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  جاميدي    املقرر، الباحث  م. ٢٠٢١ أغسطس ٥رماسني، بنج        . مرية الشفاء٨:        . حممد حمّدثٍ ٧:        .نور حسنة٦:        . أمحد َسيوطي٥:  . جاميدي (نفس الباحث)٤:        . عبد اهللا٣:        . سيت أمينة٢ :        . حممد عامل١:    األخ و األخت    :ربّة البيت    املنهة  : احلاجة مسعة بنت احلاج أوجيل    اسم :ألم  .٢  ب 



                     ) ىل( المالحق األو  المالحق               



    ٧٦،٥٣  ٤٨،٣  عدد النتيجة المعادلة    ١١٤٨  ٧٢٥  عدد النتيجة    ٧٦  ٤٥  ألف خري  ١٥  ٧٢  ٤٥  حممد منور  ١٤  ٦٨  ٥٠  مشفق الرمحن  ١٣  ٧١  ٤٥  فاز بنا العامل  ١٢  ٧٠  ٦٠  عفيف رمحن أفاز  ١١  ٦٨  ٥٥  محيدي لطيف  ١٠  ٨٣  ٥٠  توفيق الرمحن  ٩  ٩٢  ٤٧  حسن بصري  ٨  ٨٢  ٤٠  فوزي  ٧  ٨٣  ٤٥  رمحن علي جبار  ٦  ٧٤  ٥٠  أمحد فوزان  ٥  ٧٠  ٤٥  حممد رضوان  ٤  ٧٧  ٤٦  علي صربي  ٣  ٨١  ٥٢  حممد أمري الدين  ٢  ٨٠  ٥٠  فخر اهللا  ١  بار البعديتاالخ  االختبار القبلي  أسماء الطالب  الرقم    في المرحلة المتوسطة  نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي لطالب معهد دار السالم   



   ٨٧،٧٣  ٦٣،٢٦  النتيجة المعادلةعدد     ١٣١٦  ٩٤٩  عدد النتيجة    ٨٤  ٦١  مرضات اهللا  ١٥  ٩٨  ٧٠  أمانية النبيلة  ١٤  ٨٨  ٧٤  صفوة احلسىن  ١٣  ٩٣  ٦٠  مليحة النورية  ١٢  ٩٨  ٥٨  لطفية  ١١  ٩٣  ٦٣  ليلة القمرية  ١٠  ٩٣  ٧٠  أنيدا مغفرة  ٩  ٧٨  ٦٢  ماهرة علوية  ٨  ٨١  ٥٨  مجيلة  ٧  ٨١  ٦٧  مطمئنة شريف  ٦  ٨٣  ٦٥  فطري وقاييت  ٥  ٨٦  ٦٥  عفيفة القانتة  ٤  ٨٦  ٥٦  جنمة الغافرة  ٣  ٧٨  ٥٥  نور أنيسة  ٢  ٩٦  ٦٠  رمحوايت  ١  االختبار البعدي  االختبار القبلي  أسماء الطالب  الرقم    في المرحلة المتوسطة  معهد دار السالم الباتنتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي لط   



    ١. Analisis SPSS Pretest dan Posttest Santri Mutawassith Darus Salam  Paired Samples Satatistics  Pair ١  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pretest ١.٤٢٩١٧ ٥.٥٣٥١٧ ٥ ٦٢.٩٣٣٣ Posttest ١.٨٠٥٩٩ ٦.٩٩٤٥٦ ٥ ٨٧.٧٣٣٣    Paired Samples Correlations  Pair ١  N Correlation Sig. Pretest & Posttest ٤٢٥. ٢٢٣. ١٥    Paired Samples Test Paired Defferences  Pair ١  Mean Std. Deviation Std. Error Mean ٩٥٪ Confidence Interval of The Defference    Lower Upper t df Sig. (٢-Tailed) Pretest -٢٠.٤٢٨٤- ٢٩.١٧١٥٢- ٢.٠٣٨٢١ ٧.٨٩٣٩٤ ٢٤.٨٠٠٠٠ g -٠٠٠. ١٤ ١٢.١٦٨ Posttest                



   ٢. Analisis SPSS Pretest dan Posttest Santriwati Mutawassith Darus Salam  Paired Samples Satatistics  Pair ١  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pretest ١.٢٦٧٤٢ ٤.٩٠٨٦٩ ١٥ ٤٨.٣٣٣٣ Posttest ١.٧٨٠٤٩ ٦.٨٩٥٦٢ ١٥ ٧٦.٥٣٣٣    Paired Samples Correlations  Pair ١  N Correlation Sig. Pretest & Posttest ٢٢٣. ٣٥٥.- ١٥    Paired Samples Test Paired Defferences  Pair ١  Mean Std. Deviation Std. Error Mean ٩٥٪ Confidence Interval of The Defference    Lower Upper t df Sig. (٢-Tailed) Pretest -٠٠٠. ١٤ ١١.٢٤٦- ٢٢.٨٢١٩٢- ٣٣.٥٧٨٠٨- ٢.٥٠٧٥١ ٩.٧١١٥٥ ٢٨.٢٠٠٠٠ Posttest                  



الكوفة والبصرة على أساس ما أهداف تعليم النحو املقارن بني مذهب  .١    دليل المقابلة مع المعلم    بني مذهب الكوفة والبصرة على أساس  كيف متارس النحو املقارن .٧ كيف عملية تطبيق هذه املواد؟ .٦ على أساس االختالف بينهما؟أي إسرتاتيجية تستخدم يف تعليم النحو املقارن بني مذهب الكوفة والبصرة  .٥ والبصرة على أساس االختالف بينهما؟ما املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم النحو املقارن بني مذهب الكوفة  .٤ ينهما؟على أساس االختالف بكيف أحوال الطلبة أثناء تعليم النحو املقارن بني مذهب الكوفة والبصرة  .٣ على أساس االختالف بينهما الذي تعلمها؟ما الكفاءة األساسية يف تعليم النحو املقارن بني مذهب الكوفة والبصرة  .٢ االختالف بينهما يف الفصل الذي تعلم فيها؟   هل تركز على ترقية الطلبة يف تعليم النحو؟ كيف تفعل للقيام به؟ .١٠ ه؟أساس االختالف بينهما يف تطبيقكم دقيقة أو ساعة تعليم النحو املقارن بني مذهب الكوفة والبصرة على  .٩ الكوفة والبصرة على أساس االختالف بينهما؟كيف تشجع الطلبة على كل مشكلة يف تعليم النحو املقارن بني مذهب  .٨ االختالف بينهما يف الفصل؟



والبصرة ما الكفاءة األساسية يف تعليم النحو املقارن بني مذهب الكوفة  .٢ االختالف بينهما يف الفصل الذي تعلم فيها؟ما أهداف تعليم النحو املقارن بني مذهب الكوفة والبصرة على أساس  .١    دليل المقابلة للخبراء     ما أمهية املعجم يف فعالية التعليم؟ .١١ ؟الكوفة والبصرة على أساس االختالف بينهماما هي العناصر يف ترقية كفاءة الطلبة يف النحو املقارن بني مذهب  .١٠ ؟االختالف بينهما اجليدةنحو املقارن بني مذهب الكوفة والبصرة على أساس كيف طريقة تعليم ال .٩ ؟كيف إجراء التعليم يف تعليم النحو .٨ ؟ما مبادئ التعليم من خالل تعليم النحو .٧ ؟االختالف بينهما اجليدتصمم تعليم النحو املقارن بني مذهب الكوفة والبصرة على أساس كيف  .٦ على أساس االختالف بينهما؟تستخدم يف تعليم النحو املقارن بني مذهب الكوفة والبصرة  أي إسرتاتيجية .٥ والبصرة على أساس االختالف بينهما؟ما املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم النحو املقارن بني مذهب الكوفة  .٤ على أساس االختالف بينهما؟كيف أحوال الطلبة أثناء تعليم النحو املقارن بني مذهب الكوفة والبصرة  .٣ على أساس االختالف بينهما الذي تعلمها؟



                 تعليمية النحوية؟ما فعالية املواد ال .٨ ما مواقف الطالب والطالبات يف قبول تعليم النحو؟ .٧ كيف إجراء تعليم النحو؟ .٦ كيف عملية استخدام الوسائل يف تعليم النحو؟ .٥ مبا يشعر الطالب والطالبات حينما يدرسون يف تعليم النحو؟ .٤ ؟مذهب الكوفة والبصرة على أساس االختالف بينهماتعليم النحو املقارن بني كيف عملية التعليم القائم على املواد املصممة يف  .٣ ؟االختالف بينهما من جهة مواقف الطالب والطالباتما مشكالت تعليم النحو املقارن بني مذهب الكوفة والبصرة على أساس  .٢ ؟أساس االختالف بينهما لدى الطالب والطالبات يف معهد دار السالماملقارن بني مذهب الكوفة والبصرة على  كيف إجراء التعليم يف تعليم النحو .١    دليل المالحظة   



وهناك أقارب متر القيام بواجبتهم اإلنسانية حىت إن اجلار مل يعد يسأل عن جاره، يف جمتمعنا عجائب بدأت تظهر أخريا، فالناس قد شغلتهم احلياة املادية عن  ٣-١اقراء وأجب األسئلة لرقم     : _____________    الفصل  : _____________    االسم    االختبار القبلي والبعدي      أقارب= مبتدأ مؤخر    د) هناك= خرب مقدم،  أقارب= خرب مؤخر  ج) هناك= مبتدأ مقدم،  أقارب= خرب مقدم  ب) هناك= مبتدأ مؤخر،  أقارب= خرب املبتدأ    أ) هناك= مبتدأ،   هناك أقارب. أعرب هذه اجلملة! - ٣  د) تظهر أخريا      ج) يف جمتمعنا  ب) عجائب      أ) جمتمعنا  . عني اخلرب يف اجلملة اليت حتتها اخلط!يف جمتمعنا عجائب بدأت تظهر أخريا - ٢  د) تظهر أخريا      ج) يف جمتمعنا  ب) عجائب      أ) جمتمعنا  . عني املبتدأ يف اجلملة اليت حتتها اخلط!يف جمتمعنا عجائب بدأت تظهر أخريا - ١  عليهم الشهور والسنوات دون أن جيتمعوا.



بعدم جواز تقدم التمييز على  أىأكل الطفل كثريا، وحلما كرب جسمه. من ر  - ٥  د) َذاِهٌب خرب، أْمحَُد مبتدأ  ج) َذاِهٌب مبتدأ مؤخر، أْمحَُد خرب مقدم  ب) َذاِهٌب خرب مقدم، أْمحَُد مبتدأ مؤخر  أ) َذاِهٌب مبتدأ، أْمحَُد خرب  يف هذه اجلملة (َذاِهٌب أْمحَُد إَىل اجلَاِمَعِة)عني املبتدأ واخلرب  - ٤    بعدم جواز تقدم التمييز على  أىأكل الطفل كثريا، وحلما كرب جسمه. من ر  - ٦ د) كل صحيح      ج) الكوفيون ب) بصرييون والكوفييون      أ) بصرييون  عامله؟   ........................................................................................................................................................................................................................  ؟كيف رأي البصريني والكوفيني عن حتمل اخلرب اجلامد ضمري املبتدأ - ٨ مألد)       حلماج)  جسمهب)         كثرياأ)    ؟يف هذه اجلملةالتمييز  عينيجسمه.  مألأكل الطفل كثريا، وحلما  - ٧ د) كل صحيح      ج) الكوفيون ب) بصرييون والكوفييون      أ) بصرييون  عامله؟
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P )    Nama Sekolah            : Pondok Pesantren Darussalam   Mata Pelajaran           : Bahasa Arab /Nahwu   Kelas/Semester           : VIII/II Wushta  (١/٢) ganjil dan Genap    Alokasi Waktu           : ٢ x ٤٠ Menit (١ Kali Pertemuan)      A.   STANDAR KOMPETENSI  KITABAH/MENULIS   Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman dan informasi sederhana tentang   Mubtada’ dalam bentuk tulisan   B.  KOMPETENSI DASAR  ١. Mentranfer gagasan sederhana dalam bentuk tulisan sederhana ٢. Merespon sederhana dalam bentuk tulisan. ٣. Menyampaikan gagasan sederhana dalam bentuk contoh sederhana.   C.  INDIKATOR   ١. Menentukan mubtada-khabar/ khabar yang mendahului mubtada ٢.  Menyalin/menulis kosakata/kalimat-kalimat sesuai contoh dengan baik dan benar. ٣. Menyusun /merangkai kata  menjadi kalimat yang benar (dibolehkan) ٤. Meng’ikrab/menentukan kedudukan sebuah kata pada contoh sederhana. ٥. Merobah bentuk posisi khabar dalam bentuk  posisi lain.



 

D.  KARAKTER SANTRI YANG DIHARAPKAN :   ١.   Jujur ; mengerjakan apa adanya  ٢.   Disiplin; selalu bekerja keras dan termotivasi  ٣.   Toleransi ; dapat menerima sebuah perbedaan   ٤.   Perhatian ; sesalu ada keseriusan dalam belajar  ٥.   Bertanggung jawab ; menerima hasil sendiri  ٦.   Rasa hormat ; tidak angkuh & sombong meskipun sendirian mendapat nilai tinggi   E.  TUJUAN PEMBELAJARAN  ١. Santri mampu  menyalin/menulis kosakata/kalimat-kalimat sesuai contoh dengan tepat dan benar ٢. Santri mampu menyusun kata menjadi kalimat dengan benar  ٣. Santri mampu menyusun  kata-kata menjadi kalimat sempurna  ٤. Santri mampu  menyusun kata-kata menjadi sebuah contoh    F.   MATERI PEMBELAJARAN  Mendahulukan Khabar terhadap  Mubtada’ Khabar mukaddam adalah, khabar  yang umumnya terletak setelah mubtada, kini terletak sebulum  mubtada’.  Contohnya adalah  ا@?<8ل ا;:89ذ A:را dan CD9?E@ا F@8G@ا HI8J.  Unsur-unsur yang terdapat dalam susunan adalah isim, isim fa’il,  isim maf’ul, huruf jar,  ‘alamiah dan lain-lain . Berikut contoh-contoh: ١. 56789أ@?< =>; ا B9CD ٢. EFGCH9رة اKLMG 7ةNOP أ@?<  .٣ E<N?D QRرCN6  G. METODE PEMBELAJARAN  ١. Ceramah  ٢.  Metode istiqraiyah (Metode Induktif; metode Herbert awal abad ke XX).*   ٣.  Diskusi



 

H.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN     Kegiatan  Waktu Aspek Life Skill  Yang  Dikembangkan   Pendahuluan :  Apersepsi dan Motivasi :  
• Guru memulai materi dengan salam 
• Menanyakan kepada santri tentang  Mubtada + Khabar. 
• Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan   Kegiatan inti  
• Guru memberikan contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan struktur kalimat tentang  mubtada + 

khabar  sampai pada contoh 
Khabar t + Mubtada  

(terdahulunya mubtada daripada 

khabar) 
• Siswa secara bergantian diminta untuk membaca contoh-contoh kalimat yang diberikan oleh guru. 
• Guru menjelaskan materi  Kitabah (Mubtada) dengan menggunakan struktur kalimat sederhana  dari contoh-contoh  kalimat pada buku. 
• Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan tentang berbagai macam bentuk mubtada   Kegiatan penutup.  
• Memberikan tugas pengayaan 
• Guru memenutup materi dengan salam ٥           ١٠       ٥                ٥٠                ١٠ Pemahaman Konsep 



 

I.      SUMBER /MEDEIA PEMBELAJARAN      Buku berbasis perbandingan ( رنC\?9ا K]^9ا  )     Kamus Bahasa Arab                Papan Tulis     Alat Tulis dll    J.      ASSESSMENT / PENILAIAN    Indikator Pencapaian Jenis  Penilaian Bentuk  Penilaian Contoh Instrumen  Menyusun /membuat kosa kata menjadi kalimat  benar  Menyusun  kosa kata menjadi kalimat sempurna  Menyusun / mengelompokan  contoh Mubtada + Khabar dan atau Khabar + Mubtada. Tes serah terima kerja Uraian  Tulislah kalimat sederhana dengan menggunakan struktur  Mubtada +Khabar dan Khabar  + Mubtada (Khabar terlebih dahulu dari Mubtada)   Martapura ,                                ٢٠٢٠  Mengetahui        Guru MapelBahasaArab/Nahwu       Saufi   Guru praktikan bahasa arab       Jamidi, S.Pd.I                     NIM ١٦٠٢٥٦٠١٦٢ Kepala Sekolah Wushta       H.M.Naufal    *https://megainfo٩٢.blogspot.com/٢٠١٣/١٢/metode-pembelajaran-qowaid-bahasa-arab.html. 



 

 



            جاميدي                      بين البصرة والكوفة لطلبة المعهد في المرحلة المتوسطة  النحو المقارن ٠



األيةَيْسَتِوى الِذْيَن يـَْعَلُمْوَن َوالِذْيَن َال يـَْعَلُمْوَن ...... ُقْل َهْل       بين البصرة والكوفة لطلبة المعهد في المرحلة المتوسطة  النحو المقارن  ١  )٩(الزمر :               جاميدي               



الذي يهدف للوصول إىل أحكام عامة بواسطة املالحظة والتأمل عرب عرض األمثلة، مث دخل واملدخل املستخدم يف تأليف هذا الكتاب هو املدخل االستقرائي يعين امل  واالختالف يف العامل.النحوية. وأخذ الباحث نوعا منها وهي االختالف يف الرتكيب واالختالف يف اإلعراب وأساس تأليف هذا الكتاب هو جوانب االختالف بني البصرة والكوفة يف القواعد   قليدية كاملعهد السلفي.مستخدمة يف املؤسسات التعليمية التأساس االختالف بني علماء البصرة والكوفة، ألن هذه القواعد النحوية مازالت واإلعراب والرتكيب والعامل. يهدف هذا الكتاب إىل تطوير تعليم اللغات وقواعدها على من القواعد النحوية املختلفة بني البصرة والكوفة من االختالف يف املصطلحات  العبقري يف كتابه "التبيني يف خالف النحو بني البصرة والكوفة وغريها"، وهي جمموعةوأبو بقاء  شرح إبن عقيل على ألفية اإلمام إبن مالك، حمّمد البقاعي،اخلالف"النحو العريب. وقد ألف عنها أبو الربكات األنباري يف كتابه "اإلنصاف يف مسائل ة لعلم النحو وتطويرها يف تعليم العربية. ولذا من الواجب على املعلم تبسيط املواد التعليميالبصرة والكوفة وتطبيقه تعد أصعب العلوم العربية على الطلبة فضال عن الناطقني بغري وقد سبق البحث والتحليالت أن فهم النحو العريب على أساس االختالف بني   كاملنتان اجلنوبية).- يف املرحلة املتوسطة الم مرتافورالى طلبة معهد دار الس(بالتطبيق ع ة النحوية املقارنة بني مذهيب الكوفة والبصرة على أساس  االختالف بينهماداملااحلصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية. وكانت الرسالة حتت العنوان: تطوير إن تأليف هذا الكتاب املتواضع صنفها الباحث ألجل استيفاء شرط من شروط   وحبيبنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني.هللا بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على سيد السادات سيدنا  احلمد    مقدمة  ٢ 



           الكوفة يف الكتب النحوية املقررة يف املعاهد اإلسالمية.البصرة و الذين يتعلمون القواعد النحوية حبيث أن حصلوا على معاجلة مشكلة االختالف بني ومن مث أن يستفيد من هذا الكتاب طالب املعاهد اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة   النحوية.وتكليف الطلبة بقراءا، والتأكد من صحتها، والتطبيق بالتمرينات املناسبة للقواعد ا وتدوينها، للمدرس أن يشرك الطلبة يف استنباط القاعدة املطلوبة، مث التعريف وإعراا، ووظيفتها املعنوية، وموقعها بالنسبة إىل غريها مث استنتاج القاعدة وهو ميكن الستنباط احلكم العام الذي نسيمه القاعدة، ويشتمل عليه الربط مبراعاة نوع الكلمة، أو املختلفة بني اجلمل؛ متهيدا تناقش األمثلة من خالل تناول الصفات املشرتكة أن تكون هذه األمثلة متصلة بالدرس وتتضمن جزءا تستند إليه القاعدة مث الربط وهو من املوضوع، أو إىل طرح اموعة من األسئلة مث العرض وهو عرض األمثلة اجلزئية على رس السابق أو استثارة معلومات التالميذ العامة حول جوانب التمهيد؛ وهو املذاكرة بالدالقاعدة، وجتعل املادة حمببة لدى الطلبة، ويتخذ هذا املدخل مخس خطوات وهي: حماورة الطلبة فيها، ومناقشتها، مث إجراء املوازنة بينها، وبعد ذلك يتم استخالص   ٣ 



الفعل وعامل نصب االسم املشغول، وعاملني يف العمل بالتنازع، والعامل يف الفصل الثالث: عن االختالف يف العوامل من عامل النصب يف املفعول به،  ج) .إعراب األصل يف االسم والفعل املضارع،و فعل األمراالسم بالظرف، وإعراب املنادى املفرد، وإعراب املنفي بـــ "ال"، وإعراب  رفعاملثىن، وإعراب االسم الواقع بعد "مذ ومنذ"، وإعراب املاضي حاال، وإعراب الفصل الثاين: عن االختالف يف اإلعراب من إعراب األمساء الستة، وإعراب   ) ب أول الكالم.النافية عليها، وتقدمي احلال على عامله، وتقدمي التمييز، وتقدمي حرف االستثناء عليها، وتقدمي معمول خرب ما خرب (ما زال وما يف معناه)، وتقدمي خرب ليس الفصل األول: عن االختالف يف الرتاكيب من تقدمي اخلرب على املبتدأ، وتقدمي   ) أ وهي:النحوية والشرح والتمرينات. واملوضوعات يف املواد التعليمية تتكون من ثالثة فصول اد من الكفاءة واملؤشرات واألمثلة النحوية املتعلقة بالقواعد حمتويات املواد: تتكون املو  .٢ النحو على أساس االختالف بني البصرة والكوفة.مقدمة: تتكون من تعريف الكتاب، دليل املستخدم، وكذا حملات عن تعليم علم  .١  مواد تعليمية للمدرس والطلبة اليت حتتوي على العناصر التالية وهي:املفيدة. ولذلك إن مواصفات اإلنتاج يف هذا البحث تتكون األمثلة النحوية من اجلملة "مواد علم النحو على أساس االختالف بني البصرة والكوفة" وهذه املادة تبىن على إن الكتاب الذي يطوره الباحث للمدرس والطالب يف عملية التعليم والتعلم عن     مواصفات الكتاب  ٤     .املضارع والعامل يف رفع املبتدأ واخلرب



                                        واملصصمة يف االختالف بني مدرسة البصرة والكوفة.. قائمة املراجع: أتاها الباحث للبيان عن املراجع اليت أخذها الباحث عن املواد املطورة ٤  . قائمة املفردات: أتاها الباحث للبيان عن املفردات اليت ذكرت يف هذا الكتاب.٣  ٥ 
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                          ١٣٩    ....................................................قائمة المراجع   ١٢٩   .............قائمة المفردات ......................................    ١٢٣   .......................و اخلرب.....: عامل الرفع للمبتدأ الدرس اخلامس  ١١٧   ................: عامل الرفع يف املضارع .................الرابعالدرس   ١١١   ......................الدرس الثالث: عامل نصب الظرف إذا وقع خربا   ١٠٦   ............: عامل نصب االسم املشغول ................الدرس الثاين  ١٠٠   ............الدرس األول: عامل النصب يف املفعول به ................  ٩٩   ...............................الفصل الثالث: االختالف في العامل     ٩٣     ............الدرس التاسع: إعراب األصل يف االسم والفعل املضارع ....  ٧ 



                            فعال متصرفا.ل على عامله، والدرس السادس االختالف يف تقدمي التمييز إذا كان العامل تقدمي احلااالختالف يف تقدمي معمول خرب (ما النافية عليها)، والدرس اخلامس االختالف يف زال وما يف معناه)، والدرس الثالث االختالف يف تقدمي خرب (ليس)، والدرس الرابع األول االختالف يف تقدمي اخلرب على املبتدأ، والدرس الثاين االختالف يف تقدمي خرب (ما دروس: الدرس  ءة واملؤشرات. ويف هذا الفصل ستةحيتوي هذا الفصل على الكفا    االختالف في التراكيب  الفصل األول  ٨ 



تقدمي اخلرب على املبتدأ على أساس البصرة حتويل اجلمل فيها تأخري اخلرب إىل  - املفيدةصنع املثال فيه املقدم واملبتدأ املؤخر على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة  - إعراب اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر على أساس البصرة والكوفة - تعيني املبتدأ واخلرب على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ املبتدأ.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف تقدمي اخلرب على  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ  تقديم الخبر على المبتدأ  الدرس األول  ٩    اجلامعة كبرية مشهورة   ٦  كبرية مشهورة اجلامعة  ٦  البيت الصغري مجيل   ٥  مجيل البيت الصغري  ٥  أمحد تاجر غين   ٤  أمحدتاجر غين   ٤  حممد راجع إىل بيته  ٣  راجع حممد إىل بيته  ٣  أمحد سيارته مجيلة   ٢  سيارته مجيلة أمحد  ٢  أمحد جالس على الكرسي  ١  جالس أمحد على الكرسي  ١  تأخير الخبر  الرقم  تقديم الخبر (المختلف فيه)  الرقم  األمثلة ب.  والكوفة.



ل" فيهما خالف، فلذلك ممنوع تقدمي اخلرب على املبتدأ. وكذا يف "مجيل ورسو االسم الظاهر بعدمها وهو "أمحد" وأن رتبة ضمري االسم بعد ظاهره من غري ضمري االسم على ظاهره، ويف "جالس وسيارته" فيهما ضمري مقدم يعود إىل ل الكوفيني على منع تقدمي اخلرب على املبتدأ هو يؤدي إىل تقدمي رسول اهللا". ودلي"أمحد سيارته مجيلة" من خرب اجلملة االمسية. و"البيت الصغري مجيل" و"حممد االستخدام يف كالم العرب وأشعارهم، وتقديره "أمحد جالس على الكرسي" و ودليل البصريني على جواز تقدمي اخلرب على املبتدأ هو قياس إىل ما جاء كثري  .٢ البصريني وممنوع عند الكوفيني.هذا اخلرب جائز عند "جالس وسيارته ومجيل ورسول" هي خرب مقدم مرفوع باملبتدأ املؤخر وتقدمي إن  .١  ج. الشرح    حممد رسول اهللا   ٧  رسول اهللا حممد  ٧  ١٠  مرفوع ظاهر. وإعراب "رسول اهللا حممد"، إن "رسول" خرب مقدم مرفوع باملبتدأ و"البيت" مبتدأ مؤخر مرفوع ظاهر منعوت. و"الصغري" نعت تابع املنعوت وهو ر، هذا جائز عند البصريني وممنوع عند الكوفيني. خرب مقدم مرفوع باملبتدأ املؤخو"أمحد" مبتدأ مؤخر مرفوع ظاهر. وإعراب "مجيل البيت الصغري"، إن "مجيل" االمسية، مرفوع باملبتدأ املؤخر، هذا جائز عند البصريني وممنوع عند الكوفيني. وإعراب "سيارته مجيلة أمحد". إن "سيارته مجيلة" خرب مقدم من خرب اجلملة  .٤ ر بـــ (على).و"الكرسي"جمرو مؤخر مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، و"على" حرف اجلر. باملبتدأ املؤخر، هذا جائز عند البصريني وممنوع عند الكوفيني. و"أمحد" مبتدأ وإعراب األول "جالس أمحد على الكرسي"، إن "جالس" خرب مقدم مرفوع  .٣ ضمري االسم يعود إىل االسم الظاهر بعده.



 ممنوع جائز الكوفيون البصريون  واجلبال مضاف إليهاألستاذ مبتدأ وراسم خربه ومضاف   األستاذ راسم اجلبال  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  المبتدأ والخبر في الجمل اآلتية، كما في المثال. عين ١  ه. التمرينات          تقديم الخبر على المبتدأ               : وقد يتضح ذلك يف الرسم البياين التايل   وذهب الكوفيون بعدم جواز تقدمي اخلرب على املبتدأ. .٢ ذهب البصريونإىل جواز تقدمي اخلرب على املبتدأ مفردا كان أو مجلة. .١  هذه املسألة على قولني: اختلف البصريون والكوفيون يفاملسند إىل املبتدأ ومتم معىن اخلرب. وتركيبه مبتدأ + خرب (مفرد أو غري مفرد). وقد املبتدأ هو االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية. واخلرب هو االسم املرفوع   د. القاعدة    ضاف إليه جمرور ظاهر باملضاف. و"حممد" مبتدأ مؤخر مرفوع ظاهر.ماملؤخر، هذا جائز عند البصريني وممنوع عند الكوفيني، وهو مضاف. و"اهللا"   ١١ 



       ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  مثال: ناجح يف اختبار النحو التلميذ اتهد  كون جمال اسمية فيها خبر مقدم ومبتدأ مؤخر كما في المثال!. ٢      راجع إىل بيته حممد  ١٠    حممد راجع إىل بيته  ٩    ماهر يف اللغة العربية املدرس  ٨    املدرس ماهر يف اللغة العربية  ٧    فاحص املريض الطبيب  ٦    املريضالطبيب فاحص   ٥    آكل األعشاب البقر  ٤    البقر آكل األعشاب  ٣    راسم اجلبال األستاذ  ٢  ١٢ 



    مفتاح النحاجاالجتهاد   ٢    مرغوب فيهاملعهد اجلامعي   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  = فالح أخ أمحد الكبري فالحأخ أمحد الكبري المثال: كما في المثال:  الخبر المقدمحول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤      راجع إىل بيته حممد  ١٠    العب كرة القدم الطفل  ٩    ماهر يف اللغة العربية املدرس  ٨    املدرس ماهر يف اللغة العربية  ٧    فاحص املريض الطبيب  ٦    الطبيب فاحص املريض  ٥    آكل األعشاب البقر  ٤    البقر آكل األعشاب  ٣    راسم اجلبال األستاذ  ٢    اتهدناجح يف اختبار النحو التلميذ   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  .الكوفيون. والتاجر مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة ظاهرةكرمي التاجر=كرمي خرب مقدم مرفوع بضّمة ظاهرة، أجازه البصريون ومنعه المثال:  المثال!أعرب الجمل االسمية التالية وبين االختالف بين البصرة والكوفة كما في  .٣   ١٣ 



                               ناجحاألمري العادل   ١٠    فائزالرجل العامل   ٩    ناجحالطالب اتهد   ٨    على الكرسي جالسمدير اجلامعة   ٧    واسخة ورديئةاحلديقة   ٦    فاشلالتلميذ الكسالن   ٥    مسكنيالضعيف   ٤    يف قوله وعمله مؤدبالعامل   ٣  ١٤ 



  ما فتئ اإلنسان آكل الرز   ٣  آكل الرز ما فتئ اإلنسان  ٣  ما زال أمحد ذاهبا إىل اجلامعة   ٢  ذاهبا إىل اجلامعة ما زال أمحد  ٢  ما زال األستاذ قائما   ١  قائما ما زال األستاذ  ١  تأخير الخبر  الرقم  فيه)تقديم خبر ما زال (المختلف   الرقم  األمثلة ب.   البصرة والكوفة.حتويل اجلملة إىل اجلملة فيها تقدمي خرب "ما زال وما يف معناها" على أساس  - والكوفة يف اجلملة املفيدةصنع املثال فيه اخلرب املقدم لـــ "ما زال وما يف معناها" على أساس البصرة  -  البصرة والكوفةإعراب اخلرب املقدم لـــ "ما زال وما يف معناها" على أساس  - تعيني االسم واخلرب لـــ "ما زال وما يف معناها" على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ وما يف معناها.الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف تقدمي خرب ما زال أن يقدر  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    خبر (ما زال وما في معناها)تقديم   الدرس الثاني  ١٥ 



امسه املرفوع به. وإعراب الثاين وهو "ذاهبا إىل اجلامعة ما زال أمحد"، إن "ذاهبا" البصريني. و"ما زال" تعمل عمل "ليس" ترفع االسم وتنصب اخلرب. و"أستاذ" ره،وهذا جائز عند الكوفيني وممنوع عند وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخوإعراب "قائما ما زال األستاذ"، إن "قائما" خرب لـــ "ما زال" املقدم،منصوب ا،  .٣ يعمل ما بعده فيما قبله، وهكذا يف "ما زال".والفعل، فينبغي أن يأيت بعدمها ال قبلهما. ويقاس أيضا حرف االستفهام ال احلرف إمنا جاء إلفادة املعىن يف االسم حرف االستفهام يف أن له صدر الكالم، و أنه ال جيوز تقدمي خربها هو أنه للنفي والنفي له، صدر الكالم فيجري جمرى خربه، فكذلك "ما زال" ينبغي أن جيوز تقدمي خربها عليها. ودليل البصريني على إجيابا فصار "ما زال" مبنزلة "كان" يف أنه إجياب، فيقاس ا على أنه جواز تقدمي على معناه، أن ما مبعىن النفي وما زال معىن النفي، فلما دخل النفي على النفي ودليل الكوفيني على جواز تقدمي خربه هو أن "ما زال" ال ينفي الفعل ألنه يدل  .٢ وممنوع عند البصريني.ا، وعالمة النصب فتحة ظاهرة يف آخره. وتقدمي خربه جائز عند الكوفيني ما زال املقدم منصوب إن "قائما وذاهبا وآكال وشاربا وقارئي وخارجا" هي خرب  .١  الشرح .ج    ما زال الطالب نائما يف الفصل   ٧  نائما يف الفصل ما زال الطالب  ٧  املستشفى ما انفك املريض خارجا إىل   ٦  املريضخارجا إىل املستشفى ما انفك   ٦  ما زال األستاذ قارئي القرآن   ٥  القرآن ما زال األستاذ قارئي  ٥  ما زالت األتشيهيون شارب القهوة   ٤  شارب القهوة ما زالت األتشيهيون  ٤  ١٦ 



 جائز ممنوع الكوفيون البصريون            تقديم خبر ما زال وما في معناها               : وقد يتضح ذلك يف الرسم البياين التايل   والنفي له صدر الكالم فجرى جمرى حرف االستفهام يف أن له صدر الكالم.رب (ما زال وما يف معناها) ألن ما النافية وذهب البصريونأنه ال جيوز تقدمي خ .٢ بنفي الفعل، وإمنا هو نفي ملفارقة الفعل.ذهب الكوفيون إىل جواز تقدمي خرب (ما زال وما يف معناها) ألن "ما زال" ليس  .١  اختلف البصريون والكوفيون يف هذه املسألة على قولني:وتنصب اخلرب. وتركيبها يف األصل "ما زال + االسم + اخلرب". وقد ترفع االسم إن "ما زال وما يف معناها" من األفعال الناقصة اليت تعمل عمل "ليس" يعين   د. القاعدة    واخلامس والسادس.ترفع االسم وتنصب اخلرب. و"أمحد" امسه املرفوع به. وهكذا إعراب الثالث والرابع جائز عند الكوفيني وممنوع عند البصريني. و"إىل" حرف اجلر. و"ما زال"  خربهخرب "ما زال" املقدم منصوب به وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره. وتقدمي   ١٧ 



    ١  اإلجابة  الرقم  االمتحان النهائي ما زال التلميذ اتهدمثال: ناجح يف   في المثال!. كون جمال اسمية فيها خبر (ما زال وما في معناها) المقدم واسم مؤخر كما ٢      راجعا إىل بيته ما زال حممد  ١٠    شاربا القهوة ما زالت األتشيهيون  ٩    ماهرا يف اللغة العربية ما زال املدرس  ٨    مهما للمجتمع ما زال األمن  ٧    زال التلميذماهرا يف النحو ما   ٦    ما زال الطبيب فاحص املريض  ٥    آكل األعشاب ما زال البقر  ٤    ما زال العمرو يف املعهد  ٣    باحثا عن النحو ما زال األستاذ  ٢    قائما ما زال التلميذ  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !االسم والخبر لــ (ما زال وما في معناها) في الجمل اآلتية. عين ١  ه. التمرينات  ١٨ 



    العبني يف امللعب ما زال األطفال  ٧    ناجحا يف جتارته ما برح التاجر  ٦    مجيال ما زال البيت  ٥    إندونيسيا مستقلة ما زالت  ٤    مفتاح النجاح ما فتئ الصرب  ٣    ما زال املعهد اجلامعي مرغوبا فيه  ٢    قائما ما زال التلميذ  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم    الناقصة وهي ترفع االسم وتنصب اخلرب. و"أمحد" اسم مازال مرفوع ظاهر.و"ما زال" من أفعال  .جائز عند الكوفيني وممنوع عند البصرينيوهذا قارئا ما زال أمحد = إن "قارئا" خرب مازال املقدم وهو منصوب ظاهر، المثال:  والكوفة كما في المثال!أعرب الجمل االسمية التالية مع بيان الجوانب المختلفة فيها بين البصرة  .٣        ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢  ١٩ 



خبر (ما زال وما في معناها) حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤       بشريا ونذيرا ما زال رسول اهللا  ١٠    لغة متقدمة ما زالت اللغة العربية  ٩    واسخة ما زالت احلديقة  ٨  ٢٠         بشري ونذيررسول اهللا   ١٠    لغة متقدمةاللغة العربية   ٩    واسخةاحلديقة وراء البيت   ٨    يف امللعب العبوناألطفال   ٧    يف جتارته ناجحالتاجر   ٦    مجيلالبيت   ٥    مستقلةإندونيسيا   ٤    مفتاح النجاحالصرب   ٣    مرغوب فيهاملعهد اجلامعي   ٢    دين قيماإلسالم   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  = كرميا ما زال التاجر كرميالتاجر المثال: كما في المثال:المقدمبزيادتهافي الجملة  



  ليس الزوار راجعني إىل بلدهم   ٣  راجعني إىل بلدهم ليس الزوار  ٣  ليس أمحد كاتب الرسالة   ٢  كاتب الرسالة ليس أمحد  ٢  ليس األستاذ العب كرة القدم   ١  العب كرة القدم ليس األستاذ  ١  تأخير خبر ليس  الرقم  فيه)تقديم خبر ليس (المختلف   الرقم  ب. األمثلة   والكوفة.حتويل اجلملة االمسية إىل مجلة فيها تقدمي خرب "ليس" على أساس البصرة  - والكوفة يف اجلملة املفيدةصنع املثال فيه اخلرب املقدم لـــ "ما زال وما يف معناها" على أساس البصرة  - إعراب اخلرب املقدم لـــ "ليس" على أساس البصرة والكوفة - تعيني تعريف ليس وعملها على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ خرب ليس.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف تقدمي  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ   خبر (ليس)تقديم   الدرس الثالث  ٢١ 



وتقدمي خرب ليس على امسها جائز عند  .اخلرب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخرهليس مقدم وهو منصوب بــ "ليس" ألا تعمل عمل "كان" ترفع االسم وتنصب يف األمثلة السابقة خرب " العب وكاتب وراجعا وناجحا وتارك وساحرا"كلمة إن   .١  ج. الشرح    ليس أمحد طالبا جمتهدا   ٧  طالبا جمتهدا ليس أمحد  ٧  ليس املهمل ناجحا   ٦  ناجحا ليس املهمل  ٦  اخلمس ليس املؤمن تارك الصلوات   ٥  املؤمنتارك الصلوات اخلمس ليس   ٥  ليس التاجر ناجحا يف جتارته   ٤  ناجحا يف جتارته ليس التاجر  ٤  ٢٢  ُهْم)، وإن "يوم ودليل البصريني على جواز تقدمي خربها على امسها هو أن ما ورد يف كتاب اهللا  .٢ البصريني وغري جائز عند الكوفيني. لكوفيني. و"كرة" مفعول به من اسم الفاعل "العب" منصوب وغري جائز عند انصبه فتحة ظاهرة يف آخره. وتقدمي خرب ليس على امسها جائز عند البصريني منصوب بــ "ليس" ألا تعمل عمل "كان" ترفع االسم وتنصب اخلرب، وعالمة وإعراب "العب كرة القدم ليس األستاذ"، إن "العب" خرب ليس املقدم، وهو  .٣ رفا، فوجب أن ال يقدم خرب ليس عليها.  جمرى ما كان فعال متصمتصرفة كمثال "كان يكون كائن كن" وال يكون يف "ليس" فوجب أن ال جيري إن ليس فعل غري متصرف فال جيري جمرى الفعل املتصرف كما يف "كان" ألا ليس فجاز تقدمي خربها. ودليل الكوفيني على عدم جواز تقدمي خرب ليس فهو ا مصروف. فلما جاز تقدمي معمول خرب يأتيهم"معمول خرب ليس مقدم وخربهتعاىل يف سورة يوسف (َأَال يـَْوَم يَْأتِْيِهْم لَْيَس َمْصُرْوفًا َعنـْ



الثاين إىل السابع.  و"القدم" مضاف إليه جمرور باملضاف. وهكذا إعراب املثالمن اسم الفاعل "العب" منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة وهو مضاف. وتنصب اخلرب وعالمة نصبه الفتحة يف آخره وهو املضاف. و"كرة" مفعول به يف آخره ألنه اسم املفرد "العب" خرب ليس وهو منصوب بليس ألا ترفع االسم ظاهرة االسم وتنصب اخلرب. و"األستاذ" اسم ليس مرفوع ا، وعالمة رفعه ضمة القدم". إن "ليس" فعل ماض مبين على الفتح وهو من األفعال الناقصة ترفع وإعراب املثال األول يف تأخري اخلرب "ليس" وهو "ليس األستاذ العب كرة  .٤ ألنه اسم املفرد. وكذلك إعراب املثال الثاين إىل السابع. آخرهوتنصب اخلرب. و"األستاذ"، اسم ليس مرفوع ا وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف ماض مبين على الفتح وهو من األفعال الناقصة، تعمل عمل "كان" ترفع االسم وعالمة نصبه فتحة ظاهرة وهو مضاف و"القدم" مضاف إليه. و"ليس" فعل   ٢٣        : وقد يتضح ذلك يف الرسم البياين التايل جيري جمرى الفعل املتصرف.وذهب الكوفيونإىل عدم جواز تقدمي خرب ليس ألن "ليس" فعل غري متصرف فال  .٢ .ليس بدليل ما جاء يف قوله تعاىل ()إىل جواز تقدمي خرب  البصريونذهب  .١  خربها على قولني:األصل "ليس + االسم + اخلرب". وقد اختلف البصريون والكوفيون يف مسألة تقدمي إن "ليس" من األفعال الناقصة اليت ترفع االسم وتنصب اخلرب. وتركيبها يف   د. القاعدة   وإعراب هذه السبعة متفقة بني مدرس البصرة والكوفة.



 ممنوع جائز الكوفيون البصريون    ليس األوالد العبني كرة القدم  ١٠    ناظفة ليست املدرسة  ٩    مجيلة ليست احلديقة  ٨    مفتاح الفشل ليس الصرب  ٧    النحو ليس التلميذماهرا يف   ٦    حمتاجا إىل الدواء ليس الصحيح  ٥    ليست إندونيسيا بلدة صغرية  ٤    ليس املدير موجودا يف مكتبه  ٣    ليست اللغة العربية لغة متأخرة  ٢    واسعا ليس الفصل  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !اسم ليس وخبرها في العبارات اآلتية. عين ١  ه. التمرينات               تقديم خبر ما زال وما في معناها  ٢٤ 



    فاشال ليس التلميذ اتهد  ٥    قويا ليس الضعيف  ٤    مؤديا ليس اجلاهل  ٣    مفتاح النحاج ليس الكسالن  ٢    املعهد اجلامعي مرغوبا فيهليس   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  و"أمحد" مضاف إليه ومضاف الكبري ومضاف إليه. ترفع االسم وتنصب اخلرب، و"أخ" امسها مرفوع ظاهر وهو مضاف، وهذا جائز عند البصريني وغري جائز عند الكوفيني. "ليس" فعل النقصة فالحا ليس أخ أمحد الكبري = "فالحا" خرب ليس مقدم منصوب ظاهر، المثال:  أعرب العباراتاآلتية مع بيان الجوانب المختلفة فيها بين البصرة والكوفة! .٣        ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  مثال: مزمحة ليست الشوارع  . كون جمال اسمية فيها ليس وخبره مقدم واسمه مؤخر كما في المثال!٢  ٢٥ 



خبر مقدم (ليس) مع زيادتها في حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤      نائما ليس املصلي  ١٠    ناجحا ليس الطالب الكسالن  ٩    جالسا على الكرسي ليس مدير اجلامعة  ٨    واسخة ليس احلديقة  ٧    ناصري املساكني ليس األغنياء  ٦  ٢٦          مطيعوناألوالد  ١٠    نظيفةاملدرسة  ٩    واسعالبستان  ٨    الشرمفتاحالصرب   ٧    يف النحو التلميذماهر   ٦    مساعدتناإىل حمتاجالفقري   ٥    بلدة صغريةإندونيسيا  ٤    ماهرالرجل  ٣    لغة متأخرةاللغة العربية  ٢    ضيقالفصل  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  ليس البيت صغريا=  صغريالبيتالمثال: كما في المثال:الجملة



اجلملة فيها تقدمي احلال على عامله على أساس البصرة حتويل اجلملة إىل  - اجلملة املفيدةصنع املثال فيه تقدمي احلال على عامله على أساس البصرة والكوفة يف  - إعراب تقدمي احلال على عامله على أساس البصرة والكوفة - تعيني تقدمي احلال على عامله على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ عامله.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف تقدمي احلال على  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    الحال على عاملهتقديم   رابعالدرس ال  ٢٧    قرأ حممد القرآن سارعا   ٢  سارعا قرأ حممد القرآن  ٢  السيارة ذهب حممد إىل اجلامعة راكبا   ١  اجلامعةراكبا السيارة ذهب حممد إىل   ١  تأخير الحال على عامله  الرقم  (المختلف فيه)تقديم الحال على عامله   الرقم  ب. األمثلة  والكوفة.



هي احلال املقدم على الفعل " يف األمثلة السابقة راكبا وقويا ومجاعةإن كلمة " .١  الشرح .ج    على األقدام ذهب أمحد إىل السوق ماشيا   ٧  إىل السوقماشيا على األقدام ذهب أمحد   ٧  مجاعة يف املسجد صلى املسلمون الصلوات اخلمس   ٦  املسلمون الصلوات اخلمسمجاعة يف املسجد صلى   ٦  اإلندونيسي ذاق اتمع خائفا إىل العسكر   ٥  اإلندونيسيخائفا ذاق اتمع إىل العسكر   ٥  اجتهد التلميذ راجيا يف النجاح   ٤  راجيا يف النجاح اجتهد التلميذ  ٤  ما ضرب الولد كلبك قويا   ٣  قويا ما ضرب الولد كلبك  ٣  ٢٨  ملفعول على الفعل، فكذلك جيوز تقدمي احلال عليه. وأما الكوفيون فيجوز تقدمي امثال "عمرا ضرب زيد"، فالذي يدل عليه أن احلال تشبه باملفعول وكما جيوز يكون عمله متصرفا، وإذا كان عمله متصرفا وجب أن جيوز تقدمي معموله عليه ودليل القياس هو أن العامل فيها متصرف، وإذا كان العامل متصرفا وجب أن له. و"تؤوب" مع االسم الظاهر يدل على جوازه. فــ"شىت" حال مقدم على عاموالقياس، ودليل النقل من كالم العرب كما يف قوهلم: "َشىت تـَُؤْوُب احللبُة". تقدمي احلال على عامله جائز عند البصريني إذا كان فعال متصرفا بدليل النقل  .٢ .على عوامله وعدم جواز تقدميهاملاضي، واختلف البصريون والكوفيون يف جواز تقدمي احلال عامله وهو الفعل 



والكوفيون يف مسألة جواز تقدمي احلال على به + احلال". وقد اختلف البصريون األصل هو الفعل الالزم + الفاعل + احلال، أو الفعل املتعدي + الفاعل + املفعول احلال هو االسم املنصوب الذي يفسر ملا أنبهم من اهليئات. وتركيبه يف   د. القاعدة   وعالمة جرها كسرة ظاهرة. وهكذا إعراب املثال الثاين إىل السابع. و"حممد" فاعله مرفوع بضمة ظاهرة. و"إىل" حرف اجلر. و"اجلامعة" جمرور بـــ (إىل)الفاعل (راكب) وهو منصوب بفتحة ظاهرة. و"ذهب" فعل ماض مبين على الفتح. مقدم على الفعل عامله وهو الفعل املاضي (ذهب). و"السيارة" مفعول به من اسم . إن "راكبا" حال ة ذهب حممد إىل اجلامعة"وإعراب املثال األول "ركبا السيار  .٣ املظهر غري جائزة."راكبا" ضمري يعود إىل صاحب احلال، وقد تقدم عليه، فتقدير الضمري على تقدمي احلال على عامله بدليل أنه يؤدي إىل تقدمي املضمر على املظهر كما يف   ٢٩            : وقد يتضح ذلك يف الرسم البياين التايل والقياس. بدليل النقلوذهب البصريون إىل جواز تقدمي احلال على عامله إذا كان العامل فعال متصرفا  .٢ الظاهر ألنه يؤدي إىل تقدمي املضمر على الظاهر.كوفيونعلى أن احلال ال جيوز تقدميه على الفعل العامل فيه مع االسم ذهب ال .١  عامله على قولني:



 ممنوع جائز الكوفيون البصريون      قام أمحد مستقيما عند الصالة  ٧    املدرسةماشيا بالرجل جاء األستاذ إىل   ٦    نام األب على الفراش سليما  ٥    منتظما كتب التلميذ الدرس  ٤    فحص الطبيب املريض لينا  ٣    الطالب النحويسريا فهم   ٢    راخصا باع التاجر الفالفل  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !الحال وعامله في العبارات اآلتية. عين ١  التمريناته.               تقديم خبر ما زال وما في معناها  ٣٠ 



الحال المقدم على عامله كما في األمثلة السابقة فيها  مفيدة. كون جمال ٢  ٣١      كسالنا مارس التلميذ اجلامعي الكالم  ٨    متواضعا مشى األستاذ أمام شيخه  ٧    متواصال مارس التلميذ اللغة العربية  ٦    صلى أمحد صالة العصر خاشعا  ٥    ذهب األستاذ إىل اجلامعة راكبا  ٤    ممتازا جنح الطالب يف االمتحان  ٣    رتل أمحد القرآن مجيال  ٢    لعب األوالد كرة القدم فارحني  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم أعرب العبارات اآلتية مع بيان الجوانب المختلفة فيها بين البصرة والكوفة! .٣     ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  مثال: فرارا لعب الطالب كرة القدم  كما في المثال!  الجديدةبالعبارات 



الحال المقدم على عامله على أساس حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤        اختيارهم يقينا بالنجاحاتبع الطالب   ١٠    لينا راع مدير اجلامعة موظفه  ٩  ٣٢      بالتواضعمشى األستاذ أمام شيخه  ٧    احلافلة بركوبجاء األجنيب إىل إندونيسيا   ٦    باخلشوعصلى أمحد صالة العصر   ٥    هلم بالربسخت األغنياء للفقراء  ٤    بالفرحجنح الطالب يف االمتحان وذاق  ٣    باجلميلورتل القرآن   ٢    بالعدلتنفيذ األحكامحكم  القاضي يف   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  املدرسةجاء التلميذ إىل املدرسة بركوب الدراجة = راكبا الدراجة جاء التلميذ إىل المثال: كما في المثال:االختالف بين البصرة والكوفة



                               بالنجاحعلى اليقيناتبع الطالب اختيارهم   ١٠    بسرعةيقرأ الطالب الكتب العربية  ٩    باجلماعةصلى اتمع الصلوات اخلمس  ٨  ٣٣ 



  جاء األجنيب إىل إندونيسيا غريبا  ٧  غريبا جاء األجنيب إىل إندونيسيا  ٧  صح النيب قوال وفعال  ٦  قوال وفعال صح النيب  ٦  مأل الغنم حلما  ٥  حلما مأل الغنم  ٥  زاد أخي الصغري ماال  ٤  ماال زاد أخي الصغري  ٤  تفقأ الكبش شحما  ٣  شحما تفقأ الكبش  ٣  تفقه األستاذ علما  ٢  علما تفقه األستاذ  ٢  تصبب الفالح عرقا  ١  عرقا تصبب الفالح  ١  تأخير التمييز  الرقم  تقديم التمييز  الرقم  ب. األمثلة فة.حتويل اجلملة إىل اجلملة فيها تقدمي التمييز على أساس البصرة والكو  - صنع املثال فيه تقدمي التمييز على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة املفيدة - إعراب تقدمي التمييز على أساس البصرة والكوفة - تعيني تقدمي التمييز على أساس البصرة والكوفة -  تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على:بعد  المؤشرات .٢ أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف تقدمي التمييز. الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    التمييزتقديم   الدرس الخامس  ٣٤ 



" يف األمثلة السابقة عرقا وعلما وشحما وماال وغنيا وقوال وفعال وحلماإن كلمة " .١  ج. الشرح  ٣٥  العامل فعال متصرفا وهذا األمر جائز عند الكوفيني إن كان ، التمييز املقدمهي  . إن "عرقا" متييز مقدم منصوب "عرقا تصبب الفالحوإعراب املثال األول " .٣ تقدميه كما لو كان فاعال لفظا.الفالح" مبعىن أن املتصبب هو العرق. فلما كان هو الفاعل يف املعىن مل جيز على ممنوع تقدمي التمييز هو ألنه عامل أو فاعل يف املعىن كما يف "عرقا تصبب لبصريني وكذلك يف التمييز جاء تقدميه على عامله من فعل متصرف. ودليل ااألفعال املتصرفة. وكما جاز تقدمي احلال على عامله إذا كان الفعل متصرفا. ودليل القياس هو أن العامل فعل متصرف فجاز تقدمي معموله عليه كما يف ر فيه "وما كان الشأن واحلديث تطيب سلمى نفسا" فدل على جوازه. والتقديالدليل هو نصب "نفسا" على التمييز وقدمه على العامل فيه هو "تطيب"، والقياس. فالنقل كما جاء يف شعر العرب "وما كان نفسا بالفراق تطيب" ووجه ودليل الكوفيني على جواز تقدمي التمييز إذا كان العامل فعال متصرفا هو النقل  .٢ .وممنوع عند البصريني   + املفعول به + التمييز). وقد اختلف فيه البصريون والكوفيون على قولني:وتركيبه (فعل الزم أو عامل + الفاعل + التمييز/ أو الفعل املتعدي + الفاعل فضلة. التمييز هو االسم املنصوب الذي يفسر ملا أنبهم وأمجل من الذوات وهو نكرة   د. القاعدة   الفتح. و"الفالح" فاعله مرفوع بضمة ظاهرة.وجائز عند الكوفيني وممنوع عند البصريني. و"تصبب" فعل ماض مبين على املاضي (تصبب). واختلف البصريون والكوفيون يف جواز تقدميه وعدمه بالفعل 



ولو كان الفعل متصرفا ألنه هو ال جيوز تقدميه  التمييزعلى أن  البصريونذهب و  .٢ متصرفا بدليل النقل والقياس.ذهب بعض الكوفيني إىل جواز تقدمي التمييز على عامله إذا كان العامل فيه فعال  .١  ٣٦   جائز ممنوع الكوفيون البصريون  مأل اإلبريك قهوة  قهوة مأل اإلبريك  ٦  نيالسار النهر   نيال سار النهر  ٥  حسنت الفاطمة وجها  وجها حسنت الفاطمة  ٤  آكل األوالد الطعام خبزا  خبزا آكل األوالد الطعام  ٣  قرأ التلميذ كتابا فقها  فقها قرأ التلميذ كتابا  ٢  كتب األستاذ دروسا قواعد النحو  قواعد النحو كتب األستاذ دروسا  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !التمييز وعامله في العبارات اآلتية. عين ١  التمريناته.                 تقديم التمييز                : وقد يتضح ذلك يف الرسم البياين التايل  .العامل يف املعىن



على عامله كما في األمثلة السابقة التمييز المقدم فيها  مفيدة. كون جمال ٢    فرح الفالح قلبا  قلبا فرح الفالح ١٠  عاش اتمع أمنا ضعفاء  ضعفاء عاش اتمع أمنا ٩  ركب األوالد املركب فرسا  فرسا ركب األوالد املركب   ٨  عمم املدرس علما  علما عمم املدرس  ٧  ٣٧      ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم    زاد أخي الصغري ماال  ٣    اإلسالم طعاما حمرما خنزيرامنع   ٢    شرب األب املشروب قهوة  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم أعرب العبارات اآلتية مع بيان الجوانب المختلفة فيها بين البصرة والكوفة! .٣   : فالحا فرح اتمعبالعبارات الجديدة كما في المثال



قرأت القرآن من سورة :األتياالختالف بين البصرة والكوفة كما في المثال التمييز المقدم على عامله على أساس حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤      حلما مأل البقر  ٧    لعب األوالد لعبة كرة القدم  ٦    وجها حسن أمحد  ٥    قرأ التلميذ الكتاب فقها  ٤  ٣٨  من منع اإلسالم طعاما حمرما   ٢    من املالزاد أخي الصغري   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم     البقرة = سورة البقرة قرأت القرآن لكتب من امأل املكتبة بالكتب  ٤    من الفقهقرأ التلميذ الكتب  ٣    اخلنزير     من املبىن اجلديداشتهرت اجلامعة  ٧    من كرة القدملعبةلعب األوالد   ٦    من اخلشبالبيت مجيل  ٥    اإلسالمية



حرف االستثناء واملستثىن على أساس  حتويل اجلملة إىل اجلملة فيها تقدمي - والكوفة يف اجلملة املفيدةصنع املثال فيه تقدمي حرف االستثناء أول الكالم على أساس البصرة  - إعراب تقدمي حرف االستثناء أول الكالم على أساس البصرة والكوفة - تعيني تقدمي حرف االستثناء واملستثىن على أساس البصرة والكوفة -  الطلبة على: بعد تعلم هذه املادة يقدر المؤشرات .٤ االستثناء أول الكالم.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف تقدمي حرف  الكفاءة األساسية .٣ الكفاءة المؤشرات  . ب    حرف االستثناء أول الكالمتقديم   سادسالدرس ال  ٣٩                 البصرة والكوفة.



األجنيب إىل إندونيسيا إال ما جاء   ٦  إندونيسياإال األغنياء ما جاء األجنيب إىل   ٦  التلميذ املعهديما التالميذ املؤدبون يف اجلامعة إال   ٥  املؤدبون يف اجلامعةإال التلميذ املعهدي ما التالميذ   ٥  ما غين اتمع إال فالح  ٤  إال فالح ما غين اتمع  ٤  ما اتمع املسكني إال أمحد  ٣  املسكنيإال أمحد ما اتمع   ٣  ما ضرب عمرو إال غالمك  ٢  إال غالمك ما ضرب عمرو  ٢  ما أكل أمحد إال طعامك  ١  إال طعامك ما أكل أمحد  ١  تأخير حرف االستثناء  الرقم  (المختلف فيه)  تقديم حرف االستثناء  الرقم  األمثلة ب.  ٤٠  ال جيوز؛ ألن حرف النفي يليها االسم والفعل كحرف االستفهام، قبلها وهو على عدم جواز تقدمي حرف االستثناء ألنه يؤدي إىل أن يعمل ما بعدها فيما العرب أن حرف االستثناء مقدم كقوله "الخال اجلن ا إنسي". ودليل البصريني ودليل الكوفيني على جواز تقدمي حرف االستثناء هو النقل أو السماع من كالم  .٢ عند الكوفيني وممنوع عند البصريني.حرف االستثناء "إال" جائز "إال" يف األمثلة السابقة هي حرف االستثناء املقدم يف أول الكالم، وتقدمي إن  .١  الشرح .ج    ونواهيه إال مسلما مطيعاما امتثل املسلمون أوامر اهللا   ٧  املسلمون أوامر اهللا ونواهيهإال مسلما مطيعا ما امتثل   ٧  األغنياء



حرف االستثناء يف أول الكالم ألن العرب تقدمي  أنه جيوزإىل  الكوفيونذهب  .١  حرف االستثناء أول الكالم البصريون والكوفيون على قولني:االستثناء هو إخراج الشيء ما لواله لدخل يف الكلم. وقد اختلف يف تقدمي   د. القاعدة   البصريني.والكوفيون يف جواز تقدميه وعدم جوازه وذلك جائز عند الكوفيني وممنوع عند ال" حرف االستثناء املقدم. واختلف البصريون إعراب األمثلة اليت بعده، إن "إو"أمحد" فاعله املرفوع بالفعل وعالمة رفعه الضمة يف آخره ألنه اسم املفرد. وكذا مبين على الفتحة. و"ما" حرف النفي. و"أكل" فعل ماض مبين على الفتحة. و"طعام" مستثىن منصوب بــ "إال" وهو مضاف. و"ك" ضمري متصل خماطب "إال" حرف االستثناء. وإعراب املثال األول "إال طعامك ما أكل أمحد". إن  .٣ أول الكالم.عمل ما بعد حرف االستثناء فيما قبلها، فيجب أن ال يقدم حرف االستثناء وكما أنه ال جيوز أن يعمل ما بعد حرف االستفهام فيما قبله، فهكذا ال جيوز   ٤١           .كحرف االستفهاميؤدي إىل أن يعمل ما بعده فيما قبله، وألن حرف النفي يليها االسم والفعل  حرف االستثناء يف أول الكالمألنه  ال جيوز تقدمي هعلى أن البصريونذهب و  .٢ .استخدموها مقدمة كما يف شعرهم



 جائز ممنوع الكوفيون البصريون    لعبةإال كرة القدم ما لعب األوالد   ٦    إال عموه البيت من الشعب  ٥    إال كتبا إجنليزية مألت املكتبة  ٤    إال كتاب الفقه ما قرأ التلميذ  ٣    حمرماضرورة منع اإلسالم طعاما إال   ٢    إال األب جاء اتمع إىل احلفلة  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !حرف االستثناء والمستثنى في العبارات اآلتية. عين ١  التمريناته.               تقديم حرف االستثناء أول الكالم  وقد يتضح ذلك يف الرسم البياين التايل  ٤٢ 



السابقة بالعبارات حرف االستثناء كما في األمثلة فيها  مفيدة. كون جمال ٢      إال مبىن جديدا اشتهرت اجلامعة  ٧  ٤٣   مفرد.الظاهرة ألنه مجع تكسري. و"اللباس" مفعول به منصوب بالفتحة ألنه اسم و"ربح" فعل ماض مبين على الفتحة. و"التجار" فاعله مرفوع بالضمة مستثىن منصوب ظاهر بـــ "إال" وهو منعوت. و"كسالن" نعب منصوب. حرف االستثناء. و"تاجرا" إال تاجرا كسالن ربح التجار اللباس = "إال" مثال:  !كما في المثال اآلتي  أعرب العبارات اآلتية مع بيان الجوانب المختلفة فيها بين البصرة والكوفة .٣     ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  مثال: إال أمحد حضر الفصل اليوم  كما في المثال!  الجديدة



المستثنى مع زيادة حرف االستثناء "إال" حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤      إال معهدا تقليديا اشتهرت املعاهد  ٧    إال أمحد لعب األوالد كرة القدم  ٦    إال سقفا كان البيت من اخلشب  ٥    إال كتاب الفقه مألت املكتبة  ٤    الكتبإال مادة السياسة قرأ التلميذ   ٣    منع اإلسالم طعاما إال حمرما  ٢    غري إال عمراما زاد أخي الص  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  ٤٤      والذرةالفالح فعال يف زراعة النبات  ٥    والكتب العلمية الكتب الفقهيةمألت املكتبة  ٤    وكتاب الفقهقرأ التلميذ الكتب   ٣    وأمحدأمر األستاذ التالميذ بالصيام  ٢    وحممدجاء القوم  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  البيت مجيل بألوانه = إال ألوانه البيت مجيلالمثال: كما في المثال:أول الكالم



اللغات علم األستاذ التلميذ  ٧    كرة القدملعبة و لعب األوالد  ٦  ٤٥                                            واللغة الفرنسيةاألجنبية 



                          األمر، والدرس التاسع االختالف يف إعراب األصل يف االسم والفعل املضارع.السابع االختالف يف إعراب اسم "ال النافية"، والدرس الثامن االختالف يف إعراب فعل السادس االختالف يف إعراب املنادى املفرد العلم، والدرس  االسم بالظرف، والدرساالختالف يف وقوع الفعل املاضي حاال، والدرس اخلامس االختالف يف إعراب رفع واجلمع، والدرس الثالث االختالف يف االسم الواقع بعد "مذ ومنذ"، والدرس الرابع األول االختالف يف إعراب األمساء الستة، والدرس الثاين االختالف يف إعراب املثىن وس. الدرس ر من الكفاءة واملؤشرات. ويف هذا الفصل تسعة د حيتوي هذا الفصل    االختالف في اإلعراب  الفصل الثاني  ٤٦ 



  هذا أبوك وهو أستاذ  ٧  قرأ أمحد كتاب أخيه  ٦  هناك أخوكم يف اهللا  ٥  أبو أمحد إىل املزرعةجاء   ٤  كتب أمحد رسالة إىل أبيه  ٣  أعطيت أباك جوالة مجيلة  ٢  ما زال إىل بيت اهللا احلرام إال ذو مال  ١  األمثلة  الرقم  األمثلة ب.  حتويل االسم إىل األمساء الستة يف اجلمل املفيدة على أساس البصرة والكوفة. - األمساء الستة على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة املفيدةصنع املثال فيه  - إعراب األمساء الستة على أساس البصرة والكوفة - تعيني األمساء الستة على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ الستة.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف إعراب األمساء  الكفاءة األساسية .١ المؤشرات الكفاءة  . أ    إعراب األسماء الستة  الدرس األول  ٤٧ 



من " يف األمثلة السابقة أبوك وأخوك ومحوك وهنوك وذو مال وفوك"كلمة إن   .١  الشرح .ج  ٤٨  ا أبوك" إعراا مرفوع بالضمة والواو عند الكوفيني، وإما عند البصريني فإعراحال الرفع، واأللف حال النصب، والياء حال اجلر أو اخلفض. وإن املثال "هذا املكانني، وعند البصريني إن إعراا إعراب واحد وهو إعراب باحلروف يعين بالواو وكان إعراا عند الكوفيني معربة من  .األمساء الستة إذا كانت مضافة لغريها خربه مرفوع بالواو ألنه " أبوك. و"اإلشارة مبين على السكون يف حمل الرفع مبتدأ،"اهلاء" حرف التنبيه و"ذا" اسم "هذا". إن "هذا أبوكاب املثال األول "إعر  .٣ مكان واحد وهو بالواو حال الرفع، وباأللف حال النصب، وبالياء حال اجلر.أحد اإلعرابني يقوم مقام اآلخر. فدل على إعراب األمساء الستة معرب من ذلك. وهذا املعىن حيصل بإعراب واحد، فال حاجة أن جيمع بني اإلعرابني؛ ألن تلفة بعضها من بعض من الفاعلية واملفعولية وغري اللبس، والفرق بني املعاين املخمكان واحد ألن اإلعراب إمنا دخل الكالم يف األصل ملعىن وهو األصل، وإزالة أنه معرب من مكانني. ودليل البصريني على أن إعراب األمساء الستة معربة من للرفع، والفتحة واأللف عالمة للنصب، والكسرة والياء عالمة للجر، وهذا دليل الواو عالمة باقية على ما كانت عليه يف حال اإلفراد. فدل على أن الضمة و األمساء ردت الواو، واإلضافة طارئة على اإلفراد، كانت الضمة والفتحة والكسرة عالمة للرفع، والفتحة عالمة للنصب، والكسرة عالمة للجر. فإذا أضيفت هذه على الواو، فأوقعوا على الباء وأسقطوا الواو، فكانت الضمة فاستثقلوا اإلعراب اإلفراد، كقولك "هذا أٌب"، و"رأيت أباً"، ومررت بأٍب، واألصل فيه أبـٌَو على أن الضمة والفتحة والكسرة من هذه الثالثة إعراب لألمساء الستة يف حال ودليل الكوفيني على إعراب األمساء الستة معربة من مكانني هو أمجع الكوفيون  .٢ واحد وهو مرفوع بالواو.



 الكوفيون البصريون إعراب من مكانين إعراب من مكان واحد                  تقديم حرف االستثناء أول الكالم  وقد يتضح ذلك يف الرسم البياين التايل   جيمعوا بني اإلعرابني.الكالم يف األصل ملعىن، وهذا املعىن حيصل بإعراب واحد، فال حاجة إىل أن وقااللبصريونإن إعراب األمساء الستة معربة من مكان واحد، ألن اإلعرابإمنا دخل  .٢ . حال اإلفرادباقية على ما كانت عليه يفحال اإلضافة تكون كإعراا يف حال اإلفراد، فكانت الضمة والفتحة والكسرة إن إعراب األمساء الستة املعتلة معربة من املكانني ألن إعراا يف الكوفيون  قال .١  البصريون والكوفيون يف إعراا على قولني:أبوك وأخوك ومحوك وهنوك وفوك وذو. وقد اختلف  األمساء الستة هي  د. القاعدة   مضاف إليه لـــ "أبو".من األمساء الستة، والكاف ضمري املخاطب مبين على الفتحة يف حمل جر   ٤٩ 



األسماء الستة كما في األمثلة السابقة بالعبارات فيها  مفيدة. كون جمال ٢      يا أبانا إنا نراك من الصابرين  ٧    أمحد كتاب أخيكقرأ   ٦    هذا محوك  ٥    إن برابوو ذو مال  ٤    هو خادم أبيك يف البيت  ٣    أبو أمحد فالح  ٢    أخو املسلم مسلم  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !األسماء الستة في العبارات اآلتية. عين ١  التمريناته.   ٥٠      ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  مثال: أبو احلسن تاجر  كما في المثال!  الجديدة



فيها بين البصرة والكوفة  أعرب العبارات اآلتية مع بيان الجوانب المختلفة  .٣  ٥١      يف اجلامعة صاحبكأمحد   ٣    مدرس يف اجلامعة اإلسالميةناندا  ٢    تاجرمدرسكم  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  محوك كرمي عمك كرمي =المثال: كما في المثال:األسماء الستةحول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤        فحص الطبيب فاه وأسنانه  ٧    قبلت اهلدية من محيك  ٦    املسلم أخوكم يف اهللا  ٥    إن التاجر ذو مال كثري  ٤    أمحد صاحب أبيك يف املعهد  ٣    رأيت أخاك يف اجلامعة  ٢    أبوكم تاجر  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم   حمل جر مضاف إليه لــ "أخو". و"تاجٌر" خرب املبتدأ مرفوع ظاهر.والضمة والواو عند الكوفيني. و"ك" ضمري املخاطب مبين على الفتحة يف أخوك تاجٌر = "أخو" مبتدأ مرفوع وعالمة رفع الواو عند البصريني، مثال:  كما في المثال اآلتي!



                                      ناجحتلميذكم  ٧    الغينقبلت اهلدية  ٦    يف اهللا صاحبكماملسلم   ٥    مال كثريأمحد له   ٤  ٥٢ 



  ْني بنِ ذهب األب إىل السوق بال  لبنتَـْني ذهب األب إىل السوق با  ٤  الدارِسْني ذهب األستاذ إىل املدرس مع   الدارَسْني ذهب األستاذ إىل املدرس مع   ٣  يف الفصل املدرِسْني رأيت    يف الفصلاملدرَسْني رأيت   ٢  إىل اجلامعة باجلوالة احملاضُرونجاء   إىل اجلامعة باجلوالة احملاضرَانجاء   ١  أمثلة الجمع  أمثلة المثنى  الرقم  األمثلة ب.  حتويل الكلمة إىل املثىن واجلمع على أساس البصرة والكوفة. - املثىن واجلمع على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة املفيدةصنع املثال فيه  - إعراب املثىن واجلمع على أساس البصرة والكوفة - تعيني املثىن واجلمع على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ واجلمع.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف إعراب املثىن  الكفاءة األساسية .١ المؤشراتالكفاءة   . أ    إعراب المثنى والجمع  الدرس الثاني  ٥٣ 



يف هذا  تلميذانأمحد وبودي   ٧  اللغة العربية معلموهم   سيارتانهذا أستاذ عين له   ٦  يف املزرعة الفالحونعمل   مزرعتهما الفالحانعمل   ٥  ٥٤  يف االمتحان  اتهدون ناجحونالتالميذ   يف التعلم جمتهداناملعهد ومها  ري احلركة. و"إىل" حرف اجلر عند البصريني، الكوفيني مرفوع باأللف املتغرية كتغالفتحة، و"التلميذان" فاعله مرفوع وعالمة رفعه ألف التثنية عند البصريني، وعند فعل ماض مين على  "جاء". إن "جاء التلميذان إىل اجلامعةإعراب املثال األول " .٣ والتاء حرف اإلعراب فكذلك هذه احلروف يف التثنية واجلمع هنا.ما كانت األلف املعىن، فصارت مبنزلة التاء يف "قائمة" واأللف يف "حبلى"، وكفلما زيدت مبعىن التثنية واجلمع صارت من متام صيغة الكلمة اليت وضع لذلك هذه احلروف إمنا زيدت لداللة على التثنية واجلمع، فألن الواحد يدل على مفرد، معربان باحلرف وأن األلف والواو والياء حرف اإلعراب ألن البصريني على أما باملعلِمْني"، فتتغري كتغري احلركات فدل أن إعراما مبنزلة احلركات. ودليل املعلَمْني، ومررت باملعلَمْني". ويف اجلمع "قام املعلمون، ورأيت املعلِمْني، ومررت والضمة املتغريات كتغري احلركات كما تقول يف التثنية "قام املعلمان، ورأيت حة والكسرة ودليل الكوفيني على أما معربان باأللف والياء والواو مبنزلة الفت .٢ .بالعواملمبنزلة الفتحة والكسرة والضمة. وعند البصريني إا معرب باحلرف وال تتغري والدارسني واملدرسني واتهدون مجع إعراا عند الكوفيني باأللف والياء والواو يف املثال األول فيما بعدها مثىن.  "التلميذان واملدرسني والبنتنيإن كلمة " .١  ج. الشرح    النهائي



ذواا عن حاهلا، فلما تغريت تغري احلركات دل على أا  اإلعراب ال تتغريإعراب. والدليل أا معرب كاحلركات أا تتغري كتغري احلركات، ألن حروف األلف والياء والواو مبنزلة الفتحة والكسرة والضمة يف أا قال الكوفيون إن  .١  البصريون والكوفيون يف إعراب التثنية واجلمع على قولني:بزيادة يف آخره أو تغري يف بناءه. وقد اختلف  هو اسم ناب عن ثالث فأكثراملثىن هو اسم يدل على اثنني متفقني يف احلروف واحلركات واملعىن. واجلمع   د. القاعدة   ظاهرة.وحرف اخلفض عند الكوفيني. و"اجلامعة" جمرور بـــ "إىل" وعالمة جرها كسرة كوفيني مرفوع بالواو املتغرية كتغري احلركة. و"إىل" حرف اجلر عند البصريني، الالفتحة، و"الطالبون" فاعله مرفوع وعالمة رفعه واو اجلمع عند البصريني، وعند فعل ماض مين على  "جاءإن "ظاهرة. وإعراب "جاء الطالبون إىل اجلامعة". إن وحرف اخلفض عند الكوفيني. و"اجلامعة" جمرور بـــ "إىل" وعالمة جرها كسرة   ٥٥  بالحركات معرب معرب بالحروف          إعراب المثنى والجمع               وقد يتضح ذلك يف الرسم البياين التايل التثنية واجلمع.وقااللبصريونإا حروف اإلعراب، ألن هذه احلروف إمنا زيدت للداللة على  .٢ .مبنزلتها  الكوفيون البصريون 



المثنى والجمع كما في األمثلة السابقة بالعبارات فيها  مفيدة. كون جمال ٢      إين إن شاء اهللا من اتهدين  ٧    الفائزينتصافحت مع   ٦    قرأ الدارسون الكتب يف املكتبة  ٥    إن املؤمنني إخون  ٤    هم صادقون يف قوهلم  ٣    أمحد وعمر فالحان  ٢    صمم املهندسون هذا املبىن اجلديد  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !المثنى والجمع في العبارات اآلتية. عين ١  التمريناته.   ٥٦      ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  مثال اجلمع: جاء البائعون إىل السوق  مثال املثىن: أمحد وبودي تاجران كرميان  كما في المثال!  الجديدة



        التلميذان يقرآن الة العلمية  ٧    ناجحون يف جتارمالتجار   ٦    املسلمون إخوانكم يف اهللا  ٥    إن املعلمني يعلمون اللغة العربية  ٤    ما جنح املهمالن  ٣    علي وأمحد مدرسان يف املعهد  ٢    مدرسوكم جتار  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم   حرف اجلر. و"التعليم" جمرور بـــ "يف".ند البصريني. وعند الكوفيني بالواو املتغرية. و"يف" بالواواليت ال تتغري ععند البصريني. وعند الكوفيني بالواو املتغرية. و"خالصون" خرب مرفوع املعلمون خالصون يف التعليم = "املعلمون" مبتدأ مرفوع بالواو اليت ال تتغري مثال:  كما في المثال اآلتي!أعرب العبارات اآلتية مع بيان الجوانب المختلفة فيها بين البصرة والكوفة   .٣     ٧    ٦    ٥    ٤  ٥٧ 



كما في المثنى والجمع وغيّـْر ما يلزمحول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤  ٥٨  يتعلم يف كلية الدراسات طالبال  ٣    إىل اجلامعة اإلسالميةالدارسجاء   ٢    ماهرمدرسكم  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  صاحبكم تاجر = صاحباكم تاجران، صاحبوكم تاجرونالمثال: المثال:                     يف االمتحان ناجحهو   ٧    ملعلممن اقبلت اهلدية  ٦    مصلحهو إمنا  ٥    مال كثريهل الغينإن   ٤    العليا



البصرة والكوفة يف إعراب االسم أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    إعراب االسم الواقع بعد "مذ ومنذ"  ثالثالدرس ال  ٥٩  ومنذ" على أساس البصرة صنع املثال فيه االسم املرفوع الواقع بعد "مذ  - إعراب االسم الواقع بعد "مذ ومنذ" على أساس البصرة والكوفة - تعيني االسم الواقع بعد "مذ ومنذ" على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ الواقع بعد "مذ ومنذ".                والكوفة.حتويل الكلمة إىل االسم املرفوع الواقع بعد "مذ ومنذ" على أساس البصرة  - والكوفة يف اجلملة املفيدة



مثلة السابقةظرفا الزمان مبنيان ومضافان إىل اجلملة " يف األمذ ومنذإن كلمة " .١  الشرح .ج    ما رأيت أمحد مذ يومان  ٧  وصلت إىل املعهد منذ شهر ماض  ٦  رجع أمحد إىل بلده منذ سنة  ٥  ذهبت إىل املعهد مذ سفري إىل جاكرتاما   ٤  ما رأيت مذ يومان  ٣  سكن أمحد يف املعهد مذ ثالث سنوات  ٢  خرج بودي عن البيت منذ جميء الشهر  ١  األمثلة  الرقم  األمثلة ب.  ٦٠  ووصلت "من" إىل الذال، وضمت امليم للفرق بني حالة اإلفراد والرتكيب. والذي و"إذ"، فغريا عن حاهلما يف حال اإلفراد كل واحد منهما فحذفت اهلمزة،  على أن االسم املرفوع بعدمها بتقدير الفعل احملذوف هو أما مركبان من "من"أما مرفوعان باالبتداء وجب أن يكون ما بعدمها خربا عنها. ودليل الكوفيني انقطاع الرؤية يومان يف موضع رفع باالبتداء، فكذلك ما قام مقامه. وإذا ثبت ل "ما رأيته مذ يومان/ منذ يومان" هو أمد ومنذ" معنامها األمد والتقدير يف مثاودليل البصريون على أن االسم بعدمها مرفوع ما ألنه خرب هلما، ألن "مذ  .٢ وذهب الكوفيون أنه ارتفع االسم بعدمها بتقدير فعل حمذوف.وذهب البصريون أما امسان مبتدئان فريتفعان ما بعدمها ألنه خرب عنهما.  .إعراب االسم املرفوع بعدمهاواختلف البصريون والكوفيون يف . االمسية والفعلية



مضاف إىل ، "خرج بودي عن البيت منذ جميء هذا الشهرإعراب املثال األول " .٣ يومان/ منذ مضى يومان"."إذ" فالتقدير يف مثال "ما رأيته مذ يومان/ منذ يومان" هو "ما رأيته مذ مضى "من" و"إذ" فكان رفع االسم بعدمها بتقدير فعل حمذوف، ألن الفعل حيسن بعد و"إذ"، وإذا ثبت أا مركبة من  بكسر امليم. فيدل على أما مركبة من "منذ"يدل على أن األصل فيهما "ِمْن وِإْذ"، من العرب من يقول يف "ُمْنُذ" و"ِمْنُذ"   ٦١  تدأ "مذ ومنذ". وقد اختلف بعدمها مرفوع بفعل حمذوف ومرفوع على أنه خرب ملبإن "مذ ومنذ" ظرفان مبنيان ومضافان إىل اجلملة االمسية والفعلية. واالسم   د. القاعدة  فعل حمذوف.متعلق بالفعل "رأى". و"يومان" خرب عند البصريني، وفاعل عند الكوفيني بتقدير ظرف الزمان مبين على السكون يف حمل النصب وهو والتاء ضمري فاعله. و"مذ" املثال الثالث "ما رأيته مذ يومان"، إن "ما" حرف النفي. و"رأيت" فعل ماض، الفاعل "جميء" وهو مضاف. و"الشهر" مضاف إليه جمرور باإلضافة. وإعراب اهلاء للتنبيه و"ذا" اسم اإلشارة مبين على السكون يف موضع الرفع فاعل السم ضى بعد منذ. و"هذا" إن البصريني، وفاعل لفعل حمذوف عند الكوفيني بتقدير مالضمة يف حمل نصب، وهو متعلق بالفعل (خرج). و"جميء" خرب منذ عند و"عن" حرف اجلر. و"البيت" جمرور بـــ "عن". و"منذ" ظرف زمان مبين على فعل ماض مين على الفتحة، و"بودي" فاعله مرفوع.  "خرجإن " اجلملة االمسية. ألما مركبان من "من" و"إذ" فغريا عن حاهلما يف حال إفراد كل واحد منهما إن "مذ ومنذ" إذا ارتفع االسم بعدمها ارتفع بتقدير فعل حمذوف قال الكوفيون  .١  البصريون والكوفيون يف ذلك على قولني:



 الكوفيون البصريون مرفوع بفعل محذوف مرفوع ألنه خبر عنهما    ما رأيت أمحد مذ شهران  ٤    هم أصدقاؤنا يف اجلامعة منذ سنة  ٣    أمحد وعلي طالبان منذ سنتان  ٢    سنة ماضيةاهللا حماضر يف هذه اجلامعة منذ عبد   ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !االسم الواقع بعد "مذ ومنذ" في العبارات اآلتية. عين ١  التمريناته.                 إعراب االسم الواقع بعد "مذ ومنذ"                            الرسم البياين التايلوقد يتضح ذلك يف      ويكونان حرفني جاريني، فيكون ما بعدها جمرورا ما. وقااللبصريونإما مركبان امسني مبتدأين، فريتفع ما بعدها ألنه خرب عنهما،  .٢ رأيته مذ مضى يومان".والرتكيب، وألن الفعل حيسن بعد "إذ" مثال "ما رأيته مذ يومان" والتقدير فيه "ما بني حالة اإلفراد فحذفت اهلمزة، واتصلت "من" بالذال، وضمت امليم للفرق   ٦٢ 



         ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم    مثال (مذ): التلميذان جمتهدان يف التعلم مذ سنة  مثال (منذ): جاء املسلمون إلينا منذ شهران  كما في المثال!"مذ ومنذ" واسمهما فيها  مفيدة. كون جمال ٢      أبونا من الرامحني منذ صغارنا  ٧    شهر واحدذهب األجنيب إىل إندونيسيا منذ   ٦    ساعتانقرأ الطالب الكتب يف املكتبة مذ   ٥  ٦٣ 



جمتهدون يف اجلامعة هم دارسون   ٣    أمحد وعبد اهللا تاجران مذ سنة  ٢    ما رأيت األستاذ منذ أسبوعان  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم غري املنصرف."منذ". و"رمضان" مضاف إليه جمرور وعالمة جره فتحة ظاهرة ألنه االسم منذ مضى شهر رمضان"، وعند البصريني أن "شهر" مرفوع ألنه خرب "ما فرغ املسجد و"شهر" مرفوع بالفعل احملذوف عند الكوفيني وتقديره مبين على الفتحة. و"املسجد" فاعله مرفوع ظاهر.و"منذ" ظرف الزمان. ما فرغ املسجد منذ شهر رمضان = "ما" حرف نفي. و"فرغ" فعل ماض مثال:  كما في المثال اآلتي!اآلتية مع بيان الجوانب المختلفة فيها بين البصرة والكوفة   الجملأعرب  .٣  ٦٤              ال يلتقيان أمحد وأمري منذ سنوات  ٧    هم مستعدون لالمتحان مذ شهر  ٦    شهرانصنع املهندس هذا املبىن مذ   ٥    ذي القعدةزار املؤمنون بيت اهللا منذ شهر   ٤    منذ شهران



يف هذا هم مستعدون لالمتحان   ٣    ذه السنةأمحد وعمر طالبا  ٢    أسبوعنيما لقيت األستاذ   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  ما رأيت بودي يومني = ما رأيت بودي مذ/منذ يومانالمثال: كما في المثال:اسم "مذ ومنذ" المرتفعانحول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤  ٦٥  يف إىل إندونيسياذهب الغربيون   ٦    ماضينييومينتعلم الطالب اللغة العربية   ٥    شهرينحج املؤمنون إىل بيت الله  ٤    الشهر                   شهرينما دخل أمر إىل املدرسة  ٧    أسبوع ماض



  رأيت معلمي اللغة قاموا أمام الفصل  ٦  جاء األستاذ إىل اجلامعة مع التالميذ ركبوا اجلوالة  ٥  مررت بالرجل لبس لباسا مجيال  ٤  أوجاؤكم حصرت صدورهم  ٣  كتب أمحد الرسالة حسنت كتابتها  ٢  قرأت القرآن بالتلميذ ذكر اهللا  ١  األمثلة  قمالر   ب. األمثلة حتويل احلال إىل الفعل املاضي حاال على أساس البصرة والكوفة. - املفيدةصنع املثال فيه الفعل املاضي حاال على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة  - إعراب الفعل املاضي حاال على أساس البصرة والكوفة - تعيني الفعل املاضي حاال على أساس البصرة والكوفة -  الطلبة على:بعد تعلم هذه املادة يقدر  المؤشرات .٢ املاضي حاال.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف إعراب الفعل  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    إعراب الفعل الماضي حاال  رابعالدرس ال  ٦٦ 



فعل وفاعله. "قرأتإن ". "قرأت القرآن بالتلميذ ذكر اهللاإعراب املثال األول " .٣ يف املاضي فينبغي أن ال يكون حاال.أن يوضع موضع احلال ما يصلح أن يقال "اآلن" أو "الساعة"، وهذا ال يصلح املاضي ال يدل على احلال فينبغي أن ال يقوم مقامه. وثانيا: إمنا يصلح أوال: أن حاال للمعرفة مثل "مررت بالرجل قعد". ودليل البصريني على عدم جوازه هو أن يكون معرفة للنكرة مثل "مررت برجل قعد"، فبالطبع جيوز أن يكون املاضي قاعد" جاز أن يكون حاال للمعرفة، مثل "مررت بالرجل قاعدا"، واملاضي جيوز جاز أن يكون صفة للنكرة مثل "مررت برجل  جوازه. ودليل القياس أن كل ماالتقدير قراءة حسن البصري ويعقوب احلضرمي واملفضل عن عاصم، فدل على ماض وهو يف موضع احلال، وتقديره "حصريًة صدورُهم"، ودليل صحة هذا ). فــ "حصرت" فعل ٩٠قوله تعاىل {أو جاءكم حصرت صدورهم} (النساء: حاال هو النقل والقياس، أما النقل فهو ودليل الكوفيني على جواز وقوع املاضي  .٢ جائز.والكوفيون يف جوازه ومنعه. قال الكوفيون إنه جائز، وقال البصريون إنه غري كلها فعل ماض وقع حاال. وإن وقوعه حاال فقد اختلف فيه البصريون " يف األمثلة السابقة  ذكر وحسنت وحصرت ولبس وركبوا وقاموا وركبإن كلمة " .١  الشرح .ج    جاء التاجر إىل السوق ركب احلافلة  ٧  ٦٧   إىل السابع.البصريني. و"اهللا" مفعول به منصوب بالفعل والفاعل. وهكذا إعراب املثال الثاين و"ذكر" فعل ماض، وضمري املسترت فيه للفاعل وهو حال عند الكوفيني ال عند ل به. و"بالتلميذ" الباء فيه حرف اجلر، والتلميذ جمرور بالباء. و"القرآن" مفعو 



). وبالقياس أن  ٩٠وهو قوله تعاىل {أو جاءكم حصرت صدورهم} (النساء: الفعل املاضي جيوز أن يقع حاال ألنه مثبوت بدليل النقل ن أالكوفيون  ذهب .١  التكلم. وقد اختلف البصريون والكوفيون يف إعراب الفعل املاضي حاال على قولني:حدث وجد يف الزمان املاضي قبل زمان الفعل املاضي هو ما دل على   د. القاعدة  ٦٨   الكوفيون البصريون جائز ممنوع                إعراب الماضي حاال            وقد يتضح ذلك يف الرسم البياين التايل  أن يقال "اآلن" أو "الساعة".احلال فينبغي أن ال يقوم مقامه. ب) إمنا يصلح أن يوضع موضع احلال ما يصلح وصفا حملذوف فإنه جيوز أن يكون حاال لوجهني: أ) إن املاضي ال يدل على معه "قد" أو  وذهبالبصريونأن الفعل املاضي ال جيوز أن يقع حاال إال إذا كان .٢ بالرجل قعد".للنكرة فيجوز أن يكون حاال للمعرفة مثل "مررت برجل قعد" فصار "مررت والفعل املاضي جيوز أن يكون صفة  .حاال للمعرفة، مثل "مررت بالرجل قاعدا"كون صفة للنكرة مثل "مررت برجل قاعد"، جاز أن يكون كل ما جاز أن ي



    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  !األمثلة السابقةكما في فعل ماض وقع حاال فيها  مفيدة. كون جمال ٢      الكرسيكتب التلميذ الرسالة جلس على   ٧    فيهاشرتك الطالب يف التعلم اجتهدوا   ٦    جلسوا على املقعدقرأ الطالب الكتب يف املكتبة   ٥    يتصافحان املؤمنان قاما أمام الباب  ٤    تبسم صاحيب جلس أمامنا  ٣    األرضعمل الفالح يف املزرعة حرث   ٢    الدراجةجاء املسلم إىل املسجد ركب   ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !والكوفةالفعل الماضي الذي وقع حاال بناء على االختالف بين البصرة . عين ١  التمريناته.   ٦٩ 



الجوانب المختلفة فيها بين البصرة والكوفة كما  وبّينأعرب الجمل اآلتية  .٣     ٧    ٦    ٥    ٤  ٧٠  مذهب البصريني. و"على" حرف على ما أجازه مذهب الكوفيني ومنعه و"التلميذ" فاعله. و"الدورة" مفعول به. و"مشى" فعل ماض وقع حاال حضر التلميذ الدورة مشى على األقدام = "حضر" فعل ماض. مثال:  في المثال اآلتي!     فراشهكتب التلميذ الرسالة اضطجع على   ٧    طاروا بالطائرةذهب أمحد مع أصدقائه إىل جاكرتا   ٦    على البالطقرأ الطالب الكتب يف املكتبة جلسوا   ٥    يتصافح املؤمنان لقيا يف احلفلة  ٤    خطب األستاذ قام أمام احلاضرين  ٣    عمل الفالح يف املزرعة حرث األرض  ٢    صلى املسلم يف املسجد خشع هللا  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم   جر. و"األقدام"جمرور بـــ "على".



كما في الفعل الماضي الذي وقع حاال حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤  ٧١  أمام  متكلمنييتصافح الطالبان   ٤    أمامنا جالساقدم صاحيب مقالته   ٣    جمتهداتعلم الطالب املادة العربية   ٢    هللا ذكراصلى املسلم يف املسجد  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  تعلم التلميذ اللغة العربية جمتهدا = تعلم التلميذ اللغة العربية اجتهدالمثال: المثال: أمام  قياماكتب األستاذ املوضوع   ٧    مطمئناأكل الطالب اخلبزة   ٦    للمواد الدراسية مراجعااستعد التلميذ لالمتحان   ٥    الفصل               الطلبة



  وراء املواقف سيارة موقفة  ٥  أمام السبورة أستاذ  ٤  عنده كتاب اللغة العربية  ٣  وراء بييت مسجد  ٢  أمامك أستاذ  ١  األمثلة  الرقم  ب. األمثلة   حتويل االسم إىل االسم املرفوع بالظرف على أساس البصرة والكوفة. - املفيدةصنع املثال فيه االسم املرفوع بالظرف على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة  - إعراب االسم املرفوع بالظرف على أساس البصرة والكوفة - املرفوع بالظرف على أساس البصرة والكوفةتعيني االسم  -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ بالظرف.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف إعراب رفع االسم  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    إعراب رفع االسم بالظرف  الدرس الخامس  ٧٢ 



  اختلف البصريون والكوفيون يف إعراب االسم املرفوع بالظرف على قولني:الظرف هو اسم الزمان واملكان املنصوب بتقدير "يف" ويقال مرفوع فيه. وقد   د. القاعدة   ين حىت السابع.وتقديره "َحل أمامك أستاٌذ"، وكذلك إعراب الثاالبصريني، وفاعل مرفوع بالظرف على تقدير الفعل احملذوف عند الكوفيني، على الفتحة يف موضع اجلر مضاف إليه. و "أستاذ" مبتدأ مرفوع باالبتداء عند وإعراب األول "أمامك أستاذ"، إن "أمامك" ظرف املكان والكاف ضمري مبين  .٣ داء.تعرى عن العوامل اللفظية وهو معىن االبتأو صلة ملوصول. ودليل البصريني أن االسم املرفوع بعده يرتفع باالبتداء ألن قد على أن الظرف يرفع إذا وقع خربا ملبتدأ، أو صفة ملوصوف، أو حال لذي حال، ولصحة هذا ما يدل على ما ذهب الكوفيون إليه أن سيبويه يساعد الكوفيني لفعل. الكتفاء بالظرف "أمام"، وهو غري مسؤول، فارتفع االسم به كما يرتفع باودليل الكوفيني أن األصل يف املثال "أمامك زيد" حل أمامك زيد فحذف الفعل  .٢ البصريني يرتفع باالبتداء ال بالظرف الذي قدر قبله فعل حمذوف.واقع بعد الظرف وهي عند الكوفيني مرفوع بالفعل احملذوف. وعند  السابقة اسمإن "الكتاب واألستاذ والسيارة والعلم واجلامعة واملسجد" يف اجلملة املفيدة  .١  الشرح .ج    جانب اجلبال جامعة إسالمية  ٧  ومن عنده علم الكتاب  ٦  ٧٣ 



 مرفوع بالظرف على تقدير فعل محذوف مرفوع باالبتداء الكوفيون البصريون  ذهب األجنيب إىل إندونيسيا مع   ٦    أمام املكتبة دارسون  ٥    أمام السبورة أستاذ  ٤    صاحيبجانبهم   ٣    وراء أمحد فالحان  ٢    أمام املسلمني أخوهم املسلم  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  . عين االسم المرفوع بعد الظرف!١  ه. التمرينات              إعراب رفع االسم بالظرف                وقد يتضح ذلك يف الرسم البياين التايل   قد تعرى عن العوامل اللفظية.وذهب البصريون إىل أنه ال يرفع االسم إذا تقدم عليه، وإمنا يرفع باالبتداء ألنه  .٢ واكتفى بالظرف منه، وهو غري مطلوب، فارتفع االسم به كما يرتفع بالفعل.أستاذ" حل أمامك أستاذ، فحذف الفعل  احمللي، ألن األصل يف مثل "أمامكذهب الكوفيون أن الظرف يرفع االسم إذا تقدم عليه وهم يسمون الظرف  .١  ٧٤ 



          د البصريني مرفوع باالبتداء.الكوفيني، وعنوجريدة مرفوع بالظرف الذي حل الفعل حمله فاكتفى بالظرف عند عند ظرف املكان، واألب مضاف إليه جمرور به،  –عند األب جريدة المثال:  الجوانب المختلفة فيها بين البصرة والكوفة كما في المثال!الجمل المفيدة التالية وبين إعراب االسم المرفوع بعد الظرف وبين  أعرب .١     ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  !. كون جمال مفيدة فيها اسم مرفوع بعد الظرف كما في األمثلة السابقة٢        خلف املدينة مدرسة كبرية  ٧  صاحبه وعند سيارة مجيلة  ٧٥ 



المرفوع بعد الظرف وغير الكلمة مع حول الكلمة التي تحتها خط إلى االسم  .٢      أمام اجلامعة شارع  ٧    عندك كتاب اللغة العربية  ٦    أمام البيت حديقة  ٥    عند اهللا علم الساعة  ٤    جانب السوق ملعب عام  ٣    وراء اجلامعة جبال  ٢    أمامه جوالة مجيلة  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  ٧٦          يف اجلامعة شارع  ٧    اللغة العربيةلك كتاب   ٦    للبيت حديقة مجيلة  ٥    يف كتاب اهللا علم الساعة  ٤    يف السوق ملعب عام  ٣    هذه اجلامعة على اجلبال  ٢    هذه جوالة مجيلة  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  أستاذ جمتهد = أمامه أستاذ جمتهد هوالمثال: زيادة الظرف كما في المثال:



  ! حي نصلى العصر باجلماعة!يا الطالب  ٥  ، تعال!"يا أيها الرجلُ قال األستاذ: "  ٤  ! من يف الفصل؟يا بودي  ٣  ! كم الساعة اآلن؟يا عليُ   ٢  ! أين األستاذ؟يا أمحدُ   ١  األمثلة  الرقم لةاألمث .٣ البصرة والكوفةحتويل اجلملة الفعلية إىل اجلملة فيها املنادى املفرد املعرف على أساس  - املفيدةصنع املثال فيه املنادى املفرد املعرف على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة  - إعراب املنادى املفرداملعرف على أساس البصرة والكوفة - املفرد املعرف على أساس البصرة والكوفةتعيني املنادى  -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ املفرد املعرف.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف إعراب املنادى  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    إعراب المنادى المفرد  الدرس السادس  ٧٧ 



وهي أ، و، أي، لنداء القريب. وأيا، هيا، لنداء البعيد والقريب. واملنادى قسمان: املنادى هو االسم املنصوب بفعل مقدر يعىن ادعى بواسطة أدوات النداء   د. القاعدة    كاف اخلطاب وكانت مبنية فذلك هنا. وكذلك إعراب الثاين حىت السامع.ومرفوع بغري التنوين عند الكوفيني ومبين على الضم عند البصريني ألنه أشبه  اء حرف النداء مبعىن ادعى، وأمحد معرب . وإعراب املثال األول: يا أمحُد، الي٣  اخلطاب مبنية.والتعريف واإلفراد. فوجب أن يكون املنادى املفرد املعرف مبنيا كما أن كاف مبين، فكذلك ما أشبهها، ووجه الشبه بينهما ثالثة أوجه وهي اخلطاب ودليل البصريني على أنه مبين ألنه يشبه الكاف اخلطايب، والكاف اخلطاب رق. ينصرف، فرفعوه بغري تنوين ليكون بينه وبني ما هو مرفوع برافع صحيح فخيفضوه ألن ال يشبه املضاف إىل املتكلم، ومل ينصبوه ألن ال يشبه ما ال معرب له يصحبه من رافع وال ناصب وال خافض ووجدوا مفعول املعىن، فلم لى أنه معرب مرفوع بغري تنوين هو ألن الكوفيني وجدوا فيه ال . ودليل الكوفيني ع٢  الكوفيون أن معرب املرفوع بغري التنوين، وأبىن البصريون على الضم.مفرد ليس مضافا وال شبه مضاف. فاختلف البصريون يف إعرابه، وأعرب . إن كلمة "أمحد وعلي وبودي والرجل والطالب واملؤمنون واتمع" هي منادى ١  ج. الشرح    إندونيسي يوم االنتخاب العام! اخرت رئيس اجلمهور يا أيها اتمع  ٧  ! اتقوا اهللا حيثما كنتم!يا أيها املؤمنون  ٦  ٧٨ 



ألنه أشبه كاف اخلطاب وكاف  وذهب البصريون إىل أنه مبين على الضم .٢ إىل املتكلم ومل ينصبوه ألن ال يشبه ما ال ينصرف فرفعون بغري تنوين.وناصب وال خافض ووجدوه مفعول املعىن فلم خيفضوه ألن ال يشبه املضاف ذهب الكوفيون أن املنادى املعرب املرفوع بغري تنوين ألنه ال يصحبه من رافع  .١  وبنائه على قولني:والكوفيون يف إعراب املنادى املفرد املعرف مفرد، وغري مفرد. فاملفرد ما ليس مضافا وال شبه املضاف. وقد اختلف البصريون   ٧٩   معرب مرفوع بغير تنوين مبني على الضم الكوفيون البصريون    املعلم يدخل الفصليا أيها األصحاب! أنصتوا إن   ٣    يا أمحد! مىت وصلت إىل اجلامعة  ٢    يا أيها الرجل! ما امسك؟  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !الجمل اآلتيةالمنادى المفرد العلم في . عين ١  ه. التمرينات              المنادى المفرد العلمإعراب                 وقد يتضح يف الرسم البياين التايل   اخلطاب مبنية وكذلك ما أشبهها.



تذهنب يا أيها األجنبيون! كيف   ٦    املكتبةيا أيها الطلبة! اقرؤوا الكتب يف   ٥    يا أيها املؤمنون! إمنا حنن إخوة  ٤  ٨٠    .فاعله ويف حرف اجلر، و"التعلم"جمرور ظاهر بـــ "يف"البصريني. و"اجتهدوا" فعل األمر مبين على حذف النون، والضمري فيه معرب مرفوع بغري التنوين عند الكوفيني، ومنادى مبين على الضم عند "يا" حرف النداء، و"التالميذ" منادى  –يا التالميذ! اجتهدوا يف التعلم المثال:  البصرة والكوفة كما في المثال!الجوانب المختلفة فيها بين أعرب الجمل المفيدة التالية وبين إعراب االسم المرفوع بعد الظرف وبين  .٣      ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  !كما في األمثلة السابقة  المنادى المفرد. كون جمال مفيدة فيها ٢      يا علي! إنا نراك من الصابرين.  ٧    إىل إندونيسيا



المنادى المفرد بزيادة حرف النداء وغير ما حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤       يا حممد! إنك ملن املرسلني  ٧    يف السوقيا أيها التاجر! كيف تبيع األشياء   ٦    املكتبةيا أيها الطلبة! اقرؤوا الكتب يف   ٥    يا أيها املؤمنون! أقيموا الصالة  ٤    يا األصحاب! تعلموا اللغة العربية  ٣    يا أمحد! مىت وصلت إىل اجلامعة  ٢    إىل اجلامعةيا عمرو! كيف تذهب   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  ٨١      األرض الفالحكيف حيرث   ٦    قارئون الكتب يف املكتبة الطلبة  ٥    الصالة لذكر اهللا املؤمنونأقام   ٤    اللغة العربية الدارسونتعلم   ٣    إىل اجلامعة؟ أمحدمىت وصل   ٢    ربح يف جتارته التاجر  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  اجتهَد يف تعلمه = يا أمحد! اجتهْد يف تعلمكأمحدالمثال: كما في المثال:  يلزمه



" على أساس البصرة حتويل اجلملة الفعلية إىل اجلملة فيها املنفي بـــ "ال - صنع املثال فيه املنفي بـــ "ال" على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة املفيدة - إعراب املنفي بـــ "ال" على أساس البصرة والكوفة - تعيني املنفي بـــ "ال" على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ "ال".أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف إعراب املنفي بـــ  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    إعراب المنفي بـــ "ال"  الدرس السابع  ٨٢    ضائع ال خريَ   ٥  وال جاهلَ  هو ال عاقلَ   ٤  يف السوق ال امرأةَ   ٣  يف البيت ال رجلَ   ٢  يف الفصل ال تلميذَ   ١  األمثلة  الرقم األمثلة  .٣   والكوفة



        ظاهرة يف آخره، وكذا إعراب الثاين حىت السابع.عند الكوفيني. و"يف" حرف اجلر، و"الفصل" جمرور بفي وعالمة جره كسرة و"تلميذ" املنفي بـــ "ال" وهو مبين على الفتحة عند البصريني، ومعربة باملنصوب ألول: "ال تلميذ يف الفصل" كانت "ال" حرف النفي للجنس . وإعراب املثال ا٣  العامل نصبوا النكرة به، وحذفوا التنوين بناء على اإلضافة.الفصل فاكتفى إعرابه بـــ "ال" من العامل، فلما اكتفى الكوفيون بـــ "ال" من الفعل احملذوف، وتقديره يف مثال "ال تلميذ يف الفصل" ال أجد تلميذا يف ل الكوفيني على أنه منصوب باكتفاء به من الفتح ألنه أخف احلركات. ودليفوجب البناء، وإمنا بنيت على حركة ألن هلا حالة متكن قبل البناء، ونيت على تلميذ يف الفصل، فلما حذفت "من" وركبت مع "ال" تضمنت مع "من" "ال تلميذ يف الفصل" ال من تلميذ يف الفصل. هذا جواب ملن قال: هل من على الفتحة، ألن األصل يف مثال  . ودليل البصريني على أن املنفي بـــ "ال" مبنية٢  باكتفاء ا من الفعل احملذوف.فذهب البصريون إىل أا مبنية على الفتح. وذهب الكوفيون أا معربةمنصوبة اسم النكرة املنفية بــــ "ال". فاختلف البصريون والكوفيون يف أا معربة أو مبنية. وضري وزر" يف اجلمل السابقة . إن كلمة "تلميذ ورجل وامرأة وعاقل وجاهل وخري ١  ج. الشرح    يف القدر ال رزَ   ٧  يف اخلري ال ضريَ   ٦  ٨٣ 



ر" ال أجد رجال يف اكتفى ا من الفعل ألن تقديره يف مثل "ال رجل يف الداقال الكوفيون إن االسم املفرد النكرة املنفي بــــ "ال" معرب منصوب ا ألنه  .١  يف اسم املنفي بـــ "ال" على قولني:مذهب البصريني، ومعربة بالنصب عند الكوفيني. وقد اختلف البصريون والكوفيون هي مبنية على الفتحة يف املنفية مفردة فتبىن على ما ينصب به يف حمل النصب و امسها ظرف أو حرف اجلر وأن تعمل يف االسم ال يف اخلرب. وإذا كان اسم "ال" اخلرب بشرط أن يكون امسها نكرة وأن تركب مع االسم وأن ال يفصلها بينها وبني حرف النفي للجنس املفرد النكرة وتعلم عمل "إن" تنصب االسم وترفع  "ال"  د. القاعدة  ٨٤   معرب منصوب بـــ "ال" الفتحمبني على  الكوفيون البصريون                   المنفي بــــ "ال"إعراب                  وقد يتضح يف الرسم البياين التايل   ال من رجل يف الدار.وذهب البصريون إىل أنه مبين على الفتح ألن األصل يف مثل "ال رجل يف الدار"  .٢ الدار، فاكتفى بال من العامل.



      ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  السابق! لاثمكما في ال   المنفي بــــ "ال"االسم المفرد النكرة . كون جمال مفيدة فيها ٢      ال ملعب مناسب لألطفال  ٧    فاشلال تلميذ   ٦    ال كتب يف سوق احلضروات  ٥    ال سيارة يف البستان  ٤    ال تاجر مسكني  ٣    ال فالح فاقر  ٢    ال مسلم يف الكنيسة  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !في الجمل اآلتية  المنفي بــــ "ال"االسم المفرد النكرة . عين ١  ه. التمرينات  ٨٥ 



    على شجرها التفاحة  ٥    للجاهل العلم  ٤    أمام املكتبة التالميذ  ٣    يف املزرعة الفالح  ٢    يف املكتبة واملدرسيف الفصل  التلميذ  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  الفالح يف املزرعة = ال فالح يف املزرعةالمثال: كما في المثال:مع زيادتها   المنفي بــــ "ال"حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤      ال حول وال قوة إال باهللا  ٧    ال أجنيب يف املسجد  ٦    ال تفاحة على شجرها  ٥    ال علم للمتكرب  ٤    ال صاحب أمام املكتبة  ٣    ال صوت يف املذياع  ٢    التالميذ يف الفصل وال مدرس فيه  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  .حرف اجلر، و"الفسوق" جمرور ظاهر بـــ "يف"على الفتح عند البصريني، ومعرب على النصب عند الكوفيني، و"يف" ال خري يف الفسوق= "ال" حرف النفي للجنس، و"خري" اسم النكرة مبين المثال:  والكوفة كما في المثال!أعرب الجمل المفيدة التالية وبين الجوانب المختلفة فيها بين البصرة  .٣  ٨٦ 



                                              باهللا قوةو  حول  ٧    يف املسجد األجنيب  ٦  ٨٧ 



أساس االختالف فيها بني البصرة حتويل األفعال إىل فعل األمر على  - إعراب اجلملة املفيدة فيها فعل األمر على أساس البصرة والكوفة - تعيني فعل األمر يف اجلملة املفيدة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف إعراب فعل األمر. األساسيةالكفاءة  .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    إعراب فعل األمر  الدرس الثامن  ٨٨    اهللا جيعل خمرجا اتق  ٦  التفاحة على شجرها خذ  ٥  الكتب العربية اقرأيا بودي،   ٤  الدرس اليوم اكتب  ٣  على الكرسي اجلس  ٢  مستقيما قميا حممد،   ١  أمثلة اإلعراب في فعل األمر  الرقم األمثلة  .٣  صنع املثال فيه فعل األمر على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة املفيدة - والكوفة



) يف قراءة من ٥٨قوله تعاىل: "فبذلك فلتفرحوا هو خري مما جيمعون" (يونس: للمواجه يف حنو: "افعل" لتفعل، كقوهلم يف األمر للغائب "ليفعل" وعلى ذلك باقيا على أصله يف البناء. ودليل الكوفيني هو األصل يف األمر  واألمساء، فكانبين منها على فتحة متشاة ما باألمساء، وال مشاة بوجه ما بني فعل األمر األصل يف البناء أن يكون على السكون، وإمنا أعرب ما أعرب من األفعال أو . ودليل البصريني على أنه مبين هو األصل يف األفعال أن تكون مبنية، ألن ٢  وذهب الكوفيون أنه معرب باجلزم.البصريون إىل أنه مبين على السكون. أفعال األمر. فاختلف البصريون والكوفيون يف إعراب أو بناء فعل األمر. ذهب . إن كلمة "قم واجلس واكتب واقرأ وخذ واتق واصرب" يف اجلمل السابقة هي ١  ج. الشرح    إن اهللا مع الصابرين اصرب  ٧  ٨٩    مبطال لعملها."ههنا" حذفوا الالم لكثرة االستعمال؛ وذلك ال يكون مزيال هلا عن أصلها وال مه"، إال أم حذفوا يف هذه املواضع لكثرة االستعمال، فكذلك فيه "ويل أصباحا"، من نَِعَم يـَْنِعُم بكسر العني يف أحد اللغتني، وكقوهلم "َويـُْلمِه" واألصل "أيش" واألصل "أي شيء"، وكقوهلم "عم صباحا" واألصل فيه "انعم فيه مع كثرة االستعمال فحذفوها مع حرف املضارعة طلبا للتخفيف، كما قالوا أكثر من الغائب استقلوا جميء الالم للمواجه يف كالمهم وجرى على ألسنتهم يكون بالالم حنو "لتفعل" كاألمر للغائب، إال أنه كما كثر استعمال األمر مصافكم" أي قوموا. فثبت أن األصل يف األمر للمواجهة (يف حنو افعل) أن من طريق أيب بن كعب، وقال صلوات اهللا عليه مرة أخرى: "لتقوموا إىل  صلى اهللا عليه وسلم قرأ بالتاء من أئمة القراء، وذكرت القراءة أا قراءة النيب



مر مبين على السكون عند البصريني العلم مبين على الضمة، و"قم" فعل األ. وإعراب املثال األول: "يا أمحد، قم" إن الياء حرف النداء و"أمحد" منادى مفرد ٣  ٩٠  ضارعة، ذهب الكوفيون إىل أن فعل األمر معرب باجلزم كما لو كان يف حرف امل .١  البصريون والكوفيون يف إعراب فعل األمر وبناءه على قولني:فعل األمر هو ما حدث على طلب الفعل املقرتن بزمان املستقبل. واختلف   د. القاعدة      ومعرب باجلزم عند الكوفيني.  معرب بالجزم مبني على السكون الكوفيون البصريون    استمعوا القرآن  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !في الجمل المفيدة اآلتية  فعل األمر. عين ١  ه. التمرينات            فعل األمرإعراب               وقد يتضح يف الرسم البياين التايل أو شبه كالمها مل يوجد فيهوقال البصريون إن فعل األمر مبين، ألنه ال يوجد معه علة اإلعراب وهي أصل  .٢ فإذا كان أحد األمرين معربا كان األخرى كذلك.



  .الكوفيني. و"القرآن" مفعول به منصوب ظاهرباجلزم قياما بالفعل املضارع والضمري املسترت وجوبا فيه فاعل عند مبين على السكون عند البصريني، ومعرب اقرأ القرآن = "اقرأ" فعل األمر المثال:  والكوفة كما في المثال!أعرب الجمل المفيدة التالية وبين الجوانب المختلفة فيها بين البصرة  .٣      ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  األمثلة السابقة!كما في   فعل األمر. كون جمال مفيدة فيها ٢        والعاقبة على الظاملنياترك الظلم   ٧    اسرتح ليال  ٦    اقرؤوا الكتب يف املكتبة  ٥    يا أمحد، قم صحيحا  ٤    اتبع السيئة احلسنة  ٣    ضع ما يريبك إىل ما ال يريبك  ٢  ٩١ 



        يف املسجد مجاعة صلى املسلمون  ٧    إىل املدرسة يف وقتها ذهبتَ   ٦    القرآن ترتيال رتل اإلمام  ٥    الكتاب يف املكتبةوضع أمري   ٤    الناس بلباس حسن ألبستَ   ٣    على الكرسي جلستَ   ٢    الرسالة كتب أمحد  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  أنت تقرأ الكتب يف املكتبة = اقرأ الكتب يف املكتبةالمثال: كما في المثال:فعل األمروغير ما يلزمحول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤      نظفوا مالبسكم وتكون مع الناطقني  ٧    اذهبوا إىل املدرسة يف وقتها  ٦    أطعم صغريك كامال  ٥    املكتبةضع هذا الكتاب يف   ٤    ألبس الناس خبلق حسن  ٣    العب كرة القدم  ٢    إذا مل تستحي فاصنع ما شئت ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  ٩٢ 



على أساس االختالف فيهما بني البصرة إعراب االسم والفعل املضارع  - والكوفةتعيني إعراب األصل والفرع يف االسم والفعل املضارععلى أساس البصرة  -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ االسم والفعل املضارع.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف إعراب األصل يف  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    إعراب األصل في االسم والفعل المضارع  الدرس التاسع  ٩٣    اهللا واسعة أرضإن   ٣  لصالة اجلماعة يقوماإلمام  ٢  يف الصالة أمحدقام   ١  األمثلة  الرقم األمثلة  .٣    والكوفةحتويل االسم إىل الفعل املضارع أو الفعل إىل االسم على أساس البصرة  - املفيدةصنع املثال فيه االسم والفعل املضارع على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة  - والكوفة



        ل عند البصريني، وهو أصل عند الكوفيني.فرع ال أص"ها" اسم ضمري مبين على السكون يف حمل اجلر مضاف إليه. وإعراب "تقوم" واجلازم. و"الساعة" فاعله مرفوع به، "يف" حرف اجلر، و"وقت" جمرور بفي، "تقوم الساعة يف وقتها"، "تقوم" فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب ، و"يف" حرف جر. و"الصالة" جمرور بـــ يف. وإعراب  و"أمحد" فاعل مرفوع. وإعراب املثال األول: "قام أمحد يف الصالة" "قام" فعل ماض مبين على الفتح ٣  إعراب الفعل املضارع يفرق بني املعاين فكان أصال كإعراب األمساء.ليس أصال بل هي فرع حممول على األمساء يف ذلك. ودليل الكوفيني هو أن سم وال تصلح يف األفعال، فعلم أا املضارع أتى به ملعىن ال يصلح إال يف اال. ودليل البصريني على أن إعراب الفعل املضارع فرع ليس أصال هو أن الفعل ٢  عند البصريني. وقال الكوفيون إن إعرب الفعل املضارع أصل ليس فرعا.الفعل املضارع وهو معرب على أنه حممول على االسم وإعرابه فرع ليس أصال ويصدق ويكتب" هي معرب على موافقة البصريني والكوفيني. وإن كلمة "تقوم . إن كلمة "أمحد واإلمام وأرض ورجل" يف اجلمل السابقة هي اسم، واألصل فيه ١  الشرح ج.    أمحد الرسالة يكتب  ٧  الكذاب يصدققلما   ٦  كرمي خلقه  رجلهذا   ٥  الساعة يف وقتها تقوم  ٤  ٩٤ 



وقد اختلف البصريون يف أوله من أحد الزوائد األربع وهي اهلمزة والياء والتاء والنون. والفعل املضارع هو ما دل على معىن مقرتن بأحد معاين احلال واملستقبل، والبد من االسم كلمة دلت على معىن يف نفسها غري مقرتن بأحد األزمنة الثالثة.   د. القاعدة  ٩٥   أصل في المضارع  أصل في االسم فرع في المضارع  أصل في االسم الكوفيون البصريون    البيت كبري  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !في الجمل اآلتية  االسم والفعل المضارع. عين ١  ه. التمرينات                فعل األمرإعراب                        وقد يتضح يف الرسم البياين التايل   وقال الكوفيون إن إعراب الفعل املضارع أصل وليس فرعا. .٢ عليه.ذهب البصريون إىل أن املعرب يف األصل هو االسم، والفعل املضارع حممول  .١  والكوفيون يف أصل إعراب االسم والفعل املضارع على قولني:



فيها بين البصرة والكوفة كما أعرب الجمل التالية وبين الجوانب المختلفة  .٣      ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  األمثلة السابقة!كما في   اسم وفعل المضارعجمال مفيدة فيها سبع . كون ٢      تطبح أمي يف املطبخ  ٧    نام الولد مبكرا  ٦    يقرأ الطالب الكتب يف املكتبة  ٥    إن املؤمنني إخوة  ٤    هم أصدقاء يف اجلامعة  ٣    يشرح األستاذ الدروس  ٢  ٩٦  ظاهر وهو اسم واألصل فيه معرب كما سبق ذكره. و"يف" حرف اجلر. واألصل فيه معرب على إمجاع البصريني والكوفيني. و"ماهر" خربه مرفوع = "األستاذ" مبتدأ مرفوع وهو اسم  األستاذ ماهر في النحو العربيالمثال:  في المثال!



منعوت. و"العريب" نعت جمرور ظاهر ألنه و"النحو" جمرور بفي، وهو   ٩٧  االسم أو الفعل المضارعمع تغير ما يلزم  حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤      يلعب األوالد يف امللعب  ٧    ترتب األم املالبس يف اخلزانة  ٦    يعمل الفالح يف املزرعة  ٥    إن املؤمنني إخوة  ٤    األستاذ يركب السيارة إىل اجلامعة  ٣    أمحد وعلي طالبان  ٢    الضيوفيشاهد األب التلفاز يف غرفة  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  و"القهوة" مفعول به منصوب ظاهر.األصل وليس حمموال وفرعا على االسم. و"األب" فاعله مرفوع ظاهر. الناصب واجلازم وإعرابه حممول على االسم عند البصريني، ومعرب يف = "يشرب" فعل املضارع مرفوع لتجرده عن  يشرب األب القهوة  .اسم     اللغة العربيةأمحد وحممد يف كلية تعليم  درس  ٢    األطفال القرآن حفظ  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  أريد أن أذهب إىل اجلامعة = أريد الذهاب إىل اجلامعةالمثال: كما في المثال:



                                      األوالد يف امللعب لعبتْ   ٧    األم السمك يف السوق اشرتتْ   ٦    الفالح يف املزرعة عمل  ٥    مادة النحو أن يشرحاألستاذ  أراد  ٤    العلوم مفتاحالكتب   ٣  ٩٨ 



وس. الدرس ر ة داءة واملؤشرات. ويف هذا الفصل مخسمن الكف حيتوي هذا الفصل    االختالف في العامل  الفصل الثالث  ٩٩  عامل والدرس الثانياالختالف يف  املفعول به،عامل النصب يف األول االختالف يف  ، والدرس الثالثاالختالف عامل النصب للظرف إذا وقع خربانصب االسم املشغول،                                  يف املضارع، والدرس السادساالختالف يف عامل الرفع للمبتدأ.، والدرس اخلامساالختالف يف عامل الرفع العامل يف املستثىن والدرس الرابعاالختالف يف



  أعطيت عمرا فلوسا  ٥  فهمت الدرس  ٤  قرأ األب اجلريدة  ٣  يف التعلمنصر التلميذ صاحبه   ٢  قرأ أمحد كتاب النحو  ١  األمثلة  الرقم األمثلة .٣  اجلملة املفيدةصنع املثال فيه عامل النصب يف املفعول به على أساس البصرة والكوفة يف  - حتويل الكلمة إىل املفعول به على أساس االختالف فيها بني البصرة والكوفة - املفعول به على أساس البصرة والكوفة إعراب - تعيني املفعول على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ املفعول به.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف عامل النصب يف  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    عامل النصب في المفعول به  الدرس األول  ١٠٠ 



البصريني، األمثلة السابقة هي مفعول به. وهو منصوب بالفعل قبله عند . إن كلمة "كتاب وصاحبه واجلريدة والدرس وعمرا وفلوسا والقهوة والرز" يف ١  ج. الشرح    طبخت أمي الرز يف املطبخ  ٧  شرب الفالح القهوة والشاي  ٦  ١٠١  " وهو فمؤنثا، فلوال أنه ينزل منزله بعضه وإال ملا أحلق عالمة التأنيث؛ ألن الفعل ال سكت الم الفعل ألجله. ثالثا، أنه يلحق الفعل عالمة التأنيث إذا كان الفاعل لفاعل مبنزلة حرف من نفس الفعل وإال ملا يف كلمة واحدة، ولوال أن ضمري االفاعل، حنو "ضربت، ذهبت" ألن ال جيتمع يف كالمهم أربع حركات متواليات جاز أن يقع إعرابه بعده. ثانيا، أنه ُيسكن الم الفعل إذا اتصلت به ضمري تفعلون، تفعلني، امرأة" ولوال أن الفاعل مبنزلة حرف من نفس الفعل وإال ملا فعالن، يفعلون، أن إعراب الفعل يف األمثلة اخلمسة يقع بعده، حنو "يفعالن، تأن الفعل والفاعل مبنزلة الشيء الواحد، والدليل على ذلك سبعة أوجه: أوال، . ودليل الكوفيني أنه ال يكون مفعوال إال بعد الفعل والفاعل لفظا أو تقدير، إال ٢  ومنصوب بالفعل والفاعل معا عند الكوفيني. م قالوا "حّبذا" فركبوا "َحبفأثبتوا التاء؛ ولو مل "ذا" وهو اسم، فصار منزلة شيء واحد، حكم على موضعه بالرفع على عل مع يؤنث، وإمنا يؤنث االسم. رابعا، أ "م قالوا يف النسب إىل ُكْنُت "ُكْنِيتم قالوا "زيد ظننت منطلق" فألغوا ظننت،ينزل ضمري الفاعل منزلة حرف من نفس الفعل وإال ملا جاز إثباته. سادسا، االبتداء. خامسا، أم قالوا للواحد "ِقَفا" على التثنية؛ ألن املعىن ِقْف ِقْف. قال اهللا تعاىل مبنزلة املفرد وإال ملا جاز إلغاؤه؛ ألن العمل إمنا يكون للمفردات ال للجملة. ولوال أن اجلملة من الفعل والفاعل  أسابعا، أ



بتداء واملبتدأ إمنا يعمالن يف اخلرب؛ ألنه ال يقع إال وصار هذا كما قيل يف االالشيء الواحد، وكان املفعول ال يقع إال بعدمها؛ دل على أنه منصوب ما، على أن الفعال مع الفعل مبنزلة الشيء الواحد. وإذا كان الفعل والفاعل مبنزلة حازن النار؛ ألن املعىن أَْلِق أَْلِق. والتثنية إمنا يكون لألمساء ال لألفعال؛ فدل وهو مالك  ). فثىن وإن كان اخلطاب مللك واحد٢٤{أَْلِقَيا ِيف َجَهنَم} (ق:   ١٠٢    قولني:البصريون والكوفيون يف عامل النصب فيه بالفعل وحده أو بالفعل والفاعل على املفعول به هو االسم املنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. واختلف   د. القاعدة    وعالمة جره كسرة ظاهرة. وهكذا إعراب املثال الثاين إىل السابع.هو مضاف. و"النحو" مضاف إليه جمرور باملضاف والفاعل عند الكوفيني، و بـــ "قرأ". و"كتاب" مفعول به منصوب بالفعل عند البصريني، ومنصوب بالفعل . وإعراب املثال األول: "قرأ" فعل ماض مبين على الفتحة. و"أمحد" فاعله مرفوع ٣  العمل إىل ما له تأثري ينبغي أن يكون ال تأثري له.ثري يف العمل، وإضافة ما ال تأثري له يف يف االمسية؛ فوجد أن ال يكون له تأله يف العمل؛ ألنه اسم، واألصل يف األمساء أن ال تعمل، وهو باق على أصله الفاعل وذلك ألم أمجعوا على أن الفعل له أثر يف العمل، أما الفاعل فال أثر فيه الفعل والفاعل. ودليل البصريني هو أن الناصب للمفعول هو الفعل دون منا العامل فلما جاز الفصل بينهما دل على أنه ليس هو العامل فيه وحده، وإلو كان هو الناصب للمفعول لكان جيب أن يليه، وال جيوز أن يفصل بينهما؛ والذي يدل على أنه ال جيوز أن يكون الناصب للمفعول هو الفعل وحده أنه   بعدمها.



لعمل، أما الفاعل فال الفاعل واملفعول به، وأم احتجوا أن للفعل تأثريا يف اأن العامل يف نصب املفعول به هو الفعل وحده الذي عمل يف البصريون  ذهبو  .٢ .احتجوا أن املفعول ال يكون إال بعد الفعل والفاعل لفظا أو تقديراالعامل يف نصب املفعول به هو الفعل والفاعل مجيعا هم ذهب الكوفيون إىل أن  .١  ١٠٣   منصوب بالفعل والفاعل منصوب بالفعل وحده الكوفيون البصريون  األمثلة السابقة!كما في   مفعول به. كون جمال مفيدة فيها ٢    أكوى املالبس يف الغرفة  ٦    قرأ الطالب الكتب يف املكتبة  ٥    صاد املالح السمك يف البحر  ٤    اشرب القهوة مع احلليب يف املقهى  ٣    اكتب الرسالة ليال وارا  ٢    اقرأ القرآن بعد كل صالة  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !في الجمل المفيدة اآلتية  المفعول به. عين ١  ه. التمرينات            العامل في المفعول بهإعراب        وقد يتضح يف الرسم البياين التايل   تأثري له يف العمل.



وحدة فاعله مرفوع بالضمة الظاهرة. و"الدرس" مفعول به منصوب بالفعل كتب التلميذ الدرس = "كتب" فعل ماض مبين على الفتحة. و"التلميذ" المثال:  والكوفة كما في المثال!أعرب الجمل المفيدة التالية وبين الجوانب المختلفة فيها بين البصرة  .٣      ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  ١٠٤        شرح األستاذ مادة النحو  ٧    كنس أخي الساحة  ٦    قرأت القصة يف املكتبة  ٥    مسع التلميذ نصيحة األستاذ  ٤    يشكر الولد األديب والديه  ٣    باع التاجر اخلضرات  ٢    اشرتى األب قميصا جديدا ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  .عند البصريني، ومنصوب بالفعل والفاعل عند الكوفيني



                          كتبه األستاذ  علم النحو  ٧    نظفها أخي الساحة  ٦    يف البيت قرأها األب اجلريدة  ٥    استمع عليها الطالب موعظة األستاذ  ٤    يكرمه الولد الوالد  ٣    باعها التاجر اخلضروات  ٢    على البقرضرب األب   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  باع التاجر بالبضائع = باع التاجر البضائعالمثال: كما في المثال:المفعول به وغيّـْر ما يلزم  حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤  ١٠٥ 



  أستاذا أكرمه التلميذ  ٥  حصانا ركبه أمحد  ٤  رسالة كتبتها  ٣  محدا نصرته  ٢  كتبا قرأا  ١  األمثلة  الرقم األمثلة .٣ ملة املفيدةاجلصنع املثال فيه عامل نصب االسم املشغول على أساس البصرة والكوفة يف  - والكوفةحتويل الكلمة إىل االسم املشغول على أساس االختالف فيها بني البصرة  - إعراب االسم املشغول على أساس البصرة والكوفة - تعيني االسم املشغول يف اجلملة املفيدة -  تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على:بعد  المؤشرات .٢ املشغول.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف عامل نصب االسم  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    عامل نصب االسم المشغول  الدرس الثاني  ١٠٦ 



 داللة عليه، فجاز إضماره استغناء بالفعل الظاهر عنه.االسم املشغول منصوب بفعل مقدر ألن يف الذي ظهر وذهب البصريون أن  .٢ .االسم املشغول عنه منصوب بالفعل الواقع على اهلاءذهب الكوفيون إىل أن  .١  والكوفيون يف عامل االسم املشغول على قولني:وصف. واختلف البصريون يف ضمري االسم السابق أو ما يف مالبسه، وهو اسم منصوب اشتغل عنه فعل أو االشتغال هو أن يتقدم عليه اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل   د. القاعدة    السابع.مبين على الفتحة يف حمل النصب مفعول به. وهكذا إعراب املثال الثاين إىل ؤنث ضمري متكلم مبين على الضمة يف حمل الرفع فاعل. واهلاء ضمري الغائب املالبصريني وبفعل واقع على ضمري اهلاء عند الكوفيني. و"قرأا" فعل، والتاء . وإعراب املثال األول: "كتبا قرأا"،إن "كتبا" مفعول به لفعل مقدر عند ٣  هو األول يف املعىن، فينبغي أن يكون منصوبا به. الذي هو اهلاء العائدةالظاهر عنه كما لو كان متأخرا وقبله ما يدل عليه. ودليل الكوفيني أن الضمري . ودليل البصريني هو أن يف الذي ظهر داللة عليه. فجاز إضماره استغناء بالفعل ٢  ومنصوب بفعل مقدر عند البصرينياسم مشغول منصوب وعامله فعل واقع على الضمري عند الكوفيني. هي . إن كلمة "كتبا ومحدا ورسالة وحصانا وأستاذا وقمامة وزيدا" يف األمثلة السابقة ١  ج. الشرح    زيدا ضربه عمر  ٧  قمامة كنستها أخيت  ٦  ١٠٧ 



 منصوب بالفعل الواقع على الهاء منصوب بفعل مقدر الكوفيون البصريون              بيت اهللا زاره احلاجون  ٧    احلديث علمه الشيخ  ٦    سيارة ركبها الضيف  ٥    كتابا قرأه األستاذ  ٤    ولدا ضربه الرجل  ٣    أمحد أطعمت قطه  ٢    وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !في الجمل المفيدة اآلتية  االسم المشغول. عين ١  ه. التمرينات              إعراب العامل في المفعول به                   يلوقد يتضح يف الرسم البياين التا  ١٠٨ 



التالية وبين الجوانب المختلفة فيها بين البصرة  أعرب الجمل المفيدة .٤      ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم    كون جمال مفيدة فيها االسم المشغول كما في األمثلة السابقة! .٣  ١٠٩  ل نصب ضمري الغائب يعود إىل "قميصا" وهو مبين على الضمة يف حمو"اشرتاه" فعل ماض، واهلاء  .البصريني، وبفعل "اشرتاه" عند الكوفينيقميصا اشرتاه األب = "قميصا" منصوب بفعل مقدر وهو "اشرتى" عند المثال:  والكوفة كما في المثال!     سيارة ركبها الضيف  ٥    كتابا قرأه األستاذ  ٤    ولدا ضربه الرجل  ٣    أمحد أطعمت قطه  ٢    وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  مفعول به مقدم. و"األب" فاعله مرفوع ظاهر.



كما في االسم المشغول وغيّـْر ما يلزم  حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٥     بيت اهللا زاره احلاجون  ٧    احلديث علمه الشيخ  ٦  ١١٠                      علم النحوناقش الطلبة   ٧    اللغة العربيةتعلم الطالب   ٦    يف املسجد عليارأيت   ٥    ألمحد كتاباأعطيت    ٤    إىل املكتب جواالمحلت   ٣    أمواالتصدق الناس   ٢    اليتيمأطعم املسلم   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  ضرب األوالد كلبا = كلبا ضربه األوالدالمثال: المثال:



لة صنع املثال فيه الظرف إذا وقع خربا على أساس البصرة والكوفة يف اجلم - البصرة والكوفةحتويل احلرف إىل الظرف إذا وقع خربا على أساس االختالف فيها بني  - إعراب الظرف إذا وقع خربا على أساس البصرة والكوفة - تعيني الظرف إذا وقع خرباعلى أساس البصرة والكوفة -  يقدر الطلبة على:بعد تعلم هذه املادة  المؤشرات .٢ الظرف إذا وقع خربا.أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني البصرة والكوفة يف عامل نصب  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    عامل نصب الظرف إذا وقع خبرا  ثالثالدرس ال  ١١١    اإلمام أمام املنرب  ٤  املسجد جانب اجلامعة  ٣  احلديقة وراء البيت  ٢  األستاذ عند الباب  ١  األمثلة  الرقم األمثلة .٣   املفيدة



  عمرو. فلما كان خمالفا له نصب على اخلالف ليفرقوا بينهما.راءك يف املعىن هو عمرو، كما قائم يف املعىن هو زيد، ومنطلق يف املعىن هو و قلت "زيد أمامك، وعمرو وراءك" مل يكن أمامك يف املعىن هو زيد، ومل يكن وعمرو منطلق" كان القائم يف املعىن هو زيد، ومنطلق يف املعىن هو عمرو، فإذا باخلالف ألن خرب املبتدأ يف املعىن هو املبتدأ، أال ترى أنك إذا قلت "زيد قائم، احلرف. ودليل الكوفيني على أنه منصوب  مع الظرف، كما هو مقدر معمث حذف احلرف فاتصل الفعل بالظرف فنصبه، فالفعل الذي هو استقر مقدر أمامك، وعمرو وراءك" هو "زيد استقر يف أمامك، وعمرو استقر يف ورائك"، مل جيز حىت تقدر حلرف اجلر شيئا يتعلق به، فدل على أن التقدير يف قوله "زيد قال "من زيد" أو "إىل عمرو" كقول "عجبت من زيد، ونظرت إىل عمرو" ولو اجلر البد هلا من شيء يتعلق ا؛ ألا دخلت رابطة تربط األمساء باألفعال،  من أمساء املمكنة أو األزمنة يراد فيه معىن "يف". و"يف" حرف جر، وحروف وعمرو وراءك" هو "زيد يف أمامك، وعمرو يف ورائك"؛ ألن الظرف كل اسم "زيد أمامك، . ودليل البصريني على أنه منصوب بفعل مقدر أن األصل يف قوله ٢  استقر عند الباب" أو "األستاذ مستقر عند الباب".إنه منصوب بفعل مقدر والتقدير يف مثال "األستاذ عند الباب" هو "األستاذ وهو عند الكوفيني ينتصب على اخلالف إذا وقع خربا للمبتدأ، وعند البصريني وقع خربا.  . إن كلمة "عند ووراء وجانب وأمام" يف األمثلة السابقة هي ظرف١  ج. الشرح    األستاذ أمام التلميذ  ٧  حممد وراءكم  ٦  البيت أمام املسجد  ٥  ١١٢ 



الظرف هو اسم الزمان واملكان املنصوب بتقدير "يف"، ويقال مفعول فيه.   د. القاعدة    املثال الثاين إىل السابع.و"عند" مضاف. و"الباب" مضاف إليه وهو جمرور باإلضافة.وهكذا إعراب بتقدير الفعل أو اسم الفاعل عند البصريني، وتقديره "استقر" و"مستقر". د الكوفيني، ومنصوب العوامل اللفظية. و"عند" ظرف املكان منصوب باخلالفعن. وإعراب املثال األول: "األستاذ عند الباب"، إن "األستاذ" مبتدأ مرفوع ره عن ٣  ١١٣   وقع خبرا للمبتدأينتصب على الخالف إذا  منصوب بفعل مقدر الكوفيون البصريون            عامل النصب للظرف إذا وقع خبرا                    وقد يتضح يف الرسم البياين التايل   .بعضهم أنه ينتصب بتقدير اسم الفاعل "زيد مستقر أمامك"إنه منصوب بفعل مقدر، والتقدير "زيد استقر أمامك"، وقال البصريون  قالو  .٢ .املبتدأ كمثل "زيد قائم"، فالقائم يف املعىن هو زيدبعضهم إنه منصوب بفعل حمذوف بغري مقدر ألن خرب املبتدأ يف املعىن هو إن الظرف ينتصب على اخلالف إذا وقع خربا للمبتدأ، وقال الكوفيون  قال .١  تلف البصريون والكوفيون يف عامل نصب الظرف إذا وقع خربا على قولني:واخ



        ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  األمثلة السابقة!كما في   الظرف الواقع خبرا. كون جمال مفيدة فيها ٢      السقف فوق األرض  ٧    احملمول جانب الكتاب  ٦    التاجر أمام الدكان  ٥    السيارة عند املوقف  ٤    الكتب حتت الرف  ٣    السماء فوق األرض  ٢    البستان وراء البيت  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !في الجمل المفيدة اآلتية  الظرف الواقع خبرا. عين ١  ه. التمرينات  ١١٤ 



    املدينة يفاجلامعة   ٣    الغرفة يفاجلوالة   ٢    اجلبل علىاملدرسة   ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  البستان يف البيت = البستان وراء البيتالمثال: كما في المثال:الظرف الواقع خبرا حول الكلمة التي تحتها خط إلى  .٤     األب عند مكتب الربيد  ٧    الولد حتت الشجرة  ٦    األدب فوق العلم  ٥    املسجد أمام املدرسة  ٤    جانب اجلبالاجلامعة   ٣    احملمول جانب الكتاب  ٢    البستان وراء البيت ١  األجوبة  األسئلة  الرقم    بالظرف.ينتصب على اخلالف إذا وقع خربا للمبتدأ. "املسجد" مضاف إليه جمرور الواقع خربا وهو منصوب بتقدير الفعل عند البصريني، وعند الكوفيني مبتدأ مرفوع ظاهر. "أمام" ظرف املكان  البيت أمام املسجد = "البيت"المثال:  والكوفة كما في المثال!أعرب الجمل المفيدة التالية وبين الجوانب المختلفة فيها بين البصرة  .٣  ١١٥ 



                                          الفصل يفالصديق   ٧    الكرسي علىالطالب   ٦    العلمباألخالق   ٥    الساحة يفاملسجد   ٤  ١١٦ 



البصرة والكوفة يف عامل الرفع يف أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني  الكفاءة األساسية .١ الكفاءة المؤشرات  . أ    عامل الرفع في المضارع  رابعالدرس ال  ١١٧    تطبخ أمي كل يوم  ٦  اهللا يعلم السر وأخفى  ٥  أنت تتعلم اللغة العربية  ٤  تذهب فاطمة إىل اجلامعة  ٣  يذهب أمحد إىل املدرسة  ٢  يقوم األستاذ عند التعليم  ١  األمثلة  الرقم األمثلة .٣  صنع املثال فيه فعل املضارع على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة املفيدة - والكوفة فيها بني البصرةحتويل الفعل يف اجلملة الفعلية إىل الفعل املضارع على أساس االختالف  - إعراب الفعل املضارع على أساس البصرة والكوفة - تعيني الفعل املضارع على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٢ املضارع.



جلازمةعند الكوفيني. و"األستاذ" فاعله مرفوع بالفعل املضارع. و"عند" ظرف وامرفوع لقيامه مقام االسم عند البصريني، ومرفوع لتعريبه عن العوامل الناصبة . وإعراب املثال األول: "يقوم األستاذ عند التعليم"، إن "يقوم" فعل مضارع وهو ٣  النصب أو اجلزم، وبسقوطها عنه دخله الرفع.وإذا مل تدخل هذه النواصب واجلوازم يكن رفعا،  فعلم أن بدخوهلا دخل ذلك. زيد، ملا يذهب عمرو، لينطلق بكر، ال تفعل ذلك، إن تفعل أفعل" وما أشبه ذلك"، وما أشبه ذلك. وإذا دخلت عليه اجلوازم دخله اجلزم، حنو: "مل يقم النواصب دخله النصب، حنو: "أريد أن تقوم، لن يقوم، إذن أكرمك، كي تقعل إن الشرطية، وما أشبه ذلك". فإذا دخلت عليه هذه  الم األمر، ال الناهية،فالنواصب حنو: "أن، لن، إذن، كي، وما أشبه ذلك"، واجلوازم حنو: "مل، ملا، عن العوامل الناصبة واجلازمة ألن هذا الفعل تدخل عليه النواصب واجلوازم، فلهذا كان مرفوعا لقيامه مقام االسم. ودليل الكوفيني على أنه مرفوع لتعريبه أقوى اإلعراب الرفع؛ وقع يف أقوى أحواله وجب أن يعطى أقوى اإلعراب، و فكذلك ما أشبهه. ثانيا، أنه بقيامه مقام االسم قد وقع يف أقوى أحواله، فلما قيامه مقام االسم عامل معنوي؛ فأشبه االبتداء، واالبتداء يوجب الرفع، ودليل البصريني على أنه مرفوع لقيامه مقام االسم، وذلك لوجهني: أوال، أن . ٢  الكوفيون.البصريون. ومرفوع لتعريبه عن العوامل الناصبة واجلازمة على ما ذهب إليه السابقة هي فعل مضارع وهو مرفوع لقيامه مقام االسم على ما ذهب إليه . إن كلمة "يقوم ويذهب وتذهب وتتعلم ويعلم وتطبخ ويركب" يف األمثلة ١  ج. الشرح    يركب الطالب احلافلة إىل املدرسة  ٧  ١١٨ 



 يرتفع لتعريبه من العوامل الناصبة الجازمة يرتفع لقيامه مقام االسم. الكوفيون البصريون            عامل رفع الفعل المضارع                                             وقد يتضح يف الرسم البياين التايل   لقيام مقام االسم.وجب أن يعطي أقوى اإلعراب، وأقوى اإلعراب الرفع فلهذا كان مرفوعا أن قيامه مقام االسم قد وقع يف أقوى أحواله، فلما وقع يف أقوى أحواله    ) ب أن قيامه مقام االسم عامل معنوي فأشبهه االبتداء يوجب الرفع.  ) أ مقام االسم: الفعل املضارع يرتفع لقيامهوقال البصريون إن  .٢ .هذا الفعل ال تدخل عليه النواصبالفعل املضارع يرتفع لتعريبه من العوامل الناصبة واجلازمة ألن قال الكوفيون إن  .١  والكوفيون يف عامل رفع املضارع على قولني:الزوائد األربع وهي اهلمزة والياء والتاء والنون. واختلف البصريون يف أوله من الفعل املضارع هو ما دل على معىن مقرتن بأحد زماين احلال واملستقبل والبد   د. القاعدة    املثال الثاين إىل السابع.املكان وهو مضاف. و"التعليم" مضاف إليه جمرور باإلضافة. وهكذا إعراب   ١١٩ 



      ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  األمثلة السابقة!كما في   فعل مضارع. كون جمال مفيدة فيها ٢      تقرأ املرأة القرآن الكرمي  ٧    يرجع الناس إىل بيوم  ٦    يلعب األوالد يف امللعب  ٥    يكتب أمحد الرسالة  ٤    يسألك الطالب عن القمر  ٣    يأكل الغنم األعشاب  ٢    يشرب أيب القهوة  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !في الجمل المفيدة اآلتية  الفعل المضارع. عين ١  ه. التمرينات  ١٢٠ 



كما الفعل المضارعوغيـْر ما يلزم وبّيْن عامله  الكلمة التي تحتها خط إلى  لْ حو  .٤      اخلرياتإنا نستبق   ٧    أصحابهيزور األجنيب إىل إندونيسيا مع   ٦    اخلريتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك   ٥    يؤذن املؤذن يف املسجد  ٤    أ رأيت الذي يكذب بالدين  ٣    من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا  ٢    أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  به منصوب ظاهر.مفعول واجلازمة عند الكوفيني، ومرفوع لقيامه مقام االسم عند البصريني. "القرآن" أقرأ القرآن = "أقرأ" فعل مضارع مرفوع لتعريبه من العوامل الناصبة المثال:  والكوفة كما في المثال!أعرب الجمل المفيدة التالية وبين الجوانب المختلفة فيها بين البصرة  .٣  ١٢١      قرأت الة العلمية يف املكتبة  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  قام التلميذ يف الفصل = يقوم التلميذ يف الفصلالمثال:  في المثال:



                                    االمتحانأيها الطلبة، أنتم جنحتم يف   ٧    تغدت األسرة يف املطعم املشهور  ٦    ما شاء اهللا  ٥    صلى املصلى يف املصلى  ٤    بالدينأ رأيت الذي يكذب   ٣    جاء أمحد إىل اجلامعة  ٢  ١٢٢ 



البصرة والكوفة يف عامل الرفع للمبتدأ أن يقدر الطلبة على معرفة االختالف بني  الكفاءة األساسية .٣ الكفاءة المؤشرات  . ب    عامل الرفع للمبتدأ والخبر  الدرس الخامس  ١٢٣    التعليم مهم يف حياة اإلنسان  ٦  اجلماعة رمحة  ٥  الصالة عماد الدين  ٤  السماء منفطر به  ٣  الطالب ناجحون  ٢  اهللا خالق كل شيء  ١  األمثلة  الرقم األمثلة .٣ صنع املثال فيه املبتدأ واخلرب على أساس البصرة والكوفة يف اجلملة املفيدة - ف فيها بني البصرة والكوفةاالختالحتويل اجلملة الفعلية إىل اجلملة االمسية فيها املبتدأ واخلرب على أساس  - إعراب املبتدأ واخلرب على أساس البصرة والكوفة - تعيني املبتدأ واخلرب على أساس البصرة والكوفة -  بعد تعلم هذه املادة يقدر الطلبة على: المؤشرات .٤ واخلرب.



صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه؛ فلهذا قالوا إما يرتافعان، كل واحد منهما تضي صاحبه اقتضاء واحدا عمل كل واحد منهما يف ينفك عن اآلخر ويقال يكون أحدمها كالما إال بانضمام اآلخر إليه، فلما كان كل واحد منهما ال ينفك أحدمها من صاحبه، وال يتم الكالم إال ما، كما إذا قلت "زيد أخوك" باملبتدأ ألم وجدوا أن املبتدأ البد له من اخلرب، واخلرب البد له من املبتدأ. وال رب واخلرب يرتفع ها هنا. ودليل الكوفيني على أنه مرفوع ألن املتبدأ يرتفع باخلوأخواا" و"ظننت وأخواا". فإا ملا عملت يف املبتدأ عملت يف خربه، فكذا أن يعمل يف خربه، قياما على غريه من العوامل، حنو "كان وأخواا" و"إن خر، فكذلك يف هذا األمر. وإذا ثبت أنه عامل يف املبتدأ وجب مبنزله صبغ اآلاآلخر فصبغت أحدمها وتركت صبغ اآلخر لكان ترك صبغ أحدمها يف التمييز كما تكون بوجود شيء، كما لو كان معك ثوبان وأردت أن متيز أحدمها من يف حمل اإلمجاع إمنا هي أمارات ودالالت، فاألمارة والداللة تكون بعدم شيء ا هي أمارات ودالالت، وإذا كانت العوامل واإلغراق للماء والقطع للسيف. وإمناللفظية ألن العوامل يف هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كاإلحراق للنار . ودليل البصريني على أن العامل هو االبتداء وإن االبتداء هو التعري من العوامل ٢  البصريني والكوفيني.اجلمل املفيدة السابقة هي خرب املبتدأ وهو مرفوع باملبتدأ عند ومزرعة" يف الكوفيني. وإن كلمة "خالق، وناجحون، ومنفطر، وعماد، ورمحة، ومهم، األمثلة السابقة هي مبتدأ مرفوع لالبتداء عند البصريني، ومرفوع باخلرب عند . إن كلمة "اهللا، والطالب، والسماء، والصالة، واجلماعة، والتعلم، والدنيا" يف ١  ج. الشرح    الدنيا مزرعة اآلخرة  ٧  ١٢٤ 



). إىل غري ذلك من املواضع ١١٥تعاىل: {فأينما تولوا فثم وجه اهللا}(البقرة: ). فـــ "أينما" منصوب بتكونوا وتكونوا جمزوما بـــ "أينما". وقال ٧٨(النساء: كل واحد منهما عامال ومعموال. وقال تعاىل: {أينما تكونوا يدرككم املوت} )، فنصب "أيا ما" بـــ "تدعو"، وجزم تدعو بـــ "أيا ما"، فكان  ١١٠ء: (اإلسرالذلك نظائر كثرية، قال اهللا تعاىل: {أيا ما تدعو فله األمساء احلسىن} يرتفع صاحبه. وال ميتنع أن يكون كل واحد منهما عامال ومعموال، وقد جاء   ١٢٥         وحده، وقيل باالبتدأ واملبتدأ معا.إن رافع املبتدأ هو االبتداء، واخلرب مرتفع باملبتدأ، وقيل باملبتدأ  وقال البصريون .٢ بالدليل ألن املبتدأ البد له من اخلرب.هو اخلرب، واخلرب يرتفع املبتدأ، فهما يرتافعان قال الكوفيون إن رافع املبتدأ  .١  للمبتدأ واخلرب على قولني:املسند إىل املبتدأ ومتم معىن املبتدأ. واختلف البصريون والكوفيون يف عامل الرفع املبتدأ هو االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية. واخلرب هو االسم املرفوع   د. القاعدة    ا إعراب املثال الثاين إىل السابع.باإلضافة. وهكذعندمها. و"كل" ظرف املكان وهو مضاف. و"شيء" مضاف إليه جمرور عند البصريني، ومرفوع باخلرب عند الكوفيني. و"خالق" خرب مرفوع باملبتدأ . وإعراب املثال األول: "اهللا خالق كل شيء"، إن "اهللا" مبتدأ مرفوع باالبتداء ٣  فكذلك هاهنا.



 الكوفيون البصريون ورافع الخبر المبتدأ  رافع المبتدأ الخبر ورافع الخبر المبتدأ  رافع المبتدأ االبتداء    ٢    ١  اإلجابة  الرقم  األمثلة السابقة!كما في   المبتدأ والخبر. كون جمال مفيدة فيها ٢      االجتهاد أساس النجاح  ٧    حممد رجل أمني  ٦    اهللا رؤوف بالعباد  ٥    التاجر رابح  ٤    الغين خبيل  ٣    األمةالعامل سراج   ٢    البحر عميق  ١  األجوبة  األسئلة   الرقم  !في الجمل المفيدة اآلتية  المبتدأ والخبر. عين ١  ه. التمرينات              عامل الرفع للمبتدأ                     وقد يتضح يف الرسم البياين التايل  ١٢٦ 



المختلفة فيها بين البصرة أعرب الجمل المفيدة التالية وبين الجوانب  .٣      ٧    ٦    ٥    ٤    ٣  ١٢٧  كما في المبتدأ والخبر وغيـْر ما يلزم وبّيْن عامله  الكلمة التي تحتها خط  لْ حو  .٤      القرآن كالم اهللا  ٧    احملمول نافع للناس  ٦    هو رجل كرمي  ٥    اهللا أحد ال شريك له  ٤    احلديقة مجيلة  ٣    خري الناس أنفعهم للناس  ٢    الرسول صادق وأمني ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  ومرفوع باخلرب عند الكوفيني. و"رافق" خرب مرفوع ظاهر باملبتدأ.األستاذ رافق لتالميذه = "األستاذ" مبتدأ مرفوع باالبتداء عند البصريني، المثال:  والكوفة كما في المثال!   من املستشفى = األب خارج من املستشفى خرج األبالمثال: المثال:



يف احلياة اإلنسانية  نفع احملمول  ٦    رجل كرم  ٥    العبد اهللا دوحّ   ٤    احلديقة مجلت  ٣    الناس بأعماهلم الصاحلة نفع  ٢    األوالد يف الفصل دخل  ١  األجوبة  األسئلة  الرقم  ١٢٨                            أمحد الرسالة كتب  ٧    احلديثة



 Pemerintah  أمر ج أوامر   Ujian akhir  النهائياالمتحان    Menjunjung/ Meneladani  امتثل –امتثاال  –ميتثل  –امتثل    Di depan  أمام   Imam  إمام   Pemakan/ Yang Makan  آكلون –آكل    Menghormati  أكرم –إكراما  –يكرم  –أكرم    Memberi  أعط –إعطاء  –يعطي  –أعطى    Guru/ Pengajar  أساتيذ –أستاذ    Bumi/ Tanah  أرض   Mengambil  خذ –أخذا  –يأخذ  –أخذ    Pengambil  آخذون –آخذ    Memilih  اخرت –خيتار  -اختار    Adik laki-laki  أخ صغري   Orang Asing  أجنبيون –أجنيب    Bersungguh-sungguh  اجتهدْ  -اجتهادا  - جيتهد  -اجتهد    Bertakwa  اتق -يتقي -اتقى    Orang Aceh  أتشيهيون   Bapak  أب ج آباء    معنوية  عربية  الرقم    قائمة المفردات  ١٢٩ 



 Perguruan Tinggi  جامعة ج جامعات   Perguruan Tinggi Islam  جامعة إسالمية   Orang yang duduk  جالس ج جالسون   Datang  جئْ –جميئا  –جييء  –جاء    Santri  التالميذ املعهدي   Akan datang hari kiamat  تقوم الساعة   Memahami agama  تفقهْ  –تفقها  –يتفقه  –تفقه    Mengeluarkan  تفقأْ  –تفقأ  –يتفقأ  –تفقأ    Apel  تفاح ج تفاحات   !Kemarilah  تعال   Bercucuran  تصبب –تصببا  –يتصبب  –تصبب    Dagangan/ Perniagaan  جتارة ج جتارات   Orang yang meninggalkan  تارك ج تاركون   Pedagang  ج جتارتاجر    Rumah  بيت ج بيوت   Baitullah (Mekkah)  بيت اهللا   Anak perempuan  بنت ج بنات   Negara  بلد ج بلدان   Penjual  بائع ج بائعون   Di mana  أين   Manusia  إنسان   Indonesia  إندونيسيا   Pemilihan umum  انتخاب العام    ١٣٠ 



 Pelajaran  درس ج دروس   Orang yang masuk  داخلونداخل ج    Kebaikan  خري   Sayuran  خضروات   Keluar  اخرجْ  –خروجا  –خيرج  –خرج    Takut  خف –خفية  –خياف  –خاف    Orang yang keluar  خارج ج خارجون   Di manapun engkau berada  حيثما كنت   Kehidupan  حياة   Mari  حيّ    Tertentu  حصورا –حيصر  –حصر    Kuda  حصن –حصان    Baik/ bagus  حسنا –حيسن  –حسن    Bus  حافالت –حافلة    Sepeda motor  جواالت –جوالة    Indah/ cantik  مجيالت –مجيلة    Bagus/ tampan  مجالء –مجيل    Jama’ah  مجاعات –مجاعة    Menjadikan  اجعل –جعال  –جيعل  –جعل    Koran  جريدة ج جرائد   Gunung  جبل ج جبال   Yang tidak tahu  جهال –جاهل    Di samping  جانب    ١٣١ 



 Tinggal/ Menetap  اسكن –سكنا  –يسكن  –سكن    Perjalanan  سفر   Papan tulis  سبورة ج سبورات   Yang cepat  سارع ج سارعون   Penyihir  ساحر ج ساحرون   Pengunjung  زائر ج زوار   Berkunjung  زرْ  –زيارة  –يزور  –زار    Menambah  زدْ  –زيادة  –يزيد  –زاد    Presiden  رئيس اجلمهور   Mengemudi  ركب ج ركوب   Utusan  رسول ج رسل   Surat  رسالة ج رسائل   Nasi  رزّ    Bepergian  رحل ج رحال   Laki-laki  رجال –رجل    Pulang  ارجعْ  –رجوعا  –يرجع  –رجع    Melihat  رَ  –يرى  –رأى    Pengendara  راكب ج راكبون   Orang yang berharap  راٍج ج راجون    Orang yang pulang  راجع ج راجعون   Orang yang punya harta  ذو مال   Ingat  اذكر –ذكرا  –يذكر  –ذكر    Orang yang pergi  ذاهب ج ذاهبون    ١٣٢ 



 Pemukul  ضاربون –ضارب    Salat/ shalawat  صلوات –صالة    Salat  صل –تصليا –يصلي  –صلى    waktu ٥ Salat  الصلوات اخلمس   Kecil  صغري ج صغراء   Jujur  اصدق –صدقا  –يصدق  –صدق    Dada  صدر ج صدور   Benar  صحة –يصح  –صح    Sabar  اصرب –صربا  –يصرب  –صرب    Teman  صاحب ج أصحاب   Penyayang  راحم ج رامحني   Orang yang sabar/ Penyabar  صابر ج صابرون   Bulan lalu  شهر ماض   Bulan  شهر ج أشهر   Minum  اشرب –شربا  –يشرب  –شرب    Sum-sum  شحم ج شحوم   Pohon  شجرة ج أشجار   Kopi  قهوة   The  شاي   Orang yang minum  شاربونشارب ج    Mobil  سيارة ج سيارات   Pasar  سوق ج أسواق   Tahun  سنة ج سنوات    ١٣٣ 



 Kambing  أغنام –غنم    Anak kecil  غالم   Di depan  أمام   Di belakang  وراء   Di samping  جانب   Di sini  عند   Mengerjakan  اعمل –عمال  –يعمل  –عمل    Mengetahui  اعلم –علما  –يعلم  –علم    Ilmu  علم ج علوم   Tentara  عسكر ج عساكر   Keringat  عرق ج عرقاء   Orang yang berakal  عاقل ج عقالء   Orang yang maksiat  عاص ج عاصون   Makanan  طعام ج أطعمة   Memasak  اطبخ –طبخا  –يطبخ  –طبخ    Siswa  طالب ج طالب / طلبة   Kemudharatan  ضري   Memukul  اضرب –ضربا  –يضرب  –ضرب    Yang sia-sia  ضائع   Orang miskin  مسكني ج مساكني   Orang fakir  فقري ج فقراء   Memberi  أعطِ  –إعطاء  –يعطي  –أعطى    Memberi makan  أطعم–إطعاما  –يطعم  –أطعم     ١٣٤ 



 Kitab/ Buku  كتاب ج كتب   Besar  كبري ج كبائر/ كرباء   Kibasy  كبشان  –كبش    Penulis  كاتب ج كاتبون   Orang yang kuat  قويون –قوي    Perkataan  أقوال –قول     Sampuh  قمامة   Sedikit  قلما   Duduk  اقعد –قعودا  –يقعد  –قعد    Al-Quran  القرآن   Membaca  اقرْأ  - قراءة  –يقرأ  –قرأ    Kaki  قدم ج أقدام   Periuk  قدر   Orang yang berdiri  قائمون –قائم    Berdiri  قم –قياما  –يقوم  –قام    Pembaca  قارئ ج قارئون   Pada waktunya  يف وقتها   Paham/ Memahami  افهم –فهما  –يفهم  –فهم    Uang  فلوس –فلس    Petani  فالحون –فالح    Pekerjaan  أفعال –فعل    Kelas  فصول –فصل    Orang kaya  أغنياء –غين     ١٣٥ 



 Orang yang sakit  مريض ج مرضى   Perempuan  مرأة ج امرأة   Pelajar/ Siswa  دارس ج دارسون   Pengajar/ Guru  مدرس ج مدرسون   Solusi  خمرج ج خمرجون   Muhammad  حممد   Orang yang bersungguh-sungguh  جمتهد ج جمتهدون   Masyarakat  جمتمع   Harta  مال ج أموال   Berjalan kaki  ماش ج ماشيون   Masih  ما زال   Malam  ليل ج ليايل   Bukan  ليس   Bahasa Arab  اللغة العربية   Daging  حلم ج حلوم   Pemain  العب ج العبون   Menyapu  اكنس –كنسا   –يكنس  –كنس    ?Jam berapa sekarang  كم الساعة اآلن   Anjing  كلب ج كالب   Akhlaknya mulia  كرمي خلقه   Kursi  كراسي  –كرسي    Sepak bola  كرة القدم   Menulis  اكتب –كتابة   –يكتب  –كتب     ١٣٦ 



 Sampai  صلْ  –وصوال  –يصل  –وصل    Luas  واسعة ج واسعات   Di sana  هناك   Larangan  نواهي –ي    Menolong  انصر –نصرا  –ينصر  –نصر    Yang sukses  ناجح ج ناجحون   Terminal  موقف ج مواقف   Beradab  مؤدب ج مؤدبون   Pengangguran  مهملون –مهمل    Sejak  منذ ومذ   Memenuhi  امأل –مأل  –ميأل  –مأل    Yang diwajibkan  مكتوبة    Perpustakaan  مكتبة ج مكتبات   Pondok  معهد ج معاهد   Pengajar  معلم ج معلمون   Orang yang taat  مطيع ج مطيعون   Dapur  مطبخ   Populer  مشهورة ج مشهورات   Mukmin  مؤمن ج مؤمنون   Muslim  مسلم ج مسلمون   Masjid  مسجد ج مساجد   Rumah sakit  مستشفى ج مستشفيات   Lahan tanaman  مزارعمزرعة ج     ١٣٧ 



                                  Bersambung  اتصل   Hari  يوم ج أيام   Wahai  يا   Siswi  طالبة ج طالبات   Anak  أوالد –ولد     ١٣٨ 



ة تطبيق النحو األول، الدكتور حممد قشريي، ماالنج: ببتاع مواد تعليمية يف ماد  م. ٢٠٠٨التطبيق النحوي، الدكتورع عبده الراجي، عمان: دار امليسرة،   ه. ١٩٨٦التبيني عن مذاهب النحويني البصريني الكوفيني أليب البقاء العبكري،   اإلنصاف يف مسألة اخلالف بني البصريني والكوفيني أليب الربكات ابن األنباري  الدرية على متممة اجلروميةالكواكب  المراجع  . ب    األحاديث النبوية  القرآن الكرمي  المصادر  . أ    قائمة المصادر والمراجع  ١٣٩     م.٢٠٠٣الفكر.شرح إبن عقيل على ألفية اإلمام إبن مالك، حمّمد البقاعي، لبنان: دار   م. ٢٠١٨سجاهرتا، 
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