
 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة . أ

سورة األنبياء هي السورة احلادية و العشرون ىف ترتيب املصحف العثماين، 

، )حم السجدة( 1سورة فصلت:  واحلادية والسبعون يف ترتيب النـزول، نزلت بعد

وقبل سورة النحل، فتكون من أواخر السور النازلة قبل اهلجرة. وآايهتا اثنتا عشرة 

تعاجل موضوع العقيدة اإلسالمية ىف ميادينها  .وهي مكية ابإلمجاع ومائة آية،

الكبرية: الرسالة و الوحدانية والبعث و اجلزاء. و تتحدث عن الساعة و شدائدها، 

الذى يناسب لتعليم النحو  ا و عن قص  األنبياء و املرسلنو القيامة و أهواهل

ىف سورة األنبياء كثري األمثال  خاصة عن اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية. و وجد

 عن اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية الذى قد حبث ىف الباب السبق. 

 و خالصتها هي:



( ىف أربعة 7-1وردت األساليب اجلملة اإلمسية ىف سورة األنبياء)من اآلية:  .1

-12-6-5-4-3-2-1( موضعا، وهي اآلايت رقم: 34و ثالثن )

18-19-21-23-24-25-26-27-28-29-31-32-44-

و أما اجلملة . 34-35-36-40-42-43-44-49-50-52-56

( موضعا،أكثر من اجلملة اإلمسية 54الفعلية هي تكتب ىف أربعة و مخسن )

-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1وهي اآلايت رقم: 

14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-

27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-38-39-40-

41-42-43-44-45-46-47-48-49-51-52-53-54-

55-56-57. 

طريقة قياسية هي طريقة لتعليم النحو الىت تناسب ىف تطبيق اجلملة اإلمسية و  .2

هي اليت تبدأ  الطريقة القياسية(. 57-1اجلملة الفعلية ىف سورة األنبياء )



و  ها،د و األمثلة لتوضيحهالشوا ميالقاعدة النحوية، مث بتقدالتعليم بتوضيح 

بناء  ثلة.مماالت ان التالميذ بتطبيقها على حاهبعد ذلك تعزز و ترسخ يف أذ

على البياانت ىف السبق، فنتعّلم إذا كان معّلم يعّلم اللغة العربية خاصة عن 

 قياسيةطريقة اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية، فيستطيع معلم أن تطبيقهما ب

-1 سورة األنبياء من األية وهي ابستخدام بعض األمثلة الىت قد كتب ىف

57. 

 اإلقرتاحات  . ب

 للمعلم .1

تكون نتائج هذا البحث مرجعا ىف تطوير املادة الدراسية الىت تتعلق 

 .يف سورة األنبياء جلملة اإلمسية واجلملة الفعليةاب

 للمتعلم .2



التدريس اليت يوجهها املعلم ، ويبحثون  ةقيطر ينبغى للمتعلم أن يستخدم 

 موارد أخرى ميكنها دعم فهم املادة.أن يكتشف دائًما وحياولون 

 لألكادميية .3

تكون نتائج هذا البحث استمدادا أكادمييا ىف الرتبية اإلسالمية عن 

وتطبيقهما لتعليم  يف سورة األنبياء نظرايت اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية

 النحو.

 للباحثية اآليت .4

عالوة على ذلك، ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة إلضافة البصرية واملعرفة 

و املعلومات وميكن استخدامها كمواد مرجعية للبحث التاىل. ابإلضافة إىل 

 ذلك، يتوقع من الباحثة اآلخرين حتسن أو حتسن نتائج هذه الدراسة. 

 

 

 


