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  الباب الثاني

  األجرمية نظم في السلفية مفتاح" كتابمفهوم النحو و      

  "األولية الدينية المدارس لتالميذ الجاوية باللغة 

 النحو تعليم تعريف .1

1فعال -  يـَْفُعل -  فَعل وزن على حنوا  - ينحو -  حنا لفظ من لغة الّنحو
 تعّدد قدو  .

 : 2منها ،إستعماله كيفية حسب على الّنحو كلمة معىن

 قصدك قصدت أي حنو، حنوت :  "والطّريق القصد" مبعىن النحو )1

  مثلك أي ،حنوك برجل مررت :  "املثل" مبعىن النحو )2

  البيت جهة أي ،البيت حنو توجهت  : "اجلهة" مبعىن النحو )3

   ألف مقدار  أي ،ألف حنو عندي : "املقدار" مبعىن النحو )4

 أقسام أربعة أي ،أحناء أربعة على هذا  :"القسم" مبعىن النحو )5

  ، فهي كما يلى :ف الّنحو يف االصطالح النحات عن تعري وهناك كثري من أراء

أواخر الكلمات أحوال عرف ا الّنحو هو قواعد يأمحد اهلامشي أن  دقال السي  . أ

  .  3العربية اّليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما

                                                           

الطبعة ). 2005الد الثامن (بريت: دار الكتب العلمية. لسان العرب. مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري.  1
 734األوىل. ص: 

 28)، ص. ١٩٩٢( طرابليس : كلية الدعوة اإلسالمية. الطريف في علم التصريف دراسة صرفية تطبيقية،  ،عبد اهللا حممد األسطى 2
 6. ص الثالثة، الطبعة ،)2007ة،العلمي الكتاب دار :لبنان( ،العربية للغة األساسية القواعد اهلامشي، أمحد دالسي 3
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هي وسيلة لظبط الكالم، وصّحة الّنطق القواعد الّنحوية عند عبد العليم إبراهيم   . ب

 .4والكتابة، وليست غاية مقصودة لذاا

قال عباس حسن، إّن الّنحو وسيلة املستعرب، والّسالح الّلغوى، وعماد البالغى   . ت

  .5املشرّع واتهد، واملدخل إىل العلوم العربية واإلسالمية مجيعا ةوأدا

هللا حممد األسطى، "إّن الّنحو إنتحاء مست كالم العرب ىف تصرفه من وقال عبد ا  . ث

إعراب وغريه، كالّتثنية واجلمع والّتحقري والّتكثري، واإلضافة والّنسب والّرتكيب، وغري 

  6ذلك".

عرف ا أحوال ت علم بأصول هو اإلعراب الّشيخ مصطفى الغالييين يقول بأن   . ج

الكلمة العربية من حيث اإلعراب والبناء أي من حيث ما يعرض هلا يف حال 

ه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو بتركيبها. ف

  7.وهو ما يعرف اليوم بالّنحو .جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة

وقال فؤاد نعمة : الّنحو هو قواعد يعرف ا وظيفة كّل كلمة داخل اجلملة وضبط   . ح

 8أواخر الكلمات وكيفية إعراا.

الّنحو هو القواعد يعرف ا أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناء قال األخر بأن   . خ

 9وموضوعة الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء.

                                                           

 203. ص عشر، الثالث الطبعة ،)دون تاريخ ، املعارف دار: مصر( ،العربية اللغة لمدرسى الفنى الموجه إبراهيم، العليم عبد 4
 2. ص ،)1966 الثالثة، الطبعة املعارف، دار: مصر( األول، اجلزء ،الوافى النحو حسن، عباس 5
 28. ،ص السابق المرجع األسطى، حممد اهللا عبد 6

 .5-4 .ص ،)2008 الدولية، الشروف مكتبة: القاهرة( األول اجلزء ،العربية الدروس معجا الغالييين، مصطفى الشيخ 7
 17. ص الثامنة الطبعة ،)ون تاريخد ،املصرية األجنلو مكتبة: مصر( ،العربية اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد 8

 1. ص ،)تاريخ بدون العلوية، المكتبة: سمارانج( العربّية، الّلغة قواعد ،وآخرون ناصف بك حفىن 9
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 وسيلة لظبط الكالم وقواعد تعرف اهذه التعريفات نتخلص أن النحو هو من 

أواخر الكلمات العربية من رفع أو نصب أو جر أو جزم اّليت حصلت برتكيب  سبب تغري

بعضها وا تعرف موضوعة الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء وما يتبعهما كالّتثنية 

إلضافة والّنسب والّرتكيب، وغري ذلك ، وهو املدخل إىل العلوم واجلمع والّتحقري والّتكثري، وا

  .العربية واإلسالمية مجيعا

  النحو تعليم عناصر .2

واصطالحا هو  10جعله يعلم.مبعىن تعليما - يـَُعّلم- ّتعليم لغة مصدر من َعلمَ ال إنّ 

ل املعّلم العلم واملعرفة إىل أذهان الّتالميذ بطريقة قومية، وهي الطّريقة اإلقتصادية اّلىت إيصا

وأماّ  11لكّل من املعّلم واملتعّلم الوقت واجلهد ىف سبيل احلصول على العلم واملعرفة. توّفر

صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد قال إّن الّتعليم هو نقل املعلومات من املعّلم اإلجيايب 

  12إىل املتعّلم امللتقى اّلذي ليس له إال أن يتقّبل ما يلقيه املعّلم.

إيصال املعّلم العلم  هو الّتعليم أنّ  الباحث يلخص الّسابقة الّتعريفات على وأساسا

إال أن يتقّبل ما يلقيه املعّلم ىف سبيل احلصول  واملعرفة إىل أذهان املتعّلم امللتقى اّلذي ليس له

  على العلم واملعرفة يف الوقت املعني.

                                                           

 526)، ص.  1976، (بريوت : دار املشرف، المنجد واألعالملويس معلوف،  10
 12ص.  )،1983، (القاهرة: دار املعارف، التوجيه فى تدريس اللغة العربيةدكتور حممود على السمان،  11
الطبعة التاسعة، ار املعارف، دون تاريخ)، ، ج. األول، (مصر : دالتربية وطرق التدريسعبد ايد، عبد العزيز  وصاحل عبد العزيز  12

 59ص. 
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 يف ويسّمى )السنتكس( الّتنظيم وعلم )املورفولوجيا( البنية علم مجع هي القاعدة أما

.)Grammar( باجلرامري االجنلزية اللغة
13  

إيصال املعّلم هو أن يستنبط أّن تعريف تعليم القواعد الّنحوية ومن مثّ، كان الباحث 

إىل أذهان  تعرف به سبب تغري أواخر الكلمات العربية الذي العلم واملعرفة عن قواعد النحو

  يف الوقت املعني. قواعد النحواملتعّلم ىف سبيل احلصول على العلم واملعرفة عن 

الدكتور حممد عبد القادر  لّنحو، منهاكثري من العلماء يبحث عن أهداف تعليم ا

  أّن أهداف تعليم الّنحو كما يلي :  . قالأمحد يف كتاب طرق تعليم الّلغة العربية

  صون الّلسان عن اخلطأ وحفظ القلم من الزّلل، وتكوين عادة لغوية سليمة  )أ 

  الّتعويد  على قّوة املالحظة والّتفكري املنطقي املرّتب  )ب 

ى فهم الكالم على الوجه الّصحيح مبا يساعد على استيعاب املعاين اإلعانة عل  )ج 

  بسرعة

  إكتساب القدرة على استعمال القاعدة يف املواقف الّلغوية املختلفة  )د 

وضع القواعد كأسس دقيقة للمحاكاة، وال ميكن إنتقال أثر الّتدريب اّال إذا متّت   )ه 

 14تقيد الكالم.احملاكاة وفق أساليب تعتمد على أحكام وأصول 

  :كثرية، منها  النحو قواعدّن أغراض تعليم أقال حمّمد على الّسمان يف ناحية أخرى، 

 عصمة الّلسان والقلم من اخلطأ  . أ

                                                           

 .10 ، ص.  ، الطبعة التاسعة)دون التاريخ ،مصر للطبع والنشرضة دار : القاهرة(، علم اللغة، الدكتور على عبد الواحد واىف 13
 168-167. ص ،1984 الثالثة، الطبعة ،العربية اللغة تعليم طرق أمحد، القادر عبد حممد الدكتور 14
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 اجلّيد الّصحيح ملعاىن الكالم فهم وظائف الكلمات مبا يساعد على الفهم  . ب

توســيع املــاّدة الّلغويــة مبعرفــة أصــول اإلشــتقاق، وبفصــل مــا يــدرس مــن عبــارات وأمثلــة   . ت

 ونصوص أدبية حّية واقعية الستنباط القواعد منها

 ترقية عبارة األدبية باستخدام ما يعرفونه من أصول بالغية  . ث

قّــــــة املالحظــــــة، واملوازنــــــة بــــــني الّرتاكيــــــب، الّتعويــــــد يف تفكــــــري املرتّــــــب الّصــــــحيح، ود  . ج

 واالستنباط، واحلكم

 15تيسري معرفة أخطاء الكالم بعرضه على تلك املعايري من القواعد املدروسة.  . ح

  النحو، نتخلص أن أهداف النحو هي: انطالقا من هذه البينات عن أهداف تعليم

 عصمة الّلسان عن اخلطأ وحفظ القلم من الزّلل   . أ

اإلعانة على فهم وظائف الكلمات مبا يسـاعد علـى وجـه الفهـم اجليّـد والّصـحيح   . ب

 بسرعة ملعاىن الكالم

إكتساب القدرة على اسـتعمال القاعـدة الّلغويـة مبعرفـة أصـول اإلشـتقاق، وبفصـل   . ت

 ة واقعية الستنباط القواعد منهاما يدرس من عبارات وأمثلة ونصوص أدبية حيّ 

 ترقية عبارة األدبية باستخدام ما يعرفونه من أصول بالغية  . ث

الّتعويــد يف قـــّوة التفكــري املنطقـــي املرتّـــب الّصــحيح، ودقّـــة املالحظــة، واملوازنـــة بـــني   . ج

 الّرتاكيب، واالستنباط، واحلكم

 رسة.من القواعد املد تيسري معرفة أخطاء الكالم بعرضه على تلك املعايري   . ح

                                                           

 149 -150. ص ،السابق المرجع السمان، علي حممود دكتور 15
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 الكالم عن املبحث هي النحو علم عن الكتاب يف يكون أن البد العناصر أما

 وأخواا ظنو  وأخواا إنو  وأخواا وكان واخلرب املبتدأو  الفاعل نائبو  الفاعلو  واالعراب

 ظرفلوا املصدرو  معه واملفعول ألجله واملفعول به املفعولو  البدلو  التوكيدو  العطفو  النعتو 

 خمفوضاتو  األمساء ومنصوبات األمساء ومرفوعات املنادىو  االستثناءو  التمييزو  احلالو 

 .األمساء

 النحو تعليم طريقة .3

الطّريقة لغة هي املذهب والّسرية واملسلك، وأّما الطّريقة اصطالحا فهي جمموعة 

قيق أهداف تربوية األساليب اّليت تتّم بواسطتها تنظيم اال اخلارجي للمتعّلم من أجل حت

   16معينة.

 األعمال من معينا هدفا ا ليحقق الفرد يرمسها الىت اخلطة هى العام مبعىن الطريقة

 الدراسة رةحج ندخل أن قبل ألنفسنا نضعها اليت اخلطة وهي وقت، أقصر وىف جهد بأقبل

  17.دخوهلا بعد احلجرة تلك يف لتنفيذها ونعمل

 يتوقف وعليها حتسن، ال أو نتيجة حتسن وا التعليم، يف كبري أثر التدريس ولطريق

 نهأل تدريسه، يف خيفق قد ولكنه املادة، غزير عاملا يكون ما فكثريا إخفاقه، أو املدرس جناح

 الرتبية، يف املوضوعات أهم من فالطريقة. التالميذ عقول اىل يصل ا اليت الطريقة جييد ال

 نعرف أن وقبل. الدراسة يف النجاح ويتوقف التدريس، مهنة عليه تبىن اليت األساس وهي

                                                           

 267، ص. 1960روح الّتربية والّتعليم، دار إحياء الكتب العربّية، حممد عطية األبرش،  16
 267ص.  ، المرجع السابق، حممد على السمان 17
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 يعمل ا اليت والطريقة وعقليته، الطفل نفسية ندرس أن جيب وقواعده التدريس طريقة

  18.وينسى ويتذكر ويدرك، ويتخيل ويتصور، سوحي ويفكر،

 أربعة على ينقسم العربية اللغة تعليم يف وكذلك األجنبية اللغة تعليم يف التدريبات

 .االنشاء وتدريب الكتابة وتدريب أواحملادثة الكالم تدريب و القراءة تدريب وهي التدريبات،

 القراءة تدريب  . أ

 على ويعمل الفرد، يكتسبها أن جيب اليت املهارات أهم من القراءة تعترب

 خالفها ومن عنها، اإلستغناء ميكن مل اليت اإلتصال وسائل من هي اذ تنميتها،

 الدرس يف واداته التعليم وسيلة يوه. والثقافات املعارف خمتتلف اإلنسان يتعرف

 اليت الرموز تفسري تشمل عقلية عملية" والقراءة. الفراغ اوقات وشغل والتحصيل،

 تتطلب أا كما املعاين، فهم العملية هذه وتتطلب عينيه، طريق عن القارىء يتلقاها

 معقدة قراءةبال املرتبطة النفسية العمليات جيعل مما واملعاين الشخصية اخلربة بني الربط

 مكتوب، هو ملا الداخلية اإلستجابات تشمل املعىن ذا ءةاوالقر . كبرية درجة اىل

 بكل اإلنسان شخصية تدخل تستلزم اليت املختلفة العقلية العمليات تشمل كما

  19.يقرأ ما على واحلكم والنقد، واإلستنجاح والربط املعاين، تفسري بغية جوانبها

  :على تشمل القراءة مادة وتنبغي

    اليومية القواعد تركيب)  1(

                                                           

 268 - 267ص.  هـ 1369  ، )دار أحياء الكتب العربية( روح التربية والتعليم الطبعة الرابعة،حممد عطيه االبراشي،  18
. ص.  الطبعة الثالثة )1996مكتبة النهضة املصرية.  :مصر(.  الجزء األول تدريس اللغة العربية والتربية الدينية طرق  حممد عطا، إبراهم  19

119 
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  العربية اللغة عن املعاصرة املفردات وتستخدم)  2(

  .مالكال حبسن للتدريبات ُجعلت والصوت)  3(

 الكالم تدريب  . ب

 والقراءة اإلستماع طريق عن اإلنسان تعلمه عما اللسان ترمجة الكالم عتربي

 هو الكالم ألن كالم، صوة كل فليس لإلنسان، املميزة العالمات من وهو. والكتابة

 هي  اإلفادة إن كما احلرف، بعض على املشتمل الصوة هو واللفظ واإلفادة، لفظلا

 أصواتا هناك ان صحيح املتكلم ذهن يف األقل على املعاين، نم معىن على دلت ما

 ا يستدل اليت املواقف بعض يف الدالالت بعض حتمل احليوانات بعض من تصدر

 قليلة، كنهالو  اخرى، معاين تفهم وقد  احليوان، هلاذا البيولوجية احلاجات عن

 عن يصدر ما هو احلقيقي مبعناه الكالم أن هذا ومعىن. معدودة مبواقف ومرتبط

 ذهن يف األقل على او والسامع، املتكلم ذهن يف دالله له شيئ عن به ليعرب اإلنسان

  20.املتكلم

  الكتابة تدريب  . ت

 مسؤليتها أبرز منو  ،املتوسطة للمدرسة األساسية الوظائف من الكتابة تعترب

 يف األمهية حيث من للقراءة القابل الفن وهي األربعة، لغةال فنون من فنا متثل وهي

                                                           

 105ص.   المرجع السابق.حممد عطا   إبراهم  20
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 ميثالن أما حيث ،)واحلديث اإلستماع عن والكتابة القراءة( خيتلفان اذ املواطن بناء

  21.اليومية احلية يف زمنها بانتهاء تنتهى مؤقته مواقف

 أن القدر املتعلم إكتساب وهي اهلدف له ريبالتد هي الكتابة تدريب وأما

 حرف كل لينطق القوي اساسا عنده املتعلم ولذلك  العرب، حرف ويتهّجأ يكتب

  . صحيحة قراءة العرب

 القواعد تدريب  . ث

 التفكري عملية ينظم الذي املقياس هي النحو، أو العربية اللغة قواعد مادة إن

 التصح اللغة فإن عامة وبصورة. داركامل ويوسع اخليال وينمي اللسان ويضبط

 والينمو اللسان واليستقيم مقايسها، وتطبيق مناهجها باتباع إال قواعدها والتفهم

 حاجات عن التعبري يف وقواعدها مبادئها استعمال على الطويل بالتدريب إال اخليال

  .22الواقعية اليومية حياته يف االنسان

  :23هي حوالن قواعد تدريس خطوات وأما

 الطالب أذهان يف القاعدة لرتسيخ وسيلة أعظم وهي, بالتطبيق العناية )1

 ألسنتهم، ا نطلقت عادة تصبح حىت
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 يف درسوه وما الطالب مبستوى التقييد على املدرس حيرص أن جيب )2

 ا تشوق حنوية ودقائق تفصيالت اىل م خيرج ال وأن التطبيق، جماالت

 له، وإصغائهم الدرس متعة عن م وخترج الطالب أذهان

 وضوعم هي اليت القاعدة لفهم الطالب أذهان يهييء أن باملدارس جيدر )3

 وميهد بالقاعدة تتصل اليت املعلومات بعض يستعرض فمثال الدرس،

 لفهمه، بذلك السبيل

 يأتوا أن -القاعدة تدريس من انتهائه بعد – تالميذه من املدرس يطلب )4

 يف أخطاء من فيها ما ويناقش هلا فهمهم منها يتضح تعبريهم من جبمل

 الطالب، مجيع الفائدة تعم حىت الفصل

 والسمو الطالب لغة حتسني يف فعال أثر هلا يكون حبيث تطبيقاته خيتار )5

 وتتجه واإللغاز والتطويل التكلف من خالية واضحة تكون وأن بعبارم،

 يف تزيد كما الرتاكيب، وصحة الكالم ضبط عملية إىل مباسر اجتاها

  .وإرشاد توجه من الختلو حبيث ثقافتهم

   اإلنشاء تدريب  . ج

 والشفوي التحريري التعبري مهارات إنضاج هو اإلنشاء مادة من املقصود

 فكري نضج من للطالب توافر ما تناسب االتقان من درجة اىل ا والوصول
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 ومترس اللغة بقواعد طيبة وإحاطة العامة والثقافات املعلومات يف وسعة وعاطفي

  24.املختلفة مبهارا

  :25اإلنشاء تدريب تطبيق يةكيف يف خمتلفة أنواع من هذا

 عن الطالب ا يعرب اليت األدبية الكتابة به يقصد اإلبداعي، التعبري )1

 أن إما وهي مجيال، مؤثرا تعبريا معلوماته أو وآراءه وخواطره مشاعره

 ذاتية، أو موضوعية تكون

 القصص تكون أن وجيوز. القصرية واملسرحيات القصص كتابة )2

 أن جيوز كما إنشاء الطالب يشئه جديدا إبداعيا عمال واملسرحيات

 إكمال أو معروف أديب إلنتاج حتويرا أو تلخيصا أو اقتباسا تكون

 تتم، مل لقصص

 للمجالت مقاالت كتابة ا ويقصد الصحيفية، املقاالت كتابة )3

 أو يةعلم أو أدبية معلومة تقدمي أو مشكلة ملعاجلة املدرسية والصحف

 التوجيهية النصوص من خمتارات مجع أو جديد كتاب عن تقرير كتابة

 الفكر رجال وتوجهات الشرف واحلديث الكرمي القرآن من املأخوذة

 الصاحلة، الرصينة الطرف من جمموعة تقدمي أو االسالمي
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 على ويقدرهم الطالب مدارك ينمي عليه التدريب. امللخصات كتابة )4

 كما األمهية من درجتها ومعرفة الكالم يتضمنها اليت املعاين بني التمييز

 البلغية، املوجزة الكتابة على طيب تدريب أنه

 سهلة منظومة قطعا الطالب بإعطاء التدريب هذا يكون. املنظوم نثر )5

 ملداركهم املعنوي فحواها يف مناسبة واحد، موضوع ذات التعبري

 .نثرا وامضم عن ايعربو  أن منها ويطلب واهتمامام،

 فقرة يكون قد هنا املوجز أن غري السابق، النوع يشبه وهو. املوجز بسط )6

 والتعليق بسطها من الطالب لتمكن فيها، املعاين غزارة توخي مع مثال أو

 مستقلة، فقرة معىن لكل مفردا عليها

 إليها حيتاجون اليت الكتابات على الطالب تدريب وهو. الوظيفي التعبري )7

 دوائر مع مصاحل من فيها وما العملية احلاية أو املستقبلة ئفهموظا يف

 عام، بوجه احلكومية والدوائر األعمال

 واحللقات والندوات النقاش جلسات على التدريب هذا يعد. املناقشات )8

 املوضوعات حول النظر وجهات لتبادل النافعة اللقاءات من الدراسية

 املختلفة، الفكرية

 تكوين على الطالب لتدريب طيبة فرصة املناظرات تيحت. املناظرات )9

 هلذه بيانا احلديث يف واالنطالق اخلالفية، املوضوعات يف اخلاصة أراءهم

 لصحتها، وإثباتا راءاآل
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 للموضوعات ختتار أن النوع هذا يف يستحب. واألحاديث اخلطب )10

 يف هذا يتم أن وميكن احلديث، جبدية الطالب تشعر حقيقة مناسبات

 يف إللقائها األحاديث تكتب أو مثال الصباح كلمات بإلقاء املدرسة

  .نفسه املدرسي الفصل

 المدارس لتالميذ الجاوية باللغة األجرمية نظم في السلفية مفتاح" كتاب مفهوم .4

 "األولية الدينية

 واللغة والصرف النحو لعلم الدراسة منهاج لتكميل اجلماعي مشاورة من انطالقا

 للمدرسة التالميذ دراسة ناجتة على نظرا و 1999 سنة" العلماء ضة" للجمعية العربية

 نظم يف السلفية مفتاح" تابك شجري ابن أحسن حممد ألفه قندال، يف األولية الدينية

 يف شجري ابن أحسن قال 26".األولية الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية

 يف للتالميذ النحو علم تعليم لتسهيل هو الكتاب هذا تأليف يف التحريك أن مقدمته

 ،تأليفه يف كُمل ما وبعد 27.قندال يف "اءضة العلم" مؤسسة حتت األولية الدينية املدرسة

" األولية الدينية املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح" كتاب فصار

 حتت األولية الدينية املدرسة يف والرابع الثالث للقسمني النحو علم يف األساسي الكتاب

  .قندال يف ضة العلماء مؤسسة
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 الكتاب هذا تنظيم .األجرومية منت للكتاب اجلاوية اللغة ترمجة هو الكتاب هذا

 كتب مث األجرومية منت كتاب على شجري ابن أحسن ترجم مبعىن ،النظم حسب على

  . نظما وأربع مائتني فصار النظم شكل على الرتمجة ذلك على

 على وحيتوي الثالث القسم يف للتالميذ األول اجلزء. جزئني على ينقسم الكتاب هذا

 نظما وعشرون ومثانية مائة له الثاين اجلزء أما. ومقدمة أبواب عشرة يف نظما وسبعون ستة

 يف األبواب على الكامل الدفرت هذا. الرابع القسم يف للتالميذ واخلامتة بابا وعشرين اثنني يف

  ":األولية دينيةال املدارس لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح" كتاب

 :أبواب عشرة يف نظما وسبعون ستة على حيتوي األول اجلزء -

 نظام، تسعة:             مقدمة )1

 نظام، سنة:         الكالم يف األول الباب )2

 نظما، عشر أحد:       الكالم أقسام يف الثاين الباب )3

 نظام، أربعة:     الكلمات عالمات يف الثالث الباب )4

 نظام، أربعة:         االعراب يف الرابع الباب )5

 نظام، عشرة ثالث:       الرفع عالمات يف اخلامس الباب )6

 نظام، ستة:     النصب عالمات يف السادس الباب )7

 نظام، سبعة:     اخلفض عالمات يف السابع الباب )8

 نظام، أربعة:       اجلزم عالمات يف الثامن الباب )9

 ،نظام تسعة:     األفعال يف التاسع الباب )10
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 .نظام ثالثة:     األمساء مرفوعة يف العاشر الباب )11

 .واخلامتة بابا عشرين اثنني يف نظما وعشرين ومثانية مائة على حيتوي الثاين اجلزء -

 نظام، مخسة:         الفاعل يف عشر احلادي الباب )1

 نظام، ستة:       الفاعل نائب يف عشر الثاين الباب )2

 نظام، تسعة:       واخلرب أاملبتد يف عشر الثالث الباب )3

 نظام، ستة:   واخلرب املبتدأ على الداخلة العوامل يف عشر الرابع الباب )4

 نظام، أربعة:     وأخواا إن عمل يف عشر اخلامس الباب )5

 نظام، أربعة:     وأخواا ظن عمل يف عشر السادس الباب )6

 نظام، ستة:     )التوابع يف( النعت يف عشر السابع الباب )7

 نظام، ثالثة:         العطف يف عشر الثامن الباب )8

 نظام، ستة:         التوكيد يف عشر التاسع الباب )9

 نظام، ستة:       البدل يف العشرون الباب )10

 نظام، أربعة:   األمساء منصوبات يف والعشرون احلادي الباب )11

 نظام، ستة:     به املفعول يف والعشرون الثاين الباب )12

 نظام، أربعة:     املصدر يف والعشرون الثالث الباب )13

 ستة:   املكان وظرف الزمان ظرف يف والعشرون الرابع الباب )14

 نظام،

 نظام، أربعة:     احلال يف والعشرون اخلامس الباب )15

 نظام، أربعة:     التمييز يف والعشرون السادس الباب )16
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 م،نظا عشر:     االستثناء يف والعشرون السابع الباب )17

 نظام، مخسة:     "ال" عمل يف والعشرون الثامن الباب )18

 نظام، ستة:     املنادى يف والعشرون التاسع الباب )19

 اثنني، نظمني:       ألجله املفعول يف الثالثون الباب )20

 نظام، أربعة:     معه املفعول يف الثالثون احلادي الباب )21

 نظام، تسعة:   اءاألمس خمفوضات يف الثالثون الثاين الباب )22

 .نظام مثانية:             اخلامتة )23

 يتعلق واألمثلة االندونسي باللغة البينات كتابه يف شجري ابن أحسن حممد زاد

 حفظ على التالميذ لعون األسئلة الباب كل أخري ويف. التالميذ على الفهم لتسهيل باملادة

  . املادة

 يف كذلكو . الدراسية السنة كل يف يةاألول الدينية املدرسة يف االمتحان ثالثة هناك

  .االمتحان ذلك تأهيل يف التالميذ لتسهيل الزيادية األسئلة هناك الكتاب هذا


