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  اإلعراُب ومشكالته
  و فضل اهللا النور علي  و حربیة محمد أحمد  فیصل البشرى سلیمان المكي

  لغة عربیة –تخصص: تربیة   - كلیة التربیة - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا

  المستخلص:
عراِب الَكلِمِة وَضبِطها لد شكلَة ُصعوبِة ِإ ى ُطالَِّب الصَّفِّ الثَّالِث الثَّانويِّ بمحلیِة الُخرطوم على تناوَل الباحُث في هذه الورقِة العلمیَِّة مُ

ع عراِب الَكلمِة وَضبِطها وما هي الصُّ ستوى الطُّالَِّب في ِإ مَ الباحُث بدراسٍة میدانیٍَّة لمعرفِة تدنِّي مُ وبات التي وجه الُخصوص. وقد قا
یجاد الُحلو  م في ذلك واألسباب في هذا التَّدنِّي وإ ُ ه ُ . وقد قامَ الباحُث تُواجه ِل المناسبة. واستخدم الباحُث المنهَج الوصفيَّ والتَّجریبيَّ
اهرة لقیاس قُدراتهم.   وتم اختیار فصٍل واحٍد من الصَّفِّ الثَّالِث لثالث مدارٍس نموذجیٍَّة كمثال. بوضع اختباٍر لمعرفِة أسباِب هذه الظَّ

  وكانت النَّتیجُة كاآلتي:
یخ مص - 1   طفى القُرآنیَّة الثَّانویَّة للبنین:مدرسُة الشَّ

  %.87طالبًا كعینة وكانت نسبُة النَّجاح  38عدد ُطالَّب الفصل 
یخ مصطفى النَّموذجیَّة الثَّانویَّة للبنین: - 2   مدرسُة الشَّ

  %.60,5طالبًا كعینة وكانت نسبُة النَّجاح  38عدد ُطالَّب الفصل 
  ة الثَّانویَّة للبنین:مدرسُة الُخرطوم الجدیدة النَّموذجیَّ  - 3

  %. 53طالبًا كعینة وكانت نسبُة النَّجاح  30عدد ُطالَّب الفصل 
  واختُتِمت الورقُة بأهمِّ ما توصلَّت إلیه من نَّتائج وتوصیات.

  اللَّحن، التَّصحیف، التَّحریف الكلمات المفتاحیة:
ABSTRACT : 
 In this academic paper, the researcher discussed the problem of word semantics difficulty among 
secondary third class students particularly at Khartoum Locality. The researcher has conducted a field 
study so as to identify the weakness in word semantics among students, the difficulties that face them 
in word semantics, the causes of that weakness and to identify appropriate solutions for that problem. 
The researcher adopted the descriptive and experimental methods. The researcher designed a test to 
identify causes of this phenomenon and in order to measure students’ abilities. One class has been 
selected as an example from the third class of three model schools and the result was as follows:  
1- Al-Sheikh Mustafa Quran Secondary School for Boys. 
The class sample consisted of 38 students. The percentage of the success was 87%. 
2- Al-Sheikh Mustafa Model Secondary School for Boys. 
The class sample consisted of 38 students. The percentage of the success was 60.5%. 
3-  New Khartoum Model Secondary School for Boys. 
The class sample consisted of 30 students. The percentage of the success was 53%. 
The paper concluded important results and recommendations. 
Key words: grammatical mistake, misread or mispronounce, misstate. 
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  المقدمة:
قی فكِّرین السَّاِب لماءَ والمُ ت هذه الورقُة الِعلمیَّة ظاهرةَ اِإلعراب وأنَّ العُ ُكوا قیمَة اِإلعراِب في الكالم، وأنَّ ضیاَعه من تناوَل ن من العرِب أدرَ

لة بینه وبین أبن یان إلى َضیاِع اللُّغة واندثاِرها ومن ثمَّ عدم فهم القُرآن بسبِب انقطاِع الصِّ ؤدِّ ُ سلِمین، وأنَّ اللُّغِة والتَّفریَط فیه ی اِء المُ
ُشغُل بها الطَّ  ختلفة ویقترُن اِإلعراُب عادةً بدراسِة النَّحو اِإلعراَب من الموضوعاِت التي ی الُب بصورٍة أو بُأخرى في مراحِل دراستِه المُ

ِة العربیَّة بصفٍة عامَّة فهو قد یدخُل في درِس القراءِة كما یدخُل في درِس اِإلنشاِء وفي كلِّ موقٍع یحسُّ  ُس  ولكنَّه یدخُل في دراس المدرِّ
ؤدِّي فیه فائدةً لل ُ الب.أنَّه قد ی ُ بها  طَّ ُسيء الُب ذرعًا وی وعلى الرَّغم من ذلك كلِّه یبقىَ اِإلعراُب من الموضوعات التي یضیُق بها الطَّ

ر  ن هو إالَّ ألفاٌظ یردِّدها وعبارات یكرِّ ها وأقوال ظنًَّا لسبٍب هو أنَّه ال یفهم اإلعراب كنهًا وال یتبنَّى له غایة وال یعرف له فائدة وإ
عراضهم عن ممارسته. یعلم الغایة من ذلك كلِّه. یستظهرها دون أن لبة باإلعراب وتذمُّرهم منه وإ ولو  وال شكَّ أنَّ هذا سرُّ شقاء الطَّ

اة من دراسته والفوائد المرتجاة من ممارسته لما واجه كلَّ  الُب معنَى اِإلعراب وعالقتَه بعلِم النَّحو واألهداف المتوخَّ هذه عرف الطَّ
قباله علیه. (العقبات التي تع ذا كانت دراسُة النَّحو عملیَّة 8، 7م، ص 1988) (د/ جمیل علوش، 1ترُض طریقَه في متابعتِه له وإ ) وإ

لل واللَّحن في استخدامها فإنَّ  ه الزَّ ُ ه على أسالیِب بنائِها وسبَل صیاغتِها وتُجنِّب ُ اإلعراب یجعل تصقُل الدَّارَس باللُّغة العربیَّة وتطلع
فاإلعراُب هو التَّطبیُق العمليُّ  أسهل وأوضح وأوجز ولعلَّ السرَّ في ذلك اتساع آفاق الدِّراسة النَّحویَّة لموضوعات متعدِّدة.العملیَّة 

هَن وتُرهُف  ُك الذِّ ه والتَّعامُل الفنِّيُّ بألفاظه ومصطلحاته وهو عالوة على ذلك ریاضٌة عقلیٌَّة تُحرِّ ُن  الِحسَّ  لقواعد النَّحِو وأُُصوِل وتُمكِّ
وقد أثبتَت التَّجربُة أنَّ االهتمامَ بهذا المنَحى المتمیِّز من دراسِة  الدَّارَس من النفاِذ إلى أعماِق النَّحِو والكشِف عن أسراِره وخفایاه.

توالیة ی میم، فمن خالل التَّمرینات المُ لبة بالفائدِة الجزیلِة والنَّفِع العَ عظم ألفاظ العربیَّة أنَّه یعوُد على الطَّ لبة مُ تردَُّد على مسامع الطَّ
دراكًا لمعانیها. ولیس ثِمة شكِّ في أنَّ اختیار النَّماذج  اِإلعراب وعباراته ومصطلحاته مما یجعلهم أكثر إلفًا وتفهُّمًا لمدلوالتِها وإ

ا یزیُد النَّفع ویجزُل الفائدة وذلك أل ختار القصید ممَّ شراك الطُّالَّب في اإلعرابیَّة من جیِّد الشِّعر ومُ نَّ عرض نماذٍج شعریَّة راقیة وإ
ها وتحلیلِها یُحقُِّق أهدافًا كثیرة وتطبیق ذلك من القرآن والحدیث.   إعراِب

وعلى الرغم من ذلك كلِّه یبقى اإلعراب من الموضوعات التي یضیق بها الطالب ذرعًا ویُسيء بها ظنًَّا لسبب هو أنَّه ال یفهم اإلعراب 
ن هو إال الفاٌظ یرددها وعبارات یكررها وأقوال یستظهرها دون أن یعلم الغایة من ذلك  كنهًا وال یتبنى له غایًة وال یعرف له فائدة، وإ

عراضهم عن ممارسته. كلِّه. ولو عرف الطالب معنى اإلعراب وعالقته  وال شكَّ أنَّ هذا هو سرُّ شقاء الطلبة باإلعراب وتذمرهم منه وإ
داف المتوخاة من دراسته والفوائد المرتجاة من ممارسته، لما واجه كلَّ هذه العقبات التي تعترض طریقه في متابعته بعلم النحو واأله

قباله علیه. ( ذا كانت دراسة النحو عملیة تصقل الدارس باللُّغة العربیة وتطلعه 8-7م، ص 1988) (د/ جمیل علوش، 1له، وإ ). وإ
جنبه الزلل واللحن في استخدامها فإنَّ اإلعراب یجعل العملیة أسهل وأوضح وأوجز ولعلَّ السرَّ على أسالیب بنائها وسبل صیاغتها وت

فاإلعراب هو التطبیق العملي لقواعد النحو وأصوله والتعامل الفني بألفاظه  في ذلك اتساع آفاق الدراسة النحویة لموضوعات متعددة.
لذهن وترهف الحسَّ وتمكِّن الدارس من النفاذ إلى أعماق النحو والكشف عن ومصطلحاته وهو عالوة على ذلك ریاضة عقلیة تحرك ا

ود على الطلبة بالفائدة الجزیلة والنفع  أسراره وخفایاه. ُ وقد أثبتت التجربة أنَّ االهتمام بهذا المنحى المتمیز من دراسة العربیة أنَّه یع
طلبة معظم الفاظ اإلعراب وعباراته ومصطلحاته مما یجعلهم أكثر إلفًا لها العمیم، فمن خالل التمرینات المتوالیة یتردد على مسامع ال
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ولیس ثمة شكٍّ في أنَّ اختیار النماذج اإلعرابیة من جیِّد الشعر ومختار القصید، ممَّا یزید النفع  وتفهُّمًا لمدلوالتها وإِدراكًا لمعانیها.
ُجزل الفائدة، ذلك َألنَّ عرض نماذج شعریة راقیة وإِ  شراك الطالب في إعرابها وتحلیلها یحقق أهدافًا كثیرة. وتطبیق ذلك من القرآن وی

  والحدیث.
  مشكلُة الدِّراسة:

وضبِطها،  یرى الباحُث أنَّ مشكلَة اِإلعراب تكمُن في عدم مقدرة ُطالَّب الصَّفِّ الثَّالث الثَّانويِّ على تحدیِد موقع الَكلِمة في اإلعراب
ن یجاد أنجع السُّبل لحلِّها.لذا كان البدَّ من مُ شكلة وإ   اقشة هذه المُ

  أهداُف الدِّراسة:
  ما اإلعراب ؟ - 1
  لماذا ُسمِّي اإلعراُب إعرابًا ؟ - 2
  ما فائدةُ اإلعراب ؟ - 3

  أهمیَُّة الدِّراسة:
مكُن االستغناء عنه. ُ   إنَّ اِإلعراَب من صمیِم اللُّغة العربیَّة ال ی

  منهُج الدِّراسة:
. اتَّبع الباحثُ    المنهَج الوصفيَّ والتَّجریبيَّ

  االختبار أداةُ الدِّراسة:
  عینُة الدِّراسة:

طالبًا  106اختار الباحُث ثالثَة فصوٍل من كلِّ صفٍّ لثالث مدارٍس نموذجیٍَّة كعینة بمحلیة الخرطوم وعدُد الُطالَّب لثالثة الفصول 
  من مجتمِع الدِّراسة.  

  اب ونشأته وأسبابهالمبحث األول: مفهوم علم اِإلعر 
  اِإلعراب لغًة:

یالحظ في مادة (ع، ر، ب) معینین لكل منهما داللته في هذا الموضوع فاألول النسبة إلى العرب واألصالة فیه والثاني اِإلبانة 
  واِإلفصاح، العرب العاربة الصریح منهم.

صت عربیته. والمرأة العروب الضحاكة وَأعرب الرجُل أفصح القول والكالم وهو عرباني اللسان أي فصیح. وأعرب ال فرس إذا خُل
ب النشاط فالفرس عربي أي نشیط. ( رْ ُ وتقول عاربة  ).129- 128مص 1968) (الخلیل بن أحمد الفراهیدي، 2الطیبة النفس. والع

قال ) واِإلعراب والتعریب معناهما واحٌد وهو  89-88م،ص 1968) (ابن منظور، 3وعرباء، صرحاء وهم الخلَّص منهم ( ُ اِإلبانة. ی
یضاُحه، ویقال َأعرب مما في  عرابًا لتبیُّنه وإ ي َأبان وأفصح وَأعرب عن الرجل بین عنه وُسمي اِإلعراُب ِإ ه وعرَّب أ أعرب عنه لسانُ

قال الرجل الذي أفصح بالكالم َأعرب، وَأعرب الكالم وأعرب به بیَّنه وعرَّب منطقه أي هذَّب من ُ  اللحن. ضمیرك أي أَبْن، ومن هذا ی
قال عرَّبت له الكال ُ لحن في اِإلعراب وی م تعریبًا واِإلعراب الذي هو النحو، إنَّما هو اِإلبانة عن المعاني باأللفاظ، وَأعرب كالمه إذا لم یُ

عرابًا إذا بینته له. كنة في لسانه وعربیَّة الفرس: عتقه وسالمته من الهجن  وَأعربت له ِإ وفرس معِرب وعِرب الرجُل إذا فُصح بعد ُل
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ه: اِإلعراب مصدر أعرب أي أبان أو أظهر أو أمال أو حسَّن أو  ُأخلصت عربیته. وجاء في شرح اَألشموني على ألفیة ابن مالك قوُل
لحن في الكالم أو ص لد له ولد عربيُّ اللون أو تكلَّم بالفحش أو لم یُ له  ارغیَّر أو أزال عرب الشيء وهو فساُده أو تكلَّم بالعربیة أو وُ

بًا 40- 39م، ص1966) (األشموني، 4خلیل أو ُحبِّب إلى غیره ومنه العروبة المتحببة إلى زوجها. ( ) ومن ذلك قوله تعالى: (ُعرُ
) (الواقعة اآلیة  عرب عنها لسانها، والبكر تُستأذن في نفسها). (أخرجه 37أترابًا ُ ). ومن حدیث النبي صلى اهللا علیه وسلم: (الثیِّب ی

) أي 34114-34113م، ص 1994) (الزبیدي، 5سند). أي یفصح عنها لسانها، ومنه أیضًا قولهم (عربت معدته) (أحمد في الم
  فسدت ألنها تغیرت.
:   اِإلعراب اصطالحًا

اج: اإلعراب دال على المعاني وإِنَّه حركة داخله على الكالم بعد كمال بنائه أي هو الحركات المبینة عن معاني اللُّغة  یقول الزجَّ
) . عرابًا كما أنَّه لیس كلُّ الكالم معربًا اج، 6ولیس كلُّ حركة ِإ عتبر هذا التعریف من أوائل  ).91-72هـ، ص 1406) (الزجَّ ُ وی

اج "إنَّ النحویین لما رأوا في أواخر األسماء واألفعال حركات ، إذ یقول أبو القاسم الزجَّ تدل  التعریفات لِإلعراب دقًة  وتحدیدًا وضبطًا
عرابًا أي بیانًا".على ال ) 7ویرى أبو الفتح عثمان ابن جنِّي أنَّ اِإلعراب هو اِإلبانة عن المعاني باأللفاظ. ( معاني وتبین عنها سمُّوها ِإ

ویقول ابن یعیش: "اِإلعراب هو اختالف أواخر الكلمة الختالف العوامل في أولها"، وقال ابن  ).36-35م،ص 1952(ابن جني، 
) (ابن 8عراب عبارة عن كلِّ حركة أو سكون یطرأ على آخر الكلمة في اللفظ یحدث بعامل ویبطل ببطالنه". (درستویه وغیره "اإلِ 

اج یجعل وظیفة اِإلعراب جزءًا من تعریفه والتعریف األول الذي أورده ابن یعیش یجعل  ).73- 72م، ص 1968یعیش،  فالزجَّ
الثاني الذي أورده ابن یعیش منسوبًا البن درستویه یجعل اِإلعراب أمرًا لفظیًا مرتبطًا  اِإلعراب أمرًا معنویًا مرتبطًا بالعامل. والتعریف

. یقول ابن یعیش بعد أن یورد التعریفین "واألظهر التعریف األول حتى ال یضاف الشيء إلى نفسه إذا قلنا حركات  بالعامل أیضًا
وجاء في معرض حدیث الدكتور  ).73-72م، ص 1968ن یعیش، اِإلعراب، ألن اِإلعراب نفس الحركات على الرأي الثاني. (اب

محمد إبراهیم عبادة عن معنى اإلعراب اصطالحًا ففیه مذهبان أحدهما أنَّه لفظي ما جيء به لبیان مقتضى العامل من حركة حرف 
ییر أواخر الكلمة الختالف العوامل أو سكون أو حذف. والثاني معنوي والحركات دالئل علیه وهو ظاهرٌ مذهب سیبویه وعرَّفوه بأنَّه تغ

) ." وفي اصطالح علماء العربیة له معنیان أیضًا یتعلقان  ).70- 69م، 1980) (محمد إبراهیم عبادة، 9الداخلة علیها لفظًا وتقدیرًا
  بالمعنیین اللغویین وهما  (اِإلفصاح واِإلبانة والتغییر):

  لعربیة حال تركیبها بواسطة قواعد علم النحو).هو (اِإلفصاح عن خصائص الكلمات ااِإلعراب: ( أ ) 
  ).75-74م،ص 1965) (عباس حسن، 10هو (تغیُّر األثر في آخر الكلمة التي لها محل حسب تغیُّر العامل).  ( اِإلعراب:(ب) 

فسد المعنى فلیس من كالم العرب. ( ُ فسد المعنى، فإذا كان اِإلعراب ی ُ  ).77-76م،ص 1984) (أبوبكر الزبیدي، 11واِإلعراب ال ی
اج المتوفى سنة  هـ اِإلعراب اهتمامًا وبین قیمته ومدى الحاجة إلیه فقال في اِإلعراب لم دخل الكالم؟ : "فإن قال قائل 337وأولى الزجَّ

فتكون الجواب: األسماء لما كانت تصورها المعاني  فقد ذكرت أنَّ اِإلعراب داخل في الكالم فما الذي دعا إلیه واحتیج من َأجله".
فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافًا إلیها ولم تكن في صدرها وأبنیتها َأدلَّة هذه المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركة اإلعراب تنبني 

" فدلَّوا برفع (زید) أنَّ الفعل له وبنصب عمرًا على أنَّ الفعل واقع به وقالوا "ُضرَب زیدٌ  لُّوا " فدمن هذه المعاني فقالوا "ضرَب زیٌد عمرًا
ه وأنَّ المفعول به قد ناب منابه. ُسمَّ فاعُل ل الفعل ورفع (زید) على أنَّ الفعل ما لم ی وقالوا هذا غالمُ زیٍد فدلَّوا بخفض (زید)  بتغیُّر أوَّ
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أرادوا ذلك أو جعلوا هذه الحركات دالئل علیها. لیتسعوا في كالمهم، ویقدِّموا الفاعل إن  على إضافة الغالم إلیه وكذلك سائر المعاني.
اج،  اج باِإلعراب  ).91-72هـ، ص 1406المفعول عند الحاجة إلى تقدیمه وتكون الحركات دالة على المعاني. (الزجَّ واهتمام الزجَّ

عرابًا محضًا یناقش علله ویدافع عنه ویحتج له ویرب طه وعلله یظهر جلیًَّا في كتابه "اِإلیضاح في علل النحو" فهذا الكتاب یكاد یكون ِإ
احث اِإلعراب في اِإلیضاح عدیدة منها اِإلعراب والكالم أیهما أسبق: اِإلعراب لم دخل الكالم؟ اِإلعراب لم وقع في  دائمًا بالمعنى ومب

له ووسطه. هـ اِإلعراب وبین قیمته في باب أفرده لذلك في كتابه الخصائص 392وعرَّف ابن جنِّي المتوفى سنة  آخر اإلسم؟ دون أوَّ
أكرم سعیدًا َأبوه، علمت برفع َأحدهما  - القول علي اإلعراب) قال: "هو اِإلبانة عن المعنى باأللفاظ أال ترى أنَّك إذا سمعت:هو باب (

 .).91-72م، ص 1952ونصب اآلخر الفاعل من المفعول ولو كان الكالم شرحًا واحدًا الستبهم أحدهما على صاحبه". (ابن جنى، 
ة في قوله بأنَّ اِإلعراب مما اختصت به لغة العرب ووصفه ابن فارس بالجاللة قال: في ذكر ما ویتفق ابن فارس مع ابن قتیب

عرف  ُ اختصت به العرب "من العلوم الجلیلة التي اختصت بها العرب اِإلعراب والذي هو الفارق بین المعاني المتكافئة في اللفظ وبه ی
یِّز فاعل من مفعول وال مضاف من منعوت وال تعجب من استفهام وال صدر من مصدر وال  الحیِّز الذي هو أصل الكالم ولواله ما مُ

قال: وللعرب في ذلك ما لیس لغیرهم فهم یفرقون بالحركات وغیرها بین  ).77-76م، ص 1965) (ابن فارس، 12نعت من تأكید. (
ْفتح) لمواضع الفتح (ِمقٌَص)  فتح بها، (مَ ُ قٌَص) للموضع الذي فیه القص.المعاني یقولون (ِمْفتح) لآللة التي ی وتقول:  آللة القص و(مَ

ُراد به التكثیر. ومما یبین مراد المتكلم وتتحقق به المفاهمة بین المتكلم  كم رجًال رأیَت؟ في االستخبار، وكم رجٍل رأیت في الخبر ی
قال ابن فارس "أمَّا التصدیق فإنَّه من  یم.والسامع كذلك (علم التصدیق) ویقرر ابن فارس أنَّ من فاته علم التصدیق فاته الشيء العظ

ْجد) وفي العطالة (ِوْجدنا) وفي  فنا أفصحت فقلنا في المال (وُ فاته علمه فاته المعظم ألنَّا نقول (وَجد) وهي كلمة مبهمة فإذا صرَّ
ْجٌد). فهذان الوجهان هما علما العربیة واللذان ال یتم اِإلفها ِجدة) وفي الحزن (وَ وْ ل من اإلفهام الغضب (مَ م والفهم إال بهما والمعوَّ

نَّما هو كتاُب اهللا وسنة نبیه صلى اهللا علیه وسلم.  لحظ أنَّ الحركات سواءً أكانت لإلعراب في آخر  والفهم كما ذكر ابن فارس ِإ ویُ
بو البقاء العكبري مع سابقیه من أئمة ویتفق أ الكلمة الحادثة بالعامل َأم بنیة الكلمة إنَّما یضبطها علماء العربیة (في النحو والصرف).

"اإلعراب  ).43-42م، ص 1965) (ابو البقاء العكبري، 13النحو واللغة في الغایة من اإلعراب وأهمیَّته في باب علة اإلعراب. (
فیه من المسائل  دخل الكالم لیفرق بین المعاني من الفاعلیة والمفعولیة واِإلضافة ونحو ذلك. وخصَّص لِإلعراب بابًا كامًال جمع

ل ألنَّه عندهم هو النحو وهو الضابط للمعاني والم یالئه االهتمام اَألوَّ بیِّن الخاصة. وسار النحاة على هذا النهج في تقدیرهم لِإلعراب وإ
ل من أسَّس العربیة وفتح بابها وأنهج سبیال ووضع قیاسها أبو األسود الدؤل عنها. ) (ابن 14ي". (ویقول ابن سالم الجمحي: "وكان أوَّ

ل فیه القول وذكر عدة أوجه: ). 13- 12م، ص1970سالم الجمحي،    أفرد جالل الدین السیوطي بابًا فصَّ
قول من اِإلعراب الذي هو البیان والمعنى على هذا أنَّ اِإلعراب یبیِّن معنى الكلمة كما یبیِّن اِإلنسان نفسه.  - 1  أنَّه من
ذا أنَّه مشتق من قولهم "عربت معدة الفصی - 2 ل إذا فسدت وأعربتها أي أصلحتها والهمزة للسلب. كما یقول َأشكیت الرجل ِإ

 أزلت شكایته والمعنى على هذا أنَّ اِإلعراب أزال عن الكالم إلتباس معانیه".
ذا كانت متحبِّبة إلى زوجها والمعنى على هذا أنَّ المتكلِّم باِإلعرا - 3 ب یتحبَّب إلى َأنَّه منقول من التحبُّب. ومنه امرأة عروب ِإ

 السامع.
ذا تكلَّم بالعربیة ألنَّ المتكلِّم بغیر ِإعراب غیر متكلِّم بالعربیة. - 4  َأنَّه منقول من أعرب الرجُل ِإ
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- 88م، ص 1984) (السیوطي، 15ألنَّ اللُّغة الفاسدة لیست من العربیة والمعنى هذا أنَّ المتكلِّم باِإلعراب موافق للُّغة العربیة. (
وقد  عد الجمع بین هذه األوجه كلِّها أنَّ اِإلعراب یحقق البیان والوضوح وأنَّ اِإلعراب من الخواص الممیِّزة للُّغة العربیة.). ونرى ب90

) (مازن 16أیَّد األستاذ مازن المبارك هذه الخصوصیة بقوله "اِإلعراب خاصیة من أبرز خصائص العربیة قدیمة ِقَدم اللُّغة". (
  ).153-152م، 1970المبارك، 

  مجاري أواخر الكالم من العربیة:
  وهي تجرى على ثمانیة مجاٍر على النصب والجر والرفع والجزم والفتح والضم والكسر والوقف.

یة تجمعهن من اللفظ أربعُة َأضرب فالنصب والفتح في اللفظ ضرٌب واحٌد والجر والكسر فیه ضرٌب واحٌد وكذلك  وهذه المجاري الثمان
وإِنَّما ذكرُت لك ثمانیة مجاٍر ألُفرق بین ما یدخله من هذه األربعة لما یُحدُث فیه العامل ولیس شيء فیها الرفع والضم وال جزم والوقف، 

بنى علیه الحرف بناءً ال یزول عنه لغیر شيء أحدث ذلك فیه من العوامل التي لكل عامل منها ضرٌب  ویعني ما یُ الَّ وهو یزول عنه  ِإ
فالرفع والجرُّ والنصب والجزم لحروف اِإلعراب وحروف اِإلعراب لألسماء  ك الحرف حرف اِإلعراب.من اللفظ في الحرف وذل

نا المتمكنة ولألفعال المضارعة وألسماء الفاعلین التي في أوائلها الزوائد اَألربع وهي الهمزة والتاء والیاء والنون وذلك قولك َأفعل أ
والنصب في األسماء، رأیُت زیدًا والجرُّ مررُت بزیٍد والرفع هذا زیٌد ولیس في  ن.وتفعل أنت، أو هي تفعل ویفعل هو ونفعل نح

والنصب في المضارع من  األسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوین. فإذا ذهب التنوین لم یُجمعوا على االسم ذهابه وذهاب الحركة.
) (سیبویه، 17ال المضارعة جرٌّ كما أنَّه لیس في اَألسماء جزم. (األفعال لن یفعَل، والرفع سیفعُل، والجزم لم یفعْل ولیس في األَفع

  ).14- 13م، 1988
  اللحن في النحو:

مة (اللحن) على كلِّ خطأٍ ورد في اِإلعراب َأو اللغة أو الغناء أو في الفطنة أو في التعریض أو في المعنى.  جاء في لسان العرب كل
احٌث آخر أنَّه "لحن یخصُّ عالمات اِإلعراب، ولحن یخصُّ وزن الكلمة معتقدًا في حین یرى ب ).89-88م، ص 1968(ابن منظور، 

 ). 36-35م، ص 1951) (حسن عون، 18أنَّ اللحن في عالمات اِإلعراب أشدِّها على األُذن وأخطرها على اللُّغة الفصحى". (
ت اِإلعراب أو عالمات البناء سواء أكانت تلك العالمات بینما حدَّده باحٌث آخر بقوله هو أن تقع الغلبة عند الكتابة في خطأِ لعالما

) (كامل محمود 19حروفًا أو حركات. والحروف هي الواو والیاء واأللف أمَّا الحركات فهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. (
  ).41- 40م، ص 1980الدیلمي، 

  الفرق بین علم النحو وعلم اِإلعراب:
  بدَّ لنا من تعریف كلٍّ منهما:من َأجل معرفة الفرق بینهما ال

: (هو علمٌ بقواعد مستنبطة من استقراء كالم العرب وموصلة إلى معرفة أحكام أجزاء الكالم الذي تركَّب منها  النحو علم تعریف أوًال
قاعدة استنبطها )، مثال ذلك القاعدة القائلة (كلُّ كلمة صحَّ اقترانها بزمن فعل فهي فعٌل) فهذه ال40- 39م، ص 1966(األشموني، 

العلماء بعد استقراء كالم العرب، حیث إنهم وجدوا العرب تستعمل بعض الكلمات مقرونة بالزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل 
ة لیمیزوها عن غیرها فقالوا  للداللة على شيء قد حدث في واحٍد من هذه األزمان فأطلق العلماء على هذه الكلمات مصطلحات خاصَّ
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فعل أمر" وهكذا فإن هذه القاعدة وأمثالها توصلك إلى معرفة أحكام أجزاء الكالم الذي تقوله أو تسمعه  –فعل مضارع  – "فعٌل ماضٍ 
  أو تقرؤه ففهم أنَّ كتب فعل ماٍض ویكتب فعل مضارع واكتب فعل أمر وهكذا.

: تعریف علم اِإلعراب   ثانیًا
ضعت لمعرفة صحة انطباق الكالم ال   ).75-74م، ص 1965عربي على قواعد النحو". (عباس حسن، "هو علمٌ بقواعد وُ

نستنتج مما سبق أنَّ علم اِإلعراب میزان في كفته  مثال ذلك: كلمة (ضرب) فهي فعل ماٍض ألنَّها كلمة صحَّ اقترانها بالزمن الماضي.
لذي نرید أن نزنه على تلك القواعد ویمثل البضاعة األولى قواعد علم النحو وتمثل المقادیر واَألوزان الثابتة. وفي كفته الثانیة الكالم ا

الموزونة وباألسلوب المنطقي نقول: علم النحو هو عبارة عن تقریر قواعد منطقیة لها مقدمات وشروط ونتائج (أي أحكام)، مثال: كلُّ 
  كلمة صحَّ اقترانها بزمن فهي فعل.

  قق من صحتها بناءً على وجود المقدِّمات والشروط.هو عبارة عن تقریر النتائج التي تمَّ التح وعلم اِإلعراب:
مثال: ضرب: فعل ألنَّها كلمة صحَّ اقترانها بزمن إذن فالعالقة بین علم اِإلعراب وعلم النحو عالقة وثیقة جدًا كما ترى حتى إنَّ 

قون بینهما.   كثیرین ال یكادون یفرِّ
  معنیان، یتعلقان بالمعنیین اللغویین":ویقول عباس حسن: "اِإلعراب في اصطالح علماء العربیة له 

 اِإلعراب هو اإلفصاح عن خصائص الكلمات العربیة حال تركیبها بواسطة قواعد علم النحو. - 1
 .).75-74م، ص 1965اِإلعراب هو تغیُّر األثر آخر الكلمة التي لها محل حسب تغیُّر العامل. (عباس حسن،  - 2

  ل اإلفصاح: أمَّا مرادفاتها بالمعنى اللغوي األو 
  االسفاد  -6النثر    -5النشر   - 4اإلیضاح   -3اإلبانة     -2اإلظهار    - 1
 التصریح. -9التبصیر   -8اإلحاطة   - 7

  ومرادفاتها بالمعنى اللغوي الثاني التغییر:
 التحویر -4التحویل    -3التبدیل    -2االختالف    - 1

  المبحث الثاني: نشأة اِإلعراب
ء والمفكرین السابقین من العرب أدركوا قیمة اِإلعراب في الكالم، وأنَّ ضیاعه من اللغة والتفریط فیه یؤدیان إلى ضیاع الشك أن العلما

وعلیه فقد كان السبب األساسي لوضع النحو  العربیة واندثارها. ومن ثمَّ عدم فهم القرآن بسبب قطع الصلة بینه وبین أبناء المسلمین.
العرب والمسلمین بسبب اختالطهم باألعاجم بعد الفتح وقبله، حیث كانت توجد طائفة كبیرة من غیر العرب ظهور اللحن بین أبناء 

بالجزیرة العربیة بوصفهم تجارًا أو رقیقًا ممَّا أدى إلى ظهور اللحن، في فترة مبكرة ومن عصر الرسول الكریم صلى اهللا علیه وسلم 
وى أنَّ رجًال لحن بحضرته فق " (ابن جني، نفسه، حیث رُ - 35م، ص 1952ال صلى اهللا علیه وسلم "أرشدوا أخاكم فِإنَّه قد ضلَّ

ومع أنَّنا لم نعرف نوعیة هذا اللحن وهل كان في اِإلعراب أو في نطق الحروف واستعمال الكلمات إالَّ أنَّ روایاٌت تدور حول  ).36
نى غیر الئق بالمقام أو بقصد المتكلِّم، وال غرو فاَألخطاء الصوتیة أو خطأٍ في اِإلعراب یترتب علیه التباین في المقصود أو إبهام لمع

- 12م، ص 1989) (شعبان عوض، 20الداللیة تثیر السخریة ولكنَّها مع ذلك أقلُّ خطرًا لظهور فسادها أو لقلَّة تشویهها اللفظ.. (
13.(  
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وى عن سحیم عبد بني الحساس من قوله: "ما سعرُت" بدًال من "ما    ).72-71م، ص1998) (الجاحظ، 21شعرُت". (كما رُ
نَّك لهائن" یرید (إنَّك لخائن) أي هالك. (الجاحظ،    ).72-71م، ص 1998وقال صهیب بن سنان "ِإ

وهذه األخطاء تُنسب دائمًا إلى أشخاص لم ینشأوا نشأة عربیة بل ُغرسوا في طفولتهم بلغة ُأخرى تختلف عن العربیة في أصواتها وقد 
ُجلب كبیرًا یصعب علیه نطق بعض الحروف ولو بقى بأرض العرب خمسین تنبه الجاح ظ عندما حكى أنَّ السندي أو النبطي الذي ی

 .   عامًا
أمَّا اللحن في اِإلعراب فهو أشدُّ خطرًا وأدلُّ على ضعف المستوى اللغوي لصاحبه، إذ یؤدي إلى تحریف المعاني وغموض المقاصد 

  ). 36-35م، ص 1952رًا له. (ابن جني، ولذلك كان العرب أشدَّ استنكا
وى أنَّ   ویظهر فساد اللحن للمعنى بصورة واضحة في تلك األمثلة التي نبَّهت أصحاب الغیرة على هذه اللُّغة إلى وضع النحو حیث رُ

ي روایة أخرى "ما أشدُّ )، وف12- 11م، ص 1967) (أبو البركات األنباري، 22ابنة أبي األسود الدؤلي قالت له: "ما َأجمُل السماِء" (
  ).36-35م، ص 1955) (السیرافي، 23الحِر" (

وعندما أجابها بحسب ما یقتضیه كالمها، قالت له: "إنَّما أردُت التعجُّب ولم ُأِرد االستفهام"، فحینئٍذ وضع كتابًا َأو وضع باب 
  التعجب.

ُل باب رسم َأبي من النحو  ب".(ولذلك قال: أبو حرب بن أبي األسود "أوَّ )، وقیل باب 16-1م، ص 1950) (القفطي، 24باب التعجُّ
). وهذه هي األبواب 23-22م، ص 1954) (ابو الطیب اللغوي، 25الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والنصب والجزم. (

اللحن وما یؤدي إلیه من لبس  التي تظهر فیها فائدة اِإلعراب واضحة جلیَّة في التفریق بین المعاني المتشابهة. كما تظهر فیها مضارُّ 
  وغموض. 

وي الشأن من العرب فبادروا إلى استنكاره وعالجه ألنَّه یهدم أهمَّ خصائص العربیة وأهمَّ وسائلها للتفریق بین  ولقد أفزع اللحن ذ
ل ما اختل من كالم العرب فأحوج إلى التعلُّم كما یقول أبو الطیب اللغوي. ( - 51م، ص 1966بن االنباري، ) (ا26المعاني وألنَّه أوَّ

52.(  
رشاد الالحن وعاتب عمرُ رضي اهللا عنه بالفعل والقول، فقد كتب إلى أبي موسى األشعري  فدعا النبي صلى اهللا علیه وسلم إلى ِإ

ُ وبَّ 52-51م، ص 1966عامله على البصرة یأمره بضرب كاتبه على اللحن (ابن االنباري،  خ ) وعزله وكان إذا سمع رجًال یُخطيء
ذا أصابه بلحن ضربه بالدرَّة.   علیه وإ

نَّا قوم متعلمین" فقال: "لحنكم أشدُّ عليَّ من سوء رمیكم. سمعت رسول اهللا  وأعرض مغاضبًا لقوم قرَّعهم على سوء رمیهم فقالوا: "ِإ
  صلى اهللا علیه وسلم یقول: رحم اهللا امرًأ أصلح لسانه".

  ن وال سیِّما في كتاب اهللا.وكان عبد اهللا بن عمر یضرب بنیه على اللح
ویا لیت اللحن وقف عند هذا الحدِّ من كالم الناس. ولكنه استشرى وانتشر حتى وصل إلى كتاب اهللا عزَّ وجلَّ فوقعت أخطاءٌ صارخة 

ه) في قراءته أدَّت إلى معاٍن غیر الئقة وغیر مقصودة للقارئ كما في اآلیة الثالثة من سورة التوبة (إنَّ اهللا بريءٌ م ن المشركین ورسوُل
)، حیث قرأها بعضهم أمام أعرابي بالكسر من (رسولِه) ففهم منها ذلك األعرابي بروء اهللا من رسوله فقال: "إن كان اهللا 2(التوبة اآلیة 

  قد تبرأ من رسوله فأنا َأبرأ ممن بريء اهللا منه". وعندما قرئت له بالرفع أو النصب أدرك المعنى الصحیح لهذه اآلیة. 
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مز به ألحوال أواخر الكلمات المختلفة وكان هو الدافع الذي دفع المشتغلین في  ل رمز رُ كان (نقط) أبي األسود الدؤلي المصحف أوَّ
ل بعمل الخلیل في إبدال الضمة والكسرة والفتحة من النقط التي وضعها أبو  . وظهر التفسیر األوَّ القرآن إلى تفسیره تفسیرًا علمیًا

ي الحرف وتحته وفوقه وعرَّف إذ ذاك أنَّ هذه العالمات الزمة لبناء الكلمات. ألنَّ اللسان ال ینطق بالحروف الساكنة األسود بین ید
  وحدها. 

وحین ُأرید لهذه الدراسة الناشئة التي مرت علیها اَألعوام، وهي ال تزال تقوم على خطرات جزئیة كانت تخطر على أذهان الدارسین 
درَّس بأصول وقواعد. بعد أبي األسود، وأن ُ   تصبح علمًا منظَّمًا ی

ُستعان بها على النطق بالحروف  بدأ الجدل حول هذه العالمات، أهي عالمات لمعاٍن مختلفة تطرأ على اَألسماء َأم مجرد آالت ی
  ).20-18م، ص 1986) (مهدي المخزومي، 27السواكن. (

في حال الوقف یلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أیضًا لكان  یقول قطرب: "إنَّما َأعربت العرب كالمها، ألنَّ االسم
دل یلزمه اِإلسكان في الوقف والوصل. فكانوا یبطئون عند اِإلدراج، فلمَّا وصلوا وأمكنهم التحریك، جعلنا التحریك معاقبًا لِإلسكان لیعت

  ).90-88م، ص 1984الكالم. (السیوطي، 
الحدیثة كلها من آثار اِإلعراب فما تبرح هذه اآلثار ظاهرة في أقوال البداة في مواطن متفرقة من العالم  ولم تتجرد اللهجات العربیة

د العرب، كأنَّها تحمید لبقایا یستحیل علیها العدم التام، واِإلضمحالل المطلق، أو كَأنَّ طبیعة هذه اللغة العربیة تابى علیها ان تفق
  ).123-122م، ص 1981محمد الصالح،  )28ظاهرة اِإلعراب إلى األبد. (

ن كانت اللغات السامیة اُألخرى قد فقدت هذه  ویقول محمد إبراهیم عبادة: "إنَّ ظاهرة اِإلعراب ظاهرة مشتركة في اللغات السامیة وإ
  ).70- 69م، ص 1980الظاهرة منذ َأقدم العصور. (محمد إبراهیم عبادة، 

ویین كانوا حتى القرن الرابع الهجري والعاشر المیالدي على األقل یختلفون على عرب البادیة والحقیقة الثانیة َأنَّ النحویین واللغ
  ).20- 18م، ص 1986لیدرسوا لغتهم وهذه تدلُّ على أنَّ التصرف اإلعرابي كان بالغًا أشدَّه في ذلك العهد. (مهدي المخزومي، 

أصلها ونشأتها. وفي هذا یقول الدكتور عبد المجید عابدین: "ظاهرة  تناول اللغویون القدامى والمحدثون ظاهرة اِإلعراب وناقشوا
اِإلعراب سامیة قدیمة أمَّا العربیة فتنفرد بتصمیمها وتنظیمها بحیث انتظمت أكثر األلفاظ، في حین نجد اِإلعراب في سائر اللغات 

َألحوال الرفع والنصب والجر والجزم في العربیة لیس له نظیر السامیة بسیطًا جدًا ال یعدو أمثلة قلیلة منها. فهذا النظام الشامل الدقیق 
ونرى ما یراه الدكتور عبد المجید عابدین في َأنَّ  ).35-34م، ص 1970) (عبد المجید عابدین، 29في سائر اللغات السامیة. (

  ه شأن اللغة والنحو.اِإلعراب في أصله لم یكن كما هو اآلن. وإِنَّما مرَّ بمراحل حتى وصل إلى ما فیه اآلن شأن
  استدالل العلماء على وجود ظاهرة اِإلعراب في القبائل العربیة:

  استدل العلماء على وجود هذه الظاهرة بما یلي:
  َأنَّ القرآن الكریم والحدیث النبوي وصال إلینا معربْي الكلمات. - 1
  ِإلعراب تختل كلُّ األوزان الشعریة.َأنَّ الشعر العربي بأوزانه الموسیقیة یعتمد على اِإلعراب. وبدون ا - 2
ة كانت خالیة من اِإلعراب ولم - 3 دة من ظاهرة اِإلعراب یفترض أوًال َأنَّ لهجة مكَّ ة المجرَّ یقم على  َأنَّ القول بَأنَّ القرآن نزل بلهجة مكَّ

  ذلك دلیل.
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ُحتج بها على صحة  ویفترض ثانیًا العلماء أعربوا القرآن ثمَّ اعتمدوا هذا في وضع قواعدهم، َألنَّ  القرآن هو أوثق النصوص التي ی
قاعدة من قواعد اِإلعراب. وهذا مخالف ألَبسط قواعد المنطق، إذ كیف یعربونه بحسب قواعدهم الموضوعة، ثمَّ یعودون لیحتجوا به 

  على صحة تلك القواعد.
مظاهرها ویستنبطون قواعدهم من تلك المالحظة ورحالتهم َأنَّ علماء البصرة والكوفة كانوا یالحظون المحادثة العربیة في أصحَّ  - 4

  إلى اَألعراب في البوادي دلیل على ذلك.
ذا أمكن ان نتصوَّر أنَّ علماء القواعد تواطأوا جمیعًا على ذلك، فِإنَّه ال یمكن أن نتصوَّر أنَّه قد تواطأ معهم علیه جمیع العل - 5 ماء وإ

  من معاصریهم.
  أدنى من الظاهرة اِإلعرابیة في اللغة العربیة.كل هذا یثبت وجود حدِّ 

  المبحث الثالث: َأهمیَّة اِإلعراب وقیمته
عراب القرآن من ذلك قوله: "أعربوا القرآن  لعل المدلول لِإلعراب هو اإلیضاح والبیان وقد حث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم على ِإ

  . )93-92هـ، ص 1416) (ابن كثیر، 30والتمسوا غرائبه" (
وعن أبي بكر الصدیق رضى اهللا عنه: "ألن أقرأ فأسقط َأحبُّ ِإليَّ من َأن أقرَأ فألحُن". وعنه رضى اهللا عنه: "َألن َأعرب آیًة في 

". (ابن االنباري،    ). 52-51م، ص 1966القرآن َأحبُّ ِإليَّ من أن أحفظ آیًة
"تعلَّموا العربیة فِإنَّها من دینكم. حیث جعل تعلُّم العربیة من الواجب وقال عمر بن الخطاب یحثُّ على تعلُّم العربیة وتجنب اللحن: 

لحنوا".    الدیني، وقال: "اقرءوا وال تُ
دوا القرآن وزیِّنوه بأحسن األصوات. وأعربوه فإنَّه عربي  وأخرج ابن االنباري حدیثًا عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه أنَّه قال: "جرِّ

عرب ُ   ".واهللا یحب أن ی
والعرب تعیب اللَّحن الذي هو في اللُّغة المیل عن جهة االستقامة وذكر الراغب في المفردات اللحن فقال: "هو صرف الكالم عن 

، وإِمَّا بإزالته عن التصریح وصرفه بمعناه  مَّا بإزالة اِإلعراب أو التصحیف، وهو المذموم وذلك أكثر استعماًال نِِه الجاري، ِإ إلى َسنَ
  حوي وهو المراد.تعریض وف

". وإِیاه قصد بقوله تعالى: (ولتعرفنَّهم في لحِن القول) (سورة محمد، اآلیة  قال لحن 30یقول الشاعر: "وخیر الكالم ما كان لحنًا ُ ). وی
ك فالٌن في كالمه إذا مال عن صحیح المنطق ومستقیم اِإلعراب، ولحنت لفالن إذا قلت له قوًال یفهمه هو ویخفى على غیره، ألنَّ 

قال رجٌل لحٌن إذا فُهم وفُطن لما ال یفطن له غیره. ومنه قوله صلى اهللا علیه وسلم: "لعلَّ بعضكم أن  ُ تمیله عن الواضح بالتوریة. ی
هـ، ص 1415) (الزمخشري، 31یكون ألحن بحجته من بعض فمن قضیت له بشيء من حق َأخیه فِإنَّما أقطع له قطعة من النار". (

81-82.(  
  المعنى جاء قول الشاعر:وعلى هذا 

  ولقد لحنت لكم لكیما تفهموا     ووحیت وحیًا لیس بالمرتاب    
قال: "لِحن الرجُل یلحن فهو لِحٌن إذا أصاب ولَحن فهو الِحن إذا  ُ ن األضداد فهو مشترك بین الخطأ والصواب ی واللحن على هذا م

  ).52- 51م، ص 1966َأفسد". (ابن االنباري، 
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ُ العربیة واِإلسالم اهتمامًا كبیرًا وذمَّوا اللحن لما فیه  واللحن في مصطلح النحاة ضد اِإلعراب أي الخطأ في العربیة، ولقد أواله علماء
هـ في كتابه (تأویل مشكل 276من الخلط ولبس المعاني، حیث أفرد له بعض المصنفین األوائل أبوابًا كاملة منهم ابن قتیبة توفى 

صَّ اهللا به العرب من العارضة والبیان واتساع المجاز فیؤكد فیه على أنَّ ما خصَّ اهللا به العربیة اِإلعراب قال القرآن) یفرد بابًا لما خ
فیه: "ولها اِإلعراب الذي جعله اهللا وشیًا لكالمها وحلیة لنظامها وفارقًا في بعض األحوال بین الكالمین المتكافئین، والمعنیین 

ال باِإلعراب، ولو أنَّ المختلفین كالفاعل والمفعول،  ال یفرق بینهما إذا تساوت حاالهما في إمكان الفعل أن یكون لكل واحٍد منهما ِإ
خي بالتنوین، وقال آخر هذا قاتُل أخي باِإلضافة بدل التنوین على أنَّه لم یقتله ودلَّ حذف التنوین على أنَّ  ه قد قائًال قال: "هذا قاتٌل أ

  قتله". 
بال العرب إال بعد نزول القرآن كتابًا عربیًا مبینًا ویمكن القول بأنَّ ذلك بدا في عصر الصحابة رضى اهللا  فقضیة اللحن لم تشغل

، فأصبح  عنهم. حین ظهر لحن في قراءة كلمات قرآنیة، فكان النظر إلیه من حیث مساسه بكیان اُألمَّة ووجودها شریعًة ولسانًا
ابن فارس قال: "إنَّ العرب والمسلمین یجتنبون اللحن فیما یكتبون ویقرأون كاجتنابهم  المسلمون یعیبون اللحن ویحذرونه حتى إنَّ 

قرُأ القرآن إال  بعض الذنوب". ُ ظهور االهتمام بالعربیة والنحو، بلغ درجة كبیرة حیث َأمر عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه أال ی
ل المسجد، وقال: "من یقرئني مما ُأنزل على محمد فَأقرأه رجٌل وقال: بالعربیة والنحو وذلك عندما قدم َأعرابي المدینة في عهده فدخ

ه". (التوبة، اآلیة  ). وذلك لكسر الالم في رسوله فقال اَألعرابي: "َأو قد بريء اهللا من رسوله؟! إن 3"أنَّ اهللا بريءٌ من المشركین ورسوُل
ب رضى اهللا عنه فدعا اَألعرابي فقال یا أعرابي َأتبرُأ من رسول یكن اهللا بريء من رسوله فأنا أبرأ منه"، فبلغ ذلك عمر بن الخطا

نِّي قدمت المدینة وال علمَ لي بالقرآن فسألت من یقرئني فأقرأني هذا سورة براءة فقال: "أنَّ اهللا بريء من  اهللا؟! فقال: یا أمیر المؤمنین ِإ
رسوله إن یكن اهللا بريء من رسوله فأنا أبرأ منه". فقال عمر:  المشركین ورسوله"، بكسر الالم في رسوله فقلت أو قد بريء اهللا من

ه"، بضم  : "أنَّ اهللا بريءٌ من المشركین ورسوُل ذا یا أمیر المؤمنین؟"، فقال عمرُ "لیس هكذا یا أعرابي"، فقال األعرابي: "فكیف هي ِإ
ُ ورسولُ  ه منه". فأمر بعدها عمرُ بن الخطاب أن ال یقرأ القرآن إال عالمٌ الالم في رسوله، فقال األعرابي: "وَأنا واهللا أبرُأ ممَّن بريء اهللا

فالحرص على  ).41-40هـ، ص 1397) (ابن النحاس، 32بالعربیة. ویُروى أنَّه قال: "تعلَّموا ِإعراب القرآن كما تتعلَّمون حفظه". (
یضاحه لغًة وإِعرابًا ومخارج حروف، ظهر مبكِّرًا مع  عراب القرآن وبیانه وإ نَّما هو حرٌص على القرآن نفسه ِإ نزول القرآن الكریم، وذلك ِإ

نَّ اللحن فیه أو اِإلخالل بالقراءة التي قرَأ بها النَّبيُّ صلى اهللا علیه وسلَّم تحریف لكالم اهللا عن مواضعه وإِخالل بكثی ر من حیث ِإ
  اَألحكام الشرعیة ومسٌّ للعقیدة كما فهم اَألعرابي بطبعه.

  : موضوع علم اِإلعرابالمبحث الرابع
: معرفة َأحكام وخصائص الكلمات العربیة حال تركیبها مع بعضها. وهذه األحكام والخصائص هي:   أوًَّال

  تحدید معناها اِإلعرابي. - 2تحدید نوع الكلمة.                 - 1
  تحدید عملها. -4تحدید رتبة لفظها.                 - 3
  تحدید محلِّها. - 6       تحدید حالتها.            - 5
  تحدید عالمتها. -8تحدید عاملها.                  - 7

  وكمثال تطبیقي على هذه الحاالت:
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  استقبل محمود الضیوف مبتسماً 
  عامل   معمول  معمول معمول                                          

  ) العامل: هو الذي یحدُث أثرًا فیما بعده.1
  مول: هو الذي وقع علیه أثر الفاعل.) المع2
  ) العمل: هو األثر الذي یحدثه العامل في المعمول.3

. عرابیًا جدیدًا نَّ كلَّ تغییر فیها یعطیها معنىً ِإ : معرفة التغییرات التي تطرأ على الكلمات بتأثیر العوامل حیث ِإ   ثانیًا
  اِإلعراب ودوره في دراسة العربیة:

  ).95- 6م، ص 2008) (د. عبد علي حسین، 33الكلمة في العربیة: (
  قبول أل. –النداء  –) اسم: وهو ما دلَّ على معنىً في نفسه غیر مقترن في نفسه بزمن ویتمیز بالجر والتنوین 1(

.   اإلسناد إلیه مثل: محمد، شجرة، النشیط، شمس، رسول، الذي، أيُّ
ُ التأنیث الساكنة، یاء المخاطبة، نون التوكید بنوعیها ) فعٌل: وهو ما دلَّ على معنىً في نفسه مقترٌن بزمن ویت2( میز ببناء الفاعل، تاء

  مثل، استذكر، لیس، بئس.
یدلُّ على معنىً في نفسه وإِنَّما یدلُّ على معنٍى مع غیره ویتمیَّز بَأنَّه ال یقبل شیئًا من عالمات اَألسماء 3( وال ) حرٌف: وهو ما ال 

  : یا ، على ، هل. شیئًا من عالمات األَفعال مثل
  ).95- 6م، ص 2008(د/ عبد علي حسین،  عالمات اِإلعراب:

  ) عالمات أصلیة:1(
.   الفتحة: لالسم والفعل، في حالة النصب، مثل: علینا أن نكرمَ محمدًا

  الضمَّة: لالسم والفعل، في حالة الرفع نحو: یواظُب المؤمُن على الصالة.
علِّمُ في الفصِل.الكسرة: لالسم فقط، في حالة الجر نحو   : المُ

رْ في أداء واجبك.   السكون: للفعل فقط، في حالة الجزم نحو: ال تقصِّ
  ) عالمات فرعیة:2(
  في األسماء: - أ

ُ بالواو وتُنصُب باَأللف وتُجرُّ بالیاء، وتجمع هذه العالمات في قولنا: "واي" نحو: أبوك یهنيء َأخاك على  - 1 اَألسماء الخمسة: تُرفع
  یمة. واَألسماء الخمسة هي: أب، َأخ، حم، فو، (ذو) بمعنى صاحب.عمل ذي ق

ساِن یلوحاِن للمتفوقین مهنئین.  الحظ أنَّ نون المثنى  - 2 ُجرُّ بالیاء. نحو: المدرِّ نصُب وی ُ باَأللف ویُ رفع ُ المثنى وما یلحق به: ی
ُحذف عند اإل ق طالبا العلم.مكسورة في حین أنَّ نون جمع المذكر السالم مفتوحة وكالهما ی   ضافة. في نحو: جاء طالبو العلم، تفوَّ

ُجرُّ بالیاء. نحو: المدرِّسون یلوحون للمتفوقین مهنئین. - 3 نصب وی ُ رفع بالواو وی ُ لحق به: ی   جمع المذكر السالم وما یُ
نصب بالكسرة نحو: رأیُت الطالباِت مقبالٍت. - 4 ُ لحق به: ی   جمع المؤنث السالم وما یُ
.الممنوع من  - 5 ُجرُّ بالفتحة نحو: سلمُت على إبراهیمَ   الصرف: ی
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  في األفعال:  -ب
  في األَفعال الخمسة: تُرفع بثبوت النون وتثنصب وتُجزم بحذفها نحو: الطالُب یجتهدون ولم یتهاونوا ولن یتهاونوا. - 1
2 -  ُ نصب بالفتحة الفعل المعتل: یُجزم بحذف حرف العلة وهي: الواو واأللف والیاء وتُجمع في "واي". وی رفع بالضمَّة المقدَّرة ویُ

  المقدَّرة على األلف والظاهرة في الواو والیاء.
  أسباب ضعف الطالب في اإلعراب:

  كثرة القواعد المفروضة على التالمیذ. - 1
دید في التَّعلیم فقد ترتب على هذا ازدحام الفصول بالتَّالمیذ وُصعوبة متابعتهم من جانب  - 2   المعلِّم.التَّوسُّع الشَّ
ر دون التَّأكد من امكانیة تطبیق القواعد عملیًَّا من خالل نطق التَّالمیذ. - 3   اإلسراع في انتهاء المقرَّ
  عدم ربط قواعد النَّحو بالقراءة والتَّعبیر. - 4
  طرق التَّدریس نفسها تعتمد على التلقین واالستظهار. - 5
  )36م، ص 1991) (زكریا اسماعیل، 34تمَّ تعلُّمها. ( االفتقار إلى تطبیق القواعد النَّحویَّة التي - 6

  عالج الضعف في استخدام القواعد النَّحویَّة:
ن في أيِّ تقصیر لغويٍّ من جانب التَّال - 1   میذ.جعل فروع مادَّة اللُّغة العربیَّة كلِّها مواد تطبیقیَّة لمادَّة النَّحو. وعدم التَّهاوُ
.العمُل على تبسیط مادَّة النَّ  - 2   حو من الجانبین المنهجيِّ والتنفیذيِّ
عب. - 3   ضرورةُ ترتیب أبواب النَّحو من السَّهل إلى الصَّ
تدریس النحو عرضًا من خالل القراءة والتعبیر واإلمالء عن طریق اختیار األسالیب والعبارات المتضمنة ألساسیات اللغة مثل  - 4

  نصوص القراءة وآیات القرآن والحدیث.
) (المنظمة 35راعاة مستویات الطالب ومراحل نموهم اللغوي أثناء تدریس األسالیب الصحیحة والتطبیقات علیها. (ضرورة م - 5

  ).21-20م، ص 1992العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  أداة البحث االختبار
  الصف الثالث الثانوي –دراسة میدانیة 

  ِإلعراب للصف الثالث الثانوياختبار قدرات الطالب في ا
لقد أجرى الباحث دراسة میدانیة الختبار قدرات طالب الصف الثالث الثانوي في اِإلعراب. وقد اختار الباحث ثالث مدارس ثانویة 

  بمحلیة الخرطوم كنموذج وهي:
  مدرسة الشیخ مصطفى القرآنیة الثانویة للبنین الصف الثاث. - 1
  ذجیة الثانویة للبنین الصف الثالث.مدرسة الشیخ مصطفى النمو  - 2
 مدرسة الخرطوم الجدیدة النموذجیة الثانویة للبنین الصف الثالث. - 3
  



 

 
  ااإلنسانیة العلوم مجلة

م)2016المجلد األول (  
 

 

14 
SUST Journal of Humanities (2016)                                                                  Vol .17 . No. 1            

ISSN (text): 1858-6724                                                                               e-ISSN (online): 1858-6732 
 

: مدرسة الشیخ مصطفى القرآنیة. ینایر    م2015أوًال
. 38% من المجموع الكلي لفصل واحد وهو 87من خالل فحص نتیجة االختبار تبین أنَّ الطالب أحرزوا نسبة    طالبًا

طالبًا قد حصلوا  17لدرجة االختبار وقد أحرزها ثالثة طالب فقط وأنَّ اعلى نسبة من الطالب وهم  25من  22لى درجة هي وأنَّ أع
  .10-5وأدنى الدرجات كانت لخمسة طالب فقط وهي  15-11طالبًا حصلوا على الدرجات من  13، و 20-16على الدرجات من 

ا یرجع لمستوى الطالب االكادیمي وفروقاتهم الفردیة. ویرجع هذا التفوق النَّهم صفوة % وهذ87ویالحظ أنَّ نسبة النجاح عالیة وهي 
طالب مرحلة األساس إذ ِإنَّهم قبلوا في المرحلة الثانویة بمجامیع عالیة وقد حافظ البعض على هذا المستوى بدلیل هذا االختبار الذي 

  أجرى لهم.
: مدرسة الشیخ مصطفى النموذجیة الثانو    م2015یة للبنین ینایر ثانیًا

. وأنَّ أعلى درجة كانت هي  38% وعدد الطالب لفصل واحد 60,5تبین من نتیجة االختبار أنَّ نسبة النجاح كانت  من  25طالبًا
. 38لدرجة االختبار وقد أحرزها طالٌب واحٌد فقط من مجموع  25   طالبًا

 10- 6طالب حصلوا على الدرجات من  9، وأنَّ  20-16جات من طالبًا قد حصلوا على الدر  14وأعلى نسبة من الطالب وعددهم 
  .15-11طالب حصلوا على الدرجات من  7، و

  طالب فقط. 4وقد حصل علیها  5-1طالب فقط وأدناها من  4حصل علیها  25- 21وكانت أعلى الدرجات من 
: مدرسة الخرطوم الجدیدة النموذجیة الثانویة للبنین ینایر    م2015ثالثًا

. 30% لمجموع طالب الفصل الواحد وعددهم 53ن نتیجة االختبار للصف الثالث أنَّ نسبة النجاح كانت تبین م   طالبًا
  لدرجة االختبار لطالب واحد فقط. 25من  20أعلى درجة كانت 

  طالب فقط وهذه أعلى نسبة نجاح. 5وقد أحرزها  20- 16أعلى درجة كانت من 
  فقط.طالبًا  13احرزها  10-5وأدنى نسبة من 

% تلیها مدرسة الشیخ 87یالحظ من خالل تحلیل هذه النتیجة أنَّ أعلى نسبة للنجاح كانت لمدرسة الشیخ مصطفى القرآنیة الثانویة 
  %.53% وأخیرًا مدرسة الخرطوم الجدیدة النموذجیة الثانویة 60,5مصطفى النموذجیة الثانویة 

  لنتیجة التي حصل علیها طالب كل مدرسة.وفي الصفحات التالیة جداول تكراریة وبیانیة تبین ا
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نتیجة اختبار قدرات طالب الصف الثالث الثانوي في اِإلعراب
  تحلیل االختبار

: مدرسة الشیخ مصطفى القرآنیة الثانویة للبنین ینایر    م2015أوًال
  محلیة الخرطوم -
. 38عدد الطالب الجالسین  -   طالبًا
  .5الرسوب ،  33النجاح  -
  درجة 25%. درجة االختبار: 87نسبة النجاح:  -
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  مدرَّج تكراري
 الفئات تكرار المفردات عدد الطالب

5 IIIII 5-10 
13       III         IIII       IIII 11-15 
17    II    IIII    IIII    IIII 16-20 
3                 III 21-25 

  المجموع 38
  طالب. 5أحرزها  25-21جة أعلى در  -
  طالب. 3احرزها  10-5أدنى درجة  -
   17=  5-22المدى  -
   17=  20-16المنوال  -
  13المتوسط الحسابي =  -

  مدرَّج بیاني

 
: مدرسة الشیخ مصطفى األمین النموذجیة الثانویة للبنین ینایر    م2015ثانیًا

  تحلیل نتیجة االختبار
.طا 38عدد الطالب الجالسین  -   لبًا
.  الرسوب:  23النجاح:  - . 15طالبًا   طالبًا
 .25%. درجة االختبار: 60,5نسبة النجاح:  -
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 مدرَّج تكرار
 الفئات التكرار عدد الطالب

04 IIII 1 -5 
09            IIII        IIII 6 -10 
07         II       IIII 11-15 
14        IIII    IIII     IIII 16-20 
04                           IIII 21-25 
  المجموع 38

  طالب. 4أحرزها  25-21أعلى درجة:  -
  طالب. 4أحرزها  5-1أدنى درجة:  -
  .22=  3-25المدى:  -
  .14=  20-16المنوال:  -
  .13,6الوسط الحسابي:  -

  مدرَّج بیاني
 

  
  
  
  
  
  

: مدرسة الخرطوم الجدیدة النموذجیة الثانویة   م2015للبنین ینایر  ثالثًا
  تحلیل نتیجة االختبار

  مدرسة الخرطوم الجدیدة الثانویة النموذجیة للبنین
  .30عدد الطالب الجالسین:  -
   14.  الرسوب: 16النجاح:  -
  .25%.  درجة االختبار: 53نسبة النجاح:  -
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 مدرَّج تكراري
 الفئات التكرار عدد الطالب

13                III   IIII    IIII 5 -10 
12                II   IIII    IIII 11-15 
05                          IIII 16-20 
-                        - 21-25 

  المجموع 30
  طالب فقط. 5أحرزها  20-16أعلى درجة:  -
. 13أحرزها  10-5أدنى درجة:  -   طالبًا
  .16=  4-20المدى:  -
  .13=  10-50المنوال:  -
  .9الوسط الحسابي:  -

  مدرج بیاني 
  

 
 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  اختبار قدرات طالب الصف الثالث الثانوي في اِإلعراب

  محلیة الخرطوم
  الدراسة المیدانیة
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  لقد أجرى الباحث دراسة میدانیة الختبار قدرات طالب الصف الثالث الثانوي في اِإلعراب. 
سة الشیخ مصطفى القرآنیة النموذجیة الثانویة للبنین كنموذج بمحلیة الخرطوم ومن خالل فحص النتیجة تبین وقد اختار الباحث مدر 

. ودرجة االختبار هي  38% من المجموع الكلي للفصل الواحد وهو 87أنَّ الطالب أحرزوا نسبة  درجة أعلى درجة هي  25طالبًا
 20 – 16طالبًا قد حصلوا على الدرجات من  17على نسبة من الطالب وهم درجة قد أحرزها ثالثة طالب فقط وأنَّ أ 25من  22
  .10 – 5وأدنى الدرجات كانت لخمسة طالب فقط وهي من  15 – 11طالبًا حصلوا على الدرجات من  13و

نَّ 87یالحظ أنَّ نسبة النجاح هي  ذ ِإ هم قبلوا في المرحلة % ویرجع هذا التفوق ألنَّ هؤالء الطالب هم صفوة طالب مرحلة اَألساس ِإ
  الثانویة بنسب عالیة في المجموع وقد حافظ البعض على هذا المستوى وخاصة في مادة اللغة العربیة وعلى اَألخصِّ مادة النحو.

  وفي الصفحة التالیة جدول تكراري وبیاني یبین النتیجة التي حصلوا علیها:
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  م2015الثالث الثانوي في اِإلعراب ینایر  نتیجة اختبار قدرات طالب الصف
  مدرسة الشیخ مصطفى القرآنیة النموذجیة الثانویة للبنین

  محلیة الخرطوم
  طالباً  38عدد الطالب الجالسون: 

   33النجاح: 
   05الرسوب: 

  % 87نسبة النجاح: 
  مدرج تكراري

  عدد الطالب  تكرار المفردات  الفئات
5 -10   IIIII  05   

11-15   III     IIII     IIII    13   
16-20   II     IIII    IIII  IIII  17   
21-25        III 03  
   38  المجموع  

  طالب 5أحرزها  25- 21أعلى درجة: 
  طالباً  17أحرزها  10-5أدنى درجة: 

  طالب 3أحرزها  17=  5-22المدى: 
   17=  20-16المنوال: 

   13الوسط الحسابي = 



 

 
  ااإلنسانیة العلوم مجلة

م)2016المجلد األول (  
 

 

19 
SUST Journal of Humanities (2016)                                                                  Vol .17 . No. 1            

ISSN (text): 1858-6724                                                                               e-ISSN (online): 1858-6732 
 

  شكل بیاني

  
   الرحمن الرحیمبسم اهللا

  والیة الخرطوم
  وزارة التربیة والتعلیم

  محلیة الخرطوم
  إدارة المرحلة الثانویة
  المادة: اللغة العربیة

  فرع المادة: النحو والصرف
  

  الموضوع: اختبار قدرات الطالب في اإلعراب
  م                               الزمن: ساعة2015-م2014التاریخ:    /  /

  رسة: ................................              الصف الثالث: .............المد
  االسم: ..................................   

  أجب عن األسئلة اآلتیة:
  السؤال األول:

أن تكون مثله؟ فأجابه: أحبُّ  یدتُر أيُّ غایٍة تطلب في حیاتك؟ وأيُّ رجٍل "من عظماء الرجال"  –وكان نجیبًا  –ابنه  العلماءسأل أحُد 
  .مثلك أن أكون

25-2120-1615-1110-5
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، ما نيَّ تك ! عندما كنُت في مثل سنّك قدرُت لنفسي أن أكون كعلّي بن أبي طالب، فما زلُت (أكدح  أضعَف  فقال: ویحك یا بُ همّ
یكون ما بیني وبینك من المدى ما التي تراها، وبیني وبین عليٍّ ما تعلم من الفرق الشاسع، فهل یسرُّك أن  المنزلةوأجدُّ)، حتى بلغُت 

؟   بیني وبین عليٍّ
: إذا أردَت أن  نيَّ ُ  عنكّل الصعاب، فإن قُصرت قدراتك مجتازًا  لنفسك غایًة فاختر أسمى الغایات وأبعدها، وأعمل بجدٍّ  تصنعیا ب

رضیة. فستجد ترید لماالوصول    نفسك في مكانٍة مُ
  أقرأ القطعة ثم أجب عما یأتي:

  ق أجب عن اآلتي:من النص الساب
  ما نوع المشتقات اآلتیة: - 1أ/ 

رضیة ...................... مجتاز ...................   نجیبًا ....................... مُ
  بیّن معنى حرفي الجر: عن ....................... الالم ........................... - 2
  فاءلم اقترن جواب (إذا) وجواب (إْن) بال - 3

  جواب إذا: .............................................................................

  جواب إن: .............................................................................
  ما الموقع اإلعرابي لما بین القوسین: - 4

  وأجدُّ" ...................... أكدح..... "فمازلُت الرجال" .................... عظماء"من 
  استخرج من القطعة السابقة: - 5

  صیغَة تعجب .......................... صیغ تفضیل ..................................
  ب/ أضبط بالشكل ما تحته خط:

  العلماء، ترید، أضعف، المنزلة، تصنع، واعمل، فستجد.
  / أعرب ما تحته خط:السؤال الثاني: أ

  اهللا یجعل لك مخرجاً  تتقإن  - 1
  تتق ..........................................     یجعل ...........................................

  ما تأخرت  البعدلوال  - 2
  ...................البعُد: ...........................................................................

ا  - 3   الناس یخرجانتهت المسرحیة ولمّ
  یخرج: ..............................................................................................

  یحترموكاحترم الناس  - 4
  ......................یحترموك: ....................................................................

  ب/ أعرب الكلمات الموضحة في الجمل اآلتیة:
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  الخطیب طلٌق لسانه - 1
  إعراب: طلق ....................................   لسانهُ ..........................................

  ما مذمومٌ الكریمُ  - 2
  الكریمُ ............................................ إعراب: مذمومٌ .................................. 

3 - .   أنا ظانٌّ السفرَ شاقًا
  إعراب: السفرَ ...................................   شاقًا ...........................................

  ما أجمَل الخریف! - 4
  خریف ........................................إعراب: أجمَل ....................................  ال

  نعم صدیقًا الكتاُب. - 5
  إعراب: صدیقًا ..................................  الكتاُب ..........................................

  وشكرًا ،،                                                                 
  الباحث: فیصل البشرى سلیمان المكي                                                

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  والیة الخرطوم

  وزارة التربیة والتعلیم
  محلیة الخرطوم

  إدارة المرحلة الثانویة
  المادة: اللغة العربیة

  فرع المادة: النحو والصرف
  انوي في اِإلعرابالموضوع: اختبار قدرات طالب الصف الثالث الث

  م2015التاریخ ینایر 
  المدرسة: الشیخ مصطفى القرآنیة الثانویة للبنین الصف الثالث

  نتیجة االختبار
 رقم االسم 25الدرجة من  رقم االسم 25الدرجة من 

 - 1 أبو بكر محمد العوض 16 -20 عبد الرحیم إبراهیم العطایا 13
 - 2 لجبار شیخ إدریسأحمد عبد ا 20 -21 عامر عمر علي بابكر 19
 - 3 أحمد الهادي البصیر 14 -22 علم الهدى الصادق 19
 - 4 أحمد جعفر أحمد 18 -23 محمد عبد الفتاح محمد 17
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 - 5 أواب محمد عوض السید 22 -24 محمد الفاتح عثمان علي 14
 - 6 أنس محمد عبد الكافي 15 -25 محمود مصطفى محمود 13
 - 7 البشیر محمد التوم 11 -26 محمد الفاتح عمر حمَّاد 09
 - 8 الریان موسى بدوي 13 -27 محمد كمال عبد الكریم 17
 - 9 النذیر عبد اللطیف علي 20 -28 محمد الخاتم البخاري 17
 -10 بابكر حیاتي محمد عباس 22 -29 محمد أحمد الصدیق 10
 -11 بهاء الدین السید آدم 19 -30 محمد مصطفى سعید 16
 -12 جعفر اِإلمام عبد اهللا 22 -31  مصطفىمعاذ عبد اهللا 14
 -13 حسام الدین حسین سالم 21 -32 مجتبى إبراهیم عبد اهللا 20
 -14 خالد یحیى آدم علي 20 -33 مجتبى عبد الرحمن أحمد 21
 -15 عبد اهللا فتح الرحمن 15 -34 مازن محمد حسن عبد اهللا 11
 -16 براهیم عبد الرحیمعبد الرحیم إ 19 -35 مكین الشیخ محمد توم 15
 -17 عبد الرحمن عباس عمران 05 -36 عفیف رحمة یوسف 13
 -18 عماد حیدر حسن األمین 13 -37 مهتدي سلیمان عمر 16
 -19 علي أحمد محمد حامد 17 -38 فارس سراج الدین منصور 19

   33النجاح:      38العدد: 
   05الرسوب:   38الجلوس: 
  %87اح: نسبة النج    -الغیاب: 

  .25من  5أدنى درجة:    25من  22أعلى درجة: 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  والیة الخرطوم
  وزارة التربیة والتعلیم

  محلیة الخرطوم
  إدارة المرحلة الثانویة
  المادة: اللغة العربیة

  فرع المادة: النحو والصرف
  الموضوع: اختبار قدرات طالب الصف الثالث الثانوي في اِإلعراب
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  م2015تاریخ ینایر ال
  المدرسة: الشیخ مصطفى األمین النموذجیة الثانویة للبنین الصف الثالث

  نتیجة االختبار
الدرجة 

 25من 
 رقم االسم 25الدرجة من  رقم االسم

 - 1 أبو بكر أحمد محمد خیر 19 -20 علي عبد الماجد محمد 03
 - 2 أحمد أنور البلة 09 -21 محمد جمال 20
 - 3 أحمد حسن محمد ضرار 01 -22 عبد الهادي محمد المزمل 13
 - 4 أحمد عبد الرحیم 06 -23 محمد المعتصم الصادق 08
 - 5 أحمد حیدر الهادي 10 -24 محمد عبد العظیم خلف اهللا 16
 - 6 أحمد سعید أحمد 19 -25 محمد فیصل 13
 - 7 أحمد معاویة أحمد 16 -26 محمد أبكر إسماعیل 03
 - 8 أحمد محمد أحمد النعمة 16 -27 محمد حسین 06
 - 9 أحمد إبراهیم الطاهر 23 -28 محمد عبد الحفیظ حمد النیل 19
 -10 أحمد عصام الدین درار 16 -29 محمد بابكر الضو 06
 -11 أحمد السید محمد مصطفى 25 -30 محمد الحاج عماد 22
 -12 أحمد العاصم محمد یوسف 19 -31 محمد علي محمد عوض 11
 -13 أسامة عصام سیِّد 17 -32 د المنعم عبد اللطیفمحمد عب 20
 -14 إیهاب التاج أحمد 18 -33 مجتبى إبراهیم 10
 -15 باسل مأمون محمد زین 22 -34 منذر یوسف 08
 -16 باس محمد إبراهیم 03 -35 مهنَّد نجم الدین 13
 -17 صالح الدین خالد حسن 18 -36 محمد أحمد عادل 13
 -18 عادل إبراهیم 11 -37 لكریمفضل اهللا عبد ا 20
 -19 عمرو المبارك نور الدائم 14 -38 یس محمد یس 08

   23النجاح:            38العدد: 
   15الرسوب:        38الجلوس: 
  %60,5نسبة النجاح:          -الغیاب: 

  .25من  1أدنى درجة:     25من  25أعلى درجة: 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  وموالیة الخرط

  وزارة التربیة والتعلیم
  محلیة الخرطوم

  إدارة المرحلة الثانویة
  المادة: اللغة العربیة

  فرع المادة: النحو والصرف
  الموضوع: اختبار قدرات طالب الصف الثالث الثانوي في اِإلعراب

  م2015التاریخ ینایر 
  المدرسة: الخرطوم الجدیدة الثانویة النموذجیة للبنین الصف الثالث

  ة االختبارنتیج
الدرجة من 

25 
 رقم االسم 25الدرجة من  رقم االسم

 - 1 أحمد محمد عبد الوهاب 09 -16 محمد عبد اهللا محمد حامد 09
 - 2 أحمد محجوب عثمان 13 -17 مصطفى محمد نور الهدى 06
 - 3 أشرف قمر الدولة 13 -18 معاذ ناجي عابدین 14
 - 4 أبو حماد حمیدة 06 -19 محمد عادل یوسف 17
 - 5 إبراهیم أبو القاسم 09 -20 محمد صدیق الطیب 16
 - 6 أبو بكر الصدیق 06 -21 مصعب محمد البلة 13
 - 7 إبراهیم أحمد إبراهیم 13 -22 محمد إبراهیم العطا 13
 - 8 الزبیر أبوحجل الزبیر 17 -23 مبشر عادل عبد اهللا 15
 - 9 األمین فوزي األمین 13 -24 صالح الدین الهادي 07
 -10 باسل عادل محجوب 07 -25 علي الصدیق المكي 13
 -11 بطران فضل محمد 10 -26 عباس السر الصدیق 13
 -12 تیسیر الفاتح التلب 04 -27 عبد الناصر إبراهیم حسن 07
 -13 محمد محمد عمر 06 -28 مجتبى عبد اهللا أحمد 20
 -14 محمد الحسن عمار 05 -29 عباس حسن محمد 13
 -15 محمد عوض محمد 09 -30 دل عیسىعمر عا 13
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   16النجاح:    30العدد: 
   14الرسوب:  30الجلوس: 
  %.53نسبة النجاح:      -الغیاب: 

 25من  4أدنى درجة:     25من  20أعلى درجة: 
  نتائج الدِّراسة:

  إلعراب.إهمال المعلِّم للحركات اإلعرابیَّة أثناء الدَّرس یسهم في تدني مستوى الطُّالب في ا - 1
  ضعف الطُّالَّب في مادَّة اإلعراب. - 2
ر مادَّة النَّحو ال یراعي الفروق الفردیَّة بین الطُّالَّب. - 3   محتوى مقرَّ
ر مادَّة النَّحو للصَّفِّ الثَّالث الثَّانوي على تدریبات إضافیَّة للتَّدریب على اإلعراب. - 4   ال یشتمل محتوى مقرَّ
ر یفتقر إلى التَّ  - 5 عب.المقرَّ   درُّج من السَّهل إلى الصَّ
ر النَّحو والصَّرف ال یراعي خلفیات الطُّالب اللُّغویَّة والنَّحویَّة. - 6   محتوى مقرَّ

  التَّوصیات:
اهرة عند سماعها - 1 نمِّي في الدَّارس الحسَّ اللُّغويَّ ویألف هذه الظَّ ُ بأذنیه  أن تُصمَّم المادَّة الدِّراسیة مع الشَّكل اإلعرابيِّ حیث ی

ُ على أشكال هذه العالمة.   والنُّطق بها صوتًا ویعتاد بصره
ُساعَد ذلك على تجوید األد - 2 بدأ بتعلیم النَّاشيء تعلُّم العربیَّة بالقرآن الكریم تجویدًا وترتیًال وأداءً سلیمًا وحفظًا كي ی ُ اء النُّطقي أن ی

  له.
  المصادر:

  القرآن الكریم. - 1
  الحدیث الشریف. - 2

  جع:المرا
  .8-7م، اِإلعراب النموذجي بین النظریة والتطبیق، مطبعة الشرق األوسط، القاهرة، ص 1988د/ جمیل علوش،  - 1
براهیم السامرائي، دار مكتبة 175م، معجم العین، للخلیل بن أحمد الفراهیدي، ت 1968الخلیل،  - 2 هـ، تحقیق مهدي المخزومي وإ

  .129-128الهالل، القاهرة، ص 
، دار بیروت 2هـ، ج711م، لسان العرب، ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم األفریقي المصري ت 1968ظور، ابن من - 3

  .89-88للطباعة والنشر ودار صادر للطباعة والنشر، ص 
ك، م، علي بن محمد بن عیسى أبو الحسن نور الدین، شرح محمد محي الدین عبد الحمید على ألفیة ابن مال1966األشموني،  - 4
  .40-39، دار المعارف، القاهرة، ص 1ج
هـ، 379م، تاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدین أبي فیض السید محمد مرتضى الحسین الزبیدي، ت 1994الزبیدي،  - 5

  .34114-34113، ص 1دراسة وتحقیق علي شیر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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اج،  - 6 ، دار 5هـ، تحقیق مازن المبارك، ط337اح في علل النحو ألبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق، ت هـ، اِإلیض1406الزجَّ
  .91-72النفائس، بیروت، ص

، دار الهدى للطباعة والنشر، بیروت، 1هـ، ج392م، الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن جنى الموصلي، ت 1952ابن جنى،  - 7
  .36- 35ص 

  .73-72، عالم الكتب، بیروت، ص 1هـ، ج643ل لموفق الدین بن علي بن یعیش، ت م، شرح المفصَّ 1968ابن یعیش،  - 8
  .70-69، دار المعارف، القاهرة، ص 1م، عصور االحتجاج في النحو، ج1980محمد إبراهیم عبادة،  - 9

  .75- 74م، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ص 1965عباس حسن،  -10
هـ، تحقیق محمد أبو الفضل 379حویین واللغویین، ألبي بكر محمد بن الحسن األندلسي، ت م، طبقات الن1984الزبیدي،  -11

  .77- 76، دار المعارف، القاهرة، ص 2إبراهیم، ط
هـ، تحقیق السید 395م، الصاحبي في فقه اللغة العربیة، ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا الرازي، ت 1965ابن فارس،  -12

  .77- 76حلبي، القاهرة، ص أحمد صقر، مطبعة ال
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