
  

 

  الثانى الباب

  النظري الهيكل

  السابقة الدراسة . أ

 الدراسة. املكتبة ىف املوجودة السابقة الدراسة او املراجع الباحث أخذ البحث هذا ىف
 :فهي السابقة الدراسة ماأ. الفكر كوسيلة الثانية مقام تقع السابقة

 مسيةاال اجلملة تعليم طريقة تنفيذ)"3104057(  األمني سيف حملمد علمى حبث. 1
 مقدم علمى حبث" رنبانج الثالثة احلكومية الثانوية باملدرسة عشر احلادى الفصل ىف والفعلية

, العربية اللغة تعليم ىف الليسانس درجة على للحصول املقررة والشروط اللوازم لتأدية الرتبية إىل
 . 2009, مسارانج احلكومية االسالمية سوجنو وايل جامعة الرتبية كلية

 اجلملتان االساسية القواعد من أن عرفنا كما, العربية اللغة ىف أساسا احثالب ذكر
) . Nominal sentences( الفعلية واجلملة )Verbal Sentences( االمسية اجلملة يعىن, فقط

   .وتطبيقها والفعلية االمسية اجلملة إلقاء ىف املستخدمة بالطريقة يتعلق فيما الباحث ويبحث

 الباحث اختار لذا, الفعلية اجلملة من جزء مها الالزم والفعل ملتعديا الفعل أن وعرفنا
 البحث هذا ذلك إىل باإلضافة. التفكري ىف الثانية كاملصادر سابقة دراسة العلمي البحث هذا

 رأي حينما العلمي البحث كموضوع الالزم والفعل املتعدي الفعل أخذ للباحث يسبب
  .الالزم والفعل ياملتعد الفعل تعليم أمهبية الباحث

 القرأن روضة معهد ىف الصرف تعليم طريقة) "03199139( ألخوان علمى حبث .2
 الشروط إلكمال مقدم علمى حبث" مسارانج توغو كولون منكانج السلفي سالمياإل

 وايل جامعة الرتبية كلية, العربية اللغة تعليم ىف الليسانس درجة على للحصول املقررة
  . 2006, مسارانج ميةاحلكو  االسالمية سوجنو



 القرأن روضة مبعهد الصرف تعليم ىف املستخدمة الطريقة أن تكتب البحث هذا ىف
 ومشكالت, األمثلة مث القاعدة طريقة أو القياسية الطريقة مسارانج توغو كولون مانكانج

 التالميذ قدرة مسارنج توغو كولون مانكانج القرأن روضة معهد ىف الصرف وتعلم تعليم
 الوقت قصر, الصرف بتعليم كثريا اهتماما التالميذ يهتم وال, خمتلفة العربية للغةا على

 هذه حلل واحملاوالت الصرف تعليم ىف تناسب ال املستخدمة والطريقة, التعليمى
 أن طالب كل على جيب, الدراسية اجلماعة املعلم جعل الصرف وتعلم تعليم مشكالت

  .العربية اللغة مجلة ىف الصرف اعدةق بتطبيق واملمارسات التدريبات يكثر

 جلمع املكان ألن التفكري ىف سابقة دراسة العلمي البحث هذا الباحث اختار
  و التفكري ىف السهولة يسبب هذا. الباحث مبكان متقرب الباحثة حبثت اليت البايانات

  .التنظيم يف البحث هذا إجناز

 التعليم طريقة . ب

  التعليم طريقة. 1

 2.املعلومات إيصال كيفية هي الطريقة 1.الشيء ىف واملذهب ريالس لغة الطريقة
 من عمل من معينا هدفا ا ليحقق الفرد يرمسها الىت اخلطة هي: العام مبعناها والطريقة
 يرمسها الىت اخلطة هي الرتبية ىف طريقةالبا واملقصود. وقت اقتصار وىف جهد بأقل األعمال
 جانب ومن جانبه من وقت أقصر ىف التعليمية العملية من اهلدف ا ليحقق املدرس
  3.التالميذ

 :منها, العلماء بعض أراء بنظر" تعليم" لفظ وتعريف

 الىت Restructuring اخلربات بناء إعادة عملية هو التعليم طعيمة أمحد رشد قال .1
 أنه أخرى وبعبارة. والقيم واإلجتاهات واملهارات املعرفة بواسطتها املتعلم يكتسب
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 تتسع ما مبثل باملتعلم احمليطة البيئة عناصر تنظيم بواسطتها يتم الىت األساليب جمموع
 4.معينة تربوية خربات اكتسابه أجل من معان من البيئة كلمة له

 الشروط توفر عملية هو التعليم أن سعيد حممد مالك وحممد البشري مزمل حممد قال .2
 موقف ىف البيئة عناصر مع النشاط تفاعل على التلميذ تساعد الىت والنفسية املادية
  5.املمكنة الطرق أبسط مستخدما مدرسا معلم العملية ذه يقوم, حمدد

 واملعارف املعلومات نقل عملية هو التعليم أن الباحث عرف السابقة التعريفات من
 يةالتعليم ىف الطريقة وأما. املتعلم عقل إىل املعلم عقل من أو واملذاكرات الكتب من والعلوم

 والطريقة. التالميذ أذهان إىل املعلومات لتوصيل درسه إلقاء املدرس يسري الذى النظام فهي
 السبيل أقصر على مقصود إىل املعلم ا يوصل الىت الطريقة هي التدريس ىف املثلى أو القومية

  6.العقلي امللل له حيدث وال التلميذ جيتهد ال حبيث اجلهود ىف اإلقصاد مع

 وأقصر جهد بأقل الدراسية املواد ألهداف التالميذ حتقيق هي التعليم ةطريق وفائدة
 مل إحدامها ضعفت فإذا, واحد لعمل وجهان ومها, متالزمان الدراسية واملادة فالطريقة, وقت

  7.املطلوبة الصورة على العملية من اهلدف يتحقق

  :أمهها من كثرية أسس على تعتمد املناسبة التدريس طريقة واختيار

 املدروسة الىت املادة طبيعة .1

 .حتقيقها املدرس ينشد الذى التعليم ومستوى ونوع التالميذ منو خصائص .2

  8.وتكلفة ووقتا جهدا الطريقة اقتصادية مدى .3

  التعليم طرق أهمية. 2
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 يتوقف وعليها, حتسن ال أو النتيجة حتسن وا, التعليم ىف كبري أثر التعليم ولطريقة
 ال ألنه, تعليمه ىف خيفق قد ولكنه, املادة تغيري عاملا يكون ما كثرياف, فشله أو املدرس جناح
 وهي, الرتبية ىف املوضوعات أهم من فالطريقة. التالميذ عقول إىل يصل ا الىت الطريقة جيد

 بوضع الوزارة تقوم فقد, الدراسة ىف النجاح ويتوقف, التدريس مهنة عليه تبىن الذى األساس
 ىف احلديث وبادئ املدارس نظام قانون وفق الدروس جدول بعمل ارالنظ ويقوم, املناهج
 املاهر املدرس زال ما ولكن, حذفها أو مادة زيادة ىف احلرية للمدرسني الوزارة ترتك وقد, الرتبية

 جيدة كانت فإن عليه حيكم قد وبطريقة. الدراسة جناح ىف األوفر احلظ صاحب طريقه ىف
    9.رديئا دعُ  رديئة كانت وإن, عدجيًدا

 أن تصورنا فإذا, التعليم أركان من ركن الطريقة أن إىل النشط هذا مراجع ولعل  
 املدرس يعاجلها ومادة, الدرس يتلقى وتلميذا, الدرس يلقى مدرسا تتطلب التعليمية العمليلة

 هذا عالج ىف املدرس يسلكها الىت الطريقة وهو, أمهية له رابعا ركنا هناك فإن, التلميذ مع
 أن السديدة الطريقة وتستطع, الطريقة بنجاح_ كبري حد إىل_ يرتبط التعليم وجناح. الدرس
 من ذلك وغري, املدرسى الكتاب وصعوبة, التالميذ وضعف, املنهج فساد من كثريا تعاجل

  10.التعليم مشكالت

  التعليم طرق أنواع.3

 مادة من أكثر ا سيدر  ألن الصاحلة الطريقة وهي: العامة: وهي نوعان التعليم طرق  
  :نوعان العامة التعليم وطرق. معينة واحدة مادة ا تدرس الىت الطرق وهي: واخلاصة. دراسية

 ناحية من التالميذ منو راعية أي, فقط التعليم هدفها جتعل الىت الطرق وهي: قدمية طرق. أ 
 أو جسمية األخرى شخصية بنواحى اهتمام دون باملعلومات ذهنه حشو مبعىن, العقلية

 القدمية الطرق وهذه, التدريس طرق الطرق هذه تسمى ولذلك خلقية أو وجدانية أو إجتماعية
 :أنواع ثالثة
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 الرئيسي بالدور املدرس فيها يقوم الىت إخبارية أو اإللقائية الطريقة وهي: املدرس طريقة. 1
  .التعليمية العملية ىف

 العملية ىف الرئيسي بالدور التلميذ فيها يقوم الىت التنقيبية الطريقة وهي: التلميذ طريقة. 2
  .التعليمية

 اإلستقرائية والطريقة التحاورية الطريقة وتشمل: والتلميذ املدرس بني املشرتكة الطريقة. 3
 الطريقة وهي, والقياسية اإلستقرائية الطريقتني بني اجلامعة والطريقة القياسية والطريقة
  .هربارت

 شخصية نواحى مجيع من التلميذ منو رعاية إىل ترمى الىت رقالط وهي: حديثة طرق. ب
 جانب إىل تربوية أغراض إىل ترمى فهي. واخللقية والوجدانية واإلجتماعية واجلسمية العقلية

 ولذلك, التعليمية باألغراض تم مما أكثر الرتبوية باألغراض تم هي بل, التعليمية األغراض
   11.الرتبية طرق تسمى

 ال أا جيد الغاية هلذه املؤلفة الكتب ىف املعتمدة القواعد تعليم طرائق ىف اظرالن وإن  
  :طريقتني عن خترج

 مث, املختلفة والشواهد األمثلة مبالحظة الطريقة هذه تبدأ: االستنباطية االستقرائية الطريقة. 1
  .بينها جتمع الىت النحوية القاعدة استخالص

 الشواهد بتقدمي مث, النحوية القاعدة بعرض تبدأ الىت وهي: ةاالستنجائي القياسية الطريقة. 2
  12.مماثلة حاالت على بتطبيقها التالميذ أذهان ىف وترسخ تعزز ذلك بعد. لتوضيحها واألمثلة

  التعليمية العوامل. 4

 والطريقة واملادة واملتعلم واملعلم األهداف وهي عناصر سبعة على التعليمية العوامل  
  :يلى فيما ذلك عن الباحث ويشرح. وميوالتق والوسائل

  التعليمية األهداف. أ
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 ا ترتبط األخرى العناصر مجيع ألن املنهج من األول العنصر هي التعليمية األهداف  
 والنظام اتمع يسعى الىت املخططة التعليمية النتائج هي هنا باألهداف ويقصد. وثيقا ارتباطا

 إمكانام به تسمح الذى بالقدر بلوغها على الميذالت مساعدة إىل واملدرسة التعليمي
  .التعليمية املؤسسة وإمكانات قدرات ا تسم ومبا وقدرام

  :إىل التعليمية األهداف تقسيم وميكن  

  .ومعلومات حقائق من التلميذ يكتسب ما وهي, معرفة أهداف. 1

  .ةذهني أو جسدية مهارات من التلميذ يكتسب ما وهي, مهارية أهداف. 2

  13.واجتاهات قيم من التلميذ يتمثل ما وهي, وجدانية أهداف.3

  المعلم. ب

 العملية ىف هاما عنصرا املعلم وكان 14.يعرفها أمارة له جعل أي َعلمَ  من فاعل املعلم  
 لديه أنه كما, التعليمية املادة على التحسينات يدخل أن يستطيع اجليد املعلم ألن التعليمية

 مع التجارب على تسجيعهم مث ومن, اهتمامهم وإثارة للطالب املعنوية روحال رفع على القدرة
  .املطلوب التعليم نشاط

 الذي وهو األخرين العاملني بني الوسط هو املعلم إن بكر وقاسم يونس حممود قال   
 التام والعلم املتعلم دراسة يتضمن فعمله, للمتعلم املالئمة الالزمة املقدرة املعلومات من خيتار

 ترتيبا مرتبة له إيصاهلا عليه يسهل حىت املتعلم على منها يلقى ما وخباصة الدراسية باملعلومات
  15.ببعض بعضها ومرتبطا منطفيا

 وعي إىل حيتاج وهذا الضرورية غري بالوسائل اللغوي الدرس يزحم ال أن املعلم وعلى  
 إىل يؤدي قد واضح ضغر  هلا يكون أن دون الفصل ىف الوسيلة وجود ألن, تربوي وحتخطيط

 مالءمة مراعاة وجيب. الدرس مادة عن ويصرفهم الطالب أذهان يشتت كأن, عاكسة نتيجة
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 تفقد فإا, الدارسني بأعمار تتناسب مل إن ألا, احلياتية وخربام الطالب لعقول الوسيلة
    16.الرتبوية قيمتها

 تكن مهما ولكن, كثرية تإمكانا وتوافر جهود بتضافر رهن التعليمية العملية جناح  
 17.املناسبة والكتب, جيدة الربامج تكن ومهما, اإلمكانات غنية, اإلعداد حسنة املدرسة
 العملية ىف باملؤسس قائم ألنه, املعلم وظيفة تكن مل إذا القاعدة قليل كله هذا فإن ولكن

 فهم وهي املتنوعة تالكفاأ املعلم حيتاج فلذا. فاشلة أو ناجحة جيعلها أن قادر وهو التعليمية
 أساس وفهم, الوسائل واستعمال, الفصل بعملية والقيام, التعليمية بالعملية والقيام, املادة
 الوظيفة وعرف, التعليم ألمهية التالميذ إجنازات تقديرا, والتعلم التعليم بتبادل العمل, الرتبية

 وحبث والنتائج املبادئ هموف للمدرسة بإلدارة والقيام, والتوجيه لإلرشاد اخلدمة وبرنامج
  18.التعليمية للحاجات

  المتعلم. ج

 املعلومات يقبل من وهو. والتعلم التعليم عملية ىف العوامل إحدى من أحد املتعلم  
 غلى يوصلها أن املعلم يقصد الىت الدراسية املادة هي واملعلومات, املعلم يلقيها الىت واملعارف

, موقف كغموض متعددة مشكالت تواجهه, اإلنسان اية ىف هو املتعلم هذا وأن. تالميذال
 تقوم مجاعة ىف يعيش إنسان وهو, نفس ضيق أو, احلياة مواقف بعض ىف شخصية حرية أو

 ىف واملتعلم, واإلرشادات عليمات الت فيها وتلقى والتعليق, واملناظرة, واخلطبة, الندوة فيها
 رامو  التعلم ىف املتعلم على وجيب19.األجنبية اإلعالم وسائل من مقصود هدف العصر هذا
  :وهي

 اإلنتاج وكثرة التفكري قوة له .1

 واإلرادة الكبرية والرغبة العلم طلب ىف الطمع .2
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 للحفظ اإلستعداد فيه ويدخل اجلهد .3

 املال ىف استعداد .4

 .واملتعلم املعلم بني والوثيقة اجليدة العالقة .5

 20.الوقت فراعة ىف استعداد .6

 الكتساب السابقة الستة األمور هلم يكون أن للتالميذ غىينب, السابقة البيانات ومن
  .منهم قصد وما واملعارف العلوم

 اللغة تعليم وعملية, أهدافه إىل للوصول املتعلم ا يقوم العربية اللغة تعليم عملية إن
 جحيتا  القدرة هذه ولتحقيق العربية اللغة سيطرة على القدرة إىل للوصول املتعلم به يقوم العربية

  .املتعلم نفس من االهتمام وأشد اجلهد بذل إىل

  المادة. د

 باملادة واملقصود. باملادة أيضا يسمى احملتوى مثل العناصر من أحدا أن الباحث عرف  
 يوصلها أن املعلم تقصد الىت املعلومات وهي. التعليمية العملية ىف التالميذ يتعلمه الىت هي هنا
 ما وهي الشروط هلا بد ال الدروس مادة إن: بكر وقاسم نسيو  حممود قال كما. التالميذ إىل
  :يلى

  للزمان مالزمة تكون أن جيب) 1

  بصحتها موثقة املادة تكون أن جيب) 2

  التالميذ مبدارك مالئمة املادة تكون أن جيب) 3

  .املعلم معارف مقدار لتظهر ال التالميذ تفيد أن بقصد خمتارة املادة تكون أن ينبغى) 4

  21.عقليا ترتيبا مرتبة الدروس مادة تكوم نأ جيب)5
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 الىت والطريقة العقلى التالميذ رقى لدرجة املناسبة املادة إختيار من يتمكن لكى وذلك
  .املادة هذه إلقاء تناسب

  الطريقة. ه

 مها متالزمان التعليمية واملادة فالطريقة. التعليمية املواد أهداف لتحقيق وصيلة هي  
 الصورة على العملية من اهلدف يتحقق مل إحدامها ضعفت فإذا ,واحدة لعملية وجهان

 مل إذا اجلدوي عدمية تسبح املادة وغزارة,  املادة فقر يعوض ال الطريقة فحسن. املنشودة
  .جيدة طريقة تصادف

  ,شروط التعليم ىف اجليدة وللطريقة

  التعليمية املادة مع الطريقة تتالئم أن جيب. 1

  التعليمية موضوع مع ريقةالط تناسب أن ينبغى. 2

  والتشجيع التشويق أساليب على الطريقة تقوم أن جيب. 3

  الفردية الفروق تراعى أن ينبغى. 4

  ووسائله اإليضاح.  و

 من املدرس يستعمله ما كل هي العربية اللغة تعليم ىف الوسائل إن يونس حممود قال  
 املعلومات من فهما إليهم بةبالنس صعب هو ما تالميذه تفهيم ىف به ليساعده الوسائل
  22.اجلديدة

  :تستطيع الوسائل وألن

  التالميذ رغبة جتلب أن. 1

  التالميذ تفهيم ترتفع أن.2

  املعلومات تصلد أن- الوثيقة البيانات تعطي أن.3
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  23البيانات بتفسري تسهل أن.4

  :فهي املستخدمة  التعلمية وسائل أما

  :السبورة استعمال

 ومن, وتعلم عناية إىل السبورة استعمال وحيتاج, التدريس ىف عنها غىن ال أداة فهي
  :استخدامها ىف املدرس على جيب ما أهم

  .تنظيمها يتوخى وأن, مقروء واضح خبط عليها يكتب أن .1

 .الكثرية بالتفاصيل فيزمحها, السبورة استخدام ىف يسرف أال .2

 الطباشري باستخدام, والفرجار, واملنقلة  كاملسطرة األدوات عليها الرسم ىف يستخدم أن .3
 .لالنتباه وجذبا تشويقا أكثر الرسوم جلعل امللونة

 .عليها يكتب ما بوقفته حيجب أال .4

 وشامال موجزا خلض يكون أن وجيب, واملخلص الدرس وعنوان اليوم تاريخ عليها يثبت .5
 ويكتب, عليها الكتابة ويالىف وقتا املدرس يضيع ال حىت, للدرس اجلوهرية للعناصر
 .التالميذ أفواه من ويؤخذ, مراحل على امللخص

 أو للتسويد واأليسر,  فيه ليسجل األكرب وهو األمين: قسمني إىل السبورة تقسيم ويكمن .6
 .التوضيحية للرسوم

  :واخلرائط والرسوم املصورات استعمال

 نثبتها وتوضحها تقرا حمسوسة بواسائل املعلومات ربط ىف كبرية قيمة الوسائل هلذه
, واهتمامهم التالميذ لشوق مثريا الدرس جلعل ضرورية وسائل أا كما, التالميذ أذهان ىف

 واستخالص التفكري إىل وحتفرهم, والتصور االنتباه وتركيز املالحظة على التالميذ وتعود
  :يأتى ما فيها يتوفر أن جيب, منها املقصود الغرض الوسائل هذه حتقق ولكى منها املعلومات
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  .الفصل تالميذ مجيع يراها حبيث مناسب مكان من وتعرض, اضحةو  كبرية تكون أن .1

, فيه اجلوهرية بالنقط وترتبط, الدرس على تنصب حبيث اختيارها املدرس حيسن أن .2
 التالميذ انتباه حتول الدرس عن بعيدة أشياء على الرسوم أو الصور تشمل أال وحيب

 .عنه

 .املدرس من وتفسري إيضاح إىل حتتاج ال حبيث, اللبسطة فيها يراعى أن .3

 .ملونة تكون أن وحيسن, لالهتمام ومثري مشوقة تكون أن .4

, التالميذ انتباه إليها انصرف الدرس أول ىف عرضت إذا ألا, مناسبتها ىف تعرض أن .5
 .الدرس عن وحتول

 املعلومات استخالص التالميذ فيكلف الوسائل هذه استغالل املدرس حيسن أن جيب .6
 التالميذ عليها وجيب. اخلريطة أو الرسم أو الصورة على سئلةأ إليهم ويوجهه, منها

 .الوسائل هذه باستخدام

 الدرس على تطغى اال فيجب, غايات وليست وسائل والرسوم واخلرائط والصور .7
, الدرس مبوضوع وعالقتها, ارتباطها فينسون, التالميذ اهتمام على وتستحوذ
 .الدرس مبوضوع ئلالوسا هذه ربط حيكم الذى هو الناجح واملدرس

 عليه يسهل حىت وترتيبها عليها واحملافظة الوسائل هذه بصيانة املدرس يعىن أن جيب .8
 .احلاجة عند إليها الرجوع زمالئه وعلى

  :التدريس ىف السنيما استعمال

 تثري. ومسعية بصرية إيضاح وسيلة ألا, قيمة اإليضاح وسائل أعظم من السينما
 إثارة على تساعد أا كما. واقعية وحياة حركة من األفالم ىف امل, وشغفهم التالميذ شؤون
 يتسطيع لن فهو الوصف على قدرة من املدرس أويت ومهما,  انتباهم وتركيزهم التالميذ اهتمام

 نتقلنا فهي اجلغرافية تدريس ىف املثلى الطريقة هي والسينما. بتوضيحه الفلم يقوم ما يوضح أن
 حياة على وتظهرنا, االستوائية الغايات جماهل إىل أو, القطبية قاملناط إىل البصر ملح ىف

 تبعث التارخيية واألفالم. األار وخوافق كالرباكني الغربية والظواهر البلدان وعجائب الشعوب



 أبطاله مع حنيا وجتعلنا وجيزة فرتة ىف التاريخ حوادث وتعيد العصر بطابع وحتيط حيا التاريخ
 على تظهرنا فهى العلوم توضيح ىف كبرية قيمة وللسينما. واألحداث عالوقائ تسلسل ونعاين
 الصناعات بعض ا متر الىت املراحل لنا وتوضح, واحليوان الطري وغرائب البحار أعماق

, املنسوجات كصناعة شيئا العادى املواطن أو الطفل عنها يدرى ال والىت األنظار عن احملجوبة
  .والورق, والسكر, واآلالت

. عرضه طريقة يكيف مث, أوال الفلم املدرس يدرس أن العرض طريقة ىف راعىوي
 املدرس توىل صامتا كان فإذا الفلم يعرض مث, الدرس أول ىف الفلم ملوضوع ميهد أن وحيسن
 يعقب مث العرض أثناء الشرح من يقلل أن فعليه ناقطا الفلم كان وإذا. ذلك أثناء عليه التعليق
 اإلجابة أو, تلخيصه أو عليه بالتعليق ومطالبتهم الفلم موضوع حول ذالتامي مناقشة العرض

  .مبوضوعه تتعلق أسئلة على

 ومناسبال, املنهج مبوضوعات وثيقة صلة على يكون أن الفلم اختيار ىف ويراعى
, التعليمية املناطق من أو الرتبية بوزارة السينما إدارة من األفالم وتطلب, التالميذ إدراك ملستوى

    24.املناسب الوقت ىف, املناسب املكان إىل, املناسب الفلم يصل أن  املهم كنول

  التقويم. ز

 وهو. التعليم أهداف إىل وصوهلم ىف التالميذ تقدم ملعرفة اختيبارات هو التقومي
 كما, الرتبوية وتطبيقاا إليها تستند الىت الفروض صحة مدى عن األدلة ا جنمع الىت الوسيلة

 حيتويها الىت اخلربات مع وتفاعلهم التالميذ تعلم ومدى املعلم كفاءة على للحكم وسيلة أنه
  25.التعليمية العملية حتسني إىل أساسية بصفة التقييم أو التقومي ويهدف. الدراسى املنهج

 العادة األسئلة على جرت وقد. األسئلة فهي غالبا املستخدمة التقومي أالت واما
 الىت واألسئلة) 2( التمهيد أسئلة)1: (وهي الدرس مراحل مع تتفقى عأنوا  ثالثة إىل بتقسيمها

  :منها والغرض األنواع هذه يلى وفيما. املراجعة أو التطبيق وأسئلة) 3( العرض أثناء تلقي

 التمهيد أسئلة )1(
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 مشكلة إثارة املمكن من أن الباحث ذكر وقد, الدرس مقدمة ىف وتلقى
 ىف كلها ومراحله الدرس عناصر وتساهم, منه الغرض حتدد, الدرس مقدمة ىف واحدة
 معرفة منها الغرض يكون الدرس مقدمة ىف أسئلة املدرس يلقى أن وميكن حلها

 املعلةومات الستقبال أذهام لتهيئة, الدرس موضوع عن الساقة التالميذ معلومات
 وضوعمب التالميذ اهتمام توجه إىل وتؤدى قليلة األسئلة هذه تكون أن وجيب اجلديدة
  .الدرس

 العرض مرحلة ىف تلقى الىت الألسئلة )2(

 بعد خطوة تفكريهم وتوجيه, بالتفكري التالميذ اهتمام إثارة منها والغرض
 من النتائج واستخالص, واملقارنة, والربط والتذكر, للمالحظة الدرس ىف أخرى
 قبل املعلومات واسرتجاع, واخلرائط الصور من املعلومات واستخالص, األمثلة

  .فعالية إجيابية دورهم وجتعل, الدرس ىف التالميذ اشرتاك تضمن وهي. لخيصهات

 تتبع ويتأكد, للحقائق التالميذ فهم مدى على بواسطتها يتعرف أنه للمدرس وأمهيتها
 أنواع على وهى. معلومات من التالميذ ينقص عما له وتكشف, للدرس التالميذ

  :أمهها

 املشكالت وهي: الدرس مراحل من لةمرح كل بداية ىف املطروحة األسئلة .1
 مرحلة من املدرس انتقل وكلما. مراحله بعدد الدرس إليها ينقسم الىت اجلزئية

 اإلجابة ىف املرحلة عناصر تساهم جيدا سؤاال أو مشكلة اثار أخرى إىل
 .عليه

 منها والغرض. مرحلة اية ىف تلقى الىت األسئلة وهى: االسرتجاعية االسئلة .2
 األسئلة هذه على إجابام من أى, التالميذ أفواه من امللخض أخذ

 .السبورة على لتسجيلها

 بني املقارنة مثل االختالف وأوجه الشبه أوجه تظهر الىت: املقارنة أسئلة .3
 أو منها كل وأفراد  النباتات أنواع بني املقارنة أو. والفرات والدجلة, النيل

 .واملخلوط الكيمائي املركب بني املقارنة



 أو, بعض بعضها ومراحله الدرس عناصر ربط ىف كبرية وقيمتها: الربط سئلةأ .4
 .املقدمات على النتائج ترتيب أو, السابقة بالدروس الدرس ربط

 على التالميذ توجه واخلرائط كالصور: اإليضاح وسائل على أسئلة .5
 .منها املعلومات استخالص

 هذه ويستخدم. لقيةاخل األحكام وإصدار للنقد: التقومي أو احلكم أسئلة .6
 الرتبية ىف القلعة مذحبة مثل احلوادث على للتعليق التاريخ دروس ىف األسئلة
 .السلوك مناذج على للحكم الوطنية

 املراجعة أو التطبيق أسئلة )3(

 أن وحيسن. كله الدرس اية ىف أو, الدرس مراحل من مرحلة كل ىف وتلقى
 حول املعلومات جتميع على تالميذال مساعدة إىل واملراجعة التطبيق اسئلة دف
 التدريس ىف سار قد املدرس كان فإذا. جديدة وحدات ىف لتأتلف, جديدة حماور
 يكلفهم أو. منطقيا ترتيبا الدرس ترتيب التالميذ يسال, السيكولوجي الرتتيب على

 دراسة فبعد. منه أصغر حمدد إقليم على, إقليم دراسة ىف اتبعت الىت الطريقة بتطبيق
 ىف وميكن.  النواحى مجيع من اجلزيرة إقليم دراسة إىل التطبيق أسئلة تتجه سودانال

, والربط, التكميل أسئلة مثل. احلديثة االختبارات أسئلة استخدام واملراجعة التطبيق
  .امللخص هم املراجعة ىف التكميل سؤال يصبح أن وميكن. واخلطاء الصواب وأسئلة

  : اجليدة األسئلة شروط  

  .الدرس   عل وتنصب, صحيحة وصيغتها واضحة موجزة يتكون نأ.  1

  .واحد وقت ىف أشياء عدة السؤال يتناول فال, اهلدف حمدودة تكون أن.  2

 على باإلجابة األذكياء تكليف ويراعى, التالميذ إدراك مستوى تالئم أن . 3
  .السهلة األسئلة على باإلجابة والضعفاء, الصعبة األسئلة

 أو بنعم إجابتها تكون وأال, التخمني على تشجع وأال, إحيائية نتكو  ال أن. 4
  .بال



 أو, املقاعد ترتيب اتباع عدم ويراعى, التالميذ على عادال توزيعا توزع أن. 5
  .دوره بانتهاء الدرس عن التالميذ يشتغل ال حىت, لألمساء األجيدي الرتتيب

  .امللتفت غري أو دالشار  التلميذ أخر إىل وقت من أسئلة توجيه حيسن. 6

 ىف تكون الىت األسئلة على يشجعهم وأن, التالميذ بأسئلة املدرس يرحب أن وجيب
  26.وتساؤهلم اهتمامهم مبواضع الدرس ربط ىف ويشتغلها. الدرس موضوع

 والالزم المتعدي الفعل تعليم. ج

  المتعدي الفعل. 1 

  .به  ملفعولا إىل ويتجاوزه, فاعله أثره يتعدى ما وهو  املتعدي الفعل

 الفاعل اوزته ااوز والفعل , به املفعول على لوقوعه الواقع الفعل: أيضا ويسمى
 الطاِلبُ  ِاْجتَـَهدَ : مثل, به املفعول إىل تعود الىت الضمري هاء يقبل أن وعالمته. به املفعول إىل

  .أُْسَتاُذهُ  فََأْكَرَمهُ 

 الفعل تعدي على داللة تكون فال, رواملصد الظرف إىل تعود الىت الضمري هاء أما(
َلةِ  َجتَملَ : مثل والثاىن, ُزْرتُهُ  اجلُْْمَعةِ  يـَْومَ : مثل فاألول. حلقته إن  يـََتَجمُلهُ  َكانَ  َجتَمالً  بِاْلَفِضيـْ

 الثاىن املثال وىف, فيه مفعول أا على النصب موضع ىف األول املثال ىف فاهلاء. الصاِلحُ  َسَلُفكَ 
  27).مطلق مفعول أا على نصب عموض ىف

  ُعِملْ  َحنْوُ  ِفْيهِ  َمْصَدرٍ  َغْريِ  َها   َتِصلْ  َأنْ  اْلُمَعدى اْلِفْعلِ  َعالَمةُ 

 28اْلُكُتبْ  َتَدبـْرتُ  َحنْوُ  فَاِعلٍ  َعنْ    يـَُنبْ  ملَْ  ِإنْ  َمْفُعْوَلهُ  ِبهِ  فَاْنِصبْ 

  :مثل, أكثر أو واحد به مفعول إىل حيتاج بل, بفاعله يكتفى ال الذى هو املتعدي الفعل

  .واملالِ  بالعلمِ  ْجمَدها الدولُ  تـُْبىن
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26

 .90-87.ص), سنة بدون, مصر مكتبة: مصر(, النفس وعلم التربية أصول, وغريه العففى اهلادى حممد 

27
 .23. ص), 2007, الفكر دار: بريوت, (العربية الدروس جامع, الغالييىن مصطفى  

28
 .137-136. ص), سنة بدون, قدس ارةمن ومطبعة مكتبة: قدس(, المسالك أوسط, مصطفى بشرى 



  .لِْلُبطُوالتِ  سجال  التاريخ َعِلْمتُ 

رًا الصْلحَ  اْلُمَتَخاِصمْنيِ  َأْخبَـْرتُ    29.َخيـْ

: أى, بنفسه به املفعول نصب إىل الفاعل رفعَ  جياوز ما: أى, ااوز الفعل يسمى
 هذا ىف وهو, ااوزة يعىن فالتعدى, ومتعديا واقعا كذلك مىويس, جر حرف واسطة دون

  :عالمتان وله, به مفعول إىل فاعَله الفعل جماوزةَ  يعىن الباب

 املوضوعُ , َكَتْبُتهُ  الدرسُ : فتقول, له مصدر غري على تعود هاء به تصل أن: أوهلما
 وهو, به مفعول نصب حمل ىف مبىن ضمري السابقة األمثلة ىف) اهلاء, (َحسْنُتهُ  اخلَْط , َفِهْمُتهُ 
  .الفعل مصدر على عائدا وليس, املبتدأ اإلسم على يعود

 إال سابق اسم عل يعود الضمري هذا مثل ُجبعل أن يستطيع ال الالزم الفعل ىف أما
 أَِغْيبُ  اْليَـْومِ  ُحمَاَضرَةُ , إِلَْيهِ  َقِدْمتُ  الصِدْيقُ ,ِمْنهُ  َخَرْجتُ  اْلَمْنزِلُ : فتقول, اجلر حرف بواسطة

َها  بواسطة إال الفعل إليه يصل ال الفعل على السابق اإلسم على العائد الضمري أن تلحظ. َعنـْ
  .اجلر حرف

, النزولَ  نزلتُ : أى, نـَزَْلُتهُ : تقول كأن مصدره ضمري إىل الالزم الفعل يصل أن وجيوز
  .الفعل مصدر على يعود فالضمري

 أو جر حبرف مقرتن غري تام مفعول اسم عدياملت الفعل من يضع أن: واألخرى
 نائب) خلق, (خلقه حممود علي: فتقول, واسطة بدون الفاعل نائب إىل يصل: أى, ظرف

 لنائب رفَعه وتلحظ), حممود( املفعول اسم فيه والعامل, الضمة رفعه وعالمة, مرفوع الفاعل
  واسطة بدون الفاعل

 حرف بواسطة إال الفاعل نائب إىل الزم الالزم الفعل من املصاغ  املفعول اسم ولكن
ُزْولٌ  الصديقُ : فتقول, اجلر  ومل), نزل( الالزم الفعل من املفعول اسم) منزول( حيث, إِلَْيهِ  َمنـْ

  30).إىل( اجلر حرف بواسطة إال فاعله نائب إىل يصل
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 .75. ص), 2008, العربية األفاق دار: اهرةالق(, العربية تعليم إلى المدخل, إبراهيم اجلبار عبد رجب 

30
 .118- 117. ص, الثاىن اجلزء), 2007,للجامعات النشر دار: مصر(, العربى النحو, بركات إبراهيم إبراهبم 



 حنو, أكثر أو واحد به مفعول إىل الفاعل من أثره يتجاوز الذى الفعل هو املتعدي 
َواءَ  َخاِلدٌ  بَ َشرِ  ْلِمْيذَ  اُألْسَتاذُ  َمَنحَ , الدالضمري هاء يقبل أن املتعدي الفعل وعالمة. َمَكافَأَةً  التـ 
  .به املفعول إىل تعود الىت

 به املفعول وهو الَوْرَدةَ  َقَطْعتَ : حنو مباشرة بنفسه يتعدي أنه إما املتعدي والفعل
  .صريح غري وهو ِبهِ  تُ َمَررْ : حنو اجلر حرف بواسطة وإما الصريح

 أريد إذا يشُكل شَكل فالفعل متعديا أخرى ومرة الزما مرة الواحد الفعل يستعمل قد
 الكالم تقيد أردت وإذا, الزم فهو) والتبس اختلط اي علي  األمر شَكل( التبس معىن به

  .متعد فهو اُْشِكُلهُ  النص  شَكلت: حنو اإلعراب حبركات

 َرِغبَ : حنو بواسطته يتعدي الذى اجلر حرف حبسب عناهم خيتلف ما األفعال من
  31.إِلَْيهِ  وابـْتَـَهلَ  وَسَألَ  طََلبَ  أي إِلَْيهِ  ورِغبَ , تـَرََكهُ  أي َعْنهُ  وَرِغبَ  ِإلَْيهِ  وَمالَ  َأَحب  أي: ِفْيهِ 

  واحد به مفعول إلى المتعدي . أ

 -غفر شرب - كتب: حنو العربية اللغة ىف كثري وهو واحد به مفعول إىل املتعدي
    .أخذ عّظم - أكرم

  مفعولين إلى المتعدي .ب

  :قسمني إىل ينقسم مفعولني إىل املتعدي

 .وخربا مبتدأ أصلهما وليس املفعولني تنصب أفعال )1

 - َسَقى - َأْطَعمَ  -َرَزقَ  - َعلَ◌مَ  - أَْلَبسَ  - َكَسا -َمَنعَ  -َمَنحَ  -َسَألَ  - أَْعَطى: حنو
 الَكْسَالنَ  َمنَـْعتُ , َجائِزَةً  اْلُمْجَتِهدَ  َمَنْحتُ , ِكَتابًا َأْعطَْيُتكَ : ولتق. َوَهبَ  - َأْسَكنَ  - َزودَ 

 .اَألَدبَ  َسِعْيًدا َعلْمتُ , َوَساًما اْلُمْجَتِهدَ  اَْلَبْستُ , ثـَْوبًا الَفِقيـْرَ  َكَسْوتُ , التَـنَـزهَ 

 .وخربا مبتدأ أصلهما مفعولني تنصب أفعال )2

  :قسمان وخربا تدأمب أصلهما مفعولني تنصب أفعال
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 .28- 27. ص), سنة بدون, الفكر دار(, وصرفها نحوها العربية اللغة فى المرجع, رضا علي 



  .القلوب أفعال األول . أ

 .التحويل أفعال والثانى . ب

 - َوَجدَ  - َدَرى -َعِلمَ  - َرَأى: هي مفعولني إىل املتعدية القلوب أفعال: القلوب أفعال . أ
  32.َهبْ  -َزَعمَ  - َعد  - َحَجا -َجَعلَ  -َحِسبَ  - َخالَ  - َظن  - تـََعلمَ  - أَْلَفى  

 قائمة فمعانيها الباطن باحلس اإلدراك األ القلوب أفعال األفعال هذه مسيت
 كل وفهم, عرف: فإن, مفعولني إىل يتعدى قليب فعل كل وليس. والعقل بالقلب
  .به مفعول إىل يتعدى ال الزم حزن أن كما واحد مفعول إىل يتعدى منهما

: أي( اقتصارا أواحدامها مفعوالها حيذف أن األفعال هذه ىف جيوز وال
 على يدل لدليل: أي( إختصارا, أحدمها سقوط أو, طهماسقو  وجيوز). بالدليل
: فتقول ُمَساِفرًا؟ َخاِلًدا ظَنَـْنتَ  َهلْ : يقال كأن, لدليل معا فسقوطهما). احملذوف

: القصص( تـَْزُعُمْونَ  ُكْنُتمْ  الِذْينَ  ُشرَكاَِئيَ  أَْينَ : تعاىل قال. ُمَساِفرًا ظَنَـْنُتهُ  أي, ظَنَـْنتُ 
  ):الطويل من( األسدى الُكَمْيت الشاعر وقال. ُشرَكاَِئي تـَْزُعُمْونـَُهمْ  ُكْنُتمْ  َأيْ ), 62

  ةِ  أَمْ ,  ِكَتابٍ  بَِأيةٍ  بِأَيُهمْ  تـََرى    ُسنَعارًا ُحبـ  َوَحتَْسبُ , َعَلي  

  .ُمَساِفرًا َوَحتَْسُبهُ : أي

 أَُظن : ولفتق ُمَساِفرًا؟ َأَحًدا َتُظن  َهلْ :  يقال كأن, لدليل أحدمها وسقوط
  .ُمَساِفًرا َخاِلًدا َأُظن : أي, َخاِلًدا

 َما َخيَلْ  أي, َخيَلْ  َيْسَمعْ  َمنْ : قوهلم لدليل املفعولني حذف فيه جاء ومما
  .ّحقا يسمُعه

 هو وهذا. أحدمها يف وال فيهما ال, جيز مل, دليل احلذف على يدل مل فإن
  .النحويني مذاهب من الصحيح
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 .24. ص), 2007, الفكر دار: لبنان - بريوت, (ةالعربي الدروس جامع, الغالييىن مصطفى 



 يفيد ونوع), اجلازم االعتقاد وهو( اليقني يفيد نوع: وعانن القلوب وأفعال  
  ).األمر وقوع رجحان وهو( الظن

 أَْلَفى - َوَجدَ  - َدَرى  - َعِلمَ   - رََأى: ستة مفعولني تنصب الىت اليقين أفعال. 1
  .تـََعلمَ 

: حنو البصرية اما. اليقينية اي علم مبعىن الىت هي مفعولني تنصب الىت ورأى  
 البَـْردُ : قلت إذا أما. حاال الثاىن ويعرب واحدا مفعوال فتنصب بَاِكًيا لَوَلدَ ا رَأَْيتُ 

 حنو َظن  مبعىن رََأى تأتى وقد, أبصر مبعىن ليست) هنا( فرأى) أصاب اي( َرآهُ 
  .َقرِيـًْبا َلُمهُ َونـَعْ  بَِعْيًدا َيظُنـْونَهُ  أَنـُهمْ  اي َقرِيـًْبا َونـَرَهُ  بَِعْيًدا يـََرْونَهُ  ِإنـُهمْ : تعاىل قوله

 تنصب فهي املنامية اي الرؤيا مصدرها الىت احللمية رأى اليقينية رأى ومثل  
, ثان مفعول) ملكا(و اول مفعول فالياء. َمَلًكا اْلَمَنامِ  ِىف  رَأَيـَْتِين : حنو, مفعولني
) مخرا أعصر( ومجلة اول مفعول فالياء. َمخْرًا أَْعِصرُ  أَرَاِين  ِإىن : تعاىل قوله وكذالك

  .ثان به مفعول نصب حمل ىف

 وإن, اجلازم اإلعتقاد حبسب أو, الواقع حبسب اليقني يكون أن الفرق  
: تعاىل قوله ىف األمران إجتمع وقد. املعتقد إىل بالنسبة يقنيٌ  ألنه, الواقع خالف
 اْلِبْعثَ  َأن  يـَْعَتِقُدْونَ  إنـُهمْ : أي). 7-6: املعارج( َقرِيـًْبا َونـَرَهُ . بَِعْيًدا يـََرْونَهُ  ِإنـُهمْ 
  ىف البعد تستعمل العرب ألن, باإلمتناع البعد ُفسر وإمنا. َواِقًعا َونـَْعَلُمهُ , ُممَْتِنعٌ 

  .للحصول والقرب, اإلنتفاء

). 10:املمتحنة( ُمْؤِمَناتٍ  َعِلْمُتُمْوُهنَ  فَِإنْ :  حنو َواْعتَـَقدَ  تـَيَـقنَ  مبعىن َعِلمَ   
  .ثان به مفعول وجمتهدا اول به مفعول الكافف, جمتهدا علمتك

, األمر  علمت: حنو, واحد به مفعول إىل متعد فهو َعَرفَ  مبعىن كان فان  
 َشْيًئا تـَْعَلُمْونَ  الَ  أُمَهاِتُكمْ  بُطُْونِ  ِمنْ  َأْخَرَجُكمْ  َواهللاُ : تعاىل قوله ومنه, عرفته: أي
  ).78: النحل(



 أو بنفسها واحد مفعول إىل تعدت أَْدَركَ  ,َأَحَاط, َشَعرَ  مبعىن كانت وإن
  .وبالشيء الشيء علمت: مثل, بالباء

َقةَ  َدَرْيتُ : حنو, َعِلمَ  مبعىن َدَرى  اول به مفعول فاحلقيقة, واضحةً  احلَِْقيـْ
  .ثان به مفعول وواضحة

 هذا ويكون, به دريت: تقول, بالباء واحد إىل الفعل هذا يعتدى أن واألكثر
  .َخَدْعُتهُ  أي الَعُدوى َدَرْيتُ : حنو, لواحد فيتعدى َخَتلَ  عَ َخدَ  مبعىن الفعل

 اول به مفعول فاحلق. ُمْنَتِصرًا احلَْق  َوَجْدتُ : حنو, َواْعتَـَقدَ  َعِلمَ  مبعىن َوَجدَ  
  .ثان به مفعول ومنتصرا

 واحد مفعول إىل تتعدى فاا بِهِ  ظََفَرتْ  او َعَلْيهِ  َحَصَلتْ  مبعىن كانت فان
  .اْلَقَلمَ  َوَجْدتُ : حنو

 واذا الزم فهو باكياً  َعَلْيهِ  َوَجدَ : حنو, وَغِضبَ  َحِقدَ  مبعىن وجد كانت وان
  .أيضا الزم فهو ُحبا َأَحبهُ  أي َوَجًدا ِبهِ  َوَجدَ : حنو, َأَحبهُ  مبعىن كان

  .نَاِفًعا الصْدقَ  اَْلَفْيتُ : حنو, واْعتَـَقدَ  َعِلمَ  مبعىن اَْلَفى

: تعاىل كقوله واحدا مفعوال نصب عليه َوَحَصلَ  به ظَِفرَ  مبعىن نكا واذا
  ).25: يوسف. (اْلَبابِ  َلَدى َسيَدَها َوأَْلَفَيا

  ):الطويل من( الشاعر كقول وِاْعَتِقدْ  ِاْعَلمْ  مبعىن تـََعلمْ  

  َواْلَمْكرِ  لِ التَحي  ِىف  بُِلْطفٍ  فـََباِلغْ     َعُدوَها قـَْهرَ  النـْفسِ  ِشَفاءَ  تـََعلمْ 

  . ثان به مفعول قهرا اول به مفعول وشفاء

: حنو, واحد إىل متعد فهو يـَتَـَعلمُ  تـََعلمَ  اما لالمرية مالزم جامد الفعل وهذا
  33.َدْرَسهُ  الطاِلبُ  تـََعلمَ 
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 .30-29.ص), سنة بدون, الفكر دار(, وصرفها نحوها العربية اللغة فى المرجع, رضا على 



 نوع: نوعان) الشيء وقوع رجحان تفيد ما وهي( الظن أفعال الظن أفعال.2
  .فحسب للظن يكون ونوع, للظن كونه البوالغ واليقني للظن يكون

  .َحِسبَ  - َخالَ  - َظن : أفعال ثالثة األول فالنوع

 الطويل من( الشاعر كقول - الشيء وقوع لرجحان وهو -َظن:(  

َها َكانَ  ِفْيَمنْ  فـََعرْدتَ    َصالًِيا, احلَْْربِ  َلَظى َشبتْ  ِإنْ , ظَنَـْنُتكَ    .ُمَعرًدا ِفيـْ

). 46: البقرة.(َربـُهمْ  ُمَالُقوا أَنـُهمْ  َيظُنـْونَ  اَلِذْينَ : تعاىل كقوله, لليقني تكون وقد
  .واعتقدوا علموا: أي), 118: التوبة.(إِلَْيهِ  ٍإال  اهللا ِمنَ  َمْلَجأَ  الَ  َأن َوظَنـْوا: وقوله

 ،أي, ُفالَناً  اْلَقاِضى َظن : مثل, واحد إىل متعدية فهي, اتـَهمَ  مبعىن كانت فإن
  .اِتـَهَمهُ 

  لرجحان الىت َظن  مبعىن وهي -َخالَ 

 ِمنَ  أَْغِنَياءَ  اْجلَاِهلُ  َحيَْسبـُُهمُ : تعاىل كقوله َظن  مبعىن, لرجحان وهي - َحِسبَ 
  34)273: البقرة.(التـَعففِ 

  .َهبْ  -َزَعمَ  - َعد  - َحَجا - َجَعلَ : أفعال مخسة الثاىن والنوع

 الرْمحنِ  ِعَبادُ  ُهمْ  الِذْينَ  اْلَمالَِئَكةَ  َوَجَعُلْوا: تعاىل كقوله َظن  مبعىن - َجَعلَ 
  ).19: الزخرف.(ِإنَاثَا

 َوَجَعلَ : تعاىل كقوله, واحد إىل تعدت أَْوَجبَ  مبعىن أو أَْوَجدَ  مبعىن كانت فإن
  .وأْوَجدَ  َخَلقَ : أي), 1: األنعام.(َوالنـْورَ  الظُلمَاتِ 

  )البسيط من( عرالشا كقول. َظن  مبعىن - َحَجا

  .ُمِلماتُ  يـَْوُما بَِنا أََلمتْ  َحىت       ثِقةٍ  َأَخا َعْمرٍ  أَبَا َأْحُجْوا ُكْنتُ  َقدْ 
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" وَحِفظَ  َكَتمَ " مبعىن أو" وَمَنعَ  َرد " مبعىن أو" اْلُمَحاَجةِ  ِىف  َغَلَبهُ " مبعىن كانت فإن
, فـََغَلْبُتهُ  فَاطَْنُتهُ : أي, فَحَجْوتُهُ  ْيُتهُ َحاجَ : تقول, واحد إىل متعدية فهي", َساقَ " مبعىن أو

 الرْيحُ  وَحَجتِ , َوَحِفْظُتهُ  َكَتْمُتهُ : أي, السر  وَحَجْوتُ , َوَرَدْدتُهُ  َمنَـْعُتهُ : أي, ُفالَناً  وَحَجْوتُ 
َنةً  َها: أي, َسِفيـْ   .َساقـَتـْ

: مثل", خبَِلَ " مبعىن أو ,بِاْلَمكاَنِ  َحَجا: مثل", أَقَامَ  أَوْ  َوَقفَ " مبعىن كانت وإن
  .الزمة فهي, بِهِ  َضن : أي, بِالشْيءِ  َحَجا

 مبعىن -َعد  الطويل من( الشاعر كقول َظن:(  

  .اْلُعْدمِ  ِىف  َشرِْيُككَ  اْلَمْوَىل  َوَلِكنَما    اْلِغَىن  ِىف  َشرِْيَككَ  اْلَمْوَىل  تـَْعُددِ  َفَال 

 َحِسْبُتهاَ : أي, الدرَاِهمَ  َعَدْدتُ : مثل, واحد إىل تعدت" َأْحَصى" مبعىن كانت فإن
  .َوَأْحَصْيتـَُها

  :الشاعر كقول رَاِجًحا ظَنا َظن  مبعىن - َزَعمَ 

َا      ِبَشْيخٍ  َوَلْستُ , َشْيًخا َزَعْمَتِين  ْيخُ  ِإمنَمنْ  الش  َدبِْيباً  يَِدب.  

 مظنة ونيك قول حكاية وهو, الفاسد للظن تستعمل أن َزَعمَ  ىف والغالب
 َمِطيةَ  َزَعُمْوا: يقولون ولذلك, كذبه يعتقد فيما أو, فيه يشك فيما فيقال, للكذب
 وكان كالما قال من أن العرب عادة ومن. للكذب مركب الكلمة هذه إن: أي, اْلَكْذبِ 
  .به القائلون ذم موضع كل ىف الكرمي القرأن ىف جاء وهلذا. ُفالَناً  َزَعمَ : قالو كاذبا عندهم

 املشكوك أو, الفاسد أو, الراجح الظن معىن عن جمردا,القول مبعىن الزعم يرد قدو 
, اجلر حبرف واحد إىل تعدت", بِه َكَفلَ " مبعىن أو" ورَأس تََأمر" مبعىن زعم كانت فإن. فيه

: أي, َمالِ َوبِالْ  ِبُفَالنٍ  وَزَعمَ , ورأسهم عليهم تأمر: أي, َزِعْيمُ  فـَُهوَ  اْلَقْومِ  َعَلى َزَعمَ : تقول
  .الزم فهم, يطيب أخذ: أي, اللَنبُ  َزَعمَ : وتقول, وضمنه به كفل

  :الشاعر كقول. ظن مبعىن, األمر بلفظ -َهبْ 

  َهاِلكاً  اْمراََءةً  فـََهْبِين  َوِإال     َخاِلدٍ  أَبَا َأِجْرِين  فـَُقْلتُ 



 بل, القلوب فعالأ من تكن مل, َماالً  الُفَقرَاءَ  َهبْ : مثل, اهلبة من أمرا كانت فإن
 أن فيها الفصيح على. وخربا مبتدأ أصلهما ليس مفعولني تنصب الىت  َوَهبَ  من هي

 إىل تعدت, اهليبة من أمرا كانت وإن. َماالً  لِْلُفَقرَاءِ  َهبْ : حنو, بالالم األول إىل تتعدى
 .خفه: أي, َربكَ  َهبْ : مثل, واحد مفعول

  :أحوال ثالثة تركيب ىف القلوب ألفعال

 عاملة تكون أن.1

 فتنصب اإلمسية اجلملة على تدخل حيث_ تقدم كما_فيها األصل هو هذا
 جيب حيث, مفعوليه الفعل تقدم إذا وذلك, هلا مفعولني واخلرب املبتدأ من كال

 .هلما نصبه

   ملغة تكون أن.2

 إحداها ىف ترجيح مع, واحملل اللفظ ىف األفعال هذه عمل يبطل أن جيوز
  :ألتىا التفصيل على

: حنو, واإلعمال اإللغاء يتساوى املفعولني االمسني بني الفعل توسط إذا. أ
 بإلغاء الرفع, ونصبهما وجمتهد الطالب برفع, جمتهدا – ظننت  -  الطالب

 .مفعولني فيكونان الفعل بإعمال والنصب. وخربا مبتدأ فيكونان الفعل

 اَْلَفَتاةُ : حنو, يرجح اإللغاء فإن املعمولني اإلمسني عن تأخرالفعل إذا. ب
 إلغاء يرجح حيث, واخلرب اإلبتدأ على وفاضلة الفتاة برفع. ِخْلتُ  فَاِضَلةٌ 
 .إعماله على ينصبا أن مرجوح بوجه وجيوز, عنهما لتأخره: الفعل

 اإلعمال فإن باستفهام مسبوقا وكان اإلمسني على الفعل تقدم إذا. ج
 َزِفياً؟ َصِديـَْقكَ  أَْلَفْيتَ  َمَىت : قولك حنو, النحاة مجهور يوجبه بل, يرجح

 أما على_ اجلمهور عند ووجوبا, األرجح على_  ووىف صديق بنصب
 فريفعان, باستفهام سبق مىت الفعل يلغى أن الكوفيني عند وجيوز, مفعولني

 باستفهام املسبوق القلىب الفعل بعد اإلمسني رفع حال ىف. واخلرب اإلبتدأ على



, الفعل تعلق الىت اإلبتداء الم أو حمذوفا شأن ضمري يقدرون البصريني فإن
 فريفعان قائم؟ حممد هو ظننت مىت: والتقدير قائٌم؟ حممدٌ  ظَنَـْنتَ  َمىتَ : حنو
 .واخلرب اإلبتداء على

 معلقة تكون أن .3                           

, حمال يعمل لكنه لفظا عمله يبطل أن يعىن القلىب الفعل تعليق
 مستقل كالم بعده ما أن فافرتض, بعده الكالم صدر له ما يء ذلك
 يستطاع ال لكنه, االستقالل سبيل على اإلعراىب ضبطه له فيكون, حنويا

 القلىب الفعل بعد ما: أى, حمال عمله النحاة فيجعل, القلىب الفعل أثر إغفال
 حمل ىف جيعل مث, مستقال كالما كان لو كما, موقعه حسب يعرب املعلق
  :يأتى ما مع ذلك ويكون. املعلق الفعل مفعوىل نصب

 :اإلبتداء الم .1

 َخَالقٍ  ِمنْ  اْألَِخرَةِ  ِىف  َلهُ  َما اْشتَـرَاهُ  َلَمنِ  َعِلُمْوا َوَلَقدْ : تعاىل قوله ىف كما 
. اإلعراب من له الحمل مبين حرف اإلبتداء الم: الالم) ملن). (102: البقرة(

), خالق له( اإلمسية اجلملة خربه, بتداءم, رفع حمل ىف مبىن موصول اسم: من
 ).علم( مفعوىل نصب حمل ىف) خالق من له ما اشرتاه من( اإلمسية واجلملة

 :القسم الم .2

  :لبيد قول ىف جاء كما 

                                                          َسَهاُمَها َتِطْيشُ  َال  اْلَمَنايَا ِإن    َمِنيِىت  لََتْأِتَني  َعِلْمتَ  َوَلَقدْ       

 فتكون, العمل عن) علم( القلبة الفعل فعلق, القسم الم) لتأتني( ىف الالم
  ).علم( مفعوىل نصب حمل ىف) منيىت لتأتني( الفعلية اجلملة

 :النفية) ما(  .3



 حيث), 65: األنبياء( يـَْنِطُقْونَ  َهُؤآلءِ  َما َعِلْمتَ  َلَقدْ : تعاىل قوله ىف جاء كما 
 حمل ىف مبين إشارة اسم) هؤآلء. (اإلعراب من له حمل ال مبين نفي حرف) ما(

) ينطقون هؤآلء ما( اإلمسية واجلملة), ينطقون( الفعلية اجلملة خربه, مبتدأ, رفع
 ).علم( مفعوىل نصب حمل ىف

 :قسم جواب ىف النافيتان) إن( و) ال( .4

 ىف الواقعتني النافيتني )إن( أو) ال( متضمنني القليب الفعل معموال كان إذا 
 مثال. مقدورا أو به ملفوظا القسم أكان سواء, يعلق الفعل فإن قسم جواب
, مبىن نفى حرف) ال. (َكُمْولٌ  َوَال  ُمْهِملٌ  ُهوَ  الَ  َواهللاِ  َعِلْمتُ : به امللفوظ القسم

 خرب) مهمل, (مبتدأ, رفع حمل ىف مبىن ضمري) هو, (اإلعراب من له حمل ال
 مفعوىل نصب حمل ىف اإلمسية واجلملة, الضمة رفعه وعالمة, مرفوع املبتدأ

 املتصدر) واهللا( القسم جواب ىف وقع) ال( النفى حرف ألن ذلك). علم(
  ).علم( معموىل

 على إن واهللا خلتُ : والتقدير. فَاِهمٌ  َعِلى  ِإنْ  خلتُ : مقدورا القسم ومثال
) خال( معموىل تصدر مقدر قسم جواب ىف واقع) إن( النفى حرف, فاهم
 مفعوىل نصب حمل ىف) فاهم على( اإلمسية اجلملة وتكون, الفعل فيعلق

  ).خال(

 :اإلستفهام .5

) أي( حيث), 71:طه( َوأَبـَْقى َعَذابًا َأَشد  أَيـَْنا َولَتَـْعَلُمن : تعاىل قوله ىف كما
), أشد( خربه, مضاف  الضمة رفعه وعالمة, مرفوع مبتداء استفهام اسم

 .العمل عن معلق الفعل ألن), تعلم( مفعوىل نصب حمل ىف اإلمسية ةواجلمل

 :لعل .6

َنةٌ  َلَعلهُ  أَْدرِي َوِإنْ : تعاىل قوله ىف كما   : األنبياء( ِحْنيٍ  ِإَىل  َوَمَتاعٌ  َلُكمْ  ِفتـْ
 ىف فتكون), فتنة لعله( الرتجى مجلة) أدرى( مفعوىل أن يظهر حيث). 111



, القلىب الفعل تعليق ىف اإلستفهام حجرى جىالرت  جيرون والكوفيون, نصب حمل
  .االية هذه ىف ظاهر لكنه, النحاة سائر ذلك يذكر مل وإن

 حيث), 3: عبس( يـَزكى َلَعلهُ  يُْدرِْيكَ  َوَما: تعاىل قوله ىف كذلك ظاهر والتعليق
 من ومنهم. ليدرى ثان به مفعول, نصب حمل ىف) يزكى لعله( الرتجى مجلة
 يُْدرِْيكَ  َوَما: تعاىل قوله ىف ومثله, استثنافا الرتجى مجلة وجيعل, كيدر  على يقف
 اَعةَ  َلَعلَقرِْيبٌ  الس.  

7. ) مجلتها ىف الالم إذاوقعت, اهلمزة املكسورة املشددة) إن: 

 حمل ىف ومعموليهما) إن( مجلة حيث, لوِيف  حممًدا ِإن  َعِلْمتُ : قولك حنو 
, خربها على اإلبتداء أو التوكيد الم دخول مالحظة مع), علم( مفعوىل نصب

 الكتاب هذا ىف إن علمت: ومنه). الالم( أو) إن( املعلق كون بني هنا وخيتلف
  ).فائدة( املؤخرة) إن( اسم على اإلبتداء أو التوكيد الم دخلت حيث, لفائدةً 

 :الشرطية) لو( .8

  :ئيالطا حامت قوله ىف ذكرت حيث, القلىب الفعل املعلقات من تذكر 

 الرتكيب وفيه. َوفْـرٌ  له كان املالِ  ثراءَ  أراد   حامتا أن  لو األقوامُ  علم وقد
  ).علم( مفعوىل حمل ىف) لو( الشرط حرف باستخدام الشرطي

 :اخلربية) كم( .9

, اإلستفهامية مذهب ا ذهابا القلىب الفعل معلقات من اخلربية) كم( تذكر 
: يس(  يـَْرِجُعْونَ  َال  ِإلَْيِهمْ  أَنـُهمْ  اْلُقُرْونِ  ِمنَ  أَْهَلْكَنا يـََرْواَكمْ  َأملَْ : تعاىل قوله ومثلها

 اجلملة فتكون, أهلكنا القرون من كثريا: واملعىن, خربيةٌ ) كم( حيث), 31
 اخلربية) كم( وتكون), يرى( مفعوىل نصب حمل ىف) أهلكنا كم( الفعلية
  35.قمعل  اإلستفهام فإن استفهاميةً  ُعدتْ  فإذا, معلقة
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 - اختَذَ  -ختَِذَ  - تـََركَ  -َرد  - َصيـرَ : سبعة وهي َصيـرَ  مبعىن تكون ما: التحويل أفعال . ب
  .َوَهبَ  - َجَعلَ 

  .وخرب مبتدأ أصلهما مفعولني تنصب وهي

  الَصِدْيقَ  الَعُدو  َصيـْرتُ : مثل: فاألول 

رٌ  َود : تعاىل كقوله: الثاين  ِإْميَاِنُكمْ  بـَْعدِ  ِمنْ  ُردْوَنُكمْ يَـ  َلوْ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكِثيـْ
  ):الوافر من( الشاعر وقول). 109:البقرة.(ُكفارًا

  ُمسُْودا َلهُ  َمسَْدنَ  ِمبِْقَدارٍ     َحْربٍ  آلِ  ِنْسَوةَ  احلِْْدثَانُ  َرَمى

 فـََرد  ودَ  ُشُعْوَرُهنبِْيًضا الس    َوَرد  ُسْوَدا اْلِْبيضَ  ُوُجْوَهُهن.  

). 99: الكهف.(بـَْعضٍ  ِىف  َميُْوجُ  يـَْوَمِئذٍ  بـَْعَضُهمْ  َوَترْكَنا: وجل عز كقوله :والثالث
  ):الطويل من( الشاعر وقول

  .َشارِبُهْ  اْلَمْسحِ  َعنِ  َواْستَـْغَىن  اْلَقْومِ  َأَخا   َترْكُتهُ  َما ِإذاَ  َحىت  َوَربـْيُتهُ 

  .َصِديـًْقا ختَِْذُتكَ : مثل: والرابع

  ).125:النساء.(َخِلْيالً  ِإبـْرَاِهْيمَ  اهللاُ  َواختَذَ : عاىلت كقوله: واخلامس

 َهبآءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىلَ  َوَقِدْمناَ : تعاىل كقوله: والسادس
  ).23: الفرقان.(َمْنثـُْورًا

  .اْلُمْخِلِصْنيَ  ِفِداءَ  اهللا َوَهَبِىن : مثل: والسابع

 على الدالة َصيـرَ  مبعىن كانت إذا إال نياملفعول تنصب ال األفعال وهذ(
ْعُتهُ : أي, كَرَدْدتُهُ " َرجعَ " مبعىن" َرد " كانت وإن. التحويل ى" مبعىن" تـََركَ "و. َرجَخل "
 مفعول إىل متعدية كانت", َخَلقَ " مبعىن" َجَعلَ "و, َخلْيُتهُ : أي, اجلَْْهلَ  كتَـرَْكتُ 



 نصبت وإن, الباب هذا من تكن مل, ىَأْعطِ  مبعىن" َهبْ "كانت وإن. واحد
 36).فـََرًسا َلكَ  َوَهْبتُ : يقال أن والفصيح. فـَْرًسا َوَهْبُتكَ : مثل, املفعولني

 مفاعيل لثالثة  المتعدي . ج

 -أَنـَْبأَ  -َأْخبَـرَ  - َخبـرَ  - َحدثَ  - أَْعَلمَ  - أََرى: وهي سبعة مفاعيل ثالثة تنصب الىت األفعال
 مفعول واهلاء فاعله اجلاللة ولفظ مضارع فريى. َعَلْيِهمْ  َحَسرَاتٍ  َأْعَماَهلُمْ  اهللا يُرِيـُْهمُ : حنو: نـَبأَ 
 الفتحة عن النائبة بالكسرة منصوب ثالث مفعول حسرات, ثان مفعول أعمال, مقدم اول
  .السامل املؤنث مجع ألنه

 مفعول نصب حمل ىف يريكم ىف فالكاف, قَِلْيالً  َمَناِمكَ  ِىف  اهللا ِإْذيُرِْيُكمُ : تعاىل قوله وحنو
 37.ثالث به مفعول وقليال, ثان به مفعول نصب حمل ىف واهلاء اول به

  الالزم الفعل. 2 

 َذَهبَ : حنو, به املفعول إىل يتجاوزه وال بفاعله يكتفى الذى الفعل هو الالزم الفعل  
  38.َخاِلدٌ 

 أو مفعوله عن فاعله إىل يقتصر حيث الالزم أو  املتعدي أوغري القاصر الفعل يسمى
  .َخرَجَ , نـََزلَ : مثل فاعِله دون فاعَله أويلزم به مفعول إىل يتعدى ال

  :يأتى ما العربية اللغة ىف الالزمة األفعال على يالحظ

  ىاللفظ اجلانب حيث من: أوال

 :الزمة أفعاال إال تكون ال الىت األوزان -  أ

: املثال هذا على اللغة ىف فعل كل من تصوغ أن ولك, واملضارع املاضى ىف العني بضم:  فـَُعلَ 
 َظُرفَ , َمَباِدئُهُ  نـَبـَُلتْ , َخْلُقهُ  َمجُلَ , َخطهُ  َحُسنَ : ذلك مثل, والثابت اللزوم معىن على ليدل
ُعهُ    .طَبـْ
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 .31-30. ص), 2007, الفكر دار: لبنان - بريوت, (العربية الدروس جامع, الغالييىن مصطفى 
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 .33. ص), سنة بدون, الفكر دار(, وصرفها نحوها العربية اللغة فى المرجع, رضا علي 

38
 .27. ص), سنة بدون, الفكر دار(, وصرفها نحوها العربية اللغة فى المرجع, رضا علي 



  .َجُنبَ , َكرُمَ , َشُرفَ : حنو, والطبائع للغرائز وضع إمنا الوزن هذا أن كما

 مطاوعةَ  املطاوعةُ  وتعىن, الزما إال يكون وال, اوعةاملط ملعىن إال الوزن هذا يأتى ال: انـَْفَعلَ 
 الفعل منه حيدث ال اجلملة هذه ففاعل, واحد إىل املتعدي فعله لفاعل الفعل هذا فاعل

 للمطاوعة تكون الىت الصيغة فهذه, اجلملة بنية ىف ظاهر غري أخر فاعل بتأثري ولكن, مباشرةً 
, الفاعل لتأثري به املفعول واستجاب, لمهمل والفاعل, أصال به مفعول هو لفاعل تكون

, اْلَبابُ  فانـَْغَلقَ , اْلَبابَ  ُحمَمدٌ  َأْغَلقَ : ذلك مثل, الزما الفعل ويكون, الفاعلية إليه فحولت
 مع اجلملة ىف به مفعول) الزجاج و الباب( من كل, الزَجاجُ  فاْنَكَسرَ , الزَجاجَ  الَوَلدُ  َكَسرَ 
 املطاوعة الفعل صيغة لزمت األول فاعل الثاىن فاعل طاوع وملا), كسر, أغلق( املتعدي الفعل
  ).وانكسر انغلق( فكانا

 اللون قوة وهي, غالبا واحدة داللة ألداء اللغة ىف به ويؤيت, الزما إال الوزن هذا اليأيت: ِافْـَعل 
ُنهُ  ِإْعَوَرتْ , الثـْوبُ  ِإبـَْيض :ومثاله, العيب قوة أو   .َوَرَقةُ ال ِإْسَودتْ , َعيـْ

َها فـََوَجدا: تعاىل قوله ىف كما املعاىن هذه عن خيرج وقد  يـَنـَْقض  َأنْ  يُرِْيدُ  ِجَدارًا ِفيـْ
   فَأَقَاَمهُ 

 من أو, الطائر انقضاض من فيكون", إنفعل" وزن على جيعل" إنقض), "77: الكهف( 
  .اهلدم وهو, ضالنق من فيكون كامحر" افعل " وزن على وجيعل. الصغار احلصى وهي, القضة

 حنو دائما الزم: ِافْـَعال : محرته زادت إذا, (وجهه امحار ,( اصفار , األلوان ىف فيكون. اخضار ,
 يرجع أن وميكن, جيف وأخذ يبس أى, النبت اقطار: قالوا فقد, قليال األلوان غري ىف جاء وقد
  .وجف يبسل إذا النبات لون اصفرار حيث, اللون إىل

َللَ  ْيكُ  َاْحَرَنِىب ), يـَُقادَ  َأنْ  َأَىب  ِإَذا( اجلََْملُ  اِقْـَعْنَسسَ : حنو: ِافْـَعنـْ لِْلِقَتالِ  رِْيُشهُ  أَنـَْقشَ  ِإَذا( الد ,(
  ).اجتمع( احرجنم, دائما الزم وهو

  39*.......  اقْـَعْنَسَسا َواْلُمَضاِهى افْـَعَلل  َكَذا
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 .138. ص),قدس منارة ومطبعة مكتبة: قدس(, المسالك أوسط, مصطفى بشر 



, ُحمَمدٌ  َجتَْوَربَ , الُكرةُ  َتَدْخَرَجتْ : ومنه. َتَدْخرَجَ  ,َجتَْلَببَ , َجتَْوَربَ : مثل, دائما الزم :تـََفْعَللَ 
  .اْجلِْلَبابَ  لَِبسَ  أى, الرُجلُ  َجتَْلَببَ 

َلى   ).قـََفاهُ  َعَلى اِنـَْبَطحَ : أى( ِاْسَلنـَْقى: حنو: ِافْـَعنـْ

, ِاْخَضْرَضرَ  :ومنه), الشعب به كثر إذا. (اْلَمَكانُ  ِاْعَشْوَشبَ , الزما إال يكون ال: ِافْـَعْوَعلَ 
  .ِاْحَدْوَدبَ , ِاْخَشْوَشنَ 

رُ  ِاْعتَـْوَججَ : حنو :ِافْـَعْوَللَ    .أسرع إذا, الَبِعيـْ

  .حوصلته وأخرج عنقه ثىن إذا, الطائر احونصل: حنو: افْـَوْنعلَ 

  .واد تبخرت مشيته ىف كان إذا, الرُجلُ  ِاْهبَـيخَ : حنو: ِافْـَعيلَ 

 ابن ويذكر, الزمة تكون املذكورة أمثلتها ىف) وافعيل لوافعنع افعولل( الثالثة األوزن
  .إليها يُلتفت فال, العني صاحب إال أحد يذكرها مل: (عصفور

 :داللتها بعض ىف الزمة تكون قد الىت األفعال -  ب

 ِمسن: ذلك من), فعيل( مثال على وصفها اللذان وكسرها العني بفتح: َفِعلَ , فـََعلَ 
  .ذليل فهو ْلُمْجرُِمْونَ ا َذل , مسني فهو اَألُكْولُ 

 الوزن يأتى وقد. فرِح, سِعد, سِلم, شِهب, بِطر, أِشر, حزِن, سِقم, َمِرضَ : ومنه
) فَعل( وكذلك. منه كثريا حذف, اخلري حممد علمل, اهللا رمحه: حنو, متعديا) فِعل(

  .ضربه, املهملأل الطالب األستاذ طردل: حنو, يتعدى قد

 َتَشبهَ , اْجلَارُ  َحتَولَ : حنو, العني مضعف) فـَعلَ ( لوزن طاوعام الوزن هذا يكون: تـََفعلَ 
مَ , الِقطَارُ  َحتَركَ , السيَئةِ  َعاَدتِهِ  َعَلى َمتَردَ , بِأَفْـَعالَِنا كل أن تلحظ. َغْريِهِ  َعَلى تـََقد 
 متعديا الوزن هذا يأتى قد). فـَعلَ ( مثال على الىت ألفعاهلا مطاوعة السابقة األفعال

  .أقواله تفهم, الكتاب تصفح, تعقبه: حنو, مطاوعا يكن  مل إذا



 مثال, الزمة فتكون, وَفعلَ  فَاَعلَ : صيغىت ملطاوعة الصيغة هذه تأتى قد :تـََفاَعلَ 
 ُتهُ َالزِمْ , فـََتَحاَورَ  َحاَوْرتُهُ , فـَتَـَعاَدى َعاَديـُْتهُ , فـََتَخاَصمَ  َخاَصْمُتهُ , فـََتَباَعدَ  باََعْدتُهُ : ذلك

  . فـََتَالَزمَ 

  تـََعاَهدَ , َمتَازَحَ , تـََهاَونَ , تـََقاَربَ , َتظَاَهرَ , تـََناَومَ , َاََدى: ومنه, فـَتَـَناَهى ُِْيُتهُ : وكذلك

َنا, الثوبَ  َجتَاَذبَا, العلمَ  َتَذاَكُروا, السديد الرأىَ  تـََغاَفلَ : حنو, متعدية تأتى وقد  تـََعاطَيـْ
  .الدواءَ 

 فَاْرتـََفعَ  الشيءَ  َرَفعَ : حنو), فـََعلَ ( منها للثالثى مطاوعة الصيغة هذه ىتأت قد: ِافْـتَـَعلَ 
 فَاْجَتَمعَ  اَألْصِدقَاءَ  حممدٌ  َمجَعَ , الَغْصنُ  فَاْعَتَدلَ  الغصنَ  البستانة عَدل, الشيءُ 

 َهَداهُ , فَاْرَمتَى َرَماهُ , ىفَاْكتَـوَ  َكَواهُ , َعَمِلهِ  َعنْ  فَاْمتَـَنعَ  السْوءِ  َعَملِ  ِمنْ  َمنَـْعُتهُ , اَألْصِدقَاءُ 
  .فَاْلتَـَوى َلَواهُ , فَاْهَتَدى

, اِْكَتَملَ , ِاْرَتد , اِقْـَتَدرَ , ِاْمَتد , َجْزُعهُ  ِاْشَتد : حنو, الزمة فتكون املبالغة مبعىن تأتى وقد
  .اِنـَْتَظمَ 

 َهَذا علىٌ  ِاْشتَـَهى, الرِْبحَ  اِقْـَتَسُموا, النبيلةَ  الطباعَ  اِْكَتَسبَ : حنو, متعدية ترد وقد
, بِالسَؤالِ  اِبـَْتَدرَهُ , الفرصةَ  الكيسُ  ِاْغتَـَنمَ , السليمَ  املنهجَ  حمموذٌ  ِاْحَتَذى, الطعامِ 

  .ِاْحَتَسَبهُ 

 الرجلُ  َأَكب ), ظهر: أى( الشيئُ  أَْغَرضَ , الريشُ  أَْنَسلَ : حنو, الزما نادرا يأتى: َأفْـَعلَ 
  .الزادُ  ضَ أَنـْفَ , السحاب أَْقَشعَ , وجهه على

 ِاْسَتَجر : حنو, حقيقة الصريورة أو, التحول معىن فيه جاء إذا الزما يكون :ِاْستَـْفَعلَ 
  40.الكلب ِاْسَتْأَذبَ , الرجل ِاْسَتْأَسدَ , املهرُ  ِاْسَتْحَصنَ , الطْنيُ 

  :األتية املعنوية العالقات ألداء اللغة ىف يأتى الالزم الفعل أن يالحظ أن ميكن
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 .28.ص, وصرفها نحوها العربية اللغة فى المراجع, رضا على  



 ولكن, معنوية أو حسية حبركة مصحوب ذات من حدوث ىعل يدل أن -  أ
 مثال, مذكور غري عامل من إحداثٌ  هو ما قدرا حدوثا يكون ال أن  تلحظ
اَءُ  َغَلى, الريحُ  َهبتْ : ذلك

ْ
 يـَْنُبتُ , الِعْلمِ  سوقُ  قَاَمتْ , الصِدْيقُ  َخرَجَ , امل

 الالزم الفعل بني السابقة املعنوية العالقات ىف تلحظ. الَنابَِتةُ  ظَهرتْ , الَشْحمُ 
  .اإلحداث معىن وفاعله

 وقع, اجلهلُ  َكَسدَ : قيل إذا كما, معىن اسم الفاعل لكن, كذلك يكون أن -  ب
رُ  َجاءَ , الوصفُ    .واإلْلِتزَامُ  اِجلد  بِهِ  َأَخذَ , الظلمُ  بِهِ  ِاْسَتَبد , التـْغِييـْ

: حنو,    ثابت غري وصف من جسم حبركة ليس ما وهو, عرض على يدل أن    - ج
 طَاَبتْ , اْلُمتَـفرجُ  َضِحكَ , اَجلِشعُ  َبِطرَ , املهملُ  َمِرضَ , َعىن  الصِدْيقَ  َغابَ 
  .اُلمِغْيطُ  َغَلى, نـَْفُسهُ 

  

  املتعدي الفعل لزوم - ج

  :وهي, به مفعوال نصبه عن وقصره, املتعدي الفعل للزوم طرائق ذكروا قد النحاة إن

 وجعلوا, قصورَه فيقصر الزمٍ  فعلٍ  معىن متعدٍ  فعلٌ  ضمنيت أن هو: املعنوى التضمني .1
 تضمن حيث), 63: النور( أَْمرِهِ  َعنْ  ُخيَاِلُفْونَ  الِذْينَ  فـَْلَيْحَذُروا: تعاىل قوله ذلك من

 ويكون), أغرض أو, صد أو, خيرج( الالزم الفعل معىن) خيالف( املتعدي الفعل
 بـَْعضُ  َلُكمْ  َرِدفَ  َيُكْونَ  َأنْ  َعَسى ُقلْ : تعاىل قوله ومنه. أمره عن خيرجون: الكالم
 هنا تعدى ولكن, بنفسه يتعدى) ردف( الفعل), 72: النمل( َتْستَـْعِجُلْونَ  الِذْينَ 
 ).وقرب دنا( معىن لتضمنه بالالم

 به مقصودا والضارع املاضى ىف العني بضم) فُعل( باب إىل املتعدي الفعل حتويل .2
, التاِجرُ  َرُبحَ , َأْضرِبُهُ  ما: أى, َضُربَ : ذلك مثال, واللزوم بوتالث أو: واملبالغة التعجب

 .الكسب دائم: أى, وَكُسبَ , أَْرَحبَهُ  َما: أى



   الَلْعَبةُ  َحرَكتْ , فَاْنَكَسرَ  َكَسْرتُهُ , فَانـْتَـَهي أَنـَْهْيُتهُ : حنو, مطاوعا  املتعدي الفعل صريرة .3
 .فـََتساََبقَ  ساَبـََقْتهُ , فـََتَخاَصمَ  هُ َخاَصْمتُ , الَلْعَبةُ    فـََتَحرَكتْ 

, تـَْعبـُُرْونَ  لِلرْؤيَا ُكْنُتمْ  ِإنْ : تعاىل قوله منه وجعلوا, بتأخره العامل ضعف  .4
 تقدم ملا لكنه, واسطة بدون املفعول إىل يتعدى فعل) تعرب( حيث), 4٣:يوسف(

). الالم( اجلر حبرف العامل فقِوي, عليه املعمول لتقدم العامل ضعف) الرؤيا( املعمول
 لعبارة تنتدرون: (والتقدير, بالالم يتعدى ما معىن) تعربون( الفعل تضمن: وقيل
 حرفل سبق حيث) ١54: األعراف( يرهبون للرؤيا هم للذين: تعاىل قوله ومنه).الرؤيا
 .لتأخره) يرهبون( العامل لتقوية) رم( املقدم به املفعول) الالم( اجلر

 حنو, فتجره, املقوية بالالم مفعوله تسبق أن أن جيوز وحينئذ, افرع العامل يكون أن .5
41).١07: هود( يُرِْيدُ  ِلَما فـَعالٌ  َربكَ  ِإن : تعاىل قوله

 

  الالزم يتعدى كيف. 3

  :حاالت أربع ىف متعديا الالزم يصري  

 بواسطة دىتع( الولدَ  َأْجَلْستُ : تقول الَوَلدُ  َجَلسَ : حنو, الفعل على اهلمزة دخلت إذا. 1
  ).أوله ىف اهلمزة

 عينه تضعيف بواسطة تعدى( اَلرئِْيسَ  َقدْمتُ : تقول, الَرئِْيسُ  َقَدمَ : حنو, عينه بتضعيف. 2
  ).الدال وهي

  .الطاِلبَ  َماَشْيتُ , الطاِلبُ  َمَشي: حنو, فاعل وزن إىل الالزم فعل نقل. 3

  42.اْلَمالَ  ِإْسَتْخَرْجتُ , َالَ امل َخرَجَ : حنو, إستفعل وزن إىل الالزم الفعل نقل.4

  والالزم المتعدي الفعل تعليم أهداف. 4
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 27. ص, وصرفها نحوها العربية اللغة فى المرجع, رضا علي 



 ىف عنه النوع ىف خيتلف ال والثانوية املتوسطة املرحلتني ىف النحو قواعد تدريس أهداف  
 من سبق ما إىل نضيف أن ميكن هنا ومن. فقط الدرجة ىف اإلختالف إمنا, اإلبتدائية املرحلة

  :يأتى ما األهداف

 على ذلك حيملهم إذ, للتالميذ الالزم والفعل املتعدي الفعل الفعل عن الدراسة يقمتع .1
 .واأللفاظ, واجلمل والرتاكيب, الفقرات بني الدقيقة الفروق وإدراك التفكري

 املتعدي الفعل على أيضا قدرم ادةوزي, معلومام تنظيم على التالميذ قدرة زيادة .2
 .يقرؤوا أو اإليه يستمعون الىت الالزم والفعل

 حتليل على تقوم الالزم والفعل املتعدي الفعل فدراسة, املالحظة دقة يذالتالم تعويد .3
  .والرتاكيب املعاىن بني العالقات وإدراك, والرتاكيب واجلمل األوزن

 
  

 


