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الفصل األول
املقدمة

خلفية البحث.أ
للغة العربية لغة القرآن العظيم. وهذا كما بني هللا يف قوله الكرمي: لقد عرفنا أن ا

"وإنه لتنزيل رب العاملني، نزل به الروح األمني، وعلى قلبك لتكون من املنذرين، بلسان 
أي أنزل بلسان نبيه حممد ]١٩٦-١٩٢الشعراء: [عريب مبني، وإنه لفي زبر األولني

مل الشامل ليكون بينا واضحا ظاهرا، قاطعا للعذر، مقيما للحجة العريب الفصيح الكا
ولذلك كان الفهم يف اللغة العربية أمرا مهما خاصة يف فهم كالم رب ١دليال للمحجة.

م الفهم ألن من أهداف التعلم، لتعلهم البدالفعادة كان من عملية نيل يف الو العاملني. 
٢ألن العلم هو الفهم.و 

ا أحكام غة العربية حمتاج إىل علم النحووفهم الل ، وهو علم بقواعد يعرف 
والبناء وما يتبعهما من شروط النواسخ كيبها من اإلعرابالكلمات العربية حال تر 

وموضوعه الكلمات العربية من حيث البحث عن أحواهلا. وغايته وحذف العائد. 
وفائدته التحرز عن اخلطأ واالستعانة على فهم كالم هللا وكالم رسول هللا صلى هللا عليه 

لعكس، ولكن يظل النحو ويف اآلخر، ٣وسلم. للرغم أن النحو ليس هو اللغة و و
ه ومسائله وتعدد فروعه، ويف جهله اإلخالل  ت اللغة من حيث قضا أعظم مستو

٤لتفاهم مجلة.

ض: دار طيبةاجلزء السادستفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ١ .٦٢١)، ص. ١٩٩٩، ، (ر
CD Maktabah(١الدربنور على أبو عبد الرمحن السلفي املقدسي وهشام بن فهمي العارف، ٢

Syamilah .١١)، ص.
: احلرامني، دون السنة)، ص. وميةاآلجر خمتصر جدا على منتشرحأمحد زيين دحالن، ٣ .٢(سورا
الطبعة األوىل، وبل الصدى، شرح قطر الندىمجال الدين عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن هشام، ٤
. ١٥)، ص. ٢٠١٠دار السالم، (القاهرة: 



٢

من ال ينفك . والفعل اليت تنقسم إىل اسم وفعل وحرفتعرف الكلمة النحوويف
لمة يضا كوهو أ٥الزمن على اإلطالق. وبينهما عالقة عميقة ال ينحل بعضها ببعض.

ينقسم من حيث الزمن إىل ثالثة ماض ومضارع و ٦ن،تدل على حصول عمل مقيد بزم
ثل سرين اجتنابك الشر... وأمر. فاملاضي هو ما دل على وقوع شيء قبل زمن التكلم م

واملضارع هو ما دل على وقوع شيء يف زمن التكلم أو بعده مثل اآلن تغادر الطائرة ٧،
واألمر هو ما يطلب به حدوث شيء بعد ٨املطار وسيعقد االمتحان األسبوع القادم،

٩زمن التكلم مثل احرتم والديك.

لزمن فهذا األمر مهم ألن استعمال الفعل كثري يف اللغة  وملا كان الفعل مرتابط 
يت من جمرى يف اوسبب آخر من ذلك أن معىن الزمن ١٠العربية احلديثة. لنحو 

تعيني زمن لفيه الفهم حمتاج هم معىن الفعل من جمرى السياق، فوعندما فُ ١١السياق.
طبعا كانت فيهأو االستقبال لنيل معىن مقصود. و الفعل أهو على الزمن املاضي أو احلال 

.ألن من يقرأه حيتاج إىل الفهمغري بسيطةاليت فيه ملة اجللتعيني الزمن حىت تقال قرينة ال
ه. ويف هذا أيضا كما   مراحلكل كانت يف تعليم اللغة العربية أغراض بل يف  و 

حيتان حمتاجتان لكي يتم اهلدف فيه،  ُعرف أن يف التعليم خاصة تعليم اللغة العربية له 
حية األساسي يعين كما هو الزم عن تعليمه عادة وعامة والثاين ومها األول التعلي م من 

.٣ص. )،١٩٩٧، (إسطنبول: دار العرباألزمنة يف اللغة العربيةفريد الدين آيدن، ٥
(بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة السادسة،املعجم املفصل يف اإلعراب،طاهر يوسف اخلطيب، ٦
.٣١١)، ص. ٢٠١٣

(بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، دون سنة)، ص. اجلزء الثاين،ملخص قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة، ٧
٦٩.

.٧٢ص. املرجع نفسه، ٨
.٧٥املرجع نفسه، ص. ٩

.٥ص. ، املرجع السابقفريد الدين، ١٠
.١٠٤ص. )،١٩٩٤(دون مكان: دار الثقافة،اللغة العربية معناها ومبناها ، متام حسن١١



٣

حية العلمّي يعين ما يبحث عن العلم عميقة. إًذا فما يُتعّلم من اللغة ١٢التعليم من 
هوهأنالتعليم يف بيان أومر محاليك زادما يدعى قياما بتلك األغراض. و عربية حيتاج ال

موعة املنظمة املكونة من العناصر اإلنسان واملادة والوسيلة واملعدات والطريقة املتآثرات  ا
فعناصر اإلنسان هنا يعين املدرس والطالب الذين هم يشرتكون ١٣لنيل اهلدف يف التعليم.

يف عملية التعليم. وتكون املادة والطريقة وكذا التقومي كل متفاعل إلجياد غرض التعليم.
ا ثالثة آالف وتسعمائة وأربعون وحروفها ستة عشر  سورة النساء مدنية وكلما

وهي سورة رابعة يف ترتيب مصحف القرآن الكرمي يعين بعد آل ١٤ثون حرفا.ألفا وثال
ل عمران فمن الوجوه أن آل عمران ختمت عمران وقبل املائدة.  وأما وجه اعتالقها 

لتق ملائدة، أن أشري إىل البننيو ١٥وى، وافتتحت هذه السورة به،ألمر  يف اعتالقها 
قوله: (وليخَش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم فليتقوا هللا وليقولوا 

لذهب قوًال سديداً) مث فصل يف سورة املائدة أحكام  السراق، وقطاع الطريق، لتعلقهم 
ا مائة وست وسبعون آية.١٦.والفضة الواقعني يف اآلية بعد النساء والبنني هذه و ١٧وآ

السورة مشتملة على أنواع كثرية من التكاليف، وذلك ألنه تعاىل أمر الناس يف أول هذه 
م وإيصال حقوقهم إليهم وحفظ  لتعطف على األوالد والنساء واأليتام، والرأفة  السورة 

ذا املعىن ختمت السورة، وهو قوله : { َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل هللا يـُْفِتيُكْم ِىف أمواهلم عليهم، و
] وذكر يف أثناء هذه السورة أنواعا أخر من التكاليف، ١٧٦الكاللة } [ النساء : 

12Wawancara dengan Ahmad Muradi, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari

Banjarmasin, 25 April 2017.
13Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 57.

دي، ١٤ ٠٠١٢دار الفكر، (لبنان:تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ
.٧٧م)، ص. 
.٥ص. ، CD Maktabah Syamilahأسرار ترتيب القرآن، السيوطي، ١٥

.٦املرجع نفسه، ص. ١٦
يد، حممد بن عمر نووي اجلاوي، ١٧ لد األول، (لبنان: مراح لبيد لكشف معىن القرآن ا الطبعة الثالثة، ا

.١٨٠م)، ص. ٢٠٠٦دار الكتب العلمية، 



٤

لطهارة والصالة وقتال املشركني وملا كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس  وهي األمر 
لعلة اليت ألجلها جيب محل هذه التكاليف  لثقلها على الطباع، ال جرم افتتح السورة 

أيها الناس ا ، فلهذا قال : {  لشاقة، وهي تقوى الرب الذي خلقنا واالله الذي أوجد
ا توجد اآلية ١٨اتقوا َربَُّكُم الذى َخَلَقُكْم }. }...وكان هللا غفورا رحيما{ويف بعض آ

هل طاعته.]  ٩٦[ النساء :  ن األفعال املاضية اليت تدل وأن كلمة "كان" م١٩أي 
عرف معىن الزمن منه قص الذي عادة على زمن الفعل مستمرا، و"كان" فعل ماضي 

ويف آية .ال واملستقبلواحليف تلك اجلملة األزنة الثالثة وهي املاضيولكن،املاضي.
، وفيها كلمة ]١[ النساء : }...واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام...{آخر

. واخلطاب حلال واالستقبالافعل مضارع الذي يدل على٢٠ساءلون" أي تتساءلون"ت
أي عام وقد }أيها الناس... {فيها يعين الضمري فيها يعد إىل الناس يف اآلية اليت قبل 

فعال كثريا من األهاتشمللالسورة يف هذا البحث وقد اختريت هذه٢١يكون خاصا.
ا أحد سور طويلة يف القرآن الكرمي، فتشمل  سواء كانت ماضية أو مضارعة، وأيضا أل

الكثري من أحوال السياق يف اجلملة.
فقط واملضارع يتضمن يتضمن الزمن املاضيالالفعل املاضيفبناء على ما سبق

رة مبعىن احلاضر أو املستقبل مثل "وكان فقطلاستقباالوأالزمن احلال  . الفعل املاضي 
والفعل املضارع مبعىن املاضي مثل "مل يقم ٢٢هللا غفورا رحيما" و"قد قامت الصالة"،

مفاتيح بو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي املقلب بفخر الدين الرازي، أ١٨
.٣٢ص. )، CD Maktabah Syamilah(، اجلزء اخلامس، الغيب (تفسري الرازي)

: دار تفسري القرآن العظيم، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر١٩ (سورا
.٨٥)، ص. دون سنة، العابدين 

.٧٠املرجع نفسه، ص. ٢٠
دي،٢١ .٧٧ص. ، املرجع السابقأبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ

22Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,

2010), h. 100.



٥

لنظر إىل ٢٣يف الدار."لواجب" و"زرُتك ومل تكن  ، سياق اجلملةويف هذا حيتاج 
لسياق ينبغي بنفسه أن يستطلع وهو يف اجلملة.الكلمة و  ٢٤اليت معناها مقيد 

ظرة إىل ذل حتت حثالبيفالبحث ما ذكر من األفعة املهم لك، فتعّد الكاتبو
سورة يفوية حنسة القرآن الكرمي (درايفةواملضارعةاملاضيفعالاألاملوضوع "

ت القرآنية اليتويركز البحث.")النساء ة. رعاضية واملضاال املفعتضمن األتفيه على اآل
دة عنهاينبيارسموصيغ األزمنة اليت تتضمن فيها و وستكشف فيها عن تلك األفعال  لز

ة وغريها من الباحثني واملتعلمني.ملفاهم للكاتباملعارف وا

مشكلة البحث.ب
ت .١ ؟ساءورة النيف سةواملضارعةاألفعال املاضيتتضمن فيها اليت ما اآل
؟يف تلك السورةةواملضارعةاألفعال املاضيمعىن زمنكيف .٢
؟لسورةالك يف تةواملضارعةاألفعال املاضيزمنمنكيف أشكال الرتاكيب.٣
؟ةيف تلك السور ةواملضارعةعن األفعال املاضيبياينرسم كيف .٤

أهداف البحث.ج
ت ملعرفة.١ .ةرعاملضاو ةاضيألفعال املاسورة النساء اليت تتضمن فيها يفاآل
.يف تلك السورةةواملضارعةمعىن زمن األفعال املاضيلتوضيح.٢
تلك السورة.يفةواملضارعةاألفعال املاضيمن زمنأشكال الرتاكيب لتوضيح.٣
ورة.يف تلك السةواملضارعةرسم بياين عن األفعال املاضيلتخطيط .٤

)، ٢٠٠٩الطبعة الرابعة، (بريوت: دار الكتب العلمية، القواعد األساسية للغة العربية، أمحد اهلامشي، ٢٣
.١٦ص. 

24Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 147.



٦

فوائد البحث.د
ن فائدة نظرية وفائدة تطبيقية.فائهلذا البحث د

الفوائد النظرية:.١
عن الفعل املاضي أن يكون معلومات تعليمية اليت تتعلق بتعليم النحو)أ

.واملضارع
أن يكون مصدر ملعلمي اللغة العربية أو ملتعلميها يف استخدام اجلملة )ب

اليت  فيها الفعل املاضي أو املضارع.
:الفوائد التطبيقية.٢

الفعل املاضي واملضارععن اللغة العربية ربع اآلراء أو األفكار عند معلمت)أ
تعليم اللغة العربية.يف 

د منها الباحثون الالحقون، ويكون سوف يستفيالبحثونتيجة هذا)ب
.لفعل املاضي واملضارعلبحث املتعلقمثاال موثوقا ملن يود القيام 

ب يف جتديد تعليم اللغة العربية يف جامعته.فعة للجامعة اليت ترغ)ج

أسباب اختيار املوضوع.ه
ة املوضوع يف هذا البحث ألسباب اآلتية:اختارت الكاتب

األفعال املاضية واملضارعة مستخدمة كثريا يف مجلة اللغة العربية، وأيضا من حيث . ١
من أقسام الفعل ضارع اللغة أن يف أقسام الفعل يف اللغة العربية الفعل املاضي وامل

تفاق النحاة خارجني عن االختالف.
، ومنها كما للغة العربيةوثيقة ات، وله عالقكتاب أمة املسلمنيالقرآن الكرمي. ٢

وجد يف كالم نصر الدين إدريس: إن قيل أن اللغة العربية بديعة يف الرتكيب فهذا 
ا لغة للقرآن الكرمي، وإن قيل أللقرآن الكرمي، وإن قيل أن هلا معان عميقة فهذا

الدين ولغة التواصل فهذا للقرآن الكرمي، وإن قيل أن يف تعليمها وجتريبها واجب 



٧

فهذا للقرآن الكرمي. وأن الرتاكيب يف اللغة العربية راجعة فيما نظم يف القرآن، 
٢٥وأيضا أن معان فيها تتقدم مبا فهم يف القرآن الكرمي.

عا من و مضار أان كل ماضيا  هلا بيان عن أنواع معىن الزمن يف الفعدراسة حنوية. ٣
يس اضي لفعل املاألنواع أن ال. ومن أشكال الرتاكيبج عن النظر إىل غري خار 

و حلال أاعىن فقط يتضمن معىن املاضي كما يف صيغته ولكن أن ميكن تضمنه م
املستقبل أو األزمنة الثالثة.

عال ن األفمثري يف القرآن الكرمي، ووجد فيها كطويلةأحد سورسورة النساء. ٤
ملةيف اجلياقلساكثري من أحوال أن فيها  سواء كانت ماضية أو مضارعة، وأيضا

.لطويلتها
أن نه يعينأغة وهذا البحث يف تقدمه ليس خارجا عن تعلقه بقسم تعليم الل

يعين،لعربيةاللغة يم ايف تعليم اللغة العربية أغراض يف كل مراحله خاصة يف قسم تعل
و بل م النحعليفأن الطالب فيه ليس فقط أن يطلبوا بفهم بسيط من العلوم خاصة 

، تعليمند العنيا بفهم عميق عنه، ويف هذا طبعا يف مسؤولية املعلميطلبوا أيض
هذا البحث نظرا لذلك احلال.فيتقدم 

اإلجرائيالتحديد.و
فعال مجع من كلمة "الفعل"، وهو كما األ: ةواملضارعةاملاضيفعالاأل.١

التأثري أو ال،  ذكره اجلرجاين يف "التعريفات" اهليئة املعرضة للمؤثر يف غريه بسبب
كاهليئة احلاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا، ويف اصطالح النحاة وهو ما دل 
حد األزمنة الثالثة (املاضي واحلاضر واملستقبل)،  على معىن يف نفسه مقرتن 

٢٦وقيل أنه كون الشيء مؤثرا يف غريه، كالقاطع مادام قاطعا.

25Nasaruddin Idris Jauhar, Pola Ungkapan dalam Al-Qur’an dan Contoh Penggunaannya
dalam Kalimat, (Malang: CV. Lisan Arabi, 2017), h. iii.

ـ١٦٣ني، دون سنة)، ص. (جدة: احلرمالتعريفات، علي بن حممد اجلرجاين، ٢٦



٨

حد  ء التأنيث. واملضارع يبدأ  ء الفاعل و والفعل املاضي يستبني بقبول 
ث ويضام السني وسوف ومل حروف املضارعة  ويقبل الم األمر ونوين التوكيد واإل

ملاضي واحلالامعناهإما أن يكون عل املاضي املبحث يعين الذي والف٢٧ولن.
لنظر إىل اجلملة من حيث اللفظ واملعىن.الفعل املضارع كذا واملستقبل، و 

يف السورةةسور يف القرآن الكرمي املوجودىحدإ: سورة النساء.٢
ية، آسبعني ست و و مائة الرابعة يف اجلزء الرابع واخلامس والسادس، وتتكون من 

ت اليتليس فالبحثوتقدميها يف هذامدنية.هي و  الفعلتتضمنقط عن اآل
اعن بعض تفاسريها حبسب مسااملاضي واملضارع فيها ولكن أيضا  ر يف صدعد

ت. معىن الزمن املتضمن يف اآل
من حيث النحوي يعين البحث عن األفعال املاضية واملضارعة:دراسة حنوية.٣

جلملةايف بحيث الزمن يف النحو وأشكال الرتاكيتلك األفعال منبتحليل 
دة أو إتياناجلديقائعمنّظما ودقيقا وعلمّيا لرتقية العلم والتعريف ولتحصيل الو 

حسن التفسري.
اضية املإذن فاملقصود والغرض من هذا املوضوع هو حتليل األفعال

رتاكيبل الأشكاواملضارعة سواء كانت ماضية أو حالة أو مستقبلة من حيث 
اء.يف القرآن الكرمي سورة النس

السابقةاتالدراس.ز
، وستقدم ةملضارعواةاملاضيفعالاألعندد من الباحثني الذين حبثواوقد سبق ع

الباحثة منها كما يف اآليت:
إندانج حبر احلياة.١

.١٠٥، ص. املرجع السابقمتام حسن، ٢٧
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سلوك الداليل من فعل املتعدي "حتت املوضوع حبث إندانج حبر احلياة البحث
يف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جامعة شر يف "ساعدة أحرف اجلر يف القرآنمب

سنة  . والنتيجة أن يف حتليل اللغة عنها يف القرآن تطور معىن ٢٠٠٧جاكر
منها كفعل "أحسن" بعد مساعدة حرف الباء ذلك الفعل املتعدي نفسه. 

بعد مساعدة حرف الباء يتضمن معىن يتضمن معىن الرب واللطف. و"قذف"
احلاصل للمبالسة واحملاسبة والسبب والتوكيد. و احلق وأوحى احلق واخلرص ويفيد 

من فعل املتعدي مبساعدة أحرف اجلر يف القرآن الكرمي تضمن تلك السلوكأن
ت القرآن. أن التحليل عن اللغة يعين عن الفعل أما املعادلة هي٢٨على فهم آ

أن الفعل والفرقوأيضا املعىن يف ذلك الفعل يف اجلملة.يف القرآن الكرمي
املفعول به والفعل الذي ستستخدمه الكاتبة بنظر إىل املستخدم الفعل بنظر إىل

مسامهة للكاتبة يف معرفة فهم املعىن من الفعل بعد مشاركته وهذا البحثالزمن.
حرف اجلر ملساعدة يف فهم الفعل بسياق اجلملة.

محيدي.٢
زمن فعل املاضي يف سورة النحل (دراسة "حتت املوضوع حبث محيدي البحث

سنة جيف " حنوية) . ٢٠١٥امعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا
وفيها كان الفعل .أربعني فعال ماضيامثانية و و ونتيجتها أن يف تلك السورة مائة 

املاضي ال ميلك معىن زمن املاضي فقط ولكن حاال واستقباال بل يضم من تلك 
ي واحلاضر أما املعادلة هي شرح الوقت يف الفعل، املاضثالثة األزمنة.  

فقط والبحث يف الفعل املاضي واملستقبل. والفرق هو يقع الوصف على الزمن 
مسامهة . وهذه البحثيعين يف املاضي واملضارعكذا ولكن أوسع منهإمنا ليس

28Endjang Bahrul Hayat, “Perilaku Semantis Fi’il Muta’addi dengan Bantuan Huruf Al-Jar
dalam Al-Qur’an” (Tesis tidak diterbitkan, Konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab Program
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), Abstrak.
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يف فهم معىن الزمن يف النحو والتقابل يف التحليل عن الفعل حىت البحثيف هذا
٢٩ثالثة أوقات فقط.استخدام معىن الزمن يفهم واسعا ليس يف

ياديسيتا نوب.٣
صحافة اخلطاب النقدي عن حتليل"املوضوعحتتالبحثياديسيتا نوبتحبث

يف جامعة بنجكولو سنة " ٢٠١٢تيمبو طبعة يوليو جملةيف القانونية القضية 
صحافة القضية القانونية يف جملة تيمبو طبقة أن تتضمنونتيجتها.٢٠١٣

يديولوجية القانونية االخنيازية على رعية صغرية والعدالة، و ذلك األ٢٠١٢يوليو
البحثمنهج أما املعادلة هي٣٠.تضمن خصائص الشرعيةاب ال ياخلط

والفرق وحتليل اخلطاب. الوصفيالبحثالبحثيعين بنوع البحثاملستخدم يف 
مسامهة يف البحثوهذا.البحثواللغة املوجهة يف البحثطبعا يف موضوعهو
ة يف يف حتليل اخلطاب املستخدم وكذلك اخلطوات إرشادا للكاتبالبحثهذا

.البحث
فعال ألاث عن يبحوبعد املالحظة يف الدراسات السابقة، فانتاجت الباحثة أن ما

وجود يف غري مساء)يف سورة النحنويةيف القرآن الكرمي (دراسةةواملضارعةاملاضي
الدراسات السابقة.

بحثهيكل ال.ح
:يةآلتاعلى تنظيمه وترتيبه. فتوضع فيه مخسة أبواب البحثحيال هذا

البحثومشكلة خلفية البحثاليت تتضمن فيها: : أساسيات البحثولالباب األ
.ثالبحل وهيكقةوالدراسات السابالتحديد اإلجرائي و البحثوفوائد البحثوأهداف 

كلية األدب وعلوم غري املطبوع،  البحث(": الدراسة النحويةزمن الفعل املاضي يف سورة النحل"محيدي،٢٩
.٦٢، ص. )٢٠١٥، األدب العريب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سور اإلنسانية قسم اللغة وا

30Nopita Desiana, “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Hukum dalam Majalah
Tempo Edisi Juli 2012” (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Pascasarjana Pendidikan Bahasa
Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, 2013), h. 61.
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األفعال يف اللغة وسيقدم فيه اإلطار النظري عن : اإلطار النظري، الباب الثاين
ال وأقسام الفعل والفعل املاضي والفعل املضارع العربية املتضمنة على مفهوم األفع

واستعمال الفعل املاضي والفعل املضارع، وأزمنة األفعال يف اللغة العربية  املتضمنة على 
معىن الزمن وتقسيم الزمن وحالة الزمن للفعل املاضي وحالة الزمن للفعل املضارع. 

ت ومصادره، وموضو البحثاملكون بنوع البحثنهج م: الباب الثالث ، عه، والبيا
ت. ت، وأسلوب حتليل البيا وأساليب مجع البيا

ت وحتليلها املكون ب:الباب الرابع ت و وصفتقدمي البيا .حتليلهاالبيا
يف سورة حنوية يف القرآن الكرمي (دراسة ةواملضارعةفعال املاضياألحيتوي هذا الباب عن 

.أشكال الرتاكيبلنظر إىل يهما االنساء) مع عرض الزمن الذي يتضمن ف
خلالصة والتوصياامسالباب اخل ت.:اخلامتة 


