 الباب الرابع

 تطبيق اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية ىف سورة األنبياء لتعليم النحو

اإلمسية و  يدور البحث ىف هذا الباب الثاىن حول األمور املتعلقة بتطبيق اجلملة

، وهي )أ( تعريف التطبيق، )ب( تعريف ىف سورة األنبياء لتعليم النحو اجلملة الفعلية

 علم النحو، )د( مفهوم عن التعليم النحو، )ه( تطبيق اجلملةالتعليم، )ج( تعريف 

 . ىف سورة األنبياء لتعليم النحو اإلمسية و اجلملة الفعلية

 ( تعريف التطبيق . أ

التطبيق هو فعل التقدمي، بينما وفقا لبعض اخلرباء، فإن التطبيق هو ممارسة 

ولصاحل مصلحة ملمارسة نظرية و أسلوب و أشياء أخرى لتحقيق أهداف معينة 

    1جمموعة أو جمموعة مت التخطيط هلا وترتيبها مسبقا.

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia.  



، كالتنفيذ  مالنظا آلية وأاإلجراءات  وو األنشطة أحن هالتنفيذ )التنفيذ( موج

  2.النشاط هدافقيق أوحت خمططنشاط ، بل نشاط  ردجمليس 

 افدهاألني نشطة اليت تضبط عملية التفاعل بو توسيع لألهالتنفيذ )التنفيذ( 

 3.قراطية فعالةو بريو حقيقها كتتطلب شبكة تنفيذية اإلجراءات لتو 

بناء على هذه املفاهيم، ميكن اإلستنتاج أن كلمة "تطبيق" تتلخص ىف 

األنشطة, أو وجود إجراءات، أو آلية النظام. تشري عبارة "اآللية" إىل ان التنفيذ 

ليس جمرد النشاط، ولكنه نشاط يتم ختطيطه وتنفيذه بشكل جد استنادا على 

 معايري مرجعية معينة لتحقيق أهداف النشاط.  

 ف التعليم( تعري . ب

(" : الىت تسمى ىف اللغة instruction"تعليمات )كان التعليم هو ترمجة كلمة 

فإن معىن التعليم  ، وبذلكمبعىن توصيل األفكار Intruere وأ  instructurاليواننية 
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هو توصيل األفكار أو الآلراء الىت متت معاجلتها ذات معىن عن طريق التعليم. هذا 

 4املعلمني من عوامل التغيري. املعىن مييل كثريا إىل

و كانت كلمة "التعليم" مشتاق من لفظ "عّلم" وهو أيتى مبعىن "عملية  

العمل، وطريقة التعليم أو تدريس الشيء، و شأن التعليم أو كل شيء له عالقة 

    5أبمورة التعليم.

داف هأ اولة إليصال الطالب على حتقيقحمو عملية التدريس يف هالتعليم 

على  واإلستمرار يف تطوير أساليب وطرق التدريس لتسهيل الطالب التعلم

يف  همستمر, ألن ذا ينبغي أن يكون بشكلهوب يف التعلم. و مطلهاكتساب ما 

ستفادة من الدروس امل ليطوير علمنيتعليمية تنمو اليت يتطلب املعامل التكنولوجيا ال

 6.وجودةامل خالل الوسيلة
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 ( تعريف علم النحوج.

روع اللغة العربية كما أثر حول تعليم النحو أو جدل يف أي فرع من ف مل يثر

اليت تصبط   النحوية, وكأن اللغة العربية ليست اجملموعة من القواعد القواعد

ومبا يرجع ذلك إى    عالقات الكلمات واجلمل ببعضها, وتضبط أواخر الكلمات.

فهوم اخلاطئ    املىل, أو إالعامة  الوزن الذي أعطى لدروس النحو يف خطة الدراسة

 7ه.النحو, ووظيفتىن عفهوم اخلاطئ مل  املىل, أو إهلطريقة تعليم

و أما  8النحو هو قواعد يعرف هبا أحوال الكلمات العربية إعرااب و بناءا. 

التعريف عند فؤاد نعمة يعىن قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط 
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علم النحو يسمى أيضا بعلم تراكيب الكالم وهو  9إعراهبا.أواخر الكلمة وكيفية 

 10أحل الكلمات معا وتصري فرقة الكلمة أو اجلملة.

علم النحو هو فرع من علم اللغة الذى يبحث عن ترتيب الكلمات ضمن 

اجلملة كما دور تراكيب الكالم ىف الكلمة مثل الفاعل واخلرب واملبتدأ وغريهم. 

إلعراب وهو ضوابط عن تغيري الشكل األخر من الكلمة ويدعوه بعض علم قواعد ا

11ألن حمل در تراكيب الكالم أو بوجود عوامل اإلعراب.
  

عن أصول تكوين اجلملة وقواعد األعراب. يبحث  هو علم يبحث فيهالنحو 

تلف القواعد والضوابط اليت خمموضوع أتليف اجلملة فيقدم لنا  علم النحو العريب يف

أيدينا األصول العامة لتكوين  بنياجلمل يف اللغة العربية، وتضع دد لنا أساليب حت

ر اليت تكتسبها لكلمة من مواقعها يف هلة. وكذلك يبحث يف اآلاثر والظوااجلم
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فعولية أو وية كاإلبتداء والفاعلية أو املالنحوظيفتها فيها، سواء كانت معاين اجلملة و 

حلذف واإلعراب والبناء وما وا  والذكر روالتأخ ميوية كالتقدالنحأحكاما 

القانون النهائ ه علم القواعد الذي يعرف ب و هولنحوفقا العلماء، علم ا12إليها.

 13.يتعلق هبا الكلمة العربية يف ترتيبها، سواء كان من حيث إعراهبا و بنائها و ما

  مفهوم عن التعليم النحو .(د

املراد بتعليم علم النحو هو عمل الطالب ىف فهم نظرايت علم النحو. و يعلم 

 املعلم هذا العلم أبهداف تعليم النحو، و أمهية تعليم النحو، و طريقة تعليم النحو.  

 أهداف تعليم النحو .1

 فتعليم القواعد النحوية ينبغي أن حيقق للمتعلم هدفني: 
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اهلدف األول هو فهم ما يقرؤه ويسمعه، حيث بدراسة تلك القواعد 

 والتعرف عليها تعتدل ىف ذهنه املفاهيم وال تضيع املعاىن. 

اهلدف الثاين هو وضع ما يكتبه أو حيدثه ىف صياغه مفهمة، حيث إن 

مراعة تلك القواعد النحوية وتعلمها ينبغي ىف املقام األول أن تعصم اللسان 

اخلطأ ىف بناء الكلمات أو ضبط أو أواخرها إعانة للقارئ أو السامع  والقلم عن

 14على أن يفهم عنه ما يريده أن يفهم.

 ويذكر ىف كتاب األخر إن أهداف تعليم النحو فيما يلى:

 إقدار املتعلم على القراءة بطريقة خالية اللحن.  (1

إكساب املتعلم القدرة على الكتاب الصحيحة السليمة من اخلطإ املتفقة مع  (2

 القواعد املتعارف عليها. 
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 مساعدة التعليم على جودة النطق وصحة األداء عند التحدث. (3

إكساب املتعلم القدرة على فهم املسموع ومتييز املتفق مع قواعد اللغة من  (4

 املختلف معنها.

فهم املسموع على مالحظة الدقيقة، واإلستنتاج، إقدار املتعلم القدرة على  (5

واملقارنة، وإصدار األحكام، و ادراك العالقات على أجزاء الكالم ومتييزها 

 على النحو املناسب.

االسهام ىف اتساع دائرة القاموس اللغوي لدي املتعلم و إمداده بثروة لغوية من  (6

  خالل النصوص الراقية الىت يتعلم القواعد من خالهلا.

مساعدة التعلم على تكوين حس لغوي جيد، وملكة لغوية سليمة يفهم من  (7

خالهلا اللغة املنقولة ويذوقها، مبا يعينها على نقد الكالم، ومتييز صزابه، 

  15وتوظيف الفقرات والتاكيب واملفردات بطريقة سليمة.
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 أمهية تعليم النحو .2

 16إن أمهية التعليم قواعد النحو كثري، منها: 

ىل قواعد على أنه جزء من كل وهو اللغة وال ينبغى أبي حال أن النظر إ . أ

يطغى اجلزء على كل معىن أنه ال ينظر إىل القواعد كمجموعة قوانني حتفظ 

فقط، ولكنها إذا حفظت  ففى نطاق الكل ويكون ذلك اتبعا للفهم و 

التطبيق. و من هنا درس القواعد يعاجل ىف جانب املعىن، و اخلط، والرسم 

الئ وما ميكن أن يتصل ابلقواعد حبيث تبد وكأهنا وسيلة ضمن وسائل اإلم

 آخر لفهم اللغة. 

تدريس القواعد يتم من خالل قطعه أدبية متكاملة تؤدى معىن مفيدا يتصل  . ب

حبياة التلميذ، ويرى التلميذ فيها لغة ختاطب حاجة ىف نفسه، وتسمو 
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ابإلضافة إىل ما توضحه أبسلوبه، وتزيد من ثقافته، وتوسع من دائرة معارفه 

 القواعد اللغوية. 

تدريب التالميذ على القواعد أمر ضروري، ألن جناح التلميذ ىف تطبيق ما  . ت

تعلمه يولد إليه جناحات أخرى، ويستخدم ىف ذلك التدريب الشفهي 

والتحريري ألن جمرد فهم التالميذ للقاعدة ال يفكر ىف أن تصبح مراعاة 

 ادات ال ترسخ إال بكثرة املمارسة. القواعد عندهم عادة. والع

مشاركة التلميذ أمر الضروري ىف درس القواعد، آلنه ذلك يعوده على  . ث

التفكري املستقبل واإلستنتاج املنطقى، والتقليل املقبول، وإذا كان أسلوب 

التلفني مطلواب ىف بعض املواقف األخرى فإنه مرفوض ىف درس القواعد، 

نفسه أدعى إىل البقاء ىف ذاكرته مما لو قدمه له آلنه ما يصل إليه التلميذ ب

 املدرس، فضال عما تثرية املناقشة للجوانب التعليمية األخرى. 



إختيار املعلم لطيفة التدريس هو قرارة، ألنه مبن يعلمه، واعرف بنفسيات  . ج

تلميذه. والتخاذ القرار ال أيتى من فراغ، و إمنا يقف خلفه ما تلقاه ىف إثناء 

ه،ي، ليصل ابلطلب إىل تكوين عادة لغوية يلتمس هبا ال ىف درس إعداده امل

 القواعد فحسب، و إمنا ىف استخداماته اللغوية: حديثا وكتابته. 

إدراك املعلم أن تدريس القواعد أداة تسهم ىف قيام اللغة بوطائفها من تعبري  . ح

لغة وتفكري و اتصل و اقناع و إن اخللل ىف تطبيق القواعد النحوية يعطل ال

 عن أداء هذه الوظائف وغريها. 

 طريقة تعليم النحو .3

 هذين طريقتني اثنتني إللقاء تعليم النحو، مها: 

 الطريقة االستقرائية . أ

 



ختلفة، مث اختالص د املهالطريقة مبالحظة األمثلة و الشواذه هتبدأ 

ه الطريقة يف ذهيت جتمع بينها. و ميكن القول إن القاعدة النحوية ال

حينما قاعدوا  ي اليت جلأ إليها علماء اللغة القدامى،ه ريالتفك االستدالل و

، و ذلك عندما نظروا يف النصوص القرانية هالنحو و ضبط أحكام

ة، و خرجوا من حبثهم د الشعرية الشريهاألحاديث النبوية، و الشواو 

دة و هشاالحظة و املا ابملهالنحوية اليت رصدو  نيذا ابلقوانهاالستقرائي 

درس ابتداء امل 17.ا يف مؤلفتهم اللغويةهقارنة مث أثبتو كيب و املالتً  والتحليل 

درس إلستنتاج تلك األمثلة، الطالب إبرشادة امل بعد لدراسة ابألمثلة أوال،

ي حتتاج يف هذه الطريقة هترتبط ابألمثلة. أما العيوب من  القواعد اليت

  18.يف إلقائها عند القواعد اجلديدة رياوقتا كث تعليم اللغة العربية
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 19أما اخلطوات يف الطريقة االستقرائية فهي:

 .عن موضوع التعليم هدرس يف الفصل و يبحث فيدخل امل (1

 .درس األمثلة النحويةامل نيب (2

 .درسبحث مع املالطالب عن األمثلة امل قرأ (3

 .وجودة يف األمثلةدرس عن قواعد النحو املامل نيب (4

 .القواعد النحوية من تلك األمثلةمث اإلستخالص عن  (5

 أعطاء التدريبات. (6

هذه الطريقة هي الطريقة الطبيعي الىت يسري فيها التفكري املوصول إىل 

معرفة و كشف اجملهل، و استقراء املفردات واحلاق النظري بنظريه والتدرج 

  20حىت الوصول إىل القاعدة العامة أو الفنون الشامل.
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با لطالب البالغ ألهنم يستطيعون أن وميكن هذه الطريقة أشد ح

يفهموا قواعد اللغة سريعا أي ىف وقت قصرية بعقلهم و فكرهتم يستطيعون 

 الطالب أن يطبق تلك القواعد. 

و أما العيوب ىف هذه الطريقة هي أن الطالب فقد حيفظ القواعد و 

انقص ىف اشتاك عملية فهمها. ولذلك كان الطالب ال يستطيع أن 

 21ها ىف تطبيق اللغة احلقيقية )احملاورة اليومية(.يستعيب كل

 الطريقة القياسية . ب

د و األمثلة هالشوا ميبعرض القاعدة النحوية، مث بتقد ي اليت تبدأهو 

ان التالميذ بتطبيقها على هها، و بعد ذلك تعزز و ترسخ يف أذلتوضيح

  ثلة.مماالت حا
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، االستداللالقياس  ريذه الطريقة تعتمد على التفكهو يالحظ أن 

ت األولية إىل الواقائع قدمات أو تعميماتالذي يقوم على االنتقال من امل

بادئ و القواعد تكون قد توصلنا إليها ابالستدالل ذا املهعلما أن 

 االستقرائي.

درس التحكم للم طبيقذه الطريقة ته، أن نيو يرى بعض الباحث

على مدار العام الدراسي بيسر و سهولة، إال أهنا  هقرر و توزعنهج املابمل

على أهنا غاية يف ذاهتا، و  اهالقاعدة و استظهار تشغل عقل الطالب حبفظ 

عن تنمية  ه النحوية، كما تصرف نيشاركة يف اكتشاف القوانمن امل هحترم

اعد النحوية قد وضعت تطبيقها، و يالحظ أن أكثر كتب القو  على هقدرت

 22.قةالطريذه هعلى 
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البد لفهمها و حفظها ابتداء إبعطاء البياانت عن قواعد النحو اليت 

ت و ا األمثلة، بعد ذلك إعطء الطالب فرصة ألداء التدريباهمث أتيت بعد

أن تشدد بتشديد يف حفظ ذه الطريقة هلتطبيق القواعد. أما العيوب 

 23.ضعف يف تطبيقها القواعد و

 24فهي:أما اخلطوات يف الطريقة القياسية 

 .عن موضع التعليم هدرس يف الفصل و يبحث فيدخل امل (1

 درس عن قواعد النحوية إىل الطالب املبني (2

ذا التعليم عن الفهم و حفظ القواعد هدرس األولوية يف و يعطى امل (3

 النحوية

 .درس األمثلة اليت تتعلق ابلقواعدم املقدّ  (4

 . اعطاء التخليص عن تعليم النحو  (5
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 أعطاء التدريبات. (6

 صعوابت تعليم النحو و حلها .4

تعترب قواعد اللغة العربية )خاصة علم النحو والصرف( من أكثر اجملاالت 

ذه الصعوبة ال تقتصر همنهج تعليم اللغة بشكل العام، و  غموضا وصعوبة يف

هبا،  نيهبا، بل تنسحب أيضا على الناطق نيالناطق ريعلى متعلميها من غ فقط

ا، فيقول هذه الصعوبة ويقدر هربية تعليم اللغة العيف  نيتخصصمن امل ريويرى كث

قورة: "إن قواعد اللغة العربية متشعبة ومتعددة، ومبنية يف تشعبها على  نيحس

ابلعربية نفسها  نيمن الناطقأسس نطقية وفلسفية اليكاد يدخل إليها الدراس 

اليت سالك سالك، تلك املات قد يضل فيها املهمتا ا حىت ينزلق إىلهري غ ريليس

عرب عنها عيس الناعورى أبهنا فلسفات لغوية تكثر فيها التسميات 

 . والقياسيات، والتفريعات والتخرجيات، واجلوازات.  مناسبة



ر العسر على الدارس، خصوصا و أن م القواعد النحوية  ليس ابألميوتعل

 عقيدا من اللغة العربية، ومع ذلكناك علوم العصرية قد تكون أكثر صعوبة وته

 .25يسيطر عليها الدارسون ويدارسوهنا جبودة وإتقان

للنحو األسالب  هتعلم يف دراستوقد ترجع الصعوابت اليت يعاين منها امل

 26 :األتية

جائزة وشاذة،  هكثرة ما فيها من أقوال، وأوج  ترجع صعوبة القواعد إىل ( أ

باط نطقى الذي يستدعى حصر الفكر إلستنا على التحليل املهواعتماد

 ة متوعة.ري العامة من أمثلة كث األحكام

طرق تعليم القواعد لذا دخل كبَت يف صعوهبا، فإذا درست بطريقة الية   ( ب

 جافة.
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حصول وق النصوص األدبية يلزم الطالب مبتعليم القواعد عن طريق تذ ( ج

دة ليتمكن من استيعاب األمثلة تعدات املري وافر من األنفاظ والتعب

 فهمها.يف الدرس القواعد و  هعروضة عليامل

 ذا إىلهلتها يف مادهتا، وإمنا يرجع سبب ليست صعوبة القواعد، أو سهو 

و سائد ومعروف بشأن هدرس، فربغم ما مهارة امل طريقة تعليمها، وإىل

مساعهم، صعوبة القواعد وأن التالميذ الجيدون لذة يف دراستها، لثقلها على أ

مقبولة عند بعض  ذه القواعدهم منها، نرى أن هوعدم ميلهم إليها، ونفور 

ها، ولو التالميذ يقبلون عليها إلحساسهم بلذة ومتعة فكرية يف دراست

ديثة اجلديدة اليت تناول هبا الطريقة احل ثال يفممتقصيناسبب ذلك لوجدانه 

ادة و املحنه عليو من طرافة جذبت التالميذ درس درس القواعد، وما أضفاامل

 وحببتهم فيها.



رس أهنا كسدت أبواب داأسباب صعوبة النحو العريب يف امل من هلعل

متجهة إلذ  نيعلمق هبا التالميذ، وأن عناية املهجها، وأر هالنحو يف منا

اجلانب النظري منها، فلم يعنوا ابلناحية التطبيقية إال ابلقدر الذي يساعد 

على فهم القاعدة وحفظها للمرور يف امتحان يوضع عادة بصورة ال تتطلب 

 أكثر من ذالك.

ناك احللول تعرض بعض هللدرس النحوي،  هحت نهج الذي يقويف امل

 األسالب والوسائل:

ات يف طريقة كتابة أو لفظ إحداث التغري  هإلغاء كل ما ليس من شأن (1

اجلهد على الطالب، وتركيزه يف حفظ وإدراك  ري. لتوفهاو فهم ريالتعب

 جلمل وكتابتها.القواعد اليت تؤثر يف طريقة لفظ الكلمات وا



العربية )األدب، اإلنشاء، استحضار اللفتات النحوية يف ابقي الدروس  (2

ا أثناء (. حىت يدارس الطالب تطبق تلك القواعد اليت تعلمهريالتعب

 معايشة النصوص العربية.

وتصويبهم إن اخطؤوا،  إعطاء الطالب فرصا أكرب للتحدث ابللغة العربية (3

 اللسان، ألن ميالتحدث، وربطها بتقو واعد أثناء الق وإلشارة إىل

-بوية اليت تزرع القواعدالطرق الت  جنعمارسة من أالتصويب أثناء امل

 يف السلوك الطالب.-اايكانت

م هوإرشاد مابة النصوص عربية ذاتية، وتصويبهإعطاء الطالب فرصة لكت (4

نب تلك األخطاء جتعلى  نيمعي ريمواطن اخلطاء. ليكون ذلك خ إىل

 دمة.يف نصوص قا



يايت للطالب. حىت تظل صاحبة لذا ابلواقع احلربط القواعد والنصوص امل (5

، وتظهر عليها صفة "الواقعية" ال "النظرية" اجملردة. واليت هنهحاضرة يف ذ

 يكن لذا واقع معيش. التجربة أهنا سرعان ماتتبخر إن ملأثبتت 

ريب الفصيح أن يكون معلم اللغة العربية قدوة حسنة يف التزامة ابلنطق الع (6

وية العربية، وقد أثبتت علوم لتعويد الطالب على مساع األساليب النح

من افضل أساليب ترسيخ  -ومن مت احملاكة-بية احلديثة أن اإلستماع الت 

 إتقان اللغة إنشاء.

در اإلمكان عن النهج الفلسفي كيز على " اإلستقراء" والبعد قالت  (7

رس الطالب مت ألهنا تفتقر إىلالقواعد النحوية. نطقي يف تدريس وامل

م الوسائل ه اإلستقراء(. فيفقده ذلك إحدى أالحظة العامة )كما يفابمل

 ساعدة على فهم القاعدة، ومن تطبقها.امل



 الطالب وحياهتم اليومية والعلمية، ريتناول النصوص مألوفة يف تعب (8

 ليئة ابأللفاظ العربية.واإلبتعاد عن النصوص الصعبة وامل

النحوي  ري، وبيان أثر التغيعىنال املجمط القواعد النحوية إبفادهتا يف رب (9

 تضمة.عاين املامل ريعلى تغ

قق حتأن تركز اإلختبارات واإلمتحان النهائية على قياس مدى  (10

العريب السليم نطقا  ريي إتقان التعبها للنحو، و هداف" اليت حددانه"األ

ون الثقل األساسي يف وكتابة )كتابة يف اإلمتحاانت(، وعليها يك

ذا أمر هالعالمات، ال على استظهر القواعد، أو إتقان اإلعراب، و 

 تمام أكرب.   همن ا سيؤدي إىل

 تطبيق اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية ىف سورة األنبياء لتعليم النحو.ه.( 

اجلملة اإلمسية و اجلملة يف هذا القسم يشرح الباحث كيفية تطبيق 

نوع البحث ىف هذا اعلم أن . و النحو لتعليميف سورة األنبياء الفعلية 



البحث هو البحث النظري. وهذا النوع يهدف الوصول إىل معرفة اجلانب 

املعريف دون اجلانب التطبيقي. فالباحث ىف البحث يهدف فقط اإلحاطة 

العلمية. ولذلك أن املقصود عن التطبيق ىف هذا البحث هو  ابحلقيقة

ذى ينفع القرآن ملكون الرئيسي ىف تعليم اللغة العربية  خاصة ىف التطبيق ال

بطريقة التعليم اليت ذكرها ىف تناسب الطريقة ، علم النحو. ىف هذه احلالة

 السبق يعىن الطريقة القياسية. 

القاعدة النحوية، مث التعليم بتوضيح هي اليت تبدأ  الطريقة القياسية و

ان هها، و بعد ذلك تعزز و ترسخ يف أذلتوضيحد و األمثلة هالشوا ميبتقد

ذه ه، أن نيو يرى بعض الباحث ثلة.مماالت التالميذ بتطبيقها على حا

على مدار العام  هقرر و توزعنهج املدرس التحكم ابملللم طبيقالطريقة ت

القاعدة و الدراسي بيسر و سهولة، إال أهنا تشغل عقل الطالب حبفظ 

شاركة يف اكتشاف من امل هيف ذاهتا، و حترمعلى أهنا غاية  اهاستظهار 



تطبيقها، و يالحظ أن  على هعن تنمية قدرت ه النحوية، كما تصرف نيالقوان

 27.الطريقةذه هاعد النحوية قد وضعت على أكثر كتب القو 

أما إذا كان معلم تطبيق الطريقة القياسية، فيحتاج املعلم القرآن يف تعليم 

فعلية. ألن ىف القرآن الكرمي  كما ذكر ىف السبق كثري النحو كجملة إمسية و مجلة 

اكتشف الباحثة أن مجلة إمسية   من املثال عن اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية.

. و 57-1( موضعا ىف سورة األنبياء من األية 34كتبت ىف أربعة و ثالثني )

ضعا، ( مو 54أيضا أن مجلة فعلية كتبت  ىف أربعة و مخسني ) اكتشف الباحثة

أكثر من اجلملة اإلمسية كما ذكر ىف الباب الثالث. وبعد اكتشف مجلة إمسية و 

 مجلة فعلية ىف سورة األنبياء.
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ىف هذا البحث، أتخذ الباحثة املثال عن مجلة إمسية و مجلة فعلية ىف سورة 

كما 1. كمثل اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية ىف األية 57-1األنبياء من اآلية 

 يلى: 

عن هذا املثال يستطيع املعلم أن ت ََرَب لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهم: اق   مجلة فعلية:  .1

اقتَب: فعل ماض مب،ي  يشرح ابإلعراب كما ذكر ىف الباب الثالث، حنو: 

متعلق ابقتب. وحرف اجلر الالم: أتكيد    على الفتح. للناس: جار و جمرور

إلضافة احلساب إليهم ألن األصل اقرب حساب الناس. حساب: فاعل 

 مرفوع ابلضمة. و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل جر ابإلضافة.

الواو حالية. هم: ضمري رفع منفصل ىف : نَ ِرُضو  َلٍة ُمع  ىِف َغف   َوُهم  مجلة إمسية:  .2

. ىف غفلة: جار وجمرور متعلق خبرب "هم". حمل رفع مبتدأ أي املشركون

 معرضون: خرب "هم" الثاىن مرفوع ابلواو ألنه مجع مذكر سامل. 



بناء على البياانت ىف السبق، فنتعّلم إذا كان معّلم يعّلم اللغة العربية خاصة 

 قياسيةطريقة عن اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية، فيستطيع معلم أن تطبيقهما ب

 . 57-1وهي ابستخدام بعض األمثلة الىت قد كتب ىف سورة األنبياء من األية 

 

 

 

 


