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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

 نحمد  هللا  الذى  جعل  اللغة  العربية لغة  القرأن  و لغة  إستعمالها الناس في تعبدهم إليه

 .نصلى  و  نسلم  على  نبينا  محمد  صلى هللا عليه  و  سلم  الذى  أرسله  هللا  رحمة  للعالمين

 تألفت  المؤلفة  هذا  الكتاب  إجابة  عن  سؤال  مطروح  حول  مادة   اللغة  العربية 

 الجامعة التي سيلقيها مدلرس  يقوم بتدرس اللغة  العربية فى كلية الدعوة  بجامعة  اإلسالمية  

 .بميدان اإلسالمية سومطرة الشمالية 

وكتابة هذا الكتاب  معتمدة  على  أساس  نظرية  لغوية  بأن  اللغة  العربية  هى   

و تكون  ,  مجموعة  من  العادات  أي  إستعمالها  يتوقف  على  ما  جرت  عليه  عادة  اهليها  

أن  كل  عنصور  من  عناصرها  في   ي متدرجة  لدي  غنسان  و  ما  الغة  إل  نظام  خط

 .جملة  يتاثر  بما  سبقه  وما  يتبعه  

و  كذالك  أن كتابة هذا  الكتاب  تتوقف  على  ان  الجملة  من  الجملة  علقة  وقفيه   

تعنى  محور  التتابع  و  هي  عالقة  داخل  السياق  و  عالقة  رأسية  أي  محور  اإلبدال  و  

بالفعل  و  لذا  أتى  بالنص    هي  إال  ما  يقال  بالفعل  و  ال  ينبغي  أن  يقال أألحالل  و  ما 

 .أو  ال  ثم  معاني  الكلمات  الجديد  وتأكيد  فهم  الطالب  فيما  يتضمنة  النص  من  الحكم



هذا  الكتاب يحتاج  إلى  و سائل  تعليمية  مناسبة  و  يحتاج  أيضا  إلى     إستخدم     

ة  التدريس  التى  تناسب  خطوات  إستخدامها  الكتاب  في  تقديم  كل  وحدة  المادة  طريق

الموجودة  فيه  ألل  و  هي  الطريقة  السمعية  الشفوية  أو  النطقية  بالرغم  أن  الطرق  

فأما  الكاتبة  ترجو  . األخرى  ستستخدم  أيضا  بقدر  طاقة  من  المدرسين  و  الحاجة  إليه  

 .لنقد  و  اإلقتراحات  لما  فيه  النقصان  و  الخاطاء  ا

  .فالمرجو  أن  يكون  هذأ  الكتاب  نافعا  لي  و  لمن  يقرأ  في  المستقبل

  

 المؤلفة                                            

 

 كماليا                                                  
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 األول الباب 

 أقسامها  و  العربية  الكلمات

 :القواعد

العربية  و  احوالها  حين     النحو  هو  قواعد  يعرف  بها  صيغ 

 .إفرادها  و  حين  تركيبها

 و  الكلمات  هي  الللفظ  المفرد  الدال  على  معنى  

 .والمركب  المفيد  فائدة  يحسن  السكون  عليه  يمسى  كالما  و  جملة

 .و اسم  و  حرف,  فعل:  و  تنصر  الكلمات  في  ثالثة  أنواع  و  هي  

 اإلسم ( أ

هو  كلمة  تدل  على  إنسان  او  حيوان  أو  معنى  مجرد  من  

 .الزمان

 .إستقالل,  نظيف,  يوم,  مدان,  حائط, زهرة, أسد, رجل: مثل

 :يتميز  اإلسم عن  غيرة  من  الكلمات  في  أنه  و  

 .يمكن  تنوينه -

 محمد,   محمد , محمد  : مثل



 النداء  عليهيمكن إدخال  حرف   -

 ,  يا  زينب  ,  يا  رجل: مثل

 يمكن جره  بحرف  الجر  أو  األإضافة -

 من  اشجرة: مثل

 عليه"  ال" يمكن إدخال   -

 الكتاب: مثل

 

 الفعل.ب       

. جزء  منه ما  يدل  على  معنلى  مستقل  بلفهم  والزمان  : الفعل  هو 

 :و  ينقسم  هذا  الفعل  في  العربية  بإعتبار  الزمان    أقسام  و  هي

: ما  يدل  على  حدوث  شيئ  قبل  زمن  التكلم  نحو  : الفعل  الماضى    هو

درس  تقدم  و  كان  عالقة   الفعل  الماضى    ألن  يقبل الحركة  الفتح  في  

 .أخره  دائما

: ما  يدل  على  حدوث  في  زمن  التكلم  بعده  نحو  : الفعل  المضارع  هو

حرف  و  يزاد  .  و  الفعل  المضارع  ينقسم   الى  زمن  و اإلستقبال.يدرس



السين  أو السوف  لزمن   اإلستقبال  و  يقبل  الفعل  المضارع  عالمته  

 .بزيادة  حرف   المضارعة  في  أوله  و  يحرك  بحركة  الضمة

: نحو.  ما  يطلب  به  حدوث  شىئ   بعد زمن  التكلم  : هوالفعل أمر   -

 .ادرس

و  يصوغ  الفعل أمر  من  الفعل  المضارع  بأن  يحذف  أحوف  مضارع  

 .و  يسكن  حرف  أخره

 الحرف.   ج        

هو  كل  كلمة  ليس  لها  معنى  إال   مع  غيرها  والحرف  في  اللغة 

 : العربية  قليلة  و  هي  كلها  مبنيه  فمنه  ما  يبني  على

 لن هل في  أو  أم  بل  لم:   السكون  مثل-

 إن  أن  لكن  ليت: الفتح مثل  -

 منذ: الضم  مثل -

 بأ  الجر  و  الم  الجر: الكسرة  مثل -

إن  أن  )   إن  و أخواتها(. رهامن   على  عن  الى  و  غي)الجر   الحرف 

 (   لكن  ليت  و  غيرها



و الم اإل بتداء  و  و إما  تدخل  , و واو  المعية(  اال) اإلستثنا   الحرف

(  و  غيرها  ,  كي,  ان  ,  لن)الحرف  النصب  :  على  الفعل  و هي  

و  ,  السين,  قد, ما  و  ال  (  غيرها,  إن,  لما,  لم  ) و  حرف  الجزم  

)  حرف  العطف  :  عما  تدخل  على  اإلسم  و  الفعل  و  هي  ,  سوف

واو  (  هلالهمزة  و  ا) حرف  اإلستفهام  (  غيرها,  ثم  ,  الواو و  الفاء  

 .و  الم  القسم,  الحال  
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 الثاني الباب 

 الجملة في اللغة العربية

 :القواعد

العربية  و  احوالها  حين     يعرف  بها  صيغالنحو  هو  قواعد   

 .إفرادها  و  حين  تركيبها

 و  الكلمات  هي  الللفظ  المفرد  الدال  على  معنى  

 .والمركب  المفيد  فائدة  يحسن  السكون  عليه  يمسى  كالما  و  جملة

 .و اسم  و  حرف,  فعل:  و  تنصر  الكلمات  في  ثالثة  أنواع  و  هي  

و  . ما  يدل  على  معنلى  مستقل  بلفهم  والزمان   جزء  منه: عل  هوالف

 :ينقسم  هذا  الفعل  في  العربية  بإعتبار  الزمان    أقسام  و  هي

: ما  يدل  على  حدوث  شيئ  قبل  زمن  التكلم  نحو  : الفعل  الماضى    هو

الحركة  الفتح  في  درس  تقدم  و  كان  عالقة   الفعل  الماضى    ألن  يقبل 

 .أخره  دائما

: ما  يدل  على  حدوث  في  زمن  التكلم  بعده  نحو  : الفعل  المضارع  هو

و  يزاد  حرف  .  و  الفعل  المضارع  ينقسم   الى  زمن  و اإلستقبال.يدرس



السين  أو السوف  لزمن   اإلستقبال  و  يقبل  الفعل  المضارع  عالمته  

 .مضارعة  في  أوله  و  يحرك  بحركة  الضمةبزيادة  حرف   ال
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 الباب الثالث

 المعرب والمبنى

 :القواعد

 المعرب والمبنى:  اإلعرب و البناء  قسماناإلسم من حيث 

اإلسم  المعرب  هو  اإلسيم  الذى   يتغير  شكل  أخره  بتغيير  موقعة  في  

 . الجملة

 و  منصوب  و  مجرور,  مرفوع:  وينقسم  اإلسم  المعرب  إلى  

 (مرفوع  ألنها  خبر  المبتدأ"  مدرس  "  كلمة  )  هذا  مدرس  :  مثل

 (ألنها  مفعول به منصوب "  مدرسا  "  كلمة  )  مدرسا رايت        

 (مجرور  إلدخال حرف الجر"  مدرس"  كلمة  )  تلك السيارة  للمدر        

 . واإلسم  المبنى  هو  الذى   يتغير  شكل  أخره  بتغيير  موقعة  في  الجملة

 :و  األسماء المبنية  ثمانية  هي
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 هذا  كتاب: مثل

 اللتان,  للذان,  الذين,  التى,  الذى:  أسماء  الموصولة .3

 حضر  الذى  نجح:  مثل

 :  أسماء  الشرط .4

 من جد  و  جد:  مثل

 متى,  ماذا,  ما: أسماء  االستفهام  .5

 من هذا الرجل:  مثل
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 البال الرابع

دخل اإلسالم الى إندونيسيا له المعنى المهمة فى تكليف الوظائف 

. التربوية و ملقى القيمة الدينيةاإلسالمية في تأكيد إلى منهج الدور التربية

دخول اإلسالم المعهد هو الهيئة األمية في تكوين وقد رأى منذ القرن األول 

وإنتشرت المعهد في أول حركته في المدينة . المحاولة المجتمعة المعاصرة

. قرب المياء الموافق بدخول اإلسالم إلى إندونيسيا بواسطة التجارية الدولية

و على المفهوم أن الدراسة في المعهد يهتم بالدراسة الكتب القديمة و أيضا 

 .اإلقتصادي لمشكالت التى تتعلق بإلجتماعية و الساسة وا

إنتقال : ومن هذا الفكرة التحليلية المرتبة فيحتاج األساسية المعهد وهي 

القيمة الحقيقية ليكون المعهد مصدرا في رجاء المجتمع بكل الفكرة  و 

نظرية التنمية المحفوظة و ايضا خصائص المعهد المستفاد إلرتقاء دوره 

ألن التربية المعهدية هي جزء من التربية الدولية لها خصائص و  نفسية



و للمعهد أجناس المتنوعة المتسوية بالناظرة . ثالثة الفعالي غلى األخص

 .واإلعداد الفعالية و المقررة و هيئته

 خصائص الم جزء كبير المعهد. ب

و في تنفيذ التربية المعههدية تجد أنواع المظاهرات التربية طوال  

 الحياة في  جزء كبير

 المعهد سار متسوية و هناك ينقذ عملية التعليم الحدة اي العليم المعهد ما

 يسمى 
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 الباب الخامس

 

بأن  الترب  في  اإلسالم  (  1994) أعلن  أحمد  التفسير             

هو  العمل  في  تقويم الناس  الى  التبليغ  او  التكليف  إما  عقلية  او  و  

جدانية  أو  خلقية  ليسير  و ظائف اإلنسانية  المبرئ  عبدا  لخالقة  و  خليفة 

للعالمين  الجيل ) وكان  و  ظيفة األساسية  هي  تزويد  الطالب          )

و  في  تاريخ  .  بإسطاعة  و  ممارسة  المحتاج  تعمل  في يئتهم(  األتي

دورا  جيدا  حتى  نشاهد    الثقافة  اإلسالمية  دارت  التربية  اإلسالمية

الحضارة  اإلسالمية  تغرق  جزائر  العربية  و  أسيا  غربية  حتى  أروبا  

.الشرقية  

 

 التربية  اإلسالمية  عند  حضارة  اإلسالمية . أ

اهتم  المسلمون  علوم  و  التربية  منذ  القرن  األول  التاريخ  اإلسالم  

فهذه  . ة  و  جزء  من  بالد  اروبا  حتى  تتشر التاريخ  الى  جزيرة  العربي

روح  العلم  عند  المسلين تصدر  من  الحديث  النبوي  و    كان صلى  هللا  

و  بعد  و  فاة  " . فرض  لمسلم  و  مسلمة لطلبة  العلم” عليه  و سلم  

رسول  هللا  صلى  هللا  وسلم  إستمر  اصحابه   و  تابع التابعين  رسالته  



م  العلوم  الى  األجيال  بعده  حتى  تنال  الى  عصر  الذهبي  في  على  إهتما

 –م   1211) القرن  الحادى  عشر  الى  صدر  القرن  الثالث  عشر  

و  بعد  انحطاط  اإلسالم  و  امتاز  على  انحطاط  بغداد  عام  (.  م1411

التربية    م  التربية  اإلسالمية يعقب  اإلنحطاط  و  الجمودي  و  كان 1258

ال  يصير  الوسيلة  التقدم  األمة  و  على  هذ ا قال  فزل  الرحمن  أن  

التربية  و  سيلة  لوقاية  القيمة  السلفية  من  هجومة  الغزوة الفكرية  

 . العربية  المسقوط  األخالقي  اإلسالمي

و  بين   بلغرامي  هذا  لمحة  التربية  اإلسالمية   رغم   السيرة    

لتاريخ   اإلسالمية  يؤول  منذ  عصر  الرسول  بل  كان  أو  أخر  قبل  و  ا

 فاة  الرسول   العلوم  الدينية  ملصقا   

عن  الخليفة   و  أسس  الهيئة  التربية  اإلسالمية   تؤول      عند  المسلمين

 .عمر  ابن  الخطا

عمر  بن   و  أسست  التربية  اإلسالمية  مبتدئ  حينما  أرسل خليفة  

الخطاب  موظف  خصوص  الى  النواحي  المناطق  ليكون  مدرسا  

للمسلمين  في  تلك  المناطق  و  كل  موظف  يسكن  في  المسجد  و  يعلم  

نية  و  عن  اإلسالم  الى  المجتمع  بحلقات  و  مجالس  المعينة   لتعليم  الدي

 .مفتوحة  للمجتمع 
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