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مقدمة
ــاة  ــرب والدع ــار الع ــق التج ــن طري ــر ع ــت مبك ــام يف وق ــا اإلس ــت إفريقي عرف

املســلمن، ثــم توســع فيهــا بعــد حركــة املرابطــن يف الشــال الغــريب، وتبلــغ نســبة 

املســلمن فيهــا حاليــا درجــة عاليــة تصــل يف بعــض أقطارهــا إىل 95 %. وبفضــل ذلــك 

انتــرت العربيــة يف هــذه الربــوع وازدهــرت بعــد القــرن الحــادي عــر امليــادي، 

كــا انتــرت بفضــل قيــام املســلمن بــأداء فريضــة الحــج، ووصــول كتــب مــن البــاد 

العربيــة إليهــا، ومســاهمة أبنــاء هــذه املنطقــة يف محــاكاة بقيــة املؤلفــن املســلمن 

يف الــرح والتعليــق.

وكانــت العربيــة لغــة الجاهــر واإلدارة يف البــاد اإلفريقيــة العربيــة منهــا وغــر 

العربيــة كنيجريــا، إال أنــه، وبعــد االحتــال، غــدت العربيــة مهمشــة، فتــارة يعهــد 

بهــا إىل املعلمــن غــر أكفــاء، أو يخصــص لهــا آخــر أيــام األســبوع أو ال توضــع لهــا 

برامــج معينــة وال أهــداف واضحــة، وتــارة توضــع تحــت مســؤولية وزارة الداخليــة 

ملراقبتهــا والحــد مــن العنايــة بهــا، كــا حــدث يف النيجــر مثــا.

ــض  ــنون وبع ــها محس ــي يؤسس ــدارس الت ــض امل ــد بع ــت توج ــك كان ــع ذل وم

ــا  ــد أيض ــا وج ــة، ك ــدول العربي ــج ال ــا مناه ــتخدم فيه ــة، تس ــات الخري الجمعي

ــة  ــوم الديني ــم العل ــة، وتعلي ــب القرآني ــل يف الكتاتي ــذي يتمث ــامي ال ــم اإلس التعلي

ــى  ــدرس ع ــا ي ــا م ــح متمكن ــيوخ إىل أن يصب ــد الش ــذ ألح ــزام التلمي ــة الت بطريق

ــة. ــة املتقدم ــات يف املرحل ــب األمه ــة يف كت ــون الدراس ــا تك ــا م ــيخه، وغالب ش

وبعــد االســتقال عــاد االهتــام باللغــة العربيــة، ســواء عــى نطــاق الحكومــات 

أو عــى نطــاق األفــراد والجاعــات، إال أن نســبة املتعلمــن بصفــة عامــة ضعيفــة يف 

ــاث وســكان  ــاد، خصوصــا يف أوســاط اإلن ــر مــن الب ــة فاشــية يف كث ــا، واألمي إفريقي

األريــاف، واملســتوى املعــريف متــدن أيضــا. وذلــك ألســباب كثــرة، منهــا 1:

أوال: الفقر املنتر بشدة يف باد إفريقيا.

1- اعتادا عى تقارير أعدها خرباء من دول الساحل. 
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ثانيا: ضعف املستوى املعريف واألدايئ للمعلم.

ــة  ــاس يف العملي ــن األس ــي الرك ــي ه ــية الت ــب املدرس ــر الكت ــدم توف ــا: ع ثالث

ــك،  ــن مال ــة اب ــات كألفي ــن األمه ــه م ــا؛ بعض ــر منه ــة. واملتوف ــة- التعليمي التعلمي

وقطــر النــدى، واآلجروميــة، وهــذه وإن كانــت مفيــدة نظريــا إال أنهــا ناقصــة فيــا 

يتصــل بالجنــاب التطبيقــي، وطريقــة التدريــس يف هــذه الكتــب تعتمــد الحفــظ 

أكــر مــن الفهــم. والبعــض اآلخــر يعــد معــارصا، وهــو نــادر الوجــود، وإذا وجــد، 

ــة،  ــا، وال عــن معاملهــا التاريخي ــد إفريقي فإنهــا ال تعــرب عــن واقــع وعــادات وتقالي

وشــخصياتها العلميــة، وليســت معــدة أساســا للناطقــن بغــر العربيــة، ولغتهــا يف 

ــة. الغالــب صعب

رابعــا: املناهــج الدراســية يف أغلــب املــدارس مضطربــة ومتباينــة، ألنــه مل يتــم 

إعدادهــا بطريقــة علميــة وتربويــة منظمــة، وال تــم تحديــد أهدافهــا العامــة. كــا 

أن مثــة مناهــج مســتوردة مــن مختلــف الــدول العربيــة؛ كالســودان، والســعودية، 

ومــر، وغرهــا، مــا يخلــق بلبلــة يف تدريــس املــواد املختلفــة.

ــن  ــدول، وم ــذه ال ــم يف ه ــي التعلي ــن ومفت ــدين الرتبوي ــة املرش ــا: قل خامس

املعلــوم أن مــن شــأن هــؤالء القيــام مبراقبــة أداء املعلــم، وتوجيهه الوجهة الســليمة 

ليقــوم بواجبــه خــر قيــام، بــل ويوجــد مــن بينهــم مــن ال يعــرف أســس التحضــر 

الجيــد، وباألحــرى اســتخدام وســائل التشــويق واملســتجدات يف عــامل الرتبيــة.

سادســا: نظــام التعليــم يف أغلــب هــذه الــدول؛ إمــا رســمي يغلــب عليــه الطابــع 

ــج  ــع لربنام ــاص خاض ــا خ ــه، وإم ــا في ــة أساس ــد العربي ــي تع ــا أه ــي، وإم الفرن

الدولــة التــي هــو تابــع لهــا.

ــة  ــة العربي ــا يعــن مــدريس اللغ ــا أن نضــع دلي ــذه األســباب وغرهــا، ارتأين له

عــى تقريــب قواعدهــا للطلبــة األفارقــة، وقــد وقــع اختيارنــا عــى أولئــك الذيــن 

ــام(،  ــة )دار اإلم ــر العاصم ــن الجزائ ــكل م ــي ب ــن الدين ــد التكوي ــون مبعاه يلتحق

وتيــزي وزو، ومترناســت. هــذه املعاهــد الثاثــة تضــم 19 طالبــا مــن بــاد إفريقيــة 
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مختلفــة 2، تــرتاوح أعارهــم بــن 19 ســنة و33 ســنة، تلقــوا تعليمهــم يف الكتاتيــب، 

ــا  ــون شــهادة بكالوري ــة، ويحمل ــة، أو املــدارس الحكومي ــة العربي أو املــدارس األهلي

ــم  ــية، وبعضه ــم الفرنس ــون بعضه ــوي، ويتكلم ــة ثان ــتوى الثالث ــم مبس آداب أو ه

ــم  ــة إىل لغاته ــة، إضاف ــة والقمري ــية والعربي ــرون الفرنس ــة، وآخ ــية والعربي الفرنس

ــة 3. املحلي

ومــن خــال الزيــارات امليدانيــة التــي قمنــا بهــا ســنة 2017م، واســتنادا إىل 

إفــادات أدىل بهــا أســاتذة ومســؤولون باملعاهــد املذكــورة؛ فــإن األســاتذة والطلبــة 

عــى حــد ســواء يواجهــون صعوبــات تتصــل باملــواد اللغويــة، واملقــررات الدراســية. 

ــات: ــك الصعوب ومــن تل

- عــدم إتقــان الطلبــة اللغــة العربيــة، وعــدم مســايرة معارفهــم اللغويــة الســابقة 

املســتوى املقــرر يف معاهــد التكويــن الدينــي الجزائريــة.

- الحاجــة إىل طريقــة ناجعــة لتدريــس املــواد اللغويــة، مــا أثــر ســلبا عــى 

التحصيــل العلمــي يف املــواد الفقهيــة، ومــادة أصــول الفقــه عــى وجــه الخصــوص 

ــة. ــا وباغ ــوا ورصف ــة نح ــة العربي ــد اللغ ــدا لقواع ــا جي ــب فه ــا تتطل لكونه

ــام  ــن اإلم ــاج تكوي ــه منه ــا تضمن ــذ م ــدف إىل تنفي ــاه يه ــذي أعددن ــل ال والدلي

ــتفادة  ــن االس ــر، آمل ــاف بالجزائ ــة واألوق ــؤون الديني ــوزارة الش ــد ب ــم املعتم املعل

منــه يف إعــداد الــدروس وإلقائهــا، وأن يكــون مرجعــا مســاعدا لتحقيــق املخرجــات 

ــة.  ــة األفارق ــة األمئ ــا يتصــل بالطلب ــة في ــا الديني ــة املرجــوة ملعاهدن التعلمي

2-  وهي: النيجر، املايل، ساحل العاج، التشاد، جزرالقمر، غينيا، كوناكري.

3- ومنها:

 bambara، bobo، bozo، fulfude، hausa، zarma، tamajag، teda، dioula،

القمريــة...  ،senoufo
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برنامج النحو والرصف

ســرا عــى نهــج معاهــد التكويــن الدينــي يف البلــدان العربيــة واإلســامية التــي 

ــة للدارســن الجــدد، يف  ــا يف اللغــة العربي ــا قبلي ــة تكوين ــا التعليمي تضــع يف خططه

مــدة تــرتاوح بــن ســتة أشــهر إىل ســنة ونصــف، قبــل االنتظــام يف الدراســة األكادميية. 

نــرى أن يخضــع الطلبــة األفارقــة الُجــُدد، بعــد اجتيــاز اختبــار تحديــد املســتوى، إىل 

تكويــن قبــي مدتــه ســنة يف قواعــد اللغــة العربيــة.
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السنة األوىل التحضريية قبل ولوج السنة األوىل سلك إمام معلم

املوضوعاملحور

مبادئ علمي النحو والرف.املدخل

الكالم العريب
تعريــف الــكام العــريب يف النحــو - أقســام الــكام 

يف النحــو.

النكــرة واملعرفــة - االســم املجــرور بحــروف الجــر- حد االسم

املضــاف واملضــاف إليــه - الصفــة واملوصــوف - 

ــارة. ــة واملوصــول- أســاء اإلش الصل

املبتــدأ والخــرب - الخــرب جملــة اســمية وفعليــة الجملة االسمية

- دخــول كان وأخواتهــا عــى الجملــة االســمية-  

دخــول إن وأخواتهــا عــى الجملــة االســمية دخــول 

ــمية. ــة االس ــى الجمل ــا ع ــن وأخواته ظ

الفعــل املــايض -  دخــول قــد، مــا، أن عــى الفعــل حد الفعل

املــايض الفعــل املضــارع - دخــول قــد، قــد ال، مــا، 

الســن، ســوف، ال، عــى الفعــل املضــارع - دخــول 

النواصــب عــى الفعــل املضــارع - دخــول الجــوازم 

عــى الفعــل املضــارع- اتصــال الفعــل املضــارع 

بنــون التوكيــد.

الفاعــل - الجملة الفعلية الفاعــل - نائــب  الــازم واملتعــدي - 

املفعــول بــه.
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مخصصات الجملة 

الفعلية البعدية

الحــال - املفعــول املطلــق - املفعــول  ألجلــه - 

املفعــول فيــه - املفعــول معــه – التمييــز.

ــلوب األساليب ــرط - أس ــلوب ال ــتفهام - أس ــلوب االس أس

ــداء. ــلوب الن ــتثناء - أس ــلوب االس ــم- أس القس

االســم الصحيــح واالســم املقصــور - االســم املنقوص املسائل الرصفية

ــة األســاء - جمــع املذكــر  واالســم املمــدود - تثني

الســامل - جمــع املؤنــث الســامل - جمــع التكســر - 

أبنيــة الفعــل املجــرد الثــايث - أبنيــة الفعــل املجــرد 

الرباعــي - أبنيــة الفعــل املزيــد.

ــة - املشتقات ــغ املبالغ ــول - صي ــم املفع ــل - اس ــم الفاع اس

الصفــة املشــبهة اســم التفضيــل - اســم الزمــان 

ــة. ــم اآلل ــكان- اس ــم امل واس
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الطريقة املقرتحة يف تدريس قواعد اللغة العربية
أيّها املدرس:

الطريقــة التــي نراهــا أفضــل لتلبيــة الحاجــة التعليميــة ملــادة قواعــد اللغــة العربيــة فيــا 	 

يتصــل بالطلبــة األمئــة مــن إفريقيــا هــي اعتــاد النصــوص يف تدريــس القواعــد ال الجمــل.

النصــوص التــي ســنعتمدها، هــي نصــوص منتقــاة، تراعــي االهتامــات العلميــة للطالــب 	 

اإلمــام وتســد حاجاتــه التعلميــة الدينيــة، وتتــاىش واملجــاالت العلميــة املســطرة يف منهــاج 

تكويــن اإلمــام املعلــم مبعاهــد التكويــن الدينــي الجزائريــة.

ــف 	  ــن الصن ــي م ــدروس؛ ه ــذه ال ــاء ه ــد إلق ــا بع ــك توظيفه ــرتح علي ــي نق ــن الت التاري

ــص«،  ــْع خطــا تحــت... يف الن ــص«، و»َض ــنِّ ... يف الن ــل: »َع ــي، مــن قَبي ــي والرتكيب التحلي

ــص«. ــطر يف الن ــه س ــا تحت ــرِب م ــص«، و»أَع ــن الن ــتَخِرج... م ــوِّل... إىل...«، و»اس و»َح

 محاور ومواضيع

بعض النصوص املدرجة يف الدليل

 املجاالت العلمية املربمجة

يف منهاج تكوين اإلمام املعلم

مدخل إىل علم التفسر قرآن

تفسر سورة النور تفسر القرآن

كتاب الوضوء علوم القرآن

الحكم الرعي وأقسامه حديث

مدونات الحديث   علم الحديث

البيع فقه
السلم باب الحج أصول الفقه

النظر والتقليد عقيدة

السرة النبوية

علم الفرائض

الخطابة

علم التجويد



منت الدليل التطبيقي
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اختبار تحديد املستوى 4: 
هــذا االختبــار إجــراء عمــي يقــوم بــه املــدرس قبــل بدايــة التكويــن ليحصــل عــى 

ــات تخص: معلوم

- قدرات الطالب الجديد يف قواعد اللغة العربية.

- حاجــة هــذا الطالــب إىل التكويــن يف قواعــد اللغــة العربيــة- قبــل االنتظــام يف 

الدراســة األكادمييــة - أم عــدم حاجتــه إليــه.

4- متوافــق مــع املجــاالت الدينيــة املقــررة يف منهــاج تكويــن اإلمــام املعلــم املعتمــد مــن قبــل 

وزارة الشــؤون الدينيــة واألوقــاف بالجزائــر.
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السند املعتمد:
نشأة علم أصول الفقه

ــاً  ــه وســلّم إذا اســتنبطوا أحكام ــه علي ــي صــى اللّ ــد النب ــُة بعــد عه كان الّصحاب

رشعيّــة لتطبيقهــا عــى وقائــع جديــدة، يَْصــُدُروَن يف اســتنباطهم عــن أصــول ُمســتقرة 

يف أنفســهم، َعلِموهــا مــن نصــوص الريعــة وروحهــا، ومــن ترفــات النبــي صــى 

اللـّـه عليــه وســلّم التــي عايشــوها وشــاهدوها. وُرمّبــا رّصح بعضهــم يف بعض املســائل 

ــن  ــر مل ــن عم ــول اب ــي، كق ــم الفرع ــتنباطه للحك ــه يف اس ــتند إلي ــذي اس باألصــل ال

ســمعه ينهــى عــن التمتـّـع بالحــج اتباعــا لنهــي عمــر ريض اللـّـه عنهــا عنه : »يُوشــُك 

ــاء !! أقــول لكــم: قــال رســوُل اللــه، وتقولــون: قــال  أَْن تَُنــزََّل َعلَيُْكــْم ِحَجــارٌَة ِمــَن السَّ

أبــو بَْكــر وُعَمــر !!«، فابــن ُعَمــر هنــا يقــول أن التمتّــع جائــٌز، وهــذا حكــم فقهــي 

فرعــي، وهــو يســتند يف دفــع القــول بعــدم جــوازه إىل قاعــدة أصوليــة يــّرح بهــا، 

ــنَّة النبويــة ُمَقــَدٌم عــى قــوِل الصحــايب، ولــو كان قائلــه أحد  وهــي أن الدليــل مــن السُّ

الشــيخن أيب بكــر وعمــر ريض اللــه عنهــا«. وكقــول ُعَمــر بــن الخطــاب أليب مــوىس 

ــْس  ــاِل، َوِق ــبَاَه ِباألَْمثَ ــرِْف األَْش ــه عنهــا عندمــا واله القضــاء : »اْع األشــعري ريض الل

األُُمــوَر ِبَرأِْيــَك«، فهــو تريــح بالعمــل بالقيــاس، وهــي مســألة أصوليــة.

ويف عهــد التابعــن ومــن بعدهــم كــرت الحاجــة إىل االســتنباط لكــرة الحــوادث 

التــي نشــأت عــن دخــول بــاد شاســعة تحــت الحكــم اإلســامي. فتخّصــص يف الفتيــا 

كثــر مــن التابعيــن، فاحتاجــوا إىل أن يســروا يف اســتنباطهم عــى قواعــد محــددة، 

ــز عــن غــره إال  ــم األصــول مل يتمي ومناهــج معروفــة، وأصــول واضحــة. غــر أن عل

ــه عنــه )204هـــ( يف كتــاب ســّاه  عندمــا جمــع مســائله اإلمــام الشــافعي ريض الل

ــاع  ــّنة واإلج ــاب والّس ــن الكت ــتنباط م ــول االس ــكام يف أص ــا لل ــالة(، أفرده )الرس

ــن  ــا يكــون حجــة م ــام، وم ــم يف الناســخ واملنســوخ، والخــاص والع ــاس، وتكل والقي

األحاديــث ومــا ال يكــون. وأثبــت يف رســالته مناقشــة ألربــاب االتجاهــات املختلفــة، 

فضبــط هــذا العلــم، وصنــع لــه هيــكا حــذا فيــه من بعــده حــذوه. فكــرت املؤلفات 

األصوليــة بعــده، وحــّرر أمئــة األصوليــن مســائله، ومنــا علــم األصــول. وأصبــح االجتهاد 
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ــك  ــة كذل ــورة، واألدل ــت محص ــكام أصبح ــّرا، ألن األح ــة مي ــن األدل ــتنباط م واالس

أصبحــت محصــورة معلومــة، وطــرق االســتنباط أصبحــت واضحــة منضبطــة، وأمكــن 

معرفــة االجتهــاد الزائــف، ومتييــزه مــن االجتهــاد الصحيــح.

مصدر السند: الواضح يف أصول الفقه، محمد سليان عبد الله األشقر.

األسئلة
النحو:

1. امأل الجدول اآليت:

الحركة اإلعرابيةحكمه اإلعرايبصيغتهالفعل

كان

استنبطوا

يصدرون

ينهى

تنزّل

اعرف

أفردها

منا

أصبحت

2. لَِم جاءت األسامء اآلتية منصوبة؟

- كان الصحابــُة بعــد عهــد النبــي صــى اللّــه عليــه وســلّم إذا اســتنبطوا أحكاًمــا 

رشعيــًة.

- اعرف األشباَه واألمثاَل، وقس األموَر برأيك.

- غر أّن علَم األصول مل يتميّْز عن غره.

ــُرَْت  ــم، ك ــْن بَعَده ــَن وَم ــِد التابع ــا: ويف عه ــا تام ــة إعراب ــة اآلتي ــرب الجمل 3. أع

ــِتنباِط. ــُة إىل االس الحاَج
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الرصف:

ــة: اســتنبط،  - اشــتق املصــدر واســم الفاعــل واســم املفعــول مــن األفعــال اآلتي

ــز، ســّمى. ــُر، نشــأ، يســر، يتمي عايــش، ريض، كَ

ــة، وضــع كل واحــد  ــال املعتل ــال الصحيحــة واألفع ــص األفع ــن الن - اســتخرج م

ــة املناســبة مــن الجــدول: ــا يف الخان منه

الفعل املعتلالفعل الصحيح

الناقصاألجوفاملثال

أسئلة الفهم:

- استخلص من النص املراحل الكربى لتطور علم أصول الفقه.

- صغ موضوع هذا النص يف سطر واحد.

ــتوى  ــد مس ــرض تحدي ــي بغ ــر يف ــص آخ ــار ن ــة اختي ــدرس حري ــك امل ــة: ميل تعليم

ــة. ــة العربي ــد اللغ ــادة قواع ــب يف م الطال



مناذج من الدروس
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بطاقة فنية منوذجية

املجال العلمي: علوم القرآن

املوضوع: تاريخ القرآن الكريم

عنوان الدرس: االسم املجرور بحروف الجر )الحصة األوىل(

املرجع: مبادئ دروس العربية، محمد محي الدين عبد الحميد

موارد املتعلم العلمية قبل إجراء الدرس:

- يعرف مفهوم الكام النحوي

- يعرف أنواع الكام وأقسامه

- يعرف عامات االسم

- يعرف عامات الفعل

- مييّز بن عامات االسم وعامات الفعل.

- يعرف الحروف

- يعرف البناء واإلعراب

موارد املتعلم العلمية بعد إجراء الدرس:

- أن يعرف حروف الجر

- أن يعرف موضعها يف الكام

- أن يعرف وظيفتها يف الكام

- أن يعرف الحكم اإلعرايب لاسم املجرور
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السند:

ــُه َعْنهــم جمعــوا بــن الدفتــن  ــَة ريض اللّ ــه: »إنَّ الصحاب قــال البغــوي رحمــه اللّ

القــرآَن الــذي أنزلــه اللّــُه َعــَى رســولِه ِمــْن غــرِ أْن يزيــدوا، أو ينقصــوا ِمْنــــُه شــيئا، 

ــِه  ــْن رســوِل اللّ ــمُعوه ِم ــوه كــَا َس ــه، فكتبُ ــذهاِب حفظِت خــوَف ذهــاِب بعضــه بـِـ

ــه  ــوا لَــ ــيئا، أْو يؤخــروا، أْو يضع ــوا ش ــرِ أْن يُقدم ــْن غ ــلّم، ِم ــه وس ــه علي صــى اللّ

ترتيبًــا ملْ يأخــذوه ِمــْن رســوِل اللّــِه صــّى اللّــُه َعلَيْــِه وســلّم. وكان رســوُل اللّــِه عليــه 

ُن أصحابـَـه ويعلّمهــم مــا نــزل عليــه ِمــَن القــرآِن َعــَى الرتتيــِب  ــاة والّســام يُلَـــقِّ الصَّ

الــذي هــو اآلن يِف مصاحِفَنــا بــــتَوقيِف جربيــل إيـّـاُه َعــَى ذلــك، وإعامــه عنــَد نــزوِل 

ــْعَي  ــَت أنَّ َس ــذا، فَثَبَ ــورِة ك ــَذا يف س ــِة كَ ــَب آي ــُب َعِق ــة تُْكتَ ــذه اآلي ــٍة أنَّ ه كّل آي

الّصحابــة كان يِف جمِعــه يف موضــعٍ واحــٍد ال يف ترتيِبــه، فــإّن القــرآَن مكتــوٌب يف اللـّـوِح 

ــا، ثـُـمَّ كان  املحفــوِظ عــى هــذا الرتتيــِب، أَنْزَلَــُه اللّــُه تعــاىل جملــًة إىل الّســاِء الُدنيَ

ــَد الحاجــِة، وترتيــُب النــزوِل غــر ترتيــِب التــاوة«. ــا ِعْن ــُه ُمَفرقً يَُنزِّلُ

مصدر السند: تاريخ القرآن الكريم، محمد سامل محيسن.

يف الحصة الثانية يعتمد املدرس هذا السند يف إعداد درس معاين حروف الجر.

1- بناء التعلامت:

التهيئة:

املسألة النحوية األوىل:

الــكالم: هــو اللفــظ املركــب املفيــد بالوضــع، وأقســامه ثاثــة: اســم، وفعــل، وحــرف 

جــاء ملعنــى.

- اقرأ النص.

- ما نوع الكلات التي تحتها سطر؟

بناء القاعدة:

ــن،  ــض، والتنوي ــم بالخف ــرف االس ــم؛ يع ــات االس ــة: عام ــة  الثاني ــألة النحوي املس

ــه. ــام علي ــف وال ــول األل ودخ
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تعليمة: ينبه املدرس أن مصطلح الخفض، يعني: الجر.

ــِب،  ــه، القــرآِن، الرتتي ــِر، ذهــاِب، رســوِل اللّ ــة: رســولِه، غيـــ الحــظ األســاء اآلتي

ــاِء. ماهــي  ــوِح، الّس ــه، الل ــه، موضــعِ، ترتيِبــ ــِف، ســورِة، جمِعــ ــِفنا، توقي مصاحــ

ــا؟ ــت عليه ــي تعاقب ــركات الت الح

 ، املســألة النحويــة الثالثــة: حــروف الجــر؛ هــي: ِمــْن، وإِىَل، وَعــْن، وَعــَى، ويِف، ورُبَّ

ــّمي  ــف نس ــاء. كي ــاء، والتَ ــَواو، والبَ ــم: ال ــروف الَقَس ــاَّم، وح ــَكاف، وال ــاء، وال والبَ

ــذه  ــًى إىل ه ــت معن ــل أضاف ــابقة؟ ه ــاء الس ــى األس ــت ع ــي دخل ــروف الت الح

ــك؟ ــف ذل األســاء؟ كي

املسألة النحوية الرابعة: تدخل حروف الجّر عى االسم فتجرّه.

- كيف جاءت حركة هذه األساء يف أواخرها؟

- أكمل ما يي: الكرة هي عامة: ...

- الحظ: االسم املجرور يف الجمل اآلتية:

ريض الله عن الصحابة ⤆ اسم ظاهر.

ريض الله عنهم ⤆ اسم مضمر )ضمري متصل(.

نزل القرآن عى الرسول ⤆ اسم ظاهر.

نزل القرآن عليـــــه ⤆ اسم مضمر )ضمري متصل(.

املســألة  النحويــة الخامســة: يســمى االســم الــذي تدخــل عليــه حــروف الجــر اســا 

مجرورا.

ــع  ــرورة )(؟ ض ــة )(؟ مج ــة )(؟ منصوب ــابقة: مرفوع ــاء الس ــاءت األس ــل ج - ه

ــة. ــة الصحيح ــام اإلجاب ــة X أم عام

املسألة  النحوية السادسة: كيف تعرب االسم املجرور؟

»إِنَّ الُقرْآَن َمْكتُوٌب يِف اللّْوِح املَْحُفوِظ« كيف تعرب » اللَّْوِح«؟

اللّوِح: اسم مجرور بفي، وعامة جرّه الكرة الظاهرة عى آخره.



19

2- استنباط القاعدة:

، والبــاء، والــكاف، والــام،  حــروف الجــر؛ هــي: مــن، وإىل، وعــن، وعــى، ويف، ورُبَّ

وحــروف القســم: الــواو، والبــاء، والتــاء. تدخــل حــروف الجــر عــى االســم فتجــره، 

يســمى االســم الــذي تدخــل عليــه حــروف الجــر اســا مجــرورا.

3- أستثمر مكتسبايت:

التمرينات:

التمرين األول:

ــه  ــان ريض اللّ ــوىل عث ــرَان َم ــف: عــن ِحْم ــوي الري ــث النب ــص الحدي ــك ن إلي

تعــاىل عنــه: »أنَّ عثــان َدَعا...وضــوء؛ فَغســل كفيْــه ثــاث مــراٍت، مَتَْضَمــَض، 

ــى...  ــَده اليُمن ــم غســل ي ــرات، ث ــاث م ــه ث ــم غســل وجه ــتنرَ، ث واْستنشــَق، واْس

املرفــق، ثــاث مــرات، ثــم اليــرى ِمثــل ذلــك، ثــم َمَسَح...رأَســه، ثــم غســل رجلــه 

اليمنــى ... الكعبــن، ثــاث مــرات، ثــم اليــرى مثــل ذلــك، ثــم قــال: رَأيـْـُت رســوَل 

ــَو ُوُضــويِئ هــذا«. متفــق عليــه. ــأَ نَْح ــه صــى اللــه عليــه وســلّم تََوضَّ اللّ

- املء الفراغ بحرف جّر مناسب.

التمرين الثاين: 

األََذان

ــا،  ــون أوقاته ــٍة، ويتحين ــِس يف جاع ــواِت الخم ل وَن الصَّ ــُرُ ــلموَن يَْح ــدأَ املُس بَ

ــلّم  ــه وس ــه علي ــى اللّ ــي ص ــار النب ــض، فاستش ــر البع ــم ويتأخ ــل بعضه فيتعج

ــار،  ــع الن ــم برف ــار بعضه ــاة، فأش ــور الص ــا حض ــون به ــة يعرف ــلمن يف عام املس

ــه  ــُر ريض اللّ ــال عم ــوس، فق ــرب الناق ــم ب ــوِق، وبعضه ــِخ يف الب ــم بالنف وبعضه

عنــه: أََوالَ تبعثــون رجــا ينــادي بـــ "الصــاة جامعــة"، فقبــل رســول اللـّـه صــى اللـّـه 

ــه  ــد رب ــن عب ــد ب ــن زي ــه ب ــد اللّ ــم أنَّ عب ــه، ث ــرأي وعمــل ب ــه وســلّم هــذا ال علي

األنصــاري ريض اللـّـه عنــه رأى األذاَن يف املنــام، فجــاء وأخــرب النبــي صــى اللـّـه عليــه 

وســلّم فقــال: إنهــا لَُرْؤيـَـا حــق، وأمــره أَْن يلقــي عــى بــال حتــى ينــادي بهــا، ألنــه 
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ــه عنــه  أنــدى صوتــا منــه، فــأَذََّن بــال، وَســِمَع صوتــه عمــُر بــن الخطــاب ريض اللّ

ــَدت بذلــك الرؤيــا، وصــار  ــِه لقــد رأيــت مثلــه. فتَأَكَّ فجــاء يجــرر رداءه، وقــال: واللّ

األذاُن أحــد شــعار اإلســام منــذ ذلــك اليــوم. روضــة األنــوار يف ســرة النبــي املختــار، 

ــوري. ص155. ــن املباركف ــي الرحم صف

- ضع سطرا تحت حرف الجر، وسطرين تحت االسم املجرور.

- أعرب ما تحته سطر يف النص.
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بطاقة فنية منوذجية

املجال العلمي: أصول الفقه

املوضوع: مسائل السلم

عنوان الدرس: جمع التكسر

املرجع: النحو الوايف، عباس حسن - اللمع يف العربية، ابن جني.

موارد املتعلم العلمية قبل إجراء الدرس:

- يعرف االسم

- يعرف املفرد واملثنى والجمع

- يعرف امليزان الريف

- يعرف بعض األوزان الرفية

موارد املتعلم العلمية بعد إجراء الدرس:

- أن يستذكر الجمع السامل

- أن يعرف جمع التكسر

- أن يعرف أوزان جمع التكسر

- أن مييز بن الجمع السامل وجمع التكسر

- أن يعرف إعراب جمع التكسر
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املدةأنشطة التعليم واملتعلمنمراحل سري الدرس

10 دالجمع الساملاالنطالق

ترتبــُط مســائُل الســلم - باعتبارهــا مــن عقود السند

املعامــات - مبقصــد حفــظ املــال ارتباطــا 

ــن  ــي ع ــاء بالنه ــرع ج ــث إن ال ــا، حي وثيق

إضافــة املــال، ومبروعيــة حفظــه وصيانتــه، 

ــل  ــه؛ لتحصي ــاكان مــن شــأنه تنميت وأجــاز م

منافــع العبــاد فقــال جــّل شــأنه ]وأحــل اللـّـه 

ــن  ــا الذي ــال ]ياأيه ــا[، وق ــرم الرب ــع وح البي

ــمى  ــل مس ــن إىل أج ــم بدي ــوا إذا تداينت آمن

فاكتبــوه[، وتختلــف مرتبتــه باختــاف حاجــة 

ــون تحســينيا إن أراد  ــد يك ــه، فق ــل ب املتعام

ــوه،  ــال ونح ــة امل ــرد تنمي ــه مج ــل ب بالتعام

ــد  ــه عن ــى من ــو أع ــا ه ــي إىل م ــد يرتق وق

اشــتداد الحاجــة للنقــد، للنفقــة ونحوهــا. 

قــال ابــن قدامــة رحمــه اللــه يف معــرض 

ــزروع والثــار  ذكــره لجــوازه: »ألن أربــاب ال

عــى  النفقــة  إىل  يحتاجــون  والتجــارات 

أنفســهم وعليهــا، لتكمــل، وقــد تعوزهــم 

لرتفقــوا..«.  الســلم  لهــم  فجــوز  النفقــة 

وهــذا ظاهــر البيــان ملتأمــل مســائل البــاب. 

نــص اختبــار مهــارة التحليــل الشــامل للنــص 

ــبكة  ــع ش ــن موق ــلم. م ــاب الس ــي / ب الفقه

ــة. األلوك

10 د
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املســألة الرصفيــة األوىل: الجمــع الســامل هــو بناء القاعدة
ــو  ــاؤه، وه ــد وبن ــم الواح ــه نظ ــلم في ــا س م

ــث. ــن جمــع تذكــر وجمــع تأني عــى رضب

30 د

ســورة  مــن   35 اآليــة  املــدرس  يعتمــد 
باســتخراج  املتعلمــن  ويكلــف  األحــزاب، 
الجمــوع ومتييــز عاماتهــا. الســؤال املطــروح 
هــو: كيــف جــاءت هــذه األســاء؟ مــاذا 
أضيــف لهــا يف آخرهــا؟ ينبــه املــدرس إىل أن 
ــة مل  ــا ثابت ــر، وأوزانه ــدة مل تتغ ــا واح أبنيته

ــر. تتغ
الجمــع،  إىل  رّدهــا  ثــم  املفــرد.  إىل  رّدهــا 
مــاذا تاحــظ؟ هنــا يذكــر املــدرس املتعلمــن 

ــه. ــم مميزات ــامل وأه ــع الس ــوم الجم مبفه

املســألة الرصفيــة الثانيــة: جمــع التكســر 
ــن  ــن أو اثنت ــا دل عــى أكــر مــن اثن هــو م

ــرد. ــة املف ــر يف صيغ ــع تغ م
إليــك النــص / الســند: اقــرأه واســتخرج منــه 
الجمــوع؛ هــل هــي متشــابهة؟ كيــف ذلــك؟

املسألة الرصفية الثالثة:
التغــر يف جمــوع التكســر ســتة: 1/ تغــر 
ــٌد 2/ تغــر بالنقــص  ــل: أََسٌد/أُْس بالشــكل؛ مث
تغــر   /  3 تُْهَمٌة/تَُهــٌم  مثــل:  غــر؛  ليــس 
ِصْنٌو/ِصْنــَواٌن 4/ تغــر يف  بالزيــادة؛ مثــل: 
ٌر  يــٌر/ُسُ َسِ مثــل:  الزيــادة؛  مــع  الشــكل 
5/ بالشــكل و النقــص؛ مثــل: كِتاب/كُتُــب 
6/ تغــر يف الشــكل مــع الزيــادة والنقــص 

كَِريٌم/كُرََمــاٌء. مثــل:  جميعــا؛ 
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إىل  النــص  عليهــا يف  املســطر  الجمــوع  رد 

صيغــة املفــرد، وِصــف كيــف تغــرت هيئتهــا 

ــع.    ــة الجم ــرد إىل صيغ ــة املف ــن صيغ م

املتعلــم  يســتعن  أن  املــدرس:  تعليمــة 

الثالثــة. الرفيــة  باملســألة 

ــر  ــع التكس ــة:  جم ــة الرابع ــألة الرصفي املس

ــرة.  ــوع الك ــة، وجم ــوع قل ــم إىل جم ينقس

جمــوع القلــة أربعــة؛ وهــي: أَفُْعــْل، أَفَْعــاْل، 

ــرا  ــتة ع ــرة س ــوع الك ــة. جم ــة، ِفْعلَ أَفِْعلَ

جمعــا؛ يذكرهــا املــدرس، ويكلــف املتعلمــن 

الســند  يف  الــواردة  الجمــوع  بتصنيــف 

بحســبها.

ــع  ــراب جم ــة: إع ــة الخامس ــألة الرصفي املس

ــر التكس

ــاب،  ــار، أرب ــاد، مث ــود، عب ضــع الجمــوع: عق

ــم  ــائك. ث ــن إنش ــل م ــس، يف جم زروع، أنف

حولهــا إىل صيغــة املفــرد وضعهــا مــن جديــد 

يف جمــل مــن إنشــائك. هــل اختلفــت حركتها 

اإلعرابيــة؟ كيــف ذلــك؟

ــه استنباط القاعدة ــر في ــع تغ ــو كل جم ــري: ه ــع التكس جم

ــل  ــن يعق ــون مل ــاؤه، ويك ــد وبن ــم الواح نظ

وملــا ال يعقــل، وإعرابــه جــار عــى آخــره كــا 

يجــري عــى الواحــد.

5د
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1 – َميِّز الجموع يف النص اآليت:التمرينات

الصحة والبطالن

مســتوفية  وقعــت  إذا  املَُكلَفــن  أفعــاُل 

ــا،  ــارع بصحته ــَم الش ــا َحَك ــا ورُشُوطَه أَْركَانََه

وإذا مل تقــْع عــى الوجــه املــروع حكــم 

الشــارع بعــدم صحتهــا أي بطانهــا. ومعنــى 

صحتهــا، أنهــا ترتتــب عليهــا آثارهــا الرعيــة 

والــروط،  األركان  املُســتوفية  كالّصــاة 

فيســتحق صاحبُهــا الثــواَب والجــزاَء. ومعنــى 

بُطانهــا عــدم تَرتــِب آثارهــا الرعيــة عليهــا؛ 

ــا  ــى م ــُب ع ــة ترََتَتَ ــار الرعيّ ــذه اآلث ألن ه

هــو ُمْســتَْوَف األركان والــروط التــي طلبهــا 

الثالثــة  للســنة  وأصولــه  الفقــه  الشــارع. 

ــات  ــوان املطبوع ــوي، دي ــم الثان ــن التعلي م

.1992 املدرســية، 

2- كيــف نجمع:ُحْكــم، َعْقــد، َوْجــه، بَيْــع، 

ــل. ِفْع

3- أعرب ما تحته سطر.

30 د
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بطاقة فنية منوذجية

املجال العلمي: أصول الفقه

املوضوع: بيان الحكم وأقسامه

عنوان الدرس: املبتدأ والخرب

املرجع: التحفة السنية عى منت اآلجرومية، محمد محي الدين عبد الحميد.

موارد املتعلم العلمية قبل إجراء الدرس:

- يعرف الكام العريب وأقسامه

- يعرف االسم وعاماته

- يعرف الفعل وعاماته

- يعرف الجملة املفيدة

- يعرف املسند واملسند إليه

موارد املتعلم العلمية بعد إجراء الدرس:

- أن يعرف الجملة االسمية

- أن يعرف املبتدأ والخرب

- أن يعرف حكمها اإلعرايب

- أن يعرف التطابق بن املبتدأ والخرب
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السند:

بيــــــــــــاُن الحكــــِم وأقســـــامـــه

ــِه، وُمَســيْلَِمُة  ــوُل اللّ ــٌد رَُس الحكــُم إثبــاُت أمــٍر ألمــٍر، أو نفيــه عنــه. مثالــه: ُمَحمَّ

، وعــادّي. فالعقــيُّ إثبــاُت  ، ورشعــيٌّ ليــس برســوٍل. وينقســم إىل ثاثــة أقســام: عقــيٌّ

ــة أو  ــى رشع، وال تجرب ــف ع ــر دون توق ــى تفك ــاء ع ــه بن ــه عن ــر أو نفي ــر ألم أم

ــُه. والرعــيُّ إثبــاُت أمــر ألمــر، أو نفيــه  ــَه إاِلَّ اللّ ــُه َمْوُجــوٌد، الَ إِلَ ــه: اللّ تكــرار. مثال

لـَـَواُت الَخْمــُس فَِريَضــٌة َعــَى املَُكلَِفــَن، وال  عنــه بنــاء عــى وحــي مــن اللـّـه، مثــل: الصَّ

يجــوز رشب الخمــر. والعــاديُّ إثبــاُت أمــر ألمــر، أو نفيــه عنــه بنــاء عــى تجربــة، أو 

تكــرار مثــل: األمطــاُر تكــرُ بالشــواطِئ.

وينقســم الحكــُم الرعــيُّ إىل تكليفــي: كوجــوب الــّزكاة، وتحريــم القــار، 

ــات مــن الطعــام،  ــة األكل باليســار، وإباحــة الطيّب واســتنان ركعتــي الفجــر، وكراهي

ــاس ونحوهــا. ووضعــّي: كســببية دخــول الوقــت لوجــوب الصــاة،  والــراب، واللب

ورشطيــة الطهــارة لصحتهــا، وكمنــع الجنــون مــن وجوبهــا، والحــدث مــن صحتهــا، 

ــة. ــة، والفســاد، والرخصــة، والعزمي ــك: الصح ــن ذل وم

وينقســم العــادي إىل أربعــة أقســام: ربــط وجــود بوجــود، كربــط الشــبع بــاألكل، 

ــدم:  ــود بع ــط وج ــحاب، ورب ــدم الّس ــر بع ــدم املط ــط ع ــدم: كرب ــدم بع ــط ع ورب

ــط عــدم الصحــة  ــط عــدم بوجــود: كرب ــاس والغطــاء، ورب ــربد بعــدم اللّب ــط ال كرب

بوجــود ميكــروب املــرض.

وينقســم الحكــم العقــي إىل ثاثــة أقســام: الوجــوب، واالســتحالة، والجــواز. 

ــدرة،  ــم، والق ــوت العل ــه: كثب ــاء لذات ــل االنتف ــذي ال يقب ــت ال ــو الثاب فالواجــب: ه

ــات  ــا صف ــه، فإنه ــاالت للّ ــن الك ــا م ــن، ونحوه ــه واليدي ــا، والوج ــة، والرض واملحب

ثابتــة لــه تعــاىل ال تقبــل االنتفــاء. واملســتحيل: هــو املنفــي الــذي ال يقبــل الثبــوت: 

كريــك البــاري، والجمــع بــن النقيضــن، ورفعهــا، والجمــع بــن الضديــن. والجائــز، 

ــن هــو مــا يقبــل الوجــود والعــدم، كاملخلوقــات التــي نشــاهدها،  ــه: املُْمِك يقــال ل

ــة للعــدم. ــم بعــد وجودهــا فهــي قابل فإنهــا كانــت معدومــة فقبلــت الوجــود، ث

مصدر السند: مذكرة التوحيد، عبد الرزاق عفيفي.
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1- بناء التعلامت:

التهيئة:

املســألة النحويــة األوىل: الــكام هــو: الجملــة املفيــدة فائــدة تامــة، والبــد أن يكــون 

مركبــا مــن كلمتــن أو أكــر.

ــى  ــرح ع ــرب، ويط ــطرة الخ ــل املس ــن الجم ــذف م ــند ويح ــدرس الس ــرض امل يع

ــاذا؟ ــم ؟ أو ال ؟ مل ــل نع ــذه الجم ــى ه ــت معن ــل فهم ــؤال اآليت: ه ــن الس املتعلم

يكلــف املــدرس املتعلمــن بتقديــر املحــذوف لتتــم الفائــدة، ثــم يعــرض عليهــم 

مــن جديــد الســند األصــي كامــا.

بناء القاعدة:

ــن اســمن؛  ــة م ــدة متكون ــة مفي ــة االســمية جمل ــة: الجمل ــة الثاني املســألة النحوي

أولهــام: يقــع يف ابتــداء الــكام، ولــذا يســمى مبتــدأ. واآلخــر: يقــع بعــده ليخربنــا عــن 

حالــة األول ويفيدنــا وصفــا مــن أوصافــه، لــذا يســمى خــربا.

ــُه موجــوٌد.  ــه. اللّ ــٌد رســوُل اللّ ــدأ مــن الخــرب يف هــذه الجمــل: محّم ــز املبت - ميّ

ــواُت الخمــُس فريضــٌة عــى املكلفــن. الصل

املسألة النحوية الثالثة: يأيت املبتدأ معرفة، والخرب نكرة.

ــة  ــرة واملعرف ــوم النك ــص مفه ــا يخ ــابقة في ــبات الس ــدرس املكتس ــتذكر امل يس

ــدأ معرفــة والخــرب نكــرة". ويطــرح الســؤال: كيــف  ــأيت املبت لتوظيفهــا يف مســألة "ي

ــل الســابقة ؟ ــاء الخــرب يف الجم ــف ج ــدأ ؟ و كي ــاء املبت ج

عزيــزي الطالــب البــد أن تعــرف: »أّن لفــظ الجالــة اللـّـه اســم اللـّـه رب العاملــن، 

وهــو أعلــم األعــام، أعلــم حتــى مــن الضمــر؛ ألنــه اســم يختــص باللّــه ال ميكــن أن 

يشــاركه فيــه أحــد، ولهــذا قالــوا: أعــرف املعــارف عــى اإلطــاق اســم اللّــه؛ ألنــه ال 

يشــاركه فيــه أحــد، والضمــر إذا قلــت قمــت فــا يشــاركني أحــد فيــه، لكــن صالــح 

ــه فــا تصلــح الركــة فيــه«. تفســر ســورة يــس، ابــن  أن يســتعمله غــري، أمــا اللّ

عثيمــن.
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ــرب  ــأيت الخ ــا، وي ــدأ مرفوع ــأيت املبت ــرايب: ي ــم اإلع ــة: الحك ــة الرابع ــألة النحوي املس

مرفوعــا. حركــة املبتــدأ اإلعرابيــة هــي الضمــة. حركــة الخــرب اإلعرابيــة هــي الضمــة.

- أعــرب مــا يــأيت: محّمــٌد رســوُل اللـّـه. اللـّـُه موجــوٌد. الصلــواُت الخمــُس فريضــٌة 

عــى املكلفــن. الــزكاُة واجبــٌة. األمطــاُر غزيــرٌة بالشــواطئ.

املسألة النحوية الخامسة: الخرب يطابق املبتدأ يف النوع والعدد.

إليــك الجمــل اآلتيــة: ُمحّمــٌد رســوُل اللّــه. مســيلمُة دجــاٌل. محّمــُد بــن يحــي بــن 

ٌث. محّمــُد بــن حــاد الطهــراين أبــو عبــد اللـّـه  أيب حاتــم األزدي أبــو عبــد اللـّـه ُمَحــدِّ

ٌث.  ٌث. محّمــُد بــن ســهل بــن عســكر التميمــي أبــو بكــر البخــاري ُمَحــدِّ الــرازي ُمَحــدِّ

ــوَن. هــل طابــق الخــرب يف الجمــل املذكــورة  ــاِن . املُحّمــُدون ُمَحِدثُ ثَ املُحّمــَدان ُمَحدِّ

املبتــدأ ؟ كيــف ذلــك ؟

2- اســتنباط القاعــدة: املبتــدأ هــو االســم املرفــوع العــاري عــن العوامــل اللفظيــة، 

والخــرب هــو االســم املرفــوع املســند إليــه. يطابــق الخــرب املبتــدأ يف النــوع والعــدد.

3- أستثمر مكتسبايت:

التمرينات:

التمرين األول:

ميّــز املبتــدأ مــن الخــرب يف النــص اآليت: عــن أيب مالــك  الحــارث بــن عاصــم األشــعري 

ــه  ــهملسو هيلع هللا ىلص: »الطُّهــوُر شــطُر اإلميــان، والحمــُد للّ ــه عنــه قــال: قــال رســول اللّ ريض اللّ

ــاِء واألرِض،  ــن الّس ــا ب ــه متــآن أو متــأُ م ــُد للّ ــه والحم ــزان، وســبحاَن اللّ متــأُ املي

ــٌة لــك أو عليــك. كلُّ  ــاٌء، والقــرآُن حّج ــوٌر، والّصدقــُة برهــاٌن، والّصــرُب ضي والّصــاُة ن

ــا«. رواه مســلم. ــا أو ُموِبُقه ــه، فُمعتُقه ــٌع نفَس ــُدو؛ فبائ ــاس يَغ الّن

التمرين الثاين:

ُعــْد إىل الفقــرة" وينقســم الحكــم الرعــي إىل تكليفــي: ... واللّبــاس ونحوهــا" وّحــول 

ماجــاء فيهــا مــن مصــادر إىل جمــل اســمية.

التمرين الثالث:

أعرب ما ييل: الطُّهوُر شطُر اإلميان. الحمُد للّه متأُ امليزان.



30

بطاقة فنية منوذجية

املجال العلمي: العقيدة

املوضوع: املناظرة

عنوان الدرس: املفعول به

املرجع: القواعد األساسية للغة العربية، رشح ألفية ابن مالك، املكودي.

موارد املتعلم العلمية قبل إجراء الدرس: 

- يعرف الفعل الاّزم واملتعدي

- يعرف الجملة الفعلية

- يعرف عنارص الجملة الفعلية

- يعرف موضع الفاعل واملفعول به يف الجملة الفعلية

موارد املتعلم العلمية بعد إجراء الدرس:

- أن يعرف املفعول به

- أن مييز بن أنواع املفعول به

- أن يستذكر إعراب املفعول به

- أن يعدد عامات نصب املفعول به

- أن يعرف عاقات تقدم وتأخر املفعول به
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املدةأنشطة التعليم واملتعلمنمراحل سري الدرس

10داألفعال الالزمة واملتعديةوضعية االنطالق
ــراِت يف السند ــوَد إىل الُمناظ ــدُت أْن ال أع ــد َوع لق

املســائل الرّعيــة، كا يف ذبائح أهــل الِكتاب 

ــذا   ــا، وه ــا وعنه ــث فيه ــوف، ال البح والتّص

ــه )البحــث فيهــا( جهــاٌد وعبــادٌة.  ُمحــال ألنّ

وإمّنــا  تَركــُت املَُناظـَـرَة لـِـا فيهــا مــن اآلفــات، 

وآفــُة املُناظــرة ال تَْخلـُـو مــن الذنــوِب الكبائــر 

ــه. وقــد فّصــل َذلِــَك،  والصغائــر والعيــاذ باللّ

أَْعِنــي: آفــات املناظــرة العامــة الصالــح حّجة 

اإلســام أبــو حامــد الغــزّايل رحمــه اللـّـه. وقــد 

ــْوَن ربَّهــم  ــاُع منهــا املتقــون الذيــن يَْخَش َ يَرْت

ــو  ــٌر ول ــا ُمَناظ ــلُم منه ــد ال يَس ــب، وق بالغي

ــه  ــه مــا خــي، ألنّ أجهــد نفســه، وَخــِيَ ربَّ

األمــر والشــأن، أصغــر ذنــب له يف ذلــك أن ال 

يحــب ظهــوَر الحــق عــى يــد ُمناظــره، أعنــي 

أّن هــذا  أقــل احــرتاٍز منــه وتََحُفــظ مــن آفــة 

املناظــرة، وأمــا زعامتــه، وتخيّلــه، وَمْكــره، 

وحبّــه  وَسْفَســطَته،  للُمناظــر،  وَخِديَعتــه 

ــاء  ــه ورئ ــه بنفس ــَة، وإعجاب ــوَر والغلب الظه

ــا«،  ــا وأن ــه: »أن ــرْبه، وقول ــره وكِ ــاس، وبَطَ الّن

ــاذ  ــَاٌك يف هــاك والعي و»نحــن ونحــن«، فَه

ــات بعضهــا فــوق بعــض، وذلــك  ــه، ظُلُ باللّ

مــن غــر الحــق مــا ال يخفــى، غفرانَــك ربنــا 

ــزواوي.  ــزواوي، ال ــامل ال ــر. أع ــك املص وإلي

ص63.
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ــب معناهــا بناء القاعدة ــي يتطل ــال الت ــا هــي األفع 1. م

ــام يــيل؟ ــه في مفعــوال ب

وعــدت، أعــود، تركــت، تخلــو، فّصــل، أعنــي، 

ــي،  ــاع، يســلم، أجهــد، خــي، يحــب، أعن يرت

تحفــظ.

املتعــدي  الفعــل  أن  املعلــم  يبــن  هنــا   -

بــه. مفعــوال  يقتــي 

2. اســتخرج مــن النــص ثــالث جمــل تحقــق 

كّل واحــدة شــكال مــن األشــكال النحويــة 

ــة: التالي

أ- ]فعل + فاعل[

ــون  ــه[ )يك ــول ب ــل + مفع ــل + فاع ب- ]فع

ــا بنفســه( ــا متعدي فعله

ج- ]فعــل + فاعــل + حــرف جــر + مفعــول 

بــه[ )يكــون فعلهــا متعديــا بحــرف(

ــة  ــة متعدي ــال الازم ــل األفع ــن أن نجع ميك

بحــروف الجــر، فَأَُعــوُد مثــا فعــل الزم ولكــن 

الــزواوي عــّداه بحــرف الجــر )إىل(. وقــد 

يحتــاج املتكلــم إىل أن يعلــق بالفعــل املتعدي 

»مفعــوال بــه« آخــر فيســتعمل لذلــك حــرف 

ــور الحــق عــى  ــّر مناســب: )ال يحــب ظه ج

ــد مناظــره(. ي

يفيــده  مــا  اآلتيــن  املثالــن  بــّن مــن   .3

بــه املفعــول 

فّصل ذلك ]…[ أبو حامد الغزايل.

30د
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ال يحب ظهوَر الحق.

وهــو يــّدل عــى الظــرف الــذي وقــع بــه 

الحــدث، أي: تــّم بــه ذلــك الحــدث وحصــل. 

ومــن خــال األمثلــة املوجــودة يف الّنــص يبــّن 

ــدث  ــوع الح ــى "وق ــن معن ــم للمتعلم املعل

ــون إاّل بوجــود  ــل ال يك ــه"، فحــدث التفصي ب

إالّ  يقــع  ال  الحــب  وحــدث  يفصــل.  يشء 

ــق(. ــور الح ــو )ظه ــب وه ــود يشء يَُح بوج

4. مــا هــي عالمــة إعــراب املفعــول بــه يف كل 

جملــة مــن الجمــل اآلتية

أ- تركت املناظرَة.

ب- تركت املناظرتن.

ج- تركت املناظرات.

ــب،  ــو النص ــرايب ه ــه اإلع ــول ب ــم املفع حك

وهــو إذا كان معربــا تظهــر فيــه عامــات 

املختلفــة. اإلعــراب 

5. مــا هــي األشــكال النحويــة التــي جــاء 

عليهــا املفعــول بــه يف الجمــل التاليــة؟
1( تركُت  املناظرَة.

2( فّصل ذلك … أبو حامد.
3( ال يُِحُب ظهَور الحق.
4( حبه الظهوَر والغلبَة.

5( غفراَنك ربّنا و إليك املصر.
6( ال يحب املناظرَة إاّل غافٌل.

7( ماذا فّصل أبو حامد؟
 8( إيّاك أعني.
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يــرد املفعــول بــه عى أشــكال نحويــة مختلفة؛ 
فيكــون مفــردا أو مركبــا إضافيــا، أو مركبــا 
ــا بالعطــف.  ــر، أو مركب ــا بالج ــا، أو مركب نعتي
وقــد ال يحتــاج املتكلــم إىل ذكــر املفعــول بــه 

ــه. فيحذف
ــة  ــه يف كّل جمل ــول ب ــع املفع ــن موض 6. ع

ــابقة. ــل الس ــن الجم م
يقــع املفعــول بــه يف األصــل بعــد النــواة 
ــى  ــر ع ــدم أو يتأخ ــد يق ــه ق ــنادية، لكّن اإلس

الفعــل أو الفاعــل.
- يتأخر عى فاعله وجوبا: 

أ- إذا كان ضمرا متصا: )تركت املناظرَة(.
- يتقدم عى فاعله وجوبا:

ب- إذا كان الفاعل مسبوقا باألداة إالّ: 
)ال يحُب املناظرَة إاّل غافٌل(

- يتقدم املفعول به عى الفعل وجوبا:
أ- إذا كان املفعول به اسم استفهام:

)ماذا فّصل أبو حامد؟(
ب- إذا كان املفعــول بــه ضمــرا منفصــا: 

)إيّــاك أعنــي(

املفعــول بــه اســم يــدل عــى مــا وقــع عليــه استنباط القاعدة
ــد مــا  ــذي يفي فعــل الفاعــل وهــو املكــون ال

وقــع بــه الحــدث.
ــون:  ــه يف محــل نصــب؛ ويك ــول ب ــرد املفع ي
ــص يف  ــأت املخل ــو: كاف ــرا: نح ــا ظاه 1/ اس

ــه. عمل
2/ ضمرا متصا: نحو: هداك الله.

3/ ضمرا منفصا: نحو: إياك نعبد، وإياك

05 د
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ــه، فعــل، أو  نســتعن. والناصــب للمفعــول ب
شــبهه.

يقــع املفعــول بــه يف األصــل بعــد الفعــل 
ــاالت  ــا يف ح ــدم وجوب ــه يتق ــل. ولكن والفاع

ــاث: ث
يتقدم عى الفاعل وجوبا:

- إذا كان الفاعل مسبوقا بأداة "إال".
- إذا كان املفعول به ضمرا متصا.

ويتقــدم عــى الفعــل إذا كان ضمــرا منفصــا 
أو كان اســم اســتفهام

تذكر عزيزي الطالب أّن:  
الــذي 	  الفعــل  هــو  املتعــدي  الفعــل 

ميكــن  لكــن  بــه.  مفعــوال  يقتــي 
للمتكلــم أن يجعــل الفعل الــازم متعديا  

بواســطة  حــرف  الجــّر املناســب.
قــد يحــذف املتكلــم يف بعــض املقامــات 	 

ــره  ــدة يف ذك ــر فائ ــه إذا مل ي ــول ب املفع
)فاملفعــول بــه يحــذف بخــاف الفاعــل 

ــدا(. ــذي ال ميكــن حذفــه أب ال

1. ضــع تحــت كل فعــل متعــد ســطرا وتحت مترينات
كل مفعــول به ســطرين:

وأول َمــن وَضعــه ]أي: الحديــث[ ودوَّن كتبَــه 
ابــن شــهاب الزهــري يف خافــة ســيدنا عمــر 
ــي  ــوت النب ــد م ــره بع ــز، بأم ــد العزي ــن عب ب
ــو  ــام، وه ــة ع ــلم مبائ ــه وس ــه علي ــى اللّ ص
د لهــذه األمــة أمــَر دينهــا، ولــواله لضــاَع املجــدِّ

الحديــث، ولذلــك دخــل فيــه الضعيــف، ولــو 
كُِتــَب  يف زمانــه صــى اللـّـه عليــه وســلم لكان
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مضبوطا مثل القرآن العزيز.
ــود  ــس املول ــن أن ــك ب ــام مال ــف اإلم ــم صنَّ ث
ســنة 93هـــ عــى األصــح، املتوف ســنة 179هـ 
)املوطــأ( بإشــارة ِمــن أيب جعفــر املنصــور 
الخليفــة العبــايس، وكانــت األحاديــث تــدوَّن 
مختلطــة بأقــوال الصحابــة وفتــاوى التابعــن 
وغرهــم، والصحيــح منهــا ممــزوج بغــره، إىل 
أن جــاء اإلمــام محمــد بــن إســاعيل البخاري 
املولــود يف: صــدف، أي ســنة 194هـــ، املتــوف 
ــه  ــع كتاب ــنة 256 هـــ، فجم ــوار، أي س يف:  ن
الشــهر يف األحاديــث الصحيحــة خاصــة، وهو 
مشــتمل كــا يف )تقريــب النووي(عى ســبعة 
حديثــا،  وســبعن  وخمســة  ومائتــن  آالف 
باملكــرَّرة، وإذا حــذف املكــرَّر منــه بقــي فيــه 

أربعــة آالف حديــث.
ثــم تــا البخــاري تلميــذه اإلمــام مســلم 
بــن الحجــاج النيســابوري ســنة 204 هــــ 
ــف جامعــا آخــرا  املتــوف ســنة 261هـــ، فصنَّ
يف  كــا  وفيــه  حيحــة،  الصَّ األحاديــث  يف 
ــث بإســقاط  ــة آالف حدي ــب(: أربع )التقري
املكــرَّر ]...[  وقــد اختــص مســلم بجمــع 
ــانيده  ــد بأس ــكان واح ــث يف م ــرق الحدي ط
املختلفــة و ألفاظــه املختلفــة فســهل تناولــه 
خــاف البخــاري فإنــه قطعهــا يف األبــواب 

بســبب اســتنباطه األحــكام منهــا.
وموطــأ اإلمــام مالــك، وصحيــح البخــاري، 
وصحيــح مســلم، هــي أصــح الكتــب املصنَّفة، 

حــة الكتــب األربعــة، وهــي: ــا يف الصِّ ويليه
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جامــع أيب عيــى الرتمــذي: املتــوف ســنة 
جســتاين: املتــوف  179هـــ؛ وســنن أيب داود السِّ
الرحــان  عبــد  أيب  وســنن  275هـــ؛  ســنة 
ــن  ــوف ســنة 303هـــ؛ وســنن اب النســايئ: املت
ماجــه القزوينــي: املتــوف ســنة 273هـــ.  ويف 
ــر مــن األحاديــث  هــذه الكتــب األربعــة كث
الحســان والضعــاف. رســالة يف علــم الحديث، 
ــى، ص-13 ــن مصطف ــد ب ــن خوجــة، محم اب

.18
ــول  ــال إىل مفع ــة األفع ــرق تعدي ــن ط 2. ب
ــص  ــرف( يف الن ــارشة أو بح ــة مب ــه )تعدي ب

ــرآين:  الق
ــِه  ــاَر ِبأَْهلِ ــَل َوَس ــوىَس األََج ــَى ُم ــاَّ قَ ﴿فل
ــِه  ــاَل أِلَْهلِ ــاًرا قَ ــوِر نَ ــِب الطُّ ــن َجانِ ــَس ِم آنَ
ــا  ْنَه ــم مِّ ــيِّ آتِيُك ــاًرا لََّع ــُت نَ ــوا إِينِّ آنَْس اْمُكثُ
ــاِر لََعلَُّكــْم تَْصطَلُــوَن  ِبَخــرَبٍ أَْو َجــْذَوٍة ِمــَن النَّ
)29( فَلـَـاَّ أَتَاَهــا نـُـوِدي ِمــن  َشــاِطِئ الـْـَواِدي 
ــَجرَِة أَن  ــَن الشَّ ــِة ِم ــِة الُْمبَاَركَ ــِن يِف الْبُْقَع األمَْيَ
ـُه رَبُّ الَْعالَِمــَن )30(   يَــا ُمــوىَس إِينِّ أَنَــا اللَـّ
َوأَْن أَلـْـِق َعَصــاَك فَلـَـاَّ رَآَهــا تَْهتـَـزُّ كَأَنََّهــا َجــانٌّ 
ــْل َوال  ــوىَس أَقِْب ــا ُم ــْب يَ ــْم يَُعقِّ ــرًا َولَ َوىلَّ ُمْدِب
تََخــْف إِنَّــَك ِمــَن اآلِمِنــَن )31( اْســلُْك يـَـَدَك يِف 
َجيِْبــَك تَْخــُرْج بَيَْضــاء ِمــْن َغــْرِ ُســوٍء َواْضُمــْم 
إِلَيْــَك َجَناَحــَك ِمــَن الرَّْهــِب فََذانِــَك بُرَْهانَــاِن 
ــوا  ــْم كَانُ ــِه إِنَُّه ــْوَن َوَملَِئ ــَك إِىَل ِفْرَع بِّ ــن رَّ ِم

ــص: 32-29[. ــِقَن )32(﴾  ]القص ــا فَاِس قَْوًم
الجمــل  يف  بــه  املفعــول  تقــدم  ملــاذا   .3

اآلتيــة؟
بل كانوا أنفَسهم يظلمون.
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ال يرحم األطفاَل إاّل طيُب القلب.
أال الجاَر أعنته.

أِطفا ربيت أم طفلة؟
إيانا ينصح الشاعُر.

وأما اليتيَم فا تقهر.
أعانك اللُّه.

وإذ ابتى إبراهيَم ربُّه.
إمنا يخىش اللَّه من عباده العلاُء.

إيّاَك نعبُد وإيّاَك نستعُن.

 



39

البطاقة الفنية النموذجية

املجال العلمي: الفقه

ٍء أَْو فََعلَُه فََعطََب ِمْنُه إِنَْسان املوضوع: َمْن أََمَر ِبَيْ

عنوان الدرس: اسم الفاعل

املرجع: النحو الواضح عي الجارم.

موارد املتعلم العلمية قبل إجراء الدرس:

- يعرف امليزان الريف

- يعرف الفعل الثايث وغر الثايث

- يعرف الفعل الصحيح واملعتل

- مييز بن االسم والفعل

موارد املتعلم العلمية بعد إجراء الدرس:

- أن يعرف املشتقات

- أن يعرف اسم الفاعل

- أن يستذكر امليزان الريف

- أن يعرف بعض األوزان الرفية

الوسيلة التعليمية إلجراء الدرس: القاموس
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السند:

ٍء أَْو َفَعلَُه َفَعطََب ِمْنُه إِنَْسان َمْن أََمَر ِبَشْ

ــاِض  ــَواِق واألَْربَ ــْن َهــؤاُلَِء التَُّجــاِر الّذيــن يف األَْس ــا رَُّجــٍل ِم َ ــو يُوُســف: َوأمَيُّ ــاَل أَبُ قَ

ــِه َعاِطــب؛  ــَب ِب ــلِِمَن فََعطَ ــاِء املُْس ــِق ِفن ــرَشَّ يف طري ــَدُه، فَ ــرًا ِعْن ــَر أَِج ــال أََم واملََح

ــِئ،  ــأَ يف الطّريــِق فالّضــاُن عــى املَُتَوضِّ ــرَُه فَتََوضَّ ــاُن عــى اآلمــِر، وإِْن كَاَن أََم فالضَّ

َــا رَُّجــٍل اْســتَأَْجَر  ــِئ َوَمْنَفَعــَة الــرَشِّ ِلآلِمــر. َوأمَيُّ ِمــْن قبــل أَنَّ َمْنَفَعــَة الُوُضــوِء لِلُْمَتَوضِّ

ــٌل  ــا رَُج ــَع ِفيَه ــِر الُســلْطَاِن، فََوقَ ــْرِ أَْم ــلِِمَن ِبَغ ــْرًا يِف طَِريــِق املُْس ــُه ِب ــَر لَ أَِجــرًا، فََحَف

ــا تَرَكَْنــا الِقيَــاَس يف َذلِــَك أِلَنَّ  ــَاُن عــى األَِجــرِ، َولَِكنَّ فَــَاَت، فَالِقيَــاُس أَْن يَُكــوَن الضَّ

ــِة املُْســَتأِْجر. ــَاُن عــى َعاِقلَ ــَك، فالضَّ ــاَم َذلِ ــوَن إَِذا قَ األَُجــرَاء ال يَْعرِفُ

ــَاُن عــى َواِضــعِ الَحَجــِر كَأَنَّــُه  فـَـِإْن َعــَرَ رجــٌل لحجــٍر، فَوقــَع يف هــذِه الِبــْر، فالضَّ

ــْر، َوإِْن  ــان عــى صاحــِب الِب ــِر واضــع، فالّض ــرْف للحج ــْم يع ــِإْن لَ ــِدِه فَ ــُه ِبيَ َدفََع

َدفََعتْــُه دابَّــٌة ُمْنَفلَِتــة، فــا ضــاَن عــى صاحــِب الدابّــة وال صاحــِب الِبــْرِ، وإِْن كَاَن 

ابَّــِة َســائٌِق أو قائــٌد أو راكــٌب فالّضــاُن عليــه؛ فــِإْن َســَقَط َحائـِـٌط فَدفـَـَع رَُجــاً يف  للدَّ

الِبــْرِ، فََعطـَـَب فــِإْن كَاَن قـَـْد تََقــَدَم إىل صاحــِب الحائــِط يف هدِمــه فلــم يهدْمــه أََخــَذ 

بذلــك... وَكََذلـِـَك املـَـاِش يف الطريــِق يَْعــُرُ ِبثَْوِبــِه، فَيََقــُع يف الِبــْرِ فعــى صاحــِب الِبــْرِ؛ 

فــإن كان هــذا الواقــُع عــى رجــٍل، فََقتَلَــُه َضِمــَن صاحــُب الِبــْرِ الرَُّجلَــْنِ جميًعــا.

مصدر السند: الخراج، أبو يوسف القايض.

األرباض: يرحها املدرس.

املحال: يرحها املتعلم ويستعن  بالوسيلة التعليمية، وهي: القاموس .
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1- بناء التعلامت:

التهيئة:

- اقرأ النص.

- عد إىل القاموس وابحث عن معنى كلمة َعاِطب.

- ِصْف لنا كيف بحثت عنها يف القاموس.

بناء القاعدة:

املســألة الرصفيــة األوىل: اســم الفاعــل: اســم مشــتق مــن حــروف الفعــل، ليــدل عــى 

مــن قــام بعمــل الفعــل أو اتصــف بــه.

1- فَعطََب به َعاِطب.   

2- فالّضاُن عى َواِضعِ الَحَجِر.

ابَّة َسائٌِق أو َقائِدٌ أو َراِكٌب.   3- وإن كان للدَّ

4- فعى َصاِحِب الَحائِط.

5- فالّضاُن عى اآلِمرِ.    

6- فالّضاُن عى عاقلة املُْسَتأِْجر.

ِئ. 7- فالّضاُن عى املَُتَوضِّ

8- َدابٌَّة ُمْنَفلَِتٌة.

9- فَحَفَر له ِبرا يف طريق املُْسلِِمَن.

تأمــل يف األمثلــة الســابقة الكلــات اآلتيــة: عاطــب، واضــع، ســائق، قائــد، راكــب، 

صاحــب، اآلمــر، املســتأجر، املتوضــئ، منفلتــة، املســلمن. تجــد كّل منهــا يــدل عــى 

عامــل الفعــل أو فاعــل الفعــل.

- َعاِطب يدل عى فاعل العطب.

- َواِضع يدل عى فاعل الوضع.

- َسائِق يدل عى فاعل السياقة.

- قَائِد يدل عى فاعل القيادة.

- اآلِمر يدل عى فاعل األمر.
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- املُْستَأِْجر يدل عى فاعل االستئجار.

ئ يدل عى فاعل التوّضؤ. - املُتََوضِّ

- ُمْنَفلِتَة يدل عى فاعل االنفات.

- املُْسلِم يدل عى صفة اإلسام.

تسمى كل كلمة من هذه الكلات اسم الفاعل.

املسألة الرصفية الثانية: يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثايث وغر الثايث.

- حــدد األفعــال التــي اشــتقت منهــا أســاء الفاعلــن اآلتيــة: َعاِطــب، َصاِحــب، 

ــئ، املُْســتَأِْجر،  َواِضــع، اآلِمــر، َراكـِـب، َســائِق، قَائـِـد، الَواِقــع، املـَـايِش، املُْســلِِمن، املُتََوضِّ

ُمْنَفلِتَــة.

- أكمل ما يي بعبارة: ثايث /غر ثايث.

.............................................فعلَقاَدالفعل

.............................................فعلَرِكَبالفعل

.............................................فعلأََسلََمالفعل

.............................................فعلاْسَتأَْجَرالفعل

املسألة الرصفية الثالثة: كيف يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثايث املجرد؟

تــأيت بــه مــن الفعــل املــايض الثــاليث بزيــادة ألــف بعــد أول حــرف مــن حــروف 

الفعــل مــع كــر الحــرف مــا قبل األخــر، عــى وزن َفــــاِعل، نحــو: صاِحــب،  عاِطب، 

واِضــع، واِقــع. 

- انظر إىل اسم الفاعل آِمر: كيف صغناه؟

- الحظ األفعال:  َساَق / قــَاَد / َمـــىَش هل هي صحيحة أم معتلة؟

يدرج املدرس الفائدة اآلتية:

- إذا كان الفعــل الثــاليث وســطه ألــف )معتــل أجــوف( مثــل: َســـــاَق، قــــَــاَد؛ 

ــى  ــاكنن، ويبق ــاء الس ــا اللتق ــربة منًع ــى ن ــزة ع ــل إىل هم ــف الفع ــب أل نقل

ــد. ــائِق، قَائِ ــوزن كــا هــو فاعــل:  َس ال
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ــل إذا كان  ــاؤه يف اســم الفاع ــص( تحــذف ي ــل اآلخــر )ناق ــل معت - إذا كان الفع

نكــرة ويعــّوض عنهــا بالتنويــن ويســّمى تنويــن الِعــَوض؛ ألنــه عــوض اليــاء املحذوفة، 

وتــرد اليــاء يف حــال التعريــف، نحــو: َمــىَش،  َمــاٍش، املـَـايِش.

املسألة  الرصفية الرابعة: كيف يُصاغ اسم الفاعل من الفعل غري الثاليث؟

نــأيت بــه مــن الفعــل املضــارع، مــع إبــدال حــرف املضارعــة ميــا مضمومــة وكــر 

ئ/ ُمنفـــــلِتة/ ُمستأجــِــر الحــرف مــا قبل اآلخــر. نحو:ُمســلِم/ ُمتوضِّ

اعلم عزيزي الطالب أن:

* الفعــل األجــوف غــري الثــاليث تقلــب عينــه يــاء، عنــد تحويلــه إىل اســم الفاعــل. 

مثــال: أَفَـــــــاَد: ُمِفيــد، اْستََقــــــــاَم: ُمْســتَِقيم. أَفـَـاَد أصلــه: ُمِفيــد كر حــرف العلة، 

ــح  ــه، وتصب ــل إىل فائ ــن الفع ــرة ع ــت ك ــل. فانتقل ــدث ثق ــه، فح ــا قبل ــكن م وس

اليــاء حــرف مــد، مــن أجــل التخفيــف. ُمْســتَِقيم أصلــه: ُمْســتَْقِوم كــر حــرف العلــة 

وســكن مــا قبلــه فحــدث ثقــل، فانتقلــت كــرة عــن الفعــل إىل فائــه وتقلــب الــواو 

يــاء لتناســب كــرة مــا قبلهــا مــن أجــل التخفيــف.

* الفعــل الناقــص عنــد تحويلــه إىل اســم الفاعــل نحــذف منــه حــرف العلــة، لكــن 

ــت  ــدى: أن ــال: اعت ــع والجــر، مث ــي الرف ــة يف حالت إذا كان مجــردا مــن )أل( واإلضاف

معتــٍد، يالــك مــن معتــٍد.

ــا أو  ــأيت اســم الفاعــل مفــردا مذكــرا، أو مفــردا مؤنث ــة الخامســة: ي املســألة الرصفي

ــا أو جمــع تكســر. ــا مؤنث ــا مذكــرا أو جمًع ــا أو جمًع ــى مؤنث ــى مذكــرا أو مثن مثن

ــد، ســائق، راكــب، مــايش، متوضــئ،  ــة: صاحــب، قائ - أعــط جمــع األســاء اآلتي

مســتأجر ؟

- إليــك العبــارة اآلتيــة: فــرشَّ يف طريــق فنــاء املســلمن. أعــد صياغتهــا بتحويــل 

مــا تحتــه ســطر إىل صيغــة املفــرد، فاملثنــى، فجمــع املؤنــث.

3- استنباط القاعدة:

ــام بعمــل  ــن ق ــدل عــى م ــن حــروف الفعــل، لي ــل: اســم مشــتق م اســم الفاع

ــه مــن الثــايث املجــرد َفاِعــل، ومــن غــر الثــايث املجــرد  ــه. وزن الفعــل أو اتصــف ب

ــل. ُمْفِع
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4- أستثمر مكتسبايت:

التمرينات

التمرين األول:

السند:

ُدَعاٌء َغرْيُ ُمْسَتَجاب

ــًا وكَاَن  ــْرَة َدَخــَل ُمتََكتِّ ــة إَِذا َدَخــَل البَ ــي أَُميَّ ــاَم بَِن ــو َجْعَفــر املَْنُصــور أَيَّ كَاَن أَبُ

ــر  ــِدَم أَزَْه ــة قَ ــِه الِخافَ ــْت إِلَيْ ث. فلــاَّ أَفَْض ــدِّ ــَان املَُح ــر السَّ ــِة أَزَْه ــُس يف َحلَْق يَْجلِ

بَــُه وقَــاَل: َماَحاَجتُــَك يَاأَزَْهــر؟ قَــال: يَاأَِمــَر املُْؤِمِنــن، الَ بَيْــَت  ــَب ِبــِه وقَرَّ َعلَيْــِه. فَرَحَّ

ــي َعــَرَ  ــُه ِباثَْن ــًدا. فََوَصلَ ــي ُمَحمَّ ــَيّ أربعــة آالف ِدرَْهــم، وأُِريــُد أَْن أَُزوَِّج أبِْن يِل، َوَع

ألــف ِدرَْهــم وقــال: قـَـْد قََضيَْنــا َحاَجتـُـَك يَاأزَْهــر فـَـاَ تَأْتَِنــا بعــد هــذا طَالِبًــا . فأخذهــا 

ــف درهــم  ــَرَ أل ــْي َع ــاَل اثَْن ــلًِّا فََن ــر ُمَس ــاد أَزَْه ــاَّ كان بعــد ســنٍة ع ــل. فل وارْتََح

ــاَل مثلهــا، فلــّا َمَضــْت الســنُة رجــع يســأل أبــا  ــًدا، فَن ــاَد بعــد ســنة َعائِ ثانيــة. وَع

َجْعَفــْر عــن دعــاٍء كان يدعــو بــه. فقــال لــه: ال طَلبــا لــك ُمْســتجاب، فــإيّن دعــوت 

ــَه أن ال أراك فلــم يســتجْب يل. الل

مصدر السند: كتاب قواعد اإلعراب واإلماء، مجموعة أساتذة.

استخرج من هذا النص اسم الفاعل.	 

ــتخرجة إىل  ــن املس ــاء الفاعل ــف أس ــم بتري ــند وق ــد إىل الس ــاين: ع ــن الث التمري

ــع. ــى فالجم املثن

التمرين الثالث: رّد أساء الفاعل إىل أفعالها التي اشتقت منها. ماذا تاحظ؟

التمريــن الرابــع: اســتخرج أســاء الفاعلــن مــن ســورة الكافــرون؛ قــال تعــاىل ]ُقــْل 

يَــا أَيَُّهــا الْكَاِفــُروَن* ال أَْعُبــُد َمــا تَْعُبــُدوَن* َوال أَنُتــْم َعاِبــُدوَن َمــا أَْعُبــُد* َوال أَنـَـا َعاِبــٌد 

ــا َعَبدتُّــْم* َوال أَنُتــْم َعاِبــُدوَن َمــا أَْعُبــُد[. مَّ
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بطاقة فنية منوذجية

املجال العلمي: حديث

املوضوع: صفة الصاة

عنوان الدرس: الحال )الحصة األوىل(

املرجع: النحو الوايف، عباس حسن.

موارد املتعلم العلمية قبل إجراء الدرس:

- يعرف مفهوم الصفة

- يعرف مفهوم الخرب

- يعرف صيغة فعل األمر

- يعرف الفاعل املضمر واملسترت

- يعرف املشتقات: اسم الفاعل

موارد املتعلم العلمية بعد إجراء الدرس:

- أن يعرف الحال

- أن يعرف صاحب الحال

- أن يعرف أّن الحال وصف مشتق من األساء املشتقة

- أن يعرف أن الحال نكرة

- أن يعرف أن صاحب الحال معرفة

- أن يعرف الحكم اإلعرايب للحال

- أن يعرف الحكم اإلعرايب لصاحب الحال

- أن يعرف أّن الحال فضلة
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السند:

ــاَل:  ــلََّم قَ ــِه َوَس ــُه َعلَيْ ــيَّ َصــىَّ اللّ ــُه: أَنَّ الَنِب ــاىَل َعْن ــُه تََع ــرَة ريَِضَ اللّ ــْن أيَِب ُهَريْ َع

ــا  ــَرأْ َم ــَم اقْ ْ، ثُ ــربِّ ــَة، فََك ــتَْقِبْل الِْقبْلَ ــَم اْس ــوَء، ثُ ــبغ الُوُض ــاَِة فَأْس ــَت إِىَل الصَّ »إَِذا قُْم

َ َمَعــَك ِمــَن  الُْقــرْآِن، ثـُـَم اْركَــْع َحتَّــى تَطَْمــِنَ )َراِكًعــا(، ثـُـَم ارْفـَـْع َحتَّــى تَْعتـَـِدَل  تَيَــرَّ

)َقاِئًــا(، ثـُـَم اْســُجْد َحتّــى تَطَْمــِنَ )َســاِجًدا(، ثـُـَم ارْفَــْع َحتَّــى تَطَْمــِنَ )َجالًِســا(، ثـُـَم 

اْســُجْد َحتَّــى تَطَمــِنَ )َســاِجًدا(، ثـُـَم افَْعــْل َذلـِـَك يِف َصَاتِــَك كُلَِّهــا«. أخرجــه الســبعة 

واللفــظ للبخــاري.

مصدر السند: بلوغ املرام من أدلة األحكام، ابن حجر العسقاين.

1- بناء التعلامت:

التهيئة:

اقــرأ نــص الحديــث النبــوي الريــف، وحــاول أن تســتخلص منــه جميــع أفعــال 

عبــادة الصــاة كــا أوضحهــا رســولنا محمــد صــى اللّــه عليــه وســلم.

ــَف كانــت  ــان؟ كَيْ ــَف كانــت هيئــُة االطِْمئَْن ــِدُل؛ كَيْ ، تَْعتَ ــِنُ الحــظ الفعلــن: تَطَْم

ــَدال؟ ــُة االْعِت هيئ

بناء القاعدة:

املســألة النحويــة األوىل: الَحــاُل َوْصــٌف تبــّن هيئــة صاحِبهــا عنــد حــدوث الِفْعــل 

وهــذا الوصــف غــر ثابــت.

ــُه َعليــِه وســلَّم هيئــَة املَُصــيِّ أثنــاَء أداِء عبــادة  كيــف َوَصــَف الرّســوُل َصــىَّ اللّ

الصــاة؟

ُ الَحاُل هيئتَه. املسألة النحوية الثانية: َصاِحُب الَحاِل وهو ما تُبَنِّ

من هو املقصود بأداء الصاة عى هيئتها الصحيحة؟

ــُه  عــى املــدرس أن يلفــت انتبــاه  الطالــب إىل هــذه الفائــدة: الرّســوُل صــّى اللّ

عليــه وســلّم يف مقــام تعليــم الصفــة الصحيحــة التــي تــؤدى بعــا أداء عبــادة الصــاة، 

ــترتا  ــرا مس ــون ضم ــر يك ــل األم ــل فع ــر، وفاع ــل األم ــة فع ــتعمل صيغ ــك اس لذل

ــب. للُمَخاطَ
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ــم  ــتََقِة كاس ــَاِء املُْش ــَن األَْس ــتٌَق ِم ــٌف ُمْش ــاُل َوْص ــة: الَح ــة الثالث ــألة النحوي املس

الفاعــل، واســم املفعــول، والصفــة املشــبهة، وصيغــة املبالغــة. 

لقــد تعرفــت يف الــدروس الســابقة عــى املشــتقات، أيــن تصنــف هــذه األســاء؟: 

َراكًِعــا- قَامِئـًـا- َســاِجًدا- َجالًِســا.

اسم 

الفاعل

اسم 

املفعول

صفة 

مشبهة

صيغ 

املبالغة

اسم 

آلة

اسم 

الزمان

اسم 

املكان

َراِكًعا

َقاِئًا

َساِجًدا

َجالًِسا

املسألة النحوية الرابعة: تأيت الحال نكرة.

عــد إىل األســاء الســابقة يف املســألة النحويــة الثالثــة: هــل هــي  أســاء معرفــة 

أم نكــرة؟ كيــف ذلــك؟

ــل أن  ــف  قب ــر و التعري ــم يف التنك ــوال االس ــب بأح ــدرس الطال ــر امل ــة: يذك تعليم

يطــرح الســؤال.

املسألة النحوية الخامسة: صاحب الحال معرفة.

ــه عليــه وســلم يوجــه خطابــه إىل شــخص مجهــول، وغــر  أكان الرســول صــى اللّ

مقصــود، أم قصــد بخطابــه شــخصا ماثــا أمامــه؟ يف رأيــك مــن كان املقصــود 

بالخطــاب...؟

املسألة النحوية السادسة: تأيت الحال منصوبة.

ارِجْع إىل النص: الحظ ما بن قوسن.

-  كيف جاءت حركة أواخرها؟ 

-  كيف نعربها ؟ 
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-  هل هي مرفوعة؟ مجرورة؟ مجزومة؟ منصوبة؟ حّدد إجابتك.

املســألة  النحويــة الســابعة: الحكــم اإلعــرايب لصاحــب الحــال يــأيت بحســب موقعــه 

يف الجملــة.

- كيــف جــاء َصاِحــُب الَحــال هــل هــو: فاعــل، مفعــول بــه، نائــب فاعــل، مبتــدأ، 

خــرب، اســم كان، خــرب كان، اســم إّن، خــربإّن

املسألة النحوية الثامنة: الحال فضلة.

يرح املدرس معنى فضلة يف الكام العريب ثم يطرح السؤال:

ــا،  ــا، قَامِئً ــه: َراكًِع ــورة في ــن األحــوال املذك ــتغناء ع ــا االس ــد إىل الســند أميكنن - ع

ــاذا؟ ــا مل ــاِجًدا، َجالًِس َس

ــة الصــاة عــى  ــم كيفي ــه وســلم  يف مقــام تعلي ــه علي ــدة: إّن الرســول صــّى اللّ فائ

هيئتهــا الصحيحــة، والحــال هنــا ليــس بفضلــة بــل هــو أســايس ال يســتغنى عنــه ألنــه 

يــؤدي غرضــا تعليميــا رشعيــا.

2- اســتنباط القاعــدة: الحــال وصــف مشــتق، نكــرة، فضلــة، حكمهــا النصــب، تبــّن 

هيئــة صاحبهــا عنــد حــدوث الفعــل وهــذا الوصــف غــر ثابــت، يــازم صاحبــه وقتــا 

محــّددا ثــم يفارقــه، وتكــون جوابــا عــن ســؤال بـــ: كيــف؟ صاحــب الحــال وهــو مــا 

تبــّن الحــال هيئتــه، واألصــل فيــه أن يكــون معرفــة.

3- أستثمر مكتسبايت:

التمرينات:

التمريــن األول: إليــك األســاء التاليــة: َراكًِعــا، قَامِئـًـا، َســاِجًدا، َجالًِســا؛ اجعلهــا أوال يف 

صيغــة املثنــى ثــم يف صيغــة الجمــع، مــاذا تاحــظ؟

فائدة: عندما تكون الحال يف صيغتي املثنى أو الجمع تنصب بالياء والنون.

التمرين الثاين:

إليك نص الحديث النبوي الرشيف:

عــن أيب هريــرة ريض اللــه تعــاىل عنــه قــال: َســِمْعُت رَُســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص يقــوُل: »إِنَّ 

لِــَن ِمــْن أَثـَـِر الُْوُضــوِء، فََمــْن اْســتَطَاَع ِمْنُكــْم أَْن  أَُمِتــي يَأْتـُـوَن يـَـْوَم الِْقيَاَمــِة ُغــرًّا ُمَحجَّ
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يُِطيــَل ُغرَّتـَـُه فَلْيَْفَعــْل«. متفــق عليــه، واللفــظ ملســلم.

- لَِم جاءت الكلات التي تحتها سطر منصوبة؟

- أين هو صاحب الحال؟

- أعرب ما تحته سطر.
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بطاقة فنية منوذجية

املجال العلمي: القرآن الكريم

املوضوع: سورة آل عمران

عنوان الدرس: أسلوب الرط

املرجع: القواعد األساسية للغة العربية، قطر الندى، ابن هشام.

موارد املتعلم العلمية قبل إجراءالدرس:

- يعرف البناء واإلعراب

- يعرف عمل الحروف

- يعرف املضارع املجزوم

- يعرف أسلوب االستفهام

موارد املتعلم العلمية بعد إجراء الدرس:

- أن يعرف أسلوب الرط

- أن يعرف األدوات التي تعمل عمل الرط

- أن يعرف عنارص الرط

- أن يعرف مواضع الحذف واإلثبات لعنارص الرط

- أن يستذكر إعراب املفعول به
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املدةأنشطة التعليم واملتعلمنمراحل سري الدرس

يذكر املعلم املتعلمن بأسلوب االستفهام وضعية االنطالق
وبعمل الحروف

10 د

ــْوم السند ــم ْلِيَ ــَف إَِذا َجَمْعَناُه ــاىل ]فَكيْ ــول تع يق

ال ََريـْـَب ِفيــِه َوُوفِّيَــْت كُلُّ نَْفــٍس َمــا كََســبَْت 

ــِك  ــَم َمالِ ــْل اللَُّه ــوَن )25( قُ ــْم اَل يُظْلَُم َوُه

امْللْــَك تُــْؤيِت الُْملْــَك َمــْن  تََشــاُء َوتَْنــِزُع 

ــْن تََشــاُء، َوتُِعــزُّ َمــْن تََشــاُء َوتـُـِذلُّ  املُملْــَك ِممَّ

ٍء  ــِدَك الَْخــْرُ إِنَّــَك َعــَى كُلِّ يَشْ َمــْن تََشــاُء ِبيَ

قَِديــٌر     )26( تُولـِـُج اللَّيـْـَل يِف النََّهــاِر َوتُولـِـُج 

ــِت  ــِل، وتُْخــِرُج الحــيَّ ِمــَن املَيِّ النََّهــاَر يِف اللَّيْ

َوتُْخــِرُج املَيِّــَت ِمــَن الَحــيِّ َوتَــْرزُُق َمــْن 

تََشــاُء ِبَغــْرِ ِحَســاٍب)27( اَل يَتَِّخــِذ الُْمْؤِمُنــوَن 

ــْن  ــَن َوَم ــْن ُدوِن الُْمْؤِمِن ــاَء ِم ــَن أَْولِيَ الَْكاِفِري

ٍء إاِلَّ أَْن  ــِه يِف يَشْ ــَس ِمــَن اللَّ يَْفَعــْل َذلِــَك فَلَيْ

ــُه  ــُه نَْفَس ــُم اللَّ ُركُ ــاًة َويَُحذِّ ــْم تَُق ــوا ِمْنُه تَتَُّق

ــا  ــوا َم ــْل إِْن تُْخُف ــر)28( قُ ــِه الَْمِص َوإِىَل اللَّ

ــُم  ــُه َويَْعلَ ــُه اللَّ ــُدوُه يَْعلَْم ــْم أَْو تُبْ يِف ُصُدورِكُ

ــَاَواِت َوَمــا يِف اأْلَرِْض  َواللَّــُه َعــَىٰ  َمــا يِف السَّ

ٍء قَِديــٌر )29( يـَـْوَم تَِجــُد كُلُّ نَْفــٍس َمــا  كُلِّ يَشْ

ــْت ِمــْن  ــْت ِمــْن َخــْرٍ ُمْحــَرًا َوَمــا َعِملَ َعِملَ

ــًدا   ــًدا بَِعي ــُه أََم ــا َوبَيَْن ــْو أَنَّ بَيَْنَه ــَودُّ لَ ــوٍء تَ ُس

ُركُــُم اللَّــُه نَْفَســُه َواللَّــُه رَُءوٌف ِبالِْعبَــاد  َويَُحذِّ

ــويِن  ــَه فَاتَِّبُع ــوَن اللَّ ــْم تُِحبُّ ــْل إِْن كُْنتُ )30( قُ

ــُه  ــْم َواللَّ ــْم ُذنُوبَُك ــْر لَُك ــُه َويَْغِف ــُم اللَّ يُْحِببُْك

ــران: 25 - 31[. ــٌم )31( ]آل عم ــوٌر رَِحي َغُف
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الرئيــي مــن الحــدث بناء القاعدة 1. مّيــز الحــدث 

اآلتيــة: الجمــل  يف  الثانــوي 

تُبْــُدوُه  أَْو  َمــا يِف ُصُدورِكُــْم  تُْخُفــوا  إِْن  أ- 

ـُه. يَْعلَْمــُه اللَـّ

ب- إِْن أَْخَفيْتُــْم َمــا يِف ُصُدورِكُــْم يَْعلَْمــُه 

ــُه. اللَّ

إِْن  ُصُدورِكُــْم  يِف  تُْخُفــوَن  َمــا  يَْعلَــُم  ج- 

. ْخَفيْتُــْم أَ

ِإْن  د- َهــْل يَْعلَــُم اللّــُه َمــا يِف ُصُدورِكُــْم 

أَْخَفيْتُــْم َمــا ِفيَهــا.

فَُهــَو  ُصُدورِكُــْم  يِف  َمــا  أَْخَفيْتُــْم  إِْن  هـــ- 

. َمْعلُــوم

2. مــا األداة التــي ربطــت بــن الحدثــن 

ربطــا رشطيــا؟

3. اســتخرج األفعــال املضارعــة مــن الجمــل 

اآلتيــة، واذكــر وجــوه اإلعــراب فيهــا:

أ-َجَمْعَناُهْم لِيَْوٍم الَ َريَْب ِفيِه.

هنــا عــرب املتكلــم عــن حــدث واقــع يف 

واســتعمل  )مضــارع(،  املســتقبل  الزمــن 

ــا أن  ــة مضمونه ــة مثبت ــة خربي ــك جمل لذل

اللّــه يجمــع النــاس يــوم القيامــة.

ـُه فَيُــَويِف كُلَّ نَْفــٍس َمــا  ب- يَْجَمُعُهــْم اللَـّ

كََســبَْت.

30د
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عــرب املتكلــم عــن حدثــن كاهــا يف الزمــن 

اللّــه  أن  أولهــا،  )مضارعــن(،  املســتقبل 

ســيجمع النــاس يــوم القيامــة، والثانيــة، 

أنــه سيحاســبهم عــى أفعالهــم، وملــا كان 

ــان منفصــان جــرى الحديــث عنهــا  الحدث

يف جملتــن منفصلتــن، أولهــا: يجمعهــم 

اللــه، واألخــرى: يــويف كل نفــس مــا كســبت. 

وكان الربــط بينهــا بحــرف االســتئناف )فـــ( 

ألن الحدثــان متعاقبــان يف الزمــان.

ج-َســيَِفي كُلَّ  نَْفــٍس َمــا كََســبَْت ِعْنَدَمــا 

يَْجَمُعُهــْم.

َمــا  نَْفــٍس  كُلَّ  َســيَُويفِّ   َجَمُعُهــْم  إَِذا  د- 

. كََســبَْت

يف )ج، د( عــرب املتكلــم عــن وقــوع اإلجابــة 

يف املســتقبل املدلــول عليــه بـ)ســـ(، فاإلجابة 

متثــل الحــدث الرئيــس يف الجملــة، وقــد ورد 

ــه  ــب إضــايف كان في ــَع( يف مرك ــل )َجَم الفع

املضــاف اســا داال عــى الزمــان )عنــد، إذا(، 

ــوع  ــان وق ــى زم ــايف ع ــب اإلض ــدل املرك ف

الحــدث الرئيــي، لذلــك يعــرب املركــب 

ــه للزمــان. اإلضــايف مفعــوال في

هـ- إِْن َجَمَعُهْم يَُويفِّ كُلَّ نَْفٍس َما كََسبَْت.
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و- إِْن َجَمَعُهْم َوفَّ كُلَّ نَْفٍس َما كََسبَْت.

ــن هــا:  ــان )هـــ، و( حدث ــت الجملت تضمن

ــه  ــاء اللّ ــة، وإيف ــوم القيام ــاس ي ــع الن جم

كل نفــس مــا عملــت يف الدنيــا. وقــد جــرى 

تعليــق الحــدث الرئيــي )اإليفــاء( بالحــدث 

)الجمــع(، بواســطة حــرف )إن(  الثانــوي 

ــذي يعمــل يف فعلــن، أحدهــا دال عــى  ال

دال  واآلخــر  )اإليفــاء(  الرئيــي  الحــدث 

عــى الحــدث الثانــوي )الجمــع(. ويقــوم 

بتعليقهــا تعليقــا مطلقــا، أي دون داللــة 

محــددة ال عــى الزمــان وال عــى املــكان وال 

غرهــا مــن املعــاين وهــذا التعليــق يســمى 

رشطــا. فهاتــن الجملتــن تعــربان عــن إجابــة 

ممكنــة، وقوعهــا مــروط بحــدث آخــر 

ــن. ممك

عّم عربت الجمل )أ، ب، ج، د، هـ( ؟

معًنــى  ح(  ز،  )و،  الجمــل  تتميــز  بــم 

؟ ٍت نــا ومكو

3. ميــز الجمــل التــي وقوعهــا واجــب وتلــك 

التــي وقوعهــا ممكــن فيــام يــأيت؟

ٍء َمْن يَْفَعُل َذلَِك. أ - لَيَْس ِمَن اللِّه يِف يَشْ

ــِه  ــَن اللّ ــَس ِم ــَك فَلَيْ ــُل َذلِ ــْن يَْفَع ب- إِنَّ َم

ٍء. يَشْ يِف 

. ج- َمْن يَْفَعْل َذلَِك يَْخَرْ
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د- َمْهَا تُْخُفوا َما يِف أَنُْفِسُكْم يَْعلَْمُه اللُّه.

ــى  ــتالها ع ــابقة يف اش ــل الس ــق الجم تتف

األســاء )َمــْن( للعاقــل، و)مــا( و)َمْهــَا( 

لغــر العاقــل. وتنقســم إىل قســم خــربي 

مثبــت يعــرب عــن اليقــن والوجــوب، وقســم 

يعــرب عــن اإلمــكان. وورد منهــا جمــل تــدل 

الواحــدة  عــى إمــكان يتعلــق مبضمــون 

الفعــل  جــزم  اإلمــكان  وعامــة  منهــا، 

املضــارع فيهــا. واإلمــكان يف الجملــة يتعلــق 

ــه. ــق وعدم ــا للتحق ــا قاب ــون مضمونه بك

4. ]داللــة الــرشط عــى االفــرتاض[ عــالم 

ــن  ــيل م ــام ي ــرشط »إِْن« في ــرف ال ــدل ح ي

ــل: الجم

أ- إِْن كُْنتُْم تُِحبُوَن اللَّه فَاتَِبُعويِن.

ب- إِْن لَــْم تَُكونُــوا تُِحبُــوَن اللّــَه فاتبُعــوا 

َشــَهَواتُِكْم.

ج- إِْن اتَبَْعتُُمويِن رِصْتُْم ِمَن املُْؤِمِنن.

)أ( جملــة فعليــة مركبــة تصدرهــا حــرف 

الــرط )إن(، ودلــت عــى حالة مــن الحاالت 

املمكنــة التــي يكــون عليــه البــر يف حقيقــة 

إميانهــم )محبتهــم(. وقــد دل حــرف الــرط 

)إن( عــى حــدث ثانــوي يف الجملــة )محبــة
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اللّــه تعــاىل(، ممكــن الوقــوع يف املــايض، 

ميثــل حالــة انجــّر عنهــا حــدث رئيــي 

)االتبــاع(.

حالــة  عــى  الــرط  حــرف  دل  )ب(  يف 

ــه فحــرف  ــة الوقــوع يف املــايض. وعلي ممكن

ممكنــة  حالــة  عــى  يــدل  )إن(  الــرط 

ــوع  ــا وق ــر بتوفره ــايض يتوف ــوع يف امل الوق

الحــدث الرئيــي.

أمــا يف )ج(؛ فــدل حــرف الــرط )إن( عــى 

حــدث ممكــن الوقــوع يف املســتقبل، ينجــر 

عــن افــرتاض وقوعــه افــرتاض وقــوع حــدث 

رئيــي ممكــن )إثبــات املحبــة(.

بـ)متــى(،  )إن(  األداة  )ج(  يف  عــّوض   .5

الــرشط فيهــا. واذكــر داللــة اســم 

ميكــن أن نعــوض حــرف الــرط )إن( يف 

)ج( باســم الــرط )متــى( الــذي يــدل عــى 

حالــة مفرتضــة ممكنــة الوقوع يف املســتقبل، 

ينجــز عــن افــرتاض وقوعهــا افــرتاض وقــوع 

حــدث رئيــي ممكــن.

وقــوع استنباط القاعدة املتكلــم  يعلــق  أن  هــو  الــرط 

ــدث  ــوع ح ــع بوق ــن أو ممتن ــدث ممك ح

آخــر ممكــن أو ممتنــع.

يكون أحد الحدثن رئيسيا واآلخر ثانويا.

05 د
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الــرط حروفــا،  عــن  للتعبــر  نســتعمل 

منهــا: إِْن، َمــْن، مهــا، متــى، إذا، لــو...

املركــب  و»لــو«  »إن«  الحرفــان  يتصــدر 

املعــرب عــن الحــدث الثانــوي، ويكّونــان معــه 

ــرط.  ــد ال ــوال يفي مفع

يقيــد مفعــول الــرط الحــدث الرئيــي 

املســمى عــادة جــواب الــرط.

نســتعمل »إن« للربــط بــن حدثــن ممكنن، 

ــذي تتصــدره »إن«،  ــوي وهــو ال ــا ثان أّوله

يكــون قيــدا رشطيــا للحــدث الثــاين الرئيــي.

يــدل اســم الــرط عــى حــدث ممكــن 

ممكــن  آخــر  بحــدث  يرتبــط  الوقــوع 

الوقــوع.

ــد فعــل أو حــرف  ــرط بع ــع اســم ال ال يق

ناســخ.

يعــرب اســم الــرط حســب موقعــه يف 

الجملــة؛ فتكــون )مــن، مــا، أي( مــع املركــب 

اإلســنادي املتعلــق بهــا فعــا، أو مفعــوال 

بــه، أو مبتــدأ. وتكــون )مهــا، كيفــا( مــع 

املركــب اإلٍســنادي املتعلــق بهــا حــاال أو 

مفعــوال مطلقــا أحيانــا. وتكــون )إذا، متــى، 

ــع املركــب  اإلســنادي  ــا، أّن( م ــا، أين حيث

ــه. ــوال في ــا مفع ــق به املتعل
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ــوارد بعــد أســاء  يجــزم الفعــل املضــارع ال

ــتثناء )إذا(. ــرط باس ال

ال يجــزم الفعــل املضــارع إذا تقــّدم عــى 

ــرط. ــم ال اس
1. حــدد أداة الــرشط وفعــل الــرشط وجوابه مترينات

واشكلهام:

]إذا تتــى عليــه آياتنــا قــال أســاطر األولــن[ 

]القلــم: 15[.

]وملــا فتحــوا متاعهــم وجــدوا بضاعتهــم 

.]65 ]يوســف:  إليهــم[  ردت 

]فأمــا مــن تــاب وآمــن وعمــل صالحــا 

فعــى أن يكــون مــن املفلحــن[ ]القصــص: 

.]67

]لــو أنزلنــا هــذا القــرآن عــى جبــل لرأيتــه 

ــر: 21[. ــا[ ]الح ــعا متصدع خاش

ــم  ــوا مــن خلفه ]وليخــش الذيــن لــو ترك

ذريــة[ ]النســاء: 9[.

ــا صادقــن[  ــو كن ــا ول ــا أنــت مبؤمــن لن ]وم

]يوســف: 17[.

]قــل لــو أنتــم متلكــون خزائــن رحمــة ريب[ 

.]100 ]اإلساء: 

]ولــو أنهــم صــربوا حتــى تخــرج إليهــم لكان 

خرا لهــم[ ]الحجــرات: 5[.

30د
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ــض  ــم لبع ــاس بعضه ــه الن ــع اللّ ــوال دف ]ول

.]251 ]البقــرة:  األرض[  لفســدت 

]أمــا الســفينة فكانــت ملســاكن يعملــون يف 

البحــر[ ]الكهــف: 79[.

]فأما اليتيم فا تقهر[ ]الضحى: 9[.

يــأيت  مــام  الــرشط  جمــل  اســتخرج   .2

ــا. يف  ــة فيه ــرشط النحوي ــارص ال ــرب عن وأع

الكفايــات بفــروض  كيفيــة األمــر 

وذلــك أّن األمــَر يتنــاوُل جاعــة، ال عــى 

وجــه الجمــع، كاألمــِر بالجهــاد والّصــاة عــى 

امليّــت ونحــو ذلــك، الــكّل مخاطبــون ال عــى 

ــر،  ــك بالغ ــَل ذل ــإذا َحَص ــع، ف ــِق الجم طري

ــك موقــوٌف  ــزم الباقــن. والفــرض يف ذل مل يل

عــى غالــب الظــن، فــإذا غلــب عــى الظــن 

جاعــة أّن غرهــا يقــوم بذلــك، َســَقَط عنهــا. 

ــوم  ــا ال يق ــا أّن غره ــى ظنه ــب ع وإِْن غل

بــه، وجــب عليهــا. وإِْن غلــب عــى ظــن كّل 

طائفــة أّن غرهــا ال يقــوم ب،ه وجــب عــى 

كّل واحــد منهــا القيــام بــه. وقــال أحمد ريض 

ــب  ــزو واج ــل: الغ ــة حنب ــه يف رواي ــه عن اللّ

عــى الّنــاس كلّهــم، فــإذا غــزا بعضهــم أجــزأ 

عنهــم، فقــد نــّص عــى أّن املخاطبــة بالغــزو 

واجــب عــى النــاس، وإمّنــا يســقط عــن 

ــة   ــاين: هــذا لفــظ الكفاي بقيتهــم. يف  الث
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ــطرة،  ــايض أيب يعــى، نقلتــه نقــل املس للق

وكــذا ذكــره صاحــب املغنــي قريبــا مــن 

هــذا. املســودة يف أصــول الفقــه، آل تيميــة.

ــرشط  ــم ال ــاد اس ــذي أف ــى ال ــّن املعن 3. ب

ــأيت: ــام ي في

الــرزق  اللّــه  ]ولــو بســط  تعــاىل  قــال   -

]الشــورى: 27[. لبغــوا يف األرض[  لعبــاده 

- قــال تعاىل]فلــا آتاهــا صالحــا جعــا لــه 

رشكاء فيــا آتاهــا[ ]األعــراف: 190[.

- قــال ابــن املقفــع: »وينبغــي ملــن قــرأ هــذا 

ــذي وضعــت  ــرف الوجــوه ال ــاب أَْن يع الكت

لــه، وإىل أّي غايــة جــرى مؤلفــه فيــه عندمــا 

نســبه إىل البهائــم… فــإّن قارئــه متــى مل 

يفعــل ذلــك، مل يـَـْدِر مــا أريــد بتلــك املعاين«. 

كليلــة ودمنــة، ابــن املقفــع.

ــدة  ــى املائ ــت ع ــي: »إذا ُحّدث ــال طفي - ق

فــا تَــزِْد يف الجــواب عــى )نعــم(«. اإلمتــاع 

ــدي. ــة، التوحي واملؤانس
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أثر معلوماتك

برنامج التكوين الديني يف الجزائر:

يشــمل التكويــن الدينــي املــواد الدينيــة يف أصــول الديــن اإلســامي: مــن أصــول 

الفقــه والتفســر، والفقــه، وعلــوم الحديــث، والســرة النبويــة، والتجويــد، والفرائــض 

وفــن الخطابــة الدينيــة إضافــة إىل مــواد أخــرى تدعمهــا كعلــوم اللغــة العربية)نحــو 

ــك  ــم ذل ــم النفــس واإلعــام اآليل وغرهــا، ويت ــخ وعل ــم التاري ورصف وباغــة( وعل

وفــق منهــج معتمــد مــن الدولــة الجزائريــة.

ــم  ــة القي ــم منظوم ــام معل ــب يف ســلك إم ــن إكســاب الطال ــدف هــذا التكوي يه

ــه. ــا لدي ــامية وتعزيزه اإلس

ملمح الدخول إىل معاهد التكوين الديني:

يكون الطالب سلك إمام معلم عند ولوجه معهد التكوين الديني:

ــة، وفاهــا  ♦ ــة الريف ــث النبوي ــم، واألحادي حافظــا لقــدر مــن القــرآن الكري

لهــا.

يقــرأ القــرآن الكريــم قــراءة صحيحــة وفــق قواعــد الرتتيــل، ويفــر نصوصهــا  ♦

تفســرا موضوعيــا.

يفهم بعض نصوص األحاديث النبوية ويرحها. ♦

ــي  ♦ ــاره التعليم ــال مس ــبة خ ــة املكتس ــة العربي ــارات اللغ ــن مه ــا م متمكن

والــدرايس.

ملمح الخروج من معاهد التكوين الديني:

يكون الطالب سلك إمام معلم عند خروجه من معهد التكوين الديني:

متمكنا من مهارات اللغة العربية التي اكتسلها يف مساره الدرايس. ♦

قــادرا عــى قــراءة القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة الريفــة قــراءة  ♦

صحيحــة، فينطــق بالحــروف مــن مخارجهــا الصحيحــة.

مداومــا عــى تــاوة القــرآن الكريــم واســتظهاره وحافظــا ألحاديــث الرســول  ♦

صــى اللّــه عليــه وســلم.
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فاهــا ملعــاين اآليــات القرآنيــة، واألحاديــث النبويــة مــع توظيفهــا يف إطــار  ♦

عملــه وواقعــه.

الكريــم،  ♦ القــرآن  نصــوص  مــن  والعــرب  والعظــات  املعــاين،  مســتخلصا 

الريفــة. النبويــة  واألحاديــث 

قــادرا عــى حســن التفكــر، وعــى الفهــم واالســتنباط، ومــدركا للمعــاين التي  ♦

تتضمنهــا النصــوص الرعيــة فيعــرف األحــكام التــي تــدل عليهــا، والحكــم 

التــي رشعــت مــن أجلهــا.

عارفا مبصادر التريع اإلسامي وكيفية ترتيبها. ♦

مميــزا بــن الفلســفات التــي أنتجهــا العقــل البــري وعاقتهــا بالقيــم  ♦

الدينيــة.

قــادرا عــى تحريــر مقالــة أو بحــث يف أي موضــوع مــن موضوعــات  ♦

اإلســامية.
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